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 ו~~
 ~~וו

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

 ~~יר
 ו~~ו~ ~~ו~~ ~~ו~ ~~י~ ~~ו~י~ ~יי~" ~~ ~~~וי~~ו~
 ~~~יר ~~~י~ ~~~י~ ~~י~~~~~~~

 ו~~~י~ ~~ווי~
 ו~~יי~ת

 ו~~~~ו~ ~~~ו~ו~ ~~יו~ו~~~י~י~
 ~~יי~ת

 ~ו~
 ~י~ו

 ~ו~
 ~תתו ~~ו~~ ~~ו~ י~~~ י~~~ ~~~~~ו~

 ו~~ו~~~ת ~~ו~~~

 ~~~~ת ~~~ כ~~~ווי~
~ ~ ~ ~  ו~~ ~~י~ 

 ~ור~ת
~""ו ~~י~ ~~~~

 ~"ת~
 ~"תי

 ~~"ת~
 ~~~וו

 ~ו~~ ~~~ו~
 ו~~~~~ו ~"ו ~~ור

ו~~~~וי""ר י~~ ~~י ~~ וי~~י~ י~~ר ~~ו ~יי~ ~~~ ~~רת"~כתת~
 יתת~ ר"ת~

ת ~  

~ ~ ~  קס"ת כמטחוי רצו~ה בקולמוס ארצה' אפים השתחותי~
ממרחוק,

 פי אפ~
~~ 

 דחוק בעט כםופר קול וארים חוק,
 דרך דדשא בצנורא ואתלאי דרבי, קמי קידה ואחוי מרחוק,ואתי
 דמחוי כפרש"אי ואפרס ואציע אביע ודברי וחוק, משפט ~םשם
 במחו~, מכאקמיה

 גדו~
 אהבה

 שמגלג~
 השורה ומקלקלת

 ובער שנער אע"פ כהוגן, ושלא סופרים כתיקון שלאהכתובה
 ראש אשא ואיך הקטן, הוא ודו"ד לי, אדם בינת ולא מאישאנכי
 פורש ~ו כי והחרש, המסגר נגד המדרש, בבית ורגלי ידיואמצא
 חיילים עבר בכל רודה הוא ~י וש~ון, ונגיד שר י י יעומו'
 ונקי, קב ב~ונו אמת תורת אומרו' באמת וקרטו~, לגיון ~ליגבר
 תו~ בחדריבקי

 ריחו וקיטון, בטרקלין
 נוד~

 ~~ף טיף ~די טיף
 לא באורייתא, לעי יומא כולי ונט~ת ומקטף ועייל מקטףומנטף'
 אשר רגע כמעט עליו~בר

 כד~ ~
 עבודתו, לעבוד פונה לבדו

 ~וכל אבקת מכל מקוטר דעה, יורה מי את ~עה, לא מנוחת'וואל

 ידע דלא מאן ארמא וסדרא פירי הדרא~ פלייטין, שלכצלוחי~

,~
~'"~ ~ ~~~~ ~~~ 

 ~י
~~~~ ~~~~ 

,~~~~ 

 ~~~ ו~~ ~~~~~י
 ~ו

 ~~~י~~ י~~~ ~~~ת ~~~י~ ~~ת וי~ ~~ו~
 ~~~~ ~תת~ ו~~~ ~תת~~ ~~תת~ ~ו~~ ~~~~~

~~~~ 

 וסייטן, חנוני ו~דושה גסה במדה ~פיע מודעא מכאן תנןקאמרו
 ממזוקקים, שבעתים שבעמקיס, כתמרים מתוקיס, ~דבשדבריו
 א~ריו צוף מתקו אומרים צופים צופים, ונופת אפיקיםכבנ~ב
 ריב כל יורה יורה ידין דון ~, וליםטין ס~ידא וחממרא עסיםממיין
 תחלת פרי~א ניתנה ולא דיליה לאו דאכיל ~לממון,ת הגורםדבר

 פושטין הצירעא את ו~ס ואהלות, נגעים ובהרת במז''הפלפולו
 חשק דברי בשוקאפילו

 ~חלוק~
 במאי נשי הני לאיקרי נחית חד חד

 משיב שפרשו ברוח דיין הנשין כל יבמין, בפרשת ודורש יושבזכיין,
 כעיקר, טעם נו.ן הרצו~ת הותר חלי~ה ענין כל זיקא ונשיבהרוח

 (עלינו) ראתה וסו~ר, ~ביטתעלומות
 ~עינינו~

 לתבונתו יקר, כל את
 אפילו בריה לשבח וטעם חקר,אין

 באל~
 עשר, ידיו לו בטל, לא

 וכטל, כרביבים ומו~ר הישר בידוקו מאושר, הוא דחכימאטוביינא
 ושואלים קודש דלתות פתחו על ושוקדים העם, כל עמדובפתחו

שאל~
 קלגסים ושפעת תריסין בעלי ממממנו ממסתפקים ואשר חכם,

 תנא תריסיםיוהגפת
 גופ~

 בכריעה והכל לי' מספקא ספו~י
 ארוכה, ואחת ~צרה אחת שא~, העמק הדין אתדן

 ומע~
 ארוכה,

 מימיו וסתן ובחלוקו, ובשפתו בא~ונדתו נגע אשר המוכה,ישראל
 ועוסק קמיעא, ואיתמחי גברא איתמחי קצירא איזלי ~כתו, גב~על

 אורות, ללקוט ה~ם מן יצאו וגיטין, דקידושין בדינאתמיד
 כמו אליו ותראוני מאליפים קלין חמרים עשרה אסףהממעיט א~

 דלא והאילם התרש עורים עינים פותח לדיעה, מרתוקאופל~
 לפנים ו~עת, ~קר יודע נובעת, מעיינו דעת לל~ד דינאציית

 ישרה, דרך היא איזהבישראל
 כ~

 מטיבה
 וכ~

 חבר חובר מרי~,
 עד מדוד, מחוטמו קו~תו שהתיבה כל וידעו'ניאב

 ש~
 פסיק

 משתמרין, ופירותיו יבול לא עליהו תשעה' וקנממון ש~ה~לופה
 בהוויית לישיבה, והתקינה יד ~לאחר מפרק ~ומטין צריכיןואינם
 אצלו ה" תורת רבה' דבי בשרא שמינה קרבא, עבד ורב~,דאביי
 חמודות דברי ~לא וט~ון' וצפון ספון בקרבו ליראיו ה" סודא~ון,
 ו~נמון, קידה ריח נתן נרד והימן, איתן~רימון,

 שמ~
 אפרסמו~ת

 ו~~ית ~~ ייו~י
 ~~"~ ~י~י~

ת ~ ~ ~ ~  ~~יו~~יות 
 ~~~~ ~~ו~ יי~

ת ~ ~ ~ ~
 ~~ו~י ~~"ת~ ~~~ו~

 ו~~תת~
 ~~~מ

 ~י~י~~ו~ ~~~~
 ו~ית

 ~~~ו~
 ייו

 מתת~ ו~~~~~"~~~ו~ת
 ~~~~י ~~ו~י~ ~~~~י~ ~~וי ייו

ת ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~ו~ ~~~י ~ ~ ~ ~  



 הזה, עולם ב'ן אין ומטיןת נראין כאדמון מקום בכל כ~ותוהלכה
 חקק ישועה, מעייני חיי'ם מים באר וחוזה, נביא מזה בןמזה
 ~הל~ו כאיל ידלג רביעה,~ כדי~ו

 ~~פל~ו~
 לאמיתה ודבר~ו בפ~יעה

 ממלל פומין וחשש, בשש צריך דין ולית נוטין, תורהשל
 מפז נחמדים וחשש, ~ש גדודיומפיק רברבי~

 ותרשי~
 נפה, בי"ג מו~ופה

 בצחצחות, צ~ות ~דבר ~ונו חיטין פת סקיה, סולת תושיהמ~לאה
 ~י'חות מרקחת, מיני מכל מוטעם שממחות, שובע נכוחותדברים
 תקיפה, טינרא אחת, היא לא~ה ונחת, בשובה רווחת,הלכה
 שוהם טבא אבני ~רגלין מפיק פיו הקליפה, ומניח הפריאוכל
 צ~ופה ה' אמרת ונטופהי בישני זית יש~פה, תורה בדבריוישפה,

 לתרופהתעליהו
 שפ~ בל~~י המ~דבר פימ~~~י

 להשים הראוי וסמן ו~טו~~, ח~ופה
 ל~ו~ש לי יהיה ולא שתיקה, של בפלך ולה~זיק לממופי,ידי

 מ"'ו אדוני עלי שפקד ~ה נזכרתי אמנס פוקה,ולא
 פרידתי בש~

 שלו~ים אגרות ושא~וב הרב, כבודו על שימחולמ~נו,
 בי~

 הפרקים
 וטמון חקוק היתה וזאת לרבת תל~ידשאלת

 תוצרו~
 טירות בקירות

 קום, אדם בן אתה סליקו, משכבי על ורעיוני ע''כ ~לבבי,וב~ורשי

~
 מתנך ח~ור כבודו, הוא ורצ~ונו לגדול, מסרבין אין נרדם, לך
 עליך קשה מאד א~ר צ~ך ו~ודיע בידך, אשר הסופרבקסת
 ברוחו מחיי'ס, פורש כאלו מ~נו הפורש כל כי פרי~דתופרידתו
 השמים, ממן אותו יורה ~שר וממ~יים בשבח מ.חיל שנים,תפי

 ויתר בקרבי חלל ולבי בטני תרגז בינינו, טורי ש~בהוע~י~ו
 שעמדתי קדם ימי בזכרי ~צטערים, אנו הראשונים עלממק~ומי,
 קשה, דבר יביאון אליו ואנוך כדכוד ובידו ~ניו, משמשוהייתי
 ואינו ל~ודו ש~בקש ~מי ו~ינה, די~ה מלמד גדושה, בממדה~ודד
 ונקי, קו ~שנתו ~בין קל ~אד ומה ~וצלול, צח שכל שכלו~וצא,
 לבר ומה אבן, לב ולבי סובין, ולא מורסנן לא בואין

 א~
 התבןת

~~
 בחקל ו~שתעשע קדם, כירחי יתנני מי לאמר, לבי חם

 לימוד שצריך שיחותיו השיחים, המיוחד אחד תחתתפוחין
 עלי גנים בגנים, היושב ~ל~ים, משוט תופסי כל יאספ~ואליו
 להתפאר, ה' מטענהר,

 ע~
 נרדים, עס כפרים הדעת ומן חיי'ם

 סמכוני חדודים, מ~שה ידידים המה דודים, מדבריחביבין
 לחשיס, נבון תרשישים, ~פרקבאשישים,

 בנ~
 שם קדושים, של

 ושםירעה
 ירבו~

 מאדרכמוניםת ~זהב נ~ממדים ר~מוני~, פרדס
 חיי"ם, ממים מבאר ~י~ ~ת~ות דוד ויתאו שונים, מפניםפנים
 עלי חביבין מאד ~ה ועסיס, רקח יין דיו~סיס, ~יא ~י~יוכי

 ואשכונה א~ופה כיונה אבר לי יתן ומי ערב, ~ש~ן דרב,ש~עתא

 דשורא, ~יסא אהאי ונפיל ואשוור דשורא, גיסא אהאי ונפילאשוור~
 ו~סו~ לה~~~~ אה~י אלקי בסוד אמ~אעד

 אכ~דר~, אור מאורו,
 אחשב ~נוקה, האבוקה ואור המדורה אור המאירה,אספק~יא

 אדוני פני ~חור, ססוג ~הייתי על ~י~וס ~גשה ו~צינו לצדקנילי
 הלולא, דבי ~שלהי ש~י' ידי היה עדיין ~~חר, צבחר~ מלשחר שחר,כמו

 וגדוש, ~לא עלי המוטלות הקודש הטר~ות וכתרוני הקיפוניו~~
 מחזיקין ואנחנו לשמורין, נתתי אשר בדברים בגרסאישטרדתי
 כאילת רב~ס, בת בשער הכוכבים, צאת עד השחר מעלותברמחים

,~
 ~~~~~~~ ~~ת~~ ~~

,~~~~ 
 ~'י~ ~~~~~~~" ~~~~~~~ ~~~~

י~ו~~~י
~~~ ~"~~ 

 ~"~~ת

 ~~~ ~~~ ~"~ ~~~ו~'~ת
ת ~ ~ ~  

~~~ת
~~~~~ 

~~ 

 עבד עמו, א~ו בא~ונה עשי~י כאשר וכרביבים, כ~לאהבים,
 הגורםת הוא וזה זה גרם, וכחמור לעול כשור אנכיאברה'ס

~~~~
 סהדי כי פי, א~רי לר~ון ויהיו באזנו, יכנסו ~דברי

 דברי ~~ה שלא ~צחק, שאינני בשחק, ו~דיב~רו~ים
 היפר לעשות עת אמרתי ועכשיו עשי~י, ובמעל במרד שלאשחוק,
 הבאתורתיך

 ~הבה~
 ותלת תרין בדלתות וקדיש עיר אל נפ'נה

 הטוב, בריאו~י ~לומי ~ודי~ ~ חיטיבינ~
 יע~

 ותפלה ר~וב כ~ן
 של ~ונות ובעשר חלו''ת, בעת"ר המעתיר הקטןלדו'ד

 כבוד רום ~וד כה"'ג לשמוע כלתה וגם ונכספה ו~לילות,י~ים תפי~
 כהן יעמוד כי עד בנעימים, ולחזות לעול~ים, ~ו ~דונימעלת

 רמים~ כ~ו הבנוי ~ולמים בבנין לראות ותומים,לאורים
 מבעליו ~וב ימנע אל אדוני, ~את אבקש ואו~ו אשאלה~~~ת

 חדושיולהודיעני
 כי ~עליותא, ~~לי מהני דאוריית~

 חידוש בלא עב'ר ש'ם של ה~דרש בית שאין ידע~י וגםידעתי
 ו~דוש,~לא

 קופ~
 אינש דאינש בר לית נש, בר דין לית הרוכלי~,

 תסתיים מנאי ג~ אולי ~ נש בר דין כ~ון לה ואמרי אינש, לאוהוא
 בעיני ויקר דיבורו חביבין מאד מה ואולי, האי כולישמע~ין
 אדע ובזה נפשי, ותחי היא ~צער ~לא יקירא, אלבשי~וו~~א
 בעיניות ~ן ~~אתיכי

 ה~
 כאיל חיל גובר וגם עתקו מאד מה

 אמרתי אז וויכוח, ותתן במשא לפ~וח, עינים מנו~, מצאלא
 חכמה קנה לבונה, וגבעת המור הר אל לי אלך וי~דך אביךשאל
 כחמה וזכי" ונקי וזוהר וטהור ובהיר וזך צח שכל שכלו בינה,וקנה
 משיח אפינו רוח ברוח, שנים ~לפי ~וח פקח לאסורים אומרויר~,
שחי'

 ת''~ ~שיח~~
 ובזיע, ברתת לפניו ארד אמרתי ~ל~וד, צריכין

 להביע, אין שבחו הרקיע, כיפת תחת נודע ש~ו רבו, לפניכ~ל~יד
 מוסבך אנכי והנה דמתא, כשבילי דתלמודאי שבילי ליהנהירן
בסבך

 הקרדומו~
 ת אליך לי ס~ר דבר ספיקא ונ~ל מכ~ר כתוא

שא~
 ~אול לי יש

 ~ל~
 ולמעשהת

~~~~
 סמל ~אנדרטא, וואפ'ען חותם עליו שנתפתח

של המשפחה~
 ער~

 הוא והחותם הוי"ה שם נחקק הוואפ~ן וב~וך
 אבן, הוא וחות~ו זהב שלטב~ת

 החותם מערל ~חד יהודי וק~
 ~ניח ומותר ~ותמות, כשאר בו לחתום מותר אי לספוק, ישהנ''ל,
 או ה', ככותב הוי דלא אסור ולא טבעת של חותמות כשארבידו
 היה ~ ~''ב) ם''א ~דף שבת ב~סכת כדאיתא גסיזה טעוןאי

 וי~נזנו, י~וד הממטה כרעי ועל הכלים ידותעל כתו~
 עכ''~

 דבעי אלמא
 אפשר או~ניזה,

 לחל~
 שמצי~ו כמו ה~ותם לפתיחת כ~יבה בין
 ת~ת חילוקיםכמה

~ ~ ~ ~

 ז"ל רש""י דברי כ~עט הכא חזינא קא תיו~א גררא
 דאיתאאהדדי, סותרי~

 בד~
 והקמיעין הברכות ~ הלז בענין הנ''ל

 הרבה ומענינות אותיות בהןשיש א~''~
 ~בתור~

 בד''ה ז"'ל ו~רש"י וכ~,~

 מלכיות בהן שיש ר"ה של תשעה כ~ון חכמים, ~תקנוהברכות~
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~~~~ 
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~~  

~  

~  

~~~ת
 כתבי כל ובפרק ע~כ, ושופרות,וזכרונות ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~

 (ד~
 פרש"י ע~ב) קט~ו

 ושאר י''ח כגון חכמים שטבעו ברכות מטבע הברכות~ בד''הז''ל
 י~ת סותרין כמעט המה ריהטא ול~וס ~'כתברכות,

~~~~
 שיגע~י נלע"ד היטב הביאו'ר ועל ה~י'ן על ~מדתי כאשר
 ת"לומ~את~

 בדר~
 יש הלכה נזכרתי אמת

 רב~ י~ ל~
 וכו'

 ברתת לפניו ארדאמרתי
 כחוט אפתח אביע ודעתי ובזי~

 אולס, של כפתחו י~תח והואמחט
 נופ~

 כאור אורו ויהלום, ספיר
 בשקלא עליו הטובה ה' כיד ויורינו נעלם, לא ממנו רז כל כיהשלס,
 בקשתי זהו ~ווחא, להו~יא הלז דין מקום איפוא איהוטריא,
 דעתות וגדול כחו הגדול לדעת כוונתי אס ~ליראות לראותשטוחה
 יותר ידעתי,גס

 מ~
 להניק, ~~ה ~~רה לינוק רו~ה שהעגל

פםחים
 ד~

 בל יעבור שאל במע~ו אני בטוח ע''כ ~'א~, קי"ב
 עמות ויודיעני לנשמע נעשה ~קדיסתאחר

~~~
 גבוה, משלחן השמים, מן זיכני אשר את להודיע, בא.י
 כהיוס נשאלתי הואת זוטרתא מלתא דידיה מש'הלגבי

 ברכות במסכת תוספת דבור אחד מחכסהזה
 (ד~

 ע''א) י''ב
בד''ה

 פת~
 והבין יין שהוא סבור והיה אמ''ה, בא''י ואממר

 ל~ורה הא נשאלתי לשונות כאן עד שהכל, סייס שכר,שהיה
 עו~ת אחד ובקנה טוביס כאחד שניהס רש~י ודברי התוס'דברי

ובתו~
 יש ~דול דחלוק ה~בתי ראשונה והשק~ה ועיון דבור ~די
 בד~כרא פתח בד''ה פירש רש''י זהת כראי זה ראי ולאביניהם
 שהגיע וכיון שהכל ע''ממ אמר הברכה תחלת בדחממרא,וסיים

 כיון רש''י דעת לפי אבל הגפן, פרי ואמר יין שהוא נזכרהעולס לממל~
 דחמרא, אדעתא מ''ה אוממר והיה יין שהוא יודע היה לממ''השהגיע
 וחומה, נד כמו נ~בה וע~ומה אליממתא קושיא ~קשות ישוע"ז

 פתח שחרית ראייה, הש"ס מייתי דלקמן בחכ~, שפלפלתיאקו~
 דקאמר התם שאני ו~ו' אורביו~ר

 ברו~
 הניחא המאורות, יו~ר

 אלא וכו'לרב
 שאין ברכה כל דאמר יוחנן ל~

 ב~
 אינה מלכות

 ז''ל ופי~''י ע''כ, למימר איכא מאיברכה
 בד~

 במעריב וסיים
 כשאמרערביס,

 מל~
 ע"כ ערביס, במעריב וסיים נזכר העולם

 הא חתימתה משום נפיק היכי וכו', למימר איכא מאיבד''ה

י~ת
 ~~~ ~~~ ו~~

 ~~ו~ י~~~~ ~י
 ~~י~ ~~י~ ~~~ו~ ~~~ ~~ו~ית

 ו~~~יו ~~~~וי ו~~~ ~~~ת'~ ~~י~ ~~ו~ ~~י~תת~ ~~~~~ו~~~~
 ו~~ד ~~~~~~~~~י~ו ~~ו~

 ז''~ת ~~י ~~~י ~יי~ו~ ~י ~~~~~ ~~ ~~יי~ ~~~
ת ו~~ו~~ ~~~ו~ ~~~ ~~ ~~~ ו~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~ו~ ~~~~~~~ו ~ ~ ~ ~  

 ~~~~תו~~
~ ~ ~  ~ ~ ~  

 ~~ת'י
 ~~ ~~~ו~ ~~~ ~ו~~ ז''~

ת ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~~ו~ 
 ~~~ו~~ת ~~י~ו~ ~~~ ~~~ ~י~ ~~תת~ ו~~~י~י~ ~~~~ו~ ~~~~~~ו~~~~

 ~~ ~ו~~ ~~~י~י~ ~~י ~~י~ו~ ~~~~ ~~ ~ו~~י~~ ~~' ~~~~~~י~ו~
 ~~~י

 ~~~~ו~ת~~
 ~~ ~~~~~ ו~~~ו~~

 ~~~ד ~~י~ו
 ~~~ו~~ת ~~י~ו~ ~~~

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

 ו~ו~~ו~,
~''~ ~~~ ~~~~ 

~~~~
 ~~ו ~~ ~~ ~~~י

 ~~~~ו~ת ~~ ~~י ~~~ו~~~ ~~י~ו~ תתו~~~ ~~~~י~

~~~~
 ~~~י ~~~ו

 ~~~~~~ י~ו~ ~~~ו~ ו~ו~ ~~~י~ו~ ~~ ~~י ~~ ~''~
~~~~~~ 

 ~~~~ו~ת
 ~~וו ~~ ~~י~ ~~~~~~ ~~~~~ יו~~' ~~~~ וי~

 ~''~~ י''~ ~~~~~~ו~~~~
 ~~י~ ו~~~~ ~~~ו~ ~~ ~~ו~ו~ ~~~ ~י~ ~~ו~ו

 ~~~ו~ת ~~~ ~~ו~~~~
 ~~ת'י ~~ ~י~~ ~~~

 ~~ ~~~~ו~ ~~ ~~
 ~~~~~ ~ו

 ,ת~~~ו~ ~~י~ו~ ~~~~~ ~~~י~ ~תת~~ ~~~~~~
~~י~ו~~ ~~~ ~~ו ~י~ ו~~~יו

~~ ~~ 
 ~~ ~~ ~~ ~~~י

ת ~ ~ ~  

י~ת
ת ~~ ~י ~י~ ~~~ ~ ~ ~ ~  

 ~~"~ ~ו~י~
ת ~ ~ ~ ~  

 איכא דהא ליה תיפוק איתא, אם וא''כ ~'כת בחתימתה~ מלכותאין
 שאמר קודם נזכר דהא זו, בברכה~כות

 מל~
 שהברכה העולס

 אדעתיה מ''ה ואמר ערבים מעריבהיא
 דמ~~

 וא''כ ערביס,
 יוחנן, ר' על הש"ס מקשה מאי וא''כ מלכים, ברכת זו בבר~האיכא
 אמ~ בא"י ואמר פתח ז''ל תוס' מפרשי כןעל

 סבור והיה
 שאמר דבשעה רש''י כדעת לא יין,שהיה

 מל~
 יודע היה העולם

 היה מ"ה שאמר בשעה רק עמו, ממסברא אינו זה ~כרא,שהיא
 בברכה אינו הא שפיר הש''ס מקשה וא''כ יין, ~הוא סבורעדיין
 ולאחר המאורות, איו~ר עדיין אומר היה הוא ומ"ה מלכיס,זו

 שהוא נזכרמ"ה
 ~רי~

 י~~ ודוק וק''ל ערביס מעריב לומר

~~~~
 ויש ביאור, חובת עלי חל עדיין

 לחש~
 מאחרין למה לומר

 בקודם ~ירשו ולא בדשכרא בפתח פי~ושס ופירשותוס'
 הא שם, פירושו ז''ל רש''י שמפרש כמו בדחמרא, בפתחלזה
 אמנם רווח~, והלכה כמרקחת נחת אתי יש מקדימיןתזריזין

ה'פשאט'
 נחו~

 מ~וה, בדבר טרידנא כי עמדי, מסכיס הזמן ואין
 כרעא חד וממש אי''ה, מחר מכאן פרסאות ד' סנדק,מ~ות

 וכו'תאארעא

 ~ל~ כוונתי אס להודיעני שטוחה~~~ת~
 אכלתי אס יפה,

 בקשתי תלין אתי שגיתי ואס הפםול., ושיירתיהאוכל
 ~ו הר~יס מאן לאמרלהודיעני

 מדר~ כל~
 באדוני אני ובטוח זו,

 כדקאי ע''ב) (ג' שבת תנינן דתממן ואע''ג ריק~, פני יחזורשלא
 א~מ~תי לידי אתי הש~ה בזה הוא ~מ''~מ וכו'ת ממ~כתא ב~איר~י

 ברירהת ואין ~א ביהנימא
 לכבד ראוי ואינו הוא זוטרתא שמלתא~~~~ת~

 למל~
 ולהקריב

 וידוני ענותנותו רוב על וםמכתי אמרתי מ''מ~חתי~,

לכ~
 אממ'ןת ירבה, ימים כחול הזה הדבר ובגלל לחובה, ולא זכות

 עליו יאמר א~ר מכובד בדבר לכבדו לענדו, ~~ אמלאהו יתן~~~
 א~נס זה, ~ואכי

 א~
 הנגב

 י~
 בידי הבא מן לקחתי הוא,

 רבנן, לפוס וחיי חמרא ביה למשתי דגאטי'ן א' מאתי מנותשלוח
 המקומות מןויהיה

 ~מו~
 מ~ער הלא מרובה מקום ממחזיק

 ימנעני ואל וחשוב ספון דבר כאלו ~בעיניו ויהי' נפשי ותחיהיא
 בכוריסתמ~קריב

~~~~~~
 כזית ויהיה ובמאדו, בנפשו ישממרו הריס ובורא רוח
 ממלשכוב יזכה לחתוס, ~אמרו בממקום כבודו, וישממרהודו,

 כחותם~ וזרועי לבי על לחקוק מל~ני יראתו תמיד החותסתחת
 היממים' כל טובתו דורש מחותנו תלמידוכ''ד

 מאדת עד וטובתו שלוממו דורש חמיאדוני ~ו~~~יי~ ~~~ו~ו~
מחותני

 כהררי''~
 י~ת נפשו בכל ד''ש כה''ג

י~ת
~~ ~~~~ 

 זו
 ~~~~ י~י~ ~וו~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~~

~ות
~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

ת ~  

ת ~  ~~''י~
 ו~ו~י ו~~~~~ות י~~~י י~~ ~י ~תת ~~~ ~~יו~ ~~~ו~

 י~~ ו~י ~~ת'~
 ~~~~~ות

 ~ו~~י~ ~~~יז~
 ~~~ ו~~~~י ~~ות ~ת

 ~~י~ו
 ~ו~~יו ~ו~ ~~~ ~~ו~~

~~~ 
 ~ו~~ת

י~ת
 ויו~ו יו~~ ווי~~יי~~ ~~'ת~ ~ ~~~ו~ ~~~ו~~

~~~~ 
 ~י~~' ~~י

 ~ו~~ ~~~ ~~י ~~י~~ת~י~~
 ~י~~ת ~~ ~י~~ ו~~י~~ת

 ~ו~
 ~י~ו

 ~ו~



 ~י~ת ~~~ו~~ו'~'~ו
~~'~ 

 ~~~יו
 ~~ו~ ~~כי~

 ו~~~ת ~~ימ

~ו~~
 ~ו~~ ו~ו~~ת

 ו~~~~ ~~~ ~~~י~ ו~ו~~ת
 ~~ור~ת

~~ 
 ~~י~ ~ו~ ו~יי~ ~~ ~~~~~~~~~

 ~~~~~ת

 ו~ו~~~ ~~~י~ ר'~
ת ו~~~י~ ~~~~י~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~~~י~ ~ ~ ~ ~  

~~~'~~ ~ 
 ~~~~~ת ~~ו~ ~~~ו~ ו~ר~י~ ~~ו~ו~ ~~~~י~ ~י~~~~י~

 ~~ו~~י~~ו~י ~תת~
 ~~~ו~~

 ~ו~ו ~~ור ~ו ~~ר ~ו~ ~~רי~ת

ו~~ר~
 ~~ו~ו י~~ו ~~י~ י~י~ת

 ו~~וי''~ת~רו ~ו~ כ~רת"~ ~~רו~~ ~~~ו~

 עפה והנה שונים, מכלים הכלים אל הייתי נחבא~~~~~~,
~לי

 ~גי~
 עפה

 אגר~
 מדוכדכ'ת, א~רת חמדה כל

 שונים, בפנים פנים ~תובה והיא הלכה של ~ו~ה ~ויורדעולה
 מן, ששוחקין בשחקיס, הוא בהיר מהיר, סופר עט ובלשונוב~תבו
 לא~ול ~וןה~נת

 ו~ב~
 צדיקים, בדברים עתיקין עתיק ולממכסה

 ובחכמתו מזוקקים, שבעתיים עמוקים בחקירות וחוקים,במשפטים
 נהנית שהנ~מה בדברים לי הניי' דין ומרחיב"ן העולמו"תבורא
 חריפתא פלפלא ואהלות מוור דו"דאים שושנים שפתותיו ישקומהם,

 דספראת צנא~מלא

 במתי ~ל אותי להעלות הרגזתני למה ~' ברוך אתה~~ת~,
 לא שהתורה מה הגדולים,~ והתוארים והתהלותהשבחות

 מעט וימי אר~, מיני קלו ב~ו"ה ו~נותי עמדי, אין והח~מה היאבי
 רוב ~ בי נזרקה שיבה ~ם איבה ~ניות עם הלכוורעים

 ומפני ~וקי, ~לעי עד רו~י השב יתנוני לא ו~צדקאותהרפתקא~ות
 בנקודה אחוזים ~וברמזים בחרוזים לבוא ממני ייחל ולא יקוה לאכך

 להשיב רק ושלחתיה, ~ היתה אתי ונקיה צח ובלשון הכתב עלותורה
 בדבר ~שיב נתעצלתי ולא נתרשלתי לא מימי אשר ה~בודממפני
 לא אשר שנון בכור למת"כ שכן כל שבתלמידים, לקטן אפ~והלכה

 לסברתית ולא דידי לגמרא לאצריך

~~~
 יקבל

 מ"~
 הטרדות רוב ~פי השאלה תשובות ~ המונח דף

 ואם השגות, מיעוטוכפי
 יוסי~

 וכהנה, ~הנה ידו שנית ~וד
 לבויהיה

 בטו~
 ח'תו, ריקם פניו אשיב שלא

 וא~
 כמבקש הוא אם

 הר~ינה ~טפיח כדי טופח עוד ימצא אולי ריקם, מפך שמןאסוך

 ~~ו~~~ת ~~ו~~י ~~ו ~~ו~י ~~ו~ י~~~ י~~~ ~~~~~ו~
 ~ו~

ת ~ ~ ~  

 ~~ו~~
 ~~~ ~~ ~~וו~ ו~~ו~~~ ~י~~ת ~~יי~~~~~~

 ~~~~ת

 ~~~ו~ ~~ו~
 ~ו~ו

ת ~~ ~~י ~~ו~ת ~ו~~י~~~ ~ ~ ~  ~~ו ~"ית ~~~ת ~"ית 
 ו~~~י~~ ~~~~~

 ו~~~~ו

 ~~ו~~ ~~~י~ ~~~~ וי~~י~ וי~~י~ י~~י~ ~~תתו ~יי~ י~י~ ~~ו~~~~~~

 ~ ~~תת~ ~~~תת~ ~~~י~~~~י
 ~~~ת ~~~וית

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ ~~י
 ~~ו~~ ~י~ מו~~

 ~~~ומ
 ~~ ~תת~ י~י~ ~וו~ ~~~

 ~~~~ו
~~ 

 ~יו~ ~~~~~~~תת~
 ות

 ~י~~ ~~י~ ~~~~~~ מ~יותת~ ~~~ ~~~
 ~ת

~י
~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~ך~~~~ת

~~
 ~י~י ~י~~ ~י~ו~ ~~~~ת ~~~~ ~~~י~ ~~~

 ~~ו~ ~~~ו~ ~תת~
 ו~~י~ו~ת~~

 ~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~י~ ~ו~~
 ~ו~ת

ת ~

 תת~~

 ~~ו~~תת

 ~~~~~ת ~~ו~~
 ~~~ת ~י~~ י~י~ ~וו~ ~~~~ ~~~~

 ~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~ו~'ת~

 האי ~ולי תרומה, הת"ז ~ומיצה
 ואו~

 מכירי יהי בפרקס, ימצא
 והי צריך, ורבו כתלמיד לבו ידבנו א~ר טוב מה בעתו ודברברוך
 כנפשו ארוך, שכולו לעולם ובבא בזה ויז~הו יחייה~ו ימיויאריך

 אוהבו מאד והנבוך ה~רודונפש
 ב~

 ונפשת

~~~~~~~ ~~~~ 

~~~
 בשני פרש"י בענין לו השבתי שלא מ~כ בעיני ירע אל נא

 ~הרי זה הרי לא שבת, במסכת הבר~ות ~פירושמקומות
 קושיא זו אין כי אף השא~, ב~נין והותר די ~אר~תי כבר כיזה,
 סותרים או סתו~ים רש"י שד~רי לא אס ~ש~ס בשיטתלרגיל
 לייש~ ~מדי דרך והנה מזה, וזה זה אתזה

 אבעיא שיטת ע"פ
 במסת הריתחא סוגית והוא תרתי מיניה שמעינןחדא

 בו, אין והאמת בעלמא חידוד רק הוא ובאשר י, וכתובותחולין זבחים~
 בזהת עוד להאריךרצית~ ~

~~~~~~ 
 דבר~ות פ"ק התוס' דברי בביאור

 (ד~
 ע"א) י"ב

בד"~
 ~"~ בעיני והוא ~ו~ו", ואמר ~תח

 ופרח, כפתור

וב~חי~
 האמת מומר~ז ויצא הישר ~דרך נטה ~ודו

 ו~
 ירד

 הונח דלא חדא דק, לא חורפיה ואגב עמו,בני
 שנזכר רש''י בד~

 ~' ה~"ס מקשה שפיר מ"'מו העולם, מלך א~ינו אמרולפני

 נחשב זר ד~מו וכו', ומל~ות שם בה שאין בר~ה כל דא~ריוחנן
 ה~ולם, מלך א~ינו הברכה בראש מ""ש למלכות דיחשב מ"כמ"ש
 מ"ש עםל~רפו

 בסו~
 שם ויהיה המאורות יוצר בא"י הב~ה

 כלומר עמו אתו ~כות ובתריה תחילה שם בעינן בודאיומל~ו.,
 ~ כ~ש~בתריה,

 שכחתי
 מלבר~

 לר' ומל~ותך, ש~ך ומ~זכיר
יוחנן,

 ומ"~
 במ''ש רש"י דעת דזה מאד ברור

 שה~יע ו~יון ~
 יין שהוא "נזכר אמר שהרי יתבעי אמרו שכבר ש~להעולם, למל~

 נקט ולא הגפן" פריואמר
 ואמ~

 הגפן, פרי בורא ה~ולס מלך
 סתוס ונל~ד שס, באינךוה"ה

~ 
 בפרש"י הכי בתר ה~ורש

 בר~ה עיקר הש''ס ליה מדקרי גם ערבים, במעריב וסייםבד''ה
 וכוונתו הש"ס, סוגיית אזלא יוחנן דכר" מלכות, גם דאממרמכלל
 הניחא שם, ~ש ו~דמוכחק"ל,

~ 
 כמו והוא רש"י בדברי ~עות מקוםדיש ו~פני יוחנן~, לר' אלא ~ו~ו'

 ש~~
 כ'תמ, דעת ~ל

 יש ואם היטבת וביאור ~ב ובלשון יתר בשפת התוס' באל~ן
 וכמדוממני ו~ו', התם שאני ד"תה ברש"י הוא ההוא, בשמעתתאעיון מקו~

 רוחי, קורת ב~ל עמדי פה בהיותו פאתתפ עמו בזה דברתישכבר
 הרמב''ם דברי בביאור מאד האר~תי ~יים מקור הנ~בדובספרי
 ותפ'"~) ר"ט, נ''ט, (סי~ן הש"ס סו~יית ~"פ והטורוה~~'ד
 זה שלא רק עוז, בעל הרב של דבריו ועל חלומותיו עלותפסתי

 מקומו, זה ואין כעתהמבוקש

 שלומי~~~~ת
~ 

 הנ~בד הקצין מחמיו ת~וט
 יוע~

 חרשים, ו~~ם
 המובהק השתדלן התשבחות ברוב המהולל שמו תורקשמן

 לאחת עד חביבי ~ביב ואחרון נרו, ליפמן כהר"ר המפורסםהנדיב
 י~''ו, כמהרר"י הרים הרי ועוקר סיני זה הלא מזה בן ממזהה~רומם
 .חת וחלב דבש הטובה ותנובתו ~תקו החדל ל~ה מאדת~תי

ת ~

 ~~~~ ~~ ~~~ ~י~ו~~ ו~י~~ת ~ר~י~~ ~"~~ ~~"~ ~"~ ~"~
 ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~ ~~~~ו~ ו~~י~ו~ ו~יי~ת
 ~~~ית ~ו~י

 ~~~י~ות
 ~~ת

 ~~~~ת

ת ~~~~ ~ו~י~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~ו~ו~
ת ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  
~  

 ן ן



~~  

~  

~  

~~ת
 מאד מה מאד, יודעת נפשו הלא שורותיים, לי מ~תוב~ונו ~ ~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~

 וש"ת. לו רבה אהבה אהבתי גדלה ממאד וממה ממעלתו בעינייקר
 אדר ח"יי ג' יום בנחיצהנכתב

 תמ~
 לפ"ק

 מממסכת שפוותי מרחשן רחושי אכתי אשר מפניאהובי,
 אבותינו שערו לא אשר חדש חידוש דבר למ"כ אודיעמגילה,

 אלא הש"ס דמקשי ע''א) י"א (דף פ"ק שם בש"ס דקשהממה
 קהת דעמרם אבותיו חיי שני ושבק וכו' עמרם חיי ושנותמעתה,
 הוא, דבר הלא בקראי לפניו הנזכריםולוי

 ו~
 ולא הרגשתי

 ~~ וש''ת היום, בלתי דבר בושמעתי

~~~
 היכא ה' בהיכל לבקר יצא ומקטנותו לשאול, דעת בו שיש
 פסוקה הלכה של אמות ד' תוך תוך ד~ד והוא גירסא,דהוה
 ~ון זהורית, ולשון מדברת ~ון ~ומלתו מילתא, רווחהו~ווחת

 אשרים
 מע~

 סופרא רב דבי ספרא ספריס שרטוטי שרטון,
 כאן ספרו הבאים ובתוך ומזוזות, תפילין סת"ם כותבידווקנא,
 בדיופי מעלה בפיו כותב והוא גדם אחד סופר היה כאןנמצא
 הוא הדר בכתב ~ומזוזות תפילין דאורייתא עמודי ודיומדיןדיופרין
 ו~ודר נאה בכתיבה ומרובה תמה ה~וא וכתיבתו הסופרים,לכל

 שהםופרים חכממה, תרבה סופרים וקנאת םופרים, ועיטוףבעיטור
 הפוסל סמום תומא, הוה דלדידיה דוכ.א שפ~יו, בניב מוממא~די ~ בוקיא בית של כתרנגולים עליו חברו בשכונתו, עמו דריםאשר
 פה שם ממי כי בראשית, סדרי עליו שנשתסובאדם

 לאד~
 ~תוב

 ביד, ולא בפה יהבית כתיבת נפשי גרסה ממתגרים ובכתיבהבו,
 דעת, מתיישבות אין כזה ובכותבת הפוסלים, ממומיס הואוזה

 ביום בו שגדשו גדושה במ~דה המדה על ומפריזים מקריןוהסופרים
 כוללת ואיסור מוסיףבאיסור

~~~~~~
 כשהוא המדרש בבית ידיו ~א ולא לכתוב יד לו שאין
 לתרופה, עליהו להיות לפה יד ושם ככרוכיא צווח יד,גדם

 אותו, להצדיק צדקה זו בפיך הממותר ממן ממעלה של פהלהתיר
 ביתו אנשי ולפרסס לזון ביה תלו וטפלי עממו כל ישק פיוו~ל

 ביתו אל טרף להביא בפיו טרוף העלה ולהיות נפשם,ולהחיות
 חכים ו~יות עליו, מחכים פומא רק ליה, כאיב פומיה יהאולא

 ואין אחרינהו, כיד דידיה ופיו וישר יושר בכתב ומומחהמתקרי
 במסירות לאורייתא רבה מודעה מכאן אפשר, משאי אפשרלמדין

 ומוזותת ותפילן ס"ת כתוב בה שזכה וקנהקולממוס

~ת

 ~~ו~י ~י~ ו~~~ ~~ו~~ וי~~ י~~~ ~~~~~~~ת ~~~ו~~ ~~ו~~
 ~~~~~ ~~~ ~ו~~ ~ו~~ ~~~~ ~~ו ~~~~ ~~ ~~י ~~י~~~ו~~י

 ו~~~ ~~ו~~~~~~
 ~~~ו~ו

~~ 
 יו~ימ ~~~ימ

 ~~~~ ~''~~ ~~~ ~~~ו~ ~~"~
ת ~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו~~
 ~~וד

 ו~י~ו~~ ~~~ו~
 ~מו~~ת

 ~ו~
 י~יו

 ~ו~
 יו~~ת

~~~~~~ 
 ~ו~ ~~~~~ ו~~י ~~~י~ ~~~ו~~ ~~~ו~ ~~~י~~~ת

 ~~ו,
 ו~~וי~~

 וי~"~ת

~וי~~י~~
~י

~~~ 
 ~~~~ת

 ~''~~ (~'י~
~''~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~

 דע~י לחוו. ~מני ובקשו בארצינו נשממע סופרים של
ולהכרי~

 וקורטב, ~ ועו~לא כתומן קטנה מדוכה כהכרעת
 הודיעו ואחר ברוטבת כבשר טעם וליתן הקוטב, על וסובבוהולך
 ~קו~ו על ואיש א~יו מעל איש ויפרודו יחדלון הקולות אזי זאתכל

 לשלוםתיבא

 דמגילתא, ורישא קולמוס בקן מתהלך שמ~תי קולכם אתת~~~~~

מגי~
 לומר אותו וי~לו הלולו, זו וקריאתה נקראת

 ודבר הוא,חדש
 ח~

 ~מחידושא, למדין אשר הסופרים חיד~ו
 ומכתב בכתב ל~מן ויודע בפה שבקי או~ן ~איתי לא זה דבריען

 עקימ. ע'תי לחממו להביא ~חוק הקשת כמטחוי קסת רובה~יות
 ממדויל ולא כ.יבה, בממעשה ו~ופלא אוממן מעשה דהוהשפתיו
 בסמיכות יוציא ואינו עסקסיות, ידים לו אין כי מושתלם,ידיה

 כחוק בקולמום היוצא לבלר אומנתו כלי הכלים וידות~בידים
 ומסכת ואורג כתובה במ~ה העוסקים סופרים נימוסי~וכנימוס,
 סעיד ו~עדו עליו מסהיד ופוממיה בפיו, אלא כחו ואיןידים,

 הכלת יענהפיו

~~~~
 הכושל, עם הדין לכאורה כהלכה, ~יבין כענין ~ואל
 בשיטי הנשתוון בכתב בדממע ש~ותב הגדס, ~סופרהוא

 מבריאתוהחוסר
 ו~

 כםף בגרעון יוצא אינו ואעפ''כ ידיו מצא

 ~~כת"ב~
 והאי מזוקק כתב בימיו הקסת נראה נבחר, בכתב

 יו~בי סופרים כשאר כי בחזקתו,הוא
 וספ~ י~ב~

 דמה רב, דבי
 בו לכתוב שאסר והפה הפה, ע"י או הכותב יד ע"י הכתיבהלי

 הוא אסורות, לו וידיו ~תפאר ידיו ומעשה בידיו ששולטהסופר
 האי ~בי שממתירהפה

 ס~ר~
 ההכרח ומן יפות, ידיו שאין עניא

 כיד דידיה ופיו בפה, המעשה~יד ועושה לפה יד זמותלקיים
 ע"א) ק"ג (דף שבת במסכת ערוכה דגמרא קיימא~אחרינהו

 א"ר חייב, וכו' בש~אלו בין בי~ינו בין אותיות שתי הכותבוז'יל~
 אימין בשלמא ~ושם, משום אלא אותיות שתי חייבו לאיוסי
 בכך כתיבה ד~ך משוםליחייב

 א~
 דרך אין הא אמאי, אש~אל

 יעקב דבת בריה יעקב רב ~נו, יד באטר ירמיה א"ר בכך,כתיבה
 אותיות שתי חייבו לא דאמר הוא יוסי ר' מוני האאמר~

 א~
 משום

 כתב וכן י''ד) דין (פי''א שבת בה' הרמב"ם פסק וכן ידיותבב' בשול~ מיירי דמתניתין אביי של תרוצו הביא והרי''ף עכ"לתרושם,
 ב'~ת ~אות ~שהרא''ש

~~~~
 ~~ופר ~ל שה~ה בנ"'ד

 ~כו~~
 של ידות כממו הוה בו

 רק ינמין יד לו שיש אע"פ יד איטר כ~והסופרים,
 אמרינן חיל, לעשות כח יד ושמאלו ימינו אחור השיב כהה ידימיסו
 ידיו, בשתי שגדם בנ''ד ק"ו דמי, דעלמא ימין כיד דידיהשמאל
 או~ו עמל וכל סופרי~, ~אר ~ל ימין יד כמו הוה שלושפיו
 ותפילין והספרים מהיר, סופר עט ולשוסו לפיהואדם

 שהוא בשמא~לו יד האיטר כותבם כאלו כשרים, המה בפיושכותב ומזוזו~
 דכ"עתימין

~~~י~
 סימן (ריש בטא"ח

 וז''~ ל'תב~
 אף בימינו לכתוב ו~ריך

 ידיו, בשתי שולט הואאם
 וא~

 שמאל יד, איטר הוא
 בספר איתא וכן ~כ"לת ימין הואדידיה

 התרו~
 ר"ה) (סי'

ת  ~~ו~ו~
ת ~~י~י~ ~ו~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~~ ו~~ו~~~
 ~~~י~ת

 ~ת'~
מ~'

 ~תת~~
 ~~~~ ~ת'~ ~~ מ~ת'~ ~~~ וי~ו~~~י

 ~~~~~ו ~י ~ו~~ת ~~י~ו
~~י~יו

 ~~~~ו~
 ~י~י~~ת ~~~י

 ~~~ ~~~ו~
ת ~ ~ ~ ~  



~~  ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~~  ~  ומזוזות ות~ילין בס""ת בנ''ד הדב~ים הן והן המשביר, בבעלועיין 
 יחדיות וצדקו שקו~ם ושניהם שנא, דמאי בפיו גדם סופרשכתב

~~~~~
 ל"ב (סיי התכלת מ~ושלזה

 ס~ה~
 וצרי~ וז~ל~

 שי~וב
בי~ינו

 א~
 הוא אס

 שו~
 וכתבתם מדכתיב ידיו, בשתי

 וכו', בימינו אלא ה~תב ליפות יכול אדם ואין בשלימות,שיהא
 הוא אםואף

 בהא דהא כימין, ליה הוה דידיה ש~אל יד איט~
 ביותר הכתב ליפותיכול

 ע~"~
 כעיקר ט~מו זהו ואם

 א~
 אנו

 השורה, ומושך הכתב ומיפה בפה כחו יפה דהסופר בנ"ד,נאמר
ועיקר

 שו"ר~
 בפה

 וא"~
 בי~ין סופר ככתיבת הוה בפה כתיבתו

 בשמאלת שכותבוכאטר

~~~~
 סע"'ה ~ב (בסי' תמיד עולת הספר שכתב מה ~יתי
 וכ''ש נקט ל~ותא בשמאל, כתב ואם וז"תל~ י""א)ס""ק

 בפיו, וכותב הקול~וס שלוקח כגון כ~יבה כדרך שלא כותבא~
 כתב אינו זו ו~יבה הת~תונה, על ידו המשנה כל בכלל~זה

 משא"כ ופסול,אשורי~
 בגד~

 הוה בפיו וכותב ידים לו שאין
 מ~מרא ראיה ~ביא יכול וכן וכשרת בו עולתה ולא וישר יושרכתב

סנהדרין
 (ד~

 יד נק~ע שמואל אמר ~ וז""ל ע~ב) מ"תה
 ~טור, העדי~

~"~
 ~דים מעתה אלא וליכא, בראשונה בו תהיה העדים יד בעינן
 העדיס יד~ קרא דאמר התם שאני דפ~ולי, ה"נ ד~עיקרא~דמים
 בש~ת להס תהיה ~ם שהיתה העדים יד ז~ל ופרש"י כבר,שהיה
 לא מעיקרא ג~מים אבלמיתה,~

 משת~
 יד היא דזו מיניה,

 ומסקנת וכו", כדכתיב קרא בעי ומי הגמרא~ ומקשה וכוי,ש~ם

ה~מר~
 י~נית אוזן רגל בוהן יד בוהן לו אין דתניא היא, תנאי

 ופירשו ויוצא, ~קומו על נותן אומר ר""א עולמית, טהרה לואין
 דאי לטומא~, משנזדקק שנק~עו וכגון בוהן, לו אין בד""ההתו~'
 ב~דים מודה כדכתיב, קרא דבעי שמואל אפילו הא לכןקודם

 ד"ה ט") משנה י"תד (~רק נגעים במס" בתוי""ט ועיין~דמי~ת
 גדמים אבל וכו" כשנקטעה ודוקא הרב כתב עול~ת~ טהרה לואין

 בארי~ותת ע~ש וכו" ש~ם יד היא דזו ~יניה אשתמע לאמעיקרא

~~~~
 הוה ידים להסופר שאין דבנ~ד בעליל, נראה מילין הלין
 לעיל, והארכת~ שכתבתי ~מו בידיס כותבכאילו

 במסי ז~ל ש~"י וביחוד בזה, מודה כדכתיב קרא דבעילשמואל וא~
סנהדרין

 ~שם~
 מ~יקרא דבגדמים פירש

~ 
 דזו מיניה משתמע

 ו~ע"'ג ממשת כיד פיו הוה בנ"ד וא"כ עכ"לת ש~ם הידהיא
דהרמב"ם

 בה~
 מחלק אינו א") דין ה' (פרק כפרה מחוסרי

 שאין או ימנית רגל ב~והן או ימנית יד בוהן לו אין שם~וז"תל
 ואינו עולמית, טהרה לו אין ימנית אוזןלו

 מח~

 נקטע אם בין
ת או~יקרא ~  (פי"תד סנהדרין ה' בהרמב"ם מעיינת כד איברא 

 ש~ ~")דין
 הרגיש ו~ר ~יש לא, או מ~יקרא נקטעו בין מחלק

 ~ט) (פי"ד נגעים ב~" התוי"טבזה
 ע""~

 בשו"ת ו~ם באריכות,
 ק~~ז)ת (סימןחו~י

~~
 ב~ונו כתב שהרמב""ם לומרנפשך

 בה~
 (פרק סנהדרין

 גדמים היו וא~ וז"ל~ ח') דיןי"ד
 מתחי~

 ביד יהרג
 גדמים עדים דאין משמע ~ונו ומצ~ות עכ""לתאחרים

 לא הא משום אי אחריםת ~""י שנעשית רקאותו ממיתי~
 תבר~

 אף דודאי
 איבריהם הש~ת וכפי אפשר הוא אם בעדים דמצוה מודההרמב"ם
 ב~שונה, בו תהיה ה~דים יד בכלל והוה כחם, כ~י מיתהלג~וס
 מ~~ן אזי ~מיתו בידם סיפוק אין אם אמנם ש~ם, יד היאדא

 ו~"'ז אחרים, ע~ינעשית
 א~

 ~דס בסופר בנ"ד מודה הרמב""ם
 דידיהת יד ~מו היא דזה בידו, כותב כאילו והוה בפיו ~תובש~ותר

~~
 (דף ב"מ ב~ס" מהש"ס תראה קציהו ואפס דו~מא ואראך
 אבל ברגליו ברג~ו,~ ולא בידיו עושה היה וז~~ ~ב)צ""א

 ב~ מוסי ר' אוכל, זה הרי בכתיפו, אפילו בידיולא
 אומר יהודא

 מזיז דאינו בכתי~ו ואפילו זת"ל ~ופרש"י וברגליו, בידיו שיעשהעד
 כת""ק, הכה שפוסק של'"ז) (סי~ן בטח""מ ו~ין ורגליותידיו
ו~"כ

~ 
 באדם אלא פליגי

 ~מצ~
 אלא עושה ואינו ורגליו ידיו

 ועבודתובכתיפו
 בכת~

 לת""ק, תמה עבודה הוה ואפ"ה ישא,
 בכתיפו, מלאכה ועושה ורגלם ידים לו שאין ~דם א~ם שכראם וא""~

 ליה מיבעי" קא מה לפ"ז ~קשות ואין דכ"עת אליבאשאוכל
 כחו בכל ~ו, לריב"י ותרנגולים באווזים דש הונא, רב בררבה
 וכו', תיקו וליכא, בעינן וברגליו בידיו דל~א או והאיכא,בעינן
 ליה דאיבעיא ~רש יש באווזין, דש בד"תה התוסי פירשווע"ז
 דאי בכנפיהם, לדוש יכולין דאין בכנפיהם' ולא ברגליהםבדשין
 ליכא, והא בעינן ורגליו ידיו דלמא או האיכא, בעיסן כחובכל
 ב.יקו, והניח ליה דמספקי ספוקי ממאי עכ""לת בכנפיהם דשיןדאין
 כדין ממממש זה נדון שהרי לן, פשיטא ~ו דאיבעיא ממילתאהא
 אתשוכר

 הפו~
 גדם שהוא

 לעיל, שכתבנו כמו בזה מודי וכ""~
 שאיבעיא תשובההאי

 ש~
 שמביאים כמו אחר באופן הוא ה~"'ס

 בא"דהתוסי
 וז""~

 ליה מיבעיא בכנפיהן דשין דאפילו י~ל א"נ
 בש"ס בעיא דהאי י"ל ולפ"ז עכ"לת בעינן ~מש דשורדדומיא
 דעושין ותרנגו~ן באווזין הוא האיב~יא ו~"ז אחר, באופןהוא

 בנדון משא""כ לא, או ממש דשור דומיא הוה ואי בכנפיהןמלאכה
 אנו (אם) אף וק"'ל, בכתיפו לא אם מלאכה כלי כלל לו ~איןדגדם
 בפיו וכו.ב ידים לו שאין סופר בגדם בנ"ד בדומה נאמרנמי

 דמית ימין ביד שכותב כסופרדהוה

 ~~ור לבי אל ונתתי ה~יון על ע~דתי~~~~~
 אממו. די תקו~

 ~צאתי הלכה,של
 ח~

 ראשונה השקפה לפי סותר
 שבת מם"בגמרא

 (ד~
 ש.י הכותב במ~נה~ שם וז"ל ע""ב) ק""ד

 עכ"ל~ פטור וכו' ובמרפיקו בפיו בר~ו ידו לאחר כו"אותיות
אמור

 מעת~
 אמרינן שבת ~נין אם אמרינן, לחומרא מקילתא

 פטור בפיוהכותב
 ד~

 ותפילין ס""ת מכ"ש כתיבה, הוה
 כתיבהת מיקרי דלא פסו~ם שהם בפיו סופ~שכתבן ומזוזו~

~~~~~
 כד

 נחתינ~
 דמתניתין לא~ור, ראיה משם אין הלכה ~מק

 בשבת משנה והוא יפה, וידיו ידים, לו שיש במי~ירי
 דומיא והוא בכך, כתיבה דרך ד~ין פטור הוא אזי בפיו,~וכותב
 כן שאין מה דפטור, בי~ין הכותב ואיטר בש~אל הכותבדמיומן
 דהוה ב~ה, יפה כתיבה כתוב רג~ל והוא ידים לו שאיןב~דם
 מו.ר סתי'ם כתיבת ולענין חייב דבשבת יד לאיטר ודומהכתיבה
 נפשך ואם לכתחי~ת~תוב

 לו~
 בגדם אפילו מיירי דמתניתין

 בפיו בשבת כותב אם ואפ~ה בפה לכתוב תורגיל ידים לושאין
 סת""ם פשיטא וא"יכ בכך, כתיבה הוה דלא ~ום פטורהוה
 ובאבריו בגופו שלם באדם מיירי מתניתין ד~"כ תו~ו ~יומשיח ~ סך פה כה~ות לו אמור אתה אף הןת שפםולין הגדםשכתב
 דמתני~ין מרישא די~ינן בגדםולא

 ~ד~
 ק"ג

 ~א~
 שתי הכותב

~ת

 ~~ ~~~~ ~י"~ ~~~ ~תת~ ו~ו~
 ו~~~ ~''~ ~~ו~ ~~~ ~ו~~ ~י~י



~~  

~  

~  

~~ת
 ~ובגממרא חייב, וכו" בשמ~לו ~ין בימינו בין~ותיות ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~

 הא אמאי אשמאל אלא בכך, כתיבה דדרך משום ~~ייבאי~ין בשלמ~ שס~
 שמאל ותהוי שנו, יד באטר~ ירמיה א''ר בכך, כתיבה דרךאין
 אלא ליחייב, לא אימין ליחייב ואשמאל דעלמא, כימיןדידיה
 רבאאמר

 בשו~
 הבן וכאן הגמראת עכ""ל ידיו בשתי

 שוא~
 מאי

 איירי חייב אשמאל דקתני מתניתין דלמא סמפ~, קא ומאימקשה
 ~רכיו כל ועושה כלל ימין יד בהשג ואינו דידיה ימין ידבגדם

בשמא~
 כתיבתו דדרך משום חייב ב~מאל בשבת כותב אם משו"ה

 עבודה בו ~ושה שהוא וזובכך
 אפי~

 בחול,
 א~

 דמתניתין ע''כ
 שהוא באדםאיירי

 ש~
 ו~רי שקלי סלקא ולפ"ז ואבריות בגופו

 באדס דרישא דו~יא וסיפא וד~ת, טעם בטובבגמרא
 פטור, ~''ה בפי~ו כתב ובשבת ~תפ~ר ידיו ו~שה ידיובשתי ששו~

 ובנ""ד חייב, בכך כתיבתו וד~ך בפיו ש~ותב גדם אדםמשא"כ
 וכשריםת סת""ם לכתוב מותר ~דם שהוא םת"םסופר

ו~~
 לחלק למתניתין ליה הוה ת~יבני,

 בי~
 בפה כותב הוא אס

 או גדם הואאם
 ש~ל~

 ממילתא קתני דמתניתין י''ל באבריו,
 ו~דסדשכיח

~ 
 יבמות מגמ~רא ~ה וראיה שכיחת

 ע"א~~ ק'~ (ד~
 מהו גדמת מויניה בעו ~רייתא נפקלוי

 שתחלו~
 שאיל אתא וכו"

 כתיב, מי בתוד''ה ~ין בידת וחל~ה כתיב מי ליה אמרו מדרשא,בי
 עכ''לת ב~למא למ~וה בימין, שחולצתו בירו~למי דקא~רוהא
 ו~סקנ~ ~ קס""ט) סי" בטא''ה(ו~ין

 בשיניהת ש~ולצת הגמרא
 השן תולדות מעשיה וכל ידים, לה שאין ב~ידמת דוקא זהוהדין
 ומש"ה בידיהן ~ושין הנשים ששארי בשיניה ו~שיג ~לךודרכה
 בשיניה, וח~צה מו~יחות שידיה באשה ~שא"כ ~שרה, חלי~ההוה
 ועכ''פ פסו~, ~לי~ה אפשר,הוה

 לכתחי~
 כן ל~שות אסורה

ו~יין
 בטאה"ת~

 הרי והאחרוני~ת
 של~

 בגדם נ~מי בנ''ד ~ניך
 לפהת יד ו~ושה ידיו מעשה הוה דזה בפיו ל~תובשמותר

~~~
 קפידא כאן יש לו, ~יבור הדרך תורה של דרכה היא כך

וחוצ~
 בשו'"ת ~מ~אתי מה

 מהר~"~
 (~י" מפאנו

 במצרים שיש שמעתיוז"ל~ ל"ח~
 אד~

 ס"ת בפיו וכותב גדם שהוא אחד
 ~ידמת אמרו ולא פםולין, שהן בבירור אומר ואני מוחהת ואיןת"מ
חול~ת

 בשינ~
 מן ימין יד צריכה חליצה שאין מ~ום אלא

 התור~
כמ'"~

 דאורייתא ~יצה דמעקרא והיכא דתיקון, הוא ורבנן סמ'"ג
 הדברים מן הוה שבקדושה לדב~ בימין כתיבה אבל תיקנו,לא

 התורה מןהפוסלין
 כמ'~

 מגמרא ראיה ו~ביא התרומה, בםפר
 ופרק הבונהפרק

 הקומ~
 (ריש מיימוניות בהגהות והובא

 פ"ב~
מה~

 הרמב'"ם בדברי נכלל ~הוא אני אומר זה ופםול תפילין,
 יו"ד) ~ת(ריש

 ~ציר~
 א~ת בבבא יחדיו הפסולין האס~ים כל

 אמרו בפירוש ואם ספק~ זה בדבר ליואין
 בפ~

 הבונה
 בפה, כתיבה דרך שאין וכ''ש ב~מאל, כתיבה דרך אין ~א)ק"ז (ד~

~~
 (אמרו)

 ~אחרי~
 המומחים, סופרים

~ 
 ~צמי מנעתי

 עכ"לת מצוות, של ובהדורן ש~ים בכבוד ~רבות והדרישההחקירה מ~

~~~~ 
 ועיקר אופי" ~ל ולעמוד ש~ני נפשי ידע~י

 הבונה פרק מהגמרא ראיה שהביא מה זו,תשובה מ~רי~
 ידים לו שיש ~י דוקא היא זו בפיו, וכ''ש בשמאל" כתיבהדרך "אי~

למ~כת
 כתיב~

 ימין על ו~ו~ר
 שמא~ שהו~

 כתיבה דרך אין ודאי
 לכלום נחש~ת שמאל כתיבת אין בימין ~תוב ר~יל שהוא מי כיבכך,

ת  ~~~~~ית ~~ו ~ו~~יי~~

 ודאי ~ו~יה עושין אין וידיו בגדם משא""כ בפה, כש~ו~בוכ''ש
 כתיבה הוה בפה~תיבה

 מ~ו~
 ידת אטר כממו

 ממ~נה ראיה להביא מהרמ"ע מדשתק~~~~~~~י
 ערוכ~

 בידינו
 פטור, בשבת בפיו דהכותב שבתבסמס'

 דכתיב~
 בפה

 ס"תל ע""כ אלא לחומרא, ~""ש א~רינן לקולא ואם כלום,אינה

דמתניתי~
 מעשה ו~ו~ה באבריו שלם שהוא באדם מיירי

 וחותך נחתכין פיו על מעשיו שכל ב~דם משא"כ פטור, לכךשפתיו בעקימ~
 להביא~יים

 טר~
 שמאל כמו כתיבה הוה בפיו שהכ~יבה לביתו,

 ידתבאטר

~~~~~~~~
 ממתניתין ראיה ~ביא דה"ל פלט, לא מתרתי חדא
 דיש ראיה משם דאין סובר דהוא איתא ואסהנ"ל,

 ו~עיקרא ראיה אין הבונה מפרק גם א""כ לגדם, שלם אדם ביןלחלק
 ~~" בגמ~רא דאיתא ממהראיה במיאון שיוצא ומה ליתא,דדינא
 והא מעליא ראיה הוה ולפע"תד ב~יניה, שחולצת מגידמ.יבמות

 אליה~ מן וםפו ~ליא חמר מצטרי חד חד נחית תליאבהא
 אבל וז"ל~ שכתב מה אחרת ועוד~~ת

 כ~יב~
 נדבר ביסמין

 הואשבקדושה
 מ~

 בספר כמ'"ש התורה מן הפוסלין הדברים
 ומפרק הבונה ~רק ר~יה והביאהתרו~,

 הקומ~
 בהג~יי"ן והובא

(ריש
 פ~

 בת)
 מה~

 יגעתי וכות אני אומר זה ופסול תפילין,
 מפרקהוא הנוב~ דמעיין דאוריי~א, שהוא לס''ת בימין שכתיבה מצאתיולא

 (ד~ הקומ~
 צריך, אינו אומר נתן רבי וז"ל~ ~"א) ל"ז

 בימין כתיבה מה ~וכתבתם וקשרתס או~ר הואהרי
 מה בד""ה ז''ל ופרש''יבי~ין, קשיר~ א~

 מזוז~
 ממזוזה כשכותבים ביממין, כתיבה

 ממפורש הרי ע~~ל~ בימין ~ותבים אדם בני דרוב בימיןכותבים
 דאורייתאת לאו לסת"ם בימיןדכתיבה

 וה~
 הש'תס דקאמר~

 רושם, בו ואין ומשובח נאה מלאכ~ן שיהא ~די ביממיןלכ~וב אד~ בני של דרכם שכן אר~, דרך מהלכות הוא בימיןכתיבה ממ~
 ז"לתכדפרש"י

~~מ~~~
 ~י על דאורייתא בימין ~הכתיבה חילו ~ראות שבא
 (סימן התרומה ספר והוא ד~ר מקיים עדיסשני

 (ריש ומהגמי"יר''ה)
 פ~

 ב')
 מה~

 תפי~ן,
 והמעיי~

 יראה שם
 בפרק וכדאמרינן בי~י~ו לכתובוצריך התרוממות~ בעל וז""ל והזמה, ב~יפך בהיפך ~וא שהדברלהדיא

 הקו~~
 וכתבתם וקשרתם

~
 ואינו ~ימין, קשירה אף בי~ין כתיבה

 ~כי~
 מדאורייתא, שהוא

 שהוא תחי~ו על מו~חוסופו
 סוב~

 דמקשה התורה, מן שאינו
 אינו ממשכן, ד~ממרינן בשבת דדוקא לומר ~ואין וז"ל~שם

 סברא אין כ~ר, בעלמא אבל ידכלאחר עוש~
 לומ~

 ~ם ע~"'ל, וכו" כן
 םובר שהוא ס''ד ואי בשמו, ל""ב) (סי' תשוב' בב""י זו קושיאמביא

כתיב~
 תיתי מהיכי א''כ דאורייתא, בימין ס"ת

 ~ שיע~
 דעת

 וכו", כתיבה מה וכתבתם וקשרתם ~תיב הא ~תיר, אדםשום
 ולא אימוין דוקא הקפידהוהתורה

 תסו~
 ימין יורוך א~ר מ~ל

 כרחך על אלאושמאל,
~  ע~ 

 שכתיבת התרומות ספר דעת על
 מה וכ~בתם וקשרתם הש""ס דנקט והא דאורייתא, בימיןסת""ם
 של דרכן כך אלא דאורייתא ושהוא ~יכובא לאו בימין,כתיבה
 לעילת שכתבתי ז"ל ברש"י היטב באר ש~פורש כמו לכתובבנ''א

~~~
 לכתוב וצריך וז"ל~ שכתב~י כמו בהגמי''י מבפניס נר~ה
 כדאמרינןבימין

 הקומ~ סו~
 אם ואפילו וכו", קשירה מה

 בשמאל כתבבדיעבד
 פס~

 עכ''לת בש~ל, ~תיבה דרך דאין



~~  

~  

~  

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ 

 אבל בשמאל, כתוב דרך דאין משוס הזך, בלשונו מפורשהרי ~ ~~
 מדאורייתא~ אינובאמת

~~~~~
 אשר ב''ב מהר''מ מ~ו''ת ת~ובה עליה שאיןמהימנא
 מעשה וז''ל~ י'"ב) (סימן מתא בפראגא בדפוםקבעו

 ימינו יד אטר לרז"'ל לו ששאלובריזבורג
 הלולב לי~ול לו יש א~

 בשבת כדאמרינן דעלמא כימין לו ~שובה דהא השמאלי~בידו
 דידיה שמאל לחשוב ו~סיק בשמאלו, בין בי~ינו ביןהכותב
 ימין יד כתוב דלא טעמיה דהיינו ונראה וכו', דעלמאכימין

 ימין לי מה חשובה מלאכה דב~ינן כיוןסת~א, א~
 שמא~ל, לי ו~~

 משום אלא אינו ד~כא נראה~וכן
 נ~י~

 ולא שנוטלים חשובה

כלא~~
 מצורע כמו ימין על תורה דהקפידה היכא ודאי אבל יד,
 ואפילו בי~ין דוקא התם בכהן,~ועבודה

 שו~
 פלוגתא ידיו בשתי

 אלא אינו והכא בימין, אפ~ו ~בודה כשר אם וחכמיםדרבי
 נמי ומתפילין וכו', יצא לעולם דבדיעבד בעלמא מצוההידור
 משמע מהיכא בימין, כתיבה מה דאמר דר''נ מממי~א הכימ~מ~

 סתמא אלא בימין,שהכתיבה
 כ~יב~

 ולא בעינן בימין חשובה
 הקפידה ולא יד,כלאחר

 בכ~
 הלו''י ר""י לשון יממינו, יד אטר משום

 בפרק ז"ל שפרש''י הדברים הן והןעכ''לת
 הקומ~

 ע"ב) ל'"ז (דף
 הרי לעילתשהבאתי

 מפור~
 בימין כתיבה מה ר''נ דקאמר כדברינו

 חשובה כתיבה סתמא אלא בימין, שה~תיבה משמע ~יכאוכו'
 ידת אטר ~שום בכך הקפידה ~ולא יד כלאחר ושלא בעינןבימין

~~~ת~
 כותב שהסופר בנ''ד א"כ זאת, אלקים לנו הודיע א~ר
 כתבבפיו

 מהוד~
 ב~ת~ו יתן פ~יו ואת

~ 
 ~היר סופר

 שמים מלאכתבמלאכתו
 ור~

 פשיטא סופרים, משאר יו~ר גובריה
 כשר הוא בפיו ש~ו.ב ~ה גדם ~סופר לרחק ולא לקרבששוממעין
 מהודר, כתב דבעינן רק באורייתא, דימין קפידא רממיזהדלא
 ו~~ינו תדיר הדרת ~~ פרי וממהודר ~יושר כ~ב ב~יו כו~בואם
 א~ר אדם כאלו הוהתדיר,

 כותב~
 מה הדברים הן והן בימין,

 התנאה ואנוהו, אלי זה ע"ב) קל''ג (דף שבת במסכת ~"'לשאמרו
 ו~ו' נאה בדיו לשמו בו וכתוב נאה בס""ת וכו'~ניו

 בלב~
 אומן

 דמיטב מילי ממה~ורי ומהודר מיופה כתיבה על ו~הירע''ש,
כתבא,

 וא'"~
 הוא הגדם זה ~ם

~~ 
 אותו מקרבין מופלא ואומן

 בזרוע~ אותו מרחיקיןואין

~~
 דאיתא מהא תשיבני

 במס~
 מנ~ות

 (ד~
 וז"ל ע''א) ~ז

 ידכה אותרים אחרים שמאל, זו בה""א יד~ה כתנאיהגמרא~
 התפילין, מן פ~ור זרוע לו אין אידך תניא הגדם, אתלרבות
 זרוע לו אין בתוד''ה ו~י"ש הגדם, את ~בות ידכה אומ~יםאח~ים
 אמר מר וכו',פ~ור

 חד~
 ו~יין עכ"'ל, פליגי ולא חדא אמר ו~ר

 כ''ז (סימןבב"ח
 סע""ב~

 הרב כתב וז"יל~
 בש"~

 יד לו שאין גדם
 דבס"פ משום כן וכתב ברכה, בלא יסיחנה זרוערק

 הקומ~
 אמרינן

 דת''ק נראה פליגית ולא חדא א~ר ומר ~דא אממר מר עד וכו'ידכה
 היינו פטור, זרוע לו דבאיןסובר

 בנחת~
 למעלה השמאלית זרוע

 בנשאר מיירי ה~דם את ~בות ידכה ומ'"ד וכו', הקיבורתמן
 דף תפילין ~בהל' הגבורים ש~י בשם ראיה ומביאהקיבור~ת

 אבל ז"ל, אח~ון ישעיה ~בינובשם פ~ב~
 באו~

 תנאי דהני כתב זרוע
 והלכהפליגי

 כת'"~
 ע''שת עכ''ל ~מרי דפטור

~~~~
 הפוסקים לכל

 בימין יניח לא ש~אל יד גדם הדין שור~
 (סימן שלו בשו''ת ר~"א פוסקוכן

 כ"ז~
 פטור~ השמאליתידו שנקט~ ~מי

 וא~
 ~צינו וז"ל~ מביא ואתחנן בפ" שה~פרי

שא~
 וכו' יד קרוי' י~ין

 א''~
 שהוא הגדם את ~ביא ידכה ת""ל מה

 בימיןנותן
 עכ''~

 דפטור כת"ק פסקינן אנן מ''מ
 וא''~

 בהנחת
 ימין דיד אמ~ינן ולא בי~ין, מניח אינו ~~אל יד בגדםתפילין

 הנח~ ~נין ש~אל י~ במקוםקאי
 תפיליןת

~~~~~
 יד ב~דם ימין, דבעינן תפילין כ~יב~ ~נין בנ"'ד אנו אף
 לא הא משום אי בפיות וכ'"ש בשמאל לכתוב איןימין

 הנדון דאיןתברא,
 דו~

 הקפידה בי~ין תפילין הנחת דגבי לראיה,
 שהקפידה מקום ~ובכל כח, יד ולא כהה יד ידכה דכתבהתורה

התו~
 דוקא בעינן

 בשמא~
 קפדה דלא תפי~ן בכתיבת אבל

 וכן לעיל שהאר~תי כמו מהודר א~תב אלא דוקא אימיןתורה
 דבגדם מודים כ''ע ב"'ב, מהר''מ בשו''ת ביותר ומפורש ז''לפ~''י
 בשמאל, כותב ימיןיד

 וה~
 כשרת שהוא בפיו שכותב בגדם

 מ"ו (דף נזיר בתסכת נאמנה~~~~ת
 ע''ב~

 רב אמר וז''ל~
תנופה

 והתניא מ~ב ומי וכו', דמאן אליבא ~כב, בנזי~
 הא ואלא כפים, לו שאין ובין כפים ~ו שיש בין הנזיר תורתוזאת
 ה'"נ שער לו שאין בין שער לו שיש בין הנזיר ~רת זאתד~סיא
 תער להעביר צריך אינו ב~"'א ממורט נזיר והתניא ~~ב,דלא
 רבינא וא~ר ראשו, על תער ~עביר צריך אוממריס וב''ה ראשו~ל
 לו יש לב''ה הא תקנה, לו ואין צריך אינו לב"ש, ~ריך אינומאי
 אחד, דבר אמרו ור''א ב"ש פדת, ר' דאמר פדת, דר" היינו~קנה
 עולמית טהרה לו אין ורגל יד בהן לו אין דתניא אלי~ר, ר'מאי
 של על יניח וחכ'"א ויצא, ~קומו על יניחנו אומר ר''ש ר""א,דברי

 הגמראת עכ''ל וכו' ויצאשמאל

~~~~
 בהן לו שאין בנזיר דפ~ליגי בבה'"מ ומפ~ס פה פתחון יש
 רבנן שתקו מדוע ויצא, בשמ~ל דיניחנו וסברי ורגליד
 תפילין הנחת מצות דיקיים שמאל, יד ~דם ~בי תפיליןבהנחת
 הס~רי כאשר ת~ילין, ממצות יבטל דלא היכא כי יממין יד עלו~נחתן
 ע"כ אלא בי~ין, תפילין יניח ש~אל יד דגדם מביא ואתחנןבפ"

 בי~ין, תפילין מניח אינו שמאל יד דגדם דמיא, כהודאהשתיקותא
 כהה יד ידכה ~ל ~~ניח הקפידה דהתורה ביה אית רבהוטע~א
 פשיטא שמאל יד ובגדם כח יד הוא ימין אבל כח, יד ולאד~וקא
 בימין, נעשית מלאכתו כל שהרי כח, מוסיף ימין דהידופשיטא

 ממ""מ ימין על הקפידה דהתורה אף חכמים, סברי בנזי~משא"~
 עושה שהוא כיון ~יימא ימין במקום הש~אל אז ימין יד גדםאם
 בימיןת דיוצא חכמים וסברי ~ימין כחו יפה שמאל ע"י ~כתוכל

~~~
 בהל" פסוקה הלכה פוסק הרמב"ם הלא רעיונך, יבהלוך
 דין ה' ~בפרק כפרהמחוסרי

 א"~
 בוהן לו אין אם ~ וז"ל

 האי לומר, ויש ~קל, ראש ירים מי בנ''ד וא''כ תקנה, לואין
 רק יצא כולו הכלל על לאוכללא

 הל~
 והרמב"ם שנויה, בנזיר ההיא

 אחרים~ לס~ומות הימנו ל~ין ואין בנזיר דוקא דמעכבשפסק
 כפרה מחוסרי ~לכ' (בפ'"ה שהרי הוא, שכןותדע

 ה"א~
 פוסק

 ולא עולמית, ~הרה לו אין וכו' ימנית בוהן לו באיןה~מב"ם
 אח''כ, או מעיקרא נקטע אם ביןחילק

 ובה~
 י''ד (פרק סנהדרין

 ה~דים יד נקטעו אם דין גבי ~")דין
 מח~

 מעיקרא נקטעו אם
 ע'~ת לאא~ו

~ ~

 נזיר גבי ה') דין (פ''ח נזיר~ות בה' זו אף זו
 לו שאין או שער לו שאין ואעפ''י תער, ~עבי~דא"צ ~ס~ ממור~

 ולדברי יעו''~ת עכ''ל קרבנות מקריב הרי~ים
 הש""~

 ~מסכת
נזיר

 (ד~
 מ""ו

 ע"ב~
 ב""ש בש"ס~ שם דאמריסן ת~א, בהא הא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

 אחדת דבר אמרוור''א
 וביו~~

 נזיר ~בי עיון, מקום ~אן יש
 ו~~מ, הכ"מ מ~~יהים כאשר ב~, ושבק ~ב"ש פוסקממורט
 ~דר~נו~כנו

 בה~
 ~הלכה ח' פרק נזירות

 ה'~

 עצמם ודוחקיס
 כלו~ לי ~~י~ ולא הרמב''ם, דבריליישב

 המעיין כל ס''ל, לא
 במי~ריםישפוט

 ~הו~
 ברור הרמב"ם ובאמת מרחוק, ואתי דחוק

 עפ"י ומיוסדמלולו
 ה~מר~

 וז"ל~ ע"ב) ס"א (דף יומא מם'
 ~ריך אומרים ב"ש מ~ורטסזיר

 העבר~
 א"צ אומרים וב"ה תער

העבר~
 ~~ר,

 וא~
 תקנה, לו ואין ~ריך ~ריך, ב"ש כ~אומרי' ~ רבינא

ו~ליגא
 פד~ ד~

 דאמר
~ 

 ב"ש אחד, דבר אמרו ור"א ב"ש פדת
 לו אין רגל ובוהן ימין יד בוהן לו אין דתניא ור''א דאמרןהא

טה~
 בתוד"ה ועיין וכו', ויוצא מקומו על נותן אומר ר"א עולמית,

 ~פוכות ומה~ות וכו' איפכא גרס מינין ש~ה בפרק ממורט,נזיר
 ולא כב"ה הר~ב~ם פוסק ו~"ז עכ"ל~ ~אן,שנו

 כב"~
 ואזדא

 הרמב''םת על הכ"מקושיית

~מ~~
 אנחת לפ"ז

~ 
 ואקשית ~דא

~ 
 על התמיה גדלו חדא,

הר~ב"ם
 בה~

 בוהן לו שאין מצורע גבי כפרה מחוסרי
 ב~כת כסוגיא אתיא אי ~~נ בתרתי, והפוכי כב"ש אתיאיד
 שפוסק קשיא שם, וכגירסאנזיר

 בה~
 גרים ואי כב"ש, נזירות

 שפוסק קשיא יומא, מ~כתכגירסת
 בה~

 כב"ש, כפרה מחוסרי
 עיקר, יו~א ממסכת דגירסות וס"ל נפשיה ומוקי דדחיק ע"כאלא
 ובהל' כב"ש, ולא כב"ה דאתיא נזירות בהל' מידי קשיא לאוא"כ

 ~~מחוס~י
 משום בזה מודו ב"ה דגם סובר דהרמב"ס י"ל

 (דף סנהדרין במסכת ועיין לעיכובא, "תהיה" מצות גבי'ד~תיב
 דייק הי~י תימא יש יד, בוהן לו אין ד"ה בתוס'ע"ב)

 דדרשינן תהיה, ד~יב התם שאני דלמא ~דכתיב, קרא דבעימהכא
 סובר והרמב"ס בתי~א, ומניח ~יכובא,מיניה

 הוא כן דהא~

~ל~
 ודוקא מדרשא, בבי ומטין ומורין

 במצור~
 בוהן שחסר

 אחרים~ בממקוממות משא"כ ד~עכב הואיד

 ~ ראיתי~~~~~
 בתי"ט הרב ה"ה האחרונים, בח~מה שמפ~לין

 ט' (משנה נגעיםבמס'
 בפ~

 כנה"ג ובשיורי י"ד),
 יעקב, בית ובשו"ת ~ס"ז), (םי' יאיר ~ות ובשו"ת כפרה,מחוסרי בה~

 למר כליו ונושא הר~ב"ם דברי להבין ד~בידא הוא סוגיאלתרוצי
 לשכנו דבריהס על ~מוד שרוצה ומי ליה, ~דאית ולמר ליהכדאית

 בזהת הארכתי אחרת ובתשובה ש~, ובאת~דרשנו

~~~~~
 לאח~ינהו הטבה דמיטב ~ילי הפוכי בה והפוך בה ה~וך
 שמותר ה~דם הסופר עס ~הדין נחתא, ובהא סלקאבהא

 ופיו לו המציא ומזוני ומזון, בר צדה להכין בפיו ~יד ולהביאלכ~וב
 ~יות ולשונו פיו את ושומר מדיליה, וש~ה מדיליה ואוכל דדייקיפה

 כיד דידיה ופיו יחתום, אדם כל וכי~ הכותבת וכידכשומר
 דמיתאחרינהו

~~~~~
 לכתחילה למעשה אבל להלכהת יושר כתב בכתבים זה כל

 וגורלם בימינם שכותבים אחרים סופרים שישב~ום
 במהדר להדר יחשב ולמצוה ומובחר, טוב שהוא ודאי בימין,עלה

~
 ימין, על פונה שהוא פינה וכל המהדרין

 ה~
 ואף קודמיםת

 בכתב בשוין שהמה ~ורה ספרי שני שיש ב~קוםגם,
 מהוד~

 ו~"ת
 גדם ע"י נכ~בת אחר וס"ת בי~ין, ש~ותב מסופר נכתבתאחת
 ע''י הנכתבת הס''ת ~קדים המובחר מן מצוה וד~י בפה,ש~ותב

ת  ~~י~~ת ~~י ~~~י~ו~

 אין אם אמנם בימיןת הכו~בסופר
 ש~

 או ה~דס ~לא סופר
 אלא ב~רון מונחת ס"ת שסשאין

 מ~
 שהיא ודאי בפיו, הגדם שכתב

 דברכשרה~לכל
 שבקדוש~

 כמו עליו, ומברכין בו וקורין ס"ת
 סת"ם, לכ~וב אחריס סופרים שם ואין הגדם סופר שכתבם~"מ ~

 ולקרות בפתחו מזוזה ו~בוע בראשו תפילין להניח אדס ~למותר
 יש אם אבל אדם, לכל וכשר ויוצא בפיות הגדם שכתב המגילהאת
 להדר וממצוה קודםת הוא הדר בכתב בימין שכותב אחרםופר
 כדאיתא ואנוהו, אלי זה בכלל וזה בימין, וכו~ב מיומן סופראחר

 לעילי וכתבתיו שבתבמסכת

~~~~~
 אפילו בימינו שיכתוב צריך וז"ל~ ס~"ה) ל"ב (סימן בש"ע
 פסולים, בשמא~ל כ~ב ואם ידיו בשתי שולע הואאם

 סת"~ ~כ"לי בימין כתובים אחרים למצוא ~פשראם
 סופר שכו~ב

 שאינו מכח ~דס סופר לפסול וחשש בשש ~ריך דין ולית כשר,~דם
 ~וכתבתם, וקשרתם דכתיב ב~תיבה אינו בקשירה שאינו וכלבקשירה,
 ל"ט) (סי~ן בטא"ח ומובא ע"ב) מ"ה (דף גיטין במסכתוכדאיתא
 הש"ס ממיירי דה~ם לדנא, כעוכלא אפילו אהד~י דמי לאיעו"שת
 במצות מודה שאינובמי

 קשי~
 קשירהת במצות חייב ~אינו או

 זו ב~צוה שחייב גדם סופר האי ממשא"'כ לכ.וב, דפסולהוא
 לו שאין מפני יד על מלהניח פטריה רחמנא אונם רק בה,ומודה
 וקשרתם בכלל הוה ראשו, על תפילין הנחת מצות ומקייסיד

 בכלל הוא דגדם גיטין במס' קחשיב לא ומש"ה בכתיבה,וישנו
 בקשירהת דאינו משום תפילין לכתובהפסולין

~~~
 לו היו ולא אמו מ~י גדם הוא אם גדם,~ האי מיב~א
 ~ולם,ידים

 ותחיל~
 להחיות חיים מכלכל שהיה כילכולו

 ידים לו היו אפילו אלא דכשר, פשיטא בפה, כתיבה ~"'ינפשו
 להתעסקע~קניות

 במלאכ~
 ואח"כ הכ~יבה

 נקט~
 והרגיל ידו

 שכתב ממה לזה וראיה כשר~ אפ"ה בפה, ל~תוב אח"כעצ~ו

בד"~
 בשם

 במגיני וממובא המרדכי ~
 אר~

 וז"ל~ סק"ט) ל""ב (~ימן
 הוה איטר לעשות ~צ~ו הרגיל דאם מרדכי בשם בד"מכתב
 כיון נ~י בנ"ד גם א''כ ע"שת חו~ין ויש כך, שנולד כאיטרדינו

 כאילו דינו טבע, נעשה וההרגל בפה לכתוב אח"כדהורגל
 אף ואפשרכך, נבר~

 שחו~
 מודה אפ"ה לשמאל, מימין הסר בדין שם

בנ"~
 ואין אונס שהוא ~שום

~ 
 ולית חולק שום ואין ברירה,

 מדרשאת בי כנף ונודד ופרכוםרפרוף

 (בס~ בכ"י לי כתביכלזאתמצאתיבם'הרא~"השיש~~~~
תקצ"ז)

~"~ 
 נשאלה ~בר

 ש~~~
 ~ים מ~ק בהיותי זו

 איטר על ב~~ש'בו~ק, רבותילפ~
 השמאלית בידו ליטול ל יש אם י~

 כדאמר~ן דעלמא כימין לו חשובה דהיאמשוס
 הכותב ~ בשב~

 ביןבימ~ו ב~
 בשמאל~

 ד~ל~א, כי~ין דידיה שמאל ~~שוב ומםיק
 כתיבה דלא טעמא, דהי~וונר~ה

 י~י~
 כ~ן מ~תמא, אלא

 לי מה שמאל לי מה חשובהמלאכה דבעי~
 ימי~

 ~תר, שולט שהוא במה רק
 בו שנוטל חשובה נטילה משום אלא דאינה דהכא נראהוכן
 ידת כלאחר בי~ין נוטל הואמ~רי אי~ר הוא ואם יד, כלא~רולא
 ימ~,על ~~כתוב דהק~יד היכא ודאיאבל

 כג~
 עבודה וגם מצורע

בכה~
 וחכמים דרבי פלוגתא ידיו בשתי שולט ואפ~ הוא, דוקא התם
 ~מ"הבבכורות

 ע"ב~
 לעמוד כשר אם

 ~ולשרת~
 אפ~

 בימי~
 והכא

 נפק ~דאגבה וד~ק~ י~א, ~עולס דבדיעבד בעלמא מ~וה אלאאי~
 ומסיקביה

 כ~הפכ~
 והא בשמאלת אף נפק ע~ן דבכל מכלל

 אתרוגגבי דאמרי~
 הג~~

 ~~"א
 ~~~ ע~~~

 ~~ב רבא דאמר
 וכ~ ~י~~



~

~  

~  

~  

~~ת
 לאפו~ דא~יעד ~ ~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~

 אלא היא לא להפכה, ד~ריך דמשמע ולאפסולי,
 נקט דלמאהפוכי,

 אתרו~
 ~פכיה ובעי' בימין תחילה לחודיה

 ממילתיה ה~י נממי ממשמע ומתפילין ו~ו', ביממין לולב ולמישקלבשמאל
 משמע ומהיכן בימין, קשירה אף בימין כ.יבה מה דאמר נ~ןדר'

 כלאחר תהא שלא בעינן חשובה כתיבה מסתמא אלא בימיןדכתיבה
 עכ''ל~ היפוך, אמ~ינן באוטר הכי משום בכך, שהקפידהיד

~~~
 ספרא יהיה שלא לאורייתא סמוכי' לנו ס~וכי דין כל מן

 עמודי בשינוי דהכותב פה פתחון ויש מאולוי', בצירב~ירא
שן

 הו~
 מהכותב יותר נבחר ~תב

 שכת~
 במסכת דעיין בש~אל,

 ד''ה תוס' ~~ע''א כ') (דףחולין
 לא~

 דאיירי ~ולפירושו וא''ת וז''ל~
 בשמאל דממלק ימין, בעי הא בממליקה כשרה שן האיך~מחוברין
 שן שיהא שן נקט דלא וי''ל העו~, חטאת בפרק כדתנןפסול
 בש~י~ה, כמו ממחובר ממטעם מי~סל ~לא כלוממר אלא למליקה,כשרה
 בפרק דאמרי~ן חליצה לענין ~דאשכחן משן גרע דשמאלועוי''ל
 דחליצה ממשמע ובירושלמי בשיניה, חולצת דגידמת חליצהמצות
 ותופסתו בימין ~תי~תו ~ושה היא כיצד בירושלמי דאמרינן ימין,בעי

 בימין, והתרה בימין חליצה שת~א כדי בימין, ו~וררתובשמאל
 ~תחילה אלא בימין עיכובא ליכא דדלמא ראיה, כך כל איןושמא
 הרי עכ"לת ~רה, דחלי~תה בשמאל ~לצה אם וה"ה ימין,בעי
 ~י שבעתיים ~וקק ובעליל להדיאנראה

 התירו~
 התוס' של השני

 ~וא''כ משמאל, עדיףדשן
 א~

 תוס', שכתבו כמו נאמר ~נו ~אן
 ~"ז כתחי~, אלא בימין עיכובא דליכא ראיה כך כל איןושמא
 לכתחילה דוקא הוא זה י''ל סמי בימין לכתוב סו~ר דידן,בנדון

ו~
 לעיכובאת

ו~~~
 וצפורן, שן גורס ל~נינו אשר הש''ס גירסת ~י הוא זה כל

 השן ד~ליקת י''לוא"כ
 עדי~

 ממנמולק
 בש~מא~

 אינו וע~'"פ
 ומובא ~ח ד~ורס ה~ירסא לפי איברא בכך~ ~לק אםמעכב
 ד~סכין סכין, גורס הוא ~ן וב~ום וצפורן סכין רשב''א,בחידושי
 ופסול למליקה כשר הוא צפורן למליקה, ופס~ל לשחי~ה כשרהוא

 דהוא י"ל א''כ שן, גרס ולאלשחיטה
 סוב~

 למליקה פסול ~ן
 מקום אין וא''כ משן, עדיפא דשמאל סובר דהוא די''ל משמאל,ק''ו

 כשרת בשן שכתב הסופר ~יבת להיות ~כא, מש''ס~וכיח
אמנם

 הראי~
 דיב~ות מש''ס

 (ד~
 חו~ת דגידמת ~א) ק''ה

 משמ~ ובירושלמיבשיניה,
 כשרה ~ליצה ואפ''ה ימין בעי דחליצה

 א''כבשן,
 א~

 מרובה בתוספות תוספאה ספרא נאמר אנו כאן
 ~יות העיקרעל

 תעלו~
 ו~שיג לילך שן של שדרכו וסוקר חוקר

 להחיות חייס,ארחות
 ע~

 ס~רא בהאי ביה ב~.לו ~פליא רב
 הוא זה דצריך, מאן ~לכל דיתצבין גבר לכל סת"ם ל~תובדווקנא

 נ'דת כ~ו ונצב'ה תשובה, עליה שאין~איה

~~~~
זו

 נשא~
 וא'"א החולה ~ני ~מש עומד אחד קדמנא,

 קטן חדר והוא לנקות א"א משכבו וחדר כ'"ש, זיז ממנולזוז

ממהכי~
 למו~ו כמבקש יהא שלא יתיב קא ~חדא בהאי גברא והאי

 יצא ~לא הרהור מידי ואפילו תורה של מדתו מכדי מוצאואינו
 טנופת, במקום ~רהרדאסור

 ושא~
 במאו ~ברא ~האי דינא

 בטל ישב ~לא כדי בד''ת מועלת ו~מחשבה בד"'ת ~רהר ~ותראי

 זה וכ~ון ~נופת, ב~קום ד''ת ~רהר דא~ור ~ידן ש''סדכייל ~ללי להני לציית גברא חובת אי או הדר, דלא פסידאוהוה
 יצא זה דדין ניממא אי או ממליממודה, יו.ר שי~ושה גדולאמרינן,

 דהו~יל אפשר, משאי אפשר למדין ואין הש''ס דכלל הכללמן
 לבו יפנה ~לא שם, בת~י~ותשהוא

 לבט~
 מותרים ה~ו~ים ויהא

 זהוכגון
 כו~

 עכ''לת דמי, כדבור~ לאו דהרהור ~ודי עלמא

ת~~~~
 כ''ה (דף בר~ות ב~ס' תנינן תמן

 גרף ~''ר ע''ב)~
 ק"ש ~רות אסור ר~לים מי ש~ל ועביט רעישל

 המ~ה, לאחר ובין המטה ~ני ביןוכו' כנ~ד~
 רשב''~

 אומר
לאחר

 המט~
 מרחיק אבל קורא, אינו המטה לפני קורא

הוא
 ארב~

 בית אפילו אומר רשב''א וקורא, אמות
 וכו', המטה תחת שי~יחם או שיוציאם עד יקרא לאא~ה מא~

 וכו', הוא רשב''א דממי כד"א בית כוליה דאמר ליה שמעיתממאן
 דבת ברה יעקב א''ר באלי אמר וכן כרשב''א, הלכה רבאמר
 אין אמר ~ורבא כרשב''א, הלכהשמואל

 הל~
 עכ"לת כרשב''א

 אין דאמר כרבא הפוסקים כלופסקו
 הל~

 כרשב''א
 ו' אות הגבורים ~בש~~יגיאות מהרי''~ חו~

 הרי"'~
 ~יאות

 פלי~
 וכתב זה ~ל

 חשיב כולו הביתדכל
 כד''א~

 פ"ג ק"ש ~בהתלכות הכ''מ כ~ש

הי''ב~
 ברור דשפתותיו יראה והמעיין הרמב''ם, דעת שהוא נראהוכן בזה''~~ שכתב מהכ''מ ותמהני פ''ז~, (סימן בב''י פסק וכן

 דעת נגד לאיסור הוראה אין והא לאיסור, כרשב''א דפסקגיאות להר"י יצא מאין לדקדק, הר~תי העיון ואחר כרבאת דפסקמלולו
 כ~תראי, הלכה ואילך ורבא מאביי בידינו, מסור זה כ~לל דהאר~א,
 ורבאואביי

 ב~ל~
 הרב וכדהביא

 (סימן הגמרא בכללי הכנה''~
נ''~)

 ~~נ''ו~
 דקי"ל כתב ק''ה) ~בשורש מהרי"ק אבל ~ בזה''ל דכתב

 דאחרינאת אליבא דפליגי ב~ום אפילו אביי לגביכרבא
 ורבא דמ~ביי ~וכיח, יש הזה בשורשדבריו וממ~ו~

 כב~ראי הל~
 לשומר~ שמסר שומר לענין הנ"'ל שמשורש והוא בכלל ורבאואביי
 ~ס''א) בסי' הכנה''ג עודוכתב

 ~נ''~~

 שונות דיעות בארוכות,
 ורבא כאביי הכהאי

 א~
 (רביו) נגד

 ~רבס~
 הוה וטפי עליו, ויעויין

 דפסקו ואחרונים קדמונים דכל הפוסקים, מכל ראייה לא~וייליה
 ברה אר''י ובאלי רב, ~רבו, רבו נגד כרבאבנ''ד

 דב~
 שמואלת

ואפי~
 נראה וכן שם פ"ז) (בסי" דכתב ה~"י על הוא תמוה קצת

 עיניו ל~ראה ~~דק המעיין והא עכ"לת ה~מב'"ם דעתשהוא
 ~לולו ~וברור הר~ב''ם כפירוש הוא ערוךדתלמוד י~פו~

 יר~ק כמה ח') בדיןק"'ש מה~ (מפ''~
 מה~

 ~ד ו~ו'
 כשהיה בד''א ~'~ בדי~

עמה~
 לנטות ואין ישר דרך והוא שוה, ב~וס בבי.

 יממי~
 וש~א~ל~

וא''~
 נ~ד הלוחמיס הם רבים

 הרי"~
 ול~ה ~רבא ופסקו גיאו'ת

 והולך לעצמו דרך הואבירר
 בדר~

 הפוסקים כל נגד יחידה
המפורס~וסת

 תעצומת היא המלחמה ת~בורות לומר אפשר ל~עתי~~
 דרבא, דרבו רבו הוא דרב הואיל ראשית משנתו,ושלימה השלו~

 אפילו לחומרא והוא כרשב"א, דה~ה פסקו אתו אשרורבים
 מאה בןבית

~ 
 כד'

 אמו~
 ~''ש הבית מ~ל ~רחיק וצריך נחשב

 לתפ~תאו
 ו~

 בירושלמי ~ממצינו גם
 סו~

 קורא) (היה פרק
~מי

 שמת~ו~
 ~ב''א וז''ל~

 אומ~
 עשר על עשר ~רקלין אפילו

 על (ותמהני המ~ה תחת שיניחנה ~ד או שיכסנו עד יקראלא
 נראה באורו ~ו~בותינו בכל אשר ז"ל רש~י עולם אור עוסינומאור
אור,

 ו~על~
 ~בבלי ב~כילתין מממנו

 (ד~
 דאממרינן אהא ע''~) כ"ה



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~  התסבש"ס

 וז~
 דמי כד''א הבית כל דאמר ליה ש~עית ~אן

 ידעתי לא בזה"ל~ שמעית מאן בד"ה שס ופרש''י הוא,רשב"א
 הואהיכן

 עכ''~
 היה)ת וכאן זה בירושל~י נמצא וכאן

~ 
 ו~מע

 בירושל~ישם
 דה~

 אחא בר יעקב ר' התם~ דגרסינן כ~ב''א
 דרשב''א~ כהדא תרתיה ~נינא ר' הורי ווא בר חייא ר'בשם
 שם ה~פרש שפירש כ~ו קאי דזה י''להגם

 וז"~
 וכו' כהדא תרתי'

 גדול א~דר קאי ולא המ~ה, ת~ת יני~נה וגם שיכסנההיינו
 בזה"ל~ רק שהביא בירושלמי מצינו לא מ"ממ אמות, כד'חשוב
תני

 גר~
 ר~ב"א אמות, ארב~ ~מנו ~רחיק צריך וכו' ~י של

 פליג לא דבזה משמע וכו', עשר על עשר טרקלין אפ~ואומר
 קצת שהוא ~מפרש, אינה דהפירוש אפשר וגס ע~ו, אדםשום
 ר"ל דרשב"א, כהדא תרתי' הירושל~י כוונת רק להמעיין,דוחק

א~
 הכריח זה ע"כ כן אס תרתי, צריך ~שר על ~ר ב~רקלין

~רי"'~
 וכהרבים דרבו כרבו רק כרבא ו~לא כרשב''א דפסק גיאו'ת

 אתותאשר

~~~
 הרבים אחר ~~ות ד~עתך הד~ת, ניכר עיניך ריסי ~ין
 ההלכה שאין כרבא דפסקו הפוסקים ש~רוכ~ל

 בשאלתך דקדקתולכך כרשב''~
 דה~ו~

 ד"א רק דאינו קטן בחדר שוכב
 ה~ולה אצל ~יות יכול היה בודאי גד~ל חדר היה ~אם ~''א,על

 רק עליו השגחתו עין ~וםבחדרו
 ~רחי~

 ממקום ד"א
 צריך הוא בטוב~ו שלא ובע"כ קטן חדר שהוא מא~ר אבלהריח, שכ~

 לגמרי לבו יפנה שלא כדי אם ~אלת הטי~ופת, במקוםלהיות
 דתפסת ~יט.ך בודאי והנה ל~~ או ~רהר רשאי אםסמד''ת
 ככוונתו' דלא הכריעו דה~בים במקום הירושל~י נגד ~םוקבמועט
 של בנו בן וק"ו מכ"ש הירושלממי, שיטת מפרש הבבלי דגם די"לאף
 שיטות לתפוס הראוי מן שאיןק''ו

 הרי"~
 והכרעת בבלי ש"ס נגד

 בלי עצמו בש"ס מקומות בכמה ~וך תלמוד והואהפוסקים,
 וכמו ה~נופת, במקום בד"ת ~רהר דאסור מספר, אין כימספר,

~מפו~
 אמ~ שם~ וז"'ל ע''ג) ו' (דף ~ חזית במ~רש

 דקיסרין ר"ח
 ומ~~צאות כסאות ולבתי ולפרדסים לגנות בין נשפכין המויםממה
 הרמב~ם ו~ממ"ש עכ"ל~ ה' דרכי י~רים כי ."ל כןת ד''ת אףיכול

(בפ"ג
 ממה~

 הלכה לפסק סע"ב) פ''ה (סי' ובש''ע ד') דין ק"ש
 הירושלמי, לדברי שומעין אין ודאי לשיעתו וא"כ חו~'בלי

 ~ ע"'ב) ט"ו (דף שמתו מי בפרקדגרסינן
 הכסא, בבית להרהר מהו

 מותר, אמר~זקיה
~ 

 בר ממהר"ם ובת' (נ"ב אםור אומר יסא
 על בכ~יברוך

 קל~
 םבירתיה, תמן לי, דהוה קשה סבר כל זעיראא"ר ~ מותר) אומנר יוסא ר' גרס ק~'ג) (סימן

 אלעזר א"~
 ~~לת סבירתיה, תמן יום, דטבול קשיא סברא ההוא כל ~מעוןבר

 בד"ת ~רהר מותר אי דפליגי הירו~למי לשון מפשיטתדמשמע
 פליג יוסי דר' ואף דמותר, ס''ל דחזקיה ~~ע הטנופת,במקום
 דעב~ו הירושלמי דהביא זירא ור' בר"ש ר"א נגד ב~לםדבריו
 קשה ~בלא''ה הגם המטונףת במקוס בד"ת והרהרו למעשההלכה
 סותרין הירושל~מי דבריד~ם

~''~ 
 דר' ממשממע דבירושלממי דידן,

ת  ~~~~ית ~~ו ~ו~~יי~~

 ~~~~ ~''~ ו~~~~~י
 ~~י~ת

 ו~~~~ת ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ו~ו~

 ~~~~ו~~~~~~
 ~~~י~~~ו

~ ~~תת~ ~~~ ~  ~~ ו~~~~ 
 ~~~ו~ ~~~~י~ ~~י

 ~~י~ ~י~~~י~
 ו~ו'ת

~ת

 ~~ ~ו~ ~~~~~ ~~~ו~
 ו~~~י~ו ~~~ת ו'

~~~~~ 
 ~"~ת

 ~~ו~ו~~יי~
 ~~~תתי ~~

 תמן לי דהוית סברא "כל אמר דהא ~הר, ~ותר ס''לזירא
 ובבבליסבירתיה",

 (ד~ ~מ~י~
 ~'ח

 ~"א~
 הרהרתי ולא ו~', ימיס הארכת במה זירא ר' את תלמי~יושאלו וז"ל~ התם איתא

 זעירא ור' לחוד זירא דר' וא"ל תורהת בדברי המטונפותב~ואות
 דירושלמי, זעירא ר' הוא דבבלי זירא ~ר" ל~~י פשוט אבל~ו~,

 קשי~וא"~
 ובבבלי דהרהר ~שמע דבירושלמי אהד~י, ר''ז דברי

 כל והכא המ~ונפת, במקום בד''ת הרהר לא שמעולסמשמע
 כל לסבור בנפשיה עובדא ועביד סבירתיה ת~ן קשה~ברא

 קשה באמת ויותר תמןת לו שהיוסברותיו
~ 

 דאמר בר"ש ר"א
 דטבול קשיא סבראכל

 דפוס המפרש ופירש סבירתיה, תמן יו~
 תמן ~''י דמסכת ~ש~ע טבול~יום, ~סכת דט"יא~שטרדם,
 למרייהו ניחא ולאסבירתיה,

 לעיין כיון ט"י ~כת דכל ה~י לו~
בב''ה,

 א~
 ~ותר דשהיה

 מ~~
 באמת אבל ה~יןת

 נע~
 ממהמפרש

 דזבחיםש"ס
 (ד~

 ק"ב
 ~ב~

 מראב~ש דינא האי רבא אמר וז''ל~
גמירנא

 דא~
 יום טבול בא דנתה בב"ה

 וא~
 ואוכל ממנ~ה לי תן

וכו'
 ע~

 האי דאמר ראב"ש ופרש"י, הכי" ~ביד ''והיכי ~ הש~ס פריך
 אמר "והא הכסא בביתדינא

 רבב"~
 מותר מקום בכל ר"י א~ר

~~ר
 ממ~ח~ חו~

 שממועתושהיתה שאני~ לאונס ופרש"י שאני" לאונס וב"ה'
 שגו~

 שמעתי ודוגממתו בע"כ' בה ומהרהר בפיו
בקי~ושין

 עכ~
 דין דההיא הוי, הראב''ש ~כוונת ~דיא משמע

 אבל הרהר דין בהה~וא מנחה, לי תן לו וא~מר ע"י דבאאסברה
 רק מכוונתו' בכוונה בב''ה יום ד~בול מסכ. ~ל שהרהרלא

לאונסאי

 מש''ס זירא ר' דברי שהקשתי ראשונה קושיא ~תור~ת נמיד~~~
 אש"~ דירושלמידידן

 לא שמעולם אמרינן דבבבלי דבבלי,
 דהות םברא כל ~מר ובירושלמי המטונפת, במקום בד"תהרהר
 ~דא אהדדי, תלמודיי' דפליגי לומר ודו~ק סבירתיה, תמןלי
 מחלוקת ~עלות קשה ועוד ו~ו' מצ~ערים אנו ה~ילוקיםעל

 זירא דר' ~מר דבבבליבמציאות,
~ 

 דהרהר, אמר ובירושלמי הרהר,
 בד"ת מכוונת בכוונה הרהר לא בודאי דכתחילה ודאיאלא

 דלאונסיה א~ר בירושלמי רקבב"ה,
 מכ~

 תלמודו ורגילות שגירות
 בראבר"ש בזבחים ~דיא וכדממציסו והרהר, הרהור לו באבפיו
 ענייה התורה ובודאי בירושלמי, בש''ס המוזכר יום טבוללענין

 אחרתת ב~ום ועשירה א~דבמקום

~~~
 (בפ"ג בכ''מ לי און מצאתי

 מה~
 בב''ה להרהר דמותר בירוש~מי, דאמרינן מנוח, ה"רו~ב וז''ל~ שכתב ד') דין ק"ש

 ז"ל הראב"ד וכתבבד''ת,
 פלי~ ד~

 אמרינן דכי דילן, אגמרא
אםור

 ~רה~
 ו~ו מ~שבתו ~וס כלומר ~ת~י~, ה"מ בד'"ת

 לאונסו והרהר בפיו שגור תלמודו היה אם אבל בד''ת,לחשוב
 יום טבול פרק ד~רםינן דידן בג~א הוא ומבואר ~''לתמותר
 ~ק~בזבחים

 ע"ב~
 ג~ירנא בר"ש אל~ר מר' דינא האי רבא אמר

 בד"ת להרהר מותר מקום בכל ר"י אמר והא הכי עביד והיכיבב''ה,

 ~מממר~~חו~
 ש~וע~ו שהיתה לאונסו ופרש'תי שאסי לאונסו וב~~ת

שגור~
 שכוונתי מאד והנאני ע~"לת כר~ו על בה ומהרהר בפיו

לכוונת
 הכ~~

 פ"ה) (סי' הב''י הביאו וכן
 ~ד~

 ה"ר וכתב
 גרםינן דהא תמוה, קצת הוא דירושלמי וםדרא רהי~ת דלפיהגם ~וח~

הת~
 להרהר דמותר ס''ל ~חזקיה הפלוגתא ל~יל םעתקתי וכבר

 אמר, זירא דר' מייתי ואהא דאסור, םבר ור"י בב"הבד"ת
 קשיא םברא ההיא כל וראב"ש םבירתיה, תמן לי דהוי סבראכל
 דמותר פסוקה הלכה ~ורות דבא משמע סבירתיה, תמן~~"י



~ ~~~  ~  

~  

~~~ת
~~~~ ~~~~ ~ ~ 

~~ ~ 
א~

 מפי אנחנו שמצווים מ~חר אבל בב"הת בד"'ת ~רהר לכתחילה
 שלוס לעשות וספריססופריס

 בי~
 התלמודים,

 ע"~
 דחקי אינהו

 בד"ת" ~רהר '"מהו ~ בירושלמי לן דאיבעיא בהא נפשייהוואוקי
 לן דאיבעי רק התורה, כבוד ואינו אס~ור ודאי דזה לכתחי~,לא
 ב~כ, הרהור לו ובא בפיו לו ושגורה בגירסתו מור~ל שהוא מיכגון
 פשיטא אונס תימא וכי היטב, מי~לתא לאסבוריה להרהר שיוכלמהו

 הד''ת ~דעתו לפ~ות צריך האם היתה, איבעיא דהא ר''לומותר,
 בזה גם ואפ"'ה מד"ת, לבו שיפנה כדי אחרים בדב~יםו~להרהר
 הביא זה ועל דמותר, ליה םבירא וחזקיה דאםור יוסי רתפסק
 תמן לי ד~וית ~ברא כל ר"ל ת~ן, לי דהות ~ברא כל דאמר זיראר"

 והראבר'"ש אחרים, לדברים ~בי פניתי ולא סבירתיה ב~'כבב''ה
 שם, שהרהר ולא סבירתיה ת~ן דטת'י קשיא סברא הה~וא וכו"או~ר
 לי שבא ~לומר תמן לי דהוית סברא ההוא כל דקאמרד~יון

 פניתי' ולא סברית בב"הבמ~~בתי
 חו~

 ממחשבתית

 הדבר ~שה כפשוטה דאי בירושלמי, אמיתי פיר~וש זהו~~~~~~
 תמן לי דהוית סברא כל יאמר זירא דר' ~ כתו~מוסעלי

 איךסברתיו,
 יע~

 על
 סבר בב''ה סברותיו כל זירא דר' הד~~

 לי דהוית סברא כל אד~לעיל, קאי ד"תמן' ניחא, לדידי אבללהו,
 ממחשבתית פניתי ולא "סבירתיה" ובע'"כ, תמן שה~ר דהיינותמן,
 בא"ד מחדש שנדפס הירושלמי להמפרש לו נזדמן גדולוטעות
 התם ולהבין, ולהסביר ~יין לי שהיה סברא כל וז"ל~דפירש
 ב~~יינ.י

 הממכוון~ רק יאמר, ולא הדבר ישתקע ובודאי ע~'תל,
 כלומר תמן, לי דהתוית סבראכל

 ~ב~
 ולא סברות בדעתו ~ם לו

 ורחמנא ממנו, מ~שבתיפניתי
 ליצ~

 סברות שכל ד~א מהאי
 בב''התיעיין

~~~
 לאונסו, היינו מותר, דס"ל לחזקיה דאף מוכח, זאת מ~ל
 ~מ דאסור אף וכ"ת אסורת ~תח~הוא"כ

 ~ות~
 כי

 ~ורא היה סוף אמר ~ופיה חזקיה הא כולם, נגד שקולתורה

 ~~~הל~
 חזקיה ותני

~ 
 פ~ור~ שהוא מי

 מדב~
 נקרא ועושהו

 היה פת בירו~למי דס"'ל לשיטתו חזקיה אזל ובזה עכ"ל,הדיוט
 (דס"ל ~~, ~הלכה עת"ב) ט" (דףקורא

 חזקיה~
 בת ~ד~מיכל

 ~מרא ועיין הושבהת יונה של ואשת~ו חכמים בה מיחושאול
 בת מיכל ~ד"'ה שם בתוס' ~א) ~"ו (דף בעירוביןבבבלי ערו~
 דמיכל הא שם דהביאו הירושלמי, מהם דנעלם שם מתוס"ות~הני כושי~

 י הירושלמי בשס הביאו ולא פסיקתא בשם יונה של ואשתו שאולבת
 האלו הדבריםוכל

 ברורי~
 ונכוניסת

~~~
 קשה זה את

~ 
 הפוסקיס כתבו ולא הביאו לא למה

 שיכול בב"'ה ד''ת הרהור לאדם לו בא שאם דינאהאי
 והב~ים אהטור בשלמא מח~בתות לפנות מחויב ואינו בהלהרהר
 ורגילים שגורים שהיו דבימיהם בוודאי די""ל מידי, קשה לאאחריו
 כדפרשינן, לאונסו ומותר דמי שפיר תורה בלא ד''א הלכו ולאבד"ת
 (בטליס) וכמה כמה שבלא"'ה בעו""ה בדורותינומשא''כ

 האי ~ייך לא טפל, ותורתינו עיקר ת~כתן ועושין בשוקאאי~א ~ב~לנים~
 כל שהעתיק הרמב"ם אבל ו~סור, בזמנינודינא

 הדיני~
 מה

 צל"ע~ בזה שווין ה~לממודים שכל לעיל ~תתש וכפי בש""ס,~הוזכרו

ת ~

 ~~ומ ~~~י~ ~י~
 ו~~

 ~~ו~ת
~~ 

 ~ו~ו ~~ו~~ימ
 ~~~י~ ~~~

 ~~''~~י~~
ת ~ ~ ~ ~  

ות
 יו~~~ ~~~~ו~

'~ 
 ~ו~יי~ י~י~ ~~ ~ ~~~ ~'~ ~~'"~ ~~~

 ~ ~~י~ו~ו
 ו~~י~י~ ~~י~י~~~~ו~~

 ~~ ~~~ ~~ו~י ~~~ומ
 ~י~~ת

~~~~~
 דמצינו הואיל לנ"ד, לענינינ~ו

 התלמודים, משני והואואחרונים קדמוני~ ה~וסקי~ ל~
 דלכתחי~

 להרהר אסור
 החולה משמשי באמת דמ~ינו גם ותה המטונפות, במקומותבד'"ת
 דפטור במ~וה העוסק וכל ממצוה, פטור המצוה עוסקי בכללהוו
 המטונף במקום ל~חילה להרהר וא""כ יקרא, הדיוט~מנה
 ודאי ~ורה, כבוד והעדר בעבירה וזו הדיוטות מעשהל~ות
 בד~ת הרהור לו בא לאונסו אם אכן הכי, למיעבד יאותדלא
 כאשר דלפי ואף ה~, דעבדי זירא ור' דראבר"ש דמ~ינוהואיל
 ומ~ויב מצהב''ע הוי אינשי בשארי לעילהעל~י

 לפנו~
 ומחשבתו לבו

 לגממרי ב~ל יהא ושלא לאוססו דהוא הואיל ממ""ממ אחרי~,לדברים
 לזכות רק בזה, ה" דבר את בכלל, ואינ~ו דמי דשפיר לומראפשר

 לות יחשבולמ~וה

 דא~~~~~
 תקנה, ל~~וא שיכול ~שום ~תירו אסור יהא ~ונסו

 י~ולדהא
 לש~ו~

 שעמד ~מי ד"ת
 חו~

 חדר למחיצת
 דסוכה בבלי וכדאיתא כעונה, שומע כל דהא ז"א אבלהחו~,
 ב"א חייא מר' מיניה בעו ע""ב) ל"ח(דף

 ש~
 מהו, ענה ולא

 יצא, ענה ולא שמע אמרו ודר~יא עמא ~ורישי וספריא חכימיאא"ל
 ~הלכה ע~ב) ט'"ו דף ג" (פרק דב~כות בירושלמי איתאוכן

 דת~~
 ר''א טיטס בר יודא א"ר אסור, ד"'ת ~מוע אפילו אמרותמן
 א~ל~זר ר'בשם

 כתחי~
 עכ"לת וכו' השלישי ליום נכונים והיו

 כתחי~ וז"'ל~ המפרשופי'
 נדפס~ קראקא ~בדפוס

 ד''ת לש~וע רק פעם באו.ו היו ~לא תורה במתן שמצינוכממו בתחילה~
 מכל עכ"'לת וכו" השלישי ליום נכונים והיו כתיב אפ""הוקבלתו,
 לאונסו אבל ללמוד, שאסור במקום דאס~ור לשמוע דאף נשמעהלן

 ~ד~לתשרי

 זוגא תרי הני מן פיהם במדינות קעלין מק"ק~~~~ת~
 רוצה והגבאי בב''ה, לל~וד ר~ילין שהיו מרבנן,ד~ורבא

 רבינו, ילמדנו יוצאין, אדם שבני ~דרך מב''ה שיצאו בידןלמחות
 מית עםהדין

ת~~~~
 והגדר המשקל תשובת הת~ובה את הרובין~ יקבלו
 שלומדים האנשים אותן עם והדין לאורייתאוהסייג

 הוא ~ידן והמוחה הכנסת,בבית
~~ 

 במסכת ~וכה ד~מרא כדין,
 ו~דולה בהן" ושונין בהן קורין "אבל ~ ז"ל ע"ב) כ"ח (דףמ~ילה
מזו

 אית~
 שם

 ותלמידיהם חכמים רבא אמר בהן, נאותין ואין בש~~
 דמותר הרי עכ"לת דרבנן ביתא רבנן בי מאי ריב"ל דאמרמותרים
 ע"'א) כ''ט (דף ו~י"ש תורה, ללמוד ומכ"ש בהן לנאותלת"ח

 כנישתא, בבי ומ~לינא בביתא ~ריסנא הואי מריש אביי אמרוז"ל~
 גריסנא הואי ביתך, מ~ן אהבתי ה' ~וד דקאמר ~א דשמעיתכיון
 עכ~ל~ כנישתאבבי

 וגדו~
 ~זו

 שא~ו~
 ~םד, רעהו למס משום

 ~"ב) כ'תב דף חמישי (פ" ברכות ממם" בת"'י ערוכה גממראשהרי

וז"~
 הכנסת בבית תלמודו היגע היא, כרותה ברית יוחנן א"ר

 מב''ה ~ו~יאם רו~ה שהוא לפ~ז עכ"לת משכח הוא במהרהלא

הו~
 ~ורם

 לה~ ר~
 שהשכחה

 יה~
 ~צוית

ת ~

 ~~ו~י~
'~~ 

 ~~~~י~ת ~~~י~ ~''~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  ~  

~~  ~  

~ ~

 על מילה של סכין ~עביר ול~דד לשפשף מותר אם~~~~ת~
 בות למול ממחודד שיהא כדי תפילין שלר~ועות

 ~ת~~~~
 לדבר, זכר

 שהסיי~ משו~
 מן כרוכין ירדו והספר

 שבועות של שני יום מוסף בפיוט ועייןהשמים~ת

 אביסו אברהם של םכינו שנתעטף המפרש, ופ~ הזין, עטיפתוז"ל~

ע~
 אברהם בו שנמול שהסכין דמצינו הרי ע"שת וכו' בארון הלוחות

 משמע קדשים, הקדש בבית הקודש בארון הלוחות עם מונחהיה
 כדמצינו הדדי, בהדי מ~ניעין והיו הואיל ש~וה קדושתןשהי"
 ביה גזרו מ''ט וספר ~א)~ י"ד (דף שבת ב~סכת לזהדו~מא
 משרשי' רב אמר טומאה,רבנן

 שבתחי~
 אוכלין את מ~ניעין היו

 ע"ש~ כו' כיון קודש, והאי קודש האי ואמרו ס'"ת אצלדתרומה
 אף קוד~, וזה הואיל הדדי בהדי מצניעין שהיו בעליל נראההרי
 אנוכאן

 נאמ~
 הקודשת אצל אברהם בו שנימול הסכין מצניעין שהיו

 נעשה זה בדבר הואיל כלל מצוה ביזוי כאן שאין דידן בנדוןמכ"ש
 או"ח בש"ע ועיין ברי~ות ~רה ~לש עלי' שנ~תבו המצוהלברך
 במגן ~ם ועיין קדושה, תשמישי מקרי דמטפחת קנ"ד)(סימן

~סק''ז~ת ~ו~

ו~~~
 ציד לצוד מו~ן הוא אשר בשדה לשוח ~ י~חק

 והוק~
 מ~חיצה

 דלתות עם שער שם יש דרכים פרשת ו~כל קנים,ממחי~ת
 ואצל בתוכה, שקננו ומפרדםם ממקומה החיה תצא שלאנעולות
 בקביעות, ביתו בני עס שם הדר לשומר בית יש ושער שערכל

 ה~א~~ ~וןוזה

~~~~~~
 יר"ה הדוכס אדוסיסו שעשה גדול היקף בדבר רבינו

 טירגארטין שקורין שלו הבר ~יות קניסממחיצות
 דלתות עם שער שם יש דרכים פרשת ובכל החיות~, ~גןבל'"א
 שער כל ואצל לחו~, שס דרך החיות יצאו שלא ~מיד,נעולות
 ולילה, יו~ם בקביעות ביתו בני עם שם הדר לשומר בית ישושער
 ~קרוב ועתה בות אחריהם ונועל ושבים לעובריםהפותח

 ה~דיל עד ההיקף אותו והרחיב המחי~ה אחד מצד יר"ההדוכס פר~
 פנוי ~ום שיהא בקירוב, לרוחב ו~ן לאורך פ~סאות ב' ~רךמאד
 ועי''ז בארפארשטא~דטת שקורין ולטיול לחשק שם לצודבריוח

 בתוך וכפריס קטנים עיירות איזה גם דעסוי, ק"קעירנו הוק~
 שם שזורעין מההיקף מקומות בקצת שדות בו יש וגםההיק~,
 ליהודים היקף אותו נחשוב אי לי ונסתפק ושנה~ שנה כלתבואות
 שבתוך וכפרים ~עיירות ו~דריס דעסוי, ק"ק פההדרים

 במקום השובת כדין ולחו~, ההיקף מן אמה א~ים למדודכדי ההיק~
 השואלת לשון ~כ לא, או לדירהשהוקף

ת ~

 ~~ו~
 ~" ~י~~~ ~~~ ~~~י

ת ~~~~י~ ~~~ ~ ~ ~ ~  

ת ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~י~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ו ~~~ ~~~ ~~"~ ~~"~ 
ת ~~~וי ~~~~ ~~י~ ~~~~י~ו~~ ~ ~  

 וכבר הישימון פני על הנשקפה זאת מית~~~~
 ~בא~

 החכס
 לגל~ולת, הא'ומר מתיר ה~זרח ומשהאירלמזרח,

 בידו ומעלה הדין, לעומק ויורד~מגלגל
 בסו~

 לטלטל, שמותר דבריו
 דמן להלו~, ממותר ~לט~ל, דאסור אף סאתים בית בה נזרעואם

 אלא היא היחיד רשותהתורה
 הטלטול, אוסרת אומר' דהזר~

 להלוך ומותר היקף הוי מ"מ אבל אינשי, בה דיירי לאדבזרעים
 שבתוך לעיר ומעיר לכפרמכפר

 ההיק~
 פרסאות, משני יותר אף

 וקצירת בספיח דב~יו תממ~יתע"כ

~~~~~~
 לזה ודוגמא ופרח, כפתור הם המתיר הרב דברי

 ~טפיח מנת על ~ופח במשקההשקהו
 וד~לי~

 ליה
 ה~~לות, ~רם גורס המקום להיות ~ בדוכתיה ליה ורפסארטובה
 בספר שהביא כמו לדירה, מוקף בגדר ולהכניסו חורן ביתמעלות
 בונגא'ר לכפר לברוח והוצרכתי כו', תנ"ג ה' שנת ה~אסףאמר וז"ל~ ב') אות ב"י בה~הות שנ"ח (סימן הגדולה כנסתשיירי
 ומקוםבאש'י,

 התפ~
 אחת גנה שם

 ~דו~
 והיו אחד, שר ~ל

 סאתיים מבית גדולה שהיתה מפני בשבת הטלטול ~למצטערים
 הרבנים בזמן כרכרו כר~ורים שהרבה ואמ~ו לדירה, הוקפהולא

מוהר''ר
 יוס~

 בזה, תיקון מצאו ולא ז~"ה ע"י ומה"ר איסקאפא
 ובפוםקים, בש''ס ממפורש קל בזה שהתיקון מאמין שאני להםוא~תי
 אמות, ארבע על אמות ארבע אחד בית הגינה תוך שםשיבסו
 ההיקף יתבעל ובזה אמות, מ~שרה יו~ר פרצה הגינה בכותלויפרצו
 הוא והרי הפרצה ויגדרו ויחזרו היקף בלי בו פתוח ביתונמצא
 פסין עו~ין בפרק כדאמרינן הוקף, ולבסוףפתוח

 ~ד~
 כ''ד

 רוצה אינו דאס עוד, הקל ז"ל הכהן ור"י הפוסקים,ופסקוהו ע"א~
 הפרצהל~~ור

 שפר~
 אמות עשר על היתרה האמה י~דור כולה,

 ופסק הן, פתח אמותוהעשרה
 כ~

 הרב
 בספ~

 ב'~ת ~סעיף הקצר

 ~רמב"ם בדברי זלה''ה ~~גיד הרב שנסתפק מה לפיואפילו
 אבל דירה, דעת על נ~~ו אם הגודריס בכוונת תלוי דהכלז""ל,
 גדרתו שאין דירה לבית סמוך ואינו ~רפף דעתו היהאם
 ש~, שידור אחד אדם ~ניח הוא בניקל הכא, מועיל דירהלשם

 השיירי ~"ל הוא, גמור ומותר דירה לשס הוי הגדר ודאידהשתא
 לו בדומה אתו קדמנא דנשאל כנדון ממש זה נ~ון הריכנה"גת
 כמו זו תקנה לעשות יכול בניקל וא"כ וחליף, ויתיר חסירבלי

 חק שם שםשעשאוהו
 ומשפ~

 נטועים, ~סמרות בו וקבעו

~~~~
 במסכת בתשובותיו בראב''ן דאמרינן מהא לס~ור ראיה
עי~ובין

 (ד~
 ס"ח

 ע"ד~
 ו~ וז''ל~

 היהודים שרגילים
 כי כפרים, ה' או ד' והולכין בשבת לכפר מכפר ברישקאלילך
 כ~יר כולה והוי אחד או.ה ועושין אותן מערבין הכרמיםאמרו
 שהרי מערבין, הכרמיס שיהיו ~תיר סממך להם מ~אתי לאאחת,
 המ~רים על שם עולים וקנים שאילנות אלא לד~ה מוקפיןאינם
 מתחילה הרי מחיצה, מוקפין היו אפילו ועוד קוצים, ו~םמאליהן
 בכרם בור~נין יש ואם הכרם, לשמירת אלא לדירה ~וקפולא

 בתוך שיהא מודדין ~ומר, דירהשהוא
~ 

 סמוך ושיריים אמות
 מאיר ר' דברי ~יר קרפף נותנין כדתנן עמו, מתעבר שהוא~יר

וחכמים
 אומרי~

 ע' בתוך הבור~נין יהיו ואפי~ו נותנים, דאין

~ת

 ~~ ~~ ~~~~י~ ~~~ו~
 ~~~י~~, ~~וי ~~י~ו

 ~~י~ ~י~ו~
~~~ו~ות

 ~~~י~ו ~~ ~י~~ ~~~
 ~~~מת ~~~ ~~ ~י~~ ~~ ~~ו~~

 ו~~~
 ~~~ ו~~ ~~י' ~~~ו~~

 ~"~~ת ~~' ~י~ו~יו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  אמר אבא בר ירמיה ר" אמר הא לזה,~ זה ושיריםאמה
 ר~

 נקטינן
 חשיבי ~ קבי~י דלא דכיון ארצות, בשאר ולא בבבל בורגניןאין
 דירה,בית

 ו~~
 ישוב שהיו ~ריבות מקומות הכפרים בין אין

 הונא דרב בריה לתארי חסדא רב שאממר ~לייהו שנסמוך~קודם
 בשבת, פרסי תלת דדניאל כנישתא לבי מברנש א~יתון קאאמרי
 אין דרב ~שמיה דאבוך אבוה והאמר אבורגנין סמיכתואמאי
 בשבעים דמבלען מתוותא הנהו ליה אחווי נפיק בבבל,בורגנין
 טפחים יו''ד גבוהות ~דודיות ~לא ביניהם אין וגם ושיריים,אתה
 אלו שכל דירה, בית בהן שהיו קבר של נפשות ולא ~דירהולא
 ~ בתוך ~ה זה קרובים הםאם

 את ~ושין היו ושירייס אמות
 נמדדו לא וגם אחד, הכפריםבין

 ש~
 יותר הכפרים בין יהא

 ~עירובין דתנן א~ה, ושליש ו~רבע' אמהמ~אה
 ד~

 נ''ז
 לזו יש אם עיירות שתי בין אלא קרפף אמרו לא אומריםוחכמים ~'תא~

 לשתיהן קרפף עושה ושיריים ~מה ע" ולזו ושיריים אמהשבעים
 לחבר מקרקע יפה דינם שיהא מצאנו לא כרמים אבל אחד,להיות
 ~עירובין נמי ותנן מקרק~, בשיעור פירוש יותר, כפריםבית
 ס'"אדף

 ~'"א~
 קטנה, בעיר עירובו ונתן גדולה ב~יר שהיה מי

 את מהלך ~דו~, בעיר עירובו את ונתן קטנהבעיר
 כו~

 וחוצה

~
 בין דאין אע''ג נתן לא הא עירוב דנ.ן ~עמא אמה, אל~ים

 כפרים, ה" או ד" וכ"ש אחת, כעיר חשובין אינן אמה א~יםזל''ז
 ~שם, דתנן ממודד יפה דינוואין

 שם~
 שאפילו שאמרו ולמודד

 עכ''לת הת~ום את יעבור לא במ~ה ~לה מדתוסוף

~~~~~
 המוקפין, במקום אפילו להתיר הבור~נין מועיליןדאין
 דאינה ש~ים בידי העשוין ~חיצה דהוה התםדשאני

 בתוספות וכדאיתא ה~חי~ה, ליה ומבט~לים רבים אתו כימחיצה
 מעלות דל~א בד"'ה ע"ב ~''ב ~~דף פ~ין ~ושין בפרקב~ירובין
ומורדות
~ 

 כל דלרבנן ותיממא וז""ל~
 אר~

 היחיד רשות ת~שה ישראל
 אד~ בידי עשויה שאינה דמחי~ה וי"ל דצור, סולמאע''י

 אפילו
 הבור~נין וגם התוס'ת עכ''ל מחיצה ומבטלי רביס דאתו מודורבנן
 הצעת כפי בנ''ד הכא משא"'כ בעלמא, לש~ה דירות הםדהתם
 אדם, בידי נעשו המחי~ות קבועים~ ודירות בתים הםהשואל
 כנסת שיירי כנדון ממש הוהוא'"כ

 הגדו~
 לעיל, שהבאנו הנ"יל

 בכל ולט~ל להלוךושרי
 ההיק~

 הגם מילין, כמה שהוא אף
 התים נכנסו דוודאי חדא בהן, לפקפק יש זה דבקרפף לנעלובבא
 ~לבא נהר ראשיל.וכו

 ואפש~
 אינם ~קומות דבאיזה

 בתוכו יש דבוודאי גם ומהעשרה, עמוקי~
 ההיק~

 ~אויים שאינם דהמים
 דמבטליןלש.ות

 ההיק~
 שס"'ח (בסימן כדאיתא

 ס~י~
 אלא י''א)~

 ההילך ולא אלו דברים מב~לין הטלטול דווקא ג''כ י''לדלזה
 הביאה דלא אף להשואל ראייה ~""כ והיא לדברינו וראייהבתוכות
 הקודש ב~בודתוהיא

 ~רשב'"~
 ב~ער ה' (בסיממן

 ה'~
 וז'יל~

קרפ~
 כחצר הוא הרי סאתיים, מבית שיו~ר אע''פ לדירה שהוקף

 עכ''ל, אמה אלפים וחוצה כולו את מהלך ואין בכולוומטלטל
 מי~וטו או ~ובו זרעים בו היה אם וחילק נמי התנהומדלא
 בה לן לית הילוך ד~נין משמע בו, מהלכין אין סאתייםבבית
 בדעת מחלקינן טלטול ~ין דדוקא לאו, או זרעים בו ישאם

 הלוךת ~נין לא אבל בזר~ים אינשי זהירי דלאהשואל

~~~
 מדמטלטל כולו את דהולך מדמי אדרבא תשובה, יש ~לדין אם

 אינו ומ~לטלבכולו,
 בנז~

 ה''ה ~אתייס בית או רובו
 כ''ש מותר מדט~ול היינו ~דדי דמדמי דהא דאת''ל הגםבהלוך,

 אבלהלוך,ת
 ל~ל~

 סאתיים בית או רובו בנזרע אף מותר הלוך
 ~וקאת אינשי דיירי לא בזרעיםוכדאמרינן

~~~~
 בתש' כ.וב ממצא.י

 ס~'"~ג) ל""ז (בסיסמן נר'"ו ~בי חכ~

 הקודש ~ודת בספר ~רשב"א מצאתי ראה זה לבדוז~~
 לא גדולחדוש

 בשו~ ~נמצא~
 אחרון ולא קדמון לא זולתו פוסק

 בלילה, ~עלות המדינה דלתות דאפילו דבפ~יאשכתב,
 מיוחדין שהיו המפולשין במבואות דדוקא דעתו כנראה עליה,הרבים רשו~

 דמהני הוא בו, שוה אדם כל יד ואין ההיא המבואלאנשי
 בלילה נעולות דאפי" בו, שוה אדם כל שיד בפלטיא ולא בלילהדלתות נ~י~

 המאור בעל שהביא אפרים ר' דעת היא שזו וכנראה ביהת מהנילא
 נכונה דיעה ובאמת או~ר~, ר''י מתניי ד"ה פסין עושין פרק~ריש
 ו~לא מפולשין נקט דבמבואות דגמרא, לישנא דייק וה~יהיא

 תמה שאני אלאבפלטיאת
 ש~

 שהביאו ז''ל הפוסקים מן אחד ראיתי
 הדעות" כל להביא שדרכו ז"'ל הב""י הגדול הרב וביחוד זה,דבר

 עכ"לת לאחת עד ~ליו חביבין ז'יל הרשב''אודברי

~~~~~
 הקודש בעבודת ז'יל הרשב""א דברי הביא הנ""ל ה~כם
 לא ובאמת לשונו, ה~תיק ולא מקומו איה לנו הודיעולא

 הוא~ שכתב כמו הרשב"תא בדברי זה נ~צא איפוא איה ליד~אוכל
 רה''ר הוא איזה ~ וז"'ל א') דין השלישי (בשער מ~אתי זה אתרק
 ומתקבצין אמה, עשרה שש על אמה ~שרה שש שרחב ~וםכל
 שבמדינות, בשווקים צרכיהם שם לעשות לסחורה אדם בנישם

 עכ"לת שאמרו, פלטיא וזהו בלילה ננ~לות המדינה שדלתותואע"'פ
 פסין עושין פרק בריש שהביא ה~אור ב~ל על הח''צ דכוונתונ'יל
 ~וז''ל~

 יסלקנה מפסקתה הרבים דרך היתה א~ או~ר יהודה
 של כוחן הודיעך כאן תרווייהו" דאמרי אלעזר ור' יוחנן ר'ל~דדין,
 ליהת וםבירא כאן אלעזר לדר" אוקיממנא ב~ממרא ולעילמחי~ותת
 יוחנן ר" אלא ~יה, סבירא ו~לא כאן יוחנן לדר' אוקימנאוהכא
 סבר יהודה~'

~ 
 מחי~ות ושתי מחיצתא ו~בטלי רבים אתו דאמר

 נ~ולות דלתותיה אלמלא וירושליםדאורייתא,
 בלי~

 עליה חייבין
 ש.י א~ילו ד~כא משום ~~י~תא ומבטלי רבים דאתו רה''ר,משום

 אפילו בה היה ו~לא ו~רב, שתי בה בוקעין שהרבים ~ימחיצות,
 א'מחיצה

 ש~
 בזו נכנסין שהרבים וח~ר בה בוקעים רבים היו

 היחיד רשות הויא לא וערב שתי בה בוק~ין אם בזוויוצאין
 היכא אפילו ~חיצתא ומבטלי רבים דאתי משום בה,לטלטולי
 המת~~, בתל מרבה רחבה ~יניה כדבעי תשמישתיה ניחאדלא
 בשיטתיה יוחנן ר' דקאי משום יהודה לדרבי חי~ינן לחומראוכל

 ~~""לתוכו'

~~~~~~~
 בעל

 דמשי~ המלחמו~
 בנ"'ד אפשר המאור, בעל ~ל

 עוברת ודרך מכאן וב~עה מכאן כבקעה דה''למודה
 דירה לשם הוקפו המחיצו. אין ה~י ~פילו ו~ו', וערב בשתיביניהן
 בתוכה נ~ית לא הדירה ו~ם עליה~ ~יין יותר, ~זהרדראוי
 ~מירהאלא

 ~וההיק~
 נ"ל ובודאי יברחו, שלא ה~יות מפני הוא

 אינו וגם בתוכה, ~לוך או לטל~ל היתר האי מהני לאלדעתי
 וכדומה ס~ים ~נקיקי ~חיצות איזו יש דווד~י לומררחוק

 וההילוך~ ה~לטול לה~יר מחיצה נקראות דלא מאליהןהעממדות
 אינו דההיקף ~נ""ד, דאסור נר~הו~וד

 א~
 אף החיות, בשביל

 ה''ל וזה לדור, ולא לשמירה א~לא אינו הבית בהבית,דקביעי

 וכסו~ דהוק~הט~~
 ישב,

 דההיק~
 וא''כ לדירה, נ~שית לא

א~
 לדירה סביב דעביד

~ 
 נקראת

 הוק~
 כחצר וה''ל לדירה,



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~  ~שום ולא עשוי' דלדירה י''ל הוא, דירה בית ~קרי וסהר וכצהרוכדיר

 לכן שבתוכה, מהלהשמר
~ 

 ה~ים, שתל הגליד נקרש דלממא לאסור
 ~ט"'ז במ"'דוכהובא

 בש"~ סק"כ~
 שאלה שס"~) (סימן טא''ח

 י""ד (פרק הכ"מ מש''כ עיין שטייניט~תבק""ק
 ~ה~

 א') בדין ~בת
 וכן וכו", טפחים י' שגבוה .ל רה""י ואיזה הרמב""ם~דכ.ב
 או ד' על ד" וביניהן י" גובהן ~חיצות ד" מוקף שהואמקום
 בו יש אפילו ~, עליתר

 כ~
 מדינה כ~ון לדירה ה~וקף אם ~ילין

 ג" להן שיש ו~בואות ~ילה, ננעלות שדלתותיה חו~הה~וקפת
 לדירה שהוק~ו וסהר ודיר חצר ו~ן רבי~ת, ברוח ולחיכתליס
 הכ"'מ וכתב ~""לת הן גמורה רה"'יכולן

 וז"~
 ממדינה כ~ון ו~"ש

ה~וקפת
 ~ו~

 דבפרק ל~ידק איכא בלילה, נ~ולות שד~ותיה
 דעירוביןבתרא

 ~ד~
 ק""א

 ע""א~
 אדם יעמוד דלא אמתניתין~

 אינהו ומהדרו ר"ה ר"'ממ אמר ורבנן, פריך ברה"ר, ויפתחברה'"י
 ננעלות דלתותיה אלממלא ירו~ים בב""ח רבה דאמרכר~לית,

בלי~
 בלילה דנעולות דהשתא ו~ש~ע רה''ר, ~~ום ~יה חייבים

 נעולות דלתותיה דכי דאה"נ י''ל כר~ליתתהוי
 בלי~

 רה"י הויא
 לטלטל להתיר אפילוגמורה

 בכו~
 רבים,~ בה דרים היו לא אם

ו~
 חצר ה"ל רבים בה דדיירי כיון משוס אלא כר~לית ליה קרי

 לתוכה, ו~בתים לבתיס מתוכה לטלטל שאסור עירבו שלא רביסשל
 פרש"'י וכן ל~רמלי., ו~בתיס לבתים ~כר~לית ל~לטל שאסורכשם
 דוקא בלילה ננעלות דלתותיה שיהו דבעינן דהא לי ומשמעשם,
בשיש

~ 
 ממש~ר ממפו~לשת זו מדינה שנ~~א זה, כנגד זה ט~חים ב'

 ~לא אין שאםלש~רי
 פת~

 ממה א"
 צור~

 שינעלו
 בלי~

 הכי בלאו
 דלתותיהם שיהו ~צרכינן דלא שבעולם, חצירות כל כדין רה"'יהויא
 דה"ה ונראה עירובין, ב~יש רש""י ~דברי נראה וכן בלי~,נ~לות
 יש אסנמי

 אלא ~תחים ~~ ~
 שאינ~

 מכוונים
 ז~

 ז~, ~גד
 פשיטא והא הוא, ר"ה לאו ~~ר ~שער מפולש שאינודכל
 מצרכינן ~א עוד נ"'ל ומה"ט וכו", דלתותיה לינעל הצריכושלא

 ה~כוון העיר שבתוך דרך כשאותו אלא ~לי~, נעולותדלתותיה
~ש~ר

~~ 
 די~י כל לו יש

 ר~''~
 הוי ~הם ~" חסר אס אבל

 ג~ור~''י
 חצר וכן ו~'ש~ בלילה, נעולות דלתותיה שאין א~~

 לאשמועינן ~תבם ש~וצרך נ''ל וכו', וסהרודיר
 דסת~

 מוקפים
 בעירובין וכדפרש''י לדירההם

 ~ד~
 י"ח

 ע"א~
 ר" דתנן א~אי

 בית עד אומריהודה
 סאתיי~

 סהר או דיר היה אס אבל וכו"
 כורין עשרה בית אפילו כורין ה' בית אפילו ממוקצה או חצראו

 ~רפף גבי דהתם ~ינהת~ ולא אלו נקט ד~כי ול''נ עכ"ל~מותר,
 סתמא דזה בתוכו, מים אם וכן רובןת נזרע בין לחלק י~וגינה
 וא''כ וסהרת ודיר בח~ר שייךאינו

 מ.ור~
 הרב דהקשה הקושיא

ה~תיר
 ה~''~ ~

 של ה~ון מטבע דבאממת
 הרמב~

 דגבי מו~ח
 נמי וסהרדיר

 צרי~
 בסתמאת די ולא לדירה שמוקפין התנאי ~יות

~~~~
 לשייר ורוצה מסכתא שסיים מי רבינו, יל~דנו

 א~ פנוית לכשיהיה לםיים~םכתא סו~
 ואין לעשות ~ותר זהו

 יא~ר ואל אסור שהוא או תחממיצנו, אל לידך שבא מצוה משוםבו
 מפיו כי בזהת סוטה דעתו מה רבינו יל~מדינו וכ~ת אשנהלכשאפנה

 ~ולם הם חייסאנו
 שכו~

 כפול הש~ים מן יהיה ושכרו טוב,

ויע~
 רטו~ת כ~ן ~רי~ותו

 ~ת~~~~
 ערוכה גמרא ממצאתי כן, לעשות שמותר ערוכה גמרא זהו
 ~"קבמ~'

 (ד~
 ט"

 ע"א~
 ממערבין ודאין ~ הגמרא וז"ל

 דכתיב מנלן, בשמ~הש~ה
 וי~

 של~ה
 בע~

 החג את ההיא
 ארבעה ימים ושבעת י~~ שב~ וגו" גדול ק~ל עמו ישראלוכל
 שמתה ד~~רבין איתא ואם יום,עשר

 למינטר ליה איבעי בשמח~
 כדי ~ם~ התוס" ~ופירשו ולהכאת להכא שבעה ו~יעבד החגעד
 כל ~ממלאכתן ישר~ל יתב~לושלא

 כך~
 נ~רינן לא ~מינטר ודלמא

 בנין שיורי פורתא,~ ~יורי ליה איבעי עבדינן, דאתר~יוהיכא
 אמה עורב, כליא בא~מה לשיורי ליה ~יבעי ממ~יירינן, לא~המ"'ק
 כ~יב ~כדי קרא, ~ד~ייתר אלא הוא, הבית בסין ~ורך עורבכליא

 לחוד הני ש'"מ לי, למה ימים ושבעת ימים שבעת יום, עשרארבעה
 הרי עכ"לת לחוד,והני

~~ 
 קא מה לפסי~ת

 מתר~
 בנין הש"ם

 דהל"ל ליה תיפוק משיירינן לאבהמ''ק
 לתר~

 ממצוה שיורי הש"ס
 לשייר ומותר כן אמרינן לא במצוה דבאמת ע''כ אלא שיירינן,לא

 ~שיירינןת דלא הוא דח~יר, בהמ"ק בנין אבללכתחילה,

~~~
 ומשו""ה יחמיצנו אל לידו שבא דמצוה ת''ל פורתא"לשיורי לי~ ""איבעי דמקשה מהמ~שן דמוכח י~ל ריה~א לפום

 שייר,לא
 א~

 כמו די"ל אינו זה ~צוהי לשייר לאדם רשות דיש צ"ל
שמיישבין

 התוד~
 י~ראל יתבטלו שלא כדי לממינטר, ליה איב~י

 ממלאכה ביטול על ~ז""ל חשו הרבה ~צינו וא'"כ עכ''ל,~מלאכתן
 מ"'מ מ~וה, שהוא אע""פ שפיר ה~קשן ~קשה ממשו''ה רבים,~ל
 בש''ס ממצינו לזה וראיה ~מלאכה, ביטול ממפסי לשהות הראויממן

 בממס'ערוך
 ממגי~

 ~דף
 ~''ב~

 ג' קורין ב~ול ~~ורא,~ ~רק
 בי''ט ~לא~, איסור קצת דיש ~שום ארבע ובר"ח מלאכה,ביטול ממשו~

 לצבור, ~לאכה ביטול בו ואין מלאכה איסור שיש משוםחמש
 ~דף הש"ס וז"'ל ז'ת קורין מלאכה איסורי יותר שישובשבת

~"~ 

 ~ע''ב~
 באב ותשעה צבור תענית כגון לעם ~לאכה ביטול בו שיש

 ב~ ופרש''י~ ג"קורין
 ביטול בו ושאין בביה''כ, ~חרין שהן

 ד" קור~ן מלאכה עושין שאין מועד של וחולו ר'"ח כגון ~ם~אכה
 טעמאומהאי

 ~אין~
 תכ"א~, ~סימן טא""ח עיין בר"ח ~פטירין

 ביטול על חכמים דחשוהרי
 ~לא~

 כמו והוה מ~לאכתן, דרבים
 לע~וד יכולין הצבור שאיןדבר

 ב~
 ~~לאכהת העס לבטל

~~~~
 און ~צאתי

~ 
 בתשובת

 ~ינ~ הר"~
 אחרונה ב.שובה

 ~סכתא לומד כשהוא ישיבה ראש או רב וז"ל~בספרו,
 מעט ישייר המס' לסוף וכשבא ותלמידיו חביריועם

 בסו~
 עד

 ותל~ידיהון, תורה ~בוד ~אויה סעודה לתקן דראוי יומאהכושר, ש~
 בסיום להמתין ש~ותר הטהור מפיו יו~א מפורש הריעכ''לת
 טעמא בלא ~לתא מביא והוא ~יים, זמן לו שיהיה עדמםכתא
 הנ''ל ~הגמרא לדעתי אבל נביאות, דברי אלא אלו איןולכאורה
 עלה ~שר זהו לפענ"'דת ודוק כן, לעשות ש~ותר ו~לול ברורראיה

ת ברכה לפניכם נותן אנכי אשרבמצוד.י ~  

דק""ק ור""~ אב"'~ ~יםי ~~יבר יעקב שבות בספר וראיתי~~~ת~
 ~ע~

 הנשים ראו מה טעם, נותן י""א) סי" ב' (חלק
 סי' או"ח אברהס מ~גן ~~יין הלבסה ~קדשיןשלא

 תכ"ו~
 מפני

ת ~

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  ~~ו"ת~ ~ו~ 

 ~~י~ו
~~~~ 

 ~~~י~ו~ת ~~~ ~~~יו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~~~~~~מ~~~
~~~  ואון וישר צדיק ~~עם ולע~ד ע""~~ כא~ל, עטופהשהאשה

 ג~א והיא השכינה, פני קבלת דוגמת היא לבנה שהקידושדמצינו עו~
 ~'א) מ"ב (דף סנהדרין במסכתערוכה

 וז"~
 אסי א"ר אראב"ח

 כתיב השכינה, פני מ~בל כאילו בזמנו החודש על המברך כלאר"י,
 הלכך אביי אמר וכו', ואנו~ו אלי זה התם וכתיב הזה החדשהכא

 ו~רא ע~''ל~ וכו' ישראל זכו לא אלמלא תדב''י מעומד,נימרינהו
 מראיית דפטורין הנשים את ~וציא זכורך כל הכתוב דיברמלא
 ת"ר וז''ל~ ע''א) ד' (דף חגיגה במםכת כדאי.א השכינה,פני
 הוא מעשהז''ג מכדי קרא ל"ל הא כו' הנשי~ את ~וציאמכאן
 חייבות נשים ~לן מה ~ד''אוכו',

 א~
 קמ'"לת חייבות, נשים כאן

 וכיון השכינה פני מלקבל הנשים דפטורין מוכחהרי
 הלבנה~ מקדשין הנשים אין מש"ה השכינה פני כקבלת הואהלבנה דקידו~

~~~
 אחרת, ~ועוד

 הנ~
 ישראל של מנהגן וכו' לישראל להס

 ש~בו יש וז~ל~ סע"א) בהג"ה פ''ח (סימן בא''ח דעייןהוא, ~תורה~
 להזכיר או להתפלל או ~ה"'כ ליכנס ראייתה בימי נדה לאשהשאין
 וסת ~ן יש דהנשים וכיון עכ''לת בספר ליגע אוהשם

 קבו~
 בכל

 השכ~ינה, ~ני ולהקביל זו ברכה ~לברך ממנעו מש''ה וחודש~ודש

וגדו~
 פ"ח (ב~ימן דוד במגן הובא אשר המהרש"ל כתב מזו

 שתזהר ~~''ג, בביאור רש''ל כ'~ק''ב~~
 ש~

 בש~ה בס"ת לראות
 יבואו ~לא נותנת שהסברא וכ"ש עכ"ל, לעם מראהשהחזן

 (ולקדש) ה~נה פני לראותהנשים
 ~ולקבל~

 השכינהת פני

 ~הרר"'ד הגאון~~~~~
 ~אפ''ה~

 פראג דק"ק ור''מ אב"'ד נר''ו

 ש~ים סתקשרו ליצירה, ת~"ב אל~ים ה' שבט ב~דשוז''ל~
 לחודש, י"ג שבת ליל עד לקדשה בזמנה הלבנה נראה ולאבעבים
 תש~''ג י''ב ~"ט מן החצי' וכלה שי"'ט ך' ז' הלבנה המולד כיויען
 אחד,ביום

 ול~~~
 רק כזה קצר לזמן בעי ממיהא

 לי~
 וליל אחת

 עוברת ונמצא לי~, באותו נראית הלבנה תהא לא ודלמאמ''ש,
 שממתי אשר ואחר להמנות, יוכל לא אשר בחסרון ההואבחדש
 הל~ הוריתי ובתראי קדמאי ופוםקים בש'"סעיוני

 לקדשה ל~עשה
 להכריז צויתי וכו' עם ברוב המצוה שתקוים ובכדי שבת,ב~ליל
 כנהוג ברחובות גם שבת של ~בית ת~ילת אחר כנסיותבב~י
 שבת בליל בזריחתה בתוקף ב~ומדה הלבנה וקדשנו הלבנהלקדש
 שום דוד, ~ב לבי, כנגד נראה לא בא~תכי

 איסו~
 איסור או כלל

 שבת, בליל הלבנה ~דש איסור נדנוד שום שיש ולומר לדיןמוסיף
 בין לחלק ש~ני נפשי ידעתי לא כי בשש, צריך דיןולית

 ברכות ~טהרתו, רקיע הרואה או קשת, הרואה ברכות אוה~לבנה הברכו~
 ופרכס כנף נדנוד שום ~מענו לא שמעולם כמו וזו~ו',רע~ים
 ר~יע רואה או השבת ביום קשת שהרואה מי לומר ~דרשאבבי

 כמו בשבת שמברכין בכלל הברכות ~וכל לברך, שלאבטהרתו
 (דף ברכות במס' ועיין הלבנהת הברכות בין לחלק ולאין מ~יןוא"כ בחו~

נ~ט
 ~"א~

 בראשית, עושה ברוך אומר בטהרתו רקיע הרואה וז'"ל~
 א~תנא אתי וב~פרא ליליא כולי מיטרא אתי כי אביי א~מראימתי,

~ת

 ~~~~ ~~''~ י~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~
 ו~יי~~ ~"~~ת

~"~~
 ~~~וו

 ~~ו~ ~~~
 י~~~ת

 ~~י~~ ~ו"~ ~~ו~~ ~~~י ו~'~
 ~~"~~ת ~~~ו

 ו~ו' ~~י' ~וומגלי'
 עכ''~

 השמים לברכות שזכינו אחרי ~וא"כ
 שאו~ בש~ פירש''י בעתם גשמי' ונתתימעל

 אדם בני דרך
 ליה ואתגלי' נהורא נהור דשבתא וב~פרא וכו', שבת בליל כגוןל~את
 האיך בטהרתו,רקוע

 י~~
 שם אי.א ו~ן תלברךת שלא דעתו על

 הרוא~ ~בש"ס
 במסילותם וכוכבים בגבורתה לבנה בתקופתה, חמה

 זו שיטה וע~פ עכ"לת בראשית עושה ברוך אומר כסדרן,ו~זלות
 כשת~זור ו~ן וז''ל~ י"~) דין יו~ד ~~' ברכות בהל' הרמב"םכתב

 לצ~ון לא נוטה תהי' ולא החדש בתחלת טלה מזל לתחלתהלבנה
 הנשארים הכו~בים מחמשה וכוכב ~וכב ~ל כשיחזור וכן לדרום,ולא

לתח~
 בכל וכן לדרוס, ולא ~לצפון לא נו~ה יהי' ולא טלה ~ל

 ~זל שיראהעת
 עו~ ט~

 מברך מאלו אחד כל על ה~זרח, מק~ה
 ~דיא איתא וכן שם מיימוני' בהגהות ועיין ע~לת בר~שיתעושה

באור~
 ~שת רכ''ט) (סימן חיים

~~~~~
 בפ'הרואה בירושלמי

 ~ה"ב~
 א. הרואה ~ וז"ל אחרת, שיטה

 אומר ב~~רתו והרקיע בתקופתה ולבנה בתקופתההחמה
 הגשמים בימות דתימור הדא הונא רב אמר בראשית, עושהברוך
 לאחרבלבד

~ 
 בשחקים הוא בהיר אור ראו לא ועתה הה''ד ימים,

ו~ו~
 ותטהרם ~ברה

 וגו~~
 ברוך אומר בחדושה הלבנה הרואה

מחד~
 החמהפ''א ~ וז"~ל חמה ערך הערוך ~י' זו שי~ה ועפ''י עכ''לת חדשים

 בת~ו~ת~
 הגשממים בימות כסדרן, ומזלות וכוכביס

 אותה כוכבים, ולא בהן חמה נראת ולא מעוננין ימים ~' שהיובעת

 בירושלמי לא, העת זאת וזולת שיתראו, בעת עליהן לברך ~ריךה~~
 שנ' ימים ~' ו~לאחר הגשמים בימות אמר דאת הדא הונאא"ר
 מעתה אמור עכ"לת וגו' בשחקים הוא בהיר וגו' אור ראו לאועתה
 בין במסילותם, והכו~בים בגבור.ה הלבנה בשבת הרואהאם
 שיטת ע"'פ הערוך ~י' ובין בבלי, הש"ס שיטת ע~פ הרמב''םלדעת

 וביו~ר זו, בר~ה תלברך שלא לומר הדעת מן מוקצההירושל~י,
 לברך ב~ידושה לבנה הרואה בר~ות שמדמה הירושלמילדעת
 בראשית עושה לברך בתקו~תה הלבנה והרואה חדשים,מחדש
 אלו ברכות בין ידענו חילוק שום ולא מחתינהו, מ~תאוב~דא
 הם, שקולים הלא ~שבת או.ןכשרואה

 ו~
 תנא שום אשתמט

 לחול, שבת בין הללו בברכות ~לק אמוראאו
 איכא מי וא"~

 בשבתת הלבנה קידוש לאסור לאיסורהוראה

~~~~
 ב~רי~ל ~יין

 ה~
 סג"ל מהר''י וז~ל~ שבועות

~ 
 מקדש הי'

 ויהיב השבועות, חג כגון במ"ש שחל י"ט בשוםהלבנה
 ~קביל ואין למ~לה, תחו~ין יש כך ל~טה תחומין שיש כשםטעמא,
 בי"ט השכינהפני

 חו~
 דנראה ועוד ~חום,

 ~ר~
 ה~נה

 מהר"ש ה~ובהק רבו על העיד אמנם בי''ט, לומר ואיןתחנה כעי~
 גם מקדש והי' מקפידהי' ד~

 מ~ בי"~
 רבא סהדותא הרי עכ~ל~

 אנו מי~יו ורבין פרין שמימיופרת
 שותי~

 מובהק רבו ומהר''ש
 (סי' בתשובתו וברש''ל ~רי''ל,של

 ~"ט~
 וכתב ביותר דקלסין

 (ס"ס א"ח בט"ז עיין הטור, עם ל~לוק בידו ויכולת חשובשהיו
 בי"ט, מ~דש נממנע לא והוא להתיר, עליו לסמוך ד~תבתפ"א)
 לכל הא בלבד נפש אוכל אלא לשבת י''ט בין אין וקיו"לומ"ש
 לבנה ~דש מקפיד הי' לא שמהר"ש כמו וא"כ שוין, וזה זהדבר
 לבנה קידוש בדיני מנהגים בהגה' ועיין בשבת~ לה~פיד אין כךבי"ט

 ולאסור ~חמיר מהרי"ל שחוכך ומה ע"ש, מהר"ש לדעתשמסכי'
 ב~ ירדתי לא בי"ט, הלבנהקידוש

 הרחבה דעתו ~וף
 מ~

 הים,
 ת~ומין שיש כשם כ~יקר טעם שנתן ~הכי

 תחומין י~ כ~ למ~



~~  

~  

~  

~~ת
 ~~מ~ ~~~~~

~ 
~~ ~ ~~  סופריס ~' אגודה בםפר בהג"ה איתא וכן עכ''ל~למעלה

~פרק ~~
 י''~~

 אנו אין כך שמ~י וז''ל~
 בל~ מברכי~

 ברכת ~ל שבת
 תחומין דיש הלכה דשמאהלבנה,

 למע~
 רבו כמקבל והוי מי'

ל~ע~
 ע''~ת ~''ל, מי'

 ולדעת~י~
 הן בה~הות וכתבו ששמע השומע

 הנ''לת ~רי''ל דבריהן

~~~~~
 בעזרה הראיה מצות הלא תשובה יש לדין אם

 לק~
 פני

 ~מר ר"י ע"א) ז' (דף חגיגה במס' ועיין בי''ט,שכינה
 איתב~ וכו', בקרבן פנים ראיית אמר ור''ל בעזרה, פניםראיית
 בחנם אני מה יראה יראה לר''לר"י

 א~
 כל אלא בחנם, אתה

 דכ"~ אייתי ולא דאתאהיכא
 ונפק, ומתחזי ד~ייל פלי~י לא

 ראיית בעזרה פנים ראיית אומר ר"י ואייתי דאתא פלי~יכי
 דאין הואפנים

~~ 
 יש לקרבן אבל שיעור

~ 
 אמר ור"ל שיעור,

 כל הרי ~כ"לת שיעור לו אין נמי קרבן דאפי' בקרבן פניםראיית
 מצינו ונפקי, ומתחזי דעייל פליגי לא דכ"ע אייתי ולא דאתיהיכא
 שכינה פני לקבללדין

 בי''~
 קרבן בלא אפי' בעזרה פנים בראיות

 באיסורי' למיחש תיתי ומהיכי ונפק, ומתחזי דעיילרק
 בשבת השכינה פנילקבל ש~

 ברמז לן ורמז ה~נהת ברכות ע"י וי''~
 ש~ וז"ל~ ראה בפ' רזא פענח בס'הובא

 כתיב וגו' פעמיס
 להקביל צריך פעמים וי"ו ~י ~א בוי''ו שלוש הללובפסוקים

 ובכ~ל עכ"לת עצרת ושמיני וביה''כ ובר"ה, רגלים, בג' אבינו,פני
 ששה הרגל מעיקר אחד יוס חל ושנהשנה

 ימי~
 בשבת, הללו

 ביום חל ואם בש~ת פסח ~ל שביעי חל אז א' ביוס פסח חלבין
 ר''ה חל ה' ביום ואס בשבת, יו''כ חלג'

 ש"~ סו~ו~
 בשבת,

 הממה דברים זכרון מ"'מ לדבר, ראי' ואין בעלמא רמז כיואף
 ובי"טת בשבת שכינה פני~~ת

~~~
 אריב''ל וז''ל~ חגיגה, דמס' פ"ק דריש מירושלמי ת~יבנו
 הדא מן שכינה, פני מקבל כאלו ראי' מ~ות המקייםכל

 דלאו הרי וגו', ה' האדון פני את זכורך כל יראה בשנה פעמיסשלש
 פני קבל כאילו שכר שנו~ל רק הוא, ממש השכינה פנימקבל
 דלאו ויו"ט, בשבת בעזרה פניו ליראות מותר דמש"ה וי"לשכינה,
 קבלת דהוא הלבנה בקידוש משא"כ הוא, ממש שכינה פניקבלת
 עומדת, במקומה מי' למ~לה תחומין דיש זו וחששא ממש, שכינהפני
 במם' תנינן תמן הלבנה קידוש גבי דהרי ארי" לא הא משוםאי

 מ''ב (דף~נהדרין

 ~"א~
 בזמ~ו החדש על המברך כל אר''י וז"ל~

 זה התם ו~תיב הזה החדש הכא ~יב שכינה, פני מקבלכאילו
 כאתווין דדין ואתווין בדימום, נבנה דהכל הרי עכ''ל, ואנוהואלי
 ראית מה וא"כ שכינה, פני מ~בל כאילו אמרוה דבשניהםדדין,
 ויו''~, בשבת בעזרה פנים לראית מצוה עיקר שיש דכמולחלק,
 אי"ה לקמן ובדברינו ויו''~, בשבת הלבנה לקדש מותר כןכמו
 ראיי. שאני דדלמא רעיוני על יעלה ואם ביאור, בתוספותיבואר
פנים

 בעז~
 היתה ושם ילין שדי ובין גורם, לינה דמקום משום

 ~א''כ ~ל תחו~ן לאסור לחוש אין וכך תמיד שרוי'שכינה
 בכל הוא דשכי~ה הפה"זך, כחקת אמור אתה אף ~נה,קידוש
 ~שרה ביה כל מ"מ מעט מקדש אלא לנו שאין עתה ואפי'מקום,
 שהקב"ה ומנין וז"ל~ ע''א) ו' (דף בברכות כדאיתא שרי',שכינה
 ששכינה שמתפ~לין לעשרה ו~נין וכו' נצב אלקים ~נ' בבה"כ~צוי
 במס' בתוס' ועיין ע''ש, וכו' אל בעדת נצב א~ים שנ~מרעמהם
 דלא דמישב רבבות, ושני א~ים שני בד''ה ע"א) פ''ג (דףב''ק
 בירא, דמן דוסתאי ר' דדריש דב"ק אהא דברכות מהא~קשי

ובנוח~
 מב' בפחות ישר~ל ~ל שורה שכינה שאין לל~דך וגו' יאמר

 ע"ש, קאמר ו~כן אנביאים דהתם משום רבבות, וב'אלפים
 במס'ערוכה וג~

 מגי~
 בא אמר רשב"י ~ני' וז'~~ ~א) כ"ע (דף

 שכינה שגלו מקום שבכל הקב''ה ~~ני ישראל חביבין כמהוראה
 וכו', עמהם שכינה לבבל וכו' ע~ם שכינה למצרים גלועמהן

וא~
 את אלקיך ה' ושב שנ' עמהן, שכינה ~גאל עתידין כשהן
 מבין עמהן שב שהקב"ה מלמד ושב אלא נ~מר לא והשיבשבותך,
 כל מלא כי עכ''לתהגליות

 האר~
 לומר שייך ~ישך האיך וא"כ כבודו

 ש~ינה פניבהקבלת
 חו~

 לתחום~
 יש כך למטה תחומין שיש כשם ~רי"ל מ"ש אחרת ועוד~~ת

 לאסור מעשה נ~ה מדמין שאנו ~פני וכי למע~,תחומין
 אין או מי' למעלה תחומין יש אי חזי דפוק בשבתי ה~נהברכו'
 (חנינא) דר' איבעי' הוא מי', ~למעלה~חומין

 ~~נניא~
 איפשטא ולא

 (דף ~ירובין במס'כמבואר
 מ"'~

 ע"א)
 וז"~

 (חנינא) ר' בעי

~חנניא~
 ~חומין יש

 למע~
 תחומין אין או ~י'

 מי~ ל~~
 ~מוד

 היא, ס~מיכתא דארעא לך תיבעי לא ארבעה, ורחב עשרהגבוה
 תבעיכי

 ל~
 דקאזיל א"נ ארבעה, רחב ואינו עשרה גבוה בעמוד

 בספינה אחרינא לישנא לא, או הילוך הוי מי בשם פירש"~בקפי~ה,
 ספינתם והפליגה מפ~דרםין ש~או מעשה ת'"ש ~ושעיא א"רמאי,
 בשבתות יין ~תות מותר בא דוד שבן ביום נזיר הריני ת"שוכו',
 תחומין יש בשלמא אמרת אי החול, ימות כל ~תות ואסורובי"ט
 דבשבתותהיינו

 ויו''~
 ב~בתות תחומין אין אמרת אי אלא מותר,

 דאין מיניה לפשוט לישתרי, בשבת ~חד וכו' מותר אמאיוי''ט
 בשבתא, אלי' אתי דלא לישתרי, בשבת בחד תחומין יש דאיתחומין
 ת~ומין אין או תחוממין יש אי ליה ממ~~קא ~פוקי תנאהאי
 אין פסק א"ז בהגהות וז"ל~ הרא"ש בהגהות שם ועיין עכ''ל,וכו'

 עכ''לת דרבנן ת~ומין דקי''ל לעיל ופרשתי הואי~ל ממי' למעלהתחומין
 דמותר ופשיטא פשי~א מי', למעלה תחומין אין א""ז לדעתוא"כ
 חנינא רב בעי ~ וז"ל הרא''ש לדעת אפילו אלא בשבת, הלבנה~דש
 תחומיןיש

 למע~
 עכ''לת לחומרא ועבדינן איפשטא ולא וכו', מי'

 סי' ~ריש (ת''ר) בא''ח הב''י כתבוע''ז
 ת"ד~

 הרא''ש כתב ~ וז''ל
 לתמוה ויש הר"מ, בשס פ"ל הגהות וכ''כ נקטינןדלחומרא
 בתוך והוא ~ולא ואזלינן הוא דבריהם בשל ספק דהאעליהם
 אפי' ו~רא''ש מילי"ב

 חו~
 שצ''ד) (בסימן וכמ"ש מיל ~"ב

~שצ"ז~
 ירו~ם רבינו וגם

 ת~
 הרא"ש, על

 וכת~
 שדעת דנראה

 אשר"י בהגהות כתבו וכן והר~ב''א, הרמב"ן דעת וכן לקולאהרי''ף
 תסא ה~י בגמרא מדאמרינן המחמירין של שטעם ואפשר א"ז,בשם

 בפ' והרמב''ם וכו', ולחומרא תחומין יש אי ~ה מספקאספוקא
(כ''ד)

 ~כ"ז~
 תחומין יש אי ספק שהוא כתב

 למע~
 וכתב מי'

 או לקולא הוא אם ~ספק לנו רבינו ביאר ולא המגיד הרבשה
 התורה מן התחומין מן שיהי' מה שכל ביאר ובת~ובהל~ו~רא,
 כתב ושס להקל, ספיקא מדבריהם שהוא ו~ה לחומראספיקא
 דבר ת~ו~יןשאין

 תו~
 התחומין וכל בכרמלית ולא ובנהרות במים

 כל התורה מן תחומין שאין האחרונים ולדעת מד''ס,בהם
 בקידוש דידן בנדון וכ''ש עכ''לת ולקולא הוא דבריהס של ספקמי' למע~

 בשבתת הלבנה לקדש דמותר פשיטא מצוה דבר שהואהלבנה
 חוב מעליו להקל קולא לידי דאתי חומרא שהוא י"ל מזוו~דולה
 מצות מיניה בטל מיב~ל בשבת הלבנה לקדש יכול לא דאיהמצוה
 בפסחים מצינן לזה ודוגמא עוברת, מצוה והוי ה~נהקידוש
 ~קל וסופו להחמיר תחי~ו דן שאתה דין כל ע"א) כ''ז(דף
 דין,~ינו

~ 
 ו~תורה וב~ל יושב יהי' ~ורפו ~צים מצא

 אמר~



~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
~~~~ ~~~~ 

~ 
 שאורתשביתו ~ ~~

 מבתיכ~
 עכ''לת ו~ו' להשביתו יכול שאתה דבר בכל

א~
 בשבת הלבנה לקדש שלא ~חמיר נבא אם נאמר אנו כאן
 את לקדש שלא מצוה ביטול לכלל לבא יכול ובטל, יושב יהאאלא

 החודשת באותוהלבנה
 בשבת הלבנה שמקדש זה קעביד מעשה מה אחרתועוד~~ת

 הוי לא שפתיו עקימת למ"ד התחום, מן יו~א בכלללהיות
 שפתיו עקימת למ''ד אפילו אלא קעביד, מ~ה דלאו פשיטא~שה
 ב~~מ ב~' ועיין מעשהת הוי דלא דידן בנדון מודה מעשה,הוי
 חייב אמר ר~י בקול והנהי~ה בקול חסמה איתתר ע"ב) ~'(דף
 אמר ר''ל מעשה, הוי פיו ~ימת חייב אמר ר"י פטור, אמרר''ל
 וכו', מ~שה הוי לא קלאפ~ור

 ~וכתבו~
 ר''י ד''ה בתוס' שם

 תיתה מעשה, הוי שפתיו עקי~ת חייבאמר
 דבפ"~

 אמר דשבועות
 אין מעשה בו שאין תלאו כל הגלילי, ר''י ממ~ום ר"י הי' אומרר"י
 עליולוקין

 חו~
 ~ופא ר"י הלא בשם, חבירו ומ~לל ומימר מנשבע

 ומקלל ומימר נשבע א''כ מעשה, הוי שפתיו דעקימת הכאקאמר
 דלא וי"ל מעשה, בו שאין לאו אותו מחשיב אמאי בשםחבירו
 דבדיבורו משום הכא אלא מעשה הוי פיו עקימת ר''יקאמר
 תמורה בריש כדאמרינן אכילה, בלא וד~ות שהולכות מעשהקעביד
אההיא

 ד~ו~
 לא ר''י א''ל בשם, חבירו ומקלל ומימר ~נשבע

 לר''ל ר''י הכא פריך ולהכי מעשה, קעביד בדיבורי' מיסמרתיתנא
 התם לה כדמוקי מעשה קעביד דבדיבורי' משום מעשה ד~שיבממימר
 אף דידן בנדון לפ''ז באריכותת שם עכ"~ל אכ~י ולאבאכלתי
 קעביד מעשה דמה ~עשה, הוי לא שפ~יו דעקימת מודהר"י

 עקימת ר"י דבר זה לענין דאף תי~א ואי בשבת, הלבנה ברכתכשיברך
 לדבר לאדס דאסור לאשמ~נן לן הוי מז~ו גדולה מעשה, הוישפ~יו
 עו~ד הוא אם בשבת חבירועם

 חו~
 כמלא מצטרף בהמה מעשר וז''ל ~"ב) נ"ד (דףבכורות במסכ~ ועיין ממנו, ~חום

 ר~
 בהמה

 מה"ממ וכו', מיל עשר ששה רועה בה~ה רגל היא וכמהר~ועה,
 מונה, ע''י הצאן ~עבורנה עוד קרא דאמר שילא בר רבהאמר
 עינא ביה שלטא קא מיל דשיתםר לרבנן ~ווקים

 דרו~
 ~כ"לת

 חבירו את הרואה מ~האמור
 חו~

 מיל ~ר ששה תוך ~חום
 שלוסת לו ~תן או עמו לדבר אסוריהי'

 כמה על קול ומשמיעים לדיבור המיו~דים כלים ע"יו~~~~~

וכ~
 אדם יכול מקום בריחוק סנילין

 לדב~
 חבירו, עם

 שום שמענו לא ומעולם בשבת, ~מו לדבר אסור יהי' זהדבר
 ~ו סמוכא דין מן כל דין מן ובר זה~ בנדון לפקפק ~ה~וצה
 ה~לא לאורייתאסמוכין

 ~איתא~
 ~הדרין במס'

 (ד~
 ~ וז'"ל ~'א) מ"ב

 הכא כתיב שכינה, פני מקבל כאלו בז~ו החדש על המברך כלאר''י
 ר' דבי תנא ואנוהו, אלי זה התם וכתיב הזההחדש

 חדש כל שבשמים אביהן פני לה~ביל אלא ישרא~ל ז~ו לאאלמלא ישמ~א~
 הרי עכ''לת וכו' מעומד נימרינהו הלכך אביי א~ר דיים,וחדש
 וא''כ שכינה, פני ממקבל כאלו בזממנו החדש את ה~מקדש ר''ילדברי
 כ~ י~ הלא בשבת, לאסור יש ~עםמאיזה

 שהן מ~ות וכמה
 שהן נימא שכינה, פני מקבלכאלו

 אסורי~
 עיין בשבת, ~שותן

 עירובין מסכתבתוס'
 (ד~

 רבו פני המק~ל כל וז"ל~ ~'ב) כ"ב
 ע''ש, וכו' שכינה פני מקבלכאלו

 וא"~
 רבו פני ~קביל אסור הוא

 במסכת כדאיתא בשבת, המצוה עיקר דהא מסתברא ואיפכאבשבת,
ר''ה

 (ד~
 רבו פני להקביל אדם חייב י~חק וא''ר וז''ל~ ע"ב) ט''ז

ב~בת
 וברג~

 היום אליו הולכת את מד~וע שנאמר
~ 

 ולא חודש
שבת,

 דבחד~ ~כ~
 ח~יגה מס' בתוס' ועיין למיזל, ליה איבעי' ושבת

ברפ''ק
 וז''~

 ראי' מ~ות המקייס שכל מנין אריב''ל
 ~א~

 מקבל
 ל~יל כתבתי וכבר ו~ו', בש~ה פעממים שלש הדא, ~ן שכינהפני

 איתא וכן באריכותת לעיל כמבואר ושבת בי"ט זו מצוהדעיקר

~הרי''~
 קטנות בהלכ~ות

 ה~
 ציצית במצות הזהיר כל ארשב''י ציצית,

 וכו', התם וכתיב אותו וראיתם ד~יב ש~ינה פני מקב~לכאלו
 במנחותועיין

 (ד~
 ע''ב) מ"ג

 ונוס~
 לזה

 והובא בספרי ~ינך שי~
 וראיתם אמר ר' וז''ל~ ע''א) קכ"ט (דף לך שלח פ'בילקוט
 מצות המקיים שכל הכתוב מגיד אותו, וראיתס אלא נאמר לאאותם
צי~ית

 מע~
 שקול וא"כ ו~ו', שכינה פני מקבל כאלו הכתוב עליו

 ה~ושה כל ושניהם ה~נה קידוש כמ~ות ציציתממצות
 אות~

 ~א~לו
 ה~לבנה בקידוש איסור יותר יהיה ~עם ומאיזה שכינה, ~נימקבל
 ק~ז (דף שבת במסכת ועיין ציצית,ממצות

 ע"א~
 א"ר ר~י אמר

~דו~
 אורחים הכנסת

 מהקב~
 דקאמר הא לפ''ז ע''ש, שכינה פני

 ~קבלת שהוא צי~ית ובמצות רבו פני ובקבלת הלבנה קידושבממצות
 (ושאם) הלבנה קידוש מצות ששקול ה~וונה שכינה,פני

 ~ל הוא אורחים הכנסת ומ~ות שכינה, פני כהקבלת הללוממצות ~ושני~
 לאסור לומר שייך האיך א''כ שכינה, פני מהקבלת יותר שהואגביהן
 אלפסי על פי' יונה רבינו שפירש מה לפי וביחוד בשבת, כןלעשות

בסו~
 שהקב"ה ממפני שכינה, פני ממקבל כאלו וז''ל~ השחר תפלת פ'
 שאינוא~פ

 נרא~
 ונפלאותיו, ~בורותיו ~י הוא נראה לעינים,

 ~ומר מושי~, ישראל אלקי מ~תתר אל אתה אכן שנאמרכענין
 ~מהם שעשית י~ראל אלקי הוא אתה מס~תר, שאתהאע''פ
 תשו~תיך וע"י ש~ה, ובכל עת בכל מו~יע ואתה נפלאותכמה
 החדשים שמחדש מה ע'"י בכאן וג"כ וכו', האדס בני אותךרואים

הו~
 עכ''ל~ נר''ו הרב מורי מפי פניו, כ~קבלין והוי אדם לבני ~תגלה

~~~~
 בשבת, הלבנה לקדש שלא דעת על י~לה איך מ~ה

וא~
 ישראל זכו לא אילמלא דאמר ר''י כדברי נימא ~י

 שקידוש משמע דיו, ~וחדש חדש כל שבשמים אביהן פני ~קבילאלא
הלבנה

 מ~
 ו~בת בי''ט שכי~ פני להקביל ואין שכינה פ~י קבלת

חו~
 הלבנה בקידוש דע"כ דין מן ובר דין מן בר ~'מ לתחום,

 שייךלא
 חו~

 מי' למעלה תחומין יש ל~'ד ס"ד דאי לתחום,
 ליה מיבעי' קא מאי א''כ החודש, בקידוש תחום איסור חששיש
רב

 ~חנניא~ (חנינא~
 עירובין במס'

 (ד~
 תחומין יש ע"א) מ''ג

 תחומין אין או מי'למעלה
 למע~

 בעמוד לך תבעי כי וכו', מי'
 ד', רוחב ו~ינו עשרה~בוה

 א''~
 בק~יצה ~ ופרש''י בקפי~ה דקאזיל

 הלבנה קידוש לענין נמי מיניה דנפקא ~ליה תיפוק בספינה, אובשםת
 אסור תחומין יש נימא אי לא, או וי''ט בשבת לקדש מותראי
 מיניה נפקא דנקיט לש''ס ליה דלמה מותר, תחומין אין ני~אואי
 בת~א משתממשים בכלל זה הוא, דבר הלא שס~ ~י קפיצהלענין
 ובש''כ ט''ו) ס''ק קע''ט (סי' בי''ד עייןחלף

 (ש~
 ח"י), ס"ק

 שכיחא ~לא מלתא והיא בשלום, נפטרין אין בשמות העוסקיםורוב
 ליהוהוי

 למימ~
 דבר שהוא בשבת ה~נה לקדש דשכיחא מי~א

 בחודשות חודש מידיהנוהג
 א~

 כלל איסור צד שום דאין ע''כ

לעני~
 וביחוד מעשרה, למעלה ~ומין דיש~ למ''ד אף הלבנה קידוש

 ע''ח) (סימן מפאנו רמ''ע בת~ובת שכתוב מהלפי
 ט~

 לאיסור
 כיוצא דמחזי משום הלבנהקידוש

 חו~
 וקציר, בספיח ~'ש ~חוס

 מציא~ בעיני~~וה
 כיוצא דמחזי משוס זה ~יסור

 חו~
 לתחום

 קידוש ~מצות מן~מנוע
 כקב~ ~~קו~ ה~נ~

 והמחמיר שכינה, ~ני
 מן הואבזה

 המ~מיהי~
 הלבנהת ברכת ת~ב בזה והמיקל



~~  ~  

~  

~~ת
~~~~ ~~~~ 
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 ב~~ו~~~~~~~
 כתב הרדב"ז

 העע~
 ~י~ור

 קידו~
 ~~בת ~~נה

~~ו~
 ת~ומין יש

 ל~ע~
 וכמה ~י"

 ח~
 ע'~, זה ט~ס

 כעין ה~נה ברכת דנראה ועוד וז"ל~ שני טעם ~רי'"לומ'"ש
 בי''ט ~ומרו ואיןתחינה

 עכ"~
 שום מ~א~י ולא י~עתי הנה

 לבנה הרואה כמו דמי" ברכות כשאר זו וברכה זו, בברכה~חינה
 שיש ז"ל מהרי'"ל לדברי נימא אי ואפילו לו, וכדומהבתקופתה
 כדאיתא שריא, מ''מ הלבנה, בקידושבקשות

 ~בירושלמי~
 במס'שבת

 ~ט"ו ע"ב) ט"ז(דף
 ~"ב~

 וז"ל~
 ור' ב~בת צרכיו אסור~בוע תניא

 בשב. פרנסינו רעינו מימר מהו אבא בר ~ייא לר' שאלז~רא
 תופסא"ל

 ~טופס~
 עכ~ת הן כך ברכות

 וכ~
 בפסיקתא איתא

~וב~
 יש~י' ב~~וט

 (ד~
 קמי בעי זעירא ר" וז"ל~ ע'"ב) נ"ו

 מהו בשבת פרנסינו זונינו רועינו דאמרינן אילון אבא בר חייאר'
 (תו~ס)א"ל

 ~עופס~
 ברכו~

 ~לבנה דברכת מימא אי וא"נ ה~י כך
 כבקשה,~חזי

~"~ 
 נפשך ו~ם ומותר, הוא כך הברכה נוסח

 ש~נו תהלומר
 ממוסיפי~

 רוקד שאני כ~ם אחרת בקשה ואוממרים

וכו~
 ~נוסח אינו זו ובקשה

 ~יא כי הבר~
 תפ~

 עצ~ו, בפני

ועיי~
 צורך~ אין גם וז''ל~ הנ"ל סיתן מפא~ו רמ"ע בתשו~ת

 צרכיו שאלת משום ויו""ט בשבת החודש על לברך שלא קצתשאמרו ל~
 מהמטבע, זה אין ~הרי בי, ליגע אויבי יוכלו לא לומרשנהגו

 עכ"לת ~בארנ~ו ~הוהנכון

 מתפללין שאנו שתצינו כתו בשבת להתפלל שמותר אני אומר~~~מ
 או המאורות, יוצר בברכת בשבת, ובקשות ~פ~ותכמה

 וכן וכו', הרחמן אב אביצו רבה, ~~בה תאיר, ~יון על חדשאור

בתפל~
 מתפללין שאנו שבע ברכת

 כמ~
 בשבת, ובקשות תפלות

 דירושלמיומדינא
 סו~

 פ'
 תפ~

 השחר
 משמ~

 בי~יהם ~~גיס ~היו
 י""ח, ברכות כל במוםף בשב.לה.~לל

 וא~
 בבבלי תום' דברי ~י

 גורסין ואינם בירוש~לתי, מ~יהים ע"ב) כ"א(דף
 בתפ~

 תוםף,
 סתס ומתפללין תצאו דגרס שמתו מי דפ' אירו~מיוסותכים
 שבת ביןומחלק

 ~ו~
 ע'"ש דהכא בגרסא ד~~יהים בהרא"'ש וכן

 להתפלל הי' דבדין הכה, וטעם לעו~קא נחית כד מ"מבארי~ות,
 כמו ברכות י"'חבשבת

 בחו~
 ואפ"ה שבת, כבוד משום~ליה א~רוחי דלא ורבנן חיובא בר וגברא
 א~

 לגותרה, חייב בה התחיל
 (סימן בא""ח ועיין ע'"א), כ"א (דף דברכות בבלי בש"'םכדאיתא
 תחינה, משום איכא דאיסורא ~ה תיפוקרס"ח)

 א~
 דאין ע"כ

 בית שוםבזה
 ~יחו~

 כללת

 הלא בשבת הלבנה לקדש שמו.ר ~וכיח יש ~רובה~~ת~ם~י
 ש""א ~סיממן א'תח ~פנינוש'"ע

 סעי~
 ו~ו~ר ~ וז"'ל כ"ה)

לצאת
 בין עיקרים,ת של או כתב של הוא אם ל"ש תו~חה בקמי~

ב~ו~
 ובין סכנה בו שיש

 בחו~
 שנכפה ולא סכנה, בו שאין

 אפילו אלא לרפואה ו~ו~~וכבר
~ 

 ומצינו וכו', החולי אחזו
 פשיט' חדש, אור בספר כדאי~א ומצלא, מגינה ה~נהשקידוש
 ומקבלין ~שו~ן והיום בשבת ועושין זו למ~וה מקדימיןשזריזין
 במסכת ו~יין ומצ~, מגינאשכר

 ע"א) ד' (דף תעני~
 ש~

 בפלפול
 בסי' ~פאנו רת"'ע תשובת והנה להאריךי מקוס כאן ואיןהש""ס
 ה~נה קידוש לאסור הרו~ההנ"ל

 משו~
 מערבין אין

 שמח~
 בשמחהת

 בנוים דבריו והרי לא, ~ט בשבת אבל בי''ט תינח אני ~ומר~"ש,
 אין דתניא סופרים דמס' ב~~יא איתשל כי וז"יל~ וי"ט, שבתעל

מברכין
 ע~

 הירח
 א~

 וי'"ט שבת בלל אמאי מבושם כש~וא במ"ש

ל~
 אד~ ~הרי

 א''כ~ עכ"לת ש~ינה ~קביל ומ~ודש ~וכן יו~ר

 ו~ק~ית ~דא לן~נחת
~~ 

 שאסור ע~ם ~מי~ר ~צי דבי"ט חד~,
 ד~ין בשבת משא''כ שמחה, מערבין ד~ין משום ה~נה~~דש
 לא דשמחה זה לט~םמקום

 נאמ~
 אלא

 בי"~
 כתיבת בחגיך דושמ~ת

~~~~~~
 וכו" שמחה מערבין דאין דהא עמד, לא טעמו בי"ט
 נושאין אין וז"ל~ ע"'ב) ח' (דף מ"ק במסכת שנוי"היא

 ששמחה מפני מייב~ין ולא אלמנות ולא בתולות לא במועדנשים
 שתואל אמר יהודה רב אמר הוי, תאי לו היא שמחה וכי כו", לוהיא
 וכו", מ~בין שאין לפי אושעיא רבי אתר אלעזר רבי אמרוכן
 בשמחת ועוסק הרגל שמחת שמניח מפני אמר הונא בררבה
 מפני אמר נפחא בר ר"י הטורח, מפני אמר עולאא~תו,
 במועד, נשים נושאין שאין אף למר ובין למר בין ורביהת פריה~יטול
 משום בי"ט ~נה ~דש מותר יהי'מ"מ

 ד~
 הני בזה שייכי

 לאסורטעתא
 ה~~ קידו~

 בהרמב"ם ועיין נשיס~ קידוש כמו

ה~
 במועד מייבמין ואין נשים נושאין אין הט""ז) ז' (פ' י"ט
 התגיד הרב (פי' נשואין, בשמחת החג שמחת תשתכח שלאכדי

 שתניח מפני אמר הונא רב שם, וטעמים אוקימ.ו~ הרבהובגמרא
 הכי, ס"ל דרב שם ואמרו אש.ו, ב~~חת ועוסק הרגלשמחת
 ומארסין גרושתו תחזיר אבל עכ"'ל)ת הטעם זה רבינו כתבו~ה
 נשואין, םעודת ולא אירוסין סעודת י~ה שלא ובלבד במועד,נשים
 החג בשמחת א~רת שמחה דהיינו בשמחה, שמחה יתערבשלא
 נשואין ~יית איסור הטעם כרב פוסק דהרתב"ס זה הריעכ"ל~
 אשתו, לשמח. לבו ויתן י"ט משממחת ~ו יפנה ~לא כדי הואבי"ט
 יעשה לא מ''מ אישות, שמחת בו שאין גרושתו מחזיר אם גם~ף

 אחרת שתחה יתערב שלא נשואין, סעודת ולא אירוסיןסעודת
 תינה דון הוא, א"'כ החג,בשמחת

 דא~
 נושאין דאין הטעם ני~א אי

 תשום במועדנשיס
 ש~

 אשתו, לשמחת לבו ויתן י"ט משמחת ~טל
 אירוסין, וסעודת נישואין סעוד. או נישואין בשמחת הואדוקא

 מצוהת של שמחה בשארממשא''כ

~~~~~
 ומברך אחד ביום כאח. רבות נשיס ~שא לאדם לווש וז''ל~ וי"ד) י''ג דין (פ"י אישות בהל' כתב דהר~ב''ם

 לשמחה אבל כאחת, לכולן חתניםברכת
 צרי~

 אחת כל עם לשמוח
 מערבין ~אין שלשה, בעולה עם שבעה, בתולה עם ~, הראויה~מחה
 שביארנו כתו נשים נושאין אין ~ועד של בחולו ואפילו וכו',שמחה
 נממי ממערבין דאין ~~עם י'תל וכו", ממערבין דאין ממשוםבממועד סשי~ נושאין שאין דהט~ם מהר~ב""ם מש~ע וא''כ עכ"לתזא. את ~ם לך ונתנה זאת שבוע מלא שנאמר וכו', מ~בין שאיןלפי
 איסור שום בה שייך דאין בגרושה ואפילו י"ט, סעודתמשום
 לבו שיפנה בי"טנישואין

 משממ~~
 שמחה אין כי באש.ו, ~מח י"'ט

 "'אין סתם דכייל וכמו סעודה, משום אסור ~"מ גרושתובמחזיר
 במועד", נשיםנושאין

 משמ~
 מחזיר או חדשה אשה בנושא בין

 לעיל הרמבת"ם שפסק כמו סעודה, משום הטעם וכולןגרושתו,
 ומברך אחד, ביום כאחת רבות נשים לישא לאדם לו יש י"~)(דין
ברכת

 חתני~
 אחת כל עס לשמוח צריך לשמחה אבל כאחת, לכולן

 דהרמב""ם הרי ~, הראויהשמחה
 פום~

 נשים לישא דמותר
 אע"'כ בשמחה, שמחה מערבין דאין ליה ותיפוק אחד, ביוםהרבה

ל~
 בשמחה שממחה עירוב שייך

~~ 
 נשים לישא ומותר בסעודה,

 משום ~ימר בהא שייך ולא אחד, ביוםהרבה
 דאי~

 וכו' מ~רבין
ת הראויה שמחה וא~ת אחת כל עם לשמוח ש~ריךאלא ~  



~~  

~  

~  

~~ת
 ~~מ~ ~~~~

~ 
~~ ~ 

~~~~~
 אר''י הוי מאי לו היא שמחה וכי וז"ל~ מ"ק מס' בהרי"ף
 אמר קטינא בר דסיאל וא"ר וכו", מערבין דאיןמשום

 ולא בח~יך ושמ~ת שנאמר במועד נשים נושאין שאין מסיןרב
 שמחה שום מערבין שאין ~ מערבין שאין בד''ה שם פירש"יבאש.ך,
בשמחת

 הח~
 והכא באשתך, ולא בחגיך ושמחת ~מן~ כדיליף

 ה~ג, שמחת ~ניח אשתו חביבות ו~תוך בחגיך, ולא באשתךהוי
 שתחת מבטל שאינו שמחות שאראבל

 הח~
 דמערבין ליה אית בשבילס

 והרמב"ם עכ"ל~ דריש לא ~מןוקראי
 בה~

 אוקימ.א מביא י"'ט
 שלא כדי הטעםדרב,

 תשתכ~
 שמחת

 הח~
 ולא וכו", נישואין בשממחת

 א"כ ~"לת החג בשמחת אחרת שמחה יערב שלא סישואיןס~ודת
 שמחה לערב איסור שום דאין דרב כאוקימתא דסבר הרמב"םלדעת

 ~מחת ~שכח שלא בי''ט הנושא כ"אבשמחה,
 הח~

 נישואין בשמחת
 עושין דאין הוא סעודהאו

 ב~~
 בשמחת אחרת שמחה יתערב שלא

 בקידוש מכ"ש איסור, שום אין בשמחה שמחה לערב אבלהחג,
הלבנה

 בשב~
 או

 בי''~
 שכינה פני כקבלת ~שקולה ממצוה ד~ושה

 ואדרבה האלף' מן אחד איסור שום בו שאין ופשי~אפשיטא
 טובהת ב~דה ושובה בנחת במרובה ~" ברכות ותע"ב, ק~ידמצוה

~~מ~
 וכו" פ"ו בי~ול מפני ד""ה ב~וס' שם ת~צא המצא כן

 אשי כרב דקיי"ל ונראה ~וז"ל
 דדר~

 ולא בח~יך פ''ק בחגיגה
 חשיבא דלא י"ל ועוד בשמחה, שמחה לערב אוסר ואינובאשתך
ת לבד נישואין סעודת אם כי בשמחה שמחהעירוב ~ ~  בקידוש א"כ 
 לפי בשמחה, ש~~ה עירוב משוס כלל איסור שום בו איןהלבנה

תירו~
 אם כי בשמחה שמחה משום אוסר ~אינו תוס' של ראשון

 שמחה חשיבא דלא תוס' של שסי תי' ולפי במועד, אשהנשואי
 הלכה יו''ד (פ' סופרים במסכת ועיין לבד, ס~ודה אם כיבשמחה

וי''ו~
 שמחה ולא ממועד לא יה'"כ) בת~לת ~~י' בו מזכירין אין ~ וז"ל

שאין
 שומ~~

 אכילה ב~לא
 ואעתת~ עכתת~

 נינמא ~אי
 ~לכ~

 כממ'תד
 בשמחה שמחה תערבין דאין משום במו~ד נשים נושאין שאיןהטעם
 הכתוב ~זירתוהיא

 וכ~
 יראה וכן אסור, בשמחה שממחה עירוב

 (פ""ז משנה לחם בס'למעיין
 ה~

 ~מאריך הט"ז) י"ט שביתות
 ~ה זה לעומת אהדדי, סתרי לכאורה אשר הרמב"ם בדברימאד
שכתב

 בה~
 (פ" אישות

 יו"ד~
 הפלפול כל ואחר לעיל, שכתבתי כמו

 י"'~ל וז"ל~ ~שנה לחם הב~ל כ~ב דעת, שפתי שפתיושמרחשין
 מערבין אין מ''ד מ"מ אבל מערבין, אין כמ'"ד פסק רבינודודאי
 עליו מוסיף אלא הר~ל,, ש~~ת שמניח משום למ"ד מכ~חישאינו

 ל~וב ז"ל רבינו חש לא לכך אסירי, נמי שמחות שארדאפילו
 שמחה לערב אסור לפ"ז עכ"ל~ וכו', י"ט שמחת דמניח זהטעם

 שאר דאפילובשמחה
 אין סמ"'מ ב~ועד, נשים נושאים דאין שמ~ו~

 דוממההנדון
 לראי~

 ו~יין בשבת, הלבנה קידוש זה בשביל לאסור
 היא הכתוב ~זירת וכו', מערבין שאין ל~י בד"ה שםבתוס'
 ~ד~תיב דריש ובירושלמי דשלמה, מקרא ~מןכדדריש

 מל~
 שבוע

 וכו',זאת
 וטעמ~

 חבילות חבילות מצות ~ושין שאין דכמו קצת נראה
 אחת ~למ~וה פנוי לבו שיהאדבעינן

 ו~
 וכן הימנו, עצמו יפנה

 בין ידענו חילוק א''כ עכ'"לת אחת בשמחה פנוי לבו יהי'בש~חה
 בנשואין דודאי תרתי, ~גו חדא ה~נה וברכת ~ידושנישואין
 בי"ט אשה לקדש אוסרין אנואם

 ~יכול~
 לקדש עצמו ת~קדים

 עוברת, המצוה ואין הרגל א~ר לקדשה או הרגל קודםהאשה
 אדם של ברשותו ואינו לה קביע שעידנא ה~נה קידושמשא"כ
 אסור יהיה ואם מת~~, ופעמים מתכסה פעמים ה~נהכי

 עוברת כמצוה והוי זו, מממצוה ובטל יושב אזי בשבת הלבנהלקדש
 אם יודע מיכי

 דמו. נראה ואין ענן, ~בי עביס מלא יהי' הרקי~
 בזמנו זו מצוה למיעבד לאינש ליה ~וניחא ~הוא, החדש כלהלבנה
 לידו שבא הממצוה יעבור ולא קיים אמרינן לכן המצוה, ת~ייםשיוכל

 יחמיצנהתואל
 לבו יפנה שמא אשה לקדש אסור בי''ט ודאי אחרת ועוד~~ת

 וכן י"ט,משמחת
 הט~

 חבילות, חבילות מצות עושין שאין
 בעלמא ב~יוני פקודה תבחנה ~געים שהוא הלבנה קידושמשא"כ
 ברכת כמימרא רגע ~ לטיגנא מימי כי רק זמן, ביטול ~וםבלי

 אינו זה ובשביל בי"ט, אומרין שאנו ברכות ~שאר והואהלבנה,
 חבילות, ~בילות מצות שעושין בכלל אין ו~ם י"ט, משמחת לבומפנה
 קידוש ברכת וה"נ ברכות, מאה להשליס מחויב נמי בי"טשהרי
 כזה שמחה על וע"כ ברכ~ות, במאה ~שלים לו מצטרפותהלבנה
 לאסור באת ואם בי"ט, ~לבטלה עושה הוא זו מה ולשמחהסאמר
 אסור י~י" י'"~ת בשממחת ממ~וה ~~מחת עירוב ממשום הלבסהקידוש
 במס' ועיין לו, שמ~ה נמי דהא בי''ט ל~פלה גא~ולהלסמוך

 ברכו~

(ד~
 שא~ל לה~ם עיילת כי לעול~, ~לעא ר' א~ל וז"ל~ ע"'ב) ט'
 ושמח הוא גדול דאדם החבורה כל בממעמד אחי ברונא דרבבשלמא
 ~פומיה חוכא פסק ולא ~פלה ~אולה סמך חדא זמנאבמצות,
 סמיכת ~''ז עכ''לת יומאכולא

 גאו~
 ויהי' לו היא שמחה לתפלה

 שמחה ל~ות לאדס ניחא ~י' אדרבה אע"כ בי"ט, אסורנמי
 סוכה במס' כדאיתא מצוה, למיעבד י"ט שמחת ~מוחבשלמות
 וכ''ש בסוכה וחדי בסוכה אכלי אנא זירא א"ר ע''ב) נ''ה(דף
 עכ~לת ~רתי עבידנא דקא לבאידחדי

 א~
 דמי כאן' נא~ר אנו

שמק~
 הקלושה ולדעתי תרתית דקעביד לו היא שמחה בי"ט הלבנה

 הלבנה קידוש ממצות ימנע דאם ישמח לב על והשם מיפך בהפוכיהדבר
 יהא ולא המצוה על חרד ויהי' בחרדה, ויחן לו הוא צערבי"ט
 ~~י' באת'ח וממצינו ~ר~ל, א~ר לקייממה ~יפוקבידו

 סמי ס~ב) רפ''~
 לו~יש

 עונ~
 אם

 בשבת לבכות מו~ר מלבו הצער שילך כדי יב~
 בי"'~, מ~וה של בשמחה לשמוח דמותר ק"ו ~ל בנו בן ק"ו ע"שתעכ"ל
 קי~ום קיומי לכלל יבא ולא המצוה מן יבטל פן מלבו תו~הולהסיר
 פ') (סימן ב""ח בתשובת ועיין בשעתיהת מצוה חביבהא~רינן
 בשנתשכ~ב

 ש"~
 והי' סוכות, של ראשון בלול הלבנה מקדשין היו

 ~ערבין מפני איסור שיש ~ס נראה והי' זה, בדבר מהססיןקצת
 קדמאי מפוסקים מקום שורש ~ום בלי מלבס בדו זה ודברוכו',

 הולך בחו~ך כסיל בכלל שהם ו~מחמירין האוסרין ~ל וכ~בובתראי,
 ע"שת המתמיהין מן אלאואינו

~~~~
 טעס לי~ן שרוצה קל"ג) (סימן הרדב"ז בתשובת ראיתי
 ליל שהוא מפני ק~לה ע"פ בשבת הלבנה קידושלאסור

 אנמנם ~מדיתלי~, וסמוסיף יהיב ~מדנ~שיה וטעסמא באריכות, ע"'שזיווג,
 אחר דין על רחב בפלפול מ"ש הנ"ל סימן ב"ח בתשובתעיין
 די~ ~ ז''ל אשר הלבנה קידושמדיני

 נק~יילא הר"י דברי ~'פ הוא זה
 ע"פ נוהגין אנו אין וכבר הקב~, דרכי עפ"י כןשכתב

 ומברכין בחש"מ תפילין מניחין אנחנו שהרי הדין, נ~ד שהואכל הקב~
 וע"פ מעומד יד של התפילןעל

 הקב~
 לנו אין ~''ז וכו', אסור

~~ק
 ולבנינו, לנו והנ~לות א~ינו ~" הנ~תרו~ת כי בנסתרו~

 וי"טת בשבת ה~נה קידוש לאסור תיתי מהיכי כןואם

~ת

 ו~י~ ~י~~ ~י~ו~ ~~י~~ית י~~ ~~י~ ~~~~ ~~"~ ~י~ו~י~ ~"~



~

~  

~  

~  

~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~  

~~  ~  

~ ~  פרישא, ועבדי מדעתייהו ומ~גים מצפצפים אנשים שיש~~~~ת~
 את ~בראשיתמדכתיב

 יתתד~

 מאורות י~י אלקים ויאמר
 גופן הם ויתתט ושבת וגות ול~ועדים לאותות והיו וגותברקיע
 אין כך זה מטעם ויתתט בשבת תפילין מניחין שאין וכמואו~,
 בשב~מקדשין

 בפיהם, הבל אמנם דבריהם, תמצית עתתכ ויתתט
 הרואה ויתתט בשבת מבר~ין איך לפתתז נאמר, ולא הדברנשתקע
 טת ~שם הכתוב דיבר מלא ~קרא הלאקשת

 יתתג~
 קשתי את ~

 והיתה בענןנתתי
 זה טעם אלא האר~, ובין ביני ברי~ ~ו~

 ויתתט בשבת להניח אסור תפילין גבי בשלמא לשבח, ולאלפגם
 ~שאתתכ אות, גופן שהן לאות צריך אין ויתתט ושבת אות, הםשהרי
 אות וכן וכות לוקין המאורות אם פרשתתי בלבנ~, הנאמראותות
 לענין זה ענין מה לעולם, מבול יביא שלא הקבתתה שנשבעהקשת
 וכל עצמו, בפני אות את דכל הן, שווין אותות ו~ו תפיליןהנ~ת
 קאי הלבנה, על מברכין שאנו הללו והברכות למילתיה, ו~ד~ד
 חודש בכל הלבנה ~ידוש ~דשים, הקבתתה שמ~דש הלבנה ~ידושעל

 על יעלה ואיך וכות הברית זוכר מברך קשת כשרואה וכןו~ודש,
 ויותתטת בשבת לברך שלא לומרהדעת

~~~
 איסור שום שאין שבעתיים, מזוקק בעל~ל נראה מילין הלין
 בשבת הלבנה~דש

 להיפוך אדרבה וית'ט~
 ב~דש ש~ית כמו יקרה אם וביחוד מצוה, של שמחה והיאבשעתיה מצו~ ~ביב~

 עד הלבנה נראית ולא בעבים שמים שנתקשרוהזה
 לי~

 אחת
 ובין הית לילה ובין הלבנה, בו לקדש ~ראוי הזמןכלות קוד~
 לי~

 ~ר,
 ולפקפק לעורר דיינת ולית דין לית ודאי, מידי מוציא ספקואין
 קידושעל

 הלבנ~
 נראית לא מתתש בליל באמת כאשר איסור, שיהית

 הוא כאלו נראית שעה אותו ובודאי א~ת שעה אם כיהלבנה
 נהנה הית לא כי תלקדשה, אין הדין עתתפ אשר עיבה, ות~תבעששית
 ברכת עליו ותבא לו נוגה והמיקל מהמתמיהין ~וא והמ~מירמאורו
 כאור ה~מה ואור ה~מה כאור הלבנה אור לראות הת יזכהוטוב,

 ~תשבע~ים

 השנה ראש פראג, פה דגירסא, ע~ודי ביניכתתד
ליצירה~ ת~~~ לאילנו~

 ~~~~~י~ ~~~~ ~ו~~~~
 ו~~~י~~ ~ר~~ ~תת~~תת~

~ת

~ ~ ~ ~  
 ~~ ~ו~

 ~ו
 ~ו~~

 ~~י~ו
 ~תת~~

 ~~~~ ~~תת~ ~~~~~י~~

 ~~~~~ ~~~~ ו~~ ~~~י~ ~~י~ ~~~~~ו
 ~~~~~ ~ו~~ ~י~ ~י וי~ו ~~ו~~ת יתת~ ~~~ ~י~ ~~ ~~~~~~~~~~

ת ~ת ~  

 ו~~~~י'"~
 ~ו ~~~י

 ~יו~ ~~~~~ ית'~ ~תת~
 ~ת

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

 ~ת

 ו~~~~ ~ו~~ ו~י~
~~~ו~

 ~~י~~ת
 מ~י~ו ~~~~~ ~~~~ ~יו~י ~~~י ~~~ ו~~~

~~~~~ 
 ~~~ ו~~ותת~~~~תתו~

 מ~י~ו
 ו~~~ ~~ת~ ~~ו~

 ~~~ו~ת מ~י~ו
~~ ~~ 

 ~~~ ~~י
 ~י~ו ~~~ ~~י~ו~י ו~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~י ~~~ ~~ו~ו~~~יו~

 ~~י~ ~~~~~ ו~~~~~ ~~~~~~ו~~י ~~תת~~
ת ~ ~ ~  ~~ ~~ו~ ~~~ו~ ~~~וי~ ~~~י 

 ~~ ~~ ~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~יו~ ~~י ~~~ ~~~~י~ ~ווי~יו~ותת
 ו~~~~ ~~~ו~~~~ו~ו~

ת ~ ~ ~ ~ ~  ו~~~~ו 
 ~~י~~~ ~~ו~~ ~~ו~~~ ~~~~~

 תעוד~~~~~
 שלמה ~והרתתר המשורר ~האלוף שלמה

 דקתתקחזן

 ~י~
 ספרא המפורסם המופלא בן

 נכד פיורדא דקת חזן ~שה מות דישראלרבא
 המנו~

 המשורר
 ~תן דמיין פתתפ מקתתק זצתתל חזן זלמן מות ה~סידהגדול
 בעל מווין סופר פייוויש שמואל מו' המופלאה~סיד
 תובבתתא בירושלים הנקבר שמואל, ודרוש שמואללקט
 כתתה בדף ~~ תעתתח בשנת אוביבך סמתתע בעל להגאוןנכד

 כדלהלן~כותב

 ת ~~

~ ~ ~  

 אדוני מפי ששמעתי ~~יותא מילי מהני לכם אכתוב
 הגדול הגאוןמתתו

 המפורס~
 פתתה נתתי ורתתג ורתתה, אבתתד

 מתתו כתתשעתתה
 ~ו~~~יי~ ~ו~

 בקתתק לעתתע מושבו איתן התתה נרתתו
 ונשיא המדינה ורב ורתתמ אבתתדפראג,

 אר~
 יזכה ישראל

 דברים קדוש ~פה ושמעתי ישראל~ כל לעיני ברמה נשיאותושמה לנהו~
 ניקלשפורג, בק"ק הרמה בישיבתו למדתי ב~רותי בימי בהיותיאלו

 ~זה~ היום עד באוצרותי ~תום והיויצתתו

 בדרזתתל~~~ת~
 כוס ~תתה המלך דוד יחזיק לעתיד

 ש~
 רכתתא

 רויתתה~ כמניןלוגין
 וי~

 הענין רכתתאת דוקא למה לדקדק
 בדרזתיל, דאיתאהוא

~ 
 דמעות, כוס יום בכל שנים כתתב בכה דוד

 רביעית הוא כוס סתם הנתתל, הגאון מתתו אדוני ואמרעכתתלת
התלוג

 כדארזתת~
 ובודאי

~ 
 שסתתה ונ~שוב ויתתט, בשב~ות דוד בכה

 הנתתל, שנים כ"ב שבין ~יבור ~דשי גם ונצרף שנה כלימים

ותגר~
 ישאר בכה, שלא ויתתט שבתות של ימים סתתג שסתתה משל

 לוגין רביעית ש"ב ימים,שתתב
 ה~

 כתתב שנה, לכל ו~צי לוגין עתתה
 במנין עולה ו~צי לוגין עתתהפעמים

 שש~
 וא~ד וששים מאות עשר

 כיצד, האלוגיןת
 ד~

 פעמים
 עת~

 עתתה פעמים כת נמצא שת הוא

 לוגין, קתתן הרי יתרים, שנים שני ועוד מאות, עשר ~משה הואהרי
 הרי לוגין ~צי כתתב ועוד לוגין, וח~שים מאות טתתז ביחדנ~צא
 בכתתב עתתה המלך דוד בכה לוגין סתתא מאות טתתז הרי לוגיןתיתתא
 ~קיתתא כתובות סוף וארזתתלשניםת

 עתתב~

 לעתיד תעשה אחד ענב
 חומר, אלא חמר תקרי אל ~מר תשתה ענבים ודם שנאמר ייןכור
 הוא וקב קבין, קתתפ הרי קבין, ששה וסאה סאה שלשים הואוכור
 וארזתתל לוגיןת ועשרים מאות שבע הרי קתתפ פעמים דת לוגין,דת

 פרשה רבה בראשית~~דרש
 יתתט~

 ונתנה ~בים ס~טה ~וה
 מיעוט (רוב) וקיתתללאדםי

 ~רבים~
 אדם שבימי ואיתא שנים,

 בת לו ס~טה נמצא לעתיד, שיהיו כמו הפירות היו ה~טאקודם

 הית דוד ואיתא לוגין, וארבעים מאות יתתד הרי לוגין, תשתתךפעמים
 הוצרך נמצא אד~, חטא לתקן והוצרך הראשון אדםגלגול

 ובכה לוגין סתתא מאות ~תתז בכה והוא לו~, וארבעים מאותיתתד לבכו~
 רויתתהת כמנין לוגין ר~א כוסו יתזיק לכך לוגין, רכת'א ~~יובויותר

ת ~

 מ~תתו יו~~
 ו~~ ו~~~י~ ~~~ו ~~~י ~~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~

 ~~~י~ת~י~~
 ~וית ~~י ~~י~~~י~ ~וי~ ~וי~ת ~ו~י ~~~~~

ת ~

~ ~ ~ ~  
 ~~י~ו ~~י

 ~~~ ו~~י~ ~~~~י~ ~ ~~~תת~ ~י~~ ~תת~ ~~~
 ~~~ ~ו~ ~~ו~~ ~ו~~~~~~~

 י~~~~ת
 ~~~ו~ ~ו~י~ ~~ ויו~ יו~ ~~~

ו~ו~~
 ~~~~ת ~~ו

~~~~~ 
ת ~~~~ת מ~~~י~ ~~~~י ~~~~ ~~~ ~י ~ ~ ~ ~  



~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~~ ~ 

~~~
 הגאון

 הנ"~
 כל ~ל או מ~וה בטול כל על א' בספר שמצא

 בגיהנם, ו~צה שעה ~בול צריך אדם שעושהעבירה
 ומחצהת שעה דוקא למהוי''ל

 ה~י~
 מ' בהר היה ד~ה ה~וא,

 ולמד לילה ומ'יום
 תרי''~

 ~ניך הרי א''ב, אותיות וכ"ז מצות
 יום במ' למד נמצא~ר''מ,

 לי~ ו~
 כ"ד פעמים מ' דברים, תר''מ

 דברים, תר"מ ולמד בהר ~יה ש~ות תתק"ס תתק"ס, הרישעות
 ש"'כ הוא תר''מ של חציה כי ומחצה ש~ה דבר ~ל על שההנמ~א
 וש''כ תר''מהרי

 ~ו~
 אחד דבר ה~ובר או המבטל הלכך תתק''ס,

 ומחצה שעה לומד שהיה משה כנגד ומחצה שעה לסבולצריך
 אחדת ד~ר~ל

 ~~~~ו~ ~~~~~~ ~~~ו~י ~ו ~~ י~יוי~ו~~
 ו~~~~ת

 י~'"ו י~~ ~ו~~""~ ~~ו~~~ י~י~י~~ו" ~"'~
~""~ 

 י''~ת
~~'"~~ 

 ~~~י~~ת י~~~ ~~~~~~י~

 ושלום משלומו שמעתי אשר על ושמח~י קבלתי~י~~
 כהתורתו,

 יוסי~
 ~רובה ותוספת ~את, ביתר ה"

 לוחו., שלכפסול~ן
 לו~

 ו.וכו יהודה, אריה לב כו
 וברור יוס, כאור מזרחת מתוכו ירח ~הבהרצוף

~ 
 כשמש הדבר

 דין פסח קרבן ממהלכות ב' (פרק הרמב'"ם דברי ליישבבצהרים,
 שיהיה והוא כשר, ל~צמו הפסח את ששחט יחיד לשונו~ זה אשרב')
 יחיד על לכת~ילה ישחוט ~לא ומשתדלין כולו, את לאכולראוי
 והקרבן הכ"'מ דברי העתקת ולאחר עכ"לת או~ו יעשושנאממר
 לפסוק הרמב"'ם שכוונת נראה ולי הזה~ בלשון מר ~תב~גיגה,
 כשר שחט אם אבל לכ~חילה, היחיד על שוחטין אין דס"'ל יהודאכר'

 ~פס~ים טמא שהי' מי בפ' כמותו תנא לן וסתםהוא~ל
 ד~

 ~"'ה

 יהודא ד~' שכתב ככ'"מ ודלא בדי~ד, שכשר מודה יהודאור' ע"'א~
 בירושלמי ~דיא ~דאיתא בדיעבד, אפילו דמשמע כלל, יש~וטלא
 הדם את וזרק עבר ~אם יהודא ר' מודה יוחנן א''ר האשה,פ"

 הרמב"ם כוונת וזהו ~כ"לת לזרוק לו מתירין וש~ט עברשהורצה,
'"ומשתדלין

 של~
 שלך הרי לאכול, דיכול אף לכתחי~'' ישחוט

 מכשיר יהודא דר'לפניך
 ~תחי~ לזרו~

 וא'"כ בדיעבד, שחט אם
 ~ולו", את לאכול ראוי שיהיה ''והוא ומ'"ש יהודא כר'הרמב''ם

 לכת~ילה זורקין אין דאל''כ זורקין דאזר''ל
 א~

 בדי~בד, ששחט
 מרתעכ"ל

 כל על משיבו~~~~~
 פר~

 אשר יסודו ראיתי ~~ להיות ופר~,
 לפסוק זצ''ל הרב שדעת הו~בעו עליו דבריו כלאדני

 נעשה מה אבל יהודא, מסייע יהודא דמר וקחזינא יהודא,כר"
 בפירוש כתב ~הרי זא"ז, סותרין יהיו שלא זצ"ל הרבלדברי
 בש''ס כנינו המשנה והיא כ"'ו, ~דףהמשנה

 ד~
 צ''א

 יו~ית כר'שהלכה ע"'א~

~~~
 כתב

~ 
 ~"מ ודלא בדיעבד, שכ~ר מודה יהודא ''ור'

 ד~'ש~תב
 ~ יהוד~

 בדיעבד אפילו דמשמע כלל ישחוט
 שמעולם אני אומר בירושלמי''ת להדיאכדאיתא

~ 
 על ע~ה

 הכ"מ ש~תב וזה שח~, שכבר גוונא האי ~י בדיעבד כסול אדםדעת
''דאילו

~ 
 כמ~ ~י יהודא,

 אמר הא מה~רינן, לאהדורי דאפשר

 שחט שלא עוד בכל היינו עכ''לת כלל"' היחיד על שוחטין~אין
 חבר, לו מ~א ולא פעמים כמה שהשתדלאע''פ

 מ''~
 שוחטין אין

 שנאמר~ליו
~ 

 תוכל
 ~בו~

 משמע באחד, הפסח את
~ 

 תוכל
 יו~י ו~'כלל,

 כיו~
 ~ביקש

 ו~
 מחלוקת זה ~ליו, שוחטין מצא

 לד~ יו~י ור' יהודאר'
 דינא לית שחט כבר אם אבל הכ''מ,

ו~
 הדםת את ~רוק דיינא

~~
 עוד,

 א~
 אע''פ יהודא דלר' ההלכה מסוגית ברור שהדבר

 בפרק מדאקשינן עליו, שוח~ין אין ~~א ולאשהשתדל

 ~ד~האש~
 צ~א

 ע''א~
 ר''ש, דקאמר דלהכי ~מאי יו~י ו~'

 כתיב דהא ס"ד לא לך אמר אתא, דקא הוא יהודה ר'כדקאמר דיל~
 כל נמי יהודא דלר' ס''ד ואי אכלו, לפיאיש

 כ~
 דאפשר

 ביקש אם אבל מהדרינן,לאהדורי
 ו~

 ~ותר מצא
 לשחו~

 היחיד, על
 אתי' ש~יר וודאי הא ס''ד"' ""לא דקאממר האי מאיא'"כ

 לא יהודא, לר' קראיתרי הנ~
 תו~

 לכתחי~, באחד ה~סח את ~בוח
 אלא מצא, ולא חבר לו בקש אם בדי~בד תכוסו, אכלו ~יואיש
 ולכא מצא, לא אם אף לא וכלל כלל לזבוח תוכל לא האיוודאי
 אכלו לפי באיש קרא האילאוקמי

 כששח~
 כתיב ת~וסו דהא כבר,

 כאדם שחיטה, קודםוהיינו
 שאו~

 לי כוס לחבירו
 ט~

 זה
 תמיד בפרקכדאמרינן

 נשח~
 ע"א~~ ס"א ~דף

~~~
 ר''ל כו~~, את לאכול ראוי שיהא והוא ''מ''ש ~, כתב
 זורקין אין דאל"כ זורקיןדאז

 לכתחי~
 אף

 ששח~
 בדיעבד,

~כ"לת
 ו~

 הדם את שיזרקו מו~ב אלא סברא, הדין לן נהירא
 זריקה בלא הבשר את יניחו ואל מקצתו, יאכל ~ולו יאכל לאואם
 ולכאורה שחטת ש~ר כיון השריפה לבית יוצא כולוונמצא
 שהיה מי בפרק דמתני" כסתמא פסק שהרמב"ם לומר נראההיה
 צ''ח דף ~פסחים~מא

 ~'ב~
 ודייק חמשה, ~משה דתנן

 קיים, ~בורה ממבני אחד שיהא דבעי אתי יהודא דכר' אשיר'
 על הפסח את שוח~ין דאין כיון יוחנן כדר' ~נוייואיצ~ריך
היחיד,

 מ~יקר~
 יהודאת כר' והיינו קאי, בהדיה א~רינא לאמנויי

 אותו, דיעשו קרא דאמר מהא ראיה שהביאומה
 ו~

 להאי מיי~י
 משום בא~ד, הפסח את לזבוח תוכל לא דכתיב יהודא דר'קרא
 ע'"ט ~דף צולין כיצד בפרק דתניא ~א אפיקתא ~בר קראדהאי

~"ב~
 עושין הללו טמאין ומחצה טהורין מחצה ישרא~ל שהיו הרי
 הטהורין על עודפים טמאים היו לעצמן, עושין והללו~צמן
 בן ר''א חלוק, צבור קרבן שאין לפי בטומאה יעשו אחדאפילו
 ~וכל לא ש~א~מר לטומאה, הצבור א~ מכריע היחיד אין אומרמ~יא
 הי~יד בשביל ופרש''י בא~ד, הפסח א~לזבוח

~~ 
 שיהא תזבחנו,

 לומר ואין ע"'~~ נ~יה צד שום בשחיטתו ומועיל גורם יחידאותו
 שוחטין שאין ק"ו נטיה ~ד בשחיטתו ~ורם היחיד ש~ין י~ינןדאי
עליו,

 ה~
 ~פ"ח בירושלמי שהרי ליתא,

 ה''ז~
 שוח~ין~ דאין מתני" אהא

 לזבוח תוכל דלא קרא ~אי יוסי לר' אקשינן היחיד, על הפסחאת
 מתיא בן כר''א דס"ל יוסי לר' ואוקימנא ביחיד, הפסחאת

 מ''מ מכריע היחיד דאין אע''ג אלמא מכריע, היחיד שאיןמיניה דילי~
 ט~אין היו דתניא, דבההיא ל~עמיה יהודא ר' מיהו עליו,שוח~ין
 בתוספתא בה מסיים ב~ומאה, י~ו אחד אפילו הטהורין עלעודפין
 בן אדר''א דפליג הוא ואיהו יהודא, ר' דברי ו' פרקדמכילתין
 והלכךמתיא

 ~ ילי~
 לא, וכלל כלל אלמא לזבוח, תוכל לא מדכתיב

 בהא כוותיה קיי''ל לא אנן מי~ו זימני~, כמה אהדורי דהדרא~"'ג

א~
 שוחטין ד~ין קרא מהאי י~ינן לא הלכך מתיא, בן כדר''א



~~  

~  

~  

~ ~~ ~ ~ ~  

~  

~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~מ~  בפרק וכרבנן אותו יעשו דכתיב מהא לן אתיא אתלא היחיד,על
משהי"ט

 ~ד~
 ~כ~חילה, אותו דיעשו מינה דרשינן וממילא צ~~,

 למצוא לו א"א אם אבל מהדרינן, לאהדורי דאפשר כמהדכל
 משהי"ט, בפרק מתני' ההיא שפיר אתי ומתתמ עליו, שוחטין חברלו
 אחרינא לאמנויי מעיקרא דאפשר כממה כל מהדרינן דלכתחילהכיון
 הביא ו~יכךקאי,

 הרמב"~
 אותו, דיעשו קרא מההיא ראיה
 שפירתואתי'

 כר' דהלכה בפה"מ הרמבת'ם דכתב ~מהא פלטינן לא~~~~
 (פרק הרמב"ם בדברי עינים ראות לאחר אבליוסי,

זת

 מה~
 עודפין ~מת ט~מאי היו ואם שכתב~ ב') דין פסח קרבן

 ~"ק והיינו עכ"לת בטומאה, כולן יעשו אחד אפילו הטהורין~ל
 אכתי וא"כ מתיא, בןדר"א

~ 
 תוכל דלא קרא להאי אפיקתא

 ודוקת מ"ש, ככל לומר מקום אין וא"כלזבוח,

~~~
 התוס' קושית לי~ב מר כתב

 צ"ה~ (ד~
 וקושיית מיב~י ד"~

 הפסח את לזבוח תוכל דמלא דבריו וסותר ח~י~ה,קרבן
 מצינן לאבאחד,

 למיל~
 יעשו קרא האי לן דקשיא משום מידי

 והשתא אכלו, לפי איש כתיב לא שני ובפסח שני, בפסחאותו
 ע"כת ראשון לפסח בק"ו ~ינן אותו יעשו שני בפסחדכתיב
 כלל, שחר ~ם שאין דבריםאלו

 סו~ דסו~
 מתורצת לא א~י

 לה, ילפינן בק"ו אי ועוד אהדדית קראי דמקשינן קושיאהאיך
א'תכ

 ל~
 יהודא לרת

 ל~מיל~
 לזבוח, תוכל מלא

 ליל~
 מפסח בק"ו לה

 דמאן ~תוס' כמ"ש ודאי אלאשני,
 די~~

 ס"ל לא אותו, מיעשו
 יהודאכר'

 דילי~
 באחדת הפסח את לזבוח תו~ל מלא לה

~~~~~~~
 פני על להודעי צריכין אנו כרחינו על הרמב"ם דברי יישוב

 ~דבריו (אמוראין) שהרי הכ"מ לדבריעקשותינו
 כמה דכל ס"ל נמי יוסי ור' יוסי,~ כרת שפוסק המשנהבפי' אמורין~
 דפליגי רבנן מהנך לדבריו וסמך סעד ~ביא ויש מהדרינןתלאהדורי דאפש~

 משהי"ט בפ' יהודא בן דאיסיעליה
 צ"~~ ~ד~

 מד~יב ד~י
 קרא והאי מ~דרינן, לאהדורי דאפשר כמה דכל אותו,יעשו

בפ~
 דהא היחיד, על שוחטין אין בדי~בד נמי דפתתש ול"נ כתיבת

 ד~רא פשטאעיקר
 בפ~

 נדחה איש איש דאמרינן כתיב ביחיד
 דכתיב הא כרחין ועל קרא, ~משת~י ביחיד פרשתא וכולאלפ~ש
 ~צ"ח ~משהי"ט בס"פ נמי ותנן לכתחילה, היינו אותויעשו

 מן אחד ממנה זה כו', שנ.ערבו שנים~בי ע"ב~
 השו~

 לשנויי ואיצטריך וכו',
 ~צ"ט יוחנןכדר'

 ע"א~
 היחיד על ~פסח את שו~טין שאין כיון

 לאמנויימעיקרא
 ~אחרינא~ (אתינא~

 דתנא ס"ד ואי קאי, בהדיה
 אע"פ כלל היחיד על שוחטין דאין יהודא כר' בהא ס"לד~תני'
 בפ"ש משת'כ ~מצא, ולאשבקש

 דלכתחיל~
 אם אבל שוחטין דאין הוא

בקש
 ו~~

 ראשון פסח שבין דברים הנך ~בי ליתני א"כ שרי, מ~א
 שפיר דיעבד הא לכתחלה, שני ואחד ראשון אחד ודאי אלאלשני,

 בהאת מודה נמי ור"ידמי,

~מ~~~
 בסו"פ דמתני' משמע בסמוך יבואר אשר הירושלמי לפי

 ~ל ~פסח את שוחטין דאין אתי' יהודא כר'משהי"ט
 ותמצא בת פרק ריש קידושין ב~מסכת ועיין ודוק, כללהיחיד
 הטרדא ומפני עניינים,~ה

 הי~ ~
 ש~ת הסוגיאאת ולבא~ להאריך ביכלתינו

~~~~
 משהי"ט סו"פ בירושלמי שאמר מהא לפרש מר שאל
 מ~ני'א~א

 ~דשנים~ (דחמשה~
 יהודא דר'יוחנן א"~ פסחי~ן~ שנ~ערבו

 ~היא~
 את שוח~ין אין תמן דתנינן

 ה~ס~
 על

 של הא מתיר, יוסי ורת יהודא, ר' דבריהיחיד
 ארב~

 לא, עשר
 אלי נראה הדבר ~ת'לת היא, יהודא דר' יוחנן רת אמר כןלא

 דילן ב~מרא דאמרינן בהאשכוונ~ם
 (ד~

 צ"ט
 ~א~

 מתנ~ אהא
 שוחטין אין ר'תי דאמר כיון יהודא, ר' תי~מא אפילו יוחנןא"ר

א~
 ודייק קאי, בהדיה אחרינא לאמנויי מעיקרא היחיד על הפסח

 חמשה של חמשה, חמשה של חבורות חמשה וכן מדקתני אשי ר'לה
 בהא תנא לן דסתם והשתא ש"מ, וכו' לא וארבעה חמשה של אבלאין
 מיניה שמעינן ממילא קיים, חבורה מבני אחד שיהא דבעי יהודאכר'

 דאל"ה היחיד, על שוחטין דאין יהודא כר' קיי"ל נמידבהאי
 ההיאקשיא

 שני~
 יוחנן כד~ מפרקינן ועת'כ וכו', דנתערבו

 קאית בהדיה אחרינא לאמנויי מעיקרא היחיד על שוחטין דאיןדכיון

~~~~~~
 דתנינן היא, יהודא דר' יוחנן א"ר בירושלמי, דקאמר
 יהודא ר' דברי היחיד על הפסח את שוח~ין איןתמן

 ב~מרא יוחנן ר' נמי כדקאמרעכ"לת

 די~
 אשית דרב וכדיוקא

 וה'תג, אסור וצ"ל ט"ס נפל ~~ עשר ארבעה של "האומ"ש
 החבורות ~מן אחד אם אבל למי~בד, דשרי הוא עשר חמשהדוקא
של

 ארבע~
 מבני אחד ~ פש דלא משום הכי למי~ד אסור

 חבור~
גבי~

 א"כ אתיא, יהודא כר' וש"מ אשי, כדר'
 ה~

 ארבעה של
 של אחת חבורהפייש

 ארבע~
 דכרת וש"מ שרי לא עשר של או

 וההיא כדאמרןי אתיאיהודא
 היא, מלתא חדא יוחנן ודר' יוסי ד~
 לית נראהכן

 י~~~ ~~~~ ~"~ ~~ ~ו~~ ~~~~~~~ ~~~"~

~מ~~~
 ~מביא פרק י'תט

 (ד~
 ~ד

 ~א~
 אמר בגמרא~

 פסקינן מש"ה עכ"לת לה מתנינן לחסמן ש~ריך מפניאנן לי~
 (סימןבטא"ח

 תצ"ח~
 לשחוט מותר וכו' שנדרסה בהמה וז"ל~

 ~רשון מוהר"ר ה~און ~~ו מאדונינו מקשין שמעתי ע"ש,בי"ט
 רס"ו) (סי' בטי"ד פסקינן האיך לפ"ז מי~, דק" אב"דנ"ע

 ז'~~סעי~
 ועיין תחילה, בשבת למול אסור מ~ולם מל שלא מי

 (סי' ת"השו"ת
 רס"ה~

 כתב הדם כיסוי בפרק ובמרדכי וז"ל~
 ימול דלא פשיטא מעולם מל שלא אדם וכו' שמחה רבינובשם
 כדאמרינן שבת מחלל ונמצא ~~מילה, יקלקל שמא דחיישינןבשבת
 קיי"ל הלא קש~, ~לפ"ז עכ"לת לבדקן, שצריך ~ני ביצהבמס'
 לבדקן ~ריך דאי לבדקן", שצריך "מפני ולא לחסמן" שצריך"~מפני
תנן,

 עו~ א~
 בי"~, לשחוט אסור שנ~ס

 צ"עת המרדכי דברי וא~

~~~~~
 בהרא"ש ד~יין

 ~ש~
 או"ק

 ט"ו~
 ליבון ומשום ת ת ת

 משום ח~את חיוב דאיכא חיסום משום והיינו בהנ~עו רעפי~

מכ~
 חטאת, חיוב דליכא לא, לבודקו שצריך משום אבל בפטיש,

 לריעותא לחוש יש דוודאי דש'תס, דה"פ נ~מצא הרא"שת~"ל
 זה דבנדון קאמר הש"ס אמנם ריעותא, ומחזקינן יפקעופן
 כי לחו~,אין

 א~
 אינו מש"ה חטאת, חיוב בו אין מ"~מ שיפקעו

 חיוב שהוא נאסר חיסום משום אבל יפקטו, שמא משוםנאסר

ת ~~~~~ת ו~~~ ~~ת ~~'י ~י~~~ ~ו~ ו~ו תת~~תת ~י~~ ~~י~ו ~י~~~~
~~~ 

 ~~~~~~~י
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~  ~ ח~את, 
 אב~

 שאין יפקעו פן חיישינן ~לא ~ירושו אין
 מידי, איכפת לא הכא רק באמת, חיישינן רק אינו זהוריעותא, מחזקינ~

 עוףת בשוחט וכן שיפק~, אף ר~ים בליבון ח~את חיובשאינו

~~~~
 והוה ח~את, חיוב הוא כי במוהל, המרדכי הורה יפה

 כמו ~ודקןצריך ה~~
 בי"~

 שבת, חילול בו יש כי לחסמן, צריך
 ומחזקינן חיישינן אנן באמת כי אסרינן, לבודקן בצריךמש"ה

 חטאת, לחיוב מגיע דאינו משום גזרינן ~לא בי'"ט רקריעותא,
 ודוק וחיישינן, אסרינן הכי משום חטאת לחיוב מגיע כאןאבל
 כאן ואין ."ל תורה של לא~יתה בזה כוונתי כיהיטב,

 והבינהות כלל,קושיא ~חצו~

בסו~
 אמ"ו ה''ה של דוד מועד מספר ה~תקתי ע''~ כתוב~ הגליון

 ה~דולהגאון
 הר~

 יזיי''א נר"ו וה~דינה דקהלתינו ור''מ אב"ד
 אמן~~ ימים, יאריך זרע יראה~ר".~

 המקיי~ין חסידים ומשנ. פרושים מדרש שאלוני לאשר~~~~~~
 העולם אבות בו שמתו יום ~~תענות דאבותמילי

 באייר, כ"ח שהוא הטור והביא הרמתי, שמואל בו שמת יוםהוא הבאי~ וב.וך .ק""פ), ~סימן טא"ח הכתוב וכל הדור,ו~~ידי
 מגילת ובמסכת גדולותת בהלכות וכן ס'"~) (סי~ן בכלבו הואוכן

 זו~א אליה הר~י,ת שמואל מת באייר כ''ט דגריס מצאתיתענית
 והוא שלישית גירסא ~ורחא זוודא לדרך צידה ספר בשםהביא

כ''~
 באיזה מס~פקים והתלמידים הר~תית ש~ואל בו מת באייר

 הת~ניתת בו שיקראויוס
 נביא לא להם,~~~~~

 ו~
 מזקנים אמנס אנכי, נביא בן

 אחראתבונן,
 חיפו~

 וזה במהרא"י, מצאתי מחופש
 השלם האדס לו שיבור הישרדרך

 ~~ ו~בו~
 דמצאתי באייר,

במדרש
 ילקו~

 ~ דף פ"פ ~דפוס שמואל
 ~ור ריש

 ב'~
 וז''ל~

 ויהי שנאמר חדשיס, ארבעה שאול של מיתתו ~ני ~תשמואל
 עכ"ל חדשים ארבעה פלשתים בשדה ישב אשר הימיםמספר
 שהיתה מחייבת הסברא ל~''ז עולם~ סדר בשם הנ""ל ילקוטמדרש
 א~ים ב" שנת של ר"ה ערב שהוא באלול בכ"ט שאולמיתת
 מות א~רי ויהי א'~ סי' ב' בשמואל מעיד הקרא והנהתפ''ד,
 דוד וישב העמלק את מהכות שב ודודשאו~ל

 בצקל~
 שניםת ימים

 בבגדו דוד ויחזק וגו', המחנה ~ן בא איש והנה השלישי ביוםויהי
 עד ויצומו ויבכו ויספדו אתו, אשר האנשים כל וגםויקרעם

 וגו'ת שאול עלהערב

 השלישי דביוס ~שמע הנ"ל הקודש מקרא של פשו~ו ש~חות~~~
 מיתתו יום ואם דוד, אל העמ~י בא שאול מיתתא~רי

 היה שא~ולשל
 באלו~ ~''~

 העמ~י שבא השלישי יום היה א''כ
 שפגע על לדונו יכותל היה כדין וא''כ תשרית ב' היה דודאל

 ~אול, ממיתת על ותענית הספד ועשה ב~דיו את שקרע ו~םבשאול,
 ראש בא''י נהגו שלא זכאי בן ר"'י .קס. וקודם .שרי ב" ביוםד~יה
 היה ~י אבל ע''א~, ו' (דף בביצה כדאיתא אחד יום אלאהשנה
 העמלקי ביאת של שלישי יום היה א""כ באלול ב~'ח שאו~למיתת
 את דן היה איך דוד על קשה יהיה וא"כ ר"~, של ראשוןביום

 בו פגע ~ש ויאמר מהנערים לאחד דוד ויקרא שנאמרהע~~~י,ת
 שאול ממיתת לדוד ובישר שבא יוס דבאותו משמע וימת,ויכהו

 ד" פרק דסנהדרין בירושלמי איתא והא אותו, דנו יוםבאותו

~הל~
 כ~ב דף ווינציאה ~פוס ז'

 ע~ב~
 בע"ש ממונות דיני דנין

 נפשות דיני דניןואין
 בע"~

 ויגמר שבת בערב אותו וידונו וכו',
 בשבתדינו

 אותו וידונו בעי ~יש ריש וכו", שבת למוצאי וייהר~
 שבת ~דוחה עבודה אם מה ב~בת, וייהרג בשבת די~ו ויגמרבשבת
 שבת למות, תקחנו מזבחי מעם שנאמר אותו דוחה מ~והרציחת

 אותהת דוחה מצוה רציחת שתהא דין אינו אותה דוחהשהעבודה

~
 בשבת, דנין יהיו שלא דינין ~תי ~יכן ינאי ר' בשם לא

 לחוקת לכם אלה והיו להלן ונאמר מושבותיכם ב~ל כאןנאמר מ"~

 לדורותיכ~מ~פ~
 מדבר הכתוב בב''ד להלן מה מושבותיכם, בכל

א~
 שבת במס" כתוב זה וכעין מדברת הכ~וב בב"ד כאן

 (ד~
~

 סנהדרין ובמס' ע''ב~, י' (דף יב~ות ובמ~' ~ב~,
 (ד~

 ~ה

~א~
 עליות עיין

~~~
 שב~ מהלי כ""ד (פרק הרמב''ם כתב

 עונ~ין אין ז'~~ דין
 ~יצד שבת, דוחה אינו עשה מ~ות שהעונש אע"פבשבת,

 ממיתין ואין אותו מ~ין אין מיתה או מ~ות בב"ד שנתחייבהרי
 השבת, ביום מושבו~י~ם בכל אש תבערו לא שנאמר בשבתאותו
 הדין והוא שריפה שנתחייב מי בשבת ישרפו שלא לב""ד אזהרהזו

 בסנהדרין בשבת~ עונשין אין ה~מ וכתב עכ'~ת עונשיןלשארי
 בספר המצות ב~נין זה רבינו מנה וכבר ממונות, דיני א'פרק
 שלא הלאווין בכלל תורה משנה ובפתיחתהמצות

 ~נו~
 בשבת,

 בשבת, ~תענות שלא ~פרים במקצת נמצא אלו הלכותובפתיחת
 כתב וכך עכ''לת לענוש שלא הוא,~ הנוסחא ועיקר ~"סוהוא

 (פרק~רמב"ם
 י"א~

 שכתב ומה ע~ות יעויין ~נהדרין מהל'
 (סימן בתשובה שמואל אמונתבספר

 נ"'ד~
 הרמב''ם דברי דהקשה

 הרמב""ם שדברי ~דיא יראה והמעיין ליישבם, עצמו ודחקאה~די
 להאריך~ מקומו כאן שאין אלאנכו~ים,

~~~~
 דאלי~א

 דכ''~
 עונש בשום מעני~ין ואין בשבת דנין אין

 וכו", בלבד נפש אוכל אלא לשבת י"ט בין ואיןבשבת,
 ב~ח שאול מיתת היתה אםוא~כ

 באלו~
 השלישי ביום בא ה~לקי

 ואין דנין ~ין הא מיתה, עונש עונשו נטל ביום ובו ר''השהוא
 לא מ~ות שהרוגי כשם לומר דוחק זה ובוודאי בי"טתעונשין
 דין, הלנתבעו

 כתוז~
 במס"

 מממי~
 י''ד ~דף

 ע"ב~
 הרוגי ~ך

 דניןמכות
 אפי~

 זה דין דהא סברא, אין וודאי זה בשבת,
 לא ומחידושא הוא, חידושא דין ה~ת בעו לא מכותדהרוגי
 והבוי~ינ~,ת

 ד~
 ישראל וכל דוד קרע האיך ועוד, ~יהת ~וסיף

 משנה דהאורג אליעזר ר' פ' בשבת אמרינן הא ב~דיהם, אתאתו
 ~""ה ~דףג"

 ע""ב~

 ועל וכו' בשבת מתו ועל בחמתו הקורע
 דהוה משום הקורע, דפ~ור הוא המת על באין דדוקא חייב,מתו

 ~ייב המת על הקורע אבל פטורין, בשבת המקלקלין וכלמק~ל
 שבת בין חי~ק אין הא בי~~, בגדיהם קרעו האיך א"כ~טאת,ת
 באלול בכ"ט היתה שאול דמיתת וודאי אלא זה, בנדוןלי~ט
 ר''ה היה לא ריב''ז תקנת וקודם תשרי, בב' השלישי יוםוהיה

 ב~דת אחדיום א~

 בעל שכתב ~מה לפי תיממא~~~
 ~עשר~

 בממ'תא והובא ממאממרות

(~י~
 ביום נתנה דהתורה עוד שקשה מאי וז''ל~ תצ''ד)

 ה' ~יום ממצרים יצאו דהא ~פירהנ~א
 והתור~

 בשבת, נתנה
כבר

 תיר~
 גלויות, ~ל שני י~~ לנו ~מוז דבא מאמרות ה~שרה

וא~ש~
 אחד וום דק~מ~, דהיינו

 הוסו~
 מד~ו, משה

 ואי~
 כאן

 ע~'לתמקומו
 לנהוג אקרא סמכו מ''ת קודס ~ן ~אף מש~



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~  יממיםשני

 ית"~
 וממכ""ש טובים יממים שארי א~ילו

 רא~
 השנה,

 שהיה ~דברי יהיה לווא''כ
 כ''~

 השלישי, יוס הנה ~מ באלול,
 לדוכתיה, קושיא והדרי ר"ה, של שנייום

 ענ~ היא~
 ~עמ~י דוד

 זלזל האיך ר"ה, של שניביום
 בי'"~

 דהוה ר'"ה ומכ""ש שני,
 אלא רמזה לא דהתורה אינו, זה אבל אחתת קדו~ה ימיםשני

 חו"'ל, ~היה במדבר נתנה דהתורה ~ר~, ב~וצה דהיינו~לויות
 אחד יום אלא בר"ה נהגו לא בא''י דהיה ודוד דשאול מעשהאבל

 בי יוס שאול מיתת של השל~י יום הוה וא""כ ריב"ז, תקנתכקודם
 שאול מיתת על וצמו וספדו וקרעו דינא ~ידון ושפירבתשרי

ויהונתןת

ד~~
 שם~ וז"ל ע"ב) ד" ~דף ד~גיגה מש'"ס ראייה דמדומי יש
 למה שאול אל שמואל ויאמר בכי, קרא ~אי מ~י כי אלעזרר"
 ~מן מתיירא היה הצדיק שמואל ומה אותי'~ ~~~לותהרגזתני
 אנוהדין,

~ 
 ותאמר דכתיב היא, מאי שמואל וכמה, כמה אחת

 שמואל חד משמע תרי עולים ~ולים, ראיתי אלהים שאול ~ל~אשה
 חס דלממא ליה אמר בהדיה, למשה ואתייה שמואל דאזלואידך
 באורייתא דכתבת ממילתא דליכא בהדאי קום מתבעינא, לדינאוש~לום
 מדימא, מתיירא שמואל למה טעם ו~ריך עכ"לת קייממתיהדלא
 באלול בכ'"ט היתה שאול דמיתת דאמרינן הנ"ל דברינווע''פ
 ע''י שמואל את שאול העלה בלילהובו

 בע~
 ר"ה ערב והוה אוב

 עולם באי כל את לדון ~ניו פתוחיס חיים וספרי מתיםדספרי
 בו, שמת הראשונה בשנה ובפרטות מרון, כבני לפניוהעובריס
 ר''ה~ באותו אותו ידונו ~ממא שמואל מתיירא היהכן
 מנוחת ממקום אממת בכתב רשום שם ~שר בספר~~~~ת~

 הנביא שמואל קבור דברממה נאמר~ ו~ם בא""יהצדיקים
ואביו

 אלקנ~
 שם הולכים שבירו~לים ו~""ח במערה, ~נה ואמו

 א''כ שמואל, מית~ יום שהוא באייר בכ"ח בשנה שנהמידי
 שקבלה~שממע

 ביד~
 באייר בכ"ח היתה הנביא שמואל שמיתת

ו~
 לדין ואם אקבל, היא קבלה אם אמרתי לעילת כתבתי כאשר

 מקרא ממשמעות הרחבתי וכא~ר תשובה,יש
 ~הבאתי קוד~

 דנהגו שם המשמעות לפי וב~רטות הנ"ל, ד~גיגה מש""סלעיל

ת""~
 אפשר סיון, ר""ח עד הרמתי שמואל קבר על להתפלל שבא'"י

 ~~ כ"'ח ליום מקדימין וזריזין ~ודמספקא

~~~
 בכ"ח יסמים, בשני ליתענו ~ו מםפקא דספוקי לומר נפשך
 בהם שמתענין הי~י~ דאלו הל""ג בעל כתב דהאוכ"ט'

 ומכ"ש לחומרא, דאורייתא דספיקא פשוט וזה התורה, מןהם
 ראוי ~""כ קבלה, דברי הם דבריו דכל שכתבו ה""ג בעלדברי

ת ~

 ומ~~
 ~~י~י~~י~ ~~~י~ ~"

 ~~~ו ~~~~ו
 ~~~~~י~ י~ו~~י~ ~~ו~

 ~~~~י~ ~~ ~~~י~ ~ו~ד ~יי~ ~~ו~~ ~~~ יו~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ו~~
 ~"~ת ~~~ ~~ ~~ ו~~יו ~~~~ית ~~י~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~

 ו~~
 ~~י י~~ ~~י~~ת ~~ ~~ י~~י~ ~~~י~ ~~ ~~~ ~י~~ ~י~י ~~~~ ~~~~י~
 ~~~~ ~~~~~" ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~י ~~ ~~~ ~~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~ ~~ ~ו~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~~ ~~ ו~~~ ~~~~ית

 ~~~י~ ~ו
 ~~ו~~ת ~~~י~ ~ו~~ ~~י ~~~~י~~

 ~~י~ת ~י~ ~~מ ~~ ~~~~ ~י~ ~~~

ו~~~~
 ~~~~~ו

 וי~~ו י~~~י~ ~~~~
 ~~ו~~ ~~~ ~~~ו~ ~ו~~

 ~~~ ו~מ
 ~נ~~~~~~י~

 ~ו
 ו~~תת~ ~~~י~ ~~ו~~ ~סי~

 ~~~ו
 ~~י~~ת ~~י ~~ ~ו~~

 ~~י~ ~י~וו ו~~ו ~~ו~ד וי~~ו ~~~~~~ ~~~י~ ~~ ~~י ~~י~~ו~~~י
 ~~ו~~י~~

 ~~ית
 ו~~~

 ~~~ו
~~ 

 ~~~ו ~~י~ ~~י~וו
 מו~~

ת ~ ~ ~  

~~י~ו ו~~"~
 תת~~~י~ ~~ו~יו ~~~~~ ~~

~~~ 
 ו~~~ו

~~~ 
ת ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~ו

 לגזיזי~ ~ב""י תבריה כבר הא וכ"ט' כ""ח ~~.עסותהיתה
 וקם,

דכתב
 ~בד~

 כתב
 בה'"ג~

 וקרי חכמים דתקנוהו אע'"ג בזה""ל~
 לומר התורה מןלהו

 שי~
 לא אבל תורה, בשל כמו בהם ליזהר

 לתמוה יש ובאסמת ~תענות, שנהג ~י שמעתי ולא מעולםראיתי
 דכתב הרי הב''י~ עכ'"ל בר'"ח ~תענות ק~תן שתקנו מהעל
 התעניתים להתענות שהוא מי ראו לא אחד יום אפילו ~דיאהב''י

 השכיח דבר אבל ראיה' אימו ראינו ד~לא ~גם ~תענות,~נוהגין
 וחודש, חודש בכלשבא

 ש~
 ווד~י ושנה,

~ 
 ראיה ראינו

 גמור~
 הוא

 א" ~סי' בטוי'"דכמוזכר
 בה~

 ד'~ בב'"י שחיטה
 ומ"ש

 ואין באריכות בא~רונים ש~תוב מה וע"ע נשים שחיטותלענין נשים~
 להאריך~ מקוםכאן

~~~
 צדיקים לתענית נובע מקור מטרין ועיקר הואיל מ'"מ
לית

~ 
 א. להגדיש ראוי אינו בווד~י התורה מן שורש

 לוסיף דלא והבוהמדה,
 ע~

 דחמירא ע""ז, חכמיס חששו והרבה
 בר'"ה כדאסמרינןסכנתא,

 (ד~
 כ""א

 ~""א~

 יתיב הוה נחמן דרב
 גברא ההוא אתא לאורתא יו""כ, היום אותו שםברבתענית,
 תהא דם א""ל מד~ריא א"ל וכו' במערבא רבא יומא למחרא""ל

 הואיל לדינינו, הבו ע~"לת רודפינו היו קלים עליה קריאחריתו,
 מהראוי א""כ ימים, ב" ~תענות יתירה חו~רא ~~ח~יר ראוישאין

להת~ות
 בכ'"~

 לומר רחוק אינו וגם לעילת הוכחנו וכאשר בו
 באייר בכ""ח הרמתי שמואל מיתת להתענות ת""ח שנה~ומה
 ירושלים שאסשי לפי לעיל הבאתי אשר וראיות הוכחותנגד

 בכ""ט סותענין היו ואם ר""~, ערב בכל להת~נות נוהגיןבלא"ה
 שממתענין יודעין היו ולא ולכאן ~לכאן עולה אינו אחד זכרוןבאייר,
 ש~ואל של מעשיו כח ~ודיע רצו והם הרממתי, שמואל מני~תבשביל
 קבעוה לכך ושנה, שנה בכל ~מיתתו יוס להתענות ש~הראויהרמתי
 רק ר""~, ערב בשביל מתענין שאינו ליד~ כדי באייר,בכ"'ח
 (בכ""ח) סמיתתו היתה ובאמת הרמתי, שמואלמשום

 ~ילת הוכחנו כאשרבאייר ~בכ""~~

~~~~
 מנעוריו, ואנשים אלקים ירא א~ד אדם ~פי נשא~~י זו

 הש~ר, לו ליתן ע~ו ו~סקו ויה"כ ר""ה להתפלל בוובחרו
 פן לנפשו חש והוא ב''ה' לגבאי שחייב מהחובות ינכה ההואושכר
 שנוהגין הרבה דברים בו שקורה המקירה ביברין במצודתילכד

 שבתת שכר ליטוללאיסור

תת~~~~~ימ~
 י~~~יו ~מו~ו~ת~י~י ~ו~~ ~~ ~~ ו~~~~י~ ~ו~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~~י~ ~~~י~י~

 ו~~ ~~~י~ ~~
ת ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~י~~ ~~~~ ~~יי~י~ ו~~~י~י~ ~~י~י~ ~~~~י~ ו~~~~ י~יו~~" ~י~י~~~ו ~~י~~ ~י~י ~י~~י~ ו~~ 

ת ~~ י~~~י~ ~~~ ~~י~ ~~ו~ י~~~~י~ ~~ו~~ ~י~~~~ ~ ~ ~ ~  

 ו~~~~
 ~~~ו~ ~~~י~י~ י~יו~ ~~~י~~ ~~~~~ י~ו~~י~ ~~~י~ ~~~~~ימ~י~

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

 ~~~ ~~~ ~~~ ו~י ~" ~ו ~"~יי~
 ~" ~~~ ~י~ד

 ~~ו~ו~
ת י~ו" י~ו" ~ ~  

 ~~~~~ ~~~ו~ ~י~י ~~י~י~ ~י~~ ~~~י~ ~~ו~~ ~~~ ~~ ~~~ ~יו~~

~~
 ~~~ייו ~י~מ ~~~י~ימ ~~~י ו~~~ת ~~יי~ ~~~ ~י~מ

 ~י~ו~~י י~~~~~י~ ~~
 י~י" ~~~ ~י~~ ~~ו~

 ~י~מ ~ו~~~ ~~~ו~~ ~~~ ~~~ ו~~ו~~
 ~מ ~י~ ~~~~~~י~

 ~~~ ~~~ו~ ~~ו~
ת ~ ~ ~  

 ~~~~, ~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~י~ ו~~~י~י~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~ ~ 
 שאיתא מה נעלם לא ודאי ~ת~~~~

 בא"~
 ס~יף ~קפ""ה ~סימן

ה'~
 להתפלל ~די או בר"ה שופר ~קוע שכר ~נוטל

 לתרגםאו
 שכר מאו~ו רואה אימו וי"ט~ בש~תו~

 סי~
 בר~ת

ו~
 ~ס"ק במ""א

 י"ב~
 איסורא אבל

 לי~
 הוא מ~וה של~ורך כיון

 ראשו על ומורא הוא נפש ב~ל אס והנהעכ"'ל,
 שכר שנוטל מפני לבר~ה אינם אשרובסימנים בכס~ שיוצ~

 שב~
 ו~מן וי"ט,

~נינן
 במסכ~

 שבת
 (ד~

 ~הפקירא ~בידתי" מאי ~שבון ~ ע"א) ק""כ
 אר""חקזכו,

 חסידו~ מד~
 ליה ניחא ולא עסקינן שמים בירא הכא רבא אמר אלאשקלי, דשב~ אגרי חסידי רבא א~ר כאן, שנו

 קאמר, והכי דליטרח, ליה ניחא לא נמי ובחנם מאחרים,~יתהני
 ~מו עושין הוא, שבת שכר לאו דכה"ג דידעי פיקחין, היוואם
 להיות הוגנ~, עצה ליתן ~ש~ע הלין מכל ~~לת השבת, לאחר~שבון
 דלא תרופה ולהמציא ליה ד~זו זוזי ו~בל אכספתא יושבהוא
 מחובו קפחית ואיפ~ית הואיל הכא דשאני שבת, שכר כנו~ליהיה
ואינו

 מק~
 ע"פ כהיתר, נעשה זה דבר מחובו מנכה רק מעות

 שבידינות ערוךתלמוד

~ת~~
 במסכ~ תנינן

 על המורדת ~"א)~ ס"ג (דף כ~תובות
 מכתובתה לה פוחתיןבעלה

 שב~
 ר'"י ב~בת, ~ינרין

או~
 על מוסיפין אשתו ~ל המורד ו~ן וכו", טרפעיקין שבעה

 שהן וכו' טרפעיקין מאי ~רפעיקין, שלשה אומר ר"י וכו",כתובתה
 איהו שנא מאי לשמואל, חב"י ר" א~ל יום, לכל וחצי מעה מ~ין,תשע

 איהי דשב~, לה יהבינן דלא איהי שנא ומאי דשבת ליהדיהבינן
 פחית קאדמיפחת

~ 
 קא דאוסופי איהו שבת, כשכר מיחזי

 (אין) בין ידענא דחילוק הרי ~"לת שבת כשכר מיחזימוספא

 מוסי~~אם~
 ~ק'"ז דוד במ~ן ועיין משכרות פוחת או שכרו על

 הקושיא בפרטות זו, ~שובה רבה מודעה צריכין הדבריםדכל
 דלק''~ ~ ע"ד) (סי' י"ד הב"י עלשמקשים

 שהוא בצדו טעמו דהכא
 המ~ותלקיים

 משא"'~
 תורהת ספר ב~כירת

 ~~בורה ~בני ~וד נשאל הנשאל כ~י השואל~~~
 ~כשרתן הקודש ו~יבת שמיס, לשם ומעשיהם~ם זריזי~

 כיפור ביוס רבהת יומא וטיהור גברא טהור טהרהלק~ל
נוהגים

 בק"'~

 בכלי ביום בו ~שתמש שלא יע"א פראג
 בכלי אוזהב

 כס~
 וגם תורה ספר ב~כשיטי מזוהבים

 אין משום לדבריהם, טעם ונותנים והע~רה, וה~סהע~~~יים
 נמצאו החברה וב~וך סגורת זהב הכי ו~ום סני~ור, נ~שהקטי~ור
 מזהב קודש כלי ~להם שיש ממהםאיזה

 וכס~
 ואמרו וענו ~וזהב,

 ה~ורלבקול
 (צאה~

 ב~רעון נגרע למה ~צווח~,
 ~~כס~ כס~

 כל
 פרושים עליכם קובל היום קדושות בתשמישי ת~שתמשהזהבים
 ישראל סא י~ממרו מיראה"פרוש

 ממד~~
 שום בלי פרישה עבדו

יסוד
 וסמ~

 זקניםת

 ~ת~~~~
 בוודאי נה~ו שכבר במה וכו' י~ראל לבני ~ם הנח
 מורין ואין תשובה י~ לדין איברא, הואי וותיקיןמנהג

 ערוכה גמרא דהא ~~תחילה,כן
 הי~

 ר"ה ב~ס'
 (ד~

 ע"א) כ"ו

~ת

~ ~  ~ ~ ~  
 ~~~י

~ ~ ו~~ ~  ~יו~ 
 ~~י~ו

 ~ו~~
 ~ו

 ~~~~ ~י~~
 ~ו~~~ו~

 ו~ות ~~ו~~ו

 חסדא רב דאמר חסדא, כדרב דרבנן טעמא היינו אמר עולאוז"ל~
 לעבוד ולפניס ~ני זהב בבגדי נכנס גדול כהן אין מהמפני

 דם אי~א והא ולא, סני~ורת נעשה קטי~ור שאין ~יעבודה,
 ארון איכא והא אשתני, ואשתני ~ואילפר,

 וכפור~
 וכרוב,

 אמרינן, יקריבבל חוט~
 כ~ והאיכ~

 קא יתנאה ~ל חוטא ומ~תה,
 שופר אמרינן, קא מבפניס מב~ו~, זהב בגדי איכא והאאמרינ~,
נמי

 ~וב~ו~
 הלין ממכ~ל עכ"ל~ דממי, כבפסים הוא דלזכרון כיון הוא,

 זהב של בטס אבל י~נאה, בל חוטא יקריב, בל חוטא דדוקאמשמע,
 רק לזכרון' ואינו ~ניס ולא להקרבה ולא לאדם תכשיט זהדאין
 להתנאות ואנוהו, אלי זהלקיים

 לפני~ו~
 התורה לכס~ת במ~וות,

 בו שני~נו יום רבא, צומא ביומא ובייחוד נאים וכליםבשיראים
 מזרז שהקרא לישראל ~ניותלוחות

 לקרא~
 מכובד ה' לקדוש

 נקייה ב~ותלכבדו
~ 

 בירושלמי ר"י אמר וכבר הידור, מיני בכל ~הודר רבושלחן להיו~ ~הראוי בוודאי ~א~, קי"ט שבת
 א" פרק~קידושין

 ה""ז~
 מכל מהונך, ה' את כבד

 ברגשת ~~לך ה" בית בביתא טבא טוב ההיא וזהבה", ~מחוננ~ ~

~~~
 ~י בתשובהמ~אתי

 קוב~
 שא~ וז""ל~ נושן ישן

 לעשות אם
 ולא ~ ~ר"ת ו~י לס"~ לנוי במפה ל~בר מזהב~ס

 (הוא) קטיגור, נעשהסני~ור יהיה~
 ~הא~

 בפרק מצינו
 טר~

 ~יומא בקלפי

 מ''~ד~
 ~""ב~

 של במ~~ה בג~לים ~ותה היה יוס בכל
 ביה"'כ, זהב של גורלות הכין ~~לא בן יהוש~ וכן זהב, שלהיתה וביהת"~ כס~

 זהב של ה~לים ידות כל עשה המלך מונבזוכן
 ו~

 השנה ימות כ~אר
 אותםומזכירים

 לשב~
 (אין) ולדידן ~שסל"זע"א~,

 ~איך~
 קורין

בס"~
 של

 ש~ קל~
 הטרוד שאירך מאוהבך ושלום ועגל, ~ור

 ואע"ג ~לת ציון,~לוי ~ה"קתתת~
 ד~

 ראייתו על עליו לחלוק פה פת~ון
 על שנכתב~ס"ת

 קל~
 אשתני, ואשתני הואיל די"ל ושור ע~ל

 ובפרטות אש~ני, דאשתני הואיל הפר דם גבי הש""סוכדמשני
 חזק הוא הראשונה ראייה אבל לברייתו, חוזר שאינו ~ינוידהוא
 המקדש בבי~ מ~ינו מזו ו~דולה תשובהת עליו שאין ומוצקכראי
 ארוןבפסים,

 וכפור~
 ו~חתה ו~רוב

 ו~~
 דלעילת הש""ס כמ""ש

והא
 דל~

 ר~יי~ו ד~יקר בשתתס, שכתוב כממו בתשובה הביא
 בן יהוש~גבי

~~~~ 
 ש~שו המלך ומונבז

 ממ~צממ~
 די ולא זהב, של

 חכמים ~יחושלא
 ביד~

 ולאשמ~ינן לשבח, או~ן דמזכירין אלא

ז~ו~
 כן שעושה מי וכל שמות ול~ושבי ה" ליראי יח~ב וצדקה

 תורת יצא התורה ולכבוד ית" ה'לכבוד
 העו~

 על העולה היא
 ותאריך~ת ~תימה ובלי סיום בלי בכתובים, מצא~י כאן ~עדרוחית

~~~
 מוהר""ר כ"ש המפורסס ~ב"ד ~חותני ~להגאון נ"ש,

 ~ו~
 מועד ב~ידושיו בשמו שנדפס מה דבר על נר"ו,~~~~יי~

 ~ממו א~ו להשתעשע ב~תי הסה יהודה~ ~ית ס~ר רישדוד
 ולדון חנוכה, להלכות דוד מועד ב~ידושיו מענינו הל~דבדבר

 ~"~~ ~י~~ ~~תת~ ~~ו"~ י~~~ ~~ו~ ~~ות"~ ~~~~~י
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~ ~  ~נוכה בשי~ת עצומה ב~ושיא ראשונה שיצא במה בקרקעלפניו ~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ד~~~
 לאורה, להשתמש דמותר ס"ל דרבא שיטתו לפי מדליקין, במהפרק
 ~כ~א לרבא ס"למש"ה

 ע"ב~
 זה דזולת אחרת~ נר דצריך

 משתמש שהוא דהרואה חנוכה, בנר והיכר ניסא פרסומי יהאלא
 ל~'תז דנקט, ~וא ל~ר~ו יאמרבו

 ~ש~
 ~כ'תא רבא אממר לממה

 הונא דרבאליבא ע'"א~
 ~שאוסר~

 שאסרו בשמנים בחנוכה לה~ליק
 ~יישינן לאורה להשת~מש שממותר כיון בשבת, להדליקחכמים
 ושלא בשבת אתלו בשמנים להדליק התירו לא אמאי י~ה,שמא

להדלי~
 יאמרו שלא לאורן להשתמש אסור יהא וא"כ אחרת, נר

 דנקט הואלצרכו
~ 

 דוד דברי תוכן ע"כ הטייה, לכלל יבא ולא
 ביאורת תוספת בקצתהראשונים

 דלה כאשר אחרת ועוד זאת היא עצומה קו~יא ~לכאורהו~~~
 הש"ע מ"ש לפי גדולה, קושיא מרגניתא אשתכח ~ספאלי

 רס"ד (סי"בא"ח
 ~~י~

 מדברים אחד נר יש דאם וי"א ~ א')
 האחרים, לאור להשתמש ממותרהמותרין

 וא"'~
 אוסר אמאי קשה

 של בשבת להדליקרבא
 חנו~

 לא תו הא האסורים, בשמנים
 ש~מא~יישינן

 יט~
 לוממר ודו~ק א~רת נר לו שיש ~יון

 א~
 דב~ל

 ~ א~השנה
 יטה ~מא חיישינן ~ולא היכר איכא אחר נר לו

 יאמרו אלא יטה שלא היכר ~ליכא בחנוכה ממשאת'כ הסמ"א,כמ"ש
 כלל סברא זו אין חנו~, דנר היכר משום אחר נרשהדליק
דמה

 בכ~
 הדליק שלא מיירי (ואי אחר,ת נר לו יש עכ"פ הא

 ברורה ראי' נ''ל וע"כ לדוכתא), דמר הקושי" הדרי מכ''ש אחרנר

דא~
 דהיכא ~ומרים יש לדעת כן הדין חנוכה ב~בת

 קיימת תמיהא תקשה דא~כ יטה, שמא חיישינן לא אחר נרליה דאי~
 תרע"ג (סי' בש''ע שפ~ק מהעל

 אי~ סעי~
 שמתיר מי ויש

 בחנוכה התירו אמאי קשה א"כ חנו~, של בנרות קדושהתשמיש
 כיון יטה שמא חיישינן דלא שבת של לנר שפסולין בשמניםלהדליק
 לצורך יטה שמא ניחוש אכתי לאורן, להשתמששאסור

קדושהת תשמ~

 תרע"ג (בסי" הט"ז זו בקושיא שהרגיש ראיתי בא~ו~~~
 הש"ע, בלשון בישובו ביאור חובת ידי יצא שלא אך ד')ס"ק

 (דף דוד מועד בספרו ג"כ ו~מ"ש דחוק, בעצמו שתירוצו~לבד
 לשיטת אזלי אלו שמתיר מי יש דשיט~ נ"ל לכן יע"שת ע''א)~ב
 שמא חיישינן לא אחר נר דיש דהיכא רס"'ד, שבסיי אומריסהיש
 רשות ~ל תשמיש להשתמש ואסור הואיל קאממרי שפיר וא"כיטה,
 תו א"כ לתשמישיהן, אחר נר צריכין כרחך על וא'יכ חנוכה,בנר
 אחר נר לו ~שיש כיון הפסולין בשמנים חנוכה נרות ~דליקמותר
 רבא ~ל אך הט''ז, קושית כלל קשה לא וא"כ יטה שמא חיישינןלא

 הקושיאעצמו
 במקו~

 לא תו אחר נר לו יש אס בממ"נ, עומדת
 אפשר אחר נר לו אין ואס י~ה שמאחיישינן

 להשתמ~
 לאורה,

וא"~
 י~הת ש~א לחוש דאין פשיטא

~~~
 אמינא דמר מטיבותא באמת

 לתר~
 דאממר דהא זאת, קושיא

 קודם דתני אמאי קאי לאורה, להשתמש אחר נר וצריךרבא
 כיון קאמר זה ~ל ודיו, שלחנו על מניח הסכנה ובשעתלכן

 חנוכה, נר מצות לצורך שהדליק היכר תליכא תו וא"כ של~נועל שמני~
 וכן ~יכרת אחר נר עוד מדליק כן על בידו חנוכה נר בתפוסכמו

 בש"ע וכ"פ הדדי גבי אלו דינים שכתבו הפוסקים כלמש~ות
 חנוכה לנר הראוי במקום הניח אם אבל ה"),ת ס~י' תרע"א(סי'
 אחר, נר א"צ לאורה להשתמש דמותר דס"ללמאן

 ד~"~
 איכא

 ה~אור בעל כוונת פשוט וזה הראוי, במקום שהניחו כיוןהיכרא

 שבעולם, תשמיש כל לאורה להשתמש דמותר למ"ד אפי' ~ וז''לשכתב
 אומר הרואה יהא שלא א~רת, נר לו שיהא שצריך ממודה דרבאבהא
 דקאי דרבא בהא דוקא לדייק כוונתו ע'"כ ד~דלקה, הואלצרכו
 להיכרא, אחר נר צריך כן על של~נו על שמני~ו הסכנה שעתעל

 ממט~ם וכות לנמ"ד אפילו קאממר ולכן במקומו כשממניחהמשא"כ
 דממותר ס"ל יהי" דרבא מוכרח זה אין דין כל מן וברשכתבתי,
 הונא דרב דטעמא דאפשר לאורה,להשתמש

 ק~פ~
 ס'"ל, לא וליה

 כתבוהר"ן
 בפירו~

 לאורו להשתמש דאסור מודה דרבא נהי נ''ל ~ וז'יל
 התוס' ~מעות נראין וכן וכו", אחרת נר ש~ריך פשיטא שכןוכיון

 ע"ב) כ"א (דףשם
 סו~

 וק"ל~ להשתמש ומותר ד"'ה

 ~~~וו ~ו~~י ~~י~ ~~ו~~~
 ~~~~ו~

 ~~~ות

~~~
 דדינא לעומקא נחית ~ד חד עצום, בפלפול דבריו ראיתי
 ועוף דהלכתא, אליבא שמ~תאומסיק

 הפור~
 בהבל נשרף

 חנו~הי נר וממדורת~יו
~~ 

 הראשונים דוד דברי בא~מת
 בן הרב ע"י בעלמא ש~מ~תיה שנתפזרו בפניו ~לא לאדםזכין אש~

 שיחה כי ~ לסירוגין המגילה את כתב הוא יהודא ביתה~חבר
 ומקטף אומר בקצירת וקי~ר נקטה,דסירוגין

 ו~ט~
 בא~כולת

 קבעו הדפוס ~בח על העלה א~ר לעליו, קודם דפריוקטפא
 של כפתחו ורוחב לאורך פתוח הפתח בעליות כיון קמכוויןולא
 תורה בלימודה חתום יהי' ולא לת'עודה מוכן הכל שיהא וכדיאולם,
 ויפ~ד דוד במגן שחותמין חותם בתוך חותם ניתנהחתומה
 היחיד ודרך הרבים דרך לעצמי דרך בררתי כן על דוד,מקום
 על דבר דבור לאורייתא רבא ב~מודעא ולהודיע לכל גלוילהיות
 השיטה על דוד מועד בספרי מ"שאופניו,

 לו וקב~י דחנו~
 ע~מו, בפנישם

 ~~~~ ~נו~~
 קצהו א~ס למכ''ת ואעתיק ~~ו~ת

 בשבח שמעתתא תסתיים ומנאי ומיניה זו, ד~יטה ל~ניינוהצריך
 שבת~~~~ת ~ בזה"ל צדק לשון נבחר כתב לכתביםהמגיע

 (ד~
 מאי רבא אמר בגמרא ע"א) כ"א

 זקוק כבתה קס~ר הונא דרבטעמא
~ 

 ומותר
 טעמא רבא דמפרש הש"ס סוגית רהיטת ~י ו~וי, לאורה~שתמש

 ע"ב דל~מן ~"ע זה כי כוותיה, ס"'ל כרחך על הונאדרב
 ס''ד ואי עכ"לת לאורה ~שתמש אחרת נר ~וצריך ~ רבא אמרהנ"ל בד~

 רבא מצריך למה לאורה להשתסמש דמותר הונא ~דרב ס"לדרבא

~נ~
 בצחות זה דבר באמת מיישב דרש"י צ"ל כרחך ועל אחרת,

 לפירושו פירוש עכ"לת לדבר היכר לעשות א~רת, נר בד''הלשונו
 מש"ה לאורה להשתמש ש~ותר רבא דמסכיס כיון הנותנידהיא
 והיכרא ני~א פרסומי יהיי לא וזולתו להיכרא א~רת סרצריך
 דנקט, הוא לצרכו יאמר בו ממשתמש שהוא דהרואה חנוכה,בנר

 לקמןכדאיתא
 (ד~

 נר תופס הי" רבא בשיטת ~"ב) כ"ב
 דהרואה משוםוכו' חנו~

 אומ~
 מצאתי וכן ע"שת דנקט הוא לצרכו

 בבית אחרת נר צריך ול~ולם ~ ז~ל המאור בבעלמפורש
 קבו~

 לכל
 לאורה, להשתמש אחרת נר וצריך ר~א דאמר כדרבאתשמישיו
 בהא שב~ולם, ת~מיש כל לאורה ~שתמש מותר ל~"דואפילו
 הוא לצרכו אומר הרואה י~א שלא אחרת, נר שצריך מודהדרבא

 אוסר למה קשה כ''ז שכתבתי, כמו ממש הרי ע~"לתדאדלקה

 ~'ת ~~~~ ~ייו~ת



~

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~"~~~ 
~~~~ ~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~  להדליק חכמים שאסרו ופתילות שמנים הונא דרב אליבארבא
 לדבריו ~ע~א ויהיב חנוכה, שבתוך בשבת חנו~ה של נרותבהן
 האסורים ופתילות שמנים להתיר ה''ל לאורה, להשתמש דמותרמשוס
 ~דליקוכו'

 בשב~
 לו והיה חנוכה של לנרות חנוכה שבתוך

 אחרת נר שם יהי' שלא וכיון ~בייהו, א~רת נר יניח שלא~סור ~ק~
 לי למהמ~ר.' ואפוכי הטיה, לידי יבא ולא לאורה להשתמש אסור יהאממילא

 המוסי~ ו~
 גורם אחרת נר שממוסיף מכח גורעת

 וכו'~ חכמים שאסרו ופתילות שמנים הדלקתאיסור

~~~~
 קאי ~יניה אדלעיל אחרת נר ~ריך רבא דאמר הא לומר

 והתם ודיו, שלחנו על ~~יחו הם~נה בשעת בג~אדקאמר
 ולפי בחו~,~ מד~קין כשהיה ממשא"כ אחרת, נר רבא ד~ריךהוא

 שכתב הכי, המאור דבעל לישנא משתמע לכאורה ראשונההשקפה
 בעליל נראה העיון ואחר ע"'ש,~ מודה דרבא בהא וכו' למ"דואפיי
 היכרא משוס ט~~א הוא דמידי אינו, דזהמזוקק

 ש~
 יאמרו

 דנקט, הואל~רכו
 בחו~ א~ א"~

 לאורה להשתמש דממותר למ"ד
צריך

~"~ 
 הוא לצרכו םבר דהרואה היכרא משום אחרת נר

 דא"כ ה''פ מודה, דרבא בהא ה~אור בעל דכתב והאדנק~,
 הונא~ב

 ור''~
 שבעולם, תשמ~ש כל לאורה להשתמש מו~ר דס"ל

 לא כי ~יכרא, אחרת נר צריך דאין לדידהו לומר אפשרוא''כ

ס~
 אחרת, נר שצריך מודה דרבא בהא מ"מ דהיכרא, חששא

 הי~א ~~ום אחרת נר ש~ריך ד~ל ~~תו הכי ס"ל ~כ רבאר''ל
 ~דליק ~עם נותנים ויש וז"ל~ ע''ב) קע"א (דף בריא"ז מ~א~יוכן
 לשונו ומסתימות היכר משום אחרתנר

 ממש~
 נר צריך ~ולם

 י"ל ודיו, שולחנו על ד~ניחו דבריו רבא דסמיך והא להיכרא~אחרת
 מדליק אם מיבעיא לא רבא, אשמעינןרבותא

 בחו~
 רוצה אם

 הסכנה בשעת א~ל להיכרא, אחרת נר דצריך פשיטא לאורה~שתמש
 אמינא הוה לאורה, משתמש כר~ך ועל שולחנו ~ל שמניחוכיון

 דאפ"ה קממ"ל במתכווין, שלא דאשתמש כיון ~יכרא אחרתנר דא''~
 ע''שת בהר''ן זו סברא מצאתי וגם להיכרא א~רת נר~ריך

 תט~~~
 להשתמש דאסור מודה דרבא דנהי וז"ל~ הר''ן במ''ש

 ש''מ וכו',ת אחרת נר דצריך פשי~א שכן וכיוןלאורה,
 מוקצה זה דבר ה~י, דס''ל כרב ~ורה להשתמש אסור לרבאדס"ל
 כוותיה ס''ל כר~יך על הונא דרב טעמיה רבא דמפרש הדעתמן

כמ''ש
 ~י~

 להשתמש שאסור כרב ס"ל דרבא ם"ד אי ועוד
 א"כלאורה

 א~
 רב דלשיטת ~סור, לו הי' אחרת נר כשידליק

 כשמדליק אפילו אסור ולטעמיה היא, מצוה ביזוי משוםה~עס
 רב לשיטת ה' מלחמות בעל ~דיא וכ~כ אחרת,נר

 א~
 לו כשיש

 עיי~, לו מודה ~ושמואל אסור אעפ"כ אחרתנר
 א~

 דזה ודאי
 נהי הר''ן דכתב והא לאורה, ~שתמש ממותר לרבא דס"לפשוט
 אחרת נר לו כשאין היינו ~ורה, להשתמש דאםור מודהדרבא

 בין א~רת נר ש~ריך דס"לדלטעמויה
 בחו~

 למה א"כ בפנים בין
 שולחנו, על מניחו שהיה הס~נה ~עת על דבריו רבאסמיך
 על דמניחו כיון הס~נה דבשעת דאע"ג ה"ק, ה~א הר"ן ~יי~בע''ז

 לאורה, משתמש כרחך עלשול~נו
 אפ~

 לעשות אחרת לנר צריך
 קושיא הדרא וא"כ רבותא לאשמעינן בא דרבא כמ"ש בדברהיכרא

 ~דוכתא~דלעיל

~~~
 דעדיין לומר נפשך

 ש~
 ניביה, ואיעכול מדוכתא הקושיא

 נקוט אמנם בחדא, לן אנחת דודאי למחסור, אך ש~תיםניב
 התקון ~יה אחרת נר ~ביא שלא התיקון דודאי בידך פלגאמיהא

הבריח
 הטע~

 ~שתמש אסור אחרת נר שס אין דאם י~ה, שמא
 פלטית לא עדיין אך ה~ייה,ת לידי יבא ולאלאורה

 שמ~~
 אסור

~הדליק
 נרו~

 חכ~ים, שאסרו ופתילות בשמנים בשבת חנוכה של
 זקוק דכבתהמשום

~ 
 להדליק, לחזור אפשר אי כבתה אם ובשבת

 ל~שתמש ומותר בד"ה התוס' קושי' משמעות ב~מת הואוכן
 דמותר משום הטעם פירש וכו', לרבא מנ"ל וא"ת וז"ל~לאורה

~שתמש
 לאו~

 אינו
 א~

 הזה והטעם ~יכר, אחרת נר כשיש
 וא"כ אחר~, נר ~~יק שלא ולאסור ~קן דה''ל כעיקראינו
 להדליק ויוכל ה~ייה, לידי יבוא ולא לאורה, להשתמש אסוריהא
 ה~עם העיקר אלא בשבת, חכמים שאסרו ופתילות בשמניםבהיתר
 הונא דרב ט~מא כרחיך על וא''כ~ ~~, זקוק ~תה משוסהוא

 ומנ"ל מקשים ע''כ ~, זקוק כבתה מ~עס ג"כ ב~בת~אוסר
 תשובת' תוס' נתכוון לזה אס לאורה, ~שתמש מותר הונא רבד~בר
 דמשני דמאי דעתי, נתקרר לא ועדיין מקשה, ממעשה חזינאקא
 ש"מ בשבת בין בחול בין מד~~מר וכו' הוי לא דא''כ וי''לתוס'
 י~ה שמא והייסו ~ול, ~טעם לבד ~דליק שלא א~ר טעם יששעוד
 דמוותר סברא''כ

 ~שת~
 איסו זה טעם הא עכ"לת לאורה

 (והיא) אחרת נר ידליק שלא לאסור תקנה דישמוכרע,
 לאורה ~שתמשאסור ~ויהא~

 ו~
 הקושיא הדרי וא"כ הטייה, לידי יבא

 העומדת מחיצה וחומה נד כמו ונצבה קמאב~הדורא
 ברו~

 חיים
 דה"ט לומר ~ה~הכרח מן זה כ~ל ~סיר כדי והנה ל~וצ~יהםתהם
 מהני ~א וכו', חכמים שאסרו ב~ממנים ~דליקן שאוסרדרבא
 נפקא לא חששא מידי דעדיין אחרת, סר ~~ביא לאסורהתיקון

 ויבוא ~ורה להשת~ש מותר יהא וא"כ אחרת,~ נר יביא ואוליפן
 ש~יא הרשב''א על עצומה קושיא קשה לפ"ז הטייהלי~י

 בסו~יא עוד הארכתי והנה וכו', תרע"ג בסי' בשמו המשבירבעל ה"~
 ופוסקים בש"סזו

 ~אך~ (אם~
 מה רק ~ספרי ~עתיק ~וויתי לא

~שצורך)
 ~שצריך~

 דבריו כי לקח, ויוםיף ~~ם שאלת שאלתו לענין
 שאנן ישקוט ובזה וסותר, בונה ופותר, כח~לם דברי בתוךנכללו

 רענןתכזית

~ת'~
 ~~ו'

~~~רריו ~~י~~ ו~~ ~''~ ~~~ ~~ ~ו~~ ~ו~ס~יי~ ~ו~
 ~~~~ ו~~''~

 ~ר~~~

 ~~ו~~~ ~~ר~~~~~י
 ~ו~~ת'ר

~  ~"~~ 
~~~~~~~ 

~ד~~~~~~~
 ט"ו

 ע"א~
 בעולם היו יפיפיות נשים ארבע

 אסתר ולממ"ד ואס.ר, ואביגיל ר~ב שרה ~ הןואלו
 ועברו חלפו בכאן ע"כ~ וש~י, ומעייל אסתר מפיק היתהירקרוקת

 הגמרא כוונ. אם ממ''נ, בחמין, הרגישו ולא משוט תופשיכל
 ואם ד', רק הס"ל ולמ''ד היו ~' לומר ראוי ממא"הלחשוב

 ולא הם, ג' הנ"ל למ"ד לומר ראוי א''כ מא"ה לחשובכוונתו אי~
 אםתר, תחת ושתילעייל

 ו~
 למשה הלכה הוא הכתוב גזרת

 פחות לא יפיפיות, ד' דוקא להיות ~צריכים הואמסיני
 ו~

 יו~ר~

 שתיהן לחשוב אין ד~"כ הסגנון,ת בזה הנ"ל קדוש מפה~~~~~~
 ושתי על הכרח לנו אין היתה יפיפיה אסתרדאם

 הי~ב מוכח אזי היתה ירקרוקת אסתר ואם יפיפיה,שהי~ה
 היתה, יפיפיהדושתי

 ד~~
 בגמרא אמרו

 י~ ~ד~
 ~''א~

 קרי



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~ ~~~~ ~~ 

~~~
~~

 א~ר חד אס.ר, לה וקרי הדסה
 ~ריב''ק~

 ירקרוקת אסתר
 חוט שם על והדסההיתה

 ש~
 היתה ואסתר עליה המ~וך ~סד

 הדסה וח"א ממ~,שמה
 ש~

 מסתרח שהי.ה שם על ו~סתר ממש
 עיניו, מצדיק יגרע לא בסמוך~ כדאמר צנועה שהיתהדבריה,

בש~
 צ~יעוח

 שהית~
 ממנה ויצאה זכתה ברחל

 שאו~
 ו~שכר

 אסתר אין שנא~ר א~~ר ממנו ויצאת זכה בשאול בו שהיהצני~ות
 אסתר למ''ד וצ''ל וכו'תמגדת

 שמ~
 מ~תרת שהי~ה משוס ולא

 ועמה, מולדתה אסתר ה~ידה שלא מה א''כ ~ניעות, מחמתדבריה
 כ~שר כי ממנ~,לא

 טעם ונראה תגידת לא א~ר מרדכי צו~
 מלבד תגיד, לא אשר מרדכי ~יה ~וה באמת למההגו~,

 פשו~ט~
 דאחז"ל מאי ~'פ

 ~ד~
 י"ב

 ~"ב~

 השביעי ביום
כטוב

~ 
 וכו", בחמרא לביה טב לא השתא עד אטו ביין, המלך

 הללו סאות, פרסיות אומרים והללו וכו" היה שבת השביעייום
 משתמש שאני ~לי אחשורוש" ~ם אמר נאות,~ מדיותאומרים

 פרסי ולא מדיי לא אינובו
 א~

 וכו", לראו.ה ר~ונכם כשדיי,
ונוכל

 ~ר~
 אחר פעם מתיר~, מרדכי שהיה

 ויעשה ביין ישת~
 יודע שאינו מא~ר אבל יפיה, להראות ~ניהם שתבוא כןכמו
 דלמא נאות, פרסיות האומרים להכחיש יוכל לא היא עם~איזה
 ו~ה מדיי~ת או פרסית היאגם

 יפת היתה דושתי מוכ~
 אמנם יפיהת ~ראות ~ניהם שתבא אחשורוש צוה לכךתואר
 בסות ~הפשי~ה לפי כך, (על) ~לי~ נ~זר למה דמילתאסיפא
 ו~תי באמת לומר, נוכל ~''ז א''כ וכו', בשבת ערומותישראל

 ~ביא אחשו~וש שאמר ה~תוב, שא~ר ומה תואר יפת היתהלא
 ~ראו~ וש~יאת

 בעיני ~ן שמצאה זאת היתה ה' ~א. י~יה,
 עליה נגזר להיותאח~ו~וש

 שתיהר~
 לבנות ש~תה כ~ו בשב~,

 כ~ ש.אר~ ~תיירא למרדכי היה לא ו~"ז~ראתלת
 מאחר לאסתר, ~ם

שהיא
 ול~ צדיק~

 .צא
 כ~

 ש~ו יתי מ~ניו
 ~שו~

 ~א דינא
 מחמת היה זה ~~.ר, הגידה שלא מה לומר צריכין וא''כ~י~א,

 והיתה ~מה הדסה וא''כ ~ד, עליה מרדכי מ~ווי ולאה~ניעות

יפ~
 מסור היתה ת ת ת היא מראה ~ובת כי הכתוב ~כ~מאמר תואר
 ע"ש והדסה ש~, אסתר זה דל~דתואר יפ~ הית~ דושתי ~וכח היתה ירקרוקת אסתר למ''ד דוקאבידינו

 חו~
 וא''כ חסד, של

ע''כ
 ד~

 ד~וה משום אסתר הגידה
 ת~יד, לא אשר מרדכי עלי~

 תואר יפת היתה לא ושתי הלא מתירא מרדכי היה מהוקשה
 הית~ מ~'רק

 (שתגזור) זאת
 ~שנגזר~

 ודאי אלא בשבת, שתהרג עליה
 בדרך היה דהכל לומר~ריך

 כ~
 ושתי היתה באמת כי האר~,

 תואר,יפת
 ל~

 ושתית ומעייל אסתר מפיק

~~~~~
 דאסתר השני למ"ד

 הית~
 יפ''ת

 ~~ והדס~
 ולא ממש

 דבריה שמ~תרת ע''שאסתר
 ו~

 משום בלבד
 מתיירא היה לא מרדכי דבאמת ת~יד, לא א~ר ~רדכיעליה דצו~

 כאשר זאת היתה מה' כי לושתי, איר~ כאשר ~סתרשתארע
 נוכל וא"כ ~ה, נגזר כן~תה

~~ 
 יפ''ת ושתי הי.ה דלא

 ~שתיהרג כדי בעלה בעיני ~ן מצאהרק
 בשבת~

 נוכל ולא
 להביןת וקל מהן, אחת אלא וושתי אסתרשתיהן, לחשו~



~ ~ ~ (ד~~
 טת'ז

 עתתב~

 עירובי אותיבי דלא וכות סמיא ההוא
 אסורת לדידך שרי עלמא לכ~י את'~ פושע אתתלתבשילין,

 מעשה וכן פעמיסת שני עובר דהיה פושע ליה דקרי מיניהדוק
 שלא פ~מיס שני בדיקתו אחר שנמצא ובודק בשוחט לידיבא

 מבדיקתו שנמצא מה כל ואסרתי בריאה, שהיתה בסירכאהרגיש
 ואינו פושע נקרא פעמיס שני שעבר כיון משום הראשון,פעס
 אסרתי, לא בעין עדיין היה אווז שומן איברא ה"ת דבר עלחרד

 בדיקה, לענין פושע שהוא או ידע לא בדיקה לענין לומרדאפשר
 י"ט במסכת דתנן ואעת"ג בהתי~, את~י לא שחיטה לעניןמת"מ

(ד~
 מטבילין אין יו""ט מערב שנטמא כלי תת"ר ~א~~ י""ט

 מכעדשה, בפח~ות דאיטמי כגון פ~גי כי וכו", השמשות ביןאותו
 לא, אי איטמי מכעדשה בפחות לשיולי דרבנן ~מיהואתא
 סבר ומר גמיר, לא נמי שמש הערב גמיר לא מדהא סבר~ר
 הואהא

 ד~
 בנדון וא"כ עכ"לת גמיר שמש הערב הא גמיר

זה
 א~

 דשחיטה
 ~מן~ (הן~

 אינס שחיטה דיני מ"תמ התורה,
~פורשים

~ 
 ~דהא כזה י""ל וא""כ התורה,

~ 
 נמי הא ידע

 בדיני אס ודאי יחד, מצטרפות שאינם י""ל איברא ידעתלא
 הא ידע לא מדהא י""ל אחד, דין ממנו נעלם בדיקות בדיני אושחיטות
 לו~, שחר לו אין ובדיקות שחיטות בדיני משא"תכ ידע, לאנמי

 ב~יקות דיני ידעמדלא
 ל~

 שחיטות~ דיני ידע

~~"תי
~~י ת~~""~ ~~~ ~~~ ~~~

 י~~~~ת ~~~~ ~~
 י~~~~ת ~ו~~ ~~~

 ~~ו~ ~~~י~ ~~~~ו~ו ~~י~ת ~~י ו~ו~~ ~י~י ~~ו~~"~~ו~ו ~~~~ ~~ו~ ~~~
 ~יו~~~~י~~ת

 ~~~~ ~~ו~
 ~ו

 ~י~~~~ת ~~~~~ ~ווי~~ ~~~~ ~~~~

~תת~

 ~~ו~~ית ~~ו~י ~~ות
 ~~ו~

 ~ת

 וי~י~ ~ו~~
 ~"תי

 ~~~ו~ ~תת~
 ~~ו~~תת~ ~~~ ~~ו~~~ ו~י~ ~~"ת~~ ו~ת"~ ו~ת"~ ~~תת~~~~ו~

~~
ת ~~~י~ ~~ו~ י~י~ ~~ו ~  

~ ~  אכ~~
 א~לו, פתח למול קידה אחוי ומרחוק לו ואקדם

 הישועה, ממעייני~אוב
 ~ריכ~

 בדבר ~אול ~~ליונהתית

הכ~
 אחת שנערה בעירינו שהיה מעשה אמינא~ דמר ומטובתיה

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~י
 ~~~י~ו

 ~~~ ~~~~ ו~~~~~ ~~יי~י~ ~תת~

~~~
 ~~י~ו

 ~~ו~~
 ו~~~~ ~~~ת

 ~~~~ו
 ~יו~~~ ~~~~~~ ~י~~ ~ו~ ~~~~

~~י~~
 ~~~~ו ~~~~ו ~~ ~~י ו~~~~ ~ת~ת

 ~תת~~ ~~י~~

 ~~י~~ ו~~י~ו
 ~~יות ~~י~ ~~~~~

 אחר ובדקה וחפשה מעיים הבני ו~וציאה תרנגולת בטןפתחה
 התרנגו~ת שלהלב

 ו~
 שהיתה ~לאמה זאת והגידה מצאה,

ע~
 הלב את השלכת שמא אמה, לה ואמרה חדרת באותו

 ואולי החדר בזו מהלך שהיה חתול ראיתיואני
 אכ~

 החתול"

והשיב~ה~
 אני כי לא, הנערה,

 יודע~ת~
 רק הלב ~שלכתי שלא בודאי

תיכ~
 והטרפתי בו, היה ולא הלב אחר חפשתי הפתיחה אחר
 כפשטהתרנגולת

 השתת~
 והוא טריפה, חולי מחמת הלב ניטל

 ראשוניס פוסקים בכל פשוט והוא טריפות, ~ו פרקתוס"
 בקהלתינו זו הוראה שפשטה וכמו חו~, שום בליואחרונים
 והטריפו~ בקהלתינו להרבנים פעמים איזה זו הוראהכשבא

~~~~~
 ש~רער מי יש

 וחו~

 להכשיר ורוצה זו הוראה על
 הש""ע של שהפירוש מלבו, לבדות ורוצה זה,נדון
 קודס כגון האופן, בזו מיירי חולי, מחמת הלב ניטלוהפוסקים,
 או ~בהמה אותה היתההשחיטה

 עו~
 למיתה, סמוך סממש מסוכנת

 אבל טריפה, זו כגון ~לב, לו היה שלא ראינו השחיטהואחר
 ונשחט מסוכנת שהי" ראינוהושלא עו~

 ו~
 הוא לב, לו נמצאת

 אחד, שום ליד ~ה מ~ה שיבא אפשר שבלתי שאומר אלאכשר,
 שהוראה ואמר לב, לו שיש מוכח בע"כ מסוכנת ~יתה לאדאם

 מהמוריםת אחד שום ליד בא לאזו

~~~
 ער פינה, ממנו יתד שממנו באשר אפנה, מקדושיס מי

 הפוסקיס שכל מאחר מי, עם הדין מורינו יורנוועו~,ת
 ואחרוניסראשוניס

~ 
 האיך דבר, חצי או ~בר ~ה הזכירו

 כי דאורייתא איסור להכשיר הלב, מן הבדוי דבר עלנסמוך
 כזות מעשה להכשיר עליו אדם יסמוך שלא להבא על לחושיש

 המדרש בית יושבי צמאון לרוות עלי המוטל דשמיא טרדה~~~~
 ולחוות הדיבור להרחיב אוכל לא גרמא הזמןבתחילת

 זהת בנ~ון קלושהדעתי

 צלו, בצל המסתופפים וכל ונפש בכ דש"תת תלמידו אהותדברי
 רבת וישעשלוס

 ~~~ ~ו~~~~תת~

~~
 לעשות המתיר הרב מן אחד~ קונטרס לפני הקריבו היום

 אשר הראשונים~ דוד דברי על והשיב לדבריוסניגוריא
 באספקלריא הרואים צעקת ~ול הוא הדר כתוב ספרבמגילת
 (כיהמאירה

 א~
 חיבת חיבה של לשון בכל נאמרים ~דברים

ת ~

 ~~יי ~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~ ו~ו~
ת ~

~ ~ ~ ~  ~ת~ ~~י~~ ~יו~תת~ ~~~~~ ~י~~ ~ו~ ~~~~ ~~ו~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ד~ת
 בין רווח יהא שלא שאמרו ממי האמת לקבל מכשרתןהקודש ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~

 קשוט שכולו עולם הליכות בהלכה חכמים עיני מאירהדבקים)
 ויעברו סופרים מדברי שנית ידי אוסיף כן ~ותמותואמת
 ראשון ראשון על ואשיב מרון, כבני לפנידבריו

 ו~
 א~רון, אחרון

 ושביל היחיד שביל בה, ילכו אשר הדרך ל~למידיםו~ורות

 נטע נטועים ~מסמורת בה ולקבוע מכרעת, הדעת שביליהרבי~
 הישו~ מעייני וכלרבעי

 הקיפם וברוב גבהם ברוב בצדק ישפטו
 כגדי ולשווי' בהלכה, המצוינים בציון לו ואור מרדעת,בגובה
 תור ראש בב. המזדקר ו~די~סונקן

 הסשממ~
 באר~ינו

 אר~
 נחלי

 כי נובע~, חייםמים
 א~

 ~יבה של לשון בכ~ל נאמרים הדברים
 רווח יהא שלא שאמרו, ממי האמת לקבל מכשרתן הקודשחיבת
 לב לבובים ויוצאים הדבקיםבין

 ול~
 הדברים הן הן ברית יד~רו

 התורה לכבוד באתי וגם מאלקיךת ויר~ת בהן ונאמר ללבהמסורין
 לבב לבבי עם כא~ר ~בים תשובה ~~ורות לשמה,ולו~דיה
 מתיר וזה אוסר זה יהא שלא האמת, בדרך ינחני ה'דוד,
 פות~~, וזה וזה ~חולם זה סותר, וזה בונה זה בתר, הרילפרק
 ואחד בפה אחד אחדים דברים ~יות ו~ראוי פסכתורתוכופין
 (שני~) ושניהםבלב,ת

 ~שווים~
 רק ידברו, ולב בלב ולא לטובה

 בעמק ללון נחית חד חד יחד, דורש הלבבו. וכל השווהבעמק
 ~ראי ברורות בראיות המצודקים דברי ויצדקו עידיהן י~נוהלכה

מו~קותת

~~~
 ה~תיר הרב דכתב ראשונה, יצא

 ~קונטר~
 עלי דהשי~ו

 פו~קים הנך דאתי הוא א~ושיא לתרוצי אטובזה''ל~
 קושיא דלתרוצי מלולו ברור בזה בוודאי עכ''לת וכו'ומפרשים

 התוס' מ"מ קושיא, בלשון נקוט לא הרא"ש דבלשון דאע"גדאתי, הו~
 וניטל והצח~ הזך לשונו יורה כאשר קושיא בלשון נקטוודאי
 וגם עכ''ל~ הוא, נקובים דבכלל למיתנא אי~טריך ~לא והדקיןהלב

 וזה כתב~הרש~''א
 ש~

 ניטל שנינו
 הל~

 משמע הדקין, וניטל
 דכוונתםלהדיא

 לתר~
 הקושיא

 למ~
 הלבת ניטל במשנה נמי נקיט לא

~~~
 שהוא הלב בניטל הטעם אם ועוד המ~יג~ הרב כתב

 דלא הפנימי וכרס ומרה ודקין וריאה קיבה לן פשואכחי נבי~
 לוממר הו~רכו וע"'כ וכו", טע~א הך בהושייך

 דבתור~
 אתיא ~''ש

 מידי למנקט ופו~קים הש"ס סוגית זה אין המתירת הרבעכ''ל
 עליוול~פרך

 אע''~
 אחרינא על למיפרך דבעי איידי כלום קשה דלא

 כלל, מידי קשה לא לב ד~ל כלל, הלב ניטל למינקט ליה הוהלא
 נבילותת אלו ולא קתני טריפותדא~לו

 ל"ב (דף חולין דבש"ס קשה נבילה, הוה דניטל ס''ד אי~~~

~ב~
 מהן ויש קתני א~ורות אלו ר~א אמר אלא משני~

 גי~טרא עשאה דחזקיה נמי וליחשב ופריך טריפות, מהן וישנבילות
 וחוליא ירך נ~לה אליעזר דר' נמי ולחשובנבילה,

 הני, נמי לחשוב התם מיתנו נבילות דאמרת כיון ~ ופרש''יוכו',~ נבי~ ש~
 דניטל ס''דואי

 ה~
 הלבת ניטל וליחשוב נמי למיפרך ה''ל נבילה נ~מי

~ת~~
 פ"ג דהרמב"ס

 שחיט~ ~~
 ~טוממאה אבות מהל' ופ''ב

 דניטל הך נ~י חשיב לא ומ''ט נבילה,ת שהוא מה שםחשיב
 דברים כמה ~נין לא או נבילה שהוא מה בין נ"'מ יש האהלב,

אפי~
 שהוא הרמב"ם ו~פר~ות נוהגת, טומאה שאין האידנא

 ~ש"ס, מבואר כאשר הכל נוהגים, שאינם א~פ הדינים כלכותב
 ~שום אשתמעולא

 דניט~ בש"~ מקו~
 נבילהת הלב

 חזק הוא הכ~שכן נינהו נבילות דכו~ו ס"ד דאי עוד~ד~~
 דכבר דק לא עכ"לת טריפה הוא דעכ''פ סברתם~וכיח

 בח~לין התוס'כ~בו
 (ד~

 טריפות אלו ורמינהו בד''ה ע"א) ל"ב

וז"~
 בשר כזית חתך שאם ~שמ~ינן טרפה איסור דנקט וא"ת
 ~שמע טריפות דאלו דמתני' וי"ל טריפה, ממשום אף דלקימחיים
 קתני ולא חיה, כמוה שאין כל סיפא מדקתני שחיטה, לאחרליה
 הקשו מה לדידי' לדוכ~יה קושיא הדרי א''כ עכ~לת חיה שאיןכל

 ני~~ל נקט לא ל~ה והרשב"'אהתוס'
 ה~

 ומתני' שהוא מ~ום דלמא
 דלקי וללממוד טריפות אלו למי~ני שייך ולא ש~יטה" לאחרמיירו

א~
 קיימא דהא שחי~ה' ל~חר מיירי דהא מ~יים, טריפה משום
 הלא אתי, קא קושיא דלתרוציא והרש~''א דהתו~' אלי~אהשתא
 כקושית נבילה, ולא טריפה א~לא דליכא מדבריהם למ~עיאיכא
 וה"ל נבילות, ולא טריפות אלו ורמינהוהש"ס

 לתר~
 קושטא

 מיירי ~תני' דהא נבי~, ~הוא לדרנא נמי ולהורותדמלתא
 בתוך ג''כ נקט הוה ואי נבילה, משום איסורא ועיקר שחיטהלאחר
 טריפותאלו

 ה"~
 אלו דנקט וכיון נבי~, ולא טריפה אלא דליכא

 מחיים טריפה משום אף ד~י איסורא עיקר לאשמעינןטרפות
 משום הוא איסורא ועיקר שחיטה לאחר מיירידהא

 נבי~
 ודוקת

~~~~
 אברים כשאר אינו שהלב זה, הוא דברינו עיקרי כל והרי

 עכ''ל~ בלב ~משא''כ חודשית י''ב עד בלעדן לחיותשאפשר
 בברכות דאיתא זה, בדמיון הוא וקיבה כרס דגם סמוכחהלא

 שאס וכו' יצר אשר ~ברכת ע"~)ס' ~ד~
 יפת~

 ופרש"י מהם,~ אחד
 מעיים, או הכרס או הלב כ~ון החללים~מן

 וכת~
 מהנוסחאות באחד

 סי' דברכות ~פ''ט ברא''שומו~א
 כ"ב~

 ו' ~סי' וש"ע והטור

 א'~סעי~
 אפילו להתקיים א"א

 ש~
 נפתח שאס ש~מ אחת,

 שעה אפילו לה~קיים אפשר אי המעיים או הכרס אוהקיבה
 מ''מ קאי, יצירה מ~עת דא~רו לאחרים ואפילו הלב, כמואחת
 כמבואר יומים או אחד מיום יותר ~תקיים אפשר דאימודו
 אחת, שעה אפילו לומר אין הכלבו~ וז''ל בב"י, ומובאבכל~ו
 קיבה דגם הרי עכ''לת יומי~ או יו~ ~יות י~ול שנסתמו אע"פכי

 ומשמע מחתינהו, מחתא בחדא ~שמע ~~, עם רש"י נקטוכרס
 קיבהד~ם

 ו~ר~
 ~ודש י''ב עד בלעדן ל~יו~ יכול אינו עכ'"פ

 אפילו נוסתאות לק~ת בלב,כמו
 ש~

 יותר לא עכ''פ ול~לבו אחת
 לדוכתיה קושיא הדרי וא"כ חודש, לי"ב קרוב ולא יו~ים, אומיום

 ובה"כ~ והמסס קיבה חסר הרמב''ם חשיבאמאי

ו~~~
 בלכ~ורה ~ליו ~ויקשה הכ"סמ ד~ת יסתור איך ~ המתיר הרב

 כתבתי ואני ~נות, מנת על היא זו סתירה ~כ"'לתואפשר
 כרס בלי לחיות דא~א מיוסדים, דדברי משום ואפשר~''לכאורה
 (מברך) ברכות, ~' בש''ס דאיתא מהאוקי~ה

 ~מבר~ת~
 אשר

 אפילו מותקיים אם דעות חילוקי יש ושם אמורה, מלתי כאשריצר
 יום או נוסחאות, לקצת א~תשעה

 ~או~
 והכ''מ הכלבות כדעת יומים

 להתקיים לו וא''א ינטלו שאם אברים אבל דידן~ בנדון ב~ונוכתב
 בה~לט החלטתי לא ומשו''ה עכ"לת מנ~ם לא אחת שעהא~ילו
 יכו~לין שאין וכו' ה~ס או ~כרס ל~וב ~ביב מסגרתובהסגר
 אחת, שעה אפילולחיות

 אב~
 יומים או יום דוודאי פשוט זה
 יוקםתלא

 אחרת, ועוד~~ת
 ד~

 להחליט ודאי לשון המדברת בלשוני תפסתי
 ~אינו באדס, כמו בבהמהלהיות

 יכו~
 ~ס בחסרון לחיות

 יומים, או יום הכלבו ולדעת אחת, ש~ה אפילו ~ה וכדומהוקיבה



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~

 כדאי~א כ"כ ברור אינו וזה מאדם, בהמה למד נמצא זהדבר
 ~וליןבתוס'

 (ד~
 ~''ב

 ~~ב~
 וכן שמואל אמר ר"י אמר ד"ה

 לח~ י~לטרפה~
 לאדם ד~שום ר''ת מ~~ס ולא לבהמה אדס בין

 ו~זק קשה התחתון הקרוס דבאדס משוס אלא מלא, ליהאי~
 ובבהמה העליון, נקיבת עם עצם חסרון בעי משו"המבה~,
 בזה ~וה בדבר אבל העליון, עם חסרון ~ריך ואין רךהת~תון
 בתענית ועיין ע~'לת כלל, ביניהס חילוק איןובזה

 (ד~
 ע''ב) כ''א

 ~לבני ודמא) בשרא (תלמ~י מעייהו דדמיין ~זירי ש~ני לא,וז''ל~

אינשי~
 משא''כ אדם, למעי דומין ~זירי מעי דוקא משמע עכ''לת

 בהמ~ מיניבשארי
 אין פנימיים, אברים ~דדי דמו דלא וא''כ וחיה,

להחלי~
 ~ואיל ולומר

 דבאד~
 כן כממו אח. שעה ~~ילו ~ל~יו. א"'א

 במו~ו ניקר ד"ה ע"'ב) נ"ו (דף בגיטין תוס' כתבו וכןבבהמה,
 שניםז'

 נעש~ ו~
 לבהמה דאדם טריפות בין ~ילוק דיש וכו', טריפה
 ע"ש~ עכ"ל דעירובין בפ"קכדפרישית

~~~~~
 ~ון לבי אל אני דברתי

 "~אור~
 צדקו ושני~ם ואפשר''

 מה מעי, שישו מעי שישו אומר,ת אני זה ו~ליחדיו,
 וכמהת כמה אחת ~ל הוודאות כך שלכםספי~ות

~מ~~
 שמענו דאם כלל השגה כאן אין וז''ל~ המתיר הרב

 נבילה למ"דמשב~ת טרפ~
 משבח~

 שמענו, לא
 חליל~

 כן לומר
 וא"'א לש~תה מתה נבילה אבלוכו'

 ל~
 עכ"לת דכ"ע אליבא לחיות

 חדא ב~לכה, המצוין לציוןראשון
 מ~

 לא הלב ניטל דבאמת תלתא
 הארכנו כאשר הרמב"ם וכן נבילות, בכלל הבאים בתוך חכמיםמנו
 דבריו ד~י ממטוסי', קאמינא ועוד חדא עליות עיניך שיםלעיל,
 ~לב, שני~ל רגע אותו עד נבילה נעשה אינו ע"כ נבילה,שהוא
 בכלל אלא אינו ונרקב ני~ק ש~וא קיים לחלוחית שעדיין זמןוכל

 מהרש"ל שכתב מה יש"ש בספר ועיין כולות הלב נ~ילת עדטריפה,
 היי~י קבלתו לולי אומר ואני וז"ל~ י"ב) (סו"ס טריפות אלובפ'

 אפילו ~לב, לחלל המ~ה הגיע שלא מאחר דם בטיפות אפילומכשיר
 טריפות, בכלל אינו ל~לל מגיע אינו אם ~וי, כולו שהלבתימא
 בשר טרפת ש~ואאעפ"יי

 שהרופ~
 לא ו~דיין הואיל רק גוררו,

 קבל~ לולי להתיר בדעתו היה ל~ללהגיע
 ומעתה הראבי''ה,

 ~יאף
 קב~

 ~בחת וטרפה טרפה אלא אינו מ''מ הראבי''ה
 שניטל זמן ובאו~ו טרפה, בכלל היא הלב שניטל זמן אותוועד

 ממשת מתה היא דבריולפי

~~~~
 המתיר דהרב שלישיה, בה

 ל~~
 מסברא טריפה בין י~א

~נפשי~
 ראייה בלי דאורייתא ב~יםור לספיקא למי~ת

 אין מעשה לאחר וביי~וד פוסק, שוס או ~~"ס ~דברימבוררת
(שומטין)

 ~שומ~ין~
 אנו החילוקים ועל ידענ~, חילוק ולא לו

 ~סר בנברא ובפרטותמ~טערים,
 א~

 ולזה במ~יאות, קשה דהוה
 לב ~סר נמ~א אם מ"מ "נמנע~, הכ"מקראם

 בעדו~
 ברורה

 אחר ובדקושש~ט~ו
 ה~

 והתרנגולת וכלל כלל אותו מצאו ולא
 כך שנבראת אחר בענין לומר א''א דודאי ובריאה, שמינה~יתה
 נברא אם בין ~ילוק יש לחיות, יכולה כך שנבראת והואולמבטן,
 שמ~אתי וכמו ניטלת כך אחר אוכך

 בקוב~
 ישן

 וז"~
 ובהמה

 אברים מאותן אבר, ית~ת בהשנמצאת
 שנטרפ~

 ש~בר א~"פ בהם
 דהכי ~, מכשירים לא וילדה שנתעברה או חודש י"בעליה
 הבטן מן ד~רפהקיי"ל

 י~ו~
 אנו כאן אף וא"כ עכ"לת לחיות

נאמר
 א~

 או סם ע"י חולי ע"י בניטל היינו לב, בלא לחיות דא"א
 כא~ר ומשבחת דיולדת ברור ודאי כך כשנבראת אבל א~ר,אופן

 ~ילתכ~בנו

 מעולם~~~~ת
~ 

 נש~ל~י
~ 

 דוד בדברי כתבתי כאשר זה,
 (סי' בתשובההראשונום

 ג'~
~ 

 לפ"ק תע"ג בשנת אמנם
 במעלא ~יר~ לא ימים תוך זימנא ת~א בפראג בק''ק זהאירע

~ו~~
 רבני ~ני א~ת ~רנגולת הבי~ו ~גל תי''ו בשנת רבא

 זמן ובאותו והטריפוהות חסירה שהי~ה הנ"ל בק"ק מו"שב~ד
 המודי~יס מןהייתי

 ולחו~
 שום היה ולא מדרשי, בית מאסקופ'

 והטריפוהות לב חסר ~היתה כל לעין נראה רק ה~לב, שנאבד לומר~ד
 י"א ג' ליום אור ג" ליל לפני הביאו מדרשי לבית בשוביואח''כ
 והיתה זמר, כלי מענדל מבית אחת תרנג~ת הנ~ל, בשנהשבט
 צדדים וצדי הצדדים בכל ובדקנוה ~, ~סירה והיתה ~אדשמינה
 שנאבדהת לו~ר ממחט של כחודה א~ילו ~.ח שום ממצאנוולא

 בר כני הובא הנ~ל בשנה אדר ה' ו' וביום אותה~והטרפתי
 (~~ט~ך) הירש ר' בן משה ר' מביתאווזא

 ~~~טלין~
 מק''ק

 והיתהפראג,ת
 שמינ~

 מאד מאד
 ו~

 וצויתי לב, בתוכה נמצא
 בדרישות ובדקתי נמצא, לא שם וגם ~ני מעיים ~ני~ביא

 ידים ידיה סילוק אם הוא, משגה אולי מגעת ~ידי עדובחקירות
 העצים, לבין ונזרקה ~יני~ והעלי~ה טרודה ובעבודתיהעסקניות

או
 לאשפ~

 ועיניה ידיה זזה שלא אמרה היא גם היא שבבית,
 והטרפתי בדבר, ספיקא ספק או ספק ~ום להיות אווזאמבר
 הני כל דקמן, ~אי חזי ואמרתי מו"~ת הרבנים במעמדאותו
 זימנא .לת לפני בא חד~ים ובאלו זה דבר ~ל נשאלתי לאשני
 אשר ~ינינו ~אור דברי לסתור ט~נה ~מה שאין ~ז~הדהוה
 בת~ובה הר~ב''א דברי אור, נראהבאורו

 הנדפס~
 באותיות

 שאין בהמה וז"ל~ שכתב ~ס''ג) (סי'מרובעות
~ 

 שאין או מרה
 מנקובה גרע ולא היא חסירה דהא טריפה, לבלה

 וי~
 ~תי לה

 מרוטנבורג ר"מ הרב עכ''ל דמי, ~טול יתר כל מט~ם טריפהמרות
 בםפר בגבורה, השמש כצאת ברורה עדות מצאתי וגסעכ~ל~
 מרבורק ישראל כמוהר''ר ה''ה ש~יבר בשערים~ נושןישן

 שאלה בסוףוז"ל זלה''~
 (ל''א~
 ~לל בין ~ללו ~ית הלב ניקב ~

 טריפה, ני~~ל בהדיא התוס' וכתבו טריפה, קטן חלל וביןגדול
 התרנגולותועל

 כשל~
 רבות פעמים בוודאי ~ומר לב להם היה

 בר א~ר הסופר ~ליו שחתם מצאתי זה ובספר עכ"לת כןנמצא
 מה"ר מפי ממהרדלי"ך מפימרדכי

 בי~
 אב ג' ר"צ בשנת

 הנעתקת דנא מהעתקוהעתיקו
 מגו~

 ~נ''ל~ ~מחבר של ~תיבת~יד
 ראיה ~לך ~יןוא"כ

 גדו~
 שנטילת ~כל ושום שממפורש מזו,

 מפורםם שהיה והטריפו, הנ"ל ~גאון ~ני פעמים כמה באלב,
 הנ''ל הגאון ש~דייק מה חזי ופוק לאורות הלכו ורביםבדורו
בספרו

 וז''ל~
 שפעמים בוודאי אומר לב לה היה שלא התרנגולת ועל

 עד כן, נמ~ארבות
 יע~

 ונובעות דעת שפתי אר~ת האר"ש מן
ומדעת

 ש~מ~
 לידו בא פעמים

 שהי~
 והטריף~ לב חסר

~~~~
 במ~י~תי עמי אתי כשהיה המתיר להרב הראיתי זה

 וקני בינה קנהקניס
 ~~מ~

 בחדש רב דבי ספרי בבית
 ספר במגלות שכתב מה וידע וראה ~''ק, ד'ע'ת' שנתאייר

הנ''~
 ינוקא מר ודין,~ דת יודעי כל ~משפט דבר ~מכס ומעתה

 וסיבה עילה שום שאין ב~ום לב, חקרי גדולי וכל קשישאומר
 הלבת שנאבדלומר

 ~~~י~ו~ת
 ~ו~

 ו~~~~י ~'ת ~י~מ
~''~~ 

ת ~ ~  ~~~~~יי~ ו~~~''י 
 ~''~ת~~~~~~

 ~יימ ~"י ~י~~ ~ו~
 ~ו''~ ~~ו~ ~~ו~~~ ~~~וו~ו~ ~~ו~

 ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~~~~ו~~ ~ו~~~~~
 ~~~ות ~ת



~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ 

 הרב דברי ~י ש"ע~ ב~ליון כתוב שנ~צא ~ה ראיתי~~~~
 ו~עשה לשונו~ וזהה~תיר

 ליב מו''ה ה~און בימי איר~
 ~ני השאלה ובא בתרנ~ולת לב נ~צא שלאמ~ראג

 הגאו~
 ~והר"ר

 בריה ~ום שא~א באמרו התרנגו~, את והתיר מפראגליב
 נאבד שחיטה א~ר ובוודאי א~ת, ש~ה אפילו לב בלאלחיות
 לסתור ראיה ~שם אין עכ"ל~ ל~~שה להלכה ~מור היתרוהוא
 מרבורק מהר"י ה~און ש~עיד ברורה ועדות הרשב"אדברי
 ממו~רת'ל בנדון דוודאי ו~~~, כלל ~~~ריםבספרו

 ~מפר~~
 שהתי~,

ש~
 השחיטה אחר וודאי השחיטה, לא~ר שנא~ד לוממר ממקום היה
 ב~קום אבל ו~תירין, תולין אז הלב שנאבד לתלות יששאם ~ ג') (םימן זה בחלק אמורה מלתי כבר כאשר עכ''ל~נאבד
 ~ודים עלמא כולא ובזה ~טריפינן, ודאי הלב שנאבד לתלותשאין

 להתירת ו~ענה ~ענה שום שאין דרבנן~מודים

~מ~
 גליון על שכתב

 הש"'~
 הגם ~פרא~, ליב ~הור'"ר בשס

 לאו זו, הוראה ~תב ס~כא בר אם ב~ק~ת ידי~ה לישאין
 עדו.יה כולי יהבין אם אף מ"מ עליה, ~תוס אשי רב בר~ר
 נא~נהעדות

 וחות~
 לב היה שלא ואמרו ~נים באו שאפילו בררנו שכברדכיון וז''ל~ שכתב ה~תיר לדברי םיוע שום אין אמת,

 אינם הזאתלת~נגול.
 ~הדא דו~אי נאומני~

 שיקר~
 שוב נינהות

 נשתקט זה דבר ~כ""לת שס מצוי' ~הי' החתול לעניין צריכין אנואין
 שנים פי על האמינה שהתורה ברורה עדות להכ~יש נאמרולא
 ו~בר נינהות שיקרא שסהדי ~דעתו ולומר הדבר, יקוםעדים
 ס~ק בלתי כן, נ~צא רבות שפעמים הנ"'ל הגאונים עפ'"יבררנו
 ~והרר"ל הגאון של ספיקובספיק

 ~פרא~
 לא

 ע~
 לבו על

 במקום אבל הלב, שנאבד לומר שיש ב~קום אם כי להתיר,תמעולם
 טריפהת שהוא ~ודה לתלותשאין

~~~~~~~~
 היסוד

 נו~
 וסוללה דיק עלי' שבונה ~ה הבנין

 שבעולם פוסק ~שוס או מהש"ס ראיה שוםבלי
 האומר יא~ר ואולי ~וד, ו~ש וז"'ל~ ~דנפשיה דברים בודהרק
שגם

 התרנ~ו~
 שהיתה ~שבחה ~נוונת היתה זו

~ 
 קודם

 ~שכן כי שידענו אחרי ~וא, נקל זה ~פק התרת עכתתלתלכן,
 החיונירוח

 ~וכו'~
 נבילה הוא ולכן ~שכנה בלב אשר החיים ונפש

 אמת ואדני פז אדני על ו~יוסד טעם ~ל דברים או~ר אני~כ"לת
 בכתובים ה~ה אשר ובתראי קד~אי ופוסקיס הש"ס דברי~ל

וא~
 פעמים נ~צא הלב דנטילות בדפוס, נקבעו ה~ה א~ר ~ם

 מהר"י להגאון בשעריס מבואר הוא וכאשר קשישאי, רבנןלפני רבו~
 (~ימן מרוב~ות אותיות הרשב~א ובתשובות ז~"ה,מרפורק
 דהא טר~ה, לב לה שאין או ~רה לה שאין בה~ה וז''ל~קס"'~)
 ויש ~נקובה, ~רע ולא היאחסירה

~~ 
 מטעם טרפה ~רות שתי

 לרב ע~"ל דמי, כנטול יתרכל
 מרו~נבור~ ר"~

 בלשונו ודייק עכ"לת
 דבריי לדחות דעתו ~ל ~ו~ד ה~תיר והרב נבלה, ולא ה פ רט

המוצדקי~
 דמסייעו~ תניא שום בלי דחיטתא בגילתא ו~זוקקים

~~~
 שום לחיות דא"א לדבריו, סניגוריא לעשות הזהר בשם
 בקודש אלי הליכות וה~לך ~וסיף וכן לב, בלינברא

 כל שם~ עיניך שים זצ"ל, לוריא אשכנזי מהרא''י דבריוהביא
 ~לתי וכבר לב, חסר נ~צאת אם ~תיר ראיה שום איןדבריו

דת
 ~~~ודת ~י~~ ~~~~ ~~ו~

ת  ~~~י~ו~
 ~י~~ ~ו~

 ~"ת
 ~~~~ ו~יי~

 ~"ת

 ודרב~ן, דאורייתא הכנה הכינותי אשר הראשונה בתשובהאמורה
 דכוונת גם ומה ~עשהת נ~שה מדמין שאנו ~פני וכי שס~וכתבתי
 קיימא, בר להיות בעל~א ל~יקם יכול שאיןהזהר,

 א~
 אפשר שאי

 יהיה לו גם ומה לות מנין חדא, רגע אפילו~תקיים
כדבריו,

~'~ 
 רקיע ומאן ספין מאן ~, חסר בא~ת נ~צא אם

 המ~יאות, רחוק דבר שהוא אף דאורייתא ~איסור להתיר~קל

ממ"~
 חסרי הלב שהיה ~מור דבבירור רב למעשה נ~~א אם

 סמרבה הממתיר שהרב ואף כזהת איםור להתיר לבו את ינמלא~מי
להשיב

 רק ~פוסקים, י~וד להם ~אין ד~רי~
 ז~''ה לוריא האר"'י והביא הזהר לשון שהעתיק אחר~רישה עבי~ אד~תי~

באריכות
 והיתול שחוק כדברי נראה היות מל~ד וז"ל~ כת~

 קרוש דם רושם שום בלי מ~נו נשאר ולא לאין ויהיה הלבשי~וס
 ~חמת זה וכל בלוי בשר או נ~ס דבראו

 לוממר א"א ביד ניטל כי בחושיה חזקה ובריאה שמינהותרנגולת ~חולי~ (חו~~
 ה~רד''א של כי"ק ב~צם הגליון ~ל ~כתוב ~~לת ~לפנינו,בנדון

זצ"~
 סי' עשריס ~כלל בהרא"'ש ועיין

 ט'~
 אם וששאלת וז"ל~

 נמצא ואם שאלת שאינו דבר ושטים, שני ~ו ~רגרת ~נינ~צא
 א~~ מ~ורש הרי עכ""לת ~ר~ההיה

 השואל ששא~ל הרא"ש דלדעת
 טריפה~~ שהוא פסק כןי נמצא אם ואפ''ה שאינודבר

~~~~~~
 ד~רי~ה לפנינו ערוכה ~מרא ~הרי ומפרר ~וחק א~רתי
~בחת

 ואי~
 בין לטרפה, טרפה בין חילוק שום שם

 היש"ש דברי לעיל ה~תקתי וכבר אבריםת שאר וטריפות הלבטריפת
 הלב אפילו ~תיר הסכ~תו היה הראבי"ה קבלת~לולי

 בתריה נענה מה ואנן שםת ~יין ~לל הגיע לא אם ונרקב~~וי כול~
 מכלל הלב ~ריפות ~ו~יא הדעת שבילי במהלך ההולכים ו~יומי
 ממממהדורי הדר ק~א ו~יב~א ~שבחת, דטריפה הש"סדכייל
 לעיל שהבאתי מה ~ילין, גבי ~ל ~ילין מילין, וחסידאי דמי~במילי
 בשערי~, ~רפורק ~הר"י והגאון ז~~"ה, הרשב"'א תשובתב~ם

שפע~י~
 מחלקיס ואינם ~טריפוהו נ~צאו רבות

 בי~
 היה

 א~ר וז''ל~ ע"א) פ"'ב ~דף ב''ב מסת ב~מרא ~צאתי ~הודו~סמא ~ הגליון על הנ"ב ~~משך והול~ת ומתנוונה כחוש או ושמןבריא ~עו~
 לו אין ה~מרא ו~סקנת וכו', גזע לו אין דקל נקיטינן נח~ןרב
 אלא ד'"ה בפרשב""ם עיין ~זע, מו~יא שאין לפי הדקל לבעל~זע
 ~ן ויוציא ~קרי אי ~אפילו שאין~לפי

 בעל של הוא הרי הגז~
 הרי ~''לתהקרקע

 דפירו~ א~
 ~"מ גזע, לו אין שדקל הגמרא

 ש~ייך ה~ז~ ~ן ויו~יא ~תר~י אי הש"'ס~יק
~~ 

 הקרקט,
 שאינו, דבר שהוא נא~ר אם אף ~נ"ד, ~ןאף

 מ''~
 נתרמי אם

 ד~ריפה~י פשיטא ~וא~~,

~~~~
 ~ך, נבראת או~לי או

 א~
 הנממנע ~מן הוא הר~ב''ם שלדעת

 הכ'"~,~י
~~ 

 וניטל נחסר שאם הפוסקים שאר דעת
 בלבבחדא

 ~וכ~
 ~ן לאחד זה דבר נראה ולא נש~~ ולא אומר הוא שאינןודברים ~ וז"ל ה~תיר הרב ו~"ש עכ"לת כך ל~~וא דאפשר

 לאחד אפילו ולאהפוסקים
~~ 

 יראה בל וחלילה המדברים,
 ~דם לשום ימ~אובל

 שבע~
 ליבראות חי לבעל שאפשר שיא~ר

 לות יצ~ק ה~ומע וכל לבבלא

~~
 חוכא בפומי' יפ~וק אל ודאי השו~ע כל או~ר, אני זה
 שא~רו ~מי הא~ת ויקבלו ~~וה, של ש~חה מתוך יומא~ל
 לעיל אותן וה~תקנו זכו ב~ותמיהן עדותש~רי

 הרשב~~
 ומהררי~מ

 ואל יראה באל הוא הלב נחסר ב~ם נתכוונו, א~ד לד~רששניהם



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~  ו~הראב''י ~ריפה,ימ~א

 מוסי~
 פ~מים שודאי וכתב, דבריו על

 ובתר~י ~דמאי פוסקים שאר ~מעות נמי וכן כן, נמצארבות
 דשמיאת בסייעתא לבאר אני וד~ידדבארתי

~~~~
 הכ'"~ דברי על ואזיל מסתמיך ה~תיר הרב

 שהוא שכתב,
 שהוא שכ~ב אף דה~"מ לומר יש ובאמת הנמנעתמן

 אם אבל הר~"ם, כתבו לא ולכך המ~יאות קשה לומר ורצונונמנע
 ~רפה הוא בודאי כןנמצא

 לד~
 נקט דלא והא והכ"מת הרמב"ס

 ~צאתי וכן ~צוי,~ דאינו ~ משום הוא לב, חסרנבראת
 קוב~

 ישן
 הוא הלא שם~וז"ל

 ~וב~
 על חדושיס אחד מג~ון ישן

 ניקב שאם שא~רנו אבר כל התוס', בשם הר''ך כתב וז''ל~חולין מסכ~
 ניטל אס שכן ו~ל טריפהבמשהוא

 כו~
 טריפה שהיא

 חו~
 מן

 אין טריפה, שניטל שאמרנו ובמקום למעלהת שביארנו ע"דהטחול
 (בחולה) שניטל ביןחילוק

 ~בחולי~
 לכך חסר, שנברא או ביד או

 כנטול היתר דכל טריפה, אבר באותו אברים בשני נבראאם
 א~ שאמרנו וכלדמי,

 כ"ש ~רפה חסר סברא
 א~

 שהיה ני~ל
 ~ערלה

 נטי~
 כבר אם ה"ה טרי~ה שניטל שא~נו וכל שטריפה,

 אבר, באו~ו בו המצוי לשון מקום בכל חכמים ש~פםו אלאחםר,
עכ"ל

 הקוב~
 הנ''לת

~~~
 לב חםרון ח~יב קא דלא מוכח גופיה הרמב''ם ~דברי
 דלא דהא הכ'"מ, לדברי קשה דהא מצוי, ואינו הואילרק
 השבעים תוך ט') דין שחיטה מהל' י' (~רק הרמב''ם~שיב

 הכ"מ, לדעת הנמנע מן אינו זה דהא הלב,ניטל טר~ו~
 וכ~

 דהוי משום
 ה~ לתוך מנה לא לכךנבילה

 שטריפות מפני הלב, ניטל טריפות
 אינו, ע""כ זה להרמב"ם הא הפרק, בזה נבילות ולא ח~יבקא
 שחיטה מהל" ~' בפרק הנבלות בכלל לאחשובי ליה הוידא"כ
וכן

 בהלכו~
 ס'"ל דלא ודאי אלא ב', ~רק הטומאה אבות ש~ר

 דפרק מסו~יא לעיל ~וכחתי וכאשר נבי~, בכלל דהוהלהרמב"ם
 נמ~א אם טרי~ות ע" תוך הרמב"ם חשיב לא למה ועודהשוחטת
 שהרי נממנע, דהוה לומר י~ולין לא וודאי דזה לבובין,ביוצאי'
 ומעשה הר"~, בשחיטות שכתב ~מו בנמצא דהוה רב, מ~שהחזינן
דנדון

 דמהר''~
 בק"ק לפני בא לבבות בשני

 פרא~
 וא"'כ יע"א,

 משום הטעם עכצ''ל אלא לבבות, שני הרמב''ם חשיב לאלמה
 וכמ''ש חשיב ~לא ולכך כ"כ בנתצאדאינו

 בקוב~
 חלילה אבל הנ"ל, ישן

 מרפורגת ומהר''י הרשב''א דברי ולהכחיש כלל בנמצא דאינולומר

~מ~~
 (אינו) כזו דברים וז''ל~ דבריו בתחילת

 ~שאינן~
 הוא

 אהל אהלי אלקי' ה' בסוד עמד מי עכ"לתאומר
 שאין ולוממר מדברת לשון בלישנאזרוק

 הוא~ ~
 הוא כאלו אומר,

 הבריא~~ נסדר לממה דרחממסא כב~ה בהדי א~שרי, בלתידבר
 להיות נמנע שהוא ~בור היה שהוא הקדוש, מרבינו גדו~ל לנומי
 עיין ההלכה, ונזכר מעשה ראה ואח''כ ראשים, בשני נבראאדם
 שיש ~י מרבי, פלימו מיניה בעא וז""ל~ ע""א) (ל""ז דמנחותבש"ס
 מני~ מהן באיזה ראשים שנילו

 קבל או גלי קום או א"ל תפילין,
 אתילד א"ל גברא, ההוא אתא אדהכי שמתאתעלך

~~~ 
 ינוקא

 תנא סבא ההוא אתא לכהן~ ~למיתב בעינן כמה רישי תרי ליהדאית
 גלי, קום או וז"ל~ ופרש"י עכ"לת סלעים י' לו ליתן חייבליה
 ~שר בית חייכת דאחוכי שמתא עליך קבל או בגלות וצא ~מודאו

 וא~"ג כתרין, וחשיב רישי תרי ליה ואית הוא בכור דחדסלעים~
 תאומיםדיולדת

~ 
 יהיב

 א~
 ה'

 ס~י~
 בכור יש בפרק כדאמרינן

 התם ~פ''הלנחלהת
 אבל לצמ~ם, ~~שר ד~י ~שו~ הו~

 הכ~
 חד

 שניה~ והוי כאחד שיצאו לצמצס וא~שרהוא
 עכ''לת רחס פ~ר

~הרי  
 וכאלו בכך, מה של כדברים היו ר~י בעיני זה דבר

 לא ומחידושי וחדש, ראה כזה להיות אפשרי בלתי שהוא דברהוא
 ומה אותו, מזניחין ואין מזיחין אין דבר שאמר ותלמידילפינן,
 הקדוש רבינוראה

 לחרו~
 מענה או טענה שום בלי משפטו את

ותרי~
 דעביד, הוא םו~יא ול~רוצי גברא ויתיב

 ו~
 שום קיבל

 דהוא שמתא, עליך קבל או גלי קום ל~ליממו לו שאמר עדפיוס
 לריעותא,תרתי

 גלו~
 שהוא

 במקו~
 ערוכה גמרא ושמ~א מי~ה,

 לי תיתי ~~א רב אמר וז"ל~ ע"א) י''ז (דף קטן מועדבמסכת
 צורבא מיחייב קא כי אלא מעולם, מרבנן צורבא שמיתידלא
 דצורבא אנגידא מימנו דבמערבא הא כי ע~יד, היכי שמתאמרבנן
מרבנן

 ו~
 מימנו

 אש~ת~
 על הקדוש רבינו פוסק היה ואיך עכ"לת

~לימו
 חרו~ מ~~~

 במקום עיניהם ח~מים שנתנו מקום בכל כזה,
 צרי~, אני ולימוד היא תורה ילמד, זכות ללמודשיש

 א~
 ע''כ

 יכון לא שקרים ודובר כמ~עתע הקדוש רבינו בעיני היהפלימו
 דכולא בעולם ~יות אפשרי ב~~י שהוא דבר שאמר עיניו,לנגד
 בגזרת הקדוש רבינו עליו גזר ע""כ קאים, לא ושיקראקשוט
 גברא ההוא אתא דאדהכי און, כל לצדיק יאונה ולא פת~מא,עירין

 ~צילושאל
 א~

 מצוית שאינו בהצלה פלימו

~~~~~
 בשני הולד ונולד ~שמש תחת חדש דאין בעליל נראה
 נחשב, זר כמו היה הקדוש רבינו דבעיני אףראשין,

 ראו עיניומ"'מ
~~ 

 ~נבראת בנ"ד ק"ו של בנו בן וק"ו זר,
 לבתחסר

ד~~ת~
 ~חות בתוס'

 (ד~
 ב~ולם וז"ל~ גלי קוס או בד"ה ל"ז)

 הוציא אשמדאי במדרש, יש אבל ליכא,הזה
 מ~ח~

 קרקע
 ונשא הממלך, שלממה ~ני ראשי~ שני לו שישאדם

 אש~
 ו~וליד

 וכשבאו אחד, בראש בא~תו וכיו~א ראשים ב~ני בו כיוצאבנים
 חלקים שני שא~ל ראשים שני לו שיש מי אביהם, בנכסילחלוק
 אף בעולם, בריות מיני יש הרי ית עכ''ל שלמה לפני לדיןובאו
 יתברך חיים המכלכל רק בא~שרי, ~אמין ובלתי מצוי'שאינם
 כל יברא בריאה ואם בריאתו, כ~י ח~ ל~ל חיים מ~לכלהוא
 הרשב"א ה"ה נאמנים עדים שני לי ואעידה כוחות ~יאחד

 לב בלא תרנגולת שנבראת כן נמ~א רבות שפעמיםומהרא''י
 אתבונןת ומזקניםוהטרי~וה

 דבר שאסרתי המתיר הרב על ~כתב מה אחרת,ת ו~וד~~ת
 הפוסקים ~ן לאחד זה דבר נראה ולא נשמע ולאשאינו,

 לשום יממ~א ובל יראה בל וחלילה המדברים, ממן לאחד א~ילוו~לא
 שיאסמר ב~ולםאדם

 ן~אפשר~
 וכל לב, בלא ליבר~ות ~י לבעל

 ונחזי תקצר ה' היד אומר, אני זה על עכ"'ל~ לו, יצחקהשומע
 הבדיקה בירור אחרי הלב, חסר נמצא רבות שפעמים דלקמן,הא
 ושמן, בריא והיא נאבד, ~לא שהלב למיעבד דאפשר ~צדקיובכל
החזק

 ו~
 מהב~ן, כך שנבראת לומר אנו צריכין כורחך ועל רפה,

 יולדת, ואינה חיה אינה טריפה למ"ד אף מבטן, טריפהושאני
 ו~ם חדש י"ב מן יותר לחיות יכולה מבטן טריפהאבל

 יולד~
ות

 ~~ ו~~~''~
 ~ותת~

 ~~~~ ~''~ יתת~
 ו~~~ ~י~' ~~~י~ ~~~~~ו

 ~~ו~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~י" ~~~ ~~ ~~ו~~י~ ו~~~ ~~~~י~ ~~~~~
~~~

 ~~~י~ת ~~~י
 ו~י~ ~~~~י~ ~~~י ~~~ ~~ו~~~ ~~ ~~~~ ~~~

ת ~~י~ ~~~~~~ו~ ~ ~ ~  



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ת
 ~ ~~מ~ ~~~~~~

 בשם לעיל האר~תי וכאשרו~שבחת, ~ ~~
 קוב~

 כעין נמצא וכן ישן
 פוסקיםת ושארי ויש"ש הרשב""א בתשובותזה

~~~
 ~שחיטות ראייה שכתבתי ~ה על ה~תיר הרב שכתב

 והטריפוה, לבבות שתי בפרה שנממצאשכתב הר~~
 (ורצה~

~ור~י~י~
 אפשר כך לבבות בב' להבראות שאפשר ד~שם להוכיח

 שוה אינה זו גזירה ה~תיר~ הרב כתב וע''ז לב, בלילהבראות
 ~ן הוא דוקא לב דבלי יפה, שוה עולה ד~יונוואין

 הנ~נ~
 וכו',

 אני זה על עכ"'לת מממש, שוה שאינו הוא כך הד~יוני דכ''ףוטבע
 בה ואין הם שקולים ו~כבר לכל, שוה היא זו גזירהאומר,
 ~לבו דברים בודה ה~תיר והרב ממכ"ד, אחד אפילו ק~נההכרעת
 יתר ישקל שקול לובא~רו

 ונ~~
 ~~ש~יחים בסוף) (~שביחים אין

ב~"ף~
 כל הש""ס דכייל כללי ~ני תציית ולא עיקר, כל ~אזנים

 או כזאת ש~ע ומי לזה, זה דו~ין אינם כי ד~י, כנ~ולי~ר
 בא ה~תיר שהרב אלא מצטערין, אנו הח~לוקין ~ל בזה,כיוצא
 ולו~ר השווין אתלחלק

 דכ"~
 ממש בדו~ה דוממה אינו הד~יון

 אחת, שבכ"ף מה לכל ~אה התורה ובאמת דרגאת סחותרק
 חסר דין מנה דלא שחיטה ~לכות י' פרק הר~ב"ם חזיפוק
 ~שניהס אחד, בדימוס ששניהם סובר הוא כי לבבות, ב' ונ~צאולב
 טריפה ודאי כך נ~צאו אס אבל מנאם, לא ומשו"ה ה~יאות,קשה
 המה ויתיר וחסר וודאי~ מידי מוציא ספק ואין זה, כמוזה

 אחדתבדי~וס

~~~~~~~
 (כלל בהרא''ש ~בואר דבריו

~ 
 וששא~לת וז''ל~ ~י) סי'

 שאינו דבר וש~יס, שני או ~ר~רות שתי נ~צאואם
 הרי ע~'ל~ ד~י כני~ל יתר דכל טריפה היה נסמצא ואםשאלת,

 לו אין כאלו והוי ד~י כניטל יתר דכל בהדיא כ~בשהאשר"י
 זה" ~טעם מרות שתי מטריפין ''וכןושט,

 ע~'"~

 על עלה ואיך
 דטבע ~כתב וראיותיו הדבקיםת בין רווח לעשות הממתיר הרבדעת

~""~
 א~לו, פשוטה זה כ''ף הנה ~~ש, שווין שאינן כך הוא הדמיון
 אתס ~~ש שאינם כפי' כפי' על ההולך קולוש~עתי

 הארכתי ~שר בדומה דו~ה ממש שהן כפי' ~צינו ובאמת~םת בדו~י~
 חולין ~ב~ס' וכדאיתא סי'תתת ח~תתתבתשובה

 ד~
 ה'

 ע''א~
 בשחי~ת

 כע~ך, כע~י ~~וך ~~וני ~דכתיב אילי~א מותרת~ דתוהמחליף
 כסוסי ~עתהאלא

 ~סוסי~
 תהוי אסוסיך דהוי מה אלא נ~י, הכי

 ע~י ועילוי עלי תיהוי ~~ך ועילוי ~לך דהוה מאי ה"'נאסוסי,
 ע"י ~תיר השוה בע~ק היא הדמיון הכ"ף דע''כ הריעכ"ל~

 ה~חלי~ת שחי~ות להתיר רצה הד~יון~'ף

~מ~~~~
 רבו, כסמו ורבו רבות, ב~קו~ות בש""ס סמקומות בכ~ה
 לדונ~א לך ו~חוי ממל~פרת ו~צממו ר~הו ~ליודי~יד

 ~ר~רים, ושלשהשנים
 והנ~

 ל~צוא תיתי ממהיכא ותי.י נ~ישין,
 כ~ורש ממערלה הפורש כל דאורייתא~ באיסור להקל פהפתחון
 ~פסחים הקבר~ן

 ד~
 ~יהיו ~ליהן גזרו ח~מיס הרי ע"א~, צ''ב

 שעשאן עד ~שם זזו ולא ~'א~, ל''ד דף ~נדה דבריהם לכלכזבים
 כפקח הוא הרי ~'א~~ ו' דף ~חולין דבריהם לכל ~מוריםכ~וים
 ~עירובין דבריולכל

 ס~ ד~
 ברכות ~סכת ובירושל~י ע"א~,

~ד~
 עד השחר מאיילת ר"'ח א~ א~שטרדם~, דפוס ~~ב ג'
 עד ה~זרח משיאיר מילין, ארבע ~הלך אדם ~זרחשיאור

 השחר וכ~ו דכתיב ~ילין ארבע מהלךהחמה שתנ~
 ע~

 וכתיב וגו'
 ~ל י~אהשמש

 האר~
 ~א ולוט

 ~השו~ צו~ר~
 הירושל~י גיר~ת

דפו~
 קראקא

 ד~
 עמוד ב'

 ג'~
 מילין ארבעת לצוער סדום ו~ן

 הדרך, לפניהם מקרר היה ה~לאך זעירא ר' אמר הוון,יותר
 מילה ו~מו כמו ממילין, ארבעת ה~זרח שיאיר עד מעלותו~ניין

 ~"לת לחבירת"~ד~יא

~~
 ~פרק ח' במשנה דקיי"ל מהא ללמוד בא זה דבר

 ~הר''ש~ בפירוש שם להמעייןדתרו~ות י'~
 כ''~

 הוא הרי דכבוש
 וממהרי"ק שלו, בביאורים ~""ה פרק ב~הרש"'ל וכן ~~ש,כ~בושל
 דא~רינן ממצינו מזו וגדולה קכ''א)ת (סי" וב~''צ קנ"'א)(שורש
 (בסימן עיין תבשילין, עירוב ~נין לקולא אפילו כמבושלכבוש

 ~בשילין לעירוב דיוצאין בטוא""ח,תק~"ז)
 בכבו~

 כמבושל, דהוא
 דרבנן, רק שהואהגם

~"~ 
 באורייתא, דר~יזא אף בה מקילין הא

 ומליח בכבוש בע"ת לס~וך ראוי אם לפקפק יש דבלא''הה~ס
 מקומו~ כאן אין אבל בתשובה עליווהארכתי

~~~
 מ~שי דומה אינו כנטול דיתר ~וכיח רצה המתיר שהרב
 ד~נחותמש"'ס

 (ד~
 ל"'ז

 ע~א~
 בנסתרות עסק לי אין אומר, אני זה ~ל בזה, והאריךראשים משני ~יל שהעתקנו

 ב~וס' ~הרי ולבנינו, לנו והנ~ות אלקינו לה'והנ~תרות
מנחות ש~

 (ד~
 ~צינו וכן וכו",' ראשין שני לו שיש אחד אדם קרקע ~חתהוציא אשמדאי ב~דרש, יש גלי~ קום או בד''ה ~'א) ל''ז

בזוהר
 היה בה האד~ה ארצות ~ז' א' ארקא וז''ל~ ~~א) ~ (ד~

 שםת עיין וכו' ראשיס שני ~ם שיש אנשים ושס החטא אחרקין
 שאירע כ~ו יחד ונדבקו תאו~ים הוה ראשין שהשני י''ל גםאף

 באחרונים, ו~ובאבז~נינו
 א~

 היו דלא ק~ת מש~ע רש"'י דלשון
תאו~ים,

 מ'"~
 כאן ~ין רק בלשונו, להלבישו יש שפיר דייקינן כד

 לה.יר ~ספיקים אינם הללו דבריו תית~, ממהיכא ותיתי~קו~ות
 ד~ורייתא, בספק להקל ורובו ראשו יכניס ו~י ה~, בחסרהאיסור
 שא~רו נא~נים ~דים באואם

 ~שהיו~
 ה~רנגולת כשפתחו שם

 ולוממר הלב, נממצא שלא היטב הדק בבדיקהובדקוהו
 בתרנגולים~ בקיאים ואינס נינהו שיקראדסהדי עליה~

~מ~
 הכ''~ מדברי ~וכיח ה~תיר הרבשרצה

 ששני אף דס''ל,
 זה וע"כ לה~צא~ אפ~ר אי כבד חסר ~'"מ שכיחכבדים

 דכ~םאינו
 שאפש~

 חסר להבראות אפשר ~ך כבדיס בשני ~בראות
~ב)

 ~כבד~
 ק"ק אב''ד זצ~ל יהושע ~והר"'ר הגאון בשו'"ת כדמ~ינו

 ה~חבר רבנו בספרית בכתיבת~יד ~והיתהקראקא
 נ''ע~

 (בסימן
פ''ו)

 ~ס"ו~
 שכתבתי דברי על להשיב עוד ~כ"ת ~"ש וז"ל~

דנטו~
 שהיה ~ש~ע

~ 
 דקצ~ וכתבתי הי~ה, וני~לה כבר

 קשה
 ~ם שפסולים וארגל, אלב אס כי ואטחול אכבד וכו' יתרכל ~אי לא דהרמב""ם דאליבא כיון ד~י כנטול יתר כל אמרול~ה
 יצא עלי לא זו קושיא עכ''ל, דמי כחסר ל~ימר וה"לבחסר,
 לד~רי דעתתכ י~~, כולו הכלל ~ל~לא

 ה~נמב''~
 ה~שון ~פילו זתתל

נטו~
 דיש הר~ב''ס הוכיח דכבר כיון ~''מ חסר, לפרש אפשר

 דנקט היכא ~"כ לחסירה, נטולה ביןחילוק
 נטו~

 כוונתו אין
 אחסר ~רשו אפשר היה ה~ון ד~צד אע''גחסירה,

~'~ 
 כוונת

 הוא אמורא, אוהתנא
 הנטי~

 הרמב''ם כ~''ש חסרון לא ~~ש
 בהדיא,ז''ל

 וא"~
 מפורש הרי ~"לת וכו' נחסר א~ר לא למה

 ד~י כנטול היתר כל הרמב''ם דא~ר דהא ה~ואל ובדבריבדבריו
 וטריפהת אלב וקאי אבר ~ותו בחסר פירוש היינווטריפה,

 א~בד, קאי לא ד~י כנ~ול היתר כל מדא~ר אחרת ועוד~~ת

דכ~~
 תיפוק בנטו~, ~שר

~~ 
 כבד מצינו דלא

 חסרתת בכבד שכיח נ~י דזה נר~האלא ח~~



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~~~~~ ~ ~~~~~

~מ~~
 לפי נחסר קתני דלא והא מ"ש ~ם וז"ל~ המ~יר הרב
 דניקב דחולק מאן לית לב גבי אבל הנמנע דברשהוא

 בפ~ו ~הרמב"ם וכמ"ש נחסר, א~ו ניטל ה"הטריפה
 מה~

 ש~י~ה
דין

 כ'~
 במשהוא ניקב שאם בו חכמים שאמרו אבר כל וז"ל~

 בין טריפה כולו ניטל אס כךטרפה,
 שני~

 בין ביד או בחולי
 מדבריו וניכר נראה מ''מ דמוכח, טעות שהוא פשוט חסר,שנברא
 זה, דבר למצואשאפשר

 א~
 תמה עכ''לת שכיח דלא מילתא שהיא

 זה עלאני
 ~חכ~

 וכו', ~טעה ~הוא
 וא~

 לו שהוקשה ממטעם
 הרמ~''ם דברי שנראין ליה דקשה ומאי וכו', פירוקא אשכחולא

 עכ''ל~ מבין לכל הוא ברור כי וכו', זא"זסותרין

~~
 מלא רדיפה ירדופו צדק צדק ~עייני ~ל אומר, אני זה
 ושניס המחלוקת, מסלע נוז~ליס אשר מיא דרדיפאהיכא

 עלתה ולא דברתי לא מימי כי קו~תו, התיבה ואין לתיבהנכנסו
 ומתוך ליה דמירתח הוא אורייתא המתיר והרב לבי"~ל

 כתבתי, טועה הד~ת שאין ובכדי בפירוש כי ט~ות, לכללבא כ~
 בפרק שם שכתב במה בדפוס טעות נפל אליעזר דמשקשבספר
 (ס"א טריפותא~לו

 סעי~
 חסר או מרה חסר נבראת דאם וז"ל~ ט"ו)

 ועל לשונית ע''כ וכו' הדפוס טעות הוא ואולי כשר" לב חסר אוכבד
 טעות ש~וא ופ~וע ~וני~ וזה ד~מילתא ב~יו~א ~יי~תיזה

 וקבעי שנממצא אממה דקאי אחד, קוטב אל וסובב הולךוהיה ד~וכ~
 לב, בחסר דמכשיר מ"ד חד דאיכא אליעזר, דמשק בספרבדפוס

 ואין אינו, ~כ"ע אליבא וודאי זהכי
 חו~

 בזה~

~~~~~
 נראה מ''ממ ~ בזה''ל שכתבתי במה כוונ~י דזה רעהו עליו
 מי~א שהוא אף זה דבר למצוא שאפשר מדבריווניכר

 אליעזר אדמשק קאי וזה דיני יורה והא~ת לשוני, ע''כ שכיחדלא
 למצוא שאפשר משמע פלוגתא, איכא כבד דבחסר שכתבבמה
 ופרח, כפתור פ~וטים המה ודאי הרמב"ים דברי אבל זהתדבר
 קו~יא, ~ום מכח הרמב''ם בדברי ~גיה ידו ששלח זה הואומי

 רב בי בר אכל למבין פשוטיס הס הר~~"ס שדבריוב~שיטות
 דעתו לסוף לזה לירד אוכל ולא יומא,ד~ד

 ~האיך~
 על עלה

 ואין שיםמכו" ממה על ~להם שאין כאלו" זרים דבריםמחשבתו
 ממהדעתת ומוקציס וכלל כלל סובלתן לשונימש~עות

~~~
 ~לי ~שיג שהאריך

 בזה''~
 החכם שזה אלא ~וד ולא

~
 ואת סמנע האפשר

 הנמנ~
 נמנע שהוא שבלב אפשר,

 שהוא כ~ב לבאר, עתידין וכמ"ש לכל כידוע לב חסרליבראות
 שהוא כתב ומהרא"י, הרשב''א לדעת אפשר ~הוא ובכבדאפשר
 בקיצור ע~'לנמנ~,

 תור~
 המתירת הרב כבוד

 הוםי~
 לבאר ידו ~נית

 הלב חסר בוודאי כי סוב~ן, הדעת שאין בדבריס דבריולפרש
 ~שר המ~יאות,' קשה רצוסי, הנמנ~, "מן ~מה הכבדוחסר
 דברי ~אר אמורה מ~י~בר

 ה~ס~
 הוא וודאי הלב ו~םר משנה,

 שלאחר אירע אם מ''מ אבל הכבד, מחסר המציאות קשהיותר
~בירור

~ 
 כבד או לב ימצא

 והעו~
 מ"מ ומשובח, ושמן בריא

 הוא דכ''ע אליבא בלב בוודאי נאבדו דלא בבירור דידעי~ןמ~~ר
 דרבוותא, בפלוגתא תליא בכבד רק פ~פוק שוס בלי טרפהוודאי

 אבל טרפה" נמי מת~דה דחסר אמרינן בניקב דווקאדלהרמב"ם
 ~מ~א אם ניטל, דתנינן כבד גבי וא''כ כשר, מתולדה חםרבניטל
 דס"ל ולמהרא"י ~רשב"א משא"כ כשר,חסירה

 א~
 שאמר במקום

 טריפה ניטלנמי
 ה~

 דבריהם ~י טריפה, נמי מתולדה נחסר
 הכבדנחסר

 מת~דת~
 לכ"ע ~~ אבל כך, כשאירע ~ריפה נמי

 המ~יאות,קשה
 ~ ילכ~

 רואי לכל וברור פשוט ~וזה ~ד, חסר תני
 בה~הת לזה זה נוחים אשר ת"חהשמש,

~מ~~
 ההוא על לי קשה ועוד וז"ל~ המתיר הרב

 דהר''~
 דפרה

היתה
~ 

 פ~ותה אינה פרה דכ"ע דאליבא לבבות, שתי
 דיתר ס''ד ואי וכו', במשנתינו ששנינו כאותה שתיםמבת

 יצירתה מתחילת ס"ד אי יב''~,ת ~תקיים לה א"א הא ממשדמי כנטו~
 דאפשר ע"כ אלא לבבות, בב'נוצרה

~ 
 וכדברי ביתר להתקיים

 שנול~ה דלאחר שתאמר או האחרונים,הרשב"א
 נתוס~

 לב לה
 ~חר ל~ם אין הללו דברים ~"לת ודוק, ההוכחה לה אזדאוא"כ
 כדברי הא~ בוודאי כי לאומרן" נתנו ולא לכתוב נתנו ולאכלל

 יותר לחיות יכולה מבטן דטרפה האחרונים,הרשב"א
 מ''מ מבטן טריפה דהוא הלב בחסר וה''ה טריפה, הואואפ''ה ממיב''~

י~ו~
 או~ה~ מ~ריפין אנו לב, ~סרה שהיא בודאי, ו~שנמצא לחיות,

~~~~
~ומה

 שכתבתי~
 דניקב כיון דחולק מאן לית לב גבי אבל ~

~ריפ~
 ראיה להביא כוונתי אין ני~לת או נחסר ה"ה

 ~כוונתי אלא לכל, פשוט דבר דזה טריפה, הוא הלבדחסר
 בפלוגתא איתא הלב חסר דכתב אליעזר דמשק בדברי שט'"סלהוכיח

 כתבתיוע"ז
 שהו~

 דטריפהת ממודו הלב דבחםר ט'"ס

~~~
 ~מתיר הרב שכתב

 והארי~
 בלשונו

 ו~יר~
 ~וונתו

 בבהמה, ~'ש חי אינו באדם אם מאדם, בק''ו ילפינןבהמה ~~ריפו~
 בתוס' המסקנא לפי הוא פריכא הק"ו בקיצורת כוונתו תורףע''כ
 טריפות אלו פ"חולין

 (ד~
 שמואל אמר אר''י בד''ה ~ב) נ''ב

 ששוה בדבר אבל וז''ל~ לטריפהוכן
 בז~

 לחלק אין ובזה
 שוים שאינם דבאברים הנ""ל התוס" מדברי משמע ~"לת~לל ביניה~

 דתענית מש"ס אמורה מ~ינו כבר וא''כ ~לק, יש ובהמהאדם
 י~, דחזירי למעי דדמי וד~א דבשרא מעי דשאני ~ב) כ''א(דף
 ודמא) (דבשרא למעי דומיס אינס וחיות בהמות דשארימשמע

~אדם~
 והרשב"א העיטור והבעל לעילת הגמ' לשון העתקתי כאשר

 וזכרם בשמס ע''ה) (סימן בטויור"ד האחרוניס הביאוסוהר"ן
 ללשון ~~יים, בני בכללוהכבד דה~

 משס~
 ובברייתא, ~תנאים וםו~ית

 ממ""מ מעיי~,, בני בכלל וכבד לב אין ~אממוראים דבלשוןאף
 מעיים, בני בכלל הם וכבד לב והתנאים וברייתא משנהב~ון
 גם מה ועוד אדםת ללב שוה אינה בהמה דלב משמעוא"כ
 דס''ללמאן

 דמח~~
 בני בכלל לב דאין מעייס, בני ובין לב בין

 קי''ג דף ~חולין דאמרינן הא לענין דווקאמעיים,
 ע"א~

 דאין
 בכלל דאינם וכבד לב חלוק זה לענין מעיים, בבני דםמחזיקין
 בםתם אבל ד~ים, ~ו אית וכבד לב חזינן דהא מעיים,בני

נכ~
 אדם~ ללב דו~ה ואינו מעיים בני ב~ון

~~~~
 דחזירי מעי דדווקא לעיל, התוס' למסקנת אמרינן הא

 אינן וחיות בהמות שארי אבל ודמא, בשרא למעישווים
 ~יים בני בכלל הוה הלב הדין הוא וא''כ אדם, למעי מעיהןדומין
 בחולין התוס' למסקנת ~מרינן הא לפ"ז אדם, ללב דומהואינו
 לטריפות דבהמה טריפות בין לחלק יש שווים שאינם באבריםהנ"ל,
 חדא, רגע אפילו לב בלא לחיות דא"א בזוהר דאמרי' ~ף וא"כדאדם,
 מבהמה, אדס דשאני ועוף, בב~מה ולא באדם הזוהר דכוונתי'"ל

 אשר בשעריו זצ''ל מרבור"ק מהר"י ה~און דברי רבאו~הדי

ו~ת
 ~י~~ית ~~~י ~יי~ו ~~יימ ~~י~י ~~~י ~ ~~"~ ~~ו~ מ~



~ ~

~~  

~  

~  

~~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ 

 בימינו וגם כן, נמצא רבות שפעמיס שכתב~ דבריו ~ילה~תקתי ~ ~~
 שנ~צא כזאתנ~שה

 תרנ~ו~
 נמצאת אותה כ~פתחו ובבירור בוודאי

 נבראת בוודאי ובריאה, שמינה והיתה בודאי נאבד שלא ~בבלא
 ~אדםת בהמה דשאני לחלק, דיש לומר צריכין ~"כ א"ככך,

~~~~~ת~~
 ועיין ובהמה, אדס שווין דבזה ~ימר אי~א ממרה,
 יתתג (בפ'בכתתמ

 מה~
 בזבחים הזבח ברכת ב~ל והשיגו דאדס, ל~ריפות דבהמהטריפו. בין לחלק דר~ה ט"ז) דין ~ירושין

 ב~ל קדמוהו כבר אבל ע''א) קטתתז(דף
 ~ויתת~

 בתרא בפרק
 ~משנהדיבמות

 דת~

 וראייתו ~אריךת מקומו כאן ואין ~ליו, עיין
 פרק בתוס' הוא דדין, מוחאדנתמזמזה

 א"~
 הנ''ל ~"ב) מ'תב (דף

מפור~
 בממוח ל~לק דיש ~ שם כתוב

 דבהמהי מוח לבין דאד~
 ~דף ~ם לוי מקשה שפיר ואתתכ~ קשה ובאדם רך הקרוםדבבה~ה

~''ה
 עת'ב~

 וזהו בבהמה, ומכ"ש חי ואינו דדין ~וחא מנתמזמ
ק"ו

 שאי~
 פירכאי ע~יו

~~~
 הזוהר דברי שהוצאתי עלי, בהשי~ו המתיר הרב שכתב
 ~ומד ו~דיין למותר אך דבריו עכ"ל~ וכו' ולמליצהלמשל

 הזו~ר דדברי היינו ~תבתו, כאשר הזוהר שפירוש במקומי,אני
 הלשון שכתב אלא לב, בלא אחת ש~ה לחיות דא''א קאמרלא

''ש~
 בעלמא'' למיקם יו~ל

 וכ~
 וכוונת~ו~

 ~ב' ביהוש~ כמ''~
 חיים עדיין שהממה א~''פ באיש, רוח ~וד קמה ולא לבבנווימס י"א~

וקיי~ים~
 וגדו~

 וי~מת בקרא~ כ'תה~ל''ז), (א' בשמואל מצינו מזו
 נבל את הת ויגף הימים כעשרת ויהי אחת'כ וכ.וב בקרבו,לבו

 ~את הקרא ~ל קהלת במדרש וכדאי~אוימת,

 ~''ו~
 אני דבר~י

 חי היה א~"כ בקרבו לבו וימת שנאמר מת הלב ו~ו', לביעם
 ב~למא לקיים יכול שאינו ה''פ, ע"כ אלא ימים' עשרת~וד
 שהיה בנבל שאמרינן כמו יוקם יומים או יום אםכי

 הול~
 וחסר

 פשוטו, מידי יוצא אינו שהקרא לומר נפשך ואם שמתי ה~שיריעד
 ממש, ~יתה שאינו ע"כ אלא ~דיין חי והא וימ~, אמר היכיא''כ
 ~של, רק שאינם בלב רבים דברים מכנה הקרא באמתכאשר
 והסירותי גבי ה') (סימן בת~ובתו מהר~'תא ה~און כתבוכאשר
 מונה אשר הפסוקים רבו כ~ו רבו ~ה ודוגמא האבן, לבאת

והול~
 הנ"ל~ קהלת במדרש וסופר

~~~יית~
 מקרא ~וציא שאין שכתב, הגאון ס~דיה ממרבינו
 שכתב חילוקים מארבע באחד א"כ אלא פשו~ומידי

 נמי דידן בנדון שםת י~ויין מכחישן, ~החוש מהן דאחתש~,
 מרבור'ק ~הרתתי הממפורםם הגאון העיד כ~שר מכחישוהחוש
 נמ~א רבות שפ~מים זר ולא ראו ו~ינינו הנ"ל בש~יםזלה"ה

 ~ילת הארכנו כאשרכן

 ~ה~~ו~~
 ה~ב"א שהזכיר למה דברינו לדמות בדבריו

 למופי ידי שמתי ותט'תז) תי"ד~תט"ו (סימןבתשובותיו
 וחובת מהראוי היה כאשר הזה בדבר לבבי עם כאשרלהשיב
 זה אין כי קנ~ורין, דברי לדבר אנכי דברים איש לא כיגברא,
 אשר ת''ח של דרכן זה אין אר~, דרך הלכות ~לא חסידיםמשנת
 לא כי חובליןי ולא בהלכה, לזה זה שמנעימין נועם קראתי.מיד
 להמעיין הרשב''א בנדון שם כי לדני, ~אוכלא אפילו לה~דידמיא
 את ששלחו ימ~אשם

 ~שו שלא ממה גדולות מדברת ל~ון לשונ~
 עשר שנים ו~ורה, חומר ושרה שאברהם אמרו כי ~''ז,טובדי
 יראה כאשר כאלו סיאצות ושאר מזלות עשר שנים הם ישרא~לשבטי

המעיי~
 מיוסדים ~יים אלקים דברי המה דברינו ~כן שםת

~~ 
 אדני

 והוא צדק, ואבניהאמת
 שו~

 חציו
 בח~

 לשון לשונו שחוט
 כדת לא אשר גדולות~דברת

 וכנימו~
 והזמה~ ב~י~ך

~~
 הראשון ~התירו ממקומו יצא שלא כדי המתיר,' הרב שכתב
 מלמטה העופות ש~יפותואומר~

 למ~~
 שהוציאו אחר

 המפרכס~, ההלטאה זנב כמו ב~למא פרכוס רק הוא ממנו~לב

והארי~
 שוס ואין ממש בהם אין דהדברים אף ~ליוי ו~יין כדרכו,

 לפרכוס, זה דבר לדמות המדרש בבית פה ו~צפ~ף כנף נודףאדם
ואל

 תה~
 פרכוס

 ק~ הדיו~
 מל~מ~ה הממעופף ה~וף לדממות ב~יני~,

למ~~
 ~וף גם מצינו שהרי המפרכסת, ההלטאה כזנב

 סעיף נתתח ~סימן י''ד ב~"ע מים פני~ל הנ~ב~
 ז'~

 ל~מטה ממלמ~לה או למעלה, ~למטה~~ים פני על שט אם
 וה~בן הקש ו~יד~

 אם ומכת'ש נפולהת איסור מכלל להוציאו סימןהוי
או מעופ~ העו~

 שקופ~
 פרק ב"מ ועיין חיות, סימן שהוא כנ"ד למ~לה ~למטה

 ק"ז (דףה~קבל
 ~"ב~

 הוה מבלבלו היתה דאווירא ~לולי ד~פשר
 ~ת ~ליו י~ויין סמתרי ליה בד~בדי יותרחי'

ד~~י~~~
 אבל החרשתי, אוסר היה הוא אם ואר~, שמים עלי
 להתיר, רוצה בעלמא דחויות שבדברים רואיאחרי

 מי במליןלעצור
 יוכ~

 דברי~ כי
 עליהן ~~יב מהצורך אין

 ב~דהתותשובתו

ו~~~
 הוא אני או~מר וכו', דק לא ז''ל דהש"ך המתיר~ הרב
 לו והיה ברשבת'א היטב דקדק שת'ך והרב דק,לא

 הוכח~
גמור~

 בו,
 דאלתת~

 בבירור ~ו ידוע אם בזהי~ הרשב''א יאמר ממה
 ~רי~ה והוא ממובהקים סי~ני~ בו לנו שיש יבתתח חיי.ה זושבהמה
 גםודאית,

 אי~
 בוודאי לו ידוע בעצמו המורה אם בזה להורות

 ל~ימר וליכא טריפה, והוא יב"ח שחייתה הבהמה היא~זאת
 כ~ו חייס דמי~וטי דמיעוטא הרשב''אלדעת

 שתיר~
 המהרשת'ל,

 הרשב"א, זה דחה~כבר
 מד~

 מן שהוא ג'תכ איוב גבי משני
 ~הוא הרשב''א לד~ת אנפשיה ומוקי דחק ~ת'פ וצ'תלהמיעוטי,

 נד~ו ובזה חז'תלת דברי להכחיש שלא אותו ומטריפין נס~"פ
 א~רינן לא דודאי ני~ים, למעשה דל'תח שהביא ראיותיו כלג~כ

 ניסים~מ~שה
 א~

 לנו שידו~ כגון אחר, ב~נין דא''א היכא
 דא''א במקום או יב''ח שחיתה הטריפה הבהמה היא שזאתבודאי
 בהם~ טעות שום ~למי~לי דליכא כגון נינהו, שיקרא סהדאלומר

 כ~~ להמצא הוא הנמנע דמן סברתו לפי זהכל

~~~
 אממרינן לא בוודאי ואזי כ~, ס~מצא הפוסקים לדעת לדעתינו,

 את'כ אלא הם, ומוטעים נינהו שיקרא סהדי תיכף,כ"כ
 המורהת ~יני וראות ה~נין לפי והכל עוד, לדבר רגליםיש

 ~כ"פ שהרי דברינו, לדחות בזה אין הש"ך~ דברי דדחי דאף~ת~,
 שכתב מהרש'תל ולדעת דחויה, יתרת, בין זהחילוק

 ואין טריפה שהוא א~'תפ חיי~ דמי~וטא עיקר הואראשון תירו~
 בא~ר הוא, נס ש~''פ הש''ך דברי שהבאתי ו~מה יתרת, ביןחילוק

שתירו~
 דא~כ מט~ם הר~ב"א אותו דחה מהרש''ל שתפס זה

 אין שוב ~ שם שכתב מה ~ם ומעתה מאיובי הש~ס מקשהמאי
 הם, הבאי דברי עכ''לי שם מצוי שיהיה החתול לענין צריכיןאנו

 גו~א שהמורה כ~ון ~הדי צריכים אין אם יאמר מהדמ"מ

~ת

~ ~  ~~ו~ת ~~ ~~~ ו~~ו~~ ~ ~י~~ 
 ~~ו~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~ו~~

 ו~~~תתי ~~ו~"~~~
 ~~ו~ ~~י~~ ~~ ~י~~ ו~ו~~ו~ ~~~~י~ ~~

 ~~י~ת

 ו~יית ~~~~י ~~ו ~~די ~י~~ ~~ו ~י ~ו~ו~~



~ ~ ~ ~

~ו~ת
~~~~~~ ~~~~ ~ 

~ ~ ~~~  צריכין בוודאי לב, שם היה שלא ורואה גביו על שם~ומד
 מן שהוא לסברתו ואף בחתולת לתלות יש אא''כ להטריףאנו

הנמנ~
 דמיעו~א המהרשת'ל של תירוצו לומר צריכין לב, בלי להמצא

 שהיתה או חייס,הס
 חו~

 גוונא בשום או הש''ך, כדעת לטבע
 תוס' כמ''ש הטבע עכשיו שנשתנו כגוןאחריתא

 פ~
 אלו

 ד' סעיף קנ"ו ~םימן באה"ע ועיין וורדא,~נין טריפו~

 בהג"ה~
 אבל

 שנמצא הפוסקים, דברי שהבאנו מה כפי ובפרט להכשיר,חלילה
 הנמנ~ת מן ואינו לב בלא כך~~מים

~~~~
 ~ליו במפקחין החוטם עד דבודקין הא המתיר, הרב
 אינו הוא הגל,את

 ~משום~
 בחוטמא, הוא ~יותו דעיקר

 מ.וך ניכר. דהנשימה משוסאלא
 החוט~

 אף הלב, מן יותר
 חי,תדהלב

 מ'ת~
 החוטם, ~מתוך בו ניכר~ הנשימה אין

 ונחו שהוא, כל זיז אפילו ממקומם זזים אינם דבריכוונתות .ור~ עת'~
 ארבע גביעל

 אמו~
ת הר~ב"ם בפירוש הלכה של ~  

ו~~
 בענין לפקפק ~ר~ה מה גם וזת'ל~ המ.יר הרב שכתב

נאמנו~
 שכבר במה השיב די שיש להבין קל הריבה,

 דיש לכתוב שהוסיף מה אמנס וכו', הק~רה ~תשו~תיכתבתי
 בת שהיא מחמ. יותרלהאמינה

 ב~~
 כל שאמרו וכמו הבית

 בכאן, ממקום לו אין עכתתד, מפקיד ובניו אש.ו דע. עלהמפקיד
 לחזור ~נ~קד שדרך ה~מ~קיד יודעדהתם

 ןולמסרו~
 ~לאשתו

 המ~ויים ולקיטו ל~כירו אף אלא בלבד לבד ובניו לאשתו ולאובניו,
 וכל בביתו,ת~יד

 ~אשר~
 ובניו, א~תו כדין דינם בידם נותן לו יש

 הנאמנות~ לענין השומרים בדין ~חלק אתה הרי כדבריוואם
 שולחנו על הסמוך בנו ~תי העירוב זיכוי מדין שהביא מהגם
 בנו שיהא רוצה אדם וכיוכו',

 ע~ הסמו~
 שלו ~ל נא~ן שול~נו

 המתיר~ הרב עכ"ל ~מנו,יותר

~~~~~~
 וזת'ל בת~ובתי שכתבתי מה פקיחין בעיני יראה

~ 
 איברא

 בודאי אומרת הריבהאם
~~ 

 ועיניה ידה זזה

מהתרנ~ו~
 חסר שהיתה בודאי ויודעת

~ 
 ה~תול, א~לה ולא

 ~ידה שהיתה כיון להכחישה ואומד סברא מכח להקל שאיןפשוט
 אחד ד~ד דטעם דסתתל דלממאן ולומר ~לפקפק ו~ין נאממנתתבודאי
 כממתתש ממיגו ליכא וכאן ממיגו, ממכח בידו שהוא כל נא~ןהוא
 סהדי דאנן כיון עדים, ב~קום כמגו דהוה גם ואף המתיר,הרב
 לגמרי, נטול הלב להיות הדרך~אין

 מ"~
 לסממוך בידינו אין

 הטעם דעיקר פסקו, וסיי~ו הראת'ש דהא זה, מטעםו~תיר
 כבעליס דהוי מטעס נאמן, בידו שהואדכל

 שנאמני~
 שלהם, על

 ~סימן הנזקין ~פ'כמבואר
 י''~~

 ~~~ר~כ~ בקי~ושין האומר ו~פרק
 לפי התרנ~ולת ב~לת בת היא שהריבה כיון אחרת, ועודזא. בידהת שהיה סמה'תט נאמנת הריבה ג'תכ ובנת'ד תקכ''~~,סי'

 הבעלים כמו דהיא דנאמנת, מודו כ"ע ~א~, ~וןמשמעות
 ~בתתמ וכדאמרינןעצמם,

 ד~
 לת'ו

 ע''א~
 דעת על המפקיד כל

 שס''ו סימן ~את'ח ~ירוב לענין קיית'ל והכי מפקיד, ובניואשתו
~עיף

 י'~
 מכחישה, שאמה ואף אביהם, שולחן על הסמוכין בבניו

 דלמא והספק האומד פי על רק בודאי מכחיש.ה ~ינהממתתמ
 אם א~ן הריבהת של ודאי מידי מוציא ספק ואין ה~תול,אכלה
 שהחתול ראתה שלא הריבה ש~מרה רק עין, בהע~ת הדברהיה

ת  ~~ו~ ~~ו~~ ~ו~ ~~ו~ ~י~~ ~~ו~ ומ~~~~~~
 ~~יו~ת

 ~ו~~
~"~~

 ~תת~~

 לשוני, עתתכ דה.ירא,~ כחו דעדיף נראה ~מתיר, הרב כלשוןאכלה,
 באריכותת לשוניוהעתקתי

 שלא לב, ישרי כל לעיני להראות כדי הראשונות על~~~ת~
 כלל בד~ריעיין

 וכת~
 ~וונתי דעיקר דבעי, מאי מדנפשיה

 שבידו מי דאין ד~"ל למאן אפילו לכ''ע, נאמנת דהריבהבהחלט
 דנאמנת מודו כ"ע בנ"ד אפ'תה מיגו, ליכו וכאן מגו מכח אלאנאממן

הואיל
 והי~

 גופא~ כב~ים והוי הבית ב~לת בת

~~~~
 דברים עצמה, מהיא נאמנת, יותר הריבה תהא דאיך
 של בצ~קתה דהא כלל, שחר להם איןהללו

 ו~לל, כלל לב שס היה שלא בוודאי אומרת דהיאדאתעלין, הריב~
 הריבה ואם לב, חסר היתה התרנגולת אם כי הלב נאבדובוודאי~לא

 בוודאי האומד, ממכח רק הלב התתול דאכלה בוודאי מכחישהאינה
 בזה והארי~ות וודאי ~ידי מו~יא ספק אין כי נאמנת,הריבה
הוא

 א~
 וראה בתשובתי, לתתא ודנחתין ~~ילא דסלקין למותרת

 וודאי ~תיר צד שום היה ואלו עממדי,ת שהדין ~ימנאבראיה
 כחא כי ותמה, שלימה ע~ידו' ע~דת למיעבד דאפשר טצדקיכל

 על ~סה והתורה לאיסור, הוראה איכא ומי עדיף,דהתירא
 ישראל, שלמממונן

 דע"ז ב' פרק סוף ערוך תלמוד הירושלמי ו~~

 קומי אמר אבא בר נתןוז''ל~
 שמוא~~

 עוברי בין מפרשה אנא ידע
 דגים עוברי טהורין, דגים לעוברי ט~איםדגים

 טמאי~
 עגולין,

 אסמר סל~יתא, הדא ליה אחוי ארוכין, טהורים דגיםעוברי
 ~מא, טהור על דאמרת ~לי ביש לא אתתל טמא, ליה א~מר ממהו,כזה לי~

 איסור שיש הרי עכ'תלת ~הור ~מא על דאמר סופך עלאלא
 כן על האיסור~ את ~תיר שאסור כשם המותר את לאסורבדבר
 שום ימ~א המצא אולי דהתירא צדדים וצידי הצדדים כל עלחזרתי
 א~ד צד שום לידי דאתי מ~אתי ולא יג~י אבל להתירא,סניף
 כמבואר הדבר, יקום עדים שנים פי על ובפר~ות הי.ר, לימצאממאלף
 דהר''י ובשעריו הנ"ל, מרובעות אותיות דפוס ~רשב"א בשםלעיל

 יומא וכל שותים אנו ~ימיהם אשר .תתה, ~~ל דהואמרבור'ק
 עליהןת סומכין ישראל כל ועיני שכי~, מדרשא בישמעתתייהו

 אחר הנ~רריס והמדינות הקהלות וכל לתלמידיי ~ני אומרכן
דס~לי

 ~ל~
 י~נו

 בה ~פוך לפקיד~ת ממפקידי ת~קידי ~~
 כל לעיני כשמש ברור הדבר כי שהוא~ כל זיז ממ~נה תזוז ולאבה ו~פו~

 רק זאת, כתבתי אבא בי. ~לכבוד ולא לכבודי ולארואינו,
 ו~ושה ~מ~ווה הריני דאוריי.א איסור מאיםורא ולאפרושיהאמת לאהב~

 היום~ ו~ובו. גבראחובות
 בתורתיך עיני ג"ל אייר חתתי טוב כי בו שנכפל יום הזההיום

 ה' שנתלמבי'תא
~~~~ 

 הנובר~ פה לפ'תק

 ~~נ~יי~ ~~~~~ו~
~ ~תת~~~ו~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~
 דוד ~ל~ל

 ד~
 י'תג~

 נסמ~א ולא אווזא בר שנשחט נשא~י,
 ליפ~ן מותתה הרב מן מכתב הגיעני ~ שם טרפתית לב,בתוכו

אבד'תק
 קובלענ~

 וזתתל והמדינה
 שו''ת והוא נושן ישן ספר ומצאתי ~

 בעםקי בו מצאתי וחדוש ~ זרוע אור י~חק בהג''מ חיים רבינושל

ת ~

 ~תת~ ~ותת~ ~יתת~ ~~~ מ~~ ~~~י~'"~ ~~ ~~~ו~י~ ~~ ~~ו~

 ~~~תת~ו~ו~
 ~~~י~~ ~~תת~ ~~~~ ~~יי~י

 ~~ית ~~ת

 ~~תת~~
~~~י~ו ~~~~~י~

 ~ו~
ת ~י" ~ ~ ~  



~

~  

~  

~  

~~ת
 ~ ~~מ~ ~~~~

~ 
 גאוני בו שמחו~יןבהשאלה ~ ~~ ~

 אר~
 לב, בה נמצא שלא בתרנגולת

והורה
 שהתרנגו~

 י'"ז א' מיום ~ריפהת
 סיו~

 תפג''לת

 בי~ם מהרד'"א ספר~~"~
 ד~

 מעשה כהאי אירע בפראג ~ ע''ה
 דאק~יר משה ר'באלמנת

 בתרנגו~
 ופתחוה פ~ומה אחת

 הקור~בון רק נרקבו מעיים הבני גס ואף וכבדתתת ~לב חסרהוהיתה
 והטרפתיהת חסרון בלי שלםהיה

~~
 כ''ח ~ קמ''ו דף

 ~ב~
 מק''ק מתלמידי כתב אלי הגיע תפ"'ח

 תרנ~ולת שנשח~ה העבר, בעיוה"כ שם אירע דמעשהנ"~,
 ~''כ והטרי~וה לב בה סממ~אולא

 ב~שובתי~ הממבוארי~ ~ט~ממי~ ~''~
 על נפל או השולחן על נאבד פן שחפשוהו המעשה היה שםוגם

האר~
 וא~רו, קאו החיפוש כל ואחר כ~ים, או נמיה קספו או

 שחסרת הגם הלב נאבדלא

 שנמצא מה ילפינן, ~חידושי ו~דש, ראה כזה שם~~~'
 ושם מספיק, הפירוש עם מחדש שנדפס ~וךב~לחן

 דלתות ושלוש שנים רואה והייתי ממנ~ובא הלוי אריה ~ורהמחבר
 שראיתי מפני וז""ל~ בי'"ד מ"ב) (בסי" שהביא מה ראיתיומ~אתי
 ראיתי לב~ בלי ~חיו~ לב''ח שא""א באומרם חז'"ל, ~"דמל~י~ים
 ושמע ~ וז"ל ח"ג נכון גורן ס' הביאם ארי~טו דברי~עתיק
 אדם ~ל הלב את ממעטת הדאגה כי רבו, מאריסטואלכסנדר
 מה בהמה מקצת ו~ח הדבר, אמי~ת על ~עמיד ורצהומ~לתו~
 רבים ימים במשמר אותה ואםר בטבעו, האדם אל דומהשהוא

 ~תבמחשכים
~ 

 חיותה, כדי המזון ממן
 ואח"~

 ושחטוה, הוציאוה
 לבהונמצא

 שכ~
 ~כ"'לת וב~שנתם, ב~ם שבחר ברוך ע''כ~ ונמס,

 ו' יו~~יו~
 י"~

 ~~ומ
 ת~~~~

 ~~~ו י~~~ ~~ ~כ~~' ורו~ ~~ו~~ ~~~ו~ו~
 ~~י~~" ~~

 ~~י~ו~י~ ~~י~י~ ~~~~~י~ ~~~ו~~ת ~~ו~~ו~י~
 ~~ו~~ת

 ~~ו~~ת ~~~~~ ~~י~~~~~~
 ~תת~

 ~תתו ~~ו~י ~~ו'

~~~ו~~~ת ~~~ו~
 ~~~ו~י~ת ~~~ ~~~~י~ ~ו~~

~~ ~~ 
 ~~ו~~ת ~~י

 ~ו~ ~ו~ר''~ ו~~ו~~ ~רו~~ ~~~רי~~''~
 ~~ו

 ~~ו~~י י~~

~~~~
 וי~דיל מעוזו שלוות יעמיד ית~יד מ~ונה, ~לשוכן רנה, עלות
 ~ורתו כבוד כ~איאדיר

 ויארי~
 הוא מ~~תו על י~מים

 אמןת ישראל, כל בקרבובניו

~~~~~
 המפואר להדיין שאלך עלי גזר ושם הגיעוני, קד~ו

מוהר"ר
 ~לב מחסר הדין להעתיק ס~""ל~ וואל~

 כ.וב ומ~אתי עשיתי וכן מפרא~~ מהר"ל הגאון בשם הגליוןעל
 מפראג ליב מהור""ר כבוד הגאון ~ני בא שמעשה בקבלה, יש ~ז''ל

 דודאי ממטעם ו~כשירה לב~ת היה ולא א~ת תרס~ולת ~ניושהובא
 הוי לב, לה היה שלא דא~ל"כ ה~חיטה, לאחר ונאבד לב לההיה

 אפשר שאידבר
~ 

 הגהת עכ'"ל ~~ת, ר~ע אפילו לחיות

 ~ייו~י
~"~~ 

 ו~יימ ~~~~~~ו~~ת
 ~~י ~~~ ~~ו"~

~ו~ו~יות ~~ו~ ~~י~~

~~~
 על א~ד פעם פעמים, ראיתי

 ש""~
 הנ"'ל הדיין אבי של

 הנ''ל הדיין לי הראה ועוד הנ''ל, אביו ידמכתב
 ~רוךשלחן

 י~~
 מופלג אחד למדן מן ידו תחת שיש

 מאר~ין~ש~ערין שמואל ר" ושמו בתורה גדול מפורסם היהאשר
ז""ל,

 וה~
 הדיין לי ואמר בזה, נכתוב כאשר במלה מלה ~""כ כתוב

 חיים ר' ה~און את שימש אנ~שיל ר' שזה לו, הגיד שאב~והנ"ל
 ~""כ נזדמן ובפניו ורנקפורט, בק"ק אב'"ד שהיהכהן

 שא~
 כזאת

 להיתר, הורה פאס מענדלי ר" הגאון~ וגם להיתר, ~"כו~ורה
 ו~א~תוב נר""ו ה~און מ"ו אדוני בשלום עבורו שאפרוס מאתיתובקש

 ממש~מות זאת כל א.לו

~~~~
 פניו, ~והר זוהר מול אל ו~שתחוה ואקוד למילין קנ~י אתן

 ~לום בשים ואצא מ''ו אדוני כבוד כסא רגליו עפרואלחוך
 ב~מא ושותה רגליו בעפר המתאבק תלמידו כ"'דמאה'ת

 דבריו א~
הקדושיסת

 ~~~~י~~י~~~
 מהור"ר המלך ~תן ה~ריף המופלג הרב נא~ני לאהובי רבו~לום

~~~~
 ומופלג המופלא הרבני ולבנו פרידבורג, דק"ק אב''ד נר"'ו

מוהר"ר
 י~~

ת נר'יו ~  

~ ~ ~

 ומשקל יהיב מיהב יהבית, כתבית אנא לנפשי, אומריס רבים
 אדירים במים לצלול צלותא, דבעי בשמעתא ומטרח שקילליו
 רך רכה אמירה אומר, מהו ממיא וחכימי מיא, דרדיפאהיכא
 בדבר מתהנדזין התלמידים אשר הדין, חיקור וחקירה לדרישהוטוב
 אם מרובה, הפסד ב~מקום דמקילן בישראל נתפש~ה אשרהלכה,
 נחית חד חד הנפשות, מכסות בתר אזלינן אי ~בים מגיע~הפסד

ונח~

 לכל מ~י~ ואינו נכון גורן הגרנות, בבית וחו~ין התיומת,

אח~
 ממגיע ואינו שיער, בנפשו חד כל כי מרובה, הפסד שיעור ואחד

 תרנגולת של וכפיד קלניתא, דצפירתא וכביעתא וכפול כזית אםכי
 ואם מע~,מ~ט

 כ~
 שיעור דו~ה אינו אסתכל,, בדידיה ואחד אחד

 ~ן יותר לאחד המשא קשה כי להקל, אין כן ואם מרובה,הפסד
 מרובה, הפסד שיעור לו אין מהנה, אחד בעש~ותה ויחידהשנים,
 ני~א איאו

 דמצ~ר~
 א~ד א~ל אל לחבר החלקים כל

 גוד להיו~
 וחביט אסיק וגודאחית

 ולבי~
 שהונחה כמי וקלוט יחד השי~ורים

 הפסד והוי קחסר מ~ונם כי אזלינן, ממון ובתר מ~טרפין,בסל
מרובה,

 ~וי~
 מרובה הפסד נעשה לא כי מדמינן וכיחידים ~קל

 מזכיר ויחיד ~חיד,בכלל
 בשא~

 זהו וק~ולו כהוגן, שואל ~יות
 ויאכל~יקונו,

 ה~
 גברי ובין נפשו, ~ובע שאוכל כצדיק וחדי

לגברי
 נתחל~ ל~

 מעו~ו ~יות
 חל~

 בחדא ורבים יחיד כי ~רובין,
 ~חתינהו,מ~תא

 ובדיממו~
 ~ממממון ל~י שייממינן ובדניזק הממהת אחד

ת ~

 ~~''~ ~ ~~~ו~ ~~~ו~~
 ~~י ~~ ~~י ~~ו~~ת

 ~''~ יו~~
 ~~ו'

~~ו~י~ו
 ~~ו ~~~

 ~~ו~~ת ~~י ~~ ~~
 ו~ו~ד ~~~י~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~

 ~~~ו~~~ו~~'
 ~~~ו~~~,

~~ 
 ~ו~ ~ו~~~~ ~~~~י~' ~~~ ~~ית

 ~~"ו
~~~~ 

~~~~~~~~ 
 י~~~ת

 ~~ייוי ~~~~~ו~~ ~~~~ ו~~~



~

~  ~  

~  

~~~ת
~~~~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~ ~~  הקו~ים א. ולבא'"ר דעתי לחוות פני את וחלו ממח~ר~ת חיסוראאשר
כל

 ~וקו~ קו~
 איך נוהג, מנהגו כי ~ולם הליכות הכות של ותילין

~תנה~
 מ~יןת ו~לכה מורינן,ת או~וי איך זה דין לפנינו שבא מורה

 ליה, חשבינן מרובה כהפסד אי דינא, ~אי דיינא נידייניהוהיכי
 צרור צרורות היזק ניכר והזיקא היזיקא וברי ממון בתרדאזלינן
 נפשות בתר אזלינן אי או מצרפן, בכלי וחופן בחפסיוואסף

 מונח דגבראוא~רקפתא
 ורבי~

 איסור איםורא,
 כו~

 ואיסור
 לשאול זוטי וקבא רבא קבאוקמגנדר מוסי~

 שא~
 במלאכה, ~מו בבעלים

 ~ול פורק ופריקה טעינה עלו קיבל יחיד וטענות יחידאהתספורת
 ~פסד מכרגיה מריה ודפריק אחוה ד~ענו אילני תחות חבירומן

 חשבינן מו~ט כהפםד וחד חד ולכלמרובה,
~ 

 ~ל וחומריה ויצא
 היחיד דרך בה נלך אשר הדרך לנו ~ורות חיים אנו ומפיוראשות
 טובה גדושה במדה כפול השממים מן יהיה ~וש~רו הרבים, דרךאו

 וםפל~ קפל מל~עלהורחבה

 יראוני וכאשר ולרבים ליחיד תשובה ~ורות דוד בא הנה ~ת~~~~
 מקום מכל צד, מכל ממו~נה אני שאין אעפ''י השמיםמן

 בברור הנר לאור ~דוק כהה יד ידי הש~ת כפי ומשיביןלמידין
 בחורין ולבדוק חילא, דבני חמירא כל ולבאר לאורייתא, חילאחיל

 שורת שורי שורי ~יא וקיימי דקוו היכא ונעיצין חריציןובסדקין
 ידרושון יום יום יומא ואדכי ויאה, נאה בפירקא לדרוש היכאהדין
 ופרוטה ודנקא ~יםור הוראה איכא ומי ~בר, הורה ~ומרולילה
 ליה כדאית למר וגרסי, דדייקי דינא בי בתר לדינא ועוכלאו.ומן
 מרובה, ~פסד מגיע ו~ינו בפרטן ליה כדאיתולמר

 הפרט על ממוסיף וכלל ממרובה הפסד מוצאאתה ובכל~
 אשר הכף ~ל משקה ככונס בדיופא ומעלין מהדדי ינקיויונקתת ~ו~ ועוללו~

 ז'המצטרפין
 ישרא~ פזו~

 פני את וי~ן אחדת בלב ישראל ויחן
 מזר~ פסיהעי'ר

 אח.ת בבת הבא איסור אסורים, ממתיר א'ומר
 זכותייהו דנפישי רבים ושאני לקר~ים, נקרע אינו דרבים דיןופסק

 לכף ולהכרי~לדין
 זכו~

 בהיתרת י~א הדבר להיות

~~~~~~
 אינו ומממונם ליה דיינינן דכיחידים לאסור נראה היה
 וראי~פלטת

 דב''ממ ממרדכי בהגהת דאי~א ~הא לזה
 יש וז''ל~ ט') (סעיף ~ם ובשו~ע ר"ד) (סימן בטוח"מ בב"יהובא
 יכולים אינס מתנה לו ליתן אחד לאדם אממרו רבים שאם שאומרמי

 ~כ''לת ~ועט ~בר אם כי ואחד אחד כל ~~ל ~~יע שאינו תפניגם ~ וז''ל הסמ''ע שם וכ.ב עכ"לת מרובה מתנה היא אם א~ילולחזור

הרי
 דמ~~

 דאיתא מהא ראיה ועוד מחו~יםת ו~ופין נפשו. ~י
 בפרוטה בני ~ני בנותיך שתי רבא בעי ע''ב) ז' (דףבקידושין
 בתר דילמא או ממונאת איכא והא אזלינן ומקבל נותן בתרמהו,
 דאורייתא, תיקו ככל להחמיר וקיי'יל .יקו~ ליכא, והא אזלינןדידהו
 ~מפסיד ו~ד ~ד כל דבתר לוממר לה~~יר נעביד אנן ~ףוא''כ

 מרובהת הפסד ליכא ו~ד חד כל ו~בי אזלינן,ממונא

~~~~~
 ואולי, האי כולי ראיה משם דאין יראה שפיר ~יין כד

 דאיתאדמהא
 ב~ו'"~

 (סי'
 ר"ד~

 ט~~א דהתם י"ל
 שם כמ''ש עיקר והוא איכא נ~יאחרינא

 ה~מ''~
 י''ד) (בס''ק

 נכון דהתם ועוד יע""ש, הרבים בו יחזרו שלא ד~תו דס~כהמש~ום
 דקידושין מהאי ~ם צדקת ~~ם הן להיו~ דבורם ~ייםלה~מיר
 דאוריי.אי תיקו ~כל לה~~מיר ראוי ה.~ דודאי כלל ראיהאין

 לג~ריי מותר הדין עפ''י מרובה בהפסד מקילין דאנו בהאמשא"כ
 כתבתי לפ~מים ~ וז''ל ח~את .ור. לספר בהקדמתו רמ"'אוכמ"'ש
 והוא שבת, כבוד ~ו חשוב בדבר ~ני או מרובה בהפסד~קל

 ~ליבא הוא ~מור היתר כי נ''ל היה המקוממות באותם כימטעם
 וצורך דחק ובמקום בדבר החמירו ז''ל שהאחרונים רקדהלכ.א,

 להקל ראוי כה''ג דכל מינה ודון עכ''לת דינו על הדבר לה~~ידיש
 מהיזיקא דרבים היזיקא ~ל יותר לחוס ראוי ואדרבאבספיקייהו
 דקתני בור גבי מ''ש ~~ב), כ''ד (דף דב''ב בש''ס וכדמ~ינודיחיד,

קוצ~
 דקתני הכא ומ''ש דמים, ונותן

 קוצ~
 א''ר דמים, סותן ואינו

 דיל~א קושיא מאי חמימי, ולא קרירי לא שותפי דבי קידראכהנא
 אע"ג וכו'~ איתממר אי אלא די~יד, מהזיקא דרבים הזיקאשאני

 דרבים, הזיקא שאני ודלמא ספק דרך רק קאממר לאדהש''ס
 דיחידת מהזיקא ח~ור דרבים דהזיקא בש"ס כן פעמיס כמהמציסו מ''~

 במועד, הרבים צרכי כל דעושין קטן מו~ד ריש במתניתיןוכדאיתא
 מרוביןת שהן אף יחיד בצרכימשא''כ

~~~~~~
 דע''ז בפ''ק איתא לזה

 (ד~
 ~וכרים אין ע''א), ט"ז

 וכן לרבים, נזק בו שיש דבר וכל ואריות דוביםלהם
 בר''ה מתכת של ג~לת מכבין שמואל א~ ע"א) מ''ב (דףבשבת
 ודילמא ~בי השולח פרק בר''ן ו~יין יע''ש, רבים בו יזוקו שלאבשביל
 (דף השוחט פרק הרשב''א ובחידושי ליה, אקנואקנויי

 ~כממה תוחלת בםפר כתב וכן אממת,ת שהס בש"ס ודילמאהרבה די~ ל''ד~
 ל"~(דף

 מ''ג)~ כלל

~~~
 ראיו~ הני כל לדחות דין לבעל מקום דיש

 דהתם ולו~ר,
 חמור רבים היזק דודאי נ~שות, וסכנת בהיזקק~י

 היזק ויחיד י~יד כל רביםשמזיק כיו~
 גדו~

 היזק שהוא בנ''ד משא''כ
 עיקר ~מ''ממ מרובהת הפםד כדי ממגיע אינו ואחד א~ד לכלממון
 ~סה שהתורה ~טעם הוא מרובה, דהפםד זה הי.ר ~לממטרין
 גדול לחשבון מצטרף ופרוטה ~רוטה וכל ישראל, של ממונםעל

 ע''א) ל''ט (דף בקלפי טרף פרק ריש ביומא וכדאיתא הזה,~שריון
 ה.ורה דזהב, ונעבדיה דכםף ונעבדיה היהת אשכרוע שלקלפי
 (מ""ד דף ביומא שם וגם ישראל, של ממונם ~ל~סה

 ע''ב~

 בכל
 של מממונם על חסה התורה מ''ט וכו' כםף בשל חותה היהיום

 בר''ה הוא וכןישראל,
 ד~ ~

 ובמנחות ~''א כ''ז
~ 

 ע''ב) פ"'ו (דף
 של מממונם על חסהדהתורה

 ישרא~
 ולכל שנו דבציבור אף הרי

 ממונם ~ל חסה דהתורה אמרינן אפ~ה מועט, דבר ~גיע ואחדאחד
 ~רק פ'"ב דבתממיד ואף מדול, לחשבון שממצטרפין בכללן ישראל~ל

 רבא ואממר זהב, של בכוס התמיד את השקוראוהו,
 משו~

 עניות דאין
 ~' ~~ף דחולין בש''ס וכן ~ני) בציבור אין ~כי ~שירותב~קום

ע""ב~

 ובתוס'
~~ 

 ~ל ~~ה ~ה.ורה בכה''ג אממרינן לא ד~עממים
 אחת בתשובה הארכ.י כבר מ''מ ישראל, שלממונם

 בח~

 י''ד
 והוכחתי כסף,ת של ק~ין שעושין הגבאים ב~נין ~ ט"'ז)(סימן
 וזה יע"'ש, ומממונם הציבור על ~םה התורה דסובר כמאןדה~תא
 הרי א"'כ ממרובה, בה~סד מקילין שאנו הטעם ויסוד מקורהוא
 מרובה, הפסד כדי אחד לכל מגיע שאינו אף דידן דבנדון~דיא
 משום מקי~ן אנו מרובה הפסד הוא יחד שב~ירוף הואילממ''מ

 של ממ~ונם על חסהדהתורה
 ישרא~

 מטרין עיקר לידע .רצה (ואם
 מרובה, הפסד מיקרי כמה ~י~ורין דבריך ליתן מרובה הפםדשל
 םלע פחתה אביי אממר ד"'ה בתוס' ~"'א) נ'"ב ~דף ב''ממ ב~ס"עי'
 ~פםד ולא ח~~ו מרובה ד~פסד שרי מאי~ר פחות אבלוכו",

 ממרובה ממי~רי ד~איסר מזה ל~ון יש הרי וכו",~ועט
 ~''ש~

~~ 

ת ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~י~ו
 ~~~~~ יו~~~ ~~~ ~ו~

 י''~~ת

~י
~~~~~~~ ~~~ ~~ 

ת ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~

~~  

~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~  

~

~  ~  

~ ~ ~

 וביומא א') משנה (פ"ב בשקלים דאיתא מהא לדבר זכר יש

(ד~
 ובב''מ ע"א) ס"ה

 (ד~
 שש~לו העיר בני ע"א), נ"ח

 לאו ואם לגזברין, נשבעין וכו' שאבדו או ונגנבו שקליהםאת
 אף הרי ע"כ, תחתיהם שוקלין העיר ובני העיר לבנינשבעין
 ואיך פרו~ה משוה לפחות נזקקין ב"ד ואין נשבעין דאיןדקיי''ל
 כרוטה, שוה וחד חד לכל ~גיע אינו הא עליהס לישבענזקקים
 כיון וד~יאלא

 שב~ירו~
 עליהם, לישבע נזקקין תביעה כדי הוא יחד

 מכולם פרוטה יוחנן א''ר ע''א) ל''ח דף (כ''ה בשבועותועיין
 וה' ד' שנגח שור ריש בב''ק ועיין יע"ש,מצ~רפת

 (ד~
 ע"א) מ'

 ביצה במס' ועיין יע"ש, שותפים שני של שור~בי
 ל''~ (ד~

 ע"א)
 חיוב ~נין זו בסוגיא עיי''ש דהפקירא או נינהו דשותפי ביראגבי

 דאיתא להא דידן נדון לדמות יש אם פה פתחון יש ועדייןהקלבוןי
 פסחיםבמסכת

 (ד~
 ובכתובות ע''א) י'

 (ד~
 שני ~בי ע''א) כ''ז

 ד"ה אחת בבת דנשאל יוחנן ר' ואיתימא רבא דמסיקשבילין,
 עליו לישאל בבא אלא נחלקו לא טהורין, ד"ה זה אחר בזהטסמאין,
 זה אחר ~ה ליה מדמי ומר אחת לב. ליה מדמי מר חבירו,תועל

 ודאי אחת בבת לישאל באו דאם לומר יש בנ''ד אף וא''כיע''ש,
 זה, אחר זה ובשואלין צירו~, ע''י מרובה הפסד והוי יחדמ~~רפין
 ובשואל ~רובה' הפ~ד הוי לא דידיה דל~בי כיון אחד לכלאסרינן
 כ~ואל הוי אי שבילין דב" כהא שנויה בממחלוקת חבירו ועל~ליו
 יוסי כר' דהלכה שם דקיי"ל מה ולפי זה, אחר בזה או אחתבבת
 הוי בנ''ד ה"ה כן אם ~מאים, ושניהן אחת בבת כשואלדהוי
 דהתם ולוממר לחלק דין לבעל מקום דיש ואף אח~, בבתכשואל
 ~מאים ושתיהם אחת בבת כשואל דהוי לומר ~חמירהולכין

 הכאי אמרינן לא לקולא שלפנינו בנידוןמשא"כ
 להקל, שומעין כה"ג דכל הוכחנו דכבר תברא לא הא משום~~

 מותר הדין עפ"י הוא מרובה בהפסד שמתירין מה דכלכיון
 ממרווחת, והלכה אחת, בבת כשואל הוי בנ''ד עכ''פ א''כלגמרי,
 כ''ד מרקחת, מעשה לאחת~ עד ונחת בשובה ניצחת,בתשובה
 השחת, יראה שלא עלינו י~ן וה' לש~ת, כקוצר וקציר בספיחהכותב
 שמחו.~ ושובע הימים כל טוב להיות ואנחות, מיגון אותנוויציל
 לאילן ר''ה ב' יוםהיום

~~ 
 לפ''קת רצון

 ~ו~~~~~~ ~~~~~ו~
 י~"~ ~~~~ ~~~ ~~~~ו~~

 ~' ~' יו~~יו~
 ~''~ ~~ ~~"~ ~~~~~~ ~~~ ~יו~

 ~ר~ני

~~~~~
 בענין בבעלים, שאלה דוד נשאל

 מח~
 תחובה שנמ~את

 מצד לקיבה סמוך הקיבה מן היוצא במעי ~ברמ~בר
 והיה אצבעות, וארבע ש~ה כמואקשתא

 המח~
 בחלב קצת מכוסה

 כשרה בהמה אותה אם לו להורות השואל ובא המעי, אותו גבי~על
 ליחיד תשובה להורות ועניתי אממר.י השא~, תורף ע'"כ ~ריפה,או

ולרבים,
 ויערו~

 וכרביביםת כ~ל אמרתי ויזל לקחי כמ~ר

ת ~

 ~~~ ~ו~ ~~~"~ ~יו~י ~~~ ~~ו~ ~~~ ~~ ~י~~
 ו~ו ~ו"~ת

 ~~ו~ ~~~ ו~~~ו~ ~''~~~ ~י~~ ~~''~ י~~~ ~~ו~ ~~ו''~ ~~י~ו~~~~~
 ~~י~ו ~~ ~~ ~~~י~י~~~

 ~ו~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~י~ ו~ו ~~~~ת ~~~ו~
 ו~~וו ~''ו~ת ~~י~ו ~יו~~~ י~~~~~

~"~~ 
 ~~~~ו~יו

 ~~י~ו ~יו~~~
 ~~י~~"~

 ~"ו~ת
 ו~"~

ת ~~~~~ י~ ~~~' ~ ~  

 ~"~ ~~י~~ ~~~~י ~ו~~

~~~~~~
 ס"ד (בסי' י''ד בש"ע המ~ביר בעל ממ"ש ~תירנראה
 באורך אסור הדקין גבי שעל ~לב וז"ל~סט''ו)

 ומשם הקיבה, ממן לצאת~שמת~ילין א~~
 וא~~

 שומן
 הו~

 וי"א ומו~ר,
 הר~י בו שיוצא המעי הוא שעליו החלב לגרור שצריך המעישראש
~הוא

 סו~
 אמה אורך לגרור שניהם ידי יצא שמים וירא ה~עיים,

מכאן
 ואור~

 צריך שאין וי"א ~ המפה בעל זה על וכתב מכאןת אמה
 כו', ~מש א~האורך

 וא"~
 שעל בו הדבוק עם הקרום רק ~סיר

 השומן לא אבל אלו, אמותאורך
 הדבו~

 נוהגין ו~ן שתחתיו ב~בחיי'
 שעל הקרום רק ~סיר שא"צ שכתב המפה בעל מלשון משמע~כת
 ר"ל רבים, ל~ון אלו א~מותאורך

~  
 הסמוך המעי הן אלו אמות שני

 ובתרווייהו אחד בסוג שוים שניהם הרעי בו שיוצא המ~י והןלקיבה
 ברור וזה הוא, ~הור חלב ~תחתיו ומה הקרום רק ~סירא"צ

 כשרהת הבהמה וכי' סות~, טהורדחלב

~~~
 (סי' אפרים ~ער שו"ת בספר ראינו מצאנו

 ס''ב~
 ה~אלה ~"ד

 תחוב יתדשנמצא
 בסו~

 שם וכתב באריכות וע'"ש הקיבה

בסו~
 ממ~עם האוסרים, כת בזה לפקפק רצה ואשר בד"ה וז"ל
 שהיהשהעידו

 ה~ח~
 בדקין המחט היה אס ~ם בקיבה, ולא בדקין

 שהרי להתיר, נ~ון ~עם לע"ד נראה מהקיבה היוצא במעידהיינו
 ~''ד) (בסי' ~טור ~הרי ו~ו'י' ~נקב ~ותם חלב העידו ה~דיםכל
 לקיבה סמוך שהממעי כתב (בפ''ז) בהמ"א ז"~ל והרסמב"ם שםכתב
 מהגאונים ויש שעליו, החלב לגרור ~ריך מעיים בני ת~לתשהוא
 הביא ובש''ע וכו', הרעי בו שיו~א המעי הוא המעי' ראששאמרו
 אליבא וא''כ שניהס, ידי יו~א שמים וירא וכתב שניהםד~ת

 גמורת היתר הוא לקיבה הסממוך ~~י שע''ג החלב אותו~הגא~ונים
 (מ''ב) דף ~ריפות אלו בפ' בגמראואמרי'

 ~מ"~
 ע"ב~

 חימצא גבי
 לא נ~י מיסתם ולדידן אכלי מיכל לדידהו נחמן א''ר חימצא,ובר

 בנ''ד ה"ה וא"כ כו',~ בתמיהא בלשון הוא דפרש"י ואליבאסתים,
 החלב אסור דהרמב"ם דא~ליבאאף

 לקיבה, הסמוך הממעי שע"~
 כו' לגמרי מותר דה~אונים ואליבא הואילמ"מ

 א~
 קיי''ל לא דאנן

 חימצא גבי נחמן רב וכמ"ש סתים מיסתס לענין מ''מ בזה,כותייהו
 בעל החזיק ידו ועל עכ''~ל~ חימצאובר

 הפר''~
 בקוס'

 אחרו~
 מ''ח) (םי'

 שהוא ~יבה הסמוך שהמעי בתשובה אפרים שער בעל מ"שוז"ל~

ת~~
 כתב, ס''ד) (סי' לקמן שהמחבר א~'פ המעייס בני

 שהחל~
 שעליו

 והראב~ד גאוניס אמקצת סמכינן נקב ל~נין מ''מ אמה, באורךאסור
 שהואשפי'

 בסו~
 ומסתברא כתב, ויפה ~תים מיסתם ולדידן מעיים

 ס~ים, קא מיסתם אכלינן לא דמיכל אע"ג נמי מעיים דסוף דחלבנמי
 והחלב לקיבה הס~וך וב~מעי המעיים בסוף נקב איכא איומיהו

 ~ותםסותס
 ~ריפ~

 עכ''ל~ סתים לא מינייהו חד דממ"נ

~~~~
 הבהמה ~תיר ויש סותס ג''כ המחט ~ל מכוסההיה המעי אותו על שהחלב השואל דברי לפי בנ''ד גם הלן מכל
 של ולעומקה הדין ל~ומק נחתינן כד ואולם ראשונהתבהשקפה
 איןהלכה

~ 
 אציע והסה כלל, היתר ~ד שום

 לפני~
 שמורה במצ''ע

 םפר על כתוב הסם הנה לציון ראשון חרות, הלוחות ו~ללדורות,

ת ~~~י~ ו~~~~ ~ו~~~~~ו~ ~ ~ ~ ~  

~~י~ו ~יו~''~ י~~~~~ ~~~~ ~~ו"~ ו~~~
 ~~~י~ו ~~~~י~ ~~י~ו~ ~~ו~

 ~~~~ ~~~ו~ ~~
ת ~ ~ ~  

 ~~'ת~ ו~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~ו~~~~ ~~~ו~~~ ~~~וו ~~~ו''~ ~~~~~~
 ~~~~ו

 ~~~ ~~~ ~~~~~ו~
 ~"~~ת



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~  ביס ~פורש מד"ס שניות ושנו חסרות, ~א מלא ~קראתורות,

 אותם מן הנובעים בפוסקים ו~שולש וב~י~רות, ובבריי~ותהתלמוד
~קורותת

ת~~
 ב~סכת תנינן

 חולי~
 כל את וז"ל~ ברייתא ע"א) מ''ט (דף

 דקאי ופר~''י הדקין, ש~"ג חלב ~ביא הקרב על אשרהחלב
 שע"ג חלב וזהו גרירה, בעי בא~תא מ~י ריש ש~ואל דאמרא~אי
 ~חובר הקרב ~על שחלב מפני ר~י לדברי א~ה עד אסורהדקין
 ח~לב אבל חלב, כל מואת בכללו ~רבה והכתוב~ו,

 שע"~
 לר"י הקיבה

 עכ''לת ~ני ~סייע והיינו~ותר
 ר''~

 הקיבה, ~על ~לב ~ביא או~ר
 חלב מה אומר יש~עאל ר' הקרב, על אשר החלב אתור~ינהי
 קרום הקרב אתה~כסה

 ונקל~
 והיינו ופרש''י ונקלף, קרום כל אף

 את המכסה חלב מה רע"א הדקין, ~על וכ''ש הקיבה ש~"גחלב
 על פרוש כש~לה ~ ופרש"י ~ו'ת תותב כל אף כו' קרום תותבהקרב
 וכו' קרום תותב אינו הקיבה חלב אבל בראשן, הדקין על וכןהקרב
 ש~ל חלב לר"י ובין ~"ע דבין להדיא הרי ק~ייתאת איפוךומשני
 פי' וכן התורה, ~ן אסור בראשןהדקין

 (ד~ בה"~
 וזהו כו', קרום תותב ~''ט ~רירה בעי בא~תא מעי ריש ר"יא~ר ~ וז"ל קל"ב)

 אותו הוא מעי דריש פירש הוא דגם צ"ל וע"כ הדקין, שעלחלב
 להקיבהת הסמוךה~עי

 וכד וז~ל~ ~עי ריש ברישא ~ני קכ"~ דבד~
 ~ריפה, כרכשא ~ינקב וכד טריפה ~עי~ינקב

 ש''~
 כדאיתא דהא

 גיד בפ' ערוך תלמוד הוא וכן כרכש~ת נקרא לא ו~~י כדאיתאוהא
 צ''ג (דףהנשה

 ~''א~

 בא~תא מעי ריש שמואל א~ר יהודא רב א~ר
 חלב וזהו ע''כ, הקיבה מן יוצאים כשה~עייס ופרש"י גרירה,בעי
 מעי דריש ~דיא מבואר הרי ור''ע, ישמעאל ר' דפליגי הדקיןשעל

 לר"י בין לכ"ע שאסור וזהו מהקיבה היוצא המעי הואבא~תא
 (בפ''ז הר~ב"ם מדברי וכ"נ לר"עתובין

 ה~
חלב וז"ל~ מהמ"א ט')

 ה~
 וחלב

 המעיי~
 וכו',

 חו~
 שהיא לקיבה הס~וך ה~עי מראש

 הדקין שעל חלב וזהו שעליו החלב לגרור שצריך ~עייס בניתחלת
שאסור

 עכ"~
 ~מוך ה~עים ראש ~עי ריש רבינו פי' ה"ה,ת עליו וכתב

 א~יר~י בהגהות הוא וכן ה~הת ~"ל ז''ל פר"ח וכן פרש"י וכן~יבה
 ~ וז''לפג"ה

 ~ן א~ה עד ודאייתרא האקשתא ש~ל החלב יטול
 ~~נו וישאר בכח ינתק ~לא בנחת ויפרידנו הקיבה,ת שלהמעיים

 עכ"לתבכנתא

~~~

 בהגה רממ~א דברי הן
 בסעי~

 הטבח ואם וז"ל~ הנז'
 ואם הקיבה, לצד החלב נש~ר ח~ין בעודן הבה~ה ~ןהדקין מש~

 זהב כדינר עביו סביב ולגלח אמה לגרור צריך מקומו נודעלא
 בלשונו מבואר פג"הי ריש ~המרד~י ~וח והוא בוי שנס~פקב~קום
 וכן מ~ית ריש הוא לקיבה הס~וך א~ה אותו שעל דחלבדס~ל
 (סי' בטויו~דהוא

 ס"ד~
 באורך ודוקא אסור הדקין שעל חלב ~ וז"ל

 בה' התרו~ה בעל וכ"כ עכ"לת הקיבה ~ן לצאת מש~תחי~ן~~ות
 חל~ ~ וז''ל ~"ג) (סי' שלו והתראיסור

 מתקצרת הקיבה הדקין ש~ל
 שיעור גרירה ~ריך ~יבה המחובר הקצר אותו בסופווהו~ת
 הדקין ש~ל חלב ~ וז"ל ק~''ד) (סימן יראים בספר וכ''כ ע"כיא~תא
 שמואל אמר ר"י א~ר בפג"ה דא~רינן כר''עקי''ל

 בא~תא ~עי רי~
 שעל חלב לאכול הבא הלכך וכו', הדקין ~על חלב וזהו ~רירהבעי
הדרא

 דכנת~
 ~ן א~ה יגרור

 הח~
 ואם וכו', משך ואם הקרב לצד

 לב חקרי ~דולים אלו דכל קמן הא ד''תת על עובר כן עשהלא
 אסו ממפיהם א~רה~מפר~ים

 חיי~
 קייממי כו~ו

 וסברי שיטת~ בחד~
 ש~ובר מ"ש זה על ונוסף הוא, לקיבה ס~וך ר''י דאמר ~עידריש

 ד"תתעל

~~~~~
 ה"ה ~ותין, אנחנו ו~בארו ורבין פרין ש~ימיו פרת רבה
 ~סי' פענח ~פנת בספרו ~"ש ז"ל הראב''ן הדור~ופת

 באורך ~הקיבה היוצא ה~עי הוא מ~י וריש וז''ל~ נ''ה) דףר"פ
 לגרור צריךאמה,

 הח~~
 המעי ניקב ואם הוא, ג~ור חלב כי ~עליו

 ואינו הוא ג~ור דחלב להדיא מבואר הרי םותם, אינו החלב~ד
 ברור הדבר בנ"ד ולפ"זסותם,

 ש~ע~
 של חודו את ה~כםה חלב

~ח~
 ואו"ה קנ''ח) (לאוין הס~"ג ~''ש לפניך הרי סתימהי ~ינו

 חלב הם כרת עליהם שחייב החלבים אומר אתה נ~צאת ך')(כלל
 וחלב וב''ה ה~סס ושעל הכסלים ש~ל וחלב ה~רב אתה~כסה
 כו', הקיבה ושל המתניםשבעיקרי

 וח~
 ~''כת א~ה עד הדקין שעל

 כ"א) (סי' מפאנו הרמ''ט בתשו'וכ''כ
 בעני~

 את ה~כסה חלב
 נשי וכל הטבחים ~זהיר אנחנו חייבים וז"ל~ שם סייםהקרב
 לבית ה~חובר הדקין בחלב וכן כרת, חיוב בדבר שישישראל

 אמר ועלה ר"ע, כדא~ר כל ~~לת לאיסורא ליהו~רבינן הכוסו~
 ר"~

 ריש
 עכ"לת בא~תאמ~י

 כן, גם כרת חיוב הוא ~~יא דבריש הני כל ~להדיא ~בואר~~~
 בדין ~ וז''ל ס"ה) (בס"ס ב"י בספרו המשביר בעל ה"הוכ"כ

חלב
 שע~

 יפה שס נתבאר גרירה, ב~י באמתא מעייא וריש הקיבה
 שם, שנתבאר וכ~ו שיס~וכו ~ה על להם יש המקוממות אלושכל

 שיש ~קום בכל להחמיר וצריך להקל אין בהם ~ו~ים שישואע"פ
 שחייב הוא ח~ור שאיסור ו~וד הוא, דאורייתא שספק חלב ספקבו
 שבראש חלב ~ וז"ל נ"ב) ~םי' ברשד''ם הוא וכן ע"כת כרתעליו
 וב~' אותו, לגרור צריך א~ה כשיעור הקיבה ~מן היוצאיםהדקין
 קא~ר, ~~ש א~ה ~יעור לאו דא~ה הר~ב"ם בשם כתבאדם
 ~~ש, אמה אורך פירשו ואחרים המים, אממת כמו האמה פירושאלא
 שכתבו אחרת ~חלוקת עוד ~מש), א~ה אורך הפ' כי~וי"מ
 זה דראשהגאונים

 הו~
 הראש טבחייא קורין שאנו הכרכשא ראש

 צריך כרת ספק ~הוא ~אחר נראה ולי לחו~, הרעי מ~נושיוצא
 שניה~ כדברי~~~יר

 יע"שת

~~~
 פ"ז אסורות ~אכלות ~ה' הר~מב"ם ~~"שתשיבני

 לגרור, שצריך ה~עי שראש שאומרים הגאונים מן וישוז''ל~ ה"ט~
 בשם ~ביא וה"ה ה~עיים, םוף שהוא הרעי בו שיוצא ה~עיהוא

 שם ~סיים ה''ה הלא תברא לא ~הא אי עיקר, ההוא שפי'הראב"ד

 מחוור אינו מהגאונים היש שפירוש הכריע שהר~ב"אוז"ל~
 הפירושים שני כתב שרבינו נראה ומ"מ ~עיי', מיקרי לאדכרכשתא

 ~"ג (דף חולין במס' בחידושיו ~~אנו וכן עכ''לת ~ניהם לחושכדי
 והוא ~ גרירה בעי בא~תא מעייא ריש ר''י אמר בד"ה וז"ל~'א)
 לגרור צריך ~הקיבה יוצאים כשהד~ין ופרש~י הדקין, שעלחלב
 ור"ח וכו' א~ה אורך עד שעליהםהחלב

 פיר~
 אחריס ו~שס כןת

 איקרי לא דכרכשא מחוור ולא ~כרכשתא, הנ~~ך המעי שהואכתב
 (דף ~~ן כדאמרינן הדקין, אלא~עי'

 קי''~
 רב אמר ~ ע''א)

 ~חזיקין איןמשרשיא
 ומעייא אכרכשא תרג~א ~עיים בבני ד~

 דכנתא,והדרא
~"~ 

 קוראין ולעולם כרכשא, נקרא לא ד~עייא
הטב~ים

 חל~ו~
 בהריא''ז פ~ה בהר"ן הוא וכן כרכשא, או

 ע"~) ע''ט (דף בת"ה בהרשב''א הוא וכן שה"~, בשםה~כונה
 סי' הנשה גיד ~בפרק ה~רדכיוכ"כ

 תר''ס~
 ה~כסה החלב וז"ל~

 הקרבאת
 הו~

 הדקין בעו פישוטו ו~קום הד~ין, ~ל ~תפשט
~רירה,

 צרי~ הלכ~
 ~ת

~ 
 על

 ממקו~
 שה~~י ב~קום רת'ל פישוטו

 שריבה פירוש הדקין ש~ל חלב וזהו ~רירה בעי מתעקם ואינופשוט
 עקיבא רביאותו

 ~כ~
 המכסה וחלב בהקיבה דבוקין והדקין הח~ת



~ ~

~

~  ~  

~  

~~ת
~~~~ ~~~~ ~ 

 ממן א~מה י~רור דכנתא מהדורא לאכול הבא הלכך כו', הקרבאת ~ ~~
 דכולם הרי עכ"'לת הקיבה צד מכלהחלב

 מתנבאי~
 וניב אחד בסגנון

 הוא~ הקיבה ממן היוצא ממעי" דריש מללו ברורשפתיהם

 להו מייתי לא הגאונים, מן יש שממביא ז""ל הרמב'"ם היו~ו~~
 ולחוש לטפויי אם~י

~~ 
 מעייא ריש ובאמת לחומרא, לדעתם

 הקיבה מןהיו~א
 הו~

 ואפשר פקפוקת שום בלי התורה ממן אסור
לומר

 דהר~ב'"~
 ~יוצא מע~ייא דבריש לשונו, בצחות זה ~דייק

 בו היוצא המעי ו~בי שאםור, הדקין שעל חלב הוא וזה נקיטמהקיבה
 היו~א דבמעי ש"'מ איסור, לשון ~זכיר ולא לגררו,~ צריך כתבהרעי

 אס כי צריך אין הרעי בה היוצא ובמעי מדינא, אסור הואמהקיבה
 במימרא ב""ח הר""ב שמדייק כמו בעלמא, חומרא משוםגרירה
 לומר נפשך ואם בע"הת לקמן ~נביא בתשובהדשמואל

 ממן גמור איסור וזהו מהקיבה היוצא הוא מעיא דרישדקיימינן מעת~
~תורה,

 תקש~
 אין ~ ט"ו) (סעיף הנז" בסי' וז""ל ז""ל הרמ'"א על

 אבל ~לו, אמות ~ורך שעל בו הדבוק עם הקרום רק להסיר~ריך
 ממעי ריש ש~ם דס""ל הרי ~""לת ~תח~יו בטבחי" הדב~וק השומןלא

 אלו אמות ודקאמר הקרום, רק לה~יר צריך אין הקיבה מןהיוצא
 משממ~~~ר~י

 ~רממ""א דברי שהרי מידי, קשיא דלא~י~~~
 אדני על ממיוסדי~

 ושם ה~לבו, דברי הן והןפז
~"~ 

 בספרו נפל סופר טעות
 יאיר דבריו דפתח עצממו~ את סותר כן לא דאם מתוכו הואומוכח
 אמה עד הקיבה שע"ג חלב כל ליטול צריך ~ וז"ל התורה ממןשאסור
 ובית הממסס גבי ~על ~לב כל לי~ול צריך נמי וכןבדקין,

 חלב ש"מ וכן, ומדנקט התורהת מן ~סור שהוא כולו הכרסושעל הכוסו~
 התורהת מן אסור שהוא ~כוסות ובי~ ל~מסס שוים הדקין ~בישעל
וא.""ל

 שז~
 לקמן פסק הלא ליה, סבירא לא וליה הר""ש בשם כתב

 חלב וזהו שעליו, החלב ל~רור צריך לקיבה הסממוך מעי רישוז""ל~
 הוא המעי ~ראש שאמרו הגאונים ~מן ויש שאסור,ת דקין ~בישעל
 צד פנים כל על ל~יל ממ''ש שלפי ולממד צא וממעתה הרעית בושיוצא
 לדע~ והן להרמב""ם הן ל~מרי ~סורא~ד

 הגאונים,
 כתב ואיך ה~ורה, ממן א~ור הקיבה צד ~ל בפירו~ש, שכתבהר"'ש לדע~ וכ"~

 אותו ~וררין אין הכרכשא צד ושל הקיבה צד של מיהו כךאחר
 ~ם הארוך הקרוס מסירין אבל טהור, ~לב שם שיש לפי~ל~מרי
 מיהו דפתח וזהו השומןת שאר ~מו הכרכשא עם דבוק שאינוחלבו
 כמאן דלא זהו אותו, גוררים אין ה~ר~שא צד ושל הקיבה צדשל
 שכתב מה על קשה עוד אסורת לדינא מינייהו חד למר ובין למרדבין
 דסיים קשה תו י~יד, לשון אותו גוררים בחדא וסיים בתרתידפ.ח הרי לגמרית אותו גוררין אין הכרכ~א צד ושל הקיבה צד שלממיהו
 הכרכשאת עם דבוק ~אינו חלבו ~ם הארוך ה~רום מסירים אבל ~וז""ל

 ש~וא ~לחוד דכרכשאממשממע
 ~~מעי~

 היוצא
 ~בו~

 דמותר הוא הרעי
 התורהת מן אסור הקיבה מ~ד אבל הקרום,.חת

~~~
 בעל פסקי הכלבו מ"ש דעת, שפתי שפ~יו ~רשת הארש מן יעלה

 דין וז"'ל~ כ"ה) דין ~""ב קממ"ז ~דף וז""ל להל~ההתרומות
 הכרס ~בי שעל הוא התורה מןחלב

 ו~
 ו~ל הכליו~ ועל הכסליס

 ~עות דע"כ מינה דון עכ""לת באמתא מעי" ריש ניהו דהןהדקין
 הכרכשא צד של מיהו שניהס, לגרור ונוהגים וכצ""ל, בספרו נפלסופר
 דבוק שאינו הארוך הקרוס מסירין אבל לגמרי, אותו גורריןאין
 העתיק ~ורפיה א~ב ז"ל ורמ"א הכל, ית~ן ובזה ה~רכשא,עם
 בסיום הרממ""א וז""ל תחלתו על ~וכיח וסופו לפני~ו, הם כאשרדבריו
 ה~המה מן הדקין ממשך הטבח ואם ~דבריו

 ~עוד~
 נ~אר ח~ין,

 ח~

 דכנתא מהדרא ~לאכול הבא ו~ן דכנתא, הדרא ~ם הדקין ראששעל
 הדרא על דאפי" להדיא הרי ע"כת הקיבה לצד החלב מן אמהיגרור
 בע~מו~ מעיא הריש שכן וכל ב~ורו, אסור אמה באורךדכנתא
 זהב דינר עובי אם כי ליטול צריך אין נסתפק דאם שכתבומה
 אבל דכנתא בהדרא וזו זה~, מדינר יותר עליו אין דמסתמאהוא
 הרמ"'א גם ד~"כ גדולה ראיה ועוד ~מדינאת אסור הכל מעיאבריש
 כבר דהא כו~לו, התורה מן אסור מ~ייא דריש ליה סביראז""ל

 גמור חלב דהוא וכו" קרום ~ותב שהוא מה כל לעילביררנו
 ~עיא דריש ז""ל רש"י לדעת ברור וזהו ד") (בסעיף הש"עכסתימת
 תותב הוא הקיבה מןהיוצא

 וח~
 עליו כתב לא והרמ""א גמור,

 סבירא ז""ל דהרמ""א איתא ואי כותיהת ליה דסבירא ~מינה שמעכלום
 מריש תלהסיר ~ריך דאיןליה

 ממעיי~
 הקרום רק להקיבה הסמוך

 שהצענו ערוך תלממוד נגד זהוהעליון,ת
 לעי~

 דהרממ"'א כרחין על אלא
 בדבריות נפל סופר דטעות ברור וזה הכלבו של לשון אחר נמשךז""ל
 שמע שתחתיו"" בטבחייא הדבוק השומן לא ""אבל ~דמסייםועוד
 מן היוצאי~ במ~יים אבל קפיד, דלא הוא א~בחייא דדוקאמינה

 אסורת כולוהקיבה

~~~~~
 הע~יק שיט~י~ דאגב ז') (סיממן הנשה גיד פרק בי~"'ש
 דמהרש""ל אלא כן לא דאם לפנינו, הס כאשר הכלבודברי

 להסיר צריך דאין לפנינו, ב~מת כאשר פסוקה דהלכה ליה סביראז""ל
 שני עצמו את סותר כן אם שתחתיו, מה ולא העליון הקרוםרק

פעמיס,
 דבפר~

 וז"ל שם ~תב נ'"ד) וסימן נ""ג (סימן טריפות אלו
בסימן

 אומר ישממעאל רבי הקרב, את המ~סה החלב את ~ניא ~ נ"~
 חלב ממה אוממר ~קיבא רבי ו~ו", ונ~לף קרום הממכסה חלבממה

 רש"י ופירש וכו"~ ~רום תותב כל אף וכו" קרום ~ותבהמכסה
 דק קרוםונק~לף

 י~
 בו אדוק שאינו החלב מעל הקרום ונקלף עליו

 תותביה, ~רגמינן שמלתו הוא, תותב הדקין שעל חלב וכ"שכ""כ,
 אינו הקיבה חלב אבל בראשן הדקין על וכן הקרב על הפרוס~שמלה
 מקום מכל מחבירו עקיבא כרבי לן דקיימא גב על ואף וכו"תתותב
 הקיבה חלב אפילו דאסור הרי ע~"לת שנפרש כמו אסרינן הקיבהחלב
 רש""י בשם שפיר" כמו .ותב שהוא בראשן הדקין שעל שכןו~ל

 מורי רבינ~ו את שאלתי בא""ז שוב וז'"ל~ כתב נ""ד ובסימן~ל~הת
 אפרים ורבינו יואל רבינו בו שנ~~ו לכרס, הדבוק בחלבראבי"ה
 כנען במלכותואנחנו

 נוה~י~
 נוהגים ואתם א~רי~, כרבינו איסור בו

 לדידן אכלי מי~ל אינהו בכאן לו~ר שייך אם יואל, כרבינו היתרבו
 כן ~ל כלל זה בדבר לי שהורה מה זכור ואיני סתים, לא~מסתם
 ואינו סותם, אינו ובודאי ספק ~אן שאין אומר ואני להחמירתטוב
 דרבנן, איסור ~א הוה דלא נחמן דרב חימ~א לברדומה

 משוס אותו שאוסרים ה~א אבל סתים, לא נמי מסתם קאמרהכי ממשו~
 כמו כרת, עליו שחייבים וכתבו גמור חלבשהוא

 שהבי~
 הממרד~י

 (ב~ימן ראבי"'ה שכתב כמו כרת עליו ועונשין ממנו בדליןאוסטרייך ובממלכו~ וברוממי ובלומברדיא דבצרפת אפרים רבי~ו כ~בוז"ל~
 ~"'ח) אלף (בסימן ראבי""ה בספר עוד ועיין ניקור, בהלכותקנ""ט)
 ודאקשתא דאייתרא הקיבה שעל והקרום הח~לב ויטול ל~ונו~וזה
 הנז" סימן ובסוף שם, עיין וכו" הקיבה של הממעי תן אורך אמהעד

 ע~"'לת גרירה צריך לכן באמתא מעי ריש על פי" ה~כסה ~ וז""למסיים

~~~~
 מעייא דרישמ~ה

 הח~ הו~
 עליו וענוש המכסה

 לחומרא האוסרים א~ר נגררים אנו הלכה ולעניןכרת,
 לנו ויש סותסת אינו הכיומשום

 איל~
 הרמב""ם הוא ~ו לתלות גדול



~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~

 שהוא במקוס שכן וכל מיקל שהוא במקום אפילו ו~כריעז''ל
 י''א~,תכרס ~הלכה שחיטה מהלכות ו') (בפרק לשונו וזהמ~מיר,
 שעליו ~לב שהרי אותו, שיסתוס דבר לו ואין טריפהשניקב
 התורה מן שהוא דכל ~דיא הרי באריכותת שם יעוייןאסורת
 ממן אסור לדבריו להקיבה הסמוך המ~י בראש וחלב סותס,אינו

 חלב הוא ה~רום אותו ותחת וכו', קרום תותב דהוההתורה
 על י~לה ואיך ~ליות כרת וענוש לדעתו גמור איסור וזההדבוק
 הכלבו כדברי סובר שהוא תורני אישדעת

 ~רי~ דאי~
 להסיר

 כממ''ש אליביה, גממור חלב ודאי וזה שתחתיו, ממה ולא העליוןהקרום ר~

~היש"ש~
 אמר יהודא רב אמר וז"ל~ ז' בםי' הסשה גיד בפרק

 הדקין גבי שעל חלב וזהו ~רירה בעי באממתא ~י' ריששמואל
 סי' ~פגה''נ ז''ל הרא''שכתב

 ו'~

 היוצא המעי שראש רש''י שפירש
 מן שיש כתב ועוד ~מעיים, ריש שענ חלב הוא הקיבהמן

 הרעית בו שיוצא ה~יים סוף הוא מ~א דריש שכתבו ז''לה~אונים
 אלא מעיי' נקרא דלא ה~אונים דעת נהירא דלא כתבוהרשב"א
 והרממב"ם רש''י כפירוש עיקר דתופם הרי ע~"'ל~ חלחולת אוכרכשא
 אלא ~כלבו" כדברי שסובר לוממר ~פשר ו~י ז"'ל,ור"ח

 ממוכר~ ~"~
 להלכה מס~יס לזה דמ~דם הכלבו, ~ל הלשון מביא דלהכילומ~
 ~רירה אפילו צריך אין השני דצד ה''א ולזה ז"ל, רש''י שכתבכמו
 ~יו כתב ולזה רש"י, לד~ת באתת שהואכמו

 מקום ''ומכל וז"ל~
 והוא המנהג מצד אםור כרכשא של אפילו ר''ל לנקרו''המנהג
 בלי ברור וזה מדינא אסור מהקיבה שיוצא צד אותו אבלמכלבו,

 פקפוקתשום

~~~~
 באמתא מעייא ריש ~ וז"ל הלבושים בעל מדברי לדברינו
 ה~ים ראש שזה שאומר מי ויש לגרור, צריךמהקיבה

 אמה לגרור נוהגין לפיכך הרעי, בו שיוצאהוא
 בתחל~

 ואמה המעי,
 מן לאכול הבא הלכך 'וז"ל~ וסיים ~בחייס שקורין המעיבסוף
 יגרור דכנתאהדרא

 א~ אור~
 והחלב הקיבה, לצד החלב ממן

 שיש לפי לגמרי או.ו ~וררין אין טבחיים שקורין המעישבסוף
 המעי דבת~לת ליה דסבירא ממינה שמע טהורת חלבשם

 אור~
 אמה

 וזהו לגמ~רי לגרור צריך דאין הוא המעי ובסוף ל~מרי לגרורצריך
 לדברינות ממשמכוון

 ז"ל חמודות לחם הר''ב עליו השיג הלא בלבבך תאמר~~~
~או''ק

 כ'~
 דלמה נשתבש, יפה ~מרדכי ר' הרב עליו, וכתב

 רקכתב
 ~~בצד~

 לו היה הקרום, אם כי להסיר צריך אין הכרכשא
 עכ''לת הקרום אס ~י להסיר ~ריך שאין הקיבה בצד גםלו~ר

 על לא הוא כן כדבריו דאם עליו, םרה דיבר מכ''תבמחילה
 לחוד בכרכשא מסיים למה הרמ''א על ~ס הלא זו, תלונהה~"ז

 בתרווייהו כן גס לפרש ליה הוה הטב~ייא, הואוהכרכשא
 כיוון יפה ה~''ז ע''כ אלא ובכרכ~את בקיבה בתח~להכממ''ש

 המפה בעל דהרב ביררנו וכבר גדול,ובדקדוק
 שיגר~

 דלישנא
 ממאן חזי ופוק כנז'~ בכלבו נ~ל סופר ט~ו. ו~''כ הע~יק,דכלבו
 מהור"ר הגאון כבוד גיסי הוא הלא ~ליה, מסהיד רבהגברא
שעל וז''ל~ ל"א) ס''ק ס'יד (סימן רבה אליהו בספרו נ''ע שפיראאליה

 אור~
 איסור אין ~קיבה היוצא במעי ד~ם משמע אלו אמות

 דמשמע הל~ש על ק~"ז) (דף ~מודות לחם בעל תמה ~לכךבשומן,
 באריכות, שס ~יין בשומן אסור מהקיבה היוצא דבמעימיניה
 הכלבו, בשס הב''י ז''ל דהא עיון ~ריךובאמת

 המנה~
 ל~ור

 אותו גוררין אין הכרכשא צד ושל הקיבה ~ד ~ל מיהושניהס
 שיש לפי~ג~רי,

 ש~
 הארוך ה~רום מסירין אבל ט~ור, חלב

~~ 

 להדיא הרי ע~'לת שומן כשאר בכרכשא דבוק שאינוחלבו
 א~

 ב~ד
 בדברי עיינתי שוב למעלהת הקרום ~ם כי איםור איןהקיבה
 צד של מיהו לכתוב הוצרך מאי חדא תמוהיס, שהם הנז'הכלבו
 על דקאי כיון ועוד ~ניהםתת על קאי הא הכרכשא צד ושלהקיבה
 שכתב מה קשה עוד יחידת לשון ~ותו ~ורריס סיים למהשניהס
 כתב ר"פ) (םימן וראב''ן טהור חלב שםשיש

 באור~
 ממהקיבה אמה

 מצינו הרעי בו היוצא במעי אבל סותם, ואינו הוא גמורחלב
 וכן חלב, הלכות ב~רי''ל הוא וכן הואדטהור

 ממשממ~
 בש''ס

 עם דבוק שאיסו כ~ב האיך קשה עוד ממ''ו)ת (סימןובפוסקים
 ממיירי והכלבו ~רעי, בו היוצא הממעי הוא ~רכשא האהכרכשא,

 הקיבה'' צד "של לממחוק לי נראה לכן מהקיבהת היוצא בממעיגם
 ני~א והכל ל~מרי, או~ו גוררין אין הכרכשא צד של מיהוו~"~ל
 הרי רבה, אליהו ס' ~כ''ל הלבוש דעת נכון וא"כבס"ד

 כדברינות ~דיאדכתב לפני~ של~

ד~~
 רל''ו (דף ז"ל א~לי~זר דממשק בעל הגדול הרב כתב

בפירושו ~"~~
 ע~

 לבני ו~וז~ וז''ל~ ה~י~ור לבעל הניקור סדר
 שה~ ממממ~ו~ או~~ ו~מ~משיךממעיים

 ~נ ראשיהם וממוציא בו קבו~ים

 בערבי או.ו שקורין המטונפת חלחולת ואו~ן המעיים,בני
(מב~ר)

 ~מבעי"א~
 לסו'"ר

 ומ~~~
 ~בני ~מה עס חלחול. או.ה

 העיטור~ ב~ל עכ"ל לאכילה ראוי שאינו לפי ו~ליכומעיים
 מן היוצא מעי הוא באמתא מעייא דריש לפרש''י ~ וז''ל עליוופירש
 ניהו כן אםהקיבה,

 ד~~
 שס ~צמו המעי מקום מכל אסור, ~ם

 אי מקום מכל מיאום, שאינו א~"פ אסור דאעפ"כ ואפשרשרי,
 שבאו.ו חלב שכל ש"מ ע"כת החלב את היטב ~ם לגרראפשר
 ב~ללו אסור המעיים אפילו דהא אסור,ת~ד

 ומכ''~
 ש~ליו, ה~לב

 ~ וז''ל ע"ב) פ''א (דף באזליאה בדפוס השערים הגהות ב~לוכ"כ
 מפני וב"ה להמסס ~דובקים שהן במקוס הדקין לחתוךוצריך
 מהרש"לת וכמ''ש גרירה בעי באמ.א מעיא ריש כדאמרינןוכו',
 לפי אמסם ל~ומרא, טעם נתן ולא ע"כ מחמיר זו שה~הואפשר

 שפיר~ הכל א.י אליעזר דמשק בעלדברי

~~~
 וסיממן קי"'ח (סיממן הב''ח מ~ו''ת גדולה ראיה לנו יש דין מן

 הדבוק בחלב איסור ש.ופסים למנ~גינו ומיהו וז''ל~קנ''ב)
 איסור בו שנהגו טבחייא דבחלב קשה כו' הפריסה תחת~לכרס
 שלא היתר בו נוהגין ואמאי הרממב"ס שהביא מהגאוניםכיש

 וכ''כ ב''י, שהביאו הכלבו שכתב מה ~'פ הקרוס, רקלהםיר
 סט"ו) ס"ד (סי'רמ"א

 ה~
 ~לב לאסור לנו יש מסברא

 כמו שבטב~ייאהפריםה שתח~
 ח~

 זה דאין נראה הפריסה, שתחת
 לא דהכל~וקושיא

 כ''~
 מסברא

 א~
 עכ"לת כו' בידו היתה קבלה

 ולממה הטבחייא על הקשה ~~~יוק'
 ל~

 כממ''ש אתרווייהו ~קשה
 מוכח כרחין על ~לא ז''לת והרמ''אה~לבו

 דהב''~
 ליה סבירא

 מהקיבה היוצא במעי אבל בטבחייא, אלא איירי לא דהכלבו כןגם

באמ~
 וממקום וכ''ת היטב~ זה כל שביארנו וכממו אסור כולו

 ~ לשונו וזה בתרא בשינוייא מסיים שהרי מסתבר', ~יפכאאדרבה שבא~
 באמתא מעי ריש דקאמר ג"ה פרק דשמואל ~לישנא נראהועוד
 ~~ו דאסור לישנא קאמר ולא גרירה,בעי

 דאמ~
 באידך ~מואל

 ~פק ואין וז''ל ומסייס וכו', אסור כולו דאין ש"מ שם,מימרא
 לאידך מינה דוק ולפ''ז עכ"לי וכו' דגרירא ~ישנא מדקאמרא~לי
גיסא

 ור"~ רש"י דלדע~
 הוא מעי ריש דפי'

 היוצ~
 הקיבה, מן

 גופיה הב"ח כ~מעות אסור, כולו דאין דש~ואל מלישנאמשמע
 בפירושו ~דיא הב"ח וכ"כ הגאוניס,כדעת

 ע~
 הטור

 וז"~
 בד"ה
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~  ~עי ריש פג"ה ד~~ואל מי~רא כו', א~ה באורך ודוקאומ""ש 
 לא א~אי לת~וה ויש הדקין, שעל חלב וזהו גרירה בעיבא~תא
 ~לאו לאורויי דאתי ואפשר חלב,~~ום אסור מעייא רישקאמר
 וכן חלבועם הקרום אלא אסורכולו

~'~ 
 עכ''לת וכו' הכלבו

 וה~ור אסור, כולו דאין להב"ח ס"ל ה~ור על בפי' גם ~דיאהרי
 שעל חלב זה ממלשונו כ~בואר ~הקיבה היוצא הוא ~עי ריש~פרש
 עכ''לת הקיבה ~ן לצאת ~שמתחילין א~ה באורך אסורהדקין

 זה בדבר גדולות תשובות שתי שהרי תורתו ~כבוד במחילה או~רואני
שא"א

 ~לתר~
 ז~ל הר~ב~ם על קשה ד~"ד חדא פנים, בשום

 שצריך ה~~יים בני תחלת שהוא וזהו ומסיים וכו', ה~עייםחלב וז"~
 שעליו החלב אתל~רור

 ח~
 לדיוקא איתא ואם שאסור, הדקין שעל

 ממעיקרא דבור,' כדי תוך עצ~ו את סותר הר~ב"ם הרידידיה
 חלב וזהו א~ר ועלה אסור, כולו דאין משמע דגרירה ~לי~סאק~מר
 כלל הזכיר דלא קשה פשי~א ז"ל הטור ועל שאסור, הדקיןשעל
 ~ום כל דיבר ובנפשו כנזכר, אי~ור לשון אם כי ~רירהלשון

 מיסמרא נגד וזהו אסור, כולו שהוא ~ש~ע איסור לשוןשנאמר
 תו דגרירהי לישנא אם כי איסור כלל הזכיר לא דהואדש~ואל
 היתה קבלה אלא מסברא כ"כ לא ~כלבו קמא בשינויא~"ש
 אם עכ'"ליבידו

 קב~
 זה אין ואולם נקבל, הוא

 נביאות, דברי א~
 דוחק לדעתו גם זה דבאממת נראה, ו~וד כ~ב דמשו"הואפ~ר
 קבלה, ע"פ כתב שהכלבו כזה הכרס סברות ~לב ~לבדות~דול
 בע"את ~יישב ~ש''ה דש~ואל ~לישנא לדבריו סניגורין ~שותור~וצה

~~~~~
 דלדבריו הראשונה, ~ן קשה זה

~ 
 ור~לינו ידינו ~צאנו

 ו~~ש איסור, ב~ון שהחליטו וה~ור הר~ב"םבלשון
 דא"צ הוציא ו~זה וכו', דגרירה לישנא ~דקאמר אצלי ספקואין
 זה ~רר הוציא ~אין כבודו ע~ל קיי~ת תמיהא הכל, אתל~רור
 מן למדין אין לע"'ד דגרירה מלישנא ו~"ש כרת, ספק~תיר
 זה בדין ומכ"ש ~קוס בכלהגרר

 וחלי~
 והרי לייאת כ~י ו~דרבה

 פ' התל~וד וז~ל הכל ~ש~ע גרר שלשון ערוכה ג~רא~ניך
 הקו~~

 ~(ד~
 לג~רי ע"כ ושם שכתוב, ~ה גורר בשם ה~ועה ~ ע"ב)

 מקום על השם '"וכותב סיים ושם עליו, לכתוב א~א דאל""כ~ש~ע
 כתובות ב~ס' ערוך תל~וד ועודהגרר~ת

 (ד~
 ובכריתות ע"א) ס'

 הדם גורר פיי ואוכלו, גוררו הככר שעל דם וז""ל~ ע"ב) כ""א(דף
 דוק רבות וכהנה הוא, לג~רי ג''כ ע"כ ושם אוכל, ואח"כו~עבירו
 גרירה בין חילוק דיש ס~ל דהב"ח לו~ר נפ~ך ואםותשכחת
 ~שמע ברי''ש וגרירה ממשמע, כולו בדלי'"ת ששנו ~~וה וכלל~רידה,
 שהוא כ~ו בדלי~ת, ה~ירסא והתם ברי"ש ה~ירסא ~והכא~קצתו,
 חדא, אינו, זה בדלי"ת, ~ימרות שני הני הביא גרד ~ךבערוך
 גרידה בעי בא~תא ~עי' ריש גבי הכא ~פרש ~חדבעל
 ועוד בד~לי"ת, הנכונה והגי'להדיא

 בהרי"~
 ~צאנו וב~רדכי ובהר"ן

ראינו
 הגירס~

 בדלי''תת

 כו~~~~~~
 ~ל הוא דידיה ו~ריא שקלא דכל וש~ע אזניך
 היוצא ~ד על אבל~טבחיים,

 ~הקיב~
 בתשו" הזכיר לא

 ובאמת אסור, הכל מהקיבה היוצא ד~עי ~כ"פ וברור אמת זהדין
 ~דיא ~פרש שם כי ה~ור, על בחיבורו ~~"ש בתשובה בוחזר
 ואם ~זכרנות הסתירות כל בעצ~ו הר~יש ואולי הכל, ~סירדא"צ
 בקוס~רס להדיא ~פורש ת~צא הזה בדבר נבוך ואתה ~הססלבך
 (בסי' שלואחרון

 וז"~ ס~ד~
 בשם הב"י במ'"ש ל~גיה צריך ~וד ~

 ~~נה~ ~ וז"ל הכלבוספר
 ~ד ושל ~קיבה ~ד של שניהם ל~רור

 ~יהוהכרכשא
 אי~

 אלא קאי לא ד~יהו ור"ל לג~רי, אותו גוררין

אכרכ~~
 אין שסיים וזה לבד,

 גוררי~
 יחיד, ~ון אותו

 ו~
 היות

 ~עתה~ן
 לק~~

 נוהגים שאנו ~ה על ה~נ~~ים, על ליה דקשיא ~ה
 הוא הגאונים וליש אפרים כר' קיי"ל הלא ~בחיים, בחלבהתר
 שביררנו,ת ~ה ~"פא~ור

 כ~
 ~נים, וא"צ ~יא תורה ~נהג האי כי

 כמע~כי
 היוצא ה~עי שראש עונים כא' כולם הפוסקים ~ל

 ואנן השני הפי' שהחזיק והראב"ד ~גאונים זולתי הוא~~הקיבה
 ושל אסור ~ולו ~הקיבה היוצא ה~ד ולזה רבוותא, הני כי~יי~ל

צ~
 כ~ו בעל~א, חו~רא ~שום הקרוס רק ~סירין אין הכרכ~א

 ספר שו~ת בעל וכ~כ ז~ל, הר~ב""ם על ה~"מ בעלשסיים
 ות~צית הב"ח, שהקשה ~ה ג"כ שהקשה וס"ה) ס"ד (סי'השני חו~

 להתיר שחותר ו~ה אסור הכל הקיבה דלצד שביררנו, כ~ודבריו
 לדרכינות הצורך ~ן ואינו שהאריך ע''ש הכרכ~א,בצד

~~~
 הראיה שנ~תר זכינו ~עתה סדורות, תורה ~ל דרכה כך

 שחצבנו ~ה חצבא ואיתבר ד~תינו, על שעלההראשונה
 ועסקנו שפתותינו ~רחשין וכד להיתרא, הוראה ~וציאבהרים
 ספר גנוזה ח~דה לידינו דאתי ראינו ~צאנו פ~ולא,בהאי

 חדשים שנדפס הגדולה כנסת בשס ה~כונה ה~וכללהחמודות
 ס"ד) (בסי" לדברינו און ~~אנו בקוש~א, ת~"ו בשנת~קרוב

ב~"~
 אות הב~י על

 פ''~
 הקיבה ~ד ~ל מיהו ט"ל, שטה וז"ל

 בק''א הב"ח ג"כ כ~ש~כ לג~רי, אותו גוררין אין הכרכ~א צדושל
 ~יהו הכרכשא, צד ושל הקיבה צד של שניהם ל~רור מנהגהגיה
 ~הדורא ובכ''ה ד~א הגירסא הביא וכן לג~רי, אותו גורריןאין
 שכונתו ואפשר ע"כ, לג~רי אותו גוררין הקיבה ~ד ~צאתישניה
 ~וררין הקיבה ~ד ~ל ~יהו שניהם, לגרור ~~נ~ג כךלהגיה
 ואפשר ל~~רי, אותו גוררין אין הכרכשא ~ד ושל ~~ממרי,תאותו

 לגמרי אותו גוררין ואין ד~"ש הוא, כך וד~ש"א ב"ח שללגירסתם
 הן ו~ן הגדולהת כנסת ~כ"ל הכרכשא לצדקאי

 הדברי~
 שביררנו

 ד~ת ש~צאנו ~עי ושישו יקירא, אלבישייהו ו~ילתאכש~לה,
 וברורה, פסוקה הלכה דבר ~תוך דבר נבון לב חקרי~דולים
כאשר

 ע~
 היה לנו פתיחן וכוון כיוון ופותח רעיוניסו סעיפי על
 ית"~ת האל בחםד קאי וא~ת הא~תל~ש~ר

~~
 ~לשון תשיבני

 הרא"'~
 היוצא ~~י ריש וז''ל~ ~"ש ז''ל

 ~ריך~הקיבה
 ל~רו~

 ~פני אסמה שיעור ~ד ~ן החלב
 והאיסור ג~ור חלב אינו ע~~ו דהוא ~~מע עכ''לת לחלבשס~וכין
~וא

 משו~
 וכתב ממלך ממ~דני בעל בזה הרגיש הלא םמיכותת

 כי אסירי ~ש"ה הד~ין דראש שפרש"י כ~ו דהול~ל וז"ל~עליו
 הוא וכן עכ"לת ס~יכות ~שום ולא ונקלף קרום תותבשהוא
 הוריות במסכת ערוכהג~רא

 ~ (ד~
 ~"א,

 ובד~
 וע~ש ע''ב) ז'

~אריכותת

~~~
 א~אי

~ 
 הדקין שעל חלב וז~ל~ רש~י ~לשון לן תקשי

 א~רינן~~ן
 ~ד א~ור וכו' גרירה בטי בא~תא ~~י רי~

 ~פני יש~עאל ר' לדבריא~ה
 שח~

 ~ול''א ~קורין הקרב שעל
 אוסר רש~י שגם לפניך הנה בו,~חובר

 הח~
 ~~ום הדקין שעל

 ~חוברש~וא
 לחל~

 הא ~ק~בת
~~ 

 דר"י, אליבא זאת פי' ד~"י
 והא ונקל~, קרום דתותב ה~עם ידענו לא עדין המסקנאוקודם
 אםירי מש"ה הדקין ~דיא רש''י ~פרש בתרייתא דבברייתאראיה
~~ני

 שה~
 ~בל תותב,

 ~ו~
 הר~~ש

 שהו~ ~שי~
 למסקנא ~ם ~יי

ואליבא
 דדינ~

 ~צאנו ו~ן לחלב, ש~מוכין מפני ~ט~ם
 להדי~



~ ~ ~ ~

 ~~ד~~~~~~~~ד~~
 ד

~~~~~
 באריכות וע"ש זה בכל ג"כ שהרגיש הגדולהבכנסת

~ 
 שפלפל

 ש~וא מפני גמור איסור הוא ~דקין חלב לרש"י הכללב~כמהת
 ובין ~"י בין הכל לדברי אסור וזה תותב,בע~מו

~"~ 
 וא"ת

 בע~מו רש"יהלא
 (ד~

 הדקין שעל חלב זהו כתב~ ע"א) ~"ג
 תנאית הני ביה פלי~י ז"ל דלרש"י הרי ור"עת ר"י בושנ~~ו
 רש"י על התמיהא וממפליא זה ממקשה הגדולה כנסת דבעלאיברא

 בצ"עתוהניחו

ד~~~~
 כן פירש דהוא לומר מקום יש דרש"י דאליבא נלע"ד כן

 הוא התחלתו בא~תא ממעיא ריש פירש דהואלשיטתו,
 האגודה וס' סה"ת בעל פי' וכן ~ת~~ר, מתחיל שהקיבהמממקום
 אליעזר דמשק בעל כמ"ש וסמ"גפג"ה

 (ד~
 ~ וז"ל ע"ד) רכ"ו

 רש"י אבל ז"ל, הרמב"ם של קמא פי' על בהגה' הגירסאוכן
 עד מממנו יוצאים והדקין ~צר ממתחיל ממשהקיבהפי'

 בעי א~
 פי' דאפילו דר"ל ומשמע עכ"לת וסמ"ג סה"ת פירשו וכןגרירה,ת
 פלי~ בתרתי ז"ל הרמב"ם שלקמא

 גרידה בעי דלרש"י פר~"י, עם
 ~תחיל דלרש"י פלי~י ועוד הזכירו, לא ז"ל והרמב"ם אמה,באורך
שיעור

 הא~
 חלב וזהו כדפרש"י והיינו מתקצר, שהקיבה ממקום

 למר בקיבה דוקא פליגי א"ט ובפ' ור"ע, ר"י בו שנחלקוהדקין
 הקיבה שממתח~לת היכן להרמב"ם אבל בדאקשתא, ולמרבדאייתרא
 מקיבה מיירי לא הכא אבל ור"ע, דר"י פלו~תא היא~תקצר
 היות ועם אליעזרת דמשק בעל עכ"ל ~ממש מעיים בני מתחלתאלא
 אמה דשיעור שפי' כממו אליביה רש"י דברי צדקו מאד מהכן

 ור"ע, ר"י פליגי באמת ושם ~תקצר מתחיל שהקיבהממקום
 לר"ע ובין לר"י בין שפיר ואתי דאסור, מודו כ"ע באמתובדקין

 גמורת חלבשהוא

~~~
 רש"י לשון מצאנו לא רש"י בדברי העיון על עממדנו כד
 לעיל כן פי' דרש"י ואיברא בה~מ"י, לפנינו שהואכמו

(ד~
 לקמן הדקין, שעל חלב ד"ה קמייתא בברייתא ע"ב) מ"ט
 הדקין שעל חלב וזהו גרירה, בעי באמתא מעי רישאמרי'

 ממלשונו משממע עכ"לת הקיבה ~ן לימשך מתחיליסכשהמעיים
 הקיבה שמת~יל מממקום היינו וכו' מתחילין כשהמעייםמדנקט
 אבל קמיי.א, בברייתא ~עיקרא הס"ד לפי זהו והנהלהתקצרת
 דלא י"ל כו', קרום תותב דתני בתרייתא בברייתא האוקימתאלפי
 וכן תותבת אינו שם כי ~תקצר מתחיל שהקיבה מאותו כללאיירי
 רש"י לשון לכאורה לפרשיש

 (ד~
 מעיא ריש וז~~ ~"א) ~''ג

כשהדקין
 יוצאי~

 כשה~מעייס כלל הזכיר ומדלא עכ"לת הקיבה מן
 ~עי ריש דמפרש משמע לעיל, שפי' כמו הקיבה מן לימשךמתחילין
 חלב "וזהו דמסיק רש"י דברי בסיום ואולם הרמב"ס שפי'כמו
 בזה כלל לפרשו א"א ע"כ ור"ע",ת ר"י בו שנח~ו הדקיןשעל

האופ~
 מודו כ"ע מעיים בני תחלת דהא ז"ל, הרמב"ס שפירש כמו
 ואפשר כלל, פלוג.א שס ואין וכו' קרום תותב שהוא משוםדאסור
 לשון להעממיד אנפשיה ומוקי דחיק ע"כ זו הגמ"י קו'דממשום
 שהקיבה מממקום היינו הקיב~, מן יו~אין כשהדקין ז"לרש"י
 תכ"ד, זה את זה סותרים רש"י דברי יהיו דא~כ להתקצר,מתחיל
 ~מוכים שהן מפני הרא"ש כמ"ש והטעם דמש"א בעל שמסייםומה
 מ"מ בעל עליו מ"ש לעיל ביררנו כבר עכ"ל, וממכאן מכאןלחלב

 וכו'י קרוס תותב שהוא מפני ז"ל שפרש"י כמו לפרשדהו"ל

 ויש דהרמב"ם ות"ל לשאול, נפשך והרחיבה דבר ממך יפלאד~~

מ~
 ~פך, ~פך ממש מחולקים ה~אונים

 דלד~
 הרמב"ם

 הקיב~, ממן היו~א על קאי באמתא מעיריש
 היוצא מעי רי~ אב~

 דריש בהיפוך הוא הגאונים מן וליש לגמ~י, ממותר הרעיבו
 הר~י בו היו~א הואמעי

 א~
 מותר הוא הקיבה מן היו~א המעי

 ריש אר"י וז"ל~ רי"ש ~ך בערוך קצת משממע ולכאורהלג~י,
 ולמטה, ~קיבה ~נמשך הממעי הוא פי' גרירה, בעי באמתאמעי
 כר"ע דקי"ל ולמטה מכרכשא הנמשך המעיוי"א

 דאמ~
 תותב

 שני ~ני מייתי ומדקא עכ"לת הדקין שעל חלב וזהו כו'קרום
 דאסר ומאי דעות, ב~ילוקי דפליגי נמי ש"מ פלוגתא בלשוןדעות
 שהוא הגאוניס ש~ל הפי' מחזיק ז"ל והראב"ד האיךי שרי קאהאי
 ממהקיבה היוצא דממעי לוממר פה פתחון יש ~ראב"ד וא"כעיקר,
 בזה וכיוצא לגמרי, מותרהוא

 ע~
 גריר~ שצריך מעי ריש שאמרו מהגאוניםויש וז''ל~ ס"ב) (סי' בש"א ע"ד

 שיוצא המעי ~וא
 אליבא וא"כ שניהם, דעת יוצא וי"ש כתב ובש"ע ~רעי,תבו

 חלב אותודהגאונים
 גמור טהור הקיבה מן היוצא המעי שע"~

 בפא"ט וא~ינןהוא,
 (ד~

 אר"ן חימ~א ובר חימצא גבי מ"ח)
 בתמיהא ופרש"י ~תים לא נממי ממיסתם ולדידן אכלי מיכללדידהו
 בנ"ד ה"ה וא"ככו',

 א~
 החלב אסור ד~רמב"ם

 היוצא הממעי שע"~
 לגמרי מותר הוא ד~גאוניס הואיל מ"ממהקיבה

 א~
 לא דאנן

 ר"ן כממ"ש ~תים ודאי מסתם לענין מ"מ בזה כוותייהוקי"ל
 כו', חימצאגבי

 והפר"~
 כיוון ויפה עליו וכתב בק"א דבריו מביא

 תחלת שהוא ~קיבה הסמוך שהמעי הנז' בתשובה הרב כתב ~וז"ל
 שהחלב כתב ס"ד) (בסי' ~מן זת'ל שהמחבר אע"פ המעיים,בני
 אמק~ת סמכינן סתימה לענין ממ"מ אמה, באורך אסורשעליו
 שהוא שפי' והראב"ד~אונים

 סו~
 מיסתם לפ~ות ולדידן המעיים,

 דחלב נמי ומסתברא כתב ויפה ~תים,קא
 דסו~

 נמי ~ממעיים
 דבריו לעיל והעתקנו סתים קא מי~תס אכלינן לא דמיכלאע"פ

באריכותת

~~~~~
 קי"ל דלא כתב גופיה ש"א דבעל חדא תברא, לא מהא
 הגאוניסכדעת

 א~
 כותיה, קי"ל לא דאנן

 ו~
 שמדמה

 דאין לדנא אוכלא כי דמי לא דר"ן חימצא ובר חימצא ל~ניןלה
 (סי' פא"ט ביש"ש ~רש"ל מ"ש חזי ופוק להדדי, בטריפותמדמין
 קרום יש הכרס שעל חלב שמסירין אחר הא"ז כתב וז"ל~ד"ן)
 וכן אפרים ר' ואסרו דבוק חלב יש ~קרום אותו ותחת הכרס,על
 ריינ"ש גדולי הקדמונים נהגו וכן התירו יואל ור' נוהגיס,אנו
 לכרס הדבוק חלב ראבי"ה, מורי את שאלתי כתב בא"ז ושובכו',

 ר"י, כדברי היתר בו נוהגים וא.ס ור"א ר"י בושנחלקו
 סתיס לא נמי מיסתם לדידן אכלי מיכל אינהו בכאן לומר שייךאם

 מה זוכר ואיניבתמיהא,
 ~ח~יר טוב ע"כ זה בדבר לי שהור~

 ובודאי ספיקא,ת כאן דאין אומר ואני עליו, שם וכתב הא"ז,ע~ל
 איסור אלא הוי דלא דר"ן חימצא לבר דומה ואינו ~ותסאינו
 כתבו אותו שהאוסרים הכא אבל סתימה, ~הני ומשו"הדרבנן
 וז"ל~ המרדכי כמ"ש כרת, ~ליו וחייבים גמור חלבשהוא

 כתב
 הי~נו בדלין אוסטרייך ובממלכות ובלוממברדייא וברומי דבצרפתר"א

 ור"ח והרמב"ם דלרש''י בנ"ד ה"ה א"כ עכ"לת כרת עליוועונשין
 הוא מהקיבה ~יוצא הממעי שע"ג החלב א~ריהם הבאים וכלז"ל
 מ"ע בעל כמ"ש כרת עליו וחייבין חלב, מוכל דאיתרבי גמורחלב

 הט"ז גם סתיםת ~לא בודאי א"כ כרת, עליו שחייבין ל~דיאמפאנו
 דחלב ולממעשה, להלכה מהר"ש דעת מביא ~"ד) ב~י' ח'(ס"ק
 דלענין הפריסהשתחת

~ 
 ~נקב סותם טהור חלב קי"ל שאנן

וכו',
 א~

 הנקב לסתום ~יכול ~נין טהור אינו זה חלב
 כיו~

 דלר"א
 וכ"כ כרת, ע~יו וענוש התורה מן חלבהוא

 הראב"~
 ~דיא מפורש



~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
 ~ ~~מ~ ~~~~~

 הדקין ש~לדחלב ~ ~~
 הסמו~

 הוא לקיבה
 ח~

 כמ"ש סותם ואינו ג~ור
 דברי את הש'"ע בעל ראה דאלמלא ברור וזה דבריו,~יל

 לא ז""ל הראב""ן ה"ה וביחוד אלוהקדמונים
 ע~

 בפשיטות ל~ו על
להתירת

~~~~~~
 כיוון ויפה ש'"א תשוב" על שכתב הפר"ח עלנש~בה
נבלה, נ~י~ חתיכה איסורין בכל דס'"ל למאן דאף וט""ז מהרש'"לכ.בו ~ וז""ל י""ד) ס''ק ס''ד (בסי' מ''ש עצמו דבריוסותר

 בכה''~
 ולדידי חס"נ, אומרים אין ליה דאכיל מאן דאיכא

 אמרי" עליו כרת וענוש הוא ~מור חלב דלדידן כיוןמסתברא
 כר""א דקי"ל דלדידן שם עוד וכ~ב איסורים, כשאר חנ""נביה

 איסולאסור
 סות~

 ש"'ימ עכ'"ל~ ~וא וברור ~ממא ~לב כדין הסקב
 סותם, אינו ~מור חלב דלדידן דמה וט''ז ממהרש''ל לדעתדהסכים

 היוצא המעי ~בי על שח~לב הפוסקים רוב לדעת ראשונה יצאוזה
 לדעת הסכים ואיך עליו כרת וענוש ~ממור ~לב הואמהקיבה

 ש"'אתבעל

~ו~
 דחלב נמי ומ~תברא הנזכר, בק"'א הפר''ח כתב

 דסו~
 המעי

 מיסתם הגאונים לדעת ליה אכלינן לא דמיכל אע""גנמי
 הא ~זינא, קא ותיוהא עכ""ד~קסתים

 אישתמי~
 דר"ן ~ימרא ~יניה

 חלחולת וז''ל~ מביאו ס'"א) מ~ו (סי" וש"ע ~""ב) מ""ט(דף
 אם ממנו יו~א והרעי עיקום, בלי שוה שהוא האחרון המעיוהוא
 במשהו ניקב אם להדיא, שם הט'"ז וכ""כ טריפה, ב~שהוניקב

 ב~""א,ת כמ""ש סותם אינו טהור שהוא אע''פ שלו וחלבטריפה,

 אע''פ סותם אינו שלו החלב הכרכ~א ד~"ג להדיא מבוארהרי
 טהור,שהוא

 ואי~
 דאפילו כ~ב

 ~לדע~
 ממס~ם הגאונים

 ק~
 ס~יס~

ממעתה
 אזל~

 ראיה
 להיתר~

 כממ~''ל סותרים בנפשם הם זו ר~יה כי

שהפר"'~
 והט""ז רש'"ל לד~ת להלכה שהחליט עצמו, ~ת סו~ר

 שהמה מה לה~מיר נופך מוסיף שאפילו באופן לדבריהםוהסכים
~תירים

 שא""~
 ג"כ חנ""נ בו דאומרים סובר והוא חנ""נ, בזה

 עוזר וכשל סותם שאיסו הוא וכ~ש הוא, גמור חלב ~לדידןכיון
 שהבי~ הראיו~ וכל נעזר,ונפל

 הוא וברור כמש""ל~ בצדו תברא ש"'א
 הוא בש"ס ש~וזכר ממה דד~וקא הא"ז של דס" הכנה'"ג מ"שדלפי
 ומש"ה ב~לממוד מוז~ר אינו ל~רס הדבוק וה~לב סו.םדאינו
 סותם אינו ודאי בנ"ד הכא ~"ז ~כ""לת דסותם למי'איכא
 ~מוז~ר נמידהא

 בש"~
 ו~וד ז~ת דר''י~ ~~מיממרא

 א~ר~
 עוד ממ'"ש

ב~נ~""~
 ~א א'"כ

 לי~ דממ~פק~
 ללי~נא אף קאממרינן לא ~"תכ

קממא
 דאע''~

 דאינהו
 ל~

 אלא סתים, ממ''מ כו' אכלי
 חלב~

 דאיי.רא
 הוא אפרים לר' לכרס הדבוק חלב אבל דרבנן איסורשהוא

 דה""נ סותם אינו ג"'כ דבנ''ד פשיטא ודאי הא עכ"לתמדאורייתא
 ~"ו של ב'"ב וק"ו כמש""ל הואדאורייתא

 ~דע~
 נ''ב ~לל או"'ה

 ד~לב בבל כבני דקי"ל הגאונים .שובת בשם מ""ש ר'"תשמביא
 אינן ושניהם דאקשתא בין דאייתרא בין איםור" ~ולוה~יבה
 מו~יח נמי ולישנא אמר, בניחותא דר""ן התוס" דעת והואסו~מין,
שהוא

 בניחו~~
 בנ""ד ולפ""ז הכנה""ג כמ"ש נמי מלת ל"ל דאל"כ

 מ""ממ בזה ~ר''ת קי"ל לא דאנן ואע''ג ~תיר, צד שוםאין
 ברור בנ"ד וה"ה ~ותם, אינו התורה ~ן שהוא מה ~למזה העו~

 ~ו.~,דאינו
 וא~

 יש עדיין הטו~ן יאמר
 ~קו~

 לחלוק לב""ד
 וז""ל ס""ד) (סי" ב""יממ"'ש

~ 
 הנקרא ממכרכשא לה~יר נה~ו ועכשיו

טבחיי~
 תופסים שהם אפשר פחות, או אמה כחצי ~ועט דבר

 אסוף דהיינו מעייא ריש תופסיס שהם א~"'פ או כפרש"י~עיקר
 ומשמע אמה אורך הזכיר שלא הרממב"ם כ~ברי סוברים הם~עי

דבדבר
 לאוסרים דגם לומר מקום יש ו~"ז עכ"לת ס~י מוע~

 כשיטת מועט דבר אלא אםור אי~ו מהקיבה היו~א מ~יבריש
 איריא לא הא משום אי וממדהת שיעור שום הזכיר~ שלאהר~מב"ם
 ~לשון ואת"ל כזה, מחודש דבר הב"י הוציא דמאין המדה, מןואינו
 כתב שלא הרמב"ם ~"ד דקדק ו~רא~ש וז"ל~ ב''י ו~ביאוהרא""ש
 דמפרש נראה באמתא מעי ריש בלישניה כדאר"י א~באורך

 עכ''לת המים אמת שם על אמתא קרי מעייםדלבני

~~~~~
 מזכיר דלא ברור דזה

 אור~
 שרצה מה ואמנם אמה,

 שום בל~ניה נקיט מדלא סגי מועע דבדבר מזהלהוציא
 משיעור יותר דמ~ריך לומר ואפשר הוא וממדה דמדה לעד''ןמדה,
 ב~י~ור דממדבר ~~ור ז~ב לשון ל~ונו צחות לפניך והריאממ~,

 המלופפין הדקין וחלב המעיים וחלב הלב חלב וז'"ל~ גדולובדקדוק
 מותר, שהוא כשומן הם והרי מותריםכולן

 ~ו~
 הסמוך המעי מראש

 עכ"לת שעליו, החלב לגרור שצריך המעיים בני תחלת שהואלהקיבה
 שבדבר בדבריו הכונה אם השכל בעין וראוהבי~ו

 מו~~
 סגי,ת

 ול''ל אסור, ~עליו החלב לקיבה הסמוך ה~י ראש בקצרההל~ל

לפרו~
 קודם שהוא מה ~פילו הלא הממלופפין הדקין של ההיתר

 אהדדי הרמב"ם דברי של דיוקא קשיא הא ו~ו מו~רת נמיהליפוף
 אסור ד~ינו הב"י,לפ'"ד

 להרממב""~
 המעיים בראש שהוא ממה אלא

 הרמב""ם כתב איך ~יפוף, קודם אפילו מותר הכל והלאהומשם
 קודם שהוא ~ה דמשמע ד~מו~רים, המלופפין הדקיןמתחלה
 ~ראש הא דאסור הוא המעי מראש אמר והדר אסורהעיקום
 זולת מותריס המלופפין ה''פ ע''כ אלא ממותר, הוא ואילךהמעי
 ~יו~ר ותעי דאםור, הוא הליפוף עד מה~יבה היוצא המעיראש
 המ~יי~, אמת ע''ש בא~מתא ממ~יי' ראש נקרא העיקום~ד

 דלישנא דסוברוהרמב""ם
 באמת~

 ק~ון הלא דק''ל מממש ~~ה אינו
 בקו הכל ~יות גוזר השכל אין זה דבר הלא בשוה, הוא שםוגדול
 לחצי אפילו מגיע אינו מעיים הריש כל ק~ן בכבש אלאאחד,
 ~''ש אמתא ונקרא היושר הממעי הוא אמה דלשון ס"ל ו~ןאמה,

 גדלו לפי הגדול אלא שוין אפיא כל לאו ו~"'ז המים~א~~
 לפרש שרוצים ויש הליפוףת עד והמד' הערכה ערכו ~לפיוקטן

 הקדמונים כל הקשו כבר אמ~ה, את ו~שלח ע'"ש זרוע לשוןבאמ~א
וביחוד

 מהרי'"~
 נת~ נ"ח) (סי'

 בידו וא' אחד כל תורת
 א~

 זרועו
 וארוכה באבריו ננס על תממהתי י~יי וכל ~ ~מהרי'"ט וז'"ל ע~ות~~ון
 בדברי שפירשנו ממה לפי אבל יעתתש, כו" בשוה מודדיןהאיך

 הישר בדרך הכל ~ולה אמתא הנקרא הוא היושר ד~~יהרממב""ם
 בס""דתוהנכון

~~~~
 ~ וז"ל ס"ו) (בסי' הגרשוני עבודת בשו'"ת ראינו מ~אנו
 מעיים בראש לגרור ~ריך פרש''י ש~י כללא האינינקוט

 נמשך דהוא איברא כ""ש, אלא א"צ הרמב'"ם ו~י' שלי~ה,אממה
 הרמב''ם של כונתו זה אין ולדרכיסו הב"י, כונתאחר

 אל~
 דס""ל

 מקום עד מהקיבה היוצא הישר מעידאותו
 הליפו~

 הנקרא הוא
 הכלת לגרור צריך המעי אותו ומכל המים, אמת מלשוןאממתא

~~~
 סי' ז''ל הג~וני עבודת בעל מ'"ש ~~אנו

 הנ~
 ואין ~ וז"'ל

סברא
 לו~

 שניהם על קאי מעיים דריש שמואל מ''ש
 לתממוה ואין ובסוף,ת הממעייםממתחלת

 האי~
 קורא

 לשניה~
 ריש

 אוחז בזה כיוצא ממצינו דלא סו~, הוא השני ריש הוא הא'אם
 שמואל בדברי כן ~ומר סברא אין מ"מ כי ראשין,ת בב"החבל
 פירשת ולא שמואל סתים מדקא גיסא, לאידך ע~''ן ולפי עכ"לתכו'
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~ ~  הפירושים שני לפרש יש דהרי שמענו, זו ושתיס דבר אחת~"כ
 מינייהו והי סוף או רישאו

 מפק~
 צדקו שניהס ~''ל ע''כ אלא

 שבועות במסכת התוס' כתבו לזה ודומה בדוגמא והיוצאיחדיוי
 לפרש לו יש דהאמורא קשיא, ~מואל אלא ד''ה ע"ב) ז"ך(דף
 ש''מ יע''ש, יותרדבריו

 דאמור~
 בכל פירש לא ואם ~רש צריך

 והתס דיבר,ענין
 ~פרשי~

 וה"'ה דשמואל אליבא זה דבר התוס"
 הוה וכו' מעי ריש דקאמר דשמואל במימראבנ"ד

 ל~
 צד באיזה

 פלי~ת ולא קולטתו .יבה דשניהם ש''מ ומדס.ם,קאי,

~~~~
 הראשונים ה~וסקיס כל נגד כזה בספק עצמו יכניסמי

 כדאית למר לגמרי, אסורים שניהם דאין דס''לוהאחרונים
 דשניהם ~לכה שמביא הסמ"ג זו~לת ליה, כדאית ולמרליה

 בחיתומיו נאמן עד מ~ינו עודאסורים,
 זו~

 הולך והכל לנו
 ~מת ששמתי מפני המחבר אמר ~ האגור בעל וז"ל החיתום,אחר

 מ~אתי ז"'ל, חכמינו בו נח~ו א~ר חלב דיני לחילוקימחשבתי
 מצאתי המחוקק ואני מחלוקת, מהן נפל בבהמה מקומותדבז'
 באמתא מעי' ריש שהוא אחד, חילוק עוד שדילג המחברבשס
 חכם בני ואתה ע'"כת הרעי בו שיוצא המעי שהוא אומריסשיש
 אל אני גס לבי וישמחלבך

 בדר~ ת~
 תדע לא כי המקילים

 י~שר,איזה
 וא~

 איבוד ספק כי ~רת איס~ור בספק עצמך תכניס
 דרבסן איסור בספק א~ילו הח~מירו ש~ז"'ל ו~יצאסו הואת~ס~ש
 אלו שדברים מאחר חלב ס' נקרא אינו בזה כי או' ועודוכו',
 בחכממהתלויס

 וקב~
 לשער .וכל שלא במ~ם ה~חברים כמ''ש

 האגור~ עכ''ל וכו' ספק נקרא אינו דעת חםרון מחמתהאיסור

 שהוא חלב של החומרות תורת זאת כל את הודיע אחרי~~~~
 ב~קום דבריו שיעמיד וחכם נבון אין נפש, איבודספק

 ופרכום כנף נודד להיות רבו בית ידיעת לו ~יש מי וכלכרת,
 שעל חלב וזה התורה, מן אםור שהוא איסור ~תיר ~דרשאבי

 הראיו. כל ומעתה סותםת שאינו מודו כ''ע מהקיבה היוצאהדקין
 דהיינו ראשונה בהשקפה טיף ~די טיף מטייפין עינינושהיו
 ראשון ראשון ז"ל, ש''א תו~ו"ת הכלבו מדברי הלקוח רמ''אהגהת

 וזו איסורו הוא וסילוקו מסתלק דמ~א קמא וקמאמתרוסס
 יש~תדרך הי~

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

~~~~~
 לב חקרי גדוליס שו'אליםלנו

 שא~
 ממעון בבעלים,

 באכילת דרעזין, עיר יושבי ומנהגא, הכה בדברהשואלים

ח~
 ס''ד ~סימן בי""ד המבואר הפריסה, שתחת לכרס הדבוק

 סעי~
~~~~ 

 ~~ סת'~ ~~י~י ~~~י~ ~~~ יי~~ ~ת
 ~~~מ

 ~תתי~ ~~~י~~
 ~~ו~~~

, 
 ~~~~ ~~~~~י ~~~

 ~~~~י~ ~~ו~~ ~~י~ ו~~וויי~~ ~~י~~~ ~~ו
~~~~ת~~

 ~~~~ ~~י'~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~
,~'~ 

~~~~~ 
~~~~ 

~~וו~
 ~~~~ו~ ~~י~י יו~~~ ~~ ~~~י

 ו~~~ו ~~ונו
 ~~ו~ ~~~ו~

 ~~י~ו

~"'~~~~~~ 
 תתוו~~~~~ו~~~~ת

 ~יי~
ת ~ ~  

 ~~~ ~''~ ~~י~~''~ ו~~
 ~~ו

 ~~ו ~~~~~~י~~
 ~~~ו~~ ~~נ~~ ~"~~ ~~~

 ו~~~~י ו~''~~ ~~~~~~~~,

~'~

 העבר שנים איזה זה כי לאות או רי'~ס כבני ~כלן ~ותר אי
 וכן איסור, שנוהגין ~קום מהמבורג ~ יונה הר"ר שם לדורבא
 ומחדש איסורא, בחזקת משם שיצא המקום בחו~י יונה ר'נהג
 הר''ר ~םבא

 ורוצה היתר, שנוהגין מקום מהלברשטט ~ לימ~
 כ~יקר וטעמו משם, ~יצא מקום כאנשי ה.ירא לנהוג לימאר'

 דוד נשאל ונשאל לחזור,שדעתו
 א~

 .ממים טענת לי~א ר' טענת
 יונה ר' כי יונה ר' לן אסר ~לא ומעולם חזקהת ~מה שישכטעסה
 לימא ר' מ~א''כ משם~ שיצא ממקום כחו~רי הוא איסורשנהג
 וי''ל ל~זור, שבדע.ו לפי~ משם, שיצא ~קום כקולי לנהוגשרוצה
 להוציאשאין

 חו~
 בידות ורפי' ולאו אין והשואל ההיתר, מגדר

 .נינן תמןת~~~~
 ב~ס~

 פסחים
 (ד~

 וז''ל~ ע"א) נ''א
 לגביה עול דאייתרא, אכל חנה בר בר רבה אתאכי

 כםייה דחזינהו כיון הונא, דרב בריה ורבה סבא~ אדארב
 ורבב"ח ככותאית שווינכו א"ל לאביי, ~ה ואמרו אתומינייהו,
 וחומרי ממשם שיצא המקוס ~ומרי עליו נותנין ~ דתנן הא ליהלית

 לבבל מבבל מילי הני אביי אמר לשםת ~הלךה~ום
 רב וכו', לא לבב~ל מא''י אבל לא"י, מבבל נממי אי לא''י~,ישראל ומאר~

 דעתו ורבב"ח לחזור, דעתו דאין היכא ה''מ וכו' אמראשי
 עכ''לת הוה,לחזור

 והראתת~~~י"~
 ~שי כרב דהלכתא סמסקין ~פו~~ים וכל

הוה, ~~~~~
 איבר~

 דעות שני איכא אשי רב דברי בביאור
 דדע.ו היכא ה"מ בד''ה ע''ב) י''ח (דף חולין מסכתבתוספות
 לשם שהלך ~וס דחומרי מש~ע שינויא האי לפי וז''ל~לחזור
 גופיה אשי דרב כן לומר וא''א לחזור, דדעתו אע''ג עליונותנין
 ~זור דעתו באין שנהגו מקום בפרק לי' מוקי הכאדמשני
 דלעולס לצדדין דקתני במאי לחוש ואין דאייתרא, דאכל רבב''חגבי

 שממחלק מה א"נ שם, ~יות שד~תו מקום חומרי עליונותנים
 ~זור, דעתו אין ובין לחזור דעתובין

 ה''~
 ומא''י לא"י מבבל

 לבבל מבבל אבל שס, לישאר שדעתו מקום אחר שהולכיםלבבל
 מקום וחו~רי משם שיצא מקום חוממרי עליו נותנין ~''יומא''י

 עכ''ל~ לחזור, דעתו אין ובין לחזור דעתו בין לשסשהלך

 מחתינהו מחתא בחדא אשי רב דברי ב.ום' קמא שינוי לפי~~~
 לבבל ומא"'י לא''י מבבל דבין הוא, חד דארעאוסדנא

 שהלך מקום חומרי עליו נותנין ~ולם ~''י ומא'"י לבבלמבבל ובי~
 לנהוג יכול ל~זור דעתו אבל לחזור דע.ו באין מילי והנילשם,ת
 משם שיצא המקוסכמנהג

 ואפי~
 בתרא ~ינויא לאפוקי ~ולא,

 אין ובין לחזור דע.ו בין דמחלק אשי רב דברי דמפרשדתום'
 וחומרי משם שיצא מקום ~ומרי עליו נותנים לעולס ל~זור,דע.ו
 א''כ ~ם, שהלךמקום

 ~~ירו~
 רוב מכריעין ~דהכי דהתו~' שני

 אליבא לדינאהפוסקים
 א~ דהלכתא~

 מ''מ לחזור, דעתו לימא דר'
 לשסת שהלך מקום חומרי עליונותנים

 ~~~י ~~~ית ~~~י~ ~~~~יו יי~~ ~ת ~~~יו ~י י~~~י~ ~~~~~יו~יי~י

~ ~~~~~~ ו~ו~~י~ ~~ו~י~ ~~ ו~~~~י ~~~ו~~~~ ~  ~ית 
 ו~~~ו~~~י~סית י~ו~ ו~~

~~~ 
 ~~ו

 ~~~~ ~ו~~ ~י~~~ ~~ו~~ ~~~
 ~~יו

 ו~~י~

~~'~ 
 ~~יו ~י~ ~~~~~~~~ ~~~~

 ~ת ~~~יו ~~

 ~~~~~ י~~~~
ת ~~ ~~~~~~~~ד ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ו~ ~~~~~ ו~~
 ~~ו~~' ~~י~ו ~~יו

~~ 
 ~וי~~ ~~ ~~~י~ו~ת ~י
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 הלכה לדבר המכריעין לד~ת סניגוריא ללמוד יש~~~~ת~ ~ ~~
 אין לבבל דמבבל ~ולין, במס' התוסת שמתר~יןהשני כתירו~

 עליו דנותנין מתני' יהי' שלא כדי לא, או לחזור דעתו ביןחילוק
 לצדדין, וכות המקוםחומרי

 די"~
 ב~ס' המקשן דברי הוא דזה

 חומרי עליו נותנין דתנן הא ליה לית ורבב""ח דקאמר~פסחים
 לכאורה עכ""לת וכו" לשם שהלך מקום וחומרי משם שיצאמקום
 לו היהלא

 להקשו~
 מייתי ולמה לשם, שהלך מקום מחומרי אלא

 מקום ~ומרירישא
 שיצ~

 תרו~א ונתפייס ידע וודאי אלא משם,
דשם,

 דרבב"~
 ו~ין לחזור דעתו בין יצא ולחלק הוה לחזור דעתו

 דק~ני דמתניתין מרישא ליה קשיא איברא לחזור, דעתואין
 מקו~חומרי

 וע"ז קתני" לצדדין א''כ ליה קשיא ממשם, שיצא

מתר~
 דעתו דאין היכא ה"ממ ~ב~ל, ממא"י תיממא אפילו אשי רב
 לא''י וממא"'י לבבל ~מבבל אבל ~ו',ל~זור

 ~לאו~
 ל~זור בדעתו

 ושהלך משם שיצא המקום כחוממרי לנהוג צריך אלא מלתא,ת~ליא
לשס

 א~
 בד~תו

 לחזו~
 לא"י, ומא"י לבבל מבבל מיירי ו~תני'

 והמקשן הש"תס, דברי אמת דברי הן הן תוס" של ו~ריאוהשקלא
 דהמ~שן תוס", דמתר~י תירוצים שני בהנהו מחו~יןוהתרצן
 דעתו עלעלה

 כתירו~
 אשי ורב קתני, דלצדדין ליה וקשיא ראשון

 כתירו~מתר~
 תוס', של שני

 ואת"~
 תורה, של דר~ה הוא

 הכריעו ומש""ה ו~יקור, המסקנא הוא התוס' שלשני תירו~
 להלכהתכן הפוסקי~

~~~~~
 חולין ממ~" דב~וס" כתי~מא, לכאורה שנראה מה ליי~ב יש
שם

 ~תרצי~
 מס' ובתוס' ל~יל, כדאמרינן תירוצים שני

 קושיא גת"כ התוס" דמקשין וכו', דעתו רבבת"ח ד"ה שםפסחים
 קתני דלצדדיןזו

 ול~
 שדברנו הדברים לפי אמנס כלוס~ ממתרצין

 א""כ דתוס", תירוציס שני בהנך ~ולקים דש""ס והתרצןדהמקשן
 פסחים מוס" לתוס" הצורך מןאינו

 לתר~
 הן הן כי ההם, תירוצים

 הש"סתדברי

~~~~~~
 לא ולמה א~י ~ לדברי זו ק~יא מקשין דהתוס" לזה
 חומרי אביי, מוקי פסחים דבמס" אביי, לדברימקשו

 מקום חומרי ממוקי חולין ובמס' לא"י, מבבל ל~ם, שהלךממקום
 דלאביי וודאי אלא לצדדין~ נמי דהוי לבבל, מא''י משם,תשיצא
 (בנייד) אשי רב דלדברי אמנם לצדדיןת חש לא דהוא מידי קשיאלא

~דנייד~
 מרישא אביי לדברי ליה דקשיא ~ום דאביי מ~ירוצא

 ו~ו~ה ל~דדים, חש הוא ע"כ וא""כ ק.ני, דלצדדיםדמתני"
 ולכן קתני, לצדדין לאו דאליביהבאופן לתר~

 ~ק~י~
 אליבא הא התוס',

 אלא לנפשיה, איהי ותק~ה קתני ל~דדין ג'"כ אשי דרבתרו~ו
עכצ"ל

 כתירו~
 העיקורת והוא דתוס' השני

~~~~
 תצ"~) (סי' אברהם במגן ראיתי

 ~~ק"ו~
 אבל וז"ל~

 ואלו רי'נוס בני ח~לב אוכלין שאלו כ~ון שמחולקיםבדבר
 שווה מנהג לעשות צריכין אחד למקום נתקבצמ אם אוכלין,אין

 ובין לקולא בין להשוות שמותר משמע עכ""לת תתגודדו לאמשום
 ע'"א) ט''ו (דף יבמות ~ס" בתוס' להדיא מצאתי וכןלחומראת
 לא דאמר ד~אן משמע מ~אן ~ ז"ל וכו" מטה ע''ג וסיכךבד'"ה
 עושין היו לחומרא דב"ש היכא אפילועשו

 כב"~
 עכ'"לת לקולא

 מנהנ נוהגין להיות אותן ~שוות דידן בנדון נאמר אנו אףא""כ
 לחומראת ו~ין לקולא ביןאחד

~י
 ~~~~~י~ ~~~ ~~~~~

'~~~ ~~~~~~ 

~~~~~
 ובעיר ~ בנוקטאי דהתם לראיה,ת דומה הנדון דאין

 משני אנשים שני לשם ונזדמנו ~נהג שום שס הוקבעלא שעדיי~
 מממקום הוא וזה במקומו אוסרת שהר~ל ממקום זהמקומות,
 להשוות גברא ~ובת אזי במקומו, מותרתשהר~ל

 המנה~
 בין

 דירתו קבע יונה שר" דידן בנדון משא''כ ל~ומרא, וביןלקולא
 נוהג היה והוא שניםכמה

 איסו~
 משם, שיצא המקום כמנהג

 ר' ו~שבא יונה, ר" ע"י המקום ~ומרי נתייסד דאמרינןווד~י
 שגם דהיינו מונהגא, להשוות וצרי~ין ב~בולו בא הוא לשםלימא
 בלבבך תאמר וכי ~לשם~ שהלך מקום ~חומרי לנהוג מחויב לימאר"
 לשם שבא קודם שם היה הוא ליממא ר' של אביו בערמאן ר'הלא
 ~""פ הוא שם יונה ר" ודירת יונהר'

 ב~רמאן, ר' השתדלו~

ומתחי~
 הוא ב~רממאן ור" ו~יטו, בשכירו י בחריקאו ~ם ישב

 כמיניה כל ולאו בגבולו בא יונה ר' ו~"כ היתר, ~נוהגיןממקום
 דהיתירא מנהגא ב~זקת דר~ן ומקוס דאיסורא, מנהג שםלקבוע
 דנ~זי ~ול~ו, א''א זה דבר~ואת

 אנ~
 המנהג של מטרין עיקור

 שנוה~ין מקום הוא דרעזןבעי~
 איסו~

 יזכרו ראשונים וימים
 ק"ק אנשי ~סדרן תמידין שם והית בע~מאן ר' לשם שבאקודם

טיפלי~
 ונוה~ין שם קבוע דירתן היה השנה ימות ורוב וסביבותיה,

 ירדו שלא אף ממ~ם, שי~א מקום כחומריאיסור
 להשתק~

 רק
 מ"מו בעיירות, המחזירין ~וכלין שםלגור

 נתפש~
 תנהג שם

 (דף פסחים מס" בתוס" בהדיא הוא וכן לאיסוראת וקבעוחקקו
 ירושלים דייק, בירושלממי וז"ל~ וכו' ~רו~ שתי בד'"ה ע'"א)י""ד
 לנהוג הוא סברא כלומר מלאכה, לעשות שלא בו שנהגו מקוסלא
 איסור בו ~נהגו ממקומות אף שם שמתקבצין כיון איסורשם

וכ~
 הרי ~"לת

 א~
 וגס שם מתקבצין היו שעה דלפי

 היו איסורא, דנהיגי וממקו~ות התירא דנהיגי מ~ומותהיו המקובצי~
 מקדמת ל~ם הנקב~ין שכל בנ"ד מ~""ש לאיסורא, בזהחוששים

~דנא~
 האוסרת רגל הוא דהמקום פשיטא איסור, נוהגין היו
 לשם והבאיןבמקומו,

 אח"'~
 שםת שהלך המקום חומרי לנהוג צריכין

~~~~~
 עיר גבי ע"א) קי""ב (דף סנהדרין במם" מצינו מזו

 מי.ובא נקראו יום שלשים שם נשתהו דאסהנדחת,
 מתא מיתובא יום ~~ים שם נשתהו אם נפשות דלענין הרימתא,
 ברש"י ~מבואר לחובה ובין לזכות בין לרובא ומצ~רפיןמיקרי"
 גבי ומכ"'ש ע""ש, ו~ו" תכה הכה בד""ה ע'"ב) קי''א (דףשם

 מיתובא יום שלשים שם נשתהו דאם מנהגא יתחזק לאאיסורא
 דלא בגמרא,ת שם גיסא ~ידך נימא אי ואפילו ~יקרי~מתא
 מצינו וכן חוד~, י'"ב שם נשתהו אם אלא מתא מיתובאמיקרי
 ס~ ובי'"ד ~''א) תכ"ט (סי"בא""ח

 (ת"ו~
 ~רנ''ו

 ס"ה~
 ובח"מ

(סי'
 ~ס~א~ קס~ג~

 שהיו באיסורא ה~חזיקים בנ"ד מ''מ ע"ש,
 מתא דבני וודאי ~ס בערמ~ן ר" שבא קודס שניס כמהשם

 וביחוד אתחזיק, דאיתחזיקי ואיסוראמויקרי,
 ~עדיי~

 שם היו
ק'"ק

 ~יפלי~
 שנוהגין פראג מק"ק אנשים וגם זאברטן ק""ק ו~נשי

איסוראת

~~~~~
 התירא, לצדד שרוצה השואל לדברי תברא ממילא הוא

 היה הוא יונה דר"באמרו
 מי~~

 בשעת בערמאן לר" כייף
 שר' ביניהם היה תנאי דר~ן, בעירישיבתו

 בערמא~
 עם התנה

ת ~

~ ~ ~ ~  ~"~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ו ו~~~י ~~ו~~י

 ~~~ו~ו~
ת ~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~"~ ~~ו~ו~ ~~וי
ת ו~~~י ~ ~  



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~  ~לנהוג יונהר"
 הנ"ל דברינו ~""י אמנם עכ"לת אשכנז בני מנה~

 ר' בידי רשות היה מאין מתדיינים, אנו ~ופיה זהעל
 יונה ר" עם זהלהתנות בערמא~

 לנהו~
 שם והיה הואיל אשכנז מנהג

 וכן ברבים אמורה מלתא כבר כאשר איסור, מנהגמתחילה
 ~דינות אנשי מנהג נוהגין והיו שם, דרים היושלמים

 ~נות יכול ומי איסורדנוהגין ביה"~
 ממנה~

 כבר~ שנהגו

 לדע~~~~~~~
 בטענת ה~ואל

 דמיכ~
 ~א לדמות ויש כייף,

 פסחיס במס" אביידמשני
 (ד~

 א"י דבני ע""א) נ"א

~דאנן~
 שיש טענה זה אין מ""מ כוותייהו, ~דינן ~ו, כייפינן

 מ~שה, הנעשה מדמין, שאנו מפני וכי דהתירא, חזקהעמה
 כמ"ש כאביי ולא אשי רב של כתירוצו ק""ל דאמת דא~ליבאחדא,

 והרא"'~~רי""~
 אכל לא ~ופיה רבב'"ח חזי" ופוק הפוסקי~ת ו~ל

 דבקיאין מא"י הוה דהוא אע""ג בפרהסיא, ולא בצנעא אםכי
 בבל ובני בבל, מבני יותרבהוראה

 כיי~
 והיתר, איסור בדיני ~ו

 מצוה למלחמתויוצאין
 ב~ל~מת~

 ו~בל דבריהם לשמוע תורה של
 כאגמון יוצא אדם אם ק""ו ש~ל בנו ובן ק""ו שאמרו, ממיהאמת
ראשו

 ומיכ~
 ~קל שאין פשיטא ותהיראה, ~אהבה אדס לשוס כייף

 לאסור~ שנהגו במנהג ולהקל בפרהםיא ולאכולבזה

~~~
 גיטין במס" דאיתא מהא ת~יבני

 (ד~
 רב והא ע""ב), נ""ט

 ורבי אמי רבי דאפילו ר"ה ש~ני וכו', בכהני קריהונא
 דכהן והא ע""ש~ וכו" ליה ~ייפי הוו ממיכף דא"י חשיבי כהניאםי
 כייפי אםי ור" אמי דר" כיון ואפ""ה הוא, דאוריי.א ראשון,קורא
 ממ~ום ליה כייפי דהוו דהא התם שאני ראשון, קורא היהליה
 מפני~ הוא ראשון, קורא דכהן הטעם ובפרטות דאורייתא,יקרא
 ~מי למחול יכול לאינצויי, דאתו ~שום דה~עם וכיון שלום'דרכי
 ואוחזים קאממרי דדינא הכא משא"'כ ממ~ול, כבודו כבודות עלשמוחל
 שלא ת"ח עפ"י שנהגו חשוב מנהג בידיהםתת אבותיהםמנהג
 אדםת ממיראת או מאהבה להקל ~בו ימלא מי הכרם, חלבלאכול
 נותן זה ב~ויל בד"ה ע""א) ב" (דף ב""ב בתוס" דמפורשואע"'ג
 ואפילו עליהם ~לסמוך שאין מנהגים דיש מכאן ומוכח ז"ל~וכו"
 כרס של בחלב דידן בנדון עכ""ל~ מדינה כמנהג הכל דתנןהיכא

 רברבי באשלי דתליא זה דבר ושאני איירי, רי"נוס בנישמוחלקים
 שהוא כל זיז אפילו לזוז ואין במנהגים כאן שנו קבועותומסמורת

 ל~צמם~ קבלו אשרממנהג

~~~~~~
 למימר הלכה של אמות ד" על המקוס לך

 דבצנ~
 שרי יהי"

 ~אות הראב"ן) (בשם המרדכי שהביא כמולמיכל,
 בשםתרכ""א,

 הראבי""ה~
 בב""י ~זה ועוד תענית, דמס" בפ"ק

 אליבא דמסקנא אמורה מילתא כבר הרי ע""ש,~ תקע""ד) (סי"בא"ח
 ואליביה עיקור אשי דרב דפירוקא הפוסקים לדעתדהלכתא
 דאין ובפרטות אםור, בצנעאאפילו

 ל~
 ממזה, גדול פרהסיא דבר

 את יא~ל לימא ר'אם
 ח~

 א"כ ביתו, אנשי עם הכרס
 א~

 שאינו
 וכל ~ליה אית חברא חברך מ"'מ איסור, שנוהגין מי בפניאוכל
 ל"ט (דף ב""ב ב~" כדאיתא וכו', תלתא ביה דאמרינןמילתא

ע"'א~
 בדרבה לימא ש~ה, בפני מחאה ר""י אמר אבא בר חייא ר"

 באפי דמתאמרא ממי~א כל רבר""ה דאמר מיפלגי קא הונא רבבר
 הרשב"ם ופירש וכו', בישא לישנא מ~ום בה ליתתלתא

 דחבר~
~ד~ברך~

 מילתא לפ""ז ע"א~, ~ט""ז בערכין ועיין ליה, אית חברא
 ~יסור לנוהגין הדבר ויודע ~ו אית קלא ~לשה בפנידמתאמרא

ובאי~
 מחלוקתי לידי

 וכשבא בצנעא דאכיל בב""ח דרבה ~ע~א הקלושה, ד~תי~~~~
 גופיה דרבר"ה משום הטעם כסייה, ורבר'"ה אווירארב

 א''כ מילתא,, פרסומי לו יש ש~ה ~בפני הנעשה דבר כלסובר
 והוי תלתא הוו ~נה בר בר רבה אצל ורבר"ה אווירא ר"כשבאו
 כסייה~ ~ומש"ה פרהסיאכמו

 ודב~
 רבב"~, על םניגוריא הוא זה

 ככותאית שווינכו דאמר מדאבייולאפוקי

~~~~
 איסשי ביה ידעו לא ואפילו לימא ר" יאכל אם בנ"'ד
 שייך כאן אין אפ''ה בדבר, יודעין ביתו אנשי רקאחריני

 חילוק ~ואין מזה, גדול פרסום לך אין כי נוהג, שב~נעא דברלומר
 משום איכא מ"'מ היתר' נוהג שחבירו שומע או רואה האוסראם

~חלוקתי
ד~~

 יפל~
 ~~ק~ה ממ~י לפ""ז הדברת ~~מך

 ~י~י ורבב''~ הש""~
 וכו" המקום חומרי ~ליו נותנים דתנן הא ליה ליתאכל,

 דנותנין הוא דמתניתין ט~מא דהא בצדו, תשובתו הלא ~שה,מאי
 לקמן, אביי וכדאמר םמ~לוקת מפני ל~ם שהלך המ~ום חו~רי~ליו
 ארישא בד""ה ופרש'"י קאי, ארי~א המחלוקת מפני אדם ישנהדאל
 שעושין ממקום ההולך קאי ארישא דמתני" ישנה אל וז""ל~קאי

 בצנעא שאכל רבב"ח וא""כ עכ"לת עושין שאיןל~ום
 איירי מתני" דבשלמא כלל, איםור שום כאן אין דמחלוקת'חששא דלי~

 התוס' כדמפר~ים בצנעא לעשותה וא"'א מלאכה,~בי
 (ד~

 נ""ב
 כמו בצנעא למ~כה דא""א עבידנא, לא ביישוב בד""ה~"'א)
 ח~ש כאן אין בצנעא שאכל רבב""ח ממשא"כ ע'"ש, דבריםשאר

 מחלוקתתמשום

~~~~
 עו~ד.' במקומה ~פי~ המקשן קו~ית הפשוטה פ~טלפי

 והא אכל היכי דרבב""ח פל~ת, לא מתרתי חדאדממ"נ,ת
 מחלוק~, ~שש שום היה ולא בצנעא דאכל וא'"ת ממ~לוקת,איכא
 שייך אין נמי ת"ח גבי דהא ת""ח, שני ~ני כסייה למהוא"כ
 שנוהגין ממקוס שיצא וני~וקו טעמו שיודעין ~חלוקת,חשש
 הטעם שפרשתי מה לפי ~~מא דאיהיתר,

 דק~
 להו אית

 בצנעא אבל הדבר, יתפרסם שלא כסייה כדין א""כ הדבר,ויתפרסם
 הש""ס, ממק~ה ~אי לדוכ.יה, קושיא הדרא א""כ לאכולתמותר
 שיתפרםם חשש משום טעמא הא וכו", חומרי עליו דנותנין ליהולית
 ~שש דליכא אכל דבצנעא הוא ממשא""כ לאינצויי,ואתו

 מילתא~פרםומי ממשו~

 ""שווינכו אביי דקאמר מאי לפי הוא הש""ם דקושיי~~~~~
 חשיבי ~מורים חכמים תלמידי ב" ליה תיפוקככותאי"',

 דוודאי הכי, עביד מחלוקת חשש מ~שוס ~ו דכםייה והא~ו,
 דכסייה והא משם, שיצא ~קום מקולי דנוהג טעמו, יודעיןהן

 דחברא שלשה בפני הדבר יתפרםם שלאמשום
 ~דחברך~

 ~ברא
 וס'"ל ~פר~תי מהפירוש ממאן דאביי דעכצ"ל אלא ליה,אית
 שפיר מקשה וע''ז מחלוקת, חשש ממ~ום דמתני" דטע~אבאמת
 ל~יל~ כדפיר~תי וכו' מתרתי חדא ובממ""נ ו~ו", ליה ליתורבב""ח

~~~~~
 אתה אי הא בד"ה תוס" מקשו מאי פה' פתחון יש עדיין
 או ה~דינה בבני דווקא דמשמע וא''ת וכו",רשאי

 בפניהם שלא או חכמים בפני אבל להתיר, רשאי אינובכותאי
 משם שיצא מקום חומרי עליו נותנים תנן והא ואמאימותר,

ושהל~
 משום בצדו ~עמו והא ע""~ת עכ"ל וכו" לשם

 מחלוק~
 לפ""ז לומר ואין מחלוקתת כאן אין בפניהם שלא ~ו ת""חוגבי

 הש""ס מקשהמאי
 לק~

 הא יכו" לי~ לית ורבב""ח
 אכ~

 ב~נעא,



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ ~~~  ~ייתינהו אסי, ואומר ממ"נת מק~ה דהמקשה אמורה, ~תאכבר

 המ~לוקת'', "מפני אלישסא דמתני' בפירו~ו ד~ללתי כללילהני
 ישסה אל דקאמר הא שהרי שומ~, ובין רואה בין ~ילוקדאין
 תעשו ד~לא תתגודדו דלא הקרא על מיוסד הוא המחלוקת, מפסיאדס

 דין י"ב (פרק ע''א הלכות בהרמב"ס ד~יין אגודות,אגודות
 אחת בעיר דיסים בתי שני יהיו שלא זו אזהרה וב~~לל ז"ל~י"ד)
 למחלוקת גורם זה שדבר אחר, כמנהג נוהג וזה זה מנהג נוהגזה

 הרי ע~''לת אגודות אגודות תעשו לא תתגודדו לא שסאמרגדולה
 אגודות א~ודות על מקפיד למה דקרא ~עמא ודרש לדבר ~עסנתן

 המחלוקתתמפסי

~~~~~
 ילמדיסו, ממדרש דברי על מיוסדים הרמב"ם דדברי
 ראה פ' בי~וטוהובא

 ר~ח~ (ד~
 תתגודדו, לא ז"ל~

 ת~ימו שלא אלו, על אלו חלוקין ותהא אגודות אגודו. תשימולא
 שעשה ~שם ב~םקרחה

 קר~
 אגודות אגודות ועשאן לישראל שחלק

 שה~עם להדיא, דאיתא הרי עכ"'לתוכו'
 ד~

 תשימו
אגודות אגודו~

 הו~
 מחלוקתת משום

 בד"ה ע"ב) י''ג (דף יבמות במס' דמפרש רש"'י דברי~~~~~
 ~גודות ת~שולא

 א~ודו~
 במ~' ערוכה גמרא שהרי ביה, אידון מה ידעתי לא ע~''ל,תו~ו' תורו~ שתי כסוהגין שנראה

 שיושבין ת"ח אלו אסופות בעלי ז""ל~ ע"ב) ג' (דףחגיגה
 מתירין, והללו אוסרין הללו וכו", בתורה ועוסקין אסופותאסופות
 למדתי אנו האיך אדם יאמר ~מא מכשירין, והללו ~וסליןהללו
 ניתנו ~ו~ם ת"ל מעתהתורה

 מרו~
 וכו' סתסן אחד ~ל א~ד,

 משום תורות ~שני דהוי באמת רש''י דכווסת לומר ודוחקעכ"לת
 להדיא איתא וכן הרמב"ם, שמפרש כמו לפרש ה"ל דא"כמחלוקת,
 דה~עםבילמדיסו

 ~שאסור~~
 ובזה מחלוקת, משום הוא אגודות אגודות

מסו~

 ד~ני" ד~עמא לומר תנא שביק למה וטוען, עורר ~ול
 שהוא תתגודדו לא משום הוא וכו" ה~ום חומרו ~ליודסותסין
 אלא הסברא, מ~ד שהוא מחלוקת משום ~עם וסתן מ~,מקרא
 שהבאתי ילמדינו במדרש שמפורש כמו היא אחת ודא דדאע''כ

לעיל~

~~~~~
 א~ודות, אגודות ממשום ישנה שלא דהטעס ~יון קאממר,
 או יראה אם נ"ממה

 שומ~
 שעשה בחבירו אדם

 נעשה בזה לסת~ור,מע~ה
 שוממ~

 ב~דר נכנס והכל ~רואה
 אגודות,אגודות וסיי~

 ו~~
 ~"ז מחלוקתת לידי באנו

 לקיבע~
 קמא

 לא~ול ליממא לר' להתיר שרוצה בכדי מילי מהדוראהדר
 יותר ~חד במסיבה שהמהכיון בצנע~

 מש~
 בקולי הוי אדס בני

 ממחלוקת לידי ויבואו החיים בין נשמע ויהיה יחדלון ובלקולות
 המתיריןת עםהאוסרין

~~~~
 היה אלו וודאי

 מתחי~ ש~
 רי'סוס, כבסי קבוע המנהג

 כאן ~ין מזה, ע~מו למסוע ורוצה שם לדור א' באואח"'כ
 ביבממות דאממריסן ד~מו תעשה,' ואל ~ב שהוא בזהת מחלוקת~שש

(ד~
 פםחים ~וב~ס" ~ב) י"ג

 (ד~
 ~מקום אלא ~ ז~ל ע"ב) נ"א

 הא ונעביד ה~חלוקת, מפני ישנה אל שעושין, למקום עושיןשאין
 וה"ק אסי~א ל~ולם אמר רבא וכו", ~ו~מרי עליו סותניןאמרת
 אומר הרואה אמרת קא מאי המחלוקת, שינוי מפסי בזואין

 בשוקא הוי בטלני ~מה אמרי מימר אסורה,מלאכה
 עכ"~

 ועיין
 א"כ הנ~לת יבמות במס'ג"כ

 א~
 גבי נאמר אנו ~ן

 ח~
 הכרס

 אינשי, ~ר ~ודאוכליהון
 א~ ~~

 מנוקר הכרס דאו~ל רואה
 ופוק ה~ומן, ריבוי ~ני ~מנה למסוע יפה שד~ו י"ל החלב,מן

 אנשים ~~מה דבר, עמא מה~זי
 ~מנעי~

 מזה
 ו~

 דבר יבא
 אחד בא ואח''כ ל~סור בעיר מנהג ה~וקבע אם משא"כל~לוקת,

 משם, שיצא ~מקום ~שות ורוצה היתר שנוהגין ממקום שםל~ור
 ~חלוקתת חשש כאן ישוודאי

(~~~)
~ובר~

 ~חמיר מחכך אני מאד דין מן
 א~

 דדעתו
 סיומא שהרי בפוםקים, כלל סזכר ~לא בדברלחזור,

 תאכל לא בסי לבסיה, רבב"ח א~ר ~ ז''ל ד~סחי~ בש"סדמנילתא
 ר"י הוא כדי שאכל, יוחסן ר' את שראיתי אסי בפני, שלא ולאבפני
 בין תאכל לא אותו ראית לא אתה בפניו, וש~לא ב~ניו ~ליולסמוך
 לר' רבב"'ח שראה משום צ"ל וע"'כ ע~''ל~ ו~ו' בפסי שלא וביןבפסי
 היתר לו דיצא לומר דאין בבבל, ~כול היתר לו י~א שאכלווחנן
 ~ולי בא''י רבותא מאי בא"'י,תלאכול

 ~אוכלין~ על~
 הוא ושם

 ראה שלא משום ~לאכול שלא לבסיו צווה מש"ה פשוט,היתר
 ר'"י ~~

שאכל,
 ו~

 לרבב''ח דהיתר הרי וא''כ כלל, היתר שום ~ם היה

שא~~
 מקשה אמאי וא'"כ~ שאכל, ר"י את שראה משום בבבל,

 לו סעשית הוא לשס משהלך שיצא, ~ום חומרי ל"ל ורבב''חהש"ס
 אין זה דהיתר ~צ''ל ואלא ~אכל, יו~נן ר' את מדראהכהיתר

 אביי ומש"ה שא~ל, ר"י את שראה משום ~לל, שייכותלו
 אש~ ורב שאני, לבבלמא''י ממ~ר~

 מתר~
 הוה, לחזור ד~ו

 א''~
 אמר למה

 ראית לא אתה וכו', שאכל ר''י את שראיתי אני~ ~לבסורבב"ח
א~ותו

~ 
 ~אכל, ר"י שראה במה תליא דהיתר משמע ו~ו', תאכל

 לבסו אסר ול~ן מילתא, תליא ~בל מא"י ולא לחזור בדעתוולא
 ~לל, דרךלאכול,

 א~
 וא"כ לבבל,ת מא"י ו~פילו לחזור, דעתו אם

 אהדדית דסתרי מילתא כתרוהוי

~~~
 באמת דמסקסא אליבא ~כ

 מתר~
 הש"ס

 ד~
 כאביי

 ר"י את שראה מ~ום רבב"ח שאכל הטעס אלא אשי,~רב וד~
 יאמ~ו שלא ורבר"ה, אווירא רב כשבא כסייה ומשו"השאכל,

 שאכל רבב"ח את שראיסו מפניבלבביהם,
 א~

 ו~אשר נאכל, אנו
 (בניו) את רבב"חהזהיר

 ~בסו~
 (ואתם זה, על

 ל~
 ~ואתה תאכלו)

 ותיממה ל~זורת ד~תו ~ם להקל ממסלן לפ""ז תאכל~,לא
 גדול~

 ש~א ~ל
 במרדכי שנהגו מקום בפ" מצינו ובאמת בפוסקיםת זה אתהז~ירו
 מהא דהל~תא אליבא דיסא ומסיק דלמד ר"ח בשס תר"ד)(אות
 המה רבב"ח דברי אלמא שםת המ~ין יראה כאשר רבב"חדאמר
 ס~ועיס, מסמורת בו וקבעולדיסא

 א''~
 לבכם ישת לא למה

 ~מסוים)הרחבה
 ~מניי~ו~

 מוצקת ראי כמו שהוא שכתבתי זה לדבר

~~~
 לימא ~' ~תיר להכריע אין ~י~ן הלין

 לנהו~
 מסה~א

 הכרס, חלב באכילתדהתירא
 לא אם רי'נוס, בסי כמנה~

 לתחו~חו~
 כ~לי דאכל מפומבדיתא תמרי בר דרמי ~הא עיר, של

~~
 חולין ב~' כדאיתא דסורא, ~חום

 (ד~
 ע"שת ע"א) ק"י

 לסו, ספרו אבותיסואיברא
 שא~

 הנ"ל יונה ר' לשם ~בא קודם
 אסשיאו

 וזאבר~ ~יפלי~
 ממממדינת אחרים אנשים שם ~~יחי היו

 אסשים ושאר ז"ל אפנהיים שמואל הר"ר הקצין דודי ~מואשכסז,
 כח שוב אין וא"כ דהתירא, מנהגא ~סה~ו ואפשר ההוא,'שבדור
 סהגו שכבר במקום דאיסורא מנהגא לקבו~ הס"ל יונה ר'ביד
 פומייהו ה~חמירין כי דמחלוקת, חשש בזה אין וגם היתר,שם

ד~יי~
 דברי לפי כי איסור, שנוהגים למקום ~חזור דדעתם להו,
 שם ~נהגו מקום ~מבורג, לח~ור דעתו גופיה יוסה ר'השואל,
 עס למחלוקת לחוש ואיןאיסור,

 אות~
 בצדו ט~מו כי ה~וכ~ין,

 ~ולייהות ורבעי' דגברא אקרקפתיה משם, שי~או דמקוםדאוסורא



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~  הביא זוו~ברא

 ~הממג''א~
 ק"ו) (סי' תצ''ג סי' בא"ח

 ~~ק"ו~
 (הגם

 ברמב"ם זה ד~ר מלאתי ולא יגעתי מע''א, י"ב פרק ר~ב"ם שםשמ~יין
 למעשה הלכה יש וא"כ עו~ד~), ב~קומה הםברא זה כל עם~ם,

 וכרביביםת כטל נוחים ולרביס, ליחיד תשובה~ורות

~~~~
 דברים הרבה

~ 
 בדינים מוקק וכת'ב נבחר בכת'ב לרצות

 (ב~) אמנםהללו,
 ~כעת~

 מפאת ~ד ~כל מופנה שאינני
 נמצא ~אן שכתוב מה ויותר באמריס, הקו~רים א~ר הל~יזה

~פור~
 בחבורי באריכות

 ~~ ~~~ ~ו~ ~~~
 ~~"ת ובחידושי

 שמה~ ובאת תדרשו ~כנו ~ו~, ~~~ בחיבורי שם פסחיםבמס'
 ~"קת ~י~י~תי חונן אדר ז'מש"ק

 י~"~ ~~~י~~ ו~~~ ~~~~ ~"~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~~~

 דק"ק ~מהאב''ד~~~~ת~
 פארלי~
 ב~וך ~מדינה אב''ד בהיותי ~

 שנעשה מה מ~ררין, מדינת וכל נ"ש בק"ק ישורוןעדת
 ידעי הוי ולא דם, טפות בחלבה שמצאו חו~~, בפרה מעשהשם
 לטיפ'ה טיפ'ה ובי'ן ~יה, תהא מה זו טיפהרבנן

 נתחל~
 ומידי

 אי נפקוה, לאספיקא
 ח~

 ונשאלתי ביה, ~ פתוך הוא אודם הוא
 אי דעתיל~וות

 הח~
 מדאורייתא אסור ואי שרי, או אסור
 מדרבנןתאו

 ~ת~~~
 נפשי גירסא גור'ס אזלא ואזל רהיט רהיטא לפום
 עולם הלי~ות זו ה~~ה של אופיא על ולע~ודלתאבה

 לדבר תוקע תקועה יתד הדרכיםת יתידות על הדעת שביליבמהלך
 לכאורההלכהת

 הח~
 דעביד והא עדי~, דהתירא וכחו שריא,

 לאורייתא רבא ממודעא ממודיעים הדממיס דממים טיפי עיףטיף
 ~~לב אבל החלב ~וך פקיד אפקיד הדם כי אסורים,שהם

 (בסק"ב) ס"ו) (סי' י"ד בטור בי~ים בדם שמצינו כמו קאי,בהתירא
~סעי'

~'~ 
~ 

 עליה נמצא
 קור~

 השאר את ואוכל הדם את זורק דם,
 בנ"ד הטעם והוא הדין הוא א"כ עכ"לת בחלבון שנמצאוהוא
 לאט החלב ישפוך ד~יל.א ולרווחא החלב, ואו~ל הדם אתדזורק

 הנ"ל בסימן שמצינו כמו בכלי, למטה הדם ש~אר כדילא~

(סעי~
 ולא בקערה בכלי יח~ שבורות ביצים אבל וז"ל~ ד')
 הכשרים החלמונים יקח ~הם, אחד של בחלבון דם ונמ~אטרופות

 ~צמו בפני ואחד אחדכל
 וה~

 ~דם בה אשר אותה וישאיר מותרין
 לבו שיהא כדי והטעם עכ"לת ויזרקם השאר ח~וני עםבקערה
 לתערובות לחוש ולא ההיתר בתוך האיםור יתערב שלא וב~וחנכון

 ואפילו מזה ההיתר בתוך~איסור
 מקצ~

 מזהת

~~
 (נפםק)

 ~נפשך~
 אםור החלב מ"מ לו~ר,~

 שהח~
 חם היה

 נשתקע זה דבר כמבושל, והוי החליבה ~עת ה~חוביום
 מכלי יותר חמיממותו וקלוש בו םולדת היד אין ~הרי נא~ר,ולא
 גופיה דטיפה גם וממהשני,

 מתבט~
 ראשון האיסור וגוף בשישים,,

 מסתלקראשון
 ו~

 ני~ושת למאי וא"כ דם, צחיח אפילו בו נשאר

~~~~~
 נפקא, לא ספיקא מידי עדיין הדין לעומק נחתינן כד

 ו' (דף בכורות במסכת תנינןדתמן

 ע''ב~
 מר דאמר ~

~ת

~ ~  ~~"~ת ~~ ~י~ ~~~ י~י~ ~~וו~ ~~ ז~י~~ ~~ו~~ ~ו~~תת~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
ת ~

 ~ו~~
 ו~~~~ת

 ~~~ו~ ~~~י~ ~~~~ ~י~ ~~~
ת ~ ~ ~ ~ ~  

ד~
 ונעשה נעכר

 ח~
 לישתרי נמי ט~אה בבהמה הוא דחידוש וכיון

 נע~ר נדות דם נדה ב~סכת מר, דאמר בד""ה ופרש""י~~"לת
 דם הוי דמ~קרא הוא חידוש הלכך ח~לב, ונ~שה הלידה~חמת
 ילפינן לא ממחידושי וא"כ ~כ''לת מישתרי והשתא בכרתוהאוכלו

אא''~
 דלא והבו בה אין האד~ומית ומראה לבן הפך כולו

 בחלב נראה האד~ומית האדומיס במעלה עולה עדיין ואםעליה, לוסי~
 מצאתי וכן ע~ה, רבע דדס איסורא דעדיין בהתייהואיתגלא
 מהר"י הגאון בשם רב דבי םפרי חד בשו"ת נושן ישן כתבבספר
 ע"ד וז"ל~ ז~~,מברונא

 הח~
 ממבייגע"ן מהר"ש כתב כדם, אדום

 לאסרה טפי ונראה עין, ממראית משום מדרבנן דאסורזצ"ל
 מתחיל כ~ אלמא ~~, ונ~ה נעכר דם דנדה פ"ק מדאי'מדאורייתא
 כל נת~ן שלא זמן כל וע"כ מ~, ~עט נעכר חלבליעשות
 דם ליה והוה הוא דם~רכו

 שפי~
 ומכח וכו', למקום ~מקום

 הוא האד~י~ות ~רמת אף י''לסברא
~~~ 

 השרצים מציצת
 בהמה בממה בפרקכדאשכחן

 ~שב~
 נ"ד דף

 ע""ב~
 לה ד~ביד

 י~ראל נאם הוא, ודאי וא"כ יאלי, לימצו דלא היכי כי~יסים
 היה שכבר השמש, תחת ~דש שאין מעתה א~ור עכ''לתברונא
 דאורייתא לאיסור הדבר ויצא נפש, נוחי הקדמונים בזממן~ולמים
 ע~ה וכאשר הרא~ון דלטעם מבינייהו ונפיק טעמיס,משני

 להאי התורה אסרה מחשבת מ~כתבמחשבה
 מכ~ ח~

 שעדיין
 אבל ~רכה, כל מראיתה נשתנה שלא ~ומדות האיםורבחזקת
 של מציצה מ~ח באה שהדם מברונא, ממהר"י שכתבלטעם

 האיסור הסתלקות לאחר מו~ר וה~כ הדם רק אסור אינוא"כ שק~
 ביציםת בדין לעיל שכתבנוכמו

~~~~~
 אם הדם בתוך ש~ורב בחלב הכריעו לא שקד~ונינו
 וממםפיקא בתרייהו' נענה ~ה אנן לא אואסורה

 ספיק~ לאדאורייתא

~~~~~
 כי~וף ע""י דכדי במילי הוא במילי ד~ילי ~פשי אומרים
 מהשכל" רחוק הוא ולדעתי מ~להת ~ל פ~ליאשמכחישין

 איסור לריעותא, ותרתי ק~חא, אוםיפת מיא אוסיפת כן היהולו
 ועיין מאיסורא, סכנתא ח~ירא כי כולל' ואיסורמוסיף

 תיקון צריכין ודבריו קציר ב~פיח עצומה תשובה ך') (סי'נ"ש בשו"~
 לבי תרתי מגו חדא לסעודה, ומםוכן דאסור אמת דין הדיןמ''מ

 דיהב מברונא, הר"י בדברי הנובע ו~ין מקום לתורבחכמה
 ~ציצת משוס ה~לב תוך הדם הניזול סיבות ל~תאטעמא
 יש א"כהשר~ים,

 לו~
 המשתינים בשוורים האחרונים שחדשו בדין

 בודאי שיש באמרס להחמיר הרוציס הפוסקים מבעלי וישדם,
 לבם ~לאו איך בעיני, ותמוה חיהת כ~וה ואין ה~וף בחללמכה

 הטריפות ~ל~וםיף
~ 

 ז"ל ~כמים מנאו שלא
 טריפות, ~ בתו~

 השתן ~וציא במקום מו~צים ~ה~רצים אפשרי נמצא כאן א~רוהדם
 והא ז"לת ~ברונא מהר"י שכתב וכמו דמא האי אתי זהומכח
 יאלי, ~~צי דלא הקופד ב~ור פרה ולא ~ אלא בגתרא נקיטדלא
 חס דאדם לומר אפשר לשוורים, הקופד עור שעושין מצי~וולא
 ~חלבה, מטובה ו~בוע ~פריה ליהנות לחלב העומדת בהמתועל

מ~א"~
 באדם הא ועוד,ת חיישות דלא בשוורים

 נ~
 שיוצאים מצויים

 קפ"ז (סי' י"ד בטור שמבואר ~מו הא~, פי דרך הגיד דרךדם
וק"~)

 ואפ~
 עולמות

~ 
 ~~ופאי~ ~י שמענו

 בו דיש
 קצת ולפקפק לחלק דיש הגם שמ~ות לא בבה~ה ו~ןסכנה, חש~

 דבה~ה, לטריפות אדם ~ריפות בין לחלק דיש האחרונה,בראייה
 דבאדם אף משא"כ טריפה, נ~י בבהמה דאדם טריפותדודאי



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  ~  

~

~  ~  נפקי, לא ח~שא מידי בבהמה מ""מ טריפה אינה מזלא ליהדאית 
 ש~ענו, ~א בבהמה גם מ''מ אחר, ב~~ום בתשובה הארכנווכאשר

 ה"ת תושיע ובהמהואדם

ת~~~

 כ~מו ו~וי לבדוק צריך לבדוק שיכולין ממה כל נ''ל שחטה,
 מה דם כשרות, חזקת חזקתה ואיתרע הואיל הריאהבדיקת

 לב~, הש~ופית לב~יקת רק חששו שלא כאחרונים ו~לא זאת, ומההוא
 לדם נהפך המים ~וא~ת בראשי., סדרי בהו ונשתנההואיל
 בדיקתו ~ל ~מוד יכולים אנ~נו אשר הפנימיים, איבריסבכל
 קעביד ומ~וה ~שובח זה הרי לבדוק המרבה וכל מגעת שידינועד

 בר~ת ~ליו ת~א ה~חמיר וכל הספק מן לפרושכדי

ו~~
 כלל, איסור כ~אן אין כשפים ע"'י נעשה דאם תשיבני,

 ונראה עינים,ת אחיזת רק כעיקר ~עם ~ולא מ~ו. לאכאן שאי~
 אדום~חלב

 כד~
 אגדות ~בחי' כדאיתא

 מהרש''א~
 סנהדרין מס'

(ד~
 למידק ואיכא הוא, א~ים אצבע בד"'ה וז''ל~ ע'"ב) ס"'ז
 שעשו דםב~כת

~~ 
 ~עשה היא ב~יהם החר~ו~ים

 ~אי שדי~
 שיי~~כ~י~

 דהוא ~ינים אחיזת ע'"י החר~ומים ש~ושין וי''ל וכו',
 וא''כ עכ''לת מעשהאינו

 ממשמ~
 שנהפכו החרטומים שעשו מה

 היה לדםהממים
 א~יז~

 נפיקת ו~ייא עייל מיא באמ. אבל עינים
 שקרים דו~ר כי מים מים תאמרו ואל נאממר ולא נשתקע זהדבר
 ע"י נ~שה שהוא אינשי שאממרי ~מה עיני, נגד יכוןלא

 ולהביא לעשות יכוליןוא"'כ כישו~
 ד~

 בשם מהרש''א וכמ"ש ממש
 דע''יהפוסקים,

 ~ישו~
 אבל גמור, מעשה לעשות יכו~לין

 דהא כישו~, ולא עינים אחיזת דהיה אנפשיה ואוקי דחקוע''כ במצרי~
 המים והוא בלטיהם החרטומיס גם כן ויעשו כתיב מלאמקרא
שנשתנה

 וסהפ~
 שהוא סריקא בוקי לתלות א~שר היה לא לד~,

 אין הלא בלטיה~, שעשו ממצרים~מעשה
 הכישו~

 במים~~ שולט
 ערב מ~יי~א

 שב~
 לפ"ק~ תשמעון אשר עקב פר~ת קודש

~~~~
 ~''מ אני דהיינו בית~דין, ממאתנו נפסק שכבר

 אודות על ת~'ח אייר ב' ביוס ~ חיים, מהר'"רהמרומם והאלו~
 כמו' הפ' הק~ין אש. ת''י הנדלין מ' היקרה ה~בירההאשה
 מניקה בימי דמה ראיית אודות על היידלבורג או~נהייםמשה

 ~אשר בגופה, לה יש אשר מכהמחמת ש~
 נוד~

 שאלת פי על לנו
 ממכה לה שיש שידוע בקיאות, ו~ילדות מומחיםרופאים

 פי על אז ופסקנו איז, דם מוציא ~מכה איר ~ז גמור,בבירור וידו~
עיו~

 האשה של שדמיה ואחרונים, ראשונים פוסקים מדברי רב
 הזאת האשה באם און ה~, ט~רה דמיהזאת

 ממע~~
 קובע וידר

 ו~יימ~ת
 מ~י~מ י~ו~~ ~י~ ~י~ו~ ~~ו''~

 ~'~ת~~י' ~~~~ ~~~~ ~ת'~~
 ~~''~ ~יי~ ~~~י ~''~~ת ~~י" ~יו~ת'~ ~~~~ ~~~ ~~~ ו~~וו~

יו~~~
 ~ית

 ~תת~~ת

ת ~

 ~תת~
 ~ת ~~~ומ ~~י~ו

 מ~''~ת י~י~ ~~וו~ ~~~ ~~~~ י~י~ ~יי~

~~~~
 ~וי~~מ ~~

 ~~~ד ~יי~ י~י~ ~' ~~~~ו ~~י~ ~תת~
~~ ~~~ ~~~~ 

 ווי~~יי~~ת ~~~~~ ~י~ו~ ~~~~ ~ י~~~~ת
 ~~ת'~ ~~~ו~ ~~~~

 ~~י~~ו
~~ '~

~~~ 
 ~י~~~יי~~~יי~~~~ו~נ

 ~~~ו~
 ~~~י ~~~~ומ

 ~~~~ ~~''~ ~ו~~~
 יו~ ~ ו~~~~~תת~

'~ 
 ~~~~ ~~י ~~ו~י ~~~~ ~~~~ ~~''~ ~~~~ י''~

ת ~יי~~~ו~~ ~~ ~~"~ו~~~י~ ~ ~  

 ו~~~~ ~תת~
 ~"~ ~~~ יו~ ~~ו~ו

 וסתה בשעת זיא דרף זיין,וסת
 ב~כה ני~

 ש~~
 ~וכאשר הענגין,ת

 דמה ~לות לה אסור וסתה, ותקבע תחזור הזאתהאשה
 כל היא, טהורה וסתה בשעת שלא הזמן בתוך ורקאך בהמכה~
דז זמ~

 זי~
 אינה שהיא זמן ~כל איז מכה דיא פון לגמרי מרופא ניט

 לגמרימרופא
 מהמכה~

 שםת כמבואר

~~~~~~
 נימר זי דז ש~, הילד נגמל חדשים ה' או ד" בערך

 קיין זמן מאותו ווייל וויינ~, פר' זיא אונ' איזמניקה
 גזעהן זיא וואש דם כל דעתה לפי ורק אך הוט, גיהט וסתסימן
 אונ' איז, גוועזין מכה דיא פוןהוט,

 הו~
 לאזין ~חדש ווירד זיך

 זיא דז ואמרו זעהן, ~זין עינים בראיות ו~מילדותמהרופאים
 זיא אונ' הוט מכה איין המקור מגידי אחד אין זיא דזזעהן
זע~ה~

 פינ~ר איין זיא ווען בחוש, זעלבן
 אוי~ ליג~

 מכה, דיא
 זיא אונ' דם, זיארינט

 דרוי~
 מראה זונשטן הבדיקה איז בודק

 קומ~~ המכה מן הדם דז זעהט, בחוש ממן דזלבן,

~~~
 ווייש ניט זיא ווייל פסק.י,

 אוי~
 זיין, צו סומך וסת איר

 והלאה מהיום ווען ~ןת ועל לכן הוט, קבוע זמן קייןדז
 מעצמה דם מכה דיא אן יסוריןבלי

 ממ~כ~
 דהיינו גיהן,

 זיאווען ני~
 אוי~

 הלטן טריפה פר זיך זיא זול גרייפ~, מכה דיא
 צילן אונ" אך, נשים אנדריוויא

 ש~
 ימים

 ואח''~
 נקיים~ שבעה

 במכה יסורין בלא מעצממו, דם וידר נקייס שבעה בתוך זיאובאם
 סותר עש איז מעכט,~זעהן

 שב~
 ז' ממחדש ~וד אונ' נקיים

 סמע~ט זיא ווען אבר הלטן~נקיים
 אי~

 מע~מו דם נקיים שבעה
 ומכ'"ש פילע~' מכה דיא אין יסורין בייא דער מעכט אונ'זעהן,
 גרייפין זיאדז

 ~עכ~
 דם מוציא ווער אונ' מכה דיא אויף

 וכה''~
מע~~

 איז כ~מים, שיעור מין ~לייך ז~הן כ.מים
 א~

 טהור
 בלי קעם מעצ~ו דם אז ~מא מין ניקשאיז

 יסורי~
 אזו במ~ה,

 שבעה זיא ולאחר זיין~ טהור נקיים שבעה דעם פון זיאמוז
 זיא ווען אונ' זיין, טובל זיא זול הוט, ניה~ןנקיים

 גליי~
 א~ר

 שום בלי סמע~מו דם אפילוכך
 יסורי~

 מכה דיא פון ומכ"ש זעהט,
 כתמים, אדרקעם

 א~
 משל דרך קומט וידר עד איז טהור

 ימים ג' או ב' גפער אוס הבין צו וסת פלעגן הוט זיא אזיום
 במכה יסורין ~לי מ~צמו דם כנ''ל זיא ווען וידר נוך אודרפא'ר

זעה~
 זיך ואפילו כנ''ל, ווערן גיהל~ין ~וידר

 שבו~
 פ'ר ב' או

 אונ'ציהן,
 מעכ~

 ג'"כ זיך זיא זול ז~הן, כנ''ל מע~מו דס נוך דער
 זיא זמן כל איז,, זה וכל זיין~ נוהגכנ''ל

 מעוברת זיא אז ווייש ני~
 אזו איז, מעוברת זיא אז ווירט ווישן השורש זיא באם אכןאיז,
 דם כלאיז

 ש~
 מעצמו אפילו זעהט זיא וואש

 אל~
 עד טהור

 דז זמן כל זיי~, צו וסת נוהג מחויב ניט כלל אונ' לידתהימי
 העיון אחרי העל~יתי זה כל ~לגמרית איז מרו~א ני~ שלההממכה

 שותיסי אנו מימיהם אשרבהפוסקים
 ~ת~~ת כסליו הי א' י~וםהיום

 ~~~ו~~~~
 ~ ~~~ ~~ו

 ~~''~ וו~~יי~~ ~''~ ~~~ו~~

ת  ~~~מ ~"~
~~ 

'~ 
 ~~י~~ו ~~~~ ~~י~ ~~וו~ ~''~ ~~ו~י~ ~~~

~~~~~~ 
 ~~י~ו ~~ י~יו ~~~י

 ~~~~תת~
 ~י''~ת

 ~~תת~ ~~~~~ ~~~~~ ~ו~

 ~~~~ת ~ו~ו ~~~ות ~~~ ~~~ ו~י~~ ~ת'~ ~~~~ווי~~יי~~
 ו~~~

 ~~~ית
 ~~ו ~''י ~~~~ ~~~ו ~~~יו~~~ו

 ו~~~~ ~''~' ~~~~ ~''~ ~~תת~
 ~~ת'מ

~~~~~~"~~~ '~~ 
 ~~ ~~וו~ ~''ו' ~~~~ ~~~ ו~~י~ ~~~~~

 ~~~~~ו
~ו~ו~יוווי~~~ת

 ~~~י~ו~



~~~ת
~~~~~~ ~~~~ 

~ ~~ ~~ ~

~"~
 ~~וו

 ת~"~

~~
 דבר

 שבד~
 לחם אין בביתי והריקה, החסר ~קנ~ני ממר לן

 בשיט"ה העממים אר'ז אל לכנוס ויראתי תורהי זווש~מלה
 הן א~ר ה~~מורים אלו בדינים הקודש אל לגשת עוז ותגדלתיבה
 והמשא הכתיבה, מפאת ידי למנוע בחפזי ואמרתי תורה, גופיהן

 מ"מ לימים, וצעיר ובער נ~ר הקטן דוד ואנכי ישאו,בכתב
 כי להשיב האי אשור האי אשור זו םליקו ממשכבי עלרעיונותי
 ומפאת השואל, אהבת רוב (מפני) מפאת דעתא מיתבאבכותב'ת
 דברשלפע"ד

 ~זה~
 בש"ס ומובא דוד כממאמר וגם לפנים, צריך אינו

 ד" ~דף ברכות מםכתריש
 ע""א~

 לטהר כדי וכו' ~מלוכ~ין וידי
 וירא גבר יהיה תמן איש שאין במקוס ובפרטות לבעלה,אשה

 ~ שאלתו ת~צית וז"ל השואל' ר~ון ומלאתי שבר ישכי
~~~

 ~ ~ ת חסרון ב~לת נעשית וסבה מקרה ע''פ לידתה בימיאחת

 ~מו דוחק ~עמיסוחסרון
 לגו~ ~ו~

 האשה שתוכל
 בע~~מה החסרוןלראות

 יוצ~
 וא~ ממקום' ממאותו

 הולכ.
~~ 

 איזו
 וברור ממקומות, ושלשה בשניס שחין ונעשה ונתבקע יתפחימיס
 דם מוציא שהשחיןלה

 ואח~
 עושה האשה אם

~ 
 רפואות

 זה, בדבר יסורים ומרגישה מה, זמן דם מוציא ואפ"'ה ל~וףחוזר
 יוצא המכה שאיןובזמן

 כנ~ לחו~
 וגס כלל, דם מוציאה אינו

 ישהאשה
~ 

 מהו מניקתה בימי עומדת ועכשיו קבו~, ווסת
 ועיתי~ חלי עיתים דרכה כך הזאת האשה שלדינה

 זה כנ''ל
 רביסתימים

 בפוסקי~ חזרתי צדדים כל עלת~~~~~
 ואחרונים ראשונים

 ה~כה ~יצא אחר הנראית הדם וכל לבעלה מותרת הזאתשהאשה שותים~ אנו מי~יהם וצדק באמת הנאמריסדבריהם

 לגו~חו~
 בימי עומדת שהיא ו~שיו ב~כה, תולין ודאי כנ"ל

 ~סימן והב"ח המרדכי לדעת מיבעיא לאמניקה,
 קפ""ז~

 ה~יאו
 המחמיר, לדעת אף אלא מיימוניות, הגהות אבל בד"ההב"י
 ~בס"קהש''ך

 כ"ב~
 הממכה שמוציא ברור אינו אם בטי''ד,

 שוודאי שיודעת הזאת האשה מותרת דידן בנדון ~"מ מתיר,אינו ד~
 וממגערת פקפוק שום בלי ה~ברת שמותרת פשיטא דם מוציאהמכה
 של צדדין וכמה כמה (מצד מסו~יס שדמיה מניקתהבימי
 באם אך ~, איסר) לאסור ראשו על מורא שיעלה מי ואיןהיתר
 קעם עז אונ' כנהוג זיין וסת קובע ווידר מעכט הזאתהאשה
 דרפיר יומים או יום אדר וסתה בשעת זעהן דם מעכט זיאאלש
 טרעפט זיך ווען אבר הענ~ין, ~כה דער ניט עש זיא זול דרנוךאדר
 ווידר החסרון אלז וסתה בשעת שלאכנ''ל

 לגו~ חו~
 כנ"ל קו~ט

 וחוזר דם מוציא והשחין שחין ונעשה מתבקע אונ"באריכות
 ראית דיזאז דיא זי קען השואל בלשון כנ''ל דם לראותואפשר להגו~

 (כל) לבעלהת טהור איז זיא אונ" הענגין,~ מכה דר אןדם
 ~על~

 כל זה
 ועדותן וי~ידון ויעידון יוכיחו וא~רונים ראשונים הפוסקיםדברי

 ~דברינו לב~ה טהורה שהאשה נתכוו~ו אחד לדבר כולסמכוונת
הנ"'לת

ת  ~~י~~~~~~ת ~~י~~ ~~~~ ~י"~~ ~~~~ ~~~~ ~~יוו ~~י~~

~ו~~
 ~ו~~ ווי~~יי~ ~~~~~ ~י~ ~~י~~ית

 ~וו~~ו ו~ו~ו
 ~~~~ית ו~~~י~

~~~~~~~~
 ~~~~~~י

 ובת'ום האמ"ת בדרך ינחני ה" מרחשון, לחודש ימים ד" א"יוס
 לפ"קת מתורתו נפלאות ויראניוביושר

 לחתוםת שאמרו במקוס החותם כ"ד הייד~לבורג ~ירפה

~ו~
 ~~~ו

 ~~י~~'ת~ ~ו~נ~יי~ ~~~ ~~"~ ~~~'"~

 ווי~~יי~~~~'ת~
 הצדדים עליהם קבלו הנה בפני ~~נ"ב

 האלו~
 פ''ו דודי והקצין

 שהשב~י תשובה ~ נכתב ומאחוריו מהיידלבור~" אופנהיים ממשהכמר

להיידלבורג~

~ ~~~'ת~ ~~~ו~ ~~~~ ו~~ו~~~~~~ ~ י~"'ות ~~~~ ~~'"~ ~~ת'~ 

~~~~
 ש~שהיא אח. שא~ה ל~סי' בא אחדדין

 הולכ~
 יוצא

 הר~ם מבית~לפעמים
 ש~

 וכשהיא בשר, חתיכות שתי כמין
 זה לה שאירע רב זתן וזה ל~ופה~ החתיכות אלו חוזריםיושבת
 ~אלו א~ת ~תיכה על אומרות נשים וקצת לידה, חבליממ~מת
 שנעקר ש~, המקור מן שהיא להיות שיכול החתיכות,השתי

ממקומה,
 והחתי~

 החתיכה וכ~מתחכך ~בוקעת' היא הזאת
 שבתוך ~בקעים מבין דם קצת יוצא אז ש~, בהכתונתהזאת

 כשמתחכך רק הנ~ים ככל היא ו~תה בשעת ~לא הנ"לתהחתיכה
 וסתה שבשעת ומחמתוכנ""לת

~ 
 המקור מן שהוא הנשים אומרות כןגלל הבקעים' מבין יוצא נדתה דם

 ש~
 אומרות נשים וקצת של~, האם ~ן שהוא אומרות נשיםוקצת מממקומו" שנ~ר

 מגופה, בשר חתיכות הוא רק האם מן ולא המקור מן לאשאינו
 שהיא הנשים אומרות הנ"'ל חתיכות ב' מאלו השנית החתיכהועל

 השא~ת ע"כ מ~ופהת בשרחתיכות

~~~~~
 וסתה בשעת שלא הזאת החתיכה מן היוצא הדם בדבר

כשמתחכך
 וכנ"~

 וא~רוני' ראשונים הפוסקיס האריכו כבר
 שמשון~, ~דרבנו דר"שבמעשה

 וא~
 מכולן, שמחמיר ~ב''ח

 עיקר אך היתר, צד יש~כ"פ
 השא~

 מחמת היא
 ואף הקבר' לפתיחת ל~וש יש וא"כ גדולים לפעמים הםהללו שהחתיכו~

 בלא לפ"ה א""א ב~מראשמ"ש
 ד~

 י" דף ~כריתות
 ע""א~

 לא
 כשמפלת דדוקא ראיה קצת ויש כשמפלתת רק כזה, בנדוןנאמר
 רש'תי מדכתב והוא דם, בלא הקבר לפתיחת אפשר אי לוממרשייך
 כ''א דף ~נדה ה~פלתבפרק

 ~א~
 "'דם דם~ בלא לפ"ה א"א

 ו~זה לידה'', "דם תיבות השני אלו רש"י כתב נ"מ דלמאילידה~,
 א~רינן אז לידה, דם בי' דשייך כשמפלת, דדוקא לוסמר נראההיה
 אמרינן לא מגופה אחד דבר כשיוצא אבל דס, בלא לפ"הא"א

 א'"אבזה
~~ 

 וכו"~

~~
 וכו'' ~"ה א"א לומר שייך ענין דבכל סובר ~כ הב~י
 ודוקא בד"ה קפ"ח בםי' בהדיאשכתב

 קטנות ~תיכו~
 ~~"ל~(דרואה)

 דומיא~
 חתיכהאבל שלנו~ ~נוסחא פ""ה בי' שייך דשפופ~ת

 גדו~
 ראתה לא אפילו טסמאה

 כלום~
 בשפופרת ודוקא

 פ"ה~ שייך לאדק
 וג~

 בחתיכות איירי דר"'ש דמעשה כתב הב"ח
 אין הטור ומדברי פ"הת שייך דבגדולה דוקא,קטנות

 הכר~
 די"ל

 הב"י מדברי ~ך מיניה, אדלעיל רק דר"ש א~עשה קאידלא



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  ~ ~  

~~  ~  יש וא''כ וכו', לפ""ה א''א לומר שייך דבר ~בכל ~וכחוהב""ח 
 י"ל המקור מן אינן החתיכות אם והנה לפ"הת דידן בנדוןלחוש
 וייתל הרחס, הוא דקבר ~~ב דרש''ו לפ''ה,ת בזה ~יישינןד~א

 משא"כ רחם, נקרא דהוא המקור כשנפתח דדוקא הוא,דפירושו
 ~""ה~ חיישינן דלא י"ל ובזה הרחם,בי. צוואר רק הר~''ם ב~ון רחם נקראים אינם החיצון וביתפרוזדור

~~
 החיצון ובית ~רוזדור אף רש''י דב~ון להוכיח יש

 ד''ה ע"ב מ'"א ~בדף כתב ד~א רחס,נקראים
~מין

 שיניים~
 ברמב"ם ומבואר הוא, ברחם השיניים דבין

 ה'ן~פרק
 מה~

 הלכה ביאה איסורי
 ב'~

 בפרוזדור, עומדים דהשיניים
 יוצא ולד דקא~ר החיצון, בית פירושו רחם דלשון בש"ס משמעוכן
 י''ל דאל"ה החיצון בית דרך והיינו רחם, דרך ודם דופןדרך
 ~שמ~ וכן מטמא,דאינו

 לדקדק ונ"ל בש""ם~ מקומות ב~מה
 דנפתח פירושו הקבר פתיחת דלשון דאהלותממתניתין

 בי~
 החיצון,

 ז' פרק ~אהלות שםדאיתא
 מ''ד~

 ו~ירוש פ'"ה, ~פ~~ים אין
 כפיקה, העגיל שלא קטן בנפל אף מטמא הקבר פתיחתמברטנורה, הר'"~

 ע''ב ~~דף דח~ליןובגמרא
 ע''א~

 כשיצא אלא מטמא דאינו קאמר

חו~
 דאם משמע לפרוזדור,

 הו~
 מטמא, אינו בפרוזדור עדיין

 דפתיחת הקבר, נ~תח לא עדיין ב~רוזדור הוא דאס מוכח,א"כ
 מידי, מוכח לא ה~~" דלפירוש ואף ~חיצון, בית פירושוהקבר
 בפ"הת מטמא הכי ומשום גדול בנפל איירי דאהלות דמתני'שכתבו
 אף משו"ה בפ'"ה, מטמא שאינו קטן בנפל איירי דחוליןו~נו'
 כבר בפרוזדור כשהיא י''ל ולעולם מטמא, איסו בפרוזדורשהוא

 ~מקורת היינו פ"ה דלשון הקברנפ~ח

~~
 כ"ב ~דף בכורות במםכתהתו~' מלשון

 שכתבו החי~ון, בית על קאי פ"'ה דלשוןמשמע ע"א~
 ~הורה לכן דקודם משמע ז"ל~ שיעגיל,~ עד בד''השם
 ראש ביציאת דהאוכו',

 חו~
 כתבו ולא לגמרי, כילוד הוה לפרוזדור

 משמע א''כ המ~ור, נפ~ח כבר א''כ ב~רוזדור הוא דאםבפשיטות
 דלשוןמזה

 פ'~
 ראיה לדחות שיש ואף החיצוןת בית על פירושו

 שכתבתית כמו נ"ל (כ~ו) דבריהם פשט אך וק"ל,הזאת

~~~
 דלא ואף החיצון, בית פירושו פ"'ה דלשון משמע זה מכל
 ~"ה א""א בתו' כאןאיירי

 ב~
 אך דם,

 אינם שהחתיכות אף ל~''ז וא""כ החיצון~ בית פירושו פ"הדלשון ~וכ~ עכ''~
 בלא לפ''ה א''א לומר שייך יהיה החיצון מבית רק המקורמן
 בד""ה קפ""ח) (בסי" הב'"י דכתב הא א''כ ע"ז, קשה אךדםת
 שייך כשפופרת דם דרואה קטנות חתיכותודוקא

 פ~
 ודוקא

 הכניסה ~לא דאף נמי צ"ל פ''ה, שייך לא שבדקון דק~שפופרת
 א"כ שבדקיןת דק אינו אם פ"ה שייך החיצון בבית רקהשפופרת

 ~ בדוקת עלקשה
 הנזכ~ השפופר~

 (בסי'
 קפ"ז~

 שבדקין, דק דאינו
 שלא אף נקיים ז' צריכה דעכ"פ כתבו ולא הפוסקים כלוסתמו
 דםתמצא

~ 
 כשנפתח דדוקא צ"ל, ע"כ א"כ פ"ה, משום רא~ו,

 פ"הת לומר שייך אז המ~ור תוך השפופרת מכנסת והיא ה~קורגם

~י"~
 לידה" "דם תיבות השני א~לו במ"ש רש"י כוונת דזהו ג"כ
 תוך נוצר דהולד המקור גם נפתח דאז כשמפלת,דר"ל,

 המקור~ גם דנפתח משום פ~ה שייך אז הרמב""ם, כמ''שהמקור
 ספתח שאינו אף ה~ור דנפתח ~נין דבכל מזה דנלמדור"ל,
מכח

 ליד~
 א"א לומר, ~ייך שפופרת, ~י רק

~~ 
 דם, ~לא

ומשו''ה
 כ~~

 דרואה הב''ו
 ד~

 דק היינו בשפופרת
 שבדקי~

 דוק~,

 אבל מ~ש, המקור תוך שהכניסהואיירי
 ~ייך לא ה~יצון בבי~

 קפ"ז)ת (בסי" הנזכר השפופרת מבדיקת קשה דאלת"הפ"ה,
 ~מה הב''י מדברי ~מעאך

 שכת~
 שגם דר''ש, מ~שה על

 הקבר פ~יחת פירשהוא
~ 

 וכן החיצון, בית
 לכאורה נממי משמ~

 פירושו ואם החיצון, בית פירושו הקבר דפ~יחת דר"שממ~ה
 ~~תבתי כמו ו~כ~"ל וכנ''ל, השפו~רת מבדיקת קשה החיצ~ון,בית

 השני באלו רש''י ~כוון וזהו פ"ה, שייך כשמפלת דדוקאמתחי~,
 אך לידה, דם בי' דשייך כשמפלת דוקא דר""ל, לידה" ""דםתיבות
 דפתיחת ראיה קצת ~ביא יש ~ד כן~ פירשו לא והב"חהב"י
 ע''ב) ~''ב (דף בגמרא דאיתא ~מהא המקור,ת על קאי אינוהקבר
 ראשו ולד שהוציא כגון וכו' יבשתאבלידה

 חו~
 וקרי לפרוזדור

 ~""ה, א"א הא וקשה יבשתא, לידהליה
 הוא אם דאף ~זה משמ~

 ~ א~ הקבר, נפ.~ לא עדייןבב"ה
 דסובר כמ"ד ~אתיא שנא~ר

אפשר
 ב~

 דםת

~'"כ
 ~~~ו~ ~~ר~ ~~~~~

 ~~~ז ~~'

 ~~~~ ~~~ו~~ו~~
 ~~~"ר

 ~ ~י~~ו~ ~~ו~~

 הב''י אבל בסברות, לחלק אפשר היה נפשינו ממסברת בודאי~~~
 ~תב דהא דם, בלא לפ''ה א''א אמרינן גווני בכלס~ל,

 שפופרת מבדיקת ראיה מע'"כ שהביא ומה וכו"ת קפ"ח)(ב~י'
 צריך החיצון דבית וברמב""ם בש"ס מבואר דהא לזה, עניןאינו
 ובדי~ת הרחם, צוואר הרמב''ם בלשון נקרא והוא פרוזדור, והיינובדיק'
 עד החיצון בבית רק היאהנשים

 שהשמ~
 לרחם, קרוב היינו דש

 אינוושם
 חש~

 אבל כדפרש''י, הרחם הוא קבר כי פ''ה, מ~ום
 הרא"ש כממ"ש לרחם דה~ניסה איירי שפופרת הכניסההסוגיא
 לפ"ה א"א אמרינן ואז בכלל ועד עד והיינו המקור, עדדהכניסה
 (בסי' הב"י כתב משו"ה מפרוזדור, למעלה שהיא הרחסדהיינו
 וכו', שפופרת הכניסה בש"ס קמיבעיא מה ~טור, דקשיאקפ''ח)

 לפ''הת א"א אמרינן לא קטן בשפו~רת עכצ''לאלא

~~~~
 הב'"י דברי

 מ"~
 אחר אזלי קפ"ח) (בסי'

 תיר~ו~
 בתרא

 עד שתכניסהו ומ"ש בד"ה קצ"ו) (בסי' מ"ש הב"ישל
 ~ם שכתבמקום,

 בתירו~
 כהר~ב~ם ס"ל לא שהפוסקים א"'נ

 שהשמש במקום ס''לאלא
 ד~

 מיד א''כ החיצון, הבית נגמר שם
 החיצון בבית מטמאות הנשים דהא ~~אה, האשה מרחם הדםשי~א
 מפרש במ~ני'דתנן

 ~בש"ס~ (בשס~
 והיינו דש שהשמש מקום היינו

גמר
 בו~

 החיצון
 ולמ~

 הסוגי' ~כ א"כ הרחםת הוא מיד ממנו
 ~רחם כשי~א מיד דהא ~חם דהכניסה איירי שפופרתהכניסה

ת ~

 ~~~י~ ~~~י~ ~~~ ~~ ~~ו~~ ~ו"~ ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~ ~"~
 וו~י~י~~~וות ~~' ו~~~י~ ~~~ ~יי~ו~ ~~~~ ~ו~י~ו"~

 ~~~~~ מ"~ ו~ו~

 ~~ ~~ו~~ ~י~~~
ת ~ ~ ~ ~  ~~ו ~~~~~~וי ~יי~ו~ ~ו~י ~" ~י~ ~~~ו 

~~
 ~~~י~ו ~י~ ~~~ו ~י~י ~ו~~ו~ת

 ~" ~~י ~~
 ~~~~ מ~"~ ~~~י~

ת ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~ ~~~ ו~~"~
 ~" ~יי~ ~" ~ו~~ו

 ~"~ ~י~~
 ~~יו~ו

~"~~ 
ת ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~"~~ 
 ~~ו~יו ~י~~ו~ ~~"

 ~יו~~~ ~~"~ ~~~~~ ו~~"~
 ~ו~יו ~~~י~~ ~~~ ו~~~~ ~~"~" ~~~~ ~~~~~~~י~~

 ~~"~ ~~~~נו~
~י~~ו~

 ~~"~ת



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~  והוציאה לרחם ולא ~חם עד הכסי~ה אם ~"כ טמאה,היא

 בב'"ה, הוא דהדם כיון טמאה דהיא פשיטאדם
 א~

 דאיירי ע''כ
 לפ"הת א"א והא הב"י הקשה ע'"כ דם, והוציאה לרחםדה~ניסה

~~~
 נראה

 ד~
 ~ריך היה

 למ"~
 הפוםקים כל אלא ק~"ו), (בסי'

ורמב"ם
~  

 ב"ה, נגמר לא דש שהשמש במקום וס"ל
 לכן דש, שהשמש ממקום למעלה כשהוא מטמא אינו הדסאלא
 תימא דלא בב~, מט~אות הנשיס במתני' דתני ~הא בש"סמפרש
 גמרעד

 ב~
 הרחם, עד היינו

 א~
 ~ום עד

 שה~~
 דש

 וכ~
א"~

 שהכניסה היינו שפופרת, הכניסה הסוגיא ~"ז יו~רת בדי~ה
 אלא לרחם ולא לרחסעד

 למ~~
 ~ט~אה, אינה ו~ס דישה ממקום

 ולפ"ז הוציאה, אס ליה מיבעיאוקא
~ 

 לפ"ה, א"א הא קשיא
 לקברת דהיינו לרחם הכניסה לאדהא

 ~חם עד דהכניסה איירי אי~~~,
 ו~

 דהכניסה איירי אם אבל דישה, ממקוס למעלה הואאם יוד~ מי א"כ לרחם,
 דהיא י"ללרחס

 מרג~~
 דלמא קשה אכתי דהא ~חס, דהכניסה

 מפרוזדור הוא בשפופרתהדם
 ו~

 עכ~"~ א~ מרחם~
 דאיירי

 קודם ע~מהדבדקה
 שהכניס~ה~

 מרחס, בא דהדם תולין משו"ה
 דישה ממקום למעלה הרחם עד רק דה~ניסה ~ולם י"לוא"כ
 ~~מה דבדקה כיון דש, ~הש~ש ממקום הוא שמא חיישינןולא
 הוא הדס ע"כ כלום, מ~אהולא

 מ~ע~
 והבדיקה דש שהשמש

 דשת ~שמש עדהיתה

 א~רינן גווני דבכל ס~ל דהב"'י חוזרת אני הראשונים~~~~~~
 עכ~"ל טמאה היא דמדאורייתא אע"ג מיהו לפ"ה,א"א

 איירי ע"כ הםוגיא וכל הרחם, דנפתח מרגשת כשהיאדוקא
 הרגישה לא אם אבל הממקורת ~ספתח בודאי .ר~יש אזכש~פילה
 היא דידן ובעובדא טהורהת היא הרחס היינו המקורשנפתח
 אלא מדאורייתא, ~הורה היא א"כ מרגיש~ה~, אינהבודאי

 ונכנסים מרחם הם שהחתיכות בודאי כשידוע היינו ~מאההיתה מדרבנ~
 ספק הוה א"כ מרחם, הוא אם ידוע דאינו השתא אבללרחם,
 ספק דהוי י"ל מיהודרבנן,

 דרופאי~ ידו~
 הדבר, יודעים מומחיס

 מומחיםת רופאיס כני הדבר שיבוא עד ~הר א"אכן

 ~~ו~~ו ~~ו' ~~~י~~ו~
~"~ ~~~ ~'"~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ו~~ ~"~~ו~י
'~~ 

 ~~~~ו~
 ו~~~י~ת

 ~~ירו~ ~~~י~~"~
ת ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~י~ ~י~ 
 ~~~ת

~~ 

 כ~"~ת
 ו~ו~

 ~~~י~ת ~~ ~~ ~~~~~י~

~'"~
ת ~~~ ~י ~~~י ~ ~  

~ ~תת~ ~ ~  ~~~ו~ 
~~"'~~ 

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

~~~
 ראיה קצת ויש ~ מר מ"ש רא~שוןת ראשון ~שיב באתי

~ד~דוקא
 במפ~

 וכו', דם בלא לפ"ה א"א ~מר ~ייך

 נ"'ל וכו'ת לידה" "דס תיבות שני אלו רש"י כתב ס"מדלמאי
 אבל ~"ה אפשר לידה בדם דדוקא רש''י דכווסת יפה, כיוןשלא
 דותה,ת נדת כי~י קרא דגלי ממשום והסברא א"א, נדה דם~בי
 קמ"ל מאי דאל"כ ~'"ה אפשר ~כ דם, בלא הקבר נפתחאפי'
 קרא גלי דזה דס"ל לידה, דם גבי א""א לר"י למה וא"לקראת
 דם בו אין אי טהורה אמאי ~בנן וא"לדא"את

 דחתי~~
 אינו

 הקבר פ~י~ת ואז לידה, הוא דם בו יש אם רק הקבר,פתיחת

ב~
 פתיחת חתיכה אי ממ""נ דקשה לידה, מנשום ותטממא לידה דם
 הא הקבר, פתיחת לאו אלא א"א, הא דם ~להקבר

 א~
 דס אם

 אלא הקבר, נפתח לא האבו
 ע"~

 לידהת דם גבי לפ"ה אפשר
 דם, בלא הקבר לפתיחת אפשר ם'"ל דת"ק לרש"י קשהוזה
 ~יירי כאןהלא

 וא~ במפ~
 הקבר, דנפתח יטמא דם בו אין אם

 הקבר פתיחת הוא אזי דם בו י~ אם וא"כ לידה, דם דהפי'אלא
 ואינו לידה אינו דם בו אין ואם לידה, משוס טמא והוא דםבלא

 א"א נדה דם גבי אבל טהורה, והיא יטמא ולמה הקברפתיחת
 כ"~ת דם בלא~"ה

~~
 ~י אף רש"י כוונת

 התירו~
 נפלגי דם בלא לפ"ה באפשר

כו',
 א~

 שאכתי דוחק, הוא אלא, הש"ס שכתב
 הפירוש דלכאורה ולבנה, ירוקה קתני דהא אשמואלהקושיא מתור~ ~

 היא עצמה שהחתיכה לומר מוכרח דס,ת בלא לפ"ה א"א סברדר"י
 טימא לא שמואל אמר למה ו~ה ~ולבנה, ירוקה שהיא אףדם
 וכו', דמים מיני בד' רקר"י

 א~
 קטנה, בחתיכה מיירי לעיל שי"ל

 ולבנה ירוקה מראה שאף ה"א איכא אי קשהאעפ"כ
 יכו~

להיו~
 פרש"י ~ו""ה נימוחות אם למים תטיל למפסק ה"ל דם

 ירוקה שמראה ה"א ליכא שזה כו", אחר דם ~ו' לידה""דס
 קטנה בחתיכה ממיירי ו~יל ישת לידה דם רק דס יהיהו~נה

 לא ומעולםכנל~"ד,
 ע~

 מרת מ"ש לכוון רש"י דעת על

~ת~
 הקבר דפתיחת ומתוספ' דאהלות ממ~ני' לדקדק מר מ"ש
 בתוס' יעיין החיצון, בית דנפתחפירושו

 יו"~
 בעינא ויראה

 שפ"'ה לברטנורה אף תפורש שום דעת ~ל עלה לא שזהפקיחא
 ולשון הקבר, הוא הפניממי שחדר בתי""ט י~יין רק ה~יצוןת ביתפירושו
 ~אריך לי ומה הפנימית אחדר קאי כו' פ"ה לספלים איןה~שנה
 מבארים ואחרונים ראשונים הפוסקים שכל דרכו, יורהשהאמת
 חדר ואצל חדר לאשה יש ~דרים שג" הקבר, הוא הפסימישחדר
 שנקראפרוזדור

 ב~
 שינייס, יש ובאמצע הרחם צוואר רמב"'ם

 שיניים מן פרוזדור שלודינו
 כלחו~ ולחו~

 ולפניס השיניים ומן
 בפרש"י עייןכלפנים,

 (ד~
 ע"ב, מ"ב

 וד~
 וכן ע"ב), י""ז

 שהפרוזדורבש"ס מוכ~
 נח~

 (בדף הש"ס ~קשות יש דאל"כ דינו,
 השיניים מן ~ דקתנימ"ב)

 ולחו~
 ~הור בפרוזדור משמע כלחו~,ת

 בפרוזדור נמצא אם כו" חכ~ים משלו משל י"ז) (דף אמ~ניתיןכו"
 כו", ט~אספיקו

 א~
 ודיסו באמצע ה~ה ששיניים צ""ל ודאי

נח~

 בזה~ ~טועה ממי ~יש ודלא לשני~,

~~
 דש השמש השיניים בין ועד כך, הפירוש ברמב"ם ש~ם ברור
 במ"מעיין

 ובתי""~
 כד~ת ודלא מ""ט~ת סי" ן בנימין ותשאת

 שכתב משידלוב שמואל מוהר"ר ה"ה כדעת ולא הרמב"ם, תפרשישאר
 הוא מפרש ולפ"ז החיצון, בית הוא כולו שהפרוזדור דבריו,בריש

 (שהכנם) שפופרת בהכנסתהסוגיא
 ~שהכניסה~

 דהייסו הרחם עד
 טהורה האשה תהי' למה דאל"כ לפנים, החדרעד

 דה~
 דהדם י""ל

 זה ע"ש~ מ~פופרת, הקושיא הב'"י הקשה זה ומפני ~חיצון,היה
לא

 ע~
 על

 ~דעת~
 הגולה מאור דעת על ומכ"ש מפורש, שום

 והכנסת השיניים עד רק ב~ת יהיה כולו ~הפרוזדורהב"י
 ולפ""ז השיניים, בין לממעלה עד הכנסה רק מיירי לאשפופרת
 הקשה שלא הרא"ש כוונת וכן הב"י, קושית קשה אינובאמת
 מאחר מ~פופרת שהקשה הב"י רק מחתיכה, רק משפופרתכלום
 משמע ~~מרא,שס~ם

 א~
 הרחם עד שהכניסה שאפ~ר

 ואעפ"~



~ ~

~

~  

~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~

~  

~  טהור,הוא 
 ומתר~

 נפרח ולפ"ז קטנה,ת חתיכה דהוה דאפשר
 כל מדסתמו שפופרת מבדיקת שהביא הראיהבאויר

 הפוסקי~
ו~

 פ"הת סמשום נקיים ז' ד~ריכה כתבו

ומ~
 (י"ל) שבדקין דק הב''י שכתב

 ~ר"ל~
 אדרבה זה ת ת ת שעור

עיין
 ב~ס~

 ביאה איסורי ~מהלכות ד' פרק סוף משנה
 כשיעור דווקא משמע התשובה סוף בנימין ובמשאת כ''ב~,ה~ה
 משו"ה בעי,זה

 לא הפוסקים וגם טהורה, שהיא בעיא האי איפש~
 ~זה משום פ"ה, משום ז"נ ~~ריכה שפופרת בבדיקת כלוםכתבו
 מן מקשים מה וב"י, ארא"ש להקשות ואין קטנהת חתיכההוא

 לפ''ה א"א ר"י ~סבר הא דלמא דהסוגיא, ושפופרתחתיכה
 בשפופרת אבל כלל, דס ליכא כי דווקא חזרנן) לא אנן (ר~ל דםבלא

 (ב"י) אמר לא ~זה בתוכה, דם דאיכאוחתיכה
 ~ר''י~

 א"א
 בתו~, דם דליכא דו~א מיירי דפ~גי ומתניתין דםת בלאלפ''ה
 קאמר דהא אינו, זה לידה~, "~ם תיבות בשני רש"י כוונתוזה

 דם יש אם קורעה, אומר סומכוס חתיכה, המפלת ת"רהגמרא
 אפשר דאמרי כרבנן מדרבנן, ועדיפא כרבנן טמאה,בתוכה
 בתוכה אין עמה סברי דאינהו מרבנן ועדיפא דם, ~לאלפה"ק
 טמאה, דם ~מה יש אס ב~תני' רבנן דאמרי הא משמע כו',לא
 דם שיש אףמיירי

 פליג בזה אף משמע ארבנן פליג ור"י בתו~
ר"י

 א~
 מקשין א"כ דס, בלא ל~"ה א"א אפ"ה בתוכה דם כשיש

 וחתיכה,' משפופרת ~פיר וב''יהרא"ש
 ומתר~

 מיירי דזה הב"י
 מידי קשה לא בל"ז ובאמת דשפופרתי דומיא קטנהבחתיכה
 שהשמש מקום ~ד רק אינה ~פופרת דבדיקת משוסמשפופרת,

 הראיה ואף ~פופרתת פ"ה וליכא השיניים בין ~ד דהיינודש,
 י''ל דלמא מידי, ~וכיח דליכא נסתר, שפופרת בדיקת מןשלו

 השיניים מןלעולם
 ולפני~

 הפוסקים צריכי דלא והא פ''ה, הוה
 ולא השיניים בין עד רק אינה השפופרת דבדיקת משום נקיים,ז'

 מ"~) (סי' במ''ב ועיין מידית מזה להוכיח ליכא וא"כ פ"ה,שייך
 השיניים בין עד רק אינה ~~ופרת שבדיקת באריכותשהוכיח

 ע"שת הסמ''ע, בעל הגאון עלוהשיג

~~ו~~~
 פ''ה) (דף בהש~ה במ"ש עליו להקשות יש לידן ואתא

 וא''~וז''~~
 השיניים מבין יותר ה~וך תכניס אם

 ~ל דם שנמצא אף דהא ~דין, שלא בחנם הא~ה אוסראתה
 השיניים, מן לפנים או השיניים מבין הוא שדם ~יות יכולהמוך
 עכ"לת גמורה, טהורה והאשה השיניים מן דם י~א לאו~~ו~לם

 ל~הרה רק עצ~ה שבודקת בראיה א~ה באמת דלמא עליו,תמהני
 המוך על דם שנמצאת אף טהורה היא באמת דלמאלב~~,
 מיירי הסמ"ע בעל ה~און רק השיניים, מבין יותר ה~יסהאם

 ~ל נמ~א אם וסמשו"ה בעלה, תחת לשבת בדיקה שצריכהשהאשה
 שהכניסה אףהמוך

 ע~
 המקור מן בא שהדם מוחזקת היא הרחם

ואסורה
 לבע~

 על ולהשיג ממידי מה ~וכיח יכול ואין ~ו~לם
 הסמ"עתבעל

ו~~
 ~"ל שפופרת דבדי~ת אמת דאם שלו, הש~ה ~אי דהכי
 הר~םעד

 כד~
 ב~ל דם שרואה אשה א"כ הסמ"ע ב~ל

 משום טהור יהא אבר, על דם נמצא בי~ה בכל דהיינוביאה,
 המוך על ה~ום שנ~~א כ~ו דם,ת השיניים מן יצא לאשמעולם
 כשנכנס האבר ~ל פ~ס בכל נמצא נימא כן השינייס, מןלפנים
 שאינה במקום מהאשה הדם שפירש ומאחר ה~יניים, מןלפנים
 שובמטמאה

 אינ~
 ~כותלי הכי בתר שנגע אף האשה טמאה

הרחסת

~~
 לפע"ד חדא בעיני, גדול דוחק

 שא~ י"~
 טמאה היא כזה בנדון

 על שאםאף
 הרא~

 בכותלי נגע ~לא הנ"ל משום טהור הממוך
 אבר על הוא אם אבלרחם,

 נג~
 ובבית פרוזדור בדופני הכי בתר

החיצון
 ~כן~

 מסברא, נ''ל
 וא~

 דאם מהש"ס זה דין ~וכיח יש
 וצריך הש"ס סתם דלמה הש"ס, על קשה א"כ ~הור, שזהא"א
 אבר על בא שהדם זה בנדון נימא ענין, בכל שפופרתבדיקת
 ל~עלה בפרוזדור האבר~בא

 ~מן~
 אף מותרת ותהיה שיניים

 גופיה ~מ"ב מוכח וביה מיניה ותו בדיקהת בלי אףהראשון לב~~
 שכתב הכי, ס"ללא

 בד~
 זה

 וז''ל~
 ~כתב ממה לך תקשה ולא

 נכנס האבר ביאה גמר ובשעת וז"ל~ ד') דין ה' (בפ'הרמב"ם
 ולפנים השינייס מבין אבל שמבפניס, ראשו עד מגיע ~ואינובפרוזדור
 תקשי לא כו'ת שאל"כ ~נים ~ד המוך ~כניס צריך הי' ולפ"זמ~יע,
 דעת לד~ות הי''ל אמת, הנ"ל הסברא אם קשה כו'ת חדאכלל,

 קשה א"כ השיניים, מן למעלה ~ד נכנס האבר ~יהרמב"ם
 משום בדיקה, בלי ~תיר ה"ל זואשה

 שא~
 המקור מן הדם

אעפ"~
 סבר גופיה שהמ''ב צ''ל, וודאי אלא טהורה, היא

 במנ"ש ב"ח בעל אמ"ז ~ן להוכיח יש ו~ן ט~הת היא זה~נדון שא~
 בפרוזדור הדם הי' דאפילו ועוד וז''ל~ ס"ח) סוף ק~~ו(בסי'
 האבר הא לפ"ז עליו להקשות ויש כו', שם טמא הדם איןבב"ה
 כזו אשה א"כ השיניים, ביןמגיע

~ 
 ווד~י אלא בדיקה, צריכה תהא

 סבר נמישהוא
 א~

 הש~ה נסתר א"כ טמאה, האשה כזה בנדון
 הסמ"עת בעל על ה~'ב~ל

~~

 בין עד רק בדיקה צריך שאין שפיר עולה הוכחות שאר
 דש, השמש ששםהשיניים

 וא''~
 הגמרא

 דהכנס~ת~
 שפופרת

 השיניים מבין ל~עלה מ~ט רק ~כניסו שלא הכי ~יירינמי
 הא הב''י, קושיית כלל קשה ואינו טהורה, שהיא פשוטמשו''ה

 פרוזדורת רק קבר נקרא לא שזה דם, בלא לפ''הא"א

~~~
 כנ''ל, משידלוב ~והרר"ש ה"ה שהקשה

 אם יודע מי א"~
 לרחם דהכניסה איירי אם אבל דישה, ממקום למעלההוא

 ומיישב כו',~ לרחם דהכניסה מר~שת היאי''ל
 בתירו~

 והסה דחוקת
 ~שנה ע"א) ע''א (דף בחולין הגמרא ~מנונעלם

 הא~ה ~ ערו~
 ופשטה מיעיה בתוך ולדהשמת

 חי~
 טהורה והאשה טמאה ידה

 יו~יא שמא ~זרה ר''ה אמר ע"א~, ~ע''ב בגמרא ותנא הולד, שי~אעד
 ראשוולד

 חו~
 מרגשת אשה נמי, אשה א"ה לפרוזדור,

 בעצ~
 ע"שת כו'

 שאף בהדיא,משמע
 בפרוזדו~

 יש
~ 

 נסתרים, דבריו בל"ז (גם הרגשה
 והרגישה החי~ון מבית דם ראתה אם הר~ישה דדוקא לימאדמאן
 ~מ~, נמי מב''השיצא

 א~
 כלל הרגישה לא אם לאפוקי דאתי

 בשפופרת ב"י מקשה מאי קשה וכן עולם, קרקע שבדקהדהיינו
 הלא דם,, בלא לפ"הא"א

~ 
 המקור, שנפתח הרגישה

 א~
 ~כ

ת בזה) די ממ~ורה לא אף מבשרה שיצא מרגשת רקשב~ם ~  

~ ~ ~

 בחדר רק פ"ה שייך שלא הפוסקים, שיטת לפי ~ה~עולה
 הממקור, מן שיצא ~מת ~ם השאלה, גוף בנדון רקהפני~י,

 ~ל לזה שייך ולא לפ"ה, לחוש יש בינוני ~~בר ~כ המהאם
 בא שזה ~ל, דומה זה שאין משפופרתהפלפול

 מהגו~
 ודוממה

 רק דר"י, אליבא ~"ה ~וש ויש חתיכהלמפלת
 שי~

 ס"ס
 כתבתית והנ~"ד דידן, בנדוןשמתהפכת

ת  ~~~~ית ~~ו~~יי~~
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~  

~~ת
~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~~

~~~
 ~~ירו~ת ~~י~ ~~י~~ ~~י~~ ~~~רת ~~יר

 ~~ר~ ~~ר~
 ~~~~יו~ת י~י~ר~~~

~~~~~ 
 ~~~ ~~~~י~ת

 ~י~ו~ ~~ו
 ~~~~ריו ~י~ו~יו ו~ו~~י~י~ת ~ר~~~ ו~~~~ ~~י~~~~~~

 ~רי~ו~י~
 ~~~~י~ת

 ~תת~
 י~י~י ~~ו~י

 ~~~ו~
 ~~~י~~ ו~~ור~י

~~ו~~~
 ~ו~ר"ר

~  
 ~~"ות

~~ת~~ת~~
 והאירו בול~ות

~ 
 נעשה הרי ובייחוד פני, עבר מול

 חציצה,ת בדיני כ~נין ושואל בבעלים, שאלהשואל
 ומשיביןי ולמדין מכל, פניתי מ"מ צד, מכל מופנה אני שאיןע~פ וא~

 ד~סקי זכרים ח~ים ~~, ~רה מטרין ועיקר דבריו תמצית~נה
 לתוך היורדים והוצין וחציצין מחיציןבאורייתא

 ארב~
 אמות

 דהלכתא, אליבא ש~~תתא אסיק וגוד אחית וגוד הלכה,של
 בפס ולבוד רמיוחביט

 ארב~
 ודיומדן ביראות כפסי חשוב, מקום

 רוח בו שיש ובדבר בלחייס,ורודפין
 חיי~

 ויעמידנה ~חיצה, משום
 כספות, ארבע על ההולך קול באר~ינו, נשמע התור וקול תורכראש
 מעילכנף

 וכנ~
 רבוע, ~גו דנפקא לעיגולא נחית חד חד פתיל,

 ענף ושורש ה~יקר את פוטר טפילהעי~ול
~~ 

 ותולדות, אבות
 אפיתחא ולתור ולדרוש דרבנן, התחום תוך אחד ברגלתולדה
 שעתן,ת דיין הנשים כל ~יות זכיין במאי נשי הני מדרשא,דבי

 הסתרים ובית חלל של ל~ה ות~פה מזור למצוא להו קיסושעתא
 גמולא ~ גלמודה ~דה קורין ובבליא ~ סתר עסקי על ההרבסתר
דא

 מבע~
 שאינה

 יכו~
 באות ונשיס הצינה, חשש מפני לטבול

 החומה מן לפנים יעשו אשר ל~עשה, הלכה זו ה" דברלש~וע
 ומן מודעי, ממבי דנפקא מודעא מסירת מוסרה, פאגיובית

 מונחת תורה לאורייתא, רבה מודעא מכאן ו~נים,המודיעים
 אשר נאה שיחה שחי" בחד ומטי עוקצי, ליה דאית זוויתבקרן
 נשאל הנשאל כנגד השואל ופני ה~חי, מבית תומו ~ימסיח

 דבריוי תמ~ית וזהדוד,

~~~~~
 ממסו

 צריך אסי וללמוד לש~ול לי שיש א~~ שא~
 מי שברה ואת שברה, ש~דול אחת אשה אודותממנו,

 לרו~אים ורשות כח ניתן ולא שם, אין רופא כי לה,ירפא
 מיעיה בני יו~אין שעה ובכל עת וב~ל ~ברה,לרפאות

 לחו~
 לרחם,

 ~שות המ~ות ומפי הרופאים מ~יונצטווה
~ 

 של עי~ול
 הרחם,' מתוך ~עיגול אותו תסיר ולא הרחם, לתוך ליתןשעוה

 ~והועי~
 ~את מיעיה בני יכולין שלא זו בתקנה חכמים

 אינה אשתו כי ת~נו, לא בעלה ואת תקנו ע~מה אך לחו~,~וד
 העי~ול אותו ~סיר מדברת מדאגה כי ~הרתה, לירדיכולה
 מיד כי ~, היא סכנה כי ~ונסים, מים ביאת בשעת ש~והשל

 מיעיה בני יצטננו ופן ממי~ה בני יוצאת תםיר לא עלשעוברת
 עיגול אותו ו~ניח טבילה בקב אשה ורו~ה הקרים, ה~מיםתוך
 ~~בי~, בשעת שלה הרחס תוך שעוהשל

 ושא~
 ל~תירה ~מני

 כךלטבול
 א~

 ולא ~לה, הרחם מתוך שעוה ~ל העיגול תסיר שלא
 בדבראמרתי

~ 
 איסור

 ו~
 פני את אשאל אמרתי רק היתר,

אמ"ו
~ 

 לישראלת והוראה תורה ת~א ממנו

ת  ~י"~
 ~~ו~ יי~

 ~ו~~ ו~~ ו~~י
 ~~ ~~~י

 ~~~ ~~ית
 ~~"~ ~י~יו

ת ~

 ~י~~ ~~י~~ ~תת~
 ~~ ~תת~~

 ~~~י~ ~~ ~~~ ~~ ~~~י
~ת

~ ~ ~  ~~~~ ~ו~~ 
 ~"~~ת

 ומזיחין מזניחין ואין כהלכה משיבין כ~נין לשואל ~מרתי ~ת~~~~
 נדה ~מס' תנינן תמן ~ בס"ד החלי וזה אותו,ומזחיחין

 מ"בדף
 ~ב~

 הוי בלוע אשה של מקום אותו להו, איבעיא ~ וז"ל
 בלוע א~ר אביי וכו', הוי בלוע אמרת אי מקום, באותונבילה כזי~ חבירתה לה שתחבה כגון ~~מ, למאי הו~, הסתרים ביתאו
 ~קידושין בידינו וכלל עכ"לת הוי הסתרים בית אמר רבאהוי,
נ"ב

 ע~א~
 כרבא הלכה ורבא אביי

 חו~
 דאותו נמצא קג"ם, מיע"ל

 כדמחזקי מחזיק הפ"ליאה בין ואין הסתריסי בית הוימקום
 ~שס בנדה ד~מרא סתמא הלא טענה, עמו שיש חזקהאינשי

~א~
 דאמר וז~ל~ הוי, בלוע ~ום דאותו דאביי לשי~תיה אזלי

 מטומאה לטבול שירדה יולדת רב, אמר אשי בר חייא א"'רר~ז
 א~ל טהורה, בעלי" ~ממאה, בירידה דם ממנה ונ~רלטהרה

 ~יא בלועה טומאה ~מאה, אמאי בירידה זירא ~י ירמיהר"
 עשאוה א"לו~",

 עו~ כנב~
 בבית בגדים שמ~מא ~הור

 הבלי~
 טומאה ~~ה אמאי ומדמקשהעכ~לת

 בלו~
 הוא וזה היא,

 וכן הוי, הסתרים בית אמר דהא ~~מ דלרבא דאביי,אליבא
 דאמר לאביי היא, בלועה טומאה אמאי בתוד"ה שם להדיאאיתא
 ~ל מקום אותובסמוך

 א~
 טומאה ליה דקרי ניחא הוי בלוע

בלועה,
 וא~

 "דמיירי דרבא, אליבא גם ליישבו רוציס דהתוס"
 המקור מן הדםב~נ~ר

 ו~
 התוס" הא מ"מ החיצון", לבית י~א

 אליבא רק דרבא אליבא ליישב א"א דגמרא דשינוייא מסקיגופייהו
 כנבלת עשאוה ומיהו וזי'ל~דאביי,

 עו~
 ~אביי דסבר משמע טהור,

 נבלת דמקום לקמן אמרדלרבא
 עו~

 עכ"לי הוי, הסתרים בית ~הור
 ד~ייתינהו כוותיה~ הלכתא ש~מ דאביי אליבא ומפרק ~ד~ותיבהרי
 עולם הליכות בספר דכייל כללילהני

 (ש~
 הכללים ד~ל פ'"ב), ה"

 מהיכא בר מסתמא, ~כי קי"ל כפלוני, הלכה ופלוני פלוניכגון

דאיתפרי~
 כוותיה, הלכתא דלית דגמרא מסוגיא מוכח או בהדיא,

 לאביי, אליבא אזלית דש~ס ורהיטת דשי~פת חזינן והכאעכ~לת
 כוותיהת דהלכתאש"ממ

 אשר מהכלל יו~א איסו בכלל שהיה ודבר איריא, לא הא משום~~
 קושיא דהך משום כרבא, הלכה ואביי רבא בכייל~כייל
 לר" מותיב היה ירמיה ר' רק הוא, דש~ס מסתמא לאופירוקא
 שהרי לזה, וראיה כרבא~ קי"ל אנן אבל כאביי סברי ואיסהוזירא

 בפ"אהרמב"ם
 מה~

 ~הלכה המת טומאת
 גי~

 ובפ"ג
 מ~~

 אבות
 בפ~ג וז"ל כרבא, פסקהטומאה

 מה~
 ~הלכה הטומאה אבות

די~
 האשה מעי לתוך והכסיס בכוש שתחבו הבהמה מנבלת כזית ~

 ~כ"לי נוגע, משום ולא נושא משום טמאה זה הרי וכוי,~למטה

 לאביי דאי ב~שא, ומטמא הוי הםתרים דבית כרבא פסקהר~
 מטמאת לא במשאאפילו

~~~
 יורדת והיא ~ וז"ל ע"א) י"ד (דף דמגילה גמרא לדבר זכר

 ~מואל בר רבה אמר ליה, מיבעיא ההר מן ההר,בסתר
 קרו~' מקום דאותו נמצא עכ"לי הסתרים, מן הבא ~ס עסקיעל

 וז~ל~ ~ג) סי (דף בראב~ן מפורש וכן רבא~ כדעת ואזלאסתריס,
 דאיבעיא הסתרים ובית הוה קמ~ים אלו כל וקטניס גדוליסובמקום
 בית רבא אמר הוי, הסתרים בית או הוי ~וע מקום אותולהו

 עכ"לת ~דיח, וצריכה הויהסתרים
 תורת~~ת

 העו~
 ולא הוי הםתרים בית מקום דאותו מדברינו,

 ב~ינן הסתרים בית שהרי חציצה, הוי בנדה וא"כבלוע,
 בקידושין ועיין מים, לביאתהראוי

 (ד~
 (דף ובנדה ~"א), כ"ה

 בתוספתא ~יתא וכן ק~"ט), (םימן בטוי"ד ועיין ע~ב)ס~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  רבי הסתרים, בי. שעל ורטיי" מלוגמא אספלנית ~ פ''חדמקואות
אומר

 חוצ~
 ממחבירו, כרבי והלכה חו~~, ~ינו אומר יהודא בר" יוסי ר'

 קצ""ח (סי" בש"'עוכ'"כ
 סעי~

 אספלני~ ~ וז'"ל מ"ג)
 ור~ייה מלוגמא

 המים, בהם שיבואו צריכים שאינם אע"פ חו~~ין הס.רים ביתשעל
 מיםת לביאת ראוים שיהיהצריכין

~~
 ביבמות ערוכה גמרא שהרי אדרבא, דרבא קשיא לפ""זתשיבני

(ד~
 ~עוברת נכרית רבא ~אמר הא אלא וז"'ל~ ע"ב) ע"'ח

 יצחק, דר" משום וכ""ת ~בילה, א"צ אמאי טבילה, א"צ בנהשנתגיירה
 חוצ~, אינו מקפיד שאינו רובו .ורה דבר יצחקדא"ר

 והא~
 ר"

 רביתיה דהיינו עובר שאני חוצ~, כולו אבל רובו אלא ל""שכהנא
 קמיבעיא לא אמאי קשה הסתרים בית דהוי דס"ל ו~באעכ""לת

ל~
 אדעתיה אסיק ~לא דאכתי ~הש"ס ס""ד לפי גופה האשה על
 ~י ~בילה לה תהסי לא מעוברת אשה וא"כ~ רביתיה"",ת""דהיינו
 הולד שממונח מ~ום דודאי נא~ר, ולא נשתקע זה דבר חוצ~תהולד
 חו~~, אינו ודאי ובלועה הסתרים, בית ולא לרבא אף בלועהנקרא

~משא"ת~
 בית ~מקום אותו

 ח~י~הת הוי כבנ"'ד וא""כ וחו~~, הוי ה~~רי~

~~~ת~
 יורה אל ה~ורה לפני זה דין בא אם

 כח~
 או

 קו~
 התחוב

 נראה אםבבשר
 חוצ~ ממבחו~

 טו~ל, נראה אינו ואם
 ערוכה במשנהכדאיתא

 סו~
 בי"ד פסקינן אנן וכן מקואות, מס'

 קצ"'ח(סימן
 סעי~

 וז""ל~ י"א)
 ח~

 או
 קו~

 נראה אם בבשר התחוב

 חוצ~מבחו~
 ~ס"ק בש"ך ועיי"ש חוצ~, אינו נראה אינו ו~ם

 משו~ע וכשהוא נראה קרי לבשר שוה שהוא כל קד~אה פוסקיםבשם ~"ז~
 שנראה אע'"פ נראה, אינוהוי

 הע~
 בו שת~וב הפנימי בבשר מונח

 כאן אף ולפ"'ז לבשרת בשוה נראה שאינו כיון מיקרי נראהאינו
 מיקרי נראה אינו הרחם ב.וך שעוה של העיגול בנ"ד, נאמראנו
 הר"'ש דכתב להא, דמי דלא חו~~,ואינו

 מס' סוף בפה"~
 בזמן~בד""ה מקואו~

 שנראה~
 משמע עכ""לת מים,לביאת ר~אוי דבעינן הסתרים לבית ד~י ולא וז"'ל~

 דח~
 ~ואינו בלו~ ~ש~הוא

 נראה~
 לא

 ראוי הסתרים, בית שהוא בנ"ד ~שא""כ מיס, לביאת ראויבעינן
 בעינ~ת מיםלביאת

~~~~
 בממרדכי דאי~א ~א דידן נדון לדמות

 סו~
 ~סי" שבועות מס"

תשנ""א~
 ו~ובא ראבי""ה בשם

 להן שישואותן ~בה~""ה~~ סע"ו) קצ"ח (סי" בש"~
 כמי~

 בלילה ~ונעשית בזו זו דבוקות שערות קליעות
 א"'כ עכ"'לת חייצי לא ~סירם וסכנה שדע"י

 א~
 נאמר אנו כאן

כיו~
 בדבר סכנה יש הרחם מן מסירה אם שעוה של דהעיגול

 בתר אלא דאינשי רובא בתר אזלינן ולא חייצי לא וא"כלהסירה,
 בדיני בא""ז ומובא תת~צ"א) (סי' בראבי~ה מבואר כאשרדידה
 שס"'ב ~אותנדה

~ 
 לגלחם א""א הסכנה דמפני כיון ותו ~ וז'"ל ע"~ש

 רובו אלא ל""ש רבא ואממר וכו", ~ערל ב~" כדאמרינן רביתיההיינו
 כולואבל

 חו~~
 דהיינו עובר שאני ו~שני מקפיד~ אינו אם אפילו

 אינו כולו ~ואפילו הוא, א~ו ירך דלאו וא~"'גרביתיה
 חוצ~

 ולא
 וחשיב היא דרביתיה ליגזז ~ומד שאינו ש~רות ומכ"ש רבנן ביהגזרו

 רשב"~ פליגי לא ד~ככגופיה,
 דסנהדרין בפ''ק ורבנן

 ~ד~
 ~~ו

 ובפ'ע"'א~,
 השו~

 ~דף בגיטין
 ל"~

 העומדות בשערות אלא ע~א~,
 עומד שאינו ~~ר ~אבלליגזז,

 ליגזז~
 ~חמת בין ק~נותו ~חמת בין

 רביתיה דהוי לחציצה וה"ה מעילה, לדין כגופו נחשב לכ"עסכנה
 ואע"ג לקוצצן, שא"א כיון יתירה וכאצב~ לחבירו הנדבקכאבר

 אפילו בו ואין ~וא רבי~יה ~יהא ה~~א בהו, לה ניחא לאדברצונה
 רובא ב~ר אזלינן ולא מקפיד, שאינו כרובו לדונו דרבנןאיסור

 ~משנה דמ~ואות פ'"ט דתנן דידיה, בתר אלאדאינשי
 ו'~

 יוסי ר"
 ב~רק לה וסמייתי צדדין, משני בור ושל א" מצד בנאים שלאומר

 קי""ד ~דף קשריםאלו
 ע""ב~

 עכ""לת

~~~~
 לא ול~בה אזלינן דידה בתר ~עוה של עיגול גבי בנ"'ד
 וכי שחר, לו אין זה דבר קלו~ותת ש~רות ~בי כמוחייצי

 אות נ~ה ~ה' מש~ושהביא ובממרדכי בראבי"ה עיינת דכד מעשה, נ~ה מד~ין שאנו~פני
 תשנ'"א~

 טענה איזה מכח שהתיר נראה
 וולקשטערש ~ן שיש נשיס באותן וז"ל~ ~תיר חזקה ~מהשיש
~וולק

 שערות~
 נפשות וסכנת שד מחמת בלילות להם שנעשה בשערות

 ובית כבלוע הוי בזה זה טובא דמהדקי דכיון חציצי, דלאל~לחן
 ~נדה דקי""ל ועוד חייצי, לא מטמא דלא וכיון ~~מא דלאהסתרים

 ס""זדף
 ע""ב~

 חשבית לא אפילו חוצצות, אינן הקשורות נימין ד~"
 דג' כיון אחת, כחתיכה הוי ולא הס.רים ובית כבלועלהו

 ~~רו. כ~ש ממיא,ת בהו ו~יילא ~יהדקי דלא משום חוצציןאינן נימי~
 ולא רביתיה הוי הסכנה מפני לגלחן מצי דלא כיון ועודטובא,
 ע"'א ע"'ח ~דף הערל בפ" כדאמרי~ן~יי~א,

~ 
 רבי~יה היינו עובר

 עכ""לת הוא, אמו ירך דלאוא~"ג
 א"'~

 טעמים מתלת מבפנים נראה
 שערות ג' משום חדא, בנ"ד, שייכים אינם הטע~ים אלו וכלהתיר,

דאינ~
 בלוע, אינו וגם רביתיה, אינו ו~ם הכא, שייך אינו חו~צין,

 השוה~ בעמק אינם הללו דינים דשני הלכה, ב~ומק ~עיינתוכד

 ליה הוי ~ המרדכי לשוןדלפיו~~~~
 כבלו~

 עכ"לת הסתרים, ובית

~שמ~
 וז"'ל ה~רדכי, בספר נפל דט"ס נראה גופאבראבי"ה עיינ~ כד איברא להתיר, סגי לחוד הסתרים דבית

 ו~יילו מיהדק דלא חוצ~ות אינן הקשורות נימות דג' דקי"לותו ~ הראבי"~
 ונדונם לקשור מדובלל בין נחלק ואפילו מג", יו.ר וכש"כ מיא,ביה
 בלוע ה"ל ~ד של חתיכהכחדא

 ועדי~
 עכ"לת הסתרים, מבית

 ובלוע כבלוע דהוי משום להתיר טעם שכתבהרי
 עדי~

 ממבית
 בבלוע מיירי דשם דהראבי"ה לנדון נ'"ד לדמות אין וא'"כהסתרים,

 הסתריםת בבית ממייריובנ"ד

~~~~
 שאינה משום בנ"ד בהיתר שנעשה ולומר לחלוק ~~'ד ~מקום
 ואינו~קפדת

 חוצ~
 שעוה של העי~ול להסיר סכנה שהוא כיון

(ואין)
 ~ואינה~

 מקואות ממס" סוף בהר"ש ועיין ~ולם, משם מסירה
 גביוז"ל

 ח~
 אינו עליו ~קפיד שאינו ודברכשמוציאו טפי סכנה איכא מתכת בשל א""נ כו"~ תחוב שהוא

 חוצ~
 אף א"כ עכ"ל~ כו"

 מק~דת אינה להסירה סכנה דאיכא כיון נ"ד, גבי נאמר אנוכאן
 חוצ~~ ואינועליו

 בשעה העיגול מסירה ע"כ דבנ'"ד כיון תברא לא הא משום~~
שנזקקת

 לבע~
 וא"'כ

 חוצ~
 ומובא בתוספתא שמצינו כמו

בהר"ש
 סו~

 אינו בפנויה הסתרים דבית וי"ל מקואות,
ובנשואה חוצ~

 חוצ~
 הסתרים אבית אפילו קפדי דנשואה ו~ע~א כו",

 (בסימן ~יין וכן עכ"לת וכו" ב~ה ~ל ~תגנהשלא
 סעי~ קצ""~

 ו")

דמח~

 אינו בפנויה ~שואה, פנויה בין
 חוצ~

 וא"'כ חוצ~, ובנשואה

א~
 בשעת העיגול שמסירה נ""ד גבי נא~ר אנו כאן

 נדה מנס" סוף ברא"ש דאיתא מהא ~ה וראיה ו~וצ~תמקפיד הוי תשמ~

~ה~
 אות מקואות

 כ"ו~
 אמאי דחוקה טבעת וא"'ת וז'"ל~

 שמק~דת לפי ז"ל הראב''ד ופי" הוא, מקפיד שאינו מיעוטווהלא חוצ~
 לישה, בש~ת~סירו

 וכיו~
 מקפדת שאינה א~"פ פעם בשום שמקפדת

~עת
 טבי~

 ע"'שת וכו' ~ת""ה הרשב~א וכ"כ עכ"לת חציצה, הוי
 המשביר בהרבו~יין

 (סעי~
 כו', והטבעות השירים כ''ז)

 א'"~
 בנ"ד



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ ~~ ~~מ~ ~~~~~

~א~~
 עמה, אתה להיות בקיומו ורוצה מקפדת אינה הרוב ~~פ

 בשום ש~קפדת כיוןמ~מ
 חצי~הת הוי פ~

~~~~
 מ''ז) םעיף קצ"ח (סימן הש"ע שכתב לנדון זה דין להשוות
 שיער במקוס בעור ונושכים בבשר שדבוקיס כניםמין
 אינו ואם כו', ח~ין ע''י להסירן צריך בבשר, בחוזקודבוקיס
 העיגול ~םיר שא"א כיון בנ"'ד א"'כ עכ"לת חוצ~, אינו להסירןיכול
 כב~רה להסירה וא"א הואיל התם דשאני חוצ~, אינו סכנהמפני
 במסכת דעייןד~יא,

 ממהו כינים וז"ל~ ~"א) י''ט (דף זב~י~
 אמרינן מי מאי~ חיה חייצי, דודאי לך תיבעיא לא מתהשתחו~,
 דאתאכיון

 ואז~
 רביתיה בד''ה פרש"י חייצי, ולא היא רביתיה

 עכ~לת ~ייצי, עלי' דקפיד כיון דלמא או וכו'' כבשרה היא הריהיא,

 כאן אף כבשרו, והוי היא רבי.יה דקאמר הש"ס בעית לפיהרי
 דלענין אע"ג וא"כ דמיא, כבשרה ~םירה וא"א הואיל נאמראנו
 (בפ"י הרמב''ם כדפסק ח~י~ה הוי כהן גביחציצה

 מה~
 המקדש כלי

 לענין להסירס, וא"א בבשר הדבוקים בכינים וכאן ע"ש, ז')דין
 כבשרו הוי להסירס דא"א כיון ע"כ לומר וצריך חוצ~, אינוטבילה
 חציצה הוי עיגול גבי בנ''ד משא"כ חו~~ין, אין מ~ו"הוכגופו
 דיש ואע''ג רביתיה, היינודלאו

~ 
 בשעה סכנה וחשש צער

 והביא וז"ל~ י''ד) ס"ק בט'יז קצ"ח (סימן בי"ד ועייןשמסירה~
 שכואב א~פ להסיר צריכה טבילה לגבי ו~רב ~חת הג""הרש"ל
 כאן, אף ~''כ עכ''ל~ הרבהלה

 ~א~~
 שכואב

~ 
 ~ריכה הרבה

 הטבילהת בשעת~םירה

~~~~~
 על ~קדו דחכמים משום

 בנו~ ~קס~
 ~הא ~נא ישראנ

 לא אם מבעלה דא וגמולא בכך, בעלה עלמתקלקלת
 שושנים השני חוט תקות תקוה פ.ח ולמצוא תקנה, להיהיה

 ופעיתא יפתח, במהרה ולא המנעול כפות על ~ובר מורנוטפות
 כנפות ארבע על ההולך קול בישא וקול דא,~היא

 האר~
 וצעקה

 למצואלעזרה
~ 

 ומצאתי הצדדים כל על חזרתי כן ~ל תרופה,
 שעוה של העי~ול ~סיר הצורך ~ן שאיסו דהתיר~, וכח~ון

 הסתרים, בית נקרא ~ום דאותו ני~א אי דאף ~בילה,בשעת
 לא כאן דעד מים, לביאת ראוי בעיסן דלא י"ל חציצה ~בי~"מ
 בית או בלועה ~ומאה מקום באותו נקרא אי ורבא אבייפלי~י

 כזית מקום באותו לה דתחבה משא טומאת לענין דוקאהסתרים,

נב~
 ~נין אבל וכו',

 טבי~
 ~ה, מודה רבא ו~ף חיי~, דלא ודאי

 של מקום אותו ~ו, איב~יא הנ"'ל, דף דנדה שם מגמראוראיה
 לה שתחבה כגון נ"מ למאי הוי, הסתרים בית או הוי בלועאשה

 כזיתחבירתה
 נב~

 ל~נין דס''מ ליה תיפוק כו',ת ממקום באותו
 נבלת מקום ~ואיבעיא ~ וז"ל בש"ם שם הכי דבתר בעיא וכן לאת או ~ציצה הוי איטבי~,

 עו~
 הסתרים בית או הוי בלוע טהור

 אי פיו, ~וך נבלה כזית חבירו לו שתחב כגון נ"מ ל~איהוי,
 בית אמרת מאי מטמיא, לא בלועה טומאה הוי בלועאמרת

 עכ"לת מטמא ממיהא במשא מטמא לא דבמגע נמי נהי הוי,הסתריס
 הוי דאי לא, או חציצה הוי אי טבילה לענין דנ"מ ליהתיפוק
 הבליעה בית הוי ואי חציצה הוי הסתריםבית

~ 
 ~ציצה' הוי

 שום לישתמע דלא חיי~י דלא ממודו כ''ע חציצה דל~נין ע''כאלא
 הסתרים בית שהוא אף חציצה שייך הבליעה דבבית ולומרתנא

 משאת~נין

ת  ~~~~י~ת~
 ~~~~ ~~ת'~ ~ו~~ ~~~

ו~~~
 מודו כ"ע מקום באותו כזית תחבה אם ראשוסה בבעיא
 כ"ה (דף קידושין במסכת וכדאשכחן חציצה, הוידלא

 הוא דגלוי טומאה ל~נין בלשון מודיס הכל עולא אמר וז''ל~ע"א)
 הוא, נ~יעה בר נמי והאי רחמסא אמר בו יגע אשר ~"ט השר~,אצל
לענין

 ~בי~
 מ"ט דמי, כטמון

 ורח~
 מה ר~מנא, אמר במנים בשרו

 די~ חזינן א''כ עכ"ל~ מאבראי, כל אף מאבראיבשרו
 בין תילוק

 טבילה ולענין ~לוי ליה הוי טומאה דלעסין דאע"ג לטבילה,טומאה
 דרבא אף מקום דאותו נאמר' אסו כאן אף א"כ הסתרים, ביתהוי
 כבלוע ~י~ו טבילה לענין אבל הס.רי~, כבית דינו טוממאה לעניןם''ל

 הסתריםת כביתולא

~~~
 ראב""ן ב~ם לעיל ד~תבתי מהא לומר, אדם לחשך

 ~ד~
 ס'

 ובית הוי קמטים אלו כל וקטנים גדולים ובמקום ~ע"ג)
 הסתרים בית או הוי בלוע מקוס אותו להו דאיבעיאהסתרים,

 ~די~ ו~רי~י הוי הסתרים בית רבא אמרהוי,
 דמדמה הרי עכ''לת

חציצה
 וטב~

 בית סקרא מקום דאותו וםובר להדדי,
 הסתרי~

 בין
 מזוקק בעליל נראה העיון ואחר עומאהת לענין ובין ח~יצה~נין
 וראיה עליו, חולקין פו~קים גדולי וכל זה בדין יחידדראב"ן
 נדה בהלכות ש"ד בהגהת עייןלזה

 (ד~
 הטילה ולא שטבלה האשה ראב"'ן, בשם פענח בצפנת עובדי' ר'כתב וז"'ל~ י""ב) סימן צ"ב

מים
 תח~

 מימי שנעקרה זבה רבא דבעי טבילה, לה עלתה לא
 לחומראת דאורייתא וספיקא איפשיטא ולא מ~ו, וטבלה,ר~ליה
 בעיא דאותו מעולס, גאון מפי זה יצא אם בעיני תמיה לו,וכתבתי
 בפיה, שסתלש רוק וה"ה הזב מ~ינות משום טהרות לעניןהוא
אבל

 ~ע~
 נאםרת אינה הזב במעייסות נוגעת טבילתה לאחר אפילו

 ראוי מקום אותו יהא ולא ~צמה לעצור שצריכה משום ואי~לבעלה,
 עכ''ל~ שפתיה, מקמצה ולא כו' שנעקרה מזבה ר~יה אין מיס,לביאת

~~~
 ו~יין זה, דין על כחן בכל אמן עוניןהפוסקים

 בש"~
 (סימן

ק~"ח
 ~בה~''ה~ מ''ג~ ~עי~

 מים להטיל צריכה שהאשה ~
 ~תב ו~'ז וכו', לכך צריכה היא אם טבילהקודם

 הש"~
 (בס"ק

 ע''שת בב''ח משמע וכן בדיעבד מעכב אינו זה כל ~יהו וז''ל~נ"ה)

 (לו) עלתה לא בדיעבד דאפילו משמע הראב''ן דבריולפי
 (וז''ל~)טבילה, ~לה~

 ~וצ"ל~
 מקום דאותו סבר דהוא לשיטתו אזיל דהראב"ן

 הש"'ס דבעי וא~''פ וחוצ~' הםתרים ביתנקרא
 ר~ליה,ת מי~י נעקר~

 הראב"ן מ"מ ~ש, הזב מ~ין ניכר אם טהרה לענין ממייריהוא
 הםתרים בית נקראהוא רגלי~ מי מקוס שהרי שחוצ~, חצי~ה לענין מזה ללמוד יש דגםסבר

 וחוצ~
 וממי בעינן, מים לביאת וראוי

 צריכה דאם הראב"ן פסק מש"ה אינשי, וקפדי דמעכבי הואר~ים
 טבילה ~(ן) עלתה לא וטבלה הטילה ולא טבילה קודם מיםלה~יל
 יצא אס בעיני תמיה ~ וז"ל שכתב ש"ד הגהת אך בדיעבד~אפילו
 לענין אבל טהרות לענין הוא הבעיא דאותו מעולס, גאון מפיזה

 בית נקרא מקום דאותו דאף דס''ל, צ"ל חוצ~, דאינו סוברחצי~ה
 זה דין ועם חצי~ה, לענין לא אבל טומאה, לעניןהסתרים

 מסכימי~
 כל

 לה~יל דצריכה לכתחילה ואף ~וצ~, אינו ודאי דבדיעבד ~הוראהבעלי
 מיס הטלת זה דין דמדמה בה~ש"ד הטעם טבי~ה קודםמים
 שסעקרה מזבה ראיה אין ההגהש''ד, שמסיים כמו שפתיה~מצה
 בד''מ מ~יה שפתיה, מקמצה ולאוכוי

~ 
 וא"'כ שפתיה, מקמצה אלא

 הסתרים בית דגבי וכלל, כלל מסכימין אין מזבההראיה
 מיםת לביאת הראוי בעינן לאחציצה לעני~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ת

 נקו~
 הסתריס בית ~ל לאו חציצה דלענין בידך, זה כלל
 ידענא, ד~ילוק מחתינהו, מחתא ובחדא הםשקולים

 במקוס אלא א''~, ~ים לביאת ראוי אפילו הגוף בחלל שהוא~כל
 מ''א (דף נדה בגמרא דמצינו גוונא כמו ~עמים להתגלותשדרכו
 ע''שי וכו' החיצון בית ניהו הי וז''ל~ ו~י דר''ל פלוגתאע"ב)
 מפור~ מצאתיוכן

 הכלל וז"ל~ ק''י) (סי' מפאנו מהר''ע בשו"ת
 בחלל שהוא ומה השרת למלאכי תורה נתנה שלאב~ציצה,

 הגו~
 אפילו

 לה~ות שדרכו במקום אלא א''צ מים לביאתראוי
 מתג~

 לפעמים,
 ליפלוף בו יהא שלא מבפנים ה~וטם שפת על ליזהר מאדונכון
 או החו~ם ב~ובה הדבוקה לאפוקייבש

 בחל~
 וכו', בפנים

דקיד~ושין ובפ''~
 ~ד~

 כ''ה
 ע''א~

 מד~תיב ילפינן
 ורח~

 ממה ב~ים בשרו
 להגלות דרכו שאין מקום ובכל ~אבראי, ~ל אף מאבראיבשרו
 מה ו~וד עליו, מקפיד אדם ~אין בעינן לא ראוי אפילולעולם
 עיקר כל אלא מלתא תליא בהקפידא ~ו החלל מן לגמרי~הוא
 ניתן שעוה של ד~יגול בנ"ד וא''כ עכ''לת מים, ביאת ~עוןאינו
 אינו א''כ מבחו~, נראה ואינו מקוםבאותו

 חוצ~
 נראהת אינו דלעולם

~~~~
 הסתרים כבית דינו ~ומאה ד~לענין אף הסתרים דבי. ראיה
 ח' (פרק בהר''ש דעיין חוצ~, אינו חציצה לעניןאפ''ה
 וירדה ששיממשה האשה ~ וז''ל ד') משנהדמקואות

 ו~ב~
 כיבדה ולא

 דאפילו ~בלה לא כאלו הר"ש תופי' טב~, לא כאילו הביתאת
 ד~יישינן נשתייר שמאבכרעי' אז~

 שמ~
 דופן יוצא בפ' כדא~ר תפלוט

 דהתם כלל, יתכן ולא חציצה, משוםוי"ממ
 מוכ~

 איטבלוה דאם בהדיא
 ע''כ והנה עכ''לת ~ת~ומה, לאכול מותרת נתהפכה ולאבמ~ה
 אינו דאלת''ה ש''ז, ~שנתייבשה מיירי חציצה משום הי''מ לפי(מיירי)

חוצ~
 ~ ~''ו) סעיף קצ''ח (בסי' ~מצינו כמו

 הדיו
 הח~

 והדם והדבש
 שנתייבש, בש''ז ע''כ וא"כ חו~צים, יבישים חוצצים אינם לחיםוכו'
 נמי לח דש''ז להי''מ דס''לאו

 חוצ~
 אפילו מהן ד~צתן כשרפים ודינו

 שם כמבואר חוצציןל~ין
 בסעי~

 ~וקר החכם באמת ולפ''ז הנ''ל,
 וצ"ל דח~י~ה,ת זה ~עם דדינאמעיקרא

 ד~'~
 ~קום דאותו סובר

 דחצי~ה~ ~עם במיאון י~או ומש''ה חציצה ~נין כ~לועדינו

 בית על דאספלנית זה דדין ~תיר, יש דבנ''ד ה"א, חילי איישר~~~
 בתוספתא בר''י יוסי ור' דרבי פלוגתא הואהס~רים

 ~פ''חמקואות דסו~
 מ''ה~

 ורטייה מלוגמא אס~לנית וז''ל~
 ש~'~

 בית
 אומר רביהםתרים,

 חוצ~
 אינו אומר ורי~ר''י

 ~וצ~
 הוא כדאי ע~''לת

 דמתיר וריבר''י סכנהת בשעת הדחק בשעת עליו לסמוךריב''י
 ל~יאת ראוי אפילו הסתרים בית דסובר משום ה~עם וכו',באספלנית

 וכתב ~ וז''ל בב"י קצ"ח) סימן (סוף יו''ד ב~ור דעיין בעינן, לאמים
 חוצצים הסתרים בית שעל ורטייה מלו~מא אספלנית שםעוד
 יהא ולא ראויים שיהו צריכים ה~ים, בהם שיכנסו שא''צאע''פ
 דברבהם

 חוצ~
 הנזכר בפרק בתוספתא מדתניא והוא כמ''ש,

 אומר רבי הסתרים, בית שעל ורטייה מלו~מאאספלנית
 חוצ~

 וריבר"י
 בר''י יוסי דר' ~עמא דהא משום כרבי ופסק חו~~, אינואומר
 דא"כ ממהדקי, לא ור~ייה מלוגמא דאספלנית דס''ל משוםלא
 ודוחק דרבי,מ''ט

 לו~
 סבר ומר מיהדק סבר דמר פלי~י, דבכך

 דריבר''י וט~מא דמיהדק, ם''ל .רוויי~ו וד~י אלא ממי~דקתלא
 בעי לא ה"נ מים, ביאת ב~ לא הסתרים דבית דכיון משום~יינו
 מיס לביאת ראויין ~יהיו דבעינן סבר ורבי ~ים, לביאת ראויין~יהיו
וכדר'

 זיר~
 ובפרק דקידושין בפ''ק כדאיתא לבילה, הראוי ד~ל

 ע' בפרק תנן ~ובהדיא כוותיהת דהלכה התם ו~שמעתי~וקות

 דר"ע איבריר הא והשתא חוצצת,ת ה~ה ש~"ג דרטייהדמקואות
 דאינו רגליו בסדקי וקסמין ~רורות דנכנסו ב~הואדאמר

 בעינן דלא דסבר אמרה ריבר''י בשיטת הסתרים, כבית שהואמפני חוצ~
 כוותיה קי''ל ולא מים, לבי~ת ראוייןשיהי'

 א~
 דסבר כר'

 דטעמא משמע ~''ז עכ'ילת וכמ''ש ~ים ~יאת ~ ראוייןשיהי~ו שצרי~
 ב~ינן, לא מיס לביאת ראוי אפילו~סתרים בי~ דס''ל משום הסתריס, בית ש~ג בא~פ~ית דמתירדריבר"י

 וא'~
 ריבר''י לדעת בנ''ד

 וביחו~מו~~
 כתב כאשר בר''י יוסי ר' עם ~סכים ר"ע הלא

 וכדאי כדאי א"כ אמרה, בר''י יוסי ר' בשיטת דר''ע המשביר,בעל
 דאורייתאת בסמוכין הדחק בשעת עלהם לסמוך בר''י יוסי ור'ר"ע

 כההיא רבי על וירבו ור''ע ריבר"י של דעתו נצטרפו~~~~~~ת
 דברים א~לו פ' דמאי מס' ירושלמי בתל~דדמצינו

 ע''ב) ו'(דף
 ~ה"א~

 דקפלו~ין אשפליה חדא אייתי נש בר חד ~ וז"ל
 אחר אמר חרנא ~קומו, אחר אמר חד בר''ש ור''א רבי אתפלגיןוכו',

 ר' אמר כן לא יוסי ר' קוס בעי כהן בר בא רבי וכו',מ~מדו
 רבי אפילו יונה וא''ר כר~י ה~ה וחבירו רבי יוחנן, ר' בשםחייא
 יוחנן ר' של דעתו נצ~רפה מימר דבעי אית וכו', בר''ש ר"אא~ל
 א''כ ~''לת רבי, על וירבו בר''ש ר''אעם

 א~
 שנ~~רפה נאמר אנו כאן

 ובנ''ד רבי על וירבו ר''ע עם בר''י יוסי ר'ד~~
 ~הכה~

 כדעת
 ד~ותרת בר''יר''י

 ועיקר הראש קילקי מתיר שהוא בר''י יוסי ר' דהלא ~לזה,~~~~~~
 סכנה משום בנוייסודו

 ומצר~
 אילן בראש ומגרגר ומ~ט

 כשפופרת מהדדי ינקי ויונק עולל ועוללות פרט ~ר~רין ושלשהש~ים
 ~יותהנוד

 דו~
 ס~נה, משום היתר למצוא מתורתו ומשקה

 ר''י חו~~, אומר רבי בראש, קילקי וז''ל~ הנ"ל בתוספתא~ינתי וכ~
 חוצ~ אי~ אומרבר''י

 וא''כ מחבירו כרבי ה~ה והלא עכ"ל,
 כדאי כרחך על וצ''ל ~בראש,ת ק~י היתר מוציאין אנואיך

 אנו כאן אף הסכנה, בש~ת עליהס לסמוך ור''ע בר"י יוסיר' הו~

נא~
 חייםת לכלכל תקנתה היא ק~לתה

 במשנה ס~ים דרבי ~עמא היינו או~ר, הייתי דמסתפינא לאוד~~
 וכו' הראש ק~י חו~צין שאין אלו ג'~~ משנה ~' ~פרקדמקואות

 ~פ''ח בתוספ.א ~עיינ. ו~דע''ש,~
 מ''ה~

 רבי פלוגתא, שם איתא
 אינו סבר וריבר''י חו~~, הראש קילקי גבי סבר רבי בר''י, יוסיור'
 משום ע~מו, דעת ונגד בר''י יוסי ר' כדע. רבי סתים וא''כ~וצ~,
 שמזכיר ב~ותן ומיירי סכנה, משום כהיתר נעשה הראשדק~י

 פ''ב (דף סמ"ג ~ל מהרש''ל בביאורי ומצאתי ומרדכיתהראבי''ה
 וז''לע''ג)

~ 
 הסתרים ובית השחי ובית הראש קלקי חוצצין שאין ואלו

 לאקיןת ממאר בל''א שקורין השיער ו~ר~וגות קליעות קלקי פי'באישת
 ר' תני ~ וז"ל ע''א) ~' (דף ש~ים מס' בת"י מצאתי ~הודו~מא
ישמעאל

 ~ קוו~
 ממפספסין היו הגזברין תני החשד, מפני ית~וס

 שלא לאקין המאר דהיינו הקילקין מפרידין שהיו פירושבקילקין,
 השיער, וארוגות קליעות הוא דקי~י הרי מעות~ שם שה~ממיןיחשד
 הנימין מפריד מפספסין שם בת"י המפרש שפי' כפירו~(ו)ולא

 הן הן במשנה הנזכר הראש דק~י בהדיא הרי וכו'תבחלוקו
 זה דבר אמנם ~ראבי''ה, הנזכריםהקלקי

 צרי~
 ~לפני~, לפני

 אין הסתרים ובית השחי דבית במתניתין שמזכיר תבראומצידו
 הואת טעמא דחד משמע בהדייהו, הראש ק~י ~ומת~יחוצ~ין

 ~לות~יהני
 ה~רש'~

 הדבר הח~יט ~יך
 ~ר~

 דק~י מתני'
 בדברת ~תיישב ויש בראבי''ה~ הנזכריס קי~י הנה הןהר~ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~~  ~  

~ ~

~ ~ ~

 הסתרים בי~ ור"ע, בר"י יוסי ר' לדעת מדברינו, העולה
 דפשיטא מלתא בנ"ד א"כ בעינן, לא המים לביאת ראוידאפילו

 המים ~יאת ראוי דסובר ~י לדעת ואףדשרי,
 בעינ~

 בבית
 יורה והמורה חוצ~ת אינו חציצה ~נין מ"מהסתרים,

 כח~
 ~אינו

 ואינונראה
 חו~~

 שאינו דבר שהיא כיון תובבירור כבלוע, דהוי

מתג~
 וביותר בשר, של הפנימי בצד גוואי בחדרי הוא כי ~ולס

 ניתן שעוה של שה~י~ול בלוע, נקרא שהוא בנ''ד לומרדאפשר
 המקורת בתוך בטנה בחדרי ומאד ~אדבעומק

~~~~
 א''ר מ''ט, נדה וז"ל~ ע''ב) ~א (דף שבת במס' לדבר
 בטנה, בחדרי ת~ה לפיכך בטנה בחדרי קלקלה היאי~חק

 חדרי נקרא דמ~ור נמ~א ע~"לת דמה ממקור ב~נה, בחדריפר~"י
בטן

 ו~י~
 נדה במס'

 (ד~
 בלועה טומאה אמאי בתוד"ה ע"א) מ"ב

 בלוע נקרא הוא דמקור מפורשהיא,
 ו~

 דע"ש הסתרים בית
 ניחא הוי בלוע אשה של מקום אותו בסמוך דאמר לאבייב~וס'
 הוי, הס~רים בית דא~ר נמי ו~בא בלועה, טומאה ליהדקרי
 עכ"לת החיצון, ~ית יצא ולא המקור מן הדם בשנעקר דמייריי"ל

 בבית למעלה ~רבאהרי
 החיצו~

 בלועת נקרא

~~~
 דין כלמן

 ~ בנ~~
 משום להתיר

 א~
 ~אותו העיגול שהוא

מקום,ת
 כיון מים לביאת ראוי מ"~

 שאי~
 שעוה העיגול

 בדבקנדבק
 חז~

 דקא ~שורי עיכו~לי כאן ואין הרח~, ~שר ידובקו
 גבי ~ וז''ל מקואות סוף הר"ש כמ'תש המים ביאתמע~י

 ח~
 של

 משל טפי מיא בה עיילימתכת
 ע~

 הבשר עם כ"כ נדבק שאינו
 אינו ~עוה של שהעיגול בנ"ד נאמר אנו כאן אף א''כעכ"לת
 דודאי ובפרטות שפירת ~יא ביה ועיילי בלחנדבק

 אי~
 מכניסה האשה

 הנ"ל בסי' בי"ד ועיין לה, דכאיב משום בדוחקהעיגול
 (סעי~

 ב')
 ~כ~לת מהודקין שאינן ~י חוצצין שאינן בצוו~ר כרוכים צמרחוטי
 משום חוצצין אין בנ"ד נאמר אנו כאן אף א''כ ד~איב, משוסו~עמא
 שע"ג לאגד ~ודומה מהדקן ואינה בדוחק ~עיגול מכניסהדאין
 חששא משוס ואי חוצציןת שאין רפויה השבר על וקשקשיםהמכה
 ושף ממקומו ה~יגול יצא שלא כדי בזו זו יריכותיה תדבקפן

 ק~''ח (סי' לפנינו ערתוך שולחן שהרי ב~ש, צריך דין ליתמדוכתיה,

סעי~
 בזה, זה םתריה שידבקו עד הרבה תשחה ולא ~ וז"ל ~ה)

א~
 שנר~ית כדרך נראיס הערוה בית סתרי ~יהיו עד מעט שוחה
 שלא ו~ומדת מוזהרת היא כבר וא''כ ע"כת ~ורכת, שהיאבש~ה
 שלא ואת~ נקיט וםר~' הטבילה, בשעת בזה זה ירכייםתדבק
 כן ואם דאורייתא, ופקודי לפקידה מפקודה תפקידה א~לשנו~

 נפקית לאמהיתירא

 רבי~~~~~
 לב ח~רי גדולי לפסי בא זה שדין לנפשי, אומרים

 בתר דינא בי וא"כ בהיתר, הדבר ויצא קשישאירבני
 דברת עמא מאי וחזי וכו' ישראל לבני ~ם והנח דייקי לא דינאבי
 זית כל פרק פאה ~כת בת"יועיין

 ~ (ד~
 ע"ג)

 ~ה"ה~
 וז"ל~

 כנכסיו אותו עושה שהוא מי כדברי זירא ר' קום ב~י ירמיהר'
 (שהוא)~הו

 ~שיהא~
 דא"ר דאריב"ל, ~יי א"ל במעשרות, חייב

 דבר סוף לא ב''ל יהושע ר' בשםאבין
 הל~

 הלכה כל אלא זו,
 ~ה וראה צא טיבה, מה יודע אתה ואין דין בבית רופפתשהיא
הצבור

 נוה~
 דאם הרי עכ"לת מפרי~ין דלא ~יבורא חמיין ואנן ונהוג,

 ~ולאת אף כוותייהו ועבד עלמא נוהג איך חזי פוק רופפתהלכה

~~~
 קלועות, שערות של זה דין גבי בראבי"ה מפורש מצאתי
 אם בירו~למי וא~רינן וכו', ישראל לבני הנח ~ ~םמסיים

 הלכה זה אין כי ~ף נוהג,ת הצבור האיך ראה רופפת הלכהראית
 עכ"לתרו~פת,

 א~
 להחמיר, ולא להקל ששומ~ין נאמר אנו כאן

 צנועות משום לחוש יש להחממיר באנו ואם סכנה, בממקוםובפרט
 מושכי~ דצנועו~ ~ פרו~ותומשום

 ב~דר מ~~נם וממ~עי ידיהן את
 את ו~ע~נין מצוה מטבילת עצמן את ומונעיןסכנה

 ע~מן~
 משום

 שיביאו לחוש דישפרוצו~,
 עצמ~

 בני ויצאו ה~י~ול ע''י סכנה לידי
מעיה

 לחו~
 בעו לא נשי ו~טו סכנתא, וחמירא הצינה בהן ויפ~ע

 כתיבת בהם ~וחיחיי

~~
 כשהעיגול אף לטבול לאשה דמותרת נחתא, ובהא ס~א בהא
 קאי, והוצא בעמוד ואינו מקום באותו עמה אתה שעוהשל

 הדחק ושעת אפשר משאי אפשר למדין ~איןכי
 הסכנ~ ושע~

 שאני,
 בשעת נזהרת ש~הא ובלבד ~וצ~, ואין מקפידואין

 טבי~
 ~לא

 ירכותיהתהא
 נדבקו~

 נעשה ואז כעורכת נראית תהא רק זב"ז,
 לעד םמוכים שיסמוכו מה על להן וישכהיתר,

 לעו~
 ~ויים

 שקודם מחשבתי על עלה רעיוני ותחלת אמתת ודברי וביושרבאמת
 ותחזור טופח שמשקה תחילה, במים העיגול את שתדיחה~בילה
 ולדמות תטבול, ~ואח'תכ רחמה לתוך ה~יגולותי~וס

 די~
 להא זה

 שסדאיתא
 (בסעי~

 וז"ל~ כ"ח)
~ 

 בידיה חברתה בה תאחוז
בשעת

 טבי~
 שמשקה שרי תחלה במים ידיה הדיחה ואם וכו',

 והיא בחכממה ל~ור אמרתי עכ"לת למקוה חיבור ידיה שעלטופח
 בשריותא ראיות כמה עוד ויש ~דדים, ומצדי צדדים מכמהרחוקה
 כעת, להאריך וא"א איתתאדהאי

 והמשכי~
 מתוך דבר יבין

 דברת ח~י ולאדבר

 ~וב כי בו שנכפל יום היום ולומדיה התורה לכבוד הממדברפי
 ~ולם תמוט ~ל שנת ראשון אדרג'

 לפ'ת~
 בזה הממיקל וכל

 ~רכהת ~ליו~בא

 ~~~~~ ~~ו~~ ~"~ ~~ ו~ו~~~ו~~
 ~~ו~ת ~~י

 י~'ת~ ~~~~ ~~''~ ~~ו~~ ~~~~יי~ ~~~ו~ו~

 ו~~~ו~ ~~~~~~~~~~
 ~יו

 ו~~ ~ו~ ~~~ ~~ ~~
 ~~~~~ו

~~~ו
 ~ו~~ו ~ו~~' ו~~ ~~~~ ו~~~~

 יו~י'~ ~~
 ~~ו~~ת ~י'

~~~י~ו
 ~ו~~ ~~~ ~~ו~~ י~~~י~י~ ~~ו~~ת ~~~~

 ו~~~ת
 ~~ו~~י~~~"ו ~"~

 כ~ ~~ ~~~ ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~ו~
 ~~ו~~' ~~י

 ~~~~~ ~~~ ~~~יו~~ ~~י~~ ו~~~יו~ ~~יו~~ו~~
 ו~~~~ת

 ~~~י ~~~~ ~~~~ו~יות י~~~~ ~י~י ~~י~ ~~~י~~'~~~~~~י~
 ~י~~~~ת ~~~י~ ~~י~~~~י~יות

 ~"~ ~י~~~~' ~~~~~ ~~~
 ~~ו~"~ ~"~ ~"~ ~~~ ~"י ~ו~ ~י~ ~י~ ~~~ ~~~י~~~י~~
 ~ו~~~י~~~ו~

 ~~"ו
~~~ ~~ 

 י~~~ת

~~~~
 על לבקש חיבה בלשון קריאה קדמה ואמירה, דבורלכל
 חטא עלי ישית ~אל נר"ו, הגדול הגאון מא~מ'תונפשי

 כראות ולראות לעלות בכת'ב ראי' עולת לראי', הניתק א~םואשממה
 ו~ו', לבא נקראת~ שלא עד כי"ב לרב תלמיד ~לום בשאילתפ"א

ת ~

 ~~ו~~
 ~~י~ ~ותת~ ~~~ ~~~~~~ מו

 ~ת

 ו~י~ ~~י~~~
~~~~~~~ ''~ ~"~~~~ 

 ~ת

~ ~תת~ ~~י~~~ ~ ~ ~  

 ~יי~ווי~ ~י~~~ת ~~ו
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~ 
 לי היה דברים ה"רבה בקרי"ת הצדיק את אטריח

 אטריח ולא אחור נסוג בידי אשר המדה בקנה אחזתי אךלהרצות,
 טורח מחמת דעמיה, רבא ~ברא דהאילרישא

 וק~
 יגיעת הרבה להג

 מש~תי כן גלל מנוחה הרדיפוהו כתרוהו והיא עליו,~ המוטלתבשר
 במתי אל אמרתי שאלה, שאלוני לל"ו נדרשתי וכ~ת לתומי,בקס"ת
 שר אל בית העולה קנה במסילה אעלה ונעלמה רמה בחכמהא'ב
 העולהת תורת וזאת למעלה, הגבה השאלה בעמק בישראלוגדול

~~~~~
 ובענין באופן לה~ות תוכל אשר מקוה הכשר בענין מורינו
 בנויה מגדל הבנאים, חכמת ע"'פ נעשה הא~לי ק''ק פהכזה,ת

 עלבא הנהר דוג~ת המקום קדמת ההולך גדול נהרעל
 בל"א הנקרא בנין האופן, בזה בנינה ותכלית פראגת ק'"קשלפני ~וול~אווא~

 המושך גלגל נעשה הנהר על בתחתיתו דהיינו קונסט''"וואשר
 ועומדים וזקופים הנהר בתוך קבועות סילונות ~"י הנהר מןמים

 בבנין מחובריס הס אבל ~משאבות~, "פלומפין'' הנקראיםלמעלה
 הגלגל בנין וחכמות תחבולות וע'"פ הנהר, בתוך ומובלעיםבקרקע
 הסילונות בתוך המים נכנס הנהרשעל

 בשט~
 בקילוח ובמרוצה

 בתוך למעלה וקבועה הבנויה גדולה תיבה לתוך מים ומקלחגדול
 ~כשר כשיעור ~מאד גדולה והתיבה הסילוסות, בניןובאמצע

ויותר ~קו~
 והסילונו~

 מים ומקלחים לה ~~ובבים
 לתוכ~

 מדרגות ע"פ
 הסילונות~ חורי בתוך הקבועיםק~נות

~~~
 בתוך ו~בועה חזק בנין בנויה היא בעצמה התיבה
 בק~ת ארזים ~קורת נ~שית והתיבה הסילונות,בנין

ע~
 ~לונסאו~ ידי על המחובר

 של
~ 

 י~ידות ידי על ו~ם
 המחובריםהמתכות

~ 
 סילון ~"כ נעשה התיבה ובתוך י~דיו,

 למ~ה מים הממשיך התיבה בזויות בבנין קבועה למטה בדופנוגדול
 שבים שם הולכים שהם המקום ו~ל הנהר,אל

 ללכ~
 ע"'פ

 ה~ופים המים ותגבורת כח להמעיט בכדי נעשה זה וכל הזה,סילון
 המשקל, בקו נתונים שיהיו כדי הנ'"ל הסילונות ע"ילמעלה
 התיבה מתוך בבנין מחובר הוא הנ""ל התיבה שבתוךוהסילון

 זה שמחוברים דהיינו הזה, הסילון מים מקלח הנהר בתוך למטהעד
 ממחוברין הם למטה עד סילוסות כמה וביתידות ידובקו, יחדיו זהעל
 מוצאו במקום התיבה לתוך בולט הוא הסילון ואותו קבועבבנין

 אמהת חצי כשיעורו~ובאו

 להיות הכרח ע"פ הוא שזה ואמר הנ"ל, ~הבנין להאומן~~~~~~
 קבועה שבתוכה התיבה דופני ב~חתית הוא שהנקבכן,

 הד~ופני' עם בשוה הסילון יהיה שאם כ''כ גדול הוא הנ"'להסילון
 ~בועה התיבה וב~וך התיבה, בתוך מי~ שמה ישתיירו לאל~~ה
 ~"כ שני' לתיבה למעלה מים הממשיכים הסילונות בבניןעוד
 בכל דלמ~ה כתבנית ג''כ נעשית שניי" והתיבה "פלו~פען"",ע"פ
 ל~עלה ~ד כנ""ל ג"כ סילונות נמשכים ומשם כנ"ל, ומובאיומוצאיו
 נחושת של תיבותלשני

 ל~ הממ~וברי~
 הםילונו. ע""י י~דיו

 ומן לזו,ת מזומים המקלחי~
 הת~בו~

 סילונו. ע"פ מי~ נמשך הנ""ל
 ומש~

 יפרד
 ובסילונות ב~רך מים המקלחים הסילונות ראשים, להרבהוהיה
 נקובים שהתיבות דהיינו ול'האלי', משם נמשכים המקוםשל

 נחושת, של הסילונות יתחברו הנקבים אותן ובתוך גדוליםבנקבים
 ~ל לסילונות נתחברו נחושת של קטנות הסילונותואותן

 ע~
 הנקראים

 בבנין ונקבעים ~צנורות~, ראר"ןבל""א
 מלמע~

 ע"ג סילון למטה
 שמגיעים ~ד ידובקו, יחדיו חיבור אל חיבור מחובריםסילון
למטה

 לאר~
 וט~וניס חפורים הקרקע תחת הסילו~ות יפרדו ומשם

 ו~לישים ~נים תחתים העשוי והבנין המקום, בכל ~יםומולי~ים
 ~ומקם,כנ"'ל

 והפעו~
 ועי"ז כזה גבוה ממקוס שבאות הוא

 הקילוחכח
 בשט~

 ומשפטו תבניתו זהו הסילונו.ת בכל ומרוצה
 תחתי~ העשוי הבניןשל

 שכל בשיס מפורש ביאור כנ""ל ושלישיס שניס
 והשלישים והשנים תחתים בין שההפרש רק וכתו'ב, ב~קר'אויבינו
 זה,הוא

 שבתו~
 סילונות נקבעים והשניות הראשונות תיבות שתי

 באמצעיתה נקבע תיבה בכל וסילון למעלה מים להמשיךבתוכה
 ה~שקולת בקו לה~~ידם כדי להנהר למטה מים להמשיך למטהבדופני'
 נחושת של התיבות שעומדים במקום ה~ליון בשטח אבלכנ""ל,
 ~למ~ה שבאים הסילונות רק סילונות, שום בתוכה קבועיםאינם
 נקבים נקובים ו~תוכם לתוכן, מים מק~ין הבניןבתוך

 הנקבי~ בתוך נתחברו ושם מ~דה,בדופן ~דולי~
 מים המושכים סילונות

 הקרקע תחת והטמונים החפורים הסילונות לתוך למ~המלמעלה
 בדופן נחושת של התיבות בתוך אבל המקום, בכל מיםומוליכים
 ל~טה מים המושך סילון שם נתחבר ולא נקובים אינם~חתיתם

 השנייםת אצלכנ'"ל

~~~ת~
 י~''ו גיסא משה הר"ר ה'"ה המנושא הקצין של ~ו על

 שאלהלשאול
 מדע~

 ~מקוה להעשות יו~ל אם חכ~י~,
 תחת ה~משך מהסילון ביתובתוך

 הקרק~
 ממהנהר מים וממביא וממוציא

 לנקוב רוצה הנ""ל מהבנין שהאומן לרבות גם אף הנ""ל, בניןע''י
 בתחתיתה נחושת שלהתיבות

 שקבועי~
 שלא עד הנ"ל סילונות שם

 הקבועות הסילונות ובתוך ולמטה מנקוב מים שום הכליתקבל
 לנקוב ~'"כ רוצה התיבה, לתוך אמה ובולטים בדפני" התיבותבתוך
 צידי ~שני בת~תיתו לדופן סמוך בהסילון הנוד כשפופרתנקב

 המשפט נתיבות מורה כממוהו ומי רבינו ילמדינו כן גללהסילון,
 וחסדא חנינא ~ב מילתא האי כי למ~רי חכיס ומאן ישרהודרך
 וזקוקין דאשא ביאורי'ן הנפארה, בדעתו ותפארה מקל עוזגאון
 שבילי לי' ונהירין הקדשים, ק~י מבית היו~א נפתח מעיןדנורא
 המאיר נהורא, דנפיש רב דבי אכסדרא התורה בחדרי דעה~~ה"ר
 שממעתתא אסוקי כמותו שהלכה עמו וה' בהלכותיו ישראל כלעיני
 ממתני, עבה ק~נו קטינא אנכי דא ב~ין קאמינא, דה~.אאליבא
 דר~ממנא כבשי כבשתי פני ובקרקע נר""ו הגאון אדמ""ו לפני לדוןבאתי

 צריךת אני ו~~וד היא תורה בעיליבא

~~~~~~
 ~פר' בת""כ דאיתא בהלכה המ~ויינים תורה שערי ל~יון
 פרש~אשמיני

 א~ ט"~
 מעיין מה מים, מקוה ובור מעיין

 שמיםבידי
 א~

 תפיסת בה לית מעיין מה יכול שמים, בידי מקוה
 כלל, אדםיד

 א~
 ת~ל ~ל, אדם ידי תפיסת בה יהא שלא מקוה

 אדם ע"'י נעשית בור מהבור,
 א~

 ידי תפיס. ~"י שנעשית מקוה
 הם אדם בני פעולת ע"י דממילא מים רק ה~ים בהבאתאדס

כשריםת

~~~
 רבינו ~הרב המצות מספר מקוה ~בדיני הכלבו

 פר~~
 כדים בהן ויש סיניא"ם הנקראים בגלגלים שממלאיןואלו ~

 והראיה המקוה, את פוסל אינו רמון כמו~יא נקובים מיםמלאים

מדתנ~
 להכשיר מורין ואין עד כו" שבסלע השוקת ד~קואות בפ"'ד

 לך הרי הנאדי משפופרת פחותבנקב
 בפירו~

 בגלגל,~ במקוה שממלאין
 דממילאי מים שהוא כלומר יהוא, משוקת ראיהוהביא

 וז~
 הרשב"א

 נקב אפילו בשוליהן נקבו אס המיס את ~~ל העשויין הכליםכל ז''ל~ ר''א) (סימן ב"י הביאו הבית תורת ~בסוף המיםבשער
 נחשבים אינס למקוה ~עצמן ונפלו מים בהם עברי אם שהואכל

 ~ו~סייס וכו'ת וכו" ה~קוה את לפסולכליס
 בזה''ל~
~ 



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~~ ~~~~ 

 ~ד
~ ~ ~~~  ~שר ~נותיו א"י לרבות הי~יס כל ~ניו ונר~'ה א"נ מחותנוכ"ד

 שבט ח' ב' יום היום אליו, ישראל כלעיני
 ת~~~

 לפ''ק
 האלת ק"ק~ה

~~~~~~~~~ 
 ~~~"ו

~~~ו ~~'~ ~רו~ ~י~~' ~~'"~ ~~~ ~ו~~~
 ~~"~ ~ו~~ ~~

 ~~~ר~~ ~~~~~ ~~~ו~~ ~~~~ו~~
 ~~"~ ~~"~ ~"~ ~~ ~~~ו~"~" ו~~ ~~~~"~~~

 ~~~וי'
ו~ו~ר ~~~~

 ~~~~ ~~~~"~ ~~י~ ר~יי~ ו~ר~~
"~ 

 ~~ור~~ ~נ~ורי~
 ~ו~~~~

ת ו~ו ~ ~ ~ ~  

 רבן המ~ורסם הג~ול הגאון ~חותני לי שהשיב התשובה~~~ת
 כבוד הגולה ב~י כל~ל

 ~ו~~~~~~ ~ו~ ~והר~
 נר"ו

אב"~
 הנ"ל, ותשובתי שאלתי על ב~"י ונשיא וה~דינה פראג דק"ק

 כי כ~ונו ~שר ~יש בו ינח'ת ונח'ת תשובה תשובתוו~~וך
 חן חכם פי דברי דבריובכלל

 למע~
 למטה וחנני עלה בהס~ממה

 ידו ס~יך כי שיאי~א בחד נחית ~יטה מאחרונהלמידין
 הנך בגו אסמכתא ב~~כי'ם מוכשרים וידיו ~ובה,והנטויה הגדו~

 שמחות שובע ה~לכות חידושי הן הנחממדים חיבוריי ~ביאאריוותא
 וחידושי' שלי ~ו"ת הן מסכתות, ע"כ והפוסקים הר''ן חידושיע"פ

 החילות'י אשר בעניי ורביתי ט~חתי אשר ואחרונים ראשוניספוסקים
 ~ חיים ~ים ביאו'ר השמיס~ן

 ~'י ~~י~~"ר ~~~~~~
~'~ 

 ~~ו ~י~~~~~י יו~~ י~~ו~~ ~וור~~ ~~י~~ ו~~ר
 ו~~י~ ~~י~ ~י~ו~~ ~~י ו~~~ו~~" ~~~~

 ~~ר~ ~~י~~ ~תת~~~~~~
 ו~~~~'ר

 ~~~ ~~ו~
 ~~ור

 ו~ו~~
 ~~~~ ~וו~ויור~

 ו~~ו~~ת
 ~ו~~~ ~~ו~ ~~~ו~ ~~ו~

 ו~ו~~~ת

~~~~
 ו~~~ת

 ~~יי~ ~~~~~ ~~ו~~
 ~י~~ת

 ~~"~" ~~י~ ~'~ ~"~

 ו~~~~~~
 ו~ו~~ות יו~~~ו ~~רי ~~~~~ו~~~י ~~~~~ ~~ ~~~~י ~י~~ ~~י~~ת ~י~~ י~ו~~ת ו~ו~יר

 ~~~~~ י~י~י ~~ו~י ~'"~
 ~~~~""~ ~~~ ו~יי~~י ~ו~~~י ~י~ ~~ו~~י ~~~י ~ו~~י~~י~ו~
~~ו~~~ת

 ~יו~
 ~י~~~ת ~~י~~נ

 ו~~י~ת ~ו~ ~~~ ר~
 ~~ו~~~

 ~~~~~ ~~יי~ ~~~יי~ וכי ~י~י~" ~~~~~ ~י~~~~~וו~~
 ~'"י י~~ת ~~~ ~~~~~~~

 ~~~~~~ ~~ו~~~ כ~''~ ~"~ ~"'~
 ~ר"ו

י~יר
 ~~"~ ור"~ ~~"~

 ~ו~~~וו~~ת

 פני ~בר אל וקלמיירין אוליירין קולמסא בקן ש~עתי קולו~ת
 רבה הילולא זו וקריאתן סנפירין מ~צבתו צור מאירין,היו
 איפוא יתן ~י באר~, אשר הגדולים כשם בשם שגדלו הגדולוהלל

 חן ובשפתיו מיליו וחסדאין הוא חסדאי בספר ~יליוויכתבון
 דולה דדלאי ~לאורייתא תבלין תבל דא ואר~, ש~יס משוכןהו~ק,
 דברי עלי ערביס עמוקים, מבארות ~ים אלי~זר~ דמשקומשקה
 חזקים כראי השכל ~ז אדני על ~חמדים, וכולו ~~תקים חכודודיס
 בה קבע בני ואליעזר מזוקקים, ~בעתיים החממה כאורומו~קים
 אית~ר דבבחירתא אליעזר ר' דברי כדרבונות, נטועים~ס~ורת

דכוותי~
 ע"ג וזורק ~ולל ~לולו, ברור דעת שפתי שפתי' מר~שן

 מדרשא בבי משמיה מעליותא ממילי לי~'א שתו הרבים, בר~ותדיומד
 שופריה יאי קלס ואמרו עירינו גדולי ל~ני י~"ו הרמה קהלתינופה

 הורה~ ויפה כוון יפה ולרומםלנש'א

ת  ~~~ו~
 ~י' ~~~~מ~ת ר' ~~י~ ~~ו~~ ~~~ ~~

 ~~ ~~ר~

~~~~
 ~~~~רת

~~~~

 העין אל היוס
 משפ~

 חלקו אשרי לו, יא~ר קדוש הוא
 הראשון הפייסוגורלות

 ממ~~
 אמורי'ס הא~ו'ריס

 דהלכתא, אליבא ש~עתתא אסיק וגוד אחית ~וד ונחית, סליקסלקי, לגבו~
 ש~כוזני'ן למאן א~ר ל~אן ~~ר נקי וכאמר נקי כ~~ר וללבןלברר
 וכטרכסיד ההיכ~ל כסיד ושפירא, יקירא אלבישייהו מלתאל~לת
 וגם להכינה ולכאן לכאן ו~חודד לוחות האבן ראש ~ל שפוךהסיד
 ~תווכח ברורה, בהלכה לעמוד אפשר ~שאי אפשר דנין איןחקרה,
 אני וללמוד תורה, של אהבים באהבים ו~ש.~ש~ ו~ת~לסע~ו
 אינו הזמן טרדת ט'רודין חבלי כתרוני אפ~וני שהקי~וני יען~ריך
 בע~וסי ומשיבין ל~ידין צד ~כל ~ופנה אינני ואפנוי'~סכים

 המדינותת ו~רדת ה~בור טרדת ת'לאות ע''גהתלאות

 דנחי. א'~רא הא"~יר בראש גרגירים ושלשה שנים~~~~~~
ליור"~

 ל~את ד~תכוון דמש~יע דו~י" שומע שמועה ויבין
 ברכת וברכת~ במסכי'ם, ידים המכשירים הקודש חבת חבת"וידי

 ~~נו נהנה שהנש~ה דבר הריח וברכת ~אליו הבאה הנאההנהנין
 ~בית היוצא נפתח מעין וראיתי קפאון, ולא ~ר אור ה~אורותוברכת
 ~ל כפתחו בלבו נתן ו~ורות להבין דורות וקדשי שעה קדשיק"ק
 (וחורפ"י) ערוגה הבושם ~רוגת ל~רוגה מערוגה והלכתי ודביר,אולם

~בחור'פי~
 לשונו על חסד שתורת ה~ולם באי לכל ~דות שושן שנינו

 גרם תס'בר רכהלשון
 ומורדו~ המעלו~

 רום ו~ד ארעא ~תהום
 (ני~ור)רקיע

 ~ני~וק~
 לעמק יורד ב~ו ל~בול וקטפרוס חיבור

 והע~ה~צו~
 וברמצא במצודתו,

 מםי~
 ימא מתהום מרגניתא

רבא
 ומע~

 עשה וחריצותו ובחריפותו ד~ש~הג מפרוותהא כסיתי'
 הוא ~ף ה', ברכת ~לא במוליא ונצא בנצא ~וליא ושדי למי~ורעמק
 ונכנס רבה, .~ום עד ויורד נוקב הנקבי'ם ואת העוררין אתביטל
 כאדוותי' ומחזי התהום ~ד יורדין שיתין ל~ש'בח כבש בו שהי'בלול
 ונעי~ין, חרי~ין בחריצו כיון הבנין לאמת ויורד ה~ותח מ~עיןדי~א
 ה~מים אר'ש אל לכנוס האי אשור ו~אשור תן, ע~ו'ז בצדועדותו
 איה בממים, ~תלוי ~חיצה באויר הפורח ומ~דול תיב"הבשי~"ה
 ענין לפי ממגדלים כלולת אומן מ~שה ל~ייר שוקל ואיהסופר

 מעשיו ~דולים גדול בקול אקרא תת'ה תמ'ה בכ.יבההבנאי~
 חידודיןתמ~~ה

~~~~~
 ~ל ממלח~תה לחם בית מבור מים ישקני מי ויאמר, דוד

 שולח שילוח ומי גיח~ון מי המים שער שערה, בא כיתורה
 טיף להדי ~יף הי~ב, ביאור ביאור"ואת

 מממ~
 עיטם ~~ין מן

 רמה חכמתו שלמה, של לים ונכנס שוור השוורים ברגלישנכנס
 מי י~ירה, בינה בי'ן ר' ויגע מצא מוציא לאורה .עלומהונעלמה
 מסול~א הני מיממיו ורודפי ותחתונים עליונים מים בשא~ומדד
 הנוד כשפופרת ופיו שיתין, ~ד יורדי" ו~ורדות מעלות נינהודפרת
 כל ישקו ממנו אשר השוקתבאבן

 תיישיס קדשים, צאן עדרי העדרי~
 ממנ~~י~ קרני~ ב~ליוגדיי~

 .רי~ין הג~. בממלחמה ויממה צפונה
 קלגסין~ושפעת

 נשאלתי כבר נפשי ידיד אהובי~~~~
 שא~

 וכהווייתה כצור~ה כזו
 המפורסם הנגיד הקצין ממחו~ני דרעזין, מלוכהמעיר

 יוכשר אם דעתי ל~וות מממני שביקש יצ"ו, ~ יונה הר''רכבוד
 "וואשר~ ממגדל ג'"כ בביתו ~קוה לעשות ו~פצו ר~ונו למלאותבעיני

 בשו''ת כנזכרקונשט"
 ~נ''~

 לתוך ביתו בי~ן מגינת מים שנ~שך

 ~~~ר~ת
 יו~~

 ~~~ר
 ~~~~ ~~ ו~~וו~ ~"~ ~~י~~ ~~יו~~~ ~~י~

 ~"ת



~ ~ ~

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

~ ~ ~ ~  

~  

~  למעשה הלכה והוריתי ~דר, או.ו בתוך ומרתף ~חדריואחד 
 ב~ו"ת אצלי בכתוביתם המה כאשרלהכשיר,

 ~ו~ ~~~
 לא אך ~לי,

 דמעלתותמטעמיה

~~~
 רבי~ ובתוך אחד, קוטב על סובב הכל לדינא

 וכ~ון הללתיו,
 לה ~יש אחריתת ועוד זאת חביבי לרב ל~ודעי ~ריך אניזה
 לבני ~ר השבתי התשובה, חצי חכם שאלת שאלתו ע"דתקוה,
 מהור''ר כבוד המאה''ג הרב יחידיידידי

 ~ו~~
 לנצח יאיר נרו

 לייפסיק ביריד לע''ע הוא אשר הנובר מק"ק העלישויא דק''קאב''ד
 ת~לית עד משם יזוז לא אזי האלי, ק''ק דרך לביתו לחייםשבשובו
 עליהם מעלת~ו בקבלת רב מעשה המעשהגמר

 לאב'ת~
 ומ'ת~

 שםת

 אשר כהר''ר המפורסם הק~ין הישיש ידידיי מ~ותניי~~~~~~
 כהר''ר פו"ה והק~ין הראש וח.נו הקצינים ובניוה~ן

 זה בדבר ויסכימו ראשם ינענעו גיסאמ~ה
 לדי~

 ברוב אחת
 בניןת ורובמנין

~מ~
 חיבוריו בהדפסת עליו כ~ה יד ידי לסמוך פני ששיחר

 כל זכרון למזכורתי זהב ז''ר ~ו~י ראו עיני אשרהנחמדים,
 הת ~ני לרצון ועולה מדפיס ~יות ישראל לחוקקי לבי בכןספר,

ותוק~
 כל על ורמיה ~יבה עקיב'ו על כורך נח'ש ~זי~רת גזירתי

מי
 שיע~

 להדפיס כהה י~ ידו ~ל היזק שיוגרם גרם תשבר רו~ו על
 אליעזר, ר' ודברי אלעזר,~ ר' השיב שותתת סופרים מדברישניות

 הדפוס כלות מיום שניס עשר שנים תשלום עד א~ליעזר, דרתומתניתא
 ~ול~ הן הנ''ל, ה~דול הרב חיבורישל

 הרב ר~יון בלי מקצתו או
 טוב, ברכת ~ליו ותבא י~ונעס אלה לדברינו והשומע הנ''ל,הגדול

ת אסייםובטוב ~  

 פרופה רפה בש~ה המדברכ''ד
 קוט~ וקטופ~

 שי'ח עלי מליח
 ולומדיהת התורה לכבוד ולת~ודה לתורההשדה

 אדר כ"ב ד' יוםהיום
 ת~~~

 לפ''קת

 ~~~~יי~ ~~~~ ~~~~~~
 י~ת'~ ו~~~י~ו~ ~~~~ ~''~ ~~~ו~~

~~~~
 עמוקים מים מיא וחכימי מיא רדיפא רודפים בבעלים
 הגפנים דליות מדליו מים יזל ידלנה, חכם ואישבלב

 המדרש בית ועמודי כלונסאות, ~בי על והד~לה רעננה ערסי ~ו~וריס
 ותל~ידים הלכה, בדבר תריסין בעלי בו ~נסתפקו בדבריוכיחו

ת ~

 ~~ת'~ י~ו~~ ~~~ ~י~ ~~~ ~~ו~
 ~ווי~~~ ~מ~י~~ ~ת'~ ~י~~ ~~י

 ~~י~ת ~~~~ ~~~~~~י~
 ~~תת~ ~מ~~~וו~

~~~ 
 ~~~~ ~~יו~ ~~ ~~ ו~~~~

יו~~
 ~ית

 ~~י~ ~ת'~
 ~ת'ו

 ו~תת~ ~~~~~
 ו~~יו~י ~

 ~~תת~
 ~ת~ ~~ ~ו~ו~ ~~י ~~~~~~~י ~~~~~ ~~~~ ~~~י

~~~~ 
 ~תתי ~~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~י~ ו~~~

 ~~י ~~~י~~~י~
 ~יי~ו ~תת~ו~~~~~ית~~ ~י ו~~~~ ~~ו~י~ ~~ ~~ ~~ו~י~

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

~~
 ~~ו~"~ ~~~~י ~~~י~ו~ ~~~~~ ~~ י~ו~ ~~~י ~וד

 ו~ות
~~~~ ~~ 

~~~~
 מו

 ~~~ו~ ו~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~ ~~ו~~~ ~~~ו~~~ ~~~~ו~
ו~ותת

ת ~

~ ~ ~ ~  ~~~~ת ~~י~י ו~~~ 

~ ~ ~ ת ~~~~ ~~~י~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 דודו בן או דודו הוא אם רבו לפני להורות מותר .ל~ידאי ~ ~אול ~ם שיש א~ת שאלה השואל בפרק ו~וסקים בדברמתהנדזין
 ואינו מקפיד אינו בוודאי קרוב וה~וא הואיל נימא אי אליו,הק~וב

 חו~~ לה~ו~חוצ~
 פלוג, לא נימא או איסור בו ואין בלבו וטינא

 מחול ~בודו אין כבודו ~ל שמ~ל רב זהובנדון
 במחי~

 כרם ~רמים
 במקום דאורייתא זיינא ולמיחד והרים, ראש בבת המזדקר ~דיעין
 ר~וק או קרוב בין שמ~נו ~ילוק ולא הור~, שום ~ורותרבו

 עכ"לת ~~תינהו, מחתא בחדא הם אחד בדימוסשניהם

ת~~~~
 תשובתם, את ~ הרובים יקבלו

 א~
 סמכל מופנה אני שאין

 לפום בפה ~למו~יאיהם וחיים השלום לאהבת מ~מ~ד,
 ה~ורה יהא שלא באורייתא, דעסקין מאן וכל ותלמידיהוןרבנן
 חלק התיומת ונח~ה ידברו ולב הלב ו~פירת צפורין מחגירתחוגרת
 בעליהן, על~ שמחוטטות בנים נזר ואבני הקודש אבניואבנים
 עומדת לעולם והאר'ש בא ודור הולך דור דרא, לדראוקיימא
 דאורייתא, בקישוטיה דקשוט מילי מהודר הידור בה שישעמידה
 של וקולין חסידיו, לכל הוא הדר כתוב ספר במגילת אמרתילכן

 בדק הבדק ~חזיק וצדק בא~ת הנאמריס הדברים ספירותסופרים
 ~הורות צריך הוא אני ולל~וד היא טוב בשם שגדלו כג~ולהבית
 יס~י תל~יד בין שלמא ויהא רעוא ויהא ~ולרביס, ליחידתשובה

 וכרביביםת וכטל בהלכה לזה זה ונו~יםהאוהבים

~~~~~~
 היתר הוא

 פשו~
 מבשרך בנפשו ומקיים למחול שיכול

 יושבי זקנים בסוד להביאם קרוביו את לקרב תתעלם,אל
ש~
 בל' ערוך תלמוד והוא בהל~ה, המצויינים שע~ים רבים ב.
 (מולק) מילולוברור

 ~מולל~
 הל~, של א~ות ד' ע''ג וזורק

 מגילה במסכת חולק, שום בליפסוקה הל~
 (ע~

 דרב משמיה רב בי אמרי איהי, מתנביא היכי ירמיה דקאיובמקום וז''ל~ ע"ב) י''ד
 הרי ~כ"'לת עליה מקפיד הוה ~ולא היתה ירמיה קרובתחול~ה
פשוט

 דקרו~
 יקריה אחלי אחולי ~ודאי רבו בפני להורות מותר

 ~ ומקייםדידיה
 ורא~

 בישרא בשר בקירוב קרוביו לקרב לבו, ושמח
 פורש להיות ופתוראשמינא

 ל~
 כהלכה ולהשיב כענין ה~ואליס

 ראשות ~ל יעלה לא ומורא לעדתו צ~ק מורהו~יות

~~~~
 חושב מעשה מרוקם שפיר שפיר בה מעיינתכד

 שמו ולחושבי הת ירא לכל וראוי תורה, אסרהמחשבת ממלאכ~
 להורות ושלא טהורות, א~מרות אמרותיך ~פנתי ב~י ~ בנפשולקיים
 רבו,במקום

 ויוס~
 ויראה לקח

 מוס~
 רבא מודעא מסירות

 רי~י ראש לכל מתנ~א נסהו ושם ומשפט חק שם שםאשר לאוריית~
 כחרשים נעשו והכל פותח, שרבו במקום סוגר ~יות סגורזהב דדהב~

 בת בשער ~רובים ~אולה דאין חרשים, וחכמי תריסין בעליב~קום
 עירובין במסכת ערוכה גמרא והיא בהלכה, המצויינים שעריסרבים,

(ד~
 אהרן בני מתו לא אומר אלי~זר ר' וז"ל~ ע"א) ס"ג

 עכ"לת רב~, משה בפני הלכה~הורו ~~
 א~

 אדם מכל עניו היה ד~ה
 בארזים ואם נענשות ואפ''ה ובניו, אחיו לכבוד ליקריה מחלומסתמא

נפ~
 ואהתתל נטוי, קיר ~יזובי יעשו מה שלהבת

 זרו~
 מרה לזרוק

 בדימוס הנה והן ~שמע, בעונש שניהם ורחוק קרובבת~ידים
 ~ב~רת מוותר ולית ויתיר בחסראחד

 ~~~~י~ת ~ית~~
 ~ו~י~ ~תת~

 ~~ת

 ~תת~~
~ת

 ~יתת~ ~~י~~ ~תת~
 ~תת~~

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



~~  

~  

~  

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~~

~~~~~~
 משמיה שס דאמרו מ~ינו מזו

 ד~
 שם וגם אלי~זר

 ~ונשנאמר
~ 

 אותו ש~ורידין רבו בפני ~כה ה~ורה
 א~''ג וגו' הצבא אנשי אל הכהן א~זר ויאמר שנאמרמגדולתו,
 דכתיב אי~נש אפ"ה צוה, לא ואו.י צוה אבא לאחי להודאמר
 אשכחן ולא י~מוד הכהן אל~זרו~ני

 דאיצטרי~
 ~כ~לת יהוש~ ליה

 לירד נענש דודו משום דא~ראע"ג
 מגדו~

 ובאמת לות שפסקו
 דכלום מקפיד, אינו רבו אם אף ~לתא תליא בקפידה ~ואמרו
 דברכות בירו~למי כדאיתא בתלמידו, ורב בבנו אבמתקנא

 ~כ"לת כבריה ליה חביב נש דבר תלמידי נימר וז''ל~ ע"ב)י"ב (ד~
 כדאיתא ביה אית ר~ה ו~עמא רבו, בפני ~ורות אםורמ""מ
 כתובות בממסכת ערוכהב~מרא

 (ד~
 האי אביי אמר ~"ב), ס'

 איני~ לישרי לא בכותחא ביעתא אפילו רבנן דאמור~לתא
 במקוס

 מסתייעא דלא משוס אלא כאפקירותא, דמיחזי משוס לארבו,
 דלא משוס אלא אפקרותא משום דלא משמע ~כ"ל~ וכו"מ~תא

 שם בתוס" ו~יין מילתא~ תליא בהקפידא לא א"כמסתיי~א,
 ואפ"ה דשרי כבודו ~ל מוחל שהרב שהיכא ונ"'מ אפקירותא,כי בד~

 דלא יורהאל
 מסתיי~

 הרי עכ"לת אצלות ורבו הואיל מילתא
 של~

 ~לפניך
 ~חולת מצי לא וקרוב מ~תא, תליא בהקפידאד~ו

~~~~~ 
 ממ~שה חזינא קא ותיוהא קמי תמי' שלכאורה מה נ~~נו
 מחיל, מ~י דקרוב מי~א תלא דבקפידא דמשמעדחולדה

 דאל~זר ובמעשה ואביהו דנדבוב~עשה
 מדנ~נשו~ ~יפך משמ~

 מידי, קשה לא שא~רנו מה לפיאמנם
 דא~

 אמרה לא חולדה
 שנאמרה מה רק ומד~תה, מ~ה הוראה (נבואה)דברי

~ 
 מפי

 אין ועלוה~בורה
 ~וסי~

 ירמי' במקום וא~כ לגרו~, אין וממנו
 מקום קפידה מצאה לא קרובהשהיה

 ~לכ~
 האוסרת רגל רגלה

 שהורו ואביהוא נדב משא"כ כהיתר, נע~ית ולכן ירמי' דקאיבמקום
 מילתא אסתיי~ דלא משום אםור וזה ~ה רבינו משה במקוםהוראה
 אפקירותא, משוםולא

 ותד~
 שאיסם בדבריס כבודו על שמחל שרב

 הגמרא לדעת שהרי ומ~וני' מחולת כבודו ~וראהמגי~ים
 שהורה ההוראה ~ל והלא רבו, בפני הלכה שהורה על אל~רשנענש משמ~

 רבובפני
~ 

 משמיה אמרה שהוא עליו סניגוריא לל~וד בידינו
 רבינודמ~ה

 כנ'"~

 בפני הלכה שהורה תשום דנ~נש ס''ד אי ועוד
 ואביהוא דבנדב זה~ את זה סותרין אליעזר ר' דברי א"כרבו,
 (דחייבו)משמע

 ~דנתחייבו~
 רבם בפני הוראתם בשביל מיתה

 דדילמא שלישי בה ועוד מגדו~ות ~ורידו דנענש, ר"א אמרובא~זר
 והיה צוה'' לא ואותי צוה אבא ''~חי דאמר ~שום נענשאל~זר
 ס~''א) רמ"ב (~ימן יור'"ד בטור וכדאיתא צוה, לרבי ~ לומרלו

 אבל רבו, בדברו אותו קורא מובהק רבו ~הוא אביו ~ וז"לבהגה
 אסור ~ כתב ~ם ט''ו ובם~יף אבא, אותו קורא מובהק שאינוברבו
 יומא מסכת ~ל בתו"י מצאתי וכן כו'ת בשמו ~בו ~רות~למיד
 שלפנינו ~בדפוס גברא למיקטל אבא קאזיל ד"ה ~א) פ"ז(דף

נ~ש~~
 אבא, שמו היה רב כי שפירש הערוך ~ירוש לר''י תימה
 קראוהו בבל ובני אריכא, אבא בבבל סדרא ריש מאןכדאמרינן

 אבל וכו', רבי שקראוהו הנשיא יהודה ר' כמו כבודו, מפנירב
 והא בשמו קורהו היה היכן גמור, תלממידו שהיה דהכא הונארב

 וי''ל בשמות רבו את שקרא ~פני גי~זי נ~נש ~ה ~פניא~רינן
 ~ ~בהכ"י ישראל רכב אבי אבי כמו כבוד דרך אבא היהדשמא

ת ~

~ ~ ~ ~  ~ ~  

 ~~~ומ
 ~~ו~~~ ~~~''י ~י ~ו~~~ת ~~~

 ו~~~~ת

 ~~~~~~י ~~~~ ~~~~ ~~~~~ת~~~~

כמו,
 רבי~

 ש~ה ונ"ל ע~'לת
 כיו~

 יומא במסכת ז''ל רש"י
 (ד~

 ה'
 מובהק דרבו ~שמ~ הנך מכל ~"ש, רביה אבא, דאמר ~ וז"ל~''א)

 בשמות לקרותואסור

~~~

ו~ין רבו~ שהיה אף חביבי חייא לר' קורא שהיה רב גבי מצינו
 במס~

 פסחים
 (ד~

 חזינא רב אמר וז~ל~ ~א) קי"ז
 איתא והכי וכו", גיסא בחד הללו כתוב שהיה חביבי דביתילי

 ע"ב ~דף פ""ק מגילה ירושלמיבתלמוד
 ~''א~

 סוכה וב~ס'
 (ד~

 ע'
 ה' פ""ג ~"'א, נ"'ג ~ד""ו~'"ד)

 י"א~
 ~יי"שת דחביבי ממיניה שמ~ית

 בפםחים כדאיתא דודו שהיה חביבי ~ייא לר' קורא רב היהא''כ

(ד~
 ב~הרי"'ק ועיין ~קומות, ובכממה ע""א) ד'

 (~ור~
 דר" ק')

 בםנהד' כדאיתא דודו חייא מר' רשותא נקיט היה ורב דרב, רבוהוה

(ד~
 היה ולא חביבי, חייא לר' רב קורא היה איך וא"כ ~"א) ה'
 רבי, אותוקורא

 א~
 מקפיד היה לא~ חייא ור' למ~ול דבידו ~כ

~
 רבת ~בי זה

~~~
 דעירובין בש"ס פשוט

 (ד~
 אלעזר של תורתו שכל ~"ב) נ~ד

 ע"כ אלא רבי, קראו לא האיך וא~כ ~ה ~ינו מ~ה~יה
 מר~"ה לבדו, לו רק מ~יעו שהוא מה למחול בידו היה הזה~דבר
 מחיל ודאי אדם מכל עניושהיה

 ליקרי~
 בן נגד ובפרט דידיה

 בסנהדרין בפנחס מ~ינו וכה"גאחיו~
 (ד~

 וירא ~ וז"ל ע"א) פ"ב
 אחי לו אמר הלכה, ונזכר מעשה ראה רב אמר ראה מהפנחס
 קנאים ארמי. את הבועל סיסי מהר ברדתך לימדתנו כך ~לאאבא

 קראו שלא על זה על עונש שום מ~ינו ולא ~כ"לת וכו' בופוג~ים
 ~ולם, כהונת ברית דורות לדורי ולזרעו לו קנה אדרבה רקרבו,
 הואת~ דיליה דתורה כבודו ~ל למ~ול יכול זה בכגון ודאיאלא

 באורייתאורמיזא
 ביום~

 ~בראשית
 ~ח~יח~

 אבי, כן לא שאמר~

א~
 ו~בר משם שלמד מה ~ל לו שמסר מובהק רבו י~קב שהיה

 וישב~ת ר"פ שמ~וני ~ילקוט בא~דהכדאיתא

~~~~~
 צריך נמי אי ק"'א), (םימן קדושים פ' דר'"א בשאלתות
 דהא מחי~, הוה בריה לגבי יקריה על דמחיל רבהלמימר

 היא, דאורייתא יקרא משום רבה ~יב~יין קא כי הוא, דנפשיהיקרא
 וגמרת טרח דהא הוא דנפשיה כיקרא דאורייתא יקרא א~מרינןמי
 אמר ריב"ש דאמר ."ש מחילת מצי ולא דקב''ה אורייתא דילמאאו
 אפילו אמר ור"י מחול, כבודו אין כבו~ו על שמ~ל האב חסדא,רב
 למחול הרב ביד דיש הרי ~"לת מחול כבודו כבודו ~ל שמחלהרב

 אביות הוא הרב אם ו~כ"ש כבודו,~ל

~~~~
 ואף אבי, לאביו לקרות ובששובובים דבר עמא מאיחזי
 י.קרי, לא רבי יתקרי אבא ואפ"ה מובהק רבושהוא

 בדרכי להדיא איתא וכן אחליה, אחולי בריה ~בי אב דודאימשוס
 מגדולתו, ~ורידו אלעזר דנענש והא ע"שת רמ""ב) (סימןמשה
 אינו זה ד~"כ הוה, ממש רבו בפני הלכה מורה דהוה משוםלא

 ~ואביהוא, בנדב כדמצינו מיתה ~ת~ייב לו היהדא"כ
 א~

 ודאי
 דאמרה הואיל רבות בפני הלכה הורא~ מעון צדיק אותומוצל

 דידיה ביזרי רבו בפני הלכה דהוראת לתא משום מ""ממשמיה,
 רבו בממקום י~יד לא אם ממעונש איפרקולא

 דנ~נ~
 ממגדול~ו~ להוריד

 מתורצת חדא ראשונה,והקושיא
 מתו~

 לרבו דקרא וממשום חבירתה
 לפניו להורות משא''כ מחיל, שמצי כ~לל נ~נש לא אבא (אבי)אחי

דאסור
 א~

 לדעת דאפילו הנ''ל, ס') (דף כתובות בתוס" מבואר וכאשרמי~א מסתיי~ דלא מ~ום למחול, א"י רשות לו ונתן ~"'כ דמחיל
 דהיינו י'"ל מ"'מ להורות, מהני רשות דנ~ילת דס"להפוםקים

 תו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~ ~ 
 אבל ממש, בפניו שלא הוה ~רסאותג"

 ~היכא~
 ממש, בפניו דהוה

 כראוי להורות מילתא ~סתייע לאוד~י
 א~

 עליות יעויין רשות בנטילת

~~~~
 (בסימן הריב"ש שהקשה ~ה מיושב

 ר~''א~
 שם~ וז"'ל

 הונא דרב בפני המנונא רב אורי שלא מה לי ניחאובזה
 נו~ל היה לא ולמהוכו',

 רשו~
 ואין להוראה, שהגיע כיון ~ר""ה

 שכתבתי ממה ועת"פ עכ'"לת ממנו זה ~ונע היה לא הונא דרבספק
 מסתייעא דלא משום מהני, לא ממש לפניו רשות דנטילת ולומריל''ת

 ממ''ממ רשות נטילת וסמהני ד~י כלפניו פרסאות ~" דתוך ואףמילתא,ת
 דלא סמשום רשות נטילת ממהני לא וודאי ממממשבפניו

 למנוע תתתח של שדרכן מצינו הבבלי בשת"ס מקומות ובכ~תהמי~את ממס~יי~~
 גדול וחי~וש זייניה, תליא ביה ד~ריה באתרא מלהורות עצמןאת
 יצא אשר כפסק ס"תל דלא בדבר דאפילו ילפינן וסמחידושא תצינןמזה
 מקוס וב~ל ארעא, אורח לאו מת"סמ לעדתו, צדק ה~ורהמפי

של מקומ~
 אד~

 כדמצינו בביתו, כובשו שלא לרב כבוד וחולקין מ~דו
 נ"ג דף ~חוליןבשרקפא

 עת'ב~
 הוה, דשמואל אתריה דאמרינן~

 (כדאיתא) וכן תלמידו, היה שלא אףעכ"'לת
 ~כדמות~

 ראייה
 סמחבב אתה ויום יום בכל לרשב'"ג ר"י א"ל ע"א) ק" (דףמפס~ים
 לכבוש הגם בפני, רתתי דברי ~~בב אתה ועכשיו ר""י לפנידבריי
 ~ וז"ל ~תתא) ממתתו (דף בשבת מצינו וכן בביתת עמי הסמלכהאת
 אי~לע ~י ~רגא, ~טל~ל הוה דריב"ל לאתריה איקלע כירת"א

 דר"תי כבו~ו ממשום כו" שר~א מטלטל הוה לא יוחנן דר"לאתריה
 ~דף ד~יתכית ירושלימי ב~ל~מוד ממשממע ו~ן עת"ש~ א.רי~דהוה

 כרת"ח, ~בי~ הוה לדרומא אזיל הוה כי אבוה ר" וז"ל~~''א) לת'~
 נש בר על אפליג דלא כר'"י עביד הוה ל~בריא נ~ית הוהוכד

 ע~לתבאתריה

~~~~~

 בר ומ~ייב וזת'ל~ ק"א) (סימן ~דושים פ" בשאילת~ות
 וכו', דידיה אמות לד" מטי כד דרבנן קמי למיקםישראל

 דלא וממאן עיניו, מלא מובהק ברבו אבל מובהק, שאינו ברבובד"א
 בריא ע''כ דאורייתאת יקרא למ~בד כרחיה בעל ליה מוקמינןקאים

 דאורייתאת יקרא שהוא לרבו וגדולה יקר לעשותדכופין

 מ~וה, לדבר יחד שנאס~ה אחת חברה מפי~~~ת~
 עצמו~ן מצד והם אדם, בני עשרה בין הנ~כת מעטבה ואנשי~

 אותן ~רות מותר אי דארעא, עמא כשאר רק תורה בעליאינן
 וגופא התורה, ~עלי הנחת דמה .ורה,ת רוח בהן ~אין כיוןיקרים,
 נדבת ~ עליו וכתבו לבה"'כ דבר שום שנתנו הוה, הכידעובדא

 בזהת מוחין הי~ו והגבאים היקרים,יד

ת~~~~
 והמה הואיל תשובה חצי הוא השוא~ל שאלת החכם, א~ר~
 וא.יקורי יקרים, עליהן לומר ראוי וודאי י~ד,~שרה

 תנינן תמן שרייאי שכינתא עשרה בי וכל אוריי~א בהוד~תייקרא
 ותושב תעתד עושין ואין וז''ל~ ע"ב) כ"'ג (דף ~גילהבמסכת
 יקרים שבו עמודו, יקרים עמדו ל~ימר, דבעי כיון מעשרהפחות
 ארעא אורח לאו ופר~"י ארעא, אורח לאו מעשרה בצירשבו,

 לכך שליח~טריח
 ולקרות~

 יקרים
 דא"~

 הנחת ~ה
 ל~רובי~

 ~~לת

 יקריםת ~רותן וגדולה יקר נותנין ~שרההרי

~~~
 ל~רה, אם כי יקרים ~ורין דאין י""ל שב~ערב לרבותינו
 הלכה י" ~פרק סופרים במסכתדאיתא

 ז"~
 שבמערב רבותינו

 משמע וא""כ בשבעה,א~ומרין
 לדידןת כעשרה הוא ~מערב לבני דשב~

 ואין ~ד""ה הנ"ל דף דמגילה בתוס" מעיינת כדאיברא
 אמנם עשרה, שבקדושה דבר לכל להיות צריך ~רב לבני ~אףמשמע, פורסין~

 ש~ בשב~ שדי סבריבתפילה
 שלשה ~ם ולצרף עדיין התפ~לו

 ור"~ ~ שם התוס' דז"'ל הת~ללו,שכבר
 שמעו שלא דבשבעה פירש

עם
 ש~

 רבותינו סופרים במסכת איתא נמי והכי ס~י, אחרים
 עשרה~ שב~מ~רב לרבותינו אף בעינן הרי וכו",שבממערב

 להורות כהלכה, ~שיבין כענין השואל השואל, כלפיהנשאל~~~
 ~וד ורומא עומקא הדין, לעומק נחית ~ד חד ליחידתשובה

 ומן שמים, בידי אגד בחד ואגד ו~וד חבוט אסיק, גודאחית
 נשאל אשר השאלה בדבר יוכיחו, המדרש בית כותלי יוכיחוהשמים
 ח~ובות מקהילות ב~ד קביעא מזלא אשר ~רבנן צורבא סמחדקדמנא

 שואל של בשן ויוצא דבריו תמצית היה וזה גדול, פוליןבמדינ~
 ~ וז"'ל ברבותיו, לישאל השואליםבמעון

~~~~~~~
 ישן היה בלילה שאירע באחד בממעשה רבינו

 הו~
 ואשתו

 ה~לום בעל בא ל~ביתלת~, שני ליל אחת במ~השני~~
 ~ל הוא כי החלום בב~ל הש~יח לא והוא נדה, אשתך ~ לווהגיד
 ו~תה בשעת ושלא עליו, עגומה נפשו אא''כ בו משגיח אינוימיו
 ראתה אם ~לוס, לו ה~ידה לא ואשתו מ~תו שימש ואח"כהיה,
 עדו על וראה מתטתו ~מד היום וכשהאיר הרגישה, לא באשרדם,ת
 כמו לו שיש הגיד הוא א~ל דם,ומ~א

 אבעבו~
 אבר על ק~נה

 אפשר אי מתילא המכה, נפתח אם ניכר לא אךתשתיש
 להחלי~

 מהמ~א~
 את בדקה והיא דם, יצא

 עצ~
 כלום, מצאה ולא

 נראה ולא אשה לדם נדמה אין אשר דם ק~ת נמצא הסדין עלכ"'א
 מאשתו ופרש הלך כן ראה וכאשר בעלמא, כקיסוח כ""א קורטכתו
 אם ושאל השואל עמד בכן תורתינותכדת

 צרי~
 או כ~רה להביא

 כדין ואם לאו, או פושע נקרא ואי בחלום, השגיח שלא בשביל~לאו
 עכ''לת לעשות, מה כדת ורבינו ~ורנו יורנו בכן מאשתות שפירש~שה
 בהשערה~~ ניכר, רישומן ורק ונמחקו נט~טשו כאן של~ות שורות~ב"

 א~ת~~~~
 מופנ~ אני שאין

 בייחוד ומשיבין למדין מ"מ צד, מכל
 דעינא ושוריינא ר~יוני במורשי חקוקה אשר~למיד

 י.בי, גבהה ובמשכונא דוד לבב ~ ד~אבאובנתא
 ע"~

 מכל פניתי
 המביא שמיעה תשממעון היוס מ~ודתי שעלה מה הדיבור ליחדעמלי
 בסתתדת החלי וזה לתאווה נפשי גרסה גירוםין ~לשם עשייהלידי

~~~~~~
 והחלומו~ ~ורידין ולא ממעלין לא ~לומות דברי

 שוא
 ~רוכה ~מרא כאשר וחשש בשש ~ריך דין וליתידברו,

 (דף סנהדריןבמסכת
~ 

 שהיה הרי וכו" ת"'ר ~ וז~ל ~א)
 ואמר ~חלום בעל ובא אביו, לו שהניח ~ותעל מצט~

~ 
 הן וכך כך

 דברי ואמרו מעשה היה זה הן, שני מעשר ושל הן פלוניבמקום
 רנ"ט ~סימן ב~י"ד פסק וכן עכ"לת ~רידין ולא מ~לין לאחלומות

ת  ~~~~~ ~~וי ~~י~ ~~יי~~
 ~~~ת

 ~ו~~~ ~"~~ ~~"~ ~~~
 ~ו~יי~ית



~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 ו'~ס~~
 אמרו אם וכן וז"ל~

 בחלו~
 אביך שהט~מין המעות אלו

 וב~ח"מ מורידין, ולא מעלין לא דד"ח כלוס אינו הם ~דקהשל
 ואינו אביהם ביד פקדון היה ~ וז''ל ע""ש ט") םעיף רנ"ה(סיממן
 הם פלוני ובמקום הם, וכך כך בחלוס לו ואמרו הניחו היכןיודע
 לו שנאמר במקום ומצאם הם, ~ני ממעשר של או הם פלוניושל

 הרי אלא מורידין ולא מעלין לא חלוממו. דברי לו, שנ~מרובממנין
 ההוא וז"ל~ ע'"א) נ"ב (דף גיטין בממסכת מצינו וכן שלו,תהם

 וזבין אר~תא מזבין קא דהוה דר"'מ בשבבותי' דהוהאפוטרופוס
 ואתה ~רוס אני בחלמיה ליה אחוו ממאיר, ר" שבקיה ולאעבדי
 ולא מעלין לא חלוממות דברי אמר אש~~, לא הכי אפילולבנות
 שאשתו לו אמר החלום שבעל מה דידן בנדון וא"כ עכ''לתמורידין
 וא~ר בו הש~ית ולא נדהפירםה

 ה~לו~ו~
 כדאיתא ידברו שוא

 אממר בישא חלמא חזי הוה כי ע""ב)ת~ש~ואל נ"ה (דף ברכותבממס'
 מדליקין במה בפרק ירושלממי ב.למוד ועיין ידברו, שואהחלומות
 ו"~הלכה

 ד~
 בדפוס ע'"ב ה"

 קראקא~
 אחא באסיא' הוה ~ובדא

 אמרה ממטרונא חדא חממתיה חנוכתא' ועד ~גא מן מיפרשבעי
 ולא לו, היתה לא קבורה וגם אבוי ליה אי~חמי מ~רשין' כדוןליה
 דדברי דפירש בי'"ת ו~ין בימאת ואזל לדין ולא לדין לא~מע

 מורידיןת ולא ~עלין לאחלומות

ד~~~~~
 ב"מ במםכת מצינו מזו

 (ד~
 דתנור במעשה ע"ב) נ""ט

 בבת~קולת משגיחין אין יהושע א"ר ע"ש~ עכנאישל

ואע""~
 א""ר ש~טיה א"ר ע'"א) ל""ב (דף ממגילה במסכת דאמרינן

 וכו', תשמענה ואזניך שנאמר קול בבת שמשתמשין מניןיוחנן,
 ~רירין לא חלוממות שדברי מכ""ש לדינא, בב"ק ~ש~יחין אין~פ"ה
 ~כלל הרא""ש ב~~ובות ועיין ממורידיןת ולא מעלין לא קייתיןולא
 צריך אם ששאלת בחלום סשבע או הנודר ~ שס וז"ל י'"א) סיממןח'

 בטי"ד ומובא וכו', כלום ~ריך אין כי דע ב~לום, נדוי כמוהתרה
 ע"שת ר"י)(סימן

~~~~~
 שם ממשם ישאב אשר הבאר ואל העיון אל ירדתי כאשר
 והמשקל, התשובה גדר ר~א שעליו מצא~י ומשפט,חק

 נפשו ו~וממר לחוש מהראוי הנפש ובעל נפקא, לא ספיקאומידי
 נדרים ב~כת דתנינן כהאירחק,

 (ד~
 ח"

 ע"'א~
 א""ר וז""ל~

 רבינא א"ל וכו", לו להתיר אדם בני עשרה צריך בחלום נידוהויוםף
 שוויא לשמתיה א"ל ליה,ת דלישרי מהו שמתיה מאן ידע אשילרב
 אחא רב א""ל שליח' ~וויא לא ליה ~ל~ישרישליח,

 לר~
 שמתי' אשי,

 א''א כך תבן בלא לבר שא"'א כשם א"ל מאי, בחלממא ליהושרי
 חלוםת לדברי דחוששין הרי עכ"לת בטלים דברים בלאלחלום
 של"ד (םימן ב~וי'"דועיין

 סעי~
 וז"ל~ נ"ד) ס"ק ובש"ך ל"ה,

 בכל לנהוג צריך אם בחלומו שנידוהו במי עיון צריך הר"ןכתב
 הב""י, ומביאו המנודהדיני

 משממע הפוסקים דברי ומסתימ~
 ~אד חלומות לדברי דחששו הרי ~"לת למנודה, דבר בכלדשוה
 ברכות במסכת ויעיין בהקי~ת נעשה כאלו נידוי לנהוגושצריך
 יהושע ר" לפני שבא אחד בתלמיד מ~ה גבי ע"א) כ""ח(דף
 איור"ג

 תפי~
 מאה ד' אתוספו וכו", חובה או ר~ות ערבית

 ממנעתי ח""ו דלמא אמר דר'"ג, דעתיה חלשי קא הוהספסלי
 ולא ק~מאת דמליין חיורי חצבי בחלמא ליה אחזו מישראל,תורה

 עכ"לת ליה' דאחזו הוא דעתיה ליתובי ההיאהיא,
 ~ ע"'ב) ס''ד (דף שם איתא~תו

 בנבואה, מס' אחד חלום
 מצינו וכן ~"שת לחלום שחוששין הרואה פרק בכל~צינו וכה""~

 ברכות מםכת בבליבתלמוד
 (ד~

 נ"ו
 ~"'ב~

 ירושל~י ובתל~וד

~מס~
 ~פ"ד הממוליך פרק מ~שרות

 ד~
 בדפוס ~"ב נ""ה

 בחלממאי חמית א'"ל חלפתא, בן יוסא דר' לג~י אתי נש ברחד קראקא~
 ליה אמר דאבוך, מדלא משכח ואת לק~ודקיא איזיל לימיתמר
 ליה אמר לא' ליה אתר יומוי, ממן ~לקפודקיא גברא דהוא אביואזל
 קפא דאבוך מידלא ממשכח ואת בייתיך גו שריין עשר ~ניאיזיל
 ועיין שממהת ~דרשנו לשכנו שם רבו כ~ו ורבו ~"'לתדקוריא
 (דף ברכותב~ס"

 י""~
 לענין דשמואל ואבוה בזעירי מעשה ~'ב)

 חלומותםת ~ל דסמכו באריכות שם ומייתי דיתמי, זוזיפ~דון
 ע''י הללו דמעשים בהדיא ~פורש שם אגדות וב~י' יעקב עיןובפי'

 היותחל~ומות

~~
 בר רבא אממר וז"ל~ ע''א) י"א (דף שבת ב~מס' ממצינו

 ל~לום תענית יפה כו"ממ~סיא
 ו~תתר לנ~ורתת כא~

 רפ""ח ~סיממן בא"ח ועיין עכ"לת בשבת אפילו יוסף וא""ר ביום,ובו ~סד~
 חלום, דבר ~ל בשבת להתענות שהתירו הרי כן, דפסק ד')ה~ה
 במסכת מלינו ותו מאיסוראת לאפרושי שהוא דידן בנדוןוכ''ש
שבת

 סו""~
 בהמה במה

 (ד~
 הוה יוסף א""ר וז"ל~ ע"ב) נ"'ו

 פשט דקא בחילמא וחזאי מנמנם, קא והוה בפירקאיתיבנא
 עכ"לת וקבליהידיה

ו~~
 יוממא במס" דגרסינןגם

 (ד~
 כ"ב

 ~'"ב~
 שנה בן וז"ל~

 חטאת ט~ם טעם שלא שנה כבן הונא א"ר ב~לכו,שאול
 ובצואה, בטיט ~מלוכלך שנה כבן ואימא ב""י נ~מן רב לה~תקיף
 לכם סענתי אממר בחלמיה' סיוטא נחממן לרב ליהאחויא

 לכם סענתי אמר בחלמיה' סיוטא חזא הדר קיש, בןשאול עצמו~
 בןשאול עצמו~

 ומל~ קי~
 קנ""ב ~דף שבת ובממ~" ~כ""ל~ י~ראל

 ~וע"'א~
~ 

 דרב בשבבותיה דשכיבההוא
 יהוד~

 כל ~נחמין' לו היה לא
 ימים שבעה לאחר בדוכתיה, וי~בי עשרה בי ר'"י דבר הוהיומא
 ליהאיתחזי

 דעתי את ~הנחת דעתך תנוח וא''ל דר""י בחל~י~
 יוממא במס' מ~ינו ו~ועכ''לת

 (ד~
 פ'"ג

 ~"ב~
 ~ וז"'ל~

 ור' יהודא

 כיסייהו, ליה אשלימויוסי
 ר"'~

 אותיב אזל כיםיה, ליה אשלים לא
 ארישא דמנח כיסא שקיל תא בחלמיה לי" את~זי דאבוה, קבריבי

 א"ל בחלמאי, לי אתחזי הכי ~ו אמר למחר גברא,דההוא
 יו~א כולי ונטריה ר"מ אזל ממשאתת בהו לית ש~שי דביחלמא
 שם ~~ינו ואף עכ"לתואייתיה

 (ד~
 פ"ז

 ע'"ב~
 ר" אלא וז""ל~

 דזקפוהו דכל וגמריסן בדיקלא, דזקפוהו לרב ליה חזי ח~למאחנינא
 איפייס ולא רשו~א לממי~בד בעי ש"תמ אממר הוות רישאבדיקלא

 ע"שת בבבל אורייתא ולי~מר דליזל היכי~י

~~~
 במס" גרסינן

 דרבא נפשיה נח ~י ~ וז"'ל ע'"א) ט" (דף תעני~
 ולא שממעתא אמר דהוה אימת כל פפא, דרב ~~האתו

 אקרוי' דעתיה, חלש אהדדי, ~רממזי הוו ~ו' ממסתבראהוה
 מיניה ~פטרי הוו כי למחר הרועים, שלשה את ואכחידבחלמיה
 ~"'ב) כ""א (דף שם איתא ותו עכ''לת בשל~א רבנן ליזלו ~ואמר
 מיניה סברו דברתא, הוות לא דרב בשיבבותיה דברתא הוהב~ורא
 דנפיש רב בחילמא, להו איתחזי דנפי~, דרב זכותיהמשום
 וכן ו~', משום אלא לרב, לי' זוטרא מילתא הא טובאזכותיה
 הונא דרב ובשיבבותיה בדליקתא, הונא דרב במעשהבדרוקרת

לא
 הוו~

 אי~חזי דנפי~, הונא דרב בזכותיה ממינה סבור דליקתא,
 ואף עכ"לת וכו' לר"ה ליה זוטרא האי בחלמא~ו

 (ד~ ע"'~
 כ"ב

 מעלי ~ל דרקיע מ~תיבתא שלמא ליה דאתי דאביי במעשהע"א)
 דרבא דעתיה חלשה וכו", דכפורי יומא מעלי כל ולרבאשבתא,



~

~  

~  

~  

~~ת
 מ~נית דקא מסתייך בח~א א''ל דאביי,תמשוס ~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~

 אכו~
 כרכא

~כ~
 יעקב~ת עין גירס.

~ת~
 רבא ~ ע"ב) כ"ד (דף שם איתא

 גזר ~גרוניא איקל~
 בתעניתייכו עלמא כולי ביתו א''ל מי~רא, אתא ולאתעניתא

 אלעזר ר" א''ל לימא, חיל~א דחזא איכא מי להו אמרל~חר

מה~רוני~
 טב ~ב טב שלם בחלמי אקריון לדידי

 מריבו~
 דממטוביה טב

 ואתי רחממי בעי רחמי, ממב~י היא רצון עת ש'תמ אמר ~מיה,מטיב
 רבונו דאמר~ רבא גבי הנז~ר בדף שם איתא ואף עכ"'ל~מיטרא
 פעלת פועל לנו ספרו אבותינו שממענו באזנינו אלקים עולםשל

 עד מיטרא אתא ראינו, לא ב~ינינו ואנו קדם בימיבי~יהם
 בחלמיה ליה איתחזי אבוה אתא לדיגלת, דצפורי מרזבידשפוך
 שני א"ל האי, כולי שמיא קמי דמיטרח איכא מי ליהואמר
 עכ"לת בסכיני, פורייה דמרשם אשכחיה למחר דוכתיה, שנידוכתיך
 ליה אמרה ~ דוסא בן חנינא דרבי במעשה ע''א) כ"ה (ב~ףועיין

 ליה חזיא דדהבא, דפתורה כרעא חד ליה ויהבו וכו',דביתהו
 כרעי תלת ליה דאית דדהבא אפתורה דאכלי צדיקי עתידיבחלמא

ואת
 אוכ~

 עכ''לת וכו" כר~י דתרי אפתורא

~~~~~
 דמס~ת בירושלמי

 מ~י~
 ~ר ר''י ~ ע"'ב) ע''ב (דף

 ופל~ שנין .לת ~בדן ~~~נוסחתינו
 וועדא לבית נחית דלא

 נ~י~ ~יני לסמחר בחילממיה אלעזר ר' חמא בסופא צ~רא,ממן
 וממ~ד.

 ה' (דף חגי~ה במס' ~רסינן ותו ע'"~ת עכ''ל מילאלכון
 ע''ב~
~ 

 פי ~ל אף הקב''ה א~ר רבא אמר וגו', פני אסתיר הסתרואנכי
 ע~לת בו ~דבר בחלום מהם פנישהסתר~י

~~~~~~~

 טעם בטוב יישוב ואמרתי עניתי ענין באותו~ניין
 על יונתן בתרגוםודעת

 (דברי~ הפסו~
 אבטול חדא ארעא ומשייר ~קליה דחציד כגבר קליל בהוןאשייר קודשי רוח מנהון למיכלי במימרי אמרית וז''ל~ וגו'אפאיהם אמרתי כו) לב

 דברכות בש"ס ~איתא מה עפ''י הנראה יפלא ל~אורהוכו'ת

(ד~
 וקיי''ל לעיל, כדכתבתי בנבואה מס' א' חלום ~ ע''ב) נ"ז
 כגבר יונתן התרגום דברי יוצדק בזה מ"'ב~, פ"'א ~פאה מס' א'פאה
 אף מס' א' פאה כמשייר ר"'ל חד, ארעא ומשייר חקליהדחציד
 מס'~ א' חלום ר"ל קליל, ~ם ואשייר קודשא רוח מנהון אבטלכאן

~~~
 ~חגיגה ~''ש

 ד~
 י"'ד

 ~"ב~
 ר' הלך דמרכבה~ במעשה

 ואשרי אשריכם ואמר ריב''ז, לפני דברים וסיפר ה~ןיוסי
 בחלומי ואתם אני ואף ראו, שכך ~יני א~רייולדתכם

 עכ''ל~ וכו',' השמים מן קול בת עלינו ונתנה סיני הר עלהיינו מ~ובי~
 (דף מ''ק במס'ועיין

 כ''~
 דר"נ, ~~ה יתיב הוה רבא ~ ע''א)

 ליה איתחזי בחלום מר לי ליתחזי א"ל וכו' מנמנם דקאחזייה
 גירסת~כך

 ~י~
 יב~ות במסכת וגרסינן י~ב~ת

 (ד~
 ע"א) צ''ג

 דפירי כנת ליה מייתי דהוה אריסא ליה הוה ינאי דר'וז"ל~
 הלכתא, למאי וכו' ליה נ~ה יומא ההוא שבתא, מעליכל

 איצטריך ומי~ל~שורי אילי~
 קר~

 כה"ג, לאו אלא דרבנן, טלטול לתישרי
 קנה בחל~א אקריון והאא''ל

 ר~ו~
 במס' ועיין ע"שת עכ'יל וכו'

ב''ק
 (ד~

 ע"שת וכו' לו יפה סימן בחלו~ו טי''ת הרואה ~ ~"א) נ''ה
 ב''מ במסכת ~יונך שיםוגם

 (ד~
 פ''ד

 ~ב~
 מאוניה, נפיק דקא ריחשא חזאי חדיו~א ~ בר''ש דר"'א במעשה
 ח~

 איתחזי ד~אי,
 פרידה א"ל בחלמא, להו איתחזאי רשב''י א"ד וכו' בחלמאלי
 (דף ב'"ב ב~ס' ואף וכו"ת ביני~ם לי ישאחת

 יו''~
 ע''א~

 י"כ, עד מר''ה לו קצובין אדם ~ל שמזונותיו כשם יהודא ר"דרש וז''ל~

כ~
 לר~ב פרוס הלא זכה ~ר''ה, לו קצובין אדם של חסרונותיו

~מי~,
~ 

 אחתיה דבני הא כי בית, תביא מרודים ו~ניים זכה
 עשינהו דינרי, ממאה שבע למיחסר דבעו בחילמא להו חזא~ריב""ז
 יומא ~עלי מ~י כי דינרי, שיבסר גבייהו פש לצ~קה מינייהושקל

 ריב''ז א''ל נקטינהו, קיסר דבי שדורדכיפורי
 תדחלו~ ל~

 שיבסר
 חזאי ~למא ~'תל ידעת, מנא את'ל ~מינייכו, שק~לינהו גביי~ודינרי
 היכי כי אמינא א"ל דניתבינהו, לן אמרת לא ואמאי א'תללכו,

 סדר רבה במדרש עיין כזה וממעשה עכ''לת לשמה מצוהדתעבדו
 שתא ריש בלילה דמך כד ברשב"י מעשה ל""ד) ~(פ'בהר

 את ואמאי הש''ס ופריך וכו' אחיות שתי ובהן נשים בחמשמעשה ~ ע"א) קמ''ג (דף בב''ב עיין ו~ס ע"שת וכו' אחת בניבחלמא חזי~
 רב דמותיב בחל~א אויא בר הונא רב ~חזאי היינו היא,וחמור
 ב~סכת גרסינן ותו ע"שת וכו' אוקימנא מי ל~ו ~יובתא,אויא

 ק"ב ~דףסנהדרין
 ע"ב~
 אמר מכים, אשלשה אוקי אשי רב ~

 ~"שת וכו' בחלמא ליה איתחזי מנשה אתא בחברי~, נפתח~ל~חר
 שםו~ם

 (בד~
 פ~עו לא מרב, ר"כ מיניה בעא ~ ~''א) ריש פ''ב

 ב~למניה, לר"כ אקריוהו ל~מריה, רב אינשייה ממהו, קסאיןבו
 לג~ריה רב אדכריה אקריון, הכי א"'ל אתא וכו' יהודאבגדה
 ע''ש ונם ע'~ת כו' יהודאבגדה

 (בד~
 ד"תה ברש'"י ע''ב) מ"ד

 ממעשה ממיכס~,דבעיא
 בממוכ~

 רבו לו וסראה וכות א~ד
 בחלו~

 כות
 ~פי''ז נתן דר' אבות במס' ועייןע''ש,

 מ''ו~

 אחת בריבה מעשה
~נ~בית

 ונט~
 זו ריבה הוצא וא"ל החלוס ב~ל לו בא א', יווני

מתו~
 בעל לו בא שוב תוציאנה, אל אשתו א~ל ביתיך,

 ע"'ש~ והוציאה, עמד הורג~, הריני מוציאה אתה אין אסא"ל ה~לו~
 לאדם לו מראין אין ~ ע"'א) ~''ב (דף חולין ב~ס' מצאנוו~ם
 ביזנא בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איק~~ו ספרא ורברבא ~ ע"א) קל'תג (בדף שם איתא ו~ן ע''ש, להיות שעתוד ~האלא
 דבעינא מתנתא לן זכי ~לשמעיה רבא א''ל תי~א, עגלא להועבד
 אכל, לא ספרא ורב אכל רבא ליה, זכי בחרדל~, לישנאלמיכל
 הכי, אקריין מ"ט וא~לא וכו' מזכי כרחי' בעל שמעא באחר,אנא אמרי כי וגו' קרה ביום בגד מערה בחלמא, ספרא לרבאקריוה
 על דס~~~ו הרי ע''כ, הוה~ נזוף רבא לרבא, ולקריין רבא,כלפי

 בחלוםת ~ם שנא~רמה

ו~~~~
 פסוק יו''ד ~פרשה ע''ב) קי"א (דף קהלת ב~מ''ר

 יו''ד~
 בחלמא ליה איתחזו ~וכו', אולפני' אינשי דרשב''י מתלמידיןחד ~ וז''ל

 ועביד וכו', לך אתי והוא זימנין תלת פירקך א~ור א"'לוכו',
 בב"מ הנזכר בר''ש א~זר דר' מ~שה וע''ש וכו'ת לי' הוית וכןכן

 הוא שם~ובמ''ר
 ד~

 (דף אסתר במגילת מ"ר ועיין ע"ב~ת קי''ג
 מענין וכו' קרהו אשר כל את ~רדכי לו ויגד בפסוק ע"'ב)קכ''ח
 במדרש ועיין ע''ש~ חלם, אשר החלוס את מרדכי וינצורחלומו,
 ע"ג) י"ב (דף בי~וט הובא ~אבכיר

 ~"ד~ ~סימ~
 שמחזי ~ וז"ל

~שמחזאי~
 והייא היווא בנים והולידו נשים ונשאו ירדו ועזאל

 ראה מהן אחד חלומות, שניהם והייא היווא ראו בלילהכו'
 על פרוסה~דולה אב~

 האר~
 וכו', גדול פרדס רואה היה וא' וכו', כשלחן

 הקב''ה ~תיד ~ם אמר~ אביהם, ~צל באו בבהלה ~מדו שננערוכיון
 מבול~ביא

 ו~
 חלוממות דדברי ש"מ עכ''ל, ובניו נח אלא ~שייר
 ע''~ת דבר,ת יגיד ה~לומות ~ובעלמעלין

ת ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~תת~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~מ~ 
 ~~~~ו~~ ~~י~י

 ~ת~~



~ ~ ~

 במנחות עיין
 (ד~

 ס''ז

 ע''א~
 ~ו נכרי גלגול רבא בעי ~

 קתני ור"ש ר''י דלמא א''לו~ו',
~ 

 ר''מ אבל פטרי,ת דקא
 דאחזיה רעוא יהא רבא אממר ממה.ם, ראשית ראשי. גתריור"י

 אמר הדרבחילמא,
 רב~

 (דף בכורות במס' מצינו וכן ~"שת כו"
 א"ק אמינ~, מעליא מ~א בחילמא חזאי אר"י אר""א ~'א)נ'"ו

 ברבה גרסינן גם ואף עכ''לת הכתוב, מיעט עשייה בשעתתעשה
 ~ח" אסתרב~גי~לת

 ה'~
 קרהו אשר ק~ו, א~ר את מרדכי לו וי~ד

 ותו עכ''לת זה מעניין חלס אשר החלום את לה שהז~יר מלמדבחלום,~
 ד' ~אםתרבפרש"י

 א'~
 בעל נעשה, אשר כל את ידע ו~רדכי

 זה ועל עכ''לת לו אמרה~חלום
 ביום בתענית וישב מרדכי ח~~

 וי~בור ע''א) ט'"ו (דף ~גילה במס" וכדאיתא פסח שלראשון
 עכ''לת בתענית, פסח של ראשון יוס שה~ביר רב אמרמרדכי,

~~~
 דבריהם והעמידו לחלומותיהם מיד חוששין דהיו מוכח הלין

 דת אש דנורא ועמודא החוזר, וכע~וד דכדכדאכשבטא
 דמצינו קדמאי לפוסקים יצא ומזה תורהת לדין הנוגעים בדבריםלמו
 הג"א וז''ל תורה, דין במקום אף לחלומותיהם חוששין שהיוג""כ
 ~םי~ן ע'"ג) פ""ח (דף מעמידין אין פ"בע''ז

 מ''א~
 יהודא ור' ~

 ופ''א לויתן, לאכול יזכה לא ברבוטא שיאכל מי כל אמרח~יד

התי~
 שהתיר בחלום לו ואמרו אפרים רבינו

 שר~י~
 בו וחזר

 איתא וכן עכ''לתואסרו
 בת~ב'~

 בשם מצאתי וז"ל~ ~ שנ''ב) (סימן
 שקורין מדג ז~ל אפרים רבינו שאכל אחד פעם ~ שםיפר ברוךרבינו

 ובלי~ברבוט"~
 והאר" שער ובעל שיבה בעל אחד זקן לו נר~ה

 קום ~ לו ו~מר שרציס ~אה קופה לו והביא זקן ומגודלפנים
א~ל,

 ממותרים אלו כך א"ל הס, שרצים הלא א"ל מאד, ונרת~
 ה~ר~יםכמו

 שאכ~
 אליו, נגלה ז"ל שאליהו ידע בהקיצו היוםת

 ~''לת מהם, פירש והלאהומהיום

 מעשה אירע תתקי'"ב ~נת וז"ל~ כ''ו) (סימן בראב''ן איתא~תו
 היתה, ~בת ויוס והתרתיו, הן ואמר נגוב, הכלי אם אתהיודע לו~ וא~רתי כשר, היין אס ושאלני נסך,ת הכלי והיה כשריין ~וי ממנו ששתה קטן לכלי מחביות יין אליקום חתנישהו~יא

ו~חר
 א~י~

 הבנתי ובהקיצו~י וכו" מפרש הייתי ואני וגו", יין במזרקיהשותים ~ קורא והיה בחלום ~מי מורי אלי ובא ישנתי,
 ונסיתיו נגוב, הכלי היה שלא נסך, שהוא ~יין על הודיעניכי

 נגב, ולא א' ולילה ימים ב" והנחתיו עצמו כלי אותוולקחתי
 והת~נתי שבחבית היין את ואסרתי התרתי יפה לא כיוידעתי

 אותו השותים וגם ימים,ב'
 שהיה הרי עכ"ל~~

 חו~~
 לחלום

 הוכחה לו שהיה ואף לה.עסו., הורה כן ידיועל
 א~""~

 שהעמיד
 מ''מ נגב, ולא אחד ולילה ימיס ב'הכלי

 ז~
 החלוםת מחמת עשה

וא""~
 שנמצאו הכתמים אח"'כ שהרי הוכחה היה נ""כ דידן בנדון

 הוכחה~היה

~~~
 ~סי' חסידים בספר מ~ינו

 תמ''ד~
 ודע וז~ל~ ~

~ 
 היו כי

 לאחר שהרי החלומות,ת בדברי מאד מאמיניסהראשונים
 הי' עדיין פעמיים, ובגיזה הקנה במשענת לגדעון אות הקב"הש~ה
 אתה רד לרדת אתה ירא ואם לגדעון הקב''ה שאתר עדירא,

~ת

 ~~"~ ~~~~~ ~~ו~
 ו~~ת ~~"~~ת ~ית

 ~ו~~ ~~~ ~~~
"~~ 

 ~~~ מ~~ ~"~ ~~~~~ ~~~~ו~ ~~ ו~ייו ~~~~~"
 ~~~"~~ת

ת ~

 ~ו~ ~~ו~י~ ~~ר~~ ~~~"~ ~~ ~~~י~"~ ~~וו~
"~ 

 ~ו"~
 ~~~~י

~~
 ~~ ~ו~ ~יי~

ת ~י" ~ ~ ~ ~  "~~~~~ ~"~~~ 
 ~~~"~י ~

~ת
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~~  החלום, ושמע ידך תחזקנה ואחר וגו" המחנה אל נערךופרה

 חלומות ברוב כי ומ''ש מבאותות, בחלומות האמין יותרהרי
 בעל לו אומר שאם ענין, ברוב החלום בא כי וכתיבוהבלים,
 ההוא והנביא ו~תיב לו, ישמע שלא המ~ות ~ל לעבורהחלום
 מעלין לא חלומותדברי ~כמי~ ~מרו וכן סרה, דבר כי יומת ההוא החלום חולםאו

 ו~
 החלוס בא ~י ~~ר שהרי מורידין,

 ע~""לת עניןברוב

 לחוש יש מאיסורא דלאפרושי מדבריו העולה תורת זאת~~~
 לו, ישמע לא המצוה על לעבור דוקא כתב שהרילחלוס,

 פ''ז בראשית במ''ר ועיין לות שומעין המצוה להחזיקהא
 כך לא את, דאבא זבינא לאו בישא עבדא א"ל יצחקא'"ר ~פ"ו~
 השמש וידום מיד וגו', והירח השמש והנה בחלוס אבאאותך רא~

 וגו'תוירח

~~
 ברא~ית בב""ר ~יין מדליקין, במה פ" בת""י לעיל ~כתבנו מה

 ח' דף(פ"ו
~~"~ 

 ל~ילי ולא דדין ל~ילי ~מע ולא ~יים
 ושומר בהחלוס, ממ~ות היה דבאמת הרי עכ"לת ליה, הוי. וכןדדין

 ירחקתנפשו

~~~~~
 שהיו א~ד בשור ~~ה שמביא פ"ג ויקרא פ' במ'"ר
 קרבנו בחלומו, השור לבעל נראה וכו', לקרבןמושכין

 ב~ברים אחרים מ~יס עוד שם ויש ע''ש, וכו' קדמך עמישל
 ב') אות ל''ז (פ' בחקותי סדר במ"ר ועיין יע"שת בחלוסהנאמרים
 אכול אסוותך בחלמא, ליה אמרין במיעיו שחשש במלךמ~שה

 ~'ג) ט'"ז (דף קהלת מ'"ר עיין עמהון, מצלין דיהודאי את~וגאאילין ~
 ~ש~ אלו בענינים הרבהעוד

~~~~
 אבימלך א~ל אלקים ויבא דאבימלך, במעשהבאורייתא, ~ ב~~ובים ומשולש בנביאים ושנוי באורייתא רמיזא זה

 באבן ועיין לקחת, אשר האשה על מת הנך לו ויאמר הלילהבחלום
 מלאך הוא דאלקיס שכתבעזרא

 שב~
 דחלומות במעשה וכן בחלוםת

 ויוסף, יעקבשל
 וכ~

 עו~ה א~~ים אשר את דכתיב פרעה גבי
 מעשה ובכתוביס דגדעון, מעשה בנביאים וכן ~רעה,הראה

 ונבוכדנצרתדדניאל

~~~
 לאורייתא רבה מודעא המודי~ים והר~ רישך הלא לומר, נפשך
 ערוכה גמרא שהרי זא"ז, סותרין תורה דברי יהאשלא

 מעשר גבי מורידין ולא מעלין לא חלומות דדברי סנהדריןבמס'
 יתמי לענין בגיטין וגם צדקה, ~נין רנ""ט) (סימן ביו"'ד גם~ני,
 חוששין ב~לום סדוי וגבי למול""מ, חלומות דברי ר"מאמר

 ו~ם שיתירו אנשיםי' וצרי~
 צרי~

 שהזכרנו מילין ע''ג מילין ~~ר וכן בשבת, אפילו ~תענותדחוששין חלו~ תעני~ לעסין ו~ם נדוי, לנהוג
 חוששין שהיו ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר ואמור~י תנאילעיל

 חזינן דהא נפקא, לא ספיקא דמידי לח~,ת יש ~ח~יר,וחוככין
 ~ ע''ב) נ'"ה (דף דברכות בגמרא דאיתאמה

 חזא הוה כי שמואל
 ידברו, שוא וחלו~ות אמר בישאחל~א

 ו~
 חל~א חזא הוה

 בו,~ אדבר בחלום כי והכתיב ידברו, שוא החלומות ~וכי אמרטבא
 וחלומות וכתיב בו אדבר בחלום כתיב רמי רבא שם, ואיתאעכ''לת
 פיתא נפל לפ"ז שדת ~י ו~אן מלאך ~'י כאן ל"ק ידברו,שוא

 אי מפיס מאןבבירא,
 הח~לו~

 לכן שד~ ע'"י או מלאך ~'י הוה
 מ~לין לא חלומו. דדברי פסקו ~מונא ~בי אמרו, הסחז''ל
 מן הוא הזה החלום דדלמא הממון להוציא דאין מורידין,ולא

החלו~ו~
 ~שר

 ~ו~
 ידברו,

 שהו~ וא~
 לגבי ~יסור ק~ת ~"כ

 ממו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ת
 לא שני), מעשר (דמעות צדקה מעות או שני מעשר מעותכגון ~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~

 רבנןתאטרחוה

~~~~~
 התס, .נן וז~ל~ ~""ב) ח' (דף יומא דמ~' מגמרא לזה

 חכממי~ אותן ~ייבו לאהנ~תומין
 תרומת אלא להפריש

 ומעשר ראשון מעשר וכו", לא גדולה תרומה ב~שלמא וחלה,מעשר
 נפרשו שני מ~ר אלא הראיה, ~ליו מחבירו המוציא לא, נמישני

 איסור יש שהרי ונסקו, נפרשו ופרש""י בירושליםתת וניכלוהוונסקו
 פסדי ולא הואיל טבלו לתקן כדי י~רישו בש~ריך, לאכול תוכללא
 עולא אמר בירושלים, ליה אכלי הדר נפשייהו אינהו דהא מידיביה
 להן ואומרים חודש י"ב כל אותן חובטין הללו שפרהדריןמתוך
 איסור כאן שיש אף הרי ~כ""לת רבנן א~ר~ונהו לא בזולמכרו
 דהמוציא פשיטא צדקה לענין וכן רבנן, אטרחונהו לא שנימ~ר
 אזלינן איסור ספק שהוא אף הקדש גבי לכן הראיה, עליומחבירו
 ועיין ע"ש, ג') סעיף ר"נ (סימן ב~ח"מ ו~ין ממוןת גבילקולא
 בש"ך רנ"ט (סימן בי"ד ועיין ע"א) ז" (דף דנדרים פ"קבר"ן

 ע''שת זה בענין שם שהאריך י"ד)ס''ק

ו~~
 במ~ה ~"ב) י"ח (דף ברכות במס' דאיתא מהאתשיבני
 בחלום לו שנאמר מה ליתומים מעות שהחזירדשמואל

 ע''ש~ דריחיא באמתא שקלינהו זיל לו ונאמרה היכא, דיתמאזוזי
 ~ופא הש"ס תקשה לפלפל, מקום יש דבלא"ה הוא, פריכא זהדבר

 על מצטער שהיה הרי ~ פוסק ע"א) ~ל' (דף בסנהדרין דהתםלהדדי,
 ~מ~ום הן וכך כך בח~לוס לו ואמרו וכו', אביו לו שהניחמ~ות

 מורידין, ולא מעלין לא חלומות דברי וכו', הן פלוני ~ושל הןפלוני
 ברכות במס'וכאן

 משמ~
 החזיר דשמואל

 מעו~
 שראה ~ל ליתומים

 היה דשמואל בדעובדא לח~לק, צריך ~"כ אלאבחלוםת
 נו~~

 בין
 בעלמא ~לתא גילוי והיה אביו, אצל הי~ הי.ומים ש~עותה~יים
 היכן(הוא

 היה~
 ן~היכן

 הממעות~
 לא סנהדרין במס" אבל

 עד ~עות אצלושהיה ידו~ ~י~
 ש~חלו~

 חלומות דברי אמר ו~ז לו תתגלה
למול'"מת

~~~
 ש~מיירי ~שאלתו.ת דברי מש~עו~ ל~י לוממר אדם לחשך
 ש~י מ~שר מעות על מצ~ער ~היה במי בסנהדריןשם
שהני~

 שם וז'"ל אביו, לו
 מק~ בפרש~

 ~שאילתא
 כ''ט~
 ת"ש ~

 מע"ש מעות ~ל ~צטער שהיה הרידתניא
 ~הני~

 לו ואמר אביו לו
 מורידין ולא מעלין לא ~לוסמות דברי ו~ו", הן וכך כך החלוםבעל
 הלכה ~"ש ~הלכות (פ"ו הרמב""ם דברי משמעות וכן ע"שתכו'
 מבקש שאתה אביך של מ"ש בחלום לו א~רו ~ וז''לו')

 חלומות דברי מעשר אינו לו, שסאמר מה שם שמצא א~""פ~לוני, במקו~ ~"~
 פ"ה התוספתא דברי הן והן עכ"לתלמו~מ

 מה~
 מ"ש

 בא אבא, של שני מעשר היכן מצטער ~יה~וז"ל~ ~ה"ו~
 בע~

 ה~לום
 שם ומ~או מ~שה היה זה הן, פלוני ב~מקום הן וכך כך לואמר

 לא ~לו~ו. שדברי ~ולין ~לו הרי ואממרו ~כ~י~ת את ושאלו~~ו~ת
 סנהדרין במס" הגממ" בדברי דסמפורש הרי ע~"ל~ מורידין, ולאמעלין
 חז"ל אמרו אפ""ה אביו, אצל מונח מע''ש ~~ש~מעות לו ידועשהיה
 לדוכתיה קושיא הדרא כן ואם מורידין, ולא מעלין לא חלומותדדברי
 דברי דמפרש או מתרתי, חדא דבריו לפי לומר יש דשמואל~במעשה
 גובריה דרב שמואל שאני או בהקי~, היה ברכות דמס'הגמרא

 עצמות על והחמיר חטאיןדדחיל

~~~~~
 ממון הפקעת ביה דאית איסורא הקודם, אל נשובה
 הפק~ת ביה דלית אסורים בדברים משא'"כ לחוש,אין

 פירוקא א~ינן לא וודאי סכנה חשש בהם שיש דברים אוממון,

 הואיל ואפשר בשבת,ת אפילו ~תענות חכז"ל התירו לכךלסכנתא,
 החלומות או הצודקים החלומות מן היה החלוס אי ~פק,והוא
 וכדאיתא לתעניתו, ת~נית למיתב חז"ל התקינו ידברו, ~ואאשר

 תענית יפה ב"ג חמא א''ר וז"ל~ ע""ב) י"ב (דף תעניתבמסכת
 מאי בשבת, ואפילו ואר''י ביום ובו אר''ח לנעורת, כאשלחלום
 ב" ~דף דנזיר פ"ק בתוס" ועיין ל.עניתאת תענית ליתיבתקנתיה

 ד'"הע''ב
 ואמאי~

 שציער על חוטא להו קרי קצת נמי ~הור דנזיר
 רבה המצוה ומ"מ היין, מןעצמו

~ 
 אמתענה דהוה מידי החטא,

תענית
 חלו~

 עבירה וקצת החלום, את ל~טל מצוה לו דיש בשבת,ת
 ~~לת לתעניתו, תענית למיתב צריך ~הרי בשבת שהתענהעשה

~~~~~~~
 חכמים ע"פ ~שה הלא עביד עבירה ~אי יפלא,

 מספקא ספיקא ~ופייהו דחכממים צ~ל אלאלהתענות,
 ~כמים ציוו לכך ידברו, שוא א~ר מהחלומות הוא דלמא~ו

 סי' בא"ח ועיין ~נ"ב~ לתעניתו ת~נית~ת~נות
 תכ"~

 בט"ז
 צריך וגם ~תרה ~ריך בחלום נדוהו גבי זה ומטעםסק"ב~,
 הצודקים ~החלומות דהוה לחוש יש דודאי משום נ~וי, דינילנהו~

 איסוריםת בשאר בו וכיוצא בנבואה מס' א"~הוא

~~~
 שם שכ~ב לחלק, ד~ריך ממק~, פ" ה~אילתות מדברי נראה
 וכדאיתא עשרה דצריך בחלום בנדוהו השאילתא~בתחילת

 ח" ~דף בנדריםבגמרא
 ~א~

 דף ~ברכות הגמרא הביא ואח"כ
נ"ה

 ע"ב~
 ברכיה א"ר גס~ וכו'ת עגומה ונפשו חלום הרואה ~

 א"ר ~ גם כו'ת מיוסף מנלן שנה ~"ב עד טוב לחלום יצפהלעולם
 ומסיק וכו', מתקייס מקצתו מת~יים אינו שכולו א~"פ חלוםלוי
 בדוכתא אבוך דשביק זוזי בחילמא, דא""ל היכא אילו צריךב~ם
 מינייהו וכו"כ צדקה, מינייהו וכו"כ הוין, כו"כ מחתין,פלוני
 ~מי ~~י הם ואשכח אזל הם, דפלוני או דמעשר אודהקדש
 מדאשכח אממרינן מי לא, או חלמא על למיסמך ליהמיבעיה
 ל~עורי האי דל~א או היא, קוש~א ה"נ קוש~א מלתאכולא
 ת''ש מפקינן, לא בהכי ממונא ואפוקיבעי

 דתני~
 שהיה הרי

 עלמצטער
 מעו~

 שורות ב' ~ממ~כאן אביו לו שהניח שני ~עשר
 ורק הוא שלי והנוסחא ומטושטשות,מחוקות

 בהשערה~
 בעל ובא

 כדכתבנו וכו' לו ואמרהחלום
 לעי~

 ~"א) ל' (דף דסנהדרין גמרא
 ל~וש שצריך בחלום שנדוהו מי בין מ~לק שהשאילתות הרי~"שת
 לו אמר אם ובין ~חלום,לדברי

 ב~
 שני מעשר של מעות החלום

 לעיל~ כמ"ש לחלק אנו וצריכין לח~, צריךאין
 לחלק סליקו משכבי ~ל רעיוני דתחילת אכחיד ולא אגידו~~~ת

 בחלום, דנדו~ו לנדון שני דמעשר נדון בין אחרבעניין
 והרהר אביו של מ"ש מעות ~ל מצ~~ר שהיה מיירי דמ"שדנדון
 והשאלתות התוספתא משמעות וכפי חזי, ולאורתא יומאכל

 על ממצטער שהיה ש~תבו לעילת שכתבתיוהר~ב""~
 ~מ"'~

 שהניח
 ו~דאיתא בחילממא ~זי כך ומתוך יצא לא הרהור ממידי וא''כאביו,
 ברכותב~סכת

 נ"ו~ (ד~
 בנדוהו ~שא'"כ דריב"ח, במעשה ע"ש

 ממסכת בת~י להדיא מצאתי וכן ~ן, מקודם הרהר שלאבחלום
 ייסא ר' קומי אמר כהן בר בון ר' ~וז"ל~ המוליך פ' שנימעשר
 (הור~) אחאבש''ר

 ~הורי~
 דר', כהדא ב~מ"ש זבדא בר בא ר'

 הם כו''כ בחלום, לו ונראה אביו של מעותיו על מ~טער ~היההרי
 חלומות דברי אמרין רבנן קומי עובדא אתא הם, פלוניובמקום
 הכין, אמרת ואת וחמי מצטער בעי יונה ר' מורידין, ולא מעליןלא
 הכא ברם וחמי, מצטער דלא בהוא דלא מסתברא לא יוסיא''ר
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~ ~  ירושלמי תנא האי הרי חלים, הוא הוי נש דברכמה
 ~ח~

 כ~ת להדיא

 לא הפוסקים דברי מסתימתאכן
 לח~

 יצאו
 מד~

 שום אישתמיט
 מקודם,ת הרהר לא או קודם הרהר בין זה, חילוק ~שמעינןפוסק

משמ~
 דידן בתלמוד דגרסאי ורהיטת וכשטפת זה, חילוק ס~ל דלא
 של שני מעשר ~~ות על מצט~ר שהיה קא~ר ולא סתמאדקאמר

אביות

~~
 שכתבתי ~ה

 בתחי~
 סי' חת (כלל מהרא"ש ראיה דבריי

 כלוס צריך אין כי דע כו' בחלום נשב~ או הנודר ~י"א)

 וכדכתב לחלק דצריך הנראה ע"~, למו~'ממ חלומות דברימשמ~
ט~מא

 דאפילו וז"ל~ בהרא"~
 בהקי~ הנשב~

 ~ווין, ולבו פיו בעי
 בחלום ~דוהו דמי ולא לב, ולא פה לא כאן ~אין בחלוםכ"ש
דסימן

 קל~
 קירוב וצריך השמים מן שהרחיקוהו בעלמא הוא

 ~~יף ר"י ~סי~ן י"ד ב~ת'ע באמת גם~כ"לת
 ב"~

 ב' הביא
 ~~ירו ~רה שצריך דבנדר ~ס"ל שנייה סברא ~ל וכתבבזה, סברו~

 ע~שת לדבריה~'' לחוש"ויש

~~~

 פירסה אשתו אם לספק לחוש ג''כ לב~ל היה דידן בנדון
 בנ"ד ובפרטות ה~ודקים, מהחלומות הוא דדלמאנדה,

 את ולשאול ~לומותיו, יהיה מה ולראות ולבדוק לברר בידושהיה
 קרה אם האשהפי

~ 
 ~ליו אני וקורא עהור, ב~י מקרה

 רעה אליך תאונהלא
 ~ונג~

 לפרו~ים וכ~דרש באהליך, יקרב לא
 ברכות ב~סכת חז~לשפירשו

 (ד~
 אליך תאונה לא ~"ב) נ''ה

 לא ונגע רעיס, הרהורים ולא חלומות לא יבהילוך שלאר~ה
יקרב

 באהלי~
 ו~יין ~נ''ב~ עכ"לי נדה ס~ק ~שתך תמ~א שלא

 היה בחלום שנראה מה ענינים איזה וישלח םוף רבהבמדרש
מדב~

 ע"ש~ת בם,

 בגו~~~~~~
 הפרישה, ~ל שכר קיבל לא נוקפו ~ו אין אם הנדון

 תשמיש, באבר מכה לו שיש כמ'תש מכתו בדם תלינןשהרי
 בש''ע כתב כבר הא דס, מוציא ש~תו בודאי יודע שאינווא~''פ
 ק~~ז(סי'

 ם~י~
 שיש באשה ה')

~ 
 ווםת

 יכו~ קבו~
 לתלות

 שמכתה בודאי יודע שאינו א~פ"י במכתה, ווסתה בשעתשלא
 שם, חולק שהט'תז וא~"פ ~כ"לת דס,תמו~יאה

 וא~
 כ~ב השת'ך גם

דאין
~ 

 נקיים, זת לישב צריכה מ''מ תשמיש, מחמת ברואה חזקה

מ"~
 הוא ספק רק האשה, ~ן בא שהדם בודאי דידוע מיירי שם

 שהרי כתם, דין לו יש כאן אבל המכה, מן או המקור ~ן באאם
 בב~~, ~~לות שיש ופשי~א הדם בא שממנה בודאי ידועאין
ובהא

 כ'ת~
 דם, מוציאה שמכתו בודאי יודע שאין א~"פ מודיס

 ג"כוכדמסיים
 בהשת'ע~

 וכתמים
 תו~

 בש"ך ו~יין ~נין, בכל
 שדבריו ה~ם כקור~, ולא כקנוח ונראה דם ממצאה הסדיןעל ~ מר דכ.ב וא~''ג וסתהת בש~ת שלא מכתתש וסתה בשעתאפילו מיירי וזה דס, מו~יאה ש~כתה יודעת אינה אפילו כ"ז)(ס"ק
 ולא מ~לה לא הקינוח בכאן מ'תמ מקורט, גרע דקינוח בדקדוק,לא

 שבא להסתפק יש גופא דהקינוחמוריד,
 מבע~

 אבר שקינח
 על שממצא שדם מכ''.~ שכתב ובפרטות מכה' בו ויש שלותש~יש
 מ~הת בדס לתלות שיש דפשיטא נדה, מדם משונה מראיתוהסדין

~~~~
 ודאי מו~,ת שום שאל ולא פרישה, עביד ו~ד~תו הואיל
 א"כ ~יראה, ופריש ממנה שבא בדבר, נוקפו לבוהיה

 חושש ואס הזה, ~דבר ועד יודע והלב בדעתו תלוי גתתכ זהדבר
 איזה תשובה קצת עליו יקבל~ל~נפשו

 תעניתי~
 חו~ש היה ~לא ~ל

 ~יה ~אלת בלי ~~שתו מזדקק והיה חלומולדברי
 א~

 היאת טהורה

~~~~~~
 דברים וכמה כמה ~וד בקולמוסי נ~אר

 א~
 הדברים

 לינה מקום בה ילין וצדק באמתהנא~רים
 קגרי~

 ללון
 הלכהתבעמק

 איבר~
 עוד לרבים, תשובה להורות הפנאי מאפס

 מינאי בעי ~שר בשאלות בא וזה ממדברזה
 ממילת~א~

 ט~מא, דב~י
 עתתכ בעלמא, ועיונא ~קידה מפקידה תפקידו מבקש אחדוכל

 ית הקוצרים אחריהלכתי

 לפ"ק ~'רכה ~יליו תיבא המחמיר כל ניסן רת'ח ה' יום המדברפי
 ה~בודה~ ו~ל התורה עלהטרוד

~ו~
 ~~~ו

 ו~~~ י~תת~ ו~~~י~~ ~~~~ ~~"~ ~~ו~~ ~ו~~~~~
ו~י~י י~ת'~ ~~~~~י~ ~~י~ו~ ו~~~ ~''~ ~תת~ ~~ ~~ו~~~~~~

 ~~~ו~ ו~י~~ו~ ~~~ו~
 ~~י~~ת ~~יוו

~~~~ 
 בהגהות י~רים בתומת

 (ד~ ~רית'~
 עת'ג) ריש כ'

 ר'אמר ~ וז~
 יוס~

 דא~רינן והא נ"ב וכו'ת בחלומו נדוהו
 שמעון ר' השיב מורידין, ולא מעלין לא דחלומות דסנהדריןבפ"ב
 כמו צודקין בלתי ואיכא צודקין חלומות דאיכא צמחבר

 כן ואם שד, ידי על וכאן מלאך ידי על כאןשא~~
 מן הוא אס ב~פק הוא חלוסכל

 הצודקי~
 לאו, אם

 בחזקת ממונא ואוקי ספיקא לי' הוה ממונא לגבי הכיומשום
 הכא כי איסורא ולגבי ול"מ, מעלין לא ~מרינן והתםמאריה
 דאפשר הי~א כל מיהו דרבנן, ספיקא דהוה ו~ע"ג לחומרא,אזלינן
 ~וד וכתב רעת תקרא אל טוב מהיות מחמרינן ספק ידילצאת
 התנאי שהיה ואע'תפ הפ~, צריך תנאי על בחלום נדוהואפילו
 אין שאז לקיימו, שבידו לו ברורדבר

 צרי~
 כמו נדרים, הפרת

 ואעפ"י צריך בחלום מיהו תנאי, ~ל נדוי ~בי התוס'שפירשו
 חלוס דאין משום התנאישיקיים

 ב~
 מחמירין ואנו בטלים, דברים

 החלוםת עיקר הוא והנדוי בטלים דברים הוא שה~נאיואומרים

~~~
 וק''ו הפרה צריך שנדוהו, אחר ~ו חלם שאפילו אמר,
 העונש לו גילו שלא נזוף כת'כ שהוא כנראה כיהוא,

 מערה ספרא לרב אקרויה בגמרא כדאמרינן לחבירו, אותווגילו
 ועוד הוהת דנזוף ~ום ~בא אקרוהו ולא רבא כ~יבגדיס
 לו שחלממו חלוס מהן ואחד מתקיימיס חלומות ~' רז~ל~שאמרו
 וה.פללו הצבור ~ל ת~ני~ ש~זרו רבותיו שראו העיד, ו~ודחבירו~
 ואע"~ הקהל,~ כל שית~נו הקהל מן אחד שחלם בשביל צבורתפילת
 התם שאני מיהו ביה, אית מ~שא לאו בחלום נודר אודבנשב~
 עונש שהוא נדוי אבל בעינן, וביטוי דברים, אינם שבלבדדברים

 ~כ"לת טפי, חמיראלקים

ות
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~~ת
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~

~~~~
 פאלין בכפר ממ~ה אירע ל~''ק ת~''ז שבט כ"א ב" ביום
 שנשחטה גסה בבהממה פיהם, בממדינת לנייאריןסמוך

 מיחוש שום בלי וב~דיק.ה בשחי~ה וס~שרה ~ומ~ה, שו~טע"'י
 ממנו ונאכל מבשרה ונמכרכלל,

 ו~~
 לתוך שלה מהשומן נת~רבה

 שייכת הבהמה שהיתה הטבח בא ג" ביום ולמחרת אחר,שומן
 המת אביו אליו בא הבהמה ~מכר אחר לילה, שבאותו ואמרלו

~קי~
 השדרה כי טרפה, היא שהבהמה לו ואמר

 ש~
 נפסקה,

 באו~ו וגם לבדקה, יכולין היו ~לא חתוכה, היתה כברוהבהמה
 פרסה, ריחוק ובמישור בהר הבהמה הלכה שחיטתה קודםלילה
 ממנהת ~נתערב והתערובות הבהמה אותה של דינו השואלושאל

 ~ נח פ" יונתן ~~ת~~~~
 ויק~

 חמרא מן נח ואיתער ~יינו, נח

 עכ''לת וכו' בריה חם דעבד ית ~למא באי~תעו"ויד~

 יהיה ~בד כנען ארור נ~~ שאמר וזה לו, נאמרה דבחלוםהרי
 בסנהדרין רז''ל לד~ת ~''ע ול~אורה ו~ו',לאחי~ו

 (ד~
 ע"א) ל'

 ~חלוס בעל ובא אביו שהניח מעות על ממצטער ~היה הריוז"ל~
 מע~ה היה זה הן, מ"ש ~ל הן פלוני במקום הן כו"כ לוואמר
 דדברי הש"ס אמר דבהדיא הרי ~וכו' למול"מ חלומות דבריואמרו
 מחמת כנען ארור נח אמר והאיך מורידין, ולא מ~לין לאח~לומות

 בריה''ת חם דעבד ""ית ה~לום בעל לו שאמרזה

 רי~~~~~~~
 ועשה הפועל את השוכר במשנה שם מביא ב"ק

 לות שומעין אין שעשית מה טול וא"ל וקש בתבןעמו

 במידי אבל וקש ~בן דוקא ~ בחלום נראה ז"ל מאיר רבינוולמורי
 שומעין בשכרך שעשית מה טול וא"ל ושעורים חי~ים כגוןדאכילה

 של"'ו (םיממן בח'"מו ~יין ~ן~ הלכה ופסקלו,
 בש""~

 דכתב םק''ד)
 מעלין לא חלומות דדברי ק"להש"ך,

 ו~
 מורידיןת

 חסידיו, לכל והדר הוד שבעדר המיוחד ליחידתשובה~~~~~ת
 והאותיות, התיבות את שסופרים סופרים שלקולן

 לא לטפה ט~הובין
 ב~י~לו~ נתחל~

 תהא מה זו טפה ויתיר, חסר
 וה~פהעליה,

 נח~

 לשתים
 ול~

 תיבה בשיטה אחת תיבה קולט.ו
 בס''ת פוטיפרע ~וב ומצאו התיומת נ~לקה כי עוז,ומגדל
 יום מבעוד אכן שהוא השבת ביום נמ~א זה ודבר שי~ין,בשני
 המדינה אב"'ד שם היה מעמד ובאותו לד"ה, התורהנתינת
 פיו אתושאלו

 והור~
 והו~יאו ס''ת, באו~ו ~רות שלא להם

 ככרוכיא שצווח דייקנא מסופרי אחד סופר נמצא ושס אחרת~ס""ת
 זה דבר כי לפסול, ואין כשרות בחזקת תהא בהוויית' והיתהוי~א
 כשרות מחזקת והמו~יא ובתראי, קדמאי בפוסקים נ~צאלא

 ר~יהת להביאעליו

~ת~~~~
 מוסיף ואיסור כולל באיסור ותאסר אסתן צ~ בצידן
 לחוות דוד נשאל ונש~ל עלה, ~וסיף דלא והבוממדי~ה

דעתו
 הדי~

 ויאמר דוד ויען המכשיריןת עם או הפוסלין ~ם מי, עם
 בשמעתתא שקיל ל"ו משקל יהיב מיהב יהיבא כתיבה נעימהאמירה
 נראה דגירסא דשטפא ריהטא לפום דהלכתא, אליבאלאסוקי

~ת

~ ~ ~ ~  ~~~יו~ ~~~~ ו~י~~ 
 ~~י"~ת

 טריפות ~לו פ' חולין בממסכת דגרסינן ~מהאלפסול,
 (ד~

 ס''ד
 החורה מן אסורה שהיא טמאה לביצת מנלן חזקיה א~ר ~~ב)
 היענה בת ו~.יב הי~נה כתיב אלא וכו', היענה בת ו~תשנאמר
 בתרתי ספרא ל~ו ומדפסק תיבות, ל~תי ספרא דפסק הכאושאני
 להו דפסק לעומר כדר את מעתה אלא נינ~ו, שמות ~רי ש"'מתיבות

ספר~
 בשתי התם אמרי נינהו, שמי דתרתי נמי ה~י בתרי

 אפילו הכא אבל להו, פסיק לא שיטין בשני ~ו פסיקתיבות
 בשני ופרש''י הש"סת לשון כאן עד להו, פסק נמי שיטיןבשני
 מדפסיק בהדיא ממו~ח הרי עכ"ל~ מכאן ויענה מכאן בת ~שיטין
 ~הוא דפוטיפר~ ראיה ומכאן נינהו, שמות תרי שיטין בשנילהו

 שיטיןת ב~ני לפסוק דאסור אחדשם

~~~~~
 במסכת להדיא איתא שהרי איריא, לא הא משום אי

 אל בי. הנחלקין, שמות אלו וז"ל~ ה''י) (פ"'הסופרים
 יה ה~ללו יה ידיד אוני ~ן פר~ פוטי פענח צפנת שבע באר אוןבית

 ~"'ל~ נחלקין אין ~ונמר יוסי ר"כו"

~~ת~
 הללו עם בדמיון ~ הוא פו~יפרע דשם ולמד ~א

 ~יה~
 כמו

שנח~
 לד~ פוטיפר~ נחלק כך הללוי'

 במס" ועי"ש ת"ק,
~פ~חים

 ד~
 קי""ז

 ע"א~
 וכסיה הללויה יוחנן א"ר חסדא א"ר

 אמר רבא הן, אחת ומרחביה כסיה אמר רב הן,ת אחתוידידיה
 תיקות מאי, חסדא לרב יה ~חב להו איבעיא בלבדתמרחביה
 ידידיה רב דאמר ת''ש מאי, לרב ידידיה ~ואיב~יא

 נח~

 לשנים
 חזינא רב דאמר ת"ש מאי, לרב הללויה ~ו איבעיא וכו',לפיכך
 גיסא, בחד ויה ~יסא ב~ד הללו בהו דכתיב חביבא דביתילי
 הרבה, בהילולים ~ללוהו הללויה,ת מ~י ריב"ל דאמר דריב""ל,ופליגא
 דבי דב.הילי לפניך שלך הרי עכ''לת ~ו' אדידיה דידיהופלי~א

 ~יטי~, בשני הללויה כתוב היה חייאר'
 א~

 בפוטיפרע, נימא הכי
 שיטין בשני נכתב דאם המפו~, מן סתוםלמדין

 אי~
 לפסול,

 קכ"ט (סי" שמואל בית בס' ועיין ריעו, עליוויגיד
 ד~

 ר''א
 מעשה גדולים וכמה כרב, הלכה דפסק מהרש"ל בשסשמביא ע"~~

 שיטין~ בשני הללויה ופסק מעשה שעשהחייא

~~~~~~
 ובסוכה ע''א) ע''ב (דף דמ~ילה ~'"ק ירושלמי בתלמוד מזו
 וינציא ~בדפוס ע"'ד) ~(דף

 נ''~ ד~
 ~"ב~

 אמר וחורנא יה הללו אמר חד וש~ואל, ~ב יה~ללו ~ וז''ל
 נמחק, ואינו נחלק יה הללו דאמר מאןהללויה,

 אממר ~אן ידעין ולא נח~, ואינו נמחק הללויהדאמר מא~
 חביבי מן שמעית רב דאמר מה מן דא, אמר ומאןדא
 כל את אסי מוחק מאיר ר" של תילים ספר אדם לי יתןאם

 הללויה, אמר דו הוי לקדשו, נתכוון שלא שבוהללויה
 בשם סימון ר' דאמר פלי~ין,דרבנן מיליהו~

~ 
 לשונות בעשרה לוי בן יהושע

 המאושר ~וכו", בניצוח באישור תילים ספר נאמר שבחשל
 והשבח שהשם יההללו שבכול~

 כלולי~
 אזיל דר''ח ופי' עכ''לת בו

 פסחים בבבלי שמוכחכמו לשיטת~
 ד~

 תיבה דהללויה דס""ל הנ""ל,
 ~יוון ולזה נמחק, ואינו נחלק ס""ל ור"ח נח~, ואינו נמחקולכך אח~

 הו~ וכו" חביבי מן שמעית רב ד~מר מה '"מן יר~ושלמי,הש"ס
 אחת, בתיבה הללויה שם כתוב שהיה ר""ל הללויה'", אמרדו

 דאמר פליגין דרבנן מיליהון כו" אני מוחק חייא ר" אמרומשו'"ה
 ושבח, שם שכולל יה הללו וכו" לוי בן יהושע ר' בשם סימוןר'

ת ת ~~~ ~י~~ ~י~~~ ו~~ ~י~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  



~~  

~  

~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~~  ~  

~ ~

 נחלק ~~ו ורב חייא ר' דעת וזהו סמחק דאינו ~בנן ס''לל~ך
 הנ''ל דף בסוכה ד~~ורש מ~ורש, דה~י מארי ליה ושרילשני~ת

 הללויה סבר חייא דר' חזינן פי' הללויה, ~מר דו הויוז"ל~
תיבה

 ~ח~
 ~מרא ממנו ונעלם עכ"לת ס''ל חייא כר' רב ומס~מא

 ~םחיסערו~ה
 הנ'~ ד~

 חייא דר' בתיליס דאמר, דרב אסהדותא
 ערוך מ~למוד ולמד צא מעתה שיטין~ בשני יה הללו ~וב רבחזי'

 הלום וגם נחלקת דהללויה סברי ורב דר"ח ומירושלמי מבבלישבידינו
 ד''ה בתי"ט ה' ~שנה וערבה לולב פרק סוכה במסכתראיתי
 הגמרא עס ~ולק דבירוש~למי דאע""ג וז"ל~ וכו"ת מזבח ולךליה
 שאני הגירסא לפי שתים הללויה אמר רב דידן להגמרא דהאדידן,
 מאיר, דר' תילים על חייא ר' דאמר הא דודאי וכו", בהמחזיק
 רב דהעידוהא

~ 
 אבל הם, חלוקיס עצממו חייא דר' תילים

 ידע דלא כמו חייא, דר' מתהילים רב של עדותו ידע לאהירושלמי
 על אקרא תמה ותמה עכ"לת וכו' דא אמר ומאן דא אמר~אן

 מ~טערים אנוהחילוקים
 א~

 ו~נא השווין, את לחלק רוצה שהוא
 נתכוונו, אחד לדבר רק שניהם שמענא, בילוק ולא ידענא חילוקלא

 שהללויה חייא דר' מעשה על העיד דרב וירושלמי, בבליתלמוד

נ~~

 שיטין~ בשני ונכתב

~מ~~
 קפ''ח בפםקו מהרא"י דבפםקי תברא לא הא משוםאי

 םפיקא מידי וא'"כ כריב''ל, או כרב הלכה אימםופק
 יוסי ר" הלא ובייחוד נחלק, לא או ס~לק הללויה אי נפקאלא

פלי~
 סמכינן ואנן עמו, ני~וקו ור"י הת"ק, ~ל סופרים במסכת

 במס' בתוס' בהדיא כדאיתא דידן ~מרא לגבי סופרים מסכת~ל
 עושיהו~, אבל ~ד"'ה ע"ב) מ" (דףפסחים

 ~ד~ ובמגי~
 ע"ב ל"'א

 ר''חד"ה
 אב~

 חיצונים ספרים על סומכים אנו דברים בכמה ~ וז"ל
 ~לנו, גמראומניחים

 דבפר~
 שחל אב ר"ח אמרינן~ דמגילה בתרא

 קורין אנו ויחל פ' וגם וכו', מ~טירין בשבתלהיות
 בתעניו~

 שלנו,
 שקורין במגילה דתנןאע""ג

 בתעניו~
 סומכים ואנן וברכות הקללות

 מסכתעל
 סופרי~

 אף סופרים כמס' שהלכה הרי עכ''לת
 ר"י לדברי מסכים דידן בתלמודא דאף ובייחוד ~ידן, תלמודאםותר ~הו~

 ורב ריב"ל שהרי נחלקין,שאין
 הל~

 ~עיין כריב"ל
 במגי~

 דף
 דר" כוו~י' בתוד"ה ~"א~"ז

 ~פי~
 ובחולין

 (ד~
 בתוד"ה ע''א) ~"ז

 ביצה ובמסכת יוחנן, דר' ל~בי כריב"ל דהלכה כו' רבאאממר
 וריב"ל דרב וק''ו יוחנן כרי ה~ה ור"י רב מפורש איתא ע''~)ד' (ד~

 דרב ל~בי ק"ו כריב''ל הכה יוחנן ר' ל~בי דמה כריב"ל,דהלכה
דה~ה

 כריב"~
 וא~"ג קפ"ח)ת (סימן מהרא"י בפסקי ועיין

 ~מ"ז שהוציאו מי פרקדריטב''א
 ~"ב~

 יוחנן ור' דריב"ל פוסק
 וכן ם""ד) (סימן בתשובותיו הרשב''א פסק וכן כר''י,ה~ה
 הרמב"םפסק

 ~פ~
 ט'

 מה~
 ~ירושין

 כ"ו~ ה~
 ~שרה אמר בדין

 מסכימים מנין ורוב בנין רוב ~"מ כר"י, נמי פסק וכ''מ ו~נוכתבו
 תוס'לדברי

 שהל~ ~הנ"ל~ דמגי~
 בשיירי ועיין ר'"י, לגבי כריב"ל

כ"~
 כללי ~ני וצייתינהו ע"ד) קנ"ג ~דף התל~וד בכללי א''ח על

 לחיךת נמלצו מה נמר~ות בכללותדכייל

~~~~
 הללויה מאי ריב"ל דאמר אדידיה דידיה פליג דריב"ל
 דהללויה ס''ל יו~נן מדר" מ"מ אחת, בבת ושבח שםשכולל

 ור' ורב הן, א' ומרחביה וידידיה ה~ויה יוחנן ר' דאמר היא,~'
 ברם יוחנן~ כר' הלכהיוחנן

 לכתח~~
 פוטיפרע לכתוב הראוי מן

 תיבו~ בשני ולח~ו א~תבשיטה
 דזהו מפלוגתא נפשיה ~וציא

 שיבורדרך
~ 

 וי"ל ה~דס,
 א~

 בתילים חזי' דרב
 ד~

 הללויה חייא
 מודה מ''מ שיטין,בשני

 דלכתחי~
 להיו~ ~ריך

 אחתת ~שיטה

~~~~
 בתילים דהא ~סול, אין שיטין בב' נ~ב אסבדיעבד
 השבת ביוס ובפרטות ~יטין, בב' היה (נמי חייאדר'

 ריב"ל שהרי הס"ת ב~ך ~סול ~אין גברא, בתקוני לתקןדא"'א
גופיה

 ליה~ מספק~
 מ~כת ובירושלמי אדידיה, דידיה ד~~ליגי ~

 סוכה ומס'מ~ילה
 משמ~

 דתיבת דריב"ל השני דעת עיקר ליה
 ~בהכ"י~ מיליהון מדקאמר ~נים, נחלקהללויה

 מילתא~
 דרבנן

 כו" ושבח שם שכולל הללוי" כו' ריב""ל בשם סימון דא"רפליגי,
 לי" מהדר חייא ר' ובייחוד כריב"ל, הלכה יוחנן ור' ~וריב''לעי''ש,

 דמספקא ומאי כוותיה, דהלכה ואפשר נחלק,ת דהללויהבפלפולא
 ול'ו ליה פשיטא ~ייא לר' לא, או נחלק הללויה אי ~יב''לליי
הכל

 בכרי~
 דמותר שמכריע

 לכתחי~
 שיעין, בשני הללויה ~תוב

 במהרא'"י עיין חייא, כר' הלכה וריב"ל ר"ח דפליגי היכא~וי"ל
 כריב"ל קיי"ל אי כלל ברירה לאו חייא ר' ל~בי אך ~ וז"לבפסקיו
 ~שתוכו',

 וא~
 אצלו דברור כתב, י'"ז) סימן ג' (חלק מהרש"ך

 פליגי לא ור"ח דריב"ל י"ל דידן בנד~ון מ''מ כריב"ל, דהלכהדקיי'"ל
 עיקר~ דריב"'ל ב~רא דלישנא בהא,כלל

~~~
 אף משמע,ת הלין

 דלכתחי~
 אם ואף שיטה בחד לכתוב יש

 להסיהות לו יש לה~יהות שאפשר בחו~ל זה דבראירע
 בו~ לקרות שמותר ביוםת בו לתקנו שא'"א בשבת אירע זהדבר א~נ~

 ראו עיני ויתירות, בחסירות לדקדק התורה כבוד דזהואע''ג
 ~ האחרונה במשנה ע''א) ממ"תט (דף םוטה במס" כדאיתא זר,ולא

משמת
 ר'"~

 התורה כבוד בטל וז"ל~ ופרש"י התורה, כבוד בטל
 כל על לדרוש לבו נותןשהי'

 וקו~ קו~
 יתירות תיבות וכ"ש אות כל של

 גדול תורה כבוד וזו דורש, אני ובת בת כגון יתירות,ואותיות
 דבר בהשאין

 לב~~
 בדקדוקי לדקדק הראוי מן וא''כ עכ"לת

 וריוח פירוד יהיה שלא שלהן וגופן נפש של דקדוקו עדס~ופרים
 לתרופהת ועליהו אל""ף ונפרד הדבקיםבין

~~~
 תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד גדול ~ז"ל אמרו כבר

 ~כדאיתאשבתורה
 במגי~

 ~ דף
 ~"ב, כ' דף וברכות ע"ב,

 היה וכאן נמצא וכאן ע"ב~, ~"א דףובשבת
 יו~

 ביום כנופיא,
 לשמוע וטף ונשים אנשים עלמא כולי דאתו ~ילתא, הזמנה שעשוש"ק
 קבלוה ~אלו סתיס.ה יום התורה, ולכבוד ה.~לה ואל הרנהאל
 פרוש פרושים עליכם קובל והיום ~ורם והיום חורב, מהרהיום
 ואינםמיראה

 מקבלי~
 בקרן מונחת והתורה הפרי~ה, על שכר

 ועידן וזמן המועד ~חות ושלא בשעתה ~צוה וחביבההזוית
 והיתה הואיל ובייחוד מועד, ~עביר ולא ליה, דקביעאועידנא
 דמאי במםכת שאמרו מה חז"ל דברי גדולים ~מה הראשון~שבת
 מאמינו אינו והוא אצלו שיאכל חבירו את המדיר מ''ב)(פ"ד
 על מאמינו שאינו אע"פ הראשונה בשבת עמו אוכל המעשרותעל

 של הראשונה, בשבת הר"ב ופי' כו',ה~~רות
 םעוד~

 נשואין
 שנשאלבחור

 בתו~
 שבע~יים מזוקק בעליל נראה הרי יע"ש, וכו'

 שיש בנתתד מכ"ש ~בל, ס~ק שהוא אע"פ ראשונה בשבתשהקילו
 דברייתאת ליקראלחוש

~~~
 טבחו היתה הרי דיןמן

 טבו~
 מה חזי ופוק מזוג, ויינו

 כ.ובות מם" ריש כדאיתא ישראל בני בתקנות חז"'לשחששו
 הבית בעל שעשה מה שכל זה, בנדוןוכ"ש

~ 
 לכבוד א~לא עשה

 ו~י~ ~~ו~~~ ~~~~~י
 ~י~~ת ~י~ו~ו

 ~~~~י ~~~~~ ו~~
 ~~ו~~יי~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
 והרי ולתעודה, לסעודה ~מוכן והכל תורה, של ואכ~ניאהתורה ~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~

 הש'בח על יברך והוא בצהרים, האנשים יאכלו ואתו ~רוךשלחן
 ולבו שמים ~לאכת במלאכה עמו בעליו לבעליהן, יתנו ו~דולהיקר
 מלך הדרת עם דברוב עליה, תהא מה תורה פירש נוקפויהא

 ספר בקריאת דספרא אמבוהא יחד עם ראשיבהתאסף
 הוי כ~

 וילך אחיו מעל איש בהפרדה פירוש נעשה כך ידי עלמכנפין,
 וביום הבאה, ~בת עד ממתינים היו לא דודאי לאהלו,איש
 (השם)כניסת

 ~השבת~
 דלכו"ע לב"ה, הס'"ת נותן היה לא ודאי

 ומרגועה ~נוחה ויום פנוי יום שהיא התורה ניתנהבשבת
 לכרמו וזה לזיתו פונה זה יהא שלאממלאכה,

 ~ר~
 מזדקר ~די אי'ן

 ראשתבת

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

 ~~'י~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~י'~ ~~~~~~

 לפ''קת רצון עת טבת ל~ודש ימים כ''ח ג'יום

 ~י~ו ~~~~ י~~כ~
 ~~~ו ~~~ו~~ת ~~י~

~~~~ 
 ~י~ו ~~~ו

~~ר
 רו~ ו~~ו~~ מ~י~ ו~~~' ~~~י~

 ~ו~יו~ ~ו~~ י~~~ ~~יו ~'
 ~~~~ו~~ו~י~

 ו~~ס~~ת
~~~ ~~ ~~ 

 ~~~~ת ~~ו~יו
 ~~ו~י ~''~

 י~ו~~~~י ~~~ ~ו~~~~ ~~~ ~~'ת~ ~~~ו~~~~~~ו~
~"'~ 

~~~
 ~ו

 ~ו~ ~~ו~'ת~
 ~~~י~י ~~ור י~י~ ~רו

~~~~~ת~~
 פני ~ר מול האירו תורה של בדעת בפז המסולאות

 עולה ה~און מ"ו שאדוני ראיתי אשר ~ל פניוצהבו
 דבריו שמברר עד הלכה של בעסקתויורד

 בשב~
 חקירות

 התשובה שאלת של בתראבמהדורא ודרישו~
 בנוני"'~

 בנסו~, ויהי ~ל הפוכין
 וזקפה דיקלא רמי אשר מטרין ועיקר קמא, מהדורא אתי איןכי

 הרו ועוקר יס~ודוובנה
 וחריפות בסברא בזו זו וטוחנן הרי~

 ק~"ו (דף בשבת דאיתא הא על נאה, שיחה השי~ה לאמתויורד
 ~~וממפלפל סיממניות לה עשה זו פר~ה הארוןי בנסוע ויהיע'"ב)

 דבריו עלשם
~ 

 ~ ו~סיים

ו~~~~~
 כנפים בעל ה~דול הנשר אחרי יבא ממי ל~עשה הלכה
 מקום, ב~ל כמותו שהלכה עמו ה" אשר הנוצהארך

 ובתרא, קמא במהדורא כרבי דהלכה ולמעשה הלכה הכריעואשר
בחריפות

 דו~
 ימצאנה, מי עמוק עמוק ~מוקים, מבארות מים

 ו~ה ~הרה, בלי מערה מי מימי כמוני, אשר איש יעננהומה
 ה~און מ""ו אדוני דיבר לא אשר אדבר ומה ידע לא אשראדע

 תסמכנית ~נותנותו רק הגולה, בני כל שלרבן

 ~~~~ו~~~י
 ~'ת~

 ~ני~ו
 ~~''~ ~י~ ~~''ר~ו וו~~~

 יי~~~ ~~~וו ~' ~~ו

ת ~

~ ~ ~ ~  ~ו~ ~~~~ ~~ו'ת~ ~~~ ~~י~ו ~~~י ~~ ~יי~ ~י~~ ז~~ 
 מ~י~מ~יי~תת~

 ~ית~ ~~~~ יתת~~
 ~~סי~ ~~~ ~~~ו~~ ו~י~ ~~~תת~~ת

 ~~ת

 ~'ו~י~ו
 ~~~~~ ~ו~

ת ~ ~ ~ ~  

 ~י~~ ~~י~ו ~י~~~ ~~~~~ ~~יו~י ~~~ ו~~~
 ~~~~ות~~

 ~' יו~ ~~~~~~~~~
 ~~~ ~ת'~

 ~~~וות ~~י~~י
 ~~י~ ו~י~ו~~

 ו~~~~~~ ~~י~ו~~ ו~~ר~ו~~~י'
 ~~י~ו~~ת

~~~ 
 ו~י~י ו~~~'

 ~ ~~י~ו~ ~~~י~ ~~ ~~י~ ו~~~ ~~י~ת ~~י~~~י~~

~~~
 כבר ע''ב), י''ד (דף בר''ה דאיתא סימניות בענין מ'"ש
 פליגי לא דלמא פלו~תתן, טעם ~ל~דרוש יוכל דמי מידי קשיאלא הכי ובלאו לך~ כידוע הראשונה בתשובה לפני כתובההיא

 י''ל או בידםת כך ומסורת עמם ונימוקם ד~עמם דאפשרבהא,
 הממפורשת מן סתוםדילמוד

ו~~~
 דב''מ בפ"'ק הרא'"ש דברי בסתירת

~ 
 סיממן ע''ד ב' דף

ט''ו~

 לא
 קש~

 כתב לא הרא''ש ד~לא ממידי,
 הטעם ש~

 כיון הטעם, עיקר אלא רש~''~, אביו נ~ד כרבי דה~לכה~משוס
 ~ו לקייסמו ~ריך ש~תבו בשטר ממודה אי הוא, ~לונ~ייהודעיקר
 בכתובות נתבאר זו ופלו~תאלא,

 י'"~ ד~ ~
 ע"'א
~ 

 דר"'מ פלו~תא
 לקיימו, דצריך כרבי לחכמיס וס"'לוחכמים,

 וג~
 דהלכתא נ~מן רב

 משו''ה הכי ם'"ל בדינאכוותיה

 פסק~ו~
 כוותייהות והרא"ש הרי''ף

 א')~ אות פ''ב סימן (ריש בב"י ב~חו"מ להדיא מבוארוכן
 ~ב''ב דבש''ס עיון, מ~ום ק~ת שוש ראיתיוא~ב

 שמגיה שם בתהרש''א עיין אך להא, רבי, בשם ינאי ר' אמרכתוב ~'ב~ קנ''~ ד~
 דמצי~את דפ''קכהאי

~~~~
 רבי פליג לא ~דבממון ביבמות הרא'"ש דברי ביישוב ממ"ש
 הוי זימני דבתל.א נתיוםובר

 חזקה~
 שפיר זה שדבר אף

לייש~
 ~יבמות התו~" על נד כ~מו נצבה הקושיא עדיין מ''מ כך,

 ד''ה ע"א ס''הדף

 נישאת~
 לא דבממון כתבו דאיך והרא'"ש,

 והנה ~יוןת וצריך דפליגי, מבואר בגמרא והא~ליגי
 פלי~ת בעסק העברו חדשים איזה זה שכתב מהגם

 כתובה היא אשר בתשובה ת'"ש ~י בשבת,ת ב~לים במיהכתיבה
 ~יניך תחזנה כאשר נכון, על הכל מיושב ~ באריכות בכאן~ני
 העולםת מאדון שלום בשים ואצא מדרשי, לבית ל~לום בבואיאי''ה

 ~ו~~~יי~ ~~~~ ~ו~כ''~
 י~"'~ ~~~~ ~''~~ונ~

 כי דכתיב לא או אחריו ~דר מחויב אי הקן, שלוח~~~~ת
 קמ''ב ~דף חולין מס" מסוף ~וכיח ישיקראת

 ~דף קידושיןובמס' ע''א~
 ל"~

 ~'ב~
 לבירה ~לה אביו לו שאמר הרי ~

 כיבוד מצות לקיים גוזלות, ליוהבא
 ושלו~

 נפל ובחזרתו הקן,
ומת

 הי~
 וכו'ת זה ~ל ימיו אריכות

 ו~
 ובחזרתו נקט למה לדקדק

 ומת,נפל
 ה~

 היה דהלא מוכח, היה נמי בעלייתו מת היה אם
 דאינו ~ו~ח אלא אחריה, ~דר דמ~ויב במצוה~וסק

 נקט לכך במצוה, מתעסק הוי לא בעלייתו היה אם וא''כלהדר, מ~וי~
 ומתת נפלובחזרתו

ת ~

~ ~ ~ ~ ~  

 מ~י~מ ~יי~ ~ו~~ ~~~ ~י~ ~~ני~ו
 ~ת~

ת ~ייו ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~''~~ת~י~~

ת ~

~ ~  

 ~~ו
 ~ו~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~

"~ 
~~~ת

 ~~~ת ~~~~~~"~ ~~~ת'י ~~ו~ ו~ו~
 ~~~ו~ ~~~~ ו~~~~

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



~~  ~  

~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~  

~~  ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

 ד~עשהי''ל
 שהי~

 "ר' שם בג~רא וכד~סיק היה, כך
 ועיין חזי''ת מעשהיעקב

 בסו~
 דרך ממסכת

ו~וכח ~זו~א~ אר~
~~ 

 ב~ס' ה~מרא וז"ל ~חריה, להדר מחויב דאינו
 שבתורה מצות שכל השלוסת הוא ~דול ~זקיה אמר ~ ה~לוםפרק ד"~

 ~שמות תראה כי בהןכתוב
 כג~

 תפגע כי
 ~שם~

 ~דברים י~רא כי

~~
 לעשו~ה, זקוק אתה לידך המצוה כשבאה ~שם~, תבנה כי
 ב~לוםאבל

~~ 
 ~תהלים ורדפהו שלום בקש בו כתיב

 ל''ד~
 בקשהו

 ~ ~~נינו ממקום ורדפהוממקומך
 ב~קום~

 הש''ס מדקא~ר אחרת
 משמע ~שות, ~ו~זקוק ~צווה אתה לידך מ~וה כשבאכשיקרא

 ~י ~מצוה אחר ~דר ממחויבשאינו

~~~~~~
~~~~ 

~  

 מה אמ.~דברי~ו~~
 אחת שעה שהיא ב''לון~שטיין'' שאיר~

~ק"ק
 קאבילענ~

 יוזבל הר''ר של בתו אשה ש~ה מתה
 ובאותו סיוןת בחודש לפ''ק תנ''א בשנתלון~שטיין

~ 
 שקברו

 ~ם ~שה ~הר''ר שנקרא אחד ~לממד ג''כ אותה מלוהאותה
 ודברו קברה, א~ל אותה, שקברו ~חר שם והת~ה~הותלמידו,
 אמת, ~ ~ווח שהיה קול שומעים והיויחד,

 ותיכ~
 נאחזים היו

פחד
 ובה~

 ש~עתס לא רבי, ~ לרבו התלמיד אמר ותכף זה, מחמת
 ג''כ, שמעתי רבו~ לו וה~יב "א~ת~, אומר שהיה הקולאת
 ממסוכן מת ש~ל קולו את כששו~עיס ש~עתי ~ לרבו התלמידוא~ר
 וא~ר ב~יהם, אל הקבר מן הלכו ותיכף שנה, באותו למותהוא
 לזו. ממשוה ~או~ה זה ממדבר ת~בר שלא השממר לתלמידו,הרבי

 כסליו ובחודששפתים,
 ~שה ר' מת תנ''ב ש~~

 וכשבא ב''הדימיר''~ טיף משה ר' אביו אל התלמיד נסע רבו~שמת ותכ~ הנ''~
 הוא למה חורגו, אמו ושאלה גדו~ל, ב~צבון עצוב היה אביואל
 בת~חומים, לו אמרה ש~תת רבו ~חמת והשיב כך, כלעצוב

 תנחו~ין דברי ע~ו ודברה מת, ג''כ רבינו ו~שה היה, זקןהוא ה~
 בדרך לו וא~רה כבראשונהת ע~וב היה ואעפ"כ ~ב~יו~ות~ יוס~ידי
 כפשו~ו, אינו זה דבר הלא כ~כ, ע~וב אתה למה לי א~וררוגז,
 שו~עים שהיו ממחמת שנה בא~ותו למות ~וכרח הואוהשיב,
 שנהת באותו ג"כ ימות והוא מת כבר ורבו מת, שלקולו

~~~~~~~
 רצתה כך

 שדברת הרעים הד~רים ממחממת אותו להכו~
 הנער על בא רבו ממיתת לאחר שבועות שלשהוכשבא

 ''הוי'ט~ן'' אשכנז בלשון שנקרא ח~יותהזה
 ו~

 על ממוטל היה

ת ~

 מ~י~מ ~ו~י ~יתת~ ~יי~
 'ת~~' ~~~~ ~~~~

 י~ו~~י~ ~~~ו~
~~~

 י'
~''~ 

ת ת ת ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~י~~ ~י~~ ~~~~~~ ~~~י~~~ ~~~ ~''~
 ו~ו'ת ~~~ ~~ו~ ~~''~~יי~

 ~~וו~ ~~~ ~~~ו~ ~~י~ ~''~
 ~~ו

~~ו ~~ו~ ~~ו~
 ו~~~י~

ת ~ ~ ~ ~  

 ~~' ~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ו~יי~
 ~~~נ~ י~ו~ת'~

 ~ו~ ~~~~~~
'~ 

~~~~~ 
~י~~~ת ~~י~~ ~~~ ~ו~~ ~~י~~ ~~י~י~ ~~~~ו ~~ו

 ~~ ~ו~~ ~~ ~~~ ~''~
 ו~י~ו

 ~~~ ~י~ ~~~י ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~
 ~ו~~ ~י~~ ~~~~י~~~'

 ~~ו
 ~~ו~~ ~''~ ~~ ~~ו~~

 ~~יו
~~~~ 

 ~יי~ו
 ו~~~יוו ~''~ת ו~~~י~' ~~~ ~~~~~

 ~~י' ~יו~~ ~~~''~
~~~~, ~~י~ ר~''~~

 ~~ו~ ~~~~
 ~ות

 ~ו~~ ~~~
 ~~~י~ת

 ו~~~
 ו~~ ~~~ ~~י~וד ~~'

 ~~, ~~~~~~י~
~~~ 

ת ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ ~י~ו~ ~י''~~ ~~~~ ~~~~ ~~~יוו ~~~ו~י~י
 ~~ייות

 ~י קנדיל צוקר לרפואתו אוכל היה רק חולים כשאר~טתו
 הכנסת לבית הולך היה שבת בליל ראייהת והא כלל, ~ולההיה ל~

 ממשונה, ממיתה ממת ~י~ה ו~אותו השול~ן, על אוכל היהואח"כ
 ותכף לישוןת לממשכבועלה

 ק~
 א.ה למה , אביו לו אממר סמ~~~ות

 שבא עד חולשות, ~ח~ת ולישון לשכב יכול אינני לו, והשיבקםת
 שני למעלה שהיה הכבוד לבית לילך רוצה היה לילה,בחצות
 היה שהוא מת,ת סולם ובאותו ''שטאפלין'', בל''א שנקראםולמות

כ~
 רבו~ ש~ת אחר י~ים

 באתי י~ים בשבעה דהיינו ~שה מהור"ר אביו שלאבלו~~~מ~
 שספרה אותו, ~~חמין היו ~אשר ושמ~י שס,~יתו

 וגס הנ''ל, ה~עשה למנח~ים הנ''ל משה ~הור"ר שלאשתו
 ג''כת הנ''ל ~עשה ש~עתיבלון~ש~יין

 ו~
 ויראו יש~עו העם

 לנ~~~ הממות בלע הממת, שנקבר לאחר קבר אצל יעכבו ולא יעמדוו~א

~~~~~
 ל~צוה ה~קדי~ין זריזין הנך ~נהגי דקא תורה ישראל של

ו~תאספי~
 גו~לי בני חסדים גו~לי וחבורות אגודות

 מתעסקין שאין טמיא, בי' כשחופרין אמת, של בחסדחסדים
 וזה נכנס זה זה, אחר בזה רק א' בפעם אדם בני שניבחפירה
 אםיוצא,

~ 
 וסעד ס~ך לו אין זה דבר ~כאורה הדחק, בשעת

 בעלמאת ~נהגא רקבדחז''ל

 דתניסן מ~א דבר ועיקר םעד לו יש זה דדבר סראה~~י
 ~ממכו~

ד~
 י''ד ~ברכות ע''ב) ט'

 ע''ב~
 כוך החופר והתניא ~ וז''ל

 ומן ממק''ש פטור בקברל~ת
 התפ~

 מצוות ומכל התפילין ו~ן
 ק''ש ז~ן הגיע בתורה,האמורות

 עו~
 תפילין ו~ניח ידיו ונוטל

 הא חייב, וםיפא פטור א~ר רישא קשיא, גופא הא ק''ש,וקורא
 שנים אם וה"ק בתרי םיפא ופרש''י בחדת ורישא בתרי סיפא~ק
 שקרא זה חופר ואח''כ ק'~, קורא והב' בחפירה עוסק הא'הם

וחבירו
 עו~

 אחד החופר אם קשה דכאורה ~'כת ק''שת וקורא
 פטורהוא

~''~ 
 הם שנים אם גם א''כ ב~וה, דעוםק ~שום

 ~~ק"ש, ~כ''ש) (~ום פטוריסיהיו
 ~שוס~

 קא דתרוויי~ו
 פטור במצוה העוסק בא~רס רבנן פלוג לא דהא ב~צוה,~תע~קי
 וד~י אלא בממ~והת העוסקים לרבים העוסק י~יד ביןמהמ~וה
כששניהם

 יכולי~
 הם ב~~ת אז כאחד בממצוה ל~ת~סק

 ממתעסקין דאין ~בנן להו קים הקבר חפירת גבי ואולם~ק''ש, פטורי~
 א''כ כאחד,שניהם

 ע''~
 איסו השני בקבר ~ופר ש~אחד בשעה

 בק''~ת חייב ולכך הוא, במצוותעוסק

 כדמ~ינו אזוגות רבנן דקפדי הוא כךחכ~ים~~~ת
 השד שם כי ט~יא בבי ובייחוד סכנתא, מפני ~ממקומות בהרב~

 ונש~ה בנפש ~תדבק ורוצים~ויין

 ח~
 יהיו ל~ען ~מעל אלקי

 אם ואמרו, בדבריהם נזהרו חכמים וכ"כ בקדושה, אחי~ה~ם
 יתעסקו לא דשנים ~ורות בק''ש, חייביס המתעסקים הםשנים

 הקודשת אל יקרב לא ואז מזוגות זהיר להיות כדיכאחד,

ת  ו~~~''~ ~''~~ ~~~~ ~~~י~~
ת ~ ~  ~~''י 

 ~~~~~~ ו~~''~ ~~~~ ~''~
 ~~ו~~ ~~ו~ ~~~~~

ת ~ ~ ~ ~ ~  



 ~~~י~ת יו~~ ~~ ~י~וי~~~
 ~~ו~ ~~~~ ~~ו~ ~'ת~ ~רו~ ~~~

~~~~~~ ~~~ 
 ~~י~ת ~י ~רו~ו ~~י~ ~י~י ~~~וי

 ~~ו~י ~''~
 ~~~י~~ ו~~ת"~ ~ות'~ ~''~ ~~~ ו~~ו~~~ ~נ~ו~ ~~~~~ו~~י
 י~"תו, י~~~ ~ו~~ת'~ ~''~~~~~~~

 ית"~ רתת~

~~~
 מגולה בתוכחה באתי עתה אמנם התלם, ע''פ מענה בפי

ואהב~
 בי~ד י~ב שבות בחיבורו ראיתי אשר יען מוסתרת,

 פ''ה) שאלה(ח''א
 שמחלי~

 גדולה קולא להקל בדעתו כ"ת ~לו
 בחיבורו טמא הוא שכבר כיון נראה וז""ל~ אהל, טומאתבעניין

לאר~
 טומאות בשאר לכתחילה אפי' עצמו ול~מא לחזור מותר העמים

 בחו"ל לכהן דמותר וברור פשוט נ''ל היה לכן וכו', דדבריהםאהל
 בטומאה ~מא הוא שכבר ~יון דדבריהם, ~ומאות בכל ע~מולטמא
 בחיבורודרבנן

 לאר~
 אומר כהן אותו אם וכ''ש וכו', העמים

 דמותר כןית לומר אוחו ומלמדין וכה""~, תורה ללמודשרו~ה
 עכ~ל~ עניןבכל

 גדו~~~~~~
 בתלמוד ערוכה גסמרא נגד זה דין הא הלא בעיני,~

 מהו ~ן וז"'ל~ ~ בד"'א) י"ב (דף ברכות מס"ירושלמי
 רבי התורה, לכבוד כהן שיטמא מהו וכו', רבו לכבוד~יטנמא
 כלום, א~ל לא ליה דנפק מאן סמיתא ועאל מתני יתיב הוהיוסי
 בר חייא דר" בריה נחמייה ר' כלוםת א"ל לא ליה דיתיבומאן
 לא אבא אמר ~ היה) כהן אבא בר חייא ר" ~ המ~רש (פי"אבא
 דקי~רין כפיתי' המפרש~ (פי' דקיסרין כפיתי' תחות עברהוה
 הואאהל

 ומ~
 לילך ~די עובר היה ולא שם קבור

 לבה""מ~
 רבי ~

 רתאממי
 ~זקי~

 באילין ~מ~יילין הוו א~א בר י~קב ורת ~הן ורת

פל~יות~
 טהרה ~למקום הגיעו כהן, ר' ופירש לכיפה הגיעו דצפורי,

 דבאיש משום אי וכו' ע~קין ב~אי א""ל אצלן,וחזר
 ל~

 ד~ריש
 עכ'"לת ידעין לא ~ייסן דהוה ~שום ואי ידעין לא לת''תשמטמא

~~~~
 להקשות אין ציפורי ומעשה יוסי דר" מעשה מהאי ודאי
 אפילו לכנוס שמותר הלת'ל שתיקה זו מה יוסידלר'
 דציפורי וב~שה ליפרוש, שלא ומכ~ש תורה ללמוד כדילכתחילה
 מו~ר דהלא דפריש, ~שוס דבאיש וודאי להו מספקאקא
 תברא, לא הא משוס אי מכ''תת מ~ש ~י ת"ת בשביל (של)למ~מאו
 בציפורי והיה א''י היה סמי דר''י מעשה א''י, היהדציפורי

 סוכה במס~תכדאיתא
 (ד~

 ע''שי ע""ב) ~''ז

~~~~
 הת"א) ~~א ו" ~דף דברים אלו ~" דמאי בממ~כתו~יין ~ הגליון על ~נ''ב דקיסרין ממעשה קשיא הא קשיאאי

 דבילתא בהדא נהיגין וחמיתון לקי~רין אזלית מנא א"ר ~וז"ל
 ב''ר יצחק לרבי שאלית ח~י הוא קיסרין המפרש ופי'שוריית
 חכם, שם כך זוגא שוריית מיא דחמא כל דקיסרין זוגא בשםאליעזר
 נחמיה ר' העיד ואפ~ה ח''ל קי~רין דהא עכ~ל~ת המפרש,פי'
 .ח. עובר היה ולא כהן היה שהוא אבא בר ~ייא ר" ~ביועל

 תורהת ללמוד הולך שהיה אף דקיסריןכפיתי'

 ~~~י~ו~י
 ~~~ ~~~ ~י ~~~~ ~י~ ווי~~י~ ~~~ו~

 ו'
 ~ת'~~ ~~~

 ~~~~ת י~~ו~~~ו~

~~~ 
~~~ 

ת ~ ~ ~ ~  

תשיבני
 ה~

 כ~ז (דף בסוכה כדמשמע א"י היה קיסרין
 בסוכתו העליון בגליל ששבת אליעזר בר' מעשה וז''ל~~~ב)
 ואמרי בקיסרי, אלעי ברבייוחנן

~ 
 חמה והגיע בקסריון,

 א"י, היה העליון וגליל וכו'לסוכה
 וא~

 בת''י היא ערוכה ג~רא גם
 ג' פרקדדמאי

 ג'~ ~ה~
 רבי בי יוסי ר" לי שלח רשב''ג אמר

 שהוא דברים, ג' בו ולמדתי מקיסרין בידי בא זה לי ואמראתרוג
 וכו',ודאי

 פירו~
 בע"ז התוס' ~פי' ודאי, קסרין שפירות

 (ד~
נ"~

 ע""א~

 שלא ידוע שהוא בצר ד''ה
 עשרו~

 דקיסרין משמע א"כ
 משו""ה וי"ל א"י~הוא

 פיר~
 דשים אינו זה אבא, בר חייא ר'

 חולין בתוס' ורעיונךעיניך
 (ד~

 רבי והתיר בד''ה ע""ב) ו'
 דבימי ועו~לה ח"ל, או א''י קיסרין אי תוס' דמפלפל שאן, ביתאת
 א"'י, בחזקת אותה מ~זיקים והיו קי~רין הותרה לא עדיין יוסיר'
אך

 אח'"~
 והלא ופריך וז"ל~ שם בתוס' כדאיתא ח''ל שהיה סתברר

 בקיסרין אלא מא"י, אותם מביאין שאין המותרים מפירותאתרוג
 ולא בהודעה בח~ל וודאי לשלוח דמותר רבנן ומודו גדלעצמה
 קיסריןת התיר דר" בתוס" ע"ש ואף וכו', בא"י בטבל אלאנח~ו
 נמותר בח""ל ~ת"ד ואי ח'ת~ל, הוא דקיסרין בתו~ת ממפורש בהדיאהרי
 ~בר לא למה ממכ''ת, דע. שעלה כמו לכתחילה למ~ממאלכהן
 תורהת ללמוד הולך דהיה דקיסרין כפיתא תחות ב''א חיואר"

~ד~~
 מזרח ~ וזת'ל ~') משנה י''ח (פרק דאהלות ממתני' תשיבני
 שדינו לכאורה משמע וא"כ קברות, קיסרין ומערבקיסרין

 נ"'~ ~אי וא''כ גושא ~ל גזרו הא כח''ל ס"ד דאיכא''י,
 שהוא

 משום אי בה"'ק~שם
 ה~

 דין קיסרין לך אימא דבאסמת תברא, לא
 הא לך קשיא ואיח''ל

 כו~
 ~" משנה י"ח (בפ' עיין ~מאה,

 העמים מדור ואין ~ וז'"ל ~ה דוגמא שמקשה שם בר''שדאהלות)
 (כ~יב) ~פרסובית

 ןו~שה~
 וממה עממאה כולה הא

 שיי~
 בה

 ומעשרות תרומות דאיכא משום גזור בא"י דדוקא וכו', הכילמיתני
 את"ל וז", ג" הזאה לענין מינה נפקא עוד ~וכו', גזרו לא בח""לאבל

דטומאה
 דאר~

 בנזיר היא ~זאה) דבעיא הזאה, בעי לא העמיס
פרק

 כ''~
 ע''שת וכוי

 א''~
 שהיה אף קיסרין גבי נא~ר אם כאן אף

 וז', ג' הזאה ב~י לא מתתמ גושה, על שגזרו ~ומאה והיהבח"~ל

משא''~
 אז וודאי קברות היו שם קיסרין ומערב קיסרין מזרח

 ~םת שהלך מי וז' ג' הזאה ~ריך~יה

~~~~~
 בנזיר דאיתא מהא לזה ברורה וראיה ~ וז"ל מכ''ת שמביא
 דאורייתא ב~ומאה דאפילו ~""ב) מ""ב (דף מיניםפ"ג

 כו', לא~רים ~ם לטמא מו.ר במתו מתעסק שהכהן~עוד
 ספיקא למכ'"ת דפשוט מה עכ"'ל~ הכי דאמרינן דדבריהםבטומאה וכ"~

 טמא שהיה בנזיר ה~ס דודאי פריכא, הוא והק"ו לי, ~פקאקא
 לטממא כהיתר לו נעשה ממש'תה דאורייתאבטוממאה

 ג~
 לאחרים,

 דדבריהם בטומאה בנ''ד ה~אמשא"כ
 אסו~

 דודאי לאחרים, לטמא
 מקילין אנו אין מ~פיקא אבל דרבנן, ~ומאה מחמרינןמספיקא
 ד~ומאת לכתחילה, ~מא לוו~תיר

 ~ר~ חו~
 ספק מכח הוא

 בתוד"'ה ע"'ב) נ'"ד (דף בנזיר~דאיתא
 אר~

 ש~אהיל כמי גזרו גושא ~ל המאהיל דוקא גושא משום דלמאאו ~ וז"ל וכו', ה~מים
 בח""ל שנהרגו ישראל רוב מתי מפני או מבול, מתי מפני המתעל
 וכי וא"כ טומאה, ספק משום חי'ל גוש על שגזרו הרי עכ''לתוכוי
 ב~ומאה ו~לזל להקל מ~שה נ~ה ומט~אינן מדמין שאנומפני

 לאדאורוי~א,
 ע~

 ד~תי חו~רא וזהו ~~ולם אדם דעת על
 קולאת~די

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~~מ~ 
~~~~~~

 פסחים מס' בגמרא מצינו מזו
 (ד~

 המו~א ע''ב) פ"א

מ~
 משובר אבל שלס, שמצאו בד'"א כו' לר~בו מושכב

ומפור~
 בין שמא טהור

 הפרקי~
 הרי ~ברת

 א~
 הזה שבמקום

 ו~ספיקא עבר הפרקים בין שמא אמרינן מ~מ בוודאי, המתנקבר
 והרוגי מבול מתי משום שהוא ח"ל ב~ומאת מכ''ש א"כ ספקא,לא
 ~תיר הדעת מן מוקצה וא"כ ספק, משוס רק שהוא ש~שוטנ"נ

 כל הלא ספק, בטוממאת נטממא וכבר הואיל בח"ל וודאיטומאת
 עיקרת כל זה לדבר מקום ~אין בשכלו ישפוט צדק מאזני שבידומי

 בח"לללמוד דרבנן אהל ~קלב~ומאת באנו אס אמנם ה~ליון, על~נ"ב
 כלאים מסכת ירושלמי מדברי ראיה ~ביא ישתורהתת

 ד~
 כ''ב

~פ''~ה"א~
 במת מדקדקין אין תני וז"ל~

 ו~
 בביהמד"'ר, בכלאים

 אממר לא דנפק מאן מיתא, תמן והוה ומתני יתיב הוה יוסיר'
 מת אירע אם המפרש, ופירש כלוםי אמר לא די~יב ומאן~לוס

 בשביל מלימוד שיפסיקו לכהנים ~ודיעו מדקדקיס איןבבה'"מ
 אם ה~ת באהל ~יות דמותר ופשוט ברור הרי ו~ו'ת ויצאוהמת

 לצאתת צריך ואין הכהן בתורהעו~ק

~מ~~~
 מקומות בכמה בבלי בתלמוד

 ממטמא כהן שאין משמ~
 רק תור~, ללמוד אף דאורייתא אהל בטו~אתעצמו

 שאין פירכא,~ דדינא מעיקרו עוקר החכם ~ם דרבנןת אהלבטומאת
 נשתנה הפירוש דבהשתנות ~~יר, מהירושלמי גם ראיה~ביא
 ברורין אינם ה~רש דברי ~ הירושלמי הגליון על ~ונם דזההדין,
 מונעים אין בבה"מ" ב~לאים ולא במת מדקדקין ''איןדה"פ
 שלו שו"ת ~ אלקושי בספר בהדיא מצאתי וכן ~ורהת מללמודבו
 ב~ת מדקדקין אין ~ וז''ל ק''ן)(סי'

 ו~
 פירוש בבה"'~, בכלאים

 וא"כ עכ"לת תורה דברי מלדבר בו מונעין אין בבה""מ מתאם
 ראיהאין

 בטומאת כהנים מודיעים ~אין הנ""ל מהירושלמי ברו~
 דאורייתאת המתאהל

~~~~~
 שמפרש מצאתי ל"ד) ~דף ~~רמב"ן הא~ם תורת בםפר

 המת אטומאת שקאיהירושלמי
 ו~

 וז"'ל האלקושי כדעת

 עליו מדקד~ין אין בבה""מ, ובכלאים במת מדקדקין איןשם~
 בבה"ממ יושב היה כהן אם וכן זה, ~ו דוחה שת"תלהפרישו
 ומותר לצאת אותו מצריכין אין עליו, ~אהלת המת מןוטומאה
 הוה יוסי דר' דכלאים, עובדין תרין ומייתי ד"ת, מ~וםלהטמא
 לשם, נכנם שלו שאהל מת שלו בשכונה שם והיה לתלמידיוממתני
 ודחה שישב ומי ~ום, אמר לא הכהנים מתלמידים שיצאומי

 ומביא כלום,ת אמר לא ת"ת בשבילטומאה
 עו~

 מתלמוד ראיה
 תדחה ~לא ~שמע דילן ובגמרא שם ומסייס יע''ש, דברכותירושלמי
 דאורייתא ~ומאה אבל הפרס ובית ח"ל אלא ת"ת משוםטומאה

 הנ''ב~~ ~"כ לדבריית און שמצאתי והנאני עכ"לתלא

~~~~
 מה וז""ל~ התוםפתא על מתמיה שמכ''ת מהתמי' נ~לטנו
 בח"ל עכו"ם מדורת דאין דאהלות ב~וספתאדאיתא

 העכו""ם ממדור יותר טמא ~ופא ח"ל והרי מאד, תמוהלכאורה

עכ"~
 וכתבתי נמחקה, שלמה שורה ~כאן חזינא ~א גברא ובאמת

לפי
 השערתי~

 התוספתא של פירו~ו דהרי ~זינא, קא לא ותיובתא

~ת

~ ~ ~ ~  ~~~ ~תת~ י~~~ 
 ~ת ~~ית ~~~י~ ~~~וו ~~~ ~~י

 ~~~י~
 ~~~ ~~~~~~ ~~י ~~~ו~~ת ~~~~~~

 ~~ת

~ ~  

 ספיקא ומידי אחד בדימוס דשניהם ר"ל, בח"ל, העכו"ם מדורדאין
 נמי מותר ב~""ל לדור ~הן כהיתר ונעשה והואילנפקא,

לכנו~
 קבר שיש לן ברור אי משא''כ הם, דשקולים ה~ו''םת למדור

 משא''כ וז', ג' צריך שם דההולך ביניהם, גדול חילוק ישוודאי,
 שהרגיש כו' דאהלות י'"ח בפרק מצאתישוב וז"ל~ כתב מכ"'ת ואף דאהלותת במ"ט במהר"ש שם כ~'שבח''ל

 ומתר~
 כמ""ש ג"כ

 ~דולה תממיה מכת'תת כמ''ש כווסתו א~ל בלשון שקיצר אלאמכ"ת
 דאורייתא זייני אם זה, דבר מכ""ת דעת על עלה איךבעיני,
 היה, וכאן נמצא כאן ספרו האעליו

 ש~
 על עלה

 דע~
 מהר''ש

 מכ"תת כמ'תשממעולם

~~~
 הרמבת"ם דברי ~שה שמכ''ת ראיתי רואי אחרי הלום

 אכן ~ וז"ל~דדי
 הרמב"~

 פםק מערבין בכל פרק בפה"מ
 ו') (בפרק וכ"פ א~ל הוה דלא~'

 מה~
 (י"א ופרק עירובין,

מ~
 הנכנס וז''ל~ ה') דין מת טומאת

 לאר~
 בשידה ה~מיס

 וכו" ומגדולתיבה
 שאה~

 מהל' (ה' ובפרק אהל, קרוי אינו זרוק
 תיבה לשידה שנכנס או ~ כ' ו') דין אבל מהל' ובפ''ג י''ח, דיןנזירות
 כא" באין וביאה טומאה שהרי השידה גג עליו ופר~ ח~ירו ובאומ~דל
 הרי עכ"לת י~מא לא ומשום יבוא לא ~שום ~ שתים לוקה זההרי
 שמתסי נפשי יד~תי לא העיון וא~ר עכ"'לת סתורים הרמב''םדברי
 ו' (בפרק ~פורש הרמב''םכאשר

 מה~
 הל" ~ירובין

 י"ז~
 הנותן ~

 אסור הקברות שבית לפי ~ירוב אינו הקברות,~ בביתעירובו
 נהנה זה הרי קניה, אחר שם הערוב בקיום שרו~ה וכ~יוןבהנאה,

 אינו הרמב''ם הכי ומשום לישראל, אפילו אסור ובאמת ~"לתבו
 ~או"ק מיימונית בהגהות כתב כאשר כהן,מזכיר

 ד'~
 והנה וז''ל~

לד~
 דפליגי ב~מרא כדמוכח עירוב עירובו אין לישראל אפי' המחבר

 בכהן, ~לגי דקא והא לישראל, אפילו ואסרירבנן
 להודיע~

 כחו
 מערבין בכל בפ' מהרמב"ם בפה"מ וגם עכ""לת כדפירשודר"י
 הנחת חכמים אסרו לבדו הכהן ~ל לאו כי וז"'ל~ בהדיאממפרש
 על אלא בבה"קהערוב

 ישר~
 ע~""לת ג''כ

 מטע~
 אסור שבה""ק

 שמיה זרוק אהל סובר שהוא י"ל ובאמ. באריכות~ ע"שבהנאה
אהל,

 וא~
 דאהל משום טעם נותן היה דש''ס פלפולא בתחילת

 ה~עם רק הכא קאי לא המסקנא לפי אבל אהל, שמיה לאוזרוק
 למ"ד (דף עירובין במסכת ע''ש בהנאה, אסור דבה"קמשום
 הוא והאריכותע"ב),

 א~
 מכ''ת על נפלאה ותמיה למותר,

 בינתייס~ והעלם ובםוף בתחילה ידיעה ליה והוה דבר בהעלםיהיה אי~

~~~~~~~
 ה" פרק אהדדי הרמב"ם מ~ת שמ~שה שניה

 ופ""גנזירות, מה~
 מה~

 שמיה זרוק אהל משמע שם אבל
 י"א ובפרקאהל,

 מה~
 המת ~ומאת

 פוס~
 ש~יה לאו זרוק אהל

 ושוה מבפנים נראה הבאר ועל העיון על ה~מדתי כדאהלת

מב~ו~
 בל~ון מעיין דכד דלק''מ' בארציסו הנשמ~ תור ראש כ~ין
 י"א (פרקהרמב"ם

 תה~
 הנכנס ~ ה") דין מת טומאת

 זרוק שאהל טמא באויר הפורחין ומגדל תבה בשידהה~מים לאר~
 קרויאינו

 אה~
 הפורחת תיבה בשידה מיירי התם

 בש~
 שמטלטלין

 ה' בפרק משא"כאותו,
 מה~

 ובפ''ג נזירות
 מה~

 מיירי שם אבל
 שאינו תיבהשידה

 מ~~~
 "הפורחים'' תיבות מז~יר אינו ~ש''ה

 והוא וכו',ת ופרע חבירו ובא ומגדל תיבה ~ידה נכנס ~ ס~םרק
 ונכנס שם עומד היה ומגדל תיבה שידה רק מטלטל, שאינומיירי
 לכך וכו', ופרע חבירו ובאלתוכו

~ 
 כאהל והוא זרוק אהל הוה

~בועת

 ועיי~
 גי~ין במסכת

 (ד~
"~ 

 ~ב~
 מטמא, רבי ד"ה ברשת"י



~~  

~  

~  

~~ת
 ~~ ~~מ~ ~~~~~~

 אהל בעירובין מפרש ~כי אהל, שמיה לא זרוק אהלקסבר ~ ~~
 ~וד ויש עתתשת עכתתל וכות ט~ולו בשעת אהל אינוהמט~ל
 גורם, הזמן ואין מהשתרע ~מצע קצר אמנם לזה, גדולותראיות
 כ~ לפני פתוחים המה כעתכי

 ומדינה ממדינה ותשובות, שאלות
 ועירעיר

 ~שפח~
 החכמהת ולתור ולחקור לדרוש לדרשא ומשפחה

~~
 ~צאתי ירושל~י ~שתתס שבחזרת להודיע באתי גם

 סו~
 מסכת

 בה עיניו את נותן והוא וכות רתתע אתתל בהמפורשגיטין
 הימנה נאה אחרת מצא אפילו שאמר כדעתית דרתתע פית וכותלגרשה
 מצא אם או בעיניו, נוי של חן תמצא לא אם הכי, קראודריש
 יכול הללו דברים מגת את כל על סרחון של דבר או דבר, ~ותבה
 ~אות ~תתת לעורר לדוגמא זאת את וכתבתי עתתשת וכותלגרש

ת יתתא) ס"תק קצת"ה (סימן נדה בהלת שכתב מה יעקב מנחתבספרו ~  

 למה רב דבי ספרן בספרים ינחת נחת כמוהו אשר אישותמי~
 ירושלמית בתלמוד עייןלא

~~תת~ ~ ~  ~ו~~ תי~ו~ ~י~ 
 ~~תת~

 ~~~~~~~ ~~~~~ו~
 ~~~~תת~

 י~תת~ ~~~~

ת ~

 ~~ ~~תת~ ~~~~~ ו~~תת~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~ ו~~

~ ~  ו~~~~ ~~~~" ~~~~ ו~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~תת~ ו~י~~ ~~~~
 ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~~~~~ו~

 ~~י~~ו
 ~~~ ~~י~ו ~~~~ ~י~י~ ~~ו~

ת ~~~ ~~י~ ~'"~ י~~~~~" ~~~~ ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ ~~~ ~~ ו~~
 ~~~~~~ ~~ו~~ י~~ ~ת"~ ~וו~י~ ~י~י~ ~~~י~~י~~

 ו~ות



~ ~ ~ ~

 שם ~ובש"תע א") (סי' א'תה בטור
 ג"~ סעי~

 מצוה ~ וז""ל

גדו~
 היא

~ 
 ~יו וכתב שניס, ח""י בן אשה לישא האדם

 ~וכו" האדם על ומצוה ~ וז"להב"י
 דתנ~

 וכו"ת לחופה ח""י בן
 אישות מהלכות ט""ו בפ" כתבוהרמב""ס

 ~~ ~הכ~
 האיש ואי~תי

נתחיי~
 מבן זו, במצוה

 שב~
 מצאתי בכאן ה"ה, וכתב עשרהת

 רבינו, בספ~י חלוקותהנוסחאות
 מה~ וי~

 א~ות ובמס' י"ז, מבן שכתוב
 היא י"ז מבן הכתובה ~נוסחא שאם ונ~ל ~ופה,~ י""ח בןשנינו

 ומ"מ שלמים, י'"ז בן והוא י"ז שסת משעברה שפירושהאמיתית,
 ופירוש המשנה, כלשון ~שרה שמונה מבן דעתי כי היאהאמיתית

 עכתתלת י"ח ל~ללמשנ~נס

~~~~
 וי~ש בפרשת יונתן התרגום ב~ל דכתב מה ראיה אמינא
~מ"ו

 ~"'א~
 חופים וחופים, מופיס וגו" בנימין ובני וז"'ל~

 הלולא לכילת וחזי שנין תמניסר בר הוה ~יניה דאיתפרישדבזמן
 ראויה שנין סרי תמני דמשנת יונתן התרגוס בעל שכתב הריעכ""לת

כי~
 ל~ש היא ברורה וראיה ו~ו', חתניס

 הה'ת~
 "תלפ""ד ז"ל

 הכתוב, דיבר מלא ~קרא שהרי ח"י"" לכלל~נכנס
 ויוס~

 בן
 שלמיס שנים י'"ז צ"ל וע"כ וגו", היה שנה עשרהש~ע

ת ז"ל ~"ה וכמ"ש שנין י"חלכלל ומשנכנ~ ~  

 ~~י~ת ~~~ ~י~~~~יו
 ~~~ ~כ~י~ ~~~י~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~

 ~~יו ~~~~~ית~~~~
 ~~ ~~ו~~ ~~ו~ ~~ו~~

 ~~~ו~~ת

~~תת~ ~ ~  ~~"ת~ ~י~ י~ו~~ ~ו~~"ת~ ~"ת~ ו~ו~~~ ~~ו~~~ 

 י~"~ ~~~~~י~ ~~~תת~ ~וו~~~~ ~~~י~~ורתת~
~~ 

~~~
 בדבר כפול הגיעני אותיותיו

 השא~
 תמצית זה אשר

 והיא לזנונים שהרתה אחת אלמנה ~ וק~יר בספיחדבריך
 צריכה אי נתעברה, שממנו מודים והמשודך והיא ~ניקה,היתה
 אשר הטרדות רוב ומפני חודשת כ"ד עוד הלידה ימי אחר~מתין
הקיפוני

 כמי~
 כולייאר

 מאוז~
 וכנימוסת וכדת כחק ~אריך א"א לאוזן,

 ~ג~~ל לגלגולת א"ומר באמרים הקו~ריס אחר אלך ~מרתיאמנם
 הלכה~ ועומק הדין ל~ו~מקויורד

ת ~

~ ~~~תת~ ~~ ~~~י~ ~~ו~ ~ ~ ~  
 ~ו~~ נ~י~ו~ ~~~ ~~~~וו~מ

~~
 ~ו~ ~""י ~~~ו~ מ~תת~ ~~~~~ ~~~~ ו~י~ ~~~תת~ת

 ~ת~

 ו~ייו
 ~ו~

 ~~ת

 מ~ו~ ~~~~~י
 ~ת~~ ~י~מ

ת  ~~י~ו ~~ ~~ו~י ~ו ~י~ ~י~~
 ~~~~תת~

 ~תת~ת

~ ~  

 ~" ~י~ ~~יו

תי~~~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~ו~ ~~~ ~~~~ו~ ~~ ~~ו~~ 
 מ~תת~י~~~

 ~ית
 ~~תת~~ת

 ~~י~~ת ו~~י~ יו~~~ת ~~ו~~~ ~~ ~ו~~~~
 ו~~ו~

~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
 י~~י~ו

 ~~~ו~~~י~ ~~~ו~י~ ~~~ו~יו ~~~~ ~~י~ ~ו~
~~ו~~~

 ~י~י ~~וו
 ~~~~ ~~~~ ~~~ו~~~ ~~~~ ~~~ו~

 ו~ות
~"~~ 

ת~~
 עתתב) ית'ג (דף כתובות במסכת תנינן

~ 
 ארוס ~הוא

 דאתווארוסתו
 לקמי~

 והוא מיניה אמרה היא יוסף דרת
 קא דהא חדא ~, ניחוש למאי יוסף רב אמר מינאי, איןאממר
 גמליאל, כרבן הלכה ~מואל אמר יהודא רב אמר הא ועודמודה,
 לרב ש~ואל ליה והאמר ר"ג תכשר ~ודה לא כי ובהא אבייא~ל

 דאיכא עד עובדא תעביד לא ואת כר""ג הכה שיננאיהודא,
 לך תקשי וליטעמיך אצ~, פסולין רוב והכא אצ~, ~שריןרוב
 למימר לך אית מאי אלא עובדא, תעביד לא ואת הלכה גופאהיא

 לכתחי~ה~
דאס ז""ל~ ופרש""י דמית כדי~ד נמי והא דיעבד, ~א

 אי~
 הגמרא עכ"ל מב~, מוציאה אתה הרי מאמינה אתה

ורש""ית
 והרי"~

 דהא דממי, כדיעבד נמי והכא ~ונו~ בצחות כתב
 הרי"~~ עכתתל נינהו, וארוסתוארוס

~מ~~
 ~הוא במקום בא~ריה ואוקי ומינה מינה דון ממעתה
 מיניה אמרה היא אפילו לומר יש לכתחילה אבלדיעבד,

 ומדםפיקא להו, ~הימנינן לא מינאי אין אומרוהוא
 ל~

 נפקה,
 אחרינא לגבי אפקרה כך לגביה ואפקרה עמו שזינתהדכשס
 ארוס ההוא ~ וז"תל בזה הריטב""א שכתב מה חזי ופוק עמהםתוזנתה
 אין או~ר והוא ממיניה אומרת היא דרת"י לקמיה דאתווארוסה
 ~ינאי אין דא~ר לישנא ו~אי היתה, מעוברת פירוש,ממינאי,
 אני לומר ולאו ודאי, ממנו ש~עוברת ~מודה שהוא בהדיאמוכח
 ~י דדלמא מינאי, אין למימר ה""ל לא הכי דמ~ום עליה,באתי
 אמרינן והכי לעלמא,~ נמי ממפקרא לגביה נפשה דאפקראהיכי

 יבממותבמסכת
~ 

 ע"ב ם"תט דף
~ 

 רב דאמר ולי~נא לכ'"ג אלמנה גבי
 ארוס, ~ליה דבא היכאאפילו

 הלכ~
 כדאממרינן, אלא ~פרו~י ~ליכא

 דכל כלו~מר דמודה, חדא ~,ת ניחוש למאי יוסף, רב דאמרוהיינו
 עליה, באתי אני אלא אמר לא דאילו וכדפרשינן מינאי איןד~מר משו~ ודאי והיינו כלל דניחוש ממאי לי~א כהת'ג דהא דמודה,היכא
 רב איכאהא

 דחיי~
 עכ"ל וכדכתבתי, ~לישנא בחד ממ~זר לספק

 ז"תלתהריטבת'א

~"~
 מינאי"" "אין דקאמר ה~ון דקמפרש הריטב"א פירוש לפי
 שהיא מודהשהוא

 מעובר~
 האמינוהו לכן ודאי, ממנו

 שהוא מחזקינן לא בזה עליה שבא סתס אמר אם משא"כרבנן,
 ממנו ~עוברת שהמשודכת המשודך שממודה בנ"ד ו~""ז בודאי,אביו
 בפירוש א~מרו~א

 םפק דאתא י"ל ממממנו, שהוא בודאי יוד~ שהו~
 הר.ה ~אחר דלמא נפקא לא םפיקא ומידי ודאי, מידיומוציא

~נוניםת

~~~
 ודאי ממינאי, אין דמפרש, הריעב"א םברת ~י לומר נפשך
 הא ידע, מנא אביו,~~וא

 ת~~
 חולין במס" תנינן

 א"ר וכות רובא בתר זיל רבנן דאמור ממילתא הא ~נא ~ ע"א)י""א (ד~
 דלמא וליחוש קטליה ר~מנא דאמר ואמו אביו ממכה אר"ניוסי
 ורוב רובא בתר זיל דאמרינן ~שום לאו אלא הוא, אביולאו

 א~רבעילות
 הבע~

 חבושים ואמו אביו שהיו כגון דלמא ~מאי
 אפ"ה האסורים,בבית

 אי~
 בבית ופרש""י ~ריות, אפוטרופוס

האסורי~
 ששניהן אחר,ת עליה בא שמא לחוש ואין אמו עברה שם



~ ~~

~  

~  

~  

~~~ת
 בבית ~בושיס שהיו אף לפ""ז עכ""לי ה~יבור, הוכר ~ד היולבדן ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~

 ממשני אפ"'ה העיבור, שהוכר עד לבדם שניהם והיוהאסוריס
 שם שם היה שלא בנ""ד ו~ש""כ לעריות", אפוטרופוס "איןהש""ס
 ופשיטא דפ~יטא ידה, מתוך ידו זזה שלא לומר ומשפטחק
 מעוברת בחזקת היא והרי לערי~ות אפו~רופוס דאין חשש כאןדיש

חבירות

~~~
 ו~דשים ידברו הימים אמר הוא דלמא לו~, אדם לחשך

 תנינן דתמן ואיתרמי, ויומא יר~א דחשיב כגוןיש~יעו,
 הופיע מקומות בג" אלעזר א"ר וז""ל~ ע"ב) כ""ג (דף מכותבמס"
 נמנא מנמני, צדקה ויאמר יהודא ויכר דכתיב שם של בב'"דרוה""ק
 יצ~ת אלא אחרינא, אינש נמי אזיל לגבה איהו דאזיל היכי כיידע,
 דלמא ממאי, רבא אמר וכו" כבושים יצאו ממני ואמרה קולבת

 חזינן דלא מחזקינן דחזינן ואיתרמי, ויומי ירחי ד~שיב כיוןיהודא
 דסובר רבא דדעת להדיא הרי עכ"ל~ גמרא, אלא מחזקינן,לא
 נת~ברה דממנו כוודאי משווינן ואיתרמי ויומי ירחי דקחשיבכיון
 חשיב שה~ודך בנ""ד נאמר אנו כאן אף אחר, עליה באולא
 יראה הלידה אחר ו~ם ואיתרמי, העיבור שהוכר משעה ויומיירחי
 צריך וא""כ נתעברה, שממנו ממנו שצד~ה למפרע הדבר ויוודעיראה
 ואיתרמי חשבון בא לומר כדי ה~לידה אחר עד עכ""פלהמתין

 ויומייירחי
 אפשר איך הדרך,ת ~מך יר~ק~~~

 לו~
 סלקא אם דסמכינן

 יפלא א"כ סמכינן, אזי ואתרמי ויו~י ירחי וחשבינןחושבנא
 הש""ס מקשה לאלמה

 במ~~
 שהיו דדלמא מרי רב ~ל חולין

 אפוטרופוס דאין הש""ס קא~ר וע""ז האסורים בביתחבושים
לעריות,

 עדיפ~
 משום זרעו שהוא אביו דקאמר דלמא ~קשות ה""ל

 מקוס דאין תברא, לא הא משום אי ואיתרמי, ~ויומי ירחידח~יב
 על יומתו לא ובסים ה~תוב דיבר מלא במקרא שם זו~ושיא
 משתעי דבעדות ע""ב) כ"'ז ~דף בסנהדרין הש"ס ומפרשאבות,
 בעדותו נאמן האב אין א""כ אבות, בעדות הבנים יומתו לאהקרא
 ~שה לכן בנו, על שמעיד אב יש כלום ~יו, ~ל בניו אתלהמית
 דמיניה ידעי עלמא כולי דאז האסורים, בבית חבוש דלמאהש"ס
 במהדורי נהדרינן קא קמא ~יבעי אביו, עדות ע""פ מת ואינוהוא

 ויומיי ירחי דאיתרמי אמורה מלתאמיל

~~~~~
 לדבר פה פתחון יש גופה רבא דברי על

 דב~
 דאיך

 ירחי דאי.רמי קסמיך אחושבנא דיהודא לומראפשר
 ~פרשה בראשית במ"ר כדאיתא לשבעה ילדה תמר דהאויומי

ס"~
 מלאים וכאן חסרים ~לן ללדת, ימיה וימלאו וז""ל~ ח") אות
 ורש""יעכ'"לת

 בחומ~
 כ""ה ~שם

 כ""ד~
 וימלאו וז""ל~ יותר מפרש

 לז" כי ימיה מלאו שלא לדתה בעת ויהי ~יב בתמר אבלימיה
 ~ל""ח וישב בפ" בפרש"י ועיין ילדתם,חדשים

 כ""ד~
 ויהי בקרא

 חדשיסכמש~לש
 כהשת~

 דיהודא לומר א""א ולפ"ז עכ'"לת החדשים
 א~רינא מאינש דלמא לז" תמר שילדה כיון הא קסמיך,אחושבנא
 אמר סומכוס העובר,ת הכרת וכמה וז""ל~ ע""ב) ח' (דףנדה במסכ~ ועיין לאחרוןת ז" ולא לראשון ~" בן היה והולדנתעברה
מ~ום

 ר"~
 לדבר, זכר לדבר ראיה שאין וא~'פ חדשים, משלש

 קרא לדבר, זכר ה~מרא, ומקשה ו~ו", חדשים כמ~לש ויהישנאמר
 וראיהכתיב

 גדו~
 היא,

 ו~תר~
 לתשעה דילדה דאיכא משום

 שילדה בד"ה רש"י ומפרש הגמראת עכ"ל לשבעה דילדהואי~א
 שמאלשבעה,

 ניכ~
 ושליש, חדשים שני דהיינו ימיה לשליש עוברה

~כ""~
 כבר לפ"ז רש~ית

 נפקא, לא ~פיקא מידי יהוד~
 א~

 שראה

הכרת
 העוב~

 באממת שהרי ושליש, חדשים לב" היה זו ה~רה ע""כ
 חדשים לשני עוברה ה~רת וא""כ לשבעה, יולדת תמרהיתה
 קרא אמר מש'"הושליש,

 כמש~
 שהבאתי בחומש כפרש"י חד~ים

 זו הכרה דלמא ממנו, ש~דקה יהודא אמר האיך וא"כלעיל,
 ~קודם~ חודש שליש שסי אחר מאיש ונתעברה חדשים ~שלשהוא

~~~
 בראשית במ""ר דאיתא הוא, רברבי באשלי תליא זה דדבר

 ורב ר''מ משום דסומכוס פלוגתא י"ד) אות פ""ה(פרשה
 שאין מנין אומר, ר""מ משום סומכוס וז""ל~ יוסף ר" ב~םהונא
 ויהי מהכא, חדשים שלשה עד אלא אשה במעי ניכ~העוב~
 של~ים שלשה סוף לא יוסי רב בשם הונא רב חדשים,כמשלש
 מעתה עכ""לי שלם, ואמצעי אחרון של ורובו ראשון של רובואלא
 חדשים ~" ~ד העובר הכרת אין ר"'מ משוס דלסומכוס ולמד~א
 ~באב"'א) ועיין ~", יולדת ובין ל~" יולדת בין עניןבכל

 ניכר עובר שאין סובר ר"מ משום דסומכוס ונראה וז""ל~ז""כ ~בראב"'ע~
 וכן לז", שיולדת אע""פ שלימות חדשים ג" עד אלא אשהבמעי
 פרק מירושלמינראה

 החו~
 ח" ~דף דנדה מפ""ק נראה וכן

ע"ב~
 חה""ל במהרש""א שם עיין

 שעו~
 ~ם אחד בס~נון דבריו

 ר""י בשם הונא ורב שמה, ובאת תדרשנו לשכנו האב""ע,ד"
 ~" יולדת ידענא, דחילוקסובר

 הכר~
 והיולדת חדשיס לג" עוברה

 ושלישת חדשים ב" עוברה הכרת~"

 בחו~ש~~~~
 מפר~

 דר""ה אליבא חד~ים כמשלש ויהי הפסוק
 ~ליבא מעתה א~ור סומכוס, מדעת ~ולאפוקי ר""יבשם

 ~דשים בג" אם כי ני~ר אינו העובר הכרת דבכ"ע דס"לדסומכוס
 ~וברה שהכרת כיון ממני, צדקה יהודא אמר מש~השלימים,
 היתהע""כ

 בסו~
 קודם מאחר שסתעברה למיחש וליכא חדשים ג'

 ניכר העובר היה שלא חש ולא ~עיקרא, ניכר העובר היהלכן
 קסמיך אחושבנא יהודא "דלמא שאמר רבא דברי ~דקו וא''כעדיין,
 ד~מר ר""א משא""כ היה, חדשים ג" ~מכוון ~ויו~י"י י~חיוקחשיב~

ב~
 כדעת ס""ל רבא, בדברי וממאן וכו" ~וה"ק הופיע מקומות

 חדשים לב' העובר ניכר לז" ביולדת דס"'ל ב~'ר, ר"'י בשם הונארב
 יכול אינו וא""כ שלמים,~ חדשיס לג" ניכר ולט"ושלי~ש,

 שהרי ושליש חדשים לב" העובר הכרת היה ד~"כ סמך,דאחושבנא ~לומר~
 נתעברה דלמא ממסי, צדקה א~ר והאיך לז", לידתה היתהבאמת
 חדשים לג" הוא הזה העובר והכרת מקודס חודש שלישי שנימאחר
 אלאשלימים,

 ע"'~
 רוה""ק אלא אחושבנא סמיך קא לא

 הופיע דרוה"ק גמרא"' "אלא דמסיק דמכות הש""ס דברי הןוהן הופי~
 ירחי וחשיב סמיך קא דאחושבנא רבא כדעת ולא ר""אכדעת
 מידי ד~דיין לאורייתא סמוכין שיס~וכו מה ~ל להם דאין~ויומי,
 חודש שלישי שני אחר מאדם נתעברה דלמא נפקא, לאחששא

 ~ילת האר~תי כאשר~ודם

~~~~~
 ~ל נדה במס" שהקשה מה ה~הרש"א קושית מיושב
 ויהי ע"פ וישב בפרשת פירש ד~"י בחומש,פרש~י

כמש~
 של ורובו ראשון של רובו ~ וז"ל חדשים

 א~רו~
 שלם, ~ואמ~עי

 ר""י בשם הונא רב דעת פי על הוא מהרש""א' וכתב רש""יתעכ"'ל
 איך יפלא, ולכאורה וקציר, ב~פיח שכתב מה וע""ש רבה~מדרש

שב~
 משום סומכוס ד~ רש""י

 ר""~
 ומפרש תנא, היה שהוא

 אמורא, היה שהוא ר""י בשם ר"הכדעת
 א~

 ~רש"י
 מ~קנת~ל קסמי~

 ~מסכ~ הש~~
 ~כות

 (ד~
 כ""ג

~~""~ 

 דרוה"'ק
 שם, ~ל מדרשובבית הופי~

 דיהוד~ ~מרינ~ ול~
 כ~שר ק~מיך אחו~בניה



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~

 ~לעיל,תמבואר
 ע"~

 מוכח
 כד~

 הוכר לז' יולדת ר"י בשם ר''ה
 ר"י בשם ר"'ה כדעת רש"י מפרש כן ושליש, ~דשים לב'העובר

 מכותת במסכת הש~ס מסקנת~פ

 ~ון הריטב"א דמפרש הא א''כ זאת, כל אותנו הודי~~~~~
 בטוען מיירי מינאי, אין הארום דאמרבגמרא

 ~ביא דאין ידה, מתוך ידי זז לא שאמר לפירושו פירושוודאי, טענ~
 שם המעשה הוי ולא ממני צדקה שאמר מיהודאראיה

 ש~
 זז

 שם של בביהמ"ד הופיע שרוה'"ק רש"י כדעת י"ל ידה, מתוךידו
 קסמיך, דאחושבניה רבא כדעתולא

 א"~
 דלא אמר דלא בנ''ד

 נתעברה, דמה~ודך ידעינן ~נא א"כ שהוא, כל זיז ממנהזז
 קסמכינןת לאדאחושבנא

~~~~~
 נא יאמרו ע"כ להמשודכת, מתי~ין אנו אם אמור
 ולא נתעברה ממנו ובודאי א~ושבנא רבנן קמו~ראל

 לידי ויבואומאחר,
 תק~

 ימות שאם ויבום, חליצה לענין
 ובאמת ויבוס, מחליצה האשה את יפטירו אחר זרע בליהמשודך
אפשר

 לו~
 באיסור וקאי ממנו אינו שהולד

~ 
 תהיה

 וראיה חו~ה,תהמת אש~
 גדו~

 ביצה במס' דאי~א מהא יש
 (ד~

 ח'
 מכסינן דלא טעמיה היינו כוי אמר ייבא דר' בריה רמי ~~א)
 אמרי נמי, בחול אפילו א"ה חלבו, התרת משום גזירהבי"ט
 בחול אלא ל~מר, איכא מאי באשפה שחט צריך, הוא חצירולנקר

 אמרינן מי מספיקא בי"ט וכסי', טרח זיל רבנן ליה אמרימספיקא
 כוי דם מכסים דאין ~דיא הרי הגמרא~ עכ'"ל וכסי' טרח זילליה
 אלא היה םפיקא לאו ו~וי ~לבו, את שיתירו למיחש דאיכאבי"ט
 וא"כ חלבו, לאכול ויבא היהודאי

 א~
 אנו אם נאמר, ~נו כאן

 יאמרו מלידתו, חודש כ"ד המתנת בלי ~משודך ~נשא~תירין
 וגווניןת אנפין בכמה ויבום חלי~ה תקלת לידי ואתי איכא ודאישולד

ד~~~~
 ע"ב) (םימן מהרי"ו בשו"ת

 ~ע"ג~
 דאית נראה וז"ל~

 ד~עמא מיניקות, משאר טפי לזנונים שילדה הפנוילמיגזר
 אפנויה ~פי איתא טעמא ה~י החלב, מעכר דלמא רבנן, ~רומאי
 ~זרו ואפ"ה מהיו~ים לתבוע ~ן דאפשר כשרות מהנשיםזונה
 האי כי לזנונים שילדה אשה וכ"ש מלתא, לה דכסיפא משוסרבנן
 בידהשאין

 לתבו~
 זאת אשה בין לחלק נראה ואין כלל, אדם שום

 ה~ירושין לאתר עליה שבא ממודה הבעל אם אפילו דעלסמאלנ~י
 למימר איכא ~"מ הראשון,מבעלה

 כש~
 זינתה כך ~מו שזימתה

ע~
 הב"ד מחויבים נשאה דאפילו שם~ ומסיים וכו',ת אחרים
 חליצה לענין חורבא מיניה דנפיק למיחש דאיכא משוסלהפרישה,
 (~פרישם) שיש דמחמיר שס עוד ועייןויבום,

 ~להפרישו~
 ממנה

 אחר~~יר
 ~ או ב' רחוק

 שבועה יע~ה ו~ם שם, היא אשר ימיס

~~
 ע~"לת חוד~, הכ''ד תוך ההוא למקום יבא

 הוא מיניה באמרה היא אפ~ו מהרי"ו שמחמיר להדיא~~~
 מהרי''ו מתשובת ולמד צא ומזה מינאית אין אומרוהוא

 מינאי ~ין הארוס דאמר אהא שמפרש הריטב"א לפי" מסכיסשהוא
שהוא

 בשמו לעיל פרשתי כאשר מת~רה, שממנו בודאי ביוד~
 מ~ני ואפ"ה ברי טענת הארוס ~וען היה דלא דאלת"ה,וזכרות
 ר'וקאמר

 יום~
 אמהרי"ו קשיא א"כ ~, ניחוש למאי

 ומה ק"ו, דברים הלא נתעברה, שממנו מודה הוא אםמחמיר ה~ ל~

ה~~
 הארוס תחת זינתה ושהארוסה א"א, חשש למיחש דאיכא

 ואסורהבר~ון
 ו~פ~ ~ ~נ~~

 ני~ו~ למאי ר"י ~מר
,~ 

 ~כ~

 נתעברה ממני ואמר זה ובא שנתעברהבפנויה
 א~

 אמר דלא
 ופשיטא פשיטא נתעברה" ממני '"ודאי מיניה דמשתמע~ון

 לפירוש מסכים המהרי''ו אע"כ לרחק, ולא לקרב לוששומעין
 אמר ע"ז נתעברה, שממנו ודאי ~ון לאמר הארום ש~ריך~ריטב"א

 שממנו ברי טענת טוען היה לא ואם לה, ניחוש למאי יוסףר'
 נתעברה, מאחר פן נפקא לא חששא מידינתעברה

 והוסי~
 המהרי"ו

 משום בפנויה, כזו חששא לחוש ~י~מדיליה
 חש~

 חליצה ~נין
 לעילת האר~נו כאשר וגוונין אנפין ובכמהויבוס

~~~~~
 ק''ד) (םימן מהרי"ל בשו""ת

 ~ק"ט~
 בנדון ~''כ דמחמיר

 כזה בנדון שמא~יך נ"ה) (סימן צ"צ בשו"ת ועייןכזה,ת
 חודש,ת כ""ד לאחר עד תנשא שלא במזנה להחמירומסיק

 תנשא לא אפ"ה חודש כ"ד תוך הולד מת אם אפילובדברים~ ומוסי~
 הי~ב~ באר עיי"ש הולד, מניקות ימי חודש כ"ד כלות אחרעד
 לזנונים שילדה פנויה ~ וז"ל מ"ב) (סימן ריקנט"י בפסקיועיין
 עליה, להקל אין דקלקלה דמשום חודש כ"ד ~מתיןצריכה

 שסתוע"ע

~~~~~
 מותרת שתהא היתר למצוא פה פתחון יש העיון אחר
 עיונך דשים הולד, ~ידת חודש כ"ד תוך לבועללהנשא

 ~וסימן ק"ד) (סי~ן צדק צמחבשו"ת
 נ'"ה~

 ההוראה, יוצא משם

א~
 בא שהוא בוש ולא הבועל ~ודה אם במזנה מ~מיר שהוא
 דשם חודש, כ'"ד תוך להנשא שמותרת כן, אומרת היא וגם~ליה
 עלהשיב

 שא~
 ונתעברה שזינתה פנויה ~ וקציר בספיח וז"ל שנשאל

 האסורים לבית ונתנוהו וכו", הכחישה והוא נתעברה ש~פלוניואמרה
כו'

 ו~
 אז וכו' השתדלות רוב ע''י ~ן אחרי כי עד הודה

 והורתי ~ וז"ל והשיב ~לישאנה~ת (~שיאנה) ונתרצה מממני צדקהואמר הוד~
 (להנש~) ~לו דאםורלהם

 ~לישאנה~
 כ"ד אחר עד

 חוד~
 וכו',

 עליו לאוסרה אין אבל כו', דאיסורא חתיכא אנפשיהו~ויא
 דהשתא לדבריו דאפילו ממ~ום ו~מניקה מעוברתבעודה
 עליה, שבאשמודה

 אי~
 למיחש

 מדאפק~
 האי ~בי נפשה

 הרא"ש פסק דכבר חיישי', לא להא כו' ~חרינא לגבי נמי נפשהאפקרה
 ל"ב (כללבתשובה

 סו~
 פנויה אלמנה על שבא כהן גבי ט''ז) סימן

וכו'
 ד~

 הרב והביאו עליה, שבא מודה שהוא ~יון ~כי, חיישינן
בה~''ה

 (סו~
 דה~תא הודאתו בתר אזלינן הוי אי לכך ג')ת םי'

 עכ"לת ליה, אסריסן הוהלא

~~~~
 ~ (בסי' מחוקק בח~ת שכתב מה חזי

 דין ~ל י"ג) ם"ק
 שהוא ומודה הפנויה על הבא כהן וז"ל~ ~ניסו אשרזה

בנו,
 כלו~

 אינה והיא ממנו~ שנתעברה ואפשר עליה שבא שמודה
 דבר, לכל כהן והוי נאמן אפ"ה אחרים, ג"כ עליה שבאואומרת

 הוא אס ~דיאהרי
 מו~

 וביחוד בבירור אמר ולא עליה שבא
 נתעברה, ~מנושבודאי

 מ"~
 נתעברה~ הזה שמבועל אמרינן

~~~
 תשיבני

 ה~
 דאמרינן הא שמפרש הריטב"א דעת נגד זה דבר

 ארוסבכתובות
 אמ~

 מינאי ודאי דאמר ~ומר מינאי, אין
 שבא סתמא או~ר היה אם אבל לעיל, הארכנו כאשרנתעברה
 אפקרה האי ל~בי דאפקרה ~יכי כי נפקה לא ספיקא מידיטליה,
 איסור איכא שם דוד~י תברא, לא הא משום ~י אחרינא,ל~בי
 ממנו שבודאי שיודע הארוס ~"ל ע''כ ארוםה, שהיא איש~שת

 בזה די בפנויה בנ"ז משא"כ ודאי, מידי מוציא וספקנתעברה
 נתעברהת שממנו א~רה היא גם והיא עליה, שבא הודהאם
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 ~ול~ן הוא הלא לומר, אדם ~שך
 ערו~

 ד' (בסי' לפנינו

 כ"ו~סעי~
 אותו מודה אפילו כו', וילדה שנתעברה ~פנויה

 ו~"מ ~שר, הולד כשר הוא פלוני אותו ואם כו', לו שנבעלהפלוני
 שהוא מודה אינו אם ליורשו ודאי בבנו אותו מחזיקין אנואין
 עליו נאממנת ~ינה לו מיוחדת הי~ה ואפילו הה~""ה~ וז"לבנו,
 סי' (סוף לעיל דהרי אהדדי,ת סתרי ההג''ה דברי ל~אורהעכ""ל~
 בנו, שהוא ומודה הפנויה על הבא כהן אפילו ה~פה, בעל כתבג')
 לנו די ממ'"ממ לו, מיוחדת שאינה ואע"פ דבר, לכל הוא כהןהבן

בהודאתו
 ~~לו~

 פיו, על לכהונה
 מ~""~

 שהיא זה בנדון
 גם ~אשר נאמנת, דתהא ופשיטא פשיטא ירושה ~נין אולו מיו~~~

 כ'"ה~ת ~בס"ק זו ~ושיא לבו שםבח''מ

 מודה שאינו מיירי ד" בסימן הכא איריא, לא הא ~שום~י
 יורשו, להיות הבן על עליו נאמנת אינה היא מש''הלדבריה,~

 הבעל דאין כיון לו'' ~יוחדת היתה ""וא~י" בה~""ה הרמ"אוממוסיף
מודה

 אי~
 הג''ה וכלשון נאמנ~, היא

 נאמנת אינה "'היא דכ~ב מסיי~
 מודה, אינו והוא הואיל נאמנת אינה דא~ה ר"לע~ליו''

לעיל משא''~
 (סו~

 והיא שהוא ~יירי ג') ~יממן
 שהוא פשיטא א"~ מודי~

ב~זק~
 (בס''ק הב''ש ש~תב מה ועיין ל~הונה, אפילו דבר לכל בנו

ו~~~~
 אממ''ו ~שו''ת

 וממ~יק נתעברה, שמ~נו ממודים והיא הוא שנ~עברהפסויה כזהי בנדון ~") ~שאל~ ה~רשוני ~בוד~
 לו להנשא ומותרת חודש כ''ד להמתין ~ריכה דאינה לממ~שה הל~השם
 כיון חודש כ''ד תוך ~נשא מותרת שבנ''ד דמלתא כללאו~ו',
 מודים והוא שהיא בשאלה ~א כאשר מ~נו, שהולד מודהשהוא
 פני על ~נה מלא למעניתו שהאריך ע"'ש ו~ו', נתעברהש~מנו

 בארצנו~ הנשמע תור ר~ש כת"בהתלם
 תוך ~נשא שמותרת מודי~, והוא היא שאם לפניך,ת שלך~~י

~''ד
 ~וד~

 זה בדין להאריך היה הראוי וממן הלידהת מן
 ואמנם ~פוסקים, וטרקלי הש"'ס ~דרי ~ואי בש~ונהול~נוס

 ו~תרוני, עטרוני אשר ודעלמא דשמיא מילי ב~רדות טובאש~רידנא כע~
 זו לנגדי, ירט הדרךוביחוד

 הי~
 ו~לשוב לחזור ביאה היא זו שיבה

 בממ~ום ל~צר היא ~כובא זה נמשום ולשלום, לחיי~ ממדרשילבית
 ארו~ת אריח ע''ג לבינה בונה ~יות וארוך שפיר להאריךשאמרו

 ~הל~תןת מו~פין הערבים ובין שחרתמיד

 למבי"א טו"'ב כי בו שנ~פל יום בהנובר המדברפי
 ~ת~~

 תשובה
לפ''ק~

 ~~~ו ~ו~~~~
 ~~~'ת~ ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~''~

~ ~ ~  ~~~~ ~~"~ ~~ונ~ ~ו~~~יי~ ~~"~~

 ~ כי"ק בעצם בצדו נכתב הנ""ל התשובה סיום א~רי ~~בד~

~~~~
 בד~מ ד" (סי~ן א""ע בטור

 ס"ה~
 מהר"ם ~תב פרוצה, דיני

 בעודה פרוצה היתה אם אף בתשובה, ~'~) (סי"פדואה
 איכא אי בבעל, תלינן נישואין לאחר פרוצה היתה לא א~ארוסה,
 מ~נשאת, פרי~ות ~ליה נש~ע ולא הואיל שילדה עד משנשאתזמן
 אותה ראו נשואין ולאחר פנויה, כשהיתה פרוצה היתה ~םו~ן
 אם ~ואפילו ~סול, פרוצה זה משום מיקרי לא מנאפת, אחתפעם
 לומר נאמנת ביותר פרוצההיתה

 שמ~ע~
 אמרו ולא סתעברה,

 קמן דליתא אלא ~ניהשחוששין
 דלישיי~

 ~''ש~ ~ו'

~~~
 א~ ~ שם

 התירו לו~דיס וקצת י~נו~, שלא אמר העיר ח~ם
 בטור עיין דינות מהלו,

 א''~
 ה~כם אם אפילו ~ ~') סי" ל''ב (כלל בתשו~ה הרא''שו~תב וז"'ל~ ס''ד) בד''מ י' (סימן

 היה לא מ"ממ לו, התירו ואחרים י~נוס שלא צוה שבעירה~דו~ל
 ע~"'לת להוציא, צריך ו~נס עבר ואס ה~דול פי על ~בורלו

 יש אם פלוני'' דעת הוא ''וכן בפוסקיס נ~צא אם~~~~ת~~
 א''ע בטור עיין עליותלסמוך

 (סי~
 שיטת הוא וכן מדכתב מהרא''שהוכחה הב"י מביא י"א)

 הרי""~
 ~תב ולא והרמב''ם

 להל~תא כן ~תבו דלא ודאי אלא והרמב'"ם, הרי"'ף דעת הוא~ן
 דדינאת אליבא ולא בשטהרק

~~~~
 שבב''ד מופלא אובן באק יעקב ~מו~ר'"ר הגדול ~רב
 דק""קממ""ש

 פרא~
 ~ וז"'ל ד'לת ע"ין ת'יו אייר טו"'ב אי""ע

 קודם בנה את שגמלתה אחת באלמנה ד"'ת, על באתי ~~ת~ י יי
 הוא והולד חדשים,ת ב' כמו בעלהמיתת

~ 
 בן כמו

 וממחצה,שנה
 ן~יומן הש''ע לשון דלפי ואף ל~נ~את ורוצי~

 י"אסעיף י''~
~ 

 ~דשים נ' ~מלתו דוקא דבעינן ~קפק, יש לכאורה האחרוניםדעת לפי ~מ''ממ ב~לה, בחיי ש~מלתו ~ל דמותר משמע
 בנים, ה" או ד' לה שהיו ש''ח ע''ז ולשבע נשיס ע"י ~ררשי~ולה שטוענ~ לפי להיתר א~ר צרוף ~וד ~אן שיש אך בעלה,בחיי
 ולא ל~, או דדיה כצממקה דהוי היתר לצדד יש אם חולה,שנעשית הטבעי חולשת ~חממת ~שנה יו~ר להניק יכולה הי~ה לאו~ולם
 תורה, .~א ממא~ו כי הסכמתו בלתי למעשה הלכה לעשותרצי~ו
 פחדא בהאי ~י בידינו, אין עדיין הספרים אמתחת גםאף
 אדונינו יורנו ~"כ כידוע, א נ ב י .י

 הדר~
 ~כ''ל~ בה, ילכו אשר

ת~~~~
 המקיף הזמן ו~רדת צד, מ~ל ~ופנה אני אין כעת
 ~ויה ונפש נפש ל~ל ל~''ש לאוזן מאוזן ~ולאייר~מין

 לפקידה ממפקידה תפקידם הממבקשיםוגוי~
 ~ע"'~

 בעלמא לעיוני
דכולא

 קשו~
 וגוונים ~עמים לכממה שנתהפך ו~ממן וקנמון, קושט

 מפאת תנחם ישרים תומת ~ומו ~י מסיח ~ל בוקרובבוקר
 ממסילות הדין ל~ומק ויורד ועולה ב~סילה, ואזלא קדמאזה

 ראשונה השקפה ~י אמרו ובא~ת במאמרים, וקו~ריםהכובשים
 יוצא ופגום נ~נס פגום קנה וחצי בימי הקסתנראה

 מ~וה לממלחמ~
 ~~דר~ ועושהכממצווה

 עדיפא בכחא ההיתר ~דדי אתרי קמא במהדורי
והאשה

 ~ותר~
 המשביר ~משמעות להנשא,

 בש''~
 (סי"

 יקדש ולא אדם ישא שלא חז~ל גזרו ~ וז~לי''א) סעי~ י"~
 ממעובר~

 ~בירו
 א~ילו כו", ~דשים ~""ד לולד שיהיהעד

 נ~נ~
 בנה

 לממניק~
 או

 מותרת בנה ~ת אם אבל תנשא, לא חדשים כ"ד בתוךג~ו
 ~וששין ואין~נש~,

 שממ~
 ~ולב.שאינה או בעלה בתיי ~מלתו אם ו~ן תהרגהו,

 חלבה שפסק או דדים, צימוק לה שיש ~גון לעול~
בחיי

 ב~~
 ~חיי מינקת לו ושכרו

 בע~
 למניקה בנה שנתנה או

 חדשים, הג' תוך ~~לל הניקה לא והיא ב~לה מיתת קודם חדשים~'
 הביאו הלבוש כוונת ולפי ע~"לת ~נשאמותרת

 הבו~
 ~הארגמן

 בחיי בפ''ח הש"ע דבריבהבנת
 בע~

 ~ותר. אחד יוס אפילו
 וכו', ~נשא מותרת בנה מת אם א~ל ~ שם הרמ""י ~ז"ל~נשא,
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~~ ~ ~~  לה שיש כגון לעולם ~ולבת שאינה או ב~להת בחיי גמלתו אםוכן
 ושכ~ו בעלה ב~יי ~לבה שפםק או דדים,צ~וק

~ 
 אפילו מינקת

 כ"ד להמתין צריכה ואינה ~נשא מותרת ב~לה, בחיי אחדיום
 גזירה, בהן ~ייך ולא חבירו מינקת מיקרי לא אלו דכלחוד~,
 אתי דלמא משום כו" דגמלתו היכא גזריסן ולא קול, להןשיש

 אין או גמל.ו, בלאלמיחלף
~ 

 ~לבה פסקה לא או דדים צ~יק.
 וכו"ת ב~להב~יי

~~~~~
 מינק. לה שכרו או ומ""ש ~ וז""ל יו~ר הקיל הנ""ל סימן
 ב~לה בחיי למינקת בנה שנתנה כיון פי" ב~ה,בחיי

 ולא חבירו ~ינקת ~יקרילא
 ח~

 עליה
 תקנ~

 חז""~
 הסמ''ג וכ""כ

 ג"ח למינקת ""שנתנתו שס שכתב ואע"ג הגאונים תשובתבשם
 בע~"" ~יתתקודס

 סמ~
 בתשובה הרא""ש שכתב ~ה על רבינו

 ג" צריך ל~ה טעמם ידעתי לא אבל וז"ל~ ~") םימן נ''ג(כלל
 קודםחדשים

 מית~
 ג""ח שבתוך אצלם ידוע היה ושמא בעלה,

 דבריו תחלת על רבינו םמך וכו"~ לאשה החלב שיחזוראפשר
 בפרק ה~א"ש דמ"'ש נממי לרבינו וס"יל דרבנן,ת איםור בספקלהקל
 ~אותאע""פ

 כ"~
 שדדיה אשה להתיר נראה נממי זה ו~~עם וז'"ל~

 בעלה ב~יי חלבה שפםק או לעולם להניק רגילה ואינהצמקו
 אממר כאלו הוי "ושכרו" דהאי עכ"ל, בעלה בחיי מינקת לוושכרו
 כפירוש דאי בעלה, בחיי וכתב מדחזר משמע והכי ~ שכרואו

 ממלתא ולאו חלבה שפסק או דדיה שצמקו קאי דאדלעילהב"'י
 היה לא הוא, נפשיהבאפי

 צרי~
 דהא מינקת לו וש~רו לו~ר

 ~לל לוממר צריך היה דלא ותו בעלה, בחיי שאמר קאיאדלעיל
 ~ן וכ~ב הוא~ נפשיה באפי ~מלתא ודאי אלא ~מינקת, לוד~~רו
 קצת משממ~ וכן ע~"ל, להקל ונטה הסמ"ג ~הביא תה""גע""פ

 ~ס""ק מחוקקבח~ת

 י"~
 כ""ו~ת ~ס""ק בב"ש וכן

~~~
 יום אפילו נמי בעלה בחיי דבג~מלתו להדיא ~ש~ע הלין
 וכן נפשיה, באפי מלתא הוא לממינקת ונתנו והאי סגי,א"

~וכ~
 ס" דף ~כתובות ~ וז"ל הש""ס ~לשון קצת

 ע"ב~
 בנה נתנה

 ממת או גמלתו אולמינקת
 מות~~

 הונא ורב פפא רב ממיד לינשא
 אממרה מתניתא, הא כי עובדא ל~יעבד סבור יהושע דרבבריה
 איני נח~ן, רב לי ואסר עובדא הוה בדידי סבתא ההיאלהו
 גלותא ריש בי ~אני ~לותאת ריש לבי ~להו שרא נחמן רבוהא
 דתניא ממהא ~םברוה לא ואתון ר""פ, להו אמר בהו, הדרדלא
 בבית כעס לה שהיתה או א~יה, לבית לילך רדופה שהיתההרי
 וכו",בעלה

 והמפל~
 ו~אינה בעלה מיתת א~ר

 ראוי~
 ליל~,

 ולינשא ליארס ~תיר ר""י ר""מ, דברי חד~ים ~ל~ה להמתין~ריכות כול~
 לי" אמרי בגזרותיו, מאיר כר" הלכה ~מו~ל א~ר ואר"נממיד,
 והלכ~א אדעתין,לאו

 מ~
 א~ר אשי ~ב בר מר אסור, ~~לתו ~ו~ר,

 עובדא הוה ומינםבא, ואזלא ליה קטלה דלמא אםור, נמי מתאפילו
 היא, ולאוחנק.יהת

 ההי~
 דחנקן נ~י ~בדי דלא הואי, שוטה

 הגמרא~ עכ"לבנייהו

~~~~~~
 דבכולהו משמע מתניתאת הא כי עובדא למיעבד םבור
 נדונו, א~ד דבדימוס מחתינהו מחתא בחדאבבי

 הוה בדידי סבתא ההיא וא""ל עובדא למיעבד רצו בג~לתוד~ס
 קאי דש"ס ו~ריא שקלא הני כל וא'"כ נחמן, רב לי ואסרעובדא
 מבי הש""ס דמקשה הא חזינא, קא תיובתא וא"כ אג~לתו,גס
 לן אנחית זה ולפי בהו, הדרי דלא ר""ג שאני וממשני גלותאריש

ת ~

 ~~ו~ ~~~~~ ~~~~ו ~~ ~יי~
 ~'~ת

 ואקשית ב~ו, הדרו דלא שאני ר"~ דבי ממינקת לו שכרו לעניןחדא
 דגממלתו, בבא גבי לדוכ~יה קושיא הדרא דעדיין בחדאלן

לא דש~
 י~ר שוס ר"ג לבי ואין בהו", הדר "דלא פירוקא האי ~יי~
 ~""ל אע""כ דאר~א, ~מא משארי למעליותא אשתני ולא ועוז~את

 בחיי למינקת בנתנה איירי דהתירו דהא מידי, קשה לאדב~~לתו
 למניקה שנתנה היה כך סב.א איתתא דההיא ו~~שהבעלה,
 לאשמעינן בא האמת רק הכי לממימר המ""ל ודאי בעלה מי..אחר

 גלותא ריש לבי דוקא אתר ל~ה לבדר"ג דשרי בש""סמדקאמר
 לאשמ~ינן, בא רבותא ודאי אלא ר"נ, מדשרי םתמא אמרולא
 נתנו או גממלתו אם אף ומקילין עובדא עבדינן ~לו~א רישדלגבי
 א~רלמינקת

 מש~ע וכן בהות ~דרי ד~לא ממטעמא בעלהת מית~
 שרו~ה ממ~ממת שגמל.ו ~ אסור ~~לתו בד""ה ז""ל רש""י ממלשוןקצת
 והאי שתנשא, כדי ל~ו~לין דחיישינן טע~א ממדיהיב עכ"לתלינשא
 ב~להת לכשימו. שתנשא כדי בנה את שתגמול אדעתן נסיקמה""ת ב~ל~ בחיי גמלתו אבל בעלה, מיתת לאחר אלא לן ליתחששא

 בחיי ח~ה בנפםק ה~תירין יצאוו~הש""ס
 בע~

 שבי~יהם בסמו~ות
 אף להתיר עובדא למיעבד נפ~ייהו וסמכו בבה"מ, מ~אוורגליהם

 בע~ת ב~יי א~ד יום רק חלבהבנפםק

~~~~
 מה ~ל להם ויש המתירין עם שהדין ולמד צאמעתה

 בזה, ע~נו המצבת הזאת שהאשה בנ""ד ובפרטשיסמובות

קלקו~
 ד" זה להניק יכולה היתה שלא שהקלקול תקונה, זהו

 ממי""ב יותרבנים
 ~דשי~

 שיכולין תקונה הן הן ב~לה, בחיי אף
 חודשת כ""ד תוך לינשא ~תירא זה םניףל~רף

~~~~~
 נראה הדין ל~ומק נחתינן כד

 בעלי~
 שב~תיים מזוקק

 דבשארי אף זו, בגזירה חז"ל ותקנת א~ה להתירש~ין
 הפסיד, לא ה~קיל אמריסן דרבנןממילי

 רצו ממינקת ~בי מ"~
 עובדא ועבדי אינשי להני אנבי~ייהו ~ינשי,ת בהו דמדושאבחומרא
 צד ויש הואיל אמרו, ובאמת ולד, לסכנת חוששין ואיןב~פשייהו
 להחמיר ישראל בכלל פשטה זו גזירה ~ומרת דהו, ~ל נפשסכנת
 לספוקי אינש ממיחת ולא ונדנוד, רחוקה חששא גבי אפילו להקלולא

 זה נדון דאיתא ~הא כוחן עדיפא לא לסכסתא, פירוקאוליעבד
 בעזה'"י, בסמוך אעתיקו וכאשר ק'"ב) (סי~ן בתהרי""ומ~ש
 בנ'"ד דממקילין האחרונים מממשמעות היוצא שריותא עיקרדהא
 ב~יי בג~לתואף

 בע~
 יום ~אפילו

 א"~
 בעלה, ממיתת לפני

 (םי" א"'ה בש""ע הממשבירמד~לינהו
 י""~

 בחיי ~ממלתו י"'~) סעיף
 ~תבו חלבה ובפםיקת בבא, בחד בעלה בחיי ~לבה ופסקהבעלה

 יום רק אפי" חלבה דפסקה דאף להדיאהא~רוניס
~ית. לפני אח~

 בע~
 הממשביר ד~ביא ו~א חוד~, כ""ד תוך להנשא שריא

 רק קאי בעלה ~י.ת קודםחדשים
 אנת~

 ולא למינק. בנה
אלפניו,

 בפם~
 ב~יי חלבה

 בע~
 מיתתו לפני א' ביום אפילו דאז

 פניו, אלפני קאי דלא ומכ"ש חודש, כ"ד תוך לינשא ~~ירסגי
 לשון והבינו ס"ל דכולהו אחד, ביום דסגי בעלה בחייאג~לתו
 רק חלבה, אפסקה קאי לא למניקה'" בנה "ונתנה דכתבהש"'ע
 יום רק פסקה אפילו דיה ח~ה דבפסק עצמה, בפני בבאהיא
 בני חד דכולהו בג~לתו ה""ה מ~ילא ב~ת ~מי~ת לפניאחד
 שכתבו ~דשים וה~" ~ ניסהובקתא

~ 
 בנה נתנה על כ""א קאי

 לבד~למניקה

 ~~"~ ~~~ו~ ~~~ ~~~" ~~ ו~ו~י~ ~~~י~ ~~ו~~ת~~
ת ~ ~ ~ ~  



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~~~~~ ~ ~~~

~~
 עיניהם העלימו איך הללו, הקדושים ד~ת לסוף לירדאוכל
 קודם חדשים שני בנה שגמלה איתתא ההיא ~ל דשאילנאהא וז''ל~ ~נ"ל סימן במהרי''ו ~דיא ש~וב במה פקיחאעינא

 שכבר ~יון לגוברין לאנסובי איתתא בעית והשתא הבעלמיתת
 בחיי שגמלתו כיון לאנסובי שריא בח''ב ~ניק שפסקההיכא ~ כתב אע''פ פרק הרא''ש הנה הבן,~ ~ניק פסקה בעלהבחיי
 ~ום להתירא לבי מלאני ~לא וממ''ממ עכ''לת לממיגזר שייך לאבעלה

 ונתנו ~~ניקן דפר~ו היכא חברו מינקת אקרי דלא כתבדבסמ''ג
 בעל, מיתת קודם חדשים ג'למינקת

 משמ~
 מיתת קודם ג''ח דוקא

 ואע''ג קלא, ~ו אית דג''ח וה~עם לא, מג"ח פחות אבלבעל
 לי איתברר לא ~מל~ו, בנ''ד והכא גמלתו דלא התםדשאני

 וגםביניהם, לח~
~ 

 לי ניחא לא כה''ג מעשה שמעתי ולא ראיתי
 מהרי''ו~ עכ''ל אינשי, בהו תווהא הוא ~ד~א דמל~א כיוןלהתירא,

~~~~~
 ~סי' ~הר~'"א בשו''ת זה

 קי''ג~
 רבינו ילמדנו עוד וז''ל~

 היא אך בנה, ללידת חודש ~"'ד בתוך אשתו את שגירשמי
 תוך לינשא מותרת היא אם הגירושין, קודם חדשים ג'גמלתו
 להתירה רצו ומקצתם וכו', הגירושין קודם שגמלתו כיון חודש,כ''ד

להנשא
 תו~

 גממלתה אם הפו~קים שכתבו ממ~ה וראייח~ ~ודשת כ''ד
 קודם חד~ים ג' אחר מיד לינשא מותר. בעלה מי~ת קודםבנה
 הגירושין קודם ג"'ח ג~מלתו אס וה''ה בנה, ללידת חדשיםכ''ד

 מיתת גבי דדוקא וכו', שווין וגירושיןדממי~ה
 בע~

 שייך לא
 ג''ח זמן האחרונים קב~ו ולכן שמים, בידי המיתה כילאיערומי
 יודעת היתה לא מיתתו קודם ג"ח ד~לתא דסתמא המיתה,קודם
 מה ממועיל לא ממכן בפחות אבל בנה,ת גמלתה ו~פ''השימו.,
 למות נו~ה שבעלה כ~תראה ל~רממה, דחיי~ינן בנהשג~תה
 מש~ע מהרמ"'את עכ''ל כו', מועיל לא ולכן חי, בעודו בנהתגמול
 דצריך מסכימים הנשאלים כ~י השואלים פני הלין מכללהדיא

 דוקאת חדשיםג'

ד~~
 נדפס שלא בכ''י והוא וירא פרשת ~ ~וב שכל ב~דרש הביא
 כ''י ~ האלקושי בספר כתוב מצאתי וכןמ~ולם,

 בח~

 שו''ת
 בנה נתנה אם בעלה, שמת מינקת ~ שם ז''ל שי''ד) (סימןשלו

 ~חיי החלב ונעכר בעלה מיתת קודםלמניקה
 בע~

 ואין וכו',
 עכ''לת וכו', חודש כ''ד להמתין צריכה ~א~רו חז''ל לדבריחוששין
 (סי" מהרמ''פ הגאון בפי מלולו וברור ~וך תלמוד הואוכן

 בחיי בגמלתו למעש~, להכה והעלה שהאריך~'ש ל'~
 ב~~

 צריכה
 דמשמע לפניך, שלך הרי בע~ת ~יתת קודם חדשים ג" דוקאלגמלו
 צריך חלבא בפסיקת הנ''ל תשובות בעלי משמעות מתוךהיוצא
 בהבנת וכוונתם דבריהם ולפי ב~להת ~יתת קודם חדשים ~~יות
 זו לא בע~, מיתת לפני א" ביום די ח~ה שבפסקההב"י

 שהוא מהרי"ו דברי מהרמ"'א עליוהגיה ש~
 חו~

 לפי הב''י ~ל
 בדבריוהבנתם

 ו~
 באחרונה, הבא זה כגרמיזא אפילו הביא

 הוא אפילו אלא ~ליו, חולק ~בלי ה~שביר עם דהסכיםומשמע

~ת

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

 ~~~ו ~~~~ת ~י~ו~ ~~~~ת
~~~ 

 ~~~י~ ~'
 ~~~~~ת ~~י~ו ~י~ו~י ו~מ~י~~~''~

 ו~ו~
 ~~ו

 ו~~ו~ ~~ו~ ~~ ~~ ~~~~
~~~~ו~

 ו~~ו~ו
~~ 

ת ~ ~ ~ ~  

ת  ~~י ~~~ ~''~ י~~~ ~~~י~ו~
 ~ת'~

 ~~~י~ו ~י~ ~~~וו
 ~~''י ~~

ו~~ו
~~ 

ת ~ ~  ~~~ו~י, ~מ 
 ו~~~

'~~ 
 ~~~~~יי ~יי~ ~~ ~~~~ ~~~ו~

 שהשואל לעיל שהעתקתי קי"ג) (סימן בתשובה ~צ~ו דברי~ו~ר
 בחיי ב~מלתו דצריך אחת, לדעה ה~כימווהנשאל

 בע~
 חדשים ג'

 נראה לי אבלדוק~ת
 פשו~

 ומהרמ''פ מהרי''ו כדעת ס''ל הב''י דגם
 לעיל, ~העתקתי הפו~קיםושארי

 דא~
 בע~ת מיתת קודם חדשים ג' דוקא להיותצריכה ובגמלתו' חלבה בנפסק

~~~~~
 ותני פםק בש''ם דהא והקלושה, החלושה נל~~'ד דידי
 וה''ג דרא''ג תהשאלתות וכן אסור, גמלתו והלכתא ~סתם

 למלתייהו, סתמו מסתמי דכולהו ואגודה, והרמב''םוהרי''ף
 ולא אסורשגמלתו

 אישתמי~
 מינייהו חד

~~ 
 לאחר גמלתו בין

מיתת
 בע~

 הב''י הביאו הרשב''א מתשובת משמע וכן בחייות או
 האשה שאלת ~ בתשובות הרשב''א כתב ~ וז''ל הנ'יל י''ג)(בסי'

שנתארמ~
 והניחה

 בע~
 ש~ת במינקת אף אלמא וכו', מ~וברת

בע~
 פפא לרב מהא פפי רב דמקשי כיון צד, בכל נ~י גזרינן

 בדר''י, הונאורב
 וא~

 מפקו ולא אדעתין, ~ו וא~ו הודו הם
מינה

 א~
 מינייהו אינשי דמסתפי גלותא ריש ודבי מת

 ו~
 הדרי

 הוה אינהו אף ל~תירא ב~מרא תרתי הני דמתפרשי לאו ואיבהו,
 עד עכ''ל, אסור, אחרינא כולהו הא דר"'מ בגזרותיואסרינן
 להתיר לסו דאין נשמע דבריו למשממעות ~ם א''כ הב''ית ~~וןכאן

 להתיראת בש''ס ב~ירוש שנזכר מהאלא

~~~~~
 חלבה פסקה או בעלה בחיי בגמלתו ההיתר צדדי מטרין
 הישו~ה מעייני ונובע מהסמ''ג מיוסדת היא בעלהבחיי

 לטעת עת עתים, יודעי דרבנן בשיעורן וקם לגזיזיה ותבראמתה''ג,
 ידברו והימיס חדשים ג' בעלה בחיי בגמ~ו דוקא זההיתר

כמש~
 דלא הבו וא"כ דוקא, חדשים

 לוסי~
 דרכה וכך עליה,

 ב~דבר הימים ומוצ~י המשקל ובפלס הדין במשורת מים תורהשל
 אס דמעוטי הוא כך חכמים שיעורי וכל מרפא, חכמיםב~ון
 מקפיד מז'ה הביתי~עט

 וחוצ~
 רבא וסהדא ההיתר, שער לפני

 דלא כ''ג) (כלל הרא''שמתשובת
 סמ~

 אפילו להתיר נפשיה על
 ח~הבפסקה

~ 
 מיתת קודם חדשים

 בע~
 בזה חוכך והיה

 הדבר ויצא הואיל בידו מיחה שלא רק ברצונו,ת המתיר, עםלהסכים
 שיס~ו~ות מה על ~ם ויש ה~אונים מפי~היתר

~ת~~
 אקרא תמה

~ 
 אפילו ~תיר שיצא לדעתיה דחזינן הב"ח,

 ומסמוכי ב~לה מיתת כני אחד יום רק למינקתבנתנה
 צריך למה ידעתי לא אבל וז''ל~ בתשובה הרא''ש דברי עלנפשיה

 הא לסתור, ראיה היא ולד~תי עכ''ל~ וכו' מ''ב קודם חדשיםג'
 עובדא ~בוד רצה ~לאחזינן

 א~
 אם מיחה שלא רק חדשים, בג'

 ה~אוניםת קולת על לסמוך רצההנשאל
 א~

 הרא''ש בפסקי דלכאורה
 נראה לדבריו מדסתם אחד, יום בפסיקת אף ~יתרמשמע
 בחייגמלתו

 בע~
 ~ותר,

~''~ 
 ה~ה בתר דוכתי בכל אזלינן

 מהרי''ל בת~' כדמשמע לדינא, עקריס הם ותשובותיולמעשה,
 ביתההובא

 יוס~
 ב~ח''מ ועיין דוכתין, בכמה

 (~ו~
 ע''ב) סי'

 הדבר בא לא בפסקיו אם י''ב), סי' (ח''א מהרש"ךובשו''ת
מ~ורש

 א~
 כת~ובה, נק~ינן ~פורש הדבר ~א ובתשובות ~דיוקא,

 מקומות הרא"ש ופסקי תשובות לעניןהגס
 מקומו~

 בד~ות יש
 אלי~א מ''מ לדינים, ~יקרים הס הרא''ש דפסקישונות

 דכ''~
 כ~שר

 הדעות ~שוות וספרים סופרים מפי אנומצווים
 ש~

 ריוח לעשות
 ד~תם ו~שוות הדבקוםבון

 א~
 החלוקים על כו הדו~ק, צד ~ל

 קאמינא~ לא הדרנא נפשי' ושוי' ~צטערים,~נו



~~  ~  

~  

~~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~

~~~~
 אחד לדבר ~כולם ובמישור בצדק המשפט עין נא יאמרו

נתכוונו,
 הרא""~

 מהרמ''פ כיון ויפה ותשובותיו בפסקיו
 (סי'בתשובתו

~~ 
 שהחמיר הרא''ש כתשובת ה~~ה ופסק שהאריך

 כדעת ודלא מיניה, ממירמי מאן בידיה ומדסקיט ממהםממ""ג,תיותר
 כדעת ~~וק מרחוק ואתי דדחיק ~ר''מ ע"'ד דכתבואחרונים
 גברא חובת היא כך י~ה ב''ד כח בזה בודאי בתשובה,הרא'"ש

 לו שיבור הדרךוזהו
 בהםת וחי האד~

 הטור לשון~~ת~~ת
 ב~ומ~

 הזכיר ולא ב~לה ב~יי
 בחיי ג"~

 לשון לשונו על שגורה ליה קביע עידנא ודאיבעלה,
 חדשים, בג' דוקא ההיתר עיקר מ"'מ בפסקיו, הרא''ש אביו שלזהב

 דוקא דצריך הגאונים מפי בתשובה ההיתר מקור הערהוכאשר
 כח ובן ואב מחמתיה דאתי מהא יותר להקל עדיפא ו~לא~"ח,
 למניקה בנה נתנה או חלבה פסקה בין לן ~ני ולא להס,אחד
 הוא נפשיה באנפא מל~א ולאו בעלה, בחיי ג"ח צריכיןבכולן
 ובט"ז בד"'מ להדיא מצאתי וכן האחרונים, עצמם דחקוכאשר
 ~דשיס ד~' הב''י דעת הוא וכן חכו, יהגה ואמת ~ כ"י א"עעל
 אפםקה נמיקאי

 חלב~
 בחיי בגמל.ו הטעם והוא וה"ה

 חדשי~ת ג' צריכיןדכולן בע~

 זללה"ה הב"י דהרב דעתו ~ל ~לה איך הב'"ש על~ת~~~~
 דמותרת בעלה בחיי א' יום רק חלבה דפסקהסכים

 הרא"ש לשון שה~יק אחר ב"י הרב דהא אינו, זה ד~"כלינשא,
 אג~לתו נמי קאי ג"ח ל~ינקת בנה דנתנה להדיא, כתבבפסקיו

 והא בעלה, מיתת קודס חדשיס ג' ~ריכין דבכולן דדיה צמקואו
 מ"'ש על ~ליג דלא דס"ל משמע בתשובה הרא"ש דכתבראיה

 וז''פת הרא"ש כתב בתשובות אבל הל~ל, ד~יג ס"ל ואיבפסקיו,

~~~~~
 בכתובים ה"ה בעלה בחיי בג~מלתו אף ~דשיס ~ת דבעי
 חדשים דבג' כתב דהרא""ש ~ונים, מטעמיםטעמים

 שרי דר"נ הט~ם של ע~מו ככל חוזרת, ואינה החלב פסקודאי
 דבג"ח הנ"'ל סימן מהרמ''א ובשו''ת בהו, הדרי דלא ר"גלדברי
 לממיחש איכא דבגירושין אף שתנשא כדי ~מלתו שמא למיחשליכא
 הפוסקיס בשם הביא מהר~'פ ובתשובות ~יל~ ה~קתיוכא~ר
 בשארי למיקל אתי ולא הוא התיר הכי דמשום קלא ~ליה איתדג"ח
 להו ואית בהו הדרי דלא משום ר"ג בדבי ש~תירין וכמונשים,
 הזמן לכמות טעם עוד לצדד רחוק אין ו~ס באחרוניס~ וכמוזכרקלא

 ~ לאותן בזה חז"לשהניחו
 הגמרא ב~לי רבותינו שהניחו חדשים

 ~כרתבש"ס
 ע''ב~, ח' דף ~נדה עיבורה ימי בשלי~ העיבו~

 ''או הרא"ש בתשובות הטור כגירסת דלא ב~~מו כתב דה~"יועוד
 חלבה, אפסקה נממי דקאי וסתסה רק ל~מניקה"ת בנהנתנה

 וה"ת~
 והוא

 טעמי' ג' מכח ~"ח צריכין דבכולן ביניהם, לחלק דליכא ב~מלתוהטעס
 בשם ו~הרמ"פ והרמא"י הרא"ש בשם ~העתקתיהרא~ונים
 דנפסק מטעמא ואי דקלא, מטעמא אם בגממלתו, אףהפוםקים
 שכתב וכמו שתנשא כדי לגומלו דמ~מת ממטעמא ואיחלבה,
 וגס ליה, מדשתק לו הודה ז"ל והוא מהרמ"א, בשו"תהשואל
 ~תיר האי כולי הוכחה אין לעיל שה~תקתי ד~תובותמש"ס
 בכמה הש"ס ~ישב יש כי וכ~דהו, דק דקדוק על םכנהספק
 (סימן הריב"ש למעניתם האריכו וכאשראנפי

 ש"ס~
 ומהרא"ם

בספר
 מי~

 בחומרת לאסור הכביד והאחרון יו"ד~, (סי" ~מוקים

 ~~~~י ~ו~ ~~ו~ ~~~י~~י

~זירו~
 מאיסורא, דסכנתא ספיקא דחמירא משום מדרבנן אלו

 להחמיר והאריך פ''ב) (סי' בתש' שמואל הדבר סייסכאשר
 אף ~חמיר בגזרותיו כר"מ דהלכה רש"י וכד~ת אלובגזירות
 ב~ליהן מיתת להבזות הנשים כל היתר דבר י~א ~לאממדרבנן,

 בעיניהן ולדותיהןוסכנת
 פר~ ולפרו~

 פר~ת בני על

~~~
 דבנ"ד

~ 
 עוד

 סני~
 ~תירא לצדד

 שהורג~ ב~
 לה לעשות

 ד' להניק שלא היניקה, בזמן חז"ל שטבעו מטבע נגדטבע
 משום חז""ל שקבעו עידן לפלג כשהגיעה להניק הרפה ילדהבנים
 ותש לבהח~ת

 כח~
 מאד וחלוש יותר תש ~עס וזה כנקיבה,

 ~מצינו הנקה, של בנדון חז''ל בגזירות עי"ז להקל לשבח טעםואינו
 תורה כשל ~חמיר סכנה במקוס דבריהם העמידו גזרתןש~יר
 לצער הנקה לה היא נשים דרך זה כי םכנה, ~ום בספקאף
 ~רישה עבדה ומדעתה בה חזינא יתירה מפנקהנתנה

 ע"ד היתה לא השמ~ה דבר וזו הולד, מפיהדד לשמו~
 הרופאי~

 וחכמיס
 דה~~ירו דרבנן שעבודא ל~פקיע ~צדקי עבדינן ולא ודין, הדתיודעי
 זו סני~וריא עבדינן ולא בזה הולד כח ויפהבהנקה

 סני~
 להתירא,

 שומעין ואין ראשונים ~גבלו והגבול הזמן בהרחקת לרחקדשומעין
לקרבת

~~~~~
 דבר וירא ב~רשת מצאתי בכ""י מדרש והוא טוב שכל
 ~סיג אל ביה קרי ~ וז'יל מילין ע"ג מילין וחסדאהנאה

גבול
 ~העי"ן ה~~

 והלמ"~
 בםגו"ל~

 ~שין ובשדי
 י~נית~

 לא יתומים
יבא,

 גיסי מ~ש בדעתי מלתא ונפל דברים הרהורי בזה לי וי~
 שצוה למי להתיר צ"ה) בםי' (ח"א יעקב בשבות הגדולהרב
 להנשא המיתה ודאגת פחד עליו שנפל כשראה בחייולאשתו
 שלא בעלה מיתת אחר לידתה קודס ~יו דד ושמטה דודתהלבן

 ~נשא ~~תירה מ~ולםתהניקה
 תו~

 חודש כ"ד
 מכ~

 לקיי~ ~~וה
 ב.שובתו בצדק המעיין יראה כאשר היתר, צדדי ושארי המתדברי
 בספרים בינותי וכאשר חז"ל, מדת על קצת שהפריז ימצאהמצא

 בי~ראל, ירבו כמותו לחכס ומפרשין שונין ואין וא~רונים,ראשונים
 לו יש כי בפניו, שלא הקטן את לחוב רקיע וסמאן ספיןומאן
 אחד לדבר שכולם לעיל שהעתק.י קדושיס דעת דעיס תמיםטענת
 וכדאמרינן חיישינן, למיחש דאפשר מה וכל הולד, לזכותנתכוונו
 איסורא מספק ד~מירא םכנה בם~ק גדי עין כרם לכרמא םחורסחור
 לם""ם אחד ספק בין לן שני לא מי איסור, בס~ק דמקיליןואף

 דמיעו~א, למיעוטא אפילו חיישינן ע"ב) נ' (דף בחוליןכדאיתא

א~
 כנדוקא מניומין גבי בםכנה משא""כ רובא בתר אזלינן דבממון

 מ"ט (דףבחולין
 ע"ב~
 חסה התורה אמרת ואת נפשות וסכנת ~
 י~ראל~ של ממונן~ל

~~~
 ואשה מבחו~, ההיתר צדדי דעדיין סלקינן, ובהא נחתינן

 הורה כבר חודש וארבע ע~רים כלות עד להנשא אסורהזו
 מדליו מים יזל ידלנה תבונות ואיש י ~וקים מים חריפין בגובריןגבר
 צדק ממרח והאיר לאחרים, ומשקה שדולהמה

 בםפ~
 עמוקים מים

 אלא התירו לא ז"ל הגאונים ואף וז~~ ע"ב) מ"ב דף יו"ד(סי'
 בחיי למינקת בנהבנתנה

 בע~
 ולאחר

~ 
 דהשתא בע~, מת חדשים

 חדשים ~ שיש כיון חבירו מינקת נקראתאינה
 ש~

 ובג' הניקתו,~
 הגאוניס ~ם ותפסו ה~חרת, המינקת הולד הכיר ~ברחדשיס

 בהכרת בגמרא הנאמר הגדול שי~ור שהוא לחומרא, חדשיםג'

 ~~~~~יי ~~י~ו ~~י~ו ~יי~וות



~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
~~~~ ~~~~ ~ ~ 

 בפירוש הרי ~~תתלת התירו לא ~כ~ן בפ~ות אבל ל~ינקתהילד ~ ~~
 כן הח~~מים שי~רו וכתב הוא, ועי~ובא דוקא חדשים בגתאתמר

הו~
 מיסקת נקראת אינה דבזה ~~בנן להו וקים ובצ~צום, בדקדוק

 ~מוקים מיס בתשוב' שנתן לשבח מה~עם הן חד~ים, ~משלשחבירו
 והןהנ'תל,

 מטע~
 מהרי'תו תשובת בשם ל~יל ~~ז~רתי וממשו כעיקר

 חבירות מינקת נקראת דאינה קלא לה אית חדשיםדבג'

 מהרי''ו משו"ת ~קיחי עין עינו ה~לים הנ'תל המזרחי שהרב~~~~~~י
 בבי שכיחין מהרי''ו דברי כסדרן תמידין ובאמת~נ~ל,

 אמת דין הדין טעמו, את בשנותו ו~כתתפ מטייפין, ו~יניומדרשו
 אף ~''ש, זיז זו מהוראה לזוז אין ועת'כ ל~~ה, להלכהומס~ים
 נפשות סכנת משום ~ם עדיפא דהתירא וכחו לאיסור הוראהדאין
 ואשה רברבתא, אריוותא הסי נ~ד ~קל ולא לה~מיר ש~עינהוהולד
 הולדת מלידת חדשים כתתד לה מלאת אחר עד ~להנשא אסורהזו

 דדשא, ב~יברא ~ותם ומרתחין, מרחשין ושפתותי המדברפי

דר~
 שם

 ~~ ש~
 ו~ו' הת~.ונה על ידו והמשנה י~נה, ~לבל ומשפט

 קרית תחזנה בעינינו ציון שיבת את הת ובשוב יאונה לאאון
 כנפיות ותחת חנהדוד

י''~
 והעבודה~ ה.ורה ~ל העומד ותבונה ~~ת בשנת םיון

 ~ו~~~יי~ ~~~~ ~ו~~~~
 ~~~ו~~

~ ~תת~ ~ ~ ~  י~ת'~ ~~~י~~ ו~~ 

~~~
 דוד את עיין ושואל באוכלסי בא אשר האיש ~אל שאול
 תם תמימה, הת תורת דאורייתא פקודי ופקידה,בעיוני

 בדיני בבעלים שאלה ~וד ונשאל דוד מקום ויפקד פקידמפקד
עגונה

 מ~~ מקתת~
 ~הור~ר ורת'מ אב''ד גיסי ה"ה יעקב וישאל

~~~~
 נרת'ו

 ~א~
 והטיה ~וטה ~י~ן הקלושה ד~תי לחוות זו

 השואל~ וז'תל השמים מן יורוני כאשרל~ובה

~~~~
 ~"ק מכאן נסע ל' תפתתז ת~וז בחודש היה, ~ך שהיה

 ווימפא ~ לעמלי כ' בשמו קהלתינו מתושבי אחד ביתבעל מי~
 בשביל ~אריז לעיר פ~שתט בל~א שקורין דואר הבי עלהלוי

 ~"ק, .פתתח רתתה של י''ט על לכאן ולבא לתזור בד~תו והיהשלו, ~סקי~
 וכתתכ ביתו ובני אשתו את הב~יחו~ן

 ב~תבי~
 שוני~,

 ובפר~

ת ~

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

 ~~ת

 ~י' ~~~~ י~~~ ~~ו~
 ~יתת~~

 ו~~ית

~~תתו
 ו~~~~י ~ ~~ ו~ת'~ י~~~ ~~~ו~ ~ו~~

 ~~ו~י~ ~~~~~ ~~~ ~ותת~
~~ו~~~י~ת

 ~~~~~ו~ ~~~~ו~
 ~~~ומ ~י~י

 ~ו~ ~~ו~~~ ~~~ו~~~ ~~~ו~
 ~~~~ ~~'ת~ ור'ת~ ~~תת~~ו~~~יי~

 ו~ות ~~~ו
 ~~~ומ ~י~י ~~~י ~יו~ ו~ת'~

~~ת'ו
~ ~~~~ 

 ~~~ו~ו~ י~~~~ ~סו~ ~~~ו~ ~~ ~~~י~ ~~~ו
 ~~~~י~ ~~~~י

 ~י~י ~~ו~~~
 ~~~~ ~~~ו~

 ~ו
 ~~~~~~~ ~ו~~~

 ו~ותת
 ~ו~ ~~~~

 ~~~יו
 ~~ו~~ו~~~י~ו

~~~~ 
 ~~~י~ו~~ת

 ~~~ י~~~~~ ~~~~ ~ותת~ ~תת~ ~~וו~
~~תת~

 ~ת'~~ת ~~ית

 ~~~ תת~~י~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~~
 ~~~"ת

 י''ט על שיבא ~ן והבטיח חזר ה~בר אלול בחדש האחרוןב~תבו
 שהיה רק טוב, ב~י נגמרו שלו שעסקים באשר לביתו ר''השל

 עם אחר ~גלון אם או הפאשתט על אס שיבא, מי ~ם~ת~ק
 סליחות של ראשון יום א' וביום הנת"לת בפאריז ג"כ שהי' ב"ישאר
 הקצין עם ליסע הנשמע כפי הנתתל לעמלי כת של בד~ת נגמרהיה
 אחד ~רל בו פגע ~רב ולעת שלו, ~~לה תוך שפייאר פייבישכ'
ב~ל

 ~ג~
 פעמים, כמה ~מו שנסע לשעבר מ~ירו שהיה מפה

 ושמו סוסים, ג' עם שלו ~גלה תוך .קיפים שני לפאריזוהוליך
 בעלשל

~~~ 
 הנת'ל ~ל~"ל ה~גלון ואמר שאזע'תף גרא''ן היה

 לחזורשרוצה
 למי~

 עממו, לססוע יוכל ירצה אם בהש~מה, למחר
 שכירו. כמה העגלון ~ס מקח ו~שה הנ~ל ~מלי ~' ~שהוכן
 מהשררה רשות וסטל ה~גלון והלך יתתט, על ~ל~אן להביא~ו לויתן
 ראובן כת הבחור גם הנת'ל~ לעמלי ~ת היהודי ~ם לביתולחזור

 שמעאלטארף
 גתת~

 הנת'ל מה~גלון
 ג'"~ והל~

 אם ~ממנו ושאל אליו
 ~ם ג''כ אותו ליקחרוצה

 ע~~
 עמו אותו ליקח רצה ולא ~לו

 ~ך ~ל לו ליתן ראובן רצה ולא צרפת, לי~ראו~ ~'תד לו שי.ן~ד
 ראובן כת ~ס הלך בהשכמה ~לאחריו ב' וביום ~יתו ראובן כתוהלך
 העגלון אבל מאתו שביקש ~ה לו ליתן ורצה האושפיז לביתהנ''ל
 ~ת העיד זה כל האושפיזת לו שאמר כמו היהודי עם לו הלך~בר

 עם ה~~לה ובעל באליו"~~ בתתתע תלתא ב~מו.ב בת'ד לפניראובן
 ושם ס'שאין, בשמו אחד כפר ~ד יום באותו באו ל~מליהיהודי
 יאקב בן אהרן בשמו מכאן א~ד בחורמצא

 המבור~
 של משרת

 ~פאריז ג''כ יום באותו נסע הנתתל ובחור ווירמייש אברלי רת~קצין
 שהית אברלי ר' הקצין שלו בעה"ב על המתין ושם כפר אותו~ד

ג''~
 אהרן הבחור ראה וכאשר כאן, עד אתו לחזור פאריז ב~יר

 בעהתתב יבא ממתי יד~ לא אם אותו שאל לעמלי כ' עם העגלההבעל
 הכפר ממזה רחוק מזה נסע כבר שבעה"ב לו והשיב הנ'תל ר'תאשלו
 דת או ~'~מו

 ש~ו~
 ב~לילה הבחור שם וילן ממי~~ לקתתק סממוך יותר

 לע~לון הבחור ושאל עמו ואכל הנ"ל ל~מלי ~ת ~ם במלוןההוא
 ~ל ג''כ ~ותו להוליך רו~האם

 עג~
 יכול שאינו לו והשיב שלו,

 מו~רח הי' כן על אחד, על אם ~י רשות לו שאין כיון ~מוליקחו
 ה~יד זה כל בהשכמה,ת ג' יום למחרתו ברגליו לילך הנ"להבחור
 אהרן ~תהבחור

 בת"~
 ג' יום באותו נסע ל~מלי וכ' באליותתע

 כפריים ג' שהעידו ~מו ההוא בלילה שם וישכבו ~עווילי~ כפרעד
מ~פ~

 רעה הסיבה שאירע אחרי ב~רכותיהם המשפט לפני הנ"ל
 הרוצחיס הס ומי ~י ולדרוש לחקור כדי ה~גלון ולבעל ל~"לשנ~שה
 והנה כנימוסי'ת השבו~ה ~''פ ב~רכותיהן הכפרים ה~ידוב~ן
 הקת ובתו~ם ל~~ן מפאריז ישראלים הבר ~ל באו שבועבאו.ו

 שב~לה הנ''ל כתתל לאשת והגידו אהרן משרת ~~ ווירמיישר''א
 יב~

גתת~
 ראובן ~' הבחור גם הנתתלת שאז~ף ~ראן של העגלה תוך י''ט ~ל

 כנ"לת לההגיד

 כתב בא ל' תפתתח רת'ה ~רב בת יום עד מלבא בושש כי~~~~
 א' תקיף לקרובו בשאלן הדר א~ד ערל מן הפאשט עלאחד

 דת ביום שנ~שה רעה מסיבה ולהודי~ הלשון תוך וכתבמכאן

 ממ~אן שעות ח' ע~אש ~לכפר סמוך בהש~מה וטת חת ביןהעבר
 ~מוך קונשי בי~ר נממצאו הנתתל שעווילי~ ממכפר ש~ות ארבע~הוא
 את יהודי עם שאזעף גראן בשמו א~ד עגלה בעל~טאש

 ל~מלי של שם ~שהוא ל~ווי לאמבערבשמו ממי~
 לוי~

 בשאלין המשפ~ים ממבעלו אחד תקוף מן ~תבים באו השנה ראששל שני וביום נהרגות
לה''~

 ובתוכו מכאן לתקיף את כתב ו~ן שפייאר, איצק כהרתתר פתתו



~

~  

~  

~  

~~ת
~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~  ~~ות ט' או ח' לערך העבר ד' יום היה, ~ך שהיה המעשה~תב

 ~וסשי סמוך ביער נמ~א היום~ל
 עג~

 סוסים, ג' עם אחת
 על לווסמוך

 האר~
 ~מב~ר בש~ו הנהרג יהודי מו~כב נמצא

 וכלי ~לבושיו כל ~סל~ווי
 פשת~

 המיוחד הדרך ובאמצע וכתביו
לעוברים

 ושבי~
 ~ל מושכב ההרוג נמצא

 האר~
 בשמו ה~~לון והוא

 יום עד השדה, פני על כדומן ~לו הרו~ים והניחו שאזעף,גראן
 ~אות משאלון המשפטים בעלי באו היום חצות אחר שלאחריוה'

 כניממו~יהן,אותם
 וביו~

 ~עגלון קברו היום חצות ~חר ה"
 היהודי של מלבושיו וכל אחת, ב~עה תוך קברו וליהודיבקבריהם,
 חייבים שאחרים ידו כתיבת גםוכתבים

~ 
 ע''ש שנכתבים

 הביאו שלו ~לטלין וכל אצלו הנמצאים הקדושים ~פרים גםהנ~ל, לעמ~
 ~דרלתוך

 כדי המשפ~
 ש~

 יעשה
 עו~

 ואותו ויורשיות לאשתו
 מה וכל וקרוביו, ~שתו ~גיד שלו הכתב תוך הפצירתקיף
 יחזור הנ''ל ~מלי אצלשנמצא

~ 
 זה כל שתרצהי וזממן עת בכל

 ר''ה של~ י"ט ובמוצאי ~ר~, ב' ביום ~אן שבא הכתבטופס
 את מ~ירין שהי' מכאן, בתים בעלי שני הנ''ל ~מלי אשתשלחה

בע~
 היטב, הנ"ל לעמלי

~ 
 פעמים כמה עמו ליסע היו רגילים

 בחייו בו ש~יו הסימנים על עיניהם ויתנו אחריםלמקומות
 קטן ואצבע קדקדו על קרח שהיה דהיינו אדם, לכלהידועים
 זקופי' הי" אצבעותיו כל ושאר כפוף תמיד הית השמאליתשבידו
 הנ"ל ההרוג שם שנקבר מקום לקונשי האלה האנשים שםובבואם
 מקברו אותו חטטו אנשים אותן ~, תפ"ח תשרי ד' ו'ביום
 ש~ל בגינה אותו קברו לכאן להביאו אפשרי ב~י שהי'ובאשר

 א~ר המשפט לחדר הלכו הנ''ל שא~ין מקום דרך ובחזירתםא~ד' תקי~
 גס לעמלי, אצל הנמ~אים דברים ושארי המלבושים מונחיןשם

 הכתונת אפילו פשתן הכלי גם ~בושיו, וכל ציצית עםה~לית
 ו~ל ~ופו, עלשנ~א

 כו~
 תיבות בראשי אשתו ושם שמו נרשמים

ג~
 תוך

 ~פרי~
 ידות כתיבת גם ממש, ידו בחתימת שמו חתם

 בתים בעלי השני ובבואס לות שחייבים שמו על שנכתביםממאחרים
 העידו באליו''ע, ב'"ד ~ני עדותן נתקבל ל"ת תפ''ח תשרי ז' ב"ביום
 בפירוש, העידו גם הב""ד, לפני זהכל

 ב~רצו~
 אפשר בלתי הי" פנים

 ראו זה את אך מאד, צור~ו נשתנה כי הנ''ל, לעמלי שהואלהכיר
 שבידו~ קטן הא~בע גם בחייו, שהי' כמו קדקדו על קרחשהיו

 אצבעותיו שאר משא"כ אותו ~וז הי' אפשר ואי כפוף הי'השמאלית
עכ~דת

~~~~
 שתבוא משאלין המשפטים מבעלי כתבים לע~לי אשת קבלה
 וליתן ~לוחה או עצמה היאשמה

~ 
 אצל שמצאו מה כל

 העגלון, של ~שת~ו החזירו וכןבעלה,
 ו~

 לעיל הנזכרים כפריים
 גס ולנו ~כבו גתתכ שהס דבריהם, תוכן וזה המש~ט ~ניה~ידו
 בהשכמה ד" וביום והעגלון, ל~מלי היהודי עם באושפיז ~להבאותו
הית

 סמוך בהם ו~געו היער, אל או השדה אל לממלאכתם ~ולכי~
 הכפריים וש~עו סוסים, על רוכבים ~זויינים ערלים שלשהלכפר

 לזה זה שאממרו אלוממ~רילים
 ~נבי~

 שיסע לנו שהב~י. הזה
 וצריכין באו לא ועדיין גדולה בהשכמה האושפיז ממביתבהשכמה

 הכפריים אבל ~מתין,אנו
~ 

 והלכו הללו דברים על הש~יחו
 וקול~ צעקה קול שמ~ו זאת אחר שעה כמו ו~לערך היער, אללדרכם
חיציס

 שקורי~
 ביער~ עצמן החביאו ומורא פחד ומחמת שוס,~ ביקסין

 המשפט ~ני הכפריים העידו זאתכל
 ב~רכאותיה~

 כתוב~ וכן
 ~ון ע"כ פראטקאל ~קוריןבמשפט

 השא~
 ~ו~אל השואל ועמד

די~
 משפ~הת מה זו ~ונה

ה~
 דק"ק אב"ד ר"י מהור"ר ה~און לגיסי שה~בתי הדבריס הן

 מ~
~ 

 ~~ר~" ~~~~ ~~י~ו~" ~~י~ ~ו~~ ~רכי ~~~~ו" ~~~וי~~~

 ~~~ ו~~~~~~
 ~~ורי~ת ~~ו~ו

 ~~~ ~י~~ ~~~~~ ו~~ו~
 ~ו~ו ~ו~~יות~~

 ~~ ויו~~ ~~~~~ ו~~~~
 ~~יו

 ~~רו~ו~
~~ו~~ת

~~~ 
 ~י~י י~י~י ~~ו~י

 ~~~~~ת~~~ריו ~~~~~י~ ו~"ת~ ~ר~~""~
 יכ~~ ו~~ י~י~ ~~ו י~~~ ~~ו~"~ ~תת~

ו~~ו~
 ו~~ו~יו י~יו

 ~~ו~
 י~~~ת

 הטהורים ~אותיותיו להודי~ו הלום באתי השלוס, מבוא דרך~~~~
 וביחוד דיבורו, ~לי יקר ~אד מההגיעני,

 השא~
 ששאל

 (ותשאשר) אםתן בצד בצדוותשובתו
 ~ותיאשר~

 טוביינא הני יאשר
 של אמות ד' מקום במקומו האושרת ורגל מאושר, הואדחכימי
 עגונה, בכבלי חבלי ~תיר למעשה הלכה עולם, הליכותהלכה
 כנגד יום משמרת בזה עמו הנעצבה אשה גלמודה, יושבתאשר
 וצועקת מדרשא, בבי ככרוכיא וצווחת לחייה, על דמעתה ולילהיום

 להמציאלעזרה
~ 

 שיתיר פה יהיה הוא שאסר פה להתיר תרופה,
 עללנתר

 אר~
 כנגדה, עזר תמצא מאין וחכ~ה דעת, שפתי ארשת

 כלפי השואל פני מר לן בדק אשר בשו"ת היטב בארכמבואר
 י~ת"ב וישא~ל דו''ד,הנשאל

 שא~
 מפקח ~קיחא, עין בעינא הדרא

 בשקלא בהלכה ולווכח לטוהר, השמים עצם ~צמות של הג~לאת
 והנה פותר, והע~ות פסכתור, כופין ואין וסותר, בונהוטריא,
 דא~תא עגונה בדבר תוקף לאורייתא חילין חיל האיש שאלשאל

 כפרצודא וזורע דיש דמדושא, חומרת ראשה, על וקולאוחמורה
 מאכל אילן קלאדתותי

 ע~
 חייס

 ו~~
 י~יד מקלו שקד ומקל הדעת

 לאיסור, ~לא להיתר מאתו הדבר ויצאלו,
 ו~

 האוסרת רגל יהיה
 אשר בדוד בוחר נבחר לשון לשונו על ומלתובמקומו,

 הוק~
עו~

 הטיה נוטה, דעתו ~יכן שלימה תשובה ~שיב תשובה של
לטובה

 צרי~ מצר~
 מקדימין אמרו ובאלו ה~ירסא שטפת שטף כלי

 הדברים אלה דברים ספירת ספר ב~ג~ת באתי ע'תכ מאחרין,ולא
 ממדבר אשר בדבר ל~דן ועידן מועד קריאה לקרות נאמרואשר
 ממילין ~מהדורא הידור, בו שיש עממידה עוממד ט~~ו ע~וכלשון
 ההולך בקול יעננו הב~ל בית שדה שזהו דמיטב מילי מילין,ע""ג
 מקרין סופריס של קולן אליו, קול לו קול האר~, כנפות ארבעעל
 רפיש הדין, לעומק נחית דרבנן בארעא רב דבי אכםדרא אורקרן

 דאפשר ט~דקי כל דעובדא בגפא הדא מן וחילו דכרעי'חייליה
 פנו וסולו מעכבי,ת דקא ופשורי עקולי ולהסירלמיעבד

 דר~
 הרבים

 ולדתעת, לעקור דעת שבילי היחיד ושבילי הרבים ושבילי היחידודרך
 יד שידו עד מרדעת,כ~בוה

 אד~
 חייס מים נובעת ומעיינו מגעת

 אלי עולם הליכות הלכות ששונים שונים מכלים כלים כלי,אל
 חסה ~ורייתא תלי.אי אורייתא תלי.אי לישנא תלתא ~ודשאבגודש
 פותחין ולהיות ור~םחום

 בה~~
 התלמוד בים מצוית הצלה תחילה

 יותר להחמיר שלא ו~ו~רים עונים כולם ובתראי, קדממאיופוסקים
ממדאי

 ולהו~י~
 ל~ראות אח. בבת ואיסור כולל ואיסור ממוסיף איםור

 מן הוא המחמיר וכל כזה, בנדוןאיסור
 הממתמיהי~

 בעליל נראה אם
 על ולשים להאמין ראוישהדברים

~ 
 ומשפט חק שם ~ם

 ~חקת ולא ~רב שומעין ת''ח שימוש תחת נעשה אשרומעשה הנער~

~~~~~

 (סימן רח"ש בשו''ת
 וי~ו~

 בעגונה המחמיר כל שכתב,
 שמימיו פרת רבא וסהדי הימנו, נוחה חכ~ים רוחאין

 מתום' מוחל~ת ראיה קשוט דכולא לעו~לס בא רבי' ורבין,פרין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  לר''י ונראה וז''ל~ כו' חומר ~תוך ד"ה ע''א) פ"ח (דףביבמות
 בכך אחד ~ד ונא~ן ו~נס~א דדייקא סהדי אנן ל~י~ר לןדלית
 דבר ~ירת זה ואין דנא~ן הוא חכ~ים ~תקנת אלא התורה,~ן
 לק~ן שאפרש ~~ו להא~ין, הגון הדבר שדו~ה כיון התורה~ן

 מן דבר ~וקר חשיב לא וס~ך טעם קצת בו שיש שבדברבפרקין,
 דהרא"ה וא~''ג התוס'ת ~כ''להתורה,

 חול~
 דעד וסובר זה ~ל

 התוס' לדעת ~סכים הר~ב"ם ~''מ ב~גונה, ~דאורייתא נא~ןאחד
 בספר ו~יין ~דאורייתאת ולא מדרבנן בע~ונה נא~ן ד~''אבזה,

 זה, ב~נין רבא פלפולא זו~א ואל' רבא א~לי' סדר ~חדשהנדפס
 ~ברייםת ~חנה המחנות לכל ~סיב כד~ות שהוא פקי~א ~ינאישים

~~~~~
 אלא כשר ~ד מפי עד אין א"ר ב"א חייא רבא~ר ~ ע"ב) ~~"ה (דף שבת ב~סכת ערוכה ש"ס ~צינו ~זו

 ממת לאשה לוממר ~ אשה לעדות ופרש''י בלבד, אשהלעדות
 ~קדש דרבנן אדעתא ~~קדש וכל ~י~ונא, ~שום רבנן בהדאקילו ב~לי~

 ודבר ו~~י~ין,ת ל~דין נ~צא ~כ"לת ~יניה לקידושין רבנןואפקועי
 ~ד מפי ועד אחד ~ד רבנן והאממינו ל~ד, ונ~צא לל~וד באזה

 ~דים ~נים פי ~ל דבדאורייתא א~"ג א~הבעדות
 יקו~

 ולא הדבר
 אחד, עדע"פ

 ו~כ"~
 הקילו ~"מ נא~ן, אינו ~ד ~פי עד הוא אם

 עד, ~פי ~ד הוא אם ואפילו ~"א, להא~ין ~יגון במקוםרבנן
 בות ~וו~ה ולא הוא ישר כי ~א~ין ה~ון הדבראס

~~

 שנאבד שהאו~ד זה, בנדון נא~ר אנו
 ווי~פ~ לע~לי ~

 ולא
 ולשוב לחזור פאריז ~ה~יר יציאתו אך לו, היה ~היד~נו

 ש~ות י"ב שהוא שעוויל''ע כפר ~ד והלך אשתו, זו ביתוא~ל
וש~ מ~י~

 אתו הלך אשר שאז~''ף גרא"ן והעגלון הוא העין, ~ן נת~לם
~~ו

 ב~~
 על היושבים שכ~בו הכת~ים דברי ולפי ~פאריז, שלו

 עד ה~~לון עם הנ''ל ל~~יל היהודי שבא שאלו"ן, ב~ירה~שפט
 לא~~ר שמו אשר זה יהודי קונש''י ביער נ~צא אשר עטא''שכפר
 וכתביו פשתן וכלי ~לבושיו כל ~ם לוי) לע~לי כינוי (שהואלעווי
 שם היהודי ונקבר שם ~רגו שאז~ף גראן היה ששמו העגלוןעם

בבק~
 שאחרים כתבים גם וכתביו, היהודי של ~לבושיו וכל אחת,

 הנמצאים קודש ספרי ~ם הנ"ל, לע~לי כ' שם על שנכתבו לוחייבים
 שלא כדי ה~שפט חדר ~וך הניחו שלו ה~טלטלין וכלאצלו,
 לאשתו להגיד הכתב תוך והפצירו וליורשיו, לאשתו ~ולהי~שו

 בלי לה יחזירו הנ"ל ל~~לי אצל שנ~צא מה וכל הנ"ל, שלו~רוביו
 להאמיןת שהגון זה דבר דו~ה א"כ שתרצ~,ת ז~ן וכל~יכוב,

~~~~~
 היכן ~ד ע~כם ה~ו~דת אשה בזכות להפוך גברא חובת
 ונחזי ונובעתת ו~כרעת ~געת כח ויד כהה יד אדםשיד

 ~ק"ק אנשים שני שפתחו הקבר פתיחת שהיה ה~דות גוףאנן

~י~
 אף ועתה בחייו, ווי~פא לוי ל~~לי כ' את הי~ב שהכירו

 פניו, פרצוף את הכירושלא
 מ''~

 ~היה ~יניהם ראו זה את אך
 ש~אלית בידו שהיה קטן אצבע גם בחייו, שהיה כמו קדקדו ~לקרח
 כאשר אצבעותיו, שאר ~שא"כ אותו, ~וז היה וא"א כפוףהיה

 החלל ~כת ל~כ.ה ~זור יש א''כ ה~דותת בגביית באריכותממבואר
שזה

 הנהר~
 קבור ש~צאו

 בבק~
 וק~רוהו ~שס והו~יאוהו

 ווי~פא ~לוי ל~~לי כ' הוא אחד, לתקיף ששייך בגינה אחרב~קום
 היתה הש~אלית ביד זרת שהא~ב~ שראו כיון הזאת האשהב~ל

כפו~
 כמבואר מובהק ~י~ן הוי א"כ ~חייו, היתה כאשר

סי~ן בש''~
 ה~גונו~

 (סעיף
 כ''ד~

 אם מת או הרוג ~~~והו וז"ל~

 פלוני, שהוא בהם והכירו קיי~מיס פניו ופרצוף וחטמופדחתו
 להם שיש א~פ ~אלו אחד ניטלו אס עליו,~~ידין

 היו ואפילו לשאלה, דחיישינן כלום אינם ביותר בכליו~ובהקים סי~ני~
 להם היה אבל ~ליו, ~~ידין אין שו~א ואפילו ב~ופו סי~נים~ם
 או חסר או יתר לו שהיה כ~ון ביותר ~ובהקים סי~ניםבגופו

 עכ"לת ~ליו, ~~ידין ~אבריו באחדשינוי

~~~~~
 בידו קטנה אצב~ שהיה ~דים ~העידו זה נדון

 הש~אלי~
~כפוף~

 ~ובהק סי~ן שהוא
 נקב כמו דהוי ביות~

 ד~י וז"ל~ י'"ג) (סי~ן רח''ש בשו''ת ו~יין בגט, פלוני אותב~ד
 בדבר, י~חילוקים

 האח~
 או ארוך ~רוע~ סי~ן

 גו~
 וכדו~ה

 ביותר ~ובהקים ה~' ק~ת, ומובהקים חשובים סימנים ~ב'~ה,
 ~יתה וגבי פלוני,~ אות בצד יש נקב כגון גט גבי עלייהודס~כ~נן
 דהרב ~דיא הרי באריכותת ~"ש ~אבריו, באחד יתר אוחסר
 הוי ממאבריו באחד יתיר או ב~סר לממ~שה הכה הסכיםרח"ש

~י~~
 וביחוד ~י~וויה, וס~~ינן מובהק

 א~
 שהחסר מעידיס העדים

 שה~ידו הכא כ~ו בגוף, ידוע ב~קום הוא א~ר ושינויויתיר
 בגט, כ~ו דהוי ד~הני פ~י~א בזרת, ~~אלית ביד היה אברשה~ינוי
 השני חוט בשו''ת כ~בואר פלונית, אות ב~ד נקב שיש מ~ידאם

 ~א~ר םי~ן שיש ~~ידים העדים א~ להתיר ש~סכים צ"ו)(סי~ן
 ה~"ש בת~ובת ~יונו גיסי הדרת ~בוד וישים פ~ניתב~קום
 מהר"ם ו~תשובת ל''ו) (סי~ן הרא''ס ובשו"ת ו') סי' נ"א(כלל
 ג' (סי'~לובלין

 וקכ"ה~
 ובשו"ת ס''ג) (ס~ בניממין ~שאת ובת'

 ובשו''ת ו~''~) י''ג (סימן רשד"ם ובשו"ת כ''~) (סי~ן ברוךממקור
 (~י'~הראנ''ח

 ~''ב~

 ו~ונים א~ד בס~נון עולין כולם
 מהנית כזהשסימן ואו~רי~

 וס~"ג ~הרממב"'ם את"ל אפילו וקציר, בספיח דבריהס~~~~~ת
 כלל הסי~נים ~ל סו~כים ואינם ו~~~יריםחו~ים

 ~יניה דנפיק דאתתא~ ~י~ונא דאיכא כיון א~פ"כ ~ו~הקיס,אפילו
 המקילין והגאוניס והא~וראים התנאיס כל להניח ראוי איןחורבא,
 ה~ח~ריםת אחר ללכת זה~דבר

 וגדו~
 בשו''ת ימצא ה~צא ~זה

 הוי אצב~ותיו צפרני ק~ול דאפילו ב") (סי' ~פדאוה~הר''ם
 ל"ז) (סי~ן רב ולחם קי"ט) (סי' אלשיך ב~הר"ם ו~ייןמובהק, סי~~

 כ~ו רבו רבים תשובת ו~יין ~ובהק, הוי בפדחת כויהדאפילו
 על לסמוך שיש חיים ~ים ~קור הזוחלים על נוטפיםרבו

 למ~שהת הלכהכאלו סימני~

~~~~~
 ~"פ ד~~תרי ~טרין

 ב~ו~ סימני~
 תמה לקיחה לקוח

 שהיו ת"ח בב' ממ~שה ~ ~''א) קע"ו ~דף דיבממות~~ממרא
 נשותיהן רבי והשיא וטבעו, בספינה סי~אי בן יוסי אבא עםבאים
 וקא~רי לאלתר וחזינהו ק~ן אסקינהו ~ג~רא לה ומוקי נשים,ע'"פ

 וקא~רי בד"ה ופרש''י אסי~ניםת אלא ס~כינן ~ליהו דלאוסימנים,
 ~שנים שה~ים לפי נינהו, אחרים דל~א סי~נים ~ו דאיסי~נים,
 ~תיר שס~כו לפניך, ~לך הרי כך,ת כל ניכר ואין הפניםצורת
 נשתנה, שהצורה א~"פ שבגו~ו סי~נים ~''פהאשה

 וקא~רי בתוד''ה שם איתא וכן כפרש"ית שב~ופו סי~ניםעל סו~כי~ ~"~
 הכא איירי דאורייתא לאו סי~נים ואי כו',סי~נים

 עכ''לת ר"י, ~ינא, טביעת ~פ ~הני א"נ דאורייתא, דהוו~ובהקים בסי~ני~
 דרבנן סי~נים ני~א אי אפילו א~ור~עתה

 ~ם סי~ן ~הני ~"~
 ~תבו ~ונם בצחות ותוס' לחודת מובהקים סי~נים או ~ין~~י~ת

~מובהקי~''
 ו~

 ~"כ ~יו~רי ~ובה~ים ~יות דצריך ~תבו
 ד~י~ניס ו~יניה~ינה דו~

 בגו~
 מובה~יםת הם אם ~הני



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ 

~~~~~
 ~~יר, מספיקין אינן אלו דסי~נים נימא אי~~~~~

 וז""ל בחייו שהיה כמו ברא~ו קרח שהיה העידוה~דים
 ~~לי כ' שהוא ~כיר אפשרי בלתי היה פנים בפרצוף ~העדות
 על קרח שהיה ראינו זה את אך מאד, צורתו נשתנה כיהנ"ל
 הי" השמאלית שבידו קטנה אצבע גם ב~ייו, שהיה כמוקדקדו

כפו~
 זה עדות עכ""לת אצבעותיו, ~אר ~שא~כ אותה לזוז וא"א

 שהיה ~דות נימא אי אפ~ו עגונה, כבלי להתיר מספיקהוא
 שראשיהן בשוקא איכא גברא כמה חזי דפוק סימן, הוי לאקרח
 בחייו כמו קרח שהיה בו ~הכיר שהעידו זו בעדות כאן מ"מקרח,

 העדות, לשוןכמשמעות
 א""~

 מובהק סימן להעדים שהיה י""ל
 כמו ממש דומה הוא שזה שמצאו הקרח בו והכירו הזה,בקרח
 בהרא""ם ששנינו כמו וזהו ווימפאת לוי ~מלי של בחייו~היה
 (סימן ששון ובמהר""א כ""ח) (סימן עמוקים ובמים ל""ו~ז")(סי"
 ולמטה ולמעלה שער בלתי טבעת כעין ~~שו סביב היה דאסב")

 וקצירת בספיח עכ""ל מובהק, סימן הוי שער כולו היההימנו

~~
 כן

 א~
 שהכירו מובהק סימן לעדים שהיה נא~ר אנו כאן

 שבראש כקרח ממש היה ההרוג שבראש קרח הי~בהי~ב
 מלוקט שהיה בקרח, סי~ן ~ם שהיה ואפשר ווימפאת לוילעמלי
 או זווית ובאיזו מקו~ות באיזו ואנהאנה

 את~
 היוצא רוחתא

 ~וסקים דח""י ל""ח) (סימן הרא""ם בשו""ת דאיתא מהבדוגממא
 באשה, מובהקין הסי~ניס על דםומכין ס""ל כולםמפורס~ים

 פלוני, אות בצד בנקב שםומכיןכמו
 ו~

 בגט, ס~ו""ל כעין נקבים
 סימן, מובהק סימן בעגונה הויה""נ

 וה~
 צבעים מיני ד" או ג"

מיוחדים
 ב~

 שהעידו נאמר אנו כאן אף בזה, וכיו~א זוית קרן
 בקונטרס ברח"ש ועיין ~ובהק, סימן ~ם שהיה הקרח עלהעדים
 באבר סימן להעדיס יש אם שמאריך ממה ל"ט) (דף שלו~י~ונא
 בזה, שמקילין ו~הר~ד""ם מהרא"ם לדעת סימן הוי מיוחדבמקום

ונוס~
 העד דברי אלא לנו אין ~בעיגונא ~) (בסי" יעויין זה על

בפ~~ו~
 העדים ע""פ דנין זה בנדון וא""כ אבתריה, דייקי ולא

 הת"ומה דעת ~ס שהיו כפשוטן הדברים שהעידו כמו הדבריוקס
 שום בלתי בחייו ~ן שהיה כמו הקרח והכירו שידעו דעיםתמיס

 שהיה כמו קרח שהיה העדים ואמרו וענו הואיל בעולםהשתנות
בחייו~

ד~~
 ~הרי"ן ובכללן המחמירין כדעת נימא אי אפילו דין, מן
 דרח""ש עיגונא בקונטרס ומובא ורד"ך ח") (םי" ח""אלב

 הכריע ולא זה בדין חוכך המחנות לכל ~אסף שהוא ~"ט)(דף
 לו שהיה האחת וק~תו, נכנסו שנים תרי סימני מ""מלהתיר,
 הי" השמאלית שבידו ק~נה א~בע והשני בחייו, שהיה כמוקרח
 וביותר ביותר, מובהק כסימן להיות יחדיו ~דקו ושניהםעקום,
 שמצאו לצמצםדא""א

 בגו~
 שהיה כמו בראשו וקרח עקוס אצבע אחד

 שכ" פ"ט) (סימן מלוב~ן מהר""ם בשו"ת ועייןבחייות
 בו וגם עקום אצבע היהדאם במהרד""~

 ביותר, ~ובהק סימן הוי רוש~
 עיגונא בקונ" ~ אליהו ב~כתב ועיין ע~ונהת והתיר למעשה ה~הועשה
 שו~א כגון דאמצעי~ אמצעי םימן וז""ל~ ע""א) י" ודף כ"א,(םי"
 דלא היינו עלייהו, סמכינן ולא דרבנן סימנים למ""ד אפייוצלקת

~ת

~"~~~ 
 ו~~ו~ו ~~י~יו ~~י~ ~" ~~~~~~ית ~~י~ו

 ~ו~~~~
 ~~ ~~תת~ ~ו~~~~י~~ ~~י~~~ת~~י~ו~~

 וחשבינן מצטרפין ~יצטרופי אבל ~שיה, באפי וחד חד אכלסמכינן
 דחיבור הוא זר דדבר גמור,ת לסימן~ו

 באיש י~צא הללו סי~ני~
 סימן (~בי"אחד

 ס""ג~
 לב ו~הרי""ן ע""ד),ת (סימן בהרא"ם עיין

 א") סי"(ח"א
 והרשד""~

 קנ"א), ~י" (ח""ב ה~"ך נ""ב~, (סי"
 ל""ו) דף וח""א צ""ב, סי" (ח""ב הרב ומורי ק") (~י" ששוןמהר""א
 (סי" מלובלין בהר""ם ועיין קי""א) (דףומרן

 ו"~

 כזה בנדון שמתיר
 וז""ל~ וק~יר בספיח דבריו ותמצית וכצורתו,כתבניתו

 בבוהן והיה ברא~ו קרח והיה נהרג יהודי~ שראה אמר~~~~
 הסימן שמזכיר כיון באן~ ורד בל""א שקורין יתירה עצםר~לו

 מובהק סיתן הוי בראשו קרח היה ההוא שהאיש וגם פלוני,באבר
 באריכותת שם ועייןביותר,

 ו~דו~
 מצינו מזו

 ברח"~
 בקונטרס

~יגונא
 ל"ט~ (ד~

 נ~צא דאם ובתראי, קדמאי פוסקים ובכמה
 מובהק סי~ן והוי ~~טרפין בכלי אחד וםימן ב~ופו אחדסימן
 פשי~א בגוף ~ניהם דאם ק""ו, של בנו בן ק""ו וא"כגמור,

 בדין נאמר אנו כאן אף וא""כ גמורת כסימן ~יותדמצטרפים
 שהיה סי~ניס השניזה

 אצב~
 שהיה כמו שבראשו וקרח עקום

 חינוך בשו"'ת ועיין ~מורת מובהק סימן לעשותו ~צ~רףבחייו
בית

 יהוד~
 יהוש~ פני בשו""ת ועיין קכ"ח) (סימן

 (סי"
 ז"~

 בשני
 וכתב גמורת כסימן להיות ש~צטרפין מובהקיס שאינססימנים
 ~""ו) (בית בת" מהרד"ך פליג דלא לי דנראה ~ ההיא בתשובהשם
 כלל, ~ובהקין שאינן בסימנין איירי ד~וא בכתביו, ת"ה בעלעם

דארוך
 וגו~

 אין הללו דבםימנים בינוני ואדם שחורות ושערות
 בשם מ""ב וכ"כ מצטרפין, קצת מובהק בםימן משא""כמצ~רפין,
 יהושע פני בשו"ת שכתב ~ה מזה עוד ועיין כן, דפסקמהרא""ם
 דשני ע""ב) (סימן הגרשוני עבודת שו""ת ועיין ח"~ט"),(בסי"

 מצטרפיןתסימנים

~~
 ווימפא, לוי ~מלי שהוא בט"ע שהכירו דין מן ובר דין מן

 בחייו, שהיה כמו קרח שהיה ב~ונם העדים ~מרושהר~
 התיר ור"ת הנ"ל,ת ~~י שהוא בט""ע שה~ירו ~דיאמשמע
 עם פנים ופרצוף פדחת שם דאין אע"פ שלם גופו נמצאדאם

 דעיין עליו, מעידין סימנים ע""י בט"ע הכרה ע""י מ"מהחוטם,
 דהיינו ואור""ת וכו", מעידין אין בתוד""ה ע""א) ק"תכ (דףביבמות
 כאן אין אפילו שלם גופו כל אבל הפרצוף, אלא שם כשאיןדוקא
 דוקא דשמא ועוד הגו~, סימני ~"י היטב הוא ניכר וחו~ם,פדחת

 סימני ע""י היטב ניכר ט""ע ע""י אבל הכי, דקאמר הואבסי~נים
 (סימן הרשד""ם אחריו ונמשכו עכ"לת כו" גופו כל שיש כיוןהגוף
 י""ד) (סימן וב~הרי"א קי""ט) (סימן א~יך בהר""ם ועייןצ"ו),

 ח"~, (סימן בוטין די ובהר""ם ו~ד) ל""ה (דף הרח""שובקונטרס
 בשו""תועיין

 עבוה""~
 עדות ~ירוף ע""י ~תיר כתב ע""ב) (סימן

 אחד שכל אע"ג בט""ע, ~בושיו שהכירו העדות עם ב~""עהמכירים
 מאד רחוקה חשש כי להתירה, יש ~ירוף ע""י מ""מ ~תיר איןלבדו
 נהרג אחר איש ואותו אחר ~יש בגדיו השאיל ש~א שניחושהוא

 שאינו אע""פ ~ורתו, שנשווה ע"ד הנהרג אותו של צורתוונשתנה
 הנמנע,מן

 מ""~
 ~~ילתא כיון

 ד~
 שכיח

~ 
 מצטרפין גם חיישינ~,

 םימני עם גרוע ט'"ע או גופו םימני או כליו סימני עם גרועט""ע
 שהכיר ע""ד עגונה התיר פ"ב) (סי" ב""ח בשו""ת ועיין~קוםת
 כרם בשו"ת ועיין בט"ע,ההרוג

 ~ל~
 ע"ב) מ' דף א" (סימן

 ועיין ו") (בסימן וע"'ע מהני, ט""ע עם מובהק שאינוסימן
 רל""ט)ת (סימן ת"ה ~ב) ל""~, ~"ז, (סימןבהרא""ם



~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~ 
~~~~~~

 רזא בפענח ו~ובא שור בכור הר"י בשם מצאתי מזו
 הזאת היגיעה ש~ל שו'ר,~ בכו'ר רבינו אמר ~ שופטיס~'

 כך שמתוך דמלתא, באושא לדבר נדף וקול פרסום שיהא~יוה
 ויגידו ויעידו ר~וקים מכיריסיבואו

~ 
 עגונה, אשתו תהא

 ~ועיל ודאי זה שהוא אנו מכיריס שיאמרו ~דיםשכל
 א~

 לא~ר
 היינו ה~וטם, עם פנים פרצוף על אלא מעידין שאין ומה רב,זמן

 אינם והם וכך כך שהוא פרצו~ו ~ל אנו מעידיןכשאומרים
 בדגלת דטבע כההוא זה שהוא עדותם מכח יד~ו והרואיםההרוג, רואי~

 או~ו הכירו לא א~ אף מתיר ~ור בכור דהר""י הרי ~כ""לת~ו"
 צורתו היה כך~וכך הממיתה אחר שראו זה כ'"א העיד ולאבחייו

והרואי~
 על ~אשה א. ממשיאין זה, שהוא עדו.ם ממכח ידממו

 את ה~דים מכירין שהיו בנ''ד, ומכ"ש לדעתו, זהה~דות
 עמו ונוסעים בממ~יצתו עמו אתו היו רוב ו~"פ בחייו, הנ''ללעמלי
 והכירוהו זה הרוג את ראו ואח"כ כסדרן, תמידין לאתרמאתר
 להחמיר ראש ירים מי בגופו, סימנים שני על העידו וגםב~"ע
 הר"ם לדעת וא~ילו זה,בדין

 מלובלי~
 שחוכך פ"ט) ~סימן בתשו'

 וט''ע, כלים סימני גם כלים, סיממני עם בגו~ו סימניםלהחמיר
 בכתב רשום אצלו נמצא אםואפילו

 רשי~ אמ~
 ופאסי'ן מחובותיו

 ממלובלין דהר"מ י"ל מ"מ כזה, בנדון מיקל היה לא מ""משלו,
 על מעידים ועדים הואיל עליה, מדיינים אנו אשר זה בנדוןמודה
 בחייו, הנ~ל לעמלי של ברא~ו שהיה כמו בראשו קרח שהיהההרוג
 בההרוג להן היה וגם עקום, זרת אצבע השמאלית בידוו~ם
 ~מלי שהוא ~'"עהנ"ל

 הנ"'~

 שום בלי ~ודה דהרמ"מ י"ל וא"כ

פקפו~
 הללו~ ובסי~נים שהעידו עדות ע"פ עגונה ~ש~תירין ב~~לם

~~~~~
 שם, דכתב במהרא''י ל"ב) (סימן אשכנזי בצלאל ר' בשו''ת
 כ~אין אלא נאמריס הדברים שאין ורא''ש דר"ת ידו~דכבר

 מכירין שלם כשהגוף אבל בט"ע אותו ~מכירין אין שאז ש~,ה~וף
 דרכי שו"ת לדעת ואפילו ט"ע, מהני ימים כמה אחר א~ילואותו
נועם

 (סי~
 אלא שממו הגוי הזכיר לא שאם שמ~מיר י''א)

 אלו שהיו תולין אנו סימנים, ע"י דעתן באומדן ואמרושענו
 הוא דבריו ולפי ~יו, עיין להתיר, ממס~יק זה איןהיהודים,

 הנ''ל, רזא פענח בס~ר ~ובא אשר שור בכור~ יוסף ר' דעתנגד
 דרכי השו"ת מודה דינא בהאי ~מר~שין שפתיו אשר זה~בנדון
 שמקום כיוןנועם,

 הממ~פ~
 ההרוג שם והזכירו אגרת כתבו שאלי"ן

 ושנסע מאינ~, לעווי ללא~ער שהיה מקום ושם לו שהיה לויושם
 עדים ושני ממ~אריז, שאזעף גראנן העגלון ~ם ~ווילאמבער
 ~אשו סימן וע~י בט"ע שהכירוהו והעידו מקברושהוציאוהו

 כ''ע ~ום, היה השמאלית ביד וא~בע בחייו שהיה כ~וקרח
 ונודד ומצ~~ף פה פוצה שום ואיןמודה

 כנ~
 מדרשא בבי ופרכס

 נועם דרכי בשו"ת ועיין זה, בדיןלהחמיר
 (~ימ~

 מה חי''ת)
 ועיין שם, בזהשמפ~ל

 ברח~
 עכ~לת י"ח) (דף

~~~
 ומובא בת~ובותיו מפראג ~הר''ל הגאון לדעת דין כל מן
 אמצעי סימן נמצא אם ~ ס"ח) (ס"ק ~מואל בביתג"כ

 סימניס אי מ"מ מהני, בכלים ביותר מובהקים וסימניםבגוף
 מובהק שאינו סימן ~הני לשא~,ת וחיישינן הראשון כתי'דאורייתא
 דרבנן סימנים ואי בגופו,ביותר

 ו~
 מובהק שאינו סימן מהני

בגופו
 ביות~

 זה נגד
 ל~

 הסימנים ~"פ ו~כשירין לשאלה חיישינן
 סימנים שני שנמ~א זה בנדון ו~"כ שלו, בכליו ביותרמובהקיס
 יבואר כאשר וכמה כמה ב~ליו וסימנים בגוף עין וטביעתבגופו

 ~שיטא בע""ה,~מן
 ופשי~~

 בבי ופרכוס כנף נודד שוס שם שאין
 ~ח~ירתמדרשא

 קרח שהיה בגופו סימנים תרי על ש~עידו זה בנדון~~~~~ת
 ואצבע בחייו, שהיה כמובראשו

 ק~~
 השמאלית בידו

 יעויין ל~יבותא תרתי איכא ואם בט"ע, הכירוהו וגם עקוםהיה
 אם אף י"ט), (סימן וורדים ~נתבשו"ת

 פרצו~
 לא ו~ו~ו פניס

 באריכותת שם ~יין להקל, יש ל~יבותא תרתי יש אם אותו מכיריםהיו

 שהרי סימן להוי אצבע בעקיממת לומר הדרך מממך ירחק~~~
 סימן הוי רגלו דעקימת מ') (בסי~ן כתב לובליןמהר"ם

 ד~תב ש~לו עיגוסא בקונטרס אלי~ו בממכתב עיין ממ"מממובהק,
 גברא דכמה סימן, הוי לא רגלו עקימת ני~א אי אפילו~דיא,
 רגל אינן ורגליהון ברגלי' חיגר והם שפי שהולכים בשוקאאיכא
 או ~לוני ברגל עקוס אצבע מ""מ עקומות, רגלים רקישרה,
 כזה דנמ~א הוא זר דדבר סימן הוי פלוניביד

 בא~
 ועיין אחר,

 באריכותתעו'"ש
 מכלל ויצאה והיתה והיה בהווייתן תהי' מצריו עזר א~רת ועוד~~ת

 מעיר אחד מנכרי בער"ה כתבים שבאו כיון העיגון,כב~לי
 שנעשה רעה מסיבה להודיעו ב~י~, אחר ~קיף שכתבשאלי"ן
 ד'יום

 שעות ~' עטא''ש לכפן סמוך בהשכמה ו~' ~" בין העב~
 סמוך קונשי בי~ר נמצא שעווילי''ע, מכפר שעות ד' שהואמכאן

 ב~ל~~א"ש
 עג~

 ~ראנן ושמו אחד
 ~אזע"~

 אחד יהודי עם
 נהרגו,ת הנ"ל) לעמלי כ' של שם (שהוא לעווי לאמברעבשממו ממי~

 כתבים באו ר''ה של ב"וביום
 מתקי~

 ב~ל שני
 משפ~

 ר"א לפ"ו
 וכןשפייאר

 לתקי~
 ביום היה כך שהיה המעשה וכתב במי~, א~ד

 סמוך ביער נמצא היום על שעות טי'"ת או יו"ד לערך העברב'
 על לו ו~מוך סוסים, ג' עם א' ע~גלהלקונש''י

 האר~
 נמצאו

 וכלי מלבושיו כל עם לעווי לאמבער בשמו הנהרג יהודימושכב
 וכתביו,פשתן

 הדרך ובאמצ~
 המיוח~

 ההרוג נמ~א ושבים לעוברים
 עלמושכב

 האר~
 הרוגים והניחו שאזע"ף, גראנן בשמו העגלון והוא

 לעגלון קברו חצות לאחר ה' יוס עד השדה פני על כדומןאלו
 היהודי של מ~ושיו וכל אחת, בקעה תוך קברו וליהודיבקבריהם
 ל~ממלי כ" שם על שנכתבים לו חייבים שאחרים כ"י גםוכתביו
 הניחו שלו מטלטלין וכל א~לו הנמצאים קודש ספרי גםהנ"ל,
 ואותו וליורשיו, לאשתו עולה יעשה שלא כדי המשפ~, חדרל.וך
 לעמלי כ" ~ל ולקרוביו לאשתו ל~גיד שלו ה~תב תוך ~~צירתקיף
 ובכל עת בכל לה יחזור הנ"ל לעמלי כ' אצל שנמצא מה שכלהנ"ל,
 ~ם שבא הכתב ~ו~ס זה כל שתרצה~זמן

 מי"~
 דר"'הת ב' ביום

 וצלול דברור כ~ירושאוסיתוממיה
 וניכ~

 מהתקיפים החתימות לכל
 היהודי עם העגלון בהריגת שנ~שה המעשה שכתבמשאלי"ן
 והוי מסל''ת, כנכרי הוי וא''כ עמו, אותושהוליך

 מ~
 דומיא

 אממרו במתניתין, ע"א) קכ"ב (דף ביבמות ד~ונדקיתדמעשה
 מהס א' וחלה התמריס עיר לצוער שהלכו לוי בבני מעשהלו

 וכו', חברינו איה ~ונ~קית אמרו ובחזר' אחד בפונדקוהביאו
 וכו' כ~ונדקית כהנת תהא ולא אשתו, את והשיאו וקברתיומת

 בידות שהיה וס"ת ותרמילו מקלו ~ם הוציאה הפונדקיתנאמנת,
 נכרית פונדקית כהנא רב אמר דפונדקית, גריעותא מאי ~~מרא
 בו, שקברתיו קבר וזה תרמילו וזה ~קלו זה היתהת ומ~ל"ת~יתה
 לעווי ~~בער לאשת הודי~ו שבשא~י~ן התקיפים ה"נו~יי''שי
שנהרג

 בע~
 והראו שלו קודש וספרי ושט"ח מלב~יו והוציאו



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ 

~~~~~~ 
~ 

~ ~ ~~~  זו ~~ונה להתיר יש וא''כ בו,ת שקברו ~חת בק~ה תוךהקבר
 דפונדקית, מ~שהגבי כ~

~~~
 גבי התס דשאני לדנא, כאוכלא אלא דמי דלא לומר נ~שך

 שהניחו ש~ם מסיעת האשה שאמרהפונדקית
 אצ~

 חולה,
 ספיקא מידי זה, בנדון מ~א""כ בו, שקברתיו הקבר וזה מתהוא
 אף ~ל, היהודי מכירים היו לא שה~רכאות ואולי פן נפקאלא

ש~תבו
 תו~

 יד~ו לא זה ~י, והוא ~ירו ו~ם היהודי שס הכתב
 ~ה וחתימתו, שלו ופאסי""ם כתביו, שראו מה רק כללבמופת
 מכ"ת, שכתב כמו הנהרג זה שהוא המאומד ~"פ הכלכתבו

 דב~
 זה

 שכתבו ה~קיפיס דאמרינן להולמתו,א""א
 למי~

 מכירים היו המה
 שהוא הס""ל לעממלי כ" אתהי~ב

 ממי~
 ה~גלון ~ם ~אריז וי~א

 ובלי פקפוק שום בלי ברורה ידי~ה ~ם והיה ~אזעף,גראנן
שום

 ספ~
 ווימפא"ת לוי ~מלי כ" הוא הנהרג שיהודי ~פיקא

 אס אצלו, שנמצאו כתביס ~פ התקיפיס שאומרים רקדאל~''ה
 בבית ורגלינו ידינו מצאנו אנו איך בזה, ו~וצא זה לדברניחוש
 דיבמות הש"ס דברי לפרשה~דרש

 (ד~
 משכחת היכי ~ ע"'ב) קכ"'א

 קאמר דהוה ההוא ~י במס~'ת,לה
 ואזי~

 ואזיל קאמר דהוה ההוא לדביתהות יוסף ר' ואנסבה חיואי,שכיב חיואי~ בי איכא ~ן
 יוסף רב ואנסבה דשכיב, בפומבדיתא דהוה זריזא ~ר~א ליהווי
 דאומרים למיחש דאיכא איתא ואס ~~מראת ~כ"'ל לדבית~ותוכו'
 ~ירו,~ ושם שמו יד~ו כך ומתוך ופאסי'"ם כתביו שמצאבדדמי
 מאי וא""כ זריזא, ופרשא חיואי את מעולס הכירו לא באמתאבל
 ווי כו", שכיב וכו' חיואי בי איכא ממ~ן ~ברא האי ~קאתראהני
 דלמא כך, ~"י לאי.תא ואנסבה בפו~מבדיתא זריזא לפרשאליה
 ולא חזינא קא לא גברא והני אצלם, שנממצאו כתבים ~"'יהכירו
 ~""כ אלא בדדממי, ואומרים דזריזא ופרשא חיואי את מעולםהכירו
 פנים והכרת הי~ב מכירין היו ואומרים כזו, לחששא לחושאין

 זריזאת פרשא הוא וזה חיואי הוא שזה בםענתה

~~~
 לעמלי כ" את מכירין היו שהערכאות נאמר אנו כאן

 סימני מכח או החו~ס ~ם פנים פר~וף מכחאפשר הנ""~
 ~ד להתם מהתם ליסע רגיל שהיה י""ל וגם וסימנים, ט""ע מכחאו הגו~

 גורם ליסה במקום במחיצתם אתם והיה לתתא, וסחתין ל~י~לאדסלקי

ול~
 לעמלי כ' שהוא הכירו רואיו וכל אתם, ~מהם הרבה לינות

 לו ושישהנ'"ל
 ש~

 לוית

~~ת~~~~
 כי הכירו ודאי שאז~"ף גראנן דעגלון י"ל מרובה
 היא וזו שיבה היא זו ושב והלך ברי אישהעגלון

ביאה
 מממי~

 זה יהודי ~מו אתו הלך והוא למי~, ומפאריז לפאריז
 שום שלו בעגלה לילך עמו אתו ליקח רצה לא והעגלוןשסהרג,
 כ" הבחור שה~יד כמו אחד, ~ל רק רשות לו היה דלא כיוןאד~,
 יוקב, בןאהרן

 הבחו~
 שאנן, ס' ב~פר הנ"'ל ל~מלי כ' ~ס לן שהיה

 העגלון לו והשיב שלו, ב~גלה עמו ליקח ממה~~לון ממבקשוהיה
 מוכרח היה ~""כ הנ"ל,~ לעמלי כ" זולת אדם שום ליקח רשות לושאין
 ה~ידו וגם בהשכמה, ג" ביום למחרתו ברגליו לילך ~נ""ל אהרןכ'

 ~ם שאז~"ף גראסן ה~גלון שנסע ~רכאו~יהם ~ניכ~ריים
 הנ"'ל של~מלי לומר רחוקה ~ששא הוא וא"'כ הנ"ל, ל~מליהיהודי
 ~מביא לעובדא האי ודמיא עמו, לקח אחר ויהודי לעלמאהלך
 יבמות במסכת ~רוךש""ס

 (ד~
 ציידן איש יודן אבא ~"א), קכ""ב

 ~ל חבל ואמר נכרי ובא בדרך, שהלכו ו~כו''ם ~ישראל מ~שהאמר,
 ושוב אשתו, והשיאו וקבר~יו בדרך שמת בדרך ~מי שהיהיהודי

מעשה
 בקו~

 מהלכין שהיו אדם בני בששים מעשה ושוב כו",
 ה~~רא~ ~כ"ל נשותיהם א. והשיאו וכו' נכרי ובא ביתר~כוס

~~~
 בדרך, נהרג הנ"'ל ה~ון עם שי~א שהיהודי שא~ר, בנ""ד
 ~מפאריז עמו שנסע הדא מן חילו חיל ברור ברורה ידי~הוזהו

 לפני הכפריים אמרו כאשר עמו אתו יצא ומשם שאווילי""~,~ד
 דלא ו~לתא הד~ת מן מוק~ה הוא זה דבר וא'"כ~רכואותיהם,

שכיחא,
 ולא לכ~ר כפר בין ל~למא אזיל ~מלי ד~

 נוד~
 ממקומו לאיש

 לו היה מה יד~נו ולא העין, מןונת~לם
 ו~דו~

 הוא אס רכבו בושש
 דומה יהודי אותו ושהיה יהודי אחר איש ובא בחיים,עדיין
 ~קומה ש~אלית שביד קטן אצב~ ושהיה שוה, וקומתן בקותהלו

 שאל שאול אצל שנמצאו ומלבושיו ~נורא, קרח כ~ין היהורא~ו
מאת

 וכתביו לעלמא,~ מבגדיו ערטילאי הולך והוא הנ'"ל, ל~מלי ~
 פקדונו שהניח הנה יסיר פתי מי ההוא, לאיש מסר שלוופאסי"ן
 בתוך שלו ש~רי~חוב שם שיש מתיבתו מפתח ואפילו ~חרביד

 מוסר אדם דאין הוא, דהוא חזקה אמרינן אצלו, מצאוה~יבה
 ואני ואחרוני~, ראשוניס בפוסקים ~ואר כאשר אחר, בידכזה

 אחד איש בעסין ~ כ'"ג) (סימן אה"ע דוד נשאל בספריהאר~י
 דעסויאמק""ק

 שנהר~
 מידינו ~יתר הדבר ויצא צערפישט ב~יר

 וא"כ באריכו., ע'"ש ~מדי שהסכימו לב חקרי גדולי רבנןו~"פ
 על יעלהאיך

 במפתח שהכירה ~''י עגונה דהתיר פ'"ח) (סימן ב"ח בשו''תו~יין אחרי לאיש ש~רותיו ימסור זה של~מלי האד~ ~
 שנמצא זה בנדון וממכ"'ש ומעות, שטרות שם שהניח שלומתיבה
 בזהת~הארכ.י ~ י"ח) (סיממן דוד נשאל בספרי ועיין ~לשטרותיו, ששייך אצלומפתח

~~~~
 חייבים היו ש~חרים והכ"י הש~רות אצלו שנמצא זה בנדון
 וכיס, וארנקי מטב~ת יותר מובהק םימן הוי ודאילו
 ע""פ להחמיר שחוככין והרא"ש והרמב"ם הרי"ף לד~תואפילו
 מאן דאיכא לחוש דיש האלו,סימנים

 דרג~
 מן וא"כ ל~שלינהו

 הב"ח כתב ~חמ~יר, א"א באיסורהראוי
 (בסימ~

 לסמוך דיש פ"ו)
 ע"שת לשאלה, בה חיישינן דלא ~~ב) (בסי~ן הטור שכתב מה~ל

 מדיינים אנו אשר זה בנדון והרא'"ש והרמב'"ם ד~רי"'ף י"'לומעתה
 אחר לאיש שטרותיו מוסר אדם אין ודאי כי להתיר, מודים~ליה

 בםת ~ממל לאאשר

~~~
 שנים, שהיו אנשים דמספר מילין ~''ג מילין לקיים~וד
 הרוגים שנמצאו העידו וגם סימול,ת אינו ואחד ניממולאחד

 ~ם ~~גלהסמוך
~ 

 ה~גלון ~ם הנ"'ל ל~~לי הלכו כאשר סוסים
 נמצא כאשר םימן, מס~ר הוי א'"כ ההוא, למקום שאז~"ףגראסן
 ~קכ""ב בהדיא יבמות במסכת ערוךבש""ס

 ע""א~
 ~""פ שה.ירו

 כי נשותיהן את והשיאו ביתר לכרכוס שהלכו אנשים ששים~דות
 נימול מפאריז כאחד שנים שיצאו זה בנדון וא""כ סימן, הוימספר
 שהיה וגם נימול,ואינו

 בעג~
 שם שהיו

~ 
 סוסים,

 א"'~
 המספר

 ב', לי ומה סמ"ך לי מה כתרי, וששים כששיס ~רי סימן,הוי
 מקום ~ד מפאריז ב~גלה הלכו בהם אשר הםוסים מספרוגס

ת  ~~~י~ו~
 ~~י~~ ~ו~ ~~~~~~ ~י~~ ~ו~ ~~~~~

 ~"~~ת
 י~ ו~~~~

~~~~~~יי~ ת ת ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~~~~ ~~~ו~י~ ~ו~ ~יי~ ~"ת~~ ~~י~~ ~ו~ 
 ~~''~~~~~~ת ~~~~ ~~~~ ~~~~~~

ת  ~~~י~ו~
 ~ו~

 ו~~~י י~~~ת ~~י~ו
~"~~ ~~ 

 ~~~~~יי~ ו~~י
 ~ו~~~~~"~

 ~~י~ו
 י~~~

 ~יי"~ת



~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ 

 שמאריך במה שלו עגונא בקונטרס אליהו במכתב ועיין שםתשנהגו ~ ~~
 סימןת הוי עמהם אשר והסוסים אנשים דמספרבזה

 ו~
 ~ס~ר

 גברא ואהרן הנ"ל אהרן כ' העיד פ~ריז מעיר שנים שיצאוזה
 באושפיזא שאנ"ן ס' בכפר ומ~אום ברורה~ ידיעה לו שהיה יהוא
 ממספר וא"כ שלו, והעגלון הנ"ל לעמלי ~ תרי ושהיו שם לניןשהיו

 סימןתהוי

~~~~~~
 הגרשוני עבודת בשו"ת מ~ינו בזה

 (שא~
 דמספר ע"ב)

 שהאמינה כ"מ אנשים, שני מםפר אפילו סימן הויאנשים
 הוי רבים ומי~וט כתרי ומאה כמאה תרי אמרינן במספרתורה
 כפר עד והגי~ו מפאריז ספקין תריןשנים,

 שאווילי"~
 ומשאווילי''ע

 העידו כאשר סוסיס בג" עגלה עם ועגלון יהודייצאו
~ 

 לפני כפריים
 שהיהודי לומר הגוי שצריך הרמב"ם לדעת ואפי~לוערכאותיהםת

 בדרך עמו שנת~לווה שאמר במה סגי לא פלוני, ממקום עמוהלך
 (כלל וורדים גנת בשו"ת ועיין מילין, ע"ג מילין לקיים עודויש

~
 בזה, שמאריך במה ז') סימן

 מ"~
 ביה מרחשין ששפתינו בנדון

 ~אנ"ן, ס" בכפר שמצאום אהרן ~ העיד וטריא, בשקלא וביהמניה
 ~ראנן העגלון עם יהודי שיצא שראו כפריים ג' שהעידו מהוא''כ

ש~זע"~
 עמו שהלך העידו כאלו דוממיא ממש הוי משעווילי''ע,

 בדרךת עממו שנתלווה כאלו הוי ו~לא ~לוניממקום

~~
 חסר שאינו זה, על נוסף

 ממי"~
 לעמלי שמו שהיה יהודי שום

 והיה עקום, ואצבע קרח ראשו סימנים בשני יוצא והיהלוי
 ממפאריז לילך בדרךמו~זק

 למי"~
 ולבא אשתו זו ביתו אל ל~וב ול~זור

 דמתהפך ס''ס לספק ~אין ודאין תרמייהו אמאן וא"כ לביתו, י''טעל
 ודוג~א ממי"~, לוי לעמלי אינו הנמצא הנהרג שזה מתהפךושאינו
לזה

 נמצ~
 בשו''ת

 מבי''~
 שו"ת נמשך ואחריו קל'~) סימן (~''א

 שם, עגונה שהתיר בפנים ו~'ש י"א) וסימן ח' (סימן יוסףמטה
שהיא

 השא~
 דו~מת

 שא~
 אשר

 נשא~
 נמצאו לא ושם קדמנא,

 התירא שכח לפנינו, אשר זה בסדון כמו להתיר וסניפים~עיפיס
 נחל הזוחלין על נוטפים ורבו רבו, כמורבו

 ~נחיל~
 כמים ~ושתו

 זות ע~ונה לאשה ותרו~ה היתר ~~~ירה רגלים מרבהנדל

~~~
 הלוי לעמלי כ' הריגת שהודיעו משאלי"ן הערכאות

 שב~ו ושם ~מו העידו א"כ בבקעה, אותו ושקברולאשתו מממי"~
 מלובלין הר"מ בו שמפלפל מהנדון עדיף הוא אותו, ושקברומקומו וש~

 מס~ל"ת גוי אם וז"ל~ ו')(בסימן
 ~הזכיר~

 אינו עירו ושם שמו
 סימן ונתן שמו אלא ~ירו שס הזכיר לא ואם קברתיו, לומר~ריך
 שנים הוחזקוולא

 ל~
 מזה וגדולה שמעוןת בן יוסף ~ני ~יישינן

 שפלוסי בפירוש העיד לא שהגוי אחר ~ וז''ל מיימוניות בתשובתכתב
 אותו אלא ~סר שלא יבדקו בסתם, ~לוני מעיר יהודי ~לאנהרג
 לנו שדי מכירו והיה שמו ~הזכיר בזה ומכ"ש חזר, שלאפלוני

 בנדון ק"ו של בנו בן ק"ו וא''כ ע"שת דבריו, תמצית ע"כבחיפוש,
 מפאריז יצא אשר הלוי לעמלי היה שהנהרג ספק ~ום שאיןזה

 לביתו ולשובל~זור
 למי"~

 וזעף סר והיה
 וסהר~

 ~דרךת

~~~
 בשאלי'ן ממשפט אנשי שכתבו מה לומר~ אדםלח~ך

 וחילי גמור, כמסל"ת דהוי אמור אתה ~ף כמס~ל''ת, הוילא לממי'~
 עי~ון, מחבלי הלז עגונה ~ונה רוח קשת האשה ~תיר הדאמן

 שפייאר ר''א וכ"ו אחד לתקיף הודיעו בשאלי'ן משפט ואנשיהואיל

במי''~
 קודש וספרי ושט"ח ומלבושיס בגדים ה~פט במקום ושיש

ות
 ~~~~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~

 ו~י
 ~~~~ ~~ו~

 ~ו~ת

 ~נהרג אצלשמצאו
 לאמב~

 שיבואו ו~רוביו ~אשה ו~ודיע לוי,

למקו~
 אתו נ~צאו אשר המט~לין כל להם למסור כדי ה~~ט

 ראיה א''כב~~~תו,
 ~דו~

 דרך ~עידו מתכווניס היו שלא יש
 נ~א אשר את ליורשיו ~חזיר וכדי ממש כמס~ת אלאעדות
 סימן ג' (כלל וורדים גנת בס' מבואר כאשר המשפט, במקוסאתם
 סחורות שהביא ספן גוי ~ וז"ל נ"ב) סימן (ריש משה פני בשסא')

 ואמר המת אשת על ושאל א~לו, שנפטר אחד איש ע''יבספינה

~
 ליורשיו הסחורה ~חזיר שבקש כיון ס~ורתיך, והנה מ. בעליך

 ע''שת עליו נאמן ד~וי כמ~ל"ת רק אלא להעיד מתכוון הוילא
 המ~שה והודיעו בש~לי"ן ~ישבו ~פט בעלי דברי לפ"זא"כ

 זהת אחר להרהר מקוס ואין הלכותיו בכל ממש כמסל"תהוי למי~

 ~~ת~
 כ' שהיה מלבושיו כל לבוש ש~אוהו כיון להיתר, ~לצדד
 ומ~ת~א ממפאריז, כשיצא בחייו בהם מלובש הנ''ללעמלי

הכתונת
 ה~

 וד~ר ער~ילאי, גברא שהיה מצינו לא כי גופו על
 ~נמנעמן ז~

 ~א~ ל~ו~
 ההרוג שזה כיון להקל לצדד יש ותו שם~ וז"ל ~ י'"ח) (סימן דודנשאל בספרי שכתבתי ממה ועיין כזהת בנדון

 במדרש ואיתא שלבש~ מה רק ממלבושיו עמו היו ולא בדרךה~זיק
 דרכים לעוברי חביבה ~הכסות מכאן ו~מלות, ע"פ בא פ'מכילתא

 על מ"ש ועיין חביבת אחרון אחרון והזהב, הכסף מן יותר הכלמן
 הרי ע"'א), ט" (דף דברכות בפ"ק ז'"ל פינ~ו ישעיה הר"רזה

 וכבר הכל, מן דרכים לעוברי יותר וחשובים חביבים הםשה~לבושים
 ~סימן בטוח"ממבואר

 ע"ב~
 הדברים שכל והרי"ף ר"ת דלדעת

 דרכו שאין דבר מקרי ~שיבותו מפני להשאיל ~עליהם~מקפיד
 דאפשר בדרך והחזיק שהלך בזה ה"ה א"כ יע"ש,~שאיל

 שכתבתי, מ~עם מודה דרכים, בעוברי לשאלה דחיישינן דס"ללמאן דא~
 מ~ושיו'' "כלומכ"ש

 דא~ מש~
 ~על ו~תונת ג''כ, הכירו הכתונת

 אדם בני רוב כי ולשאול, ~שאיל דרכו אין שוקיים ובתיגופו
 על~קפידין

 ז~
 שהוא חבירו של מגופו כתונת עצמו להלביש ~א

 לז~ ~בראשית דכתיב מהא לדבר זכר וקצת זיעה,מלא
 לב~~~

 הכר
 ~אלה~ חיישינן דלא ~רי וגו", ויכירה היא בנך הכתונתנא

~~
 ~שאיל, דרכו אין דציצית ~ואר מטראני מהר''י בת~ובת
 דלא ~ושיו כל בכלל ה~י~ית גםוא"כ

 מוש~
 וע''ש אינשי,

 לפי וא"'כ באריכותת ההיאבתשובה
 השא~ תוק~

 משמע זה בנדון
 עם טלית וגם שוקיים ובתי הכתונת ובתוכם מ~ושיו כלשמצאו
 בתשובה הא~י וכאשר כזה, בנדון ושאלה חשש שום ~איןהציצית,
 דוד~ נשאל בס~רי ו~זה מזה כ~ובים הם אשר שו"ת ובכמההנ"ל

~~~ו~
 קשת אשה אתתא ~תיר ~ביא יש ראיות חבילות כמה
 שניות הדיבור ~רחיב אראה דשמיא ובסיעתא הנ"ל,רוח

 על חכ~ים ושקדו הואיל ~מנם סופריס,מדברי
 תקנו~

 עגונות
 מותרת זו שאשה גיסי, כבוד עם להסכים דעתי לחוותאמר~י

 .קוה, פ'ת'ח' שנת זו שנה כלות אחר תצבייי' די גבר לכל~תנסבא
 הוראתו, על לםמוך ראוי א~ר אחד מורה עוד א~נו שיסכיםמלבד

 אלא מתבררת הה~ה אין ש~ה, ולמה הגבורים, שלשתויבקעו וז"ל~ כ"ג שמוא~ב ילקוט במדרש ~שמצינו כמו אתבונןומזקנים
 שיש וקימה הדבר, יוקם ש~ה ע"פ ועניתי אמרתי לכןבשלשה,

ב~
 (~ודרא) הידור

 ~ממהדורי~
 לטובה, וה~יה דמיטב מילי

 היא לוי לעמלי כ'שאשת
 מות~

 לעלמאת

 ~~~י~ו~ת
 ~י~~ ~~ו~

 ~ו~ ~~~ת'~~
 י''~~ת ~~י~ו



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~

~~~~
 ולחי מאליו העו~ד אילן אילנא דהאי חילו רב כמה חזי

 א ר בפה, למוצאיהם הם חיים ברוחהעומד
~ 
 ן ו

 זו עגונה התרת ~ל ותרופה ~זר נמ~א בהלכההמצוין לציו~
~  

 תהא
 סימנים שראו העידו שה~דיס זה, הוא ~יגון כבלי להתיר~ליה

 פלוני אות בצד כנקב דהוי השמאל, ביד ~קום אצב~מובהקיס
 ~"י לוי, לעמלי כ" את שהכירו סופרים מדברי ת ו י נ ש~~טת
 בחייו הנ''ל ללע~לי שהיה הקרח כממו שהיה ראשו ~ל שראוה~רח
 ת י ש י ל ש בה ועוד זהת ~ל מובהקיס סימניס להם שהיהוי"ל

 סימנים ששני הפוסקיס ד~ת ורבו יחד, סימנים שני על~ה~ידו
 קרח לאיש שהיה ימצא לא כי מצטרפין, מובהקיס שאינסאפילו
 כאשר שמאל ביד ~קום ואצב~בראשו

 ~"פ סימן לה~דים שהיה תורהשל ת י ~ י ב ר הנ~ת ללעמלי הי~
~"~ 

 ולד~ת
 ר~

 ~"פ מותר
 סימנין ~ליו, יוסף וח~מישיתו אכווין ~ש ו ח ה אל והשתא זות~דות
 מפראג מהר"'ל הגאון דעת ש, ש ב ויו~א דמצטרפין~ ובכליובגופו
 ~נמצאו סימנים ~"י מותרת דאורייתא סימנים אי במ~נ,ממותרת
 ~יישינן ולא בכליו מובהקים סימנים ע"י מותרת דרבנן ואיבגו~,
 דהאשה הלכה ב~מק ילין שבע שב~ה ו~מודילשא~ת
 ~כתב ע"פמותרת

 המשפ~
 לאשה ויפה יפה למסור ~די לשם ~א

וליורשיו
~ 

 גמור, מסל"ת הוי הלוי, ל~מלי אצל שנמצאו
 שכתבו כיון מזרחת, מתוכו וירח הטוב נתך נסיכי ה נ ו מ שו

המשפט
 לתקי~

 שפייאר ר"א ולפ"ו אחד
 במי~

 לאמב~ר שנהרג
 ~ ש ת ולוית

 ~חייבים הכ"י אצלו ונמצאו הואיל נפקין ותש~ה ~~ן ה
 ואינו אחרים ביד פקדונו שיהא רוצה אדם אין ודאי אחרים,לו
 זיז ~ידוזז

 כ~
 זה ~יתר ויש ~הוא,

 תוק~
 כיס נמצא מאילו ו~וז

 מאילו טוב יותר הוא זה שסימן דבריא, ה ר ש ע ו ו~ותם~וארנקי
 ד ח א ו וכו"ת שטרותיו שם ~מניח לתיבה המפתח אצלונמ~או
 ר~ש

 כוכבי~
 וה~גלון הוא אנשים שני דמספר ב~ליל, הנראה כוכב

 סימן~ הוי בדרך ~מהם נתלוו אשר הסוסיס מספר וגם סימןהוי
 וכותנתו ~לבו~יו כל אצלו שנמצאו ממובהק סימן ~שר שנים~~~~

 ~שרה ושלש להשאילת דרכו אין בוודאי שוקייםובתי
 מלבוש משאיל אדס שאין וחקירה בדרישה נד~ת שהתורה~דות
 ב ר א ל ואור ~יציתת בושיש

~ 
 שאינו יפה, בדיקה בודקין ר ש ע ה

 בקהילתחסר
 מי~

 ווימפ~ לוי ל~מלי ~~ו אשר איש
 האומות ובין

 שאז~"ף גראנן ה~גלון ~ם מפאריז י~א ושהוא ~ווי לאמב~רנקרא
 לביתו ר"ה ~ל לבוא היהוד~תו

 ו~
 מכלת ריקנית היתה והביאה בא

 חו
~ 
 דומיא דהוי העיגון כב~~י גמורין ~~ורין ~וטרות ר ש ע ה ש
 ~התירו~פונדקית

~ 
 פיה

 ו~
 היו כי כפונדקית, כהנת תהא

 וספריו ותרמילו ממקלו והו~יאו הנ"ל ל~מלי בו ~קברו הקברמראין
 לכרכום שהלכו א~ים דס" כ~ובדא הוי הוא גם ~מו, אתושהיו

 דפומבדיתאת דזריזא וכפרשא חיואי דבי וכ~שהביתר,

~~
 מעלות ~שרה חמש אלו

 מ~~ מ~~
 ותרופה ~זר ~יות יש

להתי~
 ולהיות איסור לאסור לחוש אין ~כ שאסר, הפה

 שום בלי בהיתר יצא הדבר כי חוצה, הנהרגאשת
 פתחו~

 פהת
 י~ראל בני יצטרכו שלא אות ~ובה וי~שה משגיאות יצילני~~~'

~ה
 ו~ בז~ וכיו~~

 ד~ים דרך פנו ומכשו~~ און כל יאונה
רבנן~

~"~
 ~~ר

 יו~
"~ 

~~~~~ 
 ~~~ ~~''~ ~~ו~ ~ו~ ~י ~ו

 ~~~~י
~~ו~~

 ~~~ו~~ת ~~"'~ת

 ~ו~~~~~ ~~~~~ו~
 י~~~ ~~~ ו~~~ו~ ~~~~ ~"~ ~~~ו~~

בד~
 ב~צם רשום מצאתי ~"א ל""ח

 ~י"~
~ 

 ויאמר ויכירה לא אס היא בנך הכתונת נא הכר ~ וישב~~~~ת
 מן יוסףת ~רף ~רף אכ~הו ר~ה חיה בניכתונת

 דאין גי~ין ובמס" יבמות במס" ~רוכה גמרא הלא ~תבונןהראוי
 שאל אחר שאיש ~אלה דחיישינן בגדים סימני ע''פ אשה~תירין
 והכתונת ל~למא אזיל שהוא ביוסף נאמר אנו ואף בגדיס,אותן
 ר~ה חיה י~ב, מחליט היה ואיך ממנו, שנלקח או אחר לאיששאל

 חיה יעקב דאמר ובהא קאמר דינא י~קב ודאי ומסתמאאכלתהו,

ר~
 מטור דוד נשאל שו"ת בספרי ו~יין עבידתיהת מאי א~~הו

 ~"'ש אינשי, משאל לא דכתונת זה ~ל התשובה שםא"ה
 בסימ~

 ~י"~

 וז''ל ד"ת מפי שאלוני לא~ר נדרשתי~~~
 השיא(ה) ראובן ~ השא~

 שניס לנדן והפריז אחד, לבחור ואממה אביה מן יתומהנכדו
 אשה מתה ~ו"ם תקנות מזמן יותר חדשים איזו ולאחר זהובים,ממאות ~ש~

 את אך לב~לת הכל שייך בודאי אחת, בת אחריה והניחההיתו~ה
 ובא ר"ט, מאה לו להחזיר ~מחויב ראובן, ד~ת על ~להזה

 לו ~לוות ממנו ובקש ראובן אצל אחד בא נשואין קודם כיב~~נה
 לנדן מ~ות צריך כי כ~ת לו אין אשר ~ובן והשיב ר"ט, ~~"ע~ל

נכדו,
 א~

 נשואין שעושה מי כל בקהי~, תקנה שהוא מאחר
 לו אין ואם בקרק~, ר"'ט מאה להזוג יהיה כאן, וידורפה

 ~יש אחד אי~ ~ן ר"ט מאה מסך ב~וח ש~ר לקהל ליתןמחוייב קרק~
 ר"ט, מאה לו ונתתי בכ~, ממרוצה שהוא הלוה והשיב קרק~לו

 בזה ואין ר"'ט, מאה לו שחייב החתן ~ל ש~בודו ה~מידוהלוה
 המעות נתתי שאני מודים שניהם והחתן הלוה כי בינינוכפירה
 עיקרי א~ר פה הוא ש~נהג באשר הנשואין, זממן ובהגיעללוה,
הקהלה

 וא~
 כמה ונרשם לחתן הנדן הנותן אשר ~ ב~ת המה ~ה

 זהובים, וחמישים אלף במזומניס ונתתי כסף, בשוה או במזומניםנתן
 מאה המחזיק הנ"ל ש~ר לנדן נתןו~וד

 ר"~
 לקהילה נתן ושטר

 דעתמ ~ל ~לה ~דו, בא לא בש~ר המוזכר שסך ובאשרכנהוגת
 בא לא נדן אס האחרונים, בפוסקים המוסכם כפי ז~ות לושיש
 ~ל שנתחזרה הו~מד בת"'א ונוסח בניס לו יש אפילו החתןליד

 ופקדון לשליש הפ~יד כאלו זה נדון ודומה ראובן שהוא הנדןהנותן
 הנ"ל שטר כתי~ת מיום הנשואין קודם פקדון חצי המה שט"ע כלכי
~ל

 החת~
 לאחר ואף המוזכרים ע"פ הרווחים הלוה לו נתן

 הגדולה כת"ר רום להוד ~~ריח לי ומה שנים, איזההנשואין
 אשר אדע מה כי ואחרונים, הראשונים הפוסקים ד~תלכתוב
 דברי תמצית ע"כ ממרת יד~לא

 השא~
 נשאל כלפי השואל מפני

דודת

~~~~~~
 נדן הנותן ~ם דהדין נר~ה ראשונה השקפה לפי
 ליד עדיין ר"ט המאה בא שלא כיון היתומים,אבי

 כתב ת"ר ע"א~, מ~ז (דף כתובות במסכת ערוכה וגמראהב~ל,ת

~
 פלוגתא לב~לה, אביה מבית ~מה שיבואו וכ~ם ופירות כסות
 ר''ת מסיק לה, כתב ובתוד"ה הסוגיא, כל ע"ש נתן ור"דת"ק

ת  ~~~י~ו~
 ~~~י ~~י~~ ~ו~

ת  ~ד~
 ~~ו~

 ~~~~ית



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  יש אפילו ~ בה~~"י ו~ובא הסשואין, מן אפילו האב עםדהדין
 שטר~חוב, ר~ט המאה על דעושה ואע''ג ~מנה,בנים ~

 ~ת"~
 אין

 נ~ב (ב~י~ן כנינו אשר ~בש"ע כ~בואר זכות שוםלבעל
 ס~י~

 נתן, לא ועדיין הבת מתה ~ואח"כ וכנסה לחתנו מעותהפוסק ~ ד")
 זכה דלא פירש ור''ת הב~ל, בהן שזכהי"'א

 הב~
 ספק' ו~כח

 ה~תן, ליד אחד פעם בא שלא ז~ן כל האב מן מ~ונא ~פקינןלא
 זכה שליש ליד בא דאם וי"א שניהם, ~כח שליש לידי באואפילו
 אבלבהן,

 ב~
 לו ויש ב~לוה וזקפן שטר עליו האב עשה אפילו זה

 הב"ש (ו~ב האב ~ן מפקינן ולא הבעל בהן זכה לא מממנהבניס
 פסק שלא הוא דאומדנא הטעם, י"תגבס~ק

 א~
 בהן ~תהנה כדי

 ראשונה כסברא לי קים לו~ר יכול החתן תפס אם אבל ~בתו)
 ליד עדיין ר''ט מאה בא שלא זה בנ"ד ~עתה אמור הש'יעתעכ'יל
 זכות שום לבעל אין אשתו ש~תה כיון וא"כ הנדן, נותן זכההבעל
 משום היתומים אבי אבי נדן להנותן ה~ה ושייכות ר~~, מאהבא~ו
 ש~תה ועתה נכדו, בהן שתהנה כדי אלא ליתן התחייב לאדודאי
 והוא זקנה אבי שהוא הראשונים לב~לים ה~עות ~וזרותודאי

 סדןתהסותן

~~~~~
 לבעל, זכות ללמד פה פתחון דיש נראה העיון אחר
 ד~אהכיון

 ר"'~
 וכתבו הנדן, את הנותן ~רשות יצתה כבר

 שם על ה~תונה ~ודםהש~ר
 הב~

 ה~עות לגבות הב~ל ביד והיה
 שהשטר אף ~גבוי,, והוי רוצה שהיה עידן ובכל זמן ובכל עתבכל
היה

 ~וש~
 ש~חויב הבתים חזקת חזקה מעות בעד הקהל ביד

 לגבות מקום להם שיהיה כדי הקהילה, ~בני אחד לכללהיות
 והו~ל הנדן ~עות ~ושלש עדיין כאילו והוה וארנוסיות,מסים
 כל ~ וז''ל הנ"ל בש"ע הנזכרת ראשונה דעת והוא ת"ה, ב~ללדעת
 שניהס ~~ח ש~ליש ליד באו אפילו החתן ליד אחד פעם בא שלאז~ן
 דו~ה הוא זה דדין איריא לא הא משום אי הבעל, בהן זכהלא
 ~בסי~ן ~הרי''ל דכתב למה~~ש

 ס''ד~
 ומובא

 בח'ת~
 (ס"ק

 י'תג~
~ 

 ליתן רשאי איןהנא~ן א~ ואף כ~בוי חשוב אז ~זוג לטוב. הוברר ד~שליש היכאדכל
 שהאריך יע''ש הצדדים, ידיעת בלי להזו~

 ב"ש בספר הוא וכןבזה,
 ש~

 לש~ה שיפרד וכתב זה דין שמביא
 שליש עשאו ואם ~ י"א) (בס"ק שם דכי זה, דין הוא והגיראשים,
לטובת

 הזו~
 תוך הבת ומתה זמן דקצבו אע"ג ~ובתם שירוויח

 ויתן ישא שח~יו נתרצו אם אפילו כתב, ובהג''מ הבעל, זכההזמן
 שאנו זה נדון וא"כ ~כ"לת הב~ל זכה לטובתו נדוניאב~עות
 הזוג לטובת הושלש ה~עות כי זה, דין ממש הוא עליו~דיינין
 הקהל אצל שהניח שט~ע ע"י ~סגיל שהיה מפירותונהנה

 ומה הלז, ~ה~~ות הז~ג ונהנה משכוןבתורת י"~
 ג~

 רצון היה אילו
 השטר ליקחהזוג

 מיד~
 הקהל

 י"~
 ר"ט מאה ~~ות להם וליתן

 יכול היה ודאי ב~וח, שהוא אחר מאיש שטר או~זו~ן
 שטר או דמיהן, לי מה הם לי מה ולומר חליפין ול~שותולהמיר להחלי~

בשטר
 ~חלי~

 קהל אצ~ל עכשיו מונח שהוא השטר והיה ו~וצא
 הריוח מטובו ולשבוע ~ריו ולאכול לגבות הו~~ זמנו שעהכל
 בשלו, אדם כשולט ידיו בשתי לשלוט יכול והיה ה', יחוןאשר
 ~וחזק, הוא~ והבעל הבעל לידי בא כאלו ר'יט ~אה היהוא"כ
 סתם השליש כאלו זה דדין ני~א איואפ~ו

 דיחלוקו~ ה~רדכי פיר~
 הנ"לת ס"ק בב"ש ~בואר כאשרע~פ

~ת

 ~~~ ~~~"~ ~~~ ~~י' ~י~ו~ ~~~' ~~יי~י ~~~ו~ו~
ת ~ ~ ~ ~  

 ~ו~~יי~~~
 ~~ו

~~ 
 ~~~~~ית

~~~)
 (סימן מהר~א~י ב~ו"ת ו~ובא מפדואה ~הר"ם דעת הוא
 בה צריך ואין היטב ~בואר שא~ך על ~ שם וז~ל~יט)

 תשובת בין ~בדיל רק דעת,שיקול
 ~והר"ת~

 שם שהיה
 ריוח, נתן ש~ובן הוא אמת אם זה, ~דןורוחים ערבו~

 וכ~
 להשוות קשה

 ריא"ז לדברי פטור, ב~לוה זקפה שאפילו שכתב ב~ה ת"הדברי
 הוא כי לעיל, שהביא נערה פ" אלפסי בה~"ה כנזכר ~יפךשכתב
 ~הר"ם עכ'יל ראיתי, לא זו והגה"ה ה~פורס~ים הפוסקיסמן

ת ~ו~ש) ועיין פאדואה~ ~  

~ ~ ~ ~ ת

 הבעל לזכות לטובה בה~יה נוטה ~הר~~א דהגאון לו~ר
 המ~ות ~ל קבלנות ~רובי שהיה שס נשאל אשרבנדון

 ~בסי~ן ע"ש בנדוניא לו~נתחייב
 פ"ט~

 באריכות,
 וכ"~

 כזה בנדון
 שהיה כיון ~ודה ר~"א אפילו בנ''ד ילפינן ומחידושא וחדשראה
 רשות הבעלביד

 להחלי~
 ת~ורתו וליתן השטר

 כס~
 ושוה

 הקהלליד כס~
 י~~

 מאה ~הסך רוו~ים הבעל קיבל ו~ם
 ר"~

 הנ"ל,
 נת"ש ~ספר ועיין הבעלת כח ל~רוע בידינו איןולפ"ז

 ~ד~
 ע"ב

 ב~רא במהדורא ו~ם בקי'~,ז' סעי~
 ד~

 כח ש~חזיק ע"ב) כ'יג
 הב~

עיי~
 שם~

 שסי לב על ממד~ר הייתי לפסי, בא כזה נדן א~ וממ"~
 ה~אה והטוב, הישר ~~ות~דדים

 ר"~
 הבת לזכות מונחים יהיו

 שאין באופן הנדן, שנתן ראובן נכדת מאשתו ~לו ~נולדההבעל
 ה~אה ~ן יסוגלו אשר והפירות הקרן רק בהן ר~ותלבעל

 אשר והרווחים הקרן אזי שתעדר, ח''ו ובאם להילדהת שייכו~יהיו ר"~
 והבעל~ הנדן נותן ראובן בין בשווה יתח~ק עליו~ו

~~~~
 דוד נשאל בספר דעסוי לק"ק השבתי אשר ב~וג~א יוצא זה

 אני ואין ד~י~את לרווחא ההעתק יקבל וכאשרבאה"ע~
 על ישימו ודאי בדבר שלם לבם אשר ה~"ד רק דעתי, קבלואו~ר
 משורת לפנים לעשו. והטוב הישר ועשית מצד נכון שהדברהלב

 ישראלת דייני ~ל ושלוםהדין,

 ~ו~~~יי~ ~~~ו ~ו~~~~
 ~~~ו~~

'~ 
 י~''~ ~~~י~~ ו~~ ~ר~~

~~~
 הדין ומקור מ~ין ד~ת לחוות דוד נש~ל כלפי ופניו השואל
 של אמות בדי רבעי נטיעה נוטות ולהיכן נודעתהאיך

 ופסק ~מעון בתו את ששידך ראובן בעניןהלכה,
~ 

 נדוניא
 ו~ם מזו~ניםב~עות

 ח~
 בשעת והו~נו ראובן, ~ל ~ביתו בי~

 אזי דירתו לעקור שירצה באם שמעון, בידי שהברירההשדוכין,
 זהובים אלפים שני סך הבית חלק ת~ורת לו ליתן ראובןמחויב

 ש~עון הפציר הנשואין זמן ה~יע וכאשרב~זו~נים,
 בראוב~

 ופייסו
 אחר לשלם וז~פ החופה,ת קודם הנ"ל םך על ח"כ לו שנתןעד
 אחריה והניחה ראובן של בתו מתה הנ''ל שנים בת ובתוך שנים,בי

 שמעון ורצה ח"כ של פר~ון זמן וה~יע שנים שני וככלותז"ק,
 ראובן ראה וכאשר הנ"ל~ הח"כ לו שישלם ~רכאות ע"פלראובן ~ו~

 ~ו~~יי~~י
 ~~ו

~~ 
 ~~~~ית

 ~וו~~ ~ו~י~ת
 ~~י~ו

 ~י~מ ~~~"~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ו~~~ ~~~

 ו~~~ ~יי~~'~~~
 ו'~ת ~~י~~ ~~~ו



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~ ~~~~ 

 ד
~~~~~  אחר ח''כ לו ונתן חדשים, איזו ~וד לו שימתין בדברים פייסוכך,

 וקודס הםמוך, ביריד לשלם פרעון וז~ן הנ"ל סכוס על~חדש
 ז"פהגיט

 ראוב~ תב~
 שה~יוב מאחר בפיו, ומענה בדין ~מעון

 שאינו בתו, ומתה חתנו, לידי בא לא ו~עולם נדן, מחמתהוא
 מח~ת הוא אם בח"'כ נזכר לא הלא השיב, ושמעון לשלםתמחויב
 אונדן

 מחמ~
 למכרו, ש~עון רוצה היה אם ו~ס אחר, חוב איזה

 בו וזכה גבה כאלו הוא הרי לכן ידו, על מעכב היהמי
 ~ית ~ס הדין וכו" יורנו ~ענותיהם תורף זהו דכ"ע"אליבא ש~עו~

 זו וש~לה דין ~מקור הנהת~~~~~
 בש""~

 בכתובות ערוכה

(ד~
 כסות פירות לה כתב ת'"ר וז"'ל~ ע''א) ~""ז

 ל~ית אביה ~~ית ע~ה שיבואוו~לים
 ב~~

 דת''ק פלו~תא
 איחתני והא הוא איחתוני ""דמשום עד ~סוגיא כל ע"ש נתן,ורבי
 יש זו סוגיא ובפירושלהו'"~

 ד~ו~
 ~~ת, רש"'י בין מחולקות

 אבל ~יירי, בארוסה ור"נ דת"ק זו פלוגתא כ~לדלפרש"י
 בנשואה אפילו ולפר'"ת בהן, זכה הבעל ליד הגיעה שלאאע"פ בנשוא~

 שתהנה כדי אלא לה כתב דלא אומדנא בתר דאזלינן~יירי
 שלא היכא וכלבתו,~ בה~

 שוס בהם לו ואין מעולם חתנו לידי ~גי~
 באריכותת ע""ש אביה, מידי ~ו~יאזכייה

~~~~~
 והר~ן הר~ב"'ם והם הפוסקים, בין נתפשטה זו פלוגתא
 ~הרי"'ק ות""ה וה~ה"מ רש"י" ~יטת תפםווהמרדכי

 ~ועיין והטורוהרא"ש
 ~ד""~

 נ""ה בסי~ן
 ב'~ או""~

 שיטת תפסו
 הוסיף ועוד סע"'ד), נ"יב (סימן בש""ע דעות הב" והובאור"ת,
 שטר האב עליו ~שה דאפילו שכ"א) (סימן ת"ה בעלבה

 זה ודבר הב~לת בהן זכה לא מ~נה בנים לו יש ואפילובמלוה וזקפ~
 רק שלפנינו, בתוס' ~צאנו לא ממנהת בנים לו ישדאפילו

 כ"ב בפרק הגה""מ דברי ע"פמיוםדים ה~
 מה~

 ~או""ק אישות
 בהן זכה לא ממנה בנים לו יש אם דאף ר"'ת בדברידמוסיף א'~

הבע~
 ובת'"ה המרדכי דעת ~""פ שס בש"ע מבאר זה ומכח ע"ש~
דמספיקא

~ 
 מוכנים הא~לה הדברים כל האב" מן מ~ונא מפקינן

 באריכותת ע"ש לפניך,ומבוארים

 חומר חמירא כל לבאר הבאר ו~ל העיון על עמדתי~~~~
 זהדין

 בד~~
 וממכד""ל, ליה כדאית ממר הפוסקים כל

 דו~א דהש""ס רו~י אחרי בדעתאי מלתאנפל
 ~ק~

 ופירות כםות
 (דף הש"ס ~~ון בסת~א כתובה או נדוניא נקט ולאוכלים,

 אביה בבית שכתובתה אע"'פ נשואין לשם עמו ונכנסה וז""ל~ע"ב) מ'"~
~תה

 בע~
 דברי הר"'ת פי" דלפי נראה ולכאורה עכ"'לת יורשה

 א~יה בבית כתו~תה דאפילו לפניך דהרי זא"'ז, םותריןהש"ס
 קושיא ליישב רו~ה בסה"ד שם התום" ב~מת כאשר יורשה,בעלה
ת כר'"נ, יורשה דבעלה הש"ם דברי לי" ומוקיםזו ~ ~ ~  וב~דכי 

 ~אות נערהפרק
 קנ"~~

 מתרצים
~ 

 ולשון בעלה, וקנה האשה וקנתה והחזיקה בהנכסיםכשזכתה וז"ל~ אחר בענין ~וד
 אתא לא אכתי להי כת~ קתני הכא אבל כןת מוכיחירושלמי

 ~כ~לתלידיה,

~~~~
 יצא ול~לק םלולה בדרך ליישב א~ינא חילי איישראי
 פירות נקט דדוקא וכלים, כסות ~ירות נדוניאבין

 בעין בהן ו~מש ליהנות רק נתנו ~וציאן ד~ו וכלים,כםות
 ודא וכו', שלו בקב אדם ורוצה ~טובה ולשבוט ~פריהלאכול
 ~נות כדי ~לא זה על דעתו ~יה שלא הוא דמו~חאו~דנא

 וה~ון דביתא, רווחא ומשום לבתובהן
 מכרי~

 שיבואו דקאמר כן
 ~אב דקפיד הוא דקפידא משמע בע~, לבית אביה מביתע~ה
 מ~א""כ בתו, בהן שתהנה והיינו ב~~, לבית דוקא עמהשיבואו
 האומדנא בהן, וליתן לישא ולהוציאן" ~חליפן לבעל שנותןבנדוניא
 זה של ד~תו היה שלא ~ואדמוכח

 א~
 והא איחתוני" משום

 להקנותה בלבו גמר ~תחילה בתו, ~תה ואפילו להו,איחתני
 נפ~הומש~בד

 לבע~
 ובההוא בא~ירה" הנקנים הדבריס הן והן
 ומקנית גמר שהאמינוהנאה

~~~
 ~בד""ה מלח~ות בספר ש~ הר~ב"ן לדעת

 ועוד~
 עמה שיבואו וכלים כסות פירות בכתובתה אביה להכתב וז"ל~ דכתב

 נדוניא ודא האירוסין,ת מן בכתובה לה שכתב כלו~ר בעלה,לבית
 החתן קבלה וכך בעלה, לבית ~ביתיה להנ~ל אביה להדמקני
 ואוסיף וכך כךבשו~א

~ 
 משמע ~כ""לת והכי, הכי מדיליה

 ואין להו, ~שבינן נדוניא כשאר נמי וכלים כסות דפירשמ~שונו
 דאם לומר יש מ""ממ נדוניא~ ~~אר ו~לים כסות פירות ביןחילוק
 האב, מידי להוציאן הבעל יכול ממנה, בנים לו ויש בתומתה
 ומקני ~~ר נ~י בזה דאפילו בהן, יהנו מב~ו לו שישוהבנים
 דברי עדיו הן והן כבנים, הן הרי בנים ובני בתו בני בהןשיהנו
 נ"ב (דף ~תובות מסכת ב~~רא יוחאי בן שמעון ר' משוםר"'י
 כדי דכרין, בנין כתובת התקינו מה מפני וז"ל~ע""ב)

 וני~סה דנלבשה קמ""ל הא ומסיק" כבנות לבתו ויכתובאדם שיקפו~
וני.יב

 אמור ~כ""לת ~לה נסבי ואתו עלה דקפצי היכי כי ממידי ~
 עלה דקפ~י היכי כי לבתו נדוניא ליתן רבנן דהתקינו~עתה
 לבנין שייך שיהיה רבנן התקינו מתה כי א~נם ~, נסביואתו

 כדי שלהדכרין
 שיקפו~

 כבנות לבתו ויכתוב אדם

~~~
 בהן יהנו הבת מתה דאם זו דבתקנה נימא אנו כאן אף

 כן הכתיבה דבשעת הוא דמוכח או~דנא ש~~נה,ה~נים
 דהכי ואדעתא האב דעתהיה

 ~תחי~
 נפ~יה~ ומקני גמר

~~~~~
 דס""ל וםייעתו ר"ת דהיינו הפוסקים לדעת

 דברי וע~פ האב, מידי מוציאן הבעל דאין וכליםכסות בפירו~
 וביתר ממממנה, בנים לו יש דאפילו דברים, בה דממו~יףהה~סמ"י
 בממלוה וזקפן ~~ר עליה נ.ן אם דא~ילו ת""ה בעל לדעתשאת
 ב~ווה, זכייה שום לבעלאין

 מ""~
 (בםימן בב"ש והובא הט'"ז לדעת

 ב~דינת כנהוג ממרנ"'י נתן אם פםק ובט''ז וז"ל~ י"'~) ס"קנ""ב
 תכף משום כש"ג" ~סוק יש המלוה הוא מי כותבים דאיןפולין
 נקרא דהאב נממ~א וכו"ת לשלם הוא חייב מידו הממרנ"ישיצא
 על ח"כ ~~על נתן שהאב בנ"'ד וה"ה עכ'ילת ~חתנוה~ו~יא

 שי~א דמיד למ~רנ"י לדמותו יש בו ~ובה ש~וציאו ~י דכלה~וב, ס~
הח'יכ

 ~ת~~
 נמצא אותו, שמו~יא ~י לכל לשלם הוא חייב ידו

 חתנו~ מידי מוציא נקראדהאב

~~~
 וחילוק ~עשהת נעשה מדמין ~אנו ~פני וכי לג~רי, ד~י לא

 מי וכל כלל, ה~לוה שם נכתב לא בממרנ""י דודאיידענא,
 ממיד ~ופיה והאב אדם, משום והרשאה לכח צריך אינוש~וציאו
 ו~ם סתנהת ל~י ממתוכו לברר יכול אינו מידו הממרנ"ישהוציא
 אינו הממ~רנ""י המוציאאם

 יכ~
 ע""פ בידו כח אין מאב, לגבותה

 ולכך מעותיו, לו שיחזיר לו שנותנה מי על ~חזירהמ~רנ"י
 דבשטר הת""ה לדעת דאפילו משטרי, אלי~א דממרני"י שפיראמרינן
 מוחזק האבנקרא

 ואי~
 מידו, מוצי~ין

 נקרא מ~רנ"י ~בי ~"י~
 בח~כ ~שא'"כ חתנו, מידי מוציא נקרא והאב ~ו~זק,הבעל



~ ~

~~  ~  

~  

~~ת
 ~ ~ ~~מ~ ~~~~~

 והמסירה הכתיבה להראות צריך והמוציא ח~נו, שם עלשנכתב ~ ~~
 ע"~ סימטנ~ אינטי בל''א שקוריןוהיינו

 הח"'כ
 לגבותו~

 לא ואם
 לו שנתנו מי על חוזר בידו הח"כ המחזיק האב, ממן לגבותונמצא

 דלא לו~ר י~ מעותיו, להחזירומחוייב
 עדי~

 דשארי מכח כחו
 מידות מוציאין ואין מוחזק נקרא דהאב ת"'ה בעל דפסקשטרות

~~~
 בתו, שמתה לאחר מחדש ח"כ ~לבעל האב שנתן לומר נפשך
 נפשיה ומש~ד גמר והאב גמורה, מחילה הוה ~אורהא"כ

 דלא לומר יש מ"מ לבעל, נתחייב לא אםאף
 עדי~

 תפס ~ילו
 היה האב כי האב" ממידי ממממוןהבעל

 ממוכר~
 ליתן

 ח""~
 ממ~דש

 הראשון, הח"כ ~שלם לכופו דלא היכיכי
 וא"~

 השני הח"כ
 ות~יסה הבת מיתת דלאחר תפיסה כמו הוי האב מןשהוציא
לאחר

 שנול~
 (סי~ן ובד"מ שם בת"ה מזה ו~ין מהני, לא הספק

 אותנ"ה
 ב'~

 מהני לא דתפיסה וז"ל~
 א~

 הספק שנו~לד קודם
 ~כ"לת הבת, שמתה קודםוהיינו

~~~
 פנים מראית ורפיא ולאו הן רופפת זו ה~~ה מילין הלין
 וה~וציא הכי, למימר ואיכא הכי למימר איכא צדלכל

 שקולין והבעל האב מי, מיד מוציא מי הוא, דמפיק דספיקאלישנא
 בידי מונחים המעות כאלו הוא והרי עדי~, דחלוקא אמינאהן,
 וד~ת בזה, שוים והבעל האב דידי סתס,ת בשלישות והיינושליש

 דמוקי ס"ד) (סימן מהרי"ל בתשובת כמבואר דיחלו~והמרדכי
 דיחלוקו המרדכי לדעתלה

 א~
 ע"שת סתמא בשלישות ~ונח היה

 (סימן ר~א דבשו"תואע"פ
 פ"ט~

 ~גר~ ערבו' ג~י
 הבעל כח

 ערבו' דגבי משוס בנ"ד, מודה דאפ'"ה י""ל האב, כחומיפה
 הערבו' דהתחייבות קאמינא ו~וד ~דא ממנה, בנים באיןמיירי
 אם ~פוקי עצמו, האב ~ן יותר לחייבו ואין האב, מכחבא

 יותר מהן לאחד שאין בנ"ד או בסתס, שליש ביד ~ונחה~עות
 נקרא ואחד אחד וכל בהן, מוחזקים ושניהס מהשני כחיפוי

 מוחזק והבעל בהמעות מוחזק דהאב לרשות, ~שותהמו~יא
 מאזנים בכף משגיחין דאין לומר יש דממי, ועומד וכגבויבח"'כ
 בא~ם דעומדת וכמאן מוחזק נקרא מהן איזה ~כרע עיקרכל

 דיחלוקותדמי,

~~~~
 מכרי~ הייתי דינ~,בי בתר~ לפני בעצמן הצדדי~ והיו לקדמנא אתא אילו

 על המתיישבים בדברים לשניהם
 שיהיה והיינו הכל ישלם שהאב ~סקינן, ~מים ידי ~לצאת ובבאלב
 ~הן, רשות ~~ל שאין באופן מבתו, ~בעל שיש ~בניםשייך

 הקרן אז הבנים, ח"ו שיעדרו ובאם הבניס, לטובת בהןלהרוויח ~
 דייני ~ל וש~לום כנ"ל,ת ~ב~ל האב בין ב~ווה יתחלקוהפירות

ישראלת

 ~ו~~~יי~ ~~~ו ~~~~~~
 ~~~ו~~

"~ 
 י~""~ ~~~י~~ וכ~ ~~~~

~~~
 הבן וכאן היה וכאן נמצא ~אן המדרש בית בפתח השואל
 נדן לו ולהפריז ו~~רנסו אותו ~ון חיי~ האב אם ~שואל
 א~הת ~~יאו אדם בני עליו שיקפצוכדי

 ל~קום, בנים וארבעה ראשים, לארבעה יפרד זהדין ~ת~~~
 אמת שפת שפתי אר~ת האר'ש טין את הארבהוכסה

 שש מבני פחותיס דהיינו קטנים, בק~ני הראשון הבן ~דתיכון
 בפרק היא ערוכה וגמרא הדי~, מן לזון חייב בודאי ששועד

 ס"ה דף ~כתובותאעפ"'י
 ע""ב~

 אפית~א רבה ~ולא רבי דרש
 ובנותיו בניו את זן אדם אין שאמרו א~"פ נ~יאה,דבי

 פי ועל וכו", שש בן עד כמה, עד ק~ניםת קטני זן אבלקטנים, כשה~
 ויורדים או~ו דכופין משמע ובתראי קדמאי הפוסקים דעותרוב

 ע~ו כשאשתו דוקא משמ~, רש"י דברי ולפי בפני'ת עכ""פלנכסיו
 אסי רב דאממר ~א הביא שש"' בן "עד בגממרא שם דאממרינןדאהא
 צריך שש עד אלמא ~ ז"ל ופרש"י אמו, בעירוב יוצא שש בןק~ן
סיו~

 עכ"ילת עמה, אותו זן כך אותה זן שהבעל וכשם מאמו,
 נראה הללו ~ונות ומתוך בזה"ל~ עליו וכתב שס הר"ןוהביא
 דוקא ק~נים, ק~ני אותם דזן אמרינן דכילי,

 ~שא~
 קיימת

 א"'א אחריה נגררים שהם כיון בה נגעו אמן מזונותומדין
 אינו ~יימת אמם בשאין אבל אותם, תזון שלא ע~מהלהעמיד
 לעולא דמסייעינן הכי לי דיקא נמי וגמ~ין ב~ונותיהס,חייב

 משום מזוסו.יה על לה ~וסיפין דמדתנא הכי דייקינן ודאיאלא הנקתם" זמן אלא ~ונן חייב שאינו נימא סייע.א ומאיממתני',
 הרי אחריה הנגרר הבן מזונות אלמא בהדה, למיכלדבעי

 מזונות ומדיןכמזונותיה ה~
 ש~

 שמעינן אסי דמדר' וכיון בה, נגעו
 על ~וסיף חייב שהוא שמעינן אמו אחר נגרר הבן שששעד

 קיימת, אמו שאין כל אבל שש, בן שיהיה על בשבילומזונותיה
 הר'"ן אבל מחייבתלא

 גו~~
 דבריו בסיום ניכר כאשר במיאון יוצא

 עכ"לת כן שאמרו ז"ל לרא~ונים ר~יתי לא אבל ~וז"ל

 בחלק שהמהרשד''ם~~~~~
 ~יור"ד~

 כל ~תב קס"ו) (סימן
 זה הר""ן~לשון

 אין וגם הוא, כן רש'"י דעת מ"מ וז"ל~
 בפירוש ~דברחי~ק

~~ 
 רש"י דדעת פשוט נראה מ"מ עכ~ת

 (ה)דין מצד היינו בניו, במזונות חיוב אין קיימת אמןדבשאין
 פשוט נראה מ"מ בכפיה, ואפילו קטנים קטני ~ון דחייבהגמרא
 דאושא התקנהדמצד

 מחוי~
 נערה בפרק וכדאמרינן אותם, לזון

 בנותיו ואת בניו את לזון חייב דאדם לקמן" דנעתיקשנתפ~תה
 שערות, שתי שיביא עד שם, גופא ופרש""י ק~נים,כשהם

 ודאיואילך ו~ש~
~ 

 האי שייך
 ~עמ~

 ודאי וא"'כ אמו, בתר דגריר
 אותן ~ון מחוייב התקנה מצד קיימת, א~ן שאיןאף

 א~
 כשאין

 עמו אשתו אם תורה, של דרכה היא ~ך ולפ"ז ~יימת,אמן
 קיימת אשתו אין ואם שש, עד בניו את לזון הדין מ~דמחוייב

א~
 הדין, ~צד מחוייב אינו בפרש"י פירושו ~י הר"ן דלדעת

 אושאת תקנת מצד חייבמ""מ

~~
 אושא, מתקנת אותו ~לזון ~וייב שנים י"'ג ועד משש השני,

 בפרקכדגרסינן
 נ~~

 שנתפתתה
 בניו את זן אדם שיהא התקינו באושא ריב"ח משוםר"ל א~ ע"ב~ מ""~ ~ד~

 ומסיק שערות, שתי שיביאו עד ופרש"'י קטנים, כשהןבנותיו וא~
 (בדברינו) כפיי' דהיינובש""ס

 ~בדברים~
 אלא אממרן ולא קא~מר,

 ~~יד א~ל אמיד,דלא
 כפינ~

 כפייה דרבא הא כי כרחיה, על ליה
 ~ מיני" ואפיק אמי בר נתן~"

 רוב ולפי לצדקהי זוזי מאה
הפו~קיס

 דההי~
 כפייה

 אפי~
 בפניו לנכסיו יורדין או ~שו~ים

ו~הסכמת
 הר~ב""~

 ה~""ו, ~י~~ אי~ות ~ה'
 ועיי~

 עניים ~~נות ה'
פ"ז

 ה"י~
 והבןת



~ ~ ~ ~

~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

 ויכולים אנשים לכלל באו שכבר וא~ך ~י''ג שהם השלישי
 ~ביא הממציאים אדם בני כשארי ה~ הרי אכלם,לבקש

~ר~
 לאכול ~ באג~א ו~ורמא אורות ללקוט השדה ולצאת לביתם

מפרים
 ערב, עדי ועבודתם ידם פועל על~ידי מטוב~ ולשבו~

 אם ה~ובד שנת ו~תוקה ~ם ושבע עיניךפקח
 וא~ מע~

 הרבה
יאכל

 ולהספי~
 שיש עצלות מכח ואם בי'~ דתלו ~~לא ומזון מים

 ואין מ~נתיך, תקום ~תי תשכב מתי עד ע~ל ~~ אומריםבו,
 ש~צינו מה בדוגמא ויוצא ~ירת יהיה אפילו לו נזקקהאב
ש''ס

 דכתובו~
 ס''ז ~דף

 ע''ב~
 לו יש או~רים, חכמים וז''ל~

 ע''כ לות נזקקין אין ~ת~רנס רו~הואינו
 ה~

 באס הטעם הוא
 ומיאנו אםורות וידיו בצלחת ידו וטומן ע~מו את להתפרנסשיכול
 האב דאין הבריות, על עצ~ו ~טיל שלא החיוב כפי~ות

 ~וינזקק

~~~
 ~רבי~י, הבן הוא מוח~ת תשובה אשיבנו לו ארבע על
 יצא לא אביו כי עצמו, את כרנם מסוגל הבן שאיןבאם

 הבנים כמש~ט לבנו ~שות האב על ה~ו~ל ~ברא חיוב חובתידי
הסמוכים

~ 
 נקיה ואו~נות תורה ללמדו אביהם, שלחן

 נפשו את להחיות שהיאכמות וק~
 ש~

 לא כריסא דנהים ועבד בתרא ומהדורא קמא מהדוראאפיתחא ואהדורי לבריות, יצטרך
 מודים כ"ע בזה בודאי ~שוויא

 ב~
 כנף נודד או פרכוס שום

 לבני הקצובה הצדקה על ~~פין כדרך לפרנסו האב אתשכופין
 הובא בא אני אחרון וא~ר הפוסקים, בכל ~דיא וכמבוארהעיר
 בניו את ~רנס האב את כופין ד') סעיף רנ~א (סי~ן י"דבש''ע
 דכאן שהקשה, ו~רישה בדרישה ועיין וכו', ~דול הואואפילו
~משמע

 דא~י~
 ובא''ה ב"ד, כפיית ע''פ ~רנסו ~חוייב ~דול הוא

 לו שיש א~יד הוא אם אבל ובש''ע~ ב~ור כתב ע"א)(סימן
 שיגדי~ל, עד אותו ~וזנין ב~"כ ממנו לוקחין לצדקה ליתןממון
 לא, טפי האמשממע

 ותיר~
 לפרנס יכול ~אינו מיירי דהתם שם

 ~רנסו האב מחויב ג~ול כבר הוא אפילו ו~ך צד, בשוס ~מואת
 ש~שיו ונראה שם הלל בבית וסיים עכ"ל, עשירים ~שאריותר
 לכוףנוה~ין

 בצירו~
 את כופין עצ~ו את ~רנס יכול דבאינו~דיא הרי ע''כת עיניהם ראות ~י והב"ד הקהל

 ~א~
 צדקה, מדין

 ~ג~ ~~ ~~כי
 שלחן מ~ל שגלה ~ן ו~ה שלחנו,ת מעל בנו

~ביות

ו~~~~~
 ~לו לה~ריז

 ליש~ סד~
 אשה,

 באחרוני~
 את רק ~~זה דברו לא

 ר''מ בתשובת מצאתיזה

 מינ~
 ~ה וגם וז"ל~ ל"א) (סי'

שע~
 ~חות בדעתך

 נדוני~
 ~נ"ב נערה בפרק דת~ר וכו', בנך

 כדי דכרי~, בנין כתובת תקנו מה מפני רשב"י משוםאר"י ע"ב~
 נ''ג ~שס נמי ואמרי' עדי~, דהבן וש"מ כבנו, לבתו ויתןאדם ~יק~ו~

 ובתוספת כו' אחםנתא בעבורי תהוי לא שיננא ~"י שמואלא''ר ע"א~
 ובתשו' כו', אחסנתא עבורא ~קרי לברתאנדוניא

 וכו', העיט~
 בנו לדחות ~רוצה ~י הוא נדוי דבר מכ''ש ע"כ, וכו' ~דותוהוצרכו
 ר''מ ותשובות העי~ור ודברי ע''כת תרי דאי~א לבת~וולהרבות

 נעל~~ינ~
 (סימן ק~נות הלכות ~הרב

 רס~~
 ~שמע א"כ ח''ב),

 ~דותות ראוי לבנו נדן ~אוי מפריז ואינו אמיד שהוא ד~ילהדיא

ת ~

 ~~תת~ ~י~י~י~ ~תת~
 ~תת~~

 י~~ו~ת ו~~~ת'י
 ~תת~

 ~~~י ~~ ~~י
 ~י~~~ת ~~~י~י~

ת ~

~ ~  

 ~"~~ ~י~~ ~י~יו
 ~~~ ו~~~~י

 ~~י~ו
 ~~~ ~ו~

 ~~~ות

~~~
 (הלכה דקידושין ספת'ק מי~ושל~י תשיבני

 ו'~
 להשיאו וז"ל~ ~

 הדא מן נש~עינה לעיכוב, או ל~צוה מה וכו' מנ''לאשה
 פייסיה אתא דיסביני, לאבא פיי~ א''ל אימי ר' לגבי אתא תרומהבר
 תימר אין למצוה אמרת הדא עלוי, קבילולא

 לעיכו~
 הוה

 ~כ"ש גופא, אשה ל~שיאו ~ופין דאין משמע הרי ע"כת~ופניה, לי~
 כש"ס ס"ל ד~הר''ם למימר איכא נדןת ~לו ליתן לנדותושלא

 ~דףדקידושין
 ~"ב~ ~

 אשה להשיאו הנ"ל
 וכנת'~

 נשים קחו דכתיב
 בידו בנו בשלמא נשים, לבניכם וקחו ובנות בניםוהו~דו

בתו א~
 בי~

 היא,
 ה"~

 היכי כי ונכסייה ו~שייה מידי לה ניתן
ד~פצו

~  
 ~'כ~ אינשי

 שמוכרח הללו בתחומין ופשטי' נהרא נהרא דבר עמא ~הד~~~
 הכל, את י~ה כסף כי בכסף נקנית ואשה כבת, ~ןליתן

 דא~יד ~אב ~חויב הללו שבזמנים ~הר''מ ~סק כדיןוא''כ
 אשהת להשיאו אדם בני עליו שיקפצו כדי לבנו מהונו~פריז

~~~
 דרבנן חלוקי בארב~ה יראו ~תא, ודנחתן ~ילא דסלקין
 מקרין סופר קול ושומ~ין מדרשא, בבי וממורין שמטיןהנ''ל

 קול נשמעים, בנחת ודבריהם חכמים, שמדדו ה~דה ~לו~פריז
 כנפות ארבע עלהולך

 האר~
 הלכה, של אמות ד' מקום

 וכ~
 יהיה

 הגדול ~נו נדן ולהפריז ו~רנס לזון מחויב ~האב י~ום~וכן
 עליו, חס אינו אביו דאם עצמו את ~רנס יכול שאינובמקוס
 דאחריםמכת'ש

~ 
 ע''א) י~ב (דף בגיטין וכדמשמע עליו, יחוסו

 וק"ו עליו, ~רחמין אחרים אין ~רנסו שמחויב מי לו שיש זמןכל
 קתתו שלבנו ~בן~

~ 
 בסו ~על האב רחמי ש~סקו דחזינא כיון

 וכלו~
 יש

 וירחקוהו מ~עשיו ילמדו אחרים ודאי בנו, את שמרחיקאב
 יארוד ~ ויאמרו ~נגד י~מדו אוהביו וכל רוח, קשתכמטחוי

 לו, נזקקין ואין אחרים זיקת זיקא נשיב ~ ~דייא מתאואבני ילד~
 גדול~ שהוא אף יריכו יוצאי את ~ון אדס לכל קודם האבמשו"ה

~~~~~
 דפאה בירו~ל~י

 ד~
 דבר אם ו~ה אבון ר' אמר י ה'

 פריעתשהוא
 חו~

 וכתב וכו', לך ייטב למען בו כתיב
 למה חוב פריעת כעין היא ~ביו בן כגון ~וב פריעתהמפרש
 (דף (תתתי) בב"ב ועיין ~קטנותו, לבנו ומ~יש מפרנס האבשהיה
קכ''ג

 ע''א~
~ 

 שגדל הבית לבעל מ~''ד
 יתו~

 לימיס ביתו בתוך
 וכו'ת מסכ~י הבית ~על אהניהו ו~מר יתום אותוהעשיר

~~~
 בים ויורד ומטפס ועולה מ~פס ו~יות להאריך בידינו
 סמ~וני כעת איברא ובתראי, קד~אי ופוםקיםהש''ס
 ~פשי ונקטה תפוחין, אחקל ו~חבה לארכה א~י~רא דייש~יות אפ~~ ומבלתי ת''י, בתי סשואי סמחמת בתפוחים ר~דוניבאשישות
 הדין, לעמק ויורד לגלגל לגולגו~,~ או~ר אמרים, בק~ירתבק~רה,
 ה~וב ועשית משום ~מרו ראוי נאמר לא אלו הזה הדברובייחוד

~ת

 ~תת~~ ~תת~ ~~ ~ת' ~~~~~ וי~~י~ ~~~ו~
ת ~

 ~ו~~
 ~ו

ת ~ ~י~~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ו~~~~~~ת
 ו~~

 ~~~~~י

 ~~~ו~
 ~~~~~יי

ת ~

 ~ו~
 י~~ו~ת ~~~ו

~~~י~ת ~~ ~ני~ ~~י~ ~י~י~ ~~~י~ ~נ~~~ ו~~~
 ~~תת~ ~~ו~ו~

 ~תת~~ת

ות
 ~~ו~ ~~ו~ ~ו~ ~~תת~~ ~י~~ ~י~ו~~~י ~~~ו~

'~ 
~~ 

 ~ת

 ו~~~ו~
 ~~ ~תת~ ~~תת~ ~ו~ ~~~תתו~~~י~~~י~

 ~ת

 ~~ו~
 ~"ת



~~  

~  

~  

~~~ת
~~~~ ~~~ ~ 

~ 
~ 

 ייעדנה לבנו מכ'"ש וכו" קרוביו את המקרב ו~ו",והישר ~ ~~
 מרחמין הבריות על שמרחם ומי בנים, על אב כרחםדאורייתא, ייעודי~

 יוכיח~וי המדרש בית וכותלי יוכי~ו השמים מןעליו

 של מלכו המלך לעבוד. יצא מנחם טו"'ב א' יום דבר המדברפי
 למען ולסדר לפרטעולם,

 ~י~י~י~י~
 יע"'א~ הק"'ק הנובר פה ורבי.ם

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~'~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~~~י

~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~~ו~~~ ~~~~~~ 

~~
 על איך שווער

 דע~
 ערמה בלי הב""ד דע. ו~ל ב"ה המקוס

 אונט מאן מיין איך דש שבעולם, היתר שום ובליומרמה
 כתובה מיין פון ~וועזין מו~ל האב ניקש יורשים דיא קינדרזייני
 האב איני אנ האב קויפט פאר פון דא ניקש אך .וספת"~אודר
 נהלטין רוק צו אודר רוק הינד קינטר אונ' ממאן ממיין אן ניקשאך
 ~וועזן ממוותר לעבין זיין ממאן ממיין בייא האבין זאלט איךדש
 ניקש ממיר ~'"ה ממאן ~מיין אך דש טויט, זיין נאךאודר

 אוי~
 ממיינר

 ותוספת"כתובה
 בצאל~

 מי~ גלייך זייא ~ז הא~,
 אודר געלד

 יורשים זייני אודר זייניגן דעם פון ניקש איך האב ווערט,געלדש
 ניקש איך האב האבת אייסרט פאר ניקש ~רינ~שטן דש קינדרממיין
 האבין זאלט איך דאש הנדין אין מיהן איני הינדרמיהן

 אנדרין קיינם איך האבגוועזן, מברי~
 אוי~ ניק~

 מיין פין נאך היבן ~ו
 ~שיהן לעבין זיין בייא זייא עז איזט, איר דש קינדר אונ" ע'"המאן
 זונשטן אודר געלד באהר גלייך זייא עז טויט, זיין נאךאודר

 יהודיס אן גלייך זייא עז חובות,ת אודר מטל~לין כס~, שוהאודר כס~
 דאן מיהן ותכ~יטין מלבושים קיין אך האב ~~ליםתאודר

 הא~ ~זא~ט~יר ד~
 אלש אויף נבירטת ממיר ~ז

 ווא~
 דענקין ~ו אפ~ר

 ~ווער דרויף וויל, עז וואש זיין מעג עסאיזט,
 אי~

 ~ל איצוסט
 אודר דיעה מיינר אויף ניט אונ" הב''ד, ד~ת ו~ל המ~וםדעת

 מיר איך מ~שבה ~ודר דיעה פאלשי קיין איך האבמ~שבה,
 ~""ווואלט

 מור~
 זיין היתר

 אוי~
 ניקש איך ~אב גרינגשטן דאש

 אונ" וויישט אויז ותוספת" כתובה מיין דש דען הנדין איןמיהן
 גבירט~~יר

~~~ו~~
 הניח שלא אלתנה, דין להקדים כ~לכה, משיבין ~ענין
 שהיו מהתלמידים פעולתו שכר אם כי אחריובעלה

 ועדיין להו~יל ומל~דין מקרין סופרים של קולן תלקולו,מקשיבים
 פעולת משכר כתובתה לגבות באה והאלמנה ~וביינא,מחוסר

הב~
 גבי' ל~לל בא ולא הבית בעל ביד הוא ו~בור מונח שעדיין

 האל~ה שאין בפ~ם ומלתם ב~יאון יוצאים והיתומיםמעולם,
 אדונינו רבינו יל~דינו כזהת גרוע ראוי לך ואין מהראוי,~ובה

 השמיםת מן כפול ושכרו מי, עם הדין ורבינו~ורינו

 שהיא אחת ראי" האלמנה ~כות השואל מ""ש רואיאחרי ~ת~~~~
 יהיבה כתיבה נבחר כת"ב כותב. יד בידו וע~הכשתים

 תחלות ודורשין בשמעתא ומ~רח ש~יל לו ושקל יהיבמיהב
 האלמנה לזכות הצדדים כל על ו~זרתי וז""ל~ ישמיעניוהראשונות

 כתובתהלגבות
 א~

 ~הל" ט''ז) (פרק שהרמב"'ם בא~ר היא, בראוי
 ~הלכהאישות

 ז'~
 וכתב וכו', מ~~ל~לין ל~בות ה~אוניס שתקנו כתב

 בזה'"ז, לבד במט~לין מ.עסקים אנשים שהרבה ממפני ~ ה~עםהמ"'מ
 אשה ערביא של לגמליס ודומה ~חילה עליהן סו~כת האשהלכך
 דבהשתנות נ~לע""ד עליהן, סומכת דהיא ~ו~""ז מהםת פורנא~ובה
 לבחור שדוכים שעושיס פולין ב~דינות העתים ב~וק בפרטהזמן
 ידענא ומתניתין קריינא שיהא ע''מ ~~ילה כוונתו ספרביודע
 שיסעו זה, באופן נשותוהן להתפרנס להועיל מלמד ~יות שיכולכדי
 עממא כא~ר תינוקות ומלמד סופרים ~יות אשכנז במדינתוילכו
 ל~בו. עולם כתיקון והוה נשואין, בשעת ע"'ז וסו~כ.דבר

 ומ''מ הרממב"'ם דעת ~פוסקים הביאו ד~לא והא כזהתמשכירות כתובת~
 בקרב נתפשט עכשיו כאשר בזמנים צריכהשאינה

 האר~
 וממחלה ~עלה גלמודה ~מרה לשוא זו עניה לא לענין מהניאדע. ו~וממדן

 עכ'"לת כזוכה, זוכה שאינו שעשו בנ''ד ונדיןלשעבודה,

~~~
 ממדממין שאנו ומפני ו~י ~~מרינן, בזהכיו~א

 להא ראוי דין דמיא דלא היורשים, מחזקת ממוןל~ו~יא מ~~~~ נעש~
 ~כתובות בש""סדאיתא

 ד~
 ס'"ז

 ע"א~
 דערביא, מ~מליא פרנא דגובין

 תקנו ואפ''ה הוא, גאונים מתקנת ממטלטלין כתובה ד~וביןדהא
 ודלית אחריו. להון דאית נכסי ~ בפירוש בכ.ובה לכתובהגאונים
 ~הלכה אישות מהל' ט'"ז) (פרק הרמב'"ם וכתב אחריותת~ון

 גובה, ה~אונים בתקנת יודע היה אם סתם, אלא כך כ.ב ~לאהרי ~"~
 שאין הרבה, הזה בדבר מ.ישבין הדבר, לנו שנסתפק או ~לאוואם
 כתובה תנאי בדין נתפרשה שלא ~ לפי בה לדון ה~אונים בתקנתכח
 היורשים, מן ממ~ון בה שנוציא עד הגדולה הסנהדרין תקנתשהיא
 ~~ל" מלוה ~לכות י''א) (פרק הרמב'"ם וכ"'כע'"כ~

 י''א~
 לענין

 (ח"'ב ממהריב"'ל והביאו שצ'"ב) (סימן הריב"'ש בה והאריךב"ח,
סיממן

 נ''ה~
 במ~לט~לין אפילו היורשיםמ~ון ל~~~י~ ~~שיו הב''ד ביד ~ח דאין ממשממע עליהםת ועיין

 א~
 ~דולהת סנהדרי בתקנת לא

 כתובה נ~בה והאידנא וז""ל~ ח""י) כ"'ב (נתיב ~מישריםוכ""כ
 כגמליא והוי ומ~לטלין במעות שלנו משא~ומתן רוב כיבמ~לטלין

 ~ולכן לדבריהם, הודה לא ור""ת הפוסקים, קצת פסקו כך ~ביא~ל
 עכ"'לת לכתובתה, וערבאין אחראין נכסיו כל שיהיו ~כמים,תקנו

 כתובתה מהם ~ובה דאשה במ~ל~לין דאפילו לפניך ~לך~~~
 וקבלו וקימו ישראל בקרב ונתפשטה היא הג~וניםמתקנת

 דבריה לכלכל היא זו ותקנה זרעם, ועלעליהם
 במשפ~

 ישראל, בנות
 ממיום המדרש בבי. ורגלינו ידינו מצאנו לא האי, כי דתקנו ~~ודאי
 ממארצינו,ש~לינו

 א~
 הוא ערוך ~תלמוד בחו""ל, ממקרקעי לגבות

 ערכין במסכתבידינו
 (ד~

 דאחרממינהו גברא ההוא ~ וז""ל ע"א) כ""ט
 לקמיה אתא בפומבדיתא,~~סי

 ד~
 זוזי ארב~ה שקול א"'ל יהודא

ואחי~
 נמי ב~קרקעי דפו~בדיתא מעשה והא וכו", ושדינהו עלייהו

 דחוצה מקרקעיהוה,
 לאר~

 כמ~לט~לי
 דאר~

 והובא דמית ישראל
 מספר דהוא ה~'"י וכתב הגאונים, בשם צ""ה) (סימןב~ח""מ

ת ~

 ~~י~ו ~~~י ~~~ ~~~~~''~ ~נ~~~
~"'~ 

 ~י"
 ~~ו~

 תת~~י~ת

ו~~~י~ו
 ~~ו~

 תת~~""~~ת
 ~ו~ ~י~וניו~ ~~~~ו~ ו~יי~

'~ 
 ~~~ו~~

 ~~ו~~ת



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~  לאו ואי דממי, כמעל~לי דחו"ל דממקרקעי הרי ז')~ (שערהתרו~מות

 כתובתה ל~בות ממקום לה היה לא ממממ~ל~לי דגובין הגאוניםתקנת
 ~דיא כתב לא ~י ואפ"ה ~זה, יותר עולם תיקון לך ואיןבחו""ל,
 להתיישב הרבה דיש הרממב""ם כתב ממטלטלין בין מ~קרקעיבין
 ~הביא ה~אונים על ~ולק דהרמב""ם לומר נפשך (ואם הזה~בדבר
 בטור, שס כמבואר א""י או דחו""ל קרקע בין חילוק דאין וסוברהטור

והי~
 לשי~תו אזיל דהרמב""ם לומר אפשר

 דא~
 ממ~ל~לין ~ובה דאינה

 יכולהבחו''ל
 (כמקרקעי) דלאו בחו'"ל ~מקרקעי לגבו~

 בספר דמצא וכתב שם המשביר הרב הגיה דכבר אינו זה אבלדמי, ~כממטלטלי~
 תדרשו לשכנו "הראב"'ד", כתב דצ'ילמדוייק

 כאן מכ""ש ~, שמה) ובא~
 ואע"'פ כתובה~ בשטר ולא בתקנה לא נזכר דלא מהראויל~בות

 ~משנה בכור יש בפ" הרמב"ם כתב המשנהשבפירוש
 ט"~

 דתקנת
 לגזיזיה תברא הוא בא~ר מהראוי ה""ה ממטלטלים, ד~ובההגאונים
 ממדבריו בו וחזר שהדר ממילין ממהדורי הידור בה ~יש בקיממהוקם

 העיד וכאשר ה"יד, בספרכמבואר
 התי'"~

 נוסחאות במשניות שראה
 מהראוית ~ובין שהאידנא שכתב מה על הקולמוס עליו שהעבירו~""י

~~~
 כתב ק''ל) (בדף דהרממב""ן

 אשה ערביא של גממליא וז""ל~
 עיקר שהוא דבר בכל מיניה שמעינן וכו", מהם פורנאגובה

 לכספים, וה""ה ממנה,~ וגבי' האשה ש~ל ~לה דעתא םמכינן ~בעלנכסי
 דאף משמע הרי עכ"לת בהם ונותן שנושא הבעל נכםי עיקר הואאם

כספים
 ד~

 מטלטלי, אלא הוזכרו לא נמי ובת~נה בש""ם הוז~רו
 .קנות אמרינן ולא כמטלטלין, הן הרי דכםפא מדיליה מוסיףואפ"ה
 ה""ה ללממוד נאמר ~נו כאן אף וא"כ הימנה, ~למדין ואין הןעקרות
 סכ~י כל עכשיות ממדכ~ביסן דוקא היינו י""ל כתו~זקת ~יו.בראוי
 כספים הן ובנכסי וכו",אחראין

 בכל~
 כתב הוה לא אי ראיה והא

 להתיישב דיש הרמב''ם כתב להדיא~טלטלין
 בדב~

 הרבה, הזה
 משא"כ בידו, א" פעס המטלטלין היו דעכ""פ קאמינא, ועודוחדא

 מהםת גבי" דלא מעולם, לידו בא שלא מזה גרעראוי

~~~
 וסמוכות פרופות רעולות יוצאות שהבעל השואל ~כתב

 דאתי עד ל~ברייהו דמנטרין ז~יין במאי ונשייאשבידיהן,
 משתלמת ושכירות לפעולתו שכר ויש ~ועיל, מלמד שהיה רבמבי

 ואינו מפרי"ת לאכו~ל אחרי. ועד השנה מראשית בה ועיניהלבסוף,
 חלושה בטענה ליורשים לחוב ע'"מ אלמנה לזכות המתמיהין מןאלא

 נלמד כתובה דמםפר פסק ~) (סימן בטא"ה הגם כזו,וקלושה
דכתב

~ 
 עצמו ~ת ל~כור ד~חוייב וכו", ואיזון ואוקיר אפלח ואנא

 מ""מ אשתו, את לפרנסכדי
 דשפ~ א~

 פרוש להיות ופרישות ~בין ממט' ותפלות בקו אשה רוצה פילכאשותא ובהדי מ~יי~ן ו~יניה ואזיל
 להיות אקדמה לא לנפשה פורענות ואקדומי נעו~יס, אהבתמאהבה
 ~מדאיתתא, דגברא טלטולא וקשה נפשי~, לפיזור מ~שבתהתחילת
 ממנה לאכול קרדוםולעשות

 ר~
 מתרת ואינה במקומה האוסרתו

 נדוד ו~רחיק למדה"י הלך שבעלה כאלמנה להיות במקומה,שלא
 אע"ה יעקב שאף מדברולהתפרנס

 הוכי~
 ~בראשית ולוי ~מעון בהן

~""ט

 ז"~
 בישראל, ואפי~ם ביעקב אחלקם ~

 והו~
 והובא רבה ממדרש

 בי~ראל ומלמדיס סופרים עניים לך שאיןברש''י,
 א~

 שמעון, משבט
 זו מהוא''כ

 סמי~
 סומכות נשים ולהיות הדבקים, בין ריווח לתת

 אור~א אמנם דבעי, כ~הרשות
 ד~לת~

 לעשות ידממו כן לא
 עובד~

 ~~~יי~ ~~~~~~~~~~

 ולאבנפשייהו,
 ~ב~ירה ל.ת במקו~מינו כן יעש~

 לה~עיר~
 ב~~רא

 פלוגתתא ~ווייאדגופא
 פל~

 גופאת

~~
 שאינה ומ"'מ, הרמב"ם דעת הפוסקים הביאו דלא הא שכתב
 דתקנת קאמ~, מאי ידעתי לא עכ"לת וכו", היאצריכה
 ט''ז (בפרק הרמב"ם הבי~ההגאונים

 מה~
 ובכל ה"ז) אישות

 לא היא גם מהראוי, ~ובה ודאינה נעדר, לא מהם א~דהפוסקים,
 ק") (סימן ובטא""ה בהרמב""ם ג"כ נאמר דשם רחוקה, ואינהנפלא

 מהראוי~ גובהדאינה

~~~~~
 זוכה שאינו את דעשו השואל, בפרק שעוסק אחרונה
 פרעון זמן בעלה מות קודם עבר דכבר הואילכזוכה,

 ~~ראני משה מהר"'ר ת~ובות בשס לדבריו סמוכות והביאהשכירות~
 באמת לעד סמוכים לנא סמוכין לא דין מן כתל מי~אשת בן הר""יב~ס

 נתןי מדר" לגבות יכולה דאינה במקום אף בהלוואה דוודאיוביושר,
 בא לא דמ~לם פעולה שכר משא""כ לידו, אחת פעם באהמ'"מ
 גובה ואינה ראוי דנקרא מודים כ''ע בזה גוביינ~, ומחוסרלידו
 קידושין במסכת (ועיין כזהתראוי

 (ד~
 שמפלפל מה ע""א) ט'"ו

 חק לו שס ~ם ותוספותהש''ס
 ומ~פ~~
 בדמים דיחוי יש ובזה ~

 היורשים ~חזקת מעות~וציא
 מכ~

 כתובת ~ וז"ל פלוני"א תקנת
 .פסה, לא אם אף מטל~לין ומן מקרקעי מן לבע""ח קודמתאלמנה
 מיירי דשם ע~""ל~ קדימה פו~י"ש זהובים שק"ל סך לבתולהדהיינו
 ~רוע ראוי משא""כ אחת, פעם לידו באו שכבר במ~לטליןדוקא

 עדייןת גוביינא ו~חוסר מעולם לידו בא שלאכזה
 ושופ~י דין לבית יבא הא~למנה וריב האלמנה לזכות לצדד יש~~

 וחזקה מסת~מא בהיות התירו מצוה הצלה העדה והצילוהעדה
 ע~"תפ כ~ף ושוה כסף לנדן לבעליהן שממכסיסות ישראל בנותעל
 אה""ע בטור כדאי~א בע""~, דין לה יש ובנדן זהובים, ש""ךלערך
 ותוספתא, כתובה בעיקר אלא מיירי לא זה וכל י""ז), (ס'"קב~"ע
 וכתב עליות ו~יין חוב, ~אר דינו צ"ב נכסי ושארי בנדוניאאבל
 ס""ק ~שס שמואלבבית

 י"'ח~
 מכאן דממשמע

 דבע''~
 מהראוי ~ובה

 מחלוקת ישובאמת
 גדו~

 ב~""ח אם מזו זו ומשונות שונות ודעות
 בנ'"ד מהראוי ~ובה דבע""ח הפוםקים לדעת וא"'כ מהראוי,~ובה

ש~
 אחריו השאיר

 ס~
 והוא לנדן לו שהכניםה

 כבע''~
 ו~ובה

מהראוית

~~~
 יכולים דבנדוסיא חדא,~ ב~ה, הלכה לדבר עצמי תוקע איני

 דהוה ראיה אין ראשוניס ומתנאיס פרעתי, ~עוןהיורשים
 כ~שר פולין, במדינת כותבים אינם אחרונים ותנ~ים ""אתן""קנין
 תלוי לא, או מהראוי גובה בע"ח דאי קאמינא, ועוד הנ"ש~העיד
 והוא רברבי,בא~לי

 םוף להם שאין ממי~
 המשפ~ לחרו~

 בדין כ~ת
 וסימן וק"ז ק""ד (םימן בטח""מ ומשמאילים מיימיניס יש כיזה,
 הקדמונים הפוםקים כל בזה האריכו וכבר רי""א), וסימןר"פ

 דדוקא ח""ב) י" (סימן אמת ~ורת ב.שובת ועייןואחרוני~,
 אבד"ק מוה~ר"'י הגאון בתשובת ועיין מידה, מוציאין אין הנדןכסך בתפס~

 בע""ח דאין בישראל רווחת והלכה בזה"ל~ דכתבקראקא
 שכתב כ~ומהראוי גוב~

 שקצת ואע"פ ר"פ), וםימן ק''ז (סימן הטו~
 ~ובא מ'"~) (שער התרומות בספר כדאיתא זה על נח~ומפרשיס
 רווחת ו~לכה דבריהם, נדחו כבר ד"~, ס"'ק ~""ז (סימןבב"י

 בחזקת השכירות וכ""ש עכ""ל~ ממהראוי ~ובה בע""ח ד~יןבישראל
 הכו~לת היא האלממנה וא""כ עומד, הואהיורשים

~ת

 ~~~~ית ~~ו ~ו~~יי~



~ ~~~  ~  

~  

~~ת
~~~~ ~~~~ ~ 

~ 
~~ ~~ ~ 

~~~~
 זו עניה תהיה שלא אזי זאת, היתה ~ובת'י בעירינו אם
 מצרף היינו שמרה,לשוא

 וקו~
 מקום ע"ג

~ 
 של אמות

 שוה, עמק אל הדין מ~ומק לירד ודין דת יוד~י הק'תק מנהיגיהלכה
 שהאשה כזה דין בא פ~מיס כמה כי ~ל.רווייהו,~ דשוויאמלתא
 כזה מהראוי כתובתה~בתה

 ו~
 מצפצפים היורשים שהיו שמעתי

 דיתמי אבוה הבתתד ו~ף כא~" דברים ו~~טפטיםוממהסים
 חלףת לבני לזכות פיהם לפתוח לזהחששו ל~

 א~
 ראיה אינו ראינו דלא

 דברפשר לעשו~ מהראוי ~~מ ~המוחזק, ~וציא ממונות בדיני קשה זהודבר
 והצ~ר~

 משוה''ד לפנים ול~שות הק"'ק מנהיגי אליהם הב''ד
 לבעליהן יקר וי~נו הנשים שיקפצו כדי הדיין לו שיבור הדרךוזהו
 עמו עולה להיות א~יתחא לאהדורי אשתו שתתבזה רוצה אדםואין
 הקהל בפנקס לכתוב ראוי מ~א האי כי ועל עמו, יורדתואינה
 שבעולס הרוחות וכל נטועות, ~מסמורות קבועות תקנותולעשות
 ו~רחיב להאריך ומהראוי ול~עתת ל~ור ממקומו אותן מזיזיןאינן
 אמנם טובותייא, חפניתא ומלייא ~ דגרדיינא כאביסתנאהדבור
 אמר והשואל ק~ר הואהז~ן

 ע~
 שהדבר ה~~ר

 נחו~
 עתתכ מאד,

 יראנו והת כמרובה, מחזיק הממו~ט ויהיה אמרים, בקציר.באתי

 ורבא~ דאביי והוויות ~.ורתו"נפלאו~

 לפשרה, וחד לדין חד תרדו~, צדק צדק לסדר אלול ר"ח א' יוסהיום
 ו~לאה שנת ע''ב~, ל~ב~סנהדרין

 האר~
 מכסים~ לם כמים ~~ת

 ~ו~~~~~~ ~~~~ ~ו~~~~
 י~"~ ו~~~י~~ ~ר~~ ~~~~~~ו~~

~~~~
יו~א

 (ד~
 שהנביא כשם אומר יוסי ר' תניא ~ ע~א) ע"ה

 כך שבסדקין, ומה שבחורין מה לישראל ~ם מ~ידהיה
 אי~ וכן וכו', ~צד וכו', לישראל ~ם הגידהמן

 לפני שב~ו ואשה
 אמר ~לי, סרח הוא אומרת ו~יא ~לי סרחה היא אומר זהמשה
 בבית עומרה נמצא אס למחר ~ש~ט, לבקר דינו משה~ם

 שהוא בידוע אביה בבית עומרה נמ~א עליו, סרחה ~היאבידוע בע~
 ע~ש~ וכו' עליהסרח

~~~~
 אשר ומריבה קטט על לדין שבאו ואשה איש להמציא,~ יש

 כופין ב"ד אין אביה, לבית בעלה ~בי. הכה והיאלהם,
 אלא שסרח, ומי מי שיח~רו קודם בעלה לבית לילך האשהאת

 שיחקרו ו~ד ביניהן, ההר את יקוב והדין הדבר ~תחקר עדממתינין
הב~ד

 א~
 ~וכן דאמר, מהא וראיה אביהת בבית האשה תשהה הדבר

 משה, ~ני שבאו ואשהאיש
 ז~

 ~מר וכוי אומרת וזו וכו' אומר
 בידוע בעלה בבית עומרה נמצא אם למחר ממ~פט, לבקר משה~ס
 ואי לבע~, שתהדרה הוא לשונו ומשמעות עליו~, סרחהשהיא
 לחזור האשה את דכופיןאמרינן

 לב~~
 אתתכ הדבר, שתחקר קודם

הל'יל
 ~יי~

 ממי ויבין יד~ וכו' עומרה כשמצ~ו ולמחר בע~, אל
 אל האשה שתלך ההכרח מן שאינו ודאי אלא הזאת, הרעהיצאה

בע~
 ב~~די ה~בר ~תח~ר קודם

דת
 ~~ס~~ ~~~ ~"~

 ~~ ~~~ו~ ~י~~~ ~ו~~ ~~~~ת
 'ת~~~~~~~ת

 ~~~~ו~
 ~~~~ו~~ ~~~רי י~ר~~ת ~יי~י

 כ~~~י~~ת
 ו~~י~י~

 ~כ~כ~~כ~
 ~ו~~ת

 ~תת~
 ~ו~~י ~יי~י

~''~~ 
 ו~י~ו~ ~~~י~וי

~ ~ו~~תת~ ~~~וי~~ ~יי~ ו~ו~~~ ~~ו~~~~~ר~ ~ ~  
 ו~~י י~''ו

 י~'תו ~~יי~י~ ~~~ו~י~ ~~~ו~רי
~ ~תת~ ~ ~ ~  

 ~נת'~ ~~תת~ ~ו~~~~יי~י ~~~ ~~י~י
 י~''ות

 גט ~~ד ולפנים המודיעים מן באתי השלום מבואדרך~~~~
 לפ~ק ת~'א ~בט כ"ט ד' ~יום שסדרתם שליח ע''יכריתות

 לאשתו ~שר בן נתןמבעל
 ~י~~

 הגט סידור מקום גורם,שה~קום ני~~ וסדרו מראשו והנה צבית בת
 ש~

 רב דבי ספרי ספרים שם הי'
מצויין

 ~ת'~
 י~א וזה לדקדקת ראוי שהי' מה הצורך כל דקדקתס לא

 נכתב ב~טראשונה
 תש~

 לכתוב הראוי מן הי' הדין ו~פ"י ועשרים,
 נ~לם ולא ה~חרונים, של גי~ין סדרי הסכמת כפי בבי~תבתשעה
 אפית לזוז אין לכתחילה ממתתמ כן, פםק לא שבעה נחלת שבעלמעיני
 מסקנת הוא וכן קכת'ו) (ב~ימן והלבוש ש''ע מפיסקי שהוא כלזיז
 לכתוב ראוי הי' בנפשי~יי~ סופרים" מדברי ושניות ~הר'תם~~דר
 כי יצ"ו,~ פראג ק''ק קהילתינו פה שכותבין כמו אמצעי יו"דחסר

 נתינההמקום
 הו~

 הכאת חזינא ~רח ויו~ד אחרונים כהס~מת עיקר
 כולו עלושלישים

 ~נ~צ~
 להשתמש ואין בתגין אותיות ככולו רו~ו בגט

 וי"ו ח~ר ~ליכו בהרשאה שנמצא תורה של ורבי~ית בגט,בתגא
 וחמישיתאמצעית,

 יוס~
 ~ בהרשאה שנכתב עליו

 ותכ~
 שי~יע

 ~לוחה, שליח מיד או שלוחך ~יד או מידך הנזכרת, אשתי לידזה ~~

ע"~
 שקלתי בכן דעליתת הוא ושלוחה בשלוחה שלוחך לכם נתחלף

 הגט יתן אם נר"ם שוה ~ורה דייני וב''ד הגאון אבי אמ~ו עםוטרי'
 ומוחזקים ~ומ~ים המה שמעלתם אך לבעליו, הכתב ~חזיר~ו

 הדבר יצא גיטין, ב~יב שבקיאים הנ''ל וב"ד הג~ון אדמ~וב~יני
 ומכאן ב~יתר,בדיעבד

 ו~~
 ובפרט בדין מתונין ושיהי' חו~בנא

 טי~ה כל ו~ל הדקה, מן דקה הדק היטב היטב לעיין גיטיןבדיני
 יתחלף לא וטיפה טיפה ובין עלו תהא מהזו

 ח~ו~
 ויתרת חסר

ת אות ~ובה עמנו יעשה והוא משגיאות יצילנווה' ~  

~ ~ ~ ~ ~

 מ.הנדזין התלמידים אשר הלכה בדבר השואתלים מעין ~ה
 עצמה את וחותמת צפור ב~ם שנקר~ת אשה ב~טבדברת

 ונח~ו כן, נ~תב בכתובתה וגס צפור בשם ושבים הרציםבאגרות
 משום ~פורה או ~פור כותבין אי האשה, שם כ~וב מה כדתבב~ד
 צפורה שם על היתה האשה ושס מצפורה, השם קצור היאדצפור

 עמא אצל השם ונש~נה עת'ה, רבינו משה אשת באורייתאהכת~ובה

דארע~
 ממני ושאלו ~פור, בשם אותה וקר~ו ב~צרה נפשם ונ~טה

 לכתוב ומה איך הק~לו~ה, דעתילחוות
 בג~

 צפור הזאת האשה שם
 עליו ושכרו יורה והמורה לאורה, המשפט את ~וציא צפורה,או

 ויע~ת יופיע ה~מיםמן

ת ~

 ~~ו~~ ~~ ~~י~~ ~י~
 ~ות

~~~ 
 ~~י~ ~י~~ ~~~~~ ~~ו~ו

~~ו~
 ~ידי

 ~~~תת~
'~ 

 ~~''~ ~ו~נ~יי~ יו~~
 י~ידו ~~ו

~~ 
 ~~~ת ~~י~ו

 ~~ת'~~~י~ ~~י~ת ~~ו~י~ ~~~י ~~ו~י~ו~~
 ~~~ד

 ~~תת~

 ~~~י~וי



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~~~

 ל~תוב ונכון הדין שורת כריתות, ספר במ~ילת אמרתי ~ת~~~~

 ש~~~
 הללו במ~ינות שמה נקראת כאשר צפור בגט

 זה,~ על מעיד אמת ~ותמיה ו~םבעריסה,
 וא~

 נכתב בכ.ובתה
 זה,שם

 א~
 שממנה ממקור ובתה, אמה שם על נקראות הקרוביס כל

 ודייקינן לשנות, אין לכן ~פור, בשם נקראות כולן נובע, זה שם~ור
 לה וקוראין בשם נקראת היא כאשר הדיוט לשון ודורשיןבשממה
 י"ד ~דבריס מלא מקרא הוא השם מוציא ומקיףשם

 י"א~
 כל ~

 שממות אשכנז ב~ון שקורין מצינו לזו דוגמא ~מן תאכלות ~הורהצפור
 צפור שם ~ל ו'אגילהנשיס

 ב~ו~
 בספר מצאתי ממזה וגדולה ~קודשת

הז~רון
 ~בק~

 האיש שם שס, כתוב הישינה בביה"כ י~'א פראג
 ר' הרב ורבינומורינו

 וא~י~
 ליישב ויש

 ג"~
 לה קראו ואמה שאביה

 עלשם
 הקר~

 וכנ"לת

~~~~~~
 נקראת עצמה צפורה מזו,

~ 
 ב~ורה, האמור צפור שם

 פ' התורה על ילקוט במדרש ~דיא איתאוכאשר
~רמז שמו~

 ק~~ט~
 אבכיר מדרש ב~ם

 ואיו, בנותיו אל ויאמר וז''ל~
 ע~''ל~ ~ ~צפור כדם אביה בית והביאתו כצפור צפורה יצאתה~יד
 שש~ן נשים ואותן צפור, שם על נובע מקורו גופה צפורה שם ולמדצא

 שם אשר השם לשנות שאין פשיטא~פור
 באר~י שמו~

 צפורה בשם ~יטין שמו. בםפר הכתיבה אחר רב זממן מצאתי~~~~
 בארי~ותי ע"ש אליעזר דמשקבשם

 וג~
 פרשת בזוהר מ~א.י

ב~

 קצ"ו דף ווארשא ~דפום
 ע''ב~ סו~

 וירא וז"ל~
 ב~

 צפור, בן
 משא~ דאבוי שמא דאדכיר שנא מאיוכי

 מלכין,
 א~

 אתמשך יתרו
 נדוהו עלמא ו~ל ובנוי, הוא בישראל ~תדבקא ואתא מע"זואתעבר
 אבתריה,ורדפו

 ב~
 דחמו כיון דאבוי, ~אר~א ואתעבר הוה בנוי בסי

 בחו~א בע"ז דילהון בא~וה הדדי בהדי דהוו מדין וסבי מואבסבי
 ~~ו מנהון, אתמשך ~א בשכינתא אתדבקו ובנו די~רודילהו~,ת

 למואב ~לך צפור בן ובלק דכתיב שעתא בהאי עלייהוואמלכוהו
 עכ''ל דנא, מקדמת הוה דלא מה מ~לך, הוה ההיא בעת ההיא,בעת

 צפור שם על ונקרא יתרו בן היה בלק אבי ~פור שם הריהזוהרת
 ממש), צפור שס (על בזוהר, שם כדאיתא~מש

 א"~
 הוא דצפור י''ל

 ב.ורהת הנכתב צפורה שם על ולא העצםשם

~~~
 משם ראיה קצת להביא

 שב~
 באות ~יטין שמות בס' דכ~ב

בת
 שבע אותה קוראין אם להס~פק שיש אלא וז"ל~ שב~

ו~
 ונ""ל כלל, שבע בת

 דה~
 או הבריות בין אותה שקורין מה לפי

 כתיב דבקרא אע"ג ~תום, יוד~ת אם ~צמה את שחותמת מהלפי
ת אלי~זר דמשק בשם גי~ין שמו. ספר בעל עכ''ל שבע,בת ~ ~  שלך הרי 

~ניך,
 אע"~

 בשם נקראת הזאת והאשה שבע בת כתיב דבקרא
 דהוה לחוד,שב~

 אמינ~
 כתוב ראוי וא"כ מהש~, הקצור הוא דשבע

 ל~וד, שבע א~לא שבע בת לכתוב דאין אמרינן אפ"ה שבעבת
 לומר ואין ~ךי עצמה את וחו.מת הבריות בין שמה נקראתכאשר

דנקרא~
 כ' ב, ~שמואל בכרי בן שבע האיש שם בקרא הנמצא שס על

הלא א'~
~ 

 ~יומא בשמייהו מסקינן
 בשום אישתמיט דלא ועוד ע"ב~, ~~

 אפ"ה בכרי, בן שבע משם באה הא~ה של שבע דשס לאשמעינןפוסק
 לכתוב דישאמר~

 שב~
 שהוא צפור בשס ~"ש

 ~על~
 כל הקרא שם

 ~הורצפור
 ו~~

 בנו גברא ~ל שם ~צינו
 ~של~

 יתרו
 כ~ו עמו,~ שהת~יי~

 ~תום רגילות משפחתה בני כל ועוד הזוהרת בשם ~ילשהבאתי

 ~~ו~ת ~~ ~~י~ ~י~ ~~ ~~י~~~ ~~ ~ ~~י~~~ ~~~י~ו~י

ת ~ ~

~ ~  
~  

~ ~~ו  ~~ו~ 
ת ~י~ו ~  

 ו~ם צפור, המובהקיןבשמותיהן
 אמא~רבת~

 ו~ן כך, נקראת דידהון
 צפורהת ולא צפור דכותבין פשיטא וא"כ ב~~ובתה,כתוב
~מ~

~~ 
 ליביה פרח ודאי צפורה, ו~תוב השם ל~נות דעתו ~ל
 ומי הבריות בפי הור~לה מאשר שמה המשנה וכלבצפרא,

שקורא
~ 

 אמרינן אם וגם עניא, ולא קריא ~פורה' בשם
 הא~ה א~רי לילך עלה ומיסמלך אתי לא צפורה לב על ולדברלילך לשלי~

 ~פורה, לה קורין אין דפורתא פורתא אפילו צפור הנקראתהזאת
 צ~ורה' כותב והוא בתורה שכתוב ע"ש צפור שמה באמת אםוא"כ
 זה דאין בגי~ין, חכמים שפסלוהו מ~בע והיא שמה את כשינההוי
 ~ניכתה,אפילו

 א~
 ודאי

 דצרי~
 דכ""ע אליבא דבזה צפור לכתוב

 השם דעיקר את""ל דאפילו הכי, למיעבד ~ ואריךשפיר
 נוב~

 מצפורה
 את חותמת והיא הבריות בפי כך דהורגלה הואיל מ"מ ~שה,אשת

 בכל ש~צינו וכמו דכשר, מחני~תה גרע לא צפור בשס כן~צ~
 שמות םפר המחנות לכל ובמא~ף ~יטין,מסדרי

 גיטי~
 בשם הביא

 דאפילו ספק מידי יצאנו בזה ~ בזה''ל ד~תב סתירה הנקראת~ס~ר

תי~~
 כתב וכאשר וכשר, כ~ניכתה הו''ל מ"מ אסתר ש~ה ~עיקר

 דרובה דרובא הללו במדינו. ו~"ש עכ"לת אנ~ל בשם מהרי""טהרב

כול~
 מממש~ וכלל כלל צפורה שם מצינו ולא צפור בשם נקראות

~~~~
 אחר דהולכין נ~""ד ויתתו,~ חסר או בוי""ו ממלא צפור לכתוב

 מסתמא אבל חסר, חסר אם מלא, ממלא חותממת אםחתימתה,
 מ~לאים דרוביהם מלאיס ב~סורה נמסרים דרובה ~לא כתוביש

 בר חסר דאורייתא מלאים ט' צפור, ~ כתב רבתי ובמסורהב~ורה,
 ד~ברי" צפור כל מלאים ב"ממן

 מלאי~
 ל~תוב דיש משמע עכ"'לת

 צפרא נהור שם על ולומר ~עות יש צפר ~כתב אם ובפרטותמלא,

ו~
 יש צפורה דשם אף השמות, בספר עיין צפור, ~ון

 דהיא מלא ~יות צריך צפר ל~נין בנ"ד מ"מ ~סר, צפרהכתוב אומרי~
 עלסקראת

 ש~
 חות~ת היא וכן הם, ~לאים דרובם ~~ורה ~פור

 הואת כך הלשון מבטאוגם

~~~~~~
 כתוב שבתורה אף ביו"תד דכו.בין ממילכה בשם מצינו ממזו
 ה~א הה'"ד בפת"ח, מלכה שם בין לטעות שלא כדי~סר,

 מ''מ להכי, חיישינן לא דבצפורה אף צפר, שס בין לטעות שלאנמי
 דכתב אף חסרת ~ותבין חסר ~צממה ~ותמת היא ואם ל~ושת ישבצפור
 פ"ד) (בסימןהצ''צ

 לעני~
 שצריך דפסק בגימ"ל, ז~ליג ע~מו דחתם

להיות
 בקו"~

 יעויין כדין, שלא עצמו שחתם לחתימתו חיי~ינן ולא
שם

 ששמ~
 מרבו ~ך

 הב"'~
 בקו''ף ז~ליק ~יות שצריך

 לכתוב שלא פ"ד) (סימן בת' הצ''צ והביא הב"ח מ"ש לידןדאתא ~והואי~
 שהיה זעליג כמוהר"ר ה""ה מפי ושמעתי בקו"~, רק בגימלזעליג
 זעליג כמוהר"ר שם בעל הגדול הרב לשס ובא פוזין בק"קפרנס
 ~רבו קבלה לו שיש לו וא~ר מלובלין,ב"ש

 פר~ ~
 לו שאמר שס ב~ל

 וכן ~''כ הוא שלו ש~ימטריא ~פני בגימ""ל, זעליג לכתובשראוי
 קוראין ~צתן ולכן ק"כ, בגיממטריא ג''כ הנביאאליהו

 יצחק אותן קורין וקצתן אליהו, הוא שפנחס מפניפנחס בתור~
 ~~ הב"ח) ~דברי דלא ומתקבל נאה דבר והוא פינ~ס,מספרו שג''~

~~~
 ~סירות ג"כ שמצינו שים~וכו מה על ~ם דיש דידן בנדון
 דהיא ~תימתה, בתר אזלינןבתורה

 קב~
 מאבותיה, כך

 א~ר הולךהכל ובפר~
 מנה~

 ו~ל המדינה,
 המדינו~

 אשר
 ב~

 צפר יאמר
 אחתימתהת לסמוך יכולין שפיר ובחולם בדגש במב~א כ"כ נר~שואינו

 ו~~וות ~~~ ~י"~י
 ~ו ~~י~ ~~~~ ~~"~ ~ו~~ ~"~

~~ 
 ~~ידת

 ~~~~~יי ~~ו ~ו~~יי~ני



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~  וז"ל~ צפורה בשס הגיטין שמות בעל שכתב ממה ברורהוראיה

 שהעול~ לפי טעם פולק מהרתתי ככונת סכונה יותרו~נלע~ד
 קורין

 ~פורה כי קאמר, אשכנזיס לשון הברת לפי כוונתו ~לא, צפורהאותה
 חול"'ם בפ"א ומדגישיס בחולם ופ"א ובחט"ף שו~א בכתיבתהצדי"ק

 ~כ"לת בוי"ו, הואכאלו

 דלא צפורה בשל השם הגיטין מסדרי הביאו דלא הא י"ל,~~~~~~
 וא"כ בימיהם, גי~ין מסדרי ש~ל במדינות שכיחהיתה

 בוי"ו נקראת כאלו הפ"א צפור שם ~דגישים שאין אלובמדינות
 וכמו החותס, אחר הולך הכל בוודאי כך, היאוח.ימתה

 שילהי הנובר פה למעשה הלכה הוריתי וכן בשם~ תונקראתכותבת שהי~
 אלולחודש

 ת~~~
 וכתבתי זהת בשם ונכתב הגט וניתן המעשה ונעשה

 חרות, הלוחות על להיותזאת
 הורא~

 על ות~לין ולהורות שעה
 שלאמשמר.

 יה~
 נעדרתת האמ.

~~~

 ומה האיך ד~יטין, בדינא ~דול דבר ממני ושאלאיפלו~, דאיפלו~ וכיון לפלגות שהגיע כגדול לשאול ד~ת בו שיש
 נכנסו שנים או קולטתו אחת תיבה אי שב~, בת אשה שםלכתוב
 שבע נקראו נשים איזה שמצינו הואיל תיבות, בשתי לכתובלתיבה
 מן ומכופל כפול תבא ושכרו למעשה הלכה רבינו ילמדנולבד,

 השואל~עכ"ל השמי~

 ~ת~~~~
 ומקטנותו קטן שהוא אף כהלכה משיבין כענין לשואל
 וחוקר ודורש שואל היקר, אדר רוא"ה כבקר. ~לבקריצא

 עמודי דיומדין לו ויש ~ בקר רבקת כממלא שהוא בפתחונכסס
 ~זניחין ואין הקר, באר חיים מים באר ביראות ופסידאורייתא
 מה בקצרה לו אשיב ע"כאותו,

 ש~~
 הרעיונית במזלג

~~~
 כ"ב (דף מחוקק חלקת בספר שהובא ~הר"ן של ה~ט בסדר

סו~
 עכ"ל~ אחת, תיבה לכ~וב יש שבע בת ~ ז"ל ע"ב)

 ולא א" בתיבה ~תוב ספריהן את וסתמו שמואלת בית בספרכתב ו~
 ~ו ~בדף גיטין שמות ספר ב~ל כתב וכן לדבריהם, טעםנתנו
 האלף ~ות אנשים בשמו. ז"ל מהרש~ל ~ב שבע בת ~ ז"לע"ב)
 לכתוב דצריכין השמות אותן עם ~בע בת שם ~ולל אביגדורבשם
 ~ בזהתתל וכתב גיטין שמות ספר בעל הרב הביא אכן אחתתבתיבה
 בבת לחלק אין ציון בן ז'"ל~ כתב נר"ו אליעזר דמשק בעלוהרב

שיטו~,
 וב~סיה~

 ב.יבה כ~ב דאם נל~"ד
 ~ח~

 דהא בדיעבדת ד~שר
 ונו~ן סתוממה ממת לך אין דהא א~ת, בתיבה לקרות אפשראי

 שבע בת ~"ז כן, ~כתב בנימין בשם לעיל ועיין התיבה,באמצע פשו~~
 דמשק עכ"ד אחת, בתיבה כתבו אם פסול ~בדיעבד אפילווכיו~א
 ע"ד) ל"ה (דף שבעה נחלת בתרא מהדורא בס' כתוב וכןאליעזר~
 י"א ~ב' בשמואל גם דהא נר~ה וכן תיבות, ב' שבע בת ~וז"ל

 ~יות שצריך ~ורות בא ב~קיף תדכתב אמרית ומאי תיבו~, ב'כתב ~~
 דהוה קשה ועוד אח., בתיבה נכתבה לא למה קשה א"כ א",~תיבה
 ~נ"א דב~היליםסתירה,

 ב'~
 פנים כל דעל ש"מ אלא תיבות, ב' כתב

ת ~

 ~ת'~
 ~~~ית

 ~~~ ~~י~ ~~י~י~י~ ~~תת~
 ~ת

 ~~ י~יי~~י~ ~~~ו~
 ~י~י~ת ~~י~ ~~ו~ ~~י~ו~ס~~~

 ו~~ו~י~ ~~~~ ~מ ~י~ ~~~~ וי~ו~
 ו~~~~ו~ת ~~י~~~י~

 ~תת~ ~~~~~ ~~~י~~ ~תת~ ~~~ ~~~ ~ו~~~~ ו~תת~

 ובתהיליס,~ בשמואל שכתב כמו הם .יבותב'
 והמקי~

 ~ורות בא
 דלא עליו ותמהני א~ת~ בשיטה ~ותבה וצריך הוא שמאדחד

ת אחת בתיבה ~יות דצריך דמשמע המהרש"ל ~עתהביא ~  

~ ~ ~

 יחד, הדעות ולהשוות ר~וקה פלוגתא לעשות שלא ~די נ"ל
 ~"מ ~יבות, כב' שנראה בענין לכתוב צריך דלכתחילה~ודאי

 ~~ש, תיבות שתי בין שמרחיקין ~מו המרחק ביניהם ~פסיקאין
 כותבין דלכתחילה שבע דבת לשם כללו אליעזר ודמשק דמהרש"להגם
 כתובים כולם דכתב, אליעזר דמשק דברי והרואה אחת, בתיבהאותה
 וארבע העשרים בכל שבע בת ואלו אחת, ושי~ה אחת תיבהבתורה
 שאינם השמות כל שם דמני בפ"ה סופרים וב~ס" ~יבות, בב'כתוב
 עדיף טפי דלכתחילה נראה לכן בכללן, שבע בת מנה ולאנחלקים
 בשיטה ~תבן צריך ועכ"פ וכו', תיבות כב' שנראה בעניןלכתבו
 הוא א~ד דשםאח~ת

 וא~
 בדיעבדת דכשר נראה א~ת בתיבה כ~בו

 בעל כתב שי~ין וב~ני א', ב~יבה צריך לכתחילה אפילודלה~הרש'תל
 הנ"ל הגיטין שמותספר

 באו~
 ~"כ בדיעבד, אפילו דפסול יו"ד

תור~
 בקיצורת ה~יטין שמות ספר בעל הרב כוונת

ד~~~
 לכתבו דיש הנ"ל גיטין שמות ספר בעל להוכיח שרצה מה
 כש~נה פתתה םופרים במםת מצינו דלא הואיל תיבותבב"

 הא משום ואי שבע, בת עמהן מנה ולא נחלקים שאינן השמותאותן
 ה~מות או~ן מנה הנ"ל פרק םופריס ב~סת דהא איריא,לא

 שנחלקו, השמות בכלל דלהוי שבע בת עמהן מנה לא שם וגםהנחלקין
 אחתת בתיבה ת~יות צריך שבע דבת גיסא לאידך מיניה שמ~תא"כ
 מינה למישמע ליכא סופרים דבמס' הואיל ליישב, יש דזההגם
 קא הכא דזיל הכרע, להם ש~ין ה~ברים בכלל הוא דהרימידי,
 ספר בעל דדעת י"ל א"כ ליה, מדחה קא הכא וזיל ליהמדחי

 השם להוי אי הכרעה ליכא סופרים דב~סת הואיל הנ~,ה~יטין ש~ו~
דבת

 ~כ א"כ נח~ין, שאינן בכלל או הנחלקין ~מות בכלל שב~
יאות

~ 
 (כיון) דסמכינן למימר

 ~כמו~
 ובתהלים בשמואל שמצינו

 תיבותת בשתידכותבין

~~~~
 ז"ל ~ אחד"ע מהגאון דינים חיד~ושי נפתח מקור כ"י בספר

טאה"~
 במהדור~ וז'תל~ קכ"ט) (בסימן

 דנ"ש בתרא
 בספר גם דהא נראה וכן תיבו~, שתי שבע בת וז~ל~ כ~בל"ה) (ד~

 מרש"י ראיה ~ביא לי נראה קצת עליה, עיין תיבות ב' כתבשמוא~ל
 בת קנ~ה שעה באו.ה בד"ה עת'א) כ"ב (דףדסנהדרין

 שב~
 בי"ג

 המלך אל שבע בת ותבא הזה במקרא ~ וז"ל ז"ל ופרש"ימפות,

ה~דר~
 יש הממלךת את ממשרת השוסממית ואביש~ ממאד זקן והממלך

י"~
 עמדנו ואם הנ"לת מפות י"ג על לרז"ל רמז יש מזה תיבות,

 בת נחלק אםלמנין
 תיבות, י"ד ותמצא וחשוב צא תיבות, לשתי שב~

 וחד היא תיבות ב' דלמא וכ"ת היאת אחת תיבה שבע דבת מוכחאלא
 שמא ורש"ישמא

 ק~
 השונמית לאבישג קשה א'תכ אח~, ~יבה ~שיב

 י"'ב אלא יהיה ולא אחת לתיבה נמי לחשבינן א', שם רק נמידהיא
 דב~ ודאי אלא א~., לך ונחםרתי~ות

 היא, אחת תיבה שבע
 הנ"לת נפתח מקורעכ"ל

~~~~~~
 שבע, מבת הש~ונמית אבישג דשאני תשובה, יש ל~ין

דאביש~
 שם היא דאבישג נושאים, שני הם השונמית

 ממממקום שהיתה ממקומ~, שם על קאי והשונממית האשה שלהעצמי

ת ~

 ~~~תת~ ~~~ו~
ת ~י~~ ~~ ~~י~ ~ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~י~י
 ~~~"~ ~~ו~ ~""~ י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~

 ~י~~ת



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~  כאחת התיבה ק~ל~תו דשניהם שבע בת השם משא'"כ ~ונם,שנקרא
 שהן י"ל שבע בבת לעולם וא'"כ אשה, שס ושניהם יחשבולאחת

 באבי~ג כן לומר יכולין אנו שאין מה אחד, שס רק תיבותב"
השונמית,

 וא'"~
 בעל כדעת י''ל ~ולם

 נחל~
 לב" שנחלק שבעה

 אמרנו וכ~שרתיבות
 לעי~

 אין סופרים דבמסכת
~ 

 וא"כ הכרע,
 ~שגיחין ואין ~קולעדיין

 בכ~
 קרא בתר ואזלינן עיקר, כל מאזנים

 יכתוב לא איברא תיבות, בב" דכתוב ובתהיליס בשמואל ש~צינוכמו
 כי פר~ת ~ משה זכרון בםפר שמצא~י מה ~ה וראיה שורותתבב"
 מ"'ז (דף ידידיה, ~ בשםת~א,

 סו~
 מזי ~רדי, ~י דמתקריא מתא בפראגא, כתובשהיה ג~ פםלתי כן על וז"ל~ ע"ג)

 בסו~
 השיטה

 שב' אע"פ גרדי מזי כי ופםלתי לאחריה, השיטה בתחילתוגרדי
 אנו כאן אף א""כ עכ"ל~ ברונא, מהר"י בשם הן, שמא חד הןתיבות
 דבת בשםנאמר

 שב~
 הוא שמא חד מ"מ תיבות ב" ~הן א~"פ

 דראוי אף וא"כ אגוד, שמאבחד ואגו~
 לח~

 שיטות בב' ~"מ תיבות בב"
 לח~ןתאין

~~~
 בתשם ~ עדן נשמתו ~ שכנא מוהר"'ר ~גאון גיטין בסדר להדיא מצאתי

 דמצינו ראיה ק~ת נראה וכן ממש, תיבות בב" שב~
 שלשם

 וכמו"כ שבע בת כתוב דבתורה ~ף י לבד שב~
 הבי~

 בעל
 אלא אליעזר, דמשק בשם הגיטיןשמות

 שי~
 קורין אם ~סתפק

 כלל, שבע בת ולא ~לבד שבע לכתוב אם שבע בת או שבעאותה
 שחותמת מה ~י או הבריות, בין אותה שקורין ~ה לפי דהכלונ"ל
את

 עצ~
 בת כתוב דמקרא אע''ג לחתום, יודעת אם

 שב~
 עכ"'ל

 דבת ל~וד יש מזה אליעזר, דמשק בשם גי~ין שמות סדרבעל

שב~
 ולפעמיס ~בע האשה שס ~עמים דברים, שני המה ושבע

 א"כ היא, אחת דתיבה ס"ד ואי ~בע,בת
 ~אם~ א~

 נקראת היא
שבע

 הי~
 לכתוב הראוי ומן שבע, דבת השם קיצור

 ב~
 שבע, ולא שבע

 ע''כאלא
 דב~

 תיבותת שתי המה שבע

~~~
 קראקא דק"ק אב''ד הגאון יהושע מהור"ר בתשובות משמע
 ~ ~ ע''ו)(סימן

 הראוי מן תיבות, ב' שהס שם לו שיש אדס כל
 בדין ~ ליו"'ד בתשובתי ועיין שורותת בשתי ולא אחת בשורהלכתוב
 ובב' תיבות לב' בתורה נחלק והיה פרע פוטי בשם קדמנאדנשאל
 תש~וב~ העתקתי ושםשי~ות,

 ~ופי~, ב~דה ~ראה וממ~ם הנ""ל
 צופיסת ונופתנחת ותממצ~

~~~ו~~
 צור פדהבאות ~ כ"'ט) ם""ק קכ"ט (סי' כ''י אה'"ע על בט"ז מצאתימזו

 דהארי~
 בסוף וכתב ידידיה שם לענין

 כתיבה לענין הם הנזכריס החילוקים דכל לפע"ד נראה ותווז''ל~
 לשתים אחת תיבה ~חל~ו אע"פ ~ט לענין אבל תהיה, היאךבתורה
 ידידי~כגון

 בשביל פסול ~גט יהא למה אחת, ~יות היה דינו אז
 הפוסקים שפלפלו מה וכל בדיעבד, דכשר מחניכתו גרע דלאזה,
 לעניןבזה

 ג~
 היינו

 לכ.חי~
 ~נמ~א מה ע"פ כהלכה יכתוב האיך

 וע"כ כלל, ידענו לא בתורה שכתוב ~מה שינה אם פםול א~לבתורה,
 הפסיקן דאם הב""י שכתב ממה ליתמיה

 לשני~
 דפסול, ~שמע

ת ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~י~י~ת ~~י~י~ 
 ~~"~ ~ו~~י~

ת ~ ~  

ת ת~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~, ~~~ ~~י~~ ~~~ 

,~

~~~~ ~~~~~ 
 ~' (~י

 ~~ ~~~ ~ ~י~
ת ~ ~ ~ ~  

ת ~''~~ת ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ת

 ~~י~~ יו~~~ ~~~~ ~~י~ ~יי~
 י"~~ת

ת  ~~~י~ו~
 ~~י~ ~~ ~~~י~ ~~~ו~ ~~"~~ ~~י~~ ~~ו~ ~~~~ ~ו~

 ~~~ ~~ו~~~ו~~
 ~~~ו~ת

 ידידיה לכתוב ראוי ודאי ו~תחילה ~לכה, נ"ל הס""ל כל הא,מנ''ל
 מהרא""י, לדברי צריכים אנו ואין הכל לדברי מותר וזהו תיבהבחד

 דוחק, זה יר~ה, דאם היינו, תיבות, ב' למ""דדאפילו
 ו~

 סברא
 לכולי עד וכו", קודש ויה חול דידיד כיון תיבות בב" דוקאלומר
 ע"כ ~ודש יה שם שיהא דבעינן בקרא דשאני כשר, בגט עכ''פעלמא,
 ~נים להפסיק אין אחת תיבה ל~ד וכן החולת מן אותויפסיק
 דס""ל להא חול והוא קודש ה'"י לשויאד~לא

 לש~ דשיי~
 אבל ידיד,

 ~מאיגט
 תי~ו~

 בב' או ~יבה בחד יכתוב א~ לחלק דיש למי~מר איכא
 ואפילו תיבות בב' כתבו אס בזה פםול אין בדיעבד ולכ"עתיבות,
 אפשר או נ~את אס פסול אין זה כל עם דמחמרינן, שיטותבב'

להשתדל
 ג~

 לסמוך המהרא"י הוא כדאי דבודאי גדול, בדוחק רק א~ר
עליו,

 ובפר~
 הט"ז לע'"דת לי נראה כן ~וכ~ת שהסו~יא שהוכ~~ו

 כוונתות תורף וקציר בספיח ~ כ"~) ם""ק קכ"ט (סימןבאה"ע

 למעשה, הלכה נ"ל זאת, כל את אותנו א~ים הודיע~~~~
 שבע בת הנקראת א~ה שם לכתוב ישדלכתחילה

 כב" נראית תהא שלא התיבות ~ין הפסק קצת דהיינו תיבות,כשתי בג~
 תיבות ב' בשארי מזה זה שמרחיקין כמו המרחק יהיה ולאתיבות,
 תיבות, ב' ודאי שהן שנראה כדי אחת כא~ות הפסק להיותדצריך
 כ~תים, ונראית כאחת קצת סמוך דיהא אלא רשאי אינו כ''כלהרחיק
 כשר, כלל הפסק בלי אחת בתיבה שבע בת כתב אםובדיעבד
 דלכתחילה הפוסקים מגדולי אחד בסגנון מתנבאים נביאים חבלדהא
 בתיבה ~יות~ריך

 אח~
 ויש בדיעבד, ומכ"ש לעיל, כתבנו כאשר

 דאיתא ממהא ם~וכיןלו
 קרא אברהם ~ ע"א) כ"ט (דף בי~ו~

 בן ושם יראהאותו
 נ~

 מלך צדק ו~לכי שנאמר שלם ~ותו קרא
 אותו שקרא כדרך יראה או.ו קורא אני אם ב'"ה הקדוש אמרשל~,

 שלם אותו קורא אני ואם מתרעם, הוא צדיק נח בן שםאברהם,
 עלי, מתרעם הוא ~דיק אדם שהוא אברהם נח, בן שם שקראוכדרך
 דשם הרי ע"כת ירושל~, שניהם שקראו כממו אותו ~ורא הריניאלא

 אותו כותבין מ"'מ ושלם' יראה ~ תיבות ב" ע"ש נקראירושלם
 אחת~בתיבה

~~~~
 ~"ל פוםקים ~ו""כ דהא כןי יעשה לא לכת~ילה

 ולכן גמורותת תיבו. ב"להיו~ ד~רי~
 באמנ~

 נכ~ב אם בדי~בד
 בין שלום עביד משנתו שלימה אשר שמים וירא כשר, נמיבשתים
 לכתוב כולם ידי ויוצאתלמידאי

 ב~
 ובריחוק א~ת בשי~ה שבע

 אחת, אות כמלא ביניהם, ריחוק דצריך גמורות תיבות בב" ולאק~ת,
 וזה תיבות' כשתי ונראה סמוךרק

 הכ~
 אחת בשי~ה נכנםין

(אצ'"ל)
 ~אבל~

 שיטין בב' בדיעבד נכתב ואם אחת, בתיבה לא
 ואז כבר, בנשאת או ~יגון ב~קום לא אם פסולי הגט אזיבג~
 והגט הראשונה ~התירה תצא לא לעיל שהעתקתי ה~"'זלדעת
 רב מעשה לעשות אני חוכך ~למעשה אבל להלכה, עמו ואניכשר,
 ~תבררת הלכה דאין ס~כי' בני הוראה גדולי שני בהם~מת לאאם

 בשלשה~אלא

~~~
 לחוד ~בע ב~ם נקראת אשה

 וכ~
 סראה עצתהי חות~ת

 ב~ם לעיל ~כתבסו כממו שבע בת ולא שבע ב~ט דכותביןפ~וט
 ש~ואל בילקוט ועיין אליעזרת דמשק בשם גיטין ש~ות בעלספר

(ד~
 ע""ב) כ"ג

~ 
 רמז

 ~ס''ה~
 שלשה, למה ה~בוריס, שלשת ויבקעו

 בג'ת אלא מתבררת הלכהדאין
 אות, ל~ובה עמי ויעשה משגיאות, וי~ילני האמת בדרך ינחניוה'
 ספלאותת יראני מממצרים צאתינוכימי
 אייר טו''ב יום היום המדברפי

 ~~ת~~~
 לפ"קת



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~

 ~~~ת תמוז ר'"ח אי"ע פראג דק"ק ~ מ"ש ב"'ד הגדו~ליםמהמאורות

 בב~ד תע"ב בשנת שנכתב הגט אודות על בב"ד נשאלנו~~י~~
 לעמל ר' לשליחונמסר

 שמ~
 ~נינו נמסר מותו וקודם ז"ל

 שהוא הגט לפנינו והובא ל~ולמו, הלך השני ה~ליח וגם שני,לשליח
 לנו ניכר והכל ~גט, וסימני שלי~יס משני הרשאות ~ם מומרגט

 דבר הוא שנית גט ליתן יתר~ה אם בודאי ~לכאןת בא המומרוהב~ל
 לעשות א"צ שני ובגטפשוט

 ~ב~ שלי~
 יו~אין אם ממ"נ, מכח

 לא הנשמע לפי אך וק"לת ראשון בגט נתגרש כבר ~בלהיבשליח
 ודבר ממ~דש' שליח לעשות שרוצה אך ~ני, ~ע ליתן המוממריתרצה
 נכתב בפני לומר יכול השליח שאין כיון ריהטא, ~לפום מאד צת"עזה

 נוכל או א"א, השליח ותשובות שאלות שארי וגס נחתס,ובפני
 שיעשה או בדי~בד, הגט בקיום וסגי הגט את הכרתינו ~ללסמוך
 הגט ונחתס שנכתב לומר שי~ול הגט סופר גבריאל לר'שליח
 הגטת סדר כל וכה"ג~ניו

 אומן באין אנו וכ~ת למעשה צ"~ ~דב~
 קודם ~י""מ הר~ה דעתו יכתוב ע"כ אתנו, הקודש וספרי ~ליואין

 ~כ~לת המומר,נסי~ת

 ראית~י~ ~ת~~~~
 בוחן ~בן ~דק אבני קודש אבני האבנים על

 ~ל שמתחוטטות אבנים לאורייתא פקודיןופקידה
 יוכיחו השמים מן שמיס, מלאכת במלא~ו ~~ו בעליו ~ב~ליהן
 ~מודי בביני קאי הוה בגלוי מגולה בהוכחה יוכיחו בה"מוכותלי
 באר מי ~לשתות דוד ויתאו תאבה, נפשי לגרסה גירסא דהויהיכא
 בדברים שקרוי הקורמבור

 א~
 וצדק באמת הנאמריס הדברים

 בתקנת ~ז"ל חששו שהרבה ה~יגון מ~בלי ולהציל בדק, כללהחזיק
 חכמים לשון בלישנא ליה וזרקו צרור צרורות תהיינה שלא ישראלבנות

 בס"דת הח~לי וזה בב"ה, אומריםמרפא

 מחשבתו שתח~לת רואי~~~~
 מלא~

 ~ורה, אצ"רה אשר מחשבת
 מ"ש עגוןי מקום אחר במקום מותרת במקומו האוסרורגל

 הסופר את ימנה הב~ל וז"ל~מכ"'ת
 מחד~

 בפ""נ לומר שיכול
 ודבר וקצירת בספיח דבריו תורף ע""כ הגט, סדר כל וכה"גובפ'"נ
 בדברים דברי בם.ר מראש הלא יממלל, קטיעא ריש בעיני, תמוהזה

 ניכר וסידורו מראש ~הרי ~ניו, כתובים הגט וסידוריהסתורים
 והםופר חז"ל, שטבעו הלשון כטב~ ובפ"נ,~ בפ''נ ש~'"ל מילתאסימנא
 סדר וז"ל כתבתיות אני המדבר ה~וא אני רק בפ"נ לומר י~~לאינו
 ממ~דרי ידי תחת אשרהמט

 גיטי~
 בכתובים הם אשר ~קדמוניס

 חציו, ובפ"נ בפ"נ אמר ~ דגיטין בפ"ב פ""ח בסי' מרגליותמ~ר"י
 באור פסק וכן פסולי השני, עד הוא אני אמר אםאפילו

 ~שות דאין נ~ל מכאןוראיה זרו~
 הע~

 או כדמפרש והט~ם כלל, שליח
 שיאמר כתקון כולו או החתימותי מכיר אני שאמר ה~ט כקיוםכולו
 והכא נחתמו, בפני החתומים שניעל

 מעתה חתמתי אני או~
 בפ"'נ לומר הוא חכמים דתקון ~ליח הסופר ~ות דאיןהה"נ
 ואין חז'"ל, כתקון כולו אומר ולא כתבתיו אני אומר והכאובפ"נ,
 ~ליו~קל

 ראיי~ ב~
 כן י~ה דלא ~דיא משמע א"כ ע~'לת

ת ~'~ 
~~~~~~~~~ ~~~ '~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~ 

~ו~
 ~~ ~~~ ~~יי~ו ~~~~~~~~~ות ~ו

 ~~~ו~י~ת
 ~~~ו~י~ ~~~~~ו~ ~~~ו~~

 ~~י ~~''ו ~~~~ ~~י~ו ~~י ~~~ ~~ ~~ו~~ ~~ו~י~ ~~~~~~~
ת ~

 ~~~ ~~~ ~י~י ~~ו ~~~ ו~~~י ~"~~' ~י~~ ~~י~~ ~'"~
 י~~י~ת ו~~~י~~~ו~~

 ~~י~ו ~ ~י~~ ו~~"~
 ~~~~ו~י ~~~ ~~~יו~ ~ויו~

 לדבוריה ו~זיז ב~ירא ספריו כי לשליח, הסופר למנותב~ומינו
 אשתקיל וכאן מללו, ברור ~להיותס ד~ריך וחלי~, ויתיר בחסרבלישניה ולק~

 מ'"בי בסי" הבי"א בלבוש ר~"י והובא בלשניה, וזורק ומוללמלולו
והה"נ

 דאי~
 בפ""נ חז~ל כתקון לומר דא"'י ~ליח הסופר לעשות

 עכ''לת ~בתיו, אני רקובפ"נ

 האד~~~~~~~
 שומעת ואוזן רואה ~ין ~ינים יראה

 דברי מעינו שנעלם ותמיהני לשליח, הסופרל~שות ~שאין~
 ~"כ~ בדיעבדי הגט בקיום וסגי הגט את הכרתינו על לסמוךנוכל א~ ~ וז"'ל בחכמה פתח פיהו דברי תחלת ~ורשים אמנםהרמ"ית
 ~ן ראשונהבהשקפה

 ה~
 את המיישבים הדברים

 ה~
 משבביםת ואינם

 הת~נה אבל ~ וז"ל כתב ל"ה) (סיסמן בראשונות ממ~ראני דהר""יאף
 לשמה' בפניהם ונחתם שנכתב ב''ד מ~שה כתב ב'"ד שי~תבושאמר
 והביאם שי""ח) (סימן ז""ל הריב"ש מת' שנראה כמו סלולה דרךאינה
 ~סו"ס ז"ל הב"י~רב

 קמ"ב~
 המ~יין אבל עכ''לת בזכרו~ות, ו~יין

 יראה ק~ב), (~ו"ס המשביר שהביא הריב"ש בתשובותבצדק
 איירי ששס לעינים,האדם

 ש~
 שהיה רק הגט, ל~ידי מ~רים היו

 כזה בנדון ובודאי עליו, ויעיין השליחות עדי לחתימת דומהחתימתן
 מד~ין שאנו מפני וכיאמרינן,

 ~נעשה~
 כתב ובודאי וכו', מ~שה

 מתוך ~יימושרוצים
 כת~

 ~עור עלו שקרא מ~טר צ'"ל אחר
 מישרים תחזנה עיניכםכאשר

 בא~
 היטב

 בגו~
 הריב'"ש תש'

 להם יש שהב"ד ב~ום משא"כ ש~הי ובאת ~דרשנו לשכנושי"ח) (סימ~
 בתחילהידיעה

 ובסו~
 הנ~ים המעשה כל בינתיי~ העלם ואין

 בפניהם הניתן הגט דזהו ובט""ע, מובהקים בסימנים איבפניהם,
 דכ"ע אליבא אז להס, זכין ~חתומיהן העדים ומקיימיםומעידים
 הב"די קיום על לסמוךיכול

 א~
 ובפ""ס בפ"נ לומר יכול השליח דאין

 כזהת ודחק עגוןב~וס

~~~

 ~סו"ס הב"י הוראת היא
 קמ~ב~

 ~י הנ"ל
 חו~

 וא"כ עליו,
 בפ"נ לומר יכול הש~ח אין דאס בנ"ד הטטם והואה"ה

 בהג"'ה הרמ"א וכתב בחותמ~ת יתקייםובפ""נ
 ~סי~

 ס~ף קמ"ב

י""ט~
 אע"פ בחותמיו מקויים הגט השליח הביא אם י"א וז~ל~

 להקל יש ועיגון דחק במקום מ"מ הקיום דייני חתימת מכיריןשאין
 וא~א הואיל ובפ''נ, בפ"נ השליח אמר שלא אע"פ עליוולס~וך
 החתומים ~דים דמה''ת החתימות, ~ל לסמוך יש ולומר~להחזיר
 בב"~ עדותן שנחקרה כממי השטרעל

 הביאו ממב"י והוא ע"תכת דמי,
 המאירה באספקלריא ונוכחת כל את רואות העינים א"כהרשב"~~ בש~

דא~
 ובפ"נ, בפ"נ לו~ר י~ול דלא במקום

 מ"~
 ~חותממיו ~קוים כשהגט

סומכי~
 מטראני הר"יי לדברי ~ום אין וא"כ הקיום, אעדי
 ה~ור, ונפל העוזר כשל כיבראשונות,

 דא~
 הקיום עדי מכירין דאין

 בנדון כמ"ש ב"ד ~עשה כתב ~ל מ~"ש ח~ימתןי ~ל ~מוךיש
 יותר לסמוך ו~דאי ~ליהןי לסמוך ויש דרבנן ~מותייהו דבקיאידידן
 דהגט בנ"ד ק"ו של ~~ב וק"ו דה~יראי כחא בכל הדחק בשעתויותר
 מכירין והן הב'"ד בפני ונחתםנכתב

 בט"~
 דרבנן ובסימנייהו דידהו

 א~ ~ובהקי~סימ~י
 פשיטא קמסהדי מילתא ואכו~ו וחותמיו, הגט

 וקיו~יהןת ב"ד ~ה כתב ~ל ~מוך דישופשיטא

 לתש' נ"ד לדמות שרוצה הנ"לת מטראני ~הר""י אדברי~ת~~~~
 דמיא ולא הרי"'ט ~ל הב~י, הביאו וכאשרהריב''ש

 כי א~לאלהדדי
 אוכ~

 וכאשר לדנא,
 בש"~ ~מ~

 בעל ובהגהות
 הי"א דעת שהביאוה~ה

~~ 
 ולמ~שה,

 הג~
 סני~וריא ללמוד שיש

 ~~ירי~ ~~י~ בנ~~~איירי
 ~~ט שנשלח ב~ום

 הדיינים ~~י~ ~~



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~~  ~מוך אין ובזה ב"ד, מעשהוכתב

~ ~  ולמ~~ 
 ~תיר

הרשב~~
 (~ו"~ הב~י הביא אשר

 הרמ"~, ~גהות הנ"ל קמ"ב)
 ה~יו~ עדי מ~יריןדבאין

 שנ~לח במקום
 לש~ הג~

 לסמוך אין
 הט~ז השיג וכן למ~ה,עליהן

 (ס~
 על י"ח)

 הר~ב"~
 ה~ת ועל

 כו' השליח הביא דאס י"א ש"ע אהגהת בפסקא ז''למהר~'א
 דעתוזהו

 הרשב"~
 התלמודיס משני ונרא~ ~ וז"ל לעיל זה בסימן בב"י

 ב"דשקיוס
 צרי~

 דקיי"ל זו, באשה היתר לומר שאפשר ומה קיוס,
 ~יימו מצויים ~דים כשאין אלא וב~"נ בפ''נ לומר ה~ריכודלא

 גטמעתה
 ז~

 קיו~ת צריך ב~ד שקיום אע''פ כשר, מקויים שבא
 עדותן שנחקרה ~מי דנעשה כשר ומה"ת בו חתומים ~הםעכשיו
 קיום, דמצריכו הוא ורבנן דמי,בב"ד

 משו~
 (עגונה)

 בדרבנן,הקילו ~עיגונא~
 ו~די~

 הקיוס נתקיים שלא מקוים גט ~קיום טפי
 אלו דברים על מאד ותמהתי ע~לת כו', וב~''נ ב~"נ אומרמ~א
 הרבעל

 רשב~~
 ברפ''ק איתא דהא להלכה, זה רמ~א שקבע ועל

~גיטין
 ד~

 ב'

 ע"ב~
 כמו תרי ליבעי פרכינן, קיום משום דלטעמא

 החתומים דעדים קיום א"צ דמה"ת כיון ומשנינן ש~רות, קיוםבכל
 בלא דגם הרי רבנן, אקילו עגונא משום קיוס דאצרכי' הוא ורבנןוכו',
 להאמין עיגון משוס והקילו מדרבנן, אלא נכתב בפני אצ~ל ב"דקיום
 אמר לא דאס ס~"י ו~יל ב~מרא איתא ואפ~ה בפ"נ האומרלשליח
 שהגט תצא ונשאת מממנו נ~לו ולאבפ"נ

 פסו~
 אמרינן מאיר ולר'

 כאן א"כ ממזר, ולד דהויבגמ'
 ~שהגט~ (שהקיוס~

 מדרבנן קיוס צריך
 קיום לי מה הימנו,~ ונוטלו חוזר שאינו כל בדי~ד מותר יהאל~ה
 צריכים הם שגם כיון הקיום דייני חתימות לי מה עצמו הגט~ותממי
 ינתנו אמרו והס קיום הצריכו חכמיס דהיינו אמרו, והםאמרו דה~ מהני שפיר בפ"נ השליח ב~דות בשלמא נ~קיימו' ולאקיום

 שלא בקיום ממשא~כ בפ~נ, לפנינו מעיד עכ~פ והוא ל~~חהנאמנות
 שוס כאן איןנתקיים,

 עדו~
 דשמא ה~ט, אמיתות ~ל

 ה~
 שקר,

 שאין וכמדומה ~קיום,הגט
 ~מו~

 ~כ~לת למעשה ע~ז

~~~
 מכירים היו שלא איירי דידיה דבנדון הרי"~, דיבר יפה

 נתינתבמקום
 הג~

 שהחתימות דידן בנידון אבל ב''ד, וחתימת
 דידהו ב~סקייהו שמייהו ובקיאי מפורסמין הב"דידי

 ב~מו הט~ז גס קיומי~, ודין דת יוד~י לכל שולחני בהדישרצו ו~בי~
 דהב"ד בנ~ד וק~ו ודחק, עגון במקום ומכ"ש זה, על לםמוךשיש מוד~

בעצמם
 מכירי~

 ונחתם שנכתב הגט עדי ומקיימין בסימסיהם הגט
 ב"ד ידי וחתי~ותלפניהם

 ה~ד~
 ירבו ~כמוהם כי"ב

 וכל בשעתה הנ~ופה כזית השם אנשי ה"ה במדינתן,מפורםמים בישראל~
 נודד שום אין ~ודו, ~'עסייעתן,

 כנ~
 במקום ומכ"ש בב"ה, ו~רכס

 אדברי לסמוך דישעיגון,
 ~רשב''~

 יוס~, ביתה הובא
 וא~

 הריב~ש
 מודו כולהון דידן בנדון מ''מ בנ~ד, דמחמירין לדעתייהו דחזינןו~"ז
 סמוכין שבידיהן בסמיכות ויו~אין נינה~ו ד~תא הני ~יכל

דאורייתאת

~~~
 ובפרט הוראה מיראת ופורש נוקפו ולבו לומר אדם לחשך
 זה גט על שנתמנו השלוחין הלא כזה, חמורבאיסור

 ה~
ב~ר~

 נראו הנצנים ואין החיים
 באר~

 ~לכות גומר הפה להיות
 יהודאיןגוברין

 ע"~
 זה, ~ט על ~בעל מ~י שסת~נה שלי~ות

 על ש~ליחותייממר ומא~
~~ 

 ולא מחדש, שליח למנות הבעל אצל חזר זה
 ~יוןא~רינן

 שמ~
 משליח הנ~מנה השני וגם הראשון השליח

 לו המסורבכח הראשו~
 מהב~

 שליחותייהו, כ~בדי הוי
 דאמרינ~

 בש"ס
 זה מגט הבעל כחהפסיק

 יוכ~ ול~
 אחרי שליח למנות

 ~ב~
 ~ה

 בליביה, ~ווהי י~ול ולאאינו,
~ 

 ע"ז בה למיימינים ~~נו חכם
דמצינו

 מפור~
 מתשובו~ דידי וחילי לזהת למיחש ד~כא

 ישרים תומת

(סימ~
 קפ~~)

 וז~
 ~ליח ומינה לאשתו ~ט כתוב ~וה ר~ובן ~ שס

 בפני הבעל ובא השליח בו חזר ואח"כ לפניו, הגט ונחתםונכתב
 בב"ד העדים והעידו ביחד, הגט ~דיב~ד,

~ 
 הבעל ומינה חתימתן,

 שליחות שטר ובידו שם, שהאשה למקום ~גט והביא אחרשליח
 כהווייתן הדבריס סיפר השליח ובבא ראשון, שליח שטרכטופס
 לפניו, הגט נחתם ולא נכתב לא זה דשליח ד~ע"ג נראהלכאורה ~ תשובה בדברת מערערים ויש לפניו, הגט נכתב לא זה שלחונמצא
 בנדון ובפ"נ, בפ"נ שיא~ר ד~ריך ~יטין דריש משנה כס~םוקי"ל
 םפור גרע דלא סגי' שעברו, הדברים בב"ד מס~ר ~השליחזה

 דאמרינן מההוא השליח שאומר אלודברים
 בפ'~

 ~ג' דגיטין

 או ובפ"נ בפ~נ ~מר לי מה קיומא, משום טעמא ולדידיההואיל ~ ז"ל ופרש''י וכו' מהימני לא מי ידענו אמר כי אטו לך, אמרורבא ע"א~
 יודע אמר כי מהימן דשליח דס''ל בהדיא ומשמע אני, יודעאומר
 אומר שהשליח בנ"ד ה"ה וא~כ ובפ~נת בפ"נ קאמר דלא ~ע"גאני

 אמר והעדים ב"ד ובפני ח~ימתם, על העדים ה~ידו בב~דשבפניו

הבע~
 ממנה והריני אשתי ו~~ ~מי לכתוב שציויתיו ה~ט זהו

 זה ושליח מזה יפה ~ידעתי~ לך אין לאשתי' ~וליכו שליחאותך
 עכ~לת יפה,עולה

 וטוענים, מערערים שהיו~~~
 ו~~

 ואת הערעורים ~ת ביטל הוא
 כרת איסור ~מתו~ר לפרוש בלבבםהסוקפים

 ואש~
 איש,

 להשליח, מהבעל המסור הכח מעיקרא הגט שליחות נתבטלשם ו~~
 ~ח~ב מה חצבאואתבר

 וח~~
 השליחות הבעל

~ 
 מ~מ זה, גט

 עתי איש היה לא אשר אחר לשליח ה~ט למםור רשותא ליהאתיהיב
 מכח הבעל מפי שנתמנה ראשונה לפקידה מפקידה לעת,מעת
 הממונה שני שליח ~'י הגט למסור בהיתר הדבר ויצא ראשון,מנוי
 לא נמי בנ~ד כאן אף הבעל, מפימחדש

 ב~
 ויכול מהבעל הכח

 דליכא בנ~ד, וק''ו ומכ"ש מחדש, שליחלמנות
 למיח~

 שהיה מה
 לומר הב~ל יכול לא זה, דשליח הנשאל כלפי השואל פניחושש
 סמכינן התם דמה וב~~נ, בפ"נ חכמיםכתקון

~ 
 אומר שהשליח

 ~ש~ציויתי ה~ט זהו הבעל אמר והעדים הב~ד תתת העידו בב~דשבפניו
 תהא ולא אשתי, ולשם לשמילכתוב

 שמי~
 שהב~ל מראיה ~דולה

 שיכול לכתוב הב~ל שצוה הגט שזה ב~ד יד ובכתב העידו כולםוהב"ד
 השני ~יח ומיתת הגט כתיבת אחר הממונה ~ליח ע"ילגרש
 מינה~לא

 ב"ד,~ יד ובכתב מחדש הבעל פקודת ע"י ב"ד ב~ני שלי~
 לשממה הבעל לכתוב שצוה בעצמו הגט שזהו מודים והבעל כולםשהם

 גירושיןו~ם
 וכ~

 בפניהםת נעשה

~~~
 לשנות דלא דרבנן מילי ~יים למיעבד דאפשר טצדקי כל

 ע~~י ~דר ר~יליס שאנו מהנוסח במילייהוו~פוך
 ממטבע לשנות שלא ומטין ומורין גיטין, טיב מסדריקדמונינו
 מיוסד הוא כן ח~מים מדת וכל מקפידין דרובן כיון בגיטין,ש~בעו
 הדרך ~קנה ~ם מצאתי וחלוף, ויתיר בחסיר ~וי להיותשלא
 הראשונים הגידו אשר ושמאל ימין תסור בבל והוא האדם לושיבור
 הסדר רואות עינים אחיזת הראשוסים מ~שה ואו~זין כחדוולא
 שני ושליח ובפ"נ בפ"נ יאמר הראשון שהשליח ~לפנינו

 יאמ~
 שליח

 השליח וזהו אני,ב~ד
 הממונ~

 מכל ער~ילאי שליח הוא מחדש
 שיאמר ראשון שליח מכח בא אינו וגס ובפ~נ בפ~נ לומר יכולשאינו וכ~

 ~ דע~ אמרתי ע"כ אשר הגט, סדר כמשמעות אני ב"דש~יח
 מכרעת



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
 מחבריו שי~מוד מב''ד אחד ~"'פ ~ובה הטיה נוטה הדעתובשקול ~ ~~ ~~ ~~מ~ ~~~~

 בפניהם וי~ידו שנים יעמ~ו ב''ד, ראוהו ע''ב) כ''ה (דף בר"'הכדמ~ינו
 בפיו שימה לפניהם, ~ליח אותו ימנה והב~ל תח~יו, אחרויושיב
 מ~ו רחוקה בדרך הוא ואם ובפ''נת בפ''נ הב''ד בפנילומר

 ~יות נדוד להרחיק כבודו ~י ואינו זקן והוא ב''דמאסקופת חו~
 חביריו בפני במקו~ו א~ר הוא ימנה ויורד, מטפס ועולה~פס
 היא זו ותקנה חז''לת כתקנת אני ב"ד שליח לומר השני ויוכלהב"ד
 רק יוצא ופגום נכנס פגום או קשת בו נראה לא כי מטריןעיקר
 ב.קסה ואפשר ה~ט ב~~ר חכנמים להן שב~ו הלשון ~ממו כלשוןממדבר
 את למצוא א''א ואם שבראשון, ראשון הוא זה שו~עיןת חכמים שלזו

 ניחאת השנייה התקנה הב''ד, או הבעל ~י~ת מ~ד אוהתקנה

~~י~
 על ע''ז) (סימן טא"ה מהרשד"'ם ~שובת

 ג~
 שחולק אנקונה,

 משא"כ מקויים, שליחות ש~ר שרק היכא דהריב"ש, נדוןבין

 וי~ מקויי~כשהג~
 וכן מודהת הריב''ש אף מובהקים סימנים בו

 וכן לה, נותניס לערעור לחוש דאין היכא דכל הרמב''םהסכים
 לצדד דהאריך קפ""ד) (סימן מהרא''ש בתשובה ~דיא~שמע
 הג~ עדי ל~יים יכולין אם לסמוך דיש מזה, ~רוע יותרבסדון

 מתוך
 והרב הנ''ל, ע""ז) (סימן מהרשד"ס בת" ~~ל והאריך ~ליחות,שטר
 (סימן ~הרש"'ך שדעת ומכ"ש ז~''ה מ~לון ממרדכי מהר''רהגדול
 יו~ף ביתה הובא הס''ל הריב"ש ~ל דחולקל''א)

 ~מטראני ובת~ובו~
 עדי שיקיימו אחרת, תקנה למצא יש ו~וד וז''ל~ הנ''לבראשונות

 ואינו חז"'ל ~תקנת אינו שזה חושש שאני אלא השליחות, מעדיהגט
 ע''כ ~ר~ור, ~ליו שקרא מש~ר אלא מקיי~ין דאין שטרותבקיום
 (סימן ה~''ך ~הרב זו לא כוונתו,תורף

 ל"א~
 ~ליו חולק הנ"ל

 בנ~ד אפילוד~ני
 ג~ ה~די מקיימים ב"ד כ''י דמעש~

 כשר הוא
 ~ו~י ואין ד~"'~,אליבא

 גדולי מכל בראשונות הטראני על הא~רונים השיגו דלאות~~~י
 ומהרש"ך ~טלון ומהר"ם מהרשד''ם הנ"ל~הרבנים

 ו~כין לצמצם א''א אם הנ"ל דר~יס בשתי גם ואםומהרא"שת
 וע~ור סופרים תקון ע''י שלושיה בה עוד יש בה, ילכו ~שרהדרך
 לפתח ונדחה רחוקה בדרך היא ההשקפה שבת~לת א~''פו~~וף,
 משתי באחת לקיים בידינו אין אשר ודחק עגון במקום מ"משני,
 נו~~ דרכידרכים

 ~יות ודין דת יודעי ה~שפט נתיבות ונתיבותיה
 ובסיס כן ~ל יתר ומקובל מתוקן שהוא מה ולתעודה לתורהעתידין
 נדנוד בלי ~תיר ~צי ולא המתירלדבר

 ופק~ו~
 אם מ""מ ו~לל, כלל

 חוזר ~יקרא הדחוי מ''מ הנ"ל, הדעת שבילי ב~ני ~ולמ~וא"א
 להאשה תרופה למ~א ~למוצאיהם הם חיים בבעל דיחוי אין כיונראה,
 הסופר את הבעל שימנה העיגון, בכבלי לצ~רה שלא הזאתה~לובה
 שבחרו ~לשון שמשנה ~פני ~ן י~שה לא ד~תחילה אף לג~,~ליח
 כמ''ש להקל, יש ~י~ון ובמקום בדיעבד מ''מ הגט, בםדר הדורחכמי
ב~מרא

 (ד~
 כנחקרה הש~ר על ה~תומים ע~דים דקיי~ל ~"א) ג'

 אקילות ע~ונא משום והכא דאצר~ו, הוא ורבנן דמי, בב"'דעדותן
 שהרי ויערער, הב~ל יבא שמא חומרא, לדי דאתי קולא זהואין
 בעלמא מלתא גילוי וזהו שלמה הכל ונעשה וממקויים מאו~רהכל
 יאמר הסופר או ובפ''נ בפ"נ לי דמה ז''ל, חכמים ת~נת לב~לשלא

 לשמה שחתמו ויד~תי לשמהוכתבתי
 וכ~אמרינ~

 ובפ''נ בפ"נ לי מה
 ה' (דף דגיטין בש"ס נמי משמע וכן יד~תי,או

 ~"א~
 נתקייס אם

 הוצרכו לא וכו', כשרבחותמיו
 לו~

 עליה ~חמיר ובפ''נ בפ"נ
 להקל~אלא

~~~
 הדברים ~פירת הסופר או~ר הוא ~מה שואל, הבן שכאן
 נאמר, ~כובא לא זה דבר לפנינו, אשר הסדר ע''פשלא

 קראקא אבדק"ק ה"ה זצ"יל יהושע מוהר""ר הגאון בתשובתעיין
 שליח בנדון ספרנו, בבית בכתיבת~יד היא אשר קי"ט)(בסימן
 ו~רם כראוי, מידו וקבלו להולכה שליח עשאו והבעל ~טהמביא

 להוליכו, רוצה שאינו ב"ד בפני ואמר השליח חזר לידהשהגי~
 מעצמו אותו ליקח רשאי או שליח וי~שנו הבעל שיחזוראיצטריך
 בסדר שהוזכר מה הספק דה~יקר ו~דד בתשובה והאריךולהוליכו,
 ולא שליחותו ביטל לא אם אותו, ~שואלין ממרגליו. סמהר~י שלגיטין
 לכ~חילה ~יהו מעכב, אינו דבדיעבד א~''ג ~ליה שיילינן זו ~אלהלפי וא"'~ ~ בזה''ל וסיים כו' ~ושין איך בינתייס ביטל אם דינו מהכתב
 שיהא בגיטין חומרא כלעבדינן

 כיוצא שאלות והרבה לרצונו, שלא שלי~
 עכ"'ל~ מהר''ם, הרב ~מ''ש כלל מעכבין שאינן לשלי~ שיילינןבזה

 וקונה נקנית שהאשה מתוקנים דרכים ב~' לפניך, שלך~~~י
 אתבהן

 ממב''ד שאחד בהלכה, המצויין לציון הראשון ~ עצ~
 למנות יכ~ל והוא חבריו בפני ובפ''נ בפ'"נ ולוממר ~~ידיכול

 שום בלי בזה וס~י אני, ב"ד שליח שם, שהאשה במקום שיאמרשני שלי~
 והב"ד אחר ~ליח ימנה שהבעל סופריס, מדברי ושניותפקפוקת
 יותר דבריהם בדסתמו ומסתמא השליחות, ו~די הגט עדיי~יימו
~הממ'~

 ממענה ממלא התלם פתוח ולא םתום ממאממר הממשרה בלמרבה
 וסמוך קרוב מקום הוא אם ה~ט, נשתלח מקום לאיזהבפיהם
 בדרך הוא אס ~ו ידיהם, חתימת ומכירים בימיהם קס'תונראה
 במקום שס וצריך דב''ד, בשמותייהו שם בקיאין שאין מקוםרחוקה
 מקיימין דאין שליחות, ~שטר ~יימו שם וא'"א חדש, קיוםהנתינה
 שי''ח) (סוס"י הריב''ש בת' כמבואר ערעור עליו שקרא מש~ראלא
 ל"א) (בסי~ן דמהרש''ךה~ס

 חו~

 שאין אף והתיר הריב"ש על
 הגהת וכ~ש~~ות ~ר~ור ~ליו שקרא משטר הב''ד חתימותמקיימין
 (וכ~ל סיעתו כל לו הודו לא מ"מ הי"א, בשם דהביא המפהבעל

 ~יל~ שה~תקנו קפ"ד) (סי" ששון אהרן מוה''ר בתש" כמבוארשעתו)

וא~
 על לסמוך ~אין ~ב בכ"י הט"ז גס

 ד~~
 ההג"'ה

 חז''ל פרשו תדלא מ''מ למ~שה, ומ~"ש ~לכה יוםף ביתה הובאאשר והרשב''~
 ודאי המקום שם קורא לקרות ניתנה חתוממה ומגילתם דברי~םאת

 המוק~מ~
 נפשי כאשר ו~קירה דרישה סמוכין ודורשין ו~מוך

 מובלע ה~בול מערי כאחת פלוני במקוס שביתתה ונהירנאיודעת,
 לקיימות ~צוי שס בלשון וזהירייא דרבנן בתחומייהווסמוך

 שבשעת אמורה, מ~י כבר שליח, יהיה שהםופר השלישיא~~~~
 דהתיראת כחו בכל ~ליו לסמוך הוא כדאי ועיגוןהדחק

 מורדפת שהא~ה בנ"'ד הרואות עיניםוביחוד
 בעלה מבי~

 ניחא ולא אבי', לבית לילךורדופה
~ 

 לרחק ושומעת דידיה, בצוותא
 הזאת האשה עבדינן, לה וד~בא לקרבולא

 קרק~
 שדה לא היא עולם

 והיתה והלכה בעלה מבית שולחין השלחין, בית שדה אלא הבעלבית

לאי~
 לזה ודומה כזה ו~ל אחר,

 מקבלי~
 מכח וי''ל הפרישה, על ש~ר

 מגורשת היא מעיקרא כזהעיגון
 מכ~

 יעידון וע''ז ה~ב~ת שליח
 ארבע ~ל ההולך קול ונלוזה נ~לסה רעננים כנף בעלי כלויגידון

 כנפו~
 קו~האר~

 מגורשת הזאת שהאשה תו~ם, לפי מסיחין סופריס של
 שליח דבעינן ט~~א ד~יקר כד, קבלהבשליח

 ~ול~
 מתגרשת ואינה

בשליח
 ~ב~

 הוא חוב דדלמא לחוד,
~ 

 ניחא דהוא ב~לא~ה כי דו, ~ן למיתב ד~ב
 של~ ~ חבי~ ואי~ ~

 מבין אם ~בל ~פניה,
 הדבקים בין פרוד מבק~ת שהיא ניכר ~יניהריסי

 ונר~~
 מפריד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~~  ~  

~ ~  ביאה היא זו שיבה היא זו אביה, בית אל ולבה נעוריהאלוף
 ב~פא ויורד עולה והובאה הולכה אותו, מ~ליכין רוצה ~אדםבדרך

 שהיא השתיקה פלך פילכא שותא ובהדי מטייפא ו~יניה ~ותובליא
 לה דני~אכהודאה

 (סימן מהרי''ט בתש' מבואר וכן לקבלה~ בשלי~
 ספרדים, בני תשובות וכמה ובכמה י''ב) (סימן ב''י ובתש'ל''~)
 ומהרא''י ממהרי''ל ת~ובות בתר גרירי אשכנזים בני דאנןאף

דלכתחי~
 מ''ממ ל~וד, קבלה שליח ב~ליף אף לגרש שלא לחוש יש

 וסניף סניף ולעשות קצת ~מוך ונכון ראוי ועגון דחקבמקום
(סופי)

 ~סיפי~
 לא~ד להוי

 לע'רי~ות זנב זה ואין הנ''ל, היתר צדדי מ~
 כה~הת ל~ן שמשיבים כהוגן ל~וא'לים ראשרק

~~~~
 גדולה מערכה מול מערכה והערכה, בהעמדה להאריך יש

 חורפא אגב האליה מן ליה וספי' האליתא את בו~הציתו
 חדתלי'

 ~~ליא~
 נוח להיות י, טלי מצטרא

 וטליא, לרברבי בהלכ~
 ולימא תליא, בהא הא למלתא מלתא ולדמות ועלי', אתכ~לי'ולבעי
 שלום ולעשות במללא מליא בנצי נצי לשדות מעליותא מילי הני כיכל

 שנעשית עד משם לזוז שלא בעליה, שנאמרו מדבריםבפמליא
 כעת רק לתושיה, כפלים נקיהכסולת

 מההכר~
 הקוצרים א~ר לילך

 ~~~י ו~י~~ ו~ו~~י~ ~~~~ ר~י~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~י
 ~י~~~ת ~י~~יי~~ ו~~ ~~~ ~~~~~י~

 ~~~~ ~ ~ו~~י~ ~ו~~ת ~ ~~~
ת ~

 ~'ת~ ~ת'~
 ~~ת

 ~ י~~~~י ~י~~ ~~~~י ~~י~~ ~י~~ ~~ ~"'~~
 יימ~ימ

~~~ 
 ~~~ו ו~ימ

 ~ו~
 ~ו ו~ימ ו~~ו~ת

 ~~ו~
 ~י~וית

ת ~

~ ~ ~  ~''~~ת ~~' יו~~ 
 ~ו~ו~ ~~~

 ~ו~~ימ
 ו~~ ~~ו~~ ~~ו~

 ~ו~ו
 ~~ ~ו~~י~ וי~ו~ותת

 ~י~יי~ת
 ~~ו~ ~~ ~~ו~ ~~ת'~ ~~~~ ~~~~ ו~~~~י~

~ו~~
 ~~ ~~ ~ ו~~~ת'י ~י~י~ ~~י ~י ~~י ~~י~י ו~ות

 ~~~דת

 רזיא, ~לי דדינא, לעומקא ויורד ממ~ל~ל לגל~ו~לת א"ומרבאמרים
 ה~ערה אל וקולע ברזיא, ולא בנ~ת דנ~ית לק~י כמטרויערוף
 משיב אמר מזיא ממלו ואיהו מזיא,ולסתור

 הרו~
 זיקת זיקא ואתיא

 הקורא ירדוף כא~ר ~ רדיא קורא תהום אל תהום ~דיה ונשיבהבעל
 שפתים נכוחים דברים ומשיב ורדיא, כרכא בי תלמים ומ~ברבהרים
 ואדי', וקם י לגזיזה תבריה בהיתר שיצא והדבר ~די ואביישק

 יצילה~ום
 מ~

 בר לאסור שלא ר~יה, ~שון שקר וממשפת שגיאה,
 גדולה ~ בסלקא לראות בנועם ול~זות עורבא, להתיר ולאיונה
 באמה בת ר~ים כמו ~בנוי ובבנין הגזית בלשכת למשפט שםשישב

ת כלי'עיונא ~  

 ודין דת יודעי ~בונים לחכמים אב ה' טוב כי בו שנכפל יוםהיום
 ומצלי, מגינה תורההיינו

 ונ~
 בעיברא החותם לפ''~, ~~ת כל

 הנובר פה שם דרךדדשא
 ה~''~

 יע''א~

 ~~נ~יי~ ~~~מ ~ו~~~~
 י~''~ ו~~~י~~ ~ר~~~~ו~''~

ות
~~~ ~""~ 

'~~ 
 ~"'~ ~~~י~ ~''~~

 ~~י ~י~~ ~י~ו~ ~~~י~י~ת
~יי~ות

 ~~ת ~~~~~ימ ו~'"~

 ~יי~י~ ~~י ~~י~ ~י~ו~ ו~~ת ~~~י~י~ ~~יי~ ~'"~~
~ת

~ ~ ~  ~י~~ת ~~י~~ ~~י~~י ~~ימ ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ יו~~ 

 ~~~ ~~ו~ ~י~ו~~~תתי
 ~~יי~ת

ת ~

 ~ו'"~ ~ת'~
 ~~ת

 ~~~ ~'ת~~
 ~ו~ד ~ו~~ת ~~י~ ~~~ ~ ~י~~~~ ~~ימ

 ~ו~~ ~~י~~~ימ



~

~  

~  

~  

~  

~  

~  

~  ~  ~  

~  

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

 עליו שרבו דיין ~נין קמ"ז) ~~ימן י~יר חות בשו"ת
 ל~~ום, שאמרו במקום אותו כופין לחתוס, רוצה ואינוחביריו

 זצל~"ה חאגי"ז לה~כס קטנות בהל~ות ו~יין כךת על ומ~ני~ין בדין למנין שירדו חכמיס תלמידי~שרה
 ועלואחד,

 במוסכ~
 ה~כמים מן ואחד ~לאיסור,

 מאתנו צא לו לומר מותר אי להתיר, דעתו ~ל עומדהמפורסמיס
 רבים אחרי הרוב, פי על עמנו שיסכים עד מדרשא מביולאפקועיה

 כתיבת~טות

 ~ת~~~
 ד'~, ~הלכה בהמה ~' שבת ~מסכת יר~למי בתלמוד
 ברצועה יוצאת היתה עזריה בן אלעזר ר' שלפרתו

 דלייה, רב פזי, בר יודא רבי תני חכמיםת בר~ון שלא קרניהשבין
 העבר או מבינותינו עמוד או לו,אמרו

 רצו~
 א''כ קרניה, מבין

 אחת רגלו ירמיה ר' בעי מחמישים, יו~ר מדדה אין המדדהכל ~ ע"ב) (ד~"ג ב"ב במס~ת מצינו וכן ~ פרדשנא ~אי דישנאהאי
 אחת ורגלו אמה ~מישיםבתוך

 חו~
 מחמישים

 א~
 דא ועל מהו,

אפקוהו
 ~ל~

 עכ"לת עליהם מטריח שהיה ופרש"י, מדרשאת מבי ירמיה
 מכ"שא"כ

 החו~~
 להטות, רבים אחרי הקדושה, תורתינו הכרעת על

 המדרשת מבית להוציאודראוי

 משום לפרש אין ז"ל~ אפקוהו, וע"ד בד''ה שם התוס'~~~~ת
 אחת דרגלו אי~רמי דהיכי כלל, שכיחא דלא מילתאדבעי

 אחת ורגלו אמה~ נ'~וך
 חו~

 אשכחנא דהא ב~מצוםת לנ'
 על מח~ה דקתני ~יירי, בכה''גנמי דמתניתי~

 מחצ~
 לר"ת ונראה יחלוקו,

 רגלו, אפי' מנ" יותר כלל מדדה אינו דמדדה משום אפקוהודמשו"ה
 דחולק הואיל לפניך שלך הרי עכ''לת הוא כן חכמים מדותדכל
 דחולק דידן בנדון ומכת'ש מדרשא, מבי א~קוהו ~כמים דעתעל
 לדחותו דראוי להטות, רבים אחרי הקדושה, תורתינו הכרעתעל

~ו~
 המדרשת לבית

~~~
 שהן בהוראתו מ~נו בד~לין ~ביריו אם חכמים, אמרו ב~דזו

 אפילו אלא ~דרשא, מב~ ליה דאפקינן מתיר והואאוסרין
 במקום ופשיטא אוסרת והוא מתירים שהםלהיפך

 דמכ~
 ~ומרתו

 אותו דמוציאין פשיטא קולא, לידי דאתי חומרא שיהא לחושיש
 זקנים, בסוד לישב ראוי ואינומביהמ"ד

 אל~
 מחמיר הוא אם אפי'

 לו שומעין אין זו כגון אפילו קולא, לידי כוא שא"אבחומרא
 כל דלא הוא, כן ~כמיס מדות דכל ~ מדרשא מבי קרקראואפקוה

הרוצ~
 ירו~למי בת~למוד כדאיתא יחמיר, דבריהם ~ל ל~חמיר

 פ"ב ~ברכות קורא היהפרק סו~
 ה''ט~

 מי כל חזקיהו, ותני וז"ל~
 (דף בר"ה בבבלי וכן ע~"לת הדיוט נקרא ועו~הו מדבר פ~ורשהוא
 ב~ירובין וכן ~~ב),י"ב

 (ד~
 ו'

 ~ב~
 בחולין וכן

 (ד~
 ע"א) ~ד

 דאסור ש"מ הולך, בחשך כסיל נקרא וב''ה ב''ש כחומרתהעושה
 מ~נות פ~ור שהוא מה ~חומראלאחוז

ת ~

~"~ 
 ~~~~~יו

~''~~ ~~~~ 
 ו~~~~י

 ו~~י~~~ ~~~' ~~~וו ~~~ ~ו~ו~
 ~~~~ודת ~~ו ~י~ ~~~ ~~~~~ ~~י~ו~~~~~

ת ~

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ת'~ ו~ו~~ ~~ו~~
 ~ו~~ו~ ~י~ ~~י~ו

ת ~ ~ ~ ~  

(ח"א
 סימ~

 (אשקוה) ~ה ודוגמא ~ד~ו, מבית אחד והו~יא כ"ט)

~אפקוה~
 ~מעיין חכמיםת דעת נגד שהוא בדבר רבותיו ~שה~ריח

בצדק
 בגו~

 מהשואליס דנעלם להדיא יראה והתשובה השאלה
 גיטין תוס'ונשאלים

 (ד~
 רבנן ואפקעינהו בד"ה ~"א) ל"ג

 סוף ועיין הארכתי, אחר ובמקום מקו~ו כאן ואין מיניה,~ידושין
 ~י"גהוריות

 ~ב~
 ד~פקיה

 נתן ור' ~~יר לרבי רשב"~
 חו~

 לביהמ"ד
 ~ברכות לביהמ"ד יכנס אל כברו תוכו שאין ומי~ע,

 ד~
 כ"ח

 רי~ו ו~~ר' ~~ר ~~~~'~~י~
 ~~~ו~~ יי~ ~~~' ~~~

~~~
 במסירה, נקנית או~יותיו

 מסיר~
 הלב, ~ון הקולמוס

 וכ~ת תלם, על הדת לה~מיד ותלם מענה מלא חורשה~לב
 השדה ~פ ממש ~ וא~ווינא אחוהו ד~ען אילן תחת שרוישאני
 דחנוותי' ו~אני רב דבי ס~רי כי לחרישה,עומד

 אי~
 ~"ע אתי

 קיתוניות קיתוניות עשויין המה ממונות ודיני דיינים, כליאלו
 גווני~, ~מה שמתה~~ין רבדבי

 מ"~
 גבאי, חביבותי' ~דיין הואיל

 ותוכן לרב, תל~יד שאילת דיבור כדי תוך ~שיבבאתי
 ~ הואכך השא~

~~~~~
 ~וציא ~ספיקיס שאינם בטענות שמעון ובא ~ו~למו שהלך
 הקרובים כך ומתוך לשחוור, ~ולח~י' ~ו לאמטוי~וגזס
 פשרה עשוואפוטרופוס

~ 
 פטורי' לו ונתנו מעות ~לו ונתנו שמעון

 ראובן בני ובאו שמ~ון מת ועתה המעות,על
 שמעון בני לתבו~

 ש~ם, את~וציא
 מ~

 של כדת ושלא כדין שלא מהם ~ח ששמעון
 וידע ד~ת בר זמן באותו היה שהוא שבאחים גדול וביחוד,תו~,
 נעשה אשר כלאת

 וא~
 ~זה במעל היה ידו עצה באותה היה הוא

 מטעתן ~ שחזרוכשלשה ו~יו~ למקומו הקנקן את ~חזיר דיני דונו אומרים ע"כראשונהת
 כס~

 וכו',
 וכס~

 ~י ~מיתות קונה אינו
הכס~

 (ראובן) ויורשי ~עליו, ישיב
 ~שמעון~

 י~מי אנן משיבין,~
~

 בודאי ימיו כל כשרות בחזקת והי' כלום דאבוהון במילי ידעינן
 אדם כי נטל, כדין נטלאם

 ~אינו~
 חבירות של ~ במטמוניות יודע

ת ת~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

ת ~ו ~''~~' ~~' ~ ~ ~  

~ ~ ~  
 ~ת'~

 ~~~ו~ י~~ו~~~י
~~''ו

~''~ ~~ 
 י'

~~"~ 
 ~~וו~~י

 ~~~ו~ ~~~י~~י
 ~ו~ו

 ו~~
 ~י' ~ו ~~~~ת ~~ו~ו

 ~~ת'~ ~~~''~

~~~~
 ~''~~ת

~ת

 ~~"~ ~~~י~ ~''~
ת ~ ~ ~ ~  

ת  ~י~ו~ו~
ת ~~~~ ~~~י~ ~~י ~~~ו' ~~~וו ~~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~ ~ ~~~~
 ממונות בדיני שקשה וזו למחסור, אך בזה האריכות ~ת~~~~

 ובפרטות היורשים~ מיד ואצ"ל מחבירו ממון~הוציא
 היותר אופן על ונכתבו נעשו בודאי פטורי" לשמעון נתן דבריולפי

 שהיה מזכיר אינו ~מ~ת וביחוד המודעות, כל בבי~ולמועיל
 ומי בתקפם המה הפטורי" א"כ מודעא, מסירת שוםכאן

 ~על מקום ואין דאינשית שטרי ו~~רע הפטוריי לבטל פה ופוצהעין ירפר~
 ר"ה (בסימן דאיתא מ~א לחלוקדין

 סעי~
 דדו~א בהג"ה, י"א)

 באונסיה דידעינן זמן ~ל במתנה משא"כ מודעא, ביטול מהניבמכר
 דהא תברא, לא הא משום מתנה, הוי לא מודעא, דביטלא~ג
 דרך שנעשה כתבמ~ת

 פש~
 ופשרה

 דינ~
 זה ל~נין ~מכר

 וכ~
(סעי~

 דאיתא מה לדמויי, ~יכא להא לדמויי ~יכא ואי ג")ת
 י"ב (סימןבש"ע

 סעי~
 למסרו שמעון את הפחיד ראובן אם ~ י"א)

 כפי זכות בו לו ואין עליו, דנין שהיו ממון לו יתן לא אםלאנס
 ע~לת בו, לחזור יכול מודעא, ובי~ול בקנין פשרה ועשוהדין

 דשם לדנא, ~וכלי אפילו להדדי דמיא לא מ"מ כנ"ד, ממשהוא א"~
 אונס, ~י שנעשה כיון הפשר ש~בטלינן רק מממנו הוציא לאעדיין
 ~פ לו ששייך בטענו הפשר ע"פ המסמון הוציא ש~ר בנ"דמשא"כ
 לפי בו זוכה היה לא תורה שבדין א~פהדין,

 ש~~
 ראייה לו היה

 בידו, הממון תפס שכבר כיון מ"מ טענתו, עלועדים
 א~

 עדיין אם
 ממון ש~ח אותו תובעין הבנים או היורשין והיו חיותו בחיים~יה
 ו~שיו ונפטר, שבידו מה על נשבע ש~ון היה אזי כדין~שלא
 ~דיא וכדאיתא שבועה, בלא אפילו פ~ורים היורשים שמעון,שמת
 ס"ט (סימןבש"ע

 סעי~
 פ"ז ובסי~ן ו",

 סעי~
 ~ ל"ב)

 ר~ובן אם

הוצי~
 שבועה בב"ד לו נתחייב שאביהם שמעון יורשי על דין פסק

 לך, פרע ~ו לך נשבע שמא אומרים ~ם ממון, תביעת עסקעל
פטורים

 א~
 ~יורשים, ב~ע~ד סתם מחרימים אלא שבועה ~לא

 נשבע שלא ידוע אם ואפילו ~ כ"א) (ס"ק בסמ"ע שם ועייןעכ"לת

אפ~
 על להם אין וא"כ סתם, בחרם רק שבועה בלא פטורין הן

 ממון ~ח שאביו ידע שלא סתם, חרם אלא שבאחין גדול שמעוןבן
 כדין, שלא יתומים שלזה

 וא~
 ה~מון לקח שאביו הגדול בן יודה אם

 אם ~שם יעיין כדין,שלא
 יכ~

 זה הקטנים, אחיו שאר גם ל~תחייב
 ק"ח (בסימן נתבאר~דין

 סעי~
 ~ט), ס"ק בס~"ע א"

 ו~~
 למה

 נ"ו (בסימןדאיתא
 סעי~

 הדברים ויתר סק"ה), בש"ך עיי~ש א"
 אין וגם על~ם ~שיב הכורחאין

 הז~
 ואצא גורם, והס~ום

 שלוםתבשים

 ~ו~~~~
 י~"~ת ו~~~י~~ ~~~~ ~~"~ ~~ו~~ ~~~~יי~ ~~~ו

 ~~"~ ו~~~~ ~~ו~ ~~~ווי~ ~~~~ ~~ו~ו~~
 ~~~~~י~ת

 הגרשוני עבודת משו"תהעתקה
 ד~

 ~ב צ"א
שאלה

 קי"~
 פ"פ דפוס

 ~~י~י ~~~י~י י~י~י~~ו~י
 ~~~ו~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~"
ו~~ו~~~"

 ~~ו~ כ~
 ~~ כ~ו~~"~ ~~~ו~ ~~~ כ~~~" ~~~ו

 ~~"ות~~~~~~י~

~~~

 הזמן
 ~ין בקצרות ואפילו באריכות עמו לטייל עמדי מסכי~

 ביותר, ~לי חביבים דו"דים דברי שדבריו באשר רק פנאי,לי
 ואשנה אפנה~מרתי

 ו~רו~
 הכבוד, מפני למכ"ת ~שיב

~ 
 שאלתו

 מור"ם שכתב סמה על קיימת בתממיה ממכ"ת שכתב ממה חכם,שאלת
 צ"א (סיסמןבהגה"

 סעי~
 ונוטל", נשבע וכו" הוצאות שהוציא "מי ~")

 ~ס"ק הסמ""ע בעל רבינוופי"
 ~"ו~
 דידוע כיון היסת זו שבועה ~

 בהיסתת אליבייהו ~ם סגי משו"ה הוציא, ~מה יודע ואינודהוציא
 ~כתובות מהמשנה ומבונה מיוסד זה דין דהא למכ"ת,וקשיא
ע"ט

 ע"ב~

 שבועת זו ושבו~ה המרדכי, מדברי והוא שהוציא, הבעל
 בלשונם שכתבו ~ל לכ" קשיא ועוד היסתת שבועת ולא~משנה
 דוקא דמשמע חבירוי בר~ות הוצאות שהוציא מי ומור"ם,מהרי"ק
 ~ם הא למכ"ת, וקשיא לברר, צריך ברשות שלא אבל חבירוברשות

מש~
 דהא ברשות, שלא איירי ויטול הוציא כמה ישבע דקתני דהא

 ~ תשובה מכ"תת ע~ל הוא, ברשות שלא דהפוסקים אליבי"הבעל
 ~ם וסממשיך הנ"ל, בהספר ~עיי"ש וכו" וכו" קושיא חד דכלנ"ל

בזה"ל
~~ 

~~~
 ~ממפקיד פרק בב"מ לשאול מכ"ת שהקשה מה

 (ד~
 מ"ב

 אומר ~ וז"ל התוס" ~תבו וכו", המפקיד ~ל בתוד"הע"ב)
 ולא בשבועה לי מהימנת את לומר, יכול שאינו ~נין דהיינור"ת,
 אפילו פשעו, אם אבלהאיך,

 אי~
 דאל"כ הנפקד, ישלם לשלם מה להם

 מהכל
 שהופק~

 הכא נ~י ו~ך ותפטר,~ ותאכל אשתו תבא ב"ה אצל
 פשעה, שלא בקרטליתא אותבינהו זוזי דהנהו אמיהס~שתבעא

והא
 דקא~

 היה לא דאם משום לאו דלי~למא, לאימיה לה נימא
 הנפקד, שיפטר לשלםמה ~

 א~
 התוס"ת עכ"ל לה, כשיהיה לבנה תשלם

 משתבעא הכא נמי ו~ך ~תוס" שכתבו זה הוא מה ~כ"תוהקשה
 הנפקד, ישלם לשלם להם אין שאם ר"ת אמ"ש שקאי דמשמעא~יה,
 לא אמת ~ינו ר"ת של דין אם אבל אמיה, דאישתב~א א"שלכך

א~
 משתבעא לא למה וקשה אמיה, דאשתבעא

 א~
 חיוב אין אם

כ~
 (הפקד) על

 ~הנפקד~
 תמצא הר~תה ~ותשובתו מכ"תת עכ"ל

שם~ת

~~~~
 הנשאל כלפי השואל פני ~סדר פי על לשאול דעת בו שיש
 ונתינות וארנונית מסים בעניינא כ~נין שואל דוד, נשאולנשאל
 היסוד על ראש בבת ונזרקין אשת~בד, ~רנא ודאתא הקרן על~מים
 בביתו ועושר הון מהונו, נמחקה) א" (תיבה עשה אשר הכבשועל

 בר~ליו אשר היקום הידור בה שיש בקימה ל~ד, עומדתוצדקתו
 קשת, כס~ט~וי דברייתא נ~רא ונקט במקומו, האושרות רגלדם

 דדהבא לחמא בפת מערב העשיר חמודות, לחם לחמו יביא~רחוק
 נביט פרי, ועשה הצליח לוי מטה פרח והנה שושן, פרחפריכא
 ישלח יובל ועל לתרופה,~ ו~ליהו מאכל אילן קלא דתותאכפרצודא
 רואה עין כמלא זהירא כמלא אחר בשדי באורו שו~לחשרשיו,
 הרי שברגליו בסמוכות בו יוצא אשר דרבא קניא קניא,בהבטה
 דגנו דגם העיר, בני כרגלי ולא עין כ~לא הרואה כרגליהוא

 בחד דמ~י היכא ב~לי טולא דידהו ובטולא דידהובאפדנייהו
 אחר לשוט ותותרו לבובין יוצאין ואינן במקומן ופרנסתןשיחיא,
מונתן

 חו~
 שהולכין להו דקביע בעידנא אם כי עיר, של ~חומו

 ונראים~ הסמוכים והירידים השווקים על מנהוןמקצתן

~~~~~
 ומטלטלין דניידו ב~רקע אורות ללקט יוצא ~חד איש
 חצרות עירובי רק בעירו, ומתן משא שום לו ואיןדניידו

 מפריה ליהנות בה וגדלים יש, מקומות מ~ומות תחו~םועירובי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  טוב מטובהולשבוע
 האר~

 מ.עםק סהתעסק ~~קניוס~ ידים ר~ב.
 לישנא חק שם שם ולבו עינו נוה~, כמנהגו עולם הליכותבעלמא
 שום לו ואין אחרות, ממדינות עצמו את לפרנסד~ונא

 מ''~
 בתוך

 הלוחות על הוא חרות זאת גם ואף בקרבם, יושב הוא אשרעמו
 ~ל פטור במקום שהוא יר''ה, ממלכיות חירות לו שישחירות

 ערעוריםת ומכל וארנוניותמסים

~~~~~
 שכר פרעון ב~דר לנהוג איך ארבע~ שהן בשתיםו~ואל
 עניים ופרנסת הצדקה נתינות וסדר דמתא, וחזנא~ב"'ד

 ועוד זאת לויהת בלי ליפטור ולא לינה ופרנסת ותמחויוקופה
 הנכסים על ~רובה תמה עבודה ה~בו~ה תכביד כמה עדאחרת,
 ניידא דלא דמטל~לי במקומן שביתה וקונין בהן מתעסקיןשאין

 בהן ומוסגל בה והפוך בה הפוך מנהון דטב בעיסקאוהפיכא
 ה" כידבפרקמ~יא

 הטוב~
 ד'מיס, במתן ~יות הראוי מן עליו

 כסף ו~ל תכשיטין כגון נכסים ~ותםאמנם
 תשמישין וכלי וזה~

 כ"~, זיז זזין ואין וקיימא קוו רק בפרקמטיא בה מתע~קשאינו
 שאיןכאבן

~ 
 לו שיש מה ובפרט הנכםיס, מאותן יתן כמה הופכין,

 ~~י' א~ד וכל גברא וחובות באשראי העמים בין ומפורדמפוזר
 אתא ספקבעי

 ~ספק~
 מסים בנתינות יתנהג ואיך אתא, לא

 באלות וכיוצא הללו בדבריםוארנוניות

~~~~~
 הדר כתב כתוב נממצא שלא ניכר, וסדרו ~ראשומטרין
 ~דעא מוסירות קולמוס במסירת הנמסרין ~ילין~הדורי

 אסופות, מבעלי מסמורת בו קבעו אשר ק~ועה תקנה שום אורבא
 דבר חצי או דבר עמא מה וחזי העיר, חבר עם ראשיבהאסף
 היטב מבואר כאשר וס~יר גמיר ודבר, מנהיג ע""י ניכרשרשומו

בתור~
 ומסים לגולגולת אומר ~הו חכם ש~לת בטופס

 בה~ות ~ ה~לשון בזה הכותבות יד בהשיג ~לי ו~רכו עלי דמיוהאומר וארנוניו~
 למילתא ד~כוין יאה אמרי כהדא להאריך אנכי דברים אישלא

 תלמיד שאילת בכדי בקצרה אמנם להע~יד, תילם על המענהבשורת
 אית יצ""ו בקהל.יסו פה שבתי אבקש אותו ממאתו שאלתי ואחתלרב,

 שום עם פה לי אין ומתן משא ודבר יושב, אנכי עממי בתוךמושבת"
 פה הקהלה צורכי והנה ב~השי''תת ל~ממי יבא מממרחק רקבני~~דם
 וממטילין כ~בד, במ~א עלי מכבידים הנ''ל ק'"ק ואנשי מרוביםהמה
 למשועבדים הן הזה, העם משא כל עלי לתת הצבור צרכי כלעלי
 שנה נשגבה אשר והשרים יר"ה ה~לך למס הן עניים, ~רנסתוהן

 יר""הת ~המלך קיומים ~שגות לצורךדאשתקיד

~~~~
 מכל חפשי שאני יר"ה ~ה~לך ו~תום כ.וב ~לי שיש אף

 ~עולם,הנתינות
 מן ~מי את להפריש רוצה איני ממ''~

 הנה עד וכו"~ מצוה עליך באומרם ~לי מ~בידים אמנםהצבור'
 ועתה יצ"'ו, קהלתינו אנשי מכל הערך של לשליש קרוב עלי ~רכיהיה
 מנהג ~ום פה ~ם ואין ערכי, על להוםיף מבקשים תואנההם

קבו~
 ומיוסד

~'"~ 
 הכל רק ~עיר, בחבר נעשה שיהא .ורה דין

 לכךת הצריכה שעההוראת

~~~~

 לגבו. ומה איך וד"ת דין פי על יצ''ו ו~~י מורי אדוני יורנו~
 קרוב פה י~ אשר הנפשות, ~י או ה~מון לפי הכל,את

 אותו נר''ו מ"'ו יורני וכאשר עליהם,~ ה' יוסף יצ""ו ב''ב מאות~ני
 השואלת לשון ~~ן עד ~יים,אשמור

 תשובה ~ורות כולל אי~ור יש ראשונה השקפה לפית~~~~
 לרבים תשובה להורות לא אם מד~תו, ה~ואל~ליחיד

 להם ולהורות דאורייתא פקודי לפקידה מפקידה תפקידםשמבקשים
 או שלום, נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה בה, ילכו אשרהדרך

ש~וסק
 בפר~

 הטענות וקבלו מי עם הדין בבעלים, שאלה השואל
 ואחד ~זה מקצה אחד עבריהם, משני כתובים ~בור וט'ענותיחיד
 למידין זה כגון מי, עם הדין עומק על לע~וד ורוצים מזהתמקצה
 יבואו ה~ם שכל ב~ה, המחזיק ~לכלי המ~עת תשובה וגדולהומשיבין

 ואין למדין אחד מצד ומופנה ושואל היחיד אבל לשלום, מקומם~ל
 י''ז) (סימן ח''מ בש"ע כמבוארמשיבין,

 ~סעי~
 ה'~ת

~~~~~
 זה דין

 נוב~
 ה~דר'ש בית מכותלי הבית ~פתן מתחת

 תקנת שהיא מו~ינא מהר''י בשס המרדכי דבריפרושים
 קדמאי תשובות בעלי נמשכו ו~חריהן האר~, ~דולי מקוםהקהילות
 (סימן מהרא''י ובכתבי קע''ט), (וסימן הנ''ל בסימן הריב''שובתראי
 וסימןס''ב

 ס"~~
 ו~הר""ד

 כ''~
 על והפריז ה') חדר ~"ו (בבית

 (מ') סימן פדוא'ה והר'"מ שמה, ובאת תדרשו לשכנו מאד,המדה

~פ"~
 (סימן והרשד"ם

 קנ""~
 מוסיף איסור שיש ובייחוד ד'), בחלק

 נ"'ב ~דף בכתובות ~דאיתא הדיינים עורכי בכללהוא
 ע"ב~

 קריביה
 יומא, כל רפואה צריכה דהוה אבא איתת ~ו הוה יוחנןדר'
 אמר לרופא, מידי ליה קוצו איזילו ~ו אמר יוחנן דר" לקמיהאתו
 סבר מאי מעיקרא הדייניןת ~עורכי עצמינו עשינו יוחנןר'

 תת~לם, לא ומבשרך סבר מ~יקרא סבר,מאי ולבסו~
 ולבסו~

 אדם סבר
 חשוב, אדם עצמו את ~שות אדם לכל מותר זה ובדבר שאניתחשוב
 תענית במסכת מצינו וכה''ג הדיינים, עור~י בכלל יהא שלאבכדי
 לאדם עצמו את לעשות אדם לכל רשאי ד~חמיר ע"'ב) יו"'ד(דף
 יוהראת ~שום בזה ו~ין ~וב וזכורחשוב

 מ''~
 ידי משכתי לא

 בה אין אשר זו, בשאלה ~מו ~~ון במד~ר קס''ת רובה~יות
 א~יכם בין שממוע משום אי ני~וש, דלמאי דאיסורא, דרראמשוס
 שניהם, טענותלשמוע

 ה~
 כפירה או תביעה או טענה כאן אין

 וכתובות, פסוקות הלכות לידע שו~ל של בשן יוצא הוא כיוהודאה,
 .ליא דבמנהגא ד~יר וחזנא הרב ~שכר בפרעון להתנהג איךכגון
מילתא

 ~ומשפ~
 מת~שיטים מס בנתינת ל~וג איך וכן לכולם, אחד

 דגברא קרקפתא על ממו~ל וכ~מה עיסקא, בהו ~ביד דלא וזהבוכםף
 מממרחק רק בעירו ונותן נושא שאינו ממי וגם מאשראי, ~ליתןכמה
יבא

 וא~ לח~ו~
 וארנוניות, ה~מסים מ~ל הממלך ~פטרו ממי דין גבי

 עשויין ואין מטה ולא מעלה לא שיעור להם ~ין הדברים אלובכל
 הדיין אצל דבריו שי~עיס בשש צריך דין ולית ~ברייתן,~שתנות
 בהטייה ברך להיות ~בב"'ד המופלא אבי תלפני טעמו ~תבשנותו
 מזדקר גדי עין כרם הכרמים במשא'ול הוא כי ש~אל אוימין
 נ~תקע זה דבר בו, בוקעים ורבים ראשבבת

 ו~
 דרך כי נאמר

 הדעת שבילי מהלך נעלה ובמסילה ~רון, בי. ב~מעלו. לעוליןקרובה
 המה כקצב דדינא לעומקא נחית חד חד היחיד שביל הרביםשביל
 ממיסבות~~

 האר~
 בשו"ת לדוגמא ו~ליהו ו~~ן, לכאן נוטה ואינו

 ונ''ד י''ז ~בסימןרמ''א
 וקי""ב~

 כי אף ~ קי"ב) ~בסימן שס וז''ל
 קודם אחד טענת לשממוע לדיין ואסור אחיכם בין ~~ועסאממר
 כאן שאני מ''מ תשא, לא בכלל הוא והרי חביר~ו טענתשישמע
 אשר נחלות ~~יני רק לח~יר~ו איש שבין בטענה תלוי זה איןכי

 הדיין שצריך עד טענה בענין בזה חילוק ואין ובאים,~משמשים
 כי ועודלשומען~

~~ ~ 
 מקום לו כמראה רק פסק דרך דבריו יהיו

 בינו אחרים חלוקים יהיו לא אס בדינו לזכות יוכל לא זה מצד~שר
 ~שתו יורשילבין

 ר~
 בעיני הגלוי הספק

 כ~
 ~ורות מחויב אני ובזה

 אבוא התנצלותי ואחר לאומים, יקבוהו אשר בר ממנו למנוע ולאלו
 דינו~~ר

 א~
 ~ר~ה רצונו להפיק ~"'מ הוא פ~וט כי

 שהדי~
 עמו,

עכ''לי



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~~~~ ~ 

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

 דבדיני באורייתא דרמיזא ~ומר שרוצה ~שובה בא
 קי"ב), (בסימן ר~"א כדברי ומשיבין שו~~יןנחלות

 ~חלק י~קב שבות בשו"ת וז"ל ~צת מסיי~ דהמקראומהטעם
 ~שיתי ובספרי ~ כתב הנ"ל רמ"א דברי ~ש~הביא אחר ס"ד),(סימן א"~

 כ"ז ~במדבר שנאמר קצת, מסיי~ דהמקרא ובררתי לדבריוסמוכות

א'~ד"~
 צ~~ד בנות ותקרבנה

 וג~
 נזכר ולא וגו', אחוזה לנו תנה

 וא~פ"כ נגדס, ט~נו אביהםש~חי
 והזקנים ואהרן משה שמ~

 הדין ~ם ~סוקדבריהס
 ע''~

 תמי' תרי והנה ~כ"לת שאלתם,
 הלא חדא, אינשי, דכירי ~דכר תמיהות ותרי קרא, מהאיתמהתי
 דבר מלא ומקרא רבן בית ידי~ות שיודעים רבן בית שלתינוקות
 הנשיאים ולפני הכהן א~זר ו~ני משה לפני ות~מודנההכתוב,
 משמ~ א"כ לאמר, מו~ד אהל פתח ה~דהוכל

 דבמ~מד ~דיא
 אליעזר לר' פשיטא ~"'ה, רבינו משה ~ס צלפחד בנות דברו העדהכל

 קי"ט דף ~ב"בדא~ר
 ~"'ב~

 ו~מדו י~ד יושבין היו המדרש בבית
 דאמר י~שיה לרבי אפילו אלא מידי, קשה לא בודאי כולן,ל~ני
 בני הוה הא ודרשהו, המקראסרם

 יום~
 העדה, בכלל הבאים בתוך

 שאפילו להוכיח שרוצה ממה ו~כ"ש יחדת דינים הבעלי כל היווא""כ
 שהרי אינו ודאי זה צ~חד, מבנות אחד, לצדמשיבין

 מש~
 רבינו

~
 הקריב

 ה'ת לפני משפטן א~

~~~

 נכונים המה בתשובה רמ"א שדברי במקומי, אני ~דיין מ"'מ
 (דבות) למוצאיוי~ריס

 ~ד~ות~
 דדיני הואיל כעיקר, וטעם

 ואיתבר קולטתן והתיבה נכנסו מאליהם ובאים ממשמשיםנחלות
 בנ"ד ה""ה וא"כ כתיב, אחיכס בין שמוע מכח דדינא חצבאחצובא
 בהווייתן שהן מכמות הדברים ~נות יכוליס אינם מסים,~נייני
 דדיינא ~לבונא משום וגם להדיין~ דבריהן שיטעימו למי~שוליכא
 לא מסיס דבדיני דבריהם, ~תור שיצטרכו לחושאין

 חיישינ~
 שיבא

 הרבה לגוונין המתה~ך והזמה במיפך שאינן דינא, דבי זילותאלידי
 אדם~ לבני זלותככרום

~~~~~
 ד~ושה מ"ד) (בסימן הג~וני ~בודת ~~און מ~ינו

 למדין דאין אחד, צד דבר לשואל שהשיב לדבריוםניגוריא
 גדשו ביוס ובו רבא, בקבא המחמיריס לכייל שרוצים הכלליסמן

המדות
 ש~

 ואין מחתינהו, מחתא בחדא וכולו ענין בשום להשיב
משגי~ין

 בכ~
 באחד הוא אם אחד, ~ד ~ל ~כרי~ עיקר ~ל מאזנים

 אבל הדיינין, כני וי~מודו יקרובו למשפט יחד רק ישיבנומי
 אין דאפשר ובמקום הדיין, ~יני ראות לפי והכל התיומותנחלקו באמ~

מניחין
 ואי~

 לב~ליה, אבידה להשיב מ~וה ואדרבה אותו ממזחי~ין

כס~
 בשם קנ"ד) (סימן בטחו"'מ ו~יין לב~ליו~ ישיב

 ~כ~לת ~"ש היא אבידה דהשבת ~רחיק לשמעון לומרומצוה וז"ל~ הרא~
 (םימן מהרמ'"אובתשובות

 י"ז~
 צריך שהדיין הרי ~ בזה"ל כתב

 שיהא א''כ, בדרך ~תוב ואסור וחשד מום מכל מנוקהלהיות
 וכו', ע"שנחשד

 ממתחי~
 מוכיח סופו ממ"מ ~חמיר, ממשמע דבריו

 נ"ז) (בסי~מן וכן ~שיבת יכול פשוט דין שהוא דבדבר תחילתועל
 תשובה ~ורות תשובה של פתוח ופתח לדבריו סני~וריאע~ה
 עבוה"ג בספר הוא וכן עלות עיין הצורך מן שהוא במקוסליחיד
 מ"ד)(סימן

 ~קכ"ד~
 הנוג~ים בדבריס להשיב מאד הקיל

 השיבו ו~ילה סיבה איזה שמצאו שהיכא ראיתי כאשר אמנסוז'"ל~ ~תומי~
 שהדבר מ~אתי עילה אני שגם ובהיות הרמתים,תשובה

 ~ד סדיא אבי רי~א מזיגנא לא אמרתי ~"כ קטנים,~יתומים נוג~
 ש~ש~ הרי ~כ"לת בזכותייהו,מה~יכנא

 למצוא לדבריו סניגוריא
 למדין דמצוה, דררא בו שיש דבר להשיב ~שובה לב~לימקום

 בדברומשיבין
 שי~

 וכל נו~ם דרכי ודר~יה שלום דרכי משום בו
 ב' (בחלק מטראנ'י מהר"ם להיתר צידד וכן שלוסתנתיבותיה

 שיהא ~ד ~שיב מהראוי היה לא כי וגם וז"ל~ י"ב) דףכ"'א סי~
 ~ס בתשובותיו, הריב""ש שכתב ט~מא מתרי הכתות משנינדרש
 חוששים ואינם להשיב רחוק, כשהמקום המוריס נהגו זהכל

 מפני התשובה, תםתר ~םלכבודם
 חילו~

 נזהרים וגם ה~ענות,

בדבריה~
 ש~יקר וכ''ש הדיינים, כ~ורכי יהיו ו~לא לשקר, ילמדו שלא

 ואין שביניהם יד וכתיבת שטרות טופסי ~ל בנויות הט~ותורוב
 ע"ש~ עכ"'ל שם, שנכתב כמו נוסחאותיהם את שיחליפוחשש

~~~~~~
 ~שולם מוהר''ר מהגאון תשובה בכתיבת~יד מצאתי מזו
 ~שיב שלום ~ וז"ל ~"ק של"ט בשנת בקראקא אב""דשהיה

 שאינך ניכר כתבך כותלי שמתוך אלולילשואלו,
 חפ~

 לדון
 מי ע~

 ידי לצא~ רק כוונתך ואין תפיסה לו שיש ממכ"ת ואדרבאשכנגדך,
 למכ""ת ~שיב נת~וררתי ובכןשמים,

 דכה"~
 שיש מהרא"י מודה

 עריכת בכה""ג שייך דאין מאחר ממונות, בדיני אף הכבוד מפני~להשיב
 הוא לפ"ז עכ"לת לשקר, ילמדו מתוכם שמא משום ולאהדיינים
 והס~ ~ ~אלתו בנוםח השואל דכתב דידן ב~נין הט~ם והואהדין

א~
 נתינות מכל חפשי שאני יר"ה מהמלך וחתוס כתוב ~לי שיש
 וא"כ ~כ"ל~ ה~בור, מן ~מי את להפריש רוצה איני מ"מ~בעולם,
 ולא שמיס ידי לצאת רק כוונתו דכל מד~ת, השואל דלדעתחזיתי'
 כתב כן על ויתר דינאת דבי ~ילותא או ~קר ילמוד שמאחיישינן
 (סימן מהרי"לבתשובת

 ע"ד~
 מנשיס וז''ל~

 ב~ו~
 אנת תבורך

 לי היה לא ומדינא דבריך אלי ה~תרת זה מה לאה, מרתהיקרה
 אביך כבוד מפני לך, נפשי ~גמה אלא לדיינין, אם כי לךלהשיב
 אוהבך ואת ואשיבך מדותי ~ל אעבור ~רבנן, צורבא הואאשר
 באגרתי מפורש תשובה יש דבריכם לכל ~י צורך, אין כי אףעמך,

 מ"מ בה, להמדקדקהראשונה
 אפ~

 תהי פן ממנה גמור וזיל
 משום ~פורש הרי ~כ''ל~ בעיסיך,חכם

 אהב~
 ממרבסן צורבא כבוד

 דהתחברו בנ''ד ומכ"ש ~צמו, דבר לבעל להשיב נתונההרשות
 ידובקות יחדיו הטעמיםכל

~~~
 מב"ב ראיה ומביא אחד, לצד להשיבדאסור ~ קט"ו) (דף וינציאה דפוס שבע באר בתשובת דאיתא

 (ד~
 ע"א) קמ"ט

 לאינשי ט~נתא מגמרי קא אמר רבא, איקפד גיורא, איסורגבי
 איזה ~שוט גט בסוף וכן לי,ומפסדי

 עצה המשיא זה ערום רש~
 ממ"מ ע"ש,וכו'

 ל~
 וברי נ~למות ט~נות מגלה הוי דהתם דמיא,

 דבריו מתוך שכנגדו, ~צד ניכר בהיזקהיזיקא
 הו~

 מה כדת
 כעורכי ממש והוא עצה כשמשיא מ~שה בדבורו ועבידלעשות,ת
 לשונו דשולחהדיינים,

 בח~
 בהודעה דר~ה בנ"ד משא"כ לשונו, שחוט

 בו שאין מס, בגביות יתנהגו ואיך ש~ה והוראת ה~בר~ל
 חש~

 שמא
 ומנהג אופיא ל~מוד רצונם כי לשקרילמדו

 הקה~
 וגם שהיא כמות

 בהאין
 משו~

 ד~ליו דינא, דבי זילו.א
 להוסי~ ~אין~

 לגרוע ואין
 ד" ע'"ג ולנוח בר""ה לפוש בעמוד אלא החוזר, ב~מודואינו

 אמו~
 של

 זו כגון ביניהם, מישרים לשפוט דכדכד בשבטא והואהלכה
 שהעולם דברים שלשה משום בזה ויש ~חק, ולא ~רב ~~םשומ~ין

 והשלוםת והאמת הדין ~ל עליהם~ומד

 לבי ויפתח ונעלם גלוי משגיאות יצילני ה' הלום, עדבאתי~~ת~
 לנדון הדין ~ומק נ~תינן וכד או~י ~ל כפתחובתורתו

 נתק~ואח"כ
 ע"א) נ"ה (דף ב"ב במם' ~ר~וכה גמרא הכה לדבר

 מתא, דאצי~יה מילי והני מתא, מסייע פרדכת אשי רב ~מרוז"ל~
 ב~ל אדם ~ פרדכת ופרשב''ם היאת דשמיא סי~תא אנדיסקי~בל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ ~~~  ומדרך ומלמודמממלאכה

 אר~
 כלל~ עולם ~ל בישובו עוסק ואינו

 בעיר~ ריוח עושה שאינו וא~"פ המלך בעול חייב הוא מתא,מסייע
 הצ~לוהו והם לבדו לו תובעים היו המלך עבדי מתא,דא~ילתיה
 כך ו~תוך ממון, לו שאין עליו שאמרו ב~ענותס במשאווהקלו
 רגיל שהמלך כגון יותר, עולן והכביד ש~ן המסנתרבה

 עד ד~תם אומד כפי אחד לכל ~לתבוע ובאו לשנה, קצוב מסמכולן ליק~

שיע~
 מדאי יותר לזה ~ואלין והיו הק~וב, מס ל~שבון ~יבויים

 אבל השארת מן י~בו מזה שפחתו ומה ופטרוהו, הפצוהווהם
 איש מכל ובית בית מכל לגבות שר~ילין מלך של ממוניןאנדיסקי,
 עדואיש

 שיע~
 רצו לא או לזה ושכחוהו הקצוב, למס החשבון

 ממון לו שאין היו סבורין ב~ל אדם שהוא בשביל כלום לולשאול
 שהיה כדי הממס עליהם שהכביד ~ע"'פ השאר, מכל ה~ס כלוגבו
 הרשב''ם~ עכ"ל לות שמ~לו הוא דשמיא דםייעתא פטור ליתן, לזהלו

 וב~פוס ק'"פת ~אות בתרא הגוזל פרק במרדכי להדיאומשמ~
 נ' דףקראקא

 ע'"ב~

 היה מתחילה אם ואף פיבר"ם, בשאלת ~ בזה"ל
 פי על מס ~טילהמנהג

 המל~
 מס להטיל שינה מע~מו ועכשיו

 או ~לפייס רשאין השאר ואין עילייה', דרחמי משמייהובפירוד,
 מאתיה דא~ילוה לפרדכת דד~י לקדמותו, הדבר להחזירלהשחיד
 אפילו מחייב ולא היא, דשמיא סייעתא ~נדיסקי אבל שם,דמ~יק

 מד~ת, ~לו מ~לו או שכחוהו המלך ושלוחי הואיל אלמאלסייעתא,
 דאף ונראה פ~ורת לו הראוי כשיעור העיר בני ~ל שהכבידא~'"פ
 דינו בעי~ומרוויח ~ כתוב ויני~יא ~ובדפוס כן דינס לעצמו לארונית ונותן דנו~אבעשיר

 כ~~
 להן שמחלו שותפין ~ בתוספתא דתניא והיינו

 מחלנו, ~לוני משום אמר ואם לאמצע, מחול ~מחלו, מהמוכסין
 ופרדכת דברי~ו, בלא מחלו שמאליהן כיון פירוש לו, מחלו שמחלומה

דנק~
 ממון לו שאין שיודעין לפי לו למ~ול הוו ~מילתא אורחא

 למה העשיר כיהרבה,
 ימח~

 דאפילו לפניך, שלך הרי ~"לת לו,
 משמייהו פ~רוהו באנדיסקי הואיל ב~יר לעצמו מרוויח אפילובעשיר

 ~~ורת עלייהו,רחמי

~"~~
 דאם וס"ל בחדא פליג דמהרי"ק

 מרווי~
 חייב הוא ב~יר

 הש"ס שהעתיק לאחר ק~ד) (בשורש לשונוכמשמעות
 ~דיא משמע בזה"ל~ מהרי"ק כתב הנ"ל, הרשב"ם ופירושבפרדכת
 ~~מא אפ"ה ב~ענותס, הקהל והצילו תובעין היו לבדו שלואע''ג
 ~תא מסייע הוה לא עולם הכביד לא הא כך, מ.וך עולםדהכביד
 בעיר, ריווח עושה שאינו כיון וזהב, כסף אוצרות לו היו ואפילו~לל
 שהוא אלא ממון, לו יהא שלא משמע לא דפרדכת דלישנא פש~אדהא
 עושה שאינו כן, לאחר ~ירוש וכן כו" ב~לאדם

 ריוו~
 דמשמע בעיר,

 הקהל בעול חייב הל""ל דא~כ מרוויח, שאינו אלא לו ישדממון
 דב~ין מהרי"ק מודה הא מ""מ עכ"לת ממון שום לו שאיןואע"ג
מרווי~

 דעושה דהא ועוד פ~ורת
 ריוו~

 באצילוה היינו חייב בעיר
 דאף מ~מע פטרוהו המלך אם אבלמתא,

 דמרווי~
 פ~ור הוא בעיר

 עלי~ו, רחמי דשמייהו אלא טעמא הוא דמידי המרדכי,כדעת
 פרדכת דקמל"ן והא פ~ורת נמי בעיר ד~רוויח אף ה~~ם והואה"ה
 דאם ברישא רבותא ואשמעינן מרוויח, ~אינו ב~ל אדם דוקאמשמע
 ~א"כ חייב, א~~כ בעיר מרוויח שאינו אף מתאא~ילוהו
 ~ליהת ר~מי דשמייהו הוא, פ~ור בעיר שמרוויח א~'פבאנדיסקי

~~
 וזהב כסף או~רות לו יש ~ואפילו ~~רוהו דהמלך בנ"ד
 ~לו ~פחתו מה אפילו ב~יר ונותןונושא

 הכבי~
 ~אחרים, עול

~~
 דסייעתא ~ד~~~ור הוא ומהרי"ק והרשב~ם המרדכי דעת

 דבאנדיםקא שס"ד) (סיממן ממהרשד"ם להדיא נמצא~י וכן היאתדשמייא
 שבעולם, וזהב כסף כל לו יש אפילו ומרוויח, בעיר ונותן שנו~אאע"פ
 וארנוניות, מסים מכל פ~ור מ"מ העיר, בני על הכבידואפילו
 ז""ל הטור דעת שכן בעיני נר~ה וכן ~ וז""ל המלך, שפטרוהודכיון
 שום לו ואין ב~ל שהוא באדם קס"ג), (סימן בח'"מ וז""לשכתב
 א~"פ פ~ור, המס ~ובה פ~רוהו מעצ~ו אם אב~ל עד וכו',מו"מ
 (שורש מהרי""ק כתב וכן וכו', העיר בני שאר על חלקושהוטל
 עושה שאינו "כיון טעמא כתב ז"ל מהרי"ק הרי וכ"ת, עד וכו"קפ''ד)
 שהרי עד וכו', חייב בעיר ריווח עושה שאם משמע בעיר",ריווח
הטור

~ 
 למה דאל""ה הוא צריכא לא שמילתא וכו', זה כתב

 ואינו הוא דשמיא סייעתא אמרינן פרדכת דוקא משמעפרד~ת, נק~
 משום חייב, הכי ובין הכי בין בעיר דמרוויח בגברא הא כלום,פורע
 דהא איריא לאהא

 דנק~
 לרבותא פרדכת

 נקי~
 לסייע חייב דאפ"ה

 לסייע אפ~ו מיחייב ולא ה~וא דשמיא סייעתא אנדיסקא אבל~תא,
 אע""פ מד~תם מחלו או שכ~והו מלך של ששלו~ו הואילמתא,
 בעשיר דאף ונראה פ~ורת לו, הראוי כשיעור העיר בני עלשהכביד
 אומר אני ומ"מ עד וכו', כן דינו ל~~מו ו~רוויח ~עיר ונותןבנושא
 רווח עושה שאם דמשמע עושה, שאינו דאמר מהרי""ק לדעתדאפי'
 היה שלא המדינה בני פ~רו~ו ~עמא האי דמשום ~עמא והיינוחייב,
נושא

 ונות~
 בהנחה אפ~ו המס גובי כשפ~רוהו אבל כלו~, בעיר

 בתשובת נראה וכן כנ"ל, דפ~ור נמי ה~י אין ומרוויח אמודדהוה
 מדברי מש~ע וכן קס~ג) (~~ימן הב"י הביאוהרשב"א

 מהרשד""ם וסיים מהרשד"ם~ ~"ל מיירי אדם בני דבסתסדפשי~א הר"~

בסו~
 פ~ור, אפ"ה המלך פ~רוהו בקשתו ע~י ואפילו ~ התשובה

 יריכו יוצאי וכל שהרופא עד כו' הנ"ל הדברים וכלל שם~וז'"ל
 אומר אני זה ודין המלך, שפטרוס מס מכלפ~ורים

 אפילו מע~מו, לו פט~והו שהמלך ~י שהיה ובין בקשהע"י שפ~רו~ בי~
 עכ"לת באנדיסקא, פ~ור נמיבעיר מרווי~

~~~~
 (סימן הריבות דברי מדעת לאפוקי

 קל"~~
 שהעתיק דלא~ר

 מרוויח ~אינו שהאיש לך הרי וז"ל~ כתב הרמב"םל~~ון
 לו תובעין אלא מס, פורע אינו רב ממון לו יהיה אפילובממונו
 ליה שהוה מה העול הקהל על והכבידו הצילוהו והקהל המלך~בדי
 ה~ילוהו, שהם אע"פ העול, הקהל על הכבידו לא אס אבל~פרוע,
 הקהל ~ל העול שהכבידו אפילו ה~ילוהו לא הם אםאו

~ 
 מסייע

 ~רי"'ק שכתב כ~ו רב מומון לו יהיה אפילו מרוויח שאינו כיוןמ~א,
 כלל משמע לא דפרדכת דלישנא ~לי פשיטא ~ וז"ל קכ''ד)(שורש
 שאינו כן, לא~ר פירש וכן בטל, אדם שהוא אלא ממון לו ~יהשלא
 סמרוויח, שאינו אלא שם לו יש דממון ד~שמע בעיר ריווחעו~ה
 הרי ממון~ שם לו שאין אע"ג הקהל בעול חייב לו~ר לו היהדאל"כ
 בו, ומרוויחין עמו ומו~אין שנותנין ~מון ~ל אלא מו~ל ה~ס שאיןלך
 וז"ל זרוע אור בשם שמ"ב) (בסי~ן ישרא' מוהר''ר כתבוכן

 והשתא אחר, במקוס והרוויח מעלמא בא היתום ואס ~בתשובה
 ~"ו כותי, ~ום בר~ית מ~וה ואינו בביתך לדורבא

 ששו~
 אדם

 יתום שאינו אדם ואפילו במסים אותויחייב
 פשו~ כה"~

 דברי ~כ"ל
 תורת זאתהריב''לת

 העו~
 מילתא, תליא דבמרוויח ודבריו מדברינו

 ממתא, אצילוה לא ואפילו ~אנדיסקא אפילו חייב ~עיר מרוויחדאם
ובאינו

 מרווי~
 מתאת א~ילוה אפ~ו פטור בעיר

~~~~~~
 נראה הדין ל~ומק נחתינן כד דודאי מוכרחים, אינם

ב~לי~
 בעיר, ~רוויח שאינו אף חייב מתא דבא~י~וה

 במרדכי, הוא מפורש כאשר בעיר, ~רוויח אפילו ~~ורוב~נדיסקא



~ ~ ~ ~
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 ג~וא~
 ומפרש ~דיבור מרחיב שס''ד) (בסימן מהרשד"ם בתשובת

 חייב מרוויח אינו ~פילו מתא דב~צי~יה כדעתיה, מהרי''קדברי
 והולך סובב שהכל תקועה ויתד פטור, מרוויח אפילוובאנדיםקא

 אפ~ו חייב הוא אז מי~א תליא מתא דבאצילוה פסוקה,הלכה
 משא"כ בעיר, ~רוויחאינו

 א~ילתי~ ב~
 אנדיסקא ע"י רק מתא

 "פרדכתא'' בש"ס דנקט והא פעור, נמי בעיר ממונו מרוווחאפילו
 דמילתאאור~א

 נקי~
 ~יטבת באר הנ"ל בדברי מבואר כאשר

~~~
 שפוסק מ''ה) (סימן בתרא הגוזל ~רק של~ה ~ל בים איתא

 מבסי אחד ~טור יכול דה~לך הראשונים, כדבריוכמהר"ם
 לא וז''ל~ דכתב הסדר, לשנותמדינתו

 נרא~
 כדבריו אלא לי,

 שהתם שחילק ומה ואסטרטוגי, מאבולי ראיה שהביאהראשונים
 הלא למה, ידענו לא מסיי~ין, שהיו אלא שותפיןהיו

 חבירו, לדעת שלא חולק אינו שותף שכתב ומה ממונם, לפי נתנוג"כ
 פסידא במקוםהלא

 חו~

 הוא הרי עוד ולא איכא, פסידא והכא
 כאן ואין דינא, דמלכותא ודינא חולקו המלך אלא חולקאינו

גזי~
 אחרת מתשובה ו~ס עמהסת המס בסך נתפשר לא עדיין שהרי

 ~שמעדל~מן
 דל~

 ביד שיש דבריו כתחילת אלא זה, חילוק ס''ל
 בידו יש דמלך משמע לפ"ז עכ~ת הסדר, ~נותהמלך

 פלוני לו~
 ו~לונייתן

~ 
 דינאת דמלכותא דיסא כי יתן

~~~
 סעיף קס''ג ~בסימן בהגהותיו מהרמ''א משמע

 ו'~

 ד~סק
 בקשתו ידי על בא אם במםים, חלקו השר לו שמחל מי ~סתם

 וי''א לבד, שלו הוא הרי מעצמו פטרו ואם חלקו, לקהל ליתןצריך
 או מהן אחד לפטור השר ביד כח אין השר עם שנתפשרושקודם
 או אחרים על ולהכביד אחד ~ללהקל

 להפריד~
 אבל ממזה, זה

 בקשתו ע"י אפילו ח~ו לאחד כך א~ר ומחל השר עם נת~שרוכבר א~
 פוסקי מכל הוסכם וכבר עכ''לת ~קהל, ליתן ~ריך ואין שלוהוא
 דעה הביאו ואח"כ ראשונה דעה הפוםקיס שמביאים היכאהלכות
 בתשובת האריך וכאשר ראשונה, כדעה ה~ה י''א בשםאחרת
 (שורשמהרי"ק

 י"ח~
 ובתשובת

 הלוי מהר~
~~ 

 ~'ו) (סימן חו"מ
 חלק מהרי"ט ובת~בת ~"ז) (~ימן מפאנו מהרמ''ע הרבוהביאס

א~
 בח"מ כ"ה) (סימן הגדולה בכנסת הרב והקשה א'), (סימן
 הזכיר שלא ז''ל ממורי ותמהני ~ כ''ד) (אות ~טורבהגהתו
 דלאו שסובר ונראה ע"ב, ע"ב בדף זכרונות ובעל ז"ללמהרי"ק
 שאומר מי יש כתב אפילו אלא בםתם הראשונה סברא כשכותבדוקא
 (סימן א"ח בטור שכתב כמו וליתא הראשונה, כסבראנקטינן
 מדברי נראה וכן ה~ור, בהגהות ג') שיטה ~'א רי"ט דףשט"ו

 עכ''לת הנ"ל סימן מפאנוהרמ"ע

~~~~
 עיקרת ראשון לשון ותופסין הראשונה כדעה לפסוק דראוי
 המוזכר הראשונה כדיעה דידן בנדון דהלכה מעתהאמור

 שפטרו בין חילוק ואין פטור, הוא בקשתו בלי השר פטרו דאסבש~,
 בתשובתו הר~ד"ם כתב מזו וגדולה הפשרת ~חר או הפשרקודם
 דברים באריכות והעריך שהעמיס אחר שס"ד) (סימן ח"מעל
 מ~ל פ~ורים יריכו יוצאי וכל שהרופא ~נלע"ד הדבר כלל ~ וז''לכתב
 בקשתו ע"י שפ~רוהו בין אומר אני זה ודין וכו', שפטרוםהמס
 עכ"לת ~כתבתי, הטעם מן פטורים בעצמו, המלך ידי ~ל שהיה ביןאו

 וכן בקשתות ~"י שנעשה אע"פ באנדיסקים פוטר דהרשד"ס~~~
 הזוחלין על נו~פין רבו כמו רבו תשובות, חבילות עודיש

~י~
 ~די

 טי~
 ומ~פט בצדק מעיין דכל בשו"~, מטייפין ועינייהו

 בשם יוסף ני~וקי ~סק וכן ~נדיסקאת דהוי ל~ו~רו בנ"דמישרים

 מ~ון אנדיסקא, ~ ~און האירב
 דיסק~

 ~ב''ק
 ד~

 קי"ב
 ע"ב~

 כלו~ר
 החותם המלך לו שעשה ודוקא חורין, בן שיהיה המלךחותם
 אבל העיר, כלל על המס שקבע קודם או תביעתו שעשהקודם
 מחלקו נפטר אינו פטרו, העיר בני כלל על המס שהטיל אחראם
 ונושא וזהב כסף אוצרות לו יש אם ואף עליו, החיוב ~לשכבר
 על מכביד בודאי הוא ואפילו פ~ור, הוא בעירו אפילוונותן

 מבואר כאשר הקהל, על כלל מכביד הוא אם בס~ק מכ"שהאחרים

באריכו~
 וכמה כמה יש וכן כנ"ל~ שס''ד) (סימן הרשד"ם ב~שובת
 ~להשתרע~ המצע קצר אך הזה בנדוןתשובות

~~~~
 (לי) היה זה כל עם

 ~מן~
 מ''מ להלכה' כן ל~סוק הראוי

מסתפינא
 ~סו~

 בני עלי יליזו שלא למעשה, להלכה כן
 הד~ת, אומד על מרובה הפסד יהא שלא באומרסהמדינה

 ו~
 מי

 ~י~ורין ושטר חירויות לו ישתדל בעירו או במדינה תקיףשיהיה
 בליוט אלו הדור פני ואס עשהו, כבר אשר המלך ~חר יבאוממי
 וכבש קרנות על דמים ומתן המסים נתינות תרמיית ~מאן כן,יעשו
 היא זו כי הבנין, נופל היסוד ומהריסות עי"כ, נהרס אשרויסוד
 מדעת מוקצה להיות בהן ~מוד יכולין ה~בור רוב שאין~זירה
 תקנות על חכמים שקדו דכבר עלויה, לוםיף דלא הבו כיחכמיס,
 ~חמיר ראוי ה~ללוובדברים וז"ל~ כ''ט) (סימן קנין בספר מיימוניות בתשובת ועייןישראל~

 א~
 ראייה בלא

~ 
 היה שאם הש''ס

 תקלה לידי באים היו פעמיס כמה מ~בירו, ~פריד יכול אדםכל
 מאיר שלום, ונפרש, ניקום דפרושים טעממא ואנן~דו~,

 ו~פרשים א~ד בסגנון מתנבאים נביאיס דחבל בנ"ד ו~כ"שברוך, ~בן~
 דב"ב בגמרא שוניםפרושים

 ~ד~
 נ"ה

 ע"א~
 ~רדכתא האי גבי

 דאפ~ר הוא בפרדכתא דדוקא ישני~' וגם חדשים בתשובותוהובא
 אחרת באדם לא אבל אנדיסקא לו כתבאם

~~~
 והיא קלף, על נושן ישן כתב אחת בתשובה ~דיא מצאתי
 קע"ח) (בסימן ספרי ~א צנא מדרשי בבית בכתוביםעדיין

 עליו לדבר הפרנסים מן ודרש אחד, שר תחת לגור הבא עלוז~ל~
 חותמו ל ונתן עשו, וכן המסים, תן אותו לפטור לשר השלטוןלפני
 יתן ואח'"כ שנים וכך לכך ו~רעורי עילולי מכל לגמרי פטורלהיות
 לחלוק, רש~י אינו לבד,לו

 אע"~
 היהודים, משאר אותו, פו~ר שהשר

 אבל דמלכותא, דינא כשעושה דוקא דינא דמ~ותא דינאדאמרינן
 כמיניה,ת כל ו~ו לו שומעין אין ומשפ~ין, חוקין ~נות הבאמלכות

 ~דף דנדריס פ"דמדאתרינן
 כ"~

 ע"א~
 דמלכותא דינא שמואל והאמר

 לאו דינו כמשפט, שלא שכיון קצבה, ~לו שאין במוכס ומשנידינא,
 ולתמ~וי למסיס דמתא, מילי בכל שותף להיות צריך כרחו ובעלדינא,
 והכי בזימנא, וחד ~ד לכל העיר ולפסי ולקבורה וכסותולחופה
 מילי והני מתא, מסייע פרדכת הבתים, ~זקת בפרקמשמע

 ז''ל ר"ח ופירש דשמיא, סייעתא אנדיסקא אבל מתא,~דאצילתיה
 הפרדכתא שזה לשלטון ואמרו המקום, בני שאין אדם בני נמצאואם
 אינו ~ליו המם לו שהניח אנדיסקא ~לו וכתב השלטון ונתרצהעני,
 ו~עולם אותו פטר שהשר אע"פ אלמא עכ"לת כלום, העיר ~נינותן
 בעיר, ונותן נושא שאינו פרדכתא שהוא ~עמא עממהם, נשתתףלא
 אנדיםקא אבל ~ שסייס ריצב'"א בפי' נמצא וכן ~ייב, הכי לאוהא
 חייב, פרדכת לאו הא ומשמע דשמיא, סייעתא פרדכת שהואכיון
 ~ייממוניות בה~הות להדיא משמע וכן הנ"לת כתיבת~יד ספרעכ"ל
 ~ ~ שם וז"ל הנ"ל כ"ט) (םימן הקניןספר

 מן הפורש ראובן אודות
 ~~ו אס עמהס, מס ליתן ושלא צדקה של כיס לתוך לתת שלאהציבור
 קדם מימיבעיר

 ש~
 ביחד ~ת

 א~
 יכולין אינן ~ד, נו~ן אחד כל



~ ~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
 אינו ביחד לתת נהגו אם אך מדעתו, לא אם מנהגא לשנותלכופו ~ ~~ ~ ~~מ~ ~~~~

 בתרא הגוזל בפרק דקיי""ל ~הם, להפרידויכול
 דשות~

 חולק אינו
 ~יר ואפילו ה~קבל, בפרק משמע נמי וכה'"ג ~בירו, דעתבלא
 לתוך ע~הם ליתן אותו דכופין נראה מידי, נהיג לא דאכתיחדשה
הכיס

 לבנות זה את זה העיר בני כופין בתוספתא~ כדתני~
 אורחיס ~כניס הה"ד כו', הכנסתבית

 ולח~~
 וכן ~דקה, ~ם

 ~' ~דף דב"בבפ"ק ~ש~~

 ע"א~
 וכו", העיר כאנשי ויהא בעיר יהא כמה

 שלא אע"פ דצדקה, ל~לי עמהם ליתן לגור הבא את דכופיןאל~א
 עמהם להשתתף אותו שכופין הדין והוא ~עולם, ע~הםנשתתף
 וכו", מתא ~סייע פרדכת הבתים חז~ת בפרק דאמרינן מהאבמס,
 ד~סיק וא~ג העיר, בני עם לי.ן ~ריך פרדכת דאפילואל~א
ה"~

 לי~ן צריך פרדכתא שאינו באדם הכא וכו', ~תא דא~ילוה
 ~ב"ב בהדיא ~שמ~ וכן מתא,ת אצילוה ~א אע"געמהם

 ד~
 ח'

~א~
 נחמן רב א~ל ארבנן, כר~א רמא ~סדא רב בר נח~ן דרב

 אדאורייתא מר עבר יצחקבר
 אבל לא, ארבנן דדוקא ~ש~~ וכו~

 ~ש~ע וכן ה~~ון, לפי בהשותפות וליתן ~~תתף חייבין העירבני
 כ~ו והוי חייבין העיר בני דכל כו~ס, דההוא בעובדא הכיבתר
 חייבין דכולם ~פי ול~לי ל~לך ולטורזיינא ~ולפרשא ולשודא ה~ירלפסי
 אצילתיה לא דאפילו לפניך שלך הרי עכ''לי שי' ברוך בר מאירושלום

 דברת לכל ~יתן חייב פרדכת אינו אםמתא

 בחכ~ה לתור דעתי ~תתי ~אד, ~ון פ~ פרדכתא דהאיפ~ ~~~~ הא~תי ב"ב ~ס' ~ידושי השדה חלקת~~~~~
 ~~י האמת ל~קבל ו~קובל היא קרובה כי לש~וע רחוקהואינה
 דאצילתא וה~מ ~תא ~סייע פרדכת אשי רב ואמר ~ שם וז"לשא~רו,
 רב~ו נוסח היה~כך

 ז~'ע~
 דש~יא סייעתא אנדיסקא אבל ~תא,

 דהי~ו~תא, דאצילתיה וסייעתו הרשב"ם כ~~ כ~נתו איןהואת
 דברושהם

 דזה דוקא, ח~ב דאז ופ~ר~~ו ה~לך עבדי לפני על~

 לי ד~ה שם, בחידושי הארכתי כאשר כך כל הדעת ~ל עולהאי~
 לא דהםאף ח~ב אז הדין ~ן ח~ב אם לא, או הצילהו הםאם

 כאשרפ~ור, יהיה ודאי הצילוהו אם אף חייב לא ואםהצילוהו,
 ס~כובאמת

 הא~ר~י~
 פירוש על קו~יא וה~לו

 הנ"~
 ודאי אלא

 וכן העיר, אנשי עם בשותפות הוה לא מעולם פרדכת דהאיפירו~
 ~ספר שכתב וך ב בר ~הר"ם בתש~ת בה~א~ש~ע

 הקנ~
 תש~ה

א'~
 לדחות יש ועוד ~ ~"ל

 דשא~
 הוו ~לא הכא

 שותפ~
 מ~~, מעולם

 האיש פיטר המלך ~י המלך~ מ~ות בלא קצת ~סייע סיועאלא
מכרגא

 ל~מר~
 ש~עצ~ו אלא

 שוב ~ודע בסתר ב~קצת בהד~הו ס~~
 היכא אבל עוש~, היו שכןל~לך

 ש~~
 ~תן אחד שכל לג~רי שות~ים

לפי
 ~מונ~

 לא פלוני ~עצ~ו ה~לך אמר אפילו ת~~יות יכול
 מחל שהוא מה לפי חי~ אעפ"ככ~ם, ית~

~ 
 ~אחרים, על ~כביד והוא

 חבירו לד~ת שלא חולק אינו שותףועוד
 עכ"~

 פרדכת ו~אי וא"כ
 ולא שם גר שהיהמיירי

 ~~ו~
 מזלו רק היישוב ~זקת לו

בל ש~~ קבוו~
 השתתפ~

 "מס~ע קא~ר ול~י ~~לם, הקהל עם
 ~תא~

 לא
 וקא~ר הנת~ות, ל~רך מה דבר מסייע הוא רק ח~ב,קא~ר

 פטור הוא ~השררה הקהל נתי~ת ע"י אם ~תא, דאצילתיהדוקא הש"~
 ~ס להשררה~ליתן

 בפ~
 נפ~ר והוא עצמו

 הבאים תוך הרא~ ~~נ~
במספ~

 או פרט דרך הקהל וב~פקד
 בכל~

 אז
 להם לסי~ מהרא~

 ~צ~ה בהצלה דנ~להואיל
 ב~~~

 אנדיסקא אבל בנת~תם, הקהל של
 כי מהקהל תועלת שוס לו היה לא א"כ פטור, שהוא המלךחותס
 א~ו ~ז פ~רוהו ה~לך הכיבלאו

 ~רי~
 ~לל ~הקהל לסייע

 ו~ל~
 לא,

 ה~הל ~ל ~כב~ד א~ו הוא, דש~יא סייע~אכי
 נ~נ~ ואי~

 ~~הם

 וה~לךבשותפות
 פ~ר~

 להיות פה פתחון שום להקהל אין אז
 מחב~ות נ~לטנו זה ובפירוש להסת ישיב כ~פ~לם ~תא~~~ייע
 כתנור דפרדכת פיסקא האי על שוניס לפ~רושים שהקיפוהקושיות
 עורר קול יבו~ל ו~זה ודינאי עכנאישל

 וטוע~
 לשונ~ כאן עד

בנ~פיחוקצירב~~פרי~ועד
 דודהנ"~

 שער בבית תחילה שנכנס במי ~ש~ע זהפירוש~~~~
 ו~רקל~

השותפי~
 ור~יא רביע גברא חו~ת מ~ח דגברא קרקפתא על הח~ב חלשכבר ~מי לפ~ור יכול אינו אנדיסקא לו שיש אע"פ

 ב~רדכי המובא ש~חה ~והר"ר וכדעת וערכו~ ידו הישגליתן
 ראיה משמיא לי און ~צאתי ו~ן ק~~ז~ת סימן בתרא הג~ל פ'~ב"ב
 (ב~ב) ב~סכת דא~ר~ן מ~ה השחר, כאילת ועולה~פצל

 ברי אסוירוס די~לוך בעינא לרבי אנטו~נוס א"ל ~"א) יו"ד(דף ~ע~~
 אימא ואי ק~יא, טבריא ותת~בידתחות~

 לה~
 לא תרי ~בדי חדא

 אחבריה ארכ~יה גברא א~תיעבדי,
 ויהי~

 בידיה, לעילאי ~נה ליה
 אימר לתתאיוא"ל

 ל~יל~
 ~ינה ש~ע א~ר ~נה, ידיה ~ן דל~פרח

 ואימא ת~ותי י~~ך ברי דאס~רוס ~~~הו בעי את ~, קא~רהכא
ליה

 ~~כוירו~
 בת קל~את ופרש"י ~כ~ל, קל~א, טבריא דתנ~ביד

חור~
 בה דאית ~שום לעולם ~ס תתן שלא

 רבנ~
 עצמו ואנ~ו~נוס

 אוהב היה ו~כי ו~שוס כדלק~ן רבי בפנ~ ~ש~שהיה
 בהם דאין ו~ילן בכך ~ה ושל ב~ל~א דבריס סיפורי הםלכאורה ע~"~ לרבנ~

 ~~ניגוריא ~~שה ר~"י שפירוש ובייחוד ולדורות, ש~ה לצורך~ריך
 שהיו ~מסים ~בריא אנשי לפטור שרצה אנטונינוס,לדברי

 לרבנן אוהבוהיה רבנ~
 עכ"~

 ה~יעו ומה ככה על ראה ~ה ובא~ת
 הלאדאנטו~נוס, טעמאלפרש

 א~
 ~עם

 ברצו~
 רוח על יעלה ואם

 לפו~רוה~ושל
 חפ~ והמל~

 ודינא בידיה דמחא אינש לית ביקרו
 ביד נמסר זה ודבר דינא~ד~לכותא

 ה~ל~
 וכד~צ~ו מכרג~, להו~א

בסוכה
 (ד~

 דידן ותנא ~וה, קל~א "~קום ע"א) ~"ה
ביד הרי ~~'ש, ~וצא" ליה קרי דמלכא ~כרגא ד~י~ק איידי ~וצא,ליה קר~ ~~~

 ה~ל~
 עשה, ל~ד~ות והנחה ~ אסתר ב~ג~ת הוא מלא ומקרא

 ב~ס'והוא
 ~ד~ מגי~~

 י"ג
 ע"א~

 ליה, גלא ולא ~~תיא עבד
 ה~לךת ביד הרי עשה, ל~די~ת והנחה ה~נו גולג~ותיכם, ~~סילכם מני~ אני אסתר ~שביל א~ר ופרש"י ~ה, גליא ולא כרגאדלי

~~~~
 ~מס ~בריא אנשי דפטר לרש"י ליה ד~~י~א ~ילתא ~חרת

 דה~הוא~
 בה

 רבנ~
 נ"ח ~ע"ז ב~~רא ובא~ת

 ~"א~
 ספוקי

 ואסר בנהרדעא דהוה עובדא ההוא ~ התם דאמר~ לש"ס, ~'~ספקי

שמוא~
 לפי ~יה וא~רי יוח~, ר, ואסר ב~בריא

 ב~ שאי~
 תורה,

 ו~ח~אוכ~,
 ב~

בתמיה וכ~ ~הרדעי ~בריא אב~ ~ה וא~ר ופרש"~ תורה,
~"~~ 

 בהחלט שאי~ הרי
 ב~ שה~

 נא~ר אם ואף תורהת
 הרא~ו~םדי~ים

~~ 
 הימים מאלה ~וביס

 ~' ~דף בב"ב כדא~ר~ן תורה בניבהם ה~ רבי ובי~י ידבר~

 ע"א~
 דשדו כללא ההוא

 ~ד~י כללא ד~י ~הוא ~"ל~ רבנן בה דהיו דמש~ע~~בריא,
כ~ר

 למלך~
 ~~בו ליה וא~רו דרבי לק~יה אתו אטבריא, דשדו

 בהד~רב~
 א"ל ערוקי~, ליה אמרו לא, להו א~ר

 ערוק~
 ערקו

פלגיהו~
 ליתבו א"ל דרבי לקמיה פל~א מ~נהו אתו פלגא, דלוה

 בהד~רב~
 לא, א"ל

 ערוק~~
 כובס ההוא פש כולהו, ~רקו ערוקו,

 ראיתם רבי א~ר כ~לא, פקע כובס, ערק אכובס,שד~ה
 אלא ל~ולם באפורע~ת שא~

 בשב~
 האר~, עמי

 ~כ"~
 שבי~יהם הרי

ה~
 ~טברוא

 ח~~ ה~ א~נ~ ~ורהי ב~
 שבאו~ו

 "~תבו ד~~רו האר~~ ע~יהרוב ב~ברי~ ה~ ~ז~~
 רב~

 דעם ~ש~ע בהד~,
 האר~



~ ~ ~ ~

~~"ת
~~~~~ ~~~~ ~ 

~ ~ ~~~~  אנ~ונינוס לפטור רוצה היה הרבנן וא""כ במי, נתלה דמי ה~וב,היו
 פ~ורין להיות זכיין במאי אינשי הני ארעא עמיה שאר רבנן,ותינח
וחרו~

 פי על אלא עליהם, י~בור לא דמלכא דפרי~תקא מכרגא
ונ~~ע

 פתג~
 המלך

 לית~
 שדו לא והלך' בלו וי~נדה ~עליהן יקר

 המלך אשר ~לאיש יעשה ככה~לייהו~,
 חפ~

 הדרא וא"כ ביקרו,
 ע"י טבריא דאנשי ~ש"'י מנל""ן לדוכתיהקושיא

 רבנ~
 הצלה הצילס

 וספו ה~לי' מש~לס דלא לפ~ור ~ העלי' עמד איתכליא ו~"ימצויה
 ה~לייהת מןליה

~~~~~
 ולהכביד ממס טבריא אנשי ~טור היה אנטוני~וםדכוונת
 דרבנן ודאי מידי, ולא אמר ולא לזה שתק ורבי האחרים,~ל
 המוני אמנם רש"'י, כדפירש אונמנ~ן דתור.ן פטורין הוודטבריא

 ו~כביד ~ה ול~קל לפ~ור להס היה לא ריח הריח, קל~ו שלאעם
עול

~ 
 אין פסידא ~ובמקום בשותפות, נכנסו כבר כי האחרים

 כולס אשר המלכות, מחק זה אין כי חבירו ~דעת ~לא ~ולקשותף
 לטובה שווים וכולם מחתינהו, מחתא בחדא למשמעתיההסרים
 זו ירידה ומורדות, מעלות ירדון ואין אחת בסקירהונסקרים
 כטוב לעשות ידו חדש, ממלך יקום אם אמנם לאחריםת היא~לייה
 או מסיר ~פירוש~ ומוקי מהעדי המלךלב

 ממשים~
 להיות ובידו

 ב~פסא אינשי דהנהו ומוהרקי שירצה, למי פוחת או והולךממוסיף
 בגדר הקהל נכנס לא חדש מלך שהוא והואיל ~ מונחדמלכא

 אחר עד בידי' ורפיא ולאו הן ~דיין החבילה, נפרדה כיהשותפות
 חבלים שהקיפוה ובקעה וסהר בדירשנכנםו

 אשר ב~ד א~ד להיו~
 רק כן י~ה לא שהוא לאנטונינוס עצה השיא כן אגד~שמיה
 הוא כי לבנו,יצוה

~ 
 ~זית דמאי וסידורם, הנהגתם לשנות בידו

 וגזור גזירו~יו' שנתחדשו חדש מלך כשיקום משא""כ שותפיןתהיו בז~ כי הת~תונ~, על ידו והמשנה וכו" ~פי סומקי דהנךדד~ים
אומר

 ויקו~
 ושלטון המלך דבר מילי, מהדורי הידור בו שיש קימה

 השליט והוא ידיו בשתישול~
 באר~

 ולהקל ~כביד בידו ויש
 ולחברתלהפריד

 פירושי~~~~
 בש"~

 להדיא ~וכח נכון, פירש הוא שלד~תי הנ"ל
 שאינו מיב~''כ,

 פרדכ~
 רשות אין השותפות בגדר ונכנס

 מהר"ם דברי את הצלתי ועפ''ז ולפוטרוי המלכות חלק לשנותלמלך
 ~השגתהאחרונים

 מהרש''~
 (סיממן בתרא הגוזל בפרק ויש"ש

 שהעתקתימה ~"ה~
 ל~י~

 בדבריו כמהר~ם שפוסק ביש''ש שם וז"ל
 לסדר, ולשנות מדינתו מבני אחד ~טור יכול דה~לךהראשונים,

 ~ וז"ל~ד~תב
 תבולי ראיה שהביא הראשונים, כדבריו אלא נ"ל

 ממסייעים, ~היו אלא שו~פין היו לא שהתם ש~ילק ומהואיס~רטיגית
 אינו ששותף וממ"ש ממונם, לפי סתנו ג"כ הלא לממה, ידעתילא
 המלך אלאחולק

 חו~
 גזילה, כאן ואין דינא דמלכותא דינא ודינו

 דלקמן אחרת מתשובה גם עמהם, המס בסך נתפשר לא עדייןשהרי

משמ~
 אלא זה חילוק ס"ל דלא

 כ~חי~
 המלך ביד שיש דברים

 עכ"ל~ הסדר,~לשנו~

ת ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

 ~'ת
 ~"~ ו~"~

 ~~יי~ו ~"~~ת ~~"
ת ~~~ ~ ~ ~ ~  

 ו~~~
 ~י~~ ~~ ו~~~ו~~~ו~~ו~~

 ~~י~~ת

ת  ~~ו~ו ~~~י~ ~~~~י~י ~"י ~~יי~ו~
ת ~~י ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ו~י~ 
 ~ת'~~מ~~~

 ו~ו"ת ~~י~ ~~ ~י~~~י~ ~~~י~ ~י~~י

 ~י~~ת~ת
 ~~~ו~מ ~ו~~

~~~~~ ~~ 
 ~~~ ~~ ו~ו~ ~ו~~" ~~ד

ת ~  ~~~~~ו~
 ~"~ת ~~" ~~~י~~ ~~~~

~~~~

 מהרש''ל מהש~ות למהר"ם להציל אך מהרש""ל, על כ~שיג אני

בהצ~
 ראשון דמ~א וקמא וקמא הכותבת, יד כלאחר מצויה

 היו לא שהם שחילק, ''מה מהר"ם דכתב הא מסתלקתראשון
 ידענו לא מהרש"'ל עליו וכתב עכ"לת מסייעין"', היו אלאשו~פין
 והם ביותר ~שירים היו שהאבולי ממונס, לפי נתנו ג""כ הלאלמה,
 דלשון קושיא זו אין ~הרש""לת ~כ''ל ערך, ~י בסיוע נותניםהיו

 ~ב"בהש""ס
 ד~

 קמ'"ג

 ע"א~
 השתא הכי התם~ דקאמר דחקוהו

 הוו ואיסטרוגי כתבי, הוו אאבולי כ~בי הוו כי מעיקראה~ם
 מאי ~ ~רש"'ל ה~תא מסייעי, קא דהוו ~לכא וידע בהדייהו~סייעי
דקא

 כ~בי~
 פלגא"", והני פל~א דהסי למימרא ואאיםטרוגי אאבולי

 ~דיאמשמע
 דהמל~

 נחוד, אבולי ~ל כלל דרך לכתחילה הכל בי~ל
 ממילא העיר אבני סתם לכתוב הו"לדא~כ

 יד~ינ~
 בהישג שי~נו

 בעניו, והעני בעשרו העשיר ~רך, פי עליד
 וא~

 בשיו, והעני בשורו העשיר הממעי~, ואחד המרבה אחדמ"מ כמסיי~ הוא שהעני
 ~"'כ אלא לחמו, יבוא בנפשו לעשיר, מאה כדין פרוטה דין~ני
מעולם

 ל~
 אאבולי ומשפ~יו ~וקיו כתב והמלך שותפות בג~ר נכנסו

לחוד,
 וי~לו~

 ~מש בה שאין כ~סייע אפילו ~וי שלא בעניו עני
 בצרת להשתתף מה, דבר לסייע נתנו מעצמם איס~רטוגיואפ"ה
 אאיס~רומי המלך כשכ~ב ואח''כ ונתפייס, ושתק ידע והממלךצבור

 ל~ייב שניהם על ממשאו והניח ריכשא אתרי ארכביהואאבולי,
 לכך שותפות, בגדר הוו לא ממעולם וא"כ כעשירים' הענייםאת

 להכביד רצונו כפי טעמו את לשנות המלך בידהרשות
~ 

 האחד
 חבירות מעלולהקל

~~~~~
 ה~בורים ש~י כנה''ג בם" מצא~י לדברי

 סו~
 קודם ב"'מ

 מסיס דיני בחילוקי למעני~ו שהאריך אחר ~~, בב""בהתחלת
 אמהר""ם, כהן אביגדור הר''ר ל~נין ובייחוד ידו, משאתכפי
 והר""ר ~מהם, לתת צריך ב~צמו ה~לך פטרו אפילו ~ר"םדפסק
 ~עם ונתן פטור, הוא ב~~מו המלך פטרו אם ס"ל כהןאביגדור
 ליה, כדאית ומר ~ה כדאית מר ב~עמיה, ~ילתא ומיישבלדבריו
~מה

 ה~
 בעיניו אביגדור הר""ר דברי ונראה מחולקיס,

 קצ~
 דחוקים,

 לומר דאפשר נ"ל הלכך ~ בזה~ל הגבוריס השל~י ~סייס זהו~ל
 גביות מיני ב' יש בודאי כי וזה אביגדור, והר"ר מהר"ם פליגידלא
 ~דינה או ה~יר בני כל על ממס קוצב שהשר הא' ~המס

 אח~
 כך

 מדיסה לבני שאומר אלא לגבותו שלו גבאים ~ם שולח ואינוו~ך
 ביניהם, מנהג יוצא זה על בשותפות~ כולם או לשר ל~צמו א' ~לאו נפשם' כאות אותם לפרוע הבחירה ולהם ממכם, רוצה אני וכךכך

א~
 אחד כל לפרוע המנהג נקבע לבדו או'"א כל המס ל~ת הסכימו

 אז בשותפות לפרו~ הסכי~ו ואם~דו,
 נקב~

 לפרוע המנהג
 ובכל המנהג, אחר דהולכין מהר"ם אמר זה ועלבשותפות,

~ 
 ומס

 אם עמו שנ~פ~רו אחר השרש~~יל
 ה~

 בשותפות, יעמדו שותפים
 אפי" ו~ז מנהגם' כפי לבדו אחד כל פורעין מקדם נשתתפו לאואם
 ורוצה יתן ופלוני ופלוני מס, יתן לא פלוני מעצ~ו, לבדו השראמר
 לעיל, מהר""ם בשס שכתבנו כמו כמיניה כל לאו מנהגס אתלשנות
 נקוט א"כ ~כ"לת כלל, חולק אינו אבי~דור הר~ר דגם אפשרובזה
 השותפות בגדר נכנסו לא אם בידך,כללא

 חו~

 חבירו, מדעת ~לא
 היו אםמשא"כ

 לכתח~
 שלא חולק ~ותף אין השו~פות בגדר

 דהשיג והא ראשונהת בהשגה דעתך תנוח ~ובזה חבירו,מדעת
מהרש"ל

 בהש~
 פסידא דב~קום שניה,

 שות~
 חולק

 ש~
 מדעת

 דהא לדנא, כעוכלא אלא ד~י לא כי זה לדבר האדון יסלחחבירו,

דאמרינ~
 דשותף פסידא במקום

 חו~

 היינו חבירו, מדעת שלא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~~~~ ~ ~~~

 להרוויח לכת~ילה נעשה השותפין של דעתן דאמרי'מ~ום
 ~על~

 ידס,
 כאילו והוה מ~ולס,ת נ~תת~ו שלא להם נוח פסידא במקוםאבל
 מרא~ית מגיד מסים, ~נין השותפין משא''כ השותפות, זמןנשלם

 והבא מדוד יחד, המדהבה עול ~את השותפות ותכליתואחריתו
 בזה א"כ ~ו, קרי הכנ~ה והוצאה הב הב רבה,הבאה

 פסידאבמקוס אמרינ~ ~
 שות~

 חבירות מדעת שלא חולק

~~~~~ת~
 בהבט~ לידי דאתי מצאתי ממש מבו~ר וכ~למו

 קניא,
 שם הכ~וביס הגבוריס שלטיספר

 כמא~~
 ה~חנות לכל

 מ~יס בדיני ה~בריםמחנה
 ב~ו~

 התחלות קודם דב''מ התוספתא
 זכה אז המס, מו~ל אני לפלוני מעצמו אמר השר ואם וז''ל~ב''ב
 האחרים על מכביד ~אינו הדבר הוברר אם לבדו ~לוני אותובו
 אומרים בבירור ~ליהס ~מכביד ידענו לא ואפילו ~ה, שפוחתממה
 לזה לפחות כמיניה כל לאו מהר''ם, שכתב כמוכך

 ולהוסי~
 לזה,

 אינו ושותף נינהו ד~ותפים יתן ליתן רגילים שהיו מנהגם כפיאלא
חולק

 של~
 נשתתפו דהכי דאדעתא הוא דהטעם ונראה חבירות מדעת

 זה כגון ל~ימר וליכא המס, לפרועלכתחילה
 שות~

 לדעת שלא חולק
 דאדעתא דמוכח אומדנא אומדים דאנן ~דרבא פסידא, במקוםחבירו
 דאמרינן דהא מהם, לחלוק יכול אינו והל~ך נ~תתפו המסלפרוע

דשות~
 דאמדינן ממשום היינו פסידא, במקום ~בירו ~דע. שלא חולק

 דהכי דאדעתא דמוכח אוממדנאדעתיה
 ל~

 זמן שימשך נשתתפו
 דחשיב חבירו מדעת שלא חולק ומשו"ה פסידא, באותו להםשוחפות
 דעתייהו אמדינן אנו הכא אבל השותפות, זממן נשלםכאילו

 הלכך הדבר טעם כד''ן נשתתפו מס לפרוע דהכי דא~עתיהדמו~ח ואו~דנ~
 דלא לו,~ שומעין ~ין הדין ~נות הבא ~~ך או והשר זכהלא

 כדברינו ~מש הרי עכ''לת דינא, ~~~ותא דינא בכה"גאמרינן
 יכול אינו מסיםדבשותפות

 לחלו~
 חבירוי מד~ת שלא

~~~
 ממסים על בהשותפות דעתו על שעלה מה ממהרש''ל, נ~לם

שהשות~
 בתרומת שכתב מה חבירו מדעת שלא לחלוק יכול

 והשלום החיים אליכם ~ וז"ל ~מ''ד) (סימן וכתבים בפסקיםהדשן
 השני, מצד בהסר''ש אברהם והנ''ר אחד מ~צד פוזין דק''קאהוביי
 ~ה בראשונה תשובותיכם, ועל טענותיכם על אשיבכםבקצרה
 ע''י יחיד ~~ו את שיעשה לו מותר להיוח הנ''ל הנר''אשרוצה
 מוכיחות פסידות לו ~יש מפני שהוא טצדקי דרך באיזה אובקשתו
בענין

 השות~
 לחלוק יכול כך בשביל שדעתו שנתן ~ע~ים וביתר

 ~ב''ק בתרא הגוזל בפרק בגמרא כדאמרינן חבירו מדעתשלא
 קט''זדף

 ע''ב~

 ונראה חבירו, לדעת שלא חולק פסידא דבמקום
 דהתם דהא בנ"ד, טעמי הני כל כלל מהנידלא

 ~ו~~
 שלא חולק

 לענין ח~ו, להציל דאיירי ו~שיר''י, וא''ז רש''י כ.ב חבירו,לדעת
 שמו~ל שבאותו כנ"ד, חבירו משל לק~ת ~נין אבל לחלוק, יכולזה
 הם נמצא אחרים, על הוא ~יל ממנו עצמו את שפוטרעליו

ס~ז~לי~
 ~כ~ו,

 כה"'~
 פסידא ליה אית אפילו ל~לוק, מצי דלא פשיטא

טוב~
 ~ו

 א~
 בא"ז אף לאחריםת להזיק זה בשביל לו אין אונס, צד

 ~עמים הרבה האריך ש~חה רבינו בתשובת ~תב, בתרא ה~וזלפרק
 משיתופםת נחלק ~יות צד ב~ום הכלל מן עצמו את ~וציאשא"א
וכן

 בתירו~
 ה~וזל בפרק במרד~י דמהר''ם שני

 בתר~
 ובתשובת

 להיות ועילה צד לבקש דאין מור''ם בת~' כן גםהמיימוני'
ונבדל נח~~

~ 
 עול ~במשא גולגולת) (במם הצבור

 ~ול~ולת~
 אין ו~ה

 הדשן בתרו~ת כתב וכן בפסקיםת תה~ד ב~ל עכ''ל יותרלהאריך
 (~ימןבת~ובותיו

 שמ"~~
 רצה לא ומור''ס וז~ל~

~~ 
 ~~נ~ ~~

 שנתפשרו קודם בקש דאם מור''ם, שוב שכתב ומהסברות,
 ידועבסכום

 ד~
 לומר רצונו כדלעיל, דמוכח אומדנא משוס הועיל

 האחד, על שהקיל מה האחרים על להכביד השרים דדרך הואילבזה,
 ש~ורם מה נמצא חביריו, כמו בעול לשאת נתחייב ~שהואוכיון
 שלו בפטור אחרים עללהכביד

 גזי~ הוי~
 יכולין כמו והוי ממש

 חבירו משל והציל אחד וקדםלהציל
 ד~

 דאם ~ואע"ג כלל, הועיל
 שותף מט~ם היינו הועיל, חלקו, רק הציללא

 חו~

 מדעת ~לא
 וא''ז כדפרש''י ~~יל אני ~מי אמר אם פסידא במקוםחבירו

 עכ"ל~ מועיל, דלא פשי~א חבירו משל מ~יל אם מ"מואשיר''י,

 מוכח הנ''ל תה''ד מדברי~~~
 דבמסי~

 חולק שותף אמרינן לא
שלא

 מדע~
 דוקא פסידא, במקום חבירו

 שות~
 נוטל שאין

 על ו~כביד עליו מקיל שהוא בזה מסים ב~נייני אבל חבירו,חלק
 הנ''ל הדשן תרומת~ כדעת חבירו מדעת שלא לחלוק יכול לאחבירו,

 הנ"לת הגבורים שלטיובעל

ו~~
 וזה קס''ג) (סימן ח''מ ט''ז מעיני נעלמו מעליותא מילי הני
 ~ס~י~ שם~לשונו

 לו שמחל ~מי ד"ה ו'
 השר~

 ביאור צריך
 ב~וס' אמרינן לזה שקודם בטל לאדם זה פםק בין מהלהבין
 אממרו ואם לאממצע ממ~לו הממכס לה~ שסמחלו~ותפין

 ממשום~
 פלוני

 רישא קמ''ל מאי שמחה רבינו והקשה מחלת שמח~לו מהמחלנו

ותיר~
 לאמצע מחלו שמחלו מה לו, למחול מהם אחד שביקש דמיירי

 שמעצמם פירוש, מחלנו, פלוני משום אמרו ואם שלוחם, היוכאלו
 מהר''ם וכתב לות מחלו כך, על בקשו שלא פיוס שום בלא כןאמרו
 אע''פ בסתם, למחול מהם אחד ~ביקש איירי דברישא לדחותדיש
 בסתם, שמחלו כיון לא~צע מחלו הוא אלא ש~יקש מי שם היהשלא
 מחל בקש~ו ע"י הוא אפילו פלוני בשביל ש~חלו פירשו אםאבל
 מהר''ם, בשם עוד ה~רדכי וכתב דב"ק, בתרא פרק באשר''י ע''כלו

 הקהל פשרו ~ברדאם
~ 

 הציל מחלקו לפרוד אחד ביקש ושוב השר
 ממהשר ~הם אחד ביקש הפשרה קודם אם אבל ופטור,לע~מו
 אחרים, על ו~כביד עצמו על להקל כמיסיה כל דלאו ~ייב,ל~טרו
 או.ו יתסו פו''פ אלא מס יתן לא פלוני ~ע~~ו אמר השר אםאמסם
 אחר, דרך כתב ואח''כ וכו', ביחד, ~ת דהרגילו ואע''גפ~ור
 מעצמו המלך אמר אפילו ~יות יכול לג~רי שותפים שהםשכל
 ס''ל שמחה ר' פליגי, ב~א נמצא ~ייב~ א~"כ כלום יתן לאפלוני
 פלוני, משום הגבייה הסכום מן ~מלך שמנכה רואים אנו אםאפילו
 בקשתו, ע''י שנע~ה כיון ~ולם שליח הוי פלוני שאותו ~מרינןמ"מ

 שרואין דכל ס"ל ומהר''ם כן, מעצמו המלך אמר אסמשא"כ
 בקשה דרך נעשה אם אפילו אלא לו, אלא מ~ל לא ודאי~מנכה
 הפשרה קודם ש~ה וכל לו, שמחל בבקשה הזכיר אםוהיינו
 ח~ו בשביל מנ~ה אם ליד~ יכוליס אנו אין הקהל ~ם ~לך~ל
 ~,או

 דאמרינ~
 כל ולאו אחרים על מכביד מסתמא

 כמיני~
 להשתדל

 ו~כבידעליו
~ 

 שפטרו מעצמו השר ~ומר שאם רק אחרים,
 לחיובת ואחרון לפטור ראשון ~ון ~ונות ב' ~הר~ם כתבבזה
 י''א ב~ם מהר"ם ד~ת ואח''כ שמחה רבינו דברי רמ''אוהביא
 שיש דכל קמא, וכלישנא כמהר''ם פסק ורש~ל אחרון, ~וןוכפי
 לחלוק ~ותף יכולפסידא

 של~
 קפ''א), (סימן כד~מן חבירו מדעת

 בעצמו שהמלך כ~ןו~ש

 חי~
 וכנ~''ד הפשרהת קודם אותם

 ב~ל באדם דהא עיקר, קמאדלישנא
 בסעי~

 נ''י פסק זה ש~ני
 של הקביעותשקודם

 מ~
 אותו בשכחו וכן אותו, ~טור המלך יכול

 עצמו על ~קל כמיניה כל ~ו אמרינן ולא דפטור הרשב''םכתב



~ ~ ~ ~

~ו~ת
~~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~~  דמ~ר"ם קמא כלישנא דם"ל ע''כ ~א אחרים, עלולהכביד

 (ס"ק ובסמ""ע המסת תביעת קודם מהני בפירוש מעצמושאמירה
 י""א, דעת הם המחבר שזכר בטל דאדם זה דין ~יישב כתבל"ז)
 בפוטרו דהא הוא,ותמוה

 מתחי~
 בין חילוק אין מעצמו

 אלא מהכא ~פי דמהני התס ו~""ש דהכא, ~ך שכחוהו אובטל אד~
 טורי~זהבת עכ''לכמ"'ש,

 תיר~
 והסכים ~אד, והאריך בקיצור ~וונתו

 עיונו עיני והעביר דמהר"ם, קמא כלישנא דפסק מהרש'"לעם
 ~~ב ~לא או~ם ראה ד~ילו ותה"ד, שה""גמדברי

 ממ~
 ~~~ב~

~מ"~
 וז"ל שלי~י~ בה~גה ממהר""ם על מהרש"'ל השיג

 ~ל בי~
 איסו הוא ~וד ולא ~~ל~ה

 ~ו~

 אלא
 ודינא חילק~ ה~ל~

 ואין דינא,דממלכותא
 כא~

 המם בסדר נתפשרו לא עדיין שהרי גזילה
 דלקממן אחרת ~תשובה גם~ממהם,

 ~נראה~
 כתחילת אלא ס"ל דלא

 אמורה מלתי ~בר יש"שת עכ''ל הםדר, לשנות המלך ביד שישדבריו
 השלטי הצעת ~""פ המהרש""ל של שניה מהש~ה מהר""םבה~לת
 בשלשה כהן אביגדור הר'"ר עס מהר''ם דעת דהשוה~בורים,
 בהדיא שם יראה בצדק והמעיין הש"~, שחלק ממה ממסים דיניחילוקי
 ה~כות מחוקי אין יחד, השותפות בגדר נכנס אחת פעםדאס

 בש"ג עיין המס, על הקהל עם שהתפשר קודס אףלהפרידס
 מדברים והיוצא דהלכתאת אליבא וצדק בא~ת ~ס נאמרבאריכות

הא~
 בכתב ולחותממן לחו~ממן וכדי ~~וזען כדי רעפים שתי מבין

 ~יל הנזכרים דיסיס שלשה חלוקי פי דעל ~כי, יה~ה ואמתרשום
 פרדכתא, דהאי בסוגיא ~צמי בררתי אשר הדברים וגם שה""גבשם

 כאשר יחד הדיעות ולהשוות הפוסקים בין שלום ל~ותמהראוי
 ~הר""ם ודברי וםפרים, םופרים מפי אנחנו~~ווים

 הראשוני~
 וגם

 רא~יםת לשני ונפרדו אחד בקנה עוליסהאחרונים

~~~~~~
 נכנס ~לא עדיין דאם ידענא,

 רשאי אז יחד, בשותפו~
 דדינא יחד לחברן או ~~ורדן או סדר לשנותהמלך

 דמכותא דדינא ~מרינן לכן הממלכות, מחוקי דנה~ו דינאדמכותא
 שהוא בדבר ~ורות אלא דינא, דמלכותא דדינא אמרינן ולאדינאת
 כשנ~תתפו אבל יח~, עדיין נשתתפו לא באם דוקא ד~לכו~אדינא
 הדבקים, בין פירוד ולעשות להפרידן המל~ות ביד ~~ איןיחד
 יש אפילו כן לע~צסמם, שבררו בדרך נתינתם בםדר להניחםרק
 מה~לך אנדיםקאלו

 ל~
 ותיקל אחריס ועל חבירו על במ~יד ~הני

~הת

 ~שובה חצי היא השוא~ל דשאלת דידן בנדון העולה תורת~~ת
 בשא~ו, לשונו יראה יראה כאשר לנפשיה דינאופסק

והנה
 ממ~ל חפשי שאני יר'"ה מהמלך וחתוס כתוב לו שי~ ~~
 הצבור, מן עצמי את ~פריש רו~ה איני סמ'ימ שבעולם,הנתינות
 דינא השואלת עכ~ל וכו', ~צוה עליך באומרם, עלי מכבידיםאמנם
 מיוסדים דבריו וכלקאמר

~ 
 אינו שהוא במה והצדק האמת אדני

 על ו~וען ממנו פורק ~יות ה~בור, מן עצמו את ~פרישרוצה
 המלך ממן חירות לו שיש אף חובתו, הוא וכך דיבר י~ה~בירו,
 חקרו~ו א~ר סופרים ~מדברי שניות ממשס" דברים הו~עת ו~םי~'"ה,

 ונתן פטרו סמעצמו יר"ה בעצמו המלך אם היטב, ממנוודרשוהו
 ה~לך עם דיבר לא שהוא והשיב השתדלותו, ע"י או אנדיסקאלו

 ע"פ עמו החםד נעשה רק ~ה,יר"ה
 שא~

 אשר אחד מלך
 כהצלת הצלתו ~ני מעצמו עשה השני המלך אם ובודאי עליו,~וב ~דיבר~

 ה~ואל בקשת ע'"י אם משא''כאנדי~קא,
 נ~ש~

 מפי זו ה~ל~ה
 אחריסת ~ל ו~כביד לעצמו להקל אנדיםקא מהני לא יר"ה,המלך

 קלף על בספר אצלי בכתובים והוא כתב כן מהר"'ם~ת~~~ת
 הבא על וז"ל~ נושן ישן בכתב ישינה ערביבכתב

 ולפטור להשר עליו לדבר מהפרנסים ובקש אחד שר תחתלגור
 לג~רי פטור ~יות חותממו לו ונתן עשה וכן המכס,~ מןאותו
 ואחר שנים, וכך לכך וערעוריס עילולימכל

 ~כך~
 לבד לו יתן

 בעיר שם הדרים היהודים ושאר ~נה, וכך כך יהודיםממשאר
 לו נותנים בעיר הדרים שהיהודים הוא ~ך המכות סמנהגאם עמהם' הדין לחלוקת כמיניך כל לאו לו, ואוממרים אותותובעים

 שה~ר אע~פ ~חלוק, רשאי אינו לבד וא~ד אחד כל ולא ביחד,ממס
 דוקא דיסא דמ~ותא דינא וא~רינן היהודים, ממשאר או~ופוטר

 אבל ד~לכותא,~ש~ושה
 ~לכו~

 הבאה
 לשסו~
 וממשפטיו חוקיו א.

 סמיניה דון ממהר"'ם~ בתשובת עכ""ל כמיניה' כל ולאו לו, שו~עין~ין
 במקו~ מהני לאדאנדיסקא

 שהוא בדבר לזה ומקיל זה על דמכביד
 ה~ביד זה ~"י אם ספק שהוא אף ומשפטיו, וחוקיו מנהגונ~ד

 כדאיתא איסורא, ליה ספינן ולא נפקי לא ספיקא מידי מ"מעליהם'
בתש"

 שה""~
 לפלוני מעצמו אמר השר אם ~ וז''ל העתקתי ~בר אשר

 אם אבל הפשרה, לאחר ~גון וזה בו, זכה אז המס מיחלאני
 ~ליהם שמ~ביד יד~נו לא ואפילו לזה ~פוחת מה לאחריםממכביד
 לזה לפחות כממיניה ~ל לאו ממהר''ם ש~תב ~ממו כך, אוממריםב~ירור
 דשותפין ליתן, רגילין שהיו מסהגם כדי אלא לאחרים,ולהו~יף

 שלא חולק אינו ושותףסינהו
 לד~~

 עכ"'לת חבירו,

~~~
 פשרה, לאחר או קודם בין מעצמו המלך אמר א~ילו דין, מן

אפילו
~ 

 לא זה ~ל בשותפות לעולם עמהס נכנס
 והעיר הציבור ל~ורכי משא''כ וגלגו~' וארנוניות מסים לעניןא~לא אמרינ~

 לממפטרי~ מצי לא לצדקהובפרטו.
 קס"ג (סימן בש''ע הובא כאשר

 (סימן הרשב"א תש" בשם בהג"ה ו')סעיף
 תר~"ד~

 ו~י וז"ל~
 השר או הממלךשפ~רו

 ממסי~
 ה~יר צרכי משאר מ"ממ וארנוניות,

 ליתן וחייב פטרו,לא
 ל~

 עכ"לת העיר, צרכי

~~~

 מלן וחסדאי מלולו ברור
 שטו~ ~

 שבני השואל
 עליך ~ ואומרים התחתון וכובד העליון בכובד ~ליומכבידיס ~קה~

רמיא
 לשא~

 זו טענה לנצחת ישמרם השס הנ""ל העם משא בכתף
 משום ובייחוד לו שומעין זו ו~גון דבורו, ואלים חזקה בויש
 ובדברי מ""ו) (סימן אלשיך בתשובת יבואר ו~אשר שלום,דברי
 ק~"ט), (סימןריבות

 ו~מ~
 לשון ב~ל הנא~ים דבריהם נעתיק

 ~לשון דזה בעולם' שלום ומרבה מרפא ~ונם ואשר חכמים,שבדו
 לי אין ומתן ממשא ~ ודיבר שטען ממה ראשונה יצא וזההשו~לתתת
 ע~'"ל~ יתברך, ב~זרתו לחמי יבוא ~מרחק רק אדם שוםעס

~~~~
 ואחת שתים כנגד שתים שהם ראשים ~רבעה יפרד ~זו
 בעירו לו יש אם ראשונה, יצא וזה סניף,יו~א

 יש וז"ל~ ~""ד) (~ורש מהרי''ק דלדעת בו, ונו~ן נו~אשאינו ~ממו~~
 דפטור בהן מרוויח ואינו ב~יר ממון לו יש באם ראיה~ביא
 דפרדכת מהאממםים,

 ופרשב""ם מתא, דאצילתא וה~מ מתא מסיי~
 יותרת עולם והכביד שלהם המס נתרבה ~ךומתוך

 משמ~
 לבד שלו

 וא~"'~ ב~ענות~י הקהל והצילו~ו תובעיםהיו
 שהכביד טעממא

 ~לל, מתא מסייע הוה לא עולם ה~ביד לא הא כך, ממתוךעולם
 בעיר, ריוח עושה שאינו כיון וזהב כםף אוצרות ~ו היוואפילו
 נו~א אינו אשר הוא, פרדכת דפירשו המפרשים לדעת זה וכלעכ"ל~
 פרד~ת דוקא דאיירי אחרים סמפרשיס לדעת אבל במ~ונו,ונותן
 ~מון לו יש אבל ~מון, לו ואין ענישהוא

 א~
 נושא אינו שהוא

 חייב~ בהם,ונותן



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~מ
~~~~ ~ ~~~

~~~
 וז"ל~ ב~ג''ה ~) ס~יף קס''ג (סימן בש''ע הלשון משמע
 י"א בהם, ונותן נושא ואינו א~רים ביד פקדון לו שישמי
 ויש שהפקידם, במקום ג"כ שנותן אע''פ מהם מם ליתןדחייב
 דאיכא הוא אחרים ביד פקדון לו שיש דוקא דמשמע עכ''לתחולקין,
 ליתן חייב אם דעותחלוקי

~ 
 בשם הש"ך ולד~ת לא, או מהם

 וחתום סגור ה~~ש ביד מונח הוא אם דדוקא ~ריזבור"גמהר''ם
 ביד בנפקדים ואפילו חייב, בידו הוא אם אבל דפטורים,~''ל

 הראשונה כד~ה בתה''ד פסק וכן חייב, ראשונה לדעהאחרים
 המעות בנ"ד א''כ י''ב), ס''ק קס''ג (סימן ובש"ך בסמ"עוהובא

שבידו
 א~

 ליתןת חייב ב~ם ונותן נושא שאינו

~~~~
 השרוני~ בעול משא ~ודת העבודה, עליו תכבד כמה עד

 הדין שורת בודאי ישורוןת בעדת יושב הוא אשר עםבתוך
 שאינו דבממוןנותן

 נוש~
 ~נותן כ~ו ליתן מחויב אינו בהם ונותן

 ~פריה ואוכל בו שנו"נ~ממון
 ולשבו~

 ~ע~דתי ואחר עיי"שת מטובה,
 כיון פירי והני ~ וז''ל כ"ה) (~ימן הריב"ל בתש' מצאתי העיון,על

 כדי אלא סמצומ~~ים, למזונותיו שי~~רך למאי מהם נהנהשאינו
 נכסי איקרי לא מרווחים, הבית מזונותשיהא

 ~דידיה~
 לפרו~ כדי

מ~
 בהם ממרוויח אינו אם עצמו בנכסי אפילו דהרי כו', מהם

 שאינו ב.שובותהרשב~א ~
 פור~

 ראיה והביא מהס, ~הרבי~ית אלא
 שי~ מי ד~ניאלדבריו

 אינו עמהם ונותן ונושא זוז חמישים לו
 עבדין, דלא ממאתים דעבדין חמשין טבין כי ופאה, שכחה לקטנו~ל
 ו~מן ג') ~שפט השני שער ע''א ~"ח (דף המלך משא בספרועיין
 מאלוף חורפי בימי ש~~תי וכן אמת דין זה הדין ביותרת אבארבס"ד
 מהראוי ~הם, ושמעתי בעמידה ששמשתי קשיש~י ~אוני אצלנ~ורי
 אבתרייהו, נ~נה מה ואנן לד"ת, קרוב ~יוסד זה ומנהג כך~לנהוג

 בנשיקהת דבריהם ולקבל בצמא דבריהם ~תותוהראוי

~~~
 ואין בהן מרוויח שאין וזהב כסף תכשיטי מח~ת השני
 משפטן כבר בהן~ וליתן לי~אעומדין

 חרו~
 (סימן ב~"ע

 אבל מהם, נותנין תכשיטין אבל ~ ההגה''ה וז''ל ג') ~עיףקס''ג
 או לב~דים מחוברים הם אם חילוק ואין ממ~מון, ממשאר כמו כ''כאינו
 נו~נים אין דמתכשיטין לפניך שלך הרי עכ"לת המנהג, ל~י והכללא

כ~~
 לא העשיר וע~'פ בהן, מתעסקין שאין משא~ומתן, ~~אר כמו
 וקב~ו רביעי~, מחלק יותר מהם, מס לי~ןירבה

 רבעי נט~ ~ס~ור~
שלא

 להוסי~
 מהם יותר מליתן

 ~ח~

 ממעות שנתנו מה רבי~ית
 ב~ין מממעות דר~א לחות ~יות ומהראוי בהם, ונותניםשנושאים
 להע~יד שמהראוי הרשב"א תש' ב~ם שכתבנו בהם נו~נשאינו
 ממאתין דעבדין חמשין טבין כי תורה, של ר~יעית עלהשיעור
 מ"מ בהן מת~ק שאינו אע"פ הללו ה~עות והרי עבדין,~לא
 הראוי כל בידינו, ~סור זה וכלל בהן, להתעסק ראוייםהם
 שלא זמן כל בזה דדי א~רינן ואפ''ה בו, מעכבת ~ילה איןלבילה
 עומדין שאינן תכשיטין וק"ו ומכ"ש רביעית, חלק ליתן בהןמת~םק
 לי מה אמרינן ולא אכליו, ~קפיד הבית הבעל כי בהןלהתעסק
 ומההם

~ 
 להכביד אין שעכ''פ דמיהן,

 עליה~
 ~זהת יותר

~~~

 דעות חלוקי יש בעירות אחרים ביד פ~דונות לו דיש השלישי,
 מרוויח שאינו מעות לו שיש ~מי ~ וז''ל שמ"ב) (סימןב.ה"ד

 בתש' כתוב נא~ן, ביד ומונחיס ט~ונים הם לעולם אלא כללבו

ת ~

 ~~~ו~ת ~ו ~~ו~~י~ ~~ו~ ~ו~~
 ~~~ ו~ו~

 ~ו
 ~~ו~~י~ ~~ו~

ת~ו ~ ~ ~  

~ ~  ~ו~ת ~~~~ ~~~י~ 

 תליא דלא הפקדונות, מן ליתן דחייב בפשיטות, זרוע מאורהרי"'ח
 אס~לתא

 ~הוא~
 הש~ון עין ~אין דבר

 שו~
 בפסקי אבל בהןת

 א~ ~ כתוב אחדגדול
 יס~ור לו אשר מכל העשיר שיתן רוצים הקהל

 ~מכדי לו שישמותר
 צרכו~

 לו יא~ינו לא אם מעשה אנשי ביד
 יועילו לא כסף אוצרות בשם המשופע ~יר אך בו, יגע שלאבחרם
 עכ''לת ~"~,לו

 ~שמ~
 באוצרות בשם ~שופע אינו שאם מדבריו

 נסמוך, מי ~ל ועתה המסת ~ן פ~ור עליו עין ~שים ה~לטוןשאין
 ש~לנו~ שהמסים שכתב דל~יל ~הרי''ח על ונסמוךבואו

 שהמלך
 ~ן אפילו חייבים לו, ~שיש מי מכל לגבות ואומר הקהל עםקו~ב

 מן ל~~ ד~ייבין נראה וא''כ ~רוויחיםת שאינם אע''פהי.וממים
 לו שיש מי רק לא, א~ מרוויח אם חושש השל~ון דאיןהפקדון
 אפילו לאחר ~יש מה שכל נראה, נמי טעמא ומהאי יתןת~מון

 למדינ~חו~
 ~ וז''ל ~דול בפסקי כתוב וכן הכל, מן לתת פקדון

 מ~עות ~יתןוצריך
 שחו~

 מעולם, לידו בא לא ואפילו ~מדינה
 ד~כ וא~"פ עכ"לת הכי, דבר עמא ורוב ~ם ~ת ~ריך שםו~ם
 בה, מרוויח ולא פקדון הוא אם מיחייב לא גאון האי רבלדעת

 פטור, בפקדון בעירו מונח א~ דאפילו מדבריו, לעיל דקדקנושהרי
 כיון ממדבריו ראיה אייתינן מ''מ כסף, באוצרות משופע א"כאלא
 בין חלוקדאין

 חו~
 מהרי''ח אדברי ואנן המדינה, לתוך לממדינה

 מש~ע לידו, בא לא אפילו גדול ההוא ומדכתב כדלעיל,ס~כינן
לכאורה

 דא~
 מממנו ויצא במדינה אחת פעם שיהא לאוקמא דוחק דהנהממנו, לת~ חייב מעולס המדינה פני ראה לא הממון אס
 תה"דת עכ~ל לחלק, לנו דמנין ותו בידו, שלאבעוד

ד~~ת~
 ממעות ליתן ראוי אם חלוקות דעות שיש מיניה דון

 על מ"ש י"ב) (בס"ק בש"ך ועי' לא~ או בידוהמופקדים
 ומהן מזכין מהן אחרונים, בתשובת שונות דעות עוד נמצאו וכןזה,

~חייבין
 ו~צ~

 נקוט המחייבין לדעת דאפילו מ"מ מהכיל, היריעה
 מהפקדונו~ מליתן יותר עליו להכביד דאין בידך,מיהא

 יותר
 בהםת ונותן שנושא ממעות שנו~נין ערך כפי רביעית~חלק

~~~
 אחריס בידי פקדונות לו יש אס הוא הרביעי

 חו~
 למדינה

 הממדינה פני רואה היה ולא כה יום ודרך כה יום מדרךיותר
 בסנהדרין דאמריסן לגמרי, פטור הוא לכאורה~~ול~ת

 סו~
 ~לק פרק

 קי''ב~דף
 ע"א~

 החמרת ת"ר וז''ל~
 והגמ~

 ממקום העוברת
 בסייף הן יום, ל' שם נשתהו אם עמה והודחו בתוכה לנולממקום,
 כמה ורמינהו פלט, וממונן בסקילה הן מיכן פחות אבד,ו~מונן
 הא קשיא, לא רבא אמר חודש, י"ב העיר כאנשי ויהיה בעיריהיה
 הנאה ה~ודר והתניא מתא, מיתבי למיהוי ~א מתא ~בנילמיהוי
 חדש י''ב ~ם שנשתהא אדם יש אס ה~ירמבני

 אסו~
 ליהנות

 הרי וכו'ת העיר ביושבי ממנו, ליהנות ~ותר מיכן פחותמ~נו,
 לכמה מהדדי דילפי הנדחת עיר לדיני מסים דיני הש"סשמשוה
 ה~יר, כאנשי מוחזק יהאזמן

 א~
 סתום דילפינן בנ"ד נאמר אנו

 יותר רחוק במקום אחרים א~ל פקדון שהוא ~מון המפורש,מן
 מנתינת פטור ~הוא ו~ירו, הבית פני ראה לא ומעולם יוםממהלך
 שכן בכל הנדחת מעיר וי~ינןהמס

 ~דאיתא~
 חסדא רב אמר שם

 דעיר ~מא אי ~''ד, מותרין, הנדחת עיר אנשי ש~לפקדונות
 דידהו ואלא הוא, שללה לאו דמותרין, פ~יטא בגוה ו~יתנהואחרת
 אין ואי מותרין, ~~אי לתוכה דנקבצין ~י אחרת, בעירואיתנהו
 ~וכהנ~בצין

 חד~ ~מ~~ ה~
 ~~, זימנאי

 ~ו~~
 אחרת דעיר

 בתוכה,ד~פקדי
 והכ~

 אחריות, עליה ד~ביל ~גון עסקינן במ~י



~ ~ ~ ~

 ~~~מ~~ת
~~~~ ~ 

~~ ~ ~~~ ~הו
 ד~י~~

 עכ~לי ק~ל~ן, דמי, כדידיה אחריות ~יה ד~יבל ~יון
 שיכולים ~יר הקרובין רשעים נכסי ~ו~, ובנקב~ין אר~חו~רש~י
 לרחוב ה~יר שלל שכונסין ע~מו יום באותו העיר ~וך~בצס
 לתוכה היו שכבר ודוקא ע~, ~בודים הן~ורפ~,

 א~
 שמעכשיו

~יו
 ~ופקדי~

 אחרי~, ~יד
 ~ א~

 ~יו
 בתו~ ~ו~

 כגון
 עכ~לת אבד הממון ואין ש~ה ביה קרינן לא בירושה,~ם דנפ~

~~~
 אחרים ביד הפקדונות אס באתרא, ואוקי ומיניה מיניה
 הן הרי העיר פני את מ~ולם ראו ולא יום ממהלךיותר

~
 לא
~ 

 ~~העיר כנכסי
~ 

 בעיר שממ~ינו כממו דברי לכל
 הנדח~

 שלא
 ~לה,נקרא

 ג"~
 העירת נכסי נקרא לא וארנוניות מסים לענין

א~
 לאדם שיש הפקדונות הנ~ל, מש"ס לאורו פסק~דין לנו יצא גם
 שהם ב~ס, מתעסקים אינם המפקיד או והנפקד אחריםבמקומות
 וארנוניות, מסים מכלפטורים

 ~מדקאמר~
 "אי הנ"ל בש"ס

 דלאו דמותרין פשיטא בגוה ואיתנהו אחרת דעירלימא
 של~

 היא",
 מוכח הנד~ת, עיר מדיני מסים דיני די~ינן הנחתינו לפיוא~כ
 עליה שתטיל נכסיו בכלל אינו בידו שיש אחרים של דמממוןלהדיא

 וארנוניותתממסים

~ ~ ~ ~ ת

 ראייתינו דדחה שמ"'ב) (סימן בתה''ד שכתב מה רואי אחרי

ליל~
 ~קי''ב בסופו חלק מפרק ראיה להביאואין וז~~ שם ד~ב הנ"ל הנד~ת עיר מדיני מסים דיני

 ~א~
 הנדחת עיר גבי

 בתוכם דאינם וא~ג אובדין רשעים דנכסי ~'ש ה~ם,דקאמרינן
 שם ופירש לא, ~וכו נקב~ים אינם אבל בתוכה' בנקבציםאלא

 אבל בעיר, א~ת פעם שהיו ר"ל ב.וכו דנקבצו שני בלשוןבקונטרם
 כלומר נקבצין אין אבל שללה, נקרא אפ''ה עכשיו בתוכואינם
 מועולם, בעיר היושלא

 נפ~ אל~
 אחר ממקום בירושה

~ 
 ~יקרי

 ג''כ אתינא ומהכא ע''כתשללה,

 לח~
 היכא ~ל ונימא מסיס, לענין

 ויפטור זו מדינה ממון חשוב לא המדינה פני ~ולם המממון ראהשלא
 דבקונטרס מכאן, ראיה נראה אין זו, המדינה בני שנותניןממסים
 בנקבצים פירש קמא ובלישנא שמ~תי, לא לישנא אהך התםכתב
 לומר רוצה~וכו

 ~שאפשר~ (שא~א~
 באותו העיר תוך לקבצם

 להאי א"כ הנד~ת ~יר מםים דיני ~ד~ינן ואי כליל, שנעשיתיום
 מממון לאחד יש אםלישנא,

 חו~
 פטור אחד יום ממהלך יותר למדינה

 ~ממוןיאותו
 ובה~

 ש~עינן לא
 ~~פוצה~

 ~לק פה
 ב~ו~

 בין ל~דיסה
 דמקשה דב"ב, בפ"ק וכן הס~ר מן התם דמוכח ועוד לקרוב'רחוק
 דחמרתההיא

 והגמל~
 ל' שם ונשתהא למקום ~~קום ה~וברת

 דב"ב ובפ"ק הנדחת עיר כאנשי דינו עמהם והודחויום
 ~ד~

 ז'

ע"ב~
 התם ו~שנ~ חדש, י"ב העיר כ~נשי ויהא בטיר יהא כמה
 דגבי וכדפרש''י, התם וכדאיתא העיר,~ באנשי והכא העירביושבי
 העיר, כאנשי והכא העיר יושבי כתב הנדחתעיר

 וב~
 נקרא יום

 אלמא חדש, י"ב בעי העיר מאנשי נקרא ~יות אבל העיר,יושבי

ד~~~

 תלמודא
 בי~

 מבסי הגברים חיוב לבין הנדחת עיר דין
 נימא, נמי ~וכה נקבציס ל~נין א"כ המקרא, משמ~ות ~יהעיר
 של~, כל כדכתיב העיר אשלל קרא דקפיד הסדחת עיר לגבידווקא
 אבל העיר, שלל מיקרי לא ~עי~ פני מעולם ראה שלא מהולהכי
 תה"דת עכ"ל לחלק אין מלתא תליא העיר דבאנשי מסיםגבי

~~
 מסים דין לדמות דאין ראייתינו דחה תה"ד בעל ~זינן
 לנו היה דא"כ למלתא, ~עמא ויהיב הנדחת ~ירלדיני

 אחד, מיום יותר בו שדר עירו ממהלך ר~וקיס שהס בנ~סיםלחלק
 (פצו) שמענו לאובהא

 ~פוצה~
 לחלק פה

 חו~
 רחוק בין ל~דינה

 דמי ראיה, אינו שמעינן דלא תברא, לא הא משום ואי ~רובאו
 ר~וק ממונו דאס זו, סוגיא מכח שלו את ~ציל וצווחשעו~ד
 המדינה, פני ראה לא ומעולם אחד יום מ~הלך מ~ירויותר
 עיר לדיני מסים דיני דמדמה הש"ס סוגית לפי מידו ~~יאמאן

 של לשון דנח~ו ברש"י, לפניו שהיה גירסתו לפי אפילוהנדחת,
 האחד, ~ לשונות ~תי רש"י שלזהורית

 דמח~
 ~רוב רחוק בין

 והשני, אחד,יום
 ש~

 לא רש''י כתב וע''ז מעולם, בעיר היה
 מנהון דחד י''ל חלוקות, ~ונות דהם תה''ד ~רסת ו~ישמעתית
 א~ד, יום מהלך מתוך לעיר קרוב אבל ~עיר פני ראה לא אםבאף

וש~ו~
 יו~ר ר~וק

 ס~סמ~ל~
 ית'ל ~עיר, פני ראה ~בר אבל אחד יום

 בתרא דללישנא לפוטרו, לסמוךדאין
 ~יש~

 פני ראה בין ~ילוק
 לנו יש ע"ז יום, מהלך בתוך הוא דהוה קרוב כי אמנם לא, אוהעיר
 קמא ללישנא וכן ס"לת דלא ר~ל שמענו'' ''לא דכתב ארש"ילסמוך
 ~תב ע"ז אחד, יום ממהלך יותר רחוק שהוא העיר פניבראה
 שלא יחדיו צדקו שניהם אם אמנם לחלק, שמע לא שמעולםבתה"ד
 אחד יום ממהלך יותר מעיר רחוק הוא וגם מעולם בעיר~יו

 מודי עלמא וכולי ~לרש"י ליה דסבירא י"ל, ל~יבותא, תרתידאיכא
 פטורת דהואבזה

~~~~~
 בפרש"'י נוסחאתינו תה'"ד בעל ראה דאלו לומר, רחוק

 וא~ת לשונות שני וקולט.ו בתיבה נכנסו ששניםשלפנינו,
 המדינה פני אחת פעם ראה ~יות שצריך ~מענו, ו~ניםדיבר
 העתקנו ו~אשר שמענו, ולא כתב ולא אחד, יום מהלך קרוב הואוגם

 ראה שלא יחד, בהצטרף ודאי ~יל,סוס~אתו
 הממדינה פני ממעול~

 דכ''ע דאליבא פשיטא א~ד, יום ממהלך יותר ר~וק כע. הואוגם
 זכו~, של דברים שני דאיכא כיון ו~רנוניות, ~מסים פטורהוא
 דמרא מחזקת להוציא קשה היה נמי מעליותא בחדא ~פשראפילו
 שם אשר פוסק בשום ראיתי שלא ותמהניממונא,

 ~לבו~
 לדבר

 דיניםת דיני הנוסחאות, ~חילוף ~אורה לנו יצא ובאמתהזה,

~~~
 שלא ~מון ~טור המסייעים כת ראיית תה"ד בעל שדחה
 לדמות ובקשו גאון האי רב מדברי מעולם, ה~דינה פניראה

 נעשה ממדמין שאנו ~פני וכי באמרו הנדחת, עיר לדין מםיםדין
 ונראה לעילת דבריו ה~קתי וכאשר ממהדדי ילפינן דלאמעשה,
 שמחלק דמה ונראה, ~וזר והנד~ה דדינא ממעיקרא די~וידאין
 דב""ב, קמא פרק וריש הס""ל מש""ס ממסים לדיני הנדח. עירבין

 אמרינן הנד~ת עירדלענין
~ 

 ולענין הנדחת, עיר של ממון הוה יום
 הנדחת עיר לענין התם מה הוא, כש''כ ולאו חדשת י"ב ~ריךמסים

דב~
 העיר פני ראה לא אם מקילין מ"מ הנד~ת, עיר ממון הוי יום
 לענין מכש"כ אחד, יום ממהלך יותר רחוק או מעולםוהמדינה
 מהראוי כש"כ חדש, י''ב דוקא לא אם העי~ כאנשי שאינומסים
~קל

 ש~
 מעולם, המדינה פני ראה שלא בממון מס חיוב יחול
 אחדת יום ממהלך יותר ישיבתו ~עירורחוק

~~~
 העיר אשלל קרא דקפיד הנדחת עיר לגבי דווקא~כתב,
 שלא מה ו~כי שללה, כל~דכתיב

 רא~
 העיר פני מעולם

 ממלתא .ליא העיר דבאסשי מ~ים גבי אבל העיר, שלל איקרילא
 מחילת אחר עכ"לת לח~,אין

 כ"~
 להבין שמתני נפשי ידעתי לא

 הכל תלוי במםים כי מסתברא, איפכא לכאורה כי הר~בה,דעתו
 אם א"'כ בממון, עין דנותן העירבש~ון

~ 
 מעולם ~ממון ראה

 וגם המ~ינה,פני
 רחו~

 נתן לא ודאי אחד~ יום ממהלך יותר מהעיר
 עין ועלי העין מן שנתעלם כדבר והוה ~ליו,עיניו

 שאי~
 שולטת, העין



~ ~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
 ממון, להו~יא עליו להחמיר רשאי אתה אי זה ודבר ל~דד,א~שר ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~

 ~ברא חובות הוא ד~עמיה הנדחת בעיר משא"כ ולפוטרות להקלאלא
 שלא כדי לאבד, מהראוי מממונו שהוא כיון עירו, אנשי עםשהודח
 הבעלם כרגלו הוא הרי שהוא מקום וכל מ~ופו, חמור ממונויהא
 מותו אחר הארי ~ל ~שיב מסתפינא לא ואי אדם~ של היקוםזהו

היה
 ~לי~

 החלט~ מתוך ולפו~רו דין להחליט

~~~י~
 לפוטרו ראוי אם הקבור, מנה תור, ראש כנ~דהיוצא
 קל""ט) (סימן ריבות דברי בשו''ת~~בואר

 פטור, הוא בהס ונותן נושא שאינו דממ~ון הדין, ממצד ראיותלהביא דהארי~
 בזה ומסיים ממנהגים, רק אינו דמחייבים הגדולים אותסואפילו
 המס שאין לעיל ראיות מכמה הו~חתי כבר השתא אבל ~הלשון
 גדול פסק על דסמכינן ודאי בו,~ שמרוויחין מממון על אלאמוטל
 הטמון הממון מן מס יפרעו שלא הנזכראחד

 מ~לי וגרו~
 ממס ומטיל עליה השלטון ועין עליו שולטת דעין התם דאלווז~ב, כס~

 שאין נמי איכא בו ~וויחין שאין מלבד הטמון, הממון אבלעליהם~
 עליהם ולה~יל כת~שיטין להחשיבו ראוי אין ולכך בו, שולטהעין
 נראה מנהגם ש~תוך וזה מנהגא, אימא בעית אי ~צאין,מס
 ה~מונות מ~ות מס לפרוע מחויבים יהי' לא שמעולם סהדיואנן
 דמלתא, סיומא עד כו' לידיהו אתי הוה אי בו מרוויחיןשאין
 כיון ~ליתן, חייב גמור הדין מן גמורה ב~לוה עלמא לכוליהר~

 ב~יר נה~ו זה כל ועם ההוא, בממון ונותנים ונושאיןשמרוויחין
 שאינו בו נו""נ שאינו וקבור הטמון מעות מן מס לפרוע שלאהזאת
 דאמדינן כ''ש לא מס, ממנו לפרוע חייב אינו הדין שמן עמו,מרוויח
 קבור, מנה לו ויש דאמיד אינשלידייהו אתי הוה דאי סהדא דאנן ואמרינן הזאת העיר דבניד~ייהו

~ 
 היו

 נוה~י~
 לחייבו

 ממנו~ מסלשלם
,~~~~

 א~
 הקבור, ממנה ~ס לשלס ~לא מנהג ~אן דאין נאמר אם
 הקבור, ממנה לפרוע מנהג שום כאן אין נמינאמר

 שאין וכיון מונהג, עליו לקבוע זה מליאות לידינו בא לאשמעולם
 שהוכחנו כמו ד''ת על נ~מיד לפו~רו, הדין ממצד ראוי מנהגכאן
 לשלם, ראוי שאינו בו מרוויחין שאין מעות מן הדין שמןלעיל,
 א"כ הריבותת דבריעכ''ל

 מוכ~
 שאינו במקום

 מנה~
 לחיוב לא

 ~ליו לקבוע זה מציאות לידי בא שלא הקבור ממון לפ~ור,ו~לא
ראוי מנה~

 ~טור~ ~
 למודעא אנו צריכין עדיין דא כ~ון אכן הדין, מצד

 מ~ופע הוא באשר לאורייתא,רבא
 בע~~

 לו ~ב שידיו ~ם לו ויש
 לפו~רו ~ין ודהבא, בכספאוכבול

 מכ~
 וסמוי טמונה ממנה אף וכל

 על אחד, גדול בשם וז"ל~ הנ''ל תרה"ד ב~שובת כמבואר העין,מן
 ומונחים ט~ונים הם לעולם כלל בו מרוויח שאינו מעות לו שיש~י
 יסגור לו, אשר מ~ל העשיר שיתן רו~יס הקהל אם כתב, נאמן,ביד
 לו יאמינו לא אם ~שה אנשי בידי צרכו מכדי לו שישמותר
 יועילו לא כ~ף או~רות בשם המשופע ~יר אך בה, שיגעבחרם
~לו

 ~ה"ג~
 דקדמנא~ בשאילתא יתסהגו איך בס"ד נבאר ולקמן עכ'"לת

 הרי מהם~ מס ליתן ראוי כמה אחרים על חובות לו ~יש~~
שולחן

 ערו~
 (בסימן ~נינו

 קס"~
 שיש מי , וז''ל ג') סעיף

 וקיצר עכ"לת ממהם, סותן ליפרע ר~ויין אם א~רים על חובותלו
 זה דין ממממנו הנובע שה~מקור ~~ריך, שישבממקום

 הו~
 מתרו~מת

 מסים, ב~יני המחנות ~ל כמאסף הוא אשר שמ''ב) (סימןהדשן
ומ~רי"ו

 (סימ~
 והמעיין קל"~~,

 בצד~
 דינים, דיני ~לוקי כמה יראה

 ~רבה ויפרד כנדל, רג~ים ומרבה נפתח מקורוהוא
 ראשי~

 ובאת ת~רשו לשכנו צ~~ונו ירווה הישועה מעייני כאשרושורשים
 ~וואית ב~דרישמה

~~~~~
 ובייחוד למעניתו, האריך ~ אהרן מ~ה ~רח ~ו~ת נדפס
 הס~מה ~ם שישהעיר בנ~ וז"'ל~ נ"ה) (בסימן עליו נשאל נשאול אשרבנדון

 לעשו~
 הרי לסבול תוכל אם לו, ואומרים שהעריכוהו מה לוו~ודיעים ו~ו'' שנים ~לשה בכל עריכה

 שיש ומה בעין לך שיש ממה על בס"ת השבע לאו ואם~וב
 להקדש ולהניחה ממנו יותר לעשות לך יש אםבחובות, ל~
 תו~רממים, על בין היהודים על חובות שהן בין מ~מנו ליהנותרשאי שאינ~

 היא כך להקדש, יהיה והמחצית לך יהיה ה~חצית שתגבה,ומה
 המס, מפורעי העיר מתו~בי אחד ראובן בא עתהההסכמהת

 ש~צד לפי שאמדוהו, מה לפי לפרוע לו שאין העיר בני עלוטען
 שנים כמה זה ואו~ר, עליהם ~וען ~וד וכו'~ בידו ישהמלכות
 ממופל~, עשיר שהוא ושרים ו~ופ~ים בתוגרמים בגוים שם לויצא

 ולשרתם ר~ונס לעשות מוכרח והוא מאד וחזק הולך יום כלוהגלות
 שיבואו עד להם ולהמתין רוצים, שהם מה מנכסין להםבה~לוואות
 ממנו לעכב בידם יש לו, שיפרעו יחזקום ואם ~רוע, ה~ובמר~ונם
 בעדאחינו ~ ראובן להם אמר ול~ן העס, ~ל~ל ו~מפורסם גלוי זה כל ~שרהעיר, בני ולכל לו ~רע יכולין ח"ו אלא עוד ולא הכל, ו~פור~צמם

 עש~
 וזהב נכסי כל עם אותי הערכתם גסים אלפים

 חמשה לי חייבים שנים דת שזה ברורה בראיה כם אראה אניוכסף,
 אחרים, אלפים ה' עוד להם אלווה לא שאם השרים בין גסיםאלפים
 הארבעה באלו פר~תי זה ל~ה שחייביס, ~הני כלוס לי נותניםאין
 ההסכמה, היה שכן והאמת גסים, אלפיס עשרת ~ל בעד ~סשנים
 ממה יאוש ~שות יכול איני שאני אחרים, מן מחולק עניניאבל

 ברשותי, אינם שהממון מאחר בעדו, מוס לפרוע וגם לישחייבים
 העיר שבקושטאנטינ'א ראיה,והא

 ה~דו~
 עשירים כ~ה בה שיש

שי~
 בעד פורעים ואינם גסים אלף מאה מקום ואחד אחד לכל
 הנה דרך ועל באנדרינאפאל, וכן גסים אלפיסעשרת

 א~
 ~ענות הם

 וש~רו ע~ו הדין אם לצדקה המורה ורבינו מורינו יורנוראובן,
כ~"ה

 ~כפ~
 השואל~ עכ"ל השמים~, מן

ו~~~י~
 תה''ד בעל דברי קוטב על סובבים הם ודבריובתשובה
 קבועות תקנות שיש ~ממקום דאף והעו~לה, הס"ל,וממהרית'ו

 כמזומנים, מס מ~חובותליתן
 וא~

 צריך ליאוש מ~זיקין
 ~ני~

 ביד
 יחזיק והח~י שיגבה ממה הח~י ולהקדישם הצבור ונאמןהגבאי
~צמו,

 מ''~
 כפי ליתן לו שומ~ין זה כ~ון ש~יחי ~לא בממאורע

 חלק ליתן או לימכר, ראויים שהם החובות אותם~שש~ין
 הגדול הרב הביא וכאשר מהרווחים, והן מקרן הן להקהלהעשירית
 ה~הן הגדול הרב במעוזו והחזיק איסטרי"ך, גדולי בשםבעתה"ד
 כחו בכל שסומך ה~הן חסדא ~מוהר''ר כהנא מסייע ~הניהגדול
 ~יון ועוד בזה''ל~ בסנגוריא מדיליה ומסיף הנ''ל, ממורהפסקא
 בעיניהם נשמעים ודבריו השרים, עם ושם יד לראובן יש כךשמתוך
 מס ~יפרע~ ראוי היה לא ורשותו לידו שיבא במממון אפילוא''כ
 לשרים, אותם שמלוה מנכסיו בתועלת הכלל מקבלים בזה ~יבעדו,
 ~רי''~~דברי

 הא~וטרופסים שילבשו הי~ומים של ממון ה.ירו ז''ל
 שמן כ"ש בנ''ד הדין הוא נשמעים, דבריהם ~יהיו כדימנכסיהם

הדי~
 ואין נר'"ו, הרב במוישור ~הוכיח כממו ב~ענותיו, ראובן ~דק

ת ~

 ~~~~ ~~~~~~~ ~ו~
ת ~ ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  

 ~~~י~ ~~~י~ת ~~~ו
 ~~~~י~ו~~'ת~

 ~~~~ו~י~י~ ~~ ו~י~ ~~~ת ~ו~~ ~~~תת~



~ ~ ~ ~

~~~ת
 ~ ~~מ~ ~~~~

~~~~~~  זה ~סק עמהם ונמנה עליהם, ~וסיף ואין דבריו אחרלהרהר
 באריכותת שס ועיין משנה, לחם בעל הגדול הרב ל~עשה~לכה

 ד~ן תשובה, בעלי ד~יילי כללי ~ני ו~יית ו~~ע הסכתזה~~~
 ~חוייב אינוהדין

~~ 
 ~חוב מס

~ 
 ועו~ד שוויי' לפי אם

 ואינו זו הלוואה ~לוותס ~כרח ~ן הוא אס ובפרטותלימכר,
 אדוני ~י וחפצו, חשקו לפי לגבותיכול

 האר~
 המה הלוואה בעלי

 בו וישתקיפים
 תוע~

 ~מוד א''א ~ציבור,
 ע~

 פי ועל הדין ~~וי
 זו בה ~כו א~ר והדרך והדרך, בטוב ~תפשר אם כיהתקנה

 הדיןת ~שורתלפנים

~~~
 ומשלש ובתו בנו לנדן מ~ות הממייחד אדס ימצא המצא
 אחר, ביד הנדן~עות

 א~
 שיש אשה גם

~ 
 ~י מלו~, נכסי

 לחתן, ינתן השידוך יג~רנו אס בתו לנדן שליש ביד ~עות שהניח~י ~ וז"'ל כתב ג") סעיף ה~פה בעל קם''ג ~בסי~ן הש"עממשממעות
 ~הרש''ך בתשובת והממעיין יי ~~ה בדרכי והביאו מהם ~תצריך
 לש~עון אפוטרופוס ~שה ראובן וז'"ל~ קס"ב) סימן(ח''ב
 גמורה ~תנה שנתן לבנים א~ים ק""כ ~קנות הק~נים ובתובנו
 אותן אם השואל שאל הערי~" בענין לי~בע באים י~ים והנהלבניו,
 ח"ו אם או עליהם, ופטור שלו ואינו לבניו במתסה שנתןהנכסים

 עכ''ל בשבו~תו, יכנוס לא אם פקפוק איזה או מכשול ~ליהם לויש
 רק במוחלט, המ~ות להם ונתן זיכהו לא אם אפילו ופשט,השואלת
 זכות לראובן נשאר ש~דיין באופן מיתה, ולאחר מהיוםשכתב

 מזה מס לפרוע חייב אינו ואפ""ה מותו, יום עד המעותשירוויחו ברוו~
 ~רווחת, דהלכה ובת~ים באמת ~בע יכול שכן וכיוןה~עות,
 הותה הנראה ~~י כ""ש וכו', ד~י ה~וף כקנין לאו פירותקנין

 זכות שום בה נשאר ו~לא ו~וחל~ת ג~ורההמתנה
 בגו~

 ברווח ולא
 לישבע שי~ולין פקפוק ~ל צד שום אין צדדים ש~כל באופןשיהא,

 עכ''לת נכסים, ב~לל נכנסים אינם המתנהו~ות

~~~~~~~
 ולולי הנ''לת ~ריזבור'ג מהר''ם לתשובת ~ותרת היא

 ~הרש''ך,שהתלבט
 דא~

 מהקרן פירות אכלו כשאבות
 ~קום דיש אמינא הוה ~ס, מל~תן פטורין הםאפ"ה

 ~לחלק~
בי~

 דהתם מריזבור'ג, ~הר''ם שהביא נדון ובין ד~הרש''ך נדון
 נשואי עד בפירות עדיין זוכה שהאב איירי, ~הר"ס שלבנדון
 הואיל ובתו,~בנו

 דהו~
 הפירות כל אוכל

 ומשבי~
 מחוייב מ~ובה

 לי ~ה ו~י בנו, ~דן שהשליש מה~עות וארנוניות מסים מהםליתן
 פירות" ועושים בידו שהם או רווחים לו ועושים אחרים בידשהשליש
 שהוא איירי דמהרש''ך בנדון~שא"~

 חיל~
 במתנה, לגמרי אותם

 ממס~ מהם ~לתת פטור ממשו""ה הפירות אפילו אוכלואינו

~~~~
 אוכל ה~תנה כשנותן שאפילו בפירוש, פוסקהרש''ך
 פטור הוא אפ"ה מיתה, ו~~ר בהיום ואפילוהפירות

 ד~הרש''ך והפסק בש''ע המובא מהר''ם פםק א''כ מםים,מנתינת
 אהדדית דסתריתרתי

 וגדו~
 הש"ע דברי לפי מזו

 ~בהגה''ה~
 בלא לאשה שיש ~מה ~ת צריכיןוכן וז'"ל~

 בע~
 ובנותיו לבניו או

 ~הר''י בשו"'ת מבואר ההיפוך ראשונה ו~שקפה עכ''ליהקטנים,
בן

~ 
 ת'"א) (סימן ח'"מ חלק ומהרשד''ם ק"ח) ~ימן (ח''ג
 דאיש ~חד בסגנון ~תנבאין דכולם ~''א~, סי~ן (ח''או~ההרמ"ט

 ~לו~ ממנכסי ~ס לתן ~מ~ויב~ינו
 אשתו של

 א~
 פירות, אוכל שהוא

 בארי~תת בדבריהסעיין

ות
 ~~~~ ~~~"~ ~ו~~

ת ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~נכסי הבעל מס ~~לתת פטור הדין ע"פ דבאמת פשוט,~
 הקטנים, ו~נותיו ~ניו שיש מה מכ"ש אשתו, שלמלוג

 וכאשר דאורייתא סמיכה לסממיכה, הנ''ל ה~וברין מבעליכדמשמע
 דפסק בש'"ע ה~ובא מהר''ם פסק ~שא"כ ~ד, ~כל פנים מראיםהם

 לבניו שיש ~ה וכן ב~לה, בלא לאשה שיש ממה ~ס לתתדצריכין
 גופיה ב~רדכי וכדמש~ע ה~נה~ת ~צד רק הוא הקטנים,ובסותיו
 ריוו"א דפוס ~ רס""ב) (בםי' ~הר""ם בשם בתרא הגוזלבפרק

דטורינט'א
 (ד~

 ראובן על ~איר רבנו השיב ועוד וז"ל~ ~"א) ס"ט
 ~~ות האחד לאשת ויש יחדיו, ונתפשרו ה~ושל שתפסוש~ון

 ואין שמכרה~תכשיטיה
 לבע~

 חייב בעלה אם יד" בה ~לוח רשות
 השר שדעת לי פשיטא נמי הא ~שבון, ~י מס ~הןלתת

 ליק~
 ~כל

 ודמיא אשתו" וביד שבידו ה~מון לפיא~ד
~ 

 ~דף בתרא לה~וזל
קי"ז

 ע""ב~

 אדע~א נ~י הכי אתו, דכספא דכסא דאד~תא
 עיניו ונותן המושל, א~א בו ונותנין שנושאין אשתו ובידשבידו ~ד~~ון~

 נוה~ים מ~ותינו בכל ממזו וגדולה ויוצאי~ת הנכנסים הנכ~יםלפי
 שלום מס, לתת ~ריך נישאו שלא ולבנותיו לבניו שיש ~מהשאפילו
 (סימן בתרא הגוזל בפרק ה~רדכי עכ"ל ברוךת ברמאיר

 ד~ורינט"א~ ריוו'אבדפום רם"ב~
 שאין אשה מנכסי לתת שצריך ~הר''ס דפסק הא חזינן~~~

 אבל המנהג, ~צד היינו בהן,רשות לבע~
 ב~קו~

 ממנהג שס שאין
 אזי דינא לי ד~ונו הוא ו~מר אדינא לאוקמיה רק וידוע,קבוע
 במהרשד''ם ועיין ~ס""ב), םימן (בח"ב הרש'"ך וכדפסקפטור
 ונהרא נהרא ו~דינה מדינה בטעמיה, ~לתא דאםבר ת''א)(סיממן
 לפי בנפשייהו שיערו ומדינה מדינה וכל מסהג~, ושינויו~שטיה

 באריכותת שם ועיין והזממן, והממקום שעהצורך
 (סיממן בט~"ממ ז"ל ש""ך הרב על~ת~~~~~

 קסתת~
 וז''ל ז') ס""ק

 פסק ק""ז) סימן (ח'"ג מהריב""ל כו"ת לתת צריכיןוכן ~
 דלא ונראה ש~ת מלוג ~נכ~י מס ליתןדאין

 ד~ור''ם אמור''ם" פלי~
 שאין ע''מ לה שנתנו כגון מהם, פירות כעל שאין ב~עותאיירי
 ה~לוקים ועל הש'"ךת עכ''ל וק""ל בזה וכיו~א בהן רשותלבעלה
 לדבריו דמשמע כלל, שחר ~ם אין הללו דבריס כי מ~טערים"אנו
 זה ש~, מלוג מנכסי ~ס ליתן היא מחויבת פירות לבעל איןד~י
 דה~י ממרא דהוא מוהר''ם בשס המרדכי דברי דה~עיין חדא,אינו,

שמעתתא,
 ~~כסי מם ליתן ~וכרח שהוא הב~ל על דקאי ממש~~

 אם וז"ל~ דכתב אשתו, של~לוג
 ~יש~

 תכשיטיה ש~כרה לאשה
 בםיום וכן ממנו~ מס לתת הבעל מחויב בהן רשות לבעלשאין ע"~

 וז'"~, כתבדבריו
 וגדו~

 מס לתת צריך עדיין נשואין שאינם ובנותיו בניו ממון אפילובידו לאד~ ~יש מה ~כל אלו, מלכו. בכל ~זו
מהן,

 ~כ''~
 מם לתן ~~ויב שהבעל ~תב ד~הר'"ם ~שמע הרי

 הש"'ך, כ~ברי יהיה לו ועוד, אאשה, קאי ולא אשתו של מלוג~נכסי
 שאין מתנה לה נתן אם חדא לןמיתרצת

 רשו~ לבע~
 יכולין בהן

 לא אמנם הפירות, או~לת דהיא הואיל לי~ן, מחוייבת דהיאלומר
 ~לו~ בנכסי חדא, לון ואקשיתפ~ית

 אין דאז פירות אוכל שהבעל
סבר~

 לו~ר
 שהי~

 והיא הפירות, אוכל שהב~ל ה~ס, ליתן ~חויבת
 אינו הבעל כי ה~ס, תרמיא מאן ו~ל קרנא וכליא מ~קרן מםתתן
 פ~ור, שהוא רם בקול יעננו הבעל כי אשתו מלוג ממנכ~י לשלם~חויב
 מדברי ה~ירות אוכל הוא א~ אף פטור שהוא לאורייתא ו~ילודכחו

 סיממן (ח'"ג~הריב"ל
 ק""ז~

 כיון פירי והני ~ בזה''ל דכתב הנ''ל

ת ~~י' ~~~~~י ~~~י~ו~ת ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~מ~~ת
~~~~ ~ ~~~  מזונות שיהא כדי אלא למזונו.יו,~ לו שיצטרך למה מהם נהנהשאינו

 דני~א א~''ג ~ס, ~הן ליתן דידיה נכסי נקרא לא מרווחים,הבית
 וז'"ל בדבריו ו~סייס דמית ה~וף כקנין פירותקנין

~ 
 דלא כיון מ""מ

 ה~לך אל לפרוע שהם המסים בין חילוק שום שיחלקו בקהלותחזינן
 גובין אם ה~נהג הוא האיך יד~ינן שלא אע"פ מסים, שאריובין

 ממנכ~י שיגבו .קנו לא שבודאי לממימר לן אית לא, או ממלוג~מנכ~י

מלו~
 המל~, אל לפרוע שאינם ~ה~סים שיפרעו נותן אינו דהדין כיון
 להם שיש ל~ועטיס עול שי~ו לרבים ו~חזוקי הקהילות לעניניאלא
 מלו~נכסי

 (סי~ן ב~הרשד"ם איתא וכן הריב"לת עכ"ל מחזקינן, לא
 מס ~נתינות פטור שהבעל ע"א) סימן (ח"א והמבי"טת"'א)
 מלו~מנכסי

 דבריהם ב~קור עיונך שים הפירות, שאוכל א~"פ
 ~ברורה)ותמ~א

 ~בירור~
 הדבריםת

 דאין לעיל, ש~בנו ~ילי מהדורי הדר קמא~ לקבעא זה~~~
 דברי ~ל לדוכתי' קושיא הדרא וא''כ הש"ך, לדברימקום

הש"'~
 צ~יכין וכן ~ וז"ל ד~תב מלוג, מנכסי לתת ש~ריכין ד~וסק

 לה אין אאשה, שדיא, אמאן ~כ''לת ב~לה, בלא לאשה ~יש מהליתן
 והבעל וכלל, כלל לחייבה ואין ~טורה א''כפירו.

 א~
 אוכל שהוא

 כמוזכר פטור נסמיפירות
 וכמו~כ~

 חזינן הא ועוד, הנת"לת ב.שובות
 ונכסי אשה של נכסים בבא, בחדא כייל הממפה דבעל שלפנינו,בש""ע
 או בעלה בלא לאשה שיש ממה לתת צריכין וכן ~ וז"'ל ובנותיו,תבניו
 אלא אהדדי דמיין לא הש"ך דעת ול~י עכ'"לת הקטנים ובנותיולבניו
כי

 עוכל~
 אוכל. היא אם ~ייבת שהיא תינח אשה דבנכסי לדנא,

 בפיטורא פטור הוא הפירות אוכל הבעל אם ~שא"כה~ירות,
דוושט,

 ואכי~
 ביתו ריווח משום אלא אינו מלוג נכסי פירות

 בניו בנ~סי ~שא''כ פטור, הב~ל הכי משום בהריב"ל,וכד~פורש
 המס ליתן מחוייבים המה הפירות אוכלים הבניס אםובנותיו,
 של ~~ונו פלט, לא הוא אף ה~ירות אוכל האב ואם הש"ך,לדע.
 ד~יין לא וא"כ המס, האב שיתן החיוב בכלל הם ובנותיובניו

 להבני~ת שיש מ~ות הדין עם בעלה בלי לאשה שיש מעו.אהדדי

ו~דו~
 ~וסק קס"'ב) בסיממן (ח"ב בתשובותיו מהרש"ך הלא ~זו,

 ה~ירות אוכל הוא אפילו ובנותיו לבניו לחבירו, מתנה דנותןלהדיא
 וכלל כלל מקום אין לפ"ז מס, ~הן לפרוע פטורדהוא

 ~לתי כאשר ד~הריב"ל להנדון ד~הר'"ם נדון בין לחלק הש"ך,של להתירו~
 חוקת לבלי ~י ו~רענוא~ורה,

~~~
 ל~י ~יירי מהר''ם דדברי ~עיקרא, כ~נינן מחוורתא וודאי
 ~ניהם נותנים ~ה~ושלים הללו, במדינות והתקנהה~נהג

א~
 ~הריב"ל, הנ''ל~ תשובות ובעלי ובניו,ת לאשתו שיש ~~ון על

 ~קומות וכפי אדינא, ~לתייהו אוקי והמבי"ט ~הרש''ךו~הרשד''ם,
 לבקש ובניס ~לאשה שיש המעות על ה~ושלים ~ין ש~יןמושבותיהן

 ~לי~ן הדין ~צד הס פטורים הכי משום וא''כ ~ס,מהן
~~ 

 ואין
 אין ה~לילות ובאותן המנה~, מ~ד אם כיל~ייב

 לה~
 על מנהג שום

 פטורין~ ~שו"הזה,

~~~
 תל"ו) (סי~ן עצ~ו ~הרשד~ם בדברי זה חילוק להדיא מצאתי
 ~הן ליתן ד~טור הר''ן דכתב יתומים ~עות ל~ניןד~חלק

 מש~~ ~הרא''י ~דברימס,
 ונראה ~ בזה~ל ~הרשד"ם ו~~ב ד~ייביןת

 תקנה לענין איירי ומהראי'י דינא, לפום מיירי הר"ן פלי~י,דלא
 דרבנן, חלוקי ~חלק גופיה דהרשד""ם ~דיא לך הרי עכ"ליו~נהג~,
 ~יירו ובנותיו בניו ~~~ות מס ליתן ד~חייבין ו~הרא"ידמהר"ס

ת ~

~ ~ ~  ~''~~ת ~~~~ ~~~י~ 

 ~שוות יש ובזה פטוריסת הם הדין מצד אבל וממנה~, התקנהלפי
 ~רבות רק ~~שינן, לא ~חלוקת וא~ושי הפוסקים דבריתמידין

 בעולסתשלום

~~~~מ~
 טור על ~ נפתח מקור בס~ר ~צאתי לתרופה עליהו לזה
 ~ ~ונו וזה י"ג) ס"ק ק"ד (בסי~ן בכתובים והואא"ה

 ה~מחוקקכתב
 ול~

 ממכתבו ממ~ותלי הנה כו' זה דין ה~.יק לממה ידעתי
 קשיא לא דהא ז"ל, הר~"א ~ל תלונותיו שאיןנראה

 א~
 שהוא הוא

~דינ~
 שופ~, שיהא רק מקפיד המלכות שאין א~ינא הוה ד~לכותא

 זו כסברא הטור שכתב כ~ו ה~עשה ליב~ל השופט טעה אםא~ל
 פ"ח)(בסימן

 ח'"~
 דהריב""ש הרמ"'א וקמל''ן שם הס~"ע והבי~ו

 השו~~ כיסובר
 אף ~ריב"ש דס"ל והוא קבל, לטעות אף המלך

 כן, דמכותא דינא הוה ~~לחו הוא ~ם השופט ~לשלוחו
 הדין ~פ ~יירי דהגמרא ~הג~רא~ הריב''ש על תלונות כלסרה וא"~

 ולא נכונים דבריו מנה~, או דמכו.א דינא ע"פ אייריוהריב"ש
 וכן וצדקת א~ת ותורתו אמת ומשה ע~ו חולק בתראי שוםראינו

משמ~
 מוהר"ר הגאון בדב~י להדיא

 ~רד~
 שושן בעיר זלה"'ה ~ה

(סו~
 עכ''ל שם, שכתב ~ה על שם~ך הש~יטו וכאן ק"ט) סימן

 ~פור~ ~רי נפ.ח,ממקור
 ~דין מן שהוא דבר בין לחלק שכל בשוס
 ה~נה~ת ~צדאו

 אוק~יה ~נהג שם שאין ~קוס הוא אם בנ''ד, למדנו דרכינו~~~~
 מנכסי ~ס ~ליתן פטור האס או ~בעל דאורייתא,אדינא

 ובנותיו בניו ו~נכסיאשתו
 א~

 אבל הפירות, אוכל שהוא
 לישראל ~להם הנח מדינה, כמנהג הכל בררנו כבר בזה מנהגשיש במקו~

 היאת תורה ישראל של ~נהגן כי ~סיס בדיני ובפרטות~נהגס,
 ~תברך, והבוצע ה~נהג אחר הוכים מסים דבדיני חותך,ו~ו~ת
 ב~ראה פרצופים ובדו ~ווניס כ~ה ~.הפכים ~סי~ דיניכי

 ~כל היא, תורה ישראל של מנהגן משו"ה צד, לכל ~ניםהמראה האופ~
 (שבילא) ~ש.ני. שהיא כמות וקהילה ומדינהמדינה

 ואיכות ~הו. ו~י הזמן ל~י הרבים ושביל היחיד שבילדממתא ~שבילי~
 ו~ש~יה ונהרא נהרא יש מקומות מקוממות המקו~, ול~יוהכמות
 על חכמים שקדו האלה הדברים ~י ו~ל מעכבי, דקא ו~שוריעקולי

 ~שות ישראל בני~ק~ות
 סד~ ~~

 תליאת ב~נהגא ו~קר נכון,

 אנדיסקא או ~תא באצילתא דפרדכתא דינא האי ד~~ן~ ~ה~~~
 ו~קור מטרין ~~ר הדברים הן~הן

 השמיט ~סיס דיני נוב~
 מ~נו נ~ם לא רז כל אשר הר~ב''ם,מהן

 ודי~
 הניח לא רזיא ~ליא

 הוא, שס וק~ן גדולדבר
 ו~דו~

 הפקוחים עיניו ו~~לים ~שה בושש
 הוראת הוא עיקור ~סים דבדיני הואיל וודאי אלא זהתמדין

 הז~ן,כפי ש~
~'~ 

 להם והנח ישראל, ~ל ~נהגן ~ל הזה דבר הניח
 דכ~ב שס"ד) (סימן ~הרשד"ם בתשובת ~צאתי ו~א~ר י~ראלתלבני
 לי ~נין האדם יא~ר אמר ואם ~וז"'ל

 לח~~
 אני ~ם זה, חלוק

 הא ומ''מ ראייה, צריך ואין כן או~ר והסברא שהדעת לו,אשיב
 בב"ק ה~ניח בפ' הרא''ש ~תשובותראייה ל~

 ~ד~
 סי' ~א ל"ג

 ~ י"ב~
 רב הביא לא ~דועות~יהני

 א~~
 ~סבירא ואפשר זות ברייתא ז~ל

ליה
 דאע"~

 היה ~בי~יהם
 שיי~

 ~נהג והיה זה ל~חלוקת
 ז~

 נוהג
 שלאבזמנם

 ה~
 ~נהג הזה בזמן אבל חבירו, לבית נ~נס אדם

~~ו~
 ~ית ~ו~ים ~י~נסו הוא

 ב~
 עד, וכוי, ש~רם לתבוע הבית

~ת

~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~~ו~ ~~~ י~~~ 
 ~י~~ת

 ~~~~י~~ ~~תתי ו~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~מ
~~~~~ ~ 

~

~~~ ~~~  שיש~נה כ"ש עד, וכו' הדין ישתנה בינינו ה~צוי ממנהג פי ~ל~לכך
הדין

 בחילו~
 עכ"לת נוטה הדעת וכן והמנה~, הז~ן

 וכ~
 בסו כתב

 בעל יעקב ~רבינוהריב"ה
 הטור~

 בח"~
 ב~שיטו.~ שפ""ט) (סיממן

 הדין ונ~צא והזמן, המקום כ~י הדין לחלק שיש לדין זכינו כן~~
 ~נראה המנהג וכפי הדין כ~י הצדדים ~~ל דידן בנדוןברור

 ב~נהג ~חזיק להבנים יש תורה של ענין בכל ש~צינו שכ~ובעיני
 לר' שאמרו ע"'ב~, נ' דף ~פסחים בישן בני כמו ו~שותאבותיהם
 לן, א~שר לא אנן אתו ולא למתא דלא להו אפשר הוה אבהתיןיוחנן
 היה שלא שאפילו הרי עליהםת אבותיכם קבלו כבר להו א~רמאית
 ד~פשר, היכא וכ"ש יוחנן ר' להם ה~יר לא זה כל עם להםאפשר

 עכ"לת בנ"ד, נמיהכי

 שם לקממן~~י
 השמי~

 בעל לבית ~ועליס בנכנסו זה דין הרי''ף
 הואילהבית

 ד~נה~
 ה~ם עיקר,ת ומנהגא בז~נינו מ~תניא

 י''~לדזה
 להרי"~

 משא''כ הנהוגים, דינים רק ומונה סופר שאינו
 מ~אתי אבל נהגין, ולא דנהגין מלי הי"ד בס~רו כתב הר~ב"םמרן
 ל~שממיט הרממב""ס של שדרכו שייכנה"~ בדברי ה~וסקיםבכללי

 המפרשיס, בו רבו דאנדיסקא בדין וא"'כ בםפק, שהוא דיןלפ~מים
 השמיטה בדין לכן מנהג, מסים בדיני דעיקר שכתבנו סמה לפיומכ""ש

הרמב"םת

~~~
 דבר דכל ירושלמי, בתלמוד שבעתייס מזוקק בעליל נראה

 בדין ~סופקיסשה~יבור
 וה~

 אחר הולכים בידם ורפיא ולאו
 דפו~ הירושל~י וז~לה~נה~,~

 (ד~ זי~ כל בפ" בפאה אמשטרדם
 כ'

 עושה שהוא מי כדברי זעירא ר" קומי בעי ירמיה ר' ~ וז"ל י~~)
 לוי, בן יהושע דא"ר כיי א''ר ב~~שרות, חייב שיהיה מהו~נכסיו
 שהיא הלכה כל אלא זו, הלכה דבר סוף לא ריב''ל, בשם אבוןדא"ר
 הצבור מה וראה צא טיבה, ממה יודע את ואין דין בביתרופפת
 עדיות ב~ס' איתא וכן ~פרשין, דלא ציבורא ח~יין ואנן וסהוג,נוהג

(פ~
 חבירו, דין בית דברי לבטל יכול דין בי~ שאין מ"ה) א"

אל~
 ב' פרק ריש הרמב""ם וכתב ובמניןת בחכ~ה ממנו ~דול א"כ
 אבל ומנהגים, גזירות בתקסות, פירוש, ממ~רים,~הלכות

 ל~י~
 הדין

 טעם להס ונראה כך, אומר וזה כך אוממר זה בדין מחולקיןאם
 בעיניו, שנראה ממה כפי ודן םותר זה הרי אותו, לסתוראחר

 אלא ללכת חייב אינו ההם, בימים יהיה אשר השופט אלשנאמר
 והר~ב"ם ממהירושלמי ~ניך שלך הרי ~שת כו" שבדורו ב"דאחר
 בעיני ומסו~קיס הרופפות דינים ושארי דאיםורא ב~ילי א~ילוהנ"ל
 יםודם דעיקר מסים ב~נייני ~כ''ש ~נהגא, אחר הולכיס הזמןחכמי
 קדמאי .שובו. ובעלי ה~וסקים כל האריכו וכאשר ב~נהגאתלוי

 המנה~ת אחר לילך ממהראוי בידיך, ר~יא הדין א~ פשי~אובתראי,

~~~
 מאחר השואל, בשן ויו~א לשונו על שמלתו

 שה~נה~
 אינו

 ו~ה השואל~ לשון זה כי תורה, דין ע''פ ומיוסדנקבע
 ~בועה ~נהג שום ~ם ואין ערכי על להוסיף מבקשיס תואנההמה
 הכל רק ה~יר, בחבר נעשה שיהא תורה ודין דת פי עלמיוסד
 אל להשיב לבי אל נתתי זה על עכ''לת לכך, הצריכה שעההוראות
 בלי זי~י תלתא כן נה~ו כבר אס ודאי דברת ח~י ולא דברהשואל
 בידינו ~סור זה כלל הרי כנ~, ונודד ומצפ~ף פהפו~ה

קס''ג (סיממ~ ב~"~
 בהג''~

 סעיף
 ג'~

 ובתה"ד ~~, סי~ן ו' (כלל ~ר~''ש בשם וז~ל
 ה~נהג אחר הולכיס ~סיס ענייני בכל וז''ל~ שמ''א)(סימן

ית
 מ~~ וי~~י~ ~~~ו~

 ~ת

~"~ ~~~ 
 ~~ו~ת

 שהוא אע''פ פעממים, ~' כן ש~שו בעירהקבוע
 ממנה~

 אין נרוע
 אתמר דבפירוש בזה"ל~ סיים ובתה''ד ~מסים, ב~נייני~דקדקין
 העיר דבני מנה~א בתר דאזלינן ~ודיס עלמא כולי ממ~יםדבענייסי

 וכי"" חכמים ע"פ הוקבע לא אפילו מקודם, שנוה~ין המדינה בניאו
עכ"לת

ו~י~~
 צ"ו ~דף שבע באר בםפר

 ~"א~
 מנהגם בדיני דהאריך

 יצא ולחלק העירדבני
 ומתה~~

 וסיים ואופנים גוונים לכמה
 מצאתי וכעת ~בזה""ל

 תירו~
 ה~וםקים ממכל ומושכל מרווח

 תה''ד בעלדברי ממתו~
 (סימ~

 צרי~ים שרבים דברים בין שחילק שמ"ב),
 םפנים ~ריכים וכן מסיס, כענייני בשותפות יחד ~צורפיםלהיות
 וכלוחמרים

 כה"~
 ונותן וותיקין, צריך אין בו להשתתף ר~ים ~באו

 תהא לעולם בב""ד, תורה דין בתר ל~יזל ~ו יצרך דאי לשבח,~עם
 ד"'ת על לוו~ר אהדדי ממחלי מעיקרא הכי ~שום ביניהם,מריבה
 מהר"ם כ.ב זה וכעין דידהו~ וסמנהג סדר בתר למיזל לממקניוג~רי

 באמי~ אהדדי ומקנים קוניםדשותפין
 משום קניין בלא בעל~א

 אהדדי מקני דאי וע''י וכו" ו~קני ~~רי אהדדי דצייתי הנאהדבההיא
 פועלים שכירות על קאי וותיקין, דבעינן הא""ז דכתב והאוכות
 בתים שכירות וכן ~ם, ובנין ובתים חצירות חילוקועל

וכל וחצירו~
 כה''~

 למהוי ל~צרפי אצטריך לא ו~ם יחד, מצרפים רבים ד~ין
 ~ידי~ לא ותו דוקא, וותיקין ממנהג שיהא צריך ולכן אהדדי,צייתי
 כלל הזכירו לא ה~פורס~ים הפוסקים שרוב אמתוהן

 בין ~חלוקת שיש הואיל מ"מ אחריהם, שהולכין מנהגיםבענייני וותיקי~
 ~ידי הלכך ~~ון, בדיני אפילו וותיקין ~נהג ב~ינן איהאחרונים,
 אחר הוכין ול~ולם י~א, לאספיקא

 המנה~
 ובפרט בממונא, אפילו

 הש''ע כתב ולכך עכ''לת ו~הלקוחות, היתוממים ~ן להו~יאכשבא
 םעיף~בהגה"ה

 ג'~
 אחר תממיד הולכין מסים בענייני

 המנה~
 א~ילו

 חכמים~ ע""פ שלא שהוקבעמנהג

 הרב בתשובות מצאתי~~~~
 זלה'~ ~הרי''~

 קע"ו) ~בסי~ן
 בתה''ד ~לה""ה מהרא""י כתב מסים בענייני וז""ל~דכתב

 ~מאי במנהגא ט~י תליא ~ילי דהני יראה וז"ל ש~"ב)(סימן
 ~בטל מנהג אמרינן דלא כ~ב הא''ז עוד, וכתב וכו"ת בד''תדתלי
 ברי~ ומרדכי חכ~יםת מפי א"כ אלאהלכה

 ~סימן הפועליס
 שס''ו~

הוסי~
 ~נהג אבל הל~, מבטל וותיקין ~נהג דדווקא א"ז בשם לפרש

 אלא אינו התורה ~ן ראייה לושאין
 כטו~

 מ"מ הדעת, בשיקול
נראה

 ~לומר~
 ממנהגא בתר דאזלינן מודו כולהו וכה"ג מםיס דבענייני

 הוק~ע לא אפילו ממקדם כך שנהגו המדינה בני או ה~ירדבני
 עכ"ל~ וכו', חכמיםע""פ

~~ו~~
 דווקא א~ר ד~תחילה קשין, הללו דברים להבין צריך

מנה~
 הלכה, מבטל וותיקין

 שיהיה אלא צריך דאין משמ~
 מן ראיה לו שאין מנהג אבל א~ר ואח"כ וחכממים, וותיקין~נהג

 מן ראייה לו שיהא אלא וו~יקין מנהג סגי דלא משממעהתורה,
 לענ'"ד הללו הדברים ביאור א~נס וסי~את רישא קשה וא''כהתורה,
 התורה, מן ראייה לו יש וחכ~ים וותיקין ~נהג ש~וא דדבר לומר,רו~ה
 כן היה שאס בע~מו,~ למנהג ~"ת ראיה לו שיש אינו כיצד,הא

~
 כ'"ג דף ~שבת חז"ל שאמרו הכוונה אלא ~נה~, ~ריכין היו

 חכסמים דברי לש~ו~ שצריך מכאן לך, ויאמרו זקיניך ויגדך אביךשאל ע""א~
ו~~ות

 פיה~ ~
 ע"פ הנעשה שה~נהג נמ~א ~נהגםת פי ועל

 שצריך ~ה''ת ראייה שיש פירוש ~ה"ת, ראייה לו יש וותיקיןחכ~יס
 כ~לנהו~

 וע~י בורים ~נהג א~ל הלכה, ~~ל אפילו ~ם ולש~וע

האר~
 ויגדך אביך שאל התורה אמרה שלא מה"ת, ראיה לו אין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~ ~~~~ ~ 

~~~  לך, ויאמרוזקיניק
 אל~

 ה~ר~ת עמי ולא וותיקין, תורה זקני ע""י
 דוקא שאמרוזהו

 מנה~
 אמר זה שעל וחכמים, וותיקין ע"'י שנ~שה

 פירוש מה""., ראיה לו שאין מנהג אבל וגו', וי~דך אביך שאלהכ.וב
 ועמי בורים ~"י~נעשה

 האר~
 דב~נייני כתבו זה כל ו~ס לאת

 אינו אפילו המנהג, אחר הולכין~סים
 וותיקין מפי הקבו~ מנה~

 עכ"'לת האר~, עם מפי הוקבע אלאוחכמים

~~~~
 שבע בבאר המעיין אמנם ופרח, כפתור לכאורה דדבריו

(ד~
 ~ל ~") (שורש מהרי"'ק בשם ראיה דהביא ע'"~) צ''ו

 בעלמא, בממון דאפילו לך הרי וז''ל~ וא"ז, ה~רדכידברי
 שבין מחיצה או פו~ליםשכירות כגו~

 השותפי~
 אין

 המנה~
 שורת מב~ל

 ראיה לו שיהיה וצריך וותיקין ע''פ קבוע מנהג הוא א'"כ אלאהדין,
 גרועים כמנהג הוא הרי דאל""כ ה~ורה,מן

 שאי~
 אנו

 לא זלה"ה מהרי''ק כוונת דעכ"פ להדיא הרי עכ''ל~אחריהם, הולכי~
 בחדא כתב דמהרי'"ק בתשובה, ז~ל ~הלון הררי"ט כדעת ידמהכן

 וותיקין מסהג להיות דצריךבבא,
 וצרי~

 אם תה"ת, ראיה לו שיהא
 אבל דוחק, וזה המתח~, וי"ו בממקום המתדבק. וי""ו דנימאלא

 הוא, הא''ז דכוונת דרכו יורההאמת
 דמנה~

 החכמה בצל ~יות צריך
 פנים וראות מרצופין, של וחותם ד~ושפנקא ו~ליינא דבבואה,ובבואה
 מנהג לעשות ולא באורייתא, דרמיזא ליה ובדדמו בהלכה,מסבירות
 מה על להם ואין באוויר פורחים רק ~דאורייתא סממוכין לושאין

 ב~לי כל ויגידון יעידון כאשר להם שומ~ין אין זה ~~ון~יסמוכו,
 ומהרי'"ק הא~ז זו הנחה כי מנהגים~ בדיני הקודש ~חוברתחוברין
 סוברים שניהםזלה"ה

 דא""~
 ש~ריך המנהג רק מה"ת, ראיה למנהג

 יהא שלא באורייתא, ורמיזא ~מך לושיהא
 יסוד שום ב~י מנה~

 הן הלב, בכוונת נתחברו אחד לדבר ושניהם לשבח, טעםועיקר
 ואינו וצדק בא~. הנאמרים הדבריםהן

 לעשו~ ממהצור~
 בין רווח

 ~ובת בדבק ידובקו יחדיו המה כיהדבקים,

~~~
 היה שלא ולו~ר המדרש בית פתחי על ושאל השואל שעמד
 בקביעות בוודאי בקביעות, מנהג~ם

 המנה~
 ת~א א~מרינן

 העיר טובי בהסכמת נעשית לא אם חזקה, הוהזימני
 שינהג עד ~זקה הוה לא מעצמן, כן נוהגים שהיו רק העיר,חברי ובצירו~

 אחת פעם כן שעשו טהור מקרה יקרה אם ואף פעמים, שלשהכך
 ולא שכי~א דלא כמילתא דהוי קביעות נקרא זה אין שתיים,או
 הרמב''ם שכתב כמו מנהג, בושייך

 בסו~
 שחיטה ממהל" י"א (פרק

דין
 י'"ג~

 הבה~ה את שש~ט מי ~ וז"ל
 וקר~

 וקודם הבטן, את
 והלך הריאה את ונטל נימול אינו או כלב בא הריאה אתשיבדוק
 דבוקה שמא או היתה נקובה ש~א אומרים ואין מותרת זה הרילו,

 ~יודע עד היתר בחזקת הוא הרי אלא איםור ממחזיקין שאיןהיתה,
 בהן, וכיו~א ו~דרה מוח לקרום ~וש~ין שאין וכ~ם נטרפה,בממה
 מ~וי שאיסו שדבר מנ~ג, בזה ואין שנאבדה לריאה ניחוש לאכך
 בזה ואין רבינו שכתב ומה ~ וז"'ל הכ"'מ וכתב עכ"ל~ מנה~, בזהאין

 משום זה, בדבר איסור נהגו זה במקום לומר דאין כלומרמנהג,
 יעמוד מקום ב~ל ה~ך מנהג, לומר שייך לא מ~וי שאינושבדבר
 שכתב מה ועיין עכ''לת ממותרת, שהיא הדין עלהדבר

 ה~~
 ושים שם,

עיניך
 מ""~

 א"'ח על בפר"ח ועיין שם, עיין תס"'ג) (בסימן הריב"ש
 בס~ק תצ"'ו(בסימן

 י""ז~
 ~נהגא ביה שייך לא שכיחא דלא ד~י~א

 ק"כ (סימן י"ד בש"ך כתובוכן
 סעי"'~~

 וז"ל~
 מצוו שאינו בדבר

 שאילו דבדבר ומוכרע ~וכח מילי הני ~כל מנהגאת ביה שייךלא
 פסק וכן מנה~, שום אין~צוי

 ב~"'~
 ~ס~ג סי~ן ~חו"מ

 סעי~
 ג'

בהג""ה~
 בעיר הקבוע המנהג אחר הולכים מסים ~ניני בכל וז""ל~

 שקיימו טענה עמו שיש חזקה הוה זימני ות~א פע~יםת ג" כןשעשו
 ~סמוריםת ביה וקבעו זה מנהג עליהםוקב~ו

~~ת~
 הקהל אם תשובהת לשון אלא וע~ה אין ה', ברוךבא

 לעמודרוצים
 למני~

 בדרכים ולהתבונן מחדש מנהגן ו~בוע
 רוב ע"פ הרוב, יהיה ומי מי פי על יתנהגו, איך נועםדרכי
 ~סימן בש''ע ועיין מנין רוב אובנין

 קס"~
 א' ס~יף

 י~~) (פרק מיימוניות הגהותבשם בהגה''ה~
 תפ~ מה~

 ~אות
 ב"~

 הנותניס ב'"ב כל ~ושיב יש עצמן להשוות יכולין ש~ינן צבור צרכיכל וז'"ל~
 וילכו שמים לשם דעתו יאמר ואחד אחד שכל עליהם ויקבלומס,
 הרוב יכולין ימאנו, המיעוט ואם הרובתאחר

 אפילו אות~ כו~
 ולהוציא כותיםבדיני

 מממו~
 והמסרב חלקם, לתת צריכים והם זה, על

 הנשאלים רוב בתר ואזלינן דעתו בטלה החרם פי על דעתו~לומר
 עכ"לת דעתם,האומרים

~~~
 כיון ~ וז"ל ה") סימן ז" (כלל הרא'"ש בתשובות דאיתא

 שרוב י~כן ולא ממתון, רוב אחר הולכין ממון לצורךהוא שהחר~
 עכ"לת דעתם כפי העשירים ~ל חרם יגזרו מיעוט הנותניםהנפשות
 רוב שהוא ממון רוב אחר שהולכין נמצאוא''כ

 בני~
 מנין רוב אחר ולא

 ס~ט) סי~ן (בח''א בתשובות מהרי"ט עליו כתב כבר ~מס,פורעי
 דברי ובעניותי ~בזה"ל

 עסק כל הוא, וכללא עיקר, תופס אני הרא"~
 רוב אחר הכוונה שאין ופשיטא ~~ון, רוב ~חר הולכין מ~וןשל
 הו~ים הקהל מכל יותר שפורעים בהקהל שנים היו שאם ~~ש,ממון

 ממון, פריעת לענין אזלינן רובא בתר דלעולם חלילה,אחריהם,
 אם לתת, אם ~לפרוע, אם אחר בענין ~סכים עכשיו ~וציםואם

 הממממון, המס פו~י רוב ע"'פ ההסכמה תהיה ללוות, אםלמחול,
 פורעין שהס או פורעין שאינן אותןאבל

 כס~
 פורעין ואינן גולגלתא

 הרוב בכלל אינם הממון, ~יהמס
 משו~

 ביה, שייכו דלא
 המס~ פורעי רוב פי ~ל אלא יתנה~ו לא ממון עסקי על הנהגותכל הלכ~

 ~ב~ק ד~ייראו~א
 ד~

 קט''ז
 ע""ב~

 הביאו ולא גייס, עליהם שעמד
 העסין שורש אחר שחוקרין ממנו ~וכיח דו~מא אלא ז~להרא'"ש
 ממון פורעי רוב ~כא, דקא~ר ממון ורוב שווין ~דברים כלולא
 בעיני נראה ~ שכתב ז~ל מהר~ס דברי הן והן דיעותיהםת רובשהם
 שהו~יא הרי הרוב~ אחר ויכו מס שפורעים בתים בעלי כללהושיב
 עוסקים או ת"ח או ~ניים כגון פורעיס, שאינם אותם ז""להרב
 כולן מס הפורעים אותם אבל המס, פורעי שאינם הצבורבצרכי
 י~ שיחני גמלא לפום בעניו, והעני ב~שרו העשירשווין,

 יזהר כך וכל
 עני~ותו

~ 
 בדינר בעשרו העשיר שנזהר כמו שלו, הפרוטה

 בתר אזלינן הילכך ממון, החשבון לפי הוא שהפרעון כיוןלח~ו, הנוג~
 דלא בנין לרוב ~טרפין דלא וודאי בערך, פורעין שאין וכל דיעו.רוב
 ואינהו הואיל לבזבוז יחושו ~לא ואולי בה,שייכי

~ 
 מממון ממ~םרי

 שמאריךת~ש

~~~~~
 צ~ח בעל

 צד~
 ענייס ידי מחזיק וז~ל~ כתב ב") (בסי~ן

דסו~
 בעולת נאמר מנ~ותת

 עו~
 וכו', ניחוח ריח אשה

 לשמיםת לבו שיכוין ובלבד הממ~ט ואחד המרבה אחד לךלומר
 עשירת של מרובה כנגד שקול עני של דמיעוט בהדיא ~בוארהרי
 זו אף אלא עודולא

 ששקו~
 ב" ~ויקרא במנ~ה מדכתיב יותר,

ונפ~ א'~
 תקריב כי

 קרב~
 וגו', מנחה

 וארז~
 ע"ב, ק'"ד דף ~מנ~ות

 ב' ויקרא תנחו~אומדרש
 א"~

 אלא נדבה קרבנות בכל נ~ש נאמר לא
 הקב"ה אמר ~ני, מנחה~ ~תנדב דרכו מיבמנ~ה,

 מע~
 עליו אני

 ~ו~ו ~~יי~ת
 ~~~ות ~~יו ~ו~~י~ ~~~~ ~~

 ~~~~ ~ית'~ ~ו~~ ~~~



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~ ~~~~ ~ 

~~~~~~  והיינו ויקראת פ" החוממש בפירוש ברש''י והוא נפשו, הקריבכ~לו
 צריך שהעני~שום

 לטרו~
 מה ~~יג בנפשו

 שיבי~
 לכך למנחה,

 ~דברי~ נמי שכיר בש~ר וכדכתיב ונפש,כתב
 כ~ד

 ט""ו~
 הוא ואליוהוא ~ני כי

 נוש~
 ~מוכן מן ~ביא הע~יר משא''כ נפשו, את

בידו
 ב~

 טורח,
 ו~~

 ה~מעיט ואחד המרבה אחד במתניתין תני
וכו',

 ול~
 כמרבה הוא הממעיט לך לומר אלא ~~תסי ~ה הוה

 אלא וכו',ובלבד
 דנדבת לומר פנים יש ול~אן, לכאן ~ני~ די~ משו~

 עשיר, משל יותר עליו שקשה מפני מיעוט, שהוא אע""פ רצויהיותר העני דנדבת לו~ר פנים ויש מרובה, שהוא מפני רצויה יו.רהעשיר
 המרבה, אחד א~רל~ן

 ש~ניה~
 העשיר נדבת אין ~לו~ר שקולים,

 כדס""ד~ הריבוי מחמת ר~ויהיותר
 ואי~

 רצויה יותר העסי נדבת
 ובלבד הם שקולים זה ואחד זה אחד אלא כדס''ד, טרחומחמת
 בברכות נמי וכדאיתאוכו',

 ~ד~
 ל"'ג

 ע''ב~

 כ''ה (דף ובמ~ילה
 שמבקשין ~דם משל ו~ו', שמים בידי הכל חסינא ר" דאמרע"א)
 עליו דומה לו ואין קטן קטן, ~כלי עליו דומה לו ויש ~דול ~לימנמסו

 עכ""לת גדול,ככלי

~~~
 שסו~ר די לא א") (בסימן צדק הצמח דברי הא תשיבני,
 מהרי""~דברי

 עצ~ו דברי אף אלא הס''ל ס''ט) סימן (ח"א
 חמשה שם והיו שמש שקבל בקהל למעניתו והאריך שם ד~תבסותר,
 שנמצאו בעיר וחתניו בניו שני עם האב אדם,בני

 ש~
 ~ממישים

 שלשה פורעין שהיו חתניו ושני בניו ושסי האב היה ובתוכםב"'ב
 וכלח~ישיות,

 הקה~
 ח~ישיות, שתי משלמין היו ב'"ב, מ"ה

בואו ואמ~
 חשבו~

 שהיה השמש בקבלת והעמידן מ~וה של חשבונות ~~וב
 ליה ותיפוק ע""שת בסי~, רובע''פ

 למהרי"~
 מצ~רפין מס פורעי כל

 פורעין ש~יו מתוך חשבון, בואו ולומר ~טרוחי ליה הוה א''כלרוב,
 עד יחד, מ~רפם ס~וס ע""פ וחצי ~ולגולת ע''פ חצי השמששכר

 בעלמא חושבנא הא בנין, רוב המה ב''ב שהמ""ה במצו~תושהעלה

 ~צד הדין נשתנה דהתם י'"ל, המסת מפורעי קמן דאיתא רובאיד~
 ו~ממש הרב ~בלת התקנות בזה''ל~ הצ''צ הביאו כאשרהסכמתם
 להיות ו~ריכין המס פורעי כלשיתאספו

 בהסכמ~
 מנין רוב א~ת

 ע''כ התקסה, לשון ~אן עד בניןורוב
~ 

 ע""פ להיות ~ידותיהם השוו
 ליה וסליק הממם ממפורעי ונפשות מממונן ~י רק הממס פורעירוב

חושבנאת

~~~~
אם

~ 
 וצריכין המס פורעי כל שי~אספו בפירוש נזכר

 כה''ג ב~ל מהר""ם כדעת י"ל בנין, ורוב ~נין רובלהיות
 עלדהע~ידו

 ליל~ ד""~
 המס, פורעי רוב אחר

 ה~
 אם עני והן עשיר

 המס מפורעיהוא
 די~

 המס פורעי כל יסכי~ו ואם מנה, כדין פרו~ה
 המס ממפורעי ~נין רוב ע"'פ וה~ה מהיום ~נהגן ~נותי~ולין

ה~
 הן רב

 ~ מע~
 אותן משא''כ הכללי, המס מפורעי שהוא

 רק ממנו ~~ובין או דבר, שום ליתן ממשגתידן שאי~
 ו~ ה~ולגו~

 יותר
 שום לו אין רב, הון ובידו ~~יר ש~וא מי אבל המנין, מן עוליןאין

 לי~יתרו~
 תקסה להם ~יש לא אם בנין, רוב אחר

 אחר לילך למנה~
 ה~ליוסה, על ה~י~ים יד אז בנין,הרוב

 וזו~
 שם וגדול ק~ן זה

הוא
 ואז~נ~

 המס~ מפורעי דעות רוב בתר
 ~מר, מחר י~אול~~~

 ~א~
 ש~ים מל~כת במלאכה עמו בבעלס

 עסקינן, ~~ים ידי ~את הואובבא
 קה~

 ~ממוד שהיא כמות
 עידנא ו~בוע אופיאעל

 ופ~
 לעשות להו דקביעי בעי~סא עידסא

 אם נובלין, והללו נוצציס הללו אדם בני כי חדש, ערך אוסכום

הקה~
 יהא כמה לידע רוצה

 הז~~ מש~
 ~י~שך ל~קן שיכולין

 על ו~~יך ~~עמיד מהראוי הקלושה, לדעתי זהסכום ~ער~~
 שניםי שלש~

 את יעריכו שנים שלשה שכל ההםכמה ~ון שממשמעות מאחר~י ~ וז''ל נ"'ז) סיממן (ח"'א בתשובותיו זלה""ה מהרי""ט ל~ה ~הביאוראיה
 ה~נה~, ע''פהקהל

 נרא~
 מנהג כפי הדבר שיתנה~ו שכוונתם

 שהואביניהם~ הקדו~
 זמ~

 שנים~ ג" עד ה~יכה שתהיה ולדל לעשיר ~וגבל
 שכיר, כשני שנים ש~לשה בעוד לדבר זכר לדבר ראיה שאיןאע''פ
 שש עבדך שכיר שכר משנה כי תורה אמרה עבד של שניםובשש
 בפ""ק התוס" כדכתבו מקרא של פשוטו ~י י"'ח~, ט""ו ~דבריםשנים

דקידושין
 ~ד~

 יותר ליקבע דלא לשבח טעם לתן ויש ע''א~ת ט"'ו

זמ~
 הערי~ה

 א~
 כדי שנים ג" עד

 ד~
 שלאלנהוג הראוי ממן וכן ~זקה, ~וי

 ימש~
 מלא ומקרא יותר, ולא שנים מג' יותר העריכה זממן

 שלש מקצה כ''ח~, ~י""ד ראה בפרשת המעשר בביעור הכתובדבר
 ב~' לדבר וזכר ההיאת בשנה תבואתך מ~ר כל את תוציא~נים
~ולין

 (ד~
 יפה ~ימן רואה שאינו תלמיד כל וז"ל~ ע''א) כ''ד

 שנים ג' אומר יוםי ר' רואה, אינו שוב שסים חמש תוךבמשנתו
 שנים ול~דלםשנאמר~

~~ 
 ע~'"ל~ וגו" ~שדים ולשון ספר וללמדם

 להשתסות שנים ל~' אפשר ומתן ~~א בענין מסים ב~ניניוכן
למעליותאת

 וכ~
 כתובות במסכת

 (ד~
 בר אדא רב ואמר אליעזר, כר" הלכה רבא אמר ברונא רבאמר ~ וז""ל אע""פ בפרק ע""ב) ס''ב

 או~רים ח~מים אבל אליעזר, ר" דברי זו רב אמראהבה
 ~ויקרא התורה דקבעה סמצינו וכן שנים~ שלש לת""תיוצאים התלמידי~

 י'"~
 כ""ג~

עני~
 ערלים, לכם יהיה שסים שלש ערלה איסור

 כא~ א~
 נאמר אסו

 סכום ~שות שנוה~ין היא, תורה ישראל ~למנהגס
 חד~

 ולנהוג
 על ~בוע ממהראוי אין ועכ''פ שנים, ג' עד העריכה אותו~''פ
 יכולין הקהל ~יעוט ואפילו כולם, הסכמת ~בל שנים ממג'יו~ר
 הסמנהג וכן שסיסת מג' יותר הערך זמן יהא שלא הרוב, עללמ~ות

 ~ברת עמא מאי וחזי ישראל ברובפשוט

~~~
 על להעמידו הפרקים בין ושואל השואל, בפרק עומד הוא
 והערכה בהעמדה הדבר להעמיד יש אם האמת, ועלהדין

 בעיניהם נראה כאשר העריכה בעלי דעת ~''פ עליו ערכוולומר
 ~ל של ער~ו ~שוות ד~תם אומד ע"פ היושר ו~י האמתלפי
 דווקא או שאת, יו~~ל ~אשר וי~ידיחיד

 ע""~
 יודע ~י כי השבועה,

 שיתן ו~קנו מעוקל, הער~ה משפט יצא שלא כדי חבירו, ~לממטממוניו
 ידו~ והשגת יכלתו זההוא ~י ~ליו יאמר אשר באמת שישבע השבועה, ע""פ ואחד אחד~ל

 (סימן ש""ע דה~הות ה~ם שנו, במחלוקת ~נההדבר~~~ת~
קס"ג

 ג'~ סעי~

 א~ ~ בזה""ל כתב
 לת. תחלה ר~ילין היו

 זה כשותפין דהוו שבועה, פי ~ל וליתן לשסות יכולן הערכהע""פ
 זהעם

 שיכולי~
 השותפין, בשבועת חבירו את אחד ~שביע

 הערי~ו אלא נשבע, איני אומר ואחד השבועה ע''פ נותנים~ולס וא~
 ובאמת הנ""לת ש""ע עכ"'ל לו, שומעין דאין י"א שתר~ו, מה בכלאותי
 השמש תחת נעשה אשר ה~מעשה כתורמוס עלי קשה מאדממה

 העם, אתלהשביע
 א~

 רז"'ל אמרו הא אמת, שבועת שהוא
 י~

 שישים

 ~~י~יוי~~
 ~" ~~~~ ~""~~ ~~תת~

 ~ ~~~~ ~~ ~~~ ~יי~ו~ ~~ו~
~י~~ו~ת ~תת~

 ~~ ~י~~ו~ ~~~ ~~ו~
 ~תת~ ~~~י~ ו~י~ו~~~י י~ו~~י~ת

 ~~י
ת ~~~ ~יו ~יי~ו~ ~~~ ~~~י~~~ ~ ~ ~ ~  

 ~ת ~י~ ~~~ו~~ ו~~~~~

 ~~ו~
 ו~ו

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

 ~~~~ו ו~ו~ו
 ~ו~~ ~~

ת ~ ~ ~  

 ~" ו~~~~ו~~

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~וי~~
 ~~יו

 ~~~~ו ו~ו~ו ~יירו~ ~~~~~ ~י ~~

 ~~ו~~~~
ת ~ ~ ~  ~"~ ~~~ו~ ~~~~ ו~ייו 

 ~ת

~ ~ ~  
 ~~~~"ו

 ו~~~
ת ~ ~ ~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~ ~~~~ ~ ~~~

 ה~לך לינאי ~לו היו עיירותרבוא
 וכו~

 בשביל נחרבו
 שבוע~

 אמתת

 בדפוס וקבעו כיון עש~ום אשר הפוסקים ב~י נא אקומהא~רתי
 וברחובות בכתובים, ה~ה עדיין אשר הפוסקים דברי ב~וקיוסבבו
 ז'"ל ההגה"ה דברי ~ש~קור ו~~אתי ובתראי, קד~אי ותשובותשאלות
 תה"ד ובעל בב'"י, שהובא הרשב"א ~דברי ויונקים נובעיםה~ה

 אחד לדבר ששניהם ל'"ו) (סי~ן וכתבים ובפסקים שמ""ב)~סימן
 התיו~ת ונחלקו ש~ענו זו ושתים דיבר ואחתנתכוונו,

 א~
 להם שיש

 בעניני זה את זה להשביע יכולין העיר דבני ל~טה, אחדשורש
 המסים,עריכות

~"~ 
 יפה מדידה בו ש~ודדין החבילה נתפרדה

 השבועה ע''פ לאדםו~עריכין
 לד~

 שמ"ב) (בסימן התה''ד
 כשותפין העיר דבני ~שום הוא ~"ו)ת (סי~ן וכ~ביםובפסקים
 ולפ''ז ה~שנהת ומתקנת הדין ~צד זא"ז ומשביעין מסיםלענייני

 ~ וז"ל קס'"ג) (סי~ן הב''י שהביא הרשב"'אלשון
 בתשובה, עוד וכתב

 ~פ""ב הרמב'"ם שכתב ~השלפי
 מה~

 ~לוה
 ה""ב~

 ~ל ש~חרי~ין
 ~חד כל שיפרע המס על מחריסמין ~לבע""ח, יתן ולא לו ~יש ~יכל

 אותו ש~~ביעין הגאונים שתקנו שכתב מה ולפי לו, שיש מהכפי
 ואחד אחד לכל ~שביעין המס לענין ~ם לב~"ח, לפרוע לו ישאם

 לפרוע רוצה איני להקהל, או~ר א~ד ואם לו, ~יש מה לפישיפר~
 ~לי הטילו אבל כדין, ~שות אוכל שלא אני ~תיירא כי החרםע''פ
 שקבלו או ידוע מנהג להם יש הקהל אם אשלס, ואני שתרצוכפי

 ע~'ל ל~צמו, דרך ~לו לברור רשאי היחיד אין אחר, בעניןעלי~ם
 הב'"ית הביאוהרשב"א

~~~~
 שמשביעין טעם שעיקר ~דיא, הרשב""א מדברי ~שמע
 לענין ה~אונים וכתקנות ~תקנה מצד הוא המסיםעל

 שבועת הוא לזה זה ד~שביעין דטעם תה""ד ב~ל ~סברת ולא לי","אין שבו~
 הטעמים בהשתנות ובאמת ה~שנה, מדין זל"ז דמשביעיןהשותפין
 ל~ס ש~ין דב~קום חדא, ~ דינים דיני ~נייהו ונ~קי הדיניםישתנו
 ו~למנוע להו עבדין ~ון דטבי אזי הסמס, על להשביע תקנהשם

 לפי להשתנות העשויה השומא פי ועל הערכה ~"פ שיתנומשבועה
 מצד אלא אינה במסים השבועה עיקר דהא ויורדים, עולים ולפיהז~ן

 כי ילפינן ~לא ו~תקנתא לי, אין בשבו~ת ~~אונים כתקנתהתקנה
 מזהת זה למדין ו~ין הן עקורותתקנות

~~~~~~~
 ידים ב~ס' ~רוכה ~שנה מצינומזו

 (פ"'~
 ב") מ~נה

 דברי ולא סופרים,ת סמדברי תורה דברי דנין אין ~וז'יל
 נהגו דנהגו והיכא עכ"'ל~ מד"ס, סופרים דברי ולא ~ד''תסופרים

 וממדברי הואת חד דארעא סדנא בזה אומרים ד~ין נינהו,באתרוותא
 (בסיממן תה""דבעל

 שמ"ג~

 וש~עון ראובן שאלה, ~ וז"'ל כתב
 בכלליהם, ועליהם קהלתם ~נשי על ~דול מס והו~ל הם,כיסיס ב~~

 כ~, על וישבע הודאתו יכתוב אחד שכל הקהלה אנשיוהסכי~ו

 ויתר ושמעון וראובן בנכסיםת המעט או הרב ~וא ~י לבררכדי

 לכל וערכים שו~אות ל~ות וחפ~ים בדבר, מ~אנים כיסיםבעלי
 העיר דבני יראה תשובה, עכ""לת שנים, כ~ה שנהגו כמו ו~חדא~ד
 שותפין דין ~ל להם יש ה~סים בנתינות יחד ה~צור~ים הקהלואנשי
 ובאשיר"'י ב~רדכי ~וכחדהכי

 בפר~
 ש~חה דרבינו ~שם בתרא הגוזל

 הנשבעין כל בפ" תנן השות~ים ובענין ~ותף, לדיניד~דמינן
~''ה ~ד~

 ע''א~
 ומפרש וכו", והאריסין השותפין בטענה ~לא נשבעין ואלו

 שלא דנשבעין בגמראעליה
 בטענ~

 ש~א בט~נת אפילו אלא ברי,
 בנכסים, שטרחו לפי לע~מם, ופרש"י~ התירא, בה דמורומשום
 העיר ~מי וא"'כ חבריהםת משל בידם ~~~ו ל~כב ~תיר~ורו

 הסדשותפים הו~י~
 בצירו~

 אחד כל יכול ~מסים
 לה~בי~

 ~בירו את

בטענ~
 הערך, לפי כך כל נותן אתה ואין רב ~~ון לך יש אולי ש~א,

 בצרכי טורח דאתה ~~שום ה~ירא לך אתהו~ורה
 הצבור~

 לפקח
 הזמנים, ו~רחיב ה~סים ~~קל ו~'"ג ה~ושלים נגד צרכיהםעל
 נתינתך וא"'כ לך, כמו ~~ון יש לאחרים שגם סובר ~אתה יותרועוד
 ואמרינן ~~ונך, ~י מ~ת מעכב אתה זה ספק ועל עמהם,שוה
בפ""ק

 דב'"~
 ו' ~דף

 ~א~
 חבירו בשל תפס ישינה ~לוה ספק דמתוך

 מספקת שבידו ~ה ד~חזיק כ''ש ממונא, ~ס~ק אינש פרשידלא

 נתינות לברר הוא תורה דין ע'"כ נינהו, דשותפין טע~א בלא'~~ת

מסי~
 ל~מוד אפשר אי אחר דבענין משום השבועה, ~'פ

 והערכה שו~א פי על תאמר שאם ת~~יתו, הדבר ושיצא ה~יקרעל
 אד~ בני וכיכסדרן,

 ~בירו, של שבתיבתו ~ה זה ~יודע הם נביאים
 רוצה אדם כמה או~דין ~ בש'"ס ~אשכחן אומדנות לכמה דמיולא
 ~דם של דעתו דא~דינן נ~י ואש~חן וכך, כך בשביל ליטול אוליתן
 היהת כך או הואכך

~ 
 ורוב סתם לפי משערים או~דנות הני

 והרגל מדה ולידע להכיר כח בנו ויש ~ודעתם, דרכם האיך ~דסבני
 במדה תליא דלא וע~ירות דעניות או~דנא א~ל אדם, בנידסתם
 הכל רב, והון ~תרושש ויש יודע אדם כל שאין ~תעשר ישוהרגל,
 שלא נכסייהו שמט~רין אינשי ו~בדו שלו, שהעושר ~י בידברצון

 כללת באומדנא הא~ת לכוין אפשר אי הכי משום עצ~ן, את~שביע
 בכתובותומוכח

 בפר~

 אומדנא ברי דלא היכא דכל האשה, ~ציאת
 ס"ח ~דף התם דתנן ~, ~בדינןלא

 ~"א~
 פעמים או~רים חכמים

 והעני, עשיר והעשיר, ענישאדם
 מפר~

 עשיר היה כבר בגמרא,
 עני להיות ~וחזרבדעתו

 בדעתו~
 אומדין אין ולכן איפכא, וכן

 ב~ר דאזלינן וקאמר התם דפליג יהודא לר' ואפילו דעתו,לפי
 דאו~דנא ~שום היינו התם, כדפסיק כוותיה לן וקיי~א~ו~דנא
 וקמ~נותו, וותרנותו ~נו ומכירין ביניהם נתגדל כלומרניכרת,
 ~ודה אבל התם, כדמוכח דעתו שנתחלפה רבנן כדחיישי חיישינןולא
 דכלהוא

 הי~
 עבדינן לא דידן כבנדון ~ל או~דנא ברורה דלאו

 נינהות דשותפין ~ע~א איצטריך ל~אי וא'"כאו~דנא,

~~~~
 הכא אומדנא ד~בדינן הו"א נינהו דשותפין ט~מא לאו דאי

 תשחורות ~יני ושאר המסים הטלת דעיקר ברורה, דלאואע"'ג
 ומעריכין שמין שהן ~ה לפי הן ~וטלין ושלטונות, האומות מןהן

 לפע~ים, נ~י ובפרטו. בכללות הצבור של ורווחים וממתנםמשאם
 דבענין ה~סים בה~לות דוכתי בכמה הגאונים מדברי ~שמעוהכי
 ל~ימר, ~לן אית ומעתה הוא,זה

 שסו~
 הוטל אם דינו, כתחילת דינו

 איכא ישראל~ של סמ~ונם האו~ות שהעריכו בשביל ונתרבוהמס
 א~ד כל תיתוב א~ר דמלכות הוא, דמלכותא דינא דבכה"גל~י~ר
 לשום דאבררי והני בחריקיה דאתא ~ן או דידיה אומדנאלפי

 אי ואפילו אינון, דסמלכא שלוחא כמו~ו~עריך
 ל~

 האמת יכוונו
 ~טעם אבל מספק, לו לישבע האחד יכול איך וא"כ קעבדי,דינא מ''~

 בסי~ן בת~ובותיו בתה""ד ~"ל לישבע, שפיר ~זקיקו נינ~ודשותפין
הנ"לת

 מצד ה~סים על דמשביעין הטעם הוה הנ""ל ~הרא'"י דברי~~~
 וכתבים בפסקים בהדיא ש~ב כמו השותפין,~ דכללהדין

 ה~דינות ~ל וא'"כ דאורייתא, שבו~ה שהיא הנ"ל ~"ו) (בםי~ןש~לו
 וא~ד, אחד ~ל ~שביע הדין שורת בעינא, דדינא יאמר בואשר

א~
 ה~עריכין, ~ו~ת ע"פ ליתן ~קדם ה~נהג שהיה

~"~ 
 ר~ונם

 ע"פ עכשיו תקנותיהם~עמיד
 ד~

 תו~ה, ודין
 ~ב~

 להרשב""א
שהעתקנו

 ל~~
 ה~סי~ שבועת שעיקר

 כמו ה~קנה ~צד הוא
 שבו~~



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~ ~~~~ 

~~ 

~~~~~~  הדין נש~נה א''כ נינהו, דשו~פין מדין ולא לי''~אין
 יכו~~ ול~

לשנו~
 התקנות את

 כו~
 זה

~ 
 י~ולין ~י ערכס, על שישבעו זה

 אמתת שבועת על אפילו עונש מחומר אנחנו מתייראיםלומר

~~~
 הוא המ~ים דשבועת לדבריו ראייה התה"ד שמביא

שותף, מט~
~ 

 יבואר כאשר ביניהם רב חילוק ויש ~דדי דמי
 דברי ודוחים ושורש י~וד בעיקר בעזהי"ת, פניס שלבדברינו
 להם יש דבמס שמחה, ורבנו והמרדכי האשר"יראייתו

 די~
 שות~,

 כתב ~א שמחה דרבנו ~לל,ת מ~ם ראייהואין
 לד~ו~ לעני~ א~

לשות~
 בני לענין וכן לכולם, מחל ~וכסין, ~ם שמחלו חבורה מבניאחד בתרא~~ ד~וזל וכההוא מכס לו שמחלו השותפין מן מהם אחד
 אחד ועמד גיים עליהם שעמדהחבורא

 וה~~
 הציל

 לאמ~~
 וכן

 דמחל היכא לענין מזה שלמד חבירו, מדע. שלא שחולק שותףלענין
 צריך אין דודאי והוא ~ולם, שמחל במס, מהם אחד של חלקושר

 מסתמא אמר שותף דגבי ומאחר ב~ותפות, המס נותניןדהקהל
 כההיא השותפין לכל למחול כוונתו סתמא מהשותפין לאחד מחלכי

 וודאי סתם כוונתו מהשר שהשתדל מה וכן מוכסין, להסדמחלו
 שבועת אבל מדינא, זה דכל לאמצע", ~הציל שאמר כמו לכ~לם,היה

 דאינהשותפין
 א~

 הנשבעין ~ל בפרק כדאמרינן המשנה תקנת
 ~""ה~שבועות

 ע"א~
 כאן, י~נו שבועות תקנת השותפין, שבועת

 שתקנו מה אלא לך אין י""ל א"כ התירא, דמורו משוםוטעמא
 ומתקסתא דוכתית בכמה כדא~ריסן~כמי~,

~ 
 ~"כ והוא ילפינןת

 מזה""ת זה סופריס דברי למדים "אין ידים במסכת ממפורשתממ~נה
 דדוקא רבנן דחזו למימר איכא דהא לחלק, איתא רבא ~עמאועוד
 ~נין אבל טפי, דטריחא משום התירא דמורה ממש שותפיןגבי

 איכאת טפי ~רח מהמסים

ד~~
 יש לחבירו ~גם ~.יר~ דמורה מםברתו מהרא"י שחידש
 שבשביל ~לו מנין ידע.י לא שוהת טענותם וא""כ כמוהוממון

 שמא ספק בשביל בוודאי לגזול האדםשיחשד
 שג~

 יש לחבירו
 דאימר ע"א~, ו' ~דף דב~מ מפ~ק ראיה שמביא ומה יותרתממון

 התם נמי וא~רינן חבירו, בשל אינש תפס ישיסה דמלוהמספיקא
 י~יסהת ממלה מספק אינשי פרשי ולא שבועה, מספק אינשיפרשי
 זא"ז מכחישים ששניהם וודאי בטענת התם ראיה, מה ליתימא

 אדם דאין ~זקה והאיכא התם, קאי או~זין דשניםדאמ~ניתין
 בפרק וכדומה מעיז, אדס דאין חזקה וכנגדו לו, יש א""כ אלאתובע
 ~שבועות הנשבעיןכל

 ~ ד~
 ע"ב~

 ומכח נחמן, דרב היסת גבי
 פרשי ולא ~ינה למלוה חכמים חשו זא"'ז דסותרות חזקות~ני

 מס~ק אבל זא""ז, סותרות החזקות אין דלפ'"ז ממונא,מםפק
 יחשוב שלא לחוש לנו מנין שמא,מטענת

 לפרו~
 מאחר ממוןת מספק

 אלא תובע אדם דאין חזקה הכאדליכא
 לות יש כן א~

~~~~
 פירוש, כתחז"'ל, בחזרה אפשר ממון גבי דהתם תמיה,

 לפרש,~ אין אבל ממון, מספק יעכבנו ולא יחזור יזכורלא א~
 אע'"פ יעכבהו יזכור לא אס אבל יחזיר, לו חייב שאינו יזכורשאם
 עוד, יזכור שלאשיודע

 דא""~
 עכ"לת יפטור, לא שבועה מספק ~ם

 יש כמה הדבר לעולם יתברר שלא לו ידוע דבוודאי מסים גביוא"'כ
 א"כ מעכב, ואפ""ה יצ"'ו הקהל כללא~רים

 ~איכא~
 אחריסא רבא טעמא

 כתב שהוא אלא זו, סברא ג"כ ע~מו מהרא""י מממ"ש והיאלח~,
 ~כךלשיצרך

 כתוב~
 דאפילו אומר ואני נינהו, דשותפין טעמא

 מ"מ נינהו, דשותפין~עמא
 ל~

 דמי
 ~ות~

 בשותף דה''ה ממש,
 הוא פטור א"כ אד~, לשום נודע ולא גנבו ב~תר שמאחששו

 דנותנין טעמא דהא ~הטמון~, מאותו המ~ון ~י ליתןמדינא
 מעות וא""כ וממונם, מעשירים ד~תם דשריס משום ה~מון~י
 גלוי ממון הוא ואם עליו, דעתו השר אין אדם לשוס נודעשלא
 כהנ""ל לרבנן ומנין שבועה בלי הערכה עפ""י ~קן יכו~ן זהודאי
 החמירו הרי ~ורך, שלאשבועה

 בשבו~
 לאשבועי מאד

 חו~
 לב""ד,

 שבועהת עונש מפני ב~~ת השבועה בטלו וכן בב"ד, להדירהאו

~~~~
 שבו~ לעניני מסים עניני דמי דלא ~~מא הני

 לשאר
 סמך ל~ות הרשב"א הוצרך הכי משום השותפיןשבועות

להמנה~
 גאונים תקנות מכח ~יס, בעניני זא"ז שמשביעין מקום

 שישבע לי"" ""אין טוען על להשביע תקנות לעשות התלמודשאחר
 ויש לו, יש שמא ספקמכח

 כ~
 ב~ניני ~קנות ~לעשות הקהל ביד

 לטע~א וא"כ שמודהת ממה יותר לו יש שמא מספק ו~שביעןמסים
 להשביע ~נהג יש אם דדוקא הדין בגוף דבריו נ~כין הרשב"אשל
 תקנה כמו הוה כן שנוהגים מאחר הקדום מנהג לשנות יו~לשלא
 דתקון הגאונים תקנות כמו כן לתקן בידס כח ויש כן,שתקנו
 רק לישבע שלא מכבר המנהג אם אבל התלמוד, א~רכהנ"ל
 המנהג לבטל קצתן ~ל ~סיע יכולין אין ודאי הערכהתת ע"פליתן

הראשון
 ולהשבי~

 הלכה, עוקר מנהג בכ~""ג אמרינן אדרבא אלא
 ~מאי ראיה והביא מנהגת בתר אזלינן מ~ים עניני בכלדהלא

 מהרא""י שכתב וכמו וכו", הספנים המנהג מן ישנה ולאדאמרינן
 נה~ו אם ~רוע מנהג דאפילו וכתב שמ"ג), (סימן בתה""דבעצמו

 אחריות לילך יש פעמים שלשהכן

 דתלוי~~~~~
 באש~

 לפסוק יש ודאי והמהרא"י, הרשב"א ~ רברבי
 הרשב""א דברי מביא מהרא"י היה אם דוודאיכהרשב"א,

 לא ~מהרא"'י מא~ר אבל כבתראי, הלכה ודאי עליו, ~ חולקוהיה
 משמיט היה לא דאל"כ ראהות לא ודאי הרשב""א, דברימביא

 שאותה מפני ראהו, שלא לדעתי וכ"נ הרשב"את דברימלהזכיר
 תשובת לו שהיה הוא והב"י שבידינו, בדפום אינה הרשב''אתשובת
 ראה לא לכן מקומות, בכמה בב""י שנזכר כמו כתוביםה~ב"א
 שישנן התשובות אותן אלא ~ניו היו ולא בדפוס שאינןאותן

 לא הרשב"א דברי רואה היה אם דמהרא""י אפשרת וא"'כבד~וס,
היה

 חו~

 על שחולק פוסק שום מצינו לא שבאמת וכמו עליו,
 מאחר וכ""ש שבדורו, חביריו כבר עמו נחלקו לא אםהרשב"א
 א~ מהרא~י~ ראיית דחינושכבר

 עליו, ~שיג כדאין אנו שאין
 וצריך אחד, כל מחויב ודאי הרשב''א כדברי ו~כריע ~רףמ"מ

 שמצינו ~ל מגעת שידו מקום עד ה~וסקים בין ו~כריעלהטריח
 מחלקיסןת פליגי, דלא הפוםקים דבריליישב

 והוא' לחלק, שיש נ""ל ומהרא""י, הרשב'"א פליגי דלאליישב~~~~
 לא אבל שתר~ו כמו אותנו העריכו ~ ואמרו קצ.ן אתודכי

 בחרם, או בשבועה מנהגן היה לא אם בחרם, נקבל ולאנשבע
 מלשון וכדמשממע ב~רם, עליו שיקבל או ולהשביע לכוף יכוליןאין

שכתב,
 דא~

 דרך לו לברור רשאי היחיד אין ידוע ~נהג להקהל יש
 לעכב, י~ול היחיד הקהל אצל מנהג אין אם דהא משמעלעצמו,
 כדנקט שתרצו כמו אותו תעריכו הלשון, בזה אומר אינו אםאבל

 ומזה לי יש וכך כך אמר אלא ב~וסו,הרשב"א
 הס~

 רוצה אני
 ודאי אשבע, ולא בידי ~יש מה על נאמן ואני יותר, ולאליתן
 שהודה ממה יותר מעט ~ערים ואפילו לו, שומעין דאין לינראה
 הח~י יאמר לא ואחד אחד כל דא"כ מנהג, שאין במקוםואפילו
 חורבא וספיק בנאמנות, יאמר ה' דבר ו~הירא לו, שישממה
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 ~' ~דף דב''מ בפ''ק יוחנן דרת מהא טפי וגרע מיניה,טובא ~ ~~

 תעריכו אמר אם אבל חבירו,~ של בטליתו תיקף אח~ כל יהא~לא ~'א~
 ~להעריךת י~ולין ודאיאותי,

~~~
 ש~תיבתו מה יודע אדם ~מה מהראתתי שהקשה מה תקשה
 בע~מו, מהרא''י זו קושיא השיג ~בר דהא חבירותתשל

 השר ש~ם מפני העולם, רוב לעיני ער~ו אלא להעריך צריךשאין
 לכן העולם, רוב אותו שמעריכין ערכו לפי בעשירים עינונותן
 ואף העולם~ רוב אותו שמ~ריכין הערך לפי יתן ואתתכ הממון, לפייתן
 חערי~ו להס באומר איירי הר~ב"א מהראת'י דל~י י''ל דינאלענין
 הודאתות לפי בהערכה איירי וממהרא''י עיניכס, דעת לפיאותו
 רגי~לין היו תתדאם כתב שמתחילה בהגהתתה, בש''ע ~מו~ח זהוחילוק
 דהיינו השבועה~, ע''פ ולתקן לשנות י~ולין הער~ה, ע"פליתן
 ואח''כ חולק, בלי זה ו~תב ד~הראת'ידין

 ~כתב~
 נותנין ''~ואם

 נשבע איני אחד ואמר השבועה,ע''פ
 א~

 שתרצו, כמו אותי תעריכו
 בש''ע הרממת'א ו~יך דלעיל~ ~רשב''א והיינו לו", שומעין דאיןי''א

 דמתחיל זא''ז, סותרים דהא תרי, לבי שטרא ~ד מזכהבהגה''ה
 ולבסוף חולק, בלי ו~תב לישבע ~קן יכולין לישבע מנהג איןאפילו
 לישבע, שלא לומר יכול היחיד ~ין לישבע מנהג כבר דכשישכתב
 (דהא)משתע

 ~דאס~~
 כתב ועוד לע~ב, יכול הי~יד מנהג אין

 יציבא אוממריםתת ת'ישביה
 באר~

 ע"כ אלא שמיאת בשמי וגיורא
 הערכה לעשות דנהגו ממיירי ש''ע דהגהתתה דרישא לחלק,~ריך
 הודאה לפי אותי תעריכו באומר מיירי וסי~א עצמן, הודאתלפי

 הודאתית עתתפ ולא~כם

~~~
 לענין

 שו~
 ד~הרא"י מהראת"י עם הרשב"א מחולקים הדין

 והרשב''א ד~ב~ינן, הוא דשותף ממשום במסים טעמא~תב
 גאונים, תקנת משום אלא םמך לו מצאלא

 ו~יו~
 דלמהרא"י

 שותף, לדיןדמי
 א''~

 אותי תעריכו אמר דאם ~ ולומר לחלק דו~ק
 (דעת)לפי

 ~ראות~
 אותו משביעין דאין שתרצו, ~מו עיני~ם

 דדין מאחר דוחק דזה לישבע, ~בר מנהג איןאם
 שות~

 ~לו, יש
 להדיא נמי וכדמשמע לישב~,~ שדינו ממאחר להעריכו לו נשמעלמה
 מהרא''ית תשובתלשון

 ו~~
 לומר שאפשר

 ולח~
 דאי א~ר, בענין

 ~תוכלו עיניכם ראות ~י הער~ה עלי ת~ו רק אשבע לאבאומר
 מנהג שאין במקום דאפילו מודה הרשב''א ~ם לי, שיש מה~ער
 להשביעו, כופו ~יוכלו~ן

 ול~
 יש "אם ~ר~ב''א נקט

 דהיינולפרש אל~ מנה~'~
 דמשמ~

 אין ה~י דב~ו
 ולהשבי~ לכו~ יכ~

 איירי
 יותר הוא ואפיל ממנו, שישאלו סך כל ליתן שרוצהבאומר
 הן אותו ~מ~י~יןמהערכה

 עצמ~
 מה כל עיניהם, ראות לפי

 ל~ופו אז יכולין מנהג כשיש דוקא ~ו"ה ית~, ממנו~מבקשים
 לכופו יכולין אין ~נהג בלי אבללישבע,

 לי~ב~
 ראות ע"פ ליתן אבל

 יכולין שמערי~ין,עיניהם
 א~ לכו~

 שפיר אתי והשתא שבו~ה, בלי
 דוחקת בלי כלל לענין לפרש והרשב''אדמהרא''י

~~~
 אם דממ'תנ, זה, ~ילוק וסברא טעם אין במילתא נעיין ~י
 רוצה אם ~ולהשביע כוף דיכולין דאמר לה~ביע, מנהגאין

 דהואיל ~שום טעמא ממאי השמאים, עיני ראות ~י הערכהעת'פ
 מה כל ליתן שרצונו להם אמר כי מ"ט א~~ כשיר~ו, לישבעודינו

 מאי לישבע, לכופו יכולין אין מהה~רכה יותר גם ~מנושיבק~ו
טעמא,

 ה~
 ~יתן דכשאומר תאמר אם מדינאת שבועה חייב תו

 מהערכה יותר אף שמבקשין מה~ל
 עדי~

 מ~בו~, ~ו
 ~ל אתן לומר ימכל לא למה נמי לישבעמנהג כ~י~ א~~

 מ~
 שתבק~ו

 א~
 יותר

 דהאי מאחרמה~רכה
 עדי~

 מנהג משום נחמיר ולמה משבועה
 וכו'ת בארעא י~יבא מדינא, שהוא ממה שנח~יר ממהטפי
 יכוף למה שות~, דין במסים םובר אין דהרשב''א מאחר~~~,

 ב~הת'ג איירי הרשב''א דודאי מנהג, שאין במקום~שביעו
 ולאפוקי ~יניהם, ראות לפי שיר~ו מה ~ל אותו יערי~ושאומר
 הודאתו ערך לפי אותושיעריכו

 וא~
 הודאתו, מכדי יותר במיעוט

 אות~ העריכו ~אלא שכתב ש''ע הגה~ה לשון בהדיא ~ש~עוכן
 עיניהם ראות לפי ה~רכה עליו שי~שו י''ל ע''כ שתרצו", מהב~ל
 וא~ש העולם, רוב אותו שמעריכין מה לפי או ~ם, הידועלפי
 יודעים שהם אף שירצו מה כל ליתן שרוצה דאפילו הער~ה,לשון
 הכא ליכא דהא דקאמר, ''הערי~ות' מאי א''כ הערכתו, זושאין
 שבועה, משום לפייסם ומתן מוהר ממנו מבקשים רק הערכה~שוס
 לו, שיאמינו דרוצה דאיירי רישא א"כ וא"ת הערכהת שוםבלי
 דודאי יתתל איכא, הערכהמאי

 א~
 אין מת'מ משביעין שאין

 עליו, שהודה ממה יותר בסך אלא עליו, שהודה בסך ממשאותו שמי~
 מנהג שהוא במקום אפילו מ"מ מעריכין סך ~ותו קרוב ממשאבל
 יוחנן, דר' משוס לישבע אותו כופין לישבע, ולא שוס עללע~ות
 ואחד אחד ~ל יהאשלא

 תוק~
 ואחד אחד שכל בזה והתתנ ו~ו',

 הערכה ע''פ לתן רוצה אס אבל לו, שיש במה החצי אפילו יאמרלא
 בודאי העולם, רוב אותו שמעריכין הערך לפי או עיסיהם, ראותלפי
 וכנתתל לישבע מנהג כבר שיש במקום אלא שישבע לכופו יכוליןאין

ברורת

~~~
 ותשובות בשאלות כתבניתם ממש שמצאתי הדברים הן

 ~קודמים, מכת מפורסם מגאוןיד כתיב~
 א~

 שם שם שראיתי
 ומכל ~ שם דזה~ל ילפינן, לא מחידושי לדעתי חדוש, דבר ומשפטחוק
 להערי~מ דוקא רו~יס והשמאים לישבע רוצה דאם לדין, זכינו טעמאהני
 (רו~ה)ואין

 ~רוצים~
 (~יודע) מפני השבו~ה, ע''פ ליתן

 מאחר השממאים" עם שהדין לישבע, שרוצה מה ~ל יותרשערכו ~שיודעים~
 אף העו~לם, רוב שמעריכין ערך ~י ~עריכו יכולין ואתתכהעולם, הערכ~ לפי השר עין ושנתינת השר עיני ראות לפישנותנים
 וכן הערכה, אחר הולך הכל הרי כך, כל לו שאין לישבעשרוצה
 שיש שידוע מפני באמת ישבע שלא בבירור יוד~ים השמאיםאם
 הערכה עת'פ שיתן ~~ופו י~ולין עליו" לקבל שרו~ה ממה יותרלו

 היכא מילי הני מיהו אלא עי~יהםת ראות לפי עליושישימו
 הי~א אבל בכשרות, ונתבררו לגמרי צד לכל כשריםדשמאים
 רוב ע"פ שנבררו באומרם השמאים, ברירות ~ל פקפוקדאיכא
 להטיל כתות נעשה פיהם שעל לזה זה ל~זור ופסוליסקרובים
 לשנות יכול אם הדיין, עיסי ראות לפי בזה לדון יש ולכן~ורל,

 לא לישבע רוצה היחיד אם לאו, ואם בכשרות, שיהאהבוררים
 עכתתל~ לע~ב,יוכל

~~~~
 איבעית השלום, ומצד הדין מצד התנ~דות לו יש זה

 שהוא כמו יתן עני שהוא מי דאטו דינא, איבעיתסברא
 נשוא מכדי יותר ~~עריכו בכיס עיניהם שיתנו מפני וכיעשיר,

ורוב~
 מדת ו~תה לו, ואין מתעשר יש כי משאו, תחת

 לו, יש ממאשר יותר מממנו ממבק~יםויהיו הדי~
 וא~

 שבודאי יודעים לא
 ו~כבידו, חיותו לפסוק תיתי מהיכי השבועה על ~חשדהוא

 ~ליוו~שדות
 גוד~

 בה, יל~ו אשר הדרך את עליו ולה~ביר רבא
 ל~אתת שיוכל מה יותר לאחד הקשה במשא הדין משורת ~ניםזו
 מהרשד"ם בתשובת ~דיא מצאתיוכן

 שס'"ד~ (בסימ~
 ~צאתי וכן

 מטהבת'
 אהר~

 (סי~ן
 קכ''א~

 וז'"ל~



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~

~~~~
 ועוד בכתב~ הניכר תנ~י על היע"ל קהל שעשו כתוב,

 טו~נים, מקצתס עכשיו וכו", העריכה על אחדתנאי
 כאשר איש כל לשום המעריכים מסרבים שהנה הואשהתנאי
 שהיה ממה יותר ליתן בין בעיניהםיראה

 נות~
 ואס פחות, בין

 צעק~ו יו~יל שלא המעריך ~יו שם כאשר לסבול יוכל שלאהנערך יצ~
 עליו שם אשר כל לםבול יוכל שלא לישבע ירצה ואם כלל,ושועתו
 לו שו~עין אין המעריכים, בעיני נראה כא~ר לו י~ ולאהמעריך,
ויפרע

~ 
 טוענים, ומקצתן המעריכים~ אותו שמו כאשר כר~ו

 ויקחו עריכה ולעשות המ~ריכיס, ביד מסור והכח הואשהתנאי
 ויפחתו בעיניהם שיראו למי וי~לו השנה, עריכת שלהליש~''א

 אחד ואם דנא, מקדמת נוהגיס היו כאשר ב~יניהם, שיראולמי
 לדעתו, המעריכים ירדו שלא לפי לישבע ורצה ~שות יכוללא
 יע~ו ממה ממפני הממעריכים ~ל בדעתם ~עולה כממו לו יששלא

 כאשר בשבועה נאמן יהא ולא כרחו בעל ~יפרע כרצונו,המעריכים
 כאשר אלא בשבועה אינם שהמעריכים ובפרט דנא, מקדממתהיה

 וכו"~ חנו~ה בלי ה' ביראת יהיה והכלכתו'
 העריכה על שהתנאי אנוש דעת שום על יעלה לאת~~~~,~

 איש לכל ~ריכה לשום המעריכים ביד מסור שכחהוא,
 מ~ה יותר ערכו ~עלות בין ערכו לפחות בין בעיניהם יראוכאשר
 שעבר, ~מן נותןשהיה

 וא~
 אם

 יצע~
 ~בול יוכל שלא הנערך

 שלא המעריכים, עליו שמו א~רכל
 יוע~

 ו~עקתו, שועתו
 א~

 אם
 לו, שומעין אין האמת ע''פ לו שאין מה לישבעירצה

 ויפר~
 בע"כ

 ולא המעריכיס, עליו שמוכאשר
 ~עוד~

 השבועה ע''פ אפילו אלא
 המסים על זע~ז לישבע ~ריכין שיהא לומר תיתי מהיכי~מ~מו
 על ~נשבעו כ~ו~פין דהוי ממ~ום הטעם כתבו שממא,בטענת

 העיר שבני משוס שמ''ג) (סימן תה"ד בעל הרב שכתב כמושמא, טענ~
 בנכסים שטרחו התירא דמורו ספק טענת ~ל שנשבעין שותפיןהם

~מורו
 ~תיר~

 ומעכבים
 ~בידם~

 וכ''כ ע"כ~ בידיהם חבריהם בשל
 לישבע וצריך ל''ו), (סי" ובפםקיס ~כתבים גופיההרב

 לא אבל שם, יעויין וכו'דאורייתא ~י~
~  

 לומר אדם שוס דעת על
 עיר המקומות בכל נוה~ין וכן בשבועתו, הנערך נאמן יהאשלא
 באופן בשבועה, ע~מו על נאמן ואחד אחד לכל הנערכיםעל מעריכי~ שממון אע"פ נימוס, ומשפט מלכים חוק מדינהועיר

 שאם שיאמרו אמיתית, היא אנשים של כת אותו שלשטענות
 המעריכין, עליו שהטילו דבר עול לסבול יוכל שלא טועןהנ~רך
 לו שיש זה על לי~בעורוצה

 באמ~
 עתו, שהדין משאו ולהקל

 ולא וברור פשוט זה וכל בתקנה, האמיתית הכוונה היאוהיא
~יה

 ~ור~
 עכ"ל~ זה כל לברר

~דיא,~~~
 א~

 ~ת דנא מקדמת ביניהם פשוט המנהג שהיה
 אם אפ''ה המעריכים, שומתע"פ

 הנער~
 ואומר עומד

 מערכו לפחות שצריכיס אותו, שהעריכו כמה לו שאין לישבע~רוצה
 הדברת לברר ה~ורך מן היה שלא להדיא, וכתב שבועתותלאחר
 ואין ובתראי קדמאי תשובות וכממה מכמה ראיה ~ביא ישוכן
 דהוא הואיל הנ"ל אהרן מטה תשובת העתקתי ולא להאריך,~ריך

 זה"ת כל לברר צריך ולא וברור פשוט זה ''כל בדבריומםיים
 בענייני שמשביעין שבועות דעיקר לעיל שבררנו ~חרי~~~~~~,

 ומהרא"י הרשב"א בין ~עמים חלוקי בה ישמםים,
 כשות~ין הוה דל~הרא"י באריכות, ~יל ב~רסו כאשר תה"דבעל

ושות~
 ~~ביע

 חבי~ א~
 ו~רשב~א שמא, בטענת אפילו

 ~בב"י~
 קס''ג~(~ית~

 אינו
 א~

 כ~ו הגאונים תקנת ~ום
 ש~~בי~י~

 שנוהגין ~ו יצא ~זה לו, שאין טענ. על ~וב הבעלאת
 שאינם ו~דינות, הקהילות בכלפשוט למנה~

 רוצי~
 חילוק ולפרש לפרט

 (םימן בתה"ד ובאמת לי, יש כו''כ בסתם בשבועה אלאממונם
ש~ג)

 פס~
 באיכותו, לו שיש הנכסים כל יפה ביאור לפרש דצריך

 בעלי עוד אותו שטענו ומה ~ם~ לשונו דזה ומהותו,~כ~ותו
 לישבע אלא ממונם, חלוק ולפרש ~רט רוצים שאינםהכיסים
 שטענתייהו התלמוד חכמי דין ~י נראה בכללות, ~ם יש ממוןכו''כ

 לחבירו דהנ~בע הג~רא, מן והוכיחו פסקו הגאונים דרובטענה,ת
 לו, חייב~אינו

 נשב~
 אינו ענין באיזה לפרש צריך ואין בסתם

 כיון נמי הכא הדין והוא פרעו, ~נין ב~יזה או לו,חייב
שנ~ב~

 ה"ז הערך, לפי מ~נו לתת ור~ונו לו יש ממון ~ך וכך שכך
 המצות בספר אמנם יותר, ולבאר לפרט יצטרך ולא מ~נונפטר
 אחרכתב~

 םיו~
 ה~אונים תקנו התלסמוד

 ל~ר~ ~צרי~
 בשבו~.ו

 וכתב ורמאות, ~עות לשום לבא יכול שלא כדי לו, חייב אינוהאיך
 לפםוק מהר"ם נהג שכךהגה~"י

 בםו~
 באשיר~י ~שמע וכן ימיו,

 צד כל בפני ~ולסגור ולבאר לדייק שיש ב"מ דרישבמתניתין
 למיעבד אינשי רגילים מסים בעניני ומכ''ש הדיןת בעליכשמשביע רמאו~

 בכללות ישבע ואם התירא, לצדד ומקילין דלפטור טצדקיכמה
 ולפרש לפרוט צריכין לכך ורמו~ות, ט~ות תיני כמה שיע~האפשר
 נוהגים וכן כדפרישית, ו~הותו איכותו הנכסים כל יפהבביאור

 תה"דת עכ"ל מקדם, גבולנובכל

 המםים בשבועת ולפרש לפרט דצריך בתה"ד דפםק להדיא~~~
 כלל, דרך ולא פרט דרך לישבע ומחויב לו, שיש מהכל

 השו.פין, כשבועת הוא מס דשבועת דס"ל ~יטתו אזיל תה'"דשבעל
 ועי~ר הואיל וא'"כ הממשנה, דין ממצד שממא ט~נת ~לדסמשבי~ין
 הראוי מן הדין, מצד הואשבועה

 ~וםי~
 לפרוט הרמאות מפני

 אופיה ששבועה הרשב"א לדעת משא"כ ברשותו, ושנמצא שישמה
 התקנה ~~דהוא

 ו~
 לענייני מםים ענייני ד~י דלא הדין, תצד

 דלא הבו א~כ~ותפים,
 ~לוסי~

 עבדינן, לא לתקנתא תקנתא כי עליה,
 קבוע מנהג שיש לא אם מסים, בענייני בשבועתו ~רט צריךואינו
 הכל אזי כך, על העיר בני שהסכימו ותקנות קבועות תקנותב~יר
 כ~נהג הכל שיהיה הוא שהיה ומה אחד, מ~קום אל וסובבהולך

 והקה~תהמדינה

~~~
 ולהודיעו רבו בית ידיעת ומיודעי אלופי באלופיו השואל
 הוא כיצד הכנסת בית בנייןדין

 סד~
 כענין לשואל הפרעון,

 דאי~א מממה ראיה והא התתון, לפי דמשתלמין כהלכה,משיבין
 אל לעולם אסי רב אמר ע"א) ט' (דף קמא פרק ב"בבממסכת
 והעמדנו שנאמר בשנה, השקל שלישית מלתת עצמו אדםימנע
 אלקינו, בית לעבודת בשנה השקל ש~שית עלינו לתת מצותעלינו
 בית גבי קרא דהאי ואע"ג והעמדנו, שנאממר בד"ה התוס"וכתבו
 לפי ~זינן א''כ עכ''לת צדקה, כ''ש הבית, בדק דהיי~ו כתיבאלקינו
 הוא פשוט הדין וב~דקה ב~דקה~ כמו דינו הוא הבית דבדקהתוס"
 ממפאדווא מהר"ם שכתב כמו לדחוק צריך ואין הממוןת ערך לפידהיא

 וז''ל~ מ''ב) (סימןבת~ובתו
 ~ל מרובה זמן על הוא הבנין אבל

 אחרת לעיר וללכת בנקל זו עיר דירת לעזוב יכול והעניהעתיד,
 לבנין, יצטרךשלא

 א~
 כן אותו, מעכבין ועסקיו ממונו העשיר

 וצריפא אר~י אהל יספיק כי לעניים לזכות יש ועוד ליתנראה
 י~דאורבנא

 ~יו.
 מקו~

 אלקינו בית יפארו העשירי~ ~ך ת~~,

י~ת
 ~~ו ~~~ ~~י~

 ~~~~" ~~~~י ~~ו~~
 ~~~ ~תת~

ת ~ו' ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
~~~~ ~~~~ ~ 

 בניין ל~בות לי נראה לא לכן מהונך, ה' את כבד משוםבממונם ~ ~~
 מע~ך של הראייה בעיני רחוק אינו ~ם נפשותת ~י ~זהביה''כ
 בח"'מ קס""ג (בסימן הטורמן

 סו~
 ג"), סעיף

 על דקאי דמשמ~
 עכ"לת נזכר אינו שבתלמוד אע""פ ביה"כ בנין על אף שהזכיר מה~ל
 מממ~ר""ם יוצא הדין דמקור שס בהג""ה המפה בעל הביאוכן

 ~אשר קצת דחוקים הס דבריו ולדעתי כזה, בה""כ בעניןמפדוואה
 ממהר""ם דכתב לשונו ומדקדק עליו ה~יוני עינו ושם הרואהיראה

 לפי ~ובין מפואר בבנין דדוקא משמע כזה"", ב''ה "בעניןמפדוואה
 אבל ב"ה, בסתם כתב הממפה, בעל ובא~ת סברתו, לפיהממון
 מצדקה, דילפינן הנ"ל תוס" מראייתלדברינו

 משמ~
 דאין

 ה~מוןת לפי הכ~ל גובין לעולס סתם בנין ~ו מפואר ב"הבין לח~

~~~
 ~מוכרין שאין בממקום דוקא לאודועי, צריכנא ~א כגון

 אבל הממון, לפי הכל גובין אז בביהכ""נהמקומות
 בנין הוצאת עיקר אז בדממים, בביה''כ המקומות שמוכריןשממנהגן מקו~ו~

 וכן מממוןת ע"פ ההוצאה ויתר ב"'ה של המ~ומות מן הואב""ה
 ביה""כ וז"ל~ קמ""ה) (~י~ן אפרים שער ב.שובת בהדיאמבואר
 לבנות ר~ות שיתן גדול בסך מהשררה ~שתדל והוכרחו גגהשנשרף
 שב"'ה ~ועסים והעשירים המממון, ל~י שיגבו טו~נין הקהל ובניה~~ת
 השתדלות שעיקר שלישית כת ~וענין ועוד שוה, וא~ד אחד כלצורך
 שתפול באם כי בב"ה, תקומות להן שיש מי יתנו והוצאה הבניןשל
 מהר"י ~תש" המבוארלפי תשובה~ ~"'הת ממקומות הנאה שום להם יהא לא הב"הח"ו

 מינ~
 גם הממון, ~י ב'"ה בנין שהו~אות

 בני עם הדיןבנ"ד
 הקה~

 ההוצאה עיקר שיתנו שרוצים והכת
 בפוסקים שמ~ואר ואף נכונים, דבריהם מקומות, להן שיש~מי
 ~נות נהגו שלא במקומות דוקא היינו הממון, לפי ב'"השבנין

 במחיר בב"ההמקומות
 ~ס~

 ~ן ~אין מה זכה, הקודם כל אלא
 יבא לא הב"ה תפו~ל ח'"ו שאם בדמים, המקומות ~קונין הזהמקום
 ההוצאה, עיקר כמעט ליתן מחויבים ~'כ ממקומם, הנאה שוםלהם

עכ"לת

~~~~
 הממנהג שנ~פשט כממו בב""ה המקומות למכור שנוה~ין סמקום
 ויתר המקומות, לפי ההוצאה עיקר אז אלו,במדינות

 לעילת כנזכר ה~מון ~יההוצאה

~~~
 רוצים מהם יש בדבר, ומתהנדזין שמים לשם מ~לוקתיש

 יו~אין ומקצתן ביותר מפואר בנין ולבנות אלקינו ביתלפאר
במיאון

 להסתפ~
 בעי ליבא רחמנא כי כ"כ, מפואר שאינו בבנין

 בהכנות ה' לקראתלהם
 ה~

 אמורה מ~י כבר הדברים, הן הן
בב""ק

 ~ד~
 ט"

 ע"ב~
 עד במצוה הונ~, רב אמר זירא ר" אמר וז"ל~

 ליה איתר~י אי מעתה אלא ביתו~ שליש אילימא שלש מאישליש,
 בהי~ור זירא ר" אמר ~א ביתיה, כוליה ליתוב מצוותתלתא
 קצר אשר שונים פירושים שם ויש עכ"לת המצוה, שליש עדמצוה
 להדר ~ולרו~ם לפאר כולם ידי יו~א שמים והירא ~השתרעהמצ~
 ה" לכבד רמיא עליהס בלוו~י, אלו הדור ופני ממצוה, שלישעד

 ר'"ה במסכת וכדמצינו ה", ברכם אשר הברכה כפימהונם
 ובע'"ז ע"ב),כ""ב (ד~

 (ד~
 ~אום ~עשירו ע"א) מ"ג

 ש~
 חזרו כס~,

 ברכות במס" ועיין עכ"לת זהב, ש~ל ~ש~וםוהעשירו
 (ד~

 ע"'א) ל""ג
 כנסת אנשי יוחנן, א""ר אבא בר חייא ר' אמר נמי אתמרוז''ל~
 לי~ראל ~ס תקנוהגדולה

 ברכו~
 והבדלות, קדושות ותפלות

 מזה לנו יצא עכ"לת הכוס, על קבעוה ה~ירו בתפ~,קבעוה בתח~

דאקרקפת~
 שחננות מ~ה מהונו ה" ~בד כבד, ~יים ~ונח ד~ברא

~~~~~~~
 הצדקה, נתי~ות בסדר לנהוג איך מקד~נא

 (סוף בטי"ד דאיתא ~ה הלכה, לפסק רביםקדמו כב~
 אומרים וה~ירים מרובים, ה~יר ~ניי ~ז"ל~ ה") סעיף ר"ן~יתן
 ה~תחים, על יחזרו שלא אומרים והבינוסים הפתחים~ עליחזרו
 הבינונים, עם הדין ~מון, ~~י הצבור על ממו~ל פרנסתן תהיהאלא

 ממקומות ויש ממון, לפי הצדקה חיוב עיקר כי המפה בעלומסיים
 (סימן ~''י בא"ח ~שמע וכן עכ'ילת לברכה,יותר ראוי ברכתו ~י והנותן המס, ~י ויש הנדבה, לפי ליתןנוה~ין

 נ"ג~
 רבינו בשם

 כ"ט (נתיבירוחם
 ח"'ב~

 דסוכה ~ש"ס לי נראה לדבר וסמך ע""שת

(ד~
 ~דולה דברים בשלשה יהודא ר" אמר ~ וז'"ל ע"'ב) מ"ט

 וכו", בממונו בין ב~~ופו בין ג"ח בממונו, צדקה הצדקה, מןיותר ~''~
 הנפשו~, לפי ולא הממון לפי יתנו שה~דקה ם~כו מכאןעכ""לת
 שאיןובמקום

 ~ה~
 שיבור הדרך הדין, ~"פ הדבר להע~יד ורוצים

 לא ~והדל ירבה, עשרו לפי ה~יר ממון, פי על הוא האדםלו
 אמר ע"א), ט' (דף ב""ב במס" כדאיתא לשנה שקל שלישיתמלתת ימע~

 אל ~ולם אשירב
 ימנ~

 ~נה השקל שלישית מנלתת עצמו את אדם
 עכ""לתוכו"

 שהע~~~~
 לשון ~ונו על ומ~ו נאה שיחה שחיו ומבין בזכורו

 שכר ~ריעת לענין בשאילתא,ממדברת
 הש""~

 ~שו~דין, ושארי
 לי נראה הלכה ול~נין ~ וז'יל נ"'ה) (סימן בטא''ח ב"י בספרעיין
 שם משמע וכן הנפשות, לפי והחצי הממון לפי חצי לגבות עיקרדכן

 או"ק נ'"ג ~בסימן~ד"מ
~"~ 

 ועיין כהנ"לת נ"ל ה~ה ~~נין וז'"ל~
 כ""ט (נתיב ירוחם רבינובתש"

 ב"~ ח~
 ~בח ~עם נותן האריך

 ובתש" כעיקר~טעם
 מהר"~

 הסכים וכן מ""ב) (סימן מפאדווא
 סעיף נ"ג (בסימן המפהבעל

 ~ג~
 מנהג הוא וכן ~ בזה"ל ומסייס

 לו, הדוממה מן דומה המפורש מן סתום ולמדין ע~"'לתהקהילות,
 ה~הלת של משו~בדים בשארי הדיןדהוא

 אחרי~~ת~
 רוא~

 דרך והן פרט דרך הן זא~ כל את והודיעך
 השולחי~, בית הבית משדה ויונק ועולל פרט דרך הןכלל,

 דממדושתא בחומרתא ויוצא חממירא כל לבאר ביאורו אתשולח
 חושב לב הלב לשון שהוא בקולמ~ס נשאר ועדיין ביד~,חומרתי' ונק~ י~

 ~י מכבידים אמנם וז"'ל~ מד~תו השואל בפרק בעדוו~דבר
 לשלישית קרוב עולה ערכי היה הנה ועד וכו', מצוה עליךבאמרם
 מבקשים המה תואנה ועתה יצ"ו, קהלתינו בני אנשי מכל הערך~ל

 הדין היטב, הראוי העיון אחרי והנה עכ""לת ערכי, על~וסיף
 עיין אתבונן, מזקנים כי מדי, יותר השואל על לה~יד דאיןנראה
בתש"

 אלשי~
 א~ ~ וז"ל נ"ו) (סימן

 יש תורה שמדברי
 להע~י~

 הדבר
 תורה, דיןעל

 מ""~
 תורה, דין אל ק~וב לעשות ו~וב השלום גדול

 מד"ת לוותר ~וב כי ~ז""ל, אמרו דברים כמהכי
 השלוס, מפני מע~

 ט"ו לו שיש מיכ~ון
 שיפר~ אל~

 עכ"לת בזה וכיוצא אלף י"ב ביד

~~ו~
 לדעתי אמנם נביאות, דברי אלא אלו ואין דבריו סותם
 חכמה,ת קני בינה קני קניס במחי~ת לסמוך נראההק~לושה

 של אמות ארבע ברחבו עשרה שגבוה הרבים ברשות עמודועל
 כתובות במסכת מפורשתהלכה

 (ד~
 נ'

 ע''א~
 איל~, א""ר ~ וז"ל

 יצטרך שמא וכו" מחומש יותר יבזבז אל המבזבז התקינו,באושא
 ר' ומנו, חבירו, לו הניח ולא לבז~ז שבקש באחד ומעשהלבריות,

י~ת
 ~~ ו~ו~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~ ~"~~ ~י"~ ~ו~~ ~"~

 ~~~~~ית~~~ו~'



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~ ~~~~~ 

~~ 
~~ ~ ~~~

 א~ר עקיב~, ר' ו~נו חבירו, הניחו ולא ישבב ר' לה ואמריישבב,
 לי תתן אשר וכל קרא, ~אי י~ב בר אחא ר' ואיתימא נחמןרב
 ~רשים חכמי הפרו~ים התירו הכי ~שום ע~לת לך, אעשרנועשר
 שהוא דפרושים טעמא ונימא ניקום ואנן לא, ותו חומש עדלוותר

 החו~ש~ לוותר הםכמתם ע~ה משו"ה ולשבח,כעיקר

~~~~
 יצ~רך דשמא טעמא בתר דזיל ליחיד, צבור דמי דלא

 ~בור אין כי ו~שש, בשש ~ריך דין לית ובצבור~ריות

מת~עשר~
 במם' כדאיתא עניות לידי באין שאין עני, ~בור ואין

 ~ב~, ק"ב דף~שבת
~"~ 

 אעשרנו עשר אקרא דאםמכוה ~צינו הא
 ק~ט)~ (סימן ריבות בדברי משמע וכן באורייתאת דר~יזאלך
 ~מס ליתן חייב הגמור הדין ~ן גממורה במלוה ~למא דלכוליהרי
 בעיר נהגו זאת כל עם ההוא, בממון ונותן ונושא שמרוויחכיון
 וכו', והקבור הט~ון כמעות ה~לוה ~ן ~ס לפרוע שלאהזאת
 לפשרה להטיל ראוי וארנוניות מסים בע~ייני לעיל, העתקנוכאשר
 ~בפםקים ~הרא"י שכ.ב כמו דאפשר, מאיבכל

 וכתבים~
 (בםי~ן

 קד~אי רבנן שאף ידעתם לא והנה ~קמ"ד)
 ~כתבו~

 לכוין דא"א
 ק~ת דומה בדין לפסוק אנו צריכים אלא מסים, ב~יני מ~שד"ת
 (סי~ן בתשובותיו וכן וכו'תלביצוע

 ש"~~
 דלא הדברים בכל ~ כתב

 קרובה פשרה ודרך ביצוע בתר למיזל לן אית ברור, ~נהגידעינן
 עכ"לת לדיןנוטה

~~~
 הנ"ל אנשים והג' ~ וז"ל הנ"ל, בסי~ן שאלה בהאי שם איתא
 הזאת ה~יר המנהג ישתנה שלמה ואומריס נצביםהמה
 ואס עיר מהס אחד שכל קוש~~נטינ"א, וגם שלוניק''אממנהג
 ~ד אם כי ערך פורע אדם הוא, שם הקבוע והמסהגבישראל,

ג'
 דינרים, אלפים אלפי אלף לו יהיו א~י~לו לבסים אלף מאו~
 ~יהאוראוי

 ~נה~
 לפי שאפילו ו~וד, אחריהםת נגרר הזא. ה~יר

 הראשונים כי~ים פורעין היו אם הזה,~נהג
 לער~

 שיהיה ~ה כל
 והיו כך כל ועשירים אממידים אנשים היו שלא לפי זה, היהלהם

 להם, שהיה מהקרן יותר כפליים כפלי באשראי ונותניםנושאים
 מס, ממנו פורעין היו ולא ההוא אשראי בנכסי מרוויחיןוהיו
 עכשיואבל

 הרחי~
 באר~, ופרינו לנו ה'

 ו~
 ל~חין אנו שאין די

 הוא שלנו הקרן מק~ת אדרבה אלאבאשראי
 ט~ו~

 ת~ת וקבור

 לסו ואין עמהס, ונותנין נושאין אנו ואיןהקרקע~
 מ~נו ריו~

 עכ"ל~ בשבילם, מס נשלסול~ה

~~~
משמע

 בשו"~
 המנהג, ב~ר דאזלינן שס"ד) (סימן מה~ד"ם

 מאה ~הם או"א לכלשיש עשירי~ כמה בה שיש הגדולה העיר שקושטאנטינ"א ראייה,והא ~ וז''ל בח"~) נ"ה (סימן אהרן מטה פרח בשו"ת איתאוכן
 אל~

 עשרה בעד פורעים ו~ינם בקו"ם
 משמע ~ילי הני מ~ל ~כ"ל~ וכו', באנדראפ~י וכן ג~י"םאלפים
דאין

 לדקד~
 הנושאיס העשירים עם המדות ~צוי על ~~מיד

 אחד הוא כי דמנכר, רובה רבא בשיעורא המדהבה עולונותנים
 בתים מהבעלי לנצח ישמרם השם המאתיס ~ן אחד שבעדר,ומיוחד
 על ושלישים השלישי וראש שלישי בעל הוא להיות נ~צאו שםאשר
 כבלי בכבול ויוצא דאורייתא, בסימנים יוצא שהוא ובייחודכולו,
 הנתינות, מכל פטור להיות שכרה וזו טורח וזו המלך, ~בודתדעבדא
 כ~ור המלך ביד שיש דס"ל רבוותא כהני לי קים לומרויכול
 כי ~מו, ~נתפשרוקודם

 פור~ מ~
 קי~ה ויקום אומר ויגזור גדר

 והקהל המוחזק הוא כי הידור, בהשיש
 ~בא~

 ~מנות להו~יא

~~~
 נקראו דקהל א') סעיף ד' (סימן ח"ממ הש"ע ~דבריד~שמע
~ו~זקי~,

 ו~משמ~
 דוקא דלדבריו היחיד, ממן להו~יא דאפילו

 בטפסא דהני ד~והרקי משום מו~זקים הקהל ~יקרי ממםיםלענין

ד~~~
 לשונו דזה נתינות, בשאר לא אבל ממוחזק הוא ו~לך מונח,

 (בחלקשם
~ 

 אומר, אסי הדבריס כלל ~ דבריו בסיום ק"ח) סיממן
 לענין אלא ממוחזקים, רבים משווינן דלא ת~"ד בדברי דנראהדכיון
 מונח דמלכא בטפסא דהני דממוהרקי מטעם ל~לך לפרוע מנסיםגביות
 ובפרטות ובתראי קדמאי תשובות בעל כל האריכו וכן עכ"לתוכו'
 כנסתספר

 הגדו~
 חבילות ממביא כ"ה) ובסימן ד' (בסי~ן ח"מ על

 ~ן להוציא מוחזקים הקהל נקרא דלא דם"ל, מ~פוסקיםראייות
 די~וי ~להוי כדי לדין, שירד קודם משכון להניח זה לענין רקהיחיד,
 ח~י~א ולא קרירא דלא שותפי דבי קדירה בד~ים, ודיחוי חייםבעלי
 יתרון שום להם אין אבל בדין, עמהם היחיד שירד בטוחויהא

 ק~את מרא ~חזקת המעות ~וציאחזקה

~~~~~
 הטענות שכל חדא, ~ לטיבותא תרתי שהוא בנ"ד נ"ל היה
 ממיל.א ~שום הוא עיקר קהלתו, ובין השואל היחידבין

דצדקה
 וכדו~

 בדיני יהיה לו ואף מוחזקים, הקהל ואין ממסים ולא
 מחמתיה, מדאתו הקהל יד עדיפא לא א"כ פטרו, שה~ך כיוןמסיס,

והיחי~
 שכתב מה לזה וראיה ממנו~ להו~יא זה בדין מוחזק נקרא

~הר"ס
 מריז"בור~

 מוחזקים אין ~ס ~ לענין
 א~

 שנתפשרו קודם
 דמוהרקי הואיל ~לא~, המלך עס נתפשרו כבר אם אבל המלך,~ם
 ~ וז"ל המרדכי בשם שם ומםיק ~ונח, ד~לכא בטפסא לאודהני
 והוכשרו דמלכא, בטפסא לעולם מונח דלא ה~לך שפי~רוו~כ"ש
 ואפילו נתינות, דיני מכל מדון ראשית פטרו שהמלך מעיקראדרכיו
 כבר בנ"ד אבל להו, קים לו~ר יכולין שה~הל דס"ל דעותלהני

 להוציא הבית ~~ל החוזר ו.~חוי החוזר סולא עלמא כוליאיתברר
 הלכות ששוניס שונים מכליםכליו

 ומנהג נוהג, כמנה~ו עולם הליכו~
 עם הדין מנהג שם ~אין ובמקום דבר,~ ~מא מאי וחזי הלכהעוקר
 טענת לטעוןהיחיד

 בברורי בררתי כאשר המלך שפטרו בנדון לי קי~
מדות,

~~~~
 כדי משכון להניח דווקא ~וחזקי~, הוה רבי~ אמרינן דכי
 קמאת דממרא בחזקת ממונא אוקי כי מוחזק הוא היחידלהוציא

 אמרינן דרבוותי בפלוגתא דוקא ~ וז"ל ה~~ך משא בבעל איתאוכן
 כו''כ אומרים שהקהל ליחיד, שאירע בספק אבל מוחזקים,דקהל
 הקהל אין מציאה, בספק וכן המנהג, או הדין הוא ~ך אומרוהיחיד

 הגעת קודם לב"ד לילך הנתב~ רוצה שאם אוממרים ישמוחזקיםת
 תבי~.ו בכדי זמן לו והרחיב ה~ו~, עם לתקן או הפרעוןזממן
 בכנה"ג יעויין הר~ב"ן, נ~וקי להעבוטו,אין

~"~ 
 ה~אםף ~) (םימן

 ה~ריםת ~חנה ה~חנו.,לכל
 ה~דהבה עול עליהם להקל בתראי דרא ליתי דלא מסתפינא לא~~~

דלוטי
 ~בלוטי~

 וטעינה פריקה מצות מ~ליהם ולפרוק דדינא,
 שיהיה מי כל פי~ורים, שטר המלך פתשגן ע''י הקהל עם ליתןשלא
 בהשת~ות ועלתה באחת שאו'ל ומדינה בעירותקיף

 נמר~
 בן להיות

 סנגוריא, להביא א~רתי אז וארנוניות, מסים מ~ל להבטלחורין
 דאי~א מהא לפוטרו, ~מ~, בו שיש סיוע ה~ה החירותשכתבי
 סימן פ"ק ~גיטין אשי~יבהג"ה

 יו"ד~
 הוא חכמים תקנת וז"ל~

 שהשררה לפי כשרים~ שיהיו בערכאותיהם העולות בשטרותשתקנו
 שיהיו ב~כאו.יהם שטריות עשיית על~קפידה

 כשרי~
 ומקפידין

 הרי עכ''לת נפסלין~ם
 א~

 הראוי מן דידן, בנדון נאמר אנו כאן
 מהמלך ~לו שיש הפיטורים כתבי ולהחזיק השואל של ~דקו לימיןלע~וד



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~  והשואל להשואל, בכתביו השגיחו שלא והשתא המלךת ירע שלאירת"ה

 בדיני הקשה זה ~ו~זק, הוא כי וקצרתי ~אליו, הנ~ה שלו הנאהכל
 בעלי ~פוסקים לדעת אפילו ~ריה, מחזקת הממון ~~וציאממונות
 כנה"ג בעל יחד אותם הכניסו כאשר ובתראי, קדמאיהתשובה
 לעמוד והרו~ה רבות כ~ו רבו והם ס''ה) וב~ימן ד' (סי~ןבטתתתמ

 עליהסת יעייןאופיו

~~~
 ויתיב דר~א נחית בנת'ד

 ותרי~
 שהרי השואל, ~ס והדין גברא,

 ~ד כל ~לומר וא~שר עליהם, לסמוך שיש דברים וכ~ה כמהי~
 נ~שיה באנפיוחד

 ל~
 עליהם ~עמיד שיוכל ~סקת מחיצה הוה

 בשלימות ערכו הנתינות מן אותו להבריח התיקו'ן, ובריחקורה
 כחדא, נהיה יחד בהצטרפם ~ת'מ הגדולה, ידו השגתכפי

 יני~
 הנצו

 ~ליו להכביד שלא לפ~ור ~קום יש ~זה, דדין ר~ונאהרי~ונים,
 עליו להקל הרבה ~ס~כין ואי~ לסמיכי, חושבין בעלי כל ~דאייותר
 ~יטורין לו יש שהרי חדא, ~ ~ע~י ותלת ~תרי הזה במשא העםוסשאו

 ע"י זאת נעשה לא השואל דברי הצעת וכפי יר''ה, המלך~אדונינו
 נראה או ~בחו~, ושוה ב~נים נראה לא שנית, ע~~ותבקשת

 לו יש שלא שלישית הקהלת על ב~בילו מכביד שהוא מבפניםושוה מבחו~
 המממון ראה לא ומעולם ~~ו, יבוא ממרחק רק ב~ירו ו~תןמשא
 בחובות ה~ה והונו בניינו רוב רביעית, עירו~ חוצות בקרית הביתפני

 ו~ם עיסקא, ~הו עביד דלא ומ~לטלין תכשיטין ח~ישית,ואשראי~
 ~הם ליתן .ורה דין ~צד ~טורים בניו, תלנדן השליש שהאדםמעות

 נהיגת דנהיג והיכא המסה~, מצד לא אם מעולם,נתינות

~~
 לזה, זה שנוחין אתרוותא, הני כל חזי

 ומכבדי~
 עשירים

ועושי~
 דבריהם העמידו ולא ב~וב, יתפ~רו כאשר הנחה להם

 כדי לזה זה ו~נ~י~ים יפה, ~דידה ~ודד ש~דם ה~דות ברוריעל
 כל גם ואף ~ליהםת ~עומד העולם מע~ודי אחד שהוא השלוםלתווך

 א~שר אי דב~סים אחדים, בדברים אחד בסגנון ~תנבאיםהנביאים
 על הד.להע~יד

 ת~
 וסליק דבר ~שר ~מציא רק הדין, מי~וי על

 המחלוקתת םלע בדית לרדות ~קום ליתן שלא כדי האי~שרא

 בה~~~~
 קדמנא, נשאל א~ר זה בנדון ~י נחתא ובהא ס~א
 בני כל ~ערך השליש נותן הואשהשואל

 הק~~
 הש''י יצ''ו

 ~~ם ויוסיףלנצח,
 אמו~

 ראש ל~עלה רבו אשר רחב"י כבני כח
 לקבל נאה שיחה אחר והולכים הלכה, לדבר שואתלים ו~עוןלאריות
 וקבלו שקיימו באודני' קלא דלי~ול רעווא יהא שאמרו, ממיהא~ת
 דלא ואע''ג מרובה, ב.וספות השואל על תו~יף בל ~ל לעבורשלא
 למוד~א צריך דא כגון ~"'מ ~שליש, לפחות שליש לבין לרבנן להוקים

 המנהג ו~~ד ושלום, ואמת היושר ו~~ד הדין מצד שהן רבה,מודעא
 בית במעלות זה ערך לפי משליש יו.ר השואל על להכבידשלא
 יותר הקהל עם ידקדק אל השואל גם ואף הבית~ ברכת ולפימרון
 צדקה כ~ו מסים דסתינות ובייחוד ה', ברכו אשר הטובה לפימדאי
 ב''ב במס' כדאיתאנחשב,

~ 
 טת דף

 ע''א~ סו~
 "ונו~שיך אקרא דס~ו

~דקה'',
 ו~דו~

 תשיך בתוד"ה ע~ב) ע' (דף ב''מ במס" מ~יסו ~זו
 וכו', חייו כדי הוי הכל ושרים מלך מס עלינו שיש לפי ~ וז''לכו'
 סנהדרין במסת מצינו כן עליותר

 ~ד~
 כ"ו

 ע''א~

 בר חייא רת
 בהו פגע בעסיא, שנה ~לעבר קאזלי הוו יהוצדק בן ור''שזרנוקא
 עובדא, עבדי היכי אי~זי איזיל א~ר בהדייהו, איט~ל לקישתריש

~ות
 ~''~~ ~~"~ ~~~י~ ~ת'~

 ~~~~~~ ~ ~~ ו~~~תתי
 ~ו

~~~ 
 ~~י~ת~~ו~י~

 להן אמר כריב, ~א גברא ~הואחזייה
 כה~

 יכול לו א~רו וחורש,
 משום וא''ת ~שרבו, סד''ה התוס' וכתבו בתוכו, אני ~גיסטוןלו~ר
בשביעית דמיירי וי'תל דאורייתא, ~יסורא דהויא ולזרוע ל~רוש התירוארנונא

 בז~~
 להם ששואל הוא, נפש דפקוח י''ל א''נ דר~נן, הזה

 איתמר והכי ה~לך, בתפיסת ו~תים י~רעו ~ה ~ם ואין ~סהמלך
 עכ''לת נ~ש חיי ~שוםבירושלמי,

~~~
 בא~ודה ~~הס ולהיות הצבור עם ~שתתף ונכון~הראוי
 ויזכהו ש~ים, בידי באגוד א~ד, ש~יה אשר ב~ד אגדאחת,

 ה~דבר כ''ד וירושליםת ציון תלה על העיר בנין לראותהת
 למ~

 השלום
 ובס~י~י לבבי ב~ור~י וקבו~ים תקועים ~שר הק"ק, בניולאהבת
 תשובתם, א. הרבים ויקבלו ישראל, בני לחוקקי שם ו~י ~ינירעיוני
 ונרם ירבה ימיהםכחול

 ל~
 וחתנים בנים ~ם יהיו יכבה,

 ורבאת דאביי בהוויותהעוסקים רבנ~

 ותרחם תקום ~ת~ה בשנת ניסן ז''ך ~וב כל בו שנכפל יום מפייצא
 יע''את הנובר פה לך טוב אבקשה ~ננה מועד באכי

 ~~~ו ~ו~~~~
 ~~~ור~~ ~''~~~ו~

 ~ו~ר''ר
 ~ו~~~יי~ ~~~

 י~ורו~ת ~~~~ יו~~ ~~י ~~ ~ו~~~~~~תת~
 ~~~~ ~~ת'~ ~ו~~

 ~י~''~ ~~ו~~י~ ~~ ~~~~~י ו~י~י ~~~וו ~~~~~ו~~~ינ~
 ו~~~~~ת ~~יר~ ו~וי~ ~~~ו~~~ כ~~י~~ו~תת~

 ~~~ ו~ו~~
 ~~~רות כ~ו~~י' ~~ו~ ~ו~~ ~ו~~ ~~יו~ ~נו~~~~

 ~~~~ ~~~ו~~ י~~~~~~
 ~~~ו

~~ 
 ~~ו ~ו~~ת

 ~~ו~
 ~ת'~ ~ ~~ו~ ~~ ו~~ר~ ~~ו~ ~ו~~ ~ו~~" ~~~~~~~

 ~~ו~י
ת ~~~ו~יו ו~~~ו ~~~~ ו~ו~~~ ~~ו~~~ ~ר~י~י~י ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~~~ ~ו~ר"~ ~~ו~ ~~~ויי~~יי~
 ~ר'תו

 ~~'ת~ ~"~ ר~~

 ~~ו~~~י~ו~
 י~'תות

~~~
 ראובן ~ לשונו זה אשר שאלה מאתי מעלתו ששואל ממה

 היה בצפורי והנה בטבריא, ושמעון בצ~ורי דר ראובןאחים, ושמעו~
 חולי ~הוא ואומרים חוששין שהיו ויש ל'"עת רע חולי איזהמתגלגל
 נוסעים היו ~ ~רחי וארחי הדבר, נתברר לא עדיין אך ב~~,הדבר
 ראובן גם ו~יו. מוחה, ואין לטבריא גם ואף ה~קו~ות לכל~צ~ורי
 בניו את ציפורי מממקו~ו שלח הנת'ל, החולי ישתרש ~ן חוששהיה

 לטבריא ציפורי שבין ~מוצע ל~קום ע~הם ש~ם ומלמדהילדים
 ~שם ול~חו ~שם נס~ו זה ואחר שבועות, ב' ~תגוררים היוו~ם
 אצל בטבריא דירתם לקבוע ליםע היה ודעתם כנהוג,פאתס

 וה~ל~ד אביהם, עליהם פקד כאשרש~עון, דוד~
 סס~

 וראובן ע~הם,
 ~~עון לאחיו שלומים א~רת כתב בציפוריהדר

 לטברי~
 זריז שיהא

 טבריא של ~המושל רשות להם שיותן ה~למד עם ~לו להילדיםלסייע
 י~טרך ואם שם, דירתםלקבוע

 לית~
 יתן ר~ט איזה ~~ושל דורן

 באו הילדים עם ה~ל~ד נסע כאשר כס~ת ב~י~ב לו הואויחזור

ת ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~"~~ 
ת ~ ~ ~ ~  

ת ~

~ ~ ~  ~~"~ ~~ו~ו~ 
 ~תת~~

 ~ו ~~~ ~~~~~י~ ~~~ית ~ ו~~~"י
ת ~ ~  ~~ר~~ת ~ו~~י~ ~~~ית~



~~  ~  

~  

~~~ת
~~~ ~~~~ ~ 

 כמו מטבריא רחוק אחת עיראל
~ 

 יומים שם נתגוררו פרסאות,
 אותם מםכנים שהם באמרם אליהם ~רשיע התחילו שםוהערלים
 לשמעון בגויס ~יר ה~ל~ד שלח ואז ל"ע, דבר חשש שיש ממקוםשבאו
 המקום ממסגר ואותם אותו יוציא השם למען מאתו, וביקשלטבריא
 וביקש ה~ושל אל שמעון הלך ואז ~בריאת חפצם למחוז ויביאםההוא
 ולא העיר, לתוך לבא הנ'"ל והילדים להמלמד רשות לו שי.ןמאתו
 אמר תוחלתו, שאבד שמעון ראה וכאשר רשות לי~ן המו~לרצה
 סוםים ~ישלח ועגלה, סוסים לו שיש ולריע לאוהב לו הוא שגםללוי

ועג~
 שהם ~המקוס או~ם להוציא והיהודים המלמד א~ר שלו

 לאיזו אחר למקום ויוליכםשם,
 קה~

 שמ~ון ואמר יהודים, של
 וכן הדר, דידי עלי זה עבור ח"ו פסידא לך דמתעני מה כל ~ללוי
 והוליך לויעשה

 אות~
 שם ושהה לטבריא, סמוכה אחרת ~הלה

 טבריא, להעיר גם שיבואו רשות המושל נתן ואז שתים, או שבועכמו
 וכמה כמה והנה מכליםת ואין ובבטח בהשקט וי~בו ~לשםובאו

שבועות
 אח'"~

 ~שררה אצל קורצא ואכל דהוא, ~אן איזה נתעורר
 שמעון ה"ה .רי, הנהו שעשו מה דע ~ לו ואמר יר"ה העיראדון
 שיש מעיר שיצאו אנשים אחר ש~ם ועגלה סוסים ששלחוולוי
 האלו שהאנשים ולהיות למקום, מממקום אותם והוליכו ר"ל דברשם

 מקום לך יש מע.ה גדולים' עשירים הם טבריא מיושבי ולוי~מעון
 למ~וא עליהם ולהתנפללהתגולל

 ~י~
 גדולת בםך אותס לקנוס

 שיותן הע~לון בעל לוי על ~יוה ומיד לדבריו, נתפתה יר'"הוהשררה
 בפקודת כן עשה ~ם חקירות מיני בכל אותו ושיחקרו הסוהרלבית
 ולא הסוהר בבית לוי וישב במצודה, נלכד יהא שמעון שגםשמעון,
 שמעוןת על כלוםהגיד

 סו~
 נתפשרו והשתדלות רבות בהפ~רות דבר

 כי יר"ה השררה~ם
 חפ~

 אותם~ ופטר מםוים סך לו ונתנו הוא חסד
 ~לממעלה~, (מעל) כנזכר הבטיחו שכך שמעון ~ל הדר לויוהנה
 להשררה, ליתן שהוצרך מה לו להחזיר אחיו לראובן תובעושמעון
 לשלם היתכן ולבקשתך, לטובתך עשיתי שעשיתי, מה כל הלאוטוען,
 טענות הוא זה מכיםי, פרוטה אפילו וש~פסיד ~ובה, תחתרעה

שממעון~

~~~~~
 קורצא, דאכל אותו ע"י ~שררה שנעשה מה כל ~ השיב
 היהוכ"ז

~ 
 בליבו ו~ינא קדו~ה שנאה לו שהיה ידי

 מקום קפידא מצא ועכשיועליך,
 להני~

 שהרי ~דע עלי~, ולה.~ולל
 עמא וכל הימים באותן לטבריא מציפורי שבאו אנשים וכמהכמה
 שם היו המלמד עס בע~מס בסיי וגם להשררה, מפרסמא ולאיודעין

 שהיה ~חמת ועונש תפיםה שום עליהם גזר לא והשררהבטבריא,
 כדי לקלא אפקי' לך דאית אויבים ~רמא אם כי פא'ס,להם

להתנק~
 לחוש ~י~ יד~ת אם אנפשיך, דאפסדת הוא ואת ממך,

לעלי~
 א"'כ ~, לשם) להביאם רשיון ליתן לך רצה לא המושל (כאשר

 קבלתי וכי לי, איכפת מה ואני ממונא, בספק להכנים לך היהלא
 דידך ולתא ממונך או ד~ופך אחריותעלי

 נ~~
 שכתבתי, ומה הקנםת

 מה אלא בכלל אין לך, אחזיר ר"ט איזה להממושל ליתן י~טרךאם
 אבל דוקא, וברשיון מועטי', ר"ט איזה כמשמ~ו היינושבפרט,
 ת~ובת הוא זה לבי~ על עלתה ולא ~ויתיך לא בספק עצ~ךלהכניס

 השא~ת עכ"ל מי, עם הדין רבינו ויורינוראובן,

 ה~"ס םוגיות מכמה להאריך י~ הנדון ב~וף בודאי הנה ~ת~~~~
 ~ראות ואחרונים ראשוניםופוס~ים

 ~~ו~
 ~ד לכל

 ~~~~~ית ~~ו ~ו~~יי~~ת

 רק שאל, כן לא שהשואל אך האופן, בתוך האופן כמראהואופן,
 לחובהת או ~כות כמרובה, מחזיק וממיעוט בק~רה הפסקלהשיב
 בקיצור ~שיב אעשה יריאיו רצון אמרתיבכן

 נמר~
 פרקים ראשי

 חכם וישמע הדקה, ככותבת הכותבת היד ~לאחרמפריק
 ויוסי~

 לק~ת

~~~
 אמרינן כבר הנה ושמעון, ראובן שבין ותביעותטענות
 ממוחזק, מיד מ~ון להו~יא ממונות בדיני שקשה היא זובש"ס

 קפ"ח (ס"ס בש"ע לפנינו וערוך פשוטוכבר
 סעי~

 שה~יע דממי ו')
 חייב המשלח אין ממון, והפסידוהו השליחות מחמת בממונו היזקלו

 דהא תברא, לא הא משום אי אך בנ""ד, ה"ה א"כ סזקו, לולשלם
 דב''מ מרדכי והגהות ב') (סימן הרמב"ן מתשובות הוא הדיןמקור
~סימן

 תס"א~
 בםבת נעשה שלא חדא, טעמים, הרבה נא~רו ושם

 בנדון כאן שייכי לא טעמים הני וא'"כ שכרו, נטל השליח וגםהמשלח,
 המשלחת םיבת מח~ת הדבר נעשה וגם שכר נטל ~לא חדא,שלפנינו,
 (סימן הב"י הביאו באגודה דאיתא ~א זה נדון לדמות י~אכן
 אליו לבא כתב חבירו אחר ששלח באחד מ~שה וז"ל~ בשמור"ז)
 ופטרוהו בדרך ונתפס הפםדו, מכל ~צותו עליווקבל

 אחרי למשל~
 וסתם פסק וכן ~כ~ת הוא שכיח דלא ואונסא מ~וכן היה לאכי

 קע"ו (סימן ב~""עכוותיה
 סעי~

 המעשה בדבר ה"ה וא"כ מ"ח)ת
 ופרחי וארחי ~ וז""ל שכתב השואל כלשון מםוכן היה לא כילפנינו,
 אף המקומות, כל מציפורי נוסעיםהיו

 ג~
 וכו', מוחה ואין לטבריא

 דלא אונםא הואו~ם
 והמתינו כתובה פא"ם להס היו הם שהרי שכי~

 לב'ריאות~ שעושין בפ'ס בפסי ו~שתריא שבועותב'

 זאת בקש מי במיאון, יוצאת שהשררה א~רי א~רת, ועוד~~ת
 ע~מו ולהכניס טבריא של וע~לות בםוםים ח~ריו רמוםמידו

 לא שהוא הרבה, ספיקות שיש במקום אפילו סכנה, בספקאפילו
 לדורן ר"ט איזו ושיתן השררה בר~יון הכל שי~ה רק מאתוביקש

 ~קום ליתן יוכל ושעי"ז ברשות שלא לירד ל~לחמה לאולתפלה,
 ולנודד פ"פ~יות

 כנ~
 כנתפס דהוי ~, לשחוור ול~מרי' ליה לאמטוי'

 ובסי~ן ע""ב, בסי~ן ועיין ס"ב, קכ''ח (בסימן כדאיתא חבירובעד
 י"ב)ת ס"ק בס~"ע~ע"ח

~~~
 ואמנם מיניה, מפיק לא דמדינא מזוקק, בעליל נראה מלין הלין
 ע~ה לא שראובן אחרי הדין, ~ורת לפניס זו יעשוןאשר

 יגאלנו, ודודו תתעלם אל מבשרך ~ לקיים רק שכר, פניית ~ום זהכל
 ככרוכיא שצווח נפ~ות,ת ~צל~ ממש היה ה~ל~ד כ~ב כפיבפרטות
 ~וטלין שאינם אחרים אפילו דהא בצערן, יודע היה שהואל~רה,
 כדאיתא ~ציל חייבעליו

 בח"~
 כדאיתא לשלס וחייב תכ"ו) (סימן

 פזר ~ אמרו ובאלו ~ם והרא"שבטור
 כס~

 כנס, ולא
 א~""~

 זה דכל
 שייךלא

 בעלי~
 לנעול שלא הדין משורת לפנים לעשות יש מ"ממ זו,

 ~ושה אינו אם דבר פשר יעשה כה~כם ומי חסדים, גומלי בפנידל~
 פי הדיין' עיסי ראות ~פי ורביע ~ליש או מחצה יעשה~ולה

 בחסדתהמדבר

 ~~~~יי~ ~~~~~ו~
 ~י~~ת ו~~~י~~ ~~~~ ~"~ ~~~~ו~~

ת ~

 ~~~ו~
 ~ו~ו

 ו~~
 ~~~י~ת ~~ו~ו

 ~ת"~~ ~~~~ ~~~ ~~~

 ו~ית



~ ~ ~ ~

 וכותלי השמים ממן שמים, מלאכ. במלאכה ע~הם בבעלים
בהתת~

 וש~ה אחת אשה ~ ~דמנא דאתא דינא בהאי יוכיחו
 היותר בכא'תו זכר חלק שטר מאביה לה והיה אלעזר, בתרבקה
 הללו במדיסות שח''ז לכתוב שסוהגין ה~נהג וכפי תחז'תל לפימספיק
 גמור חוב שטרדרך

 מס~
 א~ת ש~ה החוב פרעון זמן ושיחול רב,

 פני ~ל מתה רבקה הזאת וא~ה חלציהת ~ליוצאי או לה מותו,קודם
 זקן אלעזר הוא גם מת ואח'תכ בעלה, בחיי אלעזר הזקן אביהחיי
 בנות, ארבע אחריה הניחה ורבקה ברכהת א~ריו והניח ימיםושבע
 האחת שםאשר

 חג~
 והרביעית נועה והשלישית ~לכה והשנית

 אחיותיו ארבע לדחות בני~ין בא ועתה בנימיןת וש~ו אחד ובןתרצה
 וסימוקו וטעממו אמו, אבי הזקן בנכסי עממו ייר~ו שלא וכלממכל
 וטוענות דורשות והבסות ואחת~ אחת לכל לשבח מיוחד בטעםעמו
 יש גופה אמהם דהא קאתו, דאממהם אבוה מכוחשהמה

~ 
 אחים,

 זכותה ~כח שבאתה אם כי זה אין זכיין, בממאי הני כי סשייאואתתכ
שיש

~ 
 שטר

 ח~
 וליוצאי לה ~ נזכר זה ובש~ר אביה, ~הזקן זכר

 זכר לטובה, שווים א~ייא כל וא''כ ליורשיה, בה נכ.ב ולא~לציה,~
 ~זכר ואין להם יפה כח אחד וכח מחתינהו, מחתא בחדאוסקיבה,
 הזכר השיב זה ועל תסןת ירתון כחדא בזה בנדון ובת ובן עז,יתר

 דאורייתא, יורש שהוא ~ילו רב לו, רב וידיו שקיל משקל בידווס~רו
 ל~ון ודורשות טועסות שהבנות ומה יפסיד, ~ זכר ~הוא בשבילוכי

 מקום אין שוות, ונקיבות שזכרים חל~יה'' תתוליוצאי ~שבש~רהדיוט
 חתנו, הב~ל, לדחות רק היה, לא א~ו אבי כווסת דכל זו,לטעסה
 ~ווסתו חלצי~, יוצאי ממ''מ אבל בקבר, אתסו בתו, אש.ו לירששלא
 נקיית הנקיבו. אבל זכרים, שהמה דאורייתא יורשי בתו, יורשי~ל

 כפול ושכרו ~מי, עם הדין רבינו ויורסו אמות אבי מנכסייוצאות
 השמיסתמן

 קים שעתן דיין הנשים ~קו'ל ניכר השואל עיני ~ריסי ~ת~~~~
 (סי~ן בשטחת'ז המפה בעל על כחן ב~ל ו~ומכותלהו,

 ~עיףרפתתא
 זת~

 וזתתל~
 ליו~אי לה וכתב זכר חצי שטר לבתו כתב

 ובנותיה בניהחלציה,
 הואיל בשוה, נוטלי~

 ול~
 יוצאי יורשיה כ~ב

 בפסקי חיפוש אחר בחיפוש וי~עתי עכ''לת בפסקיו, מהרא~יחלציה,
 שהוא ומצא~י מזה, רמיזה ולא רסמז לא שם נז~ר ולאמהרא''י
 ~רי''ו פסקי במקום ~ראתתי פסקי וסתח~לף ההג''ה, בב~לט~ס
 בסוף למהריתתו המיוח~ות והלכות בדינים ו~ש~ט ~ק שם שםכי

 וליו~אי לבתו בו שכתב ירושה שטר וז'תל~ כ''ז) (סי~ן שםםפרו
 בתשו~ה ה~שר''י כ.ב וכן ~שוה, יורשות וסקיבות זכריםחלציה,
 סימן פתתה כלל ע'תז~סימן

 ג'~

 יתמי מיתה מחמת דצווה היכא
 בין יתמי קרוי דהכל שוות יטלו וסקיבות דזכרים ח~, יטלופלוני
 בכלל, היתה ודינה י~ב, ירך יוצאי כתיב וקרא סקיבות, וביןזכרים
 ומתור~מין הסקראים הדברים הן הן עכ''לת לדבריי הודה ~וליןמהרת'י

 הבנות~כות
 ו~פקי~

 דאורייתא~ ירושה

~~~~~~
 שום מצינו ולא כזה, בדין הנוגעים רב דבי ספרי רוב על
 מהש"ס ראיה שום גמורה בהח~ה ו~חליט ~~סגירדבר

 ורק וב.ראי, קד~אי ההלכו~ פוסקי בשום ולא וירושלמי,בבלי
 כדרך מהרי''ו של חותמו בלתי אמ., בכתב רשום ניכר שרשומומה

 וכאן עירו, ושם שמו הספר בגוף ה.שובות כל על עצמו אתשחותם

ת ~

 ~~תת~ ~~י~ו~ ~ת'~
~~~~ 

 והלכות דיסין בשם ש~ו על אותו ומיי~סים דיני~ ~וטי רקסמצא
למהרי''ות

~~~~~
 בעליל נראה ההלכה ול~ומק הדין לעומק נחתינן כד

 דחוי ואין דאורייתא, נחלה לעקור דאין ש~עתייסמזוקק
 מכח לברתא דאורייתא יורש שהוא מזכר אחסנתיה לעבורימ~יקרא
 שורש לה שאין כזה, ~לושהראיה

 ו~ס~
 ~פוסקים כלל מטרין ועיקר

 אחססתא ל~ורי מע~ה נעשה מדמין שאסו מפני וכי ו~תראי,קדמאי
 בדיקה צריכין גופא מהריתתו דברי ובייחוד ~רתאת ~~אמברא
 עיסא ובטביעות ודרבסן, דאורייתא סימנא עליהן ~עבירוחקירה
~לא

 ק~~

 א~ר לא ~ דידהו דבסיזהייתא סופרים של
 ו~

 להלכה ~ידי
 הוא כ~ו בכל מהרי''ו עלייהו דסמך ד~לתא עיקרא כיולמעש~ת
 ז''ל ~') סימן ~''ה (כלל הרא''שמתשובת

 מח~ת שצוה ראובן ~ ש~
 בת לו והיתהממיתה

 וח~
 בשוה שוה השלישית אחו.ו ויתמי אחיותיו שתי יחלקווהשאר ~ כ~ב שרצה ממה שסתן לאחר סכ~יו,

 דזכרים ונ'תל ונקיבות, זכרים הן אחותו יתמי והסה ~שלי~,שליש
 נמי וכן עד וכו', יתומים קרויין הכל וקטנים ~דוליםונקיבות
 דגר~ינן להא דמי ולא ~ם, נ.ן ד~מתנה כיון בכלל ונקיבותזכריס

 הים במדינת נתון שהיה הרי גזירות, דייני שני פרקבירושלמי
 יסתסו אמר מיתה בשעת אס בכלל, בנותיו לבניי, אלו ינתנוואמר
 דגרסיסן ג'תכ, בבבלי נמצא בזה וכיוצא בכללת בנותיו אין ~נייאלו
 דף~ב''ב

 ע~ב~ קמ~~
 אמי א''ר לביתיה, דשיראי פיסקי דשדר ההוא

 ~ התם גרסינן תו לבנות,~ לבנות הראויין לבנים, לבניםהראויין
 או בניי לברא אינשי קרו מי וברתא, ברא ליה הוה לבניי,תנכסיי
לא,

 עובדא ובההוא ב~לת הבת דאין פשיטא בניי קרי הוה אי ממשמ~
 דב~ובדא ~סא וממאי בכללת הבת ואין בסיי לברי דקרי ממסיק~ופא
 קממא עובדא אלא לבנות, ולבנות לבנים לבנים הראויין דקאמר,קמא
 מיתה, בשעת הוהלא

 ועובד~
 אלמא מיתה, בשעת הוה בתרא

 היכא דוקא היינו למימר, ואיכא בכ~~ הבנות אין מיתהדבשעת
 דבחייו אלא ובסות, בנים ויולד כדכתיב בכלל הבנות דאין לבניידאמר
 שאדם מסברא אומריםאנו

 חפ~
 מלובשות שתהיינה בנותיו בכבוד

 אבל נשואות, לשאין בסשואות התם כדפליג קופצים ~ם ~יהיובכבוד
 דאמר הכא אבל נכסים, עישור להם יש קצבה, ~נות יש מותו,אחר

 יתומים~ מכלל ונשואות הבנות להוציא אין אחותוליתמי

~~ו~
 שהוא דבחייו מותו, לבשעת בחייו בין אחר בטעם לחלק יש
 אנו להס~יל שבא מיתה בשעת אבל בכלל, הכל מתנהנותן
 ~עביר ~וצה שאינו דעתואומדים

 נח~
 ~כתתש וכו', אחססתא ~עבורא תהוי לא וכות ~דאמרינן היא,עבירה כי לבנות, הבנים ~ן

 שלא וכ''ש מבתו, נחלה העבי~ הנותן וזה לברתא,מברא
 שייך ולא אחותו ליתמי נותן הוא ~תסה ועוד אחותו~ סחלתלהעביר יחו~

 עכ''ל נחלה,ת העברתביה
 תשוב~

 הנ''ל~ וסימן כלל הרא''ש

 לבני ~תנה דבנותן הואיל למלתא, מ~א ~לדמות מהרי"ו~~~~~ת
 אומרים אסואחיו~יו

 דבמ~
 ובסות בנים י.מי,

 ב~קום לאחיותיו מדסתן נח~, ~עביר חש ואינו מתנה דהיאהואיל בכל~
 חש דלא לבתו, ירושה שטר שנותן במי הטעם והוא הדין הואברתא,
 ל~ממרי להשוות כוונתו ח~יה יוצאי דבממלת אמרינן נחלה,להעברת

 מדבריות המובן כפי ונקבותזכרים

ת ~
 ~ית

 ~~~~~~ת
ת ~~~י~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~''~ ~ ~ ~  ו~~~''י 

 ו~~~~ו~ת ~~ו~~~~י~

~~ת
~~~~~ 
~ 

 ~~מ~



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ ~~~~ 

 ד
~~~~~~

~~
 דמיונו שאין זו

 עו~
 עוכלא כי אלא להדדי דמו ולא יפה

 באריכות, ~נינו אי"ה אבאר וכאשרלדנא
 א~ א~

 אומר אני זו
בטח,

 הר~ב"א דברי פקיחא עינא בעיניו וראה מהרי"ו יד~ דא~
 בקצרה ברמז והובאהבתשובה,

 בבי~
 רמ"ז) (סימן ~ח"מ יוסף

 שאלה~~ד~
 רוכב כננס דיתמי יתמי אנן אבל שכתב, מה כתב לא

 (סימן בתשובה הרשב"א שכתב מה ב~ין ~ין ור~ינו ~~ק,~ל

תתקס"ג~
 וז"ל~

 אחיות שלש לי הנה ואמר נכסיו, שחלק מרע שכיב ראובן~~ת
 נותן והנני יתומים, והניחה מתה ואחת בחייםהשתיים

 ליתמי האחר וה~ליש בחייס שהם לזו ושליש ~ו מנכםישליש
 ראובן ומתה~~ית,

 ואמרת ובנות, בנים השלישית ביתומי וי~
 ויש בכ~, הבנות שאין שאומר מי שיש ביניכס מח~קתשהיתה

 מית עס הדין יתומים~ בכלל שהבנותאומרים
 בעצמו שהוא חדא טעמים, מכמה בכלל הבנות דאין~~~~~,

 שהרי ~ירש שראוי ~מי אלא נותן שאין ד~ומגלה
 ש~האמר

~ 
 לזו שליש נותן ואני מתה ואחת בחייס שתים לי,

 שרצה בפירוש דעתו גלה הרי השלישית, לבני והשלישית לזוושליש
 כמו לירש הראויין ~ני' נתן שמתה והשלישית הדין, כפי נכסיולחלוק
 שמת מי בפרק אמרינן בהדיא ועוד ירושתן~ חלק לשאר~נתן

קמ"ג ~ד~
 הנ"ל~

 מי וברתא, ברא ליה הוה לבניי נכםי דאמר ההוא
 אליאב, פלוא ובני ת"ש רבא אמר לא, או בניי ברא ~ד אינשי~רו
 רבאמר

 יוס~
 דאמר הכא ומה והשתא עזריה, איתן ובני מ~כא

 דניקו היכי כי אינשי דקרו דחיקנא ברא, חד אלא ליה דליתבני
 עכ"לת כלל, מלתא לן ד~פק מידי ד~ליכא הכא כ~ש אדינא,ירושה

~~~
 בצדק המ~יין

 ישפו~
 הרא"ש, על חולק ~רשב~א מישרים

וכאשר
 בא~

 דתשובת רמ''ז), (סימן בטח"מ הב"י כתב
 אילו לעצמו, עד האמת דבוודאי הרא''ש, לתשובת סותרת זוהר~ב"א
 לזכות ר~יה מייתי הוה לא הרשב"א מתשובת מהרי"ו וידעראה
 הם בחזקתם ונכסים דאורייתא, יורשי שהם הזכרים לחובהבנות
 גיסא ~ידך דייק והוה הנ"ל~ הרא''ש מתשובת אמם מ~דעומדים
 זכרים הבניםלםיי~

 הנ"ל ~רשב"א מתשובת דאורייתא יור~י שה~
 הנ''ל הרשב"א תשובת על שסמך וכמו בחזקתןת הנכסיםולהעמיד
 אה~ז (בחלק הרשד"ם הגדולהרב

 םי~
 שנית עוד וז~ל~ קכ"ה~,

 הוא אשתו את הבעל דירושת בישראל רווחת שה~ה שנראה אחרכי
 ד~ שכן שנראה וכמו התורה,מן

 שיש ואע"פ רובם, הפוסקים
 אפילו הכי, דסבר הכותב בפרק כרב מדרבנן אלא דאינוסוברים
 תקנת הזאת והתקנה תורהת כשל לדבריהם חזוק ע~ו חכמיםה~י
 תורה, כ~ל דהוי דבריהם של דין או תורה דין ~קור באהשו"ם
 כל וא''כ אחרונים, ~קנתבערך

~ 
 שלא כדי וליישב לדחוק שאפשר

 טובאת שפיר הוי דינא,נבטל

~~~~
 מי בפרק אמרי' בהדיא ועוד ~ וז~ל בתשובה הרשב"א שכתב
 קרו מי וברתא ברא ליה הוה לבניי נכסי דאמר ההוא ~שמת

 ר' אליאב, פלוא ובני ת"ש רבא אמר לא, או בניי לבראאינשי
 דלית בניי דאמר הכא מה והשתא, ~זריה~ איתן ובני מהכאאמר יוס~

 אדינא ירושה דניקום היכי כי לישנא דחקינן ברא, חד אלאליה
 עוד אדינאת ירושה ליקום כדי לדחוק לנו שיש בפירוש הרי וכו'~כ"ש
 בנוסח מפורש זה דבר שאין אחר וז"ל~ בתשובה הרא''שכתב

 מכח ~וציא באה התקנה כי התחתונה, על התקנה ידיתקנותיכם,
 וכוית תורהדין

~~~
 בנ"ד מ"מ וז"ל~ בכתביו ישראל מהר"ר ~כתב מה ראיתי
 לחלקיש

 קצ~
 כי תקן נפש עגמת משום דר~ת כיון ונימא

 הבו דהוא כל ובחילוק עד, נפש, לעגמת חיישינן לא וכו' גוונאהאי
דלא

 לוסי~
 עבד מהר~ד"ם הגדול שהרב לפניך שלך הרי עכ~לת כו'

 הדור גדולי תקנת לעקורעובדא
 ר"~

 כדי דהו כל בעילה סייעתו וכל
 אחזקהת מדאורייתא, דכ"ע אליבא אינה שהיא הבעל ירושת~עמיד
 הרא"ש מתשובת וכן הנ''ל, ה~ב"א תשובת הוא נפשו ~סומכימ"מ

 ~דינן הדבר לאוקי למעבד דיכולין טצדקי דכל בכתביווממהרא"י
 שהיא זכרים ירושת להעמיד הוא דכן כל ולאו גדול, בדוחקאפילו

מדאורייתא~

~~~
 אנשים וקחו ~ מכח נכסי עישור נוטלת שהבת האב בירושת

 כא~ד כלם ובתראי קדמאי הפוסקים כל ואפ''הלבנו~יכס,
 דכל נעדר, לא מהם ואחד אחד, בפה ואומריםעונים

 כי לנדותו, וראוי אחסנתא עבורי נקרא מהראוי יותר הבתבנדן המוסי~
 מהר''מז~ל

 מינ~
 לברתא נדוניא ובתוספות ~ ~א) (סימן בתשובה

 איעסק פפא רי גבי נערה בפרק כדאמר אחסנתא עבורי~קרי
 הוא ק''ו של בנו בן ק''ו ולאו עכ''לת לנדותו וראוי עד, וכו'לבריה
 עישור דאפילו בהן הבן כח יפה פוסקים ק~ת דאליבא האם,בנכסי
 לאיש, בתה ליתן מ~ווה אינה דאשה הבת, נוטלת אינהנכסי
 והוא בתו, בת בת טובא, דרא איתפלג ובנ"ד הנשואה, לבתמכ"ש
 לומר כדין שאינו ית"ש, בעזה"י ~מן נבאר כאשר ירושה דרךנותן

 כללי לשון שהוא חלציה יוצאידבמלת
 כמ~

 דשבק להר~ב"א, יתמי
 לםמוך יש דו~אי לז~רים, נקיבות להשוות איםורא ו~ידהתירא
 והרא''ש הרשב''א תשובת על טובא דסמך מהרשד"םאתשובת
 דעבד חזינן מ~מ מנ"ד, איירי לא דאינהו הגם בכתביו,ומהרא"י
 אף דאורייתא ירושה דין ~עמיד דיש זה~ ל~נין כהרשב"א~ובדא
 לאתויי הוה לא דאל"כ הנ"ל, כהרשב''א דס''ל משמע הדוחק, צד~ל

 היאת דחויה דהא מיניהראיה

~~~
 ~רשב"א, יתמי בענין ס~ל לא מהרשד''ם דבאמת לומר דיש
 דיש לסברתו, ראיה דהביא רק כהרא''ש, סובר נמיוהוא

 תשוב~ נמי הביא דהא אדיסא, ירושה ל~וקמי נפשיהלדחוק
 הרא"'ש,

 איירי לא בכתביו מהרא"י וכן הר~ב''א, על חולק הב"י דע~דלפי
 דידןמנדון

 כל~
 נקוט התקנהת נגד דאורייתא ירושה דין לאחזוק רק

 חדא,מיהא
 דבעי~

 ה.קנה דחינן דהוא כל
 שהי~

 דאורייתא כעין
 התורה~ מן שהוא יורשמפני

~~~
 דעת להשוות וספרים סופרים מפי אנ~נו מצווים דין, מן

 מחלוקת ~פושי דלא כדי הדוחק צד על אפילו יחדהפוםקים
 הטובוכדרכי

 ת'י~
 הרב דברי על תמהתי מאד מה והאמת, תמיד~

 וכו' מיתה מחמת נכסיו חילק ראובן ~ הרא"ש ~בי לאדוני~אלה ~ בזה"ל הנ"ל הרא'יש תשובת על שכתב רמ"ז) (סימן בטח"מב"י
 ג') סימן פי'ה(כלל

 והארי~
 (סי~ן בת~ובה והר~ב""א שם, ~וד

 כאן שבק דהאיך עכ''לת עליו, עיין עליו, שחולק נראהתתקס"ג)
 וכאן הפוםקים, בין שלום ~שות ה~דיקים דרך הטוב ומנהגולדרכו
 דהרשב''א מדעתיה, פרישותאעביד

 חו~
 מעייני ו~ל ~רא''ש~ על

הישו~
 לחלק ויש דיש יביטו, לנכח ועיניהם יראו דהוא כל בעיון

 ~הדדי~ ~ליגי ולא הרשב''א לתשובת הרא''ש ~שובת ביןטובא,
 בת, לו שהיה וכדכתב מתנה, דרך רק שנתן איירי הרא"שדבתשובת
 לאחיותי', והשאר כתב שרצה מה שנתןואחר

 א"~
 לדעתיה חזינן

 נח~, ה~ברת משום בהם אין וא''כ מתנה, דרך אחותו ליתמידיהיב
 להעברת חייש דלא חזינן דהאועוד

 נ~~
 מבתו נחלה העביר דהא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~ ~~~~ ~ 

~ ~ ~  ה~ל וכולל סתמי, לשון הוא דיתממי אממרינן לכך אחותו, לי~מיונ~ן
 הלשון מפשיטות ולהוציא נפשן לאשכוני לן למה לשונו,בפשיטות

ולחל~
 לנקיבות, זכרים בין

 מ~את'~
 ל~דיא דכתב הרשב'"א בתשובת

 שהוא למי אלא נותן שאינו דעתו מגלה בעצ~ו שהוא חדא,וז''ל~
 מתה,ת וא~ת בחיים שתים לי, יש אחיות ג' אמר שהרי לירש,ראוי
 ש~לה הרי השלישית, לבני ושליש לזו ושליש לזו שליש נותןואני
 נתן שמ~ה, והשלישית הדין, ~י נכסיו לחלק שרצה בפירושדעתו
 הוא ~תב ע''כ ירושתו, חלקי לשאר שנתן ~מו לירש הראויםלבניה

 דוקא~ הדין פי ~ל לחלק שר~ה~דיא

~~
 דמס~ברא להיתומים, ב~יים שהן אותן מדהשוה די'יללא

 ליתןומהראוי
 לה~

 דאממהם להשען ~י על להם דאין יו~ר, קצת
 דע~יה ד~לי ~ דחזינן כתב מהא יותר להם נותן אינו ואפילועזבם,
 הרא''ש ד~ס לו~ר ואפשר המדוקדק, הדין ע''פ נכסיו לח~לקדרצה
 נקיבותת ולא זכרים דוקא אמרינן יתמי דבמלת דהרשב'"א, בנדוןמודה

~~~
 ליתמי יותר לי~ן ~שראוי הסברא מצד לו~ר דיש זו סברא
 ליישב יש בחיים, שעדיין מ~אחריס שמ~ה האחתאחו~ו

 הרשב''א דאוקמי סברתינו לפי אלי, ~דולה ק~ת והיא ~תקושיא
 לובדאין

 ר~

 דדוקא בעיניו פשוט וגם שלו, יורשים והמה אחיות גת
 לצוות כלל ליה למה א"כ ~להנקיבות, ולא היתומים לזכריםכוונ.ו
 הואת הכי דאורייתא דינא נמי מידי, אמר לא אי הא חלוק~ן,ולסדר
 המדומה ~''פ הוא וכאשר אחרים יורשים נ~י ליה הוי איבשלמא
 נקיבות יתמי להשוות דכוונתו או דהרא"ש,~ כנדוןהוא

 דסבר לפמ''ש אבל תורה, דין נגד צוואתו ולסדר לחלק הוכרחו~כי לז~רי~
 תורה, ודין כסדר ~לעשו. רק אינו~וואתו

 לשתו~
 וממילא מצוואתו,

 ~סברא (סבר~ו) ל~י אבל הוא,הכי
 זו~

 דאין צוה לכך יותר, להיתומים רחמנות דרך וליתן לטעות~לא כדי דכוונתו לומר יש
 כלל אחסנתא בעבורי ~וי ולא ד'תת, על הדבר ~עמיד רקכווס~ו
 והר''ן ה~וס' תיר~ו כבר דבלא''ה הגם אחותות ביתמי אפילווכלל
 חושים, דן ובני ד"ה ע''ב) קמ''ג (דף בב"ב התוס' וזת'ל זו,קושיא
 נכסיי לומר הוצרך למה א"כ בניי, לברא אינשי דקרו ~יוןוא"~
 או דייתיקי מצא שאם דאצטריך וית'ל לבנו, שהוא פשיטאלבניי,
 (סימן בב"י והובא הר"ן וכ''כ עכ"לת כלום, בה יהיה שלאמ~נה
 אין לבניי נכסיי שאמר ש"מ אבל ~ הטור דכ.ב הא עלרמ"ז)

 הר"ן וכתב בכלל, הבנות אין אחד בן אלא לו שאין אפי'בכלל, הבנו~
 כתב דילמא וי''ל לה, ירי~ ברא ההוא וממילא מיניה לישתוקא''כ וא''~

 לפ''ז א"כ עכ''לת דיי~יקי,מבטל דייתיקי דקיי''ל ביה, הדר והשתא לאחר, מעיקרא דייתיקינכ~יו
 א~

 ל~חר דייתיקי דנתן י''ל כאן
 כתב דלמה מילי, להדור הדרנא נפשנא לשוויא והדרנא ביה,והדר
 אנו ה~ילוקיס ועל הרא"ש, לתש' סותרת הרשב''א דתשובתהרב"י

 פלו~תא הדבקים בין פירוד ולעשות להוסיף בא והואמצטערים
רחוקהת

ו~~
 ל~שוב. הרא"ש תשובת בין ~חלקנו המחלוק. סדר פי

 לת' הרא'"ש תשובת בין נמי לחלק יש כן הנ"ל,הרשבתתא
 וכל הנ''לת הרא"'ש תש' ממקור נובע הוא יסודו דעיקרמהרי"ות
החלוקים

 שח~
 בבלי הש"ס נדון ובין דידן נדון בין בע~מו הראת'ש

 נדון בין ולחלק לומר הראויים הדברים הן הן בריתוירושלמי,

 ~~~וו~~
 ו~ו~י ~~ו~~~ת ~~~

 ~י~ו ו~~י" ~ ~''~
 יו~~ ~~~ ~ו~~

~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
ת ~ ~ ~ ~  

 הא ראשון ד~לוק דידןת נדון שהוא מהרי''ו נדון וביןהרא''ש
 מחיים, ולא דוקא מותו בש~ת הוא בנים בכלל הבנות איןדאמרינן

וכדמ~ל~
 מותו קודס א~ת שעה אס כי חל אינו בנ''ד, זכר חלקאפילו א~ דמהרי"ו בנדון זכר חלק ~צי בשטר ה''ה א"כ בש"ס,

 אין הדין מצד ואתתכ לנחלה,יריד~ן קוד~
 הבנו~

 וה''ה ית~י, ~לת בכלל

במ~
 שנותנין כמי נמי מקרי זכר ~לקאו חצי שטר וירושת בבנים, בש"ס דאמרינן כמו חלציה יוצאי

 בשע~
 מיתה~

~~~
 שמת מי בפרק במרדכי איתא

 ~או~
 תר"ב~

 ששלח ממי וז'יל~
 אמר ואם בכלל, בנותיו ~ני, יתנו ואמר היס~מדינת

 מו~ו, א~רי לב~יו לתת מיתה מחמת שצוה פי'מיתה, ~שע~
 ~בריא דה'"ה ר"'ממ ופסק איכוין~ אחסנתא לעבורי לא דממסתממאבכלל הבנו~ אי~

 בפ' כדאממרינן מיתה, מחמת ~צוה היינו כותתכ ינתן אמות אםשאמר
 בה שכתוב כל ש''מ, כמתנת ~היא בריא מתנת איזהו ~ נו~ליןיש

 לאחר עד בי אחזור לא אם מהיום ר"ת ופירש מי~ה,~ ולאחרמהיום
 עכת'לתמיתה,

 היכי כי משוס בכלל הבנות דבחייו טעמא, ב~ר זיל~~~~~~~,
 מלובשו~דנהווי

 אבל אינשי, עלייהו ולקפציה בכבוד
 בכלל, הבנות אין נכסים עישור ~ן דיש מותואחר

 ואת'~
 כאן אף

 אביהם, בית שבח ביתא רווח בלא'תה להן ויש מותו בשעתדהיה
 ת''לדהוא

 משופ~
 והיה פומבי, ועתיר נ~י, ~תיר רב בשפע

 הרבה, קופציםבלא''ה לה~
 והי~

 תיצביין, די גבר לכל ~תנסבא ~ ראויין
 דמורין בנתית המהוגם

 ממשפח~
 ומעלין ויחם, במע~לה ונשאה רמה

 נכבדי וכל ובדהבא, בכספא ו~כובלין אבוהון מבילהן
 האר~

 היו
מהדרין

 מ~
 בהןת לדבק ה~הדרין

 בראיות ומפורסם ידוע אחרת, ועוד~~ת
 נשאו שקצ~ן ברורו~

 נשאו כבר גם והנשארים זכר, השטר שנכ~ב קודםלאנשים
 שהיה לומר א"א וגם הזקןת אביהם עזבון לחלוק לירד שבאוקודם
 הלא אינשי, עלייהו דלקפצו כדי לנקיבות זכרין ~שוו~ הזקןכוונת
אלו

~~ 
 ואביה בשנים, רכה עדיין היתה שבתו בראשית, סדרי נשתנו

 סדר ולפי בחייו, תמות שבתו זקנים, דעת הזקן דעת על עלתהלא האנושי ה~בע לפי וודאי גבורות~ לערך ממש הגיע ימים ושבעזקן

הנחלו~
 קמתם והנה י"ד~, ל''ב ~במדבר ~.יב בברכה

 ה~יע ולאאבו~יכם, תח~
 החל~

 בנו.יה לבנות ליתן כדי ~להבנות, זכר
 בהן זוכה היה הזקן ח~ן ורק אינשי, עלייהו ד~פצי מהסך

 דעתו על יעלה איך וא''כ מלוג,נכסי בתור~
 לעשו~

 כזוכה זוכה שאינו את
 נפ~יה עקר לא ו~ספיקא אי~שי, ~ייהו ד~פ~ו כדי התורה,מן

 רבנן~ תקון לא שכי~א דלא ו~לתא הרגיל, ספקובייחוד

~~~
 ד~פ~ו היכי כי מידי להו דליתבו בש"ס, דאמרינן הא ~ם

 בת אבל בבת, היינו אינשי,עלייהו
 לעשות דאסור אפשר דב~

 אבי חתנו על אם כי רמיא עליה ולא ~ליה,ת מצווה אינו דהואכן,
 ב''ב בש''ס הוא וכןהבנותת

 (ד~
 בתשובה מהרי''ק וכת"כ ~''א) קמ''ג

(שורש
~ 

 כבנים, ~ם הרי בנים בני אמרינן ~ילי לכל ד~ו ג'), ~נף
 ממהיכי ואתתכ עליו, יעיין הכי, אמרינן ורביה פריה ל~ניןדדוקא
 יעלהתיתי

~ 
 ירושה, שטר לשון נוסח קדמונים ד~קנו הדעת

 לאיסורא בהדאתיא
 דהעבר~

 לעיל כדהבאתי לנדותו וראוי נחלה
 להו ספינן ולא לחומרא, הוא נדוי וספק ~ינ~, מהר''מ תש'בשס
 על מוטלת דהוה מידי להו דליתבו ~~וה לקייס איסורא~~ינשי
 ~~נות~בו

~~~ ~~ 
 ~ו ולספו הזק~, ~ביה

 איסור~
 נחלה ~ה~ברת

 לבנות דיש בחיים ואפילו נשואות, דהן ומכ''ש מ~וה, במקוםשלא



ח~
 דב"ב בש"ס וכדאיתא כלל, חלק להן לית הנשואות ~~, בראוי

(ד~
 קמ"ג

 ע"א~
 ומכ"ש נשואות, ~אינן נשואות בין דמח~ין

 בכלל ~~ות נשי מרי למרייהו ניחא דלא ולנשואות, מי~הבשעת
 נח~ת העברת עבירתעובר

~~~

 הרא"ש ש~תב השני החילוק
 ומח~

 במתנה, ובין ירושה בין
 מסתמא, לנחלה להעביר רצונו אין ירושה מ~ום שהואדכל

 לבנות אין ובירושה ירושה בדרך הוא שלם זכר או שח"ז כל כן,אם
 הבנים, ביןחלק

 וכדמח~
 יש דירושה בע~מו, בתשובה הרא''ש

 נח~להת העברת משוםבה

~~~~~
 לשון דהוא בין מחלק גופא דהר~ב"א לומר,מוכרחים
 בתשובת כתב ה~ב~א דהא ירושה, ~ון אומתנה

 ר~ל בנות ושני ולוי שמ~ון לו שהיה בראובן שע''ה), (סימןכ"י
 בתים ~ אמר נכסיו שחילק ובשעה אביו, בחיי שמעון ומתולאה,
 ~אה ורחל לוי להו אמר בניין, מאן לו אמרו בניי, בין יחלקושלי
 וא~רי יוסף, אחד ובן בנות שלשה ~מעון והיה שמעון, בניובני
 לוי נטל ראובןמות

 ח~

 רחל אחד,
 ח~

 ולאה אחד
 ח~

 אחד,
 רצה שמעוןבן ויום~

 ליק~
 והבנות דאורייתאת היורש הוא כי רבי~י, חלק

 וחזינן חלקם, יקחו ולאה ורחל לוי ~דיא אמר זקינינו הלאטוענות,
 ומשוה מתנה דהוה הואיל ופסק, בניםת נמי לנקיבות דקרולד~~יה
 מש"ה ברא, אבר קאי לא בני ובמלת כזכרים, נקיבות בבניואפילו

 כוונתות תורף ב~יצור עכ"ל הנקיבות, עםהדין

 לתשובת סותרות תתקס''ג) (בסימן הרשב"א דברי פ~וטו'~~~~
 בממתנה, כדמחלקינן וודאי אלא שע"תה), ~~יממןכ""י

 בריה, בר משמע לא בני ובמלת לזכרים, נקיבותדהשוה וההוכ~ו~
 לכ~

 זכרים
 בנ"ד, ומכ"ש גופא, מהרי"ו וכמ"ש ירו~ה ~טר אבל ~וות,ונקיבות

 ~עמיד דיכולין מהכל
~ 

 תורה דין
 כ~ וליפו~

 דאורייתא, יורש
 עדיף בן ירושה דלענין ~"ב) ק~'א (דף ב"ב ועייןעבדינןת

 מבתתליה

~~~
 בש~~ תשיבני

 במקום בין מחלק נמי הרא"ש הא הדין,
 עבר דבלא~הד~זינן

~ 
 אמרינן אז א"כ נחלה, העברת

 וקושית מיתומים, הלשון פשיטות כמורה ונקיבות זכרים כוללדיתמי
 העביר דבלא''ה חזינן הא נחלה, העבירהאיך

 נח~
 חש ולא

 מזה, וחזר לבםוף עליו כתב הרא''ש הא כהיתר, לו ~נעשהלאיסור ~
 העברת משום בה ואין מתנה דהוא בעצמו כתב בתשובתו ~ילדהא
 לו הוא חכמתו סמיכות ו~יקרנ~לה,

 דבנ"~
 וזה מתנה דרך הוי

 נ~לה, דה~ביר שום דאכל הואיל דלומר כלל~ סבראאין
 יעבו~

 גס
 אוקי גלי דלא והיכא גלי, דגלי היכא כי נחלה, העברת עלבנכדים
 וא"כ ~ורה~ דין נגד קמיכוון נחלה ~עביר שלא כשר אדםאחזקת
 בנ~ד~ם

~~ 
 שלא ז"ל חכמינו דעת על הזקן דעבר חזינן הא קשה,

 חצי ~'י אינשי עליה דלקפצו לה ודי הבנות, בנדןלהרבות
 ח~

 זכר
 על יחוש בתו בבני תיתי ומהי~א שלם, זכר חלק לחתנו נתןוהוא

 וכי נח~,העברת
~~ 

 בנו אבן ולא הבן על האב דרחמי בנו כח עדיף
 דבר פיהס יפצה הבל בזה גם א"כ נחלה, בהעברת עליו יותרויחוש
 את ויצדיקו עדיהן יתנו ברורות ראיות ~ידו יש הקצין חתן דהאשוא,
 הזקן, חמיו ד~עיקראהצדיק

 ש~
 ובאמת ביושר היה שעשה מה

 הבית, גדול בנו ובר~ון בידיעת זאת עשה כפו ובנקיון לבבוובתום
 והמביא המוציא היה הוא לו, רב וידיו עליו, נשען הביתאשר

 וגס עמו, כל וישק דבר כל נחתך ומפיו ~שות, מרשותוהמכניס
 לאו אי ודאי ממנו, ה~טן י~ב אחיו ליתמי אפוטרופוסהוא
 בודאידידע

 שהו~
 ד~ל"כ ומפורסם, כידוע היתומים ~ובת

~~ 

~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  לוותר רקיע ומאן ספין מאן ממונו, לוותר יכול היה הגדולשהוא

~
 היתומים, ~ובת שהוא ~מור בבירור דידע אלא היתומים,ת ממון
 כמין שמקיפין אביו בית לשבח טעם טעמים, מכמה כן ~שותוראוי
כולייאר

 ומוק~
 דהזקן הואיל וא"כ סיני~ בהר ששמע לאוזן מאוזן

 בו היה ולא דעביד, מה עביד תורה של ומדעת זקנים דעתמדעתו
 יד~ כי נחלה, דהעברת לתא משום בו שיש בעולם וחשש נדנודשום
צדי~

 דקרובה בניו נפש
 דעת~

 רבנן ורחימי ~דחילי והיו אחותם, אצל
 אפקורי דאהרן דזרעא גזא ובי ת''ח, של ~יסן מלאיומטילים

 ~~ גבי'אפ~ריה

~~~~~
 עדיין, אדעתייהו ס~א דלא בנכדים דרא ד~תפליג היכא
 נחלה להעברת נכסי מארי למרייהו ניחאלא

 ונמצאו לזכרים, נקיבות להשוות זה ברצון טעם אין כידאורייתא, מיור~
 מיניה ושקיל דינא מבי ואזיל ~פיל שפלים והזכרים זריזותהבנות
 הואיל הטעם, מזה הרא''ש ~זר דבור כדי תוך הא ובלא"הגלימא,
 טעמי הני הכי בלאו באמת כי נחלה, ה~ברת ~ל ד~ברד~זינן
 זה משום עבירה, דבר שום שאכל מי וכי דחויה, סברא היאשכתבנו
 ליהחשדינן

 דיוס~
 נ~ל~, העברת על עוד ויעבור איסורו על איסור

 משום בה אין דוקא דבמ~נה היא, הרא"ש סמיכות דעיקראלא
 נחלה, העברת מ~ום בה יש ירושה דרך שהוא מה אבל נח~,העברת
 הנכסים להעמיד ל~י~בד דיכ~לן טצדקיוכל

 ואין היא ~ורה והלכה בבירא מהרי'תו ראית נפל וא''כ~בדינן, דאוריי~~ יורשי בחזק~
 היממנהתלממדין

 יוצאי דכתיב ממקרא ממהרי'"ומ~~יית
 יר~

 הית~, בכלל ודינה יעקב
 קט"ו דף ~ב"ב בש"ס דאיתא מכח מעיקרא דחויהיא

 זכרים יריכו דיוצאי מש~~ לבת' קודממין בן של יריכו יוצאי כלע''א~,
 נקיבו~ולא

 לבן יהיה שאם הדעת על יעלה האיך דאלת'תה במשמ~,
 יריכו דיוצאי ודאי אלא בנחלה, שווים שניהן שיהיו ונקיבותזכרים

 קאית לחודאזכר

~~
 חד בישיבה ויושב זקן מפורםם מת"ח כ"י בתשובה מ~אתי
 ממש ידיס בשתי שדחה ממש, כזה בנדון ולמעשה להלכהבדרא

 דברי על המיוסדים סק~ז) רפ"א (סימן בהג"ה מהרמ"אדברי
 בבי ככרוכיא וצווח להלכה מםבירות ופנים אופן בכמה~הרי"ו,
 איך ~ממדרשא

 יע~
 על

 הדע~
 בגילתא דאורייתא ירושה לעקור

 בי~וט איתא דהא חדא,דחיטתא,
 ~רש~

 דר' פרקי בשס וי~ש
 ויוסף ס"ו' הזכרים נתייחסו מצרים לגבול כשבאו וז"ל~אליעזר
 אלא מצרימה, אבותיך ירדו נפש בשבעים וכתיב ם''~, בניוושני

 במנין ~נכנסו סרח או יוכבד, או~קב"ה,
 עמהם~

 כן ואם ו~ו'ת
 אלא הזכרים, בכלל דינה ח~ב והאיך הזכרים' נתייחםו בפירושכתב
 ~בראשית יונתן ב~ר~ום דאי~א הזכרים, בכלל נ~שבתדדינה

 ועוד ~ת נקיבו. לשאר מזה נילף ולא לאה~ ~ל ברחמהדנתחלפה כ"א~ ~
 קשה דהא דוקא, לאו יעקב ירך דיוצאי מחייבת הסברא בלא"ההא
 דיעקב למ"ד בין המנין, את השלים דהקב"ה למ"דבין

 השלי~
 את

 ~ו~~ו~ת~~
 ~~~ ~~""~ יו~~ ~~~

 ~~~~ו~י ~~~~ו ~~~ ~י ~~ני

 ~י~מ ו~~~ומ ~~יות ~~~י ~~~~~~~~~י~
 ~מ~~

 ~י'
~~~ 

ת ~ ~ ~  

 ~ו~ ~'ת~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~ ו~~~~~~י
 ות~

 ~י~~ו~ ו~ו
 ~~ת~~~~~י

 ~י~~ת ~~~ ~י~~ ~~ ~~יי~~ ~י~~ ~ ~~~~ ~~~~ מ~~~ וי~~

 יו~~ ~~~~~ ~~~ ~~ו~~~~~~
 ו~~ ~~תת~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~י ~ת

 ~~~ י'ת~ מ~~~ י~~י~ ~י~~ו~~ו~
 ~~~ו~~ ~~~~ ו~~~ ~~תת~~

 ~~ת

 וי~~
~~ו~

 ~ת~
 ו~~~ו~

 מ~'
 ~תת~~



~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
~~~~ ~~~~ ~ 

 הרוב, הקרא דנקט אלא י~קב, ירך יוצאי הפסוק קאמר איךהמנין, ~ ~~
 נכלל אינו חלציה" ב""יוצאי ~לעולם אבל ככולו, דרובו יפ"ת,וכפירוש

 בב"'ב וכד~וכח נקיבות, ולא ז~ריםרק
 ק~''~ (ד~

 וכהרי""ף ~''ב)
 ~הס ואחד ובתראי קד~אי פוסקים ושארי וב"'י והטורוהרמב"ם

 כולל נמי הוא לבנים~ובנים ממיתתו בשעת דהאומר נעדר,לא
 יותר דעתיה דקרובי לבניו, מתנות המחלק וכן וזכרים~נקיבות
 אפילו ולבנות לבנים ראוי שהוא בדבר ואפילו ~הבנות, זכריםלבנים
 דעתיה קרובי בודאי מותו בשעת ה~קנה ומכ"'ש לבנים, הואבחייו,
 אפילו אחסנתא, ב~ורי ליהוי דלא כדי ~נקיבות, לזכריםשפיר

 זהת על לנדותו ראוי נדןבתוספות

~~~~

 דקרובי ופוסקיס בש"ס דאמרינן ט~~א האי ולוממר לדחות
 יותר לו דחביב מסמש בבנו מילי הני יותר, בנו אצלד~תיה

 יותר הבן לו דחביב ~ אדם תולדות ספר זה ב~דרש כדא~רינןמגו~ו
 ובנו בנו על אב רחמי א~ינן י בתענית וכן בראב''ן, והובאמגופו,
 ח~לציה, ליוצאי וכתב ליורשיה ~ב ולא הואיל כנ'"ד בנכדים אבלאבנו,
 לנכדו האי כולי קרובה דעתו ואין בשוה, יטלו ונקיבות זכריםדכלל
 העברת ו~ם נקיבהת מלנכ~וזכר

 נח~
 לבתו, בנו נ~לת ב~עביר שייך

 ~בורי ב~לל הוי לא זה בתו לבת בתו ~בן נחלה במעביראבל
 בשו''ת חזינן הא נחלהת דהעברת לתא כלל ביה דליתאחססתא,
 לה~ביר שלא כדי ממירושה הנקיבות א~ותו ית~מי דדחי הנ"'ל,הרשב''א
 אחותו, ~בנינחלה

 וא~
 נכלל ודאי יתמי דבממילת

 זכרי~
 ונקיבות,

 ולא זכרים ודאי דהוי ה~תה אחותו יורשי ל~ימר ליה הוהוהתם
 ודחקינן א~רינן ואפ''ה בכלל, נמי דנקיבות ית~י, ואמרהנקיבות,

 ירושה לדחות שלא כדי אהנקיבות ולא אהזכרים דכוונתונפשן
 יכול דלא בנ''ד מכ"ש אחסנתא, כ~בורי נפשיה לשוויאדאורייתא,

 אשתו את יורש דהוא אב~~, דקאי דה''א יורשיה ולומר דבריולקצר
 ~~שנה, חכמי תקנת ע''פ ולק~ייהו הפוסקים רוב ~''פ~דאורייתא

 אחותו, כבני נכדו האי כולי דרא אתפלג ולא בעלה, לאפוקיחלציה, ליוצאי צ''ל אלא '"ליורשיה" בקצרה נפשיה ולינקוט לומר יכול לאוא""כ
 אנקיבות~ ולא אזכרים כוונתו חלציה"" ד''יוצאי ופשי~אפשיטא

~~~~~~
 ליה שלח וז"ל~ ע''א) פ"א (דף גיטין ב~ס' איתא לזה
 קרו וכי כתיבהת לנתינה קרו דאי אלא וכו', יוסףרב

 קרו לא מי ~ופא לכתיבה כתיבה,לנתינה
~ 

 ~פקינן אמאי כתיבה לנתינה ד~רו נמי נהיופרכינן ~ ופרש""י כתיבה,
~ 

 וכי בהכי,
 ~כ"'לי כתיבה לה קרו לא ~י גופהלכתיבה

 א~
 דאף בנ''ד, נא~ר אנו

 לבד לזכר אינשי קרו לא ~י מ''מ חלציה, יוצאי בכלל הנהדנקיבות
 לנקי~ות, דאורייתא יורש דהוא זכר ~חזקת ה~~ון נוציא ואיךי''ח,

 אנקיבותת ולא לחוד אזכרים חלציה יוצאי בתיבת כוונתודוודאי

~~~~
 ואין א~דה ~דברי היא היתה, בכלל דדינה ירך, יוצאי דראיית
 לדעת דכתב ק""ח)(סי~ן ~הרא''י בפסקי וכדאיתא אגדה, ~דברי למעשה הלכהלמדין

 הס~"~
 משום בשבת תפילין ~ניח דאסור

 אות הוידשבת
 ומי~

 דלפ''ז ~דים, משני יותר צריך ואין אות הוי
 אות אלא ליה ליתא וא''כ נימול, דאינו מילה ~ח~ת אחיו ש~~ומי

 ~ותראחד,
 שני יום ב~ל לו להיות דצריך בשבת, תפילין להני~

 אגדה, מ~ברי והלכה דין ל~דין דאין דבריו ~הרא"י ודחיאותות,
 בנ''דתוה""ה

ות
~~ 

ת ~~~~יו ~ ~  

~ ~ ~  ~"~~ ~~''~ ~~ו~~ 
 ~~~ית ~~~~ ~~~י

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

 בלא'~~~~~
 חכ~ים ולשון לחוד הגדה דלשון לו~ר, אנו צריכין

 יתום ~לת דסזכר בתנ''ך ~ובא ~קראות ויש יש דהאלחוד,
 לא ויתום אלמנה כל ~ בעלמא לדוג~א ותלת חדא ואנקוטויתומים,
 כ''ג~, שם ~שם, יתומים בניכם ו~ו' והיו ~''א~, כ"ב ~שמותת~נון
 יתומיםאבי

 ~תהלי~
 אין אלו דבכל דפליג מאן ליכא והא ו'~ת ס''ח

 הרשב"'א, לדעת דית~י אמרינן ואפ''ה לנקיבה, זכר יתו~ ביןחילוק
ו~ם

 לד~
 דכוונתו ירושה דרך ~יתה בש~ת דאמר היכא הרא"ש

 ל~וד, חכמים ולשון ~לחוד תורה דלשון אלא אנקיבות, ולאאזכרים
 מצווה כשהו ית~י אדס בני בלשון ואפילו זכר בלשון תורהדדברה
 ירו~ה דרך דהוא ~שום אנקיבות, ולא אזכרים כוונתו ~יתהמח~ת

 אחסנתיהת ב~בורא ד~וי ליה ניחאולא

~~~~~
 ~חלציך ו~לכיס ~ ב~רא דכתיב לדבר, זכר לדבר, ראיה שאין
 פ" ילקוט במדרש ואמרינן י''א~, ל''ה ~בראשיתיצאו

 רקיע ו~אן ספין ו~אן ח~יב ו~אן נקיבותת ולא ז~ים דוקאחלציך דיוצאי ~זינן א"כ עכ""לת ~לכה, ולא דממלך ~ ~ספרי והואשופטים
 דהוא אמן זכות מכח דאורייתא יורש בחזקת אשר ה~ממוןלאתויי
 פוסקים כהני לי קים וקא~ר סומך, יורש אשר זכות אותהיורש

 מהטו~ן, וחלושה קלושה ראיה על חלציה, יו~אי בכללהנקיבות דאי~
 הממושך כח כחן בכל ~לסממוך חובה ולא רשות ~ומכותשהנשים

 אחרת דבר ע"'י תמה שאינה לקיחה וקחומשכו

~ ~ ~ ת

 צדק ~~ח בתש' ה"ה מ"ש לנ''ד לנא ס~וכו דין ~ן
 (סי~~

 קי''ד)
 כנ~ד מ~ש נדוןעל

 שהארי~
 וז''ל

 ש~
 אמם אבי דיע~ב למימר ממצי דהאיך בהכי, למט~י א""א באמתאבל ~ לענינינו הצריך בקיצור

 וכו', יו''ח שהם ליורשיה ~דכתב אמהם לנגד כ~ו לנגדםנתחייב
 דאפילו וכו', לעולם בא שלא למי ולהקנות להתחייב יכול אדם איןהא

 כבר שאשתו ודוקא שלו ש~ובר לא אם קנה לא ל~וברהמזכה
 וכסמו כאחר הם הרי בנים דבני בהג''ה ~בואר ושם~~וברת,
 לעיל, ג"כ~הבא~ו

 וא~~
 שאז כיון נגדו להתחייב יכול האיך

 ~לדינה י~ב כשכתב שאז ~יירי דבנ"'ד את''ל ואפילו בעולם, היהלא עדיי~
 בעולם, האלו הבנים היו זכר חצי שטרבתו

 מ''~
 הזה השטר לשון

 מה והיינו ליורשיה, ולא דינה לבתו אלא להתחייב בא שלא~וכיח
 אמות ארבע דינה לבתי נתתי הנ'"ל בק"ס ועכשוו וז"ל~ בושכתבו
 כאן נזכר לא הרי וכו', בח~רקבוע

 בגו~
 ולא לבדה בתו אלא החוב

 על דינה שהניחה בשטר כתוב הוה אי ~פילו דין מן וברליורשיהת
 לו~ר אנו צריכין אפ"ה ''ליורשיה'', גם ~קוס בכל אביהי~ב
 המנהג שנקבע דכיון יורשיה, נגד ולא בתו נ~ד אלא החיוב הוהדלא
 בנים, עדיין לבתו דליכא היכא אפילו זכר ח~י ש~רי בכל ~תובכך
 הנ~אות, ~תולותכגון

 ע''פ שאינו ~ה ל~נהג קב~ו האיך א~~
 עדיין, ל~ולם בא שלא ל~י להתחייב יכול אינו שהריהדין,

 ליורשיה, נתחייב ולא לבתו, אלא האב נתחייבדלא ודאי אלא הוו, בקיאוס סופריס אבל בקיאין אינן דידןדסופרים א~
 ו~

 שנכתב
 יורשיה שיהיו בתו תמות שאם הכוונה ''וליורשיה"", חח"ז שטרבכל
 והיינו ב~לה, יירשנה שלא ולאפוקי ממנה, יורשים חלציה יוצאישהם
 ברורת וזה כלום, לבעלה י~יה לא קיימא של זרע ~לי תמותאם

~~~
 אלא ~צמם, מצד זכות שוס הללו ~לבניס אין

 מכ~
 הם אמם

 ~ן שיש דינה אמהן ~כח באין א~יותיהם גם והריבאים,
 ~ליה,~חח"ז

 ל~~
 הבנים אין

 יכולי~
 מאבוה ~הן שנפל מ~ה לדחותן

 הנ''לי בתשובה הצ''צ ~כ"לדאמן,
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 לפסי~

 כנדון ממממש דהוה בס""ד
 דצ"~

 נזכר שלא הנ"ל,
 בתחלתו לא דוקא, גופה ~ליה רק יורשיה נגד קניןשום

 ודאי וא''כ קנין, ש~שו דכותבין במקום בסופו ולא באמצעוולא
 זמן, באותו ב~ולם מק~תן דהיו אף נגדן להתחייב יכולדאינו

וכמ~מ~ות
 ה~"~

 באריכותת שה~תקנו הנ''ל בתשובה

 דברי הא~~~ת
 הצ'"~

 נגד ~ל~כל~פנים דהא מ~יקרא, דחויים
 ל~שיבא עצמו לה.חייב יכול ממילא דאתי ירושה אויורשין

 בשעת ~דיין ב~~ם היה שלא ואף הירושה, נפילת בש~תב~ולם
 מכל מ~יקראת דחויים המה ~דק הצמח דברי כן ואסהקנין,
 ~י פרק גופא ב~רדכי להמ~יין ונראה חוזר הנדחה~קום
 ~אותשמת

 תר"ג~
 ~ל לרבינו ונשאל ~ שם וז"ל

 והשיב וכו", הראשונים בניו עם שהתנה ~דים שישאדם ~ם~
 בנזיר דתנינן בנים בכלל אינה דבת חדא לפנים, א"צדזה
 אדם אין למימר שייך לא דבכהאי~גוונא את"ל אפילו ו~ודוכ~,
 בלשון ~סא ליה מפיק דקא הכא דשאני וכו", ~~"ל דברמקנה
 ואז לכשי~ות אלא ~ידי מהשתא להו אקני דלא כיון ופרש"'יירושה,
 הבנים, בין בן מילי הני דש~"ל, ~קרי לא בעולם, כבריורשים
 ואמר בירושה אף להדיא הרי עכ"'לת פליג לא הבנים בין בתאבל
 דאורייתא ביורש דוקא אלא לדשלב"ל, מהני לא מותו לאחרשיטול
 בן, שיש במקום ב.ו ב. ו~כ"ש הבנים, בין בבת ולא הדין,מ~ד

 לבת בתו מבן נחלה במ~יר דאף הרשב''א, בשם ל~ילוכדכתבסו
 ה~ברת מקריבתו

 נח~
 לעיל~ הארכנו וכאשר

ו~~
 בגיטין ממשנמע

 (ד~
 ע"א) נ"א

 ב~
 (גרושתו)

 ~אשתו~
 ד~ואי

 (נפשיי) קנין, מהני לא ב~ולם הואי דלא בתוכו'
 ~מדקאמר~

ד~
 ~דיין, נולדה

 ~מ~
 דאל''כ מהני, לא לכשיוולד דאף להדיא

 אלא זו~ דרך ~''פ קנין מהני נ~יבבת
 משמ~

 כלל מהני דלא
 ~''~ת מהני דאורייתא ביורש דדוקא לכשיוולד,אף

~~~~

 כשיחייב אבל חוב, שוס בשטר נזכר דלא היכי דוקא לומר,~
 כשיהיה מותו לאחר ~~מו להתחייב יכול חוב, דרך ע~מואת

 שארית בתשובות כדאיתא הזוכה, ב~ולםאז
 יום~

 י''ב) (סימן
 נתנה זה ובתנאי ~לוג, נכסי םך ~וגתו שקבל אחד שאלה, ~וז"ל
 לידהכל

 בע~
 ש~ר, שיכ.וב

 שא~
 ויקח בחייו היא תמות אם

 ה' ~מותו א~ר בראש בסיה יקחו מ~נהת בנים לו ויהי' אחרת~שה
 ה" סך ממותו בשעת לה שיהיו לבניה שחייב שטר זה ~ל ונתןאלפיס,
 הנולדים הבנים זכו אם השואל ושאל מותו, א'~לפני ש~ה לשלםאלפים
 באריכות, שס ופסק וכו' להן שזיכה בשעה ב~ולם ה~ו שלא~י

 ירושה בו כתבו וגם בעולם, הן ש~ה ובאותה לכשיוולד ואמרהואיל
 מה עליו י~וייןדקני,

 שהארי~
 למי להקנות דיכול דמשמ~ שם,

 חובת דרך דהוא הואיל ב~ם כשיהא ל~ולם באשלא

~~~
 ראיה והא ממש, יורשיו בניו בהוו דוקא אם כי אינו, זה

 ל~יל, שה~תקתי שמ~ מי פרק מהמרדכי ראייתודהביא
 ולא דקסה לכשיוולד אמרינן הבנים בין בבן דדוקא להדיא מוכחושם
 והא קנה, לא הבניס בין בבת אבל ממנו, מ~וברת להיותצריך
 שס דידיה נדון ~ל י"ג) (סימן שאחריה תשובה דאותהראיה
 הס""ל אל~ים ~" של חוב שטר על עוד, ש~לה וז""ל~ יוסףבשארי.
 לו ויש וכ~, מותו לאחר יירשו זו לאשה שיהיו שהבנים בושכתוב
 ח~ם ליקח בכלל הבנות אם ובנות, בניםממנה

 ג~
 נא~ר או

 זכרים בניםדוקא
 משמ~

 לשון כתוב לא שאפילו ו~וד ו~ב וכו',
 דאורייתאת ירושה לה~ביר שד~תו אותו לדון אין מספק מ"מירושה,

~~~~~
 מירושלמי, ברורה

 ורי"~
 הרא''ש וגם שמת, מי פרק מביאו

 גזירות דייני שני פרק הירושלמי וז"ל הנ''ל, בפרקהביאו
 ופירש ג'), סימן פ"ה (כלל הרא"ש בתשובת ל~יל כדה~תקתיכו'
הר"ן

 ט~מ~
 שיהיו כדי בנותיו לכבד רוצה דבחייו משום דמלתא,

 ירושה ל~ור רוצה אינו מי.ה בש~. אבל ב~ליהן, ~לחביבו.
 שיתנו והאריך שהבאתי הנ"ל המרדכי והביא~ ~''ל,דאורייתא
 ~צמו דהתחייב דאפילו הרי עכ"לת וכו' ב~לל הבנות איןלבניס

 כולל הוא בנים לשון בסתם דאף זוכה, הבת אין ~"מלכשיוולד,
 ומזה נגדםת התחייב ולא בכלל הבנות אין מ"מ ונקיבות,זכרים
 צ~דו הבנות בזכו. ולהפוך לב ~ל לה~לות ירצה אם נדחהנמי
 דסתרי דמש~~ המרדכי דברי בזה וליישב הדין, שורת שור~י

 ל~ולם, בא שלא למי כשיוולד מהני לא בפשוטה דדוקאאהדדי,
 על המעות לו דנתן נישואין בשעת עמו התנה בתחילה אםאבל

 ~~יקרא~ ~ליו התנה אשר לכשיוולד קנה, וכך, כךתנאי

~~~
 שארית תשובת מכח אינו זה גם

 יום~
 בהשאלה, דכתב זו

 בחייו היא תמות אם שאף ב~לה ליד~ נתנה זהובתנאי
 שהוא מכח דקנה להוכיח והאריך בראש, כו"ך םך בניהיקחו
 להקנות יכול בתנאי הא ויורש,בנו

 א~
 שאינו אפילו שלב~ל למי

 הנ"ל לכל ברורה ראיה ו~וד אינות זה ודאי אלא דאורייתא,יורש
 והמ~תיקים ~"'ה), (בסימן הנדפסת הגרשוני ~בודתמתשובת

 בנדון וז""ל ממ~מש, ידו בכ.יבת וממצאתיו כראוי, ~~תיקולא
 לב~ל יש ועדיין ~ קי"'ד) (סימן צדק בצמח הנזכר הנדון והואכנ""ד שהו~

 אחותם לדינה שאין הזכרים לאה בני עם שהדין ולומר לחלוקדין
 או.ן והרי בשטר שנכתב כיון אמם, אבי בנכסיחלק

 ם~
 פר~ון

 כו",הנ''ל
 לש~

 הסותן שכוונת לפרש ויש כו', חלציה וליוצאי לבתו
 דהיינו הנ"ל סך לב.ו לשלם חייב שהוא זה באופן בהודאתוהוא
 מחוייב הוא אזי בחייו תמות ואם בתו, בחיי הנותן ימותאם
 אמהם, זכות ירשו שהם כוונתו ואין מעכשיו, בתו של לי"ח~לשלם
 עצממםת בפני וליו"ח עצמה בפני לבתו היה התחייבות תחלתאלא

~~~~~
 (בסימן מביאו שהב"י

 רמ"ה~
 אדם ישתבש שלא וז"ל~

 בש~ר שכותביס לאו.ן ממנו ללמוד זובשמו~ה
ואתנה ממק~

 ל~
 סאממרו לא כותב אסי וכו"~ וליור~יך

 ~ברי~
 שממועה ~ל

 ד~טרא שופרא וליורשיך לך באומר אב~ל אחריך, באומר אלאזו
 לנו אין א"כ ~כ''לת הפסק להם יהיה לא המתנה או שהמכרהוא,
 לומר מקום כאן יש מ"מ וכו'~ וליורשיה בש~ר ממ''ש כלוםלדקדק
 כתב ולא חלציה יוצאי שהם וליורשיה בשטר שכתב הכאדשאני
 בא שהנותן משמע הלשון ודאי אלא ליורשיה,בםתם

 למ~~
 הב~ל,

 יש מםת~א וא"כ זה, זכו. יירש לא שהוא ג''כ, אשתו אתשיורש
 אם לבתו זה ב~נין הוא ההתחייבות שנחלת השטר לפרשלנו
 הנותן בחיי תמות אם י"ח שהס ליורשיה או ב.ו בחייימות

 בנכסי לדינה זכות אין המודה, הנותן כוונת הוא וא"כה~ודה,
 זכריםת בנים שיש יורשיה בכלל שאינה אמה,אבי

~~~
 שמ.חיל, מצד כן מש~ע השטר לשון שאין מלבר נאמר אם
 יורשיה הזכיר ולא כו",~ לבתי חייב ~אני הוא אממתאיך

יו''ח, שה~
 משמ~

 ליורשיה אח"כ ומ''ש להבת, הוא ההת~ייבות ש~יקר
 לומר א''א זה ~ל נוסף אמם~ זכות ירשו שהם כוונתו יו"ח,שהם
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~~~  פסוקה הלכה הלא זו, כוונה ~ל יהיה שחחתתז תיקון ~התחלתכן,
 שא"א כיון הודאה, בדרך אפילו ש~"ל דבר מקנה אדם שאיןהיא
 ואפילו שנים~ כמה א~ר שיוליד לנולד זכו. שום הזה כהיוםשיהיה
 ע"'מ זה בית או זו שדה לך נותן אני לשממעון, ראובן אמראם
שתתן

 לנול~
 וכמ"'ש הנולד זכה לא ומ"ממ שנים, כמה אחר שיוולד

 חצי ב~לק לה יתנו או כו"~ ב") סימן פ"ד (כלל בתשובההרא"'ש
 מחמת אמם אבי בנכסי הם שהשיגו במה אף הנכסים, בכלזכר

 אביהת על לאמם שהיהשחח"'ז

~~~
 ה"ק כ'"ד כענין, ~שואל וחתמתי כתבתי לענ"ד שנראה מה

 וגם עכ~ת לע""ע, הענא חפ"ק אשכנזי גרשוןוהצעיר
 הרא''ש לשון וזה ~רשון~ מוהר""ר של לדבריו הסכים העשילמוהרתתר הגאו~

 סימן פ"תד(כלל
 ב"~

 צד שום יש אם רבינו ילמ~נו שא~, ~ וז"'ל
 זה תנאי מועיל דאינו נראה גם וכו', לבנו להנחיל יכולשאדם
 את המוכר בפרק ממוכח כן מנת, בעל אפילו שאינו למילזכות

 עכ"ל~ כו'הבית,
 מדברינו העולה ~ורת זאת ~לפניך שהראותי האלה ההצ~ות~~~~~

 דין יפרד ~כמים, ש~נו המדות ומאמר הדין חיקוראחר
 א~ד וכל ליה, כדאית ול~ר ליה ~דאית ל~מר ראשים, לארבעהזה

 הרוכלין קופת אזנים לה שיש קופת תליא בקופתיה זכותיהואחד
 לך~ במותר עצמך וקדש עיר בעיירותהמחזירין

~~~~~~
 דבזה זכר, השטר ~ניתן קודם הנשאת הבת שבראשון,
 כדי הלב בכוונת הנותן ודעת כוונתו היה לאודאי

 כבר היא דהא נחלה, העברת כאן ואין אינשי ~להדליקפצו
 דאמה מאבוה וא~כלאיש, נשא~

 ל~
 כדהארכנו דבר שום וזכתה קניא

 והא יו'"ח, או איורשיה ולא אמה נגד רק אינה דהה.חייבותלעיל,
 יו"ח, יורשיה כתב ודלא הבעל, לאפוקי אתי יור~יה, ~.בדלא
 יו"תח, דכתב אף קאמינא, ועוד לעילת כדכתבתי הוכחה אינוזה
 לחדש בא רק יו"'ח נגד אינו ההתחייבותהא

 שזכו~
 יו"'ח, תיתי האם

 יורש נגד רק מהני לא זהותנאי
 דאוריית~

 ו~לא הבן דהיינו מהאם
 ל~יל, וכדהארכסוהנקיבות

 וא"~
 שז~~ה ~מה רק לה לוסיף דלא הבו

 חצי רק שלה בשחח"'זלה
 חל~

 תהא דלא בשחח"תז, להדיא וכממוזכר
 רק נוטלת ואינה נכסי עי~שור ליטול אביה בנכ~י כוחה שיפההבת
 אין ד~לק~ת אם בנכםי מכ"שהח~י,

~ 
 ~~ה, והורע נכסים עישור

 בפירוש ואתמר ~דיא וכמוזכר החצי רק אמה בנכסי לה דאין~כ"ש
 קא.ינא דאמי אבוה מכח לומר תוכל לא כי שלה, חח"זבשטר
 לה שהיו ~ל~יה וליוצאי חח"ז בשטר שכתב במה זה זכות לידהקנה
 "ליו''ח"ת נודה אם אף רבים, לשון "'שהיו" ומדנקט ~,ושיהיו
 כאן מ~מ נקיבות, ולא ז~רים דוקא אחרב~קום

 מדנק~
 רביס לשון

 אף להקנות דכוונתו באצבע מורה ודאי רבים, זכרי~ לה היוולא
 ספרא לאו האידנא דידוע חדא, בעולםת פ~ם באותו שהיולנקיבות
 בכוונת ~לא בלישנא, דדייקו הואדווקנא

 הנות~
 זה נ~ה

 ו~
 בכוונת

הסופר,
 ר~

 חלציה "'ליוצאי נישואין קודם שניתנו באותן דכתבו הואיל
 ~להת שהיו נמי ~תבו לה'"שיהיו

~~~~
 כחצי רק נוטלת אינה אביה דבנכסי הדין, מדת לקתה א"כ
 ליתן ~ייב ואביה זכר,חלק

~ 
 הגמרא מצד לה וליתב איש

 תקנו לא ו"~, כ""ט ~ירמיה לאנשים .נו בנותיכם ואת מקראדיליף
 לותיב רקחז"ל

~ 
 חח"ז, ש~ר תקנו האחרונים ובדורות ממידי,

 בתו, בב. מכ"ש לנדו.ו, וראוי אחסנתא ~ורי בכלל הואוהמוסיף

 דלא האם בנכסי כחה הורע דהא האם, בנכסי יותר תקח(י)שלא
 ב.ה ליתן ~~טווי. אינה דהאשה מ""ד, ~ד נכסי עי~ור.קח(י)
 חל~יה שביוצאי לומר יש אם ואף ~.ו, כבן כחה ייפה אםאחסנתא כעבורי היה בודאי זאת, עשה אמה אבי הזקן כוונת ~י ואםלאיש,
 חחת'ז, כשארי ממנהגא ~נות מהראוי אין מ""ממ ונקיבות, זכריסנכללו

 ה~מ~קניםת כוונת אחר בתקנהדהולכים

~~~~~~
 שלות והלכו. בדינין מהרי"'ו מתשובת לקוחה הבנות
 ~דא וז~ותת תמות תמה ל~יחה זה שאין אומר אני זהעל

ד~
 כו', ירושה שטר ל~ונו מתוך כדמוכח ולמעשה, ~לכה זה אמר

 לפניו הדין זה בא דלא להדיא משמע כו", אביה ב~יי מתהואס
 בטח''מ המוזכר לו ליתן אתה חייב כמו דהוי למעשה הלכה כןדהורה
 שא~ר כמי רק דהוי כ"'ה) (ס"תק בסמ''ע ~ליו ועיין ל""ט),(סימן
 דנדה ד" בפרק אמרינן וכן לו, כ~ואתן ואינו כך שהדיןנ"ל

ז' ~ד~

 ~''א~
 מעשה פירוש ממעשה, ולא גמרא מפי הלכה למדין דאין

 בגמרא שיאמר עד חולקין ואחרים כו" הר"ן כמת"ש ב~שנה,המוזכר
 דכ.ב ואף דוקאת רב ד~עשה ~קומות, בכמה וכמוזכר למעשההכה
 אינו מ""מ מהרי"ל, לודהו~ה

 מוכ~
 הלכה זה בשביל דפסקינן

 ~אות צדין אין בפרק המרדכי כתב ו~ןכממהרית'ו,
 תר~תתו~

 דקיי"ל א~ת'ג ראבי"ה וכ.ב לאשמועינן, אתי למעשה הלכהושמואל ~ וז'תל
 לסמעשה הלכה דשמואל כשמו~ל קיי""ל בהא באיסורי, כרבהלכה

 עכ"'ל~ כרב, פסק וראב"'יקאמר,

~~~~~~~
 פשוט ~~ שלהי בתתב ~סכת בסוף בש"ס מצינו מזו

 הלכה ננס, בן את ישמעאל ר' דקילס אף ~"'א~,~קע"ו
 טת דף ~דגיטין בפ"ק וכן ישמעאל, כר" דהיינוכמותו

 ע'"א~
 אע''פ

 ~בגיטין הרשב"'א כתב וכן כר''ית הלכה ר""ש את ר"'ישקילס
 ממברכין כיצד בפרק וכן ~לכה, ולא קלסו למדרשו בירוש~למי,דאמרינן שם~

 ל'תו~דף

 ~""א~
 ושממואל האדמה ~רי בורא אממר יהודא רב קורא,

 בש'תם ואממר מסתברא, כוותך שיננא לר"'י שמואל ליה אמרשהכל,
 עכ"'לת דשמואל כוותית הלכתא לר"י שמואל דקלסיהאע'תמ

 הלכ~ דהוי ראי~ ~הריתת~ל ממהודאת איןודאי ואת"~
 ~~מותות

 דהו~
 בע~ממו

 מבין בזכורו ברשימתו אותו ומונה כותב היה לימודו דבחיבתאפשר
 שלא הלב לשון הקולמוס ממדברת לשון לשונו תחת ו~~םשחיו

 דבר רק הם כי כך, ולמעשה הלכה מורין ולא את~ר ומטיןממנו, ישכ~
 ליסבר~ והדר ליגמר ע""א) ס"'ג (דף בשב. וכדאמרינן ב~ל~א,זכרון

~~~
 (סימן יהודא בי. חינוך חדשה, בתשו" מצאתי

 קל"ג~
 דכתב

 לא ור""ל עליה, ח~ים אשי רב בר מר לאו ~רי"ו פסקיעל
 בפנים תשובותיו שארי שחתם (כמו עליו חתם בעצמומהרי"ו
 מ~א .שובותיו דהמעתיק ונראה עירו), ושם בשמו שלו,הספר
~ימה

 קבו~
 יצא לא בע~מו והוא להדפיס, ונתנם מכתביו דינים

 ראיה והא בות ~יין לזכרון רשימה רק זה בדבר העיון חובתידי
 על והמודה טעו. איזו בושיש

 שכתב מלשונו, כך יבין האמ~
 " וכו" הבת שבעל"נראה

 ואי~
 מלשון זה

 פ~ק~די~
 אלא ל~עשה,

 ל~~ו לוכמרשים
 לזכרו~

 ריה~א ~ום לו שנראה מה וכותב
וכאורה,

 ~כ"~ וכ~
 מ~~~~~~

 ~כח ~יל שכ.ב~י ההוכחות
 ~שובת~

 הרשב"א של
 ממקור הנובעת ההג"ה דברי הביא לא הצ"צומשו"ה

ה~הרי"ו
 כהוכח.י שה~

 לעי~
 אלא לד~~י~, ~תירה

 ד~~ ד~~~
 דברים

 הדברים ובכל בעלמא,דחויים
 הא~

 דדייני, עולבנא ~הס ~ין
~ 



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~ ~~~~ 

 ו
~ ~ ~~~~  יפה ב"דכח

 להחזי~
 ~ח

 המחזי~
 אינשי כדמחזקי

 ש~
 ~~יר

 יאמרו שלא כחו, דיפה ממזכרנחלה
 הבריו~

 ~ירוב
 פרשיו~

 קחזינא
הכא,

 ונח~
 ~חזרת ואינה הפ~ק לה יש דאורייתא

 ~~, ~~~~י~ ע~
 בודאיוא"כ

 א~
 ~ל עלתה אי

 ~מה מ~בי ז~ו~ די~ לו~ הד~
לנכדים

 ממ~~
 ממחצי יותר לה אין ~חת'ז, שטר

 חל~
 כ~רית"ו~ ולא זכר,

~~~
 נגד כלום אינה דהחיוב תורה, של דרכה וכן יורה הא~מת
 שחח"ז מ~ח יורשת בת היא א~ה ומ~ח לא~ה, רקנכדי~,

 זה, שטר כתיבת לאחר בנשאת הגם שבראשון" השניה זה ומכח~לה,
 תמות שאם מאמה, לה ש~ית בפירוש חח""ז בשטר מד~וזכר~ת"מ
 דודאי לזה, הוצרכה ולמה בטל"~ שלה ~יוב שיהא בעלה בחייהיא
 יורש הוא דאביה כלום, יורשת אינה ב~לה בחיי תמותאם

 ת~ול שלא היתה כוונתו ודאי אלאדאורייתא,
 א~

 שתפול בירושה
 ואין אממה, זכות תירש שלא הזקן ~אביה אממה ~יתת אחרלה

 אבוה ממכח לוממרבידה
 זה ~נאי ועל קאתינאת דאסמ~

 לו" נשא~
 נוטלת אינה בן גבי ובלא"ה התנאית דמהני פשי~אדאז

 אבי מכ~
 ולהרשב"א זהת תנאי ע"פ דנשאת בנ"ד ומכתתש לעיל, כדהאר~נואמה
 גאוניםושאר

 א~
 בחז~תן הנ~סים להחזיק חזינן כל~דהוא בעילה

 דהיא ומכת'ש כלום, להשניה אין ודאי וא"כ דאורייתא, יורשב~זקת
 ~דיפא ד~לא ז~ותה ~תה יירש דלא הזקן ~יתת קודם לעולמההלכה

מ~~
 ~ינהת דאתית

 היורש יכול ודאי ה~קן, בחיי אמה מיתת לאחר שנשאת~~~~~~~
 א~ אבי מ~ח ~, לומרדאורייתא

 כלל וכו' לך לית
 דברים בעל לאו נגדי~, התחייב אבינו רק לך אין חח~ז ושטרכדל~~,
 ומי ממי כזה בנדון ו~כתתש הבןת משל ולא אב משל וכבוד את,דידי

 התור~~ חייבתו שלא במה עצמו להתחייב לוהרשה

 דיין, ולית דין לית הזקן, אביה מיתת לאחרדנשאתו~~~~~~ת
 שיזכה במה רק זכות שוס להדאין

~ 
 מדעתו אחיה

 המצא ואם לעילת ~הארכנו כמו דאמה מאבוה זכות לה דאיןומרצונו,
 לזכות זכרים ~צי ~ולא נקיבות ח~י כח~' יורה להיות שי~אימצא

 ראיתי אבל ~ וז"ל קתתי) סימן (חאה~ז מהרשד''ם תשובת~כח ה~~
 והע~יק קי"ח) (סימן בטאת'ה כתוב והוא זה תנאי טוטולאבתקנת
 אשתו לו שתוליד לזרע שהמזכה א~פ וכות ההשבי" עמו יחלוקאשתו פטיר~ אחרי לו ש~אר שהזרע התנה שם ז"ל, הרא~ש אביומתשובת

 התנאי, מהני נשואין בזמן אבל נשואין, בשעת שלא היינו קנה,לא
 להנשא האשה לו נתרצית ~ן מנת על כי קיים, שבממון תנאישכל
 ס~י~ה אינו זה אבל קיים~ נשואין שבזממן דתסאי סמשממע ו~תתכלו,

 הוכחתי כבר ועוד הנשואין' לאחר הוי נמי ~אן דהא חדא,~למ~ש,
 מתתמ אבל להקנות, יו~ל ליורש דוקא מהני, לא הבנים בין דבבתלעיל

 תמות דאם זכר שטר וביטלה ~דיא שכתוב דשניה ראיה ק~תהיא
 שבממון תנאי הוי אביה, לו השיאה כן ממנת ו~ל לאביה, קודםאמה
 קודם מ~~ן לאחר לו הבא בממון עצמו לסלק יכול דאדםוקיים,
 לעיל הארכתי וכבר צריכין, שאין אלא בזה להאריך ויש בה,שזכה
 החיוב ראשית דהא אמה, אבי בנכסי כלום ~שניה דאין ממדאי,יותר
 דאמא אבוה דמכח אמהון~ זכות יורשי דיורשיה מכח אלאאיסו

 ~לי~
 דאורייתא יורש ובודאי בקבר, אמה זכות לירש רק כלל, זכות

 ~לית משום ואי הש~י~" מן בנה וזכהקודם
~ 

 מאמה, שחח""ז
 בתיי אמה תמות דאם הנשואין, בזמן בפירוש דהתנהועוד

 הזקן בחיי אמה תמות דאס אזכות קאי וע"תכ זכותה,תבטל בע~
 דל~

 סמהרשד''ם וכתשובת קייס שבממון זה ותנאי זכות, אותו זרעהתירוש
 דאוריי~א יורש כח ממחזקינן ~'תד דבסמי~ה בחאה~ע, קתתי)(סיממן
 ראוי דהוי כן כממו להאריך לנו והיה ש'תק התתז מצד שהואאף
 ~ארית הרב האריכו כבר כאשרגרוע

 יוס~
 ומ~רממ'"א וה~הר"תש

 הוא בזה האריכות הכי ובלאו בזה' ועבוהתתגוצתתצ
 א~

 די למו~ר
והותר~

 ודנח~י ל~ילא דסלקי סלקיסן ובהא נחתינן בהא דממלתא"~~~~
 באר חיים' מים לבאר ויורד מטפס ועולה מטפסלתתא,

 היטב באר הרבה, בדברים שקירוהו הקירוי באר הרבים, ובארהיחיד
 ברורותבראיות

 מוק~
 נביאים ~בל ובחבלים, בדיומדין

 והתורה דאורייתא, היורש של צדקו לימין ועומדין אחדבסגנון מ~נבאי~
 זה וחוק מאבותינו, לנו היא ירושה משה~ לנו צוה תורהמ~רזת
 ~בריות, יאמרו ש~לא דאורייתא, היורש יד להחזיק לדורות נוהגהיה
 פלו~ת' פלוג.א לע~ות ו~לא יפסיד" בתורה ועוסק זכר בשבילוכי

 לו שיבור הדרך זו תורה ~ל דרכה היא וכך טרכסיד, רקומטופס
 ושלא וחסיר, הולך ישר כל דאבות ומילי דברכות מילי לקייםהאדם
 אחותה אל אשה ומשולבות אחים, בין ו~פריא מפריך נרגןיהא
 ויהי' אביה, בית ממשבח הראוי ~פי לבעליו ישיב ה~סף בצר~ורל~רור
 אשר עולם תיקון הדור וחכ~י ותיקין מנהג כפי לה אשרלה

 שני הנ~ונה ממשפט לבן, ~ דבר ~מא מה וחזינשתרברב
 ח~ים~

 ולבת

שי~
 שבדו לשון דורש אני ובת בת כי אחד, חלק ממא~ה שחתתז לה
 והבו חכמים,להם

 לוסי~ ד~
 בתו את זוכה שהאב לא אס עלה,

 טעם עמו' ונימוקו טעמו ובודאי כבן, יפה כחה להיותבפיר~וש
 למטה הניתנין בדמים כעיקרלשבח

 מ~ו~
 ויסוד" הכבש על הסיקרא

ודאי
 בד~

 לו שיש ביסוד וסוקר' יודע תעלומות הוא כי וחקר,
שורש ענ~

 בדבר לדון וי~את בכלל שהיתה ואח~ ו~יקר~
 החד~

 שהתנה
 שתהא בעלה קודם תעדר שאם נשואין, בש~ת אמהעמה

 תנאי כל הפקר, ב"ד כהפקר ומבוטל בטל נגדה שהתחייבמשטרה זכויו~י~
 כי אמה אבי ~נכסי נקי ות~א נשואין, בשעת והותנה קייםשב~מון
 מן סתום למדין ואין ות~קר, תתפש בידהזכותה

 המפור~
 נכון כשחר

 בהפקר, ליה וניחא ~וקר, מעיקר וחכם הבוקר, כאור והאירוהולך
 שהד~ בכדי דאורייתא יורש כחלהפקיע

 ולא ולעקר, לטעת סוטה

 ושונא לבוני ללבין והאמת בקר, ורו~ה ~אן כרועה עדייןהגי~
 וה~ר~ת מלולו' א~תקיל השקר ו~והבהאמת

 ה~~
 ורפיא ו~ו הן

 בודק לבדוק המרבה יד ל~ל לע~מו ~ד והא~ת קר, ולא חם לאבידו
 דיינא וכלוחוקר,

 ד~
 ל~וממקא דנחית הוא דיינא לאו הכי דאין

 ה~שילו ופיודדינא,
 ~ל~

 דורש הלבבות וכל מימיו, מאורות ראה
 יצא ו~בר ביוקר, הוא בימיו הא~ת חזון כי תיקרת לא בעיניונפשו
 מיו~ד לא~ד ~השיג בתשובתו, מהרמת'א ישק שפתים טהורמפי

 ואהבה מגולה ב~וכ~ת פניו על והוכיחושבעדר
 מוםתר~

 לסמוך שלא
 שלי~~, באמונה מאמין אני ~ בספר כתוב שמצא מה כל עלולוממר
 מ~ין שמצאעד

 הנוב~
 וכיוצא זה אין זה, הוא כי עליו יאמר ואשר

 דחוקה בפר~ה לי~נס ולא ומקור,~ ולול וחור לפרוזדור נכנסבזה
 שי~א ב~ד דמטי ועוקצי הזוויות את ~שתכר מזדקר, ראשבבת

ונפל~
 ודבריהם רבנן ורחים דדחיל להדדי מדרשא בי מכותלי ולא

 אמת ותורת ש~מרו ממי האמת ויקבל יש~ע והשומע ומיקר,~חבב
 חקרת אין ולתבונתו ובונה חכמיס דברי מ~תקים ח~ויה~ה

 מפינו יצא לבקרת בהיכלו כבוד אומר וכולו עקר' יהיה לאומתל~ידיס
 כפרה, צריך סרה ו~דבר והמתריס תורה, של ~מיתה אמתדבר

 דמי האמת ומכחיש ויורה יתיר ולא ידון לא שתוק לוואומרים



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~

~למי~
 ה" מ~ות כי בכברא, ~משא ולכסות פסכתור לכפות שרוצה

 ובימינו מתורתו, נפלאות יראנו וה" וטהורהת עינינו מאירתברה,
 אימא איבעית תורה, תצא ומציון מירושליס ה' דבר כייקויים

 סבראת אימא ואיבעיתגמרא

 שש~ ~שי יוםהיוס
 צדק צדק ו~רט לסדר אלול לחודש

למען תרדו~
~~~~~ 

 יע''א~ הק''ק הנובר פה ~'"קת

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

 ולהיות לחובה, או לזכות ולהורות לדון רבא, ~ותבא מאת~~~~ת~
 סופר קסת בימי קסת ונראה רובה, קשתבמדבר

 אלה הדברים דבריםספירת
 ולכתוב לקרות נאמרו אשר הדברי~

 תממהכתיבה
 ת~

 הסשפ~ ב.'~ ארכובותיהם עד והולכין וישר,
 על

 משתעבד לקרנא ורווחא בראש, הממש.לם קרן הקרנות, ועלהיסוד
 תקות ותקוה, אחריות להון דאית בנכסים דאורייתאשעבודא

 אליבא שמעתא סלקא גבוה בעלייה שנאמרו דברים מד~רותיך,השני חו~
 ל~ל~ולת א'ומר מנחת לפני הקריבו היום הן אשר בדיןדהלכ.א

 וז"'ל הדין, לעומק ויורדמגלגל
 ~ השא~

~~~~~~~
 התקשרות ש~רות שני שמעון על הו~יא ראובן רבינו,

 נעשה ראשון התקשרות ראובן, לנגד שמעון~ה~קשר
 ליתן מוגבל לז~ן ל~יר לבא שמעון והתחייב שבעיר, הרבבפני
 לראובן, חייב שהוא מסויים ב~וב ע~מו את והתחייב וחשבון,דין
 אדוני יראה כאשר החוב, לשמעון מחול המו~בל, לזמן שיבא באםרק
 בהתקשרות הממו~בל זממן בא וכאשר ~מההתקשרותת בארי~ותממ''ו

 הכפיות לו שיעשה הב"ד לפני ראובן ועמד שמעון, בא לא~ראשון
 הכניסו העיר עובי שבעה והקהל שלות בהתקשרות כמבוארוהנגישות
 קודם זכיותיו שיברר לשמעון זמן והרחיבו הב"ד בדבריראשיהם

 שמעון ועדיין בא והזמן שלות הת~שרות יקיים או אלו~לר''ח
 זמן לאחר חדשים איזו שכלו לאחר רק זכיותיו, בירר ולא באולא מבחו~

 רעים עליו שהרבה ע"י לראובן שמעון העתיר הקהל, שלהמוג~ל
 הראשון התקשרות גם וחיזק וחדש, חזק ה~קשרות לעשותואהובים
 מ''ו אדוני יראהכאשר

 גו~
 המוגבל זמן וכשהגיע השני, התקשרות

 בירר ו~לא בא ולא במרדו עומד שמעון עדיין שנית התקשרותשל
 שמ~ון, של בניו עס בדין ראובן ועמד בא, לא ~עם מאיזהז~יותיו
 יפוי בכל מודעא מסירת לאביהם ~י~ בטענות, לאבא ~זכיוברא
 כי ממעולם, נשבע לא שנשבע, בשטרות וממ'"ש מועיל,~ היותרלשון
 המודעות כל נתב~לו שכבר ~וען וראובן שבועהת שום מפיו הוציאלא

 שנשבע בשטרות כתב ו~ם בגי~ין, המועיל ככל התקשרותבכתב

בפ"~
 השואל ל~ון ת~צית ע''כ דמי, ~דים כמאה דין בעל והודאת

 ובק~ירתבספיח
 ולקטו ש~ו לרבים, תשובה ~ורות~~~~

 רהי~ ורהי~ני במלק~
ואזי~

 מטייפי ועינייהו
 טי~

 מכתף ועייל ממכתף טי~, להדי
 לו שיש קולונפק

 ונט~ כת~
 ~ל ההולך קול

 ארב~
 האר~, כנפות

 הנה ושמעוןת ראובן בין שנתהוה הדברים ספירת סופרים, שלקולן
 המודי~ים מן המודיעים ~ל לאורייתא ר~א מודטא מסירתע''ד
ולחו~,

 חו~
 ~ם דהדין נראה הי' ~אורה הנה ילפינןת מפנים

 שמעו~

 מ" ~דף הבתים חזקת בפ" וכדאיתא ~ריך, לא מודעא מסירתואפי"

ע"ב~
 ביה ידעינן אנן בה כתיב דלא מודעא כל נהרד~י אמרי
 ודממתנתא דגיטא אי דמאי, מודעא היא, מודעא לאו דפ~לניאבאונסא
 כ~בואר הפוסקים כל הסכמת וכן ע"כת היא, ב~למא מילתאגלוי
 ע~ממו שחייב דנראה כיון ש~נינו ובסדון רמ''ב), (סימן ח''ממב~ור
 (סימן בח''מ רמ'"א וכמ'"ש כמתנה, הוי חייב שאינו בד~רשמעון
ר"ה

 ~עי~
 אם וכן וז''ל~ בה~''ה י"א)

 הו~
 חייב שאינו בדבר

 מילתא בגילוי וא"כ כ"ח~, (ס"ק בסמ"ע וע"ש דבר, לכל כמתנההוי
 מודעא, ביטול מהני מה וא''כ ~ודעא, מסירת כלל וא"צ סגיבעלמא
 כיון יע''ש, קפ"ח) (סי~ן צהלון מהר''י בתשובת ~''כוכמבואר
 בטלת עצמו והשאר ס~י מילתא ב~ילוי רק כלל ~ודעא ~ל~ורשא''צ

~~~~
 כלל בו~ש צריך דין דלית יראה שפיר מעיין כד

 ממקור דהא חדא, דעת, גילוי מחמת וכ"'ש מודעאמסירת מחמ~
 שלו מ~רין עיקר הרשב'"א, שמ~לק למתנה מכר דבין זהחילוק
 (דף הבתים חזקת פרק דב''ב~סו~יא

 שה~תקנו שם ~'ב) ~
 וכיון בעלממא, מילתא ~ילוי ודמתנתא דגיטא אי דקאמרבסמוך,
 הראשוסים הפוסקים ~םכיממו וכבר למתנה, גיטין מדמהדבש''ס
 (סימן בא''ע כמבוארואחרונים

 קל''~
 סע""ב~

 תקנה יש דבגיטין
 וכו" פוסל והריני וכו' מבטל אני וכן כשכותב המודעות ~ללבטל
 דלא הרמב'"ם בשם כתב ~'ב) (סימן רמ''א (ובתשובתדמהני,
 תשובה ובאותו וצ"ע, כן אינו הרמב"ם דעת ובאמת ביטול,מהני
 רמ""א עליו חתסלא

 ~י"ש~
 דמהני שכן כל גיטין ~נין אהני ואם ~,

 מבואר וכן ממוןת~נין
 י' (בפרק ההמ"מ בדברי ~די~

 המכר עידי עליו ה~ידו ~ וז"ל חי''ת) דין שם הרמב"ם ~מ''שמכירה מה~
 ההמ''מ שם וכתב בטילה, המודעא הרי המודעא,שבטל

 פשוט זה ~
 עלי משקלי האומר סו''פ בערוכין מבוארהוא

 ~ד~
 כ''א

 בב"ב בתוס'(וע""ש ע"ב~
 ד~

 אבטולא מודעא לה בטל דכי ~ ע""א) מ'"ז
 משממע וכן עכ"'ל~ ז'"ל ה~מפרשים כל וכ''כ בממכר, וכ''ש בגט אפילולה

 מטה פרח ובתשובת ~"ז) (סימן ח''מ חלק נועם דרכיבתשובת
 רמ''א דמ''ש צ"ל וא''כ י~''ש, באריכות ס''ד) סימן (ח"באהרן
 מודעא היינו מודעא, בי~ול מהני לא דבמתנה ר"ה) (סי~ןבח"מ

 מודו דכ''ע בגי~ין ש~ב~ל כדרך מודעא מב~ל אם אבלכפשו~ו,~
דמהנית

~~
 עד דמודעא ומוד~א מודעא שמב~ל אומר אם דסגיוי'"א ~ וז''ל בהג"ה שם רמ"א כתב גיטין ~נין בא''ע דהא ~שיבני

סו~
 לא דבמתנה ר"ה) (סימן בח"מ פסק ואפ'"ה מודעא, כל
 לא הא משום אי לדנא, כאוכלא להדדי דמיא דלא הרימהני,
 דוקא היינו מהני דלא כתב לא ר"ה) (סימן בח''מ דהאאיריא,

 היכא ~מיירי בגי~ין ~שא''כ ~ המפור~ם) (היינו באונםיה ידעינןא~
 בתשובת ג''כ מבואר זה וחילוק באונסיהת ידעינןדלא

 מהרי"~
 צהלון

 הפוסקים לכל בגי~ין" ''המועיל לשון ברם יע"שת קפ"ח)(סימן
 דמהניודאי

 א~
 שיי~י, שיטה בחדא בש"ס כאשר מתנה לענין

 (סימן ~"א מ~ראני מהר"י בת~ובת שפסק מה לפיובפרטות
 במתנהת אפילו מהני כפשו~ו מודעא דבי~ול כרמ''א דלאל"א)

~~~
 היכא היינו מהני, דלא בח"מ רמ''א לפמ"ש אף דין כל מן

 משא"כ רמ"א, לשון וכמשמעות אונסיה ל~ל ומפורסםדידעינן
 ש~חלק החילוק לפי ובפר~ות ברור, אונס שום כלל ידעינן דלאבנ"ד

ת  ~~~~~ית ~~ו~~יי~~



~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~  אלא ביטול, כאן דמהני פשיטא י~ש מודעא בדיני שבעהבנחלת

 דש"ס מסוגיא כך כל מוכרחים דבריו שאיןלפי
 ופוסקי~

 ראשונים
 נראה דין כל מן ובר בדבריות ~אריך רציתילא

 דאי~
 דין כאן

 שידע לפי היינו כך, כל לשלס עצ~ו את שהתחייב שמה כלל,מתנה
 שהרי אחרת, ועוד זאת הח~בוןת ע"פ ויותר יותר עכ"פ~ונתחייב
 שנע~ה ~צ"ל הרב בפני שנעשה הראשון קישור מתוך וניכרנראה
 י' ~בפרק ברמב"ם כמבואר כמכר דהוי דין פסק או פשרדרך

מה~
 דין מכירה

 ג'~

 בתשובת ויעויין םעת'ג~, ר"ה ~סימן ו~ח''מ
 שמבואר לפ''מ ובפרטות ג~ד), םימן (ח"א אהרן מ~הפרח

 וגם ז~, ~נין כמכר הוי אחריות בה שיש דבמתנה רמ''ב)(סימן בטוח"~
 בכל עליו שקיבל כתב, אלו קישוריסבשטר

 תוק~
 לשלם וחומרות

ה~ו~
 ~"כ כמו

 ותו המוד~א, לבטל דמהני פשיטא כתב~~ ~חילו~
 הט~ם, הפוסקים כתבו סגי בעלמא דעתא ב~ילוי דבמתנההא
 ~ו יש כאן והרי מוד~א, ולמסור ליתן לו מה אונס שהוא לאדאם
 כתב וכה''ג בידו, השותפות הממון שתופס ה~שבון בעיכובהנאה
 ~ראני מהר'"י בתשובת~דיא

 (ח~

 היכא אבל ~ וז"ל ל""א) סימן א"
 גם אף יע""ש, מוד~א לענין כמכר הוי וכו' פורתא הנאהדאיכא
 מודעא, מםירת ~הני דלא פשיטא וק"ח בשבועה הדברשנעשה
כמ"ש

 בתשוב~
 ובתשובת ס''ד) סימן וח"ב ח"א, י"ז (סימן פ~א

 שםת שבעה ובנחלת ל"א) (סימן הגרשוניעבודת

~~~
 ו~רם ששבועה ה~וען שטען

 שנכת~
 שבו~הת הוי לא בכתב

 (סימן בת"ה כדאיתא שיםמוך מה על לו יש לכאורההנה
 והובא ע"ש, י"ח) ס"ק ע"ג (סימן בח"מ בסמ"ע והובאשכ"ו)
 כ"ח~, ס''ק רל"ב ~סימן בי"דבש"כ

 וכה"~
 הב"ח בתשובות כתב

 וש~ועה נדר עליו קיבל דלא כיון ודאי נראה ~יהו ~ וז"ל כ"ג)(סימן
 שטרות תיקון הוא דכן מעצמו כתבו שהםופר אלא בפירוש,והחרם
 ולא ממפי וחרם שבועה שום הוצאתי לא למימר ר~ובן ~ציכולם,
 יע"ש~ י"ח) (סי' עשק באר בתש' וכ"כ עכ"ל, שבועה שום עליקבלתי
 ס"ק ע""ג (בסימן שם ע~מו הסמ''ע דהא אינו, זה דגם~~~~~~

 תשובה) (שעשה כתב באם מםיים,י''ח)
 ~שנשבע~

 בפועל
 וע"ש נשבע, שלא לומר להתנצל מצי לאממש

 בכ"~
 ב"י בה~הות

 רמ"א משמעות וכן בזה, דעות הרבה שהביא י"ב) אות ע"ג(סימן
ת בהג'"ה י"ח) סעיף רי"ז (םי~ןבח"מ ~  

~ ~ ~  י~~
 נשבע הריני כמו עצמו, לשון הכתב בתוך דכתב דהיכא

 ודאי אלו, בקישורים ~מוזכר ~ניכס אני מקבל אווכו',~
 נשאל בתשובתי הארכתי וכן דמיא, מפיו כמוציא שבועהדהוי
דוד

 ח~

 עיין דממי, כדיבור שבועה אצל דכ~יבה ~ ח) (םימן י'"ד
בש"ם

 פרק ריש ובגיטין אומר, כותב מאי ע"ב) ק"ב (דף דכתובו~

~זור~
 ~ע"ז

 ע"א~
 ועיין ק~''ד) (סימן חו''י בתשובת ג''כ וכמ''ש

 ע''י ~נעשה הראשון קישור ובפרטות קנ''ו), (םימן ש"יבתשובת

הר~
 גברא מאן וחזי לפניו, שנעשה מה כל עליו שקיבל ~ שכתב בע~מו

 בכתב אלא שבועה הוי דלא הב"ח כתשובת ודלא עליו, מסהידרבא

ת ~

~ ~  ~ ~  

 ו~ו~י ~~~נות
~~~ 

 ~תתמ ~~י'
ת י"~ ~~י~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ו~ייו 

 ~~ו~~~~~י
 ~~ית

 ~~תת~~ ~תת~
 ~~ני~ו~ת

 י~~~ת ~~י~~ ~~ו~ ~ו~ ~~~"~~ ~י~~ ~יו~~~ ~ו~ ~~~~~

 ~~תתי~~~~
 ~ו~ ~~ ~~~~

 ~ת ~י~ו

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

 ש~ב עצמו הרב יד בכתב ולא סופריד
 שקי~

 בודאי הכל, עליו
 ידות מתחת מתוקן שאינו דבר יצאלא

~~~
 ספק אלא יהא דלא דין, כל ממן

 להחמירת דראוי שבוע~
 מהריב'"ל ובתשובת תקצ"א), (~ימן בת' הרשב''א כתבוכה"ג

 ודברי ע''א), מ"ט (דף יהודה ובשארית ח"א), ~"ה~מ"ו(סימן
ריבות

 (סימ~
 םפק דכל ק"ה) (סימן ז'"ל ששון ומהר'"א ע"~),

 בכ"ג ועיין ~חמירתשבועה
 סעיף העור בהגהות ק"מ (סי~ן לחו''~

 בזה בכיו~א הארכתי וכבר האחרונים, הרבה דעת שכןט"ז~י"ז)
 דעת שם שהעלתי אף ~ת ~) (סימן חאה"ע דוד נשאל~תשובתי
 מיד ממון להוציא ב"ד ביד כח אין ממון ~נין דמ"מ פוםקיםגדולי
 ודאי דהוי ש~נינו בנדון אחרים טעמים ~הצטרפות מ"ממוחזק,
 להחמיר~ שראוי פשוטשבו~,

 ובלא~
 דיניס בתי לכל הראוי מן

 את יבקש ואלקים המכשול, ו~םיר הכושל ~חזיק~בישראל
כאשר ~נרד~

 ירדו~
 הלכהת של אמות ד' בתוך המתלקט כתל בהרים הקורא

 מחשבון אש תצא ~לא חשבון, עד ובואו דיני לי דונו בקאמרוביחוד
 תעלה דלא עד המוגמר על ונברך לן הב והבא, מדוד מדהבאעד

 תיגרא ו~אי ומקלחת, נכפפת אשר המחלוקת ואש עשןתמרתו
 שהקריב באודני קלא דליפול רעוא ויהא דמיא, לבידקאדמיא
 ~קקו ולבסוף חכמים שקב~ו במועד עיר אותו דייני ~לפנימשפטן

 מנהיגי קרקפתא ועל רצו~, קנה ולא בינה קנה משענתבמשענתם
 אפילו חוצה יעמוד ולא לדין, לירד ראשו כאגמון לכוף מונח עיראותו
 עוד יאמר ולא תאחר, בבל לעבור הוא זמנו ושעתא שעתא ו~לצבחר,
 יבחר~ ובטוב כשחר, אורו יעלה והשומע מחר, ואתן ושובלך
 דהאי ת~וז כ'תד טוב, כי בו שנכפל יום ומשפט בצדקה המדברפי
 אלשתא

 ת~~~~
 לפ"קת ועלית וקמת עולס גבול

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

 בדברי רבה, מותבא מבית נשאלתי אשר סופריס מדברי~~~~ת
 יצא ללהב הבערה וקול בעיר הברה קול נפל אשרריבות

 שבש~ר מודעא, המסירת בדבר ושמעון ראובן שבין הריבע"ד
 שמבטלין כדרך וכו' כתחז''ל המודעות כל בביטול ~ נכתב היהקישור
 בת בשער היושביס ולרביס ליחיד תשובה הארכתי וכברבגיטין,
 כאשררבים

 ~~ל בהלכה ~נוחים ~~דק דיני ו~בית ~א.י יצ~
 ל~ור ב~~י ואמרתיוכרביבים,

 בחכממ~
 ~הני אי הדיןת במקור

 בבירורי הדבר וברור שפשוט בידינו ועלתה כזה, קי~ור נגדהודאה
 בגיטין, שמבטלין כדרך כתבו שאם חכמים, שמנו המדות ומיצוימדות
 ולא נועם דרכי ודרכי' סו~, לדבר אין דאל"כ בטלין, ה~ודעותכל

 ~ז מו~יאין נמצא בגיטין, ריעותא דאתיליד לידה חבלי~ובלים
 הדבר ונשתקע הוא בורכא האי ודאי ואחרונים, ראשונים גיטיןעל
 קלא נפל ובאמת בתקנתןת חכמיס הועילו מאי דא"כ נאמר,ולא

 מתנבאים כולם שבי~ראל מומחה ודייני קשישאי רבני שכלבאודני'

 ~~נינו~י
 ~ו~ ~נ~~~

 ~~ו~ ~ו~ ~~~תת~~ ~י~~ ~~~~~מ
 ~תתמ~ת ~~י~מ

~~~~
 מ~י~~ ~ו~ ~~ ~~~~ ~~~י

 ~'~ת
 ~~תת~ ~~י~ ~~ ~~~ו~ו~ ~~י~ ~יי~



~ ~ ~

~

~  

~  

~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~

~  

~  בו שמודדין אחד וחבל אחדבסגנון 
 תחומי~

 י~ה, מדידה דרבנן
 "כדרך המודעא בביטול כתב אם המוד~ות כלשבטלין

 נדנוד כאן שאין ידבר ולב שבלב עקתימיות כל נתפשטו אזבגיטין'', ש~בטלי~
 הוא, דיינא לאו דינא האי כי דאין דלא דיינא וכל ממודעא, ממסירת~שש
 הוא המודעאכי

 כ~ר~
 וטעמים וראיות צדדים שאר ממ~ד הנשבר,

 מודעא כאן אין זה שבנדון ב~שובה שםשהארכנו
 כללת~

 ~ודעא ותכאן
 למו דת באש שטמון מה דמרתח הוא ואורייתא לאורייתארבה
 באי ~ל היא עדות בשושן, ניתןוהדת

 ~ו~
 אתי דאילו לי, ותיתי התחתונה, על ידו והמשנה שבישראלדינים בתי כל ~סכמות שכן

 מח~די ב~לל אינו כן והעושה כזו, למודעא להו מקרענאלקדמנא
 דאינ~ית שטרי דמקרעיחקלא

 שיצא צדק ב"ד על ~תק שמדבריס ב~ני ותרגז שמעתי~~~~~~

פס~
 ב''ד אינן ב''ד ואותן המודעא, ~יים מאתם דין

קבו~
 רק בעיר,

 מתחי~
 ובזבל"א בזבל"א שניהם מדעת נבררו

ושניהם
 בוררי~

 להיות שנים ~וד הוסיפו ו~תת'כ א~דת עוד ~ם
 ואחד שנים סגדשנים

 להכרי~
 נגממר ולא אחת באסיפה והיו ביניהם,

 ממשפט לבקר ודינו ~ דינו קש ואמרו שהחמיצו עד ביניהם,הדין
 שינת נדדו ובלילה תנחם, ישרים תומת תומו לפי ~סיח שללבקרו
 ואיכות במהות דקמן מה חזו בקרבם, ~ם ויך המבורריםשני

 בו, תלויין ומרה שכבוד במ~ום אכווין אחומש השתאהחומש
(ו~ורה)

 ע~ ~ומורא~
 באחרונה, ~~רה תהיה שלא ראשס על

 ע~לכ~
 סליק, רעיונם על

 לס~
 ודין בפועל כן ועשו עצמ~, את

 שיבררו זמן לו ~רחיב תפקיד~ו ~קש היה שהתובע ועיקורגרמא
 וחמישיותיו עוד, לו תמוצע אינו ושהחומש ~שנית, בוררים שנילו

ח~ישיות
 הרב~

 התראה ששלחו בכתובים הוא וכן דליבא, ואובנייתא דעינאשוריינא לפי בו תלוי אשמה שאין חו~ש לו להיות כתיב
מצד הנבררי~ שני עם פ~ק ועשו הש~יח לא זה ובכל לה~ומש, בכתבזו

 הנתב~
 התובע, מצד הנבררים ~ורצון דעת בלי דבעי ~ה וכתבו
 התובעו~כשיו

 צוע~
 דינ~ת לי דונו ואומר לדין

 באודניא קרי~ ונתתי י~ינית אזן לנטות ~קום נתתי לא~~~~ת
 אחר ~רהר אין כי ח"ו, דינא דבי בזילותא ~מועשלא

 ישראל ו~ארית כזה יעשה לא אשר מע~ה לעשות בישראל ב"דשום
 לא ~ועין ולב''ד דייקי, לא דינא בי בתר דינא ובי עולה, יעשולא

 דגברא ואקרקפתא~יישינן
 תונ~

 שלא שפתיים לזות מהם ~סיר
 בתוד''ה דאיתא מה ללון מקום ~~יות ולא סוטה, כב''ד~שוותם
 דשבת בפ''ק איכאאי

 (ד~
 בעיני, ופשוט ברור כן על ~ת ע''א) י'

 הדיינים ובעטיפת בב~דים אילן קלא לקלא, דאפקא הואשאויבים
 ~ך שבין ~תוב~ת ~ל לאיים ~די לדו~~מא כן ~שו ~בת'דאו

 ביניהםת השלום ויתווך יתפשרו בטוב אחי וניחאהוא ~~ ובי~

~~~~
 וכי בי~ראל, ח''ו כזאת ונעשתה הדבר נכון אמתאס
 בברא כתבו אמרתי אהדדי, רבנן מחנפי ~לי~רו דלאהיכי

 וכושל כושל, לימין לעמוד הימין ~ושוק ~ליון שוק בשוקאוחתמו
 עובדא ומבדרינן דכדי, מילי מהדורי הידור בו שיש בקימהיקימון
 ו~~ע הנתבע מצד ~ם א' כח כי ומבוטל בטל הוא ההואשהפסק

ת ~

 ~''~~ ~~~~ ~~~~~י~
 ו~~~~י

 ~ות~~~~יו ו~~י~ ו~~~ ו~~ו~ ~~ ~י~ ~~~

ת ~

~ ~ ~  
 ~~ו~

 ~~~ו~ת ~~~ ~~י ~~מ~ו
 ~"~ ~ת'~

'~~ 
~ת ~"~~

 ~~ו~~~ ~~~ ~ו~יו ~~~י~ ~ו~~יו ~~י~~ ~~יי~י~ ~ ו~'~

 שאנחנו הגם הדין~ את ~ותר ראיה שמביא זמן וכל כתיב, א~יכםבין
 דרבנן בת~ו~ין נגדינו ירוט הדרך כי השדה פני כעל ממשנטושיס
 ביתוממכותלי

 המדר~
 לחם שמ~, ~לא לחם לא בידינו ואין פתאום,

 ולחם תורהשל
 הפני~

 דברים עליו ~עונין עוני ול~ם סמסבירות,
 לך שאין ~מונות בדיני ובפרטותהרבה,

 מקצו~
 ~הם יותר בתורה

 הנצרך ספר שום עתה ל~ת ואין שחיה, בחד עוק~ין ליה דאיתהיכי
 אפ~רת אי חלק להוציא מ''מ הש"ע, אם כי זהלנדון

~~~
 הנבררים, שני בלא הדין ~לפסוק לבם מלאו איך ראשונה, י~א
 ה' ~דף דסנהדרין בש"ס לפנינו וערוך פשוטהלא

 מהא דין, דיניהם שדנו שנים שמואל דאמר הא ~ל ~ש''סדמקשה ע"ב~
 כשנים ליהוי ~וא~אי יוד~, איני אומר ואחד זכאי א~ומריםדשנים
שדנו,

 ו~תר~
 פסק וכן יתיבא~ דתלתא דאד~תא הכא שאני הש''ס

 י''ג ~ימן ~חו''מ הטהורבשלחן
 ז'~ סעי~

 עשרה ~ם בררו אס
 לדעה יסכימו לא ושאם בפשרה,~ בין בדין בין להם שידונואנשים
 או דעתות ~וממר ואיסו ~מהם א' ונס~לק הרובת א~ר יל~ואחת
 כלום אינו אחת לדעה כולם הט' הסכימו אפילו יודע אינישאו~ר
 (בסימן ושנית שוב עוד וכ"כע~'ל,

 שלשה ~ וז"ל ד') סעיף י''~
 נבררו אם וה''ה ~ בהג''ה רמ''א שםוכתב הדין' ל~מור יכולים השנים אין ע~מו מהם א' ~וסלק לדיןשישבו

 מתחי~
 משלשה יותר

 והוא והר~''א, הב"י פסק ~דיא הרי ע~''לת וכו' אחדונסתלק
 סי~ן ד~נהדרין ~בפ''ק אשיר''ימה~הות

 ה'~
 דכל בתשובה, ורשב"א

 אינם א' דיין אפילושנסתלק
 יכולי~

 י~או ואולי מבלעדות הדין ~לגמור
 במה הב"ח בספר שמצאתי מה שבידיהםבס~יכת'

 שהשי~
 הב~י על

 ~אות דסנהדרין ב~"ק הגהות ד~דברי שכתב~ י'"ב)(בסי~ן
 רשאי, אינו להסתלק רוצה מהם ואחד לדין שישבו ד~לשהנראה ה'~

 נוטה הדין ~יכן שיודע קודםאלא
 ע~''~

 ותימא, הב''ח עליו וכתב
 היכן שיודע קודם עצמו סלק ''אס אלא שם, ההגהות כתבו לאש~רי
 דיינין", יוסיפו אלא הדין ~לגמור יכולין השנים אין נוטה,הדין
 תוכן עכ"ל בב', לגומרה מותר נוטה הדין ~יכן יודע אםאבל

דבריו
 בס~י~

 וק~ירת

~~
 הב"ח של זו הש~ה עיקר כי סמיכה, זו מה סמכו, זה בדבר
 ~יכן שיוד~ בכך דמה חדא, אנפי, ~מכ~ה נ"ל לא הב''יעל
 הדין, ל~~ור ונותן שנושא קודס שמסתלק כיון ~"מ נוטה,הדין
 ובשת"ס יתיבא, דת~א אד~א דמעיקרא כיון בב' הדין ~~מראיך
 ב~מר עוסקים אפי' ואדרבא זה, חילוק הוזכר לא הפוסקיםוכל

 דשבת בפ''קאמרינן הדי~
 (ד~

 לכתחילה הדין, בגמר לדין "ולא ע''ב) ט'
 אחד ~ס~לק אם א''כ דינא'', וסתר טעמא חזי דילמא לא,אמאי
ימהם

 ~~ני~מ~
 טע~~א ~זי דאולי ממבלעדו הדין ל~ממור יכולין שאין ן

 מאשר"י ה~''ה קבע למה הב"י דברי לפי ותו דינאת סותרוהיה
ז~

 לג~ור יכו~לין אי כוונתו דעיקר כיון רודפו'' "חזק ~בי בפ''ק
 "דא' דין גבי בורר, זה בפרק זו הג"ה ~בעו הו''ל מבלעדו,דינו
 הב''י, כדעת זו הג''ה דכוונת פ~וט וודאי אלא יודע" איניאמר

שנסת~
 אסור דאח''כ נוטה, הדין ~יכן ~יודע קודם כדינו,

 רודפו, ~חזק מפני מסתלק שאינו אע"פלהסתלק,
 מ"~

 מסת~
 האישת ממפני דבריך תכניס לא אוהאיש, מפני ת~ורו לא שפיר ביה וקרינן שיהיה, טעם או מוראמאיזה
~ת~,

 דא~
 היינו בשנים, הדין לגמור דיכולין שפסק הב''ח לדעת
כשנבררו

 מתחי~
 מוחים אינם שהבע"ד או ~ולם, מדעת

 ב"ד מיקרי לא דינם לקבלומסרבין
 חצו~

 בג' מתחילה שישבו כיון



~~  

~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~  

~

~  ~  

~ ~ ~  ב' לו ~ורר שזה ש~נינו בנדון ~א''כ נוטה, הדין ~יכןוידעו
 בוררוזה

~ 
 ב~~ס ו~מרינן ב',

 ''שמתו~ ~א~ כ''~ ~ד~
 כך

 ומבקש ~ו~ק והתובע הנברריס ב' נס~לקו ~~"כ אם ~~מיתו'',~דין יצ~

~ר~~~
 ~ לבר~ כדי זמן

 לאמי~ו הדין י~א איך ש~י~,
 ע~

 הב'
 מכו~ר והדבר מזה, יותר מכו~ר דבר לך אין ש~נ~דו, ~~ד~נברריס

 בזהת ומכיוצא מזה ירחק נפשו ושומר מהר, לריבת~א

ד~~
 ה~דו~ הגביו~ לפי דין, כל מן

 שעדיין החומש אמר שלפנינו,
הלכה

 ~יכ~ רופפ~
 ו~דיין דין, הלנת ו~ריך נוטה הדין

 ~כ בהכר~ת הכל ולא ~ניםצריך
 א~

 הדין לגתור א''א הב"ח לדברי
 המבורר~בלתי

 ישראל של ומנהגן התובעת של
 תו~

 מה היא,
 המנהגשנשתרבב

 בק~
 קנין שכשעושין פראג

~ 
 בז"ב הבוררים

 בורר ~מוד מחויב אחד שכל ב~טר, לכתובנוהגין
~  

 הדין לגמור
 אחד םילוק ~י לבטל יוכל זה זולת כו"כ, בקנס ~סתלק יוכלשלא

~דייניסת

~~~
 בוררים שני לו שיברר זמן לו ליתן שצריך מלבד א~רת, ו~וד
~נית,

 א~
 תערומות ע~ו לו שיש כיון החומש נגד ב~יאון שיוצא

 שנית, בכתב נאמר ומה ראשון בכתב נאמר מה ~דו~,תערומה
 ~שינה רא~וןב~תב

 הפם~
 הגב"תע לפי

 ובכת~
 הפסק שנמר שנית

 לצד מכרעת שהכרע בשכלו ישפוט ~דק והשופט שלו, הבורריםבלתי
 מבוררת טענה לו באין אפילו מזו, וגדולה שלות בוררים ע"'פהנתבע
 בב"י ~הובא ע"ט) (שורש מהרי"ק כ.ב שהרי החוממש, לבזבזי~ול

 הדיינים לפני ~א רוצה שאינו אלא סק"'ח~, י"ג םימןובסמ''ע
 הסמוכים ודיינים לו, מ~וצעים עוד שאינם בא~רו כבר,המבוררים

 (אלמתו) מפני ביניהם לדון רוציםאינם
 ~אלמותו~

 לבא הוא מחויב
 שאין באלם דוקא הרי עכ"לת ביניהם לדון הראשונים הבורריםלפני

י~ולי~
 דינ~ ~י ~בי~ו

 בו~יס בפני ~מוד מ~ויב א~רינ~,
~ראשונים

 א~
 ולכל לה דיינינן הכי כי לו, עוד ממו~עים שאינס

 ד~ברי,אלמי
 משא"~

 כמה זה ~דין צועק הוא ואדר~א ש~נינו, בנדון
 מבוררת בטענה לומר שיכול ודאי ושנית שוב לו ~רור ורוצהשנים
 יבררו קתתק מנהיגי או ושהבוררים עוד, לו ממוצע ה~ומששאין
 חומשלהם

 המ~וצ~
 (בסימן וערוך פשוט הדין הא וביחוד ~~ניהםת

כ"ד)
 ~םעי~

 א"
 בהג"תה~

 ה.~ובע שא~
 מבק~

 יפסקו שלא מב''ד
 עכשיו הדיןלו

 א~
 כשזיילי לא אם לתובע שומעין הוא, כשירצה

 עד לו ~מתין ישרה ר~ל רגליו צפרני מבין ש~ועק זה מכ""שנכםי,
 לו, דשו~עין ודאי שנית בורריסשיבררו

 כא~ ואי~
 דזיילי כלל חשש

 דינא דבי זילותא אם כי זה אין נכסי שזי~י קאמר ועכשיונכסי
וע~ב~

 דדיינאת

~~~
 בש~ע שפסק

 (םו~
 י'"ח) סימן

 ו'~ ~סעי~
 פוסקים שב""ד

 כמ"ש ההתראה) (אחר דין בעל ב~ני שלא ממונותבדיני
 הממוצ~ים הסבררים או קבוע בב""ד דוקא נמי היינו הסמ"ע,שס

 שניהם,~מדעת
 ע"~

 כחרס ההוא פסק נעשה ~א~)
 הנשב~

 שיבררו ~ד
 כנ"ל~ שניהם מדעת והמכריע בזבל''א א'כל

~~~~~
 שיוצא מה

 בש~
 שנכתב ענין באותו כענין,~ שואל של

 ממש הוא אם חי~ף~כתב, כמו תוקף לו שיהיהבשטר
 קדמוניות משנים הוא כן שס המנהג דבריהם ולפי הלכותיו,לכל

 ~כריע אבל שהוא, כל זיז ממנו ~וז דאין ודאי ה~יר, חבר ע"פמיוסד מנה~
הדבר

 ע'~
 הדין

 ~יו~
 תובע שבין בט~נות דממונא דררא שהוא

לנתב~
 רב דבי ואכסדרא רב דבי ספרי וגם

 אי~
 לברר אתנו פה

 הדמיון ש~ף כעיקר טעם ליתן ~יקר כל מאזנים בכף ~ש~יחוללבן

 ~משהוא
 ל~

 המה להם שיבררו החומש עם והדייניס הלכותיות
 ויד כהה יד לידי שיבוא ומתי מערין, ועיקר הדין מקור עליעמדו

כ~
 נוטה נוף יפה יפה, ב"ד

 מלא צנא יקר ו~י דעת ש~תי ~ר~
 ארא~ אזיספרי,

 כל את ~ודיע
 וממי~ ונוכ~~

 רווחא~ שמעתתא

 הדליקה מן ו~ציל ~מה, ולומדיה התורה ~בוד המדבר פיכ"ד
 מצויה וה~לה מ~לוקתואש

 וה~~
 ואיש הממקיים, לצד עובר הצד מן

 יבא מקומו~ל
 ב~ו~

 ומנאי~ ה' מאת וחיים

 ~י~~ ו~~~~~~ ~~~ ~"~ ~~ ~~ו~~ ~~~~~~~ ~~~~~ו~
 ~~~~ ~~ ~~ו~~י~''~

 ~~~ווי~ת

~~~~ 
 בא העברו שנתיים שזה ~מ~ון, אלמנת תובע ראובן
 לנדן ליתן שהבטיח זת"ל שמעון מבעלה מכתב היהובידו

 לנדן נודר היה והוא לו, ~עשה טובה פעולה איזה עבור הכלהבתו
 ועל ר"'~, מאות שני רק לו נתנה לא והאלמנה רת"ט, מאות ששבתו
 וכתבי" לסישואיה, השניה בתו זמן כ~יגיע לו ליתן השיבה לתוארבע
 לושהי'

 מבע~
 וע~ה דבורהת שתקיים האמינה כי לה~ החזיר ז"ל

 ר"ט מאות ד' לו לי.ן תפקידו ומבקש השניה בתו נשואי זמןה~יע
 שאין השיבה, הנ"ל ואלמנה לו, שהב~יחהנות~ים

~ 
 אפילו ידיעה

 ר"~, מאתיים מתנה דרך לו שניתן רק בע~, ~מהבטחתבמק~ת
 הוא דבר העלםוכי

 א~~
 זצתתל, לבעלה טובה פעולה שום שעשה

ואדרבא
 בע~

 דרכו וזה ומפורסם נודע כשמו עמו מ~יב היה ז"ל
 פעולה, שום שעשה כדבריו יהיה ולו לכל, מטיב שהיה הימיםכל
 שאינם וסלעים דינרין לו יותן כמה בב~ד ישומו היטב הבירוראחר

 ליתן בדברים הבטיחה שהיא שטען ומה משקלות זהב עשרהגבוהים
 מעולם שניה, לבתולו

 ל~
 לה אין וגם מפיה, כאלו דברים י~או

 תכבידי, כמה עד ההמה בכתבים דבר שום נזכר שהיה ידיעהשום
 כדין שלא בעקיפין ובא שבועה ~יה לגלגל התובע כוונת כלרק
 מי, ~ם הדין ורבינו מורינו אדונינו יורינו עתה וכנימום~ כדתושלא

 השואלתעכתתל

 ~ת~~~~
 בהל~ה המצוין ראשון ראשיס, לארבע יפרד זהד~ר

 ששמעון ראובן כדברי יהיה לו פירכא, דדינאמ~קרא
 לכופו יכולין אין הקנין ס"פ נ~ה שלא כיון מ'תמ ~~תן,הבטיח
 כבר אפילו ~ ה') סעיף קכ"ה (סימן בח''מ כדאיתא דבריו,ל~יים
נתן

 לשלי~
 סעיף ר''ד (ובסימן ~י''ש, וכו' לפלוני מנה הו~לך לו ואמר

ח"~

 (ובסי~ן ~אן, אין אמנה מחוסר משום אפילו מרובה דבמתנה
רמ'תג

 סעי~
 רמ'תט םימן וכת"ה ב',

 סעי~
 לומר ואין י~"'שת א")

 במתנה אפי~לו לחזור יכול שאין לצדקה כנודר דהוי שאני,דבענינינו
 וכממבוארממרובה

 ש~
 רס'"ח (סי~ן וביתתד בח"ממ

 סעי~
 לפי י~ב),

 דלא מאתיים לו שאין כ"כ לעני ע~מו מ~זיק אינו ראובןהנראה
 לומר ~מיניה כל ולאו רב להון מתרושש ויש דעבדין, וחמישיםעבדין

 לרמאין~ ~ובה ונחזיק ובא שעה, באותו ענישהיה
 ~ובה, פעולה שכרו בשכרו שבא שטוען מה סופרים,מדברי~~י~ת

 פ~ולה שעשה בירור לאחר מללו ברור שפתו בזהבודאי
 לשומו יש אחיזרא, ושדיא טיבותך שקלי' לומר ראויה שאינוטובה
 פעולתו~פי

 א~
 שהוא

 לת~ הב~י~
 הרבה, לו

 מ"~
 ~כרו ~לא לו אין

 (סימן בד"מכדאי~א
 ~ובש"~ רס"~~

 שם
 ס~י~

 וז'~ת ד'



~ ~ ~

~

~  

~  

~  

~ ~ ~

 ~~~מ
~~~~ ~ ~ 

~~ ~ 
~~~~

 דבר כנותן הוי לבתו, נדוניא ליתן שהבטי~ אף כולו, על
 מידו שקנו א~''פ קצוב,~~ינו

~~ 
 וקכ''ד~, וקכ""א, פ''ד, סי~ן (ח''ג מהרשד""ם בתשובתכדאיתא להר~ב''~~ נ~תעבד

 י""ב)י כלל א" (בחלק לב מהרי''ןותשובות
 וא~

 שם שהש''ך שראיתי
(בס''ק

 י''ב~
 שם, הש'"ך מסיק הא מ''מ כוותי' דלא בהא פסק

 כי לטרוף, יכול אין ממשעבדי אבל חירי, מבני להוציא דוקאהיינו
 ועייןי מה""ט, מיורשים להוציא שאין ה''ה וא"כ לי, קים לומר,יכולין

 אפ''ה ובשבועה, בקנין הדבר נעשה אם אפילו בג'ודש,ת~~~~~י
 סימן (סוף בח"מ כדאיתא ~~לם מחוייבים היורשיםאין

 ומת וכך כך לפלוני ליתן נדר או שנשבע מי וז''ל~ בהג"'הרנ''ב)
 המתי דברי לקיים מ~וה משום בזה ואין ~טורין, יורשיו נתן,ולא
 ליתן ליורשים ציוה ולא נתן שלא כיון הטע~, הסמ''ע שםוכתב
 מות אחר~ ליתן הב~יחה היא גם שהרי האו~ר, יא~ר ואםיע""שת
 הוא, כן כדבריו אם דאף חדא, אינו, זה הנ''ל, ראובן כטענותבעלה
 וכבר בעלה, הבטחת ~יים ~צריכה שסברה שטעתה מפניהיינו
 עשתה ואפילו פטורה, היא ~ם בע~, הבטחת בשבי~ל שפטורהבררנו
 סעיף ק""ה (בסימן כדאיתא ופטורה, בט~ות כקנין הוי ~ל~זה,קנין
 בדברים נקנית אינה מרובה דמתנה בר~סו כבר דהא ותו יע"שתה")

 כ~שתבעלמא

~~~
 כתב ממנו ליקח כדי להשטות כן שעשתה שי''ל אחרת, ועוד
 מזה יותר גרועה ט~נה לך אין דין, כל מן ובר ז''ל,בעלה

 מדנתן ואדרבא בעלמא, דיבורה על עצמו ויבטיח ז''ל בעלה כתבשיתן
 ז'~ח', סעיף י''ב (בסימן וכמבואר אחיל דאחולי אמרינןהכתב

 ז'~י בס"ק שס בסמ"ע רמ"אובסימן

~~
 האלמנה מיד להוציא ממש ראובן בטענות שאין נחתין, בהא כן
 בקשה, דרך יעשה רק ומבוטלים, בטלים דבריו כי יורשי'או
 כלי שאין כאומן כ"ד ודרישהי חקירה אחר פרישה עבידומדעתה
 אחת רגלי כי בידו,א~ומנתו

 ~ו~
 ע~פני וחונה מדרשי בית לתחום

 א"ומר באמרים הקוצרים אחר והלכתי לחרישה, שעומדהשדה
 לאמיתות אמת דין הדין לעו~ק ויורד מ~לגללגל~ולת

 טעס חשון בטו"ב ד' י~וםהיום
 ו~~~

 ~"קת

~~~ר ~~ ו~ו~~ ו~~~י~~ ~ר~~ ~~"~ ~ו~~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
 ~~"~ ו~~~~ ~~ו~ ~~~ווי~

 ~~~~~י~ת

 זצ"ל, מהריבר"ן יהודא בית ספרמהקדמת
ת ד~ויא תנ"ח שנת קאלוש, דק''קאב''ד ~ ~  

 מ~יו ששמעתי מה אזכיר ~וטעינה, פריקה במצות דברי ~~י~~ ~ ~ת
 פלא ~נין שבעתים, מזוקקהטהור

 והפ~
 לאמי~ה מ~יע

 הגרד''א ~רבינו ~דרש מה תורה,של
 נ'"ע~

 בק''ק נאה בפירקי"
 ברוחו החייס בין נודע כבר כאשר נ"ש, ק""ק ומפוארההמהוללה

 דו'ד בית בונה אשר ותאים היכלות הנפלאים הבנינים שניםפי
 ממםכת" ~לי ודוד תצא, מאתו ית''ש בעז'"ה חדשה .ורהמממש
 הוא הגדול החבור בספרו ושם יד ולו תלמודא,דכולא

 ~ו~~ ~~
 אשר

 ~ל~ים בתים שםבונה
~ 

 רוו~, ~ע~~י ~ית' טוב,
 רוו~~

 ~סימא
 אטעי~ך לכן מעולס, עין שזפוהו שלא דבר חריפים ענייניםשכיחא

 ~שר ענבים מן כגר~רא דעתך מיתבי בכותב'תו אשר טטימאכדי
 עד וי~~ום, ספיר סופר קסת ק~ת'ו דרך ד~ו~ה, לגתבוצר

 הא על נחמד ביאור מ''ו מאדוני ששמעתי מה ואולם, בריאיהיה עול~
 ב~סכת'דאיתא

 בב''~
 ~דף

 ל"~
 ע''א~

 ער''ב) (סימן ח"מ ובטור
~סעיף

 ב"~

 משיראהו עמו, ולטעון לפרוק יתחייב מאימתי ~ וז"ל פסק
 וכ~ה תפגע, כי ונאמר תראה כי נאמר שהרי פגיעה, כדיראיה
שיערו

 חכמי~
 רחוק היה אמה, ~לישי וב" א~ות רס''ו ביניהם שיהיה
 ~""כי לו, זקוק אינו מזה יותרממנו

~~~~
 הוא, כן חכמים ~יעורי וכל תדע לא מע~לותיה נ~ו הגם

 ממ'"מ ~ו', לו עלתה לא קורטב ~סר טובל, סאה~בארבעים
 וראוי ממפולממים, טעמים בלתי ריק דבר אין כי ~לי, שמיאקמי

 כיון יורד למה לשבח, טעם ולי~ן רוכלין קופת לקופה אוזןלעשות
 וכי שלישי, ושני אמה מרס'"ו יותר ולא פחות לא זו בחשבוןמכוון
 רס'"ו רחוק הוא אם זו מצוה לקייס שלא ~יעורין, ה~ורהנ~נה

 וביאורי עיון וצריךאמות,

~~~~
 בהקדם ליישב נר"ו ~גאון אמ''ו

~ 
 סנגורי' טעם שאמר

 יומא במסכת הש''סלדברי
 (ע~

 בראשונה ~ וז''ל ע''א) כ''ב
 בכבש ועולין רצין מרובין שהיו ובזמן תורם, לתרום שרוצה מיכל
 א~ות בד' הש"ס~ מפרש זכה, אמות בד' חבירו את הקודםכל

 מר~ש אמות בד" מכוון למה וצ"ע ע''כת המזבח, ראש שלעליונות
 בח''מ דקי"ל הט~ם, ת''ו ואמר יותרי ולא ~חות לאהמזבח,

 לד' שבא מציאה ~ום, בכל לו קונות אדם של אמות ד'רס"'ח) (סימ~
 ראשון שהוא דמי נאמר, אנו כאן אף א"'כ ב~, זכה אדם שלאמות
 בד' ראשון שהוא מי ~ל ולכן בה, זכה המצוה קיום של א~ותבד'
 וקנה לו, קונות אדס של ד''א כי בהרמה זכה המזבח לראשא~ות
 נמצא הרמהי במצותוזכה

 נקו~
 זוכה דאדם אמות דד' בידך דא כלל

 מהנ"ל, תמצית זאת במ~וה, זוכה דמצוה בד''א הקדום וכלבמ~וה,
 לשבטים, נתחלקה לא כי בה, שוה אדם כל יד היה ~רהכי

 שלות אמות בד' שה~יע במה אדםזכה ולכ~

~~~~
 אמר וז''ל~ ע"א) מ"ד (עלה בכורות במסכת תנינן תמן
 את ויפרוש שנאמר היה אמות עשר ע"ה רבינו משהרב,
 אורך אמות עשר וכתיב פרשו רבינו משה ~רשו מי ~וגו',האוה~ל
 מום, בעל רבינו למשה עשיתו א"כ לרב, שימי רב א"'להקרש,
 א''ל מום, בעל הוא הרי מאיבריו קטן או מאבריו ~דול ~ופודתנן,
 קס'"ד אמות, עשר פרש"י~ עכ"'ל, אמר, קודש~ של באמהשיממי
 גופו אין אדם כל דהא מזרועיו, גדול דגופו מום, ב~ל שלו~באמה
 שלשאלא

 אמו~
 ~שה של באמתו נמדד לא הקרשיס אורך בא~תוי
 באורךת ~''ש כו' קודש באמתרק

~~~~
 לא באמתו אמות שלש הוא אדם מידות בידך, דא כללא
 ~איבריות ~דול גופו מום בעל הוא זאת זולת יותר, ולאפחות

 ב"ב במס'והנה
 (ע~

 ע""ה

 ע''א~
 ואולך יהודא ור' ר"מ פלי~י

 קוממיות,אתכם
 ר"~

 כנגד אמה ק' אומר ור"'י אמות מאתים אומר
 ב' שיש נמ~א וכתליו,היכל

 דיעו~
 אורך גודל לעתיד יהיה כמה

 בסוף הוא וכן ~''כ, אמה, מאות שני וח''א אמה מאה ח"אהאדם
 נמצא ע''שת רב~אפסיקתא

 א~
 קו~ית להקשות דיש נאמר, אנו כאן

 כי מומין, ב~לי כולם יהיו ~תיד א''כ ~ה, גבי שהקשההש''ס
 האד~ ש~וף הוא~ללא

 הוא
 צרי~

 וא""כ באמתו, אמות ג" להיות
 ש~יישב כ~ו צ''ל אע''כ מומין, בעלי והוי מאבריהן גדול גו~והוי

~י
 ~~ו~~~ ~~י~~ ~י~~~ ~י~ ~~

ת ~ ~  



~~  

~  

~  

~~~ת
~~~~ ~~~~ 

~ ~~ 
~~ ~ ~ ~ ~

 ח"י דידהו באמה אמות ג' רק המה יהיו לא דלעתיד הנ"ל,הש"ס
 כ~ו ואורכן ~ובהן יהיה שלהן אמו~ ה~ אמסם ~~ם,טפחים
 דיד~ו אמות ג' יהיה דלעתיד נמצא א~הי ר' או ק' אצלנוש~כ~יו

 אמה ל~יד, אחת אמה יהיה כממה וח~וב, צא נמצא שלנו, אמותר'
 ר' או ק" מן השליש הואדידהו

 א~
 שלמ''ד ליה' כדאית מ"ד וכל

 אמות ק" האדם קומתשלעתיד
 ~יהיה~

 אמה מ~תה א~מור אמות, ג'
 ג' יהיה אמות, ר" ולמ"ד ושליש, אמות ל"ג היאא~ת

 שלהס אמו~
 דכל ונוד~ שלישים, ושני א~ות ס''ו אחת א~המכוון

 באמה הא~ו~
 לעתיד וא"כ ה~''ס,~ ~ל יגידון יעידון זה על כאשר ליה יהבינןדידיה
 ~ל דקו~הל~"ד

 אד~
 רס"ו מכוון אמות ד' יהיה א~ות ר" י~יה

 עולים אמה ~לי~י ו~ני ס"ו ~עמים ד' כי שלישיס, ושניאמות
 אמות ד" יהיה קו~תן לפי דלעתיד אמה, שלישי ושסי אמותרס''ו

 מכוון~ שלנו אמות שלישי ~ני אמות רם"ושלהן

~~ת~
 הח~א קודם שהיה כמו יהיה לעתיד ח"ב, מח"ה פ"ג ב~מ
 ת~לות כיאדם,

 הכל שיהיה כמו הכל היה ע~ס בריאו~
 היה אדם החטא רקל~יד,

 ה~~
 וכתבתי באריכות, ע"ש בנזקין

בספי~
 בתורה שנאמרו שעורין ותחילת אדם חטא קודם נמצא וקצירת

 לפ''ז א"כ שלנו, אמה שלישי ושני אמות רם"ו דאדם ד"א ג"כהי"
 נתנה ולכן לעתיד, שיהיה כמו היה התורה נתינת דבתחילתיוצדק,
 שהוא שלישים ושני א~ות רס''ו ממנו רחוק הוא אס השי~ורהתורה
 קונות אדס של ד''א כי ול~עון לפרוק חייב דמצוה אמות ד"בתוך
 זכו אממותיו וד' בגופיהת ממ~וה די.עביד ל~דם ליה ניחאלאד~י~
 הוא כי מחויב, אינו ויותר זו,במצוה

 חו~
 זכה ולא אמותיו לד'

 שם ממםתתר אשר דוד מצודת במצודתו שעלה מה זהו מעולםתבה
 ב~ה''י, כדלקמן יוכיח א"י מידות לזה ו~ופת ומשפט, חקשס
 דברי נר"ו ה~און אמ"ו מיישב היה הנ''ל הדברים פי עלכי

הפסיקתאת

~~~~~ת~
 ירושלים להיות עתיד לוי, א"ר ~ וז"ל א") (דף רבתא
 בשבת באים והאיך כולו, הע~לם ככל וא"יכא"י,

 לירושליס ו~ביאין אותם וטוענין באים העבים אלא העולם,מםוף
 הפסיקתא מקשה למה צ"ע, והסה עכ"ל~ בבוקר, שסומתפללים

 קשה ג"כ ודאי הא בשבת, יבא האיך העולם ככל דא''י דעתלפי
 להלוך א~שראיך

 ~הל~
 אחד, ביום כזה רב

 אצ~
 יפלא לא ודאי

האי~
 אפשר

 מהל~ ~לו~
 דהא די"ל ~שוס אחד, ביום כזה רב

 היום יהיהלעתיד
 ש~"~

 כדאיתא עכ~יות ~ל כיום יותר, פעמים
 פסחיסבמסכת

 ס''~ (ד~
 דבורה בשיר~ ו~ס ע"ש, בפרש"י ע"א)

 שהוא מצד היא הקושיא רק ~ יב''עבתרגום
 חו~

 לבא וא''א לתחום
 א"י דקמן, מה ~זי הא דכ"עת אליבא מקשה לא למה א''כבשבתת~

 שבא"י האתרון נמצא עו~לם, באמצע וב''ה ~ פרסה ת' על פרסהת'
 הא ב~בת, לבא אפשר והאיך פרסאות, מאות שני רחוקהוא

 הוא,לתחום חו~
 וא"~

 אליבא ~צומה קושיא
 דכ''~

 מקשה לא ולממה
 דכ"ע~ ~ליבא לדעתעצמו

~~~
 בטא"ח הרמ"א ה~הת דברי בהקדם ליישב נר''ו ~"ו הגאון
 ת"ד(סימן

 ס~י~
 דתחום להר~ב''ם, תשובות והיא א')

 ~~ו~~י~ ~~~~ו~ ~~ו~ ומ~~~
'~~ 

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

 ~~~ו~~י~ת
 ~'"~~ ~~~~ ו~~~~י~

 ~~~~י~ת י~י~ ~~~ ~~~י
~~~~ 

 ~~ ~ו~ ~~~ו~~
 ~ת ~~~יו

 ו~~~ת ו~~~~י~ ~~ו~

 ~י~~ ~יי~~~
 ~~ת

~ ~ ~  

 שהוא ממיל י"ב לדידן הוא תורה שלשבת
~ 

 נמצא ע"ש, פרסאות
 דאורייתא שבת ת~ום הוי אמה שלוש רק אינו דקו~תינולדידן
 אלפים כדמצינו אדם קומת ~לפי שבת דתחום דנודע פרםאות,ג"

 לעתיד וחשוב צא וא''כ אדם, של שבת ת~ום בינוניתפסיעות
 מאות שני שלהס דאורייתא שבת תחום יהיה אמה ר" קומתןשיהיה

 ~בת תחום אמות ר' שקו~תו מי פרםה, מגיע אמה לכל כיפרסאות,
 ושני פעמים ס''ו קומתיהן יהיה לעתיד כי פרםאו~, ר' הואשלו

 מאתנו, שלישים שני ועוד אמה קצ"ח שהוא עכשיו כשלשלישים
 נמצא אמות, שני ה~ה שלישים השני אמות, ג' הוא קומתינוכי

 ס"ו ג''כ שלו שב.ת~ום
 דאורייתא ת~ום שלי~י ושני ~עמי~

 ס"ו נמצא האדםת ~ודל לפי הכל כישלנו
 ~ פעממי~

 ~רסאות
 מתחום שלישים ושני ~רסאותת קצ''חעולים

 שני הוא שלנו שב~
 שלנו שבת תחוס לעתיד יהיה שהוא פרסאותת ר' ביחדפרסאות,

 ~טא קודם הקב"ה במחשבה תחלה ע~לה לכן פרםאות, מאותשני
 ~אות שני דאורייתא שבת ת~ום לעתיד שיהיה כמו שיהיהאדס

פרסאותת

~~~~
 לא"י ומדד קצב למה לשבח, טעם נר"ו ה~און למ"ו ~נראה
 ארצות ו~ארי נחלתות חבל והיא יותר ו~לא פרסאות ת'רק

 פותח אלא כפונדקית, וכהנת כשפחה גבירתה יהא ולא יותר,המה
 ~בול יותר להרחיב אפשר לא מאד, עד גדול כיון מכוון כיויורד

אר~
 לישראל ציוה שהקב"ה מצינו כי פרסאות, ת" דוקא רק ישראל

 (ה') הארון מן רחוקיםשיהיו
 ~ב"~

 לבא ~יכולים כדי אמה אלפים
 ולכן א"י באמצע עומד הוא וארון ~ להתפלל ה' ארון אצלבשבת
 פרסאות ר' צד בכל שיהא פרסה, ת' א"י ~בול שם ~דולבכיוון
 יכול שבישראל האחרון אפילו ואחד אחד שכל כדי ישראל,יישוב
 אללבא

 מקד~
 א"'י, באמצ~ שהוא ה' וארון

 ולכ~
 וקצב ומדד כייל

 האחרון יהיה ~א באמצע, ה' וארון פרםאות ת' א"ישיהיה
 ולבא לצאת שיו~ל תורה ~ל שבת מתחוס יותר ה' מארוןשבישראל
 ולא פחות לא גדול בכיוון היה לפיכך להתפללת ה' ארון אלבשבת

 וגידול מידות פרםאות ת' רקיותר
 אר~

 ודו''קת ישראל

 ישק שפתים חן חכם פי דברי כאןעד
 ו~נ~

 יוצק עליו וחסדא

מהשוכ~
 ואר~ת שמיס

 ~ קע"ד סי~ן חו''מ ג" חלק יעקב שבות משו"ת~וע~ק

~~~
 בשמו ה~פורםם ה"ה ~ומ~ה הדיין המו~לא מהרב

~~~~~~ ~"~ ~~~ 
 אודות על וז~~ נר''ו מבערלין

 יש ולבת הבכור, הוא ובן ובת, בן והניח ~מתראובן
~ 

 שטח'"ז

~י
~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~י
 ~~~י~ ~~~~~~ ~'~ ~~~

 ~י~, ~~י~~~~~

ת  ~~~~י~
 ~ו~~ ~~ו~~

 ~~י"
 ו~יי~~ ~ות ~~ו~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~"~

ת  ~ו~ו ו~~~י~
~ ~תת~ ~ ~  

 ~יי~ ~י~~~ ~י~~ ~~~~י ~ת
 ~~ת

 ~~~~י~
ת ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~  ~~~~" ~~~י~ 

 ~י~~~ ~~י~יו ~~~י~ ~~~ ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
 בווכתוב ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~

 כנהו~
 בן ח"'ז חצי או מה סך הבת שתטול שטח"ז כל

 בנו ובא חיים שבק ראובן ו~כשיו היור~יםת ביד והברירהפשו~,
 חלק והבת חלקים ד' אני א~ול פשו~, ח"ז שכתב כיון וטוען,הבכור
 לפום ~ וז''ל הבת זה בדין ~לזכות נוטה הדיינים מן ואחדחמישית~
 הוא דסכלא ובוכרא ~כך, ~ה של דבריס הן הבכור דבריריהטא
 הבת נגדלט~ון

 ח~

 מדאורייתא~ הוא נוטל הבכור והלא בכורה,
ו~

 נוטלת היא מדרבנן רק כ~~ר כלום, יורשת הבת אין התורה
 כדי ש~ח''ז לה ליתן ומנהגינו נכסים,עישור

 לקפו~
 להשיאן, עליה

 והוא נותן יפה בעין הנותן כי שבעולם, כח יפוי כל לה ישושטח"'ז
 עשיר ~"ה הוא דבן דמוכח האומדנא לפי ובפרע ומתנה,כירושה
 סך או בנו ~ן החצי שיטול היה דעתו בודאימופל~,

 ידו~
 שטח''ז ומ''ש

 דשטרא שופרי רק ובלא''ה בניס, עוד לו יהיה אם דעתו פשוט,כבן
 זכר כבן שכתבו דעלמא ש~רות אשאר גופא ליה תקשי ועודהואת
 מתוך כך כתבו הסופרים ודאי אלא בכור, שום דליכא אע"'גפשוט,
 פנים דיש דספיקא את''ל ואפילו כוונהת בלי שבעה נח~לת~ספר
 בספר משמע וכן עליונה, על השטר בעל יד בשטר, הלא ולכאן,ל~אן
 בב""ב מהרשב"ס היא נכונה ראיה ועוד יאירתחות

 ~ד~
 קכ''ז

 עם שהדיןשכתב ע"א~
 הב~

 ~מ~עט אינו אף א~ר אמימר ~ד'"ה שכ~ב
 להרשב''ס והיה א~ין, ב~לשה הרשב"ם מצייר וכו" בכורה,בחלק
 ממעט היה ואם וטומטום בכור אלא כאן כשאין בקיצורלומר
 חלק התורה זיכה דלא ודאי אלא תלקים, שני נוטל ~בכורהיה
 בכורה, כלל שייך לא אחרים בנים וכשאין הבנים בין אלאבכורה
 גאוני לשאר ~''כ נשאל זה ודבר הנ''לת הדייןע~''ל

 ~ר~
 המפורסמים

 דק"ק ור""מ אב"ד אופנהיים מהר""ד ה~ופלא ה~און ~יסיה~
 והגאון ~, הלברשטאט דק"ק הירש מהו''ר אב"ד והגאוןפראג,
 נפתלימהור"ר

~''~ 

 ~ם שהדין הסכימו וכולם גלויגא, דק""ק אב""ד
 מבערלין השואל הירש ממהור"ר הדיין הרב בזה האריך וכן הבכור,בן

 רק בזה, התשובה כל להעתיק ונלאתי ודעת, ~עם בטובבתשובתו
 ~ תשובתו וז"ל לכבודו אעתיק גיסית~ובת

 מגלגל ל~ל~ולת אומר אמר'י בק~רות להשיב באתי~~~~~~
(ויותר)

 ~ויורד~
 נראה המשפט, ועומק הדין לעומק

 ש~דין~עליל
 ע~

 הדיוע, לשון דורשין כי הבכורה, משפט ולו הבן

ובפר~
 להבת ליתן אין וא"כ קיים, שבממון תנאי כל

 אל~
 בן חח""ז

 ל~רתאת מברא אחסנ.א להע~יר עליה להו~יף דלא והבופשוט,
 מ''ב (סימן ~""מ בטורועיין

 ט"ו~ סעי~
 שרגילים הלשון כל ~ וז''ל

 כנהוג הדיוט לשון אלא חכז"ל מתיקון אינו א~ילו ~ש~רותלכתוב
 אותו דנין כתוב לא אס ואפילו אחריה, הולכין ההוא, במקוםלכתוב
 כתב ובכיוון כתב דוקנא סופרא זה וש~ח"ז עכ''לת נכתב,כאלו

 ~~יו~~~~~יות
~~ 

"~ 
 ~ו~~ו ~~"ות ~~"~ ~י~~~ מ~~~

~~ 
 ~~~~~~~ית~

 ~" ~~~וו ~~י ~י~~ו~
 ו~~"~ ~~~~וי ~~ ~~~~~י~ ~ו~

 ו~~י~~' ~~~~יו

~~~
 ~~ ~~~~ ~~~ו

 ~~' ~~~~ ~~~י~ י~ו~ ~" ~י~ ו~~~ו ~י~ו~~~ית

 ~~~~ו~ווי~~~
 ~~י~ו

 ~~ ~~ו~
 ~י"~ת ~~~י~ ~~י ~~י~ו

 ~~~ו~ ~~ ו~~
ת ~~י~ו ~~~~ ~~~ו ~~~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~  

 ~סו ~י~ ~~~~~~~~ ~~"~ ~י~~ ~~י~ת
~~ 

 ~י~~ ~~~~י ~~~וו
 ~ו

 ~~~ו~ת ~~~~ ~~~~~יי~~~~
 ו~ו~

 ~~ו ~ו ~~י~ ~~~י י~ו~~ ~' ~~~וו ~ו

~טח"ז
 ב~

 וידוע גלוי שהיה הו~יל פשוט,
 שב~

 כדי ~בכור הוא
~ת

~ 
 בזקיפין ~~וד לה היתה ה~ת ואדרבה שניס, ~י

 כוחה יוגרע שלא כדי זכר, ~ן ח"ח סתם רק פ~וט בן~תוב ש~

 ח~
הבכורה,

 ומד~
 נעשה

 כ~
 צווחת היתה בוודאי

 ו~
 בה, א~גח

 הבןת כח ליפות האב כחויפה

~~~~
 ולא מוחזק לו ימצא אשר אם כי שנים פי נוטל אינוהבן
 ל~לם טענה להבת יש לאחרים חייב היה האב ואםבראוי,

 לדודת נשאל בספרי הארכתי כאשר הראוי, מן ולא ה~וחזקין~ן
 ממסכת ראיה להביא רוצה שהיהוהחכם

 (ד~ ב""~
 בדין ע"א) קכ""ז

 אלא כאן כשאין בקיצור ~לומר להרשב''ם היה ~ וז""ל וטומטוםבכור
 חלקים, שני נוטל הבכור היה ממעט היה ואם וטומטוםבכור
 ממעט שאיןועתה

 לעני~
 לוקח היה כלא הוא וה~ו~טום בכורה

תח~
 ממילא עמו, חולק הוא השני' והחצי בכורתו בשביל הח~י

 אינו, דזה א~"כ מני', רבי~י ושלשה מני" ששה ח~ו עלמגיע
 בנים כ~אין אבל הבנים, בין בן אלא בכורה חלק התורהזיכה ד~

 עכ''לת ~לל, בכורה שייך לאאחרים

 (דהרשב''א) איריא לא הא משום~~
 ~מפר~ ~דהרשב''ם~

 בבכור
 אמימר דקא~ר משום וטומטוםופשוט

 א~
 חלק ממעט אינו

 הבכור הכי, ולומר לפרש ה"'ל איירי לבד וטו~טום בכור ואיבכורה,
 ~ם שיש ודאי אלא רביעי, חלק נוטל ו~ומעום חל~ים שלשה~וטל
 לשון אמי~ר נקיט וע"ז וטומטום, הבכור עם בנים או בןעוד

 הבכורהת בחלק מ~עט אינוקצרה,

~~
 נחלות הלכות בפ''ב ~הרמב"ים ולמד

 ~ה~ד~
 ח"'מ בש~ע ומובא

 נקרע ואח''כ טומ~ום שנולד בכור וז"ל~ סע"ד) רע''ז(סימן
 אינו כיצד וכו', שנים פי נוטל אינו זכרונמצא

 ממע~
 הבכורה, בחלק

 זכר, ונמצא נקרע הטומטום וזה פשוטים ו~ני ב~ור בן לו שהיההרי
 בלבד פשוטים שני אלא עמו אין וכאלו הממון רבי~ נוטלהבכור
 רביעיתוש~ה

 עם הפשו~ים שני אותו חו~ים הנשארי~
 בנים שני על הדין מצייר דהרמב''ם הרי עכ''לת בשוה ה~כורועם הנ~ר~

פשוטי~
 בני~ בד' קחשיב אמאי לדקדק,יש נמי ולדידיה למקוםת בנים ד' הרי וטומ~ום, הבכור עם

 בכור, ב~', ~תקיים אפשר הלא
 ~ ~צ"ל (וכו') מיניה למ~מע לי~א מהא אלא וטומטום,פשוט

 יפעל הן בעלמא חושבנא ע'"י מש~ע ~עשה, נ~שה ~דמין ~~נומ~ני וכי~
 פעמיםאני

 וש~
 גבר ~ם

 ונוסי~
 זה אין אומר, הוא מה חכם ~"'ז

 ל~י המתמיהים ~ןאלא
 הכ~

 ממעט אינו טומטום אמי~ר, דאמר

ח~

 הבכור אזי פשוט בן עוד יהיה אם דוקא ~רש הבכורה
 ולא העיר זו לא זאת, על שמיס שומו בשוה, שוה יח~ווהטומטום

 דרבנןת דרכים הדרךזו

~~ת~
 הדברים

 ש~
 מפני לכך, תסכים זמן אין להאריך הראוי

 ושו~ת ישיבהטרדות
 הבאי~

 צד, מכל מופנה ואיני פינה ~כל
 אשי~ לכן הקלושה, כ"'ד בכותחא כביעתא עלי דמיוגם

 למילין קיצור
 דייני ~ל ושלום וילון רקיע מהבורא ברכה רב ויקבל מילין,ע''ג

 ואכסני'ת התורה לכבוד המדבר פיישראל,

 ~ו~~~~~~ ~~~~ ~~~"ת~
~~

 ~~י~ו
~"~~ 

ת ~ ~  

 ~~~ו~~
 ~ר~נת



~~ת
~ ~~ ~~~~ ~~ו~~ ~ ~~~~

~~~~
 שמעון של לחדרו ~לילה באישון באו משחית חרשי בחמשה

 ומשרתו, ש~עון אשת שכבו ששם החדר לתוך נכנסו מהם~"

 קפ~ותכ~
 בידו ארוך וסכין האשה ששס ל~טה מהס אחד

 קוליך, תשמיעי ואל שתוק, ~ ואמר צוארה על לאשה והניחו~תערה, שלו~
 שבתוכה התיבה את פתח והג" המשרתת, את שמרוהשני

 זזו לא כנ""ל שומרים והב" אחד, שק תוך הכל ולקח ותכשיטיןוזהב כס~
 למטה שמרו הנותרים ושני לחו~, הגניבה שבידו זה שהלך עדמשם
 יבא אם לח~ל מוכנים השריפה וקנה חרב בידם זיינם וכליבחצר
 להצילתמי

 ותיכ~
 ברחובות והמשרתת האשה צעקו הגניבה עם שהלכו

 וגם לרו~, הרחיקו שכבר הגנבים ~צאו ולא השכנים כל ורדפוקריה
יראו

 לרדו~
 וקודם מזוייניםת שהם היראה מפני בשדה אחריהס

 במנעול ק~ת והרגישה האשה שמעה הנ"ל החדר תוךשנכנסו
 קום ~ המשרתת אל וקראה בדבר, נושכים עכברים כאלושבדלת
 וטרם בממנעול' ~גור היה שכבר הבריח, עם גם החדר אתסגור
 והנה כנ""לת החדר לתוך אחד בפעם שלשתם באו המשרתתעמדה
 לו שיתן ראובן ותבע ראובן, של משכון ג""כ היה הנ"ל החדרתוך

 לו, שהלוה מ~ה יותר שוה שה~שכון תה זהובים קל""גשמעון
 שהיה בפרט בגניבה וחייב שכר שומר המשכון על מלוה כיבהיות
 מפייס היה והשליח שלוחו ע""י שהשכין בהיות ממש שכר ~לשמעוןלו

 משמעון טבעת ראובן בשם וקנה הנ""ל, המשכון ~ל לו ~ילוהלשמעון
 יחזירנו הטבעת בקניי. ראובן ירצה שלא באם וה.נה ביוקרקצת
 וש~עון בגניבה, וחייב ש"ש שהוא הרי זהוביס, ו" ה" בגיבוישמעון
 בקש שלא מאחר במלואה, חובו דמי ראובן לו שיתן ואמרטען
 רצה, ולא המשכון נו ~פדה מראובן בקש טובא זתנים כי לו,להלות
 השליח ע"י נתפייס שבע""כעד

 שהוסי~
 על לו

 המשכו~
 מר~יות ב"

 לצורך עתה שיהיה משכונך הרי וא""ל ~מורה~שעות~,ואוה"ר
 עוד אבל והם, קודם שהיה ממה יותרר""ט ~מ"ם~

 נו~
 ~ש~יה לי היה

 אצטרך ולא חובופורע
 להמתי~

 הימיס כל היה דרכי וגם עוד,
 גבוה תעל גבוה ~הוא מאחר בבריח ולא במנעול הדלת אתלסגור

 מן מעלותג"
 האר~

 הוךת גארין ג" שקורין

 (סימן ישרים בתו~ת ח""א בשו""ת איתא האי כי עובדאת~~~~~
 מזויין, בלסטים יגנב אם ~טור בש""ש ופסקר"~),

 מדברי ראיהומביא
 ה"~

 ~הלכה גניבה דהל" פ"א
 ג"~

 שכתב
 בשביל עצמו ו~זיין הבעליס, בו ירגישו שלא בחשאי שהולךבגנב
 ~נב נקרא זהו ליטול, ויניחוהו ממנו יראו הבעליס בו ירגישושאם
 חייב' שכר ששומר וגנב ע"כ, שכר, שומר ל~בי אונס ונקרא כפללענין
 וסייס, לו, לילך יברח הבעליס אותו יראו ואם בחשאי הבאהוא

 תזועי לא ומינה ונקי קו זהוהפסק

ו~~~
 ש""ס) (סי~ן האומנין את השוכר פרק מהמרדכי ראיה
 כדרך שמר שהרי פטור, הגנבים באו בביתו אס אבל ~וז""ל
 עכ"לי הוא, ואנוס~שומרים

 ונ""~
 כוונתו שכך לומר דצריכין

 דאל""כ ועוד שס~ ב~יותו הגנבים באו בביתו אם ~מרדכי,של
 שמר ""שהרי במ"ש נכלל וזה גניבה, על ש"ש יתחייב אופןבאיזה
 וסיים עכ""לי הוא"" ואנוס השומריסכדרך

 דלדעות לך הרי וז""ל~
 בנ""דאלו

 שב~
 בלילה ה~נב

 מזויי~
 ופטורת אונס מיקרו

~~~
 הדברים כל שאר שמר אס וכן ~ י~ייא בן ר""י בשס שם הביא
 אתנו פה הנה באונסת זה שהרי פטור נגנבו אם הנהוג,~י
 בן תס המחבר והסכמת יחייא בן והר"י והמרדכי, ה""ה ~בראש
 כראוי שמר השומר אם מסכימים, לכת ממטיבי ארבעה אלויחייא,
 בנדון אם להתבונן ראוי מעתה פטורת וש"ש אונס נקרא נגנבועכ"ז
 מיקרי הנ""ל המחבר דעת לפי ואז כראוי, נשמר עכשיו, נדוןשאנחנו
 רצ""א (סימן בש""ע הפרעוןת לשמעון ליתן ראובן מחויב ואזאונס,

סעי~
 לכסותס א""צ הני כל דליכא במקוס אבל עד כו", בד""א י"ח)
 כפי המשתמר ובמקום מעותיו, שמניח במקום מניחם אלאבקרקע,
 ס"ק ~שם ובסמ"ע ~פקידת שהוא הזמן וכפי ה~קוסדרך

 חזק' שבבנין בקרקע שמירה א""צ האידנא לדידן אבל כתב, ר""תבשם כ""ד~
 שלו, הן ותכשיטיו, מעו~יו שקובר מי נשמע לא שבי~ינווהיינו
 משמרו אלא פקדון, בתורת או משכון בתורת שבידו אחרים ש~לאו

 המשכין נממצא שלות את שמניח במקוס משכבו בחדר סגורהבתיבה
 וחזר שלו' א~ שמשמר במקוס שישמרו נותן הוא זה ע""דוהמפקיד
 שממשמרו עמו התנה וכאלו קבוע חק הוא כא~לו לע""ע הזהבדבר
 שבימינו, השומרין וכדרך יותר, ולא שלו, את משמר שהואבאופן
 (אלא) דהאידנא כזאת השמירה כדרך שמר לאואס

 ~ולא~
 שמרו

 פושע נקרא שלו, את ששמר כדרך מעלייתאבשמירה
 ~הואיל~

 ולא
 הא~רונים וכל תשובות בעלי כל סמכו וע""ז לשלסת וחייב כראוישמרו

 הגמראת כדין הקרקע תחת לשמרו למעשה הצריכו~א

ו~~~
 הניח משכבו בחדר סגורה בתיבה

 ~שמעון~
 של המשכון

 הכל' ונגנב ותכשיטיו וזהבו כספו אצל ראובן,(שמעון)
 כדרך ששמר נמצא ע""ז שמעון ישבע ואם עוד, לעשות לו היהומה

 ~כ~ב ל""ז) (ס""ק ובסמ""עהשומריןת
~~ 

 במקום נותנם פי" שהחביאה
 לא שמעון כי ולהיות בארגזת כגוןמשומר

 הי~
 ההוא בזמן בבי.ו

 ששם יתירה לשמירה ההוא בחדר אשתו אצל ~משרתת היתהע"כ
 ואסור סגור ~להיות שמעון נשתעבד שלא יכלתו, וכל נכותו ביתכל

 יכול אלא בידו, ראובן של שמשכונו הימיס כל בעצמו לשמורבביתו
 ביתו, ובני אשתו בשמירת שמני~ו בשלו, נוהג שהוא כמו בולנ~וג
 שאין ~ סע"ג) רצ""ג (בסימן שמביאוכענין

 אוסרי~
 זו במדינה זה

 וכו"ת זה של פקדון~ני

~""~~~
 מפקיד' הוא וב"ב ובניו אשתו דעת על המפקיד כל פשוט,
 המפקיד מסר כאלו והו""ל ואילך), כ""ו מסעי" רצ""א (סי"עמ""ש

 (שם בסמ"ע וכמ""ש לידובעצמו
 ס"~

 כששס נראה, וע"כ ~"א)י

~משכו~
 סגורה והחדר ביתו, תכשיטי א~ל בתיבתו סגור משכבו בחדר

 מן גבוה ו~חדרכראוי
 האר~

 נקרא ודאי זהו ומדר~ות, מעלות ~"
 השינה בעת בחשאי גנב הי" שס נגנב היה ואם וכו"~ כראוישמירה
 שנ~נב מאחר אבל ואבידה, בגניבה שחייב ש""ש כדין חייבהיה
 כנ""ל השומריס שהקיצו בעת מזוייניס לסטים משחית חרשי ה"ע"י
 והמרדכי המגיד הרב דעת לפי ודאי דרוכה' וקשת שלופהבחרב
 פטור' שש""ש אונס מיקרי כנ""ל ישרים בתומת יחייא ן"והר""י
 עד חובו את לשלס המשכון בעל מחוייב נ""ד כמו במשכוןוממילא

ת ~"~ 
~~ 

 ~ו~~ ~~~~~"~ י~יי~ ~'
 י~~י~ת

 ~~י"~ ~~ ~~ו~י~ ו~~~
ת ~~ ~~י~~~~ו~ ~ ~  

 ו~~
 ~~ ~~~ ~י~~ ~~~ ~~י

 ~~~~ ו~י~ ~~י~י~ת
 י~ו~~~ית ו~~~~ ~וי ו~~~~ ~~י~~~~ת ו~~~~י~~~

 ~~~י~~~ ו~~~
 ~ו~~~~

 ~~ו~ ו~~ ~~יי~ ~~~י ~ו~~~ ו~~~~ ~~ ~ ~~יו
 ~~י~י~ת

 ו~~וו~

~ ~
 ו~ו~ו

 ~~~י ~"~ ~~~ ~~ו~ו~ ~ו~~ ~~~~



~ ~ ~
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~

~  ~  כדאיתא אחרונהפרוטה 
 ב~ו""~

 ~'"ב (סימן
 סעי~ סו~

 ב'~,
 מזויןת ב~טים ושנ~נב ברשותו ושאינו פשעש~א כשנשב~

~~~~
 הלוקח זהו גנב איזהו ~ ה""ג) גניבה מהל" א' (בפרק הרמב"'ם
 לתוך ידו הפושט כגון יודעיס, הבעליס ואין בסתרממון

 בזה, כיוצא כל וכן רואים הבעליס ואין מעותיו ולקח חבירוכיס
 גזלן, אלא ~נב זה אין יד, בחוזק ובפרהסיא בגלוי לקח אםאבל
 יודעים שהב~לים אע'"פ ~נב אלא גזלן אינו שגנב מזוין לסטיםלפיכך
 גנב נקרא שגנב מזוין שלס~ים ס''ל שהר~""ם הרי עכ""ל~שגנב,
 שש'"ש אונס נקרא שומרים דלגבי להרמב"ם ס"ל וגם כפל,וחייב
 שנ~נבה שיטעון והוא ~ ה''ד) ד' בפרק (שם הרמב""ם וז"לפעורת
 בשומר~שכרת דמיירי שם ועיין ופ~ור, אנוס שהוא מזויןבלסטין
 לענין גנב נקרא שגנב מזויין דלס~ים להרמב"'ם דס''ל מפורשנ~צא

 ש"'שת לענין ואונס~פל

 פשו~ו~~~
 הבעלים מיד שלקח דהיינו ש~זל מזוין של~~י~ הוא,

 גדול אונס ונקרא כפל, בו שאין ~זלן נקרא ובפרהסיאבגלוי
 הב~לים מיד ובחזקה בפרהסיא כשלוקח אלא חייב, שואלואפ"ה
שהגזלן ~ הוא לגזלן גנב בין שהחילוק אלא ~לא, או מזויין ~ח אם חילוקאין

 לוק~
 מחל~ין ושם בחשאי, הוא וה~נב ובחזקה, בפרהסיא~

בין
 מזויי~

 פנים בהסתר ליטול דר~ו ~זויין דכשאינו מזויין, לשאינו
 ובאונס היד בחזקת ליטול מוכן הוא מזויין וכשהוא גניבה,ונקרא
 מבואר נמצא ובמענתו, פטור וש"ש מויין ל~טיס ע""י גניבהונקרא
 וכנ''ל, מזויין לסטים ~יני וב' גניבה מיני ב' שיש ס"ל הרמב"םדגם

 ~זויין בין הב~ים מיד בחזקה הלוקח ובפרהסיאדבשדה
 ובי~

 שאינו
 ופטור אונס וד~י והוא ~זלן סקראמזויין

 מכפ~
 משלם בבית ובחשאי

 ממזויין~ לשאינו ~זויין בין חילוק יש ש""ש ול~סין עכ""פ,~פל

 ~י ה'"ה על לחלוק רצו האחרונים שראיתי מפני בזה~~~~~~
 שם, משנה לחם בעל וכמ"ש ברמב""ם הנכונההגירסא

 ~~'נ בדוחקין שנכנס ה""ה ~ל ~ב סק"ז) רצ'"ד (סימןובש""ך
 שבאוהגנבים ~ רפ""ב) (סימן מטראני ~ר"ם ובשו''ת כללת דו~ק ללארווחה ~הלכ~

 בלי~
 וחייב גנבים נקראו אם וחנית, חרב ועמם לגסוב

 תשובה, ש''ש~ לפטור מזויין ~טים נקראו או גניבה, כדיןש"ש
 לא אם אבל~ ש""ש, הם אפילו פ~ורים שהס מהם, ולקחוסהנכסים שומרי בפני זיינם בכלי באו ה~~יס אלו דאם היא, דפשיטאמלתא
 בפני וכשלק~ו ש"'ש, שחייב גניבה בכלל זה הרי השומריסראום

 הגנבים, כ~מו אדם ~ני נחבאיס והם בלילה שבאו אפילוהשומרים
 הפועליס בס''פ ראיה ומביא בזות אונסנקראו

 ~ד~
 ~""ג

 ע"ב~
 בעובדא

 וב~י" רצ"ד ובסי" רצ"א, ~בסי" והב"'י הטור ם''ל וכן ע''ש,דרוניא
 בפרהסיא, שהוא לגזלן בהחבא שהיא ~ניבה ~בין החילוקש~""ח)
 ~ש~ואל~ב המצרי מיד החנית את ויגזול ~כמו

~"~ 
 כל ו~גזל ~"א~,

 ~' ~שופטים שכם, דבעלי בשדהאשר

 כ""ה~
 ותק~ם שבא ותפול

 ב~טים כגון באונס נגנב רצ''ד) (בס''ס כתבו ב''י ט"ו~ת א"~איוב
 נקרא בהחבא שהוא גנב קורא מזוין שב~טים הרי פטור, ש'"שמזוין
 הסמ"ע פסק וכן כפלת לחייבו כך שנקרא אלא ש''ש, ופוטרגנב

 רצ""ד~סימן
 סק"ו~

 שם והש"ך
 ~סק''ז~

 ע"ז שחולק מי ראיתי ולא
 דהיינו הנ'"ל, ריבות ודברי ישרים בתומת המפורש מן סתוםדילמוד
 אע'"~ מאינ~י ומטמיר בהחבא שבא מזויין~לסטים

 מבעלים דנוטל
 לענין גנב נקראבחזקה

 כפ~
 וכמ''ש ש'"ש לפטור ואונסין

 סע"ג)ת ש"ג(סימן בש''~

~~~~
 סימן (שם כתב לאונס ~רובים שהס גנבות ~יני שארי

 ואף ברזל, ~ל מחיצה הקיפה אפילו וכו' י'"א בשםסע""ב) ש'"~
 ואבידה, ב~ניבה חייב אפ"ה להצילו יכול היה לא שם היה אילואם

 יכול היה ולא שם היהאא""כ
~~~ 

 והנה עכ"לת
 בנ"~

 משמרים היו
כראוי

 כנ'"~

 היו ו~ם
 ש~

 א~''פ האונס, מפני להציל אפשר היה ולא
שאף

 ב~
 מזוין, לסטים היה

 וכ"~
 אפילו ונ"'ל מזויןת לסטים שהיה

 יכו~ל היה לא שס היה שאלו וידעינן שם השו~ר היה שלאבמקום
 שתחילתו ד~שמירה שפשע, בדרך שהוא ~אא""כ פטור נמילהציל
 באונס וסופובפשי~ה

 חייב~
 רחמנא פטריה אונס דאם סברא חדא,

 דנאנס, חזינן קא הא אחר אונס או נשבה אונס לי~
 ובאמ~

 מביא
רמ"א

 ג'~ ~בסעי~
 בודאי יודע אם אונס הוי דשריפה ב""י בשס

 ויו~שנשר~
 יודע אם ובודאי בהג""ה,ת רמ'"א כמ"ש ~ז לישבע

 אם פטור נמי שנשרף עדיםע'"י
 נשר~

 השומר אס ומ~ידין באונס
 או נשבר "או ~הפסוק הרי ~ציל, לו אפשר היה לא שם היהלא

 תיחי ~היכי נשר~, ה""ה אלא דוקא, לאונשבה"
 ל~~

 אונסים בין
 אחרת לאונסאלו

~~~~
 מ"ש

 (בסעי~
 שו~ר ביותר גדולין אפילו אונסין שבשאר ב'),

 הש""ך ועוד פליגית שרביס ש"ימ י'"א, בשם מביא ~ייב,שכר
הוא

 אחרו~
 כהפוסקים והעיקר וז""ל~ (בסק''ד) פסק בפוסקים

 שמ''א)ת (ס""ס המבי""ט פסק וכן ש""שת פ~ור ~מור באונסד~ניבה
 סברת ומביא מאד, האריך י"'א) (סימן הכונס פרק של~ה שלובים
 הכתוב מגזירת הש"ש פטור מזוין בלסטים גנב שדוקא וח"שר''י
 שנקרא כל ביותר ~דולים הם אפילו אוססיס שאר אבל נשבה,או

 לפסוק שמסיק עד מימרות מכמה ע"ז והקשה חייב, ש"ש~ניבה
 לשמור יכול היה שלא אונם דהוה והיכי וז"יל~ והגה"'מ,כרמב"'ם
 למעשהת הלכה כנ''ל פטור שנאנס ~בעולם סיבהמאיזה

~~~~
 לחייב פסק ~ י~קב בית שבשו'"ת

 ש"~
 אונס, ב~ניבות

 והס~מת כר~"ל ~סוק ראוי מ"מ כבתראי, הלכהוקי''ל
 כתוס" לפסוק ~"ט) (סימן הא~יך שהביא טעמא מחמתהש"ך
 דברי הביא מדלא חדא בתראי, דמהרי"ק דאע""ג מהרי''ק,נ~ד
 (שם)תוס'

 ~ש"'מ~
 תוס' דברי ראה ואילו מיניה, דאישתמיטתיה

 באמורא כבתראי הלכה אמרינן דלא ועוד עליהםת לחלוק לבו מילאלא
 נאמר, וכן אמוראת נגד תנא כערך תוס' נגד ומהרי""ק תנא,נ~ד
 הוא מהרש""ל נגד י~בבית

 הדי~
 כרש"ל לפסוק דראוי הטעם והוא

 מסייעות דש'"ךכ"ש

~~~~~~
 פטור, שהשומר ממודים כ"ע נלע"ד יעקב דבי. דעובדא
 והוצרכו מזויינים, בלסטים השררה ע"פ נ~חשהרי

השומריס
 לברו~

 ע"פ הכל ו~ניח היונה, חרב אבחת מפני נפשם על
 ודאי ושודדים, הגזלסים מפניהשדה

 תיכ~
 השומרים, נתייאשו

 נקרא השדה, ע"פ מונח קצת הניחו השולליםואם
 הלוק~

 מ~ם
~מציל

 מ~
 לא ושוב בעלים יאוש לאחר ההפקר מן וזוכה ה~לולית

 ~ניבה,נקראת
 ו~

 בבירור לו נודע ולא השומר בית ~שרף דמי
 וש~אז גנב יקח שלא ולראות להמתין יוכל דהתם הפקדו~,שנשרף
 ~ציל, אפשר היה ולא לברוח השומרים הו~רכו בנ''ד אבלנגנבו,

 למעשהת ולא אומר אני ולה~לכהוק'"לת

ת ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~ת'~ ~~י~~ ~"~ י~~~ 
 ~י~~~~ו~~ ~וי~~~ת

ת ~~ת"ו ~ ~  



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~~מ'
~~~~ ~~ 

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

 בדיניס ~אד האריך קכ"'ב) (סימן ~ אפרים שער ספר
 המשכון על המלוה (דאין) ומסיק חריפתא, בפלפולאאלו

 וגב~י שכרת שומר הוא ההלואה על שכר מקבל ואס חנס, שומרהוא
 יש אס (וצ"ע חינםת כשומר דינו בשכר צדקה מעות שמלוהצדקה
 שכר באותו ריביתצד

 ובפר~
 בדיינים שיוצא קצוצה ריבית כשהוא

 קט'"ו) (סימן ~הרמ"ט בשו"ת ועיין בהפםדו, שכרו שיצאנמצא
 מ~והכשא"

~''~ 
 שהריב""ל מ~וויו בי.ר סחורה איזה מ~נו שיקנה

 אם ~לדון יש שהאריך ~'ש חו~, ומהרמ"ט קצוצה, ריבית דהויס''ל
 ~""ה) (סימן מהר~'"ח בשו~ת ועיין שכר, שומר נקרא זהבאופן
 אפרים בשער שם מםיק ועוד ~~ עביד) קא ~יסורא ע~פ כזהשבנדון
 שכרדבשומר

 שמקב~
 ~ם בגניבה ~לחייבו ראוי ע""כ לשמור שכר

 על שכר הנאה שמקבל אע'"פ המשכון על המלוה אבל באונס,שהוא
 מאחר אונם, ב~ניב~ פ~ור מ"מההלואה,

 שאי~
 על שכר מקבל

 שכר~ כשומרהש~ירה

~~~~
 והלואה ההמתנה על הנאה שקבל מאמר אם גם בנ''ד
 שאינו דהיינו זה באופן להתעםקומותר

 יוצ~
 בדיינים,

 אונס, בגניבות לפוטרו וראוי הש~ירה~ על בפרטות שכר קב~ללא עכ"~

כ"~
 בלסטים ~שנגנב כ""ש להציל, יכול ולא שם השומר כשהיה

 דמםיק למאי אפילו נשבה'", "או לפטור בפםוק מפורש שהואמזויין
 ב~טיס דנגנב לומר~דעתיה

 מזויי~
 תורה, שאמרה ''נשבה" אימו

 ופטור למיעבד, ה""ל דמה גמור, באונס נגנב נקרא מ"דעכ"'פ
 שהרי המשכון עלבמלוה

 ל~
 ועכ""פ וכנ""לת השמירה טל שכר קבל

 ספיקאמידי
 דדינ~

 כמ""ש הראיה, ~יו מחבירווהמוציא ~יקו~ זוזי ד~אי היכי דאמרינן נפקא, לא
 מהר"~

 על במלוה ורמ"א
 (בסימןהמשכון

 ע"ב~
 ש"ש, דנקרא כר''י ס"'ל הפוסקים דרוב אע""פ

 מפסיד שהמלוה אלא ללוה, המותר להחזיר מחוייב המלוה איןמ"מ
 ~כדברי לאונם המלוה דנין שאנו בנ"ד לדון ראוי ~ן שהלוה'מעותיו
 שלא ~נין דוקא היינו אפרים,שער

 יצטר~
 שהמשכון מה ללוה לפרוע

 הה~לואה סך לפרוע הלוה שיצטרך לא אבל ההלואה' מ~ך יותרשוה
 אינו נ""ד ושמא הנ"'לת יעקב כבית לי קים הלוה שיאמר עללהמלוה
 אל~ מזויין' בלסטים נגנבנקרא

 ומ~לוה חייב דש"ש גניבה כסתם דינו
 כאילו מ~ש, שכר כשומר דינו ההלואה על ומקבל המ~כוןעל

 השמירה~ על שכרקי~ל

~~~~
 באונס שנגנב לשבע יכול כשהמלוה הוא ו~ריא השקלא כל

בל~טי~
 שלקחו בעיניו השומר ראה ~א בנ"ד אבל מזויין,

 לראות השומר את הניחו שלא בפרטו~, הלז המשכון אתה~נבים
 ואפשר צוארו, ונ~ד ראשו על כשהניחה הקשה בחרבו ראשולהרים
 לקחו, לא זה משכון שמא בתיבה אשר כל את שלקחו אע"פלומר

 מ''~דומי~
 בפוםקים

 כשנשר~
 בודאי ואינו ביתו

 ~נשר~
 המשכון,

 וגנבו~ לשם הלכו ~זויינים ש~ינם גסבים אלא נ~רף לא דלמאאמרינן

~~~~
 נכנסים אדם בני הרבה דה~ם לחלק, יש העיון לאחר
 ולא גנבו מהם שאחד ואפשר השריפה א. לכבותויוצאין

 בתיבה היה שהמשכון בודאי יודע השומר אם בנ''ד אבלנשר~,
 המשכון שאין שס ראו ה~ניבה לאחר ותיכף הגנב, שנכנס קודםההיא
 אדם שוס נכנס ולאשס,

 ש~
 לקחו, ש~~~יס ~בע שיוכל נמצא

~ת

~ ~ ~ ~  ~~תת~ ~ווי~~~ ~~~ י~~~ ~~~ ~~~י~ 
 ~~נו ~ו~~ו ~~"

~~ 
~~~~

 ~~ית
 ~~ו~~ו~ ~ו"~ ~"~

 ~ו~י~ת ~~"
 ~~י ~~"~ ~ו~~~~~

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
 ~~~~~יי ~~

 ע"ה (בםימן פרוצה דתיבהדומיא
 סעי~

 וכתב דמשביע, י"ג)
 בעל תפס אסהםמ"ע

 התיב~
 ואפילו ~ידו להוציא י~ול שמעון אין

 דבמקו~ הריבשבועה,
 לודאי, ליה מחזקינן מיל~א דמוכח

 ועיי~
 שם

 עד, ס"'א) צ' ובסימן נ""ו, נ""ה (ס'"קבש~ך
 וב~

 שהטמין טוען
 אלו בכל העדיס, שראו ממהיותר

 ב~
 כל ונו~ל בנ"ח נשבע

 וכמ""ש ברי ~וען שהב''ה בענין שמיירי מוםיף והג""ה שיטעון,מה
 ס~ז), שס"ד (בסימןשאיתא

 מ"~
 היה שהב~"ב באם נראה

 שהגנבים מפני אלא הכל, ושנלקח בביתו היו כלים כמה ויודעבביתו
 וכלי כלי כל לראות יכול היה שלא עד מיוחד בחדר הב~"בסגרו
 כנ"ד, חוצה שיצאו עד הב"ה ~יני שטמטמו אושלקחו,

 הגנבים הרו קצתם, וכפרו קצתם ~חזיר והוצרכו הגנביםהוכרו ואח"~
 הב~""ב טענת ובודאי במקצת, מודה משום דאוריי.א שבועהחייבים
 שהנגזל חכמים לתקנת לשבועה פסולים והם תחשב, בריטענת
 ~והוא ~''ה ונוטל,נשבע

 ~ה~עס~
 בנ"ד

 שה~ו~
 הי' ~ם ~ל~, יו~ל

יודע
 הגנ~ה, ~ו~דם בתיבה המשכון שה~

 וש~~
 תיכף הג~ניבה ~חר

ע~ד
~  

 אד~ בני נכנסו
 מזהת גדולה בירור לך ~אין ~נגנב, ~ם

~~~מ~
 שהרי שנגנב, ע"'ז לי~בע אפילו א""צ שהשומר לוממר א~שר
 שהם אחר ביד המשכון מן מר~ליות ב" הכירהממשכן

 ללכת מהרו והגנבים אחד בצרור היה המשכון כל ואם המשכוןמן
 יחדת הצרור כל שלקחו הדבר ברור צרור או קשר שום התירוולא

 הניח אם מ"ש בדין(ו~יין
 מאתי~

 חמ~, לענין וכן מנה, ומצא צרורים
 יוניןולענין

 ביו"'~
 שה~נבים נתברר לא עדיין מ"מ ~ מוקצה) בדין

 ה~ניבהת מן קצת לו הוחזר שהרי המשכון, לו הוחזרשלא לישב~ עכ"'פ צריך לכן לכן, קודם נגנב ~מא המשכון גנבומזויינים

~~~~
 נקרא הזה והמלוה חייב שש""ש גניבה ס.ם שזהו נאמר אם
 סך אלא שוה המשכון היה שלא ~ו~ן המלוה עדייןש"ש,

מוע~
 נותן הדין בזה הרבה, טוען והממשכן הה~אה מסך יו.ר
 אבנים ~הם ~זה משכון אבל כטענ.ו, הנוסף ומשלם נשבעשה~לוה
 לכל' כנודע בדקדוק שוויים ודמי השומא לידע בקושיטובות,~
 מכמה ל~יל שהעלתי מה לפי ~ם ומה בזה' ~שר וחיוב ראוי~""כ

 אלא ש""ש' לחייב גמיבה ס.ם זו ~אין חביבים ואחרוניםמחברים
 וגניבה להציל, בידו היה ולא השומר ובפני גמור, באונס גניבהנקרא

 שאינו המשכון על מלוה וכ''ש פטור, ש"ש שאפילו מזויןבלסטים
 דרחמנא באונס, שנקרא ההלואה, ~על אלא השמירה על שכר~בל

פ~ריהת

~~~~
 המ''ל אפרים ~ער של בנדון

 הע~
 שכיח, דלא אונס דהוי

 דמי כל לפרוע חייב שהלוה פסק ש"א דבעל משוםהיינו
 לממלוהה~וב

 אע''~
 דשם להרא'"ש ואפילו ~ ~נ""ב המשכון, שנאבד

 יכול היה ולא שם היה גופו אא"כ לעולם חייב דש"ש כתב, ע"גריש
 ממזויינים לס~יס כמון באונסין אבל ואבידה ב~סיבה ו~יינול~צילת~
 והוא שם, שהיה במ"ד וכ"ש עכ"'לת שם היה לא אס אףפ~ור

 המלוה יצטרך שלא אבל שכר~~ כשומר ממש חמור ואינו המ~כוןעל מלו~
~רוע

~ ~לו~  
 לאונס צורך אין ~ה מהחוב, יותר שוה שהמשכון

 מזויין בלסטים שנ~נב נ"'ד כמו דשכיח באומס אפילו אלא שכיח,דלא
 פטורנמי

 המלו~
 בש""א פסק בזה שגם אלא עכ""פ,

 (ד~
 ע""א) פ""ט

 אונס~ הוא ש~''פ מאחר חובו לפרוע חייבדלוה

~~~~
 וה~משכן זהוביס, י''ד בעד יהודי קמה הנ"ל המרגליות

 י~ודי, בידראם
 ו~

 שהי~ודי בעיניו שראה עד דבר אמר
מכר~

 א'"א ו~תה לצור~,
 ~וציא~

 תבע ב~ענתו וה~~שכן מידו,
 וחצית זהובים ס"ז א~לו מרגליותבעד



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~
~~~~

 רצ"'ד) (בסימן
 ~בסופו~

 פ~קו ומפרשיהם וב''י בטור
 להוציא א''א ובאם מידו, ו~וציא לטרוח חייבשהשו~ר

 ~שם והסמ''ע ~זוייןת בלסטים שנ~נב ~א~ר פטור השו~רמידו

בסק"ז~
 תיתי דמהיכי רש''י פליג דלא ול''נ ~ולקת שרש'תי ~תב

 ~''ח, אפי~לו נמצא, משלא יותר ה~נב כשנמצא לשלם השומריתחייב
 שאפשר במקום מיירי רש"י כי ודאי אלא איגרא, מרפסין זהדבר
 הטור וכ~''ש ~השו~ר, על דהטרחא ק~''ן הגנב, מיד הגניבה~וציא
 אחר מידות להו~יא שטורח אלא כלום מפםיד שאינו כיוןבהדיא,
 בעצמו ~שע המ~כן בנ''ד והנה (סק"ח)ת בש''ך ~צאתיושכתבתיו
 אפשר שהיה היהודי, ביד ~דיין בשהיו המרגליות לשומר גילהשלא

 ורב עצום סך בעדם תובע עתה ואיך זהוביס,~ י''ד בעד~נותם
 ש~כשיו א~שר (ע''כ להחזירםת וא''א שתקיף מי ביד שנמ~אתמאחר
 ~~זירם הנ''ל והיהודי ~ והשומר) המלוה על עוד מוטל הטורחאין
 ב~~~"ד לקנותס שרצה אדס שום ואין למכרס ולשון אומה כלעל

 כשם לו~ר ואפשר זהוביס, ס''ז בעדם מבקש עתה ואיךזהובים,
 ~ך בכפלייס, לשומם במר~ליות מ~קרשהממשכן

 בשארי משק~
 טענהת ואיתרע המשכון שאצלתכשיטין

~~~~
 ~פשוט הגנב הוכר בדין

 (בסו~
 מחוייב שהשומר רצ''ד) סימן

 קכ''ב (סימן ש''א בשו''ת ועיין מידות להוציא עצמולטרוח

 ~"~ד~
 בודאי כשיודעין דוקא דהיינו ע'"ב~, ריש

 להוציא שיכולין~
 יכולין אם וספק דרכיס סכנת יש אס אבל בדין, הגנב מידו~ציל
 שה~כון מאחר לטרוח פטור שהשומר פשיטא הגנב, מידלהוציא
 המשכון שבעל אלא בעצמו, הגנב הוכר דלא בנ"ד כ''ש באונס,נ~ח
 מ~נו לקנות אפ~ר עכ"פ שהיה י~ודי בידכשהיה~ הגיד(ו) ולא פשע המשכון שהב~ל וכ''ש חינם, מידו להוציאאפשר א~ הוא שספיקא שקנאו, אחר ביד ~חורתו מביר שהואאמר

 בכס~
 שקנאו

 שקנאו עד והניח זהובים, י"דדהיינו
 צור~

 ישראל מבני לא אשר
 שהוא הדין שורת לקתה~ ח"ו עמהם, דינא עוד לאישת~ישא''א
 ניקום ואנחנו פשעבע~מו

 לרדו~
 שלו, את להחזיר ה~ומר את

ועכ~
 באונסת ~נלקח מאחר פטור השומר הוא ~וציא, א"א אם

 ענין היטב מפרש של''ג) (סימן ת''ה ~ ה~ליוןעל~~~~~ת
 אבנים, כיפת ~ם אין בתיס דהרבה לשמירה,הראוי ~מקו~

 (דף ושם הפקידות דהכי ואדעתא ~ יודע, המפקיד ~םמ~תמא

ק~""~
 דהעסמיד אינו זה ופטור, אחר ע"י נ~נב כ~ר דל~א סע''א)

 ק"ו, והדברים ~''ש, כשפשע, דנגנב הוא דהשתא חזק~ו עלמשכון
 הוא והשתא חזקתו על משכון העמד אמרינן ממון דלהוציא התםומה

דאתרע,
 כש"~

 והשתא חזקתו על המשכון ה~~ד ~דאמרינן בנ''ד
 וכו'ת ממון להוציא ~לא מזויין בלסטיםדנל~ח הו~

 סי' (פ"ז ב''ק יש"ש נרשס~~ היריעה~~~~ת
 ל''ד)~

 (~ייק'~ו) רמ"א
 שלובשו''ת

 (סימן מהריב''ל מ (ריז~ח) ריבות דברי ~
 ח"~)קט''ו

~ 
 (סומן ~הלוי לבית מהר"י מ קט"ו) (פ''א, ח''מ מהרי"ט

 ~ע~ט~
 (סימן ת"ה

 ~ ~ל"ג~
 ~הס~ע כתב ר~"ח)ת (סימן רדב"ז

 ריוח למלוה כשיש י"ד) ס"'ק ע''ב(סימן
 כ~ו~

 לחבירו ישראל שהשכין
 נראה ריבית ממנו לו ונותן כותי שלמשכון

 פשו~
 ש''שת ~ליה דהוה

 קאמפט"ו בתורת מ~כון סמ''ע בשםוב~ג
 ~קמבי''ו~

 לכ"א
 הסמ''ע של נדון בין לחלק שיש (סק"כ) הש''ך וכ~'ש רקתתתולא ש"~

,~
~~~~~~~ 

 ~~ת~~~ת

 ועת'כ קט''ו), סי' ~' (ספר ~מהריב''ל של קאמפט''ו של לסדון י''ד)(ם''ק
 כותי של במשכון בדבר ו~תי~ב להסתפק שיש מהריב"למסיק
 מהריב~ל ~מודהאפשר

 ~לסמ''~
 כותי של שלוחו שהוא מ~ום

 כותי, כדין ליהודאינן
 משא''~

 היתר שעשה ישראל של במשכון
 הסמ''ע ש~ודה אפשר היתר שאר או עיסקא כגון שני, ישראלעס
 חשיב ריוח הנאת בשביל אס בש''ך שם ~יין בדבר, להסתפקדיש

ש''שת

~~~
 (סימן ריבות בדברי

 שמ"~~
 משכון סתם בין חילוק דאין מ~מע

 וממילא ש"ח, ורא''ש לר"י דאמרינן קאמפ~נ''י בתורתלמשכון
 ומהרי~"ל ריבו~ לדברי הסמ"ע הרי ממונאת מפקינן לאמספיקא

 שנ~נב בנ"ד וכ"ש מספיקא, מפקינן לא בקאמפאני' משכון אפי~לוס''ל
 וראיה ~ט~ורת שש''ש ~זוייןבלסטים

 שהסמ''~
 ל~י~ר, ~' סברא ממ~זיק

 בס"ק ע"'ב ~בסימן וז''ל שסייםמאחר
 י"ד~
 ערכאות, במשפט ~

 דאז ה~משכון, ד~י יתרון להחזיר חייב אי~ו ~נאבד, ~מש~ון עלמלוה
 מחמת ש"ש שהוא ה~שון ~ם ~י מה"ט, ~היש~ל גםפטור
 על ~כל מקבל עכ"פ הא ו~יניהס, ל~ו ~ה ההלואה, על שכר~שקבל

~הל~ה,
~~ 

 מהריב''ל תוכמו ראשון, בטעם גם ~סתפק ש~וא ודאי
 ~ל ~שכר ש~בל הוא ~כר ~ש~ר ~ה~ש"ך שהסכים וכ~~ו ריבותו~דב~רי

 ~הלואה שכ~ר שמקבל כזה בנ~ן משא"כהשמי~רה,
 תו~

 השמ~הת ~ל

~~~~
 מרובה הנאה ויש שמרקיבין פירות מלוה ~אפילו ראיה
 שיש מפורש הרי ורא''ש, לר''י ש"ח נקרא ~כ''פ~למלוה,

 ש''ח, נקרא הכי אפילו בהלואתו למלוה טובשכר
 יוסף ר' ~ל ופלי~

 השממירה על שכר מקבל ~אינו וכ"'ש שכיחי, לא דר"'ידפרועה
 ניכר אינו המלוה מן הטבעת ~לוה שקנה ממה וגם ש"שת נקראאינו
 יחזור דכשלא הללו, בדמיס לאחר ~ס מוכר שהיה אפשר שכר, בושיש

למלו~
 לומר פליג ועכ''ז ריבית דנתן ב~ובדא ~ד) סימן ל"ד (ס"ק יב"י בפליט~ ועיין לעולם, ריוח למלוה שיש ניכר אין הטבעת

 ע"'שת קי''ל לו~ר הוראה נתפ~ט והאידנאש''חת~
 אמ~

 שאם י''ל
 אפרים בשער ועיין ~ה, לגבאי ~נאה היה ולא ~קדש הריבי~בא

 הכית רש"'ל בשם ומביא בזה שהאריך קכ"ב)(סי~ן

~~~~~
 ע''ב

 סעי~
 היה וב' עליו הלויתני סלע הלוה אמר ~ י"ב

 ישבע שוה, היה כמה יודע איני אומר וה~והשוה,
 שוה היה אם יודע שאיננו בשבו~תו ויכלול ברשותו, שאיננוהמלוה

 ופטורת החוב מכדייותר

~~~~~~
 המלוה צריך עכ''פ משלםי ואינו נ~בע שהלוה במקום

~ב~
 אפילו ~שע דאס פ~ע, ושלא בר~ותו שאינו תחילה

 חייבתנאנס

 ה~ליון~בסו~
 אולמא ב"ש שמעון הר' ~

 ויוס~
 מן אולמא ב''מ

 שנ~נבתמשכון

 יו~~ת ~י~ ~~י~~ ו~~ י~ו~~' ~י~ ~~י~~ות
 ~~ ~~~י~''~ ~~וו~

 ~~~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~ יו~~ ~י~ ~~י~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~ו~~ ~''~~ו~
~'"~

 ~~~ ~~ ~~~ו' ~~~~י ~~~וו
'~~ 

~~~ 
 ~~נ~~ת ~~~ו~ ~~ו~ ~~ו~ ~~ ~~ו~~ ~~~י~~יו ~~~ ~~~י~~ ו~~ו ~~ו~ו~ת

 ~~י ~~י~~ ~~~ ~~ו~
 ~~י~~ ~ו''~ ~~ ~י~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~וו~~ ~~ יו~~~' "~י~ו~~~י~ו

תת~י~
 י~~~''

 ~~ו~~ ~~~
 ו~ו ~י~~~ת י~י~~ ~~~ת

~~~~ו ~~~י~~ ~~~~~ו~ ~ו~~
 ~~~ו~

ת ~ ~ ~ ~ ~  ~~תו 
~~~ 

ת ~ ~ ~  

~ ~  
 ~~ ~~~ו ~~~~י ~~~י~ ~י~ ~ו~

~~ו~~~
 ~~~~ו

~~ ~''~~~~ 
 ו~~~י~~ת



~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~

 ~~~~י ו~~י~~ ~~~~ ~~~ י~~~ו ~~ו~י' ~~ו ~~ות ~~י~~ו
 ~~ות ~~~יו ~' י~י ו~ו~ו'~י~יו

~''~ 
 ~י~י ~~ו~י

 ~~תת~ ו~תת~ ~~ת'~ ~~ו~~~ ~~~ו~~י ~~~י~
 ~~~תת~ ~תת~ ~י~~

~  ~~~ת'~~
 ~~ו~ י~י~ ~~ו

 ~~~י~ת

 השמשות ובון ח~ה דמדומי עם אתממול כיום ~גיעני~~ת~~ת~
 הנשאל כלפי השואל ופני שתים כמו א~~ ראיהוראיתי

 שקרא במי גברא, דהאי דינא ~ רא~ונה יצא וזה לו, ועלתהבשתים
 עמוד פה ועתה ממממזרת בן מממזר לו השוב והשני מסורלחבירו
 שהוצאת ~לינו לך מה ~ לו ואו~רים ממשפחתו ובני ואמו אביועמדי
שס

 ר~
 היה ממזר, בן ממזר שמו בקראו עלינו

 ל~
 ריבךת את לריב

 סעיף תכתתא ~~סיממן ב~תתמ רמת'א שכתב גםואף
 יתתג~

 שקרא באחד
 אפילו לגמרי פ~ור ומס~מא פטור, ממזר לו השיב והשני גנבלחבירו
 יחם כי והיה צערו ~ל נתפס אדם דאין מטעם משפחתו בנינגד
 ממזר דקראו דהיכא התם דשאני לחלק יש בקל מתתמ וכותלבבו
 רק קראתיהו בשבילך לא לומר, יוכל לאביולבד,

 בשבי~
 ולאמו אמו,

 כמו והוי אביו, בשביל רק קראתיהו בשבילך לא כן, כמו לומריוכל
 שקראו בפירושא לשונו שמשמעות דידן בנדון משא"תכ תובעון, לואין

 ראשונה~ השאלה עכת"ללאביוי

~~~
 יש בקל מתתמ מכתתת מתתש

 לח~

 הן הן וכות
 הדברי~

 שנאמרו
 החובל פרק בתתק במסכת ישתתש בספרונשנו

 (סי~
 מ""ו)

 ~ וזתתלשכתב
 שהם אביו ממשפחת אלא קאמר אאמו לאו דלמא ועוד

 ליה ממדחי קא הכא וזיל קאמר~ אמו על דלמא אביו, ואתתתממזרים,
 לאביו קרא כאלו הוי ממזר בן ממזר אמר אם ומתתמ וכות הכאוזיל

 י~תתש~ וכות ~מזרבהדיא

~~
 אפשר או כתתכ, מוכרחים דבריו אין כי בדבר, מהסס שלבי

 והובא הרתתן דכתב מהא תשיבני ואל לזהת זה הרשאהשכותבין
 קכתתג) (סימן לחתתמבדתתמ

~ 

 אות
 גת~

 ובסמתתע
 (ש~

 דאין סקתת~)
 הרתתן דדברי חדא, הבושת, על הרשאהכותבין

 ה~
 ו~יון להיפך,

 בשתת~
(ש~

 דכותבין ראשונים פוסקים כדעת להלכה והעלה יתתג) סתתק
 להדוא מבואר וכן הבושת, עלהרשאה

 באהתת~
 ~~~יף פתתג) (סימן

את~
 שם כממבואר בה ~לק לבעלה ושיש י~תתש, לבעלה אשה בושת גבי

בשת~
 בהם כיוצא הארכתי וכבר

 בתשוב~
 א''ה חלק דוד נשאל

 כתתו)(~ימן
~ 

~~~~~

 שם היו משפ~תו ובנו אביו דאם פשו~, נראההנדון
 לתבוע יכולין בודאי בפניהם, והיה זו בושת לו אמרכאשר

 בייש לא אם אבל ריבך, ריב לו לומר עצמם,בושת
 אות~

 בפניהם
 בושת, דין להם אין אזי בפניהם, שלא בבושתו להמתחיל כן שדיבררק
 הוא שאביו לא אם ~ ריבו לבעל כן דיבר לבבו ~ימום שמתוךכיון

 דיסו שאז עפרמשוכני
 חרו~

 ל~ל מאסף בספר אלו דינים כממבואר
 מתתב) (סימן החובל פרק בת'ק בישתתש מהרשתתל שלהמחנות

 ~תיעת'ש באור~

~ ~ ~ ~

 אין הנה הג~ת שיכתוב כיצד סופרים, מדברו שניות השאלה
 באיזה הגט לסדר אפשר אם ודאי בזה, להאריך הצורךמן
 מוטב, הרי גי~ין, בו סדרו שכברקהלה

 א~
 אפשר אי דנין אין

 כאשר והנהרות העיר שם לכתוב יש ואז שאני, הדחק ושעתמשאפשר
 לכתוב ואין שמה, הממבצר בפנקסנכתב

 חלומי~
 דמתקרית

 בזה והאריכות לפנים צריך אין זה כל אחדת משם יוצאין שה~לכיון חלומני~
 ומנאית הת מאת ושלוס למותר, אך הואלפניו

~ו~
 ~~~~יי~ ~~~ו

 י~'תו~ ~י~~ י~~~י~ו~ ~~~~ ~ת'~~~ו~~

 ~~~~~~ ~~~ת'~~ ~י~~ ~ו~ ~~~~ ~ו~~ ~ייו~ת
 ~~י~ו

 ~ת'~~
 ו~~תתי

 ~ייו ~~ו~ת ~~י~ו ~י~ ~~~~~תת~
 ~~ת'~ ~~ו~ ~~ ~~~ו~ו~ ~~ו~

~~
 ~~ו~ ~~ו~ ~~~~ ~~~ת'~ ~ו~~ ~~וו~

 ~~תתו~ת ~~י~ו

 ~~י~ו~י~ת
 ~~~ית'~
, '~~~ 

 יו~~
 ~ת

 ~ו ~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ו~~

 ~~ו~~~~
 ~~~~ות

 ~ו~~ ~~ ~~~
ת ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ו ~ ~ ~  ~~~י~ 

 ו~~ו~~ת ~~י~ ~~~י~~~ ~~~ ~~ו ו~י~~ י~~~ת ~~ ~~~ו ~~~~
 ~~י~ ו~~~

 ~~י~~ת ~~~ו ~~~~~~
 ~~~~ו ~~~~י~~

 ~~~י~ו ~~ו~~ ~י ~~~ו~~ ~~~

ת ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~יות ~~יו ~י~ו ~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~ ~  

 ~~~ו~~~ ~~~ ~~ו ~~~~~ו~י~
 ו~ות

 ~~~ות ~~יו ~~~י~ י~ו~~י~
 ~~~~ו ~~~ ~~~ ~~~~י~~י ~~~~

 ~ו~~ ~~י~ ~~~ ~~~~ו~~י ~~~י~ ~~~ו~ ו~~יי~ ~~~ו~יית ~~יו ~י~ו ~~י~
 ~~~~ו

~ ~תת~ ~תת~ ~ ~  ~~~תת~ ו~תת~ ~~י~~ 

~~ת~

 ~~ית
~ ~תת~~ ~~י~ ~~~ ~ ~  

 ~~י' ~~~~י ~~י
 ~~~ ~ו~~ ~~ ~ ~~~~~

~~~~
 ~~ו

~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~י ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~יו~~ ~ו
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 ~~ו~~~ת ~~~~ו~י ~~~ ~~ו~~י ו~~~י~י ~~ו~~י ~~~ו~י~~ו~

~~~
 ~ו~ ~ו~תת~ ~תת~ ~~~~ ~יו~ ~~~י

 י~תתו
 ~ ~~תת~ ו~~~תת~

 ~~~ו~~
 ~~ו~~ת ~ו

~~~

 ~ם בא~מיתו ארו~ת ז~ן זה ~~כתתת ראיתי לא ~דוע ידע~י לא
 והסיבה ארבע, שהן שתים שבועות זה כ.בתי לאאני

 הית~
 לשלוח ורציתי ת~יד הי~ים בכל לנםוע ~וכן היה הרר"ד תל~ידיכי

 ידות~ל

~~~~
 נת~בלתי ~ו~טין החדשות

 ל~
 םנאנא~'ן,

 א~
 רציתי ~א

 יודיענית ~בריאותו ראשית ונענתילנסוע

~"~~
 איש אלי בא הזה היום ~, כב א, ש~ואל~א ב~רש"י ה~ושיא
 ד~ן לי~ וא~ר לו, והשבתי אותי ושאל ~~רע~יםלאאחד

 לה כשא~ר ואל~נה ניםן םוף נולד דש~ואל בהנובר, למכ"תהשיב
 השבו~ות ~חג חודש כ"ב לםוף וא~רה השבועות, חג היה זהדבר

 הואי ו~שוט ~לידתו חודש כ"דדהוא

~~~~
 ה~בדיל לו~ר ~כ"ת ~וה אשר

 ולהדלי~
 אחד ו~~ט~ט נר

כנ~~ו,
 הנ~

 ~מאורות ראה ~לא ~מי ~אר~ות לעם אשיב ~ה
 יורה~י~יו

 דר~
 שלות ~ראים בדברי כםיל תען אל ל~קחים,

 ~כ"~~מ~ת~
 שאל שא~"ה בקשתי אזי לוויר~יש, לאביו נוםע

 ~שם וגם נפשת ל~שיב לי הוא כי הנ~יו' ג"י ~~ניי~נע

 הגאונים תורת וחדושי תורתו חדושי ~כ"ת ליישל~
 ב~

 הנ"לי
 הס~יקו. וכל בממיטבת לשלם ~עותי בעד י~"ת ס~ר בעדובקשתי
 הרב ~~י יש~ע א~ר ~בספרי

 ד~
 ~ ~והרר"ח הרב ~~י אי וויר~יש,

 ~מע~די יודיעני, הטוב מע~דו בקצרהת ברשי~ה לידי ישלחי~~ו
 לז~ן א~וה ~אי,כד~אי

 ה~י~
 ובזה אי"ה, לטובה להת~דש הבע"ל
א~סי~י

~תת~
 ~~~~ו ~ו~~ו ~~ו~~ו

 ~תת~ ~תת~
 ~תת~

 ~~~~~ו
 ו~~~

 ~~~~ ~~~י~~~ו~~
 ו~~~י~ת

 ~~~~ ~~~~ו~~ו~
 ~~ית ו~~ו~ו י~תתו ~~יו ~ו~ ו~~~יו

 ~~ית ~~~י י~'תות ~~~~~י~ו~~י ו~~~
 ו~ו~~~ ~~ ~ו~~~

 ~~ו~ת~~י~~

ת ~

 ו~תת~
 ~~~י

 ~תת~
 ~~תת~ ~~~י~ ~~~ ~~ו~ י~~~ ~~ ~

מ~ו ~~~ ~תת~~
 ~י~ו~

 ~י~~ת

 ~~י~יו ~~~~ ~~~~~~
~~ו ~~~תת~ ~תת~ ~~~י~תת~ ומתת~ ~~ ~~תת~ ~תת~

 ~ו~ ~~~י~ ~~~~~
 ~ת

 ~ותת~
 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~ תת~~~י ~~ות

~~~תת~
 ~~י~יו

 ~~~ ~~~י~~ ~~תת~
 ~~ו ~~~ ~~י ו~ות

~~~~ 
 ~~י~יות

 ~י ~~~~ מ~ו~~~~
 ~~ ~~ו~

 ו~ות ו~~~~ו ~~י~ו~ו
 ~~~~~ ו~~

 ~~ו~יי~ו
 ~~יו ~~~~~~ ~~~~י~ ~~י~~ ~~~י~ ~~מ~~ ~~~ ~~~~~ו~ ~~י~~י~~~~ו
~~יו~ו

 ו~~~ייו ~~ת ~~ י~~ ~ו~~
 ~~~ו~

ת ~ ~ ~  ~~"~ת 

 ~י~י
 ~~''~ ~~~ ~~~ ת~~~~~ ~~~~

,~~'~~~~~~~~~ ~~~~~~~~,, 

 ~~ ~~ת~~~~~~~
~~ 

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

~י
 נת'ע רבינו כותב כ' םי~ן תשל"ב) (י~ם חאו"ח דוד נשאל~~~"ת

 ריש דוד ~ועד בק~טרס ~כרי בש~י שנד~ם~ה ~
 ~~ר בש~י שהד~יס ה~ד~יס הנה ~~, יהודה ביתם~ר

 להאריך לו שהיהבמ~ום
 וכו~

~~~~

 הערה י"ז ס~ או"ח חלק לעיל ~ש"כ בזה
 ב~

ת ~

~ ~ ~

 שבט חת התשובה תאריך רב~ו כותב התשובה בםיום
 כלל ובדרך לפ"קת בחי~י~~~~~'~~'

 הפ"~
 יש רב~ו, שכותב

 שואל הבן וכאן התשובה, דברי תוכן אל ועניןשייכות ~
 ~ו~

 שיי~ות
 רי"ג דף דוד שלל בכ~י אולם של~נינות התשובה אלל ה~"ק לזהיש

 ג"כ~נה
~ 
 ה ב ו ש

 ז~
 עם

 הום~~
 בתשובה ~כרו לא אשר דב~ם

 עבור מכ". ש~תב ו~ח~ת ~ שם לש~ו זה כישנד~סה,
 ~חותני של ~ורתו ~אור ליהנות עיניהם את ה~דינה בנישנתנו הרב~~

 נר"ו פייבל ~ו~"ר ה~~ור~~םה~און
 והנ~ביבו~, ה~לילותוכל וה~~ינ~ ~רע~~~ל~ אב~"~

 תשואו~
 ~ול~יהון ז~אה ובודאי חן, חן

 קא גבוהו~שולחן
 זכ~

 באשר לנחת, יהיה בוודאי הדבר ~א ~ה' ואם
ש~ו

 נוד~
 לאב להם ויהיה העולם, בכל ~~ורסם והוא

 ועטרה ~ר שהוא תורה ל~~דיוב~רטות ולפטרו~
 להו~

 ואחד אחד ו~ל
 כבב~

עינ~
 וח~יו

 הקצ~
 בדבר הנ~וים כל עם ה~ש~ר על יע~וד שיחיה

 ו~רובה, טובה ב~דה אי"ה ~טיבה ~ול חטיבה כן גם ואעשההזה,
 ע"י לי ישיב ו~כ"ת הזה, בדבר ~ירות כ~ה הארכתי כאלו~~~
 י~בל ובזה ת"ח, השי~'ש תחת הזה בדבר נעשה אשר כל~וקדם

 נא~נו"~ אוהב ת ת ת כ"דשלוםת

~~~~~י~
 ~ה

 לחי~ ~תו~
 ~~"ק

 בחיר~ את~ו"~

 יו~ו~~~~ו~~
 ות ות

 ו~~"~ ~~~
ת ~ ~ ~ ~  

 ~י~~ ~~ ~~י ~~~י ~~~ י~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ו~
 ~~י~~ת ~~~י ~~ ~כ~ ו~ו~~~ו~~

 ו~~ו~ ~~~
 ~~י~י~~ת

 ~ו~
~~ו~~

 ~~יו
~~~~ ~~~~ 

 ~יו
 ~ו~~~~ ~~ ~יו~~~

 ~ו~~ ~ת
 ~~ו~י~ת ~~~~ו~~י~

 ~~ו~ ~~ו~
 י~~~~ו ~י

~~~~~ ~~ 
 ,~כי~~ ~~~ ~~~~ו~ ~~וי~~~ת

 ~~ו~~ו
 ~~~ו~~ת כ~~~~

 ~י~~~~ת ~~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

~"~~~~ 
 ~~ו~~י

 ~~~~ ~~~ו~~ ~~~ו~
 ~~~ו~ת

~~~ 
 ו~~~ו~ת

ת  ~~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~י~~~
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 ~~ ~~~ ו~~י~ו~י
 ~~''~ ~~ו~~ ~~י

 ~ת'~ ~''~ ~תתי י~''~ת

 ~י~~ ~~ ~~~י~ ~~ו~ י~י~ ~~ו ~ו~~~יי~ ~ו~ ~ו~~ת'~~''~
~~י~~ת

 ~~~ו ~~~~ו~~י~ ו~~ ~~ית'~
~~ 

 ~ו~~ו
 י~~~י ~ו~~

~~~
 ואשיבנה, ל~חתי ברך

 ומ~
 על רב שלל כמוצא שמחנו מאד

 לנו שהראה ~דשו, ידי בכתב יפה ושלשנו וקרינושראינו
 אופניו על דיבור דיבור בדבריו אהבתו עלינו ודגלו צד מ~לחיבתו

במת~
 בשתים ודוד לבם, על המתיישבים בדברים לאחרים לשונו

 נותנים אנחנו זה ועל לותועלתה
 שב~

 כל גמלנו אשר לאל והודאה
 כ~ותו ויקירא רבא גברא ~הור מ~רה לפנינו ו~קרה תורה זוטוב
 עשיה קדמתי וכבר לנות עומד אבותינו זכות בודאי בישראל,ירבה

 פת'ו הגדול ה~פסר דמ~ו ל~מיו שורותי' וכתבתי ~מש,לש~יעה
 ליפמןכ~ר~ר

 כ'ת~

 בנות עם יצתתו

~~~~
 ~כלל ~שוקת~נו זה שאל ברירה, בידיעה מ~ו לאדוני לדעת
 מבארלשאוב

 ועלת~ חיי~ מי~
 ב~וש וראינו תתתל, בידינו

 ל~בול עתה עד כח לנו וכשנתן מילי, בכל בלימודיני דשמיא~ייעתא
 עכתתפ הי~ים, כל זה והיה יתן ו~י ~ורה, של עולו ה~שההעול

מצידינו
~ 

 קול קולינו נשמע ומרחוק דבר, שום יבצר
 בו~

 הממדרש
 ~פילותינו, וגם שלנו הלי~וד סדר ~''ו לאדוני כתב~י וכברת~לת
 חברי בכ~ב מ~ו אדונינו יראה יראהוגם

 האלו~
 ~ביבי המרו~ם

 לבי ב~ירת נצ~דידידי
 ה~ופ~

 שהאריך יצתתו ~ שנפיר ליב מוהר~ר
 ובידו זה, בדבר מ~ו ויעיין הנהגתינו, סדר נא~ר שם הזה,בדבר

 וש~אלת י~ין נ~יר בל ו~מנו ולגרועלהוסיף

~י~~~
 ב~ב, רשום ~תבי תוך ~~ת,ת

 בע~ ~~ו~
 ~היר, סופר

 של ראשון בע~וד שחדש~י ~ה חידושיםאיזה
 הפר~

 ב~ה
 וכ~נה, כהנה ~דשתי ~תתל ~ה~ה ויותר ~,ב~~ה

 ר~
 רצי~י לא

ל~רו~
 אחד כל יצ''ו ה~ברותא חדשו זה וזולת הרבהת בתיבות לסמתתו

ל~ענו
 ~למעני~

 ש~ביב ידענו ואם לאו~רם, הראויים דברים פיו
 שונים, ~כתבים בכתבים שחדשו ~ה את ישלחו המה גם ~תתו,בעיני

ת ~

~ ~ ~  ~~~ו~ 
 ~ת

 ~' ~~ ~~~~ ~יי~ ~~~~י~ ~י~
~~~~ 

 ~~ו~~ת

 ~~~~~~י~ י~~~~ ~~~~~~' ו~~~~ ~וי~~~~ ~~~~י~
 ~י~~ת

 ~~~~ ~~~ ~ ~~יו ~~~י ~~~~י~ ~ו~י~ ~ו~
 ו~~~י

 ~''~ת ~~~~ ~~~~

~~
 ~~~ו ~~~י ~~ו~~~~ ~~~~

 ו~~~
 ~~~ו~ות

 ~ו~~
 ~~ו

~~~ו ~~~~ ~~
 ~~י ~י~~ ~~י ~~~

 ~ו~ ~~~~ וי~~~ ~ ~''~
 ~~ו~'~~י~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~י

 ~~~ו~ ~~ו~י ו~ו'ת~י~ו~י~
 ו~ו~'

 ~~~י~~ ~~~~ ~~~י' ~~ ~~י ~~~~~י ~~
 ו~~י ~~ו~י ~~י~י ~~~ו~ ~~~~ ~~~~~~~

 ~''י ~ת'י ~~י~~~ י~י~ ~~''~~~י~~ ~~ ~~י ~~~ ~~י~ ~ו~~ ~~~ו~
 ~~ת'ות ~ו~~~יי~ ~ו~ ~~ו~~~ ~~~ ~תת~

ו~~
ת ~~יו~ ~~י~י ~~~ ~~~ ~ י~י~~י ~י~י ~~י ~~~~~ ~~~י ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~י ~~~~י י~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י י~~~י~י~ ~~~~ו~י~ ~ו~~~~י 
 י~~ת י~~~~י י~~י~י י~~י~י ~ות ~~~ י~~ו ~~~י ~~~ ~י~ ~י~ת~~~

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

 ~~י~ ~~~ ~י ~~י~ת ~י~י ~~~י~ ~י~~ ~~ו
 ~~~ ו~י~~' ~~י~~ ~~ ~י~ ~י~~' ~~ ~~י~ ~~~~י~~ ~י~ו י~~~~~~י~י~
 ו~~י~~ת ~~~י~ ~~י ~י~~' ~~~~ ~~י~ו ~~~' י~~ ~~~~~~

 ~~י ~~י~~~ת ~~~~~ ~~~~ ~י~י~ ~י ~~~ ~~י ~~י~ ~~~י~יי~~~~
 ~ית י~~~~ ~~~י~ ~~~'~~~

~~~ 
 ~~~י ~~~ י~~~~י י~ו~ ~~~יו~ ~~י~י

 ו~~~~י י~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~'ת~~~~י~
 ~~ ~~ ~תת~

~~י~~ת ~~י~~ ~~יו
 ~~~ ~~~ ~~ ~~~' ~~~~ ~~~~ ~~י~~ י~~' ~~~

 ~~ידת ~~י י~~~י~~~~~י~י~ ~~~~ ~~~~~י
~~~ 

 י~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~י ~~~~י

 ל~ובה~ שווים שכולם שביניהם ~שוה הצד זה, כראי זה ראילא
 לממת'ו לשל~ם הנ'תל ליב מוהרתתר עלי ה~ביב וחברי אני יחדוהסכ~נו
 כגבר נאזר אז מ'תו לאדוני יאות בזאת ואם ש~דשנו, מהקצתם

~לצינו
 ונוסי~

 וקממ~א~ מיא

~~~~
 אצלו הפנוי לעת אבקש ואותה סמתתו אדונינו מאת שאלתי
 על והנני בעיניות והגון לפניו מהעומדים א~ד ע"י נאישיב
 הבורא לעבודת אעמודהמשמרתי

 ולדב~
 ולהת~יד ישרה דרכי בדרכיו

 ולעומתו זה ואת הרבה, תלמידים ולהעמיד צמא כל ולרוותבליסמודים
 ובנינו ונשותינו לנו ומזון, ~ים לנו שיספיק רועינו ואל הת אלתקו~ינו
 ממשכורתו יהיה ככה על בשבילנו שידאוג ~י וכל סיפו~ינו, דיובנותינו
 וחובשים היושבים היום כמונו דל אל משכיל ואשרי ה', מעםשלמה
 עולם ואהבת שלום בשים אצא ובזה ובאת יוצא אין בביתוכות

 הלילותת לרבות היממים כל ר~~ו~והבו כעתיר~

~~~י~ו
 ~~י ~ו~~ת'~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~ ~ ~~~~ ~~י ~~~~

 ~~ו~
 ו~~י~יו~ מתת~~~~~

 ~~~~ו~~ ~~~ ~'תי ~~~י~י ~~~ית
 ~~~ו

י~''ות

~י~
 זה

 לק~
 לאמת'ו להוי ידוע שכחה, אלא

 שהאלו~
 הנדיב ה~צין

 ~ ~רך מענדלהר"ר
 ויכלתו נפשו בכל י~ינינו צד על עומד

 יבצר לא ו~צדו כחו,ומאמצי
 מלעשו~

 ~ת דאפשר, ~ה בכל ~ובה לנו

 לויתן
 אריכו~

 האלוף כא~י ידידי חברי שכתב ~ה אכיתתרת ושנים ימים

המרומ~
 אודות היריעה בשולי נרו ליב כמוהרת,ר פלא עושה המופלא

הנהגות
 בי~

 ל~רש לו היה ~נערי~, ~נהיגים הז~נים שיהיו ה~דרש,
הדבר,

 אמנ~
 בדברים א~'תו ולה~ריח בדבר ל~אריך מהצורך אינו

 וגםכאלה,
 ~מ~

 ת"ל שידינו באשר בנו, כבוד נוהגים ~בירינו
 בן הוא מאתנו אחד ~כל כאן, יש וחכ~ה ז~נה דבר, ב~לבראשונה
 ששה כמו רבנות נהג הנ~ל ליב ~והתתר ידידי חברי וגם ~, שניםארבעים
 נ~וי~ ידי עוד לאו~רה לי גנאי הק~ן אנכי ו~ם ב~ל, וידושנים

 ת''ל
 דבר ולכל התפארות, בלי ל~ש~עתי הסרים בת'ב ~אה לי וישבזה,
 חבירינו והם ~סוגלי~, אנחנות~ל

 יודעי~ הידידי~
 את

 ז~
 באר

 ~~~ו~ ~~'ת~ ~~~ י~מ~ו~י
 ~''ו ~~~י י~~י~ ~''~~ת ~' ~~~~י

 ו~~~ו ~ות ~~ד ~~~ ~~~~ יו~~י ~~~~ ~~~י' ~~~~י~~י ~~~ו~~ ~~
 י~ימ ~~י~ ~~

מי~ו~ד ~ ~~~~ י~י~~ ~~~~ ו~~יו~~~~ת
 ו~~~~~

 ~ו~י~ת ~~'
 י~ו~ ~י~י ~~~~י~ת יו~~ ~~~~ ~~~

ת~~~~י~~ ~ ~ ~  י~~י~ ~י ו~י~~ 
 ~י י~ ~ו~ ו~~~ ~~ ו~~יי~ ~~ות ~ת

 ~~ ~~ ו~ו~~ו~ ~~~~ ~מ~ ~י~ו~י~ ~~י~~י ~''~
 ~~~י~ת

 ו~~~~ ~~~~ ~~~ ~~
ת ~~י~ ~~ ~יי~י ~~~י' ~~~ י~~~~י ~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~  ~~ו~ ~~~ ~~~י ~~ ~~~י~' ~''י~~~י ~~~~ יי~~~ 

 ~~~י~ו ~~~י~~ ~י~י~ ~י~י י~~~ ~~~ ~~~~י~ י~~~~י ~ת ~~י~י~'~~~י ~~~~ י~~~~ ~~~' ~~ ~~י~י ~~י~יית

 ~י'~ ~~,~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~
ת'~ ~  

~ ~ ~  ~~'ת~ ~~~~ ~י~~ ~~י ~י~''~ ~יי~~י~ ~~~~~ ~~~'ת~ 

 ~~ י~~ ~~ו~ ~י~~ ~~~~ ~ו~ ~~~ ~י~ ~יי~~~~~~'ת~
 ~~~י~ ~~~~ו

 ~~ו~~ ~'ת~ ~~ י~~י~ ו~~~י~ ~י~~ ~ו~ ~~~י~ת ~~~ ~ו~~ ~~~~~~~
 ~~י~~ ~~י ו~~~~ ~~~יי ~~ ~~~~ ~~~ י~~~ ~ו~ ~~~~~ ו~~~~~~ת~~י'
 ~~י ~ת ~י~ ~~יי ~~~י~ית ~~~~י~

 ו~~''~ ~יי~~~ ~~י~ ~~ו~
 ~~ת

 ~~~ית י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~ו~~~~ ~~~ויי~ת ~~~~~~~
~ ~י~~ ~ו~ ~~~~ ~י~~ ~~~

 ~'ת~~~~י ~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~''~~
~~~~ ~~ 

 ~~ו~~ת

ת ~

~ ~ ~  ~~~~~~ ~~~י~ 
 ~ת

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

 ~~~ו
~~ 

'~ 
 ~~ו~~

 ~תת~~י~~~יי~

 ~יי~~ת ~~ ~י~ ~ו~ ~תת~ ~~י~י ~~ ~י~ו
 ~~''~ת ~~~~ ~יי~~ ~י~~ ~י~~ ~~י ~' ~יות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  ~  

~~  ~  

~ ~ ~

 זירוז ~ריך ואין דאפשר, במה נגדינו כבוד חלי~ת ועו~יםהיטב
למזורזים~

~~~~
 במחילת זה את לכתוב אמ"ו בעיני הגון אם

 אל~
 לחברינו

 יהיו שא~חנוה~דושה,
 מנהיגי~

 ליטול לא שלהם,
בראש, חל~

 בעס~ ר~
 אנחנו כי כמונו, לא כמוהם המדרש, בית הנהגת

 וגדולה למ''ו כידוע מופלגים הגאונים אבותינו ברכי ב~וךמגודליס
 מת'ו בעיני לרצון יעלה אם בהן אמ"ו ידע לא אכתוב ומהש~ושהת
 אמ"ו וחכס נעיסי ומה טוב מה כנ"ל אלף במחיל.לעשות

 ידידי חברי שכתב מה הדברים יתר לעשותת מה כדת ויודעאל~יס כמלא~
 מהמהת יותר ועוד ואמיתיים כנים המההנ"ל

 ה' י~זור אם~~~~~
 חיי~

 על
 שמרחו~

 ולימודינו הנהגתינו נ~מע
 לכבוד ויהיה שבעולם, הממדרשים בתי ממכל ויותריותר

 נהיה מ"מ ולכבודינו, לסו צריך שאינו אף לאמ"ו גדולולת~ארת
 ה" א~ר לאיש לעשות כראוי ולאמ""ו ה' את לכבדסניפיס

 חפ~
 ביקרו,

 אותו ה' ישמור ישראל, תפארת עין מחמדוהוא
 וא~

 עד לו אשר כל
 אכי''רת הגואל,ביאת

 המדרש בי. ל~יום מגיע שהוא מה לאמ''ו להזכיר באתידבריומ~~
 אופנהיים משה כהר"ר דודו שהמנוח ~ ראשונה יצא וזההזה,

 דהיינו בהמ''ד, לצורך שלו מעזבון ר"ט אלף לי.ן מו~ו קודס ~יוהז'"ל
 על דברנו וכבר המדרשת בית לאנשי יהיו והרווחיס ~יימת ~ןשיהא
 יעשה שלא אמרו, וה~יב בורג, היידל וואלף חתן ליזר בנו עםככה
 לגלות אמרתי בכן אמ~ו, והסכמת ידיעת בלתי גדול או קטן דברשוס
 גם יהיה פן מזה, מ"ואזני

 זא~
 פעם כל נבקש מה ו~נחנו לסיו~, לנו

 באם ידו, את מ~ו יניח אל מזה וגם ה~תידת על ולא העבר על אסכי
 שהמה באשר המבורג, אנשי הנדיבים הקצינים עם לדבר לפניו~הגון
 ואין לו, וי~ם אומר ו.גזור ובודאי פסי~, בלי ~מו א.ו~כשיו

 אמ"ות נ~ד ומ~פ~ף פהפוצה

~~
 וימחול המדרש, בית קיום ולכבוד לטוב. רעיוני על עלה זה

 מ"ואדוני
 באל~

 םהדי בממרומים כי שגיוסי, על מחילות
 לא ימי שכל עדי,וב~חקים

 ע~
 (שס) בשבילי לבקש לבי על

 ו~די~, מלא בפה חלקי ולתבוע קטןדבר ~שום~
 חלי~

 לזרעא ליה וחס לי
 ככה, על לבקשדאבא

 ר~
 עלי דעדו הרפת~אות כמה אחר ימי כל

 רק בזיתים, ולא משפחתי כבוד מחזיק הייתי זה כל עם בטובה,שלא
 המדרש הבי. ולכבוד ה~דושה תורתו ולמען ה' למען אעשה זהכל

 אצלינו ספק ב~י אשרהזה,
 ~יחזי~

 לנו יבטל ולא ביומו יוס מדי
 אכי''רת ע''ע ולב''בולבנינו

 ו~יו~ו
 ~ו~~ ~~י~

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

 ~~~י~ו~~י~ו~ת
~~~~ 

 ~~''~ת ~י~~ ~~י

 ~י ~~ות ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~י ~ת"י ~ו~ו~ ~~~~י~~~~י
 ~~י~ ~~י ~~~~~~

ת ~ ~ ~  

 ו~~~ו~ת ~~ו~~ ~~ו~~ ו~~ו~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~ו~~י~

 ~~~ו~ ~~~~~~~ו~~
 ~ו~ ~~~ ~~~י~ ~~~ו

 ~~יו~י ~~ו~ת
 נ~~~ו ~~~~תו~~ו~~י

 ~~ו~ת ~~~ ~~~ ו~י~ ~~~ ~~ו~~
~~~ו

 ו~~ו~ת ~ו~ ו~~י~י~ ~~י~ו~י~ ~ו~~ ו~~~ ~ו~~ ~~~~

 ~~ו~~י~~~
 ~ ~ ~~~ו~

 ו
 ~~~י~ ~ו~~ ~~~ ~~~ ~

 ו~~י
~''~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ 

 ~~"'~י

~ ~ ~

 במחילה עילויה בדעתאי נקיטנא צער של רביס ימים זה כי אף
 וי~יא~ו פרידתו מימי אשר בעיני, נפלאת היא זאתמכבודות

 דוד'י ב~ול לעוררני פני בקש לא להתם, מהכא אביומבית
 כי ואף עליות הטובה ה' כיד תורניי בדבר מד~תו ומבין חכםבשאלת דופ~

 מחסור אין לשובע, אוכל שמינא ובישרא ~בירים לחם המלך שלחןעל
 אבוםים ברבורים לאיש יהיה כי ~עמים מ"מ דבר, שלוקילורין
 לו יהיה אם ואף בשר, יאכילני יאמר והותר, די פסיוניןוראשי

 מיס~ ישקני מי ויאמר יתאו השמים במ~ר ומיושן, ישןיין

~~~
 אשתעשע תמיד עמדי פה בהיותו הן מאד יודע. נפשו

 מנגח איל נעשה אשר וע.ה בו, דברי מידי ועיונובחכמ~ו
 מפשטיא שתיקה זו מה משמח, ואנשים אלהיס ריח, נתנוודוד''אין
 נהי~י כך י~~ר אמור ואם ובלווי.ות בביתא צביתא דטביןדאורייתא

 ~סהג זה אמינא, וכו' ~גבן
 הפו~

 זעירא מר לא ואדרבא
 ו~

 רבא~ אנא

~~~
 רבה ואהבה שת~ינן, מי אנן ש.י~ איהי אם אמרתי,

 בת עם בקישורים בא למזל כי בשומעי ושורותיים השורהאת גילגל"~
 ואו~ר עושר ביחוס המופלגים הדור מ~דולי אחד ב.גילו

 עפר על ~ין משתעבד, לרווחא אשר הקרנ''א כל'ה הבתולהוגם ~ויושר~
 ימים יאריך יפה, יעלה שזיווגו רעוא יהא לאת וסינוק גדי גדמשלה,

 זרע~יראה

~~~~
 לוח ועלי י~ליח, בידו התורה זאת ה'

 א~טו~
 במה משיח,

 מדליקין במה בפ' (התוס') במ''ש חנוכה בעניןשהקשתי
~כ''ג

 ע''א~
 נס, באותו היו הם שאף חנוכה בנר חייבות נשים

 מ~ני דחייבות לי~ ותיפוק מעשהז''ג, שהוא מפני פ~ורין הכי לאוהא ומשמ~
 שם וכארז''ל חז"ל ~יקוןשהוא

 בגמר~
 ~סור, מלא צונו, והיכן וצונו,

 ממצות וכל ל"ת ה''לוא''כ
 לתת~

 ~ייבות נ~ים ~רמא ~~ז~ן אפילו
 ~כ"'ט ד~דושין פ''ק שלימהכבמשסה

 עת"א~

ת ~  

 ואם מחט של בחודו תחלה אתה פתח לי, אומרו~~~
 שלו~

 יענינו
 וכבר ודע.ת לבינה ארבעיס אולם של כפתחו לווכ.חתי

 ~לי כל עם נובעת חיים ~ים באר אומן אצל א~ון שבהיו.ואמרתי
 ולמטלתי, לי צריך ואינו שומ~ת, ואוזן מבין לב יצלח עליויוצר

 ה~נוגע~ת מטלי. ~לש~ל של~

 ~ו~ ~ו~~~ ~~~~~ ~~ ו~~~~~ ~~~~ ~~~~ת"~
 ~~~~~ ~~י

 ~~~ו~ ~ו~~~ ~~כי ו~~~~~ת כ~~~ו~ו~ ~~~י~ ~~ריו~~~~
 ~~תת~ ~~~~ ~~מ~~ ~נוכ~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~~~

 ~~ת~ו~~~
 ~~~י

 ~תת~ ו~תת~

 ~~י ~~~וו ~~ת
 ו~תת~ ~~'ת~

 יו~~~~~י~~תת~
 י~ ~~תתו

 ~יו~~ו~~
 ~י~ו~ ~~ ~~~~ מ~י~ ~~~ו~ ~י~ו~~~י ~~

 ~~י~ו ~~~יו
ת ~~~~י~ ~~~ ~~י~י~~ ~ ~ ~ ~  

 ~ותת~ ~~~ ~י~ ~~~~~~ותת~
 מ~י~ו

 ~תת~~
 ~ ~~~ ~~'~י ~~וו ~~י

 ~~~~וו יו~~~ ~וי~~ ~~ ~ו~~י ~י~י~~~~~י
~~~~ו י~י~ ~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~

 ו~~~ ~ י~~~ ~~~
 ו~~י~ו ו~ות י~~ ~ת

~ ~תת~ ~ ~ ~ת ~~~י~ ~י~י~~ ~י 

 ~~~~ ~~~~~תת~ וו~~~ ~~י~י~ י~~~
 ~~~~~ ~~י~יו

 ~~תת~~~~
 ו~~

,~~~ 

~~ו~~ו
 ~~~ו ו~י~~ ~~~

 ו~~~~ ~תת~ ~~~~תת~
 ~~י~ ~~וו~ ~~ו~~~ת ~~~ו

,~
~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~ 

 ~~ו~ית~י~
 ~~~י ~~ו~ני ~~ו~~י ו~~~ית ~~~~י ~~~ ~י~

 ~~ו~ י~י~ ~~~י~י~~י~ת ~~~ ו~~י~
 ~ו~~~ת ~~ו~~ת

 ~~ו~~
 ~~~~~וי ~~~ו~ו

 ו~~ו~
 ~~תתו ~ו~~~יי~ ~י~ ~ו~~~~תת~

 ~~~ ~ו~~ ו~~~ויתת~
 ~ו

 ~~~ וי~ ~~ו~
 ~ייי~~יי~~ ~~י~~י~ת ~~~ מיי~י~יי~תת~



~ ~ ~

~

~  ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~  

~

~  

~  

~ו~~י
~''~ 

'~ 
 ~~ו~

 ת~~~~ת

 ~~~ ~ו~ ~~~ות ~~~~ ~~~י~י~ ~~~ות ~ו~~ו~~
 ~~~~ו

~~~י~
 ~~ות ו~ת

 ~~ות ~~~י~ ~~~י~ ~~י~~ י~י~י ~~ו~י ~''~

 ~ר"'ר ~~ר~ות ~~~י~~כ~~
 ~ו~

 י~'תות

~ת~~
 לביתך שבאת שמח.י הון כל וכעל ~בלתי, מנחס כת"ב ממן

 בני כל ~עם עכבתתב ואמך אביך ומצאתלשלום
 ימיסת לאורך יהיה וכן ה~וב, ומעמדסבבריאותם ביתם~

~~~~
 ה" י"תד בי נ~עה בעו"תה כי לי ממר לת"עלשלום

 כא~
 מס~סמא

 ז"ל חיים ישראל ר" בני ממני שנגנז~מעתם
 בח"ת~

 ~יה העבר,
 משתכחין, ולא דאבדין על ~בל אדבר, ו~ה אומר מה עובר, ~צלבני

 שמות יתברך הכלעל

ו~~~
 לי ותמיה ש~ע~, את שמעתי ו~ם שדרשת ממהדרוש כתבת
 ע"כ ממ~ליותא~ ממילי ממהני ותלת תרי בבי הוד~תני~לא

 כתבת, ממ~סמייתאת עדיפא בתרייתא ויהא הממו~דם ~ל נא שלחב~שתי
 הרתתר ~מרומם האלוף מחותנך מש''ב ~תבים לי יש אם לךלכ.וב
ליפמן

 ~כ''~~

 ~וסק ותסמיד פעמים, קרוב זמן תוך לי היה יצת"ו,
 ולדרכי", לביראו. פסין להם לשלוח לטובים להטיב חסדיםב~~ילות
 שתחית בילא ~י~רה לב.י מהן ואחד שנים לי שלח ה~בר ה"ויום

 ולכדומינו ולכבודינו ולראות ליראות העבר תמוז בחודש לכאןשבאתה
 להת ימצא אשר טובה חברותה עס ~~לה לחזור מוכנת היאוםנה
 את נא הודיעני בקשתי עמנו, פה להיות ב""ה איתתה שדעתךכתבת,

דרכיךת

~~~
 כתבת

 ל~ם לא ריקם, ביתי ובאמת חידוש, דבר ~יז~ להודיע~
 שמלה,ולא

 וב~ר~
 אוכל לא עלי שעבר ל"'ע צער מחמת

 על ~בריהם ~דולים ממממ~וס בא. ואתה ~~~~, ל~בר ~צממי~ת~וע
 להוציאך סמ'"מ מ~ליסת ל~נועים ~תתכ ~הא עת"כ עוליםת מלכיםשולחן

חל~
 מסכים הזמן אין כי אוציא, חדש מפני אצלי ישן אכן אפשר, אי
 הבאים שימים ול~י ~מנות פה שבת שהיו אור~ים ~בוד מחמתעתה

 מקשים ששמעתי מה לך אעלה ~שנה, ראש הוא ל~לוםל~ר~תינו
 דר"ה האשר''י עלבילדותי

 ~ד~
 סימן וברא""ש עת"ב, ~"'ז

 הת~

 הת ה"

 ויע~ה האדם שיח~א אחר הוא אני האד~, שיחטא ~ודם הואאני
 שי~טא, קודם הרחמים מדת צריך מה זצ""ל, הרא"תש וה~שהתשובהת

ומתר~
 ע'תז שממחשבת ואע""פ בעתתז, שיח~א ~ודם ~ .ירו~א בחד

~קב"~
 המחשבה, על ~ם דן במעשה חוטא אם הייסו למעשה, מצרפה

 זה, על ומקשים ה~ח~בהת על דן אינו במעשה חוטא אינו אםאבל
 ~קש~ מאיאתתכ

 ה~מרא
 סו~

 ד~ידושין פ'"ק
 ~ד~

 ל""ט
 עתתב~

 וסוף
~ולין

~ 
 ~ממ"ב דף

 עתתא~

 אין ~~ממרינן ~א על
 ל~

 ממ~וה ~ל
 וממ~ו~

~ב~ור~
 הרי וכות בה תלויה המתים תחיית ~אין ב~דה ~כרה שממ~ן

 אלא וכות זה של ימיו אריכות היכן וכו", אביו לושאמר
 הראת"ש דברי ולפי הוהת בע"ז מהרהר דילמא ומקשה ארוך,שכולו לעול~

ת מעשה לכלל בא לא ד~א מידי, פריך הוי לאהנ"ל ~  

מ~~~
 דקושיא ה~ם

 ~זו~
 או~נים בכמה ליישבה יש ע~ומה היא

 אלימתא, קושיא גת'כ לעת"ד ~שה ולילע"תדת
 תיכ~

 בדף
 ב~ידו~יןשאח'"ז

 ~ד~
 מ"

 עתתא~

 כי שנאמר מחשבה לה אין עבירה
 ~~~מ ~ייו~~

 ~י~ו~ו ו~~י ~ות ~ו~י~ ~~~י~ ~' ~ו~ ~~ ~~~~~
~~~~~~~~ ~~~~~ 

'~~~~ 
~~~~~ 

 ~~''~י

 שבא זתתל ופרשת'י פירות, שעושה מחשבה לא אם לו, יעשה ידיוגמול
 הזה העם אל מביא הנני מקיים, אני מה ואלא ~ע~התלידי

 לא אפילו דעתתז משמע ~, דכתיב ~וא בעתתז ההוא מחשבותם,~רי רע~
 דלא ב~מרא פירוש לו היה זתתל דהרא"ש לא אם מעש~ת לידיבא

 ו~ל"עת ז"'ל,כ~רש'"י

~~~
 מן ~"'כ ותודיעני לי תשיב

 ~דושי~
 אי""ה אז

 אוסי~
 שנית ידי

 מה או ז~תתל מרבותי שקבלתי מה דבר איזו עוד לךלהודיע
 חידושים איזו גת'כ ~לי ותודיע לית~נתחדש

 מרב~
 מוהר""ר המו~לא

 יוסף מוהרתתר ידידי המופלא של מדר~ו בית אין ו~"תכ י~ת'ו, ~גרשון

~תת~

 אין אחר באופן תעשה ואל ~מהת לבי ששון ~י חידוש, בלא י~תתו
 אזהרה צריך זאת אבל בלימודך, להתמיד כממותך לנזהריסממזהירין
 שמסתמאמאחר

 ל~תת~
 שיהיו ח~~יהם ל~ל דרושים ללמוד טרוד אתה

 על לחזור ידך תנח אל מזה גם מתתמ לשומעיהם,ערבים
לפחות למוד~

 שלי~
 ~תתו כי היום,

 ~יני~ התעי~
 ואיננו בו

~ 
 ממ~לי

 על לי תשיב ומסתמא כ"תד~, זת ~~לת ימצאנו ממי עמוקועמוק ~'~ כתת~
 האפשריתהמוקדם

 ~~י~ ~ו~~~ ~תת~ ~~~~ ~~י~ ו~~~~ ~~~~ ~~ותת~ו~~~
 ~~י~~ו~~~י~

 ~~~~ ו~~~
 ~~~~י~ו~

 ~~י"~ ~אלמנה א~ותך אודו. וייבש הרתתר הנ~לה בפי דברים א~ישממתי
 ~תית הגבירה לאמך שלום דורשת תי"זוגתי
 כתבתי רבת שלום יצ''ו והררתתא בער כממר פ"תו היקריםלגיסיך

 אם ידעתי לא י~"תו, וואלף הבחור לבנו שידוך איזו יצתתו ב~ר~מר לגי~~
 עוקר התורני, המו~לא ידידי בשלום לדרוש חביב ואחרון לידותבא

 יוסף מהורת"ר וסיני~רים
 ~תת~

 ~~ יצ"'ו

 ו~כ~~ ~~רי~ו~ ~~ו~ו~~~י~
 ~ו

 י~ו~ת ~~~
 ~תת~

 ~~ות ~~ו~י

 ~~~ו~יו ~~~~ית ~~י~~~
 ~~~ית ~ו~

 ~י~י~ ~~~~~
 ו~~י~ת

 ~ו~ ~~~~~"~
 י~תתות

~~~
 לשם אבל ידעתיו, ולא אכנו אדמו

 ותהל~
 עולה דוד שמעתיו,

 עינים יפה טעמו, ו~וב שמו תורק שמן זית הזתיס,במעלה
 ממהני להודיעני מדרשו בי. על לש~וד ואמינא בהלכה, רואיוטוב
 תמיד יום בכל שמחדש מעליותאמילי

 מע~~
 לליבונו, ה~דים חידודים

 יורד דודאי פסוקות, הלכות הלכתא,ליבון
 לעומ~

 ~פי ותוסת הלכה
 פוס~ים~ ואח'"~ יו~ בכל הזךשכלו

ת  ~~~י~ו~
 ~~~תת~ ~י~~ ~~''~

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ 
 ~יו

~ ~~~תת~ ~ ~ ~ ~  
~~~~~ת

~~~~~ 
 י~~~ ~~ ~~~י ~~י~י ~~ ~וו

 ~ת

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

~ ~~~תת~ ו~~~~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~יו ~~י ~~ ~~י~ 
~~~~תת~ ~ ~ ~ ~  

ת ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ו ~~~י~ ~~ ו~~~
ת י~~~~ ~י~ ~~ ~~ו~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~  ~~~י~ ~ו~ ~ו~~י~ ~~~ו~~ ~~ו~ י~~~ 
 ו~ות

ת ~

 ~תת~
 ~~~וו

 ~~~ו~~~
 ~~ו~ו

 ~~~~ו~י ~~י~~ ~~~
~מ ~~י~ ~~ת'~

 ~~תת~
 ~~תת~

 ~י~ת
 ~'~ת

 ו~~וי~~וויי~י ~ ~~ו~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~י~ ~~~~~~~ ~~~ יו~~
 ~יו ~~~~~~~~~

 ~~~~~~' ~ ~~ו ~~יו ו~~י~י~ ~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~
~~~~~ 

 ~~י
~~~~ ~~~~~~ 



~~  ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~  

~~  ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 באיזה וגם בתום' חידושים איזה כת''ר יודיעני
 פום~

 ~עסיק,
 מה ~ל כהלכה ומשיב לו, אשאל אם כענין שואל להיותכדי
 באותיות אלי יביא ב~ושיא ל~כ"ת ה~שה דבר כל כישישאלני,

 דברת חורפי ~פי ואשיםפור~ות

~~~~
 מסכת הזאת לעת לומדים ארצות ארבע ובכל במדינתינו

 כבר ובכן ג'"כת ולוממד כתת'ר התבונן סמזקנים ובודאיב''~,
 הוציא ~טן חיבור מ~דש, אשר ק~ן בספר~כבדנו

 מתלממידי אח~
כאשר

 ירא~
 מעכ"ת

 כ"~ ~ד~
 מוהר"ר ה~און חידו~י ו~וא בספר,

 זל~~~~העשיל

~~~~
 ק~ן תום' דיבור ממעכ"ת אשאל

 בד~
 ודלממא ~"א ~"ד

 דעתו את כת"ר ויראני תמוה, והוא וכו' מימיס זבלמעוטי
 ~תרוצו דק לא אבל נתקשה, הוא דגם ב~יקיון וראיתיהר~בה,

 הנ''ל~ בדבור דבריו את שומעי אחרי לכת"ר אכתובכאשר

~~~~~
 ד~תבו במאי תמיה בה עוד הקיקיון, הביא אשר ~ושיא
 ודאי אלא מוזאת", לש~וק ''דא"כהתוס'

 דע~
 המקשן

 ודל~~~דה~ש~
 זבה וה''ה ~מי~מיס~ זב נ~מי ~ירו~ו ~מי~מיס, זב ל~~עו~י

 דעת הלא קשהת את'כ לכאורהת דתוסת ~ירושו הוא כן~מראיות~
 ז~ לממעוטי אימא ~ ~ה~שההמקשן

 זבה וללממד קאי אדלעיל ממיממים
תוכיח

~~~ 
 'זאת' ואם

 ממע~
 א"כ מראיות, וזבה מימים זב שניהם

 ליכאאכתי
 ~~~ תוכי~

 וק"לת

 ידו תהיה ותמיד בזה, הרחבה דעתו כת''ר לי להראות~~~~~~
 תורתו אמיתת ואמת, שלום דברי אוגרת בא~רתפתו~ה

 למיליןת קנ~י אשים ובזה הזך, ושכלו דעתו לי להראות מממני ימנעאל

~'"~
 ~~ו~~ו

 י~~~ ~תת~ ~תת~
 ~~י~יו

 ~~~י~ו~ ~ו~~ וו~~~
ת ~~~י~~~~~ ~  

 ~~~וי~ ~~~ ~~ ~~ו~
 ~~יות

 יו~~~~~~
 ~ת

 ~תתי
~~~ 

ת ~ני ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~י~ ~ו~ ~~ ~~~ י~~י~ ~~יוו' ~~~~י~ 

 ~ו~ו~~~
 ~~יו~ת ~~י~ ~~~~ ~~י~ ~י~ת ו~~~ ו~~ו~~ ~ו~~

 ~~יוות ~י~ ~~~י ~י~~~~ ~ו~~~~~י~
 ~נ~ו~ ~~ו~ ~תת~

 ~נו~~ת ~~ו~~~~ו~
 ~ו~ו ~י~~ ~~~

 ו~~ו~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~ ~~~ו~~~

ת ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ו~ ~~~י~ 
 ו~~י

~~~ 
 ~~ו~~ת ~~~י

 ~~~~י~~ת ~ו~~ ~ו~~~י~י
 ו~~~

 ~~וי ~~י~י~~ת ~~~~ו

 ~~יו ~~~י~~~~~~
 ~~ו~~ת ~~~~~ ~~~ ~~~יי~ ~ו~~

~~~ו~
 ~~ו~~ו

~~ ~~~~ 
~' ~~י~ ~~ ~~~ ~י~ו~י~~" ~~ו~~ו~ו

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

 ~י~~~~ת
 ~~~ ~~ו~ יו~י ~~י~~ ~~~~ ~~~

~~~~ו~
ת ~ ~ ~  

 ו~ו~~~ ~~ו~~~
 ~י ~~ו~ות

 ~~~~ יו~~
 ~~ו~ו

 ו~~~ותו~יוו
 ~~ו~ ~תת~ ~"'~ ו~ו~ו' י~~~~ ~~

 ~~ו
 ~ות ~~~~

~ו~~
 ~ו~~ות

~"~~~~ ~ 
 ו

~ 
 ~~ ~~ו~ י~י~ נ~"ו

 ו~~ו~~~ת

ת ~

~ ~תת~ ~ ~  

 ~~~וו
 ~ני~~ות ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~

 ~י~תת~ ~~~~תת~ ~~~~י ~~ ~~ו~~~~~~י ~~'ת~ ~ס~~~
 ~~וי~ ~~~~ו~ת י~יו ~~~י ו~~~ו

 ~ ~~~ו~ ~~~~ ~~ו~~
 ~~ות ~~ו~~י ~~ו~י ~י~ ~~~ו~~ת

 ~~~~יו~~~~י~~ ~~י~ ~~
 ~ו~

 ~~~ית
 ~ו~ ~~תת~ ~~~

 י~תתו
 ~~~יות ~~ת~~ו~~ו~ת ו~~~ ~ ~~~~ ו~~ת'~

~~~
 ~~~~~ות ~'

 ו~~י~~ו ו~~יי~ו ~~~י~ ~ו~יי~י~ ~~ו~

 ~~ ~~~ו~ ~~ו~~ ~~~'~~~ו~
 ~~יו

 ~~י~ו~
 ~~~" ~י~י~ו

~~~~~~ 
 ו~~ת

~~ת~~~~~
 ביוס ה~בר בש~וע פני עבר אל ה~ירו בפז הממםול~ים

 ובכבוד ובשמ~ה ברנה ~ביאתו לי לבשר ~ו, ~רשתג'
 לעיר ית'ת"ל

 ו~~
 בישראל

~~~ 
 הרבנות~ ~ל פר~ג

 ו~ום~
 על

 עירינו, בשערי באו אשר ושבים, עוברים אמת מגידי מפי ג"כשמענו ז~
 אשר ~דול מכבוד מפליגים גדול, בקול ומספרים אומריםכולם
 רבתי עם רבתי הנ"ל, המפוארה בק"ק מעכ''ת ~דרת פארנת~בל
 לאל~ים גדולה עירבדעות,

 וכבו~
 ביאתו בעת ינחלו חכמים

 לשםובשמ~ה ברנ~
 לשב~

 ניתן זה על אשר הנ"ל, בק"ק כבודו כםא על
 לפאר שיחי' הגדול שמו את ג"כ אברך פי ומברכות בלבי שמחהג"כ
 שלותו יצמיד שלו שהשלום והמלך ולברכהת טוב ל~זל כת"ר~מעלת
 והדרו הודו וירום לעד, ושלומו מעלתודפאר

 וי~ל~
 דבר על רכב

 והתלמידים האנשים הס אשרי אמרתי, ובכן קרתת מרומי ~פי עלא~ת,
 שכינ~י ממזיו ו~הנים תממיד, לפניו העוממדים ממעכתתת רום הודד~~ר
 ו~~~תו ~תממיממה תורחו ~דוש.ו דברילש~ו~

 ~בר~
 ~י~י~ת ממאירת

 חיים ממים מבארושואבים
 רצון ויהי חייםת א~יס דברי ושומעי~

שכל
 הנטיעו~

 לשמים רצוים בי~ראל, ירבו כ~ותו יהיו ממ~ו שיצאו
 להגדיל יעלו א~ד ב~נה הכל וכבוד ובעושר וגדולה בתורהולבריות

תור~
 ולהאדיר~

~~~~~ 
 הדרת ~אר ממני שבי~ש

 רו~
 מן לו להעתיק ממעכ"ת,

 שבקהל~יסוהפנקסאות
 ק"~

 ~ת~נות יצ"ו, קרא~א
 בפעם רבנים שני כשהיו יצ"'ו ה~דושה ב~הלתינו דנא מ~דמתשהיו ו~~נה~ו~

 על שאת ביתר יצ"ו אב"ד להרב שיש והיתרון כבוד והחלוקתאחת,
 בכל שחפשתי להודיע אלו באותיות באתי בכן ישיבה, הראשהרב

 בנדון ~בו~ה והנ~מה תקנה שוס ממצאתי ולא ד~לתינו,הפנ~~אות
 זאת אךהלז~,

 ~~ ההנהג~
 או א~ד רב כשנת~בל ת~יד ~~הל~יסו

 בפעם רבנים~סי
 אח~

 ו~~נה~ה ~מש~ט תוקף הק~ל ב~נקס נכתב
 רבניס שני כשהיו או ומע~הו, משפטו יהיה מה ההוא, הרב~ל

 תמיד והנה מהרבניסת אחד כל של ומעשיו מש~ט נכתב אחדבפ~ם
 אחד, בכתר מ~תמשים היו א~ד בזמן בק~לתינו רבניס שניכשהיו
 אב חצי היה א~ד וכל לטוב~, שויס ~ניהם תמיד שהיו לומררצוני
 רא~ וחצי דיןבית

 וב~ל הכבוד חלוקת בכל שוים והיו י~יבה,
ההכנסות

 השיי~
 בכלל~ להרבנות

~~
 מהר''ר הגדול הגאון כשנתקבל מ~א~י, זה לבד

 י~~~
 ז~"ה

 למ'ד תי'ובשנת
 זיי~

 ואח''כ הרבנות, חצי על בראשונה נתקבל ~,
 זלה"ה מהראדנא משה מהר"ר ה~דול ~גאון נת~בל מ'ס ~י'וב~נת

 בזה ה~ברי~ת פרטי אלו יצ"ו, ~קהל בפנ~ס ונכתב ישיבהתלרא~
 הגדול ש~ממאור ב~יות ~הלשון

 ~מופל~
 נר"ו יצחק מ~ר"ר כבוד הרב

 אותו וקבלנו חזרנו הזה כהיום בכן הרבנות, חצי על מ~דםנתקבל
 יצ"ו, בקהלתינו דין בית האב ~דו הוא להיות כבודו עלוהוםפנו
 ~טובים שבתות עשרה לו שיב~ור שבתות, עשרה לו נתננווגס

 הרב שיחזיק בחורים העשרה את בתים הב~לי שיחזיקוו~מובחרים
 ~ם שיותן ב~ורים שלשים י~זיק ישיבה והראש הנ"ל, דין ביתאב

ת  ~~י~~ ~~~י~
 ~ת

 ~~'תי ~~ו~ ~~~ ~~י~ ~~י~נו~~ ~~י~~
 ו~ת

 י~~~
 ~~~~ ~~~ ~ו~~~ ~יו~ ~~~~ ~~~~י~

ת ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~~ ~ ~ ~י~~ ~~~~~י~~
 ~הרב שייכים הכל יצת'ו להאב''ד השייכים ההכנסות וכל~~תות,
 והכשר לאשתו, איש ובין ח"כ מחמת משפטיס דיני הן הנ"ל,אב""ד
 כל דברים, ושאר וגבינות וחמאהיינות

 ההכנס~

 שייכיס יהיו ב~לל,
 ~עו. ואודותלו,

 החו~ו~
 ב.י ~כל לבדו הנ"'ל להאב'"ד הכל יהא

 יהיו החדשה, הכנסת בבי. שיהיו החופות ~עות מלבדכנםיות,
 יחד יתאספו וחליצות גיטין עסק ואודות הנ"'לת ישיבה להראששייך

 עד בדין ויעיינו ז~נים דממושב הכנסת בבית לישב הנ''להרבנים
 יתפשרו וחליצו~ גי~ין של ההכנסות ואודות אחתת לדעהשיסכימו
 אדם לכל הר~ות ו~יתר, איסור דיני יצ"'ות הרבנים שני יחדבטוב
 איסור בדיני הוראה איזו שישאל ממי וכל ~יר~ה, רב איזהלשאול
 לו אסור ~ו~ר, או איםור ~וראת לו ויורהו~י.ר

 ליל~
 להרב אחתתכ

 בעשרה יו~נס ~ית" ~~ל ~יזה יעבור ואם הוראה, אותו לש~ול~~נו
 למחולת ניתן ולאאדו~ים

 צפון בצד ה~נורה אצל הישנה בביה~""נ ישב אב""ד~~~~~
 ש~

 ארון
 הראש ול~רב בשבתו, שב. ~די שלישי חיוב ויהאה~ודש,

 ~"'כ ירצה אם ~ברירה י~אישיבה
 ליל~

 לו יותן אזי הישנה לביהכת'נ
 חיוב יהא ואזי הקודש, ארון של דרום לצד המנורה אצלהמ~ום
 לא אב""ד הרב ואם ושבתת ~בת בכל לרביעי ל~רותו ל~'"תלעלות
 באותו לשלישי י~יבה הראש הרב יעלה אזי הישנה, בביהכ""ניהא
 ~די החדשה הכנסת לבית לילך ישיבה הראש הרב יר~ה ואםשבת,
 ~רב ~בוד ידרוש שובה ושבת ה~דול שבת של ~דרשות ~~ ב~ב.ושבת
 שבתות בשני ידרוש ישיבה הראש והרב האלו, ב~בתות נרת"ואב""ד

 אב'"ד להרב שאת יתר שוס ~צאתי לא ותו לשונו, כאן עדשלפני~ם,

 הלומדי כלל אשר מעכ''ת, רוס הדרת לפאר ולחנן לבקש באתי~~~
 הדרת ~פאר להזכיר ~~ני בק~ו דקהלתינו המדרשבית

 ד~ה~ינו ~~דרש לבית נדב שכבר ~דרים ששה השני אודות~עכת'ת, ~ו~~
 אצל נתעכבו וה~ה ויו.ר" שנתים זהיצ"תו

 האלו~
 אברהם סמהר""ר

 שכמ~~העלישויא"
 והשיב הנה, לשלחס שיראה לו כתבתי פ~~ים

 ~עכ"ת רום הדרת פאר מן בפירוש צווי עוד מקודם לו שיהא~ממתין
 בקש. ע"כ א~ר ה~כס הוצאות מחמת השיב ופעם ~נה,לשלחם
 ~ופל~ים, לומדים בקהלתינו, הגדול המדרש בית לו~די כללותחנוני
 מהר"ר להאלוף לכ.וב הלז בנדון עכ""פ לזכותם מע~ה, ואנשיחסידים
 ששה השני הנה שישלח הזה, בדבר להתעסק ~ה~לישויאאברהס
 מו~דם, ע"'י להכא ~התם יסע אשר בטוח איש ~ת"י ההמה~דרים
 לפי לאשר כמוהו, שאין יחשב רבה ולמצוה או~ם, שוב יעכבולא
 בתפוצות הס ~עטים שב~לתינו הגדול הבי~מ"ד כפי דעתי,עניות
 הלימוד, הת~דת בעניין הן הלי~וד, סדר לענין הן כמותן,ישראל
 וכוונת דעת כפי נכון על הכל יסדתי אשר התפילות סדר בעניןהן

 ופרישות, חסידות הנהגת ~נין הן האריז'"ל, עילאי דביהאריה
 זו, בסמדינה ~ממו~ו איןל~~תי

 א~
 ~~פר, ~ן חסר שה~י~ר

 רבה מצוה אין בודאי ע"כ מ~~יןתהם הס~רי~
 ~דו~

 שיבואו באם מזו יותר
 בז~ירות או.~ ל~~ור א~מודה ~שמרתי על ואני סדרים~ הששהלכ~ן

 ניתנין יהיו שלא ~ליהם ולה~סיחיבזריזות
 ל~ו~

 או לביה~'תד
לבי~~ת'נ, חו~

 פאר ר~ון ~~י ל~שו~ ר~
 סמ~~''~~ ~~ר~

 ~~~ ~א~ר

ת ~

~ ~ ~  ~~~ו~ו ~יו~ וי~י~ ~~~ ~~יו ~יי~~ ~~~ו~ ~~ י~~ ~ 
 ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ו~~~י ~~~~ות ~~~ ~~י~~~י~י

 ~מת

 זה ודבר הללו, הש""ס בענין אלי,לכתחילה
 הו~

 לרבים גדול זי~וי
 ביהמ""דתללו~די

~~~~
 אשר הלזו, דבמדינה ~לחמה שעת חירום שעת הללו,קשו. בעתים הגרוע ~מעמדי ~ערי ~להודיע להתאפק אפשר אי זה

 ~ח~~ ופרנםתי הכנסתי נת~עטהבעו""ה
 נתמוטטה הקהלה שכלל

 פאר הדרת לאדוני ה" ייטיב כי והיה ~תגבר~ ואביונות וה~ניותי~ם
 כ~נהגו ורח~יס ישועה דבר באיזה לטובה אותי יזכור ~עכ'"תרום

 מ~ד~תהטוב

 יאריך ממעלתו, הדרת דפאר ש~ו יגדל עלילה נורא לאל תפלה~~~~
 כל וממופת לאות צאצאיו יהיו ו~ם חכמים, זרע יראהימים

 האמיתיות, ~~צלחות ~רו~י ~פי על מעלה מעלה הא" יעלה~יממים,
 החכ~הת מצור ח~ובה אופיר וכתס ספור ~זרת הרמהכנפשו

~~~
 אצא ובזה מעלתו, רום הדרת לפאר לשרת באזנו נר~ע ~בדו
 רבא לגברא רבא ~אלה רבה ובאהבה שלום בשיםואסיים

 הימים~ כל תממיד שלו~מו דורש ~אתי וקדישא, ופרישאחסידא

 ~~~~ ~~ר~ ~~~~~~י~
 ~~ת

 ~~~~~ ~ר~~~
 רת

ת~י~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 בז~ן אלי ממעכ""ת פאר ששלח ~ה ישראל אורה~~ר
 ~~ור~

 העבר
 אשבך ר" יצחק ר" החסידע""י

 ~אשרלש~
 וחילו כוחו ויישר אלי ~גיע

דפאר
 לכתוב מע~ת"ת הדרת ~אר רום מן מ"'כ ב~שתי מעכ"תת~ הדר~

 שורהלי
 למען הלז" האגרת אליו שהגיע ~לו, ~סופר עת"י ~ורותיי~

אד~
 בדרך, נתעכב שלא

 ב~י~י שאת ביתר ~ן מצאתי כי אד~ ובז~
 ~~ כת"ר ~עלת הדרת ד~ארהבדולח

~~~~
 יחד איש בני גם אדם בני גם חלד יושבי כל ה~~יס כל זאת
 ודודנים יבואו מרחוק אשר את וראו והביטו ואביון,עשיר

 אלו~י נבהלו ומשתו~מיס, עומדיס כולם לאמיתו, א~~ דיןהדנים
 ה" קנאת ~נאיתן יושבי כל נמוגו ופחד, אימתה עליהם נפל~~ורה,
 אויב אמר ובילוק חילוק שבה בהו גודל עלצבאות,
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~~ 
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~ ~ ~ ~  
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 ו~~ ~ינ~י~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ו~~~~'ת~
ת ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~י~~ ~~~ו~ ~~~נ~ ו~~~י~~ ~~ת ~~~ ~~ ~~~י~ ~~ני~~~י ~י~ ~~~יו י~~~ו 

 ~ת

~ ~ ~ ~  

 ~~~ו~ ~ונ~י~ ~~ ~~~ ~ו~ ~~ ~~י~יי~ י~~~~~ותת~
ת ~ ~ ~ ~  

 ~~ו~~ ~~~~~~~ו~י נ~~~~ ו~~ונ~ו~
 ~ת

 ~ו~
 ני~ות

~~~ ~~~ ~~~ 
ת ~ ~  
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 ~~~ו~ ~~
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 ~ו~
 ני~ות
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 ו~~ו ~~~~ו

 ו~ו~~ ~~י~ ~~~~ ~~ו~ ~~~~~י~ ~~~תתי~~
 ~~~ו

~~~~~ 
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 ~~~ו ~~~~~ו
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~~ו~ת
~~~ 

 ~ו ~~~ו ~ת
 ~ו~ ~~~י~ ~~נ~

 ~ת

 ו~~~ו~ות ~~~י~י~ ~~~י~

 ~~~יית ~~~~ ו~י~ ~~י~י~ ~~ ~~~י~~~
 ~~ ~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ו~~נ~

 ~י ~~נ~~~ת~~~י~
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 ~~~~י~~ת

 נ~~ ~~ו~ו~
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 ~~ו~י~ ~~ ~~נו~
 ~ו~ ~~~ ~~ ~י

 ~י~ו~~ת
~~~~~~ 

ת ~~~~~~י~ ~ ~ ~  ו~יו 
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 ~ו~ו
~~ 

 ~~ת
~ ~ ~  ~~ ~~ ~~~ ~~י~ 

 ~י
 ~ו~י~ות ו~~ ~~~ ~~~~~י~~

 ~~~ו ~י~ו~ ~~~י ו~~~~
 ~ונ~ו~ת ~~ ~~~

~ ~~תת~ו~~נ~ ~ ~  

 ~~תת~ ~~יי~ ~ו
 ~~י ~~~נו~ ~~ י~~~ ~~ו~~~~'

 ~~~~~~ונ~ו~
 ~ת

 ~~ ~תת~ ~~~~~וי~~ ~יי~~

 ~ת

 ~י~~
 ~~נו ~~~ו~~~ת

 ~~ו~~ ~~י~~~
 ~~~~י ~י~~ת

~ ת ת ~ ~ ~  ~~~~ ~י~ 
 ~~יו

~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~ו~ ~~~~~~ו~

 ~ני~ת ~ת
 י~י~ ~~~

 ~ו
~~~~ 

 ~~~ ~~ ינ~~~~ ~~ו~ת
ת~ו~~תי

 ~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~י~~~~נ~
 ~~~~י ~ת

 ~~תת~ ~~~~~~~
 ~~~~ו~~'

 ~~~~ו ~~יו ~י~~ ~תת~~~~י~~תת~
 ~~~י~ נת~ מ~~ ~~~ ~~~~

 ~~~~י ~ת
 ~נ~~~~~ונ~ו~

 ~~~~~ת~~י ~~נו
 ~~'ת~~

 ~ו~י~~~י ~~''~ ~י~~ ~~~~ו~~' ~~~י~~ו
 ~~ו ~~~~~י~ ~~~ ~~ י~י~ ~~~ ~~~ו~~

 ~נ'ת~ ~תת~ ~י~י ~~
ונ~~~

 ~~~~י ~ת
 ~~~ ~י~~

 ~~~ות
 ~י~~

 ו~~'ת~ ~י~ ~~י~~ ~נ~~יו נ~י

~~~~
 ~נ~~ת

 ו~~ת'~
 ~~~י~ות ~~~~~ו

 ~י י~~~ ~~~
~~~ו ~י~~~ ~י~~~ ~ו~

 ~~ו~ ו~~~
ת ~ ~ ~ ~  

 ו~~
 ~~יו י~~ ~~ ~י ~י~ת

~ ~תת~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~~~ו 
 ~'ת~ ו~~י~ ~תת~ ~~~י~ ~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~ ו~~וי~ ~י~י~

 ~~~~ו
 ~ות ~~~~ ~~~י~ ~~~~~י

 ~~י~~ ~~ונ~ו~ ~~~י~
 ~~~ו~~~ת ~~~~י ו~~ו

~ ~~תת~ ~~ ~ ~  
 ~~י

 ~~תת~~י~~

 ~~~ו~~ת
 ~~י~~~~

 ~~~~ו
 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~נתת~

 ~נו
~ 

 ~~ו~ו

 ~~~ו~~ ~~~~~~
 ~~~~י ~י~ ~~ונ~ו~ת

 ~~י~ו ~~~ ~~~ו~~~
 ~י~ ~~~ינו~

 ~~~~י~ת ~ו~י~~~
 ~ני~ת ~~~~ ~~ ~~~~

 ~~י ~י~ניי~ ~י~י~ ~~~ ~~~
 ~י~ו ו~ני~ו~~יו~

 ו~ו~ו ~י~י~ת ~י~ ו~~י~~ ~ני~ ו~~~ ~~~ ~~ ~י~~

 ~~ ~~~ ~י~~ ~~ו~ות נ~~~ ~~~ נ~~~ ~~~ ~~ו~' ו~ני~ ~~ו~ ~~~~~~
 ~~ד יי~~ ~~נו ~~ ~~~~י~~~~י~

 ~~ י~
 ~~~ד

 ~~~ ~~~י~ ~~ ~נ~
~~ו~ת

 ~~ ~~~ ~~ וי~~~
ת ~ ~ ~  ~~ וי~~י~ 

ת ~ ~  ~~ו~ ~י~~ י~וי~ 
 ~ו~~~ת

וי~ו~
 ~~י~ו ~י

 ~~ ~~~ ~~~ ~~ו~ ~~ ~~
 ו~~ ~~~' ~~ ~נ~נ~ ~~~ ~י~ת

~~~~~~ 
 וי~~ו ~~~יו

 ~~~ ~~ו~
 ו~~~ ~~ ~~ני~ ~~~ת ~~ ו~~וי~ ~~ת

 ~~~ני~ ~ו~~ ~י~ו י~~י~ ו~~~י~ת ~~י~י~ ~ו~~ ו~~ ו~נו~ ~ני~~~~
 ~~~ ~~~~ י~~ ~~ו~ ~~~ ~י~נ~ י~~ו~ ~~~ ~~ו~~ ~י~ י~י~ו~~ו~ו~ת
~י~

 ~~ו~ו
 ~~י ~~ו ~~י~ ~~ ~~~~' ~~~

 ~~ו~~ת ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~

 ~וו~ ~~י~~~~~ו~
 ~~י~ת ~~ ~~ ~~י~~ ~~~ו~ ~~י~ו~ ונ~~~ י~י~ת

~~~~ 
 ~יו~ות יו~ ~י~ ~~ונ~ו~ ~~~~~י~ ~~י~ו~י~~~~~

 ו~ות~~יי~'ת ~~~ ~~ ~~~ ו~~~ו~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ונ~י~ת ~~~~ ~י~~ ~~~~נ~
 ~ת

 ~יי~ו~
 ~~י~ ~~ ~י~~~~~~
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~~~~י
 ~~ת ~~ ~~~י~~ ~~~ ~~ ו~י~~ ~נת'~

~ ~ ~  

 ~ת

 ~~~ ~~י~ ~תת~ ~יי~ו~
~~

 ~~~~ו ~~~ו~~~ת ~~~~י ~'
 ~~~~~~י ~ו~~ ~~ת'~ ~~~ ~~ ~~~ ~ו~

~~ת

 ו~~~~ ~תת~ ~~~י~ ~~ ~ ~י~י~
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~~~ 
 ~~ו ~~~י~ו

~~~ו ~~~ו~י~ ו~~
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 ~י ~~י~ ~נ~י' ~~ ~~~~

 ו~~~ ~~~י~ת ~~ו~י~ ~~~י~~~~
 ~י~ו ~~~~י ~ת

 ~~~~י~ ~~ ~י~ו~
 ~~ו ~~~ ~~י~' ~~~ ~נ~י~~ו~~~ו~

~~ 
 ~~ו~י~ ~~ ~~~~י ~ת ~י נ~~~ת

 ו~ת'י ~~יניות ~~~ ~~~~ ~י~ ~~י~ ~~'ת~ ו~~~~~~נתת~
 ~~ו~ ~~~ ~~

 ~~נ~~יו ~~יו ~~י~~~~~
 ~~~תת~

 ~~~ו
 ~~~~ו~ ~~ו~

 ~ו
ת ~ ~ ~ ~  ~~ו ~ו~ו~

 ו~~~~י~ ~~~ו~
 ו~ניו ~י~ו

 ~~ו וי~~ו ~~~' ~~ ~~
 וי~~~ו~ו~~ייות

 ~~נ~~ ~~י~
ת ~~י~ וי~~יו ~ ~ ~ ~  ו~~~י~ו~ו 

~~~~~~ 
~~~~~

 ~ת

 ~~ ו~~~ו~
 ~ניות

 נ~~~ י~~ נ~~~ ~~~ ~~~
 ~י~~~~ת

 ~~~ו~
ת ~~ ~י ~~~' ~נ~ ~~ וי~~ ~~ו~ ו~י~ ~~י~ ~~~~~י~~ ~ ~ ~ ~  ~~י 
ת~ו~ו ~ ~ ~  ~~~ ~וונ~ ~~י 

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

 ~ו' ~~י~
 ~~~ו ~~ו~י~ ~~~וו~~מ

 ~~תת~ ~י~~ ו~~~י~ ~~~~ו~~
 ~~ ~~~ו~ ~~~

 ~יו

 ו~~~~ ~נתת~ ~~ו~ ~~~ ~ונ~ ~~ ~~~י~ ~יי~ ~ו~~~
תי~ו ~~~ ~~יי ~ת ~ ~ ~ ~  

 ו~~~
 ~ו

 ~~ו~~
 ~~~~ו

 ~~~~י ~~ת ~נ~ו~ו ~~~ו~
 ~~ ~~ני~

~ ו~~~ ~~נ~~ ~י~ ו~~~ ~~~' נ~~~ י~ו~ ~ו~~יות ~~נו ~~י~~~~ית ת ת ~ ~  

 ~תי~~

~ ~~תת~ ~~~י~וי~~ יו~נ~ ~ ~  
 ~~~ו~

 ~~נו ~~~וני
 ו~~

~ ~~~ ~~~י~~~~ו~ו~ ~ ~ ~ ת ת  

 ~~'ת

 ~~תת~

 ו~~~י~ו
~~ 

 ו~~~ו ~ו~ות
~~ 

 ו~~~ו~ו~~~ות
~~~~~~ 

 ~י~~ו ו~י~~ו~ ~~ות
 ~~י ו~י~ ~י~~ ~~ונ~ו~

 ~~נ~~~
 ו~~~~~ת



~ ~ ~

~

~  ~  

~  

 היו~בת כר~א בההוא ~לא דמיא לבידקא דדמי .יגרא בההיאשלום ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~מ~~~
 הים באיי חכמים של גדולה עירבים,

 באינגל~ר~
 אשר לונדן, ~"ק

ז~
 וחזרה הרצוע~, שהותר שנה ארבעים

 ש~ להיו~
 ת ת ת ~מ'ד כרם

~  מטיבי ה~ה הלא זה, בכרם ש~~להג~וליס 
 אר~

 בני חסדים גומלי
 אנשי וגביריס קצינים העובר, לכל פרוסה ידם אשר חסדיסגומלי
 מפורסם, טפסיר, וה~צין, הראש אברהם ~וא אברה~, היה ~,ה~ס
 הרבה .ת'~ ושימש ~ שעמלו אבלי אברהם מוהר'תר ~תורנינ~יב,

 אלופים ושארי אבינו אברהם של ובי.ו טוב, ~ פוליןבממדינת
 כלס גבורים, כלם חכמיס, כלם צבאות, ה" כרס מפורסמיםגבורים וק~יני~

 קונםת רצון עושין וכלם ברורים כלםאהובים,

~~~~ת~
 ול~ורה לעיניס להיות להס נתחבר טהור, לטהור הנ~פל
 בהיותו לשעבר הייתי ~כירו אשר מהר"פ ה''הבתורה,

 נתגדל פולני' במדינות הוראה כםא עליושב
 ונתקד~

 שמו,
 ומוכ.ר ב~ולם מוניטין לו ~יצאו ביותר ועכשיו מתו~ן, הואמזו ולגדול~

 ועניו המפורסם הגאון חמיו הצדי~ים, הגורל עליו ~עלהבסימוסין
 הגאון ח.ן שמואל, בית ספר מחבר בעל שמואלמהור"ר

 ר'"~
 מהור"ר

 מצוד.ו, שם פרש מהר''פ והרב וה~לילות, מ~רא~א אב"'ד זצ"לליב
 את שםוממצא

 ו~יראה האימ"~
 ב~''~

 ישרה בדרך להדריכם לונדון,
 כולם וגם זצ''ל, ו~חסיד הגאון חמיו אצל ראה כאשרוטובה

 אזניהסהיה באהב~
 ~כאפרכס.~ (כממ~רכסת~

 העם כל השיב למען אחד, וחיבור אחד, להיו. המשכן לחברחיים, אלקי~ ~ברי ממפיו לשמוע
 בחרמות אחד ~איש אחד בלב כולם הסכימו ו~ם השסתלעבוד.
 ובקללות ובנידויושמתו.

 ובשמתו~
 בה''כ אם כי להס יהיה שלא

 א~ד וב~"כ אחד, אל אלא לנו ואין ~אחד~, מעט מ~דש תפלהמקום
 לשעתו קדשה הראשונה ו~דושה הראשונה בה''כ אחד,וחיבור
 היהודיםת וקיבלו קיתו וח.ום, כתוב ב~כתוביםאמ. בכתב רשום הכל כאשר יחדיו, לו שחברו כעיר הבנויה לבוא,ולע~יד

~~~~
 שחוטא ~באושים~, (ביאושיס) ויע~ו ענבים לעשות וי~וו
 במ~נה, ויסצו הישראלי איש בן ויצא הרבה, טובה יאבדאחד

 ~~תתל וב~~וממים ~~תובים בין ~יה ~ואו~ם

 ע~
 קישור

 הנת'ל, ונידוי'ושמתות וחרממו~
 על ועבר החצו"ף ופרסמו ~י~ ~ח~

 החרממו~
האל~

 (ובכל) מבה''כ מ~קומו איש יצא שבל ונעשי~, הנזכרים

~ובכלל~
 וגרס הזאת היציאה

 א~
 יצא, לחלק וההבערה ההבערה,

חל~
 הדבר, בעל במות יחיד, במות על קרבנם ולה~ריב לבנות לבם

 המחנה בקצה אש ו.אכל ~העלישויאת יו~נן ר' ימ"ש אחד מלמדהוא
 אוי ה'~ על בהצותו .ורות, כשתי בעו''ה שנעשה עד שבהםבקצינים
 עון מתכפר אינו ומנחה בזבח אפילו ופשע, הרשע מעשהלאותו

 הודש ואשר הורס אשר עולס,עד ז~
 בקהי~

 לדין ווי ~כ"כ~, מפוארה
 הרים עשה, וכזאת כזאת האר~ת נפלגה ובימיו ה' בית אתדאחריב
 שהוא יוחנן באי~ ויגידון יעידון שה~אונים כאשר משה, ב.ורתי~

 ~נהיגי כח~ ו~בורי איו~ה אדירי ~תתה ר~ה, ופעולתו ואיכותו~~ו.ו יודעים כאשר הפיל, חללים ורבים ומורה, להוראה הגיע שלא~למיד
 מ~יניהדור

 אר~
 הדור מופתי קדשיס צאן מנהיגי

 גאוני ~דרי~ ~ודרי~
~ת

~ ~ ~  ו~~~ת ~~~י ~~ו~ 

~~
~~ ~~~ ~~~ 

 ו~ו~י
 ~~~ ~ ~תת~

~ת

~ ~  

 ו~ו~י ~~ו~ת
~ ~תת~ ~ ~ ~  

 ~ל שופר דר''י ~ופרי' וש~וא יוחנן את ונידו וקללו שאררועולם,
 בתלת יוחנן ר' א. שה~רימו ושמ.אני~וי

 בו ונעשו ~יפורא מא~
 מחו.ני המיוחד אחד שם את ~רמו~, ומיני ~ לונבאות מאו.שלש

~גדול~
 רבא כהנא נפ.לי מהור'"ר המפורסם ה~דול הגאון הדור

אב''ד
 ד~''~

 הגדול ה~און ואחריו ,~ ופרהגונא דממיין ~רנ~פורט
 ומדינות ניקלשבורג ~ק"'ק ור'"מ אב''ד גבריאל מוהר"'רהחסיד
מעררין

 וק"~
 זאת וגם ~ע~,

 ~~אוני~
 מוויר~מיישא הירש מהור''ר

 ומוהרת'ר מגרידי~, ליב ו~והר''ר ו~מדינה, מבערלין י~עיהוממ~ר"ר
 ת ת ת אב"'ד ר""במשה

~ 

 בהסכמה ואומרים עו~יס כאחד כלם מהמבורגת

~ח~
 ~ללה, ובו שמתא בו נידוי, בו ארור, בו יוחנן, שר'

 תםט"ל שתא דהאי פסח ~ודס ימצא ובל יראהבל
 ויעבור תסט"ל בפסח שבעיסה השאור ימצא המצא אסלונדין~ ב~"~

 חויא ש~מא נשמה שריפת בשריפה, דינו אזי הפסח,עליו
 בעל ואם יצא, בגפו יבא ב~פו אם אסותא, לי~ דלי.דרבנן
 וכל וביני, דביני הימים עבור גזרו וגם ~מו, אשתו ויצאה הואאשה

 הוראתו עלהסומך
 א~

 כאשר עולס, איסור הוראתו כי כמוהו, הוא
 גאוןכל

 הארי~
 בלשונו

 הז~
 הגאונים דברי בפי ה' נתן וגם והזוהר,

 דשף כנישתא בי הוא מרדכי, כ" שעשה שבה"'כ הנ"'ל,הנזכריס
 ובו~דים רשעים ~שר כי בה"תכ, ~ם עליו י~קד ולא יזכר ולאממדוכתי"
 ותפלתם בה, המ~פללים ~ חרם במצודות נלכדו וכבר המני''ן, מןאינם

 ולא תורה, ובמשנה כהנים ב~ורת הכתובים האלות כלתועבה,
 בד'ל~מוד

 א~ו~
 ובעיל.ן נסך יין ויינם ~ותים, פת ופ.ם שלהם,

 עמהן, וה~ו~ין בהםת להתחתן עולם איסור ואסור זנות,בעילת
 עוליס כולם הנ''ל, דקהילותיהם הבתים מבעלי הן אורחיןהן

ויורדי~
 תל ב~"'כ רק מהגאונים, וקללות ושמתות חרמות במצודות

 ~ענות ושאר רע, שס והוצאת הבזיונות ולענ''ד עודת יבנה לאעולם
 נתנו מרדכי, לנגד הנ"ל ו~רב מהר"'א הגביר להקצין שישותביעות
 מעכ''.ת לפני הצדדיס שני דבריהס שיכלכלו הגאונים, והורמנארשות

 וה"ר מהר"פ ה"ה כבוד ונאקו. צע~ות שמעתי אני ~גם~~~~~ת
 ~ע~~ א~ וראיתי אברלי,ממהר''ר

 וממכופל כ~ול ורשע ~שע
 בו פונעין ~נאיס שמות, ל~ם מכנה ש~יה פאש~ווי''ל, כפל~שע
 וגידף וחירף סרה דבר א~ר מירו"ס ~פר בכתב משוניםשוני"
 שמעתי אנכי הרואה ואנכי שבישראלת מיו~סין על ש''רוהוציא
 נ~''ש של ארס אר"ס ואשר נטע ואשר בנה אשר ונפשי, בטניותרגז
 ~הלתינופה

~''~ 

 שמו ו~רא המירו''ס ספר כאן להדפיס אמשטרדם
 ועוף ה~יים בין ונשמע והוגד רע, ~עשה הוא, כן רב~,""מעשה
 בם.ר עבירה ~עובר מי בספר ונזכרים העובר מישנ" ~ול הוליךהשמים
 ~ראו שבדור,קשישא רבני מן הסכמה שום בלי גלא ~לכא ~מי עייל ~אן בגלוי, ~מנונפרעין

~ 
 כן יעשה לא ~ לו ואמרו ה~בירים אלופיס

 הוסדה מיום אשר דבר ל.קן יוכל לא אשר מעוו. לעשותבמ~ומינו
לא

 ~נעשה~
 תהלך ו~ונם פיהם בשמים ~תו בישראל, כזא. נבלה

 חלוני הבוקעים וכינוי' ובזיוני ודופי סרה לדבר לנו אדון וסמיבאר~,
 כפול, פשער~יע

 והשי~
 רק זאת י~שה שלא ו~שמתא בחרס להן

ת ~

~ ~ ~  
~ 

 ~ו ו~~~ו
 ~~י~ו~ת ~ית ~ו~~י~ו~ת ~~ו~ ~~~

 ~י''~~~~~~יו ~תת~ ו~ו~
ות ~תת~~

 ~~~~ ~~~ ~ת~
 ~תת~~



~~  ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  ~  

~

~  ~  

~ ~ ~

ש~וונ~ו
 בהלכו~ להתווכ~

 יוכל ממי בממלין ל~צור ובכן שכנגדו, עם
 בהתעוררותולתעורר

 נ~ר~ ~כתתכ~
 צבאות ה" בקנאת ול~נא

 ~כיההוא באי~
 ~דול~

 מנשואת עונו

~~~~
 א~ר מוסיף ואלה קדמוסי, א~ר ה~אונים ~ם מםכים ~נני
בקהל.י

 ל~
 מירו"ס שספר ראשונה זאת כל עשה רע דבר ידעו

 רע~ע~ה
 ויע~

 רק ~הל.ינו, של גדולה ב~"כ לפסי אותו י~רף הר~,
 שמו. או.ן לטמא ~~ור בעו"ה תיבר אשר ה~דושותהשמות
 (ומופרש) לשמים ומנודה מוחרס זה ויוחנןיגנוזו,

 ~ומפורש~
 בו

 ~פי הוא ארור מ~ה, של בת'ד וממפי מעלה של ב"ד מפי וארורנידוי
 (לראות) עוד יבוא ולא יצא אשר ~דהשכינה,

 ~לאותו~
 וזממן ~קוס,

הביעור
 ~ויצא~

 לונדין עיר ~שדה מן
 פס~ ~וד~

 עוד יזכר ולא .~"ט,
 שניות וידיו ~יו את טימא א~ר דבר על וזכרו, ימת'ש ל~ולם,שם

 נ~ל ולא והורה דינו ו~י~אלטומאה
 ~איז~ ר~ו~

 אותו שם ~י רתתג,
 ידו והרים ~ציבור מצ~ר עליהן ו~ופטל~ע"ר

 בתור~
 וכל משהת

 לשום יזדקק ואל וטריפות, נבילות אוכל כאילו הוראותיו מןהאוכל
 ובהו, ~הו ה~ה פםקיו וכל רבנו., בעסק הנוגע דבר חצי אודבר
 .חילה ~ הוא נדות בועל וכאילו נ~עים, מר~ו. מראותיו נשיםיבדיני
 ~כל ארור מכל ערוס לו, תש~ע ולא ~אבה לא לו השומעיםבעונם
 שפעולו.יו וידענו ~מענוכאשר

 ר~
 והמסייע ~נפ~ל, הבסין להרוס

 ידוא~
 א~

 מרדכי של ב"ה ו~"ד כרבאת לקי ~וצא ובהדי כמוהו הוא
 ומסו~ר םגור יהיה הזה,הרשע

 ו~
 יפ.ח

 האי~
 פתוח פ.ח

 להוליך ~
 בו ~.חתן ואסור וזרעו הוא פסולין טענות לו י~ התו~בהבאותו

ר~
 ולברך ראשון לפ.וח ו~דש.ו לביה''כ ביאה היא זו שיבה היא זה
 בה"כ שעל כאשר לעולם, ונאה להם נאה לצדיקים וכנופיאראשון

 היההראשונה
 כמ~

 ~ל בו ורבצה עליו יחולו ~~ובר וכל ~מתות,
 וכל מבטליהון, ועל עליהן הראשונו. ושמ.ות נידוי אשרהאלות
 בוודאי ב~מות, כולס נ~ו לא אשר הרבניס ה~אונים ש~ללוהקללות
 צבור .פילות דומה אינו כי ו~"ו, ח''ו רו~ם עושה אפסחרון

 י~יד,לתפילות
 ר~

 וי~נס מאחרון ויצא ה~ני בה~כ של הדבר יש.~ע
 הקודשת מתחבר. ויהיובראשון,

 ד~ת"ק אב"ד הכולל החכס להגאון ותהילה בשבח תפלה~~~~
 נר"ו דוד מוהרת"רספרדיס

 ~ניטא~
 ~ציניס אלופים, ולכבוד

 חרמו. קדשים, קדשי נגד ראשס יקילו לא המה שגם הקת'ק כחגבורי
 הנזכריס הגאונים שלו~~תות

 ולהרחי~
 שיהיה, מי יהיה מהמורדים

 מכלים אנ~נו קוצים כי להס, אמור וצא קש., כמט~וי ~יניהםכ~לא
 ~לונם נפרסס ואנחנו ישראל, שעשועים נטע ~מד כרם הכרם,מן
 לעזרת לו יהיו ישראל בני וא~יסו למשמע.", הסרים המקומותבכל
 בשעת לע~~ו ב~ה בונה כת"א יהיה שלא ולהיוודע לידע בגבוריםהת

 הבמות,איםור
 ר~

 תדרשות לשכנו

 שיהיה, אופן באיזה אלי, מעכ"ת רום הוד דברי יבואו א~ר~~~ת
 כירה אפרהריני

 ~לגמול~
 וכהנה כהנה לטוב טוב ~מול

 וה~לו~ת הא~. ל~ען לש~ים כוונתינו כל כי~~נה,

~~~~
 מהר"א המופלא ה~ביר ועבור עבורו מהר"פ הרב שצעקת
 אותו ומסרו נתנו הרבניס וה~אונים החילול אל ~רוב שאנילהיו. בכן כ.יב, אחיכס בין שמוע אך מרדכי, מ"כ ונשכרשחוטא

 ובוודאי ~ה כע. הוא הרב כאשר דין, לציית מרדכי כר' ~~וייבבידי,

י~ממ~
 כפלים פשע יעבור עליו ~ם לא, ובאם לד~רינו, ממרדכי כממר

 לי, אדון מי יאמר ואל שבעולםת החומרו. בכל ~תר~לה כוסלעבור
 נ~~ו ושומר עבד דידיה איהו בא' אכל גנובת שרי"כי

 יר~~
 מ~~,

 והז~ר נענים ואינם מצו~~ים ותהיו בחטאותיכם ~"ו .םפופן
 ו~רמו~יהן, ונ~יכתן תכוה, שלא ~כ~ים שלב~חלתן

ינ~םת ולה~ומעי~
המדבר

 (~ת~~יענו) ~ובכם ב~דת אני ובטו~ ובתממים' באמ~

~ש.שמ~ו~
 ל~ניכם~ ה' ~ל~ני ל~~יה ~י נפשכם ותחי אלי

 ~~תת~ ~ו~ ~ו~~תת~ ~~תת~ ~י~ ~~י~ י~ו~ ~~~~י~~~י~

 ת

 ת ת~
~  

 ~ו
 ו~~~ר~ת ~~ו~

~~~~~ 
 ~ו

 י~י~~ת ו~~~~ ~~~י~ ~ו~
~~רי

 ~ו~ ~~~ ~~ו~
 ~ו~~ת ~~ו~ו

 ~ו~~
 ~ו~י~ו ~ו~י~ו

 ~~ורו~~י~ו
 ~~ו~ ~~ו~~

 ~~ו~~י ~ו~י~ו
 ~ו~ כ~ו~תת~

 ~~תתו

 ~~~י~ת ~~ורי~יר

 כל תר~וש בו אשר ~ד~ו חצר לרמוס כנחושה מ~חי את~~~ת~
 ז~וקין דאשא באתר ל~יעל בער, איש ואנכי יער,~יתו

 שיסמכני ו~רהיב.ני הבטי~ני הגדולה ענותנותו רק בער,דנורא
במעגלי

 צד~
 כמר ה~ה אחי על אשר והשבר, והשא. השוד על לנהלני,

 נפרש ~~"מורים ו~בר, התגבר לונדן ~קהל מלונדוןמרדכי
 במתי במחשכיס והושיבו להקבר, חמור ב~בורת לו פחיםטמן רש~

 ברשת לל~וד בערמם חכמים רצו וסבר, נצח מה" אבד אמרועולם
 לדונ~ונחש~ת

 למוצי~
 מרתתת ~דול תרם עליו נ~זר א~ר ~~ט על לעז

 א~ר בגאונים, נלכדו טמנו אשר ברשתו הפור ונהפך חבר,ותלמיד
 הוא בנדוי, מרדכי כמתתר המחזיק כל וא~רו ה~רו, מחשבו.םהמה

 כפרת ~~ה בתורת וכאלו כדין שלא מנדהבכלל

~~~~
 זילותא במדב'ר המרו כמה ה~אונים, מאמר ועזבו מרו

 לאמר, פיהם פערו חק בלי עד חכ~יס, לתלמידיו~נותא
 הנה יםור פ.י ומי ושופט, שר לאיש שמו ~י הם, מי ב~ולםלשמוע

לשפו~
 הסבו הגדולים כשמו. ולא ~או, שמות לכלם שפוט,
 רעות ~~, קו~ים ל~ין כל מעין כלביס, לפני מלכים מפנישמו.יהם

 נשברים בארות בארות להם ל~צוב חיים מיס מקור עוד שאיןעשו
 אדונינו גדול ואמרו יועיל בלא כבודם והמירו המים, יכילו לאאשר

 מםפר~ אין ולתבונ.ו כחורב

~~
 ~ול נש~ע ברמה ~ול שממים, שומו זאת

 ~חר~
 נ.נו וממ~דף

 אינו דר''ת ~החרס לדבר, ראשו א. איש ירים שאל התלבית

ית
~ ~~תת~ ~~~תת~ ~~~~ ~ו~ ~ ~ ~  ~~ת'~ 

~ת ~~~ ~~ ~י~~ ו~~~יו

 ~~~ו~ ~~י~י~ו~ ~~ו~~ י~י~~ ~~~ ~י~~ ~~תת~ ~~י~ ~י~
 ~~ות ~~ו~~

 ~~~~~י~
 ~ת

 ~~תת~ ~~ו~ ~~י~ ~י~ ~~~~~תת~ ~~~י~ ~י~
 י~~י~ו

 ו~~~ ~י~~ ~ו~~ ~~~תת~ ~~תת~ ~י~ ~~ ~י~י~ ~י'~~י~ ~~~
 ~~י~ ~~~י~ת

~~תת~
 ~ו~ו~יו ~~יו~ ~~~~~~

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

~ ~י~ ו~~ ~~~~~י~ ~~תת~ ~~תת~ ~~~~י~ י~י~ ~תת~ת ת ת ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~  ~ ~ ~ ~  ~תת~ ~~~~ ~~ ו~~~~ ו~~~~ 

 ~~י ~~ ~~י ~ ~~~~~~ ~~ו~~~ו~~
 ~~~יו ~~ו~~י ~~ו~י ~י~ יו~~

~~~ו~
 ~תתו

 ~ו~ ~~ו~~תת~ ~~ו~~ ~~ו~
 ~~ו

~ ~~תת~ ו~תת~ ~~תת~ ~ ~ ~ ~~תתי~ ו~~י~ 
 ~~~~ ~~תת~

 י~~~~~ת ~~~~~ ~~~~יס~ ~~י~~~~
~ת~ת

 ~~~ ~תת~

 מ~~ו
 ~תת~~

 ~י~ ~ו~~ ~ו~ימ ~~ו
ת ~ ~  ~ו~יו 

 ~ו~ת ~יו ~ו~~



~ ~ ~

~

~  ~  

~  

 שלא ה~ורה ביד כח כי הגאונים, התרת ~חמת מרדכי כמר עלחל ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~מ~~~
 לסבול~ הדעת שיוכל וא"א ויסופר, יאומן לאאשר באריכו~ רב'' ''מע~ה בספר כתובים המה והנה מגאונים, דברלבטל

 וא~
 אחי שצ~ק

 בלא נספה יש ל~ה לאורה, משפטי יצא פיהם ועל כשר ב'"ד~כינו ~ ומרה גדולה צע~ה הגאונים ~שובות שבאו קודם מרדכיכסמר
 מחשבות לחשוב הלכו, לבם ובשרירות הש~יחו, לא בדרכיומשפטת
 רש''תמ~שה

 מאר~
 ימנע זה שבדרך ב(ה)חשבם ל~רשו, ומחיתו נחלתו

 לו שנתן רחמיו, כלו לא כי תמנו לא כי ה' וחסדי ובשת~ צערממ~ו
לב

 אמי~
 האנשי~ מאהלי לסור

 שס לו נתן ה" דבר והירא האלה,
 גם יעבור שלא נפשם, על לעמוד קהלה, עצממו בפני לעשותותהלה,
 מהעלישויא יוחנן מהור"'ר הרב למ"'צ וקיבלו וה~לקלה, העולהעליהם

 לסללהת ישריםבאורח

~~~~
 ביניהם, מרקד והשטן מאויביהם, ש~טו ולא נחו לא זאת
 מממזרים המה הנפרדים קהל ~ל ה' בבית כרוזיםלכרוז

 ו~ל וחרבות, וצעקות ת~לות כמה זה ממדבר לצאת יוכל אשרובניהס,
 שמתי, לפי וממחסוס ה~רשתי, הנה ועד קדרות~ שמיס לבשוזאת
(וכל)

 ~ועל~
 ~כמים אמרו אשר ומאנשים חשתי, לא דבריהם

 א' רבה~וי~רא
 ט''ו~

 ד~ת בו שאין
 נב~

 רק שמתי~ אותם ו~ו'
 אשר ברעה וראיתי אוכל איככה אחריש החריש אם הזאת,בעת
 ליתן מולדתי, באבדן וראיתי אוכל ואיככה ע~י, אתימצא

 ומשכילים מום כל בה אין אשר שבישראל מיוחסת במשפחהופסול שמ~
 ~גם אשר וכו', חכמהבכל

 לו~
 ולתפארה ולתהלה לשם יהיה לא

 ה"ה אחי של אשתו עם ~ בשני שני היא הט~ורה, שמ~ברתובאשר
 להתהלך ~ונם שלחו והם בשלישי, שלישי אחי ועם מרדכיכמר
 סרו רעו, בסתר ממלשני תהפוכות ופיו ורמיה שקר לשון אר~,ברבני
 ואת הכרובים עלי~ם להביא ללכת וחוקותיו ה' ~תורת הנפרדיםקהל
 המתהפכת, חרבל~ט

 להרו~
 בהרת ושאת ונ~י, צדיק איש במםתרים

 יעס~, הכםף רק נכונה בפיהם ואין ~ונם תחת ואון עמלו~פחת,
 אב'"ד הגאון אלוהתפללו

 פרנ~פור~ דק'"~
 ליתן לקולם ויעתר דמיין,

 מרדכי ולאחי יוחנן להר''ר להזמין מילתא, לאו היא אשר הזמנהלהם
 בדרךת עמהם לפניולעמוד

 והמ~
 לפניו, ~מוד צורך שאין השיבו

 וביותר תורתינו, כדת ספרדייס חכם בפני בזבל"'א בעירינונדונו ר~
 באריכות ורבינו מורינו יראה כאשר הנתבע אחר הולךשהתובע

 פרנקפור~~ ל~הל שה~יבומתשובתס

~~~~~~
 אב'"ד ~בריאל מהור"ר

 מי~ דק"~
 ו~זר כ~ב, להם נתן

 או ~סמוך בב''ד בדין עמהם שיעמדו חרם,עליהם
 שגג, בזה רק לפניהם הישר דרך שהוא מה הנתבעים, שירצוב''ד באיז~

 שלו בהכ''נ שיבטל מרדכי כמר אחי ~לש~זר
 קוד~

 בלתי בדין, ~מדו
 ואם אחיכם~ ביןשמוע

 שמ~
 והבדילו בידים שדחפוהו אחי, טענת

 עדות לאחי יש ~אשר י~ראל, שב~דושת דבר מכל אותווהפרישו
 בודאי זאת, על וכשירהברורה

 ל~
 שלו~ בי~כ'"נ שיבטל עליו ~זר

 משה ר' והרב מברלין, ואב''ד מווירמיז, אב''ד רבנים, ~ארי~ם
 גבריאלת מהור''ר הרב עם הסכיםמהמבורג

~~~~
 ורצו לבם נ~פו זאת

 בדברי~ ~חני~
 החסיד הגדול הג~ון

 חנף לפניו לא אבל בדברים, אלטונא דק"ק אב''ד הירשמוהר"ה
 אשר כל את ידע והואיבא,

 וע''כ מנחלתות להסתפח ~חי נעש~
 בידס, הצלי~ שטן מעשה אבל ימצא, ובל יראה לבל מהם ידומשך

ת ~

~ ~ ~ ~  ~~ ו~~ו~ ~~י~ 
 ~~~~~יו ~~י~ת ~~י

~''~~ 
 ~''~~ת

 ~אב''ד נפשס, שביקש מהשמצאו
 מק''~

 מדותיו על הפריז אמ~ד
 לא אשר נדוי תמרורותלכתוב

 ו~ נשמ~
 הרב על בישראל נראה

 ושממתות ונדוי וארורים ~קללות בכל וקיללו אחי ועל יוחנןמהור'"ר
 התורהשבכל

 ~דברים~
 רק ודיין, דין

 הצדי~
 ולקח בדינו ראשון

 י'"א ~ישעיה למשיח שנאמר מה הגדולהלעצמו
~'~ 
~ 

 ביראת והריחו
 של זרעו ופ~ל יוכיח, אזניו למשמע ולא ישפוט טיניו למראה ולאה"

 כאשר עולםת עד ה' ב~הל מלבוא מרדכי אחי של וזרעו יוחנןמהור''ר
 השומע כל אשר הכתב מהעתק באריכות ורבינו אדונינויראה

 הוא או אותו, הגיע ומה ככה על ראה מה לאמר, זאת עלמשתומם
 עיניו, את עיור השוחד איפה לא אם רבנן, דקאמרי ~אי ידעלא

 הגאים א~ שהשפיל באשר אמת, מהן שאחד עציו, מוכי~יםומ~שיו
 דמסכס בקדש שנתערב חולין מהר'"פ הוא אשר ה~פלים, אתוהגביה
 וקצר ישראל, ~הלת ב~י לכל ידוע כאשרשמועות,

 ה~צ~
 כל להשתרע

 והרב כשמלה, הדבריס יתבררו הצורך לעת רק שלו, תעתועיםמעשים
 בתוארים עטר~והזה

 להקב''~
 ~ליו לכתוב

 בז~
 ''נתגדל הלשון

 שלפניו גאונים כל זה ב~בוד נתעטרו לא אשר עכ"'ל, ש~ו''ונת~דש
 קשישאית וגאוניס בזמנינוולא

 באילנות לתלות אר~, בגאוני ענה שקר עד עשה, אחרת ועוד~~ת
 ~דולות בחרמות מצודתס פרסו הם שגם לומרגדולות

ונוראים~
~ 

 ת~
 בישראל, ונראה נשמע לא אשר תעתועים מעשי ושארי

 ואמתלא, טענה שום בלי פםח קודס מלונדן יוחנן מהר"רושי~קור
 אם מקומו, את לעזוב אדם את לענות כזאת ונראה נשמע לאאשר
 בידיעה וידעתי פרנסתם~ את ~פח חטאו מה ובניו אשתו חטאהוא

 מוויר~ייז הירש מוהר''ר והרב גבריאל מוהר''ר שהגאוןנאמנה,
 ניתן לא דבריהם כל רק כלום, מזה הז~ירו לא משה מוהר''רוהרב
 (היה) בישראל, ב''ד שיצייתו אלאלכתוב,

 ~המה~
 בחיים עודנו

 יאמר לבל למש~ית רשות נתנו כ~ה אס פיהם אתלשאול
 הר~

 מאף
 הרב כתבכאשר

 דק''~
 כעס מהחותמים אחד שרב וידעתי אמש~רדם~

 נמצא ולא לכתוב ניתן לא אשר דבריס בו לתלות שר~ה ~למאד
 אזניות שתי תצילנה השומע כל כהנה,בתורתינו

~ת~
 הגאונים שקללו ה~ללות "ו~ל ~כתב במה מלבו בדה זאת על

 עוד היו כאילו עכ"לת בשמותס'', כולם נקבו לא אשרהרבנים
 גמור, בבירור וידעתי בכתביו~ שהז~יר ממה החתום על שבאויותר
 שמנו, ממה יותר להםשאין

 ר~
 מ~~ל בדבר התלויה שאהבה

 עליו לכתוב ממרדכי, לאחי כבוד חו~ים היו הרבנים כל כיהשורה,
 פיו פער זה והרב מרד~י~ ~מר ''הק~ין ~ הלשוןבזה

 לכתו~
 שיעמוד אותו ל~וף ורצה עכ''ל, הרשע מרדכי של בהכ"נו~"ד ~ ~~ו
 ~אבות חכמים שאממרו הדין סגד ~וא אשר ומהר"פ ר""א ~םלפניו למשפ~

פ"א
 מ"ח~
 כרשעים, בעיניך יהיו לפניך עומדים דינין שבעלי זמן כל ~

 ~דוש מ~ניך ~יהא ברישא יראה זאת, תעשה צבאות ה' קנאתואם
 שם ומייקרי בערכאות הולכים שכולס דבר, ערות בו יראהשלא

 ~ניו יעמוד אם ובודאי מעיניך, קורה טול יאמר שלא כדיהאלילים,
 מנ~~ו לו לגרש באחרונה מרה ותהי ז~יותיו כל יאבודבמשפט
 יהא לבל סו~, ועד מתחילה מחשבותם כל זה כיוממחיתו,

 והראה עמו ה' שהטיב על בו פוגעין קנאין כי בלונדן, להשת~עלאחי ת~ומ~
 ליתן לטובה, אותלו

 ב~
 ולסמכו ~זרו נימולים שאינם סוחרים

 את לה~יות טובות אבנים מ"מ ~סק ר"ט ולרבבות אלפיםלמאה

 ~ו~~ת ~~י ~~~~~ ~~ו~ת



~

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~~  ~  

~ ~ ~  א. שונא אומן וכלנפשו,
 ~בני~

 אומנתות
 והישרי~

 עוד המה אשר
 אלו אומרים, היו סברא, לא~דורי יודעים אינם אשר ישןבקהל
ידענו

 בא~מ~
 שנ ידו מחזיקין היו בממרדכי נ~ע לא ר"'ת שהחרס

 ו~רחיתלארחי ידו~ זה ודבר והקלקלה, העולה להשבי. נפשו על להעמידוממרדכי

~"~
 ב~פילה

 ובנפיל~
 קדשו, היכל אל א~תחוה אר~ה אפים

 כנשר ~דשו ממעוןשיעור
 לקנ~

 ריבס, לריב צבאות, ה" קנא.
 והורד לטוממאה מדר'ש ע~הו נחול שנת~לל, הקדש מריבתהמה
 יוחנן מוהר"ר הרב הוא מש~ית לאיש חבר ונעשה מעליועדיו

 הרב שכתב~העלישויא,
 ד~"'~

 יוחנן בזה"'ל~ עליו אמש~רדס
 .צילנה השומע כל אשר נזי~ו. מיני ושאר וזכרו, שמו יממחהעלישויא

 ולזרעו לו לפסול ונדויות ושמתות ~רמות כמה בו ונפח אזניו,שתי
 שלא דברים לונדון, מממ~ום אותו ולגרש עולם עד בקהלממלבוא
 כל ידוו זה ועל אר~, הוסדה מניום בישראל כזא. ונראהנש~ע

הדוי~
 מקיר ואבן

 ~זע~
 ש~נה ז~ן יוחנן, ~הור"'ר של עלבון לתבוע

 ו~ול~~~ממ~
 היסמי~ת ~ל וב~~~ותיו הת ב~ר~י

 ו~ו~~
 יוממם ה' בתורת

 שהגיע ~ודש זרע ממנו שיצא לתרופה ועלי~ו ולעשו., לשמורולילה
 שבטו, ולמ~ות התורה בכבוד בכבודו וככה ככה לזלזללהוראה,
 הרב על אני תמה מישראלת שבט למחות ה' דיבר לאאשר

 ~ו נטה כי ~וכיח יודע אםאמשטרדס דק"~
 המשפ~

 לכ.וב הדין ושורת
 לשפוך חמ.ו לשפוך ככה ראה מה בישראל, נעשה לא אשרדברים

 חיווראת ואתא סומקא דאזיל ש~כיםדם

~~
 יוחנן מ~ר''ר על הנ"'ל הרב שמתרעם פאשקוויל''ן, על קנא
 ''~עשה בספרו שבישראל מיוחסים על רע שם הו~יאכאילו

 יהיה ונו בס~רו, חזי~י ~א לא ש'"ר הוצא. חזי.י, ~א ~ברארב""
 בו נממצא לא ש"'ר, ~וצאת בספרו שנממצאכדבריו

 שו~
 שכינו רממז

 אפילו ש""ר ~וצאת שאר כל ועל ב~מתא, שי~א עבד, ל~רותלאחד
 או ממלקות בכלל שהוא בפוס~ים ~בואר ענשו מנמזר לויקראו
 בחרמות אותו החרימו ממה ועל העון, יוסר ובזה ומחילה,בפדיון
 לו לפסול זאת על וי.ר כזא~, ונראה נ~ממע לא אשר ונוראים~דולות
 מממקום עולמית ע~ירה שיעקור עד ה' בקהל לבוא עולס עדולזרעו
 שהעידו זוממין ממעדים גרע וכילונדון,

 בן שהוא כ~ן פליני באי~
 זה יעשה אומרים אין מכהונה, וזרעו אותו לחלל ~לוצה ובןגרו~ה
 בן או גרושהבן

 ~לו~~
 לו~ה אלא ת~תיו

 ע"א~, ב" ~~כות ארבעי~
 יהיו שלא זרעו בשביל ש"ר המוציא על חסה שהתורה מזהשמעינן
 לפ~ור דאפ~ר היכא ב~ונו הבנים ימותו שלא מכש''כ לעולם,נפסלין
הבנים~

 ג~
 י"'ח ~דף חולין ממ~' של בפה"מ כתב הרמב""ם

 ע~
 הממשנה

 במגל~~~ו~~
 על ~שו. והממ~ורסם בידינו המ~ובל ממן ו~""כ ~ וז'"ל

 אנו ואין הואיל ב"ד, מי.. עליה שחייב עבירה עושה ~האישפיו,
 או.ו מנחריממים היו נפשו., דיני היום לדוןיכוליס

 חר~
 ואין עולם

 ל~בלה, שצריך כיון ממהרמב''ם, נראה עכ''לת לעולם, אותו~מ~ירין
משמע

 זול~
 הבו וא"כ כך, לעשות לבו א. מילא היה לא הקבלה

 מהר"ר של בנדון ומכ"ש ב''דת ממיתת חייב ב~ינו עלה לוםיףדלא
 בכל להחרי~ו בכבודו, ככה לזלזל פ~עו ומה חטאו מהיוחנן,

 ב~ום נמצא לא אשר עולם, עד ושמתו.החרממות
 פום~

 ~ל שה~מירו
 להיות סמקו~מו ~וד יעזוב זה ועל אותו, להחריס ודאי, ~'"רמוציא

 אינראת ~רפסין כהנה הדברים באר~, ונדנע

~~~
 בחר~, בהכ''נ ב~נין שנעשה מה קהל הסכמות שעבר על קנא
 א~ד ~ז~. בע. היה לא הוא הא הח~ומים~ מן א~ד היהו~וא

 בהסכמו.יהן, ראשו להכניס לונדון העיר בנימן
 ר~

 מן אחד שהיה
 מרדכי אחי על בו~דיס קשר שעשו שר~ה באשר מהם, לצא.ר~ו. לו שניתן מצא ב~עה העיר, מבני היה אם ואף מהקהל~המובררים
 ~חרמות כל לו וע~ו מיתות, ממאה קשה שיותר ר"ת בחרםלהחזי~ו
 לא אשרוביושים

 נשת~
 שדיממו ~ים, לרע מ~שבותס וכל ונראה,

 ~ר~ות ממנו צ~מנע ממלונדון דירתו יעקור שבהכרחבנפשם
 ביו.ר~ רב מעשה ובספר באריכות כנ"לוביושיס

 איפאלא~~
 ר~

 למה ר""ת, חרס מעונש מתירא שהיה עשה לש"ש
 ושיתלוה כשר ב"ד ע"פ דינו שיצא מרדכי לאחי הניחלא
 ו~דרבא ~שו, בעיניהם הישר המה רק הדינים, ב~ווארה~ולר
 ת ת ת מרדכי ר" באחי נ~ע שלא ר". חרס שהתירו ה~אונים בכבודהמירו

המתי~
 מה על ראשס להדי~ ~לונדן ספרדים ד~''ק הרב עם סוד

 ליב ממוהר''ר ~גאון מידשיצא
 ת ת ~ והרב אמש~רדם ד~" אב""ד ~ חרי~

הממ~יתים~ לקול ונעתר ר'"ת, בחרם מרדכי לאחי להחזיק כדי ר""ת שלהחרם
 שהםיתו אברלי ~ה''ר הוא

 לכ~
 ולאבדו, לה~ממידו אחריו רדףבממחיתו שמג~ ממי כל בכ~, ור~יל

 ל~~ י~ו~ וזח~
 ~~ול~,

 בוגדים בקשר להיות ההסכממה עליהם ~בלו לא דהכיאדעתא וע~
 ל~כרי~ו המ~פט ~ו היה לנג~ו ~ע~ות להם יש ואם בהם,שיבגדו

 בפניו~ שלא לחבין ולא אחיכם, בין לשמוע במשפטלעמוד

~~~
 לו יש הלא בישראל, הוראות שהורה זאת על ~נא

 צ"~, .שוב. מחבר בעל בהגאון יודא ~הור"'ר מהגאוןרשות נטיל~
 ליב מוה"ר ~ה~אוןוגם

 צונ~
 ממי ~ל לו יש הרי בלא''ה ~ם ז''ל,

 הלכות חיים האר~ות שכתב עליהם, לה~ען שבישראל ~דוליסעל לסמו~
 ~אותת"'ת

 כ"'א~
 וא~יו יונה רבינו של רבו מאיורא שמואל והרב

 שממואל ר'של
 דאיור~

 כתבו
 ליממר עוד לנו אין הלבבות, ונתממע~ו האר~ו. ונשתבשו ~ארצנוו~לינו ~~מ~ד~ בי~ ש~רב ממיום ~ בא~רו~י~~

 נ.בטלו, לרב התלמיד ~חייב הדינים וכל ~מים" כמורא רבך~מורא
 פק~ות כפי והכל לנו, מורים המה וה~ירושים והחיבורים הס~ריםכי

 וכן מי~ה, תייב רבו לפני הלכה המורה כל בהא אמרי' ולאהשכל,
 כ.ב וכן ע"'שת פלפולו לפי יוכל אס לרב ~תלממיד דבריוי~תור

 בתשובותיוהממהרשד""ם
 (חל~

 דינים שרוב הזה בזממן ז"), סיממן שני
 ~כ"לת ה~דוליס, אלא דיין ה~~ן שאין שנמצא הספרים ע"פ אלאאינם
וכן

 ממשמ~
 ~מ~~ובת

 קם"ז~ ~שור~ מהרי''~
 ביו'"ד בש'"כ והובא

 כבודה'
 ת''~

 בזיון כדי היה לא זה, על חול~ים גדוליס ~כמה ואף

ו~צ~
 לנו יימר ומאן מא~, הרף יאמר לבל יו~נן, ממ~ר"ר ~ל לש~וך

על
 לא ~ליו, ~~ידין מה~אונים ~יש ואף ~וראה, ש~~י~ הר"~
 ד~אמרי מה יד~ שלא דבר עמא מה חזי ~וק רק חיים, אנוממפי~ם
רבנן,

 והג~וני~
 ב~נ~נו תהו לא

 בתר אזלי שהי~ ר~
 חז~~

 ובתר

 ידעו לא ~ם רב, שנ.~רישממי~
דלא ב~~~ ש~ו~~י~ ד~מסני ~לו~ מנז~

 ~סי~
 לש~. הדברים י.בררו כאשר בעיריני,

 הצור~
 אי~~,

 ה~יע יו~נן מהר"'ר שעכ''פ ויצד~י, ~ידיהןויתנו
 להורא~

 מן יותר

הר"~
 בא~ר

 ~הל~
 יוממם בל~י~ו וממת~יד י~רים בדר~י יממיו כל
 תבונה~ ובז~נים חכמה ובישי~יםולילה,

ות~

 כל
 זא~

 הרב ~~ה
 ד~''~

 למלאי~ א''~
 ל~ל הר"פ ~ל רצו~ו

 ~בי~~~~
 כל ל~~ל כזאת הנראה הנשממע ~מ~נו,

 בכבו~ כ~
~~ור~

 בדה ~ם מלחבירות יותר לא~ד פנים ולהסביר הבריות וב~בוד

ת  ו~~~~ת ~~~~ ~~~~י~~ ~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

 הרב ~כ~במלבו ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~מ~~~
 ד~''~

 שהגאוני ~ וז"'ל אמשטרדם
 אר~

 ר~ות לו נתנו
 בידו ~רד~י אחיו~סרו

 ל~מו~
 זאת וב~ין ~~''ל~ למש~טת ~פניו

 לדבריו סוררת כתף שיתן לבאר לפניו לדון מרדכי כמר לאחילכוף ר~~
 הגאון ואדרבא הגאונים, כתבו כן לא והנדויםת ה~רמות עליוויכ~יל
 ב''ד לפני או הסמוך ב"'ד לפני שידונו בפירוש, כתב גבריאלמו~ר"'ר
 זה הוא מי כי זאת, מא""ד ~רב כ.ב ~חכמה ולא הנתבעיםתשירצו
 אשרואיזהו

 ימל~
 ע''א) כ''ג (דף סנהדרין המשנה דברי לבטל לבו

 ~ם התום" וכתבו וזבל""אזבל""א
 ~ד~

 ד''ה ע""א ה"
 דן~

 שהנתבע
 וטעה חולק, שום בלי בל"'א בזה לכ~חילה לה.ובע לכוףיכול

~פ""ג התי"~
 מ""א~

 ~נהדרין מהל" ~פ'"ז ~הרמב''ם בהכ""מ, שהבין במה

ה""א~
 מל~ניו, יצא ש~~ה לא, לכ~~ילה אבל כך כשאירע איירי

 זבל"א, זולת סגי שלא הטועה יטעה שלא אלא זה, כתב לאדהכ"מ
ו~ן

 מוכ~
 חיוב ~תני לא ד~מ~נה בזה'"ל~ שכתב דלשונו מםיומא

 ע~ת'ל~ ~יינים" לברורשיצ~ר~ו

~~~~
 ואין למדור מ~ום ~ראשונים לי הניחו זבל""א בדיני דברים
 בכל נהגו שכבר בזמנינו, ~''ו של ב"ב ~"ו וא"כ מ~ומו,כאן
 להנ~בע יאמר מי הנתבע, אחר הולך ~התובע ישראלתפוצות
 מעירו הנתבע להו~יא ובפרטות בעירו, ~בוע ב''ד לך שאיןב~~ום
 ~סי~יו~ לכל הכ.וב מש~ט לב~ל ה.ובע שב~ר ב"'ד לפנילדון

~''~
 עין הגולה, מאור החסיד ה~דול ה~און ורבנו מורינו אדונינו

 יגזור למש~עתו, וסרו ידרשו הגאוניס כל אליו עליו ישראלכל
גזירותיו

 ל~עממי~
 השם י.~דש ידו ועל המשפט, ו~ו תלה על דת

 ~א לא רבא לגברא אפילו לאמר~מים
 ול~ מחני~

 לקול ישמע
 ונדוי' החרמות כל לבטל ליושנה עטרה ולהחזירהמחני~ים,

 תור.נו, כד. ושלא כדין שלא א""ד דק"ק הרב ~"י שנעשהונזיפו. ושמתו~
 חלילה, סרבו לא ומעולם תורה, דין לציית שומעין שהנרדפיןבאשר
 כשרות בחזקת היה ימיהםוכל

 ר~
 כדת בעירן בזבל''א לדון שרצונם

 שיצא מה וכלתורתינו,
 ~מ~י~

 לזכות הן ~ליהן יקבלו כשר אב''ד
 לחובה,הן

 ר~
 משפטת בלא נספה יהא שלא

~~~
 גאוני שארי כך על ולעורר גזירותיו ישפוט

 אר~
 י~~ה מי כי

 שבקדו~ה דבר לכל יוחנן מוהר''ר הרב ויכשירו וישלם,אליו
 חילל א~ר הר""פ בעיניהם כשר אם כי בישראל, הוראותול~ורות
 נ~שה לא אשר מ~שיס לבו, רוע ~ה~עולס לכל ידוע כאשר ברביסש"ש

 שהוא באשר יוחנן מוהר"ר הרב גם בעיניהם יכשיר עשה,בישר~ל
 שהלך בא~ר ממנו נוחין הבריות ורוח שמים ורוח פנים, ונשואז~ן

 הסכסוכים דבר לכל ביניהם ההר את הדין י~וב ואז ישריםתבדרכי
 ~ןשביניהם,

 הן ממר~~י לנג~
 לסמ~

 שיצא וממה יוח~ן, ממ~ר'תר ~רב
 הן ר~, שם מו~יא ~דבר הן בהכ''נ בדבר הן ו~יימא, כשר ב''דממפי

 דברתלכל

 הדת ו~עמיד מלתי לשמוט אזניו יאטוס שאל בטחתי, בח~דו~~~~
 לו כי ולתהלה, לשם לו ותהי' תלהעל

 משפ~
 ויקוים ה~אולה,

 יע~יד ב~~פט ~לךבו,
 האר~

 ~ ~חסר רמיה לשון ואיש בפר~, לגדור
בל

 יחר~~
 פר~~ כבית שממו ויגדל אר~, ומשמני השמים לטל ויזכה

 ~~ו ~~~ו ~~ו~~ית ~~~ו~י ~נ~~~ ~~~ ~~~י~ו ~~~י~~''~

 ~~~~''~ ~~י~~~וו~ ~ ~ו~~ ~י~~ ~~~ י~~~ ~ו~~''~~~~"'~
 ~' יו~~יו~

 ~~~~ ~~~ יות"~

ת ~

 ו~,~
 ~ו

 ~~ ~'ת~
 ~~~~~י ~' ~~~~ ~~י'

 ~ותת~ ~~~~

 ~~ת

~ ~ ~ ~ ~ ~  י,~~~ת~~תתת~ ~~~ ~~ית~~~~י~ 
 ~~~, ~~ת ,~ת~

~ ת ת ~  

 ~תת~~~ת

 הגליון בסוף התחתונה~בשורה
 וירא~ כ.וב~

 ממעבר אממו''ר
 לד~

 נמ~ באו~ או~ה~ת~~
 ~~ל ~~תב

 ~הנ~רדי~~
 ~~~רן ממ~ונ~ון

 לדיןת לציית ~רבו לאשסמ~ולם

 נקרעו העליונות השורות שתי השני~~בעבר
 ונתל~ו~

 ת ת ת

העת~
 לונדוןת ב~' הנפרדים הנבחרים מק""ק באות אות

 ת תת

 ו~ו~~י~ ~~~ ~ו~~י~
 ~~~~ת

 ו~ו~~י~ ~~~י~י~ ~~~ו~י~ ~"'~
 ~~"~ ו~~~י~י~ ~~~~י~ ו~~ו~~ ~~~~ ~~~ו~~~ו~~~י~

 ~ו~~~~~~
 י~"'וי ~~ייו

 תם~~ת ~~וו ~'יו~

~~~
 רבנן מלכי מאן בו, מלך ותרועת נידוי של שופר תרועת ~ול
 אב"ד והשלם החכם הז~ן המופלא הרב על ממקהילתסי~א

 להיות נרת'ו" יוחנן נמ~ר''ר~ל~ו
 עוממ~

 ~~ לדין
 ב'תר ~ייבש ממ~'תר

היר~
 ובלתי שלכם, אב'"ד ה~און לפני ה~בור~ר

 ספ~
 אב""ד שהגאון

 ידו~ כי ורצוניכםת ידיעתכס בלתי הדבר עשהשלכם,
 יכול. שאין לנו

 לעמוד לסרב ירצה אס שלכם מב''ב אחד לשום כופה להיותבידכם
 להיו. ~בו י~לא ואיך לב~ד, אב''ד בפני ומכ''ש הדיינים בפנילדין
 ~~הלתיסו, אחדכופה

 ובפר~
 מ~שלת .חת הוא אשר שלנו להרב

 אשר שאטלנד, אירלנד מעניגלנ~, יר''ה הגדולה ה~לכהאדונתינו
 רוזניכל

 אר~
 זו מדינה של המשפט ולע~ור מלפניה, ורגזה יחולה

 ועטרה הוד לי~ח זאת על וי.ר שלכםת הגאון לפני לדון אחרתלמדינה
 כתב שלכם הגאון כי ה~בורגר, פייבש למהר'"ר וליתן שלנומהרב
 מן אותו והרים המופלג, המופלא הגדול הרב ~ פייבש מהר"רעל

 למעלה,המזבח
 ר~

 ועניו, החסיד עליו כתב שלא ממנו ~~ר מעט
 ול~ח אחד, שררה ד~ת לב שגנב לבו, רוע העולם לכל ו~פורסםוידוע
 ומרגליות ~ובות אבניס אלפיס כמהממנו

 ובר~
 שרדפוהו עד לו והלך

 בין שהיה מה מזה, גדול השם ~ילול ואין השב~, ביוםותפ~והו
 ~הגיזטא, הגיזוז בתוך לכתוב שנתנוהוהאומות

 ע~ון~
 בכל ונשלחה

 ~ופלא הגדול הרב ואםהעולם,
 ומופל~

 וכו"ת יעשו מה זאת, יעשה

~~~
 שמו אשר ~לנו הרב

 נוד~
 פרנס שהיה בשערים

 ומנהי~
 ודיין

ב~הילתו
 ק~~

 פרנסי מקציני אחד היה ו~ם העלישויא,
 ומ"~, להרב ונת~בל הישר בדרך ימיו כל הלך ~שרה~דינה,
 עליו כתב שלכםוהרב

 האלו~
 הנראה ולפי מ~נות עזובה ורב יו~נן, ר'

 אותו כופה להיות בידו כח היה אם אפילו תורתינו, ודת דיןלפי
 בהיו~ לפסיו' ל~ממוד ממחויב היה לא ממ''ממ לדין' ל~ניולעממוד

 שממסביר
 הש~ים, לב עד אותו ומגדיל ~דולות ~ליו ומדבר פייבש למהר''רפנים
 ובודאי טענותיו, ומסתתם ~צרות ~דבר שלנו הרבועל

 צדי~
 ראשון

 יד תחת וכפות כבוש הוא שלנו הרב כאלו נראה והיהבריבו,
 גדולה שלכס אב''ד שלקח ראה ~ה נד~, לא ואנחנוממשלתות
 הגדול ב"'ד בזמנינו בטלה אשר הגדול, לב''ד ע~מו לעשותומ~שלה

 ביש"ש יותר ומבואר הוועד, ביתאו
 פר~

 וקשה ~ וז"ל דב''ק יו""ד
 שהאריךת ע"ש אחרת, במדינה חכם על ק'"ו הגדול ב"ד האידנאלמצא

~~~~ת~
 ולחתום אחת תיבה משום בער''ה עצמו ה~דיק את שהטריח
 הדרך לו נראה והיה תכ~, .בת בח' ולכתוב אחרתפעם

~לונדון
 ל~~~

 אשר הזה הדרך שיודע ו~י לעליה, מבית הדרך כמו

הו~
 נזל~ים ~~נת ונהרותת י~י~ ס~~ת

 ב~תי~
 ~מל~~י~~ ש~ת הל~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~~  ~  

~ ~ ~

~""~
 ממעלתכם, כבוד לפני אותנו לנ~ות באנו ה~הל ראשי ח"ממ אנחנו
 ~יםתור שלכם, ה~און באב""ד שיזהירו בנו, ~אשמה יתלהשאל

 זו מדינה של המשפט לבטל כח בנו אין כי שלו, ה.רא~ויבטל
 הרב עם במשפט לעמוד הר""פ יוכל והלא א~רת, למלכותלמשפט וליל~

 והתובע לונדין, ק""ק פה ספרדים חכמי לפני בזבל""אשלנו
 הול~

 אחר
 ובפרטהנתבע,

 שהר"~
 ל~וט הולך

 באר~
 והרב ומתן, משא עבור

 נפשות םכנת מ~ום אל ~ילך כדאי הוא ואין מו""מ, שום לו איןשלנו
עבורו~

 לנו יהא שלא תחבולה ע"פ אפשר ויהא רצונינו ~יהי~~~~~

להיז~
 למלכות למשפט לעמוד מדינה, של המשפט בענין

 הגאון בפני הםמוך לב""ד למשפט שלנו הרב עומד יהיה אזיאחרת,
 דק""ק אב""ד החםיד~~דול

 ה~בור~
 ואלטונא

 הם~ו~
 ובפרט יותר, לנו

 במחלוקת הצדדים ~ני ברצון ופשר ומשפט דין לעשות כברשנתקבל
 םפרדים~הל

 ד~ת"~

 ידוע והוא בצע, שונא ~הוא באשר ,, לונדין
 כדעת אדם בני משום מעולם מתנה שום קיבל שלאומפורםם

 הדיןת ע""פ מותר שהוא אףהרמב""ם,

~""~
 אנחנו אזי לאו ובאם טוב, בכי הוא הרי שלו ~תראה יבטל אס
 מלכותינו לאדונתינו דברינו להציע מוכרחיס לונדין ~הלח"מ

 ראשו א. כאגממון ~לכם לאב""ד לכוף ויכולה הנ""ל, הגדולהמלכה
 המדינה מן ~מ~פט לעקור ולא המשפט, בדבר רצונינו את לנולהניח
 אחרתתלמלכות

 ~ובאם~
 לכם, מכשול איזה ח""ו הזה מדבר שיצא

 הואת דיליה גירי כי תלונותיכם, עלינולא

~~~
 שוס אין ישראל, דין מאבתתד, ביקש שלנו שהרב שכתב,
 היה ה~תב רק שלנו, הרב ממן בידו ~וא אשר בכתבממשממעו.

 נםיעתו קודס הר""פ עשה אשר זר מ~מעשה לפניו דבריסכמםפר
 המה שלנו הקהלה ~ל בני~ם שכל ~לו בביהכ""נ להכריז ~נתןמכאן,
 הכתב ראינו הלא ממנו, דין שום בי~ש ~י~ לא הנדות, ובניממממזרים
 במשפט עמו לעמוד מ~מעות שום שאין ומכ""ש לשם, ~שלח מה~זה

~ו~
 יא~רו לבל בכס, אנו ומנובטח למדינהת

 נוא~
 ולא לדבריכם

 בשלום, יבא מ~ומו על ואיש לכם, ~צורך מן ~אין בדברל~כנם
 שלוםת רוב על יתענגוובכן

 ימים טת ג" יום היוםכ""ד
 לחד~

 מרח~ון
~~~~ 

 לונדין~ פה ל~ת"ק

~י
 ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~"'~ ~~~~ ~~~ ~~'ת~ ~~~~ ~~~ ~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~'"~~ '~~~~~ 
 ~~~~ ~ת~~~~~ ~~ ~~~ ~~~

'~~~~~~~ 
~~~ ~~ 

~~~ 
~~~~~ '~~~~~~ ~~~~~ 

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

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~'ת~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~ת~
 ~~~~ת

 ~~~~~ ~~~~~~~ ~~''~ ~~~'ת~ ~~~~ ~~"~" ~~~~~
~~~~~~"~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~" ~~ ~~ ~~~""~ ת~~~~ ~~~~~ ~ת~ ~~~~
~""~~~~~~ 

 ~~~'ת
 ~~~י ~~~

ת  ו~~ו~
 ~~~י~ ~~~~י ~~~~~ י~ו~ ~~~ ~~ ~ו~~

ת ~ ~ ~  

~~" ~ו~~
 ~ו~~~ ~~~~ו~ ~ו~~

"~ 
 ~~~~ו ~~ ~~~~ ~~~י~ תת~~ו~~ ~ ~~~

~~~~ 
 ~~~~ו~~

ת ~י ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~  ~ו י~~~~ ~~ ~~~י י~~ 

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

 ~ו
 ~ותת~

 ~~ו~~~~
 ~ו~~ת

 ו~~
 ~י

 ~~~ ~~~ו~
 ~~י ~י~~ ~~ת

 ו~~י~וית ~~~~ ~י~~ ~~~ת ~~ו~ו ~ו ~י~~~ו~ו ~~ו~ ~ותת~ ~~ו~
 ~~~י י~~ ו~~

 ~~ ~ו~
 ו~~~ ~י~~י~~~~

 ~~ות
 ו~~

 ו~~~~ו ~~~י~ו
 ~~ו~י ~י~~ ~~ותת~

 ~ותת~ ~~~

 ~ו~~~~~י~~
 ~י~~תת ו~~~~ו ו~~~~ו ~~~~ו

~ ~י~~ ~ותת~ ~~~ ~ו~ ~~~~ ~~ותת~ ~~~ ~~~~תת~~~י~י ת ת ~ ~ ~  

~ ~ת~~י~~ ~  ~ ~  

 ~ו
 ~י~ו~ ~~~~~ ו~~~~ ~ו~

 ~~~~~ ו~י~~ ~~~י ~~ת
 תתו~~~~~~י~

 ~~~~י~ת
~~ 

 ו~~י ~~ו~~י~ ~~י~~ ~~~י~ ~~י~~ י~~~ו

 ~, ישוב חז~ת חרם בענין בישראל הנהוג ה~דמונים שתקנו~~~~

 אנשים באיזה וקלון תקלה יבא שלא וגדר סי~לע~ות
 גבול הראשונים, ריצוי נגד מ~ומות באיזו לדור הרוציםמהוגנים שאינ~

 להסירשגבלו
 המכשל~

 האלי דק" קהל אלופי מה""ה מהיוס הזאת
 חיזוק גם~כן להם לעשות באתי הבאים, דורות זרעםולתועלת

 ת ~ הז~

~ ~
 יהיה ככולם, רובס ~הל ה"ה ריצוי נגד פה להתיישב שירצה
מוחרם

 ומנוד~
 שב.יר~י~ו וה~ללות האלות בכל ומקולל ומאורר

 אל יביט ואם רודף, כדין ודינוהקדושה,
 הנח"~

 בזה שיזהר ~דהיינו
 חרם,הנדוי,

 ש~תא~~
 יתברך וגזירותי~ם חכמים לדברי ו~שומע וחי~

 הת יום מנפי ~דברים ואלה יארי~~ בשמחה ו~נותיו המבור~,~אל

 אדרט"
 ~~ת"~

~תת~
~ ~ ~ ~ ~  ~ ת ת ~ ~  יו~~~ ~~ו~~ת"~ ~~~ו~ 

 ~ו~~ ~תת~ ~~תת~
ת ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~י ו~"
 ו~~~י~ו~

 ~~ י~תתו

 ~~~ו~~י ~~~ו~~~~~
 ~~~י~ ~~~ו~

 ~~~ינ
 ו~~~~ ו~~~י~

 ~~~" ~~ ~~י~~ו~"
 ~~י~ת ו~~י~ו ~~~י~ ~~~ו~ ~~~י~

 ~~~~ו~י~
 ו~~~ת ~~ו~ ~~ו~

~ ת ת ~  ~~ת"~ 
 ~ ~~~~ו

 ~נתת~

 י~תתות

~~~~
 ואר~תי חבר.י אשר םפר במגילת הלוס, באתי השלוס, מבוא
 בדין תור, ראש כנגד מענה מלא וחורש נר נירן בתישתי
ת ממסים בדיני מממכ"ת נשאלתיאשר ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 אשר האיכות, ורב הכמות מעט עצמו בפני םפר הדבור
 ע"י זכות הגלגול אל וירדתי הדין, עמ~י אל בס""דירד

 טפ~ בגלוי שגיליתי בישראל, ירבו כמותוזכאי
 מנת על

 וכדת כ~ק דימום, ובניתי וציור כיור של ובמוכנא בדיופיוהעלתי להטפי~
 אני ובטוח המחנות~ לכל מאסף להיות מנסים דיני כלוכנימום,
 בשעת שלא אפילו עליהן לםמוך וכדאי נשמעין יהיו שדברי ה"בחסדי
 ולבדרן בשמי, דימרו מעליותא מילי כהני כל רעוא, ויהאהד~קת

 וכולו קשוט, דכולא בעלמאשמעתת"
 ארו~

 תמידת ארו~ת

 וי~~~ו~~ו~~ת
~~~~י~ת ~י~~ י~יי~י ~~~י ~~~~י ~~~~י ~~י ~~~~~~י י~~~~י~ ~~י~~~י~ ~~ו~ ~~~ ~~י~ ~ו~~ ~~~ ~~ ~~יו~ ~~~י~ ~~ ~~י~~

 וי~~~~ו ~תתות ~~ו~~ ~~ ~~ו~~ ~~ו~
 ו~~~ו~ ~~~י~ ~~~ ~~~

 ו~~תתי ו~ו"ת~~~~~י~
 ~תת~ ~~ ~ו~ ~~~

 ~~~י
~ ~~ו~~ ת ~ ~ ~ ~  ~~תת~ ~תת~ 

~ ~ ~  ~~~תת~ ~~ ~~~~ ו~~~~~

 ~~ת

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~י~~ 
 ~~~ו י~~ת

 ~~~~ ~~~ ~~ותת~ ~~ו~~
 ~~י~מ

 ~~"~ ~~~~ ~תתו~
 יו~~ ~~י~~~~ ~ ~תת~ ~~~ו~~

 ~~~ות
 ~~תת~ ~ו~ ו~~~~~

~ ~ ~  
 ~ת~ ~ו~ ~תת~

~ ~ ~  ~~~~ ~~~ יו~~~ יו~~ ~~ו~~תת~ ~~~~~ ~ ~~י~~~
ת ~  

ת ~

 ~~~י~
 ~ת

 ~~ ~~תת~ ~~~~~ י~~~~

 ~ת

ת ~י~~ י~ו~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~ו~ו~ ~י~ ~~~ו~~
 ~~ות

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

 ~ו~י~ת
 ו~~י~

 ~~~~ו
~ ~תת~ ~~י~ ~~תת~ ~~~~~~ ~ ~ ~  ~~~י~ 

~~תתו ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ו~~ ~~~~י~ ~~~י~~~~
~~ 

 ~ת

 ~~ו ~ו~~ו~יות ~~ ~~~י~ ~~י ~~~ ו~~~ ~~תת~ ~~ו~
~ת ~~

 ~~ י~~~~
 תת~~~תת

 ~~~ו ~י~~~
~~ 

 ~י~~מ ~ת
 ~תת~

 ~י~ו ו~י~
 ~תת~~~י~י ~~

~~
 ~~~י~ ו~~~~~~ ~~~ו~~ ~~~ו~~ ~ו~

 ~~י~ו
~ ת ת ~ ~ ~  ~יתת~ 

 ~"~ ~~י~~ ~ותת~ ~~~~~~



~ ~ ~

~

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 קנה, ב~שענת נשען ישראל בית בס"ד להיות כתבה דוד זו
 הלכהת בדבר ~כ~ל ולא האמת בדרך ימחני ה" דרבא,~ניא

 שיהיו רצון ויהי אחריו, וזרעו למכ""ת לז~רון יהיה זה ספרוממ~ילת
 לתורה ~ ומיהודתה ומי~~כתר מלו'י דאתי בישראל, הוראהמורי

ולתעודהת
 ו~סמו~

 ו~תום
 ~ור~

 בליממו~הת
 י~ו~ וסמכ'ת~

 לסופריו
 הלברשטט ~''ק ל~הל יפה י~ה להצבור ויממסרו זו תשובהשיעתי~ו
 והכנסתי רעיומי, ובמורשי בלבי חקו~ים תמיד המה אשריצ''ו,
 ולרבים ליחיד תשובה להורות כדי רב, ב~~שה השלום לתווךל~צממי

נ~ון
 ~~ ~נט~

 וכרביביםת כטל
ו

~~~ 
 להביא ולשלוס לחיים שבדעתימאחר
 דוד נשאול~פרי

 לדפו~
 י~ה ~וא בס"ד

 י~ברך~~זרתי
 וב.ו~ ש~~

 זו ת~ובה יהיה הבאים
 ח~ו~

 הלוח' על
 ה~הל ובין בינו משפט שהיה עירו, ושם שמו אפרוש אםיודיעני

ד~"~
 מידי לג~ת נתנה ~גולה ותורה הלברשטט,

 דמטמר~
 ולהעלות

 ולהיות וסתום חתום להיות נתנה, חתומה התורה או הטוב,~מו
 בדבר ול~~ות ב~ת~ריםבו~ל

 בסתר דפוס ~מען וחיבה אהב~ ה~ו~י~
 מו~~ס~ת י~ ~~ל עי~מ .שו~~ לי ישיב לפנ~, כתובה ~יאכאשר

~~~~
 והואיל ימים, מחודש יותר כמעט כתובה זו תשובה היתה
 ומנהיגישמ~"ת

 דר~
 היו ה~"ל

 חו~
 ל~לעים

 וחו~
 למחי~ה,

 שובם עד דברי להכנימ~ אמרתי היריד, על ל~יפםיק מזה מסעוכי
 ע~ה בשלוםת ע~ו את יברך וה" ב~לום, מ~ומו על ואחד אחדכל

 דברי לספיר. ספר, במגילת באתי עתה מלונם, לבי. שבאושמעתי
 ובצד~ת באמת הנאמרים הדבריםאלה

~~~
 על הו~ם הגבר

 עו~
 כחול ורבא, דאב~ בהו~ות תשובה, של

 כ"ד ירבהתי~~
 מח~

 העבודה, ועל התורה ~ל הטרוד אהובו
 הקו~שתעבודת

~~~~ 
 ו

~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~נ

 י~~~ ו~~~~~

 ~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ו~~~~

~ו~
 ~ול המאירה' באםפקלריא הר~איס צע~ת ~ול מ~יר,שאון
 ומתריעים האר~, כנפות ארבע עלההולך

 בפ~
 לעזרה

 גבורי בגבורים,ה" עזר~
 חי~

 ונתנה ת~יף לאורייתא ~ילו
 תו~~

 לתלמידי
 כמות ~~הלה פני רואי בחמ~ה ל~~י~~ ותוקתף ברכה,חכמים
 בפומ~הו ו~רגלא מי~יהו, חסדא וח~ודה נאה ק"הלהשהיא
 עדות ומסהיד מחכיםפומייהו

 לישרא~
 י~ן ~ולם, ~אי ל~ל ועדות

 סודע שכברוביען
 ב~

 (ה~~ו) בשבח החיים
 ~המגיע~

 כתבים על
 המעלו.מגרם

~"~ 
 שם ~ש~, אנשי מ~ולם ~~ה הלא הילדסום,

 חוקשם
 ומשפ~

 ששמע לא~ן מא~ן הו~ף ולבסוף ישב ארמון על
 ~ר~וף סינימהר

 המוק~
 נטועים בממ~מורת ~בע דירת לדירה

 אבות~~ מצוה של בתק~ע ות~ועיםו~בועים

 ~~~ו~ת
~~~ 

 ~~~~ו
~~ 

 ~~ו
~~ 

 ~ת

~ ~ ~ ~ ~  ו~~ו ~י ~~י~ 
 י~ו~~ת ~י~ ~~~~~~ י~~~~

ת  ~~~~~~ו~~~~~~~יו~
~~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~י~י
 ~~ת

~ ~ ~ ~ ~ ~~ו~~~~י~ת 
~~~י~~~ת ~~~י~ ~~י ~ו~~~~ ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~ ~י~י ~~~י~ ~~~~
~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~ו~ו~י~ת ~~י~~ ~~~ ~~~ ו~~~~י~ י~~~ת
 ~י~ו~יו~ ~~~י~ו~ ,~~~~~~י ו~~

 ~~~~מי~ת

~~~~~~
 הפרשות בין עד וחוליא חולא ובין החול~ נתפרקו~קרוב
 ודרך היחיד דרך הדרכים פרשת ~~אחזי פרש~תועירובי

הרבים,
 שבי~ ונשת~

 ~ארעא ושדרא ~ממא ומפסיק דמתא,
 ב~יר הברה קול שנפל ~~~תתא, מהמח~ה ומ~~המשו~תא ואפסי~
 עליות באלי.א ו~ציתין מאליו היוצא להב יצא, וללהביצא ולחל~
 חצו ~שוס ו~שו עוממת, בג~לת ה~שורה ל~להבת ואחיוהוה~ו~ד, בי~

וטמ~
 בצד עדות בשושן הניתן למו דת אש להו קמבעיא באש

 באיסורותא~ר אסת~
 מוסי~

 הלב בחלל הנו~ע כל ודופק, כולל ואיסור
 לעקל~~תת ואם לע~ל אס~דע

~~~~~~~
 מרובה ראיה הנ"ל ק"קאנשי

 כשתים, שהיא אח~
 חו. נחית חד חד לאחדים, והיו האיברים כלשנתדלדלו

 אחורנית, ~עלות עשר השמש ~ל וירד שבח, ושל עליה של בסולםדרגא

~~~
 ית~~ט שלא ישראל ~י ת~נת על

 כפ~
 מועט ותפסת ה~ג,

 החל~ות סירוגי לסירו~~, מועד לעולם מועד אדם ידי תפישת~פשת
 דמיא ~גרא והאי חגבים, וכקרמי ח~לתא וחשכיס ואטומיסש~ופים
 דמיאלבידקא

 כי~
 וה~~ו רווחי דרווח

 היז~ מצ~
 ועי~ור ~יכרי

 שיש ~לקלתן, היא שת~נתן הנובע מעייןהוא מטר~
 כמ~

 ש~קנו .~נות
 קבועה וכל גדר וגדרו מצאו ב~עה כאשר ~עה, להוראתהראשו~ם

במסיפ~
 עת ולכל זמן ולכל הד~ה, מן ד~ה ועבדוהו

 חפ~ י~
 ה"

בידם
 ~לי~

 ועשו
 פר~

~~~~~
 המ~חלפים העתים לפי גר~א הזמן

 בחי~~
 ויתיר חסר

~נ~ול
 דמ~

 (~ובה) שאין תקמות וכמה
 ~רוב~

 יכול ה~יבור
 על מרובה עומד מ~מיכה, בה שיש עמידה בהן,לעמוד

 הפרו~
 ויש

 את והשפי. וסו.ם ~רד התקר"א פה פצי~~,בה
 ב~ פצימי~

 שנראה
 ושוהמבפ~ם

 מבחו~
 שנראה או

 מבחו~
 נ~יא ~דיא מבפנים, ושוה

 בית ב~~לו. לעלות כדי ~, במציא ומעליאבמעליא
 מרו~

 וכולם
 א~תבזכיררה נזכר~

 ל~י~
 ~רבי~ת ~נ~~י ~ל ולפקת ד~תא ב~ילי

 דרבו ~ ~מ~ומו שנתלש ה~ל את ~עליו ולו~ת~
 ~נוטפ~

 תבריכה הזו~~ן על
 יפה ב"ד אחר ~לך אחד ב~ול ואמרו ו~סו ~תברך, ו~כיפההעלונה
 הדור מופת הגדול המאור ה"ה המזרח, ~ן חכם ובאהואיל

 הגא~
המ~ורס~

 מהור"ר ורב~ו ~ור~ו כבוד י~ראל .פ~ות בכל
 ~ו~

~ו~~~יי~
 נרו

 אב"~
 ור"מ

 ד~"~
 דרעא ~לא המ~ואר~, פראג

 מדרשא, בבי נהורא~פל
 והלכ~

 בחלא פרס~ות שלשה ~אורו
 הת בדבר הנוגע וכל ריב כל יהיה פיו על כי ואמרנו ~,ואדרביה

 הדרכים יתידות ~ל ומהלך הדע~ שבילי מהלך הדרך, לפ~י~ולהורות
 לא ואיש דברו יחל לא מפיו ה~צא וכל נאמן, ב~קום ת~ועיתד

 פ~~ אתימרה

~~~ת~

 התקנות את ול~רוע להו~יף שפוט, ל~פוט ~שפטעושה
 מא~בה פרוש פרישה, עבידומדע.ו

 ומחיב~
 הקודש חיבת

 ~סק~ות וידים ומכשירין~כשרתן
 וממשמשי~

 בחד דמ~י היכי וכל
 ליה ואיתשיחיא

 עוק~~
 ודברי ריבות ודברי י ממונות בדיני ומ~צוע

 ~ו~~ ~~~ ~~י~~~ו~
 מית

 ו~~~ ~ו~י~ ,~~~ ~~~~
ת ~ ~ ~ ~  

~ת

 ~~ו~ו~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~"~
 ~~~~~ ~~~ו

ת ~

~ ~ ~  ~~~~ ~~ו~ו~ 
 ~~~~ו~ת

ת ~

~ ~ ~  ~~~~ת ~י~~ ~~י~~ 

 ו~~~~י~ת ~~~~ ו~~~~
 ~~ו~ ו~~~"י ~~~~י~ת ~~~~~ ~~~~ מ~~~ ~~~י~ ~~~ י~ו~~~~~~י~ת ~~~~~ ~~~~~~

 ~~~~~ו~
 ~~~ידת

~~~~~~ ~~~~~ 
ת ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~~  

~  

~ ~ ~

 מרפא וא~רין מוצאיהם, לכל חייס לכלכל ~'לכולן ות~נתן~הואשלום
 ~צם ל~צממותיהן, ושי~וי ממרפא ~כ~יס ל~ון המדרשבבית

 היו~
 ~זה

 תקנה ולעשו. תקנתול~שוות
 ל~יות ~שע~ת ~ורך כ~י ~דש~

 בידו, ~~חיןואין פור~
 לי" תלא כיפי כיפין גבי על כיפין בונה ולהיו~

 דרישה ידרושון יום ביו~ו יום דבר היום סדר נכון סדרלעשות
 ~הור""ר המפורסם הגאון הגדול המאור והנה הדיןת חיקורוח~ירה

 הנ"ל, ~ י י ה נ פ ו א ד וד
 ציר~

 על וםיכך לכת, ממ~יבי ארבע אליו
 סמיכת להיות ~~י להשלים וחוק~יס הרביס ברשות עמודיסארבע

 בחמשהתזקנים

~~~
 ודולין ~רות הלוחות על להיות לדורות לדוג~א האות לך

 ~רו.ה הברית דברי לאלה לדורות שמורה ~צ""ע ל~יותל~שמרת
 מפינו יצא אשר וזה עד, עדי בנין תכון לעד תכון א~ת שפתלשפתים,

 ~ וכנימוס וכדת כחוק לעשות הקולמוםופלטתה

~~~~~~
 ממהיום יהי' הקהלה התממנות ~תחדשות ~נםת ~נה לציון
בחוק

 ל~
 י~בור

 ב~~
 שנה

 ש~ ב~''~ ושנ~
ת ~ ~ ~  

 ה~יר טובי ~היינו אנשיס חממשה דש ~ו~~~~עה שיהי~באם ~נ~~~
 בצירו~

ש~ש~
 (רא~י)

 ~רואי~
 פר ~עכ~ין ~הן הרוב חשבונות

 גו~
 זעהין אן

 ~וח~ ~יהער~ מעןדז
 הרשות ימיס, חודש על זיין צו חדשם הת~נות

 על ~~צה ובזה ואילך, אייר ח"י ~ד יותר יאחרו שלא ובלבדבידם,
 חבר אכן ווערין, פרפאלגט מוז הת~דשות אונ' כרוב, אינומחצה
 כרובת יחשב ה~חצהת עם יסכים ב~~ומו להיות שמת~נה ~י אוהעיר

~~~~~
 של ראשון ביוס הנהגתם, ~נין ה~ודש עבודת ~שא ישאו
 זאלין פםח ה~ועדחול

 זי~
 ~ס העיר טובי ~~~ה זעצין

 הראוים ה~ה ממי ויראו ההס, בי~ים שיהיו חשבונות רואיהשל~ה
 בפנקס יראו ~ הזה כסדר ויעשו הבוררים, ~הן להיות בקלפילהניח
 ~בליבן ~יז~ ~יי~ ~ז ימי ו~~ב~י~~~ל

 דהיינו ~~ב~י ~~שס~
 זאל זות פסח עד~עבר ממ~~~

 און ב~לפי ני~
 גליג~

 בצאלט הכל ביז ווערין
 וה~הלהא~,

 הא~
 והן לבינוני והן לעשיר הן זיין צו מוותר סי~ש ~לל

 אכן להס, יהיה א~ד ~שפטלעמי,
 מרא~

 של~ה יוכרז ניסן חודש
 ובאם זו, ממשנה שלו י~נים החובות ישלס אחד כל דז בבה"כפעמים
 גיליג~ ב~לפי סיט האיש אותו זאל י~לםשלא

 שלא ומ~"ש ווערין,
 הת~נותת לשום אותויעשה

~~~
 ב~אלן אחד שכל אחר י~שו, אלה

 ווער~
 שלו ~חובות כל

 ~ורינו שהוא באם ~ הזה ובסדר בענין בקלפי יניחו זו,~שנה

א~
 לו ויש חבר לו שיש ~י או הביתת ראש רק ערך שום נותן שאינו

 לו ויש ו~עלה חמישים ~בן ז~ן או ר"'~, מאות ~ניערך
 ער~

 שני
 ר''ט, ~אות שלשה שלו ערך שיהיה שיהיה, ~י יהיה או ר""~,מאות
 אין סמוזין ~אנ~יםאותן

 וו~רין ~יליג~
 בתו~

 ממי א~ן ה~ל~ית
 ~ובי החמשה ל~נין יע~~ו ר''~, ~אה שערכו כנ"'ל ז~ן אוכחבר ש~מו~נמ~

 הרוב ~""פ דז באס החשבונות רואי ו~לשהעיר
 לי~ן, צו אין איז~

 מי אכן ב~לפי, ויונח כרוב נידון יהא ~חצה על ו~חצה ב~לפייונח
 ל~נין, יע~דו לא הנ''ל התנאים מכל חםר~הוא

 ר~
 ניט כלל ~וז

 וועריןת גיליגט איןב~לפי

~~~~~~~ 
 ~נז~ר ~אחר אשיבנו, לו

 בה~י~וני~
 דער ישינים,

עובר ני~
 בק~י יונח לא החתונה, אחר שנים חמשה איז~

 ויש בחבר שמוסמך ממי הסכמנו, וכהיוס הת~נות, לשום יבאולא
 מאות, שני ערךלו

 א~
 חתונתו אחר יהא שלא

 ר~
 יונח שנים, ש~ה

 ו~~ב~~י
 לו ~יתן רשות

 (הא~נו~~
 ~הת~נות~ת

 חו~
 יהי~ לא פרנס

 שיבוארו ו~תנאים התיקונים וכפי חתונתו, אחר שנים ~משה עדרק
~הב~~

ו~~~~יתי~
 ~~~רי~ התימש~ אותן ~ליות יו~יף

 ~י~לו
 הת~נות כל שיבררו הבוררים יהיו המה~ה~לפי, ~א~וס~

 שינהגו כדי דקהלה, הרב זיין דערביי זאל בק~י שיונחווזמן ובע~ הישסיס~ ב.יקונים נזכר הלא הכשרים שה~ה ומי זו,משנה
 דערבייא הקהלה דייני זאל ב~לה אב"ד יהיה שלא זמן וכלוכשורה, כ~~

זייןת
 זיך אינטער דארפין הנ''ל, הכשריס חמשה אותן ~~~,~~~~~

ני~
 לפרנסים דהייסו ~הם שנים רק מאכין ~ער

 הכ~רים חמשה ~אותן לעשות בידם רשות אחד גבאי אכןו~ובים,
 כשרים החממשה מאותן לא אם יותר,ולא

 ווער~
 ה~וסמך זיין

 בסכום ~בוה שהוא מי אובממורינו,
 ר"~ מאל~

 ואלף ו~עלה
 הנת"ל איש לאותו ממ~~ין זיא דז בידם הר~ות אזיבכללת ר''~

 ~מו~י~
 ~ל זיין

 ~מו~יסו וו~ן ובי~~ ~סתת~~ל~~
 ~סתת~ ב~~ו~ ~~ו~ ו~~

 ~יין וו~~ין
 זיא זאלין כשרים,בחממשה

 דא~
 אונטר מער ניט

 זי~
 אז זיין בוחר

 שבםכוםת ~בוה או מורינו או כנ""ל להתסמנותד"
 ~לשה ד~יינו עיר, טובי חמ~ה רק זיין זאלין מהיוס~~~~י~~~,

 פרנם ~בולם, א~ ~' ירחיב כי עד ~וביס ושניפרנסיס
 מב''ב אתד וטובי אחד ופרנס הישנה, בעיר הדריס אח~ ו~וביאחד
 החדשה, בעירהדרים

 שירצו~ מקום מאיזה יבחרו השלישי והפרנ~
 ~~~~~~,~~~ת

 ~אר~
 ~יי~ן ווערין נבחר טובי או פרנס ~יין

מוז~
 הקלפי, בהנחת שהוא כ~ו הבין המעלות

 נותן שאינו אף במורינו ש~וס~ך אודהיינו
 ער~

 לו ~יש או כללת
 רק סותן שאינו אף בחבר ממוםממך שהוא ~ו ר""ט ממאות שלשהערך
 ~'ת~ ו~~י~~~י

 ~בר ~~ית י~י ~~ן
 ש~ין ~ף ו~ס~י~ ~יז~

 חייו, ימי כל ירד לא ש~לה כיוןהנ""ל, ~ו~~לו~ ~ו~
 ר~

 ~ממה יו~ר במעלה יעלה לא
 פרנס ~קודם שהיה מי דהיינו בראשונה,שהיה

 מא~
 נבחר ווידר ~ר

 אבל לטובי ווידר וו~רין נבחר ~א~ ~ובי מקודם שהיה ו~מיל~רנס,
 לפרנס~לא

~~~~
 עיילין,

 קוד~
 ני~ר ער מוז שלו, התמנות הפרנס שיקבל

 עשרהליגין
 ל~ור~ ר"'~

 לשנה הלואה בתורת ה~הל הוצאות
 הכל מוז פםח, ~ל בח''ה חדשה הת~נות עשיות ו~ודםתמיממ~ת

 זות בשנה אויזג~בין האט הפרנם וואז וועריןבצאלט

 דהיינו ~ובים, שלשה יבחרו עיר טובי ח~שה קודש, יהיה~~~~י~~
 עכ"פ ערכו יהיה אחד עיר, טובי ~חמשה יהיו גובים~ני

 ~ממ~ה ערכו פנים ~ל על יהיה ואחד בכללת ועד וממעלה ר"טממ~לף
 ושל~ה ר""ט,סמאות

 גובי~
 לזה, זה כ~רים יהיו הנ'תל

 ובא~
 בהקהל דז

 שערכו מי ווערט גיפונדןניט
 אל~

 זאלין ר"טת ~אות חמש או ר"'ט

דא~
 א" ו~יבה קען פינדן זיא מען וויא מהקהל ווערין נבחר שנים

 ר''~~ אלף מםך ווערין נב~ר זאלמיחידים

~~~~~~ 
 באופן חשבון, רואי שלשה ווערין, נבחר זאל סימסי~,
 הגבוה זיין ~וז ~שבון מרואי אחד דהיינוהזה,

שב~בוהים
 בער~

 כל דהיינו מורינו, זיין מוז והשני ~היחידיס,
 הנב~ר הוא הראשון שיעלה ומי בקלפי, יונח במורינוהמוסמכים

 כל זאלין והשלישי חשבון,לרואה
 היחי~י~

 ~כ"פ לערך הנותנים
 מאות~ני

 אין ב~לפי ר''~
 גילי~~

 ראשון עולה שהוא ומי ווערין,
 ל~ובים~ ו~ם לזה זה כשרים הרואי~חשבון ויהיו ~נבחר,הוא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~~  

~  

~"ת~
 ~י"תב
~ 

 י~יה וזה וחדש, ראה
 ~עס~

 שנה ~ל רואי~חשבון, של

קוד~
 התמנות עשיות

 חדש~
 פ~~, של חוה"מ ~ודם ד~יינו

 ה~ביות ~כל הנת"ל ה~ובים ~של~ה מן נעמין הב ~דק ח~בון זיאזאלין
 ~~ק~ ה~ב~י וכן זו~ בשנה~י~בו

 ל~ראות ממחויב
 ~צ~טיל~

 של

~ד~
 ב~ם יר~ו והממה ~~ניהם,

 ~~~~~ ~כ~
 ~יז

 וו~רדי~
 ~ו, ~משנה

 יוכתב החשבונותוכל
 בפנ~~

 ידםת בחתימת ויחתמו ה~הל

~~~~~~~ 
 כל דז פנ~ס, להס ליי~ד מחוייבים הגובים מדות,

 אונ' וועריןת זאל גשריבן אין והכנסותההוצאות
 איז, ב~אלט הישנה הגבי' ~ד זיין גובה צ~טל קיין זאלין~~וביס
 טובי או והפרנס ונגישות, כפיות לעשות רשותולהגובים

ה~ ~םעיר~
 אשר דבר בכל להס לציית מחוייב והש~ש רידן, ~ו אין ני~ש
 דהיינו ז~, לדבר עליויצוה

 בעס~
 טליר רייכש שני בקנס הכפיות

 ~לות משכירותויגובה

~~~~~~~~ 
ת ~ ~ ~  או ~זן או אבת"ד שי~ובל זמן וכל 

 ושוח~ת שמ~
 הזה, באופןינהגו

 דהייסו ~דהת קריאי ואל~
 ושלשה רו~י~חשבון, ושלשה עיר טובי חמשה זיין מ~טרף זיךזאלין

 צדקה גבאי ושלשה שמיחידים השלישי וגובה הקהלה, דייניהדיינים
 או האב"ד ואותו טו''ב, למנין שיעלו עד ערך ב~לי ב"ב שניועוד
 ושמשחזן

 ושוח~
 קבלות וקודם הנבחר, הוא דעות עשרה לו שיהיה

 זיא דז עליהם, ויקבלו השולחן על תורה ספר יניחו ושמש וחזןהרב
 ממון הנאת בשביל געבן ווערין דעותקיין

 ר~
 שמים~ לשם

~~~~~~~ 
 ויען פוטר~,

 ~פם~
 קוממן ווערט מ~דיינים ~ו מאב"ד

 כ~" דיא מחויב הפרנס איז אז החודש, פרנסלפני

~כפיה~
 ~והן צו

 תו~
 באם לעת, מעת שלשה

~ 
 דיא ה~ודש פרנס

 פרנס לאותו פרנסים שארי ביד ר~ות אזי ווערטת טוהן ני~כ~י'

~~ו~~
 טלירת רייכש שסי ~נסן צו

~~~~~~ 
 זיא דז להקהל התראה יעשה יחיד איזה דז באם הוויין,
 הקהל לפני דבריו את יצי~ אזי זאלין, זיין דין ~יית~מו

 ולירד זיין צו בורר מהם אחד מחויב ה~הל זיינן ימים ח' ובתוךיצ"ו,
 זיין לדין יורד ניט וו~רדין אונ' ימים שמונה שיעברו ובאם לדין,עמו
 ע"י טוהן התראה היחיד אותו זאל אזי עליהם, הקובל היחידעם

 ההתראה מוז והשמש זיין, דין ציית עמו זאל הקהל דזהשמש
 ווערט ~עכב החודש פרנס דז ובאם היחיד, לאותו ג~ביןגשריבן

 טאליר~ רייכש ששה ה~נס יהא זיין, ציית ניט אונ'זיין

~"~~~~"~~ 
 ואבני~ תכשי~יס ~סוחר יובלירר אודות בעמיו, עשה

חפ~~
 טרע~יר ופא~ין

 ~םבלים~
 ת~ופת כל מאגין

השס~
 בלייבן יו~ר ניט אבער דארפין אונ' ~ומן להק~ל אחת פ~ם

 מסיס דז מאחר אונ' ימי~, שמונהרק
 ועולי~

 פיל בכאן זיינין
 איזטוהמחיה

 גנ~~
 פרעמדיר איין זאל אלזו שווער, זער אונ' ווינוג

 ~ום אין זעלבש~ן גין דרפין ניט טרע~יר פאקין והן יובליררהן
 ה~ית בעל ד~ראודר

 דאר~
 כדי מקום, אין נעמין מיט לאורח ניט

 ~אנין ועוליס מסים אירי אונ" הבין, פרנסה אירי הקהלה בנידו
 החודש הפרנס מחויב אזי הב"ב, או האורח הן שיעבור ובאםגעבין,
 כפיו~ מיני כללעשות

 בביתו ~ורח דער ~"ב או ~ורח ונגישות
 טוהן כפיות ~יין החודש ~הפרנס ובאםהאט,

 ~ר איז אזי ווער~
 כפי ~קהל ליתן מחויב שימכור ומה טלירת רייכש שני קנסחייב

 הישןי בתיקוןשמבואר

~~~~~~~~ 
 איז, ~שעהן פעמים איזה דז מאחר ביום, בו גזרו דבר
 גמאכט פסק איזה הבין כשרים חמשה או הקהלדז

 אם יחיד לשום ל~עביר רשו. להכשרים או להקהלאין והלאהי מהיום ב~ן כדת, ש~א ~יוועזין מ~בר זי אונ' יחידים איזהעל
 ל~

 בצירוף

ה~~
 דונות ו~ות

~"~
 עושין היו

 תקנ~
 ב' עם מיוחד ארגז להקהל שיהיה לדורות,

 הענייניס וכל והחשבונות ה~נקסאות כל יונח ו~סמפתחות,
 ~חויב ו~~הל פרנסים, שני ביד יהי" מפתחות וב' לה~הל,השייכיס
 יהיה חדר ובאותו שלהם, לבית~וו~ד מיוחד חדר להס שיתקנולהדר
 ישניס בהתיקונים שנזכר כמו ינהגו זה זמן ובתוך הארגז,שם

 כ"גתסימן

~'"~

 אחד איש ל~~מיד ~ויב איז ה~הל דז מרווחת, הלכה נחת
 י~חוט לא והשוחט הבהמה, בדיקת בעת הריאה לנפחישראלי

 לבדיק~~ ש~יטה בין שיש~יח שוממר ~יזה שיעממודעד

~"~
 ישנים חובות חייב זיינין הקהלה בני יחידים דז מאחר ~~ת,

 הקהל זיינין ושנה ~נה בכל פסח אחר בכןלצדקה,
מחויב

 מ~טר~
 מאכין זאלין אונ" ב"ד או ד~לה אב"ד זיין צו אליהם

 ראותכפי
 עיניה~

 דז
 החובו~

 לא~ת אחת זאלין צדקה של ישניס
 הרשימה אותו אונ' עניו, לפי וה~ני עשרו לפי והעשיר ווערין,גצאלט
 מוז דז והגבאים עיר דייני או אב"ד בחתימת ווערין גחתמתזל

 וועריןתנגבה

~~~~~~~~~~~ 
 יחידים כמה דז מחמת ירושליס, את נזכירה ~"~,

 אחד כל ~יוועזין מנדב הבין ס~ולהיחידי
 גבאי זיינין בכן ירושלים, לעניי מיוחדת ונדבה מתנה איזהואחד
~~ד~~

 לאותו פ~~רין צו אין ממחויב ה~ובים ו~ס
 נדב~

 כל סמ~ת
 ביד יהיה הנ''ל הנדבות של הרשימה ואותו בשנ~, שנה מידיאיש

 ה~ירת דייני או האב~ד ביד יהיה וההעתק הצדקה,גבאי

~~~
 אותיות ושתים ~שרים

 נקני~
 הם והרי קולמוס במסירת

 כחותם חותמו אמת לחתום שאמרו במקום וחתומיןכתובין
 באשר.א ויאושר ארצה, דבר יפול לא הנ"ל דברים ותוקףהאיגרת,
 לא ואיש מילי, במהדורי כתוב הידור בו שיש בקיום ויקויסדדיינא
 ולא התחתונה, על ידו המשנה וכל דבר, חצי ולא דבר הנ"ל מכליחל
 מהנה אחת על העובר וכל לברייתו החוזר כשינוי מעשיו מהנהיהא

 הענין, תואר לפי ורב עצוס בסך יוקנס הנ"ל ת~נות ושתיס~שרים
 ד ו ד מהור"ר הגאון ורבינו מורינו הגדול המאור מפה יצאכאשר
 אב"דנר"ו

 דק"~
 כאינו העובר ודין יקום, וכה יהיה כה פראג

 הקהלהת מעמד מצב ומהרס ומוריס הורים לקולשומע

~~
 מ~מד לטובת ~פינו יצא

 ~ומצב~ (ומצא~
 יברך ב"ך ה~הלה

 הננ~ בשנת אלול לחודשישראל
 ל~ נות~

 שלום, בריתי את
 ו~ו" ראשיכם כלכם היום נצבים אתסלסדר

 בק"~
 הנוברת

 ~ו~~~~~~ ~~~~ ~ו~~~~
'~~ 

 ~~~~ ו~נ~ י~תת~ ~~~~ ~~''~
 ~~~~~י~ ~~י~ו~ ~~ ~~~רו~

 י~~~ת

 ~ו~~~ ~~תת~ ~יי~~ ~~ו~ו~~ו~
 ~ת

~ת

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

 ית ~' ~יו~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ו~~ ~~תת~ ~יי~ ~~~וו~~~ ~~
 ~~~~ ~~~~''~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ י~~ ~~~~ ~~~

 ~~~~י



~~~ ~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~מ~~~

 ~~~ ~י~ו~~~ו~~ ~~ ~~~~~~~~~
 ~~''ו

 ~ו ~~ו ~~י~י~ ~~~ ~~~~~~
 עולם גאוני מן מ~ויימים נטועות, כמםמורות ~, קבועותת~~~ת

 ~שרהקדושיס
 באר~

 המתים מן החיים ויבדלום המה,
 פה ~מלמדים בעס~י נר""ו, והמדינה קהלתינו פה רבני גאוניה''ה

 ניקול~פור~ת ק"קקהלתינו
 מלמדים בעינינו ראינו ראה כי~~~~ת

 פ~
 סדר שאין קהלתיסו

 בכן בונה, במה ולעצמו יעשה, בעיניו הישר ואישלמ~נה
 ~כן תקנה להם לעשותה~כמנו

 כתיב~
 נטועות כמסמורות קבועו.

 הכל ויקויימו ויאושרו שכרה, וזו תורה וזו ולה~דירה, תורהלה~דיל
 מתושבי מלמדים הן התקנה, על יעבור לבל מוצק, כראיחזק

 שי~בורות פעס כל על להבא המבואר בקנסקהלתינו,

~
 על ובא

 ~ ~חתו~
 ניסן ד" ה" י~~ם

 תמ~~
 לפ"~,

 ו~~~י~~ ~"~ ~~"~ ~~ו~ ~~ס~~ ~~~ ~~י~~~~~~

~''~~~~
 ה~רד""א רבינו הוסיף

 זי""ע~~
 ה~בר קרות ~ול שמעתי

 עדיפה ובתרייתא קדמייתא לאורייתא בחיל נפיקכרוז
 ה' באמרת בדק, לת~ן ל~רופה שעליהו מ~ייפי ועיניוממנופה,
 רוב חוכה כבוד כל עלצרופה

 ~~בוד~
 להתמלא תורה, של עטרה

 אור אורה, הביתכל
 האבו~

 ~בר יש כי וירא האכםדרה, ואור
 ומפםידה ~ בת"עודה טורח אדם שאין חז~ה קבר, ביה ~ דתורהקרנא
 שכל זה בתנאי עמ~ם ידי נתתי לכן מפטדהת שנחמדיסדברים
 חזותי' בוודאי כ~שר וגו", דרכיך בכל שמים לשם יהיהכוונתם
 ואפסי יקוס, וכן יהיה וכן הוא שכןמוכיח,

 אר~
 מהבורא להקיס

ש~קיםי
 אדר ד" ~" יום בסת"ד, לנ~די ירט א~ר ~דרך ~רדו. מתוך הכו~במאם

~ראשון
~~~~ 

 ~~~נתתי קאי הכא

 ~ד~תס""א~
 י

 פ~ לפת"~
 ק"ק

ני~ילשפורגת

 ~ו~נ~יי~ ~~~~~ ~~'"~ ~~~י~ ~~ו""~ ~~ו~ ~~ ~~~~ ~ו~~~~
~ ~~ ~~ו~~~~י~""~ ת ת ~  

~ ~ ~  י~ו~ו~ת ~~~י ~~~ ו~~~י~~ 

 יו~ווי~~
"~ 

~"~ ~~~ 
ת ~ ~ ~ ~ ~  

~~ו~~
 ~~ו ~~ו~~י

 ~ו~~ ~~ו~
 ~~~~~י~ת

 ~~~י~ ~~~~~
 ~~יי י~~~ ~~ו~ ~~~~~

 ~י~~ ו~~~~
 ~יי~ית

 ~~~~ ~ו~~
 ~~~ ו~~~~~~ו~

 ~~יו
 ~~י~ ~~י~~ ~~~~ ו~וכ~ ~ו~~ ~ו~~

 ~ת~~~ת~י
~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

ת ~

~ ~ ~  ~ת"~~ת ~~"~ ~"~ 
 ו~~י~ו ~י~" ~~י~~ ~~ו~~ ~~~~

 ~~~י~
~~ו~~

 ~~ו~~ת

~ת

~ ~ ~  ~~~~ ~~~~ י~~ו~ 
 ~~~ו~~ ~ו~~ ~~~ ~יו

 ו~~~י~~ת

~י
 ~~~ ~~~~~~' ~~ת~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~י"~

 ~~~~~י ~~י
ת ~

~ ~ ~  ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  ~~~'י~ 

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ת~~~ ~~~~~~ ~""

 ~~~י"

~~~~~~
ת ~~~י ~~~'~ ~ ~  

~~~~~ ~ ~ ~  ~~ ~ ~ ~  
 ~~~י ~~~י~

~  ~~~~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~ 
~~~ 

 ~~~י,
~~~~ ~~ 

~~ 
~~~~~ ~~ ~~~~~', 

ת ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~  

 ~~י
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ת ~~~~~~י ~~

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

 ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~~ ~~~ך~~ ~~~~~~~~~~~

 ו~~~ו~ ~~ו~~~~ו~
 ~~ו~"~ ~~~~י~ ~~''~ ~''~ ~''~ ~''י

~~~~~~ 
 ~~''וי ~

מ~~~
 שחוט זהב ~לילי וידיו אצבעותיו

 ח~
 שנון שנונים חיצי לשונו

 והנה שנה, חצי כמו זה פני ~בר האירו לנכון, ומתוקוחד
 עכור ביאת ביאה היא זו מהסיבה בניזקין גרמא זמןבאותו

 היה דו'ד גם ~שר ווינ~, פה שהיו ורי~ים פוחזיםמה~ודדים
 ידע ולא ראה ולא חי כל ממעיני ונעלמה הנ""ל כתב וסאבדב~צודה,
 ובחפ~י לכאן, בואי כ~ת עד גדול ל~~ר לי היה אשר ממנה, איששוס

 הנ"ל~ מ~ושיתו העתק נפשי שאהבה את מצ~תי הכתבי~באמתח~

~~~~
 לשו~ אמוראי בר כהאי ונחית סליק מכתבו על רעיוני

 במים
 ~ם אשר נ"ש ~" מושבי לאיתן בבואיאדירים,

 ~בית~
 נכואות

 חנן כאשר ~ודש ספרישלי
 אלקי~

 אותי,
 א~

 לבלתי בלבי, אמרתי
 אשנה, לכשא~נהלאממר

 ~י~ וא~
 בכאןת ה~ודש םפרי מועטים כלים

 א~ב~ ~זהי אהבה אהבתי ל~ודל~""מ
 א~בתיו עו~ם א~ב. רבה

ות~ו~
 תח. עיותן בדבריו ועיינתי ~םקי ממכל עצמי פניתי בלבי,

 ת ו י ו נ ב ל א ו מ ש ו ד ו ד ב י ש ה ל במצוד~י עלתה והנהעיו'ן,
 הל~ות, של תילי תילי תלהעל

 הליכו~
 ו~ו'~ ~'ולם

~"~
 תשל""ה) (י~ם דוד סשאל שו""ת ב~~ר ס""ע רביסו

 ~ל~
 אהע'"ז

 ~וא ובת בת ~ר~, מק~יני מאחד שאלוני לאשר נדרשתי ו"תסימן
 אחר ילדה א~ר האלמנה בתו דבר ~ל ומזור, תרופה ומבקשדורש
 חדשים כמשלוש בעלהמיתת

 ול~
 כלל, הניקתו

 שכר~ ר~
 מינקת לו

 הדבר ונעשה בעצממה, הני~ה שלא בניס ארבע בעלה, בחייכדרכה
 הר~שוסים ילדים שלשה לה שממתו אחר הרופאיםת ציוויע"פ

 ארסיי שלה שחלב הרופאים ו~מרו זהת אחר זהבעצמה ~הניקת~
 לכלכל הרופאים מ~י הדבר י~א ע"כ אשר מיתהת ו~ורםהוולדות ומזי~

 בפי עוד הדד תתן שלא בחסדחיים
 התנו~

 ועלתה לעולס עד שוב
 והאלמנה וכו'ת חיים הם שעדיין בנים ארבע נגד המקום ברוךבידה,
 חכמי אל ~ועקת האשה והנה אר~, מנכבדי לאחד נשתדכההזאת
 כ""ד זמן תוך להינשא ממותרת אי וכו"עירה

 חוד~
 הדבר ויצא וכו',

בהיתר
 והנוש"א ישראל ~דולי הסכימו וכן כתבםת ומפי מפיה~

 ויצא הואיל וישר תם תמה לקיחה בה, לו יש לקוחין באמרול~~ת ב~
 לאסור המורים מן אחד עמד אז חכמיםת ברצון וסעשה להיתרהדבר
 ~~דה והיא וכו", חודש כ''ד כלות עד תנ~א שלא נפשה עלאי~ור
ונ~את

 תו~
 כל זיז דעתו ממן זז ולא האוסר ~ם ועתה חודש~ כ"ד

 ~~ו~~י~ ו~~~~~~~י~~"
 ~~~י~ו

 ~~~~~~ ~~~ו~~ ~~ ~~~
 ~~~י~ו

ת ~י~ת ~~י~~י~~~~ ~ ~  ~~~ו 
 תת~~~י~ ~~ ~~~~~ ~~~~ו~~

 ו~ות ~י~~

 ~~~~~וי~~
 ו~~ ~~" ~~~~י ~~~~

 ~~~י~ו~~ ~~~ו~~ ~~ ~~~~י ~~~יו
~~
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ת ~תתי ~~י~ת ~~יו~ו~ ~ ~  

 ~ו"~ ~י~ ~~'"~ ~~ו~~ ~~י~~ ו~~~י~
 ~~תת~ ~~ת'~~~ו~

 ו~~~~~
 ~~''~ת

 ~~~~ ~~ו~ ~ו~ ~י~ ~~~~ ו~~~ו~~

ת ~

~ ~ ~  יי~~ ~~~"~ ~~~י~ ~~ו~~ ~~ו~"~ ~~~י~ ~~~י~ ~ו~ 
 ~~~~תיו~~~

~ ~ ~ ~ ~  ~ו~ ~~~ ~~~~~"~ 
 ~~י~ ו~תת~ ~~~~ י~י~י~ת

 ~" יו~~י ~~י ~~~~ ~~~ ~~~~"~ ~~~ו~~~~~~
~~~ 

ת ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~תת~ ו~ו~

~ ~ ~~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~  
 ~~~~ת
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ת ~~" ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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 ~~~~ ~~ו
 ~י"~ת
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~

~  

~  

 לשלו~ ורו~~ש~ו~
 יד

 ~ו~~ ~~ ~ות~ לרדו~
 לאי~ו

 כאלומלאה, רדי~~ הזו~
 פרצ~

 גדר
 מז~

 ו~~מוע כתוביסת הם מזה ו~דר
 לדברי לחוש יש אס לא~מתו, ~ממת דין ידו"ני א"ב ושאל ~כרוכיאצווח אבי~

 ל~, ~והאו~ר
 א~

 ונשא. בהי.ר הדבר שיצא כיון גם
 ע"~

 מוריםת

~~~~~~
 ~ינ~ת ב~לל נכלל. דאינה להתירא, פשוט דנראה השיב ז""ל

 וכאן הוולדות, תקנת משום הוא הטעם ו~י~רחבירו,
 שהובא הזקן והר""ש ר'"ת בדברי ומפלפל ~ניק~ שלא לטובתםה~קנה
 דדחסא ~עמא שפסקו והסמ"'ג הר~ב"'ם דברי ומיישב דיבמות,בתום"
 ר''.~ ~ד~ת ג''כ שדע~ו נכון בישוב לכאורה הש"'ם ממס~נת נגדשהוא
 מניקה משא"כ למסי~~, ~יימא לא אפילו ישא לא דמעובר.ומ~י~,
 סתירה ~אין ומברר להתיר~ יש בנ'"ד, כמו וכה~ג דדיהשצממקו
 ~יון יע~ב, בית מתשובת זהלדין

 שהוחזק~
 ברצון הרופאים ע"'פ כן

 שנ.ביערסלב החבור~ ממפי נזרקה ז"ל~ ~מ"ז םי' יעקב בית ~ת~ובתהב~לת
 ת"~

 הרופאים לה ואמרו בניה שמתו אשה לפ"~,
 ~לא לבניה מזיקשחלבה

 תני~
 חכמים דעת ראי~י ~וד, אותס

 לה.ירהשלמים
 הלכ~

 ~כ'"ל~ת ל~עשה,

 ומסי~
 שבנ"ד, זי""~, רבינו

 ונשא. להתירא המורים הורו שכבר כיון מבעלה, להו~יאה דאיןודאי
 כן, להורות יש לכ~חילה ואפילו פיהם,~ל

 ~~ ~וזלה''~
 וקולות ת ת ת

 ויאמרו לאנצויי, לי.י דלא ישראל דייני על ושלום ור~ממים,י~דלון
 ולו~ר וכו' תורתיך לאוהבי רב ושלום שלו~, ושים דרבנן~ודים
 יוציא ואל י~נס, והנכנם הדבקים בין ריוח ליתן ושלא ~וב,לדבק

 ~בודו מ~ום~מ~וממו
 ו~מקו~

 לכבוד ה~דבר ~י וכו' ת"מים ~תן
התורה

 אגד רק אגודות, א~ודות יהיו שלא שלום לרדוף ולו~די~
 דוד~ יסוד יסודה אר"ש על אגודה א~ד שמים בידי אגדב~ד

~~~~
 יהונתן רבנו שכותב בתשובה אהובה בני ספר

 אייבשי~
 ז""ל

 זי'"ע הראשון איגר ע~יבא מוה'"רלהגאון
 אבד"~

 פרעשבורג
 האוסר לד~ת חושש שמעלתו ומה וז"ל~ הדבריםב~וך

 היא שחלבה עלי' העידו הרופאים אשרחבירו ~במינק~
 ארסי~

 המובא

בתשובו~
 הגדול רבינו הוא שס האוסר דעת הנה יע~ב, שבות

 הוא וזהו ז~'"ל, ברודא אברהםר'
 ~נחל~

 ~ם
 ה~כ~

 ודא ודא צבי,
 ולית הדור חכמי מכל בהיתר הדבר אז יצא וכבר היא,אחת

 הדבר שנעשה לאחר שנים שתי כי למעל~ו ואימא הנ"'לת רביסולדברי דח~
 והם חמי בית וכל לממי~, הנ~ל הגאון נ~ע וכבר לפרא~, ב~.יההוא

 ~ו""ה~גאונים
 וואל~

 ב~ל ו~~נו זו~א אליה ב~ל ובנו ש~ירא,
 מו"'ה ה~און ח~מי ובנו ממיכל, ממו'"ה הרב זקני וחמיי~~ב, שבו~
שפירא יצח~

 כול~
 ו~חת ~ממתירין, ממן ~יו

 ~~וד~
 ממו"ה ה~און

 וואל~
 ~נ''ל

 ה~~ונים שפתי והיו ז""ל, פעטשוי יואל ר" אשת האשה חתונתנע~ה
 רבינו תלמידי גדולי עס ודברתי פלפולאת ~מ~אי ~מרחשן עדייןהנ"'ל
 יונה מו'"ה וה~און קראקאווער, שמואל מו'"ה הגאון המה הלא~נ"ל,

 מ~יל שו"ת ~ב~ללנדסופר
 ~ד~ה~

 היה הם וגם וחבריהם,
 לאסור ביותר זו הלכה לדבר ~~מו את רבינו ש.~ע עלב~יניהם ר~

 וכו", וכו" אתם והנכון ע~מו נחל~ו הדור מחכ~י שרביס מה הנ"'לאשה
 ~אברהם רבינו אשריך לצדיקים, .~לה מביא ה~ב"ה איןו~מרתי

ברוד~~
 ולד~.י ו~מה, כמה אח. ~ל הוודאות כ~, שלך ה~~י~ו. אם

 ולכך היו אליל ורופאי הרופאים ל~ול האמין לא בלבו הואאף
 ~מדת ~כ~י ~יותרעצ~ו ת~~

 ~כממי~
 וכו"ת

~~ת~
 ח"א יו~י כלילת בספר

 (ד~
(~~""~ 

 א~ר ואולם ~ בהער~
 רבינו זכר שלא על הוא ~צת בעינייפלא

 ש~
 גם ~אוממה,

 ממאור הומ~ורסם ~~אוןומד~ת
 ה~ול~

 זתתל אופנהיים דוד סמו'"ה
 דא.רא ומאריאב""ד ש~י~

 פרא~ בק""~
 ראש ג""כ והיה ה~יא, בע. שם

 ב.הלה ל~בענש~יין החכס ו~ן וכו"ת אז בדורו מקום בכלהמדברים
 ממוהר'"ר הגאון הרב בין ומחלוקת ריב שהיתה כותב ~~~) (~'לדוד

 וע"יכ בפראג, שפירא משפחת ובין זצ"'ל ברודאאברהם
 בשאל~

 ~נ""ל,
 ד~תות חוות את זי'"ע הגרד''א נתןלא

~~~~
 בנ~ון שא~ו את לרבינו כ.ב זצ'"ל שהח"צ לדעת הראת עתה
 ובדף ~י"'א, דף דוד שלל בכ"י נמצא כאשר פעמים ג'זה

 הר~מה ד~תו נא יחוה ~ שאלתו את ז""ל הח""צ ~מ~ייםשם ר"'~
 בז~

 ושכרו
 אלבישייהו ל~ילתא אותו שמכוון נ~י כצ~ר וללבן לבן כפול השממיםממן

 בנשאל נדפסה אשר והתשובה דוד'יםת דברי עלי חביבים כיי~ירא,
 וכמ""ש הנ"ל האשה נשאת ש~בר אחרי נכתבה ו") (סי~ן חאה'"ע~וד
רבינו

 .צא לא ודאי ה.ורה גדולי ~"פ נשאת ש~בר בנ"ד מ""מ ~ נ"~
 הראשוןתמהיתירא

 ~והר"ר שכבה"ג רבן של ונמוקו ~עמו להבין אפשר אולי~~~"~,
 ו~ע~וממות בעוז כ"כ דעתו על שעמד זצ"'ל, ברודאאברהם

 הגדולים אשכנז חכ~מי כל של דעתם למרו. המינקת, אתלא~ור
 ~כנה ~פני להנשא, הנ'"ל הא~ה ~ת שהתירו ההםבי~מים

 למשה תפארת ספר בסוף וכמ"ש הגזירה, על להקל הזה בדבר~יש העצוממ~
 ת~ל''ו ברלין יו'"ד, על וביאוריס~חידושים

~~~ 
 ~שה ר' מהגאון

 ~רא~א, ד~" אב"'ד העשיל ר' רבי ישראל גאון נכד זי~~,מהורדנא
 א~ו בווינא שס היה כי בדבר, עד היה והוא בווין, ש~ירעב~מעשה
 מהר""ם להגאון השיב אשר בתשובתו שם וז"ל זי"ע~ רר''ה עם~מו,

 אב"ד~שה
 דק"~

 ~ פינסק
 ילדה א~~ באלמנה כזה, מע~ה אירע בווינא בהיותיו~~~~~~,

 ~~~מי וכל ~ינ~ת מהר"י שהז~יר לזנות ~ופ~רת חשש היה וגםלהני~, ה~חיל~ לא היא ו~ם בניהס, הניקו לא ~שפחתהש~ל
 כתבווינציאה

 תשובו~
 ~ל של רבן ה~און זקני מורי אך לה~ל, בזה

בני
 ה~ו~

 ~בערך פעס באותו שהיה זצ~ל, העשיל מו"ה
 ~יקיון ב~ל ה"ה פרענקל, ~תאו~ים יונה מו~ה הגאון עס שסבווינא תי"ז~ח~

דיונה
 ז"'ל~

 כי באמרם להתירא, עמהם להמנות רצו לא שניהם
 שהרב מעשה ראיתי וכן זות ב~זרה להקל ~מורה היא עצומהסכנה
 ~~~"'ל ~ע~טיל מו'"הה~~ול

 הורווי~
 ז~'"ל השל""ה בן ע~ודים ווי בעל

 בק' אב"ד אזשהיה
 ווינא~

 כן ו~ל השנה, באותה ומת התירה ז"ל
 לשון וזה ~כ"'ל~ י~שה, בעיניו ה~וב ו~עכת''ה אני, הוראהמיראי
 ~מורי המדול שה~און עלית ומ~ידני ~ ס"ה) (בסימן צבי חכםשו'"ת
 ווינא שבעיר לנו, סיפר ז"'ל אפרים ~ער בעל שבכהונה החםידז~סי

 היו ושם נ~צאו שם שמואל, אמונת בספר המוזכר ~עשהב~ותה
 בעל והגאון ז"ל, העשיל מוה"ר ~חותני ישראל ~ל רבן ה~דולהגאון
 ההוא, בנדון להתיר ר~ו לא הם שאף גאונים, ושאר דיונהקיקיון
 ההי~ת האלמנה את לישא רו~ה ~היה להאיש לו אמרו מ~ום~~ל
 תמצאשאם

 רבני~
 הגאון ואף מ~נה, מסו~ת ידינו לך, שיתירו

 בווינא אב"ד שהי~ ז"לשעפ~יל מו'"~
 ש~

 הוא שה~ס כי עם ההיא, ב~ת
 והניח ידו משך מ'"מ להתיר, דע.ו הםכימה לאז"'ל

 המתירים, הרבנים דע. עלל~מוך ההו~ להאי~
 א~

 בעיר כלל ~מונים היו שלא
 ~נים אם כי ה~תירים היו לא וגם ולהורות, לדון שםווינא

 ב~פרו ~איידנובר ממה~""ש ~~און א'י ~ היו הממתירים ~כל"'קתר~ו~ה, וממאר~
 לוצאטו ש~חה ~ו'"ה הגאון היה והשני ב'~, (סימן שמואלא~ונת
 ד'~ת (בסי" הנ"ל שמואל באמונת נדפסת ות~ו~תו ווינ~יאה,אבד'"ק



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~~  ~  

~ ~ ~

 י~~~~ת ~~~~ ~~~~י
 ~ו~~ ~~~

 ~~יו ~~יו~ ~~וי ~~י~~ת
 ~~ י~ו~~~ ~~~ ~ור~~~י~~

 ~ו~י~~ת
 ~~ר~ ~~ו~~ ~ו~

 ~~יו

~~~~'~ ~"~ 
 ור~~ו ~ו~י~ו ~~ו~י~ו ~~ו~י~ו

 ~י~ו~~~ו~~~ת ~~~ו~ ~~~ו~
 ~~ו~~ת~~י כ~ ~~ ו~~~ ~~ו~ ~ו~~ ~~~~' ~~~~ ~~~
 ~~~~ו~

 ~~~~י~ת ו~~~~ ~~~' ~~~ ~י~ ~~~~י~ת
 ~תתית ~תת~ת~תתית

 ~~ור ~תתי ~ו~~~יי~ ~ו~ ~ו~~תת~ ~~ו~
וי~~י~ת ~~~~

~~
 היכל אל ~א מה ונח~ו ופ~ות, וחיל רעדה אחזתנו מאד
 ההולך דא~א וביעורין דנורא זקוקין באתר רבנן, מלכי ~ה~לך

ומת~~
 ותלממידיהון רבנן יתהלכון רשא'ים סביב

 א~ים דברי לשמו~
 חילול שיש במקוס רבה, למודע באנו אך רברבןת ממלל מפומאחיים
 כבודו ~י ובנפלאות בגדולות לדבר ונכון כראוי כבוד חו~ין איןהת

 ה~צור בת~לית באנו ענותנותו, ~ם גדו~ו ~מקוס בוודאי כיוגדלו,
 שמועה שנשמע בהיות מעלתו, רום הוד נפששאהבה

~ 
 טובה

 אשר דברו ו~קיים ואומר ~~וזר ונעשה ~נגזר מהגזרהממרחקיס,
 ממזה ונס~ו בכפם נפשס שמו אשר ישראל, ~מו לעשותדבר

הגר לאר~
 ע~

 ונהרגו מישראל, נפשות ארבעיס כמעט רייטשאן, היענ~ראל
 בשביות ונשבו שניצולו מהס ואיזה ואכזריות, קשות ~שונותבמיתות
 טארסי לעירחרב

 שבאר~
 מהשבוייס אחד בא שבועות איזו ואחר הגרת

 בתחילה ידיעה איזו לו ~היה נש~ע ברמה ~ול והיה לקהי~ינוהנת'ל

ובםו~
 ח"מ ב''ד אנחנו ונקרא הנת'לת מהנהר~ים בינתיים והעלם

 האיוס אחר שהעיד ובכתבו בלשונו באריכות בכל כמבוארוהעיד
 בדיני ועסק ודברים דין ~ום לנו שאין ובאשר והנורא,הגדול

 ~לוח בדעתינו היההעגוסות,
 גו~

 באשר רק מ"ות לאדונינו העדות
 הנשמ~כי

 שבאפשרי מה וכל השבויים שאר ובאים ממשמשיס היו
 מע~ו ר" ~' מ~לוח עצמנו מנעינו טוב, יותר הוא נכון בברורלברר
 כנת'ל, האחריס השבויים וכ~באו י~''ות השבויים האחרים שיבואו~ד
 דבריהם שרוב ~לש~ר~, ילמדו ו~תוכס בכה, אמר וזה בכה אמרזה
 ~מה על לנו ואין ושוא,ש~ר

 לםמוך~
 הכחשה הוא עדותו פי ו~ל

והז~~
 השדה פני על באריכות הכל לכתוב יוכל ו~י מממש,

 את מסעיסו רעה אחר רעה שראינו וב~שר הנת'לת ~מהעדות יע~וא~ר מהמעשי~
 מעל'ת לה"'ר לשלוחעצמינו

~~~~~~
 להינשא, רדפוה המה ככולם רובם א~שים מקרוב באו
 בברור ח"ס ב''ד ~נינו נתברר כאשר שקר עדותושכרו

 בידינו היה ולא ש~ר, עדות שיעיד מה בסך נשכר מהן ש~חדנכון
 לנו אין כי לקרב, אולרחק

 עס~
 שמועה נשמע שעכשיו ובאשר בזה,

 והלכו עידות אותו שכרו מהן אנשיס שאיזה טובהלא
 חו~

 ~הילתינו

ל~"~
 ~~ררין במדינות ההמה הקהילות ולשאר קרעמזיר

 האדירים והרבנים מפיו,עדותיהם ~מו~
 הא~

 מעידו~ס ידעו לא הם

 ~~י~~
 ~~ת ~~~~ ~~~י~

~ ~  ~~~תת~ ~~~ ~ו~ ~~~~~ ~~יי~ ~~ו~~ 

~~י~~ ת ת ~ ~ ~  ~י~~ 
 ~ת'ו~ת

 ~תת~ ~~~יו~~~~ו~ ~~~~ ו~~
 ~~~~~י~ ~~ת'~

 ~ו~ ~תת~ו~~~
 ~ת

 ~~~ ~ו~~
 ~~י~ו

 ~~~~~ ~ייתת~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~יתת~
 ~~ת

 ~~ו~~ת ~~~ ~~~ו~ ו~~י~~ ~~י~~ ~~~י~~~וו
~~~ ~~~~ 

 ~~~ו
 תת~~

~  ~~י~~ ~~י~ ~~ ~~~~~ ~~ו~ ~י~ ~~~י~~
 ו~~י~ו ו~~י~~תת

 ~~ ~~~~ ו~מ ~ו~~~~י ו~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~~~~ ~~~י~ ~~~
 ~~י~ו

 ~נ~ ~~''~

ת ~

 מ~תת~ ~ו~~ ~יי~
 ~תת~~ת

 ~לקולא חיישינן עדותן ו~י ספשינו דאבה אוזן ולמשמע כלל,ומטובם
 אשר רבנן ~ מלכי המלך אחר יבא ומי כזו, אשת~איש ~מורבאיסור
 באשר חמורת איסור מאיסורא, ~פרו~י מוטל עלינו ~כן ~~הו,כבר

 בכל ותו~ף ועוז וכח ושס יד ולו עליו, ישראל כל עיני מ"ושאדונינו
 ירימו שאל ~עררין,המדינות

 יד~
 עדות לשוס ו~זדקק לשמוע ורגלס

 אםשי~ידו
 ל~

 וב~וחים ח"מ~ ב''ד לפנינו העידו אשר ה~דות כ~י
 כדת הרמה בחכ~תו ~יראה ~~דול בחסדואנחנו

 מ~
 ~לא ל~שות

להרבו~
 בישראל~ חלילה ממזרים

~~~~
 בהיות קצרה, תפלה ~תפלל מ''ו לאדונת באנו גררא זה

 מתגבר והרעות והדלות ובמ~וק, ב~צור בעוה"רשאסחסו
 וממש מאד גדל כי עדוהולך,

 מחו~
 ור~ב אימה ומחדרים חרב תשכל

 תליא בספורא לספר יוכל ומי ברעב, מתו נפשות וכמהומהומה,
מילתא

 ולהודי~
 פרק על שהנה בתולות וכ~ה וכמה לרבים, צערינו

 יוכל מי כי בהן, דמש~ח ולית ורובן ראשן את וה~ינו נ~אתבתולה

להושי~
 פן ב~י, מיהא ולמיחש נפשס, מצרת

 ~לי~
 פרצה תהיה

בישראל,
 ובכ~

 שארית על וירחם בחמלתו יראה ורבנו מורינו אדונינו
 שנשלח סך מאותו ליתן יצתתו, ה~ל על ויצוה ~ולה, י~שו שלאישראל
 הלז מעות הסך עם ~שות מה ~ידע ואנ~נו לידינו, מאמ"ו,לכאן
 בפישוט קידה להחוות באנו ובזה ולמטה, למעלה פירות נושאשיהיה

 אר~ה~ קוממתינו ולנפול ורגליםידים
 ת~~~ למב~י ז''ך א' יוס היום תלמידיםכ''ד

 כ''ק~

 ~~~ו ~~~~ ~~~~~~~
 ~~~~~~~ ~~תתו י~~~ ~~~ת"~ ~~~תת~

ו~~~
 ~~~ו

 ~~~~ ~~כו~~ י~י~~
 ~~~י~וי~ת ~~ת

 ~ו~ר'תר י~ו~~~י,~~~~~~ו~~~
 ~~ת"~ ~י~~ ~~~~~ ~ו~~

~ 

~י~ו
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 ~~נו
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 ~תת~
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 ~~ ~~~~~~~~~~ו~
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 ~ו~~ו
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 ~~תת~
 ~~תת~

 ו~תת~ת ~~~~י~ת ~~י~ו~ ו~~~~תת~
 ~~ו~~~ ~~ת

ת ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~יי~י ו~~ו~~ ~~י~ו~י~ 
~~ינו ~~~ו~~ ~~ו~~ ~תת~

~ ~~~ ~י~ נ~~~ ~~ותת~ נתת~ ת ת ~ ~  ~י~ו י~~~תת~ מ~~~ 
 ~תתי~
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 ו~~תת~

 ~~ו
~~~~ 

 ~~~ו
~~ 
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ו~~~~
 , ~~ימ ~ו~~~~ת

 י~~ ו~~~
 ~~ו~ו

 ~ינו י~י~י ~~ו~~ ~~~ ~~~~~
 ~~~~ו~ ~ו~י~ ו~~י~~~ו~~ת

 ~~ו~ת ~י~~ ~~ו
 ו~~~~

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~י
~~ו~~~

 ~~~ו~ו
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 ~י~ ~ו~~
 ~~~~י ~~~~ו
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 ~~ו ו~י
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~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~~ ~~ ~~מ~ 
~~~~~~ו

~~ 
 ~ו~~ת

 ~תת~

 ו~~י~ו' ~ו~ינו ~~ו~י~ו ~~ו~י~ו

~~~ו~
 ~~~ו~~~ת

 ~~ו~~' ~רו~~
~~~ ~~ ~~ 

 ~~ו~~ת ~~י
 ~ו~~

 ~~~י~ת ו~ו~~~~י~
 ~תתי ~סי~י~ת ~~~ ~ו~~

~''~ 
 ~ו~ר''ר ~~~~י~~~ו ~~ו~ ~''י

 י~"ות ~ו~~~יי~ ~ו~

~~~
 בפלפולי הנלכדה ספר מ~ריאו" ולפנים ולפני המודיעים מן

 אשו את והראני וכתיב, קרי צנא ומליחריפתא
 הגדול~

 ואת
 ויורד וירידה עליה העלי, בתוך הרפו"ת ידים את ל~זק החז~הידו
 ו~ונדי חיממה ומשיב רך המענה תלם, ע''ג תלם ל.למים במכויןכיון

 ~א ואורייתאד~יממ~,
 ~רת~

 ברותחין רתי~ות ומעלה רתוחה ביה
 הממצוינים, בשערים מיס זורעי כל ~לנידונו

 ונעש~
 בטהירו רושם

עילא~
 בםממוכין וםמוך הנראה ברוב בבטולא בטל ו~תאי גבר
 וחידה מליצה מליצתו בסועם ואחור, בפנים עפם במגילהדאורייתא

 בבונה ביבנ~' ככרם נטועים ומסמורות כדרבונות חכסמיםוממשל
 אזן ~מע דלא מה כח, חכמה מוסיף .'"ח זקנים ב~תירתו~ותר
 בסתירת ובמסתור במח~ה סלעים, ומשבר הרים ועוקר סינימ~ר
 לובש והדר בהוד והדור נאה בניןז~נים

 בחלוק~
 דרבנן,

 בחילו~
ובילו~

 שאין אלא עוד ולא וחרו~ות, והדורות כרוכות עגונות בדיני
 ומה דאורייתא, בספורא לספר לו מה רשע ר~עים, ה~וךהפוכות

 טומאה אהל ואהלות נ~עיס אצל ו"לך הגדו"ת אצללו
 מ~

 ובי.
 מאתנו עליו נבנה אשר ~בנין ~תירות~סתרי~,

 בא~רו~
 ראשונות

 ~דות ל~עיד אבריל כ"'ממ א~ב אשר רבה א~בה חולת לב ממחלתבת
 יצא מפיו מבעלה, דא לסטא הוא וא~טטי~ש~ר

 עת~
 ובדו~, ו~~ור

 דחי, אל מדחי ונדחה בנראה שומעת ואוזן ה~ראה בעין היאבדו~י
 כםותרין ונראין האחרונות, מםוכםכת אוגרת באיגרת ונראהוחוזר

 בגנובומכחישין
 ורצ~ ונאו~

 זהת כראי זה ראי ולא זה את זה

~~~
 ~וא כן

 מ~
 ושפתיו ואמת דעת בשפתי שפתיו מתקו מאד

יוש~
 בנשי~ה

 נו~~
 מאין חכמה מאתנו נאבד כי ויאנף, בר

תמצ~
 ולפסול גדולות מדבר. לשון לשו~ים, בדריכי דרכנו ~שר דרך

 בשכירות עצמו להשכיר בכך מוחזק והוא ברורות, בראיותאותו
 זונ"ה ואתנ"ןמלא כס~

 ~וב~
 ידינו את ~לאנו ואיך רע, ינקה ולא יד, על

 ברשעותו, אותו להצדיק כמוהו לרשע ל~רוא יד בהרמתלהרים
 וחלילה חלילהוב~ר~ות

 להזדק~
 עדותת מ~יו לשמוע

~~~~~
 נפלאה בעינינו תמיה והי" נפשינו, דאבה אוזן למשמע
 רואה שאמ"ו ומדמתע המת"מה ולפי פ"לאים, ע''גבפ"לאים

 ורצועה מרדה המרדות ובטעות בנ~דות נגדינו יצא שלא שנינו,בין
 חביטא לחבוט חכמיםתלמידי

 בחבו~
 הוא כי מלעילא וזקפא רמא

 הדעת אין כי ורומח, וכידון אבניס ~יל~ות ~~ בקילטאטבא
 סוף' ועד מתחילה דבר בתוך דבר להעלים תורה של בעוללםבול סו~ל~

 ידעו לא אשר סריקי ובו~י ב~ר רועי משלשה להש.ו~ם הואהלא
 (דעמרא) בישרא אכלי ולא סברא, לסבור מסבירותפנים

 ~דאמרא~
ת ~~י~~ו~י~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~ י~~ 

 ~~~י~ת ~~~ ~~~ ~~~י~י~ ~~י~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~י~י~~~~י ~~ ~~יו~י ו~ית
 ~~י~ ~י~~ ~~ו~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~י~~~ ~~י~~ ~~ ~~~ ~~
 ~י ~ניימ

 ו~י~
 ~ד ~ית ~~יי~~~

 ~~~י~
 ~י~ו ~~~ו

~~~~ ~~ 
 ~י~~~ו

 וי~י~ ~~י~ ~~~י~~
~~~~~~~~ 

 ~~~י~ו
 ו~ו' ~~~ י~~~ ו~~

 ~~ו ~~~י~י~ ~תת~ ~ייתת~
~~ ~~ 

~~~~~
ת ~ ~ ~ ~  

ת  ~~ו ~י~~
 ~~~~ו~ ~~~~

 ~~~י~ת ~~מ~~ ~~~~~ ~~י ו~~י~ו~ת
 ו~ו~

~תת~
 ~~~ ~ו~ ~~~~ ~~ו~ ~תתו~ ~~תת~ י~~ו~ ~י~ו~~~י

ת ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ופרים, מדברי ובשלישיות בשניות ומ~מא וטמא טהור בלתי~רי' טומא~ הטומאה מא'ב עולס איסור איסורי אוכלי התיראשביקא
 חדא~ ובתפיסא מחתא בחדא ל~~ול השו~לואיה

~~~
 שוא, בחבלי המושך עון עוונינו, מצא והאל~ים אנחנו, אשמים
 ותלמידיו ויודעיו מכיריו אנחנו הלא ופשע, רשע יצאומרשעים

 דגמיר חד ביה דלית אפשר ואי ~נים' כמה זה סמדין עלויושבים
 ~בילות מונח בכבודם שלא ואגודות תכריך שבידינו ובפרטותוסביר'
 ו~ה ש~גיד, ממנו ~דות שום לשלוח רצינו ולא הנת'ל' מאבריל עדותשל
לנו

 עדו~ לשלו~
 ~דותו ולצרף םנ"ל שלום של אש~ו ממ~ממת אבריל של

 מכ'תמ שבידינו' בעדות מבואר ה'"ה תוממו' לפי מסיח שהוא בנו~ל
 בסמיתה גממור בפירוש שהעידאבריל

 ו~בור~
 בכותחא כביעתא שהוא

 בנו עדות לצרף לנו ומה נשים, כמה על העיד וכאשר מותרת,שהיא
 שאלונו, ללא ממידינו זאת ב~ש ומי םפי~ות, כמה עליושיש

 וא~
 הי"

 ~ם לאדמ"ו שלחנו לא למה הנ"ל אבריל מכ""מ ~דות לשלוחכוונתינו
 שהעיד~ ~שים שארעל

~~~
 מטארני' אבריל כ'"מ בבוא ממ~שה' הוי הכי דעובדא גופא
 ה~~ל ליבל כ""מ המה ובתו~ם אנ~ים כממה על לפנינוהעיד

 אם להתיר, נראה היה עדותו ולפי ו~ברתו' סממש ~נהרגו שלוםור"
 בהתייה נת~לה וחקירה דרי~ה ואחר אתנו' הגאון אדונינוהסכים
 הרע דבר וכשמוע להעיד, שכרשמקבל

 ~ז~
 ~יינו שע.א, לו ש~יימו

 לארתם אב הוא ואבריל הראשונה, באיגרת כממבוארבישראל, ממממזרו~ רבוי חלילה י~א שלא כדי ולפנים, לפני נמ~ממודיעיםאנחנו
 לענה יהיה ואחריתו סופו, ועד מתחילהברמאו~"ו

 ורא~
 מרזח

 וכלל כלל רצינו ולאלסרוחים,
 להזד~~

 מאלה דבר לשום לעדותו
 נבו"ת ~ של רו~ו את ה" ~ה~יר עד לענות, סרה דיבר אשרהדברים

 ימיהם כל כ~רות בחז~. ומוחז~ים כ~רים כהנים בני בדברא~ת
 האב כח ויפה ובנעימיס,בטוב

 ~אלו~
 הנ"'ל, מכהניס הנ""ל בער ר"

 וכשר ישר איש והוא במסל"ת, עד מפי ב~ד אמר ~וא גםשהוא
 ראיה צריך אין ומפורסס ימיו כל דורך א~ר דרך' בתמימיומוחזק
~חרונה,

 ובהיו~
 כתבינו ובתוך עדותו, לשמוע עצמינו הזד~קנו כן

 אותסו והראה שלוס ר" מבעלה ו~שדודה העלובה האשה אלינובאה
 שנ~בההעדות

 בק"~
 מבנו עדות כתוב היה אחד ובעמוד ~ר~~יר'

 אבריל, כ"משל
 ובסו~

 אביו~ אבריל של עדות נכתב ~עמוד
 הנ''ל,

 עדות אותווניתן
 להעתי~

 ~מכירי כי אביו, של ולא הנ"ל, בנו עדות
 סופר ואותו ~אמינא'ויודעי

 הי~
 וסתן יצ"ו הקהל א~ל פעם באותו

להעתי~
 טעה סופר ואותו אחר, לסופר

 והעתי~
 ככתבה העמוד כל

וכלשונהת

 אביו ואם בכשרות, מוחזק הוא הנ"ל וואלף כמר הנער זה~~~מת

הוחז~
 בעדות להסתפק שיש ומה הוחז~ו, מי ישראל כל

 הלא ו~ו", שלום בשמו נ~רא שהיה אחד עוד היה דלמא הנ""ל,הבן
 ושם מקאמעניט~", 'שאלימאנן הערל ~אממר הבן, של בעדו.ומבואר
 שם ~ל נ~רא והיה דירתו היה שם כי אחר, ולא זה אם כי היהלא

 הכפרתאותו

~~
 כמרובה מחזי~ים יהיו מועטים הברית אלו דברינו יהיו כן

 מ""ו מאדונינו יפ~ד עירינו ושער זקנינו ונגד לתושיה,כפלים
 מנת ~ל וטפחיים טפחכמכסה

 להטפי~
 מאד' נשערה סביב במס~רתו

~ת

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~מו~~~ ו~יי~ ~''~~ ~~~תת~ 
 ~~~~ ~~~ וי~~ ~~'

 ~תת~~



~

~  ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~י~~ 
 בקצה אשר מהדבש ונופת צופים ונופת נועם אמרי בטעםולהטעים
 ינחלו חכמים בסוד שכבודינו כדי ועופרת ברזל משעןהמשעינה

 ישתלאוהביו

~~~~~~
 ובאנו מתתו לאדונינו אפריון

 להחזי~
 דכרע לרישא טיבותא

 בדבר ליראיו, מכבודו שחלק במה דרבנן מודיםמודים
 שבתחילול

 שנעש~
 לפנינו בא וכבר מ~הלתינו, ברמת'ן איצק רת ה"ה

 ו~יבה באהבה אממת דין והדין שלימה בתשובה עליו וקבל ח"מב"ד
 ושוב רצוא רצויה ב~בלה לקבל מוכשר מכשרתו, הקודשחובת'ש
 המפורסם, שמו על נ~ראת במצוה התחיל ואדמתתו שלימה,בתשובה
 חלפו אשר שנית בינינו שעודנו רבהת הלולא ה~לל את גוסמריןועליו
 ושנו הטומאה, ובשלישית בשניות ושלשו ושנו שבת, חילול עלועברו

 להםת בח~מה לא ויממותו מחרישים ~באולתם

~"~
 להם לעשות ברזל בעט הרוממה ידו תוקף ליתן לאמ"ו באנו
 ולהאדירה תורה להגדיל מלתינו תטוף לשונם על חרו~,משפט

 לרבים דרש המדרש בבית דרבנן ובחלוקא בלבושא והדר,בהוד
 אמורה מלתם ש~בר ובפרט תמימים, בתומך ולתומכהולהחזיקה
 הקהלה, בפנ~ס אמת בחותמינו חתוםוחתומה

 ר~
 בעי מיהא למיחש

 מאמינים יש כאשר שתים או אחת השורה וי~לקל אחד יבאפן
 ידיו מעשה תוקף ליתן מחצה עושה תפלתינו עתתכומשמאילים,

 ודתתלת עמנו,ואצבעותיו

~~~~
 דמנטרין לאתתא ולנסוב דרגא בנ~ית נחתינן ובהא סל~י~ן
 עו~ה ת~לותינו וי~א ~ם, של רבא ממדרשא ממבי דאתון עדל~ברא

 הרמה כבודו על אלף ובמחילות שרשים בשורש למטה למעלהפירות
 בפישוט ~ידה ונחוי נסיים ובזה דנא, כתבינו המוביל עםלהודיענו
 ורגליםידים

 כתלמי~
 ח~ון רתתח את יום והיום מרב~ תל~ידים

לפ"~ת ת~~~

 ~~~~תת~ ~יי~ ~~ו~~תת~ ~~~~~ יו~~~~~
 ~ו~~ ~~י~~ ~~תת~

 ~~~~ ~''~ו~~~
 ~~~ו

ת ~~ו י~~~ ~~~ת'~ ~~~ת'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

ו~~~
 ~~~~ י~~~~ ~תת~

 ~~~~י~וי~ת

~~~~~
 מפרש והדר סתם תנא ותני לקרא, ועוד כיהודא באנו חת'מ

 ידי להחזיק ובאנו כל, לעין הנראה רוב מרובה,בפירוש
 בער הרתתר האלוף שה"ה ויגידון ויעידון לשמה, ולומדיההתורה
 הוא יצ"ו, כהן יהודאבהר~ר

 מוחז~
 בפרסומא ומפורסם

 ~הני~ בני הם ובזה בזה, וכשר כשרות בחזקתלמרח~ים ניס~
 וזריזים

 כשרה ועבודתן לבינם, בינו שמים מלאכת במלאכתםומהירים
 ולא לעבודה הכשרים ככהנים והם המוק'ד, בית מדורתבמדורת'ן

 הגרונו~ת בבית חלילהכמחזירים

 הנ~לת ביום בעה"ח לראיה להיותוכדי

 ~י~י ~ו~~'ת~ ~~ת"~ ~~~~~~~~
 ~~~~תת~

 ~~~ו~~ת

 י~~~ ~~ו~"ת~ ~~~ו~~~
 ~~~~י~וי~ת

 ~תת~ו~~~
 ~נתת~ ~ו~ ~~ו~~תת~ ~~י~~ו~

 י~ת"ו
 ו~~~~ ~~~

ת ~

 ~~תת~
 ~~תתו ~~~י

 י~~י~ות~~י~ ~~י~ ~'~ ~י~~ ו~יו~ ~~ו~~ות ~ו~~ ~~י~ י'ת~~

 ~ו~~ת ~~~~~ו~~י
~~~~ 

 ~נו~~ת
~~~ 

 י~~ת
~~~~~ 

 ~~ו~~ת

~~~ו~י
 ~ו~י~ ~~~ו~

 וי~י~ת
 ~~י~

 ו~~ית
~~ 

 ו~~ית
 ~~ו~

 ~~ו

 ~~~~ות~
 ~~~יו

 ~~~י~
 ~~ו ו~ת

 יו~~~ו ~~~י ~~ו~ות ו~~~~
ו~ו~~ות

 ~~ו~ות י~~~ ו~י~~~~
~ ת ת ~ ~  ~ו~ 

 י~תתו
 ויתת~

 לפי למ~~ת ולכתוב להאריך עמדי מסכים הזמן אין הלילה,~~~~ת
 אך הרמה,כבודו

 ור~
 ויראה יקבל מכ"ת

 ויד~ד~
 היטב

 ליפמן כהרתתר ה~צין האלוף לחמיו שיחית אתתא שכתבממה
 כתת~

 ויראה
 טוב~ היותר צד על כתבש~וא

~~~~~
 לטובה, אותו מזכירים אנו רגע ובכל עת שבכל מכתתת

 חידושים ודת'לת לו, דאפשר מה יותר ויכתוב בקצרה, רקיהיה וז~
 מעטיםת אצלינולע~ע

~תת~

 ~ו~ת
 ~~,,~ ~יי~ י~~~~ ~~~י~

 ~ ~~~~ייו

~"~
 הקצין דודו ובפרט דתתש, תית מורתי ואממי שית האבתתד הגאון
 יתתד את ליום אור פגום, ~נה וב~צי רב בנחיצה יצתתו~ וואלכהרתתר
 ~~~תשבט

 לפתת~

 ורידבורגת פה

~~~~
 כהרתתר

 היר~
 ~הרתתר ח~וב הבחור זיין~ צו ד~ש בשבילי וואל

 יד או~ן לו שאין וא~ר דתתש יצתתווואלף
 לעתת~

 ליכתוב
 ושתתתתלמכתתת

~~~~~

 בטור שית האבתתד ה~און אתתא מן באתי שנתחדשדבר
 בבתתי ~תתו ~יממןאעתתה

 ~דתת~~

 עליה בא לא ואפילו וסמתתש
 לכתוב ודייק פשוט, זה כו' לבינה בינו אישות לשם אלא זנותלשם
 התתל עליה בא אי~ות דל~ם כיון עדים בפני היה שאילו לבינה,בינו
 לשום הך ואפשר ~ כך אמר שית האב"ד וא"א עכתתלת בביאה,מ~דש
 א"א "וכ"כ בסמוך הטור לשון משמע וכן פלגשו, שתהיהאישות

 ז"ל"הראת'ש
 ודו~

 ~~ היטב

~~
 ~~~מ

 ~~~~ו~ת ~~~
~~~ 

 ~ו~ו ימ~~ ~~~ו~ת
 י~וות ~~ ~~

 ~י~ו~~~ת ~~ו~~ ו~נ~י~ ~~~י~ ~י~~~~ת ~~~י~~~י~
~~ 

 ~~ו~~~ו~
 ~~יו

 ~ומי~~ ~~ ~ו~~~ ~~~ ~~~~
 ו~~~ו נ~ו~~ו ~ת

 ~~~ת ~~~~י~י ו~~יו ~~י~ י~~~ת~י
 ~תת~

 ~~~וו ~תתו ~~ו~י

~נ~ו~
 ~~ו

~~ ~~ 
 ונ~ו~~ת ~ו~~ ~~~ ~~~ו~ ~נו~~ת ~~י

 ~ו~~

 ~י~ ~~~י ~י~ ~~~ו ~ו~י~ ~~~ ~י~~ ~י~~ת ~י~~ ~ו~ ~~~~
 ~~י~ ~~~ ~~~~

 ~ו~י~ ~~ו~~ת ~~ית ~~ו ו~~ו~ו ~~~ו
 ~~ו~~ת~~~ו~~

 ו~ו~~~ ~~~~ ~ו~~
 ~ו~ ~~~~~" ~מו ~ו

 ~ו~~ו
מו~~ת

ת ו~~~י~ ~~~י~ ו~י~ת ~~~ ~ו~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~  ~ו~ו 

ת ~

 ~תת~

 ~~ו
~~ 

 ~~~ומ
 ~סי~ימ ~~~~ ~~~

 ~~י~י ~~ ~~י מ~~~
ת ~ ת ת ~ ~ ~ ~

ת ~

 ~ ~~~ו~ ~~~ו~~
 ~~י~ ~~ו ~~~~~י~ת ~~~~ ו~ס~~י~~ ~~'ת~

~ו~~
 ~~י~ת ו~ו~~ ~י~י ~~~~י~ת

 ~~ו~ ו~~י~ יסי~ ~תת~
 ~~ו~ ~~י~ ~~ו

 ~ו~~~תת~
 ~~~ימ ~~י~ י~~ו

 וו~~ ~י~~ ~~~ת'~
 ~וו~~ו וויי~ו ~י~ י~תתות

 ו~~~ ~ ~~~~ ו~'ת~ ~~~מ~ ~~~~ו~~~~
 ~יו~~ו~ת

~~~~ 
 ו~י~~ו~~ת

 ~יימ~ת
 ~'ת~~ ~~תת~ ~ו~~

~ת

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~תת~ 
 ~תת~~

י~י~ו~ו ~~~ ~י~ ~~~י ~~ ~י~י~ ~~~י~ ~י~~ ~
 ~~~ות ~~~י~ ~ו~

 ~מ~ו~ ~~
 ו~ו~ ~~ות ~ו

 ~~י~ת ~~~י~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ ~~ ~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~מ~ד~
 י~ו~ו ~~יי~ו~יו ר~~ות~~י~

 ~י~י ~~~י~ ~~~ו~ת ~~~~י ~ו~~
 ~~ו~ו ~~~~~~~~י~

 ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~ו~ ~~~
 ~~~ו

 ~~ו~ ~ו~~~~
 ~~ית ~~~י ~~ ~~י~י ת ת ת

 ~~~ו~~ ~~~~~
~~י~~~ת

 ~~~~ת ~ו~י ~~~~י~~ ~~~~
 ~"ת~

 ~"י ~"'י
 ~תת~ ~תת~

 ~ו~~ו~~תת~
 וי~~~ת י~י~ ~~ו

~~~~ ~~~~ 
ת ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 מה כי ה~ר, אל לגשת זר, לי זר
 לתב~

 דידענא ואף הבר, את
 את ולחנן לב~ש אתיתי אך דמר, בשיטתיה ידענא לאב~יבע'

 ונפשי דמר, כבודו לפני שטוחה וב~שתי כת"ר, יפעת מעלת רוםהוד
 חסד עמדי ויגמול בא''מ מר שימחול ~ב~ב~שתי ועמיבשאלתי
 לפםוק רבינו וילמדינו מעיני עפר ויגלה מתורתו, נפלאותויראיני
 בא לא מעולם הנדן ומעות מבוררת, טענה לה ויש עלי מאיסבעלה~ על ש~וענת יצ"ו ~הלתינו פה אחת אשה ~ בדבר למעשה,הלכה
 הבעל,ליד

 ר~
 הנשואין קודם המעות תחלה לידו שנמסר השליש

 שט"'ח ונתנו הבעל של ולאחיו הבעל של לאמו המ~ות הלוהשלהם,
 שלהם הנחלאות עלב~"ס

 והשט"~
 ~שלי~ת ביד מונח

ו~~~
 סימן ~סוף בתתש וב~פר שבח"ממ מממני נעלם לא

 עת'ז~

 השיבו
 להחזיר, הבעל צריך אין הנדן דמעות דפסק במה הב''חעל

א~
 בת~ובות

 אמונ~
 קיידנובר שמואל מוהר"ר הגאון שחיבר שמואל

~סימן
 ~ת~

 וכתשובת כהב"ח לי ~י~ טוען והבעל הב"ח, לדברי הסכים
 שמואלתאמונת

~~~~
 אב"ד ה~דוליס, המאורות את הזאת השאלה שאלתי

 ואב~ד~רא~א ד~"~
 אפט~ ד~'~

 והשיבו פינטשוב, דק''ק ואב"ד
כל

 ~אחד~
 אלי, שכתבו מכתבס העת~ת ממר וי~בל הרמה, ד~תו כפי

 מאד מאדונא
 מא~

 תורתו ימנע ~לא כת"ר יפעת ממעלת רום הוד
 נוטה היכן הדין רבינו וילמדינוממני,

 דרך ואיז~
 יש~ו~

 ומאד אור,
 דמר, כבודו כסא לפני ש~וחה ב~שתימאד

 ש~
 ריקם פני ישיב

 מבארו ולשאוב תורתו מזיו ליהנות ויזכני בזה חסד עמדיויגממול
 חייםתמים

 באשר עיני שי~ל ד~מר, ~בודו ~~א ל~ני שטו~ה ב~~~י~~~
 הוציאה הבעל של אמו שהאשה אחר ספק עוד בזה לישנולד

 שאמו איך עדים, לפני הודה הנ"ל הב~ל שבנה איך אחד,כתב
 השט"ח בתוך הנזכר הסך כפי לו חייביס אינם הנ''לואחיו

 החשבון כפי השט"ח על ~בלה לכתוב מחויב והוא הנ''ל, השלישביד המונ~
 שהא~ה איך בו, כתוב אחד ~תב הו~יאה ~ם ~לות בפנקסהסרשס
 שהיא איך וחתום, כתוב לה שיתנו עדים לפני אמרה הבעל שלאממו

 הבעל בנה על ~וציא מו~רחה שהיא ההוצאות שכל בפניהם,אוסמרת
 אחת, פרוטה אף נגדו לוותר בדעתה שאין הנ"ל, האשהשל

 שיכתוב לדין אותו ותתבע ולהבא, מעבר ההוצאות כל~תחשוב ר~
 על~בלה ~

 השט'ת~
 הנ'תלת ואשתו הבעל בין מחלו~ת היה לא עדיין פעם ובאותו~נים, כמ~ לפני נכתבו ואלו הנ"ל~ השליש ביד המונח

 בו, כתוב אחד כתב עוד הוציאה~ם
 אי~

 במחילה מוחל הנ"ל שהבעל
 הנ"ל, השט''ת על ואחיו אמו לו ~חייבים ה~וב את~~מורה

 הנשברת כ~רס יהאהנ"ל והשט''~

~~~~
 על הבעל של אחיו וטוען ואחיו, הבעל של אמו לפני באו
 ויועיל א''ש, וכתשובת כהב"ח לנו קים אמו, ו~בורעבורו
~ל~הש~ר

 מחי~
 לפני נכתבו אשר הראשונים ה~תבים ומכ"ש הנ"ל,

 ה~על ה~לוה שם נזכר הנ''ל הש~"ח שבתוך ובפרט שנים,~מה
 מוחזקים נ~ראו הבעל של ואחיו הבעל של אממו דהאשה ולעד"ןהנ"ל,

 ~"ו (סי' בא''ע דאיתא ממה לזה וראיה הנ"לת האשהלגבי
 בין בריא בין וכו' נכסיו כל הכותבא') ס~י~

 ש"~
 עלתה וב~"ס וכו',

 נ~רא דהבעל משום כתובתה איבדה ואעפ"כ בהא,בתי~ו
 מוחז~

 אף
 וב~פר כ"ח), (ס"ק ב''ש בס' וכ"כ ~אשה, ביד כתובהשהשטר

 כהןתקפו
 (ד~

 פ"ב)
 מארי~

 בזהת

ו~~~
 לא

 אארי~
 יפעת מעלת רום הוד על יהיו דברי ואולי פן בזה

 דמר כבודו כסא לפני שטוחה בקשתי מאד ומאד למשא,כת''ר
 ולא מתורתו נפלאות ויראיני חסד עמדי ויגמול בא"מ~ימחול

 ושכרו ~ריך, אני וללמוד היא ותורה ממני,תורתו ימנ~
 ומכופל כפול יהי~

 פעם דמר כבודו כסא לפני שטוחה בקשתי מאד ומאד השמים,מן
 מאד ונא מבעליו, הטוב ימנע ולא ריקם פני ישיב שלא ושלישיתשנית
מאד

 ~א~
 אחת בט~נה אם

 יספי~
 שימחול נא לחייב, או לפטור

 שיזכנו מאד ונא בשאלהת הכתובים הפרטים כל על ויודי~ניכא~מ
 חייםת ממיס מבארו ולשאוב תורתו מזיוליהנות

~~~ת~
 אחר כ'ריעה להביא ואכרעה א~וד

 אחוי' וקידה כריע~
 ויזכה קשת כמטחוי לממעלה כםאו ירים וה' ארשת, ב~יואין

~רבי~
 הגואלת יבא כי עד בי~ראל, תורה

 ~~~י~ו ~~~י~ ~כ''~~~~ת'~~
 ~~יו ~י~~ו~ ו~ו~~ ~~ו~~

~ור~ו
 ~~ ~~~~ ו~~~ו~

 ~יי~ת ~~~י~ ~~~י ~~~יו

 ~''~ ~~ ~ו~~ ~~~''~ ~~תת~ ~~ו~ ~~~~ ~ו~~''~ ~~~ת'~~~~
~ ~~תת~ ~~ו~~~~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 חסד עמדי יגממול ~ת"ר יפעת מעלת רום שהוד
 וימסור בא"ממ י~~ול ~זי נ~ונה, תשובה לי ויכתוב~אלתי למלאו~

 בא''ממ ימחול או מווישניצא, שלמה מהר"ר התורני למ"כהתשובה
 אברהם מהר"ר האלוף ~''ב ליד קרעמזיר, ל~''ק התשובהלשלוח
 ~לא מאד נא בערת הר"ר חתן אברהם מוה"ר הסוחר ליד אודרו~,
 אותו, מטריח שאני על עלי כת"ר יפעת מעלת רום הוד בעיניירע

 כפול יהיהושכרו
 מ~

 הש~יםת

 מבוררת, ב~ענה עלי מאוס ש~וענ. אחת אשה בדבר~~~~ת~
 מן המעות לקחו ואחיו הבעל של ואמו השליש, בידוהנדן

 ד~~ ולפי השליש, ליד ~ט"ח וגם ~"ס ונתנוהשליש
 ע~ז ~בסית הב''ח

 היה אם אבלבד"ה
 מצו~~

 ~סימן שמואל ואמונת
 חת~

 הית אם
 ביד המעות היו אם ובודאי הבעל~ מיד ~וציא אף משמע וב''שחת'ממ ~ אחרונים שאר דעת ולפי מיניהת מפקינן לא הב~ל ביד הנדןהמעות
 הדין דגמרא בדינא ובפרט וא"ש, כב"ח ~י ~ים לוממר יכול היההבעל
 ~בעל,עם

 ר~
 הנ"ל, בנדון ~סתפק יש דמתיבתא דינ' הת~נה מחמת

 לו לה~זיר אם להס~פק ויש שליש ביד ~דיין נדן שהמעות באשראך
 ~סימן ~מהרש''ל ובתשובת לה,או

 ל''ט~
 השלי~ת ~יד ~ונח שיהי' משמע

~~
 ועי~ר עליו, ומשיג אותו שמביא מהר~"ל דברי ראה שהב''ח
 נדוניא דבר סוף ~ שכתב מהר"מ מלשון הוא הב''ח(ה)דיוק

דהנע~
 אי מדכתב הכל~ לדברי מינה מפקינן לא ליה תפסה אי ליה

 מהרש"ל, שכתב ומה עי~רת הוא תפסה אי דוקא ~שמע~פסה,
 לי, נראה לא דסי~א, רבותא בשבילדנקט

 א~
 להכניס כדאי שאיני



~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ ~ ~~מ~ 
ראשי

 ב~
 מה כי ~דולס, הריס

 שכת~
 לד~א, כתוב הוא

 וא~
 שייך

 לדינא הדבר כשכתוב סיפא בשביללומר
 ו~"~

~~~~
 משמע ליה' 'הנ~לת מדכתב ~ה ראיה מהרש"לשכתב

 ובב~דיסבגדיס, אפי~
 א~

 אס
 מ~מו~

 ~הר לה~זיר, ~ריך ו~בעל ביד
מזה

 הב"~
 מתשובת וראייתו מעות, הוא נד~יא דהאי שפירש

 ד"מ בשס ח"מ ~~ב"ח על שהשיג ומה ע"שתמהר"מ
 ~סו~

 מ~ימן
ע"ז

 בהשגותיו~
 מ~רי מהר"מ תשובת דהאי

 שא~
 דבריה לברר בידה

ר~
 טטנת טו~נת היא

 ע"~ בר~
 זה לתפיס~ת צריכה

 ~תב שהרי אינ~
 הכ~ס שהוא מהעל

 מפקי~
 ~עם דמא~ה ~ה ~הב~ן מ~ה

 ~או~ במרדכיע"ש תעכבנ~
 ב~~נ~ דמ~רי שם משמע קפ"ו~,

 דוקא ~בוררת

ו~"~
 במרדכי~, ~שס מתתיה מהר"ר הרב בשס מתשובה ~וכח וגם
 ליה דהנעלת מנד~ייתא תפסה אם דכתב כב"ח,~משמע)

 וכו~
 ור"ל

 ל~ דהנעלת ממהנדוניא מוחזק שאביה כיון דהנעלתבממה
 נמהנ~

 א"כ
 נד~יא דהאי משמעע"כ

 לש~
 מבוררת, ב~ענה מ~רי ודאי ושם מעות,

 בפרק ד~מרא לישנא מפשיטא נראה הי~ השלי~ בי~ שמונחומה
אע"פ

 ~ד~
 ולא הכי לא אתמר דלא ה~~א ע"א~, ס"ד

 הכ~
 תפסה

לא
 מפקי~

 לא תפסה לא מ~ה,
 יהבי~

 לא למימר ל"ל ד~שה לה,
 לא~פסה

 יהבי~
 לא מספיקא סתס וה~'ל לה,

 מפ~י~
 אלא ממונא,

 הוא וגם תפסה לא שהיא אףלאשמעי~,
 ל~

 ת~ס
 ר~

 ביד שהוא
 להת יהב~ן לאהש~ש

שר~~~~~
 לדמות הפוםקים

 ד~
 נראה ~'ב, לסימן זה

 שם גם שהרידומה, הסד~ דא~ ~
 דוק~

 דיסא מת גבי
 הכ~

 הימרה אס אבל
 ~ירשהאו

 א~
 ז~ה שכבר מ~עס לו להח~ר צריך ~שליש ביד ~יה אם

הבעל
 בנד~

 לה נתן שלא דעתו באומד חכמים תקנת היא מיתה ורק
 הש~ש ביד וכשהוא בתו, שתהנה אםכי

 עדי~
 אביה מרשות ~א לא

 לזכות ה~ כוונתו בוודאי ~כיחא דלא במילתא אבל הבעל, ~לשיהיה
את

 הבע~
~"~~

 ~מו די~ןבנדון
 מילת~

 כשבא ו.יכף ~~וא~, שכיחא דלא
 זכה השלישליד

 הבע~
 קרובי בידי הוא שהמעות ובפרט

 גם אףהבעל,
 ~די~~ שלענ~

 לאבי דמיא ~לא בזה מינה נפ~א לא
האשה

 וק~~
 ~ועיל ה~"ס מ"מ

 וע~ן ~כות~
 בתשוב~

 כי מהרש"ל

~צרת~
 שבדי~ אבותי בדרכי הולך שאסי אך

 דעת לחוות לא ממ~ות
 א' צדלדבר

 כ"~
 שמזהיר כמו ה~דדיס, שני בפני

 מהר"~ ז~ני א"~
מפדוא~

 שלא כדי חדש, דבר זה הרי ~ס ומה דעת, לח~ת שלא

 הלכו~לקבו~
 ביד יונח שהמ~ות אמרתי לבד, עלי ולסמוך לדורות

 ומן היום, עד היה כא~רהשליש
 השב~

 עד ~האשה להבעל י~לו~ו
 אז ביערםליב הוועד אםיפתעת

 יבוא~ו~
 הצדדים שני

 ~וחת~
הד~

 לשום השליש~ להחזיר להשליש וחלילה לדורות, הלכה ולקבוע
 הדורת ~דולי לפני הדברים שיבואו עד~ד

 ~' יו~ ~יו~ ו~~~~~~ו~~
~"~ 

ת ~~~"י ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ ~~~~~ ~~~י~ ~ו~~ ~~~ו~~"~

ת ~

 ~נו ~~~י~ ~~~ו~ ~"~
~~~ 

 ~ת ~~ינו

 ~~~י~ י~ו~י~ ~~~~~
ת ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ו~י~
 ~~ת

 ו~~~~ ~~י~~ ~~~י~~ ו~~~~ ~~~~~~
 ~~~~~~ת~~~י~

 ~ו~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~ ו~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~ו~~~

ת ~ ~ ~  

~ ~
 ו~~~ת ~~~~ ~~~י~ ~~~ו~ ~~~ו~

 ~~ו~~
 ~ו~~ת ~'

~~~~~~ 

 ~~ו~~י ~~ו" ~~~ו~ת ~~י~ ~~~~ ~~~ ~ו~~' ~~~~~~~~~
 י~"~ ~~~~ ~ו~~"~ ~~ו~ ~~~ ~"י ~"י ~~ו~~~~~~
 קודש כ"י מאז~~~ו~~

 בענ~
 השב~י ומיד המק~וע, ממ~ות ד~י

 עםאשר
 לבב~

 מ~ה מהר"ר התורני הא~ף ~ד ונתתי
 ~דב"ח דג~חסו~ר

~~ 
 ב~וים ציר שהזדמן אמר כי יצ"ו, ~הלתינו

 ולא כ"ת, לד הכתב הגיע שלא ש~ת ~"י ל הגיע ועתה שםתההולך
 קראת טרם הגם והנה היהת ~הידעתי

 ויעננ~
 מ"מ

 אוםי~
 עתה

 ידיש~ת
 להעתי~

 ~~י ראוי ג~רה ג~ר שמלך הגס כתבתית אשר
 כפי נראה ו~~ו היא תורה מ"מ תחלה, אותה לקייסביתו

 פס~
 אא"ז

 בד~י שכתבו והפום~ים הרי"ף דברי של כפשטן אלא בב"ח,ז"ל
 ~ה שהכני נדוניא מעות הוא בכלל ליה דהנעלת דנדוניאדמתיבתא,

 כ~שט~,
 הלש~

 רש"ל וכ"כ נדוניאת רז~ל בדברי מקוס בכל
 ז"ל ~א"ז שהוכיח ומה ~~"~)ת (םימןב~ו"ת בהדי~

 ד~
 שלו

 הוא נדו~א פירושמתיב.א דבלש~
 ר~

 שהכניסה נדן מעות ולא ב~דיס
 ל~

 קושיא מכח הוא הכל, שמ~ובל התלמוד שבלשון נדוניא כפ~ל~
 לא תפסה אי לה דהנעלת דנ~~א דבר סוף מהר"מ שכתב~ה~שה,

~~~י~
 ע"כ ~' כשתפסה דוקא דמשמע מ~ה,

 כנ"~ מחל~

~~~ 

 דוקא ~~~ו ס"ט), (סי' רש"ל בשו"ת זה ~שב דכבר הוכחהאי~~~

נק~
 דסיפא רבותא רק תפסה

 קמ"~
 מכדי יותר תפםה שאם

 וב~'ד מינהת מפ~ינן כתובה ~בורנדוניא
 עדי~ דנדוני~

 לא
 הגי~

לד~
 בשו"ת כדאיתא מודה אא"ז נם השליש, ביד מונח שהיתה אף
 שלה, בחז~ת היא כאילו השליש ביד היא שהנדו~א דכל להדיא,ה~'ל
אף

 שלענ~
 כ~~יא חז~~ה הוא אם םפק הוי חתנים נד~~ חז~ה

 מ"מ השליש,ביד
 לענ~

 טכי בחז~תה הוי מאים טענת
~~ 

 חזקתו
 ליתן שליש מיד מוציאיןו~ין

 לבע~
 ביד י~יה רק

 מזונתה, לצורך שלי~
~ן

 פס~
 הנ"לת בתשובה ר~"ל

ו~~
 היכא הואזה

 ~צריכ~
 היא, שת~פוס

 כג~
 ~תנת מ~איסה

 שיש ~~"ת ~כתב ובנ"ד ע~ה, מאום למה מבוררתאמתלא
 וכן אא"ז זולת ה~וס~ים כל בזה מבוררת, אמתלאלה

 ר~~~
 הנ"ל

 שאףשפםקו
 ממ~ ~~~יא~ ה~ שתפ~

 רק לה, ~ות~ם

 אא~
 מ~לק

 ה~ושיא מכח נדן לסך ב~דיםבין
 הנ"~

 ~לא הבו א"כ

 לו~~~
 הבעל לד מ~~ם הסך בא שלאזה דבנד~

 ר~
 הוא

 בי~~~~~~
 האשה, ב~זקת דהוא דהמ אא~ גם

 וא~
 הבעל ~ל ~אמו

 ואח~
 המעות תפםו

 ~תב, ה~'ל הר~"לשבשו"ת וא~ ~~~ ~~בוי ד~טר ו~~'ל המעות על ~טר נתנו כי כ~ם"א~ו
 דא~

 שהוא
 כגב~

 ~"מ
 לענ~

 א~ו מוחזק

מ~נ~
 כתוב, ד~ם ראיה, משם אדרבה מ"מ

 א~
 נ~ן שאחר

 מ"מעבורה שט"~
 א~

 הבעל נקרא
 מוחז~

 מאוס, ב~ענת ~באה הי~א
 מאו למה טענתהשמבורר ובנ"~

 ואינ~ ~
 מוחז~ת, ל~יות צריכה

 שא~ ~~ עכ"~ כי מוחזק, מי~רי הבעל אין~~כ"פ מכ"~
 מיקרי השטר

 דמיכגב~
 לענ~

 ~בעל נקרא לא עכ"פ מ~מ ~וחז~, בעה"ש שי~רא
 המעות כאילו והוימוחזק

 טדי~
 חזר ואז השליש, ~יד

 הד~
 שיהיה

 מזונתהת לצורך שליש ביד~מעות

~~~~
 ~~ונת בשו"ת ע~נתי הנ"לכותבי

 ש~ו~~
 ~סי~ן

~'~ 

 וראיתי
 רש"ל את ~'כשמביא

 הנ"~
 כשמעות דדוקא פסק הוא ש~ם

 אין אז ~בעל בי~הס~ן
 מיד~ מ~יא~

 עומד אני משמרתי על וא"כ



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  היה לא ~נדן דידן,שבנדון
 מעול~

 ~ם השליש, ביד רק הב~ל ביד
 טענת לענין ~ו~זק. ~יא יו.ר שנקרא רשתתל לדעת ~ודהאאתתז

 הב~ל, ליד עכתתפ נות~ים ואין~לי, מאי~
 ר~

 ~שליש ביד יהיה
 חלקת שגם וכתתשמזונ.ה~ לצור~

 מחו~
 אאתתזת קושיית מיישב

~~
 להשיבו שלא כתתת בקשות למלאות תלמודו כמיישב כתבתי זה

 רענןת כזית ושאנן שקט כתתת ינוח ובזהרי~ם,

 ~~ות~~~י

 ~תת~
 ו~ו~~ות

~ ~תת~ ~ו~~ ~~~~ו~~~י~ ~תת~ ~ ~ ~ ~ תי~תתו  ~  

 ~~ו~~~י~
 ~~~ו~~ת

 י~י~
 ~ו~ו ~ת

 ו~~ו~~ת ~~~ ~ו~~ ~כ~
 ~~~ו~ת ~~~ ~~ו~~י~~ו~י ~תת~

 ו~~~י~ו~ת ~~ו~~ ~~ו~~~
 ו~~~~

 ~תתי ~תתי ו~~ו~ו~ת ~ו~ו~~~ו~
~ ~~~תת~ כתת~ ~  

 י~תתות

~~~
 אגתרת דברי קבלתי

 קוד~
 ~אד כעת טרוד שאני ואף דמעלית

 ומפוארה גדולה ב~הלה פסח דהלכות ותשובותבשאלות
 בשבת נ~מד ב~דרוש קהלתינו בני צמאון לרוות ונוסף יצתתו,כ~הלתינו
 ל~לתו, שאיל רב כל ימיס באלו כיהגדול,

 א~
 לה~יב בעינא עכתתפ

 יצתתו, בקהלתינו כזה מעשה לידי בא זה שבחורף הרמה, כבודו~פני
 יצתתות ד~הלתינו הדייניס אלופית רא~י שתי יחד בדין יושביםוהיינו

~~~~~~
 בנדון רק הנדן, להתיר למעשה הלכה

 דיד~
 האשה שאבי הוה

 הנדן, מעות מידו הוציא לאמעולס
 ר~

 נתן
 שטתת~

 השליש ליד
 אין שהיא רק ת ~ ת שהיה אף השטתתח להחזיר פסקנו מהתתט הנדן,על

 שכתב במעשה אבל הגט~ זמן עד לאביה או אדם לשום לתתרשאי
 והשליש השליש, ביד מזומניס במעות מו~לש היה שהנדןכתתת,

 (אף) לאחריס,המעות הלוו~
 ~א~~

 לידי בא שלא מא~ר לי נראה עכתתפ
 דומה עלי מאוס שדין כתבו הפוסקים וכל מעולם, המעותהבעל

 ~~~ו ~י~~ו~
 ~יתת~ ~~~~ ~~

 ~ו~~ו ו~~ו ו~~~י~ו
~~ ~~~ 

 ~ו~י
~~~ת

 ~~ו~ ~י~~ ו~~~~~~
 ~~י~ו

 ו~~~~י~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ו~~~~ ~~תת~
 ~~~~ו ~~ו~ו~יו ~~ו~ת ~~ו~~ו

 תת~~~~ ~~~

 ~~י~תת
ת~~תתו ~יי~ווי~ ~ ~  

ת ~

 ~~וו ~י~ ~ו~
 ~~~ו ~~ו~ות ~~ו~~~

~~ 
 ~ת

 ~~ ~~~ו~~ י~~~
 ~ת ~~~וו ~י~ ו~~ו ~~ו~~~~ת~~~וי~

 ~~~~~~ ~י~ י~ו~~
 ~י~~~ת

ת ~~~~~~ ~~~~י~ ~ו~ו ~~ ~~~יו~~י ~ ~ ~ ~  
 ~~ו~~ ~י ו~~~~

~~~~~
 ~~~~י ~~~ ~~ו ~~~י~ ~~~ית

 ~~תת~ ~~~י~~תת~

 ~~ו
 ~~~תת~ ~~

 תת~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~ ~~ו~~יתת~

 ~~~תת~תת

 ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ו~~~

 ~~יו ~וי~~~מת ~~~~י~ ~~~~ו~~ ~י~~ ~~~ ~~~~~ו~ו~
~~ 

 ~~וות ~~~י ~~י~~~י~י~
 ~ו~י~ת ו~~~~י~ ~ו~~ ~~~~ ~~ו~י~ ~~יי~ ~~~

 ~ו~~~ ~~~~~~
 ~תת

 ~~~תת~ ~~
 ~~ו~~ת ~~~~~ו

 ו~~~ו~ ~~ו~~ ~~ ~~~ו~
~~

 ~~~י~~ת
 ~~~וו ~~ ~וי~~~ י~~~~ ו~~~~~

 ~וי~ו ~~~
 ~תת~ ~ו~~

 ~~~~~~תת~
 ו~~~ ~~ו~~יות ~~~~ווי~~~וי~ות ~~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~ו~~~י~~ ~י~~י~~ ~~~י

 ~~ו
~~ו ~תת~ ~~~ ~~ותת~ ~~ו~~~ ~~ו~

~~ 
 ~~~יו

~ ~~תת~ ~ ~  ~~~~ ~~~ 
 ~יו~~~ו ~~~~ו~ ו~~י ~ו~~ת ~תתי ~~~ו

 ~תת~ ~~~~ ~~ ו~~~~י~ ~~~~י~ות ~~~ ~~י~ ~~ ~~~ ~ו~י~
 ~~ו

~ ~~~ ~~~~תת~ ~~תת~ ~ו~~~~י ~ ~  ~~יו~ ~תת~ ~י~~~ ~~~~~ ~~תתו~ ~~~י~ו~ 
~תת~

 ~~~ו
 ~~תת~~

 ~~~י ~י~י~~ ~~~ו ~י~
 ~~~תת~ ~תת~

 ~~~ו
~~ ~~~~~ 

ת ~ ~ ~ ~  ~~תת~ ~~~~ ~י~ ו~י~ו~ו~
 ~~יי~ו ~~י~~ת ו~~יו

 ~~ ~~~~ו~
 ~ת

 הדין מבואר כאשר למ~שה הלכה מעתתכ יפסוק בכן מתיב~א,לדין
 ~סימן בתתש ובספר השליש, ביד ~דיין הנדן אם ת ת תברמתתא

 יוכל ולא ס.ם, או לזממן שליש ביד ניתן אם מהריתתל בשם יתתא)(סתתק נתתב~נתת~~
 לא הם שאף נלעתתד כי שמואל, אמונת וכתשובת כבתתח לי קיםלומר
 מעולם היה לא שהנדן בנתתד אבל דו~א, הבעל ביד הנדן אם רקדיברו
 ובתתש שחתתמ כן, לפסוק פשוט נתתל עדיין שליש, ביד רק הב~לביד

הכריע~ו~
 ~בעל, ביד שהנדן אף מבוררת מאיס בטענות הנדן להחזיר

 שיש מכתתש קתתס, על אף שליש ביד מושלש שהנדן זה בנדון~כתתש
 ותשובות, משאלות ד~דו~ים איזה ל~דק שיש ואף שליש, כדיןלדון
אין

 להארי~ צרי~
 בזה והאחרונים הראשונים האריכו כבר הלא בזה,

 יתתב~ כמותו לחכס בזה ודי הספר על מפורש והכל דבריםבאריכות

~~תת~

 בה~דיס, ממשות ראיתי שלא באשר מ~כתתת, שכתב העגונה
 לכן כתתכ, ברי אינו זאת ואף לצדד, אפשר א~ד בעדרק
 שמוטל ומי להחמיר~ הן לה~ל הן דבר שוס לכתוב עטי פרימנעתי
 דברעליו

 ז~
 הסרים מה~הלות אינה שהיא באשר כתורתינו, יעשה

למשמעתינות

 ~~~ו~ ~~ וי~ו~ י~~~~~~~
 ~~י~ו~ת

כתת~
 ~~ות ~~ות

~ ~תת~ ~ ~  ~~ ~ו~~ ~~~י~ 
 ~י~~~ו~ ~תת~

ת ~  

~ ~ ~ ~~ 

 עליהם ~בלו לזו זו סמוכות עיירות משלש קהילות שלש
 וזו שבידיהם, בשטר כמבואר שנים שלש לזמן אתרב

 והמבורג אלטונא ~תתק שבין וקישור הפסקיס כפי הנה ~הנוס~ה
 (כמובן) וועלכיש וואנזיבעק וקת המבורג קתתקובין

 ~המובן~
 איז

 דש מאחר אמנס נעהמיןת צו אבתתד איין גהערן מירדש
 זי~

 פינד כעת
 עיני ראות כפי וועלכיר באלטונא ד~לויז רב הירש מהותתרהגאון

 ~~ו וו~~~~~~ת ~~~ו~~~~~י~ו~
~~~ 

 ~יו
 ~~ו~~ו ~~~ ~י~~

 ~~תת~ ~~

~~~
ת ~~ו~י~ו י~י ~ו ו~~~ו ~~~ו ~~ו ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~ת

 ~~~ות~~~ו ~~~~ ~י~ ~~ ~~~ו~~
 ~~~~ ~תת~ ~~~ ~ו~

 ~~~ו
 ~ו ~~י~ ~וי~~~ת י~~~~ ~~

 ~~~ ~~י~~ת וי~~ ~~י~י~ ~~ו~~ת ~~~~ י~ו~~~~~~ו
 ~~ו

 ~~~י~ ~~
~~~ו~

 ~ת

 ~~ו~
 ~~~ת ~~~~ ~~ו

 ו~~
 ~~~~ו

~~~ 
 ~~ו ~~י~ ~~~ו~~ת ~~ת

 ~~תת~ ~~~ ~יו ו~~~י ~~~ ~~~~~~~
 ו~ו~וו

~~~~ ~~~ 
 ~~י ~י~~~ו

 ~~ו~ ~~י~ו~~~~~~י~
 ~~ת

 ~~~~ו~ת ~~~ו~~
ת ~~י ~~~ ~~ ~ ~ ~  ו~יו 

~ ~~תת~~י~ ~ ~ ~ ~  ~~תת~ ~~~ו~ ~~~י ~~~~ו~ 
 ~~~~ו~ ו~~י

 ~~~ו~~ת ~~ת

 ~~~ת ~~~יוי~~~י~
~ ~  

~ ~ ~ ~  
 ~~~~~ ~י ~~ו~~ת ~~~י~~ ~~תת~ ~תת~

 ו~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ו~~~ ~ותת~~~~~
 ~ו~~ת

 ~~ות ו~י~ו~ו ~~~~ו ~~יו ~~ו~י~~ ~תת~ ~~תת~ ~~~ ~~ ~~
 ~~ו~~ ~~י~~ ~תת~ ~~~ ~~~~

ו~~~
 ו~ות~

 ~~ ~~~~~ו
 ~ת

~ ~ ~  ו~י~~~י~י~~ ~~~~י~ ~~תת~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~ו~ ~תת~ 
 ~~~ת י~ו

~~ 
 ~ו~~ו ~~י~ ~~~י

 ~ו~~ו ~~י~ ~~~ ~תת~ ~~

 ~~~ת ~~~ ~ו~י ~~י~~
~ ~ ~ ~  ~ ~  ~~~ ו~~ ~י~ת ~~~י~ו~ו ~~ ו~~יי~ ~~יו ~~י~ ~~י~ ~י~ 
 ~~יו

~~~ 
 ו~ות

 ~~ו ~~~~ ו~~~~
 ~תת~ ~~תת~

 ~~~ת ~~~ ~~ ~~יו~י~~
~~ 

 ~~~ו
 ~ותת~ ~~ו~ ~~ו~י~ ~~י ~~~ו~~ ~~~

 ~~~~ו~ ~תת~ ~~~~ ~~~~~~
 ו~~ו~י~ות ~ו

 ~~ ~י~~ י~~~~ ~~ ~~~
 ~י~ו ~~י ~~~ו~~ת~~~~

 ~~ ~ו~
ת ~ ~ ~ ~  

 ו~י~ ו~~~~י~~ת ~~~ ~~~י~ ו~~
~י~ו~ו ~~~ ~~~ ~ו~~ ~י~ ~~~~~ו~~ת ~~~ו~~ ~~~~~ ~~י~ ו~~~~ ~~~~~~~

 ~~תת~ ~~~
 ~ו~ ~~~י

 ~ו~~ו
 ~~~~ ~~~י~~ת~~ו~ו ~~ו~ ~~~וי~ ו~~~ ו~~~ ~~תת~ ~~~

 ~יו~ו
 ~~~~ת ~~~וי~ י~י~~ ~~~

 ו~~
 ~~ו~ות ~~~י



~ ~ ~ ~

~~~ ~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~מ~~~
 בכן פיות על ול~וא לצאת איז ראוי ~הילות שלש של ומנהיגיפרנסי
 מהיום מיר דש מרוצה ~הילות שלש של ומנהיגי פרנסי אנחנוזענין
 זאל הנ"ל זמן ותוך נעממן, אויף וועלין אב~ד ~יין שנים שלשתוך
 קהל בין הן קהילות, שלש בעם~י זיין הירש מוה~ר אב'תדהגאון
 משפ~ די אלטונא קהל ~ל יחידים בין והןולקהל,

 יהיה ~כי האבן
להם

 ממשפט~
 וואנזיבעק, המבורג ק''ק יחידי ~ל

 וה"'~
 וו~ן להי~ך

 (הבן) משפט וואנזיבעק קהל יחידי או ה~בורג ~הליחידי
 קהל יחידיעל ~האבען~

 אלטונ~
 אונ' זיין ה~ליש הנ"ל הגאון הוא זאל הנ"'ל,

כ~
 ד~~~און הכח כמו האבין

 ~ממנו~
 כפי זה בשביל הנ"ל להגאון זה עבור ווארין וקהל קהל וכלהאט, גהא~ ~ זלמן ~הר''ר אב''ד

 שלש מחויב זעסין מהיום ~נים ג' וככלות מאכעןת סיפקרצונס

 ור זיא אב לראות כדי מאכין, צו וועד אייןהקהלו~
 ~וו~ר~

 גוט
 דעסין אונטער הל~ין ור ~ו אלזו לענגר זיךבפינדי

 בכלו~
 שנים ג'

 אלזוא ווייטר זיך ~יר דש ווארין מו~וה ניט ~הילות שלש אונ"מהיוס
 באם ~כן מכל אדר זיין, נוהגזאלין

 ~ל~
 זעלטן וועד ~יין קהלות

 לאחר אזי שני~, ~לש של כלות לאחר מאכין זהבשביל
 כלו~

 שלש
 ~נש אליין זונדר ניטן כח גרינגשטי דיא הנ''ל הגאון האט~נים
 קהיצ~ ~בין וקי~ור ~פסקים בייא ~נים ג' לא~רבלייבט

 וקהילה
 ניט ענש דש לאנגאנזוא

 געשיכ~
 ברצון

 של~
 נע~ה זה כל קהילותת

ת תס"ז אדר י''ב נ~~ה הנ''לת ~הלות ברצון דפ"מב~"כ ~  איז אויך 
 הפרנס זאל ~ס"'ל, שסיס ה~' כלות ~ודם שנה דשמוסכם

 ה~ד~
 של

 באם אמנם זהת ב~ביל קהילות שלש מן מאכין וועד איין אלטונא~הל
 פרנסשיתרשל

 חד~
 אלטונא, ~הל של

 הא~
 ~הל של הפרנס רשות

 אוהמבורג
 וואנזיבע~ ~''~

 אונ' ~ילות ~לש פאדרין צו
 קהילות שלש של לצד~ה חייב זענין ~י~ט, ניט ~י~טירטי~הל וועלכי~

 בשטר שנכתב מה הנ"לת יום הנ'"ל בת"כ גשעהן אלש ר''~~חמישי~
 זאל הנ"'ל הגאוןזה

 השלי~
 ה~ובן איז זיין,

 ז~
 אחד לו בורר

 פב''פ, ה~לישת יהיה הנ''לוהגאון וזבל''~
 פב"~

 א' ~הל פב''פ
~ 

 קהלה פב''פ
ב'
~ 

 ג'ת קהלה פב'"פ פ~''פ פב"פ

~~~~~
 ב~הילתם א" רב עוד להס צירפו הללו קהלות השלש מן אחת
 ב~ם~י וידונו חכמים השני אלו י~ד ישבו שב~הילתםלבד,

 בעס~י ומינוי עסק שום ה~ני החכם לזה ~ין אבל ~פרטות,~הלתם
 ~לא ~הילותהשלש

 ~כללו~~
 (בהפרש) לא רצוני בפר~, ולא

 (בהפרש) ולא בכללות ~הל קהלשבין ~בהפרט~
 ~בהפרט~

 מ~ל יחיד שבין
 לאבת"ד בפרטות נת~בל לבדו ~ראשון החכס כי זה, ~ב~הל לי~ידזה

 םשלישי ה~הל ו~ל ובפר~, בכלל מהשלש קהלות ה~תי עלובכללות
 הנזכרת השני חכם ת ~ ת ב ובפרטות לבדו בכללות נתקבלג"'כ

 ו~~ו~יו~ו~~יו
~~ ~~~~ ~''~ ~~ 

 ~~~~י~ו ~~~ו~ו י~~ו
~~ 

 ~~ו
 ~ו~~~ ~י~ ~~~~~י~~ת ~~~

 ~~~ו
 ~~~~ ~~ו~ ~~~

 ~~''~ת
 ~תת~ ~~~י~~~~ ~~~~

 ~~~ו~~ ~~~ ~~~ ~~י י~~~ ~~ ~ ~ו~~ ~ו~ ~~ו~~~
 ~~ו~ו ~~י~ ~~''~ת

 ~~~וי~י~~
 ~~~~~ו~

 ~~~ו~~ת ~~'
~~ ~~~ 

 ~~'ו
 ~~~ו~ ~~~

'~~ 

ת ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~~~י~ י~~~ 
 ~י~ות

 ~~~ ~~~~ ~~ ו~י~
'~ 

 יו~~ ו~י~ ~~~~
 ~~ו~~~~י~~~

 ~~~י~ת
 ~~ו~~ ~ו~~

 ~~~ ~~ו~ ~~י~~ ~'
 ~~~ת

~~יו ~ו~~~ ~~
 ~~~ו~~ ~~~~~

 ו~ו"ת

ת  ~ו~~ו ~~יי~ו~
 ~~י ~~~~ ~~

 ~~~~ ~~ו~~ ~ו~''~ ~~תת~
 ~יי~~~ת

 ~~~ו~~~~ת ~י~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~

ת  ~ו~~ו~
 ~''~ ~יו~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~

 ~~~~ונ~ת ~~~ות

 ~~וו~~ת
 ~~"'~ ~~י~ ו~~''~ ~ ו~תת~ ~ו~~

 ו~ו"
 ~~ו ~י~~ ~~~

~~יות

 וממון םחורות ל~ח השני החכס והנה האלה, הדברים אחרי~י~~
 נימולין, ואינן מנימוליס מאדרב

 ובר~
 אל הגדולה מהעיר לו

 מאד, מאד גדול ברבים חילול~השם ועשה לה, הסמוכה הקטנהה~יר
 שוא ואמונתם ש~ר היהודיס תורת ברביס אומריס שהיועד

 שהיו מחמת הללו, ה~הילות בני רוב מחית פס~ו וגס~לילה, חליל~
הסו~רים

 אוממרי~
 ~להם ~'רביןת ש~פילו הם נבלים ~תיודיןת

 דברת ~ום להם מאמינים ואין בם, אימון לא ומעתה~זלן, ~ו~
 בני ועת~

 עליהם רב או דיין להיות החזיקוהו האחתה~הילה
 א~

 לא שעדיין

 לו ואין ה~טנה, בעיר וטמון הוא בורח כי לבע"~, שילם ולא~ר~
 אלא זה להם די ולא א~רת, שררה תחת לעיר חוצה לילךרשות
 בדין ~יי~ב הרא~ון החכם את לכוף הקהלה זאת ~רנםי~רוצים
 מחמת בדין ~מו לי~ב לו אפשר שאי טוען, הראשון והחכםעמו,
 העולם, לכל כידוע שעשה הגדול השםחילול

 והוסי~
 יותר לעשות

 ע''מ מסוחרים סחורה לקח ~ברח ~ודם א' ~ביוס הבורחים,ממ~אר

 ה~תדלו וה~"ק גדולהת בסכנה הנ''ל הק" היו זה ומח~תלברוחת
 א' לסוחר והחזירום בעין, ~דיין שהיו ה~חורות בזרועול~~ו
 ~ני זה מ~דם להם חייב שהיה " מ"יודי' וגם בסכנה, היוש~ח~מ.ו
 ל~ם וחייב סמרק אלפים עשרת בעד סחורות מהם של~חחד~ים

 ז~
 עוד העצוס, הסך זה להם חייב שכבר במה עינו שבעה ולא~~~,

בי~~
 מינוט ההוא בלי~ה ממהם

 ~רגע~
 לו שיתנו בריח~ו קודס

 אלפים חמשת בעד א' טבעת בה~פהעוד
 מר~

 לברוח, ~"מ ויותר
 נכנס כי ~טבעת, לו סמתת היודין נמנעו עליהם ה' שבחמלתאלא

םכ~
 ברו~ כי בלבם

 בלילה, עשה כן כאשר יברח,
 וכא~

 עממו רבות
 בכתבת להעלות איןאשר

~~~~
 ~ממ~ רואי לכל ידוע

 בד" כמבואר ית' השם חילול עון גודל

 שהיה כפרהחלוקי
~ 

 מזיד וא" שוגג א' ~ דורש ישמעאל
 מ~יפין אין ~ ד~ידו~ין ובספ''ק מ''ד~, פ''ד ~אבותבחילול~השם

 ודוד לרב' כבוד חולקין אין חילול~השם ~י~ ובמ~ום השם,ב~ילול
 מה היפך ~מיתס, לגבעוניס מלכים בני ~בעה מסר ע"ההמלך
 כ''ד ~דברים בתורה~נאמר

 ט"'ז~
 לא ובנים וגות אבות יומ.ו לא

 ~ן אחת אות שתע~ר מוטב מ~ום אבות, עליו~~ו
 התור~

 ואל
יתתלל

 ש"~
 דין כל מן ובר ~''א~, ~~''ט בהערל כדאיתא בפרהםיא

 מ"ה ~ב"ב חזקת ובפ' ל~יחתן, ב~עתמעי~רא ר~~ וה"ל ל~זלם כדי הס~ורות לקח מעי~רא שהרי גזלן,הוא
 ע"א~

 מוכ~
 דאף

 הרא~ון, החכם טוען עוד רשעת לוה בכלל הוא לשלם ~ה לובאין
 ומפורסס עשה אשר הנ"ל המעשים כל מלבד השני ~החכם יודעשלבו
 לו ואםור ר~ע שהוא לו ידוע העולם,לכל

 להצטר~
 כמבואר עמו

 ל' ~שבועותבגמרא

 ע''ב~

 ~עיף ז' םימן ~חו"ממ ובפום~ים
 בהדיא ומוכח עמות להצטרף לו אםור רשע שהוא בחבירו שיודעדיין יו"ד~

 ביכול דאי בדיןת עמו לי~ב לו אסור עכ''ז רשעו לברר לו שא''אדאף
 אותו שהרי עמו, לה~טרף לו אסור למימר כלל שייך לא רשעולברר
 ~ם, ~גמ' בחבירו היו~ע בעד הדין וכן העולם, לכל פסולהרשע
 ~~יף ל''ד םיתוחו"מ

 א'~
 נ"ח ~ב"ב אמרו וכבר

 ~''ב~
 דיינא ~ל ~

 וא~רו דיינא, לאו בדין ממוסא ~יניהדמפקין
 ~~ס~
 וכתב עמהם, יו~ב ~י יודעין אא"כ בדין יושבין היו לאשבירושלים הד~~ ס~יי ~

 אדם בני עם אפילו בדין לישב לו אסור בפרישות שהורגל ד~יהב''~
 ראוי איש שהוא בודאי שי~ע עד גזלן, שהוא בו יודע שאינואף
 ושאין חכם שהוא למי הראוי מן שאין כנ'"ל באיש כו', בדין עמולישב

ת בדין עמו לישבאורחו ~  



~ ~ ~

~

~  ~  

~  

 ~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~מ~~~
ו~~~~

 שהוא הראשון ~חכם ~וען זה, על
 ~שונאו~

 החכם של
 כמה, זה ~ באיבה ע~ו דיבר שלא ה~ולם לכל כידועהשני

 לו אסור הראשון, של אוהבו שהוא ה~ני ה~כם יאמר אםואף
 יאמר אם ואף שונאו, שהוא בעצמו יודע שהוא כיון עמו לישבלראשון
החכם

 ~השני~
 אומר הראשון הראשון, מן מחילה מב~ש שהוא

 וכיון למחול, בידו אין וגם למחילה הניתן בדבר תלויה אימהששנאתו
 ופוס~ים בתלמוד כמבואר בדין ~מו לישב לו אסור באמת ~ונאשהוא

~~ו"'~
 האיש (יכול) אם ר~ינו יורמו ועתה ~'~ת סעיף ז" סי"

 ועוד, עשה' רעות ~ך שכל כיון וכלל כלל דיין להיות ~שר הנ"לכל העוש~
 לאחר שאף ש~ר ה"יודין" של תורתס ראו או~רים, שיהיו ויותר,יו.ר שמים שם ית~לל דייןת א~ילו או רב יהיה שאם וברור, ודאישהוא
 ~ליהסת לדיין אותו מ~זיקין ~זלן, שהוא בו ומ~ירים יוד~יםשהס
 והגניבה ~גזל להם ויעשה לגזול ממנו ילמדו בסי~ברית שאףו~וד
 גממורכהיתר

~~~~ 
 פ"ו ~ביומא רב שאממר ממה ולממד

 ע"'א~
 הי~י~ד~מי

 ד~י יהיבנא ולא מ~ב~א ב~רא שקילנא אי אנא כגון השם,חילול
לאלתרת

~~~
 י~לה שלא מה רב' או דיין להיות לה~שירו שאפשר את""ל
 אנו צריכין עדיין ~דעת,~ל

 אם ליד~
 החכ~

 או ~מותר הראשון
 עולם מבני ממקצת עדיין עמו מצטרף הראשון החכם שאין זמןשכל עליהם' ונוסף הנזכריםת ה~עמים מן בדין עמו להצטרף לואסור
 תדע ולגזול, לגנוב היתר בה ואין תמימה ית" ה' תורת ~אוממרים
 אבל גזלן, ~הוא מפני לדין עמו ~מצטרף אימו הראשון החכם~הרי
 כולם ויאמרו כל בפי ש""ש יתחלל ~חכם, ע~ו יצ~רף ח""ואם

 ליצלן ורחמנא חלילה חליל~ ~וא, וממש~טם ש~ר~"יודין" תור~
 מה~

 עונשאי,
 אשר זהומי

 ~יראת~ נג~
 כי הזה, כדבר לעשות יירא ולא בלבו ~"

א~
 עד היא

 ~אבדון~ (א~דנן~
 תאכלת

~ד~
 בין דין איזה יהיה שאם ~ כתוב הנ"'ל בכתב ~י רבנו, ילמדנו
 השליש, יהיה והאב''ד בורר לו י~ח שכ"'א ~הלות,יחידי

 לא מעולם הראשון, הח~ם לאב""ד שמתקבלומיום
 ~נבחר~

 הח~ם
 האב"ד אצל לישב בורר להיותהנ'"ל

 בשו~
 כללות ב~סקי לא ע~~,

 לאחר ו~תה פר~יהם, בעס~י ולאהקהילות
 שבר~

 הגזילות ועשה
 וביחוד לרבי' ו~רסם ד~תו גילה הא" שה~כם הנ"ל רעיםוהמ~שים
 הכבוד ~ל לו שיתמו הראשון, ~ח~ם פני שחילו הא" ה~הללפרמסי'
 הענינים, בכל ה~ליונה על ידוותהי

 ר~
 בחברת בדין לישב שיתר~ה

ה~כם
 הבור~

 ד~ל~א הון כל לו יתנו אם כי להם, ו~שיב הנ"ל,
 ל~פותו ת~בולה בקשו ועתה הנת"ל, ~ט~מים הוא א~ור כי י~ב,לא

 וזה אב'תד, ממהיות י~בירוהו או בדין עמו יישבשבע"כ
 (~~מ~

 ע"כ
 שהם הא' ה~~ל ~ן דינים ב~לי להזמין הראשון החכםשכששלח
 שנה זה עתה ~ד נוהג היה ~אשר ~מ''ל הקהילות ב" מאנשינתבעין
 כראות ו~תה ~יזוקים, ושאר בת'"כ ונתחייבו נת~שרו כאשרוחצי,
 שהאב""ד הא' הקהלאנשי

 צוו~
 בדין להצ~רף רוצה שאינו ככרוכי'

 להם בררו הבורר, ה~כםעם
 ל~תחי~

 ההואת הבורר

~~~~
 שאפילו הקהילות, שתי טוענים עוד האמורים ה~ע~ים מ~ד
 אינם ההוא, הבורח עם לה~טרף ש~ם האב"ד יתרצהאם
 בעיר זרים הם כי בדבר, ס~נה ~ם שיש עמו, להצטרף אותו~ני~ים
 ההוא, הממון ול~ח גזל ממנה אשר ה~מים רוכלתהגדולה

 וי~
 לחוש

שאם
 יוד~

 ש~ם ~דבר
 מתר~י~

 ההוא, הבורת בממושב ולה.דיין ל~מוד

"~
~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~~י

 העיר מןיגרשום
 חלי~

 להעלותן שאין רבות תקלות ועוד וחלילה,
 כל הלאבכתבת

 האר~
 בעיניו יי~ב אשר בורר לו יברר התוב~, לפני

ר~
 אלא כי לא לו, או~ריס הא" הקהל ואנשי יבחר, לא הבורח את
 במ~ומו' א~ר ונושיב לה~ב"ד נ~בירנו או הבורח עס האב"דיישב
 ~מ~יבים, והאב""ד וה~הילה הנתבעת של הבורר יהיה הבורחועכ"פ
 של הבורר בשביל הקהילות ~ל שנתקבל אב''ד לה~ביר יתכןהאיך
 האב""ד לסלק כשיר~ה ב~הילתו ב~ה''ב שכל חיי, שב~ית לא א""כזה,

 אחד לו יברור בדינומלישב
 וכבר ~מו, יושב האב"ד שאין לו שידו~

 סי" פ"ג ~סנהדרין הרא"ש מ""שידוע
 ב"~

 ~~ו''מ הביאו ו~~ור
 סיממן~וף

 י"ג~
 נתב~ ~

 הבורר ו~ן הגון שאינו דיין לברור שמ~ריס
~שברר
~ ~ 

 ~~ אותו כופין כו" להעד קרוב ש~וא דיין

~~
 השמיםת מן ושכרו ורבנו, מורינו דברי יבוא הכל

 ~~יו~~~~
 ~ר~ו~ רוב~י

 ~~~~ו
 ~~ו ו~~י ~~ר~~ת ~~~

~~~~ו
 ~~~~י ~~ריו ~~~~ת ר~~~ ו~~ ~י~~~~ ו~~ו~ ~ו~~

 ו~~יו ~~~ירו~ת ו~~י~~ו~~
 ~~~~ ~~ו~

 ~~~יו
 ~~~ ~ור~

וי~~ו~ת
 ויור~ ~ו~~~" ו~~י~ ~~~י~ ו~~~ר ~~~י~ ~~~ו~~

 ~~~~ו~ו ~~~רו~ת ~~~~ ~~ו~ ~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~ו~~~

 ~~ו~~~י~~~
 ~ר

 ~~ו~ ~~ו~ ~~~
 ו~~~~~~ת ~~~ ~ו~~ ו~~רי

 ~~~ו~ ~~~י~ו~ ~~ ~ר~~ ~~~ו~כ~~~
 ~~~~יו

 ~~~ ו~~~~
 ~'"~~~ו~ו~'

 ~~~וו ו~~~ות ~ורי~ו ~~ו~י~ו
 ~~ו~ ~~י~ ~~~ו~

 ~יוו~~ו~
 ~ו~~י~

 ~~ו~ו ~~יו
 ו~י~

 ~תתי ~'"י' ~~~~ו~ת ~י
 ~תת~

~"~ת
~~~ 

 ~ת
 ~~ו~

 ~~ר~ת י~ו~ ~~ו~~ת
 ~~ו~~~

 ו~~ו~~~ת

 ~י~~~~ת~~~ור~~
~~~ 

 ~~יו ~~ו~~' ~~~י
 ~~ ~~רי ~ו~~ו~

 ~ו~~ו~תו~~~י~
 ~~~ו~ ~~~ו~ כ~~''~

 ~~ו~ר~ר ~ת"ו
 ~ו~

 נ~ת"ו~ו~~~יי~
 ~ו~ ~~~

 ו~~יו ~~יר ~ו~~~ת ~ו~~ו
~~ ~""~~ 

 ~ו~~ ~~ ~~~ ~~~~י~ ור~~ ו~~~י~~ת~ר~~
 ~''~ ~~'ת~

 ~~י~~ ~רי~~ ~~תת~ ~~ ~~ו~~ ~י~ ו~~ו~~וו~~~י~~'
 ו~ר~י~וו~~~י~~ת

 ~ו~~
 ~~''~ ~~ ~~י~ו

 ~~ ~~~ ~~~~~י
 ~ו~ת'~ י~ו~~י~~~""~

~~~~~
 ומעונתו עליון לאל ת~לתינו תכון ~פ~, הגשה ה~"ש,
 י~~יד, ותורתו גדולתו תפארת כסא ירושלים ובהרבציון

 אומר כולו ב~יכלו וחדוה, ודיצה רינה טובה, ברוב יצמידיעממיד,
 אכי"רת לנצ~, ל~ד ויחיה וירבה יפרה~בוד,

~~~
 יריע הדרתו, כסא מול האותיות באלה מרחשן רחושי שפתינו
 בייא בייא אנחתה מקול ואניה, תאניה והגא ונהי מרב~ול

יצריח
 א~

 מ~רי~ כי
 כ' להוד מטרחינא

 מ~~
 ורבינו מורימו אדונינו

 במגילות וכ~נהכהנה
 ארוכות עפות ~ינו~

 מאר~
 וצלמות ציון

 יל~ו לא אשר ל~~ן וח~דא חנא ר~מי, למבעי באנו מ"מב~לונימות ~~
 יראה בעז"ה אולי אצבעו~ינו, בחקי~י מ~ו~ט אמ"ו מעל" הו'עיני

ת  ~~ו~~~~ ~~~ ~~~ומ~
 ~~~ו~ ~~~י~ ~~~~~ ~~ י~~ ~ ~~ו~ י~''~

~יי~
 ~~י~ו

 ~~ו~
 ~~ומת ~ייו ~~~ ~~~~ ~~י

 ~ו~י~
 ~ו~ו

 ~~ו~
 ~~תת~ת ~~ו~ת ~יימ ~י~~ו~~י ~~~~ ~~~י

 ו~~~י~
 ~יימ ~~~~ ~~י~ ~~י~ ~ייו

 ~~י~ ~~~~~י' ~ותת~
 יתתמ~ת

 ~י'ת~~
 ~~~~~ ~~~~~' ~ך~~~~ ~

,~~~~~~ 



~~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~~  ~  

~ ~ ~  מכות את אבותינו שערום ולא ב~ו חדשים אשר מכאובינו,ויחבוש

האר~
 אשר ת~לואי' ו~ת ההיא

~~ 
 נפשת עד מים באו כי בה, ה'

 מראות ויללה נהי מ~ול הומיה הקריה וקול בירושלים המספדויגדל
 כל ונמס ויגון,עמל

~ 
 ו~פ~, תורה בביטול ידים, כל ורפו

 ו~ג~
~ 

מ~~
 וישבו וצרעת,

 לאר~
 ראשםת על ~פר ה~לו ציון, בת זקני ידמו

~~~~
 בהתאס~

 להודיע אמרנו ירושלים, בת את לתנות עם רא~י
 כל לו להגיד אממ"'ו מעל" כ' הו' אזני ולגלות לרביםצערינו

 הנה דנאת מ~דמת בםפר כתובה לא אשר מכה וכל ~לי כל גםלבינו,
 אשר ומרים ~שים מהיסורים כ~בנו וכבר ~ינות ~מגילות הארכנוכי

 מ~מת דבר, הפשר אל לה~יא ומצאנו יגענו כי עדסבלנו
 צוארינו על עלו נשתרגו,אשר ה~ובו~

 ~חמ~
 מקדש בה"כ בנין

 מע~
 ו~צר

 אשר הקדושים אבותינו זכות וממש שלנו,ה~ודש
 באר~

 וזכות המה
ירושלים

 ~ה"~
 הוא ממי ידענו, ולא כזהת נס לנו שנע~ה לנו עמדה

הש~
 ~ל ~בח טעם ונדע יתן ומי בחו~, קדשים לעכב למישור עכוב
 ~ל ה~דמון מזמן כי מאחרין, לה~דיס שאמרו ובמ~וס אלו,עכובים
 פעממיס שני תמיד באים מטות היו זצלה''ה, הכהן משה כ~הר"רהרב
 היו כי עמוד, יכולנו ובזה עדתינו, כלל הצריכים הוצאותבשנה
 ועיר עיר בכל א~ר שלסו הגבאים ליד ראשון רא~וןשולחים

 היה ובזה עי"מ~, לכאן אותם שולחים היו והגבאיםומדיסה, מדיס~
 וגם היוםת עד נכון וםדרתיקון

 שלנו, ולפרנסים לנו היו והצלה ריו~
 דוחים היוכי

 הבע"~
 בין ריוח ולתת לנו, להמתין ~מן מזמן הגויס

 םדרי עליסו נשתנו והיום ש~םת ~רעון מעות בא עדהדבקים
 אשרבראשית

~ 
 שלחנו אשר ~נים חממ~ה זה כי מעולם, כמוהו היה

 האלוף ואת נר''ו, נתנאל כמהר''נ המופל' הרב את למקום,משולחים
 את ממשולחיס, שלחנו פולין לערי וגם יצ"ו, ~ יאנוור אברהםכמהר''ר
 כמהר"ר האלוף ואת זצלה''ה י~ריטשינער אברהם כ~הר''רהרב
 כ' לה' הודענו וכבר נר"ותזעליג

 מ~~
 למ~נינו ובאו ~זרו שכבר א~''ו

 ~ה"קפה
 המשול~

 וגם יצ"ו, יאנוור כמהרר''א
 האלו~

 הנ"ל כמהרר"ז
 וכל במצרי~ת עדיין הנ"ל כממהרר"נ המופלא והרב הפולין,משולח
 חמ~ה ובר, נקי לידינו הבא הנ"ל המ~ולחים ע"י המובא הכםף~רור
ע~ר

 אל~
 עתה הספינה ש~ר על עלו א~ר ההוצאות ~לבד ~ אריות

 כל " ''סגורנציי' שקורין "בטו~~ המ~ותלהיות
 ס~

 לשלם הוכרחנו זה
 שהיינומה

 חייבי~
 ולכרגא ות"ח העניים ופרנסת התברא פרנםת בעד

 מ''מ שנים, חמשה זה ~רא~"ש שקוריןד~לכא
 הס~

 לנו היה הנ"ל
 מעלינו שה~לנו פורתא ו~צלה ~פשלמשיב

 מע~
 מהחובות מז~יר

 החברא בעדהנ"ל
 וה~ניי~

 והת"חת

~~~~~~
 נתן אשר ה~דול שמו יתברך לאל והודיה שבח נותנים
 כ' הוד לפני ו~סד לחןאו~נו

 מע~
 שי~דלו העתיד, על אנחנוומתפללים העבר' על אמ~ו

 נ~
 עליסו לה~~יח עלינו חםדם

 בעיןב~ז"ה
 ה~מ~

 אממרנו כן על כי הרחמים, ועין
 ~ודי~

 ~וד
 בהוצאות עלינו דעדו הרפתקאות וכל צ~רינו כל אמ"ו מעלתכבוד

ת ~

 ~~~~ ~~~ו~~
 ~~ו~ת

 ~~ ~'ת~ ~תת~
 י~~י

~ת

 ~תת~
~ ~  

 ~~ ~ ~ו ~ו~~~ת י~
 ~יו~~ י~י

ת ~
 ~ת

~~~~~ ~~~ 
 ~~~י~ו

~ ~תת~ ~  ~ווי~~ת ~י~ו~~י~ ~~~~ו~ ~~~ 
ו~ת

 ~~~~ ~~וו~ ~~ת'~ ~~~~ו~ ~~~ ~~ ~~ו~ ~~~~ י~~וו~ ~~ ~~ ~~~~~
 ~ו~ ~~ ~ ~~י~~ו~

'~ 
 ו~~

 נו
 ~ו~ ~ו~

 ~תת

 ~~יו~~י
 ~~~~ו

 '~~י~~~~י" ~~ו~~י~
 ~~~י~י ~~~י~ ~~ו~~ ~''~

 ~ו~~י~ ~~~~ ~י~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~י~~ ~~~~~~י~~
ת ~ ~ ~ ~  

 פה ~עיר שאנשי שנים משני יותר זה אשר~רובות,
 עה""~

 ממר~ו
 הישר כל ואיש תמיד, הבאש"י עם ~לחמה ועשו באדוניהסממש
 בתפיםות קשה, בעבודה ~יינו את ממררו חובות והבעלי עשהתבעיניו

ומכו~
 דורסים צוררים, שרים האר~, אילי שארי מלבד נמרצות,

 אשר הוא ומי ~ב, והב בחביט' בא וזה בקורתו בא זהואוכלים,
 אז כי דידהו, בדינא נ~רבה לממשפט ידייהו דפרסי כיוןיאמר

 מו~ל ששבט באשר ד~מים, לו ואין עצים בגזרי ~וחו א.מפציעים
 עליהםת באלא

~~ת~
 זה לעיר ~דש באש"י בא

 חוד~
 ותקיפא רמה ביד ימים

 ול~ב~יל וערלים ישמ~אלים ~עיר, בסי כל על עולווהכביד
 אריות מאלף יותר ליתן ה~ורל נפל עלינו ~ם ~שריהודים,

 הו~או~ שארימלבד ב~ו''~
 יותר לנו עלה אשר ועבדיו לשריו

 מחמ~
 מאו.

 די~ לצרותינו יאמר והקב~האריות,

~~
 אחינו עם פשר קדמוניות משנים דנא מ~דמת לנו היה

 בשנה שנה ממדי כסדרן הק"ק הוצאות לסיועת להם ליתןספרדים ה~"~
 הוכרחנו א~ר שסים שלש זה ו~תה יותרת ולא אריות ~אותשני

 ב~נה שנה מדי הנ"ל הוצאות לסיוע להס ליתן חדש פשרלעשות
 עבר עליהם ~גם באשר אריו~,אלף

 כו~
 י לעו ו~ם שתו התרעלה

 מצולות בעמ~י וצללו ירדו המה ~ם אשר ~חמת מ~~' ממטהוירדו
 כהנה~חובות

 וכהס~
 כפליםת כפל

 ~רובו~ הוצאו~~~ת~
 ואביוסי עניים ל~רנםת ~ריכיס אנ~נו א~ר

 ~~ו~ים נ~שות מאות מ~ני יותר כי בשס~' ~נה מדיעדתיסו
 ובחו~ר ב~ירום מ~ש והמה ה~ל, מקופת מתפרנסים ישמרםה'
 ממש אחד שבוע פרנסה להם י~סו לא ואם ממ~, לחם וחסרכל

 דוחק ומחמת ח''ו~ בר~בימותו
 ול~~

 ~שרים לערך חו~ה ~לחנו גדול,
נפשות

 וע~
 מלבד ס~מבו''ל, ~ד אריות מ~ה כמה הוצאות לנו

 בהכ''נ בנין של החובות וגם כנ"לת ב~נה שנה ~די לסו אשרההוצאות
ו~צר

 ה~וד~
 ~וד כתבנו ~בר כאשר עשינו אשר הפשר כפי ~לנו

 ההוצאות כל ולשער לספר יוכל וממי באריכות, ~כל א~~ו מעלתכבוד
 הסופרים~ ידי ונלאו ממהכיל היריעה ~ט כי עליסו' אשרהממרובות

~~~
 הנ''ל הוצאות אלה

 הממ~
 ~נ~ ~די ~לינו

 א~ר והגוים בשנה,
 ומפזרים טפ~ם בבית מחזי~ים להבדיל, הפסל עובדיבקרבינו

 מס~ר, אין עד הוצאות ~נהבכל
 ממ~

 כדי בו ומחזיקים אוצרות,
שלא

 בד" ~חזיק נוכל לא להבדיל ואנו אויביהם, בידי להני~
 אמו~

א~וז~
 כי הזהת הקדוש הבי. לבעל נשיב ומה הזה, הק~וש ב~~ום

 הוכרחנו~''כ
 ל~לו~

 הרב ה~ה המשו~ים את שנים שלש זה
 יצ''ו קרא~וור שלום הר"ר ה~צין והאלוף נר~ו, םג"ל לאזירכמהר"ר המופל~

 נכוןת סדר שס ויעשו במהירות שילכוכדי

 ז~~~~~
 שמענו לא מ~אן יצאו אשר שניס שלש

 מ~~
 תשובה ~ום

 מה~ובות ממעלינו ~~ל כדי תי~ון איזה או םדר עשו אסלידע

 ~די ~~רי~י" הוצאו. ואח''כ אחד' בפעם ה~ובות חצי ~ר~וןל~~י~

שנ~
 ממיתה כי נאמנה ידעו זאת לולא כי כנ"ל, בשנה

 תהי~
 ~ת"ו~ לנו

 ~ם כי בעולם, אופן ב~ום לנו אפ~ר איכי
 לברו~

 נ~ינו עס כולנו
 מ~דש והב~כ"נ ח''ותוטפינו

 מע~
 מקדו~ה יתהפך שלנו הקודש וחצר

ת ~

 ו~~~ת'י ו~~ו ו~~ו ~~ת ~~ו~~י~ ~~תת~
 ~תת~

 ~ת

 ו~~~י~ ~~ו~~
ו~י~ו~

ת ~ ~  ~~~ ~~ ו~~ו~~ 
 תתי~יו

 ~~ו ~~~ו ~~ו~~~יו~ ~~ ~~ו~~~י~

~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~~'ית



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~~  ~  ירושלים ע~תתק ~ה אשכנזים לז~רון ~ם ניר יהיה ולא ח"ו,לתועבה 
 לא א~ר מ~וות אח''כ ויהיה בטלים ידינו מעשה ויהי חתתו,תובתתב

 ח''ות לתקןיוכל

~~~

 ולפני אמ~ו מעלת כבוד הוד לפני אלה דברינו לסדר אסמרנו
 פרו~ה ובקשתינו ונבוניס, ח~מים ה~ה אשר הגולה בניאחינו
 ~צה ועו~ו בו, לעמוד נוכל אם אל~, ~ל את נא ה.בוננו ~ושטו~ה
 עתה ו~ן ונ~ייםת וסעשה נשמע ~לינו י~זרו אשר ו~ל ינחנוובעצתם
 ס~''ל מהרר"ל התופלא ~רב שלסו הנאמנים ~~משולחיםבאשר
 ו~~~ין~נתתלת

 ~ררשתת~

 לפנינו יסדרו נא בתטותא, וכן סדברת מדאגה כי נעשה א~רא. לנו נא יודיעו עומדים, חו~ה עדיין ~נת'ל
 כדת לנו ולהודיע בו לעממוד נו~ל אשר הגוןת~ון

 מ~
 אם לעשות,

 או כולס אם וטפיהם נשיהם עם ואביונים עניים איזה חוצהל~לוח
 ויו~יעו היטבת באר מ~ורש ב~תב אלף במחילו. לנו יודיעו הכלרובם
 בית ולבנין הצפון ~וב לרוב יזכו ובזה עי''מ, נכונה ת~ובה ונאסא

 וירושלים~ ציון בנח~ות ולראותהמ~דש

 ~~~י~~ ו~~ו~ י~ו~~י~ ו~~ו~ ~~ו~~ ~~~ו~ ~~~~ירי~~תת~
 ~~~~י~ות ~~~ ~~~~~

 ~ ~ו~תת~ י~ו~~י~ ~~'ת~ ~~

י~ו~~
 ~ת~ת~ת

 ~~ו~~
ת ~~~~~י ~  

~ ~ ~ ~ ~

ת ~~~~~י ~~ו ~ת~'ר' ~  

 ~~ו ~~י~ ~ו~ר'ת~ ~~תת~ יו~~~~~י~
 ~יי~ ~'ת~

 ~ווי~י~~
ו~~ת

 ~~ ~~תת~ ~~תת~ ~~~~~
ת ~יי~~~וו ~  

 ~~תת~ ~~ ~~~ו~~~
 ~'ת~ ~י~~ ~~י

 ת

~~ו~
 ~~~וו ~ו

 ~~~ו~ ~~ור''~ ~ס~ו~
 ~~~~~י

 ~~תת~
 י~

 י~ ~~~~י~ ~~ו~~ ~~~''~ ~~~תת~ ~~~~ ~~~וו~~~
 ~~'ת~

 ~ו~תת~ ~י~ו~~י~ ~~~~~ ~~''~~~~~

~ו~
 ~תכ'~ת

 י~ ~ו~~
 ~'י'~ת

 ~~ו~י~ ~ת'~
 י~ת

ת ~

~ ~ ~ ~

 ~גן
 ודר~

 המוכיח בהרב משה הגדול הדרשן מר' משה,
 עשר, ~לשה ליום בירושלים, הנטמן הכהן ~הרתתםהגדול

 פראג ב~''ק ור''מ אב'תד ה~דול ה~אין מן ו~ת~בל יפה דרשממביא

 ~~~~ת ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~י~~י~~~ת

 ~י~ ~~תת~ ~ו~~
~~~ו~

 ~~~ו~~תת

ת  ~~~~וני~ ~~י~
 ~~ ~~~~ו~ ~~~~ ~~ ~~~ו~י~ ~~~ו

 ~~י~ו
 ~~ ~~ו~ ~~~~ ~~ו~ ~~תת~~~~~תת~

 ~ות
~~~~ 

 ~ת

~ ~  ~ו~ ~~~~ ~ותת~ 
 ~~~~~זתמי~~

ת ~

 ~י~ו~~י~ ~~ו~~ ~י~ ו~ו~ ~~תת~ ~~~סו~ ~~~ ~~ ~תת~ ~~~ ~ו~
ת ~ ~ ~ ~ ~  ~~תת~ ~~ ו~~~~ ~~תת~ ו~~~~~

 ~~ייות
ית

 ~~~~ו~ ~~~ ~~ ~תת~ ו~~ו~ ~~תת~ ~י~ ~ו~
 ~~~ ו~~ ~~~~ת

~ ~~~תת~ ~ ~ ~  
 ~~ו~ ~~תת~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~~י י~ו~~י~ ו~~י~י ~~~י

י~ת ~~~ ~תת~ ~~ ~~~ ~~~~י~~תת~ ~~נ~ו~~~ו~~
 ~~ו ~י~ ~ו~ ~~תת~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ו~

 מ~~~~~~~וני ~~י~~ ~ותת~ ~~
ת ~ ~

~ ~  
~ ~  

י~ת ~~תת~ י~ו~~י~ ~~י~י ~~~~ ~~ ~~ו~
~~~ ~~~ 

 ~~~ו
 ~~~~~ ~~תת~

 י~ו~~י~ ו~~י~י ~~~~י
ת ~ ~ ~ ~  

 ו~~ו~~~ ~~ו~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~ו~ ~ ~~~ו~ ~~~ו~~י~י
~''~~''~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ 

 ~~'"ות

 מהרתתר המפורסם פיהםומדינת
~ 
 ו
~ 

 נרתתו
~ 

 התפלל מרע''ה
 תפל"ה כי למש"ה, תפל'תה סוד וזהו ואתחנ~ן, כמנין תפילותתקט''ו

 עוד משה ה.פלל אלמלא במדר~, ואיתא תקט''ותב~ימטריא
 דאיתא וה~עס תוסףת אל לך רב ולכן לא''י, נכנס היהא~ד ~ע~
 באמצע, עו~ד ~בוד והכסא למעלה, רקיעים תתר"ח שישראובני בילקו~

 תקט''ו התפלל וממשה רקיעים, תק"ד הכבוד כסא עד ש~מכאןנמ~א
 עולה הי.~ וא''כ ורקיע, רקיע כל בוקעת היתה ותפלתות~לות,
 ואיתא הכבוד, מכסא למעלה רקיעיסי''א

 בפסיק.~
 שכל

 ממזכיותיו, זכיות ש.י לו מנכין ~ושהשהאדם עביר~
 עשה שממשה וידו~

 או. וא.חנן ~תנחומא עבירותששה
 ות~

 וא''~
 יתתב לו מנכין היו

 ת~ל.ו היתה לא ונמצא התפילה,זכיות
 בוקע~ת~

 רקיעיס, תק'תג רק
 אז כי נענה, היה אחת .~ל~ עוד התפלל אלמלא המדרש אומרל~ן

 יושקת ושפתיה פח''ח עכ''ד הכבוד, כסא עד מגע.היתה

ת ~

 על ומבקש עלית לע~וד יכול ואינו רגלו שנשברה באחד~~~~,
 לתורה, עולה להיות ה' בנחלת מהסתפח לגר~ו שלאנפשו

 לעמוד יכול ואינו אנוס הוא כי יושב והוא ע~ידה להנ''ל שאיןאע"פ
 ~~באלו

~ת

 בבהמה המדולדלין והבשר והאבר ~ ע"א) (~' בתרא בבא~~~~ת
 בקשורהת ואזלא, ערקאובחיה,

 שחי~
 וכו'~ ב~מאה לה,

תה~ריפה א~ לשחוט אי~ור דאין צ"ל ע"כ בטריפה, דמיירי משניומדלא ~  

ת ~

 סוכ~~~''~
 דנחית עשירית למעלה ירמית ר' בעי ע''ב), נת'ג (דף

 אחמ~ה, וקאי עשרה דנחית דלמא או אעשרה, וקאיחמשה
 קאי הוי אי הוה דהוה דמאי בדבר, ממתהנדזין התלמידים ו~אןתי~ות
 באחד רברבי, באשלי דתלי למיממר נראה ולי חמישיתת מעלהעל

~נשב~
 מעלו., ע~ר לילך מותר אי עשירית מעלה ~ד אלא ילך שלא

 למ~לה אבל בכלל, ועד חמי~ית מעלה עד אלא לילך רשאי דאינואו
 או למ~ה מלמעלה עשירית ממ~לה ~רוי דהיאשישית

 להיפ~
 אסור

ת ~

 ~ו~~ ו~~~ ~ו~ ~יי~
 מ~~י'

 ~~~ו~ ~~י~ ~~~ו~~ ~~~~~
 ~~ו~~ת

 ~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~יי~ ~ת'~ ו~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ו~~י~~~ ~ ~~~ו~~~~
ת ~ ~ ~  ~~~ו~ת ו~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~ו~ ~~י~י~ ~ני~~~

~~~ 
 ~~~תת~

~ו~~
 ~~י~ו ~~~ו~ות

 ~יי~י~~ ~ו~~ ~ו~
 ~ית

ת ~

 ~~~ ~~~ ~~ ~~י~~תת~ ~ו~~
 ~~תתי

 ~ ~~תת~ ~~~~~ ~~~ ~~~

 ~~~~י~ת ~~ ~~י~~י~
 ~~י~~ ~~ ~יי~ ~~~י ~~~ ~~י~~ ~יו~

 ו~תת~
 ו~י~~ ~

 ו~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ו~~י~ ~~ ~~~י~~~י~~
 ~~~~י~ת

~~~ 
 ~~~ו

 ~ו~~
~~~~~~~~~ ~~ 

 ~י~י ~י ~~~~~ת
 ~~יוו ו~י~ ~~~י~ת ~~~י ~~ ~~י~~ו~

~~~ו
 ~י~, ~יי~ ~~~י ~~ ~~י ~~י~~~ ~י~ת ~~י~~ ~~

 ~י~ ~~יס~ ~~~
 ~~'ת~ת ~~י~ו~~

 ~~~ו~ ~י~ו~ י~ ~~~י~~ ~~תת~ ~~י~~ ~י~~ ו~~יתת~
 ~יי~ת ~~~י ~~~~~ו~

 ו~תת~
 י~ ~~~ ~~~י~ ~~~~~מ

 ~~ת

 ~~ו~
 ~~~ו~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~י ~~י~יו ~~~יו~~יו ~ ~~~~ ~~ו

 ~ו~ו
~~~~ות ~~~ ~~~~ו~

 ~~תת~

 ~ית
 ו~ו' ~~~י~~ ~ו~~

 ~~תת~

 ~ית ו~ייו
~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~תת~~תת~~
ת ~ ~ ~ ~  

 ו~ית
 ~תת~~ ~~~~ ~~~

 ~~ותת~ ו~ותת~
 ~ת ~י'

 ~ת~
 ו~יימת

 ~ו~תת~ ~ותת~ ~ו~ ~יי~ ו~~~~~י ~~י~~ ~~י~~ו~~~י~
 ~~ית

 ~~~ יו~~
 ו~ית

 ~תת~~תי~~
 ו~~~תת~

 ~~י'
 ~ו~ ~~ו~ ~~ס~~ יתת~~

 ~ת

 ~~~ ~~~י ~~ ו~~~~~
~~תת~

 ו~~~~~~ת



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~~  

~  

~ ~ ~

ליל~
 וי~כיל יבין והממבין לס~ו~, איכא לדיסא רבות וב~ני ~,

 י~יראת אאלבי~ייהו למילתאמילתא ל~~~ו~

ת ~

 ביצה~~~~ת
 (ד~

 ~מעות ואגלח נזיר הריני חגיגה~ ידי בה וא~א.ודה עלי הרי האומר ~מר"י, ר~ל מיניה בעי ע"א) כ'
 ופרשתתי מגלח~ ואינו נזיר יוצא, ואינו נדור את"ל מהו, שני,~~שר

 ~מעות מגלח ואינו נזיר חגיגה, ידי בה יוצא ואינו ה.ודה ~לנדור דתת~
 דאמירה נתחייב, עלי הרי דאמר דכיון החולין, מן אלאממע"'ש

 ~וה.ו~' ע~ת"ל~ הוא, מילתא לאו ~"תמ אממר הדר וכי להדיוטכ~מסירה לגבו~
בדת"~

 ~~בו נזיר
~ 

 הכי, ד~אממר ו~י~א
 ~ב~

 ~~ממ אי~כא, אממר אס
 לא .ודה ~לי הרי ~גי~ה מ~ום~אצא

 וכות~

 ~נדון דו~א ~מיסה ~ון
 נת~ייב ~לי הרי ד~מנר דכיוןכזה,

 בא~יר~
 ל~בוה

 ל~דיוט" כמ~יר~
 מ~את"כ ~יא, ממיל.א ל~ו ~"~, דאמרוממה

 ש~יל~ ~ד~
 וממדב ל~ורה

 ממ~ות זה להפריש לכתחילה מ.נה דבר לשום או ל~יר"תהל~לממו
 ד~רי~ לומר אפ~ר כספים,~עשר

ת~~~~ת
 הרא"~

 ~תשובה ט"ו כלל
 ז"~
 וכן ~

 ת""~
 במצוות ~~זלזלין

 ולא שבצבור כקלים אלו הרי פניהם, על שמיס יראתואין
 פורטניות ~אין ו~ן ~דו~יית כל אלא הכתובא~ר

 בא~
 ב~ביל~, ל~ולם

 ציון ב~ללכם לכן נ~~ר, בהן כיו~א ועל ~'"~" ~מ~ללין אלוי~או
 ~~תחרש שד~

~ת

 ~ימנן (והיא קנ"בת דף מרדתתא ס~ר~~ת'~
 ~תת~

 דוד ב~~~ל
~י~ס חיו"ת~

 ד~ תשל"ב~
 קת"ה~)

 וזתתל~
 נ~אל

 בבית ה~אל~
 ~נ~צא ם"ת האי~, שאלשאול ~ ממדרש~

 ב~
 ~ב~מדבר (ב~~ו~י בפרשת טעות

 בה""את בס". כתוב נמצא מידבא ל"~,כ""א
 והנ~

 הממקום בשם
 אלעלא א~ת פעם בם"ת כתוב נמצאאלעלא

 באלית~
 ל"ז~, ל'תב ~~ם

 בה"א אלעלה אחתופעם
 ~ש~

 משום שם, בעליל נר~ה א""כ ג"~, לת"ב
~אינו

 הפירו~ ~שתנ~
 או הת'א, או אל"ף בין נפקותא ~ום ~ו~אין

 ה'תא, או ~לתתף בין נפ~יתא שום שאין ה~רא דגלי אלעלא שאנידלמא

מ~א'"~
 ~ום ~~ינו לא בממידבה

 ~קו~
 כ~ובה

 מידב~
 כתתא ב~תתא

באלת"ף

~~~~
 ע~א) ו' (דף ערכין מם" בתוס'

 בדת"~
 וי~ת~מש, י~וד

 ~שמ~
 ה~ורה שי~~וךעת"י

 ול~
 כות יהנה

 וי~
 כ~כו~בין ליזהר

 ~כת'ל~ במ~ו~ו, לכתוב שאין השם מקוס וגרדו תפיליןאו ס"~
 וצתת~

 דגמרא
 ~בת בממס'~רוכה

 (ד~
 ממ~ום כות שנמחק ם"ת ת'תר ע"א), קט"ז

 קדו~ ד~י לי קמיבעיאהכתב
 אזלא ד~~וש, הוא כ.ב אגב

 ~~ אהדדי ס.רי לכאורה א"כ וכו", ~דו~תיהאזלא כ~ב~

~ת

 ~תת~ ~~~ו~~
 ~~~ ~~י ~~ומ ~~~ ~ו~~י~ ו~~ו~ו~ ~~~~י~ ~~י

 ~~~~י~~~~י~~
 מ~ת

~~~~ 
 ~~~~ ~ו~ ~~וו~~ ~~~~ ~~~ ~~~ י~~~וו

 ~~~~~~ ו~~ ~~~~~ ~~~~~~י~י~
ת ~ ~ ~ ~  

~ייו
 יו~~~ ~תת~

 ~~ית
~י ~ת~ ~~י~ ~~~~

 ~~תת~ ~י~~

 ~~ית
~ ~~~תת~ ו~~~~ו~ ~~ו~ ~~~ ~'"~ ~  ~ותת~ ו~~ 

 י~י~~ו~
 ~~י~ מ~ית

 ת סיון כ'תו שנח פת ב~בת שאלוני, לאשר~~~~ת~
~ 

 ת'
~ 

 לבית אחד ואוהל סממוך שהיה כהן בילד מילה בריתאירע ל~תת~
 והנה ממתת בושהיה

 ~ינו~
 כזה

 שצרי~
 להי~י~י מצווין דאין ודאי לאמי

 ית חוצה הבי.מן

~~~
 אייר, רת'ח ניסן, ר"ח ~ נשבעים שאין ימים

 ר"ת~
 ~יון, דת סיון,

ר~
 זת אלול, ג' אב, כת"ד ~ב, ג" תממוז, חת תמוז, ה" תמוז,

 אלו~'
 כםליי, כתתד כ~ליו, בת חשון, כת"ה ~שון, טת"ז חשון, ג' תשרי,י"

 ~ב., כת'ע ~ב~, כתתד טבת, דתכ~ליו, כ''~
 יות"~

 אדר, חת שבט, יתתב ~בט,

י"ת~
 ו~מה וז"'ל~ ת~רי וטת"ו יו""ד ל~נין פלאי (והוא ~, שסי אדר

 אף סכנ~א ~~ירי ל~נין דמיירי ואפ~ר ~, כלל בת~רי נשב~ין~אין ג~
בפת"~

 בבי~ו)~

ת ~ ~

~ת~~~ת
 (ד~

 ~~י א"ר וכות דא~רינן ו~יינו ב.וד"~ עת"א) ק"ו

שהפםי~
 ראשין ובפעס סדריס, לשני חל~ו ענן, לרב בלמודו

 מן יותר מ~נולמד
 הארב~

 רבהת אליהו םדר לרא~ון ~רי ידות
 ~שני מנה שסתן מי ראיה, להביא י~ מכאן עכ"לת זו~א ~ריולבתרא
 בממתנה ~דםבני

 להת~ל~
 מנה ולהשני רבה מנה לאחד ביסיהס,

 לשלו~ו ~ממ~ר מי אוזו~א,
 מנ~

 ובא זו~א, ממנהולהשני רב~ ממנ~ לא~~ בנתתאת ל~ני לחלק
 ~ממ~ לא~מלוכי השלי~

 וא~~, א~~ לכל י~ן
 דמסה ~מ~ינן ה~ת'לממתוס"

 רב~
 זו~א ו~נה י~ו. ד" היא

 אשר החק הוא ואוליחמישית ~ל~ הי~
 יוסף ~ש~

 לפרע~
 ידות דת להם ל~יות ~, כת"דממ"תז ~ברא~י~ ולממצרים

 מנ~ ו~י~ ולא~ל~ ~~~~ לזר~
 רב~,

 ל~רע~ החמישיוחלק
 זוטאת מנה והיא

 בבא~בתר~~מ~~~
 ~'תא) ם'"ג (דף

 וזתתנ~
 ולבסיי, לי אמר ואס

 ל~וכי~ י~ ~מכאן ~~תתל~ לבסיו ינ~ןמת
 בשטר נכ~ב אם

ות
 ~~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~ו~~~י~ מ~סו~~ו~ת~~י ~~~ י~~יתת~ ~תת~~ ~~י~~ ~יו~תת~ ~תת~ י~~~ ~~ו~ ~ותת~ ~יי~

 ות

~ת

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ותת~ ~~~ו~~ 

 מ~ית
~ ~~ י~~~ ~י~וו ~~~~~~י~ ~~~תת~ ~~~ ~"~ ~~י~ ~~ו~ ~תת~ ת ת ~ ~  ~י~י~ ~~ו ~~י~ ~~~~י ~ ו~''~ ~תת~ 

ת ~י~~~ ~~וי~~י~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~~ו י~~י~ ~~ ~~~~ ~י~ ~~~~ ~יו ~~~ י~~~ 
 ~י~ת ~~י ~י~ ~~~~

 ~י~ות ~~~ יו~
 יו~

 ~ת

 יו~ ~~יי~
 ~יו~ת ~ת

 ~תת~יו~
 יו~ ~~ו~ת

 ~ת

 ו~ת"~
ת ~ ~ ~  יי~ 

 יו~ ~~ו~ת ~ו~ יו~ ~~~ו~ת ~ת
 ~ת

 יו~~~~~וות
 ~~~יות ~ת

 יו~
 יו~ ~~~יות ית

 ~ת

~ ~ ~ ~ ~ת יו~ ~~~~ יתת~ יו~ 
ת ~ ~ ~ ~  ~תת~ת 

 ו~~
 ~~~ו ~~~ ~~~~י

 ~~~ת ~~~~י~ ~~ ~~יי ~~~~ ~~ו~ ~~ו~י ו~~~~ ~ת"~ ~~~ ~~ו~י~~י~י ~~ ~~ ~י~י~ת ~~~~ יו~~ ~י~י~

 ~י~י~ת ~~~ו ~~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~י ~ו~~ ~~~~יו~~~
 ~~תת~

 מ~~~ ~י~י~~ ~~תת~ ~~~~ ~~י~ ~יי~ ~~~~~וו ~~ו~י~ ~~~יו~~~~
~ ~ת~ ~י~~תת~ ~ ~ ~ ~~~תת~ ~~~~ ~~~~י~  ~ ~  

 ~~~תת~ ~~~ י~~~~ ~י~וו
~ 

 ~~ ~ ~תת~ ~~~י~ו~~י

ת ~  

 ~י~~
 ~ת ~~ו~ת ~ת

 ~~~י ~תתי ~~י~
 ~ת ~~~ות ייתת~ ~~~ות ות~~~~יות ~~תת~

~ ~ ~  ~~~ יתת~ 
 ~ת

~ ~ ~  
 ~ת ~~~יות

~ ~ ~  
 ~~ ו~~~~י~~~ית

 ~ת ~~י~ות ~ת ~~~ו

 ~יי~
 ~יוות ~ת

 י~י~ ~~~~ ו~~~~
 ~תתות ~~~~י~~~

 ~~ות י~ינו וי~~יר י~י~~י ~ת

~~
 ~ות~ ~~~ת"~

 ~~י'
 ~~תת~

 ~תת~~
 ~~~ ~~~י~יו ~יו ו~ו ~ ~י~~

 ~~~~~י ~~~ ~~~ ~~~~''~



~ ~ ~

~

~  

~  

~  

~ ~ ~  ואחד, אחד לכל חלק ~יד שינתן אמרינן דלא וליורשיו, לפלונימתנה ~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~י~~
~~ דהיינו

 חל~
 לו

 ו~ל~
 במכתבך~~~~~~ נותנים וכשמת כולו, לו נותנים אלא ליורשיו,

 למיל~
 בן הנולד ילד ברייתית דאשתני בחדושיו

 רק ל~על~, ~תום היה שלו הגיד שאבר בו ומצאוזכר, ליורשיותכולו
 ממנו, יוצאין ~שתן מי אשר אחד נקב נמצא להכיס הגידבין

 מלו כי~םי~ת וא~
 התינו~

 ולא ומצצו פרעו הערלה וחתכו ימים, שמונת בן

~~
 רושם שום מתחתיונמצא דברי השאלתות שדברי בבתתי עיין ~שאלתותת דברי על נסמוך

 נ~
 חדש כל אין ואמרתי, עתתכת כלל, בגיד

 בכלל דת (סית הראתתש בתשובות ותשכח דוק ז~ל השמש,תחת עלוהםת לס~וך וראוי ה~הקבלה
 ככתבןת דבריםותמצא לתת~~

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

~י

 ~~~ו~ ~~~ ו~י~~ ~י~~ ~~~~~~
 ~~~ו~ו

 ~ו~~~~ ~~~וו ~~~~י~ ~י~ ~~~י~ ו~~~ו~~
 ו~~~י~ ~ו~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~י~ ~~~~~~~~~

 ~~ו~~~ת
 ~~ ~ו~~

 ~~ ~~ ~~ו~ו~~~~~י ~~~~~ ~י
ת ~ ~ ~  

 ו~~ו~ ~~ו~ ו~~~
 ~תו

~ ~וי~~ ~~~ ~י~~י ~ו~יו~ ת ת ~  

ת י~~ ~~~~ ~~י~~~ו~ ~ ~ ~ ~  
 ~~ ~ו~

 ו~~~ ~~תת~ ~~~ו~ ~~~ ~~~י~ ~~~וו ~~יו
~~~~~~~~~ 

 ~~ו~~~ת
 ו~~ות ~~ו ~~~י~ו וי~י~ו ~~ו י~~~~ ~~ו~י~ ו~~~י~~ ~~ו~~

י~י~~
~~י~

~ו~~

 ~ו~~ ~~~~~~
ת ~ ~ ~  

 ו~~~~ת ~~~~~~י~

ת ~י~~~~ו~~ ~ ~ ~  

 ~וי~י~~
 ~ו~~~ת

 ~ו~~~ת ~ו~ית~י~

~~ו
 ~~~י~~

ת ~ ~ ~ ~  

 ~~י~ת ~~~~~~~י~

 ~~~יי~ת ~י~ ~~~~~

 ~י~ו~י~ת ~~~~~י~
 ~~~י~ת ~~~י~וכו

 ~~~~~ו~
 ~~י~י~ת

 ~~~ו~~י~
 ~~~י~ת

~~~~~~~~ 
 ~~~ות

~~~~~~~ 

 ו~~~ות

~~~~~~~ 
 ו~ו~~ות

 ~~~ות ~~~ ~~י~י~

 ~~י~ות ~~~~~~י~

 ~ ~~~י~ ~~~~ו~~
 ~ ~~ו~י~ ~י~י~~~~
~ י~י~ ~~~~~~ ת ~ ~  ~ 

 ~ ~~~~~ ~~ו~י~ת~~
 י ~~~ ~~~י~~~~~~
~ ~~~~~~~~י ת ~ ~ ~  ~ 

~ ~ ~ ~
 ~ יו~י~ ~י~י

 ~ ~י~י~ ~~~~~~~
 ~ ~~ו~~ת~ ~~~~~י~

 ~ ~~~י~ ~~~~~~~
 ~ ~~~י~ ~י~~~~י~

~ ~י~~ו~~~~ ת ~ ~ ~  ~ 

 ~ ~~ו~י~ ~~י~י~ותת~
 ~ ~~ו~י~ ~י~~~~~~
 ~ ~~~ת~ ו~~~ ~~~~~

 ~ ~~~~י~ ~~~~~י~
 ~ ~~י~י~ ~י~~~~י~

~~~ו
 ו~~ו~ו~ ~~~ו~ ~י~~ ו~י~~

 ~~~י~ות ~~~~י~ ~ו
 ~תת~

 ~~ו~~~י~י~
ת~~~ו~~~ ~~ ~ ~ ~~~י~ ~~~~~י~י ~~~~ ~ ~~ו~ ~~~ו~ ~ו~~ ~  

~ ~ ~  ~~ ו~~~~~ 
 ~ת ~~ו~יות

~ ~ ~ ~ ~  ~~תת~ 
 וו~~~יי~~ ~~~וו

~~תת~
 ~~ו ~~י~ו~י

~~ 
 ~~ו

~~ 
 ~~י~ו

 ~~~ ~ ~י~תת~ ~~~~תת~
 ~~~וו

ת~~י~~ת ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ו~ ~ו~~ת
 ~~י~וי ~וו~~

ת ~
 ~ת

~ ~ ~  ~~תת~ ~~~~ ~~ ו~~~~ ו~~~י~ת~ו~ו ~~תת~ ~~תת~ ~י~ י~~~ ~תת~ ~~~~ י~~י~ ~~~~תת~ 
 ~~~ו ו~~~יו

~~~ 
 ~~ו~ו

~~ 
 ~~ו ~י~~ ~~~י~~~תת~

 ~~~ו~ ~~~~~ ~~
ת ~ ~ ~  ~י~ ~~ ו~~~י 

 ~ת

~ ~ ~  

 ~י~~י~ ~ו~ ~~~~ ו~~~תת~ ~~~~~ ~~תת~~~תת~
 ~~ת

 ~~ו~ ~יי~~י~ ~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~י~~ ו~~~ ~ ~ו~~ ~תת~ ~~~ ~~ יתת~~~ו~

 ~ת

~ ~ ~  ~~~~~ 

 ו~תת~ ~~תת~~~י~
 ~~~~~י~ו

 ו~ותת ~~~~ ~~~
 ו~~תת~

 ~~י~ו
 ~~ו~~

 ~ית
~~~תתו

 ~~~וו ~~~ ו~~~ ~ ~~תת~
~ ~ותת~ ~ ת ~~י~~  ~ ~ ~  ~ותת~ ~~~ וי~ 

~~~~~~~~ 
 ~תתו ~י~ו ~~י~יו

~ 
 ~~תתי י~~ו~~ ~~תתות

 ~תת~

 ~ית
 ו~ו~ ~תת~

 ~~ו~~ו~י~
 ~~~ו

~~ 
 ~ת ~~יות

~~~~ 
 ~ו

 ~~~~ י~~~ ~~תת~
 ~ת

~ת ~~י~~~

 ~~ו~י~
 ~~~י ~~ ~י~ו~ ~תת ~~~ו

 ~~~~י ~~~~ ו~י~ ~~ ~~תת~ ~~~~~ ~~תת~
 ~ת

~~~~~ 

 ~ת

 ~~~~ ~~ ו~~~י~ ~~~~~ ~~תת~ ~~תת~ ~~י~~ו~~
 ~~~ו~ ~י~ו~ ~~~~~

 ~~ו~~ת
~ ~תת~ יו~ ~~~~ ~~~~ ו~~~~ ~ ~ ~  

ת ~ ~ ~ ~ ~  ~י~ ~~ ו~~~י~
 ~ת

 ~~~~ ~~~ ~~~~ י~~י~
 ~~ת

~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~יות~~~י~
 ~~~וו ו~ו~

 ~~ו~
 ~~~י ~~י~ו

 ~י~~ ~תת~ ~~ו~ו~
~~~~~~~~ 

וו~~~יות ~~~י~ ~~~~ ו~~~~~ ~~~~~ ~~י~ וו~~~~י~~ ~י~ ~~~~י~ת
 ~~ותת~ ו~~וו~

 ~~~תת~ ~~~ י~ו~ ~~י

 ~ית
 ~~~וו ~~ו~~ ~תת~

~ת

 ו~~~~י ~ ~~ ו~תת~ ~~ו~~ ~~~יו~~ ~~י~~ ~~י~~ ~~תת~ ~תת~ ~~~~~
 ~ו~~יו ~י~י~ ~~י~~ ~~~~י~ ~~~י~~~~י~

~~~~ ~ ת ת ~  
~~~~ 

 וי~~ו
 ~~~ ~~~ ~~~ו~י~ת ~~~~י~~~~

 ~ת ~~~וו

~ ~ ~  

 ~ת

~~~~~~ ~"~~~ 
~~~~

 ו~~~וו ~ו~~ות
 ~י~~ו יו~~ ~ותת~

 יותת~ ~ו~~ו~ ~~~ ~~תת~
 ו~~~וו

 ~~תת~ ~~~~~ ~~~ ~~י~~ו~תת~

 ~~ו~ת
 ~ו~~~ ו~~

ת ~ ~ ~ ~ ~  



~~י~

~~ו~
~~ו~
~ו~~

י~י~

~ו~~י

ו~~~

יו~~

ת~~~ת
~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ 

 ~~~~~ות ~~~~~~

~~~~~~~~~ 
 ~ו~~ת

~ו~
ת ~~~~ו ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~וי ~~~י~~~ו

 ו~ו~~ית ~ו~~~~ו~

 ~י~~ת~ו~~~
 ~~ית

~וי~
 ~~~ו~י~ת ~~ו

~~~~י
 ו~~

 ~~~י~ת

 ~~ו~י~ת י~~~~~~

~י~~
 ~~ו~~~ת ~י~ו

~~~ו
 ~~ו~י~ת ~י~

 ~~~ו~~~~
 ~~ו~~ת

ת ~~י~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  

ת ~י~~ו~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~יו~ ~י~~
ת ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

ת ~~~יו ~ ~ ~ ~  

~ ~~ ~ ~ ~  
 ~יו~

ת ~ ~ ~  

~~~ו
 ~~~ ~ו~~

ת ~ ~ ~  

 ~י~~ ו~~~ו~י~ו
 ~~ו~~~~~

 ~~ו~~ת

~~~~~~ 
 ~~ו~~ת

 ~~~ו~~~~~
ת ~ ~ ~ ~  

 ~~ו~~ת ~~י~~יו~

 ~~ו~~ת ~~י~~~~

 ~~~~ת~~
 ו~~ו~~ת

 ~ ו~~ת~ ~~~ ו~ו~~~

 ~ ~~ו~י~ יו~~י~~~

~~~~
 ~ ~ו~י~ ~~~י

 ~~~י~~
~ ~ו~~ ת ~ ~  ~ 

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

~ ת ת ~ ~ ~ ~ ~  ~ 

 ~ ~~~~י~ ~~~~~ו~
 ~ ו~~~י~ ~~~י~~~ו

 ~~~~ת~~ ~~ו~~~~ו~~

~~ו
 ~ ~~~י~ ~~~ו~

 ~ ~~י~ ~~~~~~~ו~
 ~ו~~~~~

 ~~ו
~ ת ~ ~  
 מ

 ~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~
 ~~~י~~ ~~ו~~~ו~~
 ~ ו~~ת~~ ~~~י~~ו~

 ~ י~י~ ~~~~~~~י~
 ~ ~י~י~ ~~ו~~י~~~
~ ~~~~~~י~י~ ת ~ ~ ~  ~ 

 ~ י~י~ ~~י~~~~~ו~
 ~ ~ו~י~ ~~~~~~י~
~ ~ו~ י~~~~~ ת ~ ~ ~  ~ 

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

~~~

 ~ת~ת~ת~ת ית~ת~ת ~ת~ת~ת

~ 

 ~י~י~~~ו~~
~ ת ~ ~  ~ 

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

~~~~~ ~ ~  

 ~~~~ ו~~~~ו~~~''~

~~~~
 פרנסי שהק~ינים

 הקה~
 הגדול הגאון ב~ירוף ~הלתינו פה

 גדול, כבוד ע~ו דמיין ורנקפורט ק""ק פה ור""מאב"ד
 וחכים יניק כארזיס חשוב הבחור להחתן בימינו נ~שה לא אשרכבוד
 שתדלן פ"ו ראש והמרומס המפורסם הק~ין בן ל כ י מ כה""רה"תה
 בבה""כ ברביס לדרוש לו לה~כבד י~א פ~ר, אהרן כהר~רהגדול
ביום

 ולכבוד ~לז ~כבוד בשביל אשר שלו, וויין השענק של ~ודש שב~
 קדישא, בו~ינא המופלא, ~רב הגדול הגאון מחותנו ולכבודה~הלה
 ב~תתל ~דושות קהלות בכממה פרו~ה ~מ~ודתו אשר הטהורה,~מנורה

ובאר~
 כמוהרת"ר קדוש האיש ה~ה הקדוש~,

 ~ו~
 מנת,ש, נרת"ו

 חשוב הב~ור בנו לנשואין לעשות הנת"ל המפורסם ה~~יןהתנדב

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

ת ~ ~

 ~~~~ מ~~ת'~ ~''~ ~~~ ~ו~~י~
 ו~י'

~~ו ~י~ו~ ~~~ו~ ~~ ~~~ת'~
 ~ו~ ~~~

 ~ו מ~~ו~~~~ת
 ו~~ו~ת ~ו~ת ~ו~~י~~ ~~~~י~~ ~~~

 ~יו ~~~ו' ~ו~~ ~ו~~ ~י~ ~~~~~ ~~~~ו ~~
 ~ו~ו~ו~ ~~י~י~ ~ו~~י~י~

 ו~ו~~י~ ~~ו~~~~~ו~
 ~~~ות

~י
 ת'~~י~

 ~~~~~~~~ת ~~~~~י~ת ~תת~י~י~~ ~~~~'"
 ~ו~י~ ו~~

 ~~~ו~~~~
 ~י~ו~י~ת

 י~י~ ~ו~ ~ו~~ ~~ו~
 ~~ית

 ~~ ~יי~י ~ ו~~~ ~ת'ו~
 ~~י~ו~~ו~~

 ~ו~~
 ~~~ו~~' ~~~~י ~~~ ~~י~ ~~~ו~ ~~י~י~ ~~ו

 ~~~י~~ ו~~~~י~~''~ת
 ~ת

~ ~ ~ ~  ~~~''י ~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~ 
~~~~ ~~~ 

הנ"תל
~~ 

 המהוללה הבתולה גילו בת
 מר~

 שמחת שתי" בלימלה
בריילפטת

 ~בר שכבר~~~~~
 וחל~

 היתה שלא שנה ארבעים כמו מה זמן
 לראשונים זכרון אין וממש ~~, שושבינות שמחת ~הל~ינופה

 הלז, שמחה וםדר מנהגים כמה נש~כ~ו זה ו~ביר זה,בשמ~ה
 המפורסם ה~~ין במ~שבת עלה כולו, יש~כח ~לא בדברומדאגה
 דורות לדורי רבים ימים יעמדו למען הדפום, לבי~ ~ביאהנ""ל

 למי כמוהו, לעשות ה~וקים אלה יעבור ולא בישראלו~פי~ם
 בית בשמ~ת לראות ונזכה שושבינות, שמ~ת לעשות ה"שיחננהו
 ובכינורותינות בשיריס ו~ובותינו עולותינו להביא ותפארתינומ~דשינו

ת ~

~ ~ ~  

 שפין לאחר השני ממיום ראשונה, י~א
 האל~
 יוס עד ואילך ~

 סעודה לעשות הכלה ואבי ~~תן אבי ממ~וייביס~~תנה,
 ~יהיו הפחות ולכל משפ~תם, ובני ה~רובים ול~רואבצהריס,

 (נשואין) ברכת לברך כדיקרואיס, עשר~
 ~~מזון~

 בעשרה~

~~י~~ו~~
 ~~~ו

 ~~~ו~ ~~''~
 ~~ו~~ו

~~~ ~~~~ 
 ות

~~ 
 ו~ות

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

 ~~~~~ו~~
ת ~~~ו~י~ת ~ ~ ~ ~  

 יו~~ מ~~ו~~~~ יו~~ ~~~~ ~ו~~ ו~~~~
 ~~~ ~~~~~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~יו~~~

 ~~ייו
 ~~~~ ו~~~ ~~''~ ~~~

 ~~~~~~ ~~י~~~~
 ~ת

 ~ו~ ~~ו~י~
 ~ת

 ~~ו~~ ~~~ ~ ~~~ ~י~~~ מ~~ו~
 ~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~~י~~~~ו~~

 ו~ות
 ~~ו~~ ~~ו~~ ~~~~ ו~ו~י~

 ~~~ ~~ו~~ ~~''~~~ת'~
 ~~יי~ו

 ו~ו'ת ~~~ ~~~~
 ~ו~ ~''~ ו~~~~

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

~~~~ 
 ~י~~' ~~~~י

 ~~'ת~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ת~~~ת
~~~~~~~ ~~~~ ~ 

~~

~ 

~~ 

 ה~לי~י ~~י~~~י
 ואיל~

 ~וד~ א~~ יום והי~ו
 מ~~~, תאנס

 החתןמ~~ב
 ~ל~

 של ו~רבל שבת מלבו~י עם לבה"כ
 ו~רב בו~ר ב~לי"ט

 (ה)מ~ר~י~ ע~
 מ~ום על ולעמוד

 אב~
~בביה"~

 השלישי ומיום ~חתונה, ~ם ~ד
 א~ ואיל~

 או~רים
בביה"~ת .חנ~

 ~~~ו~ת~י
 מוי~ מאנ~

 וסעודת חתנה, ליל ו~עודת וסבל~ות,
~שענ~~

 ו~י~
 ישונה ולא ~תנות בש~רי כמו ~~ויס

כל~
 ~~ת~~~~י

 וב~ם ~, ב~ם .היה
 לע~ ~

 השבת קבל. בעת ערב
 מצד אחד צדדים, ~~ני ~~קרובים אנ~ים שניי~מ~ו

 שיהיה מי לכל ויתנו ביה~כ, פתח לפני הכלה מ~ד וא~דה~תן
 פירות ~ו להריח ~דס בדי ~יז~שושבין

 ~ג~
 למו~ן

 ל~בוד~
 ויגידו

 ~ת לס". לקרוא ~ו~בין ל~יות מוכן מחר ליו~ ~יהיה לאמרלו

ת ~

 ~שב~ ~~ו~
 ב~~רי.

 בהליכת~ם~
 כל ~.ו~בי~ לבי~"כ,

 שנתנו מי לכלהשושב~ים
~ 

 והעמדר ~ר~~~ המחותנים
 עם ~חתן של פת~ו על ולהש~יםלבר~טש~י~,

 קר~~י החדשי~
 ני מ כל ~כו החתן ולפני ביה"כת פתח עד ~ח.ן עם וללךשל~ס
 מ~ויבים וה~ושבינים ~~ ולשמוח לנגן זמריםכלי

 ליל~
 ~ד ה~תן עם

 ה~ומדים והאנשים אצלת ולעמוד ~בבה"כ ה~תן שלהמקום
 יל~ו ~חתן של המקוםאצל שמ~

 ממ~ו~ותיה~
 ש~ה שיע~דו ~די

 שושב~יו. הנשים יעשו וכה מבה"כ~ ~יאה לאחר עד~שו~ב~ים
 על ל~~כים צדדים מ~ניוה~רובים

 פתח~
 ולהול~ה הכלה של

 ז~רים כל עם שבבה~כ ~כלה מ~ום עללבה"כ
 כנ~~

 הנשים ויעמדו

~~רובי~
 אצל ושושביניו.

 ~כל~
 ולהוליכה מביה"כ י~יא~ לא~ר ~ד

 לבית~,~"כ
 וס~

 כמו היוצר אומרים
 שנדפ~~

 ~ ב.פילות
 ~".הו~א.~~~ת

 מ~יכ~
 והמשוררים החז~ם כל מ~ו~ביס

 וז~יר~ת נעימה ב~ול "ויעזור" וגם הכל", "עללנ~ן

 הח~~~~~~~~~
 ~ם לילך השושב~יס כל מחו~בים עמוד, ע~וד

 אצל הבימה על שמה ולעמוד ~, הבימה עלה~תן
 החתן שיח~ר עדהח.ן

 מבימ~
 הח.ן עם ו~לך

 למקומ~
 ~חז~ם וכל

ת יחיד" "א~ד לנגן מחו~ביםוהמ~וררים ~  

~ת

~ ~ ~ ~  ~ו~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~ 
'~ 

 ~~~~ ~~~~~י ~~י~~ ~ ~~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~י~ת~ ~י~~ ו~ו~י~ ~~ו~~ ~~~י~י~ ~י~י~ ~~י~~תיו~

 ~~י~~ ~~~~י ו~~י~~ ו~ו~ ~ ~~י~~ ~~~ו~ ~,~~י~ ~י~~~~י~ו~י~
 ~~~ו~י~ת י~~~~~ ~~ו~~~ו~י~

 ו~ו~~~
 ו~י~ ~ו~~~ ~~ ו~~~~ ~~~~ו

ת ~י~ ו~ ~~ ~~ ~~~ונו~ ~~~~י ~~~~ ~~~י~י~ ~ ~ ~ ~  

 ,~~ ~י~ ו~יי~
~ו~

 ~ת

 ~י~~ ~~~~~ ו~~ו~~
 מ~ית

~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~ ~~~ ~~י~ו~יו

 ~~~ו~~~~ו~י~
 ~~ ~~י~~ ~י~~ ~י~~

ת ~  

~ ~ ~ ~  

 ~ו
 ~י~

 ~~~~מ~~י~ ~'
 ~ו ~~י~~~~ ~י~~ ~~~ י~י~ ו~~~~~ו~ ~~י~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ו~י~

~~ו~
 ~ו

ת ~~י~י~י ~~י~ ~~~~ ~ ~ ~ ~  
 ~~~ו~~~ ו~~~

 ו~ו~י
~~ו ~ו~~י~~~~~

 ~~~~ו~ו~ ~~י~~ ו~~~ ו~ו~
 ~ו~~י~ת

 ~~~~~ ~~~ ,~~ ~ו~ ו~יי~
ת ~

 ~~~~י~~
ת ~~~ו~ ~~ו~י~ ~' ~~~~ ~~~י~ ~~~~~י ~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~ ,~י~ ~~ ~~~ ~י~י~יו ~~~ת ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ו~ו ~~י 

~~ 
 ~ו~~יו

ת ~

 ~~~~ית'~
 ~~~י~ ~~י~ו ~~~~ו~יו ~ ~~~ ~~י~ו~ ~י~ו~י ~~~ת

 ~י' ~~י~~ ~~~~~י ~~~י~~ ~~~ ~~~י ~~~ ~~~~ ~~וי ~~~י~~~ו~~
 ו~ו~~~~ו~ת

 ~~ו~ ~~ותת~
"~~ 

~~~ 
'~~~ 

 ~'~י ~~י~ ~~~~
ות

 ~ת וי~~י ~~~~י~ ~ייו ~יי~~ ~~~י~

~ ~ ~ ~  
 ~~~~~ ~~ית ~י~ו~יו

~~תת~~

 הוא הישן שהמנה~ ~~~~~~~י
 של~

 מי החזנים לעשו.
בבהתתכ שבר~

 ור~ א~
 בשממתת

 ברייל~~
 ממי לע~ות ה~ירו

 יו.ר ~~ורא יעשה שלא אכןשבירך,~
 ולכלול שברך, מי משל~~

 ~~ לצדקה ס~ס ינדב הראשון שברך וממי לבו, שידבנו ~ה ולנדר~ירצה כמ~
~י

~~~~ 
 שארי וכל וה"ו ס~ן הן ~מצות ~ל יהי' ההוא השב.
 שירצהת ל~י המצות עם לכבד להחתן והרשות להחתן,~צות

 להח~ן שהר~ות והיינו ככ~, יהי' ם"ת ל~ריאת וסדר ~~~~~ת~י
 ואחריו כהן יהיה ורא~ון שירצו, כמה לס''תלקרות

 הקרובים, כל ואח"כ פהת אבתתד הגאון ואחריו הח.ן ואחריוהלוי
 והקרוב הכל~, של לה~רובים ~ודממים הממה החתן מצדוה~רובים

 ואין ~ודם,קרוב
 קרוב הקרוב כי וחבר, דמורינו י~רא מפני לחו~

 דוקא יהיה הלז הסדר וכל רחו~~ קרוב של ו~בר ~מורינו ~ן~ודם
 או שושבן משום לא לסת'. שיקרא ממי א~ן ול~רובים,~ל~שושביסיס

קורב~
 הסדר ישאר אזי ~בודו, ממ~ני רק

 ו~יינו כ~מקדםת ו~ממנה~
 בחור יהיה והאחרון אינ~י לשארי ~ודם וחבר לחבר, ~ודם~מורינו

 חשובפנוי
 ומרוצ~

 ואנשיםת אלקים בעיני ו~קובל
~~י

 יציאת~ם~ ~~~~
 אב''ד ה~און עם החתן ילך מביה'תכ,

 ו~ל ל~''ת, הקרואים וכל ו~רובים השושבינים כלועם פ~
ממי

 שחפ~
 כהליכתו זמרים כלי עם החתן ביקר

 כ~
 לבית חזירתו

 (על) הכלה יושבת ושממההכלה,
 ~עם~

 ושארי ~לות, הבתולות כל
 הטלית יקח פה נתתר אב'תד וה~און השל~ןת על מסובין הב~ולותכל

 הלז הטלית הב.ולות י~~ו ואז י, ~כלה ויזרוקממהתתן
 ואז הטלי~, ותקבל א~ת ~ניה .שב שמה השול~ן ותחתהשול~ןת תח~ לזרו~

 שמה ל~עוד ~ממשתה לבית הכלו. כל ילכו ואחתתכ ה~~תת~מור. ה~ונה מתנה לה ולי~ן הזאת מהעניה ה~לי. לפדות החתןצריך
 וויין שע~קםעודת

~ ת  

 ג"כ~ יבואו החתסים וכל
~~י

~~~~~ 
 אחר ~'

 שענ~
 ~~חותניס ~ה יעשו וויין

 כל לסעוד ו~חוייבים מויל'', "קרוביס סעודההנק~א ~דול~ ס~וד~
 עליו שקיבל מי אף הקרובים, וכלהשושביניס

 ש~
 לאכול

 חו~
 מי ו~ל ולסעודת לבוא ההוא מחויב זאתבכל לביתו'

 שיחפו~
 של ביקרו

 ~רוא הסדר ואין וכלה, חתן ~~וח לסעוד ויבואו ילכוהממחותנים

 ~~~ וי~~י ~~~~י~ ~ייו~ת
 ~ית

 ~~תת~~
 ~~י~ ו~~י~ו ~~~~ ~~י~

~~~תת~

~ 

 ~~~י י~~ו~
~~ ~~~~ ~~ 

 ~~ו~~~~י~ו~ י~וו~ ו~ו~~י~י~ ~~י~~~י ~~~~ ~~~וי
 י~~יתי~ות ~~~~~ ~י~ ו~~~~~ ~~ו~~ ~~~ו~ ~~~י~ ~~~~ יי~ו~ ו~י'ת
 ~~ו~~י~ ~~~ו~ ~~'ת~

 י~יו יי~~ ~ ~~~ו
 ~י~ ~~~~ ~~~

~~י~י~
 ו~ות

,~
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

,~ 

 ~~~~~~ ~ ~ת~ ~'~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~יו~ ~ו~~~~

 ~~~ו~ו
 ~ו י~~~~י~ ו~ו'ת ~~יו~י~ ~~~ ו~ו~~ ~~תת~

~~~ 
 ~~י~י~

 ~~ת

 ~~ ~י ~~~~י~ ~~י~~ ~י~י~ ~~~~~ ו~~ ~~ומו~
 ~ת ~ו ~ת

 ~~ ו~~ו~ ~~ו~ ~~~ ~ו~ י~ ~י~ ~י~~ויו~ת
ת ~~~י ~ ~  

ת ~

 ~~~~יתת~
 ~~ת

 ~ו~~יו ו~יו ~ ~~~ ~י~ו~י~
~~ת ~~ו~ ~~~י~ ~~~ ~~

 ~~י~~ ~י ~~~י~
 ו~ות

 ~~תת~ ~~~~~~~ ~~~י~ ~~י~~ ~י ~~~ו~ת ~~ו~ ~~~~ ~~~ו~
 ~~י~ר ~י

 ~ו ~~~י~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~ו~

 ~~ו~ו~ת ~~~י~~~~~~

י~
 ~~י' ~~~י~ ~~~~~ ~~ו~~ ו~תת~

~~~~~ 
 ו~י~~יו

 ~י~י~~ ~י~~
 ~~ו~~~~~~~

 ~~ו
~~~ ~~~~ 

 ~~ות ו~י~~ ו~~ו~ ~~~ו~~ ~~י~~ ~~ ו~ו~ו

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

 ~~~~ית

י~ת
~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~י ~ו~~ ~~~ ~ ~ ת ת  

 ויי~תת
 ~~~ ~~וי~

 מ~~ ~י~~~ו~
ת ~' ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

ת~~~ת
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~  שמ~ע""י

 ל~לוח לא ו~ם הצע~ל, ~ס העיר
 מ~רתים שארי א~ריה~

 ב~ת רק לםעודה, ~יבואוכדי
 שמ~ ~יקר~

 "כל ~ הר~וב תיך העיר
מי

 שחפ~
 ה~הל, כל יהיה אזי לסעוד"" יבואו הממחותנים וכבוד בי~ר

 שהייהת בלי ה~ין, א~ר הסעו~ה ~ל לבוא ו~מזוממן ממוכן וגדול~טן
~~ת

~ ~ ~  

 בריילפט שממחת שי~~ה ממי
 לעשו~ ממחוי~

 ~פין ~~ן
 שפין ~טן וממןהאל~,

 ~א~~
 ~~תונה ג~ר ~ד ואילך

 ממיני בכל והכלה ה~תן אצללשחוק ~ר~ו~~
 ~~ו~

 לא ממועט, בדבר
 שב~ בבגדי יתלבשו והכלה להחתן הקרובים והנשיס להפםיד,ולא להרוי~

וי'"~
 לםעוד מ~ויבות ~שושבינות הנשיס וגם ה~תונהת ~ממר עד

 ש~ייהת בלי מויל ~רובים הנקרא גדולהב~עודה

~~
 בת עם הנ"'ל ח~וב הבחור של הבריי~פט בשמחת נעשה זה
 פרנקפורטת פה ת~~~, אלול ז" ו" יום היום הנ"לת~ילו

~י

 ו~~~''~ ~~ו''~ וו~~יי~~ ~~~וו ~~''~~~~~~

 ~~ו~~ ~~ ~~~ ווי~~יי~~~~~~
 ~~ו

 אב ט"זווינא
 תם""~

 לפ""~ת

~~~~
 קול קולך בכח הרימי גדול, ב~הל א~רא אישים אליכם ה"
 וברכו הודו אומר קול כלה, וקול ח.ן קול ש~חה, וקול~~ון

 בנן לאדם ו~פארת כבוד יצרה ול~בת בצלמו האדס את שבראלמי
 לחב"ר קהל ~דשו עס א~פו קדושים~של

 למקו'~ ב~וד~
 יתהלכו, קדוש

 ~ישו נחיה, ב~לו ל~ל' ה~שוים לחופה בכניסתו כחו שיפה~~ום
 יארי~ זר~ יראה לב"סיו' ופעולתו א~ו שכרו הנהושמתו,

 ה""ה ימים

 ורא~ים קצינים מנהיגים הקהלהאלופי
 ישרי העדה עיני ואחרי~~

 רא~ון רא~ם ועל א~ןת ונשים, טף אנ~ים הברכה על יעמדו כולסלב,
 עול~, של כב~ונו כבושים דבריס יצאו ממנו ל~עלה איןשבראשון

 לבו ופותח אדם, של דעתו דמי~ב' ור''מ אב"ד הגדול הת~ורה"ה
 כמוה'"ר אולם, ~לכפתחו

~~~~ 
 נר"ות סג"ל

~~~~~
 דרכיו ובין וי~ר רצון ישריס ובין ~מחה לב י~רילאדם
 לי נפל אש~ לגורלי ~ותך וית~כו יש~חו רבנן,~ר~'ים

בנעיתים
 ~חסר~

 תזל מזנא' ליה דאית אדם ~ל ודעתו ונפש לב
 תולדו~יה' תילדות, דאי~א מ~לל אבות האהבה בעבותותה~ור

~בר~
 אשר בימים בא דו'ד ~בן דו"ר זכאי כולו כמותו צאצאיו אבהן

בהם
 ~פ~

 הבחור ה""ה מצלי~, ובידו ה"
 ו~כי~ יני~

 ~~סר~
 כוחיוי

 ר' שמו ביהוסף~דות
 ~ו~~

 מחותני בן ו~נו~יו, ימיו יאריך ~'
 ישראל תפארתהגאון

 ~ממאור~
 מוהר'"ר המפור~ם ה~ולה

 ~ו~
 נר"'ו

~ו~~~~~~
 אמ~ דין כסא על ~ראג בק' היושב

 ומ~ודתו ושלום,
פרוסה

 ~~סר~ באה~
 גמולםת ~ם ישלם

 הגי~~~~ת~
 שיר ~ירה, לו~ר ~עת

 ושב~
 ותפארת וזמרה ו~לל

 ~ח~ר ממיו~סה ב~'"ממ בית לשב.לאדה
~ 

 ~ב~~ ב''ה ~י
 בעיני הדבר וי~ר י~רה, ב~יני היא ~י לי ~ח או~ה לאממר,בזרעי
דו"ד

 ~~~ר~
 כבוד ונ~לה ל~כ~מים וועד בית ו~כינותי העס, כל ב~יני

 אל אחת רעו.ה ואל אחותה אל וא~ה ~חסר~, ב~ר כל וראהה"
 וז~ינים ב~ורים במחול בתולה ת~מח ואזאחת,

 ~חסר~
 אלול

 ווי~את עיר פההםמוך,

~''~
 ה" ברוך בואו מ~ובדים, התכבדו לתורה כבוד ~נו

 פות~ין לדו'ד בתהילה לפתוח נאה ו~ם ~הו~ים ריעיסעם ~ח~ר~
 ובכבוד ובנול'ד רבו,~~בוד

 ~חסר~
 למ~ומי טפל וא~י המ~וה, כבוד

 ל~ניו" וכן לעשות, לידי יבא ממ.י ו~צפה יו~בלהיות
 ~חסר~

 עקב
 דרכיו בכל ללכת ה" א~ לאהבה בהם דש ~אדם ~"להמ~וה

 ~חסר, חסד ל~מולבו ולדב~~
 ~~יבה~

 חטיבהת מול
 וו~~~~יי' ~~~וו~~'

ת ~

~ ~ ~

 ~~~וו
 ~ ~~~י~~ ~~

 וו~~~~יי~~~~ ~~~ו~ ~ו~~'"~ ~~~ו~~~~~~ו~

~~~~~
 בשב~ בשני ~""~, עדים בפנינו ~היתה עדות

 י~ים ארבעה
לחדש

 ~ב~
 ותשע וששים מאות ו~רבע אלפים ~משת שנ.

 לפנינו שבא איך ווין~ עיר כאן ממונין שאנו ל~נין עולםלבריאת
 שממ~ון מו~ר'"ר הממ~ורסם הגדול הגאוןהרב

 בהאלו~
 ה~צין וי~יש

מוהר'"ר
 יוס~

 ו~נו נאמנים, עדים עלי הוו ~ לנא ואמר יצ""ו, יוזל
 של ל~ון בכל וכתבו מ~~שיו, סודר א~ב גמור ב~ניןמממני

 כח,ויפוי זכו~
 וא~

 הא~ה כלתי ליד ח~ממו
בת לא~ סמרת ה~בירה הי~ר~

 האלו~
 אופנהיים סמ~נדלן ~ר"ר המ~ורסס הנדיב הקצין ומרומם

 בת"כ וביד בידה להיו.י~"'ו
 לעדו~

 שרציתי מח~. ~ ולראיה ולזכות
 באונם ~לא הטוב נ~שיברצון

 ובנ~ש שלם בלב אם ~י כלל' והכר~
 בפניכם היום ~מודה והנני ו~יושבתת שלימה ובד~תחפיצה

 ב~ודא~ ור~וי חשוב ב""דב~ני כמוד~
 דלא וקיי~א, ~רירא ~מורה

 למיה~ר ודלא בהשטאהודלא בה~ב~~
 ~מרת ל~לתי חייב ~אני הואג~ור א~~ איך ול~נם, דנן יומא מן בי~

 אלפיס מאה ~ך ~נ""ל לא~
 והריטלי'"ר~ רייכ"~

 הס~
 ועל ~לי הנ''ל

 וב''~ י""~
 לשלם גממור חוב

 זה, בשטר לפנינו ~מבוארים ה.נאים ~""פ ~נ"ל לאה מרתלכלתי ולפרו~

 ~זאת לעת לי הנולד אותו הן הזכרים בניי שי~דלו לאחרדהיינו~
 שיגיעו אחרי ולהבא מכאן היול~ים או~ן ו~ן שיחי"' ליב בניהוא
 ~ניצה ~טר ממהם אז ואשתדל ממצוה,לבר

 ~נהו~
 שאם באופן בחנ~,

 זר~ בלי וואלף ש~עון הר'תר הקצין הנ~לה בסי תת"ויעדור
 קייממא,

 בחנם, כשרה בחליצה הנ"ל לאה מרת כלתי את לפטור~מחויבים
שלא

 הנ""~ לא~ ~ר~ ~ל~י מן לי~~
 פריטה אף

 אח~
 או

 ~ו~
 פרו~~,

 פרוטה אפי' לה לנכו.ושלא
 מכתובת~ אח~

 (או) שלהת ת.וס~.א או

~אך~
 וואלף שמעון הר"ר א~יהם ~ודם הנ"ל הז~רים ~"ו יעודר אם

 שמעון הר"ר לבני יהיה אם אוהס"ל'
 וואל~

 קיימא, זרע ~~נה הנ'"ל
 פטור אניאזי

 וממםול~
 הממ~ות ויהי" הנ"ל חיב ממן ל~מרי ומנוקה

 ~תנ~ וי"~ כחי באי ובידי בידיהנ"ל
 לא לעולם ל.ובעם ~לא ~מורה

 מעי~רו~~ לידי הנ"ל ~מעות נ~סרו כן ע"ממ כי ב''~, ולאהיא

~~~
 הזה השטר יעמוד אזי ~ס"ל, התנאים ית~ייממו לא אם

 ליד או הנ''ל לאהמר. לכלתי לשלם וב''כ י""ח או אני ומ~ויב וב~בורתו,בתוקפו
 ב""~

 ~ום ואין אחרונהת פרוטה עד הנ''ל ~ך
 ~~ילו נאממן ב~ולםאדם

 בשבוע~
 דבר שום לט~ון ~ממורה

 מרת כלתי וא~רבה זה, חוב ~טרכח ~~ו~~~
 נאמנים יהיו וב''כ ~נ'"ל לא~

 כל ו~ל זה, ~יב שטר ~ניני ~ל ~ל ~~ם~רם ~בל~ אי ~בו~ה גל~ול או ~בועה בלי הקל בדבורם ב""כ וסגדננ~י
 והזי~י~ ~~וצאו~

~~י~ו
 ~~~ ~~ ו~י~~ ~י~ ~תת~ ~~~~ת'~

 ~~~י~~ת
ת ~

 ~~~ ~~ ~~~~~ י~ ~~ ~ ~''~~ מ~י~~ ~~~~ ~~~~ ~יי~
 ~~י~ו

 ~~י~~ת ~~~ ~י~~ ו~'ת~ ~~ו~~~
 ~~~ו ~~ ~~~~~ י~ו~ ~~ ~~יי ~~

~~~~~~~~~ 
 ~~~ו

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

ת~~~ת
 ובתתכ ~נת'ל לאה מרת ל~לתי~יגיעו ~ ~~ ~ ~ ~~מ~ ~~~~~~~

 ממח~~
 אוכן בכל ~פרעון ~~וב

גו~
 חז''לת ת~נת לפי כמפורש נאממנות תוקף בכל הנ'תל ה~וב

~~~
 הנ''ל לאה מרת כלתי ידי מתחת ~יים יוצא זה שהש~ר זמן
 בשבועה אפילו נאמן בעולם אדם שום אין ב'"כ, ידי מתחתאו
 כל תחות לי דאית וקנינין נכסין וכל התנאי~, נתקיים לומרחמורה
 ודלית אחריות להון דאי~ נכסין למקני, אני ודעתיד דקנאישמיא
 וערבאין אחראין יהון כולהון מקר~עי, א~ב ממ~ל~לין אחריותלהון
 גלימא מן וא~ילו הנ''ל, והזיקות הוצאות עס הנ"ל ~וב מנהוןלגבו~
 י~~ול לא זה ו~טר ול~לם~ דנן יומא מן ובמות בחיי~ כתפאידעל
 או ~ש~וש או ~~ול בשום לא שעבודו יופ~ע ולא כחו יוגרעולא
 בעולם, ורי~ותא ~ריעותא או גרד או מחק אונדנוד

 ר~
 יהא הכל

 ונדרשנדון
 ולעולם ותמיד וב"כ, הנת"ל לאה מרת כלתי כ~ ויפוי לזכו~

 על הנ""ל השטר עניני כל על וב"'כ הנ''ל לאה ~מרת ~לתי ידיתהא
 הת~תונה~ על המערעריס וידיהעליונה,

~~
 הנני ~ הנ"ל שמ~ון מוהר'"ר ה~~ורסם הגדול הגאון לנו אמר
 יהא ~ם כתחזת"ל' בכא''ה שבעולם המוד~ות כל בפניכםמב~ל

 הלכותיהן, לכל אשי ורב דרבינא דינא בבי נעשה כאלו זה שטרתוקף
 ממ~~ הלכו~יהן לכל ראובן ובני גד בני כתנאי הותנו דלעילוהתנאים
 ליתר שבעולס~ ותנאי שיור שום נשאר לא הנ''לוזולת

 חוז~
 ועוז

 ואחריות חומר הנ''ל, שמשון מוהר''ר המפורסם ה~און עליו~יבל
 ~וב~טר

 ז~
 הכשרים והודאות חובות ש~רי כל ואחריות כחומר

 ~מור בחרם ~ז''ל, כתקנת המועיל אופן בכל בי~ראלהעושין

ובשבוע~
 בכל הנ"ל סודר אגב ~ממור ובקסין ובפו' ובת"תכ דאורייתא

 דשטרית כ~וכסי ודלא כאסמכתא דלא חז''ל, כתי~ון המועילאופן
 ומרומם בהאלוף שמשון מוהר''ר המפורסם הגדול הגאון מןוקנינו
 ה~בירה הי~רה לכלתו הנ'"ל, יצ''ו יוזל יוסף מוהר''ר הק~יןהי~יש
 מוהר""ר המפורסם הנדיב הקצין ומרומם האלוף בת לאהמרת

 ~יל ומ~ורש דכתוב ממה ~כל הנ''ל, אופנהייםמ~נדלין
 בעניני בפר~

 ו~יםת שריר וה~ל ביה, למקניא דכשר במנא מפורשנאמנות
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~~~י~ת ~~~
 ~~~יו ~תתי ~ו ~י~ ~~ י~~~ו ~~י~ ~~~ ~ו~

 ~~י~ ~~~ ~~~ו~י~

~~~
 לקרובים ומ~ורסם ידוע

 אבר~ס, אחד נער כי ולרחוקי~
 פולין ממדינת חייס במהר''ר ~ברהסהוא

 ~ק''~
 היה שעפיס,

משוט
 באר~

 רוח בו נכנס אשר ר~ופיס שנים ששה זה בה, ומתהלך
 רו~ ~תזזית

 רבים ב~ינוים אותו ומענה בקרבו מקרקש היה עועים
 השליכהו ~תאום פתע פ~~יםת ושלש שנים ביומו יוס ~שיםויסוריס
 ואלפים למאות ו~רלים ישראל כל לעיני ובשוו~יס ברחובותאר~ה
 כי מוסר שבט לראות פעם בכל וסבבוהו ~קיפוהו אשרנפשות
 לבו ורגלים, ידים בפישוט בש~בו ל~~ום, שלו~יםהרבה

 מנעוריו ש~שה ח~אים ועל ח~א על מתודה היה למעלה,ופניו למט~
והכל

 בהתעוררו~
 גדול אבן לו הכין נ~יל~ו וקודס נעיםת ו~ול

 ידיו בשני ח~ף אבן אותו לטרות, תשעיס או שמונים ערךמש~לו
 מגעת, שידו עד ל~~לה אותו והגבי' האבן, קצות משני הווידויבשעת
 פעם ע~מו, בפני חטא ~ל על כוחו, אמצי בכל לבו ~ל אותווהכה
 עד נשמע הכאה מאותו הברה ש~ול פעם,אחר

 למרחו~
 כפ~יש

יפוצ~
 סלע~

~~~
 שר~ו המראה, על משתו~מים היו הקולות א~ רואים העס
 לראשונים זכרון אין אשר כזה רב המעשה על רא~סויניעו

 הלא לאחרונים, איןוגם
 למשמ~

 הווידוים כל נפ~ו, דאבה אזן

 עצמו על ממתודהשהי~
 נעים קול בהרמת א''ב סדר לפי לפרו~רו~

 השיב רבים וסמוכים, רצופים היו ואלו ובהכאות, רבבהתעוררות
 היו אלו מעשים ומ~~ובו בצערו ראו אשרמעון

 מצע~
 בכל עמו

 או שנים ויוםיוס
 של~

 זה ~וביסת וימים בשב~ות וביותר פעמיס,
 אברם אשר שניםששה

 הלו~
 ונד נע ונ~וע

 באר~
 בכל לו לא

 שבועות איז~ וזה למכתות ותרופה ~זור נמצא ולא ועיר, עירומדינה מדינ~
 בישראל, ואם עיר שפורג, ני~ל ה~דושה קהלתינו הנה באהעברו
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~ ~ ~ ~

ת~~~ת
~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~~  כאשר והנה סופריסת מלאה ~כמים מלאה לאלהים, גדולהעיר

 ונראה ונוראים גדולים ~עשים ו~כאובו נפשו בצרות ראינו כן~מענו
 הגדול ואבן ל~ע~, ממטה למטה ממעלה גופו בכל הולך רוחבחוש
 במהירות מע~מו והולך ו~~גלגל מזדעז~ה היה לבו על לו שהיההזה
 בש.י חטפו כך בתוך הפסק, בלי ו~זרה בהולכה הגוף אורךלכל
 האבן את והכה וחזר מ~ודה והיה כבראשונה, למעלה והגביהוידיו

 עתהת עד ושנותיו ימיו מבלה היה כן כחו, בכל לבועל

~~~
 ~ופלג הגדול ה~און ורבינו מורינו של ש~ו יזכר הטוב

 ~דינת בכל פרושה וממצודתו דקהלתינו, ואב"ד ר''מומופלא,
 מהור"ר שמו כבוד בכלל,מעהרין

 ~ו~~~~~~ ~~~
 את כשמ~ו נר"ו,

 נשמע לא אשר אלו המעשים כל רואו ואחרי שם הוא בא~רהנער
 למכתו ותרופה עזר לו והיה יתן מי ~ ואמר מרעיד עמד נראהולא

 זכאי ע"י זכות~יתגלגל
 ו~פ~

 ניסא מתרחש והיה י~לי~ת בידו ה'
 ~הור''ר וה~לם החכם אלהי~ה~~ובל

 י"~ ~~~~~~ ~~
 אשר

 ~נים איזה זה ביתו ובני אשתו עס הקדושה קהל~נו פה~תגורר
 אחר העברו~זמן

 ק"~ שרפ~
 הפעם או.ו היה הוא פראגת

 שנת וסוף סגולה, י~ידי לאיזה חיים אלקים דברי ל~סורברודא ב~"~
 לדבר ~~~מו לה~דים ל~הלתנו הנ''ל ~שה ~מהור''ר ~זר ל~''קתנ"ו
 ויקהל הנ~רא שלו תמים החבור הדפוס לבית דרכו לפלסממצוה,
 סמך כאשר הנ"ל, דוד מהור''ר מ~ו הגדול הגאון ה''ה בהסכמתמשה
 הדפםת על שלו בהםכממה עליוידו

 ~םפר~
 ה''~ כי הס''ל, שלו

 ~מהור"ר
 היה הנ"למשה

 ממש~~
 פה היו.ו הז~ן משך כל ידיו ~ל ממים ויצק

 יצ~ו, הרב הגאון ה''ה ממן והורמנא רשו. ליטול הראוי ומן~הל.נו,
 שלו החיבור הדפםת הפועל אל מכח להוציא לחיים, דרכולפלס
 בלשון משה, ~ה ~ יצ''ו הרב הגאון לו אמר אז בעדו~ יגמורוה'
 פםי~, בליחבה,

~ 
 אתה מסוגל הלא נרדם, כי לך

 ובדו~
 ומנוםה

 ואולי פן אלו, ~סקיםומפורסם
 חפ~

 זכות וי~גלגל יצלי~, בידו ה'
 מגיל~ ערכתי וכבר כמוךת זכאי~''י

 קודש כ.בי בין הנמצא ספר
 אלו, ל~ס~ים השייכים וס~ולות מהשבעות חבילות, ~בילותשלי,

 ידך על שאולי לאיש, והיית וחזקת ~וד~, כתבי אותן לךאמ~ור
 ברביםת ש~ויתקדש

~~~~~~
 מורינו קדוש פה מן אלה דבריס הנ"ל משה מהור''ר
 שפ~ים ונח~דיס נעימים דברים יצ''ו, הרב הגאוןורבינו

 אשקוט לא ~, םדיא אבי רישא ממזגי לא משה ~הור"ר אממר אזישק,
 יהבי, אשליך ה' ועל למכתו, ו.רופה עזר אמצא אשר עד אנוח'ולא
 ואר~~ שמיס עושה ה' מעםועזרי

 ומ~~
 ועו~ר מםיני תורה ~בל

 לצאת אלו ~ודש וכתבי הספרים לו ומםר יצ"ו, הנ"ל הגאוןהרים
 ולהיות ונפלאות בגדולו.לקרא.ו

 הרו~ רוד~
 האלת בעזרת ~רמה עד

~~~~
 ורבינו ממורינו אדונינו היה בינו

 לפל~ ממוכר~
 לעיר דרכו

 ב''ד רבא דינא בי' האלופים על גזירתו ב.וקף וגזרווינא,
 הרבני ה~ורני האלוף ~ שבב"ד ~מו~לאיס ובפר~ות ד~הלתנותהגדול
ממ~ור"ר

 היר~
 מהור''ר וה''ה םג''ל דיין

 פר~
 ~ממו א~ו שילכו דיין,

 להוציא הנ''ל, ~~ה מהור"ר לה"ה ול~עד לעזר להיות ה~ורה'ב~ובי

מכ~
 הזה~ ה~דול השם הקידוש הפועל אל

 ותיכ~
 מ~ה מהיר''ר עשה

 רבנים וכמה כמה בצירוף ה~דול ב"ד מן ~דישא וכנישתאצירוף
 ה'י דבר על וחרדיס יראים חםידים ושארי מעשה ואנשימופל~ים

וע~
 ה' קנאת לקנא הלז, הטהור ושלחן קדוש וועד אצל בה~כ~ה

~ת

~ ~ ~  ~ ~ ~ ת ~~י~~  ~ ~ ~ ~  ~~ ~~~י ~~י~ ~י~י ~ ו~~~''י 
ת ~ ~ ~  

 כ~ס~ וא~צי יכל.ס בכל ל~ראתו לצאת ברבים, ש~ו ל~דשצבאות,
 התראה לו לעשות בשלום, ופת~ו מלונו, לבית אליו הלכוובצירוף
 מורינו אדונינו בראשם הנ"ל, קדוש וועד וצירוף הגדול ב"דבשם
 כבוד נרו המדינה ורב ד~לתנו ואב"ד ור''מ הגדול הגאוןורבינו
 ממן שתצא בך מתרה אני ~ דודמהור''ר

 הגו~
 בלי הלז אברהם הנ~ר

נז~
 ל~י באם פה, איננו א~ר והעם פה ישנו ~שר העם צער ובלי

 ממה אד~ אני לדב~י, תשממעולא
 ל~ אע~~

 לצאת
 והאריכו ידי, לאל יש א~ר ככל וקללות, בארורים ונידויסושמתות ב~רמו~ לקראת~

 בתפלות אותך ~ת~ן אני אזי לדבר ציית אתה ובאסלמעניתם,
 ואני עבורך, תורה בלי~וד שיעוריס וכ~מה כמה מת~ן ואניוצד~ות,
 עבור~, ~ענית ויום יום מדי תמימה שנה עלי~קבל

 חו~
 מי~ים

 לך ~יהיה ~בורך, ~דיש אומר ואני ת~נה, אומרים~אין
 מנוח~

 ~ן
 א~ריךת הרודפים והמקטרגיםהמ~בלים

~~~~
 פ~ וה~יב~ ב~יניו, כמצחק הכל~

 אויתיה, כי א~ב
 הרב, הגאון ב~ם התראה לי עושה אתה איך והתול,ב~~וק וצע~

 הרב הו~, אמת י''~, ~~ה מהור''ר לו והשיב ווינא, בעיר הואהלא
 הואה~און

 בק''~
 מכאן נםי~תו קודם אבל ווינא,

 ~ו~
 ~לי וגזר

 לק~אתך ~א~א נזיר.ו~חו~ף
 וכל בכםת מ~~ק אני הרוח והשיב ידית לאל יש כאשר ש~וכהובחימה נ~וי~ ובזרו~ ונפלאו~ ב~דולו~

 היועסקיו
 בש~ו~

 בכל השגיח ולא במרדו וע~ד קול, והרמת והתול
 הוסיף אדרבה ש~ן,התראות

 רשע~
 ~ו.ו לענות רש~תו, ~ל

 הדברים בתוך וכהנהת כ~נה קשים ועינויס רבים, ביסוריםבכפליס
 ז~ כי בא, אני אנה ~ ויללה ~ר בקולצעק

 ממשה
 האי~

 נס~י אשר
 לי אין פה גס מפניו, ירא.י בא~ר ~~ר, מדינו. כל מפניווברחתי

 לית יבא יגורתי אשר הלום, הביאו ו~י מ~נו,~סוחה

~~~~
 ~שה מהור'"ר ~~ה אשר ~תראות שלשה ~חר

 ~רו~
 לעימי

 ~' יום רא~ונה, לה~ב~ה המוגבל יוס נעשה י~ראל,כל

לחדש
 שב~

 שופרות~ ובשבעה תורות' םפרי בשבעה לפ''~, תנ''ו
ובאממת

 לצאת להשב~, כלל ה~כימו לא ס~ולה מיחידי רבי~
 י~בי, הוי פחדא וב~הוא כז~' גדול בכחל~ראתו

 שהקידו~
 ~~ם

 ה~ם חילול לכלל ח"ו יבאלא
 נג~

 ~ל מכח יוציא לא באם הערלי~,
 לפו~ל ~כח שיו~יא ואילי והליאי הע~קת ו~ממר לתכליתהפועל
 לא שהרוח אלו,בפעולות

 יענ~
 כל כדרכו קודש, השבת ביום אותו

 מנוחה לו י~ אידיהן ביממיהימים,
 ובשב~

 או.י ומענה מי~ר קודש
 והאלוף אפרת ~ם צר לחם אם כי לאכל' לו ~מניח ואין ~~יםב~ינוים
 ב~זר~ ~ל~~תי לגמור בטח~י ~ליון בחםד ~שיב ממשהמהור''ר

 ה~ל,
 ~ה~ עליויעבור

~~~~~~
 לבית ~לז להנער הוליכו הנ''ל המוגבל יום

 הכנס~
 החדשה

 היו אשר נפשות, לאלפים עם ברוב שפארנ, ני~ל ~''ק~ה
 הנ~ר משפט הדבר יפול האיך ולראות לראות צפופיםעו~דים
 בה~כ~ה ו~לה אהבה' ~ל ~אינם בעבותות א~רוהו ו~םוממ~שהות
 לו ויע~ה ויחזור ידבר, מ~ההנ''ל,

 התרא~
 ~דישא כנישתא בשם

 ואההנ''ל,
 ישמ~

 ע.ים ול~בוע ~בורו, להת~לל רו~ים הממה ל~ולם,
 יהא ואולי פן עבורו, גדול תי~ון לעשות קדישת אחריו ולוממרלתור~,

 כמקדם, פנים והעיז ראשונים על הוסיף ואזי ותרופהת ועזר תיקוןלו
 ממ~ומי, אותי יזיזון לא שבעולם הרוחות כל באממרו, במרדו,לעמוד
 כי לתקן, יוכל שלא מעוות נאממר עלי אותי, ~~ן שאמרתםומה
 גדול הגדול, הווידוי אבל הק~ן' הווידוי הוא שזכר.י, החטאיםכל
 אל פה עמו ודברו ו~שובות, בשאלות ~מו וטרא וש~ל ~נשואתעוני



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

ת~~~ת
 אביו שם ועל ~מו על אותו שאלו רעהות אל איש כמ~בר ממשפה, ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~

 עיר מן עירו, שם הגיד רק מאומה, להגיד ר~ה ולא ~ירו, שםועל
 היהת מדי~ה וראש פולין, במ~יסות(סאר~ל)

 בכל השגיח ולא פניו, מעיז כך שכל הכל, כנישתא בי~~~~~ו
 מהור''ר התחיל אזהתראות,

 מש~
 אותו להשביע הנ''ל

 פ~עים, של שיר לומר ~ולם הרימו כ~חד וכולם ~דושים,בשמות
 גדולים ה~ודש, ~הל וכל זה, לעסק השייכים למשה, תפלהושארי
 בוקעים היו ~פק בלי כחם, בכל אחת בפעם אמן אחריו ענווק~ניםת
 התחיל אז אחת~ בפעם שופרות בשבעה תוקעים והיו הרקיעתשערי
הרוח

 לצעו~
 בלי ~ניח ו~ינוחי יליל ילולי וצורח, מר בקול

 חזר כך ב~וך שעה, רביעכמו הפס~
 וצע~

 וחזק ~דול בקול
 בחימ~

 ~ שפוכה
 לבלי פיו ופ~ר ~וצה, אצא לא אעמדה, משמרתיעל

 חו~
 דברי

 ומהורת"ר ו~ידופיןת וחרפין חדודין דברי ואחד אחד כל על~נטורים
 תפילות ושאר פ~עים של שיר ושלשו שנו הנ"ל, כנישתא בצירוףמשה

 ועניית קול בהרמת כזה, הפסק בלי כאחד כולם זה, לעסקהשייכיס
אמן,

 מ~יבו~
 חזר והרוח הנ"לת ~דול

 וצע~
 כזה מר בקול ומילל

 בעיניו, ומשחק כמ~חק היה והכלכבראשונה,
 ו~ו~

 חו~הת אצאלא ~ נשמע הכל דבר

~~
 יום ~שו אחת"כ ר~ו~יסת שעות שלש כמו ~צממו מממשיך היה

המוגבל
 לה~בע~

 ~נת"ו שבט לחודש כ''ו ב" יום שנית,

 עד יזיזו ולא סת"שת קתתק ~ה הישנה הכנ~ת לבית ~נ~ר אתויוליכו ל~תת~
 הרוח היה השב~ה אחר ~נ"ל ביוס ה~ס~~ וגמרתכלית

 ותש נכנ~
 והיה נפשו באוות ואכל ~ידוש הנ~ר עשה שלאחריו קודש ושבתכחות
 שהי~ ומכ"ש במזומן, המזון ברכתסמברך

 ולא השבת, ביוס מנוחה לו
 שנים ששה משך ומ~דם כמאז השבת באותו אותו ומיצר מ~נההיה

 ביום דו~א ~כוון היה שלו, ויסורים עינוים הרוב אשררצופים,
 קוד~תהשבת

 מהור"ר חזר למלאכה, ראשון ביום~~~~~תו
 מש~

 ו~שה הנ''ל,
 על הלז הנער והושיב ה~דשהת ה~נ~ת בביתאםיפה

 בשם התראה לו ועשה וחזר ה~ודש, ארון מולהאלמימר
 צירו~

 עדה
 מן שי~א הלז,ה~דושה

 ה~ו~
 ה~, ~נער וצער נזק בלי אברם הנ~ר

 וממהורת"ר פהת איננו ואשר ~ה ישנו אשר ישראל בר לשוםולא
 י"חת בתפלת עבורו להתפלל שרוצה התפלה נוסח לפניו קראהנת"ל מש~

ורצ~
 ביומות יום ממדי תמיממה שנה ממשך עבורו ת~נית לקבל

 ~ו~
 מימים

 קדיש לומר רוצה הנת"ל ממשה מהור'תר וה"תה .חנון, בהן אוממריםשאין
 התפלה ונוסח קדיש אחריו ולומר עבורו לתורה עתים ול~בועעבורו

 ~ כךיהיה
 אתה, ורחוס חנון מלך אל הסליחות, אדון הרחמים אב~~~"~,

 ובתחנון בתפלה באנו הנה בריותיו, עם ~~דועושה
 הרוח זה עם הדין משורת לפנים ותעשה טוב, שפע ~תשפיעלפניך,
אשר

 נתדב~
 ~קש~ש והוא ייטא, מן הנולד אברהס להנער ובא

 ~לא ~לין, או ~ממורין בעונשין ~מעונשל~יו. דין עדיין עליו שיש אף דינו, מ~ליו ה~ל הר~מים, אב נאבתוכות
 ל~

 עליו לתת ~~~די ~ת
 כסא לפני .פלתנו נא וי~לה נד~~ ~ל ממנו ידח לבל ~סם של~~ד

 עשה אשר הן וטובות הז~יו. כל טוב בזכרון לזכור~בודךת
 הרו~

 הזה
 אבו~יו, זכות אוב~~ממו

 ולצר~
 ~~טורת לפניך ממ~ובלת ש~יא .פלתינו

ה~ממים
 וכרי~

 לו יוזכר ולא ו~נינ~, חסד עליו להשפיע ניחוח,
 ושעווה שחטא ופשעים לעוונות נא ושא ופשעיו,ח~איו

 הן ושפש~
 בעצמו התפלל כאלו ל~ניך תפלתנו ותעלה אחרים, ע''י והן ~צ~ו~"'י

 מכל לה~ילו ותשועה הצלה לו ויהי~עליו,
 המחבלי~

 והמ~חיתים
 לו ויהיה עליות יושתו אשר העונשים כפי לדונו עליווהמ~טרגין

 עוד אליו ישוב לא אם ובתנאי, באופן ~מורהת מסוחה מסוחה,מ~ום
ולא

 יזי~
 רחמיך ברוב אזי נקבה, או זכר הן ישראל בר מן אדם לשום

ו~מלת~
 תקנהת לו ויהיה ומנו~ה שאנן לו ליתן עליו נא וחוס נא חמול

וא.ה
 ויהיו תפלו.ינו תשמע ברחמים ישראל עמך תפלת השומ~
 אמןת וגואלינו צורינו ה" לפניך, פינו אמרילר~ון

ו~~~
 ותיכף דברת, ויפה דברת כן ~ והשיב גדולה, ב~~~ה הרוח
 תעשהומיד

 התחל~
 וכן קדישת ותאמר ~בורי, תהלים לומר

 צ~ק בתהלים מזמורים ששה לערך אמר וכאשר משה, מהורת"רעשה

הרו~
 קדיש, ג"כ ותאמר עבורי למוד ותיכף קדיש, ומיד תיכף אסמור

 הרחבת לי תן הרוח, אמר כך אחר הנ"לת ~שה מהור"ר עשהוכן
 ראה בא, אני אנה בעולס, מנוחה מקום איזה שא~צא עדהזממן
 על ומצפים המחכיס חבלה, מלאכי ורבבות אלפיס כמהראיתי
 זו, נאה מדירה אצא ואיך קשיס, בדיניס וידונו הלז הגוף מןיציאתי
 אברם אברם תירא אל משה, מו""ה והשיב אברחת מפניהםואנה
 רי~ם, חוזרת שאינה רבים בתפלת עבורך מתפללים אנו לך, מ~ןאנכי

למ~~
 ותרופה, עזר לך

 ר~
 מכווניםת אנו ולטובתך מהנאתך, לך לך

 אני הזה, האות יהיה מ~ר אזי במרדך, ות~מוד ל~ילי ת~~ע לאואם
 איתת~ ~לי~ב~

 ואנו נראה, ולא נשממע לא אשר גדולותת ב~שבעות
 אותך להו~יא ותחתונים, עליו~יס שלך, ~מונים ועל ~ליךמרעישים

 וידבכח
 שאני על תקנה, שום יהא לא ושוב הלז, הנער מגוף חז~~

 לך הי~וצה העצה זאת לכן ה~דושיםת השמות כל עבורךממטריח
 השס החילול על תכופר וחטאתך ~ונך סר ובזה ברבים שמו~תקדש

 בחייךתשעשית

~~~~ת~
 נ"שת ק"ק פה הישנה לב"ה הנ~ר הוליכו השני ביום

 איזה וגם וערליסת יהודים ורב, עצום עס שםהתאספו
 הישנה, הכנסת בית תוך עמהם הנער הוליכו הנת'ל וכנישתאמושליםת

 בב"ה מעמד באותו היו ~לה ומנהיגי וראשים וקצינים אלו~יסגם
 מהור""ר וחזר הקודשת הארון מול בעבותות הסער ואסרושמה,

 ה.ראה לו ועשההנ""ל מש~
 במקו~

 בלי הנ~ר מגוףשיצא כלום' אחריה שאין א~רונה ~תראה
 נז~

 והבטיח שברגלות ~טנה אצבע דרך רק ו~ער
 ועדיין קדיש~ אחריו ולומר עבורו וללמוד ~תפלל ומ~דם כמאזאותו
 ~מורות בהשבעו. אותו והשביע וחזר כבראשונהת במרדועממד

ובת~יעו~
 ~מתות חר~ות, גדולות, ובתפלות אחת, בפעם שופרות ז'

 הפסק, בלי פעס אחר פעם שלו, ממונים ואת אותו וארורים,ונידוים
 ~ולבהרמת

 מקיבו~
 כחם, בכל אמן בעניית ומ~ו~, מבית כזה, ~דול

 הכנסתת שבבית נרות ובכיבוי אחת, בפעס כולם,מפי

~~
 התחיל

 הרו~
 ~ולי כל מ~ל נשמע וקולו וצורח, מר בקול ל~עוק

 בתו~~ולו~
 אצא אני ושתוק, ממני הרף ~ משה אל ויקרא כך,

 וה"ה החדשה, הכנסת בבית עבורי קדיש תאמר אתה ובתנאיבאופן
 ~דישית ודוקא הישנה, בב~ה עבורי קדיש יא~ר דיין הירש~הור''ר

 אחר עד פנים כל על וה~מ~טר~יםת הממ~בלים כל הממכריתים .הלי~של
 דו~א, יום ~לשים בב"ה אבלים מ~ום ~ל ישב משה ומהור''רשלשים,
 ~דיש ויאמר אבילות, ינה~ אברהם והנער עבורי, ראש וחפויאבל
 אשר עתנו בני כל אמר, משה ומהור'תר .מי~מ~ת שנה מ~ך~בורי
 יתנו הכנ~ת בביתממאתנו

 צד~
 הממ~י~ת ואחד ה~ר~ה א~ד ע~ורך

 עלמין הבית ימדוד אלא כלום, לי מו~יל אינו ~דקה ~ הרוחוהשיב
 שפתיכם שמו~א באם ואזי ~פלה, לנרות ~''ה הנרות ויתנו~בורי,



~~  ~  

~  

~~~~ת
~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~~

 הנער, מ~וף לצאת שאלתיכם אמלא אזיתשמורו,
 ר~

 י"ב זמן לי יתנו
 ימיםת י"ב אמר כך ובתוךחדשיס,

~"~~~~~
 על ~שיבו הנ"ל קדישא כנישתא ב~ירוף הנ"ל משה

 נ~ון לבו יהא אותו, שהבטי~ו זוהבטחה
 וב~ו~

 באופן
 יזיזו לא כי כלל, ז~ן הר~בת ובלי היזק בלי הנער מגוף תיכףשיצא
 שיהא עדמ~ם

 מוכר~
 שלא ומה לצאת,

 יעש~
 באונםת יעשה ברצון

 השיב, משה ומהור"ר רצונכס~ א~לא שעות י"ב תוך ~ הרוחוהשיב
 שעה, אפילו זמן הר~בת לך נותן אניאין

 ותיכ~
 בדעתו היה ומיד

להשבי~
 הרוח וצ~ק כמקד~ת ה~דושים ~שמות שלו ממוניס ואת אותו

 רח~נים, בני רחמנים אתם ~ ותחנו~יס ב~שה בלשון וצורח, מרב~ול
 אצא איך עלי, ממרחמים לא אתס לממה הנער, על ~רחמיםאתם
 שבעולס באפשרות לי אפ~ר לא כזה, ו~דוש ט~ור ומגוף נאהממדירה
 שעות י''ב קודםשאצא

 מכמ~
 מכס, בקשתי לכן ~מי, ~כמום טע~ים

 באופן ואמונתי ~בורי שאקייס תראו ואתם שעות, י"ב זמן ליתן
 ל~וף יום ג' לא~ר אחזור לאו באס הבטח~ך, ג"כ שתקייסובתנאי
 ~בועה לנו עשה ~ סג"ל דיין הירש מהור"ר לו ואמר אברםתהנ~ר
 שעות, י''ב אחר ל~את רוצה שאתה עליוןבאל

 צע~
 לו, אוי אוי הרוח

 אזי הדיבור, זה לומר רשאי אני אם הדיבור, זה לומר רשאיאינני
 זאת אבל ה~חבלים, ביד שוב אהי' אני (אין) וז~ן פעםבאותו
 אניאעשה,

 את~
 שאקיים ותראו שעות, י"ב אחר שא~א כפי לכם

 יודעים אנו והאיך הנ''ל, הירש ~הור"ר והשיב ואמונתי~דיבורי
 לכם זה ~רוח, ואמר בסו, אתה מ~טה ~מא ~נער, ~גוף יו~א~אתה
 בז~וכית חור לי עושה ואני שברגלו ~טנה אצב~ דרך אצא אני~ימן
 ~ור''ר לו ושאל לדרכית א~א ושס שבחלוןאחת

 מש~
 אני ש~ו, על

 עבורך" להתפללצריך
 וצ~~

 ~וא שממואל, ~ פעממים מ~שר יו~ר הרוח
 נקרא ז~ינו ואביו מענדל, ר' נקרא ואביו היה, מדינה וראששמי,
 אמו, את מקלל ~יה והרוח בילהת בשמה נקראת היתה ואמו מיכל,ר'

 לו,ושאל
 למ~

 הםיתה שהיא מפני והשיב אממך, את ~ללת מה ועל
 והסי.ה לבעל, ~שיתי לי הרביתה וזהב כסף רע, דבר לכלאותי
 עבד~, ~לא ע''ז הניח שלא בוש ולא והודה ב~~לוקת, שאכנוסאותי
 ר' איצק מהור''ר רבנים ~ניוהרג

 מענד~ל~
 ר' א~רן ומהור"ר זצ''ל

 ~נראל) ב~"ק גירוש ו~~ה הרעים, מעשיו על אותו שהוכי~ו עלליבן,
 וממכוון רבונו את ידע ובמעל, במרד מ~ות תרי"ג כל על עבר כללדרך

 ביקש ואח''כ להכעיס,למרוד
 בבקש~

 זמן לו שי~ן גדולה
 ר~

 י"ב
ש~ותת

~~~~
 ש~ה ~תפללים והיו ~רב, צללי ונ~ויוס פנ~ כי להתפלל סמוכרחים ו~יו ~מנ~הת ~פלת ז~מן ~גיע ובינו

 בב''~
 הנער, במעמד

וסמו~
 א~ר ~קדש למסעיו הלך אברהס גם לביתם, הלכו לחשיכה

 הבוקר אל השחר עלות וקודם בראשונה, שסהי~
 ר~

 אברהם
 לחדר, מחדרבמהירות

 והד~
 כחו בכל אחריו סגר

 כ~ע~
 נשבר

 למה בלבס ואמרו מעשיו, את ראו בית ובני~דלת,
 ר~

 ר~, מה ו~ל
 ~ראשון לחדר ובא חזר עליהם, נפלה גדולה ופ~ד ורעדהו~רדה
 התנור, לפני הספסל ~לוישב

 וצע~
 ה~לון, מן תכו גדולה, צע~ה

אני
 מזי~

 מן ~לכו וצעק, חזר הפסק ובלי החלון, אצל העומד ~י כל
 כמו עגול חור ונ~שה החלון, דרך הרוח פרח דיבור כדי ותוך~חלון,
 יליל וילולי נ"ח אך וישאר ארצ~, פניו אל נרדס והנער בחלוןתדינר
 רגלו של קטנה בא~בע ונראה נשמתו, בו ~וד גנחוגינוח

 סיד~
 ~ט~,

 דמו, זוביזוב
 ש~ דר~

 ה~וחת י~א

~ת~~~
 תפילין, והניח והתפלל ועמד ~ד~ה, בריה הנער נע~הוממיד
 ~דישואמר

 מל~
 וס.ן ~"ש, ~רא גדולה, בכוונה ב~לה

 זלגו שמה, העומדים כל אשר וכדינו, כמשפ~ו הדבקיס ביןריוח
 היה לא ר~ופים, שנים ששה זה כאשר שמחה, מרוב דמעותעיניהם

 שלא ומ~''ש ~אומה, להתפלליכול
 הני~

 תפיליןת

 הרו~, יציאת אחר ביוס תיכף ~ודי~, אנו צריכין מלתא~~~~י
 הב"ד בצירוף ה~צינים האלופיס יחד עם ראשינתאספו

דק''~
 שלהס, ונאמניס השמשים ו~לחו הנ"ל,

 האלו~
 הר''ר

 גם זצ"ל, הגאון בן ונאמןשמש היר~
 האלו~

 דוד מהור''ר בן משה הר"ר
 ונאמן ש~ש זצ"ל~פי~הלת

 דק''~
 ק"ק כנםת בתי בכל שילכו הנ"ל,

נת'~
 הראשי~ אלופים בציווי ויכריזו

 ~אלופיס בצירוף והק~יני~,
 הרוח על נתנו אשר ושמתות ונידוים החרמות כל ויתירוהדיינים,

 דבריו שקיים מאחר ומבו~לין, בטילין יהא שכולם שלו, המממוניםו~ל
 ~מן ויצאואממונ~ו,

 הגו~
 כאשר ~ז~ן, בתוך נז~, בלי אברם

 הש~רת עלות קודס ג' ביוס היה ה~~ה זה כפיו, אתותקע ה~נ~

~~~~
 בבית ~צות ~ודם ~רוח בא ד'

 האלו~
 בער והקצין הראש הר"ר

 שלמה הר"רבן
 ו~

 בעק בער ר' כל בפי נקרא הקהל, ראש זצ"ל

י"~
 אל י"~, נפתלי בער ר' או

 אור~
 שם, שנתארח ירושלמי, א~ד

 שלשה ו~וד זצ''ל, ~ווין משה מהור''ר בן נפתלי ~הור''ר בשמונ~רא
 עמו, הרוחהביא

 וצע~
 ומרה ~דולה צעקה

 להזי~
 לה~ריב ורצה אותו,

 אברהם הנער ~גוף ממן ~~צא כפי את ת~עתי ~ ואמר הבית,את
 ואני ישראל, כל סזק בלי ויצאתי דיבורי, את קיימתי ובכן נזקבלי
 לשפרעם, או~א בין טאם והייתי המ~ונים, עס בעולס ~אסהייתי
 ולא אחרי~ו, וטורדו רדפו אשר חיילות, ורבבות אלפים נגדינוובאו
 אשר וארורים ונידוים ושמתות החרם מפני רגלינו לכף ממנוח לנונ.נו
 ידענו ולא עלינו,נתנו

 אס~
 הזהרנו אנו לכן באת אני ואנה נצא, אסו

 נ~שהת ~ה נדע אנ~נו לאו, ואם מעלינו, הגדול החרם שתתרוהולך
 ה~צינים האלופים קד~ו כבר והלא הנ''ל, נפתלי מהור"רוהשיב
 שלהם והשמשים הנא~נים ושל~ו ~דייניס, האלופיםבצירוף

יוס מב~ו~
 תיכ~

 יציאתך א~ר
 מגו~

 בת~ בכל הכריזו והם הנ''ל, הנער
כנישתא

~"~ 

 ושמתות ונידוים החרמות כל והתירו נ''ש,
 שלך,וממונים ממ~

 וצ~~
 התרהת לנו אינה זה אבל זאת, ידעתי כבר ~רוח

 ~התיר, הפה הוא שאסר~~ה
 האלו~

 תגר, בר משה מהור"ר
 ועל עלינתן הו~

 ב~מור ~שבעות ושאר הגדול ~חרם שלי ממוני~
 הוא ב~רם, אנו ~דיין או~נו, להתיר מוכרח הואה~דושים,

 כס~יות ~תי ~כלל~~~יז ~רי~
~~ 

~ ת ת ~  

 ~~~ליסו ויבטל נ"ש
 ~~ר~

 ו~,

~שבעו~
 עלינו~ נ~ן אשר

(~~~)
 ~ובכן~

 וה~צינים האלופים התאםפו ד' ביום למחר
 לפניהם אמר הנ''ל ירושלמי נפתלי ומהור"ר ~נ"ל,~ב"ד בצירו~
 בחצות הרוח ~ליו שבאהגדול, בחר~

 בהקי~ הליל~
 עמ ודיבר בחלוס, ולא

 חתו' בדמות עצמו והראה רעהו, עם איש ידבר כאשר הנ"להדברים
 ה~ימ לא עמו באים אשר ו~שלשה ~ינים, מלאה מאוד גדולהש~ור
 והקצינים האלופים של~ו ובכןמראסת

 בצירו~
 הדיינינ האלופים

 בכ ובכבודו בעצ~ו הוא שילך י''~, פרעגער ממשה ~~ור''ר עלוציוו
 כנסתבתי

 ק''~
 ונידוינ החרמות כל בעצמו, ויתיר ויכרוז נ''ש,

 הינ ד' ביום לערב דהיינו שלו, הממונים ומן הרוח מןוהשבעות

 ז~~כר~
 ערב ביוס ולמחר המדרש, דבית בב"ה הכרוז

 אד~ ר'"~
בב"~

 החדשהת בב"ה גדולה ולמנ~ה ~ישנה,



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

ת~~~ת
~~~~~~~~~~~~ ~ 

~~~
~~

 תענית גזרו הב''ד
 בק"'~

 סליחות לומר וקובעיס ער'"ח בזה נ''ש
 הקודש, קהל ~ הכרוז נוסח וזה שסעשהת וחרמות השבעותעבור

 לכל ה" קרוב כי סראה בעין עין כי בהיות ומודי~, מכריז מען איזדא
 שוע.ס ואת יע~ה יראיו ור~ון בא~תת י~ראוהו א~ר לכל~וראיו
 באשר איז, גנגין איבר פר וואז הרוח, הוצ~ות בענין ויו~י~םישמע
 על געבין ונוראים גדולים והשבעות ושממתות ~רמות האט מןדז

 ~לו הממונים ועל~רוח
 באריכו~

 ובתנאי תוקף, עניני בכל ~דול,
 ומבו~ל בטל ה~רם זאל אזי זיין, ווערט ציית ~ר באם גיוועזין,מתנה
 הנ''ל כרוז ~ן איז בכן ~יימיןת ולא שרירין לא הנשבר כחרסזיין

 וכל ושכינתי' הוא בריך קודשא בצירוף כנסיות בתי בכלמכריז
 זה זאת, ו~ם עשיה, יצירה בריאה בעולמות מעלה צבאממשרתי
 היתידות וכל ובמדורים ובטירתם בחצריהם אלהים עשה זהלעומת
 התנאי ואם ~דישא, כנישתא כל ובהסכמת נחש"ת, למשכן סביבהחצר
 ייטה מן הנולד אברס הנער דז ווערין, מ~ויים ווערט התנהאשר
ווער~

 ישראל בר לכל וכן וצער נזק שוס בלי בלייבן פר אזו ווייער
 ממן וצער נזק ~ום בלי זיין הכל ווערן ~~, איננו וא~ר פה ישנואשר
 שמות שאר או ביילה מן הנולד שמואל ~ שמו הז~יר אשר הנ"ל,הרוח

שי~
 והיה לו,

 בתו~
 כל אזי ייטא, מן הנולד אברהם ~נער

 וני~ויםו~ממ.ות החרמו~
 ו~רורי~

 על הן האט, גע~ן סמן וואז והשבעות,
 בטלין הכל זיינן בע~מ~ו, הרוח ~ל ~ו הרוח ~לה~ממונים

 ונידוי וקללה ואלה ו~רם השבעה שום עליהם ואין הנשבר,כ~רס ו~בו~לי~
 או~

 ושמתות ו~ללות ואלות וחרמות השבעות מכל מנו~ים ויהיושמתות,
 פה עליהם ניתן אשר וארוריםונידוים

~''~ 
 ישאלא שרו~ ובתנאי באופן נ"ש,

 להבעי~
 הן ב~ולם, אדם ל~וס ולהבהיל

 בהקי~
 בחלום, הן

 או ז~ן הן ותינוק, נער בתולה, או בחור או אשה, או לאישהן
 במדבר, או בישוב הן אחרות, בממדינות והן זו ב~מדינה הןז~ינה,
 ות~לה השם ב~בודת לילך לבם ~ל יתנו העם ו~ל בנהרותת אובימים
לעבדו

 בירא~
 ו~עסיש רצונו, לעושי ו~ממול שכר נתן השם כי ואהבה,

 סלה, אמן ישראל, ולכל לנו ורחמים הטוב השפע יתן וה' רצונותלעוברי
ע''כת

~~~~~
 ואיבריו, ~ופו בכל כח בו נ~~ר לא ~ברהם

 ל~
 כח בו היה

 רמ""ח ~כל הנ''ל ~רוח לקח כחו כל האר~, ~ל רגליולנסות

איברי~
 ומוטל גי~נם, של כאש ממש כאש, נפל גדול חום וגם שלו,

 ה~דרש בבית מטתו ~כב והקצינים האלופים וציוו דוית ערשעל
 פנים כל על ולילה יוס אותו לשמור משה מהור"ר על וציוודווקא,

 משה מהור"ר וגם רצו~ים, יוםה'
 י"~

 ושמות ~מיעות עליו תלו
 אותות לשמור~דושים

 המדרש בבית יושבים המה והנה שבט, לחודש ד" יום ב' ליל~י~~
 אחר הזוהר םפר בלימוד עוס~ים והיו בתוכם, ~שהומהור'"ר

 אברהם הנער ו~ת~ילחצות,
 צעק~ לצעו~

 שמע הלשון בזה ומרה גדולה
 אברהם הנער והשיב צו~ק, אתה מה ועל ל~ה ~ לו ושאלוישראל,
הנ''ל

 הרו~
 אם לי ואמר כתיפו, על ריחייס של ואבן לנגדי, עומד

 ורציתי גופ~, בתוך נכנס אני עמי, שהתנה התנאים מקייםאיני
 אבל כתפי, על האבן בזה אותךלהכות

 ~ו~
 עומד, שלי אמות לד"

 והיתול שחוק דברי עמי ודיבר שלית אמות ד' תוך לכנוס רשאיואין
 יותר גופך בתוך הייתי ~ א~רו~ך

 מ~~
 ולא עינך כהת ולא שנים,

נ~
 ולא ל~ך,

 הזי~
 לך

 ~י~
 בקרירות בחורף ערום שהלכת אע""פ וחורף

 לאגדול,
 הזי~

 היעוצה העצה זאת דוית ערש על מוטלת עכ~יו לך,
 רשות לי ותן וה~מיעות השם מעליך הסרלך,

 לכנו~
 כמ~דם, ל~ופך

 מקדס דינו מ~ליו שנתפשרו לי, אמר סוף ~דשהת בריה תעשהתיכף
 מחבלי~ ע""י אותו דניןהיו

 ד'
 פעמי~

 פעמים ב" רק ועכשיו ביום,
 אותי ידונו שלא הזממן יבא עמי, שהתנו ה~נאיס מקיימין ואםביוס,
כלל,

 ר~
 במדבר, יהיה שלי מדורי

 מ~ו~
 הוא אבל הליליתת שהרגיע

 עדיין אבל מ~ם, עברו שנה ארבעים מ שנה שבעים רוח ל~יותצריך
 להיותצריך

 הרו~
 אח"'כ שנה, שלשים עוד

 נפס~
 ~ליו השמים מן

 בשעת ~מו ~תנה שלא ממה לי צוה ואת''כ אותי~ ידונון דיניםבאיזה
 הזהיר ו~ם שמואלת ~ שמו על אקרא לי היולד הראשון הבןהשבעה,

 גדולה באזהרהלי
 תמיד יהיה ו~ס במצות, וזהיר ~שס ירא שאהי~

 הלך והלאה ממאז בכן עבורות תהלים לו~ר בפישגור
 הרו~

 ישוב ולא
 אברהס והלאהומאז

 הלו~
 ואיבריו, גופו בבריאות וגדול

 שיי~
 עייל

ושייף
 נפי~

 יו~ב חיל, אל מחיל ה" בתורת ההולכים דרך מתמימי
 אין וברחובותינו ואנ~ה, יגון נס והלאה ומאז תורה, שלאוהלים

פר~
 וצו~ה

 ר~
 לעלות יזכה בה', יבטח אשר הגבר אשרי ורוחה פדות
 וששון בשמחה הנדחה עירלציון

 צה~
 ושמחהת

ו~~~
 ב~ל אל~ינו ~~" ~מי תראו ראו ישראל, בני א~ינו אתם
 ועל ממעל בשמים הוא ה", הרוחות אל~י אליו,קראינו

 ה" גבורות ימלל מי כמעשי~, ואין ה" באל~יס כמוך איןממ.~ת, האר~
 ובכן ספלאותיך, כל יספרוסמי

 הממעש~
 עשה אשר

 כל ל~יני ~מש~
 שלא וכדי בעיןת ~ין נראהישר~ל,

 יה~
 שאר ~לבד נ~דרת, האמת

 לילד, המקשיס נשים אצל בפרט נ""ש ב~"ק עשה אשר ~~ולותמעשיו
 כי עליו וי~ידון יעידון שלמים וכןרביס

 חפ~
 ועושים י~לי~ בידו ה"

 בעט ספר במגילת לכתוב ניתן לדורות לזכרון להיות וכדיפירות,
 ק""ק פה ועופרת,ברזל

 ני~לשפור~
 נ~מנה, קריה עליזה ~ריה

 נזכה שמה וציונה, ירושלים תבנה כי עד עד, לעולמי יכוננהאלהים
 בשנה~ פעמים שלש ורנה בגילה לעלותכולנה

 ~ו~~~~
 ~~י~ו~ ו~~~ ~י~~~~ו~~ ~''~ ~~ו~~ ~ו~נ~יי~ ~~~ו

 ~ ~''~ ~~''~ ~~~י~י~~~ו~י~

 ~~~ו ~~ו~~ ~~~ו~~~ ~~~'"~ וו~~~ו~~~
 ~''~ ~י~וי~

 ~י~וי~~~~~~

 ~~ י~~~ו~~~
 ~~''ר

~~~ ~"'~~ 
 ~~~~י~ויי

 ~~ ~ו~ו~~~
 ~~''~ת ~~י~י~ ~~~ר

 ~~~ ~~~~ ~ר''~ ~~ ~~~ י~~~ונ~~
 ~~"~ת

 ~ו ~~~~ י~~~ו~~~
 ~~''~ת י~~י~ ~~ו~''~ ~~'"~

 ~ ~''~ ~~''~ ~~י~~י~~~~ו~י~

 ~ו ~ ~ו~ ~י~~ ~~~~י ~~~~~~~~
 ~~''~ ~י~ ~~~ ~~''~

~'"~~
 ~~~''~ת

 ~~''~ת ~י~~ ~י ~~ו~''~ ~~~''~ ~~~ו~~~

 ~~~ו ~~ו~~ו~~~
 ~~''~ ~~~ ~~'ת~ ~~~ ~~

 ~וי~ר~~ת

 ~~~ו~~ ~~~~ ~~"'~ ~~~''~ ~~~ו~~~
 ~~"~ת ~~~~ו

~~~
 ~~ ~יי~ ~~~ו

 ~~ו~'"ר
 ~~''~ ~~''~ ~~~י~~

ת ~ ~ ~ ~ ~  

ת ~

 ווי~~ת ~~ו~י ~י~ ~ו~
ת ~

 ~~ו~ות ~~~ו~~י~ ~~~י ~~ו~י ~~~ ~י~ ~ו~
 ו~'ת~ ~~''~ ו~י~

~~~~
 ~וי~~י~ת ~~~~~י~ת

 ~~י~~~~ו~~ת ~י''~ ~~~~ ו~~"ת~
 ~~ו~

 י~יו

~~~~~~''~~~ ~~~~ 
 ווי~~יי~~ת

~~ומ'' ~~~ ~~~ ~י~~ ~~"ת~ ~~~~ ~~ ו~~~~
~~ '~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

ת ~ ~  

 ו~י~
 ~י~ו

 ~~~ו~ ~~
 ~ת

 ~" ~וי~ו~~
 ~~''~ ~~~וי י~ו~ת ~י~ ~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~''~ ~י~~

ת ~ ~  



~

~  

~  

~  

ת~~~ת
~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~~

~וו~~
 ~~~~ו

~~~~~ ~ 

~~~~
 ית' בידו פ~ודתי, ממיום ואירא זחלתי עכ''פ לימים אנ~י
 ונשמתי' רוחי אפקיד~מו

 ~ולתור~ (ולכור~
 מ~ים לנשמתי

 אברח, מפניו אנא פ~ודהת ליום אעשה ממה עלי ס~לה ואימהממנוחהת
 (בשאול)הלא

 ~בשמיס~
 משכן שם השמי~ה, לנו יעלה ומי הוא

 וכל~בודו,
 האר~

 הבורא, הוא הוא, ברוך ה~דוש של שמו ית' כבודו
 ונשמתי בשאלתי נפשי את נשאתי אליו העד, הוא הדיין,הוא

 ומרדתי~ ופש~תי ועויתי שחטאתי מה כל על ויסלח שימחולבב~שתי,
 מושב בין לשבתי, מכון לעשות תנחומין של כום ליתן לבי, עלואמרתי
 רחי~א אורחא לדרך ~ידה להכין לבבי, עומק מורשי ~ירותחומה
 ילדתיהו, היום אני אשר שנשמתי בלבי' ואמרתי ~~ קלילאוזוודא
 לאבת לה אהיה ואני לבן, לי יהיה הוא הבנים, בין כבן יהיההוא
 שי~יעובאם

 יו~
 והנקיבות הזכרים בניי ~ירדו הזסמן ויסיע פקודתי,

 יתר~ו אזילנחלה,
 תל~

 יפהת
 חל~

 יהא ג"כ לבן שיש כמו
 ח~

 אחד
 לת~שה נכםיי יוחלק אזי ~, ובת בן לי שיש עכ~יו ~ באו~ןלסש~מתי,
 וכן לנשמתי, חלקים ושני לבנית ~ל~ים ושני לבת, אחד חלק ~חלקים
 כמו פנים כל על ובנותת בבניס אותי ה' יזכה אם זה יהיה ערךלפי

~מ~י~
 לחל~

 יהיה כך זכרת בן
 ח~

 כפי נשמתי חלק וי~ולק נשמ~י,
 אשר עמלה ממכל חל~ה וזהו בפרו~רו~ת למטה יבוארא~ר

 ישבותו, לא ולילה יום קיצי עת עד מרחם צאתי מיום השמש,תחת עמל~ה~

 נשמתי יהיה זה, דבר ובגלל לשמי, לי נשמתי' חלק יפה בעיןתרמתי
 עם החיים, בצרור~רורה

 נשמ~
 אברהם

 יצח~
 צדי~ים וכל ויע~ב

 עולםתיסודי

'~
 תו~~

 נשממ.י יציאת בעת שממיד ותי', שי' בניי על נזירתי
 לעניים יחל~ו סמה~וף נשמ~יופרידת

 אל~
 זהובים ח~י ות

 ~ זהובים ח~י ו' אלף הוא ה~בר, וחיבוט וקבורה מיתה ~כ~נין
 תנ"ה~~ולה

 זהובי~
 ~רובים לעניים החצי י~ולק מזה ריינשת

 ללומדי השני' וחצי' להם, המגיע חל~ס ולברר ליחד תיכף ~םש~רים לממ~ו~
 וזקינות, וז~נים~ורה

 יתו~מי~
 ואלמנות,

 לחל~
 ב~הלות להם

הסמוכותת

 (יעשה) ותי' שי' ~~~~~'
 ~יעשו~

 לומדי עשרה אחת, חברה
 שום בלי תמימה שנה שילמדותורה

 הפס~
 והתרשלות

 ושעה ביום אחת שעה נשמתי, שס שיצאה בחדרי שילמדובעולם,
 כל נשמתית שיצאה השעה באותו ללמוד לכוון אפשר ואם בלילהתאחת
 במנין מטריב ויתפללו ונכון~ ונעיס טוב הרי השעה, שיצאה ויוסיום

 יתענו ב~ול פריד~י יום חל ואם הראשוניסת יום שלשים ~כ"פב~דרי,
 (~~ירתם) ויהיה היום~ אותו ושבוע שבוע כל הש~ה~ותו

 כללפ~ות ~שכר~~
 חוד~

 שב~ן' לפחות וא" א' לכל ר''ט ~פעצי' א' וחודש

 ~ו~~~וו~~
 ~~~תתי

 ~~~~~~ ~~ י~~ ~~ת~
ת ~

~ ~ ~  ~~~~ ~~ו~ו~ 
 ~תת~~

 ~~~ד ~~י~ו~י ~~~ ~י~~ ~ ו~~~'"י
 ~~~י~~ו~~

 יו~~
ת ~ ~  

~  ~~~י~ו~
~~~~ 

 ו~~~~ י~י~ ~מ ~ית
 ~יימ ~~ו~ת

 ~תת~~~~
 ~~ו~ת"

 ~ו~ ~'ת~ ~~ו~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~~ ~ו~ ~~~~~~~י~~~
 ~'ת

 ~~ו~ ~~~י
 ~~~יות ~~ ~~ויו

 ~ ~~~ ~תת~ ~~ו~ ו~~~~
ות ~~~

~~~~ 
 ~ת

 ~'~ ~~~~~ ~ו~~ ~~ו~
 ~~ו

 ~~~~~ ו~י~ו~ ו~~ו~~ תת~י~~

 ~ו~~~~תת~
 ~~~ ~~ו~~ ~ו~~ ~~~ת~ת

 ~~~ית ~~~ ~~י
 ~~ ~~~ ו~~

 ~מת

 ~~ו~י~ת~~~ו~ו

 ואם יור~י, ביד יעמוד זהו זהוביםת שלשה ~ודש ~ל שבהםולגדולין

מע~
 לי~ שפרה אשר חל~י מן להס יוסיפו בעיניהס,

 בו שם לאסוף ~דולות ~הלות ב~ל~ה ישלחו ו~י' שי' ~~י~~י
 ש~~ ויום יום כל שילמדו וחםידיסת לומדיםעשרה

 א'
 ביטולת ~ום בלי לנ~~~י רוחלנ~ת

 ושכירו~
 חברה לאותו יהיה

 מא~
 לפי ויחל~ור"טת

 ~ר~
 ולממודם~ ~דולתן

 ריכטן, אויף ~הלות בשני חברות שני ~וד זולן ותי' שי' ~~~~~י
 הי''ג ואחרי' סוף ועד מתחילה יום, בכל תהליסשיאמרו

 (ה~נה) באותו יהיה לנשמתי תפלה ויתפללומדות
 ~השעה~

 שיהיה
 ריינש~ זהובים מאה לפחות חברא לכל יהיה ושכירתם עוה"ז, מןפרידתי

~י
 ו~~~

 תמיד שנה אותו ~יתפללו אחת חברה י~ימו
 ואו.ו בדפוס~ הוא כאשר חצות סדר ויעשוהלילה בחצו~

 סמוכן תמיד שיהיו בטלניםת ה~~רה סמן ה~נה באותו יהיההחברא
וממזוממן

 עשר~ להיו~
 ~ל~ם ~~ירות ויהית ~~נ~יו., בב~י ראשונים
~אחים

 זהובי~
 ריינש~

ו'
~~~ 

 יהיו ~~רות ~~ב~ה
 י~ילסי ~' ~יהינוםת ממדורי ~ב~~ סס~

 ~ום ~לי בחדשו ~ו~ש מידי ה~ברות ויפרעוממעונשם,
 חברות ה~בעה כל יתענו הראשון וביאהר~ייט בעולם~התרשלות

 ~לי' זו ירידה ירדו, נפש ב~בעיםהנ"ל
 הי~

 הטוב ואל~י' לנ~~תית
 בעדי~יכפר

 ~אר א~ד רוצים, המה אשר לבה''כ יע~ו ותי' ~י' ~~י~~י
לייכ~יר, כס~

 ו~דלי~
 ה~ני על ושבת ~בת בכל ימיהם כל

 ~רן זה על ויניחו זכור~ כנ~ד וא' שמור כנגד א' ~ אחד נרמנורות
 ~י~ול פרי ~ישא~יימת

 להדלי~
 ויהיה הנ"ל בהמנורות נרות

 י~ברו~ ולא~בוע ב~ו~
"~

~~ 
 זולן

 ~רייבן תורות ספרי ~ל~~
 בדיו~

 ולית~ם גמור,
 ל~לש~

 ~מהם ויתנובתי~כנסיו.'
 שי~רא~ו~

 ב~"תת ~בו~ כל
 קוד~ ~~לי ג''כויתנו

 קוד~~ ובנ~י

'~
~~ 

 ידי לסטילת וב~~ין" "'קן א~ד יבחרו, א~ר לבה''כ יתנו
 אשר ה~הלה כבוד לפי ויע~ה יב~רו, א~ר במ~וםהכהנים
יתנו~

 ~~~ו~~
 ~רכי ~הלה לכל ~ ~ ~ יב~רו א~ר ~הלות לשלוש יתנו
 ~ל וביקםליון למול, כסף של םכין ~ י~~רך אשרמילה
 של כוסות ו~ניכם~,

 כס~
 כסף~ ~ל קנ~ן וגם

 בישראל לפזר ספריס זהוב' מאות שלשה(~) בעד י~~~י~~
 ל~ממי ילמדו ~הלוממדים ובתנאי ד~קת ממתוךללומדים

 ~~) לפחות ש"ם אחד בתוכם יהיה וגס ~~, ~צת ביומו יוםמידי
 פוס~ים~ ס~ריו~"כ

י"~
 י~נו ~יימת ל~רן שפורג ניקל ד~ק המדרש ~~ית

 יתנו וכן רייסש, זהוב'מאות ~ל~
 ~ל~

 ~הו' מאות
 לב"~

 ו~לש פראנקפורט,דק'
 מאו~

 מאה ו~וד פראגא, דק' לב"ה זהוביס
 ו~~ל ז~וביםת אלף הכל םך יורשי, יבחרו אשר המדרש לביתזהובים

 קיימת~ לקרןיהא

 ~~י"~
 לחל~ם מ~וה לצורכי ריינש זהוב' ~"ן בעד יורשיי י~נו
 ~פילין ~ומשים, םלי~ות' להתפלל, סדוריסביע~ב

 מצוה לדבר ~נייס ובני עניים לבני ל~לק מ~ילות ~ופרות,ומזוזות,
יחול~ו

 דו~~
 ~רידתית לעת ראשונה בשנה
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~~~~ת
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~~~
 מ~ ~~~~~~~~~~

 נ~מתי מחלק ב~לפי ~ישתייר
 ~יחו~ו~

 על
 יורשי ויני~ו ב~זומ~ניםי ~כל ויהי" ~ל~יסתע~רים

 ~ייממ~תל~רן
 ר~ונ~ וב~~

 ~~חזי~
 הוא ~""כ ממוס~ק, בטחון נ~ד בידם

 בשופי כדי שטין, לממאה ~ממ~ה זול והממעות ונכוןתראוי
 ווערדיןת ~~בן~ן ~בשפ~~

~~~~~ 
 רשות ח~יס, שלשה ליטול רצונם ואם ה~בוע,המדרש לבי~ חלקים שני ליגן יורשי זולן הנ'"ל, חל~ים ~~רים

 זוא תור~, לומדי הל~ין אויז המדרש הבית מן זול ~שישאו,האלו הפירו~ ומן פירותת שי~א יני~ו ח~ים שלשה או שנים ואלובידםת
 יב~רו, אשר ב~הלה בית י~נה או ויבנה טראגטת אויז ~פרי דזפיל"
 אחרי~ו~ יני~ אשר הפרי יהיה אשר ערך לפיאונד

 מן זול ברכה,
 ולומדי" ריכטן אייןהב"'ה

 מספי~
 לא ולילה יום ללמוד ~יו~לו זיין,

 ב""ה ל~וך וליתןישבותו,
 להדלי~ ע~

 ספוק~, כדי ל~אור ושמן
 ויאדירת תורהולה~דיל

~~~~~~~~ 
 ספרים ישארו אשר א" ~לק מן הגרי" מאה ב''ה לתוך
 אבר ב""ה ב~וך תמידלל~וד

 חו~
 לב'"ה

 ~יינ~
 ~ו

 כסדרן תמידין בחנם ללמוד שווין אנפין כל ב"ה ב~וך אבלנעמין,
 ~תרשלותת שוםבלי

 וא~
 יהיה

 חל~
 ~~י לפחותיניחו ה~רי"ת ממאתיס יותר האחד

 ח~

 ~יימ~, ל~רן יניחו השני" וחצי ספרים, לקנות
 אויז פרי וואש ספרים ב~נה שנה מידי יקנה הוא הפרי שישאו~ה

~ראגט
 ש~

 בות כל יחסר

~~~~
 הנ''ל חלקיס עשרים מן חל~ים ~לשה יק~ו ו~י" ~י" ~~~~

 בשנה שנה ו~מידי כלה, להכנסת קיימת קרן ~לויניחו
 שהפרי ובאם אחתת ענייה י~וממה לפחות ווערדן ג~בן אויזזולן

~מ~זי~
 שלש או ~שתים שלשה או שנים ~ענט מן אז ווער

~ 
 יתומות

 ~~בן,אויז
 ממ~ו~ פשי~~

 וקרוביי ל~ו~יףת
 הממ~

 ~ו~נמיןת
 ~כבוד ~~לפי ל~""כ ממן זול הנ""ל ~~~~~~~~

~ 
 לפ~ממים, סעבן

 המקבל, האיש ו~י ה" בירך אשר הברכה לפי הכל שי" בנייראות לפי ~כל ת''ח, והוא ~רוב איין או קרוב אישווען
 ולא הפרי, שחל שנה באותו ריכ~ן, פור המצו' כסדרן תמידיןזולן

 ~תיב~יעבור

 קרן שיהיה לפירות יניחו הנ'"ל, ~שרים ממן ~לקים ~~~~~~~~
 זולן ההוא הפרי ומןקיימת,

 מחל~
 וזקינות, זקנים לת""~, בפרטות ול~אכיל להלביש עניים ~לבושבשנה ש~~ מידי זיין

 ~חילת החצי" החלוקהויהי~
 החור~

 ביאהר~ייט, השני" ו~צי" תמיד,
 בשלימותת המצוה לקייםויהדרו

~~~~~~ 
 פירות וישא חסדים, גמילות ~ניים ~~ים ~ני יניחו
 ו~פירות קיי~ת,ל~רן

 דברי ושאריומר~חת לעניים' רפואות ~רכי יעש~
 ג"'~

 לעשיריסת ובין לעניים בין שהוא

~~~~~~~~ 
 פירות, שישא א" חלק

 וי~ו~~
 ל~ניןבשנה שנ~ מידי פרי אותו

~~ 
 לבני ובפר~ות החורף בימי ונירות

תורה~

 ~ל~ ~~~~~~~~
 להלוואת~חןת יב~רו א~ר כפי חלקים שני או א"
אממנם

 ההלוא~
 יהי"

 דוק~
 או ~~ש~ון ~ל

 בט~ו~
 ~מו~~ק~

 ל~זור א~""כ רצונס ואס תממי~~, שנה על רק ~~לואה זממן י~אולא

ולה~י~
 ו~י"ת שי" בניי ביד רשות להס,

 ובז~
 קודמיןת קרוביי יהיו

 בשעת ~ניים וילווה ~רוביי~ שאינן לאותן יהיה השליש ~חותאבל
 נפשם~ לה~יות צורכס וכדי למזונותדוח~ן

 פירו~, שישא כדי קייממת לקרן מהנ'"ל ~ל~ים שני ~~~~~~~~
 ב~דשו, חודש מי~י כסדרן תמידין יחול~ו פירותואותן

 ביאהרצייט ~ם כפלתובער""ה
 יוח~

 ~פלת ~עמים ש~ה
 וי~ול~

 ~~י
 ~"ת ברך אשר~ברכה

~~~~~~~~ 

 בסין לצורך יהי" ~פירות אשר ~יימת, לקרן א" ~לק
 ה~ברות בית ו~ומת מדרשות, ובתי הכנםתבית
 רביםת וצרכי מצוה בנייניושארי

~"~~~~ 
 ואותן פירות, לישא יני~ו א"

 פירו~
 להספק. יחולקו

 יהי" אשר ל~ישיבות תלמידים להספקת ישיבות,בני
רצונכס,

 ויחו~
 בזמן הח~י'

 הקי~
 לה~דיל ~די החור~, בזמן וח~י'

 כס~רןת תמידין ולהתמיד ויאדירתורה

~~~~~~~~ 
~~ 

 או ~''ו, שבוי' פדיון לצורך פרי שישא לק"ק א"
 בעיני יוכ~ר אשר צבור ~רכי הש~דלות דברלשום
 ותי'~ שי"בניי

 ח~ ~~~~~~

 תמצא המצא אשר מצו' לצורכי יחול~ו ופרי א~ת
 לעניים יין חלו~ו' בפסח יהי'~ וב~ו~םלהס,

 ויין ~סח, ו~י~יםכוסו~ת לארב~
 לקידו~

 של דברים ושארי ולהבדלה,
 יח~י~נו~ אל לידם ~בא מצוה ל~ניהם ה" יקרה א~רמצוה

~"~~~ 
 ויו~אי שי" מחתניי וא' הזכרים מבניי אחד יהיה זה

 בממשפחתית ~~ר ראש יהיה והשצי~י ~פוטרופ~יס,~~ציה~
 עניים לחלוקת וכן ה', ליראת נו~ע וכל דבר כל יהיה פיוועל

 קודם הוא במשפ~תי גדול ~הוא מי יהיה ואם המדרשת ביתו~בלו'
 שבקדושהת דבר ולכל ל~ה""מלקבלו

~~~~~ 
 בפנקס ויכתבו ~דק חשבון יחשבו ~נים ש~י או שנה
 ~ח~ום~ על ויבואומיוחד

~~~~~~~ 
 שוס שיהיה יקרה

 סכסו~
 יוצאי בין ביניהסת ופ~ול

 שום יהי" ולא יהי' פי~ם ועל אמי, מצד הן אבי מצד הןממ~פ~.י, בני מאנשי שלשה על~פי יהיה הנ''ל, במעותחלצי
 בשלוסת מקומו על איש כל רק ביניהס,מחלוקת

 ויה""ר השלום, בעמוד יחזיקו ~~~~~~~
 ~שלא~

 יתקוטטו
 זה, עם וזה זה את זהיריבו ו~

 וב~רטו~
 ~לוקות בשעת

 זכויותיו~ ובאיבוד בירושתי שלו חז~ת באיבודעזבוני

 כמצוויס יהיו חלציהם, ויוצאי תי" ובנותיי שי' ו~תניי שי' ~~~~~~~
 מפי, יצא אשר ככל דברי לקייסועושים

 ו~
 שום יפול

 אר~ה,דבר
 תו~~

 מועיל היותר אופן בכל בניו על אב ב~זירת גזירתי
כתחז''לת
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כגג¢÷ז íג¢ףזíú ז~גץזó íג¢ףזí ךזץל ¢זךגץ¢ú ז╨חזú ז╨גזסלú 

הי¢ץלה  וםז כáגúי ז""גז áגúי╞ וúףזוו ~ץ íגגחה ~ץז úץ╞ה גפץ
,ה¢זúה  כגיםזהז ז¢זום ¢זו

 ~וúגםוה~
 כגúגפלז úו )וúםגוה(

הוג¢÷ áץקú גáהגהז גי טוג áףíז÷ 
 ~וג~~ג~
áו áק¢ףú ופל╨ק 

,טוגáג╞  םזחá ╞ץזלה םק חñף זופל áזúי íז÷לá ╞"זג ה╨זקו¢
íו  גú¢ú ,וúםúז

 ז~~
 הגה áזúי ז""גז ,טוגáז םוקז םוזקה ו╞ח

גףם  הס וזה úזץך טג¢~ז כז÷ú זו ולג╨ כגוק הס úזץך םםי
םץז áו ו¢סץ ,ז""גזáץ קז¢גף כñ גםז╞דí á~ופ~╨ק כי כגקלז 
טג¢פז  כזגם~ ú¢זñ~ה úáי╨ טוגáג ,ג¢÷ גוז ו~ג╨ גזה╞ úזץך
úפ÷ áג¢ד¢ú í~זו גו גúז, 

~ú÷╨גñ גו ╞פגיáיו וגץúג ú÷כז 
úזוה  םד¢ל ז""גזה וםז גזה ÷~י ,úזיזú זו ~ג¢פ ÷זחלם םי
úזו  úáי╨ק וםק כ~זהי כז÷úיז וםז זץלקג םז÷ם úזו כז~ו¢ה
óו  áזúים זלז÷~á ,╞"'זג

 זםז~
 ú¢זñלñ áזלםז÷ ÷זחלםז

~ñ¢ 
 ז""גז

ג╞י
 íד םזף╨ כá¢á¢á גו ¢úזל הג~הם ה"ú áúץקá הוג¢÷ה

úום  ñ"úה הלדףםז זו
 ~ג╨~~

 וםק

,ה╨זקו¢ ז╨וק ~~~~~ ~ םץ ה~םק זם ז╨áגקו הáקה ,וגםץל הסז ופג  ╞""זג úוג¢÷ ו╨גסח÷ ויה íו áזúים ╞'"זגá זלי

áכגץ÷ז  כג¢ז÷ זו ,ז"גזá ה╨הז טםהל גםגáק úץ╞ םגáקז íגá¢ה
úזגהל ¢á ╞áז גñם ו╨÷ז╞ ג¢ףñםוקז ו¢ףúהסה ג áñף÷ áז 

íזג áגלםק ¢קו םיí כיז ¢áגí íג¢ףזñ כםז÷ םק 
כגםגףú~ úזםז÷ה~  íזגז íג÷ñזץ גהזá~וá גáךוáז ג¢ףá ╞ñזúים úזגק¢ף םק

áםי  í╨ז ñג÷ñזץ ה¢זúá áúיáק ,áזúים ז╨~ז ז¢לוז כגúáזיק

זוáק áúכגםגף 
 ~ז~ופ~

 íץף ╞""זגá ~וגáג ÷¢ íץף ú~ו íגúקז

זוק╨ז  ס"ץזם וגםךו íדז ú áñ"ú~ו áזúיק ז'"גזá ז á ג ו ,ט
 ~¢ו~

גú¢לו áזג"╞ú יםúזá קגק 
~úáí 

 גףלז
 íהגף~

 ז╨ú╨ז ¢á╞á ז÷¢ךז

╞זñגז  ñגקזáי קáי ááזñז
 זופג íג¢á╞ה

 הלי~ו íגיחהם כיגה~

)╞~ á╨╞¢גí ╞גוúם והל ו╞á¢ זñה ה¢זוים קג כזו טל╞á¢ú 

םוקג  ú¢ף ,זúיםá╞ קגו ¢קוי╞
 ,כáגúי

 ס""ם )á~ץ כגג¢÷ וםז
~וגáג╞  íגáזúי וםז כגג¢÷ úק'"ץ ום╞לז áגקח÷ י""~ ז"גז

 "זיז כיז
הáגúז  áגúי╞ ז'"גזá כג¢ז÷ז ~"זגá םםיל כגו╞ כוי ג¢÷ áגúיז

úúלזגúה  זúךםז÷ íג¢á╞ז íג╞~ו וםז ÷ם~╨
ום╞  םץáם כג╞ ÷זםחם ,¢לזםז ,ו╞ח

 íז÷~
 םץ הג~¢ זס קג

úזלגםק ~~ל~ úגáזú ג~יáק ÷¢ זםו כגג¢÷╞ וםז כí ÷~גקá 
זץלקג  וםז úזגúזוú, áז╞חזגל ñו ום ז~לקג םז÷ם úזוה כזקו¢ה

~ג¢גגל  םז÷ם úזוה כז¢חוה הל ום ו÷
ú╨ו  ╞זץז ú¢חו ם'"ג זךו ו╨ú גי ום~ז¢ áזק~ם ,םסגםז גי

~~ú ג~קá¢  ,¢גגקז הלז╞יז הסם גúופל ¢ףú áñ¢ו~ú םו¢קג

~ם""סז  ח"╨ )á""ץ
~ó 

í""ז )áיק "ףúá 
 דו¢ף~

 כזו╨ה ם"¢הל
זםול  ¢~זג

 ג¢~

 áגúי וםז
 טףגהםז ÷""ם י"ד ג¢ה קג ז╨ם הá¢ה

íה áו גו╞זáם áםá╞ םñו כגו זםו ¢יסק ÷¢ כלגáם á~~¢יסק ,ו¢ 
úם"יץ  ¢úזג ג~ז ¢קףו ¢זיסם íםזי

╞'(  גו ויגו גגזúום הגו¢ קג úיñלל íג¢ףזí ס''ף( הים~
,םג~זáו ~~~  úáיק ~ם"סז זםו כגá~זי ז"גז כג¢ז÷ז ,╞""זג íג¢זíו

á~גז áף "ףñוזה ÷ז í ז ¢ ג í ו úגáú טץז╨ו "זיז ,ק""ץ ה╨הז 
ג¢ה  íג¢גñו ,ג¢÷

~í 
 úו םי íג¢זñוה ה¢זñלáז

╞"זג ,~áי~ם~  ום╞ וגáה "í á~ñג¢ףזñ ÷זíף ה¢זá áúגúי╞ ז""גז כג¢ז÷ז

הלה ñג¢ףזí á~ñיú קí הקáוג úגáזú ו גי םי ¢וקíג¢זí, ¢÷ 
áגúי╞  ום╞לז וáזה íק ╞זץ הáגú כל ה¢זúה טוגáז

~╨áגוגñ, 
כגוז  ז""גזá כ╨ג¢÷ז ╞""זגá ,טוגáג וםו גו╞ז כגו╞ כוי ג¢÷ áúגúיז

וםז  ו~דז╞ם ך÷╨
 זהגג╨~

 ÷ף÷ףם íד םץ הגו¢ זס ¢לזםז ו╞ח╞
áףíז÷  וה╞ íד íק úק¢ףá áקגז

 ז~
 áגקח÷ ,זהםזים úפ÷ז הגו¢

áגúי ~í 
 í╞ז÷ה הסם ~י~ ÷זñףá ¢קו ג¢זñו טם~ה ,ñג¢זíו

áלíה¢ז  ,ופזה
 ,~סג~ח~

╨~ áק¢ףú ז~í וíו כ╨ג¢÷ז ,ג¢גñי"~ ג¢ז 
áף"  ,ג¢÷ כיז

~áגזí 
 ,ñגגáפ

 ,á~╞ג~ ~~

 ופגה ,ג¢÷ úק¢ףáז טם ~ם
¢áזú  זá¢ זלי

 וáז~
 íגז~ ,ג¢÷ כיז

 ,ñגגד
 ~די~הי~

úז╞םזú 

~~וז¢÷~
 כ╨ג¢÷ק

 ~ס~~ו~
á~╞á¢ ╞ק¢ףú הםו גוג¢÷ ה╞~ה 

~~~ áל~'
~~¢ 

 ז╨גוז

~áזג"╞~ 

)áיז )ז""גזúגá להñץ╞ם ה¢זú 

 ~גוז¢÷~



~

~  

~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~  
 וה''ה ולאותות לדוג~א נקט מנייהו דחדא ודאי אלאםופריס,
 לעדר עדר בין רווח ו~~ות להפריד אפשר ואילאחרינאת

 חזי פוק מ''מ ~סורות, הני כל על פלי~ סופריס ~סכתדבא~ת ולו~
 ו~""כ א", בסגנון ש~ולין יוכיחו סופרים תיקוני וכל דבר ~~א~ה

 נגד שהוא קיי~ת ת~יהא ת~ה וכתי~ה ~נהגינו יהא שלאכדי
 נפשיה ומוקי דחיק סופרים דמסכת ~""ל כרחך ~ל דילן,ש"ס
 מנייהו דחדאלו~ר

 נק~
 מכר~ת הדעת איברא לאחרינא, וה"ה

 בזכירו להעלות לו היה יביאך וקרי הכתיב וביאך היהדאלו
 וב~ל עת בכל מ~וי שהוא דבר שתיקה זו ומה ולזכרון, ל~ותלהיות
 ~ל התפילין כתיבת ב~נין וחקירה דרישה ידרושו ויוסיום

 אמת דברי יושר כתב ולהוודע להודיע התורה וכ~יבת ידושל רא~
 בחסר ללקות שלא ו~יושרת ת~ה כתיבה כותב אדם כללהיות
 דלא דגברא ואקרקפתא כולל איסור ח"ו להיות דלא וחלי~,ויתיר
 דאין ס'"ל הזכירו ~דלא ודאי אלא וכהלכתם ~תיקונם תפיליןמנח

 כללת וכתיב קריכאן

~~~
 שני יביאך וז''ל~ שכתב בא פרשת תורה אור בספר ~בואר
 כל כי קרי יבאך בגליון ושם ובואך שכתב המדפיסט~ה
 ב~סורה וגס כלל, וכתיב קרי כאן ואין ביו"ד יבאך כתיב~םפרים
 וקורין וי'"ו דכתיב תיבות ~ם זו תי~ה תמונה לא הי~ים דבריריש
 (שאלה לוי לבית ~הר"י בתשובה גםיו"ד,

 ל''ד~
 לפלפל האריך

ב~ריכו~
 ~יו''ד, יבאך כי והי' לכתוב להלכה שס ו~סיק ~אד

 ~הל' מהר~ב"ס ראיהוהביא
 ס"~

 (פ"ח
 ה''ד~

 ישן ספר שהביא
 (~' ובפרק שנים, מכ~ה ~וגה~ירושלים

 ה''ד~
 לא תפילין ~הל'

 ע'"ש כקריאתה ביו''ד רק וכתיב קרי שהוא יבאך ~לת כללהזכיר

 גי~ין דסוף ורש"י בתום" ועיין עוד,שהאריך
 ~ד~

 ד'"ה ~""א ~"

כי~
 נ~צא וכן ביו"ד, ג"כ יבאך שהזכירו

 בהרי"~
 ~סי" והרא''ש

ה'~
 שנדפסו התיקונים בדפוסי גם הפוםקיס, ובכל תפילין הל"

 הסופרים שכל ~אד ~דוקדקים ה~ה אשר ת''כ שנתבאמשטרדאס
 מ~אתי וכן ביו"ד, כתיב ג"כ כוחם בכל ס~יכה עליהס סו~כים~

 אלפים ה' שנת הגויל ~ל שנכתב ~אד ומוגה ~דויקבחו~ש
 ביו"ד, יבאך שכתב ה~ולםלבריאת וק'"~

 השואל שאלות לפי ובפרטו~
 כהלכתן ~נכתבו תורות ספרי שאר עוד מקוס ~אותושנ~צא
 ב~סכת וכדאיתא שנים בפני אחד ~~טלין בודאי י~אך,ביו'"ד
 בעזרה, נ~~או ספרים ג" ארשב"ל ~ וז''ל ד') הלכה (~""וסופרים
 ובשנים מעון כתוב ~צאו באחד היא, ספר זאטו~י ספר ~עונהספר
 נ~~א וכו', אחד וב~לו שנים וקיי~ו קדם א~לקי ~עונהכתוב
 ב~קוס אחד ו~טלו נשתנו שהתיבה ב~קוס אף ב~זרה דגס~בואר
 כתובות בש'"ס ~~ינו לזו דדו~ה כן נותן והדיןשניםת

 ~ד~
 כ""ז

 ובפסחיםע"א)
 (ד~

 וא" טהור א' שבילין שני ג~י ~""א~, יו"ד
 אחת בבת לשאול באו אי יוסי כר" הלכתא דקיי'"ל וכו'ט~א
 דהוי דידן בנדון ג"כ ה"ה ול~~אותן, בשוה להם ~ורותצריך
 ב~ינן תורות כשני התורה לעשות לה~ריד ~לא א~ת ב~תכנש~ל

 אחרלהלוך
 הרו~

 וי"ות ב~קוס יו"ד ולתקן

~~
 ודאי הנה אותות ~תקנים כי~ד סופרים, ~ד~רי שניות שאלה
 ולכתבה, ולחזור כולו למחוק יש לכתחילה הדין שורת פיעל
 ~שום אות צורת ישאר שלא בגוונא הרגל כל ל~חוק ישו~כ''פ

דכתי~
 ב ת כ ו

 ול~
 ודבר האותת בגוף ~עשה עשיי~ ו~~ינן חקק

 ~הרז"ך בתשו~ת כ~בואר ראשונים גדולים בין שנויה ב~חלוקתזה

(חדר
 א'~

 ה~רשוני עבודת ובת~ובת ל"ב~ת ~סי~ן ~א"ח ~ב''י ועיין
 התחילו שכבר לי" קמב~יא חדא ~גו וחדא הו~יל אך פ'"ב~,(סימן
 דקיי"ל ~בואר וכבר ט~ות בו ~צ~ו הקריאה ובתוך ב~ו~דלקרות
 כשרה ס"ת להם יש ~ס אחת אות אפילו בס"ת ~גיהיןדאין
 י"ח ~דף מגלחין אלו בפרק ב~תניתין וכדאיתא בולקרות

 תק~""ה (סימן בא''חוכ~בואר ע'"ב~
 סעי~

 כל נגרור ואם ו~''ש, ~')
הוי""ו

 ולכתו~
 דכתי~ת בס''ת ~גיה אתה נ~צא יו"ד ~~קו~ה

אות
 אומן, ~~שה הוי אשורי~

 ו~ה''~
 ~גיהין אין

 ~חה''~
 וכ~""ש

 תק~'"ה)ת ~סי~ן לאו''ח ה~דולה כנסת ובשייריבב"ח

~~~~

 הם אותיות שאר דדוקא ולו~ר לחלוק דין לבעל ~קום
 ~עשה אינו יו"ד כתיבת כן שאין מה אומן~~שה

 בסנהדרין דאיתא ~הא לזה ברורה וראיהאו~ן,
 (ד~

 צ"ה
 יכול נער כמה יכתבם, ונערע""ב),

 לכתו~
 שהנער רש"'י ופירש

 הרי עכ"ל, ~שרה שנשארו יו~ד והיינו דיו של טי~ה להטיףיכול
 כיון וא"כ לכתבו יכול נער שכל או~ן ~~שה אינו יו''דדכתיבת
 לכתוב ~ותר ד~ה''ט שם בש''ע ~~~ואר ~רי אומן ~עשהשאינו
 במנחות תוס" כתבו דכבר אינו זה ~שיט''א,כתבי

 (ד~
 כ''ט

 וכו' יו''ד של קוצו ד""הט'"א)
 וא"~

 ונער חלק ~אגדת ~א~רינן
 רושם ועושה בקיר ~בן נער השליך שאם יו"ד דהיינויכתבם
 קא~ר יו"ד דכעין וי''ל יו''ד~ושה

 ולא~
 תוספות, עכ"ל ~~ש יו"ד

 א~ורית, בכתב או~ן ~עשה ~'"כ ~ריך ~~ש דיו"ד ~וכחהרי
 הש''ס נקטיולהכי

 ~והפוסקים~ (והתוס'~
 להגיה דאין סתמא

 א~ת,אות
 סת~~

 ~ טור~יני וכי יו''ד כ~ו ~לילא אות אפילו ~ש~ע
 של פג~ו דמשום לומר דאפשר א~"ג וקטנה גדולה לעשותיכנים
 בו לקרות התחילו שכבר כיוןס''ת

 דהוי~
 במועד ד~ותר רבים כצרכי

 ~"מ בו, ~רות אחרת ס"ת ל~ם כ~אין ~ה""ט ד~תיריןנ~י,

 הפוסקים כל ום~י~ת ~רוכה ~שנה נ~ד ולהגיה להקל ~~ו י~לא~י
 להגיהשאין

 בחה""~
 ~ש~ע

 א~
 אכן בו, לקרות התחילו שכבר

 דידןבנדון
 ~שו~

 גדולי דעת על לס~וך א~~ר ~~ת של פג~ו
 ל''ב) (~י~ן בא~ח בב"י כ~בואר אלופוסקים

 ובד~~
 א"ח בשם

 ~ה ו~וחק בהכשרו שנ~תב מ~ה שייר אס ~וכות חק ~קרידל~
 בחה"מ ~חיקה לעשות ~~ותר אומן ~עשה ~ינו וזה בפסולשנכתב
 (סי~ן ב~'"ח בשכ'"ג שפסקוכ~ו

 תק~'"ה~
 שרי הדבק וגרירת וז"ל~

דל~
 ~עט לגרור כזה קל בתקון ובפרט עכ~ל, שלנו ~כתיבת גרע
 כל דבלא''ה וי"ומרגל

 אותיו~
 ליו""ד, ~דו~ין וי''ו

 ו~ה""~
 ס""ל

 ~ן כי ליו"ד דו~ין יהו שלא כדי לוי""ו ולורכיה גיטיןלענין
 זה ~קון לעשות פ~וט נראה וא"כ ליו"ד, דו~ין הסהס~ם

בחה"~
 כחק ~וי ולא ם"ת של לפגמו וחוששין

 תוכו~
 סתוס ~ירך

 בכלי תוכו ותוך~רחית
 ~ט~

 ה~עלות צל מצל דגרסאי ש~פא
 ~ל אנכי ושש~ דאורייתא, ופקודי הפקדון, על העוברו~ל

 א~רתי~
אמר~

 ואדניה חכ~ים, ש~בעו המטבע ~ל פרופה ויוצא ~רופה ה"
 (ערוך) היה ~~ם החוזר ~~וד וי"ו ~~ודיהו~~עו

 ו~נתה בח"הת אפילו כבודו וזהו ~תיר אומר בקצירת~צרו ~ארוך~
 נא~נה ה' ~דות לעד הזאתה~ורה

 פשו~
 היכן דקרא ~שטא

 הילולן, זו וקריאתן קריין, והיכןכתיבן
 הילולי~

 י~ינו כחול ר~ה,
 ולהאדירה, תורה להגדיל יכבה, לא ~ור ותורה ~~וה ונריר~ה,

 ורבאת דאביי כהוויות בעוקצין ~ף ~תי~תא,בתליסר

 יצו בשנת זיו ב~דש ה~דברפי
~"~~~~ 

 לפ"קי ~~~ל

ת  ~~~~י~ת~
~~~ ~"~~ 

ת ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~

 ~ו~~~י~ ~~~ו



~

~  

~  

~  

 ~ ~~~~ ~~~'~~ד"~
~~ ~  

 מילי ~~הדורי הידור, בה שיש בקי~ה ק~ים רבים~~~~~
 עולס, של ברו~ו העומדיס דברים צבור לשליחמ~סרן

 ונ~שכין בשיר יוצאין שיר בעלי ו~ל ה~פלה סדר נשמע בר~הוקול
 ההולך קול נ~ר, ולא עמד ~~~ו פסק דלא קלא לבםומאבשיר,
 ומפריס ~קרין סופרים ~ל קולן האר~, כנפות ארבעעל

ש~ע ~ריסו~
 ו~פל~

 המנגן ~נגן שהי" ונ~ונים התפלה סדר ושאר י""ח
 אנשים באו ~קרוב ועתה ראשוניס, כמנהג ה~פלהבשעת

 החוזר עמוד ~עמד, אנשי ~ש~ר אנשימועד, ~אנשי~
 חוזר~

 ד~ריס
 והן ~נ~ינא הן קדם בימי שנה~ו מנהגים ולשנות שוניסובנ~ונים
 וי~יר ח~ר שונותבנוסחא

 וח~~
 שנא~רו דברים ~קצ~ ~ם אף

 וא~ן א~ן לעולם ד" ברוך ~פל~ כגון רס בקול אומריםבלחישה
 קודם ~ערבית~עונין

 ~פל~
 וכן י"ח,

 תפל~
 שאומרין רחוס והוא

 עבדין יאו~ אי ~א~י, שאלו רבים והנה וה"תבב"
 ל~נו~

 מנה~ם
 מהרי""ל ~""ש ~~ינו הלא הנ~ינה בענין ישראלשל

 בהלכו~
 י""כ

 שאינס בנגונים אפילו ענין בשוס ה~קום ~נהג לשנותדאין
 ~הר"י בתשובת הוא וכן ע""כת שס,~ור~לים

 מינ~
 ~ פ"א) (סי~ן

 יו~ר מתעוררים זה ניגון שע"י לשמיס דכוונתם כיון נימא~ו
 או~ןת ~חיחין ואין מזניחין אין ב~רוצה ולא בכוונתהלהתפלל

 ~שובה להורות באתי עתה ~ת~~~~
 לרבי~

 להגיד פני חלו אשר
 בה, ילכו אשר הדרך אתלהם

 וא~
 אשר המעשה

 בחפזי אמר~י עסקינן, שמים ידי ל~את ובא לשמה, עשויהיעשו
 אמ~ דברי יושר כ~ב כו~ב אדםכל

 ומנהנו בקול חוסם חות~ו
 בראש דבק ~דבקון ובו תש~עון אליו ק~ל לו קולבקול,

 רך בפה ל~ו~איהם הם חייס ~ים באר לביראו~, ופסיןודיומדין הד~
 ~ית עס הדין חקור וחקירה ~דרישהוטוב

ת~~
 בער~ין ~נינן

 ~ד~
 יו""ד

 ע"א~
 ~שני פוחתין אין ב~תני~ין,

 ולא חלילין ~שני פוח~ין אין ששה על ~וסיפין ולאנבלים

מוסיפי~
 אלא נחושת של באבוב ~כה היה ולא וכו" עשר שניס על

 היו שלא (ע""ב), שם ובש""ס ערבת שקולו מפני קנה שלבאבוב
רשאים

 שיר הכלי לשנו~
 א~

 ~תחילה הנעשה כפי הכל רק ל~קנם
 דאין הרי בחכמ~ו, חכס י~הלל אל זה מקרא עלוסמך

 בש""ס שם מבואר ד~ה"ט ואפשר כללת והנגינההשיר לשנו~
 (ד~

 י""א
 יכול שאינו ~שום דכ"ע אליבא באזהרה ~שורר שה~שוערע""ב)
 דאין נשמע הלין ~כל מלאכ~ו, זה שאין כיון במנהגו הקוללכוון

לשנו~
 אפילו

 נ~ו~
 בעלמאת

~~~
 דשאני ~בודה, במקוס ד~פיל~ינו אף ולומר, לחלק ~קום דיש
 והכל השכל עלי ד" ב~תב הכל דנעשו בפנים ~בודהה~ס

 ~שו~ אי שאני, הדבור פיעל
 בסנהדרין אי~א דהא תברא, לא הא

 חלקפרק
 (ד~

 אותו ועושה השיריס ~יר דהקורא ע'"א) ק"א
כמין

 ז~
 פסוק והקורא

 בבי~
 רעה ~ביא זמנו בלא מש~אות

 ה"ג וז"ל~ ופר~"י,לעולסת
 הקו~

 כ~ין או~ו ועושה השירים שיר
 בנ~ינה שקוראז~ר

 אחר~
 כמין או~ה ועושה בה נקוד שאינו

 עליו ה~ורה הקפידה ענין דבכל הרי עכ"ל~שיר
 וחו~~

 עפה ובין
 לאלטפה

 נ~חל~
 ~ליה ~הא ~ה זו וטפה

 והנקדני~
 ~ופסיס

 לדקדק כך עלאותו
~~ 

 ודוחק בשיר~ ובפרק ונקודה נקודה כל

 ~~"~ ~~~~ו~ י~~~~י
 ~~י~ ~~י~~ ~~י"

 מנהגן גם כי ב~פלה מני~ון הפסוקיס שעל לנגינה ~עס ביןלחלק
 ישראלשל

 בעני~
 היא, תורה ה~פלות

 והש"~
 יכול ~אין פשיעא

 בערכין כדאיתא הצבור, רצון בלילשנות
 (ד~

 דאפילו ע""ב) י"'א
 ~י~א אפילו שם, כדקא~ר בצבורא לא~לוכי צריך שבחובהדבר

עול~
 עכ""לת דמ~ליך ד~יבורא אשליחא דהוי מידי חובה,

~~~
 דהוה מאד בזה נתקשים רבים שראיתי

 לכאור~
 מה נגד

 (בסימן ובש~ע ה~א""חשפסק
 סעי~ נ'"~

 שהוא ד~י ט"ו)

ש"~
 והוא לו, ~יאמרו י~תין ולא ~ע~מו התיבה לפני יורד קבוע
 שכתבתי, דערכין ~"ס נ~דלכאורה

 א~
 ג""כ דערכין דש""ס די""ל

מיירי
 בש"~

 דס~ם הוא דחוקא שינויא מ""מ קבו~, שאינו
 הוא אפילו ~שמענקע, ש""~

~"~ 
 עו~דין אין דפרק להא ול""ד קבוע,

 ל"ד(דף
 ע""א~

 ולא ל~רב, ~ריך ה~יבה כני העובר דקתני,
 ושולחן ב~ור ~שם הפוסקיס מפרשים ולהכי ציבור שליחק~ני
 בשלי~ דמיירי ט""ז~, ס~יףערוך

 שאין מה קבוע, שאינו צבור
 הדרא וא""כ צבור, שליח ס~ס דק~ני בערכיןכן

 קושי~
 לדוכת~~

~לא
 דבלא"~

 עד להמתין אין ק~וע ש""צ דודאי מידי קשה לא
 ~"מ אבל הצבור, עפ"י דנ~מנה כיון להתפלל ה~בור לושיצוה
 או הצבור ~א~ י~לך מעצמו שהוא הצבור וכבוד כבודו ~יאזו

 ל~פלה, ~צמו שיכוון כדי לה~פלל לה~חיל שרוציס שבהםמגדול
 ~ המזון ברכת ~בי ~צינוו~ן

 א~
 מודיע הוא לברך כוס לו שנותנין

 דרך ~הלכות וזו לברך שרו~הליושבין
 אר~

 שלא
 לעשו~

 דבר
 בפרק א~רינן וכן דערכין, דש""ס וכסו~יא ת~לה ב~בורלה~לך ר~

ב~רא
 נ""~ (ד~ דברכו~

 פרנם מע~ידין אין יצחק א~ר ע"א)
 בשם ה" קרא ראו שנא~ר, בצבור נמלכים א""כ אלא הצבורעל

בצלא~
 לו, אמר ב~לאל, עליך ה~ון ~שה ל~שה הקב"ה לו אמר

 לו אמר כ""ש, לא ~ני ה~ון לפניך אםרבש""ע
 א~

 לך כן פי על
 ברמב"ם אי~א וכה"ג ע""כת לישראל להם ואמר הלך להםא~ור
 הלכה תפלה ~הל' י"ב~פרק

 ז"~
 עד לקרות רשאי הקורא אין

 שבצבור ~דול לושיאמר
 לקרו~

 חזן ואפילו
 הכנס~

 ראש או
 צבור לו שיאמרו עד מעצמו קוראאינו הכנס~

 א~
 לקרות, שבהם ~דול

עכ"לת

~""~~
 ג"כ זה

 כוונ~
 בגדול או בצבור ~מליך שצריך דערכין הש~ס

 רק שיצוה, עד ולה~תין לםרב צריך אין ודאי אבלשבהם,
 דרךמה"

 אר~
 לשנות א~ל ~ח~, עמהם ולה~ליך להודי~ לו יש

 להם אין הצבור וגס רשות לו אין ודאי מדעתודבר
 התחתונה, על ידו ה~שנה וכל כלל~נהגם לשנו~

 וא~
 טעם לי~ן שרוצה

 כל ~~הרים ~ין זה ננון שע"ילדבר
 כ~

 לא~ור
 ה~פל~

 ב~רוצה,
אין

 ז~
 ולחוש ול~זור לשבח ~~עם

 כל בלא""ה כי רחוקו~ חששו~
 לה~פלל שרוצה ו~י בכוונה, מתפלל ה"ירא

 ב~רוצ~
 שנעשה אחר

 בםפ""ק מ~ינו ואדרבא מועיל, אינו זו תקנה גם הטבעהר~ל
 י"א ~דףדברכות

 ע""א~
 לקצר ר~אי אינו להאריך שאמרו ~קוס

 וכ~ב ~אריך, רשאי אינולקצר
 בתשוב~

 בב"י הובא הרשב"א
 ובכמה עשה עוב לא ב~פל~ו שמאריך כל וז"ל~ נ""ג)(סימן
 הר~ב""ס וכ'"כ עכ"ל, הצבור טורח מפני לקצר אמרו~קו~ות
 ברכה כל על שיתקעו היה בדין ~ וז'"ל י"ב) דין שופר מהל" ג"(פרק
 ברכות, סדר על כולן בהן לחזור לצבור ~טריחין ~ין וכו" אלאוכו"

~ת

~ ~ ~  

 ~~~י" ~ו
~~~~ 

'~ 
 ~~ו~~ ו~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~

~~~
 ~י

 ~~ו~י ~~~ו~ ו~ו~~ ~~ ~~~ו~~ ~~~ו~י~ ~~ ~~ו~ ~י~ו~ ~י~~~
 י~ו ~~~~~~~ד

 ~" ~יי~ ~~~ו~ ~ו~
 ~~ו~ ~~~ ~~~~

ת ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

~"~~~''~~~ ~~~~ ~ 
~ ~ ~ ~

 ~צינו וכבר לעם, מלאכה ביטול משוס חשש~ בזה ואיכאעכ''לת
 הקורא בפרק במ~ילה כדאיתא בזה, כיוצא זו דבר על חז''לשחסו
 כל הכלל זה ע"ב) כ'"ב (דףעומד

 שי~
 לעם מלאכה ביטול בו

 שינוי ע"י גם וע''שת שלשה קורין באב ו~' צבור תעסיתכ~ון
 הסיגון לס~ן ידעו כ''ע דלאו כיון בתפלתם לטרוף לחוש ישנגונים
 בנ~יאת כ""ו) (סימן הדשן בתרומת כמבואר לזה, וכדומהמחדש
 לטירוף, דחיישיסן ניגוניס ב~לשה או בשנים לסגן לכהן שאיןכפים,
 לניגון מניגון לצאת כשרוצים הבקיאים הני~וסים ~פילו ~ וז"לוכתב
 וע"י ומיושר שוה ~ול להשמיע יפה ולדקדק לכוון צריכיןבתכף
 יתחילו, תיבה או פסוק איזו ידעו שלא דעתם תטרף זוטירדא
 יש כאן והרי כ""א) סעיף קכ""ח (סימן א''ח בש""ע וכ''פעכ"'לת
 אינס עדיין אשר חול בתפלת חדש בסיגון לסגן יצטרך ~סל~וש

 לא בומור~לים
 הש"~

 בעסין וב~רטות דעתם יטרף הצבור ולא
 בברכות חכמים ממטבע המשנה ~כל קפידא יש סוסחאותשינוי
 (פרק הרמב'"ם שכתב וכמו ו~ברך, ו~וזר טועה זההרי
 ז'), ~ין ק"ש מהל"א"

 ואע''~
 וכמ"ש ~ליו חולק שם דהרמ"ק

 לכת~לה מ''מ אבל י~א דבדיעבד לענין דוקא היינו שם,הכ''מ
 רב ע''ב) כ"ח (דף דתענית בתרא בפרק וכדאיתא לשסותאין

 לאפסוקינהו סבר בר''ח הלילא קרו דקא ת חזינהו לבבלאיקלע
 בידיהםת אבותיהם מנהג ש"מ אמר דלוגי ~דלגי~ דקא דחזאכיון

~"~~
 לשנות דאין הרי וע"ש, אמנהג אפילו דמברכין בתוס~ות
 אפילו, לבטלה ברכה חשש דיש במ~ום אףהמסהג

 (שורש בתשובהמהרי''ק וכ"~
 ט'~

 המנהגות לשנות לנו דאין וז"ל~
 בזה כיוצא ועל מע~ה ואסשי חסידים הקדמוסים אבותינושנה~ו
 ם"ו דף ~~סחים ז'"לאמרו

 ע"ב~
 איסם אם לישראל להם הסח

 בריש בב""מ גרסיסן הקל במסהג ואפילו הם, נביאים בנינביאים
 לעולם חנילאי בר תנחוס ר' אמר ע''ב~, פ"ו ~דף הפועליםפרק
 ואמרינן וכו' ~מרוס עלה משה שהרי המנהג מן אדם ישסהאל
 בבראשיתסמי

 רב~
 פרשת

 ויר~
 עלת י'"ד~, אות מ''ח ~פרשה

 אשר המקום מנהג ו~יימו לא~רו ויש וכו", בסימוסה הלךלקרתא
 בזה כיו~א בכל לנו דאין ת~תונה על ידו המשנה וכל ~םפ~ט
 לשנות אין ממנו הגון אחר ~נהג היה אפילו המקום מסהגאלא
 וכו', גאון האי רב בשס ~יאו"ת בן הר"י כמ"ש המדיסה,מסהג
 שמסהג הוא וא"'כ במדיסתכם מקדם שסעשה מ''ש לפיוכ"ש

 תורה אבות מסהג שהרי מידכם להו מרמה מאן בידכםאבותיכם
 כ"ח ~דף דתעסית בתרא בפרק כד~רסינןהיא,

 ע''ב~
 איקלע רב

 וכו', שמע~הו לאפסוקיסהו סבר בר''ח הלל קרי דקא חזינהולבבל
 דרב ב~אתריהש"מ

 ל~
 ואפ""ה בדילוג, אפילו לקרותו רגילין היו

 ואע""ג בידס, למחות רצה לא בידם אבותיהס דמנהג ד~זאכיון
 אהלל מברכין ש~סו מנהגיסו לפי עליו מברכין שהיודפשיטא
 באותו היה רב של דעתו ולפי ה~אוניס, ושאר ר''ת כדברידר'"ח

~נה~
 דברכות ה' בפרק ואמרינן צריכה שאינה ~רכה משום

(ד~
 ל"~

 מסהג על סמך מ""מ וכו' תשא לא משום שעובר ע""א)
 היה הדור גדול דרב דפשיטא ואע"ג לבטלה, רצה ולאאבותיהם
 כ'"ב ~מ~ילה בבבל בכהני קריוהוה

 ע"א~
 בידו שהיה דפשי~א

 ק"ו של בנו בן ק''ו נוטה, דעתו היה כאשר כלל יקרא שלאלמחות
 אבות ע''פ הסהוג ה~ומות המנהג לשסות שיוכל זה בדור מי~אין

 ה~ורה פי על מנהגס וקבעו תורה בסי שהיו דפשיטאהקדמוסים
 היכא המנהג בתר אזלינן הלכה כסגד אפי'והמצות,

 הוק~ שהמנה~

 ~ס""ו~, ~סי' הפו~לים בפרק המרדכי כמ''ש המקום חכמי פיעל
 הלכה מבטל המנהג ~שאין שהיכא וכו' סופרים ממס" ראי"ומביא
 שאפילו ראיה להביא יש ועו~ד וכו', התורה מן ראיי' לו שיהיהא''צ
 דגרסינן ממהא מסה~א בתר אזליסן הלכהנגד

 בהקומ~
 ~דף רבה

ל"ב
 ע''א~

 ולעסין סתומות לענין~ וכו' אליהו יבוא אם רב אמר
 דבריו וע''ש וכו" העם נהגו שכבר לו שומ~ין אין בסנדלחליצה
 כתוב וכן המנהג לשנות דאין מבואר דבריו מכל באריכותתיותר

 ט''ו) בחקירה ע''ב ס"ט (דף מלך ~אבתשובת
 ו~"~

 שאין
 התפלותת בענין מנהגיסלשסות

~~
 להם והנח דבר שום לשנות שאין נ~תי ובהא סלקי בהא כן

 ימים ~י יפלו הראשוסיס הימים בלבבך תאמר ואללישראל,
 עמו ~לשון במדבר ימים מצאו הם כי המנהגיס בעניןידברו
 מעיקרא לומר נפשך ואס הסוסחאותת בעסין והן הניגונים בעניןהן

 כי בכוו~ה בתפלתיסו ודי כלל שיר נשיר איך פירכא,דדינא
 זו אומר הוי ב~ב שהיא עבודה איזה תליא, ~ דל~באבאובנתא
 אין וקול שומע אס~י עסות קול כי כלל לשורר הדבר טוב ולאתפלה,
 כ''ו ~פסח~ם מעולה משום בו אין וריח מראה קול שהרי ממשבו

 לדבר ~צתן תקעו והם הוא כן חכמים מדת דכל אינו זהע''א~ת
 ממסו דעתם יסוחו ולא בזכורם~ שיעלה כדי לשיר ותקעוהלכה

 והשוסה זמרה בלא הקורא יוחנן א'"ר ע"א) (ל"ב במגילהוכד~יתא
 ~חוקים להם ס~תי אני וגם או~ר הכתוב עליו נ~ימהבלא

 ל~
 טוביס

 המשניות לשסות רגילין שהיו זמרה בלא~ השונה וז"ל~ התוס'וכתבו
 ע''פ אותן שוסין שהיו לפיבזמרה

 ועי"~
 ב~""ח ועיין נז~רין, היו

 נוהגין שהיו אחרונים ובשאר מבואר ושם בב''י, מ"ט)(סימן
 יהודא ר' ע""א) ט"ז (דף דתענית~~ בפ"ב ועיין ע"ש, בע''פלהתפלל
 שיר בםפר ~ם ע~"~, ערב וקולו נעימה לו ויש לעם מרו~האומר
 רבני גדולי בהסכמת בתשובתו האריך לשלמה אשרהשירים
 ושיסוי לשנות דאין נ"ל וכן ע''שת סגיסה ע''י להתפלל שישויסיציאה,

 להיות הראשונות על תוהה ואינו חוזרבזה
 ר~שו~

 להתרוסס ראשון
 שי~א ומסמר גלוסט~א, בראשו שיש מסמר מסמורת, בווקבעו
 יתד מענה, כמלא מחרישה של ויתדלחלק

 במקו~
 קבוע מנהג נאמן,

 תר~נו ולא ותאחז בקופסא והניחו במ~וד שתלאו וכמו כ~ן,השסוי
 שהואת כל זיז אפילו תזוז לאומינה

~~~
 בתפלתם אומרים בלחישא שאומרים דברים קצת לעסין ששאלת
 איסור חשש שום מצאתי ולא ה~דדין כל על חזרתי רם,בקול

 כולל איסור או מוסיף איסור חשש שום היה אם בודאיבדבר,
 בר''ה כדאיתא כך, מנהגם היה אפילו כן לעשות אסור היהודאי
 ט''ו(דף

 ע''ב~
 דא"ל איסורא ~לי אמרת וא~ת נהגו לך קאמיסא

 לממד שמזה וסראה ע''כת להו שבקינן נהגו כי איסוראבמקוס
 (פ""ג)הר~ב""ם

 ~ה~
אין וז""ל~ שכתב ~') ~(הכה עשור ~ביתת

 מסה~
 וכדי עכ''ל, המותר את לאס~ר אלא האסור דבר לבטל

 מהרי"ק בשם לעיל שכתבנו למה זה יסתורשלא
 דמנה~

 ~בטל
 נ''ד) (סימן מהרי''ק בתשובת עייןהלכה,

 שמחל~
 דסתם

 בישראל ומוחזק קבוע שהיה במנהג משא''כ ה~דולים, ע''פמבטלים מנה~
 שו~עין אין אליהו יבוא אם אפילו סנדל בחליצת כמו הלכהשכן

 ע''שתלו,

~~~~~

 בין עוד שמחלק ה') ~קירה נ''ו (דף מלך משא בתשובת
 באיסור משא"כ הלכה מבטל המסהג אין תורה אי~ורלעקור

~ת

~ ~ ~ ~  

 ~"מ ~~~ת
~~~~ 

ת ~ ~ ~ ~  



~

~  ~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~  
 לאו ואי ע""ש~דרבנן

 ~ה יוד~ הייתי לא ה~נהגים ~ינוי ~שו~
 ופוסקים בש"ם בפירוש נזכר שלא ~ה וכל בדב~, איכאקפידא
 איתא י"ח תפלת אפילו דהא ק~ידא, אין~ ד~קא בלחישאלא~רה
 דברכותבש"ס

 ~ד~
 כ''ד

 ע''ב~
 ל"ב ~דף וב~ו~ה

 ~'"ב~
 דתפלה

 אפ"ה א~נה, ~קטני זה הרי בתפלתו קולו ה~גביה וכלבלחש,
 דאס בב"י, ע"ש ק'"א) (סי~ן בטא"'ח כדאי~א בפוםקים~בואר
 בצבור, ~תפלל אינו אם קולו לה~ביה ~ותר בלחש לכוין יכול~ין
 דא~י חיישינן דלא כיון ~ותר סדורים לפניהם יש אם בצבור~ם

 וע~שת צבורא,ל~טריד

~~~
 י~נך ש~ז~ור וז"ל~ י''ג) (בסי~ן בו הכל ל~""ש ל~יחש ליכא
 ~פי ראשון, פסוק רק בלחש או~ו או~ר צרה ביוסה'
 בק'"ש זה וטעם ע'"פ לאו~רם רשאי אתה אי שבכתב~דברים
 או ב' פםוקים ובשביל פסוקים, כ~ה וכן בלחש או~ריסשאנו
 ~"ט), (ס"ס בב"י והובא עכ"לת לחוש אין שגורין והן הואילג'

 בחשאי, לאו~רה שניתנה ~ה רם בקול לא~רם אין זה לפיוא''כ
 בהא, כוותי' קיי"ל ולא הן יחיד דברי בו הכל דברי דהאח~א

 (סי" א""ח בש"עכ~בואר
~"~ 

 (ס"א םי' ובסוף א"), ס~יף
 נוהגין ויש רס בקול ק"ש לקרות נוה~ין יש בש"ע, ~תבכ"ו) סעי~

 שאינו הרי בלחש~לקרותו
 ~חלי~

 ב~נהגא כן כי בו, הכל דעת
 י"ד (דף בת~ורה התוספות שכתבו ~ה לפי ועוד ~ילתא,~ליא
 שבכתב, דברים בד"ה~'"ב)

 וי''ל ~"פ, ~זמורים קא~רינן הי~י וא"~
 דבמ~וריס הרי עכ''ל, בחו~ש שכתוב ~ה רק לה~פידדאין

 א"כ ב~"פ, לו~ר לחוש אין תורה בחו~שי פסו~ים שאינן~ה וכה"~
 לא~רםת ~ותר רס בקול~ס

~~~
 ש~פקפק קע'"ה) (סי~ן יאיר חות ב~שובת שראיתי

 ואעביר לענ"ד, מוכרחים דבריו ~ין בזה, תוספות דבריעל קצ~
 החכ~ה נתיבות נתיב יאיר דבריו פתח ~רון כבני דבריו פניךנ~ד
 דאי~א ~שום מ"ט) (םי~ן בא"'ח הב"י ~"ש לפי הטעם לפי ~וז"ל
 ולא וקרי ויתירות חסירות כגון הכתב מתוך דמדרשי טובא~ילי
 הב"י, עכ"ל להו ב~יר פה על להו א~רת ואי ודכוותייהוכ~יב
 קבלה ודברי נביאים ~דברי הלכה ילפינן טובא ~ילי גםוהרי
 תהלים ~ספר והרי וכו' ל~דנו לא ~שה ~תורת זה דברכ~"ש
 ~ת~ו~ת ושנה ו~ה לכיפה, או.ו וכונסין להודות, ~ריכין ד"~מדנו,
 וכו' בצדק אני וכו" ברך בוצע וכן ר~ה,ר~ע

 וכה"~
 ע~"'ל טובא,

 דא~רינן כיון דנביאים דרשות דשאני ולו~ר לדחות ואין יאירת~ות
 אלא א~רה ~אן יחזקאל דאתא ~ק~י' ע"ב) י"ז (דףבתעני~
 ~יי~ינן לא לכך אקרא, ואס~כה יחזקאל ואתא לה ג~יר~~רא
להנך

 דרשו~
 ב~רי דל~א

~ 
 כיון

 ד~"~
 ~~ום אי לה, גמירא ~~רא

 לשכחה לחוש דיש תברא, לא~א
 ואס~כוהו נביאי אתי ד~ה''~

 עירובין ב~ס' כדאיתא נת~עטו הללו שדורות שראו כיוןא~ראי
~דף

 ע"א~ נ''~
 ~כחה, בבירא אצבעתא כי אנן

 וא"~
 לכאורה

 לדוכתאת קושיאהדרא

~~~
 התורה על דדוקא חדא ~ידית קשה לא ~~יקרא בא~ת
 הוא, רק דבר לא יו"ד של קוצו על דאפילו ~שוםקפדינן

 כל~ל
 וקו~ קו~

 הלכות, של תילין תילי
 ~שא"~

 עיקר בנביאים
 ~ספרס ו~ם דרשינן, ויתירות ~חסירות לאודרשות

 ~וע~
 דאפשר

 אי ~קו~ותדהני
 ידעינ~

 ויתירות ~חםירות דרשות בהן שיש
וכה''~

 ~ודיס התוס' ~ס
 דאי~

 יי~ר דמי ותו פה, ב~ל לא~רס
 סובריס~~ו~'

 ~ע~
 ~י~~ ד~י~ו~ל~י ~~יק~, זה

 ~~ר, ט~ס

 בתורה פ' חסר יא~רושלא
 כ~"~

 דדוקא י""ל זה ו~עם הב"י, שם
 ולפי ת~י~הת ה' תורת יט~ח~, ~תהליס דכתיב תורהגבי

 דוקא היינו בע''פ לו~ר דאסור דהא בת~ורה, שם תוס' שלשני ~ירו~
 כל אם ~וש אין דידן דבנדון פשיטא חובתן, ידי לאחריס~וציא
 אי~ וז"ל~ וכתב זה ~י' על ~פקפק יאירחות שבתשוב~ רא~י הלום גם עצ~ו, בפני רם בקול תפלתו או~ריחיד

 בדרש זה חילוק נעייל
דכתוב

 ל~
 זו קושיא גם עכ'"לת לא או א~ריס ש~וציא היכא בין

אפשר
 לתר~

 ד~קרא
 נדר~

 דלעיל חזינא, קא פרשיות ועירוב לפניו
 דר"ה בש''ס ואיתא ויקרא, פניו על ה" ויעבור דכתיב קאי~ינה
 למשה לו והראה צבור כשליח הקב"ה שנתע~ף ~ל~ד ע'"ב)~י"ז
 ~זה כסדר לפני יעשו חוטאין שישראל ז~ן כל לו א~ר תפלה,סדר
 ~ם, ~וחלואני

 א''~
 דכ~וב דת~ורה מסוגיא ל~י~ר איכא שפיר

 דש"~ת כהאי חובתן ידי רבים להוציא שרוצה א~י נ~י קאילך

~~~~~
 תענית ~~סכת תוםפות לדברי ראי' שיש

 (ד~
 ע'"א) כ"ח

 יכול יחיד וכי יוסיא"ר
 אלא בצבור, ~'"פ תורה דברי לקרו~

 שבא דיחיד הרי ~כ''ל, ע''פ אותה וקורין נכנםיןכולן
 ב~ני א' ~ל או~ריס ב~בור ~שא"כ בע''פ, לו~ר אסוראחרים להוצי~

 כ"ד ~דף ב~~ילה בש"ג ריא"ז וכ"כ בע''פת לו~ר ~ותרעצ~ו
 אותע"'א

 א'~
 יאיר חות בתשובת כ~ש~ע ודלא הס~ג בשס

 הש~ור דדבר ~"ט) (סי~ן בא''ח הטור ~"ש ו~י קע"ה)ת(סי~ן
 ש~ור דהתפלה כיון א'"כ ב~"פ, לו~ר ~ותר ~ריסין ו~י~רםבפיו
 יאיר בחות שס ~ם שלפנינות בנדון רס בקול לו~ר ~ותר כלבפי
 היה דודאי ל~שה, הקב"ה א~ר לך כתוב הא וקשה ~"ז,כתב
 זו גס ~כ~לת וכו' התורה בכלשגור

 אי~
 לגבי דודאי כלל, סתירה

 היא, זו~רתא ~לתא~שה
 ש~ור היה שלא אפשר ז~ן באותו ~~

 גדול~ דהרי כך, כלבפיו
 ע"א) ל''ח (דף דנדרים בש''ס ~צינו מו

 ככלותו ~שה אלויתן
 א"~

 תורה ל~ד ~שה היה בתחלה יוחנן
 ~תחלה, בד"ה ב~הרש"א וע"ש ב~תנה לו שניתנה עדו~שכחה
ש~תב

 התורה ~צות כל לקבל אנושי לדעת אפשר שאי לפי וז'"ל~
 תיובתא ותירוצא ~ב~א לתירו~י ובלא'"ה י~"ש, כזה ~ו~ט ז~ןתוך
 ד~ותר היכא בין ש~חלקי הפוסקים על שם ש~ת~י' ~ה כלעל

 ו~ורש עי~ר להם דאין לא או בע"פלקרות
 ~פור~

 דכתוב ~קרא
 יאירת חות ב~ל ~האריך ~ה ע"שלך,

~~
 בפשוטו, ליישב

 דבא~~
 לאו~רה רשאי אתה דאי זו ~צוה עיקר

 נ~נה לא שהרי דרבנן ~צוה רק הואבע''פ
 ב~ני~

 ה~צות
 א~רו והם א~רו הם וא"כ ל~, ד~תיב אקרא דאם~כוהו רקכלל
 כלל לה~י תצייתינהו ולא שיטתו לפי ~' כל דרבנן בחילוקי'לחלק
 בעל שסדכייל

 חו~
 דברי ולע''ד תוס', דברי על להקשות יאיר

 דברים לו~ר ד~ותר ברור נראה הלין ו~כל הי~בת ~יושביןהתוס'
 ברוך כגוןאלו,

 ~ה'~
 א~ן ~ולם

 וא~
 רחום והוא וכן רם, בקול

 אלא הדין,~'"פ
 ~ח~~

 ~טע~ים כלל לשנות דאין נראה ~נהג
 ל~ילת שכתבנווראיות

 דורדא וכלילי תכלת כליל וקולו ס~א, לגבוה העולה תורת~~ת
 רב ~עשה לידי ה~ביאו התל~וד ים די~א, וחילפאםו~קא,

 וזרקו צרור קול הקולו~,~היות
 זריק~

 ה~זבח, קרנות על ת~יס

ויסו~
 ~הולכין הדבריס הן הן בעי, ~א דרח~נא כבשי וכבש סובב

 טהור הלב כוונת~חר
 ~בר~

 ל~חצרים ~חד בקול עניה ו~יינן ~~רן
 קולו~~שו~~ים,

 לפני~ ~שו~
 ~ב~יי~ ~~חנה קול ויע~י~ו ו~ח~יה

 וקב~ו, קיי~ו~~~~
 אש~ י~~~~ ~~ ~~נה~י~ ~~~~ ונוה~י~



~

~  ~  

~  

~"~~~"~~~ ~~~~ ~ ~ 
~~ ~  

 אומן מלאכת מל~כה ~מר שהיא בפ~יש מכה קול היא,תורה
 תפקידם את ישנו שלא יהא בהווייתן הדבריס דבריםאמוסת
 מסמורת בו קבעו אשר ת''ח, של לעונה מעונה לפקידהמפקידה
 אשר הגדול השופר קול אותנו ה' השמע הזה הדבר ב~ללנ~ועים,
 אחדת קול לשמוע אחד ושמו ~חד ה" יהיה ההוא ביוםיתקע

 אלול ב~ודש הכותבכ''ד
 ~~~ת"~

 לפ''קת

 ~~ד~ר~י
 ~~ו~ ~~~~~

 ~"~ ~"~ ~~ ~ו~~ ~ו~~~יי~ ~~'

 ~~~ ~~~~ ~"~ ~~ ~~ו~~ ~~~~ וד~~ ~~~ררי~ ~~י~~וכ~
~~~

 י~ו~ו~ת

~~~~~ 
 ל~קור הראוי מן אתה נפש בעל ~ם לנפשי, אומרים רבים
 של אופי' על לעמוד ~קירותבשבע

 המנה~
 נשתרבב אשר

 (מהמודרי) המהדרין מן מהמהדריןמקרוב
 ~ממהדורי~

 מילי
 ס''ת לכתוב שנוהגין תורה, אלא ~וב אין דמי~ב ומילידברכות

 שבת ~ידי לב''ה מביתם ס"ת להביאן ~רגילין לעצמן קמיעכמין
 ~פי ולשמוע לקרות כ~י מועד, ~ריאה טבא ויומאבשבתו

 דין לבעל מקוס ויש הלולן, זו וקריאתן ה~"ת מתוך במלה~לה הש"'~
 אין כי עב~ין יאו~ דלאלחלוק

 ז~
 בטלטולא לטלטל דאורייתא יקרא

 ל~יות התורה הכבוד כי לזויות ומזויות לאתר מא~רדגברא
 במרדכי ו~דאיתא מונח,במקומו

 ספ""~

 ~סי' דר"'ה
 תש''י~

 והובא
 החבושי~ אדם בני בתשובה מ~אתי ~ וז"'ל קל"ה) (סימן א"חב~""י
 האסוריםבבית

 אי~
 כדאמרינן וי"כ, בר"ה אפילו ס''ת אצלס מ~יאין

 שמוליכין ולא התורה אחרי הול~ין אמר את אתר בכלבירושלמי
 ל~ל~ל כהיתר נעשה ולמה ע''כת וכו" אצלוהתורה

 הס"'~
 מבית

 זה הדבר ונעשה הירושלמי משמעות נגד לבית ומבהכ""נלבהכ"נ
 שיחה השחי, לאמת כיון ויורד פותח פתוח לב חקרי גדוליבפני
 וסתקיימה כן עשו הרבה וקריאת ספר קרית הדביר מן לפניסנאה
 דשפיר מכלל כלל, בידם מיחו ולא ושתקו רבנן ומדייתביבידם,
 כן על לרבים, חזותו להראות כ~י חכמים ברצון ונעשהעבדי
 ומה סמיכה זו ומה האדם לו שיברר הדרך ורבינו מורנויורנו

 לאוריית~ת רבא מודעא כהודאה שתיקהזו

 מעלייאת השבה כהלכה משיבין כהוגן לשואל הנה ~~~~~~
 תלמוד דהרי השואל, כדעת ל~סור נראה הי"לכאורה

 פרק ובסו~ה א') (הלכה לו בא פרק דיומא בירושלמי הואערוך
 ס""ת נו~ל הכנסת חזן מתניתין על וי""ו) (הלכה נאמריןאלו

 וז"ל~ שם ומקשה וקוראת עו~ד כ''ג עד וכו' הכנסת לראשונו~ן
 מוליכין אמר את והכא התורה אצל הולכין אמר את אתרבכל
 מתעלה התורה גדוליס, אדם בני שהן ע"י אלא אצלן, התורה~ת
 אדס דבני דר"ה ספ"'ק המרדכי סמך וע"'ז הירושלמי, עכ"לבהן

 בר"ה אפילו ס"ת אצלס להביא אין האסורים בביתהחבושים
 דידן בש''ס רש"'י כיון שלזה ואפשרוי"'כ,

 ביומ~
 ע"א), ע' (דף

 בו וקורא מבי~ו ס"'ת ~ביא וא' א" כל ואח"'כ וכו" ושארת""ר

 ~בד"ה ופרש"'י לרבים, חזותו להראותכדי
 להראות~

 ומ~רב
 הכריח דמי ~עס צריכין ולכאורה רש"'ית ~כ"'ל שם הביאוסיוהכ"פ
 למי~ר וליכא שס, הביאום ה~פורים יום דמ~רב כן לפרש~לרש"י
 כרפרס ודלא בשבת כמו ליוהכ"פ והו~אה עירוב דיש ~דקיי"למשום

 ~דף דכרי~ות בש"ס כד~סיק ליוהכ"'פ, והוצ~ה עירוב איןדאמר
י"ד

 ע''א~
 ל~ג בדרוש חגיגה קרבן (ובספר היאת בדותא דרפרם

 וז"ל~ פ"'ג) (סימןהסוכות
 שכתבתי בזכרונות מצא~י ~ם

 מכ~ן ~ד"ה ע"'א) (מ"'א בסוטה ז~לרש~י מש~
 ו~ילך~

 דיה"'כ שם דמביא
 וצריך ~''ש, גדול ~ידוש ~והוא והו~אה עירוב איסוראין

 ז" ~מגילה לשבת יוהכ"פ בין דאיןמשנתינו לתר~
 ע"'ב~

 ע~''ל~ וק"'ל,
 (ע" דיו~א דש"ס סוגיא ממנוונעלם

 ע""א~
 (י"ד ובכריתות

 ודייק ליוהכ"'פ והו~אה עירוב ד~ין הכי להדיא אמרדרפרם ~''א~
 ~''מ ~, ודוק) דמ~ילה מתניתין האי נגד שהוא אף~מתניתין, כ~

 מ""א (דף בסוטה עצמו רש""יהא
 ע"'א~

 פירש
 להדי~

 כל
 ליו"כ, והוצאה עירוב אין דקסבר לעזרה מביתו ס"תמביא אח~
 ולמה ~כ"לת כולה, את ו~ערבין בלילה נעולות דלתותי'ירושלים א"~

פיר~
 לו~ר אפשר אלא הביאות יוהכ"פ דמערב ביומא כן

 דדע~
 ש~כין לא ~ם א~לו ס''ת להוליך דאין הירושלמי כדעתרש"'י

 בתשוב. כדאיתא מקודם, יומים או יום הס"'תמושב מקו~
 מהר''~

 מ''ה~ת ~םימן מהרי"ל ותשובת פ"'ח) (סימןמפדוואה,

~~~
 דעירובין בש""ס דאיתא ~מה תשיבסי

 (ד~
 וסוכה ~''ב) פ''ו

(ד~
 פעם אמר, דימי רב אתא דכי ~"ב) ט"ז

 והביאמ העמודים ע"'ג סדינים פירסו למחר מע"ש ס"ת הביאוולא שכח~ אח~
 משום אי בשבתת אצלו ס~ת שהבואו הרי ע""כ, בו וקראוס"ת

 שא"א השדה ע""פ הי" שלהס שבהכ"נ התס דשאני תברא,לא ה~
 ס''ת להביא מיוחד מקום להס והיה בתמידות שםלהניח

 הא לגמרישהשמיט דהרמב"~ נמי דה"'ט ואפשר וק~~ט~, ק~ח (סי~ן בא"חוכמבואר מש~
 דש''~

 כד~ מבי~ו ס"'ת מביא א" שכל דיומא
 ס"ת כבוד משום ש~"ל ודאי אלא לרבים חזותולהראות

 ~מגילה דמ~ינו מהא לכאורה ראי" יש וכן אחריהם, ס""תלהוליך אי~
ד"

 ע''ב~
 גזרו ולא בשבת במגילה לקרות שלא חכמים שגזרו

 ה~וי""ט זו בקושיא הרגיש שכבר אף בצבור, לקרות שלאבתורה כ~
 ה~א"ח ב~"ש לי וניחא ~ וז"ל ותי" ב' משנה דמגילהפ"'ק

 (ר"'~
 פע~ים תחלה אותה לסדר ~יך בפרשה דהקוראקל""ט)

 מ~וייב וכי לפ~פק יש עדיין אך התויו"טת ע~"ל עצמו לביןבינו ושל~
 אותה לסדר יכול עצמו בשבת הלא שבת קודם אותהלסדר

 ~""כ נדחה ~עמא ומהאי ל~גזר, ואיכא בצבורהקריאה קוד~
 חייםבעין מ''~

 לתר~
 ד~גילה כלל, קשיא דלא ונראה וז"ל~ שם

 שמא למיחש וליכא בעשרה~ אלא .קנו לא~ וס"ת חייב ויחידי~יד כ~
 ספר עכ"ל אהדד~, דמידכרי בקי א~ל וילכו עשרהיטלוהו

 שהקורא לחוש יש דמ''מ מצויה בהצלה מ~יל אינו זו גםחיים, העי~
 בקית אצל ילך בהקריאה עצמו לסדרשירצה

~~~
 דאפיל~ כיון לטלטולא דאתי גזרינן לא דבתורה י"'ל, ודאי
 להכי חכם של לבית הס"'ת ולהוליך להוציא איןבחול

 רבו בש"'ס פעמים כ~מה מצינו ו~""ג בשבת, אפילו~זרינן ל~
 כמ~

 הרבה~ שהן שתיס מראות בידי אנ~וט מהשתרע, המ~ע וקצררבו
 פ"'קבשבת

 (ד~
 מותר~ הוא חשוב אדם אס רבא אמר ע"ב) י"ב

 ~כ''לת בחול נר להטות רגיל שאינו הנר לאור לקרות מותרופרש"י,

 אשה במה בפרק הואוכן
 נ"~ (ד~

 ו~~ואל, דר''א ע""ב)
 לא חשובה ואשה חשוב~, א~ה וכלילא זהב של בעיר למיפקדרכה ~מא~

 אדוני ~פי שמ~תי זה וכעין ~שת ומח~אש~א
~"~ 

~~~~~ 
 ~ו

~~ ~~~~ 



~~  ~  

~  

~~"ת
 ~ ~ ~~מ~ ~~~"~

~~ ~ 
 ז ג ~' ר ה מ ן ו א ~~

~ 
 ה ת ד ו ב ע ל ע ב ל "

~ 
 ~"כ שזה י נ ו ש ר

 בש"ס~פיר~ש
 (ד~ ~שס~

 י~ב
 ~א~

 הלכה הונא א"ר וז''ל~
 כבודו וזהו ד~א~ר ~והא בחולת ואפילו כבודו וזהו וזורק~ולל
ואפי'

 ב~ול~
 ~לא ל~ותר, אך הוא

 כוונ~
 זה, דרך על הש"ס

 להרו~ שאתי למיחש איכא הלא י~לול איך המת~הדמתמה
 אותה

 אפילו כבודו וזה וה"ק בש''ס ~ם כדאיתא ג~ל הורג כאלווהוי
 ~בע, נעשה הרגל כי בשבת כן גזרינן לא כינה להרוג שלאבחול
 ~~~ וש~עתי פ"חתדברי~"כ

 בעל הגאון חמיו שגם
~"צ

כי~
 הלין מכל זהת לפירוש

 מיל~
 א' ב~נה עולה הכלל

ד~ה
שא~

 לעשות דרכו
 כ~

 דלא וה"ט בשבת, ~ר~ן לא ב~ול
 בשבת בס"ת חכ~ים~זרו

 כי~
 כן לעשות דאסור

 בחו~
 משא"כ

 משום בו אין גם כ"כ קדושה בו שאיןבמג~ה
 ש~

 ~זרו הקודש
 ש~ה ~"כ ואפשרחכ~יםת

 ר~~
 תורה דברי אף ~ט~~ל זה דרבן~ה אי ע"ב) ~ (דף חגיגה הש"ס

 מטלטל~
 מסמרות ~"ל

 ~"כ אפשרכ~נתו עכ"~
~~ 

 אחר התורה ל~לטל שלא זה דרך
 שו~

 אדם
 ו~וען ל~ורר ~זקה שיש נראה היה וא"כ התורהי אצל הולכיןרק
~ל

 ~נה~
 כד אכן זהת

 ~עי~
 לאסור פקפוק כאן דאין יראה שפיר

 מנה~כי
 היא, תורה ישראל של

 דע~
 בירושלמי אמ~ר~ן לא כאן

 להו~ך שלא אלאוה~רדכי
 ס"~

 אבל בזה, וכ~צא לצרכו להחולה
 והוא ~~~ת נושא שלוחו או לצרכו נ~"ת עמו ~ביא עצמו מ~ואמ~ם
 א~לקיכם ה' אחרי כבודה, זה כי קפידא, אין א~ריה~ולך
 ע' (דף ד~מא בש"ס פשוט ז~וא כאשר יג~~ה~, ~דברים~לכו
 ובסו~ה~"א)

 (ד~
 ~ביתו ס"ת מביא היה א' שכל ע"א) מ"א

 ~שם ופרש"י לרבים, ח~תו להראותכדי
 דבשב~ ~ב~ו~ה~

 עצ~ו
הביאו

 וכ~
 בסוכה

 (ד~
 פעס ע"ב) פ"ו (דף ובעירובין ע"ב) ט"ז

 ע"ג סד~ים פירסו ל~~ר מע"ש ס"ת הביאו ולא שכ~ואחת
 שהיו ודאי אלא ~"כת בו וקראו ס"ת והביאו~~ודיס

 איסור חשש אין שוב אחריה והולכיןהתורה נושא~
 כל~

 א~ר~, ועוד זאת
 ארון עס הם"ת נושאיןאם

 ש~~
 כאן אין לה המיו~ד ונרתיקה

אי~ור
 כל~

~~~ו~
 (פרשה משפ~יס פרשת במדרש ~הראיה

~ 
 ה') אות

 את איש ימכורכי
 בת~

 להם, ו~כרתיה ל היתה אחת בת
 כצאת תצא ~א בארון חבושה אלא אותה מ~יאין אתם~אין

 כבוד, בה נהגוהעבדים
 עכ"~

 דחבושה הרי
 באר~

 וכן ~ותרת
 היהבמדבר

 אר~
 ע~הם, ס"ת ל~לחמה כש~או וכן עמהס וס"ת

 היה ~~צרים י~ראלוכש~או
 ארו~

 יוסף של א~ון עם תורה של
 ~םו~ה~מהס

~~ 
 ת"~ ו~בי ע"א~,

 מ~~ו
 דב"~ םפ"~

 ~דף
 מ~ח~ ~"א~~~

 על ס"ת
 ~טת~

 דדוקא וע"ש בש"ס מובא וכה"ג
 לבהכ"נ להו~כה משא"כ ~ז"ל הקפידו אדם של לביתולהו~כה

 ומקדש מקו~ה ~יקר היא~זו
 א~ ~ע~

 ובזמניהם כלל איסור חשש
 משם והביאוס בביתם ס"ת היו~מיד

 לבהכ"~
 כדאיתא

 חשש שאין פשי~א לביתו להביא ול~~ר קמ"~~~קמ"~),(סי~ן בא"~
 מיו~ד מקום שהוא כ~ןאיסור

 כמבואר לכך ומשו~~
ש~

 בא"חת

וא~
 פ"ב ריש דתע~ת ב~~רא דמ~~ו

 ~ד~
 ~"ז

 ע"א~
 דאפ~ו

כשמו~יא~
 גלות, כ~ו דהוי כנישתא לבי כני~תא מבי הס"ת

 כנישתא לבי~בית מ~'~
 ד~על~

 בכל מותר בקודש
 ענ~

 ובפר~ות
 בכל דמותר בתורה ~דולהוא א~

 ע~~
 שס כדמסיק

 בירושלמ~

~~~~~~~~ו~
 (ס~ ~י ומהר"י פ"~) (סי~ן פדוואה מהר"ם

 דל~דכ~בו, מ"ה~
 נוס~~

 יש ~ירו~ל~י
 א~ לה~י~

 ל~~רא

 ע"ש, נכבד ואישאל~א
 מ"~

 בתורה רבה גברא דדוקא עיקר נ"ל
 ד~ן בש"ס כדאי~אקא~ר

 סו~
 כ"ב ~דף ~כות

 ע"ב~
 ~פשאי כמה

 ס"~ ~ק~י דקיי~י אינשישאר
 דאלו רבה ~ברא מקמי קיי~י ולא

באור~תא
 רבה ד~ברא הרי חדאת בצרו רבנן וא~ו ארבעיס כ~י~

~"ח
 עדי~

 אלמא, ~ברא משא"כ מס"ת יותר דיד~ יקרא
בפסחים ועי~

 ~ד~
 נ"ג

 ע"ב~
 ד~ברא ~ש~ע רומי איש תודוס ~בי

 ואין א' בטימוס וא~ס בכלל אל~א גברא לאורבה
 ~ש~יחי~

 בכף
 עיקרת כל~א~ים

~~~~
 לאור~תא רבא מודעא ה~ודיעים הר ב~~לת העולה תורת

ואתייקורי
 הו~

 ~~פירת סופריס ועיטוף ועיטור דמתייקרי
 הנא~ריםדברים

 באמ~
 ו~דק,

 צד~
 שם

 לרגל~
 דרבים ישרה ר~ל

 ליכנוסדרבנן
 כפרקלי~

 יושר
 ב~נה~

 ו~~דיה, תורה ישראל של

 של א~ות ד' גבי על מ~וה עושה הנחה כי ישראל לבניוהנ~
הלכהת

זא~
 ברכה לכם נותן אנכי ~יום במצודתי עלה אשר

 לפ"קתבח~~דך ~~~~"~~

 ~~~~~יי~ ~~~~~ו~
 ~~~~ ~"~ ~~~ו~~

~~~~~~ 
 פ~שים ~דרם מדרשא ב~ פתקא נפל

 קדושה לידי ש~ביא טהרה רוח עליהם ועבר שםשל ה~דר~ בב~
 בבית נש~ע והקול נעי~ה, א~ירה יאמרקדוש

 שמרביצ~
 תורה בו

 קבעו אשר בב"ה נאה,תרב~א
 ~ב~ו~

 מים המקלח בצ~ור ~קקו

 ~לכרך~(לברך~
 ג~ל הוקף ולבםוף שישב

 ו~זי~
 הנובר, בק"ק

 ה~קיף כוליאר~ כמין ו~קיפין יגבר, ~~לם ושס אבר, יעלהוכנשר

~או~
 מהר ששמע לא~ן

 סינ~
 המסייע כהן עגולה, ~ורן וכמין

 גורן ה~רנותבבית
 נכו~

 ושמעתתא
 דכהנ~

 ח~והי דבי אפת~י תורה ~~די ידי ו~חזיקי עםקנ~ת, ידיםיד~הו דפרכ~ כהני הוא,
ה"ה

 הקצ~
 א~ד שם

 ~~י~~~
 שבע נ~~~~ דאבוהו כרעא וברא

רצ~
 מ~ט בה ואנשים מ~ער היא העיר והנה כהנים, ברכת ו~לא
 וכהני אהרן מ~רע ביתם ואנשיהם ורובם האיכות, ורבהכ~ות
 יאמ~ו או~רן בית נא יא~רווע~ה ולשרת, לעמוד כהני~םייע

 ה~ יראינא
~~~~

ו~אל ה~דרש בבית השואל
 שא~~

 ב~לאכתו עמו בבעליס
 ומותר לכהן ~שרת לה~ת מותר כהן אי כהנים,~לאכת

 לא, או בולהשת~ש
 א~

 סעי~ קכ"~ (ם~ בש"ע ש~בואר
 ~"ה

 בכהן להש~~ש דאסורבהג"ה)
 אפי~

 כמועל דהוי הזה בז~ן
 שאנ~ בכהן כהן ד~~א אובהקדש,

 מיל~א בה אימא הוא דכהני ו~~עתתא הואיל~~~~~~~
 יקירא,אלבישייהו

 ו~ר~
 מקור אציע לדבר א~לה

 ~נ~רין ועיקר הנובעת~מעין הד~
 ד~

 בהגהותיו מהמרדכי יצא רפש
במס'

 ~י~י~
 (ששאלתיך) וכ~ן תמ~"א~~ ~אות

כהן ד~ ~ששאלתני~
 לכה~

 פשי~א לכהן דבי~ראל ~כלל
 ל~

 ב~ל כפסק דאסור,
 ~יבעיא קא לדידי ל~, דפשי~א ומלתאה~פהת

 ה~רדכי ז"ל כי ל~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ '~~~~~~ 



~

~  ~  

~  

~~''ת
~''~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~  

 לו והקשה ר''ת, ע"'י מים שיצק בכהן מעשה ~בהגהו.יו~שס
 (ה"ה) דבריס אלו פרק דברכות בירושלמי שנינו האתלמיד

 הזה בזמן קדושה בהס אין ~ו והשיב מעל, בכהונההמשתמש
 א""כ והקשה לאת לא ואי עליהם קדושה עליהס בגדיהםדקיי''ל
 פ~ר הר"ר והשיב ר"תת ושתיק להו ליעבד לא קדושה מיניכל
 אין דקדושין בפ''ק כדאמרינן למחול יכול ~דושה בהם דישדנהי
 הך בלא והשתא מוס, בעל שנעשה ~פני נרצע עברי עבדכהן

 מחיל מצי וודאי אלא ביה משתעבד מצי היאך תקשי~עמא
 הרי ~כ''לת נר~ע היה דאל''כ מום דבעל ל~עמא אצ~ריךוהלכך
 כיון קדושה משוס בו ואין להשתמש הזה בזמן מותרדלר''ת
 שבית דבזמן ואפשר עליהס, כהונתם אין ~ליהס בגדיהםדאין

 עלוהם, קדושה אין ג''כ עליהם בגדיהם ואין קיים היההמקדש
והא

 דנק~
 השואל לפי כהלכה השיב הזהת בזמן ר"ת

 איך דאל"כ ותדע הזהתבזמן כענ~
 יתר~

 ה~מרא ר"ת
 בקידוש~

 ~~"א

ע"ב~
 ר~עה ע"כ התס דהא נרצע, כהן מעבד פ~ר הר"ר שהביא

 שהיובל בז~ן אלא נוהג אינו עברי עבדבדין
 נוה~

 שביהמ"ק ובזמן
 ~"כ קיים שביהמ"ק בזמן דאף וודאי אלא ע"א~, ס"ט ~שסקיים

אס
 א~

 עליהם בג~יהם
 א~

 עליהםת כהונה קדושת

~~
 קא~ר הזה בזמן דוקא ר"ת דדעת די"ל א~~א לא הא משום
 דכל עליהס, בגדיהם דאין אע"ג המקדש בזמןמשא"כ

 בילה איןלבילה הרא~
 מ~כב~

 ר"ת סובר נרצע כ~ן דעבד והא בו,

 בית בעל שגג בזה (גם שאני קדושתו דחילל משום ראיהדאין
 סימן בי"דהלל

 ם~"א~ (רמ"~
 ולא פ~ר הר"ר על ~"כ שהשיג

 מחלק ולא בגנבתו ונמכר אמרה והתורה ~~ ע"ש)דק
 ב~

 כהן
 כמבואר ב~נבתו נ~כר אם כי נר~ע אינו ע~מו מוכר כילישראל

 הלכה ~' ~פרק עבדים הל'בהרמב"ם
~~ 

 מ~ר"ר של הראיה וא"כ
 נ~כר דהא כלל ראיה אין שנרצע ~עבד למ~ול דיכולפ~ר

 שאי~ אף ב~"כ נמכר דהא תברא מצדו ~םואף בגנבת~
 כלל ל~חול רוצה

 מחילה בלי אף ר"ת סובר הזה בזמן אבל וצוח, עומדאפילו
 דעל בידו ועבודתו ככהן יהיה דאל"כ ולשר~ו בו לשמשמותר
 רוצה שאינו יאמר מלאכהכל

 למחו~
 לתלמידו ר"ת דשתיק ו~הא

 להשיבו, ~ש דלא אלא ל~, אוד~ שאודו~' משום לאהשואל
 וכ~"~

 ו~יקר ע"שת רב ומודה ד"ה ע"א) ס"ב (דף בב"ב התוס"כתבו
 לעביד לא קדושה כל א"כ לר"ת תלמיד אותו ~הקשה~ושיא
 איזה על צ"עלהו

 מ~
 אי קאמרת קדושה

 לענ~
 גרושה איסור

 לך פשיטא מת ו~ומאתוח~צה
 דא~"~

 כבוד דקדושת
על~ אין עליהם בגדיהם איןאם הכהונ~

 מ"מ זה, לע~ן קדושה
 יתירת מי הכהונה וחלולעבירה לענ~

~~~~~~
 בפרקבגיטין במרדכי מ~~ו~זו

 הנ~ק~
 (אות

 דלא~"ל~ ת"א~
 אמרי~

 בנושא אלא דיכפנו בע"כוקדשתו
 מחיל ~צי ממון לריווח או ל~בודו שהם דברים אבל בעבירהנשיס
 ה~"ז לפני כ"ז נעלם ובודאי עכ"לת אינצ~ משום בב"ה לאאבל

(בסימן
 קכ"~

 ם"ק
 ל"ט~

 ד~א ~ וז"ל פטר הר"ר על ~מ~שה מה
 ~רושה נשא דאם בע"כ וקדש~וק~"ל

 כופ~
 ואמאי שי~רשה אותו

 קדושתו על מוחל שהוא ~מאלא
 וכ~

 כמו לק"מ ובאמת ע"ש,
 המרדכישמ~לק

 וק"~
 על לר"ת שהקשה התלמיד כ~נת ואי

 דרכי מפני הוא ~עם עיקר ו~ה~~, לתורה ראשון לקרואקדושת

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
~~ 

 ~~~~י~

 בגיטיןכדאיתאשלום
 נ"~ (ד~

 ע"א)
ואפי~

 ג"כ וכדמסיים לאינצוי ליתו דלאיכול אינ~ למחול רוצה
במרדכ~

 ד~~ מן כל ובר
 מקרא לא תלמודא האי שהו~א הנובע מקור בירושלמיהמע~ן
 ~"ל~ דורש, הוא אחר מקרא רק גמיר הואדוקדשתו

 ~אמרה דכתיב, אמר שמואל בשם אחא ר' מעל בכהונהה~ש~מש מנ~
 ~' ק~ש אתםא~הם

 והכ~~
 מ~ל בהן המשתמש כ~ם מה ק~ש,

 ~"ת סובר לכך ע"כ, מ~ל בכוהנים ה~שתמשאף
 דכה~

 דומ~
 בע"ז כדאיתא חל~הו פר~יס שבאו כ~ן כלם מהדכ~ם

 (דף בכורות ובמס' ע"ב)נ"ב (ד~
~ 

 בקשו ע"א),
 לגנ~

 כסף כל
 שמצאו ~ד ירושלים של וזהבו כספו מפני שבעו~ם~הב

 ~בד"ה ופרש"י וחללה, פר~יס בה ובאוזה מקר~
 דכתיב~

 שנכנס~ מכ~ן
 מן לבא די לכן עכ"לת לחולין כליו יצאו להיכל כוכביסעובדי
 להיותהדין

 כנד~
 והשתא בכהנים, להשתמש מותר הזה דבזמן

 שאין אף המקדש בזמן ולא ה, ז ה ן מ ז ב דוקא ר"ת מדייקשפיר
 נפק~ דלא קדושות ~משאר כלל קשה לא והשתא עליהס,ב~דיהם
 עליהם, ב~דיהם שאין אף נוה~ לכןמוקדשתו, רק קראמהאי
 לגמרי, תלמידא האישל הקושיא~סתלק

 והחכ~
 ~עיקרא, עוקר

 חש ולא דשתיק ר"ת עבידושפיר
 להשיב~

 בגו~~~~~~~~~
 יראה ~ה"ה~, דברים אלו פרק בברכות הירושלמי

 ~"ל~ מעשה היה שס כי ר"ת, כדעת דעיקרלהדיא
 הוי ור"ה חנא בר בראבא

 יתב~
 קמ~הו משמש זעירא רבי והוי

 ~חמרין תר~הון ו~עין~לו
 ושמ~~

 בר אבא א"ל ידא, בחדא
 ~וריתא ידיך מהחנא ב~

 ק~עי~
 מסתעיך לא ~א"ל אבוה עליו כעס

 שמואל ואמר כהן דהוא ועוד משמש קאים והוא רבעדאת
 ו~שמש קם ואת רבע דהוא ~ירה מעל בכהונההמשתמש

 תחתי~
~כ"~

 שלא מחה ולא שתק למה האידנא דעד וקשה
 בקדוש~ ימע~

 אך ר"ת, כדעת לשמש מותר הזה דבזמן ודאי אלאכהונה,
 בו ו~~ל להקל ולא בו ששי~ש ודי הקפיד, ע"כ מאד בושהקיל כי~

 מדא~ב~תר
 מותר המקדש בזמן שאף לומר נפשך ואם

 ~מלכים באליהו שמצינו כמובכהן, ~שמ~
 א~~יח~

 מתניו את וישנס
 ובמנחו~ ע"א) ק"ב (דף בזבחיס הש"ס למד ומכאן אחאב,לפני ויר~

(ד~
 שאליהו לפי עליך, מלכות אימת שתהא ע"א) צ"ח

 ר~
 לפני

 לפני כעבד~חאב
 אדו~~

 ב"מ במסכת כדאיתא הוי כהן וא~הו
 לאליהו אבוה בר רבה אשכ~יה ~בי ע"ב) ק~'ד(דף

 תברא לא הא משום אי ו~וס'ת בפרש"י ע"ש מר הוא כהןול~ו ~"~ וכ~
 סו~ה במס' וכדאיתא כהן מכבוד דעדיף שאני מלךדכבוד

 עליך תשים שום דכתיב דמלך, כבודו משום כולה ע"ב)מ"א (ד~
 להשת~ש ראי' אין ק~ס שב~ה בזמן אףוא"כמלךת

 בכה~
 אבל

 מה שפיר אתי והשתא ר"ת, כדעת להתיר יש ודאיהזהבזמן
 ור"ש זר~קי בר חייא ר" ע"א), כ"ו (דף בסנהדרין בש"סדאיתא
 לקיש, ריש בהו פגע בעסי~, השנה לעבר קאזלי הוי יהוצדקבר

 כהן א"ל כריב דקא ~ברא לההוא חזי~ בה~ייהו~י~פיל
 ארנונא משום ופרש"י ב~וכו, ~~י א~יסטון לומר יכול לואמרו וחור~

 ר"ת דעת לפי אך בכהןת לשמ~~ דמותר הרי לחרוש, בע"השכרו
 הזה~ בזמן מיירי והתם שאני הזה בזמן דכהן מידי קשהלא

 משרבו ד"ה שס בתוס'כ~בואר
 האנס~

 ארנ~א משוס וא"ת וכ~,
 דמייר~ וי"ל מדאורייתאת איסורא דהוי ו~רוע לחרושהתירו

 הזה בז~ןבשביעית
 עכ"~

 ע~~ים מ~לכות פ"ג (תוך ~יימון מה~הות ראי~~~~~~ו~~
 ~ו~

 ~הל~ה הרמב"ם מ"ש על ~"לב'~,
 ח'~

 עברי עבד
 ~ה~



~

~  ~  

~  

~~"תת
~''~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~  ראיה ~כאן נרצע,~ינו 
 דא~

 ~פרק ראיה ו~וד מותר, כהן שירות
אע''פ

 מפרק ראיה ועוד בתרומ~, יאכל לא לישר~ל כהן לק~
 רמי א''ל הרגל,כיצד

 ב~
 ~רוך לי, תשמש ל~י ~סדא לרב ח~א

 ראי' ועוד סוטה, ב~סכת ~דאיתא היה ~כהן חסדא ורבםודרא,
 במתנתא לי זכה לשמעי' רבא א"ל והלחיים, הזרוע דפרקמהא
 דהמ~מש מנין ~רסינן בירושלמי מיהו בחרדלא, לישנא למיכלדבעינן
 בא רבי ~עלבכהונה

 ~וא~רה להס) (אמר שמואל רבי בש~

אליהם~
 ה~שתמש כלים מה לה' קדש וה~לים לה' קדש אתם
 עכ''לת וצ"'ע, מעל ב~הניס המשת~ש אף ~עלבהן
 מה~~~~ת

 שהני~
 לדעת הירושלמי, בשביל בצ''ע

 ר"ת~
 ק~ה לא

 בגדיהם דאין כיון שאני הזה דבזמן שכתבתי וכמומידי
 התס דשאני כ''כ, ראי' אין מרציעה הראיה עיקר אמנם~ליהם,
 לעיל, ~כתבנו וכ~ו ב~ניבתו כשנ~כר אלא רוצעים שאיןד~יון
 אע''פ ~פרק שני'והראי'

 (ד~
 מהא ע''ב) נ''ז

 דלקי~
 לישראל ~הן

 והשכיר זו העבודה על ודאי דמחל התם דשאני ראי', אין~''כ
 או ק~ן ב~הן דמיירי ~ וע"ש פטר, הר''ר ו~דע. מדע.ע~מו

 קדושהת בתוך דאינו מוםבעל

~~~~~~
 ס"'ק רפ"ב ~םי~ן אברהס במגן ~תב מזו

 וי''ו~
 דכהן

 אלקיך לחם את כי דכתיב ~יון וקדשתו ב~לל אינוקטן
 נ"ל ט~~א ו~האי ע~''לת הוא עבודה בר לאו וק~ן מקריבהוא
 זה בדין וכ''ש וקדשתו, בכלל אינו ~"כ מום בעל דכהןללמוד

להשת~~
 רק דהוא בכהן

 סמ~
 נביאים מדברי

 ד~
 אק~ןת קאי

 ב~"ח מרמיוראי'
 לר"~

 לדקדק יש בלא'"ה דהא ~לל, ראי' אין
 כדאיתא היה וח~יו חמיו, בכבוד אדם חייב~הא

 במםכ~
 ברכות

(ד~
 בתו, נשא לא עדיין פ~ם שבאותו נימא אי ואף ע"א~, מ"ד

 ~בודו על ומחל ב'תח לרמי ר"ח שימש דאיך עיון מקום ישמ'תמ
 בקידו~ין סובר עצמו והוא הרבכבוד

 (ד~
 ל"ב

 ע'"א~
 חסדא א''ר

 ב"ח רמי על תת~ה ואל ~חול, כבודו אין כבודו על שמחל~רב
 ב''ח דר~י י"ל כי הלכות, ששונה במי שימש איךעצמו

 כ~
 יוסף

 קיי''ל וה~י הרב, של בבודו על למחול דמותר אר''ח ופליגס''ל
 רמ''ב (םי' בי''דכמבואר

 סעי~
 ודוחק קש~ת ~צמו רת'ח על אבל ל''ב)

 הפוסקים ה~ריחו למה דא"כ מש~עתתי' הדר ר"ח דבאמתלו~ר
 כר' לפסוק ~עם~מצוא

 יוס~
 הדר עצ~ו דר"ח ת"ל כר''ח ולא

 ~ב''ק ה~ם דשאני ודאי אלאבו,
 (ד~

 לו ש~חל לפי ע''ב) ~'
 לגלותו רצה ולא ~דעתו שלא חבירו ב~צר הדר בדין חסדארת
 נעשה מש''ה לי, תשמש ל~י שא"לעד

 לר"~
 לו לשמש ~היתירא

 ב~גילה ו~דמצינו הדין, לל~וד~די
 (ד~

 ר'"ל, ~בי ע''ב) כ"ח
 פסלת א''ל וכות תנית א"ל א~תפי', ארכבי' גברא ההואאתא
 ב~יא לקישא בר שדי אכתפך לקיש בר וטענת טורי ארבעהלך
 ע~''ל, מלתא הא ~יני ~~ור א~ה למר, דאשמעי' לי ניחאא''ל
 שזההרי

 א~
 ת''ח שהי"

 מ"~
 לל~וד כדי ~"ל לשמש רוצה היה

 ~ברכות ~דאמרינן דין איזהממנו
 ד~

 ז"
 ע''ב~

 שמושה גדולה
 מלי~ודה, יותר תורה~ל

 א~ וא"~
 ~'ח ~ם

 א~
 שהי'

 ת''~
 ~יון מ''מ מחול, ~בודו אין כבודו על ש~חל הרב וסבר עליוןלאל וכהן

 הדין ממנו ללמודשרצה
 לשמש, ומותר נפשי' שו~ כהדיו~

 שב~במםכ~ וכדאמרינ~
 כהדיו~, ד"ת על עצמו ש~שיםאלישע בן ישמעאל ~ שאני אבא א"ר ע''ב) י''ב (דף

 א~
 ש~נית ד''ת משום הכי אפי' אחד במקוס כהונה וכתר תורה~תר בני~וםי מוכתר הוא ש~ם

~~~~~~~ ~~'~ 

 ~דף הזרוע מפרק שה~יא~~~~'
 ע''א~ קלת'~

 לש~~ית רבא א''ל גבי
 דש~עית משום דאי פרש''י, לפי ראי' אינו מה~ס ~סוכו',

 נאמר ואם גמירא, דיני עלמא כולי אטו יו~נא, ~ר לרבושמש
 דמדו~ה ~דלעיל ה~עם גם א''כ יוחנא, מר לי' ~דקרי ~"ח~הי"

 בשם חיים התורת שכתב מה לפי ובפרטות וכו',שימושה
 שם רש''י דלדע. וכיון רבא של שמעי' שהי' פירושודשמ~ית הרמב'"~
~בד''ה ב~ולי~

 א''ל~
 כהן היה ג''כ

 וא'"~
 לי~ראל, ב~הן כלל ראיה אין

 י"'ל אך לשמש, מו~ר לכהן דכהן שאלתינו ונפשוט ~אניל~הן ד~~~
 ~ד~שמע ~הן היה לא דרבא שם התוס' כדעת הר~ב''םדדעת

בהרמב"ם
 ב~ורי~ מה~ בפ''~

 םתרי בעצמו ורש""י כ''א~, ~הלכה
אהדדי

 (דבד~
 ~~~ס' ע''א) י''ח

 ר"'ה~
 ~דבי. ורבא אביי בד''ה

 הזרוע פרק חולין ובשחיטת ש~עתית כך אתו, קאעלי
 לענין לא משם ראיה אין ועכ"פ ו~"~, ובו' היה כהן לאודרבא אשכח~

 דמדולה מ~ום ה~עס די'תל דידן, כסדון ל~הן כהן או לישר~לכהן
 ~נ"'לתשימושה

~~~~~
 בהס ~~ש דמותר פשוט היה נינהודידן שלוחי אמרינן דאי ע"ב~, ל"ה ~נדרים דידן אודרח~נא שלוחי המה אי ~הני דהני ~פלו~תא תליא הדין דעיקר

 א~
 ה~קדש, בז~ן

 ~~ש דאסור לומר אפשר נינהו דרח~נא שלוחי אימשא''כ
 דירושלמי ה~עם וא"א~ ר"ת, ו~ד~ת קייס ב"'ה שהי'בזמן בה~

 סדרים מהל' (בפ''ו הרמב''ם שפוסק וכ~ו נינהודשמיס שלוחי כהנים דקיי''ל ~אי לפי מעל כאלו בכהונה לשמשדאוסר
 ה~

 ה'),

וצ''~
 דבנדרים קצת

 (ד~
 למודר נ""מ הש"ס קאמר ע''ב) ל''ה

 קאמר ולא ואסור לי" מהני קא נינהו דידן ~לוחי דא''אהנאה
 לא, או בכהן לש~ש מו~ר אי כלל, הנאה ~ודר בלאה~מרא

בקדושין וצ''~
 (ד~

 וב~ם~ת ע''ב) ~''ג
 י''~ (ד~ יומ~

 ע''א)ת

~~~
 הזה דבזמן ~מקו~ו ר"ת דעת שהוא כל זיז מזיזיםאינם התלמוד בים מצוי' ורוח הראיות שכל ~דברינו העולה תורת

 והיא מ~אתי ראי' ועוד ב~הן~ לשמשמותר
 ש~

 ~ת"א~, כ''ז (דף דב~ורות בגמרא והיא ואחרונים,ראשונים בפוסקיס נזכר
 לי' דניחא שאני, דת"'ח ~מקו~ו נד~ה זה ~ם הנ"להראיות לד~ות ~יל ש~תבתי מה לפי (אמנס כה~, לשמעי' לי' יהיבח~י ר~

 ~ו~ר ישראל הזה בזמן ר"ת דעת ~~ז ~ שמושא) ד~דולהלש~שי'
 וכו'אברהם ששימש, גדול דמצינו בהא איכא, ~יהא לדבר וזכר ~כהןת~מש

 א~
 ובנדרים כערביים לו שנדמו

 (ד~
 נראה לה~ולקים ואף אסורת עליהם שבגדיהס בזמןדדוקא מותר הזה דבזמן ר"ת ~דעת ע''כ אלא ~הן, ה~ שאברהםמבו~ר ע"ב) ל"ב

 שבת מם' דב~מ' וראי' ~מש, מו~ר ודאיל~הן ד~ה~
 (ד~

 ע"א) כ''ב
 ה''ה א''כ ~דליקין, מצוה ביזוי כאן דאין מצוה שללשר~א מצוה של משר~א ~צוה, ביזוי משוס לסר מנר מדליקין איןדמ''ד

לכהן ב~ה~
 דאי~

 לש~ש, מותר ביזוי כאן
 א~

 ~~ו קשה בשימוש
 עבוד~

פר~
 דאסור, אפשר אכחושי דהוי ו~ה''ג

 (ו~ה''~
 ו~לזל להקל

 על בנוי יסודו~יסור והעיקור ~שר~א, ~דליק דאםור מצוה אכחושי למ""ד התס~מו ~ דאסור) י''ל לעיל וכמ''ש זה על ר''ח ש~עס בירושל~י ~דאיתאבו
 לשו~

 שיפ~ום עד קיי''לובמעילה בכלים מעל כאלו דהוי הירושל~י
 עיי~

 ~עילה הל~ות בהר~ב~ם
הלכה (פ''~

 א"~
 טבודה להיות ~"כ ו~ריכי כנדון, להיות הדין מן לבא ודי

ת  ~ו~י~
 ~ו~

ת ו~ו~י ~ת'~ת ~ ~ ~ ~  

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



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~~"~~~ ~~ 
~ ~ ~

 בעל~א ד~יון רק דהוא צ"ל ובל~"ה ופוגס, ש~כחיש דוקאקשה

 ו ד~עילה ב") (פרק בתוספתא ועיין ~~ילה, שייך לא באדסכי

 דמצינו ה~עס נ"לועפ"ז
 במגי~

 ~י רבה דשדר ע"ב) ז' (דף
 קאתי עלי ~דבית תרווייהו ורבה דאביי ומצינו ~ר, בר למריאביי
 היוכהנים

 כמ"~
 לש~ש ~ותר דכהן ודאי אלא תוס', בשם לעיל

 וקשה בזיונא ~ש~יש ~"מ אבל שאנית לרב תלמיד שי"ל~לבד

 ~יקר דהא ~טר, הר"ר כדעת ל~חול רוצה אפילו דאסורודאי
 דהתורה כיון ~רב הניזקין, פרק גיטין במרדכי יליף ~חילהדין
 ולזרעו לו והיתה שנ' הוא דילי' שכהונתו כהן כ"ש מחיל מצידילי'
 ~כ"ל, הוא שלהם שהכהונה אלמא עולס כהונת בריתאחריו
 קשה בעבודה ל~חול יכול אינו כבודו על שמ~ל עצ~ווהרב

 כ"ח ~דף העיר בני בפרק כדאיתא בו,ש~ת~זה
 ע"א~

 דרי ר"ה
 רגילת אי א"ל ~יני' דרי וקא חנילאי בר ר""ח אתא אכתפי'מרא
 לא דידך בזילותא אנא אתייקורי לא ואי דרי ב~אתיךדדרית
 בפרק וכדא~רינן בו לשמש רצה לא לביזוי שהוא ~ה הרי ליתניחא
 מציאותאלו

 (ד~
 חבירו בשל וטוען פורק ~בשלו כל ע"ב) למ"ד

 לחלק עוד אפשר לת"ח כהן ד~ד~ינן ו~ה"ט וטועןת ~ורקנ~י
 ב~רא בבבא כדאיתא אחרחילוק

 (ד~
 רב כדא~ר ע"א) ק''י

 כהנאלרב
 פשו~

 ~ברא תי~א ולא~ אגרא ושקול בשוקא נ~לתא
 אני כהן אנא, כהנא דגרסי ו~ית כתב (והרשב"ם אנארבה
 ~לאכה לעשות אבל הדבר, לי ו~נאיוחשוב

 להתפרנ~
 כאן אין

 (דף קידושין ב~ס' כדאיתא היה כהן כהנא ורב ~ עכ"ל)~נאי
 ~בן, לפדיון סודרא שקיל כהנא דרב הא כי ע"א)ח"

 א~
 שהתוס"

 וכו', כהנא רב ד"השם
 ~כתבו~

 היה כהנא דרב הכא מש~ע
 עוברין אלו דבפרק ותי~אכהן,

 ~שמ~
 כהן הי' לא כהנא דרב

 כהנא רב דתרי וי"ל גלאי לא כהנתא דנסיבנא לאו אי~קאמר
 ~ד""ה ~ב"ב ~ם תוס' וכ"כ אשתות בשביל נ~י איהוי,

 ולא~
,~ 

 ויש שם, כדאיתא ~ותר ודאי בת"ח ~"מ אנא, כהנא ~רסי'ולא
 וצ"ע~ מותר עצ~ו ~רנסת דבשביל ~"ח לדין כהן דיןלהשוות

~"~
 דמותר פשי~א לכהן ~כהן הזה דבז~ן נראה ~דברינו העולה
 שנפסק כיון לישראל בכהן אך ובזוי', קשה עבודה אינואם
 וסיי~~ו ר"י לד~ת א~נם לכת~ילה, יתיר ~י להח~יר ש"עבה~הת
 דתל~ודא א~ינא חילא איישר ואי ענין, בכל הזה בזמן להקליש
 ~ן ד~קיש היקישא האי ג~יר דלא הירושלמי על מחולקדידן

 ישראל בי כהניס רועי ע"א) ל"ה (דף ~בכורות וראי'לכליםת
 בז~ן שמיירי ר"ת וכדעת לדחות יש זו שראי' אף נאמנים,אינם
הזה,

~~~ 
 ערוכה ש~ס הא

 הי~
 ~סכתא באותו

 (ד~
 ע"ב), כ"ו

 ובבית הרועים בבית ה~סייעים והעניים והלויס הכהניםת"ר
 בשכרן ומעשר תרו~ה להם נו~נים אין המ~בחים ובביתה~רנות
 ואם הלוי, ברית שחתם או~ר הכתוב ועליהן חיללו כן עושיןואם
 ד~יירי למימר ולי~א כהן, בקדושת ו~על חילל בלא"ה הלאאיתא
 התם ~יתא להדיא דהא הזה בזמן~ת'כ

 (ד~
 תרו~ת ~"א) כ"ז

 מיירי ע"כ א"כ ~גרנ~ת, בבית ה~סייע כהן ~שום בה איןחו"ל
 ~חל בין ~חלק ואינו דידן תל~ודא ו~דסתם קייםת שב"הבזמן
 לאאו

 ש"~
 בתוס~תא הוא וכן שרי, ~שרי ענין דבכל

 ~ד~אי~
 ~~ו~ ~ימות

 ~וו~~ות ~~ו

 ~ו~~יי~~ת
 ~~ו

~~ 
 ~~~~ית

ת  ו~ו~י ~"~י~
~~~ 

 ~~~ו~"
~ תת~~ ~~~י~~ ~~ ~ ~ ~  

 י~יי~~י ~~~"

פר~
 בכורות ולא ביתו לשו~ר ביתו תרומת אדס יתן לא ה',
 לשחוט כהן לטבח בהמתו ישראל יתן לא וכו', צאנו לרועהצאנו
 כהן לרועהולא

 לרעו~
 נותן אא"כ

 להם~
 זה ~כל עכ"לת שכרן

הו"ל
 פשו~

 ה~יקל הירושל~י נ~ד ~דידן כתלמוד דהלכתא כיון
 איש נפשו גו~ל ולהיות ולהת~~~ד לה~~יר הרוצה רקה~סיד, ל~

 עוז ומגדל ר~ים ~מו בנוי ב"ה יבנה שב~הרה יה"רחסידת
 בנוי וה~זבח לשירם ולוים לעבודתס כהנים ויחזירוטרכסיד,

 ~פי י~יש ולא מתורתו נפלאות ויראנו ויסוד, כבש סובבקרן
 סידת כבור ולהיות עולס עד זר~י וזרע זרעיו~פי

 נא י~~רו ~שנת זיו בחדש או~רת יביע ליום יום ה~דברפי
~"~~ 

~ 

 לפ"ק~אהרן

 ~~~ו~~~ ~~~~ו~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
 ~~ו~~""ר

~~~~~ 

 ~~~רי~ ~~י~~ ו~~ ~~ו~~ ~י~~ ~~"~ ~~ו~~ מ"~~ו~~~יי~
 ~~ו~~ ~~~~ו~~~

 י~"~ ~~~~ ~~תת~

 ~ורה שהוא ~תל~ידי אחד בשנים, ורך בחכ~ה א~ שואל ~~~~~
 ועיירות השרון, יושבי ועל ישורון, עדת לעדתוצדק

 בתוך ~ומשפט, חק ~ם שם שביתתו למקוס הסמוכיןוכפריס
 וא~שים ~~ער הוא ~הלא ל~ש~~ו הסריס א~ד ~ר נמצאה~~ים
בה

 ~ע~
 וומום נוראים בי~ים א~נס ב~שפחה, ושנים ~עיר אחד

 ~תאספיםטובים
 ש~

 ~תוך ונראיס הס~וכים ~חרים ~כפרים
 ס"ת להם ויש בעשרה להתפ~ל הראוי ~סין שם שיהא ~דהתחום
 ~נין ורוב בו, לקרותא~ת

 ~ה~
 ששה בניס ו~ני ובנו אב הוא,

 ו~הם לזה זה קורבה שום להס שאין אנשים וארבעמש~ותן,
 בשבת ~קרואים בשבעה ~צ~ם ינהגו איך ונסתפקו ולוי,כהן
 לקרות שא"א כיון אלו, נוראים וימים ~וביס הי~ים בתוךשחל
 באחת, דוד השו~ל וע~ד זהת אחר זה בניו ובני בניו עםהאב
 ~ועד הקריאה בסדר יתנהגו~ איך דעתי לחוות ברבותיוושאל

ושבתת

 לך שפשוט ניכר עיניך ריסו ~בין הנה תל~ידי, ~הובי ~~~~~~
 ומילתא זה~ אחר זה בנו בן עם האב לקרותשאסור

 לו אין זה דין עיקר דהא ליה, מבעי' קא לדידי לךדפשי~א
 שהובאו הפוסקים ~דברי רק בש"ס~קור

 בב~~
 (סימן בא"ח

 או אחיס ב' בתורה~ לקרות שאין בא"ח כתוב וז""ל~קמ"א)
 וכתיב לזה זה לעדות פסולין שהן ~פני זא"ז ו~נואב

 ~דו~
 ה'

 וה~רדכי ~ בסי~ן בו והכל עכ"לתנא~נה,
 בהלכו~

 ~כתבו קטנות
 ואין האב, אחר והבן זא~ז א~ים ב' לקרות שיכולין הר"מבשס
 האח~ונים ו~פסו הב~י, עכ"ל הרע עין בשביל כן לעשות~ני~ין
 ובדברי הרע, עין מט~ם וה~רדכי בו הכל כד~ת ולבושבש""ע
 הנה בנות בן עם באב איסור פקפוק שיש כלום נזכר לאכולם
 בהגהת ק~~א) (סי~ן לא"ח~ ~ג בשיירי ~"ש ~איתי נעלםלא

 ~פילו אלא א~ים ושני ובן אב דוקא דלאו ונ"ל וז"ל~ שכתבב"י
 כן לס"ת, זא"ז י~~ו ולא בישא עינא ~שום איכא בנו ובןאב

 פ' בחזקוני קצת ~~צ~תי לדבר וזכר ~כ"לת בתשובההסכ~תי

 ~~~~~י
 ~"~ת ~י~~ ~~ ~~ ~~~~ו~ ~~יו~ ~~~יד



~ ~ ~ ~

~~'"ת
~"~~~ ~~~~ ~ 

~ ~ ~~~ ~~א
 ~~~ט~

 ששם לפי וז""ל~ להס, יבוא שלישי דור פסוק על
 ואו~ר בנך, ובן בנך באזני תספר ~ל~ען כדכתיב הקורבהפוסקת
 עכ"לת אחר, לדור ובניהם לבניהם ובניכם לבניכם ספרו~ליה

 אחדת כדור והוי כבנים ~ניס דבני לכאורהמש~ע

~~
 ~קור לו שאין כזו בדבר חזינא קא לא וראיה חזינא ~ברא
 דלא הבובש"ם,

 לוסי~
 סעיף רי"ח (סי~ן בא"ח ועיין ע~ת

 כבניס הם הרי בני~ בני ~צינו דלפעמיס אף ובש'"ע, בטור~")
 ביבמותכדאיתא

 (ד~
 ו") סעי" א" (סי' העזר ובאבן ע"ב) ס"ב

 מודר לענין דהא הכי, קיי~''ל ~ילי לכל לא אבל ורביה, פריהלענין
 כדאיתא בניס בבני מותר ~בניס הנאה ה~ודר א~רינןהנאה
בב'"ב

 (ד~
 י''ב ~דף ד~כות בפ''ב ~ם ע"'ב), קמ''ג

 ע""א~
 דבנו

 (בפ""א הר~ב""ס וכ"פ בנו, בבן ~שא''כ הדם ~ואל לו נעשהאין
 ע~לה פ" דסו~ה בש""ם הוא וכן הנפש, וש~ירת רוצח ~הל"~""ג)
 (דףערופה

 ע"'א~ ~''~
 יעקב בר אחא רב אבני, דאבא רח~י

 א''ל מייא אשקיין א"ל ~דל כי ברתיה בר יעקב ברב ביהאיטפל
 ב~דרש הוא וכן כבןת לכבדך עלי ואין ופרש"י אנא, בריךלאו

 ~בראשיתובר~''י
 מו~א~

 שחייב יצחק, אביו לא~~י זבחים ויזבח
 קידושין בש""ס הוא וכן אביו, אבי ~כבוד יותר אביו בכבוד~דם
(דף

~ 
 בניכם, בני ולא ~ניכס את ול~דתס ע"'א)

 וכ~
 בש''ס הוא

 ת'"ל, מה ל~ולך נתן ~זרעו כי תניא ע'"ב) ם"'ד (דף~נהדרין
 אלא לי אין באש ובתו בנו מעביר בך ימ~א לא שנא~רלפי
 ומה'"ט ע'"כ~ ~זרעו, בתתו ת"ל מניין בתו ובן בנו בן ובתובנו

 דקידושין בפ"ק דאיתא הא ~"כישב~י
~~) 

 אין וזרע ע"א) ד"
 זרעה זרע זרעה, אלא לי איןלה

 מני~
 לה, עיין לה אין זרע .'"ל

ואי~
 עיין לה אין זרע ת"ל מנין, פסול זרע כשר זרע אלא לי
 זרעה זרע זרעה, ~רע אפיקתא והאלה,

 איצ~רי~ ~
 דבני קרא

 ה~ הריבנים
 הסוגיות לכל דסותר נראה והוא ~"כת כבניס,

 סו~י" לפי אך פו"רת לענין רק כבנים בנים בני א~רינן דלאדלעיל
 כבנים, בנים בני זרע, דכתיב ~יכא דכל מידי קשה לאד~נהדרין
ואפשר

 דה''~
 ~קהלת דכתיב דפו''ר

 יא~ו~
 זרעיך, א. זרע בב~ר

 בני ולא בנים דוקא בניס, דכתיב היכא אבל יצרה, לשב.~איכא
בנים,

 וכ''~
 כבנים אינם בנים דבני ~) (~ורש בתשובה ~הרי""ק
 ד')~ סעיף שע~ו (סי' הלל בבית ועייןיע"ש,

~~~
 ו" (פרק ~ר~ב"ם שכתב ~ה על תתמה

 מהלכו~
 טוב יום

 וטוב שמח בהן להיות אדם וחייב לשונו~ וזה י~ז)דין
 בניות ובני ואשתו ובניו הואלב

 אע"~
 ~דברים דכ~יב

 מרבה אפ~ה י"'ל ובנך,~אתה טז~יד~
 כל ~, ובי.ך מדכתיב בנים בנ~

 לשלישי, האב ~רות תקנה ~ם יש וא"כ ב~ללת אליך~נלוים
 לשישי, בנו ואח"כ לחמישי, קורבה לו שאין ומי לרביעי, בנוובן
 ואם ל~פטירת בנים הבני מן וא" לשביעי, קורבה לו שאיןומי

ת ~

~ ~ ~ ~  ~ ~  ו~י~~ת ~~י~ 
 ו~~~~ ~~~

 ~~~ד
 ו~~~ ו~~~ ~~~

 ו~~~~ו~~~~
 ~~~~י~ת ~~~ ו~~~~~~ ו~י~ו~ ו~~~ ו~~וי

 ו~~~תמי~~ת ~~~ו~ ו~"~

ת ~~~י ~~ י~י~ ~"~~ מ~"~ ~~~י~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ו~ת~~ו~" ~י~~~ 
 ~~ מ~~ ~~י ~~~~ ~~י ~~~י~ ~ו~י~~ ~~~ ו~~~~ ~~~~~

 ~~~י~ ~~~~~ יי~י~~ו~
 ו~ו ~ייתת~ת ~~~י~ת ~י~ו

 ~~ו~~ ~ו~
 מ~תתמ

~תת~~ת

ת מו" ~י~ ~~י~~ ~~~י ו~"~ ~ ~ ~ ~  ו~וו~~י 
 ~וו~~

 ~~~ת ~~י~ו
~ ~ ~  

 ~~י~~~י~ו ~י~ ~~~~"~~י~~~
ת ~~ו~תת ~~י~~~ ו~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

ו~~~~
ת ~ ~ ~ ~  

~"~ 
 ~י~ו~ו

~~ 
 ~~וי ~~~~י~ ~~י~ ~~י~ ~~י~ו

~~ות ו~~
~ ~  

 ~~יו ~~~י
~~~~ 

 ~~ו~~ת

 שהוא לבן קודס ~הבן בן קריאת להקדים צריך דא"כ האו~ריא~ר
 ~אחרין, ולא ~קדי~ין אמרו באל אב כבוד דין נגד הוא וזהאביו
 כבודו הוא זה כי ל~ עבדי לי' ד~באי""ל

 והצ~
 מעינא ~צויה

 שהוא אף ל~וב.ו אבא מזכה ברא כי התירו, כזו הצלהבישא
 לאביו מטחינו יש ע"'א) ל"א (דף בקידושין וכדאמרינן כבודונגד

 כל כי לעוה"ב ומביאוברחים
 כה'"~

 וכה"ג יקרא, על מוחל ~סתמא
 בפרשת דקרא ~עמא דדרשו וברש""י במדרשמ~ינו

 וישל~
 ~ל~ז~,

 וישתחוו, ורחל יוסף נ~ש ואחר דכתיב, האעל
 יוס~

 אמו לפני נמש
 אע~וד רשע אותו עיניו בה יתלה ש~א תואר יפת אמי א~ררחל,
 ~ין, עלי לברכת יוסף זכה מכאן בה, ~להסתכל וא~נעוכנ~דה
 דבכל הריע'"כת

 כה"~
 שהדבר כיון איברא הבןת ל~בי ליקריה מחלו

 בעל ~פיי~א
 כנס~

 הפוסקים ~ן לא' מצאתי ולא לאיסור גדולה
 קורין אין אשכנז ~לילות ורוב בפרנקפורט גם בפירוש,שה~יר

 ~ה חזי ופוק תרי ו~יסו חתנו עם חותן וכן זקינו אביו עםבנו לב~
 לקרות שלא ~בדי ל~עבד לן דאית ~צדקיא כל וא"כ דבר,ע~א
 לקרו. דאין דא~רינן דהא נראה היה בלא""ה אך נכדוי ~םהאב
 קריאת לקרות שאפשר ב~~ום דוקא היינו אחיס ושני ו~נואב
 דנין אין כי אפ~ר, שאי במקום ~שא''כ אחרינא, ~בראה~בר
 ליכא לקרותס אחרים כאן שאין דכיון ~אפשר, ~פשר שאידבר
 חלוק. שכל ש~ו~רין הוא בישא עינא עי~ר דהא כלל, בישאעינא
 כאן שאין וכיון וקרוביהם, ובנו באב הוא בתורהכבוד

 נראה, היה כן על ויתר בישאת לעינא ל~יחש ליכא אלואלא לקרו~
 דמותר אחר ולוי כהן כאן ואין ולוי כהן ~הם בתו ובן אבדאם

 ו~~לה ~גינה ותורה אחר כאן שאין כיון מה''ט זא''זלקרותם
 עיןת רע להם תאונה לא ובמצוותיה בה דעסיקבעידנא

~~~~~~
 במקום דפשי~א אחר, בענין תקנה ~ם מצאתי שלפנינו
 תקנה להם דיש ~מו קריאת בל~ סתס למפטירשקוראין

 מבוארדכבר
 מלשו~

 בש"ע) רמ''א (ה~הות
 ~הש"ע~

 קמ"'א (סימן

םעי~
 השני יקרא לא ~פטיר הוא ואחד שביעי הוא א" דאם ו")
 דבלא מש~עבש~ו,

 קריא~
 בפשיטו. פםק וכן קפידא, אין השם

 (סימן ש~ואל אמונתבתשובת
 מ"ז~

 יש דידן בנדון ~א"כ יע"'ש,
 לזו זו קורבה שאין ~השתיס לא"יקרא ורביעי ל~לישי, האב יקרא ולוי כהן אחר הזה~ כסדרלקרות

 כל~
 יקרא לחמישי ואח"'כ

 קורב~, לו שאין א~ר לאותו ~רות יחזור לששי ואח"כלבנו,
 ~~מ קריא. בלי ~הא~ים א" יקרא וה~פטיר בנו לבן יקראולשביעי

כ
 ~נה~

 אשכנזת

~~~
 שנהגו ב~קום הוא הדבר אס

 לקרו~
 מנה כ בש~ו כולם

~ 
 ע~~ ~"~ אל~ב~דינו~

 ותרופה זו ת~נה להם יש
 אחרב~קום

 דכי~
 המועד חול של דבשבת

 קור~
 בחוב. מפטיר

 ק~"א (בסי~ן ~א"ח ה~ד~ה כנסת בשירי פסק וכברהיום
 בתשובה וכ~בתי ~"ל~ ה") אותב"י בה~~ו~

 שא~
 אלא בזה הקפדה

 דש~הם וכ~ן השביעי שקרא בס"ת ~פטיר שקורא שבת שלב~פטיר
 בשב. או די"ט ~פטיר אבל בישא ע~א איכא אחד בספרקראו
 בספר ה~פטיר וקורא ספריס שני שמ~יאיןב~ם

 קפידא איןש~
 פע~ים כ~ה ס~כתיוע"ז

 עכ~~
 להדיא הרי

 דא~
 במפטירקפידא

 ולומר לחלק ~קום דיש ואף היום, חובתשל
 כי~

 לשון ~~תוך
 ~בוארה~ואל

 שא~
 ~ס דבכה"ג י"ל וא"כ אחת, ס"ת רק להם

 הוא ושרשו עיקרו שהר~ לקרות דאםור ~ודה ה~דולה כנםתבעל

 שקורא~~עע~
 ~כלל ~~רת, בס"ת

 ~~~ דבס"~
 מ~~פידה ~ד~ן

 ~ו~דתיב~קו~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

~~''ת
~~~~~''~~~ ~~ 

~ ~ ~

~~~~
 לחלק, ואין תברא לא הא דמ~ום נראה העיון אל ירדתי
 ~חרת בס''ת לקרות דמותר הוא הסבראדעיקר

 הוי לאחרונה ראשונה בין קצת דמפסיקין דכיון זא''ז,שקוראין א~
 בהפסק אחת בס''ת ~ותן שקוראין כמו זא~ז אותן וקוראיןהפסק

 בצבור הס''ת לגלול כ~מצריכין ה''ה י"ל א''כ הקרואים, מן~'
 שיעור הפסק הוא וודאי דהא ~ובא, הפסק דאיכא למקוסממקום
 נטיל~ לענין הפסק דהוי אמות כ''בהילוך

 ~וספ' כ~'ש ידים
 נאמרין אלופרק

 ~ד~
 ובש"~ כהן) כל ד''ה ל''ט

 (סימן בא''ח
 ועיין (סק''~) במ"א וע''ש א') סעיף~ס''ו

 (בסימן בב"י בטא"~
 בברכות הרשב''א בחידושי וכתבקפ''א~,

 (ד~
 שבשיעור ע''ב) ~"ו

 דאמרו והא לברכה, נטילה בין הפסק הוי אנשיס ארבעהנ~ילת
 דוקא לאו ברכה לנטילהתכף

 ת~כ~
 ומ''מ זה שיעור בכד~ אלא

 ואפשר הרשב''את ~כ''ל כלל יפסיק לאבכדי
 דה"~

 פרק דהתוס'
 לפי אמה, כ''ב הילוך שיעור הפסק שיעור שכ.בו, נאמריןאלו

 דנטיל~ זהששיעור
 דלפעמים וקצוב ידוע דבר אינו אנשים ד'

 משא"כ בידו, תורתו ~' כל וא''כ ~עצלו. ול~עמים במהירות~וטלין
 והוא ק~וב ודבר ידוע שיעור שהוא אמה כ''ב בינוני אדםהילוך
 ל"ג (דף הפסולין כל בפ' כדאיתא ~פסקבודאי

 ע''א~
 דש"מ

 ב"ר יוסיל~
 יהוד~

 ש~י~הלסמיכה תכ~ במצור~ הי~ לא צפון, מרחק דסבר
 בה~~

 ~שם דלרבי אע''ג אמה, כ''ב הילוך
כ"

 ~''א~
 כיון ~'מ ג"כ, מעט הילוך ~יעור הפסק דהוי אפשר

דמצינו
 דתכ~

 קיי''ל ואנן הרשב"א, החידושי כמ"ש דוקא לאו הוא
 ביאה שמה לא במקצת וביאה לשחיטה, כשר הצפון דכלכרבי

 הבחירה בית מהלכות (פ''ה ברמב''ם~מבואר
 הלכ~

 ופ"ד ט"ז,
 וא"כ ה''ב~, כפרה מחוסרי~הלכות

 דהי~ א~
 דתיכף לומר אפשר

 מ''מ כלל, שהיי' בלי הכוונה ש~יטהלסמיכה
 מדמוכ~

 דהא
 וכיון מה, זמן בהפסק אלא דוקא לאו הוא ברכה ידיסלנטילת דתיכ~

 מצינו ס~יכה גבי הפסולין כל בפ' ברייתא שהוא תוספתאדלהאי
 כ''ב שיעור יהודא בר' יוסי ~' בוד~י הפסק דהוי קצובשי~ור
 בספר שמקשה מה מיושב ובזה זהת שי~ור תוס' נקטו ע''כאמה
 שבע~אר

 (ד~
 בזה שמתמיה מה גם בסוטה, בתוספ' כ"ב)

 בסופו הח"מ על ט"ז ובספר סק''~) קס''ו (סימן באו''חהמ''א
 בתוס' עיין מזו וגדולה קע"ז), (סי' יאיר בחות ועייןע"ש,
 עו~דין איןפ'

 (ד~
 עליו, דעתו שתתחולל כדי ד"ה ע~ב) למ"ד

 קורא מה"ט ו~ם אמות, ד' כשילך דהיינו בירושלמיומפרש
ובעשור הכ"~

 ב~~
 משום פה

 טור~
 ביומא כדאיתא ~~בור וכבוד

ע' (ד~
 ~'א~

 הגדולה כנסת בעל ו~'ש ע''שת ~''א) מ''א (דף ובסוטה
 ס''ת הרוב פי על שמ~וי בהווה דבר תורות, ספרי בשנידינו
 לגלול טובא הפסק דאיכא אחת בס''ת וה''ה בהם, לקרותהרבה
 לעניןתמענין

 וא~
 ולומר השווין את לחלוק הדין לב~ל מ~ום שיש

 בש''ס וכדאיתא סכנה מספק אינשי ו~רושי לסכנתאפירוקא
 שתשעים ע"ב) ק"'ז (דףדב"מ

 ותש~
 בדרך ואחד הרע בעין מתו

 ~דבריס וכ.יבאר~,
 ד~טו~

 זה ~ם לנפשותיכם, מאד ונשמרתס
 ~תב מזו וגדולה ואולי, ה~י כולי וחששא סכנה זה ד~יןאינו

 קפידא דאין משום ירד לא עלה אם זה, בדין שם גדולהבכנסת
 יש היוס בחובת מפטירין שאין השוניס שבתות ובשאר ע''ש,כ"כ
 (סימן בש''ע כמבואר ~"כ, יפטיר דהשביעי כפשוטו תקנהלהם
 ה' סעיףרפ''ב

 בהג''ה~
 יפטיר להפטיר, שיודע מי נמ~א לא אם

 וכ~פ ע"ש, לשביעי שעלהמי
 ~א''~ ~המג''א~

 סק''ד) ק~''ג (סימן

 אחריו ויברך זה בס''ת קריאתו יגמור בשביעי טעות שנמ~אדאס
 עכ"ל~ הואויפ~יר

~~~~
 בכל ושמע והסכת כא~רכסת אזנך עשה תלמידי, אהובי
 ובהווייתן שומע, שאתהלשון

 יה~
 ~סדרתי, הסדר ע''פ

 חכםוישמע
 ויוס~

 המנהג של ~אופי' על ל~מוד קח, ואמרי לקח,
 ירבה, כחול ~ימיך וה' רבה, שמושא בו משמרת הפסקות להיותזו

 אנפין ובתליסר ורבא, דאביי בהוויות צבא חלוצי ממךויצאו
 ולהוי בבא, ובכולאבעוקצין

 פ~ו~
 ודייק ובבא אולם של כפתחו

 נהורך נהור~ ו~יבה זקנה עד והרחבה, הר~יון נקי כרחבא,וגמר
 רבה אהבתיך אשר רבך יחבא, ולא וצייל נהורא דמ~יףכשר~א,

 לטובהת ~ב~יני לזכרוןוזכרונך

 ת~וז ג' ה' יום היוסכ~ד
~"~~~ 

 לפ''קת בחסדך

 ~~~~יי~ ~~~~~ו~
 ~~~~ ~''~ ~~~ו~~

 ~~ו~~ ~~י~ ו~~ ~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~~ו~ י~~~י~ו~~
 ~~~ו~~ ~~י~~ ו~~י~ ~ו~ ~~~י~ ~~ו~ ~~י~~~~~~י~'

~~
 ~ו~~~ ~~~ ~''~ ~~ו~~'

 ~~ו~~י ~
~ ~ו~ר"~ כ''~ ~ ~~"ו 

 ~~"~ ו~''~ ~~''~
 ~יי~~ת

~~~~~ת~~
 תורה ודברי במסירה, נקנית

 בהגב~
 חכמה קנה קניא,

 בד~רי ב~א"ח בחכמה פיהו~ פתח אשר ~ינה,וקנה
 ~"~ וז''ל~הט"ז

 ר"ד (סימן בא''ח הט~ז על לי שנתקשה מה
 היינו נובלות דפסק רי"ו על הב''י קושית ליישב דיש שכתבסק''ג)
 מברכין בישולה נ~מר שלא בפירות ~סק הוא כי דזיקא,תמרי
 ל~'ד הש"ס דלמ~קנת ס''ל ירו~ם שרבינו הוא וכתבשהכל,
 דזיקאת ת~רי הוא וא''כ בקושיא, הניח כמרא בישולאדנובלות
 .מרי נובלות למ''ד דנראה להדיא יראה בש''ס לה~עייןובאמת
 סלקא כמרא בישולהוא

 בקושי~
 נובלות ~בל

 סתמ~
 לא כ''ע

 לדוכתי', ה~"י קושית הדרא ו~"כ כמרא בישולי דהואפליגי
 כי וצל''ע ב~הירות, קולמסו כן שפלטתו כמוהו מגאוןו~מהני

 עכ''לת דברוו ליישב בידיאין

~~~
 לפי היטב ה~אר ועל ~עיון על ~מדתי כאשר ידידי אהו'
 הציל, ולא הר''י את להציל ירד שהט~ז כ"ת מעלתדברי
 שמקשה מה מעדנות, קשרי להתיר שרי ודוד אסר דודאמרתי

 ~וונא ושכהאי הרי''ו עלהב'"י
 ~ד~

 הטור ועל הרמב"ם על הת~יה
 ובש''ס שהכל מברכים ~רכם כל בשלו שלא הנובלות דעלשפסקו
 לפי בפה''ע עליהם לברך יש דזיקא תמרי הס דאס מבוארשם

 בש''ס שם דאי~א דאמריהאיכא
 (ד~

 ונלפע''ד יע"שת ~'ב) מ'
 במ~''ע לפניך וא~יע לדבריהם סניגרון לעשות ראשונים דבריליישב
 לפנינו אשר ערוך ש~ס וערוכה בכלשמורה

 ש~
 אמר חד איל~א, ור' זירא ר' נובלות, מאי הנובלות, ועל~"ב~, ~ דף ~ברכות

 שהוא כל אומר יהודא ר' תנן דזיקא, תמרי וח~א כמראבושלי
מין

 קלל~
 היינו כ~רא ~ושלי למ''ד בשלמא~ עליו, מברכין אין

 אלא קללה מין ליהדקרי
 מאי דזיקא ת~רי ל~~

 מי~
 קללה,



~

~  ~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~ ~ 

~~ ~  ~~  היינו כמרא בושלי למ''ד בשלמא דאמרי איכא~שאראת
 פרי בורא שהכל, דזיקא ~מרי למ''ד אלא שהכל,~לייהו דמברכי~

 הע~
 ל~רוכי,ליה מב~י

 א~
 כמרא דבושלי ל''פ עלמא כולי סתמא בנובלות

 תמרה, בנובלות פליגי כי~ינהו
 דתנ~

 ונובלות וכו' שבדמאי הקלין
 בשלמא דזיקא תמרי אמר וחד כמרא בושלי אמר חד וכו'~מרה
 דזיקא ת~רי למ"ד בשלמא דאמרי איכא וכו' כמרא בושלילמ"ד
 (ופרש"י, תמרה לה קרי והתם סתמא נו~לות ליה קרי דהכא~היינו

 במתניתין והכי דזיקא תמרי פירושו תמרה נובלות דנקט~בדמאי
 בושלי ל~"ד אלא ~ כמרא) בושלי היינו סתמא נובלות~קתני
 נובלות ואידי אידי או תמרה נובלות ואידי אידי ניתניכמרא

 הסו~יאת עכ"ל קשיאיסתמא,

~~~~
 קשיא הש''ס שקאמר היכא דכל בידינו, מסור זה כלל

ו~
 להתגדר מקום הניחו עדיין תיובתא,

 וא''כ ~, הכי ה~כתא~לפעמים ה~ושי~ ולתר~
 א~

 נאמר אנו
 לתר~

 זו קושיא

אלי~~
 הוא דאמת

 במיפ~
 כ~רא ~ושלי דלמ"ד הל~, על והש~ה

 דמתניתין להיפך~"ל
 דברכו~

 (ואפשר כמרא בושלי היינו ת~רה נובלות דקתני ובדמאי~זיקא תמרי היינו סתמא נובלות דנקט
 מתמר שחום אש, תמרות ~לשון והוא כן משמע תורהדלשון
 שמקשה ראשונה מקושיא פ~ת לא עדיין דא''כ תתמה ואל ~~עו~)
 משוס אי דזיקא, תמרי דהס כ~ון לברוכי ה"ל בפה"ע לעילהש''ס
 לא~~א

 תב~
 שאין צ''ל שבש"ס הראשון לשון לפי בלא"ה דהלא

 (להכי) כלל קושיא~זו
 ~דהרי~

 רק מקשה
 מ~

 משום וכו', יהודא
 שהכל, רק בפה''ע עליה לברך אין צרכו כל נתבשל שלא כיוןדס"ל
 הפוםקין פסקו ו~כי כמרא, בושלי למ''ד אחרון ללשון ה"ה~את'כ
 שהכלת מברכין ~רכן כל נתבשלו שלא דזיקא דתמרי ברכה לעניןכן

 בטור כמבואר קיי"ל והכי הפוסקים פסקו דהא תשיבני(ואל
 בפה''ע מברכין פרי משהוציא דאף ר"ב) סימן (רישוש"ע

 הא משום אי~בוסר, ~ו~
~ 

 ואפ''ה פרי, משהוציא האילן כלדשאר האי כתב, ירוחם ר' דהא תברא,
 פס~

 אלא דנובלות, האי
 פ~ו משיו~יא האילן כל דשאר האי בין לחלק רי"ו דדעת~ת'ל
דזיקא תמרי שהס בנובלות משא''כ קטניס, שהס רק בישולו, נגמרמת'מ

 ש~
 דש''ס סו~יא ע"פ כן והעלה גרע, ~ר~ן כל נתבשל

תודו''ק) ~  

~ ~ ~

 ברירה יש וכי האומר יאמר
 בדרבנ~

 ומדעתם לעצמן דרך לברר
 ולפםוק פרישה~בדי

 כלשו~
 להם יצא מאין זה

 כ~
 להלכה,

 ~הלכה מברכין כיצד בפ' בירושלמי דהרי כהלכה לו משיב~תה א~

~ת~

 שנשרו, נובלות ראה ~דיא, איתא הנובלות, המתניתין על
יעת'שת

 וכיו~
 דידן שבגמרא

 אי~
 ~ל להלכתא הכרעה

 כ~
 וסמכו פם~ו

~ל
 עדיין אך הקושיא, עיקר מיושב ובזה הירושלמ~

 צ"~
 ~צת

 דברכות בהאי ס"ל דאי תרי לבי שטרא כמזכה שהוא הרמבת'םעל
 היינו סתמאדנובלות

 ש~
 בפירוש מצאתי (ו~ן צרכן כל נת~שלו

 והנובלות ~ל ח') משנה (פ"ק ערלה במס' להרמב"םהמשניות
 האילנות מן והנובל וז''ל~~תמא

~ 
 בשולו שי~מר קודס הפרי

 ~מ"~~, מברכין כיצד בפרק פירש וכן עכ"ל, בכלאסור
 ו~

 כמ"ש
 סק"ה) ר~"ד (סימן בי"ד~ש"ך

 ~יפ~
 א"כ ~ הרמב''ם) בשם

נובלו~
 והרמ~"ם כמרא בושלי היינו דדמאי ~מרה

 (פית'~
 מהל'

 א') דין~עשר
 ~~תב~

 לא שעדיין והן תמרה ונובלות וז''ל~
 הטי~

~י
~~~~~~~~~~ ~~ 

~~~~~ 

'~
~~~~~ 
~ 

~~~ ~"~~ ~~~~ ~~ 
ת ~ ~ ~  

 הירושלמי אחר בזה נמשך הרמב''ם ואולי בכ''מ, שם ועייןשאורי
 לא או שאור שה~ילו נובלות בין לחלק וס"ל דפלי~י שםדדמאי
 הר"ש שפירש מה לפי אך וצ"ע, שאורהטילו

 משאנ"~
 דדמאי (בפ"ק

 דבושלי יד~ כתיבת הרא"ש בפירוש מצאתי וכןמ''א)
כמרא

 ד~
 ~~ם אלא כפרש''י

 ג"~
 צרכן, כל נתבשלו שלא פירות

 ~''ג) (סימן אפרים שער בתשובת (וכ"כ מידי קשה לאמעיקרא
 ~"כ וכמ"ש ~ ק"ן) סימן (בח"ב קטנות הלכות בתשובותויעויין
 צביבע~רת

 (ח~
 א'),

 ואו~
 קו~יית ליישב היה הט''ז דעת גם

 משמע לא לשונו ומשמעות סתימת אך תח~, שכתבנו ~מוהב"י
 נכוןת ישוב הוא מ''ש ולע''דכן,

 מפני באמריס לק~ר וקציר בספיח מדברינו העולה תורת~~ת
 ~חזיק מו~ט יהיה ע''כ וע~רונית הקיפוני אשר טרדותרוב

 עודת ויחכס ~כס ותן~רובה

 לפ"קת ~ון ~"ת תניין ~דר כ''ו הששי יוס היום המד~רפי

 ~ו~~~~~~ ~~~~~ו~
 ~'"~ ~~~~ ~~"~~~ו~~

~~~~~
 באספקלריא הרואים צעקת קול שמעתי הנה

 המאיר~
לאר~

 כנפות ארבע על ההולך ~קול ולדריס,
 חבל החבילה, כל את סובב סובבים, ותבונה דעת שפתיארשת האר~

 רב ומה ב~וברין, גבר הורה יפה, מדידה חכמים שמדדובמדה
 נכםין ואריג שפר מכל ור~יג וחמיד לדצבי רבנן ושבחוהוגובריה
 באר~ינו, הנשמע תור ראש בבת מזדקר גדי עין וכרס שדהומיטיב

אר~
 אופניו על דבור דבר מלא בפא למו~איהס הס החיים

 וז''לת מדברת ולשון לשונו על ומלתו ושאל ה~ואל עמדהשאלה, בעני~

~~~~
 מלבבת שהיתה אחת באשה

 לביבו~
 ~וך אותן ונותנת

 ואמרו ובאו לחשיכה, סמוך בע"ש האש ש~"גהקדירה
 ואמרה ידיה ומשכה ערבית, תפלת ~תפלל מתחילין הקהללה

 לאכול מותרות שהן להם והורתי פי את ושאלו ~שתה, וכןהאש ~בי שעל הקדירה לתוך הלביבות לתת שת~מור עכו''סלהמשרתת
 בכל נה~ו כבר עכו"ם בי~ולי משוס אי ~, ני~וש דלמאיבשבת,
 סי' ~יור"ד הרמ"א כדעת אלומדינות

 סעיף קי"~
 ז'~

 ~תיר
 מעשיס עושים ו~ן בגחלים, ~יתוי או אש הדלקת על נכריסב~ולי
 האופה שהעכו"ם יוםבכל

 נות~
 המתב~ליס התבשילים את

 שלו, ~תנור לתוךשבת ל~ור~
 א~

 רק ידו על ~"כ היתה ~אש שהד~ת
 כמו ישראל ~"ישהוכשר

 שעושי~
 עושין בחול וכן הפת, באפיות

 ונאפים הנצלים דברים ושאר בשר ב~ליות ויום יוס בכלכן
 ז~ן זה בתשובה הוכחתי כבר שבת מע~ה מ~ום ואיבתנורי~ס,

 וכסברא יואל רבינו שכדברירב
 ~ראשונה~ (אחרונה~

 רבינו של
 ס~ שבת ~~מרדכישמרי'

 ר"~~
 ודאי שאינו זמן שכל עיקר, הוא

לילה
 א~

 שכבר
 קב~

 שבות משום שהוא דבר כל שבת עליהם
 כך ושהרמב''ס ברורות בראיות הדבר והוכחתי עליו,גזרו
 ~םי' בתשובה מהרש"ל ד~ת לי משמע ו~ן סובר,הוא

 ~סי' ~ה בהלכות לט''ז ~צא~יוכן מ"ו~
 וכ~ ת''ר~

 בה"ג בםפר כתב

~ת

~  
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~  
~ ~  ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~יו~ 

 יו~~ת



~ ~

~

~  ~  

~  

~~"ת
~'"~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~ 

 נח~יאש, ן' הרבבשם
 וא~

 סעיף רס""א ~סי' הש'"ע בעלי
 ~ודו, ד~דיעבד אפשר האחרונים כסברת ש~ריה כרבינוהסובריס ד'~

וא~
 ישראל שיש בשביל אלא קא~ר לא ד~"כ לומר ~פשר בלכת~ילה

 לכתחיל~, אפילו מודו דקיל לעכו""ם באמירה אבל ~עשהעושה
 הדבר דבדיעבד הכא וא''כ םק""ז~, ~שם אברהס ~~ן בעלוכ"כ
 אכילת דלצורך הנ"ל בתשובה ~הרש'"ל כתב וכבר לכ"ע, דמותרברור
 נא יחוה הש~שותת בין עליו גזרו שלא מ~וה דבר היינו~בת
 נקי כצמר וללבן לבן כפול ה~~ים ~ן ושכרו בזה הר~הדעתו
 דברי עלי חביביס כי יקירא אלבשייהו למילתא אותושמכוון

 השאלהת לשון ~"כדודים,

 כי דעתי, לחוות ל~נוע הראוי ~ן הי' כעת איברא~~~~~~
 לנ~די, ירט אשר הדרך טרדת ועטרוני וכתרוניהקיפוני

 אחתורגלי
 חו~

 האגף ומן דרבנן תחומין לתחום
 חו~ לחו~

 לבית
ה~דרש

 ~~ר~
 לפרוש, הראו~י מן היה ~"כ פרושים,

 אמנ~
 האהבה

 אמו~ ארבע של כרם הכרמים שורת השורה,מ~לכלת
 הסופח

 א~רתי לא~ר הזאת השירה דברי דוד אל לדבר שואל אלבבואם
 ~אח~ דוד אהבת ~אהבהפרוש

 ב~זלג היום ב~צודתי לי ועלתה

 היל~תא וליבן בבירר יושר כ.ב דכתיבה ~יליןעיוני
 מעיקר~

 דדינא,
 דשבתא, להילכתא ~יכא גבורתא והילכתא רבת~ הילכתא כמהכי
 ~כמים ~לאה לעיר ח~ה ד~דו~י עם לילך~ יהלך לפניווצדק

 יאיר ה" ואחרונים, ראשוניס פוסקים של ~וואי ולבתיוסופרי~
 הלכהת בדברעיני

~~~~~~~
 באילן נתנו ב~תניתין, ע"ב) ל'"ב (דף דעירובין בש""ס
 ב~"ס ו~קשה עירוב, עירובו ~פחים מעשרהל~~ה

 דבר כל דא~ר היא רבי הש"ס ו~שני באילן, משת~ש קאוהא
 מסיק וכה''ג ע""כת השמשות, בין עליו גזרו לא שבות ~שוםשהוא
 (דף שםהש"ס

 ע"ב~ ל"~
 דרבי אליבא ד~תניתין סתמא דמוקי

 ש~, יעיין ע"א) (ל"ה בדף וכן מחביריו, אפילו בזהוהלכתא
 ~ל""ד מדליקין ב~ה בפ' אך כרבית הפוסקים כל סת~ווכן

 מעשרין אין חשיכה אונו ספק חשיכה ספק ~תניתין, האיעל ע"א~
 בעלמא דשבות אע"ג הוא, מעליא דתי~ון וז'"ל~ פרש""י הודאי,את

 השבות על ~זרו ק~ברהיא
 א~

 עכ""לת השמשות, בין על

~"~~
 והרא"ש שהרי''ף ובפרטות אסתמא סת~א קשיא

 ש~רי כ~זכה והוי להלכתא שניהם העתיקובהלכותיהם
 (פ"ו הרמב"ם אך תריתלבי

 ~ה~
 ט', דין עירובין

 ופר~
 ~הל' כ"ד

 שבות משום אסורים ~הם הדברים כל כ.ב, יו"ד) דיןשבת
 הש~שות בין אבל יום של בעצ~ו אלא השמשות בין עליהם גזרולא

 עכ''לת דוחק, או מצוה דבר שם שיהיה והואמותרין

~~~~
 שם

 המ''~
 ~בה'

 שב~~
 הנך להר~ב''ם ליה דקשיא משום

 בבין ה~בותין התירו שלא ז"ל תירצו לפיכך אהדדיסתרי
 נ~שך אלו ר~~"ם דברי ואחר עכ""לת מצוה, במקום אלאהש~שות

 בין ~ותר דרבנן ~בות דכל ~כתב, שמ''ב) (סי~ן בא"ח הטור~"כ
 פירותיו לעשר והו~רך טרוד שהיה או דוקא מצוה לצורךהשמשות

 סתומים רבנו ודברי וז"ל~ שם הב""י וכתב עכ"לת השמשו.בין
 הש~שו~, בין פירותיו לעשר והוצרך טרוד שהיה או שכתבביו.ר
 מדליקין במה דס"פ ~תניתין קשה בודאי כן, לה מוקמהואי

 דא~ילו לו~ר נר~ה ויותר עד, וכו", הודאי את מעשרין איןדק~תני,
 ונ~פז, ~רוד הוא אם שבת לצורך שלא ואפילו לעשר שריודאי
 הדחק' בשעת השמשות בין השבות על גזרו דלא דקיי"ללדידן
 השבות על ~זרו כ~"ד אתיא הודאי, את מעשרין אין דתנןוהא

 האי להדיא פסק הטור דהרי כלל, נכון שאינווישובו ת~יהת~ על תמה ואני עכ"לת שם שפרש"י וכמו השמשותבין
 אין חש~כה אינו ספק חשיכה ספק רס"א) (בסי'ד~תני' דינ~
 במסקנתו, בע~מו הב''י שם וכתב רש"י, כדעת ושלא הודאי,את ~עשרי~

 לא~ אם הודאי א. ~עשרין דאין הרמ~"ם ~דעת הטורשדעת
 הב"~ שכתב ו~ף רש"י, כדעת שלא ~ מצוה לדבר או הדחקמתוך
 רש"י, כדעת ליישב ואפשרשם

~~ 
 ניכר

 ~סו~
 ב~סקנת~~ ~דבריו

 הרמב"~,~ כדע. הטור דעת ~ק כן לפרש שא""א דברשהוא

 ~יקר~ ו~ם היאת דהילכתא דלאו כיון ~תניתין כהאי פסקלמה וא''~ רש""י כדעת הטור שד~ת~ ~וכתב פיה על הק~רה כאןיהפוך ואי~
 אם לע~ר ~ותר ~פ"ה בודאי ~יירי דהטור לק"מת~יהתו

 וכתירוצות בסתמא מיירי הודאי את מ~שרין דאין והאי הדחק,ש~ת הו~
 ש~"ב) (בסימן הב"י דברי הביא הב""ח גם ממשת הרמב"סשל

 שם ~כתב אלא בזה, עליו הרגישו ולא שם הט"זוכ"כ
 ל~~ בלעדם להיות לאדם דאפשר~ ושתיה אכילה ~עסיסי דהויד~ה הב"~

 דבריות~~ ע"כ ~"ש ~ליהם ונחפז ~רוד שהוא אא"כ ~צוה ~ורךהוי
 אלא~ ~"ו) (סי~ן בתשובתו מהרש""ל דעת ג""כ נסתרין יהי'ועפ""ז
 כדעת פשוט הטור דעת כי לצורך, שלא המה דבריושכל

וכ~"שת הרמב'"~

~~~
 סת~~~ דאיך נד כמו נ~בה הקושיא עדיין רש"י ופי" דעת לפי
לן

 הכ~
 (בפ"~~ התוי"ט גם הכי ובלא~ו הכי, והכא הכי

 לומ~~ ול"נ ע"שת ז"ל רש"י דעת על בזה מת~יה דשבתמ"ז)

 מתני~ין~ תרווייהו דודאי לשונו, בצח זו קושיא תקן עצמודרש"י
 גזר~~ת לא שבות~ משום שהוא דבר וכל כרבי והלכה נינהוהלכתא

 הש~שות, ביןעליה
 ~ם ~~ואר הרי ~''~

 בש''~
 (ד~ת דעירובין

 לפעמי~ לרבי דאף ע""ב)ל""ד
 דגזרינ~ת הש~שות בין שבות אסרו

 שם התוס' וכ''כ יקטום,ש~א
 (ד~

 ל"ג
 ע"א~

 בעי,~ אי והא בד~ה
 אפילו~~ ~דאורייתא איסור לידי יבא דבקל כיון הסהו דבכל ~וז''ל
 ~סי"~~ שם הרא'"ש וכ""כ ~כ"לת הש~שו~, בין עליו ד~זרו ~ודהרבי
 ס"ח (דף הדר בפ' להדיא איתא וכן~"~'

 ע"א~
 ל~~ שאסי ולא

 המ""מ~~ וכ"כ מעשה, ביה דלית ~בות מעשה ביה דאית שבותבין

 ט'),~ (דין שם הרמב"ם דפסק על שבת מהל' (בפ"ו)להדיא
 ~שום אלא אסור ואינו ~לאכה שאינו~דבר

 שבו~
 לישראל~~ מותר

 ~ד~י~~ת שאין ודע ~ וז"ל שם כתב ע"ז בשבת, לעשותו לנכריםלומר

 ~ ש~תירו ~ה אלא להתיר בם לך ואין השבותין בעניני ל~ברדבר
 וכ"כ עכ"לתחכ~ים,

 הרשב"~
 ~"~ וז"ל~ ס"ו) וסי' ס"~, (סי~ן ה~שןבתרו~ת כת~~~ וכן .ש'"~) (סי~ן בתשובה

 יש
 ג~ור ~תכוין בין דרבסןבשבות ~ילוק~

 לל~
 והכי~ רישא, דפסיק ~תכוין

 בתשובתאשכחן
 ב~רדכי מהר"~

 פר~
 הזורק

 ~כ"~
 ולהכי

 אע''ג הוא מעליא דתיקון וכתברש'"י דקדקת~
 דשבו~

 גזרו קסבר היא בעלמא
 הש~שות, בין הש~ותעל

 ~ לה~י הוא ~~ליא דתקון כיון רש"י כוונ~
 ~ בש~ות מודה רבי וגם השמשות בין כזה השבות על דגזרוקסבר
 לית דאפשר ~זרו ~~"ד קסבר רש"י כתב לא ולהכיכזה,

בזהת ~ ~ול~
 וכה""~

 ע~וד, באותו רש"י כ~ב
 ד'"~

 ~ נמי ה~~שות בין א"ה
 ~ ~זירת איכא דהא היא מ~לייתא שבות דהא ה~מנה~, (~לנ~זור
 דאורייתא~יסור

 ותנ~
 בין ~שבות על ד~זרו לוה אית דמתסיתין

 לשבות שבות בין חילוק דאיכא רש"י דדקדק הריהשמשות,
~עליי~את ~

 ~"~ מתור~~~~ת"~
 קושית

 התוי'"~
 ~ אי~~ בפ"ק, ~תני" דבהני שם,

סותסי~
 ~ביה~~ ד~ית שבות שהוא ~יון ו~ה''~, לעבדן עורות



~~  ~  

~  

~"~~~""~~~ ~~~~ ~ ~ 
~~ ~  

 עליה דגזרו לפרש א''צ ג~ורה, מלאכה גמור~עשה
 בי~

 השמשות,
 ~רק היא ~רוכה ש"סדזה

 ס''~ ~ד~ הד~
 חילוק דיש ע"א~,

 בהפרשת דכאן אלא ~ע~ה, ביה ללית ~עשה ביה דאית שבות~ין
 לכך בעל~א, בה~~נה וכן לכאורה ~~ורה ~לאכה דאינו~עשר

 כןת לפרש רש"יהוצרך

~~~~~
 דברייתא שסת~א פוסקים ושאר והרא''ש הרי""ף דעת שגם
 ס''ל ~תניתיןכהני

 ל~ל~
 כתבו לא לכן רש'"י, כדעת

 הב''י שהכריע ~ה ו~ע~ה התירות ~צוה ב~קום דדוקא~עירובין
 הכר~תו אין רש""י כדעת ולא הרמב''ס כדעת רס''א)(בסי~ן
~כרעת,

 כיו~
 ד~תניתין כםת~א ~לכה מכוון הוא רש''י שדעת

 נגד ~דושה ב~דה ל~דוש שלא אך פוסקיס, גדולי שאר דעתוכן
 המ~ירין ואחרונים ראשונים פוסקיס ו~דולי הרמב"'ם~עת

 הש"ע וכפסק הש~שות בין הנר להדליק לצוות אפילו~~חילה
~א"ח

 (סי~
 רס"'א

 אי~ סעי~
 שאינו בדבר הח~ין את לטמון וכן

 בין שיבשל לנכריס לצוות לכ~~ילה להתירו אבל הבל,~סיף
 גזרו רש"י דלד~ת בררנו דכבר כיון~השמשות

~~ 
 בין כזה ~בות

 דלדעת ואף ראשוניס, פוסקים דעות ש~ן ואפ~ר~שמשות
 ~צוה לצורך הנר ~דליק לו לו~ר מותר~הפוסקים

 שב~
 שהיא

 ג~ורה,~לאכה
~""~ 

 כ''כ ~צוה הוי לא מאכל הכנת
 ו~~''~

 בשס
 שאינו בדבר להט~ין אםור ולהכי שמ"ב~, (בסי~ן~ב"ח

 בש"ס שס כדאיתא רות~ת הקדירה אין אם הש~שות בביןהבל ~וסי~
 ולאופרש~י

 ~תירי~
 ~הרש''ל, כדעת ולא מצוה דבר שהוא משום

וא~
 ש~רי" רבנו של אחרונה ולסברא לדעת לכת~ילה לחוש יש
 ~סי' ~דליקין ב~ה בפ'~מרדכי

 ר'יצ~
 עליו שקיבל היכא שאוסר

 בש''ע הב"י ו~"פ~בת
 (סי~~

 לדבריו שאין אף א") סעיף רס"א
 לשון דהא מכ''ת, וכמ''ש האחרונים שדחהו וכ~ו כלל וי~וד~יקר

 ו~דרבנן שבות על גזרו יום של בעצ~ו דדוקא ~ש~ע~הפוסקים
 להטמין ד~תירין ופוםקים דש"ס ~סוגיא גם אף להקל,שו~עין
 וכה'"ג ולערב הש~שותבין

 א~
 ה~בור רוב או הצבור כל דס~~א

 עליהס וקבלו הקודש על ~חול והוסיפו כהוגן~שו
 שב~

 קודס
 (סימן מהרי''ו בתשובת וכן התירו, ואפ"'ה השמשות ביןביאת
 וז''ל~ שכתב~י"ו)

 וכשמו~יפי~
 ~דול היוס בעוד הקודש על ~חול

 ישראל כל בודאי ~דול יום שעוד דכיון דידי ו~עמא הנרלהדליק לגוי לו~ר להתיר רגיל אני ש~ש, הערב קודם ב' או שעהכ~ון
 ~שום שהוא~ל רבי דא~ר ~הא להתיר ומ""ש וכו' שבת עליהס כולם קבלולא

 ~ שבו~
 ~שוס אי ה~משות, בין עליו ~זרו

 קא~ר לא דרבי ארי' לא~א
 א~

 עירוב גבי כ~ו מצוה ב~קום
 נהיכא ב"'ה בין לחלק דאיכא איתא ואס ~כ"לת הר~ב''סוכ""כ
 דרבי, הא כלל ~נין דאין כפשוטו לדחות ה"ל שבת, עליו~קיבל
 שבת עליו שקבל היכא ~~א''כ שבת עליו קבל לא התסדהא

 ~הרי""ו בדברי ברור וזה הסת דשווים דס"ל ודאי אלאדח~יר,
 הבין שלא סק''ז) רס"א (בסי~ן כ~"א ולא בדבריולה~עיין

 שבותין ~אר אמירה בין לחלק ורוצה מדבריו,כן
 ואי~

 ~~שמעות זה
 דאין בהדיא כתב ת~''~) (סי~ן ה~ב~א ב~שובת ~סדבריו,

ל~~
 רס"א (םימן בש"ע ~~~יק אלו ~הרי"ו ודברי ע''שת

 הלכהת לפסק בה~''ה)א' סעי~

~~~
 עליו בקבל דהא צריכה, שאינה ~שנה הוא זה כל בא~ת
שב~

 לעשות ~בירו לישראל אפילו לו~ר ~ותר חשיכה קודס
 ור~''א הב"י ~פסק כ~ו ~לאכהלו

 (ב~י~~
 רס"ג

 סעי~
 י'"ז~,

~~וד
 ד~יק~

 ~תוספתא, ב~רדכי שם האוסרין כת שהביא ראיה

 ת"ר), (סימן ר"'ה בהל' דבריהם הט'יז שדחה ~ה ~לבדהנה
 (בפ"ד שס התוספ~א דז''ל ראיה איןבלא"ה

 ~""ז~

 סוכה מהל'

וז"ל~
 נוטל הכנסת ~זן לחול קודש בין להבדיל שלש כיצד

 מע"'ג תבשיל ממנו מעבירין ~רות, נ~ל ~בעיר גבוה לגגועולה חצוצר~
 אפילו ~לקרות ~~ר הנר, את לו ו~דליקין מיחם לו ו~ומניןכירה
 ~ני~ו אלא טו~נין אין בידו~י~ם

 באר~
 בידו נר ואפילו

 ע"ג ~ניחו אלא ~נורה גבי עלנותנו אי~
 האר~

 התוספתאת עכ''ל
 וקוראין ש~ש~וקעין קבועה תקנה ששנינו התס דדוקאהרי
 שלא כדי ה~ל מידו לסלק צריך ~~רות ג~ר להכי וידליק,י~מין
 א" כל כי בתקנותיהס הועילו ~ה דאל~כ תקנתם, עללעבור
 האי דליכא היכא אבל שבת, חילול לידי ויבוא תקנתס עליעבור
 זה הדין ע''פ הש~שות ~בין יותר שבת קבל אם ולאסורתקנתא
 ראשוניס גדולי נגד להקל בידינו אין מ""מ שמענו,לא

 בפר~
 שבש""ע

 כוותייהו, הב''יסתם
 א~

 מקום דיש

 לח~
 לא~ירה ~~שה עושה בין

 מ''מבעל~א,
 ה~

 שאין כתב תש''~) (סי~מן ב~שובה הרשב''א
 הדבר בזה שבת באיסורי לכתחילה האי כולי לז~ל ואיןלחלק
 ש~א ול~שוש ל~~זור דאפשר ובפרטות ~קודם לעשותו אפשרשהיה
 בגחליס,יחתה

 א~
 כאן שאין דאפשר

 חש~
 לתוך שנפלו דמיד זה

 לא לכן דרוסאי בן ממאכל יותר מ~בשלים ה~ה רותחתהקדירה
 זה, לאיסור כלל המתיר הרבחשש

~"~ 
 נ~יחש לכתחילה ל~שות

 כאן דאין ה~~יר הרב הורה יפה בודאי בדיעבד אך בעי,~יהא
 ~סי' ~ו~נין ב~ה בפרק ה~רדכי גס כללי איסורחשש

 לעכו"ם צוה דאםכתב שכ""ג~
 לעשו~

 ~ותר דרבנן שבות בשבת ~לאכה
 וכן בדיעבד,התבשיל

 הוב~
 בנ"ד ה''ה וא''כ ת''~), (סס'"י בב''י

 ~מלאכת ליהנות איסור שום כ~ן שאין ברור כנ"ל הש~שותבבין
 של קולן יחדלון והקולות ל~ימא, צעקת ~לצעוק הלאשבת,

 ז~רת ז~ירות נעיס ו~ה ~וב מה בעתו דבר דבריסספירות םופרי~

האר~
 כי ~בשילא האי ובסיס

 תבלי~
 א~ר וכה ש~ו, ושבת בה יש

 שבתותי, את ישמרו אשר ~ם א~ן ~ולם שס ה', בדברלזריזים
 אין ובדיעבד ~כתחילה וש~ור נא~רו, אחד בדבור וזכורוש~ור
 שיחי ו~ת~ת ובגלגלתו בזכורולהעלות

 כל~

 וצדיק איסור, שום
 לשובעתאוכל

 לפ''קת י~ינך ~~~''ת סיון כ''ב הנובר ק''ק פה החותםכ"ד

 ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
 ~~~~ ~~""~~ו~~

~~~
 שנשתרבב איך שנים, פי ברוחם החיים, בין נש~ע כבר

 בשבת שבא ~י בישראל,המנהג
 ~ו~

 נותנין ש~ין לתחום
 ~קומו ואיה זה ~נהג יסוד להס יצא ~אין נשאלתי שלוס,לו

 זהת דין נובע ומקור חשוב~קום

 םפר בשם הב"י מביא רס"ג) (סי~ן ב~א''ח הנהת~~~~~
 הלק~שיבלי

 שבא שהיה ~שה
~ 

 אברהם
 ו~

 אחיו יעקב
 ~ב""ה יוצאים כשהקהל שבת בליללעיר

 ו~
 הקהל ~ם נתנו

 ולא~לום
 הניחו~

 ש~רית ליכנס
 לבי~

 עכ''לת הכנסת,

~~~~
 דעובדא ~ופא

 ג~~
 יצא ~יכן ~~רין ועיקר שו~א צריך

 ~~להאור
 שאי~

 שלו~,
 ש~~ נדפ~ ש~קרו~ וא~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~''~~~ ~~~~ ~~ 
~ ~ ~

 טעם ליתן ויורד ~טפס ועולה ~טפס ע"'ד) (בסימן שבעההנחלות
 ב~ס" ~ון מצאתי אך ע'"שת כ~יקר אינו ה~עם אבל זהלדין
ר"ה

 (ד~
 וקבלן וכו' שנים שבאו מע~ה במתניתין ע""~) ~"ה

 בן דוסא א"רר"ג,
 הורכינו~

 רואה יהו~ע ר" א""ל הן, שקר עדי
 עליך גוזרני ג~ליאל רבן לו ש~לח דבריך, ~תאני

 אצלי שתבו~
 ~~לו נטל בחשבונך, להיות ש~ל הכפורים ביום וב~עו~יךב~קלך
 בחשבונו, להיות י"כ שחל ביום ר"'ג ~~ל ליבנה והלך בידוומעותיו
עמד

 ר'"~
 רבי ותל~ידי, רבי בשלום בוא א""ל ראשו על ונשקו

 שס ובג~רא דברית א~ שקבלת ותל~ידיבחכ~ה
 ~ע"ב~

 ~"'ר
 עליך שלום א"ל ראשו על ונשקו ~~סאו עממד ~ותו שראהכיון
 ובפרטות לי~וד צריכין ת"ח שי~ת ודאי והנה וכו'ת ו~ל~ידירבי
 ~~נה, חכ~י התנאים בי~י נ~שה שכבר ~~עשה הלכהלל~וד
 במתני~ין בכפליו נקראוהוא

 ובריית~
 דאמר יותר, ממפרש פירושו

 נ""~ למאי ו~ל~ידי רבי עליךשלום
 ממזה לל~וד אלא הכי, דקא~ר

 ת~~ו~ין איסור שיש ביום בי"כ, בי"'~, או בשבת שבא מי חדש,דין
 שקיי~ת ו~ל~ידי רבי עליך שלום א~ר לכך שלום, לו ליתןאין
 שאל~לא ב~שבונך, להיות שחל הכפורים ביום שבאת דבריאת
 הכפ~רים ביום שבאת כיון שלום לך נתתי ~א דברי את קיי~תלא
 דברי ~ת שקיי~ת לפי אבל תחו~ין, אי~ור ויש ~שבונךלפי

 שבת בין אין ובודאי שלום, לך נ~תי לכך כדברי חולושוויתי"
 ע""ב~, ז' ~מגילה וכו" אדם בידי זדונו שזה אלא הכפוריםליום
 בשבת כמו בי"כ נוהג תחו~יןוגם

 ב~םכ~ וכדאית~
 ~דף יומא

 יצ~ו שלא כדי מיל רק ה~שלח ~ת מלווין שהיו ע'"א)ס"'ז
 ~שיבני ואללתחוםת חו~

 הל~
 משה ויצא הכ~וב, דבר מלא ~קרא

 יח~ז~~ ~ש~ות לשלום לרעהו איש וישאלנו וגו' חותנולקראת
 ~~ם, כדכ~יב היה כפור יום יום,ואותו

 י~~
 יום ~~חרת, ויהי

 ~ו היה התחום תוך לו~ר אפשר ב~כיל~את כדאיתאהכפורים
 נמצא, נתגיירת לא עדיין וגם הוי תורה ~תן~קודם

 דש""ם~ סו~יא ע'"פ ~יוסד היא ~ורה ישראלשל דה~נ~~

~~~~~
 עיקר הוא ד~ס רות ~~~ילת לזה ר~ז ~יש לומר עוד
 פרק ריש במתני~ין כדאיתא ~לום, שאילות של~טרין

 ~נ~דהרואה
 ע""א~

 אריב"ל ע""ב), כ'"ג (דף מכו~ ובסוף
 וכו", ידם על ~עלה של ב"'ד והסבי~ו מ~ה של ב""ד עשודבריס שלש~

 לקוצרים ויאמר לחם מבית בא בועז והנה דכתיב שלוסשאילת
 ע"ש החיל, גבור ע~ך ה' ואומר ה" יברכך לו ויא~רו ~~כםהת

 חבירו בשלום לשאול אדם דחייב בשם, ~לוס שאילת ד~הבפרש"י
 של ש~ו דשלוס שם ~דכרינן אהדדי שיילינן כי נ~י ואנובשס,

 ~"לת ה", לשם שלום הי לו ויקרא דכתיבהקב"ה

~~~~
 ~""כ רמז זא~, ~~גילה הוא שלום שאילת של הדין ~וצא

~ש~
 דהיוצא

 חו~
 לתחום

 בשב~
 בשלו~ו, שואלין דאין וי"ט

 ~רות דכתיב ~סייעומקרא
 א~ט~

 ותהוס ל~ם בי~ כבו~נה ויהי
 כלל נזכר ולא וגומר, נעמי הזאת ותא~רנה עליהן העירכל

 לקראת נשיס ל~יר שבא אכסניא כדרך כלל בשלו~השהזכירה
 שהוא שעורים קציר בת~ילת לעיר שבאה לפי ודאי ~לאנשים,
 פסח של בי"'ט העו~ריום

 כדאית~
 ~שם, פסוק על ג"כ ב~דרש

ז~
 לכן ~כ""לת בי"ט, והלכו הדין שורת על עברו בדרך, ותלכנה

 דאיתא ~הא לזה ר~ז עוד ויש ב~לו~הת מלשאולנמנעו
 (דףשבת ב~סכ~

 קי""~
 ע'"א)

 מעשו~
 דרכיך,

 ש~~
 שבת של הילוכך יהא

 חול, שלכהילוכך
 ~מ~ו~

 ~ותרין, שמים ~פצי אסורים חפציך ח~~ך,

 בתוס~ ~''ש חול, של כדבורך שבת של דבורך יהא שלא דבר,ו~בר
 ~ וז""ל ~ול של כדיבורך שבת של דיבורך יהא שלאד"'ה

 ובירושלמי~
 לומר~ ואפשר~ ע''כ~ בשבת, שלום בשאילת התירו בטורחא~רינן
 חול~ של כהלוכך שבת של הלוכך דאס ל~נה~, ס~ך יש זהדעל
 ר, דב ר דב ו עכ""פ לקיים בשלו~ו שואלין איןאזי

 והנ~
 לי~ראל~

 והז~ני~ת שבת חילול לידי אתי דלא ישראל עלושלום

 ~ת לברך בשנת בול בירח ה~ורה לכבוד המדבר~י
לפ"קת ~~~ת''~

 י~''~ ~~~~~~ ~'~~ ~~ ~~ו~~ ~ו~~~~~~ ~~~~~ו~
 ~~~ררי~ ~~י~~ ו~~~ ~ת'~ ~~"'~ו~~'ת~

 י~ת'ות

 קמא~ ק~א דק~ן, מאן האי אשור זו סליקו ~שכבי על~~~~~~
 בדברים עסקניות ידים שו~א, בחד ידא~~~ו

 ו~סירת ו~מסירה בכתיבהלכתוב הנית~
 ~ודע~

 וב~סירת~~ ל~ורייתא רבה
 ~ילי לכתוב הרגילין אדס בני אותן ובנימוס כדתתקול~וס

 הלבל~~ ואין וכ~וס, ו~כוסה טמון דבר ולהיות לשליח~י~סרן דל~
 בצלים ב~י לכ~וב ר~ילין ע""כ בקול~וס,יוצא

 א~
 על ל~ונ"ש ~י

 מבפניםת ו~וה האור מן ע~וק ואינו ונמס הש~ש וחם חלק,נייר
 נראהואינו

 ~בחו~
 קור"א והיכר ניכר אינו והכתב

 ל~
 אזלינןת

 הוא כי חזותאבתר
 רושם, משוס בו נשאר~ ~אינו הנייר בתוך נבל~

ואם
 קב~

 (ה~~ו~~ נגד להניח ~ד~תו ~בין חכם הנייר יקבל
 במסירה~ נקנית ~ האותיות פלי~ת פולטו כך כבולעו ו~זהאש,

 באדם~ ~ניתנה יתירה בינה וקנה חכמה, קנה קניי"והגבהה
 ~ותר ~י עליה, תהא ~ה זו לטיפה טיפה ביןלהבחין

 בשב~כן לעשו~
 אופי~~ על ~ע~וד כדי ההוא נייר התנור נ~ד להניח

 כאגרת להיות הכתבשל
 ד~תקרי~

 כחכ~~ ו~י ד~~שרא וכחל~א
 ה~וזר~ גלגל ~ופן בתוך אופן אופנא, על דבור דבר פשריודע
 ~~נה~ ~תבש~ין והכל בם דשין שהכל הבושם לערוגת ויורד~ל~ל
 ב~בורת ~בר עיל~ה העליון, לשוק ~בושם כשהוא בו יוצאות"ח
 הפני~~ לחס ~ית ~אר מבאר, ~ים לשתות דוד ויתאוהתאוה
 לבי נת~י כן על ל~שה, הלכה לידי ה~ביא לתל~וד~סבירות
 עלה~ אשר ~זה ~קצת אפילו זה דין ת~צא ~~ין בחכ~הלתור
 החל~ וזה אמת בדרך ה" שידריכני לדוד תפלה עיון עיוני,במזלג

בס'"דת

~~~~
 דו~~ ומגדל ~יבה בשיטה שייט, שי~ין שוט רהוט, ריהטא
 ונפה~ ו~~~מ~ל ב~ם ה~צוי באוויר הפורחכ~גדל

 של ופסולת הםולת,את קלע~~
 להראו~~ ו~זה ~זה ~~וביס האבן לוחו~

 עצ~ו~ ש~תקשה משום ~י לה, ניחוש למאי כי צד, לכלפנים
 בכ~ביו~ וחום חימום, לידי הנייר ו~ביא בכתביס זה ~הלדעת
 אי~~ שה~י בושש צריך ~ין לית חיטי, ביני ותליא נקוד זהכל
 ות~~~~ המדורה, נגד ש~ניח רק כלל, ורתיחה בישול חשש~אן
 בשבתתנינא

 (ד~
 ~ים~ של קיתון אדם ~ביא ת"ר ע""ב), ~"

 בש~יל אלא שיח~ו בשביל לא ה~דורה כנ~דו~ני~ו
 שתפי~

 צינתן,
 (סי~ן~ ב~א"'ח כ~בואר קיי""ל והכי בו, סולדת היד איןאם

 ע~~שי"ח~
 ובשי'~ ב~'"י

 וא"כ י'"ד~~, ~ס~יף
 ~כ"י~

 בנדון
 רק כוונ~תו אין ~י וכלל, כלל ובישול ר~יחה שום כאןדאין דידן~
 להיו~



~~  

~  

~  

~~""ת
~""~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~  ~~  כאשר ~~ו כלשון ו~דבר בקםתרואה
 ירדו~

 הר בהרים ה~ורא
 י~יעה לו להיותה~ודיעים,

 בסו~
 העלם שהיה ~ה

 בתחילתות דב~
 ב~סילהואס

 נע~
 בשבת כותב דהוי ~שום להח~יר ~ליה ד~ך

 נשתקע זה דבר התורה, אסרה ~חשבת ו~לאכת ~לאכה,שהיא
 כי כלום עכשיו כותב אינו ד~וא נא~ר,ולא

 ערו~
 תפתה ~אתמול

 מ~ילא הכתיבה דעיקר אלא שבת ~ודם נעשית הכתיבהועיקר

~~
 איסוראת לי~א א""כ ~אליו ~ו~ד וקור"א ~~שה שוס

~~~
 ל""ג דף ~ביצה דא~רינן ~א ד~י

 ~"א~
 אש מוציאין אין

 שם, בש"'ס כדאיתא ~וליד דקא ~שום הטעם התם ה~ים,~ן
 ~זוקק, וכתב ניכר כתב שנולד נולד הוי זה בנדון גםוא"'ת

 לך אי~א לעולס וז"ל~ ע"ב) ~""ה (דף בעירוביןוכדאיתא
 ד~ות דלי~נהו וכ~אן ופרש"י, בלי~י, ~יבלע בעיבא ו~יאתחו~ין י~

 ~סו~יא ~בואר הרי וכו", ד~סירי נולד להו דהוו שכן כלופריך
 ג""כ כתב וזה נולד, הוי וקיי~א ~~לו אי ה~ובלע דדברזו

 בגי~יןכדאיתא נבל~
 (ד~

 בדקינן ע"ב) י"'ט
~ 

 ביצה ב~סכת איתא וכה'"גיע""ש, פלי~ אי דנרא ב~יא
 (ד~

 כ"ג
 ע'"א~

 בד''ה פרש""י
 ~נאכה ~ושה הוא ~רוב חדש דבר שה~וליד וכו", ריחאד~מוליד
 ה""ה וא''כחדשה,

 בנדו~
 דנע~ה הכא דשאני לחלק ~קוס ואין זהי

 התנור, חום ~ח~ת רק ~עשה שום בלי מעצ~ונולד
~''~ 

 גם
 קצת לדעת ~צינוכה"ג

 שי""ח(סי~ן ובב''י ב~א"ח כ~ב~אר נולד דהוי פוסקי~
 וש"'כ~

 אינפנדא וכן ה~דורה נ~ד השלג ~ניח דאין
יע"'שת

~"~ 
 נולד להאי נולד האי ד~י דלא איריא, לא הא ~שום אי

 בו שיש דבר נולד דהתם~שום
 ממ~

 שלא מה
 ~שא"'כ מתחילהת הי~

 עשיית בלא ~עצ~ו אית~לי ועכשיו ~את~ל נעשה דבר כתיבההאי
 וכה"ג עוד, אבאר כאשר בעל~א הכרה רק ~~ש בה ואין דבר~ום

 דביצה פ"ק ריש התוספות~חלקים
 (ד~

 קס"דת ד""ה ע'"א) ב"
 יע"~~ אסור נולד דהאי ~ודה ~"ש ואפילו בעולם כלל היולא דבליעי דכיון ~בביצה~, וז"ל~ כל~, ד""ה ע"א ~~"ו שםובעירובין

~~~
 עד כתב הוי לא קודם שהיה דכתיבה ראיה להביא דיש

 וכדא~רינן דבריו, לכל כתב הוא הרי אז הכתב שניכרבשעה
 לה נתן ש~ואל דא~ר הא ~בי ע"ב), י"ט (דף ד~יטיןב~""ס
נייר

~~ 
 דנרא ב~יא ליה ובדקינן וכו" גי~יך זה הרי לה וא~ר

 הוא השתא הוי ~אי פליט וכי הש"ס ו~קשה לא, או פליטאי
 דלא הרי ~כ"לת ~תב הי" לא בלועות וכשהיו ופרש"י,דפליט,
 היה וא""כ זה דבר נעשה ובשבת פליטה ש~ת עד כתבמקרי
 אינו הוא דעכ"פ כיון תברא לא הא ~שום ברם לאסור,נראה
 ואין חי~ום ~כח הכתב ופלט ניכר ד~~ילא רק כלל ~עשהעושה
 דאמרינן ~הא לזה ראיה וק~ת כללת אי~ור ~לאכת משום~אן

 (שאול) אל דוד כשבא (כ""א~כ"ב), ש~ואלב~דרש
 דיו~א בש"ס וביאר יע""ש, ותו~ים באורים לו ושאל שבתהיה ~אחי~ל~~

 ז"ס""פ
 ~ע"'~

 ע"'ב~
 א~ר ור"ל בול~ות א~ר יו~נן ר' נעשית כיצד

 דהא כן לעשות ושרי אפשר איך איתא ואסמצ~רפות,
 בי~

 למר

ובי~
 דהוי ותו~ים אורים ~בי ד~אני האו~ר יא~ר ואם קפידאתליכא קאתי ~~ילא דכתיבה כיון צ"ל ודאי אלא ככותב, הוי ל~ר

 האותיות ~זרו ד~יד ~תקייס שאינוכתב
 וכיו~ ל~קו~~

 שאינו
 (סי~ן בא'"ח כדאיתא כתב הוי לאמתקייס

 סעי~ ש"~
 ה")

 ~תקיי~, שאינו דבר דהוי ~שום הספר על לרשום ~ותרד~ה"ת
 שאינו אפילו אותיות לכתוב דהא נא~ר, ולא נשתקע זהדבר

 שם כ~בואר ~םור~קיי~
 ר~

 ב~~יניס, ~"ש ~ותר, בעל~א לרשוס

 הוי דלא לו~ר אפשר ~ם סק"'ד~, ו~ו''ז סק''ט,~~ג"א
 הבונה בפרק בשבת וכדאיתאבכ~, כתיב~ דר~

 (ד~
 אין דאם ע""א) ק"ג

 אינו זה ע"ש, ~~ור ~כךכתיבה דר~
 ד~~~

 זה
 דר~

 כי דידיה כתיבה
 כיון כ~'"ש וד~י אלא בה, ששואלין ~תי כל האוריס ~שפטככה

 מעשה ק~בידדלא
 ~ות~

 בשבתת כן לעשות

 לכוין א""א בלא""ה זה דבר הלא לאסור, הדבר מ~ך י~קד~~
 צריך, אני ולל~וד היא תורה כי תור, ראש נגדהתלם

 כתיב האורים במשפט דהא בשבת דוד דשאל לו~ר אפשרדאיך
 שס הש"'סו~ד~ה

 ~יו~א~
 וקיי~"ל בספרי, הוא וכן ומשפט לדין

 ש~ט סי' ~או''ח בשבת דניןדאין
 ד'~ סעי~

 ~וסיף כאיסור והוי
 רק הוא בשבת דנין ~ד~אין דהא איריא, לא הא משום איוכולל,
 כדאיתא ב~קדש שבות ואין יכתוב ש~א ~שוס דרבנן, ~זרה~שום
 דעירוביןבש"ס

 (ד~
 ק""ד

 ע''א~
 טע~א בתר זיל דין ~ן ובר ע''ש,

 ותו~ים האורים ובשאל~ת דינס, ופסק טענותם יכתוב שמאדחיישינן
 דוד בימי ~ם ואף כעיקר, טעס זה אין כי טע~א האיאזדא
 ש~שה של~ה בי~י אם כי וסייגים ~דריס נתינת על גזרו לאעדיין
 כ"א ~דף בעירובין כדאיתא לקופה,אזנים

 ע"'ב~
 ~דף ויבמות

כ''א
 ע"'א~

 שבשבתא א~רו ובא~ת ~לולא, אשתקל וא"כ י~"ש,
 ק~תית ד~~ילא כיון ככתיבה הוי ולא האורים ב~שפט דודשאל

~~~ד~
 בפרק דאיתא ~הא ראיה להביא יש סופרים, ~דברי
הבונה

 ק"~ (ד~
 בשבתא או~נתא ~זא מעתה אלא ~""א)

 ~~שה עושה דאינו כיון הרי ד~יחייב, נ~י הכיוג~ר
 א~

 ש~~ר
 לאאו~נתא

 ~חייבינ~
 האומר יא~ר ואם בנ""דת ה"ה וא""כ לי",

 לו~ר, פה פתחון ישדאכתי
 דאע""~

 ~"מ ח~את חייב דאינו
 קעביד דלא כיון ולג~ור או~נות ל~חזי ליכא איםוראדאפילו ס'"~) (סימן בת''ה כתב דלהדיא אינו וזה קעבידת ~יהאאיסורא
 בש""ס דאיתא ל~ה ד~י לא ~''כ ~ע~א ו~ה~י כלל, איסוראליכא ~עשה ק~ביד דלא כיון נא~ר אנו בנ"'ד כאן אף ~'"ש,~עשה
 ע~א) י""ח (דףבשבת

 ו~ניחי~
 עם שבת ~רב הכליס ת~ת ~פרית

 בגפרית ומעשנן ~חרט וצורות פרחים בהם ש~ציירין ופרש"יחשיכהת
 ~ש~ע עכ''לת וניכרות ~ש~ירותוהן

 דבשב~
 את עליו לס~וף אסור

 ~שא""כ בשבת נ~שה ש~שחירות ~עשה דעיקר התם שאניהכלים,
 ~~שהת קעביד לאהכא

 וכה"~
 (סימן הרמ"'א בתשובת ~בואר

 ד~ותרקי"~)
 לנעו~

 או.יות עליו ~כתובין םפר ולפתוח
 כי~

דלא
 באור~ת דבריו ~''ש גו~יהת בשבת דכתיבה ~עשה קעבי~

 (דף ~ירה פרק בשבת דאיתא ~הא ~כריע~~~~~~~
 ~"'א~ ל""~

~על~
 בשבינ המיחם בצד ביצה נותנין אין ~תניתין, הא

 ב~מה נח~ן א""ר ~תירת ור'"י בסודרין יפקיענה ולאשתתגלגל
 באור ו~~ה בכך בישולו דרך דאין (ופרש'"י, דשרי, פליגי לאדכ"ע
 כ'"ע האור בתולדות ~ הא) אטו הא דלי~זר ~י~לפאלא

 ל""~
 דאםור,

 תולדות נזרינן םבר מר החמה בתולדות פלי~י כי ~, בישול)(דהוי
 ~זרינ~, לא סבר ו~ר האור תולדות אטוהח~ה

 עכ'"~
 להדיא הרי

 אע''~ שרי כ"ע דבח~ה זו בסו~יאמבואר
 דלא כיון מ''מ דנתבשל

 מש""ה בחמה שהניח על ~~ילא רק תבשיל ~דרך האור ע"'ינתבשל

 ~~תי'~ ~~ ~~~~~~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~""~~
~~~~~~~"'~~~ 

~ ~ ~

 וכ"ששרי,
 בנדו~

 קולטתו כתיבה ו~אליו בישול ~שש שאין שלפנינו
 איסורת ~שום בה לאסור נשגבה ופליאה דבליעי, ~יא הניופולטתו

 בירושל~י דאיתא מהא ושדאי פל~ית לא עדיין בלבבך תא~ר~~~
 מדינה בני אילין בא בר חייא א"ר ~') הלכה (פ"בד~יטין
 לחבריה ~סטירין כתב משלחה בעי ~נהון חד וכד סגיןערומין
 בו שאין דיו שפיך כתביה ד~קבל והך מילין ב~י כתבהוא

 בשב~ כן ~שה הכ~ב, מקום קולטוהוא עפ~
 לאיסורא שס ופשט ~הו,

 יד ידך, תנח ~ו מםיע"ש,
 כ~

 ידענא, חלוק כי דאיסורא כחו

 ו~מנו דיו עליו ששופך כיון טובא ~עשה קעביד התםדודאי

 הואת בעל~א גר~א דידן בנדון ~ן שאין מה הכתב וניכרנ~שה

 ד~איכא כיון ~אבל להתיר, לכאורה נראה היה ~ילין הלין~כל
 לבי ~לא לא לשבתא גבירתא הלכתא ואיכא רבתאהלכתא
 ~שה, נעשה מדמין ~אנו מפני וכילהקל

 ד~יו~
 כל דעל

 התנור ל~ום קרוב ש~ניח עסקניות בידים מורס הואפניס

 שואל ~בי דהתם לאסור, י~ הכתיבה נעשה גר~א ידיו~ל
 מידי ולא בידיס עביד לא איהו או~נתא במחזי וכןלאורים
 אסור ב~למא גר~א אפילו לזה וראיה התםת שרי הכי~שום

 כתבי כל בפרק דמבואר ~הא שבתבאיסורי
 ~ד~

 ק"כ
 ובטא''ח ד') הלכה שבת מ~~ות (פי"בוברמב"ס ~''א~

 (סי~~
 של"ד)

 אפילו פסידא ב~קום ושלא פסידא, ב~קוס ~ותר כיבוי~מרם
 דב''ק בש"ס איתא וכן אסור, ג"כ ~לאכהמרם

 (ד~
 ע"א) ס'

 תורה, אסרה מחשבת ד~לאכת משום ~חייב, מסייעתו ורוחדזורה

 זורה, שהוא בידים ~~שה ק~ביד דהתס לדחות דישא~ג
 מ''~

 בהמ"ה כתבהא~
 בש''~

 וז"ל~ שי''ט) (ס"ס בא''ח
 ברוח הרוקק

 א''ז בשס ~הרי"ל זורה, ~שום חייב הרוק מפזר והרוחבשבת

 שבמר~תו רק מידי ולא קעביד דלא דאף הרי עכ"'ל~ פכ"מ,וירושלמי
 חייב~נ~שה

 וכה''~
 לדעת שהוא כל ע"'א) ל"ה (דף בבכורות מ~ינו

 שי"ג (סימן בי"ד ועיין גרמאת לאתוייאסור,
 סעי~

 וזכר א'),

 בי~ בנין שום דאין ~ הש"ס סו~יות בכ~ה דמבואר ~האלדבר
 אפ~ר היה הלא לכאורה וקשה בשבת,ה~קדש

 להשוו~
 האבנים את

 ומראה ~את~ול שרושס ע"י ~מילא ג''כ נעשה שהוא ש~ירע''י
 ~ד''ה בפרש"י ע"א) ס"'ח ~דף בגיטין וכדאיתא השמיר נגדבשבת

 הש~יר טל~ול בודאי כי אפוד~,לאבני
 שהו~

 לא דרבנן איסור רק
 והאי בשבתת כן לעשות דאסור ודאי אלא במקדש, שבותגזרו
 ~''כ בחמה שנתבשל~ביצה

 ~אין~
 מטונה אדרבא להתיר, ראיה

 הלכתא וקיי"ל פלימי, דחמה דבתולדה שם הש"ס ד~סיק~כיון
 ~הל" (פכ"ב ברמב''ם כ~בואר דאוסרכת"ק

 שב~
 ~'),~ הלכה

 ~סי' והרא"שובהרי"ף
 ה'~

 אטו דגזרינן שי''ח) (םי~ן והטא'"ח

 קודס א~ס ע"'י נעשית הכ~יבה דעי~ר בהא וא''כ האור,ח~י
 ודאי ~ר~תו, ע''י וניכר נראה ו~כשיו ניכרת שאינו אלאש~ת
 אסור בח~ה אפילו ואפשר ג~ורה כתיבה א~ו ל~גזר איכאמ''כ

 כ~יבהת אטו ד~זרינןבכה''ג

~~~
 קריאת ש~''י היכא איברא שלפנינו, בנדון לאסור דיש נראה
 להתיר, יש אז מ~וה ה~לה או נזק ש~ירת יש זהכתב
 שכ~ה חזי ופוק פסידא, ב~קום כיבוי ~רם חז"ל שהתירווכ~וונא
 (סי~ן בטא"ח עיין פסידא ב~קום בשבת ~כמים ה~ירודברים

 יע"שתש"ו~"'ז)

~ת

 י~~ו~ ~יי~
 ~ות

 ~תת~~
 ~~ו~ו~

 ~~ת'ו
 ו~~~ ~תת~~

'~~ 
~~~~ 

~~~
 רוח רוחי על העולה תורת

 מרחפ~
 ושפ~י ו~ריא, בש~לא

 ד~תקבל ~ילתא דאי~א רעוא ויהא פלפולא, ~ה~י~ר~חן
 שנאמרה דבריסקבלת

 לקרו~
 הנחה אין א~י הצורך מן והוא

 ~עכבת הקריאה ואין התנור חום לפני להניח ו~ותרמעכב~,
 ~תורתות נפלאות יראני וה' הוא, רב בי קריזיל

 שנת ר ב ו נ ~ה ק " ק ב י ה ו מ ח דבי אפתחי וחותם הכו~בכ''ד
 לפ''ק ימינך~~~"'ת

 ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
 י~תת~ ~ר~~ ~~"~~~ו~~

~~~י
 ~ת~

 ו~ות ~~י ~י

~~~~~
 לקחת באו והנושוס ר~ו בקב שיצא באחד שהיה מעשה
 ופשט לי אין טענת טוען והלה בידו, ושטרוכב"ח

 קרן לו שאין להודיע טלפיו ~ת~ ו~ראה הרמל, א~להם
 לו ואין הרביס,ברשות המזי~

 לש~
 נזק ~ חצי אפילו

 ~רורו~ כגו~
 צרור

כספו
 כס~

 במלא~ו ע~ו בבעלים פשיעה ונעשה לבעליו, ישיב
 עיניו ריסי ~בין ניכר ב"ח סידר וסידרו ומראשו רמיה,~לאכת
 ~ן בראי ובשכונא ברייתא ניגרא ולנקוט נדוד להרחיקשדע.ו
 המודיעיס ומן ולחו~,ה~פון

 ולחו~
 אחריו שרצין עד רבה מודעא

 גדולה, לפליטה נ~לט והוא נשבר והב"ח מגיעין,ואין
 וא~

 גם
 ת~ים ואינו במעותיו ד~ים פלי~ת פולטו כך וכבולעו פלטממונו
 בגדיש וטו~ן לט~יון, ויורד ~פסג ועולה ~פסמ והואבדרכיו
 להבריח ישלם, ולא רשע כלוה חטא, של הבל בו שישהט~נה
 ויפנה בהס בב~דו אילן קלא ותולה באחריס, ~עו~יו ותולהנכסיו
 חרובי להיות לחורבא לסתר~ ונכנס במס~רים אורב עורף,להס
 ~ראות עיניהס וזנו ה~ם ~וקס ~~ונו, על בהול ואדס ח''ו,קרתא
 ~צויה בה~לה ולהצילברע

 והצ~
 הפלי~הת נקבי ולסתוס הצד, ~ן

 שחל פםח בערב הפליטויבוא
 בשב~ להיו~

 בורח כי הגיד ולא
 הברה ~ול ונפל לעיר, ח~ה דמדו~י עס שנכנס זמן אותו ~דהוא
 ו~חשבת פימול ~ח~בת ו~חשבתו שדעתו פסק דלא קלאבעיר

חו~
 לזמנו

 וחו~
 כשמוע ויהי נדודת להרחיק בקפי~ה ולילך למקו~ו

 חרדה ~דולה, חרדה בחר~ה, ה~ם ויחנו לבם את וי~רדו אלהדברי
 דונו לא~ר, השוה ו~מק ה~שפט עין אל ויבואו ~ד~ים,ש~סלקת

 לנכסיו ולירד המ~~ר בבית אותו ליתן ש~ה הוראת דינילי
ולהחרים

 ולנדו~
 ידיעה לו ~יש ~י כליו, נושאי כל ואת אותו

 איה ובסוףבתחילה
 ~צו~

 ו~עס~יו שהטמין, ומט~וסיות ה~םף
 נחלקה הרועיס ובאסיפת ויגידת יבוא ובשדה, בבית שעשה~ה

התיו~~
 תאחר בר על לעבור שלא או~רים ~הן יש ישרים, תומת

 ו~שו~ ~בחראפילו
 שום בלי אותיום האי אשור האי אשור

 דוחה פריעה ו~צות עושקו מיד עשוק לה~יל ובתרא קמאשהיי'
 של כחו ש~דול בפיהם ומענה במואון יוצאין החולקין וכתשבת,
 ענו ע''כ וי"ט, בשבת ועונשין דנין אין כי ~מצלת וי"'טשבת
 ~שבת ~ציל יו~א~ן ו~ין ב~~קו~ינו כן יעשה שלא כחם בכלוא~רו
 את פורשין ואין ~~ון עסקיבשביל

 ~צוד~
 וי"ט~ בשבת החר~ים

 דלתות דלתותי ~ל לשקוד הדלת אלוהגישו
 להיות ~דרשי בי~

 כהכר~ ביניהםמכריע
 ק~נה ~דוכה

 ובלשונ~
 יל~דנו ~ לי יכתבו



~

~  ~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ 

~ 

 צפונית בקרן אשר החשאין מלשכת יהיה ו~כרו מי עם הדיןרבנו
 כפולת שכרו השמים ומן ~~וט דכולהו בעלמא וטמון צפוןאשר

~~~~~~
 דמגילתא ארישא ה~ולמוס בקן שמעתי קולכם את

 ערסא העריס, מדרגס ~מדרגה, בסתר סתריםמגילת
 דדלאי לאריסא גברא האי ונפל קרבוטיו את והתיר ודרגשדגדא
 מבקש א' כל בו ממשמשין הכל יד בהשג ונדון יד, מ~ולתכדי

 קול ואין לעונה, ומעונה לעת מעת לפקידה, מפקידהתפקידו
 במגוד תליא דלבא באבנת דעינא ושוריינא כסף, ואין עונהואין
 והוא דמי', בקופסא דמנחוכמאן

 רוב~
 ב~לות ועולה הסלעים בין

 שלקח אלא הוא ערוס סוחר האי למטה, פניו והכסיףאדומים
 והעם הכסף, צל מצלת אחת ומחבואה נחבא להיות לעצמודרך

 ומתריעין מצוה מלחמת ללחוס ומבקשיםצועקים
 בפ~

 לעזרה
 שיש הידור בו שיש בקימה וקימון הכושל ואת הכושל, אתולחזק
 לאסוף בקשתס ועיקר ודגרמי, דגרמא היזק ושמיה הניכר ~סרוןבו

 דבר ונכסי ממקומו, איש יצא שאל בעדו ולגדור הביתהאותו
 ומייתי מוביל מובילין, תמן דמתבעי לאתר ערבין, אינוןאינש
 ולירד מעליא תשלומין מ~תלם ודיה מדויל המשתמר למקוסבידיה
 עליו וכופין דמא מבעי דלא ובסילוא דפרזלא שקא ולגזורלנכסיו
 ולכוף ח~מיס דברו לשמוע כאפרכסת אזניו שיעשה עד~ס~תר
 אלה שלש ת"ח, ברכי בין ומניח ליה דגמיש עד ראשו אגמון~מו
 להיות רבה גודא עליו ולהטיל לנכסיו, לירד לתפסו, לו,יעשה

 עקבות על כרוךנח"ש

~~~
 כתתד (פרק הרמבתתס וז"ל האוסרין ~דעת נראה לכאורה
 שהעונש אעת'פ בשבת עונשין אין ז') הלכה שבתמהלת

 או מלקות בב'תד שנתחייב הרי כיצד, שבתת דוחה אינו עשהמצות
 תבערו לא שנאמר בשבת אותו ממיתין ואין אותו מלקין איןמיתה
 ישרפו שלא לבת'ד אזהרה זו השבת, ביום מושבותיכס בכלאש

 ומדסייס ע~תתלת עונשין לשאר וה'תה שריפה שנתחייב מיבשבת
 ~יון ובפרטות בכלל, דה~ל משמע ~ונשין, לשאר והתתההרמב'תם
 במס' וכדאיתא מנגידא חמיר ושמתא מלקות, דיני והולךשפורט
 דבמערבא ע"א), יתתז (דף ~תק ובמסכת ע"א) נת'ב (דףפסחוס
 דשמתא הרי אשמתא, מימנו ולא מרבנן דצורבא אנגידאמימנו
 ~ט א"ל וזת'ל~ ע~ב) ~ (דף בקידושין הוא וכן מנגידא,חמיר
 ונגדיה דרבנן, שלוחא דציער משום ואתתל גברא ~הוא מרשמתיה
 ליה עבדי מיניה דעדיף א~ל ו~ו', דמצ~ר מאן על מנגיד דרבמר

 (סימן בבתתי העזר אבן ובטור לוי עשיתי ממנה חמורהו~רשתתי
 מנגידא חמירא דשמתא וודוע ~ וז"ל להדיא כתב ואם) ד'תהקלתתד

 עכ"ל, ~נהגו מקום בפרקכדאיתא
 וכת'~

 ס~ק ח' (סימן הס~תע
 בבאר (עייןכתתג)

 ~ב~
 ס'תד) (סימן אפרום ובשער צ"ט) (דף

 מינה דון ~, העזר) באבן ו"ב) ס~ק קל~ד (סימן שמואלובבית
 בשבת מל~ין דאין הרמבת'ם שפסקכיון

 כ"~
 דחמיר משמתון ~אין

מנגידאת

~~~
 ב~בת, להחרים פשוט היתר דידן בנדון נראה שפיר מעיין כד

 יתיב הוה רבינא עתתא) ס"ג (דף עירובין במסכתדגרסינן
 בצינתא לחמריה ל~ אסר דקא גברא לההוא חזיא א~י דרבקמיה
 גברא האי ליהוי אתתל ביה אשגח ולא קלא ביה רמאבשבתא
 לך תקשה ואי בשבת, דשמתין להדיא מבואר הרי ע'תכתבשמתא
 מכ"ש בשבת מלקין דאין הרמב~ם לדעת פשוט לעיל הוכחנודהא

ת ~

 ~ו~~יי~
 ~~ו

 ~~~תתי ~~

 הא משום אי זו, מסוגיא הרמב"ם על קשוא וא"כ משמתיןשאין
 ו~דמחלק שאני, מאיסורא דלאפרושי ולומר לחלק דאיכא אריא,לא

 דלאפרושי רבו בפנו הלכה להורות לענין בעירובין שסהש"ס
 בשבת לנדות זה לענין ה"ה דמי, שפיר רבו בפני אפילומאיסורא

 עונשין אין כבר ~ע~ה עבירה על לענוש דדו~א כה"ג, לחלקיש
 מכאן מאיסורא לאפרושי משא"כ למועד, חזון עוד כיבשבת
 דלוקת מפנו להציל בשבת אפילו החרם מצודת פורשין אזולהבא
 ואלו פרק והתוס' דש"ס מסוגיא ברורה ראיה ומצאתיהעונש,
 פרדיסא מנטר הוי לקיש ריש דגרסינן ע"א) י"ז (דףמגלחין
 ביה אשגח ולא קלא ביה רמא תאיני וקאכיל גברא ההואאתא
 גברא ה~וא ליהוי אדרבא א"ל בשמתא גברא ההוא ליהויאמר

 וכתבו ע"כ, לך נתחייבתי מי נידוי לך נתחייבתי ממון אםבשמתא,
 ממון בעבור שמשמתין אע"פ לך, נתחויבתי מי נידוי בד"התוס'

 תחלה לב"ד לקרותו לו שהיה י"ל לממונא, הת'מ לעילכדאמרינן
 בההוא כדאמר לאלתר דמנדין לאיסורא דמי ולא וכות יפרעשמא
 שמעתי ר~ת ובשם ~ הדר פת בשבתא בצינתא חמריה דקאסר~ברא
 והשתא דמיס ונותן באילנות שאוכלין מקוס באותו רגיליןשהיו
 להדוא מבואר הרי התוס'ת ~ון עתתכ הגזל על עוברים היולא

 שמא לב'תד לקרותו לדבר שהות עדיין יש אם דדוקא אלומתוסת
 מנדין מאוסורא באפרושו משא~כ לאלתר, מנדין אין אזיפרע
 קריא דחברי שלפנינו בנדון לדין זכינו נמצא בשבתת אפילולאלתר
 לאפרושי דהוי ~יון ביה, ושדי רבה גודאה עליו רמי ענהולא

 התוס' וכמשמעות בשבת אפולו לאלתר מנדין גזל איסור~איסורא
 ו~ותן באילנות שאוכלין ~וס באותו רגילין שהיו לאו דאישכתבנו,
 דידן בנדון פשוט את'כ בשבת, אפולו אותו לנדות מותר היהדמיס
 עושקו מיד עשוק ולהציל פיו מתוך בלעו להוציא אותו לנדותדמותר

 בשבתתאפילו

~~~
 לחלק מקום עוד

 ולתר~
 מנגידא, חמורא דשמתא דאף ולומר,

 מעשה ש~וא מלקות חמיר בשבת לעשותו מילתא ל~אמ'תמ
בגופו

 משא"~
 על תתמה ואל בעלמאת דיבור רק שהוא שמתא

 (דף ב~ירובין השת'ס ~חלק דכה'תג זה~ילוק
 סת'~

 אמר ~'תא),
 ביה דלית לשבות מע~ה ביה דאית שבות בין לך שני ולאליה

 בתשובת דאותא מהא לזה ברורה ראיה ומ~אתי עת'שתמעשה,
 דאכ~יה כגון שמתא או חרם שנתחייב מי יו"ד), (שאלההגאונים
 ביתתט~ או בשבת אותו מחרימין אם פתיחא עליו ש~תבולשמעון
 מיתה במקום דמלקות טוב בוום או בשבת מלקון איןתשובה,
 הרו ע~'תלת ב~בת ו~מתין ~חרימין ושמתא בחרס אבלעומדת
 על תתמה ואל משמתאת נגידא חמיר בשבת זה דלעניןלהדיא
 נאמן בתתד ב~ליח הת) ס~יף ח' (סימן בח'תמ מ~ינו דכה"גזה
 בסמתתע שס עיין להלקותו, בגופו מעשה לע~ות ולא לנדותו תרי~בי

~~
 הרשב~א בתשובת מצינו

 (סי~
 הגדול דינו ובית שהוא תט~ו)

 חיצוניות חכמת לימוד על בשבתהחרימו
 שהסכמ~ו ומה וזתתל~

 בפרשת השבת ביום הקהל כל במעמד התורה בס~רוהחרמנו

 ~~ו~ת~~~י~ו
 ~~~תת~ ~י~

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~~~~ ~~~ו~ 
 ~~~י

~~~~ו
~~~~ 

 ו~ו
~~~~ ~~ ~~~ 

 ו~ות

 ~~ ו~~
 ~~ו~ת ~~~י~ו

 ~~~ו~
~~~~~~~~ 

 ~~~~ו ~~~י
~~~~ ~~~ ~~ 

 ~~~יוו
 ~~תת~

 ~ת

 ~~ו~ ~~~~~ ~י~ י~~י~
 ~~ו~ת

 ו~~~~
 ו~~~ת ~~ו~ת ~~י~ו ~~י~ ~~ ~~~~י
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~~ ~  
 לפרט וחמש ששיס שנת ה~בריםאלה

 האל~
 הרי עכ''ל, הח~ישי

 תשיבני ואל בשבת, להחריס מותר מאיסוראדלאפרושי
 ה~

 משנה
 במסכת היא~רוכה

 ~ד~ י''~
 ל"ו

 ע''ב~
 מצוה משום הן ואלו

 אמרו בי"ט אלו כל וכו' מחרי~ין ולא מעריכין ולא מקדישיןלא
 הפוסקים מכל מוסכם והוא היא ד~לכתא מתני' והאי בשבתתק''ו
 של''ט (סימן א''ח וש"ע בטורעיין

 סעי~
 לא הא משום אי ד'~,

 כהן אחרמי אלא קאמר ושמתא ~רם לאו מתני~ין דהאיתברא,
 מקדישין לא קאמר, ב~"ס שם שהרי הוא שכן ותדע קאי,והקדש
 מאי קאי אשמתא ואי וממכר ~קח משוס גזרה מחרימיןולא
 הלמד בדבר הוא המשנה לשון וגס איכא, ו~מכר מקחגזרת
 דידיה ביקתא ובתמ~נינו

 דומי~
 איברא ומעריכין, מקדישין דלא

 של"ט (סימןב~''ז
 סק"ד~

 אחרס כפשטן הדבריס שהבין נראה
 מה קשיא, הא קשיא אי ~ם ~זה, שגג ריה~א ואגב קאי,ממש
 ש"ו (סימן א''ח בש"עשפסק

 ס~י~
 ומותר וז''ל~ בהג''ה י''ב)

 והוא הואיל שבת לצורך שאינו אע''פ בשבת צבור חרמילהתיר
 אין אבל בס לדבר דשרי רבים כעסקי הוי לרבים כנופיאיום

 דחרם~ הרי עכ''לת שבת לצורך שהוא מדבר אם כי בשבתמחרימין
 משנה המ~יד מהרב הוא זו הג''ה ושורש ומקור אוסר ג''כממש
 כ''ג~פרק

 הי''ד~
 ובספר וכו' דנין אין ~ וז"ל שכתב שבת מהלכות

 הוא א''כ אלא בשבת דבר שום להחרים ~בור שאסוריןה~יתים
 עכ''לת שבועות מהל' בפ"ז כנזכר נדרים להתר דומה שבתלצורך
 שפיר מעיין כדאמנם

 נרא~
 אחרס ק~י לא ה~יתיס הספר דגס

 מ~מעות שכן הבית ובדק כהנים אחרמי ~"כ ~אי רק ונידוישמתא
 ה ל מדכתבלשונו

~ 
 להחריס סתם לכתוב ה''ל ר, ב ד ם ו ש ס י ר

 אא~ם חרםוסתם
 קא~

 דאחרמי ודאי אלא דבר שום מאי
 רק ה~נו נדרים להיתר שמדמה ומהקאי, הבית וב~קכהנים

 שלצור~לדמי~
 כמו מו~ר ~בת

 שמקיל~
 נדריסת ~הי~ר מה"ט

 יהודא שארית בתשובתגם
 (ד~

 ספר דברי כן מפרש ע"ב) מ"ט
 ~לק כמהרשד"ם ודלא קאי הבית ובדק כהנים דאחרמיהעיתים
 (סימןא"ח

 ח~
 בתשובת פסק וכן הגאו~ם בתשובת הוא וכן

 (סימן ריבותדברי
 ש"ח~

 יע"שת בשבת לנדות מותר רבים דלצרכי

~~~~~~
 אלו הדעות דרוב

 ~אי~
 ת~א לא, או בשבת לנדות מותר

 משי~ן בפרק ותוס' ברש"י שם שהובא דעות שני שלבפלוגתא
 ל"ז~דף

 ע"א~
 וממכר מקח משום ד"ה

 וכ~
 אסור וממכר ומקח

 אתי וממכר ~קח א"נ דבר, ודבר ~פציך ממצוא דכתיב המקראמן
 מכירה שטרי כ~י~ת~~י

 עכ"~
 משום הט~ס הוא אם וא"כ

 דה"ה רמ"א סובר דברודבר
 ניד~

 דאיכא אםור ושמתא חרם
 ש"ח), (סי~ן ריבות דברי בתשובת וכ"כ דבר, ודבר בכללג"כ
 כמבואר למ~זר לכא בחרם יכתוב, שמא הנזרה אי כן שאיןמה
 שאין בתשובהשם

 ג~ר~
 דלכא אפשר ברביס וגס חדשה, ~רה

 שכתבנו דידן ובנדון אהדדית מ~דכרי דרבים משוס האי כולילמ~זר
 דפליג מאן ד~כא נראה רבים, ו~רכי מאיסורא אפרושידמקרי
 דחסידות מילי דקיים מאן ואף לנדות,דמותר

 ומי~
 דברכות

 חסידיס בספרכדאיתא
 ת"ח~ (סימ~

 וא~ וז"ל~ שכ~ב
 חרס ג~רין

 לא אבל ארור בו שנאמר ב~םאלא
 בשב~

 ויברך ברכה בו ש~תב
 וכ~ הש~יעי יום אתא~לקיס

 להעמיד כדי הרבים בצרכי מ"מ ע"ש,
 דשפיר מודה עלמא כולי מ~יסורא ואפרושי תלה עלהדת

 לבע~~ מקוםואין דמ~

 ד~
 ~~~ו ב~בת המתירים ~לו דכל ו~מר לח~ק

 ובי"ט ~י"~, גס השואל שאלת דידן בנדוןמשא"כ
 איכ~

 איסור

מוסיף
 שא~

 מספקא ספוקי גופ~ הש"ס וכה"ג י"ט, שמחת לב~ל
 ~גלחין ואלו בפרקליה

 (ד~
 י"ד

 דגרסי~ ע"ב~
 מהו מנודה שס,

 מכות ודיני ~פשות דיני ד~ין ת"ר יו~~ף א"ר ברגל, נידויושינהוג
 אינו ~~"ד ואי ליה, משמתינן דינא ציית לא ואי ממונות,ודיני
 ניד~ו~הג

 ברג~
 ואתי משומת

 מעיקר~
 השתא ליה דחי רגל אתי

 ליהמשמתינן
 אנ~

 דהש"ס הרי בדיניהת ל~יוני ודלמא אביי א"ל
 נו~ג אי ל' מספקאספוקי

 ~ד~
 מעיקרא ואתי משומת אפ~ו ברגל

 בד"ה ~ם תו~פ' מקשים ומה"ט ~י"ט, לכתחילה לנדות שאיןוכ"ש
והא

 כ"~
 דהיאך וכו'

 אמרי~
 דדן ~דול בכהן

 ודנ~
 לא ואי אותו

 ד~אצ~ת
 משמתי~

 ליה
 וכי~

 משמת~ן היאך כרגל השנה כל דאצלו

דמ~~
 משמחתו, אותו

 יע"ש~
 כר' הלכה דבאמת אריא,לא האמשוס~~~~

 יוס~
 כאב~ דלא

אלא ד"ה ~פרש"י שם מבוארוכן
 דאליב~ וכ~

 דמסקנא

איפשט~
 דנוהג האיבעיא

 נד~
ומשמת~ן בר~ל

 א~
 במו~ד

 ~רק בריש הרא"ש מדברי מבוארוכן ע~מ~
 ~~לח~ וא~

 ~סימן
 א') סעיף ש~'ד (סימןובי"ד ~~

נ~דוי דנוה~
 ברג~

 ואתי משומת אי
מעיקרא

 ובטא"~
 שם בש"ע יו"ד~~ סעוף תקמ"ה (סימן

 ומכין ומשמתינן נפשות דיני בין ממונות דיניבין דנ~
 וכ~

 י~~'ש,
משמע

 א~
 עצמו במועד

 משמתי~
 לחלק ואין ~סף~ כדרב

 ~"טמועד ב~
 דלענ~

 ש~~ם שמחה
 ש~~

 ומשמעות שבעה, כל דשמחה
 ~ה משמת~ן השתא דקאמרהש"ס

 ו~
 לכתח~ה דשמתא משמע '

 שם ~רש"י דלפי להוכיח יש וכן שויםת ורגלבמועד
 לעולם אלא,~"ל~ אלא~ ~בד"ו~

 דנ~
 דינו

 וגומר~
 למידק ואיכא במועד ממש

 נמי ד~הג מינה למשמע ואיכא ליה משמתינן צ~ת לאאי~ינה
ברגל

עכ"~
 נפשו~ דלפרש"י הרי

 במועד, ~מ~מת~ן בעיא הא
 צ~ת לא ואי בד"ה התוס' ככירוש לרש"י ס"ל דלא מוכחוא"כ

 ד~~
משמתי~

 ~ימא ~"ל~ וכת~ו ~ה,
 לימ~

 ד~א צ~ת לא דאי
 שפיר פריך מיהולנכסיה נחתי~

 עכ"~
 התוס' לדעת וא"כ

 א~
 אי

 נפשטה לא מ"מ לגמרי~ נדחה דלע~נא תיר~א דהאי רש"יכדעת נימ~
 ~רד התוס' כקושית למדחי דאיכא לגמרי~איבעיא

 לנכסי~
 ואיך

 האיבעיא שנפשטה רש"י דעת עלעלה
 לגמר~

 רש"י דדעת צ"ל אלא
 קושית כלל קשהדלא

 מ~תוס~
 תחילה לנדות דצריך ד~"ל דאפשר

 דאינש דנכסי כן נותנת והנ~ברא לנכסיה, שנחתינןקודם
 תחילה ו~~רב מן נפרעין ואיןליהערבין אינ~

 וכ~
 הו~

 הדין שורת
 צ"ח (סימןח"מבש"~ ~י~

 ה'~ סעו~
 קושית ק~ה לפ"ז וא"כ ~"ש,

 והא בד"ה שםהתוס'
 מנודה אין דאם משמע וז"ל~ וכ~ כ"~

 דהא וקשה כלל נדו~ ~והג אינו ~דול כהן ה"ה בר~ל נידוינוה~

כ"~
 דן

 ודנ~
 דפרישית ולמאי ל~ה משמתינן דינא ציית לא ואי אותו

 עכ"ל ניחא, לנכסיה למיחת לומר דנוכללעיל
 תוס~

 לפרש"י והשתא
 ל~י התוס' קושית ק~ה לנכסיה, דלמיחת מ~ברא מ~אי ~הדלי~

 נידוידנוה~ רש"י לדעתהמ~~קנא
 ברג~

 ואי
 אמרי~

 דל~תחילה
 היאך א"כ ברגל מנדין איןמ"מ

 מנד~
 לדידיה ו~א לכתחילה לכ"ג

 דק~י"ל מה דלפי ודאי אלא כרגל, ו~שנהכל
 דנוהג~

 ברגל נידוי
 ~נדין ושפיר לכתחילה אף לנדותמותר

 לכה~
 מקשים ומש"ה גדול,

 אי דוקא קושייתםהתוס'
 אמרי~

 וקשה ברגל נוהג נידוי אין
 ~"כ בר~ל נידוי דנוהג אמרינן אי אבלוכ~,

 א~
 מותר לכתחילה

 וק"לת התוס' קושית~ קשה ולאלנדות

~~נ~~~~
 המסק~א דלפי ס"ל תוס'ד~ם

 האיבע~ נפש~
 שי~וא להז~ינו פירושו דדניןברגל, ו~נד~

 לתרס~
 דינא בית

 אתא לאואי
 מש~תי~

 ~יבורר דקודם ליה
 הד~

 שחייב
~ 

 לא



~

~  

~  

~  

~~ת'ת
~'"~~~ ~~~~ 

~ 

~~ ~  ~ ~
 והא א')ת סעיף י'"א סי' ח''מ ב~''ע (עיין לנכסיה~חתינן
 דינא ~יית לא דאי לימא תימא ו~ו' ~לא ואם בד~ה תוס'דמקשים
 ודל~א ~דחי דלשיטתו אביי לשיטת אלא קאי לא לנכםיה,~חתינן
 העמדת על אותו שכופין קאי לא דנין, של פירושו ס''ל וכו'לעיוני
 לדין, שיבוא ר~ל קודם אותו כופין היה ש~בר מיירי אלא~הדין,
 שפיר התוםת מקשים עתתז הטוב, מרצונו בר~ל מע~מו שבאאו

 לנ~סיה, נחתינן דין ציית לא אי ליממא לדין בא שכברלשיטתו
 המםקנא לפי אבל ר, י פ ש ך י ר פ ו ה י מ תוםפות כתבוומש''ה
 דנין של פירושו י"תל לעיוני, מיירי ולא אביי של סבראדנדחה
 ומה בר~ל~ דמנדין אותו מנדין וע"ז לב"תד שיבוא אותוש~ופין
 דנוכל לעיל דפרישית למאי וז"ל~ וכו' כהן והא דתתה תוסת~~תבו
 דלשיטתו אביי לשיטת ג''כ קאי עכ''לת ניחא לנ~סיה למיחתנומר
 באו וכבר בדין מעיינין שב''ד דנין של ופירושו לעיוני ליה~~וקי
 ~ירושו נמי אותו דנין דקתני ~דול כהן ~בי א''כ לדין,~עצמס
 ואי הדין וחותכין בדינו מעיינין שב"ד~כי

~ 
 לנכסיה, מחתינן ציית

 ו ת ו א ן י נ ד דקתני גדול כהן גבי ה''נ אותו, מנדין וע''זדינא בי לתרע שיבוא אותו שכופין דנין של פירושו האמת לפי~בל
 מנדין בא לא ואי דינא בי לתרע שיבוא אותו כופין פירושונמי
 ~ענת קודם לנ~סיה למי~ת סברא שוס אין זה דעל~ותו

 לות חייב אם נוטה להיכן הדין שיודעוקודס הנתב~

 י~~~~"~
 י"ח ~דף סנהדרין ב~סכת הש"ס רהיטת ~"'כ לפרש

ע''א~
 פשיטא, דן ~דול כהן דז"ל~ גדול כהן פרק ריש

 אי~ו ליה דיינינן לא אי פשיטא, נמי הא ליהת אי~טריכא אותודנין
 בד"ה תוס' ופירשו עכ''ל, וכו" דיין~יכי

 כה~
 ו~שני וזת'ל~ גדול

 ודן אותו דנין אין גדולתו ד~תוך דס"תד ליה איצטריכאדנין
 כלומר פירושו דהכי נ"ל מהרש"ל~ כתב ע"ז ע''כ~ דנין אגב~~ני
 איידי, משוס ולאו אותו דנין אחרים כך לאחרים דן שכ"ג כשסה"ק
 ומה ככה על ראה מה הרש"ל שפירש ~ה לפי לכאורה~כ''לת
 לדינאת מיני' נפקא ומאי וכו' כשם דמפרש תוס' דבריהגיה
 נידונו דשניהם לאשמעינן בא דה~מרא ה"ק, שי~תנו לפיאמנם
 כך החרס, כפיית ע''י הוא אחרים דן שהוא כשם א~ד~דימוס
 שתא כולא גדול וכהן הואיל וסד"א ~רם, כפיית ע'תי אותודנין
 דאין חרם בכפיית לדונו יכולים אין דמיא דרגל כיומאל~ביה
 וקמ''ל אותו, דמנדין קמ''ל בר~ל~~נדין

 דדני~
 דין תחלת פירושו

 לדין לעמוד ה~הן והעריך בהעמדה לדין בהזמנה אותול~וף
 חרסתבכפיית

~~~~~
 דמותר זה, מכל

 לסדו~
 שמחת משוס למנוע ואין בי"ט

 תשיבני ואל שבררסות וכמו וי''ט ~בת משום כלל למנוע אין~איסורא ואפרושי צבור צרכי דאיכא דידן בנדון גם ואף כלל,י"ט
 ב~ו~ד שם הש"ס דחילא אמאי לא, או מאיסורא אפרושי דהוי היכא בין לחלק איכאדאי

 ק~~
 דרב ~שיטתא על

 יוס~
 מברייתא

 מנודה דבכל משמע שינהו~, ~הו מנודה סתמא דמבעיאוהאבעיא שאני מאיסורא לאפרושי דל~א ליה, ~מתינן דינא צי~ לאדאי
~יירי

 א~
 ומותר האיבעיא דנפשט דקיי"תל המסקנא לפי ~בל וכו',~עלמא לעיוני אלא ~נדין אין ~יסורא אפרושי ד~יכא היכידאפילו דחי קא מיניה דעדיפא י"ל מאיסורא, אפרושי דליכא

 דאיכא היכא אלא מנדין דאין בא~ת ול~לק לומר אפשרלנדות,
 רפרוף שום בלי שרי ד"ה דידן ובנדון מאיםורא, אפרושי~ד

 כלליופירכוס

~~~~
 ~א ~פ~נח דאי~א ~הא ~אתי לדבר

 שרו~
 ~וחיס ד~ריו

 אשר ראשונים~~דולי
 בפ' שכ~ב שותים, אנו ~י~יה~

ברא~ית
 ~~ה~

 שעה, לא ~מנחתו ואל קין ואל הפסוק על
 עכ"'לת החרם הותר ולא האדמה נתקללה כי החרס מן שהביאד''א וזתתל~

 זה ~רס נע~ה ~, נדונו בר''הולמ''ד
 בי''~

 מדעת אדם ילמד ולעולם
 הב"ח גםקונות

 ~או'תח~
 בירי~ים שנה~ו מה וז''ל~ כתב ש''ז) (ס"ס

 ליישב יש ב"'ד, עפ''י מוחרם שהוא מי הכתב מתוך קוראשהשמש
 שמתאספים בשבת להכריז דצריך דשוקא פסידא משוסהמנהג
 ע~"תלת המנהג לבטל מורה לשום ואיןרבים עסקי והוי החובות נפסדיס היו זה ולולי ל~ופו ויוד~יםכולם

 תריסין שבעלי מה דברים לס~ירת סופרים מד~רי~~~~~ת
 לכיפה לה~ניסו תופסין והנקדנים אלו ~ס אלומדיינים

 להציל ויו'תט שבת הוא שכדאי אומריס הסותר ו~לק יברח,שלא
 יסוד יש לכאורה ~נה נוגשיסת בפח ילכוד שלא לו יקראודרור
 בב"י דאיתא מהא האוסרים לדבריומקור

 ~או''~~
 רס"~) (ס''ס

 שא~ וז"ל~ הלקע שבליבשס
 שעבר ~י ~און, שרירא לרב

 נזכר ולא בחול אובשבת עביר~
 א~

 למ''ש, יברח שמא ומתיראין בש~ת
 ~לקין אין והשיב בשבת, ילקוהו או הסוהר לביתיכניסוהו
 הסוהר ~ית מכניסיןואין

 בי''~
 אינון דינא דה"מ בשבת וכתתש

 פסק וכן ע''כ, כלום עלינו אין ברח ואס וי"ט בשבת דניןואין
 ש~ט (סי~ן בש"עבהג"ה

 סעי~
 ~~ בהג''ה ד')

~~~
 עבר שכבר מה על לענוש דודאי אריא, לא הא משום אי
 ואם החול י~ות עד בשבת עונשיןאין

 כלוס, עלינו אין יבר~
 מהפסד רבים ולהציל מאיסורא לאפרושי צד דאיכא הי~אמשא''כ
 לא האי כי פםידא במקום בשבת, לתפםו מותר יברח אםממון

 (דף ובעת'ז ע''א) י"א (דף במ''ק וכדאמרינן דבריהםהע~ידו
 כותב ע"א)י'תג

 ומע~
 מידס, ~מציל שהוא מפני שלהן בערכאות

 ~סימן דמ"'ק פ"ב אשר"י בה~''הוכתב
 י''ח~

 זרוע אור בשס
 ובש''ע שת"ו) (סימן וב''י בטא''ח ועיין הכי, דינא בשבתדאף
 בשבת ועיין י"א~, ~ס~יףשם

 (ד~
 ודבר חפצך מ~צוא ע''א) קת'נ

 בפריעת להת לעשות ועת מותר ~מים חפ~י אםור חפצךדבר,
 ת~מיצנהת אל לידך שבא ומצוהמ~וה ב''~

~~~'ת~

 לא"'ח קמא תב~דורא הגדולה בכנסת ~ש ליישב אפשר
 הסוהר בבית אדם לחבוש מותר וז'יל~ שלתתט)(סימן

 לכאורה והוא עכ""ל~ ~און שרירא לרב הנזכר בתשובהבשבת,
 בשם בשמו שהעתקתי מה עצמו שרירא רב דברי להדיא~סותר
 זה את זה סותרים דברים יהיה שלא וכדי ובשמו, לקטשיבלי

צרי~
 שכתבנו מה לפי איברא הספריס, ולשבש לה~יה

 לח~
 בין

 ממון מהפסד רבים ולהציל מאיסורא אפרושי ~ד דאיכאהיכא
 יש לתפסודמותר

 ידענות דרבנן וחלוקא שניהס דברי לקיי~

~~~~
 טו~לב, ~במדבר דכתיב מקושש ~בי דקרא מפשטא לדבר

לד~
 אותו ויקריבו השב~, ביום עציס מקושש איש וי~צאו

 לו, יעשה ~ה פורש לא ~י במשמר אותו ויניחו ו~ו' אותוהמוצאים
 הוי מאיסורא א~רושי נמי והתס בשבת, אותו ~תפסוהרי

 כמ''~

ת ~
 ~ו~ת ~ת

 ~תת~

 ~~ת

 ~~~ו~ו~ ~'ת~ ~~~~
 ~תת~ מ~~ ו~~ו

~ ~ ~ ~  
~ ~ ~  ~~~ת ~~~~ו~~~י~~~ת 

~ ~ ~ ~ ~  ~~תת~ 
 ~~י~~ ~י~ ~~ו~~ת ~~~~ ~~~~י

 ~~''~~~~י~~
 ~~~ו~ת

 ~י~י ~יו~ ~~~~~ ~~~~ו~ ו~~~
 ~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~י ~~~ ~~~~ ו~~~~~~י ~~~ ~ו~
ת ~~יי~ו ~ ~ ~ ~  

ת ~~~י~י ~~~וו~ת ~~י~י~ ~~~~~ ~י~~ ~''~~ ~~~~ו~~~~~~יו ~ ~ ~  

 ~~~ו~~~~
 ~י~ו~ת

 ~ו~ ~~~ ~~~~ וי~~~ ~~~ ~~~~~ ו~~~
 ~'~ת

 ~~~~ ~~~~וו ~~~ ~י~וו ~~~~~י
 ו~~~ת

 ~ייו~י
 ~ו~ ~~ו"~ ~~"~ י~~~ ~~ו~ ~ותת~

 ~ית

 יתת~~
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 קטנה אפילו ד''ה ע""ב) קי""ט (דף ב""ב במסכת להדיאהתוס"
 כיון ישראל או~רים שהיו נתכוין שמים דלשם ב~דרש דאמרוכו"
 ליכנס שלא עליהם~נגזר

 לאר~
 ~חויבין אין שוב ~ר~לים מ~עשה

 ואף עכ""לת אחרים ויראו שיהרג כדי שבת וחילל ע~דב~צוות
 ויקריבו ובבחיי עזרא באבן כדאיתא חלוקים מ~רשים י~לכאורה
 דהוי כיון סברי דאינהו אפשר הראשון, יום ליל שבת ב~וצאי~ותו
 והצלה מאיסורא, א~רו~יודאי

 מצוי~
 לתפםו ש~ותר פ~וט לרבים

 ~ם לתפסו סמך עוד ויש לאחרים, שחייב ב~קוס לב""חכתופס
 יא~רו שלא בהא ע'"ב) יו"ד (דף דיומא דש""ס מסוגיאבי'"ט

כ"~
 גזרינן םברי רבנן בד''ה שס ובתום' האסורים, בבית ~בוש

 חבוש ב~ג בסוכה היושב יא~רו שלא וכו' גזרינן לא סברור""י
 כאלו ונראה ~צוה וביזוי ~נאי בדבר ויש הוא האסוריםבבית
 ~דכתב עכ"לת האסורים בבית וחוב~ן ישראל ~ל ~טריחהקב'"ה
 מותר טע~א האי לאו דאי קצת ~ש~ע ~צוה ביזוי משוםהטעם

 ברגל~לתפסו

~~~~
 לן קמבעי" לא ודאי הא לנכסיו, ל~יחת מותר אי השליש
 שנינו שלימה ~שסה במטלטלין אי ~יירי, קא ב~אידב~""נ

 כדי מחבירו אדם שואל פרק ריש ע'"א) קמ'"ח (דף שבתבמסכת
 ל~ומא ~רוד דאינו וכיון א~לו, טליתו '~ניח ~א~ינו אינו ואםיין
 בכתובות ערוכה גמרא הוא וכן דמותר, ודאי ב~ובו למשכנורק
 א""ל בתחלה בשבת ב.ולה ל~בעל שרא אמי רב ע"א) ז'~דף
 וכו', מ~ל~לין אתפסוה להו א~ר ~תובתה כתיבא לא והארבנן

 דנשבע והיכא ~"ג), אות ע""ג (סימן בטח'"מ בב"יוכד~יתא
 דידן ובנדון בשבת, ~ו~א בתורת אפילו הב"י שם ~תירלפרוע
 ~~ש ובפועל ות"כ בשבועה שנעשה נכתב וכ""י שטרותברוב
 לשומא יורדין אנו שאין אלא מותר, ג""כ שומא ע'"י דאפילואפשר
 שכבר כיון ~~ופו ח~יר ~~ונו יהא ולא למשכון לתופסם רקכלל

 ~, ש"ו) (סי~ן בא""ח ועי' ~~ונו וכ'"ש ~ופו לתפוס ד~ותרהעלינו

 דלא נכסים שהם כיון קא~ר ממש קרקעותיו הורדת לעניןואי
 כי ממקומם זזים ואינןניידי

 האר~
 פשיטא עו~דת לעולם

 ~ן ובר וי'"ט, שבת אחר עדד~מתינין
 כ~

 ערוכה ש"ס הלא דין
 ~רתא בר אבא שס, דגרסינן ע""ב) קכ"א (דף שבת ב~ס"הוא
 אייתינהו זוזי גלותא ריש דבי ביה ~סקי הוי מניו~י בר אבאדהוא
 ריש ל~ו אמר רוקא שדא הוה ליה ~צעראקא

 גלות~
 מנא אייתו

 לפי דורסו רוק ר"י א~ר הכי צריכתו לא להו א~ר עלויהסחיפו
 הוה ד"ה ~רש"י שבקו~ו, הוא מרבסן צורבא להו אמרתומו,
 לפניהם מוטל רוק היה רו~א,שדי

 ושב~
 לאו ואי עכ"לת היתה

 שביק והוי להו ~חי הוי לא הוא מרבנן דצורבא ליהדאשת~ע
 ואזיל ליה ~צער דלהוילהו

 ואע"~
 אלא שבת, שהיה

 ש"~
 ~ותר

 ואף העושקו, ~יד ה~שוק ולהציל ב"ח פריעת ~שום כה"גל~ער
 יוסי דר" ~עשה האו גבי ע"א) י''ד (דף ~יטין ב~םכתדאיתא
 היכי ~ר חזי א"ל ליה ~ער דהוי ינ~י ב""ר דוסתאי ור' כיפרבר

 ~שמעות שם ~בואר הכוהו, הרבה פרש"'י ליה, רמו טב א"לקעביד
 הכהו, פירושו ליה ד~צערהל~ון

~'"~ 
 ~יני כל קולט צערו תיבת

 ~לותא ריש ודאי ~~ון בשביל אלא היו שלא הואיל ובפרטותצער
 הדין, ע'"פ מצוה הצלה רק שלו את להציל אזוזי ~וקי היהנא
 שבררתי ~ה לפי ובייחוד לו, חייב מי מלקות לו חייב ~מוןו~ם
 מסת~א בשב., ~כין דאין ובפוסקים בש""סלעיל

 ל~
 שורת עברו

 ~ו~י~~
 ~תת~

 מ~ית
 י~~~ ~~י~ ~תת~

 עשו אלה משלש אחת ודאי אלא לאיסור, פשוט שדבר ~ההדין
 וכפיות רדיפות מיני ב~ל לנכסים ו~יחת ותפיסה ש~~תא כגוןליה,

 פריעהת ~~ות לקייס ~וב הבעל אתשכופין

~~~
 שוסות בדתיהם דרבנן ד~שנוי ~ילי תלת בהנהו העולה, תורת
 המתירים, לדעת מכריעים הדברים בינייהו איכא דעותושיסוי

 נ~ילת נ~ילה, כדי נוטל הוא שלו אחד וכל בהן תלוי הרביםוזכות
 ~ הרדיפנא מיני בכל ~ותו ולרדוף תחלה, בהצלה עסקסיותידים
 בשבת כהיתר ונע~ה ולתפסו לנכסים ול~י~ת חרמים במ~ודותהן

 כפי להציל הן זריזין והב'"ד מקדי~ין וזריזין נשכר והזריזובי""ט,
 ועל הש'"ס אדני על ו~יוסד הוא ברור דבר כי ~גיע, כוחםיד
 ברורות בראיות ואחרוסים ראשוניס הפוסקים מן אלגבישאבני

 אלו דברים שלשה שאו~ריס ~ריא דינא לבי ושו~עיןוהוכחות,
 להוציא ~נא וחובת גברא חו~ת חובתן ידי להוציא זךבפ""ה
 וב""ד לחכמים מסור זה ודבר עול, ~לתעות ולשבר מפיובולעו

 בדבר ~תון להיות צריך והב"ד שעה, והוראת שעה ~ורךכפי
 דבר ועל ש~ים, לשם הכל רק וסתירה קנאה שום בלתילעשות

 ישראלת דייני על ו~לום ~א~לקיך ויראת נא~רזה

 ~נת לאילנות ר"ה יחבר, ~ילין ה~דבר,פי
 ~~~מ"'~

 לפ"ק~ פתגם

 ~ו~~~יי~ ~~~~~ ~~~ו~~~ ~~~~ו~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
~~"~ת

 ו~~ו~~ו י~~~ ~~~~ ~"~ ~~ ~~ו~~
 ~""~ ~~ ~~ו~~

 ~~~~~~י~ ~~י~~ ו~~~""~
 י~"~ת

ר''~
 תס"ב ~דר

 ד' ביום הבה~ה שנשחטה בשר על~~~~ת~

 וא~
 הבשר הודח לא

 הגאונים שכתבו כ~ו לבישול אסור יהיה השלישיביום

~יור'"ד~
 ס"ט (סי~ן בריש

 ~עי~
 ונזכרו מזה ושכחו י"ב),

 אותו לשרות ~ותרבאם בשב~
 בשב~

 כדי ב~יס
 של~

 לבישול~ יאסר

 לאי~ור לכאורה נ""ל ~~~~~~
 ~שו~

 הבשר את כמתקן דהוה
 ~''ב) (פ"ה ב~שנה דאיתא ~הא וראיהואסור,

 מפרישין דאין ותקכ"ד) של"'ט, ~סי~ן בטא"ח וכן ביצהד~סכת
 וה'"נ ~בל, כ~תקן דהוה ~שום וי"'ט בשבת ו~עשרותתרו~ות
 התם ד~אני ולומר לחלוק הדין בעל יר~ה ואם הבשר~ מתקןהוה
 יהיה לא ו~עשרות תרו~ות יתן לא דאס ~שוס תיקון, כמודהוה
 הכא ~שא"כ ~תקן, הוה ע"כ גוונא בכל לאכול אםור ויהיהלו
 כדאיתא לצלי ~ותר הבשר יהא ב~יס אותו ישרה לא אםאף
 ם''ט (סי~ןבי""ד

 ס~י~
 ~שום חילוק זה דאין י""ל ~""מ י''ב),

 הוה א~ר לדבר דשרי אף תיקון בלא אחד לדבר דאסורכיון
 פרק ביב~ות תוס' מדברי ברורה וראיהכמתקן,

 החול~
 (דף

מ""ו
 ע""ב~

 דתיקוסא משום בשבת ~ר ~טבילין דאין התס, דאיתא
 ~בד""ה תוס' וכתבו מתקנינן לא בשבתגברא

 תקוני~
 ואף וז"ל~

 כמיקר, דנראה משום בש~ת ל~בול שרי טו~אה דלענין ~בעל
 התוס", הקשו ~ה ~ילוק דיש הנ'"לכסברא ס""~ ואי ו~ו', טבילה בשעת שם לע~וד ת'"ח ~ני דבעי הכאשאני

 דלמ~
 התס דוקא

 לשאר הוא חזי דע~'"פ משוס כ~יקר דנראה הסבראמהסי
 דברי~

ות
~~ 

 ~י~ימ ~~ו~ת
 ~~תת~

 ~~~זת



~

~  ~  

~  

~~''ת
~''~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~ ~  
 חזי אינו טהרות לעניןרק

 ע"~
 משו"ה ממש, כמתקן הוה לא

 בלא דבר ל~ום חזי דלא ב~ר משא''כ כמיקר, דנראה הסברא~הני
 אע''כ כמיקר, דנראה הסברא ~הני ולא ממש מתקן והויטבילה
 חזי אינו דבריס ולאיזה דברים לאיזה דחזי ואף חילוקדאין

 מתקן~ הוי ה"נ וה''ה מתקןהוה

~~~~
 שווים הם רק ביניהם חילוק דאין כן אם עדיין, להקשות
 רק ב~ר אסור ואינו שרי כמיקר דמחזי היכאולעולם

 ומוכח טבילה בעת שם עומדים חכמים תלמידי דשנימשוס
 כפידמתקן

 תירו~
 דמתקן, מוכח שאין מקום בכל וא"כ תוס'

 איזהדיש
 תירו~

 כמיקר דנראה בטמא שם כ~ון לה, עולה לזה
 אפשר רק דמתקן, ~שום הבשר דמדיח מוכח אין ה''נ וא''כשרי,
 אינו זה אחרת ענין איזה ~שוס או שמלוכלך משוס דמדיחולומר
 בתיקון אבל שרי" כמיקר דנראה היכא אז ~ברא בתיקון שםדדוקא
 לו דיש דמתקן הוכחה דאין היכא אף~ אסורפירותיו

שעוש~ תירו~
 במסכת ערוכה מ~מרא וראיה אסור, אחר ענין בשביל

 ומעשרות תרומות מפרישין דאין אהא דפריך ע"א) ל''ז (דףביצה
 לא דאז ופרש''י, ביוס, בו לכהן ליתנה אלא נצרכה לאפ~יטא,
 צריך הוא שיהא ידוע דאין מכוון, טבלא דלתקוני מלתאמוכחא
 ש~וליך ורואיסל~ירים

 תרומ~
 משוס ~ילתא דכולה ומחזי לכהן

 להדיא הרי ע''כת אסור, אפ''ה הוא לה שצריך דכהן י"טשמחת
 אחר ענין איזה ~שום רק פירותיו לת~ן דמכוון מוכח דאינואף

 מצאתי וכן לאיסורת לכאורה נ''ל כן ~בבשר ה''נ וה''ה אסוראפ"ה
 ת''ק ~סימן אברהםבמ~ן

 סקי''ב~
 מקיל ובי''ט בשבת, לאסור

 הער~התע''י

~~~
 פ"ק בחולין דאיתא מהא בשבת, אף להקל יש שפיר מעיינין
 באו~צא לבריא מותר בשבת לחולה השוחט ע"ב) ט"ו(דף

 בשבת לחולה המבשל אבל שחיטה בלא בשר לכזית דא''אמשום
 והא עכ''ל, בשבילו ירבה שמא לזירה ממנו לאכול לבריאאסור
 תחלה כשהדיח איירי וודאי לחולה, שחט אם באומצא לבריאדשרי
 בעין, דם משום חי בשר אף לאכול אסור וודאי הדחה בלאכי

 בי"דכדאיתא
 (סי~

 בחולין שם הר"ן בהדיא וכ''כ ב') סעיף ס''ז
 תחלה, במדיחו היינו באומצא מותרדבריא

 וא''~
 דאסור ס''ד אי

 ~אומ~א, בריא לאסור ~''כ כאן ראוי היה חי, בשר להדיחלבריא
 ~~ום לבריא אסור היה מ''מ חולה, בשביל שאיירי שאפשראף
 חולה ~שום במבשל לבריא שאסור כמו בשבילו, ירבה שמא~זרה
 לבריא אף מותר הדחה דבאמת אע"כ ירבה" שמא ~זירה~שום

 בשבילות כן לעשות(באמת)

~~~~
 ש~ותר והא בשבילו, להדיח לבריא אסור לעולם דלמא לומר
 דנא והא ~חולה~, בשביל כשהודח היינו באומצאלבריא

 בבישול דדוקא לחולה, במבשל ש~וזרין כמו בשבילו ירבה שמא~זרינן
 אף ~זרינן ע"כ לבריא מבשל אס חטאת שחייב מלאכה אבשהוא
 מלאכה אב שאינו ~הדחה משא''כ בשבילו, ירבה שמא לחולהב~של
 כשעושה מ''מ להדיח לבריא שאסור אף דלמא חטאת חייבואינו
 איתא זו סברא ו~עין בשבילו, ירבה שמא ~וזרין אין חולהבשביל
 עביד דאי הנך וז''ל~ ע''א) י"ט (דף פ"ק בשבת ב~מראבפי'
 ב''ש בהו ~זרו חטאת מיחייב בשבתלהו

 ע~
 חשיכה, עס שבת

 לא חטאת ~יחייב לא בשבת להו עביד דאי כו' הבד ביתקורות
 בשבילו ירבה ש~א ב~זירה ה''ה י"ל א"כ כו', רבנן בהו~זרו
 פ' דה~ן אינו זה חטאתת חייב ליה עביד דאי בדבר רק ~זרולא

 דהרי ~ליחה בלא חי לא~ל דמותר הנ''ל מ~~רא ~וכיחהנ''ל

 עיבוד כעין דהוה חי בשר למלוחאסור
 אע''~

 אמרינן דב~מרא
 במליחה משא"כ לאורחא, במלח במליחה רק עיבוד כעין ~והדלא
 ע''ש, דידן במליחה אף אסור אבל פטור עכ''פ ~מ לקדירה,דידן
 אין והרי מותר והאיך באומצא לבריא דשריא אמרינן איךוא''כ
 דמותר ע"כ אלא למלוח,רשאי

 ב~
 ע''ש, הר''ן עכ''ל מליחה

 בשבילו ירבה שמא חכמים ~זרו דלא סברא דיש כנ''ל ס''ד איא"כ
 בשר לאכול דשרי להר"ן מנ''ל א"כ מלאכה, אב שהוא בשבילרק
 באומצא לבריא דשרינן והא למלוח צריך דלמא מליחה בלאחי
 דאסור כל והרי לך קשיא ואי חולה, בשביל דמלחו היכאהיינו
 שמא משום לבריא שיאסור חולה בשביל בעושה אף ~זרינןלבריא
 דוקא אמרינן הנ''ל כסברא דהרי קושיא אינו זה בשבילו,ירבה
 שהואבבישול

 א~
 שהוא דידן ב~ליחה משא''כ ~זרינן, ~לאכה

 רבנן חלקו דלא אע"כ ~זרינן, לא לכתחלה דר~נן איסור רקאינו
 ירבה שמא ~זרינן מדרבנן אסור שהוא דבר רק אף בתקוניכאן

 לבריא אסור מליחה צריך דאס הר''ן ~וכיח שפיר א''כבשבילו,
 הרי בשבילות ירבה שמא ~שוס חולה בשביל נ~לח אם אףלאכול
 דרבנן באיסור דאף ברורה ראיהלך

 ~זרינ~
 א''כ ירבה, ש~א

 בריא בשביל דאסור ס"ד דאי בריא, בשביל ~ותר ~דהדחהמוכח
 דאיירי וא''א הדחה, צריך ולא לאומצא, לבריא דשרי א~רינןאיך

 אסור בריא בשביל אסור היה אס והרי החולה, בשבילשהדיח
 בשבילו~ ירבה שמא ~זירה משום חולה בשביל כשעשאו אףלבריא

~~~
 דהא טפי תיקון דאיכא מליחה בלא ל~ אסרת דאיוכ''ש ~ בזה''ל שם דכתב עיון לי צריכין בעצמו הר''ן דברי באמת

 בלא אסור שהוא דבר כל דס''ל הרי עכ''לת אוכלא ליהמשוי
 וזה אוכל, משוה קרי' היתר נעשה מעשה אותו וע''י מעשהאותו
 נקרא שאינו אף ע''א) קנ"ה (דף שבת בסוף מבואר אוכלדמשוה
 ליה דמשוי הי~א בשבת אסור עמיר פקיע להתיר כ~וןמלאכה
 האי בלאו אוכל שהוה ~ה דס''ל להר''ן קשה וא''כ אוכל,בזה

 היכי א''כ אוכל משוי נקרא היתר נעשה זה ~עשה וע"ימעשה
 באומצא~ מותר דלבריא לכן קודם הר''ןכתב

 אף והרי הדחה, ע"י
 כיון ~"מ מלאכה כלל נקרא אינודהדחה

 דב~
 אסור הדחה

 משוה נקרא מותר יהא הדחה וע''י בעין דםמשוס ל~''~
 ~אוכל~

 ויהיה
 וצ''עתאסור

 וצ''~
 להשוות שעושה ניכר אינו דהדחה משוס בדוחק

 ו~שויא שמתקן נקרא ואינו נקי שיהיה כ~דיח נראה רקאוכל
 שנראה זה טעם ש~הני וכמו כמיקר, שנראה באדס כמואוכל,

כמיקר
 ~באדם~

 וצ''עת אוכל, במשויא מהני ה"ה

~~~~~
 בית לאחד שיש אחת בעיר ~ השואל ששאל מה דבר על
 אם בזרעיס זרוע סאתיס מבית יותר ו~ינה חצרעם

 בטור כמבואר אסור או ~ית, ומתוכה לתוכה מבית לט~ל~ותר
ובש"ע

 (סי~
 זהת בענין השואל והאריך שנ"ח)

 לע"ד כי הוא, נפש אוכל לצורך שלא טרחא ~אריך כלת~~~~~
 נאמר לא זה לענין מ~ינה הסו~יא דכל להתיר,פשוט

 ~צד אלא ההיתר שאין ובריח חו~ה מוקפת שאינה בעיראלא
 לא, או לדירה שהוקף ~צמוהקרפף

 משא~
 חו~ה ש~וקפת בעיר



~ ~

~ ~ ~ ~

~~"ת
~''~~~ ~~~~ ~~ 

~~~ ~  

 שגינה פשיטא ג~ור ר"ה אפילו ש~בטל נעולותודלתות
 כר~ליתי דין לה איןשבתוכה וקרפ~

~~~~~
 ~דעירובין פ"ק בש"ס דא~רינן ~הא לזה, ברורה

 ד~
 ו'

 דלתותיה אל~לא ירושלים ע"א~, כ~ב ~דף ופ''בע"ב~,
 ד''ה ע''ב ס"ב דף ~שם התוס' וכ''כ כרה''י, הוי בלילהננעלות

ורבי~
 סי' ~שם והאשר"י

 א'~
 סי' ~הדר בפ' וה~רדכי

 בכל לטלטל מותר שהוא חומה ש~וקפת בכרך דהדר ר"י,בשס ~ק''ט~
 בתוס' ועיין בלילה, נעולות ודלתות הואילהעיר

 דב"~
 נ"ג ~ (דף

 אפילו פסק ומור"ם ודוקת ע''ש ~חיצות, דנפול בתוד''הע"ב)
 של כ~צר הוי ~חיצות לה דיש כיון שרי בלילה נעולות דלתותאין
 עירבו~ שלא כחצירות והויר~ים

 ו~ה"~
 הדשן ~ בתרו~ת פסק

 אמרינן דלא בשבת לחייו או קורותיו שני~ל במבוי ע''ג)(סי~ן
 הותרה, והותרההואיל

~"~ 
 בעיר

 ש~וקפ~
 חשיבא דכולה חומה

 (סי~ן בש~ע וכ''פ ל~חיצות, איתנהו שפיר חשיב ג~ורכרה"י
שס"ה

 סעי~
 ז')ת

~~~~
 רק מיירי לא בזה ופוסקיס דש"ס דיני דכל ברורה ר~יה
 מענינו דבר ולמד ~א ~ו~ה, ~וקפת שאינהבעיר

 ה~ורשס ~מ"~
 וש"~

 שאחורי רחבה בדין א') סעיף שנ''ט (בסי~ן
 אין לדירה הוק~ה שלא סאתיים בית 'על יתירה שהיאהב.ים
 בעיר אלא נא~ר לא בודאי וזה א~ות~ בד' אלא בהמטל~לין
 ולקוחה עירוב לה ויש חומה ~וקפת דבעיר חו~ה מוקפתשאינה
 לא ~עולם, א~ר ~"י נאסר שאינה בענין ה~ר ~השרהיא
 עיר בכל ~~וי הדבר הוא כאשר לאסור בזה שפקפק ~ימצינו
 שהיקף כיון ודאי אלא בתיס, ש~חורי ברחבה ו~דינה מדינהועיר

 ובא כר~לית, דין ש~בטל ~כ"ש ~~ור ר''ה אפילו תבטלהחו~ה
 שזר~יס הדעת על יעלה לא ובודאי זה, על ול~ימדזה

 החומה רק לדירה ~וקף יחשב שלא העיר ישוב כל יב~להגינה שבתו~
 יחשב שלא זרעים ע''י ~תב~לת הגינהשסביב

 הוק~
 ~שא"כ לדירה

היק~
 היה זה ~דבר ואף העיר, חו~ת

 ~אד, בעיני פשו~
 מ"~

 מהם שאחד י~לט שלא א~רונים דברי אחרבדקתי
 ~לא~

 יכתוב
 בפירוש~ זה חילוקדבר

 (סי~ן ש~ואל דבר בתשובת ~שמע, לידי דאתא~~~~~~
 היהודי~ ש~נו חותה המוק~ת עיר דברת על ~ וז"לשכתב רנ"ט~

 או קרפיפות כעין בה ונ~צא השבת ביוס בתוכה לטלטלרשותה
 ונסתפקו לפע~ים אותם שזורעים לחומה ס~וך ~בפניםשדות
 ב~~כת הנזכר סופריס ~דברי האיסור עליהם חל אםבדינס,
 כ"'ג ~דף פסין עושין פרקעירובין

 ע''א~
 ~סי' ובפוסקים

 שנ"ח~
בקרפ~

 אע"פ סאתים ~~ית יותר שהוא
 שהוק~

 שנזרע לדירה
 לבי ונתון ראיתי ~סא~יים, יותר הזרוע אם ~יעו~ו אורובו

 בין האדון חכתת שעשה הנכוןהחילוק
 הי~~

 לשם ה~שוי העיר
 וגם לבעליו~ ה~יוחד אחד קרפף היקף ובין יושביה כלדירת

 דירת ~בטלת שהזרי~ה א~רו שאם ~ה, נו~ה החלושהסברתי
 ~צער הלא זרוע קרקע ~קצת שגם ~מנה לדון לנו איןהקרפף
 גודל לב~ל ה~יר כל לגביהיא

 היק~
 הרוב שעל גם ו~ה דירתה,

 להניח לכתחילה רוצים והיקפה בבנינה העיר שרי או ה~לךכוומת
 לחיזוק בנין שוס ~בלי ידים רחבת אחת חל~ה לחו~ה~מבפנים
 הבצורות, העירות רוב כ~נהג הצורך, לשעת וגינותיה העיר~מירת
 ~ב~ל י~רא לא פנוי ~קום שאותובאופן

 היק~
 אדרבא אלא לדירה

 שס, עוד וכתב ~כ"ל~ העיר דירות ולש~ור ל~קיף ו~קיים~אשר
 היהודים הנראה ~כפי להקל, נו~ף טעם עוד ואתבונןע~דתי

 הנעשה ~והעירוב ביניהם עירוב עשו העירשקנו
 בעיר~
~ 

 ~בי~ יותר ה~רפיפות וה"ה וברחובות בשווקיס ~הטל~ול~תיר ~סת~~
~אתיי~

 הדעת ~י ואם ~צאתי ולא ~פורש הזה הדבר לילבקש הפוסקי~ ספרי על וחזרתי כולם הותרו העירוב ובתיקון
 להחליט עצ~י על אס~וך לא הראשון חילוק ולטעםלו, ~נו~~
 ~ורי בהסכ~ת אםכי ~הית~

 ואלופי~
 ~כ"ל~ ההוראה כסא על היושביס

~~~
 ש~יקר כיון עליו לס~וך רצה שלא ק~ביד~ שפיר השני בטעס
 מחולקות כרשויות תהיה שלא העיר וקניית ה~ירובתקנות

 ~דולי והסכמת הרשב''א בת~ובת ~בואר וכבר זה על זהלאסור
 דבית שנ"ח) (סי~ן בב''י הובאופוס~יס

 וקרפ~
 הן אפילו

 בספר לה~יא ראי~י ~צ~תי וכן זה, על זה אוסרין אחדאדם ש~
 ~ ד') שער (סוף ~רשב''א הקודשעבודת

 כתב~
 וז''ל~

 ~ל
 לאחד שהב~ת בין ~ח~ין אין לקרפף ~בית לטל~לשאסרו ~קו~
 או עירבו בין אחד לאדם ששניהם וביןלאחד, והקרפ~

 ל~
 עירבות

~~~~
 היקף ע"י הראשון ההיתר

 חו~~
 פשוט ~דעתי העיר

 דאיתא מהא איכאלדבר וזכ~
 בפענ~

 יתרו פרשת רזא
 שכת~

 פ''ח דף ~שבת חז"ל א~רווז''ל~
 ע''ב~

 יהי~ ולא אנכי כשש~עו
ל~

 ~לאכי כד~תיב השרת מלאכי והחזירום ~יל י"ב לאחוריהן ח~רו
 התורה ניתנה דבשבת ס''ל הא וקשה ידודון, ידודון~באות

 כאלו הרי כבוד בענני שהוקפו ד~כיון וי"ל בשבת, כ''כהלכו ואי~
 חקת פ' בילקוט ואי~א עכ''לת יוסף מה''ר אחד, בחצרהיו

 ר~ז ע''דר"ת (~~
 תשס"ד~

 אותם ו~קיפין יו~אין היו וה~יס
 שנא~~

 סוף להם שאין ו~ילנות דשאיס ~יני ו~גדלין צדק ב~עגליינחני
 וא''כעכ''ל,

 לתרו~
 ודאי אלא אותה,~ב~לין שה~שאי~ כיון הכבוד ענני היקף יועיל ~ה ר''י

 דהיק~
 העיר כהי~ף חשוב הכבוד ~ענני

 נ~לם כאלו ~''ע עצמם ר~'י דברי אך זרעים, ~"י ~תב~לואינו
 ד~~ר ע''ב) נ''ה~ (דף ~עברין כי~ד פרק דש"ס סוגיא~~תו

 לה~ ~ודדין אין צריפין יושביהונא ר~
 אלא

 ~פת~
 בתיהם,~

 חנה בר בר רבה וא~ר הישימ~ת מבית הירדן על ויחנו חסדארב מתי~
 תלתא על פרסי תלתא ו~וה אתרא ההוא לי ~זי לדידי ר"יא~ר
 לצידיהם ולא לפניהם לא נפנין אין נפנין כשהן ותניאפרסי

 פי~ על בהו דכתיב כיון קא~רת ~דבר דגלי רבא א''ללאחריהן, אל~
 ר"י ולדעת ע"כ~ ד~י להו דקביע כ~אן יסעו ה' פי ועל יחנוה'

 רצי~~ ולא מחיצותת כהיקף הוי הכבוד ענן דהיקף ~שני לאאמאי
 דין לבעל ~קום ואין הדרוש~ על ~שיבין אין כי כאןלהאריך
 ~סי~ן הגדולה הכנסת מת"שלחלוק

 שנ"ח~
 בעולת והובא

~בסי~ן שב~
 שנ"~

 (ח'יב מ~ראני ~הר"ם תשובת בשם ג') סעיף
 נ~שבת העיר דחומתמ''~) סימ~

 היק~
 דדבריהם הרי עכ''ל~ ~~ירה

 חו~ת לענין גםנאמרים
 העיר~

 ~שום~~
 ה~

 ג"כ ד~יירי ~י''ל שס ראיתי כי תברא, לא
 בגינ~

שחו~
 ובלא''ה וע''ש~ קא~ר לחומה ס~וך העיר לחו~ת

 (סי~ן בש"ע ~בואר דהא בשבת בפרדס לטייל שלאלהחמיר אי~
 דבר מקרי בשבת או בי"ט לטייל לילך שרוצה ד~י ~')~עיף תט''~
 ע'~ש~ תחו~ין עירוביו~ערבין מצו~

~~~
 וה~ להחמיר, ולא להקל ששו~עין ~דבריהם העולה תורת
 ~תורתו~ נפלא~ו~ ויראנו אמת בדרךינחנו

ת  ~י~~~ ~~~י~י~



~

~  ~  

~  

~~''ת
~''~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

 ~~ ~~ר~ ~~ו~~~~~
 ו~~~ת ~~~ ~~רכ~ ~~ו~~'

~~~~~ 
~~~~~

 ~~ו~~ת
 ~~~ו~ ~''~

 ~ו~"~ ~ר~~י ו~~ו~~י
 ~~~ו

י~''ות

~~~
 על וראיתי פני, עבר מול אל האירו או.יו.יו

 אבן האבני~
 הלכ.א עולם, הלכו. ששונים שושניס, שפ.ו.יו עובר, ~ורושחל. נ~ף ~י~, להדי ~יף ~טייפין ועיני' אזל אוזל, ואבןבוחן
 ו~ה זה ~ה ועל זה ~ה על לד~. ודע.ו ישראל, לשב.אגבירתא
 ערי לתקן עסקניו. שבידס בס~וכו. בשבת ל~א. ככה עלראו
 מה על שלק~בוים, בל"א שקורין קורה ע"י ו~דינה מדינההפרזי
 עי''ז, בשב. טלטול היתר למצוא שבדור רבנים רבי, ביתםמכו
 או בפתח אם נדיינוהו ב~ה בעיניך קורה ~ולכי

 ~ור~
 הפ.ח,

 הוא הלא כפ.חאם
 פרו~

 מעל ו~בוה העומד על ~רובה
 מצא.י, פתוח ופתח ולילה יוס יס~ר לא הרוב ועל ויותר טפחיםית האר~

 אינו הלא הפתח כצור.ואם
 ע"~ ~כוו~

 בש''ע כדאי~א הדין
 שס"ב(בסי~ן

 סעי~
 לאחד ~או קנים לשני חיבר ואס י"א~,

מהן~
 הצד ~ן

~ 
 הי.ר שנוה~ין דבר ע~א מה וחזי עיי"ש, מהני

 נודד ראי.י ולא שלק~בוים ~קורין ~קורה .קון יש אםטל~ול
 ~ורינו ילמדנו שיסמוכו, ~ה על להס יש ודאי בב"ה ומפרכסכנף

 יצא ~איןורבינו
 לה~

 זה~ הי.ר

 היכא התלמוד ביס בזה הדבור להרחיב הראוי ~ן הנה ~~~~~~
 הורים בהרים, הקו~ה ירדוף כאשר מיאדרדיפי

 דבר הדבור להרחיב וא"א ~להש.רע, ה~צע קצר אמנםומוריםת
 העשוי ו~בוי ה~פולשות ו~בואות הרבים בשבילי אופניו עלדבור
 ה~שן.רו~. בעל ~''ש ישמיעני וראשי. ישראל, של למנהג סניגרוןלעשו. בק~רה ובא.י וםו~ם, יורד .קרה פי אשר רב דבי ואכסדראכנדל

 (בסי~
 בעובי ~חוי מסיד הלחייםלעשו. ה~קומות בכל שנוהגין מה שאלה ~ וז'"ל ע"ד)

 ו~
 מה~''מ משום וב~רד~י כלום

 ולבטל למחות דאין יראה .שובה, אצבעת כעובי דבעי~ש~ע
 מאחד ~מעתי וכן ה~קומות, בכל נ.פשט שכבר הזהה~נהג

 שפעםמהגדולים
 אח~

 לשנות ורצה לניאוש~אט ~רבוותא חד בא
 המרדכי' ע"פ אצבע כעובי ולע~ו. ~קדס שם שהיוהלחייס

 לעז להוציא ~לא כדי לעשו., להניח בעיר שהיו ה~נהי~יםרצו ו~
 ו~~ול, והכנסה בהוצאה שב. שחללו הכל ~מרו כי הראשוניסעל

 ולא ראשונים בעקבות לילך שראוי לפניך שלך הרי ה.''התעכ''ל
 שלא ראשונים של לכבודן וחוששין ת''ח של ~ד.ן אחרלהרהר
 ה~ורה טעם עיקר ד~א הראשונים, הורו טוב ובודאי לעזלהוציא
 עיירו. רוב דהרי ~זה, גדול ופתח ציר היכר ואין היכר,~שום
 בוקעין שהגדיים ואף כזה, השער ובית פ.ח ע"י נש~ריםוכפרים

 רק ~צינו דלא בכך ~הבו
 ~ני~

 משא''כ זה דבר נא~ר ~חיצה
לענין

 זה בפתח ומכ''ש דהוא, כל הפתח בצורת דסגי ~בוי .יקו~
 וזכר העירת מבוא דרך הוא וזה דאהני גמור השער בי.שהוא
 ב~ס' ~בוארלדבר

 עירובי~
 ב~תני.ין ע"א) ק''א (דף

 אין וכו'שבמוקצה הדל~
 נועלי~

 האר~, ~ן גבוהים אא''כ בהם
~~ 

 ~מה~

 ע''ב~, ו' (דף דעירובין פ"ק בש''ס מבואר כבר זו פלו~תאבאמ. ובלילה, ~יוס הרוב פי על ננעלות שאין כיון ~כ''תש~פקפק

 ~סבר לי~א ב~~רא ושס וכו', הרביםרשו. ~ום עליה חייביס בלילה ננעלות דלתו.יה אל~לא ירושליסגבי
~ 

 לא לנעול, צריך נ~~ן
 שם בהרא''ש ועיין יע"ש, ננעלות שאין אע''פ לנעול דראויותכיון
~סי~ן

 ח'~
 בדל.ות אלא ~ערבין לא התורה ~ן שהוא ~~ש דר"ה

 נ~ולו., דלתות בעינן ג~ור בר"ה דדו~א הרי עכ''ל~ בלילהנעולו.
 נ''ל ומה''ט וז''ל~ עוד) ומ''ש סד"ה ש~''ה (בסימן הב''יוכ''כ
 שב.וך דרך כשאו.ו אלא בלילה נעולו. דל.ו.י~ מצרכינן דלאעוד
 בס~וך, שי.בארו ר"ה דיני כל לו יש לשער ~שער ה~כווןהעיר
 דל.ותיה שאין אע"פ ג~ורה רה"י הוי ~הס א' חסר אםאבל

 דדי ודאי ג~ור ר"ה לן דלית לדידן וא"כ עכ"לת בלילה,ננעלות
 לבני להם והנח כזהבתיקון

 ישרא~
 ~קר.י כאשר ובפרט

 לשנות שאין .''ה בשם כתב.י וכבר הרבה, בקהלו. שנתפשטמנהג שהו~
 רא~וניםת של ~נה~ן~זה

~~~
 בא"ח ב~"ז דאיתא ~הא .שיבני

 (סי~~
 שס''ג

 בק''קבשאלה סק''כ~

 שטייני~
 ~וקפ. שה~יר סמך על לטל~ל נה~ו

 והלאה מהיום לכס חדלו הנ~ל ק~ק יושבי אחיי אהוביי כןעל וז"ל~ ו~סיק ב.שובה להס והעלה ~השר, רשו. וקנו לה סביבנהר
 ~ירוב לכס ו.עשו הזה~האיסור

 כנהו~
 יע''ש הקהילו., בכל

 אפ"ה מקדס הי.ר שנהגו אף הרי באורךתבדבריו
 הצרי~

 תקון
 .ברא לא הא ~שוס אי ראשונים~ של וכבודן ללעז חייש ולאאחר
 ברורות בראיו. שם האריך כאשר ב~עות נעשה ה~נהגדהתם

ונחי~
 הידור, בה שיש קי~ה וקם לגזיזה ואדייה הדין, לעומק

 ראיה הוספ.~ אני וגס ~זה, מאד ~ח~יר (סק''ל) ה~"אוגם
 יושבי הונא א''ר ע''ב), נ''ה (דף בעירובין דאיתא ~האלדבר
 להס ~ודדין איןצריפין

 א~
 ~תיב ב.יה~ ~פ.ח

~ 
 וי~נו חסדא

 אין נפנין כשהן ו.ניא פרסי תלתא על פרסי .ל.א והויא.רא ההוא לי חזי לדידי בב''ח רבה ואמר הישימון ~בית הירדןעל
 אלא לצידיהס ולא לפניהם לא~פנין

 לאחריה~
 מדבר ד~לי רבא א''ל

קא~ר~
 יחנו ה' פי על בהו דכ.יב כיון

 ו~
 כ~ן יסעו ה' פי

 מעיקרא ~~ורה חומה הוי ד~ים אי.א ואם ע''כת ד~י להודקביע
 במדרש אי.א להדיא דהאלק''מ

 .שס"ד) רמז ~''ד ר"מ (דף יל~ו~
 ~במדבר עם נדיבי כרוהוז''ל~

 כא~יח~
 עומדין הנשיאים שהיו

 הולכ. הי~ה לדגל, ~דגל חבירתה אצל לילך ~ריכהשהי.ה ואשה ול~שפחתו ~בטו ואחד אחד כל ב~~ותיהן ומושכין גבהעל
 נהר בציו.שנא~ר בספינ~

 ואי~
 להם היה המים הלא הש"ס ~קשה ~ה וא''כ עכ''לתאו.ס, ו~קיפין יוצאין היו והמים ספינות אלא ציו.

 ודאי ~לא המחנה שהקיפו נד כ~ו נצבול~ו~ה
 דאי~

 דין להם
 עס להם ויש נ~ור~ היכר הוי פניס כל על בנ''ד משא''כחו~הת

 שכ.בתית כמו שיסמכו~ה

 ידענו בילק ולא ~ילוק לא אנו קנד''ל, צוק''ר בדבר מד''ס~~~~~~ת
 או לבןדבין

 אדו~
 נש~הא ואם בפםח אסרינן .רווייהו

 עמו~ להחליף או לנכרים ל~כור ~ ב.שובה השב.י הפסחלאחר
 הפנאיומאפס

 ל~
 ~' יום לפ"ק לקצר ~''ת כעת ~אריך רציתי

 שנית אדרכ''ג

ת ~~~~~ ~~~~~~  ~ייו~
~~~~ 

 י~~י ~י~ו
 ~"~ ~~~~ ~~"~~ו~~



~ ~

~~  

~  

~  

~~"ת
~""~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

~~~~~
 שהוקף ~עריס באחת

 ולבסו~
 מבני אנשים איזה ישב

 כה דרך ואנה, אנה ~קומות ~איזה שנתלקטוע~ינו
 שכל לתל בונה היה א' בית יעקב, לבית תאמר כה יוס"ודרך
 מידי ב~בתו שבת מידי להתפלל שם פוניןהפיות

 חד~
 ב~דשו,

 (~סמורת) בו וקבעו ה', בהיכל לבקר לבקריםחדשים
 רגל רגליו ~בין מחוקק חקקו ולבסוף קבעו קבועות, תקנותנטו~ים ~~ס~רות~

 שי~או ממקוס אתריה כי ומר אתריה כי מר במקומוהא~רות
 להיות המדות את להשוות ובקשו מצט~ריס החילוקים ועלמשם,
 אגודות לעשות תתגודדו לא בכלל יהיו ולא שוות הא~בעותכל

 בידי אגוד בתר א~וד להיות רק ע"א~, י"ד ~כיבמותאגודות
 היחיד בדרך חדא לעמא ונהוי תא רם בקול ואמרו וענו~~ים,
 לברר עולם' ~לי~ידו

 לה~
 ~נה~ לעצ~ן דרך

 מיוסד שיהא
 בבעלים ש~לה שואל ~ל בשן וי~או הקדושה, תורתנו דת פיעל

באיז~
 צריכין המה וללמוד היא שתורה ישראל של מנהגן

 ולתורלחקור
 י~שר או כשר הזה ו~קירה בדרי~ה ולדרוש~

 הז~
 להיות שמים לשם הק"'ק בני כוונת וכל הטוביסת כא~דשניהם
 לעד סמוכין סמיכה בה שיש ע~ידה קאי קושטא דשמיאאתריה
 תורהת אור אורות ל~וט העם מן ויצא וביושר,~ באמת~שויין
 ביום ~בינייהו ספיקא נפק בהלכה המ~וין לציון ראשוןהנה

 שהיה הב''השחינכו
 ר"~

 ~ם הילולן, זו קריאתן הקרואים בסדר
 ~ כזה ~נה~ים חילוקי יש כי לרביעי או ל~לישי שבהם ל~דוליקרא
 בשלישי, להחשוב קורין אשכנז גלילות וכל פרנ~פורטשבק"ק

 לרביעי' להח~וב קורין מעהררין ~דינות וכל ונ''ש ווירמייזא,~ראג, ובק''~

ליד~
 ושאלו א~ת, אדני על ו~יוסד נכון יותר הוא מהם איזה

 התורה' ברכת לברכה מוקדם איזה להס דעתי ל~ו~~ פי~ת
 של אופיא על ~מניושאלו

 מנה~
 זהת

 תנינן תמן בס""ד, החלי וזה שאלוני, לאשר נדרשתית~~~~~

בב"'~
 (דף ה~ועלים פ'

 פ"~
 בעיר נהיגי, היכי ולחזי ע''ב)

 שנתלקטו בנקוטאי, פרש"י בנקו~אית ~תו, קא מהיכא ונחזיחדשה~
 וליכא ש~חשיכין מקום ויש שמקדי~ין ~~ום ויש הרבהממקומות
 מיוסד ~נהג דליכא באתרא הרי עכ"לת אדאורייתא, אלאלמיםמך

 ועינס ואזיל ורהיט מלקט הרבה ממקו~ות מלוקטים אנשיםרק
 תורתנות ודין דת ע"פ ~נהגם ליסד ~ריכה טיף" להדי טיףמ~ייפין

 י''ד (דף פסחים בתוס'ועיין
 ~ד"ה~ ע"א~

 חורשות היו פרות שתי
 לעשות שלא בו ~נה~ו ~קום לא ירו~לים דייק בירושלמיו~ו'

 שם ש~תקבצין כיון איסור שם לנהוג הוא סברא כלומרמלאכה,
 התוס'דאנשיס ~דברי הרי עכ"לת איסור, בהן שנהגו ממקומותאף

 (הח~ור) ע"פ מנהגם ליסד מחוייביןמלוקטים
 ~חומר~

 הדין,ואף
 הוא שס ורובו, ראשו על וקולא חומרא שיש בדבר מיירידהתם
 דדשו ~ דמדו~א בחומרא לצאת מעולה שמירה ושמור זכורנזכר
 להעמיד יש מ"מ וקולא, חומרא בו אין שלפנינו בנדון אבל רבים,בו
 של.לם

 המנ~~
 ארכבא ורוכב

 דדקל~
 ובמסילה ועולה מתמר אשר

 דאורייתאתובשבילי

~~~
 קורין דהגדול מגילה ד~סכת ד~"ס מסוגיא להכריע בידינו
 שם דגרסינן קרואים, ארבעה בו שיש ביום לשלישיאותו

 ~~ומ~~
~~~~~ 

 ~"~~י מ~~~ ~~י~ו~ימ

 חודש ראש בכמה, ~בור תענית להו איב~יא ע'"א~ת כ"ב(דף
 ~וסף קרבן דליכא היכא אבל ארבעה, ~וסף קרבן דאיכאו~ועד
 איקלע דרב ת''ש וקאמר, תפלה, ~~וסף איכא ה"נ דל~א אולא,
 בריך ולא ~תיס בריך פ~תח ב~יפרא קרא קם ~בור בתעסיתל~בל
 בישר~ל רב מכדי אפיה, על נפל לא ורב אאנפייהו כ''עספול

 ע"ש, ב~ריה אחרינא למקרי דב~י ~שום לאו בריך ולא חתםמ''ט קר~
 המקשן של הס"'ד לפי קשה א"כ לרביעי קורין דה~דול איתאואם
 וכדאמרינן ש~בבל, ה~דול הי' הוא שהרי ברביעי לרב קראו לאא~אי

 ו~דאיתא ושמואל, רב שבבבל רבותינו ע"ב~, י"ז ~דףבסנהדרין

פ''~
 רב אתא מכי ע''א~, פ' (דף וב~רובה ע"א) ו" ~דף דגיטין

 דעמיהת ורישא מתיבתא ראש שם והיהלבבל,
 ואע"~

 שרב שמצינו
 ב~רובה שס כדאמרינן קמיה ואדבריה לשמואל כבודחלק

 היה ~מואל הא מ''מ ע"א), כ"ב (דף שס ובמגילה ע"א)פ' (ד~
 ד"ה במגילה ~ם וכפרש'"י בבבל, אז היה לא גם~הן

 ש~
 בפניו

 ושמואלוכו'
 ל~

 דה~דול ודאי א~לא בנהרדעאת אלא בבבל היה
 דעת לפי השלישי רב היה ע"כ לרביעי ולא לשלישי קוריןהיו

 ~עולס ל~ימר, דאיכא מכרעת שלישי ה~רעת אין אמנםהמקשןת
 לפי שאני ובתענית להגדול, ו~ורין חשוב הרביעי וחוה''מבר''ח
 ב~וקותי דאם וקללות ברכות קורין בתענית דהא המקשן שלהם'"ד

 ל''א (דף העיר בני בפרקוכדאמרינן
 ע''א~

 ~ד"'ה שם ופרש"י
 י''ל ו~''כ לקללותת וה~' ~רכות פ" קורין הראשונים דשניאין~,
 פ' רק קורין ~אין ארב~ה, בתענית שקורין ה~קשן של ס''דלפי

 לשלישי קורין ש~יו צ"ל בקללות, מפסיקין אין והקללות,הברכות
 חלוקיס ובחוקותי כשבהר וכ~סהגינו לקללות והרבי~יבברכות
 יש זו שמסוגיין ואפשר נ''ו), (סימן ~דק ~מח בתשובהכדאיתא
 ברביעי לעלו~ רב רוצה היה לא מה"ט י"'ל וא~כ ל~נהגינו,סמך

 ה~קרא וסרס ברביעי סרסו לכך ברבי~י~ שקללו כיוןבתענית
 וכדאיתא בקללות, אף לגדול שקורין הנוהגין אכן התורהתבקריאת
 (סימן אברהםבמגן

 תכ~~
 מקום מכל אבל סתיר~, זו אין סק''ח)

 שבקרואין~ הגדול לרביעי קורין חודש וראש המועד בחול לומריש

~~
 דגי~ין בש'"ס דאיתא ~הא ~כרעת והכרעה ראיה להביא יש

 אחריהם קוראין, ~י א~ריהן ע"~) ס' (דף הניזקיןפרק
 ואחריהם ~צבור על פרנסיס המ~וניםת''ח

 ת"~
 למנות הראוים

 הרי ~~ש, וכו' הצבור עלפרנסים
 ~לפי~

 קודם חשוב חשוב זה
 וכפר~''י נאמרו בשבת אלו דדבריס ואע"ג לס"ת, הקריאהבענין
 ~ד''ה ב~יטין שסלהדיא

 מי~
 וכן

 הו~
 (םי~ן בט~~'ח

 הצבור על ה~~ונים ת"ח לוי אחר קורין ז' שקורין ובשבתוז''ל~ קל"ו~
 נראה איברא ומומרפיםת שקול הדבר עדיין ור'"ח וב~וה''מוכו'ת
 ור"ח דח''ה העיוןלאחר

 כשב~
 ~ וז"ל קל"ו) (בסימן הב"י וכ"כ

 לי''ט דה"ה דוקא לאו ובשבת רבנוומ"ש
 וי''~

 זה על שקורין
 ~בעה שהם ולוי כהן זולת מדר~ו. כאן שמנה ~סי אלאהםדר
 לפקפק מקום יש ד~דיין ואף הב"ית עכ"ל שבת נקט לכךעולים
 ר''ח בזכרונו עלה לא המז~יר אסוף שהוא הב''י גם דהאולו~ר
וח''ה,

 מ''~
 ~ן הסתום ללמוד יש

 המפור~
 ~כן לומר שיש משום

 וחשובים, לזריזין קדי~ה יש שיהיה, מתי שקוראין פעם בכלהדין
 הלכות ברמב"ם ~בואר להדיא וכן וליזל, לחשוב רוכלא כיואטו
 וכו' ובשבת הקוראין הן כמה ט''ז), דין (פי'"ב שם שכתבתפלה
 קרי~ה בכל ~ ~וז"ל ית'ח ובדין ד'ת קורון וחש~מ בר"ח וכו',ובי"כ



 ת ~ית
~ ~ ~  

 ת
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 וכו" י~ראל ואחריו לוי ואחריו ראשון כהן ~נווקריאה ~~~ זת
 וכ~

 מי
 כייל כללא הרי עכ""לת לקרות, קודם בחכ~ה ~חבירו גדולשהוא

 שהוא שמי כן, הדין וקריאה קריאה דכל ברביעי וכללוהר~ב''ם
 טעם ליתן יש ומה''ט ב~וברין, גבר ה~בר לקריאת קודם~~ול
 השבת וביום גם בדר""ח לשלישי לקרות המנהג דנת~שט האל~בח
 יותר לכאורה ה"ל הסברא ו~~ד חדשיכם, ~ו~ראשי קוריןולרביעי
 השבת וביום ~ם לרביעי לקרותנכון

 ~תרי חדשי~ם, ובראשי ~
 (לרביעי) השבת וביוס קורין דאס חדאטע~א,

 ~לשלישי~
 איכא

 פסוקים שסי רק לשלישי שקוראין שיאמרו הנכנסין ל~זרתלמיחש
 וכ"כ מתחילין, אין ד"ה ע"א) כ''ב (דף במ~ילה התוס"וכמ"ש
 ~ וז"'ל תכ"~) (ס""ס הב'"חבאמת

 שהרביעי שנוהגין לאותן ומיהו
 דלפי טפי ניחא הוה בב""י כד~ש~ע השבת וביום לקרותמתחיל

 הב"חת עכ''ל כלל, לחששא פה פתחון כאן איןזה

~~~
 ר"ח שכשחל הקריאה בענין לחלק ~~א כדי אחרת ועוד
 וביום ~ן היום בחובת למפטיר ~אחד ~''כ קוריןבשבת

 א'), םעיף (תכ""ה בסי~ן כדאיתא חדשיכם ובראשי עםה~בת
 דכיון היא תורה י~ראל ~ל ~נהגן ~י ניחא, הכל מ"ש ~י~ך

 פםוקים שקורין מהקרואיס מי דלפני וקיי"ל הגדול לשלישישקורין
 (סי~ן ובטא"ח ע"'ב) כ"א (דף במגילה וכדאיתא משובח הואיותר
 ובראשי עם השבת וביום גם לרביעי יקראו אם וא"כקל"ז),
 ~הוא י~ראל נא יא~רו פסוקיס, ז" לפניו יקראחדשיכם

 לכך כבוד, להעדר לו ויהיה ~דול יותר שהוא השלישיובא~ת ה~שוב~
קורין

 וביו~
 יותר פםוקים לרביעי יהיה שלא כדי לשלישי השבת

 היה גדול, היותר לרביעי לקרו. שנוה~ין ~ותן ובא~תמל~לי~ית
 ~ם לתפוםלהם

 מסה~
 תנח אל ומזה זה

 יד~
 ~ן לרביעי לקרות

 להוסיף כדי שכתבתי ~ט~מים חדשיכס ובראשי עם השבתוביום
 (בענין)לפניו

 ~במנין~
 המשובח, הוא שיהא הפםוקים קריאת

 עיקר ובא~ת אהדדית דסתרי כתרתי הוי כן ~ושין שאיןוכיון
 יש רבעי, נטע הילולים בקודש ברבי~י לה~דול ~קוריןה~נהג
 ובראשי שהוא לרביעי קורין היוס חובת שעיקר כיון דסברילומר

 בח"'ה ו~"ש והקרבתם שהוא ~םח של המועד בחול ו~ןחדשי~ס
 םוכה בתוס' ועיין דיומא~ ספיקא כל רביעי שקורין סוכותשל
 יותר לח"ה ~ליו שהוסיף ורביעי וכו" אתקין ד""ה ע"א) נ"ה(דף
 היום ספיקי קורא הוא היום לכבוד בא ~~וא וניכר י~יסמשאר
 על כחם בכל סמיכה ~יס~וכו ~ה על להס יש גס אף ע"ש~וכו"
 שבדורות אלא וז""ל~ ונראה) ד''ה קל"ה (סי~ן בב~י~''ש
 לעלות להו ~דיף וטפי ראשונים לעלות הגדולים הקפידו לאהללו
 ו~לבוש עכ~לת בםוף, עולה ~בצבור ~דול ולעולם העוליס,בסוף

 יו""ד)(בםעיף
 ~וםי~

 באחרון חיישינן ולא וז''ל~ וכתב דבריס בה
 מפני ~כולם חשוב האחרון ~חשבין הללו בדורות אדרבה כילפגם

 ואף עכ"לת לאחרון קורין שב~בור ולגדול הפרשה,שמסיי~ין
 בחובת הקרואיס מנין שקראו אאחר דקאי מבואר שםד~דבריו
היום,

~""~ 
 ועל הב"י, ל~ון כדמש~עות הטעם והוא דה"ה סראה

 מנהגסת נתיסדזה

~~~
 הקורא פרק בתי"ט מצאתי

 עו~~
 וז"ל~ א") (~שנה

 אדם ל~קרי עלמא נהיגי כך דמשום בעיני נראהוהחותם~
 דהאידנא ואע"'ג אחרונה, בבר~ה יזכה שהוא כדי באחרונה,~שוב
 ~ברכין,כולהו

 אלא לאחרונה~ בירךת לא הקדו~ה תקנה לפי ~"~

ה~ות~
 דברי לפי א~ר ע~ס ס''ל ועוד ~אחרוןת שהוא

 ~~ב"~

 ~~ ~~ ~~מ~ ~~~''~~~"~
 ן ן

 שגולנ והאחרון וז"ל~ שכתב י"ח)~ הלכה תפלה ~ה" י""ב(פרק
 לפיכך הכל כנגד שכר נוטלס""ת

 עו~
 שב~יבור גדול אפילו ומשלים

 הגלילה קונין אלא ~ולל שהאחרון רגילי לא דהאידנא ואע"ג~"כ,
 ק~ם ~ימי ה~נהג שסשתרבב ל~ימר איכא ~""מ יקרים,בד~ים
 סהרא וא''כ ע~"לת הר~ב"ם כדברי ~ולל שהאחרון עדייןכשנהגו
 דברי ואלו אלו כי שיסמו~ו ~ה על להם ויש ופשטיהונהרא
 לי~~ כדאית ומר ליה כדאית מר שנים פי וברוחם חייסאלקים
 בתל שישיבתה חדשה בעיר ה~נהג לקבוע רוצים אין אס~''מ

 לקרו. נכון נראה הלכה, של אמות ארבע מתוך בעשרההמתלקט
 סתימת כ~ש~עות מאחרין ולא ~קדי~ין אמרו באלו לשלישי,לגדול
 ומאוחר ~וקדם יש בזה וכיוצא בזהת שכתבסו ומגילה דגי~יןהש""ם
 א~ד חדא כעמא וליהוי לאנ~ויי ליתי דלא בעיר ושלוםבתורה
 תורתיךת לאוהבי רב ושלום ברכה שמחזיק כלי אגדבחד

 שעתא דהאי ת~וז ר"ח א" יוםהיום
~""~~~ 

 לפ"קת י~ינך

~~~~~ 
 ל~"~, ת''ן בפםח הנובר ק''ק פה היה, כך שהיה ~עשה
 ל~קום שלו ו~תן משא לצורך נימול שאינו שליח ראובןשלח

 הדריס ליהודים יאמר לשליח וצוה ~ה, זמן פסח קודספלוני
 "'וואכ~אלדיר"' שרף יין שיקנו ההואבמקוס

 בעד מעות יתן והשלי~
 אנשים ואותן לכאן, ע~ו אתו יביא ובחזירתו שרףהיין

 ובמתנה לראובן להביא לשליח ונתנו שרף היין קנו פלוניבמקוס ש~רי~
 קודם ימים איזה היה וזה ~השליח, המעות לקבל רצו לא כישלחו
 עכב פסח קודם לראובן מ~י~ אתה שאי באם לשליח ואמרופסח
 הפסח, אחר ~ד ברשותך ~רףהיין

 וה~לי~
 א" ביוס בא

 שאלה ונשאלתי הפסח, אחר ~ד ברשותו שרף היין אתועיכב דפם~
 היין של דינו ~הבב~לים

 שר~
 רק או בשתי", אפילו מו.ר אי

 כדין בהנאה אף שאסור אובהנאה,
 חמ~

 פסח, עליו ש~בר
 בה" ילכו אשר ~הדרך את להס להורות שאלוני לאשרונדרשתי
 דר~י הדרכים, ויתידות דעת שבילימהלך

 ואיזה ההוראה ~
 בהם~ וחי האדס לושיבור ~ר~

 הוי ל~אורה ~ת~~~~
 ח~~

 ו~כרו ביערו שלא הפסח ~ליו שעבר
קודס

 ז~
 כל ~ נכרי ביד שהיה ואף כדינו איסורו

 פסחי~י
~""~ 

 בר~ות הוא עדיין לנכרי נתנו או מכרו שלא כל
ו~ראל

 וכ~"'~
 ~ה" (פ""ד להדיא הר~ב""ם

 חמ~
 א') הלכה ומצה

 הטמינו, או הפקידו אפילו בבתיכם י~צא לא שאור ת'"לעובר יהי~ לא נכרים ביד אותו הפקיד או אותו ט~ן אם יכולוז""ל~
 כל נכרי ביד שהיה אעפ""י הר~ב"'ם ~דברי להדיא הריעכ''לת
 ~שום עליו קעבר פקדון דרך רק ב~תנה לו נתנו או לו מכרושלא
 כי יראה,בל

 חמ~
 עליו~~ ~ובר ~נמי ברשותו שא~נו אע"פ בפסח

 מיירי לא דהר~ב"ם דידן בנדון לחלק נראה העיון לאחר~יברא
 ~~א"כ פסח, אחר שוב בו לזכות ודעתו לנ~רי בהפקידואלא
 דעתו ואין וכל ~כל מרשותו נתנו כבר ה~שלח שזה דידןבמדון
 שלח אשר ליהודי ליתנו לשליח ~סרו כי פםח אחר שוב בולזכות
לו,

 וא~"~
 פרק בריש וכדאיתא לנכריס שליחות אין דקיי""ל

 ~""א ~דף~קדש האי~
 ~""ב~

 ~'"א ~דף נשך איזהו ום"פ
 ע""ב~

 וסתבאר

ת ~

~ ~ ~ ~  ~~~~ות ~~~י י~~~~ ~~~~ ~~יתת~ ~~ו~ ~~י~ 



~ ~

~

~  

~  

~ ~  

~~"ת
~''~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

בח"'~
 (סי~ן

 ס~י~ קפ"~
 אתם ~ה את~, גם אתס דבעינן א')

 בריתבני
 א~

 ברית בני שלוחכם
 דוק~

 שליחות דאין כיון וא"כ
 ~שו~ אי ה~שלח, ישראל ברשות עו~ד אכתילנכרי

 תברא לא הא
 היו והנשתלח שה~שלחדכיון

 ~רוצי~
 ודאי נכרי ע"י לו שנשלח

 (ח""א מבי''ט בתשובת וכדאיתא לו שנשתלח ל~י בו זכההנכרי
 דבריו ~'ש קנה ~כך שנתר~ה היכא דכל ~ וז"ל ק~"'ה)סי~ן
 נכרי שאין דאע"ג נ'"ל ~וד וז''ל~ בתשובה שם כתב ועודבאורך,
 הוא דנכרי דגופו לישראל, זוכין נכרי של כליו לישראל,זוכה

 אתם דכתיב ברית ~ני אתס גם דאתם משוס ~זכיהדא~עיטה
 שהנכרי שלפנינו בנדון והרי עכ"ל, את~ע~ו לא ו~ליו חצירואבל

 שלות עור של ודלוסק~א חפיסה תוךשם

~~~
 לו שנשתלח ל~י לזכותו הנכרי קנה דלא דאף דין כל מן

 בס~וך, אבארכאשר
~"'~ 

 מדעתו אקצי ה~של~ הנותן זה
 כלל ר~ונו ואיןורשותו

 לזכו~
 נתנו או ~כרו שלא אף שוב, בו

 ישראל של וכמנהג כדינו אותו ביטל כבר ~""מ כדינו ב~תנהלנכרי
 ולא ברשותו פסח ימי כל היה לא ו~ם חמירא, כל בא~ירתתורה
 דביטולו נראה פסח, עליו שעבר ~סח י~י ~ל ברורה ידיעה לוהיה
 ~סי" שעה כל פרק הרא"'ש דכתב ~הא תשיבני ואלמ~נית

 ד"~
 ש~צא ישראלוז"ל~

 ח~~
 מותר הוא הדין ~ן פסח אחר בביתו

 ובירושלמי ל~יקנסיהת וליכא יראה בל על ~ עבר לא דביטלודכיון
 ~הו, הפסח אחר בי''ד, ח~צו הפקיר התס, ד~רסינן ביהפליגי
 ריש להער~ה ~ייש ר"י ~ו~ר, או~ר לקיש ריש אסור אומר יו~נןר"

 הפקרתיו, ויא~ר י~קירנו שלא כלו~ר להער~ה, חייש לאלקיש
 וז'"ל~ ת~~) (סי~ן בא"ח ה~ור כתב וכן הרא"'שת~כ""ל

 אחר ישראל בביתשנמצא וח~~
 הפס~

 שב~לו אע'"פ בירושלמי אוסר
 העי~ור ובעל ב~לו, שלא אע''פ שב~לו לו~ר יערים ש~אדחיישינן
 נכון ~עם ואין בהנאהת והתירו באכילהאסרו

 לחל~
 אכילה בין

 כלל בי~ולו ~הני לא והטור הרא''ש דלדעת הרי ~כ"לתלהנאה
ואסור

 א~
 בהנאה,

~"~ 
 ~כ"פ, בהנאה להתירו הע~ור דעת

ואפשר
 לעשו~

 נכון ~עם וליתן לג~רי לדחותו ולא לדבריו ~ניגרון
 לא דודאילדבריו,

 חיישינ~
 הפה דהא שישקר לשאול הבא שהשואל

 כללת ושואל שבא הכריחו ו~י שהתיר הפה הואשאסר

~~~~~~~
 דבכורות במס' דאיתא

 (ד~
 ~הו ע''א) ל"'ו

 דתי~~
 התם

 חשידא הוה אי כלומר ופרש''י, א~רה לא בעיאדאי
 איש אש~ א~רה ולא שתקה הוה גירושין בלא בעלה בחיילהנשא
 ~חזקינן דלא~ דידן ~ש"ס הרי עכ~לת לה ~חזקינן בפנויה דהאהייתי
 כשרות בחזקת ישראל דכל לחשודליה

 ובפר~
 והוא לשאול שבא זה

 ע''י ~יניה אכלי ~יכל חכס שאלת לשאול לבערו עליו ~חזירעצ~ו
 לאסור דבר פשר העי~ור בעל עושה לכןהער~ה,

 באכי~
 כדעת

 הטור דגם אחרת ועוד זאת בהנאהי עכ"פ ולהתיר בירושל~יר""י
 דהם באכילה אפילו להתירו שלפנינו דידן דבנדון ~ודיםוהרא"ש
 ~ וז"לכ~בו

 וח~~
 הירושל~י, כלשון פסחת אחר ישראל בבית שנ~~א

 בדק שלא הדין שורת על שעבר כיון להער~ה חיישינן דוקאדבהא
 ו~~א חיפוש אחר ב~יפושכראוי

 ח~~
 כן על וברשותו בביתו

 כיון להער~ה ג"'כחיישינן
 שח~~

 לזכות ונתכוין בבית ע~ו אתו
 פסח, אחרבו

 וכ''~
 (סי~ן הרשב"א בתשובת

 ע"~

 האי רב בשם
 ~ש, פסח אחר ול~כרו לחזור ו~תכוין כ~ב~ל זה דהריוז"ל~
 בנדון~שא"כ

 דיד~
 אחר שוב ~ו ~כות ד~תו שאין

 ~ס~
 י~י וכל

פס~
 הגיעו אולי ~~ו~ק היה גס כלל, ורשותו ביתו תוך היה לא

 ~הני בבי~ולו ודאי כדינו, וביערו פסח י~י קודם לו שנשתלחל~י
 ~פולת עליו בנפלה שם בירושל~י דמסיק כ~ו לה~ר~ה חיי~ינןולא
 והרא''ש להער~ה, חיישינןלא

 דחיי~
 בנמצא דוקא היינו להערמה

הח~~
 שזה ונראה ~ליות ודעתו יודע ~היה כיון בבית ע~ו אתו

 בכה''ג שאסר נ''~) (סי~ן בתשובה בני~ין ה~שאת כוונתג''כ
 שלפנינות בנדון~שא"כ

~~~
 דידן בנדון האו~ר יא~ר

 א~
 ~ח~ת נאסר ש~א תי~א ~י

 תקנת כי לו שנש~לח ~י מח~ת אסור יהיה ~""מה~ש~ח
 קלקלתו הוא זה בו לזכות שוב רצה ולא ~רשותו שיצאה~שלח
 היין לו הביא ~ו~וואתו דיבורו שע''פ וכיון לו שנשתלח ~ישל

 דקיי"ל ל~איד~י שר~
 בח"~

 קכ'"א (סימן
 ~עי~

 ל~בירו הכותב א')

 הרי נכרי, שהשליח ואפילו פ~ור ונאבד ושל~ו פלוני ~י לישל~
 כיון ח~צו הוי א"'כ לשלוחו ~~סרו ~יד ואחריותו ברשותודקס
 א'), סעיף ~"ס (סי~ן בא"'ח וכ~בואר באחריותו, חייבשהוא
 ~זר אפילו י~ראל ~ל אחריות חיוב אם נכרי של ח~~ודאפילו
 לבערו, חייב נכרי אצלוהפקידו

 וא''~
 כיון דידן בנדון ה"'ה

 היין לו שנשתלח ~י של רצונושנעשה
 שר~

 הוי ברשותו וקם
 הפסחת עליושעבר כח~~

 איבר~
 ~שום דאין נר~ה ~פיר מעיין כד

 בש"ס וכדאיתא איסור חששדהנשתלח
 (ד~ דב''~

 צ"'ו
 ע"ב~

 ב~ל
 דהיתרא בעל ל~~ול ל~עול ~אן רבא א~ר ~~ל ~י אשתובנכסי
 בא"'ח ה~ור וכ"'כ דליקני, ליה ניחא לא איסורא דליקני ליהניחא
 א"'א כתב בפסח, לישראל דורון שהביא דנכרי ת~~~)(סי~ן
 רשותי לי ~יקנה רוצה איני הישראל שיא~ר לזה תקנההרא"'ש
 ולא ששתק ב~תם אפילו לו~ר ואפשר כרחוי בעל לו יקנה לאואז
 לי' ניחא דהיתר בב"~, כדאי~א רשותו ליה קניא לא כלוםא~ר
 דאמרינן להדיא הרי עכ"לת דליקני, ליה ניחא לא דאיסורדליקני
 קנה, ולא דליקני לי" ניחא לאאיסורא

 וא~
 רק כתב לא דה~ור

 שיאמר ~ד בסת~א ד~הני ~ו ברור דאינו ~ש~ע ר, ש פ אלישנא
 שיוציאנו דבעינן הרא"ש וכד~ת רשותי לי שיקנה רוצה איני~פירוש
 דעת שכן הב"י כתב ~כן דבריסת אינן שבלב דברים כיבשפתיו
 דוקא היינו ממיי~וני', והגהות הרשב'"א כדעת ושלאהרא''ש
 רו~ה איני בפירוש שיא~ר צריך אז ~רשותו הישראל שקיבלהיכא
 לרשות מעולם בא שלא שלפנונו בנדון ~שא"כ רשותי, לישיקנה
 ניחא לא בודאי הפסח, י~י כל בו ידע ולא לו הנשתלחישראל

ליהת

~~~
 לו הנשתלח קני לא דין כל ~ן

 הח~~
 שיקנה צוה מתחילה כי

 הייןלו
 שר~

 לא ~תנה ואולי ב~תנה, וקיבל שינה והשליח
 ב~גילה וכדאיתא יחיה ~~נות שונא דכתיב ~שום דליקני, ליהניחא

(ד~
 ~דרי הוו כי ר"א ע""א) כ"ח

 ~י~
 לא נשיאה ~בי ~תנות

 א~ שקיל,הוה
 לכו ניחא לא להו

 ~אחי~
 ~תנות שונא דכתיב

 בב'"ב וכדגרסינןיחיה,
~~) 

 קל''ז~
 ע"ב~

 הכותב ש~ואל א~ר אר"י
 וצווח, עו~ד וא~ילו קנה בהן אפשי אי הלה ואמר לאחרנכסיו
 בצווח כאן פליגי ולא ~~ל ~ר אבא ר" א~ר קנה, לא אמרור""י

 כאן הרשב"ם ופי~ש ~ווח, ולבסוף ~עיקרא בשותק כאן~עיקרא
 צווח התחיל השטר את זה לו כש~סר מתחילה ~עיקרא,בצווח
 לו ~זכין שאין קנה לאהלכך

 לאד~
 דכתיב לו הוא דחוב כרחו בעל

 פרק ריש ב~ריתות הוא וכן ע"שת עכ"ל וכו" יחיה ~נותשונא
ה~ביא

 ~ד~
 לחבירו ~תנה הנותן לקיש ריש א~ר ~ע"א~, כ''ד

 דידן בנדון וא"כ בהת זכה בה ה~~חזיק כל בה אפשי אי הלהוא~ר



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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 ל~ריעותא, ותרתי חמירא כל בביטול מעיקרא כצווח ~"כ
 ליה ניחא לא דוד~י ו~תנה,~יסורא

 דליק~
 והוי הפסח ימי כל

 בהת זכה בה המח~ק שכל הפקרכמו

~~~~~~
 דחייש בי"ד חמצו בהפקיר דסובר דירושל~י ר"י אפילו

 לעיל וכמ"ש בי~ל לא ובאמת שביטל שיא~רלהער~ה
 כאן ו~ת הפסח קודם כלל בה זכה שלא זה ~'מ הרא"ש,בשם

 ליה ניחא לא ודאיומתנה איסורא כי~ר~ה,
 ד~קנ~

 למ"ש ודמי
 להפקיר מותר וז"ל~ ~נ"ד) (סי~ן מריקנ~י ~הר"םבתשובת

 על שביעית שעהקודס חמ~
 ~נ~

 ושרי פםח אחר בו ~כות
 א~

 באכילה
 (פ"~ הירושלמי מןוראייה

 קפו~קאי התס דאמר~ דשביעית, ה"ד)
 וכ~ אמי לר' לו שאלודציפורי

 לחזור מנת על שו~מפקיר למדת הא

~~כו~
 בי"ד חמצו הפקיר ש~ה כל דפרק והאי הפקרת הוי בו

 יפקיר לא שמא דח~ש הי~ו אסור, אומר ר"י ~הו, הפםחלאחר
 ~דפרישית שרי בודאי הפקיר אם אבל~לל

 עכ"~
 להדיא הרי

 בוודאי הפקיר וזה מותר, הפקיר דודאי שכתבנו~מו
 חמ~

 כי זו
 כל ואמר בי~ל מס.~א ו~ס ו~תנה איסורא ~קני דלא~יכי
 ברשותולו היה ולאחמירא

 החמ~
 ידע לא וגס ~פסח, ימי כל

~מנ~
 פסח אחר להתיר בפשי~ות נראה היה

 אפי~
 באכילה

 מעשה דאתעביד אע"ג הנשתלח, מצד הן המשלח מצד הןמ~תיה
 ~כות רצה לא משניהם א' שכל כ~ן ~הם, א'~ל וב~מ~"פ~בנ~הו

 וגם~ו
 בקידושין דאמ~ר~ן למאי דמי ביטל~

 נ"~ (ד~
 לא ~"א),

 דרב~, ארעא ו~קרי נחית ~ר ולא נחית~ר
 ופרש"~

 הפקר
 דפ' הירו~ל~י ~עם הוא ~ה מעצ~ו, הפקר כאן ה"הלתלמידיס,

 ש~הכל
 ~ה~ב~

 והניח שמת ד~ר
 חמ~

 ועבר
 על~

 כל הפסח
 לדברי מותרת בו ~כה פסח אחר~קודס

 הכ~
 ~"כ נ"ל ע"כ

 מותרת הערמה חשש כאן ולת בודאי מעצמו מופקר שהואכ~ן
 בנידון ~'ל היה וכןלד"ה,

 דיד~
 באיסור אני הוראה שמורא אלא

~מ~
 להתיר פשוט נ"ל בהנאה אך באכי~הת להתיר לבי מלאני ולא
 כ~~ש, הפסחלאחר

~~ 
 מ"מ על~, משיג שה~ור

 בנד~
 שלפנ~ו

 דמודה, אפשר ישראל לרשות בא~לא
 א~

 הב"י ~ס
 מתר~

 ומת~ל
 העי~ורדעת

 וא~
 דבר~ישבתי ~ני

 תמ"ח) (בסימן והב"ח לעיל
~כריע

 כדבר~
 (סימן א"ח חלק הלי הר~ש בתשובת~ם להלכה,

 להכריע רו~הי"ב)
 להלכו~

 להפקיר ~כתחילה אפילו
 החמ~

 ולה.ירו
 להתיר בזה חוכך שלמעשה~לא

 כי~
 דאפשר

 בענ~
 משא"כ אחר

 נראה~דיעבד
 פשו~

 פקפוק בלי בהנאה להתיר
 בנד~

 שלפנ~ו
 ובנימום, כדת בשתיה שאנ~רנו זו בחומרא ודי יהנהת להנות~הר~ה

 ~שגיאהת יצילני וה" בהנאהת ~להתיר בדי~וס~צא
 אסרו ה~דבר~י

 ח~
 פסח

 ת"~ שנ~
 ~"קת

 ~~~ ~~ו~~ ~"~ ~~ יו~~ ~~י ~~ ~ו~ ~ו~~~י~~ ~~~~~ו~
ת ~~י~~ וכ~ ~"~~ ~~"~ ו~~"~~~ו~ו~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~
~ 

 לחקור מדעת, ~שואל שאל
 ולת~

 מגעת, ~י~ עד בחכמה
 אצל שהפקיד אחד בדבר, מרדעת, שני ~ובהכמלא

 שזמן אחד ש~ר היה הבאים ותוך דשטרי דסק~~בירו
 ~~ו~ד~חול פרע~

~~ 
 הנ~קד וכ~בא ~~ח

 ~שטרו~ ל~ו~
 ש~~ר ~~א

 אשרההוא
 עידני~

 בכפליו קרוע היה הוא הפ~~ח בי~י לו קבוע
 של בדבקומדובק

 קו~ חמ~
 סו~ריס, של

 והחמ~
 (~בצבצ~)

~מבצב~~
 ו~צא

 ב~
 שטר באותו לעשות מה השואל ושאל ~קר~יסת

 יעשה ושלא להפסיד שלא ה~פקיד חובת ידי לצאתכדי
 שמיםת ידי לצאת בידו יתקיימו וזה ~ה הבריות וידישמים ידי לצ~ת ובא ימצא, ובל יראה בל על לעבור שלא גםלהמלוה ~~

 סתס השואלהנה~~~~~~~
 דבר~

 ידע הנפקד אי פירש ולא
 דאם פסח, ימי תוך או פסח קודם ושאל זה ד~רוראה

 לכאורה נראה היה פסח קודס לשאול הנפקדבא
 שי~

 לו
 ד~

 כמבואר חוב שטרשנמחק מי
 ב~ח"~

 סעיף מ"א (סי~ן
 א~

 מעמיד
 הז והש~ר קיוס לו ועושים ב"ד לפני ובאים עדיסעליו

~ 
 (קרוע)

~קור~~
 ו~בערו כד~ו

 א~ בז~נ~
 לנמחק דמי דלא לומר מקוס דיש

 ~ס~יף בח"מ שם מבואר דהא חובושטר
 ב'~

 עדים שיש דדוקא
 שא~ו ב~~ום שהניחו או מדעת מלוה מחקו אבל באונםשנ~חק
 ונמחק~שתמר

 ~ עוש~ ~~
 ה~ה כן ואס קיוס,

 בנד~
 דידן

 משתמר שא~ו במקום ה~פקיד כ~~ח דהוי מ~מראפשר
 ה"ל כן אם הפסח, תוך וזמנו בשטרו נעשה שזה~דעשראה כי~

 דפסחים בש"ס וכדא~ר~ן בעצמו, המ~קיד זמנוקודסלהזהר
(דף

 ו~~
 לבערו זקוק אי~ שלשים קודם בש~רא הי~א ע"א)

 (פירש לח~ר דעתו ואי רבאא"ל
 רש"~

 בימי
 זקוק נמיהשנהמראש אפי~ הפסח~

 לבער~
 דידן בנדון ה"ה כן ואם

 תובע אדם דמסתמאלח~ר כדעתו הוי הפסח תוך פרעוןשזמן כי~

בז~נ~
 בשטרו כד~ו לעשותמר"ה אפ~ו להזהר לה~פקידה"ל

 להמחק שראוי במקום כמניח הוי כן עשה ומדלא ב~ד, פיעל

ואמרי~
בח"מ שם כדאיתא פרעיה דודאי

 ~ עוש~ ו~~
 קיום

 שטראת דאיפרעכ~ן

 כולידלאו תברא, לא ו~א משום~~~
 עלמ~

 גמירי דינא
דהו~

היה
סובר

 כי~
דהוי פסח קודם מ~ה זמןהדבר שנעשה

חמ~  בב"י עובר וא~ו~קשה
 וב~~

 ~ם
 דעת~~ סמ~

 הנפקדעל ונפשיה
 כדינושיעשה

 בזמנ~
 לאו דאינש עליה ר~יא דלא ~ילתאגם ואף

 שדבק בש~ה כי שכחה, לידי ובאהאדעתיה
 החמ~ על~

עלה לא
 שזמןבזכרונו

 פרע~
 בתחילה, ידיעה לו שהיה ואףהפ~~ח תוך

 נעשהלבסוף
~ 

 בי~ר בשעת דבר העלס
 חמ~

 על שדבק מה
 השבת משוס כד~ו) (ולבערו בב~ד קיום ל~שות הנפקד עלוא"כ הש~~

 (דף ובפסחים ע"א) ל"ח (דף בב"מ וכדאי.א לבע~םאבידה
 מלאה דיסקיא שהפקיד אחד באדס מ~~ה ע"א)י"ג

 חמ~
 אצל

 והיה עכבריס ~קבוה חקוקאה~חנן
 מבצב~ חמ~

 לפני ובא ו~צא
 א"ל שנית המתן, א"ל ראשונה ש~הרבי

 וכ~
 צא א"ל חמישית

 ט"ז) מ~עיף רצ"ב ~סימן בח"מ מבואר וכן ע"כ, בשוק,ומוכרה
 (סימןובא"ח

 תמ~~
 ע"שתב')סעיף

~~~~~
 ע~ו חל וכברבי"ט,~פ~נו באה היה ה~אלה אס

 ליקח אפשר ואי ורגע, ר~עבכל לישרף ועו~דאיסורא
 ובל יראה בבל ~ובר ורגער~ע בכל כי להעתיקו ~מןמועד
 יש ומה ~יך וא"כימצא,

 לנהו~
 הפסד יהיה שלאזהבשטר

 דלכאל~לוה,
 ל~~ו~

 ב~ס" כדאיתא הנאה,איסורי ל~אר

 שלחו ע"א) ~~ (ד~~י~~
 מת~

 כשר הנאה אי~ורי על כתבו

 ב~~ואפי~
 ש~רו~, ~~אר וכ~ש ונתן דב~~ן

 ה~
 ~~רא ~צדו



~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 קכ~ד ~סימן ~עזר באבןכמבואר
 ס~י~

 איסורי על שכתבו גט את)
 שריפה וצריך העולם ~ן ביעור ש~ריך בדבר מיהו כשרהנאה
 כת (דף דגיטין ~~ב הר"ן וכתב עכ"לת בטל הגט ~~ו כתבאם

 ד~ל הטעם,ע"א)
 העו~~

 האותיו. וכאילו דמי כשרוף לישרף
 ביעור ד~ריך דידן בנדון טע~א ~אי ולפי עכ~ל~ באוויר~ורחין
 דמי דלא נראה א~נם פה, על כמ~ה הוי שטרות בשאראפשר
 הנאה איסורי על נכתב לא הש~ר ~וף ~הרי של~~ינו לנדון~לל

 רק ~נ~ר על הואכי
 ה~מ~

 מדובק
 והחמ~ ב~

 בהנאה דאסור הוא
 ביה א~ון מה ידע.י לא אף השטר,וצא

 כי~
 ו~א לבערו דצריך

 לו להעתיקו כלללשהות
 קיו~

 ב"דת

~~~~~~~
אחר

העי~
 לש~ות אפילו לו ~ותר דידן ~בנדון נראה

 דהא בביתו,ה~טר
 גרסי~

 בפרק דפסחים ב~מרא
 במקום כ~ת יש ~ם עריבה שבסידקי בצק ע"א) ~"ה (~ף~וברין א~

 שמואל אמר יהודא א"ר במיעוטו בטל לאו ואם לבער ח~באחד
 ב~קום אבל ל~זק ע~ו~ן שאין במקום אלא~'ש

 ~עשוי~
 לחזק

 עשוי שאין ב~קוס אפילו ~כזי. ד~~ו. ~כלל לב~ר, חייבאינו
 בטל לאו ואם אסיפא לה דמתני איכא לבערו, ח~ב אינולחזק

 במקום אלא ~'ש ש~ואל א~ר י~ו~א רב אמרבמיעוטו,
 העש~

 ב~קוס אבללחזק
 שאי~

 אפילו דכזית מכלל לבער חייב ל~זק עשוי
 אי הפוסקים גדולי ומחלוקת לבער, חייב לחזק העשויב~קום
 לחזק עשוי אין אפילו ~כזית דפחות ק~א כלישנאהלכתא

 מ~לכ.א או ביעור, א"צ כזית אפילו לחזק הע~וי וב~קוםבי~ור, א~~
 אס ביעור צריך ~כזית פחות דאפילו ~תראכלישנא

 א~
 עשוי

 ~ולי לחזק עשוי גם ~כזית פחות דהוא דידן בנדון וא"כלחזק,
 דאיןמודועלמא

 צרי~
 ביעור~

 וא~
 .מ"ב (בסי~ן הט"ז מ"ש לפי

~~ק"ה~
 שמא חכ~ים ~~זרת ביעור ~ריך מכזית פחות דאפילו

 ~~~ ~לקו., בו שאין אף התורה ~ן אמ~ור שיעור וחצייאכלנו
 דהוא שלפ~נובנדון

 חמ~
 ~ם אף לאכילה ראוי ואינו נוקשא

 הדבוק מ~בצקיסיר ל~
 שצרי~

 בכפל~, נקררע יהא שלא ש~רו לש~ור
 מ~מ וכו~"~, פירורין ~~נו יפול אולי לגזור ישאך

 נראמ~
 ב~קום

 אמסם האית כולי רבנן ~זרולאפסידא
 כי~

 ~ל בקיומו שרוצה
 ל~בידאסוראיסור

 חמ~
 כמבואר

 בא"~
 סעיף ."ן (םימן

 עושין ב"ד שם יש אם שלפנינו דבנדוןסראה ~~
 העתקמ~

 וקיום
 ששט"~~י כד~

 קיום ע"י חובו וגובה השטר ~וף ושורפין לי~~ק הולך
 להשהות שלא כדיב~ד

 החמ~
 לו אפשר אי ו~ם בביתו, כלל

 ב"ד שם שאיןלה~~יקו
 כי~

 מכ~ת פחו. שהוא
 ו~~~

 סוקשא

 ~חיצה לו יעשה או אותו יצ~עו פםידא ובמקום לחזקועשוי
 לגבות לעכו"ם או.ו ימ~וראו

 ב~
 אותו יא~ר אם פסי~א יש אם

 ~דר גודר להיות ~~תגדר ~קוס עוד ויש פמ~חת אחר עדלתבוע
 לק~ר ~ורם הזמן אמנם ו~דקו, עידיהן יתנו ברורו.בראיות
 ודבר.י הקו~רים, א~ר הלכתי ~"כ הח~, טרדות מפניב~~רי"ם

 בע~ק י~ן ובטוב ~וב לדבק וא~רתי וקציר, בספיח כהעד
 הלכ~

הליכו~
 הת עולם,

 לראו. ו~כה אול~, של כפ~חו לבו י~ת~
 ואול~~ היכל רמים, כ~והבנוי בנ~

כ~~
 חג א~~רו הכותב

 ב~נ~ד~ ~ו~~"~~ דפס~
 לפ"קת

 ~~~ור~~ ~~~ו~ ~~~"~ ~ו~~~~~ ~~~~ ~ו~~~~
 ~ו~~"ר

 ~~~ו~ ו~~~ ~"~ ~~~~ ~"~ ז~"~ ~ו~~~~~~~~~~

 ~~י~~ ~~י~~ ~~"~ ו~~"~ י~"~~~~~~~
 ו~~~י~ת

 השאל~~ לשון וזה בורמ מל~דן ~~י~~~ מוהר"רמהרב~~~~~~~~
 ~ד~ה הרב ע~~ו גאון רבסוילמדנו

~"~ 
 אחד אם

 א~ה ש~חה ע"י וסשאר ~נותו בתוך לו שהיה ח~צו כלמכר
 קנדלצוקקער

 לנהו~ אי~
 אם בו,

 כחמ~ ד~~
 ה~סח ע~ו ~עבר

 לעכו"ם, למוכרו ~מותר למעשה הלכה והתרתי ע"~~ לא,או
 ו~ילופי~ן והמעות א~רת, סחורה על חליפין דרך הןב~זו~נים ה~

 מה בהנאה אםור הנ"ל קנדל בצוקקער שיסגל הריוח אבל~ותרין
 וי~כרמ יחזרו שלא ~לא~. אחת נמו~ן לאינו וימכור מקרנושיותר

 ~ זה~~ על ברורה ראיה לי יש וכךלישראל~,

~~~~~
~~ ~~~ 

~~~
 פתקא

 ב~
 דוד נשאל נשאלה אשר אחת ~אלה ~דרשא

 השואל בא לפ~ק תס"ו ניסן ל~דש יום עשר באחד ~רבנו ~~ד~
 רכה והיתה מצה של העיסה לש כאשר ~ושאל

 והוסיף ~א~
 בפסחת לאוכלו ~ותר אסק~ח על~

 שא~ ~~~~~ו~~
 לאוכלו

 בפס~
 לאוכלו רק

 קוד~
 ועיקר י"~,

 זו הוראהשל מ~ר~
 נ"~

 (דף שעה כל ב~רק דאיתא מהא

~'~
 בק~~א קדרא אי~ש לי~חי לא ~~רא ~ר אמר ע"ב~ת

 ש~יר, בשיל לא ופרש"י חימו~, לידי ואתי שפיר בשיל לאדלמא דאבישנ~
 וכשהוא בתבשיל ו~חמ~ת בת~ר צרכה כל קל נעשיתלא

 רותח~ תבשיל לתוך נתינתה דרך שאין ועוד ~ח~צת היאבקערה ~ורפ~

~~ת~~~ו~
 (םי~ן~ בב"י ומובא ה~שן

 .נ"ט~
 לפ~ ק~ח בה יוסיף לא רכה העיםה אם ~),(סעיף בש"~ כן ופםק

 בתוך בעין ~עט ונשאר יפה ונגבל נילוש אינו ש~וםיפין~הק~ח
 אותמ נאפה לא ושמא בעין עודנו ~פ~ה לאחר ואפ~וה~יסה
 ש~א לחוש ~ש יפהק~ח

 יפ~
 ב~~רה ב~רק

 וית~מ~
 .רו~~ ע~"ל

הדש~
 נראה היה ול~"ז

 ~לאסור~ (ליאסר~
 אם דיעבד אף

תוךבפסח נתנ~
 התבשי~

~בי ע"ב~ ~~ (דף ~ם ד~~יר רש"י דלדעת ואף
 רב~

 חדא דאבשונא, קימחא דהי~ו בחסיסי, קידרא ליה ~חו
 על שס השיגדהתוס'

 רש"~

~~~~
 עשה אס דוקא הי~ו לפרש"ידאף

 הק~

 קמח~ ~שסעשה
 עשה אםאבל

 ק~
 עשה ואח~כ ~תב~אה

 ~מ~
 ק~ח

 ~ה' (פ"ה בר~ב"ם וכמבואר יפה, נקלתשלא ~~שי~
 חמ~

 ה') הלכה
 דידן בסדון וא"כ תס"ג~ת (םי~ן האחרונים בדבריוכמבואר

 ~אסור, הקלוי כתבואה הוי מ~אור ובין הק~ח בין ~פסיק~העיסה כיו~
 לאסור דיש ו~ה~ג ט"ז) ס"ק ~תנ"ט (סימן במ"א ~בוארוכן

 בתבש נתנו אם ~בדיעבד

 ע~~~ת~
 בשס שם

 ~ה~"~
 במקו~ ~~ ~אפ. א~ו העי~ה ד~ס

 .יקון בהלכות מ~הרי~ל וז"לה~מח,
 המצו~
 עיסה ~

 שנילושו~
בפם~

 להוםיף מהר"ש והורה ~דאי יו~ר ~ים בה ונ~נו
 קמ~

 אותם ואמר ~רכה,כדי
 ש~אחר~

 ~שואלן עד קמח מל..
 ~השיעור יותר בה יש אם איכפת ~ה כי עושים הםיפה ל~
 עיסה דרש ~הר~ל אך דאסר, ~אן~כא בה~

 שבל~ת~
 ר~ה

 רש~י~ א~

ת ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~ ו~~~ 
 ~~~~ימ

 ~ו~ ~~י~ ו~תת~
 ית ~י~מ



~ ~ ~ ~

~~"ת
~''~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~ ~ ~~ ~

להוסי~
 נגוב ק~ח ונשאר יפה נילוש לא ~דאז ל~בותה כדי קמח

 ~תבשיל ~ח"כ ה~צה שאוכליןו~תי
 נתחמ~

 עכ'"לת הק~~,

 לפי בתב~יל אוסר היה שמהרי''ל לפניך שלך~~~
 ~נתחמ~

 אך
 ה~א ~תיר כךלאכלו

 (בםי~~
 שוהה שאינו לפי תנ"'ט)

 בנעשית אלא מתיר אינו ה~"א דנס ונראה חי~ו~ת כשיעורבפה
 לאכלו ~תיר כן על ד~~ח, להפסידא דחששו בי""ג או הפםחתוך
 כך לאוכלו שאפשר בענין פםח קודס י~יס איזה בנע~ית אבלכ~,

 קודם הדבר בנעשה ע"כ חי~ו~, ספק בחשש להכניס תיתי~היכי
 קודם לאוכלו שצריך ~ודו על~א כולי כך, לאוכלו שאפשר בעניןפםח
 אפשר שאי בענין בי'"ג או בפסח הדבר נ~שה אם ~בלפםח
 יבואו שלא כדי בסימן ומצה ~צה ~ל לרשום צריך אזילאוכלו
 אותולאוכלו

 קודם בנעשה אף שהתיר והמורה המרק, תוך ~צ~
 הוא ה~רק, בתוך ולאכלו~סח

~~ 
 ורגליו ידיו מצא ולא ה~ת~יהי~,

 המדרשתבבית

~~~~
 שנ~~את חטה השואל~ שאל

 בפס~
 בשר חתיכת על

 ~תיכות שאר על ~ונ~ת ~תיכה ואותה החטהונתרככה מלו~
 דינם~~~

~~~
 בדבר הראשונים האריכו כבר כי ל~ותר אך בזה האריכות

 יוסף שארית ובעל ע""ט) (סי~ן בתשובה ~הרש''לזה,
 ~סי'וב""ח

 תם''ז~
 ~סי~ן בהג""ה ורמ""א הכלת לשרוף מח~ירין

תם'"ז
 סעי~

 (סימן בני~ין והמשאת כ"ח) (סי~ן ובתשובה י')
~""ט)

 ~כתבו~
 ולשהות חתיכה אותה לשרוף להורות שהעיקר

 וכן פםח, אחרהאחרות
 הםכמ~

 ביותר וה~קילין האחרוניס~ שאר
 שהפריז והמורה הפסח, לאחר הכל ולהשהות חתיכה אותהלקלוף
 בהוראה ~גג ודאי לאוכלו, בפםח הכל להתיר ה~דה~ל

 וכו"~ ~לפניהיוצא כ~גג~

~~~~
 תנור תוך בפסח תבשיל שנתנו השואל~ שאל

 ק~~
 חרס של

 נעלס לא ודאי והנה דינות ~ה כיסוי בלי רע''ר בל""אשקורין
 תנ""א (םי" בא"ח הא~רונים שפסקו מהממ~נו

 סעי~
 בתנור ב'),

 בדי~בד אף התבשיל אוםרין ויש בפ~ח להשת~ש דאין חורף בית~ל
 קדירו~ כשני דהוי בדיעבד ~תירוןוי~

 ~דופן ~פעפע דאינו
 בו להשת~ש אסור הקדירה אבללדופן

 בפם~
 באורך~ דבריהם יעוין

~~~~~
 בית של ~דול בתנור זה דכל פ~וט

 ה~ור~
 אבל

 אחר, איםור ח~ש איכא כיסוי בלי והקדירה כזהקטן בתנו~
 ח~~, של בכיםוי הקדירה נ~כםה כאילו הוי קטן שהתנורכיון
 בי'"ד כ~בואר איסורים שאר לענין כליס ~שאר ח~יר כיסויו~ין
~סי"

 צ''~
 א" םעיף

 בהג""ה~
 ~כ"ש יו~ו, בן אינו אפילו דאוסר

 תע""ב~ וה~חמיר באכילה, עכ"פ לה~~יר דישבפ~ח

~~
 לייפסק עיר דרך ב~ברי לפ""ק תם""ט שנת ל~ב""י ~"י היוס
 הי~ר אדר עדרי ש~ה ונתאספו א ק ו ש ו ט ק נ ר ש אכ
 לבעליהן יתנויקר

 שא~תו לו ~נתבשרו באחד בבעליס~ שא~
 הוא והבעל אש~ו, זו ביתו שם כי דירתו ב~קום זכר בן~~ליטה
 ה~ועד על לביתו לבוא ביאה היא זו שיבה היא זו תשובבבל

~ז~~
 ~וז אפשרי מבלתי הוא כי גביו על עו~ד להיות הברית

 להביא ~~ש~שין הכל יד ~י השוק אסיפת בעת שהוא כלזיז

 וחיי~ינ~ לבית~~ר~
 ~בריא) כי הדרא דלא פסידא דשוקא לפסידא

~ברי~
 בלי במקו~ו שביתתו ומ~""ה ניכר היזק הזיקא,

 עידנא אשר ביום בו להסתפר מותר אי ה~ואל ושאל הברית,ביום י~סי~
 ליהקבי~א

 יו~
 נימא או ת~ו, לא אשר אבות הברית

 כיו~
 שהבעל

 עו~דבית
 בחו~

 ואינו ס~וך ואינו
 נרא~

 בשעת בעזרה פנים ראיית
 בדבר ~הסדזין והתל~ידיס הספירהת בי~י להסתפר אסורהברית
 ב~קו~ה, המותר. ורגל האמת ר~ל ~ל להע~ידו מאתיובקשו

 לאת או ב~קו~ה שלא אסורהאי

 להשיב דעתי מלחוות עצ~י ל~נוע הראוי ~ן היה הנה ~ת~~~~
 ~לא בבית האיש אין כי של~הבתש~ה

 כליס בלא אומן ואיןספ~ים
~"~ 

 לאהבת
 ~ב~

 הש~ל
 ד~טי ק~א ק~א יהיבה, כתיבה נעי~האמירה יא~ א~רי בא~רים הקו~ריס א~ר אילך ריקם פניו להשיבשלא

 ~ד~
 הכותבות יד

 דעת דעתא, ~יתבאובכותבת
 השוא~

 ~ל איסור לאסור נראההיה ד~רסאי ושטפת רהיטת לפום
 א~ נפש~

 דאיסור
 הםפירה בי~י ~לו~

א~
 פוםקיס פי ~ל (ה)~יוםד ~נהגו רק בש"סו~~ור שורש לו
קדמאי

 מ"~ ובתרא~
 וקבל וקיי~ו היא תורה ישראל של ~נהג

 לאב ~תיר או~ר א~רו והם ה~~פירה בי~י להסתפר שלאעליהס
 לברית, בנו ש~כניסב~ס

 קבעו ~בוע יתד הרי ~"~
(םי~ן א"~ בש"~

סעי~ תצ"~
 בעל שהוא ומי ~"ל~ שכתבו בהג"ה) ב'

 ה~ילה לכבוד בספירה להסתפר ~ותרבנו ~ל אוברית
 ה~ילה לכבוד דדוקא ~ש~עמלש~ו עכ~~

 ~תיר~
 הוא אס ~שא"כ

 ל~ילה כבוד זה שאין אחרבמקוס
 אי~

 ~~~תפרת
 וכ~

 קצת ~בואר
 ~תשובת והוא בהנ"ה) ב" םעיף שצ"א (סימן ב~"ד דאיתא~הא

 בעל שהוא דכל ק~"ז) (סי~ן~הר~"ל
 ברי~

 ~"כת שם לאכול ל~ילה ליכנס ו~ותר ה~ילה לאחר עדשבת בגדי ילבש ~והל או
 ה~צוה עשייתו בש~ת ה~ילה כבוד ~שום רק הוא ההיתרדעיקר ש"~

 לעמוד צריך היוס כל אבל לו התירו דאז ~~וה הסעודתאו

באב~ת~
 ה~~ה עש~ת שעת ~ע ~א א~ר ב~קום הוא אם א"כ

 ע"א) למ"ד (דף בר"ה דא~ר~ן ~ה לפי ואףאסור,בקבי~ות

שא~
 כדאיתא בב"ד דתליא ~~תא הוא ו~ילה ~תעצ~ן ב"ד

דקידושין פ"~
 (ד~

 לא אם רם"א) סי~ן ~ריש ובי"ד ע"א) כ"ט
 הב"ד התעצלו לא ובוד~י ל~והלו ד~א בית ~ח~בובנו אתהאב ~~

 ~"~בזה'
 ~"ל

 כיו~
 וכבוד המילה כבוד ~שוס הוא הטעם דעיקר

ה~~וה
 וכי~

 ני~א בפניו שלא שנעשה
 דא~

 להמ~תפרת לו

~~~
 ~ן

 ד~
 להאי לחוש יש

 ~"~ (ד~ בגי~~ דאמרי~
 דהאו~ר ע"א)

 זההרי
 ניט~

 בתרומה לאכול אסורה ~יתתו קודם א~ת ש~ה
 ~~וםמי~

 דחיי~י~
 ה"ה וא"כ למיתה,

 א~ כא~
 והארכתי שכתב~י

 בכ~ה אחתבתשובה
 בש"~ חלוקו~

 דעות ובפוסקים
 בענ~

 לא או ~ת ל~מאחיישינן אי זה,
 וכ"~

 נפל ~חזקת י~א שלא דידן דבנדון ניסא לאידךי"ל האי כול באבילות לו~ח~יר ~אין
 עדי~

 לחוש יש
 (אלא) נראה היה ~"כ ~ת, לשמא~תר

 להםתפ~ ~ להת~ ~ש~~
~~~~~

 נראה הע~ן אחר
 ראש~ שהראש~

 מהרא~ת מתרופס

ואי~
 וראייה המנה~~ מ~ד רק ישנה באבילותו להח~יר

 ט"ב ~חל מעשה ~ ~"ל תקנ"ט) (סימן בא"ח הטור ~~"שלדבר
 רבנו והיה למחרתו עד ~ד~הב~בת

 יעב~
 מנחה והתפלל ברית בעל

 גדול היוםבעוד
 ור~~

 ה~ת שלו שי"ט לפי הת~נית הש~ם ולא
 דתניא ~האוראיה

 (עירוב~
 אני צדוק בר אר"א ע"א) נ~'א

 לא~ר עד וד~ינהו בשבת ט"ב וחל בנימין בן ~~נאה ~בניהייתי
השב~

 היה, שלנו ש~'ט ~פנו השל~נוהו ולא ~ו והת~נ~ו
 דח~~~~ עכ"~

 ה~לה ~ם
 כ~~

 ~~~ ~~ו
 ~~~~ ק~~~

 ~~ו
 ד~~חי~ ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~  

~~  

~  

(ד~
 שהוא ~מיד קרבן א''כ ופריך וכו', שנהגו מקום ד'"ה ע"א) נ'
 עכ''ל, במלאכה אסור יום בכל יהא יוס בכל וקרב ישראללכל

 הקרבן דביוםהרי
 א~

 לדעת י''ט מי~רי גביו על עומד שאינו ~י
 דידן בנדון ה''ה א''כהתוס",

 א~
 בנו גבי ~ל עומד האב שאין

 ה"ל מ''מ הבשרים בין לברית הכנ~תובשעת
 כי~~

 ומותר דיליה
 (סימן המפה בםפר בא"ח ממ"ש סתירה שוס ואיןלהסתפרת

ת~''ג~
 ~שום ~''כ כוונתו לו~ר יש כי ה ל י מ ה ד ו ב כ ל הלשון

 במו''ק וכדא~רינן להסתפר, ומותר שלו י''ט דהוי המילהמצות

~ד~
 י''ד

 ע"'א~
 לרגל יכנס שלא הרגל לכבוד להסתפר ד~ותר

 יכנס לא לכבודו שלו הרגל שהוא ב~ילה ג"כ ה''ה ~נוול,כשהוא
 מנוולתכשהוא

 שבת בגדי רק לובש דאינו ~הרי''ל ותשובת בי''ד דאיתא~~~~~
 הסנדק שהוא ברית בעל דוקא היינו י'"ל המילה, לאחרעד
 ~שא'"כ המצוה, שעושה בש~ה רק מ~ותו וקבוע ני~ר שאינווהמוהל

 דהיינו שלו וש~חה משתה יוס קבוע יום שהוא התינוקבא~י
 דמו.ר ברור נראה ודאי שלו כרגל חשיב היום כל דידיהי""ט

לה~תפר
 א~

 שנ~תייר ו~ה גביות על עו~ד ואינו המילה א~ל שאינו
 נפל מחזקת י~א דלא כיון הילד מת שמא ~ששא אכתיבקולמוס
 נשים ורוב רוב בתר דאזלינן חשש, או בשש צריךת דין לית~דיין,
 דיבמות בש''ס כמבואר ילדו מעליאולד

 (ד~
 דמי~וט ע''א) קי"ט

 להחמיר אין הוא גמור דספק נימא אי ואפילו ע''ש, מפילותנ~ים

 ומכ''ש ע"א~, ~''ו ~עירובין להקל שומעין באבילות הא~כולי
 המנהגת מ~ד רק שהוא כזה ישנהבא~ילות

~~~~
 דוד עיר ~ספרי במצודתי שעלה מה א~ינא אורחא
 באלו אבילות דיני קצת ישראל כל ~ליהם שקיבלו~עם

 ר'"~ תלמידי ש~תו לפיהימים
 משום תצ"ג), (סימן ב~א"ח כדאיתא

 (דף אע"פ פרק בכתובות כדאיתא אלף כ'"ד היו ר""עדתלמידי
 תל~ידי, אלפים וארבעה עשריס בהדיה ~ייתי אתא כי ע''א)ס"ג
 המתין למה ה~~סוי"ל

 ע~
 משום ~כוון ~ספר תלמידיס שהעמיד

 כ""א (דף דב'"ב בש""סד~בואר
 ע"א~

 דרד~י ~קרי סך רבא ~מר
 מסקנת וכן תרי מותבינן ח~שין אי~א ואי ינוקי וחמשה~שרין
 ת"ר שהוא רבוא ששים שהס י~ראל ~עתה א~ור הפוסקים,כל

אל~
 ~אל~~ת פעמים דל~אה משום אלף, כ''ד מלמדים להס צריכין

 אלפים כ""ה לכל מלמדים, אלפים ד'~ריכין
 אל~

 העמיד לכן ~למדיס,
 לאחי~ס תורה של ומזון ~ים שיספיקו כדי תלמידיס אלפיסכ"ד
 לדורי למשמרת ודוליס רבם מתורת ו~שקה דולה להיות ישראלכלל

 (דף ביב~ות כדאיתא לעצרתא דבחא בין כולם וכש~תודורות
 י"ב אמרו ~"~),ס"ב

 אל~
 כ"ד (שהם תלמידים זוגים

 אל~~
 היו

 ~ג~ת לר''עלו
 ע~

 שלא מפני אחד בפרק מתו וכולם אנטיפרס
 דיני קצת אלו בי~ים נוהגין הכי ~שום ע"כ~ לזה זה כבודנהגו

 כ'"ד שאלו רבו, בו שמת כיום~בילות
 אל~

 ישראל כל של רבם היו
 הוא זה שם, ועיין זה בענין הארכתי ושם המנה~" נשתרבבומשם
 להתיר יש מ~וה במקום שלפנינו ובנדון ישראלת של למנהגןסניגור
 ~פני העין מראית מ~ום הד~ר לפרסם כדי ומ"מ ש~תבנותכ~ו
 קומי מספר דמש'"ה זכר המליטה שאשתו יודעין הכל שאיןהחשד
 למיחש ואיכא בלבנה מוזרת בו ויתנו וישאו בלורית, מ~דלואין
 שם הוא באשר ושמחה ~שתה קצת יעשה לכן שפתיםללזות
 ק"ל (דף בשבת חז''ל שאמרו ~ה ל~ייס יוס,באו~ו

 ע"א~
 תניא

 דכתיב מילה כ~ון בשמחה ~ליהם ש~יבלו ~צוה כל אומררשב"ג
 בשמ~ה, עושים הם עדיין אמרתיך על אנכישש

 ו~כנ~
 ~שרה בי

 בכתובות כדאי~א הדבר לפרסם כדילה~עודה
 (ד~

 ז"
 שמואל לי' וכדא~ר מלתא, לפר~ו~י אין עשרה, דלאו סגילא ע""ב~
 לר~

 וכן באנפייהו, לך ואי~א עשרה לי אייתי פוק בגדתאהחנא
ביב~ות הו~

 (ד~
 ובב''ב ע"א) ס""ו

 (ד~
 ועיין ע"ב~ת ~מ~ב

דזבחים בש""~
 (ד~

 ל~ ~ייתי ב~דתאה חנא לרב שמואל א"ל ע''א~, צ'"ב
 להן עושה שנטמאו נסכים קמייהו לך ואי~א עשרהבי

 ~~רכ~
 פרסו~~ איכא ~שרה בי דכל להדיא הרי ושורפןת ע~מןב~ני
 קצת ג"כ דאיכא תלתא בבי אפילו להקל וא~שרמלתא,

 הב~ים חזקת בפרקכדאיתא פרסו~
 (ד~

 ל"ט
 ע"א~

 (דף ובעירוכין
 ביה לית תלתא באפי ד~תאמרא מילתא כל ע''א)ט'"ז

 לספר המרבה וכל בהיתר יוצא והדבר ע"שת בישאלישנא משו~
 ירושלים לראות יזכה ~צוה שלבש~חה ולש~ו~

 בשמחת~
 כח~ בכל שמחה

 ו~להו צרופה ה' בא~רות הא~ת בדרך ינחנו וד' עדיפאתדהתירא
 ורגלי ידי א~ילי לבין שחי ~בין המדבר ~ה להתירלתרופהת

ל~קומו, חו~
 וחו~

 אהד~י, ~דרשא דבי כתלי דמטו היכי לחו~ה
 לפני מקריבין ~יו הלוכי ~ ובדרך ונסוע הלוך להולכה~~ין ועדיי~
 בא~ריםת הקו~רים אחר הל~תי כן עלזה די~

 ~ו~~"ת~ ~~~ור~~ ~~ו~ ~~~'"~ ~ו~~~~~ ~~~~ ~ו~~~~

 ~~"~ ~~ו~~ ~"~ ~~"~ ~ו~~~יי~~~~~~
ת ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 כעת תחנותו אשר מתלמידי לחד ופרסין ~קיל מנא
 לדעת עצמך שהקשת מה ולמשנ~ךת לך שלוםהעסין, ~במדינ~

 כ ד נ ש ה מ הכותבת, יד ובכתב והערכה בהע~דהולהע~ידך
~ 

 דבור בפירוש עיני את מ''ו אדוני שהאיר ~ה ~ וז"ל ה ד ו הי בי~ ס~ר ריש ~וד ~ועד בקונטרס וזכריבשמי
 אחלה והנה וכו"ת בכזית שאור ד"ה בי~ה מסכת רישהתום'

 כבר אשר את א~ריו לבוא אנ~י מי כי נר~ו הגאון מ"ו אדוניפני נ~
 בער איש כמוני לק~ן וכ"'שעשאו

 ול~
 ולירד אדע

 לסו~
 תבונתו

 בי~ה בד"ה התו~י קושית לי, נתקשה אדוני דברי לפיכי
 שנולד~

 בתירוצים א~רת מה ו~~ירין, ~ו~רין ליתני עומדת במקומהוכו'
 אוסרין תני הוידאי

 ומתירין~
 לטל~ל היינו ~~תירין אמינא הוי

 דלמה בתוס' פירושו לפי ~"ו אדוני קושיות תק~ה דא''כ אינוזה
 אלא די"~, בבות שני בין בכזית דשאור בבבא התנאמפסיק

 כיון כן לומר א~~ר אי הא הוא, בבא דחדא א~ינאדהוה צ""~
 בטלטול, רק באכילהמיירי דל~

 ו~ממנ~~
 מתוספות חדא קושיא קשה

 עכ"לתאלו

~~~ 
 קיצר בש~י שהד~יס ה~דפיס

 במקו~
 שהיה

 ף ו ג מ להעתיק א~רתי בר ל~נוע שלא וכדי להאריך"לו
 שםת וז"ל ה~אירה באספקלריא יראה ו~שםוכצורתו כתבנית~ באוצרו.י וחתום כתוב שעדיין ד ו ד ד ע ו מ ר פ סה

~~~~~~~
 יפלא הנה וכו'ת הכא ~ייך לא וכו' בכזית שאור ד"ה
 בפרש"י~ אמורה מלתם כבר דלכאורה א~לו תום"דברי

 לת~וה~ יש א~רת ועוד ז~~ת אחדים, ודבריהס אחד בסגנוןועולים
 כ ה תיבת א כ ה שייך לא בלישנא תוספ" שדייקו~ה

 מיות~ ~
 להקשות יש דלכאורה הוא, הכי דכוונתם ונראה הכאת ליומה

 שאין דש~ור ב~א נקט ל~הבמתניתין
 נוה~

 שת~ ~ין בפסח ~ק



~ ~ ~ ~ ~

~"~~~''~~~ ~~~~ ~ ~~ 
~ ~ ~~~  ה""ל התיומת נחלקו ולמה י'"ט בכל הנוהגות וכיסוי ביצהב~ות

 דמיירי בבות שסילסדר
 בכ~

 לסדר ה""ל ואח""כ אהדדי גבי י"ט
 לבדת מפסח דמייריבבא

~~~~~
 כוונו ולזה תוס" דברי ממש הדברים הן דהן מזוקק בעליל
 בבא ר""ל מידי, הכא שייך לא בכזי~, ושאור שכתבומה

 בבו~ שתי בין הכא שייך לאדשאור
 והפס~ות י''~, בכל הנוה~ות

 ע""זמשמשתת
 מיישבי~

 ר"ל וכו", מילי תלת כאן מייתי אלא תוספ"
 ביניהם מפסיק היה לא ואלו מילי תלת שהן להורות באהמתניתין

 דתוספ' אחת בבא המה וכיסוי דבי~ה בבות שתי רק שהןהו""א
 דאפרת אוכלא ד''ה זה שאחר בדבור שכתבו מה לשיטתםאזל
 הנפרד אוכל פירוש וז"ל~ וכו'הוא

 מ~
 דהביצה הוא האוכל

 שב~וה כל ואכיל לה שחיט בעי ואי ה~רנגולת מן היאנפרדה שנולד~
 לשחוט דמצי יום מב~וד הוא מוכן כירה אפר אס ה""א וא"כע""כ,

 הוא, דאפרת אוכלא שהרי לכ''ע הביצה ~ותר בי"'טהתרנגולת
 י~פור דס"'ל דלב"ש מוכן כירה אפר אין באם וב"ה ב"שופלוגתא
 ~חיט בעי דאי דאפרת אוכלא הוא הביצה א""כ ויכסהבדקר
 ~אכלת ס"ל לכך שב~וה מה כלואכיל

 ובי~
 יש~וט לא דס""ל הלל

 תאכל לא מוכן כירה אפר אין אם ס''ל מוכן, עפר לו היה א"'כאלא
 לפ"'ז התרסגולתת לשחוט מצי דלא דאפרת אוכלא הבי~ה הוידלא
 אחת בבא והמה יחדיו צדקו ושסיהס וקול~.ו לתיבה נכנסושנים
 להורות דשאור בבא ביניהם ומםדר הדבקים בין ריוח נותןמש"ה
 אף בביצה ופלוגתייהו בבות שתי המה דכיסוי ובבא דביצהדבבא
 ה~סדר וא""כ בגמרא, מפורש ופלוגתייהו הוא, מוכן כירה אפראם

 ~ילית תלת שהם לאשמ~ינןבא

~~~~
 בד""ה מיניה לעיל בדבר מהנדזין שהתלמידים ממה נמלטנו
 הייתי ומתירין אוסרין תני הוי דאי וי""ל ו~ו" שנולדהביצה

 הבי~~ שמתירין שמהאומר
 דלכאורה עכ'"ל, וכו' ל~לטל היינו

 אטל~ול לאוקמא תיתי מהיכייפלא
 א~

 מן ראיה מביאין שתוס"
 בש"ס מצינו פעמים כמה הלא וכו", ד~ים שהביא אחדעכו"ס
 דלא והבו אכילה ~ל וקאי ומתירין אוסריןדתני

 לו~י~
 עלה,

 בטל~ול~~ לאסור להחמיר תיתימהיכי

~~~~~
 יש שכתבנו מה לפי

 מקו~
 מוכיחות בידים לטעות

 הנוהנות בבות שתי בין בפסח רק הנוהגת דשאורבבא מדנק~
 אוםרין תאמר שלא ביניהם מפסיק זה מטעם ום"א י'"ט,בכל

 אכילה על קאיומתירין
 ומ~~~

 בעי דאי משום באכילה מ~יר זה
שחי~

 ללמד הדב~ים בין ריוח נותן ולכך שב~וה, מה כל ואכיל
 ובאכילה טלטול על קאי ומתיריןשאוסרין

 א~
 דאםור מודו ב""ש

 ולא לטלטל היינו הבי~ה שמתירין לטעות מקוס שפיר ישוא"כ התרננולת' בש~יטת ביצה אכילת היתר שייכות שום שאיןולהורות
 ו~ו" שאור בד""ה תוס' הדבור יחדיו משולבות והשתאלאכילהת

 ה~א שייך לא בכזית שאור וכו", שנולדה בי~ה הקודם הדבורעם
 אומרים ב""ש ותנא ומתירין אוסרין תני דלא השתא רת'לוכו'
 אכילה היתר תלוי ושפיר באכילה אפילו באמת ומתירין וכו'תאכל
 ביניהם, להפסיק ליה הוי לא א"כ וכו' ואכיל שחיט בעי אימכח

 כ " ע ודוקת וכו' מילי תלת כאן מייתי אלא התוס' מתרציםו~ש"ה
 ה ק ת ע הה

~ 
 בספיח ד ו ד ד ע ו מ י ר פ ס ב י ת ב ת כ ש ה מ

 ואין דעתו ינוח ובזהוקציר
 כא~

 ותו בב"ה ורפרוף פרכוס שום
 מידיתלא

~~~
 קושיא קצת כאן ולית לק"מ מ~יקרא בשמי שנדפס מה לפי
 לגמרי חוזרים וכו' שנולדה בי~ה בד"ה ~~וס' דהאכלל,

 וא"ת ~ו~ית ~כח ק~י אטלטול ומתירין דאוסרין זהמתירוצם
 בכזית שאור שאחריו בדבור תוס" ומ"ש ו~ו'ת ר''י פירש לכןו~ו',

 ותשכחת ודוק האמת לפי תוס' קאיוכו"

~~~~~
 כה עד ודברתי באמרים אקצר הקיפוני אשר ~רדות
 שבט ח" טוב כי בו שנכפל יום היוס וקצירתבספיח

 לפ"ק~ב~ירי ~ת~~"~

 ~~~ו~ו~
 ~~~~ ו~~~~ י~"'~ ~~~~ ~~"'~ ~ו~~ ~ו~~~~~~

 ~~~~~יו ~~י~ו~ ~~~~ו~~
 י~"ת~

~~~~~
 הלכות כ~נין ושאל השואל עמד

 ח~
 שנולדה ביצה ב~ג,

 מותר ~יות ראשון בי""ט הכנה צריך אס ר~שוןבי"ט
 הרמב'"ם וכד~ת שניבי"ט

 מה~ (פ""~
 נימא או כ"ד)ת הלכה י""ט

 אנולד קאי לא דהרמב"'ס תקי""ג) ~סימן בא""ח כתב דהב''יכיון
 האחרונים נמשכו ואחריו בש"ע דעתו השמיט לכך אמוקצהרק

 ~ותרא"'כ
 א~

 כללת הכנה בלא

 הראשונים לשון ואציע כהלכה משיבין ~ענין לשואלת~~~~~
 נר~ה ~ר"ם אזלה נדולה למערכה מערכה מולמערכה

 שביתת מהלכות א" (בפרק הרמב"ם לשון וזה לתאוהתנפשי
 הלכה טוביום

 כ""ד~
 ראשון טוב ביום מוק~ה שהיה דבר ~

 ~כ""לת מותר זה הרי לשני אותו הכין אס ברא~ון שנולדאו
 ומ"ש ~ד"ה ~תקי''ג) בסימן הב"יוכתב

 נראה וז'"ל~ ובי"ט~
 הכינה א""כ אלא בשני מותרת אינו בראשון שנולדה דביצהמדבריו
 למוקצה אלא קאי דלא ואפשר כן, למד מנין יודע ואיניבראשון,
 ~ין הב""י שכ~ב וכו" ר ש פ א ו לשון הנה הב'"ית עכ"ל לנולדולא
 הרמב"ם לשון לפרש אפשר אי כי אפשר, משאי אפשרדנין
 בתיבה יכנםו ושנים יחד כוללס הרמב'"ם שהרי זהבאופן

 ולדעתי דינו~ היאך בנולד הזכיר ולא בחדא וםייס בתר.יהר~ב"'ס ~ת~ ~ המשבי"ר ולד~ת מ~תינהו, מחתא בחדא וסולד מוקצהיחדיו, תמי~
דע~

 כמשמעות ואנולד ~מוקצה אתרווייהו דקאי נכון הרמב'"ם
 הב"י שמקשה הקושיא עיקר משום ואי הרמב''ס, לשון לשנאשנרת
 הלא כן, למד מנין יוד~ואיני

 זה דין מקור הנובע מ~יין י~
 פ"תק הש"ס דז""ל משמע, לידי דאתא מ~אתי פתוחומעיין

 דביצ~
(ד~

 א~ורה בזה נולדה אמר רב וי"ט שבת אתמר ע"א) ד'
 נימא הש''ס, ופריך בזה, מותרת בזה נולדה אמר יו~נן ו~בז~
 כארבעה הלכה רב ו~אמר הן א~ת קדושה רב~סבר

 דרבה בהכנה אלא ומשני, הן, קדושות שתי דאמר דר''אואליבא זקני~
 דרבה, הכסה ליה לית ור""י דרבה הכנה ליה אית רבקמיפלני
 השמשות לבין דאתקצאי מנו הוי הטעם אלא הןקדושות ש.י רב דקסבר לי~א תימא וז''ל~ נימא בד"ה שם התוס"והקשו

 ו~ו'ת וי"ל שני דיוס יומא לכולי אתקצאי הוא שבתיום דשמ~

~~~~
 דקושית כלל תימה כאן אין דלכאורה תמוהים, התוס" דברי

המקש~
 היא א~ת קדושה לרב דם"ל צ''ל דע'"כ הוא, הכי

 דאתקצאי מ~ום דאםור וט~~א הן קדושות שתי דסוברדאל"'כ
ת  ~~י ~~~י ~~ ~~י~~~

 ~ו~ ויו~~ ~ ~~~ו~
ת ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~

~ ~ ~ ~

~~""ת
~"'~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~  

 אסור ג'"כ גלויות של טובים ימיס בשני גם א"'כ השמשותלבין

 יו''ד (דף בסוכה עצמס התוסי שכתבו (וכמו טעמאמהאי
 י"'~ מוצאי עדד""ה ע"'ב~

 כ''ב (דף ובשבת
 ע''א~

 להסתפק אסור ד"ה
 ובהרא'"שוכו",

 סו~
 מםכת ריש ובר"'ן ה'~, ~סי' וערבה לולב פרק

 ונראה בסמוך אמר דרב אדרב, דרב קשיא וא"'כ ~ יע""ש~,בי~ה
 בזה נולדה ~מר רב גלויות של י''ט שני אתמר ב', עמוד הנ"לדף

 בזה,מותרת
 אל~

 בשבת דרב טעמא ודאי
 וי"'~

 דקדושה משום
 זה ועל השמשות, לבין דאתקצאי משום ולא היאאחת

 מתר~
 הש"ס

 דאתקצאי משום דרב ~עמא דלעולם וכו') רבה אמר(אלא
וכדקס''ד

 מעיקר~
 בהכנה דהכא אדרב, דרב תקשה לא ואעפי'כ

 ליה לית ור"'י דרבה הכנה ליה אית דרב וכו" קמפלגידרבה
 הכנה דהיינו דרבה הכנה ליה אי~ דרב כיון פירוש דרבה,הכנה
 בשני דוקא וא"כ והכינו), ד"ה ע"'ב בי (דף רש"י וכמ''שב~ה
 מיגו אמרינן ולא בזה מותר בזה נולדה רב סובר מלויות ~לי"ט

 להכין שי~ול משום יומא לכולי אתק~אי השמ~ו. לביןדאית~~אי
 דסעודת דמותר פשי~א חול ולמחר קודש היום אם בפה,ולהתנות

 מכין דחול מותר ג""כ י''ט ולמחר חול היום ואי הכנה בעי לאחול
 ליה ואית כה""ג להתנות יכול דאין וי''ט בשבת משא"'כלי"ט,
 הוי ב~ה הכנה אפילו דאתקצאי מגו משום א~ור לכך דרבההכנה
 ~קרי לא דבפה וכיון דרבה הכנה ליה לית ור''י לרבהתהכנה
 כיון דאתקצ~י מגו אמרינן לא וי'"ט בשבת דאפילו ס"ל לכךהכנה
 הכנה ליה דלית כיון בזה אי~ור ליכא ומ"מ בפה, להכין~יכול

דרבהת

~~~~
 בי~ה במס' שם תוס' שמקשים שניה מקושיא ג''כ נמלטנו
 ד"(דף

 ~ד"ה~ ע'יא~
 וז"ל~ קמ~לגי דרבה בהכנה אלא

 לה ~מרה מאתמול האידנא דמתילדא היכא כל אמרינן דהאותימא
 נ~מרת היא בשבת, נולדה והביצה השבת לאחר י''ט כשחלוא"כ
 שיטתינו ולפי תוס', עכ"ל איכא הכנה ~אי וא"כ ~ול שהואביום
 דכבר כיון ליכא ש~יס בידי הכנה משום דבאמת מידי קשהלא
 בעינן ודאי דא.קצאי איסורא משום מ"'מ אבל מאתמולהוכן
 ואסור הכנה הוי בפה דהכנה כרבה ליה דסבירא ולרב בפה,הכנה
 הסמוכין וי""ט בשבת בזה אסור בזה נולדה לכך לי''ט משבתלהכין
 ולומר כמ"'ש להתנות דיכול גלויות של י""ט בשני משא"כ לזהזה

 וכו'ת דאתקצאי מיגו אמרינן לא מהם, בודלאיני

~~~~
 יקרא תימא דמטי קמא קמא נסתלק שבארנו, זו שיטה ~פ
 בתוס" שנזכר מקום דכל גפ"ת בכללי החיים בין נודעוכבר

 קיים, לחלו~ו ועדיין ונראה וחוזר נדחה התימא וכו" וי"'ל וכו"תימא
 כאן ואין אינשי דכירי מדכר לא תמוהי תרי הני שיט.נוולפי

 קיימתתתמיהא

~~~~
 הרמב"ס פסק לכך זו בשי~ה דרך דהרמב"'ם מעתה

 גלויות, של י''ט בשני בפה הכנה ~ריךדנולד בפ''~
 ומ"'~

 הב"'י
 בית ידיעת לנו יש זה, דבר למד מהיכן יודע ואיני הרמב"'ם,על
 וטריא משקלא למד זה דדין בסוף וידי~ה בת~ילה ידיעהרבו

 צריך כן על התוס' תמיהת מכח מוכרח הוא וממקומודש"ס
 אתקצאי השמשות לבין דאתקצאי מגו יאמר שלא ~די בפההכנה
 מ~ו דאמרינן סוכה נוי גבי מ''ש לפ""ז תשיבני ואל יומאתלכולי

 אףדאתקצאי
 בי"'~

 ולא בפה להתנות יכול הא ואמ~י גלויות של
 טעמא היינו סוכה נוי דגבי תברא, לא הא משום איאתק~~י,

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
~~ 

 ~~~~ית

 השמשות בין ס~ו~ה ליה אתרמי דאי ~שוס זה תנאי ~ועילדאינו
 מ"'ו (דף וערבה לולב בפרק וכדאיתא בסוכה לאכול~ריך

 שס סוכה בתוס"ו~יין ע''ב~
 (ד~

 ע~~ת ~ד"ה ע"'ב) יו''ד

~~~

 רו~ה שאינו הרמב"'ם לשי' ג~ורה הוכחה מצאתי דין מן
 שז~רתי התימא ~ל ביצה במ~' שם תוס' שמתרצים כמוולחלוק, לתר~

 דדוקא לשעבר ש~וא יום משוס מגו אמרינן דלא די"ל ~ וז''ללעיל,
 בין כ~ל לחלק דאין ס"ל דהר~ב"ס יע''שת אמרינן,להבא

 הב~
 לשעבר

 ~דולה תמיהא ~אן יש התוס' של זו שיטה דלפי יצא, לחלקולא
 כירה פרק שבת במסכת דגרסינןוקיימת

 (ד~
 ב~א ע"א), מ''ה

 בקרקע ~זרעס חטים מר"י ר"'למיניה

 וביצי~
 תרנ~ולת שתחת

 דדחי היכא בידים דחיא דלא היכא מוקצה לר~ש ליה לית כימהו
 אלא לר"ש מוקצה אין א"ל ל"ש, דלמא או מוקצה ליה איתבידיס
 לאיסורו, הוקצה למצו.ו והוקצה הואיל דולק שהוא בשעה שבנר~מן
 א~ר, לא גרידא למצוה מוק~ה (פרש"י, למצותו הוקצה ליהולית
 ובסדינין בקרמים ועיטרה כהלכתה סיככה והתניאע"ש)

 ו~ם הא~רון י"ט מוצאי ~ד מהם להסתפק אסור וכו'המצויירין
 חייא רי דתני היא דר''ש וממאי תנאו, לפי הכל עליהםהתנה
בר

 יוס~
 הסוכה ~מן עצים נוטלים אין יוחנן דר' קמיה

 בי""~
 אלא

 ב~וכת ושווין מתיר ור""ש לה הסמוךמן
 ה~~

 אסורה שהיא בחג
 בד''ה שם תוס" וכתבו ע''כת תנאו לפי הכל עליה התנהואם
 אסר דלא הא~~ון בי"'ט ר"ת הקשה ה~חרון, י''ט מוצאיעד

 והא שעבר, יוס מחמת דא.ק~אי מגומ~עם אל~
 ר"~

 השמן מותר שרי
 למצותן השמשות בין דהוקצה אע''משבנר

 משו~
 ונראה הבא, יום

 כר"ש, אתיא לא הא~רון ~וב יום הברייתא שאוסרת דבמהלר"'י
 תוס'יעכ''ל

~~~~
 הוצרכו לכן לשעבר מוק~ה בין לחלק לשיטתם אזלו תוס"

 כתירו~לתר~
 ולפי כר''ש, אתיא לא ~חרון י"ט דהאי ר''י

תירו~
 דמקשה ע~ב) למ''ד (דף דב~~ה בש''ס נפלאה תימא לי יש זה
 כהלכתה סיככה והתניא תנ~י ביה ~הני לא דמצוה וסוכההש"'ס,
 האחרון י''ט מוצאי עד מהם להסתפק אסור וכו" בקרמיםועטרה
 תמה ותמה ~''כת ת~או לפי הכל עליהם התנה ואם חגשל

 דהא הש''ס מקשהדמאי ~קר~
 לתירו~

 י"~ מוצאי דעד ~~י ר''י
 הא~רון

של
 ~ע"'כ~ ח~

 לי~ דלר''ש כר''ש אתיא דלא
 דאתקצאי, מגו ליה

 תנ~י, ביה מהני לא ד~צוה דסוכה ל~ולס י"ל כןואס
 ה~חרון טוב ביוס ליה אדסמיך קאי וכו' התנה אםדקתני וה~

 דאתקצאי ~גו משום דאסור רק למצותו מוק~ה הוי דלא חגשל
 ברישא למתני ה"ל ר''ש~ דהוא קאי אדרישא דאי תנאי מהנילהכי
 קאי~ אחרון ~י"ט דדוקא ודאי אלא החולק בדברי ולא ר"שבדברי
 היא ר"ש ע"כ התנה ואם דהא לומר רע~נך יבהל~ךואל

 מהאי להדיא בשבת הש"ס הוכיחוכאשר
 דשו~ בר~ת~

 בסוכת
החג

 בח~
 לפי הכל עלה התנה ואם להדיא דקתני

 תנא~
 ושם

 י"ט כלל~כר אי~
 האחר~

 דהרי אריא לא הא משום אי חג, של
 בר~תא מהאי תחלה הש~ס מותיב ב~הבמס'

 ומתר~ וכ~ דשו~
הש"~

 עי"ש דחג אסוכה ולא דעלמא אסוכה קאי התנה דואם
 כמו נצבו עומדת במקומה הקושיאוא"כ

 נד~
 מה התוס' לשיטת

 הרמב"ם שיטת כפי ~ לשיטתנו אכן דב~ה, הש"סמקשה
 משוס אסור לשעברמוקצה ד~~

 ת~י ההיתר ועיקר דאתק~אי מ~
~ריכין א~ ואין התוס" קו~ית ~עיקרא עוקר חכם א"כ בפהבהכנה

 לתירו~
 די"ל ר"י

 דא~
 וכ~ דאת~~~י מגו ס"ל ר"ש

 והא
 בודל אי~ שאמר בפה הכנה ע"י הי~ו שבנר שמן מותרדמ~יר



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ת~
~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~~~~

 (דף דב~ה בש"ס ו~דאיתא הש~~ותבין כלממנו
~ 

 אדם ע"ב)
(עו~ד)

 ~ושב~
 יע"שת נרו תכ~ה אי~תי ו~צפה

~~~~
 העולה תורת

 ויםוד ~קור ~~~ם יש הר~ב"ם שדברי ~דבר~ו~
 ~צאבש"ם,

~ 
 הרעפיס שני ~בין אור

 וב~
 עציס נזרי שני

~חצובים
 ~ע~

 הד~ת
 וע~

 לנו ואין חיים אנו מפיו וא"כ החיים,
 כי וגם השי~והות לא רודפיו כל כי לכת~ילה דבריו נגדלהקל
 ~אד הדברקרוב

 בפ~
 באמירה דבר לדבר דהוא כל בהכנה לעשותו

 היום אם ול~ר~ להתנות ל~חסור א~ו שפתים ודברינעי~ה
קודס

 א~י ו~~
 בוד~

 נראה ל~ן
~ 

 כדעת להח~יר לכתחילה
 אס אכןהר~ב"ם,

 שכ~
 הפסיד לא דה~קיל אפשר ~להתנות

 שהז~ירווא~רונים ראשוניס בפוסקיס ~צינודלא כי~
 ד~

 זהת

 בא~רים, לקצר וקציר בספיח המד~ר פי א~ת, בדרך ~חני~'
 ארישא ועולה, ~טמר בט~רים ובודל בסתוס ~םיקלהיות

 אל שנת טבת בחדש ~ב, דקלדדקלא
 לפ"ק~ ירדתי אנ~ ~~"~

 ~~~~~ ~ו~~~~ ~~~ור~~ ~'~~~ו~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
 ו~~ו~~ו ~~~י~~ ו~~ ~~~ור~ ~י~~ ~~"~ ~ו~~ ~"~~ו~~~יי~

 י~"~ת ו~~~י~~ ~~ו~~ ~~"~~רו~~

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

~~~~~
 ושאל השואל ע~ד התורה, כבוד ~פני ~פרקים בין ~

 לו~דיס שהיו התורה כבוד ו~פני הירא~ ~פניהפרקים ב~

ב~~ור~
 וב~דש אלפס רב ס~ר אחת

 ת~~
 ל~מרה ס~וך הגיעו

 אב, ר"ח אחר ולסייס ~אלפס פיאה לש~ר ~ותר אי תורה,של
 בםעודת ~ן ולשתות ב~ר לאכול כהיתר להם נ~שה שיהאכדי

 לשובע אוכל וצדיק בתוכה ט"ב שחל בשבועסיום
 נפש~

 תמן ~~~~~~~
 תני~

 ט" (דף ~~"ק ב~םכת

 ~"א~
 דאין

 בש~חה,ש~חה מערב~

 ~נ~

 את ההיא בעת של~ה ויעש דכתיב
 גדול קהל ע~ו ישראלוכל הח~

 ו~~
 י~ים ושבעת י~יס שבעת

 אי~א ואם ~ם,עשר ארבע~
 ד~ערב~

 למנ~ר ליה אבעיא בש~חה ש~חה
 ~~טר ודלמא ~הכאת ל~כא שבעה ו~יעבד החגעד

 ל~
נ~רי~

 שיורי פורתא, לשיורי ליה אבעיא עבדי~, דאיתר~י והיכא

בנ~
 זו ~םוגיא ~בואר להדיא הרי ע"כת ~שיירינן לא ה~קדש בית
 לאדשיורי

 ~שיירי~
 ~הא תשיבני ואל יח~~נה~ אל לידו שבא ו~צוה

 ע"ב) (~"ו שבועות ב~ס"~איתא
 ד~קש~

 אפשר לא, אל~ה מ~ש""ס
 אפשר דלא ~שוס בעצרת הלחם ~שתי~~קדש

 וכו~
 נבנ~ה

 ונקדשיה, נ~~ריה לאלתר יו~א דקדיש דעד פורתא ביה ונש~ר~~א ~~ע~
אין

 בנ~
 בלילה, ב"ה

 עכ"~
 ב"הבב~ןש~רי הש"ס ~שני ו~דלא

 לקדש כדי צ~ך דאיכא היכא ~~לל ~ש~ר~ןלא
בח~~

 לחםבשתי
 ~ש~רי~,בעצרת

 ע"~
 אריא, לא הא ~שוס אי בש"סת באריכות

 ר~ה הש"סדהתם
 ~תר~

 וא"כלחםבשתי לקדש כלל אפשר דאי
 ~~רי ~שני הוי דאי בל~ה, ~"ה ב~ן דאין לו~ר הש"סה~רך
בבנ~

 עכ"פ ואפשר אפשר הלא תקשה א~תי ~~י~ינן לא ב"ה
 שנשת~ר אירע מקרה דרך אם דהי~ו לחם, בשתילקדש

ס~ו~  נ~רהיומא וכשקדש לנמור באפשר היה שלא פורתא ~'טלקדושת
 אין לו~ר הש~ס הוצרך לכך לחם, ~שתי~קדש~

 בנ~
 ב~להב"ה

 כל~ ~פש~ בלתי דהואנ~צא
 הש"מ~ ~שני בל~"ה ~ס

מ~"שתשפיר

~~~~
 דשאני לומר נפשך

 בנ~
 ~שיירי~~ לא ~ש"ה דח~יר ב"ה

 בנין ש~רי דקא~ר הש"ס לשון ~דקדוק קצת~ש~ע וכ~
 שיורי בקיצור קא~ר ולא ~שייר~ן,לא ב"~

 ~ש~רינ~ ל~
 וכדקא~ר

 תברא, לאו הא משום אי ~נטר~ן, לא ~נטר דל~א בסתםתחילה
 ו~~כי להכי שבעה ל~יעבד דה"ל הש"ס קושית עיקר התסדודאי
 עכ"ל ~~לאכתן כך כל יתבטלו שלא שס, התוס" ~פ~ כ~והי~ו
 וכד~צ~ו דרבים פסידא ~~ום זה על חכ~ים חשו הרבה(כי

 (דף הקורא פרק וב~גי~ה י~ים, שני לעם ~לאכה ביטולמשום אביי א~ר ~לל א~מ~ר ליעביד ולא א~לא וליעביד ע"א) כ"א(דף בר"~
 ~לאכה ביטול ~ו שיש כל הכלל זה ע"ב)כ"ב

 לע~
 תענית כ~ון

 וט"בצבור
 קור~

 לעם ~~אכה ביטול בו ושאין שלשה
 כ~~

 ראשי
 ~ועד של וחולו~דשים

 ארבעו~ קור~
 ו~ש"ה ע"כ~ ש"~,

 ק~'ה (סימן בא"ח ~דאיתא בר"ח ~פטיריןאין ג"~
 םעי~

 ע"ש~ א")
 לבטלם שלא דרבים לפסידא חכ~ים חשו דברים בכ~ההרי

 דה"ל קאמר ד~ש"ה וע~ל ~"ל~ כ.ב ~הרש"א ו~ם ~מ~לאכה~ת
 עדל~נטר

 ~להתענות יעברו שלא כדי הח~
 ביו~

שהקדי~ו דע~ש~ הכפורי~,
 ה~

 י"ה עשו לא י~יס
 כדא~רי~

 עכ"לת בס~וך
 נא ש~רי אחר דב~קום אף לש~ר ראוי היה אלו טע~ים~שום וא"~

 שיורי ~~ר, הש"ם הוצרך ~ש"ה~ש~רי~,
 בבנ~

 לא ב"ה
אבל משייר~~

 בלא"ו~
 המצו.ת בכל ~שייר~ן לא ~ע~א הני כי דליכא הי~א

 ולא מקדי~ין א~רובאלו
 ~אחרי~

~~~~
 דכל ולו~ר לפקפק~קום

 דש"ס דם"ד ~ה לפי זו~
 דשיורי לו~ר מ~ש""ס הו~רך בש~חהש~חה דמערב~

 בבנ~
 ב"ה

 ל~
~ש~ר~~

 הש"ס ~םקנת ל~י אבל
 ~ערב~ דא~

 בש~~~, ש~חה

וא"~
 עד ל~נ~ר י~ול היה לא מש"ה

 שיורי דלעולם וי"ל הח~
מצוה

~שיירינ~
 ה~"ס בלשון ד~שנדקדק אריא לא הא ~שום אי

 לא ד~יורי הלכה ~סקנת הואשזהיראה
 ~שיירינ~

 קושיא דעל
 עד ל~נ~ר ל~ אי~עי הש"ס ש~קשהראש~ה

 ~~ הח~
 ודל~א קא~ר

 וד ~דקא~ר ~נטרי~, לא~נטר
 ל~
 ליה ~םפקא דספוקי ~כלל א

אי
 נטרי~

 פורתא, לשיורי לה אי~עי וכד~קשה לא, או
 לא ב"ה בבנין שיוריבפשי~ות ~תר~

 ול~ ~שיירי~
 דל~א, ~~לשון קא~ר

 ~~יירי~ת שלא ליה דפםי~א~כלל
 אחרת, ד וע~~ת

 דאפי~
 ~ה ד~םפקא ~אי

 להתר~
 ~מא וקא~ר

 לא~נטר
 ~נטר~~

 נראה
 לעולם כי להלכה, ~~"ל שהכי ג"~

 וב"ק ע"ב) כ"ג (דף בנ~ר כדאיתא ~צוה לדבר אדםיקדים
 דף ~פסחים ל~צות ~קדי~ין זר~ין ע"ב), ל"ח(דף

 ע"א~ת ~
 ח~ת ב~דרש דאיתא ~הא איכא ~יהו לדבר~כר

 (ד~
 נ"

 א~ר שו~ע, לבלעבדך ונתתע"ד)
~ 

 ~אלת חכ~ה של~ה הקב"ה
לך

 וכו~
 ~יד

 נו~ ו~ של~ו~ ויק~
 ירושלים ויבא ~יד וכ~, חלום

 עולו ויעל ה' ברית ארון לפניויע~וד
~ 

 ויעש ~ של~י ויעש
ל~ל ~~ת~

 עבדי~
 של ל~~מרה ~~עודדה שעושין ~כאן אר"א

 ת"ח שלושיחתן עכ"~ תורו~
 ~ריכ~

 מיד ~דקא~ר ע"ב~, כ"א ~סוכה לי~וד
~בא

 לאקדו~י דאפשר דכל ~כלל משתה, ~עש ו~~
 בש~ת הש"ס בלשון ~דוקדק זה שגםואפשר ~קדימי~

 (ד~
 ע"ב~~ קי"ח

 ח~נא דכי לי תיתי אבייוא~ר
 צור~~

 ~מ~כתא דשלים ~רבנן
 ד~~נתו ~ש~ע חזינא דכי ~דקא~ר ע"~ת טבא, יו~א~בידנא
 ואם ~בא~ ~~א עביד מיד ~סכת שהש~ס חז~א דקא ~ידלמר

הםפיקו~
 מש~רי~, לא ש~רי דקא~ר שלהס הודאות כך הש"ס של

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ן~~~~~~~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~""~~~""~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
~ ~ ~

 ולכאורה הלכהת מ~קנת שהוא וכמה כמה א~תעל
 נרא~

 להביא
 רב אמר גידל רב א~ר ע"א) ח' (דף בנדרים דאיתא מהאר~יה
 נדר גדול נדר זו מסכתא אשנה זה פרק ואשנה אשכיסהאומר

 ואין הוא ועומד מושבע והלא הש"ס ו~קשה ישראל,לאלקי
 הש""ס מקשה מאי וקשה ע"'כת שבו~ה על חלהשבועה

 נדר לא דאי זו מ~כתא או הפרק לגמור שרוצה קאיהש~ועה דלמ~
 וכו", ואשנה אשכים אמר לכך מה, דבר לשייר לו מותרהיה
 בלא אף ודאי אלא שיור, שוס בלי כולה אותה שא~מורשאמר

 מ~יירינןת לא דשיורי אמרינןנדר

~~~~~
 ליכא מהא

 למשמ~
 מקשה ~אי קשה אכתי דהא מיניה

 והלאה~שן
 מושב~

 קאי השבועה דלמא הוא, ועומד
 היה נשבע לא אי משא"'כ דוקא זו מסכת או זו פרקשאשנה
 על הוא המקשן קושית דעיקר אלא ~ חפ~, שלבו ~ה ללמודיכול
 מן דזהו אע''כ נדר, סתם קאמר ולא נדר ~דול נדר דקאמרמה

 וכדאיתא המשובחיםהנדרים
 בי"'~

 סעי" ר""ג (סי"
 ו"~

 דקנדר כיון
 והלא מקשה שפיר וע"ז למודו בעסק יתרשל שלא נ~שיהלזרוזי

מושב~
 מ""מ נדרת ~דול נדר ומה בלמודו יתרשל שלא הוא ועומד

 ודאי לאחר, ולא לשייר שלא לסעו~ה מ.וקן והכל אמת דיןה~ין
 הכושר, בשעת ~ותה לעשות מ~וה לאכשורי הדבר דנעשההיכא
 התורה~ כבוד היא זו כי ולהמתין לשייר דמותר הואפשוט
 מהר~ס בתשובת אוןומצאתי

 מינ~
 ~סימן ספרו בסוף

 קי''ז~
וז'"ל~

 ו.למידיו חביריו עם לומד שהוא ישיבה ראש או רב
 וכשבאמסכתא,

 לסו~
 ש~ת עד בסוף מעט ישייר המסכתא

 ותלמידיהון התורה לכבוד נאה סעודה לתקן דראוי יומאהכושר,
 סעוד.ו ולכוין לשייר שרוצה דידן בנדון אבל לשונו, כאןעד

 תאוה בשר לאכול תאותו למלאות כדי בשר לאכול שאסורבימים
חמרא

 ~דפרוגייתא~ (דפרגניתא~
 דאמרינן וכה~י לאסור, יש ~

 תאבד שלא בשביל המשרה מן פשתנו ושולה ע"ב) י~ב (דףבמ'"ק
 ה"'ה יאבדו, כוונו אס וכולן במועד ~לאכתו את יכוין שלאובלבד
 מצוה ה~עוד. לכבוד שעושה לא אם לשייר אין נמי דידןבנדון
 מהר""ס כדעת כן לעשות מותר דאזעצמה

 מינ~
 דאמרינן וכגוונא

 (דף דב''מבש"'ס
 כ"'~

 לשלשים ~חד מנ~רה כסו. מצא ע"ב)ת

יו~
 לכבודות לא אבל לצורכה ושו~חה

~~~~~
 עמוד ו" (דף מגילה במסכת

 ב"~

 יוסי בר" אליעזר ר"
 רש''י ופירש המצות, על מעבירין דאין טעמאמסתבר

 מצוה ב~ת אם המצות את ושמרתם במ~ילתא תניאדהכי
 כר"א לן קיימא לא דהתם ~ב על ואף תחמיצנה, אללידך
 דקאמר מטעם היינו שני באדר המגילה את וקורין יוסיבר"

שם"
 מסמ~

 מצות הכשר דאיכא היכא וכל עדיף, לגאולה גאולה
 אין מצוה הכשר במ~וס שלא ~בל שכתבנו, כמו משהינן ודאי~ו.ר,
 מקדימין שזריזין הלכה של אמות מד" שהוא כל זיז אפילולזוז

 וכדאמרינן להשהו.ו שרי דאז היום סעודת לכבוד שעושהלא א~ מ~הינן לא ~צמו לכבוד משהה אם שלפנינו בנדון וכןלמצוה,
בב'"ק

 (ד~
 אשה וליקח בי. ליקח שנדר מי וכן ע""א) פ"

 לו" ההוגנת את שי~צא עד מיד ליקח או.ו מ~ייבין איןישראל באר~
 תר"'ב (סימן א""ח בלבוש איתאוכה""ג

 סעי~
 לבנה קדוש גבי ב')

 ~~י~ו~י~י
 ~"~ ~~~ו~~ ~~ יו~~

 ~~~ת
 ~~~~ ו~~~

 ~~י ~~וי

~~~ו~י
~~ 

 ~'"~ת

~
 ~~וו

 ~ת'~~ ~~~~~ ~~~ ~~''~
 ו~~~~ית

 ~~ו~~י ~יי~~ ~~י~~ ~~

 לכבודה, שממתינין כיון לומר אפשר המנהג, לקיים וכדי ~ וז"לכתב
 וכן עכ"ל, מצוה ג"'כ ההמתנה הוי הלב בשמחת לקבלהכדי

בעירובין
 (ד~

 ס''ה
 ע"~~

 יזיף יעקב בר אחא ר'
 ופרש"י ופר~

 ביום ל~סוק רגיל והיה ביום פרקים וכך כך לשנות לו קובעהיה
 בלילה" ע.ו קביעות ו~ורע ביום במזונותיו טרוד שהיהופעמיס
 בתורה לעסוק יכול אינו מזונותיו טרדת שמפני דהיכא הריע''כת
 ו~ה"'ג הכושר, שעת לו שיש בשעה בלילה לפרוע מותר יוםבאותו
 דתענית בגמראאמרינן

 (ד~
 תעניתו אדם לוה ע"ב) י"ב

 ~ד"ה בתוס' שם ומבוארופורע
 דאי~

 ~סי' והרא"'ש
 ~""ז~

 דהיינו
 וכן יום, אותו להתענות מצי דלא או מצוה צורך הוא אסדוקא
מבואר

 בטא"~
 דכל הרי ע''ש, ב")~ ם~יף תקס'"ח (סימן וש~ע

 משא"כ דמי, שפיר והכשרו כתקנה לעשותה כדי המ~והשמשהה
 עצמו שלכבוד השואלבנדון

 דור~
 ולשבוע מפר~ו ל~כול כדי

 שהוי כי למצות מקדימין וזריזין~ מאחרין ולא מקדימין א~רובאלו מ~וב~
 ביבמות כדאיתא משהינן לאמ~וה

 (ד~
 שבא גר גבי ע~ב) מ"ז

 משהינן, לא ~צוה ~הויי מ""ט מיד אותו ~לין עליו קבללה.גייר
 (דף פסחיםובמסכת

 ם''~
 וראה בא ר'"ש אמר תניא ~ ז''ל ע''ב)

 ופדרים ואברים חלביס~ הקטר שהרי בשעתה מצוה חביבהכמה
 ~'"כת שתחשך ~ד להם ממתינין ואין הלילה כלכשרים

 לפניכם נותן אנוכי ראה לסדר ככה" היוס במצודתי עלה אשרזה
 שנת ברכה,היום

~"~~~ 
 לפ"'קת

 ~ו~~''~ ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~''~ ~ו~~~יי~ ~~~~ ~ו~~~~

 ~~~~ ~'"~ ~~ ~ו~~ ~ו~~~יי~ ~''~ ~~"'~~~~~~
 י~"~ת

 פה קדמנא זו שאלה ~שאל מעוברת ~נת לפ""ג התס"ז~~~ת
 (שנ~תרברב) יע'"א,פראג

 ~שנשתרבב~
 להתענות המנהג

 ב" זו ובשנה ה', יוס בכל ת""ת שובבי"ם בפ" תעניתיסשמנה

דר"~
 ל~תענות שאסור תרומה פרשת של ה' ביוס חל ראשון אדר

 נימא אי מאחרין או מקדימין ואי זה תענית מתענין אימ.יבו,
 ל~מרית איד~י ואידחיהו~יל

 (ה" מג~לה במס' תנינן תמן ~~~~~~
 ע"'א~

 מקדימין אמרו באלו
 והקהל ~~י~ה ו~'"ב כהנים ע~י זמן אבל מאחריןולא

 לא פורענות אקדומיה ט''ב בגמרא, ושס מקדימיןת ולאמאחרין
 ע""כת חיובייהו, זמן מטא לא דאכתי משום והקהל חגיגהמקדמי,

 לא ד~כ~י ה~עס, בת""ב גם קאמר לא למה לכאורה,וקשה
 מחתינהו, מחתא~ בחדא וכולהו ~יובא ז~ןמטא

 ד~בי ודא~ אל~
 פורענו~ דאקדומי טעמא לאו אי עון כפרת שהואתענית

 היה
 שהוא דבר דכל חיובא, ז~ן מ~א דלא אע""ג לאקדומי הראוי~ן

 וכדאיתא למחר, ימות שמא דחיישינן מאחרינן לא תשובהמשום
במסכ.

 שב~
 אומר אליעזר ר' .נן ע"א), קנ"ג (דף השו~ל פרק

 את תלמידיו שאלו מיתתך, לפני אחד יוםשוב
~ 

 וכי אליעזר
 ימו. שמא~ היוס ישוב וכ''ש א"'ל ימות יום איזהו יודעאדם
 דתשובה מילי דכל למדין נמצא בתשובהת ימיו כל ונמצאלמחר
 התשובה על נתקנו אלו תעניתים דעיקר בנ""ד וא"'כ להקדיס,ראוי
 ~ירמיה שובבים בנים שו~ו הפ~וק~ שום על הוא כןכשמם

~יד~
 להקדימס ראוי

 ול~
 במרדכי מבואר זה ו~ילוק לאחרםי



~~  

~  

~  

~~~ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  ~~  ~סי' ד~~ילה~~ק
 ת~ע''ו~

 התענית ~קדי~ים שאנו ~ה וז''ל~
 ב~~ת, באחד פורים כשחל~ ה'ליום

 אע"~
 ולא ~א~רין ד~''ב

 שכתבתית כ~ו להדיא הרי עכ''לת ~הוא דפורענות ~שום~קדי~ין,

 בא~ד י"~) סי~ן (ח''ד רדב''ז ~תשובת וראיה און~~~~ת~
 בעשרה להתפלל השר הניחו ולא האסוריס בביתשנתפס

~ו~
 יום איזה השואל ושאל שי~פו~, יום איזה בשנה אחד יוס

 ראשונה וה~~וה ה~צות על ~עבירין דאין הוא והשיב~בחרת
 תחילה בו ~פ~עה המ~וה אם ~ש~יחין ואין קוד~ת, לידו~תבוא

 שם~ דבריו תוכן ע''כ יתפלל, עכ"פ ראשון ויוםוכו',

~~~
 בעיא ע''~) ק"ה (דף פסחים ב~סכת דאיתא ~הא תשיבני
 ~הו בע"ש קידש שלא מי יצחק ~ר נ~~ן ~רב רב~נאמיניה

 לילה וכבוד יוס כבוד איתיביה וכו', כולו היום כל והולך~יקדש
 קידוש עליו או~ר אחד כוס אלא לו אין ואם קודם יוםכבוד
 איתא ו~ם לילה" וכבוד היוס לכ~וד קודס היום שקידוש ~פניתהיום,

 ד~יישינן איתא ואס ע"כת תרתי ביה וליעבד ל~~ר עדלישבקיה
 ני~א ל~חר, עד לישבקיה הש''ס מקשה ~ה ~וע~, לז~ןל~יתה
 ספק ~פני הודאי דדוחין התם דשאני י"ל י~ות, ש~אדחיישינן
 ו~ש"ה האחד מן שסיס וטוב ~צות שתי לעשות יכול דל~חר~כיון
 תקשה ואם יח~יצנהת אל לידו שבא ~צוה בזה ג''כ א~רינןלא
 אחרינא וליו~א חדא ליו~א ע"כ דהרילך,

 ~לא~
 וראי' ל~יתה חיישינן

 בש"ס דאיתא~ ~הא ע"ז,~רורה
 (ד~ דקידושי~

 ובע''ז ע"א) ל'
(דף

 י''~
 ב~קרא שליש שנותיו אדם ישליש דל~ולם בהא ע''ב)

 צריכא לא חיי כ~ה אינש ידע ו~י בתל~וד, שליש ב~שנה~ליש
 כלו~ר השבת ימי בקונטרס פי' צריכא, לא תוד''ה וכתבוליו~א,
 נהירא ולא ג~רא, י~יס ושני ~שנה י~ים ושני ~קרא י~יס~ני
 יד~ ~י ל~יפרך ~צי הוי אכתידא"כ

 יום דכל לפרש ונ''ל ~יי כ~ה
 חיישינן דיו~א ל~יתה ד~ם איתא ואם עכ''לת ישלש עצ~וויוס
 אלא יו~א, האי חיי אי ידע ו~י התוס' ~קושית פלטת לא~כתי

 ל~יתהת חיישינן לא חדא דליו~אודאי
 לכאורה רש"י על התוס' קושית דבלא''ה אריא לא הא ~שום~~

 (דף דגי~ין ~תוס' דאיתא ~ה דלפי כלל" קושיאאינו
 הא ד"הע"א) כ''~

 ר''~
 ל~יתה, חייש דלא

 לחל~
 ש~א בין לאביי אף

 לז~ן ~ת ולש~א חייש ~רובה לז~ן י~ות דלשמא י~ות לשמא~ת
 בסוכה שס ~קשה ~אי קשה, לפ"ז חייש, לאת~רובה

 (ד~
 ע"ב~" כ"ג

דר"~
 ס''ל סוכה דגבי אדר"מ

 לר"~
 אין

 עושי~
 דופן בה~ה

 לכהן שנשאת ישראל בת ו~בי י~ות שמא דחיישלםוכה
 ולא קייס שהוא בחזקת בתר~~ה אוכלת הים ל~דינתבעלה והל~

 סובר סוכה ~בי ~ש''ה דל~א קושיא ~אי ~ת, ש~אחיישינן
 ~ת ~~א ~שא"כ ~רו~ה לז~ן ~הוא כיון י~ות לש~אדחייש ר''~

~~
 עשויה דסוכה צ"ל ודאי אלא חייש, לא ~ובה

 י~ות ש~א הש"ס ~ד~ה ~פיר ~וא''כ ~רובה, ז~ן ~קרי לא~חג י~י לש~~
 בסוכה שס תוס' וכ~"ש מרובה, ~~ן ~ת ~~א~א~ר

כ"ד (ד~

 ר"~ דברי סוד'~ ע''א~
 זכינו וא"כ ע"ש,

 דא~
 השבוע י~י

 ~קרי לא~"כ
 ז~~

 כלל ל"ק וא"כ י~ות ש~א חיישינן ולא ~רובה
 י~ים דז' רש"י, על התוס'~ושית

 ויו~
 דלא אחד, הכל א'

 על התוס' קושית דעיקר צ''ל אלא כזה, ~ועט בז~ן י~ות~~א חיישינ~

~ר~
 לם ו לע ~תיבת ו~ו', שנותיו אדם י~ליש לעולם ~דנקט זה,
 י~י דכל~ש~ע

 אד~
 קא~ר

 שי~~
 ושבוע שבוע כל

 ו~
 כ~ה ידע

 ל~ול~, הוא דכן כוון~ ~ובה כז~ן הוי דז~~יי
 ו~~

 ה~וס' פירשו

 ה~ק~ן כוונת טיקר ר''ל ישלש, עצ~ו ויוס יום בכל לפרש,ונ"ל
 אין דודאי זה,הוא

 כוונ~
 אין זה דבר שהשליש, הז~ן תוך י~ות דש~א הפשוטההבנה כפי חיי, כ~ה ידע ~י ש~~שה ה~קשן

 (ומורה)חשש צרי~
 ~ו~ורא~

 לא
 יע~

 ראשו על
 דכיו~

 לעשות שחישב
 ע''א~, ו' ~כברכות עשאו כאלו הכתוב עליו ~~לה ונאנסה~צוה
 ~~שבת ומצות התורה ~ן חפשי נעשה ש~ת כיוןו~ס

~ 
 ע''א~,

 למה דרח~נא כבשי ובהדי שנותיו וישליש שלו את יע~הוהוא
 הא על חיי, כמה ידע ~י הוא, הכי ה~קשן כוונ~ת אלאלי,

 קצובים אינם אדם של שנותיו דהלא שנותיו, אדס ישלישדא~ר
 ע"ז משנותיו, השליש לברר יכול היאךא"כ

 התרצ~ ~תר~
 לא

 אדם לכל ו~סורים קצוביס דה~ה להעולס יש ר"ל ליו~י,צריכא
 התום' כוונת וזהו שלו~ את יעשה הוא רק לי~ות, ~ייתואי

 לא ר"ל ישליש עצ~ו ויוס יוס בכלשכתבו
 שיח~

 אלא שנותיו,
 ודוק~ יחלק העולס י~ות ידרושון יוםיום

 הנחה~~~~
 ז~

 אפילו האמת לפי י"ל הלכה של א~ות ד' ~וס ע''ג
 עשו בכפרה דין כל ~ן ובר ל~יתה, חוששין חדאליו~א

מע~
 סוכה במסכת וכדאיתא חדא ליומא אפילו ל~יתה וחיישינן

 וז"ל~ ע"א) כ"ד(דף
 ו~

 ר' תנן והא ל~יתה יהודא ר' חייש
 או~ריהודא

 א~
 הא אשתו, ת~ות ש~א לו ~תקינין אחרת אשה

 ~כפרה, עשו ~עלה יהושע דרב בריה הונא רב א~ר עלהאת~ר
 בו עשו שיכפר, לתשובה הוא שהתענית דידן בנדון וא''כ~"כי
~~~ה

 א~ וחיישינ~
 ל~י~ה

 דיו~~
 לעבור שלא הוא בדין חדא,

ת צבחר אפילו תאחר בל~ל ~  

~ ~ ~ ~

 עבודת ה' ~רמב''ס קיי''ל דהא ולו~ר לחלוק דין לבעל ~קום
 יהודא ר' על דפלי~י כרבנן דהלכה ה"~~, פ''איוהכ"פ

 יו~א ~סכתבריש
 ~ד~

 ב'
 ע''א~

 דלא
 חיישינ~

 אשתו ת~ות ש~א
 חיישינן לא פתאום פתע דל~יתה~שום

 וכלשו~
 שם הר~ב''ם

 תברא, לא הא ~שום~י וכו'" או~רים וחכ~יס ד''ה בתוס' שס ~ש~ע וכן ה~שנהבפירוש
 דאע"~

 דהלכתא
 כרבנ~

 ~תקנין דאין
 ~טעם אחרת אשהלו

 ד~
 תשובתו התם אשתו, ת~ות ~~א חיישינן

 דא"כ קושיא האי לאו~ ואי סוף, לדבר אין דא"כ ~טעםבצדו
 לדבראין

 םו~
 י~ות לש~א דחיי~ינן ד~ודו אפשר רבנן גם

אפי~
 דאף דכ''ע אליבא הוא דידן בנדון וא"כ חדא, ביו~א

 ואם חיישינןת ~דא דיומאל~יתה
 נפש~

 חייש יהודא דר' דהא לו~ר
 כתובות ב~סכ. ~תוס' כמ''ש והטעם בנ~ים דוקא היינולמיתה
 פע~ים דרוב ~שום ש~א שכיחא, ~יתה ד"ה ע"ב) פ"ג(דף

 דלא ב~קום אבל בלידתהמסתכנת
 חיישינ~

 אנשים כ~ון לכה"ג
 חדא בתרתי, קשיא דא''כ אינו זה ל~י~ה, חיישינן לאוכה"ג
 לדבר אין א"כ יו~א, בריש שם יהודא לר' רבנן ק~הדריד~אי
 השיב וע''זסוף,

~ 
 דחדא ל~יתה ע"א) י''ג ~דף בש''ס יהודא

 חכם זה לחילוק איתא ואם חיישיסן, לא דתרתי ל~יתהחיישינן
 ~דול דכהן ~עיקרא הקושיאעוקר

 שצרי~
 דוקא היינו אשה לו לתקן

 כדכתיבבתולה
 כא~יג~ ~ויקר~

 וא''כ יקח, ב~תוליה אשה והוא
 הנשואה אשתו על דוקא ל~י~ראיכא

 (לא~
 ~שום וגזרו חששו

 עכשיו לו ש~~קנין זו בבתולה ~שא"כ בלידה ~סתכנתדלפע~יס
ועדיין

~ 
 ל~ידית ~יחש ליכא בעל

~~~
 חייש ולא ע"א) כ''ד ~דף סוכה ב~ס' דגרסינן אחרת, ו~וד
 או~ר יהודה ~ והתנן ל~יתה יהודא~

 א~
 ~חרת אשה

ת  ~~ו~ו ~~~~ת מ~~~ ~~~ ~י~י~~~~ ~~יו~
ת ~~ו ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~~~~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~~~~ 

 קושיא ו~איאשתו, תמות שמא לומתקי~ן
 וה~

 שאני נשיס
 ~בי ע"ב) ~"ה ~דף ~~מא בש"ס קשה וכה"ג בלידה~דמסתכנת

 משום ~זרה במערבא אמרי וכ~,קי~ן ו~ו" ~ופרות עשררהשלש

 ממדינ. ~טאתו השולח והתנן ~ייש~ן ומי בע~ה, ש~תו~טאת
 דדוקא קושיא ומאי ע"כ~ קיים שהוא בחזקת או.ה מקריביןהים

 דאיכ~הת~
 הכל ויולדת זבה קיני ג"כ

 בתו~
 כן על שופר אותו

~~שי~
 משום למי~ה

 דלפעמי~
 בהשולח משא"כ בלידה מסתכנת

 לא א~נשים דקאי~~אתו
 ח~שי~

 נר~ה ט~מא ומהאי למיתה,
 ~נ"ה ביומא שם יוסף רב מו~ידקא

 ע"א~
 תערובות, ד~פני ~אי

 דימי כרב ה~תניתין לאוקמי רצה ולא בנדבה, חובה תערובות~פני
 לשיטתו אזל יוסף דרב משום בעליה, ~מ~ו ח~את מ~וס~רה
 (דף דגיטיןבש"ס מוקיםדקא

 כ"~
 ע"ב~

 חט~תו דהשולח האי

 א"ר סמיכה ~עי והא עלה שם דמקשה הא משום הים,~מד~ת

 חט~ת ~זרה מ~ום למימר ליכא לדידיה וא~כ נשים, בקרבן~סף

 דא"כ בעליהשמ~ו
 ומי ת~ש~

 חיישי~
 ח~אתו השולח והתנן

 וליכ~וכו~
 זב קיני גבי דדוקא ול~לק למימר

 וזבו~
 למי~ו~ חיישינן

כי~
 ~"כ בעליה שמתו חטאת האי ~~א נשים, קרבן בתוכן דאיכא

 האי לאוקמי דאפשר דימי לרב אבל נשים, ב~רבן מ~רילשיטתו
 חטאתודהש~ח

 כדמ~ר~
 וכ~ עוף בחטאת שם בגיטין פ~א רב

 לדידיהוא"כ
 ולומר לחלקדיש למיתה, ~יישינן ומי לא~שויי ליכ~

דגבי
 קינ~

 לכך
 ~יישי~

 למיתה
 דאיכ~ כי~

 נשים קרבן בתוכן
 ב~דה,~מסתכנת

 בקרבן דמ~רי ח~אתו דהשולח בהאי משא"~
 יסוד זהלחילוקש~ין ודאי אלא להקשות, ל~קשן ומנ"לאנשים
 רק~תבו לא עצמס והתוס' האמת, לפי להל~הועיקר

 משוםשמא בלש~
 וכ~

 למיתה ~יישינן ואם
 א~

באנשים
 חיישי~

אפילו
התעני~ להקדים ~וטב דידן בנדון וא"כ ~יומאתלמיתה

 מלא~רו

ודל~
 (סימן בא"ח האחר~ים שהביאו ~"ט כמלבושי

 תרפ"ה~
דכה"~

 בש"~ דאיתא ממה כן לו שיצא אפשר ולפורעו, ללותו יש
 ~קע"ב (סימןא"ח

 ס~י~
בה"בתענית ל~~ר שבקשו צבור ~),

 ה~עני~ בשבט ט"וב~ע~תופגע
 ~לא כדי הבאה לשבת נדחה

 עכ"לתל~ילנות ר"ה שהוא בשבט בט"ו תעניתי~זרו

לעשותאפשר היה לא ~ דהתס אריא, לא הא משום~~
בענ~  שהם בה"ב ~ם דוקא להתענות היה הנדר שהריאחר

ימ~
 רצ~

 להקדימו היה אפשר ואי
 של~

 שיהיו בת~ניתם להפסיק

רצופ~
 ה" ב"

 ב~
 להתענות רק עליהם שקבלו תע~ות באלו משא"כ

 בשבוע, אחתפעם
 יכו~

 ~. ~"כ דהוא של~ניו ב' ביוס להשלים
 וכמ"ש הפרשיות ~~דר לפי מסודר הת~נית עיקר בלא"ה וגםרצ~,

 (בסימן שםהלבוש
 תרפ"ה~

 ואע"ג הסדר, לשנות אין א"כ
 שאז משום ה' ב~ם להתענות דוקא היה התקנה ד~יקרדאפשר
 על מתפללין ג"כ מעמד אנשיהיו

 עוברו~
 י"ל ו~ם ומניקותת

 הפרשיות סדר לפי הי~ התיקוןדעיקר כי~
 שקור~

 שבוע, באותו
 ~ יתיב ע"א), (ע"ז דגיטיןבש"ם ואי~~

 וקאמר אסי דר" קמיה זירא

ח~
 וח~שה ארבעה שבתא, בתר ותלתא ותרי בשבתא

 ו~ע~
 שב.א

 ~אהע""ז במקומו וכמבואר פסוקה הלכה הוא (וזה שבתא,קמיה

 סעיף ~מ"דסי"
 ו"~

 סעיף רמ"ח (סימן ובא""ח
 א"~

 אין גבי
 בב"י, שם כמבואר ימים מ~" ~חות בספינהמפלי~ין

(רפ""ה ובסימ~
 ד"~ סעי~

 ובסי" ~תר~ום, ו~" ~קרא שנים השלמה ~בי
 הבדלה לענין ו") ס~יף(ר~~ט

 יע""ש~
 קבעו טעמא מהני ל~ך ~

~~~
~ ~~י ~ו~~וי~ ~ ת  

ת ~ ~ ~  

 ה' ביום תענית לכתחילה ~וזרין דאין אע''ג ה", ביוס זותענית

 ט"ו דף~כתענית
 ע"ב~

 אין מ"'מ ב', ביום מתחילין אין ~פ'"ה
 שהוא ה" ביום להתענות שא""א כיון אפשר, מש~יא~שר דני~
 ר"~

 דמיא כיחידים אנן האידנא~הרי
 וא~

 וכ~איתא מפסיקין שהתחילו
 (סק'"ד), שם במ""א ו~יין תוס'ת פסקי בשם ~קע""ב) (סי' וב""יבטור

 ב' ביום שבוע באותו להתענות מו~בע""כ
 שהו~

 רצון יום ג"'כ
 השבו~ מ~ותו לגמרי ל~חותו ולא פרשה אותו ביוס בו עכ"פוקורין

 אחרתת פרשה~ שהוא תשא כי פרשת עדולאחרו

~~~
 זהמ לגמרי, ~דחי ואידחי הואיל אמרינן אי השואל ששאל

 מ~יקראדיחוי
 דדינ~

 ליתא,
 כדאית~

 מגילה במסכת
 בשב~ להיו~ שחל ט""ב וכו' ב~ב תשעה לעקור בקש רבי ~'ב)ה' (ד~

 הודו ולא ידחה ואדחי הואיל רבי אמר ש~ת לאחר ודחינהוהוה
 ~ד"ה בתוס" יע'"ש חכמים,לו

 ובקש~
 היה לא עצמו רבי דאף

 אלא ל~מרי ט""ב לעקוררוצה
 בחומר~

 מבשאר יותר בו שיש
 תעניו~

 קוב~ שהיום בט"ב כן אמרינן ו~םי~""ש~
 ~גור~~ היום ואבילות

 שהוא בתענית ~כ"ש ל~מרי ד~ינןדלא
 תשוב~ מ~ו~

 לדחות~ שאין
 פסק~ בשם ~כ.ב ת~ע""ב) ~סימן הב"י בשם לעיל וכממ""שלגמרי,
 יו~ ומשלימון בר""ח ומפסיקין כיחיד דינם צבור דהאידנאתוס"
 המנהג וכןאחר

 פשו~
 לפנינו

 ב~שר~
 כפור ליום ר""ה שבין ימים

 ר""ה קודם בהם) להתענות יכול (שאין ימים ~רבעהשמשלימין

 .שובה~ משום שהוא כיון ~דחי וא~חי הואיל אמרינןולא

~~~~~
 ט'"ו או בר"ח זה ה" תענית אירע שאם זה, מכל

 ביו~ ה~עני~~קדימין ב~ב~
 זה כל ~ו~כתבתי שלפניות ~י

 החבילה יתפרדו שלא כדילמעשה הלכ~
 לע~~

 א~~ח
 חד חד בחד, אגד ולהיות~גודות

 נחי~
 רווחות~ ~מעתתא וממילא

 לרצ~יה~
 ~~~~~~"~~ ב~נת ט~ב ~י בו שנכפל היום המדבר פה אמרי

 לפ"ק~בחירי

 ~~~ור~~ ~~~~ו~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
 ~ו~~"ר

~~~~~ 

 י~"~ת ~~~~ ~~"~ ~~ו~~ ז~"~~ו~~~~~
 ~~ו~~ ~ר~ ~י~~

~"~~
 ו~ו~ו

 ~~ו~~ת ~~~יי~ ~ו~~

 בעיר ת"ח~~~
 ~ח~

 ונפיק בהלכה, לזה זה שמרגילין
 ויו~ ~ומר, יביע יום היום כענין שואל נעשה והרימבנייהו מלח~

 בשבת, טבת ר""ח או בשבת להיות שחל י""ט שהוא יוס ידרושו,יום

 תעני~ בוואיר~
 לתענית~ תענית למיתב ~ריך אלו ובכל חלוס

 קמייהו ספיקא אתילד ה~), סעיף תקס"ח (סי" בא"חוכדאיתא
 להיות~ עצ~ו בפני ו~דושה קדושה כל ~ל להתענות צריך~י

 שומר~
 בד~ עביד~ דידיה איהו נפ~יה באפי וחדא חדא כל יום כנ~דיום

 נפשו ~יער אשר את לכפר יבוא ובזאת ילב~,קודש
 ~י~ ~יו~

 כ~רה~ ~וחדא חדא כל לן ואנחת נ~ית חד חד קדושו~, שתיבו
 ויהיה ול~אן לכאן עולה אחד בקנה דהכל נימא או עצמו,בפני
 לכפר א' כפרה ודי א~ד, לחשבון הולך והכל א~דים~ימים

 כפר~
 אלקים דבר ואחת מוסיף, ואיסור כולל איסור עלכאחת

 והפוכ~
 א~ת וכפרה כולליות כפרה כוללת זו כפרה כי ל"ל,~רתי

 מכפ~
 אחית ~וד א~ד, ~שמיה ~מים בידי א~ד בתר~גד

 אסיק~ וגו~
דר~

 כה יום
 יו~ ו~ר~

 חולםת ~זה~ בידם ורפיא ולאו והן כה,
 וז~



~ ~ ~ ~

~""~~~""~~~ ~~~~ ~~ 
~~ ~  ~ ~  לפרק פסכתור עליהם כופין ואין סותר, וזה בונה זהפו~ר

 להיות סופרים ועי~וף עי~ור הע~רה רוב את ה~ופה בת""ר~רי
 בה שיש קי~ה ויוקם יעמוד יו~יים או יום כנגד יוםםפירת
 והיו חיבור ~וכף תקיפא וטנרא בסלע ~ילא בהידורי~ידור
 הדין, עומק לירד חיל ידס ~צאו ולא תר~י, ביה דאית חדאלאחדים
 בהכרע מכרעת, שלישית בהכרעת ~ם דעתי לחוות מ~ניושאלו
 לבדוק מגעת כהה יד שידי עד ~רד~ת, בעובי בש~ים של~דו~ה
 ה~כ~ה ומעיינות י א ר ת ב ו י א מ דק ~ י ק ס ו פ ו י מ ל ש ו ר י ו י ל ב ב בש"'ס ובסדקיםבחורין

 המקל~
 לכרכים, מים

 נובעת, ~יים למים לכו ~~א כל תריסין, בעלי ~~נהומםתפקין
 שו~עתתואוזן

 ל~ואלי א~רתית~~~~~
 כעני~

 כי ברברבין ונפלו כהלכה, ~שיבין
שא~

 ו~זחיחין ומזניחין אותם ~זיחין ואין שאלו גדולה
 להו קים בשעתו הנ~ופה כזית שם להם שיש וביחודאותן,

 זהו~נעי~ס
 לז~

 חובל חובלים, ולא נועם ~ם קראתי בהלכה,~
 (במקלחת)ו~בעיר

 ~ב~חלוקת~
 למו, דת באש ו~~ון ונכפפת

 המחלוקת וכל נודעת יתירה וחיבה זה את זה שמחבבין חובבאף
 להפיק ועשה קום אמרינן קייס להתקיים, םופו ~מיס לשם~היא
ו~פי~

 סחר וסוחרת ודר ו~ש בהט רצפת הר~פה על אתת רצונם
 עם א~רתי כן על והדר, הוד קרני קרניים בעלי תיישיםסעשו שהנחתי ו~דיים ראש, בבת ה~זדקר ~די עין כרם לכרמיםחר

 וכהלכהת כתורה ~ו וספו האליה ~ן להו ספוהםפר

~~~
 נזכרים אשר ממש הדברים הן שהן רעיוני על עלה לכאורה
 ולו ליה ~ספקא ספוקי ~ופיה תנא נזיר דמםכתבש"ס

 שס ד~רםינן לה~ריע, בכריעה ביניהם~כל
 (ד~

 שאלו ע''ב) ם"
 שי~לח מהו ו~~ורע טהור נזיר יוחאי, בן ש~עון ר" את~למידיו
 וכ''פ מגלח, אינו להן א~ר ולכאן, לכאן לו ועולה אחתתגלחת
 ה"'א) י' פרק (רישהר~ב""ם

 מה~
 מ~לח אדס אין וז''ל~ נזירות

~גלח~
 תענית אין דידן, בנדון ה'"ה וא''כ ולצרעתות לנזרו לו ועולה

 שבת קדושות, שתי עונג בטול בשביל עולה~'
 וי"'~

 או
 ר""~

 וחנו~ה
 עצ~ות בפני בתענית כפרה צריכא מהם וא" א'וכל

~~~~~
 ליכא ד~הא יראה שפיר מעיין כד

 למפש~
 ולא ~יניה

 דאדרבא ו~~וניה לדנא כאוכלא אפילו להא האדמיא
 אמרו ~ הלשון בזה איתא בש"'ס דשס אי~כא למידק איכא~שם
 ~עביר וזה להעביר זה לגדל וזה ל~דל זה ~ילו להן א~ר ל~ה,לו
 ופרש"'י ל~דל, ו~~ורע ~עביר נזיר עכ~יו אומרים אתםיפה
 וזו לגדל זו שיהיו שוות אלו תגלחות שני אלו אם א''ל ~וז'"ל
 עכשיו או~ריס אתם יפה להעביר שתיהן אול~דל

 אי~
 אתס

 דדוקא להדיא, הרי יע""שת וכו' ולכאן לכאן לו עולין שיהואו~רים
 ולכאן לכאן עולות אינן ~ש"'ה שוות התגלחות שני שאין~תם

~שא'"~
 הקדושו. עונג שביטל על אחת בטומוס שהם דידן בנ~ון

 ענין שהם נראה שלהם, ~ אפופסין זה יחיד בתענית שוהוכפרתן
אחד

 עו~
 ול~אןת ~אן

~~~~
 שנסת~קו במה לדמויי, איכא ~א לדמויי איכא אי

 ~עניתו תענית ~ת~נות שנתחייב מי בדיןהא~רונים
 הכי בלאוולמחרתו

 צרי~
 בת~וז י'"ז כגון חובה תענית ~ת~נות

 ~תענות דצריך צ"ג), (בםימן בנימין משאת תשובת דדעתוכה~~,
 רפ''ח (בסימן המ""א ה~כ~ת הוא וכן אחר,תע~ית

 ס'"~
 ג")~

~י
 ו~י~~ו ~~~~י~' ~~י~ ~~~ו~

 ~~~ו~
, 

 ~ו~
 ~יות

 בשבועות הש"'גודעת
 ~ד~

 כ''ב
 ע""ב~

 ו~ן להיפך הוא
 פס~

 הט''ז
 ג') ס"'ק רפ""ח(בסי~ן

 והב"'~
 ויש ~םת

 לכאור~
 ל~כריע בידינו

 שאין כיון וסייעתו בני~ין ה~שאת כדעת דנזיר סוגיאמהאי
 וזה אבילות משום צבור תענית הוא התענית שזה שוהתעניתס
 דאינו י""ל מש'"ה לכפר, יחיד תעניתהוא

 עו~
 ~'"מ ול~א~, ל~~ן

 בס''דת בסמוך שאכתוב כ~ו ואולי האי כולי ~ח~יראין

~~~
 דאינו ערוך ~תל~וד ברורה ראיה יש לכאורה דידן בנדון
 עצמו, בפני וא" א' כל תענית וצריכין ול~אן לכאןעולה

 ומצינו קרבן ~~עם שהוא זו, התענית ~ל טיבה ~ה אנןדנחזי
בש'"~

 חולין
 (ד~

 ~לאכה ועשה ש~ג הכפורים ויוס שבת ע""ב) ק'"א
 שבת ת'"ל בע~מו וע""ז בעצ~ו זה על שחייב~ניין

 הי~
 הוא, וי'"ה

 וכו' ~'"ל ד""ה בתוספ"וע'"ש
 דגמרינ~

 קיי~ל והכי וע'"שת מיניה,
 (פ'"ד ברמב"'םכ~בואר

 שגגו~ ~ה~
 י""ד (דף לו אמרו פרק ג" פרק דכריתות בש"סהוא וכן שם כמבואר אחת בת ואיסור ~וסיף ואיסור כוללאיסור בכל הדין וכן א")ת הלכה

 ע"'א~
 בנדון נא~ר אנו אף א"'כ ע""ש, ויוה"כ שבת ~שום אף~ייב והוציאו שבת היתה אם וה'"ק ליוה'"כ והוצאה עירוב ישדלמא ~~אי

 דשבת אחת בבת איסור דאיכאשלפנינו
 וי'"~

 א" לכל כפרה צריך
 עצ~ות בפניוא"

~~~~~
 מיתות פ''ד דסנהדרין בש"ס מבואר דהא ~לל,ראיה אין ~הא דנם נראה היטב באר העיון אל ירדתי כאשר

 הואיל א~ר יו~נן דר' ע""ב) ~' (דף ובכריתות ע"א) ם"'ה(דף
 שם והתום' בסנהדרין שס ופרש''י נא~רו אחד בלאוושניהם
 ופ'"ו ה''א, (פ""ד הר~ב"ם וכ""פ ~~אות, מ~לקין~הלאווין

 במתניתין מבואר ו~ן מלתא תליא בלאווין דהכל יע'"ש ש~גות~הל" ה"ד~
 פ''ב (דף בנו ואת אותודפ'

 ~""א~
 שח~ה גבי ב~פרשים ע'"ש

 בתה את ש~ט ואח"כ בתה בתואת
 סופ~

 ופירשו הארבעים, את
 הר~ב'"ם וכ"'פ ~עשה, וחד התראה וחד הוא לאו דחדמשום
 הלכה (פי""ב שחיטהבהל'

 י""ב~
 בחילוק תלוי דהכל הרי יע'"ש,

 ~ד""ה רל''ט) (סי'בטי''ד בב""י והובא ~רשב"'א השואל לד~ת פשי~א וא'"כ לא, אוהלאווין
 והנשבע~

 שכתבת ומה ~וד ו~תב וז''ל~
 ~וא שבועת משום לוקה ב~בת לה~ענות שהנשבע כתבשהר~ב"'ם
 שבועה שאין םבור שהוא לךמשמע

 ח~
 סופרים דברי ביטול על

 עכ""לת סופריס ~דברי בשבת תעניתשהרי

~~~
 בפס~ים דמבואר מהא ל~אורה נראה

 ס''~ (ד~
 ~''ב~

 א~ר
 לשבת וקראת מ'"ט לכם, נ~י דבעינן בשב. מודים הכלרבה

עונ~
 שכתב א') דין ל' (פרק ~בת בהל' ברמב''ס להדיא ומבואר

 ושמור, ז~ור שבתורה ~נביאים, ע''י ~פורשין והססופרים מדברי ושנים התורה ~ן שניס בשבת נא~רו דברים ארבעה ~וז'"ל
 עונ~~ לשבת וקראת שנא~ר ועונג כבוד הנביאיס ע"יושנתפרשו

 איסור דאיכא ס''ד ואי סופרים, ~דברי רק לי" דחשיבהרי
 לשבת דוקראת הפסוק הש"ם מביא ל~הדאורייתא

 ~ונ~
 שהוא

 שהוא הפ~וק ~ביא לא וא~~י הרמב''ם כ~""ש דרבנן אסמכתארק
 שפיר אתי והשתא ~דרבנןת רק שהוא ודאי אלא ~ד~ורייתא,אםור
 ~ענית בשבת להתענות ~תיר ז''ל חכ~ינו שהקילו שמצינו~ה
 בה' הרמב"'ס וכ"'פ ע"'ב) ל"'א (דף בברכות וכדאיתא~לום
 הלכה א" (פרקתענית

 י""ב~
 רפ'"ח (סי~ן בא'"ח מבואר וכן

סעיף
 ותקם''ח ~

 סעי~
 להת~נות דאסור איתא ואס ה")

~דאורייתא
 אי~

 בשבתת ת"ח ~ת~נות ד~ותר ~~ו והם סופריס ~דברי רקדהוא ודאי ~לא דאורייתא עשה ~צות חכ~ים עקרו



~ ~ ~ ~

~~''ת
~''~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~

 וי"ט בשבת ה~ום אסור סופריס מדברי רק שהוא שהעליסווכיון
 על רק עבר דלאנמצא

 סמ~
 כל אסמכו זה שעל ~סור לא דלאו

 בש""ס כ~איתא דרבנן,מ~וה
 דברכו~

 (דף
 י''~

 (דף ובשבת ע'"ב)

 ע"א~כ''~
 ובפרק

 הקומ~
 ל''ח (דף רבה

 ע''א~
 כאן אין וא'"כ

 ולא ולכאן לכאן תעניתו עולה ודאי א~ד, ומ~~ה אחד ל~ורק

 פשו~~ והוא בלאווין שחלוקין ויוה''כ בשבת מלאכה לעושה~מי

~~~
 מ~ לפי אפילו

 בי""ד בב''י והובא שם לשואל הרשב'"א שהשיב
~סימן

 רל'"ט~
 ~ וז'"ל

 סובר (הרמב"ם) שהוא לומר דאפ~ר
 ר, ש פ א הלשון שכתב ואף עכ'"לת מ~אורייתא להתענותשאםור

 ולשונו ב~בריו כמבואר הרמב~ם בדעת עיקר הוא ש~ן נר~המ"מ
 נדרים בה' וכה''מ וי"ו~, דין (~''א שבועותבהל"

 (פ'"~
 ~") דין

 (פ''ו י"ט הל' ברמב"'ס להדיא מצאתי וכן ~שנה, הלחם שםוכ"כ

דין
 ~~ז~

 כל כך ול~נגה שבת לכבד שמ~וה כשם ~ וז''ל כתב
 במועדות ושתייה שאכילה אע""פ ~ וז""ל י"ט ובדין וכו' טוביםימים
 (בסימן שם וב"י בט~''ח מבואר וכן עכ''לת עשה מצותבכלל
 בדברי ע''ש דאורייתא, לצום ~סור בר""ח אפילו ותק'"ע)תי"~,

 ~דף דתענית פ"ב דש''ס דלישנא פשיטא משמעו~ת וכןהאחרוניס~
 (דף דר"ה ופ''ק ע''ב~,י"ז

 י''~
 (סי~ן בי''ד מבואר וכן ע""~)ת

 בש'"כ ע'"שרט"ו

 ס''~

 התום' מדברי לכאורה נראה וכן י''א)ת

 מ''ט (דףבברכות
 ע'~~~

 כולם מדברי וכו'ת אכיל בעי אי ד"'ה
 ואם וי""ט, בשבת לצום שלא דאורייתא שהואנלמד

 ל~ש~
 אדס

 יש איך לדוכתי', לעיל שכתבתי ראשונה קושיא הדרא א"כלו~ר
 דבר לעקור ח~מים בידכח

 מה""~
 בשבתת חלום תענית להת~נות

 קרבן במקום זה חלוס דתענית די''ל חדא תברא, לא הא משוס~~
 אפילו השבת את שדוחה נפש כפקוח הוי הנפש עללכפר

 אבלת ד"ה ע''א) י''א (דף בחולין וכה''ג התוספ', וכ~~שמספק

 שבת דלד~י רחמנא אמר נמי דמספק למימר דאיכא וז"ל~וכו'
 כמו קרבןמצות

 בפקו~
 יש דודאי אחרת ועוד זאת ע''ש, נפש

 דיבתו~ בש"ס כדאיתא תעשה ואל בשב כן לעשות ובידםבכחם
 שאנית תעשה ואל שב ע"א) צ'(דף

~~
 ז~ל הלמ"ן מהר"ר המ~לא בשם שמ~י

 ז~ שאמ~
 בממ~ה אסתרר~זה

 ~ד~~טז~
 ו~~ עלי ~ומו ~ שאמרה

 ואל
 כפל בכפ~ו נקרא שהוא תשתו, ואלת~כלו

 הלש~
 שכבר כ~ן

 ~ומואמרה
 על~

 ואל מאי
 תאכ~

 ואל
 תשת~

 היה זמן שאותו לפי
~מא

 דפסח~
 ~"ו ~מג~ה ב~מרא כדאיתא

 ע"א~
 ויעבור

 ~קרו היאך לך ותקשה בתע~ת, פסח של ראשון יוסשהעביר מרד~~
 שהוא תשתו ואל תאכלו אל אסתר רמזה ו~ה התורה מןדבר
 בשב וא"כ ע"כ~ מה"ת דבר לעקור בידכם יש ת~שה ואל שברק
 להתענות דמותר חז"ל, אמרו לכן לעקור, כח בידם יש תעשהואל

 ~"~ת ב~בת ולצום התורה מן דבר לעקור חכמיםביד י~ אפ"ה התורה מן אסור שהצום אף ~"ט בשבת חלוםת~~ת

~"~~
 מדאור~תא, אסור שיה~ דאף ~מר, הקדום אל נשובה
מ"מ

~~~ 
 היום דאכלוהו עשה מ~ות רק מפורש לאו~ן כאן

 חלוק כאן ואין שבתועונג
 בלאוו~

 ותענית בקרבנות חלוקים ואינם

 ~"ט בשבת ל~ם דאסור דאסיקנא דאף ותו א~ בתעניתוםגי

(דבר~
 בשביל שהתענה זה מ"מ וי"~, שבת ע~ג משום התורה ~ן

עמומה נפשושהי'חלום
 עשה אמ~ות כלל עבר לא ודאי על~

 (~'א בברכות בחידושיוהרשב"א וכמ"שד~ור~~א,
 ~"ב~

 להדיא
 האירב ~~"ל

 ~א~
 חלום ב~~~ת פרשוהו המ~רשים רוב וכן ז~ל

 מפני מא~ילתו יותר לו עונג זה הרי תעניתודאףמשום
 ו~קוה~ בתענית עליהם וכ~יושב חלומותיו על דוהולבונבהל שהו~

 ~אש לחלום תענית יפה ~ וכדאמרינן לבטלו ל~לומו יפהש~עניתו
 בת~ניתו, מתענג זה הרילנעורת

 כי~ ומ"~
 ~לא

 לפיכך אדס בני שאר תענוג כדיןבאכילה שבת~ ענ~
 צרי~

 קיים~ דזה בדבריומבואר להדיא הרי הרשב"את עכ"ללתעניתו, ~~ני~ לישב
 רק שבת עונג~ם

 כי~
 לזה אדם בני שאר במנהגנהגשלא

 על עבר מאלו יותרחמיר לאבודאיא"כ להתענות, ש~ריךכפרה צרי~
מצות

 דרב~
לו שיש

 סמ~
 בחד נכלל שהכל ת~ור דלא מלאו

 כמ"ש א,~תענית~וצא לא~
 לעי~

~ת~
דאי~א מהא~ ~ אחד תענית רק ~ריך~אין~ה ראייה קצת יש

 ברא~
 ~~~ י"ח ~דף השנה

 י"ט~
 אחא רבמותיב

 ש~רהשטר~א, מן אדכ~~א בטילת בתשרי בתלתא הונא,בר
 פיהם, ~ל שמים שם להזכיר שלא גזרה יוןמלכות

 מלכו~וכשגברו~
 בשטרותת אפילו ~מים שם מזכירין שיהו התקינו ונצחוםחשמונאי

 היווכך
 כותב~

 עלי~, לא~ל ~דול כהן ליוחנן וכך כך בשנת
 שטר ו~מצא ~ובו את פורע זה למחר אמרו בדבר~כמים וכ~שמע~
 סלקא ואי יו"~, ע~אוהו היום ואותו וביט~םבאשפה מו~~
 תענית, מגילתב~לה דעת~

 ק~יית~
 מוסיפ~, אחר~יתא בטול

במאי הכ~
 ע~~קי~

 ל~~ דהוי ליה ותיפוק קיי~, ה~קדש שבית בז~ן
 אלא נ~רכה לא ~ב אמר אחיקם, בן גדליה בו שנהרגיוס

 לאמ~ו~
 קי~~ הוה המקדש בית אי ליה, ו~יפוק בד"ה ופרש"י שלפנ~תאת

 ~ובים ~ועדיס ר~מנא וקריא גדליה צום דהיינו יו~ט הויבלא"ה
 הביתתבז~ן

 ומ~ר~
 קב~וה דהדר הא פרש"י, נצרכה, לא

 במ~יל~
 מקשוי וכה"ג ע"כת בתענית, הוא גס אתמול לא~~ור אלאתענית

הש"ס
 כממ~ומתר~

 י"ז~~~'ח) ~דף דתענית בפ"ב פעמים
 ~'~ ~ופ~ ור"ח בניסן~תרי לימ~~

 עד לימא וכ~, הוא
 סוגיא באותו טובא עוד מקשה וכה"ג הוא, י"ט~ופיה ומוע~ המוע~

 נצרכה לא לתר~~ הש"ס אשתמיטת~ לא ואמאי~ו~אבכמה ו~~ר~
 לתעניתו תעניתלמיתב אל~

 ש~
 שב~לה קודם דהא פעמים,

 ופורים~ לחנוכה תענית דמ~ילת ~ובים הימים כל שו~ם היותענית מ~יל~
 (סימן בא"ח כדאיתא ל~ע~תו תענית למיתב בעינןוהתם

~קס"~
 ודאי אלא ה,),סעיף

 ~ריכ~
 לומר אנו

 דפשו~
 לש"ם הוא

דתענ~~
 ס~~אתא'

~~~
 כל ~ן

 ד~
 לו יש בשבת לה~ת שחל ר"ח סעודת הלא

 ה~למ~
 דמגילה בירושל~י כ~איתא א' ב~םאח"כ

 בסעו~~ ~ה"ד~
ר"ח

 מאחר~
 ה' ~דף בהרי"ף והובא א' ל~ם

 ע"א~
 ~סי~ והרא"ש

~~
 דמגילה, בפ"ק

 ועי~
 קא לא א"כ תי"ט~, (סימן בב"ח

 עבי~
 יש ואכתי ר"ח סעודת בשבת אכל שלא במהמידי

~ 
 השלמה

 בשביל מה דבר ל~וסיף לאכולכשיתחיל התענית אחרב~~ש
 הסכמת ל~י ד~, כל מן ובר דיןכל מן ובר ר"~~סעודת

 רו~
 ~ם ד~םהאחרו~ם

ראש~
 צבור תעניתשהוא השבת שאחר

 לתעני.ו ת~~ת למי.ב ~ריך ואין בזהד~צא
וכמ"~

 בב"ג
 למאי וד~י ת וז"לרפ"ח) ~םי~~

 דאמרי~
להקלת נ~שו. ספק

 בתשוב~~ ו~י~
 כלל הצורך מן דאין דפסק ר"י) (סימן זאבבני~ין

 להתענו~
 נ~ד בטילה שדעתו אף ע"ש חלום בת~נית לתעניתותענית

 משמעו~
 כול~ לה~מיר אין מ"מ ואחרונים, ראשונים פוסקים המדולים,כל
האי

 ו~ו~
 בתענית

~ 
 מה לת~ן רק שהוא

 ~הל~ת ש~ת ~סעודת נהנה שלאבמעיו ~שקלקל~ ~ש~לכל~
 בש~תופרנסין ש~י~ יהודא~ ~ובר~

 ולה~ענ~
 ~דם~ בני ש~ר כמנהג שבת~ בתפ~קי בו



 דלא והבו הרשב''א, בשם לעיל כתבתיכאשר
 לוםי~

 ושבקית עלה
 בתענית ודי שלשה ולא שניס ידברו וימים בקמייתאואסת~ר

 לתתל~ ותרתי מ~פר א~ת ובכפ~ה שלאחריו יום השבת יוםתתתח

וכה''~
 ~דול כהן גבי ע"תב) מ"תח (דף נזיר במ~" לדבר זכר איכא

 הדור חכם ועל י~""שת לאווין תרין לי מה לאו חד לי מהונזיר
 שלא ישראל בני תקנת על חכמים ושקדו סניגרון להיותמוטל
 בו שחל ~בת בהקודש רביע ארבע או ימים שלשה ~עוניןיהא
 חסה וכבר זה, אחר זה ימיס שלשה לצוס צריך שיהא ור"ח~נוכה
 ~ויקרא כדכתיב זה על מאדהתורה

 כ"'~ל''ב~
 את ועניתם

 ח" דף ~ברכות ב~~רא ודרשינן לחודש בתשעהנפשותיכם
 וכדאיתא התענית להם יזיק שלא והט~ם וכו" בתשעה האוכל~ל עת'ב~

 (פ""א תענית הל' ברמב""ם יעיין ~ יע"תש, וכות לאחד משלבמדר~,
 ימים שלשה עלי ו~ו~ו המקרא על אסתר מ~ילת ובמדרש ה')~ין
 ו~מקיל לקמחא חש לא בזה המחמיר עת"כ ~וכו'~

 בז~
 הפסיד לא

 נפש דנפשאפסידא
 צדי~

 פנים הכרת יתנ~ר מ~לליו מפרי אוכל
 דרך ולשמור ולקיים ולע~ות לשמורמסבירות

~~ 
 לסדר החייםת

 ~~~"ת בהם,ו~י
 ~~~~'ת~

 לפ''קת ~

~~ת~
 ושמע והסכת כאפרכסת אזניכם תשימו תלמידיי אהובי'
והיו

 הדברי~
 לבבכם על

 חרו~
 לבבכם, לוח על וחקוק

 דורש כת"ד שע~ועים~ נטע נטועיס כמסמורת קבעו ולבםוף~קקו
 ועלהו ~רופה הת באמר. בסופה והב את כל ודורששלומ~ס
 ~תורה לכבוד ה~דבר פה ויש וישפה, ו~והםלתרו~ה

לשמה~ ולומדי~

~ ~~תת~ ~~ו~~ ~ו~נ~יי~ ~~~~~ו~ ~ ~ ~  ~~ת'~ ו~~תת~ י~"ת~ 
 ~~~~~י~ ~~י~ו~ ו~~~~''~

 י~"תות

 ~~~ו~ ~ו~~~ו~
 ~~~י~י י~י~י ~~ו'

ת ~~ו~ני ~ו~י~ ~  

~ ~ ~ ~

 ע"ב) י""א (דף תענית במסת תוס' הדיבור של פית שאלת~,
 שנקרא לעיל והא~ר פירוש הקב"ה קדוש, כאילוד"תה

 עכ"'ל~ קשיא לא ומ~ני קדוש נ~רא בתענית שהיושב כלומרקדוש
 הש''ס ~שט ליי~ב רוצים תוסת דהנה פשו~ה, דרך ריהטאלפוס
 לפי דקדוקיס, איזה ולדקדק י"ל פ~ש"י שיטת לפי לכאורהאשר
 ~אילו דמפרשפרש"י

 מעיו כל כאלו ~עיות בתוך שרוי קדו~
 קשיא לא הש"ס, קמשני מאי לפ''ז עכת"ל, וכו' להכתי~ן ואסורקדוש

ת  ~יימ~
 ~י~ ~ו~

 ~~~~~ ~ית
~ת

~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~  

 ~וו~~ו ו~ו~י ~~ו~ת
 ~~~י~ ~ו~ ~ו~~ ~~~~ ~~

~~ת
 י~ו~ ~ ~מ~'ת~ ~י~~ ו~~

 ~~י~ת~יו י~~ ~י~ו~ ו~~~~ י~י~ ~~~~ ~~י~ י~ו
 ~~~ו~ ~~~י~ ~~~

 ~~תת~ת יו~ת

 ~~~ת'י ו~,~~
 ~~~תת~ ~~~~

~ 

~ ~ ~~ ~ ~  

 ~~ו
~~ 

 ו~~~~~ י~י~ ~'
 ~~~י~ו

 ~~ו ~~וי ~~י~~ ~ו~~
 ~ו י~י~ת~ת

~~~ 
 ו~~~~~ ~~~ יו~ ~~ ~י ~~י~ ~יו

 ~~~י~ו
 ~~~ו~

 ~~~~~ ו~~~~יו~
ת ~~י~~ת ~~וד ~~ו ~ ~ ~ ~  ~~~ו ~~ י~ייו 

~~~~ 
 ~~~~ ~ ~מ~תת~ ~~~~ ~~~~ז~~~~

 י~י~ת
 ~~~י~י יו~ ~~

~~~ו ~~ ו~~~
~~~~ 

 ~~תת~ ~י~ו~ ו~~י י~י~ ~~י ו~~~~ו
~ת

~ ~ ~ ~  ~ ~  ~~~~~ת ~י~~ 
~ ~  ~~ו~ 

 ~ו~~ת

~~תתת
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~ ~ ~ ~
 ~מ~י (ממתתנ) נ~שי~, לצ~ורי מצי דלא הא נפשיה לצעורי דמציהא
 בני ~תמ לצעורי דיכול אף לא, או לצעורי ~צי אי מיניה~,נפקא
 תירוצא לפי ו~ם להכחיש~ שאסור קדוש והוי נכח~יםמעיו

 ולשמואל מיניה לעיל דמקשים הש"תס לקושית מקום אין לפ"'זהש'תס דמתר~
 איכא הא ~וטא, נקרא הא ולר""א וכו', קדוש איקריהא

 ל~ה י"'ל, ו~ם לצעורית מצי דלא והא לצעורידמצי ה~ למי~
 ~לא~

 ה~תתס מקשה
 גומל, ~ דפרש''י פירושו לפי חסיד, איש נפשו דגומלמקרא

 שמואנ א~ר ואיך חסיד נקרא ר''ל וכדעת ומשתה ממאכלעצמו ~פרי~
 עיין כי חוטא, נ~רא בתעניתהיושב

 סו~
 סוטה מסכת

 ~ד~
 מ""ט

ע"ב~
 ~קשה ו~אי מקדוש יותר מעלות כמה הוא חסיד דמעלת ~
 דנקרא דסובר שמואל אדעת קדוש שנקרא דסובר ר"א דעתהש''ס
 נקרא בתענית דהיושב דמשמע מיניה עדיפא להקשות ה""לחו~א

 חסיד~אפילו

~~~
 כ~יטת אסת'ד לדקדק, שיש ~דול דקדוק ~שיבנו לא ארבע על

 נפשיה, לצער יכול אם קדוש דנקרא הא דמפרשפרשתתי
 יליף ~י קדוש נקרא בתענית היושב ר'"א קאמר איך לפ""ז~"כ
 שציער וזה קדוש נקרא היין ~ן אלא עצמו ציער שלא מנזירמקת'ו
 הוא פריכי ~"תו האי וכמה, כמה א~ת על דבר מכל עצמואת
 ~כל עצמו המצער אבל ~ותר, הוא היין מן עצמו ה~צערדל~א
 הוא ביותר מעיים הבני שמכחיש מה דכל ג~ור, איסור הואדבר
 דבר מכל ע~מו וציער הואיל הנותנת, דהיא לעשות,אסור

 בתענית היושב דםובר שמואל לדעת דבשלמא כן, לע~ותאםור מש"ת~
 חוטא נקרא דהוא כל שמצער ומה ~ת"ו, שפיר הוי חוטאנקרא
 ~~מיירי ול~עת קדוש ~נקרא ר"תא לדעת אבל פשיטא, הרבההמצער
 לסובלובשיכול

~"~ 
 הוא יותר שמצ~ער ממה

 מרו~
 וכנ""ל ביותר

 קדושת שנקרא דבר מכל שהמצטערלר'תא

~''~~~~
 מהיפך ~שת"ס דתירוצא ה'תפ התוס' שיטת לפי

 לצעורי מצי בדלא קדוש דנקרא הא דהיינו רש''י,~שיטת להיפ~
 בתוך שרוי קדוש כאלו ~צמו אדם ימוד לעולם דא~ר והאנפשיה
 נקרא ד"תה פירש ג~פא דרש"י נפשיה לצ~ורי בדיכול מיירימ~יו,
 ודאי הנה עכ"תל~ת שמתענה, עונותיו מת~רקין ~ך שמתוךקדוש,
 ~מ~י הבריא אדם מן ביותר התענית נחשב ומצטער חלשאדם
 ס~י' ~~סת"ה ~סי" תענית בהל" כדמצינול~עורי

 שצירו~ דת~
 ~יו~ל מי אבל בריא, מבאדם יותר הוא חלש באדם תעניתימים שני

 נקרא לא הוא התע~ית, מן צער לו ואין נפ~יה לצעורילםבול
 כדמצינו מעיו בתוך ~רוי שהשכינה לו יש זו ~עלה רקקדוש

רי~
 יומא מסכת

 ~ד~
 ד"

 ע'תב~

 כדי בהר י~ים ששה היה שמשה
 (את"כ), אכילתו מ~רק וזהו ממעיו, ושתיה אכילהלמרק

 ה~תתס דקושית תוס" מפרשי לכך כביכול, מעיו בתוך שורה~~כינה וא""~
 נ~רא בתענית היושב אר'תא אחר, באופןהוא

 ר""א אמר ומי קדו~
 וכות ל"תק ומשני מעיו, תוך שרוי קדוש כאלו רתתא והאמרהכי
 מ~י דלא הא נפשיה לצעורי דמצי הא ~פיר הש"ס ~שניעכ~יו
 מתמרקין עונותיו אין וא"תכ נפשיה לצעורי מצי דאם נפשיה,ל~עורי
 ואינו תעניתע'"י

 נקר~
 היא הפעולה רק בתענית היושב קדוש

 נקרא וא''כנפשיה לצעורי~ ~צי דלא הא מתמרקת אכילתו כי מעיו בתוך שרוי~~דוש
 קדו~

 נפשו, שמתענה עתתי מת~רקין ~עונותיו
 מעיו את להכ~יש כלל איםור איןא~ל

 ר~
 יזכור לו יא~ר קדוש

ת  ~~נינו~
~~~~ ~~ ~~ 

 ~~~' ו~~ויימ ~~~יוו
 ~תת~

 ~ת

 ~'ת~
 ו~ת

 ~י~ת ~~~~י~~~יוו ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~"ת~
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~~~~~

 מן רק עצ~ו ציער שלא זה ~ה שפיר, ר"א קאמר וא"כלטוב,

הי~
 דבר, מכל שמצ~ער יותר עצמו המצער מכ"ש ~דוש נקרא

וכי~
 א"כ נפשיה, ל~ער יכול בדלא מיירי קדוש שנקרא מ~ובר שר"א

 ~וטא נקרא בתע~ת ה~שב שאמר שמואל דעת לאוקמיא"א
 ל~דו איך לפ"ז אמנם לנפשיה, ח~א חטא מאי נפשיה,לצעורי בדיכ~

 חסיד איש נפשו ד~ומל פ~בלא"ה
 (שאי~~

 ~סיד, שנקרא שמשמע
 מתענה, שא~ו לנפשו חסד שגומל פירוש נפ~ו גומל שלמדומ~שב
 גומל פ~ ~וס" מפורש אתהאבל

 כדמפרש"~
 ~~ מידי לא ותו ע"כ

 ~~~י~י י~י~י ~~~ו~י,~~ו~
 ~ו~י~

 ~~~"~ ~~~י~~~ו~~י

~~~
 ידיעת להודיע הוא כתבך משמעות ותוכן ~בלתי הנקת~"י
 התוס' תמיהת רבןבית

 ד"~ תעני~ במ~~
 כלו שבו יום

 מדברמתי
 ~ (~~ וכ~

 ונשגבה נפלאה תמ~ הוא באשר ~"ב),
 תורה של לאמיתה ת"ל שכוונתי נלע"ד כלל התעיינות~ ובליבעינך,
 ו~ילו~ עיני מ~אירוד"

 כל ויד בו דורנ~ים רבים ובאמת אזני,
ממשמש

 ב~
 ~ם ד"ה ~ ~"ל ~מפ"ת, מפרשי כל

 שכ~
 מדבר, מתי בו

כדאמרי~
 ולמחר ב~וכן ושוכבין קבריהן עושין היו ט"ב כל התם

הכר~
 החיים הב~לו יו~א

 וכ~
 קמו ם~זירה שכלתה ה~נה ואותה

 ואז מלאה הלבנה שראו עד ב~ודש טעו שמא סבורים והיוכולס
 ארבעיס אותן כל הרשב"ם ופירש י"טת ועשו הג~רה ~כלתהידעו
 אלף כ"א מ~ים היו ט"ב ובכל באב בט" אלא מתים היו לאשנה

 ~לף ט"ו שניס ל~~ עולה ~רוטרוט דאותו התם ומפרשופרוטרוט

וכ~
 התוס~ עכ"ל

~ ~ ~ ~ ~ ת ~  לא וז"ל~ שם כתב ~הרש"א הגאון הלכות בחידושי~
ידעתי

 לכו~
 פרשב"ם ע"פ דהכא התוס' דברי

 ~ושיא ובאמת ע"שת שלו בח"ה מהרש"א עכ"ל להגיה נראהוהיה וכ~ דהת~
 ת"ר היו ישראל הלא ומפורם~ת ונפלאהע~ומה

 ~ אל~
 אלפים

 ~~~~ו י~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ימ~ת
~~~~ ~~~ ~~ 

 ~~י~ת ~~~"

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

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

 ~~~י~ו ~~~ ~~י~~ ~~~~י~
 ~~~~ ~~ו"~ ~~~~~

 ~~~~ י~~ו~~ ~~י~ת
 ~,~~י~ו ,~~~~~~~~י~~

 יו~~ ~~ ~י~~~ו ו~~ו~י~ו ~ו~~ת ~~~~ י~ו~
 ו~~ ~י~~ ~~~~~~~~י~

 ~י~ו
 ~~~ ו~~י~~ ~~~ ~~י~ת ~~~~ ~~~~~

 ו~י'~~~
 ~~ו~ ~י~

 ~~ו
~~~~~ 

 ,~~~~~ו~~ ~~ו~י~י~
 ~ת

 ~~~ו~ ,~~ ו~י~~ו~ ~~' ~~ו~ ~~~
~~~~ו

~~ 
ת ~ ~ ~  ~~ו ~~ו ~~~ ~~~~ ~י~~ 

~~~ 
ת ו~~~' ~ ~ ~ ~  

ת ~

~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ו~ ~~~ו~~
 ~~~~ו

 ~ו~~
 ו~ו~י ~~~ת

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

 ~~ו~ת ~~~~י ~~ ~י~ו~~
~~~ 

~~י~ו
 ו~~~~ י~י~" ~~~ ~~~~ ~~

~~ו~
 ~~~ו

 ~~~ו~~ ~~ו~
 ~~~~~ת

 ו~~י~
ת ~~~~ ~~~יומ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ו~~~~י~
~ו~ת

~~ 
 ~ת

 ~~וו ~ו~~ ~~~,~
~"~~ 

ת ~ ~ ~ ~  

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

 ~~ו~ת
~~~ ~~ ~"~~ ~~~ ~~~~ 

 תוס" כתבו ואיך אלף ט"ו נגרע שנה ארבעים מן שנה לכלוא"כ
ת מכ~ן אי~ זהו אל~, כ"א מתו שנהשבכל ~  

~"~~~~~
 בספר שמקשה הקושיא ע"פ תורה, של ל~מיתו שכ~נתי
 מתים איך בפ~פולא, מאד והאריך ~למה~מע

 אין והלאבשבת הבר~~
 דנ~

 ב"ד מיתות בשבת ומ~יתין
 ש~'ט ס~ ~או"~

 בו כי לא~~יד~, ~שמות השבת~ את ושמרתם וכתוב ~~,סעיף
 שבתת שומר בע~מו הקב"ה ע"כ ב~~ג~, ~בראשיתשבת

 ~ב~י. מיתה מתים היו בשבת מתו אשר שאותן מתירוצאהעולה ותמ~~
 יש מזה נמצא של~עלהת ב"ד מיתת עונש בדרךולא

 להבי~
 שדור

 במדבר עליהם, שנ~זר הגזירה ודין עונש מ~ד מתו כולםהמדבר
 היו לא ע"כ יד~~לה~, ~במדבר ימותו ושם יתמוהזה

 אין כיבשבת מ~י~
 דנ~

 התוס' מל~ון ג"כ נראה~ וכן בשבת, ומ~יתין
 ט"ב כשחל א"כ וכ~~ קבריהן עושין היו בלשונםשכתבו
 שנה בכל כי מהן, א~ד אפ~ו מתו לא בודאיבשבת

 של ולא שלפניו ביוס ולא ב~"ב דוקא~תים ה~ (לא~
 אחרי~

~~~~
 אחר

 העי~
 שעפ"י שם מבואר ר"ח ה" ו~לבוש בעבר~ות

 רק מדבר מתי ~תו ~א בשבת, ט"ב לה~ת שחל פעמיםעשרה שני~ ~תח תוך הפ~ות לכל מזדמן השנים סדרקביעות
 דף תענית ~ע" הש~ת בשנה היתה הג~רה כי שנים,~'ח

 כ"~

~"א~
 כניסתן ~ודם אחת ושנה

 לאר~
 להדיא כמבואר ה~~רה פסקה

 אם נ~צא, ע"שת שכ~) ~ם ד"ה ע"א קכ"א (דף ב"בבתוס"
 לא וא"כ מתים, היו לא בשבת ט"ב להיות ~חל ש~םעשרה
 ת"ר היו ~שראל ~לף, תקפ"ח עולה ~לף כ"אפעמים וכ"~ אלף ~"א מ~ו שנה ובכל שנים כ"ח רק מדבר מתימתו

 תקפ"ח מן נשאר נמצאאלפים ושלש~ אל~
 ~ל~

 ת"ר ~עד
 ו~ אלף~

 אלפים,
 על ומיוסדים ה~וס' דברי המה מכוונים ועפ"ז אלףת~"ו

 שנים עשרה באותן כי שנה כ"ח ר"ל אלף כ"א מתו שנה דבכלפז, אד~
 אל~ת לתקפ"ח ~ולה נמ~א ~ ~תים, היו לא בשבת ט"ב להיותש~ל

 שאותו הרשב"ס~ דברי תוס' הביאו לכך ~אלף~,~"ו במכו~ אלפי~ ~~ אלף ~"ר ישר~ל בני למספר ~וד נשארונמ~א
 תוך לאחת אחת~מתו ~רו~רו~

 ה~~ השני~
 אלף כ"א על יותר

 ה~~~
 אותו

 פרשב"ם~ ע"פ ה~~ס" דברי הן והן אלף, ~"ו עולההפרו~רוט

ו~
 בתורתו אמת בדרך ~חנו

~~ 

 ,~~~ו ~~~י~ ~~~~~~~~~
 ~~י~ ו~~~ ~~י~ת ~~~ ~~ ~~~~~ ~ו~

 ~"~ ~~~ו~~~~ו~
 ו~~~~ו~ו~ת

 ~י~ ~~~י~ ~~~ ~~י~ו~ ~~~ ~~~~~
 ~~ ~~י~ מ ~~
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 ~~~ ~~~~ו~~

 ~~ו~מ ~~~ ~~~ ~~ י~~~~ ~~ו
~ 
ת ~ ~ ~ ~ ~ ת  ~ ~ ~ ~  

 ~~וו~ יו~~ ~ו~ ~~~~ו~~~~
 ו~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~י~~ ~~מי~~~י
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 ו~יי~~~
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 ו~~~ ~ ו~~~~י~~~~~
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~~~~~ 
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 ~~~~ ו~~ו~ ~~~

 ~י~~ת
 ו~~

~~ו
 מ~~~י~ ~~~י~ ,~~~~ ו~ו~ ~~י~~ת י~~ ו~~ ~יו~ ,~~~~ ~~ו~~
 ו~~~~~י~~

 ~~ ~~~~ ~~ו~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~יד

 ~~~~ו~~ ~~~ ~~~י~~~~
 ~~~~ד

ת ~~~י~ ~~י~~ ~~~ ~~ו~ ו~~ ~ ~ ~  

ת ~~~~ ~י ~~ ~~~י~ ~ו~~י~ ~~ו~~י~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~י~~ ~ו~~י
 ~~ ~~~ו~~~~ו~

 ~י
 ~~~~~ו~

ת ~ ~ ~ ~  ~ ~  ,~~~~~~ ~~~~ ו~ו~~ ~~~~ ~~י 
~~~י~~~ת

~~~~ ~~~~ 
 ~ת

 ~יי~~~~~ ~י~ ~י~~~
ת ~ ~ ~ ~  



~~''ת
~"~~~ ~~~~ 

 ~ו
~

 משבח גבי ~ל תפו~ין חקל בשדה לשוח~ יצחק ויצא ~~~~~
 ש~עתתא בעבים, ומשחקיס וכרביבים, ~טללכתבים, ~מגי~

 שבדיינים ו~ופלא מומחה דיין ~ביבי הרב ה'"ה ~ביבים,~רב
 כמוהר""ר קראקאבק''ק

 י~~~
 אותיותיו הנה נר"ות

 ש~י בין ממוש~ב ראשו וראיתי בו וה~~תי ~ני עבר ~ולהאירו
 ~וויל בהיקף לאוזן ~אוזן רובדין ומוקפין, תקיפין וטינריןסלעים
 על לע~וד לאורייתא, רבה ~ודעא ה~ודיעיס בהר וחצבוגזית,
 הנר~ה אחת קושיא לדעת עצמו שהקשה מה בח~~ה ולתוראופיא,
 הטור והביאו כתב דשבת י"ג) (בפרק הירושל~י וז"'ל~ב~תים,
 (בסימןיור''ד

 ש''מ~
 ש~לנ אע""פ מתו על בשבת הקורע ~ וז""ל

 אין ~זולה מצה והרי בירושלמי, עלה ופריך קריעה, ידי יצאהשבת
 עבר הוא הכא ברם עבירה דעיקר ~התם ומשני בפסח, בהיוצאין
 הר~ב""ן וכתב~בירה,

 שמעינ~
 לא גזול בחלוק הקורע ~הכא

 דמי לא ~לומר וז''ל~ הב''י וכתב הטורי עכ''ל קריעה ידיי~א
 ש~יא ~בירה היא המ~ה שהוא המ~וה ~וף דהתס גזולהלמצה
 הכא אבלגזולה

 גו~
 ~הוא שהמעשה אע""פ עבירה, אינו החלוק

 פסק ועפ"ז וכו', בעבירה הבאה מצוה ~קרי לא עבירה בו~ושה
 ~סעיף שםבש"ע

 כ""ח~כ"'~~
 שחלל אע""פ מתו על בשבת הקורע

 יצאת לא גזול בחלוק הקורע קריעה, ידי יצאשבת
 וכ''~

 שם
~ם''ק בש''~

 מ""ב~
 וצ''ע הנ""לת טעם

 דבא"~
 (סי~ן

 תנ'"ד~
 ב''י כתב

 הירושלמי שם והביא גזולה ב~צה יו~א אדם דאין הרמב''םבשס
 (םימן בש'"ע שם פםק וכןהנ"לת

 תרמ""~
 םעיף

 ה'~
 הרמב""ם, ד~ת

 וגניבה בגזל פסולין דהם לולב של מינים~'
 בי"'~

 בלבד ראשון
 שני די''ט ד~יון ה~~ס שם הב"י וכתב ~שרת שני בי"טאבל
 מצוה חשיב לא~רבנן

 הבא~
 הר~ב''ן על תי~ה וא""כ בעבירה

ש~תב
 הקור~

 הוא דקריעה ס""ל ~רמב"ן הא יצא, לא גזול בחלוק

~דרבנ~
 לא דרבנן וב~ילי ~ ש"~) סימן (ריש בש~ו הב''י וכ~"ש

 ~היא מ~צה הרמב""ן יליף והיאך בעבירה הבאה מ~והאמרינן
 ת~י~א וביותר בעבירהת הבאה מצוה ביה ואמרינןדאורייתא

 (סי~ן ~באו""ח זה, את זה םותריס בש""ע שהפסקיםלי
 תר~""~

םעי~
 דרבנן דב~ילי ועכצ"ל שני בי"ט כשר ו~נב ב~זל פםק ה')

 (םי~ן ובי''ד בעבירה, הבאה ~צוה אמ~ינןלא
 ~עי~ ש''~

 כ''~)
 וס"ל יצא, לא גזול בחלוק הקורעפסק

~ 
 דרבנן דקריעה להב""י

 כשאר דהוי ~דשיו ש~לו ביה ליה קים דלא ק~ן ~בי בב""יו~~''ש
 בש''ע כן ופסק דרבנןםפיקא

 ל"~ ~סעי~
 ול~אורה קורעין, דאין

 שלי~ה בתשובה שישיבני דא~""ו מיניה ובמ~ותא אהדדיתס~רי
 ידעתי ~ם ידעתי כי א~ת, רגל על~ע~ידני

 לי~י' דמטי קמא קמא במהדורא ~ילי ממהדורי המהדרין,מן ה~הדרי~ מ~ שהו~
(שיתא) ב~~

 ~שחיה~
 לדבר ובםיסו כנו על וליישב יד כלאחר לפרק

 חן מצאתי ~י אדע ובזה הר~ה תשובתו למהר האי אשוראישור
 א~ו~בעיני

 עו~יות לעו~יא, ככסלא הקיפוני אשר טרדות מרוב הנה ~ת~~~~
הגפנים

 גפ~
 ומן לתושיה, ~פלים דינים איזה פוריה,

 בבת ה~זדקר גדי ~מםנקן~, ~האסוק) כגדי וללבנס לבררםהראוי

ת  ~~~~'ת~ת ~~~ ~י~~ ~~~י~ו~
 ~ ו~תת~ ~ו~ ~תת~ ~~~~

 ו~מ ~~~~תתמת

~~~~''~~ ~~~~~~ ~~~ 

 והיום הכותבת יד של רחים דרח~י רישאראש,
נקיהת כםול~ לע~ות~

~'"~
 דברי ~ל ~~קשה ב~ה יצחק פני מאת ראשונה יצאוזה הכבוד' ~פני אשיב ריקם פניו להשיב שלא השואל לאהבת

 ס""ל הרמב''ן דהא יצא לא גזול בחלוק דהקורע שפסק עלהר~ב''ן
 ~שיב לא דרבנן ובמילין שם הב''י וכ~""ש ~דרבנן היאדקריעה
 והיאך בעבירה, הבאהמצוה

 הר~ב'"~ ילי~
 דאוריי.א דהוא ~מצה

 ע''כ ב~בירה, הבאה מ~וה ביהדאמרינן
 תו~~

 דבריות

~~~~~
 ק~זינא גברא להלכה פסק הפוסק מעיין העיון אל ירדתי
 יימר דמי ~ידי, ל""ק ודאי הר~ב""ן שעל קחזינא, לאותיובתא

 בדין שני לי""ט ראשון בי"ט לחלק כש~ואל הלכה ס""לדהר~ב''ן
 דעת דהא ה"ט~, פ''ח לולב ~ה' הר~ב"ם וכדעת הגזוללולב

הרי"~
 ~םו~ה

 רפ"~~
 סי' ~שם והרא""ש

 ג"~
 פוסקים גדולי ושאר

 פסקו אלא כןאינו
 דלישנא וכ~שמעות יוחנן כ~

 דמתניתי~
 ריש

 דל""ש ע"ב~, ~''ט ~דף הגזול לולבפרק
 בי''~

 בי''ט ול''ש ראשון
 ב~ילי אפילו בעבירה הבאה ~~וה דהוי משום פסול נזול~ני

 נזול בחלוק דקריעה הרמב''ן פסק יפה להכידרבנן,
 ל~

 ידי יצא
קריעהת

~~~
 הרי''ף דאף ולו~ר לחלוק דין לבעל לכאורה ~ום דיש

 אלא קאמר לאוסייעתו והרא''~
 שאי~

 מבואר וכן עליו לברך
 ולא ~ וז"ל שכתב להדיא הגזול לולב פרק הרא''ש לשוןמתוך
 ב~~וה אלא ה~י א~רינן דלא דםבר כש~ואלקיי''ל

 ~םתבר ולאמדאורייתא~ שהי~
 טעמ~

 ~כיון
 דמבר~

 ש~ים, שס ומזכיר

מנא~
 לשונו~ ~אן עד דאורייתא, ב~ילי כמו דר~נן ב~ילי הוא

 הלשון, מ~שמעות מבוארהרי
 דבמ~ו~

 גם מברך, שאינו דרבנן
 בעבירהת הבאה ~צוה זה דאין הר~ב''ם לדעת מודההרא''ש

~~~~~~~
 דעת דגם בזה, הפוסקים דעת ולהשוות לומר נראה היה
 ש~ברך היכא בין הרא''ש כדעת לחלק כן סובר עצמוהרמב''ס

 לא,או
 דאל''~

 פסק דאיך סותרים הר~ב"ם דברי יהיו
 (בפ''~

 לו~~ה~
 ט") הלכה

 לולב כשר ~דרבנן ש~וא כיון שני דבי''~
 דבר ~ל על פסק (הי"ט) ברכות מהל~ות ובפ"א הגזול,ואתרונ
 בסו~, ולא בת~ילה לא עליו ~בר~ין אין דרבנן אפילואיםור
 היכא דאפילו הרי בב""י, ע"ש ק~""ו) (סימן ב~א"חכדאיתא
 אפ"'ה דרבנן ר~שונה וברכה דרבנן דהאיסור דרבנן תרי~אי~א

אי~
 ובלולב בעבירה, הבאה מצוה דהוי משום עליו מבר~ין

 הבאה מצוה שהיא אף הגזול ~שר דרבנן שהוא ד~יוןנהיפך פס~
 פםק ברכה לענין דדוקא לומר צריך ודאי ~לאבעבירה~

 (הרמב''ן~
~הר~ב"'ם~

 כהרא"'~, והל~תא וכ~ע~ו לברך שלא להח~יר דיש
 לבטל~, ~מים שם ו~זכיר שמוציא~יון

 וה~
 דיוצאין דכתב

 באתרו~שני ביתת~
 לא מ""מ אך יצא, ~~וה ~ובת ידי היינו הגזול,

 ברכות כיעלה יבר~
 אי~

 ד~וקה בפרצה לכנס עלי שקשה אך מעכבותת
 םת~א ר ש כ ~רמב''ם ~דברי הלשון מצד ומפיק ~רחוק ואתי'דחיק
 הרמב"ם דברי ליישב נ"'ל ~ן על עלו, לברך ג''כ דמותרמשמע

 בסמוךת שא~תוב כ~ו אחרבדרך

~~~~~
 הרי"ף בהלכות רואי וטוב היטב הבאר על ~~דתי כאשר
 רי~ להרמב""ן ה' מל~~ות ב~פרראי~י

 פרק
 ~לולב~

 הגזול
 כר' פסק ענין דבכל להדיא לדבריו~בואר

 יוחנ~
 דחיישינן

 א~
 בי~ים

א~רונים
 ~שו~

 ~לל, ברכה ~טעם ולא בעבירה הבאה ~צוה
 מ~יקראוא""כ

 לק~~
 פ~ק שהוא הרמב''ן על

 ~א~
 ~צות דבכל



 פסול~רבנן
 משו~

 עדיין אך יו~נןת וכר" בעבירה הבאה מצוה
 דגברא ואקרקפתא בקולמוסנשאר

 ~ונ~
 מדברי שניות קושיא ליישב

 דפסקי במכתבו, הקשה ~שר הדברים אלה דברים, ספירתסופריס,
 .רמת'~ (סימן בא''ח שפםק ממה עצמו דברי סותר הב"תיהש"ע
סעי~

 לא דרבנן שהוא כיון שני בי''ט כשר ה~זול בלולב הת)
 ~''ט) ס~יף שתתמ (סימן ובי"ד בעבירה, הבאה למצוהחיישינן
 דרבנן דקרי~ה אף קריעה ידי י~א לא גזול ב~לוק דהקורעכתב
 באריכותת דבריו מכ'"ת ו~מ"'ש בעבירה הבאה למצוה חיי~אפ''ה

~~~
 נ"ל ~יה רעיונא רהיטא לפום

 לתר~
 בלא'תה דהא בפשיטות,

 בש'ת~ הבת'ידברי
 (סימן בא'"ח

 תרמ'ת~~

 לכאורה תמוהיס
 דבתחילת ע~מו, סימן ובאותו מקום באותו זה את זהוסותרים
 ~םעיף הסימןוריש

 א'~
 גנוב נפסל דלא שאומר ~י ויש ~סק

 משמע ימים, בשאר כשר ל~~רים אבל עצ~ו ול~זלן לגנב ~לאוגזול
 פסק הת ובסעיף ימים, בשאר אסור דכת'ע אליבא עצמודלגזלן
 ~הוא כיון כשר וגזול גנוב י~ים דבשאר הרמבתתם כדעתבהדיא
 דאפילות משמע בעבירה ה~אה מצוה משום בו אין מדרבנןרק
 תחת חדש כל ואין מוו.ר~ עצמו ול~זלןלגנב

 השמ~
 ת''ח' שימוש

 וז"ל~ת וכתב ט'תו~, (בס"תק שם המ'תא ~זה הרגיש שכברר~יתי

 ול~חרים עצמו הגזלן י~לנו לא דלכתחילה ס'תל בתתי דהרבואפשר
 עכ""לתמותר,

~~~~~~~
 המ~ור לבעל ראיתי כי ~וותיה רבא דגברא משמיה
 הגאונים מן ויש וז''ל~ שכתב הגזול לולב פרקריש

 לכתחילה ובוד~י שני בי''ט אף פסול שהגזול יוחנן כר'~פסקו
 דמאיס ומשוס מפלוגתא נפשין לאפוקי מיניה למיפרש דמישפיר
 היינו כשר הכל ימים דבשאר הבת"י שפסק ~ה נמצא עכ''ל,למבוה
 לא אמרינן דאי דחייש למימר איכא וא""כ די~~, קאמרבדיעבד
 לבטלה, ברכה לידי ויבוא ויברך שיחזור לחוש יש ~ת"כ בדיעבד,יצא
 כןעל

 פס~
 כדי ברכה בלא ~פילו שנית ליטול וא''צ יצא דבדי~בד

 מה קריעה גבי התם משא~כ לבטלה, ברכה לברך תקלה יצאשלא
 ש~ין ~יון ויקרע, ויחזור קריעה מצות ידי יצא דלא דאמרינןב~ך
 כלל, לבטלה ברכה כאן ~ייך אין שהרי לב~לה ברכה איסורכאן

 וקרע כהוגן שלא עשה שהוא כיון ל~קנסיה ראוי אדרבאומש"ה
 בגד קר~ים לשניס ויקרע לחזור מחויב שיהא שלו שאינובבגד
 כנף לזוז מקום ~אן ואין הש'תע דברי ~ם מיושבי~ נמ~אשלו,

 כל פרכוסול~רכס
 שהו~

 ~דרשא~ בבי

~~
 ויורה דרכו יורה האמת אבל ל~לפל הוא זה

 כח~
 ומסודר שנון

 שאין דדינא מעיקרא העוקר כהחכם וקנון תמחוי על~מונח
 ל~יל שהקשתי הרמבת'ם דברי גם ואף כלל קו~יא צח~וח שוםכאן

 דבר לא~ול שרוצה זה ~גון ~איסור נהנה באם דדוקאלק"תמ,
 בחטא ושנה נשחת שעושה מעשה שבאותו בבגד בקורע וכןהגזול

 ועכשיו להשבון ניתן היה עדיין מחבירו דבר שגזל בשעהשמת~ילה
ע'תי

 האכי~
 (קרון) מ~לה הקריעה או

 ~קרן~
 לאו דאכיל ונהנה

 (דף מרובה בפרק וכדאמרינן דידיה, דלאו לממאניה וקרעדידיה
ס''ח

 ע"~~
 אמרינן להכי ~חטאו, ושנה נשתרש מקרי כהת'ג דכל

 וכלשון בעבירה, הבאה מצוה דהוי משום קריעה ידי יצאדלא
 אכילה ברכת או זו קריעה כלומר עבירה גופא שהיאהירושלמי

 זו שבנטילה הגזול ולולב אתרוג בהאי משא"כזו,
 אי~

 עבירה עושה
 ק~סרוולא

 דה~
 ה' סעיף תרמ'"ט (סימן בש''ע פסק מה'"ט

 ח~ירו של לולב לי~ול דמותרבהג"ה),
 ב~

 ~ד~רי ע"ש חבירו דעת

~~"'ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

 ניתנו, ליהנות ל~ו מצוות דהא מהם נהנה לא וגםהאחרונים,
 עושה העבירה רק כלל ע~ירה ע~שה ~ין בה לצאת זו ~נטילה~"כ

 בי''ט בש"'ע נמשך ואחריו הרמב''ם פסק להכי ~ וגזל ש~נבמתחילה
 וסתתס הספיקות, כל~ בהיתר נמ~א הדבר ~ותר דרבנןשני

 מדע~תו המבין וחכם נ~ון לב הלב, על והשמה והזמהבמיפך המתהפ~
 משבבים~ ולא המתיישבים בדברים למיתב ~ב טוב, ~חמוסיף

 ולומדיה התורה לכבוד המדברפי
 ב~יבר~ וחות~

 שם דרך דדשא
 ו~שפטת ~קשם

 ~~~~~ת"~

 לפ"קת

 ~ו~~~יי~ ~ו~ ~~~~~~~י

 בעל מהגאוןזוטרא הו~א כד חורפיבימי~~~~~ו~~
 ~"ל~ עדן נשמתו יאי~ ח~ת ספרהמחבר

 שהקשתי במה משיח~ אק~יף ועלילות י~ליח, בידו התורה זאתה" וחפ~

בענ~
 ~דף מדליקין במה בפרק שארז"ל ב~ה חנוכה

 בנר ח~בותנשים ע"א~ כ"~
 חנוכ~

 הא מש~ע הנס, באותו היו הן שאף
 ותיפוק גרמא, שהזמן עשה מצ~ת שהם מפני פטורים הכילאו
 והיכן וצונו בגמרא, שם וכ~רז~ל חז"ל תקון מפנידחייביםליה
 שהזמן אפילו ל"ת מ~ות וכל ~עשה לא ~ ה"ל ו~"כ ת~~ור,מלאצ~ו
 ח~בות נשיםגרמא

 ~כדאיתא~
 פ"ק שלימה במשנה

 נענה נפש כ"ד ע"~~ת ~"ט~דף ~קידוש~
 ונכנ~ת~

 מול קולעת, השערה ~ל
 תולעת אנ~י ומרדעת, כדרב~ות חכמים דברי והמחבב ה~גבבפני

 בכר~ ~יי~ יאירה~רוד
 המזבח חנו~ת זאת

~~"~~~~ 
 לפ"ק~ת

~~~~~~ 
 ביראות ופסי ח~ס מיס באר על עמדתי

 וד~מד~
 ועמודי

 זו קושיא ליישב בלבי אמרתידאורייתא,
 א~

 רהיטא דלפום
 מהאי דהא ק~מת, תמיהא שתמיהתו נראה היה דגרסאוש~פת

טעמ~
 שהוא אף שבת נר בהדלקת חייבות דנשים דהא לומר ~ריך

 בהדלקת ~ייבות ולמה פטורות ונשים גרמא שהזמן עשה~צות
 שבת שלהנר

 בזמנ~

 י"ב (פרק ו~רמב~ם~
 מה~

 דין עכו"ם
 נשים תדירה ואינה ~מן מזמן שהיא עשה מצות וכל ~ ו~'לכתב ~~

פטורות
 חו~

 ואכיל. הפ~~ח בלילי מצה ואכילת היום מקידוש
הפס~

 דכללא הרי עכ"ל, ח~בות שהנשים ושמחה והקהל ושחי~תו
 בו שנאמר במקוםכ~ל

 חו~
 שהזמן עשה מ~ות בשש יוצאת שאשה

 שבת מה' ה" פרק ובריש לא, ותוגרמא
 כת~

 חייבות דנשים
 דהדלקת דכ~ן ~"ל ודאי אלא הנר,בהדלקת

 הנר~
 מדברי רק הוא

ת ~

 מ~~~ ~י~ימ ~~ו~ת ~~~י~י~~ ~ו~ ~~~~~~ ~~י~ ~~ ~י~ו~

 ~~~ת ~~~~~~~

~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~ 

ת ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~~ו~~ 
 מ~ת

~~~~~~~ 
ת ~ ~  

 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~~ ו~~~
ת ~~~ד ~~י~~~~י ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

ת ~~י~~ ~~~~ ~~~~~י ~~ו~י~ת ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ וי~~י~~ ~~~ ~~ ~ו~~ ~~~ ~~~וד ~~~ו~י~
 ~י~ו~י ~~ת

~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~מ

 ~~~~ ~~~~ ~~מו~
 ~~~~ ~ י~ו

~ת

 ~יי~
 ~~~~ו

 ~י~מ י~י~ ~ו~
 ~~~ ~~~~~ ~ת~~~ת~

~~ 

 ו~~~י~
 ~י

 ~~ת ~ו ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~יי~ו~נ~י~

~~~ 

 ~ו~ת
 ~~~ו~

 מ~'

 ו~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ו~~~ ~~~ת

 ~~~י~ ~~י ~~ו~ת
 ו~~ו~ת

~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~ו~~~י~~~~ת

 ~~~ו~~~~ת



~ ~ ~ ~

~~''ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~ ~ ~
 א') הלכה שבת מהל" ה" פרק (בריש שם הרמב'"ם וכ~''ש~ופרים
 הדבריס כל על שמברך כדרך וכו" הדלקה קודם לברך וחייב ~וז""ל
 חייבשהוא

 בה~
 ואי~א ~דרבנן שהוא וכיון עכ''ל, סופרים מדברי

 דלא לאו ~שוםבו
 תסו~

 שהז~ן עשה ~צות תוך קחשיב לא לכן
 נשים ~ר~א ~הז~ן דאף ל''ת ~צות תוך נכלל שהוא אלא~ר~א
 חזינא ו~ברא קיי~ת ת~יהא לכאורה שת~יהתו הריחייבות,
 חייבות נשים תםור דלא לאו בגדר נכנס שהוא דכלותיובתא,

 ~רממאתשהז~ן א~

~~~~~
 חייבות דנשים ~בואר דהא די''ל אריא לא הא ~שום אי

 בש''ס ~בואר והוא בר~ב''ם שם ~דאיתא היוםבקידוש
 בש~ירה ואיתנהו והואיל ו~מור זכור דכתיב ע"'ב) כ' (דף~ברכות
 בין לחלק שבת כבוד ~שוס הוא היוס וקידוש בזכירה,איתנהו
 ~"'א ק'"ו (דף בפםחיס רשב'"ם ו~פירוש ~ול ל~דת ~בת~דת

ד''~
 ~"שת שבת ~בוד מ~ום ומש~י וברוכי אמר),

~''~~
 י"ל,

 דהדלק~
 ב~ב. נר דהדלקת זו, בכלל ג"'כ בשבת הנר

 היא~ובה
 ג'"~

 במה פרק להדיא ו~פר~"'י שבת כבוד ~שום
 כ''ה ~דף~דליקין

 ע''ב~
 בשבת נר ~דלקת נח~ן רב דא~ר האי על

 ב~קום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת כבוד פרש""י~'יבה,
 א""כ ע"'ש, ~בת ~הל' פ''ה) (ריש שם המ"'מ וכ"כאורת

 ג~
 זו

 וברו~י קידוש של כוס ~שתה ב~קום נר להדליק הקידושבכלל
 שבת~לכבוד

 עיין מדליקין במה פ' ~ז'"ל שא~רו הטעם לפי א~רת, ועוד~~ת
 ~בד''ה ע"א) ל"ב (דףבפרש"י

 הריני~
 של נרו כבתה היא

 קוד~~ול~
 דמצות הכלל ~ן ויצאו חייבות הנשים לכך שבת, כניםת

 רק ~נה שלא זו, ~צוה שם ~נה דלא והר~ב''ס גר~א, שהז~ן~שה
 דרבנןת מצות ולא דאורייתא שהםה~צות

~~~
 דנר נד כמו נ~בה קושיא של ~טרין ~עיקר פל~ינן לא אכתי
 לחייב ראוי תסור דלא דלאו בכלל דהואחנוכה

 אלולי הנשי~
 ולדחות לחלוק דין לב~ל ~קום דיש ואע""ג הנס, באותו היתהת~לא
 בש"'ס וכדאיתא בעל~א, ס~ך רק ג~ור תעשה לא אינו דזה~ולומר
 דלא אלאו אס~כוהו דרבנן ~ילי כל ע"ב) י'"ט (דףדברכות
 בפרק בש'"ס ~בואר וכן~םור

 הקו~~
 תרג~יה ע"ב) ל""ו (דף רבה

 ~יל.א אמר רבא גברא ו~יהו י~"ש, תסור דלא בלאו שבא בררב
 ~~ני~ן~ לא דחיקא ושינוי ליה תדחהלא

~~~~~
 דלא לאו משום דאי כפשוטה, ליישב י~ בחנוכה הקושיא
 וביתו איש נר רק להדליק ~חוייבת אשה היתה לאתסור

ג~
 דזה והולך מוםיף להיות שלא

 ה~
 רק ~כ~יס, תקנת עיקר

 וה~הדרים ואחד אחד לכל נר הנס ופרסום היכר ~שום~~הדרין
 והולכין ~וםיפין היו ה~הדריםמן

 מה"~
 כדאיתא

 ב~"'~
 פרק

 היתה אם באשה די היה וא""כ ע"ב~, כ"'א (דף ~דליקין~מה
 באותו היו הן דאף ~טעם הש"'ס קא~ר לכך ובי~ו איש נר~ד~ת
 ני~א ופרםו~י בהיכר ~"כ וחייבת~נס

 ג""כ יש וכן ~~ש, כאי~
 שם ~ש''ס דבעי ~ה לפינפקותא

 (ד~
 חנוכה דנר ע"'ב) כ"'ג

 ~ה וכן ניסא, פרסו~י ~שום עדיף חנוכה דנר היוסוקידוש
 ה~זון בברכת חנוכה של להזכיר יש ע"א) כ""ד (דף שסדא~רינן
 לא תםור לא ~שום דאי נם, לברך ל~נין וכן ניםא, פרםו~י~שום
 ~דליק רק ~ברכתהיתה

 כד~ש~~
 שס

 (ד~
 כ''ג

 ע""א~
 צריך לכך

~טעם
 דא~

 דין שיהא הנס באותו היו הן
 ~של~

 שוה (ש)הנשים
 דא~ינן ~ה על עו~דת ב~קו~ו הקושיא עדיין אך הלכותיו,לכל
 גבי בש"ס~ן

 מ~י~
 ~מגילה

 ד~
 די

 ע''א~
 וד"

 כוסו~
 ~~סחים

 ק''חדף
 ע"'א~

 הנס באותו ~יו הן שאף לפי נ~ים שחייבות
 תסור~ דלא ב~ו ת~שה לא מצות בכל דחייבותליה תיפו~

 לתר~~~~~~
 ~יון הש~ל נגד הוא דודאי ולו~ר,

 נשים דהא בעצ~ך והגע תורה, ~של יותר דבריהס חיזקולא בודאי חנוכה, נר להדליק דרבנן עשה ~צות (ו)הואבעצ~ו המצו~ דע~'"~
 ~ה""טפטורות

 ~אתרו~
 סעיף תרנ"'ח (םי~ן בא''ח כמבואר ולולב

 בי''ט חייבין יהי' ה''ט ולפיט')
 שני(ם~

 א""כ דרבנן רק ד~צוותן
 ש~יא, בשמי וגיורא בארעאיציבא

 יהיו דאורייתא ראשון די"~
 תםור, דלא אלאו חייבות יהיו דרבנן שני וי"ט פטורותהנשים
 ל" ~פםחים דאורייתא כעין הוא חכ~ים תקנת דכל ודאיאלא

ע''ב~
 ~שום לאו אי פטורות נשים עשה ~צות שהוא דמה

 בימי קםת נראה זו ופירוקא קושיא ו~תוך הנס, באותו היוהן דא~
 לשון התוס" לשון ולהשכיל ע~ו כלשון כ~דבר קשת רובהשהינת
 פסחים בערבי כ~'"שזהורית

 (ד~
 דארז"ל הא על ע"ב) ק"'ח

 כוסות בד" חייבותנשים
 שא~

 ~וס' וכ~בו הנם~ באותו היו הן
 שאף~בד"'ה

 הן~
 ~שום חייבות היו לא טע~א האי לאו ואי וז"ל~

 ~ר~א שהז~ן עשה ~~צות פטורותדנשים
 אע"~

 כוםות דארבעה
 דבריהס ולכאורה תוספ', עכ"ל תיקון, דאורייתא כעיןדרבנן

 ~שום וכי וכו"ת אע''ג ב~"'ש התוס' דעת על עלה דאיך שחר,להס אי~
 שתר~נו כתירוצנו תוס' דכוונת ודאי אלא ח~ור, יהא דרבנןשהוא
 שכ~בנו הדברים הן והן תיקון דאורייתא ~עין רבנן דתקוןדכל
 (דף ר"'ה בתוס' ועיין ברור~והוא

 ל"'~
 יהודא~ ר" הא בד'"ה ע'"א)

 על ולפקפק בלבבך תא~ר~~~
 תרו~

 חכ~ים ~דות כי ולומר זה
 ~של יותר לדבריהם ~יזוק עשו ~ ~צינו דלפע~ים הואכך
תורה,

 וכה"~
 פ''א ~רכות ~ירושל~י א~רינן

 ה''ד~
 דברי ח~וריס

 יתדו. על אלך כבושה בדרך א~רתי תורה, ~של יותרסופרים
 ב~ה בפ' שם דהא האדס לו שיבור הדרך זהו דרבנןדרכים
 להדליק אקב"ו ~ברך ~ברך, ~אי איתא ע''א) כ"'ג (דף~דליקין

 נ~~יא ר' תסור ~לא א~ר אויא רבי צונו והיכן חנוכה שלנר
 פשי~א הנה ע~כת לך, ויא~רו זקניך ויגדך אביך שאלאמר

 אמר לכן וי~דך, אביך דש~ל ~עשה הוא הצווי לדעתו נח~יאר" ל~ע~
 הנס, באותו היו הן דאף ~שום לאו אי פטורות דנשיס הא~פיר
 רא~ון שורש המצות ב~נין הר~ב""ס על בהגהותיו הר~ב''ןוכ''פ
 ני~א אי ואף~'"ש,

 ק~~ר דש"ס שסת~א כיון אויא כרבי דה~כ~
~~ה

 פע~י~
 ~דף בברכות ~דאיתא תםור דלא אלאו דאם~כוהו

ית'ט
 ע"'ב~

 ובפ'
 ~ד~ הקו~~

 ל''ז
 ע"'ב~

 ~"'~ לעיל' כ~"ש
 ~בואר

 דין ברכות ~הל" (פי'"א הרמב"סבדברי
~"~ 

 וכן וז''ל~ ש~תב
 והי~ן ו~ו' הכל על מברך וכו' סופרים ~דברי שהן התצותכל
 וכ~ב עכ"ל, תעשה לך יא~רו אשר בה שכתוב בתורה,צוונו

 הכ'"~
 ליה דנפקא ~דליקין במה בפ' הכי דא~ר אויא כר' פסקוז"'ל~
 שהוא תעשה לך יאמרו אשר הפסוק רבנו וכתב תסור~לא
 הר~ב'"ם דלדעת ~דיא הרי עכ"ל, עצמו בפםוק וכתוב עשהבל~ון
 אתרי שארכ~י חכ~יסדדעת

 ריכש~
 לו יש דרבנן עשה ד~צות

 אלאו דרבנן תעשה לא ו~צות תעשה, לך יא~רו דאשר אעשהס~ך
 יחדיו ~ד~ו ושניהם זה אצל זה אחד בפסוק שכתובים תסורדלא

 ד~עיקרא נ~צא וק~תות בתיבה נכנםו ושניהס נולדווב~יו~ת
 היו הנס באותו היו הן דאף לאו אי חנוכה דבנר ~ידי, קשהלא

ת  ~~ו י~~י~~
 ~~~יו~ ו~י"~ ~~~

 ~י~ת ~~~~י



~~  

~  

~  

~~"תת
 ~~ ~~ ~~~~ ~~~'ת~

~~ ~  

 ~אוריית~, אעשה ~"'כ ונסמכו עשה מצות שהן כיון פטורותנשיס
 בשביל אבל פטורות, נשים ~ר~א והזמן תע~ה לך יאמרואשר
 כוסותת דארבע וה''ט דמ~ילה וה'תט חייבות ~נס באותו היושהן

 ס ר ט נ ו ק בו
~ 
 אבאר י ת ד ח י ר ש א ד ו ד ל ת י ב ה ת כ ו נ

 אי'תהתבארוכה

~ת"~

 ברכי בין רישיה ליה וג~יש סו~רים, ב~בקת המתאבק
 (~י~בוקקו) עדתלמידים'

 ~שיתפקקו~
 שבשדרה, חוליות כל

חולי~
 הפרשו~ וכי הפרשות ובין חוליא, ובר

 בענין לפרש שיש מה

ז~
 הנתונה באשדת וטמון בצפון מנורה פרקי הפרקים, בין ולהשיב

 בימינו~ במהרה שיחזור מערבי נר זו עדות,בשושן

 ~~~~ר~י
 ~~~ו~~~ ~'~~~ו~ ~ו~~~יי~ ~~~~ ~ו~

 ~ו~רתתר

 ~ו~נ~יי~~~~~~
 ~~תת~

 י~ת'~ ~~~~ ~~''~ ~~ו~~

~~~~
 כענין שואל מדרשא, דבי אפ~חא ושאל השואל ~מד ~

 ילמדנ~וז"ל~
 ימינו יד איטר שהוא ~י רבנו

 ינה~ אי~
 שהוא דידיה ימין בתר אזלינן אי ~נוכה, נר~ הדלקת לעניןעצ~ו
 אמת"ו יורנו אזלינן, אדם כל ימין בתר או אדם כלשמאל

 אפילו תעשו לנו יאמר אשר וכל שמאל או ימין על לנטותהנכון הדר~
 ימיןעל

 שהו~
 נל~ת ב~ורו שמאל

~~~~~~ 
 השואל שאלת הנה

 סתו~
 עתתכ הננעלת, כדלת צד מכל

 נסתפק אי צדדיםת משני פתחיס שני שיעור בואכניס

ל~
 כ"ב דף ~שבת רבה דאמר בהא

 ~"א~
 להני~ה מ~וה חנוכה נר

 תרע"'א (סימן בא"ח כמבואר בש~אל דהיינו לפתח הסמוכהבטפח

 שמאל בצד חנוכה הנר להניח צריך יד איטר ~י ושאלת, ז")~סעיף
 זה דבר לאת או י~ינושהוא

 א"~
 הטעם דעיקר כיון כלל לפנים

 א""כ ביממין, ומז~זה בש~~ל חנו~ה נר שיהא כדי בש~אלדמדליקין
 מצותת ~תי בין לכנוס כדי בשמאל, מדליקיןל~ולס

~~~
 ~ופא היא תאמר,

~~ 
 אי ור~לו בידו דאיטר ל~, מסתפקא

 ממילא ואת"כ לא, או אדם ~ל בימין ה~וזה להניח~חוייב
 וכ~''ש ראשונים של מכת הוא זה ~בר חנוכה, נר לענין הדיןיתהפך

 ~אות ק~נות הל'המרדכי
 תתקס"ב~

 הוא דאם לדקדק ואין וז"תל~
 דרךשמ~ל המזוזה ישים ברישא, עקר דשמאלא ור~לא ברגלו,אי~ר
 הבית, בני כל לשימור דהוי מזוזה דשאני את~ילין, דהוי מידיביאתו
 בי"ד כמבואר קיית'ל וה~י עכ''לת לחודיה ליה דהויין בתפיליןמשא"כ
 רפ''ט(םי"

 סעי~
 בימין ה~זוזה לקבוע חכמים קבעו זה שדין כיון אדם ~ל~שמאל להני~ ש~ריך ~נוכה נר ל~נין ד~"'ה מינה ודון ב')

 ~דם~ל
 א~

 ה.וס' מדברי לזה ראיה נ"ל וכן ידת איטר שהוא
ב~בת

 (ד~
 כ"א

 ע"ב~
 ביתו פתח על להניחה מצוה בד''ה

 אדם, בני לשני עולה פיות ~ני לה שיש נר נ~י ואמרינןוכו', מבחו~

 היה בתיהם פתחי על מניחים היו ואם בתים לשנימשמ~
 ימין בתר אזלינן דאי~ר איתא ואם עכ''לת משמאל ולזהמימין לז~

 מיירי דל~א מידי, תוםת מקשו לא א''כ אדס ~ל שמאל שהואדידיה
 בפתח משמאל ולזה מימין לזה מניח שפיר א''כ איטר מהםשאחד
 ו~ה אחרת אדס לבין איטר בין ~חלק דאין ודאי אלאבתיה~,

 אם דאפילו להוכיח,י~
 הו~

 ~יתו בני וכל
 ה~

 או ור~ל י~ איטר
 בביתו לבדושהוא

~''~ 
 ונר בימין ה~זוזה שתהא קבועה .~נה

 ודלא אדם, בני רוב אצל שהוא כ~ו דהיינו בשמאלחנוכה
 ~משמעו~

 הבית בני כל אס ד~שמע לעיל שכתבתיהמרדכי
 ה~

 אי~רים
 דנר ה~י מוקי לא אמאי דאל''כ דידיה, ימין בתראזלינן

לו שי~
 ~שתי~

 ו~ן לחלק, דאין לתוס" דס"ל ודאי אלא בכה"ג, פיות
 ולא ו~''ש ~ד"ה הב"חפסק

 יברך~
 ~סימן בי''ד וה~~"כ

 נראה וזה התוס'ת מדברי מוכרחהדבר ולענ'ת~ לד~ריהם' ראייה הביאו שלא אלא ~זוזה, ל~ניין ה")~"'ק רפ"'~
~"~ 

 שם רשתתי דעת
 בשב~

(דף
 כ"ת~

 וכו' פיות שתי בד"ה שפי' ע''ב)
 ~דם בני לשני עול~

 ~כרי~ מי יפלא ול~אורה עכ"ל, וא' א' לכל נר העושיןלמהדרין
 ~ל~ה (פתתד וחנוכה ~גילה הל' המ"מ ובאמת זה, לפירושרשת'י
 שעו~ין למהדרין אדס בני לשני ז''ל פרש"'י ~ וז"ל כתבדת)

 מהדרין לשאינן אפילו נראה ולי בעי~ור, פית וכן וא" אתלכל נ~
 הוא שהנר בכדי לזה זה סמוכין אדם בני ב' בתיש~תחי כגו~
 לכ~

פת~
 המ"מת ע~''ל לו, הס~וך בטפח

 א~
 ~כתבנו מה ל~י ב~מת

 כן ~~ש מוכרחים והעיטור רש"י התוס''בשם
 לתר~

 התוס'י ~ושית
 להניח דמ~וה סובריםדהמה

 מב~ו~
 בבתתי עוין בתיהם פתח על

 דנר לו~ר אפשר איך קשה וא'תכ ומניחה), דת"ה תרע''א(סימן
 מימין לזה הוי דהא אדם בני לשני עולה פיות ~תי לושיש

 המ'ת~ השי~ וב~ינם למה~רין, לשי~תם הם ~ירשו לכןמשמאל ולז~
 להדיא מוכח הרי בזה, שמדחיק בלח'תמ ועיין וה~יטור, פרשתתיעל

 רק שהוא ~ל זיז אפילו לזוז דאין ההוראה עמודימשלשה
 אדם בני רוב ~הוא מה ל~י בש~אל חנוכה ונר בימיןמזוזה לקבוע(~~
 איטר~ הוא אם אפילו לשמאל מימיןלשנות ואי~

~~~~
 בלא'תה דהא ולומר זה כל למחות ~ין לבעל מקום

 אפש~

לתר~
 מוכר~ים~ ~דבריהס ואין אחרת בדרך דהתוס" זו קושיא

 כ''ב ~דף הר"ןדהרי
 ע"א~

 כתב
 דבפת~

 מזוזה לו שאין
 א"~ זת) סעיף תרע''א (סי~ן בא"ח כמבואר קיי"ל והכיבימין ~דלי~

 בתיהם פתח על פיות שתי לו שיש נר דמדליק י''ללעולם
 דעת שזה ואפשר ~זוזה, לו אין שאחד כ~ון שפירמ~ליק ומת'~
 לעילתשכתבתי ההתת~

~~~~~
 לא מהא שפיר, מעיין כד

 ארי~
 שאין~ אף דמ"מ ולקתתמ,

 מצד ביתו במזוזת מדליק שחבירו כיון מזוזהלו
 שמ~לו מזוזת מצד להדליק לחבירו רא~י ~חבירו, ימין מזוזתשהוא שמאל~

 דת ו ד ל ת י ב ה ת כ ו נ חב בז~ הארכתי וכבר חנוכה, נר מצוות ש~י בין שיכנס~די

 הדלקת בסדר ~~היינו אחר, בענין היתה השואל שאלת~~~
 תרע"ו (בסימן דקיי"'לחנוכה נ~

 סעי~
 להדליק דמתחיל ה')

 לו סמוך א~ד נר כשיוסיף ב' ובליל ימיני היותר א'בליל
 עת'כת לימין להפנות כדי שמאלי יו~ר שהוא הנוסף עלויברך יתחי~

 ל~ונסתפ~
 דידיה~ ימין בתר אזלינן אי ידליק איך אי~ר~ שהוא דמי

 (דף הבונה פרק בשבתוכד~רסינן די~י~ ימין בתר דאזלינן נראה היה לכאורה הנה דעלמאת ימין~ו
 ק"~

 דאממרינן הא על ע"'א)
 מקשה וכו", בשמאלו בין בימינו בין אותיות שתיהכותב

 משום ליחייב ~ימיןב~ל~א ~הש'"~
 כתיב~ דדר~

 אמ~י~ אשמאל אלא ב~~,
 איןהא

 דר~
 ותהוי שנו, יד ב~יטר ירמיה א"ר בכך, ~תיבה

 אמר ~לא ליחייב, לא אי~ין ליחייב ואשמאל דכ'תע ~ימיןדידיה שמא~

 אמר יעקב דבת ~ריה יעקב רב (וכו') ידיו בשתי בשולטאביי
 רו~ם משום אלא אותיות שתי חייבו לא דאמר היא יוסי ר'~ני ה~

 כי~ין דידיה שמאל ותהוי בפשיטות, הש"ס ומדמקשהוכו'ת
ואשמאל דעלמ~

 לי~ייב, לא ואימין ליחיי~
 ש''~

 ~דידיה~ ימין בתר דאזלינן



~

~  

~  

~  

~~""ת
~~ ~ ~~ ~~ ~~מ~ ~~~'"~

 האיטר אבל ידיו, בשתי בשולט לאוק~י" אביי אצטריך~לה~י
 כמבואר דאביי, כאוקי~תא הלכתא דהא דידיה ימין בתראזלינן

~הרי""~
 ~הל" (פי""א הרמב'"ם פםק וכן ב'~, ~סי~ן שם והרא"ש

 כש~אל לו ~היא בי~ינו שכתב אי~ר וז""ל~ י""ד) הלכהשבת
 בה~""~ת וע''ש חייב בש~אלו כתב ואס פטור אדםכל

~~~
 אא""כ חייב דאינו שבת ~לאכת לענין התם דשאני האומר יא~ר
 שאר ~נין ~שא"כ דידיה י~ין בתר אזלינן לכך כתיבה דרךהוא
 דהא אינו זה~בריס,

 כ~'"~
 ג"כ ~צינו

 ~גבי~
 אזיל ואביי תפילין,

 דהכילשיטתו
 ~תר~

 ~ניח איטר שם, ד~רסינן ע""א) (ל"ז ב~נחות ~"כ
 ש~אלו שהוא בש~אלו ~ניח והתניא ש~אלו שהוא בי~ינו~פילין
 תפילין לענין ד~םלהדיא הרי ידיו, בשתי בשולט ההיא תניא כי אביי אמר אדס כל~ל

 ~תר~
 תפילין לעינן קיי"ל והכי כןת אביי

 ל""ב וסי' ו', סעיף כ""ז (סי~ן בא'"חכ~בואר
 סעי~

 דאזלינן ה")
 לולב בפרק הרא"ש ס~ך אלו סו~יות ד~ל ונ""ל דידוהת ~י~ין~ת~
 ~סי~ןה~זול

 כ"ה~
 יד איטר הוא ואם וז""ל~ בפשיטות שכתב

 והמעיין הרא""שת עכ""ל הוא, דידיה די~ין בש~אל הלולב יקחי~ין
הנוב~

 אלות ~סוגיות

~~~
 דף ~זבחיס דקתני ה~זבח ~הקפת תשיבני

 ~חלק ואינו וכו" בדרום ~ולהשהכהן ע'"א~ סו~ ם"~
 התנ~

 דאם ל~י~ר
 דידיה, י~ין בתר דאזלינן אחר לצד ופונה שהולך אי~ר הוא~כהן
 וע"ש ע""ב) ~"ה (דף בבכורות כדאיתא לעבודה פסול~יטר דהרי עבודה, שעשה אי~ר כהן ~צינו דלא תברא לא הא ~~וםאי

 ע""א) ל""ז (דף ביו~א א~רינן נ~י ו~ה""ט איטר~, ~ד"ה~פר~""י
~סגן

 בי~ינ~
 ~חלק ולא

 ב~
 שלא לא, או איטר הוא אם

 וכה"ג איטר, שהוא עבודה ש~ובד כהן~צ~ו
 ששניהם לפי ח~ר, הוא ~שה לי~ין אהרן לעולס ע"ב) נ"ד(דף בעירוב~ א~רי~

 עבודה עבדו שהרי איטר היולא
 וק"~

~~~~~~
כד

 ~עי~
 יראה שפיר

 שא~
 ~ולי ~וכרחות אלו רא~ת

הא~
 ~שום לעיל ~~"ש ה~עם בשבת דהתם לחלק ~אפשר

 דידיה, בי~ין דוקא הוא ~תיבה~דרך
 וה"~

 דכתיב ~שום דתפי~ן
 ויד ~כותב יד באותו תהיה שהקשירה דהי~ו וכתבתס,וקשרתס
 בעי~, דוקאכהה

 וכה"~
 ~הר"מ בתשובות ~חלק

 ~לובל~
 (~אלה

 איכא ~"ל~ וכתב האיטר חליצת ~בי~")
 ל~יד~~

 דמי דלא
 קי~"ל בש~אל תפי~ן דהנחת דהא הטעס הוי דהתסלתפי~ן
 כהה י~ ידכה ~דכתיב ~"א) ל"ז (דף ב~סחות דיליף אשיכרב
 וקשרתם ~דכתיב ד~יף נתן כר"~ו

 וכתבת~
 כתיבה מה

ו~~ בי~~
 ~ניח לכך

 תפיל~
 דידיה ש~אל שהוא בי~ין

 ע"~
 ~בריו

 על הנדפמ~ת ב~~פר ~~אתי וכן~אורך,
 קיצינ~א,~מה~"י בפרא~ חל~~ ענ~

 ועי~
 ~ם~ הג~ל ~לב פרק ב~רדכי

~~~"ט~
 שס אנשי ~בחידושי הגלון דעל ~הר"ם בה~ה"ה

 או~
~~~

 ר"י בשם
 ה~~

 בכל דב~יעבד
 ענ~

 כן והוכיח יצא, שנטלו
 ~א שהפ~ו כ~ש"ס מדתיר~

 ~תר~
 ע"ש, בש~אל ~שנ~לו ד~~רי

יש ועדי~
 פתח~

 וחדא כשהפכו ~ רש"י כו~ת כך בא~ת דל~א לו~ר פה
 הרא"ש דפסק הא ~ם ו~ע, נקט~נ~הו

~ 
 דה~~ס י"ל ~לב, גבי

 שיו~ל כדי דידיה בי~ין מ~לולב ליטולצריך יד איטר שמ~וא~יון

 וב"י ב~ור ע~ן םק"~) תרנ"א (בסי~ןהט"ז וכ"כ ב~וב,לנענע
 דעות חי~קשיש

 ב~
 ואתרו~~, ומ"ש ~בד"ה ~ הב"י ~"ל הפוסק~,

 שהוא בי~~ו תפי~ן ~ניח איטר דת"ר אהא העיטור שכתב~צאתי

שמאל~
 לולב אבל בימ~, דוקא דאור~תא תפי~ן ~סתברא

דרב~  בי~ינו (לולב) ו~ניח אדם ככל הוא איטר חשיבותא ו~שוםהוא
 לית איפכא עביד ואי אדם, לכלשהיא

~ 
 ~תפיל~, ~רע דלא בה

 הוי בי~ין דנטילתו לו~ר הי~ו דרבנן דלולבו~"ש
 דרבנ~

 עכ"ל

הב"~
 בש"~ הב"י מ~תס וכן

 ~ס~יף שם
~~ 

 כדעה
ועי~ ז~  שס כתב ר~"א אף כ"~~, ~סי~ן השסי חוטבתשובת

 בהי~ך נו~ל אם לנ~נע יכול שאין ~טעס נ"ל הי~ו שנ~כדעה דנוהג~
 ~שא"כ דאור~תא ~לב נטילת ~יקר עכ"פ דהתם ותווכ~"שת
 דאין חנוכהבסר

~ 
 (שות")

 ~שורש~
 דבעל לסברת ודאי דאור~תא

 ע"פ שא"צ ב~קוס ה~שנה וכל האדס, ככל ~~דליק ישהעיטור

הד~
 הכל אין כי תת~ודדו לא ~שום ביה ואיכא התחתונה על ידו

 אי~ר~ שהואיודעין

 לענ~~~~
 יו"ד) סעיף תרנ"א (בסי~ן שם שכתב במ~~ב הקפה

 דרךשיקיף
 י~~

 דאיטרנ"ל וז"ל~ כ"א) (בס"ק ה~"א שס כתב אפ"ה
 יקי~

 הזה ~מ~דר ~"כ
 דאזלי~

 וראיה דעל~א, י~ין בתר
 דמדות ב") פרק (ב'~~שנה

 דא~רי~
 הבית להר הנכנםין כל

 וכו" י~ין דרךנכנסין
 חו~

 לש~אל מקיף שהיה דברת שאירעו ~מי
 ~קיף לך ~הוא"ל

 ~ש~א~
 שאני מפני

 אב~
 הוא זה בבית השו~ן

 דגם קשה ועוד הוא, איטר דל~א היא שאלה ~אי וקשה~ח~ךת
 דידיה, ש~אל ~ה הוא אבל דל~א לשאלו ה"ל י~ין דרךב~קיף

 דידיה, י~ין בתר אזל~ן לא ע"כאלא
 עכ"~

~~~~
 ואינה ראיתו לדחות דיש קחז~א לא וראיה ח~נאד~ברא

 ~עם מא~ה לו דשאלו כוללת שאלה הי" דבא~תמוכרחת,
 ~~שום או איטר שהוא ~שום אי בשמאל~קיף

 השוכן לו ~שיבין אבל ~שום ~שיבו~שהוא אב~ שהוא~
 וכו~

 אחרת ו~וד זאת
 לשאול הצורך ~ן א~ו האי~רש~ל

~ 
 הנראה דבר הוא שהרי

 תחילה עוקררגל א~הלע~ים
 בד~י~ וכה"~

 י~ן ~, חליצה אצל
 (דף דיו~א בש""ס דאיתא האצ"ל

~~ 
 רבו לי~ין ה~הלך ע"א)

 דל~א וקשה בור, זההרי
 יוד~

 משום ודאי אלא ~יטר, הוא שרבו
 זה דבר להוכיח אין גם בהילוכו, לפנינו וניכר נראה זהדדבר
 וכו" הבית להר הנכנםין כל כ~ל דכללי ה~תנ~~לשון

 ~ו~
 נ~י קא~ר ולא דבר בושאירע ~~י

 חו~
 ~לל ראיה אין זה ~איטר,

 אין קיי"לדהא
 ל~ד~

 בו שנא~ר ב~קוס אפילו הכללות ~ן
 כ"ז ~דף ~ערבין בכל פרק רישכדאיתא חו~

 ע"א~
 אבל יע"שת

~"~ 

 ד~הד~
 ~טע~ים א~ת

 שבררנ~
 בדרבנן אפילו~צו.ו דעיקר חנוכה בנר בפרטות

 הו~
 והולך ש~וסיף ~ה וביתו איש נר רק

 דעלמא י~ין בתר דאזל~ן פשוט בעל~א, ~צוה הידור רקהוא
 העיטור ב~ללסברת

 שכתבנ~
 לא ו~י~ה ברור כנ"ל

 תז~
 או י~ין

 כללי להני וצייתנהוש~אלת
 דכיי~

 ברור כשרגא נהורך ונהור
 בברור הנרואור וציי~

 חי~
 חכמים לתל~ידי תכף תקיף לאור~תא חילא

 ב~נורא ליה תלי וכיפה ~תברך, ו~כיפה העל~נה ~בריכהברכה
 ביום תפדה, ב~שפט צ~ן זה ב~לל ו~שפט, חק לו שם דרךדדשא,
 ~נוכה ~ור ותורה ~צוה נר בנרות ירושלים יחפשההוא

 ~פ"קתר~ון ~"ו~
ת ~

~ ~ ~ ~  ~"~~ 
 ~~"~ת

ת ~

 ~~י ~יי~
~"~~~ 

 ~ו ~~~~ ~~~י~ת ~י"~ ו~'"~ ~~ ~~~ ~י"
ת~~~ ~ו~~~י~ ~~~~~~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~ו~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~''ת
~~~ ~ ~~מ~ ~~~''~

~ו~
 פקודי לפקידה, ומפקידה בעלמא, ועיונא בחינה תב~ין מילין

 לו, זכין בחתומין ועדים אסתן, ב~ד עדות מ~כןה~ש~ן,

 בכתב נבחר כתב ו~חור, פנים כתובה ו~~ילה נתנה חתומהתורה
 ויור~ ומגל~לין זוקקין~זוקק

 קלא, לבשומי הבושם כערוגות לחייו
קול

 ההול~
 דאתי דינא בהאי יוכי~ו המדרש בית ~ותלי ארבע על

 והני בצבור, בה לקרות כשרה אי אשה ~כתבה מגילה ~לקדממנא
 ~ורה של כאמתה א~ת דברי יושר כתב להיות זכיין במאינשי

 צריךת אני וללמודהיא

 הי~ לכאורה~~~~~~
 וכמ"'ש זו במ~ילה לקרות דאסור נראה

 (בסימן א''חהטור
 תרצ''א~

 ור"ת~ וזתתל~
 כיון ~תב, ז''ל

 ס"ת דיני כל לה נותנים ס~רדנקראת
 חו~

 בהדיא שמפרש ~מה
 הדברים שאר ל~ל אבל כשרה גידין ~וטי שלש בה הטיל שאםדהיינו
 ~י' ~מ~ילה ~מר~~י וכ''כ עכתתלת ~ס"תהיא

 תש~''ה~
 והאגודה

 לק~ושיבולי
 ר'"ת, בשם

 וא""~
 ו~בר ס"ת חומר ~ל לה דיש כיון

 דגיטין בשת"סמבואר
 (ד~

 ומזוזו~ ח~ילין ס"תת ע"ב) מ""ה
 שכתבן

 שישנו כל וכתבתם וקשרתם שנאמר פסולין וקטן אשה עבד וכו'מין
 הל~ה תפילין מהל" א' (בפ" הרמב''ם 'וכ"פ ב~תיבה, י~נוב~שירה

י"~~
 רכ''א (סימן ובי"'ד

 ג"~ סעי~
 בשת"~

 בדרישה שראיתי ואף
 הטור שהשמיט ה.ימה ומן וזתתל~ שכתב רפתתא) (סימןבי''ד

 ~יינתי שוב דאשה דינאהאי
 בהרי'ת~

 ג'"כ שהשמיטו והרא""ש

מימר~
 בס''ת ולא בתפילין אם ~י כן הדין ס"ל שלא וצ'"ל זו

 ע~"'לת בתשובהוהארכתי
 והש''~

 רפ"א (בסי'
 סק"ו~

 ~ליו, כתב
 הרי"'ף דהרי להיפך, הוא הה~רח נראה ול~נת"ד חת ר כ ו מ ו נ י או

 מימר~ האי והעתיקו כתבווהרא""ש
 תפילין בהלכות להל~ה לפסוק

~סימן
 ג'~

 להדיא הרא""ש וכ"פ פסולין ו~שה עבד בס''ת ד~ם
 ~סימן השולח פרקב~יטין

 ~'"ה~
 בקיצור שם וכת"כ

 ~שם~
 פסקי

 הר"'ן ~סק וכןהרא""ש
 ש~

 מימרא על יחלוק דמי מסתבר וכן ע"ש,
 המפור~תתזו

~~~
 דפ"ק ממתניתין תשיבני

 דמגיל~
 ~ת (דף

 ע"ב~
 בין דאין

 ל~ון ב~ל נ~תבים שהספרים אלא ומזוזות לתפיליןספרים
 וזה זה הידיס את ולטמא בגידין לתופרם הא ב~ת"ס וקאמרו~ו",
 מ~לל שווים וזה זה לכתוב ר~וי מי לענין הא קא~ר ומדלאשויןת
 בעי לא דש""ס דסו~יא תברא לא הא משוס אי ידענא,דחילוק
 ~גון ברורה הלכה אחר במקום אשמעינן דלא מה אלאלאשמ~ינן
 מכות בש"ס דפלי~י בגידיןלתופרם

 ~ד~
 י'תא

 עת"א~
 שם ו~פרש"תי

 ידים במסכת דפלי~י הידים את לטמא לענין וכן במגילה,להדיא
~פ'"ג

 מ'"ה~
 להדיא המפורש זה בדין משא"'כ מ""~~, ~פ''ה ועדיות

 רברבתא הל~תא דהלא במגילה לפרש הצורך מן אין דגיטיןבמי~רא
 המתניתין לשון מסתימת ואדרבא ס'"ת, כתיבת בענין שוויןהמה

דקת~
 דבכל משמע ן י ב ן י א

 הד~י~
 אלא שו~ם, הם מסתמא

 להדיא שם שמפורשמה
 במתניתי~

 בי"ד הטור דהשמיט והא
(סימן

 רפ"א~
 הדרישה כמ"ש עיקר נ~ל ועבד, דאשה ~ינא האי

 עיקר על עצמו דםמך מת~לה,שם
 הד~

 ~תט) (סימן בא"ח
 ~די לא~ך, וה"ה מנ~הו מתרתי חדא רק ם"ת ~בי ~קטתפי~ן בה~

 דבר~ יהאשלא
 הרא"ש ואביו ו~וסקים דש"ס לסו~יאסותרים

 דהא האומר, יאמר אמור ואם להלכהתפסקיו בקי~רוהעתיקו
 (פ"ב מהרמב"ם הוא הדין מקור דהרי תברא,מ~דו

 מה~
 מגילה

 ס"ל אי ממ"נ ו~שה פסילה, אפיקורס כתבו שכתב~ ט')הלכה

~~~
 דמ~~ה כ~א אהאי סמך אי ממש כס"ת

 אק~
 ספר

 ~מ~ל~
 א"~ ע"א~י"~

 ודאי אלא דאפיקורס ~~א האי כלל כתב למה
 ס"לדמסברא

 דא~
 בהדיא ~מפורש מה רק לס"ת לדמותה

 חדא תברא, לא הא משום אי ~שרהת ואשה עבד ~תבואם וא"~
 שיש ידענו ה~~ברא דמצד ליה סביראדלעולם ד~~

 לדמות~ו~
 הל~ות בכל

 אזכרות בה שיש משום פםולה מין שכתבו בס"תה~עם ד~י~~ דה"א דאפיקורס, האי למכתב איצטריך ומ"מ ל~".,כתיבה
 ב~~~ה משא"כ לשמןשלא שנכתב~

 ש~~
 בה

 שו~
 אזכרה

 לס"ת ~מי מילי שאר דלכל ואפשר פסולה, היאדאפ"ה קמ"~ מ~ורש~ת~
 ה~ור לדעח ~"כ שתר~ו וכג~נא למכתבת פסולהדאשה ו~~יט~
 לדע~ כן גם י"ל כן לעיל ו~מ"ש ס"תהלכות ב~'~

 הרמב"ם
והנמשכים מגיל~ ב~~

 אחרי~
~~~~~

 נקט דבדוקא דעיקר נראה היטב ה~~ן אחר
 אפיקורס דפסולמה הרמב"~

 ו~~
 ברורה וראיה ל~תובת וכשרה להיתר הכלל מן יצאלאיסור מזכי~ שאי~ אשה מש~"כ

 (דף דמ~ילה בפ"ב דאיתא~הא לז~
~"~ 

 ~ל מתניתין ה~י ~ל ע"א)
הספר

 מנ"~ ובדי~
 הכא ~תיב כתי~ה ~תיבה ~תיא

 הס~ר על כותב ואני התם ו~תיב המל~האסתר ותכתו~
 בדי~

 עכ"ל~
 כ~בה ~צמה דאסתר להדיא זו מסו~יא מ~מעהרי

כהכשרה המ~יל~
 לקרות כדי בד~

 ב~
 דלהדיא זה על ת.מה ואל

 ~אסתר זה פסוק עלהתר~ום מ~רג~
 ~'~~~"ט~

 ~ ~"ל ~סתר ותכתוב
 אביחיל בת מלכתא אסתרוכתבת

 (דף שבת במס" ערוכה ש"ס הלא .שיבני ואל ע"כתהדא, מ~יל.~ כל י. היהודי ומרדכ~
 ~ט"~

 ב~ל נ~תביס שהספרים אלא למגילה ספרים בין איןע"ב)
 קאמר מדלא ובד~, הספר על אשורית כתובה שתהא עדומ~~ה לשו~

 אנשים ע"י נכתביםשהס~רים
 דוק~

 במג~ה משא"כ
 ~בר~, לא הא משום ~י בס"ת~ ~מו פסולם דנשים ש"מבנשים דכשר~

 שם התוםת דהרי בנשים, להכשיר ראיה ~ם שבאתהדממקום
 מגילהבד"ה

 וכ~
 ובפ'

 ~קמא~
 דמ~ילה
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 והימן, כאיתן ימין, דרך יפנה אשר בכל מצליח, איש
 זקן ידידי איש ה"ה שמין, כרמו ובמיטב שדהובמיטב

 מוה~ר כש"ת הילדסהייס, דק"ק ור"מ אב"ד בישיבה,ויושב
 יהללוהו בפר~, לעמוד גדר גודר האר~, כל משוש נוף יפה~~~,
 חרי~, ב~וס דבועה דינא בהאי אר~, אפסיכל

 תרי~
 קא גברא

 ~ ז"ל אשר בבעליס ושאלה הכא,חזינא

~~
 של הסכין עס ובודק, לשוחט עליהס שקבלו אחד נער אלי

 מומחה לשוחט בעיני מוחזק היה לא והנער לבדוק,שחיטה
 החזן אלי בא לא מדוע מיומיס, יוס זה מה לו ואמרתיעדיין,
 באיזה מכאן ליסע רוצה החזן לי, ואמר והשיב קבועת שוחטשהוא

 יהיה והחזן עצמי ואר~יל נשואין, לי יהי' זה זמן ותוךשבועות,
 הזהר לו, ואמרתי נכוןת על הכל עושה שאני ויראה גבי עלעומד
 יש והנה שתשחוטת הבהמות כל יאסרו זה ובזולת כן,שתעשה
 ובקי ובדי~ה שחיטה הלכות כבר שלמד בקהלתנו אחד נערעוד
 והולך מאד, במעשיו וכשר ישר ההוא והנער מאד, ובשמותיהןבהן
 תמיד ובודק עצמו את להרגיל ש~בלו הנער ועס החזן עםג"כ

 ובפני החזן בפני כדינה בהמה שחט שקבלו ~נער והנהאחריות
 שקבלו הנער בדק הבדיקה בעת כך ואחר השני,הנער
 שת לא והחזן היאת שכשרה ואמר הריאה הוציא ולא הבהמהאת
 והקצב ושתקת אחריו בדק השני נער אך הבהמה, את להבדיקלבו
 ופשפש הב' הנער והלך המיסת לתוך אותה והשליך הריאההוציא
 במקוס בועהומצא

 חרי~
 זאת כשראה ותיכף טריפה, שהיא

 וחתך סכין ול~ח הזה, הדבר א~ הבין והקצב לות להראותלהחזן ר~
 להכיר יכול היה לא לראות החזן כשבא עד חתיכות, לכמההבועה
 ומכל חרי~ת למקוס סמוך מוגלא שיצא ראה ועכ"פ הבועה,מקוס
 אחר שלחתי לשבתת סמוך עד דבר חצי או דבר שמעתי לאזה

 חרי~, מ~וס על היה שהבועה ובשבועה בחרס עליו ו~יבלהנער,
 שלאומה

 (היה~
 ולכך לו, שנ~פק מיד, כן ה~יד

 בד~
 זה אחר

 ואומר, מכחישו היה והשוחט המיס, בתוך מונחת הריאהכשהיתה
 במקוס היהשלא

 חרי~
 ~תיר אין והנה חרי~ת למקוס סמוך כ~א

 (בסימן וכדאיתא וכו' אחד עד התורה שהאמינה מקוס דכלמטעס
 לעיין מאתו בקשתי נאמנותת שוס ~דיין לו היה לא זה כיקכ"ז~,

 השואלת עכ"ל מאוד, מרובה הפסד שהוא זהבדבר

~~~~~
 רוחי, הישב נתנוני לא סבבוני, הקיפוני אשר טרדות מרוב
 להאריך צד מכל מופנה אני ואין ~וגיא, ככסלא עליוקיימי

 ~ני ומשיבין למדין מ"מ פוריה, ~פן זמורת בחבילותו~קיף
 לכאורה הנה דגרסאית ושטפות רהיטת רהיטא שנראה מההכבוד,
 בדיעבד, להתירנראה

 ובפרטו~
 ולכבוד מרובה הפסד במקוס

 והרי סכין, דהרישבת,
 בש~

 ש"~ והרי
 סעיף ל~ט (בסימן ~נינו

י"ז~,
 אחת, בבת באו דב' היכא שאפילו שס, ורמ"א הב"י בש~

וא~ד
 או~

 שהיה אומר והב' טרפה שהיא ב~וס ~יה שהסירכא

 דמכשרינן כשרבמקוס
 מספ~

 שלא אף הו~רהת נשחטה מטעם
 נמשך ואחריהס והב~ח, המהרש~ל ה"ה האוסרין כת מאתינעלם

 ~ס"ק הט"ז מ"מהפ~ח,
 כ"ב~

 ~ס"ק והש"ך
 מ"ב~

 הסכמותם
 באורךת דבריהס יע"ש מרובה, הפסד במקום שלא אפילולהתיר

~~
 לומר, הדבר קרוב מ"מ מוגלא, שמצאו לפנינו ריעותא דאיכא
 שס שהיה ידס במשמוש בו הרגישו לא שו~טיס שהשניכיון

 אפילו והתס הריאה' לבשר ששוה מורסא רק דהיה אמרינןבועה,
 בהג"ה~, ג' סעיף ל''ז (סימן בש"ע ומבואר כשר, מו~לאמלאה
 ידס כשהכניסו בו הרגישו לא לכן האחרוניס, הסכמתוהוא
 מחסרון הוא זה, דבר מהס אחד עכשיו אמר דלא והאלפניסת
 ר~ותא כאן דאין נמצא האחרונים, בין פלפול כאן שיש כיוןידיעתס

 מוגלאת בה שנמצאמה

~~~
 דהכא נראה התס, האוסרין כת אף שלפנינו בנדון דין, כל מן

 שהוא תחילה אמר שהשוחט כיון להכשיר, שיש מודיסהכל
 דבריו ואין ב', כאן הרי אחד עד תורה שהאמינה מקוס וכלכשר,
 קכ"ז (בסימן כמבואר דחולק מאן לית ובזה ב', במקוס אחדשל

 א'~תסעיף

~"~~
 שוס עדיין לו היה לא כי זה בשביל להתיר דאין מכ~ת,

 ידעתי, לאנאמנותת
 ל~

 והרגיל שלמד כיון נאמנו~ו יגרע
 ויבדוק ישחוט שלא עליו והחמירו האמינו, שלא משוס דאיבעצמו,
 ע"ג עמד מומחה שהשוחט כיון מ"מ רואה, באחד לא אסלבדו
 חזקתו על מומחה הבודק אוקמי אחריו, בדק ולא שבדק,וראה
 ששחט וראה פעמיס איזו אחריו שבדק שראה לפי כשרות,חזקת
 לשוחט ג"כ אותו החזיק שפיר,ובדק

 ובו~
 כבי ו~ימן מומחה,

 ודאי האי כי שחיטה אצלת מצויין רוב כי פשוט נאמן, שהואתרי
 איזה ידע ולא אחד פעס רב זמן זה אותו שבדק ומה הןתמומחין
 ולמדת ששמש כיון ~ולס חזקתו יגרע לא זה בשביל מ"מדיניס,

~~~
 כלל, נאמן אינו השני שהנער להיפך, הסברא נראה דין, מן
 הוא שגסכיון

 בד~
 דמיא, כהודאה שתיקתו מת~ילה, ושתק

 מה כי הראשון, בפעס כן אמר שלא כיון לאסור נאמן אינוושוב
 מבוררת שאינו אמתלא מהני ולא מאיסורא, לאפרושי שתיקהזה
 קכ"ז (סימן בי"ד כאלו דיניס וכמבואריס עכשיו, שנותןכמו
סעיף

 א'~
 עד השביע למה ידעתי, לא גס אף יינךת נתנסך גבי

 התיראת בחז~ת עומדת יותר נשחטה דהרי המתיר, עד ולאהאוסר

~~~
 מרובה הפסד ב~קוס ובפרטות בהיתר, יוצא דהדבר העולה,
 מקוס אין וגס שבתתוכבוד

 לפקפ~
 ~הוא מה דאף ולומר,

 ואתה לאסורת יש לחול שנתותר מה מ"מ להתיר, יש שבתלכבוד
 ק"י (בסימן הט"ז לשון מכח זה על תתמהאל

 סק"ה~
 שכתב,

 אחד כבש לה~ירשאין
~ 

 יע"ש, אסור יהיה והשאר ממנו שנח~ך
 שהשיג כמו כלל ויסוד שחר להס אין באמת בזו, הט"ז דבריכי
 (דף בחגיגה כה"ג, בש"ס מצינו גס כ"~~ת (בס"ק הפר"חעליו
 ב~יסתו המתחיל ע"א~,כ"ו

 ה~~~ ג~ ע~
 או~ר ר"י

 והלכה ~~ב~, י"א (~ף בביצה הוא וכן י~~ור, לאאו~ריס ו~כמי~ י~~ו~



~ ~

~

~  

~  

~  

 ~ ~~ ~ ~ ~~מ~ ~~~~''~~~''~
 כמוכ~כמים

 הרמב''~ שפס~
 ~שכב מטמאי מה' ה"י) (~י''א

 פרק (א' במשסה וכןומושבת
 ד'~

 דדמ~י,
 בשב~

 פיו על יאכל
 נראה, העיון אחר ב~מת אבל שיעשרת עד יאכל לא שבתוב~וצאי

 טעמא ב~יסתו המתחיל גבי דהתם אריא, לא הא משוםדאי
 שטהרתן לא טהורין, ש~רגל אע''פ בחגי~ה, וכמ~רש ביה, איתרבה
 למפרע, טמא מ~עו הר~ל אחר אבל חבירין, הכל שברגל אלאטהרה
 התוי''ט שכתב וכמו חול, ~אילת אטו למיגזר איכא במ~שר הואוכן
 מעשר ולהפריש לתקן תקנה לו שיש דבר דהוא כיון ותושםת

 משום מתירין שאנו מה בנ"ד משא''כמספק,
 הפס~

 או מרובה
 ל~דיא רמ''א וכמ"ש ל~מרי, מותר מדינא הוא ~בת כבודמשום

 בהפסד להתיר כתבתי לפעמים ~ וז"ל חטאת בתורתבה~דמתו
 כי ~טעם, והוא שבת, לכבוד או חשוב בדבר לעני אומרובה
 דהלכתא אליבא הוא גמור היתר כי נ''ל, היה המקומותבאותן
 לכן בדבר, החמירו ז''ל שהא~רוניםרק

 בכה''~
 הדבר להעמיד יש

 ל~י~זר ליכא ~ותר דמדינא כיון נ~~א הר~''את עכ"ל דינו,על
 כיון אמרינן בודאי תקנה, לו ~אין כדבר הוי נאסר אם ~םמידי,

 לבריא שמותר בשבת לחולה המב~ל לדבר ~ו~מא הותרה~דהותרה
 שי"'~ (םימן בא''ח כמבואר שבתבמוצאי

 ב')ת םעיף

~~~~~
 ~סחים במסכת ~מרא לזה'

 (ד~
 כוותיה תניא ע''א~, י''ז

 שנטמאו מדבחייא בי משקי והמיס והשמן והיין הדםדלוי,
 והוציאןב~נים

 לחו~
 בעזרה שנטמאו פרש''י, עכ"ל, וכו' טהורין

והוציאן
 לחו~

 מלטמא טהורין למזב~, עוד ראויין שאין ביוצא ונפסלו
 אחריס לטמא מתחילה טומאה תורת להן ירדה לא ~הריאחרים,
 מוכ~ הריוכו'ת

 ~הוציאן אף הותרו והו~רו הואיל דאמרינן להדיא,
 מדבחייא בי משקין ובפניס הו~יל אמרינן, ~"מ לחו~,מבפנים
 אףדכיין,

 לחו~ שהוצי~
 ולא כבתחילה בטהרתן נשארו (ו)אפ''ה

 ~ף בחו~, סמי הו~רו בפנים והותרו הואיל גורם, המקוםא~רינן
 בנ"דתכאן

~מ"'~
 ממשום לקסות אסור זו, מבהמה הק~ב אצל ש~ודנו הבשר
 ד~וי בכך עצמו יר~יל שלא כדי הבועה, שחתך כיוןקנסא

 בסימן וכמבואר במזיד, הריא~ איבד או~השליכה
 שלא זה בעסין גדר לעשות הראוי ומן יע''שת מ''~) וס"ק(סק''ו בש'"~ ל"~

 בישראלת עוד כן ל~שות יר~יל שלא כדי ב~ר מה זמן הקצב מןיקנו

~""~~
 ישחוט שלא חושבנא, והלאה מכאן ה~וחט,

 ויבדו~
 עד

 בטוב ובודק שו~ט שהוא פקיחין בעיניו יראהשיראה
 אז ~אכל יפה הנפש רפואת לו ורפא ושב ס~יא, זמניןוממנוסה
 לנגדי, ירט הדרך בעל אשר הנ~יצה ומרוב ובדיקתו~מש~יטתו

 מתיר~ א''ומר בא''ומרים, הקוצרים א~רהלכתי

 ולו~דיה, התורה לכבוד המדברפי
~''~~~ 

 לפ''ק~ ימינך

 ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
 י~"'~ ~~~~ ~~''~~ו~~

~~~~~
 ע"ד

 ~~אל~
 מלאה מעיר שאון קול שמעתי אשר בבעלי~,

 הלכה בדבר ~תהנדזין תריסין ובעלי וסופרים,~כמים
 ושני~ לש~יס' התיומת ונחלק~מ~שה,

 יסעו,
 דר~

 כה יום
 ודר~

 במחנה, קול וי~בירו כה'יום
 והעבר~

 ל~לק
 ~ינם השאלה גוף אמסם מתירת וזה אוסר זהיצא, ~וללהב~ (וללב~

 פונה אחד וכל ליה' כדאית ומר ליה כדאית מר אחדבסגנון מתנב~י~
 ~~דה ח~ל חובלים, ולא נועם דרכי הדרכים, יתדות ו~לימין דר~

 לעו~קא נ~ית ומר נחית דמר מקרי, דרבנן וארעא קרקעמדידת
דדינא,

 וכ"~
 תחילות דורשין

 לחוו~
 מ~ס~ והסה הקלושהת דע~י להם

 החוזר עמוד השלום, עמוד על עומד עולס ואהבת התורהאהבת
 לכל שוה ל~זירה הימנית ~וזן לגלות אמרתי הנפש,לבריאת

 ~~ המתיר הרב ה''ה וז''ל א~ת, בדרך ינחני וה' אדבר, לבולו נפ~

~~~~
 עומד אצלה למטה עמד אחד וחתול השולחן,בשפת מעיי~ בני להוציא התרסגולת בטן ש~תחה אחת בריבה

 מצאה שלא הריבה וא~רה ארצה, שתפול ממהלאכול ומצפ~
 לודאי קרוב או שמא התרנגולת בעלת ואמרהבתרנ~ולת, הל~
הלב הושל~

 לאר~
 והריבה הסופל, לאכונ מוכן ~ם העומד ה~תול ואכלו

 ל~ אניאומרת,
 טריפה אלא לחתול השל~י

 הער~
 ה~חול, הוא

 לחתול, השלכתי לא הלבאבל
 והתרנגול~

 ובריאה שמנה
 שוס ניכר ולא מעיה, בבני ריקבון ולא חסרון, שום בהאין וטוב~
 מעיה, בני בכל בעולם שינוי משום ולא נ~מסמס, או שנימוקמלב רוש~

 לילך כחה, ובכל ובריאה ~זקה היתה בחייה ב~ודנהוגס
 הטובות התרסגולות מן כאחת ותעצו~ות עוז בכל ול~וףר~ליה ~~

 ל~נ~ מעשה ובא הלב, מצאה שלא אמרה שהריבה אלאוהבריאות,
 המורה יורנו והטריפוהתהתלמידיס

 מ~
 התרנגול~ת מ~פט

 אשר לכל ברור דבר ~זה כי כן, ~ האומרים כל טועים~~~~~~
 ל~ום שא"א בקדקדו, ומוח בקרבו חכם לבלבו

 הבריאות, מן כאחת ~ויהיה לב, בלא אחת ש~ה אפילו לחיותב~ולם נבר~
 אלא ה~לב, ני~ל מציאות כלל לציירוא''א

 תיכ~
 ש~תכו אחר

 הל~
 שחטוהו, חי הבעלמן

 ובמחמ~
 שימס לומר, אפשר אי חולי

 שבמסוכנתת גרועה היותר במעלה מסוכן יהיה ולאויתמקמק הל~
 חולשת, ולא מסוכסת הי~תה שלאהתרנגולת, וזא~

 אדרב~
 וברי~ה שמינה

 נפל שלבה ברור, הדבר מסמוס, רושם משום בה ואיןו~ובה
 ואין ראשון, ~ושכל שהדבר ואף החתולת ואכלו בטנהבכתיחת
 מצאתי זה ראה להורות, הקופ~ת הטפשות ~י לסתום ראיו~תצריך
 לא למה טעם, בנותנו ה''ט), שחיטה מהל' י' (פרקבכ"מ

 וז''ל ~כת~~~ חסר, נברא או הלב ניטלהרמב"ם מנ~
~ 

 איברים אבל
 אחת ש~ה א~ילו להתקיים לה א"אינטלו ~א~

 ל~

 מנאםת

~~~~~~
 ז''ל, ל~ליהו ר''א ששאל השאלות בתוך פנ~ס פרשת

 יכול לא שייפן כמה וז"ל~ א~רו דרקיעא דבמתיבתאלו, וה~~~
 בעלמאלמיקם

 בל~
 פוסק שאני ולא ~ע"ש~ חדא ר~עא אפילו ליבא

 הזוהר, מתוךהלכות
 ~אלא~

 והא~~ ראשון מ~שכל שהדבר
 ער

 סי' ~ח''ד מהרדב''ז הגאון כתב כבר ועודלעצמות
 אל~

 אלף פ''ב,
 ~ל חולק ~זוהר שאין מקום כלקי"~~,

 ה~מר~
 כוו.יה' פסקינן

 כש''כ מכרי~, והזוהר חלוקים שהפוסקים במקוםוא~ילו
 למי וחלילה ~ו~, שוםשאין ~א~

 שי~
 לב לו

 שיחלו~
 וה~ולקי~, בדבר,

 דנשחטה בההיא התלמידים טעו ועוד ידברות לבבלא
 ~'"א~, מ"ט ~שם ד~בחא ידא דמש~שא היכא ריאהדאינקוב ההי~ כי לתלות, דאפשר מידי בכל ותלינן ע''א~, ט'~חולין הותר~

ת ~

 ~~~~ ~~~ ~ו~
ת ~~י' ~~~~י ו~~~~ ~~י ~ ~ ~ ~  

 ~~ ו~תת~
~~ית

~~"~~~~~ 



~~  ~  

~  

~"~~~"~~~~ ~~~~ ~ 
~~ ~  ~ ~

 דכשרה מנוק~יס ~שהם והחזירם ~עיים בני שנטל דזאבוההיא
 ~תוד""ה ז"ל שכתבו כמו שיניו, במקום לא ו~פילו ע''א~, ט"~שם

 לתלות במה ליה דאית כיון קמן ריעותא דאיכא דאף ש"מאמר~ת
תלינן,

 כ"~
 ואכלו הב~ן בפתיחת הלב שנפל ל~לות כאן לנו שיש

 א~רינן עומדת, איסור בחז~ת דבהמה בחיים ואפילוהחתולת

(בספ""ק~
 ג" ~בפרק

 ~"א~ נ"י~ ד~
 ספק שונרא בספק (א~רינן)

 ~שס קניא אימר ק~יא, ס~ק שונרא ספק כלבא, אימורכלבא,
 שכיח דהיתר היכא ~ההוא~, בענין ~נאמרו הפירושים ולכלע"ב~~
 נפל שהלב לומר שהוא ההיתר בודאי והכא להיתירא, תלינן~פי
 ממבלי כלל, לב לו היה דלא מלו~ר טפי שכיח ודאי ה~תול,ואכלו

 םפקתשום

~~~~
 לב לשום להם היה האמורים, הטעמים ~כל בר

 ~, נאמן הוא בידו מסור דכשהוא יינך, נתנסךהאומר ~לדין~
 מ~ו דליכא במקום הא נאמן מגו משום דדוקא האו~רים,ורבו
 שהיא האם הרי וכאן נאמן, אינו דידן בנידוןכמו

 בע~
 התרננולת,

 איני אומרת הפ~ות לכל או מכחישתה, בידה מסורה~תרנ~ולת
 דאף ואומריס, שם החול~ים ואף נא~נתת הריבה אין וא"'כיודעת,
 דידן בנדון לאפוקי לי, ברי באומר היינו ה~ומר, נאמן מנובנא
 נאמן זה אין דלכ"ע יודעת, אינה שהיא לי, ברי אומרתשאי~ה
 שכתבתי כמו לענ"ד הכל מותרת שהתרנגולת פשוט והדברלאםורת

עכ"לת

~~~
 עלה האוסר,

 טר~
 לבריאת חוזר שאינו בשינוי ומשנה בפיהו,

 השלכת שמא אמה, ששאלוה ריבה דהאי במע~ההגוף,
 החתול, אכלה ואולי החדר בזו מ~לך שהיה חתול ראיתי ואניהלב,

 הלב, השלכתי שלא בודאי יוד~ת אני כי לא, הנערה,והשיבה
רק

 תיכ~
 והטרפתי בה, היה ולא הלב אחר חפשתי הפתיחה א~ר

 סעי~ ~ ~סימן הש"ע כפשט התרנגולתאת
 הלב ני~ל ה'~,

 אלו פרק ריש תוספות והוא טרפה, חולי מחמת בין בידבין
 הפוםקים בכל פשוט והוא ניקב~~ ד'"ה ע"א ~מ"'בטרי~ות
 בקהילתנו זו הוראה ~פשט וכמו חולק, שום בלי ואחרוניםראשונים

 עכ"לת והטריפו פעמים איזה זו הוראהשבא

~~~
 הכ""מ מדברי לדבריו המתיר הרב שהביא הראיה ודאי
 ראיה לכאורה הוא ~"), הלכה שחיטה מהל' י'(פרק

 ניקב ~אם אבר ~כל רבינו, שדעת אע"'פ ~ וז'"ל שכתבברורה,
 מנה לא מ''מ יתר, נמצא או חםר או ניטל אם ה""הטריפה,
 לי~סר או ליסטל שאפשר אברים אלא ויתרים ונטוליםבחםרים
 להתקיים לה א''א יס~לו שאס אברים אבל זמן, ק~ת הבהמהותחיה
 תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת, שעהאפילו

 טריפ~
 נבינה, אלא

 ולב, ~וח, כ~ון ממנו, חסרה להבראות לה אפשר שאי אברוכן
 מציאותם שנמנע דברים ~הן מפני מנאס, לא וקנה,וושט
 צ"'ע הדבר מ'"מעכ""לת

 מא~
 יחיד, דעת זו דעה על לסמוך

שהאומר א~
 ~~ותר~

 התום' כתבו להדיא דהרי כוותיה, מכרי~ הד~ת
 והריאה הלב ניטל הלב, ני~ב בד""ה וז''ל טרפות, אלו פרקריש

 הרשב~א וכ""כ עכ"'לת הוא נ~ובים דבכלל למיתני, אצטריך לאוהדקין
 במתניתין דקתני הני ~ וז""ל שלי~י~, שער שני ~בית ובתה'"אשם
 ז"'ל, תוס" בעלי רבותי וכ""כ ל~~רית ניטלו אס כ'"ש טרפהניקבו

~ת
 ~~~~ ~י~יו ~~" ~ת

 ~"~~ת

 ו~~ו~
 ~~ת

 ~~נ~~
 ~~ ~ו~~~ יי~~ת

~~~~
 ~~י"

 ~ת~

 ו~~ו~ת
 ~~~~י ~~ ~"~~ ~~"~ ~י~~י~

 שלא וזהו דמיאת ~נ~ול יתר דכל ביתר, וה"'ה ז"ל~והרמב''ם
 ה~חיל ונ~ל הכליות נטלו ששנה כמו םדקין, נטלו הלב נטל~נינו,
 דמתניתין סוגיא ג"'כ מתרצי קא ולאעכ""לת

 כתרו~
 דהוא הכ"מ,

 ~~סקנת נבילות, שהיא מה ולא קתני ~רפות אלו ורק הנמנע,דבר
 א~~ר לדעתייהו ודאי, אלא ע"'ב), ל'"ב (דף השוחט בפרקהש"ס
 סי" ~שם הרא"'ש משמעות וכן במציאותת הדברלהיות

 א"~
 וה~ור

 ניטלו אם ודקין וריאה וקיבה לב כגון בנקב דמיטרפי הניכל וז"ל~ שכתב אחריהם והנמשכים הפוםקים וכל נ'~, וםי" ממ',~סי'

בי~
 ובלא""ה, טרפה~ ביד בין מעצמן

 א~
 דאזלינן הכ'"מ דעת לפי

 הרמב'"סת דברי ביאור חובת ידי וי~א פלט לא אכ~י ה~ו~ד,בתר
 הכוסות, ובית והמסס הקיבה חסר שס חשיב הרמב'"ס גםדהא

 שעה אפילו להחיות דא'"א ג''כ אפשר האומד דעת לפידלכאורה
 מדמין ואין ~ריא, לא הא משום אלא אותו, קח~יב ואעפ"כאחת

 ש~טו אם דדוקא לח~, המתיר הרב מ"ש ~ם האומדת לפיבטרפות

העו~
 נביאות, דברי אלא אלו אין חולה, שהיה בו ראינו נם מיד

 טריפה בין מסברא לחלק ואין משב~ת, ד~רפה ~ ~יי""לדהא
לטריפהת

 וא~
 היתה זו תרנגולת שגם האומר, יאמר אולי גם

 אף כך, נבראת אולי או לזה, קודם בה שהיה משבחהמ~נוונה
 ~ארי דעת מ"מ הכ"מ, לפירוש הנמנע מן הוא הרמב"םשלדעת
 ~ך~ דאפשר דס""ל מוכח בלב, כחדא וניטל נחסר שמנופוסקים,
 טריפות אלו פרק אלעזר דמשק בספר ראיתי, מצאתי מזוו~דולה
(ס''א

 ט"ו~ סעי~
 ~סר או מרה חסר נבראת דאס וז"ל~ כתב,

 דבר לענ""ד, באמת אך עכ""לת כשר אי פלוגתא איכא לב, אוכבד
 (נשת~ע)זה

 ~ישתקע~
 ולא

 ~יאמר~ (נאמר~
 ב~ולם, פוסק משוס

דחםר
~ 

 וכבד מרה גבי רק הדפוס, (ה)טעות הוא ואולי כשרת
 הכ""ד~, ~"'ח שחיטה ~ה' הרמב""ם דלדעת דעות, חילוקיהם
 משא"כ כשר, ברייתה מת~ילת חםר טרפה שני~ל מקוםכל

 בב"י ומובא שלישי, שער שני בית הבית ~בתורתהרשב~א
סי' םו~

 ~"א~
 חשבינן, ~חדא הכל וחםר דניטל דסוברים, וסייעתו

 כבד ~בי קתני דלאוהא
 ~בל הנמנע, מן דבר שהוא לפי נחם~

 לבגבי
 לי~

 נ~סר, או ני~ל ה"'ה טרפה דניקב כיון דחולק, מאן
 הרמב'"םוכמ"ש

 (בפר~
 כל ~ וז"'ל כ") דין שחיטה מהלכות ו"

 ניטל אם כך טרפה, במשהו ניקב שאם בו ~כמים שאמרואבר
 ו~שוט ~סרת שנברא בין ביד, או בחולי שניטל בין טריפה,כולו
 דבר למ~וא דאפשר מדבריו, וסי~ר נראה ~"'מ דמוכח, טעותשהוא

 אףזה
 שהו~

 שכי~~ דלא ~לתא
 הכ"מ, מלשון דנראה~~~~,

 דא~
 בלב, להיות אפשר אי יתרות

 ובשחיטות דמי, כנטול יתר דכלמשוס
 הר''~

 כתב ובהגהות,
 והטריפוהו לבבות שני לה שהיה דפרה לידי, בא מעשה וז"ל~להדיא
 ג~כ בשחיטות ויע"שעכ"לת

~ 
 י ר כ ז ו י מ ש ב ם ש ס פ ד נ ש ה

 יתר וכל לבבות, שני לה שהיה במציאות הדבר דנמצאלהדיא,
 נ~רף היה לא דא~"ה ~מים, בידי כולה נחסר היינו דמי,כנטול
 לפעמיםת להמ~א אפשר חסר ~ם א"'כ דוקא לחלל ניקב דבעינןכיון
 הנמנ~ מן הוא הלב ~סר דלעולם לו~ר, מקוםואין

 הרשב'"א כתב וכה'"ג לפעמיםת להמצא אפשר ביתרת ~מכלל, ~י~ שאינה
 צ"יח), (סימןבתשובה

 וז""ל~
 שלא א~ר, מטעס טרפה היתרת

 ~סיני משה קבל שכך אמרו, כך אלא חיה, אינה שהיתרת~מרו

 ~ו~יו ~ייו~ת
 ~תת~~ ~~~ ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ ~~~~ ~~~~"~~~~"ו~
~~~~~

שהיתרת
 כנטו~

 וכל
 שאי~

 מע~ה אפילו חדש, י"ב חי אינו ינטל
 טרפה נטלשלא

 כאי~
 עם ימים כחול מרבה שהוא ואע"פ נטל,

 עכ''לתיתרונו

 טריפות אלו פרק ~מהרש""ל דהא ~דא אריא, לא הא ~ום~~
 וכתב בזה, הרשב"א ודברי דעת לדחות כתב פ"),(םימן

~.רו~
 ע"~ ~י דהוא ~ס, עיקר הראשון

 הכריעו וכן ע''שת הנס
 שסת בלשונו ב~דא כללינהו עצמו והכ''מאחרוני~,

~~~
 בתשוב~ מצאתי

 (סימן מרובעות באותיות הנדפס הרשב""א
 ~ריפה, לב לה שאין או מרה לה שאין בהמה ~ וז"'ל שכתבקס"'ג)

 טריפה, מרות ש~י לה ויש מנקובה, גרע ולא היא חסירהדהא
 מרו~נבורג ר''מ לרב ע"כ דמיא, כנטול יתר דכלמטעם

 ב~רה~ כמו במציאות דבר הוא הלב דחסר הרי עכ"לת(מ~ירבורג)

~''~~
 ~יון הזוהר ~דברי ממש בו שיש בסיוע להסתייע הרב
 מולל מללו, ברור שפתו בזה דידן, לש"ס מתנגדשאינו

 כ''ה) (בסימן באו''ח בב"י כמבואר הלכה, של אמות בד'וזורק
 לנדון הזוהר מדברי ראיה אין ומ''מ ב')ת דין צ' (כללובת''ח
 דדברי חדא, להקל, נעשה מעשה מדמין שאנו מפני וכידידן,
 לב י~ול ואל ללב, ישראל כל ד~משיל אדם, לב ~ל קאיהזוהר
 לענין מהדדי ילפינן לא מבהמה דאדם בטרי~ות, לדמו. עליואדם

 בשם ואר''י ד"ה ע"ב) מ"ב (דף פא''ט התוס' וכמ"ש~רי~ות,
 לזהת מזה ללמוד דאיןר~,

 וא~
 תוס', שם דמסיק מה לפי

 נחלק אין שווין בשניהם משא"כ באבריו, ~ילוק שיש בדברדדוקא
 לבבות חילוק נמי אנא דידן בנדון מ"מ ע"ש, עכ"ל כללביניהם
 מילתא, תליא דליבא בהבנתא והבנה שכל ליה אית דאדסיד~נא,
 אינם, כאלו איבריו דהיינו שייפא כל לב, חםר והואוכשנטול
 מ''א ~כנדרים קנה מה חםר דדא והשכל המדע ממנו שנטלכיון

 בהמה נפש משא"כע"א~,
 יור~

 הבהמה ונ~ש הש~ל, ~גדר למטה
 לחוד~ האדם ונפשלחוד

~~~~
 להחיו~ דא"א קאמר, לא הזוהר דגם

 לב, בלא א~ת שעה

 וכו', בעלמא למיקס יכלו שלא הלשון, שכתב~לא
 כוונת~

 רוח עוד קמה ולא לבבנו וימס ~ב~יא~, ביהו~ע דכתוב דרךעל

באי~
 בספר מצינו ע''כ ויתר וקיימיםת ~יים עדיין שהיו אף וגו',

 הנפש מספר מלוקט דבריו ורוב הרלב"נ, של ל~ביו שמיםשערי
 שורש כי וז"ל~ כתב ע"'ג) מ""ד דף תשיעי (במאמרלהרמב""ס
 ~עם כי זה, על ראיה והביא הלבת מן ולא המוח מן הואהתנועה
 שעות, י""ב ~והתנועעה מתוכה הלב והוציא אחד קוף לו היהאחת
 ציידי באלו תמיד נמצא וכן במו~ת הוא ה.נועה שורש כיסראה

 ויעופפו הדורסין, לעופות אותו ומאכילין הלב שמוציאיןהעו~ות
 הנאמנים, ~~ומתנו אחד לי הגיד ועוד וכו"ת מרובה זמן~ח"כ
 מן אחד לב שהוציאו ראה אחת ~עםכי

 העו~
 למעלה מלמטה ודלג

 עכ''לת המוח, מן היא התנו~ה כי יעיד וזה מרובהתזמן
 ראיה אין בלא''ה גם שם, עליו שחולקים הפילוסופים מןשיש וא~

כ""~
 שימוש השמש ת~ת ~דש כל אין מ"מ הפילוסופים, מדברי

 ספ"ב תנאים פליגי דידן, בש''ס גם דהלא רבא, שימושאת''ח
דיומא

 (ד~
 חוטמו, עד בודק, הוא ~יכן עד ת"ר ע"א), פ"ה

 וכו', פפא רב אמר ה"ג ד~ה שם ופרש"'י לבות עד אומריםויש

 שס, דופקת שנש~תו חיות בו יש אם להב~ין י~ בלבו אמרדמר
 בחו~מו וניכר בלבו ניכר חיות ד~ין דזמנין חוטמו, עד אמרו~ר

 דין שבת מהל' ב' (פרק ברמב''ם כמבואר כת''ק, והלכתאעכ"לת
 ובטור משנה והמגידי''ט)

 (או"~
 הלכתא, שכן ש~''ט) סי~ן

 בעינן מת כבר לבו מקום ומצאו תחילה ברגליו פגעודאפילו
 אשר כדכתיב, ~ב~וטמו~, (במוח)לבדוק

 נש~
 באפיו, חיים רוח

 דפלוגתייהמ ואפשר בב''ית יע"ש להיפך שפסק ירוחם כרבינוודלא
תליא

 ב~ילו~
 דיש הש''ס, גירסת

 גורסי~
 דברי ומתהפכין

 ~סו' ברא"ש כדאיתא י'"אלדברי ת''~
 ט"ז~

 ~שם המ''מ אכן שם, ו~~י
 ע~דתי כאשר ובאמת כת''קת והלכתא דידן, הספרים כגרסתגורס
 שדברימ שס, ראיתי ט"~, חלק י"ב (נתיב רי"ו בס~ר העיוןעל

 אומר, הייתי דמסתפינא לאו ~ ואי זה, את זה וסותריןתמוהין
 ואין פוסקיס, שאר כדעת דבריו ומשמעות בדפוס, נפלשטעות

 י~''שת כללמחלוקת כא~

~"~~~
 מחוטמו, דמודדין ערופה, עגלה מדידת גבי הרמב''ם פסק
 מהל' ~" (בפרק שם כדאיתא פלוגתא בהאי ג""כדתליא

 בלא ל~יות דאפשר מבואר זה מכל ט')ת דין נפש ושמירתרוצח
 באפיות חיים רוח נשמת הוא חיותא דעיקרלב

~~
 באותמ חתול ~היה ~~עם להתיר, הנדון, בעי~ר הרב מ"ש

 שונרא או כלבא דספק בהא וכןוכו", מעיי~ הבני שנטל בזאב ~מו ~המצוי בדבר ותלינןהחדר,
 וכו~

 ~חמ בזה וכוי, וקניא
 עדי~תדהתירא

 א~
 ~וס דיש

 לצפצ~
 ולנו~ד

 כנ~
 בחילוקא מעיל

 דהא מעיים, הבני שנ~ל דזאב מהא ראיה דאין ולומר,דרבנן
 בזאב, דתלינן קת~י נקובים כשהן והחזירם מעיים הבני שנ~לדוקא
 מונחים שהיו הבית או המקום באותו הזאב היה אםאבל

 ~ברא, לא הא מ~וס או בזאבת ~לינן לא נקובים ומצאןהמעיים ב~
 דהתס די"ל,חדא,

 מה''~
 דאי והחזירן, הזאב שנטל דוקא ב~ינן

 כולם, אכלן לא למה דאל''כ בו, הנקבים תלינן לא ודאי נטלןלא
שדרכס

 ל~רו~
 אם כי בטוב ובוחר ברע ממאס בו ~אין ולאכול,

 בתוס~ות וכד~יתא דיבי,סניא
 סו~

 ד"ה ~"ב ~~"ז דב"ק פ""ק
והתניא
~ 

 ת

 דל~ך~~~""~,
 נק~

 ד~ולין ~''ק הבעיא ~בעל
 (ד~

 בא ע"א~, ט'
 צפור ראה הברייתא, לשון מכח וכו", מעייס בני ונ~לזאב

 והא וז''ל~ ש~, חיים בתורת כתב וכה"ג וכו'ת בתאנההמנקר

 היא דברייתא לישנא נק~, נקב במקום שמא חיישינן מידנק~
 נקבים שס אין דאפילו נקט רבותא דברייתא נקט,דמייתי

 במקום שמא ~חיישינן אסור, א~''ה מנקר שהצפור מהאלא אחרי~
 נמי ~יישינן מי בזאב ליה מיבעיא וקאנקב, נק~

 שמ~
 במקום

 עכ''לתנקב נק~

~""~~
 נקטו והפוסקים ונ~ל זאב בא ג''כ נקט טע~א מהאי
 קניא, ספק כלבא ספק שונרא דספק הא ~ם דש"סתלישנא

 חיו~ דרוב שדינן קאי, ס''ס מ~עם דהתם קצת, לדחות מקוםיש
 חשבינן דרוסה ודאי וא~"ה דורסין שאינןבחזקת

 ר~
 דרוסה, לספק

 נ"ז~, (סי~ן בב''י כמבואר חדשים י"ב ושהיות בדיקה מהניולהכי
 ראיה להביא ויש ~נראה, ~וזר כזה דיחוי אכן שםתוה~חרונים
 דביצה בש"ס דאיתא מהאלהתיר,

 פ'~
 דגרסינן, ע"א), ז' (דף

 לכדרב נפק"מ, למאי תרנגולת, זו ביום, נולד ביום שתשמישוכל

 תרנגולת של בקינה בדק דאמר, כהנא, דרב בריהמרי
 מעי"'~

 ולא
 בדק, והלא מותרת, ביצה בה ומצא השכים ולמ~ר ביצה, בהמצא
 רובה יצתה אימר ופה, בדק וא~ילו יפה, יפה בדק לאאימר



~~  ~  

~  

~~''ת
~"~~~~ ~~~~ ~ ~ 

~~ ~  ~~
 וכו', רובה יצתה אימר ופרש''י הואיתוחזרה

 ואע"~
 דלא דמילתא

 לן דפשיטא מ~ו הוא,שכיחא
 דאינ~

 עכ''לת בה, תלינן בלילה יולדת
 ואימר שכיח דלא במידי אפילו תלינן הנ~נע מן שהוא דדברהרי
 רק דהוא התם דשאני לומר, מקום יש עדיין אך יפה~ בדקשלא
 ~, ע"ב) ל"ח (דף בעירובין כדאיתא קיי''ל והכי דרבנן,איסור
 דאורייתא, באיסור כאןמשא"כ

~"~ 
 מה וסעד םמך עוד יש

 אלו בפרק הרא"שדפסק
 טריפו~

 ~סי'
 מ''ט~

 דאס וסייעתו,
 לאור, דנפלה תלינן לא לאור שנפלו חזינן ולא מעייס הבנינשתנו
 שפעמים הטבעיס בשינוי תלינן אלא הוא, שכיח דלאדמילתא
 ו')~ סעיף נ''ב (סימן בש"ע כמבואר קיי"ל והכי כןת ע''ינש~נו
 דלא כיון לאור שנפלה תלינן לא לפנינו ריעותא דיש אףהרי

 שהיא ש~נינו בנדון וה''ה ומתירין, בד''א ותלינן הואשכיחא
 ואכלהת חטפה שחתול תלינן לב, חסרון להיות שכיחא דלאמילתא
 האוסר, צדומ''ש

 וז''ל~
 עכ''ל, לאסור במקומו הוראה נתפשט כבר

 זה לב, חסר להיות יוס בכל מעשה הוא כאלו ~דבריונראה
 מצאתי לא מאלף אחד ואף הקב"ה, של ביומו (לא) כ"א אינוודאי
 הוראה כםא על יושב שאני זמן כל ~מע, ~יד~י

 זהת דין לידי בא לא ה~אוניס רבו~יושמשתי
 דשכיחא באתרי לא אם שכיחא, דלאמילתא וה~

 ~נב~
 לבבות ~ונבי

 בקתא ובר וחתולנמיה
 דלהו~

~~~ו~~
 ועי~ה מידה זזה ~לא בודאי אומרת זאת הריבהאם

 שהיתו~ בודאי ו~דעתמתרנ~ולת,
 אכל ולא לב חסר

 מתוך כ~בוארהחתול
 לש~

 מכח להקל שאין פשוט, המטריף,
 דנאמנתת ודאיבידה שהיתה דכ~ן להכחישה, ואומדהסברא

 דלמאן ו~מר,לפקפק וא~
 דס"~

 שהוא כל נאמן הואאחד דעד דטעס
 ~הואבידו

 מ~~ מטעס~
 הרב כמ"ש מ~ו ליכא וכאן

 הדרך שאין סהדי דאנן כ~ן עדים, במקוס כמ~ו ד~וי ~םואף המתי~
 נטול הלבלה~ת

 ל~מר~
 מטעם ולה~יר לסמוך ביד~ו אין ~"מ

 בידו שהוא דכל הטעם דעיקר פסקו, וס~עתו הרא"ש דהא~,

נאמ~
 בפ' כמבואר שלהס, על שנאמניס~ כבעלים דהוי מטעם

ה~ק~
 ~ס~

~~'~ 

 תקכ"ט~~ ס~ ~במרדכי בקדושין האומר ובפרק
 בידהת שהיה מ~"ט נאמנת הריבה ~"כובנ"ד

 אחרת,ועוד~~~ת
 שהריב~ כי~

 לפי התרנ~ולת בעלת בת היא
משמעות

 לש~
 כמו דהיא דנאמנת, מודו כ"ע השאלה,

 על המפקיד כל ע"א~, ~~ דף ~ב"מ וכדאמר~ן עצמם,הבעליס
 אשתודעת

 ובנ~
 שס"ו סימן ~או"ח ק~"ל והכי מפקידי הוא

 יו"ד~,סעיף
 לענ~

 ואף אביהסת שולחן על המ~מוכין בבניו עירוב
 מכחישה,שאמה

 מ""~
 האומד פי על רק בודאי מכחישתה אינה

 אכלה דלמאוהספק
 החתו~

 של ודאי מידי מ~יא ספק ואין
 שלא הריבה שאמרה רק ע~, בהעלמת דבר היה אם אכןהריבה~
 כחו דעדיף נראה המתיר, הרב כלשון אכלה שהח~ולראתה
 הלכהת של אמות ד' על בהנחה ת~ח דע~ם ובזה כמ"שתדהתירא

 שלא בתרנ~לתת שאלה ~די בא~י תע"א, סיסן ד' ~' יוס (ה~ם~
 וממילא והטרפתי)ת ב~, למיתלי מידי ו~כא לב בהמצאה

 ~~~~ו ~~ ~~~~
 ~~~~ ~~ ~~ו~~

 ~~~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~ו
 ~~י~~ ~~~ ~~~ו~~~~ ~~~~ ~י~ו~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~י~ת ~~~~~~~
 ~ו י~~ ~~~ ~~~~~~~~~

ת ~~~ ~~~~ ~ ~ ~  ת ~י~~ת 

ת  ~~~~~ ~~~י~ ~~ו~ ~~~~ ~ו~ ~~ ~~~ו~

 קמיה, לסיימוה ליה דשמיע מה לפי חד חד וכל רווחא,שמעתתא
 ובנק~ן לבבי בתום כתבתיואני

 כפ~
 צדק, מאזני מאזניס כף

 בדק, כללהח~ק
 ובל~

 ית ישראל די~י על שלום

 ה~בלה לימי ראשון יוס ה~ס המדברפי
~~~~~~~ 

 לפ"ק~

 ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
~~~~~~~ ~~~~ 

 אם שבדקו וקודם בכו~א, היה אשר לקותא דבר על~~~~~ת~
 למקוסה~יע

 חרי~
 הבה~הת של ד~ו מה הכו~א, נאבדה

 לכאורה, ~~~~~~~
 ז~ נד~

 בתשובת ו~יא לראשו~ם, נשאל כבר
 (סימן ריבות ובדברי ~'ח) (סימן מד~המהר"ש

 עד הל~ותא ה~יע אס ספק יש אס ופסקו,ש"י),
 וכ"פ ולחומראת דאור~תא ספיקא הוי הבדיקה, קודסכלבשנטלו כ~~ החרי~

 טריפהת ל~בן ה~יע אס ספק ~), םס"ק מ"ד (סימןבפר"ח
 עיקר על ד~א תלמוד, צריך הדבר לפע"ד,אמנס

 ד~
 לקותא,

 והטור דהרמב"ס ומ"ש), ד"ה כ"ט (בסימן הב"ימקשה
 טריפות אלו פרק ריש וכדעולא נינ~ו, טריפות מינידח' שכתב~
 לקותא לאפוקי דאתי שמונה, קאמר דעולא נאמר, ושסע"א~, ~מ"~

דקיי"ל מאי ולפי טריפהת בכוליא ל~ותא דקא~מר, פפא ברדרכיש
 קאמרי ואיך נ~הו, טריפות מ~י תשעה א"כ טריפה, שהואבא~ת

 נינהות ט' הא נינהו, ~~ריפות מינידח'

שתיר~~~~
 בזה

 הב"~
 השיב כבר

ומפרק משה בדרכי על~
 דחשיב דדרווסה דבר, של בישובו לומר ונ"ל ~ ~"ל יד,כלאחר

 למשה הלכה א~ו דרוסה דהא דרוסה, עיקר אינה השמונהבאלו
 קרא האי ה~'מ הוא ואס במ~רא, מפורשת היא אלאמס~י,
 דרוסה ודאי אלא א~א,ל~אי

 ז~
 בשמונה דחשיב

 א~
 מלבד היא

 משום דרוסה ליה וקרו לקותא, והוא בקרא, הנאמרתדרוסה
 בכו~א דלקותאדאפשר

 באו~
 ולכן ~דריסה,

 אע"~
 דלא

 אסשנדר~~ה, ידעי~
 לקתו~

 וא"כ נדררסה, בודאי דאז טריפה, בכו~א
הכל

 בכל~
 דרוסה תחילה תנא ולא ח' הכל דחשיב עולא אבל

 לקותא, נתמעט וא"כ קא~ר, דרוסה עיקר על ודאידאור~תא,
 לפי וא"כ הד"מתעכ"ל

 דברי~
 ספק משום טריפה דלקותא שכתב,

ד~סה
 כמ~

 באה בכוליא דלקותא דאפשר ~ש~,
 שהוא לומר צריך נדרסה, בודאו דאז שכתב אף ה, יס ר~ד

 בודאי דאזשלילה בלש~
 חושש~

 כמ"ש נפקא, לא ספיקא מידי כי שסדרסה,
~חלהת

 שבנד~ כי~ לפ"~~~~~~~~
 הגיע אם ספק, עוד איכא שלפנ~ו

למקום
 חרי~

 ספיקא ספק הוי דאז לא, או
 ~ספק~

 ה~יע אי
למקוס

 חרי~
 למקוס ה~יע ואת"ל חרי~, למקום הגיע לא ספק

חרי~
 דלקותא טריפות כאן אין דעתו ~פי דהרי נדרסה, לא שמא

 דרוסה~ חשש מחמת רק עצמומחמת

ות

 ~י~~י~~ ~~~~~ ~~~~'~ ~ו~ ~יי~ ~~ ~~~י~
 ~~ית

 ~~י~ ~~~~
 ~~~~~~י~ו~

 ~~"~ י~~~~ ~~~י~~ ~~~~~~~~~ת ~י'
 ~ית

~~~~~ 
 ~~~י

 ~ת~~י'

 ~'~ת ~ו~
 י~~~י ~י~~ ~~~

 ~י~ ~ו~ ~~~~ ~~ו~~
 ~ת~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~"ת~
~"~~~~ ~~~~ ~ 

~~~~~ 

~~~~~~~~
 כד

 מעי~
 אפשר אי הד"מ דברי שפיר,

 להולמת~
 הנה

 דחוק שהוא בדבריו שסייםמלבד
 ב~~י~

 אלא
 שדבר~

 ~תאמעיקרא
 כל~

 ע"ב, מ"ב (דף טריפות אלו בפ' ב~ו~א דהא

וד~
 דרב מש~יה ~~א בר ר~יש אמר בזה"ל~ אי~א ~"א) נ"ה
 ~"ג (דף טרי~ות אלו ב~רק ס"ל ורב טריפה, אחת בכ~יאלק~ה

 אמר רב אתמרע"א~,
 חושש~ א~

 דעת לפי א"כ דרוסה, לס~ק

הד"~
 אוסר לקותא דכל זה, את זה סותרים רב דברי יהיו

 מקום אין וגם מכשיר, בעצמו דרוסה וס~ק דרוסה, ספקמשום
 לקותא, רב ב~ם דאסר רכיש דלעולםלומר,

 ל~
 משום הטעם ס"ל

 למשה הל~ה ~צמו בפני מטריפות אחד שהוא אלא דרוםהס~ק
 טרי~ו~ ~' עולא קאמר ולהכימס~י,

 אבל מדרכיש, לא~וקי הל"מ
 ~נ~ק ולהכי דרוסה, ספק מ~עם בכוליא לקתה עולא מטריףמ"מ

 הכוליא בלקתה מטרי~ין ו~"מ כעולא, טרי~ות ח" והטורהרמב"ם
 דעולאתמט~מא

~~
 לאומרו אפשר אי ג"כ

 כל~
 (בדף שם קאמר גופא לא ע דהא

 לו ישב עולא אמר ~"ל~ ע"ב)'מ"ג
 קו~

 אין בוושט
 אין עולא קסבר דרוםה, מספק מ"ש ולעולא הבריא,שמא חושש~
 כדרב קנ~בר עצמו דעולא הרי דרוסה,לס~ק חושש~

 דא~
 לם~ק חוששין

 וכדאיתאבזה ח~ר ~צמו הרב דהרי האו~ר, יא~ר ואםדרוסהי
 אך שמואל, לגבי רב ביה הדר ואב"א ע"ב~, ~"ג (דףבש"ס
 בתוספות וכדאיתא וכ~, דשמואל אתריה ד"ה ברש"י שםהמע~ן
 דרוסהד"ה

 שאמר~
 ולא רב, ביה הדר לא דמסקנא דאליבא

ח~~
 דרוסהת לספק

 ו~
 ~ס~ והרא"ש הרי"ף בדברי מבואר

 שסתע~ן מ"א~

~~~~~
והטור, הרמב"ם על והד"מ הב"י של ו~מיהאהקושיא

 לישביש
 בענ~

 שם דהא מעיקרא, עוקר וחכס אחר,
 נ"ה (דףבג~רא

 ע"א~
 משמיה פ~א בר רכיש אמר ~ בזה"ל איתא

 דמטאי והוא במערבא, אמרי טריפה, אחת בכו~א לקתהדרב
בכו~א ל~תה בס~ם ד~א אמר ומדרכיש חר~ת למקוםלקותא
טרי~ה,

 משמ~
 למקום ה~ע בלא אף

 חרי~
 רק

 דבמערב~
 חידשו

 זהדבר
 דדוק~

 למקום בה~יע
 חרי~

 טרי~ות אלו בפרק וגם ~עי~י
 מי~ ח' שמנה דעולא דקאמר, ע"א), מ"ג(דף

 לאפוקי טרי~ות,
 מכלל מערבא, דבני לא~וקי קאמר ולא ~~א,בר דרכישלקו~א

דלב~
 למקום הגיע דאםמודה, מערבא

 חרי~
 דלא והא ד~רי~ה,

 י"ל חרי~, ל~~~ום שו~גיע לקותא והיינו טריפו~, ~יני ט"קחשיב
 אל~ ~רק מהרש"ל כתב דהא חסירה' בכלל שהואמשום

 טרי~ות
 במקום דלקתה ~ק"ד), מ"ד (סימן בט"ז והובא ~"ו~,(~ימן

חרי~
 בכלל הוא

 מב~ו~ חסר~
 דשמיה

 חסר~
 וא"כ טרי~ה, ומש"ה

בכלל
 ~םר~

 משום הי~ו מדרכיש, לא~וקי עולא דקאמר והא יחשבת

 משמע טריפה, בכ~יא ל~תה סתמא, קא~רדרכיש
 א~י~

 לא
 ב~קוםלקתה

 ~רי~
 לקתה שא~ילו רק מב~ו~, אחר בצד וכן

 טריפה ל~מרימב~נים
 ג"~

 עולא וא"כ
 אז~

 דקאמר לשיטתו,

 א"ר עולא אמר ע"ב), מ"ז (דףבפא"ט
 יוחנ~

 שנשפכה ריאה

כקית~
 ~םבר אלמא כשרה,

 חסר~
 שמיה לא מב~~ס

 חסר~
 ע"כת

 ל~קוס ה~יע אבל דוקא, מדרכיש לאפוקי קאמרלהכי
 דה~ חרי~

 ~בחו~~סר~
 פסק וי~ה חסירהת בכלל והוא מטריף עולא גם

 ובזה כעול~ת והטורהרמב"ם
 ~תור~

 ~מ"ג התוס" קושית ~"כ

ע"א~
 הנך בד"ה

 דא~ק~
 ו~~,

 טריפות, י"ח ~הו מאי וכ~וא"~

 לק"מ, שכת~תי מהול~י
 דג~

 במקום דהי~ו לקו~א, מ~"ל~ולא
חרי~ת

 מתור~~~~"~
 ~רק תוספות שהק~ו מה גדולה, קושיא לכאורה

 טרי~ותאלו
 (ד~

 מ"ב
 ע"ב~

 חדא, וע~ל~ חדא ~פיק ד"ה
ול~"ד

 חסר~
 חסרון שמיה לא ~ב~נים

 דמתנית~ וחסר~
 לר"ש,

דלרב~
 תוספו~, מקשים דמאי לכאורה וקשה וכ~י נקובה בכלל הוי

 רבא וכדאמר אניקב, קאי דלא שלימה אונה בחסר מ~רידלמא
 ~סר לריאה, לה אית א~י ה' רבא א~ר ע"א), מ"ז (דףלק~ן

 ע"ש ~רי~ה, חליף או י~יראו
 בכרש"~

~"~~~
 דמתיב בהא ע"ב), ~"ז (דף דלקמן בש"ס קשה

~ 
 אבא

 ודאי אלא אונ~, בחסר לקמאלעולא,
 צ"~

 בכלל דהוא
 בכלל' והכל דכוליא, ולקותא וריאה בשדרה ח~~רון והיינוח~~רה

ודוקת

~~~~
 א~"ל דאף

 כדע~
 ~"מ היא, דרוסה ספק דב~לל הד~מ,

 להחמיר דישאפשר
 אפי~

 דהא בדרוסה, ס~יקא בספק
 ה" (ב~רק הרמב"סכתב

 ~ה~
 ~"כ והובא ~~, הלכה שחיטה

 ~ע"~ ~"ל~ כ"ט) (סימןב~י"ד
 בפירוש לך אין הל"מ, ש~ולם

 שיס~~ק ספק וכל בהת החמירו ו~כך דרוסה, אלא התורהמן
 ושאר אםור,בדרוסה

 ~ מי~
 ספק בהן יש טרי~ות

 יע"שת הרמב"ם על בזה~ שס הב"י נתקשהוכבר עכ"~ שמו~ר~

 דברי דהלא יקרא, תמה ות~ה ו~לא, הפלא הפלאתי~~~~
 נגד להדיא הםהרמב"ם

 ש"~
 ד~רק ~רוכה

 א"~
 מ"ג (דף

 לו ישב עולא, אמרע"ב~,
 קו~

 אין בוש~,
 חושש~

 הבריא, שמא
 עולא קסבר דרוסה, מספק שנא מאיולעולא

 א~
 לספק חוששין

 אי~א ואם עכ"לתדרוסה
 מקשה מאי תקשה, הר~ב"ס' לד~~

 אין עולא ק~~ר לומר, הש"ס שהו~רך עד ~ולא עלהש"ס
 דהא דהלכתא, א~יבא שלא ק~י דעולא נמצא דרוסה,לספק חושש~

 ~מאי דרוסה, לספק חוששיןק~"ל
 כסבר~ מתר~ ל~

 הרמב"ס,
 טרי~ותת ס~ק ~שאר חמור דרוסהדס~ק

 (סימן בב"ח מ~אתי~~~~ת
 כ"~

 ~ סעיף
 ג"כ שהרגיש כתב), ד"ה~

 זו בקושיאקצת
 ע~

 הב"ח קושית ובא~ת יע"שת הרמב"ם,
אפשר

 כ~שוט~ לתר~
 ועולא לעולא, זו קושיא מקשה דהש"ס כ~ן

 (בדף דהא הם, שו~ם טרי~ות מיני ושאר דדרוסה מ~"לודאי
 מי~ ח' עולא אמר ע"א~,מ"ג

 בסי~, למ~ה לו נאמרו ט~י~ות
 ק~קשה להכי הם, ~ דשו~ם ש"מ אינך, בהדי דרוסהוקחשיב

הש"~
 דייק, לעולא דוקא דרוסה, מ~~פק מ"ש ולעולא ש~יר,

 טרי~ות שמונה כל ~תני דהא ~ילוק, איןדלדידי~
 בדימו~

 אחדת

~~~~~
 שמחלק הרמב"ם

 ב~
 מי~ לשאר דרוסה

 לפי הי~ו טרי~ות,
 קסבר הש"~, ד~~~יהמסקנא

 ~ושש~ א~ עול~
 לספק

 ~סק והרמב"םדרוסה,
 דחושש~

 להא ~סק ואפ"ה דרוסה, לספק
 לו ישבד~ולא,

 קו~
 מחלק לכן הבריא, ש~א חוששין אין בוושט

 מש~ר דרוסה ספק דשאניי אחרינא,בגו~א
 ס~~

 ודלא ~ריפה,
 (דף התוס"כדעת

 מ"~
 דשו~ם דסוברים עולא, קסבר ד"ה ע"ב)

 ~ק~ת וסה דהם
 ה~~

 ~א~~ המסק~ת לפי אף
 לדעת א~ו זה

 ו~ההרמב"סת
 מ~ור~

 כ"ח (דף התוס" שמקשים מה
 ע"ב~

 בד"ה

 יש עורות שני ~מר~ן ועוד וכ~, דמא קוע~ ממסמס כיאתא
לו

 לווש~
 ידעינן היכי מ~פני~י וכשניקב כשר, זה בלא זה ניקב

 ~קבאי
 ה~~ו~

ת ~סי' שמעתתא ~ו~אי הר~"ש וכ"כ ~ ~  ולפי 
 קשה לא הרמב"ם לדעת~"ש,

 מיד~
 בדיקה לו דיש פסק דהוא

 איןכי
 ~ושש~

 ודוקת הבריא, שנמא



~ ~ ~ ~

~~''ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ 

~ ~ ~~~

~~~~~
 טריפות ספק כל דודאי כתב, כ"ט) סימן (בריש הט"ז

 ספק דכל הרמב"ם דכתב והא בדרוס~, כמולהחמיר
 לפעמיםת ל~חמיר דיש ספיקא ספק לענין היינו להחמיר,בדרוסה
 תמיהתי ג"כ ליישב יש בזה וא"כ גווניםת בכמה שמחלקע"ש
 להחמירכמו טריפות בשאר אף הולכין אחד דבספק הרמב"ם,מעל

בדרוסה,
 ~ויש~

 להקל דאין שלפנינו בנדון ממנו ללמוד
 מכ~

 ס''ס,
 ספיקו~ בדיני הש"ך ~ב בלא"הדהא

 סעיף ק"י סי' (סוף שלו
 ושום ים, מני רחבים ספיקא ספק דיני כי ויען ~ וז''ל שכ~בל"ו)
 או ראשונים מגדוליאחד

 מאחרוני~
 הזכירו ולא לדיניהם, ירדו לא

 בהם ויש היטב, בארהכל
 ענייני~

 שנתבארת כמו הרבה וחלוקים
 אפילו להקל ס"ס שום לבדות עכשיו לנו שאין נרא~,ע"כ

ת הש"ך עכ"ל למעלה, שנ~בארו באילו לא אם למלתאמלתא לדמו~ ~  

 בכל דאם מיניה,ודון
 האיסורי~

 אמרינן
 לדע~

 לבדות דאין הש"ךת
 בלא''ה להחמיר דיש הט"ז דכ~ב בדרוסה, מכ"ש להקל,ס"ס
 הראשונים, בדברי נתבאר שלא כוון להקל ס"ס לבדות דאיןבס"ס,

 ~לקותא דהטעם משה, הדרכי שכ~ב דדינא דמעיקראובפרטו~,
 וכמ"שת פירכא, דרוסה ספקמשום

~~~~~~

 אין כי תע"ב, והמחמיר להקלת דאין נראה למעש~, הלכה

 כדי נפקא לא ספיקא מידי כי האחרונים, מפסקילזו~
 פריקא, וסכנתא איסורא, חמירא כי ולפוקה, למכשול יהיהשלא
 לך שיוודע עד איסור, חזקת חזקה עמה שיש טענה וטען,פרוק

 נכשרהיבמה
 לפ"קת ימינך ~~~"ת טבת ר"ח וי''ו יום היוםכ"ד

 ~ו~~''~ ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~''~ ~~~~~~ ~~~~ ~ו~~~~
 ~~~~ ~"~ ~~ ~~ו~~ ~~"~' ~ו~~~יי~~~~

 י~"~ת

~~~~~
 בהלכה, המצויינים צוון במצודת מסתתר דוד

 יע"את פראג ק"ק לאלקים גדולה עיר בדעותרבתא בקרת~
 הוי הכי דעובדא ~ופא הדבר, ~מצית וזהו בבעלים, שאלהנשאלתי
 צבי מהקצינים לאחד דורון ששלחשר

 ר~
 שבור הוי כי כדרכו, שלא

במקום
 צומ~

 מותר אם השואל, ו~אל בזה, שנטרוף בענין הגידין
 בידים נבילות לגרום אסור או טריפה, הוא שבלא"ה כיוןלנחרו

 ליתנו או חי, למכרוצריך ר~
 לנכרי~

 בשרו, ולמכור לשחטן או ~,

 ביתות בתוך טריפות לו כנזדמןדהוי

 (דף ביצה במסכת תנינן ד~מן לאיסור, נראה לכאורה ~~~~~~
 אמש בא שלא התימני בשמעון מעשה ע"א),כ"א

לב~
 לא מה מפני א"ל, בבא, בן יהודא מצאו בשחרית המדרש,

 את לחטוף וב~~ה לעירנו באה בלשת א"ל לב"ה, אמשבאת
 תמה א"ל לשלום, ופטרנום והאכלנום עגל להם ושחטנו העירכל

 א~אני
 תורה אמרה שהרי בהפסדכ~, שכרכם יצא לא

 לכ~
 ולא

 טריפה עגל יוסף א"ר מיניה, למיכל חזי הא ואמאילנכרים,
 קודם להם וניכר ידוע בטריפות ע"כ מעתה אמור ע"כתהוי

ת ~

~ ~  
~  

 ~~וו
~~~~ 

 ~~יו~י
ת ~

~ ~ ~  ו~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ו~~ 
 ~~~י~ת

 לא אכתי דאל"כ הוי,שחיטה
 פלט~

 למיכל חזי הא קושיא, מהא
 לנכרים הול''ל בעצמם, י"ט ולחלל לשחטו צריכין היו ואפ"המיניה,
 דהוישימיתנו

~ 
 בהמה אף אע''כ שבות,

 טריפ~
 לגרום אסור

 נבילה דנעשית מיתה שוםלה
 ומרב~

 טומאה,
~ 

 לשחטו צריך
 דב"ב מש"ס ראיה להביא יש וכן נבילהת מידי לט~ר~כדי

 ואזלא, ע~א וחיה, בבהמה המדולדלין והבשר והאבר ע"א),כ' (ד~
 משני לא למה לכאורה, וקשה ע"כת בטמא~, לה, שחיטבקשורהת
 המדולדל ובשר באבר ומיירי קתני דסתמא כיון בכשרהדלעולם
 הקושיא בטריפה דאף ע"כ, אלא טריפה, אותה שעושהב~ום
 ואזיל שחיט עומדת,במקומה

 איתא וכה"ג נבילהת מידי לטהר~
 פטור, בסתר טריפה ונמצא שחטו ע"א) ע"ג (דף בפסחיםלהדיא
 ע"שת נבילה, מידי להוציא תיקן ~וקן, מה חייב בגלויהא

~~~

 דין לבעל מקום דיש
 לחל~

 התוכחה בכלל נכלל ג"כ דזה ולומר
 יכול שהרי כדין, עשה שלא באמרו בבא, בן ר"ישהוכיח

 לנחור לנכרים למימר הו"ל אלא בעצמם, י"ט חילול שום בלילהציל
 נכרים פעם באותו היה שלא ת"ל ואם שבות, אלא הוי דלאאותו
 בהפסדכם, שכרכם יצא מ''מ ידיהם על לעשות שיוכל אצלם~וי

 טריפה שהוא יודעין היו לא דבאמת דס"ל, ואף שםתוכפרש"י
 על היינו בהפסדכם שכרכם יצא דקאמר והא שחיטה, אחרעד

 והא מקשה וע"ז וכו', חזינן בד"ה שם ~וס' וכמ"ש להם,שבשלו
 מיניה, למיכלחזי

 ומתר~
 ידעו בישול קודם ~וי, טריפה עגל ר"י,

 דע"ז מ~מרא לאסור ראיה יש מ"מ הקפידות לכך טריפהשהוא

 תקנ''א (סימן בא"ח בב"ח ג"כ והובא ע"א), י"א (דףומפרש''י
 נכרים לקצב ליתן ורוצה ואילך, אב מר"ח העורות ולמכורלשוחטן הגי~ שזמנן תיישים לו שיש מי ~ וז"ל הלכה, לפסק ולאחר)סד"ה
 שיש עיקור וכדתניא, לנוחרן, אסור דישראל דכיון נראה,לנוחרן,
 ושאין אסור טריפהבה

 ב~
 דע"זת בפ"ק ופרש"י מותר, טריפה

 ואע"פ לעשו~ןת אסור בו נטרפת שהבהמה טריפה, בה שישעיקור
 בשלו, לעשו~ו לנכרים לומר אסור עצמו לישראל שאסור וכלעכ"ל, בידי~ לבהמה טריפות לגרום אסור ממנו ליהנות סופושאין
 במס' הוא זה, דין הנובע (ו~ור ממנה ליהנות דסופו הכאוכ"ש
 עושה שהוא כל דבר של כללו ע"א), י"ב (דף~ק

 לנכרי או~
 אינו עושה שאינו וכלועושה,

 עכ"ל ע"ש, ~, ועושה) לנכרי או~
 שכתבת אבל מהל' הכ"ד) (פי"ד ברמב"ם קצת משמע וכןהב"חת
 טריפה עושה שאין מקום ולמטה הארכובה מן פרסו~יהמנשר
 אנו אף בידיםת טריפות ל~רום שאסור ללמוד, יש מה וא"כעכ"לת
 מ"מ טריפה, הוא שכבר אף בידים, נבילות לגרום אסור שכךנאמר
 ~הרי רעיונך, יבהלונך ואל נבילהת טומאת ולהוסיף להרבותאסור
 (דף הדם כיסוי פרק בש"ס סו~יא להדיא סו~רים הב"חדברי
 יעשה, כיצד לכסות, חייב לדם וצריך השוחט תניא ט"ב),פ"ה
 כי א''ל, טרוף צא אמר דימי רב אתא כי עוקרו, או נוחרואו
 דמותר זו, מסו~יא להדיא הרי א"לת נחור צא אמר רביןאתא

 אפילול~רום
 טריפו~

 נבילותת אפילו או בידים

~~~~~~
 פאליק לרבי ~ ~ר"ת לרפ"כ יצא זה ו~ור

 כ"~~
 בדרי~ה

 שלא בהמה להמית שמותר שפסק, סק"ו) כ"ח ~סי'לו"ד
 ~מותר כמו העור, ~לקל שלא כדי אכילה לצורך שלא שחיטה~י
 בנימין משאת בתשובת פסק וכן הדם, בשביל ~קור אולנ~ור

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
~  

 ~~~ית



~

~  

~  

~  

~''~~~''~~~~ ~~~~ ~ 
~~ ~  

 ~''ו בתשובת נ~שך ואחריהם כ'"ה)ת(סימן
 הגרשוני בעבוד~

 ~~ום לאיסור, בהג"ה שס בנו שדעת (ו~ף ע''שת י''~)(סי~ן
 תברא, לא הא ~שום אי וטריפות, בנבילות סחורה עושין~אין
 ~תיר וד~תו ~ליו, השיג סק''ד) קי''ז (סי~ן בי''ד ה~''זשהרי
 (סי~ן בי''ד הט''ז וכ~"ש ~ עדיף) דהתירא בכוח האבככח
 ~שוס אי סק"ד),קי'"ז

 ל~ ה~
 דודאי ידענ~, ~ילוק דאנא אריא

 דיש הדם, כיסוי בפרק כדאיתא גדול לצורך הדם דקבעיהיכא
 צרכינו, לכל לנו נתנו חיים והבעלי הצמר, יא~ל שהתולעתל~וש
 הריווח ~ניעת מ~א"כ עוקרו, או נוחרו לכך קרנו יכלה שלאוכדי

 בא''ח וכדאיתא לנחור~ ואסור היזק ~יקרי לאבעורות
 וכתב ~ד'"ה בב"י קמ"ט) (סי~ן ובי"ד יש), ואם ד''ה~קל"ט (סימ~

 וכן וש''פת הרא''ש~,א''א
 מח~

 ו~ה"ט שםת בני~ין ~שאת בתשובת
 יורה להיות דאסור ג"כנראה

 ב~~
 אחר שריפה בקנה או

 יורה שהיה ה~לך בדוד מצינו הלא ת~יבני, ואלפורחת עו~
 בח~

 אחר
 ליה אדמי שטן אתא ע"א~, ק"ז (דף בסנהדרין וכדאיתאצ~ור,

 מ~ום אי ~הור, הוא סתם ~פור שהוז~ר מקום ו~לכצפורתא,
 עם אותה נבלה לא דדוד די"ל, אריא, לאהא

 הח~
 אותה, שחטה רק

 לר''י גירא להו בדק הוי רבא ע"'ב), ל' (דף חולין ב~"סוכדאיתא
 ~''שת דפרח, בהדי עופא בה ושחט ת~ליפאבר

 און(~~~~~~
 וראיהת

 ~ וז''ל שכתב תרס''ז) (סי~ן חסידים מספר
יודע

 צדי~
 לאכול צריך שאינו אדם וכו', בה~תו נפש

 אס שתסרח יודע והואבשר
 ישחו~

 ישחוט, לא כלל י~טרך ולא
 רב שהרי ~ו~ר, לעור צריך אס אבל תשחית, בל על עוברוגם
 היכא דוקא הרי עכ"'ל, לפשתנו עוף דם בשביל שו~ט היהחייא
 וכדמייתי בעור, הריווח ו~ניעת עילוי בשביל ולא עצ~ו לעורש~ריך

ת ודוק) חייא~ר' ~  

~ ~ ~

 השוחט פרק דש''ס סו~יא מכח זה חילוק דוחה עצ~ו שהוא
 לעוף שחיטה אין יהודא ר' דאמר בהא ~ב~, כ"ז~דף

 ת"ש ה~"ס ומקשה ה~ורה,מן
 השוח~

 לכסות, חייב לדם וצריך
 בעי דקא בעוף לאו מאי עוקרו, או נוחרו או עושה הואכי~ד
 ~ופר~"י~, ללכא לד~יה ליה בעי דקא בחיה לא ליניכא, לד~יהליה
 כדי דהיינו אדום צבע דלצורך ש~עינן הרי עכ"'ל, אדום עורצבע

 חוזר כזה ודחי' בד~ים דחיה אין ולעקור, לנחור שרילהרוויח
 לצבע הבריות לצורך גדול צורך הוי התם ~ם דהא חדא,ונראה,

 והוי אחר בענין שא"אעורות
 כ~כ~

 קרנות

~~~
 אין למ"ד דמקשה התם הש''ס דםוגית ריה~א דהא דין, מן

 הש''ס אצטריך להכי התורה, מן לעוףשחיטה
 לתר~

 דמיירי
 לעוף שחיטה דיש הלכתא דקיי''ל ה~סקנא לפי בא~ת אבלבחיה,
 דחולין בש"ס וכדאיתא התורה,מן

 (ד~
 ע''ב), ופ''ה עי'א כ"ח

 ~צ ~שה שנצטוה ~ל~ד צויתיך, כאשר וזבחת אומר רבידתניא

הוש~
 אחד רוב ועל הקנה ועל

 בעו~
 בבה~ה, שניס רוב ועל

 בעוף ברייתא ~~יירי הפו~קים, כהסכ~ת מחבירו כרביוהלכתא
 דהש"ס~תוכדקס"ד

~~~
 נזיר ב~ס' ~ובר עצ~ו דרבי ~צינו הלא תשיבני,

 שחיטה דאיןע''ב~, כ"~ (ד~
 לעו~

 בחולין שם הרגיש כבר התורה, מן
 לרבי ס''ל דהכא אפרים, רבנו והקשה וכו', היא רביבתוד''ה
 וכו', נזיר הרני שא~ר ~י ובפרק התורה, מן לעוף שחי~הדיש

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
~~ 

 ~~~ית

ת ~

 ~~~ו ~יי~
 ~ו~

 ~~~~~ ו~~ י~ ~י'
 ~"ת

 שחיטה אין קסברומשני
 לעו~

 דהתס וז~ל~ תוס' ו~תר~ים ~ה"ת,
 וכו"ת הוא בעל~א דיחויאבנזיר

~~~~~
 דבר ה~ה, ~וכרחים הכי בלאו התוס' דברי

~ 
 דין,

 והרוטב עור דבפ' אדר''ל, דר''ל ~ומה קושיא כה'"גקשה

(ד~
 לא וכו', וצריכא השותה ~ת לרבות נפש ד~ר"ל ע''א~, ק''כ
 מכללן הותר לא ~כן להנך ~אי ~הנך, ו~יתי בחלב רח~נאלכתוב
 לגבוה בה~ה חלב אילי~א ניהו, ו~אי ~כל~, ~הותר בחלב~א~ר
 אסור, דלהדיוט ~כלל לגבוה, עוף ~ליק~ אישת~אי נ~ינבילה
 דף (שם נזיר ובמסכת התורה, מן ~וף ~חיטה יש ר''לדק~בר
 ב~~ לר"י אלא ע"~),כ''ט

 קסבר ו~~ני נבילה, קאכיל הא אר"ל
 הסו~יא קשיא וא''כ מה''תת לעוף שחיטה דאין יהודא בר'~ר''י
 לו~ר ~ריך ודאי אלא אהדדי, דר''לאליבא

 כתירו~
 אליבא התוס'

 דקיי''ל ~ה לפי וא~כ ד~סקנא, ~ליבא קיימא דלא דלק"מדרבי
 י''ג סי"~יור''ד

 סעי~
 ~יירי התורה, ~ן ~וף ~חיטה דיש א'~,

 כס'"ד ליני~א וד~בעי בעוף לדם וצריך דהשוחט ברייתאהאי
 ~שא~כ ~ותר, ~ש''ה ~ קרנו ויכלה בפשתן וניכא ~ וז''ל שםד~קשה
 הס~~ת ו~ן הב''ח כדעת דאסור נראה קרנו ~~לה דלאהיכא

 בפרי ועייןהאחרוניםת
 חד~

 על ~השיג סק"ח) קי"ז (סי' בי"ד
 שם ב~פרו הש''כ כתב וכן הב''חת לדעת ו~ס~יס שהתירה~''ז

 (שאלה ~בעה נחלת כתשובת ודלא~סק''ח~,
 ע'~

 דעת ~חר שנ~שך
ה~תירי~ת

~~~
 ב' (דף ~ולין מס' ריש תוס' דכתבו מהא תשיבני

בד''ה ע"א~
 שמ~

 מד~תני דייק ~ג~רא וכו', יקלקלו
 שמ~

 יקלקלו
 קלקלו, שמא קתניולא

 ש"~
 ופירש לכת~ילה, חולין להן ~ום~רין אין

 לפירושו וקשה אותן, רואין אחרים א~ילוהקונ~רס
 דה~

 ~סיפא
 דיעבד ד~ש~ע וכו' אותן רו~ין ואחרים ששחטו ו~ולן לה,שמעינן
 אין או במוקדשין ~מא ~שום נקט דדיעבד למי~ר, וליכאדוקאת
 אותן, רואין באחרים שוח~ין לכתחילה אפילו חש''ו אבל~ומ~ין,
 וכולן קאי לא ולרבא קתני, לא קלקלו ש~א דדייק הוא רבאדהא

 דאין ~פרש ור"ת וכו", בגמרא כדא~רינן אח~"ו אלאששח~ו
 לכת~ילה ~ולין להןמוסרין

 ~חו~
 לכלבים, להשליך כדי אפילו

 ש~וסריס שיראו מתוך שחיטתן להכשיר שי~עו ל~יכל אתידלמא
להן

 לשחו~
 דדו~א אלו, ר''ת ~דברי ~דייק יש לכאורה הרי עכ"לת

 ~ינה למיכל אתי דל~אמטעם
 איכ~

 מותר בלא'"ה אבל איסור,
 תשובת תוך מ~אתי באמת וכאשר ל~לבים, ולהשליכו טריפותלגרום
 ~דברי ~מתירין לדברי ~~יכות ש~ושה ~"ב), (םימן יע~בבית
 לא~ הא ~שום אי ע"שת אלותוס'

 י''ל ואדרבא תברא,
 לה~שיר שיטעו ~בלשונם, התוס' ~דקדק דלכך להיפך,בתוס' דהפש~

 שיראו ~תוךש~יטתן

 ש~ו~רי~
 ש~סרו שיראו מ.וך כוונ~תם, להן,

 ולהשליך לשחוט,להס
 וא"כ טריפות, לגרום א~ור ודאי לכלבי~

 לאכול כדי לשחוט ~ם שנתנו ודאי אלא לשחו~, להם ~סרואיך

~ה~
 תוס' ~דברי וראיתי מצאתי וכן שחיטתןת להכשיר ויבואו

ת ~

 ~~ו ~~י ~~~ת ~~~~ת ~~וו ~~ ~י~
 ~~~י~ ~י~ ~~י ~~~ ~~ו~

~י~י~~ת
 ו~וו~~

 ~ו~ת ~~י~ו
 ~~~ו~

 ~~~~י~ ~~~י~ו ~~י ~~~ ~~~יד
ת י~~~~ו~~~ ~ ~  

 ~~~ו י~~~ י~י~ ~~ ו~~
 ~~ו"~

 ~ו~~ת
 ~~י~ ~~~~~

 ~~~ו~~~יד
 ~ו~ו~ ~~~ו~ ~~~י~

 ~~~~ ~~ ~יו
 ~~~ו

 ~ו~ו~ י~~~ ~~ ~~

ו~~ו~
 ~~~~~ ~י~~~יד ~~ ו~~י~~ ~~~ו~' ~ו

 ~~~ ~~~ ~~י' ~~י~ו
 ו~ו~~ת ~~~ות ~~~~~ ~ו~ ~ו~ו~ ~~~~~~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

,~~"ת
~"~~~~ 

~~~~ ~ 
~~~~~

~צ~ן
 חול~ במסכ~

 ד"ה ע"א) י"ד (דף
 ואחרים חש"ו ישח~נה ~~א ומצ~ה ביושב איירי נמיובהמה הד~~י~ א~ מח~כ~

אותס רוא~
 ~כ"~

 ל~~ן קאי והתם
 להשלי~

 לכלביס
 ואפ"ו~

 ליתן א~~ור
 דאחרים בלשונם התוס' ~ייקו ולה~י טריפות, ול~רום לשחוט~~ם

 ד~קאת אותןרואין

~~~~
 ~' ד~~~ו שכתב, כ~ו) מ~"ק א" (סי~ן בי"ד הש"ך ד~~ לפי

מודיס
 לאמ~ שיוד~ בזמ~

 להאכיל לשחוט לו לי~ן ד~ו~ר ידיו
 דמו~ר ב~דול כ"ש וא"כ ~"ש,לכלבים

 לע~ו~
 להאכיל כדי כן

 ~"שת כ"ז) ~~"ק א' (סימן בי"ד להדיא הפר"ח וכמ"שלכלביסת
 נ~דוזה

 דע~ ~ש~עו~
 םפר

 ספר דברי לפי וגם שכ~בנ~ חסידי~
 לבה~ה, ולשד~ה ע"ב)ת כ" (דף ד~~נית מש"ס סמך ישחםידיס
 ~אכילן אין ~"ל~ ופרש"י לבה~ה, מאכי~ן אין אדם מאכלקסבר
 ב~וי ~שום לבהמה,אותן

 אוכל~
 שהשפיע בטובה כבו~ט דמחזי

 ~ל תורה דחסה ~שום נמי אי בעולם,הקב"ה
 ממו~

 ישראל של
 אדם בני אותם ומוצאין אחרלמקוס והולכיןלנהר~רק

 שמ~~י כך~ותן ואוכל~
 ~כ~~

 לשנא הני ~כל
 משמ~

 בח~ם ד~כ"פ
 בפשי~ותת שמ~יר כש"ך דלא לכלביםלהאכילה בהמה להפסידאין

תשיב~~~~
 ט' (פרק ברמב"ם דאיתא מהא

 מהלכו~
 בכורים

 השוחט אחדה"ו),
 אד~ לאכיל~

 או
 או ~כו"ם לאכיל~

 כתב ס"א) (סימן י"ד ובטור ~"כת במ~~ת חייב כלביםלאכילת
 אדס אכילת להאכיל דמותר הרי לכלביס, המ~נות להאכילדיכול
 דהתם איריא, לא הא ~שום אי כלביס, לצורך ולשחוטלכלביס
 כחושה שהיא כלביס לאכילת רק ראו~ אינה שהבה~המ~רי
 ~ס~ ~"א) ק~'ג (דף הזרוע פרק מהרש"ל וכ"כ וכה"גת~אד

~'א~
 או שה~~ריחוכ~ון לאכילה ראוי שאינו היכא דדוקא ~"ל~

 כחושה מבהמה~באו
 יא~ עכ"~

 דבמ~~ת
 א~

 בהם
 ד~

 ק~שה
 לאדס, שראו~ן כל להאכילם אסוראפ"ה

 וק"~
~~~~

 ~"ב), למ"ד(דף שבת במסכת דאיתא מהא לדבר זכר
 אבא בית של כלביס מדרשא, לבי שלמה ששלחבשעה

 והנח נבילה חתוך א"ל אעשה, מהר~בים
 הכלבים, לפ~

 איסור איכא דנבילה זודבחתיכה א~
 טלטו~

 כ~רש~י היא דמוקצה
 ג"כ ודאי אלא כלביס, לפני בשר חתוך ~פשו~ה אמרו ולא~םת
 מוכן ומש"ה לבהמה, ~תנו אםור אדם דמאכל ט~מא~האי

 ודוקת לכלבים מוכן הוי לאלאדס

 פתחו~י~~~~~~~
 מסו~א פה

 ~"א), ע"ה (דף דשב~
 ~~שום אמר רב חייב, מאי~שום השוח~

 וכו~ צוב~
 בד"ה ופרש~י

 ו~אי היכא המשכן במלאכת שחיטה מיח~ב, מאי משום~וחט
 בחניקה שחיטה בהו לי למה מאד~יס א~ם מעורות אי~ביד~יה,

 סגינמי
 עכ"~

 הרי
 של~

 דאל~"ה בידים, בהמה לנבל דמו~ר לפניך
 במלאכת שחיטה שהי~ה ~וכרחהא

 המשכ~
~~~

 להדיאוכפרש"י היא נחירה חניקה דהאי לומר נפשך

~חול~~
 ג"כ (וכן חונקות נוחרו, ע"ב) פ""ה (דף

 נדפנ~
~~

 בי"ד בדרישה הגל~ן
 םי~~

 כ"ט) דף כ~ח
~

 בפ"ק ואיתא

 דר"ע ~"א) י~ (ד~דח~י~
 סב~

 בשר להס הותר שב~חילה
 ומשנכנסונחירה

 לאר~
נבילה הוי ~א וא"כ נחירה, בשר להם נא~~ר

 כל~
 מאי ~שום שוחט הש"ס מקשה מאי דא"כ אי~, זהו

 ~~~~~~ ן~~~ ~~~~~~~~~~~~~

 זהו נחירתן דאז כ~ןחיי~,
 שחיטת~

 במשכן שחיטה הוי א"כ
 קשיא לא הא משום אי אך מאד~יםת אליםבעורות

 מיד~
דהא

 רש"י דברי יהיו שלא לישב צריךבלא~ה
 סותרי~

 זה
 זהת א~

דבמסכ~
 ~"ז

 (ד~
 י"א

 פרש"~ ~~א~
 לגרוס דאסור

 טרפו~
 בידים

צו~ך ~'כ דהוי דאפשר התם, דשאני צ"ל א~א חניקה, ~~ירוכאן
~דול

 ל~שכ~
להם הו~ר לכך שחיטה ע"י העורות יקלקלו שלא

 גבוה וצורךחניקה
 ~אנ~

 דידן ובנידון
 נראו~

 שא~~ורת לכאורה

~~~~~~~~
 פשוט, נראה דדינא, לעו~קא שפיר מ~יין כד

 בנדו~
דידן

 שמרבה אף בידים לנבל דמו~ר ה~יה, נטרףשכבר
 פרק ~רוכה מג~רא ~ה וראיה בהאת דפלג ~אן ולכא~ומאה

א~
 דספק שרקפא ההוא ~"ב), נ"ג (דף ~רפות

 דרוסו~
 דא~א

 בנהרא, ושדינהו חנק~הו דשמואל ל~מיה שדר~הו דרב,לקמיה
 בידים, דנבלההרי

 וא~
 ~ן ל~וף שחיטה יש דק~"ל מה לפי

התורה,
 וא~

 וכ"ש דרוסה, ספק טריפה ספק רק היה דהתס
 (בסימן ~ש~ע פסק וכן טריפהתבודאי

 בהג"ה), י"ח ס~יף ~~

אפי~
 אלא לנכריס חי ל~כרו ואין בספק ה~ומד אחד אלא א~ו

ימי~נו
 עכ"~ קוד~

~~ו~
 בפרק דאי~א מהא אחר~, ועוד

 ~"ב), פ"ה (דף הדם כיס~
 או נוחרו או יעשה כי~ד לכסות, חייב לדם וצריךהשוחט

 טרוף צא אמר די~י רב א~א כיעוקרו,
 א"~

 אמר רבין א~א כי
 נחורצא

 א"~
 צא דא~ר למאן

 טרו~
 נחור, צאא~ר לא מ"ט

ומ~תר~
 דלאו נתורצא מיב~יא לא קא~ר, מיב~יא לא הש""ס

 ראויה שא~ה שחיטה אימא טרוף צא אבל כלל היאשחיטה
 כיסוי ולבעי שחיטהשמה

 קמ"~

 אמר לא מ"ט נחור צא ולמ"ד
 שא~ה דשחיטה טרוף צא מי~~יא לא קאמר, מי~~יא לא ~רוף,צא

 ל~וף שחיטה אין אימא נחור ~א א~ל שחיטה שמה לאראויה
 ואם ע"כת קמ"ל כסוי ולב~י שחיטתו היא זו ונחיר~ו התורהמן

 שלא כדי בידיס לנבלה אסור ~"מ נטרפה שכבר דבה~האיתא

להגד~
 טרוף צא למ"ד הש"ס ~קשה מה א"כ והטו~אה, האיסור

 סובר דלמאמקשה, ~אי נחור, צא אמר לאמ"ט
 דא~

 שהוא
 שלא דמה משום הבהמה להטריףמוכרח

 לכלו~
 משום קרנו

שבצמר, ~ולע~
 מ"~

 אלא והטומאה, האיסור לה~דיל ~בלו שלא ~וטב
ודאי

 דאי~
 מה~קשן להוכיח יש ו~ן כללת בזה תו איסור חשש

 רבו~א דלמא טרוףת צא א~ר לא מ"ט נחור צא למ"ד ד~קשה,השני
אתא

 לאשמעי~
 ח~ש דאין ודאי אלא בידיסת לנבל אפילו דמותר

 אין לנבלה ~ם הבהמה להטריף צריך דעכ"פ דכיון בזה,איםור
 אחדת בדימוס הם שקולים וש~הס איסורחשש

~~~~~~
 נטרפה שכבר הבהמה ~בל ~~ר דמו~ר ~אה,לכא~ה
 ~א~ול יטעה שהרואה לתקלה לחוש דיש או~ה,מלשחוט

 כדאיתא~~נה,
 ב~שוב~

 ואל נ"ז)ת (שאלה אפריס שער
 בב"ק דאיתאמהא תשיב~

 (ד~
 אבא בר חייא נ~ אי~יביה ע"ב)ת ק"ו

לר'
 יוחנ~

 היכן
 שור~

 והעדים א~ן ואמר אני משבי~ך נ~נב,
 ~שלו~י ~שלם שאכלו או~ומעידים

 כפ~
 אפשר דאי הכא והא

לכזי~
 ליה ולישני ומקשה וכ~, שחיטה בלא בשר

 כ~~
 שאכלו

 הריט~פה,
 דאפי~

 ~ותר ט~פה
 לשחט~

 לא הא משוס אי
 המתס~ לשון הוא וכן שחיטה, לאחר טריפה בנמצא ~~רידה~ס ~בר~

 שיטתו אך יע"שת פוטר ר"ש טריפה ונ~צא השוחט ~"א~, ~~'שם
 נגדלכאורה

 הש"~~ סוגי~
 מאי קשה, דלדבריו ~ס~וך שהע~קתי

~קשה
 ה~קש~

 מאן
 דאמ~

 מ"ט ~רוף ~א
 ל~

 צא אמר
 נחו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~

~  

~  

 ד~ותר לאשמעינן אתא רבותא~למא
 ~חו~

 ולא ש~~יפו אחר

 ~"ט נחור צא למ"ד ש~~שה, השני המקשן וכן ל~קלה,חיישינן

 תקלה, לידי דאתי כן לעשות דא~ור ס"ל דלמא טרוף צא א~רלא

 כללת ~~לה חשש ~כאן אין וניכר ידוע בטריפות ודאיאלא

~~~

 חרש גבי לעיל שה~ת~נו חולין מס' ריש דתנן מסוגיא משמע
 מסקנת לפי וכ~"ש לכתחילה להם ~ו~ין דאין וקטן,שוטה

 כ"ג~ת ~סי' הפר~ח של אחרון בקונ~רס ועיין ופר"חתהש"ך

 אפרים שער ודברי א~רים, ש~ר של זו תשובה על באמתשהשיג
 לנוחרו מותר טביא שהאי ~דברינו היו~א וכלל קצת~ ~יון~ריך

 ועושהת לנכרים לומרוכ~ש

~~~
 לעשות יכול אינו שהוא דכל הב"ח, בשם לעיל כתבתי דכבר

 ע~ש, י"ב) (דף ממו~ק ראיה והביא לנכרים, לומראסור

 ב"י כתב דהא דכייל, זו מכללא ל~דיןאין
 ~או~ח~

 תס"ח ~בסימן

 ל~שות ~ותר נכריס דע"י ש"י), (סימן הרוקח בשס כתב)ד"ה

 אם כי שבות לנכרים א~ירה שייך דלא בביתו, אפילומלאכה

 ש~גבי
 נגד הוא שהרי תתמה ואל עכ"ל~ המועד וחול וי"ט

 צ" (דף הפועלים א~ השוכר בפרק ב"מ במסכת דש"ססוגי'

 פרה ח~ום לנכרי אדם שיאמר מהו להו, איבעיאע"א),
בה,~ ודו~

 לענין מילי הני שבות לנכרי ~מירה אמרינן כי אמרינן, מי
 דלמא או לא, לאו דאיסור ~סימה אבל ס~ילה דאיסורשבת

 שנא,לא
 ופשי~

 כ~בואר להלכה קיי''ל וה~י לאיסור, שס הש"ס

 היינו מ"מ ע"ש, סירום לענין י"ד) סעי' ה' (סימן העזרבאבן
 דאורייתא דאיסור וסירוס, חסימה ~יסור לענין התםדוקא
 שס רש"י וכלשון לאו,בא~סור

 ~בע''ב~
 ~למא וכו', ויזדבנון ~בד''ה

 אבל בתוד"ה וע"ש עכ"לת לנכרי אמירה אסורה נמי לאובאיסור
 וי"ט דשבת גזרה, ~שום אלא אינו אסור בח~ה דגם וכו',הכא

 איסור דליכא איסורים בשאר אבל ~''ש, היא מילתא ~דאוח"ה
 הואיל לנחור שרי ג~כ עצמו ו~י לנכרים, אמירה לאסור איןלאו

 לנכריםת הבשר למכור וגם קאי, לאכילה ולאו מ~יקרא ~יפהוהוא

~"~~~
 לו בנזדמן מ"מ ו~ריפות, בנבילות ס~ורה לעשות דאין

 מ"ד, פ"ז שביעית ~ע~' ~ש~ס כמבואר שרי, ביתובתוך

 כ"גופסחים
 והסכמו~ ~"א~

 ~י"ז~ת ס~ ~יור"ד הפוסקיס כל

 דשביעי~ ז' (פרק י"ט בתוס' שה~שה מה נ~לטנוובזה
 משנה

 ע"~), וי~ו (דף דבכורות דפ"ק סוגיא לי ~שיא ומיהו וז''ל~~')

 חלב אבל וכלומר לםחורה, דלמא ~אמרינן, דדוד חלבדאחרי~י

 צסחורה דאפ"ה משמע החי מן אבר משוםאסור
 שרי~

 עכ"ל~

 ל~רש יש וכה~ג שאנית דנזדמן זו לקושיא מ~ום אין מ"שולפי

 (דף כ~ובות ובמס' ע''~), ט' (דף פסחים במס' דש"ססוגיא

 נבילה, בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות חנויות תשע ~''א),ט''ו

 ~, לבריות ת~טרך ואל בשוקא נבילתא פשוט דאמרינן האוכן

 ב"ב ובמסכת ע"א), קי~ג (דף פסחים במסכתכדאיתא
 (ד~

 ~"ב (דף דחולין בש"ס ועיין בנזדמןת ~יירי דכולה ע~א),ק''י

 ~שי~ אי אבל~ב)ת
 מיניה, לעיל סו~א באותו שס קשיא, הא

 וגו', ביתך ללחס לל~מך עזים חלב ודי מדכתיב אלאדקאמר,

 בנזדמן, שייך לא והתם שריא דלסחורה משמע לס~ורה,ודלמא

 עו~דתת ~מקומו הקושיא כאןא''כ

 ו~~י~ ~~ו~~ ~~י~~~ ~ו~ ' ~~~"~ ~~~~~~~י~ו
ת ~ ~ ~ ~  

 ~~~~י~ת ~~ ~י~~ו~ו~
~~~ 

 ~~~ד
 ו~~ ~ו~

 ~~~יו~ת ~~~~ד

~~~
 חל~ דחרי~י ני~א אי דא~~ קשיא,

 בנזדמן היה דדוד
 ישר~ל ע''י לסחור אבל לנכרים למוכרו היינושרי, ~ובנזדמ~
 אח~

 בכתב~ת ראבי"ה ספר לידי דאתי ראיתי ~צאתי וכןא~ורת
 שראית~ לפי וז"ל~~ הלוי יואל ר' נ"ע מארי אבא תשובת~תקע"ג~ת ~י~~

יהודים
 קוני~

 אותה ~וכרים ואח"כ ~רפה, אחרים מיהודים
 היהודי~ ~ן אחרים טריפות וקונים וחוזרין ו~רויחיןלנכריס
 ז' בפרק ו~צאתי לבי א~ל ונתתי לנכרים,ומוכרים

 דשביע~~
 וכו'

 א~ אבל~ אסור, ולמכור ולקנות ל~זור אבל מותר נזדמנוודו~א
 ולי~ו~ ~ו~ר לנכרים למכור ה~ריפה לבעל לסייע הסרסוריכול
 הרי עכ"לת הלוי יצחק בר יואל ~רחוישכר

 דר~
 התיר סרסור דרך

אבל
~ 

 ד~ה קי"ז (בסי' הב''ח וכ"פ אחרת לישראל למכור
 בי''~ וכן~

 הפסד מפני לנכרי ל~וכרו יכול לו שנזד~ן אותו דוקאוז"ל~
 וטריפו~ נבילות~ חבירו מישראל לקנות אסור אחר אבלמממונו,
 ~ דהיינו לנכריס ביו~ר למוכרו בה להרויח כדי לושנזד~ן

 נמי
 ~ה~"ז אף עכ"ל,םחורה

 ~סק''ב~
 בפר"ח עיין עליו, השיג

 ש~
 וכן ה~"ס, סוגיות מכ~ה לדבריו ס~יכה שעושה ח')(ס"ק

 (ש~
 מ"ב)~ (סימן יעקב בית ב~שובתג~)

~~~~
 מ~ום

 לתר~
 א~ דוקא היינו ~ו לסחור דאסור דהא ולו~ר,

 בירושלמ~ זה חילוק ~ידכר וכן הוא, אלא אומנות לואין
 אסור ~ביחד הרבה דוקא ל~ל~, יש ועוד ה"א~ת סוף פ''ז~שביעית
 ~~בי~י~ בתוספתא וכדאיתא מ~רוזות מחרוזות כגון בולסחור
 ~שם הנזכר ראבי"ה בתשובת שם מ~אתי וכן מ"ה~תפ"ה

 תשוב~
 הבלעה ע''י וכן בו, לסחור בכה~ג להתיר והאריך ה~זרי,אבי

 יו~ף ~ר אליעזר ר' וקרובי וסייס, מותר, דברים שארעם
 הבי~

 ~ק"ו הבשר כל ~רק לה~יר, ראיהלי
 ע"א~

 רי אתי כי דא~רינן,

 האכיל~ א~ר ורבין וכו', חזיר בשר האכילו ראשוניס מים אמרידימ~
 מסתבר ולא וכו'ת נבילהבשר

 לאוקמ~
 בנזד~ן

 ובאיסור~
 ל~ נ~י

 ומכירה עובדא, מה~י תל~ודא דמייתי כיון לה, למוקמאדחקינן
 אחרים בענין או א~רת אומנות לו שהיה בהיתרהי~ה

 שפיר~
 ~בי דור~~ אני הלכה אך באתי מרי אבא את להכריע ולאלעילת

 עכ"לתהעזרי

~~~~
 שעה כל פרק ריש במרד~י הובא זו מתשובה ק~ת

 ~ש~
 קי"ז~, סימן (בסוף בי"ד והב~י תראה, ~~יהואפס

 ~העתי~
 וההי~ וז"ל~ עליו והשיג המרדכידברי

 דהאכילו
 א~

 אינ~ החזיר,
 דאיתא ועוד הוית רשע ישראל למימר, דאיכאראיה,

 דבי~מ~ במדר~
 לנכרים ע~מם מחזיקים היו ובפרהםיא היה דת עלמעביר

 עכ"~
 ~הראבי"ה דברי ממנו שנתעל~ו ניכר מדרשו בית ו~כותליהב~ית
 ובאיסור~ וז''ל~~ לשונו בצחות זו ~ושיא תיקן הוא שהריבע~מו,
 עובדא מהאי תלמודא דמיי~י כיון לה למוקמא דחקינן לאנמי

 לדורות, תקנה נ~ה כהוגן ~לא ש~שה זה מפני וכיעכ"לת
 ג~

 ~~י כתובות מסכת ריש כדאי~א דב~ילה עבידא דת עלמעביר

 סיים, ע~מו שהוא כיון עליו, לסמוך אין ל~עשה ומ~מע"ב~ת
 ואף דורש, אני הלכה רק באתי מרי אבא את להכריעולא

 ג~
 להשוב שהאריך שמואל בר שמחה רבינו תשובת מעתיק~ם

 ע~
 שעדיין נמ~א באריכותת יע"ש ~זה ל~ל שרוצה ה~ריהאבי

 זות מקושיאנמל~נו ~ל~

~~~~~
 ~ידי, ל''ק מעיקרא בש"ס שם עיינת כד

 דה~
 שם ~יתא

חל~
 ~דאסר ~ילימא ~שרי, ~נלן ~הורה דב~~ה

 רחמנ~
 באכי~לה אסור לחודיה חלב ואימא שרי, לחודיה הא בחלבבשר



~

~  

~  

~  

~~ת
~"~~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~  ~ ~  בהנאה, דשרי ולר"ש אסור, נמי בהנאה בחלב בשר בהנאהומותר
 על ל~ילקי לה~שכחת

 בישולי~
 דחלב ~וכח לפ"ז א"כ עכ"ל,

 בהנאה מותרלחודיה
 מכ~

 עיקר ועוד בחלבת בשר רח~נא ~אסר
 ~ופיה החי ~ן ואבר הח~ ~ן אבר ~שום ה"א לפי הוא ~לב~יסור
 פסחים ב~סכת להדיא כדאיתא בהנאה,~ותר

 (ד~
 ע"ב)ת כ"ב

~~~
 איסור מטעם ~וא וטריפות ~נבילות לסחור דא~ור דקיי"ל
 דשביעית (פ"ז בירו~למי כ~בוארהנאה,

 סו~
 והובא ה"א),

 ~שם הרע"בבפירוש
~~"~ 

 הם ט~אים רח~נא דכתב מאחר וז"ל~
~ה

 צרי~
 אכילה לאיסור אחד אלא לכם, יהיו וט~אים תו לו~ר

 זה, בענין שם מאריך בעצ~ו י"ט והתוס' עכ"ל, הנאה לאיסורואחד
 בהנאה, מותר לחודיה שהחלב כיון ליתא, ~עיקרא ~קושיא~"כ
בחלב ש~ציני כמו נזד~ן בלא אפילו לסחור שמותר פשוט דבר~וא

~~ 
 פסחים

 כ"~
 מלאכה, לכל יעשה ביה דכתיב ע"א~,

 דברים שאר כ~ו בו לסחור ומותר הנאה היתר מיניהוילפינן
 באכילהתש~ותרים

~~~
 הרמב"ם הלא תשיבני,

 (סו~
 פ"ח

 מה~
 אסורות מאכלות

הט"ז~
 בהנאה ומותר באכילה שאסור דבר כל וז"ל~ כתב

 מלאכתו ולכוין סחורה בו לעשות אסור בהנאה מותר שהואאע"פ
 אסורים,בדברים

 חו~
 מלאכה, לכל יעשה בו נאמר שהרי החלב מן

לפיכך
~~ 

 בשקצים ולא בטריפות ולא בנבילות לא סחורה עושין
 להדיא הרי עכ"ל, ברמשיםולא

 א~
 אסור א~פ"כ בהנאה ש~ותר

 אהא ע''ב) (נ"ט בסנהדרין דאיתא מהא לך קשיא (ואי~סחורהת
 מרדו ו~שה לאכילה, בשר לו הותר לא הראשון אדם ר~,דאמר
 ו~ו' היםבדגת

 ובעו~
 למלאכה ומשני ו~ו', חיה ובכל ו~ו' השמים

 הרי וכו', נחשולאתויי
 א~

 וה"ה למלאכה מותר לאכילה שאסור
 בפסחים תוס' כתבו דכבר תברא, לא הא מ~ום אילסחורה,

 (ד~
כ"~

 זבנינן, היכי וחמורים סוסים וכו', קרא אמר ד"ה ע"א)
 דשביעית, בירושלמי כדאיתא דו~א מיירי דאכילה דבמידיוי"ל
 דעת שזה ונראה עכ"לת ~דלים הן למלאכתן ו~מל חמורוהרי

ת ו~"מ)הרמב"ם ~  

~ ~
 בהנאה שמותר בדבר אוסר דהר~ב"ם דהא ארי', לא הא מ~ום

 בב"י והובא הרשב"א ש~ב מטעם הוא סחורה, בולעשות
 ~שות אסור לאכילה אדם אותן שמ~דל הדברים כל קי"ז),(סימן
 ~דיין דוד ובימי עכ"ל, מהן לאכול יבוא שמא ~זרה סחו~הבו
 שלמה בש"ס, פעמים כ~ה שמבואר כמו הסיי~ים על ~זרולא
 במסכת כדאיתא לתורה סיג ועשה לקופה אזנים~~ה

 ~ירובי~
(ד~

 יב~ות ובמס' ע"ב), כ"א
 (ד~

 ע"שת ע"א) כ"א

~~~~~~~
 שהקילו דברים כמה ומצינו במחנה, היה חלב שחריצי
 עירובין ב~סכת כדאיתאבמחנה,

 (ד~
 ע"א), י"ז

 ידים מרחיצת ופטורין מ"מ ע~ים מביאין במחנה, פטרודברים
 בסיי~ים במחנה שהקילו בהדיא מצינו הרי ומלערב,ומד~י
 תורה, דין שורת לפי מיירי חלב ודי הקרא ו~ם החכ~ים,ב~ירת

 תורהת לדברי ו~דר סיי~ לעשות לחכמים מסורוהדבר

~~~~
 התורה מן הוי סחורה דאיסור ז"ל הרמב~ם דסברוי"ל וז"ל~ שכתב סק"א) קי"ז סימן (ריש חדש בפרי ראיתי

 איסור ~ם קבלה מפי אלא בתורה נתפרש לא הנאה דהיתר היכיכי
 אס~כתא הוא ירושלמי ודרשות הקבלה, מפי נתפרשסחורה
 לכם יהיו ט~אים בירושל~י ד~א~ר דהאי לפרש שיש אובעל~א,
 עכ"ל, סחורה איסור אלא דוקא לאו הנאה פירוש הנאה,איסור
 דבריוולפי

 א~
 סחורה בו לע~ות אסור אעפ"כ בהנאה ש~ותר

דאיסור
 הנא~

 קושיא הדרא ולפ"ז נינהו, ~ילי תרי סחורה ואיסור
 שם דבכורות ב~~רא העיון ואחרלדוכתי'ת

 ~ד~
 אפשר אי ע"ב~, ו'

 ~שכחת קאמר לא א~אי אבישוליה, ל~לקי' לה ~שכחתבהנאה, דשרי דר"ש אליבא לאהדורי להש"ס ליה ל~ה דא"כלהולמתו,
 סחורה, לאיסורליה

 דא~
 דבישול לר"ש

 ח~
 אפ"ה ב~נאה שרי

 דאין ע"כ אלא דהרמב"ם, אליבא הפר"ח וכדעת אסורלסחורה

חילו~
 לעשות ~"כ מותר בהנאה שמותר דדבר ~דאורייתא ידענו

 בהנאה שמותר אע"פ הרמב"ם דכתב והא מדאורייתא, סחורהבו
 וכמו ~~נו לאכול יבא שלא מדרבנן הוא סחורה בו לעשותאסור

 בזהת ארוך פלפול י"ז) (סימן למורא שי בתשובת ועייןשכתבנות

~~~
 אפשר דין מן

 לתר~
 דהא יו"ט, התוס' של הקושיא עי~ר

 אנו צריכיןבלא"ה
 לתר~

 דקמייתי דבכורות סו~יא בהאי
 ~חלב שנעשה בחריצים מיירי התם דלמא חלב, מחריציראי~
 בריש וכדאיתא החי, מן אבר איסור מתרת ושחיטהשחוטה

 ה~שהבהמה פר~
 (ד~

 מאיסור היתר צד יש זו דחלב ע"א), ס"ט
 שחיט~ ע"י החי מןאבר

 חלבת ~חריצי ראיה אין וא"כ יע"ש,

~~~
 המאוחר המסדר דמקדים לדקדק, עוד יש דהא ה"פ, ודאי
 ש~ם לפי לומר וצריך במשלי, פסוק שהוא עזים חלבודי
 נעכר דדם משום אי החלב, לאסור טעמים שני יש סו~יאבאותו
 ה~"ם ~קשה לכך החי, מן אבר איסור משום או חלב,ונעשה

~נל~
 דשרי,

 ~יו~
 לפנינו, איסורא חששי שני דיש

 ומתר~
 הש"ס

תחיל~
 ב~ל, השווה ~רוצא

 תירו~
 בשר רחמנא מדאסר ראשון

 מיירי בחלב בשר דאיסור למימר דליכא שרי, לחודיה האבחלב
בחלב

 שחוט~
 למעוטי אמו דחלב מה~רא זה נתמעט כבר דהא

 הבשר ~ל בפ' וכדאיתא שחוטה,חלב
~) 

 קי"~
 ואח"כ ע"ב),

מתר~
 ואח"כ בחיים, ~דיין ש~ם דמשמע עזים חלב ודי מהקרא

מתר~
 ונעשה נע~ר דדם זה ט~ם על פנים כל על חלב, דחריצי מהא

 שפיר וא"כ שחוטה, לחלב חי חלב בין כלל לחלק אין דבזהחלב,

מקש~
 חלב, ונעשה נעכר דדם ט~ם לאותו לסחורה ודלמא

 לסחור, ~ותר עצמו בדם אפילו דהא בו, לסחור ד~ותרדודאי מ"~
 לו הוציאו פרק ביומאכדאיתא

 ~ד~
 נ"ח

 ע"ב~
 החיצונים דמים ~בי

 לזבלת ל~ננין נמכריןוהפני~~

~~~~~
 חש~א ליכא ובדם ~מנו, לאכול יבוא שמא הרשב"אשל טע~ לפי בו, לסחור בדם איסור דאין ה~ון טעם ליתן לי

 ~כות במס' במתני' כדאיתאזה
 ~כ"~

 שנפ~ו הדם אם מה ע"ב~,
 בהם קצה אדםשל

 (וא~
 מבואר דמפרש"י

 דא~
 ורמ~ים ב~קצים

 בה~, קצה אדם שלנפשו
 ואפ"~

 דשביעית ז' (בפרק להדיא מבואר
 כן במתני' מזכיר מדלא מ"מ בהם, לסחור דאסור ~')משנה
 קצה דוקא דדם מ~לל בדם אלאלהדיא

 בה~
 כל משאר מאד ~אד

 ~הם, ל~יכל יבוא לשמא חיישינן לא לכן ~האיסורין)
 וא~

 ~ם
 אדם שאיןהחלב

 ק~
 לא דם מאיסור דאתא כיון ~מ בהם,

~ר~
 שאין מקום לאסור יכול הנאסר אין כי עצמו, דם ~איסור

איסו~
 לילך יכול ~~~ו

 ~~ו~
 יו~ד

 סו~
 קא~~ ול~כי ק~~, ס~

~ת

 ~ו~~יי~
 ~~ו

 ~~~"י ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~''~~~"~~~~ ~~~~ ~ ~ 
~ ~ ~

בש"ס
 ש~

 אימא ואיבעית עוד,
 אר~

 ודב~, חלב זבת
 לתר~

 ג"כ
 ודוקת החי מן אברמאיסור

~~~
 דהש"ס ליתא, ה~י''ט קושית מ~יקרא דין, כל מן ובר דין מן

 ~פשת אכילה, היתר קבלה מדברי למילף מנ''למקשה
 כמו סחורה היתר מינה נלמוד רק דלמא תפשת, לאמרובה
 מלאכה לכל יעשה ב~לב התורהשהתירה

 א~
 כן באכילה שאסור

 קבלה מדברי למדין אנוג''כ
 ~היתר~ (איסור~

 לחלב סחורה
 ודוקת החי מן אבר משוס באכילה ~אסוראף

 ועכ"~
 שרי בנזדמן

 אליבא לנכרים במתנה וליתן לחזור דמותר וכ''ש לנכריםילמכור
דכ''עת

 וא~
 ~ וז"ל מדברי) ד"ה קי''ז (בסימן הב''י שכתב שראיתי

 שאיסורו דבר שכל נראה, מהמ''א פ''ח מיימוניות הגהותמדברי
 כדי לקנותו אסור כך סחורה בו לעשות שאסור כשם תורהדבר
 לאו דאי היא כמכר דמתנה משום הטעם ונ"ל לנכרים,ליתנו
 הב"י דברי ~ך עכ''לת מידי ליה יהיב הוי לא מיניה הנאהדקיבל
 וע"ב) ע''א ס''ב (דף ע"ז במס' דש''ס סוגיא ונגד תמוהיםבעצמו
 שביעית, מפירות שכר ליה יהבינן לעולם אביי אמר שם,~קאמר
 היתר, ב~ד ניהליה דיהבה לסחורה, ולא לאכלה לך ק~יאודקא

 מתנ. לזה זה שנותנין שני מעשר גבי כד.נן חינםי במתנתופרש"י
 ~עמא נ"ל מיימוני הגהות ודברי שריא, דמתנה הרי יע''שי~ינם

 לקנותו הוא האיסור דעיקר לשונו, ~מעות וכן ביה, איתאחרינא

 א~ד לו נותנו אם לעולס אבל בו, מסתחר הרי אותו שקונה~יון
 לאפוקי אחר, לנכריס במתנה ליתן מותר דידן בנדון כמובמתנה
 למורא שי בשו''ת ועיין כמ''שת נ"ל ועיקר דאסור, נראה הב"ילדעת

 י"ז~ת(סימן

~~~~
 מותר במתנה לו דנותן דהיכא מודה הב"י דגם דאפשר
 אחר לנכרי למכור או א~ר לנכרי במתנה וליתןל~זור

 דאי אע"ג במתנה, לו שנו~ן כיון לו כנזדמן דהוי משוםאפילו,
 מיניה הנאה ליה הוילא

 ל~
 מקבלו ~רע לא מ"מ ליה, יהיב הוי

 בלשונו, מדייק מש"ה קי"ז), (בסימן כמבואר כנזדמן דהויבחובו
 שלא כדי ומ''מ לוי בנותנו ולא דאסור ליתן כדילקנותו
 (דנ~רים) דש''ס סוגיא ממנו שנתעלם לטועה הב"ילהשוות
 דריש הירושלמי אחר בזה נמשך שהב''י נראה זרה~,~דעבודה

 ~תני' חינם, במתנת לזה זה נותנין אבל ~ה"א~, שני דמעשרפ''ק
 ומוקי היא ד''ה יוסי א''ר כמכר, מתנה אין דאמר היא מאירר'

 מ~נ~האי
 לכ''~ שרי דכה''ג עמו לאכול חבירו את שמזמין חינס

 שני, דמעשר פ''ק ריש הר"ש בפי' זו הירושלמי והובאע''כת
 ע"שת בפירושו הרע''ב וכ"כ ד י ת ב י ת כ ש " א ר ה פ '' כו

 יוסי רבי לדעת נמשך הב"י כי הב''י, על להשיב מקום כאן~ין נמ~~
 שרי כנזדמן דהוי במ~נה לו דנותן כיון דידן ובנדון עמותדנמוקו

 הכלתלדברי

~~~~
 אכתי לנחור, מתירין אנו דאיך לחלוק, דין לבעל עוד מקום
 עבודת בתשובת וכהוזכר ~ייםי בעל ~ער מאיסור פל~ינןלא

 בעל דצער ~דא אינו, זה השואל, דעת לפי י''~) (בשאלההגרשוני

 א"כ אלא איסור אין חייס בעל דצער בתשובה, שם נד~יתחיים

 בחיי~הוא
 דומיא חיו.ו,

 דרוב~
 שנוחר מי אבל וכה''~, משאו תח~ת

 בעל צער משום בזה אין לשחטה לה שהיה במקום ה~המהאת

 ע"כ יפה, מיתה לה לברר שצריכין הוא אחינו בהמה וכי~יים,

 משמ~ וכן ע"זת בר~יות שהאריך ~"ש לשונו,~מצית
 בסו~יא קצת

 (דף בב"מ~ש"ס
~ 

 ע''א~
 בעל ~ער דאיכא כיון ד"ה שם בתוס'

 הרי וכו'י לכלביס ושדי שקיל בהמה ~ולה וא'"ת עביד, לא~יים

 נראה וכן לכלביםת כולה ישליך שחיטה דע''י התום' דדעתלדחות י~ אמנם חייםת בעל ~ער ליכא כה''ג דכל התוס' מדברימבואר
 לא כלבים משום וכולה וז"ל~ הרמב"ן בחידושיקצת

 שחי~
 וק''ל,

 היתה לא אם ד"ה ע''א) י"ד (דף בחולין התוס'איברא
 כתבו, וכו'יע"ש נבל~

 בעו~
 לפני ~י ליתנס ~ראוי ו~לה

 נ~
 הר~ וארי,

 ב''חת ~ער משום כה"ג חששודלא
 בר~

 דחולין בפ''ק הר"ן דברי
 ות~ וז''ל~ ~ש~ב הצדדיס מן דהשוחט בהא צ"ע ע"ב~,~י''ט
 בסימנים דשחי~הכיון

 חיי~ בעל ~עראיכא המפרק~ מן וחותך ה~דדין מן ~חי~ כי הי~
 קצתת צ''ע עכ''ל,

~~~
 איסור חשש דיש אף דין, כל מן

 צע~
 כה"~, חיים בעל

 חיים בעל לצער מותר בדבר והנאה ריווח דאיכאהיכא מ''~
 ע''ז דמס' פ"ק תוס' בפסקי ראיתי מצאתי וכן הנאתןתמשוס

(~ימן
 י''א~

 בל~ כשמצערה אלא אסור אין חיים ב~לי צער ~ וז"ל

רוו~
 ו~צאת~ עורהת הנאת ג''כ איכא דידן בנדון וא"כ עכ"לת

 ~דף ~ע''ז פ'"ק ~רוכה ממשנה ברורהראיה
 י''~

 אלמ ע"ב),
 ~מ~ור מו~ר אומר ר"י לבן, תרנגול לעכו"ם למכור אסוריםדברים
 את קו~ע ע~מו בפני שהוא ~ובזמן התרנ~ולים, בין לבן תרנגוללו

 דקוט~ הרי ע''כ, לו ומוכרו~צבעו
 בעל צער דאיכא אצב~ו את

 וכ~כ הנ~תות משום ל~~ור כדי לק~וע שרינן ואפ''החיים,
 הרמב''~

(פ"~
 י"ד סעי' ה' (ס"ס העזר באבן ו~יין יע''שת ה"ו) ד~כו''ם

 משום ביה לית דברים ל~אר או לרפואה ה~ריך דבר כלבהג''ה~,
 מותר ולכן חיים, בעלי ~עראיסור

 ל~רו~
 חיו~ מאווזות נוצות

 דידן בנדון א''כ עכ"ל, חיים בעל צער משום למיחשוליכא
 איסורת חששאין ג''~

~~~
 ב~צמ~ אפילו לנחרו מו~ר ~ביא שהאי מדברינו, העולה תורת
 א~ לכלבים להאכילו מו~ר גם ועושהי לנכרים לאמרוכ"ש

 מלשח~ו, לנוחרו טוב שיותר ואפשר לנכריםת ליתן אולמכור
 ע''ב), י''ג ~דף ~''ז במס' וכדאיתא לתקלה ק~תלחוש די~
 ונש~טי~

 אמר אביי אמר גיסטראי ולשויה תקלה, לידי בהו אתומישח~,
 הר~ ע"כ' אלקיכם לה' כן תעשון לא מזבחותם את ונתצתםקרא

 מלשו~טות לנחרו ~וב יותר ~דשים לאודאי

~~~~
 ~בילו~ ראיות, הרבה בידי יש

 דמ~וזאי~ כ~יסורייתא
 ש"סמשי~ות

 ופוסק~י~
 ב~כמה~ ל~לפל ואחרונים ראשונים

 אשר גבול ~וב'ל ה~ום כעת ~ טובא ~רידנא כי כאשראך
 גבל~

 ~לל ומשפ~, חק לו שם שם וק~ן גדול בהתע~~ותראשונים
 נמר~ת בקיצור המועט ותפסתי הפעס ידי אתמשכתי כ~

 יוסהיוס
 ער''~

 הרחמים אב

~''~~~~ 

 לפ''קת

 נ~~ ~~~ ~~ ו~~~~ ~~~~ ~~''~ ~ו~~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~

 ~~~~רי~ ~~י~ו~וכ~
 י~''~ת

~~~~
 בלי שנמלח דכנתא הדרא שהתיר אחד מלמד השאלה~
 דכנתא מהדרא להסיר כדרך שעליוי קרוםהסרת

 ביד~ קבלה שהוא וא~ר ששים, בלא הדקין, הםרת אחרבהמה מ~
 ~מרבות

~~~~
 ס"ד ב~ימן

 ~סעי~
 ~סעיף וק''ה כ'~,

 ט'~

 בהג''ה,

 ~ליפה, ע"י במלי~ה ל~תיר י~ מרובה דבה~סדי"א,
 אע''~



~ ~ ~ ~

~~~~~ ~ ~~מ~ ~~~~"~~~""~  ויש כחוש, באיסור אפילו בס' ~ליחה ~ל לשער נהגושכבר
 אלא שאינו כחוש באיסור זה~ל לסמו~

 ~נה~
 לא אבל בששיס, לשער

 (בסימן ב"י וגס ס'ת צריך שמדינא שמןבאיסור
 ע"~

 אבל ~ד""ה
 ובסימן די, ~ד~בקליפה פסק, אשר"י בשם הא~, וד''הבשר,

(ס"ט~
 חטאת בתורת וגם הרשב""א, בשם הר"פ~, וכתב ~סד"ה

 מרובה דבהפסד מ~מע ס'"ה), ל''ח(כלל
 ~אפשר~

 אקליפהת לסמוך
 ווייל מהר"'י בתשובת אמנם ובאוריםת זה בנדון הפוסקים כלורבו
~סי'

 ק~"ב~
 אפילו להכשיר שהצריכו לחו~רא, איתא בו וכיוצא

 בס', לשער מצרכינן אי הכלים בכל מרובה הפםד הוא ועתהס", בלי והכשיר ובקי מופלנ למדן והוא אחד זקן הורה כברכליס,
 כאלו מעשים בא וכבר ס'ת נמצא ולא במשקל שקלו ~הכשירוקודם
 פעמים כמהלידי

 בהד~
 ~עורא שערתי פעם בכל ד~~ל דכנתא

 השאל~ת ~כ"ל לת~ובתו, ואצפה בס",דרבנן

~~~
 באתי~ עתה ידידי, אהובי

 לשו~
 ~יון קצת עיינתי הנה תשובה,

 שנמלח דכנתא הדרא בזה"ל~ ~כת''ר שכותב דבריובתחלת
וכו'

 כדר~
 דבריו מהבנת וכו"ת הבהמה מן דכנתא מהדרא להסיר

משמ~
 ~דם בני ב~ון בהמה הנדון סתם הבהמה, מן ~~יה

 יש ע~ל הוא דאם גדול ~ילוק יש ובזה בעגל, ולא משמענדולה
 בש"ס דתנינן כ~ה דאורייתא, איסורחשש

 בפר~ דיל~
 טרפות אלו

 שע"ג חלב להביא הקרב על אשר החלב כל את ע''ב~, ~"ט~דף
 יש~עאל דר" דמהפך ה~מרא כמסקנת ר''ע דעת וזהוהדקין,
 מזה וא""כ ~"ו~, סעי' ס"ד סי" ~יור"ד דאסור כר"ע והלכהאדר"ע
 כל את ~קרא דילפינן דאורייתא איסור ~מור איםור שהואנלמד
 חלוקות, דעות יש בזה אך הדקיןת שעל ~לב להביא ו~ו'החלב
 ~דף הנשה ~ידדבפרק

 צ"~
 שעל חלב של פי" הש"ס מפרש ע"א~,

 שמואל א~ר אר"י וקאמר, אסור הואהדקין
 באמתא ~עיא רי~

 דאמר מאי בזה ו~ם ע"~ת הדקין שעל חלב וזהו גרירה,בעי
 ~, הדעות רבו בזה ~עי, ריש הוא היכן לידע באמתא, מעיריש

 ה~עי ראש שהוא י""אכי
 הסמו~

 והוא לקיבה
 ההתח~

 שמת~ילי"
 המעיי~, סוף שהוא ~רעי בו שיוצא המעי שהוא וי"א הקיבה,אצל

 לקיבה, הסמוך ~~עי ראש שהוא מסכי~יס הם דעותו~יקורי
 בא אמתא מדת הוא כמה אך באמתא, אסורהוא

 הרא""~
 ז""ל

 פ'"ז אסורות ~אכלות ~ה" ז"ל הר~ב""ם על כמת~יה ו'~,~םי"
 אמתאת של השיעור נתן שלא רק בכרכשי, והן הקיבה אצלמעיים בני בהתחלת הן אסורים, הס ששניהם ~לכה ש~ביאה"ט~,
 הכרכשא, המעיים סוף שהוא דעה באותווהנה

 מתור~
 קושית

 ד~ה דס"ל ~שום דאמתא, שיעורא יהיב לא דלכך ז"ל"הרא"ש
 ~ש~ם דאמתא, ~עי ריש~א~ר

 דסו~
 א~ת ~""ש נקרא ה~עיים

 כדי אמתא תיבת ר"ל בא~תא, מ~י רי~ קא~ר ולכךהמים"
 שאותו וקאמר" ~עים, בבני אסור הוא היכן הפירוששתדע
 היכן אסור המעי ריששהוא

 שהי~
 ~חרון קצה והוא לגמרי ~דה שיעוריאינו המיס" אמת דהיינו אמתא

 שקורי~
 אבל כרכשתאת

 י~וב צריך הקיבה, אצל הוא שאיסורו שפסקו, הפוסקים דעתלפי
 אינו למה ז"ל"בהר~ב"~

 נות~
 דמ""ש דס"ל, וצ""ל אמתא" שיעור

 דא~תא האחרונים פסקו באמת כאשר דוקא, ~ו באמתאבג~רא
 דוקא,לאו

 ואי~
 רצוני

 להארי~
 בזהת

 א~
 הוא דאם הוא, הכלל

 ~לב משוס ~אורייתא איסור היא לקיבה הסמוך ~ותואסור
 מאיר הוא האחרון והכולל האחרוני~, הבי~ו בזה ~ם רקמ~ש~

~~~~~~~~~~ ~~) 
~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

 ~~~י

 בהגהותיו ז"ל ~הר~"א ~אוןעיני'
 ~סימ~

 ס"ד
 ~'"ו~ םעי~

 ~"ב סוף (דט"זמשה ובדרכי
 וע"~~

 יש דב~גל דבריו, ותוכן ז'~, ~אות
 שהוא הסמוך השומן עס הדקין להניח המנהג דבענל משוסדא~ה,

 אותו משוס הקרום כל מסירין ולכך ביחד, הכל ואוכליסבהכנתא,
 ~מסירין וכבש שבשור שם" וכתב וכו'ת לקיבההסמוך

 הדקי~
 מן

 הקיבה, אצל דבוק ~הוא המקוס וניכר בד~ין, נשאר ו~חלבהשומן
 אחריםת למ~ו~ות חוששין ואין ההוא המקום רק מסירין איןלכן
 הבהמה ~ל דכנתא הדרא נ~לח אםלפ""ז

 חו~
 ובכל מבעגל,

 אינו ובכנתא הדקין, א~ל ונשתייר החלב דניכר אמרינן,הבהמות
 כי האיסור, של ה~רום ~תיכות נ~ד ששים פעמים כמהדיש נתב~ל, הוא בוודאי ביחד, הכנתא נמלח ואם מהחלב, קרוםאלא

 המעיים סוף או המעיים ראש רק אסור אינו דאורייתא, דינאהדין מ~
 כמבואר חתיכה רק דו~א לאו דא~תא במ""ש כי מוע~,והוא

 נפ~ו להוציא יחדיו צדקו ~ניהם מנקרים שאנו אע"פבפוסקים,
 מקומות תרי מהני חד עכ"'פ אמנם דרבוותא, ומפלוגתאמספיקא
 אותו ננד רק ס' א"צ ביחד כשנ~לח לכן הכנתא, הולך אינושס כי ~כנתא תערובות בכלל אינו האחרון מעי ובאמת וכשרתמותר
 כי מעט רק בשלימות אמה ניקור צריך אינו ואותו~קום

 ו~"ש ד"ה ~שס בב''י ~ייןל"ד, הו~
 ודוק~~

 ע"כ וא""כ מרדכי, בשם
 כנגדות פ~~ים ס" הוא פע~יםכ~ה

 צדק במאזני ששקל השואל, ~"ש דעתו, סוף על ע~דתי לא~~~~
 דאותו בעיני, נ~שב זר כמו זה דבר כנגדו, ס" מצאולא

הקרו~
 ~חר ניכר ונם בס", נתב~ל ודאי ~שאוסר~, (~אסר)

 פירש שכברהניקור
~~ 

 אותו ניכר הרוב דע"פ אםור, הוא אשר קרום איזה ניכריהיה ואח"'כ בהכנתא, דבוק היה ולא הכנתא
 ה~לי~ה דהיה ונהי במקומו, שם משה בדרכי עיין בבהמה,מקום
 הכנתא, עם יחד נמלח היה שמנרריס הקרום כל~ל

 וא~~
 אז

 ק~נה החתיכה ננד ששים אינו הקרוס שאותו א~ינא, הוההיה
 צריך היה ואז נבילה" הקרום כל ונעשה לקיבה, הסמוכההאסורה
 נעשה הקרוס כל כי זה ואף סופר, ואיה שוקל ואיהלשקול,
 ~ששים וא"'צ ביחד הכל שנמלח בנ"ד" משא"כנבילה,

 ר~
 אותו נמד

 ק~נההחתיכה
 הדבו~

 כמה יש ובוודאי ל~יבה,
 פע~י~

 נ~ד ס"
 אף זה, וזולת ~קול~ וא"צ חתיכהאותו

 ש~
 הקרום, כנ~ד ס' היה

 כדאי.א קצת, הפסד יש אם קליפה ע"י כהיתר נ~שה~מ
 בהמות, בשאר זה וכל בפוםקיםת וכמבואר הר~"א,בהנהות
 כדמפרש שס לקיבה הסמוכה החלב שנ~אר לחוש שיש בע~ל,~שא"כ
 השואל כיוון יפה לא א"כ דאורייתא, איסור כאן יש א"כהר~"א,
 לכחוש, שמן בין ~לק אין ובלא"ה דכ~וש~ לדיסאלד~ות

 הד~ין שעל החלב ומכ"ש הפוסקים, שהאריכו כ~ו בזה בקיאיןלא דאנ~
 רק בקליפה להתיר בזה ואין ו~פ~פע, שו~ן בעצמוהוא

 צרי~
 ס'

~טלות

~""~~
 רק בהכנתא שנ~אר השאלה היה אם זאת, הוא העולה כלל

 ואפילו קצת בהפסדואפילו קליפה" ע"י דמותר פשוט הוא א"כ החלב, ולאהקרום
 ב~

 משא'"כ מרובה, בהפסד מכ""ש ס",
 ביחד, ומ~ו דכנתא ב~דרא בו דבוק החלב היהאי

 ~רי~
 ס'

א~
 פ~מים כמה יש דוודאי כ~בתי, כבר רק ~רובה, בהפסד

~
 אס האסור, הספק גדר בכלל שנכנס החתיכה נגד

 נמ~~
 כל

 יחדיו,ה~נ~א
 ואפי~

 ~ריך היה אס ששים, ג"כ בוודאי יש ב~~ל
ל~ול

 ~יבו~ ~דיי~
 ה~ו~ת אותו



~ ~

~

~  

~  

~  

~"~~~"~~~~ ~~~~ ~ ~ 
~~ ~  

~"~~
 הפסד הוא ועתה ס', בלי והכשיר וכו', הזקן והורה מכ"ת,
 ~אמ~ עכ"לי וכו' הכלים בכלמרובה

 לפלפל כאן יש
 עי"כ להתיר, מועט בהפ~ד שפוסק מי בדין להשיב, דבריסוהרבה הרבה~

 מסופק ~רובהת הכסד הוראתו אחר אח''כ ונעשה הדברנש~רבב

 בנ"ד משערין אין כי מרובה, להפסד לדמותו יש אם מאדאני

כמו
 שב~

 ראיו~ חבילי ~"ז לי ויש המורה, לפני
 ובפרט עפמ''~ת

 מ~ריך כאשר מרובה הפסד לכלל מגיע אינו להכשיר שיכוליסבכלים
 עשקת באר שו"ת בעלבזה

 הטרדו~~~~~~
 ~"כ בשקידות דלתותי על ודפקום עלי עלו~ת

 יחד הכנתא כל נמלח אם להתיר, פשוט והואקצרתית
 הקרוס כל ונגד מיד, הקרום כל ושקל הקרוס, את הסירואח"כ

 איסור ספק בכלל שהוא ח~יכה או~ה נ~ד ודאי אבל ס', היהלא
 בכלל ויש מהכנ~א, ~ רק שהיה לא אס מותר הוא אז ס',ה~יה

הספ~
 ואז איסור, בכלל שהוא חתיכה אותו

 הו~
 סתם כי אסור

 דבריות פירש ולאהשואל

~~~~
 לא שהשואל הנ''ל, בענין ה~הור כ~בו לידי בא הכתיבה
 בהמה על רק בעגלשאל

 הדרין לפ"ז בהמות, משארי אח~
 ובלא"ה בקליפה, סגי דבקרום להתירא ~שוט והוא הנ"ל,לכללין

 דבר רק נאסראינו
 ~ע~

 ~נאסר מועט דבר ונגד וכו', מעי' ריש
 ונשאר חמימא משתלפי דשמא החשש, ואף ס'ת פעמים כמהיש

 דבר מ"מ ובד"מ, ברמ"א שהוזכר כמו ובה~נתא הדקין מן~לב

מוע~
 בני ושישו להתירת פשוט ולכן ס', פעמים כמה ויש הוא

 בזה וא"צ להתירת פשוט והוא וסופר, שוקל צריך שאיןמעי,

 להתיר מהגדולים קבלהלשום
 ר~

 ממשמשין רבן בית של תינוקות ידי
 ש~ רבן בית וידיעתבו,

 דברת בהעלם ואינו ידיעה

~"~
 ~ו~~ו

 ~ו~~~יי~ ~~~~ ~ו~
 ~~ר~רי~ ~~י~ו~ ו~~ ~"~ ~~"~~ו~~

 ר~~א בקר~א הוראה כסא על~~~~~
 בדעו~

 יע"א, פראג ק"ק
 ומלחו מליחה, בלי ימיס שלשה ששהה בשר עלנשאלתי,

 מליחה כדין והדיחוהו ~דיין נ~לח שלא בשר עם ~נוקבבכלי
 ויצא מנוקב שאינו בכלי שנייה מליחה יחד מלחו ואח"כראשונה,
 לחוות ונדרשתי בציר, מונח היה מהבשר ו~קצת ~יר, מעטמהן

 בזהתדעתי

 ונמלח מליחה בלי ימים של~ה ששהה הבשר וד~י, הנה ~~~~~~

 שלשה ש~הה הבשר מעולם, נמלח לא שעדיין בשרעם
 (בסימן ט"ז בעל שמביא כמו אסור, מליחה בליימים

 ס"~
 ס"ק

 בלא ימים ג' ששהה בשר אותו מלח אם נראה וכן וז"ל~ל"ב~,
 ששהה הבשר זה שאסור דמו, להוציא שנמלח בשר שאר עםמליחה

 דשמא מליחה בלא ימיםג'
 בול~

 הבשר, משאר שיוצא ~הדם

דאע"~
 ד~ו שנ~ק~ה לפי היינו לו מועיל מליחה שאין שאמרו

 בתוכו דמו יבלע לא ששוב לומר נת~שה הבשר אין ~מבתוכו,

 עכ~ל~וכו'
 ~מנ~

 לא ~~דיין הב~ר
 מ~ול~ נמל~

 ~~ו ונמלח

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

 ~מונח שהיה מה לה~יר הוריתי בשר, אותו ימים, ג' ששההבשר

חו~
 לצירת

~~~
 כי מליחה, בלא ימים ~' ששהה הבשר שנאסר כיון תשיבני,
 שנאסר י''ל א"כ יחד, שנייה במליחה זה בשר ונמלחוחזר

 ימים ג' ששהה הבשר עם עתה ונמלח מעולם נמלח שלאהבשר
 ואח"כ יחד, שנמלחו הראשונה ~ליחה ע''י שנאסר מליחה,בלי

 זה בשר מפליטת שביניהן בשר שאר ג''כ נאסר ~נייהבמליחה
 מלח אם ~ ז"ל אשר הט"ז שביאר כמו מליחה, בלא ימים ג'ששהה
 ששהההבשר

~ 
 בכלי והודח נמלח שכבר בשר שאר עס ימים

 אמרינן דבזה הבשר, שאר גם אסור מנוקב,~אינו
 לחומר~, להיפך,~

 כיון הבשר שאר ואוסר המליחה ~י שנתקשה הדס יצאשמא
 שאינ~ בכלישמונח

 עכ"לת מנוקב,

~~~
 ~ומרא תרי לומר א"א כי להדדי, ד~י ולא שאני, בנ"ד

 דהכא אהדדי,דס~רי
 שנמל~

 ששהה הבשר
~ 

 בלי ימים
 יחד נמלחו ואח"כ מעולם, עדיין נמלח שלא הבשר עםמליחה
 מעולם ~דיין נ~לח שלא הבשר בממ''נ א"כ שנית,כעם

 ונמל~
 ש~שהה הבשר אמרת ד~י מו~רת,עתה

~ 
 אינו מליחה בלא ימים

 היה לא א"כ בתוכו, הדס נ~קשה כי מלי~ה ע''י הדם ממנויוצא
 שניה במליחה דםפולט

 ול~
 עתה" שנמלח הבשר נאסר

 נימא ואי~
 כ~מלחו ~"כ דם, פולט מליחה בלא ימים ג' ש~ההשהבשר

 פע~
 ימים ג' ששהה הבשרראשון

 בל~
 שהה שלא הבשר עם מליחה

 היה לא כי מעולס, נאסרלא
 ~בולע~ (~לוע~

 ד~ריד דאגב

למי~ל~
 במליחה מליחה, בלא ימים ג' ששהה הבשר ו~"כ בלע, לא
 תרצה ואם ראשונה, במלי~ה דמו יצא שכבר אוםר אינו ג"כשנייה
 פולט, דאינו משום מלי~ה, בלא ימיס ג' ששהה הבשרלאוסרה

 אוסר אינו שנייה במליחה גס א"כ בולע, לפלוט טרוד דאינווכיון
 אינו שוב בתוכו הדם שנתקשה כיון ~מו, ~נמלח הבשרשאר

פולטת

~~~~~
 ~ וז"ל זה סימן ב~"ז והובא מהרש"ל מ"ש מצאתי, לזה
 ששההבשר

~ 
 בכלי אותו מלחו ואח"כ מ~יחה בלא י~יס

 והניחוהו ומלחוהו וחזרו הדיחוהו ואח~כ מליחה, כשיעור~נוקב

 ציר, שם ומצאו כבישה שיעור בו שהה ולא מנוקב, שאינובכלי
 ראשונה במליחה כח היה לא שמא לחוש ישדלכאורה

 להפלי~
 כל

 ת~יד אלא שנתקשה, כיון שב~וכוהדם
 פול~

 מעט
 מע~

 וע"כ

 דאם מותר, ממ''נ אלא כן דאינו והשיב~סורת
 ל~

 במליחה יצא
 בשנייה, יו~א ~ינו שובר~שונה

 וא~
 (~וב הראשונה במליחה יצא

 א"כ עכ"לת וכו' הכל יצא בראשונה) יצא ואם ~שנייה יוצאאינו
 מב~ר הדם יצא דאם מו~ר, דממ"נ בנ"ד, כמו ממש הואלפ"ז

ששהה
~ 

 ואם ראשונה, ב~ליחה הכל י~א כבר ~ליחה בלא ימים
לא

 י~~
 כי משם, יוצא אינו שנייה במליחה אף ראשונה במליחה

 בתוכותנתקשה

~~~
 ימים ג' ששהה ~ שהבשר איסור, ~ד יש עדיין לומר, נפשך
 הבשר משאר ראשונה במליחה שבלע הדם יפלוט מליחהבלא

 מליחה ע"י הדם אותו ויבלע שני', במליחה ~~ה יפלוטבמליחה,
 שנמלח הבשר שאר אף ל~סור מקום יש ו~"כ הבשר, בשארשנייה

 ה~~רעם
 ימי~ ~ ש~ה~

 שבמלוחה לחוש, דיש מליחה, בלא

 חזרשנווה
 ובל~

 במליחה ונבלע הזה, הבשר מן יצא כבר אשר ~דס

ראשונה
 בבש~

 ששהה
~ 

 חזר במליחה ועתה מליחה, בל~ י~~ים

 דם שאו~ו ~ לחוש, יש ולפ''ז דם, או~וופלט
 נבל~

 שנמלח בבשר



~ ~ ~ ~

~~"ת
~~~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~

 בבשר דו~אי בזה, רעיונך יבהלונך אלעמות
 שכול~

 דידיה, דם
 אח~ר, ממקום שבלע מה ~"כ ~פלוע דידיה דם דפולט אגבי"ל
 אינו עצמו דם פולט אינו אםאבל

 ~פול~
 הדם ג"כ

 שב~
 ממקום

 ס~יף ~' (סימן הרמ"א וכמ"שאחר,
 ב~ו'~

 וכן עצמו, םברת
 תפל הדג דאס דאמרינן והא וז''ל~ י"ג), (כלל בארוךמשמע

 כבר ~הדג דוקא היינו ~סוריס, מלוחיןוהעופות
 פל~

 והודח, דמו
 דאגב מותר, מ~ולם נמלח ולא דמו פלט לא עדיין אםאבל

 ~כ"ל~ דאחרינא, דם יפלוט דידיהדם דיפלו~

~~~
 בו יש אם דוקא מש~,

 ד~
 ~מו אמרינן עתה, שפולט ~~מו

שפול~
 דם פולט הוא כך עצמו דם

 שב~
 אחר, ממקום

 יוצא דאינו בתוכו נתקשה שהדם או דמו יצא כבר אםאבל
 דאינו אמרינן,~ בזה מליחה, ~ימשס

 כול~
 ממקום שבלע הדם

 ומובא בש"ד, ג"כ ועיין ש"דת בהגהו~יו מהר"י מםכים ולזהאחרת
 שם הרמ"אבהגהות

 (םעי~
 לאסרו, נוהגים בדי~בד ואפילו ו")ת

 שי~ור ~דיין שהה שלא בשר ~צל דמו כל פלט שכבר בשר נפלאם
~ליחה,

 שו~
 אינו

 פול~
 שפוסק מה והנה אחרת מ~ום ש~ל~ הדס

 לקולא, בנ"ד הוא לחומרא,שם
 דכיו~

 שאינו בשר דאמרינן,
 דם פולט אינו עצ~ודם פול~

 אין בנ"ד א~כ אחר, ממקוס ~בל~
 ~' ששהה הבשר עם שנייה במליחה שנמלח הבשר שארלאסור
 בזה, המחמירים לדעת אף ולומר, לדחוק (ואין ~ליחהת בלאימים

 אינו עצמו של דם פולט אינו אםוסוברין
 פול~

 דס
 הנב~

 ממקום

~אחר~
 חילוק לא לקולאת שהוא דידן בנדון משא"כ לחומרא, היינו

 ~~ כה"ג) מחלק הכוסקים ~ן שאחד מ~ולם, שמענו ולא יד~נו,זה
 ~הבשר הפוםקים, לדעתואף

 כב~ ~פל~
 מוציא וא~'"ה ד~ו כל

 הדס מליחהע"י
 שנבל~

 בעל המחבר מביא כאשר אחר, ~מקוס
המשביר

 (סעי~
 כלל נמלח שלא בשר ליתן אוםרים יש וז"ל~ ו")

 שנמלחאו
 ופל~

 לפי דם, פליטתו קודם שנמלח בשר ~ם דמו כל
 שנמלח או נמלח שלאשהבשר

 ופל~
 חוזר דמו כל

 ובול~
 מממה

 אז כי אח"כ שימלחנו ~ליחה ע"י מתירין ויש פולט,שחבירו
 לדברי לחוש יש ולכתחילה זהת בכל ~תירים ויש שבלע, דםכל יפלי~

 ~כ"לתהאוסרין

~~~~
 םובר ע"כ וימלחנו, ~יחזור ~ליחה ע"י המתירים דעת לפי

 מ"מ דידיה דם לפלוט לו דאיןא~"ג
 פול~

 דס
 שהבשר לומר, שיש בנ""ד, חומרא היא זו וקולא אחר,ממקום שבל~

ששהה
~ 

 אחר ממקום שבלע הדם יפלוט מליחה בלא ימים
 ב~ל ש~תב ואף ~מות ~נמלח הבשר ~''כ ויאםר שנייהבמליחה
 זו חומרא וא"כ האוסרין, לדברי לחוש יש ולכתחילהה~שביר

 בנ"דת קולאהוא

~~~~
 בנדון מתירין בדיעבד דהא נפקא, לא ספיקא מידי מ"מ
 שאין אף האחר דם שפלט דאמרינ~, ה~ביר, ב~לשל

 ספיקא ו~ידי לחומרא הוא דידן בנדון א"כ עצמו, דס ~לוטלו
 ששהה זה והבשר נפקאתלא

~ 
 ע"י שנאםר מליחה בלא ימים

 (במקוס) דסבלי~ת
 ~מ~וס~

 מליחה ע"י היתר לו אין אחר'
 שהמלח לחומרא, דא~רינן אחר, ממקום שבלע הדם שיו~יאשנייה
 הדם מוציאאינו

 שב~
 בבשר שהה אא"כ אחר ממקוס הבשר

 וא~ב~צמו, ד~
 שפול~

 דם נמי פולט מ~צמו דם
 שב~

 אחר, מ~קום
 בתוכו הדם ונ~קשה מליחה בלי ימים ג' הבשר ששהה בנ"דאבל

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
~~ 

 ~~~~ית

 אחר' מ~קום שבלע הדם מוציא אינו אזי ל~ולס, משם יוצאואינו
 ששהה הב~ר נאסרמש"ה

 ממקום דם שבלע מליחה בלי ימיס ~
 אח"כ שנמלח אףא~ר'

 פע~
 הוא עמו שנמלח הבשר אמנם שנית,

 שנתקשה או דמו כל כבר שפלט א~''פ הבשר ~ל~א דאמרינןאסור,
 מקום ואין לעולס ~שם יוצא ו~ינו בתוכו,דם

 לפלו~
 דידיה, דם

 מליחה ~"י פולטמ"מ
 ד~

 זה ודם אחר, מ~ום שבלע
 לחומרא~ והכא לחומרא הכא וזיל ~מו, שנמלח בבשר שנבלעי''ל שפל~

~"~
 למלוח עמו, שנמלח להבשר ~קנה מצאתי

 פ~~
 ואז שלישית,

 חומרא תרי אמרינן דלא מותר, יהיה הבשר אותוממ"נ
 ע~מו דם בו שאין בשר א~רינן דאי אחד, במקום ~הדדידסתרי
 אחר, ממקום שבלע הדם וימלחנו שיחזור ע"י פולט אפ"הלכלוט
 מהני הוא שלישית, פעם זה הבשר עתה שמלחו זו מליחהא"כ
 בלא ימים ג" ששהה מבשר שניה במליחות שבל~ הדסלהוציא
 ואע"~מליחה'

 מ"מ לפלו~, עצמו ~צד דם שום זה בבשר דאין
 פוסקים כהני ני~א ואי אחרת מ~ום שבלע דם שפולט~~רינן
 ממקום שנבלע הדם מליחה ע''י פולט דאינוד~ברי,

 ~אחר~
 אא"כ

 דידיה דם דפלט וא~ב עצמו, הדם אתפ~לט
 הבא הדם ~"כ פלי~

 שכבר ~יון זה לב~ר ג" מלי~ה מהני אינו וא"כ אחר, ממקוםלו
 הבשר לאםור מקום כאן אין ~עתה, אמור לפ"ז דמו, כלפלט
 נאסרה ~לאהזה

 במליחו~
 ב~י י~ים ג' ששהה שהבשר שני',

 הדם פולט היה לאמליחה
 ממקו~ שבל~

 לו אין כי ~חר,
 אין דאם השתא קיי"ל ו~נן ~~מו,דם לפלי~

 פול~
 פולט ~ינו ~צמו דם

 הב~ר לאסור מקום כאן אין בממ"נ, וא"כ אחר, ממקום שבלעדם
 ~ליחה, בלי י~ים ~" ששהה זה בשר עס שניה במליחה~נמלח
 דשו~רא משופרא לן יהיב ו~אן איסור, צד כאן ואין כנ"ל~בממ"נ

 מיניהתדליכול

~~~
 ~נמלח הבשר לאסור סברא ~ד שום אין דבמ~"נ י"ל, דין מן
 ~~ליחה אחר דהא מליחה, בלא ימים ~' ששהה הבשר~ס
 סות~ת דהדחה דסברי פוסקים להני ואז הבשר, הודחהראשונה
 אח"כ, שמלחו ~לי~ה ~''י הדס ~ו~יא אינו ואז הפלי~ה,נקבי
 תורת ב~ל שמביאכמו

 חטא~
 דהיינו ~ וז"ל ה'), סעיף וי"ו (כלל

דוקא
 ש~

 הודח אם אבל המליחה, אחר ~נמלח הב~ר הודח
 פ~ס שנ~לח דמאחר שבגופו,ציר ~'"י ~בלע הציר ויצא וי~לחנו דיחזור א~רינן לא מליחתונאחר

 א~~
 הפלי~ה נק~י נסתמו והודח

 הר"ן מדברי משמע (וכן ~כ''לת ~בו הציר בשביל יפתח לאושוב
 ~י יונה) רבנובשס

~"~~
 שפולט נימא אי אף ונמלח, מליחה בלא ימיס ~' ששהה בשר
 כיון במליחה,דס

 שהוד~
 ו~ו הפליטה נקבי נסת~ו אז

אינו
 פו~

 ה~וסקים כדעת לומר נפשך ואם שני'ת מליחה ע"י
 הבשר דאףדסברי,

 שנמ~
 שנייה' מליחה ע"י אח"כ פולע והודח

 בםפר הרמ"א פםק כאשר ציר, פליטת סותמת אינהוהדחה
 ט"ז), ס"ק ע" (סי' ב~"ז ו~יין וי"ו)ת ס~יף ע" (םי~ןשלו המפ~

 (מביאו)שהוא
 דעו~ ~מביא~

 שמפ~ל מה ~"ש זה, בדין חלוקות

 וכן זהת בדיןבאריכו~
 ~ש~

 לחוש יש וא"כ הט"ז, כמ"ש ב~ור
 היה מליחה בלא י~ים ג' ששההשהבשר

 שנייה מליחה ~"י פול~
 עמו, שנ~לח הבשר~נאסר

~"~ 
 ~קירה דאחר לאסור, ~קום אין

 ~עות, י"ב תוך שנייה ה~~חה היה בנ"דוהדרישה,
 ו~~

 ~י
 אינה ~הד~הני~א

 סות~
 ~~ ~בש~ ה~י הפלעה, נקבי

 ~~~לח



~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~"~~~~ ~~~~ ~ 
~ ~ ~

 עדיין~מו
 פול~

 וכשם פול~ו, כך וכבולעו ציר,
 שפול~

 דידיה ציר

 סעיף ע" (סי~ן הר~''א כ~"'ש אחר ~~קוס שבלע הדס נ~יפול~
 אוסרין יש לציר, ונפל ~ליחה שיעור שהה אס אך ז"'ל~ אשרו")
 עדייןת צירו פלי~ת ז~ן כלה ~לא אע"פאו~ו

 ו~""~
 הפסד לצורך

 ז~ן כל בזה גם לה~יר יש~דול,
 פלי~

 י"ב תוך דהיינו צירו,
 ש~ו~

 עכ''לת וי~לחנו ויחזור וידיחנו שיחזורע"י

~'"~
 קודם שלישית פעם ול~לוח לחזור התקנה, ג"~, דידן בנדון
 פולט ~~א הראשונ~, ~ליחה ~שעת שעות הי''בשיכלה

 דידיה ציר ואגב דידיה~יר
 יפלו~

 אחר~ ~~ק~ם שבלע דם ג''כ
 חזרת דתיקון ~ וז'"ל ע''ז) (סי~ן הבשר כל פ' ~הרש''ל לדעתואף

~ליח~
 עדיין בו שיש שיעור עדיין ~הה לא אס אלא ~ועיל, אינו

 המלח שע"י א~רינן אזדם,
 יפלו~

 דמו
 יפלו~

 ~בלע הציר גס
 בו נשאר לא ~ליחה שיעור שהה אם אבל לתוכו, שנפל~הציר
 צ~ח בתשובת ועיין עכ"לת וכו" ~ליחה חזרת ~הני לא ~יראלא
 ד"ה ח' (סי~ןצדק

 וביאור~
 ד~ו עדיין אס דדוקא ז"ל~ אשר

 דם נ~י שפול~ ~הני אז מליחה ע''י ופל~ובתוכו
 הבלו~

 וכו',
 ולית ראשונה ב~ליחה פלטו שכבר בתוכו דם דליכא היכאאבל
 ~ליחה ~הני לא תו צירו, רקבי"

 הד~ ל~פל~
 עכ''לת וכו'

~~~~
 בבשר המליחה ~הני לא דבריהן, לפי

 שפל~
 והוא ד~ו כל

 אגב א~רינן ולא הציר, פלי~ת שיעורתוך
 דפל~

 דידיה ציר
 בנ"ד ~"'מ אחר, ~~קום שבלע דם ג~כיפלוט

 א~
 ובעל ~הרש''ל

 ~ליחה, ~הני דלא ס''ד דאי ד~~''נ ~ליחה, ד~הני מודים צדק~מח
 דפלי~ איידי א~רינןדלא

 הדס יפלוט דידיה ציר
 שבל~

 אחר ~מקום
א''כ

 א~
 לא ~ליחה בלא י~ים ג' ששהה שהבשר נא~ר אס

 שנייה ~ליחה נ~לח דהא אחר, ~~קום שבלע הדם שנייהבמליחה פל~
 אלא חשש שום ואין הדס, פלי~ת שיעוראחר

 שיפלו~
 ואיידי ציר,

 דידיה ~ירדפליט
 יפלו~

 לא ולפ''ז אחר, ~~קום שבלע הדם גם
 בלא י~ים ג' ששהה הבשר כי מעולם, ~~ה שנ~לח הבשרנאסר
~ליחה,

 א~
 נאסר ו~י"כ דם ש~וציא לחו~רא ~ספיקא דא~רינן

 ע~ה, שנ~לחהבשר
~"~ 

 יש אם וא"כ ראשון, פעם שנ~לח בנ''ד
 ראשונה ~ליחה ע"י יצא כבר א"כ ~ליחה ע''י דם שיו~יא לומרצד
 שעות י''ב תוך שהי~ה שנייה וב~ליחה לצאת, שאפשר דמוכל
 שיוציא הוא החשש אלא דם, ההוא ~בשר שיוציא חשש שוסאין
 ~פלי~ ציר דפולט א~ב אמרינן לא ציר ובפליטתציר,

 שבא הדם
 וה~''צת היש''ש לדעת א~ר~מקום

~'"~~~
 דסברי, פוסקיס ולהני לעולם, ע~ו שנ~לח הבשר נאסר לא

הואיל
 ופול~

 דידיה ציר
 יפלו~

 ~~קום שבלע מה גם
 פן ע~ו שנ~לח הבשר לאסור יש לפ''זאחר,

 בל~
 שהיה הדם ~ן

פול~
 תקנה ההוא לבשר יש א''כ ~ליחה, בלי ג''י ששהה הבשר ~ן
 ~ך הציר שפלט דכשם שלישית,במליחה

 יפלו~
 דס

 שבל~
 ~~קום

 דע"'י פ~וםקי~ הנך לדעת שרי ~שרי ההוא הבשר וב~~''נאחר,
 ~ליח~ אפילו ו~''צ רש"ל ולדעת ~~ליחה

 צריךת אינו

~~~~
 סותרין ~''ז בעל שדברי ~הפ~ולא, מרתחין שפתי עדיין
 תרי, לבי ש~רא ~זכה איך הלב, על והש~ה ב~יפךזא"ז
 שאחר דא~רנו והא ~וז"'ל~ ~ב ~''ז) ס''ק ו' סעיף (~'דבסימן
 שנתערב ~בשר הי~ר יש ~ליחהשי~ור

 ~י~
 וכו', ~לוחות ~~יכות

~ת

~ ~ ~  ~ ~ ~  

 ~י~ו~ת

 אםאבל
 פל~

 שיעור אחר תיכף ש~ודח או וכו", צירו כל כבר
 בין כשנופל נאסר אז ~ירו, פלי~ת נקבי נסת~ו ~~ילא~ליחה
 עכ"לת הפוסקים ~~~עות לפי דבריו ונראין ~לוחותיחתיכות

~'"~~
 נקבי נסת~ו הבשר הודח שאם ~סכים שה~''ז ~ש~ע,
הפלי~~

 בס''ק (ס"'ט ובסי~ן שנייה, ~ליחה ~הני לא ותו
 בשר שאר עס י~יס ~' ששהה הבשר ~לח ~ס וז"'ל~ כתבל'"ב)ת
 הבשר, שאר גם אסור ~לוקב שאינו בכלי והודח נ~לח~כבר
 ע''י שנתקשה הדם יצא ש~א לחו~רא, להיפך, א~רינןדבזה

 עכ''לת ~נוקב שאינו בכלי ש~ונח כיון ~בשר, שאר ואוסרה~ליחה
 שיצא תקנה לו אין שוב שהו~ח שבשר ה~''ז, שסובר ~ה לפיוהנה
 האיסור, תליא איך א''כ הפליטה, נקבי דנס~~ו ~ליחה ~''יהדם
 ~נוקב בכלי נ~לח ~ם אף ~נו~~~, שאינו בכלי ש~ונחכיון

 שנ~לחהבשר מ"~
 ע~

 תקנה, לו אין הבשר אותו י~יס, ג" ששהה הבשר

 תקנה לו ואין ~ליחה, בלא ג''י ששהה ~ה~שר הדם בלעכי
 כך כבולעו או הדם, בולע אינו הציר ל~יפלט ד~ריד איידילו~ר
 דם או~ו להוציא כדי ~לי~ית ~~ם ול~לוח לחזור אופול~ו,
 ~יירי דהא בתוכו,שנבלע

 בשהוד~
 ובשר

 שהוד~
 אינו ושוב הפלי~ה נקבי נסת~וראשונה ~ליח~ ~~ר

 פול~
 אי בשל~א ציר,

 אינו הדחה דע''י דסברי פוסקים כהנך ט"ז ב~ל ~סכיםהוי
 שנ~לח החתיכה לאסור ~קום היה לא הפלי~ה, נקבינסת~ו
 ד~ריד איידי א~רינן דהוי ~ליחה, בלא ג''י ששהה הבשרעס

ל~יפל~
 נאסר היה ולא כולטו, כך כבולעו או הדם, בולע אינו ציר

 בכלי נ~לחו אם אבל ~נוקב, בכלי יחד נ~לחו אס הבשראותו
 ס"ק ע' (סי~ן ב~"ז ועיין כבושת ~~עם נאסרו אז ~נוקבשאינו
~''ז)

 ואע"~ ~~כתב~
 כבולעו ליכא התם זה, ~הני לא לציר דבנפל

 עכ''לת כמבושל הוי בו ונשרה לציר דבנפל דידיה ציר אגב פול~ו~ך

~''~~
 נאסר ~נוקב ש~ינו בכלי יחד שנ~לחו ~~''ז ש~ביא בנדון
 כך כבולעו אמרינן ~נוקב כלי הוא אם אבל כבוש,~טעס

 ~ה לפי אבל אוסור, ~שום בו ואין שריק ~שריק וד~ו~ולטו,
 הפלי~ה, נקבי נסת~ו הדחה ~ע~'י ע'), (בסי~ן ~"'ז בעלש~סכים
 (סי~ן ~~"ז ש~ביא בנדוןא"כ

 ס'"~
 ~נוקב בכלי אף ל''ב), ס"ק

 הפלי~הת נקבי דנסת~ו פול~ו כך כבולעו א~רינן דלא אסור,הוא
 ~שום האיסור ותולה ב~''ז כתב איך הכא, חזינא קא תיוהאולפ''ז
 דבכלי ~~ש~ע ~נוקב, שאינו בכלידנ~לחו

 ~נוקב~
 היה לא

 ו~"עת לאסור ליה הוה ~נוקב בכלי אפילו זה ובנדוןאוסר,

~~~~
 ראשונה ~ליחה אחר שניה ה~ליחה היה אילו דידן, ~נדון
 זו ~ליחה ע"י ~מ''נ השני בשר ~ותר היה שעות,כ''ד
 אחרת ~~קום שבלע ~דם ~ת יפליט וה~ליחה הפעס, עודשי~לחנה
 המליחה א~ר שעות כ"ד לאחר שהוא הואיל לו~ר, תרצהואם
 שבלע ~דם פולט שאינו י''ל וא"כ בו, שהיה הציר כל נפלטדאז

 אלא אחר, מ~קום שבלע הדם שפולט א~רינן דלא אחר,~~קום
 דפל~איידי

 דידיה ציר או דס
 פל~

 אחר, ~~קום ~בלע דם נמי
 ג''י ששהה ד~בשר ~עולם, זה הבשר נא~ר דלא נא~ר, אנואף
לא

 פל~
 (שהיא) כלום,

 ~שהרי~
 ~ליחה אחר שניה ~ליחה

 אין ו~ם הציר, פליטת כלה ואז ~היתה~, שעות כ"'דהר~שו~ה
 אינו אז הציר פלי~תשם

 פול~
 וא''כ אחר, ~~קום שבלע הדם

 שניתת פעם ע~ו ~שנ~לח הבשר נאסרלא

~~~~
 שעות כ~'ד תוך שניה ~ליחה שנ~לח כזה~ דין יזד~ן אם

 ראשונה,ל~ליחה
 וש~ל~

 שעות כ''ד לאחר יהיה השואל



~ ~ ~ ~

~~"'ת
~~~~~""~~~~ ~~ 

~ ~ ~~ ~  די""ל, ~", פעם למלוח מועיל זו ~קנה אין א""כ הראשונהלמליחה
 מליחה ע""י פולט אינו שוב ~ירו כל ופלט הואיל ~עות כ"'דלאחר
 כ""ד תוך שהיתה שנייה ובמליחה אחר, ממקוס בו שנבלע~דם
 בלא נ'"י ~שהה מבשר הדם בולע היה ראשונה למליחה~עות

 נתבשלת אס בדיעבד זה הבשר להתיר נ""ל מ"'ממליחה,

 דם עדיין בו יש ואם שאיב, משאב דנורא צלי, ע"י~~~ת~~~~
 הפוסקים דמודיס לומר, אפשר ולזה פלי~ת~יפלט

 ציר פליטת דע""ידםוברים
~ 

 פולטו, כך כבולעו אמרינן
 כאשר לצלי, מעולס נמלח שלא אחר בשר עס שנמלח מליחהבלא ג""י ששהה הבשר להתיר לבי ~לאני שלא אף הדםי פולט צליע''י מ"~

 חכס הורה בנ""ד~אמת
 אח~

 (בס""ק ט""ז בעל שמביא כמו להיתר
 בנקודת ש""ך הבעל מ""מ עליו, חולק ט"ז שבעל ואףל""ב),

 אלף (~ימן האגור ~סכים באמת כאשר זו, להוראה מםכיםשלו הכס~
 עדיין נ~בשל לא אם ג"י ששהה עצמו דבשר ה~ם דמשמעקצ""ה),
 לצלית מותר דמו להוציא שנמלח בשר שאר עס שנמלח~ף

 אחר בשר עם ונמלח מליחה בלא ג""י ששהה זה הבשרדבריהם ו~י וכו"ת דאחרינא דס ~""כ ויפלוט יוצא הדם צלי דע"יצ""ל והטע~
 לצליתמותר

~~~~
 שבת לצורך או מרובה ~פסד כ"'א להיתר, הוריתי לא בזה
 א") סעיף ע"ו (בםימן דעיין אורחיס, לכבוד אווי""ט

 הצליוז""ל~
 א""~

 אבל מעצמו, שבו הדם שואב שהאש לפי מליחה
א~

 שהאש אמרינן לא צונן, דם אותו אפילו הצלי על נ~ף אחר דם
 ~חולין הרא""ש נדעת וביי~וד עכ"לת נטילה כדי ממנו ואוסר~ואבו
 נפלט ד~ז יפה נצלה אם ~יבעיא לא ~ ז""ל אשר י""ט~, ס~פ""ק
 אפילו אלא לחו~, הדסכל

~ 
 הדס כל נפלט ולא יפה נצלה

 שיוצא מה כי~רי, לחו~
 לחו~

 שריק, ומישרק לי" שאב מישאב נורא
 איברים דם הוי בתוכו שנשארו~ה

 ש~
 כפירש חשיב ולא פיר~,

 עכ""לת זה, לצד זה מצד בתוכו הולך שהדםמה

 לו ~ד~יש הוא ~צמו, הבשר אותו של בדם משמע, בהדיא~~~
 תקנה לו אין אחר ממקוס שבולע מה אבל צלי, ע""יתקנה

 ברובות בתוכו נשאר ומקצת קצת פולט דלמא לחוש דיש צלי,~"י
 ג""י ששהה הבשר בנ"'ד התרתי לאומש""ה

 ב~
 אבל וכו', מלי~ה

 אף ובדיעבד לכתחי~, צלי ע""י התרתי בנ""ד עמו שנמלח~בשר
 לגמרי, מותר הוא פוםקיס קצת דעת עפ"י הואיל בישול,~"י

 י""ל א"כ פולטו, כך כבולעו שנייה במליחהדאמרינן
 א~

 להנך
 ג"כ יפלוט דידיה ציר דפליט דאגב אמרינן, דלא ~סבריןפוסקים

 מ"מ ראשונה, מליחה אחר שעות י"'ב תוך אחר ממקום שבלעדם
 שאיב מישאב ונורא ~ותר ~לי דע"י דרבנן במודיס~דים

 מותרת בדיעבד בשלו ואסלכתחילה, אפי~

~~~~
 היתה לא השנייה שהמליחה שי"ל בנ""ד, להקל ~קום יש

 צ"א (בםימן ועיין לאור~א, דבעי כעין היתה דלאכרותח,
 ה")סעיף

 אי~
 ע""שת כרותח, נקרא ~לית

~~~
 מתל העלה אשר דוד דברי

 מל~
 מענה מלא חורש ~רשא, ותל

 תור ראשכנגד
 הנשמ~

 ~גיאו., מכל יצילנו ה" ~ארצנות
 בתורתו ויראנו צבאות, ה" ~לינו וי~ן אות, ל~ובה עמנוויעשה

נפלאותת

 ~~~~ ~~ו~~~~~
 ~ו~~~י~,

 ~ר~~ ~"'~ ~~ ~~ו~~
 י~'"~ת

 ~~~~~~~ת ~~י~ו~ ו~~~ ~"'~ ~"~ ~~ ~רו~~ ~~~ו~~~

~ ~ ~ ~
~"~~~ 

 ~~"~ת

 ו~~~~ ~~~~ ~~ו~' ~~~~ו~~י~
 ~~יו ~~י~ י~~~ ~ו

 ~י~~ ~~ ~ו~י~ ~~~~~~ ~~~ ו~~י~~ ~~י~~י~~ו~ות
 ~~ו~י~~~~

 ו~ו~וו~~~" ~ו~~ ~~ו~ ~~~ ~ו~ ~~~~ ו~~ו~יו ~וריו
 ~~ו~ ~~~~~

 ~~ו
 ו~~י~ו~ת ~~~ ~~ו~~ו~

 ו~~~" ~~~~ ~~~י~ ~~~ו~~ו~~
 ~תת~

 ~~~וו ~~ת"ו
 ו~~~ת ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ו~""~ ~~""~~~~ור~~

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

 ~~""י נ""י
 ~"'~ ~~ו~~ ~~ו~ ~"~

 ~ו~~~~~~ ~ו~~ו~~'"~
 ~ר""ו

 ~~ו~~ ~י~~ ~~"ת~ ו~"~ ~~"~
 י~""ות ~~~~~~יו ~~~~ו~ו~כ~

 יד~לוח באתי ברכי, על ~כרוע קמתי אחרי ורבי, מורי אדוני~~~~~
 וע~ החי~ ב~~

 א~ד משורש א~ר הדעת
 לשאול דוד חוטר~זע

 אשר אחת שאלה ורבי, ~ורי אדוני א~
 ומסובך מכ~ר, כתוא בהנפלתי

 בסב~
 הדורות והדר הוד קרני

 רבנו, ילמ~נו ומתמרת העולה תורת זאת מעולות ומפוצלותכרוכות
 המאירה באספקלריא עיני ותאיר נפשי, ו~חי עלי ידויסמוך

 ~ השאלה וז"ל באשישותת וי~~כניולדרים לאר~
מ~~~

 לאכול במסיבה שהיו קודש שבת בליל היה, כך שהיה
 וכשהיו ע~ל, של ~עיים בני להס הביאו שבת~עודת

 תומה, לפי אמרה המשרתת כי בבירא, כרסא נפל לאכולרוצים
 על עצמה וסמכה מעיים הבני מלחה לאשהיא

 הטב~
 שקנו

 לפעמים, דרכם כן כי כדינה, תחילה ומ~ן חללו שהואממנו
 ובדרך כה יוס בדרך הלך לדרכו כי דנישייליה קמן ליתאוהטבח
 איך ממני השואל ושאל כה,יום

 להתנה~
 והכלים, המאכל עם

 עינינו הלא וא~רתי, מתיריןת ויש אוסרין יש מתהנדזין,והתלמידים
 בעטו אכלם את לתת ישברואליו

 ע~
 בכריעה, הכל ולו מהיר, סופר

 דרך לנו המורה יורה נצח, חיי חיים אנו מפיוול"ו
 ע~

 החייס
 נלךתולאורו

 ~לאכת במלאכה עמו בבעליםי שאילה שואל נ~שה הרית~~~~~
 (עני) ובינך בינישמיס,

 ~~ט~
 תבא ~רחוק ואתי דחוק

 צד מכל מופנה ואיני צריכי צריך ולל~וד היא ~ורה שללחמה
 צדדיסוצדי

 מותרי~
 ולאו הן ושרי דקאסר דקחזי כיון אסורין, אי

 ועיטוף עיטור סופריס, ל~ברי שניות ידיס בידו,ורפיא
 למש~ל הוא דבריםלםפירת סופרי~

 ולמטר~
 בשמעתתא~

~~~
 להאריך, לך שהיה במקום בדבריך מאד קצרת תלמידי, אהובי
 שאין לך ברור היה דאם המק~ר, על ה~אריך שיניףובדין

 דם מחזיקין דאין הפוסקיס, וכל בש""ס ומבואר פשוט שומן,בו
 ובדיעבד מעייס,בבני

 א~
 (בסימן כמבואר כשר ~ליחה בלא בשלם

 וכדאיתא היטב ניקר שלא לתוש יש אם ואף בי"דת א") סעיףע"ה
 מעייס הבני לנקר אפשר שאי ט"), דין ד" (כלל ואו""הבסה""ת
 עכ""ל, ניכר ואינו דבוק שומן מעט בהן ישארשלא

 מ""~
 מה"'ט

 מליחה רק בעילא
 לכ~תי~

 (בסימן הש"ך וכמ"ש שרי ובדיעבד
 אלא בכ~חאת כביעתא פשוט והוא ~ניס א""צ זו ה")ת ~""ק~"ה
 שלא בהן דבוק שומן שהיה זה, באופן היה שאלתך כוונתודאי,
 התלמידיס היו ובזה בדבריך, הניק'ר חסרון ויש כלל, אותןניקרו

 ~~~~~ין~(~~~חין~
,~~~~ 

 ~מחזיקי~ ~יו~
 ~ם

 ב~ו~
 ש~~ת

 ~תיישב ויש ו~ני~, ~סי ~ריך ~הוהדבר
 ב~ב~

 ~דקק אם
 לנדו~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~"ת
 ~ ~~מ~ ~~~~"~

~~~~ ~ ת ~  

 בשאלה לברר ד~פשר היכא וכל ל~בח, בשאלה דאפשר כ~ןזה,
 ברה"ר טומאה דספק בש"ס~ פעמים כמה וכדאיתאמבררי~,

 ~דף דפס~ים פ"ק הר"ן וכ"כ טמאת לשאול דע. בו ~ישהיכא
 לחביר~ בי~ משכיר גבי ע"ב~~ד'

 ו~תשוב~ כ~), (דף שבע ובבאר
מהר"ל

~ 
 (סימן בי"ד מבואר ומה"ט קכ"א)ת (סימן חביב

 דאיתא דהיכא שוחטלע~ן א'~
 ל~נינ~

 דצריכין
 לבודק~

 ש~~~ק כמו

 אפילו~~ ומ"ש ~ד""ה בב"י ע"ש ועי~ור, הלוי כר"ז ולאהר~'ף

~~~~
 שאינושבישלו דם שהוא דידן דנדון ולומר, לחלקמ~ום
עובר

 עלי~
 דרב~, איסור אלא ואינו

 א"~ ובדרב~
 למשאל

כל~
 וכהא

 דתני~
 (דף ר~ה במסכת

 כ"~
 חל ~חת פעס ע"ב),

ר"ה
 להיו~

 נתקע, בתירא לבני זכאי בן ר"י להם אמר בשבת,

 להם אמר נד~, לואמרו
 נתק~

 אמרו שתקעו לאחר נד~~ ואח"כ

~
 ביבנה קרן נ~מעה כבר להם אמר נד~,

 משיב~ וא~
 מעשה לאחר

 דבדרבנן ומוכר~, מוכח זו מ~~וגיא ~~ריעכ"לת
 עבדי~

 ולא עובדא
 האי גבי ע"ב) ~~"ז (דף עירובין במם' להדיא וכדאי~אשאלי~,
 ולא למר לאותביה בעי אביי ~מר חמימיה, דאישתפיךינוקא

 אמר הוה יהודה רב בי הו~ן כי כהנא רב דאמר ~סף, ר"שבקן

ל~
 בדאור~~א

 מותבי~
 מע~ה, עבד~ןוהדר תיוב~א

 מו~ב~ן והדר מעשה~בד~ן בדרב~
 עכ~~ ת~בת~

 להדיא הרי
 דבדרב~

עבדי~
 שהוא שבשלו דם ג"כ דהוא ובנ"ד ש~לי~ת ולא עובדא

דרבנ~
 ד~קי~ן להקל ראוי ~~ר שב~, לכבוד הוא שכאן וב~ר~ות

 מ"א~, ~פ"ד דמאי במס' ערוכה משנה וכדאיתא דברים,בכמה

בשב~
 לע"ה שואלו

 וסומ~
 על ואוכל

 פי~
 ושאר הרע"ב ופירש

 פעמיס בכמה מבואר וכ~"ג שבתת לכבוד הוא דה~עסמפרשים
 שמכר שה~בח וביחודבי"דת

 הב~
 ממהלך יותר הוא להשואל, מע~ם

~ם
 מכא~

 ואס
 ימת~

 אחר עד
 אזי להתם, מהכא שילך ובכדי שב~

 אינש, בר לאו אוכ~הן ב~נה, ו~םול צורתו המאכל תאבדכבר

 עבדי~ דבדרב~ שהעלי~ מהל~י
 שכן מכל ילי~, ש ולא עובדא

 טבח אחר לשלוח האי כי ~דולה ~רחא דאיכא היכאוא~"ל
 מהל~

 (דף ד~סחים בש"ס אי~א וכה~ג~סת
~ 

 מי~ה דבעו ע"א),
 או בדוק חז~תו בי"ד לחבירו בית המשכיר יצחק, בר נ~מןדרב

 לא~רוחי דלישייליה קמן דליתא ~שייליה, מינה נ~קא למאילא,
 אף הרי מאיתלהאי,

 במקו~
 לא~רוחי מ"מ לשאול שצריך

 א~
 צריך,

 דחו~ן בפ"קוכדאיתא
 ~ (ד~

 וע~ן למיבדקיהת קמן דליתא ע"ב)

 כה"ג לחלק ~"כ דכ~ב סק~ה), א' ~סימן בי"דבש"ך
 ב~

 אם

ר~
 ~אותו~ מ~יע~ אחר~

 ע"שת לא או

~~~

 וכ~, ביבנה דתקעו הני, לכל דמי לא דידן דבנדון ~שיב~,

 דה~ם וכ~, דאשתפיך ינוקא ו~אי גבי דעירובין ו~איוכן

 דהוי מה משוס כלל ~ח~כ למשאל צריך היהלא
 הו~

 לא מש"ה
 וא"כ הכלים, ~שום לשאול יצ~רך שעכ"פ כאן אבל מתחילה,שאלו

 ויטרפו באיסור שנעשה יתוודע אח"כ דאם למפרע, קל~וליהיה

 לה~יר ה~ורה ~רה אם למפרע טרי~ות שאכל נמצאהכ~ם,

ב~ע~
 דבר, העלם

 בגו~
 ~הא נעשה איך המע~ה

 נד~
 כשג~ת

הוראהת

ואנו דהואיל ~ברא, לא הא משוס~~
 בא~

 משום ב~'ד להתיר

כבוד
 מרובה, כהפסד דהוי השב~

 א"~
 הכ~ם על אף

ת  ~י"~ ~~~י~ ~'~
 ~"~~ת

 ~~~~ ~ו~~
 ~"~~ת

~~~ 
 ~~~ת ~~'

 לשאול צריךא~ו
 כל~

 להתיר ויש
הכ~

 מעת לא~ר חרס
 מהר~ל בת~ובתוכדאי~א תל~ת~

~ 
 דף קכ"א (סי~ן חביב

 מ"ג (סימן יעקב נ~לתובתשובת קפ"ב~~
 ומ"ב~

 בשס מסיק
 הגא~

 ~הרו~ל
 להתיר יש מרובה דבה~סד ~סאראוואל~,(סריא~)

 ~כ~
 תחרס

 אחר בולהשתמש
 ~ע"~

 ~רובה~ ה~סד שהוא כ~ן כדיעבד דהוי
 עשק באר בתשובתוכ"כ

 (~ימ~
 וחזר שנשבר הקו~~ת בעצם ס"ח)

 על זה אלא יד~בקו, י~דיו שבר אל שבר יפה נקשר ולאונקשר,
 זה,גב

 כי~
 לאחר הכ~ם להתיר יש~ ~ריפה ספק דהוי

 שהוא בנ"ד א"כ ע"שת ~הגעלה תקנה לו ואין ~רס כלי שהואכ~ן ~מ~"~
 איסור, ספק רק והוא חרס כלי והוא שבתלכבוד

 להתיר יש עצמם מע~ם הבני וכן שאלהת בליה~לים לה~י~ י~ ג"~
 כמ~

 שפסק
 (~ימןה~"ז

ס"~
~"~ 

 באשה לידי~יבא ומעשה ~"ל~ ~'ד),
 אם אותו מלחהאם ושכחהבשר שבשלהאחת

 ~כ~ והתר~ לא~
 ס~יקאאלא הוי דלאזה,

דרב~
ת מדרב~)מבושל (דדם ולקולא ~  

ומצאתי
 יש~ בקוב~

 אם בספק
 הוד~

 מצא~י ל~, או אחר~ה ~דחה
 דמלח מאחר שכ~רכתוב

 מדרב~הו~
 ספיקא הוי

 דרב~
 ולקולא

 ל~ת יש ועודוכ~,
 טע~

 כדרכה האשה עשתה דבודאי לה~יר,
 עכ"ל באריכות ע"ש וכ~, תחלהומלחה

 לד~~~ דלפ"ז הרי הט"~
 ב~'ד,~~"ז

 א~
 שלא אף הכליםת וכ"ש ~ו~ר עצמו מאכל

 נ~ל~

ממנ~
 בספרו שהש"ך

 הכ~~ נקודו~
 הט"ז ~ל היתירא האי על ה~~ג

 מ"מ לאסור,ופסק
 לד~

 ומסכים סניגוריא מלמד~"ז) ס"~ ס~~ (ס~ הפר"~ דהרי תשו~ה, יש
 להיתיר~

 כדעת
 ה~"~

 דעיקר ו~וד
 דלא מסתברא הכא ~ ~"ל שם בנה"כ הש"ךסתירת

מלח~
 דהרי

 כזה עסק ששכחה א~שר והאיך הוא, גדולעסק מליחהע~ן

עכ"~
אינו הוא שה~בח רק ~לל שכחה כאןדאין וב~'ד

בכל להקלאפשר ל~נינ~
 ~נ~

 א~שר דרב~, ס~יקא מכח
 שיש אף ~התמודה ה~"~ שג~

 מקו~
 המוכר מלחם שלא ~מר, להיפך, לחלק

 שימלחם, הקונה עלוסמך
 שא~ כי~

 לפעמים, רק בכך ~מיד דרכו
 (דעשהו) אחזקה דאוקי ה~"ז לנדון דמי~א

 ~דעשתה~
 כהו~,

 מבוררת, ~ענה ~מו שיש חזקה כאן אין דידן בנדוןמשא~כ
 מ"~

 לפנ~ו ~ א~ו ה~בח וגם~ דרב~, בישול דדם כ~ן בדיעבד, לה~יריש
 המכירהת קודם שמלחם כדרכו עשה מס~מא גם אותו,ל~שאל

~~~~
 סעיף ם"ט (בסימן בה~"ה ר~~א ש~סק ~מה ראיה עוד

 דבשר והיתר, מאיסור והואי"ג),
 שנמל~

 נמלח אם וס~ק

 ~~וך
 ששהה הבשר וזה ד~ותר, ימים

~ 
 ימים

 כי~
 שנ~קשה

 נמלח כלא הויב~וכודמו
 כל~

א~"ו~
 משום ~~פיקא מתירין

 שמלחודדס
 דרבנ~

 לבעל מקום ואין בנ"די ה"ה וא"כ
 לדחו~ ד~

 ימים ג' שש~ה בשר דשאני ולומר,ולחלק
 בל~

 ~וא מליחה,
 רק והוא בש"ס, ~כרשלא די~

 חומר~
 ב~, מחמר~ן לא לכך הגאו~ם

 שם מדמקי~ן מינה למידק איכא מ"מ ונראה, ח~ר ~זהדחוי

ומתיר~
 ח~א~ התורת בסימני ~'כ כדמ~שמע לבשל לכתחילה א~ילו

 ד'(כלל
 ~ ד~

 א~כ סק"ז), יעקב ובמנחת ע"ש
 א~

 ~נו
ללמוד יכול~

 עכ"~
 דאין קיי"ל ו~לא"ה בדיעבד~ או~ו לה~יר בנ~ד

~דר לפרו~
 חומר~

 פ"ו)ת סי' (סוף הריב~ש כמ"ש הגאו~ם
 בטח"~ ועי~

 כ~ה)ת(סימן

~~~~~~~~
 מכמה ר~יה להביא יש

 סו~ו~
 ~בש"ם

 לנד~
 דס~ק זה,

 ~ תוךנמלח
 דאי~א ~הא חדא מו~ר, ימיס

 ב~ול~

~~ו ~ו~~יי~~~
~~ 

 ~~~"י



~ ~ ~ ~

~~~"ת
~ ת ת ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~
~ ~

 וקשה שחוט, חזקתו בשוק שחו~ה תרנ~ולת מצא ע""א), י""ב(דף

א~
 שחוט דחזקתו

 מ''~
 וכן לשחיטתות ימיס ג' אחר הוא דל~א

 צ""ה (בדף שס דאיתא~הא
 ע"א~

 ~תתב) ט" (דף ובפסחים
 ט"ו (דףובכתובות

 ע"א~
 ובנדה

~~) 
 חנויות ~" גבי ע"א~, י"ח

 אכתי ומותר, הרוב אחר הלך ובנ~צא וכו', שחו~ה בשר~וכר~ת
ניחוש

 א~
 הרוב, ~ן דהוא

~'"~ 
 ונתייבש י~ים ג' אחר הוא דל~א

 ובשקלים ע~א) ~"ה (דף חולין במס' דאיתא ~הא וכן בתוכותד~ו
 עכ""ל, מותרות חתיכות נבלות אבריס בגבולין נ~צא ~"ג~,~פ""ז
 י~ים~ גת נשתהה דלמא נפקא, לא ספיקא ו~ידי לחוש ישהלא
 דםנהדרין בהאיוכן

 (ד~
 ע''ב), נ"ט

 ר"~
 אזיל דהוי חלפתא בן

 שבקוה, וחדא א~לוה חדא אע~תא תרתי ליה נחיתו וכו',באורחא
 דבר או זה הוא ט~א דבר ע~, בעי ~דרש~, לבי וא~אאייתיה
 קשה ע''כ, הש~ים ~ן יורד טמא דבר אין א''לטהור,

 ג"'~
 א~"תג

 כבר דלמא ל~בעי איכא אכתי הש~יס ~ן יורד ט~א דברדאין
 ~ן ירד דהתס דיתתל אריא, לא הא ~שום אי אמנם ג~יתסשתהה

הש~י~
 צלוי, כשהיתה

 דה~
 מייתי חלפתא בן דר"'ש עובדא האי

 השרת ו~לאכי עדן בגן ~יסב הראשון~ דאדם להא לראיההש"ס
 איכא ו~י הש~יםת ~ן היורד בבשר התס ו~שני בשר, לו~ולין
 ~ענינו, הלמד דבר וא"כ וכות חלפ~א בן דר"ש כהא אין~כה''ג,
 לאחר אף ד~ותר ב~לי מיירי חלפתא בן דר"ש ~עשה האיד~ס
 סתם ~שנו שהבאתי ראיות שאר אך זו, ראיה לדחות ויש י~יס~~"

 שום לישת~ט לא דאל''כ ב~בושל, ובין בצלי בין ~ש~עדמותר
 במתניתין וביחוד לבי~ול, ולא הותר בצלי דדוקא דוכתא בחד~נא

 ~פ"בדמכשירין
 מתתט~

 ~צא ת''ש ע"א~, צ''ה (דף בחולין הובא
ב~

 אחר הלך ~בושל ואם טבחים, רוב אחר הלך חי אם בשר
 מיירי ג""כ רישא ע"כ בסיפא נתבשל ~דקתני ע"כ, בשר אוכלירוב

 ואם בסיפא ל~תני ה"ל דאל''כ ~חתינהו, מחתא דבחדאלבישול
 בשר אוכלי רוב אחר הלךצלי

 א~
 בבישול~ אף וסיפא רישא דמיירי

 דאליהו ע"א), ה' (דף בחולין דאיתא ~הא לכאורה ראיה קצתוכן
 חושש היה ולא דאחאב, טבחי ~בי העורבים לו שהביאו ~~האכל
 אריא, לא הא ~שום ואולי מליחה, בלי י~ים ג' ששההלבשר
 ~בראשית ה~בחיס שר (לשון ~שול אחר הפירוש טבחא, ~בידי''ל,

 אחז~ה אוק~יה ודאי ובבישול ~,לז~לו~)
 שנמ~

 כדין
 ~"ש~ בלא"ה שם השתתס כד~שני שאני הדבור עפ"י י"לגס וכהכשר~

~~
 ~עיינין כד אך עו~דות, הם וב~קוס י~~יענו הראשונות עדיין
 ימים, ג' ששהה הבשר בתוך שנתקשה בד~ים דחוי יששפיר,

 אם בשוק שנמצא כיון ~"י, ששהה הני בכל חיישינן דלא י"לכי
 במםכת וכדאיתא נ~לוהו, דרכיס עוברי כך, כל שם דשההאיתא

 להתבונן אדם בני של דדרכם ~שוס וכו', אבידה לו שנאבד ~יב''~
 ע"ש שקלוהו דרכיס עוברי ובודאיבדרכים,

 (בד~
 ע"א) כ''ד

 כתתו (דף ו~ם עת"שת וכו' ~דולה ופל~יא בםרטיא המוצאגבי

 עשויין ירושליס ושוקי הואיל ~תט, זעירא, בר ש~עיה א""רע"א),
 נינהו אחרינא והני אזלו קמאי ק~אי אמרינן יום, בכללהתכבד
יע"שת

 ו~ה"~
 חולין במםכת דא~רינן הא נ''ל

 (ד~
 ע"ב), ~"ד

 ה~ריפית על שמכריזין ב~קום טבחא ~י בשר לקנותדמו~ר
 כיון טבחא בבי היוס טריפות אין מסת~א כי הכריזו, שלאביום
 ~את~ול ה~ריפות שנשתיירו חיישינן לא וא~אי היוס, הכריזודלא

 ~~~~י ~~ ~~~ ~~~~~~~~~

 אזלית ק~אי קמאי כי דאשתהי, חיישינןדלא שכתבתי ~טע~ ודאי אלא הטריפות, על שהכריזו יוםושלשום
 וא~

 חזותא י"ל ~ם
 עלה ~וכיח וריחא וטע~א בשרדהאי

 ד~
 וכדאיתא י~ים, ג' שהה

 סנהדריןב~~כת
 (ד~

 אפשר לר~י אנטונינוס שא~ר ע"ב~, צ"'א
 י~ים ~לשה עו~דת בשר שללחתיכה

 ב~
 וכות ~סרחת ואינה ~לח

 בפרש"'ית ע''ש אנטונינוס למדני זה דבר רביאמר

~~~
 הש"ס, ~סו~יות אלו לדינים ראיה להביא אין דין, ~ן

 רק שהוא דש''ס, ~דינא כלל נא~ר לא זה דיןדבא~ת
 זה דין לדחות פ"ו), (בסימן הריבת"ש כ~שתתכ ה~אוניםחו~רת
 סו~י~, כ~ה ע'תפלג~רי

 דא~
 ~ליחה, ~"י מותר י~יס ג' ששהה

 שאיןאלא
 לפרו~

 אפילו מתירין בםפיקא אפ''ה יע"ש, ה~אונים גדר

לכתח~
 בדיעבד אותו להתיר בנ"ד עכ"פ להתיר יש א"כ לבשל,

 הללו מעייס שבני נחתינא, ובהא סלקינא בהא לעילתוכ~"ש
מ~~ן

 ב~עב~
 טרדות מפני תל~ידי אהובי והנה

 כנפות ~ארבע ~לי באיס אשרהישיבה
 רצוןלעשות האר~

 קונ~
 בתורתו ע~י יאיר הת עודי ויחכם לחכם ותן ל, " ת ס י ~ י ה לכ דרכי כאשר בארוכה לבוא א"א

 וערו~ה ש~ורה בהגבהה קונה ד"ת ויהיו הלכה בדבר אכשלולא
 נ~ח~אהיה

 ~ו~~"~ ~~~ור~~ ~~~ו~ ~~~"~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
 ~~~~ ~~ו~~ ~ו~~~~~ ~~"~~~~~~

"~ 
 ~~~ו~ ו~~~ ~

 ~~~~~ ~~~~ ו~~~~~~~~~י~
 ו~~~י~ת

~~~~~~~~~~ 

 בהיותי~~~~~~
 רוב~

 בא יע"א, פראג ק"ק פה ה~שפתיס בין
 יל~ד~ו ~ שא~~לפני

 רבינ~
 ולא בשרא ~ותי שנצלה כחל

 ~הכחל החלב שבולע בבשר איסור חשש יש אםוערב, ~תינקרע
 לאתאו

א~~~~~~~~
 ופוסקים, בש"ס וערוך פשוט זה הדין דלכאורה

 ב~נ~כתדגרםינן
 חול~

 מרי~ר דרש ע"א), קי"א (דף
הלכתא

 ב~
 כבדא

 ב~
 בשרא תותי כחלא

 שר~
 די~בד בשרא עי~י

 לכתח~~א~
 (םי~ן בש"ע פסק ו~ן הפוסקים הסכמת והוא לאת

 סעי~~
 בה~'ה, בת)

 שתי נקרע אס בשר, עס נצלה ואס וז"ל~
~ותר העל~ן לאו ואם ~ותרים, שניהם בכותל ו~חווערב

אםור והתחת~
 עכ"~

 אך
 עדי~

 ~ו קליפהכדי ~כ"פ נאסר לא דל~ה ~'ע
נטילה

 כד~
 פרק בש"ס כ~בואר רו~ב, בלא אפילו חם לתוך חס

כיצד
 צו~~

 ע"א~, ~~"ו
 דאפי~

 לתוך בחם
 צו~

 בלע ליה אד~יקר
 ק"ה (םי~ן וש"ע ב~ור מבואר וכןפורתאת

 םעי~
 ובתורת ~), ד'

 כ"ג (כללתטאת
 ד~

 את~~~)
 וא~

 דחלב דס"ל הפוםקים לד~ת
 סימן (סוף בב"י הובא בהרשב"א כ~בואר כחוש, איסור~יקרי
 ו~~ש ד"הק"ה

 ש~געת~
 שם ובט"ז י"ז), (ס"ק שם ובש~ך

 להדיא האו"ה וכ"כ ט"ו~,(ס"ק
 בד~

 י"ח (כלל זה
 לפי הבשר תוך ל~עלה ~פ~פע כחל אמר~ן דלא ~~"ל ~~ ד~
 שא~

 החלב

~~עפ~
 ~, עכ"ל

~"~ 
 סעיף בש"ע ק"ה (בסי~ן מםיק הא

 ה~
ת ~

 ~~~י~ו ~י~~ ~~ ~~ו~
 ~י~וי ~~~~ ~וי ~י ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~

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



~ ~

~~  

~  

~  

~~'"ת
~''~~~~ ~~~~ ~ ~ 

~~ ~  

 כ~וש בודאי והוא ש~נונית ביה שייך שלא באיסור דאפילובהג''ה,
 (ס"ק הש"'ך (ב)שם וכתב נטילה, כדי רק נאסראינו

 ט"ז~
 וז"ל~

 כדי רק אוסר אינו ל~מרי כחוש דאיסור כאן הרב דסתםוהא
 אוםר אינו הכא אמאי קשה וא"כ דרבנן, באיסור היינונטילה
 לחלוק הדין לבעל מקום ואין הנטילה~ וכ"ש ה~ליפה אפילוכלל

 הלשון כמשמעות למעלה מל~טה לפעפע החלב טבע דאיןולומר,
 י''ב) ס"ק צ' (בסימן הש"ך מ"ש על קשה אכ~י האו"ה,של

 בשפוד בשוה ~~ובים היו ~שניהם ידוע דאם ונראה ~ וז"לשכתב
 הרי מותרין, שניהם תחתון או עליון מהן אחד שום היהולא

 והיתר איסור משאר ומ''ש כלל, מפעפע אינו הצד מןדאפילו
 מיקרי דחלב הפוסקים ~דולי לדעת תימא וביותר דרבנןתכחושים
 צ"'ב ובסימן סק'"י, פ''ז (בסימן הט"ז וכמ"ש ומפעפע שמןאיסור

סק"~
 וכן סק"ג~, צ''ב סימן ובש''ך ~''ו, ס"ק ק"ה וסימן

 הארוך בת~הבהרשב''א הו~
 (ד~

 שער רביעי ~בית ע''ב) ~''י
 ראשון~

ובמשמר~
 ~פ~פע אינו שהחלב סבור והוא וז"ל~ כתב שם הבית

 דכחלא פשטא מוכח וה"נ מפעפע, שהחלב בידו טעו. וזהוכו',

 עכ"ל, ונ"ט סריך מסריך חלבא מ"ט ~סור דאמרו בשראעילוי

 ~ש~הרי
 דברי איברא דכחלת חלב אפילו מפעפע דחלב דבריו

 (בס~ס ב"י בשם לעיל כמ"ש ת~זא"ז סו.רים עצמוהרשב''א
 ספר כהן במנחת זה דבר בסתירת הרגיש וכבר להיפך,בשמו ק"ה~

 צ"ב (בסימן חדש הפרי ~ס בזהת וע"~) ע"ב צ' (דףהתערובות
סק''ג)

 טר~
 ע''שת בזה הרשב"א דברי סתירת ליישב

 ממה שמן, אי~ור דמקרי כהפוסקים ברורה ראייה נ"ל~"מ
 ש~נים ודבש חלב זבת ע''א), קי''ב (דף בכתובותד~יתא

 עקב בפרשת הפסוק על יונתן ב~ר~ום הוא וכןמחלב,
 ~יא~ט~

,~ 

אר~
 וחליין כחלב שמינין דפירהא ארעא וז~ל~ ודבש, חלב זבת
 הפירות שומן שבח מדשבח מחלב יותר שמן דלי~ת הרי עכ'"ל,כד~ש
 מקום ואין בגדולת נתלה קטן אומר הוי במי נ~לה ומידא''י,

לטעו~
 פשוטו, מידי ~קרא הוציא יונתן התר~ום שבעל ולומר

 ~לב כמו קרי בציר''יו~לב
 האר~

 משמניהון יח~, ~ מה ~בראשית
 וכתיב הקרי כל נ~ד דעתו היה לא דמסתמא ~,ומחלביהון

 דחלב דמבוארדש"ס, וסתמ~
 ~ק~ו~ה~

 והמסורת ה~קרא הוא ממש

 וז''ל~ ע''ב) ו" (דף בכורות במסכת דאיתא מה ובייחודבקמ~~
 ומשני הוא, החי מן אבר הא דשרי מנ"ל טהורה דבהמהוחלב
 מהכאואב''א

 אר~
 לן משתבח דשרי לא ואי ודבש, חלב זבת

 דחלב הרי עכ"ל, חזי דלא~ במידיקרא
 בקמ~

 ואם קא~ר, מ~ש
נפשך

 לו~
 מקושיא פלטת לא אכתי התרגום דעת דלפי מטוני',

 ממש אחלב ולא פירות משתבח קא קרא והא אסור דחלב די''לזו,
 מדקדק דלכך תברא, לא הא מ~ום אי מותר, שיהיה מיניהשתלמוד
 שבח קרא לן שמשתבח פירוש קרא לן משתבח ו~אמר,הש''ם
 טעמנו שלא חזי דלא מידי אסור, שיהיה לחלב לדמותהפירות
 וחלב מו.ר דהוא ודאי אלא לכזבי'ם, המ~יע שבח דהוימעולם
 שמינין בפירא קרא ביה ומשבח מדמה י~ה וא"כ שומן,הוא
 קושיא הדרא וא"'כ ~מן, דבר הוא דחלב צ"ל ~''כ ול~"זכחלב~

לדוכתאת

ת  ו~מ~
 יו~~~ ~~~~ו~ ~ו~

 ~ו~~~ת ו~~~~מ ~~'

 ~~ו~~~ו~ת ~י~~ת ~~~י~ו~ת
 ~ו~~

ת ~ ~ ~ ~ ~  

 יו~~~ ו~~~~ו~
 ~י~~ת

~~~ו~י~~
ת ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~
 אמת, הדין דמ"מ נ"ל, זה כל ליישב

 דאע"~
 הוי חלב דשאר

 שמןדבר
 ומפעפ~

 בש''ס וכדאיתא שאני, כחל מ"מ
 הבשר,כל פר~

 ~ד~
 אינו קרעו לא קורעו הכחל וע"ב~, ע"א ק''ט

 ולא ופרש"י ומותר, עליו עובר אינו רב אמר אר''ז עליו,עובר
 אםוראמרינן

 מדרבנן~ מיה~
 אמרינן ויצא ממנו נס~ט אפילו דהא

 פירש ולא דמובלע כיון והאי הוא, מדרבנן שחוטה חלבלקמן
 בעין, חלב ~דליכא וכיון רש''י~ לשון ~"כ ליכא דרבנן איסוראפילו
 לאסור נהיגין דאנן ואף כלל, אסרינן לא בשרא ע"ג נצלה שלאכל

 ~ריש ~טו"ז גס בנ~להת האי כולי מחמרינן לא מ"מבבישול
צ' סימ~

 סק"א~
 נ'"ל לכן ~, וז''ל בזה ופרש''י דש"ס סוגיא העתיק

 דאין ופוסקים, הש"ס מסקנת כפי חוזרהדין
 חש~

 בבשר איםור
 אין בהיתר, יצא והדבר ~נקרעת שלא כחל ע"ג ~נצלהזה

 כותר, והעלמות בתר, הרי ולפרק וסותר, בונה להיותפסכתר, כופי~
 יצילני וה' מותרת מותר ו~ל א~ור אסור על לומר מוכתרובנימוסי

 אותת לטובה ~ עמנו ויעשהמשגיאות

 שעתא דהאי בתמוז ט" ו' יוםהיום
~''~~~ 

 לפ"ק~

 ~~~~~~ ~ו~ר''~ ~~~ור~~ ~"~~~ו~ ~ו~~~~~~ ~~~~~ו~
 ו~~''~ י~''~ ~~~~ ~""~ ~~ ~~'~ ~~ו~~ ~~"~~ו~~~יי~

 ~~~~רי~ ~~י~ו~ ו~~~ ~~ו~~ ~י~~~~
 י~''~ת

 יומו, בן בכלי שנ.בשלו מים דבר על רבינו, ילמדנו~~~~~
 הד~יס, על בו סולדת שהיד חם כשהוא או~וועירה

 לא, או מאיסורא סכנתא דחמירא משום אסורים הדגיס~ם
 לס~נתאת איסורא בין לחלק אין נ''ט בר נ''ט דהויכיון

 כן נע~ה דאם לך, שפשוט ניכר, עיניך ריסי מבין ~~~~~~
 המאכל תוך המים שעירה כגון בחלב, בשראיסור לעני~

 ופשוט ברור דבר זה אין ולכאורה בדיעבדי דמותרחול~.
בכותחא, כביעת~

 דה~
 ובצים דגים כ~ון נ"ט בר נ'~ט בדיעבד דמתירין

 ע''י שלא היינו החלב, לתוך ליתנם בשר של בקדירהשנתבשלו
 גדולה דהא איסורא, ל~נין בדיעבד אסור עירוי ע"י משא"כעירוי,
 ~"ה (סימן בש"ע פסקמזה

 סעי~
 מכלי עירה דאם בה~''ה~, ~'

 היה אם ואוסר ראשון ככלי דינו חלב כלי על בשר שלראשון
 דאוסרת ע~מו חולבת למאכל ~ירה אם ק''ו מינה דון עכ"ל"יומו ב~

 כמבואר זה, דין על השיגו האחרוניס כל ראיתי~~~~~,
 בתשוב~

 כ')ת (סימןמ''ב
 וכה"~

 ס"'ק צ'תה (בסימן ב~"ז מקשה

 דהתירא, נ"ט בר נ"ט הוי הא עירוי ע''י נאסר ~אמאיי''ג),
 (כלל יעקב במנ~ת ~יין להמעיין, מאד ד~וקוישובו

 נ~'ז~נ"'~
 שלה~ ב~לי ליתנם אבל וז"ל~~ (סק"ה) בש"ך ועיין כ"ד)תס"ק
 ~ותר, עירוי דרך ליתנם ד~פילו משמע לכאורה לכתחילה,מותר
 וכו", הב"ח וכ"כ בהדיא, באו''הוכ"כ

 אל~
 כת~ דהרי שקשה,

 ככלי דינו חלב ~כלי על בשר של ראשון מכלי עירה דאםבס"ג
 ~ל~ מיירי לא ד~~ן וצ"ל וכו', יו~ו בן היה ~ם ואוסרראשון

ת ~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

 ~~~ ו~~~~י
ת ~ ~ ~  

 ~~~ימ~ת
 ~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~ו~ ~יי~ מ~

 יו~~~ת ~~י'



~ ~ ~ ~

~ ת ת ~  ~ ~~מ~ ~~~~"~~
~~~  עירוית בלא ליתנםדמותר

 ומ'~~
 ו~ן וכות צ"ע לדינא

 האות"הת ד~
 בכה"~, להקל נהגו שלא לי כ~דומה אלא ~עם, דברי הם כיהלכה לעסין ס"צ דבריו ש~ל כתב י'~ב) דין (שם ח~את בתורת הרבואף
 שוב ע"כת עליו לסמוך יש הצורך לעת או מרובה בהפסדאמסם
 וכתב כן, פסק כ')~ (סימן בנימין משאת ב.שובת ש~םמ~אתי
 אלא אינו בזה המחמירשכל

 מ~
 וכ''פ הש''ךת עכ"'ל המת~יהין

בפשי~ו~
 לאסור ~עם ושאין וי"'ז), סק''ו, צ''ה (בסי~ן שס בפר""ח

 ע''שתכלל
 העו~

 לה~ל האחרונים דדעת זה מכל
 לעני~

 ~עשה
בדיעבדת

 דברי יהיה דאיך ד~תי, סתקררה לא אכתי~מ~~
 רמ""~

 עצמם
 דבר בהעלם והיה זא"ז,סותריס

 ~ו~
 ע"י אף ~שמע לכתחילה, מותר שלהם בכלי ליתסם אבל כתב,בת דבסעיף דיבור, כדי

 דהא ~סק''ה~, הש''ךכדע. ולפרש לדחוק רצינו אם ואף לאיסורת כתב ג' ובס~יף ~א~ר,עירוי
 דס~י~

 דוקא, עירוי בלא מיירי ב"
אף

 שאי~
 האו"ה, כדעת להדיא פסק י"ב), דין נ''ח (כלל חטאת בתורתדהא זות מקושיא פל~ת לא אכתי ~''מ לשונו, משמ~ות זה

 לכאורה וגם דשרי~ חלב כלי על בשר של ראשון מכלי עירהדאם
 אחרת, ועוד זאת זהת לו יצא ומאיןעירוי, עת"י דאוסר בהא ~וסד, ויסוד מקור שוס בס""ג רמ"'א לדבריאין

~ 
 יש הרמתתא על

 דב~לל זא"ז, כסותרים נראים והיתר איסור דברי גס אלאלתמוה
ל'תד

 םעי~
 כתב י''ח

 דלעיל, ומטעם וזתתל~
 ה"~

 כך הודחו אפילו
 שמערה כגון עירויע''י

 רותחי~
 יומו בן אפילו חולבת, מיורה

 אם הכל מו.ר מלוכלכות ואפילו ב"י א~ילו בשר של כליעל
 נ"ט בר נ"ט אס כי במים היו שלא דמא~ר נקיה היתההיורה

 ובםעיף עכ''ל~דהיתירא
 כת"~

 מים שופך אם וכן וז~ל~ כתב
 ב"י חלב של מיורהרותחיס

 תו~
 שס ואח'"כ בת"י בשר ~ל כלי

 עצמו העירוי של וסי~וק ב"י, ~נב של או בשר של קערו.בהס
אינו

 נוג~
 בו שמדיחין הכלי שאותו אעת'פ לכלי, אלא ל~ערות

 ראשון ככלי עירוי מטעס בדיעבד אפילונאסר
 ונאסרי~

 המים
 בחלב, ב~רמטעס

 מ''~
 עכ''ל, לכתחילה אפילו מותרים הקערות

 אהדדי, םתרי סעיפים ששניהרי
 ית"~ דבסעי~

 איסו בשר אכלי ב"י חלבשל מכלי בעירוי פו~ק
 ~נאםר~

 דהוי
 ס"~

 בר
 נ''~

 דהתירא,
ובסעיף

 כ"~
 הוי הא עירוי ~ן נאסר דכלי פוסק

 סת"~
 בר

 זאתתזת סותרים דדבריו נמ~אדהתירא, נת'~

~~~

 יראה יראה שפיר, מעיינת כד
 בעי~

 רמ"א דברי דצדקו פקיחין
 כלל, ס.ירה שום כאן ואין אחד, בסגנון עולין והכלואו"ה,

 מש~ה סקי, היה היורה הלשון כתב ית"ח בםעיף האו'"הד~א
 שאינו מכוח התירשפיר

 ס""~
 נותן דהחלב ס"~, בר

 ~ע~
 ביורה

 (עירוי) אס לכן הוא, היתר ועדיין במים טעם נותןיהיורה

~עירה~
 בםעיף משא'"כ מותר, ~לוכלך אפילו ב~ר של כלי על

 מדכתב קאי מיסיה אדלעיל דהא מלוכלך, ביורה האו''ה מייריכ"~,
 ב~סיהס דמיירי כ"ב בסעיף א~"ש דקאי משמע וכן,הלשון

 דלא נמצא מלוכלך, שהיורה כיון נאסר הכלי להכימלוכלכים,
 בר נת"טהוי

 נ''~
 (המותר) מן הבא ~עם והוי דהתירא

 (כלל חטא. בתורת ר~''א כן ~ם כתב כן האו"ה וכדבריואוםרת ~~אםור~
 דיןנ~ז

 י"ב~
 של על ומקונח נקי ב~ר של מכלי עירה דאס וז"ל~

 ~דקדוק) עכ'"לת בדיעבד דמו~ר נ"ט בר נתתט דהוי מותר~לב

~דקדק~
 דאוסרת נקי אינו אם משא''כ נקי הוא אס דוקא

 וה~
 הן

 ~ב בת דבס~יף צת"ה), (סי' בש"ע בה~''ה רמ"אדברי
 אבל ~

 שלה~בכלי ליתנ~
 הוא ממנו ~מערה ד~כלי מיירי שם ל~חילה, ~ו~ר

 דהוי משוס מו~ר ובדיעבד בחלב, בשרשל בקדירה שסתבשלו והבצים הדגים לכת~ילה לאכלו דאסורתחילה שם כתב דהרי בסקייה, ד~יירי קאי ~יניה אדלעיל דהאסקי,
 נ''~

 מבואר ס''~, בר
 הוי לא נקי איסו דאם בנקייהדמיירי

 ס''~
 בר

 א~ ס''~
 ~עס

 (המותר) מןהבא
 ~האסור~

 מותר של~ן בכלי ליתנו אבל קאמר שפיר זה ועל בסקי',דמיירי ודאי אלא בדיעבדת אף ואסור
 אפילו דהיינו שרי, הכל ביחד אפילו שני בכלי או זאת'ז הודחואס אבל תחילהת ד~תב ~' בסעיף משא'"כ עירוי, ע"י אפילולכתחילה
 ועלה י''ב), (ב~"ק הט''ז שם כתב וכן האותתה, כמ"שמלוכלכיס
 מלוכלך~ שהוא דהיינו ראשון מכלי עירה ואס רמ''אכתב

~~~
סתירה זו אין אוסר, ב''י אינו אפילו את'כ במלוכלך דמייריאיתא ואם יומו, בן היה אם ואוסר רמ"'א דכתב מהא תשיבני
 כל~

 האותתה ~ון אחר נמשכין רמת'א דדברי
 (סעי~

 מ"ב תשובת ת~יהות כל מסולקים ובזה דאו''הת לישנאש~רת רמת'א סקט להכי ~"ש, נאמר זה לעסין דינו עיקר כי שם,שהז~יר הקערות היתר לעסין לרבותא, י "" ב ה י ה ם א לכתוב הוצרךושם כת'ג),
והט""ז

 והש"~
 ~יג השי~והו לא רודפיו וכל רמ''את על והפר''ח

 רמ''א דעת לדינא, זה ~כל העולהנקית
 ע~

 שווים האחרוסיס כל
 רמת"א הרב דעת לישב דכתב הט"ז ד~ת לאפוקי אוסר,דאיסו איפכא או ב~י חלב כלי על ב''י נ~י בשר מכלי דמערהבזה,

 במסחת מבואר וכן חיבור, איסו ניצוק אמת כי בני~וק,דמחברו
 (כלליעקב

 ס"~ נ"~
ליי~ב רק כן כתב לא עצמו והט'"ז יע"'ש~ כ'תד)

 ולתר~
 רמ"א, דעת

 אכ~
 רמ"א דע. ~ם שכתב.י ~ה לפי

 שהוא אף בנקי' משא"כ נקית באיסו אלא אוסר ואין להתיר~''כ
 דהוי משום אוסר אינו יומובן

 נ'"~
 נ""ט, בר

 ואי~
 שחולק מי

בזהת

~~~
 שנשתמש המחבת בתוך מים שהוחמו במ~יס~א, היהמעשה וז"ל~ ס"ז), (כלל דורא שערי הגהות ש~תב ממה תשיבני

ב~
 מן ושפכו ביום בו בשר

 בתו~ המי~
 דמסתמא ~חילה, שהדיחו כתב ולא ביום בו בשר בה שנשתמשכתב ול~ן סקי, באינו מיירי ~"'כ דהתס איריא, לא נמי ~הא כלי,אל מכלי עירוי ע''י דאו~ הרי עכתתל~ שנשפכו המים מכלששיס והצריכו חו~ת, קדירה

 הג"ה שהרי ותדע הדיחו~ ולא ביוס בו שסשתמש כיון נקי איסוהוא
 בר נ"ט לה~יר פעמיס כמה פוםקשת'ד

 נ"~
 אוסר ואיך

 כא~
 הוי הא דמיםעירוי ע"י

 ס''~
 ג"'כ דמיירי פשוט ודאי אלא נ'"ט, בר

 ענין לפי א~נםאיסורא, לענין זה וכל פקפו~ת שום בלי להתיר יש בס~י אבל סקיבאינו
 השא~

 שלפניסו
 בעסי~

 סכסה
 עדיי~

 צת"ע

א~
 סראה דלכאורה

 דאי~
 וכמבואר ם~נה, משום כלים בפלי~ת חשש

בש''~
 קית'א ~דף הבשר כל בפרק

 ע"ב~
 בקדרה שנתב~לו דגים ~בי

 (בסימן ה~''ז כתב וכן כ"ו~, דין ל"ט (כלל האו''ה וכ~כ בשר,של
 םק"~),~"ה

 חבנ ראיתי אכן ס"ז)~ (םימן ה~סי חו~ ובתשוב~
 הסשה גיד פ' מהרש"ל כ~''ש אחרת בם~נון מתנבאיםנביאיס

(םימ~
 דגם ט''ו),

 כה"~
 דהפוםקים אלא סכסה, איכא

 ל~
 זהלדין נחתי

 כא~
 הב"ח כתב וכהת"ג נ"טת בר נ"ט בדין שנוגע במה אלא

והפרישה
 (רי~

 הבאר וכ"'כ ר~"י~ לד~ת ~) אות צ''ה סי'
 מאיםורא, סכנתא דחמירא דס'"ל עת"ב) כ"א(דף שב~

 ואי~
 מקום

לבעל
 די~

 ב~"ס דאיתא ~הא דבריהס ולםתור לחלוק
 אילו והא ל~כנתאת איםורא בין שאני ולא אביי, ~''ל ע"ב~,ט' (ד~ דחולי~

 ~ים ספק ואילו ~הור ספיקו בר"ה טומאה~ק
 אסורי~ מ~ול~



~ ~

~

~  

~  

~  

~~ת'ת
 ~~~~תת~

~ ~ ~ ~  
~  

~ 

~~  ~  

 ובםכנה איםור לענין מותר נ'תט בר דנ"ט מהא ~קשה ולאוכות
 נ'תט~ בר נ"טאוסר

 מדינא רק להקשות בעי לא דהש"ס אריא, לא הא משוס~~
 ובריי~א ~מתני' דמוכח להדיא, וב~תני' בברייחאדמבואר

 אבל מגולין, מים בספק ~~~ינו כמו מאיסורא, סכנתאדחמירא
 בר נ"ט דאסורהא

 נ"~
 ולא ב~תניתין לא ~בורר אינו בסכנה,

 ע"א~, י' ~שם ~בש~ס דמ~יק מה לפי רק להדיא, בריי~אבשום

ש''~
 חו~רא להוסיף לנו אפשר א"כ מאיסורא, סכנתא חמירא

 וכן נת'טת בר נ"ט גבי א~ילובסכנה
 לדע~

 ~ינו ~חרונים מקצת
 סק"ב) קט''ז (סי~ן בט~ז עיין בסמ"ך,בטל

 (סימן השני ובחו~
 סק'תד), קט~ז (סי~ן שס חדש ובפרי ~,ס~ז)

 מ"~
 אפשר בדיעבד

 ולכתחילה סכנהת לענין אף ה~קילין הא~רוניס גדולי עללםמוך

 בדיעבד אפילו לאםור אפשר דאז נקי אינו הכלי אם וכ"ש ליזהרתיש

א~
 פשוט ם~"ך דאיכא והיכא הלכלוך, נגד ס~'ך ב~ים אין

 ~הני לא בסכנה ד~םק הט''ז לד~ת ואף בסכנהת אפילולהיתר
סמ"ך,

 מ"~
 לידי שבא קודם במים תחילה דנתבשל שאני הכא

 וי~ז), י~ג דין ל"ז וכלל ב', דין ל"ג (כלל באו~ה ועיין סכנהת~שש
דפסק

 דמסת~~
 הדבוק שו~ן נגד בתבשיל סמ"ך יש הקדירה בכל~

 ~''שתבה

~~~~~
 ולא סכנה לענין לא בדיעבד, לאסור אין נקי הכלי אם
 ויורה דרבנן דרכיס דרכו יורה והאמ. ~יםוראתלענין

כח~
 הודו ושאנן, שקט ~נון, יהיה וא~רי~ך שנון,

 כזי~
 (ראנן)

~רענן~
 ת

 ~נח התורה בו שניתנה בירח דה~ירא בכח ה~דבר פיכ"ד
 ת~"~

 לפ"קת השמים ~להודך

 ~~~~~ ~ו~רת'~ ~~~ור~~ ~~~ת'~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~

 ~~י~ו~ ו~~~ ~~ו~~ ~י~~ ~~תת~ ~ו~~ ~"~~ו~~~~י~

 ו~~~~ ~~~~~ ~~~~ ו~~~~~~~~~י~

 ולהורות להבין הישר הדרך לו להורו. אחד, ~משכיל~~~~~~

 רמ"א הגאון דברי לדעת בחכ~ה לתור בלבו,~תן

 של ראשון מכלי ~ירה אס שפוסק, ג') סעיף צ"ה (סימןבטי"ד

 ומקשה ע~"לת ואוסר ראשון ככלי דינו חלב של כלי על יו~ו בןבשר

 בר נ"ט הוה הא להקשות, יש י"ג) (ס"ק~ט"ז
 נ''~

 דהתירא

 בש"ך וע''ש ע''שתוכו'
 (סק''ה~

 שלה~ בכלי לי~ן אבל ~ וז"ל
 ~ותר

 וכ"כ מותר, עירוי דרך ליתנן דאפילו מש~ע לכאורהלכתחילהת

 וכו', בהדיא והיתרבאיסור
 בסעי' כ~ב דהרי שקש~ אל~

~ 
 דאם

 ואוסר ראשון ככלי דינו חלב כלי על בשר של ר~שון ~כליעירה

 בשו''ת ובראשם י"ז) וס''ק (ס~''ו חדש ~רי בםפר ועייןע"שת

 תמצית היה כך היטב~ באר כ') (סי~ן בני~ין ~שאתהגאון

 ב~ורך כהנה דבריס בארי~ותהש~לה,
 ורוח~

 בעכרו, דבר הדיבור

 ~~ו~ ~~~~~~
 ו~~~~~ ~~~י

 ~~וויי~ו
~"~ ~~~~ 

ת ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~
~ ~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~  ~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~ 
 ~יי~ ~~~~~ת

 ~~י~~ת

 ~יימ ~~~~~י~
 ~~ו~~ ~~~ו~~ ~ו~

 ~~ית
 ~ת~

 שהגאון ותשכ~, דוק גופית והי~ר ב~יסור ~יינת כד הנהדהא
 וכד או''הת תורה של לאמיתה ומגיעיס דבריו צדקוהר~''א

 מעינ~
 אשר וע~ומה, אלימתא קושיא להקשות שיש לכאורה יראהב~ות'ה
 םעיף ל'תד (כלל באו''ה זא"ז, סותרין דבריו הראשונה השקפהלפית
 הודחו אפילו ה''ה דלעיל, ומטעס כתב~י'תח)

 כ~
 עירוי ידי על

 בשר של כל~ על יו~ו בן ~אכילו ~ולבת, מיורה רותחין ש~ערהכגון
 היתה היו~ה אם הכל, מותר ~לוכלכות ואפילו יומו בןאפילו
 עכת'לת דהתירא נ'תט בר נ"ט אם כי ב~ים היו שלא מ~חרנקיה

 ~ל מיורה רותחים מים שופך אם וכן וז"ל~ כתב כ''גובסעיף
 קערות בהן שס ואח''כ יו~ו, בן בשר של כלי תוך יו~ו בןחלב

 נו~ע אינו ע~מו העירוי של ~ וניצוק יו~ו בן חלב או בשרשל

לק~רות
 אל~

 אפית נאסר בו ש~די~ין הכלי שאותו אע"פ לכלי,

בדיעבד
 בשר מ~עם המים ונאסרין ראשון, ככלי עירוי מטע~

 ~~מב~לב,
 הקערו~

 ששני הרי עכ"לת לכתחילה אפילו מו~תרים
 י"~ דבסעיף אהדדי, סתריהסעיפים

 של מכלי דעירוי פוסק
 דהתירא, נ''ט בר נ"ט ד~וי אוסר אינו בשר אכלי יומו בןחלב

ובסעי~
 נת'ט בר נ"ט הוי הא עירוי, ~ן נאסר דכלי פוסק ~''ג

 אהדדית סתרי דבריו נ~~אודה~ירא,

 דלעיל נמר~, ק~ור דרך כהוגן להשיבד~מ~~~
 בסעי~

 מיירי י"ח
 חלב של היורההאו''ה,

 הית~
 הותר ~ש"ה וא"כ נקי'

 בר נ"ט אלא שאינומכח
 נתן דחלב~ נ"~~

 ט~
 נתן והיורה ביורה

 בשר של כלי על עירה אם לכן הו~, היתירא ועדיין במים~עם

 מלוכלך, ביורה ~מיירי כ"ג בסע~ף משא''כ ~ותר, ~לוכלךאפילו

 וכו', שפך אם וכן קאמר ומ~''ה קאיי ~יניה ד~דלעיל~שום

 ~יירי מיניהולעיל
 בסעי~

 ושל ~לב ה~לי ~לוכלכות ששנוהם כ"ב

 רותחים מים ~פך ~ם וכן ק~י, ועלי' נאסר, אינו שני ב~ליבשר
 בהם ~ם ואח"כ יומו, בן בשר של כלי תוך יומו בן חלב שלמיורה

 הק~רות היו אפילו או יומו, בן חלב של או בשר ~להקערות

 של ונצוק כבר הכליתוך
 ה~ירו~

 אלא לקערות נוגע אינו עצמו
 הק~רות מ''מ וכו' נאסר בו ש~דיחין ~כלי שאותו אע"פלכלי,

 שני וכלי שני ככלי המים הוו ~קערות דלגבי משוסמותרות,
 אינן הקערות ואפ"ה ב~לוכלך דאיירי נ~~א ~כ"ל~ מבשלאינו

 שהיורה מטעם נאסר עליו נצוק ~העירוי שהכלי אע''פנאסרות,
 הוי שלא נמצאמלוכלך,

 נ'ת~
 מיירי כי ראשון, טעם רק נ"ט בר

 ~קערות אבל עליו, העירוי שנשפך הכלי אוסר ומש''הבמלוכלך
 לק'תמת ו~"כ שני, כלי ~~שום~ותרים

ד~~~~
 כתוב י"ב), סעיף נ"ז (כלל ח~את תורת בספר ~~אתי

 על המלוכלך בשר של מכלי עי~ה אם דוקא ~ו'תה,בשם

 מכלי עירה דאם בשמו, עוד וכתב וכו'ת נאסר ~יפכא ~ו חלבשל
 ו~קונ~ נקי בשרשל

 בר נ''ט דהוי מו~ר, ~לב של על
 נ"~

 דמותר

 עכ''לתבדי~בד
 נ~צ~

 שמחלק לעיל, ~~י י~א אשר דברי מכוון דזהו

 מלוכלך או נקי ~מנו ששופכין הכלי היה אם או''ה, בשםה~"ח

ודוקי

~''~~
 לקו~ים דדבריו גת ס~יף ר~"א בהג"ה דבריו י.כן מאד
 כלי על בשר של ראשון מכלי עירה אם ל''ד), (כלל~~ו"ה

 והוי ~לוכלך הוא דהכלי מיירי נאסר,חלב
 נ"~

 ומשו''ה נ"ט בר

 מביא כ''ב) (בסעיף מיניה דלעיל ק~י~ מיניה ואדלעילנא~ר,

דין
 ו~~

 זהו שרי הכל ~יחד אפילו שני בכלי הודחו
 דע~

 האו''ה,

 ו~ם ג"כו~יירי
 עיר~

 וכו'
 והו~

 ~משת ~ו~ה דברי דהוא מלוכלך,



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

~~~~~
 אבל (ס"ב), לעיל רמ"א

 בכ~ לית~
 לכתח~ה, מותר שלהם

 ~בזה בנ~~ת דמיירי קאי מיניה דלעיל בנ~~, מיירישם
 השינוהו לא רודפיו וכל ופר"ח ו~"ך הט"זתמיהתכלמםולק
 הגאון על ותמיהני נקית~יג

 משא~
 לדבר לבו על שם שלא בני~ין

 דרכים דרכו ~רה והא~תזה,
 דרבנ~

~~~~
 הגהות מדברי נלקחים המה רמ"א הרב ה~אוןדדברילומר
 נ"ז)ת(כללש"ד

 שהוחמו במגנציאה, שהיה מעשה ו~'ל~
המים מן ושפכו ב~ם בו בשר בה שנש~~ש המחבת בתוךמיס
ב~וך

קדירו~
 שנשפכו המיס מכל ששים והצריכו חולבת,

עכ"~ היהשזהונמצא
 כנד~

 אמנם דהרמ"את
 לדעת~

שהיה מ~רי שם
מלוכלך,

 דאל"~
 ה~ם ~שה, גופא הא

 שפוס~
 בר ד~"ט

 לאיסור פוםקוהיאך שר~ נ"~
 בנד~

 קאמר ~דלא אלא זה,
מיירי נקי שי~~~

 שנש.מש המחבת ב.וך מים שהוחמו קאמר מש"ה מלכלך,~היה
 שהיה יומו בן במחבת קא~ר ולא ב~ם בו בשרבה

 נק~
 אלא

 ד~םתמאודו"ק,בשר ב~ם בו ~נש~~מש היה נ~י שאינולהורות
 דאלת"ה במקומו, בש"ע כדאיתא נקי ~~ו ב~ס בו שנשתמשכלי
 בכלי מיירי הוא אם ר~~א, ו~גאון על ע~ו~ה קושיא לייש

 שחר לו איןלכאורה נ~~
 אפי~

 דהא צבחר,
 עי~

 (כלל או"ה בדברי
ל"ד

 םעי~
 זה ומטעם ז"ל~ אשר י"ח)

 וכ~
 מים עירה אם

 יומו בן בשר של כלי על יו~ו בן חולב.מיורה רותח~
 וכו~

 אם מותר
 נ~ייה יורההי~ה

 נ"ט, בר נ"ט דהוי וכ~
 ואפי~

 עלמ~רה אס
 חלב) של וא~ד בשר של א~ד (ר"ל הפכ~ם כליםשני

 מו.ריס ~ניהס יומו בן שאי~ מכלי או חדש מכלי רותחיםמים עליה~ ו~פ~
 מפלי~ ואי~ גבר, דתתאיוכ~~

 מבליע או
 מכ~

 אחר כלי אל
 הי~ב~ בארע"ש

~~~~
 מכלי א" ~ירה דאס מיבעיא, לא מדבר~, העולה תור. זאת
 כלי דאם וכ~, חלב ~ל כלי על בשרשל

 ששפ~
 נקי ממנו

 זולא נ"ט, בר נ"ט דהוי אוםר~א~ו
 ז~ א~

 נאםרי~, א~ם רותחים מים עליהם ושפך ביחד וחלב בשר שלכלם מני~ אס אפ~ו
 שהואאע"פ

 נ"~
 מ"מ ביחד ש~ונחים

 ~ו.ר~
 גבר, דת~~אי ~כח

 דברי לפ"ז וא"כע"ש~
 הגא~

 על להעמיד אפשר אי הרמ"א,

בורי~
 מ~רי הוא אם

 בשר של על חלב של מכלי עיר~ בדר~
דנאםר

 א~
 ופשיטא פשי~א א"כ אוםר, ואפ"ה נקי ב~ר של שהכלי

דנאםר
 השנ~ כד~

 פשיטא ביחד חלב ושל בשר של כ~ם ~ל עירה אס
 אוסר הרמ"א ובאמת א~"ה, כדעתדנאסר

 עיר~ בד~
 בשר של מכ"ר

 חלב, של כליעל
 ובנד~

 מתי~ השני
 בשרשל שאי~ רותחין מים עירה אם

 מנוכלכים אפילו חלבושל בשר של כלים על חלב של ואי~
הכל

 שר~
 נותנ. יותר דסברא להיפך, מהיפך או"ה דברי לפי ~הו

להתיר
 בנד~

 הראשון
 עיר~ בד~

 יותר
 מבנד~

 ע"כ ו~"כ הזה,
אוסר ומשו""ה נ"ט, והוי במלוכלך דמייריצ"ל

 בנד~
 אבל דעירוי

בנד~
 אפ~ו מתיר השני

 במלו~ל~
 הי~ב~ ודוק

 בד"~ ירא~ והמעי~
 ~~~שדברי

 ואמתייםת

~"~~
 ~נ נקי מכלי עירה אם דדינא, אליבא נפלאה נפקותא יש

 נאםר א~ו חלב של עלבשר
 דה~

 ודו~~ ~'ט בר ~'ט

 בנחיצה זאתוכתבתי
 ו~~"~ בםי~

 לפ"~ת

 ~~ו~~~~~~ ~~~~~ו~

 אצל יין חבית שטיהר ב~פר, יחידי הדרבישראל~~~~~~~~
 ה~~

 במר~~וה~~
 והחבי. הי~, על מלה לו שאין הגוי

 של חותם פ.וחי גביו ו~ל במגופהסתום
 הישרא~

 היום ~הי
 לתוך שבא מקרה,~קר

 המר.~
 המרת~, בעל ~וי עם הפקיד

 שמח~ת יראים והיו ותוסס הו~ה חדש ה~ן קולושמעו
 הפקיד ול~ח החבי., תבקע במגופה סתוס הוא כי אוירלחבית שא~

 הישראל ב~~מד זה היה ולא וה~י~, החבית ופתח בידוהמקבת
 ה~ידו שאח"כ רק הי~,בעל

 הג~~
 ראה להישראלזה בעצמם

של ד~ו מה השואל ושאל ש~מלנוךתהטובה
 הי~

 הזהת

~~~~~~
 לדידן שרי חמרא האי לכאורה ~

 אפי~
 ואף בשתיה,

 קכ"ד (סי~ן ובש"ע בטי"דשמבואר
 כ"~ סעי~

 בהג"ה)
כשהציל

 ישראל כאןהיה ולא היין הג~
 להצי~

 ממדדו גרע לא
 בשתיה, ולא בהנאה מותר והכלעוס~, דבמלאכ.ו מא~רבידו
 ש"ך מ"ו התם מ~~יהא

 ס"ו~ (בס"~
 (הרא"ש) בשס

 בש.יה מותר הן ע"ז עובדי לאו ד~וים דקי"ל דלדידןמזרחי~, ~הר"~
 נמכר ישראל של ד~ן מ~פנ~ד, הוא נמי דידן ובנדון הפ~~ד,במקום
 מקרי ~רובה הפסד אפילו אלא עוד ולא ושרי, ~וי משלביוקר

י~
 לאנ~רו אין גם בה~"ה)ת מ~"ב ~כ"ו (םימן כמבואר שבחבית

 קכ"ד ~סימן שם דנתבארמטעם
 כ"ג~ סעי~

 דבמקום בה~"ה,
 (ם"ק ש"ך עלה וכתב בהנאה, אסור דכ~ו לפ~ס אצבעושהכ~ס
 אלא בשתיה מו.ר להיות הפסד מהני לא לדידן דאפילוס"ח),

בענ~
 להציל יכול ~אין

 בענ~
 ואין אצבעו שיכניס ע"י אלא אחר

 בנ"ד וא"כ כ~, ישראלשם
 נמ~

 ההצלה ג~ר שאחר לחוש יש הא
 ע"~) (ס"ק ש"ך מביא דהא ליתא, נמי הא וליתסר, ידוהכניס
 דלא דוכ.~ובכ~ה

 חיישי~
 בידו נגע שמא

 ביי~
 לעשות נו דלמה

 וכדבר~כ~
 (דף דע"ז בתרא פרק במרדכי מבואר

 שפ"~
 ע"ד)

~סי"
 תתנ"ו~

 ו~~ וז''ל~
 דכיון ביין ברשע יגע שמא חוששין אין

 לעשות ל"ל נמי ובנ''ד לחושת אין בהא בדבר להרוויח יכולשאין
 ושרי~ והציל להציל שירד מלאכתו ג~ר שכבר בידו לינעכן

~~
 סוף ע''א) ע" (דף י דע'"ז התום" שכ.בו מ~עם לאסרו אין

 בידו ~נגע חיישינן רחב שפיהן דבחביות טעמא, מאיד''ה

דר~
 הב"י והביאו ~~~, ב~נוי הנ'"ל במרדכי הוא וכן מתעםק,

 (סימן בהג"'ה ומור''מ ~ב""ם~, וכ''כ ~ד"ה ~כ''~)(בסימן
 חביות דכל נימא וא"כ ט''ו)~ ם"ק קל''א (סימן וש"'ך ס''ד),קכ""ח
 וא'"כ במתעסק, פיו דרך בידו נגע ושמא מיקרי רחב פיהןשלנו
 מגע כונ. בלא בידו כשנ~ע דדוקא בשתיה, לדידן אפילואסור
 לא דהתם לדידן, כ"ד) סעיף קכ"ד (םימן בה~"ה דהתירהוא
 ליגע נתכוין שעכ"פ היינו מתעסק אבל כלל, נ~יעה ~וםנתכוין
 שזהו ליתא, ודאי הא וליתםר, בנ""ד לחוש יש ה"נואסור

 או ז"ל לרמ'"א דה"ל מיקרי, רחב פיהם שלנו ~ביו. שכללו~ר, דוח~
 שכיהן שלנו חבי. מיהו לישנא, ב~שי~ר~ כן לכתוב אחרון~יזה
 משמע רחב שפיהן בחביות ומיהו סתמא, ומדכתבו כו',רחב
 ל ע ב ו " מ ו וה~רדכית התוס' ~הזכירו וקנקן וכוס דגיגיתדומיא
 דהכי ~"ל~ כתב אמנם~, ~ד~ה ל"~) (םימן ז"ל צדק~מח
 כ~ רש"י בשס רשב"םכתב

 שמא למיחש דאיכא היכא לא אם
 מתעסק דרך ~נ~ע

 כ~~
 בחב~. לא אבל ~י~י. ~גון רחב שהנקב

~כ"~
 לאסור אין החששות אלו ~כל הלכך כדברי~ת להדיא הרי

 ~~~~~~ ~~~~ י~~ ~"~ ~~"~~ו~~
ת

י~
 זה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~'~~~~"~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
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~~ 

~~
 לאסר~ י~ אחר מטעם

 וב~רדכי בתוס" שם ד~סיים והוא
 ה~~ שתה שמא לחושדכשיש

 והובא בשתיה, אסור ממנו
 ~עיף קכ"ח (בסי~ן בהג"הזה

 הנ"~ ~~
 בש"ך התם ו~בואר

 ואסור הכי ד~א לדידן דאפ~ו י"ג),(ס"ק
 אפי~

 רק בהפסד
 ששתו דידן בנדון ג"כ לחוש יש זו וחששאבהנאה,

 מ~נ~
 ואם

 הלא לומרנפשך
 בנ"~

 היה
 החבי~

 ובצ~ח ~לאה,
 צ~~

 בס~
 שטרחו א~ר~ן דלא מ~עם מלאה כשהחבית בכה"ג מתירה~כר
 ומלאוהולחזרו

 כ~
 ד~ ~יל~א" לאו הא יע"ש,

 בדבר, תשובות
 ~~נו וכששותין ~סיסתו ג~ר ~כבר ב~ן מ~רי דצ"צחדא

 ולחזר ניכר חנ~רונו היה מ~נו ששתו איתא אס ~אמרינן אז~כר, חסרו~
 לאו~לאוהו

 חיישינ~
 ולהטרחה לו ~~ה כן לע~ות ד~'ל

 ז~
 אבל

ב~'ד
 בי~

 אס אף ניכר, חנ~רונו אין ממנו ששותין אף תוסס
 דאפילו ותו מאל~ת ומת~לא ח~ר התסיסה דע"י אותוממלאין א~

היה
 ניד~

 ג"כ דידן
 בי~

 לא תסיסתו, שאחר
 דמ~

 לא דע"כ
קאתר

 צ"~
 הוא ד~ם

 ~ל~
 בנדון אלא ~ו~ר,

 שנ~א~
 שעשו על~,

 ולבוז שלל לשלול שדרכס נסיע~ם דרך החיל בניזה
 ב~

 דלא
 ~שוט בנ"ד אבל למלאותו, יטרחו תיתי ומהי ~לשתות~ירת.י

 ולשתות לגנובדמרתתי
 ~~נ~

 קכ"חסי~ן (סוף ש"ע דנקט אף

סעי~
 העיר שופטי שאי~ת חלש הוא דאם" לשנא ה')

 על~
 דמירתת,

 אלא ~פע~'ד, הכי נקט דוקאלאו
 אפי~

 פקיד שהוא בנ"ד כמו
 השררה אימתא~ר~ן

 על~
 על~ היהודי שיקבול

 ותו להשררהת

 ה~~דלגבי
 ~ירתת ודאי חלש אדם באמת שהוא ה~רתףבעל

 לטרוח ~ריך מ~נווכששותה
 ול~לאות~

~~~
 ששתהבכך ומה ו~מר, לפקפק שיש גם

 ממנ~
 ב~"ד הלא

 מ~נו משכו לאוד~י
 דר~

 ה~ הבר~ת כל כי ברזא
 ~תוכו.

 מפי ש.ו ואז ו~חבית פי דרך ששתו דניתא אלא לשול~ם,ושוות
 קכ"ד (סימןהט"ז והביא פשוטה" ~ינק~ ע"יהחבית

 ס"~
 ל"ב)

 מרובהדבהפסד
 שר~

 לימא מאן אבל
~ 

 דרך מ~נו שתו שלא
 כ"ג) סעיף קכ"ד (ב~י~ן דמבואר בזה וכ~צא גש~א ובת~שתא
דבכל

 ~ו~
 כעת הלכך אסור~

 א~
 להתיר לי

 י~
 זה

 כל~
 אקח כי עד

 היתר א~ה ל~צוא אוכל אולי~ועד
 לי~

 זהת

 יו~~ ~ו~~ י~~~ ~~~ כ~~~~~~ו~
 ~~~ות

 ~~~~ ~ו~~ ~~~~ו~

 כ~~~~~~
 ~ו~כי

 ~ר~
 ~~ו~י ~"~ ~~~~~ות ~~~י~י~ ,~י~ו

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

 ו~~ו~~~ ~~ו~~~ ~~ר~~י~' ~~י~ו~ ו~~~ ~"~~ ~~"~ו~~"~

~~"~
 ~ו~~"ר

 י~י~ת ~~ו ~ו~~~יי~ ~ו~

ת ~ ~ ~ ~ ~  ברוחו שליט אדם ואין ב~יל~, לעצור אוכל לא ~נה~

 זר מעשה הרוח,לכלוא
 עלי העו~ד פלוני לי שעשו~

 הנוחה ו~עם מנאמ~ם שפה מסיר שקר, שפתי בלשו~להזיק~
 המבוכה להגדיל יקח,~ק~ם

 ומעשי~
 לא אשר

עשה למתעבד~ כשר~
 עמד~

 כשולחן לו להעריך אלו בשורותיים והנה
 ערו~

 וטבחה

 הנה היה, כך שהיה ~~שה דעובדא גופא י~הת ו~סכה~בחה

 ל~נות קדמונים וש~ס מימיס כך נוהג הנ"לפלוני
 י~

 מני~וליס
 ו~טהר יין קונה הב~ר בעת ני~ולים,ו~אינם

 ~נ~
 ומחזיק

 ב~וך ובחו~ס ה~שומר~~קום הי~
 ~ות~

 ~שה כדת
 וישרא~

 ובכל

 הנ~וחרים ~וליכיס ושנהשנה
 הי~

 ~הודי(ם) קהילות, לכ~ה
 עס תמיד ע~מו מ~ריחה~'ל

 הי~
 שלו העגלה על לסוחר ל~סור

 וכדי~כד~
 סתו~ות שיהיו והבר~ת חבית של ~גופת על להשגיח

 ה~~, יהודי של בחות~וו~תומות
 ומ~~

 ~ נותן ואח"כ החרכים על
 הפשתן בתוך ייןשל

 וחתו~~ תפור~
 מעל ל~עול ~לא באופן

 וזה בי~ת איסורולעשות
 שלשו~

 לי ~ולח הנ"ל שהיהודי שנים
 הי~בת~יד~~

 דהאידנא הב~ר ב~~ת כאשר ~וחר, אותו ע"י
 ג"כ קבלתישעבר

 י~
 חותם בתוך חותם וחתום צרור סוחר מאותו

כד~
 עש~ת אצל שהיה הנ"ל פל~י ליהודי וכתב וכד~~

 הי~
 בהכ~ר

 והחזקתי כהכשר, הכל ונעשה ~~ופו ועד~.חלתו
 הי~

 בכשרות
 ~אותו נתתי וגם וש~ח~י, ש~~תי ואנשים א~לקיםלשמוח

 י~
 הי~למלאו~

 מכמה לי אשר ישן
 שנ~~

 מאות כ~ה רב לסך העולה
 שקבלתי אחר שנה רביעית שלשה~הר~~ת

 הי~
יהודי לי כתב

פ~~י
ה~"~

 אהובי
 והקצ~ האלו~

 הנני ~"ל~ כ"~, ליפ~ן הר~ר
 לואודיע

 שהי~
 ישאל ואל נסךת ~ין הוא הסוחר ע"י לידו שבא

 ברורה ודיעה לי י~ כי הרבה, לי יכ.וב ואל יותר,אותי
 יותרת ל אכתובב ולא נסך,הוא שהי~

 ותיכ~
 הכתב כשקבל~י

 איני ע~י, היו אשר ולכל שיחיו ה~עוליםלבני ~אתרתי~
 מא~~

 לדבריו
 היה בודאי להכעיס, כותב ~הואכלל

~~ 
 מ~~ת הסוחר עם סכסוך

 מבק~" הוא ותואנה שקרים דברי ~לבו בודדה לכך שלוהרווחים
 כסדרן ~~ידין להכא מהתס שכיחי דואר הביכי

 ול~ו~
 התמהמה

 שקר ודובר בחנם להפסידני לבבו רו~י אם כי זה ~ין כה,עד
 בתוך לי שכתב ובי~תר יכ~תלא

~ 
 כתביס כ~ה שנה רביעית

 כלום, מזה לי כתבולא
 ~~~ וע~

 להכעיסי רק ש~תכ~ן נראה
 לע~ות ומה בה נלכה ~שר הדרך ~רי~ ~תני ~"ו אהובי כןעל

 ~שוכה, לאסור דעתו ~ם או וערוכה, ש~ורה דהתירא כחלהראות
ולאורו

 נלכמ~
 בלי וברכה ~לום אליו א~ה ובזה ההלכה, לקבל

 ~הנוברת כהן ליפ~ן אליעזר חותנו אהובו כ"ד~רכהת

~~~~~~~
 ת

הי~
 איןעתה דהא חדא לכ"ע, שרי משרי בנ"ד

ואביי ביד~
 פוס~

 בש""ס
 הנ~ק~ ב~ר~

 אם ע"ב),נ"ד (דף
 דד~מן נא~ן, אינו בידואין

 תני~
 מ~יה

 עושו~
 ואמרבטהרות, עתו

 נ~מאו עמך ש~שיתי טהרותלו
 נאמ~

 שעשיתי טהרות א"ל אבל
 רישא ת"ש הש"ס ו~קשה נאתןת א~ו נט~או פל~י ב~םע~ך
 כל אביי א~ר מ~יפא,ומ"ש

 שביד~
 ל~שו. שבידו כל פירוש נאמן,

 ורישא נא~ן, שתודיעבשעה
 שעדי~ כג~

 לטמאן בידו
 וגם כאב~ת פוסקוהרשב"א נא~~ לכ~

 הבי~ ל~ הרי~~
 לא כי רבא דעת

 כאב~ת דאת~ אמי דר' עובדא רקהביא
 עי~

 קכ"ז~ת (סימן בטור

 ~ס~ והרא"ש התוספות פסקו וכן כרבא, דהלכתא ני~א אםואף

ח'~
 ס~פ"גג ~קידושין וה~רדכי הרמב"ן, ונימוקי

 ת~כ"~~
 בשם

 בש"ס דמשני כרבא,ר"ת
 כג~

 ולבתר מידי ולא א~ל ולא דאש~חיה,

 ~תוך ~~ל~ וכתבו אשכח~,הכי
 כ~

 המטהר ד~דם ר"~, א~ר
 וא~לאשכח~ אי העכו"ם בין חבירו~ן

ב~~נ~
 קמ~תא

 מהימן ~כחישואיוא~ילו מהי~~
 כי~

 ~הוא
 ביד~

 א~ל לא אי אבל
 ע"כ~ יודע ~יני אמר או מכחישו אי ~הימן לאקמייתאבזימנא

 ~פ"הכרבא להפוסקים אף בנ"דוכאן
 הי~

 יותר דעדיף מותר,
 בפעס א"ל לא ~אלו~ו~ר

 הראשו~
 כ~ה בראשונה דהא ש~צ~ו,

 ~אפעמים
 כ~בו מפי מפ~

 שהי~
 שבעה או ששה כ~ו ~ה כשר,

~ת

~ ~ ~  ~ ~ ~  
 ~י~ו~י



~
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~  
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~דשי~
 שהיין ודאית ידיעה לו היה ואס ~יקה, זו ו~ה ששתק,

 הולכים דואר הבי הלא רב, ז~ן ~שך ~תק ל~ה נסך ייןהוא
 להודיע, יכול היה י~ים עשרה או ש~ונה ובתוך בשבוע,פע~יים

 נא~~ת אינולכך

~~~~

 לו~ר,
 שמתר~ ~~

 ~קא ~ש~ע אשכחיה אי רבא
 א~ו אז א"ל ולא ~~ששא~כחיה

 נא~~
 אשכחיה לא אי אבל

 זה נא~ן, להודיעו יכול שהיה אף~~ש
 אינ~

 היה שהוא ~דא
 ~יי~"ל חזקה גבי ו~וד בינתיים, פע~יס כ~הכותב

 ~רס"י בטח"~
 שכי~א שיירות איק~"ו~,

 ה~
 ~חאה

 אפי~
 רחיקא, באור~א

 לעילא דסלקין ב~תא דואר הבי דשכיחא היכא~כ"ש
 רמיא, היה ועליו ~איםורא, לאפרושי להודיע הו"ללתתא ודנ~ת~
 שהיו חז"ל וכתיקון בהיתר שנעשה תחלה שכתב פיודעל כי~
~הי~ת שות~

~~~
 שו~ר שא~ו דבאחר בחידוש~, הרשב"א כםברת ני~א א~
 פעם בין חילוקאין

 ראשו~
 לפעם

 שנ~
 שותק אם לעולס

 דלא ראשון בפעס נזכר לא דש~א הודאה~~י
 על~

 שלא או ר~יא,
 והעיד, נ~לך וא~"כ לו להעידרצה

 וכא~
 כשו~ר אי~ ש~א בנ"ד

 או בפ~ך ~נך נ~נםך כשא~ר רק ~~רי לא זה כל הא כאחרתרק
 ~א ו~פורש דמיא, כהודאה שתיקה הוי שתק אם ו~ש"ה ידעת,~תה
 או ~כחישו אם נא~ן אי~ ק~ייתא ב~~נא א"ל לא אי ר"~,~פי
 נא~ן, שותק אם אבל יודע, אי~~~ר

 וכג~
 נט~או העד שא"ל

 חלב,דאכלת דו~יא לדבר דרג~ם יד~ת, אתה או בפניך~~הרות
 כהודאה שתיקה הך שו.ק, והוא ~הדבר יודע שהוא שא"לדכ~ן
 נתנסך א~ר לא וב~"ד קכ"ז~ת ~ס~ הב"י פסק וכן ע"כ,ד~יא
 וא"כ ידעת, אתה אובפסיך

 א~
 כלום השתיקה אין שותק שהיה

וה~ן
 ~כשר~

 של ב"ב וק"ו ד~"ע, אליבא
 כי~ ק"~

 וא~ר ~~כחישו
 ~ילא שלא להםוחר להכעים רק עושה שאינו וא~ר ~א~~ך,א~י
 עיניו ונ.ן באדו~~ס, ו~עלה ובזהובים בד~רכריסו

 ב~~~
 ו~שום

 בכיס, הסו~ר נתן~לא
 עי~

 בשל צרה ע~ו בכום, ~~ן הוא
 א~ו לכךאחריס

 נא~~
~~~

 ~ומר, איגרת כתב בעצ~ו ~פל~י דין מן
 שהי~

 כשר, ~וא
 וגם זקנים, דעת דעתו ד~~.בא הכותבת יד לשו~ר יד~ש
 הביאהסוחר

 הי~
 חותם בתוך חותם ~עולה ב~~ירה

ו~כשר וביתר~
~~~ 

 בשנים לעשות רגיל שהיה
 ~עבר~

 ~ל בחותם ונחתם
 ומילא יהודי ידי על היינות נע~ים היו פעם ובכל זה,יהודי

 לפיבכשרו. הי~
 כתב~

 ולאסור ולו~ר לחזורנא~ן אינו לפיכך
 ולא יד אל ~יד לו נתנן ואס הרשב"א, בחידושיכדאיתא הי~
 עכ"לת נאמן אינו ש~צאו ראשון בפעס ~כאן לאחר שא"לאע"פ א"~

~כ"~
 עד ושלש פע~~ם לא~ר ב~כתב ~פיו יצא שמפורשכאן

 בטהרהת ש~רו והוא כשר הוא שהיין~ו~ם,~שרת
 וכי~

 שהגיד
לפגם ~עם לו שיש בהתתייהו~, ואתגלי ו~גיד, ~וזר אינו~וב

להכעי~שעשו~
וא~ו דבריו וסתר דבה הו~א ו~ש~ה דהו, ל~אן

נא~~
 כי ~י~, אנו ש~פיו בנ"ד, הכי דשאני לו~ר נפשךואם

הפה הוא שהתיר והפה פ~, על אלא היתה לאכשרותותחלת
 ו~א~יניםשאמ~ר

 א' (בסי~ן לכאורה ~צינו לזה וראיה לדברי~

י"ב~נ~עי~
 לעכו"ם, בה~ה עדים בפני השוחט ~"ל~ ביור"ד

 נא~ן א~ו שח~ת~ לא א~ר ~מנה לקנות ישראלוכשבא
 עכ"~

 ~ס"ק הש"ךוכ~ב
 ל"ט~

 שחטה שלא ואו~ר בדבורו כשעו~ד הי~ו

כל~
 אם אבל עדים, ב~קום ~גו דהוי ~שום נא~ן א~ו

 נא~ןש~יטה שנפסלה דרס או ששהה דאפשרדבורולתקן יכ~
 עכ"~

~~~~
 ~~ונך ואדרבה אי~, זה לאסור, נא~ן ג"כ יהיהבנ"ד
 א~ר ולא ~תחלה ששתק דדוקא להתיר, ראיה~התם

 שראה רק כשר שהואבפ~וש
 השחיט~

 או ששהה ~ל ~~~,
 דר~

~שא"~
 ~א ~פורש אלו

 ~פ~
 נא~~אי~ שוב כשר שהוא

 דאלת"ה
 בנדון א") (סי~ן ב~י"ד ~פי רבותא לאש~עינןה"ל

 הנ"~
 לקנות ישראל כשבא ואח"כ כ~ר שהוא וא~ר עדיסבפני שח~
 שהוא ~תחילה בפירוש ~~ר ואפ~ו ג"כ, נא~ן ~~~ה לאא~ר ~~~

 רבותא והויכשר,
 ~פ~

 שהיא הבהמה על א~ר כי ודאי, אלא
 אח"כת נא~ן אי~כשרה

 לד~ זכי~ וא"~
 ב~זקת שהבה~ה התם זה,

 ~ן אבר משום עומדתאיסור
 הח~

 זה על כאשר
 העםכל ויגיד~ יעיד~

 א~~
 אח"כ,לאםור נא~ן א~ו כשרה ~היא כשא~ר אפ"ה

 בנדוןו~כש"כ
 הי~ דיד~

 ו~זקת~עולם איםור ~ז~ת לו היה לא

כשרו~
 ~דבריול~זור נא~ן שאינו ופשיטא הראשוניס, כתביו ע"פ
 בכתב נאמר ו~ה ראשון בכתב נא~ר ~ה כיהראשו~ס,

 ולא דק~חו~א הוא בישותא גבראוהאי שנ~
 ~הי~~

 כתבים בשני
 בנדון כאן לו~ר שייך לא ובלא"ה זהת ~ת זהה~כחישים

 וכ~"ש דבור כדי לאחר שהוא כ~ן שאסר, הפה הוא ~התירהפה ש~~נינ~
 דכתובות בפ"בתוס'

 (ד~
 שאסר להפה ~~ן ד"ה ע"א) כ"ב

וכ~,
 וכ"~

 ואל כ"ד~ת ~סי~ן הרא"ש שם
 תשיבנ~

 והרא"ש ~התוס'
 רק כתבולא

 לענ~
 הפה הוא שאסר הפה

 שהתי~
 כדי דלא~ר

 לו~ר להיפך, הוא בנ"ד אבל ולהתיר, להקל נא~ן אינודיבור
הפה

 ~הת~
 הפה הוא

 שאס~
 ~א~ן ~ל

 א~ לה~~~
 כדי לאחר

דבור~
 ק~"ל דהא תברא לא הא ~שום~~

 לענ~
 נא~ן אחד עד

 ד~תר הרי ~~, םעיף קכ"ז ~סי~ן לאיסור ולא להתירדנא~ן באיםורי~
~א~ינים

 לענ~
 היתר

 ~לענ~
 דיבור כדי לאחר אס וא"כ איסורא,

 לאמ~ור דיבור כדי לא~ר נא~ן שאינו ~כ"ש להתיר נא~ןאינו

וק"~
 וראיה

 עכ~'ם של י~וה~~הר ~"ל~ לעיל הבאתי אשר ר"ת בדברי ~צא~י ל~~
 ב~

 קמייתא בז~נא אשכחיה אי העכ~'ם,
 ~כחי~ו ואפילו יינך נתנסך לו א~ר אם~הי~ן

 כי~
 שהיין

 ~הי~ן לא ק~ייתא בזי~נא א"ל לא איאבל ביד~
 א~

 או ~כחי~ו
ת ע"כ יודע אי~או~ר ~  היה ולא י~ו בה~~הר נ~צא 

~ 
 חזקת

 רקכשרות
 ח~~ א~ ~פ~

 ואפ"ה כשר שהוא ~עולם א~ר לא והתס
א~ו

 נא~~
 וכשחזר כ~ר שהוא א~ר ש~תחלה בנ"ד ו~כ"שא~"כ,

ב~
 שא~ו או~ר הבית הבעל

 ~אמ~~
 נתנםך א~ר לא הוא גם ואף

 ולאו ראשון בפעםא~רו ולאבפ~ך
 ביד~

 שאי~ ופשיטא פשיטא
נא~~

 יב~ות ב~ס' ערוכה רא~ה~~~~~~~
 (ד~

 דאתא האי ע"א), ~"ז
 ~~ן ביני נתג~רתי וא~ר יהודה דר'לק~~

 עצ~~
 א"ל

 אתה עכו"םלדבריך
 וא~

 הא וא"כ בסך, את לפסול נא~ן אתה
 וא~ר ו~פיו אביהם ~צד כשרות חזקת לבניס דיש דא,בעובדא
 ושוברו ~ע דהא פנ~ולין ו~ם ולדבריו וכ~, עצ~י לבין בינינתגיירתי

 ביני נתגיירתי שא~רע~ו
 עצ~~ לב~

 דלא נא~ן, ואינו
הפי~ א~רי~

 וכתביו פיו ~על ב~'ד וק"ו ו~כ"ש שאנ~ר, הפה הוא שה~~יר

~ת

~ ~ ~ ~  ~ ~  ~~י ~~~ ~~~~~~ ~ו~ 



~ ~

~ ת ~ ~
~  

 ~~ ~~~~ת~~~~""~
~

~ ~ ~

 כ~ר, שהיין פעמיס וכמה כמה וכתב כשרות חזקת להייןהיה
 היין~ לאסור רב זמן אחר אח""כ נאמןשאינו

~"~~~
 נדון על שנשאל ס"ו), (סי~ן רמ"א בשו"ת לי און מ~~תי
 בחזקת מכרה ושמעון חמאה לשמעון ~עשה ראובןכזה,

 שאינו שם ופסק מכחישו, והוא לו עשאה שר~ובן ו~מרכשרות,
 כלל כשרות חזקת לה ~ין דחמאה ו~ע''ג ~וב,נאמן

 ר~
 דברי על

 בהיתר, הדבר יצא דידן בנדון וא"כ ל~סורת נ~מן אינו מ""מראובן
 ה~"י הביא כאשר ביתו ולבני לו כהיתר שנע~ה מבעיולא

 וחייא חמרא לימא ישתו, רבים ~ף אלא ר""ת, בשם כתובמ~~תי ~בד""ה~
 הב""י, שמביא וכו" ~הגבור ~ורי דעת כאשר ותלמידיהון, רבנןלפום

 בהגהותיו הרמ""א פסקוכן
 א'~ ~סעי~

 או~ו ו~למדים וז"ל~
 על נאמניס דבעלים שרי לכ""ע ואז מאמינך איני ~יאמרלכ~חלה

 לכ""ע~ דשרי נמצא ע''~,שלהם

~~~
 עכשיו, נאמן השומר ואין מותר שהיין עצומה ר~יה ~ין, מן

 וא"'א שלו אחרים ביינות יין נתערב השואל, דעתדלפי
 דתמן נאמן, אינו הזה היין על גם ועי"כ ~חרים, היינותלאסור
 (סימן העזר אבן ב~ור ומביאו ע'"א) מ"'ז (דף יבמות במס'תנינן
 הא~ וז"ל~ רע'"ט), (סימן ובטח"מד")

 מבניו אחד על שאמר

שהו~
 לפו~לו נאמן ממזר

 והו~
 ל~ותו בניס לו יש ו~ם ממזר,

 מה הו~, וכ"'ש לדין זכינו נמ~א ע~כת הבן על אף נאמן אינובן
 על נאמן ד~ינו ~מרינן ~מזר, ואיסור דאורייתא דאיסורהתם
 לפסלו, בנו ~ן על נאמן שאינו כיוןבנו

 א~""~
 האמינה דבעלמא

 בנו, בן ~פסול שלא כדי נאמן אינו הכא מ"מ בנו עלתורה
 הזה היין על נאמינו דאס דרבנן, נסך ביין שלפנינו בנדוןומ~'"ש
 א"'כ לשומרה בידושהיה

 ג~
 היה בתוכו שנתערב האחרים היינות

 בידו היה שלא נא~ן אינו בודאי ~חרים היינות אלו ועלנאסר,
 נאמןת אינו עליו שומר שהיה הזה היין על ~ס ~""כמעולם,

וב~ר~ו~
 ש~לפו שנה רביעית ~" וזה ברשותו ~ינו הזה היין שגס

 יצא ומפורש לפניך, נתנסך א~ר לא ו~ס הודיע, ולא עברו(ול~)
 כתבו ומ~ימ~יו

 שהו~
 נאמן, ו~ינו לאסור שאין פשי~א כשר,

 לשותיהות ויונעס ויערב לשתותו מותרוהיין

~~~~
 שר~ה אמר ~לא מאחר מותר, שהיין כהנה דברים ל~וסיף
 הוא שהיין ברורה ידיעה לי יש כתב רק הייןשנתנסך

 עבד מ~י שש~ע ו~פשר הגידו, ומי שמע ממי כתב ולאנסך,
 ששמע המגיד שכתב זה לדבר ו~ם סאמניםת שאינן ק~ן אוו~שה
 רק ליתא, דמילתא ועיקרא מ~מינך, איני ו~מר מכחישוהבע~ד

תואנה
 הו~

 ו~ורכא מבקשת
 הי~

 דא,
 ול~

 כלל ראה ולא ~מע
 היין בכן בודה, מלבו רקמעולם

 הו~
 מותר~

~~~
 ה ע י ד י י ל ש י שכתב, מה לפירושו, פירוש ליתן ר~ונינו אם
 שהיין שיודעין כשרים עדים שני לו שיש הפירוש הוא ה, ר ו רב

הו~
 שלא י"ל לכן, קודס הודיע ולא ע~ה עד ששתק ומה נסך,

~מ~
 יהיה וזה עתה, עד

 ~מתל~
 ידי~ה לי יש כתב ומש""ה גמורה,

 ואם האומר בפרק ~רדכי בהגהות ואיתא ~יתגלי, דהשתא~י"ל
 למה ו~עמא אמתלא וא"ל אח"כ, ו~''ל ראשון בפעם ה~ידלא
 הרמ"א פסק וכן ע"כ, לדבריו לחוש יש הרא~ון, בפעם א"'ללא

 שמע שלא י'"ל נמי בנ""ד וא''כ בהג"ה), א' סעיף קכ""ז(סימן
 שמשמעות חדא ~ינו, זה זהת על עדים לו יש ואולי עתהעד

 והוא מיד, ה~מתלא לומר השומר ש~ריך הו~, המרדכי שללשונו
 ~ח""כ לו וא~ר הרא~ון בפעס הגיד לא ואם לשונו, מדיוקמוכח

 ואמר כ אח'' לו ואמר הל~ון כפל מדיוק ~~תלא,ואמר
 ל~~

~
 ל ת מ

~ 
 אח"כ, ת אמתלא ו~'"ל ל~תוב הו""ל לו, ואמר פעמיס ~ני

אל~
 פירו~ו והוא האמתלא שצ""ל משמע

 ו~
 ל ~ וא כ " ח א ל "

 א"ל לא אס משא"כ לדבריו, חוששין ולכך א ל ת מ אה
 שלא אלא דאלת~ה כלום, אינו דבריו מ~וך ללמוד ~יש רקבפירוש ה~מתל~

 נאמן, ג~כ הוא דבריו מ~וך ~לל~וד שיש רק בפירוש ה~מתלאא""ל
 אמ~לא ללמוד יש דבריו מתוך ~ס טפי, רבותא לאשמעינןה""ל
 בפירושת הא~תלא דוקא שצ""ל וד~י ~לא לדבריו, לחושיש

~~~~~
 רמ"א בה~הת כד~יתא הקילו נסך יין גבי

 מאמינך, איני אומרים הבעלים מזו, וגדולה~'~ת ~שם~~סעי~
 ~יין ודוקא להחמיר, אין תרי כבי לו מאמיןדבלבו אע"~

 נס~
 ע''ש, ו~ו"

 א~מר שלא ובנ"'ד ע~שת י"~) (כלל מ~ו''הוהוא
 רק נאמןאינו בפירו~ האמתל~

 חשש~
 וא"כ כשריס, עדים ב" לו יש פן בעלמא

 קידושין במסכת ערוך ש'"ס והוא לברורי, דאיכא במקום כמוהוי

(ד~
 שלח~, ~ד"'ה ~תוס' וע"ש ע""ב), ס"ו

 ומוב~
 גי (בם~יף

 בדבר וי"א להחמיר, באי~ורין נאמן אחד עד ~ין קכ"ז),סי"
 מנסך נכרי ו~ראך ~א ~חד לו שאומר כגון לברורידאיכא

 ו~"כ עמו~ לילך שצריך (סק'"ה) ~~ז ומפרש לדבריו, לחושצריך יינ~
 בפירוש כתבבנ"'ד

 של~
 א~~ת ותיבה אות לא יותר לו יכתוב

 שום לו י~אלולא מז~
 קושי~

 כאילו חשובים ולשונו כלל,
 ש~ינו פשי~א וכלל, כלל דבריו לדבר רוצה ש~ינואומר ~מפור~
 שכתבנות כמו לברורי דאיכ~~ כיון דבריו לבררו~ריך נ~מ~

~~~~
 כיון לומר

 של~
 לו~ א~ר כתבו מפי רק בע"פ ~מר

 (~וף ב~ח''מ וקיי"לכשר, שהו~
 סימ~

 אחר ד~ד ל'"ח), ס~יף מ"ו
 נ''א (דבסימן חדא בו, לחזור יכול בכ~בשהעיד

 סעי~
 ב'~

 םותר
 יכול ש~ינו הש"ך פסק וכןזה,

 לחזו~
 קי""~~, (בס'"ק

 ~מזמ וגדולה~ בב"דת לחבירו א~ש בין עדות תורת משום שאינודידן בנדו~ וכ"~
 העושה מסרו אם הרשב""א, חידו~י בשם לעיל וכתבתיאמרו

 ושתק ליד מידבטהרות
 א~

 אינמ ש~צאו ר~שונה בשעה שא"ל
 מז~, גדול דבר לך אין ולאכול לשתות לו שמסרו כיון רקכלום,

 מפורשכאלו
 יצ~

 מפיו
 שהו~

 מעשה שעשה בנ'"ד ~"ש כשר,
 וחתס רבות פעמיסכשרות וכת~

 החביו~
 וחזקה שלו, חו~ם בתוך ~ותם

 ע~א~ת ק'"ז ~כיבמות ומ~םידה בסעודה ~ורח ~דם~ין

~~~~

 רכ'"א),~ (סימן ~טי"ד דפסקינן מהא ראיה להביא
 יו"ד~, (סעיף ע"ש לכתוב, מותר חבירו ~ם ידברשלא הנשב~

 הת~ שאני בנ"דת לחזור יכול ו~""כ כדיבור אינו דכתבמשמע
 דאלת"'ה אדם, בני לשון אחר הולכין בנדרים ר'~~, סי' ~שםדק"'ל
 מ"'ז (סימן בטא""ח דהא ז~"'ז, סותרים הב''י דדברי להקשותיש

 לברך, צריך קורא שאינו אע"פ ד''ת הכותב פםק, ג")סעיף
 בט~"מ איתא וכה""ג דמיא, כקרי~ה דכתיבה מוכחו~""כ

 אות משה ~בדרכי רל""ב) (סימן ובטי""דע"ג) (םימ~
 י""ג~

 דאם
 נשב~

 ע"ש שבועה הוי פלוני ביום לשלםבכתב
 ~ריש~

 (סימן
 (סימן הדשן תרומת שו""ת בשסבח"מ ע"~~

 שכ"ו~
 בד''ה ~בב"י

 ובשור~
 (דף בכתובות הוא וכן דמיא~ כדיבור דכתיבה ודאי אלאקי"'ב~'
 פרק רי~ש בגיטין משמע וכן ~ומריןת כותבין מאי ע"'ב),ק"ב
 מילין הלין כל ומכלל ע"'א~ת ~ע''זהזורק

 ע'"~
 ויצא נשמ~ע מילין,

 לשמח הנ''ל ליין גמור היתרלנו
 ~לקי~

 בנ~ עדת נכל ואנשים
 בעולםת כלל וחששא ~קפוק שוס בליישראל

~~~~
 קבלת~ והכשרתי, הנ""ל תשובה שהשבתי ~~ר שבועות שלשה
 מדיבורו חזר היין שעשה שיהודיכתבים

 ~והודה~ (והודו~



~~  ~  

~  

~~'תת
 ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ת'~

~~ ~  

 ה~סיד לא והיין הנ''ל, להסו~ר להכעיס הדבר שעשה~עצמו
 בכשרות להסוחר היין במסירת עסק וגם בהכשר, ונ~שהחזקתו
 ובכל ~למדנית ומתורתו א~ת בדרך שהנחני ה' ברוךואמרתי
 םעיפי יורנו הש~יס מן אמת בדרך לכוון עיני יאיר ~הספיקות

 רעיוניתעש~ונות

כ''~
 ~ו~~ו ~~~ו

 ~~~ו~ ~~~''~ ~ו~~~~~~ ~~~~ ~ו~ ~~~
 ~~ ~~ו~~ ~ו~~~יי~ ~'ת~ ~~~~~ ~ו~~''~~~~ור~~

 ~'ת~
 ~~~~~יו ~~י~ו~ ו~~~~י~ו~~~ו~~

 ו~~~י~ת~~י~~ ~~י~~ ~''~ ~~ ו~~''~

ת ~~~~~ ו~~~~~~ ~ ~ ~  ~~~ו ~~~~ו 
 ~~ו~ת ~~

~''~ 
 ~~ו~י

 ~~יי~ ~~ו~~י ~~~ו~~~~~ו~
 ~~~וייו

 כ~ו~
 ~~ו

 ~ו~ר''~

~~
 ~~תתות

~ ~ ~ ~ ~ ~
 רוב לפניו נודע ובאמת פני, עבר ~ול האירו אותיותיו
 לא ממש וכתרוני הקיפוני אשר דמינכרא, רובא~רדתי

 לבלו~הסי~וני
 משיבין, ואין למידין ~ד מכל מו~נה ~אינה רוקי,

 ע''כ ~~לא, ביה דתלי בבעלים שאלה שהוא שכ~ב ~אחר~''מ
 למדין זה ו~גון ליחיד, תשובה להורות ~ברא חובת ~לי~וטל
 (דף חולין במםכת תנינן ד~~ן חייס, לכלכל הכלכלה עלומשיבין

י''~
 וז''ל~ ע''א)

 בר דרבא קמיה סכינו םר דלא טבחא ההוא
 מר איקלעו היא, דטריפה אבשריה ואכריז ועבריה שמתיהחיננא,
 טפלי, ביה ~תלו במלתיה רבנן ליעיינו א"ל לגביה, אשי ורבזוטרא
 לסכיניה אשי רבבדקה

 וסמ~א~
 מזה העולה עכ''ל~ ואכשריה יפה

 ד~תירא ב~ח בזכותיה להפוך עלינו מוטל ט~לי ביה דתלודמאן
עדי~~

~~ת~
 יין של במרתף לבדוק ש~ים, בשורת ם~ר במגילת באתי
 שכ~ר ~ הוא שאלתו תוכן והנה ה~יכונה, משמורתאל

 איזה אחד בכ~ר ונשאר לקרעמז להוליכו יין עגלה עם הלךיצ~ק
 יוס היוס וב~צי המלחמות, בעל מפחד קרעמז מעירפרסאות

 והלך יהודי שימור בלי היין עס לבד הע~לון נסע ~ודשע''ש
 וגס בחותם המגופה ~תום והיה עגלונים, שאר עם חדאב~וותא
 והברזות מחותם, היה לאוירא לעשות רגילין כאשר הקטןהנקב
 לקרעמז היין שהובא ואחר מחו~מים לא אבל כדינו נחתכיםהיו
 כמו קטן חדש נקבנראה

 שעושי~
 סא~ן במקום תקוע יתד עם

 שהיה העגלון וא~ר הנעשהת ק~ן כשורשנקב
 מוכר~

 מפני לעשותו
 היה והיין החביותת וישובר שתת~לקל לנפשו ירא כי הייןחוזק
 ביום הנ''ל בכפר נשאר והישראל מדותת תשע כמו ו~~סרהולך
 ע''כ א'ת ביום בא היה היין ו~ם לקרע~, בא א' וביוםהשבת,

 וקציר~ בספיח שאלתותמצית

~~~
 נקב שהיה כיון לאיסורא, חששות כ~ה הלז ביין לחשוש יש

 קש דרך ממנו ששתה חיישינן העגלון, ע''י הנעשהב~גופה
 ואף הניכר, בחיסרון בחםר נלקה שהיין ובפרטות חלול, קנהאו

ג~
 שהיה כיון ~ירתת, לא העגלון

 יוד~
 ~וך בשבת יהיה שהישראל

 השמירה על לעמוד אחד ויוכל רביס המה העגלוניס ~ם הנ''ל,כפר

ול~
 הנסריס בין היין הוציא ש~א אחרת, ו~וד זאת לנסך, ~ירתת

~~
 נח~כיסת רק חתומיס הב~ות היו ~לא כיון הב~ות דרך

~~~~~
 השוכר ב~רק ד~רסינן שרי, דחמרא נראה שפיר מעיין כד
את

 ~הפו~ל~ (הפועלים~
 ישראל ההוא ע''א), ע' (דף

 בארבא, יתיבי דהווועכו''ם
 שמ~

 שימ~י דבי שיפורי קל ישראל
 ליה מדכר השתא אמר מימר שרי חמרא רבא אמר ואזל,נפק

 ~י גיורא איסור לי האמר שבתא משום ואי אתי והדרלחמריה
 ~נטרי דאי שבתא, מנ~רי לא יהודאין אמרינן, בארמיותן,הוינן
 אף דידן, בנדון גם א''כ בשוק~ת משתכחי קא כיסי ~מהשבתא
 ישראל שומר בלי לבד היהשעגלון

 מ''~
 השתא ואולי פן מירתת

 בשבתאת ואתא לחמרא ליהמדכר
 א~

 הב''י מ"ש ~אתי נעלם שלא

בש~
 ורבסו וז''ל~ כתבו~, ד''ה קכ'יט סימן (ביור"ד ירוחם רבינו

 כי ועוד זה, הוא ~דול דהיתר ונ~ל ר''ת, דברי ~ל כתבירוחם
 ילך לא הישראל מה, יפסיד שאפילו הזה בזמן יודעיסהעכו''ס
 מירתתא דשפחה הרא''ש ד~ענת נראה ולי ע'יכ, ~י''ט לעיר~עיר

מעכו''~
 לס~וך וכדי היא, יפה ~ענה שנכנסה לישראל יא~רו ש~א

 שבתא ~נטרא לא יהודאי ה~כו''ם א~רי טענת ~לא אפילועליה
 הזה בזמן דעכו''ם ירוחם, רבנו מדברי להדיא הרי הב''יתעכ''ל

אומרי~
 לכאורה ממש~ע שבתת שומרים וישראל דרי אכשר דעכשיו

 להחמיר שחוכך וכו' ~מרי טענת בלא ~פילו דכתב, הב''ימלשון
 דאמרי התירא על האידנא לסמוך דאין ירוחם, רבנו כדעתבזה

עכו''~
 שבתאת מנטרי לא יהודאי

 א~נ~
 דעת

 הרא''~
 וכל וה~ור

 (דאין) העכו''ם דאמרי דש''ס כסתמא ~סקוהפוסקים
 (סימן בש''ע ב~צמו הב''י ~סק וכן שבת, שומריס שאינסבחז~ת ~דאנן~

 ו'~, סעיףקכ''ט
 מירתת וא''כ ירוחםת רבנו דעת לגמרי והשמי~

 בחזקת בעיניהס שאנו כיון בשבתא יהודי יבוא פןה~כו''ם
 שהודיע כיון איסורא, חשש יש אכתי לומר, נפשך ואם שבתתשומריס שאינ~

 את השוכר ~רק בש''ס להדיא וכדאיתא מירת~ת לא מפליגשהוא
 םעיף ~שם הפוסקיס כל ~םקו וכן ~"א), ס''ט (דףהפועל(ים)

 בפתע ולא לבדו הדעת בישוב העגלון ששלח בזה ובפרטא'~ת
 בבדק הרא'יה שמחלק וכמו ~ירתת, דלא חיישינן ודאיפתאום,
 במה רביעי~, ש~ר חמישי ~בית ע''ב) קמ"ה (דףהבית

 האחרונים הסכימו וכן הרשב''אתעל שהשי~
 לדברי~

 קכ''ט (בסימן כמבואר
 וב~''ז םק"כ,בש''ך

 ס~
 כמו הוי דבנ''ד אפשר אמנם י''א)ת

 ליה מדכר דל~א ומירתת הדעת, ישוב בלי ~תאום בפתעששלחו
 היהודי הלך לא דלכך השאלה, בלשון מבואר שהרי ואתא,ל~מרא
 מ~חד שהיה ~י יינועס

 מבע~
 ויוודע שיחקור ואפשר מל~מות,

 הבעלי וחלפו עברו שכבר ראשו ~ל יעלה לא שמוראלהיהודי
 דשכיחי שיירא עם לבוא שיוכנ אפשר או שלהם, וגונדאמלחמות
 השתא דלמא מרתת וא''כ דשוקא, יומא שהיה כיון להתםדאזלי

 מנסךת ולאאתי

~~
 (בסימן הטור שכתב כמו להחמיר, אחרינא חש~א יש אכתי

 עקלתון דרך כשיש דשרי הא וז''ל~ הרשב''א בשםקכ"~)
 שאפשר אסור עמו שנים או אחד אס אבל לבדו כשהעכו''סדוקא
 זה על וכתב עכ''לת ליגע ואחד עקלתון דרך לשמור מהםלאחד
 בש''ע סתס וכן הס, ~עס ודבריהב''י

 ב'~ ~סעי~
 הלכה~ לפסק

 דברי על ~ב כ"~) (בסימן בנימין משאת בתשובת ראיתיאך
 בתלמוד, מקום בשום נמצא לא זה דדין וא~ג וז''ל~~רשב"א

 בהדיא ואדרבא והרשב''א, הטור זולתי אחר ~חבר בשוםולא
 שהוא הודיעו שלא היכא דכל בתל~וד,אשכחנו

 מפלי~
 בחזקת

 ואפילו הואמש~~ר
 בכ~

 בפרק כדאיתא עכו"ם,
~ 

 יש~~אל,

ג~
 המיוח~ת בתשובה

 קנ"ה~ (סי~ להר~ב''~
 זה דין סותר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ת~~"ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~ 

 היא סכוסה דסברא סראה, ומ"מ וז"ל~ ומסיק באורך, דבריוע"ש
לאסור

 הי~
פרק דשילהי להאי דמי ולא רבים, כשהעכו"ם

 דת~ובת ולהאיישמעאל
 הר~ב"~

העכו"ם ס~יך לא דבעיר משום
 אבל מרחו~, אותו יראו ולא פתאום שיבוא דא~שר השומר,על

 יבא אם מרחוק לראותו יכול שהרי השומר על שפיר סמיךב~דה
 די"ל דחוק, ש~ילוקומלבד הסה ש~ת דבריו תוכן ע"כ~ישראל,
 העכ~"ם מירתת לאובבית בעיר דכשהוא ל~יפ~, הואדהםברא

 ~גע כשהעכו"ם מהר לראות יכול לא ישראל כשיבוא דאף~"כ,

 ~י~בי~
 לראותת יכול מרחוק ~אף בשדה משא"כ בבית, שהוא

יותר מרתת ישראלכשיבוא
 וק"~

~~
 דמקור פירכא, דדיסאמעיקרא

 הד~
 בפרק הוא עקלת~, דדרך

 (ס"ט הפועל אתהשוכר
 ע"א~

 להדיא
 ~סגד~

 הרשב"א, דעת

ד~רסי~
 ופועליוחמריו שה~ הרי כדת~א המשתמר, בחזקת דמי היכא שם,

 ט~וס~
 ממיל יותר מהן הפליג אפילו טהרות

 א~ריכם, בא ואני לכו להם אמר ואם טהורות,טהרותיו
 טמ~ותת טהרו~יו מהם ע~ושנתעלמה כי~

 מ"~
 סי~א, ומ"ש רישא

אר"י
 וכו~

 םיפא הכי אי עקל~ון דרך להם בבא רבא אמר
 נמ~

כי~
 עכ"ל דעתייהו סמכהאחריכס בא ~אני לכו להן דאמר
 דמותר להדיא הריה~מרא~

 בב~
 דמרתת משוס עקלתון דרךלהם

א~
 על אחד שיעמידו חייש~ן ולא רבים, הם וחמרים דפועלים

 על הפועל את השוכר פ" הרא"ש וז"ל הרשב"את כדעתהמשמר
 זוסוגיא

 ~סו~
 ס~

 ~"ב~
 דרך להם בבא רישא ומוקי ~"ל~

 לן וחזי אתא השתא דמירתתיעקלתון
 עכ"~

 לשונו משגרת הרי
 קיימת תמיה וא"כ מרתתי~ אכ"ה המה רבים אס דאףדהרא"ש

 הרא"ש אביו דברי ממנו ונעלם הרשב"א, כדעת מ~תם איך הטורעל
 שלא הש"ס אדני על מיוסד והואז"לת

 כדע~
 הרשב"א

 הנ"~

~~~~~~
 בעי~ר כן ומצאתי ראיתי הע~ן עלעמדתי

 מטר~
 של

 הרשב"אסכר
 בתור~

 ~ער חמישי (בית הארוך הבית

הזה ~נין ולפי ~ ~"ל כתב ע"א), וקמ"ה ~"ב קמ"ד דףרביעי
א~ד שיכול סכרים פועלים שלשה או שניס שם היו שאםאפשר,
 בדרך לו~סתכלמהם

 העקלת~
 שהרי אסור, בה לבוא לישראל שאפשר

 (הפשוט) כדרך הדרכים כלחזרו
 ~ה~'~

 שהאחדמסתכלוהשני~גע
 היו דקתני הבר~תא, מלשון לכאורה כן נראה שאי~אלא

 ח~ר~
 בשלא ~הרו רבים בפועלים אפילו דאלמא ~הרות, טוע~ןופועליו
 דרך להם בבא ואוקימנא א~ריכם אבוא א~ להםאמר

 הפוע~ם ממספר יותר הרבה עקל~ון דרכי שם שיש לומרודוחק עקלתו~

עכ"~
 עיםת שהוא עיסתו על מעיד הסחתום שהוא דהרשב"א הרי

ספק,
 ושהו~

 וכ~, ~אם אכ~ר מתחלה כתב כאשר הסו~א סגד

ולבסו~
 אלא מסיק,

 שא~
 וכ~ת הברייתא מלשון לכאורה כן נראה

 התמיהוגדלה
 בעי~

 לפסק הרשב"א דברי מ~תיק יהיה שהטור
 והב"י הש"ס, סוגית מכח מדבריו חזר ~צמו והואהלכה,

 ובאמת הם, ~עם של דבר וכתבמדי~ה מוסי~
 א~

 כעיקר, זה טעס
דלא ד~"~

 חיישי~
 דא~שר מהם, אחד המשמר על נע~וד כך כל שיטריח

 בזמן (בפרט לנפשיה מרע ולא מירתת ג"כ ופועליו משכיריודגם
 חיבת דאיןהזה

 סיסו~
ת כ"כ) עליהם ~  וראיה 

 לז~
 דאיתא מהא

 איןב~רק
 מעמיד~

 ע"ב~, ~'א ~דף
 דב~

 משום מותר ה~יתות

ת ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ו
~~ ~~~~~ 

 ק~"ט) (ס~ יו"ד בטור לה~יא ומבואר דרכיסתמעוברי ירא~הוא
 מירתתת עכו"ס הם דרכים העובריד~פילו

~~~~
 הרשב"א כתב~ד"ה הב"ח דעת מא~י סעלםלא

 ולא וז~ל~ וכתבוהרשב"א, הטור על זו בקושיאשהרגיש הא~
 לההואדמי

 דב~
 שהסי~ הנכרי ודאי דהתם הגיתות

 אצל
 הני אבל מ~ם, שאינו לפי דרכים עוברי אחרים מסכריםמירתת הי~

 אצל שהניחנכריס
 הי~

 אפילמ מהדדי מירתתי ולא להם א~ת עצה
 ~תר או עשרההם

 עכ"~

 הש"ך האחר~ים נמשכו ואחריו
 ~ס"~

י"ב~
 והט"ז

 ~סק"ז~
 ידעי~, לא זה~ ~ח~וק גס אכן ע"שת

 פ" סוף בש"ס מבוארלכאורה דה~
~ 

 ~"ב~, ס"א ~דף ישמע~ל
 ומירתתי היא אחת נכרי רשות כל אמרי~, לאהלכתא דלענ~
 משועבד שהוא רופי~א פרזק דבי האי כילא אנ~ מהדד~

 וכפו~
 לבעל

 יור~ד והטור י"ט~, ס~ ~~~ף שם הרא"ש וכמ"שדוקא, הי~
 (בסימ~

~~~~
 שאהבה את מצאתי

 ספש~
 קכ"~) (בסימן ה~ור שדברי

 ~תורתלקוחים המ~
 הבי~

 הרשב"א של הק~ר
 כדרכ~

 תורת וז"ל
 ויראה ~ הרבי~י) ש~ר חמישי (~ית מ~קצרהבית

 ל~
 היה שאפילו

 א~~ור, נכרים שלשה או שנים היו אם עקלתון ~דרך לבואיכול
 הר~ עכ"ל~ ב~ן י~עו והאחרים עקלתון דרך לשמור לאחדאפשר
 דחה בתה"א הרשב"א שאףלהדיא

 ד~
 סו~א, עפ"י מהלכה זה

 הקצר, בת"ה להחמיר ו~שש חזראפ"ה
 ה~ורת סמשך וא~ר~

 נמצאשלא ו~י~
 ד~

 והרשב~א ה~ור זולתי הראשו~ס, מן מחבר בשום זה
 אף לה~מירחשש

 ~הו~
 הוראה מיראי מ~מ להקלת יש מרובה שבהפסדאפשר א"~ ~סו~יא, משמ~ות ~גד לכאורה

 אס~
 הואיל

 בש"ע, שפסק וכמו ~רשב"א, כדעת להחמיר סתמו האחרו~סשכל
 בסימין משאת תשובת ובעל והש"ך והט"ז הב"חוהסכמת

 ועבודתכ"ט), (סימ~
הגרשו~

 יש דבס"ד ובפרטות צ"~), (סימן
לחו~ מן לקחשהעכו"ם

 הי~
 אפשר ובכה"ג הרבה, ממנו שנחסר כ~ן

 מירתתילא
 מהדד~

 א"ר ~"ב), פ" (דף בקידושין וכדמצ~ו
יוס~ ע"ש~ מהדדי ~יכספי ולא כשורא וגנבי עשרה ביה דמיחבריתדע

 זו התירא על לסמוך אין כןעל
 לחוד~

סניף עוד שיש היכא רק
להתירת

~~~~~~
 יש ~ששא מה אנן דנחזי להתיר, גדול ססיף יש שלפנינו
 ו~ס כדינו מחותם הוא המגופה דהא לאיסורא,כאן

 והימ הברזות חתכו אם מכשירין ובדיעבד חתוכים,הברזות
מהודקים

 א~
 ממ~רי""ל בתשובת כדמשמע מחותמים, שאינו

 מבואר וכן כ""ט)~ (סימן בנימין משאת ובתשובתל""ח), (סימ~
 ב~"~

 ~דין להדיא, וג') סק'"ב ק""ל (סיממןוש""ך
 ז~

 הברזא ~ל ד~ותם
 ל~וש ר~יסו ו~ם לכת~לה, דמלתא לרווחא אלא לעיכובאלאו

 מתירין~ דבדיעבד האחרונים הסכמות בזה ~ס ע~, שלשהחביות כיו~
 סק""א)~ (שם ובש""ך וב~""ז בהג"ה), א" סעי" ק"ל (ר"'ס בי""דועי"
 דאיסורא ~ששא ועיקר הססריםת מבין יין הוציא שמא חוששיןדאין
 היא הנכרי שעשה דק הנקב מחמת הוא שלפסיסובסדון

 ~ס~
 רמ"א

 יי~, להוציא ב~בית סכין שדקר עכו""ם כ~ד), סעיף קכ""ד(בסימן
 אפילו לסגוע, כיוון דלא כיון שרי שבפניםמה

 שלא מגע ~וי סג~
 קנה העגלון נתן הנקב דתוך לחוש, שיש מה גם ד"את ע""יבכווסה
 דגם נראה שפיר, מעיין כד היין, כל ואוסר ממסו ושתהמקש

 קכ""ד (סימן ובש"ע בטור מבואר דהא ספקא, ~ששא~האי
 בהנאה, היין העכו""ם בה שאוסר הסגי~ה היא כיצד וז"ל~י""א) סעי~

 ב~יו, אפילו וישכשך א~ר בדבר או בר~לו ~או בידושיגע
 כ~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

'~~תת
~"~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~

~ ~ 
 או ממנוששתה

 שמצ~
 כל לפיו והעלהו בחבית במינקת

 הי~
 אםור

 ו י פ ב ו ל י פ א ומדכתבבהנאהת
 וכו~

 דנמיעה להדיא משמע
 פסק ד"א ע"י ובמ~ע ד"את ע"י נכרי מגע כמו כ"כ ~מירלא בפ~

 הזה ובזמן ו~"ל~ כ~ד) סעיף קכ"ד (בסימן בהג"ההרמ"א
 נגעאם וכ~

 בי~
 שהוא יודע שהוא אע"פ ד"א ע"י

 וכיו~ י~
 בו ל~ע

מותר
 אכי~

 בשתיה
 עכ"~

 מ"א~ת (סימן רלב"ח בתשובת וכ"כ

~~~~~
 מינקת או קש ע"י בפיו נ~יעה ע"י כ"שמעתהת

 מרובה בה~סד ~"מ להחמיר, ~ששו א~רו~ם שק~תאף וכה"~
 ~, כ"ב) םס"ק ק~"ד (בסימן הש"ך וכמ"ש להתירהת פסקוכולם

 וכדעת ל"ב), (ס"ק שסוב~"ז
 מהר~~

 וכן ~"ח), (ס~ בתשובה
 ~אות דרישה בהגה~ת וכ"כ ~"ב~, ס"ק הטו"ז ~על הכםףבנקודות פס~

 אפילו והתם~'~~ת
 ידעי~

 מיסיקותת ע"י העכו"ם ש~תה בודאי
 דאפשר ~לפנינו בנדוןוכ"ש

 דא~
 מטעמא כלל איסור חשש

כמ"ש דמירת~~
 לעי~

 הניכר חמ~רון דחסר והא
 כמו~

 שזם אפשר ~ן, מדות
 וחםר" והלך טיף להדי טיף ונטף הדרך על העגלה שכשוךמחמת
 ב~ן נכרי כגע ולא נגע לאומעולס

 כל~
 דקדח והא

 הנק~
 הי~ו

 והרבה הנוד יבקעו שמאשחשש
 י~

 הנקב וע~ה בזה, כ~צא עושה
 להצילכדי

 היי~
~~~

 מותר דבדיעבד םליקנאת ובהא ס~תינא
 הי~

 בשתיי~ת אפ~ו
 י~ור שאת ו~תר בדברת מרובה הפסד דאיכאובפרטות

 אשרבהברזות ~י~י שום לו נראה שלא חרס, בחומר~ליוהב"ד
 דאל"כ ו~~וזר, שינוי בלי זה הוא כי עליויאמר

לחו~ י~
 שו~עמלון

 משםהמשיך
~~ 

 מ~יר~ דא~ אף ~מר, לכאורה לפקכקיש ואכתי
~י~

 דבר~ום להרויחאםור יהא מ"מ הפסד, משום עצמו
 ~סימן בי"ד בב"י וכמבואר הכמ~דת הוי לא הר~וח דמניעתזה בי~

 מצאתי וכה"~ ~ קצ"ב) (סימן בח"מ ובסמ"ע וכתב~ת ד"הקמ"ט
 שהולך באחד מעשה, שהביא ק"ל) (בסימן הלל בית בספרראיתי
 ק"ק של תיקוןעפ"י כראוי מ~ותס היה ולא להמבורג~ן

 בעל ~ליווקיבל המבור~
 מ~י~

 בחרם
 שעשו~

 ושכן מורה, עפ"יזה
בג~ל סוהג~

 של~
 למכור והתירו

 הי~
 ר~וח לו יהיה שלא ובלבד

 בי~
 ע"ש~

 דבר~ שאיןאך
 דאכשר, כ"כ, מוכרחים

 כי~
 הדבר יצא שכבר

נראה ובאמת לחלקת אין שובשיהיה ~עס מא~ה יהיהבהיתר
 וקנס מילתא מיגדר משום רק כן עשה שלא ב"הת מדברי שם~יכר

 בעל דעת לפי שהרי מילתא מיגדר ש~ך לא בנ"ד אךבעלמא,

~י~
 נגד ולא כהו~ן הכל עשה

 התיקו~
 שיהא יודע היה לא כי

 ח~ק מחמתחשש
 הי~

 וכן בחב~תת נקב לעשות העג~ן שיצ~רך
 מהר"א בתשובתכתב

 שש~
 קנ"ה)(סימן

 לענ~
 דאם שבת, איםור

 שעשה ~מר ונאמן אותו עונשין אין שמו~ר שסבר~עה
בשו~~  שלכנ~ו בנדון לכןעכ"ל~

 א~
 יקיראת אלבש~הו מילתא מיגדר ~אן

 קדמנאושכירא
 שהי~

 למשתא, שרי
 בוג~ הי~ וא~

 מסעיד וחמרא
 מן עצמו שמשמר ומיסעידת

 הי~
 עצמו קדוש נ~רא א~ו הזה

ב~ותר
 ל~

 לא ומינה בהיתרת הדבר יצא כבר כי
 ז~ תז~

 שהוא כל

ת ~

 ~~~~ ו~~
ת ~ ~ ~  

~ת

~ ~  

ת ,~~ ~~~~ו ~ ~ ~ ~ ~  ~~י~~ ~~י~ ~~~י י~~,~י 
 ~ת

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ו~~~~~~'
 ~~~ ~~~~~ ~ד~~~ ~~~

ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
~'~~ 

~~ 

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~~י ~~ת

~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~י

~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
ו~~

 ו~~~ ~~~~~" ~~~~~ ~~~~"~ ~~~ ~~~י~ ~~~ ו~"~ ~~~ ~~"י

 ~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י ~~~~~י~ו~
 ~~~ת

 ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ו~~

~~
 בכל נהיות והערכה, בהעמדה וישנה הנכה של אמות ארבע
 ברכהת יד~ו במעשה י~ח וה" ארוכה, ולהעלות וערוכהשמורה

 מנחס ב~דש המדברפי
 ו~~"~

 ל~"קת

 ~ו~ר~~ ~~~ור~~ ו~~ו~ ~~~~~ ~ו~~~~~ ~~~~ ~ו~~~~
 ~~י~ו~ ו~~~ ~"~~ ~"~ ~~"~ ~~"~ ~ו~~~יי~~~~~~
 ו~~~י~ת ~~י~~ ~~י~~ ~~~~ ו~~~~ י~~~~~~~~י~

~~~~~
 ~~~~י~ת

 ~ו~~ ~~~ ~~~ ~ו~~י~
 ~~~י

י~~ות ו~~י~י~ ~~~~

~~~
 הקהילה כוללת את מ~~בת יר"ה השרר"ה השאלה~לשון

 מאתיים מ~ך קיימת לקרן אחד בחנותשישימו
 אל~

 זהוביםת
 על מהי~ודים לו~ם ~להם עניים יהיו המעות שמאותם~די

 בחנות נהעמיד מחו~בת הקהילה ובכן ממאהת ה' לערךהמשכנות
עליהם ומתרבה הולךזו ולסיבת במזומסיס, ה~כר הסךזה

מיחידי בהלוואה לק~תלהם שנאסר ~תה לעת ובכ~ל~םהחובות,
 היושהכול~ת בתחלה, עושין היו כאשרהקהילה

 לוק~
 ~ק~ת

 בהם נזהרים והיו למאה, ד' לערך בריבית אלפים איזהיחידים
 מתקיכי לקחתולהצ~רך ~~~

 האר~
 לעת אך למאה~ ו~"ד ח" לערך

 ריבית, איסור צד בו שיש להם והורה בעינ~ת חכם איש קסכזאת
ושלא

 נכ~
 לעשות

 כ~
 והמטיב הטוב ר~הו ובא מהביאת העם ויחדל

 חכםשהוא
 אמית~

 שא~ר~ת שמאחר באמרו להת~ת להם והורה
 שב~נותהנכסיס

 ב~
 מזומניס

 ב~
 להחנות יפול ~"ו אם מהמשכ~ות

 ש~ר בהם וכיו~א היהודיס, ל~צר וגנבים שודדים יבואו אואש
מקריס

 רעי~
 א" שפעם ובאות לבוא, שיכוליס

 היהודי~
 העומדים

 וכ~צא רב, ממון מ~כסידו והכוללת פלי~ה ועשו נשברובחנות
 דרך הקהלה אנשי על ח~ר הוא בנכסים אונם ~וםיארע א~
 אל מתפשט הכללשמן כל~

 הפר~
 לפי שמעריכים בעריכה

 הממ~
 ולפי

 ואחד אחד כל של והר~חהתעסקות
 ומטיל~

 היחידיםת ~ל אותן
 ההוא ב~פסד הנכסיס לבעל מגיע נמצא זהוהרי

 חל~
 ב~פסד

 הם ~הלו~ם מאחר ריבית אי~ור מהכא דל א"כ בו,וכיוצא

 ~ו~~עותיה~
 מו~ד,

 וקרו~
 שמיה דכר מאן לשכר, כמו להפםד

 (הנמשך) והואריביתת
 ~הסושך~

 על~ת א~ו ואחר~תו והנשוךת

 הוא להחמיר ה~ורה זה כי אומר, יא~~ף ונא גדול בקוללכן
 שלא תלמידא~ה

 שימ~
 כל

 צרכ~
 להורו~" ור~ה להוראה הגיע ולא

 ~ליה וקרו המותרת להם לאסור רבים בפניולהת~סד
 רבנ~

 כ~
 הרוגיה כל ועצומים ו~פילה ~לליםרביס

 ונו~
 רז"ל שדרשו

 מה נדע לא ישראל בית ואנחנו בות כיוצא תלמיד על ע"א~תכ"ב ~סו~~
 טובא, לן קשיא ~"מ כי ל~מו~, אזנ~ו את סטה מי ואחרינעשה,
 שוה א~נו המותר את לאמ~וראמרנו

 לנ~
 הזמן צרות בעונותינו יען

 רוב ~חמת גויתינו אם בלתי נשאר שלא וכמ~ט הממנו,אכלונו
 לא אשר דבר יעבור, בלא ל~רוע אנו שצריכים והרי~יתה~סים
 לרביס נזק ה~ורם גדול איםור הוא זה ואיסור יםופרת כייאומן
 אחרים, למקומות מ~עותיהם ליתן מוכר~ים מ~יהודים נ"כשעי"ז

כ~ע~
 אינו לפט~ים

 לה~ מרוי~
 לפרו וצריך טיקר, כל

 מ~ ~
 בעדו

 כ~ה בווכיוצא
 והזיקו~ הפנ~דו~

 כל ו~ם ולפרטת לכלל שנ~רר



~ ~

~~  ~  

~  

 ~ ~~ ~~ ~~מ~ ~~~~"'~~~''~
 חלילה חלילה ריבית חשש י~ באמת אםזאת

 ו~ולי~
 לנו הוא

 שלא כדי בו, וכיוצא זהונסבול
 ~להכשל~ (להכשיל~

 עון בחשש
 ~ירנו ~רבני הרא~ונים על אנו מתמיהים אשר כזה,~מור
 (עליו) אסרוהושלא

 ~עלינו~
 סא לכן לאסורת מקוס היה אם

 בערי אשר קדושי רבנן אר~, ומ~וקי עולם מ~אוניבבקשה
 המפורסס ה~דול מהגאון וביחוד שבאשכנזים, ישראל ביתאחינו
 ~לרבן

~ 
 ונשיא ה~לה ~י

 באר~
 א~ד ישראל

 ובכל שפורג ~קל ק"ק על פרוסה ומ~דתו יע"א פראגדק"ק
 ומאירה זורחת תורתם אור אשר ~עהרר~,~ד~ות

 לאר~
 ולדריס

ע~ה,
 ל~ יג~

 וסברתס ד~תם
 ~ד~

 דגמרא~ מד~א האמת ע"פ ~ה
 האוסר ה~כם של אתו הא~תואם

 א~
 החכם פי(ו) את נסתוס

המנ~ד
 ו~תר~

 של בניו מבני הוא עיר בן כי מידו, ונצילהו כנ~דו
 לנפשו עד יהיה הוא הא~ת ~ס אך וחסידים, ~דיקיםקדושים
 לו יעשו מעל.כם המותר, את לנו דאסר הוא, הכיודינא

 אפילו בקהילתנו עוד יוררה שאל ~רם, בגזירת לגזורו~שפט, ד~
 ד~

פשו~
 חכים דלאו העברים במחנה קול ושנעבור בכותחאת מביעותא

 אבתריהת עלמא ל~רר דלא היכא כי מעל~, עדיו את ~ורדא~קריא,
 שלימה משכורתכם תהיה ה'ומאת

 והנ~
 המצפיס כעבדים לכ"

 שהוא ב~ד~תכם, הנמצא יצ"ו המניח "ה"ה ביד תשובתכםלצדקת

~'~
 כאשר להתיר, והורה ונתן וכתב המתיר אחר נטה

 השאלה~ עכ"ל אכי"רת לעד ישגא ושלומכן בדברי~ ~מש ישתשמעו מפ~

 הנ~ ~~~~~~~
 הליכות שש~יס בשושנים, הרועיס צעק. קול ש~ענו

 ~ה, כדאית ומר ליה כדאית מר מתיר, וזה אוסר זה ויתר,קש. כמטחוי רחוקים נעשו וקרובים בנייהו, תורה ו~בהעולם,
 שלא ה~רוש~, מן אני מתירא והנה להות דמירתח הואואורי~תא
 א~ודות תעשו שלא חכמים, התלמידי בין קטגוריאיהא

 על אגודה אגד, שמיה שמים בידי אגד אגד, בתר אגדולהיות ~גודו~
 ואש המחלוקת אש ולכבות דעתינו לחוות ~מרנו יסודה,אר"ש

 לה~ת ~כפפתהמתלקחת,
 טמ~

 דת באש
 הד~קה מן ומצילן למ~

ואבוקה
 שא~

 לבדיקה, יפה הנר ואור חשוב, אדם בו להשת~ש דרכו
וב~ור

 שב~
 ל~בירו ישראל

 וב~
 ישראל

 לנכר~
 ~ עלי וכופין

 פמ~כתר
 נ~תימא וסותם יורד .קרה ופי היכר ומשום בקורה, הנר יא~זשלא

 דמח~ פרשאי כה~ מפרש והדר סתסמע~א,
 חיבהת וברמז במחוג

~~~~
 מ~יה בדילי ולא מאד חמור הוא ריבית איסור ודאי

 אין אמנם ~אדת מאד לה~מיר הראוימן אינש~
 ג~ר~

 על גזרה
 ע"ב~, ע"ט ~ב"ק בזה לעמוד יכולן ה~בור רוב א"כ אלאהצבור

 אמתת בדרך ינחני וה' בזה, לתור לבי ~ל נת.יע"כ

~~~
 כ~ולס סותר~ה בונה זה והאוסר המתיר טענתראיתי
 ללוות שלאאיסור לאמ~ור מדה גדשו ביום ובו פותרתבלי
 ללות שהוצרךעד ו~נציא שבק"ק ה~נות לצורך מיחידיםהקהל

מנכרים,
 משמ~

 דפשיטא ומה מהםת הקהל ללות פשוט היתר שזו

לה~
 (בס"ס הב"י ~תב שהרי מיבע~, קא מבע~ לדידי

 קס"~
 ד"ה

 הקהל שנהגו מה שאלת, הרשב"א, כתב ~"ל~ הרשב"א בשםכתב)
 הקהל כל ~חמ. בריבית ~הם ללות אנשיםלשלוח

 וכו~
 תשובה,

שאלת~
 הנ~ש, מן הבורח כמו הימים כל ממנו שברחתי דבר על

 מן לו~ם הנאמנים להיות רחב דרך רואה אי~ הדין מעיקרכי
 והקהל תשוך, לא משוס עוברים שנמצאו לקהל ומל~םה~~ו"ס
 אלא תשיךת לאמ~ום

 שא~
 הקהילות, בכל פשוט זה היתר רואה

 מ~יה הרז"ל מורי וגם בא~רת ~ורח אותו אני ורואה ~וצאוואיני

 של משמו ששמעתי אלא גמורת כאיסור בע~יוזה
 הרמב"~

 ששמע
 שהנאמ~ם נרב~~, מחכמי אחדב~ם

 כאפוטרופ~
 ול~ס הקהל על

 יגיד ומי צריך, ערבא ערביך בזה אני ואומר בשבילםתופור~יס

לנ~
 י~ומיםת מנכסי וליפרע בריבית ללות מותר ~האפוטרופוס

 עלי~ להשען שאוכל מקום לזה מצאתיולא
 טענה לפי אפילו ומ"מ

 לנ~וש רשאים והנאמנים לפרוע חייבים שהקהל אומר שאתה כלזו,
 מקצת עס מתנים הקהל ~תר כשהנאמנים הריבית, לפרועאותם
 ופורעים החוב לז~ן ינכו והס ק"ק, או מנה להם שי~נוהקהל
 אלו הרי צבור, לצרכי מאלו שמוציאים או הקהל חובותלמקצת
 כל על ועוברים לשאר ולו~ם וחוזרים ~הםלו~ם

 הלאו~~
 ואלו

 אחד לאיש חייבין הקהלהיה
 אל~

 הקהל מן לאחד ומנכין דינרים
 לו שחייבים כל ל~ה ופורעיסמחלקו,

 עכשי~
 כאן שאין מותר זה

 פורעי~ שהרי מהם, אחד על מתרבהריבית
 החוב את

 כו~
עכשי~

 חובות באותן חייב וזה ל~' או לב' שחייבים אלו אבל
מנה

 ומנכ~
 ומו~יאין דינר, ~חות מנה א~תו ולוקחין דינר אפילו לו

 ~אומר זה הרי חובות, שאר בצרכי אומ~רכיהם
 חייבשאתה מנ~ לחביר~

 לבעל מנה לשנה ואתן דינר חמישיס הל~ני לפלו~
 והעתקתי הרשב"א, עכ"ל כאן, ~ואה אני קצוצה וריבי~~ובך,

 כש"עת לפניך שיהיה כדי באריכות הרשב"א דבריכל

~~~~
 מישראלת ללות וכ"ש ללות אס~ר ~נכרי אפילו הרשב"א לדעת
 שר~ן דהלכה האומר יאמרואם

 בנכר~
 מקום ויש

 ~רמ"א הגהו"ת ב~ה קנה הקנה משענתעל לסמו~
 (ב~ימ~

 סעיף קס"ט
 בריבית מנכרי ללוות מותרין הקהל דמנהיגי אומרים ישי"ז),
 הקהללצורך

 להקל נהגו וכן וכו~
 דא~ אע"~

 ברור היתר כאן
 להתיר ה~~~א ו~עם ~"ל~ כ"ב בס"ק שם כתבוהט"ז עכ"~
 ליה הוי מצוה לצורך דהוא וכיון קצוצה, כריבית ליה חשיבדלא כא~

כאפוטרופוס
 עכ"~

 דה~ירא, כחו כחו בכל ס~יכא היא זו ואם
 (בסימן הרמ"א ה~~ות על ל~מוך היתר צד יש מישראל אףא"כ
ק"ס

 סעי~
 במקצת להקל ~נהגו אלו כמו ~א ~"ל~ בה~"ה) כ"ב

 קצ~הת בריבית הקהל לצורךך וללוות להלוות~קו~ות
 וא~

 על להם
 שנאמר לא אם שיסמוכו,מה

 שמחשב~
 או נפש לפקוח קהל צרכי

 אין אבל ק~"ב~, (~י~ן לקמן שיתבאר כמו מצוה~ורך
על לס~ו~

 משמעות לפי שלפנינו, בנדון וא~כ עכ"לת גדול לצורך אם כי זו~
 מקו~ות מקצת דהוא דא~שר מאד, ג~ול צורך הוא השואלל~ון
 שפ~ה מי ~יה לא ולכן ט~מא,, מהאי להקל ש~ה~ן רמ"אשכתב
 בספר ממ"ש ל~לוק, ~דין לבעל מקום ואין לאמ~ורת ומ~פצףפה

זכר~ות
 (ד~

 כ"ו), (סימן הסמ"ע ובקונטרס מ"ב)
 ובט'~

 (סימן
 ללות דמותר הי.ר יש ~הלוה על דדוקא שכתבו, כ"א) ס"קק"ס
 מאדםבריבית

 רש~
 המלוה אבל ריבית, בלא ~לות רוצה שאינו

 איסור שעושהודאי
 כי~

 שלכך ו.דע ריבית~ בלי להלוות שיכול
 פ' רבה במדרש וכדאיתא בריבית ש~ה לפי ונהרג יהורסנ~נש

 ד'~ת אות ל"א ~פר'משפ~ים

 ועי~
 באריכותת דבריהס

~~~
 דאף משמע רמ"א דה~הות ~דא תברא, לא הא משוס ~י

 בפ~וח להתע~ל שלא כדי הט~ם ~"ל לה~ות, מותרהמלוה
אי ב~מנ"פ, צ"ל יהורם דנענש והא למלוהת אף ה.ירונפש

 שהלוה שפיר שנענש ודאי הנבי~ים פרנסת לצורך ~הלוה יהורםידע ל~
 (ואכתי) מצוה וצורך נפש~ פקוח צורך שום בליבריבית

 ירא והיה בריבית שלוה שעובדיה יהורס, (מדראה ידיעה לוהיה ~ואם~
 ששייך וידע שהרגיש כרחך על מנעור~,ה'

 דאלת"ה ענ~ס' לפרנס~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~~'~"~~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~

~~~  ליהורם קשהיהיה
 למו~

 עב~
 ולוה עובדי'

 ב~יבית~
,~ 

 ענ~ס, לפרנסת ממונו ~ל ופזר ~דול ע~שר היה שעובדיהשראה כי~ מ"~
 הלוה והוא נפשם לפקוח משלו או~ו לפרוש ג"כ ליהורםה"ל
 כד~תיב רמיא שעליו שנהרג, כ"כ נענש לכך בריבית, דוקאלהם

~ויקרא
 כה~~לו~

 עמךת א~יך וחי

~"~~
 וצרכי מס דודאי משוס בהג"ה, הרב שמתיר הקהל לצרכי
 ~ל וחיוב מו~ל ואינו בשוה, כולם הצבור על שמוטלקו~ל

 דלא שותפי דבי כקדירה ~הא בחינם הכל להלוות אחדעשיר

קריר~
 (כל) על חמימא, ולא

 ~כן~
 ללוו. התירו יתע~לו שלא כדי

 צוואת נ~ד הדבר שהיה עובדיה, גבי התם משא"כולהלוות,
 העם כל שאר נמנעו כן על הנביאיס, כל להרוג שצוההמלכות
 שהיה יהורם אךלהלוות,

 ב~
 ~ור"א כי ~~לוות נמנע ולא ~לך

 ב~~~~ להם הלוה שלא על נ~נש כן על ראשו ~ל יעלהלא

~~~
 ל~וש ויש בה, ~כנם דחוקה ~רצה ~זו האומר יאמר אם

 אחרים צדדים יש מ"מ ריבית, אבק ומעלה צרורותלהשיר

לצר~
 ו~דאיתא נ~רי לצורך היא הלוואה ש~יקר חדא לה~יר,

 קס"~ (ס~ בש"ע והובאבמרדכי
 מחבירו שלוה ישראל ~'ד~, ס~יף

 הישראל ועם ביוקר הריבית על העכו"ס עס וקצב נכרילצורך
 יותר הנכרי ~ם שק~ב במה הלוה זכה בפחותת קצבהמלוה

 והוא הנכרי שם על נעשית הלואה דעיקר כ~'ד ממש ז~וו~"כ ~כ"~
 הקהלת שנותן ממה יותר הריביתנותן

~~~
 דיש

 מקו~
 המלוה ב~חון שעיקר מיירי דהתם ולומר, לחלק

 אחריות, שום ישראל על ואין נכרי של המשכון עלהוא
 הקהל, ~ל ~וא האחריות בנ''דמשא"כ

 מ''~
 ריבית איסור קלוש

 בקונטרס וכמ''ש קהל בצרכי לה~ל מקוםויש
 הסמ"'~

 כ''ו) (סימן
 ק"'ם (בסי' רמ''א כתב מזו וגדולה ע''~תלהדיא

 םעי~
 ט'"ז),

 היתר צד יש שליח ע''י רק למלוה לוה מיד בא הריבית דאיןהיכא
 למלוה לוה מיד בא הריבית אין בנ''ד ו~ס לישראל~ בישראלאפילו
 הריבית עיקר גס ואף החנויות, מתוך הפקודים על מעומדיםרק
 יש אפשר גם ישראלית מיד באאינו

 לדמו~
 בתוס' דאיתא למה זה

 ב''מבמס'
 ~ד~

 לשול~ני מעותיו אדם משכיר מרא~, ד"'ה ע''ב ס"ט
 ל~ני בהם להתנאות ג''כ הוא בנ''ד וא''כ מותר, בהםלהתראות
 מוכן זה מעות תמיד שיהאהשררה

 א~
 והובא ההלואהת יארע שלא

 ז~הדין
 א')~ סעיף קע"ו (סימן וש''ע בטור

 די~ אע'"~
 לחלק

 מ"'מ גווניבכמה
 בצירו~

 שעל י''ל דהיתר צדדי הני כל
 ז~

 סמכו
 שוס היה שלא ווינציא, שבק''קהראשונים

 כנ~ ~נודד~
 ומ~פצף

 (ונ~תרברב) נ~~ם על אי~ורלאסור
 ~ונשתרבב~

 להתירת המנ~ג
 האוסר דעת נגד המדה על והפריז השואל דעת על שעלה מהאך
 (נשתקע) יונה, לנו אסרכאלו

 ~ישתקע~
 (נאמר) ולא הדבר

~יאמר~
 בודאי כי

 ת''~
 וכו', אותו מזיחין אין הלכה דבר ~אומר

 ~כתבסו מטעמים הקהל בצרכי המיקל אך תע"ב, המחמירובודאי
 פקוח ומשום הפסידלא

 נפ~
 התירות

~~~
 לצדד רוצה שהמתיר

 ~לצד~
 והנשוך הנושך דהוא מטעם היתר

 מתיר אומ''ר ואין כזה, חדש היתר להזכיר שלא הסוכוית
 ~לשה או שנים א''כ הכי, תימא דאי ובכוםקים, בש''ס נמצאשלא

 (ומה''~) זה~ ~~עס מהס מאחד בריבית להלוו. מותרין יהא~ות~ים

ת ~

 ~ו~~יי~
 ~~ו

~~ 
 ~~~~ית

~ו~'ט~
 לא

 ~שתמי~
 קהל דצרכי זה, היתר להזכיר הפו~קים מן אחד

 שום זה לדבר אין כי והנשוך, הנושך דהוא מ~עם להלוותמותר
 כלל~ וראיהםמך

~~~~
 היתר לעשות יש הלא ריבית, איסור צדדי מכל לצאת הרוצה
 התחייבות ש~ר יעשו שהקהל או אשכנז, כמנהג עיםקאשטר
 (סימן בש''ע ~''כ ו~מבואר שטר, אותוולמכור

 קע''~
 ה') ס~יף

 למכור בנקי כתבי ע''י שלהס מו"מ שעיקר ובפרט היי~ת עזר~בי
 כי ויוקרא,בזולא

 א~
 רוח ואין לעיל, כמ''ש רי~ית אבק איםור מכל פלטולא אכתי מכותים וללוות לדקדק(ן) רוציס אם

 הימנותנוחה חםידי~

~~~
 ללוות הוצרכו אם השואל, דברי לפי אלה מדברינו יו~א

 עד ומאוד מאוד מרובה ה~סד יהיהמכותים
 כמ~~

 יש
 מיחו שלא הראשונים ~ל סני~וריא לעשות אפ~ר בדבר, נפשפקוח
 שכתבנו מה על וםמכובדבר,

 דהמקי~
 אבנים ועל הפסיד~ לא

 אבניאלו
 קוד~

 כאלו באיסורים בלא''ה כי נתייסד, מנה~ם
 ע''א~, ל'~ביצה אמרינ~

 מ~ינו ~זה ~דולה וכו'ת מוטב ישראל לבני הנ~
 (ס''ם בטי"דבב"'י

 ל''~
 ד~לולה ~ריאה םרכות ~בי ודע) ד''ה

ושכי~
 וסאלוניקא קש~ילא חכ~י אעפ''כ ליטר~,

 וליזבונ~
 שמקילין

 וכתב ראשונים, פוסקים גדולי דעת נ~ד סרכות לענין קולותהרבה
 הזמנים ברוב בארצותם ~הנכרים מפני וז''ל~ הטעם שםהב''י
 והבהמות ישראל, ש~יטת אוכלין היו ולא ע~מ~, ~ל מ~מיריסהיו

 המח~ירין כדעת נוה~ין היו ואילו ד~יהס, מפסידין היההטריפות
היה

 הפ~~
 או~לין שהנכריס ב~קומות אבל ישר~ל~ של בממונן ~דול

 והרא''ש הרמב''ן כדעת להחמיר יש ישראלמשחיטת
 ומנה~

 מקומות
 שנוה~ים םאלוניקי זולת העולם, מנהג וכן ז''לת והרשב"אהרמב''ם
 אינם הנכריס רוב שם ~נס ~פני ק~טילא, של מקומותכאותן
אוכלים

 משחיט~
 הקילו דמאוד נמ~א עכ"'לת לעילת כמ''ש י~ראל

 ~רובה להפםד ~ בש''ס פעמים כמה ו~דאמרינן מרובה,בהפסד
 הפוסקים כתבו ובל~''החששו~

 בש~
 (םימן בתשובה הרשב''א

 הב"'ח של הוראה בדר~י כמבואררנ''~),
 ~~ו~

 ותו~, בד''ה יור''ד,
 מתירין שהס מה לאסור בא אחד חכם ואם דעתו, אחרהולכין ~~" להם הורה אחד ש~כם מ~ני להקל בעיר מנהג היהאם
 להם אסור ממש, רבם הראשון הי"אם

 לנהו~
 ~דברי שלא ~יסור

 עכ''ל~ רבם בכבוד יקילו דא''כרבם,

~~
 האי כי וש~יקה בדבר מיחו ולא קשישאי רבני שהיו בנת'ד,

 ~"ט (דף ב~בת ב~"ס ~~מים כמה כמבואר דמיא,כהודאה
 שתוקי אי א"'ל ו~ו'ת בעיליתא ס~םלא ~רר ~יפוראה אביןע''ב),
 חבריא ליה כדשתוקילך

 ע''~~ חורבא, מיניה נפיק יהודה ל~
 ~ירוביןובמםכת

 (ד~
 לנ~ול צריך ~נן, מרב מיניה ב~ו ע"'ב), ו'

 וכו", דנהרד~א אבולי הני ~זי ~א א''ל וכו', לנעול צריך איןאו
 במםכת ועיין ע''כת מידי ולא א''ל ולא שמואל מר ונפיקועייל
ביצה

 (ד~
 ובב'"ק ~''א), ו'

 (ד~
 ס''ט

 ע"'א~
 רבת שתיק ~בי ~~

 בב''בבתוס' ו~יי~
 (ד~

 ~ד''ה ~''א) ס''ב
 ומודה~

 (סימן בח''מ וכמבואר
ית'ז

 סעי~
 י''ב),

 לו צ''ל לחבירו, מנזם דין שבעל הדיין כששומ~
 מה"טת דובר, אתהשקר

~ת

 ~~ת'ו ~~~י~
~~~~ ~ ת ת ~  

~י
ת ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~  ~ות 

 ~~~ מ~~ ~~~
ת ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~~~~"~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
~~~~~ 

~~~~~

 אשר ואחד היה, וכאן נ~צא כאן כאן, יש וזקנה דחכמה
 ובחסידות בתורה מופלג ב~ערים ~דע ששמו בזכרו~נועלה

 מוהר"ר השלםה~כם
 ~~ו~~ ,~~ו~~

 ואף זהת בדבר גדר עשה ולא
 נד~ד חשש כאן יש דמ"מ האומר, יאמר~ם

 איסו~
 דאפ"ה י"ל

 (דף פס~ים במסכת וכדאיתא מנהגם להם והנח בדבר, מיחולא
 ח~מיס, ברצון שלא יריחו אנשי עשו דברים ~שה ~בי ע"ב)נ"ה
 שלא שנעשה אף ש"מ יע"שת מיחו לא שלשה ועל מי~ו שלשהועל

 מיחו לא אפ"הברצ~ס
 כי~

 ע"כ בדבר, ~מור איסור שאין
 א~

בידי~
 (שורש מהרי"ק בתשובת פסק וכן לפקפקת שיש אף ל~חות
 אין איסור צד במנהג יש אפילו~'),

 לבטל~

~~~
 דאיתא ממה תשי~י

 בע~וב~
 פ~ (דף

 קאמר לא ע"כ ע"ב),
 דאיסור שבת אבל הוא, עשה דאיסור בסוכה אלא יוסיר"
 מי פי על בצפורי שנעשה מעשה אותו ת~מר ואם אמר, לאסקילה
 ~ פי על ~לא יוסי ר" פי על לאנעשה,

 נעשהת יוסי בר" ישמעאל

 מה אף התיר שבנוהרי
 שאב~

 שהיה הרי לאיסור, סובר
 אב~

 ורבו
 ם~ראפ"ה

 ~בר~
 דבר לאםור להיפך שכן מכל ~אסר, מה והתיר

 היתרתשנהגו

~~~~
 ולא מעשה או~ו בא לא אביושל~ני דאפשר אריא, לא

 מעשה אר"י ע"א), ל"ה (דף במנחות וכדאיתאה~יר,
 שלבתלמידו

 ר"~
 אמר ולא תכלת של בנשו~ת ת~י~ו קושר שהיה

 מעשה וכ~ת ~ו ~יחה ולא תלמידו ראה ~דיק אותו אפשר דברתלו
 ולא בנו ראה צדיק אותו אפשר וכ~ת ר"א של בנובהורקנוס
 הן א"ל בו,מי~ה

 ל~
 מניחו היה לא אותו ראה ואם אותו ראה

עכ"~

~"~
 ריבית, איסור חומר דגדול אע"ג סליקנא, ובהא נחתינא בהא

מ"~
 מה על להס ויש בדבר, מי~ו לא קשישאי דרבני ~~ן

 מטעמיםשיסמכו
 שכתבנ~

 דהיה
 בע~יה~

 להמציאנפש כפקוח
 בידו שיש מי אף לכן ורווחה, ~דות ישראללבני

למחו~
 ואינו

 חכמים שמאותם ואף נוחהת ~מנו חכמיס דעת אע~"כמו~ה
 שכר ו~טל יפה, השתיקה בזה מ"מ נוחה חסידיםרוח א~
 ~מללים עתים אנשים דרך לי כי לחשות, ועת לדבר עת כיהחשאים ~לשכ~

 הלכה לדבר ע~מי לתקוע שלא הראוי שמן אף חשותתועתים
 ביה דאית כזה ~מור באיסורבפרטות

 ~לת~~ (ליתא~
 דאור~תא

 רבים ביה דדשו והאידנא רבים, בה ועיילי דדחקיבפרצה
 דש,דדש כי~

 והר~
 ללמד כדי מ"מ חכמים, שטבעו מטבע טבע לעשות

 לחו~ת ~מרנו בדבר מי~ו שלא על ראשו~ם של מנה~ם עלסניגרון
 אגודות, א~ודות בזה ת"ח יעשה ושלא רע~נינות במזלג שעלהמה

 צ~ח ~צמיח שפתינו ארשת מאר"ש אמת דברי יושר ~תב~~בנו
 דומיה ודומם ומדברחי

~ 
 כח יתן וד' תהלהת

 ואמי~
 להעמיד

 ולראות תלה, עלהדת
 הבנ~

 ~להת על וארמון רמיס כמו ה~נוי

 יום היום והשלוםת האמת ולמען ולומדיה ה~ורה לכבוד ו~מדברפי
 נ~שה אדר ב' טוב כי בושנכפל

~"~~~~~ 
 לפ"קת

 ~ו~ר"~ ~~~ו~~~ ~~~י~ ~~~~ו~ ~ו~~~י~~ ~~~~ ~ו~~~~

 ~ר~~ ~"~ ~~ ~~ו~~ ~ו~~~יי~ ~~"~~~~~~
 ו~~ו~~ו

 ~~~ר~י~ ~~י~~ ו~~~ ~"~ ~~~~~רו~~
ת ~ ~ ~ ~  

 ו~ו~י~ת ~~~~ ו~~י~ ~~ו~י~ ~~ו~~י~~~ ~~ ~יי~ ~י~~~ור

 ~ו~ר ~י ~י ~~~ ~~י ו~ו~ר ר~י~" ~~~ ~י~ ~~י~ ~~ו~~~ר~

כ~
 ~~ו~~ות

~~~ 
 ~~ו

 ז~~~ו~ ~"~ ~~ו~~" ~וי~ ו~ר~
 ו~ו~~~ ~ו~~~ ~~~י~" ~~ו~~ ~~ ~~~~" ~ר~ו~י~~~ור~~

 ~~ו~ו~ ~~ו~~~~
 ~~~~י~ת ~כ~י~ ~~~~ו

 ~"~ ~"י ~"י ~~"~
 ~ר"~ ~ ~~י~ ~יי~~ו~ר"ר

~~~
 ארשת

 ש~~~
 כנטול י~ר ש~ת

 לש~
 שטרידנא ובפרטות זהורות,

 נ~בים ה~ם אשר מ~ה בטרדות~ובא
 ע~

 ערב, ועד מבקר

 ש~יא, כמות קהלה ועני~י ישיבה~ ע~קי מרובים, ישראל בניצרכי
 קודש המשאאשר המד~~ ע~~קי ובפר~ות מג~ת, שידי עד בדיקה צריכהענ~ים

 בכת~
 לקצרת אני מוכרח כן גלל ישאו,

~~~~
 ~בי~~ תוך ראיתי אשר

 ~כאיםור~תא סביבו~י אשר ~ כת~יס
 מה ותומים אורים פורחות אותיו~יו האירודמח~אי,

 להשיבו ואמרתי בחכ~ה,שמפל~ל
 ~פ~

 מ~דתי שעלתה מה ה~בוד
 ראש~התבהש~פה

~~~~
 נש~בה אשר קיי~ת, ו~מיה הפלאה והגדיל מכ"~, שכתב
בעיניו

 פקיח~ עינ~
 נ~לא, זר דבר בא אתמול ביום ~ ~"ל

 בובלמדי
 מם~~

 דבר לידי בא לא ימי כל נפשי חי אשר שבועות,
 בסימן והוא הפוסקיס, בכל מ~נו ~רפלא

 (אל~
 ~ ב~רדכי מ"ד)

 הנשוא~, דחו שאם רשב"ס, מלשון דקדק והר"ם~"ל~
 יחד לה~פשריכו~ם שא~ ~ג~

 אבו~
 כלה או חתן

 וכ~
 שישבה אע"פ

 ~ ולישב לחזור ~ריכהנקיים
 לעשות יחד וישלימו כש~תפשרונקייס

דברים הס הר"ם שדבריהנשוא~,
 שא~

 אע"פלל~וד שחר להם
שישבה

~ 
 רשב~~ מפ~ נק~ם

 ~שב ששכ~ה שכתב,
~ 

 והנהנק~םת
 היפך ע"א~, ס"ו ~נדה בש"ס הסו~א מפרשהרש~"ם

 ומה~ך המ~רשים, כלומ~ירוש מפירש"~
 ~ב~~ דע~

 ודעת חביבא רב לדעת
 עכ"פ שכחהת ר"ח של ~בתו לפרש הוכרח ולכן רבינא, לדד~תר"ח

 ~דולה ותימא בדקהי כבר אם מ~נשואין דחיות דין ~שס ללמודאין
 נגר ובר נגר צריכהאשר

 ל~שב~
 המרדכי על רק לבד, הר"מ ~ל לא

 שהביא המרדכי~, כתב ד"ה קצ"ב ~ס~ הב"י ועל לה,דמ~~י
 ה~רדכ~ הביא ש~"כ מהרי"ק~"ש

 וה~"ז וכתב~, ~ד"ה הב"ח גם
 בזה, ד~ים חידשו לם כ ~~, ו" ~ס"ק וש"ך~סק"ו~,

 מהר~מדכולהון ואבוה~
 הנ"~

 ב.מיהת מרגיש ולא חלי לא מהן א~ד ושום
 הם ולפענ"ד ופשוטיםת ברורים דברים הם כאלו מהר"~,פ~

 ולפנים, לפניצריכים
 עכ"~

~~~
 לפני והצריך קיימ~ בתמיהה מעלתו הפליא ואשר הגדיל אשר

 ב~~ת שלא ולפניס ולפני לפ~י כהולך שהוא נ"לולפנים,
 י~או מהיכן הדברים של מקורן עצ~ו לראות אדם שחייבעבודה,
 ובפרטות כבושיס,דבריס

 מע~
 ב~ד~י אשר כמעלתו המתגבר

 קדמו~ם בספרים ינחת ~חת כמוהו אשר שאיש ~אמ~א,ומכירי
בשרשן

 מע~ ומקור~
 ה~בע

 בשד~
 בהעלם היה איך הקדש,

 קדמוהו אשרדבר דב~
 בז~ רב~

 דד~א מעיקרא עוקר וחכם הענ~,
 ראתה יקר ~ל והנהפריכאת

 עי~
 מהרי"ק הרב של

 ב~שובות~
 הללו וכ~ נ~רותי שבימי זכרני ~ ~"ל ב') ענף קנ"ז(סימן

 אוסר~
ת ~

 ו~~~ י~י~" ~~~~ ~~~ ~ו~
 ~~~ימ

 מ~
 ~"ו~ת מ~י' ~~~מ

ת  ~~~~י~ו ~~~~~י~
 ~~~ ~ו~

~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

,~~"ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~~~~

~~~~  דע~י ולפי ~תיר~~והללו
 ~ה~חלוק~

 היתה
 וכ~ שהאוסר~

 אפיל
 ב~ם, פעמיים בדקהתמיד

 כי~ מ"~
 ~הרת אינה הנשואין שדחו

 רב~ו ~דברי ~ביאים והיויפה,
 ~אי~

 וה~תירים נדהת שבה'
או~רים, ה~

 ~ר~~
 דיבר לא

 אל~
 הבדיקה שהניחה היכא

 דיח~ ~ח~~
הנשוא~

 לחזור ו~צריכים האוםריס כדברי נראה ולפענ"ד וכ~ת
 דברישהביא ה~רדכי לשון ~ש~ע וכן ת~ידת עצמה שבדקה ואע"פולמנו~,

 ~הר"~
 וז"~

 בע~ן אלמא
 וכו~

 דבע~ן ו~דקא~ר
 בהסך אדעתא ~סקא דלא וכן וכ~, אדעתאדיהבא

~ 
 נק~ם

 הוה וכו" בודקת באין דאי עצ~ה, בבודקת דמ~רי בהדיא~ש~ע וכו~
 ל~ימרל~

 דכי~
 וכו~ ~~ ~הני לא בדקה שלא

~~כ"ת דברי דנ"ל הרי ~~~ ע"ש, ~ ת  לא ו~ם 
 ה~~

 וז"ל, וכו' כלל נישו~יןדחיית להזכיר לו

מהר"~
 הנשואיןדחו שאם רשב"ם ~לשון דקדק

 ו~ו~
 צריכה עד

 ולישבלחזור
~ 

 יחד ~שלימו כשיתפשרו נקיים
 וכו~

 ו~דקאמר
 ~בין לכל מש~ע וכ~, יחד וישלי~וכשיתפשרו

 וכו~
 ספרה ואפילו

 לה מהניא לאובדקה
 עכ"~

 שם נדבריס מכ"ת דברי דכל הרי
 בהר~ב"א~ד~יק וגםובה~תיריםתבהאוםרים

~ 
 לאו ששכחה

דוקא,
 דאפי~

 ע~~ו מאור והנה לה~ ~הני לא ובדקה ספרה
 הב"יהרב

ז"~
 בס~רו ז"ל~הר~'ק דברי הביא

 הב"~
 ואפשר

 להראו~כדי
 ודו"ק~ ב~קורן דבריו את

~~~ 
 רב~א דברי ~הפך הוא שהרשב"א בדבר~, שהכ~ס ת~יהותו
 דבר ~זהו נ"ל להיפךת וכןלר"ח

 ה~ושכ~
 ז"ל דהרשב"א

 (בית הפרישה בהלכות הבית תורת בספרו כתב אשר לטע~יה~זל
 ש~~, שערשביעי

 דס"~
 דבקטנה מ~בר ~יסבר חביבא דרב ~שום

 ולא כלל לישב ~ריכהלא
 אצרכוו~

 לבדיקת
 וכו~ טהרו~

 כל לבתר עד אתאלא נ~י ורבינא
 שבעה ה~

 ו~"~ וכו~
 שבעה תו צרי~ה לא

 אחרת, שי~ה לו שיש הרשב"ס ~שא"כ ~"ש,אחר~י
 ום"~

 דצריכה
 ונדחו עצמה בודקת היא אפילו ~חדשבדיקה

 ~"~ הנשוא~
 צריכה

 וא"כ בא, ולא החתן אבי שהיה רבינא ולפ"זמחדש,בדיקה
 רב~א ~חמתהנישואיןנדחים ה~

 והחת~
 רב~א שבא לאחר וא"כ

אחר
~ 

 עוד לה~תין הבת אבי שהוא ~ביבא לרב לו היה ימים

~
 ~דע היה לא הוא דהא ~חדש,

 ~א רב~א, בא לא ~עם מא~~
 חביבא, רב ~ן היה שהעיכוב צ"ל אע"כ הבדיקה, ממ~ניהיה

 היהורב~א
 שוא~

 ~אי
 הא~

 ז~ן ~דעה םופרת היתה והכלה
 ודוקתהחתונה,

~~~~~~~
 כאן ו~ם מ~ו~ו~, בכל ~וגה הוא לי שיש ~רדכיספר
 רשב"ם, לשון לך והא ~"ל~ ~ו~ההוא

 ובתולו~
 זו

 ש~רהולא ו~~
~ 

 עד וז"ל~ הגה"ה ~יתוסף נקייםת
 היו~

 ושמא הזה
 לאורתא, ליבעל דהשתא ~בילה לה ~הניא ולא את~ולראתה

 ותשב דעתה, על ו~~ן אחר~א ד' עד ~רלנטור ~לכ~
 ותיבעל נקייס ~

ל~
 חופה של ראשון

 כ~שפ~
 להכ~ס הבתו~ת

 ל~
 של ראשון

חופה,
 עכ"~

 דס"ל ע"כ ~"ל וא"כ
 למהר"~

 א~ו ה כח ש ד~"ש
 הבדיקהשכחה

 לג~ר~
 היא שהב~קה באשר היא השכחה רק

 יפהת יפה בדקה לא אימר ידחוה לא פן~ספק

 דב~ בא~~~~~~
 ~שאת תשובת בםפר ~כריס ה~ה ~כ"ת,

 ות~יהת ~"ב~,~ס~ ב~מ~
 ~כ"~

 על ~~יהתו הוא
 ~שאת בעל הרב ~"שאך ע"~ ~הר"~

 ב~מ~
 ותדע ~"ל~

 בדלא ~~רי דמהר"~
 ~ביא היאך שבינתיים, בי~ים שבדקה דאי שב~תייס, בי~יסבדקה

~ת

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  ~~~~י~ ~~ו~~ 

 ~~ ~~~~~י ו~ו ~"~ת ~~~ו
 ~~~~~י ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ו~~~

 בדקהלא חביבא רב של ~בתו הוא ודאי דהתם דרב~א, עובדא ~ההיאראיה
 כל~

 ~ר לה סבר לא וכי ~ה, ~דא~ר
 לה~

 דא~ר דרבא
 לישב צריכה ונתפיי~ו~תבעוה

 לו והשיב נקיים, ~
 וכו~

 כלל בדקה לא ~ביבא רב של שב~ו ~~~ע, והתרצןהמקשן מדברי הרי
~ש~~ וכו~

 דרבא ~ילתא ידע הוה לא חביבא שרב
 וכו~

 ידע ו~דלא
 ישבה דלא הוא דפשי~א ~ילתאוכ~,

~ 
 וכ~, בד~ה ולא נקיים

 ע"שתעכ"ל

 ב~חיל~~~~~~
שהוא ~ה כ"ת,

 פשו~
 דדבר להי~ך, הוא בע~ו

פשוט,
 דמהר"~

 דרשב"ס אליבא
 ס"~

 וב~ו ~דע היה דר"ח
ובנו מרב~א היתה העיכוב אך עצ~ה, בודקתהי~ה

 הח~~
 וא"כ

 רבינא של ביאתו אחר ז" לישב צרי~ה היתה עצ~הבד~ה לאאי
 ~"בת בעלכהרב ודלא עצ~ה בודקת שהיתה ~"לאע"כ~חדש,

~~~~~~~

 האחר~יםראיתי באשר ובפר~ות ל~עשה, ~לכההדין
 כהלכתן ביאור ~~ות ק~~ולא

ה~'~ בד~
 ח~ירא כל

דאיכא
ברשו~

 ולע"ו שתו הרביס
 בד~

 לפנ~ות ערוך אשר
 בעלמא, פלפולא דרך רק נשאלתי לא באשר כהה יד ידי~שכ~י ~"~

 ל~לאו~ כתב~יו~שנלע"ד
 יש דברים והרבה שאלתות

~ 
 להרצות

 ע~ו~ות שאלות צד ~כל שלחו ואנשיס אור הבקר לבקריםחדושים
 יאיר ה'נפלאו~ת

 של א~יתו אמת בדרך ו~חני בתורתו, עי~
תורה,

 א~~
 יהגה

 חכ~
 ה' ~םהיום

 ר"~
 ו~~"~ת שתא דהאי ת~וז

 ~"~ ~~"~ ~ו~~ ~ו~~~~~ ~ו~~~~~

 י~~~ ~~~~~~ ~~י~~ו~~~

~~~~~~~~~~ 
 ~חכס~~~~ת~

 ~ לש~ו ~ה לב חקרי ~ול ספר~ים ~חכ~ אח~

~~~
 לנחל ירידתה ~בולש~עתי

 אית~
 ראשו~ס שגבלו ו~בול

 דקרא טעמא ודורשיס ה~ורה אתסופרים
 כ~~

 ו~רה, חומר
 עוולתהולא

 ב~
 אשר השדה ואדני פז אדני על ~~סד הכל כי

ברכו
 ה~

שהכל וערוגה
 דש~

 התל~וד בים ~צ~ה ברוח~ורה בה
 התורה,ו~דרשי

ו~~א~
 א~ת, וחו~מיןשבכסותן בחותם

 םתומות, חב~ת פי על רשום רשו~ות דורשי באו ~קרובחדשים ועת~
 ונעלםחתוס

 ~ע~
 חי כל

 וא~
 שם, עליהן וקוראין גי~ימשום בו

ערוך לי~וד ~~וא כאלו בלי~ודיןועשאן
שלא ו~וסיפ~ ~מ~דר~ ת~יד~

 ~ום~ כהלכת~
 ~יא

 ~וסי~
 דגרירא, טחינאקמחא

 וםפסל כסא~טה וגורר~
 ו~תכו~

 לעשות
 חרי~

 ע~וק ע~וק יו"ד, ע~וקה
 נחית בחד אגד באגודתיהס ובליסתרי קניגי וכתבו י~צאנה,~י
 חרס והעלה אדירים ב~ים צולל א~וראיבר

 ביד~
 כ~ובים הם כאלו

 על ע~דתי וכאשר הת~~ה, וספר הפליאה בספרומסורים
 ~~אתי מ~ללו, דברים י~או ~היכןלראות העי~

 ~חזיק הבלי~ה בי~ שא~
 בהבטה יביט לא התמ~ה ובספר ~קצתיה, ולא מ~יה לא זהדבר

 לא א~נם הקס"תת ~מראה ל~עלהמ~~ה
 רא~ה, אינה ראי~

 נ~צא לא אשר ~~פרים א~~תן, בצד עדיםאולי
 בינינ~

 על להם ויש

~~~
 או אתי~רא, דאזלי כמ~בי זקנים מ~~יכת לס~וך,

בסמיכו~ שיוצא~
 יד שבידיהם

 מ~כותב~
 להס ואין ~לבם, בדוייס דברים

 וענףשורש
 ע~

 אבו"~,
 ובא~~

 ~~~ מ~ם
 ~בו~

 וש~ו~י נ~~~ין

 לה~~~~תקי~
 צבאות ה' וקנאת

 תעשו~
 זאת

 קנא~
 והבו ס~~ריס



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~~'~"~~~~ ~~~~ ~~ ~~~

~~ 

דלא
 לוסי~

 ותורתינו נוחהת קונ"ה דעת בזה אין כי ~דעתו,
 ו~שה ~שה, עד איש ~פי איש ~~ובל הא~ת, אדני על~יוסד
 ~סי~ תורהקבל

 לברר בדרב~, ברירה ואיןוכ~ת ליהושע ו~םרה

דר~
 הג~ון ~"ו שאדונינוובהיות קאית לא ושיקרא לעצ~ו,
 והסתורים התורה ב~דריובקי ליה, אנים לא רז כלה~פורסם
 כל על ודורש מסכתא דגלי כדוד לפנ~' גל~יס הכלוהצפו~ם

 וקו~קו~
 הוא היכן בא~בע ומראה הלכות, של תלין ~לי

 מקוםואיה ~פ~
 כבוד~

 תל~ידיו ~~י ש~עתי כאשר
 שאפי~

 ספיקא
 מה דן וטפה ט~ה כל ו~ל דרבנן בחלוקא ו~דקדק ~ריס,דגברי

תה~
 יורנו בכן דרח~סא, כבשי כבושים דברי י~או ~~ין עליה

 אורת ישכון דרך איזהרבנו

~~~~~~~~~
 ~ל ~דרשא, בבי ככרוכיא ו~ווחתי א~ורה מלתיכבר
 לשו~ען, כדאי שאין הללודברים

 כג~
 זה

 שו~ע~
 לר~ק

 ואהבה ~גולה בתוכחה ספר ב~~ילת באתי חורפי ובימי לקרב'ולא
 ~ ~"למסותרת

~~~~
 הבד בית לעקל אם יודע, לב לשון קולמוס במסירת ~וסר

 ~פסולת מרובה אכ~ה התורה, של ~~דתו ~דו ~בשקודש

 קי~ה תקו~ה ואבן העולם, הושתת ~~מנו שתיה אבן לוחתשל
 בתרא, וב~הדורא ק~א ב~הדורא ~ילי ב~הדורי הידור בהשיש

 פי סתי~ת שסותם דכנתאו~הדורא
 דוב~

 ~קום החן שקר שקרים,

 הוי יו~ו בן פרו"ש נוקפו פרוש ה~רזות, ערי יושבי יושביועל

פרו~
 רגל ואזריקת דרבנן בש~ורי ~לזל הדעת או~ד על ~רובה

 של א~ות ארבע ~קום ב~קו~ו ה~~ושרת רגל דרב~,בארעא

הלכה,
 א~

 יחוס ~וחסין ~עלין ול~עלה ה~זבח ~ן בדיקה ~ריכה
 ש~יק~~ ד~בל יחוסועצ~ו

 ושתוקי יפה
 משתקינ~

 לאמראי ושקולי
 (ומשתקע)~י~ה

 ~וישתקע~
 ריחו ~יא~ר~, (נא~ר) ולא הדבר

ל~
 ו~רק ~~ל ~~ל~ס' ועתיס ~שים ~~ים קדושים, בסוד ע~ד

 ברור ודעת חכמה תבונת פיו י~לל קטיע לישנא דרבנן בלישנאליה

~לול~
 תשובה ~עליותא תשובה להשיב אמת, דברי קושט להגיד

 שו~ל של בשן להי~אין שואל ~נעשה להרי נ~חית' תשובהשל~ה

 ~עדר, שלושן
 ~עדר~

 בהרים
 ו~קדר~

 והר ב~מים הרי ראשי

 א~ לאורייתא, רבא ~ודעיה~ודיעים,
 כגיגית הר וכפיות ~תלקחת

 קאי קושטא ד~~יה ~קום לי~א על~א בהאי ~~ר, בהש~טי~ן
 את ~~~~י ולא יגעתי חפשתי כולה התורה כל ל~דני ~דארגל

 ~ונ~א~שונתא ואפסיק ר~ו~ים נעשו הקרובים נפשי,שאהבה

 ~על~"ו העולה אילן דדקלא ורכבא~פסיק,
 ~ועל~~

 לפריו, קוד~ין

 בה, בבגדו תולה אשר אילן קלא דתותא ~פרצידא נ~רקאילן
 בשוק, אפילו טלפים ופושטין כלאיס, לובשין טלי~ודפורש כי~
ב~~ה ולובש~

 ~פ~
 לה~ת הח~ה

 ~פר~
 עמל הרה אשר

 וי~
 ~היה שקר,

 ל~~ כי ואי~ו ~קו~ו על וה~~בוננתי ~קום, שם בלדתובכזיב
 וה~בוי ה~עיין עשויה, כנדל רגליס לו אין שקר א~ר, ל~דאותו
 ושונה קור"א היכר ~שום בו ואין ~ב~ו~, ושוה מבפניםנראה

 העו~דים בלחיים ורצפול~~ה
 ברו~

 ה.ל~ודבים ~צ~ שאין
 אי~ תקרא ו~יו~וסקים,

 להם השוו ~י וסותם יורד
 והש~ פ~י~י~

 הקולות ~היות לו רב ידיו את סיכ"ל סוכלא, בוכרא הבכור אתלהס

 האר~, כנפות ארבע על ההולך קול סופרים, ~ל וקולן ברקיםשל

 כהלכה, שלא פנים ~ראה אופן, תוך אופן אופניסכמראה
 נת~ל"א ~ל~ת תיך ~ירו~ כינ~ לושבדה בלש~

 כ~~~
 בשוביל~א ~א"

 צעקת לנו ~ש הדעת, מן ~וק~ה שהוא מחרישה של וי~דכ~~ורה

 תזעק מקיר ו~בן ישרה, רגל רגליו צ~רני מבין וצועקלגי~~'

 דברות ~עשר יותר שפרצותיה ב~יר ~ושיע לה ואיןצעקה
 א~~

 ~הר לנונתנו
 כתובים, הם ו~זה ~זה אב~ם לוחות בשני ~~ינ~

 הי~ וגל, גל כל ובין ודיבור, דיבור כלובין
 שתל~י~ ~ה כל כתוב

 לחודי חכמים ולשון לחוד תורה ולשון לה~חדש, ע~ידדותיק
 ~דר~א בבית או~רים ~ר~אחכ~ים לשו~

 ~היר~
 וכלו~~ שמ~תתא,

 עולםת של ~לכו ה~לך בביתחסר

~~~~~
 ~קרוב חדשים

 בא~
 ערוב~ למערב ער~ו ל~זרח החכס בא

חסירו"~
 ושקל ~~נא, קא~ ברש~~"ת ערובי ויתירות,

 ויתור ~אח~רא~, (אח~רי) ושדיא טיבותא שקלי ביהפתק קל~
 אלא בעיניהם, חכ~ים א~רו בלבד זו ולא ולה~יר,להחליף וחלי~
 שעיר בראש וקושרין זהורית, של לשון כנטולביתר ~וסיפי~

 אש~ ה~~תל~
 ~טעת עת לסתור, ועת לבנות עת הע~יס, לצוקירידתו

 להטעו~
 הידור בה שיש ~~י~ה קם אי~ שקר בשקריהס, העםאת

 כתו~
 לכל הואהדור

 חסידי~
 עבריהנ~ משני הלוחות נבוב ו~הפכין

 א~~ בודקין דרכים ובשבע דבריהם, לכל כזו"ב הס הריכזובי"ם
 שאינ~ ר~ח ורעמת הבל והכל ~לח, בלי תפל רוק ו~עביריןהכ~וב'
 פרשיות ועירוב שקר דבר על ו~קשיב ו~ושל דיבש~,~צ~ה

 ~~ המזבח על עצמו ~יחוס ליוחסין לכהונה ו~עלין הכא,~~נא קמ~
 האמת~ ותהי הבית, ~חריבין בזה אשר ק~צא ובר וק~~אש~~ית
 ארצ~~ אמת ~שליך ברבים' פניס ~לבין לבונה ~לבין ואמתנעדרת,
 ש~י"ר בו אין ישראל~ ח~דת וכרם ה' נחלתו~שחית

 ובי~
 דירה,

 המזיקי~ בריאותו יברא ~אל או~ר א~ת הקב"ה, של חות~ווא~ת

ו~חבל~
 בא~~ וט~ון ולהזיק, לילך שדרכו דאש תולדתו הוא אשר

דת
 ל~~

 ~חר~בים חרובים סי~ם ~לא ~טכסיס
 קרטי~ קרת~

לגי~
 ~ז~ףי ז~~נא ד~רנא ~חוה בר~אות, הוא ואחיו מולי~'

 רגליו פו~ט ושקר, שוא בלולאות ~קושי לשקר ול~דומתוכו,
 ב~יר"~ אתשלח השלח~, ~בית הבעל בית בשדה לבא"רה~שתלח רג~

חמירא
 דב~

 לאורייתא חילא
 זקי~

 ~קו"ףת דדהבא,דקלא ור~א

 וא~רי ב~ילי, ו~הפך וקטןגדול
 ל~

 מתו~ו~ ו~ז~ףדשקרא ~ילי
 שוה שאינו לגזרה ת~וךתוך

 בכ~
 ואינו

יו~~
~~דינה

 למדינ~
 וכסי~ן חכ~ים, ש~בעוכ~~בע

 שיוצ~
 ש~קל~~~ וכ~~~ן ב~ר~~,

 אינו ~ובל ועל רעיס, ~יס ו~וציא בכרכים~ים
 ~של~

 שרש~,
 ונצ~

ישר~ל
 ל~

 נאה, סיח~ה אחר להלך הפקר, ב"ד הפקר ישקר,
 כערו~

 כלשוןבמדבר
 ע~~

 ב~ב ~ו~א ושדיא
 שפתי~

 תאלמנ~~ שקר שפתי

 ~.עטףת ועיטוף' ועטור םופרים תיקון לעד' תכון א~תושפת
 אור~ ~ל ~נאתי שנאה תכלית שכ~ובטלית

 וחדלו שקר,
 אור~

 אבל נקט~~ ~הן דהן ו~י~ה תפסו, א~ת ~~ת אשרכאנשים
 ל~

 לגריעותא, אם כי פתחו לא לטובה, שו~ס שניהם ולבן, פיהןכן

 חדא ואידיאידי
 שיעור~

 עונ~ ל~ם לח~ו, יביא ~נ~שו שער
(שוענ~)

 ~שעו~ן~
 שום להס שאין הרבה, דברים ע~ו

 ~קו~
 ~~י~ו~ ~~ינו לא בשיתא התל~וד ~ים הנובע ו~עיין ~טר~תועיקר
 טעות ~~ועים, באבן עליו ~כר~ין ה~דרש,~בית

 וטו~ו~ ד~וכ~
 ל~ירה א~ן להטות בהטיה וב~י נוטה, שהדעת ~~ה~תר

 שו~
 הנכזבים ~י~יו ~~כורים ~ים עוכר.ו, ~~עא ורוח נפשלכל

 אכזו~
~א

 נא~נ~
 שלנו~ ~אותיות שלהן ב~ו~ם ורעים בשלי~ותם, נא~~ם

 יעלו לא ~שר ~דרשים להםובודה
 ול~

 להעלו~ ~כ~ו ולא יבו~ו
 לדבר ובגלגלתו,בזכרו

 ~ב~
 וידעונ~ כאוב נ~ה שיחא הש~י

 חבר,חובר
 מצפצ~

 וה~שו. שפתיו עקי~ת ו~ה~ה
 הו~~ זרו~ותי~

 ו~ו~ר, שקרים דובר ר~יה עושה הנופ~, ב~ן לסתור~קשה
 הל~

 ~ל ב~וצרו~י חתוס ע~די כ~וסהוא
 הי~

 ע"ג, צף וש~ן
 ומשו~~



~ ~ ~ ~

 ~~~~"'~~~מ~~~~~''~
~ ~ ~~~

 מצרית, כפופה כף וכמין דרדוגי, ומשחה שמש, בראש המשחה~שמן
 היכא כי הקופר, ובעור קרניו בין בר~ועה ויו~א שבפיו,וטרסקל
 כשק שיעוריה דין ג~ש ונגע פגע וי~יע ויבא יעלה לימ~ידלא

וכמפ~
 ע~ת וככלי וכעור

 וע~
 חנון שמו אשר הים בכרכי יש אחד

 רמות רוחו, על עולה אשר השמות ובספר למטה, וחננילמעלה
 בספרא עיניו ר~ו גלמי דגלימא, שפולי נקוט דנק~י, הוארו~א
 ודי" אי' והפליאה הנעלס תמוה מדרש תולד הראשון, אדםשל

 הליכות הלכות גופי רוב ~ת חופין אינו וכנפיו ארוך ראשולמינו,
 וענף שורש לו ואין~ולם,

 ע~
 ש~וף זו לא כי שתים, נזיקין אבות

~מדר~
 ומקור מוצא שום לו ואין םתוםת ומאמר פתוח והמאמר

 קורא הקריאה, ו~ל חייב, הפתי~ה על רק הלב, בפתיחתנפ~ח
 של לתינוקות מקרא קורא~חר

 כיון ושבשתא להתלמד, רבן בי~
 וידי הבריות בפי ושגור ~ומיה ונפיק ד~ייל היכא וכי על,דעל

 זה דבר לומרת בתינוקת ומשחקין בות ממשמשין רבן של~ינוקות
 ביש עםק דין כתוב, אפנקסי מצאתי לעולמי~, היה לא אשר~דש
 יתיב מיתב מתא בהאיליה

~~~~ 
 בהקדמו. ומיישב בצדות ותשובתו

 ירך מתוכו, ומזויף שקרים, פלסתר ידברו שוא כזיבין,~ילין
מםרחת

 סר~
 מתבשמין הכל ואין חלבנה נטף נודף וריחו העודף,

 לטובה, בה~יה הנוטה וענף ~ורש עיקר לו שאין ובריח~מנו,

 למעלה וה~רמ''א דרש"ה וחל~''ה עיק~ר עיקרו בתר נופוושד~
 שם לו לעשות בשס שגדלו הגדולה~טבעת

 באר~
 הגדולים, כשם

 אבל ומשפט, חק שס שם עליו וקוראין נעימה אמירה שאומריםזה
 הקדוש, הוא יבחר אשר ה' ויודע בקר לרואי הגיע לא~דיין
 לשכות להגדה מסבירות בפנים שמעתי, גבול וקדשי עילויהקדש
 אמתת הקב''ה של חותמו החותמו~, לשכת הגזיתת ולשכות~פנים

 הללו דברים כששמעתי פעמים שכמה ואר~, שמיס עלי אניומעיד
 של פרשות ופי הפ~שות, בין מפורש ~יהםיו~א

 ~ו~
 אינו השדרה

 אינו ~~רים, בלי נחלה ינחלו חכ~יס כבוד כבודו, מפניעומד
 ואליתאת גדולה למערכה ~צים גזרי שני וגזר נםב,כשכם

 ב~כמה, לתור בלבי~~~~~
 ולראו~

 איננו מדוע המראה את
 משום אלא אילני, מכל דג~יהה משוס לאו הסנה,אוכל

 וםכיניות אבני אבנים ו~ל~כו לה, הראויה אוכל אינודנמיכת
 אס בלועך סכיןושמת

 בע~
 לדרך מצידה אכול קום ~תה, ~נפש

 אפילו מצאת ולא י~עת תפשת, הדרך זו לא דרבנן,דרכים
 ע''ג ב~לאי לצאת לת'"ח, הוא וגנאי בכזבי~ת זה כל להםירמנהון שמ~

 זיוףת של בעיר יוצאין ואין העליון, לשוק מבושס וכשהואטלאי
כאשר

 יבו~
 ~ובל בקדשיםת מוס ומטיל ~תום~ בו אין הבחינה כור

 (ונ~תקע) בדבר, מהנדזין ותלמידים פרושי~, עליכס~ני

~וישתקע~
 מיניה, לאמוראי שמ~יה ~יאמר~, (נאמר) ולא הדבר

 להיות ומבחינים מביניס ואינם שיודעים התלמידיס יבואו פןכי
 עינים א~יזת מעשה רואין רק ונו~לו, אבן וזורקו צרורנוטל

 דיהיב אבא בין לחלק יודעים ואינם מאיר~, שאינהובא~קלריא
 שלוליו~ לבין פוסק שאינו וכנהר כלי, אל חייס מיםמיא

 ומים
 חיבור, אינו קטפרס ה~רגר~, פ~יקת ~ברא ופסקאהנכזבים
 כבריה ועשאן דפין, עושין ולפעמים נכשליס התלמידיסועי""כ
 ליה, פתיחין כווין ועושין בדפום, וקובעין לדורות, וכותביןאחרת
 דאזיל כמאן הלולי גיסא, מהאי ודרס גיסא מהך ודורשכותח
 למעלה כנור אכינרא תלוי קולר שבצוארו, פ~וק בזוג ויוצאלחינ~א,
 ורוח שנ~פ~ה ~~המ~~תו,

 צפוני~
 ~ינה

 מנשב~
 זיקא נשיב

 נשיב,שריא
 ורקי~

 ~נן ח~ך דלילא ב~ילהי ו~תחזי דמת~ר~ הוא

 ה.ופר דתלמיותא, דמחטא בקופא פילא ומעייל עורפילא,וערפל
 חזינא, קא לא גברא טהור לטהרה, חי~ור אינו ~פירותשתי

 וכותלי יוכיחו, השמים ומן הכאת חזינא קא דתיוהאותיובתא

בי~
 שלא בתורה פנים המגלה על מגולה תוכחה יוכיחו, המדרש

 קלא שנ~ל ~ה ממקומי לבי ויתיר בטני ותרגז שמעתיכהלכה~
 ~ודאת לשדיא ראוי אשר הלב זחוחי שרבו פסיק, דלא קלאבאודנא,
 האנשים אותן צדקת ישנא שקר דבר כי ביה ופתק קלאולרמא
 תמוה ומאמר המדרש, בשס דבריס ואומרים לעצמן, במההבונים
 וקבל דרוש אלא סיני, מהר אוזן שמע ולא לעולמים, היה לאאשר
 את ולה~עות ולהתגאות ולהתנאות בו לחתוך קרדום ועושהשכרת
 ה" בגן חדש פרי מצאתי לאמר, מרמה תצמיד לשונו בחלקתהעם

 לשקר הרוצה יאמרו, למה נאמר קודש ובכ~בי דשטרי,ובאדרכתא
 ~פונית ורוח ותאסרת אסתן ב~ד עדיו עדותיוירחיק

 צפו~
 ונעלם

 מרקדים ה~עירים ירקדו שם חי,מכל
 במחולו~

 גדי עין הכרם,
 התורה כבוד ונוטל באחרונה, תהיה מרה ולענה ראש, ~בתמדקר
 שמ~יל ~~ירה, ~ור~ת ועבירה מאלקיךת ויראת של מוראבמקום
 איתן לנחל ירידתו שמעתי, גבול וקדשי שמיס קדשי בקדשיס~ום

 פרוצה, חומה עיר מושב ביתמושבו,
 פרו~

 תפסת, לא מרובה
 משמ~ לידי דאתי ~צאתי באומרו שקרן הוחזקונמ~א

 כלאחר מיד
 אינם המתים אל דורש ~מתו, שכבר הקדמונים בספרי ולדורשיד,

 מאומה,יודעים
 ש~צ~

 באמתחותיהם, ופרחים וכפתוריה גביע
ובילקוט

 הרואי"'~
 את להכחיש יכול המת אין כי נראים, ואינם

 בבעלים שאילה השואל, בפרק וזמן התור ובהגיע ומדברת צומחהחי
 המדרש התורה, כבוד כבודו, מקום איה לאמו~, במלאכתועמו

והמאמר
 שאומ~

 הרגל בפומיה ומר~לא אומרת לי טועם חיך כל
 ~וביס הם ה~א בעיניהם, הם חכמים שטבעו מטבע טבע,נעשה
 לשונם למדו ידבר' שוא רקיע ועושה אומר בעיניו, הישרבם~ר
 יפי היופי והבל החן שקרדבר

 נו~
 תהלך לשונם לחו~, הנוטה

באר~
 לא שקרים דובר ומדוחים שוא משאת פיהם, בשמים ושתו

 בכל ה~שוטט ה' עיני נ~ד ויחוןיכון
 האר~

 יודע הוא כי יראה,
 פ.חי כמפתח, חוגר שק~ חו~רת והתורה ולעקלקלותת לעקלאס
 לחבירו פצים בין פצימין נפרצו אשר נשיאי דבי ופתחישמאי

 ראש כמכניס להאיר עשוי" שאין וחלון ממש, בו שאין חרסחר~ים מני~
אדם

 גדו~
~~~~

 לבו מלאו אשר זהו ואי זה הוא מי בל~י, ~מרתי
 ל~שו~

 כן
 וכןירבה

 יפרו~
 בתורתנו עולס גבול להשיג יד ולשלוח פר~,

 בעונש עי"ז ולהחמיר מעצמך להקל רעיונך יבהל ואלהקדושהת
 קנה על ורובו ראשו ולסמוךלאחרים,

 רצו~
 ולא ~כמה קנה לא

 ע""א) קי"ב (דף דפםחים בגמרא דאמרינן הא על בינה,קנה
 בקשת אם ופרש~י, ~דולת באילן היתלה ליחנק בקשת אם ~וז''ל
 נ~~ע שיהיה דברלומר

 לבריו~
 גדול, באילן היתלה ממך, ויקבלו

 דהתירא, כח כחו בכל לאו זו סמיכה עכ"'לת ~דול אדם בשםאמור
 בוקי ו~לות שקר לדבר דאברהם לזרעיה חס כלל, םמיכה זוומה
 נחית חד ח~ת שהוא עמי עשו רעות ושתים ~דולת באדססריקי
 ממנו, מעולם אוזן שמע שלא מה בשמו לדבר בשרו, עלחידודים

 ורש"י תוהות של דבריס מלבו ושקר שוא של סברות להוציאושנית,
 בסברה לו וברורה פסוקה הלכה שאס כיוון אלא ~לזה~, כיווןלא

אמיתי~
 לתלות מותר אז יקבלו, שלא ומתיירא ברורות, ראיות עם

 ולתלות כאלו, מלבו שקריס לבדות בודאי אבל ~דול,~~דס
 באד~

 לאאח~,
 ~ל~

 ~ל
 כל ~ן ובר ו~ללי~ת וחלילא מעול~, רש''י ד~~



~ ~~

~  ~  

~  

~~""ת
~''~~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  
 פירוש בגמרא שם ופירש זה, מפירוש נשמר הרשב''ם הלאדין,
 ערך בערוך ~ם משמו~ ש~ו~ו.יו וא~ור הרב בפני למודאחר,
 צריך שאתה כלו~ר איסור, בדבר לשאול רצית אם פירש,חנוק
 כהוראתות ועשה גדול לחכם שאל נפשות, בדיני ~~ור דיןלדון
 שא~רינן מה לדחות ד~תם על עלה לא המפרשים וכל פרש''ידודאי
 א~ר הכי נח~ן ברב סריקי בוקי תיתלו לא ~ע~ים, כמהבגמרא
 (דף ~ע~ידין אין ובפרק ע''ב~, קנ''א (דף ב""ב במסכת נחמן,רב
 ע~ים הגוזל ובפרק ע''א~ת נו""ן (דף ~ולין ובמס~ת ע"ב),ל''ז
 לא לך א~ינא לא אמרינן ע''ב) צ'"ו(דף

 תחלי~
 ובפרק גברית

 דעדיותקמא
 ~מ''ג~

 (דף בחולין וכן רבות בשם לומר אדס ש~ייב
 ~גריסת דגברא ספיקא דאפילו ~~ירנא יהודה ~ר' אנא ע""ב),י"'ח
 ה" (דף שבת ב~סכתוגם

 ע"'ב~
 ואליבא נינהו אמוראי וז''ל~

 ~נ'"ב לישנאת בהאי לה א~ר ו~ר לישנא בהאי לה א~ר מרדר"'י,
 דא~דתא ב~לתא ולומר, לחלוק דין לבעל מקום אין גם הגליוןתעל

 (דף כ.בי כל פרק בירושלמי דאיתא מהא וראיה לשקר,מותר
 ~לכה ~""בט'"ו

 א"~
 אתר דאגדה, ספר ~ד חמא בא בר ~ייא רב

 הפירוש וכתב עכ""ל~ דכתבה ידה תקטע ~באות כתיב מהאי
 פי' תקטע, הן, ואמת טוב פי' טבאות וז""ל~ ~שם

 אינם אם אבל להיכתב, ניתנו לא אשר ד~רים דכתב ~שוםהסופר י~ תיק~~
 דא~דתא דב~ילתא ~יניה דון עכ""לת עליו חל הקללה איןאמת
 הפירוש ~ש~עות לפי ב~למא באמירה וכ"ש שקר, לכתוב~ותר
 לא לבבי באמת אבלשס,

 כ~
 יד~ה'

 ~וישתקע~ (ונשתקע~
 הדבר

 ~תהלים צווח והמקרא ~יאמר~, (נ~מר)ולא
 קא~ז~

 שקרים דובר
 אם דאפילו דה''ק, להיפך, בפשיטות הירושל~י ופשט יכוןתלא

 מ''מ וטוב, אמת הוא בהשכתב מ~
 תיקצ~

 דברים שכתב כיון ידו
 להכתב' וכ'"ש להיאמר ניתן שלא שקר הוא ואם להכתב, ניתנושלא

 לקללו שראויפשי~א
 ותיקצ~

 ר~לי~~ לו אין שקר כי ורגלו ידו
 האומר כל ע"א~, ט""ו דף ~~גילה בגמרא א~רינן גם הנ""ב~תע"כ
 כנ~ד הפסדה מחשב והוי לעולם, גאולה ~ביא אומרו בשםדבר

 מי בשם שקר האו~רשכרה,
 של~

 ועונשו לעולם גלות גורם אמרה
 ~פ" ~~ות בזוהר וכדאיתאקשה,

 יתרו~
 מי כל ע''ג~' ל'"ט (דף

 ה~ב""ה ~~נו, או מ~יו שמע שלא מה רבו בשס מפיוש~וציא
 למקומה להכניס ורו~ה נשממתו שיוציא בשעה ממנו להיפרעעתיד
 פסל התס וכתיב פסל לך תעשה לא הכא כתיב אותה'דוחים
 אחרת תורה תעשה לא כלומרלך,

 של~
 ~רבךת קבלת ולא שמעת

~~~
 מ"'ה (דף וערבה לולב פרק בסוכה דאיתא מהא תשיבני
 יכול יוחאי' בן ר'"ש ~שום ירמיה א'"ר חזקיה א~רע''ב),

 בן יותם ואל~לי וכו", הדין מן כולו העולס כל את לפ~וראני
 שנברא ~יוס ע~נועוזיהו

 העו~
 ~דיק יותם ופרש'"י, םופו~ עד

 והוא ~צורע אביו שהיה וכו'' מלכים ~שאר יותר ועניוהיה
 בנו ויותם כדכתיב האר~, ~ס שופטהיה

 שופ~
 דינין ו~ל וגו'ת

 אביות בשם דבר שאמר הרי עכ"לת אביו בשם אומרן דןשהיה
 אב, יכבד כבן אביו כבוד ~שום שעשה התם דשאני תברא לאוהא

ונעשה
 וגדולה מלכותות וכבוד אביו כבוד ומשום אביו וברצון ברשו~

 ~שם מצינומזו
 ע'"א~ כ"~

 דבר אמר שלא שהתפאר אליעזר ברבי
 מ""מ בפיו, היתה א~ת שתורת אף לעולם, רבו מפי שמעשלא
 ולאמרו ~לבו שקר דבר ל~ו~יא ו~"ש ~רבו~ ~~~ע מה רק אמרלא
 כן יעשה שלא אמרו שלא ~יבשס

 ב~קו~
 ~ל~ה~ של ~מות ארבע

ת ת ~~~מ ~~י' ~יימ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שבת ב~סכת מהרש'"א של בתרא במהדורא ש~ביא מה חזי

(ד~
 בתוכו, רמז יש ~ם ~ וז""ל ~וכו' ואריב''ל סד"ה ע""ב) פ"ח

 ה~ולם את ה~~עים הדרשנים בעו''ה באו מקרוב חדשיס אשרעל
 דברי בו שאו~ריס והן שקרים,~ מדרשים שאו~רים הןבשקריהם,

 לה~דיל יוכל היותר ~י וכל ~ובלת והד~ת המדרש שאין ~השקר
 שנאתי, שקר דוד אומר וזה עםת המון בעיני משובח הואהשקרים
 שנאתי בתורה שאו~רים השקריס אבל אהבתי, תורתךוודאי

 כ~לו אנשים להרחיק וראוי כשר~,ו~ו~ב
 לשמו~

 פלסתר תורת
 על ~"~, שאלה (ח"'א ~טרני ~הר'"י בתשובת ועיין ~כ""לתשלהס
 ובת~ובת יע''שת פלסתר תורתו ועשה ה' על סרה שדברהדורש
 אפריםשער

 (ח~

 דרשות שדרש אחד חכם על ס""ד~, סי~ן י''ד
 דברים ובלבול בערבוב כהל~ה שלא בתורה פניס ~~לה דופי,של

 על ש~וותר כנביא דינו הוי בודאי לנדו.ו, יש אם ~לבו,~בדה
 כי לאחרים, ולא לו לא נאמר שלא ~ה שאומר הנבואה,דברי
 לפע~ים ג''כ ויל~דו וחטאיס, בגופם הרעים מים מאלו ~"כישתו שהתלמידי~ לגרום ויו~ל עול~, ~בלי הם כי ~קר, דוברי פייסכר
 ויורה ו~ורה ~ורר כבן יורה והמורה שקר, דין~זה

 ~ח~
 שחוט

 עכשוב ח~ת רתיה עושה מלוטש כתער לשונם ~ר~ה, דברלשונס
 ראש שפתימו,תחת

 פתנים~
 וצבוע, ובר~ל~ת נחש

 כעי~
 על ירד

 הכל זיקא נשיב ואיננו, הולך הרוח משיב אותס וישיבהפגרים
 להבלא פה הבל וישפה, שהם תרשיש אניות תשבר קדיםברוח
 דיקולא, בר רמי ~בוט ל~בטא ולא להבלא התורה שחייבה בורזהו
 ת~רא בר רמי דאוהו ל~ו~ייתא רבה הר~ה את להביא שקד~קל
 מבית הוי כו~רא והא בוריא,דעל

 ומבחו~
 כפרה ב~ופר

 עליה ועולה, מתמר ~מרורים ת~רות הרחבה, ~~וך ו~כלהוחוזרת סורר~
 עד ויורד ~נקב ללימודיהם, חק יעלה ולא שאול מוריד ירידה,זו

 ~יא זו ופלא' הפלא פלאים ויורד ואבדון, השאול רבהתהום
 שתים מוסר, תוכחת ~~~אה יותר קשה וצדיקים ת''ח של~אוסתן
 האר""ז על בהן לנתר ארבע שהןרעות

 גבו~
 שמישר שבאילנות

 הדיו~ מ~וכן וה~נה שזבו משקין משום וגזרה הנושרין,פירות

קופ~
 לי~ ואמרו העמודים, על וקפיצה אלכסון דרך תור בראש

 ליג~, י~ול ואינו רוקד והלך קיבל מסור ~ומאה שם~""י
 ~רום ניקר שאינו היזק ולהזיק, לילך דרכו שכן גאוה, רגלרגלים ~רב~

 יחליקון' ~לקות ש~ת לשפתים, כרותה וכרו~ת וכתות ~עוך ~וח,של
 לשונו, ~יזוב ב~ש~י''ת זהב תפוחי תפוחין חקל השדהחלקת

 איל~~יה, ולא ולחיש ~~ון על הולך ~טנו, סברות ~שענ.ו ~להולך והלו~
 פירי עוצר מיניהונפיק

 ע~
 יבאיש ~ות זבו~י לו, ל~ה חיים

 ~יסר ואס שהוא, ~ל עשן ~עלה, לסמני יחליפומרקחת שמ~
 התהום' כקבר פתוח ~שונם נפשם, ~ות יבחרו מיתה~ חייבמהן אח~

 חלק חלקם חודש חדשה, כשמלה בהן שמתכסין דבריסמכוסה
 זומא בן ו~אין מניין, התורה מן אסתר מאמר ואתהסותר,

 ~ו~צה משום אסור כזה ונולד ילד, שקר שקר, לטופליהנטפל א~ לחייב התורה רבתה בפי~~ש דשקר, דו~י" שוא הר~יעלכיפת מבחו~
 פליאה ופלא הפלא ה~ליאה בית הבתים,שאחורי

 מכוסה וט~ון בצפון ש~ידת""ן קדשים של מקומן ואיזהו הוא,~ה יוד~ ~יני ~ז~
 ב~~~ש ונכנס דבר העלם ה~ין, מןונתעלם

 בהעל~
 שמ~~א טו~אה,

 עולם קנין קנית, מה ~סרת ד~ת לדעת, עצמו ו~קשה מל~~העצ~ו
 בור יוכי~, ובור יוכיח חרוב ומחריבן, עולמות בונה הואאחד בי~ ביתו בתוך סורר סוררת, כת~ב בגרעון ויוצא שנים,קנין
 ע~מו את למ~ציא פרט זכר"ה, וזו תורה של מים בו ואיןרק



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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~~ 

~~~~  ותלאו המסומר בסנדל ו~צא ~ק~יס, דובר דבר ח~י או דברלדבר
במגוד

 כאי~
 שקר הוא והכל פתוח, מאמר סתום מאמר הוא

ורעו~
 יתירא רוח ~וח,

 ד~י~
 ספר בשוס כן נמצא ולא ביה,

 הנ~וחים, בנודות בצמא ה~למידיס שותים לגבוה, ואמירתובעולם,
 הבריות, בפי ~יחהונעשה

 ונו~נ~ ונושא~
 בלבנהת מוזרת בו

~~~
 ורועים הדור מנהי~ חכמי על מונח דגברי אקרקפתא כן

 דחו~ה בפרצה בו יכנסו לבלתי הזאת הפרצה לגדורנא~נים,
 ~ודא עליהם ולשד~כזאת,

 רבא~
 עו~~ בני עוד יוםיפו שלא

 לענות
 שמים מלאכת מלאכתך כי במלאכתך הזהר ובני חלושהת ענותקול
 נמצא אחת, אות מ~תר או אחת אות מחסר אתה אםהוא,
 במקו~י~, כן יעשה ולא כו~ת העולם כל את מחריבשאתה

 ורקין א~ין חפ~, שלבו מה לבחורהבחיר"ה לת~
 מעוטי~

 מכל להש~ר
 ~מי האמת ולקבלזה

 ~א~ר~
 ~ה

 שקבל~
 עד איש מפי איש

ס~~
 פונס אככ~יא להיות ולא שלה אכסניא ~ל ח~רת ותורה

 יוצא, פוגס נכנם פוגםונפגם,
 פגו~

 המזבח פגימת מ~יקרא,
 וא~ך בשע~כם, ~פטו וש~ם וא~ת לשמה שלא ומקער~~בח
 ה' יראת בה, למיימיניסימים

 תוסי~
 ימים

 ידבר~
 אמת דובר

 ורפא ושבבלבבו,
~ 

 תב~ם, שדי נשמת ונשמה, הנפש רפואת
 דכולא עלמא עולס, ו~ד מעתה זרעו זרע ומפי מפיו ימושולא

 ריחו ~היקשוט,
 נוד~

 וקושטא וקשוט, כקנמון
 קא~

 חותם ואמת
 ינחנו ואלקיס הקב"השל

 בדר~
 או~~~

~~
 ומזה חורפי בימי דברתי כה

 החרוב~ יקבל~
 את

 תשובת~
 והזהר

 נטועים מסמורת בהן וקבע הן, קבועות שהלכותבהן
 על ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראהנאמניםת נט~

 מנ~
 אשר

 הדבר ובגלל ~ו~ם~ ולבך מפיך מוציא שאתה ~ה לאזנךה~~ע תשמע~
 נהורך נהור יכבה, ולא ידעך לא ~רך ירבה, ימיך כ~ולהזה

 למו דת אש אבוקה ואורכשרגא,
 בהו~ו~

 ורבא~ דאביי
 הוא הוא ואור~תא לשמה, ולומדיה התורה לכבודהמדבר~~

 רעוא ויהא זאת, תעשה צבאות ה' וקנאתדמרתח,
 ~קקו הלב בכותלי רושם יעשו פירות, עושה שדברי באודנאקלא דתפ~

ולבסו~
 חםידי~ לכל הדר קמא ולקיבעא קבעו,

 ~נת דכיפורי יומא במעלי הכותב~"ד
~~"~~ 

 לפ"קת

 ~ו~~"~ ~~~ור~~ ~~~ו~ ~~~"~ ~ו~~~יי~ ~~~ו ~ו~~~~
 ~~~ור~ ~י~~ ~"~ ~~ ~~ו~~ ~ו~~~יי~ ~"~ מ~"~~~~~~
 ו~~~י~ו~ ~~י~~ ~~י~~ ~~~~ ו~~"~ ~~~~~~ ~~~ו~ו~~~

~מ~
 בית פתח על הש~ל

 המדר~
 ~לה ראובן בבע~ס, שאלה ושאל

 כל חודש בכל לתת נדר ובחליו ~ות, שערי עד ~גיע גדולחולי
 נת~רט ועתה ~תרפא, ע~ו והאלקים יתרפא, אס מה סך חי~ימי
 ממנו ~כל לא כי ע~ו שקיבל המשא כובדעל

 שאת~
 התרה, ושאל

 ל~שו~כדי
 מםופק ~הוא ואומר יכלתו, כפי ~בו ~נדבת אח"כ

 נדראס
 בפ~

 להתירו אפשר אס המורים ~סתפקנו בלבדת בלבו או

 דנד~מ~ו~
 פסק, ק"ח) ם"ק רכ"ח (בסימן ~ש"כ וב~ל צרהת בעת

שאפי~
 כדברי ה~עשה נ~שה אס או ~ות~, אי~ בדיעבד התירוה

 ~~~~הר~~
 ~~עשה כ~ם ל~וכיח יש ואס ע"ט~ת ~ס~ ~~שובו~יו

 פרשה רבה ~ויקרא המדרשים מן שנראהדיפתח,
~~ 

 אות
 התרה לו שהיתה ה'~, אות בחוק~י פ"תנחו~א ד~

 אי~
 אצל הולך היה

 היה לא הנדר שאותו נימא אופנחם,
 בע~

 נפש פקוח ו~וד צרה,
 אפשר אס ועודשאנית

 לד~
 נדר אם ספק ולומר, ספיקא םפק

 ואת"ל בלבו,אובפיו
 בפי~

 התרה יש כמ"ד הלכה שמא
 ~הפךצ~,בעת לנד~

 ספ~ כ~
 יש אס

~ 
 אס ~ה בעת ~דר התרה

 דנדר כמ"ד הלכה שמא התרה שאין ואת"ללאו,
 צדק~

 בלב
 בי"ד בהג"ה כמ"ש נדר,א~ו

 (סו~
 רנ"ח םימן

 סעי~
 או י"ג)

 שהוא כ~ן ספיקא ספק אומראיני
 מחסר~

 נאמר אם או ידיעה,
 ואם י"ז), (סימן ספיקא ספק בכללי חדש פרי בעלכדברי

 לנו י~יד הכל על מ~פיקאת במ~פק ואפילו להחמיר נדרים מ~פקכאן ש~~

האד~
 שלמהת משכורתו תהיה ומה' דעתו מה

 אחד, מקום אל והולך סובב והכל לפנים, צריך זושאלה ~ ~~~~~~
 המצ~ן ~יון ראשון ראשים, לארבעה והיה יפרדומשס

 הו~א אם ליה, מספקא ספוקי גו~יה, נדרו על דהשואלבהלכה,
 הלב~ קבלת רק ישמע לא וקול בלבו שרחש או ~נדרבשפתיו

 נפילת כדי ברברב~, ונפל דקמאי ~מאי ב~ צווחו כברזה בד~
אפי אפי~

 דגרסי~ רברב~
 אמר ע"ב), כ"ו (דף בשבועות

 וכתב בשפתיסת ~בטא שנאמר בשפתיו להו~א צריך בלבוגמר שמוא~
 בפ"קהרא"ש ש~

 דשבועו~
 ובאמת יע"ש~ ~דר וה"ה י"ד~, ~סי'

 ~ס~ דתענית פ"ק ע~מוהרא"ש
 י"~~

 ר"ת בשס יהודה ה"רוכתב ~"ל~ וכתב נהיפך פסק
 ז"~

 ולא מאתמול להתענות בד~תו אם
קיבל

 על~
 אלא מאתמול להתענות היה בלבו אך במנחה,

הו~יאו של~
 מפי~

 כדאמר לב, נדיב בכלל דהוי תענית, שפיר מיקרי
 בשפתיו הו~או שלא אע"פ בלבו ~מר דאס דשבועות,בפ"ג

 התס, דקאמרואע"ג מועי~
 דלענ~

 שמ~יא עד בלבו ~מר מהני לא שבועה
 נדר ענ~י דכל ממ~תברא בשפתיס, לבטא דכ~יבבשפתיו

 צדקה גבי דהאמהדדי ילפי~
 דרשי~

 גמר ומועיל תשמור שפתיך מוצא

בלב~
 קבלה שפיר ביה וקר~א עד וכ~, תענית גבי וה"ה

 בלב קבלה דה"ה הר"ת, כד~ת הרא"ש דפסקהרי עכ"~
 לענ~

 נדר
 א~'ח ובטור הרא"ש בפסקי שם וכ"כ ו~דקהתותענית

 וב~"ק~קס"~)ת (סימ~
 דשבו~ו~

 להיפך, פנ~ק
 לשבוע~ דד~~

 ביה דכתיב
 הרא"ש לא"א שאלה ~ וז"להטור כת~ רי"ב)~ סימן (סוף חו"מ בטור ~ס בלבת ולא בשפתיםלבטא

 ז"~
 קרקע שקנה אדם ששאלת,

 רצה ולא נמלך שקנאו ואחר הקדש, שיע~נואדעתא
 אם ~שובה להד~טת כמסירתו ל~בוה אמירתו בזה אמר~ןאי להקדיש~

 להוציא צריך בלבו נמר שמואל ואמרשבלב, דברי~ הוי כלום מפיו ה~יא ולא הקדש שיעשנו אדעתאקנה
 בשפתי~

 דכתיב אע"ג
 ו~א עולות, לב נדיבכל

 חול~ אמרינ~
 לא מקד~ים

 דין לו יש הקדשכל והאידנ~ ילפינ~
 חולי~

 הבית לבדק עתה הקדש שאין
 בשפתיו להוציא צריך הילכך לצדקה,אלא ואי~~

 עכ"~
 על שעמד ראיתי וכבר דתעניתת דפ"ק פסק להאי ~~ותר~"כ בתשוב~ דדבר~ הרי

 קנ"ט (שורש מהר~'ק בתשובת זו,קושיא
 ענ~

 תמצא שכן מתשובתו, בהיפך בנ~פרו פסק אם ~תמהואלל ~ ~"ל וכתב ז'),
 הרא"ש דברי ממנו שנתע~ס נראה באורךת דבריוע"ש וכ~
 הרא"ש, דת~ובת כהאי ג"כ שפםק שכתבתי, דשבועותפ"ק בפםק~
 נמ~~

 בב"~ רנ"ח) (םימן בי"ד וע~ן אהדד~ סתרי עצמןשפםק~
 ~אות ~שה ודרכי הרא"ש~, כתב~ד"ה

~~ 
 מ"ש

 בד~
 זה~

הט"ז ג~
 באו"~

 ~קס"ב (סי~ן
 סק"ח~

 מדחיק
 ~לבד הנה דתע~תת דפ~ק להאי כ~ותר יהיה שלאהרא"ש, דתשוב~ האי ל~ש~

 ש~ר~~



~

~  

~  

~  

~~''ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

 בפ''ק להמעייןדחוק
 יר~ דתעני~

 כדע~ ענין בכל דס''ל
 ר''ת,

 הרא''ש דברי ממנו שנעלם אלא הרא"שי פסקי בקיצור מבוארוכן
 דבעינן לשבועה, מדמי נדר ענייני דכל ד~בואר דשבועות,פ''ק
 רנ''ח (סימן לי''ד הלל בבית ~ס יע"ש, דוקא בשפ~יושיו~יא
 תשובת בדברי מאד ומתקשה זה, בדין שמאריך ראי~יסק""ה),
 ~שא''כ בשפתים, לבטא ביה דכ~יב שבועה בין שמחלקמהרי''ק,
 דשבו~ות הגמרא לשון דםוף ~ולו~, לב נדיב כל ביה ד~~יבבנדר
 חילוק דאין משמ~ ילפינן, לא מקדשיס חולין דק~מר כן' מש~עלא
 בש''ס ה~יון לאחר ובאמת שסת דבריו תוכן עכ''ל לשבועה נדרבין
 ~ידי, קשה דלא ראיתישם,

 ד~ירו~
 זה

 שמתר~
 דחולין הש''ס,

 צריך אין זה ילפינן, לאמקדשים
 אל~

 הבאים כתוביס דשני למ"ד
 דקיימא למאי משא"כ מהדדי, כולי ילפינן הוי וא''כ מלמדין,כ~~ד
 צריך אין באמת מלמדין, אין כא~ד כתובים דשני ~לן

 בשפתים לבטא כתיב דבשבועה ~ילוק, דיש אלאזה, ל~ירו~
 מ~א"'~

 ה~~רונים והכרעת צ''~' וד~י ופסקים, הרא""ש דברי אכןבנדריםת
 ר~''אבה~הות

 ב~ו"~
 רנ"ח (סימן וביו"'ד ח') סעיף רי''ב (סימן

 נדרו, כפי ל~שות מ~וייב בלב קבל אם אף דעיקר י''~),סעיף
 דקדושין פ''ק במרדכי שמחלק וכגוונא זה, על כופין ~איןרק

 בתשובת פסק וכן תצ"א~ת ~אות דב""ב ובפ""ק תצ''ה~,~אות
 בתשובה, שס מהרי''ק וכהכר~ת קל"ד), םימן (~''דהרדב"ז
 לית וא''כ כופין, שאין אך בלב בקבלה רק עליו רבע נדרדאיסור

 כללי ספקכאן

ד~~~~
 אין דהב''ד והטור, הרא''ש דברי זה, בחילוק ~'"כ ליישב
 לצאת מחויב הוא אבל בפיו, דיבר לא אם זה עלכוכין

 נראה, דין, כל מן ובר בלבות נדב או שנדר נדרו ולשלם שמיםי~י
 אפשר צרה, בעת שנדר דידןשבנדון

 דכ'"~
 לקיים דחייב מודים

 הראשון היום מן כי יב) (יו''ד בדני~ל וכדכתיב ~לבו, ש~שבמה
 ~~רו אגב דודאי אלקיך, לפני ולהתענות להבין לבך אל נתתאשר

 בלבו גמר עלמא ליהו~חיק
 לעשו~

 מהמ~רש לדבר םמך ועוד כןת
 פרש~רבה

 בשעה תשוקתך, אישך ואל ד"א ז'), אות (פ''כ בראשית
 יושב~שה~שה

 לב~לי נזקקת איני עוד אומרת היא המשבר ~ל
 שרפרפה לפי אמרו רשב"י בשם סימון ור' ברכיה ר' וכו'תמעתה
 ע"כי יונה, בני וב' תורים ב' מרופרף, קרבן תביא לפיכךבלבה,

ועיין
 ש~

 בנשבעת צרה בע~ת אפילו מהני דשבו~ה הרי ביפ"'ת~
~לבה

 וכ''~
 הכתוב דיבר ~לא ~רא הלא תשיבני, ואל בנדרת

 פי ודבר שפתי פצו אשר נדרי לך אשלס יד) יג, ~ (סובתהלים
 אפילו נדר הוי לא בלב דקבלה לכאורה' משמ~ לי,ב~ר

 בע~
 ה~נין אמי~ות לפי כן קאמר דדוד דאפשר ראיה, זו איןצרה,
 קדשים לענין דהא הוא, שכן ותדע בפיו~ ודיבר באמתשקיבל
 כט~ ב, הימים ~דברי כדכתיב בלב, קבלה מהני דכ''ע אליבאועולה,

לא~
 כדכתיב קרבנות, על קאי הקרא והתס עולות, לב נדיב כל

 ~תהליםשם
 סו~יג~

 ביתך אבוא
 בעולו~

 וכן וגו',
 עולו~

 מ~ים
 קאמר דמילתא קוש~א ע''ה ה~לך דדוד אלא טו~, ~שם לךאעלה
 נימא אי דאף מזה, העולה כלל ~ בפה, עליו שקיבל שהיהמ~שה
 ב~~ כן שקיבל כיון נקבל' קבלה אס בלב, קבלה היה רקדאפילו

 ~"~י
~''~ 

 ~~~~ ~~ ~~"~ ~~ו~~ ~'
 ~~~~~ ~~ו~י~ ~~~~ ~~~~~

 ו~' ~י"~ת ~~~~יו ~יו ~~~~ ~~~י~ ~~ו~י~ ~~~י~ו~
 מ~~~ ~י~ו~י~

 ~~~~ ~~~ו~~~~~~
 ו~~~"

~~~~ 
 ~~~~י ~י~ י~~י~ ~'

 בפיו כנדר והוי הלב, כוונת א~ר שהולכין הדבריס הן הן~רה,
ממשי

~~~~
 נראה דלכאורה בשאלה, ~קנה יש אם השני, ה~פק אל נבוא

פשו~
 פ''ד נדרים ה" ~רמב''ם קיי''ל דהא בזה, שאלה דיש

 דאין דד''ה לעניים בצדקה ~כ''ש אפילו, בהקדש שאלהה''ז~,
 רנ'"ח (סימן בי''ד מבואר וכן הקדשי דיןלו

 סעי~
 לא דאם ו"),

 (סימן בח''מ בב''י מבואר וכן בשאלה, תקנה לו יש גבאי לידהגיע
 וע"ש ו'~, ~אותקכ''ה)

 בסמ'"~
 וכן כ"ה~, ~ס~'ק

 הו~
 בתשובת

 כתב רנ''ח) (סימן בי''ד ה~ור אך ב')ת סימן י''ב (כללהרא"ש

 שאל~ בלא וה''מ בו, ל~זור אפשר ~י צדקה שנודר מיוז''ל~
 אבל

 זמן כל ומתירו לחכם ~נשאל י"א~ לנדרו, פתח ומוצא ~~חרטאם
 יצאשלא

 מתח~
 הקדש שאינו דקיי''צ בטעות הקדש ~~ו דהוי ידו,

 דאז בפתח אם כי הי~~ר ~~ו שאין מדבריהן, ונראה הטוריעכ''ל
 בתשוב~ הרא""ש מדברי כן ולמד ט~ותת והקדש נדרי כמוהוי

 והתם בהקדש, שאלה שיש כ~ו בנדרים, שאלה יש ד~שו''השפסק
 דש"ס סוגיא כמשמעות ~~ה אתינן ט~ות הקדש מט~םג''כ
 שאלה~י שיש ~ד''ה ~פרשב"ס, ע''ש ע'"ב) ק''כ (דף נוחלין ישדפרק
 הראשונות על כתוהא נמצא ~ר~~ה, ע''י לו י~ירו דאיך מסתבר,וכן

שחשב
 לעשו~

 ט''ו) (סימן מהרדב"'א ב~~ובת כתב וכה"ג ~צוהת
 ופני ד"~, (סימן חביב ומה~רי"ל ס''ב~, (סימן עזרי' ומנ~םע"ש,
 ה'~, (סימןמשה

 וכ~
 הלכות סוף הרמב''ס ~ל~ון נראה

 וז''ל~ כ''ה~, הלכה ~פי''גנדרים
 אב~

 לקיימן, מצוה הקדש נדרי
 והובא עכ''לת ~אשלס לה' ~נדרי וכו' מדוחק אלא עליהס ישאלולא

 לא ~צוה, לדבר שנדר ~כל הרי~ ג'~י ס~יף ר""ג ~סימןבש"ע
 בסוף והסמ"ג ~דוחקי אלא ~ליוישאל

 ה~
 ~חלק נדריס

 ל"~
 מצוה

ר~'ב~
 להדיא כתב

 וז''ל~
 אם אמנם

 נד~
 מצוה להקדש או לצדקה

 הש"'ס כוונת נ'"ל וכן עכ''לת מדוחק אלא ~ליהם ישאל ולאלקיימו
 נדר גדול נדר זה פרק אשנה האומר ע"א), ח' (דףדנדרים

 מצאתי וכן לה~ירו~ שאין נדר גדול דנדר כוונתו ישראל,לאלקי
 שער חכ~ה בראשיתראי~י

 הקדוש~
 וז''ל~ י"ד~, (פרק

 מי כל
 שעו~ כך בתורה ~~וק או המצוה לקייםשנדר

 אין וכיוצא, ביום
 וכו"י גדול אונס שהוא לב''ד יר~ה אס אלא נדרו, לו להתירר~וי
 הקב''ה שיאמר ישראל, ~אלקי נדר גדול נדר באמרס ז"ל דקדקווזה
 האומר האדם כמשל, והוא מעלית ר~קת כי עול בי מצאתמה
 גם עכ"לת דורון ~ך ~~יא פלוני שביום ודם בשרלמלך

 בתשוב~
 וז""ל כתב קל"ד), סימן (ח"דהמהרדב''ז

~ 
 להשאל יכול אם ול~נין

 דלא מותר, שהוא לו וה~ירו נשאל שאם ברור, הדבר נדרו,על
 המ~יר חכס אבל ונדבות, ונדריס והקדשות קונמות מכל~דיף
 שמפסיד מפני וטעמא המפרשיםת בהדיא וכ"כ נידוי, ~ייב נדרולו
 בתשובות ועיין מהרדב''זת ~כ~ל הו~ר, הנדר ומ"מ הענייםאת

 (סימןמהרדב"א
 ~''ו~

 דעת ג"כ ~זה
 הרי~ב"~

 אך והרא"ש,
 וחרטה בשאלה ת~נה שיש פוסקים ~גדולי ושאר הרשב"אד~ת
 ע''שת נדרים שארכמו

 מ''~
 לו התיר אס דבדיעבד כוונתס, נראה

 שלא למנוע לו יש החכם ודאי אבל הנדר, בטל ו~רטה שאלהע""י
 ממ~וה, ולבטלו לכ~חילהלהתירו

 א~
 לנדרות פתח לו שיש לא

 יע"ש, בזה פלוגתא דיש ס~'ב) ~סימן ~זרי" ~נחם ב~שובתוכ"כ
 ד")~, (סימן חביב מהרי''לובתשו~ת

 וב~~וב~
 (םימן חייס ~הרא"ן

ק~ז),
 ובתומ~

 נ'~~~ת (סימן י~רוס

 בהיו~~~~~~~ת
 ~רה ב~ת ובנדר כזה' נדר נדר וחולה, כואב

 ל~תירות דאיןודאי

~~ 
 מהר"'ם בתשובת שראיתי



~

~  ~  

~  

~~'"ת
~~ ~ ~~ ~~ ~~מ~ ~~~~''~

מינ~
 שפסק, ע"ט) (סימן

 דא~
 וכתב להתיר, יש צרה ב~ת נדר

 נ~ד מספקת, ראיה בלי המה שדבריו אך רבותיו~ נהגושכן
 להיפךת שפםקו הפוסקים~דולי

 ו~~
 לי נראה היה דלכאורה

 דנדרים קמא בפרק דאי~א מהא לדבריו, םמוכתלהביא
 (ד~

 ט'
 א"לע"ב~,

~ 
 יונה,

 ה""~
 מטמאין וכשהן נוזרין, תוהין כשהן

 לעזרה חולין מביאים ונמצאו בהן, מתחרטין נזירות ימי עליהןורבין
 פורענו~ס על נבהליס תוהין, כשהן וז'"ל~ הרא"'ש שם ופירשע"כת
 ונמצאו ונודרין, בלבם בת~ובה ומהרהרין בעונותיהם אותוו~ולין
 נעקר אינו דהנדר בעזרה, חולין דוקא לאו בעזרה, חוליןמביאין
 בעת נודר דאף לדבריו, ~רי עכ''לת חכם התרת ע"'י אלאבחרטה
 פרש"'י דלדעת חדא, אריא, לא הא משום אי התרהת לו ישצרה

 ועוד ראיהת קצת אפילו משם וליכא אחר, בענין יתפרשוהר"'ן,
 כדכתיב הוא חוטא ~באמת ~בנזיר, דנדר התם דשאניאפשר,
~במדבר

 ו~יא~
 אבל התרה, לו יש ~ך הנפש, על ח~א מאשר

 ~שות צרתו בעת שנדר~י
 אח~

 התר~, לו דאין ודאי מהמצוות
 לו שעשה חבירו דעת על כנודר דהוי הפוסקיס שכ~בו~~עם
 ג""כ נסתלק (ובזה ורצונות ידי~תו בלתי להתירו יכול שאיןטובה
 כלל, ראיה משם ואין ~יפתח, ראיה להביא שביקש השואל,ראיות
 ~~ף תענית רי~ בש"ם כדאיתא כהוגן, שלא באמת היהדנדר
ד"

 ע""א~
 ~לא בנודר משא""כ ~ התרה) מהני היה לכן ובמדרש,

 ראיה וקצת ~~ מ~והתלדבר
 לחילו~

 ~לק בפרק דאיתא מהא זה,

(ד~
 ע'"א), ק"ב

~ 
 קא ד~וה ר~יל ~וי אבהו

 דרי~
 מל~ים, ב~ל~ה

 כיון דריש, דלא עליה קביל~לש,
 דאיתפ~

 אמרי דריש, ~א הדר
לא

 קבי~
 דאנא בהו הדרו מי אינהו אמר בהו, דרשת דלא עלך

 קבל. ל~ון מ~מע עליה, קביל לשון מדקאמר הרי ע"'כת ביאהדר
 ~נדר אף בהו ודרש הדר אפ""ה ושבו~ה,נדר

 בע~
 ב~ליו, ~ר.ו

 ומותר ~צוה, לדבר כנדר הוי לא בהו הדרו לא דאינהו כיוןאלא
 הוי דלא אפשר, דהתם, ותו ~רה~ת בעת שנדר אף נדרו עללישאל
 אנו צריכין וע"'כ צרהתבעת הי~ לא ועדיין הפורענות על נבהל שהוא צרה בעת נודרכלל

 לח~
 הב'"ח דהא הרא'"שי לדעת כן

 ומ""ש ~ד"'ה רכ"'ח) (בסימןכתב
 כתב~

 הרא""ש תשובת בשם
 שכתב~ית כמו החילוק ~ע'"כ ~~יר, אין ~רה בעת דנודרלהדיא,
 שם עודוכ""כ

 בב"'~
 יע""ש, גדולים ושאר ~הרי'"ק ~שובת בשם

 בנימין ~תשובת וכ""כ תשנ"ו~, ~סי" דשבועות פ"ג המרדכיוכ"'כ
 ושכ""כ דמסתבר, בטעמא לדבריו ראייה ומביא רס"ו) (~~~ןזאב

 נראה וכן יע'~תהרשב""א
 ~הר'"~ מ~שוב~

 ע"ב), (סימן מפדווה
 שאמר דהיכא לחלק, שם עוד וכתב ג')ת (סימן חביבומהרי""ל
 שלפנינו, בנדון וכמו וכך, כך אעשה מחליו אתרפא אםבפירוש
 מסיק וכן להתירותדאין

 ובפםק ה"), (סימן משה פני ב~שוב~
 רכ""ח (םי~ן בי'"ד שלפנינוהש"ע

 סעי~
 ויע""ש בהג"ה), מ'"ה

 מ~~רת אינו התירו אס בדיעבד דאפילו ק""ח), (ס"קבש'"כ

~~~~
 הילולים קודש פרי רבעי

 ~ח~
 שטען במה להתירא ל~דד

 החקירה ~ל לעמיד הראוי מן יד, בהש~ת שאינו משאבכובד
 כריחות מסכת סוף היא ערוכה מתני' והעני, עשיר היהאם

~ד~
 עוף, יביא ה~ני, לשעירה, או ל~שבה הפריש ע"'ב~, כ'"ז
 ועיין י~'"ש~ חולין והשאר ו~רש""י, האיפה, עשירית יביאהעני,

 מ~ינו מזה וגדולה י')ת ~" דין ש~גות מהלכות (פ"'יברמב"ס

 ~ו~~יי~~י
 ~~ו

~~ 
 ~~~~ית

~~~~  ~ו~ ~~ו~~ ~ו~ 
 ~~~תתי

~~ 
 ~~יוות

 שם ובש'"ע יו"'ד בטור והובא ד'), סי~ן ח' (כלל הרא'"שבתשובת
 רל'"ב(סימן

 ס~י~
 מעות סך לה לתת ונדר בתו ששידך מי ט""ז),

 נתקלקלו ואח""כונשב~,
 החובו~

 ממה לו אין אם לו, חייבים שהיו
 קרקעות ולא חובות לאלפרוע

 ~ו~ ו~פצי~
 וכלי דירתו מבית

 ~ריך אין הרי ~כ"לת מזה גדול אונס לך דאין פטורתשמישו,
 כלל,~רה

 אע""~
 הוי אפ"'ה תש~ישו וכלי ביתו ל~כור שיוכל

 נדר~ או נש~ע לא דהכי אד~תא ואמרינן אונסין, נדריבכלל

~~~
 דקיי"ל מהא תשיבני

 סי~~ (סו~ בח"~
 צ""ז

 סעי~
 הא ל'~,

 אם אבל לפרוע, נשבע בשלא דוקא חוב לבעלדמסדרין
 מה כל למכור חייב בעצ~ו והוא לו, ~סדרין אין לפרוענשבע
 בעפר ויתפלש לב"'ח, לפרוע ואבנט ו~כנסיים חלוק ואפילו לושיש
 אדעתא אמרינן דלא להדיא הרי עכ"ל, שבועתו על יעבורולא
 הרגיש כבר נשבע, לאדהכי

 בסתיר~
 זו

 הכ''~
 הב""י בהגהו. שס

 לומר דאפשר אומדנא, ליכא דהתס לחלק, ול'"נ כ"ב)ת(סימן
 ע~ה ו~ה""ט ענין, בכל נפשו שיעבד ללוות למעות ~ריך שהיהכיון

שבועה
 לתוק~

 בתו, בנשואי משא"'כ האפשר, בכל לשלם השיעבוד
 בפרק בש"'ס (ו~יין האב~ דעת ד~ומדין האומד בתר אזלינןודאי
 שמתמי

 (ד~
 נכסיו כל חילק מהו, נכסיו כל הקדיש ע'"ב), קמ"ח

 ע""א), ס"'ח (דף דכ.ובו. בש'"ס וכדאיתא ~, ע"ש) מהולעניים
 באב, שמין לפרנסה ש~ואלאמר

 א~
 משא'"כ חםרי מידי לאו גם

 י~לה ועד מוכרע, הוא ממקומו זה וחילוק חובבבעל
 רנ""ח (סימן ב~""ע ד~ה יורה למי ד~ת שפתיארש. האר"~ מ~

 םעי~
 ה"

 לשאר כמו לו מםדרין ~לם לו ואין לצדקה מנה המקדישבהג"ה~,
 כדכתיב ונדר שבועה מתורת ~ייב לצדקה דהמקדיש אף חוב,בעל

~דברים
 כ~כד~

 בחו'"מ וכאן מםדריןת אפ""ה תשמור שפתיך מוצא
 ודאי אלא מסדרין, ואין הכל ל~כור ~חוייב השבועה דמ~דפםק

 בעל ~בידשבועה
 חו~

 הסידור דין ועיקר בצדקהת משא''כ שאני
 ~ערכיןתילפינן

~~~~~
 משבועתו דפטור ~נדר, הדבר עליו כבד דאם זה, מכל

 פסק ~זו וגדולהונדר~ו~ת
 ב~'"~

 רל"'ב (בםי" שם
 משבועתו פטור לשלם ~לו אין הזמן וכשהגיע לשלם ~נ~בע מיי"ב), םעי~

 יע""~~ ~ ק""נ) (סי~ן בתשובה הריב"ש וכ"כע"ש,
 וי~ויי~

 בת~ובת
 ה"'ל דשכיח אונם הוי דעניות דכתב א"~, םימן (ח""אמהרי"ט
לה~נות

 וכיו~
 ובתשובת יע""שת חל השבועה או הנדר התנה, שלא

 מקצתו לשלם צריך מקצת לו יש דאם פ~ק, ם") סימן (ח"דמהרדב"'ז
 יד בהשג שנדון ערכין, במםכת זו היא ערוכה וגמראיע""ש,
 דמ""מ י"ל, ~ם ואף לעילת כ~"ש לב"ח שמסדרין כמוו~םדרין
 מחויב שיהא ויעשיר ידו ת~יג שאם מונח, דגברי אקרקפתאהחיוב
 ומן ע'"ב)ת (סימן מפדוואה מהר''ם בתשובת וכמ""ש נדרו,לקיים
 כספו, ב~י~ב נדרו שישלם שכשיעשיר פנקסו, על לכתובהראוי

 דשבת בש"םוכדמצינו
 (ד~

 אלישע בן ישמעאל ר' ~בי ~"ב) י"ב
 ע""~ת שמינה ~טאת אביא המקדש בית לכשיבנה פנקסו, עלשכתב

 ~שובות דכל פ~ח, על הנדר לו להתיר הנודר לו שיבור הדרךועיקר
 ובעת מ~וה דבר בנודר דס''ל, לעיל שכ~בתי ואחרוניםראשונים
 מותר ודוחק אונם דבמקום כתבו, כאחד כולס להתיר, דאין~רה
 ג'), (שאלה חביב מהרי''ל בתשובת להדיא פסק וכן לותלהתיר
 לכתחילה לו להתיר יש דחקו, מפני הפרעון ~ל אונם הואדאם

א~
 ריבו~ דברי בתשובות פסק וכן צר~ות בעת בנודר

 (סימן

ת ~ ~ ~~ ~  

 ~ו~~~~
 ~~ו

~~ 
 ~~~~ית



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~~~~

 גמור, בזירוז ויזרזו~~~"ו)ת
 שא~~

 דבריו
 כני~~ אינ~~

 ומ~~~ר,
 נדר~ ידי יוצא שאי~ רב, והוןשמתרושש

 בש"ס איתא ~ה וכדומה
 יצא לאעני קרבן שהביא עשירמצורע ע"ב), מ"א (דףד~מא

~~מכי~
דיליה, אנאמנות בזה

 כי~
 ~דעת השואל הוא שהוא

 דומה לכךתהכרי~ו ו~י לבו מצפוניומ~לה
 לז~

 בש"ס אמר~ן
 ~~ (דףדבכורות

 הואמובהק מום דהאי יד~ מכדיהכא ע"ב),

מ"~
 לא דחכם כבודו על דחכם, כבודומשום רבנן קמיה אתיוה

 על ה" שיראת וניכר שנראה ב~"דוא"כ ע"שת עבדאיסוראעבר

פנ~
 שצפון מה ו~גלה שמיס ידילצאת

 בלב~
 אותו מא~~יס ודאי

 ר"ח (סימן ב~"ד וכדאיתא משגת,ידו שאין שאומרבמהשוב
סעיף

 ב~
 ו~~, נדרתי לא ואמר בחרם נדר

 א~
 נאמן ת"ח הוא

יע"ש,
 ומתיר~

 פתחת ע"י לו
 וא~

 ומור"ה זה, מהיתר המורה למנוע
 לאורייתא, סמוכין שיסמכו מה על לו יש כי ראשו, על יעלהלא
 פורחים אינם כזו נדרים והיתר נדריס ידות ~בידו בסמוכיןויוצא
 אעיקרא אאוירא ~וטרא ~ר~קבאוויר,

 נפ~
 ~ידינו מנ~ור זה דכלל

 הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות החושבכל
 ~ (דף ברכות בריש כדאיתא עשאה~אילו

 היה ו~דאי ע"א)ת
 לבא ר~מנא כילהציל

 בע~
 ~~קרא בו נאמר ללב המסור ודבר

יט~~יד~
 מאלקיךת ויראת

~~~~
 עוד

 הרב~
 אחר הלכתי אמנם בקולמוס, שנש~ייר דברים

 כי וירא המתגבר, המע~ן על וסמכתי באמריםהקוצרים
 ~ורד מגלגל לגול~~ת, אומ"ר בקיעי להתיר ישרה סברה סב"ריש

לעומק
 ד~ הד~

 ר~את ג~א

 לאילן ר"הכ"ד
~~"~~ 

 אל~ ועמנו נדרו יקום ולא דבר לדבר

 ~ו~ ז~~~~~~~
 ~ו~~~~י~ ~~"

 י~"~ ~~~~ ~"~ ~~~ו~~

~~~~~~~~~~ 
 לאשר נמצאתי שאלו~, ל~שר נדרשתי~~~~~~~

 בקשונ~
 צדק בקשו

 עניים יד ואנן ישררה רגל לרגלינו יקרא,צדק
 אנ~

 ~ן
 להשגיחהראוי

 כמצי~
 ~לונות וסרי~י ~לילתא ותיכי ~חרכים,

 מאיר להיות תורה אור למאור ואתאן ואטומיס'שקו~ים
 הצדקות על שנת~נו שהגבאים מקרוב, שנתחדש ~נהג ורא~וולדריםת לאר~

 כסף של קלפים ~ושיןות~ת,
 לקב~

 בהם ולאסוף
 כשמהדר~

 מן

המהדר~
 התלמידיס כי לא, או דמי ושפיר עבדי שפיר אי לענייס,

מתהנדז~
 ולגלות דעתי לחוות ושאלו בדבר,

 או~
 לומר הימנית

 ימ~ת שהוא ימיןעל

~~~~~~ ~ 
 ואת~קורי בזה לפ~פק מקום שאין נראה, לכאורההנה

 במסכת דאיתא מהא לדבר, זכר וקצת בהוא,דמת~קרא
 מועטים ימים היו לא ע"א~, נ"ז (דף שנהגו מ~ום פרקפסחיס
 את שח~ועד

 כו~ ההי~
 אמה על אמה שהס זהב של בטב~ות

 היו ולרגל זהב, דינר~עובי
 מקפל~

 גב על אותן ו~ניחין אותן
 רגלים עולי שיהו כדי הבית בהרמעלה

 רוא~
 ע"כת נאה ש~לאכתן

 ה~דקה, על שהש~יחו להראות מצוה חיבוב קצת שהואואפשר
 הרבהי יד על וקבצו ב~לי~ותסונאמנים

 וא~
 איסור,שיש לחוש

 דאמר~ןמהא
בערכ~

 ~ (דף
 אסור גבאי ~ד ~ש~אתה ע"א~,

 וא"כלשנו~ה,
א~

 ה~תה הנותן דעת דהא מז~, גדול שינ~ לך

 כלי בו עושה והוא להחיותם, כדי לענייםליתן
 כס~

 מכליםכלים
 הפוסקים בדברי כן המוסכם וכבר בעלים,מדעת מש~יםש~ים

 א')ת ~סעיף רנ"ט (סימן בטי"ד כמבואר ואחרוניסראשונים

~~~~
 ד ~עמ בש"ס שם מקשה ד~א תברא~ לא הא משום אי
 שאני הש''ס, ומ~ני ופרע, יזיף ינאי ר' והא איניב"~,

 ופרש"י, להו, ומייתי ~מעשה דמשהי דכ~ה ל~ניים להו דני~אר''י
 וכופה נענייס לחלק מ~ות ליה דלית ואמר ל~בורא ר"ידמעשה
 לצדקהאותם

 ו~יכ~
 נימא ה"נ כאן אף א"כ עכ"לת לע~יים רווחא

 נודרין אזי צדקה של בקופה מזו~ן מ~ון שאין שרואין דכיוןהכי,
 הצדקהי עלוכופין

 וא~
 מקום דיש

 לח~
 שהעם כיון להיפוך, ולומר

 עד הרווחה שיש ורואיןיודעין

 שעושי~
 נודרין אין כסף של קלפי

 כךת כל צדקהונותנין

~~~
 זה

 ~ישתקע~ (נשתקע~
 דוק ~יא~ר~, (נאמר) ולא

 ב~"'ז הקשה כבר דהא להיפך, היא הסברא דאדרבאגי~א, לאיד~
 יזיף ינאי דר" הא על סק"ב~, רנ"ט ובסימן סק"ד, רנ''ו~סי'
 ק"ו (דף בכתובות איתא הא~ לעניים, רווחא דאיכא כיוןופרע
 אין אומר ר""ע ה"ב), (פ~"ד ~קלים במסכת איתא וכןע"ב)

 לא, מ'"ט עניים בשל עניים, בשל לא אף הקדש, בשלמש~כרין
 דאיכא אף וא""כ ליה, למי~~בי~ וליכא עניא להו מיתרמידלמא
 ר"ה במסכת א~ריסן נמי וכה''ג כןת לעשות אסור לענייסרוו~א
 דהא מ"ט לאלתר, עלה מיח~ייב וצד~ה רבא, אמר ע"א~, ו'(דף
 ~"שת ענייםקיימי

 ו~יר~
 שיוכל מאד בטוח שהוא מיורי שם ה~"ז,

 עכ"'לת מניעה ~בלי לחלק לעניים ~יצטרך תיכף הצבור מןלגבות
 כספא ו~ם המטבעות, בית אל להביא מוכן כסף הרי ה"נ, אףא"כ
 אך מוצא~ לכסף יש כי בכל~ש~ה להסתחר שיוכל הוי טבעאעצמו
 פרק ריש ביו~א ~~דאיתא ~ ~איסור, חשש לחשוש יש אחרמצד
 (אשברוע) של קלפים ע''א~, ל"ט (דף בקלפיטרף

 ~אשכרו~~
~ 

 ונעבדיההיה,
 בכס~

 ממונם על ~סה ~ התורה בזהב, ונעבדיה
 ישראל~של

 וכה''~
 ב"ד ר~והו פ" בר''ה איתא

 (ד~
 ע'"א), כ''ז

 חסה התורה ~ימא איבעית ו~ו', ד~סף הכא ומ""ש דזהב התםמ'"ש
 כבוד אפ"ה דכסף, נעביד נמי התם א"ה ישראל, של ממונן~ל

י"~
 חסה דהתורה אמרינן י"ט כבוד דליכא היכא ש'"מ עדיף,

 איתא וכן ~אפשרת במה ישראל של ~~ונןעל
 במס~

 (דף יומא
 התורה מ"ט וכו", כסף בשל ~ותה היה יום בכל ~ וז"ל ע'"ב)מ"ד
 פ"ו (דף מנ~ות ב~סכת~ ועיין עכ"לת ישראל של ~~ונן עלחסה
 ממוססת על ~סה התורה אר"א חס~ון מאי החסכון, מפניע"ב),
 ע"א~, ~כ"ט ראוהו פרק פ'"ב בתמיד דאיתא מהא תשיבניואל
 בר ינאי א"ר וכו' גוזמא ~ר~א אמר זהב, של בכוס התמיד אתהשקו
 ואלו הבאי לשון חכמים דברו מקומות בשלשה שמואל, אמרנחמני
 התמיד את השקו דתנן מדרבא, לאפוקי ופרוכת, גפן תפוחהן

 אין לא, התם אין הני קמ""ל גוזמא רבא ואמר זהב, שלבכום
 בעושר מעשיהם דכל ~וזמא, ולא פרש"י עשירו~ת במקוםעניות
 הוא וכן ע"כתובשררה

 במסכ~
 שם ובתוס' ע"ב) צ' (דף חולין

~ד'"ה
 בשלשה~

 דהתורה אמרינן לא דלפעמיס מצינו הרי ע"ש,
 ישראלת של ממונן ~לחסה

 משום~~
 ל~ ה~

 דבאמת תברא,
 הלכ~

 והשקו גוזמא דאמר כרבא
 בדברי מבואר הוא וכן רוצהת שהוא כוס באיזה התמידאת

הרמב"~
 ~הלכה ומוספין תמידין מהל" ו' פרק

 א"~
 וא~"כ וז''ל~

ת  ~י'~
~~ 

 ~~ו~ת
ת ~~~מ ~~ ~יי~ ~ ~ ~ ~  



~~  ~  

~  

~~''ת
~'"~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~ ~  ~~  כל להם הצ~יכין השרת ~לי ~ל ומוציאין הכלים ללשכת~כנסין
 השמיט דהרמב"ס הרי עכ"לת מיס ה~מיד את ומשקיס~~יו~,
 דאמר כרבא דהלכ~א ~י זהב של ~כוס הש~ו דק~ני הא~בכוונה
 ~' שם ביומא ג'תכ דאמר לשיטתו אזיל רבא כי~וזמא,

 טר~
 בקלפי,

 של~קלפי
 ע~

 ישראל, של ממונם על חסה דהתורה משום היתה
 דאין דידן במקום וכ""ש עשירו~ת במקוס ~ניות אין אמרינןתולא

 עניות במקום~שירות
 לגבו~

 אמרינן זה בענין לעניים, צדקה
 של ממונן על חסהדהתורה

 ישרא~
 לא שרת כלי היה דלא וכיון

 או כםף של קלפי עושין דאין בנ"ד ה"ה ד~סף, או דזהב~בדינן
 של ממונן על חסה והתורה קדושה שוס בהם דאין ~יון~זהב,

ישראלת

~~~
 בכלי משתמריס אם ~ס

 ~ס~
 וכדאיתא מדמיס, נפחתו וזהב

 כ~לים, ~וא הרי זהב ע"א), ס"'ז (דף דכתובותבגמרא
 פחתית דלא זהב של ככלים לא דפח~י, ~סף של כ~לים לאותמאי
 ~סף כשל פחתי זהב בשל משתמשין ~אס וכות זהב בתוד''התועת'ש
 דשב נראה הלין מ~ל ע"א)ת י""ט (~ף הנהנה פ" במעילהועיין
 בהם כיוצא ועל ועליהם כסףת משל לעשות שלא עדי~, תעשהואל
 ירחק נפשו שומר לו~יב~ת ~תהלים ~אוה, ר~ל תבואני אל~אמר
ת~משלי ~ ~ כ  בכלים להשתמש קונו מדעת אדם ילמד ולעולם 
 דנן מיומא דמוקרא בכסא לש~מש הזה הדבר וב~לל~חו~ים,
~ל~ולם,

 ולראו~
 עולמים, ובית וירושלים רמים, כמו הבנוי הבנין

~ו~ה"'~
 ותומיםת באוריס מלובש

 ת~"~ ~נ~
 לפ"ק, ה~מים על הודך

 שפור~~ ניקל פה ניסןי"'~

 ~~~~~ ~ו~~"ת~ ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~"'~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
 ~~י~ו~ ו~~~ ~~"ת~ ~"'~ ~~ ~~ו~~ ~"ת~ ~~'"~~ו~~~יי~
~~~~~~ות

 ו~~~י~ ~~ו~~ ~"'~ ~~ ו~~"~
 י~''ות

~~~

 ~שר ארז רבינו, ילמדנו ווינ~יא~ מק"ק מדרשא לבי פתקא
 לרום השמים קרנו לה~ביה גבהו ארזים כ~ובה אשרבלבנון

 מכל להעניק בענקים, ה~דול אדם נשא, ידיהורום
 ח~

 תירוש
 לו למו~ב אווה נ~א, פנים ולא בהל~ה, פנים להצהירויצהר,

 ואמת ו~לוס הצדקה מעשה לטרקלין לה~ניםב~רוזדור,
 ל~

 היה
 לעמוד בגיבורים אדיר למשא,לו

 בפר~
 הניחו אשר גדר, ול~דור

 מקוםלו
 ~תגד~

 רכב אבי אבי ה"ה במשא, דבר אשר ~חוזה
 ראש הרועים אביר ופרשיו,ישראל

 ~ו~
 שע~ועים, נ~ע אוריאל

 ~והר"'ר כש"ת י, ל א ר ש י ה א י ש נ ו ה~ולה מאור ור""מאב"תד
 שבע~ייםת מזוקק החמה ~אור יזהירנר"ו ~ו~

~~~~
 אמרות בא~רו~יו, להשתעשע זכי~י לא אשר הימיס לי

 היה, והגרמא השמןת לשד כ~עס בפי המה אשרטהורות
 והנה רוחית הישב נתנוני לא וסבבוני, הקיפוני הזמן ~רדותכי
 אשר הדרך את לנו שיורה ולמורה, למודעא אנו צריכיןכעת

 מצאנו תורה ספר השאלה~ ~"ד נעשה, אשר המעשה ואתבה נל~
 משניס שם עומד הוא והרי יע"א, א~כנז בני מק""ק ה'בבית

 כתיבתו יושר ודקדוקי אותיותיו ומי~וי שניס, למאה קרובקדמוניות

~ת

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

 ~ת~

 נטלה כמנה~, אשכנז מערי רבא ספרא קולמוס קן שמציוריניכר
 נוני"ן שני לו~, ~י~לה, בהעלותך בפ" כתוב ונמצא שלו,ההוד
 ואחד בנסוע, ויהי הפרשה לפני אחד ~חור, מלפניסהפוכות
 וש.י ובנוחה, ~ל ונו"ן בנסוע, ויהי של ונו"ן ישראל, א~ילאחר
 הי~ב על נוספת תמונה והיא י~א~, ~שם כמתאוננים שלנוני"ן

 ~סי' בתשובה ז"ל מהרש"'ל או~ן אסףתמונות,
 ע"~~

 עת"שת

~
~~~~~ 

 יחידי בין יצאו
 ס~ו~

 וה~תיבה המראה על קהילתינו
 המחמיריס דעת אל לנטות ~וב בעיני, טוב אם אומר,לגמור ממני דעת ופליאה שלנות ס"ת בין יחידי היא רקהזאת,

 תת~ודדו, בלא שנויי" הל~ה בדבר נכשל ולא תורות, כשארבתיקונו
 ו~רב בני"בו, הראשוןצדיק דברי נברר אם או מנהגא, כפי בחיקו תורה ספר אחד ~ללהיות

 חכמ~
 נוני"ן לתקן זלה"ה, הנ''ל שלמה

 דעת הר~בה דעתו לפי זרה יותר היא כי כמתאוננים, שלאחרונה
 השני" נניח ואםהפוסקים,

 הנוספ~
 נסירם או לפרשה פרשה בין

 בספר כדאיתא ז"ל, חומר~ו כובד מעלינולהקל
 ח~מ~

 שלמה
במסכת

 שב~
 ע"ב~ת קט""ו ~דף כתבי ~ל פרק

~~
 הרב הוא נתיב, האיר אחריו קדוש איש של ולפי לע~"ו נתנהל
 וגם באמרו~ (ע"'ה), ב~שובה זלה'"ה ~ המנהירבספר

 אין הפו~ין ~ולן ~~מ~אוננים ושל ובנחה ושל בנסוע שלהנוני"ן
 ה~מונה על א~ר''ש ויקרא דבר ולפע""ד,לפסלות

 עלי' ~דפליג זלה"ה,במהרש"'ל ה~ובאו~ הע~ירי~
 א~

 הנוםפו~ת שהשתיס בנ"ד
 הפסיקתא, מן ללמוד לרב תי~י מהיכי למודעי, אנו צריכיןועוד
 לכתוב רמז שוס מכללא, ולא אתמר ב~ירוש לא בה מצאנו לאכי
 הללות נוני"ןד'

 ועו~
 בספר המובא המסורה ~ל למידק איכא

 יהו~ה~, ב"ר לונזאנו די ~מנחס זלה"ה לונוזאן מהרב תורהאור
 הנוני"ן, אלו כלנגד

 א~
 של םמו~ות וכסא ההוראה עמודי כי

 חכמי~ לפניהדיינים
 מדברי דייקי דידן בנדון סופרים, כתיקון

 זלה""הת סב'"ע במהר"א המור בצרור ואחריוהזוהר,

~~~
 תעשה, ואל בשב אחור נזורנו עשה, במקוס לחטוא שלא ע"~,
 הפוםקים ~עת בעיני טוב טוב אם בקדשי~, מום לה~ילשלא
 אשר הזה ~י"'ן שפכה לא וידינוהמתיריס,

 מגמ~
 דרך פניהס

 במגירה, מ~וררות היקרות הנוני""ן אלו כל ראו, לא ועינינוהמלך,

 ומחו~מבי~
 ליודעי ~נודע במלכות, ראשונה היושבת היא אות

 ותסירבינה,
 שמ~

 לפחו~ה, נאה מדירה לצאת מ~ליה, צבי""ה
 מ~יד צדק מורה יבוא עד בגרר ותגר המחיקה, על קיימהבדין

תמי~רים ~  

~~ת~
 אמ''ו, של מדרשו בית פתחי ~ל לדפוק ספר, במ~ילת באנו
 איזה לנו שיודיע אשכנז, במדינת ראשונה כסאו עלהיושב

 נבור א~ר ישרדרך
 וקול ה~אולה משפט לו כי שמים, ידי לצא~

 לנו"ן, נו"ן בין להושיע מוצ"א ונקרא ארזים, שוברהאדון
 נדריך ולאורו נגדינו, כשמש ו~סאו הפקפוקים, מחטבילהושיעני יהוש~

 ישמרהו יוסף, אמת'ו ימי על ימים ~ורינו, אל אל בהעתרמגמ~ינו
 להלאה ויאדיר, יגדיל תורתו אור ו~סאו באר~, יאושרויחייהו,
 ש~מו"ך אדני כח נא יגדל בפ" ושלום, ~וז ברוב העדר,למגדל
 בפקודת חותם מווינ~יא, יעקב כהרת'ר בלא'"א מנחם הקטןאשורית
 הישיבהרבני

 מק~ הכולל~
 לפ"קת תס"ו םיון כ"ב ווינציאת

,~

 ~~' ~~~'י~ ~~~ ~~~
~~~ ~~~~~ 

~''~~~ "~~ ,~~ 

~ת

~ ~  ~~~~~ ~ותת~ 
 ~ו~~י~ת

~י
~~ ~~ 

~~~~ ~~~ ,~~ 



~ ~

~

~  ~  

~  

~~''ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~  

 וי~א יתברך, עולם ~ל ~לכו המלך לעבודת מנ~ם יצא ~ת~~~~
 בית וכותלי הוכיחו, השמים מן שאוכל כפו~ללפ~לו

 צריכין ואינן משתמרין פירותיו להלכה, מטין ו~דיין יוכיחוהמדרש
 ה''הלחמ~ין,

 האלו~
 מילין, ~''ג ~ילין חסדי השלום חכס והתורני

כ~והר''ר
 ~נ~~

 בבית העומדים תורה, לומדי האלופי כל ~ם נר''ו,
 האדמה ~מח צומח, חי ב~דבר מצאו אשר כימים עושין בלילותהת

 מדרשם בית אשר כרושים, ומדר''ש דרבנן ארעא קודשאדמת
 מדר~ת ומדרגתו, מעלתו לפי ו~ד ~ד לכל ווינציא, בק''קקבו~ה
ה~ריס

 שחרי~
 שומר ~מירה בה שיש ישראל בית כרם באמצ~יתו,

 דפר~ניתא, ו~מרא דיומסת ומייא ~נוסר כירותלפירי,
 לקול הדור כתוב תדיר, ושאינו תדיר תדירא באורייתאעסוקים והמ~

 האר~~ כנפות ארבע ~לההולך

~~~
 קולו את שמ~תי

 מתהל~
 דמגיל.א ארישא קולמסא, ובקן ב~ן

 שואל של בשן ויוצאין הילולא, זהו וקריאתו נקראת,מגילה
 שמצא הפוכין נוני"ן ששה שש, ע~ודי על המיוסד בב~לים,שאלה
 בנםו~ ויהי בפרשת תורהבספר

 לעיל מבואר ~אשר ה~רון,
בהשאלהת

~~~~
 אני כ~ת ידידי, אהובי

 חו~
 א~ת ורגלי מדר~י, לבית

 רברבי, אילנא ה~ילן תחת ושביתתי ד~בנן, תחומיןלתחום ~ו~
 ~י~~ו הר"ר ה~~~רסם הקצין חמיבבית

~~~ 
 הנובר, ב~''ק

כ~ורח
 ~נטה~ (נטע~

 במזר~ו העיר, למזרח בא בזמנו ואורח ללון,
 שלפנינות בעלי קציעות לי~רא ל~שות תאנה,של

~~~~~
 נחת כמוני אשר איש שונים, מכלים כלי בלא כאומן אני
 סופריםת של קולן הקולות ~היות רב דבי בספריינ~ת

 לבי~ לשלום שובי עד בנרתיקה, הקולמוס ליתן היה ~ראוי מן~"'כ
מ~רשי,

~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 בית ביתי שם כי י~''א,

 מה הא~רים, קצירת ב~י~ור אכתוב האהבה, מרוב אמנםנאמןת
 היום מצודתישיעלה

 ובמזל~
 לבוא בחיים, ה' יגזור ואם רעיונית

 ~זי ה', זיכני אשר ~ ביתיאל
 אארי~

 ועולה אקצר וכעת הדיבור,
 באסכקלריא הרואי''ם צ~קת קול ש~תי הנה כי וקצירתבס~יח
 הצובאות מראותהמאירה,

 יוצאי~
 בונה זה דאורייתא בקרבא לצבא

 לשון מדבר אחד וכל בוס''ר והעל~ות פסכתר וכופין סותר,וזה
 דייקנא, ספרא הכותבת יד בידן קבלו כאשר בקובל, ויצאום~מו,
 בינה קנה ~שענת משענתו ~ל הולך א' וכל איש, מ~י אישקבלו
 כי ובשמותיהן, בהן שבקי מרבו הברית במסירת לו שנמםרמה
 זוטרא, ושקיל רברבא דשקיל ~יידנאהאי

 מרא~
 ~ד לכל ~נים

 זוטרתאת וא~י רברבאאכי

~~~~
 ע"ב), קט''ו (דף שבת במסכת הוא זה, בדין הנוב~ מעיין

 לה עשה זו פרשה משה, ויאמר הארון בנםו~ ויהי~''ר
 רבי מ~ו~ה, זה שאין לומר ולמטה, מלמ~לה סימניותהקב''ה
 בכני הוא חשוב שס~ר מפני אלא זה הוא השם מן לא~ומר
 יונתן א''ר נחמסי בר ~~ואל רב דאמר הא אזלא כמאןעצמו,
 תנא מאן כרבית כמאן ס''ת, שב~ה אלו שב~ה עמודיה~צבה
 פר~ה עתידה אומר רשב''ג דתניא הוא, רשב''ג דרבי, ~ליהדפליג
 להפסיק כדי כאן כתבה ולמה במקומה, ותכתב מכאן שתי~קרזו
 פור~נו~בין

 סימניות לה ~שה בד''ה, ו~רש'"י וכו'~ ראשונה
 ולמט~~ למעלה לה~ הס~וכות מן להבדילה ומלמטהתמלמ~לה

 ~~וב~ו~ב~~ול~
 שאינה ~ו~הת זה שאין הארון~ בנ~ו~ ויהי

~~~~~~'~~ 
~~~~ 

ת ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
 ~~~~~י

 בדגלים אלא מינה, לעיל מש~~י מס~ות בהליכות דלאו לכאןראויה
 ז~ת הוא השס מן לא ~ סיני במדבר בפרשת ליכתב ראויההיתה

 זו דפרשה הוא, דמק~מה הסימניות ט~מי של השם זהלא
 ב~דש ויהי כדכתיב, מיניה לעיל דאיירי סיני מהר ~נ~~ומ~ע בתחל~

 ספר~ שב~ה ~ וגו' הענן נעלה לחדש ב~שרים השנית בשנההשני
 ~ושלמטה ל~צמו ספר שלמ~לה נמצא לעצמו, ספר זו דפרשהתורהת
ספר

 ל~צמו~
 ~ ספרי~ לג' נחלק וידבר ספר נ~מצא ~קומה וזה הואיל

 הר~ ויצרלפורענות ידאג~ ולא ב~ילין הפור~ניות כל ~יהו לעתיד זות פרשהעתידה
 ~כ''לת בטל,

~~~~
 ורבי דרבנן בדרכים, להתבונן הראוי מן שפיר מ~יינת כד

 נראה קמ~לגיתבמאי
 דפליג~

 ~סברו רבנן לדעת בהא,
 סוברים, המה לפורעניות, פור~ניות בין להפסיק המההסימניות

 כמתאונני~ ויהי ~ל הנו'~ן או ובנו~ה, בנסוע ויהי שלשנו"'ן
 המה

 מס~ים ולזה מנוזרתת והמםהפוכין
 ד~~

 לשבח ~~ם ונותן הזוהר,
 ידי~א הא וכו', ~שה ויאמר הארון בנסו~ ויהי ~ הזוהרוז''ל

 לא~תכלא אית הכא אמר אלי~זר ר' ~י ~''ש וכו' טובאכפופה נו''~
 דוכתא בתרי אמאי לאחורא מינזר דאיהינ'

 הכ~
 ~ידי~א הא וכו'

 ~'"ג~, (סימן ר~"ל בתשובת ו~יין וכו"~ת טובא ככיפאנו''ן
 הזוהר, דבריג''כ ~מבי~

 ושול~
 לפ''ז ע''שת רחב ביאור ביאורו את

 ה~ה ע~מה, הארון בנסו~ ויהי ב~רשת רק נו'"ן שוםלהוסיף אי~~
 ב~ל ג''כ ומביא בחיו, בספר ו~יין הפוכיןת הנוני"ןנכתבין

 מקומה, זה שאין כתבי, ~ל~ בפרק שבת במסכת כדאיתאהכוכין, הנוני''~ למ~ וז~ל~ ה~~ם שכתב~ לד~, ~שם, בהעלותךבפרשת הטורי~
 בין להכסיק כדי כאןוכתבה

 פורעניו~
 שני~, ל~ורעניות ~ראשונה

 עכ"'ל~ שלפניה, ~רשיות נ' לפני שמקומן הפוכין נוני''ןו~שה

~~~~~
 אבו~ במס' מדבר~, הלשון משמ~ות הוא זה

 (בפרק דר''נ
 אמורות סי~ניות שני ~ וז''ל מ''ד)ל''ד

 ב~רש~ בת~ור~
 ויהי ~טנה, ~רשה ואיזוקטנה,

 ~נסו~
 אומר, רשב''ג וכו'ת ה~רון

 ~כ''ל, אחר במקום ~ו~כתב ~~ומה שתי~קר זו פרשה היתהראויה

 שנ~ מדנ~ט ~ופא, ~בנסוע ויהי~ בפרשה המה ~הסימניותמשמע
 דייקא~ בכרשה קטנה, בפרשה בתורה האמורותסימניות

~~
 גר~ום בן ויה~ונתן בו כיוצא שס, ראיה מדמביא מוכח

 שבתיבה בנו''ן הסימן והתם וכו', מנשה בן וכימנשה, ב~
 עצמ~

 תלויה, מנשה שלשנו"ן
 אב~

 ולאח~ הפרשה קו~דם הסימן אין
 דאיןהפרשה,

 להוסי~
 משמ~ות הוא וכן בתורה~ אות שום

 סימניו~ לה עשה ~ וז''ל ת~ק ~דברי שפירש כאן, פרש''י שללישנא ואשיגר~
 ויהי ובסוף בתחלה לה הס~וכות ~ן להבדילה ומלמטה~למעלה

 בנסו~ ויהי שבפרשת משמע ~כ''ל, הארוןבנסו~
 גופה

 בתחל~
 בנסו~ ויהי וב~וף ב~חלה מדקאמרינן הסימניות, הוויןובסוף

הארוןת

ד~~''~
 ר"ה במסכת כד~פרש הכא רש''י מפרש אינו

 י''~ (~~
 הפוכין סי~נין יש לפסוק פסוק בין סימניות, בד''ה~''ב)

כזה
~ 

 ל~בדיל סימליות, לה ~שה ~פרש''י ובכאן עכ''ל,
 בתחלההסמוכיס מ~

 ובסו~
 רש''י ומח~לק הארון, בנסוע ויהי

 הסי~ניות בנסוע ויהי בפ' דהכאדרבנן, בחולוק~
 ~ופ~ בפרש~

 וי~~ של
 לכםוק~ כםוק בין הסימניות תהליס ובספרבנסו~,

~~~~
 יושר כתב ב~בים זה קול

 וסימנ~
 דאוריי~א~ סימניס מלתא

 דרבי, ת''ק שהוא חכ~יס ש~ב~ו למ~בע סימןויש
 שהו~

 ~~~~י~ ~ו~ ~~ו~~ ~י~ ~~ ~~~וות
ת ~ ~  

~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~'ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~ 

 שהסי~נ~ת~ובר,
 המ~

 ובסוף בתחלה גופה בנסוע ויהי בפרשה
 להפסיקכדי

 ב~
 וסבר ע"ז פליג רבי אבל לפורע~ות, פורענ~ת

 הוא חשוב שספר מפני אלא זה, הוא השם ~ןלא
 ב" שהםי~נ~ת סובר הואורבי עצמ~ בפ~

 נו~"~
 ה~ה

 נוספי~
 קודם אחד

 אלפי לאחר ואחד בנסוע~הי
 ישרא~

 עצמ~ בפני ספר שזה לומר
~~~~~~

 לעשות צריך הכותב ~ וז"ל א") הלכה (פ"ו מ~ופרים ב~מ~כת
 האר~ בנסו~ ויהי של בפתיחה~יעור

 ומל~טה, ~ל~עלה
 ספר~הוא

 עצמ~ בפ~
 ד~~ם בנסיעת שמקומו ו~"א

 עכ"~
 אמור

 בנסוע ~הי שסובר רבי לדעת~עתה,
 האר~

 בפני ספר הוא
 שורת~"כ ~~מ~

 הד~
 בו להפסיק

 כד~
 ~הו לספר, ספר בין הפסקה

הפסק~
 שמקו~ה ו~א הוא, עצמו בפני שספר להודי~ משמשת

 וסובר רבי על דפליג ת"ק דעת הוא ד~ליס,בנסיעת
 ספר שאי~

 הפמ~קה שיעור להפ~~יק הצורך מן אינו וא"כ עצ~ו,בפני
הפמ~ק כד~

 פרשו~ בי~
 לפרשהת

~~~~~
 ש~צא רבי לדעת מצ~ו

~ 
 שהוא אף הזה לספר תקנה

 פסוקיס שתי רק ואינו דזוטרא איי~י עצמו, בפניספר
 להפסיקשלא

 ב~
 ארבע שי~ור ל~~ר ספר

 שיט~
 חז"ל כתקנת

 ארבע לספר ספר בין הרחקה שיעור רע"ג), (סימןבטי"ד
 דשים הכתבת ~ן ~תר גיסא ו~האי ~יסא ~האי או~ר~היה שי~י~

 במ~~כת~עיונך
 (ד~ עירובי~

 אמות ט"ו שרחב ~בוי בדין ע"ב~, ~

מרח~
 א~ו~ שתי

 פס ועושה
 ש~

 א~~ת
 ואמא~

 אמה פם יעשה
 לעולס וכ~, ומחצה א~ה פס ~עשה א~ות שתי ~רחיקו~חצה
 ודהאי ~יסא דה~י א~רא דאתי הכאושאני עו~ד הוי לך~ימא
 לפני אחד נ~י"ן והפסקות בםימנ~ת די ע"כ~הת ו~בטל~יסא

 אלפי לאחר ו~חד בנסוע~הי
, ישרא~

 תשיבנ~ ~~~
 ולא תר~ח לא הדברותעשרת דהא

 תנא~
 הס וג~,

 ~יסא מהאי או~רא כן גם דאיכא סתו~ותח~שה
 אי ליה, קמבטל ולא הכתב על ~רובה גיסאומהאי
 ס~י דםתומה הפוסקים, לדעת דודאי אריא, לא האמשוס

 פשיטא ער"ה), (בסימן וב~י בטור וכ~בואר אות~ת שלשבהרחקה
 ~ה' הרמב"ס לדעת אפיל אלא מאו~רא, ~תר הכתב דאזלק"מ,
 פ"חס"ת

 ום~עת~ ה"ב~
 אשר אשר אותיות, ~שעה הרחקה דצריך

אשר,
 מ~'~

 ו~ה בראשה, חלק רק צריכה סתו~ה דכל ~י~ב, יש
 דדיברות ועוד וד"לת שלאחריה ל~תו~ה שייך הוא אח"כ חלק~הוא

 ~ישאני

~~~

 מצ~ו, לדבר זכר לדבר ר~יה שאין אף זה, על תת~ה
 כשר, בקרובים ~ילאהו דאמר ע"ב) (קס"ב ב"בבמ~כת דעי~

 פוסל פסול סכך בשלשה, ~וסל סוכה או~ר שהרי תתמהואל
 מפסיק או~ר אס נא~ר אנו כאן אף א"כבארבעהת

 ב~
 ספר

 גמורהת הפםקה דהוי ~ילתא ~םימנא םי~ן כתוב אםכ"ש לםפ~

~~~~
 ופ~ ~"ל~ רש"ל בתשובת ראיתי

 רש"~
 עשה

 ל~
 סימנ~ת

 פירש ואח"כ לה, הסמוכות מן להבדילה ל~טה,~למעלה
 נמצא כך ע"כ, הארון בנסוע ~הי ובםוף בתחלה ולמטה,ל~עלה

בפירושים
 שלנ~

 בנסוע ויהי של וסוף ~~לה לפרש ו~ריך
 של בפרש"י~בל י~ארו~

 קל~
 כתוב מצאתי מד~ק

 בז~
 וסוף בתחלה הענ~,

ת~

 בנסוע הי
~ 

 דה~נו ע"כ,
 סימנ~

 בתחלה
 ש~ ה~ ובסו~

נונ~~
 סופרים מקצת עושין וכןמ~פוכ~,

 עכ"~
 הגיר~~א ולפע"ד

 ~~~ ~~~י ~~~ ~~~~~

 להפסיק ש~כו~ה כת"ק, ~פרש של~, בספרים כתובהשהיא
פורענו~ ב~

 מהרש"ל ה"ה ש~צא ו~ה לפורענות,
 בקל~

 הוא ישן
 דעתאלבא

 רב~
 עצ~~ בפני ~פר שהוא להו~ע הסי~~ם דמפרש

~~~~
 העולה תורת זאת

 א~ב~ ~דבר~~
 דרבי ת"ק

 אבל עצ~ו בנסוע ~היבפ" הפוכ~ הנ~~~
 א~

 הפסק שום
 ב~

 לפסוק, פםוק
 ~נוני"ן אין וכ~, בנסוע ויהי שפסוק דםובר ~וא רביאבל

 ~נ~ן שתי אבלהפוך, נכתב~
 הפוכ~

 הפרשה קודם אחת בכתובים ה~ה
 אלפי לאחר ואחת בנסוע~הי

 ישרא~
~~~~

 תחי~ת
 רע~~

 לה אית דרבי היה,
 תרת~

 ויהי הפרשה וגם עצמו בפני ספר הואהארון בנסו~ ~הי שספר
 להפנ~יק אלא ~קו~הזה א~ וכו~

 בי~
 ורבי לפורענות, פורענות

 בדברי בהדיא מפרש רש"י א~נם ת"ק,אדברי מוסי~
 רב~

 השם מן לא
 הוא דמקומה הסי~נ~ת טעמי של השם זה לא זה,הוא

 זכינו א"כ ~~"ק, ליה ליתדרבי להדיא, ~פרש"י לפ"זעכ"לי וכ~
 פלי~דרבי לד~

 ונחזי ת"קת על
 אנ~

 דהלכה~ש~ע הש""ס משמעות לפי~~~~ן ~~ כדברי הלכה
 כרב~

 יפלא דלכאורה
 בתל~ודא דקא~ר הא הגמרא,~דברי

 ~א~
 תנא

 דפל~
 עליה

דרב~
 ד~~א הוא רשב"ג

 עכ"~ וכ~
 ~י~ה נפקא ~אי לכאורה

~י
 הו~

 עליה דפליג התנא
 דרב~

 בזה להודיע דבא וצ"ל
 דע~ן רבים, ולא דרבי עליה פליג דיחיד לאוריי~ארבה מודע~
 ב~~~

 (ד~עירוב~
 פסחים ובמס' ~"ב), ~"ו

 (ד~
 וב~ס" ע"א~, כ"ז

כתובות
 (ד~

 ולא ~חבירו כרבי דהלכה ע"א), כ"א
 מחבירי~

 וא"כ
 כרבי הלכה דאין כרב~, דהלכה דהא ק~"ל ~ובאהש"ס

 דרבי עליה פליג יחיד וא"כ רשב"נ, הוא דרבנן להש~יענו באולכן מחבירי~
 כרב~והלכה

 ~~ש~~~~~
למה ה~מרא, בדברי לכאורה לדקדק שיש מה שפיר

 הזר~ין מןאי~
 ושואל~ ה~קדימ~

 תנא ~אן מי~ה לעיל
 ~~הדפלג

 דרב~
 כ~אן ה~~רא, שאמר אחר דוקא מקשה ולמה

 נחמני בר ש~ואל רב דא~ר האאזלי
 אר"~

 שבעה עמודיה חצבה
 כ~אן תורות ספרי שבעהאל

 כרב~
 פלך שאחז ~כה על ראו ו~ה

 עכשי~ עדהשתיקה
~~~ו~

 בכייל~ דכייל כללא להני צ~תנא אי
 ~יעוט לפי זו~רא

 תל~ודא, ושמעו שראו כ~ן ודעת, ~עם בטובמיושב ערכ~
 ליה ~סייע ~בעה ~~ודיה חצבהשהקרא

 לרב~
 האור לו תצא מזה

 תנא מאן מקשה, ע"ז אותו, ~ס~ע הקרא שהרי כרבי,שהלכה
 עליהדפליג

 דרב~
 בודאי וטוען עורר שוסהיה לא זה זולת כי

 רב~ה~~
 הארון בנסוע ויהי ת"ר התל~וד, מביא כאשר

 דהלכה לרבי הקרא מדמס~ע ש~וכח עכשיואבל ו~ו~
 כרב~

 א"א א"כ
 ו~~ מחבירו כרבי הלכה שהרי דרבי עליה פליגי דרביםלומר

מחבירי~
 הש"ס מ~שה ע"כ דרבי, ~~ליה פליג דיחיד ~"ל אע"כ

 עליה דפליג ~נא~אן
 דרב~

 פליג ויחיד הוא רשב"ג ו~שני
 והלכהדרבי עלי~

 כרב~

~~~
 תשיבני

 עדי~
 ~ל ורבו אביו היה רשב"ג ~א פל~ת, לא

 רב~

ועי~
 הלכה דאין ד'~, אות ג' שער ד' ~חלק כריתות בספר

 קושיא הדרא וא"כ עכ"ל, רשב"ג שהוא אביו עם נח~ק אםכרבי
 שהרילדוכתיה

 א~
 נגד כרבי הלכה

 אבי~
 דא~תא מה עפ"י ד~ל

 כתובות דמסכת ~רדכי הגהות בשם ש~ביא ה~דולהבכנסת
 כרבי דהלכה רפ"ז~,ס~ ~סו~

 א~
 אע"ג אב~, נגד

 דאב~
 היה ורבו

 ~~נו יותר נתחכס דאח"כ בהפו~לם,כדאי~א
 (ו~י~ עכ"~

 בספר

 ~ירו~ הח~~~~
 ~דרך ש~ביא ~ה ה~שנ~~, ~ל

~~~~ 
 הלכה

 ד~



~ ~

~

~  ~  

~  

~'"~~~""~~~~ ~~~~ ~~ 
~~ ~  

 אחת הנוני'"ן צורת זוטרתא, בפסיקתא ~ביא וכן ~, ע"א)ט""ז
 על ~יוסדת והיא ישראל, אלפי לאחר ואחת בנסוע ויהיקודם

 דע~פי
 בנסו~ ויהי ~ ז""ל אשר בפסי~תא ועיין רבית

 ~סו~ן הארון,
 דומין שהן הפוכין נוני'"ן ל~טה~ל~עלה

 לכ""~
 ואע"ג ולרי"ש~

 אך שא~ר ~קום כל רק אך הלשון~ בזה ה~פרש שםדפירש
 הזו, ~פרשה ממקוס זה שאין לו~ר למעט, בא מה הוא, מיעוטרק

 עכ"ל, וכו" עצ~ו בפני ס"ת שהוא ~פני ~ו~ררבי
~'"~ 

 לפע"ד,
 לדעת כי ת"ק, דעת ולא רבי דעת הוא הפםיקתא ש~ציירהצורה
 כי ה~וכין, המה עצ~ו הארון בנסוע ויהי שב~רשת ~נוני~ןת'"ק
 שכוונת אני, אומר ע"כ ~~שת הש""ס דברי ה~ה ~הפסיקתאדברי

 במסכת להדיא רבי םתם וכן רבי, דעת להחליטהפסיקתא
 ידים ב~סכת דעיין עצ~ו, בפני ספר הוא בנסוע ויהידספר ידי~

 אשר ~~ה)(פ'"ג
 ז"'ל~

 אותיות פ""ה בו ונשתייר שנמחק ספר
 אשר הרע""ב ופירוש הידים, את ~ט~א הארון בנסוע ויהיכפרשת
 א~רו וכך ע~מו בפני כס~ר ~שובה היא פרשה שאותה ל~י ~ז"'ל

 נחלק וידבר ש~פר ס~ת, שבעה אלו שבעה ע~ודיה ח~בהבמדרש
 עכ'"ל~ חלקיםלשלשה

~~~~
 בפני ספר הוא בנסוע ויהי שספר ב~תני" להדיא רבי סתם
 אשר ~""ד) (פ"'ה אבו~ת בפרקי י'"ט בתו~" ועייןעצ~ו,

 לתרתי, ואספסוף למתאוננים שכירשו ולהרע"'ב להרמב''םז""ל~
 ס~ר ב~קומה דויהי כתבי בכל דס""ל דלרבי משום לומריכולני

 עכ"לת ~רבי דידים פ'"ג בסוף ~תניתין וסתם ליתא,דהפסקה

 ס""ת שפוסק~ כ""ח), דין כ~ג (פרק שבת בהל' בר~ב"'םועיין
 בהשיש

 ללק~
 בה שאין פרשה בה היתה אם וכן אותיות, פ'"ה

 אותן מצילין הארון בנסוע ויהי כגון הזכרות בה ויש אותיותפ'"ה
 א"ח בטור ועיין כרבית פוסק דהרמב""ם נמצא עכ""ל, הדליקהמפסי

 למעשה~ הלכה כן ד~וסק של"ד)(סימן

~~~~
 אינו וע"כ כרשב"'ג, ולא כרבי פוםק דהר~ב"'ם מעתה,
 של הנוני"ן להיות שצריכין ס"~, בהל' הרמב"ם~זכיר

 שםובר רשב''ג, דעת הוא זו דעה כי הפוכין, ובסוחה בנםועויהי
 לפורענות, פורענוח בין לה~סיק ה~ה בנסוע ויהי שלשהנוני"ן
 להורות המה דהסימניות כרבי, אלא כרשב"ג ס'"ל לאוהר~ב"ם
 ה~ה הסי~ניות וע"'כ עצמו, בפני ספר הוא בססוע ויהידםפר

 ישראלת אלפי ולאחר בנסוע ויהי פרשתלפני

~~~~~
 דוק ס'"~, בהלכות הרמב"ס בדברי שפיר ~עיינת כד

 שהםי~ניות סופרים, ~סכת לדברי ~סכים שהואותשכח,
 בנסוע ויהי פרשת וא~ר בנסוע ויהי פרשת קודם הפ~קותה~ה
 הפסק לעשות הצורך מן אינו אבל עצ~ו, בפני ספר שהואלהודיע
 בססו~ ויהי לפסי אחדבנוני"ן

 ודי ישראל, אלפי לאחר ואחד
 בהר~ב'"ם דעיין ~תוחה, או סתומה כ~יעורבהפסקה

 בהלכו~
 דין ח' (פרקס"ת

 ד"~
 בנסוע, ויהי לחובב, ~שה ויא~ר וז"ל~

 וגו' לי דאספה ויא~ר כמתאוננים העס ויהי סתו~ות,שתיהן

 הוא בנסוע ויהי ~ר~ת קודם הר~ב""ם, לדעת הרי עכ"'לתפתוחות
 שהרמב""ס לפניך, שלך הרי פתוחהת הוא ויהי ולאחרסתומה
 רק הוא הפסקה דשיעור וסובר סופרים, מסכת כדעתמםכים
 בםפר הקב"'ה שעשה הסי~ניות וזה םתו~ה, או פתו~הכשיעור

 וזהו עצמו, בפני ספר שהוא להודיע למ~ה ~למ~לה בנסועויהי
 ע"'~~, (סימן מהרש"ל ה""ה דעת וזהו כרשב~גת ולא כרביאתיא

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
~~ 

 ~~~"י~

 (סי~ן בתשובתו ה~נהיר הרב ה'"ה בא~תכאשר
 כאשר~ליו, ~ול~ ע'"ה~

 אדב~
 ~זהת עוד ~~ן בס""ד

~~~~
 החבל אחז שה~ופר בנ"ד,

 בתרי~
 בפ~ הנוני"'ן ג"כ והיפך לפרשה, פרשה בין הנוני"'ןשכתב כש~יהן~ ועשה ראשין

 ליה, ~~פקא דספוקי וכרבי, כת""ק עשה גופיה, בנסועויהי
 ~אביו~ דהלכה פוסק כריתות ובספר רבי, על חולק רבי שלואביו ~הואי~

 דאבאת ליקרא חיישוא"'כ

~~~
 ע"~~,~ מ"'ח (דף פסחים מסכת בתוס' ו~צינו הואיל דין, ~ן

 משום~ כרבי פסק יוסף הר''ר כר"'א, הלכה או~ר רביבד"ה
 המנהגת וכן ~חבירו כוותיהדקיי"'ל

 ור~"~
 ~א~רת לא ~ש~א דוחה

 עכ''ל~~ דא~וראי ~לוגתא דליכא היכא היינו ~חבירו, כרבידהלכה והא~ בהכי, חסדא ורב רבה~ איפליגו דהא ~~בירו, כרביהכא
 פ~וגת~~ הוא ס"ת חמשה או שבעה יהיה אם זה בנדוןוהנה

 נחמני בר ש~ואל דר'דאמוראי,
 הו~

 ויליף~ ס'"ת שבעה סובר
 כדאית~~ עליו פליגי א~~וראי ושארי שב~ה, עמודיה חצבה ~קראליה

במדרש
 ורמז תתק~'"ג רמז סוף ט' ~~שלי ילקו~

 תתק~""ד~

 ויל~ינ~~
 ספרא~~ והאי אחרים, לימודים שבעה, ע~ודיה חצבהמהקרא
 הלכ~~ אם מ~ופק היה הוא כי הדיעות לכל וחייש היה,דווקנא
 בזה~~ עליו פליגי וא~וראי הואיל לאו או זה בנדון ~חבירוכרבי

~~~~~~
 רבנן,~ בשם רשב"ג דברי סתם דברייתא ותנא הואיל
 שהכוונה וקיבלסבר

 להורו~
 כוותיה, דהלכה

 ~חביריות כרבי הלכה דאין להודיע רבסןבשם נקט~ ו~ש''~

~'"~~~
 במס" מצינו וכה"ג רביםת בשם תנאכיחיד הלכה~ לקבוע רוצה התנא אם בש"'ס, פע~יס כ~ה מצינו

 (ד~ ב"~
'~ ~ 

 (דף~~ הדם כיסוי וב~רק ע""א~ו כ"'ז (דף פסחים ובמסכתע''ב),
 דברימ~ רבי ראה ~אר"'י ~בא בר חייא רבי אמר ~ וז"ל ע"א),פ"'ה
 דעת~~ גם ואף וכו"ת ~כ~ים בלשון ושסאו בנו ואת באותו ר""משל

 זיל וב~רטות~ לרש~"גת ~סכיםהזוהר
 בת~

 ~ע~א,
 דטע~

 שמביא~~
 אחריות~ והנמש~ים דכ~ובו. ~רדכי הגהות בשם הגדולהכנסת
 (נגד) אף כרבידהלכה

 א~יו~ ~שהי'~
 ~כ~דאיתא (~שום)

 ע"ב, פ'"ד ~דףבהפועלים
 ~שום~

 ~מנו~~ יותר נתחכם ~ך שא~ר
 ובכאן עכ""ל, קודס דרבי ~לתא דוכתא בכלמדתני
 דהלכה~ י""ל זה בסדון וא'~כ רבי, דברי קודס רשב""ג דברי~סדר

 דווקנא~~ וספרא הסופר נסתפ~ק ובזה הקדי~ות ו~ש"'הכרשב"'ג
 (דף ~ולין במסכת ועיין אביות וכדברי רבי כדבריעשה מספיק~~~ נפשו להוציא סופרים, ועיטוף בעי~ור ~עוטר שהיהכתיב,

 א~רו~~ ולא בקיסרי ~עשה היה זה עליה חישב ואח'"כ שח~ה ~וז"ל ~"ב~ ל"~
 הי~~~ת ולא דרבנן כבודן משום איסור לא היתר, ולא איסור לאבה

 דרשב"'גת ~בודו~שום

ד~~
 ר"'~~ במס~ת ערוכה גמרא הלא פה, פתחון יש עדיין ת~יבני,
 חולין ובמסכת ע"ב~, י""ד(דף

 (ד~
 ~ וב~סכת ע""א~, מ"'ד

 ~ אומר הכתוב ~ליו ~תיהן כחו~רי העושה ע"'ב), ו' (דףעירובין
 ופרש'"י הולך, בחושךהכסיל

 ~בר"'ה~
 ~ מי על להבחין יודע שאינו

 הוא,~ בצירא ספרא האי נאמר אנו כאן אף א"כ עכ"ל,לס~וך

 ה~וסיף וכל כשתיהן, ועושה ש~וסיף תוספתא ספרא האימידי
 ~ ואיו שוקל ואיו ד~י, כנטול יתר וכל כת"ב, בגרעון ויצאגורע,
 ~ ~~ריע להיות ~דק, ~אזני ובידו התורה, את סו~רים שהיהסוכר,
 י""ל מית~דברי

 דל~
 ~טועה, לשווייה

 ול~
 ~ יש כי בימיו, כסלא חזי

 כענין, שואל ~נעשה הר""י מ~י הכתב"הל~~יל
 דהו~

 תלמוד~~ סבר



~

~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~~"ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ 

דיד~
 עליה דפלי~ תנא מאן הש"ס קאמר ו~ש"ה כתרו~יהו, פוסק

 על~ פליג ויחיד הוא רשב"גדרבי
 דרב~

 כרבי והלכה
 ו~~~ שבעה ע~ודיה חצבה ~סייעו שהקראובפר~ות ~חביר~

 י"~~~~~~
 על~ החולק הוא ואביו הואיל

 דרב~
 מדהזכיר וגם

 משני האור ~א מזה חכ~יס, בלשון אביו דעתתל~ודא
 עציס ~זרי שני וביןרעפים,

 ע~
 הדעת

 וע~
 כח ובנו דאב ה~יים,

 ספר דבא~ת ~פקית, ~י~יהו והי כתרו~יהו, והלכה להסאחד
 מ~י~ניות עושין~ש"ה עצ~ו, בפני ~~ר הוא מ~ארון בנסוע~הי
 אלפי אחר בנסוע ויהי לאחר ואחד בנסוע ויהי לפניאחד

 בנסו~ ויהי בפרשה סי~נים עושיןוגם ישר~~
 להפסיק כדי גופה

 ~שכב~ על ר~~נ~ כך יחד~ת צדקו שניהס ע"כ לפורענות,פורענות ב~
 אוסופי רק אביו עםמחולק אי~ דרבי םובר, היה ספרא דהאי י"ל או ספראת האי שלס~קו

 ~וסי~ ק~
 כתבתי כאשר דבריו על

 ~זניחין שאין רבדבי מ~פרא על ~~ני~וריא לל~וד יש ע"כלעילי
אותו

 וא~
 ~זיחין

 אות~
 קיבל כבר אולי כי

 ~רבותי~
 קבלה ואם

נקב~  אם בלבבך, יא~ר~~~
 לד~

 כרשב"ג הלכה איןדלמא ~שובה, יש
 ~~ודי בפקדון ידלש~ח שלא עדי~, ת~שה ואל שבוא"כ
 ~העפ"י ליישב יש הנונ~~ת ולהיפוך והש~ה, ב~יפךדאורייתא
 כתב ~ד"ה ער"ה) (סי~ן י"ד בטור ה~שביר בהרבדאיתא

הרשב"א~
 בפ~ רש"י שכתב מה ~ל בתשובה, הרשב"א כתב ~ ~"ל

 שאםודאי נראה הפוכה, היא בחרן תרח ~~ת של שהנ~ןה~ורה,
 פרקשבת שב~ס' שאותן בכך, הספר יפסל לא כן נכתבהלא

 שא"כ יפמ~ל לא והפוכות מ~לפופות אבל ה~~פר, בהן יפמ~להבונה,
 כשר עשה לא ואם לעשות צריך ולכתחילה ~םת להזכירםה"ל

 אפשר האות נתהפך אם אףנ~צא עכ"~
 דא~

 ו~כר הואיל לפוסלה,
 בעל ש~ביא כמו הפסו~ס, על להו~יף דאין בפירושב~~רא

 ~ד"ה רע"ד) (סי~ן ב~י"ד בעצמוה~ש~~'ר
 כתוב~

 תשובת בשס
 ~ ~"להרשב"א

 וא~
 ב~סכת שנזכר כ~ו אלא בפיסולס להרבות לנו

סופריס
 וכ~

 וא"כ עכ"לת
 בנד~

 דידן
 הפוכ~ הנונ~~

 ל~ אין
להוסי~

 בפ~ולם,
 א~

 התם דשאני ולו~ר, לחלוק דיןלבעל שיש
דאין

 הנד~
 לא שאם מ~מע הרשב"אדבתשובת לראיה, דו~ה

 א"ל להפוך לו שהיה ~ההפך
 שאי~

 פסו~
 כתבהר~ב"ם שהרי

(בפ"ז
 מה~

 ס"ת
 ד~

 רע"ד)(סימן בשמו הטור ו~ביאו ח"~~~"),

 ובאותיות הקטנות ובאותיות ~~דולות באותיות ו~ו~ר~"ל~
 י~~שונות ואו~יותהנקודות

 וכ~
 לעיכוב ולא ל~~וה

 ~~כ"~
 וא"כ

 בידם שקבלו באותיות הרשב"א פוסק~ש"ה
 שצריכ~

 להיות
 היפךולא ה~וכ~

 שא~
 בע~ן בנ"ד ~שא"כ הס"~, לפםול

 הנ~י~
 שבפרשת

 הופכן וה~~ופר ~מ~דר לכתוב צריך רבי שלדעת גופיה בנסועויהי
 ~"ל האות, צורתלוואין

 שא~
 שהוא מודה הרשב"א

 פסו~
 ~מו

 ע"ג)ת (םי~ן בתשובה ~הרש"ל ה"ה לחלק ג"כשר~ה

~~~~~~~
 לש~ול בא הסופר אס חתו~ה, בידיעת ידענו זה חי~ק
 לכתחילה, לכתוב איךמב"ד

 א~
 להפוך לכת~לה כן מורין

 נכתב כבר אם אבל כרשב"~, דהלכה ל~ ברור א"כ אלאהנו~"ן
 ~חזקתו להוציא כח בידינו אין הפוכ~, בנסוע ויהי ~פרשתהנוני"ן
 ו~תחתונה, על ידו ה~שנה וכל ראיה להביא עליו ולה~וציאולשנות,
 ב~קו~ה, שביתתה קונה ושינה לברייתו, חוזר שאינו שינוי~הו
 אינו וחכם ~~קומה, עו~רין אין מצ~ות ואינן מצ~ות הרוחותוכל
 ~~יקראעוקר

 ואי~
 ~פיר

 בקוד~י~
 קד~א כבר כי

 רב~
 והלכה

 ה~~~ראתעוקרת

~~~~~~

~~~~

~~~~
 עורר קול לב~ל נ~י נ~ל~נו

 וטוע~
 על חזקה טענה שיש

 בנסוע ~הי פרשת קודם הנ~י"ן ~כתב ס~ראהאי
 אלפיולאחר וכ~

 ישרא~
 הלכה אין דל~א רבי, דעת ע~"י ~~סד והוא

כרב~
 אות יתר או חםר ואס ~יותרות, ה~ה אלו נ~י"ן ושני

 הוא תורה ב~פראחת
 פסו~

 לב"ד ל~~ך שבא הסופר בודאי
 איך ~דע דעתו ~יתבא ובכותבת הכותבות יד ולשלוח לעשותאיך

 שאין ודאי בנסוע, ויהי בפ' הנוני"ן לכתחילהלכתוב
 ~ור~

 כן
 כדעתלע~ות

 רב~
 ר~ייה ע"פ לו ברור דבר שהיה לא ~ס

 שהלכ~
~רב~

 שיהיה עדולהגיה לשנות אין נכתב, שכבר בנ"ד ~שא"כ
 הלכה שאיןברור

 כרב~
 שעשה חזקתו ~ל ספרא האי אוקי כי

 גדו~ע"~
 כדת ה~ורים

 וכ~~ו~
וכהלכהת

~~~~
 הנכתבין שהנונ~"ן דבר, לדבר פה פתחון עוד יש דין מן

 עליהו ז~ן נעשה ולא הואילפ~~וקיס ב~
 א~

 כלל נחשבין
 ~אותיות הוא הנו"ן כיאותיות,

 ג"~ שע~~~
 ואם ז~נא, דבעי

 לואין
~~ 

 שבת במסכת כד~וכח לאות נחשב לא
 (ד~

 ע"ב) ק"ד
 ~ו~"ל

 ח~ב, ~תים בידו ו~לו אחת אות לכתוב נתכו~ן תנא
 ז~~ דבעי הא ל"קפטור, והת~

 הכותב ~שמע עכ"לת ז~ני בעי דלא והא
 נ~שב דלא ~שום פ~ור זיון כתב ולא ~ון הצריכין אותיותבשבת
 (סימן באו"ח כתב אברהם ~גן דבעל ואע"גאו~ת

 ש"~
 םק"י)

ותמיהנ~ ~~"ל
 ובכל כ~ב בכל דהכותב כתב דהר~ב"ס

 לש~
 ח~ב

 ה~"~ ופ~ סי~ניות, ~שניואפילו
 אפילו

 אי~
 ידועות אותיות

 בנסוע ויהי גבי הפוכין נוני"ן כגון בעל~אסי~ן ר~
 וג~

 והא עכ"ל,
 זיו~דבעי

 זמן דכל אשורית בכתב היינו
 של~

 זיינן
 ל~

 נ~מרה

~לאכת~
 בשבת שכותב~י ~חייב שהרמב"ם נ~צא ~"את בעל עכ"ל

הנונ~~
 בלא

 זי~
לאותת שנחשב ~וכח א"כ

~~~~
 מה~~"א נעלם היה לפע"ד,

 דהרמב"~
 לשיט~ו, אזיל

 חסר ואם הרמב"ס כתב ~"ל~ רע"ד) (סי~ןבטי"ד דעי~
 ~סול אי~הז~ניס א~

 עכ"~
 סובר דהוא לשי~תו הר~ב"ס א~ל וא"כ

 אות כתב דאם שבת בהלכות פוסק ע"כ ~~כביס, א~םדה~ו~ס
 ש~~נ"ז מאותיות זיוניבלא

~"~ 
 תליא, בהא דהא חייב,

 וא"כ חייב, הוא בשבת א"כ ~עכב אינו ד~וני סוברדהר~ב"ם כי~
 לאות נחשב הרמב"םלדעת

 א~
 בלא

 ז~נ~
~~~~~~

 להקשות, יש ע"ז
 הג~רא הר~ב"ם, ~יישב מ~יאך ל~~~

 ללא ז~ני בין ד~חלקשבת במ~~
 זיונ~

 ש~~רש כ~ו צ"ל אע"כ
 לפי וז"ל~ הילכך), ומ"ש ד"ה ~~ סימן (םוף ב~ו"חהב"ח
 ל~יפםל דלא הר~ב"ם, בדבריהנראה

 בחסר~
 ~תוב ובש~"ע ת~~,

 לא אם מש~ע בסתםג"כ
 אפי~ תי~

 שעטנ"ז
 ג"~

 לא
 פסו~

 ו~י~א
 ועוד בפירוש, שפסלו האנור ורב~ו ר"ת כדברי דלא דפםקרבה

דנראה
 דא~ ודא~

 לת~ג שהצריכו גד~ים בתגין דוקא להר~ב"ס
 בשעטנ"ז אפילו לפסול איןב~~פילין

 ג"~
 ~דולים, אותן תייג לא אם

אבל
 תג~

 ~קום שבכל ק~נים
 בס"~

 שאותיות
 שע~~~

~"~ 

 כתובים

 תג~צריכ~
 קטניס

 ~ד~
 לא אס דפסול פשי~א התל~וד,

אותן תי~
 אפי~

 ו~כ"ש בס"ת
 בתפי~~

 ס"ת לפםול נק~~ן והכי

ותפיל~
 ש~טנ"ז ת~ג לא אם

 ג"~
 כ~"ט ד~א קטנים בת~יס לפחות

 עכ""לתוכו'

~~~~
 על שהקשימו הנ'"ל ~הקושיא נ~לטנו ואנחנו נסב"ר הב"ח

 דבאמת שבת, ~~סכת ~ה~~ראהר~ב"ס
 א~

 הרמב"ם
 באותיות הכו~ב הר~ב"ם ד~חייב והא ק~ניס, זיונים דבעי~ודה
 ידועותשאינן

 כ~ו~
 בתגין ~זויינין שהיו ~יירי הפוכי~, ~נוני""ן

 אינן אס ~בל ~כ~,ק~נים
 ~וייני~

 י''ל כלל
 ה~~~~~ דא~

 ~ודה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~

 ש~חלק שבת במס" לפ~נו ~רוכה ב~~רא הוא כ~שרדפטור,
 אע"כ פטור, זיון שצריכין מ~אותיות זיין לא ואם זיון' ללאזיון ב~

 שעטנ"ז אותיות קטניס זיון עכ"פ להיות ש~ריך ממ~כיםדו~ר~ב"ם
ג"~ת

~~~~

 ז~ןעשה לא אם ביןלחלק ה"ל ~ו~, בעי דלאוהא ~ו~ דבעיהא שבת, ב~םכתהש"ס ל~לק ~ל לפ"ז להקשות
 באותיות ~יירי ותרו~יהו קטנים ז~נים ש~שהאו כ~

 ש~ט~~
 ג"~,

 קנמני~ ~ בזיוני לחלק שרו~ה~'ל
 אותיותביןגופיה

שצריכ~
 זיוניס

 באותיות ובא~ת וכללתכללצריכין שאין אותיות ובין ~כ"פ~~נים
ש~טנ"ז

~"~ 

 שפוסק כ~ופמ~ול עשאום לא ואם מעכבים הזי~ים
 הםופר שכתבנו"ןשהאות לדין ז~ינו ולפ"ז הר~ב"ם~בשםהב"ח
 בנסו~ויהיקודם

 אלפי ולאחר
ישרא~

 נחשב לא ז~ןולא הואיל
 דאין יתר' ~שום הס"ת ל~סול ואין י~ר הוילאלאות

 על דבר דיבור ~דברת הלשוןלבעל יתר~
 אופנ~

 הארכתי ~~שר
 לעי~

~~~~
 הב"~ דברי עללהקשות

 ~צוה המה גדו~ס שתגיןשסובר
 ~תר ה~וב~ר~ן

 מתג~
 הרא"ש בה~הות ~וםק הלא קטנים,

 ק~אבפרק
 דגי~~

 ~ס~
 ב"~

 ז"ל~ אשר התרו~ה, ב~ל ספר בשם
 שע~נ"ז אותיות בגט ל~יןאין

~"~ 
 אם כי ב~~~ת, שעושין כמו

 אס ועוד הראשוניםת ~יטין ~ל ל~ז י~יא פן המנהג לשנותבאת

ירגי~
 לעשות

 תג~
 בקיאים שאינס הסופרים ~ן הרבה יש

 לכך ~מקו~ות, ברוב האותיות ויקלקלו ~~לות כ~ין גדולים~עשו לעשות~
 לחדולטוב

 ~~י~
 ולעשות

 ~~נה~
 ~ש~ע עכ"לת

 דתג~
 ה~ה ק~ניס

 לחוש יש ~דולים דבתגין גדוליס, ~ו~תגין יותר ה~וב~ר ~ן~~וה
 ~שא"כ האותיות יקלקלש~א

 בתג~
 אי~א לעולם די"ל ק~~ם,

לך
 דתג~

 ק~נים, ~ת~ן בס"ת עדיפי המה ~~~ים
 וא~

 ש~א לחוש
 סו~רים תיקון כאן יש דבס"ת האותיות ~רת ~קלקל כ~קלותי~שה

 הד~, שורת כ~י ולעשות לתקן יכולשהסופר
 אס גט ~בי ~שא"~

 אות ולכתוב האותלגרור תי~ון לו אין האותיות צורתנשתנה
 אחר, גט לכתוב ז~ן יהיה שלא עיגון לצד לחוש ויש במקומה,אחר
ע"כ

 בג~
 בס"תת מ~א"כ רחוקיס לחששות אפיל וחוששין הח~ירו

~~~~
 לזהר צריך סק"ה),רע"ד (סי~ן י~"ד בטור בטו"ז ראיתי
 וב~ו~ האותיו~בתיקון

 לא דהר~ב"ס כתוב, ב~ור כ~ת
 א~~םל

 כ~ן פוסל, והרא"ש ה~ו~ם' את חיםר
 דאית~

 בגמרא
אותיות

 צריכ~ ~"~ ש~ט~~
 ~יתא דהא דעתם, על וק"ל ~ו~ם,

ב~סכת
 גיט~

 א~ר לא ואי לו~ר צריך ~"ד תנ~א, ה~ביא פ' בריש
 יתירא בבא קמ"לכשר

 ד~סו~
 ~ורה אי~ דצריך דלישנא אל~א

 וכאן לכתחילה,אלא
 נק~

 להר~ב"ם סיוע ~ה דצריך, לישנא רבא

עכ"~
ד~~~

 (דף ~יטין ב~סכת ותוס' הג~רא דברי ~~נו נ~לם היה
ד'

 ~"ב~
 ה~ ~"ל~

 בא"י גט ה~ביא לה קתני בהדיא
 הוה ~ההיא אי ו~שני נח~ם, ובפני נכתב בפני לו~ר ~ריךאין

 הניאמינא
 מי~

 לא לכתחילה אבל דיעבד
 ועי~ עכ"~ ק~"~

 בתו~'

 ה~ביא ב~רק דאמר~ןקשה אבל וז"ל~ ו~~ ~ההי~ אי ד"השם

ג~
 נחתם בפני לאאבל נ~תב בפני וא~ר הים ~~דינת

 ה~ביא זי~נא חדא תנינא הא ב~~ראו~ריך פםו~
 ו~ו~

 ~ההיא אי ו~שני
 הא הכי ה~"ל והיכי כשר, אמר לא ואי צריךה"א

 א~רי~
 הכא,

 חד אלא תנא לאדאי
 בב~

 ~ריך ל~תח~ה בא"י ה"א
 מכ~

 דב~ד~ת
 ד~~חר ~"ל ~ריךת נ~י בדיעבד אפילוהים

 דתנ~
 בבות תרי הכא

לאשמועי~
 ~השתא א"כ צריך, אין ל~תחילה אפילו דא"י

 ~צי~

 כשר, בדיעבד אבל לכתחילה הי~ו היס ב~דינת דצריך דהאלמימר

 ~כ"ל ת~נה לו ואין דצריך ב' דפרק ~תנ~ אצטריךלהכי
 בדיעבד א~~ו פירושו צריך דקתני היכא ו~וכר~, ~ו~חלפ"ז ה~ום~

 ~ן עשה לאואם
 פסו~

 ~עלה היה שלא ו~ו~רע, ~וכח וא"כ
 והתוס" ה~מרא דברי היקפה וברוב גבהה ברוב ובגלגלתובז~ורו

הנ"~
 י~א ומזה

 ל~
 האור,

 שכד~
 הר~ב"ם שאף הב"ח, ה~~יט

 שעכ"פסובר,
 התג~

 ק~~ם
 מעכב~

 ~ע~נ"ז באותיות
~"~ 

 ואם
 עשאןלא

 ~סו~
 פרק ~נחות ב~סכת רבא דקא~ר הא שהרי

רבה הקומ~
 (ד~

 שצריך ע"ב), כ"ט
 ~י~

 האותיות
 ג"~ ש~~~~

 הוא
לעיכובא,

 ואפי~
 לא אם פםול ~ בדיעבד

 זיי~
תשיבנ~~~~

 אהדד~ ~סתרי גופיה רבא דברי לפ"ז הא
 דאנו

 צריך דקאמר הא סובר, דרבא לפרשרו~ם
 ~ו~

 לעיכובא הוא
 והא בדיעבד,ו~פילו

 רב~
 ~ (דף ~ו~ן ב~ס' סבר ~ופיה

 ע"א),
 וי~א רבא א~ר ~"ל~ שם דאיתא הוא, דת~ילה לישנאד~ריך
 לא,לכתחילהונכנס

 א~ והת~
 ו~שמר יושב להיות ~ריך השו~ר

מו~ר ~כנס ש~צא אע"פאלא
 ו~~

 ע"ש,
 וא"~

 דרבא ~ש~ע
 בד"ה התוס' הרי הואתדתחילה לישנאד~ריךסוברגופיה

 וכ~,השו~ר א~
~קשי~

 אהא ד~יטין ק~א מפרק שם
 דחול~

 שהם
 ~שמ~ ~"ל~ אהדדי~~~רי

 וקשה לכתחילה ~ש~ע צריך דאין הכא
 בפני ~"ל הים ~מדינת גט ה~ביא ~בי ~"ב) ד" (דף גיטיןדבריש
ו~~נחת~וב~נינכתב

 דדיעבדת לישנא דצריך ~ש~~ י~"ש,
 ארישא דקאי משום ד~קא חולן ב~ס~ת דהכא תוס'ומ~שבים
 אםור עכו"ם שכולה ב~יר ע"א) ס~א דף (ע"ז ר"י בפ'דקתני
 והדר שו~ר שס שיהאעד

 ת~
 שבא ~ש~ע וכ~, ~ריך השומר אין

 דרישא כשו~ר והי~ו ג~ור כשו~ר חשוב ונכנס ד~צאלפרש
לפ"ז עכ"~

 ~וכ~
 דב~ל~א ~שם

 א~רי~
 חולן וב~ס' דדיעבד לישנא דצריך

 ב~ל אבל דמ~נ~, ~רישא היא דתחלה לישנא דצריך ד~וכחש~ני
 דקאמר הא וא"כ הו~' דדי~בד לישנא דצריך ל~ר א~שרהש"ס
 ד~נחות בש"סרבא

 בהקו~~
 דאותיות רבה

 יא~ינו ולא לאות, נחשב ולא ~נ~ול הוא זיין לא ואם ל~יכובאהוא זי~ ~רי~~ ~"~ ש~~~~
 שהוא עד האותלקול

 ~ז~~
 שהנו~"ן דידן בנדון וא"כ כהלכתהת

 יתרת ~אן אין וא"כ לאותי~ת נחשבים אינס ~ז~י~םאינס
 ההיא ותשובה ה~ט ב~מ~ק בר"ג הייד"ל לק"ק ~כתבתיבתשובה ועי~

~תחלת
 צב~ ע~

 וכ~ת

~~"~~
 הטור ומביא ז"ל הרא"ש דפוסק ~הלפי

 בשמ~
 (בסימן

 לא ד~םרע"ד),
 זי~

 האותיות
 ג"~ שעט~~

 הס"ת
 ר"ת בשם כ~בו והה~הות האגורוספר התרו~ות בעל פסקוכן פסו~

 ו~"ש~~ ~ד"ה ~'ל ה~שביר הרב ~ביא כא~רל~סול
 וא"~

 לדידהו
 שמ~~מ~'ז ~~אותיוות~'ל,

 שא~~ ג"~
 ~זויין אינו~

 בזיוני~~
 אפילו ~דולים

שיהא עד לאותיות נחשבים ואינם~לפמ~ול יש קטניםב~וניסמז~ין
 וכלל כלל מזויין אינו שהנוני"ן דידן ובנדון גדוליםתבזיונים~זויין
 ואינו קטניםבזיונייסאפילו

 נכנ~~
שאינו פשיגמא מ~זוינים, לחנמת ~

נחשבי~
 האותיות יתר ~שום ה~"ת ל~סול ואין לאותיות

 הלל~

ועי~
נוני"ן ב' ב~~ן י~שו למה וז"ל~ בה~לותך ב~" שו~יב באבן

 ה~וכות והן םי~ניותלעשות
 של~

 בתורה יתירות אותיות והא
 ל~"שת ס~ך ו~ריי ~כ"ל, בו ת~סולשלא

 ועי~
 ~"ק בריש

 ~ס~ אשר"יבהגהות דגי~~
 ב"~

 ית~ייבשלא כיון הריצב"א, בשם ש~ביא
 הבונהתבפ' ~דאיתא כמשפטו ז~ן בלא יכתוב אם בשבתעליהם
 בלא אות ~יקרי לא~"כ

 ~גי~
 לעשות מצריך והיה

 ב~~
 כ~ו תגין

 עכ"~ב~"~
 ד~ת על שע~ה כ~ו ודלא

 מהרש~~



~ ~ ~ ~

~~"ת
~ ~~ ~י~~'"~~~מ~ ~ ~

ד~~""~
 כי פלטנו, לא דעדיין

 א~
 נחשבין אינן שהנוני'"ן נאמר אם

 שיסמו~ו מה על להם שאין פורחות כאותיות והמהלאותיות
 בין שמפסיק דיו ~יפת כ~ו הוא מ"מ הא דאורייתא,םמיכה

 (סימן י"ד בש"ע הלא כי עליה, תהא מה זו טיפה~פסוקי~,
 הסירו ואפילו פסול, המנוקד ם~ר וז""ל~ כתוב ז") םעיףרע"ד
 הרמ''א, וכתב פסול, פסוקים פיסוק בו שיש ספר ו~ן הניקוד,ממנו

ודוק~
 שעשה

 הפס~
 כל הפםוקים בין אוויר הניח אם אבל בדיו

 לי נתחלף לא לטיפה טיפה ובין כשרהת פרשה שיעור בושאין
 ניקוד זה כל לה~יר הר~וי מן לכ~ורה והנה כזה~ ויתרב~ילוף
 זיון, בלא הנוני"'ן לכתוב כדין עשה הסופר מ"מ חיטי', ביניוטלוי
 להיות צריך נ~ודות בהפםיק כי הפוסקים בין פשרה כדמותוהוא
 ~ וז''ל ~וב בהעלותך בפרשת בספרי שהרי הפוסקיס, דרובאליבא
 זה היה שלא מפני ומלמטה מלמעלה עליו נקוד הארון בנםועויהי

 ל~עת אף א"כ ע~מה, ב~ני ס"'ת שהוא מפני אומר ר"מקומה
 מודה עכ'"פ נקודות, רק המה שהםימניות שמםכיםהםפרי

 וא""כ ליה, כדאית ולמר ליה ~דאית למר להיו. צריךשהנקו~ות
 בנקודות, הפוסקיס דרוב אליבא להפסיק ~ריךעכ'"פ

 וע"'~
 הסופר

 היכי כי הנוני"ן זיין ולא הללו בנוני"'ן שהפםיק מה כדיןעשה
 נקודות רקליהוי דל~

 בעלמ~
 ש~פסיקיןת

~~~~~
 אבל בד"'ה ע"'ב) מ" ~דף פסחים במם" בתוס' בארי~ות

 ומניחים חיצוסים ם~רים על סומ~ים אנו דברים ובכמהוז""ל~
 א~ינן, ע""ב) ל"א (דף דמגילה בתרא דבפרק שלנו,גמרא

 ר"~
 אב

 י~עי', חזון דהיי~ו ומועדיכם חדשיכם מפטירין בשבת להיות~חל
 ויחל ובפרשת בפםיקת~, הוא וכן ~סאי השמים מפטיריןוא~ו
 בתענית ~קורין מ~ילה במסכ. דתנן אע"'ג ~לנו, בתענית קורין~נו

 משמע ע~""לת םופרים מםכת על סומכים ואנו וברכות,ב~ללו.
 םו.רים המה כאלו ~י~ונים בספרים תמצא המצא ~סאף

 כוותייהו ל~עמיס פסקינן ואפ"ה דידן, תלמודא נגדהלכה בפם~
 הם~רי דעת על נםמוך הראוי מן דידן בנדון וא""כ דידןתתלמודא ונ~~

 שי~ ו~""שופסיקתא,
 ~אמר לזה, נתכוין ~ידן תלמודא ש~ם לפרש

 ולא סימניות, הקב"ה לה עשהםתם
 פיר~

 הםימניות, הן מה
 סו~י'"ן כצורו. שיעשה אמרו והם לחכמים אלא מםרו לא~לא

 לפסוק~ פםוק בין להפסיק מזויינין בלתיהפוכין

~''~
 הכותבת יד ישלחו אל בנ'"ד, מדברינו, העולה תורת זאת

 דרבנן ארעא על דרחישין נוני""ן מהנהו נו"'ן שוסלהגיה
 שני בין ראשו י~סיס מי כי רבים, ימים ועמדו הםפר עלונ~תבין
 בכף משגי~ין ואין אביו, דעת ובין רבי דעת בין גדוליםהריס
 ואף יחדיו, ~דקו שניהס ודברי ביניהם להכריע עיקר כלמאזניס
 נוני""ן ושני ובנחה של ונו""ן בנסוע ויהי של הנו""ן שכתבש~סופר

 להכנים רצה לא ישינים בספרי שראה כיון י''ל כ~תאוננים, ויהישל
 הפםולות ממתוך אוכל לברר ~רושים ומדר"ש הפר'"ש בי. בספקעצמו
 צריכין ובנחה בנםוע ויהי של שנוני'"ן ~כתבו מהן שיש הלוחות,~ל

 ~מתאוסני~ ויהי של נו"'ן ש~תבו מהן ויש הפוכין,להיות
 ~ריכין

 כמתאוננים ויהי של נוני"ן שתי מז~יר המור צרור ובעלהפוכיןת
 ומתאבלים מתאוננים היו שהמה משום הטעם הפו~ין, להיותצריך
 ולמסתור למ~סה ~הם ענניס הקב""~, להם שנתן טובה מת~העל

 כמתאוננים ויהי של הנוני'"ן להיות צריכין ע"כ מתאוננים, היווה~ה
 בפרשת לדרך צדה וספר שפר אמרי בס~ר ועיין יע"שת~~וכין

 ובנחה בנםוע וימ~י של שהנוני'"ן הכלל וזהבהעלו~ךת
 ובמ~אונ~י~

 זהו לפורענות, פורענות בין להפסיק כדי הכוונהה~ה
 רשב""גת כד~תהמכווין ת~לי~

~~~~ד~
 העבריים ~~נה המחנות לכל ~אסף היה הסופר דידן,

והעלו~
 וכתב ראה הפוך ועולם בידו, וזה זה

 וכתב הפוכין, נוני""ן ד" אלוכל
 ג""~

 ויהי ~ודם א~ד נוני''ן ב"
 לי וכמדומה רבית כדעת שהוא ישראל אל~י לאחר ואחדבנסוע
 .מונות השני ראיות, שתי ישינים בס"ת לפניו ראה ספראשהאי
 שישית ת~ונה דהיינו ע""ג), (סימן בתשובתו מהרש"ל הרבשהזכיר
 ראשונה ונו""ן הפרשיות באוויר הנוספת הפוכין נוני""ן שנישהיא

 שני שביעית ותמונה הפוכות, כמ~אוננים של וקדמאהואחרונה
 ויהי של נוני"ן ושני וראשונה הפרשיות באוויר הנוםפתנוני"ן

 ועשה למעלה מלמ~ה בהבטה יביט ותמונתם הפוכין,כמ~אוננים
 וכן הפרשיות ב~וויר הנוספות נוני""ן שתי וכתב שניהם,כדברי
 פרשיות ועירוב כמתאוננים, ויהי של נוני""ן ושתי ואחרונהראשונה
 כנפות ארבע על ההולך ~ול סופרים, של קולו מעריב הכא חזינאקא

 ל~ון בלישנא וזורק מולל מילולו, וברור דעת שפתי ארשתהאר~,
 מל~י אני הליכות והולך נימוק ונימו~ו טעמו עמו, כלשון~דברת
 קדמאי בפוסקיס הנזכרים הדיעות לכל לבלר יוצא להיותבקודש,
 החכמה המפתח מםירת נמםר כאשר למםורת אם וישובתראי,
 מהר''י בתשובת ועיין וכלשונו~ ככתבו איש מ~י~יש

 מינ~
 (סימן

 אינן שלה וסתומות פתו~ות אשר ס''ת דבר על ז"ל~ אשר~')
 ~י הנדון על תתמה אל ז""ל, הרמב""ס של הסדר ~פ""י~כוונות
אין

 חד~
 לםדורו ~כוונין שאינם דכוותיה הם ורבים השמש .חת

 כקבלתן וכותבין ~יקר המסורת בעלי שתופסין לפוסלו, אין זהמפני
 ~ם ראיות ~מה ומביא ירושלמית ותלמוד שלנו תל~ודומניחין
 סדר בה שינה אם ס"ת שום לפסול דאין ~לי, נראה ע"כיע"שת

 עכ"לת ז"ל,הר~ב"ם

~~~~~
 במי~וט ~הייה איםור בכלל שהוא ראשם, על יעלה לא

 יותר ביתו בתוך מו~ה שאינו ספר להשהות ~אםורקמא,
 כתובות במסכת כדאיתא יום,משלשים

 ~ד~
 שלפי וכיון ע""ב), י"ט

 השאל~דברי
 וא""כ זה, באופן כתובין תורות ס~רי שם יש

 להיות הראוימן לכאיר~
 כול~

 מ~ת~ני", מחתא בחדא
 וא"'~

 גברא חובת
לתקן

 בתיקו~
 ~דק במע~~י ~תובין תורות ~~רי כל להיות מנא

 ליהוי דלא היכי כי אחד ובדימוס שוה ~ולן אמת דברי יושרכתב
 תחלת לפי אף כי בנ""ד, תתגודדו לא איסורבכלל

 פלפול~
 דש"ס

 נכנם דידן דנדון משמע ע"א), י''ד ודף ע"ב י"ג (דףביבמות
 ~אן אין הש"ס, מסקנת לפי מ"מ תתגודדו, לא איסור שלבגדר
 שבש"ס, ראשונה השקפה לפי כי תתגודדו, לא לאיסור מיחושבית
 דבאיסורא למנה~, איםורא בין דרבנן ב~ילוקא ומחלקדמשני

 כאן אין במנהגא תלוי שהוא בדבר ~שא'"כ תתגודדו לאאיסור שיי~
 שם~ יעוין תתגודדו לאאיםור

 ב~סי ..גודדו לא אמרינן כי ומחלק, אביי שס דמשני ~אי~~~~

 מורין והללו ב"'ש כדברי מורין הללו אחת בעיר דיניםב~י
 בה, לן לית עיירות בשני דיניס בתי שני אבל ב""ה,כדברי

 אחת בעיר דיניס בתי כשני והוי איסור דבר כמו שהוא י"לבנ""ד וא''~
 תתגודדות לא ~יסור ח~ש כאןויש

~~~~
 שמ~י ו~א ~ביי רבא דהקשה ש~, הש''ס מסקנת לפי
 דיני~ בתי כשתיוב""ה

 רבא א~ר ומשני דמיא, א' בעיר
 כדברי מורין פלג אחת ב~יר ב"ד כ~ון ת~גודדו לא ~~רינן~י
~~ש

 ו~ל~
 לית אחת ב~יר דיניס בתי שני ~בל ב"ה, כ~ברי מורין



~

~  ~  

~  

~~"ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ 

 כל דהרי א~ת בעיר דינים בתי שני כאילו בנ''ד וכאן בה,לן
 איסור שום כאן ואין מרבו, שקיבל מה כ~י כותב וסופרסופר

 תתגודדותלא

~~~~~
 סימן ~פ''ק יבמות במסכת בהרא"ש ~צאתי לזה

 ט'~
 ~ וז"ל

 אחת בעיר ב''ד כ~ון תתגודדו לא אמרינן כי אומרר~א
 דינין בתי שני אבל ב~ה, כדברי מורין ו~לג ב"ש כדברי מוריןפלג
 לי"ד העיר לבני שקורין אע"פ ובמגילה בהת לן לית אחתבעיר

 אחת בעיר אחת ב''ד כ~ו והוי הכפריס, לבניו~דימין
 פל~

 מורין
 בתי כ~תי הוי דבמגילה י"ל, ועוד וכו'ת כב''ה מורין ופלגכב"ש
 אלא הכפריס לבני קוראים היו לא הכרכים שבני אחת בעירדינים
 סופר כל נמי בנ"ד א"כ עכ"לי וכו' לעצמם קורין הכפריסבני

 אחת~ בעיר דינים בתי כשני והוי עצמו בפני כב"ד הויוסופר

~~~~~~~
 ויוצא לסמוך מה על לו יש סופר דכל דידן, בנדון

 רק אינו בנ''ד וא~כ לב"ה, ורגליו שבידיובסמוכות
 תתג~דו, לא אי~ור שייך אין ובמנהגא כאיסורא, ולאכמנהגא

 סמוכין כחו בכל וסומך ו~ריב לעצמו במה בונה אחדוכל
 ברמזים שמביא כמו מרבותיו, שקיבל ~ה ~פילאורייתא

 המקומות במנהג התלוי דבר וז''ל~ סק"ו) תצ''ג (סימןבמ"א ומוב~
 בני נתקבצו אפילו כך, נה~ו זה ובמקום " כך נה~ו זהשבמקום

 לן לית מקומו כ~נהג אחד כל ועשה ~~ד במקום המקומותב'
 אחד ב"ד הם דאפילו דס"ל לי, נראה המ~א, עליו וכתבבהת

כתרו~
 שכתב הראשון

 הרא"~
 המ"א שכתב מה ואע"פ עכ"לת ז"ל

 זה, על לפקפקיש
 מ''~

 אכניס בתשובתנו המכוון תכלי~ לצאת שלא
 אמתת דין הדין אבל משקיס, ככונס בנרתיקההקול~וס

~~~
 דברי ~ל ~לוק דין לבעל ~ום יש הא לומר, אדם לחשך

 פסחים דמסכת בתוס' ~''כ ומובא בירושלמי דעייןהרמזיס,
 ~ד''ה ~"א) י"ד(דף

 שתי~
 בירושל~י חורשות, היו פרות ש~י ~ וז"ל

 בו שנהגו מ~ום לא ירושליסדייק
 של~

 כלומר ~לאכה, לעשות
 שם שמ~קבצים כיון איסור שס לנהוג הואס~רא

 א~
 מ~ומות

 עכ"לת כחורשות, נראות ומשני איסור, בהןשנהגו

~~~~
 דאף ליה תיפוק כחורשו~, נראות הירושלמי, משני מדקא
 לפי היתר שנהגו מקומות לאו~ן מותר היה ממשלחרוש

 ועשו אחד במקוס מקומות שני נתקבצו ואס הרמזים, דכיילהכלל
 קודם בע"'פ ~לאכה ו~שיי~ בה, לן לית ~מקומו כמנהג אחדכל

חצו~
 בו שנהגו מקוס לא ירושלים תוס' שכתבו כמו מנהגא, הוא

 וכו'ת מלאכה לעשותשלא

~~
 ב~מרא דעיין תשובה, לו וחזור ניצחת תשובה שתשיב מה

 ע"ב), י~ג (דף יבמותבמסכת
 דמלא~

 שנה~ו במקום בע"כ
 פסחיס במסכת בתוס' ועיין ע''ש, איסור הוא מלאכה לעשותשלא
 ב'(דף

 ע''ב~

 אסור י"ד מאימתי בד''ה
 בעשי~

 וז"ל~ מלאכה,
 לר~י נראה ואין שנהגו, ב~וס מלאכה בעשיית אסורפרש"י,
 איסורא ליה אית יהודא דר' בהדיא מוכח שנהגו ~וםדבפרק
 נראה לכך ~נהגא אמרת ואת אי~ורא תנא תני ועוד מנהגא,ולא

 בע"פ מלאכה עשיית שאיסור נמצא עכ"לת פליגי ודאידבאיסור
 בדבר משא"כ תתגודדו, לא ב~יסור ושייך איסור הוא ח~ותקודם
 ונראה אחת ב~יר סופרים ~ני בנ"ד וא"כ במנהגאת תלוישהוא
 שקיבל מה וכפי עמו, כלשון במדבר קס"ת ורו~ע בימיו,קס"ת
 בפקודא מפקד פקודא ות"ם מחביר, חבורו ח~ורה מפי ונזרק~רבו

דאוריית~
 ~ומך הראשונים, זכרון וזכרות ~מות ~מה בכתיבה

 תת~ודדות לא איסור משוס כאן ואין קבלתו כפי וכו~ב הסופרעליו

~~~
 בנפשך, תדמה

 א~
 יורדי וזיון ספר עלי זיונך כאן שספרך

 בשבת ס"ת ~בשלשה או ב~נים קורין אם אחד, בכרךכרוכין
 משלשה או משנים כתובים המה הס"ת ואלו אחד, ובב"האחד

 אחד שכלסופריס
 כת~

 מרבו, שקיבל וקבלתו יכלתו כפי ~פרו
 מחולקות בנוסחאות ~''ת שלשה או שנים עפ~י הדבר יקוםואיך

~לי~
 ממש הנדון והוה ויתיר, וח~ר

 כדמו~
 וכו' שבילין דשני ודין

 על לשאולשבאו
 שניה~

 אחד בשבת הס''ת ונקראים הואיל כאח~,
 ~תובות ~מס~ת ועיין אחתת בסקיראונסקרין

 (ד~
 ע"א) כ~ז

 ואחד טמא א~ד שבילין שני ~וז"ל
 טהור~

 ועשה מהן באחד והלך
 אם אומר יהודה ר' טהרות, ועשה ~שני והלך חבירו ובאטהרות
 טמאות, כאחת שניהם ~ה~~רות, עצמו בפני וזה עצמו בפני זהנשאל
 ואיתימ~~~~יו~נן רבא ואמר ~מאין, כך ובין כך ~ין אומר יוסיר'
 לא טהורין, ד"ה זה אחר בזה טמאין, ד''ה אחתבבת

 נחל~~
 אלא

 ~מדמי ומר אחת לבבת ליה מדמי מר ח~ירו, ועל עליו לשאולבבא
 עליו לשאול כמו ממש הוא בנ~ד וא~כ עכ"'ל~ זה אחר לבזהליה
 חכמה, יתרון בהכשר יו~שר מהן איזה יודע ואינו ~בירוועל
 רוב לקממן דאיתא בםיפרא בס"ת נמצא ~שר הרוב עפ"יס''ת להגי~ האי אשור האי אשור זו סליקא ~שכבי על רעיוניוא"כ
 ד') הלכה ו' (כרק סופרים במסכת שנמצא כמו עיר, ורובםיעה
 ~עונה ס~ר בעזרה נמצאו ספרים שלשה לקיש בן ר"ש אמר ~וז''ל
 מ~או~ באחד היא, ספר זאטוטיספר

 כתוב ובשנים מעון ~תוב
 בנ''ד וא''כ וכו'ת אחד ובטלו שנים וקיי~ו קדם אלקימעונה

א~
 ~ורא בהיכר דמינכר רובא לפי להגיה כן נאמר אנו

 וסותםי יורד תקר''א פי אשר ז"ךהפ"ה ו~ור~

~~~~
 אפילו להדדי ד~יא דלא מ~אתיו דעתי ~ל עמד~י אחר

 הדע~, מן ומוק~~ה דאפרת אוכלא והוא לדנא,כאוכלא
 איכא דודאי התם דשאני שבילין שני לדין דידן נדון דמיאדלא

 בר אר"י אבין בר ~ידי רב אמר וז"ל~ בגמרא ~"שטומאה
 בעי כולן, הכהנות על מ~לת אחת מחבואה שם יש אסאשיאן,

 וכו', אמרינן מי מהו מהן אחת א~א מ~זקת אינה ירמיהר'
 ו~ו מהן באחד והלך טהור ואחד ט~א אחד ~בילין משניו~~ש
 עצמו בפני וזה עצמו ~פני זה נשאל אם אומר ר"י וכו',~הרות
 שניהםטהורות

 כאח~
 כך ובין כך בין אומר יוסי ר' ~~אות,

 בזה טמאין, ד"ה אחת בבת יוחנן, ר' ואיתימא רבא אמרטמאין,
 חבירו ועל עציו לשאול בבא אלא נחלקו לא טהורין, ד''ה זהא~ר
 כיון ו~"נ זה, ~חר לזה ליה מדמי ומר אחת לבת ליה מדמימר
 איכא ודאי ה~ס השתא הכי דמי, א~ת כבת לכולהו להודשרי
 לשני דמיא לא בנ~ד וא"כ עכ''לת דאיטמי יימר מי הכאטו~אה
 כאחד דשניהם י"ל בנ''ד אבל טומאה, איכא ודאי דהתםש~ילין,
 השני לכתוב אנו וצריכין אביו, וכרשב''ג כרבי דהלכהטובים
 י~ראל אלפי לאחר ואחד בנסוע ויהי קודם א~ד הכתוביןנוני"ן
 ו~ם ובנחה, בנסוע ויהי של ה~וני''ן רשב"ג וכדעת רבי,כדעת
 ~ל ל~ם יש ~מ~אוננים ויהי של נוני"ןהשני

~ 
 סמיך שיסמו~ו

 סמוך בס~יכהנוני~ן
 ונרא~

 בתמי"ם די~וי ואין נדחה, ואינו
 מה וגם החכמה~ נפש דוחין ואין מעיקרא, דיחוי הוי לאכי

 ~ופריס, ~מס' דאי~א כ~ו הרוב בתר לילך במחשבה~עלתה
 ~אטו~י בנדון םופרים במסכת התם דבשלמא ז~, כראי זה ראילא
 ופול~תו ננערת שקסת~ו מי א"כ נערי דלכתוב הדין שורתבאס

הקול~ו~
 זא~ו~י ו~ו~ב

 ב~ו~~
 בחסר לקוי הוא הס''ת נערי,

 היא, והוא ומעונה מענה במילת וכן פסול, כזה וליקויויתיר



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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 דשני הנדון ממש והוא כדין ~לא מנהון חד~ודאי

 ~בילי~
 ע"כ

 (מן) האחד~~לו
 ~מפני~

 כתיב לה~ות רביס דאחרי השנים

 כ~~~ג~~שמו~
 השוה הצד י"ל בנ~ד משא~כ הוא, ~ב ~י וקרי

תש~הן

 שכו~
 צ~קו ושניהם ל~ובה ~וה

 יחדי~
 סומך אחד וכל

 סמ"ך נו"ן נ~י~, בגו~ו ~~ש ~ורה~סמיכת
 ע~~

 בספרא רואה
 במסורת מרבו לו שנמסר וכמוהמד~יקים,

 ברי~
 ושפתייהו כרותה

 דעתת~פתי

~~~~

 במסכת מצאתי ~ה
 ע~וב~

 נהג עקיבא ר' ע"א) ז' (דף
שני

 עישור~
 וכבית שמאי כבית

 הל~
 הא הגמרא, ומקשה

 חו~רות תריהוי
 ~ ומשנ~ אהדד~ דםותר~

 נסתפק ~מרא עקיבא
 הלל בית ~~ברי היאך ~דע היה שלאליה

 עכ"~
 כן ואס

 תנאי כולי כדעת ועשה תומו לפי מסיח לשיחתו זכינודידן בנדו~
 מספק נפשו ולה~יא ~ה מספקא ספוקי כיואמוראי
 שכרו נוטל א~ו להגיה ידו ששלח מי ע"כ כולםת כדעת~~שו

 אפשר כי בהפסדו שכרו י~א כי הלשכה,מתרומת
 שתיקו~

 הוא
 במלאכת ידו ששלח~לקולו

 רעה~
 אס ישראל לבני הנח אלא

 ~ן~~~~ יד~ שלח לא ישראל בני אצילי ואל נביאים בני ו~םנביאים א~
 די~

 נדון דמי לא
 דיד~

 דבשלמא סופרים, במנ~כת לנדון
 שיסמוכו מה ~ל להס שהיה מפני הרוב אחר שהלכוה~ם
 בכל~~מיכה

 כח~
 להם והיה מוגה היו שבעזרה ספריס ~הרי

 בחםירות בקיאין והיו כ~~דרן תמידין מגיה היה כי כשרות,חזקת
 מה המ~פרים, להגיה כך ~ל מ~ונים אנ~ים מ~יו ותמיד~יתרות,
 הטע~ות כל ה~קן ~םקל לסלקו ע~הס הגי"ה ומה ככה עלראו

 בפ' כדאיתא בספריס,שנ~צאו
 ק"ו ~דף ~~רות די~י ש~

 ר" אמר חנה בר בר רבה אמר ~~"ל ע"א~
 יוח~

 שבירושלים ספ~ים מ~יהי

ה~
 ראיה קטן מועד במסכת ו~~ן הלשכהת מתרומת שכרן נוטלין

 היו בעזרה שספ~יםלדבר
 מוג~

 תמן ם"ת, משאר יותר
במסכ~ תני~

 אין וז"ל~ ע"ב) י"ח (דף מו"ק
 מגיה~

 אות אפילו
 עזרא, בםפר אפילו המועד~חול א~~

 פרש"~
 בה~'א עזרה ~מעתי אני

 ~~ו שממנו בעזרה היה מוגה ספרפירוש
 מגיה~

 גולה ספרי כל

~מ~"~
 היה וא"כ טועה, שהדעת בכדי שהוא דברומכל ~~י~ מכל~קי ~וגה היה ב~זרה שנמ~או שהס"ת נמצא

~ 
 תורות לספר

שב~זרה
 כשרו~ חזק~

 בתר אזלי היו ומש"ה מוגה היא ~ס"ת
 ורוב, חזקה והיה~~רוב

 ומש~
 מקום ועד לעולם הוראה ~אה

 בשושן ניתן~הדת
 עדו~

 כמו מ~"ת כל להגיה עולם באי לכל

 בדורות משא"כ ה~זרה, בספרישנמצ~
 הל~

 אלה כל ש~סרו

וא~
 ~ל ומתריעים וצועקים העזרה מ~פר

 העזרו~
 ואיססו,

 וא~
 אנו

 בחסירותבקיאין
 וי~רו~

 במסכת כדאיתא
 ~ (ד~ קידוש~

 ע"א~,
 שלנו מ~"ת~"כ

 א~
 יד בחזקת א~שי כד~חזיקיס חזקה להם

 במסכת בתוס' כדאיתאהכו~ב~,
 חול~

 בד"ה ע"א) י"א (דף
 נודעה ולא נתבררה שלא חז~ה כל וי"ל אדומה, מפרהאתיא
 ע"כ בתרה, אזל~ן לא אחת שעה~פילו

 א~
 החז~ה על לסמוך

 רובא בתר ל~יל ~~ת דמאי רובא ~ה אי~רע וגם זה~דבר
 דעלמא רובא זו ~יר וכי עיר רוב קמןדאיתא

 כדאמרי~
 בגמרא,

 אטו ~"ב~, ק~"ד ~שבת מנשה בי~אטו
 ב~~

 צ"ב ~שם ה~ל
 דעלמא רו~א יהודא אטוע"א~,

 ~ ~קידוש~
 אפשר הלא ע"א~,

 ע"ב) כ"ג (דף ב"ב במסכת ו~~ן להיפוך, הוא דעלמא~רובא

 בתוך הנמצא ניפולוז"ל~
 ~מישי~

 השובך בעל של הוא הרי ~מה
~כ~,

~~~ 
 חנ~א

 הולכ~ וקרו~ רו~
 הגמרא ו~קשה ו~~, הרוב אחר

ל~ל
~~~ 

 ב~ ~יוש~~ ומ~ני ~עלמא רובא
 דון ~~~לת ההריס

 מינ~~

 וכן עדיף~ ד~למא רובא דברים ובשארי מקומו~ דבש~~יומי~ה
 במסכתמשמע

 (ד~ כ~ובו~
 יע"שת ע"א) ~"ו

~"~~~'~

 הרוב נגד הוא דעלמא שרובא
 שנמצ~

 במ~ומותיכס, שס
 ~א כתבו דו~נא ~ספרא ס"ת כ~ה ומצאתי ידע~יכי

 לאתר מאתר ~לך הראוי מן א"כ שו~ם, תמ~ותיהס מהםשניס ה~
ולראו~

 מהן א~ה
 הרו~

 הנ~י"ן כל אם
 בא~יפה להם יאסף שבי~

 או דבר שום ולהגיה ל~~ר חוששין אין א"כ קשוט, דכולובעלמא
 דא"כ דבר,חצי

 א~
 למד~ה וממד~ה לעיר מעיר אפילו סוף לדבר

נמ~
 כי הראשו~ם, סופרים ועל ס"ת על לעז מו~א אתה נמצא

 המדרש בית כותלי לומר הלכה ~ל ל~ומק ~רד שמים עלהמי
 הראשוני~ מ~ימי~ כי תוכיח, וביררהיוכיחו

 יפלו
 שהי~

 מ~פר להם
 חתומה תורה רבא דגושפנקי לבליוני חז~ לאורה שהלכוהעזרה

 אורה הי~ה ליהודיסנתנה,
 ומצי~

 תורהת תצא

~"~
 בהא

 סלק~
 לעומק ו~רד ומטפס וע~ה מ~פס נחת~, ו~הא

ו~לכ~ת

 אי~
 ויד כח יד יד, לשלוח ~ידינו

 כמ~מ~
 להגיה

ולהוסי~
 כפי ולגרוע

 ~ק~
 לפי בקסת"ו הסופר שמשך סופרים,

 בשדה שקיבל קבלתו וכפי י~רים תומת~ומו
 אבותי~

 אחו~ו ושדה

שאוחז~
 שראה מה הסופר לומר ונאמן בידיהןת ~בו~יהן מעשה

בקטנות~
 בקדשים מתעסק ולה~ת ה' בהיכל לבקר ~א ומק~נותו

 החמור הדבר על ומותרה ועומד שמותרה כסופ"ר, קולולהרים
 האותיות צורת צורי ~ורה חומר בקודשחומר

 ותמ~~
 הםימ~ות

 מרבו קבל~ם כפילכ~וב
 מובה~

 דברי ואלו ואלו לרבים, ומומחה
 דרך לו ומנסבי דייקא לא דינא בי בתר דיסא ובי חייסאלקים
 הקבלה ושלשלת הסדר כפי דרבי ורבו דרבו אדעתא לאוקמ~ל~צמו
 ~א כבר זה סופר מס~מא כי איש, מפיאיש

 ו~שב זקן בחתימ~

בישיבו~
 ואותיות שלנו גופן גופו כל סמיכה בוו שיש

 שלנ~
 ואותיות

 כתוב לו יש וסופר סופר וכל הקולמוס, מסירת במסירהנ~נית
 ~ברא, שאתמ~י ד~ם מבית שבדור נאמנים מרועיםוחתוס
 דברת מלא ומצאו אותו ובד~ו וחקרו ~צדיקו עדיהן נתנוומסתמא

 גברא אוקי ואמרינן ויתירות בחסירות דבקי הוא מבע~ולא
 ועשהאחזקתו

 כד~
 וכל וכהלכה,

 הרו~ו~
 ממקומו ~ות א~ן

במ~ום
 הע~

 ארצה אפים נפילת כדי יפול שם
 בפישו~

 ידים
 דבתורה וקרסא התאוה בגבור"ת ידו וגבר רמה ~דועסקנ~ת,

 ~בר,ב~
 ~ (ד~ גי~~ במסכ~ ועי~

 מי~מרי דד~נא ספרי סתס למיעו~א דח~שלר"מ ואפי~ ז"ל~ אשר ע"ב)
 נמיר~

 ופרש"י
 הד~ניםסופרי

 שר~יל~
 ש~רי כל לכ~וב

 ~יטי~
 מעתה אמור עכ"לת

לכתוב גמרי במגמר ~כמים שטבעו מטבע טבע נעשהשהר~ל

תמיד~
 והד~ת הדת ע"פ לכתוב וכהלכתן כסדרן

~"~
דס"ת בידך, זה כלל נקוט לתתא ולדנח~א ~~~לא דסלקא
 א~ול~פרע

 נפס~
 המצא אס חושבנא, ~הבא מכאן אמנם

סופר~~מצא
 שא~

 לסתוך ושראוי ~כמה, של~דו מרבו קבלהל

על~
 לומר

 ברוכו~
 למעשה הלכה לו מורין איך מ~מכ~ שכךידיס

 לאזה בדבר לכתחי~ה,לכתוב
לחיים שובי עד כעת דעתי אחלי~

ולשלו~
 לאור ולברך בס"ד, המוגמר על אברך ואז מדרשי לבית

הנ~
 כאשר לאור~תא חילא חיל בברור

 ~רו~
 מפי השמים מן

 ומעת לפקידא מפ~ידא אתבו~, ומזקנים מ~ופרים, ומפיספריס
שכולו ~עלמא כפקודאל~~,

 א~ו"~
 שחר תמיד ארו~ת

 ווירמייזא ק"ק מולדתי ל~יר כתבתי ~ברה~רב~םת וב~

 מ~"~ ~~יח~ ~~~ש~
 ~מה ועידן ז~ן לפני שנכ~בו

 שנ~ מ~ו~
~~~

 שם ~ורה ~ה~~~ו ~או~ס
 מש~~

 ~ס קדמו~ות,
 פ~א~ ב~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~"ת~
~"~~~~ ~~~~ ~~ 

~~

~ 

~~ 

 מ~ות משלש יותר הראשו~ם מדורות שנכתבו תורה ספריראיתי
 מודעה ואודיע בס"דת ש~~תתא תסתיים ומ~יה מי~ה ~"כשניסת
 שם שס הגדול ה~דרש בבית ולהיושבים למכ"ת לאור~תארבא
 ומשפט,חק

 הש"י ~עזר~
 אקר~

 ולה~יא עלי גומר ע~ון לאלקים
 וביחוד ה~ועל~ אלמחשבתי

 ~די~
 כל ביאו"ר חובת עלי ~וטל

 סופרים במסכת דאיתא מה לידי דאתא בר~ותי דאיכאח~ירא
 שיעור לעשות ~ריך י~כותב וז"ל~ וב') א' הלכה (~"ו הזהבנדון

 בפני ספר שהוא ומלמטה מלמעלה בנסוע ~הי שלבפתיחה
 בנסיע~ שנ~קומו~"א ~צמ~

 הלכהד~ליםת
 ב~

 לעשות ~ריך הכותב
 שהוא ומלמטה מלמעלה כמ~או~יםהעם ~הי של בפתי~ה~יעור
 מאד והנה עכ"לת דג~ם בנסי~ת ש~קומו ~"א ע~מו, בפניספר
 הא להולמתו,קשה

 דקת~
 הלכה

 ב~
 שיעור לעשות צריך הכותב

 ספר שהוא ומלמטה מלמ~לה כמתאו~ים ~ה~ם ~הי שלבפתיחה
ב~ני

 עצמ~
 לפרשת מלמעלה שיעור לעשות שצריך דקתני הא

 דקתני הא א' בהלכה נכלל כבר שהרי למותר, אך הואמתאו~יס
 ש~נו ההפרש כי בנסוע, ויהי לפרשת מלמטה שיעור לעשותשצריך
 בנסו~ ויהי (ה~פרש. אחרעושין

 העם ויהי כרשת ~ודם הוא
 פרשת ~חר שיעור לעשות ש~ריך דקתני הא וגםכמתאו~יס,

 כמת~וננים העםויהי
 עי~ ~רי~

 לבאר ~דול
 כוונ~

 אי ה~מרא,
 הוא גופי" מתאוננים ופרשת גופים מתאוננים פרשת אחרהפירוש
 ודבר עצמות בפניספר

 ז~
 (נשתקע)

 ~ישתקע~
 (נאמר) ולא

 נחלקו במדבר דספר בתורה ספריס שמונה יהיה דלפ"ז~יאמר~,

לארב~
 ספריםת

~~~~
 ~נשתק~) זה

 ~ישתקע~
 ולא

 ~יאמר~ (נאמר~
 ~ן ומוקצה

 וםובר שבעה ~ד אלא מוסיף א~ו המוסיף דכלהד~ת,
 אבל שבעה, עמודיה ~~בה שנאמר ס~רים לשבעה נחלקדהתורה

 מעולםת שמענו לאשמ~ה

~~~~
 עצמו בפני ספר שהוא מפני הטעם, בפירוש ד~מר לאו אי
 אחר זו הפסקה דטעם סני~וריא, ללמוד מקוסהיה

 פרש~
 לפורענות, פורענמת בין להפסיק כדי ~ו~ית כמתאונניס העם~הי
דהיינו

 ב~
 והאמ~פסוף, ובין כמתאוננים העם ויהי

 עי~
 בממ~כת

אבות
 (דר"נ~

 דמתאו~ים ~"ט בתוס" ש~ביא מ"ד) (פ"ה

ואספסו~
 יע"ש, והרע"ב הרמב"ם לדעת פורענ~ת תרתי הוי

 וא"~
 לעשו~ הראוימן

 הפסק
 ב~

 הל~ת פורענ~ת שני

~~~~~
 הטעם ~תן שהרי ~מר אפשר אי זה דבר

 שהו~ מפ~
 ספר

 בפני ספר הוא כמתאו~ים שויהי משמע ע~מו,בפני
 ליה לית ורבי דרבי אליבא אתיאוגם ע~מ~

 ש~ריכ~
 פורענות בין להפסיק

 שאחר ~"ל ע"כ ואלא לדוכתיה, הקושיא הדרא וא"כלפורענות,
 זה דבר הספר, אסוף קאי הוא מתאו~יםפרשת

 ודבר עצמו, בפני ספר הוא תורה משנה ס~ר דודאי למיתנ~צריך ואי~ פשו~
 של תינוקותזה

 אמר תורה משנה שהרי אותה יודעין רבן בי~
 הא הכ~, חז~א קא תיוהא ~חרת ועוד זא. ע~מות מפימשה

 שמקומה ו~"אדקמסיים
 ~נסיע~

 זה דבר ד~~ם,
 א~

 שחר' לו
 ד~~ם, בנסיעות שמקומה דיעות יש בנסוע ~הי פרשתדודאי
 ~עולם עלתה לא זה ודבר כ~תא~נים, העם ויהי פרשתמשא"כ

 שיהיה אדם דעתעל
 מקומ~

 דג~םת בנסיעת

~~~~
 צריך הכותב סו~רי~, ב~סכתדקאמר דה~ אנפשיה' ומוקי ד~יק דע"כ לפני במח~בה עלתה

 לעשו~
 שיעור

 ספר שהוא למ~ה מלמעלה בנסוע ויהישל בפתי~~
 בפ~

 וכ~, ~צמו
 ו~ם בנםוע, ויהי ולאחר בנםוע ויהי לפניהכו~ה א~

 א~
 הכוונה,

 פתוחה, כשיעור או~ר הפסקשיעורלעשות
 אל~

 הוא כו~תה
 להפסיק נמיקאי

 כדאי~ למ~ ב~נ~~
ת כדאית ול~ר ליה ~ ~  

 ~מו הנו"ן לעשות שצריך הפירוש למ~ה מל~עלה דנקטוהא
 ז"ל~~ א~ר בפסיקתא כדא~תאורק~, אכי~

~ 
 בנסוע ויהי

 נו"ן למטהמלמעלהמסומן ~אר~
 הפוכ~

 ודומה
 לכ"~

 ולרי"~,
אך פיר~

 ר~
 בא מה הוא, ~יעוט רק אך שאמר מקוםכל

 למעט~
 ~מר

 הפרשה מקום זהשאין
 הז~

 בפני ס~. שהוא מפני אומר רבי
עצמו

 וכו~
 ישראל אלפי רבבות ה' שובה יאמר ובנ~ה

~ 
 ע~"לת

 כדי ולמטה למעלה הנ~י"ן למשוך שצריך הפ~יקתא דכו~תנמצא
 וזהו ורק~, אכין כמו נראיןלהיות

 ב~
 רבי לדעת

 סופרים דבמסכת א" הל~ה וא"כ שיט~ו, לפי א~ד לכלרשב"ג לדע~ וב~
 בנסוע, ויהי לפני ראשונה אנו"ן קאיהיא

 והל~ו~
 מייר~ שנייה

 הנוני"ן ולרבי כממ~אונניס, ויהי לפני שנייהבנו"ן
 באוויר כתוביןלהיות ~ריכי~ה~~

 שב~
 בפ~~ ~~~ר שו~וא להורות ו~פנ~וקים

 ולדע~עצמ~
 שאין דאמרו ה~'א

 כא~
 אפרשת קאי הוא מקומה

 ממקומה לעקור שעתיד ב" בהלכה ובין ~' בהלכה בין בנסוע~הי
 סו~ר והוא רשב"~, דעתוהוא

 דהנו"~
 בנסוע שבויהי

 למעלה ל~שוך צריך כמתאו~יםשל והנונ~~
 שנראה כדי ולמט~

 להפםיק וכדיורק~, ~אכי~
 ב~

 לפורע~~~~ פור~נות

~"~~
 התמיהות נסתלקו זה פירוש סובל היהאם

 ה~"~
 הוא זהפירוש ~~נ~

 דחו~
 במסכת לישנא דאשי~רתאיגרא, ומרפסי~ בעי~ ומאד מאד ~רחוק ואתי

 סופרי~
 משמע

 בדברי נראה וכן עצמ~, בפני ~~פר למ"ד הפסוקים ביןהפסק ל~שו~ דצריכ~
 אפשר ו~י ונבוךת סבוך ביד~ רפ~ ולאו הן ע"כ היטב, בארהכל בארי~ו~ לעיל ~הארכתי כמו ה"ד) (פ"ח ס~ת בהלכותהרמב"ם
 ע~ג ואניח לנרתיקההקול~וס אשי~ ע"כ שו~ס, מכלים כלים בלא אומן אני כעת הואיללהחליט

 ז~
 למקום או שהוא כל

 לפותח יורד להיות ~כ~ה של ~פתח שאמצא עד הלכה,של אמ~~ ~
 בס"ד~ יקירא אלבישייהו מיל~א ל~ילת שמכו~ובמקום כי~

~נ~~~
 מ~תא טעימא ~די להטעים אמרתי לדבר, אכלה

 דבר רעי~י במזלג שעלהמה ב~~דת~
 שנתחד~

 בבית
 במסכת הגמרא לדברי לשבחטעס ~ת~ מדרש~

 שב~
 ~"ב~, ק~"ו (דף

 אותיות פ"ה ללקט בושיש ם"~
 מציל~

 ויהמ פרשת כ~ון הדליקה ~פני
 לאו ואםבנסוע

 מציל~ א~
 לה~בונן הראוי מן עכ"ל~ אותה

 ~זל מהן א~~ ~סר ואם דוקא אותיות פ"ה הקיצבהניתן ל~מ~
 על העולה הנה מ~י~ןתואין הקדוש~

 רוח~
 (כש~צאים) ישראל כי לתורה, ~ותיות רבואששים י~ שלו, ר~ת ישראל דמצ~ו

 מישראל ואחד אחד ו~ל ריבוא, םמ"ך היו ה.ורה את לקבלממצרים ~כשיצאו~
 לנ~מתוהיה

 אח~~
 של אותיות ריבוא הששים מן אחת באות

 אז ~חת אות וכשחסר נפש, משיבת תמי~ה הת תורת.ורה,
 ונשי יע~ב מלבד נ~ש ע' ~יו ל~צריס ישראל כשירדו והנהפסולה, הי~

 בלהה שהיויעקב
 ~לפ~
 ~הו~ עשר ש~ם שהיו יעקב בני ונשי י

 אם ~"ש ע"כ מכו~, פ"ה מצרים ירידת בשעתיחד
 א"כ אותיותפ"ה בס"~ א~

 א~
 קדושה בהם

 כל~
 הפחות לכל כי

 ואם למ~רים, ~שירדו ישראל בני מספר כפי ~ותיותלהיות צרי~
 המו~

 ו~~~ ו~~~~
 ~~ו

 ~~~~~~~ י~יד~~ ~ו~~
 ~~~~ ~ו~ ~~ו~~ ~~~

 ו~~~ת ~~~~~י~~ת~~~~י~
 ~~~ ~~~ ~ו~~ ~~~~ ~י~

 ~ ~מ~~~ ~~~~ ~~י

 יו~~ י~~~ ~ו~~ו~י~~~
 ו~ו ~~~~ת י~~ ~מ

~~~~ ~~~ 
ת ~ ~ ~ ת  ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

~~"ת
 ~ ~~ ~ ~~ ~~~~ ~י~~''~

פ~ו~
 י ר פ ס ב הר~בתי זה ובדבר כלל, קדו~ה שום בהם אין ~זה

 בס"דת רחב פירוש ד ו ד די

~~~~
 הישיבה בני כל עם עלי חביבין ומאד נצח ידידי אהובי

 ~חזיקים ~ו~טים אלה דברי יהיה ה', לקולה~קשיביס
 כי בעבים, בליעי ו~יבלע וכרביבים, כטל בהלכה ונוחכמרובים,

 אני שכ~ת אמורה מלתיכבר
 חו~

 ולחו~, ה~ודיעים ו~ן פגי לבית
 והז~ן באתרי'ת שכיח לא דוורדא ו~שחא רב דבי סיפרא אתיואין
 ועיקור גר~אגורם

 להיו~
 ה~תלקט כתל יחיד בשביל ויורד עולה

 במלקט ו~ת~ט קצרה, בדרך הלכה של אמות ארבע מ~וךעשרה
 להיות סופרים של ובמםפריםורהי~נא

 רהי~
 ~~ייפי ועיני ואזיל

 כנחל שלום להס ישפות ה' ו~נ~ףת ~קטף להיות ~יף להדיטיף
~ו~ףת

 בשנת ~נחם י''ב ו' יוס היוס ולו~דיהת התורה לכבוד ה~דברפה
הננ~

 א~ ל~ נות~
 עולס~ ועד ~עתה שלום בריתי

 ~~~ו~ ~~~''~ ~ו~~~יי~ ~~~~ ~ו~ ~~ו~~ ~~"~~ו~~
 ~~''~ ~~ו~~ ~ו~~~~~ ~~"~ ~~~~ ~ו~~"~~~~ו~~~

 ~~י~ו~ ו~~~ ~י~~~~ו~~ ~~''~ ו~~"~ י~~~~~~~
 ~~~~~י~ת

~~~~~
 וסופר ומונה ~ודד שאדם מדה כ~ד~ו, מדיו את דוד
 הזתים הר מעלת למעלה, גנז א~ר ~נזיו בביתו~ניח

 דרוכה, כגי~ית הר וכופה לאורייתא, רבה ~ודעא ה~ודיעיםוהר
 כובי, ביני ומרקד ובורר וזורה מבפנים דש בה, דשין שהכלדרך
 הראשוניס, דוד בדברי נקראת ~גילה ד~גילתא ברישא ליהו~חוי

 לתאוה נפשם גרסה גירו"ם, ואזל"א קד~"א קד~נא, דאחואדינא כהאי מילין ע"ג מילין א~ורה כבר ו~~י שמענו,והראשונות
 וויני~יא בק"ק שנעשה עובדא בהאי א~רינן, לימוד לי~ודםיב~שו
 והשבתי הפוכיןת נוני''ן ש~ה בנסוע ויהי פרשת בס''ת כתוב~מ~או
 ב~חת דוד ~ועד, קריאה הקורא ירדוף כאשר ~ באריכותלהן

 ומשפ~~ חק שם שס ש~ה ובאת תדרשו לשכנו לוועלתה

~~~~
 אותן ~ ~שאלה ~~רין בעיקר בקול~וס עדיין שנשתייר ~ה

 חו~בנא, ולהלן מכאן םופר בקםת ל~שוך איך לשאולהבאים
 שניות באתי עתה אלו~ הנוני''ן בכתיבת ל~תחילה יתנהגואיך

 לישנא ל~ון, בכל הנאמרים הדבריס דבריס ספירת ~ופרים,מדברי
 ונח וזורק ~ולל י~לל,ק~יעא

 ע''~
 בתל ושבת הלכה, של אמות ד'

 לקוטי, בתר לקו~יהמתלק~
 וילק~

 רהיט ורהי~סי ב~לקט דוד
 ש~ף בכלי תוך תוך דעביד והוא ~יף, להדי ~יף ~טייפיואזיל
 ול~מור דברים חזרת ה~וזר ע~וד עמודא, ביני דגירסאי~י~פא
 נכנס יהא שלא חקי ו~~לים אשלס, נדרתי אשר את שפתי~וצא

 של וברביע עיר של ברבוע ולרבע יוצא ופנום נכנס פגוםהקטרת
 בחד ד~טי היכי העוק~יס ואת הזוית את נזכר שיהא כדיתורה,
 שיחא הש~י בית ולדבר~חי',

 נא~
 דבר מלא רק דבר, חצי ולא דבר

 בס"דת העודף ביתרת החסרון אתלמלא

~~~
 אי אריכא, פלפולא התשובה ~תוך לעיל שכתב~י דבר על

 לא, או אביו רשב''ג נ~ד כרביהלכה
 לבית בשובי ~"'~

 ~~ו~~ ~~ו~~ ~ו~~י
 י~~~ת ~~~ו

 רברבית באשלי תלי זה שדבר נפשי, שאהבה את ~צאתימדרשי
 הקולות מהיות רב דבי אכסדרא אור אורות, וילקטו בזה שטורביס
 ~ר בדבר, ש~תהנדזין סופרים שלקולן

 כדאי~
 כדאית ומר ליה

 כל ולאוליה
 הדעו~

 הרי"ף וכ''כ התיו~תת ונחלקה בזה שוות
 נ""ב ~דף הניזקין בפרקלהדיא

 ע"א~
 אביו, נ~ד ~רבי הלכתא דלית

 ק"ו ~דף ה~קבל ובפרק שם הר""ןו~''כ
 ע"ב~

 הריב"'ש וכ"'כ ~
 בפרק בחידושיו הרשב"'א דעת וכ"'נ שכ"ד), (סי~ןבתשובה
 ~סי' שם הרא"'ש וכ''כ נ""ב), (דףהניזקין

 ה"~
 ~מש הרי"ף כלשון

 ו')ת אות אבל ~הל' (פ"ז מיימוניות הגהות וכ"כ הגאון,בשם

 ~סי' ~גלחין אלו בפרקוה~רדכי
 ~תקכ"ה~

 הראבי"ה בשם כתב
וז''ל
 ומיי~י דד~אי בתוםפתא דא~רינן ~הא ראיה, לו והביא ~
 אינו וכו' בשוק פירות ~וכר שהיה עכו"ם יב~ו~, ~סכת סוףלה
 להקל, לא אבל להח~יר הנכרי נא~ן אומר רשב''ג רבי, דברינא~ן
 הראבי""ה, פסק כך ו~תוך ~רבות ולא מחבירו כרבי הלכהוקיי''ל
 מגלחין אלו בפרק דהרא"ש ~"ע אך עכ''לת אבילות לענין נ~ידנאמן
 ~הא אבילות, לענין נאמן ~סל~ ~נכרי ראיה, ה~יאוראבי''ה שם~ וז"'ל להיפוך ~היפוך הראבי''ה בשם כתב ל"ב~,~סי~ן
 (פרק דד~אי בתוספתאדתניא

 ד'~
 ו~ייתי

~ 
 דיב~ות בשילהי

 ~וכר ~היה נכרי ע"א), קכ"ב(דף
 פירו~

 ערלה של ו~מר בשוק
 להשביח אלא זה נתכוין לא כלום, א~ר לא הן רבעי נטע שלהן
 הנכרי נאמן אומר רבי רשב"~, דברי בתוספתא ומסייס מקחו,את

 ~חבירו, כרבי הלכה וקיי"ל להקל לא אבללהח~יר
 ואע''~

 דאביו
 ~חבירו כרבי הלכה יחידאה, אלא עליה פליג דלא כיון עליהפליג
 והרשב''ם ע"'ב), כ"ג (דף בורר זה בפרק פרש''י וכן ביהתקרינן
~פרק

 ג~
 ~ש~ר לידון דבא פלוגתא ~בי ע""א) ק"ע (דף פשוט

 בתוספתא א~רת ~ירסא להרא"ש שיש להדיא, הרי עכ"'לתובחזקה
 שכתב מה אלו, הרא"ש דעת לפי ת~וה ויותר הראבי"התבשם
 בי"'ד ג"כ והובא ב') ~ור קע''ו דף ח"ב כ"א (בנתיב ירוחסרבנו
 נא~ן אינו דעכו"ס הלכה, ~סק ובש"ע כ"ח) סעיף רצ''ד(ס''ס
 להחמיר, ולא להקללא

 כד~
 דבר בהעלם ~הם יהיה רשב"'ג,

 אחר נמשך דבריו בכל ירו~ם דרבנו וידוע להיפוך, פסקשהרא''ש
 הפוםקים ~דברי פע~ים כמה פשוט ד~בואר ואף רבותהרא"ש
 בי"ד וכדאיתא להתיר, ולא לאסור לא נא~ן אינו דנכריהכלל,
 קי"ח(סי~ן

~''~~ 
 וקכ"ז סק'"ד~, וש''ך ~טו"ז וקכ''ב ל''ח~, ~''ק

 האחרונים, בדברי וע"ש בהג''ה~), א' םעיף~סוף
 מ"~

 זה אין
 פרק הרא''ש דפסק דהא ידענא, דחילוק הרא"ש לדברי~תירה
 שהוא בדבר דוקא היינו כ"ז ~ח~יר, נאמן דנכרי ~~לחין,אלו
 וכ"'כ נאמן, דאינו ~ודה רבי גם שלו שאינו בדבר ~שא"'כשלו,
 ~~~ין אלו בפ" שם הרא"שלהדיא

 לח~
 וכ"כ מהר"'מ, בשם

~ש"~
 םק''כ)ת קכ''ז (בסי~ן

~~~
 הרא''~ דברי ו~ם הס ת~והיס ירוחם רבנו דברי

 ע~~ס
 דלית ה~און בשס הרי'"ף דברי העתיק הניזקין שבפ'~'"ע,
 חבירתה, מתר~א חדא דקושיא לו~ר ואפשר אביות נגד כרביהלכתא
 ב~ם ~גלחין אלו בפ' הרא''ש דברי וידע ראה ירוחם רבנודגם

 כהראבי"'ה, ס''ל לא עצ~ו שהרא"ש דעתו, אלאהראבי"ה,
 בפרק~דהעתיק

 הניזקי~
 הלכתא דלי~ להיפך הגאון בשס כהרי""ף

 ז' ~דף ד~ציעא בפ"ק דהלא תשיבני, ואלכרבית
 ע''א~

 פלוגתא על
 והרא''ש הרי"ף לההיא דפסק בש~ר, אדוקים בשסים ורשב"גדרבי

~~
 ו~~ ~~ו~"י ~~ ~~~~ ~~~~

 ~ות



~ ~

~

~  

~  

~  

~''~~~''~~~~ ~~~~ ~ 
~~ ~  

~סי'
 ~"ו~

 תברא, לא הא ~שום אי כרשב"ג, ולא כרבי הלכה
 ~כתבו בשטר ~ודה אי בפלוגתא דפלי~א יראה שם בש"סדה~עיין
 בכתובות ג"כ דפליגי כתנאי אתיא זו ופלוגתא לא, או לקיי~וצריך

(ד~
 פלוגתא ע''א) י"ט

 דר"~
 וס"ל וחכ~ים,

 דצריך כרבי לחכ~י~
 כדאיתא הכי, ס"ל בדינא כוותיה דהלכתא נח~ן רב וגםלקיי~ו
 לא כרבי, הלכתא ~יי"ל לכן ~דכתובות~, ד~צי~א) (בפ"קשם

 כללא~שום
 דהלכת~

 כחכ~ים דהלכתא ~שום אלא אביו נ~ד כרבי
 להדיא הב"י כתב וכן הכית דס''ל נחמןורב

 ב~ח''~
 סי~ן (ריש

 נחמן וכרב כרבנן ~~יעא בריש הרי"ף ופסק ~ וז"ל א') אותפ''ב
 רבי דדברי ריהטא, לפוס לי נתקשה דגירםאי שיטפא ואגביע''ש~
 שכתבו בש~ר ~ודה רבי קסבר דמציעא דבפ''ק אהדדי, סתריעצמן
 קנ''ד (דף ש~ת ~י ובפ' לקיימו,~ריך

 ע''ב~

 רבי בשם ינאי א''ר

דא''~
 ~הנ~וקי (הר''ן) עם באלפם שם ~צאתי שוב לקיי~ות

 (הר''ן)~גורס יוסף~
 ~הנ~וק''י~

 וב~ידושי רב, אמר אר''י
 (הריטב"א~

~הר~ב"ן~
 דפ''ק כהאי ג"כ בב"ב שם גורסין ו~הרש"א והנ''י

 יע"שת לקיי~ו דצריךד~~יעא

~~
 רק ~עתיק הניזקין בפ' דשם אדרבא י''ל דהרי ~יס, ~אן
 בפוסקים וכ~''ש כוותיה, ס"ל דלא י"ל כהווייתו הרי"ףלשון
 ג''כ הביא ~גלחין אלו ובפרק ל~ע~ים, דרכו שזההאחרונים

 א~כ כרבי, דהלכה כולהו דס''ל ור~ב"ס, ורש"י הראבי''הדעת
 כוותיהי דס"ל נימאיותר

~~~
 פרק בב"מ הרא"ש ~~''ש ~כרעת, שלישית הכרעה ~~אתי
 כרבי וקיי"ל וז"ל~ שכתב י''ד), סי' ע''ב ק"ו (דףה~קבל

 דלא וב~אי ה~ועד, ושור בווסתות וכרשב"ג ומלקיות,בנישואין
 נראה התם), ד~ייתי מ~ונות דיני לענין (היינו הלכתאאיפסיק
דהלכה

 להדיא הרי הרא''~ת עכ"ל דרבי ורבו אבוה דהוי כרשב"~
 כרבי, ולא כרשב''גדפסק

 ~ז~
 ~גלחין אלו בפ' ד~"ש ~וכח

 ס~ך זה ו~ל כוותייהו' להרא"ש ס~ל לא ורשב''ם, ורש"יהראבי"ה בש~
 דעתםת נגד שפסק ירוחם הרבנו כחו בכלס~י~ה

~~~~~
 דבב'"~, אלו הרא''ש בדברי צ''ע עדיין

 ד~שמ~
 ~דבריו,

 ל~י ~~ונות בדיני חזקה לענין כרשב"ג פסק הכיד~שום
 ~דף הבע''י בפרק וביב~ות כרבי, הלכה ובלא'"ה ורבו אביושהיה
 ~ וז"ל ~ב י"ד~~ ~ י~~ סי~ן ע"בס"ד

 ונשואין ד~ילה ו~סתברא,
 ~~ון לענין אבל וכו'' הוא נפשות דספק חזקה הוי זי~נאב~רי
 דפליג מאן דליכא ה~ועד בשור כדאשכחן זימני, תל~א חזקהב~ינן
 דאיכא לאו דאי ~ש~עבהא,

 ל~יל~
 מחלוקותן והיה ה~ועד ~שור

 ורבו אביו רשב"ג נ~ד אף כרבי הלכה פסקינן הוי ב~~ון,אף
 ל~עס ביב~ות הר~"ש הצריך ד~שו''ה ליישב, יש דזה אףו~''עת
 ולא לשנים נשאת בדין כרבי בנשואין ביב~ות דמסיק ~שוםזה,
 ~הכי כרבי, הלכתא ג"כ כתובה לענין א~ינא והוי בנים' לההי'

 וכה''~ פליג' לא ~~ון דלענין זה, טעם הרא"'שהצריך
 ~בואר

בתוס~ו~
 זה דבר אך יע''ש~ נישאת ד"ה ~'"א) ס"ה דף (שם

 לא דב~~ון ביב~ות, והתוספות הרא"ש כתבו דאיך ת~וה,הוא
 ושם חזקה, הוי זימנא דב~~א נמי וסובר רביפליג

 בב'"~
 פ'

 העולה כלל וצ"עת פליגי ב~~ון דאף ~בואר, חז~ה לעניןה~קבל
 הלכתא אי הראשונים, פוסקיס בין גדול ~חלוקת סלע דאיכא~זה,
 כתב דווקנא ספרא האי וא''כ לא, או אביו רשב''ג נגדכרבי
 וכרשב"~ כרבי כולם, ידילצ~ת

 מי כי להם, אחד כח ובנו דאב

יכני~
 כה"ג דהא זה, נמל תת~ה ואל גדולים~ הרים בין ראשו

 ד~שוס ורשב''~, דרבי בפלוגתא גופא בש"ס להדיא~צינו
 ע''ב) ס"ד (~דף ביב~ות וכדאיתא כ~רווייהו,עבדינן ספיק~
 זי~ני, בתלתא או ~זקה הוי זי~נא בתרי אי ורשב''ג,דרבי ב~לוגת~
 כרשב"ג, ~ה~ועד ושור ווסתות כרבי, ו~לקותבנ~ו~ין ו~סי~
 אחד כל פסק לכן כמא~ן דהלכתא ספיקא דהוי דהטעםבהרא"ש ו~''~

 איך ל~חילה ולענין עניינו,לפי
 ינהו~

 עיקר, נראה הסופר עצ~ו
 נוני"ן שני ואלו אחור, נזורו נוני"ן שני רק ~ו~טדתפסת

 ויה~ קודם אחד רק קולטתן, התיבה אין כי התיבה אליובאו ל~
 כרב~ פסקו ~וסקים דגדולי ל~יל הארכתי כבר כאשרלפורעניות, פורעניו~ בין להפ~יק כדי והטעס ישראל, אל~י לא~ר ואחדבנסוע
בזהת עלי~ חולק אינו דרשב"ג ואפשר לעיל, שפיר~תי כפי הכישס"ל

~~
 הרמב''ם שכתב ~ה על שכתב בהה~"~, און ~צאתי

 דין שבת~הלכות (פי''~
 יו"ד~

 חייב לשון ובכל ~תב בכל והכותב
 ופירש וז"ל~ ה~"~ וכתב עכ''לת סי~ניות ~שניואפילו

 סי~ניו~ שניהאי רבינ~
 סימנון נקראות שהן בכתב ידועות אותיות שאינן

 הארון בנסוע ויהי גבי דכתיבי ה~וכין נוני''ן כגוןבעל~א
 בפ' ועי' שועיבת ~ האבן ~ש~עות וכן עכ''ל, כתבי כלבפרק כדמפר~
 פרשת ~תורה ב~אר וכ''כ התשובה, בתוך לעילשהעתקתי בהעלות~
 (דף ר~"א הגאון שחיבר העולה בתורת וכ"כבאריכות, דברי~ ~'"ש הפוכיןת נוני''ן שני רק להיות שא"צ ר~זיס,כ~ה בהעלות~
 כ"~

 הוא וכן הפוכין, נוני''ן שני רק להיות דא"צע"ב~וג'~,
 שה~~קת~ דר"נ ~א~ות בל~ון ג"כ וכ~בו~ר בהעלותך, פ'ה~ור בצרו~

 תרגום עם אחד ~~ו~ש ר~יתי ~צאתי גם סי~ניותת ~ני רקשהם
 בקונס~נטינה~ הנדפס פרס ותרגום הגאון, סעדיה לרבערבית
 הנדפס אחדוחו~ש

 הנדפס ~זרא ואבן ונחמיני, פרש''י ~~
 אלפ~ לאחר אחד ונו"ן בנסוע ויהי קודם אחד נו"ןבקונסטנטינה,

 ונכתבת נושן ישן בס"ת וויר~יזא בק"ק ~צאתי וכןישראלי
 ע~

קל~
 שנעקרו לאחר ~א~גר באה ס"ת שאו~ו קבלה ~הם שיש ~בי,
 ~צאת~ וכן ~קד~וניםת אחד ~~דול שנכתבה מסנקו~םונתדלדלו
 שבא ישן בס"ת בווינאראי~י

 מאר~
 ס"ת בכמה וגם לועז,

 נ~תבת ובכולם ישיניםת בס''ת פראג בק"ק ג''כ ~צאתי וכןנ''שת בק''~
 ישראלת אלפי ל~חר ואחד בנסוע ויהי לפני אחד נו"ןרק

 בם''ת א~לם כתוב נ~צא שכן פולין, ~דינת~ חכ~י לפניהעידו וכ~
 הגדולה ב~סורת ~וכח וכן רבו, כ~ורבו

 ע"~

 אור~ תורה בספר

והסכי~
 כל זיז תזוז לא ד~ינה נלענ''ד, לכן להלכהת כן

 כך ראיהת להביא עליו ה~רבה וכל נינהו, דאוריי~א אלווסי~נים שהו~
 אבל~ כן, ו~ורין הלכה לכת~ילה לשאול בבא ב~תיבתא לפניעלתה
 כתב כבראם

 הס"~
 על וה~ופר הספר אוקי אחר בענין

 חזק~~
 לשנות, ו~ין ~רבו~יו קבל~ו לפי ~ו~חה ע"פ כהוגן ושנעשהשעשה

 היטב באר שבארנו כ~ו ב~קו~ו שביתתו קונה כזהושינוי
 מפי~ נזרקו הדברים אלה ~ישריםת עיניך תחזינה ושםהקוד~ת, בתשוב~

 או~ לטובה עמנו ויעשה נפלאות, יראנו וה' ה~ורה לכבודה~דבר
 לב~ ~ועייל רב, ~י בר טעי~ת כדי הטועם חיך חכי יה~הא~ת
 ~סטיו ל~נים סטיו גירסא דהוי היכא ע~ודא וביני~דרשא

~אצטבאותת ול~ני~

 ת~"ות חנו~ה העבודה ועל התורה על הטרודכ''ד

 ו~~ ~''~ ~~''~ ו~~"~ ~~~~ ~'"~ ~~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
~~י~ו~

 ~~~ריןת



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

'~~"ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ 

~~

~ 

~~ 

~~~~~

ת ו~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~  

 ~~י~' ~~~ ~~~רי ~~ ~~~~י~~ ~י~~ ~~~ ~ור~י~ו~~~
ו~ו~ר ~ו~~ ו~~י~' ~~י ~~~~~~ ו~~ י~ו~~ ~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~י~י~ ~~י~י~י~ ~~וריי~~ ו~~~ ~~~י~" ~~ ~י~~~ו

 ~~~ ~ו~ ~~י~ ~~~ ~~~~ ו~~~ ~י~ו~ ~~~
 ~~ר

 ו~~ ו~~~י~ ~~~י~~~~~
 י~י~י ~~ו~~י ~~ו~י ~"~ ~~~י~"

 ו~ו~~~ ~~ו~~~~~~
 ~~"ר

 י~"~ ~~~~

~~ו~~~~~~
 פרח ופורחת וב~טת, פולטת

 בכו~
 קא גברא ~~ור

 וקסת אונך ובידו יאה, וגונתא י~ה איהו הכא,ח~נא
הסופר

 במתני~
 עפה ומ~~ת

 לפנ~
 ו~וכו ו~זה, ~זה ~תובה

 מקום ויפקד ל~קידה, מפקיד ועיונא בחינה בוחן, אבן רצפתרצוף
 אזיל הוי כד לפניו דאתי עובדא במ~אי דוד, נשאל ונשאלדוד,

 בעש"ק באתי ~ בקצרה וז"ל נכסי, לסיירלקר~תא
 ס~ו~

 להכנםת
 הקריאה להעביר עת באותו באפשרי היה ולא אחד, ~ישובכלה
 כבר כי שמה ישנו אשר תורה הספר תוך תר~וס ואחד מקראשנים
 ההוא בס~ת ~עביר והייתי לב"ה בבוקר והשכ~תי היו~,פנה
 הש~ות, באיזו טעות שם ו~צאתי נח, בפרשת הסדראת

חצר~ות ב~קו~
 ~יו"ד~~כ"ו~

 אם ~סתפק והייתי זאתת ~עות בו שהיה זאת אס כי ס"תשום הי~ ולא בהי"א, מות ה~ר כתוב היה
 מטעם עלה, ולברך בתוכה לקר~ת התפילה בשעת אותהלהו~א
 וחי~תשהי"א

 מתחלפ~
 להקל יש הדחק מח~ת גם אף באחע"הת

 ק~"ג (סימן באו"ח ~והר"ם שמביא ואבודרהם בו הכלכד~ת
 ע~ה לברך שלא אום"ד),

 שהו~ א~
 הר~ב"ם כדעת הד~ק שעת

 העליתי כן ~ ו~"ל וסיים באריכות~ להקל דעתו והעלהוהרשב"את
 היה לפע"ד כי ~עשה, כן גם עשיתי ריהטא לפוס ואףלהלכה,
 ~"ש וברור ~~לנראה

 לעי~
 לא להבא זו הוראה על לס~וך אך

 רו"~ ~פי לש~וע אז~ה אשר עדא~לא
 (שהן) אדמ"ו

 ~שכן~
 דעתו

 נוטהת הרחבהדעת

 ברעי~ו שעלה ~ה הנה~~~~~~~
 ז~ שא~

 טעות
 כל~

 ל~י
 עם זה ו~תחלפים אחד ~מו~א הם וההיה"ןשהחית"ן

 חדא ~כ"ת, לדברי ראיה להביא נראה היה ריהטא לפוסזה,
 הא על ~ה"ב~, ~דול כ~ל פרק בשבת בירושל~י דאיתא~הא

 הדבריס אלה א~ר חד ~נ~, אח~, חסר ארבעים ~לאכותאבות דת~

וכו~
 עצמו) מקוס ~אותו (כלו~ר אתרא מן א~רין דקיסרין רבנן

 ולאת~ניא ח~'ת תלתין ל~"ד חד אל"ףכ~ם, חסרהלא
 מת~נ~~

 דר~י~רב~
 ב~~"תת הי"א דמתחלפין הרי עכ~ל, לחי"ת הי"א בין

 חולק דידןבתל~ודא בא~ת דהרי ולו~ר, לדחות ישזו ראיהאך
בהא

 אירושל~~
 דברים ע"א), ע" (דף גדול כלל בפרק וכדאי~א

 הדברים אלההדברים
 א~

 ל~שה שנא~רו מלאכות ותשע שלשיס

~ס~~
 רצה לא דידן דש"ס הרי בפרש"ית ע"ש

 ליל~
 ~אלה

 וחי"ת דהי"א ל~דרש רצו ולא ל"ו רק הוא דאלה ~שוסדירושל~י, כרב~
 הדברים ~דבריס שס שבירושל~י ראשונה כדעת רק~תחלפין

גס וכו~
 א~

 כ~ד פרק ריש בברכות דאיתא ~הא ראיות להביא
 אחליה רח~נא דא~ר ליה, ~יבעי הל~יס קודש האי ע"א~,~~'ה ~ברכ~

 איריא, לא מהא גם אך בה~"את ~תחלף דחי"ת הרי אכליה,והדר
 לא פירוש, ~"ל~ שם הרשב"א ~~ידושי נש~ר כברד~רי

 אלא האו~יותא~ שנחלי~
 פירו~~

 ~הלול ~על~א,
~~ 

 הי~ו~ורה שא~רה

 חלול שלהלול
 כש~חלל~

 ~ל קדושתו
 פד~נ~

 ה~י~לעיקר אבל
 (דף ד~~א בג~ראדאיתא מ~אי זה דבר להוכיח אין ותו עכ~ל~ת ל~ד~הו אחר~~קום

 ע"~
 והא ותו~ים, אורים גבי ~"ב)

 ע"ש, ~י~ת כתיבלא
 ו~דל~

 אלא חי"ת,כתיב לא והא ג"כ ק~ה
 ~תחל~יס, וחי"ת דה"א ~שום צ"לודאי

 וכי~
 אין ה~"אדכתיב

נפקותא
 א~

 היהלח~"ת ~רך היה דאם ח~"ת, כתיב דלא
 וחי"ת ~ה~'א כ~ן ה~"א~~קו~ה בול~

 ו~וד זו בקושיא בא~ת הר~ישו דכבר תברא, לא הא ~שום~~ מתחלפי~
 ~פרשים, ושאר יעקב ב~ין הריטב"א בזה,כיוצא

 מ~ ועי~
שתיר~

 הטי"ת על כ~ו ~חי"ת על ב~~ת ~קשה בירושלמי גם בזהת
יע"שת

~~~~
 ~צ~ו בש"ס ~קומות בהרבה

 כה"~
 מתחלפיס, וח~"ת דה~"א

 הנ~ררים, כמים הזוחלין על נוטפיןורבו
 ואפ~

 קציהו
ע"ב), ל"ב (דף בשב~ ~ ~הס אזכור ~זכר~י רעי~י ב~זלגשעלה
והדרך תקרי אל ע"א), (ס"ג ודף בחלה, אלא בהלה תקריאל
 נ"ג (דף וב~ירובין ע"שת וחדרךאלא

 ~"ב~
 בטור

 ~סכ~
פרש"י

 דלהר
 חרד~

 כצהריםת אותו שעושין צחורות ~"ב~, נ"ד (בדף ושם
 ע"א), ~"ט (דף ובע"ז שס, עודוכן

 הו~
 עושה אם ימ~ט, ~הבל

 כ~ו הבלדדורש הרי חבילת, חבי~ת תורתואדם
 חב~

 ו~ן

 (ד~בעירוב~
 כחדק, עובם ע"א), ק"א

 ש~~דק~
 שם וכתב וכ~,

~הרש"א
 שהחי"~

 אחה"ע אותיות ב~בטאגס הב~~" ~רק כ~"ש הכתב ב~רת בהי"א ~תחלף
 ~כ"~

 (דף ובפסחיס
 פ"~

,~~"~ 
ע"~~, צ" ~דף שם וכן דשהת מחיותיה ~שה, מהיות סברידרבנן
 החיה סובר ורבי לשהת הח~הו ~שה, ~היות סברירבנן

 בת~ורה הוא וכן ע"כת~שה עצמ~
 ~ (ד~

 ע"ב~ת

 ועי~
 יהודא ב~נחת

 אחה"עת באותיות מתחלפין והי"א דחי"ת הט~ם שכתב בא,פרשת

~~~~~
 ב~ו"ק

 (ד~
 בית דהאי ~ש~ע ו~אי ע"א), ב'

 עיף ואתה דכתיב היא, דצחותא~שנא השלח~
 ~שלהיוא~ ו~תרג~י~ ~נ~

 ופרש"~ ולא~
 בח~"תת ~תחלף וה~"א ~שלהי

 ועי~
 בפרק

 הכפוריסיום
 (ד~

 דכתיב ע"א), ע" ~דף ובסנהדרין ע"ב) ע"ו

~~
 ישמח וקר~ן יש~ח

 זכ~
 וכתב ~שמ~הו, זכה לא ~ש~חו

 אגדותבחידו~י
 בסנהדר~

 ~תחלפים וחי"ת שהי"א לפי הטעס
באחה"ע

 ~כ"~
 גם

 בקידוש~
~~"ב (דף

 ע"א~
 ובסוטה

 (ד~
 י"ז

 הנקי תנחום רבי א~ר הנקי, ע"א) ל"ו (דף ובשבועותע"א)
כתיב,

 ~עי~
 לפי נשא בפ' יהודא ב~נחת וכתוב שס~, פרש"י

~ה~"א
 וחי"~

 ע"שת ~תחלפים

 (ד~ ובחול~
 ~רדלי. ע"ב), ~"א

 ~שמים,של
 ופרש"~

 ~ד~ו שבאין הרדלית גרים, ~און ~אי ורב
 כמו מצה עלתה ע"א) (~"ב ודף ע"~, ~~ירו~. ש~ובק כאדם ע~ו בהאבקו ע"א~, צ"א (דף ושם ע"כ~ הרשל

 ו~
 ע"~ת נצחם

~~~~~

 (~שלי בילקוט
 ג~

 תקרי אל ~הוסך, ה" כבד הפסוק על
 ע"א), נ"ג (דף וב~נחות שחננךת ~~ה ~חונך אלא~הונך
 ע"שת החייה תהיה,~צה

~~~~~
 ~ ~דף נדרים בש"ס

 ע"א~
כ~ו~ם א~ הרי קונס ק~ח קונם

 לקרב~
 ~בפ~ (בפרש"י) ע"ש

 הרא"ש~
 ובאלה ~"ל~

 שפה לעגי שהיו חכמים ראוהלשו~ת
 ועי~ וכו~

 ~הר"י בתשובת
 (חולק) ח"ב~טראני

 ~חלק~
 ועל~ת ~ד"ה ט"ז) (סי~ן העזר אבן

~~
 ~~י ~~~ ~ ~מ~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~ו~~~י ~~~~

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

 ~ו~~~
 ~י~ו~י~

~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~י~~~ ~~י~~~~י ~~~ ו~~~~ ~~~~" ~~
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הי"א דכתיב בתורה, מתחלפיס וחי~ת דהי"א מבואר אלמכל

ודרשי~
 כאלו

 כתי~
 כד אכן בח~"ת~

 מעי~
יראה יראה שפיר

כזאת מ~ס"ת להציל מ~ויה הצלה כאן אין זה בכל פקיחיןבעין
ולהכשירה,

 וא~
דמ"מ חידותם, ודברי חכמים ממדרשות דבר ללמוד

 התחתונה על ידו כתיבה בס"תהמשנה
 ופסו~

 ב~מרא כדאיתא
 (דףדמנחות

~~ 
 א"ל שבכח, יד ואימא כהה, יד ידכה ע"א),

 להדיא הרי ע"כ, ב~י"ת כתיבמי
 דבעי~

 מבואר וכן כדכתיבת קרא
להדיא

 ד~
 וכתבתם, ע"ב~, ק"ג (דף הב~ה פרק ערוכה בש"ס זה

 אלפ~, עי~ין עי~ין אלפין יכתוב שלא ~מה כתיבהשתהא
 היהין ~תיןחחין היה~

 וכו~
 וכ~י ~~ומין פתוחין פתוחין מ~תומים

 הני דכל פשוטומשמע
 אפי~

 שס מ~שה שהרי פסו~ם, בדיעבד
 וכ~פ כשרי פתוח ועשאו סתום דאמר ~~~דא ר" על בר~תאמהא

הרמב"ם
 בה~

 יו"ד (בפ" ם"ת
 ה"א~

ש~ה אם הפסו~ן ד~י
 אחר לאות שנדמה הכתיבה בעיקרהאות

 פסו~ שהו~
 בטי"ד וכ"כ

 שהוא ההין לחיתין כתב דאס להדיא, רע"ד)(בסימן
 ~סו~

 וכ"כ
 מכ~בתם דנלמדו הני דכל פ"א), (סימן אפרים שערבתשוב.

דאפי~
 בדיעבד

 פםו~
 ע"ב) כ"ד (דף דמג~ה בש"ס דאיתא והא

אין
 מוריד~

 חיפה, בית אנשי ולא ש~ן בית אנשי לא ה.יבה לפני
 ג"כ קאומר ולא וכ~, אלפין ולעיינין ~~יינין לאלכין שקוריןמפני
למאן

 דקור~
 ודאי אלא הי~~, חתין

 דא~
 נפקו.א

 ב~
 לה~"א, חי"ת

 משו~אי
 הא

 ל~
 שאני בס"ת דמ~מ .ברא,

 דב~י~
 חמה~ כת~בה

 ועו~~~ו~
 לכולהו, דה~ה ולזל לחשיב רוכלא כי תנא אטו א~רת,

 וחכיתי אצל כשמגיע דהא התיבה, לפני יורידו איךדודאי
 מחרף נמצאת לאלה"

 ומ~ד~
 זה ודבר מ~ילהי במם' שם כדאיתא

 כשאתה ד"ה שם ~וס' ממ"ש מ~קומו מוכרח הוא שבאממקום
 רבי הורידו איך א"כ חי"ח לומר יכול היה שלא כיון קשהממגיע,
 להדיא ו~רי וכ~, התיבבהלפני

 שב~
 ~מור, נ~~ו. הוי ~~י~א ח~'ת

 שכתבו מה ב~וסיע"ש
 לתר~

 לא תיר~ים ושערי זאתת קושיא

ננ~ל~
 בתשובת מ"ש לפי אחר, בדרך התוס" קושי. ל~שב אפשר

 העזר אבן חלק ב' (חלק ומהרי"ט ~, מ"ה) סימן (~"בהרדב~ז

סימן
 ט"ז~

 (סימן באו"ח אברהס ומגןהגדולה בכנםח ג~כ והובא
 מקומות דבאו~ן מ"ו), ס"קקכ"ח

 שנכר~
 מוחר לשונם גמגום

 התיבה, לפני רבי דהורידו דה"ט י"ל א"כ התיבה, לפנילהורידם
 נכר~ ה~ שדבר~כ~ן

 ה~ ~ודעין ~מקומו
 מ"מ ב~רי~תו~ וב~יאין

הכתיבו~
 ודאי בס~ת

 ~ריכ~
 שינו~ם~ שוס בלא נכונים שיהיו

~~~
 שא~ו מי קכ"ח), (סימן ה~א"ח כתב

 ~ד~
 האות~ת ל~תך

כג~
 אלו

 שאומרי~
 לאלפין

 עיינ~
 ~זה וכיוצא אלפין ולעיינין

 וכ~כ כפיות ישאלא
 הרנמב"~~

 (פט~ו
 ממה~

 ו~לשון א'), דין תפלה
 לדוגמא מי~יהו ח~א מעתה אמור בהן,וכיוצא

 נק~
 וה~ה

 ס~ (ח"ב הרדב"ז בתשובת מבואר וכןל~ינך~
 מ~ה~

 (ומהרי"ד) ~,

~ומהר~'ט~
 כנסח והסכמת ט~ז), סימן העזר אבן ~לק ב' (חלק

 ס"ק נ"ג (סימן באו"ח אברהס ומגןהגדולה
 ט"~

 ס"ק וקכ"ח

 (מי) המוח דח~ר זה בשם ובפרטות י~~שתמ"ו)
 ~אי~

 כתבו
 אות ל"ז ~פרשה נח פ' ובמדרש מ~וםת ושינוי שם שינוי מותהצר

ח"~
 אוכלים ~הם מות, ח~ר שש~ו הוא מקום מות, ח~ר דורש,
 הרי ~~כת יום בכל למיתה ומצפין פ~ייר כלי ולובשיסכ~ישיס
 ועל ואכילתןת מקומו ~"ש כןדנקרא

 בהעלותך בפ' פרש"י ח~~

ת  ~~~י~ו~
 ,~~~~י ~~ ~~~~ ~ו~

~יא~~~~~
 הח~יר,ואת

 כרישי~
 נמצא שסת בתר~ום הוא וכן~

 דא~
ענ~

לזה כלל
 ה~יב~

 דמתיבת ונ"ל ואויבת צר לשון שהוא הצר
 שהיוהמדרש למדחצר

 כרישי~ אוכל~
 נכתב אס מעתה אמור

 מצ~ו וכה"ג המקרא~ כו~ת שנשתנה גדול ש~וי הוא בה"אהצר
 (דף ביומא כדאיתא דא~רא ושמה ב~מו מד~ק שהיה מאירברבי
 ע"ב)יפ"ג

 ועי~
 (דף בגיטין

~ 
 גביהא רב ה~~ומות, דבשם ע"א)

 ע"שת ~~מא, בה אמרמארג~א

~~~~~~
 בתשובת דאיתא מצאתי,מזה

 הגרשו~ עבוד~
 (בסימן

 טעה ש~ם שפסק,פ"ב)
 לה~י~ ח~ ב~

 שלא אותו ותיקן

כד~
 ע"שתפסול ג"כ

 ודל~
דהיהי"ן דעתו על שעלה כמו

 (~ש~קע) היא, מילתאחדא וחיתי~
 ~וישתקע~

 ולא ה~בר
 דודאי~יאמר~, (נאמר~

 לענ~
 הס"ת כתיבת

 בעי~
 ומ~שר., תמה כתיבה

ובעי~
 ופוםקים~ מש"ס בפשיטות ~ה~~תי כמו כדכתיב קרא

ומה"~
 זו בהוראה לפקפק ג"כ נראה

 שפס~
 צדק~מח בתשוב.

 מ"מ ~בין בטעות ק~'ט),(בסימן
 ל~"~

ומגרשיהן ~.וב שה~ה
 שהס לפי יע"ש, והכשיר, ומגרשיהס לכתוב לו שהיהבמקוס

 מספקא קא םפוקי ולדידיאחד, ממ~~
 ל~

 סו~יא לפי בעי~ ברור וא~ו
 ופוסקיםדש"ס

 שכתבת~
 לפניםת צריך וה~בר

~~~~~
 זה,מכל

 בנד~
 הוא חצר, במ~ום הצר שכתבו שלפנ~ו

 כאן ואין בתקו~ת שיתקנו עד ~ס~ת ונפסל ~מורטעות
לנדדמקום

כנ~
 או

 ל~פר~
 ב~"הת

~ ~ ת ~ ~ ~ ~

 אחר, מצד להקל שנסתפק מה
 כי~

 הדחק, שעת שהוא
 ~ןלפניםצריךהדבר

 לאו~ הפסול~
 אור ואבוקה, הנר

 מזה כתוביס אבן ולוחות אלגביש אבני רעפיס, שתי מביןהיוצא
 (בס~ בא"ח בב"י הנה~~הת

 קמ"~
 שכתב אחר ו~תוב~, ד"ה

דעת
 המקיל~

 בו הכל שכתב וא~~פ ו~'ל~ סיים והמ~מיר~,
שד~ת

 גדו~
 דמותר ד~סק הרמב"ם של תשובה אותה כ~עת נרבונא

 יש הרשב"א דברי על אנו הדחק, בשעת בולקרות
 לסמוך ל~

 וכן עמו ומסכים חזר בחיבורו שהרמב"ם במקום וכש"כשאוסר,
 וכש"כ גדולים,כמה

 ברכו~
 והאריך לברך~ שלא לאומרים ששומעים

 ושכן כן, שפוסקים פוסקים גדולי שדעת להביא שםעוד
 באריכותת דבריו~"ש נוהגי~

~~~~
 (סימן בי"ד

 רע"~
 בטא"ח ~"ל~ הב"י כתב ומ~~~, ד"ה

 הרמב~ם שדברי כתבתי קמ"ג)(סימן
 ב~~

 נר~ה ס"ת
 והי~וכדבריהס

 המחמירי~
 כתב ט") (ס~ שבתשובה אלא

 ~או~ בפני נהגו ושכן פסול ם"תעל שמבר~~
 על הרשב"א ותמה עולם,

 בב~שובה,דבריו
 וכת~

 כתבו שב~ל~ותו שנ"ל,
 ובזקנות~

 בו חזר
 בחבורוכתב

 לפסו~
 ~או~ לפני נהגו שכן מש"כ י~~ה ולפ"ז

 עולם,

 משוי~דא"~
 טועיס גאוניס להנך

 ו~ו~
 הגדול הרב מורי אבל

 ולהת~יל ~חר ס"ת להו~א הנהיג זלה"ה בירב יעקבמהר"ר
 ממקו~

 ונתן וכ~ת במוטעה ~שקראו אותם על ז" ולהש~ם הטעותשנמצא
 לדברטעם

 דכי~
 לומר אין להכשיר, בתשובה כתב שהרמ~"ם~

 אינה בחיבור שמש"כ צ"ל ~"כ אלא בחיבור, בושחזר
 לענ~

 קריאה
 ~לאבציבור,

 לענ~
 אבל ס"ת, אחד כל לכתוב עשה מצות קיום

לענ~
 אין בציבור קריאה

 טעו~
 מעכב

 וכי~ ב~
 עליו לסמוך יש שכן

 ב.שובה הרמב"ם דברי ~ישב כדי דבר~ לשמוע וקרוב וכ~יבדיעבד
 עכ"ל א~ר~ נוהגים אנו וכך בחיבור, דבריועם

 הב"~
 נראה

 כמשמעות דלא ~מקי~ן כדעת להכריע בי"דמסקנתו
 דבר~

 באו"חת

~~~
 ד~ת ל~שב שכתב במה ת~והיס, ב~~ד הב"י דברי באמת

 דלע~ןהרמב"ם,
 קריאו~

 מודה בחיבורו הרמב"ם בצבור



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~~,~"~~~~ ~~~~ ~~ 
~~

~ ~ 
 בו, ~עכב טעות~אין

 והר~
 כתב ה"א ס~ת מהלכות ~ בפרק

להדיא
 קור~ שא~

 בהלכות ח~ודות הלחם בספר וראיתי ברביסת בו
 ב~"ע~ והניח ה~"י על הת~יהא בזה שהרגיש פ"ח)" (סימןם"ת

 ו~פרק מותיב הוא עצ~ו ~הב"י דבר, ~העלם ~~נו שהיהות~הני
 ~רחוקתואתי דחיק בפתח ונ~נם הבית בדק בספרו ידכלאחר
~כן

 (פר~ בכ"~
 ~לי~יתדעת כתב ה"א), ס"ת ~הלכות ~

ה~כר~ת
 לתר~

 דהתם לו~ר ואפשר ~"ל~ וכ~ב הר~ב"ם דברי
 בדאפשר הוא בצבור בו קורין שאין כאן ו~ש"כ להו, ~פשרבדלא
 ו~אחרלה~

 שכ~
 ~חר ס"ת מ~יאין בם"ת טעות שנ~צא היכא

 הט~ו~, שנ~צא מ~קוםומתחילן
 דכי~

 ל~ הוה בדיעבד שהוא
 ו~שנא וכ~~ להו אפשר לאכ~ו

 שכתב ד~ק ה~י דרבי~
 שא~

קור~
 ברבים בו

 ד~ש~~
 דאין הוא לכתחילה

 קור~
 בדיעבד אבל בה

 קריאה להסעלתה
 וכו~

 זלה"ה" בירב יעקב ~ה"ר מורי הנהיג וכן
 ~םו.ר הרי הכ"~ת עכ"ל אחריו נוה~ים אנווכן

 בתירו~
 למש"כ זה

 בש~"ע ומסקנתו ובי~"ד,בא~"ח
 באו"~

 כדעת לפסוק וב~"ד
 ~ירב,~הר"י

 לענ~
 ד~שלימין ~ס"ת טעות שנ~צא דין

~ 
 אותן ~ל

 הדחק שעת לע~ן ~"כ דעתו דכן נר~ה וא"כ ב~וטעה,שקראו
 ב~"ד הב"י שבספרוכ~ן

 ובכ"~
 הד~ים ~שוה

 וכ"כ להדד~ הל~
 של דעתו ~זה םק"ה), ק~"ג סימן (א~"ח הת~יד עולתבספר
 בתשובת ~ם ע"שת בשו"ע~ב"י

 מ~בל~ מהר"~
 פ"ד) (סי~ן

 ע"שת ה~קי~ן כדעת בו ל~רות הדחק בשעת להקלפסק

 (סי~ן ס"ת הל~ות ~~ודות ובלחם ס"ז), (פרק ישראלבתפארת ועי~
פ"~),

 ש~סכי~~
 התו~" כדעת להלכה

 והר"~
 טעות שבשביל

 ו~ותר ~לל אחרת ס~תלהו~א א~
 ב~ לקרו~

 יריעה ש~סר לא אם
 באורךתדבריהם ע"~

~~~~
 והלבוש~ ר~"א

 ~סעיף
~"~ 

 אחר~ים, ושאר
 א~

 ~סכמת דעתם
 ר~"א ~"ל כי הדחק, בש~ת אפילולהקל

 ק~"~) (ס~ באו"~
~ס~יף

 ד"~
 הדחק ובשעת ~

 שא~
 שם ואין ~סול ם"ת רק לצבור

 פוסלין" ויש עליו ולברך ב~בור בו לקרות דיש י"א לתקנו, שיוכל~י
 חו~ש באותו לקרות להקל יש ~עות בלא שלס אחד חו~שואם
 ~סקנתו להדיא הרי ר~"א~ ~כ"ל בא~רים טעו~ת שישאעפ"י
 היכא שלשית בהכרעה שהכריע אלאלהח~יר

 ש~ו~~
 שלם אחד

 בב"י שהובא הר"ן וכדעת חומש באותו לקרות ~ותר טעותבלא
 ו~ה נהח~יר~ דעתו הטעות בו שנ~צא ~ו~ש באותו אבלשם,
 כדעת לפסוק בה~"ה ר~"א דדעת ~כ"ת,שכתב

 ה~תיר~
 לברך

על~
 בס"ת הדחק בשעת

 פסו~
 על דהיתירא כ~ו בכל וס~יכה

 ד"ה ר~"ב ם~ ~~ר"ד הוראה בכללי הש"כ מש"כ~י
 וכ"ת~

 בשם
 לפסוק ורמ"א ה~חבר שדעת צ"ז), (סי~ן עזר~ ~נחםתשובת
 להני תצ~ת~הו לא או~ר, אני בשו"ע, שהובא ראשונהכדע.

 האחר~ים, ובדברי בתשובה שם היטב עי~יה שם ולאדכ~ל כל~
 ולא בסתס ראשונה דעת דכתב היכא אלא נאמר זהכלל שא~

 בלש~
 י~א,

 דיעה גם דכתב היכא אבל דיעה, כאותה להלכתא סתסנראה
שנ~ה, ב~חלוק~ כי נפיק לא דפלוגתא ~~פיקא ~ידי ~"א, בלשוןראשונה

 וספ~
 להקל ברכות

 שא~
 שהובא היכא גם ואף ע~הת לברך

 ~ס~ם עכ"ז בסתם ראש~ה~עת
 ש~

 מקו~ותוברוב עזר~~ ~נחם בתשובת
 נתפש~

 כוותיה לאסור ה~נהג
 עכ"~

 ובפרטות
 הר"ן כדעת בהיתר הכריע ר~"א שלפנ~ובנ~ון

~ו ~א~ שבחו~~
 ~~ו~

 ולא ל~רות יש
 ~ענ~

 דעת רק כתב שם מ~לבוש גס אחרת
 ה~"א מ~סכ~ת נראה וכן י~"שתה~חמיר

 (במ~"~
 ח")ת

~~
 שדעת ~כ"ת ~ש"כ

 ~סק"~~ הט~
 ~הר~מ תש~ת כדעת להקל

 מפ~ ~י מ~רח, א~ו זה גם~ל~ל~,
 שאנו

 מד~~
 נעשה

 נראה שאינוב~ות סדק בנ~צא אלא ~קיל אי~ דהט"ז~עשה,
בעין

 כה"~
 (בית הרד"ךפסק וכן בטעות~ ולא להקל עצ~ו מ~~ך

 בעל הסכ~ת וכן ~~), ס~ י"ד (חלק ~טראני ו~הר"י~"ב),
 דכד~י לו~ר לכאורה מקום דהיה ואף להחמיר~ הגדולהכנסת
 ~זו ו~דולההדחק, בשעת ע~~ם לס~וך ה~קילם הפוסקיםהם

 ~םי~ן ערלה ב~סכת ה~~ל בא"ז כתוב~~אתי
 שכ"ח~

 בפסקו
 חד~ בד~ילהקל

 (סימן הדשן תרו~ת בתשובת מזה ~"כ (והוזכר
 ח~קים והתנאים והמשנ~ת הואיל ו~"ל~ שם סייס ~,קצ"א)
 א~וראים נ~י וח~נןבדבר"

 דעבדי ~ואיכא הכי דעבדי דאיכ~
 הדחק שעת ואיכא כ~ר, ולא כ~ר לא הלכתא את~ר ולאהכי~,
 אפשרדאי

~ 
 על לם~וך לן אית הג~ם, ~ן תבואה מ~~ות שלא

 חדש דסברי והא~וראים והתנאים ~שנהסתם
 ~~" דנדה דפ"ק כהאי לספיקא, ח~ש~ןולא ~דרב~ לאר~ חו~
 ע"ב~
 הוא כדאי ~

~
 לס~וך ~~עזר

 על~
 ש~כר, לאחר ~אי בה" והו~ן הדחק, בשעת

 ש~כר לאחר ל~אאי
 דא~

 אלא כר"א הלכה
 כרב~

 הדחק בשעת
 כ~ר ולא כ~ר לא הלכתא את~ר דלא אלא כוותיה, עבידהיאך
 עלי~ פלי~~ רבים אלא עליה פליג יחיד דלאו שנזכרולאחר

 אמר
כדאי

 הו~
 הדחקת בשעת ע~ו לם~וך ר"א

 וכה"~
 בפ"ק איתא

 ~זכיר~ ול~ו~ גבי מ"ה,דעדיות
 עלה דאתינן הא וכ"ש יחידת דברי

 דעבדי ואיכא נינהודרבים
 הכ~

 ~דחק שעת ואיכא
 דל~

 אפשר
 הג~ם' ~ן תבואה לקנותשלא

 ס~כי~
 לא ולספיקא דרבנןח"ל דחד~ דסברי אמאן

 עכ"~ ח~שי~
~"~

אף
 בנד~

 פוםקים ~דו~ם הם דכדאי הכי ני~א שלפנ~ו
 הפסד חשש הי~ו לדחות, יש הדחק, בשעת ע~הםלס~וך

 ובסכנתמרובה
 רעב~

 ~אי כ~ו
 דחד~

 (דף דנדה דפ"ק האי וכן
 ואיכא הוי בצור~ ~ני דא~רי איכא הדחק, שעת ~אי ע"ב),ט"

 וחשו לעבידא אפיש טהרותדא~רי
 רב~

 משא"כ דטהרות, להפסד

בנד~
 לקרות יכול דאינו משוס אי איכא, פסידא ~אי שלפנינו

 הלחם וכ~"ש הוא נבי~ים ותק~ות ~נהג רק דהא בכך ~הבתורה
 שס,ח~ודות

 וא~
 פ"ב ~דף דב"ק בג~רא ד~בואר

 ע"א~
 והר~ב"ם

 ~שראל תיקן ד~שה ה"א) ~פלה ~הלכות ~ב(בפרק
 ~יה~

קור~
 בשבת, ברבים ~~ורה

 ז~ א~ ~"~
 ~ם אף התורה, מן ~~ש

מ"~
 וברכות ב~ורה קורא הוא

 א~
 נ~נע הוא ואדרבא מעכבות,

 לבטלה ברכה~חשש
 אז~~ ~ה"~

 בספיקא
 להק~

 רבי~, משה תקנת לבטל שלא ש~שית בהכרעה להכריעא~ינא חילא" א~שר ואי
 זה, בדרך~עשה

 ~הראש~
 ברכתו יהא שלא וכדי ~חלה יברך

 כשרה~ ם"ת לו שאין ~דע אם התורה ברכות בש~ר יברך לאלבטלה

 בטא"~~~~~~
 דע"פ קל"ט), (סי~ן

 הד~
 הברכה בזה ~צא

 לאחריה יברך ואחרון התורה~ ברכות ב~קום התורהעל שביר~
 הוא שהס"ת ש~דע~ף

 פםו~
 ה~רדכי ~דעת ק~~"ל בלא"ה דהא

 דאם בה~"~), סעי"ד ק~"ג (סימן בשו"ע בא~"ח שפםקוכ~ו
 קראו וכבר בם"ת טעותנמצא

~ 
 פסוקיס

 ~ברכ~
 יע"ש~ אחריה

והקרואיס
 שבא~צ~

 יברכולא
 כל~

 לחשוש
 לדע~

 דהי~ו ~פוסקים
 בס"תלקרות

 כ~
 שרק ראשונה, וכתקנה ברכה,בלא

 ~ברכי דכולהו והאידנא לאחריה, מברך וה~ותם לפניה~ברך הראש~
לפ~ה

 ה"~ ולאחרי~
 ו~שום הנכנסין ~שום ~~רה רבנן דתק~ו

 ~~ו ~ו~~יי~~ת
~~ 

 ~~~~י~



היו~אין,
 מ"~

 דאי כיון רבנן גזרו לא שכיחא דלא במילתא כה"ג
 ~לתה כך ~טלהת ברכה בחשש להרבות ושלא אחר בעניןאפשר

 לפני,במ~שבה
 ויה~

 קלא וליפול דתתקבל, מילתא דאי~א רעוא
 תשובתן את הרובין ויקבלו תריסין ב~לי עמדי שיסכי~ובאודנא
 האדם לו שיבור דרך הוא לדעתי כי ~ד~ינכר~, (דמניכר)רובא

 בהסתוחי

~~~~~~
 אורך בתורתו לבינו ירחיב וה' עדיף, ~עשה ואל שב זה

 ה~וד~, ביתרת ועו~קורוחב
 להיו~

 אלבשייהו מלתא ריחא
 נודף, וריחויקירא

 טי~
 ~די

 טי~
 ~~ף, בכלי תוך תוך ועביד

 וכמעין ד~ירםא,~י~פת
 ~תו~

 ~סודר יהא תלמודו שוט~, כנחל
 יהיה ונ~שו הד~, על ומונח ותמחוי קנוןכעל

 כע~
 שתול

 ל~
 יבול

 ולא נדףכעלה
 כמו~

 (ראנן) וכזית תדוף, אשר
 ~רענן~

 יהיה
 ושאנןתשקט

 לפ''קת ~~~"ת מנחם כ''ג טוב כי בו שנכפל יום לנצח אוהבוכ"ד

'~~
 ~ו~~~~י~ ~ו~

 ~~~~ ~"~ ~~~ו~~

~~~~
 אלקיכם לכתוב לו שהיה דוקנא ספרא האי לנו שאל שאול ~

 לתקן יכול שאינו ~עוות הוא אם אלקיך, וכתבוטעה
 ולעשות פשוטה הכף רגל לגרר לדבר, תיקון יש או גניזה,וצריך

~~נה
 כ~

 כפופה~

 הבונה פרק בשבת גרסינן ~~~~~~
 (ד~

 יהודא א''ר ~"ב), ק"ג
 הש"ס ומ~שה משמעוןת שם גדול ~שם ק~ן שסמצינו

 זאת חסדא א"ר פתוח, דש~עון~ ~"ם סתום דשם ~"ס דמי~י

אומר~
 כתיבה שתהא וכת~ב~ם מיתיבי כשרת ~~וח ועשאו סתוס

 כפין כפין ביתין אלפין, עיינין עיינין א~ין יכתוב שלאת~ה
 פשוטין ~שוטין כפופין וכו', רישין דלתין ג~ין, צדין צדין ~מיןביתין,
 ס~ו~ין פתוחין פתוחין סתומין מי~ין, ס~כין סמכין ~י~יןכפופין,
 נא~ר אומר בתירא בן ר''י דתניא תנא האי כי דא~ר הואוכו',

 יו''ד ~"ם הרי כ~שפטם, בשביעי ונסכיה בששי ונסכיהםבשני
 ~כאן ~ים,מ"ם

 ר~
 ועשאו ו~דפתוח התורהת מן ה~ים לניסוך

 ~תוח ד~י ~י כשר~ פ~וח ועשאו סתום נ~י סתוס כשר,סתום
 ליה מעלי קא עלויי סתוסועשאו

 דא"~
 סתום אלא וכו'ת חסדא

 ר' ואיתי~א ירמיה דא"ר לי', ~~רע קא גרועי פ~וחועשאו

 שכחום אלא וכו' ותיסברא א~רום, ~ו~ים מנצפך אבא, ברחייא
וחזרו

 ויסדו~
 ע"ש~

~~~~
 פתוח ועשאה סתום אי שנויה ב~חלוקת זו, שיטה לפי
 ~סולהת או כשרה אי להיפך, או כפולה ועשה פשוטהוכן

 פ''א תפילין ~ה' הרמב"םומדברי
 הי"ט~

 וה~ור
 ~או"~

 ~ו, ~י'

 סי'יור"ד
 רע"ד~

 ~ה' קטנות בהלכו~ת והר~''ש הרי"ף אך הכרעת אין

 סי'ס''ת
 י"ב~

 סתומה ועשאה דפתוחה דברייתא, סתמא הע~יקו
 דך' כיון בנ"ד וא"כ פסול~ הוא ~ינה שאם וכפולה פשוטהאו

 י~ אם צ"ע השם, אצל בפסול נ~בפשוטה
 לא~ או תיקון לו

~~
 הדין דלכאורה

 פ~ו~
 ב~ור וערוך

 ובש''~
 רע"ו (סי~ן ביו"ד

 שמות ~שבעה אחת אות אפילו ל~חוק דאסור ט'),סעיף
 הנטפלות אפילו נמחקין,ש~ינס

 ~אחריה~
 אלקיך, של ך' כגון

~''~~~"~~~~ ~~~~ ~~ 

 קדשו ש~בר כיון ~~ור ג''כ השם תיקון לצורך דאפילוו~שמע
 (סי~ן ~"י וכ''כ ע"ב~, (סי~ן ~הרא"י בכתבי ~ש~ע וכןהשסת
 ~ד"הרע''ו)

 יש~
 וב~''ז י''ב~, ס"ק רע"ו(סי~ן ב~שיטו~ שם הש''כ וכ''כ א~כנדרני הר"י בשם

 (ש~
 חבל שראיתי אף סק"ז~ת

 שבועת פרק הגבוריס ~בשלטי כמבואר זה, בדבר מקיליןנביאיס
 ~ל"ההעדות

 ע'~
 ד~י, שפיר לתקן דמכוין דהיכא~ ב'~, אות

 לתקן, כדי למחקו ד~ותר השס טל שנפל דיו ~טי~ת ראיהו~ביא
 (פ~ק הר~ב''ם שפוסק אדומה ~רה גבי ד~~ינו ל~הומד~י
 האדים ועיקרן משחיר ראשה שערות שאס ה"ג), פרהמהלכות
 שאין כיון ~יזה לאיסור ~יישינן ולא השחור ראש ל~זוזשיכול
 ה~רה, לתקן אלא לגזוזמתכוין

 ע"~
 זכר יש וכן באורךת דבריו

 בשם בא"ח~, כ~תב ~ד"ה פ''ד) (סי~ן ביו"ד הב"י מ~ש"כלדבר
 ~סעיף בש"ע והעתיקו חייס,אורחות

 י"ג~
 וכן הלכהת לפסק

 דבש, בכלי נמלים שנפלו ~עשה וז~ל~ האחרונים, כלה~כמת
 ל~עלהת הנ~לים וישארו ויסנ~ו ניתך שיהא עד הדבש שיח~םוהורו
 לתקן אלא כוונתינו שאין לכתחילה, איסור מבטל ~שום כאןואין
 חיטים ~בי תנ"ג) ~(סי~ן או''ח ב~ור ~בואר וכה"ג עכ''לתהדבש
 פסק וכן ממנו, עכבריםשאכלו

 בתשו~ב~
 הרי נ''א)ת (סי' צדק צמח

 עושה אם איסור ~טל ד~ותר הפוסקים, כל דהסכ~תמבואר
 כדיהדבר

 לתק~
 כמה ולאבד לגנוז שלא כ~י די~ן בנ~ון ובפר~ות

 כדי ל~חוק כזה זוטא איסורא לעשות מוטב זו, שביריעהשמות
 ~צינו מו וגדולהלתקןי

 בש"~
 סובר רבי ע''א) ל''ב (דף דעירובין

 עם יעשה דלא היכא כי זוטא איסורא לחבר לעשותמוטב
 ~שובה הארכתי וכבר ~ליו, פליג דרשב"ג ואע"ג רבהתאיסורא האר~

 בנסו~, ויהי של ה~וכה נו"ן של בדין סימן~ א"ח בחלקא~ת
 אביו נגד אפילו ~חבירו כרבי הלכה אי הפוסקים דעתבחילוק
 יע"ש, לאאו

 רבי ~דא~ר כרבי הלכתא ודאי פלוגתא בהאי ~"~
 מעשר ~הלכות (פ"י ה~מב"ם~ פסק וכן אבאי מדברי דברינראין
 ~ימן ו~וף ו' סעיף רנ''ד (סי~ן באו~ח עיין קיי"ל, והכיה''י)~

 י"ד~ת סעיףש"ו

~~~
 השם, ל~חוק ~עשה נעשה ~ד~ין שאנו מפני ו~י מקום

 ~ושה אכילו למחוק אסור ~שם כבוד ~שום לו~רדאפ~ר
 מהא שם הגבורים של~י בעל ש~ביא הראיה ו~קר לתקן~כדי

 וכן האות, ~ורת נמחק כבר דהתם ~ כלל ראיה אין דיו,ד~יפת
 שראיתי ואף נ"ז)ת (סו~ן בני~ין ~שאת בתשובת עליוהשיג

בתשוב~
 באותיות להלכה שהעלה קי''ב), (סימן מלובלין ~הר"ם

הנטפלו~
 מ~דולי אחד ~הוא ואף לתקןת כדי ל~חוק ד~ותר לשם,

 ~"מ ~ובהק, ורבהאחרונים
 במקו~

 חולקין אין השם ~חיקת
 ושב דאסרי, ואחרוניס הראשו~נים פו~קיס גדולי נגד לרבכבוד

 תעשהואל
 עדי~

 השם~ ומחיקת בקדושת לזלזל שלא

~~~
 דהיינו בכה''ג, דשרי ~ודיס דכ"ע דא~שר אחר תיקון ~צא~י
 שימשוך דהיינו כפופה, כף פשוטה~ הכף ~ן הסופרשיעשה

 ויכ~וב פשוטה כף רגל של קו א~צע תוך התחתוןקו
 עוד הקו שנמשך ו~ה א~יכם, נ~תב שיהא בענין סתומהמ''ם

לחו~
 של שם עם עוד שייכות לו שאין כיון יגרור כפופה הכף

 אלו לדברים וסעד עזר ו~צאתי ל~ותרת אך והואהאות
 בתשוב~

 לכ~תוב לו שהיה ש~עה בסו~ר צ"ה~, (סי~ן הגרשוני~בודת
 ~"ס כפ~פה הכף ~ן לכתוב שיתקן ופסק אלקי~ם, וכתבאלקים

ת  ~~~ו~י~ו~
 ~י~~ ~~י~ יו~~~ ~~~~ ~ו~

 י~~~~'ת



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~ ~~ ~~מ~ ~~~~"~,~~"~
~~

~ 
~~ 

~~~~~
 כ~ן שניה מ~תו~ה המ"ס יגרור ואח"כ~~תו~ה,

 ~ שא~
 ש~כות

 יע"ש בקדושתה, שוב עו~דת~ וא~ה להשסעוד
 באור~ דבר~

~~~~
דלכאורה

 א~
 מ"מ דש"ם, מםו~א וס~ך סעד אל לדבריו

 ח" ~דף דב~ה בש"ס דאיתא ~הא איכא מיהא לדברזכר
 בצרעת מילה שרי דמה"ט~"ב~,

 וסד~
 דבעידנא משום בצ~ית,

 וכן לע~ה, ~וקים קא לאו ~עקרדקא
 לענ~

 בהדי דם כסוי
 זה בנדון מ~"ה וא"כ יע"שת מכסי קאדכתיש

 כי~
 דקא דבהדי

 (דף הב~הפרק בשבת כדאיתא ככותב, והוי האות, ~תקן~חיק
 הב"ע ששת א"ר ע"ב),~"ד

 כג~
 ועשאו חי~תשל ל~~ו שנ~לו

~ני
 זי~~

 גורר שאי~ כאן מכ"ש ע"שת כתיבה היא זו דמ~יקה
 השם שנכתב אחר שוב בקדושה עו~ד וא~ו בשלימות אותשוס

 מקצת דעת דבלא"ה כ~ן הקו, מקצת אותו ל~רור ד~ותר~הלכתו,
 בכל לגרור דמותרהפוסקים

 ענ~
 כדי עושה אם לשם הנ~פלת

 פ"ה (דף ביומא מצ~ו ~ה דו~~א הרבהת שמות ו~קייםלתקן
 תורה אמרה~"ב),

 על~ ח~
 אחת שבת

 שישמ~ ~~
 הרבהת ~בתות

 דאב~ בהו~ות לעסוק ירבה, י~יו וכחול יכבה, לא ישראלונר
 וב~ם ~ורבא~~(ורבה)

 הבע"~ הד~
 יהיה

 חתימתי~
 לטובה

 לחובהת ולא די~נוו~דק

 תשרי ~"ו ג" יום ה~ס~"ד
 האר~ ו~~~~"~

 לפ"קת דעה

כל
~ 

 ~יבעיא לא
 ל~

 כלה, זרעו שאין דבר ל קמיבעיא כי אלא

(ופרש"~
 כלה שזרעו דבר

 כג~
 ב~רקע כלה ש~זרע ושערי חיטי

ומתעכל
 וכ~

 ~בעיא לא אחר זרע ובא
 ל~

 ~שורי בעי דודאי
 קמיבעיא כי נינהו, אחריני דכולהוהכל

~ 
 כנ~ת זרעו שאין דבר

כג~
 ומוםיף~, הולך אלא מתעכל העיקר אין ~~תלו שבולת הך
 בצל ליטרא יוחנן א"ר יצחק רבי דאמר מהא ליהתפשוט

 לפי ~תעשר~רעו שתיק~
 כו~

 (פרש"י
 שתקנ~

 ~לו~ר ~רעו שעישרו

שש~ל~
 לעשר שצריך כו~, לפי מתעשר

 א~
 אל~א ראשונה לי~רא

 ואע"ג עשורי בעיהדר
 דא~

 שיידע לטרא נקט להכי כלהת זר~ו
 ששתל ~השיעור

 שהי~
 לעשרצריך דאפ"ה מעושר

 א~
 ה~טרא

 זריעתו ה~נולאו הכא זריעתו הי~ו התס רש"י~,עכ"ל
 הרמב"ס פוסק וכןהש"~ת עכ"~

 ה~
 ~)ת דין ~פ"ו מעשר

~~~

 ד~~בי מהש"ם להו~יח דיש ~שמע, ראש~ה בהשקפה לכאורה
 שהר~ח מה ~כל לעשרמח~ב

 וא~
 מה ההוצאות לנכות

 מחי~י שנא ~אי הגמרא כדאמר מ~ש הנדון הוא דהאשה~יא,

ושער~
 וכ~, כלה זרטו דהתם הש"ס ש~שני ואע"פ

 מ"~
 צא

 ושערי חיטי כורין ~שרה שזורע ~יוחשוב
 בשדו~

 הוצאות והוציא
 ו~רבתבואה

 וחר~
 האסיפה ~מן וכשבא השדה, ~צ~רכי וכל ~רע

 שהוציא ו~ה השדה, על הוצאה שהו~א ~ה לנכותה"ל
 למקו~ות ו~~שר תרו~ה לאפרושי ה"ל מזה הו~אות עליתירה ששב~

הר~ו~~
 ו~עשר תרומה להפריש הקרא ו~ד~וה

 ב~
 שום

 ~וכה לא שהוציא מההוצאה הכתוב ~ירתע"כ ניכו~
 כל~

 ~ה רק
 בכלל השדהש~ו~א

 מחד~
 ה~רומה לכהן ~תן הקב"ה התח~ב

ולל~
 לו ש~ש~ר ~~ה רמיא דידיה עליה הס והה~אות המעשר,

 הש"ס, מקשה תאי הכי תימא לא דאי ו~עשר, תרו~ה הפרשתאחר
 ~חיטי~"ש

 ושער~
 ~ה שמנ~ה הוא כן האמת דלמא פסקא, מאי

 קים דהכי ס"ל ע"כ אלא שדיהו, עלבזריעה הבית בעלשה~יא
להו

 לרבנ~
 שצריך הואהכתוב דג~רת

 להפרי~
 שי~יא מה ~כל

 אף דידן בנדון נ~צא וא"כ דברת שום ~כוי בלי שנה שנההשדה
 ובפרטות ההוצאותת מנכה שאינו אמת דין לדון שזכינו נאמר,אנו
 שזרעו שדבר הש"ס, דקא~ר טעמא בתרזיל

 כלו~
 מיבעי קא לא

 דכל הוא דהטעם ב~ע~א, מלתא נ"ל ריהטא ולפום וכ~תליה
 דאי ריוח, נקרא הוא השדה שמוציאמה

 האר~
 ~ירות הו~יא לא

 הכלהוה
 לאבדו~

 כלה זרעי שאין בדבר משא"כ כלה, זרעו דהא
 בדבר דפשיטא מילתא ~שו"ה והנה דמיאת בכדא דמונחכמאן
שזרעו

 כלו~
 דידן בנדון וא"כ ה~דהת מן היוצא מכל להפריש שצריך

 ההו~אות היו כלום ~ר~יח היה לא אם הו~אותשמו~א
 הריוח, לידו אינה ואל~יס הספק על להו~יא וקיבל מ~ברוהוא לאבדו~

 ומשום ~הי~א, ראש~ות המעות אזדו והנהו נינהו אחר~אהני
 כמו שהרו~ח ~י~ מכל להפריש צריך ולכן בה, נ~~ו ~עליסיאוש
 ומעשר כלה, שזרעו בדברבשדה

 כספי~
 דמ~~ר דומיא

 כספים דמעשר הסובר לדעת ואף בס"דת יבוארכאשר קר~~
מ"מ דרבנ~

 כע~
 דאור~תא

 תקו~
 לכאורה נ~צא

 הד~
 כמו פ~וט

 שכתב~~
~~~~~

 ~לע"ד דד~א לעו~קא נחת~ן כד
 שהד~

 להיפ~, ~היפך
 הקרן הוא הסחורות על ה~אות מ~יא שאדס ~הדודאי

 ר~וק, במקוס שהוא מה ~~חורות שקונה מי דודאי בראש,ו~~תלם
 כל ~"ל וא~כ ~קוס, בקירוב שק~ה ממה ב~קרהוא

 הוא~מ~יא הה~או~
 הקר~

 במסקנא ההיא שיטה ~ה~"ס וראיה
 דמ~~

 דר~ה ~האיהש~~
 מ~~~ ל~שו~

 ד~ר~ו
 ~~ ~ש~

 ~~נ~
 ~טרא

~~~~
 ~~~נו

 ~~~ ~~~ ו~~נ~ ~ו~ה, לפי ו~~~ש~ ~~~~
 זריעתו

~~~~
 על השואל

 פת~
 יל~די~ וז"ל~ ושאל המדרש בית

 רבי~,
 ציד ל~ד השדה ו~צא בפרקמטיא העוסקאם

 משו~ מאכ~
~אר~

 בה, ומתהלך
 ~קו~

 ~עה ו~שתכר הט~, לפי ולאםוף אורות

כס~
 דרך ה~אות מו~א היה ו~תן המשא על והנה כםףת ושוה
 כל ~~רווח מן לנכות מותר מהו ~והובאה~, (והו~אה)~ולכה

 ~אותו שהו~א והו~אות הקרן ~ל יותר שהר~ח ומה~הוצאות,
 שהר~ח, מה כל להפריש דצריךלא, או כםפים, מע~ר מפריש~~סך
 ביתו בתוך הוצאות ~~יא שאדס כמו הוא הוצאות שה~יא~מה
 (והכל) אלקים אותו חנן אשר מה וכל י~שב, ההיא ההוצאה~"כ

 בכל~~מהכל~
 ~רנו השואלת עכ"ל המע~ר ~מנו להפריש ~ריך

 בברכת יתברך הזה הדבר ובגלל יחשבת גדולה ו~דקה ורב~ו~ור~ו
 חביט ועושר בכבוד תע~ר,~~שר

 ונבי~
 אםיק ~וד אחית גוד ולבוד,

 עשרת ידיו מ"ו לאדוני ו~כבודביתרת

 במסכת וארוכה ערוכה גמרא לפ~"ד הוא זה דבר ~~~~~~~
מנחות

 (ד~
 רבה בעי ע~ב~, מ~"ט

 לענ~
 מעשר

 דמי~היכי ~א~
 כג~

 ו~~רינהו דא~ד~הו
 (פרש"~ ושתל~ה~

 שקצר
 את"ל חולן), של לאותן ושתלם עישרן אלא דשן ולא הרבה~בו~ן
 עיקר בתר אז~נןלא

 בעי ותוספ~
 עשור~

 מאי עיקר
 ממעשר תוספת למפ~ר עיקר בתר אזל~ן דלא לחו~רא~ת"ל (פרש"~

 בעיותוספת
 עשור~

 מכל שנא מאי אביי א"ל מאי), גופיה עיקר
 הדר כי דמיעשרי דאע"ג וכ~, ~"ש (פרש"י, דעל~א ושערי~י~י
 שזר~ו דבר א"ל עכ"ל), עשורי בעי נ~י הא עשורי בעי להוזרע

ת ~

 ~~~ו~~
 ~ו

 מ~י' י~י~ ~ו~~~ו~~ ~"~ ~~~~~
~~~~~ 

 ~~~ ו~ייו
~~~~

 ~~~~ ו~~~יו ~~~~י ~~~
 ~~ו~ו

 ~~~~ י~~~ ~~ו~ ~~ו"~ ~ו~
 ~~ ~~~ י~~

 ~~~~~~ו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~''~~~"~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~
 הרי זרי~תו, היינו לאוהכא

 דמח~

 זריעתו שהיינו דבר בין הש"ס
 ויורה דרכו יורה והאמת לאתאו

 כח~
 שיש

 ל~~
 זרעים דגבי

 תעשר עשר ~זירות ומע~רות תרומה בהפרשות חייבהשהתורה
 צריך י~כב~, ~דבריס שנה שנה השדה היוצא זרעך תבואתכל

 שהוציא מה מנכה ואינו השדה, שמוציא מה וכל מכללהפריש
 וכל מכל במעשר דמחייב הוא בא"'י הקרקע חובות כילזריעה
 (דף נדרים במס' מצאתי מזו וגדולה הקרקע~ שמוציאמה

 נ''~
 והשבי~ה בקרקע שזרעה ~בל מעשר ליטרא ד~ניא ~ וז"'לע'"ב)
 חייב~ ליטרין כעשר היאוהרי

 ליטרא ואותה ו~שביעית, במעשר
 חייבת כךת כל גידוליו שרבו והעיקר התוספת עם ליטריןתכעשרה הי~ והרי (פרש"'י ~כ''ל~ חשבון ל~י א~ר ממקום עליהמעשר

 כשאינה לוי בן שזרע ליטראת ואותה וכו', ליטריןת יו''ד כלבמעשרת
 תרומת ~נייה פעם לעשרה צריך עכשיו שעישרה אע"פמעושרת
 ממנה, הפריש שלא אש.~ד הלוי שהניחמעשר

 שבדי~
 שלא הוא

 פוסק שמ~ורש נמצא עכ"ל)ת מעושרת כשאינה שזרעה בכךישתכר
 אם ואף בקרקע, שזורע מה ואף הכל מן ליתן דמ~וייבהש''ס,
 האי מן ישלם שנים כפל בתשלוממי חייב שזרע מה טבלעדיין
 דאשתקד, משנה ש~ייב מה הקפו לפרוע אחת פעם שזרעליטרא
 איתא וכן שנית~ להפריש צריך ג"כו~תה

 מפור~
 ז"ל בהרא"ש

 תבואת ~ל את תעשר עשר ד"ה ע''ב) סוף נ"ט (דף נדריסבמסכת
 מן ינכה ולא בשדה ש~דל מה ~ל את ~שר ש~ריך וגו",זרעך
 דהדרא מתוקנת כבר שהיתה שזרע התבואהחשבון

 וכו'~ לטבל~
 סוף נ"ז ~דף ברש''י ועיין וכו", שאני ד'"ה שם ג"'כ בר"'ןועיין

ע"ב~

 ~ליטרא) ד"'ה
 ~מ.עשרת~

 נ"'ח (דף בהרא"'ש ועיין וכו"ת
 סאה דהזורע הוא, קרקע ע"י דאיסורו מעשר והרי בד''הע"'ב)
 הכתוב גזירת אע"כ עכ'"ל~ טבל, להיות חזרה מתוקנתתבואה
 שמוציאמה

 האר~
 ואע"פ היאת קרקע ע"י ואיסורו חייב, הוא

 ו~ו', ~רים דקא הוא די~ון מעשר ע'"א~, נ""ט ~שם הש''סשמיישב

 קרקע, ע''י איסורו הוי ולא וכו' מדאשתקד איד~ן והאיופרש"י
 ~וזר לקרקע שבא כיון מודים כ"ע דבהא הוא הכלל מ''מעכ''לת
 (התוס') מיישב והש"ס מחדש, להפרישוניעור

 ~התי'~
 על שם

 וא"כ וק"'לת א~ר במקום עליו מעשר הליטרא ואותו דקאמרמה
 שמ~דש מה דדוקאי"ל

 האר~
 ליתן שמחוייב בכך זריעה ודרך

 דעל י''ל הו~אות לו ויש ומתן משא דרך שהוא מה אבל הכל,מן
 י~לו אשר והרווחים הקרן, אל יוחשב דהו~אות פשוט הואזה
 ראיה וקצת לה~רי~ת צריך ומהם חידוש נקראים הם זהאחר

 מעם שקונה מי בעצמך, ה~ע דהאמוכחת,
 האר~

 מעובדי או
 מ''ז ~גיטין למ"'ד ומזלותכוכבים

 ע""א~
 להפקיע נכרי ביד כח דאין

 להפריש צריך המעשר,מן
 הקונ~

 ומעשר תרומה
 מ~

 ואינו הכל
 ואפ"ה כלום מרוויח דאינו גם ואף הקנייה, דמי אפילומנכה
 מכל הכתוב מזירת דהוא צ''ל וע"כ מעשר, חלק לה~ריש~ריך

 להפריש, ~ריך שנה שנה השדה היוצא זרעךתבואת
 וא~"'~

 דאינו
 ~ובת והיא להפריש צריך בכלל השדה היו~א רק כלום,נהנה

האר~
 וק""לת

~~~~
 מנ~ות, במ~" הש"ס שמיי~ב ממה מצאתי ברורה ראייה
 ל~בין וצריך זרי~תו, היינו לאו והכא זריעתו היינוהתס

 ועשירה זו במקום ~ניה דהתורה ונ''ל כזה, חילוק לחלקמנ"ל

במקו~
 נ''ט (דף נדרוס במס" תנינן דתמן אחר,

 ע"א~
 וז''ל~

 יוחנן א~רגופא
 ליטר~

 כולה, לפי מתעשרת וזרעה שתי~נה בצליס
 לך ציית מאן חסדא רב ~''ל שמעתא, להא וקאמר רבאיתיב

 דכוותה תנן לא מי א"ל הלך, להיכן שבהן היתר רבך יוחנןולר'
 שלהן עלין היו אם וצימחו גשמים עליהם שירדובצלים

 שבהן היתר לי~א אסורין אמאי וכו',אסורין שחורי~
 להיכ~

 א"ל הלך,
 אתא מאי הכי אי אסורין, קתני א~תוספת קתני אעיקר סברתמי

רשב"'~
 ת''ק פטור, בפטור הגדל חייב בחיוב הגדל וכו' למימר

 שמעת לא כאן ועד וכו', היא רשב"ג מתני' כולה אמר, הכינמי
 (פיי ברובא~ ב~יל טרח ד~א היכא אבל טרח קא דלא לרשב''מלי"

 אפי' לעולס ~מרא מהדר וקארש"י,
 רשב"'~

 היתר אמר לא
 ~לא היכא היתר, בטיל ~א דלא הלךלהיכן שבה~

 ק~
 התם כגון טרח,

 שתיקנה טרח דקא היכא אבל מאליהן, וצמחו גשמים עליהםשירדו
 איסור של גידולים מעשה, בה ועבד הו~ילוזרעה,

 וכל עכ"ל)ת כולה ל~י מתעשר להכי אסור הכל והויההיתר א~ מב~לי~
 מעשר ~בי שאני חשבון, לפי אחר ממקום עליו מעשרליטרא ואות~ וקתני דקטרח טבל מעשר ליטרא והרי ברובא בטלדקטרח הי~~
 שמסקנת נמצא ~כ""לת וכו' אינשי זרעי והיתירא תעשר ~שרקרא דאמ~

 אףהש'"ס
 לרשב"~

 הוא ההיתר מבטל אין דאיסור דאמר
 בגמרא ~אמר דמה ונ''ל מבטלת דטרח ב~קום אבל טרחאשאינו במקו~

 זריע~תו שדרך ר"'ל היינו וכו', אינ~י זרעי דהתיראומחלק
בכך, הו~

 נמצ~
 דקא~ר מנחות במסכת דש''ס פירושא הוא

 כל ~ת תעשר עשר מקרא וילפינן וכו', בכך זריעתודרך הת~ הש''~
 מהשדה שיו~יא מה מכל להפריש חייב זריעה שדרך מהזרעך, תבוא~

 וכו'~ זריעתו דרך אין בשבלין אבל בקרקע, שזרע מה מנכהו~ינו
 מה הש''ס, דמשני נדריס במסכת דש''ס תירוצא ממשזהו

 שזרע מה מנכה ואינו בכלל מהכל להפריש חייב זריעהדרך שהו~
 כיו~

שטר~
 תבואת כל את תעשר עשר דכתיב לזרוע שדרך במאי לזרוע

זרע~
 מה ריוח בענין בנ'"ד נמצא לזרועת שמוציא כדרך

 מה וה~ם י~יאותיו שמנכה פשיטא זריעה, כדרך שלא הואאדם שהרווי~
 ~זיר~ זריעה דרךשהיא

 היטב~ ודוק הוא הכתוב

~~~~
 נדרים מסכת בתוס" לי און מ~אתי הכתיבה אחר

 ~נ''~

ע"ב~
 ולא דט~ח טעמא דה~י הר''ס ואמר וכו', ה''ג ד''ה

 ע' ~דף ישמעאל ר' פ' במנ~ות כדאמר היינו~רח
 ע"א~

 גבי
 התום"ת עכ''ל וכו" באיסור הנטיעה אין כלומר נטיעתו היינולאו דשביעי~ ב~דולין התם אבל בנטיעתו, דטרח דהכא ~תיקנהדבצל ה~

 נדרים במס" ה~"ס דקמשני דמאי הוי, הכי דמהר"ם דפירושוונ"'ל
 היכא אבל ~~רח דלא אלא לרשב'"ג לי' ~מעית לאע"כ

 ה~"~ שמשני הדברים הן הןבטל, דקטר~
 זריעחו היינו התם ר"י בפרק

 דגב~ הוא, כך ב~~מרא שהפשט נ"'ל והיינו זריעתו, היינו לאוהכא
 נטיעתן והיינו והולכין מת~דלין שיהיו לזרוע דדרכןבצלים

 משא"'כ מכל, ~עשר ליתן ~ריך ולכך בטילין העיקרלהיות דעתי~ שזרען כיון משו''ה ו~~דלין מתרבין הזריעה וע"ישזרען וכיו~
 וא''כ ומת~דלים, ~תרבה הזריעה ~~''י הדרך שאין זר~ןאם שבלי~
 אין ולכך העיקר לבטל ד~~ו אין מ''מ וית~דלו שיתרבושזרען אע"'~
 ~וא הפירוש וזהו הכל, מן מעשרליתן צרי~

 ג''~
 בגמרא, התם

 דזר~ היכא ר''ל והיינו ברובא, בטיל דקטרח היכא ~בל ק~רחדלא ה~
 זריעה ע''י לה~רבות שדרכןבצלים

 וקטר~
 נתבטל, ולכך זה עבור

 גשמיס עליהם ירדו וב~ביעית שביעית ב~רב בשישית שזרע מהאבל
 נטעם שביעית בערב כבר דהא זריעה, היינו לאווצמ~ו

 ל~ ~ביעי~בשנת ו~ת~
 קא

 טר~
 ואין וכו',

 דר~
 ועל בשביעיתת לזרוע

 דליתא מ~ומגם זה דדבר ז"'ל, מהר'"ם על התוס'מדקדקיס ז~
מילתא לה~

 ואם ברייתא, הך גבי דר"~
 שחורי~

 אםורים, עליהן
 והיונ~



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~~"~~~~ ~~ 
~ ~ ~~ ~ ~  ~רוע, דרכן ודאי א""כ שחורים דעליהן דכיון ~"'ז קשה דהאר""ל

 מזה א""כ ונתרבו גש~ים שירדו אחר שחוריס נ~שו העליןדהא

~וכ~
 רשב""ג א~ר ל~ה קשה לפ~ז ~""כ~ ~רוע, דדר~ו דבר שהוא

 כיון דהא פטור, בפטור ה~דל חייב בחיוב הגדל שחורים עליןגבי
 דזה א~רת ו~אי ההיתר, מבטל ~איסור יהא א"כ לזרועדדרכן
 והוא מאליהן שצממחו כיון י"ל דהא מידי קשה יהיהלא

~ 
 זרע

 דזהו י"ל וא"כ ~תבטל, אינוולכן
 שמתר~

 טרח~ דלא הא הנ~רא
 לו~ר ס"ל לא הוא דהא ז"ל ~ה~""ם דעת אינו זהואך

 ז~
 הפשט

 כן בא~ת ז"ל ורש"'י התוס" דעת ורק אך טרח, דלא האב~~רא
 דלא הא הוא דהפירושהוא

 ~ר~
 מאליהן~ ו~~חו זרען דלא משום

~~~~
 דיש ~ם אף

 לפקפ~
 כנ"ל, ז""ל ד~הר"ם אפ~טא

~'"~ 
 לענין

 מחולקים ואינס היא, חדא ודא דדא י"ל ודינאסברא
 זריעתן, דרך אינשי זרעי והיתירא ~רח ושלא ~רח שלהתירו~ים

 אינשי זרעי והתירא וגו" תעשר עשר של הפ~וק ~ן הכל דהואוי"ל
 ~נחות ~סכת ~~וס' מוכח זה ודבר ודו""ק~וכו"

 (ד~
 ע""א) ע"

 בצל ליטראד"ה
 שתיקנ~

 דתניא הא תקשה דלא ליישב צריך ו~ו",
 ~ן הנודרבםוף

 היר~
 שזרעה מעשר לי~רא

 בקרק~
 מיירי כלה זרעו שאין ובדבר וכו", ב~עשר חייבת ליטרין כעשרהיא והרי והצמיחה

 ו~~עט יפלא ריהטא לפום עכ"לת לכאורה סו~יא באותהכד~ש~ע
 דלא צ"ל באו~רם התום" ~שו ד~אי שחר, להם אין תוס"דברי
 הש""ס ~קשה הירק מן הנודר בפרק הא וכו', דתניא האתקשה
 נ"'ט (דף ~פורש זו~ושיא

 ~"א~
 יוחנן א"'ר ~ופא ~ שס דאיתא

 ~י ~ת~שרת וזרעה שתקנה בצליסליטרא
 כו~

 וכו",
 דק~רח ~בל ~עשר ליטרא והרי ~פורש, זו ~ושיא הש"סמקשה וב~סקנ~

 עכ""ל חשבון לפי אחר ממקום עליו מעשר לי~רא ואותהוקתני
 הן הן נמצאה~מראת

~~~ 
 הוא והיאך התוס" ~כתבו הדברים

 עצמהת בג~רא שם ה~בוארים דבריםבהעלמות

~~~
 ~~שיטה על לתוס" להו דקשיא פירושו הכי לפענ""ד

 מןאביי דפש~
 בריית~

 שאמר ~ה מן
 שתיקנו בצל ליטרא יו~נן ~

 הנודר בפרק שס איתא האוכו'
~~ 

 דברי על חםדא רב שהשיב הירק
 לך ~יית מאן יוחנןר"

 ו~
 הל~, להיכן שבהס היתר רבך יו~נן

 ~יית מאן י"ל הא יוחנן ר' דברי מן אביי פשיט היאךא"כ
 וא""כ הלך, להיכן שבהן היתר הגמרא כקושית י""ל דהאיוחנן ל~

 הש"~ קפשי~~אי
 דזהו ונ"'ל יו~נן, ר' דברי ~ן ~נחות ב~סכת

 חבירתה בירך וחדא הכא, התוס"~ושית
 ~תור~

 קושייתס, זהו כי
 דתנן הא תקשה דלא ליישב צריך תוס' שכתבווזהו

 סו~
 ~ן הנודר

הירק
 ליטר~

 דהכא האיבעיא בעל ד~""כ ר"ל והיינו וכו", מעשר
 דהתם דש"ס תירוצו ידעלא

 ב~ס~
 קרא דא~ר דמיישב נדרים,

 ידע דאי וכו', ~רוע שדרכו ~ם וכו" תעשרעשר
 רוצה האיך א'"כ ש~ה,הש""ס שמתר~ התירו~

 לפשו~
 דלי~רא ~ברייתא אביי הכא

 שזרעו בשבלים ~שא"כ בכך זריעה דרך זה י"ל הא וכו",בצליס
 שכל ושוס מפורש והוא באמת, ה~""ס שדוחה כמו זריעה דרךאין

 ~רוע, שדרכו ~ה זרעך תבואת כל את .עשר ~שר שא~ר~הקרא
 שרו~ה אביי ע"כ~לא

 ~זה כלוס ידע לא ברייתא מהאי ~שו~
 ברייתא אהדדי סתרי דהא עצו~ה, קושיא קשה הא וא"כהחילוק,
 וזר~ו, שתי~נו בצלים דליטרא אברייתא וכו" שזרעמ ~בלדליטרא
 התס דא~ר חסדא רב כדעת ~וכח ~~כ ~הדדי םתרי ~םוא""כ

 לך ~יית מאן נדריםב~סכת
 ול~

 ~יכן שבהן היתר כי רבך יוחנן
 ה~ריי~א נדחה זה ו~כחהלך,

 ד~
 ציית ~אן אליו ונא~ר יוחנן

 וירדו שישית ~ל ~בצלים ראיה ~ביא ואין וכ~,לך
 גש~י~

 וכו"

 לסתור יש דהא בנדריס, הש"ס שהביאכ~ו
 כתירו~

 דהתם הנ~רא
 היינו א"כ ולהקשות לו~ר נפשך ואם ~ע~ר, ולא קאיאתוספת
 י""ל הארשב""נ,

 כתירו~
 רוצה אתה ואס וכו", רשב"ג כולה הש""ס

 דלא היכא אלא רשב"ג קאמר לא כאן ~ד דש"'ס כתירוצאלהשיב
 היכא אבלק~רח,

 דקטר~
 קושית להקשות יש הא ~רובא, ב~ל

 עליו ~עשר ליטרא אותה וקתני דקטרח ~בל ליטרא והריהש"ס
 ~ייתינן, לא יוחנן דר" ~ילתא ע"כ וא"כ חשבון, לפי אחרמ~קום
 דמשני דש""ס תירוצא אמרת ו~אי הלך, היכן שבהן ה~רדי"ל
 וכו" אינשי זרעי התירא תעשר ~~ר קרא דאמר ~עשר גבישאני
 לחלק כאן די""ל ג"כ ידע א"כ הפשטן ידע דאי ידע, לא זההא
 עצו~הת קושיא תוס" מקשים וא"כ כנ"ל, לפשי~ות מקוסואין

~~~
 והנה וכו", מיירי כלה זרעו שאין ובדבר תו~", ש~סיי~ים

 דהוי פשיטא כלה בזרעו גם התס ~יירי אס אד~באלפ~ז
 התוס"הוכחת

 הוכח~
 יותר ~וכח יהיה דהא ליישב דצריך ג~ורה,

 כך בתוס' הפ~ט י"ל רבך, יו~נן ולר" לך ציי~ מאן לו~רפשוט
 היה לא כלה שזר~ו ~דבר מיירי דהתם נא~ר אם ובודאיהוא
 ששייך ~ה את לקח שהוא כלה שזרעו דבר דודאי ~ידי,קשה
 באו כי נינהו אחרינא והני אזדי והסי העולם, ~ן ונאבדלמעשר
 קבין, עשרה לעול~ים היה לא אשר~חדש

 פ~י~~
 ליתן ד~חוייב

 אותו אחר מ~קום ג""כ ולהתעשר שנת~דשו, קבין עשרה מןאחד
 ~עולם, ~ן כלה ידו ו~ל במעשר ~חויב שהיה ~קדס שהיהקב

 היזק לא א""כ כלה זרעו שאין דבר והוא ב~לים בליטראמשא"'כ
 ט" עד נדול ונעשה והצמיחה והולידה ה~רקע ~וך שנתנו זהעשה
 מקודס שהיה ~ה א"'כ יותר,פ~~ים

 הו~
 מן וגם נ""כ עכשיו נותן

 (שיתערב) לו~ר ~יתי מהי וא""כההוספה,
 ~שיעשר~

 מקום מן ג"כ
 ~הד~י םותר היה לא וא"כ הראשונה ליטרא ~ן פעס עודאחר
 ודוקת וכו' מיירי כלה זרעו שאין ובדבר התוס" פירשו לכךלגמרי,
 כדמשמע מיירי כלה זרעו שאין ובדבר התוס", ש~סיימיםוזהו
 שם מקשה היה לא דאצת""ה ר"ל דהיינו לכאורה, סו~יאבאותו
 דהא האיסור, את מעלין היתר דגידולי להוכיח לו~ר מידיהג~רא
 זרעו שאין ~דבר ד~יירי ~~ל וע"כ כלה, שזר~ו בדבר מייריזה
 דמיירי ה"'ד) (פ""ו מעשר בהלכות הראב"ד ~פרש וכן ודוק~כלה

בדב~
 ע"~ת כלה זרעו שאין

~~~

 דהא כלה, זרעו שאין בדבר ד~יירי להיות יוכל דאיך תשיבני,
 ד~עילה ~ש""ס קשה דהא שפיר, אתי לא כלה בזרעו~ם

 כי כתיב תרומה ~בי התם דקא~ר ע"~~, י"ט (דף הנהנה~רק
 דוקא הוא דתרומה חיובא וא"כ ל~זיק, פרטיאכל

 באכי~
 כשנהנה,

 ~זר~ו בדבר מיירי אי וכאן פטור, הוא תרו~ה ~זיק כשהואאבל
 פטורת והוא תרומה המיק בגדר נכנסכלה

~""~ 
 לא דזה נ""ל

 דהא יותר, נתגדל שהרי בזה הוא נהנה עכ""פ דהא ~ידי,קשה
 ~תקנו שהיה ~סאה פחות זורע ואם עשרה, נתגדל סאה זורעאם

 שזרע ~ה נ~צא םאין, ~שרה מגדל היה לא זרע ואח"כמתחלה
 ד~ו~ר דהא שחייב, נהנה שפיר ~קרי וא"'כ מזה, נהנהב~בלה
הש~ס

 ה~ז~
 ~יירי תרו~ה

 בד~
 ב~סכת כדפרש""י כלל נהנה

 (פרט ד"המעילה
 ל~~~

 ש~ך שאם לתרו~ה~, ר~מנא ~אקשיה
 ~י נ~צא עכ""לת חייב ש~ינו ~הן נהנה ולא תרו~ה של~שקין
 יהיה ~הסנהנה

 בנדון וכאן בתשלו~ין, חייב שיהיה אופן באיז~
 ~~רו~ה נהנהדידן

 שי~
 ה~ולה ועכ""פ לוית ה~ן ~זרע בטבל ~דיין

 ~~כי~ין ~ה~וסי~ד~רי~ו
 ש~~ירו~

 ד~~~ת ~~~~א
 נ~רי~

 ו~י~ו~א



~ ~ ~

~

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~~"~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ 
 זריע~ן דרך שהוא היכא אחד, הכל הוא מנחות דמס' בגמראדידן

 בנ"ד משא"כ ודוק, הכתוב גזירת שהוא לכללין והדריןנתב~ל,
 המעשרת מ~ריש ואח"כ ההוצאותמנכה

~~~~
 ושערי חיטי להזורע דומה ואינו שאני, דידן דנדון י"ל עוד
 ושערי חיטי דבזורע לדנא, כאוכלא אפילו לדמותן ואיןוכו',

 גםואף
 דה~~

 אבל יציאותיו, ואת בשדה שזרע מה מנכה אינו
 (דף נדרים במס~ת דאי~א יציאו~יו, שמנכה אימא לעולםבנ"ד
 וכו", עליו מע~ר לי~רא ואותה ד"ה הר~"ש ב~י" ע""ב)נ""ח

 היינו ומעשר, תרו~ה ~ליה להפריש טבל כדין שחייבנוהואע"פ
 לעיקר ~בטלין לא ד~דולין לחומרא בעלמאמדרבנן

 ו~"כ לעיקר, מב~לין הגדולין אין התורה מן ממצא ~כ""לתוכו" מדאוריית~
 רק ממנו מלעשר פטור יהיה זורע, שהוא מה העיקרמדאורייתא
 ~סקנת דל~י אע""ג והנה בזהת והח~ירו לעשר שמחויב גזרוחכמים
הש"ס

 ע""ב~ ~נ"~
 קרא דאמר מעשר גבי שאני הגמרא דמיישב

 וגו' תעשרעשר
 והי~יר~

 הרא'"ש מפרש וכו', אינשי זרעי
 ולא בשדה, שגדל מה כל ~ת לעשר ש~ריך וז''ל~ תעשר,ע~ר ~בד"ה~

 דהדרא מתוקנת כבר שהיתה~ שזרע התבואה החשבון מןינכה
 זר~י דלא איסורא אבל לזרוע, אדס שדרך מ~וקנת ודוקאל~בלא,
 הדרא לאאינשי

 ל~בל~
 הש'"ס ~סקנת לפי נמצא הרא"שת עכ"ל

הוא
 מדאוריית~

 ו~ינו השדה ממן שמוציאין מה מכל להפריש שצריך
 לפי דאף מוכח הלכה לעומק נחתינן כי מ"מ שזרעת מהמנ~ה

 הזה הדין ובאמת בעלמא, אסמ~א רק אינו הקראהמסקנא
 שאני ד'"ה בהר"ן ועיין ~דרבנן, רק הוא שזרע ממה מנכהשאינו
 וטריא שקלא הך כל דהא בעיני וקשה ~ הר"'ן וז""ל וכו", מעשרגבי
 זרעו שאין מידי ליכא ומד~וריי~א היא, כלה זרעו שאיןבדבר
 שאין דגידולין מזרעך דייק םיאך שכן וכיון ב~עש~, דליחייבכלה
 לא מעשר לענין דבדאורייתא העיקר, את מעלין אין כלהזרעו

 משמע וכן אסמכתא, רק הוא דהקרא נמצא ע~""לת להמשכחת

 נדריםבמסכת
 (ד~

 מדרבנן אלא אינו ו~עיקר ע"ב~, סוף נ"ז
ע"שת

~~~~
 מכםפיס מפרישין ש~נו מעשר של דין

 ומריו~
 וכו', פרקמטיא

 ומ""ש ~ד'"ה של""א) (~ימן בי"ד שכ~ב הב"ח לדעתהוא

ואין
 נותנין~

 ה~רן מזרע עני במעשר אלא זה אין וממיהו וז"ל~
 שמרויח ממה מעשר שאדס מה אבל התורה, מן עני מעשרשהיא
 ממנו ליתן וי~ול זה בכלל אינו רווחיס ושאר בכספים ומתןבמשא

 עכ""ל~ מדרבנן ולא ה~ורה מן לא בה חייב אינו שהרי וכו",ל~דקה

 מדרבנן הוא גמור שחיוב ל""ב), (ס"ק הנ"ל בםי" עליו משיגוט"ז
 א~ילו אינו מכספים מעשר מעשרין שאנו שמה נמצא ע"שתוכו'

 איך לפ"ז וא"כ מדרבנןת הוא הט"ז ולדעת הב''ח, לדעתמדרבנן
 ~שר הזרע, ינכה ~לא ולומר להחמיר זו, ל~ומרא מקוםיהיה
 שהוא זרע מעשר גבי דבודאי ינכה, לא הוצאות שהוציא מההוא

 שזרע מה ינכה שלא חז""ל החמירומדאורייתא
 בקרק~

 שהוציא ומה
 מדאורייתא, גופא שהוא כיוןהוצאה,

 משא""~
 מעשר

 כס~י~
 הוא

 ולדעת מדרבנן,~ופא
 הב''~

 חומרא נחמיר והיאך לא, נמי מדרבנן
 ק~ימ""ל בדרבנן רבנן כי מהריו~, תחילה ~בהו~אות ינכה שלאזה
 אפילו שאינו~ ~ומרא ~כ""ש ע"'ב~, ס"ז ~~עירובין החמירו~לא

מדרבנן
 לדע~

 הב""חת

~~~~
 על

 הב"~
 ב~סכת התוס" דברי ~מנו נ~לם היאך לתמוה, וש

 דק, לא ולקולא דק לא והיאך ~"~~, ~' (דףתענית

 את תעשר עשר בספרי איתא הכי תע~ר, עשר ד'"ה התםדאיתא

 לי אין זרעך, תבואתכל
 אל~

 ~"ל מניין, רווחים שאר וכלופרקמטיא רבי~ במעשר, שחייב זרעך תבואת
 א~

 למי~ר מצי דהוה כל,
 לרבות כל מאי תבואתך,את

 רבו~
 נמצא עכ"לת ופרקמטיא

מדאורייתאת שהו~
 וא~

 הוא והקרא מדרבנן רק שהוא נימא אם
 על קשה מ"מ בעלמא,סמך ר~

 הב"~
 מדרבנן, ~פילו שאינו דקאמר

 הנ""ל הספרי דבריומכח
 הב""~

 דהא נמל~נו, ואנ~נו נשבר
 מ''~

 רק היא הספרי בשם תוס" שמביא דר~יה נימאעכ"פ
 מנכה כספיס שבמעשר אמת דין הדין וא""כמדרבנן, אסמכת~
 גזרו לא בדרבנן רבנן מדרבנן שהוא דכיון מוציא,שהיה ההוצאו~
 כאש~

 מפורש מצא~י וכן לעילתכתבתי
 במד~~

 ~~רשת ~נחומא
אות רא~

 י"ח~
 ~רמז ילקוט ובמדרש

 תתצ""ג~
 כספים שמעשר

 אבא א"ר ~עשר עשר וז"ל~ מדאורייתא, רמז רקהוא ופרקמטי~
 לעמל~ מעשרה אחד ~וצי~ין שיהיו ימיס ולמ~רשיל~רגמו~וטין רמ~

 הוא וכספים מכר~מטיות מעשר שהפרשות נ~צא עכ"לתתורה
 ו~ו'~ לפרגמוטוטין מז ר אבא ר" קאמר דהא בעלמא,אסמכתא ר~

~שמ~
 ב~ל~את רמז ~הוא

~~~~~
 שני דמעשר ממתני' ראיה להביא קצת יש ריהטא

 ה~ו~או~ מנכינן דלא הפרק), רישד' (פר~
 לנכות שמו~יא מה

 מעשר~ כירות המוליך ד"~, פרק (ריש במשנה דאיתא המ~ר,מן

 היוק~ למקום הזול ממקום או הזול, למקוס היוקר ~מקוםשני
 יין וכדי לעיר, ~גורן ~ן פירות המביא מקו~ות כשער~ודהו

 בעל~ זה על וכ~ב עכ"לת ~ביתו וי~יאות לשני השבח לעיר,הגת ממ~
 למקום~ הזול ממקוס דה''ה מסתברא ~ביתו~ ויציאותתוי"'~,
 והוליך הוצאות לו שהיה גם דאף ש"מ א"כ ע""שת דרישאהיוקר
 ב~קומו~ שוה שהיה מה מן יותר ו~דה א~ר למקום שניהמעשר
 זהובים~ ג" עליהם ~הוצאות לו והיה יותר, זהובים ~שרה משלדרך
 אצל ג""כ ה"ה ~ש"מ א"כ ההו~אות, זהובים ג' מנכהאינו

 ענית מ~שר שהואכספים מעש~

~~~
 דמילתא ~ושטא נראה

 ש~ינ~
 ~ם ונעתיק ~ה, זה דומה

 ד~ פרק (סוף שני מעשר בהלכות ז"'ל הר~ב"ם שלהלשון
 פירו~ מוליכין אין ~ ~"א~כ""ב)דין

 ממקום מעשר
 למקו~

 לפדותםת

 הזול ממקום או הזול, ל~קוס היוקר ממקום והמוליךשס,
 שנ~ מעשר פירות לו היה וכו", ה~דייה מקום ~שער פודההיוקר, ל~קו~

 וה~ביחו, לעיר שהביאן עד ~ביתו יציאות עליהס והוציאב~ורן
 דין ד~קדים הרי ~כ"לת יציאותיו והפסיד העיר כשער~ודה

 מעשר פירות מוליכיןדאין ~~ו~
 ממקו~

 למקום
 לפדות~

 ועיין שםת
 לכתחיל~ שאסור ג""כ שפירש המשניות על ~ירושבברטנורה
 ומפרש למקום, ממקוםלהוליכס

 ש~וא~
 ך י ל ו מ ה מילת מן מובן

 פירו~ המוליך וז""ל~ ה"'א)פ''ד (רי~ בירושלמי איתא וכן ע""ש~ לא לכתחלה אין דיעבדדמש~ע
 לא יו~נה א""ר שני מעשר

 הואת שני ~עשר ~צל שם א"~כ וכו"ת אסור בת~לה הא המולי~,אלא אמר~

 למקוםת ממקום הפירות להוליךאיסור

~~~~~
 פדיונםת (ה)~עות ~וכל שני דמעשר ~שום הטעם, י""ל

 א"~ בה~דש, מש~כרין ד~ין וקיי"ל קודש והואבירושליס
 שיעלה ~ה כל ציותההתורה

 במצודת~
 תפד~, במ~ומך ל~דו~ת

 לך מה ~~ר במ~ום נמכר שהיה ~ה מן פחות תפדהואם
 בז~

 הוא ~ם דהלא בירושלים, מזה ~חותתאכל
 מבי~

 למקום מ~קום
 ג"כ~ אם ואפשר דוקא, לשם יביאם בעצמו לירושלים גסא"כ
 ה~ כי ההו~או~ מחשב אינו לירושליסמביאם

 ~רנס~ו~ ל~ורך

 מן לנ~ות תיתי ו~הי~בירושלי~,
 הה~ד~

 מה
 ~הו~

 לפרנסתו~ ~ורך



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~"ת
 ~~ ~~ ~~מ~ ~~~"~

~~~~~~
~~~~

 ~ן ההוצאות שיתן ~כחיש השכל חוש הואזה
 ההקד~

 ~הוא מה
 הוצאות שמו~א ~ה כל ודאי וא"כלפרנםתו,

 הו~
 שלא כמו~א

 ר~ח, יותר לפרנסתו בע~מו לו שיהא ~א עצמו ו~ל~רשות,
 אינסההוצאות ולכ~

 נחשב~
 מו~א א~ו דאם ב~'ד משא"כ המ~שר, מן

 אינו הוא אז סחורות, לקנות ו~יירות שווקיס למקוס ליסעהוצאות
 זהובים, עשרה מ~~ם אין לעניים ~ם וא"כ זהוביסת מאהמרויח
וא"כ

 פשו~
 נקראים והם הוצאות ד~י דמנכה הוא

 קר~
 ואח"כ

~~
 ג"כ שהם וההוצאות הקרן ניכוי אחר רווחים מו~ם שיעלה

נקרא~
 ~עשרהת אחד מפריש קרן

~~~~
 ש~שת כזריחת ו~לו~ם ברורות וראיות רביםדברים עוד יש
 ~קיפו~, אשר הטרדות רוב ~ח~תאך

 שא~
 לבלוע פנאי לי

רוק~
 ישיבתי, בני ~רדות ובפר~ות

 בכ~
 להאריךת אוכל לא

 ~~~~ ~ו~~~~
 ~ו~~~~~,

 ~~~~~ ~~~"~ ~~~ו~~~ ~~~~ו~

 ~ו~~ י~ו~ו~ ~~~ יו~~ ~~~י ~~ ~ו~ ~"~ ~~"~~ו~~~~~~
 ~~~~~י~ ~~~~ ו~~~ ~י~~~~ור~ ~"~~~

~~~~~~

~~ ~~ 

 הרא~ו~ם דוד דברי~~~
~ 

 אמורה ~ל~ו כבר אשר
 ו~ל ועופרת, בדיל בעט בדפוס וקבעויהיבה, כתיב~
 אר"ש ובעברי רכ"ד)~ (סי~ן יאיר חות ב~שובותחרות הלו~ו~
 ~ל יאיר ~ות המחבר בעל הגאון שה~יב מהראיתי השואלי~

 דבר~
 ע.ה

 ~ופן ב.וך אופן אופנ~, על דבר דיבור ליישב מ~פר במגילתבאתי
 שהכל ערוגה ~~בשםת כערו~ת לחייו ויורדמ~לגל

 דשי~
 ויעברו ב~ת

 והיכא שחיא, בחד ד~טא קמא קמא מר~, כבני לפנ~ונא
 דאיכ~

עוקצ~
 ~דרשא דבי דכתלי טולא דנפלי והיכא

 אהדד~
 ~א ~ה

 הוא השאלה דתשובת שכתב מה כי וז"ל~ שס שכתב ~הראשונה
 ד~נחות בש"ס שכתוב ~הממש

 ~~ ~ד~
 ~~יטי ~נא מאי ~"א~,

ושער~
 קצת נוטה הקלושה ד~תי

 ~דמי~
 טפי דדמי נראה רק זהת

 יו"ד מ~ל דרך על המתעסקת של לקרן דזריעה, ושערי חיטיהני

כור~
 אלף בקרן הס ש~רע

 ר"~
 ואלף ~תעסק, שבהס

 כור~
 שמאסף

 רי"ש דוגמת הם שזרע, כור ~"ד עליותר
 שמרוי~ ר"~

 באלף
ר"ט

 הנ"~
 כפלי כמה הזריעה בר~וח הק~"ה של תוםפת כי אף

כפליס
 מ~

 ב~שא וההיפוך הקרן
 ומת~

 אי לכן
 םלק~

 לדמות דעתך
 למעשר כםפיםמעשר

 ד~
 העיסקא כל לע~ר הרא~ ~ן היה

 אל~
ורי"~

 שכבר אף ר"ט,
 הקר~

 אלף
 ר~~

 כ~ו ~דו כשבאו מ~ושר
עשר

 כור~
 דבר ודאי ~ה שזר~,

~~ 
 הדעת, על יעלה ולא הנמנע

 יאירת חותעכ~ל

~~~
 ברור שפתו בודאי

 מל~
 בסוף שכתב מה

 דברי~
 שהוא

 ומוקצה הנמנעדבר
 מ~

 מן אף שיעשר ~~ר הד~ת
 מעושרים ה~השכבר הקר~

 ועדי~
 לי ~ה כבתחלה, קיי~ת הקרן

 ה~
 ו~ה

 קאמינא לא ואנא ~~, ~עשרתא הפוכי ככסף כ~~ף ושוה ד~יהןלי
 ע~לה בשכראלא

 וספ~
 ~וכדו~ה~, (כ~דומה) הדרך הו~אות ושאר

 חיטי כהני ממש לראיה דומה והנדון ~יניה, וחנ~רי דאזדי הניכל
ושערי

 שזרע~
 להוצאות דדו~ה נינהו אחרינא והני אזדי דהנך כלה,

 בחי~י כמו ההוצ~הת ניכוי ~~בלי הריווח מכל לתת וצריךהדרך,

~י
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~ ~~י

ושערי
 ש~רי~

 דפנים משום הזריעה, ניכוי בלי השדה היוצא ל~שר
 זכו קא גבוה ומשולחן לכאן באוחדשות

 א~
 בנ"דת נאמר כן כאן

 הזריעה בר~ח הקב"ה של התוספת כי אף בלשונו~ עודומ"ש
 ב~שא וההיפוך הקרן מן כפל~ם כפלי כ~ההוא

 ומת~
 דבריו

 ע"א)ת ס"ג ~דף יבמתו על הבא פרק ערוכה דש"ס סו~א נגדהם
 חזנהו שיבלי לביני עלרב

 ~יפ~ דק~
 איתנופי נייפת אי להו ~~ר

 מינך טב בעיסקאהפוכי
 ~כ"~

 תשדייה אי אלעזר רבי ~מר וכן
 מינךת ~ב בעיסקא הפוכילאורכיך,

 ופרש"~
 בעיסקא דהפוכי

 יותר להר~יח~וב
 עכ"~

 הוא הזרי~ה דעסק ~שום הטעס ונ"ל
 פעמים וכמה כמה להיות יוכל המו~מ אבל ב~נה, אחת פעסרק

 ו~הבשנה,
 כו~

 הפוכי הש"ס
 בעיסק~

 כלו~ר מי~ה, טב
 ואל תז~ת לא ו~ינה בה והפוךבה הפו~

 הרשב~א דכתב מהא תשיב~
 ~אבן בב"י והובאבתשובה

 (סו~ העזר~
 ~ד"ה פ"ה) סימן

 כת~
 לה נפלו ~"ל~הרשב"א~

 כספי~
 אוכל והוא קרקע בהם י~קח

 ~ובא ומרווחנא בז~י עיסקא עבידנא הבעל א~ר ואםפירות,
 תברא, לא הא ~שוס אי יע"שת לו שו~עין אין בי~א, רווחואיכא
 הש"ס כדברי עסק בהם עבד אס יותר ביתא רווח דאיכאדאף
 (חפ~) אינ~ לומר היא יכולה ~"מ הבע"ידפ'

 ~חפ~ה~
 בר~ח

 (חפ~) א~ רקביתא
 ~חפ~ה~

 כי בקרקע, יותר
 האר~

 לעולס
 נכסי דהוי בסחורה ~שא"כ ק~~~, קרן והואעומדת

אחריותת לה~ דא~

~~~
 ות~ה וז"ל~ שס עוד ~ש"כ

 אנ~
 יעלה איך

 ~זה~
 ~ל

 הוצאות וי~יאו וכ~, הר~וקיס לאייםבאניות ~י~ יורדי י~ראל מבני ימצאו אס דא"כ ההוצאה, ינכהשלא ה~~~
 ינכו ולא קנ~תן דמי על היותר מכירתן דמי יעשרואם ולרבבו~ לאל~י~

 אטו בזה, דעתו לםוף ירדתי לא עכ"לת ~או~ה ירו~חולא ההו~או~
 זב~

~ב~
 ע"~~, ~' ~~"מ איקרי תגרא

 ל~רחקיס ~הולך ~י בפרטו~
 לשוא לא ודאי ~תן, א וב~ד צידון ירכתי ~ל לירד בכפו נפשוושם
 יהא לא דאל"כ בדבר, גדול ר~ח שיש וב~וח יודע רקשמרה
 נימא ואי מרובה, ~וודא כךכל רחיקא אורחא נדוד~רחיק
 מח~בתו להתק~ם בידו עלתה שלא דמיעוטא למיעוטאדח~ש~ן
 איכא בזריעה גם א"כ השבח, על יתירהוהו~אה

 למיח~
 כה"ג

 הזריעה ולפעמים נפילה, כדי מוציא שאינו כנ~דרן ~לא שהםבשניס
 והנפילה זריעה כדי שוה ~אינו בזול הוא הק~ירה ובשעתביוקר

 ודוקת~זרעו

 כת~ת~
 ו~''ל~ שס

 ערך אין ע"כ אלא
 ודמיו~

 במו"מ כספיס מעשר
 ד~ןלמעשר

 ו~בואו~
 ~פני הוא הכתוב גזירת ד~ם ~האר~~,

 נסיי טבע תבואה גידול ~ניןשכל
 ~הוא~

 זרעו שאין בדבר אפילו
 משא''כ וכו',כלה

 הו~ ~ו''~
 ואין אנשים ודרך העולם ~נהג

 המצוה לכן וכו', נס לעניןמבוא כא~
 לת~

 אשר ה" מברכת ~עשר
 ~צינו, דהא אקרא תמה תמה עכ"'לת ל~ו"מ כלל דמיון לזה ואיןלו נת~

 בפם~ים כדאיתא סו~י ים כקריעת אדם של ~זונותיוקשין
 ט" (דף וב~ענית יע''ש, ע"א)קי"ח (ד~

 ע"א~
 בשביל מטר יו~נן א""ר

 לכאורהת ~יון ~ום בה יש זו וסו~יא רביםת בשביל פרנםהי~יד
 פ""ק ריש קאמר עצמו ר""י דהא סתורים, ~צמן יוחנן ר'שדברי
 מפתח הקב"הת ביד ~פתחות ג' יוחנן א"ר ~'א), ב' (דףדתענית

 המתים, תחיית של ו~פתח חיה של ~פתח גש~יםשל
א~רי במערב~

 א~
 אמר להא, חשיב לא ~'"ט ור"י פרנסה, של מפתח

 פרנסה, היינוגש~יס ל~
 (ובד~

'~ 

 ע""א~

 מחלק
 בי~

 ל~שמים פרנסה
 זהת כל ליישב הארכתי ובסו~יי" רביס ~שביל וזה יחיד בשבילשזה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~""ת
~'"~~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

~~
 כלל דמיון לזה ואין וז~ל~ ~ב

 ל~ו"~
 דבר בזריעת אפילו

 דדמי במ''ש הגאון חכמת על תמה ~ני ובזה וכוי, כלה זרעושאין
ריוח

 ~ו"~
 כלה, שזרעו לדבר

 עכ"~
 ~אין לדבר טפי דמיון לו יש

זרעו
 כ~

 דוד בדברי אמורה כבר מילתא בהא כוונתי עכ'ילת
 שכר כמו לאיבוד, דאזלי הוצאה על הוא שאלה דעיקרהראשונים

 ולט~יון, לאיבוד דאזלי הדרך הוצאות ושאר וכתף ג~ל ושכרספן
 בבצלים מצינו מזו וגדולה כלה, דזרעו ושערי חי~י להני ממשדדמי
 כלה זרעושאין

 צרי~
 ו~תן דמשא בהוצאה ק'יו ומכ'"ש הכל מן לעשר

 ל~יבודתדאזיל

~~~
 דמי לא כס~ים ובמעשר וז''ל~ כתב

 כח~
 ~לי" דרמי מ~שר

 כל המ~עסק מנכה לחשבון שבבא הקב"ה, עס כשותףרק
 ואפילו שיהיה, אופן באיזה ההוא בעסק דאירע וההוצאהההיזק
 עכ"לת ~שתעבד להדדי דעיסקא פשע בדלא ו~זילה ואבידהגניבה

 לומר ליוצרו הצורה להדמות ~עשה נעשה מדמין שאנו מפני~~~
 כדאיתא לאריס, לדמות יש לכאורה ויותר כשותף,שדינו
 ת~~"ב), רמז (סוף ראה פרשת ילקוטבמדרש

 ~~ני~ (רבי~
 בשם

 נותנה והוא אח~ שדה לו יש אדם שבעולם בנוהג נחמיה~י
 רוחות משיב אלא כן, אינו הקב"ה אבל ולרביע, לשלישלמחצה
 עכ''לת מעשרה אחד אלא להפריש לנו אמר ולא פירות ו~דשןוכוי,

ועיין
 בב"~

 ע"ד (דף
 ~"ב~
 האגדה מדברי הלכה לל~וד אין ומ"מ ,

 תהלהת דמי ולא המדמהוכח

 והו~ ז"ל~~~"~
 כ"~), סעיף רכ"'ז (סימן ~ו''מ ושו"ע בטור

 שכר וכוי, גמל ש~ר חמור שכר לו ~נכה באמונה ונותןהנושא
 ע"י ~ברי~ שני בזה חדשתי ובע"ה וכו'ת לו מעלה אינועצמו

משפ~
 אחד שטען לפני, שבא

 ~מן~
 חבירו ~שבון על תגר השות~ים

 בנסעו לעצ~ו שעשה חדש ~לבוש חשב דבחשבונו האחד דברי~,שני
 שמביא והבי ללבושת בגד צריך נמי בלא''ה כי י~שה, לא וכןליריד

 הספינה מן הסחורה הנושאים ה~ועלים שכר הו~אותלחשבונות
 פועלים כשאר ג''כ ~רח כי פועל כשכר לעצמו ~ם וחשב~ל~יר~,

 הוא ~י חינם להתבזות לו למה זה דלולי שכר, ליטולע"'מ
 ב~זר~

 שאין בינוני מלבוש הוא דאם הראשון, על ו~סקתי ~סויםת ~הי
 ללבוש לםחורה היו~אים בתים בעלי ודרך וכה"יג, כםף כפתוריבו

 ע"ב~' י'"א ~ב"ק בש''ס כ~"ש ~מו הדין בזה לדרך,~ ה~וכןמלבוש
 להו דניחא שבאחין ב~דול שמין אין שעליהן ~ה אףדלפע~ים
 ה~ה מיליי,דלש~תמע

 לשות~
 ויתנו לו שילוו ~ריך שיותר

בהקפה ~לו~
 ~שיהיה~

 כי כנגדו' פסקתי השני ועל בלבושות הדור
 להיות כוונתו אם כי הראשונה, סותרת השניה דטענתומלבד
 מש""ס, לדקדק נראה גם להתבזותת לו מה בלבושוהדור

 נ"א ~ב"מ שם הש''ס אמר מינה נפקאדלמאי
 ע"ב~

 בסוף
 עמלו~ שכר לו פסק שכבר לו מעלה אין עצמו שכר אבלהברייתא,

 הפועלים עם מל~כה שעשה ע~"י דאף בכה"ג ק~"ל ע~כאלא
אינו

 ~נוטל~
 שותפי להיות בחרתיך כן על למימר זה דמצי כלום,

 ~משלי שכתוב כמו רק בכה''~, מתכבד אתה שאין שהכרתיךבאשר
 כס~ים מעשר ~בי ודאי בזה וגם לו, ועבד נקלה ~וביב~ט~,

 וכן פועלים שכר כן ~אינו מה מנכה, אינו ומתן משא ענייניוכל
 עכ~ל~ כה''ג בכל וכן מנכה ודאי הדרך לצורך שהואמלבוש

~~~~
 מקום דיש אע"ג ~~~, יפה דמלבוש בהא דודאי חדא לן

 שבת נ~יס ומה טוב מה אחי בגדול דדוקא ולומרלחלק

ת ~

 ~י~~ת ~~ י~י~ ~~וו~
~~~ 

 ~י~ת

 משא''כ כך, כל זה על זה מקפידין אנו ואין יחד, ~םאחיס
תשות~ים ~  כדאיתא אכוטרופוס, גבי זה לנדון דומה מצינו מ"מ 
 ר''צ (סי~ן וב~ח''מ ע"ב) נ''ב (דףבגיטין

 ד'~ ~עי~
 דרשאי

 בסמ''ע ו~עיי''ש יתומיסת מנ~סי נאום בגדים ללבושאפו~רופוס
~סק"י,

 מ"~ שכתב~
 בנדון וה''ה בידם, הרשות למ~ות רוציס אם

 נותן דאין סופרים ~דברי בשניות ~פסק מה חדא לן ואקשיזהת
 ראיה אינו דש~ס ~סוגיא כי ידמה, כן~ לא לבבי כת~, שכרלו
 להדיא ומבואר משמע וכן ה~כירה, ~רחת אשכר קאי דה~םכלל,

 דון מכירה מהלכות (~י''גברמב'יס
 ו"~

 עצמו ~כר אבל וז"ל~
 אינו כפועל, שהואמפני

 מוסי~
 מפרש ~לא המ~חי על אותו

 וכן ע"שת ~~תכר אני וכך כך לוואומר
 ותוס' מפרש~י משמ~

 עצמו ובשביל בכך דרכו אין שזה ו~כיו~ן כתף, בשכר מיירי דלאשם
 אותו תתו טוב פו~ל עוד לשכור צריך היה דאל"כ ויגע,טרח
 מדרכי יותר ע~מי טרח~י פו~ל בשכר חלקו, בשביל לומריוכל

 ~רק דכ~ובות בש""ס מצינו לזה וכדומה יגעתית לריק וכיומנהגי

אע~~
 מ~ן דידך קמי ולדידה לדידי טר~א הא ע"א~, ס"א (דף

 דטענה מ"ש גם ע"שתטרח
 ~השנייה~

 חזינא גברא עכ"לת ~התבזות לו מה בלבושו הדור להיותכוונתו א~ כי ~ראשונה, םותרת
 כד~יתא מלאכה גדולה כי ביזו~ זה דאין חזינא, קא לאתשובתו
 (דף~ ובב"ב ע''ב) ס"ז (דףבגיטין

 נבילתא פשוט ע"א), ק''י
 עושה אם לחם י~בע אדמתו עובד ע''ב~, ~נ"ח ובסנהדריןוכו',

 וכוית לחם ישבע לאדמה כעבד עצמואדם

ת~
 בפלפולא וטריא ~בשקלא ביה להאריך באתי ולא וז"ל~ כתב

 האחת ולמעשה, להלכה הנ~~ע~ם דבריס שני רקבעלמא~,
 אפילו כספים שמעשר במ"ש הב"ח על הגאון הרב שתמהבמה

 (דף התוס' מהב"ח שנעלם וכ~ב לי~תא,מדרבנן
 ט'~

 בתענית
~ד~ייתי

 ~פרי~
 דמרבינן

 מא~
 רווחים' ושאר פרקמ~יא ריוח כל,

 דעת~ וקלישת עניות וכך לו חש דלא אפשר ~י וכו', אומר אני~ה
 נזכר לא שהרי כב"ח,נו~ה

 שו~
 ו~רז"מ כס~ים ממעשר בש"ס דבר

 וכו"' מדבר הכתוב ~עשרות בשתי~ תעשר עשר ע"א~, חי~ר'"ה
 כס~יםת במעשר אחד אמרו ולא ב~ר~"י, שם מעשר אותו נזכרולא

 הר~ב~ס למה קשה מ~מ הוא, מדרבנן ד~""מ ת"ל אסוא~ילו
 בשום זה זכר ולא וסיי~גים ותקנות ודרבנן דאורייתא מיליכל שזכ~
 ד~פר' ה~י דס"ל מפני וע''כ וכו', דכתובות ובש~ס הסמ"גוכן ~קו~

 ובמדרש וכו', ודרוש בעלמאאסמכתא
 ילקו~

 אממ חתצ''ג~, ~רמז
 וכ~', ימים ומפרשי ל~רג~טוטין רמזלשון

 א~"~
 רממ~ לשון דמ~ינו

 דאורייתא, במיליגס
 ר~

 ב ~מכות התורה מן זוממין ~~דים
 שלמז כמו שלא ג"כ וזה וכוי, ע"ב~~ לי'ו ~ע~ז ליחוד ורמזע"ב~,
 ~שאינ יסמים ומפרשי לפרגמטו~ין רמז ממ"ש בפשיטותהגאון

 ואיל מדרבנן, אפילו ~יוב ר~ל לא רמז שא~ר ~ה ודאימה"ת~,
 מעימ אחד שרק~ עד בה מקילין קדושים ישראל היו לא ~דרבנןהיה

 יאירת ~ות עכ""ל ~ה נזהרין מ~~פחהושנים

~~~
 חש לא דלמה הב"ח, על בזה ת~יה~י עיקר באמת

 הב''~
 מצומ שהוא פשוט דנראה~ זה מלבד התוס", שהביאלס~רי

 כדאיתא דאורייתא סמך לו שישדרבנן
 בכמ~

 באברהנ מדרשות,
 ~שנ יעקב גבי וכן מכ~, מ~שר לו ויתן יד~כ~, ~בראשיתדכתיב

כח~כב~
 ב~שובת ועיין לךת אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל

 הראב''~

~~~~)
 ה"א~, מלכיס ~הלכות

 ו~רש~
 ~שה זכרון בס~ר לך לך

 וכ"~ מדרשים, מכמה כ~פים דה~רשת זו ~צוה בעניןשה~ריך

 ~ו''~ ~יי~~י
 ~' ~~י' ~~~ו ~~י'

~~~~~~ 
 ו~~~ת



 ויצא בפרשתהרא""ס
 ע~

 ~~ם נדר יעקב וידר פםוק
 כ~

 ע''ש,
 דרת"א ובפרקי ע''ש, (פ''א) כהן למ~ר"י ופרח כפתור בספרוכ""כ

(פר~
 וזת'ל ל''ג)ת

~ 
 יצחק ויזרע

 באר~
 וכי אומר אלי~זר רת ההיא,

 ~דקה וזרע ממונו מעשר כל את ל~ח אלא ח''ו, יצחק זרע דגןזרע
 שלא רבה~, הדברים באלה וכדאיתא ע~""לת ולאביוניםלעניים
 מ~וכה ~עשרות מו~יא הייתי שדה הקב''ה לי נתן אלו אדםיאמר
 פסקו וכן בעיר~ לו שיש ממה י~ן שדה לו אין אם אלאוכו',
 בשל"תה ~"תכ והביאו רמת"~) (סימן בי''ד כדאיתא הא~רוניםכל

 ומ"מ~ת ~ד'"ה וצדקה מעשר הלכותבםוף

 דא~~ת~
 מ~וה מידי ב~למא, אסמכתא דספרי דהאי דאמרינן,

 אתי ~ בשת"ס פ~מים כמה אמרינן וכה"ג נפקי, לאדרבנן
 ~ל שהקשה מה גם וברור~ פשוט והוא אקרא ואסמכינהורבנן
 ~'"ק ממגמרא דאוריי.א לאו ~שהוא רמז דמדקאמר במ""שדברי,
 עולא אמר ע~ב~, ~ב'דמכות

 ~מ~
 מדאורייתאת והוא זוממין לעדים

 (ובמםת) הרמב''ן בזה שמחולק במה ברברבין, נפלבזה
 פלפול יע""ש ראשון שורש המצות למנין בהשגותיהס אס~רמגילת ~ובספר~

 עוד נ~ל דין, מן ובר בזהתארוך

 ל~~
 הלשון דקאמר היכא בין

 ~להציל שם) (להנצל יש ועפ'"זמנין,
 את~

 בעל מהשגת הרמב"ן
 עפ~י ~ו~ה יותר שבש''ס רמז מלת ועכ''פ ע~שת אסתרמגילת
 מקום התלמוד בים מצינו ~ה ודוג~א מדרבנן, רק שהואהרוב

 מספר~ אין רמ"'ז ו~ם יהלכון אניותאשר

~~~
 וז"~ל~ ע'"א) קי'"ט (דף כתבי כל בפרק מדאמרינן תשיבני,
 שבא'תי ~שירי~ יוסי, ברבי ישמעאל מרבי רבי מיניהבעא

 וכות זוכין הן במה שבבבל שמעשרין, בשביל א""ל זוכין, הןבמה

 דצא ודאי אלא כםפים, מעשר שמעשרין בשביל נ~י ~אמרולא
 הספרית כדעת דאורייתא כספים מעשר שיהא כלל הדעת עלעלה
 נזה~ין שאי~ס יודעים ד~יו דית"ל ~דא תברא, לא הא משוםאי
 ג''כ אמר שלא כמו ~בבל,בזה

 התירו~
 את שמכבדים ארצות בשאר

 י'תל ותו מהת"טתהתורה
 דא~

 כם~ים מעשר יהיה אם הספרי לד~ת
 דו~א היינודאוריי~א,

 באר~
 נוה~, מעשר שעיקר ~קום ישראל

 בחו''למשא"כ
 מדרבנן, רק הוא דכת"ע אליבא ם"ל הםפרי ג~
 דרבנן~ מצוה ~כ""פ שהוא אחרוניםוכהסכמת

 ב~ מקילין קדושים ישראל היו לא מדרבנן היה דאלו~~''~,
 עד

שר~
 ראינו לא הנה בה, נזהריס במ~פחה ושנים בעיר א~ד

 אף, י~פה בסתר מתן ~י בצנעא זו עשו הרבה כי ראיה,אינו
 הקב''ה שלשה ~''א), קי'יג (דף בפסחיםוכדאיתא

 ו~יין יע''ש, בצנעא פירותיו המעשר עשיר על יום בכלבעצמו על~ה~ מכרי~
 ישראל על םנימורן למד שם לך לך פרשת משה זכרוןבספר

באורך~ יע"ת~

~~
 כ~ב

 הרמב"תם דעת הר"ן זכר דלא אני תמה רק וז''ל~ ש~
 פ"'א מעשר ה""א, פ"ב ~רומות~ה'

 ה"ט~
 הפירות ~כל דס""ל

 במעשרחייבים
 חו~

 ~נין בספרי זה ו~ם מהחרובין,
 לרבו~

 ש~ר
 זרעי~, תבואת ת""לפירות

 ר~
 והראב""ד י ותיםת רש''י עליו שנחלקו

ת ~

~ ~  

 ~~~~ו
 ~~~ ~~~~ ~ו~ ~~~~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~~

~~~ו~
 ~יי~~ת ~"~ת
ת ~

 ~~~~ ~ו~~ ~יי~
ת ~ ~ ~ ~  ~'תת~ ~~~י~ 

 ~תת~~
 מ~תת~ י~~ו~

ת ~~'~י~~יו ~תת~~ ~ ~ ~ ~  

 ~תות

~ ~  ו~~~~ 
 ~ת

 ו~ו~'ת ~~~י ~~~יי~י~ ~~"~ ~~ו~ו~

~~'תת
 ~~ ~~מ~ ~י~~""~

~~ ~ ~~~
 הל"~שס

 ~עשר~
 רק ה~ורה מן מתחייב דלא וס''ל הפוס~יס, וכל

 משמעות נגד לפטור יקולו שרז''ל צ"ע ובאמת ויצהרת תירושדגן
 לתתה ~בר~ות רבעי כרם דתני למאן בכה''ג ~צינו ומ''מהפסוק,
 שהתורה מה ולאסור להחמיר חז""ל ~יד שרשות וכ'"שע''א~,
 יו''ד ~טו''ז ולא בהדיא,התירה

 (רי~
 גבי סקת"א) קי''ז סימן

 מתתמ קמ''ב), (סימן בתשובה עמ"ש וטריפות בנבילותהתעסקות

 ולא זו ממ~מרא חילו ~י ו~פשר להרמב''ס, לזוכרו להר"ןה"'ל
 דברי על חזרתי מ"מ בספרית גס בגמרא אסמ~א שהואס"ל
 ~שיב שאין וראיתי התשובה, ב~להרב

 ע~
 ~פ~ולא שכתב מה

 ~שתכרין דאין מפני וכו~ מוליכין דאין דטעם מ"ש רקובסברות,
 מתתמ הוא, גבוה ממון שני דמעשר קיימ""ל דאפילו צל"ע הקדש,משל

 שייך ולא ולהח~יר להקל חלו~ים הם והרי כלל ~קדש ענינואין
 יאיר~ חות עכ""ל משתכרין דאין טעםביה

 שלכך מפרק, והוא מותיב הוא תמיהתו ~יקר בודאי~~~
 התור~, מן במעשרות חייב פרי שכל הרמב"ם דעת הר"ןזכר ל~

 (אך ~וותיה~ ם""ל ולא עליו חלוקיס פוס~ים ~דולי שכללפי
 להרמב'"ם דיש לענ''ד,נראה

 סמ~
 הכתוב דבר ~לא המקרא מן

 לא~ה) םימן (ב", הימיםבדברי
 וכפרו~

 ישראל בני הרבו הדבר
 וכל ודבש ויצהר תירוש ד~ןראשית

 תבואת~
 הכל ומעשר שדה

 הביאות~וב
 ודב~

 ~ ו~''ל) ~האילן פירות שהם תמרים דבש ~וא
 ר~ה בפרשת התורה על הרמב''ן מש''כ ראיתי מצאתי מזווגדולה

 ב~םו~~יד~~ב~
 זו גם כי וז"'ל~ ~עשר עשר

 מ~ו~
 שיבאר

 מעשר וכל אמרכי
 האר~

 זר~ך תבואת בכל הכווסה ואין וכות
 מן היוצא כל ולא זרע אשר מכל התבואה ~לשי~שר

 השד~
 שנה

 לעשר ה~ייבין ה~ינים והזכיר וכו',שנה
 ד~נ~

 ותירושך
 הם בלבד אלו כי וכו', ~הונה מתנות בפרשת אמר ו~ןוגו', ויצהרי~

 ואין ו~ו', ויצהר תירוש דגן הן וכו', ומעשרות בתרומותהחייבים
 התורה מן חייביס האילן פירות ובכל הזרעים בכל אחרמין
 לא~לל,

 בתרומו~
 בתורת שנויות ברייתות ויש במ~שרותת ולא

 המתבאר הדבר אבל מוטעותת והן לאסמבתות ובספריכהנים
 ופשוט~ וירושלמי בבלי ה~ל~וד ~ןבגמרא

 הוא, כך מקרא של
 שנעשה עד ה~ורה מן ~ינו ~~ם מעשר וענבים זיתיסשאפילו
 המחברים מ~דולי בו הטעו שכבר נזהר בזה ותהא ויצהרתירוש

~ב"לת

 ו~''כ התורה, מן אינו וענביס זיתיס אפילו הרמב''ן לדעת~~~
 ריש בספרו~הרי''ל

 ה~ו~
 משמות ברכות

 א~
 תמה תמה

 בז~, טעו מחבריס ~דולי ש~ל שכתב הר~ב""ן על ופלאא~רא
 תירוש ונעשו נדרכו שלא כל ו~נבים זיתים ~אפילו עיקרולד~תו
 דבריו כמשמעות ותרומות במעשרות כלל חייבים אינםוי~הר
 דתרו~ות משניות מכ~ה בצדק ישפוט מעיין ו~ל יע''ש,להדיא
 התור~, מן חייביס וענביס זיתים דע~"פ דש'"ם, םוגיותוכמה

 חת ד", משנה (פ""א תרומות במסכתכד~וכח

 טת~

 וכן
 מספרי ע~רים), (פרק כהן למהר''י ופרח כפתור בספרלהו~יח הארי~

 ויצהר תירוש נעשו ~לא~ אעפ"י וענבים דזי~ים דידן,ומש"ס
 לעשותעו~דים וזיתי~ שענביס היכא איברא יע''שת תורה דבר ב~שרחייבים

 ~ה~
 שגמרו עד ולתרום ~שר אין אז ויצהר תירוש

ו~~~
 ~ו~ת

~ ~ת~ ~~~~ ~י~~ ~תת~ ~ ~  
~ת

 ~ו~~~~
 ~~ו

~~ 
 ~~~"ית



 הקדש ~של ~~תכרין אין ~"ש לשוני על ותופס מ"ש ~םעת'ש~
 והוא ממש הקדש זה שאין הא~ת וכו'ת להקדש מעשר עניןדאין

 ואולי~ האי כולי בו מזלזלין דאין ה~ו~אל לשוןרק

~~
 בהש~טות

 (ד~
 ר''ע)

 ש~
 משמע דה~וליך מ''ש ~ וז"ל כתב

 המוליך לומר א~שר דהרי ל~ידק איכא ולכאורהדיעבד,
 לימלך שבא שני ~עשרפירות

 כתירו~
 ע''ב~~ ~ז' ביצה ריש ~ש"ס

 נגד דידן דש"ס ~וגיא לפרש לכך דוחקו ~י ידעתי לאע~''לת
 השווים, את לחלוק בא והוא מצטערים, אנו החלוקיס עלהירושלמי,
 ממקום קתני התם דהא קא~ר, דיעבד דדו~א מוכח נ"לואדרבא
 ב~~ו~ת ש~זלזל כיון קאמר בדיעבד ~סתברא הזול, למקוסהיוקר
 הזול, ל~קום היוקר ~~ום ש~וליך באכילתו ומ~עט שני~עשר

 הזול ~~קום מחתינהו מ~תא בחדא ודאי תניא הדדיומדבבי
 ומה"'ט שני, מעשר ב~עות ונותן כנושא הוא נמי היוקרלמקום
 ~חו~ק דידן שהש"ס לו~ר תיתי ומהי בירושלמי, לכתחילהאוסר

 כללת הכרע בליבזה

~~
 בהשמ~ות שם כתב

 וז''ל~
 הח~ירו ל~ה הא ~שום אי לי וקשה

 תירוש דגן רק התורה ~ן חיוב אין שהרי בצלים,בליטרא
 עכ"לת הר"ן' כ~"שויצהר

~~~
 כ~פים ד~עשר ב~שובה כתב עצ~ו שהוא ~ש~לס,~ ידו מדויל
 ~שא"כ להדיא בש''ס הוזכר שלא כיון כ~כ חמיר לאעכ"פ

 דאורייתא כעין רבנן דתיקון וכל ערוכה ~שנה ~הוא בצליםב~עשר
 ל' ~פסחיס~קון

 ע"ב~
 שנעקרה, ~שבולת ~ם עוד ג"כ ~יו~ב ובזה

 ש~"מ כיון שנעקרה, בשבולת מידי קשה לא דבלא"ה אךוק"לי
 בשבלים, שהקדימו כיון אח"כ נדושו אם החיטים פוטר ידועל

 ל~שרןת חז"ל חייבו בדיןוא''כ

~~
 ~עשר ליתן צריך סיפוקו כדי לו שאין ~י דא''כ ~ וז"ל שם כתב
 תוכן ע"כ בתבואות ראשון ~עשר לענין שמ~ינו כמוכספים
 העני לפטור דעתו על עלה דאיך ידעתי ולאדבריות

 וייחלו~
 העני

 המצוות בכל ~חוייב הוא ודאי ו~תן ב~שא ~ש~כר הוא אםבעניו,
 ומתרושש שתתעשר ב~ביל עשר בזה, ליזהר צריך ויותר עשיר,כ~ו
 מליתן אותו ל~טור אפשר צדקה לו שנותן מזה בודאי רב,והון
 המעשר, מן דפטור ופאה שכחה ~ט כמו דהוי מעשר,~~נו
 (דף גיטין ב~''ס תמ~א צדקה בדרך ~מנו ליתן לו ראוימ"'מ
 עני אפילו זוטרא מר א~ר עוד, אענך לא ועניתיך ע"'ב)ז"

 אמרו כבר ~ וז"ל שם מש''כ גם צדקהת יעשה הצדקה מןהמתפרנס
 משנה פ"א ~אבותרז"'ל

 ט"ז~
 ואני או~דותת לעשר ~רבה ואל

 כו~ בראשית ~דיצחק' שערים מאה על פירש רש"י שהריתמה

יב~
 היהת למעשרות זה אומד

 ש"~
 ע"כי האומד ע"פ שנתן

 (פ''א בתיו"טועיין
 דאבו~

 ~שנה
 ט~ז~

 בשס
 מדר~

 וז''ל~ ש~ואל
 מן יותר ולתת במעשרות להרבות שתתכוין שאפילושהכוונה
השיעור

 ש~~
 לומר יש יצחק וא"כ עכ"'לי דעתך באו~דן ~טעה

 וק'"לת ~ה~עות מתירא היהשלא
~~ 

 אם כספיס במעשר להסתפק~קום י~ וז"ל~ שס שכתב מה
 י~

 בתבואה והיזק ביין ריוח לו
 זכרון בספר קד~ו כבר באורך, ע~ש הריווח מן ההיזק מנכהאס
 עוד ויש יע''שת פ"ד) (סי~ן אפרים ובשער לך, לך פרשתמשה
 דבריםהרבה

 הלכתי א~נם אמת, דברי יושר כת"ב בריצי לרצו~
 מטייפי ועיני ואזיל רהיט ברהי~ני ומלקט בא~ריס, הקוצריםאחר
 מתוך ויקח ידו את דוד וישלח העודף ביתרת טיף להדיטיף

 איזה לקוטי, בתר ~וטיהילקוט
 ~ר~רי~

 שמכווין נקי ע~ור בר~ש
 ימינו וכחול כ~רובה, יח~זיק וה~ועט יקיראי אלבשייהו ~ל~אלמלת

 ~ורבא~ת (ורבה) דאביי בהוויות בישיבה להרבותירבה,

~"ד
 הכו~~

 חודש
 ~"~ ניס~

 ל~"קת

 ~~י~ו~ ו~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ו~~ ~ו~~~~~~ ~~~~ ~ו~~~~
 ו~~ ~~י~~ ~רי~~ ~~'ת~ ~~ו~~ ~~~~ ו~~~~~~~~~י~
 ו~~~י~ו~י~~~י~ו~

~~~
 סופרים של קולן הקולותי את הרואי"ס צ~קת קול שמעתי
 סאה גדשו ביום בו גדושה ~דה המדה~ על ומפרי''ז~קרין

 גדולו., ~דברת לשון תלתאי, לישני תלתא גודשא כך חכ~יםמדת
 עש~ עושין שבירושלים דעת נקיי נקי, ל~ון ע~ו כלשוןמדבר
 לשםלש~ה

 ~ירוסי"~
 ~בור ~יס לשתות וית~ו לתאוה, נ~~י גרסה

בית
 לח~

 אי ~ רב מעשה לידי שמביא ~ל~וד ~סבירות הפנים
 לעכו"ס קנין יש ואי לא, או ש~וטר ~טור נכרימירו~

 ב~ר~
 או

 כעת לנהוג יש ואיךלא,
 באר~

 מתהנדזין ה~ל~ידיס באשר ישר~ל,
 בית וכותלי יוכיחו, ~שמים ומן זה, כראי זה ~אי ולאבדבר,
 אשכנזי בצלאל ר' בשו"ת ר~יתי וכן מטיןת ועדיין יוכי~וה~דרש
(סימן

 ק~י~
 ~סי'

 א'~
 תלם ע"פ מענה ~לא ל~~ניתו שמאריך

 לתור לבי אל א~~תי באר~ינו, הנשמע תור ר~שכנ~ד
 ב~ורתאולהסתכל בחכמ~

 דשמעת~
 במשענ~ת עליו, נש~ן הבית אשר היסוד

 רווחא, שמעתתא וממילא ארוכתא בפלפולא חכמה, וקנה בינהקנה

 הדין' מקור הנובע ~עין י~רד ומשם גבר, ביה דתור"הוקרני
 בס"דת החליוזהו

~''~~
 גיטין ~סכת

 (ד~
 מ"ז

 ע"א~
 אמינא מנא רבה אמר בגמרא,

 וכו" כוכבים עובד של והפאה וה~~~ה ה~ט דתנןלה,
 ה~למוד שא~ר קודס להקדים לי' הוה הראוי ~ן הנהעכ"לת
 וא~ קמי~לגי~ב~אי

 קמיפל~י, במאי שא~ר, לב על לשום ראוי גס
 דריש ו~ר ד~נך דריש מר ד~נך, דרש ~ן מקרא שלו~דיםו~יישב
 דהוי ~תני" ומביא לה, א~ינא ~נא הש"ס ~קשה ואח~כדי~ונך,

~יהוד~
 לקראי ו~וד

 ג~ וא~
 רבה שפירש~י, ~ה לכ~ורה זאת

 דברי מקד~ס בג~רא הלא דגנך, דרש אלעזר ור' דיגונךדרש
 רבה ד~רי להקדים ~ה"נ להיפך למי~ר לי' הוה ר"'א לדברירבה

ת ר"אלדברי ~  

~ ~ ~ ~

 להבין
~~ 

 ואגב רש''י, דברי דשמיא ב~יי~תא יבואר זאת כל

 ראשון זו, בשיטה רש"י על תו~' ש~קשים ~ה כליבוא~
 סבר ~ר ד"ה בתוס' עיין דהנה יו~רת נ~צא ולא ~סתלקראשון
 וכו' עכו''ם דיגון ולאדיגונך

 מש~~
 וזהו וכו", תליא בהא דהא

 דרבהדוחק
 ו~

 דמשמע ועוד דתנאי~ בפלו~תא נח~ו אלעזר
 דיגון ולא די~ונך דרשי ~נאי דכולהו ע''א) ס"ז (דףבמנחות

~כו~~
 כתיבי ד~נך דתרי ~י~וט א~ר ~יעוט דדריש אלא וכו',

 ~וו~~ו~ת
 ~~~~ו~

 ~~~~''י
~~ 

~ 
 ו~~ ~~~~ ~~~ ~~''~' ~~~~~

 ~~ו''~~~מ
 ו~תת~ ~~~' ~יי~ו

 ~~~~~י~~ ו~יוו ~~~, ~יי~ו ו~ו' ~י~ו~ד
 ~''~ ~~~~ ~~י~~ ~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~י ~~~ ~~~י~~~ו~י~

 ~י~ונד

ו~~
 ו~~~ת ~~~~' ~י~ומ



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~'ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ 

~~

~ 

~~ 

~~~~

~כ~
 מחשבה תחלת והנה עכ"לת

 י"~
 המה ור"א רבה שבאמת

 דאמר ע"ב), ס"ו (דף מנחות במסכת מאיר דר' אליב~~מחולקים
~"מ

 מעשר~
 של על כל משל

 כ~
 מירוח רבא אמר שם, דאיתא

 דתניא היא תנאיהקדש
 תורמ~

 של על כל ומשל וכ~, ישראל משל
 אם אפ~ו סבר דר"מ רבה וסובר מאי~ מ~ דברי~ל

 נתגד~
 ביד

 (ומירוח)~~כו"ם
 ~ומירחן~

 פוטר, ~~ו אפ"ה העכו"ם
 של על עכו"ס~~של ומעשר~

 ישרא~
 דגנך ד~לתא משוס

 כתיב~
 לפטור חדא

 מיעוט, אחר מי~וט הוי ואינך מ~קדש,~ירוח
 וא~

 אחר מיעוט
 מירוח לרבות אלא~יעוט

 הגו~
 מדלא דיגונך קרינן דתרו~יהו

 קנ~, דיש לומר גוי דגן נתמעט מהיכן והשתא תבואתך,~תיב
 לחיובי תרוו~הו~~לכך

 דא~
 משו"ה ח~ב, גוי ומירוח לעכו"ס קנין

 של על כל משל תורמין ר"מ~א~ר
 כ~
 (דרבה) ~ליה פליג יוסי ~ ו

 דאין וסובר~דר"מ~,
 תורמ~

 דמירוח כל, של על כל משל ומעשרין
 ויש פוטר~וי

 לגו~ קנ~
 מירוח למעוטי חדא דגנך תלתא ודרש

 למירוח וחד~~קדש,
 הגו~

 ~נ~, ליש וחד
 ועי~

 מנחות במסכת
 ע"ב) מ~"ו(דף

 בתוד"ו~
 אליב~ מ~בר אלעזר ור' וכ~תגוי מירוח

 למעוטי וחד הקדש, מירוח למעוטי חד דגנך, דתלתא~ר"מ
 ד~

~כר~
 אם ר"לל נכרית דיגון למעוטי וחד

 ה~~
 עכו"ם ביד גידולו

 מ~וא מינייהו חד איכא אי אבל פוטר, ד"ה עכו"ם ביד~נתמרח
 של על כל משל ר"מ דקאמר והאדחייב,

 כ~
 ביד כשגידולו מיירי

 עכו"ם ביד גידולו שהיה או עכו"ס, ביד דיגון שהיה אף~שראל
 ביד~נתמרח

 ביד נתגדל אם וסוברעליה פליג ~סי ו~ ישרא~
 נפשיה, באפ~ פוטר וחדא חדא כל עכו"ם ביד נתמרח אועכו"ם
 ר"מ~"כ

 עכ~"ס במירוח יוסי ו~
 פל~~

 במירוח מח~ב דר"מ
~כו"ם

 ורבה פוטר, ~סי ו~
 ו~

 במסכת דר"מ א~ב~ דהכא אלעזר

 פליג~מנחו~
 ראשונהת השקפה לפי העולה תורת זאת

~~~~~
 ~ורה דרכו יורה האמת

 כח~
 דהכי שנ~,

 פירוש~
דרבה ודאי

 לפרש רש"י כו~ת אמנם דר"מ, אליביה מחולקיםור"א
 דיג~ך סבר מר ד"ה בתוס" דע~ןהזה,באופן~לוגתייהו

ומ"מ תבואתך, כתיב מדלא נכרי דגן ולא דיגונךר"א נמי~דריש וכו~
 בהדיא דיגונך כתיב מדלא נכרי דגן ולא דגנך נמידריש

 וכ~
 עכ"לת

 ודיגונךת דגנך תרתי ~ מיני ילפינן דגנךדכתיב ו~א מעתהאמור
 ~~~'והנה

מקש~
 דמחייב למאן דיגונך גבי דדרש~ היכי כיוא"ת

 העכו"ם~ירוח
 א~

 נמי מ~כי לרבות, אלא מי~וט אחר מיעוט
 מיעוט אחר מיעוט לאוקמי מיסתברדלאוי"ל דגנך, גבינדרוש
 מילילכל

 עכ"~
 דלא התוס' דכתבו הא לפרש הראוימן והנה

 מה ועל למה מי~, לכל מיעוט אחרמיעוט לאוקמי~יסתברא
 (דף ב"ק במסכת דע~ן פירושו, הכילפע~"ד אלא מיסתברתלא
 בתוד"ה ע"~)~"ו

וא~
 מיעוט שום ליכתוב לא תי~ה וכ~,מיעוט

 דדגנך לומר מוכרח זו קושיא וליישב עכ"לת וכו" איתרביוממילא
 מילי לכל לאו(שם)

 איתרב~
 וקרינן איתרבי מילי לכל דאם

 מיעוט אחר מיעוט תרו~יהו הוי א"כ ודיגונך, דגנךבתרו~יהו
 מפרשי לכך איתרבי, וממילא מיעוט כלל ליכתוב לא קשהלרבות,
 מיסתברא דלא~וס"

 לא~קמ~
 וא"כ מי~, לכל מיעוט אחר מיעוט

 א~ד למעט למעט, דגנך לכתוב ההכרחמן
 לימודיםת תרי מה~

 ג"כ מסכיסורש"י
 לז~

 אליביה מחולקים המה ור"א דר~ה שסובר
 שני ובדגנך הקדש, ממעט הראשון ובדגנך מנחות, במסכתדר"מ
 פליגי לאכו"ע

 דקרי~
 שפירשו כמו דיג~ך או דגנך

 תוס~
 כי

 אלי~יה ס~ר רבה שלישי ~דגנך~ליגי
 שקורי~ דר""~

 למעט דגנך
~יעו אחר ~יעוט ה~ דגנך וא"כ ג~,דגן

~ 
 ל~~ות, אלא ואינו

 לעכו"ם קנין איןוסובר
 ישרא~ באר~

 מירוח הוא נכרי של ודיגונך
 בתרא דדגנך מיעוט אחרמיעוט מ~וי לא ודיגונך נכרי, דיגון ולא מ~דיגונך דמממועט פמ~ור,הוא

 קרי~
 דאילו דיגונך, ולא דגנך

 לרבות, מיעוט אחר מיעוט תרו~יהו הוי א"כ ודיגונך דגנךקרינן
 ~כתוב לאקשה

 כל~
 בתרא דדגנך כרחך על אלא

 קרי~
 דגנך

 זימנא חדא רחמנא ליכתוב לפי"ז לומר נפשך ואם דיגונךתולא
 לעולס אבל נכרי, דיגון ולא דיגונך אמינא ואנאדיגונך,

 באר~,לנכרי ~נ~ א~
 כי~

 יד~נו וממילא זה, על מי~וט שום לנו דאין
 ולומר לטעות ~קום יש דיגונך כתב אי ~'ל ח~בת נכרישדיגון
 וראיה פטורת שיהיה נכרי ביד בנתגדל פשיטא פוטר נכרי דיגוןאם
 דיש סובר אפ"ה חייב נכרי דיגון סובר דהוא אלעזר מדר'לזה
 נימא אי לטעות ~קום דיש שכן מכלקנ~,

דיג~
 מכ"ש פוטר נכרי

דגן
 נכר~

 פעמים שתי לכתוב דרבה אליביה אנו צריכים לכך
דגנך,

 וא~
דגןלרבות אלא מיעוט אחר מיעוט

נכר~
 כתיב ומדלא

 דיגונך נמי קרינןתבואתך
 וומ~ע~~

 דגנך דקרינןג"כ, נכרידיגון
 דיגונךתקרינןוללא דגנך ו~רינן במ~ררא ד~נך ~~בלודיגונך,

~~~
 יש תבואתך, וחדא דגנך חדא רחמ~א לכתוב לומר, נפשך
 ממעט דד~נך ולומר לטעות~קוס

 דיג~
 ותבואתך נכרי

 תבואתממעט
 נכר~

 אבלדרשי~,למידרש דאיכא היכא דכל
 פעמים שתי דגנךדכתיב כי~

 ול~
 דגנך ב~קום אחדפעם כתיב

מיעו~ דהוי צ"ל ע"כתבואתך,
 סובר רבהוא"כמיעוט, אחר

 דאין דר"מאליביה
 קנ~

 והא פוטרתנכרי מירוחאבללעכי"ם,
 ר"מדקאמר

 מעשר~
 במירוח מ~ריכלשל על כל מ~ל

וסובר דר"מ על~ פ~ג יוסיור" ישרא~
 תורמ~ דא~

 של על כל משל
 דישמשום כ~

 קנ~
 דעת ולפיחייבת נכרי מירוח אבל

 רבו~
 דסובר

 ~דף ע"ז בממ~~ת ר"מ דקאמר הא צ"ל קנ~,דאין דר"מאליביה
כ"

 ע"ב~
 אין

משכיר~
 ד~~בר אע"פ הפקעה, משום ושדות בתיס

ר"מ
 א~

 והוא ג~, ביד עתה שהיאמה הפ~עה חשובהמ"מ קנ~,

זורעו~
 אליביה אבל וכ~, מ~~שר ממנה מפריש ואינו

 ~דר"י~
 ד~~בר

 ע"ז במסכת סובר והוא קנ~, דיש מנחותגמ"
 משכיר~ דא~

 להם
 ~כ"א שם באריכות תוס' שמפרשי כמו קנ~, דיש משוםשדות

ע"א~
 משרשיא רב אמר הא בד"ה

 וכו~
~"~~

 ודגנך הקדש, למעוטי ראשון דדגנך דר"~, אליביהסובר
 של למעט ודגנך דיגונך, ביה קרינןשני

 נכר~
 שלישי ודגנך

 מיעוט אחר מיעוט דיגונך ~~י וא"כ דגנך, ולא דיגונךקורין
 בתרא דגנך אבל לרבות, אלאואינו

 ל~
 דגנך וא"כ דגנך, קרינן

 מ~שני דגנך כי מיעוט, אחר מיעוט הוי לא עכו"ס דגןהממעט

קור~
 דר"מ אליביה ר"א לדעת מעתה אמור דגנךי ולא דיגונך

יש
 לנכר~ קנ~

 לחשך ואם פוטרת אינו נכרי מירוח אבל
 לפי"זלומר ~אדם~

 לכתו~
 תבואת ממועט ויהא תבואתך רחמנא

 ממילא הלא מיעוט, אחר למיעוט הצורך מן אינו נכריולדיגון נכר~
 א"כ ר"את לד~~תאיתר~י

 עדי~
 לטעות מ~קום יש

 כי~
 דכתיב

תבואתך
 תבואת ממעט דממ~

 נכר~
 שמכ"ש ~ומר לטעות ~קום יש

 חייב נכרי תבואת ר~ה לדעת שהרי פטור, יהיה נכרימירוח
 מכ"ש פוטר נכרי תבואת יהיה אם מכ"ש פוטר, נכריומירוח
 קרינן קמא ודגנך זימנא, תרי דגנך ~'ללכך דפוטר, נכרידמירוח
 דיגונך ו~רינןבמ~ררא ודגנך ודיגונך,דגנך

 ול~~
 דיגונך והוי דגנך,

 דיגון לר~ות ~יעוט אחרמיעוט
 נכר~

 יש כי פוטר נכרי ודגן
 והא קנ~תלו

 דאמ~
 ~מ~~כת ר"מ

 ~ע~~~ מנחוו~
 וכ~, ~ל ~~ל

 נכרי מירוח א~ל תו~, ~מ~פ~~י כמו י~ראל ביד ~שגידלו~~רי



~ ~ ~

~

~  

~  

~  

 ~~ ~~~~ ~~~~""~~~תת~
~~ ~  

 עליו פליג יוסי ור"חייב,
 דר"~

 ומעשרין, תורמין דאין וסובר
 אבל פוטר, נכרי מירוחכי

 באמ~
 לדעת ו~""ז קניןת אין דסובר י"ל

 ושדות בתים משכירין אין ע"ז במ~כת דסובר דר""מ אליבאר""א
 דר" ואליביה קנין, יש דםברמשום

 ~יוסי~
 משכירין אין דאמר

~שדות~
 מעשרהת ואינו דזורעה הפקעה זהו קנין, אין דסובר אף

~מ~~
 במאי מקשה דהש""ס זה, באופן יהיה דש""ס דרהיטי" מעתה

 באיזה לנו ידוע אינו אשר דרכים שני לפנינו דישק~יפלגי,

דר~
 מ""ס ה~""ס ו~יישב האור, ישכון דרך ובאיזה אותו, מוליכין

 רבה הוא עכו""ם, דיגון ולא דגנך ומ"ס ע~ו""ם, דגן ולאדגנך
 מי~וט הוי דגנך וא""כ דיגונך, ולא דגנך קרינן בתרא דדגנךשסובר
 (חייב) נכרי דיגון אבל לנכרי, קנין אין לרבות ~יעוטאחר

 דקרינן דסובר ר""א הוא עכו"ם, דיגון ולא דיגונך ו~""ס~פוטר~י
 מיעוט אחר מיעוט הוי די~ונך א""כ דגנ~, ולא דיגונך בתראדגנך
 וע""ז קניןת דיש נכרי דגן ממעט דגנך אבל נכרי, דיגוןלרבות

(מקשה
 הש""ם~

 ~אמר
 רבה~

 ברירה, יש לומר לה אמינא מנא
לברור

 הדר~
 אולמא ~אי קשה, והראשון נוח השני ולו~ר השני

 וכו"' והפאה השכחה הלקט דתנן הש""ס, ומיישב ~האיתדהאי
 ~וכח וא"כ כו", דהפקיר טע~א ישראל וליקטינהו דנכרי לאואלא
 נכרי ~ירוח ~בל יש~אל, בדמרח ~מיירי קנין אין דסוברכרבה

פו~רת

~~~~
 אין סובר דרבה ראשונה, בהשקפה עלה כאשר ם""ד אי
 מוכח אינו זה דבר חייב, הוא נכרי ~ירוח וגםקנין
 עכו""ם מרחינהו אבל ישראל דמרחינהו דמיירי די""לממתניתין,
 אדםת לו שיבור הדרך זהו א~רינן ומשו""ה ~טור,באמת

~~~~~
 הראשון דרך לפי דבשלמא דר""א, אליביה להקשות יש זה
 נאו אי דמשו""ה די"ל ר""א, על ל~ק~ות מקוםאין
 הראשון דרך ולפי ישראל שמרחינהו דמיירי לעשר חייבדאפקריני"
 גידול י~ד תרווייהו הס אי דוקא ~וטר שר""א~כתבנו

 דרך לפי ~מנם ר"א~ מחייב מנייהו חד הוי אי אבל נכרי,בשל ומירו~

 ישראל מרחינהו אם אף פ~ור נכרי דגן סובר דר""א ש~בנוהשני
 לפי מעתה א~ור דר""א~ אליביה לי"קשיא

 דר~
 הוי לא הראשון

 ~ש""ס בה דרך אשר הדרך לפי אבל לר""א, תיובתא ולא לרבהסיוע

 ~אליבא ~(בדר"א) לאוקמי וצריך לר""א, ותיובתא לרבה סיועהוי

דר""~~
 דש"סת כתירוצא ישראל בשל

~~~
 תלמו~א דרך אשר הדרך לפי מיניה, נפקא איכא אחרת ועוד
 הוי, תקנות דשתי דרבה אליביה לו~ר ההכרח מןדידן,
 אבל כו", לא ~דאורייתא אין העולם תיקון מפני קשהדאלת""ה
 ע~י נתמרח אם אף סובר דרבה שבש"ס ראשונה השקפהכפי

 אין העולם תיקון מפני להקשות מקום אין א"כ חייב,עכו""ם
 א~ד לדבר שניהם ו~וס" דרש"י דה""פ די"ל כו", לא~ד~ורייתא
 ומ~שרות' תרו~ות על ולא ב~ורים על תיקנו למה ליישבנתכוונו,
 ~בד""ה תוס"דמפרשי

 לוקח~
 וכו", ממנו ~ליקח קנסינן לא האי כולי

 נימא איוהנה
 לכוף ה""ל לכאורה א"כ ~ייב, הוא הגוי שממירו~

 אדם בני יכשלו שלא ומעשרות תרו~ות נמי להפרישלישראל
 הנכרי מירוח וגם לנכרי קנין אין כי זו, קרקע מפירותהאוכליס
 מהראוו לכך לבא, לעתיד ~כשיל לנכרי קרקע המוכר וא""כחייב,
לשבר

 זרו~
 בתרו~ות ולחייבו רבה, ~ודא ~ליו ולה~יל ר~ה,

 ~ולם תיקון ~ני א~ר לכך ול~וקה, למכשול יהיה שלאו~~שרות
 ו~~ני ומע~רות, תרומות בהפרשת ולא בבכורים רק ~ייבוהולא

 ~מקום אין וא""כ ומ~שרות, תרומות הפרשת על קאי העולםתיקון
 תקנו~ שתי לאוקמי ~צורך ~ן ואין מ~תניתין, רבה עללהקשות
 הגוי דמירוח סובר דר~ה הש~עתין, שדרך הדרך לפי אבלוכו"ת
 ה~ורך מן אינו א""כפוטר,

 ה~~~ לומ~
 מהפרשת ש~טור

 לי" תיפוק העולם, ~תיקון מפניומעשרות תרו~ו~
 הגוי ש~ירו~

 פוטר~
 וצ""ל ~

 הוא, דאורייתא ~מקשה וע""ז בכורים, אהבאת קאי העולסשתיקון
 להתבונן אדם בני של ודרכן הוי, תקנות שתי ליישב ההכרחומן

 כל היטב מיושבים כך ידי שעל רבנן, דרחיםבדרכיס
 נ~ית ~ד בחד אגד איגודן, והותר זו בשיטה תוס"שמקשים הקושיו~
 כו" רבה אמר דתוד"ה ~רון, כבני י~בורון והמההלכה ~עו~
 ע""א~, כ""א (דף דע""ז בספ""ק קנין יש דסבר ר"מ אשכחןומיהו ~~תבו~

 דרבה ~ אמורה מלתי כבר וכ~"~ קנין דיש וכו" משכירין איןדאמר
 והטעם קנין, אין דא~רינן ~נחות במסכת סובר דר""מאליביה
 אמרינן אי הפקעה ~שום ~שכירין אין בע""זדאמרינן

 אי~
 קנין

 יצא זהו מעשר, נותן אינו העכו""ם זורעה אם ממעשרשמפקיע
ראשונהת

~~~~~~
 הוה אל~זר לר" הכא ~ריך וכי ~תוס" שמקשו מה יסעו,

 ~~ה לא~ דרכ~ינו ולפי וכו"ת כר""מ דאמרי אנא ל~ימרמצי
 בארוכותת ל~ילכתבנו כאש~ דר""מ אליביה מחולקים המה ור""א רבה דבאמתמידי,

~~~~~
 וכו", דיגונך מ""ס תוד""ה ש~קשים לה יעשה אלה

 לקושיא ~וס אין כו"ת העכו~ם במירוח נחלקו תנאיסדכמה וקש~
 ה~ה דבאמתזו

 ~~ולקי~
 א~ר ב~יעו~~ נמי ודרשינן בתרא בד~נך

מי~ו~
ת ~  

 ת ~ ~

~~~~~~ת~~
 כי וא"ת תוס", ש~~שיס מה עליו, יוסיף

 אחר מיעוט~ למידרש ה"ל דיגונך גבידדרשינן היכ~
 ~מיעו~

גבי
 ד~נ~

 שג אמות ארבע~ מקום על הנחתי אשר הנחה לפי וכו"ת
 ~אמת סבר דרבה קושיא, ~חצוח אפילו כאן איןהלכה,

 דר''מ, אליביה מחו~קים והמה ~יעוט, אחר מיעוט~וי דגנ~
 ואת"~

 ולפי חדודי", חדודי" והדר הוד קרני ~בין שיוצא הרצועההותרה
 ולפר~ר כנףנודד ~ו~ ו~לי פקפוק, שום בלי ודעת, ~עם בטוב הכל מיו~בפרש""י

 בבי~ ולרפר~
 לפירושינו~ המדרש

~~~
 הא יפלא, הנה דלכאורה כ~רש""י, דלא לעצמן בררו תוס"
 דר""מ אליביה וכו", רבא אמר תוד""הדכתבו

 במ~~
 ~""ז

 שאין מה ~פקעה זו אין קנין אין דאי קנין, דישמוכח
 לתמוה ~יש א""כ ולפ"ז וכו"ת החייבת קרקעמעשר ~העכו""~

 מדאורייתא~ הוו מעיקרא הוו תק~ות שתי דרבה, אליבאמיישב דבשמעתו~ ה~
 להו תקילו ומזבני מקרי דקא דחזוכיון

 דל~
 איך וכו"~ ליתו

 ~עקר~
 ובצחות לק""מ, ל~רש""י בשלמא התורה, ~ן שהוא דבררבנן

 סיי~ משום דמ~יקרא ~משום וכו", ת~נות שתי בד""ה זה אתמיישב לשונ~
 לקח~ אם ודאי כי עכ""לת וכו" ולהביא ליקח ~לאתקנו

 כי~ ליק~, שלא תקנו החכמיס אמנס מדאוריי~א, להביאדמחויב פשי~~

 ~ירות~ ל~קח ~המו~ר את שכופין התקנה (ה)סוףלפר~""י
 (הוכ~ח) זה משום ואפשרבכורים, ולהבי~

 ~הוכרח~
 לפרש רש"י~

 לוק~
 ~בד""ה תוס" שמ~רש כמו ולאומביא,

 הלוק~ לוקח~
 ו~ו", מביא

 ומפרשי פרש""י על וחולקין תוס" ד~פרשי מה לפיאבל
 ~וא"~~ ב~ורים' ולהביא ליקח מחויב אינו אבל בכורים, מביאממנו הלוק~

ת

~ת

~ ~ ~  ~יו~~י~ 
 ~ת

 ~~ ~ו~יו~
 ~ו~ת

 ו~~
 ~~~~ ~מ

 ~~י~ו
 ~~~ת~

ו~~י~י~יות
 ו~~

 ~ ~~ו~~ת ~~י~י



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~~~~'"~~~~ 
~ ~ ~~ ~ ~

אם קאי כרחך ~ל ~דאורייתא, מייתי ~וו מעיקרא בנמראכדקאמר
 לק~

 לייתו, דלא דתקנו קאמר וע"ז ~דאורייתא, ~פריש היה
 צ"ל וע''כ התורה, ~ן דבר לעקור חכמים תקנו איך צ"עוא"כ
 היכי כי דבריהם רבנןהעמידו

 ד~
 רבה והא זו, קרקע ~קוע

 זו אין ~נין אין א~רינן דאי ~סכי~ין ותוס' קנין דאיןםובר
 עיוןת ~קום כאן יש לכאורה ולפ''זהפק~ה,

~~~
 דר''מ הכא תוס' שכתבו ~ה לפי למי~ק, איכא אחרת ו~וד
 הכללא ולפי קנין, ישסבר

 דכיי~
 ב~סכת תוס"

 יש דמ"'ד תליא, בהא דהא ~~מע וכו', מירוח ד''ה ע''ב)ס'"ו (ד~ מנחו~
 דיגון ולא דגנך דריש קנין אין ומ''ד ~נכרי, דיגון ~מעט לאקנין
 לפי"'ז חייב, ~וי ומירוח קנין יש סובר ר"מ אם וא''כ כו',~וי

 ~דר''י, דר''י קשה א''כ פוטר, ה~וי ומירוח קנין אין סו~ר יוסיר' ע''~
 סובר ע''ז ובמסכת קנין, דאין ר"י סובר מנ~ות במםכתדהא
 דאס"'ד קנין, דיש משום היינו צ''ל שדות, להם משכירין דאיןר"י
 קרקע מעשר שאין מה הפק~ה זה דאין ס~ר~ תוס' הא קניןדאין

החיי~תת

~~~~~~
 דאליבא סברי דתוס' סליקן, משכבי ברעיוני עלה זאת את

 כמו קנין, אין דאמרינן פ~יני לא על~א כולידר''מ
 םובר דר''מ בירושלמי דמשמע ~נחות במסכת תוס'שמביאים

 של על כל משל ומעשרין דתור~ין סובר ומשו"ה וכו', קנין~ין
כל,

 ור''~
 ושדות, בתים להס משכירים דאין ע"ז במסכת דסובר

 אליביה ור"א רבה פליני כי הפקעהת הוי קנין דאין סוברע''כ
 מ"ו ~עירובין יוסי כר' הלכה דקיימ"'ל פליגי, יוםיד~

 (יהודא) ~שהרי ע"ב~
 ~מאיר~

 המה ובזה יוסי, כר' הלכה יוסי ור"
 דננך, קרינן בתרא דד~נך דר''י אליביה םובר רבהמחולקיס,

 קרינן קמא דגנך אבל קנין, דאין מיעוט א~ר מיעוט דגנךוהוי
 ד~נך וקרינן מילי כל למעוטי לאו בתרא דגנך אבל ודיגונך,דגנך
 לנכרי קנין אין אבל פוטר נכרי דיגון ~י''ז דיגונך, קרינןולא

 כל משל תור~ין אין דסובר מנחות במסכת יוסי ר' ~י'"זבאר~,
 וסובר עליה דפליג ור''מ פוטר, גוי דמירוח משום כל, שלעל

 ומשו''ה פוטר, אינו ~וי דמירוח סובר כל של על כל משל~ור~ין
 ~ס"ז מנחות במסכת הש''םקאמר

 ע"א~
 יהודה ור' ר"מ ואפילו

 ר"~ כי וכו', התם מחייבידקא
 חייבת גוי דמירוח סבר

 הרב שכתב מה לי און שמצאתי ~ה נפשי, תגיל ו~יל מעי~~~~~
 א' (סי~ן ב~שובותיו אשכנזיב~לאל

 ד~
 ~ד"ה ע''ב) י"ב

 רבה וא"כ עכ"לת דהשולח דשמעתי' רבה ניהו הוא במנ~ותדרבה לי~ אית ז''ל דהרמב"ן ~יל כתיבנא הא ~יהו וז'"ל~כתב~,
 מירוח ~ובר דר''מ לשיטתואזיל

 ~גוי~
 דפו~ר, סובר ור''י חייב,

 לפי"ז וא"כ הפקעה, זו קנין דאין ע"ז במסכת םברי ור"יו~מ
 תקנות, דשתי דרבה אליביה ה~סקנא ~י הש''ס משני~פיר

 הוי וא"כ ו~זבני, מקרי דקא חזו מד~ורייתא מייתי הוו~עי~רא
 חכמים העמידו ע''כ רבה), לדעת לר"י ובין לר''מ (ביןהפקעה

 לייתו דלא ותקינודבריהם
 ע~

 תורתיךת הפרו לה' לעשות

~"~~
 קרינן בתרא שדגנך דר"י אליביה וסובר דרבה עליה פליג

 ולפי"ז ודיגונך, דגנך קרינן ק~א ודגנך דגנך, ולאדיגונך
 נכרי דגן אבל נכרי, דיגון לרבות ~יעוע אחר מיעוט די~ונך~וי

 אין דםובר מנחות במסכת ור"י קנין, יש א~רינן כי~~ועט
 בדמרחינהו ~יירי זה, על ~ה ומעשרין~ורמין

 ישרא~
 ו~א

דקא~
 ר"מ אפילו בגמרא

 ו~
 הת~ מחייבי דקא י~ודה

 וכו',

הוא
 אליבי~

 אל~זר, דר' אליביה ולא דרבה
 דמ~ייב הוא יוםי ו~

במירוח
 ~נכרי~

 אין דסובר ט"ז במסכת יוסי ור' ר"~ת ולא
 הפקעתה, הוא וזה קנין דיש משוס הטעם שדות, להס~שכירין
 משכירין דאין התס דסוברור"מ

 ~הטעם~
 הוא קנין דאין הוא

 ור''י~ ר"'מ מחולקיס המה ובזההפקעה

~~~~~
 שכתבו~, מירו~, ~ד"'ה במנחות בתוס' מצאתי ק~ת לזה
 מצינן קנין ביש ב~יטין אלעזר ור' רבה דאיפלינוהא

 שזהו אני אומר כן על עכ"לת וכו' פליגי דר''י דאליביהלמי~ר
 ~יעוט אחר מיעוט לאוקמי ~יסתבר דלא שכתבו, מה תוס'כוונת
 מהשניס א~ד רק ממעט אינו ~רא דגנך כי עכ''לת ~ילילכל
 (ולר''י) דגנך הוא ~בה דגנך, או דיגונךאו

 ~ולר''א~
 הוא

 דר''מ אליביה ור""א רבה דפלי~י בפרש''י שפירשתי וכמודיגונך,
 אליביה מחולקים המה ור"א דרבה תוס' מפרשי ~נחות,במסכת
 ~מיוסד וראה ופקח בעיניך, קורא טול ועתה מנחותת דמסכתדר''י
 לפירוש והן לפרש''י הן פז, אדני ועל אופניו, על ודברדיבור
 ועל נועס, דרכי לדרכו ומהלך שיטתו לפי וחד חד כלתוס',
 הלכה~ לדבר תוקע תקוע יתד נאמן במקום יתד הדרכים,יתידות

~~~~
 המה ור"א דרבה נימא אי בקולמוס, נשאר עדיין זאת

 לר"'א ה~מרא הכא מקשה מאי א~כ דר''י, אליביהמחולקין
 מדרבנן דלמא במעשר, חייבין וכו' ופאה שכחה דלקטמ~תניתין
 דעלקאמר,

 כרח~
 דאלת"ה מדאורייתא, דמתעשרין ליה אית רבה

 לרבה, מקשה מאיקשה
 ת''~

 ישראל
 ~לק~

 משהביאה כו" שדה
 נתחייבה לא אין נת~ייבה נתחייבה, שכבר במעשר חייבתשליש
 דלמא מקשה מאילא~

 ~הא~
 ר"ל נתחייבה שכבר דקאמר

 דרבה ~הא אבלמדאורייתא,
~ 

 למאי מדרבנ~, אלא נת~ייבה
 (לאיסורא)נ''מ

 ~לאפרושי~
 התורה מן לעשר שחייב דבר על ~האי

 םובר דרבה אע''כ ה~יוב, על הפטור מן ליהוי דלא ~דרבנן)(אלא
 דמדאורייתא סובר אלעזר דר' י"ל א"כ לעשר, חייבדמדאורייתא

 הוא זה ודבר חייבת ו~דרבנן לעשרפטור
 מוכר~

 אליבא כן לומר
 ~נחות ~ במסכת מקשה הש''ס שהרי יוסי,דר'

 (ד~
 ע''א), ס"'ז

 העכו''ם מירוח דאמר תנא האי והא וכו', לרבא רבינאאיתיביה
 בעלי ~שום נזירה מדרבנן ו~שני פוטר ה~כו"ם גלגול פוטראינו
 זה וכל עכ"לתכיסים

 הוכר~
 ובתום' שמ~ון, ור" יוסי דר' אליבא

 מםקינן עכו'"ם מירוח לעיל דפטר דר"ש אליבא וכו', ~זירהבד"ה
 ותרווייהו ~דא, בקתא בני ה~ה יוסי ור' שמעון ור' עכ"לת ו~ו'הכי

 סובר יוסי דר' י"'ל וא'"כ יהודה, ור' אר''ממחולקין
 מדרבנ~

 חייב
 דמירוח יוםי דר" אליבא ר"'א סובר ש~בנו מה דלפי ואע"גלעשרת
 מירוח לרבות זימנא תרי דיגונך כתיב שהרי מדאורייתא, חייב~וי
 הא די"'ל פלטית לא מ"מ דרבה, אליבא קאי בג~רא והתםגוי,

 לנכרי קנין יש סבר יוסיד~
 באר~

 ~דרבנן אבל מדאורייתא, הוח
 דלקט ממתניתין לר''א הכא ה~מרא מקשה מאי וא"'כ לעשר,חייב
 דלמא וכו',שכחה

 הת~
 מנחות ~סכת בתוס' ועיין מדרבנן, חייב

 שם~ שמפלפלים מה באריכות וכו' כיסין בעלי ~שום גזירהד''ה

~~~
 יש לכאורה דהא הזה, באופן מקשה דהש"ם לומר אדס לחשך

 הא דהפקיר טעמא דקאמר האלדקדק,
~ 

 חייב, הפקיר
ל~ה

 נק~
 אע''כ הכי, תני גופא במתניתין הא דהפקיר טעמא

 קשה קאמר, מדאורייתא חייב אי נפשך, ממה הקשההמקשן

~
 דסו~ר הא

 י~
 ~דרבנן ואי קנין,

 קא~
 א"כ

 א~
 הפקיר כי

 ~ד~~נן ~ייביהיה
 ~שו~

 כיסין, ד~עלי גזירה
 א~'~

 ~רבנן שהוא



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~"~~~~ ~~~~~~ 
~ ~ ~

 כיסין, דבעלי ~זירה ~~ום מדרבנן לעשר חייב יהיה ~~מבדרבנן,
 שהקש~ית מה ודעת טעם בטוב מיושבוא'"כ

~~~~
 ~דרבנן אס''ד דעתי, נתקררה לא ועדיין מלולא אישתקיל
 להקשו. יש א''כ בדרבנן, דרבנן שהוא בדבר לעשר~חייבי

 ת''ש לרבה, הגמרא ~קשה מאי בש~עתין לקמן עצומהקושיא

 לא מדאורייתא אין העולם תיקון מפני כו' לנכרי שדהוהמוכר
 אבל קנין, דאין מדאורייתא מחויב שדה האי ודאי דל~אוכו'ת

 מדרבנןת רק הוא ומביאהלוקח

~~~~~
 דרבנן שהוא בדבר לעשר רבנן חייבי דלא אמרת אי

 ~~ה ~קשה המ~שן י"'לבדרבנן,
 ספש~

 או רבה או
 נימא ואי קנין, אין שהרי ~חייבי חיובי מדאורייתא דלרבהר'"א,

 וא~כ קנין יש דא~ר לר"'א קשיא א"'כ ~דרבנן, הוא מביאשהלוקח

 או פלטית לא מתרתי חדא ר'"א, מחייב ואיך בדרבנן מדרבנןהוי
 ~ייבי דרבנן דא~רינן השתא אבל לר"~, אולר~ה

 א~
 בדבר

 אין ו~ם אדר''א להקשות מקוס אין א"כ בדרבנן, דרבנןשהוא
 לרבה קאמרי, עולם ~יקון ~שוס ותרווייהו לרבה, להקשות~ום

 והדרי צ''ע א"'כ בדרבנן דרבנן הוי ולר"א ~דרבנן, ומביא לוקחהוי
 לדוכתהת ראשונהקושיא

~~
 מנא ~ ב~~רא

 אמינ~
 דתנן לה

 הלק~
 וכו" והפיאה והשכחה

 לדקדק יש עכ"'לת וכו' חייב הפ~יר ~לא הא דהפקירטעמא

 וחזר ישראל ביד שליש ש~דל מיירי דלמא הגמרא, ~שהמאי
 אבל במעשר, חייב ישראל ביד שליש גדל אם והנה לנכרי,ומכרה
 פטור הדין ~ן א"'כ הקו~ר, חובת הוא ופאה שכחהלקט

 שהיה הוכחה קצת יש ולזה מ~ייבית חיובי ומעשר ופאה~כחה מלק~
 וקיים ופאה שכחה לקט העכו"ם מדשייר לישראל, לכתחלהשייך
מצות

 לק~
 ישראל יד ודאי הוא, מחוייב שאינו דבר ופאה שכחה

 מצאתי כזו וסברא ישראלת ביד היה ~ידולו ותחילת באמצעהוא
 ט' דף א' (סי~ן אשכנזי בצלאל ר'בשו~ת

 ע"א~
 ~ד''ה

 הפריש זה דעכו"ס כיון לדבר דרגלים כיסין בעלי פירוש ~וז"'ל ודע~
 באמצע ישראל יד דיש~רו~ה

 וא"'כ עכ"ל~ וכי' כיסין בעלי ונק~

א~
 הארכתי~ הישיבה ובלימוד כן נא~ר אנו כאן

 עד וכו' בשותפות שדה ש~חו ונכרי ישר~ל ."ש בגמרא~~~
 ברירה, אין ו~''ס ברירה יש סבר דמר אלא פלי~י לאכאן

אבל
 דכו~

 הגמרא, ממקשה מאי לדקדק יש עכ""ל~ וכו' קנין יש

 דל~א פוטר, עכו~ם מירוח םובר דרבה בפרש''י שפירש.י מהלפי
 פוטר, ומשו~ה עכו"ם ש~ירח ומיירי קנין, אין לך אימאלעולם
 ופרש"י, בזה, זה מעורבין וחולין ~בל דאומר ~רבי דפריךוי''ל
 וכו" לעשר צריך הנכרי ~ן הלוקח ה.בואה שחלקו לאחרואף

 גוי דמירוח לדעת קיי"'ל הא גוי במירוח דמיירי ואס"דעכ"לת
 דיגונך ד'"ה לעיל כדפרש""י ישראל, של היא התבואה אם אףפוטר
 אי וא"'כ ~כ''לת וכו" פוטרן בשבולין ~ישראל לקחן ~ואפילווכו',
 ברירה אין דאמרינן אף כי פ~ור, נפשך ~~ה ~וי במרחינהו~יירי

 זה ודבר ~וית ~ירוח מכח פ~ור מ'"מ לישראל, שייךוהחצי
 ד~ירו~

 דאלת""ה לומר, ~הכרח ~ן הוא ישראל של בתבו~ה אף פוטרגוי

 נת~ייבה, שכבר וכו' שלקח ישראל ת"'ש לעיל הגמרא ~קשהמ~י
 לחלק יש הא הגמרא מקשה ~אי לא, נתחייבה לא איןנ.~ייבה

א~
 ישראל ביד שגדילה נת~ייבה

 ל~
 מכח אבל ~וי, ~ירוח מהני

 ל~"ד אנמ'"כ לפטור, גוי מירוח מהני קנין אין דאמררבה
 דמירו~

 פוטרגוי
 א~

 הוא~הש"ס קושי~ וא''כ פוטר, גוי ~ירוח יש~אל של בתבואה
 רבי ~כ~

~ 
 ודוקת

~~~
 רשב"~ דברי הש"'ס מביא למה לפ'"ז לו~ר נפשך

 הלא
 אין זה דזולת רש~''ג ד~ביא לפענ~"ד רבי, מכחהוא הקושי~
 ד~ת~~ וללוי, לכהן ~יתן אין ~בל ל~שר שחייב די''ל ~רבי,להקשות ~קו~

מכ~
 לית~ת פטור ו~שו'"ה בהדי', דינא לאשתעויי ~צי דלא מאן

 ~שר מחוייביס אבל וללוילכהן
 ויכולים~

 וללוי, לכהן למכור
 י''א (דף בכורותב~סכת ~דאית~

 ע"'ב~
 ליי~ דאמר שלו והן ~~שר וז"ל~

 ל~~~ עכ''לת בהדיה דינא אישתעיה ~צית דלא גברא מכחקא~תינא
~ייתי

 ה~
 ה~ת במאי א""כ שלו, והן דמעשרן אס''ד דלפ''ז דרשב''ג

 שלו, והן ~עשרן לתרווייהומחולקין
 לעשר~~ צריך אי דפליגי~ אע''~

 ~בל ס~בר ורבי לעשר, ~וי של חלקו פוטר ורשב''ג~לל,
 לרבהת ש~י~ ומקשי קנין יש סברי וד~ו''ע בזה, זהמעורבין ~וחולי~
 וסותר בונה לב~נה, ע~ג ארי~ הארכתי הישיבהבלימוד והנ~
 ~ה פסכתרת כופין ואין בתר,הרי לפר~

 ש~ל~
 ~.ב.~ היום ב~צוד.י

 ~~ה~ ור"א דרבה סובר דרש"י בידך נקוט זה וכלל נמר~תבקיצור
 אליביה~חולקים

 דר''~
 ~~ולקי~ת שהם סברי ותוס' מנחות, במס~ת
 דר"י~אליביה

~~~~
 לו לקח יו''ד~, דין תרו~ות ~הל' א' (בפרק הר~ב''ם

 לא ~א"'י קרקע ש~נה ~כו''ס וז"ל~לעצ~ו דר~
 הפקיעו~

 ~ן~
 ולקחה~ ישראל חזר אס לפיכך בקדושתה, היא הרי אלאה~צוות
 עכ~ל~ וכו' ו~עשרות תרומות ~פריש ~לא י~יד ככיבוש אינהמ~נו
 ג' דף א' (סימן אשכנזי ~ר"ב בתשובת כתב זה עלוהנה

~ד''ה ע'"ג~
 ודע~

 דלשיטת ודע ~ וז"ל
 הרמב"~

 לרבה אפילו ז"ל
 בא''י לעכו''ם ~ניןאין דס"~~

 בגו~
 ~חזר אם דוקא הי~נו הקרקע,

(ו~כרה) ישרא~
 ~ולקחה~

 כ~~ אבל קדושתה, נפקעה דלא הוא ~~נו,
 למ~ ווש ו~ו~דת, מ~דושתה ~ופקעת העכו"ס ביד שהיאעוד

 והקונה בפירותיה קניןלעכו''ם
 ~פירות~

 לאחר העכו"ם ~ן
 לפ''ז א"'כ עכ~לת וכו' פטורין ברשותוונג~רו שגדל~

 ~קש~~ מאי צ''~
 ו~~~ה וחזר וכו' מנכרי שדה שלקח ישראל ת"שהגמרא

 ~ין נ.~ייב~ נתחייבה, שכבר במעשר חייב~ שלישמשהביאה ל~
 אם הר~ב"'ם לדעת הא עכ"לת לאנתחייבה ל~

 הקרק~
 בי~ היא

 ביד השליש נ~~דלה לא אם א''כ במעשר, חייב~ איןנכרי
 ב~עשר, ~ייבת היתהלא ישרא~~

 א~
 בחזרה~ת מיירי קנין אין רבה דאמר

 כל אבל י~חיד, ככיבוש הוי דלא ~נכרי ישראלולקחה
 דהכריע די~ל אף הש"סת מקשי מאי א"כ פ~ורה נכריביד שהי~ ז~~

 הכ~~ ~וס" ש~קשים כ~ו אדר'"~, דר~מ תקשי דלא היכי כילזה הר~ב"~
 דא~ר~ והא וכו', רבה א~רד"'ה

 ר''~
 קני~~ אין יש~עאל ר' בפרק

 םבר ע''ז וב~סכתוכו',
 י~ ר"~

 ~יישב זו קושיא קנין,
 תימא~ דלא ולקחה ישראל חזר אם קנין אין א~ת,דתרווייהו הר~ב'"~
 זמן כל ~נין יש וסובר יחיד,ככיבוש שהו~~

 ש~ו~
 מיוש~~ ובזה נכרי~ ביד

 ~נחות במסכת דר""מ אהדדי תיקשי ~י~א דלא ר''מדברי
 ש~ירש ~ה לפי ביאור חובת עלינו מוטל אבל ע''זתבמסכת אדר"~
 המקשן דברי וביאור צ'"עבדרבה הרמב""~

 לד~~~~ עצמינו שה~שינו מה הנ"ל~~

 מ~~ו~~ חכמים דעת ~דעתו המבין על וסמכתי וקצר.יולהביןת

 ~רוב~ת מחזיק ~ועט למקום נוחנוחה,

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

 יו~ ~~~~רי~ ~~ינ~ו~~
 ס"

 ת~"'~ ~~ו~ ~'ת~
ת ~ ~ ~ ~  



~

~  ~  

~  
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 בתו, לנשואי הכנה עשה שהאחד המעשה דבר על השואל
 הכלה אבי חלה הנישואין וקודס ~וג, ויינו טבוח~בחו

 ~החולי~, (החולה) עליו ~הכביד וכשראה בו, ימות אשרחליו
 אם אף מותו, לפניצוה

 קודם ומת בתו, ב~מחת יאחרוהו אל ימו~
 ~ל באביו דדוקא הני~ואין, י~שו שלא המורה והורההחופה,
 ד' ~כתובות חז"ל אמרו כלה של ואמהחתן

 ע"א~
 את מכניסין

 ההסכ~ה ~לתה בכן הקרוביס, כל בשאר משא"כ לחדרהמת
 כיון לו שנראה וא~ר ממזרח חכס בא ואח''כ הנישואיןתלדחות
 ~"א~, ע' ~שם המת דברי לקייס מצוה יאחרו, שאל מותו כנישצוה

 לסמוך אס למעשה ונסתפקו לחופהת והכלה לחדר המתולהכניס
~ל

 חימוד חשש יש אם הנשואין י~שו אם ~ם לא, או השני החכ~
 כתבעה הוי הנשואין לד~ות ההסכמה עלתה ש~תחילה כיוןחדש,

 השואל~ לשון ע''כ ונתפייסה,לינשא

 התיומת ונ~לקה כש.ים, שהיא אחת ראיה ראיתי הנה ~~~~~~
 זה, על לצוות כח יש אם האחת, ראשיםת לשניויפרד

 ומעבירין נשואין, מ~ות במקום דבריו ל~יים בניו חייביםואי
 דכתובות פ"ק היא ערוכה דש"ס א~"ג הכלה, מלפני המתאת
 ויינו ~בוח וטב~ו א~וי ~תו שהיה הרי תניא ע"ב), ג'(דף
מזו~

 המת את מכניסין כלה, של אמה או חתן של אביו ומת
 ופורש, מ~וה בעילת ובועל לחופה, הכלה ואת החתן ואתלחדר

 ואח"כ המשתה, י~י שבע~ונוה~
 נוה~

 ו~ו', אבילות ימי שבעת
 להו, דטרח אינשי דליכא כלה של אמה או חתן של אביוודוקא
 אבל בשר, גבי על ~ים שנתן אלא שנו לא וכו', לא איפכא~בל
 רבא אמר מזדבן, בשר גבי על מיס נתןלא

 ובכר~
 ~נתן א~"פ

 (סימן יו"ד ב~ור ~מבואר קיי"ל והכי מזדבן~ בשר גבי עלמים
 דטרח, איניש ואיכא כלה של אביה דמת דידן בנדון וא"כשמ"ב)ת
 מדינא פשוט ולפ"ז ככרך, נידון וגם בשר ~בי על מים נתןולא

 לקיים מצוה כי לו שומעין אבילותו לדחות מותו לפני בעצמוצוה שאבי~ ~לפנינו בנדון מ"מ מ~ומות האבילות את דוחין איןד~מרא
 המתתדברי

~~~~
 ראשם, על הסרבנ לישא שלא לבנותיה שצותה האשהועל וז''ל~ שכתב י''ז) (סימן מהרי"ו תשובת ממני נעלס לא
 יקיימו שהבנות מכרעתהדעת

 מ~
 שצוה א~י דהוי ~ידי שציוותה,

 דהספידא כיון לו, דשומעים מנכסי תספדוניאל
 יקר~

 דשכבי
 ~ד ~לשים לאחר וה"נ ע"א~, מ"ז ~דף ~דין נגמר בפרקכדאמרינן

 על ~מחלה והאם האם, של יקרא משום אלא הוי לא חדשי"ב
 אבל ע"א~, ~~ב דקידושין בפ"ק כדאמרינן מחול, כבודהכבודה
 ואסמכינ~ו עליהן, מתאבלים נמי מתים דא~אר כיון שלשיםתוך
 בירושלמי ~דאיתא נ~י~, ~בראשית וגו' אבל לאביו וי~שאקרא
 פ"ג~מו''ק

 ה"ה~
 לה ומייתי

 בהלכו~
 נתברר לא במרדכי, שמחות

 ~וא דשכבי יקרא או ל~חול, יכול ואינו דחיי יקרא הוי אילי
 דאם למחול, יכול אינו ~ופא דאאבילות ודאי דהא למחול,ויכול
 להדיא הרי ~רי"ות עכ"ל אבילות, דיני להו ב~ליכן

 ~ו~
 דבריו

 שלה~~ אבילות דיני לב~ל ואם אב בצוואת כחדאין

~~~~
 דלא מש"כ, ~דא ~נ~ין, מכמה עיון צריך מהרי"ו דברי

 הוא דשכבי יקרא או וכו', דחיי יקרא הוי אי לינתברר
 אבל ~הלכות (פ"'א הרמב"ס דברי ממנו נתעלם למחול,ויכול
דין

 י"א~
 לדעת עצ~ו המאבד

 אי~
 ואין דבר, לכל עמו מתעסקין

 בשורה עליו עומדין אבל אותו, מספידין ואין עליו~תאבלין
 עכ"ל~ לחיים כבוד שהוא דבר וכל אבלים ברכת עליוואומרים
 שם עליו כתב משנה וכסף (~''ב)ת רבתי מאבלוהוא

 וסובר וז''ל~
 והרמב"ן החייס כבוד של ~דברים אינו דאבילותרבינו

 חול~
 בדבר,

 ומש"כ הוא, דשכבי יקרא דאבילות להדיא הרי הכ"מתעכ"ל
 להרמב'"ן האדם תורת בספר ראיתי בדבר, חולק שהרמב"ןהכ"מ
 שכתב ע"ב) כ''ז (דף ההספד בעניןעצמו

 וז'תל~
 קורעין דאין ונ''ל

 דקרי~ה קורעים, להתאבל הראויים קרוביס אבל ~א~ר,לכבוד
 ~~שה עושה שאינו זה וא"ת היאתחיובא

 עמ~
 ממנו, פ~ורים

 ואומר בשורה, עליו עו~דים והיאך אבילות, עליו ינהגו לא הםאף
 אלא מצינו ולא אבילות, עליו נוהגין אין אם אבליס, ברכתעליו

 אוננין, אלא מתאבלין אין ב"דבהרו~י
 והרמב''~

 שאין כתב ז"ל
 אבילות עליונוהגין

 כל~
 אינו ~הוא ~קיחין, עיניעיניו ריםי מבין ניכר הרי האדסת תורת עכ"ל

 מחלי~
 כתב שהרי להלכה, דעתו

 נ~ד דעתו שמבטל נראה ההלכה, במםקנת לבסוף הרמב''םדברי
 משוס אי הכי, פסק ~~מא מתרתי דחדא ואפשר הרמב"ם,דעת
 דמסתבר משום או ע''א~, מ"ו ~עירובין באבל המיקל כדברידהלכה
 בפרק מוכח וכן החיים, מכבוד אינו דה~בילות רבינו מד~רימש~ע ~ וז"ל שם משנה הלחס וכמש"כ דש"ס סוגיא עפ"י הרמב"םדברי
 ~מ''ז הדיןנגמר

 ע"ב~
 הויא דאיקבור כיון ס"ד ואי ש~, דאמרו

 הוא, המתים כבוד משוס דהאבילות מש~ע ליאבלו, כפרהלהו
 וכן ~ליהם, אבל לעשות ראוי כפרה להס דיש דכיון הוקשהולכך
 ד"ה ע"ב ~מ''ו שם המשנה בפי' ז"לפרש''י

 ולא~
 מתאבלים היו ולא

 כבוד דאבילות משמע ע''כת ~ם כפרה בזיונם שתהא כדיעליהם
 ברכת דמדאמרינן ואומר רבינו על ~ולק ~רמב"ן אבלהמתיס,
 לרבינו סיועא הנזכר הסוגיא אבל דמתאבלים, משמעאבלים

 סייעתא דש"ס דריה~תא להדיא הרי הלח''מת עכ"לכדכתיבנא,
 כתבתי כבר רבינו, על חולק שהרמב"ן הלח"מ ומ~"כלהרמב"ס,
 כד~ת להלכה להסכים נו~ה שדעתו יראה הרמב"ן בדברישהמ~יין

 ע"ש~רמב"ס
 דלא מהא לזה, ראיה~~~ת

 פשי~
 מ""ו (דף דסנהדרין ~ ש"ם

 ~פ''ב רבתי באבל תניא בהדיא והרי דשכבי, יקראאו דחי~ יקרא הספידא אי שם מיבעיא דקא הא עלע"ב),
 ע~מוה~אבד ה"א~

 לדע~
 קור~ין אין וכו', דבר בכל ~מו ~תעסקין אין

 ב~ורה עליו ~ומדין אבל ~ליו, מספידין ולא עליו חולצין ואין~ליו
 של כללו החיים, ~בוד ~הוא ~פני אבלים ברכת עליוואומרין
 חיים של כבוד ~אין כל בו, מתעסקים החייס כבוד שהוא כלדבר
 ~דיא הרי עכ"לת דבר לכל עמו ~תעסקים הרביסאין

 דמותא, יקראדהםפידא ל~אור~
 מדל~

 ~כלנ~ זה וכדתניא עליו מספידין
 אבילות אענייני רק קאי הכלל דזה אומר דהייתי לומראפשר
 שהרי החייס, כבוד ולא המתים כבוד שהוא מסתבר יותרדהוא
 כלל, החיים כבוד דלי~א אבילות בענייני נוהג שבצינעאדברים
 בענין שא"כ מה החיים בין ונודע נשמע שלא דברשהוא

 (שמ"ה דבסימן תמוהים לכאורה השו"ע ודברי בש"סתקמיבעיא ההספ~
םעיף

 א'~
 ~ליו מתאבלין דאין ממש, הרמב''ם וכלשון כד~ת פסק

 ~כלל כלום, עליו הגיה לא ורמ"א לחיי~, כבוד שאינולפי
 ובסימןכוותיה, דפס~

 (שד"~
 אבל ד~הרי"ו, להאי פסק יו"ד) סעיף

 מכלל לות ~וממעין אין ל~"ד וגזירת ז' ~ליו לנהוג שלא צוהאם
 דאינו דא~''ג ר~''א דסובר לו~ר ואפשר דחיית יקרא ד~ואדס"ל
 מהרי"ו ש~תב שני מ~עס דהיינו לו, שו~עין אין אפ"ה ל~ייס~~וד



~ ~ ~

~

~  ~  

~  

~~"ת
~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ 

 ל~חול יכול אינו גופיה אאבילות ודאי דהא וסייס בתשובה,שם
 עכ"'לת ~בילות דיני ב~לידאל""כ

~~~
 דיני בטלי דאל"כ קאמר דמאי ~מירנא לא דידיה שותא

 יבטלו ל~האבילות,
 הל~

 ש~צוה מצאתי ~אלף אחד אדס
 דקדושין בש""ס מצינו כה""ג והלא כן,לעשות

 (ד~
 ע""א) ל"ב

 ~בודו ~בודו ~ל ש~חל הרב וכן מחול, כבודו כבודו על ש~חלהאב
 כ""ה (דף בסוטה וכןמ~ול,

 ע""א~
 זעירא לי סח דבריס שלשה

 שרצו מ~רא וזקן ~חול, ~ינויו קינויו על שמחל בעל ירושליס,מאנשי
 ל~חול ואמו אביו שרצו ו~ורה סורר ובן לו, ~ו~לין לו ל~~ולב"ד
 ~יתא ואם ע"כת לו, ~וחליןלו

 לד~
 ני~א נמי הסי בכל ~הרי"ו

 ו~ורה, סורר ובן ~~רא וזקן סוטה ופרשת כיבוד מצות דיבטלהכי,
 וב~לה כלום המחילה אחר ואין כלל להא ~יישינן דלא ודאיאלא
 ~ליו לסהוג שלא דהמצוה נראה היה זה מכל אדםת כל א~לדעתו
 לו שו~עיןאבילות

 ושל~
 אחריות שנמשך ור~""א ~הרי"ו כד~ת

~~~
 מבטל אינו שהוא ~יון מודה, מהרי"ו אף דידן דבנדון דא~שר

 שדו~ה רק עדיין האבילות עליו חל לא שהריהאבילות
 ה" ~~גילה אמרו ובאלו ~מקו~ו,האבילות

 ע""א~
 ~בל מא~רין

 עליו חל לא דעדיין כיון תאחר בבל עובר אינות כי מקדי~ין,לא
 וי"ז ע"ב, ט"ז (דף דנזיר בש"ס מבואר (וכה""~~ כללתהאבילות
 דס"'ל למאן הקברות, בבית והוא נזירות עליו דקיבל דהיכאע""א)
 בפלו~תא שם כמבואר תאחר בבל עובר אינו נזירות עליו חיילאדלא
 יוחנןדר"

 ור"ל~
 ביזוי ורק אך ~,

 ל~ הו~
 עד לחדר שיכניסוהו

שיכניסו
 פ"ק הרא"ש וכ~ש"כ לחופה, והכלה הח~ן א~

 דכתובו~
~סימן

 ו"~
 ע"שת באבילות, ויפסיקו המת יבזו החופה ב~הירות

 לצוות בידו כח יש בודאי ה~ת, וביזוי כבוד ~שום הוא שזהוכיון
 מ"ו ~סנהדרין שאמרו וכמו זה,על

 ע"א~
 להביא לכבודו הלינו

 ונעשה שא~ר~ כבודו שזו בזה וה""ה דמותר, וכו' ותכריכין ארוןלו
 וכן ב~הת ~ודה ~הרי"ו גם ה~ת דברי לקייס ~צוה ~ירצונו,

 בק""ק חורפי בי~י אירע כזה ש~עשה ל~עשה הלכהראיתי

 הכנסת ביום ש~ת סת""מ, מאיר ר' שמו שהיה באחדווירמייזא
 וכו", חיים ושבק ומת ביום בו הנשואין שי~שו וצוה לחו~הבתו

 הח~ן ואת לחדר המת את הכסי~ו דבריו, את העיר חכ~יוקיימו
 ~אין בחכמה לתור לבי נתתי לא פעם ובאותו לחופה, הכלהואת
 און ~צאתי העיון על עמדתי כאשר ועכשיו זה, דין להםיצא
 יצטרכו שלא ויה""ר זו, הוראה יםוד הנובע ~קור מטרין ועיקרלהם

ת זו לשאלה ישראלבנות ~  

~ ~ ~

 סקיים ז" לספור סופרים ~דברי שניה שאלה דבר
 מחד~

 ~שום
 חיישינן דלא נראה היה ריהטא דלפוס אף ~, חימודחשש

 טרדת דמשוםלהא,
 ~ההםפד~ (ההפסד~

 חשש ליכא אביה ואבל
 נ""ב (דף החליל פרק דסוכה בש"ם מבואר וכה"ג חדש,~ימוד

 וספדהע""א)
 האר~

 דוד בית מש~חת לבד, משפחות משפחות
 שעוסקין לבוא לעתיד ו~ה ק~'ו דברים והלא א~רו לבד, ונשיהםלבד

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
~~ 

 ~~~"ית

ת ~

 ~~"~ י~~~ ~~ו~ ~ו"~ ~יי~
 ~י"

 ו~~~~ ~ ~מ~תת~ ~~~~ ~ת"~~

 ~~~~ ~~~~' ~~~~~י ~~ ~~~~~~~
 ~י~י ~~ ~מ~ ~~~י

 ~~ו~~~ ~~~ו~

 ~~"ות ~ו~נ~יי~ ~~~~~~~ו~~~
 ~~ו~ ו~ו~ ~~ו' ~~רי"ו ~~~י ו~~ו~

 ~~~~ו~~~ו
 ~ו~ ~~~~

 ~~ו~~ת
 ~~~ו~~ ו~י~ ~~תת~

 ~~~~י~ות

~ת

 ~~י~~ ~~י~ ~ו~ ~יי~ ~~ ~~~י~
 ~~ו~ת

 בהספד שעסוקין ופרש""י, בהםת שולט הרע יצר ואיןבהספד
 ~הרת ראש מיקל אינו והמצטער שעהבאותה

~~
 דקדושין בש""ס איתא להדיא דהא ~ברא לא הא ~שום אי

 לה סברי ורבנן וז""ל~ ע"ב) פ" (דף יוחסין עשרהפרק
כר'

 יצח~
 גבר חי אדם יתאונן ~ה יצחק רבי דא~ר

 ע~
 חטאיו,

 ההוא כי וכו", עליו ~מת~בר יצרו אדס של אנינותו בשעתאפילו
 כי ~ד"ה בתוס" ע"ש איתתאת דההיאמעשה

 ההיא~
 וכו", פר"ח

 עכ"לת עליה יצרה נתגבר אנינות בשעת שאפילו לךהרי

~~~
 דכתובות בפ""ק דאיתא מהא תשיבני

 (ד~
 ד'

 דידהת באבילות כאן דידי" באבילות כאן ק~יא לאהש"ס דק~תר~ ~ע"ב~
 אינה היא דידה דאבילות כיון ~ליו יצרו י~גבר אםופרש""י,

שומ~
 מהא נאדי דש""ס חדא איריא, לא הא משום אי לות
 אשי רב כיאוקי~תא

 ~תר~
 דהכא אבילות ~דמית קא ~~י התם

 הפוסקיםת בכל כ~בואר אשי כרב והלכתא ~"'ש, דעלמאלאבילות
 לענין חמיר ודאי דאבילו. לאבילות, אנינות בין לחלק ישו~וד
 ע"ב), ד" (דף דכתובות בש"ס שם וכדאיתא מאנינות,תשמיש

 משום התם ופורש, ~צוה בעילת בועל דקתני אילי~א קולאמאי
 ע"כת אבילותא עליו חלדלא

 וא~
 אנינו~ עליו דחל

 דאנינות אלא
 וכדעת המטה, תשמיש לענין האי כולי ח~ירלא

 הרי"~
 גיאות בן

 (בסי~ן בב""י ע""ש כ""ב)~ת (דף הר~ב"ן האדם בתורתכדאיתא

~~~~~
 נקייס, שבעה כל עצמה בודקת שהיתה כיון הנדון ב~וף
 (סימן מהרי"ק בתש~ובת וכדאי~א בזה הדיעותרבו

~~"ז
 ענ~

 יוס נשואיה שנדחה ~לה בענין שאלת ואשר ~ וז"ל ~")
 מיום נקיים ז" ולס~ור ל~זור ~רי~ה ~אם יותר או יו~יםאו

 זה, ~עשה אירע בקאנברי נערותי ~בימי זכרני תביעה,אותה
 הללו שם, היו אשר תריסין בעלי בין גדולה חלוקה נ~לה זהועל
 היתה שה~חלוקת דעתי ולפי מתירין, היו והללו אוסרין~יו

 הבדיקה ~אין הנשואין שנדחו דהיכא או~רים היושה~וםריס
 שד~ו ~יון מ""מ בוום פ~מיס ת~יד בד~ה אפילו כלוםמועלת
 שהביא מהר"ם ~דברי ~ביאין והיו יפה, נזהרת אינההסשואין
 שר" אומרים היו והמתירין תש"~~, ~אות נדה בהלכותה~רדכי

 נשואין, דיחוי מחמת ה~דיקה שהניחה היכא אלא דיבר לא~איר
 דאינה כמשפט, ביום פע~ים ת~יד ~לבדוק הניחה לא אסאבל
 נקייםת ז" ול~נות לחזורצריכה

 ולפע""~
 וכו", ~~וסרים נראה~כדברי

 אלמא וז"ל~ מהר""ם, דברי שהביא ה~רדכי ~לשון ~שמעדכן
 באריכות~ דבריו ע"ש וכו" אע""פ אדעתא דיהבהבעינן

~~~
 (סו~ן בני~ין ~שאת בתשובת

 מ"ב~
 האריך

 לדברי לד~ו~
 בעל הגאון מה""ה שאלוני לאשר נדרש~י וגס~הרי"ק,

 אתמול ביום וז"ל~ שנים~ ע~ר אחד כ~ו זה יאיר חותה~~בר
 בסימן והוא שבועות ב~סכת בלמדי ונפלא זר דברבא

 (אל~
מ"'ד~

 מהר'"ס וז"ל~ ~ במרד~י
 דקד~

 ד~ו שאם הרשב""ס ~לשון
 אע"פ לל~וד שחר להם שאין דברים הם הר"ם שדברי וכו'הנשואין
 עכ"לת נ~יים ז' לישב ששכחה שכתב~ רשב"ס ~פי" נקיים ז'שישבה

~~~~~
 כלל, תימא כאן אין עצ~ו ה~רדכי בלשון העיון א~ר
 וז""ל~ כ" ה~רדכי כי כהווייתו המרדכי לשון העתיקשלא

 ~~ו~ ~ת'~ ~ו~ ~~~~י~ ו~~ ~~ו~' ~~י~~ ~~~י~ ~~ו~~~ו~

~~~
 ~~"~ת

 '"~ ~ו~ ו~~'~ ~~~"~' ~~~ ~~~י~~ ~ו~ ו~~~
ת ~ ~ ~  

 ~~~י~ו~ת
 ~~ו~ ~ו~

ת ~ ~ ~ ~  



~

~  

~  

~  

~~''ת
 ~~ ~~ ~~מ~ ~~~~"~

~~ ~ ~~~
 שמרה ולא שכחה היא לבנך שתנשא זו ובתולה רשב"ם לשון לךוהא
 נקיים ז' עצמה שבדקה ~ש~ע שמרה ולא מדכתב עכ''לת נקייםז"
 האוסרין ד~ת וזהו כראוי, שמרה ולא דעתה שהםיחה כיוןאלא
 מהרי''ק, כוונתלפי

 ובא~
 כדעת להחמיר לחוש האחרונים הכרעת

 הכריע וכן ~), סעיף קצ''ב ~סימן בש''ע וכמבוארהאוסרין

בתשוב~
 ו" ~ס"ק שם והש"ך ~סק''ו~, וה~"ז שם, בנימין משאת

 בש"ס דאיתא ~הא האוסרין לדעת לזה ראיה ק~ת נ''ל וכןז"~,
 ~לע הוי כי רב ע"ב), ל"ז (דף וביבמות ע''ב) י"ח ~דףדיומא
 רבא והאמר הש''ס ומקשה וכו', ליומא הויא מאן ~כריזלדרשיש
 נקיים, ז" לישב צריכה ו~פייסה לינשאתבעוה

 ו~תר~
 אודועי

 לא אמאי לכאורה וקשה להות מודעוהוו
 תיר~

 דאינהו כפ~וטו
 ליומא להיות דראויה אמאן אלא ליומא הוי ~אן ~כרזי הוילא

 כל עצמה כשבדקה דאף ודאי אלא נקייס, ז' עצמה בדקהשכבר
 אף חיישינן תנשא למי שידעה חדש חימוד בא שעכשיו כיוןז"

 ואפשר ז'~ ~צ~הדבדקה
 בסוגיא דדוקא לחלק נוטה המ~ירין דד~~

 הנשואין בדחיית משא"כ חיישינן, ל~מרי חדש חימוד דהוי שסדש''ס
 בדינים להחמיר אין הכי ובלאו הקודסת ז" אבדיקת סמכינןלבד
 ובא~ת ~ וז''ל ז"), ~בס"ק שם הש"ך שכתב וכ~ואלו
 םוברים פוסקיס הרבה הכי דבלאו אלו בדינים להחמיראין

 עכ"לת ~דבריהם הוא זה דין עיקר כל וגם נקיים, ז" צריכה~אינה

ובפרטו~
 שסברה דעתה הםיחה לא שעדיין שאפשר שלפנינו בנדון

 ו.ו וכל, ~כל הנשואין לדחות שפיר מילתא בהא רבנן ק~ודלא
 דאביה, ואנינות דאבילו. ~רדא משוס כך כל חימוד חששדליכא

 מחדשת נקיים ז" ולםפור לחזור צריכה דאינה נ"ללכן

~~~~
 מלא ה~ליונה ~הבריכה ברכה ישלח בקודש, הנאדר

~ו~ודש~
 ר~ים, כמו הבנוי בנין לראות ויזכה ~וגדוש~,

 חדשת שיר שםולשיר

 מגנ תבר יום ד" יום היום הכותבכ"ד
~"~~~ 

 לפ"קת בחםדך

 ~ו~~"ת~ ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~"~ ~ו~~~י~~ ~~~~ ~ו~~~~

 י~תת~ ~~~~ ~""~ ~~ ~~ו~~ ~ו~~~יי~ ~~~ ~~~~~~~~

~~~י'
 ~~~ת ~~~ ו~~ו~ ~~י~ ~~~ת ו~~~י ~~~י~ ~~

~~~ 

 ~~ר~~ת ~~~ ~~~~ ויו~~ ~י~י~~תויו~~
~"~ 

 ~~ו~י

 ~~ו~~~~ו~~~ ~"~ ~~"~ ~~~ו~~~~
 ~תתי

 ~ת"~
 ~"י

 ~~~ת"~

 ~~~ות~~~~

~~~~~

 מרוב
 הטרדו~

 אבני וגזית גוויל הקיף הקיפוני אשר
 לבנות מנת על וסותר בונה בנין רוב ושישא,מירמ"י

 ועד ~בקר עלי הנצבים העם לשפוט ~שפט, עו~ה דודמגדול
 באתי רק בארוכה, לבוא אפשר אי הזה הדבר ~ללערב,

 דבר~ ה~ואל ולהשיב הלוחות נבוב חלילתא ותיכי מחרכים,מבין כמצי~
 נמצא ולא ~דש דבר זה דין ראה אדבר מישרים א~יד הא~תוהנה
 ולילך בנרות חיפוש ו~ריך (ראה) י~נים, וגם חדשים בשו"תכזה

 ~~ו~~~י
 ~ו

~~~ 
 ~~י~ו

~~ 
 ~~~ו~~ו

 ~ו~ ~~~ ~~~ו~
 י~י~ת

 ~~ו~ו~~~~~
 ~~~ות

 ~~ו~~ ~~~~י ו~יי~
 ~~ית

 ~~~י~ ~~~~~ ~~~~
~~ו~~

 ~ות

 ובחדרי ~תל~וד ביס מדרשא בי נהורא נפל דליקא, האבוקהלאור
 ובתראי קד~אי הפוסקיס ועליות השו''ת וטרקליןהפוסקים,

 מועט ~קרא וטהרה, טומאה הלכות כי תיכונה, אשמורהאל להבי~
 ואנה, אנה בש"'ס ~פוזרים וה~ה מרובות,והלכות

 וילק~
 דוד

 בית תוך בדיקה צריך ל~~שה בהלכה ה~~וינים ציון מ~ודתאת
 בתורתו~ עינינו יאיר וה' בארוכה, דברינו יבואו כאשרהכנסת,

~~~
 בראיה לראות אמרתי זאת אחר ו~ם פני, עבר ~ול האיר ג''י

 הקברי~~ נמ~או בו אשר שם, בנו אשר הבנין אתמהימנא
 וזה היטב, וחקרתי דרש~י וגם וראיתי בור~, לונדין לק''קונסעתי
 אל ונכנסתי לפנינוי יבואר כאשר לפני, העידו ואשר שמעתיאשר

אר~
 הש''ס בצדדי ונ~בה, ימה פרוצה תיבה בשיטה ה~~ים
 ללקוטופוסקים

 במזל~
 י~או ל~שפחותיהן, חונים הם איפה איה

 חדש אור זהו כי בתושיה, כפליים נקיה סולת קולטתו התיבהמן
 מה" דוד וישאל הנהוגיס, מן ואינו תשובה בשום ראיתי לאאשר
 ל~ולם משפטיך תדריכנו א~ת ובדרך ~שפ~יך הורינו ~לאמר

 ליתהיא

~~~~
 לונדין בק"ק לפ"ק ~ .נ"ג בשנת הוה, הכי דעובדא גופא
 בית להם היו ל''ב אנשי כיבורג,

 הכנס~
 ~קד~ת

 שעמד במקוס מחדש לבנותה לבם ונדבה רעועים, בכותליםדנא
בית

 הכנס~
 היסודות, לבנות איש קו~ת כ~ו העו~ק וחפרו הישנה,

 מתים עצמות דרומית מערבית בקרןונמ~א
 מחו~

 היסוד לחפירת
 כמו רחוק ~זרחית ובצד ואבריםת ה~ת ראש האומניםהשליכו

 ~ברים שני שם ונמצא חול, ליקח שם חפרו לפחות, אמותה'
 בה''כ של מזר~ית ובכו~ל אמות, ששה כ~ו מחבירו רחוקואחד
 לחו~, ורגלים ב"ה לתוך מונח מת של ראשו אחד קבר שסנמ~א
 שנ~צא ~קבר א~ות ששה כ~ו לפחות רחוק ב''ה של צפוניתובכותל
 (הרא~ונים) דהיינו קברים, ג" היסוד בחפירת נ~צא מזרחית,בכותל

~הראשי~~
 שהם ניכרים היו והאברים מקטנים שה~ה ניכריס היו

 רו~ב וכמו א~ות שני כ~ו באורך לזה זה סמוכים והיומ~דוליס,
 קבר~ צורת ניכר היה ולא חרס שום ולא קרש שום נמצא ולאאדס,

~~~~~
 נימול שאינו זקן מפי שמעו אנשיס ושאר הנ"ל דק"ק
 במ~ום היה לא שמעולס תו~ו, לפי מסיח שהיהאחד

 (החשש) בשעת וא~ילו קברות שוםהזה
 ~הרעש~

 נקברים היו ר"ל,
 הרבה נהרגו השוודין של מלחמה בעת רק אחר, במקום ישר~לבני

~ערלים~
 שהיו מעולם שמעו שלא אמרו יהודים וזקני הזה, במקום

 קבריסת הנ"לבמקום

~~
 זה הישנה הכנסת בית בנין שבעת הנ''ל ק"'ק אנשי אמרו
 והיה מתים, עצמות שמה ~''כ נ~צאו שנה, ושתיםעשריס

 באותו כלוס פקפק ולא שמ~ון כהר"ר אחד זקן פעםבאו~ו
 באו~ו לב"ה םמוך מקום חפרו ו~ס ב''ה, בנין ~חמתפעס

 ~'"כ שםונמצאו פ~~
 עצמו~

 אב"ד שמה פעם באותו היה ~ס מתים,
 פק~קו ולא ~ פעליש~ורג דק"ק אב''ד ~איר ~הר''ר שניס ~"ה בןזקן
 בעת וגם ב"'ה,בבנין

 חפיר~
 ~עברו, ~נים י"ד כמו ה~קוה

 ~הוא~(היה~
 ג"כ ש~ה ו~~צאו מב"ה רחוק אמות ~ כ' לערך

ת ~

 ו~~~~ת ~י~~ ~~~ד ~י~~~י ~ ~~~ומ י~י~ ~~ו~

 ~~ו~ י~י~ ~~ו~~י
 ~~~~~ת

 ~י ~~ומ יו~~ ו~ו~
 ~י~ ~~~'~~

 ~ו~~י ~ ~ו~ ~י~~~ו~
 ~~"~ ~~ת"~

 ~~~~~ו~~ת

ת ~

 ~ו~ י~י~ ~~ו~
 ~'ת ,



~ ~ ~

~~  ~  

~  

~~''ת
~''~~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  
 ה~תים בע~מות שהתעסקו הקברנים ~מרו ~ס ~תיסתעצ~ות
 כנ''ל, א~ות ה' כמו רחוק מזרחית בצד הנ~צא המת שראשהנ"ל,
 הראשהיה

 ~ונ~
 היה ב''ה של ~זר~ית ובכותל העולם, דרוס לצד

 ל~ערב ראשו דהיינו כ~''ל, הכנסת בית לתוך המת ראשמונח
 הענינים~ת ותוכן ה~עשה (~''כ למזרחת ורג~יוהעולם

~~~~
 ה''ה ה' ב~ן וק~רות בארוכות עייל, בבר הקודש ~ל אבוא
 ושאולי אפרק פרוקי לטייל, ובתראי קדמאי ופוסקיםהש"'ס

 והנהר דאכיילת כללי להני ותצייתינהו חיל, כ~בור חלצי ואאזורשייל,
 יבואר כאשר בדבר, לפקפק יש אשר ראשים לארבעה והיהיפרד

 לפנינותבס"ד

~~~
 ~כונת הוא ~הכנסת בית עליו שבנו דבמקום די"ל אחד,
 קברות, שכונת דין הלכותיו לכל ~קום לאותו וישקברות,

 אם וקיי''ל לפנות, ואסור קברים ~שלשה יותר שם שנ~~אוכיון
 ב~~כת דקיי''ל ואע"ג קברות, שכונת הוא קברים שלשה~צאו
נזיר

 ~ד~
 הש''ס וז"ל ע''ב), ק"א (דף ב"ב ובמסכת ע''ב) ס"'ד

 וב''ב~ נזירב~סכת
 ואת נו~לו כדרכו, ~ושכב בתחילה מת ה~וצא

 זה בין יש אס שלשה ~צא ~תפוסתן, ואת נוטלן שניםתפוסתו,
 ו~ו', קברות שכונת זה הרי אמות שמנה ועד א~ות מארבעלזה
 מן יותר לקבר קבר בין פה היתה אשר בנ'"ד וא''כ בש''ס~ע"ש
 האחד קבריס, שני הם ביותר ~ס~וכים והקבריס א~ות,ח'

 הקבר ואותו הכנסת בית כותל ת~ת מזרח לצד שנ~~אה~בר
 ב''ה, צפון בצד ראשים ~' בו היה השני והקבר לב"ה, נכנסהיה
 וגם טפחים, ו' בת באמה א~ות ~' ~ן יותר ר~וקים ה~הומ''מ
 שלשה בו נמ~א באשר כקבר אותו תדין אם צפון שבצד קבראותו
 ל~"ז א''כ קברים, ~לשה שהם נתאשר צפון ב~ד שנמצארא~ין
 ואינו אמה, ברוחב או אמות שני באורך קברים ג' נמצ~יםהיו

 וכאן אמות, ד' מזה זה רחוק הקברים שיהא עד קברותשכונת
 קברות, ~שכונת נחשב ש~ינו פשי~א ~מה על אמה תוך ~מששהי'
 וא~ נוטלו במתני', ז"ל בפרש''י ~צינו קברות שכונת כש~ינווא''כ

 הזה ב~קום כאן שיש חושש ואינו ~~ר, למקום ו~פנותפוםתו,
 וכו', שנים גמצא אם וכן ~קוס, בכל ל~לך לו ו~ותר אחר, מתשוס

 לפנותןת מותר קברות שכונת שאינו נאנמר אם א"כ בפרש"יתע"ש
 אליבא הוא והקירוב ה~רחק השיעור דזהו לבי יחרד לזהאמנם

 שיעור והיה במערות לקוברן ~נה~ם שהיה הש''ס, בי~יד~נהגס
קבוע

 מיד~
 דמ~רש נזיר ב~סכת בפרש"י ועיין רחבו, ומידת ארכו

 ~ארבערש''י,
 וע~

 לסוף ארבע ~תחילת לשני ראשון בין יש אם ~'
 ש~ונה בתוך ~ושכבין שהן ~ו ה~ערה, לרו~ב דהיינו~רבע,
 הוא וח' ד' ד~דות הטעם הרי עכ''לת וכו', ה~ערה אורךבמידת
 עתה לעת ~בל ח', וארכו ד' ~רחבו במערות קוברים דהיובזמנם
 רחוקין או ~ד' פ~ות שקרובין אף א"כ ב~ערות, קובריןשאין
 כש~ונת דבר לכל דינו בנ''ד וא''כ קברות, שכונת הוי ~ח'יותר

 ה~תים מקו~ן קנו כי לפנותו, דאסור חדא י"ל וא''כקברות,
 מ~קומןת לזוזו~סור

~~~~
 בהנאה, אסור ~"מ ~קברם, פינוהו אם אף לעיין יש הב',

 הידוע קבר ע"ב) מ"ז (דף הדין נ~מר בפרקכדקיי"ל
 הג', הספק בהנאהת ואסור ט~א מקו~ו פינהו לפנותו,אסור

 ~קומו שפינהושא~"פ
 ט~~

 וכהנים הדין, נג~ר פרק כדלעיל
 שםת לילך~סורים

~~~~

 כי קברות שכונת דין לו שאין ונוכיח שנ~~ר אע''פ הד',
 כדי בב"ה בדיקה צריכה אי הוא, עכו"ס קברותי"ל

 היכן עד הבדיקה וגם באהל, ~כו''ס מ~ומאת הכהניםלהציל

 ~~יבדו~
 והוצאה בזה, יטפל ~~ה ועד יעמיק כ~ה עד י~~~, לא

 ~י עלזו
 ר~י~

 אלו הקהילה~ בני כל על או לחוד הכהניס על
 דדיני, חו~רי ולנקוט לב~ר עלינו ה~קוס לזה פנים ארבעההן
 בש"ס שמבו~ר מה רק פוסק, בשום נזכרו לא ממש הדינים אלוכי

 לפני~ א~י~ התל~וד, מיםלחצוב
 וזה ב~תורתות ~יני יאיר וה"

 לשווייה ~י חדשה כשמלה הדבר ולברר לבאר וכד~ ראשונה,שיצא
 הראשוןי ספק והוא לא, או קברות כשכונת הכנסת בית~קום
 ופינה בדק רבא א~ר ע"ב~, ס''ה (דף נזיר במסכת תנינןתמן
 ולא תרי הנך ~בי ליה ~פנה האי לא ואשכח, בדק ופינהבדק
 רשות שניתנה כיון רבא א~ר דא~רי איכא חד~ האי לגבי תריהני
 עילא לקיש ריש ~~ר קברות, שכונת ולישוינהו להוןת מפנהלפנות
 וטיהרו~צאו

 אר~
 ~~ש בנ''ד נ~צא ~כ"לת ישראל,

 פג~
 ונגע

 שמ~או הראשון שקבר רבא, דבעיבאיבעיא
 ~תיכף~

 וכן פינהו,
 דרבא דא~רי ~יכא לדעת נ~צא שאלו, השלישי ובקבר ה~ני,הקבר
 דיןהוא

 פשו~
 ר~ות שניתן כיון דפסקינן

 לפנו~~
 ל~ון, ~פנה

 וטהרוי מצאו עילא ~כי קברות, שכונת לישוינהו להקשותואין
 ושני~, א~ד אלא ~צא בשלא לפנות רשות כשניתנה כלו~רפרש''י,
 המקום את לטהר כדי גבייה~, לי' ~פני שלישי להך ומצא הדרכי

 ועושי כהנים שיהו סביבותיה, מערות שיש להחזיקו שלאהזה,
 כיון הכי נימא ג''כ בנ"ד וא''כ עכ''לת לשם להלך מו~תריםפ~ח

 לכולהוןת ~פנה לפנות ר~ותשניתן

~~~~
 ד~ה לנ"ד, ראייה שאינו באמרו לחלוק דין לבעל יש זה על

 דוקא הוא ~ וטיהרו, מצאו ~ילא ל~י~, רישדא~ר
 ש~~זיקין לומר יש בחו"ל אבל בא''י, טומאה להחזיק שלאישראל באר~

 א~ר ר"ל דהאטו~אה,
 ~יל~

 ~צאתי זה ודבר א''י, וטיהרו ~צ~ו
 ~ד~~כתובו~

 והא~ר ~ו~אה, ~חזקינן ~י ~ספיקא ע"ב) כ'
 מ~זקינן לא מספיקא אל~א פרש''י, א"ית וטיהרו ~צאו עילאר''ל

 ראייה הדיין והוא ה~ד הוא נמצא עכ"לת א''י, של בקרק~הטומאה
 בנ"ד אבל בא"י, דדוקא~וכרחת

 שהו~
 דמסכת הש"ס קושית בחו~"ל

 טומאה ומחזיקין עו~דת ב~קו~ה קברות שכונת ולישוינהונזיר
 שב~ה, טומ~ת לט~א חו''ל גוש על באמת ~זרו דמשו''ה~ספיקא,
 ועיין ע''ב) נ"ד (דף נזיר ב~סכת עיין ושביעי, ~לישי הזאהוצריך

בתוד''ה
 אר~

 על ה~אהיל דוקא ~זרו ~וש משום וז''ל~ הע~ים
 רוב ~פני או ~בול ~תי מ~ני ה~ת, על שמאהיל כמי גזרוגוש

 בש"סת מקוסמות וב~~ה ע''ש בחו"ל, שנהרגומי~ראל

~~~~
 מה~י ש~תי ~רת~ין הע~ון ועל הבאר על ע~דתי כאשר
 אלי~תא וקושיאפלפולא,

 ותיוה~
 צ"ע ולפע''ד חזינא, קא

 סובר ע"א) (קי"ג זב~יס דבמ~' אהדדי, סתרי ר''ל ודבריוביאור
ר"ל

 דאר~
 והרו~י ה~בול דור טומאת ~טו~~ה, בדוק אינו ישראל

 דא''י דסבר יוחנן אר' ופליגנבוכדנצר,
 הו~

 ע''ש, ~טו~אה בדוק

 איפני לא ~"י כל אבל איפני דירושלום נהי התם ר"לו~ובר
 נקרא שבבל אף ר''ל קא~ר ~בול מתי ו~ם נבוכדנצר,~הרו~י
 עלשנער

 ש~
 בשי~ה ע''ש בא''י אידבקו ~"מ ו לבבל שננערו

 וכאן בדוק, אינו דא''י סבר דר"ל הש"ס, דברי ~מצית זאתההוא,
 נזירב~סכת

 (ד~ כתובו~ וב~סכ~
'~ 

 ע''ב~

 עילא לר"ל ~"ל

 ~י~~ ~~~י~וות
 ~~ת

 ~~' ~~~~ יו~~~
 ו~תת~

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

~~ו~~
 ו~ו'ת

 ~~~~ ~~ית"~ ~~~~ ~~~~
 ~~~י

 ~תת~
 ~~י~די ~~ ו~"י



~ ~ ~ ~

~~''ת
~~~~~''~~~~ ~~ 

~ ~ ~~ ~ ~  ~ד"ה בפרש''י וע"ש בא"י, טו~אה להחזיק שלא א"י ו~יהרו~צאו

עילא~
 א"ית של בקרק~ה טו~מאה ~חזיקין דלא א"י שטיהרו דכתב,

 ~ני וצריכה עצו~ה קושיא והיא ודוק, אה~די סתריוא"כ
 ~יולפניס

~~~~~
 בכתובות פרש"י דלכך די"ל

 ~ד~
 ~צאו עילא ע"ב) כ'

 א"י את וטיהרו וכו', בעל~אעלילה
 גרסינ~

 גרסינן ולא
~~

 ר"ל דברי תיק~י דלא לתר~, רש"י בא דזה י"ל וא"כ עכ"לת
 דא"י ם"ל וכאן בדוקה, אינה דא"י דס"ל זבחים מ~סכת~הדדי
 גרסינן דלא פרש"י לזה~ היאתטהורה

 כ~
 ד~טהר דהא י"ל וא''כ

 המקום םביבות דשאר תלינן אז שנ~צא, היכן שס היינו א"יר"ל
 קבר שוס נ~צא לא אם ~שא"כ כאן, הוא ה~תים וקבורת~הור
 ב~סכת שם רש"י ~ון ~שמע ו~ן העיר, כל אםור אזיועילה
 לר~ל קשה בלא"ה ע"כ דהא ר"ל~, א~ר ד"ה ע"ב ~ס"הסזיר
 דהא בא"י כהן שום הולך איך א"כ בדוקה, אינה א"ידס"ל
 בדוקה ואינה הואיל כהן לילך אסור ב~ו"ל וכ"ש בדוקה,אינה
 ב~ם' עיין לק~ן, בס''ד אכתובכאשר

 מו''~
 ע"א) י"א (דף

וב~ס~
 ~יירי לא ד~זה צ"ל כרחך על אלא ע"א), י''ג (דף ע"ז

 אין זה ~שוס שבודאי~"ל,
 ל~נו~

 ~יירי ר"ל רק הכהנים, מלילך
 ~ומאה ~קום הוא אם בבדיקה עליהם לע~וד שאפשר דברים~ן
 קברות, ענייני ~שום וטיהרו ~צאו עילא קא~ר זה ועל לא,או
 רחוקים או סמוכים העיר סביבות חלליס שנ~צא הזה בנדוןכ~ון
 ה~"ס מקשה וע"ז מתיס, שס שנקבריס ל~וש ויש לב"הסביב
 לא אבל וכו', ~צאו עילא ר"ל והאמר בא"י טו~אה מחזקינן~י

 י"ל כן ושרשן, ~עיקרן עליהם לע~וד אפשר דאי ~בול ~תי~שוס
בדוחקת

~~~~
 האי לא רבא, דפוסק שבש"ס הראשון לדעת גם א~נם
 וא"כ ~חד~, דהאי לגבי תרי הני ולא תרי לגבימפנה

 וצריך ~קו~ו וקנה ~נות דאסור השלישי ~ת גבי לפק~ק יש~נ"ד
 בבת ש~צאו ראשים השלשה לזה ונוסף ב~קו~ו, קבורלהניחו
 ג' כנ~צא דהוי די"ל~חת

 קברי~
 מ~קו~ם לזוז ואסור אחת, בבת

 זו אף זו ולא ~קו~סת קנו קברים שלשה ~צאוכדין
 אעיקר~

 דדינא
 נג~ר בפרק תנינן דת~ן ~קפק, ויש~ירכא

 הדי~
 ע"ב), ~"ז ~דף

נ~צ~
 קבר הידוע, קבר הנ~~א, קבר הן, קברות שלש או~ר אתה
 ויודע חדש שהוא כ~ון הנמצא, קבר פרש"י, ה~ביםת את~~יק
 ~ם ~וברו מעולם צוה שלא השדהבעל

 ובגזי~
 קבר שס~ נקבר

 המזיק וקבר השדהת בעל ~דעת שם שנ~בר~ידוע,
 הרבים, א~

 קבר ר~"ית עכ''ל באהלו, ו~י~~אין הרבים הילוך ב~קום~קבור
 קבר בהנאה, ו~ותר טהור ~קו~ו פינהו לפנותו, ~ותרהנ~צא
 קבר בהנאה, ואסור ט~א ~קו~ו פינהו לפנותו אסור~ידוע

 ~קו~ו פינהו ~נותו, ~ותר~רביס ה~זי~
 ~הו~

 עכ"ל בהנאה, ואסור
ה~"סת

~~~~
 כדי תוך ~~ש זה את זה סו~רים ז"ל רש"י דברי לפ~"ד
 פירש דרש"ידיבור,

 קב~
 חדש שהוא כגון הנמצא,

 דון עכ"לת ~ם נקבר ובגזילה שם לקברו צוה שלא השדה~על ויוד~

~ת

 ~ו~י~
 ~~ת ~ו

 י~~~ת ~י~~ ~~~ ~~ ~~~ו~ו~ ~~ו~~~ ~~י~~

 ~י ו~~י~ ~~~ת'~
~"~~ 

ת ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ת ~~~ ~~~ ~~~~י~  ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  

~  ~ו~ ~"~ ~~~ ~~י~~~
 ~מ

 ~~~ו~ ~~~ו~
 ~~ת

~ ~ ~  

 יו~~ו ~ת ~ו

 ~~ו~~ ~"י ~~ו~~~
 ~י~ת

~~~~ ~"~~ 
 ~~~י~יו

 ~~תתי ~ו~~~
 ו~~~

 ~~"~ת ו~~~ת ~ו~~ת ~~ ~~~י~יו ~~~י ~~~~ ~~~~~

 שנקבר אם יודע ואינו ישן הקבר הוא אם אבלמיניה
 לא, או בגזילה שס נקבר ולא הי~י~, באו~ן שהיה השדהב~ל ~דע~ ש~

 ב~סכתכדמצינו
 כ~ובו~

 דכירי מדכר שנה ששים ע"ב) כ' (דף
 ~~אות ~ש~ים יו~ר הישנות ו~שו"ה לא, ~ש~יס וטפיאינ~י
 הדבר שנתישן ~שום דכירי דלא והא בתלוליו~, אדם נקברדשמא
 ~ד~וניות ~שנים שם שנקבר ~ת נ~צא אם בנ"ד נ~צא~"שת
 נקבר פן לפנות ואסור ~קומו דקנה פשיטא קד~ונים,ו~י~ים
 ~ד"ה שס"ד) ~סי~ן בטי"ד בב"י ~ועיין בעלים,ברשות

 לפרושי לרש"י לי' ל~ה דאלת"ה ~ ע"ש) ברש"י כןשפירש ה~ו~א~
 נקבר אם ידוע ואינו הנ~צא סתם ל~י~ר הו"ל וכו', חדששהוא כגו~

 בהנאה, ו~ותר ~נותו ~ו.ר ג"כ לא או בעליו ברשותבשדה
 אסורת הוא דסת~א לרש"י דס"ל צ"ל כרחך עלאלא
 החיפוש ואחר העיון אחר~~~~ת

 נרא~
 ~רש מו~רח דרש''י ב~ין

 קבר סנהדרין, ב~סכת שם ~קשה דהש"ס ו~כחכן
 ~קו~ו, קנה ~~וה ו~ת הוא ~צוה ~ת דל~א לפנותו ~ותרהנ~צא
 ~אי להקשות ויש עכ"ל~ ליה אית דקלא ~צוה ~תשאני

 שנה ~ששים יותר הדבר נתישן דל~א י"ל הא ליה, אי~ קלאהג~רא ~תר~
 זרעו ~פי יסיף ולא ו~דול הולך הקול וכי זו~רו, אדםשאין
 אע"כ ~~ו~ו, וקנה שס קבור ~צוה ~ת ז~ן ובאו~ו זרעו,וזרע
 דאיקבר איתא אי שפיר הש"ס ו~שני חדש, בקבר דעסקינן~"ל
שם

~~ 
 הג~רא י"ל והיינו ~חדש, נקבר דהא ליה אית קלא ~~וה

 דכירי דמידכר ~שוס חדש ~יקרי ~נה ש~יס דעד א~"שסו~ך
ויוד~י~ת

~~~~~
 דקסבר רש"י לשי~ת ~וכח הדבר אם לפ"ז הנה הקוד~, אל

 (שאסור) הנמ~אקבר
 ~ש~ותר~

 קבר דוקא הוא בהנאה
 קשה לפי"ז א"כ אסור, הוא חדש שאינו ס~ם קבר אבלחדש,
 ~דעת שס שנקבר הידוע קבר ~פרש"י, למה הידוע אקברארש"י
 בבירור יד~ אינו אפילו בעליס ~דעת איריא ~אי עכ"ל~בעליס
 הי~ים, באותן ב~לים ~דעת שס נקבר פן כי אסור, ישן קבררק

 ארוך ז~ןו~פני
 נשתכ~

 להול~ן עיון צריך וא"כ ~לב, כ~ת הדבר
 א~"כ ז"לת ~ש"ידברי

 דבא~~
 שם שנקבר הידוע קבר ה"פ,

 ויש ישן, קבר הוא רק ודאי שאינו ר"ל השדה, בעל~דעת
פן לספ~

 נקב~
 ~"ו ~~בועות בידינו כלל כי בעלים, ~דעת שם

 קבר שהוא הנמ~א בקבר כן ~~ז~ינן, לא ב~זלני אינשיאחזו~י ע"ב~
 הבעליס ידעו לא ל~ה דא~"ה ב~זי~, שם שנקבר ~כח~דש

 קבר ~הוא י"ל הידוע קבר ~שא"כ חד~, קבר הוא דהאכדפרש"י
 אסור ו~קומו לפנותו אסור בעליס, ~דעת שם שנקבר וי"לישן,

 דברי רש"י הבין היאך א"כ יפלא, לכאורה לפ"ז והנהבהנא~י
 ~צא יהודא א"ר ע"א) ס"ה (דף נזיר ב~סכת~ש"ס

 יודע היה שאם ופרש"י,ל~צוית פר~
 קוד~

 שכונת זה אין וכו' לכן
 אין לכן קודם יודע ~יה שאם פרש"י איך וקשהקברו~~~

 ז~
 קב~ו~שכונ~

 ו~קו~ו לפנותו אסור הידוע קבר הא לפנו~ו, ומותר
 הדין, נג~ר בפרק כדאי~א ט~א ו~קו~ואסור

 ואי~
 הש"ס א~ר

כא~,
 פר~

 לפנותו, ו~ותר קברות שכונת אינו ידוע קבר אס ל~צוי,
 (ד~ נזי~ ב~וס'עיין

 ד"ה ע"ב) ס"ד
 נוטל~

 שמקשין ע''ש וכו'
(בה)

 ~~ה~
 בארוכהת דבריהס יבואו כאשר בזה ו~דקדקין הקושיא

~"~~

 ~צא ר"י דא~ר ד~אי ד~"ל דרש"י, דה"פ צ"ל דע"כ
 להיפך או ידוע ואחד תחלה שנים ל~עוטי קאיל~צוי, פר~

~י
~~~~~~~ ~~~ ~  

 ~~~'י~י



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~""~~~~~~~~~"~~~~ 
~ ~ ~

 כדרכן מוש~בין ~תי~ שלשה מצא רש'"י~ לשון דזה בש"ס,כדלקמן
 יודע היה שאם למצוי פרט ~ברות, שכונת להם ויש ~קומןדקנו
 ונוטלן קברות שכונת זו אין לשם נקבר מהם ~א~ד לכןקודם
 מקומן קנו שלא אחר למקוס לפנו~ן לו ומותר תפוסתןואת

 לקמן הש''ס שאמר מה ממש והוא דרש"י דה''פ נמ~א~עכ~ל~ת
 א~ד שמעת~א,באותו

 ידו~
 וא~ד ידועיס שנים או תחילה, ושנים

 כדפירש מסיני למשה הלכה וזהו קברות, שכונת זה איןתחילה

הר~ב''~
 בתוס' ועיין מת, המוצא ד'"ה ע'"ב) ק"א (דף ב"'ב ב~ס'

 אחד ובד"ה למצוי, פרט מ~א ד""ה ע"א) ס"'ה (דף נזירבמס'

ידו~
 דוק וכו', ושנים

 ו~ש~~
 הרשב''ס, בשס פירשו ד~וס" כדברינו,

 דבסמוך ב~חילה ושנים ידוע אחד היינו פרשב''ם למצוי, פרט~צא
 קברות, שכונת לו אין בתחילה עתה מוצא ושניס ידוע אחדוכו',

 וא""כ היטבת באר ע"ש הוא, מסיני למשה הלכה פירשרשב''ם

 כינהו ואס לפנותו אסור הידוע קבר ודאי רש''י, דפירושה"פ
 ברצון נקבר פן כי ישן קבר סתם והיינו בהנאה, אסורמקומו

ובידיע~
 קבר רק לפנותו מותר אינו ~י מקומו, וקנה בעלים

 בעלים, רצון בלתי ודאי זהו חדש קבר בשדה ~נקבר ר"ל~נמצא,

 שלא השדה ב~ל ויודע חדש שהוא כ~ון ~נמ~א, קברכדפרש''י
 מה לפנותו, מותר זהו עכ"לת שם ~נקבר ו~גזילה שם לקברוצוה

 ומקומו לפנותו אסור ~חדש, עתה נמצא ולא ידוע קברשא''כ

 מדע~ פן כי בהנאה~סור
 אחזוקי לשם, נק~ר וברשו~ם בעלים

 דא""ר והא ל~נו~ו, אסור ומשו''ה מחזקינן, לא בגזלנותאאינשי

 ד~נן דהא הכי, ופרש"י למצוי, פרט המוצא נזיר, במס'יהודא
 היה שאם ל~~וי פרט קברות, שכונת הוא הרי קברים שלשה~צא
 ומותר קברית שכונת זה אין לשם, נקבר מהם שאחד לכן קודםיודע

 או בתחילה ושנים ידוע אחד מסיני למשה הלכה כן כילפנותו,
 בתחילה וש~ים ידועים שניס או בתחילה, ואחד ידועיםשנים
 בתחילה ג' או ידו~יס שלשה שיהיו עד קברות, שכונת זהאין

 דכך רשב"ם,וכדפי'
 הל''~

 להם אין קברים שלשה בשדה אס היא
 אבל נמצאים, שלשה או ידועים שלשה שיהיו עד קברותשכונת
 הל~מ קברים ובשלשה ל~נותו, אסור ידוע בשדה אחד קבר ישאם

 להיו~שצריכין
 נמצאין~ או ידועים א~ד בסגנון

~''~~~~
 אסור בשדה ידוע ~בר יש אם בטעמא, מילתא י''ל

 הבעלים ברשות בשדה נקבר בודאי אמרינן כילפנותו,

 עוד נמצא אם מש~''כ מחזקינן, לא בגזלנותא אינשי אחזוקאכי

 נמצא הוא הקבר ואותו שד~, באותו אחד או שנים, קבריםבשדה
 נימא א'"כ לשס, נקבר בעלים מדעת שלא ב~זילה ובודאימחדש
 הימי~ באותן ג''כ השדה באו~ו שנקבר ר''ל ידוע דקבר~"כ

 בגזינה

 שבאו קברים שני עוד עכשיו שמצינו כמו הבעלים, ידיעתבלתי
 יש אם ~רוע לכך~גזילה,

 בשד~
 נמצאים ושנים ידוע אחד קברים ג'

 אחד קבר רק בשדה ~צא לא מאילו נמצא, ואחד ידועים שנים~ו
 בא ב~זילה, שנים או אחד שראינו כיון קברים דבשלשהידוע,
 ב~ל דהא לשס, נקבר בגזילה י"ל ג''כ שה~לישי זה ~ל ולימדזה

 זה וכעין מ~זקינן, לא בגזלנותא אינשי אחזוקי בידינו אשרה~לל

 נזיר במסכת ר"'י בשם בתוס'פירש
 ~"~ (ד~

 א~ד ד"ה ~"א)
 םליק בזה המוצא~, ד~ה ע''ב ~ק''א ב''ב ב~סכת ו~ם וכו',ידוע

 כהוגןת רש~י~יט~

~~~
 וב"ב נזיר במסכת תוס' מפרשים למה ל~י''ז לומר נ~שך

 הל''מ, רק אינו בטעמא ~ילתא הוא ר"י שיטתדאליבא

 ושניהם בטעמא, ~ילתא ג"כ רש~י שיטת הוא דעתי לפיהלא
 לתוס' להו דקשה וי''ל מפולמים, בטע~יס יחדיוצדקו

 אסבר~
 בשלשה כדבריך יהיה דלו מהני, מאי דא"כ כתבתי אשר לפירש"י
 בגזילה, הן ששלשתן ~~צאו שניס ~ו נמצאו, מהן ואחדקברים
 רש''י ד~ברת אליבאמ''מ

 ה~
 נ~צאים שלשה היו דאם קיימינן

 וצ"'ל אסור, להיות ~ראוי ע"כ וא''כ ~ אסור, ומקו~ן לפנו~ןאסור
 ום'"~ל ודוק, רשב''ם כדפירש הל"משהוא

 להתוספו~
 פירוש

 ר""~
 לקמןת יבואר כאשר בטע~א ~יל~א שהואוכתבו

~~~
 ר' דברי ומפרשים אחר, ב~גנון הוא ר"י בשס תוס' שי~~

 ס"ה (דף נזיר במסכת דקאמריהודא
 ע"א~

 ובמם'
 ב"~

(ד~
 המוצא יהודא א"ר ע''~), ק''א

 פר~
 ד~ניתין ארישא למצוי,

 פרט המוצא קאמר זה ו~ל ל~נותו, מותר אחד קבר המוצאקאי,
 לפנותות אסור יחידי קבר אפילו~ ידוע ~בר הואלמצוי,

~וס' וז""~
 במסכ~

 ולא לידוע, פרט פי' למצוי, פרט לפרש ונראה ~ ב"ב
 אין הש"ם (דא~ר בתחילה ושניס ידוע אחד התס דקאמרבידוע
 ידוע דההוא קברים), שכונתזה

 שהו~
 שידו~ ולא שם נקבר

 שלשם שידוע היינו למצוי פרט האי אבל שם, נקבר קבורהשלשם
 משם, לפנותו ואסור קברות שכונת לו דיש שם נקברקבורה

 ע"ב), מ~'ז (דף הדין ~גמר ב~רק~ כד~ניא יחידי, קבר שהואואע''פ

 בהנאה, ~אסור מקומו פינהו לפנו~ו, אסור הידועקבר
 שלשתן דבעינן בנזיר דא~ינן והא בנזיר, ר''י פי'וכן רשב"~
 לה, גמירי דהילכתא פ"הבתחלה ידועי~

 ואי~
 שייך דלא לר''י ~ראה

 ידועים היו שלא ב' דכשיש ~~ס, בו שיש דבר דהוי ~~יריהילכתא כא~
 ש~יו כי~ון לשם נ~תן קבורה שלשס למימר לן לי~ ידועואחד

 ש~
 ב' וכן ידועים, ב' אותן היו לא זה כשנקבר שהרי שנים,עדיין

 ידועים שאינם או ידועי~~ שלשה אבל בתחלה, ואחדידועים
 עכ"לת שם הני~~וס קברות דלשםדמיל~א ~תמ~

~~~~
 בנזיר דאמרינן והא ש~תבו, תוס' בדברי ~''ע ודאי

 עכשיו, ניחא הא להו קשה מאי וכו', ידועיסשלשתן דבעינ~
 נקבר קבורה דלשם הפירוש אינו~ ידוע, בנזיר דמ''ש פירשוכבר דה~

 לפ''ז וא"כ שם, שנקבר םתס ידוע רק הכא,כמו
 הו~

 שפיר
 דבעינן בנזיר דאמרינן והא התוס" מקשה ומאי ידועים,שלשתם דבעינ~

 לכאורהת מובן ואינו תמוה הוא תירוצס וגם ידועים,שלשתן
 שכתבו מה קושיא דרך ואין הוא, כך התוס' דפירושנ''ל אב~
 באו ~י כך, הוא לשונם הדרכת רק וכו', בנזיר~אמרינן וה~
 ~ בנזיר דאמרינן והא כתבו, וע"ז כפרש"י שלא ה~מראדברי ל~ר~
 גמירי, הילכתא רק שהוא ר"ל והיינו כך פרש"י ידועים,שלשתן דבעינ~

 והיינו טעס, בו שיש דבר דהוי אחר בענין פירש ר''יאבל
 דכשי~

 יותר מובן וזה ~רוע, יותר הוא ידוע ואחד ידועים היו שלאב'

 נזיר במסכת תוס'בדברי
 (ד~

 וכו', ידוע ~חד ד~"ה ע"א) ס''ה

 ובית קברות שכונת לומר לנו דאין בדבר טעס פירשור'"י
 הקברו~

 אית~~ אי תחילה נודע ~ד~חד כיון מתים, ג' שם ונקברו הואילהיה
 דידוע היכי כי נקברו, שם ולישאר לפנותם היה דעתודאין

 לנ~
 אמרו ולא שעמו, אותס לנו ידועיס יהיוהאחד

 קברו~ ~כו~
 לבסוף~ התוס" מש"'כ ו~נה עכ''ל~ תחילה לשלשה ~ו לשנים אואלא

 ~מיה ריהטא לפום הוא ~חילה, לשלשה ~ו לשניס אואלא
 גדול~

 ~''כ נקבר שם שישארו קבורה שלשס ידוע הוא ~סד~~"'נ
~~ 

 ~לשס ידו~ ~ינו ואס סגי,באחד
 קבור~

 צריךת א"כ לשם, נקבר

בודאי
 ~דוקא~

 ב~"~ או בב' התיס' כתבו ואי~ך בב', סגי ולא ש~~ה



~

~  

~  

~  

~~''ת
 ~~ ~~~~ ~~~~'ת~

~~ ~  ~ ~ ~

~~

 והנה ודעתת טעס ב~וב היטב דבריהס יובנו דברי תורף לפי
 רק ידועים היו שלא ב' לפנינו יש אם יהודא דלר' חילקוהתוס"
 הוא נ~צא, ואחד ידועים שנים אי~כא או ידוע, ואחדנמצאים
 השנים מלבד נמצא דאחד דכיון בלבד, קבריס שני ~ן ~רועיותר
 דאחד דכיון משוס הידועיס, השנים כח את מגרע הואידועיס
 הידועים, השנים מלבד גתתכנ~צא

 השנים, לנו דידוע היכי כי א"~
 לפנותס היה דעתו דאין איתא אי השלישי, מן לידע ג"כ לנו~יה

 לישא~ כדיונקברו
 אלא השלישי, מן נם לידע לנו היה א''כ שם

 הידועיס אף שם לישאר כדי לג~רי נ~ברו ולא בגזל הכל שהואשתתמ
 לידע לנו הים האחד לנו דידוע כשם כי מותרים,וכולם

 ~קודס שנקברו ~נים סמבטל האחד ולכך האחד, או השנים~אותן ~ג"כ~
 קבורה שלשם שידוע אחד נמצא אס א"כ האחד, מבטלין שניסאו

 נמצאו אם ובשניס לפנותו, אםור הוא אז נקברו, שםשישאר
 הוא ~ם, שנקברו לנווידועים

 ג''~
 אםור

 א~
 שאינו

 ידו~
 שנקברו

 נמצאיס בין שוה גת יש אם אבל ל~נותו, דעתו ואין שםשישארו
 שכונת א~רו לא בשתתס דאמרינן והא אסור, הוא ידועיסבין

 אין דשנים ש"מ א"כ תחילה, לגת או ידועים ל~לשה אלאקברות
 קושיא אינו זה מועילים, ידועים ששנים נאמר ואיך כלל~ועילין
 בתחילה בת איפכא או בת~ילה, ואחד ידועים שנים הם אםדודאי
 דהא כ"תכ גרוע יותר שהוא משוס קברות שכונת אינו ידוע,ואחד
 לידע לו היה שם שי~ארו אדעתא נקברו דאס אזהי מוכחזה

 ~תבו ולזה מועילים, לעולם ידועים שניס באמת אבל~כולם,
 בתחילה, לג" או לב' או אלא קברות שכונת א~רו ולא~תוס"
 נתנן קבורה שלשס שידועים ולא סתמא ידועים לב' ר"לדהיינו
 נקרא ג' הם אס בתחילה אפילו וב~'לשס,

 שכונ~
 (וכן קברות,

 אלא קברות שכונת אמרו לא בתוסת באסיליאה דפוס גירסת~וא
 ~, תחילה) גת או ידועיםב'

 משאת'~
 בתחילה מהן וב' גת הם אם

 התוס" דברי ~דקו לפי"'ז וא''כ כנ"לת כלל מהני לא ידועואחד
 קושייתם ב~בב~סכת

 ותירו~
 ~ך, הוא דקושייתס והיינו שלהם,

 דברי והס בתחילה, וא' ידועיס שלשתן דבעינן בנזיר דאמרינןוהא
 בתחילה, ואחד ידועיס שנים ומצא שבדק ישבב לר" דא~ר בנזיר~ת"ע
 א~רו לא לריק שי~ע רתתע לו ואמר קברות, שכונת לעשותוביקש
 אתתכ תחילה, גת או ידועים גת אלא קברות~כונת

 קש~
 ~ושיא

 שכונת הוי גרועים הם הגת שכל בתחילה גת הם אם ומהעצומה
 בתחילה, רק הוא וה~לי~י ידועים מהם שנים אם מכ"ש~ברות
 שהוא דיתתל~שיטא

 שכונ~
 דלפר~"י התום" מתרצים וע"'ז ~ברות,

 ב' דכשיש בטעם מילתא הוא לר"י אבל ~סיני, למשה הלכההוא
 מן גס נודע דמדלא יותר, גרוע הוא ידוע ואחד ידועיםשאינם
 בתחילה וא~ד ידועים ב" וכן שס, שישארו כדי נקברו שלא ש"מ~בת
 והיו בת רק היה לא אם באמת אבל מהני, ולא גרוע הואנמי

 שמסיימים ומה קברות, ~כונת משום א~ור נמי הא סתם,ידועים
 הניחום קבורה דלשס דמילתא ס~מא ידועים של~תן אבלהתוס"
 ידועיס והם לבד בשנים גם הלא דברינו ל~י א"כשס,

~"~ 
 אסור

~שום
 שכו~

 האמת דודאי יתתל כלל, שלשה נקטו ולמה ~ברות
 דגם םיפא משום הידועים, ~' ב~ונם נקטו ה~וס' רק הוא,כן

 באםיליאה, בדפוס ועיין ודוקת מועיל גת"כ גת הם אם~תחילה
 וכות~ ידוע אחד בד"ה התוס'וז"תל

 אלא קברות שכונת אמרו ולא
 נתכוין הרי ב~חילהת לשלשה או ידועים לשנים~ו

 דע~
 ההלכה

ת ~

 ~ו~~יי~
 ~~ו

~~ 
 ~~~ית

 ידועים בין בתחילה בין ושלשה אסור, הוא ידו~ים שבשניסבתוס'
ודוק~

~~~~
 לישאר קבורה לשם שנקבר ידוע יחידי בקבר בתוס', הכלל
 מצא הפירוש וזה לפנותו, אסור מ~ו"ה שםקבור

 ~בר הואלמצוי ~ר~
 ידו~

 לפנות ולא לשם נקבר עולמים קבורת ~ל~ם
 נמצא קבר הפית הוא הנמצא וקבר לפנותות אסור ~שו'"המשם,
 לי~אר קבורה לשם אי ידוע ואינו דנא, מקדמת אדם ~סשנ~בר
 הוא חדש שקבר רש'תי שמפרש כמו לא אבל לא, או נקבר קבורשם

 לפירש''י, התוסת מסכימין אינו בזה לשם, נקבר שבגזלשמוכרח
 ידוע ואינו דנא מקדמת אדס שם שנקבר עכשיו הנמצא קבררק
 קבורה לשסאי

 ~~בר~
 בזה לא, או

 ~פסק~ (פסקינן~
 השתתם

 קבורה שלשס אמרינן לא מספיקא כי ~נו~ו, מותר הנמצא~בר
 דנא מקדמת הידועיס שלשה או קבריס שלשה ~צא ואי לשםתנקבר
 דהוי כיון קבור, ~ס לישאר שנקברו ידוע אינו אבל לשם,שנקברו
 בשלשה או ידועים בשלשה או קברות, שכונת הוי קבריםשלשה

 כדמפרשי לא, להיפך או נמצאים ושנים ידוע אחד אבלנמצאים,
 א~תתפ ידועים םתם ~נים אבל בטעמא, ~ילתא רתתי בשםהתוס'
 שם, קבור לישאר שנקברו נודעשלא

~ 
 שקבורים ידועים סתם

 קברותת שכונת ג''כ הוא לבד שם דנאמקדמת

~~~~
 שס שקבור ~ידוע יחידי קבר בידך, וכלל חו~רא נקוט
 ואסור טמא מקומו פינהו ואם לפנותו, אסור שסלישאר

 נזיר מם~ת בתוסת בזה ועייןבהנאה,
 ~ד~

 התום" וזת"ל ע"ב) ס"ד
 ~תתב) (מת'ז הדין נגמר ב~רק א~רינן הידוע דקבר נהי ~ נו~לוד"ה
 קבור שנשאר לד~ת לו בשנודע דוקא הוא התס ~נותו,אסור
 הקבר נודע שלא מאחר ליטלו, מו~ר התס א~רינן בנמצא א~לשם,
 ואינו הנ~צא קבר עכ"לת ~ם נקבר לאקראי כי לומר נכון אדם,לבני
 לכתחילה ל~נותו מותר נקבר, שם ~בור נשאר להיות אםידוע

 ואם תפוסתו, ואת נוטלו מת המו~א ג"~, נזיר במסכתכדאיתא
 בקבר לגמרי טהור דמקומו ~ש~ע הדין נ~~ר בפרק לו~רנפשך
 נזיר במסכת החקירה על בזה עמדו כברהנמצא,

 (ד~
 סתתה

 פינהו התם דאמרינן ו~א התוסת ומקשה למצוי, פרט מצאדתתה עתתא~
 לאו ד~תם רתתי אמר תפוסה, לו דיש משמע והכא טהור,מ~ומו
 דמדרבנן מיירי דרבנן בטומאה התם אבל וכות אייריבתפוםה
 לותר נפשך ואם ~"שת וכו", רוחות לארבע קבר כלמטמאינן
 ממםכת הקשיתי אשר לדוכתיה קושיא ~דרי התוסתנ~יטת
 דנקבר איתא אי שם הש''ס דמשני למאי ע'תב) ~תתז (דףסנהדרין

 וכבר שנים מס' יותר שהוא יתתל הא דכירי, ~דכר מצוה מתשס
 כת ~כתובות בג~רא מ"שכתבנו

 ע"ב~
 ד~ירי מדכר שנין ~תין דעד

 במת לעולם איירי דלמא לדוכתיה ~ושיא הדרא וא"כ יותר,ולא
 תוס' דהא וכו", שנים מםת יותר הוא כי מידכר דלא והאמצוה,
 חדש בקבר מוקי ולא דנא מקדמת שם שנקבר הנמצא ~ברפיר~ו

 מם' יותר זוכר מצוה במת התוסת דסברי די'"ל אינו האכדפרש"ית
 לא ליה אי~ דקלא כיוןשניס

 יסו~
 דקאמר והא דורות, לדורי זכרו

 ליה דלית מצוה מת אינו אם ~אי זה דכירי מד~ר שניס סתעד
 דכירי מדכר ~~וה במת אבלקלא,

 א~
 כנתתל, שנים מםת יותר

 ודוקת עתתש כנ"ל ~~וה מת ב~בורת ~יירי לא כתובותובמסכת

~~~~~~
 אבל אדם, ~ם שנקבר ידוע מהס אחד אשר קברים
 או נמ~אים ושנים נקבר, שס נשאר שלהיות ידועאינו

 שניםלהיפוך
 ידועי~

 עד קברות שכונת אינו נמצא, ואחד כנ"ל
 כולםשיהיו

 ידועי~
 או

 כול~
 ב~עמא ~ו~א כד~~שו נ~~אים,



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ת ת ~ ~~''~~~~ ~~~~ 

 ~ו
~~~

 ה~גתיכאשר
 לפני~

 ד~ם ונזיר, ב"ב במס~ת התוס' ~ברי תמצית
 ע"'ש~ ידועים להיות צריכין היו כולן שם נ~ברו קבורה דלשםאיתא

~~~~
 הרמב"ם

 בהלכו~
 דין (~''ח מת ~ומ~ת

 ה'~
 שיטת תופס

 ~ כתב שהוא א~ר, דרך ולו ירושלמיתלמוד
 קבר

 שיב~~, עד בהנאה ו~סור טמא מקומו פנהו ואם לפנותומו~ר הנמ~~
 בהנאהת ומותר טהור מקומו פינהו ואם לפנותו אסור הידועו~בר
 ~ד''ה שס''ד) (סימן המשביר הרבומביא

 והרמב"ס~
 היא כך

 נזיר, מס~ת ירושלמי תלמודגירסת
 ונרא~

 גורס הוא שכך
 גירסת שביק הוי לא דאל''כ הדין, נג~ר ב~רק בגמראבבריי.א ג"~

 משנה בכסף ועיין ע''שת ו~ו' הירושלמי מפני דידןתלמודא
 תלמודא גירסת לפי הרמב"ס דברי להולמן קשה ולפענ"דלמעניתו~ שמארי~

 פינהו ואס לפנותו מותר הנמ~א קבר הרמב"ם דכתב זה כידידן,
 שנמצא, י~ידי בקבר אי מיירי אופן ב~יזה י''ל ~מא,מקומו

 הא טמא שמקומו~סק אי~
 ס''ד (~ף ערוכה מ~נה דידן בתלמו~

 תפוסתו, ואת אותו מ~ני~ו וכו' מושכב מת םמוצא נזיר,במס~ת ע'תב~

משמ~
 ה~וצא דמפרש בפרש''י ע"'ש המקום, ~הור בזה בש''ס שס

 וכדאיתא בתוס', ועיין ~''שת ב~''מ להלך לו ומותר וכו' נו~לומת
 לפנותו מותר הנמצא קבר ע"ב~, מ''ז (דף ה~ין נגמר בפרקמפורש
 ג' ש~צאו דמיי~י ואי טהור~ומקומו

 קברי~
 הב"'י שסובר כ~מו

 הנ''ל בשיטה נזיר במסכת דהא ~שצ"ע ~שיטא הרמב''ם,בשי~ת
 ואסור קברות שכונת זה הרי קברים שלשה מצא ~פורש,איתא
 כמו ל~נותו, שמותר פסק והיאך ממקומו,לפנותו

 ש~וס~
 הרמב"ם

 ע''ש ו') דין ט' (בפרק ובכבודובעצמו
 ש~ום~

 לפנות ש~סור
 במס~ת במקומו וגם קברים,בשלשה

 סנהדרין~
 שם דמקשה מוכרעת

 ודילמא לפנותו, מותר הנמצא קברהש''ס
 מ~

 ואסור הוא מצוה
 דקבר צ''ל ע''כ ו~''כ ג"כ, יחידי קבר אמ~א זו קושיא וע"כלפנותת

הנמצא
 הו~

 ודוק~ קבריס בשלשה ולא יחידי בקבר

~~~~
 הרמב"'ם מ"ש

 ~כ~בו~
 בכ"מ הובא הירושלמי מן שהוא

 ואסור טמא מקומו פינהו אותו, מפנין הנמצא קברוז"'ל~
 ומותר ~הור מקומו ~ינהו אותו, מפנין אין הידוע קברבהנ~הת

 ~קומו פינהו אותו, מפנין הרבים את מזיק שהוא קברבהנ~הת
 הרשב''א בשם שהביא בכ''מ ראיתי והנה כנ''לת בהנאה ואסורטמא

 משובשת, הירושלמי שגירסתבתשובות
 דהיא~

 להח~יר ~פשר
 ואפילו הידוע, מקבר יותר בהנאה ולאסרו ולטמאו הנמצאבקבר
 ש~ותר אמרו הי~ך א"כ מצוה, למת לחוש יש דבנמ~אאת''ל
 ויהיה לפנותו מותר הנמצא שיהא לומר א~שר היאך ו~ודלפנותו,
 ומותר טהור ומקומו לפנותו אסור והידוע בהנ~ה, ואסורטמא
 וז''ל~ כתב בהשגותיו הראב''ד ~ם ע''~ת לייא כלפי וכו'בהנאה
 זו~''א

 הפסק~
 המזיק קבר בין יש ומה וכו' מיושרת אינה

 ואסור ומ"ש הס~צא,לקבר
 ~~ בהנא~

 מ~ו ידעתי לא שיבדוק,

 בא הכ"'מ ה~שביר בעל הרב והנה ע''ש~ וכו' ~יבדוק,עד
קושייתם, ל.ר~

 והנ~
 הכ''מ דברי דבריו

 צרי~
 כיד ויבוארו ועיון, הבנה

 ז"ל כי עלי, הטובהה'
 בתירו~

 ול''נ הנ"'ל~ הרשב"א קושית על

 דהיינו הנמצא קבר רבינו, לדעת הירושלמידה''פ
 של~

 יוד~ים היו
 מסתמא בו יודעים היו ~לא דכיון לפנותו, מותר קבר שםשהיה
 ~מאת מקומו פינהו ואם וכו'ת השדה בעל מדעת שלא שםנקבר
 הוא הקברות בית שמא דחיישינן ~מא ~סביבותיו השדהכלומר
 בהנאה אסור שסביבותיו השדה ~לומר בהנאה, וא~ור שיבדוקת~ד
 ליה דיינינן הקברות בבית ליה דמס~קינן דכיון נבדק שלא זמןכל

כבי~
 איירי ג" ובמ~א וכו", ראש קלות בהן נוה~ין שאין הקברות

 ל~נותו, שמותר ואעפ''י אמה, עשרים האחרון מן לבדוקשצריך

 ה~דה בעל מדעת שם נקבר ומסתמא לבדו הוא אלא שםשאין הידו~ קבר המתת כבוד ~פני~ מדרבנן אלא שאינו שאני, המתפינוי
 ומקומו שם נקבר השדה בעל שמדעת ~יון ל~נותו,אסור

 שידוע מאחר בהנ~הומותר טהו~
 שאי~

 א~רים, קברים שם
 ו~וי הרבי~ את המזיק קבר בהנאה, ומותר טהורשסביבותיו השד~

 הכ''מת דברי תמצית ע"כע''ש,

~~~~
 בבי~ ורגליו ידיו מצא לא ריהטא לפום

 דילן~ בש"ס המדרש ~
 הנמצא קבר במ"ש הרמב''ם דברי דמפרש הכ''מ דברילפי

 פוסק ~יך א''כ וכו', איירי ג' ובמ~א עליו כתבוכו',
 ושמורה, בכל ערוכה דילן ש"ס הלא לפנותו, דמותר זהעל הרמב"'~
נזיר במסכ~

 (ד~
 ש~ונת זה הרי ג'~ ~צא ערוכה, משנה ע''ב) ס''ד

 ג' שאמרו ~ה אר''ע בגמרא,ושם קברו~
 שכונ~

 ידו~ין, לשלשתן קברות
 שכונת ~הוא נאמר כאשר ובודאי ע"שת בת~ילה, לשלשהאו

 הנאה, ובאיסור בבדיקה האיסורים ב~ל בו האלו הדרכיםכל קברו~
 ג' דבנמצא הרמב"ם פוסק איך וא"כ ותוס", ברש''י שםמבואר ו~~

 ט' (בפרק פוםק בעצמו הרמב''ם וגם לפנותו,דמותר
 מהלכו~

 ש~ונת זה הרי מתים שלשה דב~צא ו') דין מתטומ~ת
 קברו~

 ו~ייןע''ש,
 מ"~

 שאין הידוע בקבר הכ"מ מ"ש קשה ועוד הכ"מת
 ~אין שידוע וכו', לבדו הוא אלאשם

 ~ש~
 ו~ו'~ א~רים קברים

 מ''ש ~~ד קשה~''כ
 ב~''~

 ה~''לת ~' בפרק עצמו ברמב"ם ו~ס

 ידועים ~' ישב~ם
 הו~

 בל~ קברות שכונת והוא שבכולס החומר
 ~ סברתו ~י ליה ~יפוק חומרות, ושארי לבדוק וצריךפקפוק

 של הפירושהכ"מ ש~
 הידו~

 א~ריס, ~ברים שם שאין שידוע הוא
 תאמר זה מה ועל למהא''כ

 בדיקה~ שצרי~
 יש אם לבדוק לנו מה

 לא תו א''כ וותר, ש~ין וידוע יותר ולא ידו~ים שלשהרק
 בש"ס ~ילוקים שהביא מה ועוד מותר, וסביבותיובדיקה צרי~
 וג~~ קברות, ~כונת ~זה אין איפכא או בתחילה ושנים ידוע~חד בי~

 דברים הם הא קשה, ג"כ הבי~והרמב"ם
 סותרי~

 א~ת זה
 ואתר יותר, קברים ~כאן שאין שידוע דמשמע ידוע אחדשאמר ז~

 איך קברים עוד נמצאים אם א''כ נמצאיס, שניםתיכף
 בשנים הדקדוק וכן קבריס, שם שאין דמשמע ידוע,ל~חד ~ור~
ואחד ידועי~

 נמ~~
 ודוקת וכו'

~~
 ממ~~ הרמב''ם דברי שיהיו~ נ''ל נועם ודברי טעם למצוא כדי

כדברי
 ~ש"~

 כיוון יפה המשביר בעל~ ו~ס בזה, דילן
 ב~''ס~ רבא דברי את אצוג רק להאריך, לו שהי' במקוםקיצר ר~

 תר~ הני ולא תרי, הנך גבי לי' מפנה האי לא ואשכח, בדקופינה בד~ ופינ~ בדק רבא ~מר ע''ב), ריש ~"ה (דף בנזירדילן
 ר~ות שניתנה ~יון רבא אמר דאמרי איכא חדת האיל~בי

 ל~נו~
 ר''ל אמר קברות, שכוסת ולישוינהו ומקשה, להון,מ~נה

 הרמב"~, דברי צדקו לפ''ז וא~''כ ע"כ~ א''ית את וטיהרומצאו ~יל~

 ופינה בדק דהייצו זה, באופן קברים ג' במצאדמיירי
 בד~

 ופי~ה
 ~ראשוני~ השנים כבר ה~' קבר כשמצא וא''כ ואשכח, בדקואח"כ
~~

 בדק ופינה בדק רבא דאמר ב~''ם כמ''ד וס"ל ~נויים,
 ופינ~

 וכאשר לפנותו, מותר ואש~חבדק
 מתר~

 לקיש, ריש
 שיבדו~, ~ד טמא דמקו~ו הרמב''ם מ"'ש ~ך לפנו.ות דמותרשפיר פו~ק~ ולכ~

 הוא הסביבות כל דהיינו הכ''מ בעל כתבוע"ז
 טמ~

 שיב~ו~~ עד
 עוד יששמא

 מערו~~
 הש''ס, נגד הוא ל~אורה וא''כ סביבותיה,

 ק~רות שכונת ולישוינהו מקשה המקשהדםא
 ~י~זיר~ ~ופרש''י~

 םביבו.י~ אחרות מ~רות עדיין~ כאילו מ~ום לאותו ויחזיקלמקומן



~ ~ ~ ~

~~"ת
~~~~~''~~~~ ~~ 

~ ~ ~~ ~ ~  זה ועל וכו', לשם טהרות עם יכנסולא
 מתר~

 מצאו עילא ר"ל
 שלישי להך ומצא הדר כי וכו', עילא ר''ל אמר ופרש''יוטיהרו,
 שיש להחזיקו שלא הזה המקום את לטהר כדי ~בייהות להומפני
 ש''מ א''כ סביבותיהתמערות

 דלתירו~
 שיש להחזיקו שלא הוא ר"ל

 איך לפי"ז וא"כ ~נות, לו מותר שיהא ו~ם סביבותיהמערות
 לפנותו, דמותר פסק פינוי דאצל ריכשא, אתרי הרמב"םארכיב
 למה וא''כ סביבותיה, מערות להחזיק שלא ~''כ ~סוק צריךוא''כ

 הסביבותת לבדוק דצריךפוסק

~~
 וס''ל א''ד, ד''ה שם התוס' כפי' להרמב''ם דס''ל י"ל זה

 נחזיק לא דבאחד שירצה למקום שמפנה אפינוי רקדפירושו
 והיינו קברות, שכונת ולישוינהו ~קשה וע''ז וכו', קברותשכונת
 משום אסור שיהא אפינוי רק הוא דהקושיא להתוס' דס''לאפשר
 וע''ז קברותתשכונת

 ~ר"ל~ ~תר~
 והיינו וכו', ו~יהרו מצאו דעילא

 הכלל דזה וי''ל כללת מיירי לא ~ה בדיקה לענין אבל אפינויתרק
 בדיקהת צריך המקום קברים שלשה שיש היכא דכל עומדבמקומו
 הרמב''ם פוסק ולכך בדיקהת צריך מ''מ זה אצל זה שנמצאיםואף

 בדיקהתדצריך

~~~~~
 ראשונה דבהשקפה מדוקדקיםת הרמב''ם דברי יהיו דבזה
 דהא בדבריות מדקדקאינו

 אליב~
 קברים, ב~' מיירי דכו''ע

 יחיד, לשון הוא בר ק דהא הנמצא קבר הרמב''ם כתבואיך
 קבר דמדייק שפיר הוא לפי"ז אבל קברים, ~' מן מייריובאמת
 שבדק דהיינו אחד אחד הנמצאים קברים ~' שאותן דהיינו,הנמצא
 מהש~ת הרמב''ם ניצול בזה ~ם וא''כ ואשכח, בדק ופינה בדקו~ינה

הראב"ד
 שמשי~

 הלא דלפ"ז וכו', ~הור ~ומו יהא דלמה עליו
 הרמב''ם של ~ין דהלא הש''ס, על אם כי תלונתו הרמב''ם עללא
 מ''מ ~', שהם ~ם אף יחידי קבר דהיינו הנמצא קבר כמוהוא
 יחידי, נמצא כאילו דינו וכו', ופינה בדק כאחד ~צאם לאבאשר
 הדין הנמצאובקבר

 פשו~
 ו~ם בש''ס,

 ב~ירו~
 ~בי בזה דאמר ר''ל

 ~ם וכנ''ל~ ו~יהרו מצאו עילא וכו' ופינהבדק
 מתור~

 דבש''ס קושיא
סנהדרין

 פ~
 מ"ז ~דף הדין נ~מר

 ע"ב~

 הנמצא קבר שם, פריך
 הלא קשה וא~כ ע''שת וכו'ת הוא ~צוה מת דילמא לפנותומו~ר
 ~קשה למה א''כ קברים, ב~' הנמצא קבר מיירי הרמב''םלדעת
 דלמא וליחוש קברים ב~'ה~מרא

 מ~
 הואת מצוה

 ה~
 במת ~"כ

 שפיר, הוא ולפ''ד הואת ~צוה ~ת דלמא וליחוש ~''כ קשהאחד
 ואיך הוא מצוה מת דלמא וליחוש ראשון אנמצא הואדה~ושיא
 מצאן לא כי ~פנה,היה

~ 
 ~"כ ויהיה כנ''ל, אחד אחד

 מתור~
 הקו'

 שאין שידוע הוא, ידוע של שפירוש הכ"מ דברי דלפי הקשינואשר
 קברות שכונת שהוא ב~' אמרינן איך א''כ אחרים, קבריםשם
 איך ~ם יותר, כאן שאין נודעהלא

 מח~

 ידועים שנים בין ה~מרא
 שאין ידוע דאם סותרים, דברים הם הלא איפכא או נמצאואחד
 שפיר, יהיה אבל נמצאים, או נמצא אמר איך א''כ יותר קברשם

 שכונת הוא ידועים ד~' הוא מוסכם דהלא הסברא מן זהודודאי
 שיש אף השדה לבעל נודע היה אם וא''כ הענינים, לכלקברות
 קברים, מאהבשדיהו

 מ''~
 להודיע לאחרים לומר הצורך ~ן לו אין

 שהואלהם
 שכונ~

 מיד כי קברים, ~' שהם שיאמר רק קברות,
 להחמיר וצריך בה, האלו הדרכים כל קברים ~' כאן שיששיאמר
כל

 החומרו~
 אמר אם משא''כ החומרות, וכל ופינוי בדיקה בענין

 יותר שאינם שמדקדק צ''ל כרחך על קברים, ב' או אחד רקשהוא
 ~דול חילוק יש דהא אומר, היה אז יותר הוי דאיל~מרית

 ~הוא צ"ל אע"כ קברים, ~' לבין קברים ב' אואחד בי~
 בו~אי יו~~

 ~וד אח''כ כשנמצאו וא''כ יותרת ולא ב' או אחד רק שםשאין
 שהוא מקום וכל ב~זל שהוא צ''ל ע''כ יחד ~' והם ב' אואחד
 דברי פז אדני על מיוסדים ~י''ז וא"כ ~נותת מותר אזב~זל

 הוא ד~' שאמרינן דמה דהכ''מת אליביההרמב"ם
 שכו~

 קברות,
 אחד מ''ש ~ם קברים, ~' שדה באותו שם שיש אמר אםדהיינו
 ~''כ היינו נמצא, ואחד ידועים ב' איפכא או נמצאים וב'ידוע
 שאמר ידועים ב' או ידועאחד

 בע~
 או אחד כאן שהם השדה

 אח''ז כשנמצא וא"כ יותר, לא שהם דבריו דקדק ע"כ א''כשנים,
 ב~זילה שהוא הוא דבודאי קברות, שכונת זה אין ב' או אחדעוד

וש~
 ודוקת שם נקברו השדה בעל מרצון

~~~~
 תורת זאת

 העו~
 אחד קבר מצא אם הרמב''ם, מדברי

 צריך אין ה~בר וסביב טהור, הקבר ומקום ~נותומותר
 הואילבדיקה

 ~ולא~ ~ואינו~
 עוד ומצא בדק אחדת קבר אלא ~צא

 ומקום הקבר שיפנה שמצא, הראשון קבר כ~ו הדין אחדקבר
 קבר ומצא בדק שוב ואם בדיקהת א"צ הקבר וסביב טהורהקבר
 לפנות, מותר נמי קברים ~' המה שעכשיו אע''פהשלישי

 ואשכח שבדק אע''פ ופינה ובדק ופינהדבדק דכיו~
 כיו~

 רשות שניתן
 םביב רק טהור, הוא משם שפינה ומקום להו, מפנהלפנות
 לפנות מותרים דהקברים הסביבה, שבדק עד טמא הואהקברים
 הנמצא דקבר פינה וברשות ופינה דבדק דכיון ה~' בקבראף

 הואיל השדה, לתוך נקבר בעלים ברשות שלא דודאי לפנות,מותר
 ושני, הראשון קבר ~נות מותר היה לכן בשדה, נקבר ברשותשלא ודאי נמצא מחדשת קבר נמצא עתה רק ידיעה לבעלים היהולא
 ~ותר ~', קבר ואשכח בדק ששוב אף ופינה שבדק כיוןועתה
 נעשה זה ל~נין ה~', שמצא כיון אמנם ה~'ת קבר אף ~נות~''כ

 שמצא כיון סביבותיה, מערות שיש לחוש לקברים ~וחזקהמקום
 צריך לכך ידי~הת השדה לבעל היה לא ובאמת קברים,שלשה
 אלו שנקברו כשם לחוש יש כי הקבריםת סביבבדיקה

 ב~
 ידיעת

 צריך לכך אחרות, ומערות אחרים קברים עדיין יש כךבעלים,
 ואין הסביבה, שיבדוק עד~ ל~ומאה מחזקינן מקום ואותובדיקה
 נוה~ין ואין שיבדוק, עד ~ברות בית כחומרי שםתהולך

 אחת ב~ת קברים שלשה מצא ואם י~צאת ולא שיבדוק עדראש קלו~
 שכונתהוה

 קברו~
 בדיקה וצריך ממקומו לפנות ואסור מילית לכל

 קברים שלשה כי ~''כ, אחרים קברים שם נקברים פן הקבריםסביב
 ~פ''ט מבואר וזה הלכותיו, לכל קברות שכונת להם ישהנמצאים

 ממקומו, מת ולפנות ~וז אסור אחד ידוע קבר יש ואם ~'~תדין
 א"צ הקבר סביב אבל מקומו, וקנה נקבר בעלים ברשותדודאי
 קבר רק קבור שאין נודע כי כלל, ב~ו~אה ~חזיקין ואיןבדיקה
אחד

 ו~
 שאינו ור"ל ידועיס, קברים שני יש אם הדין וכן יותר,

 א"צ וסביב לפנות אסורים שדה, באותו קברים ~שני יותרקבור
 ידיעה לו יש אם אבל יותר, שם קבור דאינו נודע כיבדיקה,
 כי קברות משכונת ידיעה לו שיש נמצא ידועים, קבריםששלשה

 הוא וידי~תו קבלתו נמצא קברות, שכונת הוי ידועים קברים~'
 ~וםשזהו

 שכונ~
 הקבריס וסביב ממקומן לפנותן אסור קברו~,

 שני מצא ואם דברת לכל קברות כשכונת ודיניהם בדיקהצריך
 אחד וקבר ידו~ים קברים שני שיש או ידוע, אחד וקברקברים
 לפנו~ו ו~ותר קברו~, שכונת לו איןנמצא,

 וסביבו~
 הקברים

 קברים, השני קולות נקטינן אנו כי בדיקה, וא''צ בטהרה~חזיקין
 אע"פ לא, ו~ו אחד רק נקבר שלא ידוע ר''ל ידוע, קבר הוא א~דכי

 נמ~א~עכ~יו
 ~ח~~

 נ~ברו
 עו~

 לו ~י~ כיון ~'מ ~ברים, ~ני
 רק נקבר ~לאידי~ה

 א~~
 סביב, טומאה מחזקינן לא יו~ר, ולא
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 וחזי" קברום השתא א~רינן ~חדש קברים שני עוד ש~צאנו ~הכי
 הקבריםבשע~י'

 החדשי~
 ברורה ידיעה ~ו יש כי לחוש, אין ותו

 קברים בב' הדין וכן אחד, קבר רק שם~אין
 ידועי~

 נמ~א, ואחד
 בשעת מדעתו שלא ~ם שנקבר הנ~צא ~קבר ~ני קולא נקטינןוגם

 קבר ודאי ה~פורש מן סתוס ויל~וד מקומו קנה ולאקבורתו,
 בעלים ~דעת שלא נקבר ג~כידוע

 בשע~
 ולי~ד זה בא קבורתו

 ואיתרע זה,על
 חזק~

 ד~סת~א
 ברשו~

 קבר כי איקבר, בעליס
 ה~וכרח והוא העד הוא נקבר, בעלים ברשות שלא והואהנ~צא
 ~חזקינן, לא בגזלנותא אינשי א~זוקי טענה ע~ה שאין חזקהשזהו

 ידועים, ישנים הנ~צא בקבר ל~ן הנמצא, קבר לפניך שחוט שורהרי
 לפנותו ו~ותר קברות שכונת לו אין נמצא, ואחד ידועיס שניסאו

 בדיקהת צריך אין הקבריםוסביבות

~~~
 כנמצ~ים, הדין להוי שלשה א"כ לומר נפשך

 דה~
 א~רינן

 ~ ~צאו אםלעיל
 נ~צאים

 אע"~
 שאותו א~רינן ידוע שאחד

 נ~צאים ג" הוי א"כ שם, נקבר בגזל ~"כידוע
 וב~

 הוי נ~צאים
 הר~ב"ם כי אינו זה קברותת שכונת להוי ~"מ וא"כ קברות,שכונת
~וסק

~~~ 
 ה"ג, פ"ט

 ו"~
 ידועים שלשתן דבעינן הש"ס כדעת

 תחילה שניס או תחילה ושנים ידוע א~ד ~בל תחילה, שלשתןאו
 ~י צד מכל הקולא נקטינן כי קברות, ש~נת לו אין ידועוא~ד
 קא להכא וזיל ה~ת, כבוד ~שום ~~דרבנן אלא אינו ~ינויאיסור

 קברות שכונת נעשה אין ~שו"ה ליה, מדחי קא להכא וזיל ליהמדחי
וק"לי

~~~~
 היה וא~ד שנים ~צא וז"ל~ ו') דין (פ"ט הרמב"ם פסק
 כך כי קברות, שכונת להם ואין תבוסה להם יש~ידוע

גירסת
 התוספת~

 בש"ס הגירסא כי תבוסה, להם ויש לפנות מו~ר
 כה~וספתא ~וסק והר~ב"ס תפו~ה, להם ואין רק כן, אינודילן
דגורס

 וי~
 אשר ר~ב"ם דעת היא זאת תבוסה, להם

 ~וצ~
 דין

 ~ת טו~את דהלכות וט' ח" ~~רקזה
 אליב~ דהי~

 תל~וד דעת

 אבני מהנהו הצילו אשר ל~ניו ענן ו~~ד ר~ים, כ~ו ובנויירו~ל~י
 ~קו~ ע"י יד, כלאחר זריקה שזורקןבליסטראות

 שכלי ל~י חשוב
 ולדעת לדבריו סניגוריא לעשות מגעת" שידי עד והקלושההאנושי
 בעל קודש כלי כליונושא

 כס~
 דברי יושר אמרי נמרצו ו~ה משנהת

 יודע ואינו שדיהו ב~וך קבר ה~ו~א שס"ד), (סי~ן שכתבהטור
 ט~ור, ו~קו~ו לפנותו ~ותר ה~דה, ב~ל ~דעת שם נקבראם

 הב"י וכתב וכו'ת לפנותו אסור שם נקבר השדה בעל ~דעתואם
 שם נקבר אם יודע ואינו רבינוומ"ש

 ~דע~
 דמש~ע ~שדה, בעל

 שיד~ ~ד לפנותו ~ותרדסת~א
 שם, נקבר השדה בעל ש~דעת

 ל~נו~ שרי דלא בהיפך נראה שכתבתי רש"י~דברי
 קבר אלא

 השדה בעל שיודעחדש
 ש~עול~

 ואחריו הב"ית עכ"ל ל~ברו, צוה לא
 הטור על קיי~ת בתמיה וקם לגזיזי' ואדיי" פרישה בעלנ~שך
 תוס" ~ירשו כאשר תוס' לדעת כיון הטור ולפענ"ד סק"טתע"ש

 קבר ב~צא הרמב"ם דעת וג"כ לעיל, הארכתי כאשר ר~יבשם

 לעילת ארוכה בדרך זכרתי כאשר לזה ~סכיםיחידי

~~~~
 בקבר ו~פירושו רש"י לדברי ~סכים אינו הטור בא~ת ל~ה

 לשם, נקבר דבגזילה הכרח ה~~צא ~בר שפירושוהנ~צא,
 ד~פרש ע~ו~ה, קו~יא ליה קשיא ז"ל רש~י לשיטתדהנה

 ~~"ז הדיןנג~ר ב~ר~
 ע"ב~

 שנ~בר הנ~צא בקבר
 ~חד~

 בגזילה ובודאי
 צריך ע~כ וא"כ לשס,נקבר

 ג"~
 לפרש

 ~~~סכ~
 ב"ב, ובמסכת נזיר

 זו הרי נ~אים קברים~לשה
 חזק~

 ג"כ קברות
 אע"~

 שנקברו

 שלשה עם אחד ובפירוש בדי~וס הוא הנ~צא קבר ~י לשס,~~ילה

 ערוכה ג~רא ~~אתי כי ~~ר, לו ש~ין ד~ר וזהו הנ~~אים,קבריס
 ~תים יו"ד נקברו שא~ילו חולק שוס בלתי י"ד פרק ש~חותבמס"
 לו אין בעלים רשותבל~י

 שכו~
 חדש, קבר וז"ל~ קברות,

 נ~כרנ~דד
 נח~

 ויש כישן שהוא חדש קבר יש ישןת קבר ולא
 בעלים, ברשות שלא ~תים עשרה בו קבר כחדש, שהוא ישןקבר
 קבר זההרי

 חד~
 בעליס" ~רשות א~ד נקבר ~ נח~ת נ~כר נ~דד

 ולא נ~כר ולא נ~דד לא ישן קבר זההרי
 נח~

 ל~"ז ית עכ"ל

 שלא וה~ה קברים ~~שלשה יו~ר אפילו יש~ אם ~פורש הואהרי
 ב~~כת שם עוד איתא וכך קברות, שכונת לו אין בעליםבידיעת
 רשב~ג, בשםש~חות

 של~
 הר~ב"ם פוסק וכך חזקה, לו אין ברשות

 ז"לת רש"י דברי על צ'~ע ובא~ת ה")ת הלכה ט'(ב~רק

~~~~
 ~גיעה בה שיש בראיה הר~אים ~ן ול~צילו רש"י רצון להפיק
 עד ~~א שהוא הנמצא בקבר ש~תב ~ה בסברתו,ל~גוע

 הש"ס ~ן שהו~יח הוא ש~אייתו נ"ל ב~זילה, שהוא בודאישיודע
 בלשכת ע~מות ~צאו אחת ~~ם ע"א), ק~ג (דף זבחיסד~ס'
 על יהושע רבי ע~ד ירושליס, על~ ~ו~אה לגזור ובקשו העצים,דיר
 עיר על טו~אה שנגזור לנו היא וכלי~ה בושה לא וא~ררגליו

 ~תי איה ופירש"י נבוכדנצרת ~תי איה ~בול ~תי איהאבותינו,
 ~תי איה נמ~אים~ אינן וכ~ן ~ו~ות בשאר ~נ~צאיםמבול

 כרחינו על בה ~צוי אחד ואין כולס והו~נו בה שהרגנבוכדנצר
 את ~יהרו שלא שם הש"ס ~ן ~וכח הרי ע"שת עכ"ל הי~,בדוקה
 ~בול ~תי איה ~הור ~~דאי ו~~ום הבושה, ~שום רקירושלים
 בשאר היה אם אבל דפינוהו, משום הוא טהור ודאי כיוכו',

 וא"כ אחד, קבר רק נ~צא לא הא קשה א"כ ט~א, היהמקו~ות

 בשאר אפי~ו ו~"כ טהור, ו~קו~ו ~פנה אחד דבקבר בידינוהרי

~ו~ו~
 ד~אי צ"ל אע"כ בירושלים, דוקא א~ר ול~ה טהור היה
 שהוא נ~צא אם דוקא היינו טהור, הוא הנמצא קברדא~רינן
 ~אינו א~רינן בסת~א אבל גזל,~ שהוא שידעינן ר~"י וכדעתב~זילה
 בשארי זה היה אם א"כגזול,

 ~קו~ו~
 דחיישינן ~~א, היה

 א~ר וכאשר או~ו ~יהרו בירושלים רק השדה, בעל ~דעתהיה ש~~
 תוס" שי~ת ל~~י אבל ז"ל, רש"י דברי צדקו לפ"ז א"כהטעם,
 ה~קו~ות ב~ל ~ם א"כ ~הור, הוא ה~תס ~ן אחד דקברורמב"ם
 א~ אך טהורי~יה

 ~ב~תים דזבחים בג~רא דהתם ~אמר
 ~ ~ן היה עצ~ות ואותן עצ~ות שמצאו דקא~ר~יירי, רבים~
 ~תים,

 בש~ס מבואר זה גםהלא
 (רי~ ובר~ב"~

 שהיה ~י ה~א), פ"ט
 רבים ~תיס ו~צא בשדהחופר

 בגו~~
 זה ~ו זה גב על~ זה אחת,

 בית זה ~קום שמא חושש אי~ו וכו', הרוגים ש~צא או זהבצד
 ב~זקת השדה ~ ושאר וכו', ש~~א ה~ת נוטל אלא היה,הקברות
 ~באם הרי א~כ טהור, הוא רבים~ ~תים אפילו הרי וכו'תטהרה
~~א

~ 
 דהרמב''ם י"ל ורק אך טהורת ~כל ~חד בקבר ~תים

 היו עצ~ות ואותן עצ~ות מצאו בג~רא שא~רו ד~ה ס"ל,ותוס"

מ~
 ו~ינה בדק ופינה בדק דהיינו זה אחר בזה ו~צאן ~תים,

 ואשכחתובדק

~~~~~
 וקבר הידוע קבר חצבתי הרי כתב~י, א~ר לסברתינו
הנ~צא,

 ודי~
 אחד או נ~~אים, או י~דו~ים קברים שלשה

 קברים ושני ידו~, ואחד נ~~אים שנים או ידו~יס ו~ניםנ~צא

 ~~~י~ י~~~ ~~~~ ~~~~~ ו~יי"~ ~~ו~, ~~י~וי ~י~~ ~~~י~ויי
 ~~י~ו~ ~~ו~~ ~~~ו~ י~י~ ~וו~ ~~~ ~~~ו~~ו~~

 ~י~~~ ~ו ~~י'
 ~~ו~~~~י~~~~



~ ~ ~ ~

~"~~~"~~~~ ~~~~ ~~ 
~ ~ ~~ ~ ~

 תוס" ושי~ת רש"י, שי~ות אליבא סתם,ידועים
 בש~

 ושי~ת ר''י,
 דברי ת~שי דלא הי~ב ומיישב מפרש אחד שכל מההרמב"ם,

 כדי בזה שתו רבים כאשר נזיר, אמסכת ב"ב מסכת אהדדיתוס"
 ומעיין מוצא וגס מנוח, מצ~ו ולא מרתתן שפתותן ועדייןגמיעה

הנוב~
 רבנן, דרחים דרכים שלשה לפניך והצגתי ודין, דין כל

 אוזן ודעת, ~~ס ב~וב ומקובל מתוקן תקנה בחזקת הדרכיסוכל
 בנה אשר ויסודות המכונות על אופניו, על דיבור דברשומעת

 ב~לכהת המצויינים ציון מצודת אתדוד

~~~~
 דעתס ולאן פוסקים של הדבריס כל לפע"'ד הצענו באשר
 נו~ה, הדבר להיכן העניניס פר~י לבאר נבוא ועתהנו~ה,

 השלשה בנ"ד הנה ל~הרות או ל~מאו יפנה אשר מי אל דידןונדון
 ואשכח, בדק ופינה ובדק זה, אחר זה נמצאיס היוקברים

 שמפרש ז"ל רש"י דעת לפי הנה וללבנןת הדעותלברר והנ~
 די~

 של
 שאמר מה דבריו לפי וא"כ בגזילה, שהוא שידעינן דוקא היינומצא
 ופינה בדקרבא

 בד~
 שהוא הנמצא ב~בר דוקא היינו וכו", ופינה

 שמותר והיינו וכו", מצאו עילא אר"ל הגמרא אמר וע''זבגזילה,
 מפרש כאשר והלאה מכאן לבדוק בדיקה צריך אין וגסלפנות
 שהוא ידעינן ולא סתם הנמצא ~בר אבל כנ"ל, בפירושורש"י
 דאסור פשי~א ג" כשהיו ומכ"ש לפנות, דאסור לרש"י ס"לבגזל
 בש"'ס כדאיתא והוא חומרות, ושארי בדיקה צריך וגםלפנות
 ה~רובות ~מאות הרחוקות התלוליות ע"ב) כ" (דף כתובותמסכת
 (ומש"ה) מדעת, שם נקבר שמא משום י~, ~מאותהישנות

 הוא הרמב"'ם לדעת אבל רש"'ית לד~ת הוא כן מת, בודאי שנמצאכאן ~ומכ"ש~
 הנמצא, סתס בקבר היינו וכו', ופינה בדק ופינה בדק בגמראמ"ש
 דאמרי כדאיכא להגמראוס"ל

 דמתר~
 וכו', מצאו עילא ל~יש ריש

 ולשי~ת לבדוק, צריך בדיקה אבל הג" הקבר גם לפנותשמותר
 ומה וכו" ופינה דבדק דס'"ל י"להתוס"

 שמתר~
 מצאו עילא ר''ל

 אינו זה ~ריך, דאינו אבדיקה וגם שמותר פינוי על ~איוכו",

מוחל~
 דרש"י אליבא הן ודאי הוא בדיקה לענין בנ''ד וא"כ בתוס",

 מסכמת, תוס" דדעת י"'ל וגס בדיקה, צריך דהרמב"'ס אליבאוהן
 הראשון קבר אפילו לפנות אסור הוא ז"ל דרש"י אליבא פינויולענין
 מותר והתוס" דהרמב"'ם ואליבא הג", ~בר ומכ"ש סתםהנמצא
 בדיקה זא"ז וצריך שהיה כאשר בסתס הנ~צא ג" קבר גםלפנות

 שהתירו דמה ולומר, לחלוק דין לבעל שיש גס אףבסביבותיה,
 דמסתמא דאמרינן משום בסתם הנמצאים בקבריס והתוס"הר~ב"ם
 דלא הפקר שדה משא"'כ ישראל גבי רק שייך אין וזה גזול,הוא
 קנו מ"'מ מדעת שלא שם שנקבר גס אף וא'"כ י~, גזל ביה~ייך
 בזה, לפקפק יש בנ"ד וכאן חומרות, ושארי לפנות ואסורמקו~ן
 קי'"ז ~ב"ק לפנינו ערוך תלמוד הוא זה ~לרק

 ע"ב~
 אינה דקרקע

 ודוק~ לפנות ~ותר הוא בנ"ד גם וא"כנגזלת,

~~
 רבים עצמות נמצא הקבר ובאותו רביעי, קבר עוד נמצא אח"ז

 רבים, עצמות ועוד ראשיס שלשה של עצמות היוובתוכם
 לפ~פק יש וא'"כ אורך, אמות ושני אמה רוחב היה הקברואותו
 אחד בפעם קברים ג" כנ~צא ה"ל ראשים ג" שנמצא באשרוצומר
 שכונת שהוא מודיס כו"ע אחד בפעם ובנמצאיס זה, אחר בזהולא

 ~~~ו~ו~ ~י~~ ~~~י~וי~י
 ו~ו'

 י~~ו~ ו~~~ ~~~ו~ ~~~
 ~~~ו~ת

 י~~ו~ ~~ו~ו~ ~~ו~~~~ו~ו~
 ~~~ו~ת

י~ת
~ ~~~~ ~~ו~' י~י~ ~~ו~  ~~ו~~ ~~~ י~~ ~~ו''~ 

 ~ו~~ת

 בהם, שייך החומרות וכלקברות
 ר~

 להיפך, דאדרבא י''ל זה על
 ~' (פרק הרמב''ם שהביא וכדין עצמות מלא בור של דמיוןזהו

 אחת בגומא רבים מתים ומצא בשדה חופר שהוא מי א"),דין
 חושש אינו וכו", הרוגים שמצא או זה, בצד זה או זה גב עלזה
 שישראל משום הכ"מ ע~ו וכתב הקברותת בית הזה מקוםשמא
 זה דאדרבא לחוש יש לפ"ז א"כ ע"שת הזה בענין קובריןאין

 לבר ענין ואינן עכו"ס היו או מקומן, קנו ולא הרוגיסשהיו המוכי~
 ובשעת הדבר דבשעת שמחות, במסכת י"ד) (פרק ועייןישראליס,
 ברמב"'ס איתא וכן לקברות, חזקה איןהמלחמה

 פ"~
 מהלכות

 דהשלשה קברות שכונת לו אין ממ"נ וא"כ ע"'שת המת~ומאת
 מתים שני לקבור ישראל של דרכן אין אחד בקבר שנמצאוראשים
 קוברין אין ג') סעיף שס"ב (סימן ב~י"ד כדקיי"ל אחד,בקבר
 ע''שת בשר בקירוב בחייו עמו שישן כל אלא אחד, בקבר מתיםב'

 בקבר מתיס כמה עצמות ומצאו הקפידו שלא כיון ודאיוא'"כ
 וקברו ישראליס שהיו וא~''ל זה, הוא אמוריים של דרכןאחד
בשעת

 הדח~
 ר''ל דבר או מלחמה בשעת כסדרן לא אשר בעיתיס

 העיתיס, ושינוי הזמן ~ירוף מפני אחד בקבר ונקברו הזה,במקום
 חזקה אין מלחמה ובשעת דבר דבשעת שמחות במסכת מפורשוזהו

 ס'"ה (דף נזיר במסכת ועיין לפנותו, אדעתא קברו כילקברות
 קברי ג" מצאו אס אף קברות שכונת לו אין הרוג, ולא מתע"א)
 להכי ונקברו איתרמי דאמרינן קברות, שכונת להס איןהרוגים
 בפרש''י עיין תפוסתן, את ונו~לין מפנין לכן הקברות בביתשלא
 מתד"'ה

 פר~
 שנ~צא מתים משאר ואברים ראשים הג" והנה להרוגת

 היתה ודעתם העיתים משינוי שקברו חותך מופת הוא אחד,בקבר
 קברות, שכונת לו אין ובודאילפנותם

 ובפר~
 מעידים שרבים

 קברות להם והיה קדמונים משניס גדול קהל מיושב היהשהקהל
מיוחד

 חו~
 לפי קברו אס אף נמצא בידם, מסור עדיין אשר לעיר

 מותר ולכך לפנות אדעתא שעה לפי להם היה הזה במקוםשעה
 הקבר פתיחות אחד בקבר מתים הרבה דנמצא הא וא"כלפנות,
 אינוהלז

 מוסי~
 קא גרוע רק לפנות אסור להיות פינוי איסור

מגרעת

 א~~~~~
 החו~רותיאשר כל ותפסינן נאמר אס

 הי~
 רש''י, לשי~ת

 א~כ מחדש נמצא אינו אם אחד בקבר דאפילו ל~ילאמרינן
 נקבר בעליס מדעת וי"'ל זו, בשדה נקבר שבגזילה הוכחהאינו
 שרוב אע''פ רש''י שהחמיר לחומרא ניחוש אס לפנות ואסורשם
 אומר מסכימים, אינם עולס עמודי שני ו~רמב"ם הר"י ה"המנין,
 סביב וגס לפנות מותר רש"י לדעת אפילו בנ"ד שאת ליתראני

 הנמצאים בקברים דפוסק הרמב"ם לדעת אף הנ~צאים, י~~ברים
 ופוסק עליו חולק שרש"י הנם סביב, בדיקה צריך זה א~ר זהג'

 לדבר ושניהם רש"י לדעת מסכימים התוס" י"ל וגם בדי~ה,דא"צ
 עליהם מעולם אשר ור''י רש"'י ה'"ה מנין רוב נ~צא נתכוונו,אחד
 אפילו בנ''ד ~ני אומר עוז וליתר בדיקהת א'"צ דסביב פסקונשען,

 וגם בדיקה, בלי הוא ו~הור בדיקה א'"צ דסביב מודההרמב"'ם

 השדה שבעל בקב~ דדו~א סביב, בדיקה שצריך דמסכים ז"לרש"י
 י"'ל הסתס מן אבל בדיקה, א"צ שם נקבר שבגזל בודאייודע

 אף בנ'"ד מ"מ לעיל, הארכתי כאשר בדיקה שצריך סוברדרש"י
 ~ן הוא אף לפנות שמותר זו לא לד~תי הנה כי מודה,רש"י

י~ת
 ~י~ ~~~י ~~י~~' ~~~ ~~י~ ~~~~י~ ~~ ~ ~~ו~ י~י~ ~~ו~

 ~~~~י~ת ~~ו ~~י~ ~~ ~~~י~~~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~'"~~~~~~~~~"'~~~~ 
~ ~ ~

 ~~כת תנינן דת~ן הזה, ה~קוס ל~הר כדי לפנותההכרח
סנהדרין

 (ד~
 ~"ז

 ע''ב~

 ה~זיק קבר
 לפנותו, אסור הרבים א~

פינהו
 ~קו~~

 שס''ד) (סי~ן בטור ואיתא בהנאהת ואסור טהור
 ~~דעת שס נקבר אפילו לדרך, ~~וך ~הוא כגון לרבים המזיקקבר
 ובירושל~י בהנאה, ואסור טהור ו~קו~ו לפנותו מו~ר השדה,בעל
 ~ו~ר ~קומו קודס הדרך אם אבל קודם, ~שהקבר דוקאמחלק
 ~פ''ח והר~ב"ם רביםת של לאסור כ~יניה כל ולאובהנאה

 ~זיק שהוא קברגורס ה''ו~
 א~

 ט~א ו~קו~ו אותו מפנין הרביס
 גירסתו ~י הר~ב"ס ~ל ~שיג הראב"ד והנה בהנאה,ואסור
 ה~זיק לקבר הנ~צא קבר ביןמה

 א~
 גורס בשניהם כי הרבים,

 בהנאה, ואסור טמא ~קו~ו פינה ואם לפנותו ~ותרהר~ב"ם
 בעלויורד

 הכ"~
 וז"ל לה~ילו

 אינה קושיא הקושיא אם ~ הכ''~
 ולירושל~י דבריו, רבינו העתיק ש~מנו הירושלמי על אלא רבינועל
 ד~פנין שוה, דינם אין שוה בתרווייהו ד~תניתין דלישנא דאע"גי''ל

 דקתני מפנין אבל לפנותו, שרשאי לומר היינו הנמצא בקברדקתני
 הרבים את יזיק שלא כדי עכ''פ לפנותו שצריך היינו ה~זיקבקבר
 ובקבר לפנותו דמותר כתב הנ~צא דבקבר רבינו לשון דייקאוהכי
 שלא כדי אותו ~פנין פנים כל על כלו~ר ~ו~ו, ~פנין כתבה~זיק
 ה~זיק בקבר ברורה בר~יה לפניך שלך ~רי עכ"לת הרבים אתיזיק
 וגם דרבים, היזק לסלק לפנותו וצריך ~נותו ~וכרח הרביםאת
 מיניהדון

 ~ד~
 הירושל~י, בשס הטור

 דא~
 קודם הקבר אם

 ~פנין לדרך קודם הקבר אס ~חלק דהירושל~י אותו, ~פניןלדרך
 ומקום אותו ~פנין קודם הדרך ואס בהנאה, אסור וקבראותו
 קודם הדרך או לדרך קודם הקבר בין וע~"כ בהנאה, ~ותרהקבר
 אם וא~ילו אותו, ~כנין הרבים את ~זיק ~כשיו אםלקבר

 ~פורשת הטור כ~"ש ב~ליםמדעת נקב~

מ~~
 ביקש אשר ~זה, גדול ה~זיק קבר לך שאין בנ'"ד מילי, הלין

 קודש אדמת ~~ל ולגרשם ה', בנחלת ~להסתפחל~נ~ס
 כדי סגי לא ובלא"ה לפנו~, ו~ריך ש~פנין פשיטא ~עט,~קדש
 וגם הכנסת בית בנין קודס הקברים שהיו י"ל אף הזיקו,לסלק
 שהיוי''ל

 ~ד~
 שנקבריס, ~ה בעלים

~"~ 
 את ה~זיק ק~ר ~פנין

 ~גורס~, והרמב"ס ~ד"ה שס"ד) (סי~ן בב''י איתא ו~פורשהרביםת
 לפנות, ~ותר הרבים ~ת ה~זיקים קברים שלשה שה~הדא~"ג
 ~ותר הרבים את ה~זיק קבר הר~ב"ם דכ~ב הא ה~''יד~פרש
 בו נ~צאו אם שסביבותיו השדה כלומר טמא, ו~קו~ולפנותו
 הקברות בית ש~א ד~יישינן הסביבה שיבד~ו עד ~~א ~תיםשלשה
 נ~צא ע''שתהוא

 ~הך~
 שה~ה עכ"פ ~יירי טמא ~קו~ו דכתב

 מותר פסק ואפ''ה קבריס,שלשה
 ~נו~

 קברים שה~ה משום
 שס נקבר אם ואפילו הרבים,ה~זיקיס

 מדע~
 וא"כ ע"שת בעליס

 ש~זקי ~שום לפנותם ~ו~רים ~"מ קברים ג' שה~ה שאףבנ"ד
 ברור זה ד~ר וא"כ ~נו~ת ~חוייבים כי ו~ו~ים ו~~וויםרבים,
 אמנם אפילוי לפנות חייב הר~ב"ם ד~ת ואליבא לפנותש~ו~ר
 נ~לטנו לאעדיין

 לדע~
 הרבים את ה~זיק בקבר דפו~ק הר~ב"ם

 דגריס ירושל~י תל~וד גירסת~ כפי ט~א, ו~ו~ו לפנות~ותר
 בעל ופירש טהור, ~קו~ו דגרס דילן ש"ס נגד וכו', טמא~קו~ו
 שנמצאו השדה סביבות ט~א דמקומו הר~ב"ם ד~תה~שביר
 ה~זיקיםקברים

 א~
 שיבדקנה, עד סביב טו~אה ו~חזקינן הר~ים

וא"כ
 א~

 ה~זיק קבר שהוא נא~ר אס
 א~

 הרבים
~"~ 

 צריך
 פשיטא הנ~צא קבר הוא ואס סביב,~דיקה

 לדע~
 ~ריך הרמב"ם

 וגםבדי~ה,
 שבודאי ברור ואינו הנ~צ~יס, בקברים רש"י לדע~

 צריך שם נקברובגזל
 בדי~

 הדין לבעל יש ו~"כ סביב,
 סביבי בדיקה צריך דידן בנדוןולו~ר לחלו~

~~~
 ואין שאני, דידן בנדון הדיעות לכל ונ''ל נחמתי, ~ובי אחרי
 כלל בנ"דשייך

 ~כונ~ שו~
 נזיר ב~סכת דאיתא קברות,

(ד~
 מושכב, מת המוצא ע""א) ~"ה

 פר~
 לשראשו פרט כדרכו ליושב

 תפוסה לו אין שחסר ~ת חנ~נא בר עולא תני ירכותיו, בין~ונח
 ~"~ הני וכל קברות, שכונתולא

 הוא נכרים דל~א אמרינן ~,
 נ~צא~כ"לת

 נקו~
 בקבורה שינוי קצת מצאנו אם בידך זה כלל

 כוכביס עובד דל~א י"לאשר
 ו~זלו~

 תפוסה לו אין א~רינן הוא,

ול~
 א~ר רק הוא דנכריס קיי~א לא הש"ס דהנה קברו~, שכונת

 הש''ס א~ר ואפ"ה נפקי, לא ספיקא ~ידי הוא, נכריםדל~א
 לודאין

 שכונ~
 לדבר ורגלים ~וכיחות ידים ש~צינו דכיון קברות

 קברות~ בשכונת ק~חזקינן לא מספיקא א~רינן נכרים, שהואדי"ל
 ~זרחית בכותל הכנסת בבית נ~~או אשר קברים בהני בנ'"דוא"כ
 ~זרח לצד הנמצא וקבר ל~ערב, ורגליו למזרחר~ו

 ול~ו~
 רחוק

י""ז
 א~ו~

 מופת זהו וא""כ לדרום, וראשו לצפון רגליו היו הקבר ~ן
 ני~וליס כי נכרים, רק ה~ה הנקברים ישראל בני שאינןחותך
 בחדא נקבריםכולם

 ~ח~~
 ודרכי ~ונחי~, אחד ובסדר ~חתינהו

 נפקי לא ספיקא ~ידי וע"כ כסדר, שלא ~בור זה הואהאמורייס
 אשר נכריס המהפן

 נקברי~
 דאם בש''ס ~ללו ברור וזהו ש~ה,

 להס ואין וכלל כלל קברות שכונת ~ס אין נכריס ספקהוא
 בדיקה א'"צ דסביבה ופשוט לפנו~, ד~ותר דפשיטא נ~צא~פוסה,

 אחד בקבר ש~~או ~ה וגם ליטול, א"'צ התפוסהוגם
 דרך ואין ה~צ~ות, ושאר ~ ראשים ש~ה הרבה ~~~יסהעצ~ות ה~פוני~

 בהלכות בהרמב"ם כדקיי"ל הרבה, ~~יס א~ד בקבר לקבוריהודים
 הארכתי כאשר שס''~) (סי~ן וב~י"ד ה"א) (פ"ט ~תטו~את
 נאמניס שני לי ואעידה וכן שורות, ~תי מ~נה ~לא למ~ניתיל~יל
 אומדות דשני נכרים, קברי כ''א זהדאין

 ~וכיחו~~
 ה~ה הנ"ל

 של דרכן אין כי נכריס קברי שהם ויגידון יעידון נ~~ניםעדים
 אלא בלבד זו ולא בכך,ישראל

 נוסי~
 עדות שיש מרובה בתוספת

 שנ~רגו תו~ו לפי שא~רנכרי
 ב~לח~ו~

 שוודין
 נכרי~

 ב~קוס
 זהו הכנסת, בית עתה בונין הםאשר

 ~דו~
 שהוא כיון ג~ור

 ולא ב~ולם,~ הנאה ~ד ~וס לנכריס לו אין גם תו~ו, ~י~סיח
 דעדו הרפתקאות וכ~ה בדבר, נפקותא לישראל שיש יודעהיה
 ב~קום שנהרגו נכרים שהיו ועד היודע והוא סבא דהאיעלי'
 שמותר פשיטא וא"כהזה,

 לפנו~
 כלל' קברות שכונת כאן וא~ן

 בש~ת ונקברו נ~רים, דנהרגו לטיבותא, בת~י ~עידדהנכרי
 ונקב~ו נהרגו אס א~ילו בי~ראל וא''כ~לח~הת

 בש~~
 מלח~ה

אין
 ~כונ~

 י~ד פ~ק עיין קברות,
 ~~~כ~

 הדבר בשעת ש~חות,
 לעיל כתבתי כ~שר ~כ~ל, ~~רות חזקה ~ין המלח~הובשעת
 ~לח~ה בשעת שם שנקברו ש~~יד נכ~י וא"כ ו~רובהת תמהכתי~ה
 ונ~צא ישראליס, ולא נכריס היו שהנהרגים ~עידוגם

 של~
 היו

 לשוויה ~אין וא"כ י~ראל בני וכלל כלל שםנקברים
 לשכונ~

 קברות,

 רק ~דאורייתא אינו ~~ים פינוי ואיסור אמרו בא~תכי
 שס"ג ~סי~ן והש''ך זהב הטורי ~פרשים שהט~םמדרבנן,

סק"א~
 שהבלבול מפני

 קש~
 הדין, ~ן ש~תיראין ~פני למתים

 אז ישנתי לדברוזכר
 הרגזתני ~~ה או~ר, ובש~ואל לי~ ינו~

 שס"ד) (סי~ן בב"י עיין ~והש"ך~~ת ~ הט~ז עכ"ל אותי,לה~לות
~ד''ה

 והרמב"ם~
 כבוד ~פני ~דרבנן אלא שא~נו ~אני פינוי וז"ל~

 ~"~המ~
 תו~ו לפי ~סיח ~נכרים נ~~ן דבזה ~ ופשי~א ~"שת
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דעי~
 תקי"ג (סי~ן ~"ט בהלכות בטא"ח

 סעי~
 דהנכריס ~)

~לדה שהב~ה לו~ר נאמן~ס~"ת
 ועי~ מאת~ו~

 (ס"ק ב~ג"א

י"~~
 תקט"ו (סי~ן בטא"ח איתא וכן ש~אריך,

 ג~ מ~עי~
 נכרים

 הוא ~צד ושלא היוס נלקט שלא~סל"ת
 נא~~

 ל~"ש ד~י ולא
 ט"ו (סי~ןבטי"ד

 נ~עי~
 קטנים בגדייס נכרים על סו~כין אין ~")

הנקנ~
 המהיום ח' בני ואו~ר ~מנו

 עכ"~
 שעושה שאני דכאן

 ה~קחלהשביח
 עי~

 (סק"ד), בש"ך
 ועי~

 בש"ך בטי"ד (צ"ח) בס~

~סק"ב~
 דעכו"ם םובר דהרשב"א ע"~), (סי~ן הדשן תרו~ת בשם

 דרבנן ב~ידי נאמן~~ם~'ת
ועי~

 בהלכות שט"ז) (ס~ בטי"ד
 שמאריך יור"ד ב~ור (צ"ח) ובס~בכור,

 ל~ענית~
 הלכתי ואני

 בד~ים האר~~י אחר ובמקום לקצר, כדי בא~ריס הקוצריםאחרי

אל~
 וא"כ ~צרה, בדרך באתי אחד ~~ניף רק שהוא הואיל וכאן

בד~
 נכריםי ~דות על סו~כים זה

~~~~
 הכהנים י"ל כי הקברים ~~ביב בדיקה א~צ לפ"ז

 בדיקו~ בלילהלוך ~ותר~
 יש פן ~חשש כי הכנסת, לבית

ש~ עדי~
 דבטור חשש, צריך דין נית זה ~~תיס עצמות וט~ון צפון
 על לילך ל~הן שמותר הרמב~ס בשם ~ביא ש~"ב) (סי~ן~ר"ד
 ~רוטנבורג ל~הר"ם שראה הרא~ש בשם ש~ביא אע"פ נכריס,קברי
 תע"ב בזה ה~חמיר וכתב לב"ה לילך בכהניםש~יחה

 כהיתר להם נעשה שהכהניס ~ודה הרא"ש דאף י"ל אניאו~ר ~"~ ע~"~
 דל~א ~~פק, שהוא בנ"דלילך

 א~
 ועצ~ות קבר ~אן

 כל~
 אפילו

 ו~ספיקא הכהנים, לילך ד~ותרין ~ודההרא"ש
 א~

 עליהס, לאסור
 חו~רא והוא ספק שהוא כ~ן וכלל ~לל נ~נעיס הכהניםואין

דרב~ת
 והנ~

 אס דאף ספיקא, ספק עוד דיש ~ילן לאל~~ עוד
 (שקובריהו)~א~ר

 ~ש~ברוהו~~
 עכשיו די"ל קד~ונ~ת, ~שניס לשם

 חטטוס ח~ר או וברדלס חולדה כי טו~אה מכל פ~יה~קוס
 במקום לעולס שם נקברו לא פן ~ ספיקא ספק הוי וא"כוגררוס,

ב"ו~
 לו~ר ואין גררוהו, וחולדה חזיר פן שם שנקבר ואת"ל ~ת,

 שא~ו ספ~א ספק כל י~ דקי~ל ד~תהפך ספ~א ס~ק ~ו~ה
 להפוך אפשר אי וכאן ספיקא, ספק בגדר נכנס א~ומתהפך
ולו~ר

 אמרי~
 לשם נקבר אינו פן ~יררוהו לא ואת"ל גיררוהו, פן

~תת שם קבור ע"כ לא או ~שס גררוהו אי מספק~ן דאי~ת,

~~~~
 חדש פרי ספר ש~~לפל ~ה ~לבד אגיד, אני ~ישריס
 צריך דאין ופוםק י"~) אות מ~פיקא נ~פק כללי ק"י(סי~ן

 דע"כ אני אומר שאת ליתר ~תהפך, להיות ספיקאספק
 ~" (דף תנ~ן דת~ן ~עליא, מ~"ס הויכזה נד~

 ע"א~
 פסחים ב~םכת

 ש~א חוששיןאין
 וכו~ חולדו~ גיררו~

 דשקל ח~נא דלא טע~א
 מי אכלתיה ני~א וא~אי בדיקה, ובעי ח~ש~ן דשקל ח~נאאבל
 העכו"ם ~דורות תנןלא

 נפליהן) שם שקוברין (~פני וכ~ ט~א~
 לא זירא א"ר בדיקה, א"צ ~~לוך י~ולין וחולדה שחזיר ~קוםוכל
 האי רבא אמר ~ש~רא, בלחם והא ~ש~ר לא בבשר האקשיא
 אי~ור הוה ואת"ל הוה" לא אי~ור הוה אימור התם בשלמא~אי,

 יאמר ~י דשקיל דח~נא דודאי הכא אבלאכלתינ~ו,
 ואין וודאי ספקהוי דאכלת~ה~

 ספ~
 ~ידי מ~יא

 ודא~
 ראיה לך הא והנה

~ספקת
 בתיר~

 דרבא
 דא~רי~

 הוה אימור ~זהספיקא ספק
 שהוא ו~צאתי אכלת~הו דלמא הוה ואת"ל הוה לאואי~ור

 בס~נ~
י~ת

 ~"ד ~י~
 ~ו~ ~~י~~ ~~~ ~~י ~~י ~~~ ~~"~

ת ~ ~ ~  

ו~"~
 ~ו~"

 ~~ו~ו~
'~~ 

~~"~ ~"~ 
 ~ית

 ~~~~ ~~~~ו ~~ ~~~ ,~~~~~ ו~~
 ~~~י~ת~ו~"

אחד
 ~ו~

 כתבתי אשר הס"ס עם אחד
 לעי~

 מצאתי נ~צא
 ה~קום" טהרת לטוהר הש~יס כעצס ראיות הש"ס ~דברילי א~

 אכלתיה אי~ר וכ~, א~לתינהו אי~ר הוה ואת~ל בתוד"הומצאתי

עדי~
 ~שאר

 ספיקו~
 דספק

 הר~~
 וקרוב הוא

 לדא~
 ותדע

 הספק, זה וציא ש ל~י~ר בעי ודאי~ידי דאפי~
 עכ~~

 דתוס'אפשר הרי
 דםפקא~ר~ ~שו"ה ~תהפך אי~ ספיקא הספק הלא ~ישבר~ים

כז~
 הוא

 נקבר לאדל~א כי ס"ם הוי בנ"ד וא"כ ~ע~א, ס"ס והוי וכ~ עדי~
 ש~

 וחזיר חולדה דל~א נקבר ואת"ל ~~ולם, אדס
 ולבעל י"ל לפע"ד והנהגררוה,

 הד~
 לא כזה ס"ס דע"כ לחלוק,

 ~ה ל ~~~דרש, בבית ור~לינו ידינו מצינו לא אנו דא"כא~רינן
 הוה הא בדיקה צריך ל~ה קברות, בשכונת בדיקה חז"להצריכוהו
 ~ררוה, וחולדה חזיר דל~א הוה ואת~ל הוה לא דל~אס"ס,

 ש~צריך הש"ס בדברי ~צ~דק נדבר ו~ה נא~ר ~ה יפלאלכאורה וא"~
 צ"ל אע"כבדיקה,

 כי~
 ד~וחזק

 לש~ונ~
 לוד~י קרוב הוא קברות

 ואין ~ת, שם נקבר שלא לךשיודע עד ~ם, שנקברבחזקת
 ודאית ~ידי~וציא ספ~

 לפי~~~~~~ת
 תירו~

 בשם הש"ס ד~שני הראשון
~ 

 ב~ר זירא,
 ~כ""ש ד~שיירי אמרי" בלחס ואם ~שיירי, לחם ~שיירילא
 עצ~~ש~שיירי

 ב~ס' התם ~י ב~קו~ה, ~ו~אה ונשאר ה~ת
 ואיתא נפליהן" שס שקוברות ~שום הנכרים מדורות ~ייריפסחיס
 ב"ק ~ס" בתום'בש'"ס

 (ד~
 שאכל וחזיר ד"ה וז"'ל~ ע"ב) י"'ט

 גבי דתנן והא כד~סיק, היא הדחק ע""י אכילה בשר, שלחתיכה
 בפ"ק לה ו~ייתי הנכריס~דורות

 דפסחי~
 וחולדה שחזיר ~קום כל

 דרכיכי נפלים שאני ר""ת או~ר בדיקה, צריכין אין להלוךיכולין
 במקוס אבל ע""ש, לאוכלן ולחולדה לחזיר ונוחעכ~לת

 ע~~~ כי ~ט~אין, גדולים מתים ~םשנקברים שח~~
 שס נשארו

 ש~ררוהו ולו~ר ~וש אין וא"כ בנפלים, כ~ו ר~יך אינוהבשר וג~
 ספק רק ונשאר הספק, בגדר נכנס שאינו ואפשר וחולדה,חזיר
אחד

 ספ~
 אם

 נקברי~
 ש~ונת נחזיק ואם לא, אם שם

 ספיקא, מידי להוציא בדיקה דצריךודאי קברו~
~""~ 

 דא''צ אני או~ר
 עכו"ם ה~ה הנ~ברים פן םפק, עוד עדיין נשאר עכ""פ כיבדיקה
 הנקברים ה~ה שעכו"ם לודאי קרוב שהוא ~יל הארכתיכאשר
 ויגידון יעידון שרבים דין מן ו~ר בדיקהת ~ריך אין ו~יכךש~ה
 ~צאו ~תחילה ה~נסת בית שבנו שנה כ"'בשזה

 ע~~ו~
 ~ה~תיס

 היו הזה ובמע~דקבורים,
 בע~

 היהואחד וזקנה" בחכ~ה ~ופל~יס הוראות
 ב~

 ~מ' יותר מנהיגם והי' ת""ח, ~ל שיחתן לשוח תשעיס
 והכל א~. דין והדין דייקא לא דינא בי אחר דינא בי ודאישנה,
 שהיו לפניהם גלוי היה רק ~ת, טו~את ה~לם היה ולאמתוקן,
 עכו"יס,קברי

 ו~שו"~
 ובאותו ש~צאוהו ~ה פינוהו

 הפע~
 העמידו

 דמוכח ~ומדנא וגם דיעבדת הוא לפנינו אשר ובנדון ל~חי~,ב"ה
 היה שודאי הקבר צורת או קרש או חרם שום נ~צאו ~לאמאחר
 שאין דאע''פ מלחמה, הרוגי ~דרך רק קובר ואין שנהר~ונכרים
 הכתוב דיבר מלא מקרא איכא, ~יהא לדבר זכר לדברראיה
 ~ב,~ירמיה

 ונתת~ י"ד~
 י~ים יע~דו ל~ען חרס בכלי אותו

רביסת
 העיניס, ע"ג חרסים ליתן היא תורה ישראל בני ו~נה~

 בפרק ועיין החרםים, שם לישאר שראוי ~עיניהס עפר יגלהו~י
 לעילת כתב~י כאשר הדבר בשעת ש~חות, ב~סכתי""ד

~~~~
 ספק ה~ה בזה"ז דכהנים ספי~א ספק ל~דר להכנים אין
 ואת"ל ה~ת, שם נקבר אינו פן ~י ספיקא, ספק הויוא"כ

 דהכהנים י"ל ~~ש ישראל ואת"ל הס, נכריס דל~א ה~ת שםשנ~בר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~'"~~~"~~~~ ~~~~ ~~ 
~~ ~  

 כמ'"ש כהנים, ספקהמה
 בת~וב~

 והרשד"ם צ"ד) (סימן הריב""ש
 לוי לבית ר''י הרב דחה ~בר רל"ה), (סימן העזר באבןבשו''ת
 ההוא, בדין עסקניות ידיו בשתי ל''ג) סימן ה' (~ללבשו"ת
 לכהנים, ע~מן את מחזיקין והמה הואיל שהכהנים עמווהדין
 דאיסורא, חתי~ה מת טומאת ואיסור וזונה גרושה אנפשיהשוויי"

 ובאמת כניםת שדבריו יראה המעיין ברורות בראיותוהקיפוהו

 דספק ל~הן, מותרת תהי" שבויה כל הזה בזמן הרשד'"ם דעתלפי
 ס''ס והוא כהן, אינו הוא פן דזינ~ה ואת"ל לא, או זינתהפן

 ובאמ~דמתהפך
 סעי' ז' סי" ~אה~""ז אכהן שבויה אסרינן אנן

א"~
 לפצות או ~נף נודד ואין מעולם, עליו אדם פירכס ולא

 פ~
 איסורי ~הלכות המגיד הרב ~~ב ומפורש זה,על

 הוי לא ~י מלקין כהן נ~מא אם י"ג~, הלכה כ' פרקביאה
 קצת ראייה ולפע''ד ע''שת לכהן נפשיה דמ~זיק כיון ספקהתראת
 מםכ~מ~"ס

 כ'"ה (~ף כתובות
 ע"ב~

 אמי דרב לקמיה דאתא האי
 בז~ מוחזקניוא""ל

 וא''ל כהן, שהוא
 מ~

 רא~ון שקרא א"ל ראית,

 לא ומספיקא הוא, ~הן ספק ~למא י""ל הא וכו'~ הכנס~בבי~
 לעלות להניחו ולא בתרו~ה לאכולנ~ייליה

 לתור~
 לא אם ראשון

 כהן, שהוא ודאי יודעיםהיו
 אע'"~

 בב"ה ראשון שקרא כיון
 דהא בו נוהגין החומרות כל ועכ"פ ~כהן, דינו לכהן נפשווה~זיק
 אף הנה איכא~ מיהא לדבר וז~ר דא~םורא, ~תיכא לנפשיהשוויא
 נשאר עדיין עכ""פ הנה הספיקות, ב~דר נ~נס אינו ספקשנאמר
 מוכיחות ידים נקבר ואת""ל קבריס, סביב נקבר לא פן ספיקא,ספק

שהנקברים
 המ~

 בדיק~ צריך אין כן על עכו'"ם,
 וכהנים סביב,

 משוט להלוךיכולים
 להתהל~ באר~

 בידם~ מוחה באין ולר~בו לאר~ו

~~~~~
 שנמצאו המקום אי ביאור, ~ובת ~לינו וחל לבאר עדיין
 דהא הפינוי, אחר לא או בהנאה מותרים הקבריםשם
 בהנאה, ואסור ~מא דמקומו פסקינן קברותבש~ונת

 והרמב""~
 ומקומו לפנותו מותר הרביס את המזיק ובקבר הנמצא בקברפוסק

 ~נזיר ירושלמי בתלמוד אי~א וכן בהנאה, ואסורטמא
 (~י''~~, שמ~ות ובמסכת מ"ה) (פט"ז אהלות דמסכתובתוספתא ה''ג~ כ"~

וא''~
 עליו, נחמיר עליו, נאמר אשר החומרות לכל לחוש יש אס

א~
 הרמב""ם שפוסק כמו בהנ~ה, אסור יהא מ'"מ לפנותו שמותר

 א~ ו~יק הנמצא קברגבי
 ~וא מ'"מ ל~נותן שמותר אף הרבים

 דמסקנת נודע כבר ורק אך בהנאה,אסור
 הש''~

 סנהדרין, מס~ת
 ~ברו, ולבסוף תלוש שהוא מיירי הבנין קבר בהנאה דאסרינןהא

 הנ""ל במסכת ערוכה ו~'"ס הנאה, איסור בו אין במחובראבל

 בת לאישתא עפרי מיניה שקלי הוו דרב קבריה ע""ב) מ"ז(דף

 איסה עולם קרקע עבדין יאות א""ל לשמואל, לי' אמרו אתויומא,
 שלש דתנן, הא מנהון וחד ברייתות מ~מה הש''ס ו~קשהנאסר~,

קברו~
 הש"ס ומשני וכו', בהנאה אסור ~ומו הידוע קבר הן,

 ועיין שס"'ד~, (סי' י"ד בטור הוא ו~ן ע''שת בנין בקברה"נ
 וממוצא ע"ש, ~"כ שמתיר ר') (סימן טי'"ד על הרשד"םבשו''ת
 בתשובה, שס האריך ~אשר מוכח מוהררשד"ם שלדבר

 בקבר הנאה ~ל שהאיסור גמורות ראיות פוסקים מכמהלהוכיח שהארי~
 עליו שבנה הבנין קבר אפילו דרבנן איסורהוא

 פשיט~
 דלא ליה

 שם ו~תב וכו", מדרבנן אלא~וי
 וא"~

 איכא ספק דאי~א היכא
 ו~ו", דרבנן ספיקאלמימר

 וסו~
 מביא דבריו

~"~ 
 באשר להקל

 דאיכא לבני~, ולעשות ע~ר מקום מאו~ו לו שי~~וב ל~וישציווה
 י~ ורק אך ע"ש, ל~ומרא בין לקולא בין לגוי שליחו~ איןמ"ד
 ~בנין, קבר נקרא ג'"כ שזהו ולאמר לדון נשבריס ב~רותלחצוב

 ושמו קברים חפרו באשרכי
 מתי~

 הקבר ~ותו מלאו וא~"כ בבור
 כ~לוש, דהוי י"ל ~פר אותווא"כ

 ו~''~
 של קבר~ ~מ~א''כ נאסר, ~ ו~ינו ~ולם קרקע שהוא משוםהמחוברים קברי~ אסרינן דלא אף

 קבר כמו נקרא וזה נאסר הואבנין
 הבנין~

 עינים לו שיש מי אבל
 הדיעה אותו ו~~נו ~ן הדבר שאין יראה מישרים ולהבחיןלראות
 סימן (ריש ב~ור ה~ברים מבואריס ~י ברובה ז"ל ר''י דעתשהוא

 עולם קרקע אבל בנין של קבר ודוקא בהנאה אסור קברשס''ד),
 בו ~~כסין שהעפר ישעיה הר''ר כתב נאסר, אינו קברשל

 וחשוב הוא חיברו ולבסוף דתלוש בהנ~ה אסור ה~ברבתוך ה~
 ~לשו אפילו עולם קרקע נקרא העכר אלא נראה ואינווכו', ~~תלו~
 דקבר בדין ה'"ה~, פ'"ח מת ~ומאת ~ה' בהכ"מ כתבכאשר הרמב''~ דע~ ו~ן ~ו~ו"ת ז'"ל הרא''ש א"א דעת וכן וכו',החזירו וא~'"~

המזיק
 א~

 ו~קומ~ וז''ל~ כתב בהנאה, אסור דמקומו הרבים
 שנתבאר מהטעם בהנאה ואסור טמא שסביבותיו השדה~לומר
 דהיינ~ הקברות ~בי~ ליה דדיינינן כתב ול~יל הנמצא, קברגבי
 י"'ל עוד וכו', בהמה בהן מרעין ו~ין ראש קלות בו נוהגיןשאין
 ~ופא אקבר דקתני, בהנאהדאסור

 קא~
 הבנון, קבר ש~וא וכ~ון

 ע""שת בהנאה מותר הכי לאוהא
 א"~

 זה ודאי בנ"ד ש"מ
 שמו~~

 הבנין, קבר דאינובהנ~ה
 ולתירו~

 ד~ו~ר פשיטא דמשני רא~ון
 איסו~ בו ואין משם שפינו~ מקום באותו הפינוי א~רליהנות
 ~יסור אבל שם ראש ~לות לנהוג דאסור אסביבה קאי רקהנאה,
 הרי חזי ~וק הנאה אי~ור שייך אינו בנ"ד וא""כ לא,הנאה

 מתירהרשד''ם
 בנ"'ר מ~"ש ישראל, שם נ~ברים שודאי בקברו~

 בהנאה~ אסור שאינו פשיטא שם נקברים שהנכרים לודאידקרוב
 ליהנות לאו דמצוה הכנסת בית לבנות ~מותרובפר~ות

 ניתנ~
 במםכת ועיין י''~~, סעיף רכ''א (סימן יור"ד ~~ורועיין

 ר'"~
 כ''חדף

 ע"א~
 ובתראי~ קדמאי ו~וסקים ~~""ס מקומות וכמה

~~~
 אדבר

 ב~
 שותה הוי~א ~ד שנהירנא מה אדכרנא

 מי~
מבאר

 הגול~
 המפורסם הגאון

 מוהר"~
 בק"קגרשון

 מי~
 ל~עשה ~~ה ~דו בא נ"~,

 מתי~ בש~
 ~~ד מלבוש להלביש א~ד בכל וש~חוהו~קברוהו

 ק~ן בן היה א~ד וה~תמת, ש~ מת~ריכ~
 ב~

 הב~ והמת ש~ם, ושלשה שתיס
 ולהלבישו הקטן קבר לפתוח ו~יוה ש~ם, מכ" ~תר בשנים גדולהיה
 ~~סרמה

 ממלבושי~
 שלא ~מר אבל

 ל~תו~
 הגדול קבר

 לבק~ ר~
 ~~עמא מ~~א ואמר קברו, עלמח~ה

 דטע~
 איסור

 פתיח~
 ~~שמואל קרא שאמר מפני~קבר

 כח~~טו~ א~
 הר~תנ~ למה

 ~ודוד) מתבקש, רבא ד~א ~ומא ~מואל סבר כי אותי,להעלות

~ואיוב~
 ~~~יב~, ' ~איוב לי י~~ אז ישנתי אמר

 בטו"~ ועי~
 י~ מכ" ~תר הגדול והנה ב~י"ד, סק"א) שס"ג ~סימןוש"ך
 אימתלו

 על~ הד~
 מאימת ויחרד

 הד~
 מעלה, של עונש ל~לל שבא

 לכלל ה~יע שלא קטןמשא"כ
 עשרי~

 עונשין בר ואינו שנה
 ומורמ~

ל~
 מאיימת ראשו על יעלה

 הד~
 הי~ ~"כ הקבר, לפתוח מותר

 טעם~ בטעמא מ~תא יושק ושכתים חן ~כם פי דברי קדשודברי
 לכתביםת ה~גיעל~בח

~~~~
 מאור נ~לם איך אב~, ולא אדעאני כבודומחילת

 עול~
 ע"א) ק~"ה (ד~~ ב"ב מס' ערו~הגמרא

 אבי~ בנכסי מוכרמאימתי קט~ ~"ל~
 אמר~ רבא

 ר~
 שנה~ י"ח בן סחמן

ור~
 אר"נ חי~א בר הונא

 ב~
 ~רא ר" מ~יב שנה~ עשריס

 מעשו~

בב~
 אב~ בנכסי ש~כר באחד ברק

 ו~ת~

 ובאו
 ב~

 מ~פ~ה
 וערער~

 ~ את ושאלו ובאו מיתה, בשעת היה קטןלומר
 ע~יבא

 מה~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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~"~~~~ ~~~~ ~~ 

~~

~ 

~~ 

 להשתנות עש~ים סי~ניס ועוד לנוו~, רשאים אתם אי א"ללבודקו,
 ל~ וא~רו דקאתו הי~ו שנה י"ח בן למ"ד בשלמא ~יתה,לאחר
~~ו

 לבודק~
 מבן ~מרת ~י ~לא

 ~אי ליה בדקו כי ~
והא הו~

 ת~
 כ" בן שהוא ראייה יביא ש~רות ב' הביא שלא כי בן

וכ~,
 עכ"~

 הש"ס ~קשי לא אמאי להקשות יש
 הכ~

 ל~"ד בשל~א
 דקא~ר הי~ו י~חמבן

 ר"~
 קא~ר ולא לנ~~, רשאיס א~ס אין

 הד~, ~אימת שי~ריד ה~ת ואי~ת טרדות ~שום שא~ור~~"ם
 ~בן פחות ~הוא ל~עלה עונשין בן שאינו תשיבני לבטחכי

 לבוד~ו שאסור ר"ע א~ר ל~ה א"כ עשרים, בן הוי אי~שא"כ כ~
 ~שום הקברולפ~וח

 שא~
 אנו

 רשא~
 שאסור ~ה תיפוק ל~~ו,

 ש~ואל שא~ר כ~ו הד~, ~אימת שיחריד ה~ת וחרדת בלבול~~ום
 להעלות הרגזתניל~ה

 אות~
 אע"כ

 שא~
 כ" ~בן ~פחות לחלק

 חדא ב~חתא בסג~ן ושניהם כ" ~בןל~תר
 ~חתינה~

 נפלאתי זהו
בסבך

הקרדו~ו~
 לאכול קרדום

 מפר~
 לטעום ~טובו ולשבוע

 ז"ל~ית א~"ו דברי להבין פריעושה מע~

~~~~~"~
 בעיקר

 הד~ ~טר~
 ~קוס יהיה שלא כדי נלפע"ד בנ"ד

 רוחות וחשש טו~אה חשש ב~קום התפילה וביתקדוש
 עורב, כליא א~ה שאת לי.ר עו~ין היו ב~קדש כד~~ינורעות,
 ישכון שלא~די

 עו~
 כזית יביאו שעופות לחוש יש כי המקדש על

 הנבילה, ו~ן ה~ת~ן
 עי~

 ב~םכת
 ערכ~

 ו" (דף

 ע"א~
 בתוס"

ד"ה
 א~ה~ ~כג~

 דף ~שבת (פםחים) וב~סכת
 ע"א~ ~

 וב~סכת
~נחות

 (ד~
 ע"ש ע"א), ק"ז

 ש~קש~
 שכ~ה ב~קוס הא

 א~
 עוף

 תהא לא ש~א ירא שלמה שהיה שאת ~תר שנעשה ו~~שבשורה,
 הכנסת בית בתוך ~חפרו ~רכ~, ב~סכת ~"ש וכ~, קדושה~~ו
 א~ר עולם ~קרקע נ~וכה כבר ב"ה כי ~ותר א~ה~חצהכ~ו

ח~
 א~ה, ערך ~"ה

 א~ ועכש~
 עוד תחפרו

 ח~
 א~ה י~ה אמה

 העצ~ות נ~צאו זה ולערךוח~י
 חו~

 א~ו ~~ה יותר ועו~ק לב"ה,
דתמן~ריך

 תני~
 ~יר במם"

 (ד~
 ס"ה

 ע"ב~

 אמה ~עשריס בדק
 ~~אולא

 ~א~
 (~נשה) א"ר

 ~~נשיא~
 שכונת רב א~ר ירמיה בר

 את ו~יהרו ~צאו עילא ר"ל א~ר מ"טקברות,
 ישרא~ אר~

 ו~פרש
 ~צא ולא בדק י"~ בשסתוס'

 ~א~
 עד בעו~ק לחפור שיהא מהו

 עילא ה~"ס פשיטות לפי נ~צא וכ~ת לבתולה או לסלעשי~יע
~צאו

 וכ~
 עד לחפור הצורך ~ן אי~ ב~'ד א"כ הצורך, ~ן שא~ו

 בדק א~ דק~פרש לפר~"י ואף בתולה, לקרקע או לסלעש~גיע
 וכפירוש בעו~ק, לא אבל הקרקע ארוחב קאי ~צא ולא א~הכ'

ראשון
 בתום~

 (פט"ז אה~ת ב~סכת היא ערוכה ~שנה וגס
 באר ע"ש בתולה לקרקע או לסלע ש~~יע עד בודק ~)~שנה
~י~ב,

~"~ 
 בנ"ד

 כי~ אמרי~
 בעו~ק המה הקברות שכל

י~~ר,לבדוק א"~
 ובפרטו~

 וגם היא, נכרים שקבורת לדבר שרגליס
 לו~ר יש שחפרו החפירות שבכל לפני הנ"ל ק"קאנשי~~עידו
 ו~רד חול כמין היא הקרקע אותו כי בתולה, קרקע שהיא~~ה
 עד ה.הום עדו~קב

 שנובע~
 חד הכל דארעא וסדנא המים,

 הבירור, אל לבא יכו~ם ~~ם כי בתולה קרקע דזהו י"ל וא"כ~וא,
 בד~י כ~בואר ג~ור ספק הוא הבירור יבא שלא היכא כלוא"כ

 וא"כ~פקו~,
 א~

 בשאר בחפירות שהוא ~ה ~ן יו~ר ~~ח~יר
 אמה והי~ו~ברים

 וחצ~
 והנה

 א~
 ~פנה הכנסת בבית ~~א אם

 וא~ו טהור ב"ה ~קום ~שאר ~ספק) התפוסה (עם~קו~ן

 ~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ י~~~ ~~~ו~ ~~"~ ~~~~~
~~"~ת

 ~~י~~ י~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~

 ב"ה, קדושת~גרע
 עי~

 ~ריש השירים שיר ילקוט ב~דרש
 פסוקעל פ"~~

 אחזת~
 ~יד ה~ורן את דוד כשתפס דוד, זה ארפנו ולא

היבוס~
 פםל ולא המזבח תחת נ.ונה ארונה של ~ל~לתו ו~צא

 ישראל קרבנ~תה~קום
 עכ"~

 הקדושה יהיה שאח"כנ~צא
~קדש קדוש~

 ~ע~
בתוקפו

 ובגבורת~
~~~~~

 בית פני כל על והולך חופר יהא החפירה, סדר יהיה
 את ולפנות ה~ת, ~עצ~ות ה~קום ולרחבו לארכוהכנסת

 שמשנה אף טהור, מ~קום ~ו~אות כל להו~אהמקום
 ו~ניח א~ה על א~ה בודק הבודק, ~) ~שנה דאה~ת(פט"ז ערוכ~

 דהלכות (פ"ט הר~ב"ם פוםק וכן וכ~, לסלע ~גיע שהוא ~דא~ה
 זהו ע~ש, ה"ו) ה~תטו~את

 ד~
 היו אשר מנה~ם לפי תל~וד

 שהיובי~יהס נוה~~
 נוהג~

 לקבור
 בכוכ~

 בפירוש מ~ובר ור~"י וב~ערות,
 ושניס ד"הע~ב ~ק" ב"בבממ~כת

 כנגדו~
 להיות אפשר דאי

 אמה על א~ה חופר הר~ב"ס כ~"ש א~ה,~ן פחות לקברקבר ב~

ו~ני~
 א~ה

 וכו~
 ~א~ה, פחות לקבר קבר בין שאין

 ועי~
 בת~"ט

 בדי~ה וע"י א~ה, על א~ה בדיקה צריך ~שו"ה ה~שנה,בפירוש
 יתגלה זווח~ירה

גו~
 ~נהג~ולפי משא"כ היטב, באר ע"ש המת

 אנןאשר
 פםקי~

 אין שס~ב) (סימן ~ר"ד ב~ור
 קובר~

 ~~ים שני
 ~פסיק הקבר דופן היה א"כ אלא זה בצדזה

עכ"~ ב~יה~
 נמצא

 ~'כ הא~ה בתוך א"כ ~ה, זה ס~וכות ה~תיס לקבורש~ותרים

עדי~
 פן פלטינן לא

 קבורי~
 ~~תים, ~צ~ות ש~ה

 ועי~
 בב"י

 ~ד"ה שנ~"ב)(סי~ן
 תניא~

הר~ב"ן בשם ש~ביא
 א~

 קוברין

~תי~
 שנ~צאו בי~הס ~פסיק הקבר דופן היה אא"כ זה בצד זה

 קבר בתוך אחדכל
 לעצ~~

 ול~בי
 כוכ~

 א~ה חצי בנתייס א~ה תנן
 נא~ר אינו ~נה~ינו שלפי נ~צא ע"שת עכ"ל וכ~, הכוךלדופן
 צריך רק א~ה, על א~השיעור

 לבדו~
 ו~םפק, בלתיולרחבו לארכו

 נכריס שנהר~ו ~וכיחות ידים דיש לעיל כתבתי אשר לפיובפר~ות
 ובודאי שם ונקברו נכרים שנםרגו נכרים עדות יש זה ועלשם,

 לאהא~ור~ם
 הקפיד~

 תבירא ידו דין הרי~ה, בשעת ובפרטות
 וא"כ כסדר, שלא נקברו שודאי פצועה רישאדין

~"~ 
 מקום בכל

 לכך הטו~אה, עצ~ות ו~מונים צפונים ש~ה פן לחוש ישו~קום
 בא~. כי ב"ה, ~קוס כל לבדוק הנ"ל ~~פק ~לבן להוציאצריך

 פרושים ~צות ופורש נוקפת לבס יהא שלא שאת ליתרהבדיקה
 יהא שלאכדי

~ 
 יוצא להיות רק ב"ה ט~א

 חו~
 ת~יל~ם יהא שלא

 הב"ה, כל ויבדקו ה~ובחר ~ן יעשו א"כ בטהרה, ויהיהפי~ול
 עד הבדיקה~היה

 ~מקום~
י~צאוולא יבדקו ואם מ~~ת, שידם

 (פ"ט בר~ב"ם כדאיתא ~הור, םעפר המת ע~~ותשם
~ט"~

ד~
 טו~אה ~צא אא"כ ~הור בדיקה ~ל זה עפר ה~~א ~ ~"ל ~')
 אס והנה שחפרתב~קום

 בע~
 ~תים ~ם ימצאו בב"ה הבדיקה

 ב"ה שיהיה כדי יפנו כבר קברו אשר אחריםועצמות
 פנ~

 ~כל
 ו~ותרים שטהור פשיטא עצ~ות שם ~צא ולא פשפש ואםטו~אה,
הכהניס

 לכנו~~
 בדיקה בלי להלוך ~ותרים ג"כ לב"ה וםביב לב~ה,

 הארכתיכאשר
 לעי~

~~~~~~
 ~צד ~זרחית לצד אחד שבמקום ו~~עתי שראיתי באשר
 אסור ~קוס באותו המתים, עצ~ות קברו שמהצפ~ית

לכהני~
 וקברוהו פי~הו העצ~ות ~ציאות בשעת עכשיו כי לילך,

 ה~ה, נכריס מ~ת שעצ~ות ש~~א אף ה~קו~ות,באותן
~"~ 

 למה
 ברכה בכלל הכהניס יהיולא

 מה~~
 ד~סיים רע תקרי אל טוב

 נכריס, קברי גבי ב') מ~~יף (שע"ב בסימן ו~שו"ע~טור
לזהר נכ~

 ~~כהני~
 שיש אע~פ עליהן מלילך

 מ~קיל~
 ~ח~יר ל נכון



~ ~ ~

~

~  ~  

~  

~"'~~~"~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~  

 לכהנים להו ניחא ודאי וא""כ עכ''ל~ ברכה עליו תבאוהמחמיר
 בגדר נכנס שאינו המקוס אותו ולכן ראשס, על ברכותשינוחו
 דלמא אחר ספק רק עצמות, שם ~קברו בודאי כי הא",הספק
 מקום מכל נכרים שהוא נאמר אם גם שמה, נקברונכרים

 הכהנים שיחמירו נוטה דעתי וע'"כ הטור, לדעת להחמירראוי
 לצאת הכהנים יכשילו שלא כדי סימן ויעשו ה~קום לאותו ילכוולא
 ה' ~דף מו''ק במס~ת כדקיי"'ל שם,ולבא

 ע''א~
 על שמציינין מנין

 לטהר רוצים המה ואם ~""שת ~~ הלז הציון מה שנאמרהקברות
 הנמצאים מע~מות וקברו הת~ילו וכבר הואיל הזההמקום

 אמות איזה הצד מן שלהם הקברות לבית סמוךלעיר חו~
 ~ו~

 לחומה
 ב''ה מזרחית לצד ש~מוניס העצמות ג""כ י~נו שלהם, ב''הוגבול

 רשות להם ניתן כי א~ריס, העצמות אצל ויקברו ב"ה ~~וניתולצד
 תלמים, תלמי ותלם מענה מלא הארכתי אשר אנפין מכמה~נות
 התינוקות, קטנים כהנים לפני ובפרט הכהנים, לפני מכשול אינוואז
 טמא' למקום ויכנסו טו~מאה ב~עלם שיהיו הבאים דורותוגם

 קי''ד ~יבמותוקיי''ל
 ע"א~

 על ~דולים להזהיר הכהנים אל ~מור
 מכשול משום טומאה, מכל מפנים אם עושין יכה ל~ן ע''ש,הק~נים
 נוח כי שם, הכהנים ר~לי ודריסת טהור המקום ויהיההכהנים
 ולכן בה, ממשמשין טהרות עושים ידי ו~ם הכהנים, לר~ליכפות
 שמ~או, ה~צמות קברו אשר במקום העצ~ות ויקברו המקוסיפנה
 מהרש''ל~ בשם יו'"ד) ס'"ק ובש''ך שס"ד (סימן יור''ד בטורועיין

~~~~
 והלויי~, הישראלים אף הקהל כל ליתן צריך החפירה לצורך
 צרכי כל ~'), סעיף סוף קס""ג (סימן חו''מ בטור קיי''לכי
 מקוה או חתנות בית כגון צריכין, אינן שמקצתן אע"פהעיר

 ליתן, מחוייביס משו'"ה עכ''לת חלקם ליתן ~ריכין אפ""הוכדומה,
 שנאמר בר~ל, הטומאה ~ל ג""כ מוזהר שישראל בנ''דובפרטות
 א~ ל~הר אדם ש~ייב מלמד י~ מ~ומאתםוהזהרתם

 בר~ל, עצמו
 ומצווין, מיזדהרן ג'"כ המה א'"כ ע''ב), ~""ז (דף ר'"ה מסכתעיין
 במזיד שומע שאינו וכל כהנים ברכת לשמוע ישראל מ~וויןוגס
 ובחדא מחתא בחדא א""כ י~, ברכה בכללאינו

 דימו~
 ל~ל~ המה

 בב'"ה~ שחופרין מה ה~הלמקופות

~~~~
 מיעוט לפי אמת' דין הדין לעומק נחתא ובהא סלקא בהא

 הכותבת יד בהשיגהשגתי
 ומקב~

 ופוסקים ~ש""ס יד על

 ובגל~לתי בזכרוני ומעלה דכירא ומדכר אנ~שי רמאי ובתראי,קדמאי
 אמירה לאמר הזאת ~שורה דברי את דוד וידבר השחי,ותחת
 בשמ~תא מטרח שקיל לו ומשקל יהיב מיהב יהיבה, כתיבהנעימה

 כאשר מלא רדיפה תרדו~, צדק צדק אבני אבנים ההר מן לחצובכדי
 בכדי ראייה תראה ושמה עיניך מבין קורא טול הקורא,ירדוף
פגיעה,

 פג~
 ביטול ~ינים הנראה ברוב ביטול משוס בה ונגע

 בראש ומגרגר האמיר, בראש ושלשה שנים נוקף הנוקפים,את
 פירו~ פרושים מדרש ופורש, נוקפו ולבוהאילן

 ואעשנו, חובי מה

 דהתירא כח ויד כהה יד שידי עד בודק לבדיקה יפה שדעתוכהן

עדי~
 ועד מערב עלי קמים רבים להאזין, ונוטעת ונובעת מגעת

ת ~  ~יומ~ ~~~ו י~~~ ~~~ ~~~ ו~~~ ~ו~~ ~~~י~ ~י~~ת ~~~י~ו~

 ~~~י~ו~~~ו~
 ~~י~ו

 ~~ת ~~~~י~ ~ו~

 ~~~~~י~ ו~ייתת~ ~~~י~~
 ~~~י~וי~ת

 ~~ ~ו~~~~~~ ~~~~ ~י~~
 ~~~ות

 ~~~די~ ~~~ ~~י~י
 ~~~ד~~ו

 ~~''~ ~~ו~ו~ ~~~~~"~ ו~ו~~

 ~~"~ ~ו~~ ~~י~~'ת~ ~~~~~~~~
 ~"~ז

 ~י~~~~ ~יו~~ ~~י~~ ~"~
 ~~~~ ~~ו~ ~~~~~~~~ד

 ~י~ת

 ~מדה ולתך בכור הזהב בבחינות תבחון מילין אוזן לשמועבקר
 גמר גמרא, משנה מקרא תלתאי לשנא תלתא גודשא האי~דו~ה,
 אם מה' אבקש לדבר אכלה ~טרם זמיר~, נעים תהאזמורתא
 בתורתמ לבי ויפתח בעדי, יכפר ואלקים תלין, אתי שגיתיח''ו

 ולסעדו דוד כסא ולהכין ואולם בריא ולהיות אולס, שלכפתחו
 י~ ומציין ~~הר דהוי כרשב''י הדין חקר ולהוודע לידעבמשפט
 .ורה ברכה, נשא ומה" הלכה בדבר אכשל ולא במנין,והתיר

 נתנהתחתומה

 ל~ם שולח אנכי הנה אלול ~ טו'"ב יוםהיום
~'"~ ~''~~~~~ 

 לפ''ק

החות~
 נ'"שת ~""ק פה

 ~ו~~~יי~ ~~~~~ ~~~ו~~~ ~~~י~ ~~~ו~ ~~ ~~~~ ~ו~~~ו~
 ~~~~ ו~~~ ~~~~ר~י~ ~~י~ו~ ו~~ ~''~ ~''~ ~~~ו~~
 ~~י~~ ~~"~~רו~~

~~~~~~ 
 ~י ~~ינ~ ו~~

 שנאבד גדול שמש השמש, ~בא דבר על השו~ל ~אל ~~~~~
 הגאון נ'"י ה"'ה מעלה, ~ל בישיבה ונתבקש הזה,העולם מ~

 זורח היה תורתו אור א~ר ~אשכנזי~, גרשון מוהר''רהמפורסם
 מי~,בק''ק

 והרבי~
 בקהילו~ ולימד למד שנה, ~ארב~יס~ יו~ר תורה

 עליונ~, מבריכה נאמנים מימיו שתו הרבה ותלמידיםקדושות,
 שמעתתא כאן, וספרו עלייהו וזייני' להו תלו וכי~י" מתברךומכיפיה
 ביני ~זינא וקרקפתא בפו~ן שמעתתיה יום ובכל בעלמא,מבדרין
 ~כמים כבוד הכבוד, ביותרת להספידו ראוי היה ע''כעמודים,
 הדור, חכמי איזה ונת~ודדו קיימו ואז במותו~ כבוד לעשותינחלו
 וכל יין, ישתו לא ו~שיר השיר, קול ישמע לא ההיא שנהשכל

 במזמו~י ואף בשיר, נמשכין ואין בשיר, יו~אין אינן השירבעלי
 ~צוה שמחת לב~ל ה~י למיעבד דמי ש~יר אי וכלה,~תן

 מונח ד~בראשאקרקפ~א
 לשמ~

 ~י ~"~, כבוד משום וכלה חתן
 מב~ייהםת יו~ר במיתתן צדיקים~דולים

 תנינן תמן ~ת~~~~
 במםכ~

 מע~ירין ע''א~, י''ז ~~לה כ~ובות
 ובזו יו~אים המת ונושאי חתונתה, לביתאביה מבי~ יוצאת כשהכלה ופר~'"י, הכלה מלפני המתאת

 ובז~
 אוכלסיס

 מעבירין לה~ערב רוצין ואיןהרבה,
 את~

 אח~~ ~רך א~ילו המת
 ת""ח בין חילוק ואין המת, כבוד דוחה הכלה שכבודהרי

 ~מ~
 מ~ינו לא כי א~ר,או

 שו~
 אחד דלשתמיט או ב~''~, בזה ~ילוק

 דשניהם ה~ם דשאני לחלק סברא ואין בכךת לחלק הפוסקיםמן
 המת מאריה חי כלב טוב כי ~דיף, החי כבוד לכך כאחדבאים

 ~ ט'~קוהלת
 ד"~

 דכבר היכא משא"כ ה~יי~, את אני ושבח
 שיכול וההספד האבילותחל

 לדחו~
 י''ב שיעברו עד החתונה

 ד" (דף כתו~ות בריש בהדיא מחלקינן וכה''גחודש~

 ע'"א~
 גבי

 לחדר המת את מכליסין כלה, של אמה או ~תן של אביומת
 וכו', לחופה ה~לה ואת החתןואת

 ונוה~
 המשתה, ימי שבעת

ואח''כ
 נוה~

 נקבר דכבר היכא משא""כ אבילותת ימי שבעת
 המ~

 האבילותד~ל
 מעיקר~

 המשתה~ ימי מ~ני נדחה אינו

 ~'י~ת
~~~ ~~~~ 

 ~תת~~

 ~תת~~ ~ו~ ~~ת~~ ~~י~י~ וי~ו~~~י

ת ~

 ~"ות ~י~~ י~י~ ~~ו~
 ~~~י~~ת ~י~ייי~ ~~~ ~ו~ ~~ ו~יי~



~ ~ ~ ~ ~

 ~~ ~~ ~~~~ ~~~~'"~~~ת"~
~ ~ ~~ ~ ~

~~
 קדמו אם ושלשים בשבעה דודאי תברא לא הא מ~וס אי
 ועל אביו על שנה תוך באבילות משא~כ הנ~ואין,דחינן

 לא אס שלשיס תוך ואפילו נשואין, ש~חת כלל דחינן לא~~ו
 (בסי~ן כדאיתא נשואין שמחת לעשות מותר ורבו, פרו מ~ותקיי~
שצ"ב

 סעי~
 וכ"ש ג"~,

 תו~
 שמחות, כל שאר ה'"ה אפשר ע"א~, י''ז ~שם יום שלשים כלהכלה מן תכשיטין ~ונעין ואין חודש, י"ב

 וכדאיתא ~צוה, היא וכלה חתן אצל שיר כלימכ''ש
 ~או""ח~ בשו"'~

(סימ~
 יש ב'), סעיף של"ח

 ~תירי~
 שיר בכלי לנגן לעכו"'ס לומר

 כבוד ~שום שרי, שיר הכלי ל~קן לעכו''ם לו~ר ואפילובחופות,
 ע~"'לת אסור בלא''ה אבל וכ~,חתן

~''~ 
 בחתן שיר בכלי דני~ון

 במהרי'תל ~צ~תי מזו ו~דולה מצוהת היאוכלה
 חצרות עירובי הל~ו~

~ד""ה
 אמר~

 פעם וז"ל~
 אח~

 שיר ב~לי ינ~ן שלא ה~ושל ~זר
 זמר, כלי בלי נשואין יעשו שלא להם מורה הרב והיהבמדינתו,
 ילכו ב~ומם אפשר אי ואם וכלה, חתן של הש~חה עיקרדהוא
 הנשואין שם ועשו פרסאות ש~ה שהלכו עשו וכן שאפשר,ל~קום
 שיר, בכלי ו~לה חתן מצות של שמחה עיקר הרי עכת'ל~ ז~רבכלי
 מצו~, של שמחה לב~ל כן מלגדור ל~נוע ל~אורה נראה היהוא"כ
 ע'תב~ת ו" ~ברכות וכו" קולות בחמשה ~ובר ~ש~ח שאינו ~י כלכי

~~~

 שבת במס" דאיתא מהא היתר צד נ''ל
 (ד~

 דלימ~יה דליכא ביסנא בר יצחק רב גזר דרב, נפשיהנח דכי ~"א), ק'תי
 נח דכי ~ פרש""י וז"ל ו~ית~ חיויא טרקיה בטבלא, הילולאנבי ו~ידמי אסא וא~טי' קשא בר ואזל בטבלא, הילולא לבי ו~ידמיאסא
 ~זר דרבנפשיה

 ר~
 ולא שנה, אותה משמחה ~~עטים שיהיו יצחק

 וכשמביאים וה~לה, ה~תן לפני לש~וח דקלים וענפי הדסלהביא רגינין שהיו ב~בל~" להילולא וגידמי אסא מביא אדם ש~םיהא
 וזוגין, בתופים בבואס ב~וק לפניהם מק~שים לפניהסאותן
 להדיא הרי ע~""ל~ עוד לפניהם יקשקשו שלא ו~זר אשקליט'"אטבלא
 ~""מ ע"ב~, קית"ב ~שבת כמלאכים הראשוניס אם אףהראשונים בעקבי לילך ראוי כן נהגו ראשוניס ואם כה"ג, ל~זור דמותרבש"ס

 הדור לפימנהי~
 ~ערכי~

 ואין ע''א~, י""ז
 ל~

 שבימיך שופט אלא
 ע''ב~, כ"ה~ר''ה

 וא~
 רק מדאי יותר ה~ת ~ל מתקשין שאין

 ~סי~ן ושות'ע בטור מתבאר ~מ וכו", להספד שבעה לבכישלשה
 חכמתם ~י הכל בת"ח אבל העם בשאר בד"א ב') סעיףש~~ד
 ח~ת דבפרש. ב~ורייתא, ור~יזא און ~צאתי לדבר וםמךעכ''לת
 ~~כ'

 כ''~~
 יום, שלשים ויבכו כתיב, אהרן מיתת גבי

 בפרשת משה מיתת גביכתוב וכ~
 וזא~

 ו~וא ~"~, ~ ~ל"ד הברכה
 ושלשה מדאי יותר המת על ~קשין אין דהא תמוהלכאורה
 בפליאה דאי~א אדם, שהוא ~ לפי דהכל לומר צריך אלאלבכי,
 ומשה אדם, בני ~שרה נגד שקול דמשה יתרו פרשת ביר''חהו~א
 יום שלשים ישראל בכו ~ו""ה מעתה א~ור ~, הס שקוליםואהרן
 ד ו ד ר י ע וב~פרי לבכי, של~ה פ~מים עשרשהם

 בב~
 נא~ן

 שלא להם ונכון מהרש''ל כתב רבו,שמת דמי םק''ה) שע''ד (סימן ביו''ד בטו''ז ועיין יע""שת בזההארכתי
 לשתו~

 לא~ול ולא יין
 בתלמוד מצאתי ודכוותי' עכ""לת קבורה לאחר עד היוס כלבשר

 וא~לו תלמידיו לו נטמאו ~ה"א~, ~דול כהן פרק בנזירירושלמי
 אם ל~ון, ~לטה לא תרתי מן חדא מנא רבי א""ל יין, ושתובשר
 הראשונים לכן ע~ת"ל~ יין ושתיתם בשר אכלתם למה אתםאבלים

~ת

 מ~ו~ת ~~ו~ ~~תתי ~יי~
 ~~~~ ~~ ~י~~ו~ ו~ו~

 ~~תת~~

 לראות יזכנו והשם בהת לפ~פק ואין חדשה, ~זירה זו ואיןישמעו
~~~

ולראות י~ה, לא ישר~ל ונר ירבה, י~יס וכחול השואבה, בית
 כפולו~ שמחו~

 עד ה~רובה, טובה במדה ובבא, בזה
 ו~יבהי~קנה

 ~~~ו~ו~
 ~~ת"~ ~~~~~ ~ו~~'ת~ ~~~ו~ ~~~ת'~ ~ו~~~~~~

 י~~~ת ~~~~~יו~~י~ו~ ו~~~ ~ת'~ ~~''~ ו~~ו'ת~ ~~~~ ~ת"~ ~~ ~ו~~ ~~~~~י~~"~

 חכמתו יאי, ו~ולתיה י~י איהו ~דמנא, דאתי מרבנן צורבא~~~
 לאורייתא חילא חיל, בברור הנר אור פניו,תאיר

 תקי~
 ת~יפה

 לשאול דעת בו ויש ותיובתא, קחזינא ~ברא טהר לטהרה, חיבראחת
 שהיה א~ד איש חדשיס איזה כ~ו שזה ~ ~היה המעשה דברעל

 יר''ה השררה עם ו~תן משא בעסק לו רב וידיו בנכסין,משופע
 ו"~ ביום ל~חרתו ונקבר חי, לכל לחיים ושבק ה", ביום לעולמוהלך
 ישדו פן בעיירות, המחזירים ~רוכלים י~בא פחדא בהאיגברא וה~י ד~יס, שמסלקת בחרדה וי~נו אביהם ~קבורת בניו בחזרתויהי
 בהס פו~עין וקנאין שפתי~, בניבמוס

 ואויביה~
 לקלא, דאפקי הוא

 היה אביהם בעוד כי בכפיהס, חמס לא על השררה אצל קורצאליכול
 א~ד לחכס ושאלו לעוגיא~ וכ~סליא כולייאר כמין אותם ~קיפיןחי

 באותו ויו~ציו ירת"ה לשררה מביתם לילך מותר אי הדרך, להםלהורות
 עצמם ~מור לשמירה עשהו רק בעולם ו~תן משא לשום לא~יר,
 בהם ישל~ו שלא סניגורין ולעשות ברגלם, אשר הי~ום כלואת

 אבל להם, נוגה אין ילכו רשות לדבר אס ה~ורה והורהשונאיהסת
 דלא ופסידא ני~ר והיזק ה~בד ~דבר שהוא כהיתר נעשה זהלדבר
 יצאו אויבם אבלם, ימי זת שתוך תחילתו על סופו הוכיח וכאשרהדר,
 וארב ממאר""ב חכס בא ועתה ואזלאת קדמא ~שו"ה ~ראתםנצבים
 דינים דיני לעוררוקס

 ~לזל~
 בכבוד זלזלו כאילו ~עבריינים, ולהענישם

 אלא בל~ד זו ולא אביהם,אבילות
 א~

 ורוצה בצדק, להם ה~ורה על
 רבינו יורינו כן על הלכהת ~דבר ~ועה ולשוויה קנסות דינילדון
 ישתקע ועי"כ חיים, אנו מפיו כי כפול הש~יס ~ן ושכרו ~י, עסהדין
 עד ~ה" לו ישפות וחייס בשלוס, יבא ~קומו על ואיש המחלוקתאש

עו~ת

 בדקתי ה~דון ב~וף דבר ~צי או דבר לדבר אחלה טרם ~ת~~~~
 ו~ף זכאי בני המה ~הבסים ומצ~תי תאינתו,ב~וקצי

 ~אונה כאן ואיןמפשע,
 ו~

 תערומתו ואין ר~ה, עליהם תאונה בר
 רשות הרשות, בשבילי הל~ו בנים כי ללון ~קום כאן ואיןתערו~ה,
 שיס~כות מה על להם ויש להיתר להם שהורההחכס

 וא~
 עליהם אין ~""מ כ~ין, שלא שהורה ב"תד מעשה אחר וטועןה~ערער כדברי יהא לו

 ע"פ ברשות יצאו כי בצווארם, תלוי הקולר אין כי ו~ון אשמהשום
 ע"א~, ~ב" הוריות בריש ערוכה משנה ~צאנו מזו וגדולהחכסת
 שתלה ~פני פ~ור בתורה האמורות ~ה~צות אחת על ~בור ב"דהורו
 יע""שתבב""ד,

 ויעויי~
 ביבמות

 (ד~
 (פי'"ב הרמב"ם ו~'"פ ע''א~, צ""ב

 על ~נעשה בהוראה דדוקא מפורש ששם אף ה"א)ת ש~~ותמהל~ות
 א~ת על לעבור הב'תד שהורו דוקא היינו ואחד, שבעים של ב'תדפי
 ודס, חלב באיסור כגון בתורה הא~ורות המ~ותמכל

 ה~קיל כדברי והל~ה ~דרבנן ~עיקרו~~ילות בדי~י משאת'~
 בא~~

 ~דיא וכדאי~אהי~י~, כדברי אפילו
 ב~ו~

 בר בר רבה אמר ע"א) כ' ~דף



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~

 מחמירין ורבים ~יל יחיד מו~א שאתה מקום ~ל יוחנן ר' אמר~נה
 כרבים,הלכה

 חו~
 מחמירין וחכמיס מקיל עקיבא שרבי שאע'"פ מזו

 דבדיני מיניה דון באבלת ה~קיל כדבר הלכה שמואל דאמר כר"ע,הלכה

אבילו~
 על ע~מו סמך אס

 הורא~
 להחזיקו אין בטעו~, אפילו היחיד

 ~טור אמרין זה כגון לומר וראוי או~ו, לקנוס אובעבריינא
 ול~

 קנס
 כל כי הוא,דאונס

 מע~יה~
 חכמיםת ~פ עשו

~~~
 איכא מי דין מן

 הורא~
 באמ~ כי ל~יסור,

 הורה טוב המורה

 מגלחין ואלו בפרק מדגרסינן זה דין עיקר דהא עמותוהדין

(ד~
 אבל ~"ר ע''א), כ"ג

 ~ב~
 וכות, ביתו ~~ח יו~א אינו ראשונה

 כ"ז ~בדף ה~וס'וכ~בו
 ע"א~

 שמקשים וכו', יכול אם ד"ה
 לדרך י~א ~ רב~י באבלדאי~א מה~

 חול~
 ה~בד בדבר דמיירי לעיר, ונכנס

 לצ~~מותר
 ~בסימן הב"י וכ"כ ע"שת לדרך,

 שצ"ג~
 ~~ב ~ד"ה

סמ"ק~
 לצא~ אסור ~ וז"ל הסמ"ק בשם

 מפני אכן ביתו' מפ~ח
 ש~יר ילךצרכיו

 ~ו~
 הד'"מ וכ~ב עכ"לת לעיר

 ו'~ ~או~
 ובמרדכי ~ וזת'ל

 לו והתיר עמו, לדבר העיר שר ~חריו ששלח אחד באבל היהמעשה

 לצ~~ דאסור דהא לילך שמחהרבינו
 למלאכה היינו בי~ו ~~ח

 עליו החמיר ומ"מ שרית כה"ג אבל ל~ייל, או ומתן משא לצורךאו

 כשהולכין נוהגין וראי~י עכ""לת לנעול נעליו ה~ירולא
 לחו~

 נועלים

 עכ"לתמנעליהם
 וכ'ת~

 בהג"ה ב~"ע תשם
 ב"~ ~סעי~

 והא וז"ל~

 לצאתדאסור
 לבי~ו~ חו~

 וכדומה, ומ~ן למשא או לטייל דו~א היינו

 דברים לשאר או בדרך, לילך ~~ריך או אחריו, המושל שלח אסאבל
 עכ"לת נוהגין וכן לצא~ לו מו~ר האבד דבר כגון הרבה, לוהצריכיס

 הסכמ~וכן
 זה, בדין מדי יו~ר להחמיר אין ובלא"ה האחרוניםת כל

 מ~ל~ין ~לו פרק שם כולל באיסור שמו~ל דממר בכללי נכלל איןש~רי
 מצד מוסיף איסור הוא רק נ~"ר, פח"ז שסימנס ע"א), ~"ד(דף

 לבית שבעה כל לילך מ~ירין ~ גדוליס הרבה זה מטעם שהריהמנהג,
הכנסתת

 ק~~~~"~
 ~ה"ה~, ~~לחין ואלו פרק בירושלמי דאיתא מהא לדבר זכר

וברבה
 ר~ ז'~ או~ ק' ~פרשה ויחי פרש~

 ר' מנין, ל~בעה

 כמ~ ~הי נא אל יו~נן ר" בשסאבהו
 ~סגר

 שבע~
 ימי מה ימים,

ה~~
 א~ד בדימוס דשניהם הרי יע"שת ש~עה הה~~ר ימי אף שבעה

 הכנס~ לבי~ נכנס י"ב)~ משנה דנגעים ית'ג (בפרק ~נינן ותמההןת
 (~''י ברמב"ם הוא וכן ט~חיםת עשרה גבוהה מחיצה לועושים

 טומ~~מהלכו~
 של הדברים הן דהן אפשר יע"שת י~ב) דין צרעת

 ~) סעיף ת~ל"ט (סימן באו"ח ועיין הכנס~ת לבית לילךהמ~ירין

 חוב~יו בשביל במשפט לקבולדמותר
 בערכאו~

 דבר וכל ~, שלהס

 סימן ויור~ד ~ב, י""א דף ~מו""ק באבל מותר במועד שמותרה~בוד
 אפילו מצינו מזו וגדולה י"א~ת ס"ק וש~ך יו"'ד, סעיףש~פ
 ש"ו (בסימן כדאי~א כזה, בדבר חכ~ים שהקילובשבת

 יע"שת ו')סעיף
 (ד~ ובשב~

 כנסיו~ לבתי הול~ין ע"א) ק"נ
 לפקח

 רבים ע~קיעל
 בשב~

 וב~"ק ע"א~, ה' (דף דכ~ובות ובש"ס ע"ש,

 י"ג (דףדע"ז
 ~"א~

 שהוא ~~ני שלהם בערכאות ו~לה וכו~ב

 ~~"~~ו~ת
 ~~~ ~~י~~ ~~

ת ~~~ו ~ ~ ~ ~  

 ~ו~~~~ ו~ו~

 ~ת"~~ ~~~~~~י~

 מ~~י~ ו~ו~~ ~~ו~~יי~~
 ~"~ת

ת ~~~~~יי~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~ ~  

ת ~~~י~ ~יי~י ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~~ו~~ ~~~ ~~ו~~ ~~ ~~י~ 

~~~~~ו~
ת ~ ~ ~ ~  ~~י~י~ ~י~~ ~~~ ו~~~ימ 

 ~~ת

 ו~~~ ~תת~~
 ~~ת

~~~~ 

 ~ו~~ו~ו~~
 ~~י' ~~ו ~~י"

 י~~~
 ~יי~~ת

 מלוחשי הזיקא דשכיח ב~קוס דידן ~נדון ומכ"ש מידם~תכמציל

 ומכ~לחי~ו~
 בי~ במגע בס~ר רעהו

 הס~ריסת

~~~
 (ומורה) דע~ייהו, ליתובי להו דאיבעי לומר לחשך

 ומאחר חזי, לא ומזלייהו חזי לא ואינהו ר~שם, על י~להלא ~ומורא~

 הוא ואינהו אי~ע~, מ"ט ~זיאדלא
 ~ק~

 אינו זה נפשייהות מבעית
 בצר, לא שועך היערך וכו' יקדים ולעולם שאני הזיקא דשכיחהיכא
 ~~ינו לזהודוג~א

 דש~~ בש''~
 בקמיע דיוצאין ~"~) ס~א (דף

 אלא שנכ~ה לאמומ~ה
 של~

 יכפהת
 א~

 פי' לפי לדחות יש זו דר~יה

 שבא יכפ~, שלא אלא ו~"ל~ שם,רש'"י
 ממש~ח~

 שלא ודואג נכפין
 ל~ דאי משמע עכ"לתיכפה

 בא
 מ~שפח~

 הע~יד, על לדאוג אין נ~~ין
 ס"ו (דף שס מבואר האמ"מ

 ע"ב~

 בשב~, ~קומה באבן יו~~ין

 שהפילה ולא תקומה, אבן במשקל אף אמרו מאיר ר'משום
 לחששא דא~י' הרי ו~~ילת תתעבר שמא אלא ~עיברה ולא ת~יל,שמא אל~

 אינה שעדיין האי כירחו~ה
 מעובר~

 ~יבמו~ ו~יי"ל
 ל''ו

 ע"~~
 רוב

 מ~ילו~ שמיעוט דא~ה מחשש א~ת'ה יולדות, מעליא ולדנשים
 התירו

 הזיק~ דמצו~י במקום מכ"ש בהן, ל~אתבשבת
 דבר דהוי ניכר היזק

 ומו~ר~האבוד

 ~ור~~~~
 ויורה ~הורה, טב שהמורה מדברינו, העולה

 כ~~
 למ~רה,

 ~ל מיד~ו ~חר להרהר ואין א~~י, כ~ל ויערב זוזימ~רי
 מד~ כי מחוקה, או גדושה מדה שמדד לומרת"ח

 הוא כן חכמים

 סלולה בדרך הל~ו כי ואחהן, או~ו ~יחין ואין או~ו מזניחיןואין
 עמוד ד~ורייתא, ~מודי הדיומדין וכן הדרכים, יתידות עלו~סג

 חוזרשאינו
 בחזר~

 יש~א~ל ~~יוני על ושלום דברים,
 דל~

 לאינצויי, לי~י~
 א~ הרוביןוקבלו

 חי ויחיו ~רבה, כ~ול ימיהם זה ובגלל ה~~ובה,
 ~ומ~ חינצחי,

 יראנו ה' עמו, וני~וקו עמד וטעמו עמו, כלשון מדבר
 מ~ור~ותנפלאות

 ל~ן המד~רפי
 הא~

 והשלוס,
 יו~

 אדר ז' טוב כי בו שנ~פל

ראשון
~"~ 

 לפ"~ת לדבר

 ~ו~~~~
 ~ו~~~י~~ ~~~ן

 י~''~ ~ר~~ ~~"~~ו~~

 ~וי אזניו, ש~י ~צלנה שו~ה כל אשר צרה, לשון בימי ויהי ~~~~~
 ש~ מי רואו~, שכך ~~יניס אוי שו~~ו~ שכךלאזנים

 שהיה מעשה בימיות לו עלתה שכך לדור לו אוי כאלה, ראה מי~זא~
 בנ~ף ~ היהכך

 בער~
 בני אנשים י~~ו וא~לה, לילה באישון י~ס

 אשרבליעל
 ל~

 הקברו~ בבי~ ה~~ים ~ל וידרי~"ו עמינו ~ני
 שלנו,

 ויפשיטו מקבריהם ~ו~ם ויו~י~ו וח~ינא, ב~רא אחריהםויחפשו

א~
 וישליכום ועריה ערום ויניחום תפאר~ם, כלי ויקחו ב~דיהס

 וכשורה, כסדר שלא והשלך סחוב קבריהםאל
 וז~

 בכל למו כסל דרכם

 ק"ק למנהיגי הדבר ויודע מל~~ת ביה איתרע שלפני" שביוםלילה

 (האלקים) אל וי~עקויצ"ו,
 ~האלהים~

 בכל אלהים אין בחזקה'

 ויבוקש העיר, דיין אלא~ום
 הדב~

 מ~ום מהם אחד בבית וימ~א

 בבית וי~ימו וטליתו~, ~כריכין מלא אחד אר~ז לפורעניות,מוכן
 לר~ות בביה"ק ולבדוק לחפש אנן דניזיל העיר שופט וצוההסוהרת

 שהמתים בישראל' הז~ת התועבה הדבר~נ~~ה נכון ~וא א~תאם
אשר

 באר~
 כאחד הקהל ~ל ~~ו ו~יד לבוש, בלי ילינו ערומים המה



~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

 ג"ח, שלהחבריס
 וברו~

 ויחפשו מות, לחצר הלכו ואנחה י~ון צרה
 עשרהאחר

 מה~
 על חונים אותם וימצאו חדשיס, ח' זה ש~תו

 שמצאו לי, יבא יגורתי ואשר היתה, כן חמי~י ~אשר ויהיהאדמה,
 וזה רשע, באגרוף מוכה זועפים ~ניו זה ויח~יס, ערומיסאותם
 ראשו וזה למטה, ואחד למעלה אחד ידיו וזה לאחוריו, כפו~הידו
 בזיון ירדו וכליון בג"ש כאחד כולם צדעיו, על ר~ליו זרועותיו,בין

 לרעה שוין כולן ונשיסאנשיס
 חו~

 אומר וזה בכו אומר זה כזאת,
 מיד מנוחהת מצאו לא הקרקע תחת שגס והאנ~ה הצער מרובבכו
 כאשר וילבישוס עור כתנות להם ויעשו רחמנים בני רחמניםישראל
 יכלו לא כי ידם,לאל

 להלביש~
 נעשה הימים ברוב דהא כבראשונה

 חסידים יעלזו עבדו, למעבד להו אפשר דהוו ומאי ונמוח, נצלהבשר
 משכבותםת טל ינוחובכבוד

~~
 הפשי~ו שמא ליה, דאית נפש ע~מת על השואל בן לב יחרד לזאת
 וילמדנו מורינו יורנו ומחצה, שנה זה שמת אביו מר אתג"כ
 י' נפתחו שכבר מאחר אמרי' אי לו, יבור ישרה דרך איזהרבינו
קברות

 ואש~כ~
 הקברות וכל מות בחצר חזקתן איתרע ריעותא, בהו

 פסיק דלא קלא דאיכא ותו בכולהות תיכלא ונפל הס סכנהבחזקת
 חיובא וא"כ שרבו, בעוונותינו הזאת הצרעת כרחה שנים כמהדזה
 חיפוש, אחר חיפוש ולבדוק אבתרייהו לחפש דשכבי יקרא משוםעלן
 המת את לפנות מותר כבודו משוס דהא וכיסיתו ערום תראהוכי

 סעי" שס"ג סי' ~יור"ד בחו"ל אפילו אבותיו אצל לקברומקברו
 המת את לזוז צריך ~אינו ל~י"ליאי העשוי הקבר וכש""כ~"~,

 הלוח את שמ~ליס דהיינו סגי, דהוא כל בגילוי אלאמ~ומו
 את ומחזירים בת~ריכים לבוש הוא אם ורואים מזער מעט~עליו
 נ~נוע בלי ~הו דאפשר ~אי אותו מכסה לאו ואם למקומה,הלוח
 שמא א"נ בקברת ערום ישתכ~ שלא כדי למה כך וכל כלל,ונדנוד
 באנו אם מיניה נפיק ~ורבא כמה חזינן ~הא פ~וטות, ידיואין
 הילקוט ג'"כ הביאו תנ"א) (םימן החםידים םפר לדברילחוש
 יש שמא הסמתים אחר יחפשו ב"מ ב~יר דבר כשיש וז"ל~חדש
 בב~דים שקברוהו ר"ל בה"ה שבלה ~"ל (ושמא הבגד, שבלחמהם
 הוא פשוטות, אינן ידיו או ~, בזיון) לו והואבלויים

 תרתי דאיכא בנ"ד וכ"ש עכ'"לת זה לעשות מותר נפש פקוחומשום ~~נ~ ~~~
 ועוד לבו~ת בלי הלכו וערומים בבזיון ~וטלים שהםלריעותא
 אש~כחו לא דזכאין דבשעת מות~ אחרי פר~ת בזוהראיתא
 בקבר יושבים הם ואם וכו", עלייהו צלותא מצלי אינוןבעלמא,
 תינוקת אותה שאמרה כמו ~עלייהו להתפלל יכולין אינן~רומים
 איתא ועוד ~נ"ב~ת ~םי' חםידים בם"הובא

 בסו~
 כתובות מסכת

~קי"א
 ע"ב~

 חייא א"ר
 יו~~ ב~

 שיעמדו צדיקים עתידים
 ~ל"ב מגילה בםוף ותו וכו", מח~ה ק"ובמלבושיהן

 ע""א~
 א"ר

 אימא אלא ם'"ד ערום ערום, נקבר ערום ס'"ת האוחז כליוחנן
 חובת עלינו ~ל טעמים מהנהו וא''כ נחשב~ זר דכמו אלמאוכו',
 ~יסא לאידך זיל דלמא או כיסוית מצות ולקיים ובדיקהביעור

 הוא גנאי ואדרבא בתכריכיהן, שנקברו כיון עומדים הםובחזקתם
 וכמו הדין, מיוס שמתייראים מפני אחריהם לח~שלמתים

 שס"ג (סימן בי"ד קארומוהר"י שכס~
 סעי~

 הקבר ~תוח אסור ז')
אחר

 שנסת~
 שמת מי ובפרט ע"כת עוררים היורשיס ואפילו הגולל

זה
 שנ~

 התכריכין בלו כאילו להו וחשבינן הב~ר, בלה דכבר ו~חצה

 ~ו~~יי~~ת
 ~~ו

 ו~ו ~~~'תי ~~
 ~~ו~ ~י~~ ~~~~ ~~ ~~~י~

''~ 

~~~~~~~~~ 
ת ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~י~~ ~~~י~ו

 מצינו לא ד~''מ ועודנמי,
 ~להלביש~ (ללבש~

 כבתחילה, אותו
 ~למעלה, ~ופו ענ בגד לפרוש הוא למעבד דמצינן כמה כלאלא
 ודא חתיכי, חתיכי נגרי דהוו כלל בו ליגע אפשר אי ~~בואבל
 יורנו לבדוק ש~ריך והיכא בהפםדו, שכרו ויצא רבה צערה להוהוה
 מתאבלים הקרוביס אם דבריו, בכללמורינו

 עליה~
 היום אותו

 בעל שכתב כמו הוא הטעס אם עצמות, בליקוטכמו
 סעי' ת"ג~סי" הלבושי~

 א'~
 וה""נ אבילות לו ומעורר בקרבו מתחמם שלבו

 ליקו~ דשאני דלמא או טעמא, האיאיכא
 ומוליך שמפנה עצמות

 לעיל, שאמרנו כמו הכי לאו בנ"ד אבל למקום, ממקוס~צמות
 בנדון לעשות מה כדת רחב בביאור הנחמדים דבריו נא יבאבכן
 חי אל פני ~חלה ובכן עמי, כל ישק פיו ועלדא,

 יארי~
 ימיו

 אכי''ר~ לעד כסאו ויכון ויאדיר תורתו וי~דלב~וב,
 ספיר גזרת ה~הורות אמרותיו קבלתי רבה באהבהת~~~~~

 בסוגיא דעי לחוות במתק"ה, ויחנה דודיו דבריויהלוס,
 קטןדמועד

 (ד~
 מק~ת לפניו אציג דבר ~ל וקודם ~"~~, ח'

 ראשי בין להכניסני ראה מה כי עליו, לי יש אשר אהבהתלונות
 לאפוקי לתמן נפחא בר עייל מאן דנורא, דזקו~ין באתראההרים
 לי, מהניין דין ולא צלותא, דעתא דבעיא הלכתא בהדיןלעייולי
 בני וידעתי הלכה, של בעימקא דמדוריהון רברבי אשלי להנהואלא

 רצונו לעשות ומ"מ לי, אדם בינת ולא מאיש אנכי בער כיידעתי,
 עייוני מ~ודת יד שהגיעה מקום עד החלושה דעתי ואחוהח~~~י

 וגואלית צורי בעזרת החלי וזההקלושה,

~~~~
 ~ולה לסיפא מרישא שמעתתא האי כי ד"ן, אנא מראי""ן כל

 קושיא ומאי אר"'מ ברייתא רמי דהסתמא חדאמ~שהת
דלמא

 ההי~
 אמרינן דלא התוס' שהקשו וכמו וכו', היא יוסי ר"

 םתםבברייתא,
 בריית~

 תוס" הקדימו ד~ך ~(ואפשר היאת ר"מ
 מקומה, היא איזו לידע לו איכפת דמאי שמחות, במסכתלומר
 מתני' ולא ש~חות במס" ברייתא שהיא מאחר לומר לאואלא
 ועדיפא ~~ היא) דמתני' יוסי ר" דלמא לר"מ מינה רמיהיאך
 פרק בסוף דקתני מתני' מסתם למר~י להסתמא הו"למינה
 ד~סחיםח'

 (ד~
 ע"א) צ"ב

 המלק~
 בקדשים ואוכל טובל עצמות

 ~צמו~ דהמלק~ הריוכו',
 ואוכל טובל ולכך לו, יש אבל דין אביו

 קשיא ועוד אדר'"מ~ דר''מ וקשיא היא ר'"מ מתני' וסתםלערב,
 ~ליהן, ~תאבל אין ולערב סי~א, דקתני ~ו~א הבריי~א עללי

 כל עליהן מתאבל רישא דתני דכיון צריכה שאינה משנהדהוי
 עליהן מתאבל לימא דאלת"ה בלבד, היוס אותו דמשמעהיוס,
 ודאי אלא לא,ו~ו

 ה~
 א'"כ בלבד, היום אותו כל עליהן מ~אבל

 רש''י, בדברי למידק איכא ותו מתאבלת אינו ול~רב למיתניל"ל
 אבותיו בקברי שקוברן לות היא ששמחה מפני ~ וז"ל במתני"דפירש
 המסקנא נ~ד שהוא נראה דלכאורה עכ"לת במועד, מ~~ערולא
 שקוברן לו היא ששמחה קסת"ד כמנה~ו, למימר לרש'"י הו"לוא""כ
 בד"ה לי ו~""ק הכית קאי לא ובמסקנא כלומר אבותיו,בקברי
 עכ''לת ו~ו' ~''מ וקשיא ו~ו', הואהרי

 ל~
 א~א ~~י ידענא

 ולא וכו" לר"מ הויא דהרמיא היא דפשי~א דמילתאלאשמעינן

ל~
 יוסית

~~~~~~~
 ולערב~, ~ד"ה כהתוס" ליה דסבירא לומר אפשר היה

 דעם תימא ולא גררא, אגב הובאו ח~דא רבדדברי
 הוא הקושיא עיקר אלא אמתני", ברייתא רמי חםדא רבדברי

ת  ~~ו ~י~~יי~~
~~ 

 ~~~''ית



~ ~

~

~  ~  

~  

~"~~~''~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~  
 וקשיא וכו" מתאבל הוא הרי י~יר דבריו פ~ח ולכך~הברייתא

לר''~
 ו~ו',

 ~ולא~ (אלא~
 אבל ר""ח, דברי ~ד כן לפרש המתין

מ"~
 דבלא באו~רם, ל~ידק, איכא התוסי דברי על

 ר""~
 הקשה

 הרגילו ד~ס או~ר ואני עכ'ילת וכוי הש"ס ר~ילות כך אלאהי~ב
 ולסעדה ~יי~ה הוי הברייתא, פירוש להביא התל~וד בכלכך

 היא ~שבשתא ל~ימר ~צי הוי דבלא''ה ~~נה,ולהקשות
 ~אחר אבל וכו",~~ניא דל~

 ~שהאמורא~ (שהא~ורה~
 תו פירשה,

ליכ~
 ~סת~א הביא ה"נ וא''כ ~, הכלליס בעלי כתבו וכן הכי, ל~י~ר

 ר''~דברי
 הברייתא לקיים כדי

 ~ולרמויי~ (ולדמויי~
 ברייתא

אמתניית

~"~
 אלה כל ויתרצו ד~תי עניות קוצר לפי הסוגיא לפרש ~~רתי

 וראשי~הדקדוקים,
 רווחא ו~~ילא הברייתא אפרש הכל

 ה~לקטשמעתאת
 עצ~ו~

 כלו~ר עליות מתאבל זה הרי וא~ו אביו
 נתכ~רו שכבר שמים מדין ושק~ו ונ~ו הבשר נ~עכל שכבראע""פ
 גמורה,כפרה

~"'~ 
 אביו א. שרואה הוא זה ואי זה הוא ~י

~וא~ו~
 ראוי ולכך עליהס, וידאג לבבו י~ם שלא לעפר ששבו

 חכ~ים אותו ו~ייבו היום כל להתאבללו
 לעשו~

 לערב ברם כן,
 לש~וח אם כי להתאבל יכול אין לערב כלו~ר ~ליהן, ~תאבליןאין
 בירושלמי בפירוש א~רו (כן הדין, מן ו~ו אבותיו שניצולולומר
 ~סי" בפסקיו הרא"'ש הביאוב~רקין

 יו~ד~
 רב ואתא ~י יע'"ש)

 שיטה (זהו ארישא קאי אי בסדינו, לו ~רורים אפילו למי~רחםדא
 א", יום באבילות בדבר חכ~ים הח~ירו כך כל צ'"ל, כךדרש'"ו)
 לדאוג טבעי שדבר ליקטן ~צמו דהוא היכא מובעילא

 בראו~
 אלא היוס, כל ~~אבל לטובה הפוך שחייב לעכר ששבואבותיו
 בא~יקרסין אותן ונתנו לו ~טו שאחרים בסדינו לו צרוריןאפילו
 באבל ה~וזכר צדוק בר אליעזר דרבי וכ~עשה אותן, רואהשאינו
 ה~וס' ~כשיטת אסיפא קא~י ואי עליהןת מתאבל ה"'ז) (פי''ברב~תי

 סי" וה~ורונמוק''י
 ת''~~

 אלא עליהן ~תאבל אין ולערב צ''ל, כך
 ולא בסדינו לו ~רורין ד~פולו ל~ימר ר"ח ואתא כא~ור,יש~ח
 בה נגעו קבורה ~דין דלאו עליהן, לה~אבל ראוי אינוקב~ן
 ב~ה דיינו הבשר, נתעכל שכבר ו~ו~דים ש~כו~רים כיוןאלא

 של היום אותו כל שיתאבל החכמיםשכתבו
 עצ~ו~ ~ו~

 ותו
 יתאבל לא לערב קברן ולא בסדינו לו צרורין אפילו ולפיכךלא,

~ליהןי

ד~~~
 דשמעתא ריהטא וצדק, בא~ת הנאמרים הדברים אלה כל

 מפני וא~ו אביו ע~~ות אדס מלקט ~תני" ק~ני הוי,ה~י
 לעפר ששבו אבותיו בראות ש~ח אדס וכי וקשה לו, היאששמ~ה

 ~לא ~סתברא, איפכא אדרבא לו, היא שש~חה ~פנידקתני
 ע"~

 ע~~ות אלא נשארו ולא הבשר נתעכל שכבר אדם כשרואהה''ק
 ה~לקט ור~ינהו ~"כ הדין, ~ן ~בו~יו שניצולו לו היא ש~~הלבד,
 ~אן כלומר וכוי, עליהן ~תאבל אין לערב וכו'עצ~ות

 ש~ע~
 ליה

 הדין ~ן אבותיו שניצולו ~שמח אלא להתאבל ראוי דאיןדקא~ר
 אר"~, ר"מ וקשיא היום כל עלוהן ~~אבל קא~ר ואפ''הר"'מ,

 נהי לו, היא שש~חה ~פני וכו' אדם ~לקט ב~תניתיןדקתני
 והאיך להתאבל, חייב היום אותו כל אבל לערב לו היאשש~חה
 וקשיא באו~רו, רש'"י שדקדק (וזהו ב~ועד, ללקטןהתיר

 מכח כלו~ר עכ"לת לו היא ששמחהדא~ר לר""~
 דר''~

 היא שמחה א~ר

~ת

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

 ~~~~ת

 ~~~ ~ת"~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~תתי ~יימ ~~~י'"~ו~~~~ו~
 ו~~~י

 ברייתא ד~וק~ינן קשיאלו,
 אליבי'~

ת ~  בין לחלק דיש תי~א וכי 
 נפשו את ודואג בקרבו לבו חם אזי בעצ~וכש~לקטו

 בראו~
 את

 אותם, רואה ש~ינו לו ליקטו לכשאחרים עפר, ל~וש ששבואבותיו
 ש~~רו ע''ד אחרים ע''י שהלקי~ה מיירי ~לקט דקתני ~תני'וא"'כ

 ~~''בבפסחים
 ע''~~

 לו, היא ש~חה ולפיכך לו, ליקטו שאח~ים
 בליק~ ~יירי היום, כל עליו ~~~בל זה הרי דק~ניוברייתא

 אותם
 אפילו חסדא רב אמר דהא הכי, ל~י~ר אפשר אי כא~ורתבידו
 ~תאבל זה הרי או~ן ר~אה ואינו ~ל~טן~ שאינו בסדינו לוצרורין
 ש~תבתי~ת ~ה (להורות עכ~לת נקברו שלא ז~ן כלעליהן

 ברייתא דהאי וכיון להתאבל, חווב וא~ו אביו ~צ~ות לוקוטדביום ש"'~
 ~~נה רמי לכך כר"~, אלא א~יא ~~ילא

 לר''~
 ר~י ולא דמתני'

 ד~סחיס,~~~ני~ין
 דההי~

 דאתיא ל~י~ר ~צי
 ולא יוסי כ~

 ~~ניי דסתם הגסכר~מ,
 כר~~

 ד~וקי דוכתי בכ~ה ~צינן הא
 עליו, הר~ל ששמחת ~פני ואי~א א~יי, ו~סיק כר'"~י דלאמתני'
 לעולםכלו~ר

 דה~לק~
 ד~.אבל לר""מ ליה סבירא וכו" עצמות

 שש~בו הוריו את דבראות היום, ~לעליהן
 לגו~

 לבו ~ם עפר
 ש~חת בר~ל, ש~ח ~הוא דכיון שאני וב~ועד~ עליהם, ודואגבקרבו
הרגל

 ~ובר~
 אביו עצ~ות בליקוט ~~~~ר לא ד~ו באופן כך כל

 היא ששמ~ה ~פני וז~ל~ ד~תני' בפי' ר~''י שכתב וזהווא~ו,
 הגם כלו~ר עכ"לת ב~ועד ~צ~ער ולא אבו~יו בקברי שקוברןלו,

 ולא הדין ~ממן שקטו דנחו אבותיו בקברי כשקוברן היאשש~חה
 כאממור~ עליהן מ~טער ~אינו ב~ועד כש~~טן זה כל עםכש~לקטן,
 ל~ידין' נ~צינו ה~סקנאת כפי ב~תני' פי' ז''ל רש"י כינ~צא

 ס''לדה~קשן
 דר'"~

 ולפיכך דש~חה, טע~א ה~י לי' אית לבד
 ברויתאאוקים

 דש~~ו~
 ~ינה ור~י אליבי'

 לר"~
 דמתני'~

~~~~
 לי' אית מ~י נ~י יוסי דר' להם הוקשה ז"ל ותוס' רש'"י

 הדין, מן אבותיו ני~ולו שכבר לומר ~ש~ח היהדל~חר
 ליקוט בש~תברם

 עצ~ו~
 ו~תאבל ודואג ו~ת~רמר בקרבו לבו חם

 ילקט לא או~ר ר"'י ~וז"ל~ דמ~נ~ בפי' ~מז וזה ~בותיו,~ל
 לו יהיי של~חר אע''פ כלו~ר (הנ''ל) עכ'"לת לו הוא שאבל~פני
שמחה,

 מ''~
 ליקוט בשעת

 ע~~ו~
 צער יש~~לו

 ואב~
 לא ולפיכך

ילק~
 דר~י כיון ~א''כ התוס' קו~ית רש"י כלל זה ובדבור ב~ועד,

 הואת ווסי ר' מני הא נימא הכי,~"ל

~~~~~~
 ס""ל ~כי יוסי דר" לו~ר ת~צא דאפולו ~ודי, ולא דל''ק
 הדין, מן אבו.יו ניצולו ד~בר ~~עס ~תאבל אינוד~רב

 ור''~ יוסי דרי לו~ר ~תכן דלא~ כר''מ, א~יא ברייתא האי~'ימ
 עצ~ות הראות ביום ~צטער דאדם ס"ל דר"י ב~~יאות,פלי~י

אבותיו,
 ור"'~

 דבראות זה ~כחיש החוש דהא ~צ~~, דאינו ס''ל
 אחרי~תם, ~~ה ברואה בקרבו לבו נשבר אחרים ~תיס עצ~ותאדם
 ~תאבל ומלקטן ע~מותם ולקט אבותיו ~ברי את דבפתחוס'"ל דר"'~ ודאי אלא ראייתם, על ו~תאבל שדואג אבו~יו ע~מותוכ~ש
 ברייתא האי וא"כעליהן,

 ר"~
 לא ותו אר"~, ר"'מ וקשה היא

 ולא הוא ר"י ל~י~ר~צי
 ר''~

 ~מורת

~~~
 ליקטן ובין בעצ~ו ליק~ן בין בכל, ה~~ור מכל ה~ולה ~ורת
 ראה לא ובין אותם ראה בין בהם, נגע ולא אחריםע"'י
 להתאבל חייבאו~ם

 עליה~
 אבילות דיני כל דהיינו הווס, כל

 בפרקין בירושל~י אי~א וכן וכיוצא,קריעה
 ~ה''ה~

 ו~ה יע''שת

 ~~ו ~ו~~יי~~י
 ~~~תתי ~~



~~  

~  

~  
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~""~~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~  ~ ~ ~  וקרע שנכנס צדוק בר ר""א~עשה
 עליה~

 רבתי, באבל כמוזכר
 צדוק בר לר"א דס""ל משוםלאו

 דבעינ~
 דהא עליהן, ~רוע ראיה

כשנכנס
 וליק~ יוחנ~

 עצמות
~ 

 לא אזי באפיקריסין, ונתנם צדוק
 ~מה (משנכנס) אלא צדו~, ב"ר ר""א אותן רואההיה

 בעינן לא ל~ולם אבל ~דאי, יותר עליו להתאבל כדי הואלקרוע שנכנס~
 ~ירושלמי ~מפרש וכמו בש~עתין, ותוס' רש"י שכתבו ~מוראיה
בפרקי~

 בו ו~מע עצמות ליקוט בשעת היה לא דאפילו ~ה"ה~,

ביו~
 ~רי ~ה פלי~י וב~וטל עלהן, מתאבל א~יו עצמות שלקטו

 פי"א אבל ~ה" הרמב""ם ז"ל, והרמב""ן הרמב""סתנאי
 ה"ג~

 וגם
 ~סי' בפםקיו עמו נלוההרא""ש

 י"~
 ~בתורת והרמב"ן כר"י, ופסקו

 ענין~אדם,
 שמוע~

 ולקוט
 עצמות~

 ל~טן דמותר כר""מ פסק
 וטעס עליה~, ~אבל ואינובמועד

 מח~וקת~
 ד"ה ת"ג ~סי' ז''לקארו מור""י מר""ן כתב

 כת~
 כיון ס~ר דהרמב"'ן הרמב"'ן~,

 ~וותי', דהלכתא משמע דר""מ ~ילתא לפרושי תלמודאדמהדר
 הלכה ור"י ר"מ שבידינו הכלל לבטל כדאי זה דאין ס"לוהרמב"ם

 עכ"'ל~ יוסיכ~
 לטעמא בין לי וקשה אבין ולא ש~תי~~~~

 דיהי~
 דהרמב"ן אליבא

ובי~
 טע~א אי דממ"נ דהרמב"ם, אליבא דיהיב לטעמא

 הא דר""מ, מילתא ~רושי תלמודא דמהדר משום הוידהרמב"'ן
 תנא דחד אליבא בעי ומיבעיא תלמודא דמהדר דוכתא בכמהמ~ינן
 ~י""א דיבמות ~פ""ק כוותיה, הלכ~אולית

 ע"ב~
 המחזיר בעי

גרושתו
 משני~

 וכו',
 אליבא דאמרי איכ~

 ~ דרבנ~
 לך תיבעיא

 אליבא לך תיב~יא כיוכ~,
 ולית ע"כת ו~ו" כיפר בן יוסי ד~

 ~כ"א דשבו~ות בפ"ג וכן כיפרת בן כר""י~לכתא
 ע"ב~

 ד~עי

 בכ~ה וכן כוותיה, הלכתא דלית דר""ע אלי~א בעיא~סתמא
 כדאי זה דאין ס"ל דהרמב""ם שכתב מה על וג""כ ~ובאתדוכתא
 פסק הרמ~""ם דהא ק"לוכו',

 סו~
 ~פ"ד סוטה הלכות

כר"'~ י"'ז~ ה~
 ~מקום

 ש~כמי~
 במתני" עליו ח~ו

 סו~
 דםוטה, ב" פרק

 כר"מת דהלכה דאפשר הראב"ד שכתב וכמו כוותיה דסוגיאוהט~ס
 אלא אפשרות, בדרך כתבו לא מוהריק"א ומר~ן ~וזוהמ~דל
 ה"נ יע"שת כוותיה הלכתא ש"מ דר"'מ אליבא א~י רבמדבעי
 ה~תא ש"מ דר""מ ~י~א ~רושי תלמודא מדמהדר הכינימא

כוו~יהת

~~~~~
 ז"ל הרשב""א שכתב וכמו טע~א, דיסתבר וגסמיל~א לפרו~י תלמודי הדר דאי תרתי בדיוקי דהרמב'"ם לומר

(בת~ובה
 ומר~ מ"~

 (םימן חו""מ בב""י מוהריק"א
 ר~"~

 ח"), אות
 דהיכא במשנתינו, רשב"ג ששנה מקום כל שבידינו הכלל~בי

 ה"נ יע"'שת כוותיה עבדינן דרשב"'ג פלוגתא דבר טעמאדמסתבר
 תלמודא דמהדר אע""ג ~~~ות ליקוט גבי אבל כוותיה, פסקאליביה אשי רב בעי ו~ם דר''מ טעמיה דמסת~ר דכיון הכי למימרמצינו

 טעמיה ~פי מסתבר מ"מ דר"'מ, מילתאלפרושיה
 ד~

 וג''כ יוסי,
 על אמנם כר''ית פסק לכך כר"י, הלכה ור"יר"מ

 הרמב""~
 קשה

דהיא~
 כר"מ, ופסק כר"י הלכה וג"כ טעמיה, דמסתבר ר''י שביק

 ~טל כדאי אינו דר''מ, מילתא לפרושי ~למודא דקמהדרוא~פ''י
 הוראה זהו בדוחקת ליישב ויש כוותיה ו~סוק ליתי טעמי, תריהנו

 י~~~ת ~~ו~ ~~ו"~ ~ו~ ~יי~ ~~ ~~~י~~י
 ~י" ~יו~~~ ~~"~
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 לא ~כתתתת ~ן כאחד ~ב~ים כתובים שני ש~צאתי באשר
 והנהת הראשונות, כתובים ביאת בעת עדתי~ ~קהל פההייתי

 להשיב בפעם כפעם אלי קוראקול
 ששאלו השאלה עתתד דבר, לשואל~

 ו~ם ורוחב, באורך השאלה ו~צאתי הכתבים בתוך ופשפשתיכבר

בתו~
 דקתתק אבתתד ~~נדל ~הרתתר התתה הרב ~כתב

 ציל~
 בהשקפה עליו עיוני וש~תי ו~~ש, טעם צוף נופת דברי דבריובתוך ראיתי

 ~אשר כך, הענין להוציא שלא דבר לשואלי ל~שיבראשונה
 ולהשכיל להבין שו~ע לב חקרי גדולים בעסקים לווינאדרכי שנחו~

 להתי~בה בחיל אבא בכן ~ו~שפטים, ~ינים ~דיני ~דולותבהלכות
 תיבה פניב~ע~ד

 ה~ענה רך בפה לפרוך ~פורח ו~גדל ושי~
 בקצ~ת ~עלייתא תשובהולהשיב

~~~~~~
 על אשה ונשא הלך השכיס אשר באחד לקד~אי דאתי
אשתו

 ב~דינ~
 אחתת בת השניה אשתו לו וילדה אחרת

 שחזר וחזרה תשובה לשון ועתה של~ה, אל נשים שתי תבאנהואז
 אלכה א~רה היא גם והיא הראשוסה, א~תו שם אשר~יתו
 וכבר ~ליו, ראשונה שאני ד~~יקרא הראשון אישי אלואשובה
 בעברו ~יתו נסי~תו ~רם ~דות ~תתפ~ורר

 ד~
 אחת ק~לה

 שאשתו סודע זה אחר אך ~שסי~, לאשתו ונשלח אחד ~ט שם~דר
 לא~ניה

 ה~~י ~בל רצת~

~~~~
 אך ~ו, בתשובה והצ~ותיהון הדברים יאריכו ~אד ~ל~אד
באשר

 גדל~
 אוכל לא סביבותי ~~וקפים הט~ות ~אד עלי

 לדבק יא~ראשר סשי~ ~שתי איזה לפלפל ואין לפקפק אין דידן בסדון איבראוהנה נ~ר~י ~צור בתכלית באתי רק באריכות ~לע~ין ~~ניןלה~תיקם
 טו~

 ~וסכ~ת הלא פטורין, ב~ט ישלח אשר ולא~ה

 אשתו אס ה~נית ל~רש דכופין ככולם רובס פוסקים דרובאליבית
 ~פני ת~חה השניה בודאי קורתו בצל דו טן לישב תרצהראשונה
 הראשונהת ~בלה אשר ~בול ל~בולה באתה השניה כיהראשונה,
 באחד ~~~ש כזה ~עשה יתתד) (סי~ן ~הרשתתל בתשובת מהויעיין
שש~ו

~ 
 ו~על הלוי ברית שיחת הלוי אברהם

 בחרתת~
 ולקח ~"ה

 ויתן לשניה ~ט שיתן לכופו ~בריו בסוף ופסק אשתו, עלאשה
 הרי הראשוסה, לאשתו ויחזור כתובתהלה

 שפוס~
 ת~בל שהשסיה

 ונדויים בחר~ות אותו כופין אשתו על אשה ונושא שעובר~י וזתתלי ~'א) ~עיף את (סי~ן הבתתי בלבוש ~בואר הוא ו~ם~יטהת
 הראשונה ואם ~הם, אחתל~רש

 אינ~
 אותו כופין להת~רש רוצה

 בפירוש דכתב הרי ה~ט, לקבל כופין אותה ו~ם השסיהל~רש
 הספק ~ך ה~טת שת~ל לשניה וכופין השניה ל~רש אותו~כופין

 להשניהי שיעשו ~כפיות יהיו ~הלפנינו
~~~~

 את) ~סי~ן ~לובלין ~הרתתם ה~און בחכ~ה פלפל זה
 וכופין ל~רשן נותן שהדין נשים דאותן ~דבריוו~ואר

 ~שלפניסו) בסתתד שם ופסק ל~י~בד, דאפשר ~צדקי ~יני בכל~רשן

~שלפניו~
 עליה להח~יר שיכולים ~ל נכפה בעלת אשה שהיתה

 לה לזרוק וכתתש הסזכר, החו~ותכל
 שנה~ו ואעתתג לרשותה ~~~

 שם ש~ה תדרשנו ~כנו עתתש וכות, בעתתכ ל~רששלא
 ש~

 ו~שפט, חק
 ב~ושת וכסתתל השניה ל~רש ש~חוייב סותן שהדין דידן בנדוןואתתכ
 כופין ~תתכ ה~~, לקבל אותה שכופין פו~קים ~שאר ~וכחוכן

 בתשובת ~ם רבים, בתשובת כ~בואר וכפיות רדיפות ~יני ~כלאותה
 והאשה הסתתל,~הרתתם

 ~לוב~לא לה ~נשלח הגט תקבל השני~
 לובלין ד~הרתתם ~סדון ד~י דלא לו~ר ספשך אם אךלברע~טיצקי,

 נכפה בעלתשהיתה
 רתת~

 שכופין ~~ו~ין כזה ~דול ~ום בה שה~
 ~שאתתכ ה~ט, לקבל אותה כופין ~ש"ה ה~~) (לקבללהוציאה

 אשה לו שיש כלום ידעה ולא בטח יושבת השסיה ~אשתובנתתד
 והיא ~נוי שהוא בא~רו ר~יה בלשון ל~בולה הוא ובאאחרתת
 הראשוסה, לאשתו לותהיה

 ת~ן של~ה ~א~
 שניו~

 ל~זור אין ואתתכ זרעים, עירוב ו~ירו~ין רח~ניות נשים ידיידים ונטילת
 אשתו ~ת ל~רש ט~ם שאין ותא~ר ~ד"ס, שניות ~שום~ליה
 בצל ס~סות שסיהן ויבואו הן וש~ולין ~~ראשונה, יותרהשניה
 ושניםכנפיו,

 שסי~
 חבירת~ ~פני סדחה ו~י ~ו~תן התי~ה אל באו



~ ~ ~ ~

~"~~~~~~~"~~~ ~ ~~~~  

 ד~ופין לבושין ובעלי בפוסקים ומבואר פשוט~~ד
 ל~שני~

 ל~בל
 (דף יבמות בש"ס מסיק דהא חדא נ"ל, והטעס כנ"ל,~יטה

 רב א"ל למיעבד, ~ל במאי עובדא למיעבד סבר פפא רב ע"ב)צ"א
 כל הסכמת וכן וליסמך, ליקו ואשינוי וכו" דר"י בריההונא

 קיי"ל דהא ולינסב למידק דה"ל משום ותו יע"ש,הפוסקיס
 אש~

 באשה ע"א) קט"'ו (דף יבמות במסכת כדאי.א ומנסבא,דייקי

 אחד עד ע"פ ונשאת ועמדה והתירוה הים למדינת בעלהשהלך

 ומז~ מזה תצא בעלה בא ואח"כ ב"ד,וע"פ
 ~ה ייעו"ש וכו",

 פ'"ז ~דף רבה האשהבפרק
 ע"'ב~

 סעיף י"ז ~סי" אהע"ז ובטור

נ"ו~
 משום

 דאש~
 שהיה ומנסבא, דייקא

 ל~
 ולמינסב, למידק

 ~גט, לקבל השניה דכופין דפוסקין פוסקים להני ג"כ בנ"דמשו"ה

 אנפשה, דאפסדה אי~י דייקא ומדלא ולמינסב, למידק דה"להטעם

 תצאמשו"ה
 השני~

 לסלק בידו שאין בדבר אך בע"כ,
 ~ובת~

 השניה נשואי בשעת עליו קיבל כי ~תובת~, ליתן דמחוייב מדאיזהו
 כתובתהת להליתן

~~~
 א") פרט מ"ב (~לל בתשובתו ז"'ל הרא"ש הנה שיעו"ריו נבא

 י"א, סעי" קי"ז ובסימן ~'ה, (סימן בש"ע ~הוהובא

וקי"~
 ~"), סעיף

 וז~

 מדותיו שהשווה את"ל אף ז"ל~ הרא"ש
 להוציא, ~איש שכופין במאי מ"מ ב~כ, ~~רש לא אדסששום
 ~יני לומר יכולה ואינה ~~ה, לקבל אותה כופין האשהאף
 אינה זו כתובתי, לי שיתן עד הגט לקבלרוצה

 טענ~
 דמן דכיון

 ל~ נותןהדין
 ~~ט

 חוב פריעת נמצא ~יט~, לקבל חייבת ו~יא~

 ו~מותר יתן, אתו והנמצא חייב, שהוא חוב ~אר הויכתובתה
~אשר

 תשי~
 עכ"לת כתובתה לה יתן ידו

~~~~
 בנ"ד

~~~ 
 שפוש~ מי כדין ישבע ג"כ ממש

 וכדין הר~ל את
 לו שיש מה וכל צ"~) (סימן בח"מ כמבואר ב"חסידור

 שיזדמן ממה שכל ב~בועתו ויכלול ~שנייה, לאשתו לשלוחמחויב
 פרו~~ דדין חושבנא והלאה מכאןלו

 יותר שהוא מה מאה כ~ין
 ~לאשתו שישלח הנ"ל בסימן וכמבוארמפרנסתו

 השני~
 תשלום ~ד

 כתיקוןה~ובה
 וכ~נה~

 ויעויין שניהת של הנאמנין מקום של
 ~"כ שמ~~ים א") (סימן מלו~לין ~הר"םבתשובת

 לז~
 בעמוד וז"ל

 יכול~ ואינ~~ראשון~
 ~כב

 הג~
 פריעת מחמת

 כתוב~
 רק

 מיוחד שליח לשלוח מחויב ו~בעל עכ"לי חוב עליו תשארכתובתה

 ה~עות עםלבר~טיצקי
 תוך יוכתב גם ממנו, להוציא שראוי מ~

 לשם שיושלחהכתבים
 ~שבוע~

 שעשה,
 ויש~

 לה
 התרא~

 שתק~ל
 באשר~יטה

 שנעש~
 לה

 תורתינו ודת דין ע"פ לעשות שראוי מ~
 יושת הגט ת~בל ולא במרדה שתעמוד ובאס~קדושה,

 כפי ל~
 לקבל תתרצה לא זאת כל ובאם בפו~קים,הנזכר

 ~זרוק אזי ~ג~
 את~שליח

 ה~~
 אך הנ"ל, לובלין מהר"מ בתשובת ~דאיתא לרשותה

 ה~ט בזריקת מותרת שאשתובאס
 לרשות~

 לא בזה
 נחי~

 מהר'"מ

 ~ם ~~,לדבר
 אנח~~

 ~באם כי ~ה נדבר לא
 שתה~ שתרצ~

 מותרת
 צרי~להינשא

 בהתירא מדברים אנו אך מהשליח, בהכשר ה~ט לקבל
 ~דירת ~ראשו~ה אש~ו עם להיות מותר והבעל ע~שיו,דהב~ל
 השליח שיגיע משעה ממנה יגרע לא ועונתה וכסותה ושארהקבע,
 שליחותו, לעשות ברע~טיצקילק"ק

 ואח"~
 הבעל מותר

 להגיע השליח והלך שליח ע"י לה ושלח ~~ט כתב אםהראשונה באשת~
 ונדון ש~יחותו, עושה ש~יח חזקה א~ינן לידהה~ט

 ז~
 ממש

 כתב אם ~ וז"ל ר"י) ~ימן (ח"א טראני במהר"ם~בואר
 א~~נן לידי~, ה~ט לה~יע השליח והלך שליח ע"י לה ושלח~ט ל~

 שא~שר הימים שעברו ואחר שליחותו, עושה שליח~חזקה
 שי~י~

 לישא יכול לילך, שיכולים ובזמנים דרכיס מ~לך כפי לידהה~ט
אחרת

 דחז~~
 בכדי ~מקו~ה ל~גיע שי~ול כיון נתגרשה דכבר

 אמרינן דלא וא~ג הימים,אלו
 חז~~

 אלא שליחותו עושה שליח
 ~אי כולי ~מ~מרינן לא ~ה ~"ג ב~קנת לה~יל, ולאלהחמיר
 דאינו ~ נמצא ע"שתוכו"

 מחוי~
 החומרות כל אחר יותר להמתין

 שנוכל זמן עדרק
 לש~

 ששליח
 עש~

 שליחותות

~~~~
 מאשתו הבעל להפריש מצווין הב~ד אי דידן הנדון בגוף

 כאן יש ודאי השניה, לאשתו הגט שיבוא עדהראשונה
 לומר שתוכל לפירושים ~מדרש ~ בבית לפנים וצריך לפלפל~ום
 פרושיס עליכם אניקובל

 למ~
 ממני, ~עלי ~פרישו

 ומה חטאתי ~

 ועונה כ~ות שאר אלה ~שלש ~לי רחקו כי עול בי ~או מ~~פשעתי
 א~יה שלמה חטאתי, מה אנכי חטא בעלי אם לי, י~שהלא

 את אשה ישלח פן בבעלים, שמירה שמרה לשוא זו וכעני"~עטי"
 ובכל אדם מכל ללמוד זוכה אדם כל לאו כי תורה ללמודאישה
 מי חיל ואשתמק~ם,

 ~~ור~ ימצ~
 והוא משתעי, קא

 סב~
 באשה

 תפרישו למה אתם ~ם ועתה ~~למה, לבב את הטו ונשיסקמיירי
 ממניתבעלי

~~
 ולפ~~ק לחול מק~ם שיש גם

~ 
 (סימן בב"י ~טח"מ שמצינו

 ~סעיף ש~"ד) (סימן ובטי"דצ"ט),
 ו"~

 אשתו את שמוציאין
 שיקבל עד ~כנסתמבית

 הב~~

 שם ~גם וא"כ ה~ין, את עליו
 אם לפקפק מקום~יש

 הבע~

 או חייב שהוא מה~ ~לם ~רוצה ~אי~ו
 ~יא הפסק, נ~דשמ~רב

 מ~
 ~~~תפח אותה כופ~ן ולמה ח~אה

בנחל~
 בעל ~~ם צ"~) (~י~ן בב"י עיין ~ מבה"~, להוציאה ה"

 היטבת ב~ר~תרומות

ד~~~
 בזה ~שם פקפק בי"ד ~סק"ג של~ד ~ב~י~ן ט"ז בעל באמת
 אש~ו ב~דינו כללא~ הלאבאמרו

 עול~
 ע~ו

 תבל ~צדק לשפוט אמת~ אדני על הד~ר מיוסד לפ~ד אמנםע~ו, יורד~ ואינ~
 וזב~ים~ ~ע"א) ו" (דף ר"ה במ~כת תנינן דתמן בו ישת~~ן~

 תי~א ואי אר"י ע~א)כ"ט (ד~
~ 

 של אשתו אין א~ר
 אד~

 מתה

אא'"~
 אין אם שנאמר לו, ~אין ~ מ~~ן ממנו מבקשים

 ל~
 לשלם

ל~
 משכבך ת~קח

 מתחתי~
 היא שאף ש"מ וא"כ ~כ"~ת

 נלכד~
בשבי~

 בזה פלפלו שתו~" גם ואף שלו, החוב
 דמיירי ומפר~~

 ב~ה בג~לתו נכוית שהאשה מי~יה דון מ"מ תאחר, בבל ~אוב~זל
 לשלםת לו איןבאם

 עיון ~ום ישד~~ד~~~
 מ~ הי~

 חטאה
 ומ~

 הוא אם פשעה
 ולא בצ~ארו תלוי הקולר הלא ~פרע ולא גזל אונדר

 אע'"כ מונ~ד, וזי~וד ~~א ~וביה בעונשים, תענשהיא
 נשים חכמת להיות עליהרמיא התו~

 בנת~
 מעונש~ם בעלה להציל ביתה

הללו~
 מוציאין ב"ד ~ש"ה

 אות~
 להציל רמיא ג"כ שעלי' מבה"כ

 לממעלה אין למ~ה דין עושין ב"ד אם ~ם הזיקא,ול~לק
 פרע, שלא מי עונששום עלי~

 ובע~ו~
 ולומר לצדד יש ~ה

 סב~ו~
 ~ללו,

 קושיא ~דרא בנ"דאבל

 לדו~ת~

~ 
 ותמי~

 יש לענ"ד קיימת,
 שיש זמן וכל נשים שתי ~לישא ~לא הוא החרם כאשר ~כיולומר לצד~

 החרם אי~ור נשים שתילו
 ~~ו~

 ומצינו עליו, ~~רבע השבועה

בש"~
 דנד~ים ב" פרק דילן

 ~ד~
 י"ד

 ~או~ ע"ב~
 ~שתו

 ~ונ~
 משתע~ד ו~א~ ~ג~~~ ומקשה ד~~, ~~~~ ב~א ~"ז משמשךשאני
 ~ארה דכתיב מדאור~יתאלה

 ~כ~ו~~
 ועונת~

 יגרע,~ לא
 ו~א עלי, תשמישך ~~תבאומר ומ~ר~

 ל~~
 דא"ר בתשמיש לי~ ניחא קא

כהנ~

 מש~ב~ת דשעבודי ומש~תו אותה כופ~ן עליך תשמישי ~ונם



~ ~ ~ ~

~"~~~"~~~ ~~~~ ~ 
~~ ~  

 הנאת מ~דאורייתא,ליה
 תש~י~ש~

 לאדס ~אכילין שאין אסור ~לי
 עכ"לת לו האסורדבר

~~~~
 וא~ וז"ל~ שס ז"ל הר"ן

 דהנאת הוא ~דרבנן נדרו והא
 לית תש~יש~

 בי~
 ~ופך ~ונס דבאו~ר ל~י~ר וליכא ~~שא,

 קתני ~דבר שאני ישן דשאני דו~יא דהא עסקינן, ממתש~ישעלי
 היא ב~~~א ד~דרבנן ו~יון ~דרבנן, יחל בבל רבינא ואוק~אלה
 ~צות לאפקועי בעל~א ~דרבנן אלא דליתא דיליה נדרא חיילהיכי
עונה

 ו~צו~
 פקעי ~~ילא חייל ~יהא דנדרא כיון י~ל ורביה, פריה

 דבר ~קור ~תנין דחכ~יס ~צות, הנךלהו
~ 

 ואל בשב התורה
 ~~ש הוא דידן נדון נ~צא עכ"לתתעשה

 כ~ו~
 דהלא ~ה, נדון

 שתי ~ליו ואסרו נשים שתי לישא שלא החרס ~זרו ז"לחכ~ים
 דבר לעקור ~תניס וח~~ים דרבנן איסורא על~ חייל וא"כנשים,

~
 ו~~ילא דחייל ~וא דרבנן ואיסורא תעשה, ואל בשב ה~ורה

 ~קו~ לי הניחו ובודאי ורביהת דפריה ~צות להנךפקעי
 להת~דר

 להפריש שנוה~ין הפרשה כלל ~בואר אינו שלפנינו בפוסקיס כיבו,
 ניש'א ~תרחיש אס דבר ע~א ~אי וחזי לקח אשר נשיו~שתי
 לפי אבל טעם, בלי ~שתיהן אותו ~פרישין נשים שתי שלוקח~ה

דברינו
 הנ~

 הוא
 ~בוא~

 שורש לו ויש
 וענ~

 ~ילןת ~ש"ס

~~
 דיניס ~ליו ~קבל ואינו ב~רדו ע~~ד שהוא באם זאת כל
 עליו, הנ~סק דין ~קבל אס אבל עליות הנפסקים~

 א"~
 הס

 ~הדין נעשה באשר עוד, איסורא שוס עליו שאין א~רו והסא~רו
 ~אשתו ליתן כנ"ל שבועתו ידי יצא ו~ס כראוי, ה~ט אתשסידר
 ~אשרכתובתה

 תשי~
 ~עליו ה~רס נפטר כבר א"כ כנ"ל, ידו

 עליו ~אסור כדי דרבנן אי~ורא ~וד עליו ל~ול ואיןשעבר
 הראשונה אשתו ~~נו ל~נוע ובפר~ות ורביה, ופריה ~ונה~צות
ושארה

 ועונת~ כסות~
 לא

 של ~חרס כי י~ר~
 ~"~ ר"~

 לו אין
 דלא הבו א~רינן התקנות בכל כי עוד עליו לחול~ום

~לה, לוסי~
 ו~~

 כל רק החריס לא ~"ה
 ז~

 הראוי, כפי ~ט יתן שלא
 חייל וא~כ ה~רס חו~ר ~~נו אזלא הראוי כפי ~ט נותן אסאבל
עלי~

 י~רעת לא ועונתה כסותה שארה ~דאורייתא שהוא שיעבודא
 ב~רעון יוצאתוהשניה

~~ 
 ו~ה לו שיש

 שישי~
 וכנ"לת ידו

 הרא''ש ~ן העס את דעת לי~ד אשר ל~ודיס לשון להבין~~~~
 כופין להיותבתשובותיו

 השני~
 ת~תין והיא ~ט, ~בל

 לו, שאין הבעל שישבע אחר ~תובתה פרעוןעל
 ו~

 לו~ר תוכל
 תת וביוס ~בולו' ה' ירחיב אשר עד בי' א~ידא~היות

 כתובת~
 בש"ס ~בוררות ראיות נ"ל זה דבר ~~טי ~בל פשוטה ידהתהי~
 ~~י~ה ב~סכת פע~ים כ~ה ~רוכהדילן

 (ד~
 וב~סכת ע"א) ב'

~יטין
 (ד~

 ערכין ו~סכת ע"א) ~~א
 (ד~

 שחציו ~י ע~א) ב'
 חורין בן וחציו~בד

 דקא~
 את רבו את תקנתס ~"ה ב~ש

 לא והלא ליבטל ו~~, יכול אינו שפחה לישא תקנתסת לאעצ~ו
 לפריה אלא העולסנברא

 ורבי~
 תוהו לא שנא~ר

 ברא~
 לשבת

 ~ותו ו~ושה רבו את כופין העולס תקון ~פני אלאיצרה,
 ב"שת כדברי להורות ב"ה וחזרו ד~יו, חצי על שטר לוו~תב ב"~

וא"כ
 ש"~

 בפריה אפשר ~דלא
 ורבי~

 וליקח לשחר~ו רבו את כופין
 ד~יו' חצי עלשטר

 וא~
 להחזיק כ~, נ~י נשיס שתי לו שיש בנ"ד

 אפשרי, בלתי הואשתיהן~
 להחזי~

 לדור הראשונה
 ע~~

 כל כדרך

הא~
 כבר ~ זה

 על~
 בידינו

 בהוכח~
 שאיסור דילן ~ש~ס ~~ורה

 שאני קונם לאשתו האו~ר נדריס ד~סכת ~~תני' הוא, ~~~ור
 ~תניס דחכ~יס ז"ל הר"ן וכסברת דברו, יחל בבל ~~"ז~ש~שיך
 דבר~~קור

~ 
 ~צות ~הנך פקע ~~ילא ~ל דנדרא וכיון התורה,

 ונדר שבועה כאיסור הוא חרס שאיסור כאן וה"ה כנ~לתדפ"ו

ו~ור~
 שהוא ~הוכחתי ~עולה וא"כ כנ~לת פ"ו ~~צות לפקוע לו
 והלא ליבטל נא~ר בזה ~ס וא"כ ה~צו~, לבטל~וכרח

~ 
 נברא

העול~
 בעינן, יצרה לשבת לפ~ו אלא

 וא~
 הוא כ"ש ויותר ~ס

 שייך ב"חדאצל
 ~צו~ ~"~

 ויעויין יצרהת לשבת ~ש ~לבד דפ"ו
 דלכך ד~פרשיס ו~ו', תוהו לא ד"ה ~יטין ו~סכת ח~י~הבתוס'
 ורביה אפריה ~יפקיד לא דעבד ~שוס ורבו דפרו פסוק ~ביאלא

 ודוקתע~ש

~"~~
 וליקח לשחררו ד~וכרח ב~~רא ~סקינן הא זה דבר ~שוס
 ~אשה ד~ו~רחת ה"ה כאן וא"כ העבד, ~ן א~עותיושט~ח

 ז"ל הרא"ש דברי לחיך ~תקו ובזה כתובת~, על שט"חלקבל
 התס דהא ק"ו של בנו בן ק"ו והוא ע~ו, שהסכי~וופוסקיס
 שא~רו ~ה ~~ח וח~י~ה ~יטין ב~סכת תוס' ~פקפקים ~בדאצל

 ~שום ~חררו הרב יחטא איך וא"כ בעשהת עובר עבדודה~שחרר
 ~שא"כ לתר~י בדחוקים שנכנס בתוס' וי~ו"ש בפ"ו עבדושיזכה
 ה~ט על דכופין ופשיטא פשיטא איסור צד שוס כאן דאיןבנ~ד

ויכ~וב
 שט"~ ל~

 הכתובהת על

~~~
 מק"ק אב"ד ~ענדל ~הר"ר ה~ופלא הרב בדברי ראיתי

 השולח ~פרק ראיותש~ביא ציל~
 (ד~

 ~"ה ~ובכורות ע"ב) ל"ה

ע~ב~
 וה~ט~א הנאה, שידור עד פסול בעבירה נשיס שנשא כהן
 ב~~א א~ר וע~ז ל~תיס, לט~א שלא עליו שיקבל עד פסולל~תיס
 ה~ט~א ד~בי ~"ש ~ ס"פ התס ופריך וכו', ו~~רש יורד עובדנודר
 עליו תקפה יצרו התס ו~שני וכו' ו~"ש בקבלה ליה דס~י'ל~תיס
 ע"שת ה"ט) ~קדש ביאת ~הלכות (פ"ו הר~ב"ס פסק וכןע~כ,

~~~

 ~האי ~וכח ו~טוניה להיפך ~היפך שהוא יראה העיון אחר
 ו~~רש יורד ועובד דקא~ר בש"ס דעיין לקיני' נוראדאייתי

 העבודה ~ן יורד ז~ל ופרש"י ו~~רש יורד ~דקא~ר לדקדק ישע"כ
 שסייםלאחר

 עכ"~ ו~~רש~
 קודם ~~רשה אינו ל~ה צ''ע נ~צא

 נשיס שנשא איסורא עליו ועדיין העבודה יעבוד ול~ההעבודה
 או פ~טית, לא ~תלתא דחדא צ"ל ע"כ בו, וקשורהבעבירה
 ועו~ד בידושעבודתו

 ע"~
 שע~בר או ~בח,

 ז~
 או הקרבן,

 היום יעבור ב~ט ~תעסק היה ואס הוא, אלא אחר כהןשאין
 ל~ה י"ל דע"כ ו~~רש יורד הש"ס קא~ר ~ש"ה הקרבןתויבוטל
 ו ד ר ו יקא~ר

~ ~ 
 (יורד) ל~י~ר וה"ל שת ר

 ~נודר~
 ועובד

 ש~ות יש באס בזה להורות בא אע"כ דקא~ר, יורד ~איו~~רש,
 ולא תי~~, ל~רשה שצריך ~העבודה~, (העבירה) קודסל~רש
 שאין ~יירי הכא אבל ~~נהת הנאה שידור ~כח עבודהלעבוד
 יורד ~ובד ואח~כ שנודר א~ר ~ש"ה ~ה קודס ל~רשהשהות

תיכ~
 דהיינו ו~~רש ויורד ~ש~ע ו~~רש

 תיכ~
 ~~רשהת לירידה

~"~~
 יהיה ד~~ה ה~ירושין על נודר שהוא ~ה ~ועיל אינו בנ"ד
 ~וכרח הלא כדינו, לידה ~~ש ~ט יתן ולא ~הני,הנדר

 ~ט ליתן ובידו ביום שהות יש נקרא הנדון זה כי ~~ש' ~טליתן
 כאן כי דוקא, ~ט ליתן דצריך להופך ~היפך הוא וא"ככשרת

 כשרת ~ט ליתן בידו שהות ישנקרא

~~
 ~~ירושין א"כ בע"כ ד~~רשין דש"ס ~דיני' בשל~א זה ~לבד
 ל~רשהבידו

 תיכ~
 בנ"ד ~שא"כ ~ותר, ל~ך ירידתו אחרי

 השני~ שאשת~ בנ"ד וא"כ ראיהת להביא אין בע"כ ~~רשיןשאין
~י

~~~~~~~ ~~ ~~~ 
"~~ 



~

~  ~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~ ~ 

~
~~ 

~  
 לן אי~ת מאי א"כ כתובתה לה שיתן עד ~ט לקבל רוצהאינה

 לה יתן לא הלא ה~ט לבטל רוצה שאינו הוא שע~הבשבועתו
 ואדרבה בשבועתו, לי מה וא""כ ה~ט תקבל לא והיאכתובתה
 כתובתה את ליתן שישי~ עד להמתין מוכרח ~הוא ליהנימא
 לא וביני וביני ממנו, ה~ט תקבלואז

 יה~~
 הראשונה אשתו עם

 עליות רבע נשים דשתי איסורא~י

~~
 תשמיש לאסור של""ד מסימן הנ""ל ~הרר"מ ה""ה הרב ~""ש
 דהלא נא~ר, ולא נשתקע הדבר זה ודאי נדוי, בני מכחעליו

 ושלח ונתן ה~ט סודר ~כבר באשר בידינו הדבר עלה פעמיםכ~ה
 ושמתאת הנדוי ב~דר אינו הוא שוב שליחע""י

~~~
 הרא~ונים הסכימו אשר החר~ות ועבר כדין שלא עשה אשר

 אפילו ~וא מ~"ה דר"ג שהחרם בתשובותיהם רביםופוסקים
 ענוש בכן בה, ומפקפקים פוסקים כיש ולא החמישי אלףאחר
 שלשה ~שך חבר ס~יכות בלי לס"ת שיעלה ההוא האישיענש
 ~ראו שלא החבר ועטרת נזר כבוד ממנו ונוטל ~ופים,שנים
 ~שחית, לאיש חבר הוא כי חבר, בשם שנים שלש במשךכלל

 בסמוך יהיה אשר בוועד הקהל ביום יענש ענוש אשר עונשיםשאר חו~
 בהפקירא יהי" ולא ~פ~ר ישראל בנות יהיו שלא רושם לעשותאי"ה
 בעמיות עשה טוב ולא הדיוט מעשה זר מ~שה הוא כי ליה,ניחא

 לעבדה בתורתו עיני יאיר וה" זו הלכה ב~בר עיני ראתה~~ת
 בנין לראות ונזכהולשמרה,

 ב~
 בנחיצה וכתבתי הבחירה,

וב~הירהת

 בשנת ~ת ט" הששייום
 ~ת~""~

 ליצירהת

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

 ו~~ ~~י~~ ~~""~~~ו~~
 ~~~י~ו~ת

 ~~~~~~י
 ~~~ו

 ~ו י~י~~ ו~~ו~~ ~~~
 ~~י~ו~ ~ו~~

 ~~~~ו ~~ו~ו~~ת
~~ 

 ~ו~~"
 ~~ו~ת ~ו~~~

~""~ 
 ~~ו"

 ~~~ו~
~~""ות ~~ ~ו~~ ~~~"~ ~~~~ ו~~ו~~~ ~~ו~~~ ~~~~~ו~~

~~~~~
 הליכות הלכות, של תילי" תילי עלתה בנויו""ת וש~ואל דוד

 מכ""ת רום אשר הקושיות כפתחי להיפתח ושערא"ולם
 ידרושון, יום יום אלי מדברת ולשון בכתב, וכתיב קרי אלישלח
 כביר לא ימים זה הצח בשכלו והשכל בינה לדעת הקשהאשר
 היה הדעת שהבלבול ~כ""ת לי ויאמין העברו, חדשיםבאיזה
 שאל אשר ושאלותיו דבריו ממני נאבד העברה, ב~נה ווינאבעיר
 בעלמא באקראי ימים איזה וזה לצער, לי והי" וכהלכה,כהו~ן
 לאמר בלבי וא~רתי קושיותיו, מן העתק נפשי שאהבה אתמצאתי
 אהבת ~ם באשר כבוד, מפני לו להשיב עסקי מכל לפנותמיד
 ויתירה רבה אהבה אהבתו בלבי, תקוע דוד ואהבת אהבתיועולם

 ~~ ~ מכרעתת ~לושת קושיותיו מ~רעת, בלי נודעתחיבה

~~~~
 ס~יף ב" (סימן בטא"ה הראשונה שיצא מה

 ה"~
 כתב

 ומה ~בד"ההב"י
 ש~כריע~

 דהכרעתו הטור, רבינו דברי על
 ישראל ד~כירין ערעור קריאת בעינן מ~רות בחשש דבדו~א~ינו
 לבדוק צריך ערעור עליו קרא לא אפילו חללות בחשש אבלוכו",

וכו",
 וז~

 ל~אי דא"כ ~כוון אינו
 ~ו~ר~

 רב אמר יהודה רב
 חכ"א אבל מאיר ר" ~דברי זו ע"ב) ע"ו (דף קדושין המתני"על לו~

 חללים, לענין ודמיירי כרבנן ~ אפילו ל~תניתין ל~יקם דה"לוכו",
 איני רב, אמר ר"י דברי על~ כן מ~שה הש"ס השתא ~םדהלא
 קושיתות ע~"ל כו", ערעור עליו בשקרא משנתינו וכו"ו~אמר

~~~~
 ע""ו ~שם בתוד"ה

 ע~א~
 הדברים על עמדו וכו" שיבדוק צריך

ועול~
 שייך דלא וישראל לוי במ~תני" מדתנ" הוכחתם

 צריך וע""כ לחללות, טה~ה ~וה ב""י שהרי חללות,גבייהו
 נמי ואיהי ~~~רא קושית מכח ו~ם ~מזרות, חשש משוםלאו~מי
 ע""כ מ~זרת לישא הוזהרו והא הוזהר~, ~לא ומשני וכו"תבדוק,

 חללותת משוםצ""ל
 ~פשוטה פירש ר~"י~~~~ת

~ 
 ~ן אחת או ~מזרות ~חשש משום

 לקהל,הפסולות

 ו~"~~

 קרא בשלא ~יירי משנתינו דמוקי
 ~מזרות חשש משום צ""ל וע"כ ערעור~ליה

~""~ 

 ואין ~צ""ל,
 להביא שייך לא ו~ם דוקא, חללים לענו~ן מתני" דלוקי כלללה~שות כא~

 מלישנאראיה
 ק~~

 וכו"ת משנתינו בפי" דקאמר

 היה לא שם היה אלו ובודאי הדבר מבואר ריטב"א~~ת~~~ת
 והיה ביה, ~לעיין לי" דמעכבי ופשורי בעיקולינעקל

 מתניתין דאוקי והא ~ וז""ל דבריו אעתיק בכן היטב בזכרון~זכירו
 דמיירי סיפא ה~ינו ב~~", כדאיתא ערעור עליה כשקראל~נן
 ערעור קרא בשלא אפילו חללות דספק רישא אבל קהלבפסולי
 החללים מ~ירים ואין שביניהם מ~רים ישראל דמכירים בדיקהצריך

 לבדוק צריך ה~א דמתני" רישא ~~כ~ון כהונה שבפסול וכלשביניהם,
 להינשא ~שרות הוזהרו ש~א לפי בו ~ לבדוק צריכה ואינהבה,

 אמה בדידה איהו ~בי בדיקה כ~לה רישא דתלי והיינול~סולים,
 ~~הואם

 וכ~
 דרך ז"ל ~הריטב""א~ דלפנינו הרי הרי~~"א~ עכ"ל

 קהל, בפסולי איירי ~~תני" דע"כ התוס" כ~ו זהבדרך
 שכתב, ב~י יתירה ~דושה ~~עי~ה לשונו בנעימות מכ""תקושי" ומתר~

 לרבנן מתני" דאוקיוהא
 בש~ר~

 בפסולי ד~יירי סי~פא היינו ~עור
 וא""כ~הל,

 מתר~
 דמיירי הסיפא חללות בחשש לאוקמי אפשר דלא

 קהלתבפ~ולי

 צריך דין לית~~~~~~
 בוש~

 דאו~מי "והא הריטב""א ~כתב דמה
 קאי זה ~ערעור"" כשקרא לרבנןמתני"

 לישנ~ ע~
 דבעי

 והיינו ערעור בשק~א לרבנן מתני"ל~וקמי
 לישנ~

 אבל קמא,
 עליו קרא בשלא ~יירי ~מתני" ~ודים ~""ע ודאי בתראללישנא

 כ~"~ ~וא~יערעו~
 ~ וק"לת

~~~
 ~נ~תבים בספרים שלי נכאות ~ב~ית שמצאתי מה א~נע לא

 שכתב ב""י ותמיהת וז""ל~ הטורים, על נדפסים לאועדיין
 קריאת בעינן דכי ל~ימר דאיכא ה~רעואינו

 דוק~ ערעו~

 בחשש
 אומ~ים~ חכמים אבל ~רב א~ר למה דא"כ וכו",ממ~רות

 דלמא ~~,
 ליישב א~ל וע~ד בדיקהת ~בעי ח~לות דלחשש ~ודים חכ~ים~ם~~
 דרבינו הב"יקו~"

 ~~בר~ ל~י ~""~
 ~פירש ר""ת

 אות~
 ק~מר ~שנה אותה ועל ו~ו", כהונה צד לעניןרא~ונה משנ~

~ 
 יהודא

 חללות משום דאף מ~~ע וא"כ ר"מ, דבריזו
 בעינ~

 קריאת דוקא
 ליחוס דאפילו רבינו הכריע להכי וא"כער~ור,

 ~הונ~
 בדיק~, א""צ

ואח"~
 אפשר ומי~ו ואמר צידד

 דאע"~
 אפשר כו ו~ו",

 חללות, ~ ~בחשש בין ~~רות ~חשש בין ענין בכל ~ייריד~ני" אע"~

מ"~
 ~חשש ולא ממזרות בחשש ~ אלא ~ איירי לא דחכמים אפשר

 ה"פ וכו", הכא אבל רב דאמר ו~אחללות,
 אע""~

 אפילו דמתני"



~

~  

~  

~  

~~ת'ת
~"~~~ ~~~~ ~ ~ 

~~ ~  
 דאתתצ, וס~ל ~נן פלי~י בזה בדיקה דצריך סתתל ממזריסבחשש
 איירי לא דחכמיס ~שוס ~שנה כסתס הלכה חללות בחששומתתמ
 דצריך משנה כסתס הלכה רבינו דקדק ולכן בזה פלי~י ולא~זה

 בדיקה צריך המתני' לפי הלא דקשה לכהונה,בדיקה
 א~

 לחשש
 ונתתמ וכות תכ~יס אבל רב א~ר למה דא~תהמ~זרות

 אעתת~
 דלענין

 אבל עלית פלי~י דחכ~יס משוס כ~תני' ק~ל לא ממזרותת~ש
 עלית לתתפ דאפשר משנה כסתס הלכה הלכות חשש בעניןמתתמ
 שכתב ב~י תלונת גתתכ מ~ולק ובזהבזה,

 אמ~
 ומיהו רבינו שכתב

 להם יש ~תתש ולפי עתתשת וכות טעס להס אין אלו דד~ריס ~כו'אפשר
 ידעתי להעתיקס, ונתתי ~ארכתי הנה עכת'לת ~דוק~ ועיקרטעס
 ~רביס י~יו אלושדברי

 מכתתתי לדברי ~"כושייכי~ עיוני דברי הס כי מכתתת לפני ו~תוקי~

~~~~
 יתתל

 קצ~
 במסכת איתא כי זתתל בתתי רבנו הרב על עיון מ~וס

 (ד~כתובו~
 יתתד

 ע~ב~
 רתתמ ~שוס אומר רשבתתא דקאמר

 ואין שביניהם ממרים ישראל מכיריס וכות, עיסה ~ אלמנתאיזהו
 דקא~ר דהתנא לפניך שלך הרי עתתש, וכות שביניהם חללין~כיריס
 דרבנן י'תל ואתתכ ר~~, הוא וכות שביניהס ממזריס ישראלמכיריס
 חילוק דאין דקסתתל סת'ללא

 בי~
 פשיטא לפתתז ואתתכ לחללים, ~~ריס

 ~דקושית
 אפילו ~תני' לאוקמי דהתתל ש~דקדק מה א~נו, מכתתת

 אליבא דהא חלליס, ~נין ומייריכרבנן
 אי~ דרבנ~

 בין חילוק
 ד~וקא לחלליס~~ריס

~ ת ~  

 ~~ריס ישראל מכיריס ד~אמר הוא
 וכותישביניהס

~~~תת~

 דוקא בלאו שהוא הטור על דמדקדק הב"י על הקושיא חל
 לבדו~, צריך ערעור קרא בלא אפילו חללות דבחשש~שוס

 בין חילוק אין דחכ~יס ואניבא כחכמיס פוסק ז'תל ה~ורדהא
 ~כיריס סתתל לא דרבנן לחללות~ממזרות

 ישרא~
 שביניהס ~~זריס

 וקתתלת ~'תכ סתתל רבנן אבל ~מ הוא ~ימרא הבעל רקוכ~,

~~~
 ד' בסימן מכתתת שכתב מה

 וז'תל~
 דכתב אמאי הבתתי ב~~ש

 ממזר ספק או מ~ר כשנשא הפ~וס אחר הולך שהולדרבינו
 דהאלניורת,

 מדתנ~
 שיש מקוס כל בקדושין

 קידושי~
 עבירה ויש

 עבירה דמאי תמוה והוא וכות שבשניהס הפ~וס אחר הולךהולד
 השתתס קא~ר לא ו~תתכ ב~יורת, ~ותר ממזר הלא בזהיש

 כ~
 אלא

 לדידן אבל דאסורלמתתד
 את~ דמות~

 ל~
כדאיתא למעוטי א~הו ~דקתני

 ~ ש~
 עכ~לת יוסי

~~~
 עיקור נמצא וכן ת~וה הוא זה דבר באמת

 ת~~
 בכתבי זו

 ראשוניס,וביאורי
 וכ~

 על ב~ז ~צא~י
 את'~

 כתיבת~יד,
 הבתתי בספרי נפל שטעות לי אומרולבי

 ונתחל~
 דמתנית רישא בין לו

 קידושין שיש ~קוסכל
 עבי~ ואי~

 ש~וא וכו' זו ואיזה וכות
 שנזכר לפי דמתני' סיפא וה~תיק בקול~וס טעות ונזדקר זהדין ~ו~

 הפ~וס אחר הלשוןשם
 וכ~

 ~לית טוריס הספר אצל ה~התי

~~
 מכתתת ~תש

 בסי~
 מן אבל וז"ל~ ז'

 הנשואי~
 אעתתפ

~עלה ש~
 נתחל~

 שכל
 ~נשואי~

 בעולה בחזקת
 אעתת~ ~~

 שנמצא
 יבמתו על הבא בפרק דאיתא ממאי לי וקשה עתתכיבתולה

 ד~
 נת'ז

 סבר ושמואל לפסולין חופה יש סבר רב ושמואל רב דפלי~י~תתב
 ל~פ ועת'כ לפסולין, חופהאין

 א~
 נתא~נה לא שעדיין בז~ן

 נת~רשה,ולא
 אב~

 נת~רשה או נתאל~~ה אס
 א~

 דלא סבר רב
 ~חזקת נשואה דכל אמרינן~ ולאנתחלל

 בעו~
 היא,

 חופה יש ח~א בר ר~י דקאמרהאי ~א~ דאל~
 לפסולי~

 באנו
 דא~רי ולר~ש ל~א וכות ור"שור"א רתת~ ל~לוק~

 קידושי~
 ~ן ל~מר ~~ והיאך וכות, ~סלהלא נ~י חופה פסלי לא
 דא~

 ור~ש דר"א
 ~סברי~

 פסלה, לאדאירוסין
 חופ~

 נשואה דכל הרמבתתס לדעת פסלה מיהו
 השתתס הוצרך ומה לדעתו פסלי נת~רשה אפילו היא בעולהבחזקת
 הלתתל מיניה עדיפא וכות קאמרי לא עתתכ אתתנ ולומר בדחיות~חות

 עכתתלת היא בעולה בחזקת נשואהדסתס

~~~
 ב~קומן התוסת דברי דבר בה~לס מ~נו נעלם שהיה נראה
 כפירוש לרתתי ונראה התוסת ד~סיק וכות אמר רב דתתהשס

רתתת
 דבחופ~

 או ואנתאר~לה ושמואל רב איירי קידושין שאחר
 נתאלמנו ואס לפסולות חופה יש אמר רב קיימי, דמתניתנת~רשה

 וחופה חופה דיש כיון לכתתע פסולות חופה אחר נת~רשואו
 לפסולות חופה אין אמר ושמואל לעולם, לפסול ~יאהחשיבא
 אלו התוסת דברי ולפי עיתתש, וכות חמא בר ר~י דאמר והאוכות
 ו~בתתי הטור פסק ויפה כלל, קושיא ק~ת אפילו כאן ~ין ~יעתתש
 ~הלכות זת פרק הר~בתתס וכתתפ באיסורי כרב דהלכתאדקתתל

 אקצר~ הטרדא ~ודל ומפני ודוק, ברור והוא כתתא הלכהתרומות
 אלול טותתב היום החותםכתתד

 ~תתת~
 לפתתק

 ~~~~יי~ ~~~~~~~
 ~~~ו~~

 ~תת~
 ~~~~י~ ~~ינו~ ו~~ נתת~

~~~~
 בכל הנאמריס הדבריס ספירת ספר, במ~י~ת באה רחוקה

לשו~
 ה~כה על ולוחשין ה~דרש, בבית מרפא חכ~יס

בפטיש
 ס~ יפוצ~

 חלוקי המחלוקת
 דרבנ~

 תריסין שהבעלי ~ה
 הלכהת בדברמהנדסין

~~~~
 ביש ~סק דבר על היה כך שהיה

 שנעש~
 אחת שאשה

 שנשאה לאיש ונשאת ~נוניס, הרההיתה
 בחזק~

 שהיא
 ואית~לי עוברה הוכר ~תונתה אחר חדשיס שני וכ~ובתולה,
 ~האשה ואת האיש את וחקרנו ושאלנובהתייהת,

 מ~
 של ~יבו

 ושאלנו הוינא תלתא וב~ותב זה,~ובר
 הא~

 האשה, בפני שלא
 שוס בה לי ואין נתעברה, ומ~ני השידוך קודס שאהבתיתוהשיב
 ~יקרא, הפ~וס בכוסי ושותה ב~קחי זוכה אני אלא טעות~קח
 שממנו בעלה שאמר כמו ~ת'כ ואמרה האשה את חקרנוואחתתכ

 בא אחותה שבעל הודית האיוס ואחרנתעברה,
 על~

 בתחילה
 אחותה ובעל השידוכין, ~ודס בעלה עליה בא ואחתתכבאונס,
 תוכן ע"כ אותהתה~חיש

 השא~
 ~ ספיקות ששה בזה ותמצא

~~~
 אחת'כ שאמרה כיון ממזר, נ~~א ולא כשר הוולד אם ~ת

 והולד נתעברה ממנו ואולי באונס עליה באש~יסה

מ~~
 הואת

~~~

 כמינקת פרישה דצריך ני~א או לקיי~, רשאי הבעל אס ~ת
 אחרת עס זנתה כך זה עס שזנתה כשסחבירו,

~~~

 חשש מידי דעכתתפ ליוחסין, כשר הולד אם ~ת
 ספ~

 ~מזרות
 דפסול יוצאאינו

 ~ני~
 זכרת היה ההוא והולד יוחסין

~~~

 ירושהת לענין בנו יקרא הולד אס ~ת

~~~
 פוטר הולד אס ~'

~ 
 שאין לידע כדי נפרישת ואס הייבוס

 כלוםת בלא הייבוס מן אשתו לפטור ~מנו זההולד

~~~

 ~יתת אחרי לכהונה כשרה היא אס ~ת
 ~~ בע~

 ואולי
 להת הפסול מןנתעברה



~ ~ ~ ~

~ ~  ~~~~ ת~~~"~~
~ 

~~ ~  

~~~~

 דבעי ~ילתא הס הנ~ל הספיקות
 ~ע~

 ולא לשבח ~עס
 היא כי אביה, בית ~שבח

 ~זונ~
 ~~ללת, היא אביה ~ית

 ואיסור ~~זרות איסור חו~ר הוא ע~~ו ~~דוהנדון
 יוחסי~

 לכהונה
 הספיקות אברר כן על חבירו, ~ינקת כדין ~~עלה פרישהואיסור

 ~~עתת שידי ~קוס עד הדין לעו~ק נחית חדחד

~~~
 כשר שהולד נראה דודאי ~תרוסס ראשון הראשון הספק
 בש"ס ~בואר דהרי ~~זרות" חשש כאןואין

 פר~
 עשרה

 עתתד (דףיו~סין

 ע"א~
 ~דוקי, לשתוקי קורא היה שאול אבא

 נא~נת, נבעלתי לכשר א~רה ואם א~ו, את שבודקין בדוקי,~~י
 שאול, כאבא הלכה א~לה פסוליס ברוב אפילו הש~ס שסוממסיק
 ~יאה איסורי ~~ל" ~פ~"ו הר~ב"סוכ~פ

 הי"א~
 באהע~ז וה~ור

(סי~
 סעיף ד"

 כתתו~

 נבעלתי ~כשר וא~רה שנתעברה דפנויה
 קא~ר ולא נבעלתי לכשר או~רת אס בש"תס ו~דקא~רנא~נת,
 נא~נת, אינה לפסול ודאי ~לא נבעלתי, לפסול או~רת אס~~כ
 והשני ו~"ש ~דת"ה שס בב~י הובא ה~~יד ורב הר"תן שכתבו~~ו
 ~ודה הפסול אותו דאפילו האחרוניס כל הסכ~ת וכן ~~ר~,ספק
 בש"תע וכ~בואר פסול ספק רק והוי נא~ן אינו אפת"ה בנו, הואשזה

 כ"תו)~ סעיף דת(~י~ן
 והוא יע"תש,

 הסכ~
 ודון הפוסקיס, כל

 האב קיי~ל דהא ו~ינהמינה
 נא~

 ודאי ~~ר שהוא לו~ר בנו על
 עת"ח ~קידושין בש"סכ~איתא

 עתתב~

 יכירנו יכיר דכתיב ופוסקיס
 אינו שוב כשר, בנו שהוא בתחילה החזיק אם ואפ"הלאחריס,
 (סי~ן בש"ע כדאיתא פסול, ספק לשויה אפילו כלל לפוסלונא~ן

ד"~

 (סעיף ~ש"תע שס כדאיתא ר~י דעת והוא
 בה~"ה~ כ"~

 דאס
 לפוסלו, עליו נא~ן אינו שוב האב ע~פ כשרות חזקת לוהיה
א~ור

 ~עת~
 אפילו דוקא להכשירו נא~נת שהיא דקיי"תל בפנויה

 ואפ"ה רס"ז~ת (סי~ן הדשן בתרו~ת כן כדאיתא ~ועל,הכחיש
 בש"תס כדאיתא ~ודה הוא אפילו בודאי לפסלו כלל נא~נת~ינה

 שכבר היכא ק~ו הפוסקיס, כל הסכ~ת ו~וא שס ל~דיאופוסקיס
 נא~נת שאינה ~ודה, והיא והוא פיה על הולד אתהכשירו
 כ~בואר ויורשו דבר לכל כבנו והוא הוא, כשר ובחזקת שובל~וסלה
 כתתות סעיףבשתתע

 ו~"~
 שהוא ואו~ר בפירוש ~ודה כשהוא ~וקא

 וכן לו, שנבעלת שאו~ר במה ~הני לא אבל השואל, כלשוןבנו
 בסי~ן בב"י להדיא וכתתכ כ"ו, בסעיף שס הש"ע לשוןממש~עות

 ס"ת~~

 כ"ב
 וזתתל~

 נא~נת נבעלתי לכשר או~ת אס רבינו ~"ש
 כשאין דוקא היינו ליורשו, ודאי כבנו אותו ~חזיקיס אנו איןו~מ
 היה שאילו לו, שנבעלת ש~ודה אעת"פ בנו, שהוא ~ודה פלוניאותו
 בנו שהוא~ודה

 הי~
 וכן יבוס, לענין וספק ליורשו ודאי בנו

 עכתתלת קנתתו סי~ן לק~ן וה~ור הר~ב~ם, לשון~ש~עות

~~~~
 דת (בסי~ן ~חוקק ~לקת בעל ש~קשה ~ה הי~ב מיושב

 הרב דדברי ועוד ~ וז~ל ר~"א ה~הות על כת"ה)ס"ק
 עליו נא~נת אינה לו ~יוחדת היתה אפילו שכותב כאןבה~~ה

הו~
 דכהן הרא"ש, תשובת בשם ~" סי" סוף הרב למ"ש סותר

 חיישינן ולא דבר, לכל כהן הבן בנו שהוא ו~ודה הפנויה עלהבא
 בתרא במהדורא ש~ואל והבית לאחריסת ע~~ה הפקירהש~א

 ואפשר וז"ל~ וכתב בזה ר~תתא דעת להצילרוצה סק~~
~~~ 

 דהרא~ש
 ישראלים, דאיכא ב~קום אפילו ~כשירב~שובה

 ~"ת~
 ר~"א הרב

 אלא דבריו הביאלא
 לעני~

 ש~א חיישינן לא כהניס כולס אם
 איסור ~ליכא כיון מכהו~נ~, אותו להשתיק אחר עםזינ~ה

 עכ"לת הוא ~ענינו הל~ד ודברדאורייתא

~~~~~
 םית (סוף הר~ת"א~ דהא יצילו, ולא יועילו לא דבריו כל

~"~

 חיישינן~ ולא ~ייס,
 ש~~

 לאחריס, ע~~ה ה~קירה
 יש~אליסת שס דאיכא איירי ע~כא~כ

~~~
 ב~, ~ה כהניס בכולס ~ ~יירי אס דאף אחרת ועוד

 כדאיתא כהונה, ~דין אותו ו~שתיקון לכהונה פסולהוא ~"ת~
 י"~ (דף~~ובות

 ע"ב~

 ופירש עו~דיס כהניס עשרה ש~ואל א~ר
 אחריות ~יוחס זרעו דבע~נן שתוקי הולד ובעל, ~הןאחד

~~~~
 ח"~, בעל קושית כלל ~תק ~עיקרא שכתבתי ~ה לפי

 ו קא~, ג" בסי"דהתס
~ 
 שהוא כיון ו, נ ב א ו ה ש ה ד ו

~ודה
 וא~

 יכירנו יכיר שנא~ר נא~ן והאב בנו שהוא בפירוש
 ד" בסי" ~א~כלאחריס,

 כת~
 וז"תל
 ו~תת~ ~

 אותו ~חזי~יס ~אנו אין
 אפי" ר~~א כתב ע~ז בנו, ש~וא ~ודה שאינו כיון ליורשו, ודאילבנו
 עלי~, נא~נת אינו לו ~יו~דתהי~ה

 ע~~
 שאינו ~ני נ~י ה~עס

 דאע"פ בנו, שהוא בפירוש~ודה
 שאו~

 ש~א חיישינן בעלתי"
 וברורת נכון והוא ~ל~~ריס, ~ם עצ~ההפקירה

~~~~~~~~ 
 ובפר~ות ענין, ב~ל בנ~ד הולד לפסול דאין

 שהוא לדבר ר~לים יותר ואיכא ~ לו ~שודכתשהיתה בכה"~
~ה~שודך,

 ו~ה"~
 כ~ז בסעיף בש~ע שס דפסק וארוסה בארוס

 ש~הארוס או~רת היא אס ~ביה, בבית והיא שנתעברהארוסה
 בפנינו ~ ~אינו או ~ודה הוא אסנתעברה

 הול~

 בנו והוי כשר
 ש~ינו או~ר הארוס אס ואפילוליורשו,

 זו~
~ 

 ~כחישה, שאינו
 התוס" וכתתכ לדברת ~דר~~יס ~~עס היינו ליורשו בנוהוי

 (דף נשאתבתולה פר~
 י"~

 סו~
 ~שא"תכ עתתש, פשי~א ד"ה ~ת~ב)

 לד~ר, ר~ליס כאן שאיןבפנויה
 ח~~ ו~ע~

 ~עס כתב כ"ח בס"ק
 לא דאסאחר,

 הי~
 לעז עליו ~יש ~~ר הולד יהיה אותו יורש

~~זר~
 (דבריס) כל ובא~ת ~ש,

 ~דבריו~
 ~ס

 ~שנ~
 שאינה

 כתבתית כאשר ~עיקור ה~~ס כיצריכה

~~~
 ~שא~כ לדבר ר~ליס אי~א בארוס דדוקא די"ל

לבד, ב~שוד~
 איכא ודאי ~~

 ~ות~
 ~~ורה ~פנויה לדבר ר~ליס ויותר

 לדברי" אף תוודוק,

 שנבעל~

 ~~יסה, באונס תחילה
 ~ת'~

 תולין
 אשה אין וחזקה ~~שודך נת~בר~~ שהיא בעילות ברובהדבר

 ראשונה ~ביאה~תעברת

 ~~יי~
 מכחישה ~יסה ו~ס הולד, לה~שיר

 פשי~א בנו, ~הוא ~ודה ' וה~שודך כלל, עלי" בא~לא
 פשו~

 וברור
שאינה

 נא~נ~
 לפוסלות שוב ~לל

~~~
 אס השני ספק דבר

 צרי~
 פריש~

 אתתצ זו ~ס חבירו, כמינקת
 חשש דאורייתא איסור לע~ין דאפילו כיוןלפניס,

 חשש דאין ~כ~ש נא~נת, ~ודים והיא שהוא כיון א~רינןוירושה ~~זרו~
 ה~קילין רבו בלא~ה חבירו ד~ינקת דרבנןב~זירה

 ~~זנ~
 לענין

 בה~"תהת י"א סעיף י~~ בסי~ן כדאיתא~ חבירו,~ינקת

~~

 (סי~ן ~הרי"ו דבתשובת
 ~ע"~~

 דאפילו פ~ק
 הו~

 ~ודים ו~יא
 וצריך אחר עס זי~תה ש~א חיישינן ~~נושנבעלה

 יפ~ור דאלתתכ חודש,~ד פריש~
~~ 

 ~תתמ חליצ~, בלא א~ו את

 ~~ש ב~ו שהוא ~ודיס והיאשהוא בנ"~
 ול~

 פו~רה את"כ ~עו~ס דיי~א
 החלי~ה ~ן ~~כאפשר

 קצ~ לדע~
 שאבאר כ~ו פוסקיס

הה"א בספ~
 וא~~

 וכת"כ פרישהת
 ~תשוב~

 (סי~ן בא"ה ~הרשד"ם
 (סימן ש~ואלובית קלתתז~

 י"~
 ס"ק

 כ"~~

 ב~שי~ות

 י~תש~

 כן שי"ל ואף
 ב~נה, להקללהלכה~

~"~ 
 דבר זה ~ין

 פשו~
 כ"כ

 לד~
 ~הריתתו,

 בתשובתועיין
 חו~

 פ"ד~ ~סי~~ השני
 להלכהת ~ן ~סיק

~~"ת~

 ליוחסי~, כשר אי ~ה~' ספק
~~ 

 ~ת בסי~ן הי~ב ~בואר

 בפוסקי~, חלו~ות ש~~ות ~בה בזה ויש י"ז,סעיף



~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~  כיון דידן בנדון א"'כואפשר
 ש~ו~

 הנדה בני (ו~ס ~ודיס ~היא
 אין דבל~"ה ~לא ~ לכהונה) נפ~~יסאינס

 לפקפ~
 כלל

 בז~
 כיון

שהולד
 ה~

 פ~וע והוא לפסוליס, ל~ינשא כשירות הוזהרו ולא זכר
 ועיין ה~וסקים ובכלבש""ס

 שפסק כ~ד) (סי~ן ~הר~א''י בתשוב~
 ~פשיטותתכן

~~~~~
 וכיון הראשון, ספק בהיתר כתבנו כבר ~רביעי ספק
 ליורשות ודאי כבנו דהוי ~ודיס ו~יאשהוא

~~~~~~ת~
 ~ן יפטור זה ~ולד אס עליו, ~וסף

 החליצ~
 הנה ויבוס

 הלכה יבוס ~הלכות ~" (פרק הר~ב"ס דעת ~בו~רכבר
 פוטר אינו ~ודיס והיא הוא דאפילוד')

~ 
 והוא וחליצה, הייבוס

 דהר""ן ~ב'"י וע"'ש קנ'"ו) (סי~ן בטור~בואר
 וה~'~

 דפוטר ~על~א דיי~ילא דאי פסקו
~~ 

 החליצה ~ן
 ו~

 הרא"ש ודעת הייבוסת
 ~שא"כ בעל~א באקראי בזנות רק איירי לא דהר~ב"םבתשובה
 לו שנשתדכה דבנ""ד אפשר וא''כ ו~"'ע,~ בעור ע"'ש לוב~יו~דת

 לות כ~יוחדת והוי לדבר כר~ליס~וי

~~~

 דש''ס ~לישנא כאורה ראיה יש
 י"'~ (ד~ דכתובו~

 וי''ד ע'"ב
 ניחוש ל~אי דקא~ר וארוסה ארוס ~ביע~א)

~ 
 ד~ש~ע וכו",

 שו~ד~ן~
 חשש

 בעו~
 הר~ב"ם לדעת דהא כאורה ו~שה כלל,

 בנ''ד א~כ שאני, ~תוס" בשס לעיל וכ~'"ש לדבר ר~ליםדאיכא כיון וארוסה בארוס התס ודאי אלא ויבום, דחליצה חששאיכא
 ודאי בנו ש~וא ~ו~ים והיא הוא אם ~"כב~שודכת~

 א~
 ד~כא

ר~לי~
 בארוסה, כ~ו האי כולי ~לדבר

~'"~ 
 דהר~ב"ם דינא האי

 ב~~ת וכאשר הוא, חידושב~א""ה
 ~ת~י~

 עליו
 בפ"~ ה~"~

 ויבום חלי~צה~הלכ~
 וז'"ל~~

 להאכיל שנא~נת ה~ב'"ס ~דפסק
 עכ~לת ~הי~נאלא א~אי נ~י יבוס ~בי ד~ורייתא איסורא ~~כ דאיכא בת~ו~ההבן~

~~~~
 ~וס

 ולתר~ ~~
 ע"פ הר~ב""ם דעת

~~ 
 ש~ח~

 בש'"ס
דכתובות

 (ד~
 בתרו~ה להאכילו ~א~ינו ~ני ע"ב) כ"ה

 בידו שאין אשה להשיאו ~א~ינו ואיני בתרו~ה, להאכילושבידו
 ד~ס אינו החילוק זה אך בהאת כרבי ~הלכתא אשה,להשיאו
 ב~ט, לפוטרה דבידו ~'"ט נא~ן יהא חליצהלענין

 וכה''~
 כתב

 פ"ב (כלל שם הרא"'ש ~בתשובתלהדיא
 סו~

 חליצה ~נין ליה, ~~י~נת ~~ו ~שום דאי ועוד ~~ו, הכא~שייך דלא לעיל ברירנא דהא חדא ~~וני, כל ל~ יהיב ~עי דאי ~~ו~שוס ואי וז"ל~ א') פרט
 ~טר בעי דאי ~י~נאנ~י

~ 
 ב~ט,

 לחם ~על ליה אישת~יטתיה אלו הרא'"ש ~ובת~~~~~ עכ"~
פ~~ ~שנ~

 קנ''ו (סי~ן והב~ח יבוס, ~הלכות
 ס~

 ט""ז)
 הר~ב"ם דברי עדיין אלוה~""ש דברי לפי ובא~ת י~'"ש, הר~ב'"ם על הטור קושית ליי~בשרוציס ב~

 בתי~
 ~כח

 הרא"'ש קושי~
וה~ו~

 (שם הב""ח ~ש ~ס וה~'~,
 בסי~

 קנ"ו
 סעי~

 ט'~)

לתר~
 קושית

 תרו~ה היינו בתרו~ה דהא~ינו הטעם ~וז"ל~ הה~""~
 ~ש~ות זה אין ובא~ת באורך, דבריו ע"ש דרבנן הזהבז~ן
אפילו בתרו~ה להאכילו נא~ן ~נין בכל ד~ש~ע והר~ב"ס הש""סל~ון

 בתרו~~
 (כ~ון) דאוריי~א

 ~~יון~
 שנא~ן

 הולד ל~כשי~
 שכן ותדע ד~ורייתא, איסור ~"כ דהוא ~~זרות~~שש

 הו~
 דאס""ד

 דאיירי הב''חכדעת~
 בתרו~ דוק~

 בתרו~ה, תא'כל~דה ב~תניתין דאיתא הא דרבנן,
 א"~

 יהיה
 קושי~

 ~ל~נה פרק דיב~ות בסו~יא
 ~~~כ~~

 רב ח~יו ב~ית ארוסתו ~ל הבא אותא ~ ע'"ב) ס"ט

 ~~~~~י ~~ ~~~ ~~~~~~~~~

 תאכל, ילדה דקתני לה א~ינא ~נא רבא תא~ר ~~~זר, הולדא~ר
 ואם וכו", תאכל א~אי ילדה ~על~א ~דדיי~א אילי~א ד~י,היכי
 התם דל~א ~תני' ~ה~י ראי~ ~איאיתא

 בתרו~~
 ~שא"כ דרבנן,

 איסור ד~וא ~מזרות חשש לענין דקאי וארוסה דארוסבנדון
 ו ר ת והר~ב''ס הש""ס ~ון סתס ודאי אלאדאורייתא,

~ 
 דאורייתאת והן דרבנן הן תרו~ה עניניבכל ~יירי ה

~~~~~
 א"'כ בתי~א נשאריס ~דוליס קצת לדעת הר~ב"ס דדברי
 וכ~וונא ~ודה ד~~שודכת וי'"ל עלה, לוסיף דלאהבו

 ש~ח~
 ~עשה נעשה ~ד~ין שאנו ~~ני וכי אכן, ~יוחדתת לענין~רא""ש
 ובפרעות דאורייתא, וחליצה יבוס ב~יסור הר~ב'"ס דעת נ~דלהקל
ש~ודית

 שזינת~
 א" (~לק ~י""ט בתשובת (ויעויין ~יסה עם ~ם

 ~ערני וב~ה~"י שכ''~)סי~ן
 (ח~

 פוער ואינו ~ י""ז) סי~ן א~ה
 אבל~חליצה,

~""~ 
 וכ~"'ש חבירו ~ינקת ~טעם להפרישו א'"צ

לעי~
~~~~~~

 פשוע נראה וכו', לכהונה ~שרה היא אם השישי ספק
 ל~יסה לה לפסול נבעלה עצ~ה הודאת לפי ~ה~שהכיון

 באונס, שהיתהאע"פ
~""~ 

 הכהונה, ~ן~ ונפסלה חללה נעשה
 ס""ט)ת ו' (סי~ן בש""ע לפנילוכ~בואר

~ 

~~
 ששאל השואל לשון לפי לדינא העלינו זה

 כנ'"~
 דבת איברא

 ואו~ים ~סביב ~~וררביס
 שה~עש~

 ודינים היהי כך לא
 טו~אה, סי~ן צהוב שער ב~'ערה התלויים הריס הרי כהרריםהללו

~תחילה
 ותכחש ואח""כ דוקא, ~~יסה נט~את א~~

 ~דבורה וחזרה און פ~~י ולא הרה אנכי~ה~שודך בקרב~
 ז~

 ר~לים, שלש
 ו~קור שורש הפעם ~וד יודיע לכן היא, אסטטית כיונראה
 בתורתו עיני יאיר וה' דדינא, לעו~קא לירד כדיהדברים

 עד זרעי וזרע זרעי ו~פי ~פיי~ושו ו~
 סו~

 התורה ~ברי ה~ורות כל
הזאתת

 ~~~~ ~~"~ ~~ו~~~ ~~~~ו~ ~~~~יי~ ~~~ו ~~~"~
 ~~~ ~~~ ~~ י~ו~וו ~~~ יו~~ ~~י ~~ ~ו~~~~~~~
 ~~~~~יוי ~~י~ו~ו~~

 ו~ו' ונזרעה ונקתה לסדר סיוןח'
 ת~""~

 לפ'"קת

 ~"ת~ ~ו~" ~~~~י י~~ ~~י~~~" ~~~~ו~~
 ~~ו"

 ~~~ ~~~~~ ~ו~""~~""~ ~~ו~ ~~~
 ~~""ות

~~~
 שכתב בדבר

 החכם ב~אן היה העבר ובשבוע וז"ל~ ~כ~
 ~~נטובה,הרב

 הדבור לו והראתי הישיבה על ~'"כ והי~
 ו~ ~ יאיר חות בתשובת ~ש~ו שנדפס ~ענית ~כת~וס'

 ~אד
 נ~'~ות ~א~'"ו ~""כ לשאול ורוצה לחיך, ~תוקהיה

~~~~
 וא~רו ~~דול, חולי שנחלה אחד איש עבור ל~אן, שבאה א'
 שאין הרופאיםכל

~ 
 באו ועכשיו לות עשו וכן ~~ש~לותיו, אחת ~~נו ויטילואותו שיס~ו עד ל~כתו רפואה שוס

~ת

 ~~ו~
 ~~~ו

 ~~~~ ~~~ ~~ית~ ~~ו~~ ~~~~
 ~~ו

 ~ו~ת ~~י~ ~~~~ ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~"~~~ ~~~~ ~ 

~~

~ 

~~ 

בשאל~
 אם

 כו~~
 ~~ ליתן אותו

 בפ~ע ש~בואר כ~ו לאשתו,

 בהיתר שנשא ~אחר גיסא לאידך או בקהל, לבוא ~ש~אסור~דכא

ה~
 כ~ו

 זק~
 ד~כ"תת עכ"ל היום בשאלה א~"ו שיראה כ~ו

~~~~
 באורך, השואל שאלת לידי בא לא שעד~ן אף ידידי אהובי
 ~צוה א~~ר בקצירת ה~קצר על ה~אריך שיניףבדין

 ועוש~~
מ"~

 ב~~לג עי~תי אהבתו ל~ב
 ובקצ~ רע~נ~

 ~געת אשר ה~~ה

 לה~ת מ~דבש,ביערות
 מ~רי~~

 ד~טי היכי ועוקצין הז~ות את ופכר
 בה"~ דכותלי טולא דנפלי היכא ~חיא, בחדידי

 וא~ת יוכיחו,
 הנובע ~קור יוכיח~מים

 ד~
 ~~ט זו ~אלה כי מ~טר~, ו~יקר זה

 נ~צא ולא האיכות, ורבהכ~ות
 ד~

 קד~אי בפוסקים ~פורש זה
 חדושי א~רתי ע"כוב~ראי,

 ילפי~
 וא~ך

~ 
 ועל ה~ור, הר אל

 רהי~~, רהי~א וא~ל ר~יט ורהיטנא במל~ט הדרכיםיתידות

 קדשי ~כתש~, שרת וכלי ~רחשת מנחת להביא ~רחשיןושפתי
 הלכה, ילעומק איתן לנחל ירידתו ~~~~ת~בול

 דגרסי~
 במנ~כת

יב~ות
 (ד~

 לה ~תקיף ~ לב~~הן ~ותרות דיש בהסו~א ע"ב) פ"ד
 להא איתא אם פפא,רב

 ד~
 ש~ ~צ~ ~ר~ ~~י רב אתא

 ~שא
 בנה, ראשונה~צרית

 הו~ ש~
 שתי שנשא שני ~צרי נ~י לתני

 ~ראשונה בנים לו ו~יו ש~יה, ואחת ראשונה אחת~צריות,
 ליב~יהן ואסורות לבעליהן מותרות אורח~הו כי נסיב איומשנ~ה,

וכו'
 תנ~

 פצו~ שייר שייר, דו~אי שייר מ~אי ושייר,
 ופרש"י דכאת

 אסורה ישראלית שנשא דכא פ~ע~~,
 לב~ל~

 ~ב~ה, ו~ותרת
 דכא, פצוע ש~ר ז"ל פרש"י כתבווהתוס'

 אפי~
 לאחר שנפצע

 ~בם, בהכי ~יתסרא לאשנשאה
 פצו~ שא~

 ולא דכא
 א~רי~

 ב~ותר
 אלא ש~ך דלא נאסר~,לה

 כשנע~~
 דנאסרה ~~שה שום באשה

 לבעלה,בכך
 סוטו~ כג~

 התו~~ עכ"ל גרושתו ו~~~ר

 פצו~ נע~ה דאם תוס' ~דברי להדיא ~וכח~~~
לאחר דכא

 באשתושנאסר נשוא~
 וכופ~

 להו~א,
 ו~י~

 הבע"יפרק בתוס"

(ד~
 וכ~~דפצו~ אמר רב ד"ה ~"ב) נ"ז

 אחרי שנעשה דכא
 תצא כי פרשת יהודא ~נחת בספר ראיתי כאשר ודלאד~פסלה, ~קדוש~

 בקהל ~~~ר יבא לא רש"י פירוש ~לש~קשה
~"~ 

 ישא לא
 פצו~ גבי כן ~י~~ ל~יל פרש"י לא דל~הישרא~ת,

 יבא לא דכא
בקהל

 ה~
 ~~~זר שאני דכא פצוע ד~בי ו~~שב ישראלית, ישא לא

דב~~זר
 א~

 אם
 כנ~~

 יוציא,
 בפצו~ ~ש~"~

 יהודאת ~נחת ~כ"ל~ו~א אי~ כנס אם דכא

~~~
 הראשו~ם א~~ו יפה

 ל~ד~ שא~
 א~דה ~דברי הלכה

שהוא א~
 ו~י~ דיד~ בש"~~

 (סי~ן מהרא"י פנ~קי בתשובת
 פשוט דלד~תו ופירושיהם, הא~רו~ם דרשות מן ו~כ"שק"ח)
 נשאדאפילו

 בתחילו~
 יוציא, לא דכא פצוע באיסור

 נשתק~
מ~דבר

 (והוא נאמרולא
 זה~

 ~~ה
 הוא~

 הפוסקים, וכל הש"ס נגד
דחייבי

 לאוו~
 שניות באיסור אפילו להוציא כופין באיסור שנשאו

 ותו קנ"ד), (סי~ן א"ע כד~יתא דאור~תא, לאו~ן בח~ביוכ"ש
 יהודא המנחת של מ~ריןדה~יקור

 לתר~
 שלא לפי ברש"י הד~דוק

 פ~~ ~ל מתחילה כןפירש
 וכאשר י~ראלית, ישא לא יבא, לא דכא

 אלירדתי
 ה~י~

 מעיקרא
 לק"~

 דע~ן ח~נא, קא לא ות~בתא
ב~ור

 ש"~
 פצו~ ~ ~"ל ה") (סימן א"ע

 ישראלית לישא אסור דכא
 ~הוא כהן ואפילומו.ר~בג~רת

 פצו~
 ו~ל בג~רת, מותר דכא

 המשביר ~רב כתבזה
~~"~ 

 בעיא ע"א)(~"ו יב~ות במסכת
 פצו~ ששתמר"

 או ואסור, קאי בקדושתו בג~רת, ~הו כהן דכא
 קאי בקדושתו לאודל~א

 ושר~
 דכא פצוע תניתוה ששת רב א"ל

~ישראל~
 בנתינה, מותר

 ואס~~
 קרי קאיבקדו~תו דכא פצוע

 ולאו קדושה~שום התם אטו ר~א ודחה בם, תתחתן לאכאן
 וכ~, ופלח ואזיל בן ~וליד דל~א הוא,קדושה

 וה"~
 כי בגיותן

 בכשרים רבנן גזרו וכי וכ~~ ד~זרו מ~וא ורבנן ~רי ~שרי~מגיירא
 הדר רב~י ~זרו לאבפס~ים

 אומ~
 דאומרי מ~יא ~ילתא לאו רבא

הלכך כלו~ר חתנות, להו אית נתגיירו חתנות להו ליתבגיותן

כי~
 אמ~רה דבנתגיירו

 התור~
 בנתינה מותרדכא פ~וע ו~~"ה

 בקדו~תיה לאואל~א
 ב~י~ ואפשי~~ קא~

~ותר כהן דכא דפצוע
דרבא~ וכסבראכהן כש~וא בג~רת אוסרו ה~אור וב~לבג~רתת

 גם ~"כ, ~שת דרב לפשיטות דדחיק~~תא
ב~י~ הש~י~ ברי"~ זו

 וסב~
 עכ ~בעל~ה~~ור

~~~~~
 כשיטת סובר דר~~י די"ל~~תה

 הרי"~
 ה~אור, ובעל

ו~ש"~
 ~פרש"י דלא א"ש

 בקר~
 ~~ע יבא דלא

 דכ~
 בקהל

ה~
 ישרא~ת, י~א לא

 דה~
 ובאמת מותר, גרים בקהל אבל ~ש~ע

 ~~א"כ ב~~רת, אסור דכא ~ציע כ~ן ~צ~ו שהרי הוא כללאלאו
ב~~זר

 אח~
 ואחד כהן

 ישר~~
 לא פרש"י להכי בג~רת, ~ו~ר

ישא
 ישראלי~

 עזור ונפל ע~ר כשל וא"כ שרו, ~ש~י ב~יורת אבל
 ~ד~~ שחוצב מה חצבאואיתבר

~~ 
 ~שר

 א~
 לו

 כ~ו ל~יפך פ~וט ~בואר ואדרבה ופוסקים, בש"סותולדות אבו~ ע~ ~~~

שכת~ת~
~~~~

 בהיתר דנשא היכא
 כ~וונ~

 ~~נ~ד
 שלפנינ~

 ~יה לכאורה
 שכתבתי ופרש"י תוס' דברי לאו אי ל~תיר,לצדד~ נ~א~
 לעי~

~~~~~
 דאיתא ~הא ראיה ~הביא סליקי ~שכבי ~~ל ברע~ני

בקידוש~
 (דף

~~~ 
 ~הו כהן להו איבעי שם ד~רס~ ע"ב),

 ~אני דלמא או ישראל, ו~"ש כהן ל~ש הוא חידוש תואר,ביפת
 ~א~~~ ~רב י~~~ת~ ~צ~~~ ~ב~ן וריבה הואילכהנים

 ראשונה בביאה אסור,א~ר מו~~~~שמ~~~
 כ"~

 תורה דברה דלא דשרי פלי~י ~~~
 הואיל ~ותר א~ר רב ש~יה בביאה פליגי כי ו~רע, יצר כנגדאלא

 וכ~, אישתרייאישתריא
 ואנ~ עכ"~

 באיסורא כרב קיי"ל
 ני~א בנ"ד ~"נ א"כ אישתרי, ואי~תריאהואיל דא~רי~

אישתרי שאישתרי~ כי~
 ואי~

 ~ב~להת אותה ~וציא~~

~~~~~
 השמים בא~ובות הרואה יראה ~י~ב ה~~ןלאחר

משם דא~
 אפי~

 דלא ~~ם דשאני חדא להתיר, ראיה קצת
נכנ
~ 

 ~ האיסור, לגדר כלל
 דכי~

בכל התירה יפ"ת, תורה ש~תי~ה

 ב~~נ~
 ביאה

 וב~ ראשונ~
 ביאה

 שנ~~
 אסרה לא שוב שהתורה

כנ~
 ~שא"כ

 בנד~
 ~ש~ו~ת שלפ~נו

 מתחיל~
 שלא בהיתר נשאה

 דכא, פצועהיה
 שנול~ ו~כש~

 ~~סור בו
 פצו~

 ~בו איסור דכא,
 ~לךתהיכן

~~~
 מן

 ד~
 ני~א אי אף

 ~איכ~
 ~דמ~י,

 ה~
 שם

 קאמר~ בש"~~
 בתרא כלישנא וקיי"ל דאסור, ~'פ כ~ע ש~יה בביאהא"ד
 ~לכה מלכים ~~לכות פ"ח בר~ב"ם להדיאוכ~בואר

 א~בא דק~"ל~בואר א~~ ב~
 דכ"~

 דלא
 א~רי~

 שם
 כא~ ~כ"~אישתרי דאישתרי~ כי~

~~~
 ~~~ס" דאיתא ~הא רעי~ךיבהל

 ב~ירו~~
 ס"י (דף

 בשבתא נכרי דאתאד"ה ע"א~
 ~כ~

 ~~~ר~ן
 ו~ותר~ הו~~

 הות~ה,

ו~
 ~דא~ שע"ז), (סו~ן בטא"ח קי~"ל

 דמש~
 דעירובי ראיה אין

~צ~ות
 שאנ~ דרב~

 ד~תם ו~וד
~~ 

 כלל ~אי~ור חל
 כי~

 ש~~ת
 ~א ~ותרה~ שבתהכנסת

 אס~י~
 שםת ו~~ין ~בת ל~קצת

 להאי נ"ד, לד~~י איכא~~~
 לאד~וי~ איכ~

 בש"ס דאיתא מה
 ~אלמנה את אירס ב~~ניתין~ ~"א) ס"א (דףדיב~ות



~
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 ~אל~נה את אירס שאס ~נין תתתר יכנו~ת ~דול כ~ן להיותונת~נה
 להיותונת~נה

 כתת~
 יבם~ שו~רת א'תה אשה, י~ח ת'תל שיכנוס,

 דא~רינן ל~ניך שלך הרי ~~ת~כ ~עתתשת וכות יב~ה ולא אשהנ~י,
 ואין איש~רי ואישתריא הואיל א~רינן בהיתר, ונתארסההואיל

 להוציאת אותוכופין

~~~תת~

 עשו קהל דאם סתתז) (סי~ן אפרים שער בתשובות ~סק~
 רב ל~בל שלאתקנה

 שי~
 נתקבל ~רב אם קורבה, לו

 בניו עס התחתן ואחת'כ קורבה, שום ~תחילה לו שאיןבהכשר
 יעתתשת בהיתר, נתקבל שכבר כיון אותו ~עכבין דאיןלשם,

 דלכאור~~~~
 ראיה לדחות יש

 ז~
 חדא עסקניות, ידים בשתי

 אה~ן ~טה ~רח בתשובתדהא
 (חל~

 וכתב זה בדין אפרים שער תשובת עלבא~ת השי~ ~תתד) סי~ן את
 וזתתל~

 ה~חילה ואחר
 פת באות~ו שסהא

 (ד~
 בר חייא ~ ~יניה בעא ~א) נתתט

 בתר ~~ו, תחתיו וב~רה הקטנה את שקדש ~דול כהן~מש~ואל, ~וס~
 נתאר~לו תניתוה אתתל אז~נן, אירוסין בתר או אזלינןני~ואין

 הא וכות כשרות האירוסין ~ן פסולות, ~~שואין ~ן נת~רשו~ו
 תניתו~נ~י

 ונת~נה ~אל~נה את אירס
 יכנוס, ~דול כהן להיו~

 כתיב ה'תנ אשה, יקח דכתיב התםש~ני
 אש~

 שתים, ולא אחת
 ו~דקא~ר, ~ו~הת אישתני לא והא ~ופה אשת~י הא ראית,ו~ה
 ~ר~ך ולא אשה, י~ח ד~תיב ה~סשא~י

 וניל~
 לעל~א ~יניה

 את אירס גבי דהיינו גלי, קרא ~~לי היכאדדוקא שתת~
 האל~נ~

 דוקא
 ואסור, לא בעל~א אבל בה~י~ר, שה~חיל כי~ן רח~נא שריהתם

~כתתל~

 ה~רח~

~~
 ~~ילא הזה הפרח שדברי ראיתי העיון אל ירדתי כאשר

 ואין~~פ~ון~
~~ 

 אפי~ו
 ~יר~ ~~

,~ 
ליפרוך ~~ ~ ד~~~

 וניל~
 דין לבעל ~קוס ויש ~סברא, ~צד שהוא ~יניה

 ~לי ~~לי היכא ולו~רלדחות
 וכהתת~

 ועדיפא הכי, דסתתל ל~אן
 הלא להקשותליה

 כא~ א~
 ולדעת התם, כ~ו אשה ק~א כתיב

 ד~ת~~~~ר~
 פשיטא שתיס, ולא ~אחת קרא ש~יעטא

 אפשרדהיכא ~"~
 ל~יל~

 שאר לענין אבל ~יעטא, ~קרא כיון ~יניה
 איכאדברים

 ל~יל~
 בהיקש ה~בר דילפינן דקייתתל ~אי ~י ~יניה,

ב~~
 ~א~חד ה~איסכתובים שני כ~ון ל~יל~, דליכא ~ניעה איזה שיש לא אם ~דות,

 וכה'ת~

~~~~
 שאין

 סתיר~
 ראיה לס~ור יש אחר ~צד אך לנ"ד ~'תכ כלל

 היכא בין בש'תס שם וכד~חלק ד~~~ות~ זו סו~יא ע'תפזו,
 ~ופה, איש~ני לא או ~ופהדאישתני

 שתת~
 ~ופא דאישתני היכא

 כיון א~רינןנא
 דהותר~

 ~יכא א"כ הותרה,
 ל~יל~

 התתה ~יניה
 דהותרה כיון א~רינן דלא כ'תכ ל~ריעותא ~ופא דאיש~ניבנתתד

 דאיצטריך דלשס הש'תס פלפול דכל ~לל, סתירה אין זו ~םהותרהת
 שנעשה ב~י להתירקרא

 כת'~
 ולאוסרו כבר שנשאה באל~נה

 ~ד~ין בזה לבד, אירסה רק נשא לא אם דוקא היינובבו~רות,
 הבעתתי בפת ~צ~ןתוסת

 (ד~
 ~כא פצוע א~ר, רב דתתה עתתב) נ"ז

 נעשה ואח'תכ אל~נה שנשא בכהן אבל וקתתל, וב~רה~טנה
 ולא שיו~יא לו~ר השתתס דעת ~ל כלל ~להלא כתת~

 איצטרי~
 לה~ירא, קרא

 בנדון ה~ה וא"כ עליו לאוסרה אין ~ופא אישתני דאפילו~~~
דידןת

~~
 עלה

 במל~
 רעיוני,

 ~~שה נעשה ~ד~ין שאנו ~פני וכי ~"~
 דאורייתא, באיסור ה~ד~ה ~כח ~קיל ~ה~דול

 ראשוי יקל ~י לה~יא אסרו ופרש"יש~תוס' בפר~ו~

~~
 יד כתיבת הרשבתתא בתשובת ~צאתי ראיתי ~לום

 בסי~
 קתתח

כתב
 וזתתל~

 שאין ~~ונות דיני ב~ת שנסתפקת כתבת עוד
 אבל ~ושיבין, אין לכתחילה דוקא אס זקן, בסנהדרין~ושיבין
 או~ות ~עבירין אין ונזדקן שנדזקן קודם ~ושיבוהואס

 וסיבת הסיבה, אחר נ~רר ענין בסיבה שתלוי דכל נתתל ~~~~~~
 שנזדקן אחר אותו ~ושיבין אין ולפיכך אכזריות,הזקנה

 נתחדש שהרי סנהדרין, שלבדין
~ 

 נראה וכן ה~ור~ת, הסיבה
 ואינו בניס ~ידול צער שכח שכבר זקן שכתב רשתתי ~לשוןלכאורה
 נ~י וסריסרח~ני,

 אעתת~
 כנתתל אותו ~ס~ין עכשיו שנסתרס

עכתתלי

~~~
 א~

 בתר אזלינן א~תתה בתחילה בהיתר הדבר דנעשה
 ו~צוע סריס נעשה אס בנתתד התתה אתתכ לפנינו, סריסשהוא השת~

 להוציא וכופין תורה באיסור להקל דאין ודאי ~~ור,דכא
 וכ~ת~

~~~~
 ביצה רק בניטל ~יירי דבנתתד כיון אחר ~צד ~קל יש

 דעיין תוסת שיטת לפי להתיר דיתתלאחת
 ב~כ~

 יב~ות

(ד~
 ביצים שנפצעו כל דכא, פצוע איזהו ת"ר ~רסינן, עתתא) עתתה

 חסרו, ואפילו נ~וקו וא~ילו ניקבו ואפילו ~הן אחת ואפילושלו,
 בכרם חכ~ים ~~י ש~עתי ברוקה, בן ר"י של בנו יש~עאל ר'א~ר
 וכשר~ ח~ה סריס אלא אינו אחת ביצה אלא לו שאין כלביב~ה,
 ביציו שנפצעו כל ~ר א~ר דהא ~י~ה לו~, שאין ד"ה~ובתוס'
ואפילו

 אח~
 אפילו דא'תכ ש~ים, בידי דהכא ל~י~ר וליכא ~הן,

 פצו~ ~בי בס~וך כדא~רינן נ~ישניהס
 וכות ש~ים בידי דכשר

 חזינן הא נ~י אדס דבידיועוד
 שכורתין אדם בני כ~

 ~ה~
 ביצה

 וא~ר ~ס, ~אין בניהס על וחזר צא לו~ר ~סתבר ולא ו~ולידין,אחת
 ~וליד ל~~רי דכשניטלה ל~ציעה, הביצה ניטלה בין לחלק דישרתתת
 והא טריפ~, בסו~כיה וניקב דכשרה, הטחול אניטלה דהוי~ידי

 היינו ביציס, חוטי בין ביציס שנכרתו בין לק~ןדא~רינן
 נכרת אבלשניהן, דוק~

 אח~
 כשר, ~הביצים

 וא~
 את"ל

 ד~
 יש~עאל

 בכרם חכ~יס ~פי שש~ע כיון כוותיה הלכ~א אתי, א~"קלפלו~י

ביבנ~
 בנתתד נראה לדע~ייהו ועכ"פ באריכו~י בתוס' עיי"ש וכו',
 הת) (סי~ן באתתה בבת'י ועיין אח~ת ביצה רק שניטל כיוןלהכשיר
 פ~וע ואיזהו~דתתה

 דכא~
 ~סיק וב~~'תה אלו, בדעות ש~אריך

סעי~
 וזתתל להלכה זת

~ 
 שחםרה או ~הם אחת או הביציס נכרתו

 ו~ות את ביצה בעל ~תירין כיש ודלא עיקור וכן פסול, התתזכות

 באיסור לחוש טוב אבל ראשונ~, כסברא ~קילין ראיתיא~מנס
 השתתע עכתתל בנין, ורוב ~נין רוב והם ה~ח~ירין, לדברידאורייתא
 ~עתהאמור

 א~
 לי~לך בא אס היינו להח~יר, לחוש דפסקו

 באיסור לכתחילה לאיסור חוששין אז בקהל לבאלכתחילה
 דאין אפשר באיסור אפילו נשאת דכבר היכי אבלדאורייתא,
 ~ירושיןת קשה כ~ה כי ~ס~ק תאסרנו ואל ב~ט להוציאוכופין

~~~~~~
 צתתא), (בסי~ן לב בן ~הרתתי ב~שובת ראיתי ~~אתי בזה

 לבעל נשאת דאם דפשיטא ~ילתא הוא דכן וכיוןוז'תל~

 ד~ אח~ביצ~
 ~צאת

~~~~~
 וכות ~יורת אם כי ישראלית אשה לו ~שיאין אין דלכתתילה

 לו~ר ~קוסויש
 א~

 היא, ~ילתא לאו תצא נשאת אם
 ~איך קולא, לידי דאתי חו~רא הוי~בנ"ד

 נכו~
 הוי דהא להוציא

~~
 ו~טע~א ט~~א, ~חדא ו~י ר~ת ~וותא דכ~ה אליבא ~עושה
 (חו~) דע'תי~חריתא

 ~חולי~
 ~~~ל ש~ס, כע~י הוי

 ~ר~~
 לבת



~

~  

~  

~  

~""~~~"~~~ ~~~~ ~ ~ 
~~ 

~ 

~  

~""~~
 ג"כ דפסק ונ""ג) ונ""ב נ""א (סימן ישרים תומת בס~ר
 דאינהו ואע"ג יע""שי להוציא שאין חולי ע""י בניטלכה""ג

 ~"~ אדסי ע""י בניטל ולא חולי ע"י מעצמו בניטלמיירי
 דון

 באיסור, ונשא בעבר אפילו בדיעבד מתירין אינהו דאםמיניה
 ~ו~פיקא, להוציא כופין שאין בהיתר שנשאת שלפנינו בנדון~""ו

 דאפשר אחתי ביצה בעל המתירין הפוסקים כדעת קיי""ל~תדלמא
 הוכחתי כבר כאשר תצאי לא נשאת דאם מודים האוסריםדאפילו
 שאין אפשר בהיתרי נשא אס ביציס משני דכא בפצוע דאפילולעיל
 אך הסוגיא, ~שמעות לפילהוציא

 ~אין~
 דכא בפצוע בזה לסמוך

 ויש בגט ולכוף להחמיר דאין פשוט נ"ל א" בביצה אבלגמור,
 מעושהת לגטלחוש

~~~~
 האשה אם צ""ע, הדבר עדיין

 בא~
 שאינה טענה מחמת

 זו שאין אף הניכרי בחסרון מום לו שיש בבעלהחפיצה
 הרא""ש וכמ""ש ע""ז) (דף דכתובות הש""ס במסקנת כמבואר~נה
 ד"~י ~סעיף קנ"ד סימן בא""ה והש""ע והטור י"ח~י ~סס""ילשס
 כזה גדול ב~ום וכדומהי רגליו שתי או ידיו שתי בנקטעודדוקא
 דבעינן בטענה באתה אס אך אחר, במוס ~שא"כ כן לטעוןיכולה
 ערוך תלמוד והוא טענהי טענתה ~קבורה ומרא לידהחוטרא
 זו בטענה באתה דאם ~""ב) ס"ה (דף יבמות במסכתבידינו

 כפינןיוד~י

~~~~
 ואחרוניס ראשוניס תשובות עומדיםי תשובה שבעלי במקוס
 ואשבורן הזו~לין, על ~נוטפין ורבו זהי ~דין רבו כמורבו
 שאין וכמים המתגבר כ~ין שנעשה עד חיבור, וניצוקוקטפרס
 ~ספ~ ה"~ זהי בדין המ~נות לכל ב~אסף ועיין סוףילהס

 גבורת
 הואיל איברא הגטת על ב~וטין אותו כופין כזו דבטענהאנשים
 בטענה שרוי" שהאשה בזכורו ~לה ואינו דבריו ~תסוהשואל

 דבעינאזו
 חוטראת

 וזרוק לקבורהי ו~רא לידה
 מגיד ו~לה קאיי~עיקרא לאוויר~ ~וטר~

 ל~
 מה ידי את ~שכתי ע""כ וכוי,

 הדרך ירט כי ~אד טרוד שאני בפרטות לנרתקוי הקולמוסושמתי
 ~הנ דרבנןי וארעא ~רושיס מדרש מדרשי, בית שבתי למכוןלנגדי

 יע"אי פראג דק"ק ישורוןעדת

 ~~~~ ~""~ ~~ ~~ו~~ ~~~~י~ ~~~~~ו~
 ~~~~~ ~~י~ו~ ו~~ ~""~ ~~"~ו~~""~

~~~~
 על פשטו והקדריים ש~תוגר שנה תשעה כמו זה שהיה

האר~
 וש~ר ו~ה~י ~~דס נפש ובז שללתי ~ר

 ידם ופשטו ידםי חסהלא הביז~
 באר~

 מטירש ק""ק הקהלות סביבות הגר
 נפרדו לקולם נסו העם וכל סביבותיהם, קהילות ושארדארף
 נפשותי מאות כ~ה ונשבו להרג, ואשר לשבר אשר אחיו ~מעלאיש

 חמישה עם האשה ונשבית שבוייםי שאר עם אחת אשהובתוכם
 בן הי" שבהם והקטןילדים,

~ 
 הילד הניקה ועדיין חדשיס

 הנ""ל האשה הוליכו והקדרים א~ד~ שבוי עמה נשבה ועודהקטןי
 עיר סמוך התוגרלחיל

 ווינ~
 באשר

 ה~~
 ו~~צוקת במצור היתה

 השבאיס הוליכו הנ""ל והאשה ~שםי ~יד נ~דה הנ"ל שבויואותו
 שבאתה ו~יוס האש~י נפדית ושמה ביליגראד לעיר התו~רל~דינת
 רק היה לא שנפדית עד לשבי"האשה

 ~רב~
 השבוי ואותו שבו~ות

 אפשרי ובלתי הלילה כל ~השבאיס בה הת~ללו אשר מספר ~היה
 צער של ~~ימיס ארכו כי ויהי בשביהי תמותשלא

 נש~
 קול

 רך היה ובעלה הנ"לי האשה שמתה וי"א האשה שזנתהענות
 רצה ולאבשנים

 לעג~
 השכם די~א דבי לאטרוחי חס ו~א עצ~וי

 התרה לו נתן הימיס, ~אותן ~יה אשר הרב שהמנוח עדוהערב
 ה~אשונה לאשתו גט ונתן אחרת~ אשה לישא סמוכיס מאהעס
 הנ"ל ה~שה שבאתה שנה כמו ו~זה ~ובת~ת לה וייחד שליחיע""י

 אשתו את ושיגרש עמו אתו לדור~ בעלה אל ולשוב לחזורובקשה
 והבעל בנים, לו הולידה בש~בר מ~נת היתה והשניההשנייה,
 ד" רק בשביה היתה ~לא ב~שר הראשונהי אשתו נגדטען

 שנים תשע וזהשבועותי
 שהי~~

 אחרות ~במדינות
 חו~

 לביתה
 אינוועתה

 חפ~
 זאת בהי

 ועו~
 לה ש~י" לו שנודע טעןי אח~ת

וולד
 באר~

 נ~יעתה קודם שנה חצי ~ וכמו הש~י~י אחר תוגר
 כל ~פטה הי" כה כי ברצו~י לזנוניס הרתה שלאלה הי~ אפש~י שום שבלתי לדבריו טעס ונתן וולדי אותו מת~ס

 הימי~
 אשר

 שנים שתו לולד ולד בין ~~ס~ת שהיתה אתוי באמנההיתה
 ~ניקתה ימי לה וכ~ו א" ילד גמלה לאחר ואףויותרי

 פעמים ג" או ב" נשיםדרך ל~ ~~
 וטב~

 התחילו ואח"כ לוי
 ימ~

 הריון
 א~לו, שהיתה הימים כל וד~כה משפטה הי" כה השניי הילדעס
 ~שר בניס ששה להוהיו

 ילד~
 מינקת היתה כשנשבית ~~ה ~וי

תשע~
 שבועותי ד" רק בשביה ~יתה ולא ירחיס

 וא""~
 מוכח

 לה שהיה ילדשאותו
 באר~

 כי באונס נתעברה שלא תורגמה
 לוי אסורה ו~פ""ז לזנונים ~רתה ברצוןאם

~~~~~
 ~קודם בביתה בעודה השיבה הנ"ל

 שנשבי~
 עצמה טבלה

 נתעברה, פעס ומאותו ~" כתם שמצאה מכחלבעלה
אז

 והחזיקו נשים שתי תבואנ~
 בכנ~

 יקרא שמך לאמר אחד איש
 הדוכס לפני המשפט ~דבר ו~א הדבר שנסתעף עדעלי,

 ופק~ד~ שטאטי אייזן מק"קיר""ה פלטינו~
 אחרי לשלוח היה הנ"ל ה~וכס

 שלו, ב""ד ואלופי מדינה הרב ל~גאון נ"ש לק""ק שבישראלמומחים
 שיגרש ואיזה ~יחזיק אשה ~~איזה~ נגע וכל ריב כל יהיהוע""פ
 המופלא ~"ה ~הרב לשס ~~עו ~וכן י~ו~י כן מפיהם יצא אשרכל
 נ""שי ק""ק דפה דיין סג""ל ~~רש נפתלי ~ר""ר ומופלגב""ד

 הרבני התורניוהאלוף
 ~ר"~

 מאד כי ולהיות דפהי דיין ~פר~~
 עמהס הארכתי לא מפה נ~יע~ם קודס בשמעתתא טרודהייתי

 ית~יבשפת
 ותשובתי להם ~ששלחתי הכתב טופס(וזה

 בצדו~
~ 

 ורבא, דאביי ב~וויות לצבאי יוצאין דדהבאי~ צנתריןתרין
 שני ו~ביביי ידידיי אדירים, הבו~ים המופלגיסה"ה

 לרבים מו~חים דיינים ~ליהןי מ~רשי ~ בית אשרע~ודיס
 מוהר~רהמפורסמים

~~~~ ~""~~ 

 ו~וה~"ר
~~~ 

 נ~ות

~~~
 אשר ונוראות ע~ו~ות ה~רדות ~כ~"ת לפני וידוע גלוי
 כת~וני הקיפונית~יד

 ~טרד~
 נפלאה הישיבה

 לא אשר והמדינה קהל~ עסקי וגם היוסי חצות עד לילהמחצות מחזיקי~
 וכו", מס~א בהאי קיימא ~ו ~~""ש רוקיי לבלוע הז~ןס~פק
 ונוטעת ובו~עת נודעת יתירה וא~בה חיבה רוב להודיע~מ

 כתבתית אשר אלוי שורותייס להש~ב~ באתי לבבייבקי~ות
 לי~י ולא יום לאשאינו ~בש~

 ו~
 הז~ן היה

 ~כי~
 ~יין

 הקוצור ז~ו רק ~ת~לי כדרכי בשו""תאו בש"~
 ~~ה~ נ~~

 ~פס
 ועו~



~ ~ ~ ~

~~תתת

~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
~  ~ 

~~  ~  ~ ~

 וזאת ויורד,~ט~ס
 העו~

 דפשיטא ~ילתא הוא ולדעתי ~דבר

וז~
 ~ הנל~נתתד

~~~
 אף

 ש~~ופ~
 דעובדא

 א~
 קרבה ~תחילה השאלה היתה

 שלקח השנייה את ולקיים ה~אשונה את ל~רש לפנ~,ונ~שה
 להםכים דאבא ולזרעא לי וחס לכך, נוטה ד~תי היתהלא

 שהעיד עד ~פי ועד אחד עד רק בנתתד היה לא כי כזה,להיתר
 ו~כ'תש אחד, עד ~הני דלא ו~"ל ובשבוי הקדרים עםשזנתה
 בת) םעיף זת (בםי~ן בטאתתה כדאיתא לאיםור, עד ~פיעד
 שארית בשו"ת ש~אריך כ~ו ב~ני~, העדות נת~בלה לאו~ם
 ~םית ~הרש"ל ובתשובת עתתז) (םי~ןיוםף

 לת'~~

 יתתב~, ~םית ור~תתא
 ~הני~לא

 קב~
 ב~ניהת העדות נת~בלה לא אם לאוםרה ואין עדות

 ~בית אשה להוציא עדות ~~בינן לא אלם ב~קום אפילווכתב
 ~לכא ~ינאי וראית נפ~ות דיני כ~ו הוי הא~ה דלהוציא בפניה,~לא בעל~

 עצו~ותת ב~יות ש~אריך עתתשוכות

~~~~
 שא~ר דכיון לו~ר

 ש~א~י~
 (םי~ן בטא'תה וקת'ל העד, ~דברי

 ~א~ין שהוא הבעל א~ר אם ם~~) וקע'תח זת םעיףקטתתו
 להו~יאה חייב אשתו שזנתה א~ת שהוא העד לדברי דעתווםו~ך
 אםורה שאשתו נ~צא העד לדברי ~א~ין ~תתכ בנתתד ואתתכוכות
 (שורש ~הריתתק לדעת דפשיטא הדבר זה ש~יך לא בנתתדעליו,
 טובא, ב~ויה ליה וקים אצלו ו~צוי ביה ד~ם דוקא כ~בפתתב)
 ~א~ין אםאבל

 ש~וחז~
 והוא בחםידות

~ 
 לא ב~ויה ליה קים

 הבעל בית ~ים בתתד בפני שהעיד שהעד אתתתל בנתתד ואתתכ~הני,
 ~ים שהית ~נ"ל הראשון העד ~ובא, ב~ויה ליה וקים אצלוו~~וי
 עד ~פי עד הוא דהא ביה ו~יםית ב~ויהליה

 ועיי~
 קטתתות םי~ן

~~~~

 וית'א בה~"ה םת'~) קע"ח (םי~ן ~בואר הוא הלא דין ~ן בר
 ש~א ה~ד, לדברי ש~א~ין לו~ר נא~ן אינו הזהדבז~ן

 ואתתכ עת'כ, ~א~ין שאינו א~"פ ש~א~ין ואו~ר באחרת נתןעיניו
 לדברי הא~ין לא ובא~ת באחרת עיניו ~נתן ופשוט פשיטאבנ"ד
 ויש הר~'תא ש~םיים ואע'תפהעד,

 וכ~ חולקי~
 בז~ן דאף ום"ל

 נא~ן,הזה
 ~תת~

 אינו ע~ו קטטה יש אם הר~"א, שם ~םיים
 ~דולה א~תלא לך אין בנ"ד ~כ"ש העד, לדברי ש~א~יןלו~ר נא~

 הית אשתו כי אחרת אשה לישא ורצה דו טן ל~יתב שטב ~זו,יותר
 הר~תא ש~ביא ~ה ~כתתששבויה,

 (םי~~
 בשם זת) םעיף קטתתו

 ש~א~ין בשביל עליו נאםרה לא קצת לו נחשדת בלאתתה באם~הרי'תק
 לא ואתתכ בעיניו, לו נחשדת ~ם~תא בנ'תד וכאן העד,לדברי

 העדת לדברי ~א~ין ש~וא שא~~ר ב~ה עליונאםרה

~~ת'~

 השאלה ~ית אם ופשיטא פשיטא
 ~תחי~

 ואלו לפני באה
 ע~הם~ייתי

~ 
 ופשיטא דשרי, בתתד ב~לל ה~י~י

 לא הראשונה כי אחרת, אשה לישאהתרתי ש~
 נאםר~

 ~טע~ים עליו
 לא ודאי הי~ים באותן שהיה הב'תד והנההנ"ל,

 חיי~ינ~
 לבתתד

 ראות לפי וראיות נכונים ~ע~ים ~ס היה ו~םת~אטו~יס,
~יניהםת

 ר~
 ו~ירשה ~הוציאה עכשיו

 לראשונ~
 ~ שס ~שום

 יו'תד) (םי~ן ב~את'ה כדאיתא עול~ית, להחזיר שאםורהפשיטא ר~
 א~ר לא אפילו עול~ית, יחזיר לא רע שס ~שום אשתוה~ו~יא
 בפירוש הב~ל שא~ר בנ"ד ו~כ~ש יחזיר, לא אוציאך אני כך~פני
 עול~ית לו אםורה אתתכ ~ו~יאה, רע שם ש~~ני ~~~יםכ~ה
 הבתתח והנה דאםורהת ו~~ב"ם והרי'תף הרא"ש השיטות,לכל

כת~
 צריכים שהבת'ד

 לו~
 ~ול~ית עליך ~אםורה יוד~ הוי לו,

 ~כי כהו~ן עשו הב"ד ו~סת~א עכ"לת ד~קלקלה ללעזו~ייש~נן

 לקבל השנייה אשה לכוף שלא ופשיטא טועים, לבתתד חיישינןלא
 ~ט, לקבל שנייה של שבר~ונה אף~ט,

 ~תת~

 בראשונה, הוא אםור
 רעת שם ~שום ש~ירשהבשביל

 הראשונה אשתו עליו לאםור דאין נראה שפיר, ~עייני כ~~~~~~
 בבירור הנת'ל רע שם הוצאת לברר אין הדין ש~תתפכיון

 עליו, אםורהואינה
 ואעת'~

 רע שם ~שום אשתו ה~וציא דקתתל
 ~שא'תכ לידה, ה~ט וה~יע ~~ש ~ירשה אם היינו להחזירה,אםורה
 ה~ט ה~יע לא ועדיין לשליח ה~טב~םר

 ליד~
 לה, זיכה לא ~ם

 ולקייס ה~ט לבטל יכול עדיין הלעז נתברר שלא זמן כלאתתכ
 הפוםקים וכל ~יטין ד~םכת השתתס לשון ~ש~עות וכןהראשונה,
 ולא הוציא אם דו~א שתתר, ~שום אשתו ה~וציא לישנא,דנקטו
 ~תתה (דף שם רשתתי לשון ~ש~עות וכן הוציא, לא שעדייןהיכן

 בשעת לה, שא~ר והוא ד"ה ע~א) ו~"וע"ב
 בשעת דו~א~ש~ע ~ירושי~

 ~~וש~
 ~~ש,

 ו~
 שס רש"י שכתב הטעם לפי

שכי~
 חשש ולא ו~ות לו להחזיר שאנ~ור שידע

 לה~ת~
 ולבדוק

 כל וא"כעל~, חביבה היתה שלא בדעתו ~ילה הדבריםאחר
 לידה ה~ט לה נתן שלאז~ן

 עדי~
 אס ה~טלבטל בידו הוא

י~~א
 הלע~

 יבטלשלא אותו ו~חרי~ים ~שבי~יס שאנו אע"פ
 השליחות, אוה~ט

~"~ 
 שהריבטל ה~ט וביטל עבר אם ~ד~א

 ה~ט את הבעל ביטל לא אם והאשה לשליח לשאול לח~רצריכים
 נדרתי לא דהכא אדעתא לו~ר דיכול בנ"ד ובפרט השליחות,ואת

ונשבעתי
 כי~

 שעבר ו~ה שקר, שהלעז
 חרדר"~

 ~ש ~"ה
~ 

 בת

 ~הרש"ל בתשובת כדאיתא הש~יה ד~~רש ו~בואר פשוט ~לאנשים
 וכבר י"ד)(םי~ן

הארכ~
 בתשובה

 בנד~
ת כזה ~  היו ע"כ 

 ~תונ~
בד~

אשר את ותשכ~ו
 תעש~

 ~~ש נפשות כד~י הוא כי
 דייני על ושלום הטרדות ~ודל ~פני ~אד וקצרתי נפש~ ~פנינפש שדוח~

ישראלת

 ~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~ו~~~יי~ ~~~~ ~ו~~~יכ~ת ~~~~~~י
 ~~~~~י~ ~~י~ו~ו~~

 אר~, ~קציני ~אחד שאל~ילאשר~~~~~~~~
 ב~

 הוא ובת
 ילדה אשר האל~נה בתו דבר ~ל ו~~~, תרופהו~בקש ~ור~

 הני~תו ולא חד~יםכ~שלוש בעלה ~יתתאחר
 כל~

 לו שכרה רק
 בעצ~ה, ה~~ה שלא ב~ס ארבע בעלה, בח~ כדרכה~~קת
 ילדים שלשה לה ש~תו אחר הרופאים, צי~י ע"פ הדברונעשה

 שהני~תו~ראש~ים
 זא"~ בעצ~~

 שלה שחלב הרופאיםוא~~ו
ארםיי

 ו~~י~
 אשר ~יתה, ו~ורם ה~לדות

 ע~~
 מפי הדבר יצא

 התינוק בפי עוד הדד תתן שלא בחםד חיים לכלכלהרופאים
 שעד~ן ב~ם ארבעה נ~ד ה~קום ברוך בידה ועלתה ~ולם, עדשוב
 שחלבה חכס יה~ו שא~ת תחילתו על םו~ו והוכיח חייס,הם
ופ~ם נכנם פ~ס ~פ~ס,פ~ום

 ~צ~
 דם, נעשה חלבה כי

ודס ד~~
 בראשו~ זר~~~

 ~נעו והרופאיסתניקה, אס
 אותו~

 ~בוא
 וולדות לפרי שו~ר לשו~רים עול~ו ש~םר ה~קום ברוךבד~יס,
 והאל~נה ידהת על ת~לה ליתי דלא הת~וק ~פי הדדשמ~ש~יטו

 ~נכבדי לאחד נשתדכהזאת
 והנ~ אר~

 חכת~ אל צוע~ת האשה

ת ~

 ~י~~ ~~י~ ~יי~
 ~ת



~ ~

~~  ~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~ 

~~~ ~ 
 ו~טרח ו~רי שקיל ל'ו ~שקל יהי~ ~יהב הב''ה די"ן ש~~העירה

 שחלבה ~אחר חודש כ"ד זמן תוך להינשא ~ותרת איבש~עתתיה,
 שחלבה טענה ע~ה שיש וחזקהארסי

 סכנ~
 לוולד,

 ~סו~ וחלב עו~דו~, שיניו בין נחשוארס שק~ וכיונ~
 אתגלי גלוי ~שום

 הסכימו וכן כתבס, ו~פי מפיהס בהיתר הדבר ויצאבהתייהו
 ~יחה בה, יש לקוחין בא~רו לק~ת בא והנוש'א ישראל~דולי
 חכ~ים, ברצון ונעשה להי~ר הדבר וי~א הואיל וישר תסת~ה
 עד תנשא שלא נפשה על ~יסור לאסור ה~ורים ~ן אחד ע~דאז

 חודשת ~''דכלות

~~~~~
 ורובא לעולס, בא ורבי' ה~תירין דעת ורבו הואיל
 ע~דה ע"כ אשר לה ~סיועוחז~ה

 ונשא~
 כ''ד תוך

 ורוצה שהוא כל זוז דע~ו ~ן זז ולא האוסר קם ועתהחודש,
 ~לאה רדיפה הזוג לאותו חוב''ה עד אותם לרדוף ידנשלוח
 אביה וכש~וע כתוביס, הם ~זה וגדר ~זה ג~ר פרצהכאלו
 לחוש יש אס לא~תו, א~ת דין ידוני אב ושאל ככרוכיאצווח
 ל~, או האוסרל~ב~תי

 א~
 ונשאת בהיתר הדבר שיצא כיון גם
 מוריםתע''פ

 תפשוט נראה הנה ~~~~~~
 להתיר~

 חבירו, מינקת בכלל אינה דזו
 סכנתא חמירא כי וולדה את להניק שאס~רהדכיון

 זו ותקנתו הולד תקנת משום חז''ל תקנת עיקור כימאיסורא,
 דהוא שדים מצי~וק זו גריע דודאי קלקלתו,היא

 פשו~
 בכל

 לא ע''ג) י"ט (דף דסו~ה בירושלמי ו~יתא להיתר,הפוםקים
 הכתוב עליו נשא ואם ח~ירו, ו~עוברת חבירו ~ינקת אדםישא
 אל יתו~ים ובשדה ראשוניס גבלו א~ר עולים גבול תסיג אלאו~ר
 יתו~ים שדה כאן אין זה ובנדון ע"~,תבא

 דאדרב~
 יתוממים ת~נות

 הניקוהות שלא זההוא

~~~~~~
 סתם ד"ה ע''א) מת"ב (דף ביב~ות תום' כתבו מו

 רשב"א של זקנו ש~שון~ רבנו קיי~א, למניקה~עוברת
 ~שתעבדא דלא משום לינשא, מותרת ~ינקת דגרושה אומרהיה

 כ''ש וא''כ כופה, אינו נתגרשה ~עת'פ בפרק כדא~רי'~ניק,
 דדעת ואף להנ~את שמותרת כ"'ש כלל, להניק ראויה ~אינהבנ"ד
 נראה ואין ~ וז''ל תום' וכ~''ש הזקן הר''ש על לחלוק וםייעתור''ת
 או סנדל משום דטע~א למימר בעי דהוה למאי דהאלר"ת

 ~עמאת להאי וה"'ה לגרו~הת א~~נה בין חילוק היה לאדיחסא, ~~ו~
 א""ל בנ"ד הת'ה וא''כ עכ"לת בלבד ~הטעם אלא בו חוזרדאינו
 ל~ניקה קיי~א דלא אף אסור דדיחםא ~ע~א דבמעוברתכיון
 לו~ר ד~נ"ל ת~והים ר"תת דברי דלכאורה ואף ~~ירו, ב~ינקתה''ה
 מעוברת דסתם ~שום אלא ~ש"ס, דמסיק ל~אי דל~א זו,מילתא
 קיימא דלא וכל דדחסה מט~~א לג~רי הדר קיי~א,למניקה

 ב~ני~הת ובין ב~עוברת בין להתיר ישל~ניקה

~~~~~
 מה על להם יש ר"'ת דברי כי תברא, לא הא משום ~י

 כ"ה) דין גירושין ~הלכות (פי''א דהר~ב''םשים~וכו,
 יזיק ש~א חבירו ~עוברת אדס ושא שלא הטעם כתבווהסמת'ג
 דס'"ל הרי ~כ"לת חבירו בן על מקפיד שאינו תש~יש בשעתהולד

 עיקור דדחסאד~ע~א
 א~

 של כליו נושאי וכל ה~ס~נאת ~פי
 הידור בה שיש קי~ה קיי~ת, בת~יה עליו מת~י~ין~ר~ב''ם
 ~~ע~א חזר ה~"ס שהרי מילי,~דורי

 ו~סיק, לג~רי דדחס~
 ~עוברת דסתם ~שוםאלא

 ל~ניק~
 אמרו קצתם וע"כ קיי~א,

 ה~ייןת יראה כאשר בש''ס אחרת גירסא לו היהשהר~ב"ם

 להוציא שלא~~~~
 ח~

 א~נה~
 א~

 לנפשי, א~רה ח~קי את אני
 יתיר, או חסר חילוף~ שום בלי שלפנינו לגירסאדאף

מ''~
 רש"'י הא חבירו, בן על ~קפיד ~אינו הר~ב''ם דברי ~דקו

 ~כוין אדם שאין עילויה, חייס ~ה"נ ד"ה לשונו בצח זהתיקן
 עכ''לת הנפש,להרוג

~~~~~
 הש''ס שיטת לפי אזלי ~זו ~ב~וגיא הרמב'"ס ברהיטת
 ישמעאל ר" ~שוס ע'"ב) נ"'ז (דף סנהדריןב~סכת

 ילדיה ויצאו האשה את הכה ופרש"י העוברין, על אףא~רו
 ובישראל עליה~,נהרג

 ע~
 ל~ויר ~יצא

 העול~
 כדתנ~

 ב~ס~ת
 ש~לו ב~ויה לי~ דקיס היכא חייב ~הורגו א" יום בן תינוקנדה,
 בדף תוס' וכ~בו עכ"לת נפל ואינו חדשיולו

 נ"~
 ליכא ד"ה ~א

 פטור, וישראל חייביס ~ב"נ העוברין ועל שרי, דלישראל~דעם
ישראל

 אע"~
 (דף בחולין תוס" וכ"כ עכ'~לת שרי לא ~"מ דפ~ור

ל''~
 מקום אין ולפ"'ז ע"'ש, כו' ~ישראל וא' נכרי א" ד''ה ע"א)
 ידענא, חילוק דאנא עילויה, חייס ~''נ ש~קשה הש"סלקושי.
 אף בנו אצל קרובה דעתו שאדם ~ ל~י חייס דידיה עליהדדוקא
 ק~"ב (דף ב''ב ב~סכת כדאי~א עולס, לאויר יצא לאשעדיין
~תתב)

 ובח''~
 ר"י (סי~ן

 סעי~~
 קנה לא לעובר דה~זכה א'),

 ~נו, אצל קרובה אדם של דדעת~ו ~~ו', קנה בנו היהואם~
 ~ל חייב אינו שבישראל כיון ~קפיד, אינו חבירו בןעל ~שא"~
 ~~~ות הכתוב דיבר ~לא ו~קרא נפש, ~כה ב~ללואינו העוברי~
 וו~דותת ד~י רק ~ל~לס ילדיה ויצאו הרה~ אשהבנגפו כא~~ב~

~~~
 ש~קשה א~ה ו") ~שנה דאהלות (בפ"ז דאיתא ~הא תשיבני
 אברים, א~ריס אותו ו~וציאין ב~עיה הולד את ~חתכיןלילד
 דחייה ~ש~ם לאו דאי ~ש~ע לחייו, קוד~ין שחייהמפני

 ~שום אי הו~דת חיי על ל~וס ראויהיה דהאש~
 ה~

 דודא ארי' לא
 ~איכא ~יהואי~ורא

 כ~"~
 ועי"ל התוס', ~~ם ל~יל

 שאני דהת~
כיון

 שהי~
 נעקר וכבר ה~שבר על ויושבת לילד ~תקשה

 ~~נ~לצא~ הול~
 הםמ"תע מחלק וכה"ג שאני, ~אפי' דאחדא~ הוא ודשא

 אברהם ב~גן ש''ל (סי~ן בא'~ח ועיין סק''ז) רע''ו(בסי~ן
 ומתה ה~שבר על שישבה האשה ע"א) ז' (דף בערכין~ דאיתאוהא סק"י)~

 דמחללין ו~~יק כר~ס~, ~ת ו~קרעים סכין מביאיןבשבת
 דחשבינ הר~ נפ~ות, ספק ~~שוס ר"~ה דרך סכין להביאאפילו שב~

 שאני מ~ש, נפשותלה~לות
 הת~

 שכב כיון שכתבתי ~~עם ג"כ
 ~לישבה

 ה~~שב~
 כנ"לת לצאת ~ונעקר

~"~~~
 חי, הוא אם כוולד הוא הרי ~תה כבר דא~ה כיון דהתם
 ובתשוב~צ'ת~) סי~ וע''ש צ''ז, סי~ן ~ח''א מ~ראני הר''י בתשובתוכ"כ

 הקושי וא"'כ י"ב) ~אלה (סוף שמואל~ א~ונת
 כיון עלויה" חייס '"ה"'נ ה~קשן ~קשה ~אי נד, כ~ונ~בה

 ~א~ נפש~קרי ד~
 חיי~

 עלויהת

~~~
 על דעלה לו~ר נ''ל

 דע~
 מיתה חייב ישראל דגם ה~~~ן

 ב''נ דחייב ~י~י ד~יכא ב"נ, כמו העובריןעל
 וישרא~

 פטור,
 ~ חייס ה"נ שפיר, מקשה~''כ

 ~ילוי~~
 ~וכפרש''י

 שאו~
 ~תכוין אדם

 ~~~ות הכתוב דבר מלא ~ק~א ~הלא זה על תת~ה ואל נפש,להרוג

שס~
 ~נוש אסון יהיה לא ~ואס

 יענ~~
 דאין ~~ע ~~~ון,

 הע~בריןת ~ל בישר~ל~יתה חיו~
 פ' בי~וט והובא ~~כי~א דמ~ינו תברא, לאו הא ~שום~~

 ~''~, פ"ח (דף~שפ~יס

 ר~ ~ו~
 כה"ג ~"כ ד~לה של"ה~,

 יהיה לא אלא א~נו או ו~"ל~ שם ~קשה ולכך ה~קשן דעתעל
 ענוש ~ וכו', בוולדות~ ולא באשה לאאסון

 יענ~
 ~ם אבל ~~ון,



~ ~ ~ ~

~~ת'ת
 ~ ~~~~ ~~~ת'~

~~ ~  ~~

 ואתתכ עתתש, ימות, בוולד~ת או באשה אסוןיהיה
 כהתת~

 על ~לה
 גתתכ המקשןדעת

 ביב~ות~
 חיים התתנ אתתה שפיר ~קשה להכי

 נפשת להרוג מת~וין אדם שאין כיוןוכות

 תיר~~~~ת~~
 נפש, כהורג הוי שזה ה~קשן ~סברת לפי אף לו
 ~שום דברייתא ~עמא מיישבאפת'ה

 דמעוב~
 למניקה

 להלכה דקתתל ~אי לפי באמת אבלקיימא,
 דישרא~

 חייב אינו
 את יום בן דווקא היינו נפש, יכה דכי לפי העוברין,על

 אצל קרוב שאדס חייס דידיה ועל עיקר, דדחסא ~עמאסתתל אתת~
 כיון דעלממא בעובר משאתתכ בנו, אצל קרובה אדם של ודעתובנו
 חייס דלא לדחסא חיישינן בעלמא איסורא אך נפש,~ מקרידלא
 מהל~ות טת (בפרק שפסק לשי~תו הרמבתתם דעת זהו כתתכ,עליו
 הלכהמלכים

 דת~

 בישראל משאתתכ העוברין, על מצווה בתתנ דדוקא
 הלכה רוצח מהלת (בפתתבפסק

 ות~

 יומו בן תינוק על דדוקא
 משאתתכ עליונהרג

 ה~וב~
 דדחסאת ~ע~א האי פסק לכך

~~ת'~

 ל~עמא למעוברת מוניקה ד~ד~ה רתתת, דעת ~תתכ דזהו יתתל
 במניקה, ובין במעוברת בין ב~רושה אוסר לכןדדחסא,

מתת~
 מינקת בכלל דהוא בגרושה דדוקא עלה לוסיף דלא הבו
 כצמקו הוי בנתתד משאתתכ רבנן, ביה ~זרו דשכיח ו~ידיחבירו
 דלא ~לתא היא ו~ם חבירו, מינקת בכלל כלל נכללת דאינהדדיה
 הפוסקים ~כל ~וסכם הוא כאשר חכמים בה גזרו לא ודאישכיח
 סכנה לידי יבוא בנה את תניק שאם בנתתד וכתתש הדדין,בנ~מקו
 עיקור וכל ~זתתל חששו והרבה שלפנינו, וחזקה הרופאים דבריכפי

 חששו הרמבתתם ולדעת הוולד, סכנות משום ותקנתסכוונותיהם
 נפש, מקרי דלא אעתתג א~ה שב~עי העובר ~קנתאפילו

 חששו אפתתה וולדות, דמי ומשלס עביד בעלמא איסוראאותו וההור~
 לסכנת לחוש יותר שיש וכתתש זו, מסכנה העובר להצילחכמים
 ונא ~ולד את תניק ולא ממש נפשות ם~נת שהוא הולדנפש

 חבירות מינקת כללמקרי

~~~~~
 דמעוברת ד~עמא דסוברים הפוסקים לדעת לפתתז

 קיימאלמניקה
 כמסקנ~

 דדיה בצ~קו אתתכ השתתס,
 קיימא דלא כיון מעוברת בעודה אפילו להינשא מותרת בנתתדוכן

 דדחסא ~ע~א דסובר יסייעתו הרמבתתם ~דעת משאתתכלמניק~,
עיקור

 את'~
 הוא וזה תנשא~ לא דלעולם כלל במעוברת לחלק אין

 אדם ישא שלא חכמים ~זרו וכן שכתב הר~בתתם בלשוןמדוקדק
 חבירומעוברת

 וכו'~
 לכאורה וכות תש~יש בשעת הולד יזיק שמא

 נקט דל~ך ניחא שכתבתי מה לפי אבל מיותר, הוא כן ותיבת
 וגזירתם בתקנתם חכמים לתתפ ושם חדשים שלש של דהבחנהדיני

 עקרהדאפילו
 וזקנ~

 ~''כ
~ 

 נקט לכך חדשים, ~ת תוך ~נשא
ו
~ 
 דמעוברת ~עמא דבמ~וברת תי~א דלא כלומר ת, ר ב ו ע מ ן

 איכא אתתכ קיימא,למניקה
 לחל~

 לכך לאינך, דדיה צמקו בין
 יזיק דלא משום ~ע~א דעיקור להראות ן, כ ו הרמבתתסכתב
 ענין, בכל ולאסור ב~~וברת לחלק ליכא תו ואתתכהולד,

 וכה''~

~תר~
 נתתב (דף בתתב במסכת הש'תס

 עתתב~

 עתתש, דתתוכןתת לישנא
 שיש בנתתד מכ''ש דדיה בצמקו הדעות לכל דמותר במינקתמתתמ

 שכתבתית כ~ולהתיר
 (סימן יעקב בית~~ת~~~ת

 ק~ז~
 וזתתל מזו ~דולה ~צינו

 נזרקה ~
 שנת ביערס~ב החבורה~פי

 תתת~

 לפתתק
 ש~~ו אש~

 שלא לבניה ~יק שחלבה הרופאים לה ואמרובנית
 תניק~

 אותם
 ל~שה הלכה לה~יר השל~ים חכ~ים ד~ת ראיתי שם וכתבעוד,

עכתת~

~~

 עתתי ילדים להמית זימנא תלתא בק~לנית הוחזקה לא דהתם
 אלו זי~נא תלתא שהוחזקה בנתתד כתתש התיר, אפתתהחלבה

 שחלבה ~ובא מילתא דמוכח כת"ש לחיים, פרשו ואלו למיתהפרשו

העיקו~
 שדבריהם הרופאים לדברי ח~~תה ועיקותר ~רתס למיתה גרם

 מפקפק הנתתל שבתשובה ואף וא~יתייםת~ניס
 ע~

 המתירין, דעת
 אמיתיים הרופאים דברי אם מסתפק ההוא דבנדון משוםהיינו
 דהתם ועוד הרופאים, ~דברי שהוחזקה בנתתד משאתתכ לא,או
 משאתתכ הרופאיסת ודברי ~דעת שלא הולד שתניק הבעלר~ה
 ו~ם אחרת, למינקת בניה שתתן בחייו הסכים שהבעלבנ'תד
 לחוש וצריכין אנן דיתמא אבוהון בת'ד אנן מת שהבעלעכשיו

 הולדתלתקון

 שפחות שתי לו שהכניסה היכא שם שמסיק אחרת ועוד~~ת
 צד עוד דיש כיון שפחות, בת להשכיר הראוי ממוןאו
 לו שה~ניסה בנתתד אתתכ עתתש, להינשא להתירא לס~וך ישלהתיר

 לדעתות אף להתיר דיש פשוט הרבהממון

~~~
 מפני וכי ברורין, אינם בזה יעקב בית תשובת רוב דין מן
 כיון שלו המוסד יסוד עיקור כי מעשה, נעשה מדמיןשאנו
 שלא אומר והבעל לא, או אמת הרופאים דברי אם ספקשהדבר
 ראיה תביא שלא זמן וכל ראי~, להביא עלית הרופאים לדברילשמוע
 בספק דאדרבא כלל, שחר לו אין זה דבר עכת'לת הבעל עםהדין
 כדכתיב להציל, מחויבין נפשותסכנות

 ~ב~דב~
 לה,

 הבתים חזקת פרק בתתב ב~סת ויעויין העדה, והצילו העדהושפ~ו כ~כה~
 בקונטרס פירש להקל, נפשות ספק ובתודתתה ע'תב~, נת(דף
 נמי דבלאתתה נראה ואין העדה, והצילו העדה ושפ~ו דכתיבמשום
 עכתתלת ~ספיקא מפקינן לא מ~ונא דאפילו מספיקא, ק~לילא

 וזתתל בתשובה שםומתתש
 ~דין לזה וראיה ~

 דשפח~
 (סימן

פתתב

 סעתתד~

 בשתתע
 אהתתע~

 לקנות או ~שכור ראוי אומרת היא
 עכתתלת ראיה להביא עליה ראוי איני אומר והואשפחה,

~~~

 ממון להוציא רוצה שהאשה התם דשאני כלל, זו לראיה ~קום
 שפחה, לשכור או לקנות בעלהמיד

 עתת~

 ראי' להביא עליה
 סכנה בספק משאתתכ ראיה, להביא עליו מחבירו הממוציאכדין

 לעיל~ שכתבתי כמו להיפךהוא

~~ת'~

 הרמבתתם דפסק למאי נתתד לדמות דיש בתשובה שם עוד
 כתתא פרק אישות(הת

 היתתא~
 לא~ול ~תאיוה האשה אם

 מ~ני לעכב יכול הבעל אין לחלב, הרעים דברים או הרבהמאכל
 דהתם ארית לא הא ~שוס אי עכת'ל~ קודם גופה שצער הולד,סכנת
 פת (דף נדרים ב~סכת בשתתס כדאי~א שאני, דידה צערא~שום

ת~תתב) ~  נפשך ואם אחריס, לחיי קודם כביסתן יוסי 
 דשאני לומ~

 לרת אלימא כביסה שם, השתתס וכדמסיק סכנה, חשש ~איכאהתם

 עוירא, לידי מתיא דרישא ערבוביתא האי ~~ואל דאמריוסי'
 ערבוביתא שע~ומיתא, לידי מתיא דמאניערבוביתא

 דנו~~
 ~~יא

 עתתשת וכיבי, שיחנילידי

 סכנה, לידי אתיא מאכל דתאוות צערא ד~ם תברא לא הא משום~~
 בשתתס ~ובא עובדאכדאיתא

 דכתובו~
 עתתא ~ סתתא (דף

 צתתל עתתכ וכן הכיפוריםת יום פרק יו~א במסכתועיין ובת~
 ו~שה קודמת, ~ופה דצער שכתבהר~בתתם לדע~

 לכאור~
 החלקת קושית

 סתתק פת (סי~ן~חוקק

 כתתב~

 וזתתל
~ 

 אין ולה סכנה ספק לולד אם
 הו~ד ~סכן צער ד~כת תיתי ~הי ~ער, רקסכנה

 ~כתת~

 ודאי אלא
 שכ~~~ית כ~ו ~כנה לידי ~ביאה דידה צערה ד~םצתתל



~ ~

~ ~ ~ ~

~""~~~'"~~~ ~~~~ ~ ~ 
~~ ~  

~~
 רוצה, הבעל אם להניק ~חויבת שהיא זו בתשובה שכתב ~ה

 ~שום עבירה דעוברתאע""ג
 בנ~ סכנ~

 ~שועבדת נקראת
 אין אשה וכו" ~יראו ואביו א~ו איש חז"ל שדרשו וכ~ולבעלה,
 התירה דהתורה אל~א לעש~ת בידהסיפק

~ 
 לאביה לש~וע שלא

 הא ו~ן בעלה, רצון לעשות כדיוא~ה
 דנד~

 אבל לבית תלך שלא
 בבי~ שתישב עליה להטיל דאין ~שום טע~א שכתבווכו"

 הסוהר,
 טע~א האי לאו דאי~ש~ע

 אסור~
 בעלה רצון ~פני ~צוה לעשות

 ~שום הולד תסכן שהיא נא~ר ולא נשתקע אלו דבריםעכ"'לת
 כיון ואם אב בכבוד ~חויבת אינה שהיא ה~ם ושאני בעלה,רצון
 ואביו א~ו איש כתיב לכך בך י~שול והוא לעשות בידה סיפוקשאין
 שרשות כיון אבל לבית תלך שלא והא אשה, ולא איש דוקאתיראו

בעל~
 לעשות אבל נינהו, תעשה ואל שב הני וכל עליה,

 כלל~ בעלה רצון לעשות ~חויבת אינה~ סכנה ספק אואסורה ~עש~

~~~~~~
 ע"'א) ע"'ב (דף ה~דיר פרק כתובות ב~סכת תצינו ~ו
 ש~ואל א~ר ותיעביד לאשפה, ו~ערה ~~~ה שתהאאו

 רח~ה וי~לא שתש~ש לאחר ופרש'"י כו', ונופצת ~~לאתשתהא
 זרעשכבת

 תרו~
 דא~ילו הרי ותתעבר, יקלוט שלא ותנ~צנו ברגליה

 לדברי לש~וע ~חויבת אינה בעל~א הזרע קליטת השחתתלחשש
 לקבורה, ו~רא לידה חוטרא דבעינא ~צד ~ו איסור ~ד הןבעלה,
 פשיטא נולד שכבר הילד לסכן בנ''דו~כ'"ש

 שאינ~
 לש~וע ~חויבת

 ענותבקול
 חלוש~

~~~~ 
 את ה~דיר כהנא רב א~ר ~ בג~רא שם א~רינן הא דין
 יוציא ותנור, ריחים וכברה נפה תשאיל ולא תשאל שלאאשתו

 בנ'"ד וא''כ עכ'"ל, בשכינותיה רע שם ש~שיאה ~פני כתובהויתן
 ~עשה ~שות בעלה בקול לש~וע ~חויבת שאינה ק"'ו של בנו בןק"ו
 קטלנית, אותה שיקראו ~זה גדול ש"'ר לך ואין ולבריות לש~יםרע

 בנית בעי לא איתתא והאי בני בעיעורבא

~~
 שם עוד שהביא ~ה

 וז""ל~
 נדרים ב~סכת דגרסינן הא וכן

 והאי דרשב''ג, בלבוש שרקקה איתתא בהאי ע'"ב) ס'"ו(דף
 את וא~ר בוטא, בן דבבא רישא על וכו" בוצין תרין דתבראאיתתא
 בוטא, בן כבבא בנים שני ~~ך יוציא ה~קום בעליך רצוןעשית
 הוית וש~י' איסורא עבדה היא דודאי לראיה דו~ה הנדוןאין

 ~ן ראיה ~ביאים ואין אלו, בחכ~ים לזלזל בעלה בקולשש~עה
 חסידותם ~ח~ת כבודם על ~חלו עצ~ם שחכ~ים אףהשוטים,
 שם הר"'ןוכ~י"

 עובדא, האי הכא ואייתי וז'"ל~
 לאש~ועינ~

 חסידות
 ודרבי דרשב""ג עובדא האי הכא דאי~י היכי כי בוטא, בןדבבא

 ועיין לאש~ו, איש ~ין שלום לעשות כדי והכל עכ""לתיש~עאל,
 יזוז ואל אל~נה בני כל י~ותו א~ר טעים לא ש~עון ר"בש"'ס

 ע"'שת ~~קו~וש~עון

~~~~~

 האי ב''י בתשובת שם כ~בואר זה בנדון ש~חה עצמו
 בש''ס וכדאיתא הוי,שוטה

 ~כתובות~
 ע"'ב) ס" (דף

 בנים על אב כרחם בנייהו, דחנקן נשי עבדידלא
 כתי~

 ~תהלים
 ברש""י ע""ב) ע""ב (דף סנהדרין ד~סכת בש'"ס ועיין י""ג~,ק"ג
 וכיון בנות על אב רח~י דודאי וכו', ב~חתרת הבן על הבא אבד"ה
 הנה יסור פתי ~י כי ה~ת~יהין ~ן אלא ואינו הוי ~ד~שוטהדצ""ל

 לקרב ולא ~חק שו~עין באלו ארסיי, ~חלב לה~ניק הבןב~סירת
 בחיי הדבר שנעשה בנ'"ד וכ""ש השוטים, ~ן ראיה ~~יאיןואין
 שש~טההבעל

 הד~
 ה~עשה בא כאשר דין כל ~ן ובר התיצוקת ~פי

 ע"פ ועשו ד~ינכר ורובא ההוראה גדולי ע""פ נישאת שכ~רלפנינו
 הראשוןי ~התירא תצא שלא דראוי~דין~,

~~~~~~
 הר~"'א כתב ~ו

 ~יו~"ד~
 ר~'"ב (בסי~ן

 סעי~
 ל''א

 חלה ו~בר הראשון התיר אם ואפילו וז"'ל~בהג""ה)
 שהש"ך אף עכ''לת הדעת שיקול ~כח לאסור לשני איןהוראתו,

 בזה, חולק בסק"'טשם
~'~ 

 התורה גדולי ע"'פ נשאת שכבר בנ"ד
 כתובות ד~סכת פ""ב וכ~איתא הראשון, ~היתירא ת~א לאודאי
~כ''ב

 ע"'ב~

 ~פ"'ח רבה האשה פרק יב~ות וב~סכת
 ע""ב~

 ואם
 חשש באיסור דהתם אף ע""ש, ה~אשון ~התירא תצא לאנשאת
 ובפרטות האית כולי ~ח~רינן דלא דרבנן דגזירה חששא וכ"שא""א,
 ~~יבו' ~כתחילה אפילו ~~תירין כחדיפה

 א~

 ואל דברו אשר~
 י~א ולא לבעלה, ~ותרת האשה ~וטר, הראוי ~נין ל~נינםיחושו
 ה' ויראת ~יר~ה, פרושו ופורש נוקפולבו

 יוסי~

 יבא כי עד י~ים ~
 של~י שלתים ז~חים ויקריב ותו~ים, לאורים~ הכהן ויע~ודצדיק
 רא~ות ראיה, ועולת וחובהנדבה

 פני~
 בעזרה

 עזר~
 ה'

 וחילא~ דה~ירא כח כח,גבורי ב~בורי~
 ~וריית~

 חיבר אחתת ת~י~א ~קיף
 קא~ינא ו~טיבותא ~ורייתא, ס~וכים לס~י~ חובריןובעלי
 על ושלום ~רע~ים, יחדלון וקולות ה~~ים, וקטורת הנרותכהטבת
 שלום, ושים ~דרב~ן~ ~ודים ויא~רו לאנצוי, ליתי דלא ישראלדייני
 גברא להאי ת~סי א~ת דא~ת ושי~ה תורתיך לאוהבי רבושלום
 יגבר חיילים הגברקרות

 ויתר~~
 ~דרך החכ~ה ~כשר

 אר~
 של ~ר~ו

 יכנס, והנכנס הד~קים בין ריוח ליתן ושלא טוב, לדבק ולו~רת""ח
 כבו~ו ~קום ~~קו~ו יוציאואל

 ו~ו~
 העוסק וכל ~"~י~, ~תן

 כ~ו ~בנוי הב~ין לראות יזכה לש~הבתורה
 ר~ים~

 ובית
 דקשוטתעל~א עול~י~

 לכבוד ה~דבר~~
 התור~

 אגודות יהיו שלא שלום, ~לרדוף ולו~דיה
 בחד אגד רקא~ודות,

 אג~
 על א~ודה א~ד דש~י' ש~ים בידי

 דודת יסוד יסודהא~ש
~~ 

 ~~~~ ~~~''~ ~~ו~~~ ~~~ו~ ~~"~ ~~~~~~~ ~~~~~

 ~~''~ ~~ו~~ ~"~~~~~~י~
ת ~ ~ ~ ~  

 י~''~~

ת י~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ת ~~י~ ו~~~ת ~~~יי ~~וויו~  ~ ~ ~ ~  ~י~~ 
 ~~~~~' ~~~ו~~ ~~י~~ ~י~~~ ~~ו~'~~

~~~~ ~ ~  
 ~ו

 ו~~י~ ~~י~' ~~~~~~~י~
 ~~~ו~

 ~"'~ כ~~י~'~
 ~~ו~י

~''~ 
 ~ו~~~ ו~"'~~~"~

 ~'"י
~"~~~ ~~~ 

 ~ו~~ ~~""ו" ~~~~~יו
~~

 ו~~ ~~~~~~ ~~~י~~ ~~~ו

~~~
 אחר~ן הנ~נס ~עלי", השבה א~יבנו, לו וברך לקחתי ברך
 אשאל זה את אך וז~ל~~ ~כ"'ת שכתב ~ה ראשון,יצא

 ע"'א) ק~"א (דף בב"'ב~ ה~וסת ~~""ש אלי, הוא קשה כיאדוני ~ע~
 ש~ה, ובכל לו היה בתד"ה

 וא"'~
 ל~''ד ליצחק השיאה לא~ לתה

 ות~י' וכו"ת ~אחותו ~ותר דב"'נ ~יתותבפ"ד
 נשגב~

 הו~א הלא
 ה"'ב~, ~י~א ~~יב~ות האנוסה על נושאין בפרק~ירושל~י

 ר""~
 סובר

 ו~א~ו, ~א~יו אחותו את נושאגר
~ 

 נושא אין גר סובר יהודא
 הטעם ~, ~א~ואחותו

 הו~
 ח~ו~ה ~קדושה באנו ~וא~רו ~לא כדי

ת  ~'ו ~~י~י ~~ ~י~~ ~~~י~י~
 ~' ~~~י יי~י~ ~~~~ ~י~ ~~~

 י~יי~ת ~~~ יי~י~ ~~~ ~~י~י ~י~~ י~ו~~ ~'~~י~



~~  ~  

~  

 ~ ~ ~~מ~ ~~~'ת~~~''~
 הוא ואת'כ בראשית, בספר ביפ''ת ב~ריכות הובא וכן קלה,לקדושה
 אליבית תוס' ~קשהמאי

 ד~
 הלא לי~חק, להשיאה לו שהיה יהודא

 סברי שתוס' ולפרש לדחוק ואין מאמות באחותו אסור דרתתיאליבא
 שמביאים אתתנ מאי אתתכ ~ה~ר, היתה כי מאביו אחותו רקשהיתה
 משמע היתה, מה~ר אתתנהתוסת

 דלתירו~
 היתה דקטנה ראשון

 בן דרתתי אליבית כי מידי, תוסת לא~~מקשה ואת'כ משרה, שהיתהיתתל
 דבריות תוכן עתתכ מאמו, באחותו אסורנח

 התוסת דמתתש בדעתו שעלה ניכר דמר כתבו מכותלי ~~~ ~ת~~~~
 היינו באחותו מותר דבתתנ מיתות דת בפרקלמתתד

 עתתא) נתתח ~דף מיתות דת ב~רק דידן בשתתס וחכמים דרתתמפלו~תא
 לפי דשתתס ובפשטית יעתתש האם מן ולא האב מן אחותו נושאב~ר

 בדתתה שם שכתבו לשיטתייהו אזלי התוסת באמת אך שםתפרש'תי
 ש~ ו~~קי וכות ~ם מן אחותונשא

 האם מן אחותו למתתד דאפילו
 שלידתה האם מן באחותו לאחלופי ליתי דלא משום היינויו~יא,

 ואתתכ באריכות, תוסת דברי יעתתש באחותו מותר ב'תנ אבלבקדושה,
 נושאין דפרק הירושלמי ~ם לשיטתייהו התוסת יפרשו זה פירושעתתפ
 כהו~ן, התוסת קושיתועולה

 ו~~ת~

 באחותו, ~ותר דבתתנ למתתד התוסת
 איכא עתתב) נתתח (דף ב~נ~דרין שם דאיתא ממתתד לאפוקיהיינו
 אסור דהתתה סובר וכות בבתו אסור בתתנ הונא רב אמרדאמרי
 שהוא ודוק היא, ולא לומר אדעתיה אסיק ולא ~ ולכןבאחותו

 עתת~) קנתתו (דף ~ולם אהבת בספר ויעוייןברור,

~מ''~
 בבתתב דה~רסאות וזתתל מכתתת

 בפת~
 ובפרק עתתב) ט'תז ~דף

 תתבת יהודא רת קאמר בפתתק דהא שוות, אינם שמתמי
 ~הוא ואחרים לא, ותו לותתהיה

 ר~~
 עכתתלת ש~ה בכל דקאמר,

~~~~
 ~ירסאות שינוי כאן דאין

 כל~
 בספר א~ורה מלתי כבר כי

 לעיל דאמרינן דהא ~תתל דעתתכ שרה, חיי פת ד ו ד בלב
 והא אומ~ים, ואחרים עתתב) טתתז (דףפתתק

 רת אחרים מאן לן קי~

 ~הוריותמאיר
 יתת~

 עתתא~,
 ו~

 מאיר
 בת, לו היה שלא ואומר פלי~

 שלא(ואף
 נעל~

 תו~ת מ'תש מאתי
 כהתת~

 ~דף דברכות בפתתק
 זהו יעתתש, הוא רתתמ לאו אחרים דהאי וכות אחרים ד'תהע''ב)
רק

 לתר~
 דאתתא היכי הדוחק ע'תפ

 לתר~
 היכא אבל אחר, ב~נין

 עתתב) תטתתו ~דף שלתתה בספר ועיין עבדינן, ברווחת ליישבדאפשר
ת בזה)מתתש ~  פירושו אחרים דאלו ודאי אלא 

 ד~
 דקאמר יהודא

 ברך והת כפשוטו הפשט אמרינן ~אי מיניה והנפקא שמה,דבכל
 אמרינן דאי זה~ הוא ש~ה דבכל נימא אי או בת, לו שנתןו~ות

 לו, ניתן בת שאף חסרית מידי דלאו הברכה דזהו הפירושכפשוטו,
 מכלל נפקא דלא תנחומין היה דבתתב בפתתק בתתר רתתש ל~ביוא'תכ
 בשתתס ~מן משאתתכברכה,

 בפר~
 דברתא להוכיח דרו~ה שמת מי

 הית שמה דבכל דנימא אאתתכ כלל להוכ~ח אין זאת מברא,עדיפא
 ~בי מ~ינו דלא משום מבן, עדיפא דבת לומר אנו מוכרחיםאתתכ
 מ~ינו ובבת ברכה, לשון ך ר ב לשון מוזכר אברהם של זכריםבנים
 אמרת אי משאתתכ עדיפא, הבת אתתכ שמה דבכל הבת א~ל ברךלשון
 שמה לאודבכל

 ר~
 זה אין אתתכ ב~כה, בכלל והכל מידי חסרית דלא

מוכרחת

~~~תת~

 קרים כמים ממש שמת מי בפ~ק דהשתתס פירושא יו~דק
 עיפה,לנפש

 דהשתת~
 מבן, עדיפא דברתא להוכיח רו~ה

 מוכח ואתתכ וכות יהודא רת דתניא הוא, דבכל רתתי השת'ס מביאלכן

 ~~~~י
 ~י~ו~י ~~ ~~ו

 ~ו ~ו~~יי~~י
~  ~~~יי 

 בי~חק הזכרים בניו א~ל ברך נאמר מדלא מדבן עדיפאדברתא
 נ~י דברתא לר''י ליה דשמעית אימור ומ~שה, וק''לתוישמעאל

 סתם דאמר ~ופא לרתתי רק מיניה שמעינן דלא כלומר חסר'ה,~לא
 קאמר לא ע~מו רת'י באמת אבל חסריה, מידי דלאו בת לושהית

 ברורת שהוא ודוק עדיפא דבת מיניה להוכיח שמהדבכל

~''~~
 לעיל זו קושיא ~שים דלא הא תוסת דברי ~ם ישבתי זה דרך

 וכעת וזכרי, בשמי תלמידיי בפי ש~ור כאשר דבתתבבפתתק
 והנחתי בא~רים ~~רתי ~תרוני הקיפוני אשר ~טרדות רובמפני
 נפלאה מתורתו יראני והת ונאה, המתקבל דבר הוא ולדעתיפאה,

 ש~יאותת מכל~י~ילני

~תת~

 טבת טית'ת הכותב
 ~~תת~ תתת~

 לפתתק יבורך הוא

'~~
 ~ו~~~יי~ ~~

~ו~~
 י~ת'~ ~~~~ ~~ת'~

~~~
 נעוריה בעל על ו~ל~ודה שכולה אשה ענות, קול שמעתי
 הרתתר ה~שיש בת פריידל מרת האשה ו~וננת,מייללת

 ~קדמוניות, בשנים בעלה שנאבד ברודא, ~תתק הירש בתתראברהם
 שנה ועשרים ארבע זה תמונת קול ממנו נשמע ולא נראהולא

 ושנתים שנה וזה נענות, ונפש לב למחלות ממושכה בתוחלת~יושבת
 אויסטרלי~, מקתתק היתתד י~חק הרתתר בעלה מהרי~ת ידיעהשבא

 לבסוף וידיעה בתחילה ידיעה ושארי האומדנותומוכיחות
 כדרבונות, נטוע מסמורת ולקבוע בעטי פרי ולתתהמכוונות,
 אפוא יתן מי מש~יאות, לה~ילני בתורתו עיני שיאיר לדודותפלה

 ~ ו~ואלי ~ורי בעזרת החלי וזה מילי,ויכתבון
~~~~

 שהיה מעשה תחלת היתתד י~חק רת אשת פריידל מת הע~ונה
 היה,כך

 ז~
 רת הלך לסוכות יתתה בין שנה ושתים עשרים

 מקתתק הנתתלי~חק

 אוסטרלי~
 ראשווי~, ~בכפר ~~ולן ברודא לקתתק

 ל~אש ה~מוך היער כל עמו לילך השליח את שכרולמחר
 י~חק רת של מכירו היה ש~יח ואותו סוחמעל, שליח שלושמו שטייני~

 אויסט~רלי~, לקתתק סמוך היה כפר שאותובאשר
 ו~

 היה י~חק
 זה עתה לעת רק דנא, ~קדמת ומנעוריו ~עודויושב

 שנ~
 שהיה את

 היה שלו המות~מ וכל הנתתל, אשתו עם ברודא בקתתק דר הנתתל~תי

מאויסטרלי~
 לביתו בא לא דסוכות המועד בחול וכאשר לברודא,

 טעם מאיזה רתתי של לקרוביו מיוחד שליח הנתתל אשתו שלחהמיד
 הלך לסוכות יתתכ שבין לה והשיבו יתתט, על לביתו בעלה באלא
לכפר

 ~שווי~
 כפר ~נשי וכל סוחמעל, שליח אותו עם והלך

ראשווי~
 לאותו הנתתל השליח עם הנתתל רתתי שהלך היו ו~~ידין מעידין

 יער שבאמ~ע אמר רק עמו שהלך הודה הנתתל הש~ח ו~םיער,
 לביתו ובא חזר עתתכ אחר, ממקום ע~לות לפניוהקרה

 ו~
 מה ידע

 באתה וכאשר לו,היה
 האש~

 השררה לפני רבה בקובלנא הנתתל
 וידו דעוית הוא שליח באמרהירתתה

 ודמו הזה ומעל במרד הי~
 ~תתכ ~שליח וה~יד לתפיסה השליח את השררה לקח נדרש,~ה

 מהתפיסהת להשליח ופטרו זה על ונשבע הנתתלכדבריו

~~~~
 בזמן שעברה שנה זה

 הקי~
 ~וה העבר

 השרר~
 לעשות ירתתה

 החיות מפני ההוא ביער ~דול~דר
 כנהו~

 השררות, אצל
 חפרווכאשר

 בי~
 אחד מצא ההוא

~~ 
 ראש ~קרקע

~~ 
 מן



~ ~

~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~

 מזה~ זכרו ולא ידעו שלא החופרים ותמהו בא~ד~ה, אשרהאדס
 היה יערשבאותו כלו~

 הרו~
 מת או

 מוט~
 והגידו ובאו שניס, מכמה

 אינשפקטרל~ושל
 ~מפקח~

 והשיב באויס~רלי~, יר"ה
 שא~

 הוא ~ם
 ~שוס זוכראינו

 הרו~
 יער, באותו ~ת או

 ר~
 עם שהלך אחד ~יהודי

 שלח ו~יד יהודי, אותו יהיה זה ההרוג ובודאי שנה כ"ב זהסוחמעל
 לא באשר אלו, כדברים לו וסיפר אצלו שיבוא לסוח~על הנת"להמושל

נש~
 ~שום נראה ולא

 הרו~
 אחד יהודי רק שניס מכמה יער באותו

 הוא ובודאי היהודי הוא זה ומסת~א נאבד, עמושהלך
 הר~

 אותו,
 היהודים, א~ל אותו שיקברו הקבורה ~טעם האמת לו י~ידע"כ

ואעפ"~
 יכופו ב~וב תודה לא אם אח"כ שא"ל עד להודות, ר~ה לא

 יע~ה אם השליח לו והשיב קשים, וביסורים ו~קרבים ב~ו~יםאותו
 כי יודה, לא שבעולם היסורים כללו

 הו~
 זה שאין בודאי יודע

 ה~ושל באם אכןהיהודי,
 ישב~

 יודה, אז כלום לו יעשה שלא לו
 דיניהס ל~~פטי יבוא שלא כדי בעולם, אדם לשום י~לה שלאבאם
 והשיב היהודי, אותו עם הדבר היה ו~ה איך האמת לו י~ידאם
 ולא כלום לו יעשה שלא יס~וך ובנא~נו~ו בהי~נותו המושללו

 וכא~ר שבעול~, אדם לשוםיגלה
 ~ש~

 שהוצרכו אח"כ בא~ת ה~ושל
 הנ"ל דברים המושל להם שה~יד ~ודם הרציחה~ להשליחל~חול
 פתחואח"כ

 השלי~
 כי היהודי את הרגתי שאני א~ת ואמרת

 אצלו מצאתי לא אח"כ אבל הרבה, ~מון לו שישסברתי
 ר~

 א"
רת"ט

 מעו~
 ה~ושל וא"ל היער, ב~ד וקברתיהו חדשיס ו~נעלים

 ~אות עמך אלך ואני קבורתו היכןהראני
 כ~ הא~~ א~

 הוא,
 יום באיזה שלו לכפר ה~ושל יבוא כאשר השליח~~שיב

 אזי שירצ~
 איזו לא~ר ה~ו~ל ~ה וכן ~לו, קבורה מ~ום לו ויראה עמוילך

שבועו~
 קבורתו, ~קום לו והראה ליער ע~ו והלך כפר לאותו בא

 שמזה בפירוש השליח ואמר המקום באותו סימנים המושל לוועשה
 שלח לבותו המושל בא וכאשר וכלל, כלל כלום יודע אינו המתראש
 בקת'ק היהודיסאחרי

 אויסטרלי~
 ~יך ~בל"א, הלשון בזה וא"ל

 כ"ב אז יותר וואס יהודי אותו זא~ין, נייאס וואש עינןוויל
 דר~ארט איז ער דז גוויש איך ווייש איז, קו~ן אוועקשנה

 שנה, מכ"~ב יותר שנאבד יהודי אותו חדש, דבר לכם אגידאני גווארן~
 הרוצ~ ומי שנהרג בודאי ידיעה לייש

 קבור, היכן אני ויודע שלו,
 אבל בשבועה, הבטחתי באשר הרוצח, הוא ~י לכס אגיד אינירק
 הוא היכן ~ם ואראה היער ~וך ע~כס אלך לכס אע~הזאת
 עשו וכן שלכםת הקברות בבית ותקברו(נו)הו ותקחוהוקבור

 בק"קהיהודיס
 אויס~רלי~

 עמהם ולק~ו הי~ר ~וך ה~ושל ~ס הלכו
 הסימנים להם הראה ל~ם באו וכאשר קבורה, וכלי ו~צינאמרא
 והגידו ובאו וחזרו כלום מ~או ולא וחפרו לדרכו, המושלוהלך
 י~ים איזה שי~תינו להס ה~ושל וא~ר כלום, מצאו שלאלמושל
 הרו~~ א~ריוישל~

 אחריו שלח עשה וכן עצמו את טעה ואולי פן
 ויכול קברוהו, ע~וק לא ~י רק שם ש~בור בודאי שיוד~והשיב,
 דברים ע~ו דבר והמושל משם, גררוהו ו~זאבים ~ה~ועליסלהיות
 בקשו ואח"כ קבור, ששם בודאי שיודע אמר ואעפ""כ וקשיםרכים

 הוא מי להם יגלה לא אס זאת, להם שיעשה ~ה~ושלהיהודיס
 בלי מיוחד חדר לתוך ילכו שהם להם, נאות בזאת עכ"פהרוצח
 ~ והשיב לות ויודה ויחזור הנ"ל הרו~ח עם ידבר והוא הרו~ח,ידיעת
 ~"קלאנשי

 אויסטרלי~
 יכירו בודאי המה כי ~יע~ה~, (י~שו) לא

 מילתא, אושא ויהי הרוצח,את
 ר~

 אחרת מקהלה אנשיס שני יבואו
 ל~'"ק שלח העבר רבה בהושענא עשה וכן לכם~ אעשה זאת ~םואף

רויסטי~
 ~ מבו~ר כאשר ~ם וה~יד פאלק ו~ה~'ר האבת"ד אחר

~~~~~
 וצתן הנ'תל, ה~ושל ~נ ~קראנו לפ~ק ~ ת~ן רבה בהו~ענא
 קולו את כפר, ~יושבי וקרא~~~ל~חד אחד בחדראותנו

 פיה~'ש בלשון הנ"ל המושל ~ ~ו ושאל ראינו, לא ות~ונתוש~ענו
 ה~ושל זה, הוא בל"'אופירו~ו

 ה~"~
 נאך ~גדענ~שטו אותו שאל

 פאר ~יר דואוואש
 ~האש~ ~זא~~

 של~~ין דער דז יהודי דעם
 ו~לד~ ראזיוויצ~ אין ~ווארןאיז

 ~שר את עוד זוכר אתה האם
 והשיב ~~"ל, ביער נהרג אשר היהודי בדבר ליה~דת

 ~יוא~
 ~ןת

 ~ים ~האשטו אותו ו~אלו~זר
 דרשלא~~~

 וה~יב הר~.ו, האתה

~יוא~
 דר אים דוא ה~שט ~וויא הן,

 שלא~ין~
 וא~~ר הרנתיו, כי~ד

 איך אונד ~ריטן איז יהודי~דער
 בי~
 איין ער איז נעבן, ד~ר ~~נ~ין ~

 אונ" קאפ" אין ברי~ל איין מיט שלאגן~ דר ~ים איך האב גשטיגןראפ
אין

 רוקין~
 ר~ היהודי

 הנ'תל ה~ושל לו ושאל ובגבו, בראשו הכתיו ~בה ב~~לוהרגתיו הסו~ מן וירד אצלו, הל~תי ואנו סוס על
 פין רייזן וועלן האט וואש יהודי דער דז~איז

 אויסטרני~
 נאך

 פון געבן גלאט איס זאל ~גנו~ן ~~יט איונם זיך האט אונ"ברודא

ראשווי~
 דורך

 דע~
 ראשוויצר

 וולד~
 ליסע שרצה היהודי הוא הזה

~אויס~רלי~
 לברודא

 ו~~
 ללותו אחד עמו

 מראשווי~
 היער בתוך

 הן, וא~רהנ"ל
 ושא~

 סוח~על דער דז יהודי דער דז ~איז אותו
 האפט אין וו~גיןזיינט

 גזעסן~
 שסוח~~ל היהודי זה הוא האס

 פון יהודי דער ~איז אותו ו~אל הן, והשיב בתפיס~, בעבורוישב
 רייזן וועלן האט אונ' נוו~זןהיאר

 ברודא~ אוי~
 היה היהודי אם

 ~ווישט ~האשטו אותו ושאל ~ן, וה~יב לברודא ליסע ור~המכאן
 שון צו~~או~~ר האט ווייב זיין ערדז

 ~~ברודא~
 אשה לו שיש הידעת

 דר איכש האב ~הערט אליין ~זונדרן לאו, והשיב הנ"ל, ברודאב~"ק

נאך~
 ~ווילאנ~ אותו ושאל ~~ח"כ, זאת ~~עתי זולת

 דז נון איז
~שעהן

 איז~
 ~ן כ~ה

 שנע~~
 אז ~גר ~~~ז ו~שיב ~ה, ה~בר

צונציג
 יאר~

 דז דוא ~וויישט לו ושאל שנה, ~שרים יותר זה
אים הא~~

 גשלא~ין~ ~ו~
 ש~ת ג~ורה למיתה ~~ש שהר~תו הידעת~

 זייטן דיא אויף טוט זיין נאך אים הב ~איך הן והשיבודאי,
 בין ארוס מאר~ינש צו געלאז~, ~י~ן אים האב אונ"~~~פ~,

 אן שון פיקס ~יא האבן גזעהן אים צו אונ~~ קו~ן, אים צוווידר ~י~
 בייסן, צו גהובן אןאים

 אי~ הא~
 ~גראבן איין ~ים

 אוי~
 דז ארט

 זונדרן האב, ~וויזן איי~רתתתאיך
 אליי~

 ניט אים הב איך
 טי~

 איין
 וועלף דיא אונ' פיקס ~יא ~וויש איס ~בן אזוג~ראבן

 ~םת והנחתיו הצד מן ~י~תו ~אחר גררתיו אניפרשלעפפט~,
 התחילו שהשועלים וראיתי לראותו~ שוב אצלו הלכתיולמ~רתו
 לא אך מקדם ל~דוני ~הראיתי ~קוס באותו~ וקברתיו בולנ~וך
 היו ~"כ והזאביסת השועלים גררוהו ובודאי ואפשר ~~וק,קברתיו
 ובין הנ"ל ה~ושל ביןהדברים

 ה~לי~
 שש~~נו ו~ה עבירה, לדבר

 ~ויסטרלי~ת ק"ק פה בנחי~ה והרש~נוכתבנו

 ~וי~~י~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~~~~~ ~~~י~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ו~~~

 ~~~ו
~~~~ ~~~~~ 

 באיס~רי ובפרטות אנכי ה~ו~אה מיר~"י ~~~~~ת~~~~~
 ~שת האשה זאת באשר רק ה~~ו~,דא~א

 בזה הנע'צבת נפש, ומרתרוח

 ~ילל~
 ~דול קול בקולה

 ול~
 יםף

 תקנות כ~ה גלוי כבר והנה ~ב~ת אסור אסרינן ~תיר דהתיראו~ח צ~ לכל להראות פרצופים, דו ~ן למיתב ותרופה מור להל~~וא
 תקנות על חכ~ים וש~דותקנו

 ~נו~
 זיקות זי~~, לה~יב ישראל



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~ 

~~~

~ 

~~ 

~~
 עליה שיש איש~שת

 ז~
 יוש~ת שהיא שנה מ~כ"ד יותר ארוך ז~ן~

 ל~צוא שקט~י ולא שקדתי ולכן ו~ל~וד~, שכ~לה ונכלםד"ך
 היום ~צודתי ותעלה ~~~~~ שידי עד סופרים ו~פי םפרים ~~פי תרופ~

 לפניכם ~תןאנכי
 ברכ~

 התורהת ברכת

~~~
 א~~ י~~ הזאת השאלה בדברי

 היתר ~ל ולפקפק ספיקות

ע~ונ~
 לכאור~~

 בצד~ ותשו~ת~
 לאר~עה ו~יה יפרד ו~נה

ראשיםי

~~~~
 ~א'

 א~
 אלו

 ה~ ה~דו~
 לפי ~סוח ~ נכרי עדות ~~~כשר

~ו~~
 דברי את לא~ן ~א~י~~ ~ק~ל ח"ד ~א' שם ואשר

 ה~ושל שלה~דו~ת
 ב~~

 בפ~ם שא~ר
 ~ראש~

בק~ק הי~ודי~ אחרי ושלח
 א~סטר~~

 וא"ל
 א~ ~ה~ בל~~

 א~יד
 לכ~

 אותו חדש, דבר
 ~כ"ב ~תר שנאבדיהודי

 ש~~
 יש

~ 
 ו~י שנהר~ בודאי ידיעה

 כ~ה עצ~ו הםפק בזה ולספק לפקפק יש והנה וכ~, שלוהר~ח הו~
~פיקותי

~~~~~~
 שלח ואפשר היהודי~, אחרי שלח שה~ושל~ ש~'לבאס
 ד~ני~~חרי

 שהוא י"ל ~"כ רבים, אחר שלח קה~~או או

כמ~תכו~
 להעיד

 ואנ~
 בש"ס ק"ל

 די~
 כל

 ~תכו~
 בנכרי להעיד

 יב~ות דבש"סו~ע"ג פסו~
 (ד~

 ק~'א
 ע"ב~

 חי~אי בי איכא ~אן ~~וי
 ו~וכ~

 אנשי אחר ~~דר ~היה ואע"ג ל~סל"ת, זר~א לפרשא ליה
 להודיעם,ביתו

 ~עוי~
 (סי~ן ~~ה ~זרחי ~~ר"א בת~ובת

 תשובה לאותה קראאשר רל"ט~
 ב~~

 על בפלפו~ם ו~אריך ארבע, קרית
הדבר

 ~ז~
 של ~יתתו להגיד פלוני קרובי על ~הדר שהיה

 בדבריווכ~ב פלונ~
~"~ 

 טובה שום לקבל יא~ר פן כי לפ~פק כאן יש
 ~,~הגדה

 דבר~ וסו~
 של

 ~ר~~
 להקל ~~רחי

 שא~
 זה

 ~ת~ו~
 ו~להעי~

 פסק
 ה~אס~

 ה~ח~ת לכל
 ה"~

 ~~ר"ר הרב
 עג~ה בד~ישבתי ח~~

 תשוב~
 ~קרי לב"ד בא דדוקא ה'~, (סימן

~תכ~ן
 להעי~

 ברחו~ת האו~ר או הנהרג קר~י אחר ה~~דר אבל

ושווקי~
 בתשובת וע~ ~סל"~, ~כלל יצא לא

 הריב"~
 (סי~ן

ש~~~כי~ שע"ז~
 להלכהת

~~
 ע"א~ ~ ד~ ~ סי~ן (ח"ג ~הריב"ל בתשובת ורק

 ~"ל
 ~כ~ ~

 דנקטי~עול~
 ביתו ל~נשי ש~~ר או ב~תו ~נשי על דבשואל

של
 פלו~

 ~ש~ת
 ~שתו כש~~כיר ~אבל ~~ל"~, הוי פלו~

 ה~ ל~
 ~כדכתב~~~סל~~

 ~כל לב"ד וכשבא
 ענ~

 ואיכא ~סל~ת, הוי לא
 ב"ד לפני שבא כ~י כב"ד ה~ אי לקהל שבא הי~אלאסתפוקי

 פסק ו~הרד"כע~ש, וכ~
 לרבי~ כשב~ לאיסור~ בתשובות~

 וא~כ ע"ש,
 ק~ל דא~אבספק

 לחו~~~ דאז~~
 הריב"ש, לדעת

 וא"ש ~~בו~שובת בח"~ ועי~
 ועי~

 ~ס~ הע~~ות בסי~ן בב"ש
 י~~

 (ס"ק
 ש~רא באשר אצל~ ספק יש וב~ה~~~),

 אל~
 יהודים קהל או רבים

 לה~יד כדי ~~ם שקרא והקריאה אוסטרל~,מק~ק
 ל~~

 זה, דבר
 ל~בל או ל~עיד בכו~תוד~וי

 ~ו~
 טובה

 ו~~
 םפק

 גדו~

~~~~
 ~~סל"ת ~כל שמבו~ר באשר הנ"ל בספק לספוקי איכא
צר~ך

 דברי~ ~קד~~
 בס~ ב~י ו~ביאו בר"ן כ~בו~ר

 סעי~ה~~ו~~
 ~ח~יר~ת י~ ב~ם י"ד

 ~~ו~~ ~~~~ ~י~ ~~~ו~~~~~
 ו~~~~ת

 ~~~ ~י~~ ו~~~~

~~~
 ~רא ה~ל ה~~ת באם ב'

 ד~ כ~
 ואי~ה ~עתותא ~ח~ת

 התפא~תת מח~תאו

~נ~~
 ~יר~ ושם ש~ו ~כרו לא ~נכרים כי ~'
 ש~~ו ויהודים בחדר ~~ושל אותו לקח אשר הסוח~~ל~~~~

~בחו~
 את וה~ידו

 קו~
 לא ות~ונתו שמ~ענו

 ראינ~
 באם

 בש"ס ~פקפק כאשר ~יחוש ~קוםיש

 די~
 יב~ות ב~םכת

ק~"ב (ד~
 ע"א~

 ודל~א
~~~ 

~~~~
 לברר כדי

 הד~רי~
 שהיה ~ש~~ לשו~ ~תוך הנה חדש דבר לכםאו~ר א~ ה~'ל~ ה~ושל שא~ר באשר נל~~ד

 א~ר ש~רי בעל~א חדש דבר כ~סל"ת, רקכו~תו
 בפירו~

 שהוא
 חדשי לדבר רקיא~ר

~~ 
 לה~יד כ~נתו ~ה~ נראה כ~נתו ~תוך

ליהודי~
 ~כליס ויקחו אתו שילכו בפירוש אומר כך כי ~בורתו, עבור

~ראה
 לה~

 את
 ה~ק~

 ~הו~ח ~ה ~דד ~ש ט~~, שם ~~ח אשר
 ל~ודיע רק ~~ כו~תוכי

 ~קו~
 כ~ה ידע הוא דהא קבורתו

שבועות
 קוד~

 הנ"ל יצחק ~~ ~הרי~ת לכן
 ול~ כנ"~

 עד ל~לות רצה
אשר

 הודי~
 ~קום ~נ"ל הר~ח לו

 קבורת~
 ולה~יד ל~ודיע בא ו~ז

 לא ו~אי וא"כ~קו~ו
 נתכו~

 בתשובת ~פורש ~צ~ו וכן להעיד,
 (סימן~הרשד"ם

 ד~ ר"~
 ר"ן

 ע"א~ב~
 רד"ך תשובת על דח~ק

 צריך דדוקא וס"לבזה,
 ל~ו~

 ב"ד לפני
 מ~קו~

 אז מ~ד~ני~, וועד
 ~סל"ת ~א~ונא~ר

 ו~תכו~
 אבל לה~יד,

 ב~~
 שיא~ר

 לרבי~
 לא

 זה על וכתב ב"ד,~קרי
 דא~

 ~ודה ~~רד"ך
 ב~~

 שא~ר דכ~ן
 לקברושילכו

 ש~א לו~ר מ~עד ה~
 כו~

 דבר לשום
 ל~

 ולא להעיד

להתי~
 ו~ש"ה

 א~
 לפקפק

 ועי~ ע~~~
 ~~רשד~ם בת~ובת

 א~ר שה~ושל בנ"ד ~"כנ~צא ה~'~
 לי~ודי~

 לא דהוי לקברו ~~ו שילכו
 ולאלה~יד

 זכ~ו~~~~~~ ~~תי~
 לד~

 וכצורתו כ~וו~תו ~~ש ש~וא נ"ל זה
 כנדו~

 ~ה
 בת~ובת~~בואר

 ופסק~ כ~ב~
 ~~~ר~ר של

 איסר~
 (סי~ן

 נראה ~~ל~קס"א)
 ~לש~

 עדות
 ~ש~~

 היהודים ~ו ודרשו שחקרו
 ~ש~ע אלא עיר"ןבאותו

 כ~ש~~
 קול

 א~ר ודר~ו ~חקרו ב~י~

~עצ~
 ~ה

~~~~ 
 ~ו~~ ~ס~~ ~פ~ ~~רי ~ה"ג

 כ~ם שאל ~א
 בתשובת ב~דיא כדאיתא דשאלה קול דנפק אע"פ המסל"תבאותו

 דל~י~~הר"~
 וא"כ

 כי~
 לא הרוג שהוא בפירוש עיר"ן אותו שא~ר

ד~ק~ן
 בתר~~

 בבירור שש~~ דא~ר~ן אלא הרוג שהוא היאך

~~ור~~
 ע~ שה~ ~או~ן או

 הור~יו
 שנהר~

 וכ~ת

~~~~~~~ 
 ~נכרי דברי ~תוך

 דל~
 אותו ו~~צאו ~דקא~ר ~שקר

 כפראצל
 וא~ פל~~

 ~שקר היה
 כשי~דקו ~וכחש ה~

 ש~
 ולא

י~צאו
 וכ~י כדבר~

~~~~
 העיר"ן ~דב~י ~וכח דע"כ קצת נראה

 ש~ברי~
 ידע, ברורים

~דקא~~
 לא כי השר~ בפ~ א~~ לא ~בל

 ר~ה ~~ה אלו~ש~ע ~סו~ ~~ אהי~
 לה~~

 וא"כ הר~ח, ל~סור בידו היה ~סור
 דאלת"ה ידע ברור דברע~כ

 א~
 חבירו עכ"ו ל~םור עכ"ו ביד

 ע"שתבדד~~,

~~~"~ 
 ~קרי דל~ ופ~~קי~ בכ~ב~פו~ק דשאלה קולדנפיק

 וק"ו~כ"ש שו~~
 ב"~

 שז ק"ו של
~ 

 כ~ר ~שאלה קול
 חל~

 ועבר

~~
 כ"ב

 שני~
 ואין

 לרא~וני~ ~כר~
 ל~חרונים ו~ם

 ל~
 עוד יהיה

~כר~
 ד~~לה קול ~כח ~א ש~ה שא"ל פשיטא לדורות

 כל~
 ועוד

 לא ~ושל שאותואפשר
 הי~

 ~ז~ן
 ההו~

 ~הת~נ~ת שנה כ"ב ~~~י
 שררה באותושלטו~ת

 בע~
 עבור נקרא שי~א ההיא

~ ~ 
 כנש~ול

שנ~~~~
 וא"כ להעיד, שבא

 מ~~
 ~םל~~ת שפיר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~~~~~~"~~~ 
ת~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

ד~~~
 ~ב ~יותר שנאבד יהודי אותו ליהודיס, ~מושל א~ר כאשר
 יודע הוא איך בתריה דייקינן לא שנהר~, בודאי ידעתישנה

שנהר~
 או מהור~ו בבירור ששמע שאמרינן אלא

~ 
 ~הוו אותן

עם
 הור~י~

 ופסקיסת כתבים בדברי ממש וכנ"ל

~~~
 ותו ~ וז"ל הנ"ל בכתביו הנ"ל מהרא"י ~שהביא ~ה הראיות
 נכרים דברי מת~ך משמעלא

 דל~
 ו~מ~או מדקאמר משקר ~וי

 ההוכחה ו~ם וכו", מוכחש ~וי משקר הוי ואי פלוני, כפר א~לאותו
 דברים שהםשהוכיח

 ברורי~
 בפני אגיד לא אבל העירון מדקאמר

 מסור שום אהיה לא כיהשרים

 ו~~~

 ויותר ממש הוא בנ""ד ג"כ
 קבורתו מקום להראות עמ~ם ב~~~ו הלך המושל ~ם דהאהוכחה
 וגם כנ"ל, מ~כחש ~יה משקר היהואם

 אמ~
 יבטיחו שהם המושל

 משמע ~"כ א"כ לו, ימחלו והקרובים מאומה לרו~ח י~שו שלאלו
 ידע ברור דבר ע"כ וא"כ למסור בידם יהיה לו מוחלין היו לאדאם
 ופסקים ~בים ולדב~י הנ"ל, ופסקים הכ~בים כדברי ממשוכנ"ל
 ר"א ובתשובת ע"ש, ב~שובותיו ~"כ~ ~ובלין מוהר"ם הסכיםהנ"ל

 באריכותת ע"ה) (סימן~רחי

~~~~~
 ~ריך מס~ת שכל הנ"ל הספק בתוך יש אשר הספק
 בעל והביאו הר"ן בתשובת וכדאיתא דבריםהקדמות

 (סי" ריב"ש דעת כי מחמירין, ויש וכ~ב סעי~~ו"ד) י"ז (סי"המפה
 דברים אמר שלא אע"פ במסל"ת מת פלוני אמר דאם ס"לשע"ז)

 שפיר מקריאחרים
 מסל"~

 ע"שת

~~~
 החולקים מספר בלי רבים ופוסקים תשובות יש הר"ן דברי ~ל

 בתשובת ויעויין~ליו
 ש~

 אפרים
 ד~ כ"~ (~שוב~

 ס"ט
 שם דמסיקע"א~ב")

 א~
 נכרים או~ר אם

 הוי לבד פלוני ש~~
 קל"ו), (סי~ן ורלב"ח הריב"ש וכדעת וכנ"למסל"ת

 וא~
 שבעל

 חומרא מחמירין שיש רק כתב בז~, שמחמיר הר"ן דעת הביאהמפה
 הוא ~בל בעלמא, חו~א לשון מחמירין יש ~לשונו משמעבעלמא
 הריב"ש כדעת ש~יקור מודה~"כ

~ 
 וכו" לחומרא הר"ן דעת ~ביא

 הריב"ש כדעת שפסקו אחרונים הרבהומצינו
 ~ר"~ ה"~

 מלובל~ן

(סימ~
(~ 

 וב~~וב~
 מסכי~ים דלדינא הרי ע"ש, וכו' בטלין ~"ן דברי שנ~צאאחרונים ובשא~ שבתי מהרר"ח ה"ה והרב מ"ב,

 בטליןת הר"ן שדברי וכתבו ~~יב"שכדעת

(ד~~
 יותרדבריס הקדמו~ לך דאין פנים, צריך כאן ~~ין נלע"ד דין מן

 חדש דבר לכם א~יד אני ה~ושל א~ר דהרי ~~
 איכא ~אן או זריזא, לפרשא וויי ב~~א שכתוב כ~ו והויוכ~,

בי
 חיואי,~

 ~קד~~ דהוי
 ~ת דברים)

ד~~~
 לדבריו ראיה ~

 שפרש"י ~~~
 (ד~

 ~מתנ~י ~) קכ~א
אפילו ד"~

 ש~
 ~תכוונות היו שלא מת,~ אומרות הנשים מן

 דבר מדברת שלא א~~ ~רי עכ"לי תומן, לפי ו~יחותלהעיד
 דמש~ע פר~י לפי ~שה קצת אך ~~ס~ת, ~קרי כלל~~ילה
דבישראל

 עדי~
 א"כ ~~סל"ת,ת לה~יד ~תכווין

 קש~
 דקתני ~סיפא

 ד~סיח ~מע מתכוין, שהוא אע"פ בישראל ~ומר בבא בן יהודאר"
 תומולפי

 א~
 בישראל

 עדי~
 פ " ע א מדקאמר מנתכוין, ~ ~~ר

משמ~
 וסופא רישא ~פרש הי~תי פרש"י לאו תואי מסל"ת, כ"ש
 אפילו ברישא דקא~ר ~דהא אחד,בדי~וס

 ש~~
 ~אומרות הנשים~ ~ן

 ~ ~שאי~ו אע"פ היינו~ת,
 ~ת או~רות שה~י מסל~

 ~ל~
 קיש~ר

 רבותא ~ קמ~ל וסיפא מס~ת, וכ"ש~ נא~נות תאפ"ה כלל~דברים
 מתכוין דאפילויותר

 ~מו~
 ~די~, ומ~~ת~ נא~ן ~"כ

~ת (ועייןת~ב~שו~ ~  ~ ~ ת 
~ 

~~ 
 ת~~

ת  ~~~~ ~ ~~ו~~~~~~ית ~~~~י~~

~~~"ו
 ~(סו~

 בפר~""י אחר~~ דרך לו ובירר ש~ח משמע ~)
 לדעת ל~מר וליכא קש~, פר~~ו לפ~ אכן ~ת ~ע"ש)דמתניתין
 נתכוין~ ~ אפילו ד~"פר~"י

 לה~י~
 נאמן ~אינו דעכו"ם ~רע ~שזה

 אמר ר"י לדעת א"ש זה ל~עיד, במתכו~ין אם כי להתירבמתכוין
 לפי אבל וכו", להתיר ש~תכוין א~א ל"ש בנכריס דאמר ~שמואל

~~~
 א"כ ל~עיד, מתכוין ה~ינו מ~כו~ן הי" אס דנכרים הש"ס

 והיפוכו דבר הוארי~א
 ד~יש~~

 מתכוין אפילו
 נאמן" להעי~

 ברישא ~פרש"י ~ה לפי ~ותר והוא מסל"ת כ"ש משמעממילא
 ר~~י ד~ירסת ואפשר בישראלת ~ריעא תומו לפי מסיחדמשמע

 בש"ם כן נמ~א לא באמת ~ע"פ בסיפא ל~רוסבא~תשאין
 ~ם שהוגהו אותן רק ישניםבספרים

 מהרש"ל~

 חילא איישר ואי
 שהתריסו זקנים פ~ה עם ברבי אוש~יא בין המחלוקת אומרהיי~י
 סובר היה ~שיטתו לפי פ " ע א ~ו~ס היה ברבי ~דאושעיאנ~דו,

 דברים קישור בלי אפי~ו הוי ד~ל"ת ~ברישאכפ~ש"י
 לו קשה ~יה וא"כ להעיד, מבנתכוין בישראל ~רע דמסל"תמוכח וא"~

 אע"פ בסיפא קתניאיך
 שמ~כוי~

 אע"כ היא, רבותא מאי
 להתיר שמתכוין אע"פהיא דרבות~

 נאמ~

 שאינו ~נ~רים משא"כ בי~ראל,
 והוא להתיר בנתכויןנאמן

 דב~
 אבל וה~וכו,

 פ"~

 זקנים
 סב~

~פ~
 ה~י דלא ר~ותא ~יא האפילו ואדר~א ברישא כפרש"י דלא
 דבעינן ס"ל הם כי ד~רי~,~ בקישור הוי דלא כיון~סל"ת

 דאע"פ סברי להכי ~יוואי, ~ בי איכא מאן שאמ~ו כמודברים קישו~
 שווין לה~יד או להתיר מתכוין בין ולעולם כפשוטו הואדס~פא
 ס"ל זקנים דפ~ה רש"י דעת אכן בנכרים, ולא בישראל~דנאמן

דל~
 מסל"~, ~וי דברים קישור בלא ואפילו~~ אע"פ, בסיפא ~רסינן

 דוקא לאו חיוואי בי איכאומאן~
 ו~ילו~

 בינייהו איכא ~ירסאות
 פ"הבין

 זקני~
 ~ ודוקת ברבי לאושעיא

 די~~~
 ~ ~פק ע~ד

 לפנינ~
 ~"ל ~~ושל ~רי ~ש~שמעות ~~א~ר

 כלאח"כ
 זא~

 שאמר
 הו~ לה~

 היה ובודאי סוחמעל, מפי
 ~לסו~~על, המושל שאל אשר השאלהע"פ

 וא~
 פ~י שבתשובת ~ם

 שרוצ~ ארמאי מקפילא ראיה הביאמשה
 מסיח דנקרא להוכיח

 תומולפי
 א~

 לו ד~ודיעים
 שצריכי~

 שאינו כיון להעיד, ו~תכוין לו
 כו"ת להיתר ~ו לאיסורמתכוין

ד~~
 רא~ות הביא ~טראני ~ר"י~

 ד~יטי~ ~פ"~
 שטרא ~האי ~בי

 דעביד~פרסאי
 בעש~~

 ~) (סי~ן הרשד"ם וכ~כ כו"
 דח~ ~ש~הפני ו~

 איזה
 ראי~~

 ברוב בטלים דבר~הם אך ~~~כ~,

דמינ~
 ומכח נכוחים, בד~רי עלהם ~חולקיס רביס בפו~קים ת
 ב~מרא ו~שה ומ~~ת ~יתה ~ונד~ית נכרית ~בי הג~א~~יא

"והא
 אי~

 באריכותת ד~~יהם ~ויעויין לה" קא~י~ חברנו

 אי~~~~~
 מבי"ט 'בתשובת

 (~י~
 וז"ל~ ~~ד)

 נכרים מפי בע~"ו
 שצריכים אע"פ~

 אפ"~ במסל~ת~שניהם~
 הוא ~ל"ת ~יקור

 מתירין שאנו~ר~שון~
 ~~ש~

 ע~שת וכו" ע~פ

~~~~~
 '~ י"ז בס~" כתב ~~פה ~ל ד~א ~ ק~~רא לא הא ~שום אי

 ~ט"ו~ ~~סעי~

 את שאלו דאם דאמ~ינן ~הא י"א וז"ל~~

הנ~רי~
 ישראל שואלו אם דוקא היינו ~~ל~ת, מקרי לא תחילה

~ב~
 ששאלו ובלבד מסל"ת~, ת~קרי ~~~~יד ~אותו~ נכרים שאלו אם
 וה~יאו (סימן~רל~ט), ת"ה בשם שם עכ"ל ישראל,~ בפני שלאאותו
 דשאלת דס"ל משמע ~ה א"כ ע~ד), (סימן ~רחי הר"א~שוב'

 ~קרי לא לנכרינכרי
 ר~ שא~

 מס~"תת~ היינו

~~~
 ~מו ישראל אם דדוקא ולו~ר~ לחלק יש ע~יין

 שו~
 ~תשובת

 רק ה~שיב~נכרי
 ל~

 הנכרי או~ו שש~ל השאלה אצל ~~יה



~ ~ ~ ~ ~

 ~ ~~~~~~תתת~~~~~תת~
~~ ~  ~ ~

~~~בפ~~
 ישראל,~

 ~דהוינו קולות שני ל~קל אבל ל~ונו, ~ש~ע וכן

שא~
 ~ולא ~ו~ס ה~י,

 א~רי~~
 שי~יה

 נא~
 ~ואין הנכרי, ~פי

ב~ ל~
 ~ראשון עכתתו ~פי שש~~ ~השני ~נ~רי ~שיא~ר דו~א, ~ידושו אלא
 ~פילו או ~~ש,~סלתתת

 סת~ שא~
 שלא רק הראשון ~כרי שש~ע

 ~~ני הנכרי ~פרש אי אבל ~השא~לה,~ עתתפ ~שה~ה דבריו~פרש
 עתתפ~היה

 ה~אל~
 דלא דהבו ~~ני דלא יתתל ודאי ~רא~ון, לנכרי

 ~בעל ואף עלה,לוסיף
 ה~~~

 (סעיף שאחת~ בסעיף כתב ה~~תל
 נכרי ~פי ~סלתתת ל~י ~בתתי שכתב א~אי~ת~)

 על ~יאין~ ~סלתת~
 וכתבפיו,

 ~ר~תת~~
 העיד שלא אעתתפ

 הראשון ~הנכרי בפירו~
היה

 ~סלתת~
 אזלינן

 ~ספיק~
 דו~י וא~ינן ~ולא

 ~סלתתת,ת
 ו~וא

 והוא בזה, חולקין ויש עליו ~כתב קכ"תא), (ש~רש ~הריתתקדעת

 ~ר"תן~תשוב~

~~~~
 ~ן

 ~ש~עו~
 ~ש~ע ~"תע ל~ון

 ד~
 ~הרי"~ק בשס ש~קיל

 אזלינן הסל"תת ~ראשון ~עכות"ס בפירוש ~עיד לא~דאפילו
 הספק אס היינו ~סל"ת, הית דודאי וא~רינן לקולא~ספיקא
 אס הראשון ~הנכריהוא

 הס~~
 ה~ן, חולק ע~ז ו~ס לא, או

 ~ס ~ראשון, לנכרי ש~אלו בפירוש השני נכרי א~ר אסאבל
 קולותת ~ני ~קילין אין כי ~~הני דלא ס"לל~ריתתק

~~
 הבעל

 ח"~
 ~בסתתק

 לתת~~

 וסת"ל פירושות לפי הכי סתתל לא
לה~ו~ת

 ~והריתת~
 שנכרי ~אס ~ו~ר ד~רי"תק ו~"נ ו~~ן,

 ~ראשון, לנכרי ~אל שהוא אפילו או~ר~~ני
~ ת ~  

 ~סל"תת ~קרי
 (לה~~לאו~) ישראל ע"י ~~רי ראשון השאלה היה ~לארק

 ת ע"תש~~לה~פארו~~,

~ ~ ~

 ~תשובה~ ~ב~וף ה~עיון
 (~י~ ב~~

 ר~תט),
 ירא~

 בראיה
 וז~ל כפשוטה, ~~יר אינו ~וא ש~ס~י~נא

~ ~ ת ~  
 וא"כ

 השאל~ עתתי דל~אבנת"ד
 ~ראשון, נכ~י ~סיפר~

~~ 
 ד~יינו נראה

 ד~ר~יש ~וס ל~סל"תת, נחשב לא ~ו ישראליס או~וכששו~ליס
 ~בפני שלא נכרי או~ו ~ואל ~בל ו~~ר, בדבר נפקותא ~ס~שוש
 אחרון דנכרי דכאן נראה ו~ו ~סל~ת, שפיר הוי ~שיב וה~אישראל
 ע"תי או ~צ~ו דבריו סיפר רק הרא~ון הנכרי אס דבריו ביארלא

 עתתשת וכו" סיפר שאלה עתתי לו~ר להח~יר תלינן לא~שאלהת

 רק ~יל אשר ~צ~ו דת"ה ק~ן~~~
 ל~לכ~

 דהא ל~עשה ולא
 ו~וכתב,

 נרא~
 וכ~, דבריו ביאר לא אחרון דנכרי דכיון

 להח~ר ~לינן דלא ~סק לכך ל~, או שאלה ע"י היהאס
 וכן סי~רת היה~ שאלה~~י לו~

 ~~וב~ ~ש~ו~
 ובתשובת ~"תח ~הר~תא

הרב
~~~ 

 ובק"עת ~ש

~"~~~
 בזה השאלה ע"י את"ל הראשון דנכרי בפירוש א~ר אס
 ל~שה ה~ירלא

 בע~
 חדא ~ולות שני היא כי ~"~ת

 שהיה בודאי שידעינן ~ס שאף ו~ד נא~ת נכרי ~פי נכר~שיהיה
 לרא~ון, ה~אלה~י

 נא~ ~~
 לא ~נכריס דשאלת לה~יל

~ק~
 ~הרי~, כדעת ~~"כ שאלה

 ז~
 אינו ~הרי"ק ~ס כי אינו

 ~"כ שאלה ~קרי לא נכרי ד~אלת ש~קיל ~ה רק זה בדרך~קיל

 ד~~י~~
 ~ו, קולא חדא ~"תכ דס~ל ~"ה בעל כ~ו קולא חדא

ו~
 קולו~ דתרי ו~ל

 כדעת עלה לוסיף דלא ו~בו א~ינן לא
 ל~על ~נ~ל בא~ת יד~ינן ולא ~הנ"~תהר~"ש

 חתת~
 ואף ~זהת להקל

 ~ ~ ~ת
 ~לשונו

 אינ~
 ~~ ~~י ~קל ~י~ב ~דו~ק

~~~~~
 בא~~ עי~ןת ~קוס ~כ~ן יש

 הוא~~~ו~ט אשר ה~ו~ל ~~אלת
 ערו~~~~~ל~ינו והרי ~סוח~על, הרו~ח שאל~את ~רודה ו~ס~~~

~~~~~~וב~
 ~כל

~ 
 ~הש~~

~ ~~ 
 לו ~שואל

 השופ~
 ~~י לא

~~סל"ת,~ו~וא
 תשוב~

 ~ו~הריב'תל ~ה~תן
 י~ואו וכאשר ש~י ו~הר~~~

 ואתתכ לק~ן,דבריהס~
 י~

 שםת יעויין להעיד ~בא כ~ו אותו לדון

~~

 ~נתתל, דבריהס לסתור ~קוס דיש ורק
 ~ ~תשוב~

 בר יעקב
 הביאוש~אל

 ה~תת~
 ~~ב~ונטרס

 (סי~ ע~ונות~
 קכתתח)

וזתתל~
 אחד בכפר ~ושל

 ש~
 שנהר~ו

 ~להס, ~ח~ריס עתתי יהודי~
 ה~ושל אחתתכ וסיפר ככה, על והודו ~ אותס והכה הח~ריסותפס
 ~הוא אף אחריס, ליהודיס~ענין

 ~ס~~
 ~ושל ש~וא ~אחר

 ואתתכ עכתתל, כן א~ר ~תפארות דרך או~ריס ~אנו נא~ן,אינו
קשה

 ל~~
 ~קדים עכ"פ ד~א ל~~רי ~לתתת אינו שהוא סותר לא

 ~~א~ר אתתכ ככה, על והודו או~ס ש~כה קא~ר דהא בשאלההיה
שהודו

 שאל~ ~תתי ש~י~ שתת~
 דאלתתכ ~ס ישראליס היו לא עתתכ ואז

 ה~ושל שא~ר יתתלאיך
 ל~תפארו~

 ישראלים שס היו בלאתתה הא
ו~~עות

~~~
 ~יהודיס בפני ה~ושל אחתתכ וסיפר ~דקא~ר ~וכח

 נכריס ~פי דנכריס שס"תל צ"לאע"תכ ב~סלתת~
 נא~

 א~ר ואפילו
~פירוש

 ~ס ואף שאלה ע"י שהי~
 ז~~

 לו ~שאל ~נדון פי" ה~ס
 שנקרא הנתתל בפוסקיס ~בואר וכא~רהשופט

 ~ל". ולא ~אל~
ואפ"ה

 לקולאת ~ש~~

~~
 בעל וכ"כ להקל רביס ~פוסקיס נ~ד ראש יריס ~י

~בס"ק ח"~
 בז~ ל"ה~

 וזתתל הענין
 ענקתת בני לפני יתיצב "תו~י ~

 לצדד לו~ר כאן יש עיון ~קוס וא"כ באריכו~, לשונו שסויעוין
 ניחוש כאשרל~ח~יר

 לז~
 דהוי ~וח~על את שאל הנ"ל שה~ושל

 נכרי ~~י נכרי נא~ן ~ דיהא א~רינן לא קולא והרי הש~פט~אלת
 כנת"לת ראשון נכרי ~אל~עתתפ

 נעיין~~~אם
 בז~

 עיניס לו שיש ~י וכל הנדון
 ירא~ לראו~

 בראיה
 ~ ח~ש צריך דין שלית~הי~נא

 דהלא חדא ובששת
 נרא~

 בעין
 ~~ושל~ששא~ת

 הי~
 רק

 ~יקברו ליד~
 א~

 ישראל בקבורת ~נ~צא
 בשס ביאר~י וכבר יהודי, ~יתת על ושאלה ~קירה ~רי לאו~ה

 לו~ר סעד הוי לקוברו שילכו שא~ר שכיון שכ~ב ~הרשד"ס~שובת

של~
 להעיד לא דבר לשוס ~יון

 ול~
 כ~ה יש ועוד כנ"לת להתיר

ו~~~
 ד~ה ית"ל ועוד לה~ירא~ ~קוס ה~ראיס בזה ת~ובות

 ה~שפט ב~קוס הוא ~שופט שאלת דוקא בזה הפוסקיסשהח~ירו
 שהוא כ~ו זה על ודורש וחוקרושואל

 דרכס~
 בנדון אבל

 ז~
 שלא

 לזהת לחוש ~אין י"ל ~שפט ~~קוסהיה

~~~~ 
 ~בואר שאינו דין

 בהעדיו~
 לה~ושל נש~ע שיהא כלל

 היו אשר עכו"ס וכ~ה כ~ה ~ן שש~ע יתתל רק סוח~~ל~ן
אצל

 ההרי~~
 או

 בת~ובת אי~א זה ובנדון עצ~ו, רוצח ~פי ש~~

~~ר"~
 ~לובלין

 (סי~
 לו שי~יד חבירו לנכרי ששאל את בנכרי י"ד)

 ~ההא~ת
 שנ~ש~

 ~אחר ~אלה זה שאין שס ופסק ביהודי,
~שהשואל

 ה~
 נכריס

 וכ~
 איסרלן ~הר"תר שפסק

 וד~
 כהר"ן~

~~~~
 אחר יהודי יש הלא

 הראשון בשס השני ~נכרי ~פי שש~~
 עתתשת וכו" ראשון לנכרי שאל שני שנכרי ~ה בעדות הוזכר~לא

 דאס ~וכח~~~
 הוא לנכרי כש~אל נ~כר~ ולא אחר ~נכרי ~ש~

 ~שס עוד וכ~ב להתירא,~~וט
 ~~ר"~ בתשוב~

 א~תתפ ~~ובלין

 ~נכריס ש~יס ספק ~~בלי
 ה~כרי~

 ביער ההרי~ה אצל ~יו לא
 לבדו ~ר~צח~~~י

 ש~ ~הו~
 ~צאו ו~~~לא

 לא כי הרו~
 ~נוד~

 הדבר
 ה~ול~ולת ~או~~ד

 ~~ והב~דו~
 ש~א לו~ר ~ולין אין

 ק~~
 ~נין

 אחר~~~נ~~ת
 נזד~

 ו~~ירו ל~~י~ ב~ל"ת ~~יד והוא ה~רי~ה אצל
~ ~ ~~ ~שת ~כ~ל לח~ירו, ~~ ~,' ת  



~ ~ ~ ~

~  

~"~~
~~''~~~ 

~~~~ ~ 
~~~

~ ~  

~~~
 מ~~

 שי~ל כנ"ד
 ~וצ~ שהי~

 ~ד,
~~~ 

 שנמצא עכשיו י~ל

ה~ול~ול~
 היה שהוא ~~ושל תו~ו לפי נכרי א~ר א'

 המושל א~ר וא~"כה~רי~ה, א~
~"~ 

 ~~ת, ~כ ונקרא שאלה בלי
 של כנדון מ~ש ש~וא ~ה ~דול מס~ת איןוא"כ

 ~~ר~~
 מלובלין

 להתיראת ~ דפוסקהנ~ל

~~~
 וה~יב לו וה~ידו הנכריס ש~או בעדותו ~מושל לשון ~שמע
 שהלך מי~ודי רק יער ~אותו ~רוג משוס זוכר לא הואש~ס

 זה י~י~ ובודאי סו~מעלעס
 שהשיב ~ה א~כ זה, י~ודי ההרו~

 משוס זוכר לא הואש~ס
 הרו~

 ברור שכבר ש~מ וכו', ~נ~ל יהודי רק
 ~דותולו

 ~~א היהודי שז~
 הנ~ר~

 לו ~בורר ~דבר היה או
 ~ א~ריסתממקו~ות

~~~~
 ~~ילה הלא כי יותר ופשיט~ פשיטו' עוד שיש מילין לא~י
 מ~ הי~ודי שאותו מסל~ת סתס ~מושלאמר

 מכ"ב שיותר
 היה ומי שנהר~ בודאי ידיע~ לי יש נאבדשנה

 ~רו~~
 ויודע שלו

 עדות ו~ביית ד~ר שוס נעשה לא אס וא"כ וכו', קבור היכן~ני
 את רקנוסף

 זא~
 ע~כ היה ה~עשה וזה ספוקו, די היה

 ~דר ל~שות ב~ר חפרוכאשר בקי~
 נכתב כאשר ה~יות ~פני וסי~

 שלפנינובהעדות
 שאמר השני' ה~דות היה וא~~ז הקי~, ~זמן ש~י~

 סו~מעל אלהמושל
 וז~

 נודע היה לא ועדיין ר~ה בהושענא היה
 הוא, מילהס

 וה~
 המושל שא~ר ראיה

 אשל~
 שאין אנשיס ואביא

 ~נצבת ~אשה ועודה אויסטרלי~, אנשי בפני ולא אותומכירין
 א~ר בהתיראהכל

 ז~
 הד~ר מבורר שהיה הנ~ל ~ד~ריס מצאו אשר

 להס אמר אשר מהמושל יצאו אלו והדבריס סו~~על, הי~ש~רוצ~
 הי~ (אשר) ו~ה ~יךהמושל

 ~י יצאו ~דבריס ואשר הדבר

סו~מע~
 הי~ וז~

 ~~ר ל~~ושל היהודיס ~אלו אשר ~פ הכל
 רביסתי~יס ז~

~~~~
 שאינו כשס ~~ש, התשוב~ת ו~כל הפוסקיס בכל מבואר זה
 במסל"ת, רק לאסור נאמן אינו כך ב~ל"ת רק ~תירנא~ן

 אינו ~ס~ת שאינו ~י וכל ל~ז), (סעיף המפה בעל כתבוכאשר
 א"כ להתיר, ולא לאסור לאנאמן

 בנ"~
 ה~ושל היה לבסוף אשר

 לאיסורא מהניא ולא נאמן דאינו י~ל כ~~ת ולאכנשאל
 לפנינות ~רוכות רביס תשו~ותיש ובז~

~~
 היינו לאסור נאמן דאינו הא ולומר לחלוק דין ~על נשאר
 כ~ון או מ~דס, שערוס לא אשר ~דש ד~ר אומר אסדוקא
 א~ריס נכריס באו וא~~כ פ~וני ונקבר ש~ת ~ל"ת א'שנכרי
 נא~ניס העכ~ס דאין א~רינן בזה ~י, שפלוני השאלה ע"פוהעידו
 ~~כלאסור

~ 
 לפרש רק בא לא שהמושל בנ"ד אבל ב~סל"ת,

 ה~יד אשר ללשונו ~ושיס ~דבריס יצאו מהיכן ראשוניסדבריו
 יודעאשר

 ש~
 הנ"ל איצק

 נהר~
 דבר~ו שתוכן ד~ריו כ~רש ואמר

 ~ןיצאו
 הרוצ~

 באנ~ו וא"כ ה~ושלת ה~דת דמהני י"ל ו~זה סו~מעל
 ~פי' ואמר נכרי מפי נכרי כנדון ~וי ל~וש שיש זכרנו אשרלדין

 ~ישהי~
 שא~

 אשר
 בז~

 ו~ס ל~~מיר, פקפקנו
 הי~

 זכרנו כאשר
 ~"ל ~הר~י תשו~תבשס

 מ~ידיס אשר ה~דה שע"פ והר~ן שבתי ור"~
 כ~~תי ולא להעיד שבא כמו הוא שופטיסלפני

~~
 כאן ש~ין באופן דבר, ~צי ולא דבר אכ~ד ולא ידי אשיב ~את
 ~דא פקפוק, ~וס~וס

 ~ש~ע שלא ~~ושל מד~רי מוכ~ ד~
 עצ~ו הרצ~ן ומפי ~רוריס דבריס יוד~ שהוא שא~ר רק ~סו~מעלרק
 לא א~ל הדבר, נהיתה איךש~ע

 ~בו~
 ~דבר~ו

 ש~
 ~ן ~ק ש~ע

 רוציס שהיו שא~ס על רק השיב לא כי סו~~ל~רצ~ן
 ~ד~

 ~י
 ומי כן ל~ות לבו מלאו אשרהוא

~  ~~רוצ~ 
 יוד~ ש~וא והשיב

את
 ~רוצ~

 בעצמו, סו~~על

 וא~~
 י"ל עדיין

 מסל"ת כמה מפי ששמ~
 וכאשר האמת, יודעיסש~יו

 וכאשר ~וכ~~ המ~של דברי ~~י~
 ששמע ~דבריך יהי~ לו ו~ס מלובלין, במהר~מ וכנ~ל לעילכתבנו
רק~

~ 
 ע"י הוה לא דלמא הרצ~ן

 שא~
 הס~ת, ~רצ~ן ~ס דלמא

ו~~
 ס~מא~ לומר ~ין~ בזה שאלהו מס~מא שנא'

 כפירושוי

~~~~
 זאת ~ס אף

 שבא~
 שאל~ו,

 ה~

 שהשאלה ד~רינו ביארנו

הית~
 ול~וודע ~ודיע לידע ~כדי ~שוס

 של~
 בקבורתס ~ברו

 שלך ~~י ~ וא"כ ~יתתו, על ל~~רי נשאלולא~
 ~פני~

 כ~ה
 על ל~זור ~ברי~תו ~~וזר שנ~י ומשונ~ס שוניס וכולסספיקות וכמ~

בני~
 ~סל~תי

~~~~~~
 בפרק בש~ס הוא

 י~
 ~ו ~ ~~דף בכור

 ~ב~
 רבנן דאקילו

 בסופהבאשה
 אב~

 אמונת בעל וכתב ~~~י~~, לא
 עס רביס א~ילו ~ו ר~יס ~ס י~יד נ~ל~ו כי כ"ב) (סימןשמואל
 צריך אי ב~כרי ~ס~ת כ~ון מהני, אי עדות בת~ילותרביס

 ספק ~וי בזה וכיו~אוקברתיו
 בת~י~

 ל~ומרא אזלינן ו~אי ע~ות
 בסוף~ ספק יש אס אפילווכו',

 ~דו~
 א~לינן

 ~כ~

 הרי ע"ש, ~ולא
 ר~יס עס י~ידאפילו

 ~יל~~
 עדותת בסוף

~~~
 לכת~יל~ שבודאי בנ"ד

 ~~~ת, היה

~ 

 ~יליס אנו א~~ז
 בו יש אשר קל~פק

 כ~
 הארכנו כאשר וסתי~ות ספיקות

 רבע~וך
 בתו~

 ~ד לו ~~יע ליה דעייל~ ואהדא
 כתיב~

 לכתוב
 ראשונ~ס רביס פוסקיס אשר באלו כיוצא רביס ספי~ות~עוד

 ~וס כאן אין בודאי ~רביס נ~ד ר~יס והס~ בהן, ~יליסואחרוניס
 ~קודסת ה~סל~ת מ~טל ~~אינו שזהפקפוק

~~~~~~~~
 ~~ל ~תשובת ~ובה בתוספת ד~רי

~~~) 
 ~ו) סימן

 ~לוקיס ~משה ~ ~~
 וז~~

 דהסי~ היכא ~~שוב~~ ~סוף
 ~ת

 א~~ ~~ד, שבאקודס
 ~עיד ונתכוין ש~זר עד ב~~ד נתקבל דלא

 ~וכי~ אמרינןלא
 ק~דס הסל"ת דלא ו~~כא ת~~לתו, על סופו

לב"ד שב~
 דקא~ א~~

 ~פיהו ~לא לכן קודס דבריס סי~ור איז~ו

 ~תיר דמתכוין והיכא וכו',~יים אנ~
 אע~~

 בודאי ~סל~ת דא~"כ
 מעריס, איערו~יאמרינן

 והיכ~
 בא וא~~כ הסל"ת דמת~~~ה

 הוכי~ סופו א~ינן אי ספק הוא להתירונתכוין ל~~~
 ~ל

 ת~י~~
וכ~

 היכא לספוקי אי~ נ~י
 ד~ת~י~

 הס~ת וא~~כ להעיד ~ת~וין

 ~~ה~י לב דל~ן~~~
 ב"ל~

 היה בת~ילה אס רק ~ופק לא
 ~"ד~ בא וא~"כמס~ת

 להתי~
 אס ~אבל ו~שמע בא,

 בא לאשהס~ת א~~
 ל~עי~ ~

 אפ~לו
 א~~

 ל~"ד ~~א
 להעי~

 מק~י ~~מ
 בנו בן וק~ו ו~כ~ש~ל~ת

 ש~
 באס רבות ספיקות כאן שיש~ ~~ו

 סובליס הס באשר ה~א~וניס ד~רי הא~רוניס בדבריס ~טלשיש
 ועוד וכנ~ל, ~סל"ת הכל שהוא~~כ

 ~ב~י~
 לספו~י בידי אשר ר~יס

 עלי~ת ~~וך שיש ~מור ~סל"ת שזהו ופשיטא פשיטא בהןולפקפק

~~~~~~~
 ממשנה לדבר זכר

 ~וכ~
 שיילינן ולא להקל תלינן דבסתס

 (בפ~~~~ דאיתאכלל,
 מ~נ~ ד~ש~ו~

 ~עובר היה א')
 הכניסו אס ~יכך ופ~וריס, אוכליס תאניס, לכס טלו ~מרבשוק

 ודאי, מתקניס~תי~ס
 ופי~

 ~ס ~שוק, עו~ר ה~ה ~ר~ב
 אוכלוס ה~שרות, עלה~שוד ~~

 ופטור~~
 הבית פני ראו לא דאי~ור

ולא
 הוקב~

 ~רי ~ש וכו' ל~~רות
 ק~~

 ה~ש~~ות
 א~~

 דאיתא

ק~
 ~ה,~ ~~ ~י~ דנשאל ד~פשר

 קש~ וא~~
 א~ פי~ נשאל~את

 ~או

 דאינו ונהי ה~ית,פנ~
 נא~

 ונ~שד ה~ש~ות, על
 א~

 נתן שלא
~ שנת~ יא~~שר ~  ל~ ~~ 

 לו
 ולו~~ לשנו~

 ~~בר שקר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~"~~~~מ~~ ~ ~~~
 ~הזה

 א~
 ו~~~ הבי~ פני ראו שלא לו~ר הבי~ פני ראו

 סת~א
 ופ~וריס, אוכליסק~ני

 אע''~
 דנישייליה ק~ן ד~י~יה ~

~'~ 
 ~ס~~א

 ~~שר פ~ור~סהס
 וא"~

 א"כ ~ליהס~, ~אול
 ש"~

 היכא כל ס~~א
 ~ל ונחשד ~~ה שהוא ובאשר תלי~~, ל~יתלידאיכא

 ה~~שרו~

אי~
 הכא ~ס הקילו, ~ב~~אי ~שוס ~להקל ו~לינן אחריו ~~דקדקין

 בה הקילו דב~נו~הבנ"ד
 א~

 הח~ירו דב~חילה
~~ 

 בסופה הקילו

וכ~~
~~~~

 ~ס
 הו~

 ~קל שיש ספק בל~י
 ה~דו~ בסו~ ול~לו~

 כל וכנ"ל
 ~ה~ושל ולו~ר להקל ~ בני'דהדבריס

 ש~~
 ~אחריס

 היה ~ה ~ודס אשר ברוריס דבריס שאריאו ~סל''~
 ~סל~~

 דייקינן ולא

ב~רי~
 א~ ~אול

 נש~ע, ~~יכן פיו
 והשא~

 היה לא
~ 

 ה~ורך
 כ~ה להוכיח יש בזה וכיו~א כזה ועוד הנ~ל ד~תני' וכנדוןכלל,

 כבר והנה כנ"לת דבריס ו~ש"ס ~~~נ~ ברורו~ וראיו~~וכחו~
 בכל~בואר

 התשובו~
 ב~~ונה להקל ה~דדיס בכל ל~דד ש~חוייב

 ~רו~ח ~דברי ה~ושל ~~~ו ס~ך ~קבורה ~וס ד~ל וי~ל~"ש,

שא~
 שהיה י"ל ה~רי~ה אבל אחר ב~קוס שנ~בר

 נוד~
 ~פי לו

 ~יו אשראח~ס
 ~סל~~

 ~~סל''~ת נכרי ~פי שהוא דנ~ס וא~ו

~~~~~
 ~וא

 ~~ש~~ו~
 וז"ל~ הלשון

 ~~ושל וה~ידו ובאו

 וה~י~~אויס~רלי~
 ~שוס זוכר אינו הוא ש~ס

 יהיה ובודאי סוח~~ל ~ס ~~לך הנ~ל ~יהודי רק הי~ר,באו~ו הרו~

ז~
 ~רו~~

 ~~כ זה, יהודי

~~ 

 ~שוס זוכר לא הוא ש~ס ~השיב

~רו~
 וכוי ה~י'ל ~יהודי רק

~~~ 
 לו ~~ור שכבר

 ~~דו~
 היהודי שזה

הו~
 הנ~ר~י

~~~~
 ~וא ~בואר

 ~~שו~~
 דהנכרי כיון ~ וז"ל רל"~) ~ס~י~ן ~~ה

 דבריו סיפר הראשון ~~"ס אס דבריו ביאר לאהאחרון
 שאל~ ~"י לו~ר ~ח~יר ~לינן לא שא~, ~~י או~~~~ו

 סיפר,
 בשס שסוכ~ב

 אני ~נכרי ~~ר דאפילו ~יי~וני ~ה~~ ~שוב~
 ~כווין קא דלערו~י א~רינן ולא ב~סל"~, ~ני פלוני א~הר~~י
 ~~ר דה''ה שס ו~סיק ~דבריו, ~וכח~א"כ

 כ~ון א~~לאו~

לה~פארו~
 לא ~~~ווין קא חן ל~~וא או

 חיישינ~
 ~לינן דלא

 ~וכחי א~י'כ כני'ללהח~יר

 בא~~~~
 ה~ושל שא~ר ~חר כי ~בא~ר בנ"ד ולעיין לפלפל

 בז~~
 ~ן בוד~י שיוד~ והסל"~הקי~

~ 
 הנ"ל אי~ק

 שנהר~
 ונקבר

ו~י
 ~ו~

 ראוי' הי~ה אש~ו וא"כ ~רו~ח,
 תיכ~

 ~ל ~י~ר
 זו ~ניה כי לודאי וקרובואפשר ז~

 כ~~ ו~~פ~ שו~ר~
 שניס

 ובודאי נ~ריה, ~~על ידיעה איזה ליד~~~ושכה ב~וחל~
 ~יכ~

 ו~יד
 ~נ~ל הדבריסכשה~י~ו

 ~ הי~ אלי~
 דייקא ~שה כי נפש ל~שיב

לראו~
 ~ו ~י~ר, הדבר י~א אפשר כבר כאשר וא~כ דה~יר~, כח

 ~כח ~אריך בזה ויש הדבריס, ברור ~ס כי לאיסורא דייקינןלא

 ~שוב~ כ~בי~ חבילו~כ~
 ~סו~~ ידי אך ו~וסקיס

 כי בזה
 ~~ורךתאינו

~~~~~
 ~אס ~שני הספק

 ש~~די~
 כ~ודיס נקראיס הנ"ל

~י~תו~א ~ח~~
 ו~ח~ ואי~

 ~~פארו~,
 וי~

 בזה ספק ~וד
 ~כשיו ~קרא אס שניס ב~כ~ב נ~~ל היה סוח~על באשר~ספק
 יש ו~נה~~~~,

 ~ עיו~ ~קו~
 בשס ד~י~א

 ~שוב~
 ~קונ~רס וה~א ש~ואל,בר י~~ ~~יר

 ~ו~ו~
 כא~ר קכ~ח) ~סי~ן

 ~נהר~ו ש~ע ~חד ~~ו~ל ~יל,~בדברינו ~וב~
 ~ל~ס ~ח~יס ~י י~ודי~

 ~נו~~,
 כ~ ~~ ~~~~רו~ ~~י ~~~רי~

 ה~~יסה ~~י
 ואי~

~ו~י~
 ה~ר

 ו~נה ~~ לאור~
~ ~~ 

 ~נ~ד
 זהו ל~~~~רו~י ~~~

 ב~שובו~יו הביא שו~יס, אנו ~י~יו אשר הב"י שהרב חדא~ינו,
 ~הרר''י ~לחולק

 ב~
 ש~ואל

 דאי~
 זה

 ה~פארו~
 ל~נאי חשיב רק

 היה לא אשר ~ל~דול
 ד~

 בק~ע הובא כאשר זה, ~ל אותס
 ו~ודק~~~), ~סי~

 דאי~
 ~קוס כאן

 ה~פארו~
 שס כי באשר אדרבא כלל

 היו הנר~ח קרובי ו~ס נזק, שוס לו י~יע שלא הב~חהלרו~ח
 א~ ל~חול~וכרחיס

 א~כ ד~ו
 ז~ אי~

 וי~ויין וכלל כלל ה~פארות
ב~שובו~

 ~הת

~~~~
 ~סי~~ ה~''~ ש~רי

 בשס רל''~)
 ב~סל''~ ~הני פלוני א~ הר~~י אני הנכרי או~ראפילו ~ וז~ל כ~ב ~יי~וני ~שובו~

 ולא

א~רינ~
 דה''ה שס ו~סיק ~דבריו ~וכח וא~כ ~~כוי~, קא ל~רו~י

~אר
 קא חן ל~~וא או ~~פארות כ~ון א~לאו~

 ~~כוי~
 לא

 ~"שת ~וכח, אא''כ הני בכל להח~יר~לינן

~~~~
 דהא לה~פארות, לו~ר שייך וכלל כלל ~וס כאן אין בודאי
 באהיה

 א~ לא~~
 דבריו

 להראו~
 ~ס וא''כ קבור~ו, ~קוס

 דרךהיה
 ה~פארו~

 בא איך שקר והוא
 ~ר~ו~

 ~לא קבור~ו ~קוס
 שקרהוא

 שנהר~
 ~שפל~ו, יהיה זו וה~בה~ו

 ובז~
 כ~~בי'ה יהיה

 שבא לראו~, ה~שפילילשב~
 ואין קול ואין להראו~

 ~ונ~
 אין וא"כ

 כאןשייך
 כל~ ~~פארו~

~~~ 
 נ"ל סוח~ל וה~יד שהודה

 לדו~
 שהוא

 ~דו~
 באשר ~ו~,

 בשב~ה לפ~ור דינו י~א כברסוח~~ל
 ש~ש~

 זה
 ~שרי~

 וש~ים
 אשר ~ה~פיסה י~א ו~י"זשנ~,

 אסור שס הי~
 בבי~

 לו היה ~ניו ואייס ~כשיו ה~ושל שאלואשר א~ וא"כ כלא,
 ~ירו~

 לו~ר ~וספק
שכבר

 נשב~
 ~~~, ~י~~ ושבו~~ו ~קודס

 לדברי כי ובפר~ו~
 אין שבא~ת ~~יד אשרסוח~~ל

 ז~
 ~קוס

 ~נ"ל, הי~ודי קבור~
 לפ~ור ~"לשפיר

 ~~~ א~
 ~ש~, ~שר הראשונה שבו~~ו ולחזק

 ~ליו חשש ~קוס היה לאובודאי
 ~ח~~

 יכול והיה ויראה, אי~ה
 ~~ ודאי אלא ק~ביד, ~אי ~נ~ שליחלהשיב

 ~כשיו וה~יד ש~ודה

א~~
 בא אשר ~וא

 שיקברו דבריו, לא~~
 ~~~ו~

 הנ~~~יס ~ר~ש
 בא היה ~''ז הנ"ל, הי~ודי שזהו יחושו ולא ~בריהס ~וךבי~ר

 א~לא~~
 הוא כי דבריו

 ~ ~י~ודי א~ הר~
 ויוד~

 קבור~ו, ~קוס
 בא כאשר אחר ~~וסוהוא

 ~ר~ו~
 לא באשר אך ~ור~ו, ~קום

 ה~יד שסנ~~א
 ~ירו~

 נכון
 ש~

 ואכלוהו ו~ררוהו ב~ו~ק נקבר
 הי' וזה ~אביסשו~ליס

 ~ירו~
 ~וספקת

~~~
 דילן ~ש~ס ראיה להביא

 ~~סכ~
 פסחיס

 ~ ~ד~
 ~~ב),

~דורו~
 נפליהן שקוברין ~פני ב~ן לכנוס הכ~ן אסור ~כו"ס

 בודאי כי לכנוס לכהן ~ו~ר שס ~~ויין וברדלס חולדה יש ואסלשס,
 ~ו~אה דאיסור ה~ס ~רי~ררוהו,

 ד~וריי~~
 ב~~ונה כ"ש ~קילין,

 כל ~ר~וש~ו) בו כי בי~ר לחוש ויש החכ~יס,ש~קילו
 חיו~

 הי~ר
 וברדלס, וחולדה י~ר וחזירי ולשו~ליס לזאביסיו~ר

 שודאי פשי~~
 והוא ש~ררוהוי''ל

 ~ירו~
 ב~שר ההרו~, נ~~א שלא ~ל ~ספיק

 וחולדה י~ר וחזירי ושועליס זאביס ~ררוהובודאי
 ו~רד~

 כנ~ל,
וא"כ

 הי~
 שאלו ~ה ~וכיח

 ~~~ו~
 ~י~ודי ~ינס הנ~~איס

 לה~יד לא ~קרי ז~ ~וד~י ~קבר, ראויו~ברי~ס
 ול~

 ~~יר
 ~דו~וכי

 ~דול ~סל~ת לך ו~ין ל~~י הישראל ~ל הי~~ ל~
 ויעויין~ה,

 ב~שוב~
 ~'ב

 ~לו~לי~ ~~~~ וב~שו~~
 ק~י) ~סי~ן

 ~~~הו~
 וכן באריכו~, ~~ש ל~יר ~~ריך זה כנדון ~עשה

 ~~ור~ ~הרי~ ~~שוב~ להדי~~~~
 ברו~ח קכ~)

 ~ח~
 ש~ודה

 ב~נ~~ השופ~לפני
 לו ש~ב~יח הב~ח~ו ~ל

 השו~~
 וה~יר ~ה היזק שוסלו י~~ שלא

 הו~
 ז~ל

~~ 
 ~ל ~~~ו

 ~~ר~ךתב~~ו~ה ~~ ~~הר~



ת ~

~ ~ ~ ~

~~~~~~~~"~~~~~~ 

~~ 

~~~ ~ ~ ת ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~ונות בקונטרס וה~בא ח') (סימן ב"י
 אפשר אותם, ~עינ~~ הזכיר ~לא החוקר שאסקצ"ז), (סימ~

 ~ ופיתה בדברים שהחליקסלומר
 אות~

 מ~צמס, הו~ו שהודו מה וכל
 ~הודה היסורין קודם דאם ז') (סימן בתשו~ה הב"י הב~אוכן

 ק"י)ת (סימן מלובלין מהרר"ס בתשובת ויעוייןמהימן

~~~
 בתש~ת שאיתא

 ~הרב~
 בקונטרס הו~א ח') (סימן ח"א לב בן

 שהוא נ~רי ~וז~ל~ מ"~) (סימן~~ונות
 בתפיס~

 מחמת
 הנהר~יהודי

 מחמת ש~א לחוש יש הר~ו, שהוא עינוי בלי והודה
 דבשלמא אוסר אינו בנ"ד ~'מ ע"ש, כמהרי"ק ודלא הודהיסורים
 דמשקר, לחוש יש ~דולים יסורים מפני ומתירא בתפיסה הואאס

 ~אינו אםמשא"כ
 בתפיס~

 י~ל
 שג~

 וק"ו שמהימן, מודה מהרי"'ק
 ואין שעשה בשבועתו מקודס מהתפיסה נפטר ש~ר ק"ו שלב"ב

 דמהימןת פשיטא כלל ואימה יסוריםכאן

~"'~~~
 מכלל יצא לא הקבורה עבור מתחילה נשאל שהסוחמ~ל

 מש~ וכן מסל~ת,~דר
 דש"ס מסו~יא קצת

 (ד~
 קכ"א

 א"ר ידעינן, היכי ~ דמקשהע"ב)
 יוס~

 פלוני איש ~ואמר לב"ד בא
 נתכוין זהו סתס מת לה~יר, נתכוין זהו אשתו את השיאומת

 הלא וכו", סתם מת דיא~ר ל"ל לכאורה לד~דק ויש ~"כתלעדות
 כל יד~ינןמ~ילא~

 א~ ש~
 הוי, להעיד נתכוין אש~ו את השיאו

 מתכוין זה דאין קברוהו מת פלוני כשאמר לאפוקי דבא ודאיאלא
 מת כשאומר דדוקא ~מסל"ת, והוי ~בורה, רק~עיד

 למה דא~כ אשתו את ~שיא כדי כן קאמר דאולי לחשדו ישהתם ~סתס~
 כן,אמר

 ~שא"~
 כמס~תת והוי תו חוששין אין שיקברוהו באומר

~~~~~
 בנ~ד אבל שם~ שכת~ ~ אשכנזי מהרר""ב בתשובת

 מן חדוש מההשאלה~ שהית~
 ולא שאל הסחורות על אולי הספינ~

 הוי~ ~אנ~יס על ~"כ שה~יד ומה האנשים,על
 ~ל~

 וכן ~~ור,
 רס~ו (סי~ן ק"ע ועיין רבי' בתשובו' ועוד מהרד~"ז,מסכיס
 באו אס היהודיס על אפילו ששואל באם אליהו חייס רב בשםורס"ז)

למ~
 ~שת וכו"

~~~~~
 עמדו התרעא אחורי אשר סוחמעל, ~ל עדות אל נבוא

 ~נ""ד ~"כ העדות מזה שאמר, ~ה ו~~ו ישראל~די

 ואת העכו"ס מפי שמעו דהמה הזאת, האשה להתיר ~~דאי
 והעכו"ס ראו, לא ות~ונתו שמעוקולו

~ 
 עומדיס ~שיהודיס ידע

מבחו~
 העידו מפורש ~א~ר דבריו ושו~יס הפר~וד ~מאחורי

 בנ"ד א"כ ע"ז,העדיס
 א~

 והוא המושל ששאל השאלה ע"י שהיה
 מפורש הוא זה ודבר ממסל"ת, כלל נפק לא ~"מ דבריו עלהשיב
 הע~ו~ות בסי' ומובא רל"ט) (סימן ת~המשו"ת

 (סעי~
 ט''ו) ~

 היינו ~סל"ת, נקרא אינו הכותי את שאל אם דאמרינן והאוז"ל~
 הוי ו~~יד אותו שואליס נכרים~ אס אבל שואלו, ישראל אםדוקא
 הרי עכ"לת הישראל ~פני שלא אותן ששאלו ובלבד ~סל"ת,שפיר
 פשוט התשובה את שמעו וישראלים ע~ו"ם שאלת ~~~י שהיהבנ""ד

 מסל"תתדמקרי

 אשר שהעכו~ס לישראליס אח"ז א~ר שהמושל לו~ר נפ~ך~~
 סוחמעל, היה הוא עמו ~דבר ~היה

 וא"~
 כאן יש

לפקפק מקו~
 ה~

 ~שעברו קד~וניות בשנים
 תיכ~

 הרי~ת אחרי
 יצחק ~

באו
 היהוד~

 ~ל ~~ח~~ל ונתפס ~ ~השררה אל רבא~ ~קובלנא
 א~פדבורם

 מצינ~ ש~
 כי הי~ים, באותן היהודים אותו ששאלו

 ~ל~זרנו
~ 

 העדות
 ול~

 מ~יהו~~ם, נ~אל סוחמעל שהיה ~צ~אנו

 שאל~אות~~
 השופט

 בי~~יס היה אש~
 הה~

 לישבע דינו שיצא עד
 ~צינו ו~ס השו~ט, ע~י~~שאלת ה~ וא~כ המעשה, עשה לאשהוא

ש~פוםקים
 ~~מחמירי~

 נ"ח~ת ת~ימן~ ~~ח"א ~יב"ל בשו"'ת
 ש~תימהר"ח וב~שו~~

 (סי~
 וסוב~מס~ת~~אפילו ~ שמ~~~ת~יותר ~ה)

 השופטתפיס~
 תי~

 שאח~~~ וא~' מסל~~ ~וי~ ~א~~~~~ולא נקרא
 ~הסל"~

 הריב"ל בש~~~ מבואר ~~שר מהני,
 ~י~ (ח~~

 ~""ו)
 ואח~~~~סיח להתיר ~~~~ולא לב"ד מתחילה בא אםמסופק
 ~נ"ד וא~כ ספק, הוי ~~פ~ על~ תחילתו הוכיח~ נאמר אסל"ת

 שהיה ישראל, ~א"ל כמו שהיא י השופט ע"י~ שאלה היה~מתחילה
 ישרא~ל בשס אותו שואלכאלו

 וא~"~
 וספק נשאר~~בספק ה~ל~ת

 ונראה ~"ל~~ (ס~~ל) ~ח~ק~ בח~ת איתא וכן להחמיר,א"א
 (נכ~) שאם זו ה~ה"המלשון

 אח~ ~י~וד~~

 ~איה לנכ~י שאל
 יה~דים לפני במסל~ת הנכרי ה~יד אח"ז רב וזמן מת, והשיבפלוני
 דוקא דהיינו עצמו נכריבאותו ולפלו~ טפי רבותא ל~נקט ~"ל דאל"כ נא~, אינו פלוני שמתאחרים

 ב~
 דאינות~נאמן, הוא לשו~ל ~~שיב

 ~וד~י אלא נאמן, נשאל ~אינו בשעה אחר בפעס שמס~ת במהאבל
 ודי~ דנאמן א~ינן לאבנכרי

 ~ז~
 אי~ו א' נ~י ששאלת שמקילין מה

 מכלל שיצא י"ל בנ~ד וא"כ ~~לת ~ו' שני עכו"ס לה~דתמזיק

מסל"~
 ~~כא~ו שהוא ואפשר השופט, ~ אותו שאל שמתחילה כיון

 ישראלת בשם ~ותושאל

~~~
 הוא, ~מור מסל"ת~ הוא ~י נר~ה ~דינא~ לעומקא ~חתינן כד
 ~דולה חומרא ~וא זה ודבר ~דב~יו, מסיים ח"מ דבעלחדא

 שאלו שאשתקד ב~בילוכי
 א~ת~

 ~א
 נ~~ י~~

 ~~מסל~, עתה
ובפרטות

 במס~~
 עכו"ס לפני

 ל~ ~מ~
 בשביל לדב~ו נ~מין

 יותר ~הוא ~~נמ~~~~~~ד ~~~ל, אותו שאלושאשתקד
 ~מ~

 ~נה
 ~ה~אפשיטא

 ח~~

 ~דולהת

~"~~~
 (סימן ~ת~ובו~~ו מ~יא צ"צ בעל שהרב

 ע""פ כ~יה מ~ב)ת
 ~~ ~ כל תח~~~ הש~לה~

~~~ 
 'אח~כ

 ~~ל""~ת~

 ~ל~
 ת~ז~~~

 השאלה ~סמך על לומר ~ל~נן אלא מ~~ת, מיקרי לא אח"כרב

~שאל~
 ~ אח"כ, מ~יד תחילה

 וכ~

 (סי~ן מ"ב מתשובת משמע ~
 ~ה~

 נ~ד דמי לא איברא אבל ~~שת מ"~) (סימן מה~רשד"ס~ובת'
 ~ יש~אלי~, נ~ד א~כ ~~סל~ת ~ ~יירי דהתס חדא~אופנים, ~~מ~

 י''ל א'"כ
 תתאילה ששאלוהו יודע ~וא דכיון הראשוני~, דבריו לאחזוקישבא
 בדבר ליהודיס תועלת שישמר~יש

 תהז~
 ואח"כ ששאלוהו, ~~יון

 היהודי~ לפניהסל"ת
 שה~ת ר~שונה ~דשאלה א~עתא י"ל

 אמרו~ ~ך נפקותאשיש מר~י~
 באמ~

 וא"'כ כמסל"ת, ~לא להעיד כוו~תו
 מחתא ~בחדא וצרופיהם מ"ב ~ והרב מהרשד~ם הרב פסק~שו"ה
 ולא ישראל בפני כל~ל דיבר ~ ש~~א בנ~ד ~~בל~ מס~'ת, ~בכללשאינו
 ידע ולא ופ~~וד ~~דר אחורי ~דים שהכמין לו נודע~יה

 מסל"תת ~מ~דר כלל יוצא שאונו פשיטא ליהודים,נפקותא שי~

~~~~~~~
 של ה~ון

 ח"~
 חו~ר~

 ~דול~
 בשב~ל וכי זה~ הוא

 ובפרט במ~ל"ת, נאמן יהא לא או~ו שאלושאשתקד
 ~עכ~ל, עכו"ס לפני ~ל"תאס

 ו~פ~ט~~
 לא ~בנ"ד

 הית~
 ע"י ה~לה

 שאין שי"ל פשיטא ה~ס, בי~~ס היה אשר ~שופט ע"י רקישראל
 פקפוק מקוס ~כאן

 ומודי~
 היה שלא ב~שר בזה הפו~ק~ם ~ל

ל~~י
~~~ 

 ~~~ ~~ ישראלת שאלת~

~~~~~
 ריב"ל 'שו"ת

 ח"~
 ~מסופק

 ר~
 ~ אס

 ב~
 להעיד לב~ד

ואח"~
 ~סל"ת,

 מ~~
 ~"ד דו~א~

 א~
 להעיד, ~ בא

 לאתמ~א~כת~~אם
 ב~

 לב~ד
 ~~י~

 ~~ה אז
 ~דיב~

 ב~ס~תת ~אח~כ
לא

 יצ~
 ולאת ~ל"ת, ~~דר

 ~א~רינן~
 ~טל ~שופט~ לפני דה~דתו~

 ו~ד~ס~~ ~חמיר אינו ד~זההמסל"ת
~~ 

 ~על
 ח"מ~~תונרא~

 ~שון
~זה

 ב~~ה~ה,~~ש~
 וה~יב ~לונ~ לנכר~~~יה שאל~ תישראל

 ואא~~ ~~



~

~  

~  

~  

~~~תת

 ~~~"~~ת~~~~

~~~~ 

~~~ ~  

~~~

 רב~
 ~ר~ס יהודי~ת לפני הסל'"~

 ש~~
 ~ש~ע עכ'תל, ~א~ן~ אינו

ששא~הו~
 ו~ש"~ י~ודי~

 שיש י"לת~יו~ע
 ~ו~ל~

 ~שא''כ בדבר~זה,

אס~תל~

 ~אלוהו~
 לא ~~~י~ת~~ס י~ודיס

 ו~ם יהודיס, לפני הסל"~
 ~דר ~כלל יצא שלא ופשיטא פשי~א ארוך ז~ן עדניס ע~דןהוא

 ~~סל" ת~ת~~

~~~
 ~ס

 ב~שוב~
 י"ז) (סית בשתתע ~הר~"'א ~ו~יאו הריב"ש

 אחד בי~ודי הביאו~ ס"~) (ח"א ב~שוב~~ב~ל ו~סט"'ו~~ ~סעי~
 נכרי עסשדיבר

 נכרי ובא ~~, או חי הוא אס ה~דר בענין א"~
 ושאל אליהסאחד

 א~ ב~~
 העכו"ס והשיב ~~דבריס,

 אנ~
 ~דבריס

 הנעד~~
 ~דבריס א~ס היאך הנכרי ~ה~יב ~, או חי הוא ~אס

 כך ראי~ת אני הלאשהו~~חי
 ~וכ~

 נעשה הוא איך ענין כל וסיפר
 לה~~יר שיש עליוש~~~~~כ~ב~

 ולו~
 זה דאין

 ~סל"~
 אס (~שא"כ

 הנכרי דברי כי ~~חי~) ~~ע ~א ~הנכרי ואו~ו לחבירו נכ~ישאל
~א~

 או חי הוא אס ~פלוני ~דבריס אסת
 ~אלה כעין ~וי ~~

 וה~חלהוהערה
 א~

 ~ע~ד, באו~ו י~ודי היה לא אס
 וא~

 שלשון
 ~~ש ~אלה ~ינוזה

 ~~וב~ ~~~
 אינו ~נכרי

 ~~ ~סל"~
 ~ל~ון נ~צא ע"ש,להח~יר~ וראוי

 ~~וב~
 דחולק ~~~ע הנ"ל וב"ל הריב"ש

 וס"ל~'ז
 א~

 ~סל"~, הוי ל~ לנכרי נכרי ששאלו
~"~ 

 נ"ל בנ"ד
 ~ן ~דבריס שאנו הנכרי א~ר דה~ס ראיה ~זה אין ~~דיס,שהיו

הנעד~
 ~~ א~ שכולל הרי וכות

 ~השיב ב~שובו~יו וכן ~י~ראל ~ס
 לישראל, ~ס שהשיב הרי וכו" חי ש~וא או~יס א~ס היאךהנכרי
 דאין י"ל ודאיוזהו

 ז~
 ואו~ו חבירו נכרי ~אלו אס ~שא"כ ~סל"~,

נכ~
 לא

 ש~~
 ש~פר כלל ~~ח~לה

 ~~יל~
 לא הנכרי ו~ס י~ראל, ~ס

 ר~~א~
 בפני

 ~צ~~
 נכרי של ב~שובו~יו ו~ס כלל י~ראל בשס ולא

לא
~~ 

 לישראל ולא לנכרי רק
 בז~

 שנקרא ~ודיס וב"ל הריב"ש ~ס

~ל"~~
 ב~ל ~פוסק שפיר וא"כ

 ח"~
 בס"ק

 ~הנכרי א~"פ ~~
 ~דורשיסחוק~~~ שהיהודיס ה~ידו והס הנ~אלי~, ~נכרי אצל היה ~ו~ו ~יה~עיד

 אפ~
 ~שלא כל

 יהודי ~פי ה~יד הנכרי ש~
 ~סל"~ הוי חברינו איהה~ואל

 וכ~ת

 וא~
 דבריו רי~א שלפוס

סו~רי~
 ~לא כל א~ר דכאן זא~ז

 שואל ~י ה~יד הנכרי ~~
 ובלבד ~ וז"ל כ~ב ל"ב ~בס"ק ~ס~~, הוי חברינו ~יההיהודי

ששאל~
 שלא או~ו

 ~פנ~
 ישראל בפני או~ו שאלו אס ~אבל יש~ל,

 ישראל או~ו שאל אס דכ"ש פשוט ונ~אה ~סל"~, הוילא
 א~

 שלא
בפני

 ד~ ה~שרא~
 ~יש יוד~ ~שהנכ~י

 ~ו~ל~
 אין בה~ד~ו לישראל

~
 ז~

 ~ס~"~
 אהדדיי סו~רין דבריו ריהטא לפוס א"כ ~~שת וכו"

ת ~ ~ ~

 או~ריס הנשאליס הנכריס אס א~ר דלעיל ~דלק"~, ~~"ל
 ~ ~חוק~יסש~ה~~יס

 הנכרי ~~ שלא כל אפ"ה ודורשיס,

 ה~ואל יהודי ~פיה~עי~
 א~

 ש~נכריס והיינו ~ס~'~, ~וי חב~ינו
 ודורשיס, חוקריס ~היהודיסאו~יס~~~ק

 וה~ש~~~
 שאו~ן היא

 ה~אורע כהוויי~ן הדבריס ספרו יש~אל,~רק ~ס שאלו לאהעכותתס

ש~ו~י~
 ו~בקשין זה, אחר ו~ורשיס חוקריס

 או~~
 הנכריס

לידע
 ~י~

 אס הזה ~ה~בר
 נהר~

 אין ~בל פל~~, או~ו
 ב~ש~עו~

 כד~ לי~~~~וצי~
 ~א"כ ~סל"~, ~פיר הו~ בזה לישראל להודיע

ל~~
 ר'תל, דהיינו ישראל בשס או~ו שאלו כתב,~~~אס ~ב ס~ק

 י~ר~ל ~לוני ש~~~שא~
 שוא~

 אס
 כן אס ~זה, פלוני ~~

 ~ש~עו~
 להודיע ~ ~ש~~~הי~

 תוה~ ~ל~שר~~~
 עבורו ~~ואל ישראל של כשל~ח

 ~~שוס ~ל~~, ~קרי לא יש~אל תבפני שלא ~אל~~או~ו~א~ת
~~ 

 ~וד~~הנ~~
 שיש

 ~י~~א~ ~~~~
 ~ה אין ב~~~~ו

 ~~ ~~ל~~
 כן

'~~~
 והד~י~

 ~כר~יס אלו
 לכ~

 דאס ~וכח זה~ ~נ~ון וא"כ ~ייןת

 ~עבורו ~ואנ ~ישראל ~~זכיר אינו אס פלוני, את לנכריס~ נכריש~~~~
 שפיר~רי

 ~סל"~
 כנ"ד,

 א~
 ב~ח~לה הן לסוח~ל~ ה~ושל ~ששאל

 והן כנ~ל, שש~ע וא~ר~ ~ליהודיס שבאקודס
 בסו~

 ~וס~ר כשהיה
 השאלה הי~ה לא שא~ר, ~ה היהודיס וש~~ו בח~ר סו~~על~ס

 ~סל"~ת שפיר והוי ל~~רי ישראלבשס

 בתשוב~~~~~~
 ל'"ה) (סי~ן שב~י ~הר''ח

 דא~
 דלא ~ודה הרבתתל

 ~כלל~פקינן
 או~דנא יש אס השופט שאל~ עתתי ~סל"~

 ~וכאןד~וכח,
 י~

 לו ד~ה א~~, שהוא ד~וכח או~ד~א
 ראשו לחיי~

ל~לכו~
 זו, בהודאה

 וא~
 ~או~ה, לו יעשה ~לא לכן קודס שהבטיחו

הלא
 בדברי השבאיס של ~פיהס ~ל~ע" להוציא בני~וסס ה~נה~
חנקלקו~

 ~הרי"ק ש~אריך כ~ו או~ס דניס ואח"'כ ש~ודיס, עד
 ~חזיקיס זו ל~ברא לס~יכה חוברין בעלי כל ~אחריו קכ"א)(שורש

 ~צאנו לזה וכדו~ה זות סבראו~ע~ידיס
 בש"~

 סנהדרין
 ב~ילין, ~~דיה שס רבינא ~דא~ר לעכן, כן עשה שיהושועע"ב), ~~ (ד~

 והפטר, ~~דה ~ן הודאה אלא ~~ך נבקשכלוס
 ו~כ"~

 ~לא כאן
 שלא רק ~ו~, ~דין הרציחה לוו~רהבטיחו

 י~~
 אדס, לשוס

 והס הנרצח לקרובי הדברולכ~י~וודע
 הד~ ~ואלי ה~

 ו~בקשיס
 ל~ל~~י ראשו י~חייבנק~ה

~~~
 בעצ~ו, השררה הוא אינו זו ב~שובה ה~וזכר ה~ושל דין ~ן
 לוו~ר יכול ואינו הפקודיס, על שעו~ד ר ו ט ק פ ש נ י ארק
 הרציחה, לוול~חול

 וכשי~ווד~
 יקייס בעצ~ו י~ה ל~ררה הדבר

 בנפש נפש~שפט
 ~ח~

 נפש
 כנהו~

 כבר הסוח~על וזה ב~~~, ~ס
 קא~ר דקו~טא לאו ואי ~נה, ~כ"ב יו~ר זה בשל~ס ויצאנכנס
 נפ~ו לסכן ש~~יע דבר לדבר ~~ל~מה

 ול~ו~
 לה~חייב רוצח עצ~ו

 ~בו~ה ע~י נפטר ו~ר בנפשו, וד~ובראשו
 ~נשב~

 ל~ה וע~ה
 ש~ראה וקבר קא~ר קו~טא ודאי ~לא ~דניס,~ורר

 ~וכי~
 ~~ד

 או~דנו~~ארי
 שו"~ בעלי וכל ד~וכיחיס

 זהת על ~עידיס

~~~
 א~רי בלבד זו

 א~
 ד~ברי דהא לי~א, דדינא ~עיקרא

 הראשון בפ~ס אס דוקא אחד, ~~~נון נביאיס וחבלהפו~קיס
השיב

~ ~ 
 היה אס אז

 ~סל~
 ~~דר יצא יש~ל, נ~ד אח"כ

 אס ~שא~כ ~~סל"~, ו~בטל ודחיק ~חוק א~י הראשונהו~שאלה ~סל"~
 ואח"כ ש~ק רק השאלה על כלוס השיבלא

 הסל"~
 פשיטא

 דהו~
~סל"~

 ~ ~~יי~את

~~~~~
 לזה

 ~~שוב~ ~פור~
 ועיין שב~יי~וני" ~ר"ס

צ"צ בשו"~
 (שא~

 א~ וז"ל~ ~ב)
 ~ב על

 ל~ ד~ש~~
 ה~~חל~ שב~י~וני ~הר"~~מ~שוב~

 כו", ה~דדיס כל על חזרנו
 ~ה ז~ן ואח"כ השיב, ולא להנכרי שאלוהושאפילו

 ~רי ~סל"~
שפיר

 עכ"~ ~סל"~
 נ~צא

 ~פור~
 ~חילה ש~~ק כיון ~פיו יצא

ואח~כ
 שפיר ~וי ~סל"~

 בנ"דת וה"ה ו~ני ~~~~

~~~~
 ב~ל הנה כי

 ח"~
 ~לנ~י ~אל יהודי שאס ~ וז~ל כ~ב בסק"ל

 ל~ הנכרי ~~יד זה אחר רב וז~ן ש~ת, והשיב פלוניאיה
ש~

 אינו
 נא~

 חו~רא והוא כ~ב זה על ו~ס ע"ש,
 ~דו~

 ע"שת
 ת ~איה לעכו"ס שאל אס דוקא בלשונו ש~דייקונראה

 והשיב פלוני
 ע~ד אס אז דו~א (וה~יב),ש~~

 ז~
 נכרי ואו~ו אח"ז רב

 ע"י ~ה~א~ון שפעס באשר דא~רינן ~~וס נא~ן,הסל"~תש~~~תאינו
 אז והשיבשאלה,

~~~ 
 ~שוס ל~, ~רי לא ~ו

 שי~
 ~פעס ~שבא

 הרא~וניס, דבריו לחזקאחר
 ~ובא~~

 ~א~יניס אינס הדבריס או~ן
לו

 של~ ~~שו~
 שא~ר דבריס אלו ו~ס ~ל"~,

 א~~
 ז~ן'תרב

 בלית~שאלה~שא~ר א~
 ב~ל"~ ~

 השיב לא ~אס ~~א"כ נא~, אינו
 ש~~ ~שון בפעסהנכ~י

 ואחר ~~~ק, והנכרי~ שאלו הי~ל רק



~ ~

~~  ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~

~  

~  

ז~
 ~ל"ת, שפיר ~רי זה ש~, במסל"ת ואמר ה~~י בא רב
 ~פעס הנכר~ שתק דאפילו טפי רבותא ל~ש~ינן ה"לד~לת"ה
 במסל"ת אמר זה ואחרראשון

 ש~
 ~ל"ת, מקרי לא

 משיבאס ומכ"~
 בתחי~

 דבריו לחזק כך אחר שבא דאמרינן שמת
 השיב לא דאס ~~ל א~כ ~ל"ת, מקרי דלא פשיטאהראשוניס
 במסל"ת ~ח"כ ובא שתק פעס באותו אלא שמת ראשון בפעסהנכרי

 ~ל"תת שפיר ~רי שמתואמר

~~~

 ליחלוק דאל"כ ~ה, הוא ח"מ בעל הוכחת דהא מוכרח נ"ל
מיניה

 ובי~
 ~חילה אותו שאלו אבל איתא~ בש"ע והנה

 נכרי אותו ששאל ודוקא מסל"ת, זה אין שמת וא~ל חברינו~יה
 וכו',ב~~מו

 ו~~
 באה

 ההוכח~
 והכל וביה מיניה מחלק מדלא

 וראיתו מסל"ת, ~רי לא אחד באדס ~"ל אע"כ אחד,באדס
 ישראל שאלת על אמר שהנכרי הוא, שמחלק החילוק דהא~יני',
 א~ל ~מ מחלק וע"ז שמת, מהנכרי התשובה היה ואח"כשמת
 ומקרי מהני ישראל שאלת שמעו ולא אח"כ שבאו אחריסנכריס
 אינו ב~ל"ת אח"כ שבא אחד באדס אבל דייק, ומזה~סל"'ת,
 אס אבל שמת, בתחילה בתשובתו אמר אס דוקא והיינו~מועיל,
 באס מסל"ת ~רי שפיר ודאי שמת, ~שיב ולא ~חילהשתק

 שמתת ואמר במסל"ת אח"כשבא

~""~~
 שלפנינו בנדון

 א~
 מקודס היהודיס בשס ששאלוהו שי"ל

 ששתק מה מ"מ הלז, היהודי הרי~ת על פעמיםכמה
 במסל"ת בא ואח"'כ שמת, השיב לא ~ולס דהא ממיתהתחילה
 ~ה ידעתי לא שהשיב בנ"'ד וכאן מסל"ת, שפיר מקרי ודאי~מת
 וזהו יודע אינו אמר רק השאלה, על כלוס השיב ולא לוהיה

 (סימן בטח"מ בב"י מפורש מ~אתי לזה וראיה דמיאתכשתיקה

~~ט~
 ו~מר להשיב שיש ואע"פ בתשובתית ולקמן ע"ש

 ~יו~
 שאמר

 ב~ל"ת אח"כ שמדבר מה כמסל"ת אח"כ הוי לא א"כ יודע,איני
 דשתיק היכא דוקא משמע הנ"ל שבמיימוני' מהר"מדבתשוב'
 שהשיב כיון מ"ב) (בסימן ~דק ~מח בבעל משמע וכןמתחילה,
 מה הוי לא שיהיה מה יהיה השיב, אס ~מע כו', לכן~מקודס
 ל~תיר בדין ואינו במסל"ת, אח"כש~דבר

 א~
 אח"כ, שמסל"ת

 אחרתת בתשובה הארכתיכאשר

~'"~
 השאלה היתה שלא דכאן לדנא, כעוכלא אפילו דמי לא

 ו~ס ישראל, ע"פהראשונה
 מ~

 הוי לא אח"כ שמסל"ת
 ארוך, זמן היה ו~ס ~ישראליםבפני

 ונוס~
 השיב שלא זאת~ על

בראשונה
 דבריו לא~ת אח"כ שבא שנאמר היהודי כשנהר~

הראשוני~
 ~הרי~תו בראשונה כלוס השיב לא דהא

 שאלת אס דודאי הראשוניס, דבריו לא~תשבא שנא~ שנהר~
 השופ~

 בשס אינו
 לישראל תועלת שיש יודע שאינו אוישראל,

 דינ~
 ו~ני כמסל"ת

 שיודע או יש~אל בשס שאלוהו אס אבל להשופט, ש~יבמה
 דאמרינן מהני אינו ועדותו כמסל"ת הוי לא לישראל תועלת~יש
 מפי נשאל לא ו~~ס יודע איני שאמר כאן אבל להעיד, כבא~הוי
 רב זמן והיה ישראליס בפני השיב ולא ישראל בשס אויהודי
ועוד

 כ~
 זה יו~יא היאך וא"כ עלינו, זה למקוס טובות מעלות

 ובראשונה המושל השופט לפני שהסל"ת מה אח"כ המסל"תויבטל
 ~שיבלא

 ודאי דבריו, לאמת שבא דנאמר היהודי שנהר~
כאן שאי~

 לפקפ~ ~ו~
 ולהרהרת

~~~
 אותו, ר~ח לא שהוא אמר דבורו שבתחילת כיון לומר נפשך~
 אותו, שר~ח אח"כ לומר ומ~יד חוזר אינו שוב שה~ידוכיון

 אמר לא שמתחילהחדא
 ש~

 לא י~חק
 נהר~

 באותו
 ז~

 שהוא רק

 משא"כ ר~חוהו, שאחריס ~פשר לו, היה מה ~ה ידע ולא עשהלא
~~~כ

 שהוד~
 מוכחש שהוא נהי ו~"כ ר~חו שהוא

 הרי~ת על אבל רצחו,שהוא שא~ במ~ ~ז~
~ 

 ופל~י~ן מ~כחש לא זה בענין י~חק~
 ו~ר זהת ~על ראיות כמה לי וישדיבוריה,

 מ~
 כמה בזה שיש דין

~מתלאו~
 ~"ל כי ומ~יד, שחוזר עדותו חזרות תלתלות

 כ~
 וכמה

 אמר לא למהאמתלאות
 מתחי~

 דין ~לא ~ועוד א~, ואח"כ
 בח~מערוך

 (סימ~
 א~לא שיש ~וס ~ל סע"~~, כ"ט

 ~יעוייןומ~יד חוז~
 מז~

 רביסת ~שו"ת

 הל~~~~~
 (סימן ע~ונות בק~נטרס דאיתא ממה ~וכח

 ~ ו~"ל שמואל בכר מוהר"י~וס קכ~ח~
 המו~ל שמע אחד בכפר ~

 החמרי~ ע"י היהודיסשנהר~ו
 החמריס ותפס שלהס,

 והכ~
 אותס,

 שהוא מאחר וכו', ככה עלוהודו
 מו~~

 אומריס שאנו נאמן, אינו
 התפארות, משוס שאוסר נמ~א עכ"לת כן אמר התפארותדרך
 קודס ודאי דהא אסור התפארות בלא דאפילו ת"ל קשהוהא
 הר~תיו, לא ואמר שכפר או~ יודע איני משיב היה~ינוי

 אינו דתונאמר וא"~
 נא~

 ומ~יד, חוזר אינו שוב שה~יד כיון דהא
 (סימן בק"ע הובא ו~ס בתשובותיו ב"י הרבו~ס

 ק~''~~

 חולק
 לו, היא שחרפה ~משוס עד~ת דהוי וס~ל הנ"ל, תשובהעל

 לא למה א~כ (~ש) ומ~יד חוזר דאינ~ איתאאס וא"~
 הב"י משי~

 אע"כ זה, בשבילעליו
~"~ 

 ל~זור ויכול אינו, ~ה
 ולה~י~

 ויעויין
 ~~~,~ (סימן בק"עבזהת

 קס~א~ וסי~
 באריכותת ~ש

~~~
 ~וא הפלפול זה

 ~ר~וח~
 כי דמילת~,

 באמ~
 העדות מדברי~ י""ל

 נכרי לאותו המו~ל שדיבר ששמעומה
 ~השי~

 שלא י~ל לו,
 ועל הסוחמעל,היה

 ז~
 עליו ת~ה~ ולא סו'ח~ל לא נאמר

 ~ש~~ בפי' כי דבריס,בכסוי
 ה~~

 הי~ודי ~ז~~
~ ש ~  כי הסוחמעל, היה לא שזה מדבורו נשמע ע"כ עבורו,בתפיסה יש~ 

 בעבור האסוריס בבית ~שבת אתה אס ~ כך לדבר ה"ל היהאלו
 ו~ה"~ היהודיזה

 דבריס
 כהנ~

 והנה וכהנה,
 ~ח"~

 שא~
 המושל

 ולהוודע להודיע שלא כ~י כן אמר רק י"ל סוחמעל, שהואליהודיס
 אפש~ר השררה, א~ל רבא בקוב~נא ויבו~ו הסוחמעל שהואלקרוביס
 לומר נאמן אינובזה

 ~א~~ ואי~
 מעולס וי"ל לחומרא, לו מאמיניס

 רק סוחמעל זה היהלא

 ~כר~

 א~ר
 שפור והיה הנ"ל, לר"י ~ר~

 הית~ כי~ל"ת
 ע"י~

 ~אל~
 שו~ת וישראל לנכרי נ~~י

~"~~

 ק~ב ~יבמות הש"ס ש~שה כד~ינו בעי, מיהא למיחש

ע"'א~
 הי~, ~רה~ ודלמא ~וא ~ד דלמא וליחוש

 א~
 כאן

 סוחמעל, ~יה באמתד~מא

 וסוחמע~

 זה
 לפני שאלה ע"י הי~

 א"כ הענין לזה חייש~נן ~אי אינו ~ה כלוס, יודע אס שניסכ"ב
 ~כרי דל~א הש~ס מקשה לא למהקשה

 הו~
 אותו נשאל וכבר

 ואס לקלקל, ובאנכרי~

 נ~ש~

 מת פלוני ~ שאומר שהנכרי לומר

משיאי~
 הרי~"ש כדעת א~תו את

 דסוב~
 קישור ~ בלי אומר אפילו

 הנכ~י דלמא נפיק, לא ~ששא מידי עכ"פ הא מסל"ת, הוידב~יס
 דין דלית אלא מסל~ת, ו~כשיו ישראל שאלות על משיב היהזה

 חשש,~ריך
 לסו~ ולק~

 היטבת באר ~ותר ~ארכתי ~~ובתי

~~~~~
 הנה שמו, את זכרו לא הנכריס באשר השלישי הספק
 שוס ~נו נראה לאבזה

 פק~ו~
 כאשר בודאי כי וס"פ,

 מדבריס הס יהודי באיזהנודע
 עדי~ ז~

 יותר
 מהז~

 ושס שמו
 בפוסקיס כמבואר~ירו

 ערוכי~
 המושל אמר ובנ"ד בכל, ושמו~יס

 נאבד שנה מכ"ב שיות~ יהודי א~תו חדש דבר לכס א~ידאני



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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 ו~כירו שיודעו ~י ~~ן שסיפר הרי שנהר~, בודאי ידיעה ליי~
 ושס ש~ו ו~~זכרתעדיף וז~

 וי~וי~ עיר~
 ה'), (סי~ן ב"י בתשו'

 בעלשהביא ו~מ~
 ח"~

 (סי~ן שלו בק~ע
 קס"~

 ו~ס וקס~ח), וקס"ו
 ~~~ופיא'ה ליהודי שהר~ו ~ א~רו דהרוצחיס ~אחר שס~בואר

 ייאניצ'ר עס~סי~נדס~ק שיצ~
 וכ~

 עוד יש וכן חיפוש, ע~י להתיר יש
 ~בהזכרת ~תר~ ו~דעו ב~כירו ד~הני להוכיח רביס~קו~ות

 ע~דו היהודיס אשר ה~ושל לפני שה~יד הרוצח בה~דתוב~תר ש~~
 אותו ~אל דהא הוא, ~~ש ש~ו הזכרת ~עדות זהו אחר,בחדר
 ~ק' ליסע ~~צה היהודי ז~ו האסה~ישל

 אויסטר~~
 ברודא לק"ק

 ל~תו ע~ו אחד~קח
 ~רש~~~

 היער דרך
 ~~נ"~

 אותו שאל ו~ס
 יותר זה ו~ם עבורו, בתפיסה ישב שסוח~על היהודי הואהזה
 אשה לו שיש ו~ם שנה~כ"ב

 ב~"~
 אנשי שהעידו ובהעדות ברודא,

ק"ק
 אויסטר~~

 שהלך לכל נודע היה פעס שבאותו ש~ה ~בואר

~אויסטרלי~
 לברודא

 רא~ו~~ ובכפ~
 ~~ו ~לך ~~ו אחד לקח

 בס~יבות נודע והיה ראסשו~~, של היערדרך
 שהי~

 הכל
 נודע דהלא ו~וב~ק, הוא סי~ן בתוך סי~ן ודאי זהו א"כאותו, ~כיר~

שבשב~
 כ"ב לפני בתפיסה סוח~על ~שב היה (היה) ~חק ר' זה

 וא"כשנה,
 א~

 דבריסת בבירורי ~~ה ~דול בירור לך

~~~~
 לא~לקי

~~~ 

 ~ת אשר
 ד~

 חשש צ~ך
 ~~נ~ ~~~

 הספק זה
 ולהביא ולפלפל בזה להאריך באתי ואס ה~ם,בהזכרת

 על לס~וך ויש והע~ניס הדבריס יאריכו ~ה,ראיות
 ~~~עי~

 אשר
 לקח,~סף

 ובפרט~~
 כאשר

 ש~כר ~~~ ~~לבד לי נש~~~
 היה לא אשר ~עס באותו נא~רו רביס ~בריס לפנ~ו באואשר ~מ~עדי~~

 ~י ש~ו וה~כר ~הס הדבריס לפי בעולם וס"סספק
 ~ח~

 בכל
פ~סת

 ~~תור~~~~
~  

 היה~ס~ שש~ו ב~ה ד'
 ~ויסטי~

 ות~ו~ו ~ולו
 בש"ס כדאיתא לצרה או לשד לחוש שיש באס ראו,לא
 כ~עשה הוא שד ש~א וליחוש ע''א) ק~ב (דף יב~ות~סכת
 לא כלל, ~ח~יר אין זה ~ט~ס כ~, ההר בראש שע~דבאחד
 ~ הכ"ב פי~~ ~ירושין ~ה' הר~ב"ס לדעת~יבעיא

 כ"~~

 שס"ל
 באחד ~תני', האי על קכ"ב) ~דף ביב~ות ד~~רא ד~סקנאאליבא
 ו~חוש ~~~א ופריך ההר ~ראששע~ד

 ש~
 הוא, שד

 לצרה, וליחוש ופריך דבבואה, בבואה ליהדחזו ו~תר~
 ותיר~

 דבי כדתנא
 וס"ל ~כירין, שאין אף ונותנין כותבין הסכנה בשעת יש~עאלר~

 בשעת דב~י כדתנא תירוצא דהאילהר~ב~ס
 הסכנ~

 כותבין
 דבשעת קושיות אשני אתרווייהו קאי ~כירין, שאין אףו~יתנין

 צרהת או הוא שד ש~א חוששין איןהסכנה

~"~~~
 עפ~ד אותה להתיר לא דאס הסכנה בשעת נ~י דהוי ~נ"ד
 דף שס פרש"י וכן בעו~, היתר צד לה י~צא לאהעד

הנ"~
 הסכנה~ ב~~ת ~קרי דזהו

~~~
 הוי ב~ט דדוקא הש~ס לנדון דו~ה אינו דזה לפקפק שיש
 דאס ר"ל זה, עד ~"פ אותה ~תיר לא דאס סכנהש~ת

 אשתו את ~רש יכול אחר דאין ל~תיר יוכל לא לז~, יא~יןלא
 יא~ין לא אם ולכך זה,של

 לז~
 יוכל לא

 יכול אחר דאין ~תי~
ל~רש

 א~
 או הרוצח ~פי ש~ נ~י אחר דל~א בנ~ד אבל א~תו,

 ראה או~אחר
 ~ההרי~~

 ~ביא שהרי אינו זהו ויעיד, ויבוא
 ~יכ~ל והתס אשתו, את והשיאו אדס שם ~צאו ולא~ ~לכו ~תפלוני ~~קו~ ~לוני איש וא~ר וכו' שע~ד באחד ~עשה הא עלב~~רא

 ~"~~יו~
 שס ~סיק ואפ"ה פלוני, אותו ש~ת ~"כ ידע שאחר

 כש~~ ד~ויבש"ס
 ~שוס ידעינן דלא ~אחר הסכנה

 עדו~
 אחרת,

 היה שזה ~אחר ~"כובנ"ד
 ז~

 נ~צא ולא שנה ~כ"ב יותר רב
 עול~ית היתר י~צא לא זה עד ע"פ ~תירה לא אס ב~ולס, עד~וס
 י"ז) (סימן בא"ע הב"ח פסק וכן כלל, ~יחוש בית כאןואין
 ~ריטב"א בשס יוסף הני~וקי הביא וכן להקל, עי~ון ב~וסלהלכה
 איצטריך לא דל~סקנא טובא, בדוכתא דש~עתתא הסו~יא הואוכן

 ק~את לשנויאלן

~~~~
 לא ל~ה הר~ב"ס לדעת להקשות

 ~תר~
 ~יד ב~~רא שס

 תירו~ ~תר~ ול~~ הוי שד דל~א קושיא האיעל
 ה~ל אחר,

לתר~
 לל~דנו רצה התרצן כלוס אינו ז~ו כו', ר"י דבי כדתנא ~יד

ש~
 ~רי הר~ב~ס לדעת פשיטא וא"כ הסכנה, ~שעת שלא אפילו

~עת
 הסכנ~

 ~ס~ הטור לדעת אף אלא חיישינן, ולא
 י"ז~

 ש~סכיס
 לא ב~~רא שה~סקנא שפירשו ~אונים והרבה ור"ח הרי"ף~ם
 ~תירין ואין הוי שד דל~א קו~יא האי על ולא הצרה, על אלאקאי
 בנ''ד אפ"ה האחרונים, כל הסכי~ו וכן דבבואה בבואה בדחזיאלא
 דדוקא חדא כלל, ל~יחשניכא

 בשד~
 בעיר, ~יה וזה לשד חיישינן

 הא כי בשדה או בבור לשדדחיישינן ה"~ וז"~~ הירושל~י בשם ליה דחזו ד"ה שס בתוס'כדאיתא
 דה~

 שהשדים ~פני וד~תס
 (ביער) אבל ובשדות בבורות~צוי'

 ~בעיר~
 ו~כ חוששין, אין

~~~
 ~דלא הירושל~י, על פלי~ דידן שהג~רא נא~ר אס

 ה"ל הוא שד דל~א קושיא האי עלבג~רא ~תר~
 לתר~

 דהוי
 ו~דלא ~בעיר~,(ביער)

 ~תר~
 כן

 וכן הירושל~י, על פלי~ ש"~
איתא

 בתשוב~
 ~דלא הירושל~י על פלי~ דידן שה~~א שבתי ~הר"ח

~תר~
 בעיר, שהי' כך

~"~ 
 שהתרצן לו~ר דנוכל זו לקושיא לחוש אין

רו~ה
 ~ר~

 לשדי חיישינן לא בשדה ובין בעיר בין ~אופניס ב~ל
 אסואף

 כנ"ל, שבתי ~הר"ח בתשובת זו לקושיא דחיישינן נא~~

מ~~
 שהביא הדרישה לדעת ~בעי' לא כלצ, ל~יחש ליכא בנ"ד

 שכתב ש~טעס ב') אות י"ז (סי~ןב~"ע
 ~טו~

 כדעת להח~יר
 ב~קום ואפילו ~צרה יותר לכך דחיישינן דשד חששות שאניהרי"ף,
 ולא אדס ד~ות שראו ~אחר לפנינו ריעו~א דאיכא ~שוסםכנ~,
 ראו שלא ובנ~ד ~"שת צלו צל לי~ אית אדס היה דאס צלו,ראו
 הטור לדעת אפילו אלא לפנינו, ריעותא כאן אין אדס ד~ותכלל
 והרב~וב"י

 בשעת אפילו חיישינן דשד שח~שא שס"ל ~אחרוניס
 חיישינן, טפי דש~יחי ~וסהסכנה

~"~ 
 ~דבר היה שה~ושל בנ"ד

ע~ו
 בחד~

 כללת ~יחוש בית כאן אין

~~~
 ק"ק אנשי של ~עדות לידינו בא אלו הלא ~י"ל

 רויסטי~
 לבד,

 עדותהי'
 ~וע~

 ~יה בזה רק כנ"ל, ~סל"ת נכרי ~פי ~תיר
 ק~ק שאנשי ראיות שני שראינו באשר לחלק לבע"ד~קוס

 ו~ספיקא לחוש יש א~כ כן, לעשות ~ה~ושלבקשו ~אויסטרלי~
~ 

 נפקא,
 שהוא ליחושו~~יקרא

 עש~
 אתו ודיבר השוק ~ן אחד והביא כזה

 אותה בפיו שס ואשר ~ה, שאלותיו על להשיב לכן קודסע~ו
ידבר

 דב~
 ליהודיס שיש שראה כיון ו~לקל להכשיל י"ל וכוונתו

תנ~קותא ~ ~  

~ ~

 ה~ושל דהא חדא בשש, צריך דין ולית אינו זה ~ס ~א~ת
 ~ל~ והוי הסל"ת כברבעצ~ו

 כנ~ל איתא אם ועוד ~~ור,
 שמא ~אויסטרלי~, יהודיס בפני לעשות רוצה שאינו ~שיבל~ה
 ויבקשו הרוצח אתיכירו

 נק~
 אנשי להביא רק נפש, תחת נ~ש

 רוי~~י~~~
 ~כירין אין שהס

 א~
 האי, כולי ליה ו~ה הרוצח,

~א
 ה~

 ~ן אחד
 ~שה לא ~עולס אש~ השו~

 ~~ ~~ ו~
 לבו



~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~~ת
~"~~~ ~~~~ ~ ~ 

~~~~~  

 אנשי בפני ~או~ר יאמר וא"כ כז~,לעשות
 אויסטרלי~

 וליקח
 א~"כ קולו, את מכירין אין ~~סאחד

 הא~
 ע~ו אתו

 והסל"תת ~~ש הרו~חהיה~ וז~ הי~

~~~ת"~
 ה~תניתין כד~שה סוף לדבר אין

 ~פסחיס~
 ט' (דף

ע''א~
 וב~ס~

 (ב' יו~א

 ע''א~
 ד~ש~

 כ"ג על ג"כ
 שאין ואע"פ סוף, לדבר אין א''כ אחרת אשה לו ~תקניןשהיו
 דא''כ איכא מיהו לדבר זכר לדברר~יה

 ל~~
 הש''ס ~קשה לא

 קכ"ב (דףביב~ות
 ע''א~

 וכו' ~~ר ראש על שע~ד מי
 וא~

 איש
 שיש מישראל כבר וש~ע עכו"ס ~י~ ודלמא וכו', מתפלוני
 להתיר בא ועכשיו ~יש~ל נשאל שכבר או ~ז~, נפקותאלישראל
 בעלי ושאר והריב"ל ריב''ש של ~תי' אין וא''כ להכשיל, אומ~ש
 ~ספיק, ~קודש ב~חברתחוברין

 שה~
 ~ר~יס

 ש~ש''~
 ~אינו

 הוא כך ב~סל''ת ~הני נכרי הוא דאס הוא, נכרי ודל~אמ~שה

 ~~י דבר~ה~ת~י~

~~~
 בקול~וס עוד שנשתייר

 שקש~ מ~
 הארכתי הריב''ש על

 תדרשנו לשכנו בראונד ב~דינת בעלה שנטבע בעגונהבתשובה
ש~ת

~~~~
 אס

 את~
 לדבר אין לחוש בא'

 סו~
 כי בבו~, פיתא ונפל

 נשאל ~ שהנ~יי"ל
 תחיל~

 לישראל, תועלת שיש ויודע
 ו~לקל, להתיר ו~תכוין הוא ~ו~ר ישראל דל~א שי~לובפרטות
 דבעגונה אחרות חששות יותר חוששין דאין הכלל~לא

 דין ~ן וברהקילות ה~~
 כ~~

 להאריך ~ה~ורך אינו אשר ע''ז הוכחות
בהס

 וכ~~
 ו~שובות ובתראי קד~אי ופוסקיס ~~~ס ראיות

רביסי

 אשר ו~כונות היסודות ע~פ הראשוניס דוד ~דברי העול~~~~
 אחית ~וד ויורד, ו~טפס ועולה ~טפס~ ורביתי, טפחתיבניתי

 יהיה ידי ל~שה וגס דהלכתא, אליבא ש~עתתיה אסיקו~וד
 עד ~אכל אילן קלא דתותא כפר~ידא ונביט חביטלבוד

 דזה נחתי ובהאי ס~י ובהאי שבר, יש כי וירא דבר, לדבריכול שהפ~
 ~ ~האש~ לפני הובא אשרהעדות

 לעל~א ~ותרת הנ''ל פריידל
 והנה וכו'ת דיתי~בון גבר לכלולהתנסבא

 כ~
 לתרופה עלין וכ~ה

 דהתירא, בכח א~ליכתובות
~ 

 הקיפוני אשר ה~רדא ~ודל ~פני
 ~יוחד, שה~יר זו, אף אלא זו ולא ~דדין, ו~די ~ד ~כל עיטורכתרוני
 ~שאלתו,נפשו

 והי~
 ביתו אל ולשוב לחזור ב~לאכתו ו~היר בהול

והוחל
 בתערו~~

 ניסעת ולא ז~ן שה~י~ כיון

~~~~
 ובפר~ אנכי הוראה ~יראי א~נס

 לכן הח~~ר, א"א באיסור
 בני ~ורס~י~ רבני~ שני עוד שיהיו בתנאי זהה~יתר

 אינס ואס הוא, רב ~~~ה כי ל~עשה, ע~י ~סכי~יסדס~כי
 בטליס יהיו הנ''ל ודבריס ~~יקרא, ח'וקר חכס ע~י~~סכי~יס

 ב~כתב בא השואל באשר א~נס קיי~יןת ולא שרירין~א
 א~ר לא~

 ~יזה התרה לו שיש הספרעס
 ~ורס~י~ רבני~

 ראיתי שלא אף
דבריהס,

~~ 
 ה~"ל האשה אזי ~ני~, ~שני היתר בכתב יש אס

 בהכרעות דברי ~ה עד דיתי~בינןת ~בר לכל להינסבא ~ידמותרת
 ויחיש וי~הר נ~אות, י~ני ובתורתו ~שגיאות י~ילניוה'

הפלאותת ק~

'~~
~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~ו~ ו~~ ~~ו~~ ~י~~ ~~"~~ו~~
 ~''ו

 שבטית'ב
 ת~"~

 ~"קת

 ~ו~~ ~~י~~~' ו~~~~ ~ו~ ~ ~י~ וי~~~~' ~~~~~~
 ~"~ ~~~ו~~י~' ~י~ ~~י~י~ ו~~~י~~י~

 ~~~ ~~ו~~י ~~ו'~
 ~"י ~ ~"~ ~~ו~~' ~~~~~~ו~

~~''ו ~~''~ ~~~~ ~~~~~ ~''~ ~"~
 ~~ו~ ~~"~ ו~"~ ~~"~

 ~~"ות

~~~~
 א'~ריס אסף אשר ~תשובה ~~חברת דבריו האיר פנינו עבר
 הלכה ~ל לעו~הוירד

 הלוכו~
 ~ ופתח עולס

 ר' אשת עגונה ~ ~תרת בענין דרבנןבשיעורין ושיעו~
 של~

 ושס הי''ד
 וז"ל~ ~עד~ות תוך~נאמר

 דברי על דינית~~~ת
 פאר ~וס להוד ולהגלות להתוודע תורה~

 ~~~~ון, ~וד א~"ו~עלות
 אי~

 ~~ילתינו אחד ב"ב שנהרג
 אשתו והנה ה~''ד, ~הר~ן של~ה ר' היה וש~ו ת~ןבשנת

 מבק~
~פקיד~

 בהתר~, יביטו לנ~ח א~"ו עיני ~כאשר דעתי חותי בכן
 אות~ שאלתיו~חת

 אבקש
 שג~

 וינענע הצלולה דעתו י~וה ~ א~~ו
 לי ידוע ב~שר זה לכל ~ריך לנו היה לא בא~ת והנה ראשותלי

 והוא כלל ו~שש בושש ~ריך דין ול~ת~ ונקבר שנהרג ג~ורבבירור
 אגלה וא~רתי אני הורא~ ~יראי אך בכותחא, כביעתא~שוט
 רב שהוא באשראזנו

 ~~דינ~
 ומוטב ובתורתו בו תלויות ועינינו

 ~וכ~'ת ~דין~שיחתוך

~~~~~
 בי~~ל כן יעשה לא א~ר

~~ 
 שטאט פרי~א ב~וס היה,

 ~אן פ~אות ז' כ~ושהוא
 ק'~

 ש~ה סוחריס ברודא,
 ~עולס והודיס שס שהיו לראשוניס זכרון ואין קהלתינואנשי
 ~ירנוהן

 וה~
 'כ~ו זה רק אחרת, מ~יר

~ 
 נתיישבו א~ר ~נה

 הנ~רג זה וגס ה~~ חייס ~עו~נו אשר~ ~ה~ינו ~ אנשיס ~יז~שס
'~

 של~~
 בשנת הוי, הכי דעובדא וגופא ש~ת דר היה ~נ''ל

 ~~~~ ~~יאה הרו~ח אותו~~א ת~''~
 ~ר~

 פרעשטיראן ~ בכפר
 ~ריי'א פרסאות ג'דרך שהו~

 ה~~~ ~ש~א~
 ~~נו וקנו ~

 איז~
 אנשיס

 בקנייתס, ~ותף ~יה ~הנ~ל הנהרג וגס ה~~יאהת ק~לתינו~בני
 ה~ה~ג ~~~ו~י לבית הרו~ח בא שניתושוב

 בשנ~
 שיבוא לו ת"ן~ואמר

 בידו כספו ו~רור הנ''ללכפר
 ארב~

 עוד לו יש באשר זהו', מאות
מהב

 האר~
 הרו~ח ו~זהיר ~~ו,~ לזריס ואין ~~לבדו לו ל~כור ורו~ה

הנ''ל
 ל~

 אדס לשוס יג~לה שלא הנ"ל של~ה
~ 

 כ~וסיס, יהיו ה~בריס

וב~
 לאיש יוודע

 ~~~כיר~
 ר''ש רק

 לב~
 ~חשבת והיה יבא, ובע~~ו

 ו~חשבתו תחלתו ~ל הו~יח סו~ו כ~שר אותו להרוג הרו~ח שלפ~ול
 לא אשר ~עשיו ~תוךניכר

 עשה כן י~ש~
~ 

 ולא הנ''ל ש~~ה
 ~בטיח הנ''ל ר''ש הלך וכאשר לאשתו, אס כי בעולס אדס לשוסאוזן גיל~

 יבא שבאלאשתו
 ברינ~

 ויהי ל~חרתו,
 ~~חר~

 בא, ולא
 ~ח~בת שוס הקלה דעתה על ~לתה ולא הוא ~קרה אולי~שתו וא~ר~

 ~ער של~ הי~יס לה ארכו כי ויהיחו~,
 ~לת~

 הד~ר
 לכ~

 יעקב
 ~~ה שילך ~~נו ובקשהס~עני~,

 לש~ ב~~ל~
 שלוס את לראות

 ושאלה כפר לאותו יחדיו שניהס וילכו לבא,~ בושש ו~דועבעלה
 ~או~ו והשיב בעלה עלל~רו~ח

 כלו~ יוד~
 ~נפש ~רת ~~יא מ~נו,

 זאת ש~עהכ~שר
 דו~

 לבה~
 ~שמתה פרחה וכ~עט

 וה~כ~
 ~ב~ר

 הלכו ובכן~ נעוריה, בעל על נש~ע בר~ה וקול ובכה, הלוךנ~שה
 אל שטאט שבפרי~אהיהודיס

 כאשר ע~ו ודברו שקארבל~ הפר~~
 דבר דבר להבא ה~בו~ר העדות בגביות ~ישריס יחזו א~'ועיני
 וז"ל~ וכל~ונו ככתבו ~~דות ~גוף ~ו~ק אופניו על ~~



~

~  ~  

~  

~"~~~''~~~ ~~~~ ~ 
~~ ~  ~ ~

~~~~~
 היקר לקד~נא ואתא הוינא כחדא דינא בי תל~א

אה~ן כ"~
 ב~

 וויא וז''ל~ ובאליו"ע בחרס בת"ע ו~~יד אלי'
 איז לוו~ן, זיין שטאט פרייא ~ו~יר

 של~~ ~
 שבועות איז~ בר"ן

 דרהייסניט
 ~וועזן~

 הין, איז ער וואו לייקנט פר ~אט ווייב זי~ן אונד
 ~ דעס ~פר~ט אונד פרעסטיראן לכפר ווייב זן איז זה אחררק
 הין ~אן ~יין איז וואו ~רקוי~ן, ~ו ~הט האט זהב דאש וואזנכרי
 האט ואח"כ נישט, ווייש ~ער לייקנט פר ער האט~ו~,

~ 
 הנכרי

 לפרייא אונד ~נו~ן ~אן
 שטא~

 ~זא~ט ~ו איס ~ן האט ~בראכט,
 ער ~זא~ט ער האט אזוא~ז יהודי דר וואו זא~ין נאר זאל ~ר שענקין, חיות זיין ווערט~ען

 הא~
 שלא~י~, דר בודין זיין אויף איס

 נאך דראונד
 ב~~אב~

 ~עות זיין ו~ס ~יסט, אין
~ 

 זהו' ~אות
 ~נו~ןת~וועק

 זיי~ אונ~
 ~זוכט האבן אונד אנאפ' פ~י~יס ~יט ~יר

 זעלבי~ןדען
 ארט~

 אונד
 האב~

 איס ~יר
 ~פוני~

 דר תיכף האבען
 אונד סרדק~ל זייןקאנט

 ~יי~
 אבר שיך, זיין אונד ~ע~~יק

 ~יט ~יר האבןפניס זיי~
 קאני~

 אן
 זע~~

 ~וועזן, שלא~ין ~ו ~אר איז

 זיי~ א~ר~
 האב בארט

 אי~
 ~ביסל ~יס

 קאנ~
 ~כאשר קעניןת דר

 היה לא שטאט בפרייאהיינו
~ 

 א~ה בביתו הי"ד בר"ן של~ה
 כחשה ואשתושבועות,

 ול~
 ה~ידה

 אנ~
 הלכה אח~ז הלך, ואיה

 הזהב, ל~כור לו שהיה הנכרי את ושאלה פראסטירן לכפראשתו
 והביאו לקחו ואח"ז כלוס, ~~נו יודע שאינו וא~ר בעליהיכן
 הנ"ללהנכרי

 לפריי~
 שי~יד חיותו לו שיותירו אליו ו~~ו שטאט

 היהודי, איהרק
 שהר~ וא~~

 אותו וקבר שלו בעליה ~ותו
 לשס פרי~יס עס והלכנו לקח, שלו ~~~ות ז~ו~יס ת' ו~סבאשפה
 והכרנו ~ותו ו~אנו ~הוא, ~קוס עלותפשנו

 תיכ~
 סרדקל ב~ד

 ו~סשלו,
 ב~~

 יכ~ו לא ~לו ב~ניס אבל ~לו, ו~~ליס ~נטיק
 ~ק כול ~וכ~~ ~ הוה ~י בו,לראות

 הכרתיו אני בזקנ~
 ובעונש בת"ע הנ"ל כלע~"ל ~עט~

 הנ"~
 ט~ו יוס היוס

 ת~~
 ת"ן

ל~"קת

~"~~~
 כ"ר לפנינו בא

 הנע~ ה~
 וה~יד אר~א ב"ר יעקב הר"ר

 ~ ה~ון בזה אליו"ע ובעונש בחרםבת"ע
 ניט ב~ן של~ה ר'~ איזהעבר החור~ בז~

~~ 
 שבועות איזה ~וועזן הייס

 איז ער וואו~ ~וואושט ניט האבן ~יר~ונד
 ~נ~י~ הי~

 איזה ואחר
שבועות

 הזהב וואר נכרי ~ותו פר~~~~יראן לכפר ווייב זיין א~
 או~ד קויפן פר ~ו ~יהטהאט

 אי~
 ~אן איר ער וואו ~~רא~ט,

~א~
 דז ~אחר ~טאן, הין

 הא~ ~
 זיך ~ו אראפ איס

 ~ו נכרי איין ~יט איז עראונד ~רופ~
 א~~~

 דר הוט אזו ~~נ~ן, אראפ'
נכרי
 ~כ~יש עלז ~

 ~ו~זי~
 אזו

 ~~ ~א~
 אן איס

 ~נו~~
 לפרייא

שטא~
 ~ו אים ~ן ה~ט אזו

 ~זא~~
 חיות זיין איס ווערט ~ען

 ~אר ווערט ער וו~ןשענקין,
 ז~~י~ א~ דע~

איז, יהודי דער וואו
 אז~

 ~ס בלילה קו~ין איס ~ו איז ~ ~ר ~זא~~, הכל ~ר הוט
 ~ אנויף זיך ~אט אונד ~ה~~ות,

 אוי~ ג~~~
 דען

 בודי~
 ער איז אזו

בלי~
 איס ~ו

 אנוי~
 ~ש~~ן, קאפ' אין האק דיא איס אונד ~נ~ין

 נאך ~ר~מנ~~
 פו~

 דעס בייא אונד ~ווא~ין א~פ' בודין דען
~ויס

 אי~
 שריס, עס ~פארן אנאב ~ ~יר זיין אזו ב~ראב~ת ~ישט

אונד
 ~ה~ב~

 איס
 ד~ אוי~ ~~ונד~

 ~זא~ט, נכרי דר וויא אורט

~האט~
 איך האב אזו ~פונן, ~זיך האט א~ו

 זיי~
 ~לבושיס

 א~
 דער

ת~~

 ~ת~ ~~ת~~

~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~~ ~~~ו~~ 
 ו~~~~ת ~~~~~~

~~ו ~~~ ~~~ ו~~~~
 ~~י~
~~ 

~ ו~~ ~ ת  ~ ~ ~  ~ ~  ~ ~ ~ ~  

ת ~ ~ ~ ~  
 ת

 האבן פניס זיינן אבר שוך, זיין ~אנטיק זיין סרדקיל זיין~אנט,
 קאנטת ~ר אביסל בארט דעס רק קענין, דר קענין נישט~יר
 בביתו, שבועות איזה בר"נ של~ה ~ היה~לא

 ו~
 היכן ידענו

 לאותו פראסטיראן לכפר אשתו הלכה שבועות איזה ואחר~~ך,
 שהוא ~אחר בעלה היכן ושאלה ~כור, הזהב לו שהיההנכרי
 וכשהביאוהו הכל וכיחש א~לו, נכרי עס ונסע א~לו, אותוק~א
 הא~ת נא שי~יד חיותו, לו שיוותרו אליו ודברו שטאטלפרייא
 לעליה והלך בלילה א~לו שבא הכל וה~יד היהודי, הואהיכן

 קברוהו, באשפה ה~דר וא~ל ~עליה זרקו ואח"כ בראשו,ה~רזן והכ~
 וכאשר שא~, ב~קוס אותו ו~~אנו לשס הפרי~יס עם נסענוובכן
 ו~נטיק הסרדקל ~לבושיו כל הכרתי ואני כדבריו, הכל ~~אנוא~ר

 ~עט זקנו רק להכיר יכולנו לא ~ניו אבלוממנעליו
 הכרתי~

 כל
 הנעלה ה~ידהנ"ל

~ 
 ו' יוס היוס ובאליו"ע בת"ע ~נ"ל יעקב

הנ"לת

~~~ו~  ~~ו~~ ~~ ~ו~~ ~~~ו~~~ ~~~~ 
~ ~

 ~~~ו ~ו~ ~~'
ו~~ו~

'~~ 
~ ~ ~  ~  ~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~"~ ~~~"~ 

~~~~~
 ~ד~נא ואתא הוינא כחדא דינא בי ת~א

 הנע~
 הר"ר

 ב~ונש עדות בתורת והעיד ר"א בהאלוףיעקב

 לכ~ח~ הלשון~ בזהאליו~~
 האשה האט

 רבק~
 הקדוש אל~נת

ר'
 של~

 ועל~ן ניקש הי"ד בר"ן
 ~ זו~י~

 דר
 ~א~

 להרו~ח, ~נ~ין איז
 נאך דעראונד

 הא~
 ~וועזן ~ודה זיא

~ 
 איר

 ~א~
 ~וס ~נ~ין איז

 ער ~זא~ט אונד ~רופן איס ~אט נכרי דר בא~ר נכרי, ~אלדדעס
 יעקב כ' ~יסה עס איז אונד ~ויפן, ~ר ~ו ~אלדהאט

 סע~ני~
גי~אר~

 ~יקו~ן, ~ורוק ~יסה ~ס ווידר זיא איז ואח"כ לפראסטורין
 קו~ן ווידר זיא איז אזו אונד זיין, חוקר קענין ניט האטאונד
 אנויף אברהס ר' אחי עם אויך איך בין אזוי שטאט, ~לפרייא
 ~זא~ט ~ו איס ~אונד ~בעטן איס אונד שקא~לי, להשר~נ~ין
 הולין איס זאל יאונד הרו~ת, הנכרי אן זיין חוקר זאל ער~עלט
 ~ח~ת ר~יחה, דער ~ו איז ~ודה ~ר דאז זעהן זאל אונדל~זן

 וכן נע~ן, ~אן איין קענין זאל זיא דז ~ם נק~ה ו~ח~תקבורה
 נאך דר ~ו~ן, חוקר איס אונד ~טאן הנ"ל השרהאט

 הא~
 השר

 בזה"להנ"ל
 ~זא~~

 אלש האט ער ~וט איז זאך דיא ~יר, ~ו
 אזו אונד ~וועזן,~ודה

 וויא ~פרע~ט איס האב איך ~נ~ין א~
 הויז, אין וואונט ~יר בייא דר ~טאן אהין יהודי ~יין דואהסט

הא~
 איז יהודי דר ~וו~ן ~יב ~יר ער

 קו~
 ~יר ~ו

 ~נ~
 שפאט,

 יהודי דער ~יך האט ~~ראב~, ~רוב איין איךהאב
 ~פרע~~

 וואש
 דיא ~ו ~זא~ט איך האב דוא,~ראבשט

 רעבי~
 דרנאך לי~ן, ~ו דריין

 ~נ~ין עראיז
 אוי~

 אנויף איך בין שלופין, בודין ~ן
 קו~~

 האט
ער

 ~פרע~~
 ~זא~ט איס איך האב דאז, איז וו~ר

 שאלא~א~
 פרכט

 נאך דר איך בין ~וואר~, אנ~שלופין ער איז בינש, איך ניקשדיך
 איין ~עב~~, הקין דר ~יט ש~ק ~ווייא אונד ~נ~י~, אנויףווידר
 אונד אהער, ד~ס הינט~ר איינס אונד שטירן, דר הינטרשלאק
 אראב איס~~אב

 ~ווא~~
 איס ~ונד

 ~י~ ב~ראב~
 הינטער ~רוב דיא

 זיין אונד ~ויס,דעס
 הא~ ~~ל~

 איך
 ~יי~ אי~ ב~ראב~

 ~ארטן, וויין
 ~יפ~רן אנא~' ~יר ~יין נאך ד~ר שקאר~לי, השר של הלשוןע"כ
 ~~י~א~י~פר

 ~~האב~
 ~~~ר

 אל~
 דעס אין ~~ונ~, אזו

 הרו~חוייא ~ר~
 ~זא~~ הא~

 אונד
~ 

 ~~ות
~~~ 

 ר' של ה~דות ~"כ



~ ~

~

~  

~  

~  

 ~ ~~ ~ ~~מ~ ~~~"~~~"~
 אלש האסטו ~ווארוס גפראגט איס ב~ד ~יר האבן אזויעקב,
 ת~וז ט"ז ו' יוס ב~~ע האט ג~ר~גט דיך מען וויא גזאגטניט

 גוועזן ~שיב ער האט אזולפ"ק,
 אוי~

 הדייניס אותן כי דעס
 גפ~גטת אלזו ניט ~יך האבן גוועזן זענין פעס באותווואש

~~~~~
 לא ~י~ד בר~ן ר~ש ~קדוש אלמנת רבקה מרת

 כך ואחר להרוצח, הלך שבעלה להגידרצתה
 אותו קרא באשר ~ז~ב, שמכר למי בעלה ש~לךהודית
 יעקב גיסה עס ונסעה זהבת לו שימכורואמר

 וחזרה לחקור, יכלה ולא גיס~, עס אח"כ וחזרהנפרעסטיראן סעמני~
 השר אל אבר~ס ר' ואחי אני והלכתי שטאט, לפרייאובא~ה

 ~רוצח שיחקור מ~ון לו ליתן והבטחנו או~ו ובקשנושקארבלי,
 וכן אשתו,את להשיא~ כדי וגס ~מה, ו~חמת קבורה מחמת הרציחהשיודה

 הפ~~ עש~
 אלי א~ר ואח"כ אותו, וחקר

 שא~יו כי הענין, היה וכך הכל הו~ה כי טובה הוא הדבר ~בזה"ל הפרי~
 בא היהודי לי והשיב בביתי, אצלי שדר שלי ~יהודי עשי~היכן
 לי ושאל בור חפר~י ואני לחשיכה, סמוך בערבאלי

 מ~
 א~ה

 להניח לו והשב~יחופר
 ~ה~מורת~ (ה~מרות~ ב~

 הלך ואח~כ
 אל של~ה ואמר~י זה, ~י ושאל אליו ו~לכתי העליה, עלנישון
 אליו הל~י וכשישן הוא, אניתירא

 ~ני~
 בג~ן, פעמיס והכ~יו

 אחת~כה
 תח~

 ומכה מצחו,
 תח~ שני~

 העליה, מן וזרק~יו אזנו,
 תח~ חפרתי אשר בבורוקבר~יו

 בתוך קברתי ~ו~עו~יו ~גדר,
 עכ~לכר~י

 הפרי~
 וירדו נסעו ואח"ז שקארבלי,

 ל~~
 פ~סטיראן

 וגס ~רוצח א~ר אשר ב~וס כדבריו, ~כלומצאו
 ~~ו~

 ע~ל
 שלה~דות

~ 
 אנחנו אותו ושאלנו הנ~לת יעקב

 ~שאלו כך א~~לא ~ ~פני בד~"~
 או~~

 ב~~ע
 ו' יו~

 ט~~
 לפ~ק, ת~ן ~~ז

 הנ"'ל כל כך, לי שאלו לא הפעס באותו שהיו הדיינין או~ןוהשיב
 בעונש ~ת~ע הנ~ל יעקב ר'העיד

 הנ~ל~
 ~חתוס, על באנו ולראיה

 לפ"'קת ~נ"ב ~ליו ז' ~' יוסהיוס

~ ~~~~~~ו~ ~  ~~ו~~ ~~"~ ~ו~~ ~ווי~~ ~~''~ 
~ו~~ו~ ~  ~~ו~ ~~ ~ו~~ ~~~ו~~~ ~~''~ 

~ו~~ו~ ~ ~  ~~~ו~~ ~''~ ~~ 

~~~
 הנ"ל רוח ק~ת האשה

 ~בקש~
 ומצפה ~פקידי',

 ב~וחל~
~מוש~

 ~י לפני וידוע גלוי ובאמת בה, יעשה מה לידע
 ובפרטו~ אני ~וראה שמיראי העולס, והיהשא~ר

 איסור בחומר
 אךא~א,

 הרב~
 א~~י בכך עגונו~, תקנות בשביל חז~ל שקדו

 הר המור הר אל לי ואלך ואעשנה חוב~ימה
 גבו~

 לא~'ו, ותלול
 הקלוש~ דע~ילבאר

 בח~
 אשר כפי ופו~ר ~ולס וסו~ר בונה

יורנו
~ 

 ~חלה אבאר השמיס,
 ~ הספיקו~

~~~~
 ~וא, א'

 ש~
 הרוצח הזכיר

 ~ש~ ~פני כשהוד~
 ~~ל,

 וא~ל בשמו לושקרא
 שא~

 אל
 ~יר~

 הזכיר לא של~,
 ל~וש ויש עירו שס ולא אביושס

 אח~ ~למ~
~~~~

 השני,
 שהעדו~

 של
 הש~

 ~וא
 ו~'י נכרי, מפי נ~י עדו~

שאל~
 ז~ו אס ישראל

 נק~
 ~סל~~ת

~~~~

 ~ו ~~~ן ~~ל ~ר ~יהו~יס שה~טיחו הואיל ג',
 ס~

 ~ויס

 בא~כאש~
~~ון ~א~ בש~יל שמא לחוש יש ~~לא לו, נתנו

 שא~ ~ א~
 ~ואינו

 נק~
 מס~~ת

~~~~

,~ 
 ש~

 ~ב~ביל הרוצח הודה
חיו~ות ~~ל~ ~י~~~~ ~~ ~~~י~ ~ה~~

~~~~
 העד ~',

~ 
 בעדו~ו הגוד יעקב

~  
 יוס שהעיד

~ 
 ז'

 ~"ן, תמוז ~ז ו' יוס ~ה~יד שלא ~ה לפ~ק תנ"בכסליו
 אחרת, עדות כ~ו נראה ~אס או הראשון עדותו כמפרש זהואם
 עכ"ל ומגידת חוזר אינו שוב ~' פעס בב~ד שהגיד כיוןוא"כ

~שאל~ת

~~~~~
 כסותר סמוסתרת, ותוכחה מ~ולה אהבה מתוך באתי ~

 לדקדק ראוי כאשר אלו בדבריס לדק~ק שישלבנות, ע"~
 יעשה ח~ן ול~ו יותר ל~~דק ל~~ת ראוי היה בכן א~א,בהתרת
 עדו~ בעניני לדקדקבישראל

 פי א~ ולשאול לחקור האש~, של
 הת'ומה, יד~ת מ~נה לידע כדיהאשה

 לצר~
 זה ש~כח צרופי'

 באריכות אי~ה דברי יבואו כאשר העניניס, ויתלבנויתבררו
 לד~דקת ~שיש ~הוכל ~סו~

~~~~
 וז~ל~ ש~ב קדשו דברי

 לפי~
~~ 

 ~וס' שכתבו

 סו~
 הי~ה דלא פונדקיתד"ה יב~ו~

 ממ~

 ~סל"ת
~ 

 ~אי כמסל"ת
 לאו ממילא קאמר חבירינו איה והא להקשות ה~שן~תחיל
 לפי הלא ~וא, גמורמסל"ת

 תירו~
 יודעיס ~יו רבנן גס ה~וס'

שלאו
 ~ס~~

 וכו'ת הוא גמור
 בז~

 ה~שן דקושית ~~ת ~קדק לא
 חבירינו א"ל בא~ת~יא

 אי~
 וא"כ קאמר,

 ל~ הפונדקי~
 היתה

 זה ועל שאל~, ע~י הי' כי מס~תכלל
 מ~ר~

 ו~~כ דבכיא
 שאל~, ע~יהי' ~

 ומ~~
 זה אין

~~~ 
 לרבנןת ג~ור

~~
 צ~צ דברי לפי קש~~ אבל וז~ל~ מ~ת ~ש

 (סי~
 היכא יו~ד~,

דאיכא
 ~א~ן נכרי~ אומדנו~

 כדאיתא אחד כעד דהוי ב~~~
 ~יל ה~שן ~שה מאי א~כבירושלמי,

 בד~
 על קכ~א

 דאיכא בכה"ג לוק~י וכו' עדות עדותו אין ~כוין ~י~ אסובנכרי ~~~נ~
או~דנאת

 שרוצה ו~~ושיא ~דק~וק בודאי הנ~
 ~כ~~

 לדקד~
 הצורך ~ן אינוולהקשות

 להק~ו~
 ד~א הצ~צ ~~~ד

 קש~ בלא~
קושיו~

 מסל~~ הוי לא לרבנן ד~~~צי' התוס' ~י ~לו
 א~כ

 ק~
 ~ו~נתר~

 ב~כוין שלא
 ~ש~

 ולא ~עיד
 לה~י~

 לאו ואפילו

מסל~~
 ~ק~ בפי' ~~ר שלא זה באופן רק

 הפונדקי~ וא~ בכי~
ז~

 תרמילו וזה ~לו
 וז~

 ~תכו~ן לאו
 לעדו~

 הו~

 לה~יר ולא
ולא

 לפ"~
 חברינות אי~ או~ה ששאלו

~~~
 בא~ת

 ~עיק~
 דדינא

 זה אין כי פיר~
 קושי~

 ~שוס ~~י,
דהש~ס

 בא~~
 דריב~ב ~ש~יה דר""ע אליבא גס ליישב רוצה

 א~שמשיאין
 דאמר ריב"ב דברי נמי ו~זהו אחד, עד עפ~י ~אשה

 אס ובנכרי וכו',בישראל
 ובודאי ע~ו~, עדותו אין ~~כוין הי~

צריך
 לתר~

 ור~ע שכ~בו, ב~וס' ויעוין דר"ע אליבא גס
 סוב~

 כיון
 לך איןד~~כיא

 מסל"~
 בש"ס נקיט לכך וא~כ ~ה, ג~ול

 ל~ר~
ב~~~

 ווי חיואי דבי ~שה ~ש~ס ו~ביא ג"כ דר"ע אליבא
 הסת שקוליס דר"ע דאלי~א אח~~נא וה~ה וכו' זריזילפרשא

~~~
 במ~~~' נעיין דאס דין מן

 ~ד~
 ק~א

 ע"ב~
 דקאמר

 אפי~
 הנשיס מןש~

 ~~ או~רו~
 רי"א ~דיו, פלוני איש

 אפי~
 ה~ינוקו~ ~ש~

 שהוא אע~פ בישראל ~ומר ~יב~ב ו~ו~, אומריס
 ~דותו אין מ~כוין היה אס ובנכרי~~כוין,

 וכו~ עדו~
 נמצא

 בג~א ~רש וכן ~אמירה על ~כלשקאי
 ידעינן, הי~י וקאמ~

א~ר
 ווס~

 לב~ד ~א
 ואמ~

 מדייק ו~ז ו~ו', מת ~לוני איש
 ~~ני' אלא וכ~, מתכוין היה א~~ ובעכו~ס~ ~ק~ני ~ני'אלא ה~קש~

 ~נא ~המשנה ~ל~ייקא,
~~~ 

 וה~וכו,
 דאמיר~

 ~ני ישראל
~

 שא~ר
 (~הני~ מ~

 כן, ~ינו ובע~ו~ס
 דא~ר~

 שאו~ר ע~ו~ס
 ~ני אינומת

 ~ ב~כוי~
 ולא ~~יד

 אפ~ ל~תו~
 ~הני, או~ו



~

~  ~  

~  

~~"ת
 ~ ~~מ~ ~~~"~

~~ ~ ~~
 קש~א""~

 ת~~א איך
 שי~

 שאו~ נ~י א~ת
 וע"ז ~~ני, ~ת

~יר~
 יו~ל לא לפ"ז ו~"כ ב~ל""ת,

 לתר~
 אחר באופן

 ש~
 א~ר

 בכיא~ רקבפירוש
 וא~

 ~ריך דהא או~דנות,
 לתר~

 דוקא
 וק""לת ~ת ~""כ שאו~ר ישראל ~ם והי~ו~ו דבר ו~וי ~תש~ו~ר באופ~

~"~~
 ~כ"ש ~תא ~יקרא ~~"ת שדקדק הדקדוק

 שאי~
 להוכיח

 ~כ"ת~ה
 די~

 שאלה דע"י ~כ"ת דעת על ~לה ~שר חדש,
 וזהו ד~וכיחות, או~דנות רק יש אם ~ותר, יהא לנכרי~~רה
 שראה ו~ה ובתראית קד~אי הפוסקים כל ש~ום לא אשרדבר
~כ"ת

 ב~"~
 עדות ~~ני שיהא כותב אינו הוא הנה כזו, סברא

 עדות היה אם הקילו דב~ונה ~כח או~דנות בהוכחתנ~רים
 דכ~בו בתירו~ם התוס" דברי ~פרש הוא רק בהשאל~,הנכרים
 ~וכו~, ~סל"ת ~~שהיתה

 ד~ש~
 שהו~יאה ב~ה ~סל"ת שהיתה

 ~~שת לא ~ק ~ותר~~לו~לו

~~~~
 דברהיטנא י"ל

 ד~~~

 ס~ל~
 או~דנות כאן יש כאשר ל~נן

 אשר הפולדקית ~דותה~וכיחות
 הית~

 ~~ש לא רק כ~סל"ת
 היא כך ~הני,~ס~ת

 ~~"~ דע~
 אבל וכו" דש~תתא ברהיטא

 ~סל"ת הנ~י הוי לא ואז ~כרי ששואל השאלה ע"י ~~ש היאאם
 פשיטאכלל,

 או~דנות ~כח עדותו שיועיל ~דעת ~ן ~~~~
 בתשובת ו~ם ~"ב בתשובת שאיתא ו~ה~וכי~ות,

 ~הר"~
 לובלין

~ענין
 הז~

 להםת אחר דרך זה ה~כיחות או~דנות ע"י להתיר
 (סי~ן הע~ונות בס~וי~ויין

 ~סי~~ ~ו~
 ~ז

 ~"ו~ ~עי~
 ~ש~ו~ד

 נשאת אם רק להנשא אסורה ~~וכוחותאו~דנות
~ 

 ת~א,
 ~אחרוני~ישם ויעויי~

~~
 בתירו~ו ~כ"ת ~ש

 ~ר~ ש~ו~~
 שיש נלע"ד אבל וז~ל~

 בשל~לת~
 ~ו~ לא לעיל

 ידעינ~
 כשר, בישראל אחד~ ש~ד

 בעד האו~דנא שיועיל תיתי ~יכי ~וא ~~ור ~לתא לאווא~כ
 שנא~ן עדיין יודעים אנו אין ע~~ו אחד עד הלאאחד

 וכו~
 ~נה

 דהא חדא, אינו,זהו
 ה~שנ~

 הכל ~דבר
 בלשו~

 ריב"ב ~ ~"ל יחיד
 ש~וא אע"פ בישראלאו~ר

 ~ת~י~
 ~~כוין אם ובנכרי

 אי~
 עדותו

 איך ועוד כך, או~ר שאחד יחיד בלשון הכל ש~ד~ר הריעדות,
 ר"ע דהא ~בין שום דעת על~ זאתיעלה

 שלאחרי" ב~תנ~ או~
 לנה~דעאנכשירדתי

 וכו~
 ש~תי א"ל

 ~שיאי~ שא~
 האשה את

 עד ~פבא"י
 א~ אח~

 שס"ל ~~ל ל~ע וא~כ ריב"ב,
זו ה~שנ~ ~

 דא~
 ~ן ~רי א"כ וכו", ~~תכוין שהוא אע"פ~ ~יש~אל ריב"ב

הדב~
 ו~"כ אחד, עד ע"פ ~יב"ב ד~תיר ר"ע הביא ע~~ו זה~

 א" שעדידע
 ~ש~
~ 

 ר~ה ~י ועוד
 כ~א~

 כא~ ש~ ו~י
 שה~שה

לא
 הי~

 יודע
 ~פשטא~ (פשוטא~

 באחרונה הנא~ת ד~תני"
 ושםס~וך,

 נא~
 ~"כ הוא אשר שרי~~ב ~פי"

 ~יה אם ובנ~י ~תניתין~האי ~~אריה~ (~י~
 ~כוי~

 והוא וכו",
 שה~שן ש~ל ונ~י אחד, ~ד ע"פ ש~שיאיןא~"ז תיכ~ דקא~
~ 

 ידע הוי
 דש~תין~סקנא

 ופלפו~
 ש~פלפל

 אח"~
 ~ה

 ש~ש~
 ו~פרק

 נא~ר איך וא"כ ד~~ני~ין פשטא ידע עכ"פ אבל ה~ניתין,~ל
 ו~א כשר, ~ישראל א~ד שעד ידע ~לא שה~שהכאן

 ~ו~
 ~~ל

ו~קש~
 ע~~ו והוא בריב"ב

 אחד שעד פ~ול ~לי ב~תניתין קא~
בושראל

~~ 
~מ~

 בפעם בישראל היה לא ש~שאלה בא~ר ולו~, ל~דד שיש
 שש~ל נכרי ~"י רקשנית

 הפרי~ ~ ~~~
 (נ~חק

 ונ~ת~
"ש~~

 ויש שא~, שקארבלי
 קצ~ לד~ו~

 ~~ל"ת
~י ש~ו~ ~~ א~

 ש~~
 ~~ו ~כו~ם

 ודי~ דר~
 אשר ~~ר

 ב~ דר~ ל~
ת ~ ~  

 בש"ע שאיתא ~ה~~מת
 סעי~ י"ז~ ~סי~~

 תשובת בשם ט"ו
ת"ה

 רל"ט~ ~סי~
 ~קרי לא ישראל שאלת ע"י דדוקא

 אותו ששואל ובלבד ~סל"ת ~קרי שאלו עכו"ם אם אבל~סל""ת,
 ~פירוש והיינו ע~שת ישראל בפנישלא

~ת שא~ הנכרי ה~דו~ ש~
 ה~ ו~

 בנ"ד אבל חבירו, הנכרי אותו ששאל השאלה א~ל
 ה~דות א~ל ~כ"ת ב~כתב ראינו כאשר ל~~י ישראלים היושלא

הרו~ח,
 א~

 העיד אשר הראשון שבעדות ~ם
 אלי" בר אהרן ~

 אונד ~נו~ן הרו~ח ~ן ~האט ואח"כ נא~, דבריו ובתוךוכו"
 ~זא~ט אים ~ו ~ן האט ~בראכט שטאטלפרייא

~ 
 אים וו~ט

 וואו זא~ין נאר זאל ער שענקין, חיותזיין
 אזו איז, י~ודי דע~

 אים האט ער ~זא~ט ערהאט
 אוי~

 אונ" דרשלא~ין בודין זיין
 נאךדר

 בגראבן~
 שטאט לפ~ייא אותו והביאו ~רו~ח את לקחו

 וה~יד הי~ודי, ~וא ~יכן שי~יד רק ~יותו לו דיוותרווא~רו
 וכו"ת אותו קבר וא~"כ שלו העליה עלאותו שהר~

~~~
 או י~ודי, הוא אם השואל ו~י ~~~יד ~י ~דבריו נודע לא

 אח"כ ~סל"ת שאינו פשיטא הנכרי שאלת שו~ע היהשהיהודי
 והשיב, הנכריכששאלו

 ואע"~
 בתשובת דאיתא

 ואח""כ השיב ולא תחילה עכו"ם שאלושאפילו שב~יי~וני ~~~"~
 ז~

 ~ס~ת, ~ה
 בתשובתו~יין

~"~ 
 (סי~ן

 ובח"~ ~ב~
 (סק"ל~

 בלשונו ש~דייק
 י~ודים לפני לפ"ת הנכ~י ~~יד רב ז~ן ואח"ז ~ת השיבבאם
 אינו פלוני ש~ת~חרים

 ~הי~
 וכו",

 ו~ח~

 ב~ל"ת אח"כ ה~יד בין
 יהיה לא אותו שאלו שאשתקדבשביל וכי ~דולה חו~רא ו~וא ~ וז"ל וכתב נכרי, לפני או י~ודיםלפני

 נא~
 ובפרט עת~, ב~סל"ת

 לא ל~ה נ~י לפני ~ס~תאם
 נא~י~

 דאשתקד בשביל לדבריו
 בעל לשון ~~ש~ות א"כ ע"ש, כו" אותושאלו

 ח~~
 דוקא הוא

 ז~ן ב~~ת בא ואח~כ י~דים, אותו ששאלו רב ז~ן הואאם
 בתחלת ~כ"ת כתב בנ"ד ~בל נכרי, בפני ב~סל"ת ~הני אח"זרב

 על הנכרי את שאלו ~יסה ו~ם ~ש שאשת~~עשה
 בע~

 והשיב
 כ" של ~עדות וגם יודע, שאינולהם

 אהר~
 ועדות ~ב~א

~ 
 יעקב

 שאל~ ע"י ~תחלה~הי"
 ישראל, שאלת ע"י וז~ו

 ~חתא בחד ~~ש הוא אשר שטאט לפרייאהביאו תיכ~ ואח"~
 כ~י~

 י~א
 כקדושין~לטי~ני, (לטו~נא~

 ד~
 ~"ד

 א~ ע"א~
 הרו~ח שה~יד ש~ה שנא~ר ~ם

 ~ל"ת, ~ש הוא שקארבלילהשר
~~~ 

 שפעם כיון
 ראשו~

 שאלו
 ע"י הרו~ח ה~יד שכבר כיון ~ל~ ~רי לא תו יהודיםאותו

 ישראלישאלת

~~~~
 ב"ל תשובת בעל

 בח"~
 חלוקי ח~שה בזה ~~יא ע"ו תשובת

 וז"לאבני",
 סו~

 דה~ל~ היכי ~ התשו~ה
 לב"ד שבא קודם

א~"~
 א~ינן לא להעיד ונתכוין שחזר עד ~ב"ד עדותו נתקבל דלא
 לב"ד שבא קודם ~סל"ת דלא והיכי תחלתו, על סופוהוכיח

 קודם הדב~ם סיפור איהוד~א~ר אע"~
 לכ~

 אנו ~פיהו לא
 חיי~

 ו~",
 ספיקא לן לית נ~י ב~א ה~~ת ואח"כ להתיר ד~תכויןוהיכי
 והיכי ~רים, קא ערו~ידא~ינן

 ~~ל~~ ד~תח~
 בא ואח"כ

 אי הוא ספק לה~יר ונתכויןלב"ד
 א~רינ~

 תחילתו, על סופו הוכיח
 ~ס~ת ואח~כ להעיד נתכוין ד~~חילה היכי ~פוקי איכא נ~יוכן
 ~זה לפניך ~רי ~שתו~"

 ~נדו~
 היכי

 הי~ ש~חי~
 ~"פ ~~יד

 ב~ריכות הוא כאשר א~אא~ל לחו~ ~ו~ ספקו~ ובעניני ספק הוא הסל"ת ואח"כהשאלה
 ~~ א~ בעניני~ ר~

 ב~~דת

~~~~~~
 ~~צ ש~~ל

 נ"~ ד~ ~~ (בתשוב~
 ~ב~,

~~~ 
 בשם

 ש~פי~ה~י~נ~ תשו~~
 ש~לו

 ~ש~ ~~ ~~~~ ~כ~
 ו~חר



~~~~~~,~
~"~~~"~~~ ~~~~ ~ 

~~~~~ 

 ~י~ו וכ~, מסל"ת שפיר ~קרי מסל"ת מהז~ן
 דו~~

 ~~תק
 איכ~ ודאי א"כ מתחל~, ~שיב אם~בל ~חל~

 ל~שיב שמתכ~ן ל~יחש
 ששאלוהו ~העל

 וא~
 ~סל"ת זה

 עכ"~
 ~"צ בעל הרי

 מחל~
 בפירוש

 ~אן ו~"כ אח"כ, מסל"ת ~קרי לא תו משיב היה מתח~האם
 יוד~ ~יני לישר~ל מ~יו שתשובותיו ~ם אף מתחילה, הרו~ח~שיב
~"מ

 ~ר~
 לא דתו י"ל וא"כ הו~, משתיקה

 מ~~
 ולא ה~דתו

 מל"ת~קרי
 ~כל~

 לע~~~ ~ א" בתשובה הארכתי וכבר
 בת ~רידל

 ~תרת ו~יאור באריכות דבר~ו ע"ש ברודא, הירשר"

~~~~~~~~
 על~

 יש אם
 לד~

 בדברי הנה מסל"תת לע~ן ~דמות כאן
 הותר "~ם בלשו~, ~כתבמכ"ת

 הספ~
 מ"ש

 וכתב ~פרי~" נ~ד הודה ואח"כ נ~דה הכל וכ~ר ה~~~הנ~ד בתח~~

~~"~~
 יפתר) (שלא לו שאמר השופט~~ב~יחו א~~~ בפירוש שכתב ~נ"ל מ~רי"ק מתשובת מוכח זהו

 ~~ית~ ~שיפ~ר~
 ו~מר

~
 י~ע שלא

~ 
 בדבר ה~ק שום

 עכ"~
 כפר מסתמא ~~"ת וכתב

 הודה ואח"כ לכתחילההרוצח
 לשופ~

 התיר ועכ"ז הבטחה, ע"י
ו~"ה

 בנ"~
 (סימןהב"י ש~ביא הרמב"ם מתשובת משמע כן וכמו

 סתמאודאי זהו ~ר~ח כפר מסתמא מכ"ת ~~ש הנה וכ~יי~)
 דללמא כך לוומר ומנ"ל כפירושואינו

 ה~~
 וכןלו~רוצח, כך דבורו

 ~~שת~סל"ת ~י~ התם דהא ל~~רי דמי לא ~"כהרמב~ם ~תשובתמש~ע

~~~~
אח"ז מכ"ת~~ש

 הנד~ בז~
 ספק ל~תיר ובא

~~ 
 לחוש שיש

 לחוש יש אפ~ו אלא מסל"ת, א~ו שהואמבע~ דלאבכאן
 כילהתיר, שבא כמיש~וא

 הל~
 א~רו

 שהי~ ~הפר~
 ~~ה

 כאן ימצא ה~~א לא אם לאחרלהנשא יכו~~
 שנהר~

 בא והנה בעל~,
 באשר בי~ור ~ריך הדבר דעד~ן אלא ~~ל~ זאת לסתור~כ"ת
 אמר ר"~ש~עד

 להפרי~
 ~יחקור

 בענ~
 להנשא יכולה ~ינה ~יא כי

 ש~ם לחוש יש ~~~ילא הרוצח, כהודאות ימצא לא אםלאחר
 ל~נשא, ~~~י~ה ~די ש~דה או~ו בחקירתו לרוצח א~ר~~א ~~פרי~

 הוא ~~ס~"ת ואינוו הוא להתיר מתכ~ן~~מילא
 כל~

 ~מעי~~~~~
 יראה בעדותו שנית בפעם ר~י שה~יד בעדות

 בשם שאמר ~יינו הלשון בזה ~מר כי כלל, ~בושש חששכאן שא~

 ש~ארב~הפרי~
 שסיפר

~ 
 סיפור בתוך

 ל~ר~ח ששאל לר"י דבר~

 יהודי מ~ן האשטו וואובזה"ל~
 אה~

 את עשית ~היכן ~טאן~
~יהודי

 שלי~
 בז~"ל היו דבריו וסוף שהשיב, מה הרוצח והשיב

 זי~"או~
 מ~ן אין ב~ראבן איך ~אב ~עלט

 ו~~
 ~ו~ם ~ארטן"

~ממון
 קברת~ ש~

 ועל כרמי~, בתוך
 ז~

 כי השר אותו שאל לא
 לר~ח ששאל שקארבלי השר לו א~ר לא י~קב ר"של עדותונפי

~"~
 וא"כ

למ~
 ~שיב

~ 
 מא~יד השר, ~אל שלא ~ה ה~מון על

 היה ~שר ~ונת שכל בדעתו סובר ש~יה הרו~ח דעת את~~
 של ממוןעל

 יהוד~
 ~~~ות כבר היה ה~וף כי

 שאי~
 לתק~, יכול

 היכן יתוודע ע"כ כי היהודי על אותו השר שאל ~הוב~ביל
 להתיר שכוונתו ולאשלו ה~מ~

 הי~
 ~~כ"תת ע~"ל

~~~~
 על מרובה או~ד זהו א~" "מאמיד ~כ"ת ~"ש

 שלא ~"ל~השר~, הפר~
 ~עלה~

 ~~ה ומי מעולס השר ד~ת על
 זהרז

 לפני~
 וע"ז

 בנ~
 לומר ~תקיים שאינו יסודו ~ת מכ~ת

~א~
 כמעיד אינו ו~ס להתיר כ~~יד זה

 לה~י~
 בא זו אף זו ולא

 ו~וד ל~סל~~,נד~~תו
 נוס~

 בתוך ~~ם~כ~ת לש~ ז~ כי ~~ור, למסל"ת ~ לדמותו
 דברי~

 היה ~~עיד כוונתו דלאו ~זה ומוכח

~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 ~~ ~~ ~~~י~ ~~~י~~~~'~ו~

 ~מור כמסל"ת ודינו ל~תירולא
 ו~ו~

 א~תלדמו~ו כי ידענו ~לא
כלל

 אפיי~
 כי

 ~וכל~
 ~ן ובר לדנא,

 ~דול~ ~~
 בתשובת איתא נ~ו

~שאת
 בנימ~

 קכ"ב (דף
 ע""~

 ~~~"י
 ק~~~

 כשיצא מיד ~"ל~
~קול

 שנהר~
 שלו~ים הנכרי שלח

 לאמ~
 ל~קור וואלח~

 לאו זה דעדות נראה ע"ז וכתב וכ~, שנהר~ו השלוחיםוהשיבו ולדרוש~
 הי~ודי אחר ושאלו חקרו ש~~שלוחים נ~פק ובלי דודאי היא~סל"ת
 הם, היכןוהנכרי

 וע~~
 וזה הדבר, להם ה~ידו וח~ירתן שאלתן

 דנרא~ ואע"~ מ~ל"תי ולא שאלתן על משיבודאי
 מת~ך

 ת

בעל
 ת"~

 אפ~~ דנכר~ ~ל~ט) (סימן
 שאל. פי ועל שואל אם

 כ~נכ~י ה~~ למימר ליכא בנ"ד מסל"~, שפיר הוי השיבו~נכרי
 ליה איתהשואל

 ותועל~ נפקות~
 דשקו~י ח~שינן לפיכך ~דבר

 ~~ל שהקיל ב~ולא לן דדימשקר,
 ת"~

 לי~ ו~ת ~~שואל בנכרי
 ~ש"ס בכל זו ק~לא נמצא שלא ~ם אף בדבר, נפקותא ~~ו~ללנכרי
~ו~ם

 הרבו~
 לסמוך הרב הוא כדאי אבל ע"ז), פקפ~ו אחרו~ם

עלי~
 מיניה לדון עלה לוסיף דלא הבו אבל

 ובי~
 השואל ~~וי ל~קל

 ~בעינן קאמר מ~תמא ~למודא ד~א מי~ה, נפקותא ליהואית
 חילקו ולא~מ~ל"ת

 ב~
 לנכרי ~~שואל ישראל

 השוא~
 מ"ב~ עכ"ל

~"~~
 היה~ל~נאתו השר דכ~נת די"ל להתיר לבו ימלא מי בנ"ד

 ~מ~ו~ עינ~ שנתן~~ו~~ו
 ~ש~מצא ~די ~טעם לו ~ילה ו~ם

 ל~נשא,ה~ירא
 וממ~

 ~אמוד האיש מי וא"כ להתיר, כו~תו
 ~שת לה~יר דעתו באומדלאמוד

 בשבי~ אי~
 מזו ו~דו~ה זה,

~צינו
 ד~~~~ רחוקות~ חששו~ בש"~~

 וכו" ס~תרי ליה ~ב~י
קי"ד ~יב~~מ~

 ע"ב~
 ניסא אית~חיש דלדי~ך היכא כי וכן

 וכ~
 קט"ו ~שס

 ~ רביסת מ~הע~א~~~כדו~ה

~~~~
 ~סימן יבמות ~סוף המרדכי מ"ש חזי

 צ"ב~
 ר"א בתשו~ת

 ~מורד~ן~(מ~ר~ד~
 הרא~"י ו~~ב וכ~,

~ 
 ~ח~נן

 ת

 דר~~ כעו~דא המתירל~מתא
 וא~ שיל~

 דברים לבדות בידינו
 ~~התיר החכמים שר~ו במקום כי אמתל~, ולתת רא~ בלא~לבינו
 ולא חז"ל ~החמירו מ~קומ~ת ויש וכ~, הדבריםפירשו

 ולא וכ~' מג~יד בראוהו וכן סוף ל~ם שאין במים~מו לעי~~ ~שש~
 ב~וף בכו~, יש ב~רק איתא ו~~ורש וכ~, דשכיחי אומדנאבתר אזלי~

 לאה~דות
 הקי~

 מבוא הב"י הרב ו~ם ~תשכחת דוק ע"ש
 דבר~

~מרדכ~
 מלחמתם וללחום ה~ד~לים ל~ני יתיצב מי והנה

 בשם ש~חמיר ל"ה) (נ~"ק בח~מ ע~ן ~ענק, בני לפני תורהשל מלחמו~
 ~ודע באינו אשכ~ימהרי"א

 ~בו~א~
 עכו"~ מפי ב~דות

 שמסל"ת
 מס~"תת אינו דודאי במקום וכ"שע"ש,

~~~~~~~
 ~ בתשובת איתא~~ה

 ~ר"~
 לישראל שיש ~נכרי שיודע ~ל

 בדברתועלת
 א~

 ~מל"ת, זה
 ועי~
 (סימן בב"י ~

ובח"~ ט"ז~
 ביב~ות מ~ורשת ~מרא ה~א ~ה וראיה ל"ב), (ס"ק

 עובדא ~מ~אי ראיה ~ש"ס שמביא ע~ב)קכ"א (ד~
 דק~~

 אס~סתא
 בשוק פירות~ו ~~כר ש~~ה נכרי מתנ~ ~הא וכ~,בשבת

פירות ואמ~
 הל~

 ~~ני כלום ולא א~ר לא וכ~, הן שביעית של
 ~לא אמ~ר לא פרש"י וכ~, מ~קחולהשביח ש~תכו~

 כלו~
 לאסרן

 ו~ו~

 אלא
 הרוב אחרהלך

 מכ~ן קא מקחו ~השביח ק~שקר שקו~י ~~
 מ~ ק"~~ של וב"ב וק"ו כ"ש וא"כוכ~י

 לאיסור שמעיד התם
 נתן והנכר~ אסור שא~וא~~~נן

 ~י~~
 בממון

 חריפ~ שה~
 זבינא,

 בנ"דו~כ"ש
 מ~~צ~

 כי נאמן שא~ו כ"ש א"כ ל~תי~, לה~יד
 ב~~~~ ובקי לו, יש ~~~ם~~נות

 לנ~ו~~
 אח~

 וח~יב ~מ~~
 ממ~

~לישרא~
 ~ ת ~



~

~  ~  

~  

~~תתת

~"~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ 

~~~~
 ב~~ה עתתא) ל~ה (דף ב~ורות ב~סכת איתא נ~ונה ראיה

 חכ~יס, והתירו ב~ור אוזן ו~רס פי~ס שנטל אחד דקסדור~~
 אין שהרי~ופרשתתי

 לו~~
 הז~ שה~וי

 אינו שהרי נת~וין, להתירו
 ו~רס הלך שהתירו ואחר ~, תשח~) בה שיעשה ~וס שעתתייודע
 להטיל שנת~וין (פרשתתי ואסרו, ~אחריס ~בכורות אחרים~וזן

מו~
 דיש התס ~ה ואת"כ ~, אסורה) ל~ת שהוא וכל להתירו

 בהיתר, נ~רי עת"י ונעשה ~וסבו
~"~ 

 לכך דנתכוין ~יון א~ינן
 להתיר, ש~ת~וין ~פניאסור

 א~~
 אשת ~תיר דנתכוין בכאן ~תתש

 לס~וךת שאין פשיטא ~דבריו, שהוא יי~ר ו~אןאוש

~~~
 בתשובת ~~תת ש~ביא

 ~ת"~
 שיש עד ב~נין ~ה) (סי~ן

 אינו ~~ון, הנאותלו
 דהת~ דו~

 תבע לא דבורו תחלת
 תחילתו, על סופו הו~יח א~רינן שלא ראיות כ~ה ~ביא וע"ז~~ון
 אפ~ה תחילתו על סופו הו~יח דא~רינן את"ל אפילו דבריווסוף
 י~~או לא אס יוד~ שהוא ~יון לס~וך ויש דנ~רי ~הדותא~ליס

 שהוא יכירוהו לא אס שכר, לו יתנו לא הוא ~ן שכדבריוהיהודיס
רתתז

 ~אויסטרלי~
 לו יהא ~א

 ו~~ ש~
 ר"י ה~יד ~אן אבל ~"ש,

 ~נ~ין אנויף רת"א אחי עס בין ~איך הלשוןבזה
 שקא~לי להש~

 ~זא~ט ~ו איס אונתו~ו",
 ~ ~על~

 הרו~ח הנכרי אן זיין חוקר זאל
 ז~ן אונ" ה~ולין הרו~ח זאלאונ"

~ 
 ~~ני הר~יחה", א~ ~ודה ~ר

 ליתן והבטחנו ו~ו", שקארבלי להשר ועלינו הל~נו ר"א אחי~ם
 הרו~ח שיחקור ~~וןלי

 ולהבי~
 ה~יחה~, על שיודה ויראה אותו

ואח"~
 ~וועזןתת ~ודה אלש האט ער ~וט א~ זאך "דיא השר השיב

 רק היה ה~עות שפסי~ת נ~~א ~כל~ת שהודה טוב הוא~~הדבר
 שהוא ~כירין יהיו אס איכפת ולא הרו~ח,שיודה

~~ 
 או בר"ן

לא,
 וא"~

 לנדון ד~י לא
 ב~"~

 ושס
 הו~רח~

 רת"ז הוא אס להכיר
 הבעל ו~ס~אויסטרלי~,

~"~ ~ 
 דבריו כל כי שאת ליתר רק ~תב

 בנ"ד ~אן אבל תחלתו, ~ל הו~יח סופו א~רינן שלא עלבנויס
 בשביל רב ~שה לעשות לנוחלילה

 ז~
 בא~את להקל

~~~
 (סי~ן ~ב ~תשובת ~תירא ראיה ~~ת ש~ביא ~~קוס
 ראיות והביא דיבר אשר והטיבס"ח)

 שרא~
 אחת ראית

 בתשובת ~"כ הוא ~י ראיות שתי רואיס ואנו ~תתב,~תשובת

~הר"~
 ~~לובלין

 (סי~
 א~נס נת~וונות א~ד לדבר ושניהס ק"י)

 בלשונם דהביא ~יסורא ~ס~י~יס בנ~ד נראה דדינאלעו~קא
 ב~סלת"ת, אפילו הוא ~לוס לא ל~ידי ע~ו"ס דנתכוין היכאדחזינן
 בנ~ד ~אן נ~~א ~תתש, ודק~ונ~ריסין דאספסתא ~האיוראיה
 תו~ות לפי כאן שאין כאן ו~~~ש תו~ו לפי אפילובהא ~~ני דלא פשי~א להתיר נת~וין ו~ס ~~ון הנאת בשבילשהיה

~~~~~
 הראשונות אל

 ב~
 להתיר ת"ה בשס ~הר~א שהביא

 ~סל~ת אינו שהראשון אע~פ נכרי ~פינכרי
~ 

 שאלו
 שישראל פית היינו ע~ו"םאותו

 ש~
 ש~ת האו~ר הנ~רי ה~דות

ר~
 לא חבירו נכרי ששאלו העכותתם שאלת א~ל

 הי~
 שם, ישראל

 העדיו~ לפי נראה בנ"דאבל
 א~ירת א~ל ל~~רי ישראליס היו שלא

 תשובתו, וא~ר לרו~ח שאל שהוא א~ר שקארבלי ~שר רק~רו~ח
 שאלו ישר~ליס ~י ~~ס~ת, ל~~רי היה לא הנ~ל השרוהלא
 להתיר העדות ש~רי~יס ~פירוש לו וא~רו ~~ון לו והבטיחואותו
 הרו~ח ~שביל ~ש~ו כך א~ר שהשר י"ל וא"כ בעל, ליקחהאש~ת
והוא

 ה~
 שקר

 ו~~זו~
 ~ללת השיבו שלא ו~~ש ל~~י שאלו ולא

 בשס אותו ששאל י"ל לו והשיב ששאלו ~או~ר אתה אס ~סואף

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
~  

ת ~ ~  

 יש עתתז ונוסףי~ראל
 לחו~

 ש~ריכיס ואתתל ישראל בשם ששאלו
 ועיין להתיר,הדבר

 בחתת~
 בזהת שהאריך יוסף ובבית

~~~~~
 ~הריתתק כ~ון ה~קיליס לדעת אף הפוסקיס ~~ל העולה
 בפית העיד שלא אף נ~רי ~פי דהנ~רי דסתתלו~רופיו

 דודאי וא~רינן ~פיקא ~ולא אזלינן ~סל~ת הראשוןשהעכו"ם
 בהיפוך הוא אס אבל ~סת~א, דוקא היינו ~תש, הי"מסלתתת
 ~ס ~ס~תת היה שלא הראשון ~פי בפירוש א~ר השנישהנ~רי
 ד~פי ופשיטא פשיטא ויותר ~הני, דלא ~ודיס ו~רופיו~הרי"ק
 אזלינן דלא דאפילו דסתתל ו~רופיו הר~ן דהיינו החולקיס~ת

 ~הני, דלא פשיטא הס~תת הראשון ~הנכרי לו~ר לקולא~ספיקא
 לק~ת דברינו יבואווכאשר

~~~~~

 יש הנ~ל
~"~ 

 ה~דת בענין ש~תב ~כ"ת דברי לסתור
 שקארבלי השר ששאל ~כח להתיר ובא אביו ושס~~ו

 וואונט ~יר בייא דר ~טאן אהין יהודי דעס טו האש ת"וואולרוצח
 השיב ו~ז בבית~, א~לי שדר היהודי עשית ~היכן הויזת"אין

 ל~~רי הרו~ח ~פי היהודיס ש~עו לא זאת ~ל והלא ו~~תהרו~ח
 ~טוב ~ו~~ איז "עש לר~י שא~ר השר ~פימ~ק

 הדבר~
 וכך ~ך

 ה~ל ~~א לחוש ויש השיב וכך ו~ך שא~יו וכך ~ך הרו~חהודה
 ~ישראלת נשאל השר ובאשרשקר

~~~~
 בנת"ד התתה אתתכ ~ וז"ל הנ"ל ה~נין דברי בסוף ~כת"ת ~תב
 אם ~י זה, השר א~ל אחר ישראל שוס ~עולס הי~שלא

 שהיה אע"פ ~~ור ~ל~ת ~~ו הוי ואת"כ קא~ר קושטא ואת"כזה
 פתרוניס לא~לקיס אשר הדבריס הן הן הנה ע~"לת שאלה~תי

 שהיה אע"פ ~ס~ת שהוא האדס דעת ~דעתינו נא~רדהיאך
 שיש ~שוס הוא השאלה עתתי דאסור ה~עס דהלא שאלה,~"י
 להתקלקל, ו~ת~וין שקר או~ר שהנ~ריל~וש

 ~הני ~אי וא"~
 חסר ולא א~לי שהיה ~ז ליהודיס בתשובותיו השר שא~רבזה
 דעת אס פשיטא דהלא ~סל"ת, זה ~שוס שיהא ו~~, אדסשוס
 עליו, אותו ששואל האדס זה ~ל שיא~ר פשיטא לקלקלהנכרי
 ש~א ~שוס הוא והחשש הדא~הרק

 ~שק~
 ~לקל ו~~וון

 ~אשר וביותר ~סל~, שהוא נא~ראיך וא"~
 שהשר די"ל ~תבתי ~ב~

 והלא לק~ל, ~~וין והשר ~רו~ח ו~לל כלל ~או~ה ש~עלא
 אין להתיר בין לה~יד ~תכוין בין דהנ~רי דילן בשת"סקיי~ל
 אשר ו~י ~סכי~ין ובתראי קד~אי הפוסקיס ו~ל עדות,~דותו
 זו ולא העיר היא זו לא בודאי זה, נ~ד ראש להריס ידוי~לא
 ל~~רית השר ~דברי ~תר ליקח לתוכה נבא אשר הדרךהיא

~~~~~
 תשובות זה על ישנו ~אשר להתפארות לחוש יש אשר

 אחר ב~קוס ידי ~נעתי לא ו~ס רביס,ופוסקיס
 אינו ~הנראה אך ~,בתשובתינו

~ 
 לענ~ד כי בזה להאריך ה~ורך

 שיתנו לו וה~ידו להשר באו שהיהודיםבאשר
~ 

 ~~ון
 וא"~

 תו
 בזה ואנפין אנפין כ~ה לנו יש ועוד בזה, ~תפארות שייךלא

 דבריסתבארי~ות

~~
 ~כח הח~ישי ספק בהיתר לא~ר ב~כתבו ~~ת"ת בא אשר

 דאינו דהיכא א~ריס שערתשובת
 סות~

 הראשון העדות
 פשוט והוא ~~"ת עס הדין ודאי שנית, פעס התירה ~~ידיכול

וממבואר
 בחת"~

 כ~~ (ס~ לפנינו ~רוך
 ובס~"ע ~"ש א") ס~יף

 אךוש~ך,
 ור~

 בה דרך אשר ההיתר
~~~ 

 ב~ליו סי~ניו בענין

~ת

 ~~י~ ~יי~
 ~" ~ית



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~"~~~ 

~~ 
~ 

~~~~~  
 ~יו י~א אשר והדבריס ל~דד יש בזה ענינים ושארובדקנו

 ב~ל הנה כי יותר, וללבנם הדברים לברר ~ריך אך דיבריכה בז~

צ''~
 הכירו דלא כיון ~ וכתב אלו בענינים הח~יר

 בפני~
 שלו

 גירושין הל' ~ סוף הר~ב"ם וכן להתיר, ס~~נים הוו לא~לים~ וסי~ני שב~ווארו ענק דהיינו שבכליס בסי~נים רק הכירוולא

 ה~"א~~פי"~
 ~ובה~ים ~י~ניס אפילו בכלים ד~ימנים ~ביא

 התירא ל~דד ויש עלייהות ס~כינן לא בסי~נים מדקדקאפילו
 ~~ירים רבים והיו נרקב היה ולא קיים ~ופו ~ל היה בנ"דבאשר
 כשבא אח"כ אותו ראו שעיניו לא~ר כתב ~כ"ת רום ו~םאותו,

 בחייסת ללבוש ר~יל שהיה ~לבושיו ~ל ו~~ירלקבורה

~~~~
 דאין הא ~'ה) (סעיף הע~ונות בסי' ~בואר ר"ת דעת
 דוקא קיי~ים פניו ופר~וף וחו~~ו פדחתו אא"כ~ידין

 שם אין אפינו שלם ~ופו כל אס אבל הראש, אלא שם~שאין
 י"ל וא"כ עין, ב~ביעות ל~~ירו יכולים וחו~ם ופדחתפר~וף
 ק~ת שהכירו ובפר~ות עין, ב~ביעות ה~וף הכירו בנ"ד~''כ

 סי~ן שאין ואף ~לבושיו כל ~ם~הזקן
~"~ 

 ~~~רפין, אי~~רופי
 סעיף י"ז ~סי' הב''י ש~סייםואע"פ

 כ~ה~
 וז"ל~ ר"ת דעת על

 ע~וו~לקו
 הא~רוני~

 כתב ~רי
 הח"~

 ~~"ק
 ~ו~

 ~סיים ~דלא
 ו~~~רפיןי ל~~רי ~ת דברי נדחה דלא ~ש~ע כר''ת ודלאבהדיא

~~~~
 כאשר בודאי

 ב~
 ו~נה וז"ל~ שלו שלום בא~רת ~~ת רום

 ~~ור בבורור לי ידוע באשר זה לכל ~ריך היה לאבא~ת

 שנ~ר~וא~יתי
 לפ"ז א"כ כלל, וחשש בשש ~ריך דין ולית ונקבר

 כתב לא זהת בודאי אך בישראל, ~דול לנו ~י בודאי ל~כ"תשידוע
 לברורי דאורייתא ~לתא בכן ~א~רת, בלשון רק לעדות~כ"ת
 כידוע, לברר~ריך

 וא"~
 ~תיר ותרופה עזר ~ריך ענינים אלו

פ~
 נזכר שלא ~אד עד ת~יהתינו ו~דלה האלו, ~הענינים על~

 בסי~נים הכירתו אם האשה פי את נשאל כי העדות תוךל~~רי
 בעלה גוףאת

 הנהר~
 ~ובהקים, סי~נים איזו ידעה או בר"ן, ר~ש

 ~ורת כבר שנחלף כיוןבאשר
 פר~ו~

 ~~רת נודע ולא ל~~רי שלו
 ישאלו י~"ו ש~ב"ד הוא ~ה~ונה ו~דת בהם, יענו אשרפנים
 פיה בשאלת לשאול ל~ועד חזון ועוד והעניניםת הדברים כלעל
 ש~~ בודאי ו~ינסבא דייקא כי נא~נת האשהכי

 כ~ה לבה על
 נקבר רק גופו ~~הרין שאין בהרוג אם או ב~ופוסי~נים
 את ראתה לא בכן ב~י"ד כמבוארב~לבושיו

 ה~ו~
 (ובאשר ל~~י,

 שבויים יש~אלים ~~ויים עכשיו כי ראיה זה אין נמולשהיה
 מהיש~לים שבוי איזה שהיה לחוש ויש במילה ~''כו~ם

ת לקלקל) הנכרי ונתכויןכאן ונהר~ ~  

~ ~ ~

 כאשר ב~דיו לבישת כסדר לבוש היה אם ובגדיו בכליו ~ם

הי~
 הכירו אם בהעדות לפרש ראוי היה ~ם להלבישם ר~יל

 נעדר לא ~הן א' אשר שלו שוקים ובתי חלוק אפילו המלבושיםכל
 הכירו,והכל

 ו~
 הכירוי אם שלו וסידור תפילין

~~~~ת~
 שלא לי ת~י'

 נז~
 האשה א~רה ~ם ~''כ בהעדיות

שהית~
 ונודע ~איש, דרכי יודעת

 ל~
 סך ע~ו שלקח

 זהו' מאותארבע
 ולא פחות לא היה ולא השק, בתוך רייני~

 נודע אם או סי~ן, הוא ~נין אם ~ה ל~~~רף נוכל אשריותר
 השק תוך שנ~~או ~~יאות אלו הם אם ב~~בעות ~י~ניםלה

 לחוש יש כי ~שלו~,(~לה)
 דל~

 נינהו אחריני והני אזדא הני
 ר~ש של ה~ות זהואין

 ~נ"~
 ~~~וני~ וה~ ~~~י

 ~לק~ל, הכל

 ~~~~~ית ~~ ~~י ~~~יי~~י

 בחזרה ה~ות ניתן אס פ~~א בדו~רן ~כ~ת הזכיר שלאובפר~ות
 ~אש~, לידי המעות הוחזר שלא אז~לי ~ד~ באה והש~ועהל~אשה,
 לא לרו~ח כי לקלקל הכל נתכוונו דל~א~ לחוש שיש פשי~אוא''כ
 אפשר אדרבא ידם, תחת ~~חזיקו הנ"ל וה~~ות ~או~הנע~ה
 ~רחתו ש~ר הנ"ל להשר לשלס ~ריכים היוש~ם

 ו~י~
 בשאלה ~כל

 להם נאמר ובודאי~ ולהעיד להתיר~מורה
 שר"~

 סך לקח היה
 שוי'ת זוזי ת' ~אתין ~אתי'ן ~ב~תון להרו~ח והלך ע~ו הנ"ל~מעית
 ~עות, עמו ליקח מתחילה שא"ל הרו~ח בדברי נזכר כיוביותר
 ש~עותיו ~~תו או לעדיות ~יד~ה שיש נזכר לא העדיותיבדבר
 ז~~ובים, ת'~יו

 וא"~
 שקר~ הכל שהיה לח~ש יש

 בוניהם ועשו
 כי האשה, לקלקל כדיק~ר

 ל~
 לא ה~עות ~י כזאת יעשו לא

 דבר, שוס נעשה לא ולרו~ח ~~עות לו נתנו עוד ואדרבאהוחזרו,

 שאל ~נ''ל ש~שר לשאלה ו~יישינן לקלקולא לחוש יש ודאיוא"~
 ~ פש~ם כאשר ב~דיו ~ניחאו

 וה~
 הלבישו

 להרו~
 השוק ~ן א'

 ל~לקל כדי ~והכל

~~~~ת~
 אשת או העדים הכירו ~אם ~ותב~ אינו ~כ"ת באשר
 אשר בתוכו, היו ~ ה~ות אשר השק את~ הי"דר"ש

 ש~ו, ולא כספו ~רור ~אינו דל~א אינשי ~ושלי לא זה ~לנא~ר
ועל

 הא~ין לא כי לב יפי~ ז~
 בא~ונ~

 דברי~ם, על
 וכה~~

 אינו
 דלא נא~ר שם ק~שו בכתב באשר ~שי"ן הפ~רא"ן בעדותונז~ר
 ~"ב בתשובת כדאיתא אינשישיילי

 קי"~ ~(ד~
 אביהם של ~וא כי יורשיו הכירוהו הנכרו א~ל ש~~או הק~ןהאר~ז ובפר~ וז"ל~ ע"ב)

 דבפ' לארנקי מ~ש וד~י ו~עו~י~, הש~רות את בו ~ונזשהיה
 עדות ולפיכך אינשי ~ושלי דלא ~דברים אחד שהוא ~~יאות~לו
 (סי~ן~ בת''ה ~~יעיין ~סל"ת, ב~א אף לזה ~ועילנכרי

 ב~ל אך לזה לםש~סכים קס"~~
~"~ 

 ~ע~שת בזה ק~ת ~~ולק

~~~~~
 ~יה ש~וא שלו~יו בא~רת לא~ר ב~כתבו בא ~~ת רום
 הוא כי ~ ~י~ב ו~~ירו ו~ודעו אותו ~וראה הבאתוא~ל

 עדות לך אין וא''כ הי~ד, ר''ש האישזה

 ~דו~
 ע''ש, להתיר ~ה

 ~נז~ר ~~דות ~תוךאבל
 ~שובותיו~

 על ה~שה פי שאלת ובלי
 דהתירא בכח ל~~י להתיר אין כת~~י אשר וד~דוקים~~י~נים
 נ~ויה ידו בודאי אך לזה,להסכים

 להו~י~
 אחר ולדקדק ולשאול

 הנ"לת ~ודקדוקיםענינים

 לאמ~~~~~
 ~~ישרים, ~יני י~זו ואז בהם כיו~א בדקדוק~ס וחילו כחו

 התיראל~דד
~ 

 ויורינו ה' ינחני כאשר ~~וד~י שתעלה
 שובע בנו~ם שמו י~דל ה~~י~, אל כפי אשא ובזהמשמים,

 ~חו'ת לנ~ח, אוה~בו ד~רי ב~ל~ח,ש~חות

 ~~~~~י~ ~~~~~~
 ~~~~~~י~ ~~י~י~ ו~~~ ~~'~ ~~''~~ו~~

 ~~~~ ~~~וי~~~
 ~~~יו~ ויו~~ת

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

 ~~ו' ~~ו~~ ~"~
 ~~ו~~~ ~~~

~ ~~~"~ ~~~ ~''י ~"~ ו~~~ ~~י~ו~ו~~~  ~~~~ 
 ~~'תוי

~~~
 ~שלית האגרת לידי ה~יע

 אש~
 ל~ראות מכ"ת בא

 וכתב ב~כ~ה פתח~ פיהו ותחלת בריםהדברים עו~~
 וז''ל~

 ת~יה



~

~  

~  

~  

~~''ת
~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ 

~~  ~  

 ~ע~ונה לה~יר שצדד על וכות ~דא כשעה ואשתו~ם ב~נינש~ב~
 ו~',פריידל

 ש~ ~ו~~
 בת~לה באשר תו~ו לפי ~סי~ היה לא
 ~שא~ ע~~ה~

 וכות

 היו ~דשו דברי ודאי ידידי~~~~~
 בידיע~

 ולא בת~~,
 נא~ר ושםבארוכה וב~תי הארכתי ~ בתשובתי הלא~ כי בינתים, והעלםבסוף ידיע~

 ב~ביו~

 רק שאלה, ~'תי כלל היה שלא ~דות
ה~ושל

 הי~ודי~ א~רי של~
 וא"ל

 בז~
 ~דש דבר ענק "וויל הלשון

 ער ~ בו~אי איך ווייש~ וכות י~~די אותוזא~ן
 ~יוארעןתת נהרג א~

~א~יד
 לכ~

 יש וכו", י~ו~י אותו ~דש דבר
~ 

 ידיעה
 ברור~

 בודאי
 קדשו דב~י ובא~ת ~ ו~~~י שלו הרוצח ~וא ו~ישנ~~

 דעתו ש~יממובני~, אינ~
 ו~~ ~ב~ ~ר~~

 כדינו ~ל~ת ~י~ לא שם
כאשר

 ~י ~י~ בתחי~
 ~שא~

 ע~לת

~~
 ~כ"ת רוס דעת אי בי", אידון ~ה ידעתי

 שאלת על הי~
 ~כ'תת כתב ול~ה כלל, ~סל"ת ~~י~ שלא פשיטאיש~~ל,

שלא
 ה~

 ~סל~ת ~~י לא וכלל כלל לפ~ז הלא כדינו, ~ל"ת
באשר

 הי~
 ערוכה, ~~א

 וא~
 ~~תו

 ~דר ~כלל יצא לאבזה ~ נכרי שאלת ע"י שהי~
 ישראל בפני שלא נכרי ~שאלת ~ל"ת~

 כ~בואר ~ס~ת, ~כלל תשובתו ~וציאאינו
 בת~

 (סי~ן
 ~ונות~סי" ר~ט~

 (סעי~
 י"ד~ת

 ה~יא בתשובתי ש~ ~אר~תי ובא~~
~~~

 כאש~ ו~ריכתא~ ~ריפתא בפלפולא ניירין
 ~יניו

 ת"ל בידי ועודיי~זו ~ישרי~
 ברי~ דב~י~

 כ~נה
 ו~נ~

 באלו
 עניני~

~א~י~
 ~~ןת ו~~ל

~"~~~  
 שא~ר

 האינשפעקט~
 ~צאו~ו ולא נברא ולא היה לא

~~ר
 בקב~

 ~~ו~~, שא~ר
 א~ו~~ ~לתי כב~

 סני~ו~יא
 לדב~בתשוב~

 ז~,~

 וכאש~
 עינו שם

 הבדו~
 יביטו

היא ערו~ ~~~~
~~ 

~~~~~ 
~)~ 

ת ~ ~  

~  ~ו~~ 
 ~~ נ~י ~~ד~~~ ~~בי

~ 
~תתשי

 ו~
 בנ~ד ק~ו של ובתתב ק"ו ורק אך בל~ונו ~כ"ת שכתב

 שכלשנתברר
~~ 

 ~שא~~
 ~וכ~ שקארבלי ה~~

 ~~ולות בתוכ~ות
שקושטא

 קא~
 ו~~ת,

 ~נ~
 בידיעת נפשי ידעתי לא

 ~ת~~~
 דין

 ק~ושל
 ו~ולי~

 יסוד ~וא ~~ינא ~עיק~א כי ק"ו, של בן ~~נו
~אין

~ 
 עיקור

 ~כ"~~
 ~ן

 התו~
 ~נביאי" ~ק

 יתנבאו ~~~

בכתובי~
 ו~כל להתיר ~בא ~נ"ל ~שר דב~י שכל רב ערך ~ערכתיהלא כי ~סל"ת, ~וא שקארבלי ~שר של ~~עדות לכתוב

 ש~וא י~ל וכבר ~~ון, הנאתבשביל
 וחזר ~~עות ~~ני~

 נוסף ו~דלכיסו, ולק~~
~~ ~~~~ 

 ליתן לו ~בטי~ו ~שר
 לקח ~נ"ל ~~~ון ש~ל ל~ני ש~ו~ד ביא~תיכאשר ב~תנ~

 ~ש~
 לעצ~ו,

 שו~ד, לו ליתן ~בטי~ו אשר ~~וןועוד
 ו~~

 שאר
 של ש~עדות ~אד~אר~תי ~ש~ ~ברי~

 לצרף צירוף בכלל אינו ש~~~בלי הש~
 ויצא~דות

~ 
 ו~ן הכלל

 ~פ~~
 ב~ד~ ל~~~י ואינו

 כ~ש~~ ~ס~ת
אינו

~ 
 הצורך

 עו~
 בז~ת ~א~יך

~~
 ו~יא ~ וז"ל ~תש

 שהכי~~ א~ ~י~ ~~
 כש~צאו אותו

 שבעלהאותו
 ~וא הי~

 ו~
 ע~פ ~תי~ רציתי לא רק אחר,

 לב~ או~ כיהאשה
 אנסה

 לו~
 בשביל ~ן,

 שראת~
 ~ושיו ~ל

ו~~
 ובשביל ~קנו א~כו

 ~~ סי~ני~
 וז~ו כך,

 סי~ני~
 שאינם

~וב~קי~,
 ע~~

 ~'ת ~~ ~י~ ~~ו~ת

~ת

~ ~  ונ~~ נ~~~ ~~ ~~ו~ ~~י~ ~~~ו~ ~~~ו~~ 
ת ~ ~  

~י~~ו~  ~  ~  ~ ת  ~  

~ ~ ~

 ~בואר ~וא הלא בודאי ~נה בעיני, נש~בה ~ני דעת פליאה

בפוסקי~
 ובפרט בעלי ~ת לו~ר נא~נת שאשה שלפנינו

 לבה לו~ר ~כ"ת ש~פ~פק ~ה אך ב~ל~~ה,שלא
 אנס~

 בשביל
 ~~ונות בסי" ~ב"י כ~"ש קייתתל ~לא וכ~, ~~ושיו כלשראתה
 נשי~ עדי בודקין אין כ"א)(סעיף

 בדרישה
 ו~קיר~

 ו~ות
 (הר~ב"ן) בשםבה~"ה וש~

 ~הר~ב'ת~~
 לדרוש ואסור

 ול~קו~
 ~רב~ת

ובש~
 לא אם ~הרית'ו

 ב~קו~
 ל~וש שיש

 לער~~
 דרישה צריך אז

ו~קירה~
 ~ וא~

 ~עלתו רוס בדק
 בדריש~

 עצ~ו וס~ך ו~קירה
 (~ר~בתתן) ~עתעל

 ~~ר~ב~~~
 הנ"ל

 את"~
 ההיא אשה עדות

 ב~ום שהוא מהרי"ו כדעת לד~ות ~כ"ת דעת ואם ~וע~,עדות
 צ~יך ואז לער~ה ל~וששיש

 דריש~
 לכתתתר ~"ל א"כ ו~קירה,

 ואי יודעת, ~יא וכיצד ו~ה איך להאישה לשאול ולדרושל~קור
 ~, יש סי~ני~ז~

 ~וב~~י~ סי~ני~ ה~ וא~
 שתא~ר או לא~ או

 דברי~בירורי
 של לבישתן סדר

 או ~וב~קי~, סי~ני~ הב~די~

 ~וב~קי~סי~ני~
 או ב~ופו

 ב~~
 וכל

 ~קו~
 בירורי ~רר שיש

~ברי~
 ואיך ~דברי~~ על ו~~וד לברר יש א~יתתן על ולע~וד

כת~
 אנס~ לב~ או~ אני ~י ~כ~ת

 א~יתתן על ~~וד יש ~לא
 דברי~וברורי

 ואיתא
 ק~

 דנשוי
 ונשאל~ ~

 ~ן לו~ר פיה את
~ן

 הדברי~
 א~רתית אשר ברורים

~"~~
 שהוא בפרט ובל"ז ~כ"ת

 ~~ש~ ~שהי~~
 אחר שבועות

 ~ופו כשכל ואעפת"כ~רי~תו,
 של~ הו~

 עליו ~עיד אפשר
 שבאותו כיון ~~ י~ים, ~"אחר

 פע~
 ~יו ש~צאוהו

 ש~
 איזו

 ב~~רת אותו ~~ירו ולא~ע"ב
 פני~

 עכ"לת בעד~תן כ~בואר שלו

~~~
 נ~שב זר כ~ו ~רי~תו, א~ר שבועות ~~שה שה~ ~כ~ת ~ת'ש
 ז~ ~ ~י~~י

 (סעיף ~ע~ונות בס~ א~ית ~א ~ניו
מצא~ו כ"ז~

 ~רו~
 עין בטביעות אותו ו~כי~ין

 שתולין יתתאנהר~, ~תי יו~עי~ ואינ~
 שנהר~

 תוך
 שלש~

 אוסרין, ויש עליו ו~עידין י~יס
ו~יהו

 א~
 או ~ת פלוני איש קול יצא

 נהר~
 ~צאוהו י~י~ ~" וא~ר

 ע~"לת ל~, ~ותרת אשתו ו~כי~והו~ת

~~~~ת
 ~טע~

 א~ת ~וא ~קול ~ם ~ותרת, ~יא ~~נ ~וא

שנ~~~
 א"כ

 פשיט~
 ~ותרת,

 וא~
 א"כ ~~ת אינו ~קול

 ו~עיד~ י~י~ ~' תוך דהואי"ל
 ואתתכ עליות

 בנ"~
 ~~נ הוא ~"כ

 א~ת הוא ~קולאם
 שנ~~~

 ~ותרת, ~יא פשיטא הי"ד ב~תתן ~ש

ו~~
 ~ת תוך ש~וא ~ל שקר הוא ~קול

 ~אשה ~כרת וא"כ י~י~
 ואף~ועלת,

~~ 
 דבעל

 ~~"~~ (~ב"ח~

 בסעיף ע"ז ~סיק
 לדב~י ו~ותרת וז"ל~נ'"ב ~קטן~

 ~כ~
 ו~ב~

 כתבו
 ~יישינן ה~~~י~ין לדעת רק ~וכ~~~ דוקא, ~ראשונהאסברא קאי שז~ הא~~וני~

 הנ~צא וזה ~ו~, ~י וע~יין א~ת ~ינו ~קול~~א
 ~~ לפני נ~ר~

 ~"~ת עכתתל ~וא וא~רי~י~

~ ~ ~

 פירושו בא~ת
 בש"~

 וכב~ ~אד~ ד~וק
 ~בסתתק ~ט"ז תיקן

~ת~

 ~ש~ע שדב~י
~~ 

 וכ"כ ~ברא, כן וש~כ~יע כפשוטו
 פ"~, ס"ק בש~וה~~ש

~~ 
 אין

 ~קו~
 ~וונת ד~יקר לו~ר

 ~ל~ ~ש~ע~ לשון ~ן~~ש ה~"~
 ~ב~יו י~וו

 סות~י~
 זאת"ז

 ב~
 שכתב

 בש"ע ב~בו~וב"י
~ ע~  

 שהביא ~ ~י בתשובותיו, ש~תב
 ע~ונות בקונטרסה~~

 ק~ז~ (סי~
 ~ת תוך ש~וא ~ספק לתלות ד~קיל ל~אןאפילו וז"ל~ ב"י תשובת ~וא

 אבל י~י~
 ~קול יצא~בר א~

 שי~ודי~
 נ~~ו

 פלוני ב~ו~
 ו~

 ~~, ~י נודע

וא~~
 ב~ותו ~~~ י~~ ~"

 ~ו~
 ו~~בל

 בפני~
 עליה~, ~י~ין ~ין

דא~
 י~~ ב~כב~ ~~ י~י~ ~" ~תוך ~ספק ~ולין

 ~קול
 ~וד~

"~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~~~~~~~"~~ 
~ 

~~~~~~~~

 נהר~~ שיהודיסי~יס
 ב~קוס

~ 
 וא~כ

 נ~~א שכאן ~~~
 יותר ויש א~~ ~שהוא לקול~לחוש ~~

~ 
 עליהס ~עידוס ואין י~י~~

 עכ"לת ~~ייס' הפניס '~עס הגוף כל שאין ~אחר~ י~יס ג"אחר

~~~~
 בא א~ר זה ~כח

 ~ב~~
 ד~~ לא בש"ע, דבריו~ ~תור

 בשביל כן להד~ק וחלילה לדנא כעוכלאאפילו
 דברוו כי ז~

 פלוני איש הקול י~א אס~ ו~יהו ~ב דבש""ע ~וקיי~יס~שריריס
 ~~ג"~י~יס ואחר נהרג אומת

 ~~אוה~
 דיוקא פלוני אי~ וכו",

 ו~י ~י עליו ~שא~רו
 הו~

 והכירוהו ~~אוהו ו~יס ג" אחר~ אס ואז
 ~~איש ~א~ת ~וא הק~ל אס ד~~"נ הוי ושפיר' לד"ה ~ותרת~שתו
 ~~ותרת שאשתו פשיטא ~א"כ ~~ת, י~ב בן ראוב~ן ~דהיינופלוני
 ~ת ~וא~הרית

 ז~
 א"כ א~ת אינו ~~ס~~~~~ול י~קב~ בן ראובן~

 ~תוליןאנו
 לו~

 ~י~יס ~ת תוך שהוא
 תוהר~

 ש~וא אותו ~הכירו
 ~אנו בא~ר ~עקב,~ בןראובן

 או~רי~
 ש~ת~~י~יס תוך שהוא

 עליוו~~ו~ן
 וג"כ~'~~י~~

 ~ ~ד~ותרת

~"~~~
 התס

 ~~שו~
 הקול י~א~ כבר אס הב"י ~ש~~יק

 ~~ולא~ ~פלונו ב~קוסנהרגו~ ~יהודו~
 נוד~

 י~יס ~ג" ואחר הס ~י~
 הרי~, וכו",ממצאס

 ל~ דש~
 הקול, ~בשעת תהם ~נוד~~~~~י~

 הנ"לת~'ו~יינו ~~"נ לו~ראין תלפ~~ וא~
 א~

 נה~ו, הרי א"כ א~ת הוא ה~ול
 הס ודל~א הס ~י נודע ~דיין~~ת~~ שנהר~ת~~א~ל א~תדא~נס
 היס ~~דונתיהודיס

 ב~שובה ~ ~ב~י כתב ~~פיר ו~~' ~ גוזן,~ ~ ו~~~
 חיישו~ן ת ~נ~~או ~שכאן ת~~חראח"ז

 ~ל~ו~
 יותר ויש א~~'~ שהוא~

~~
 ג" ~ א~ר עלי~ס ~~דין~ ' ו~ין י~יס

~ 
 ~~יינו ~יס~

 ~אש~
 שאז

 ~ס ~י נודעלא
~ 

 הב"י דב~י ו~"כ לנו, ניכרין ~א~ן לו~ר תלינן
 ~ ~ אחדת וב~נה א" בסגנוןהכל

~~
 ~"ש

 ח"~ בע~
 ~סי" ב~"ט

 ק~ז~

 בסו~ף
 ~יין דבריו~~

 ל~~~
 ~~ת

 ~סעיף~ (ס~~

 ~ר~ד,~
 ו~ו~~ו

 לדב~ו ראיה ~להב~א~
 א~ ~י~

 ~ב~עיף~ (בסי"~ש~
 בשס ר"ד

 יו"ד ~ ~י~ן ~ב"י תשוב~
 שהרוג לדבר רגליס דישהיכי וז"ל~

 ~יום י~יס ~ג" יותר ~ליו ~בר~' ז~
 ~ל~~ר' נוכלההריגה,

 שכל~תהפו~ק~
 ~ל ~~החולקיס

 הרש~"א~
 יודו

 ~ליו, ~עידיןת~אין
 ול~

 תלילן
 לה~~ת

 להיפך לדבר דרגליס ב~קוס
 שד~~ לו~ר בזה ~עתותי~צדד והנה עכ~י קע""ז, בסעיףועיין

 ב"י
 לראיה דו~ה הנדון ואין י~י~, ג" ת~ך שהוא ל~ר להקל ~לינןשלא
 ר"ל ל~ב~,ת~והי~נו רג~י~~ שיש~ ב~קוס ~~בודהתס

 שנרא~
 ש~וא

 או בשחרוריתתשחור
 דב~~ שא~

 שהוא בבירור ש~ר~ין
 ~י~ת~

"~~ 

 ~~ן ב~קוס אבל להקל, תלינן לא ואזי~~יס,
 לדב~ת~ש~~ רגלי~

דתלי~
 שי"ל ב~קוס ~בפרטות להק~,

~~~ 
 ~שיצא~ דהיינו

 הקול
 להביא יש אדרבא ~בא ~~קוס ~וא~כ ו~כו~, פלוניאיש

 ~וף ~~ב"ס דעת ו~וא להקל~ דתלינן ה~י ~ודה~ אחרדב~קוס ראי~

~~
 ה~וסקיסת ושאר~ גירושין

~~~
 ~ וז"ל ~ו"~ת סי" (ח"א ב"י בתשובות אי"

 ה~נהג פשט כבר
 ~בלא ר"ת כדעת~ל~קל

 תנוד~
 ע"ש, י~יס ג" ~וך ~וא אס

 שהוא י~א שהקול בנ"דוא"כ
 נ~~

 שבו~ות כ~ה~~~חר שהי~ ~אף ~~אוהו ~~וא~"ז
 ~ז~

 י"ל הקול,
~"~~ 

 הקול אס
 ~וא~~א~~

 ~~ונו ה~ול ואס~ ו~ותרת~ נהר~ ~ריא"~
 בר"~~~נחבש~ ר"ש הי~הנה ~~ל~~~ א~~ א~~

 א~~ ב~ו~
 תוך ועכ~~ו וב~סתריס,

~
 ניכר הרוצח~~ואס י~יס~הרגו

~~ 
 ~וא ~ ~~ ~ ~~~~ ~י~ ג" ש~וך~ תלינן לאשתו

 ~ו~ות~ת~
 ~ת~~~~ '~ ~ ~ ~

~ ~

 וז"ל~ הכירתו שאש~ו ~~ה על ~~~ו רוס ~ש
 כשכל א~~~

 ~~יס, ש~שה ~חר אפולו~ ~ליו לה~יד אפשר שלסגופו
~~ 

כיו~
 שבאותו~

 פ~~
 ב"ב איזו שס ~יו אותו כש~~או

 ולא~
 הכיר~הו

בה~ר~~
 פנ~

 ב~ו~ן, כ~בואר שלו
 כש~ביאוהו אותו ראיתית ~ני וג~

 אותול~אןת~~~ולא~~הכרתי
 ~ב~ור~

 ~~כ"תת עכ"ל בט""ע ~ ~שלו הפר~וף

~~~

 כדעת אח"ז להעיד ~ס~~~~ר גופו כשכל אע"פ ~~~כ

 ~~~ ר"~
 האח~ונ~ 'ו~א~~

 או~~דנות לשאר דעתו פסקו~~כ~ותיי~ל~רף
 ~~לו~~יות,~

 ש~~~ ~~~
 ~לא שאחריס בשביל האשה ~סתור~~ד~רי

הכ~ו~~~'
 ב~

 נלע~ד
 ~הבי~

 דס~כינן תד~לן ~ש"ס ~~ר~~~~~~ג~ורה

אד~~~~
~~~ 

 ~א שאחרי~~
 ה~ירו~~ ~

 ~כו ~רא~~~ אי~ו ראינו דלא

 ~~~ות בג~רא ~דקא~ר~ן וראיה ~ביותר, ~~~ורהיא~
 אפ~~א לאתתיה רבה ו~נסבה ד~~יסת~נא ~ ~אגשרא ד~ס~והו~האי ~א~ קכ~

 ~"שדש~שבי~~ת
 בג~~
~ 

 ו~"~
 הש"ס אש~עינן ~אי~ ~ ~~ה

 לי~א א נ י ב ש וש
 ואינ~~ סת~

 אע"כ סהדא, ~ ~~חד אפו~א ~ ~~א
 שהשושבין ~דא~~עינן~~ל

~~ 
 והיה א~לו ~גול

 ~כיר~
 ושא~

 ~~קודס, א~תו ש~כירו גס אף הכי~ו לא ש~~שהיו אנש~
 ~א~~

 בנ""ד ה~ה

~ד~~

 דאש~ו
 הי~

 ~~ו~~~א"כ ,אות~~ ~כרת
 לדיד~

 ~דוג~א ש~עינן,
 ~בש"~ ~~ינו~לזה

 ~דכתוב~

 כ~~~ (דף

 ~א~
 אביו ~ אש~~נן דאי ~

 ~שוס ~~~~
~~~~ד~~~א~ ת'~ ~שי ~~י~ דשכי~

~  ~טח"~ 
 ~סי"

~~~ 
 ~"~ ~~~ אילו~ ~~~ ר~~נ~ דא~ג~'דל~~ ~תסע""ג~

 היכא
 ~~ד~א~

 ~אחד וא~ר כאחד שניהס

~~~~א~~~~
 ~לו ~ל~

 ל~~ר~ ~~
 וה~ל ~~~~'~~אית

 ה~ח~
 ~~עד ~~סת לב"ד שב~ו~~ ~~סדודאי ~~ש~

 וא~
 ו~"כ רא~,~ לא ~ ש~וא

 ~~~דק ת~ש~"כ
~~ 

 יש

~~~~~~~~~~ 

 לא ~ ~~שר
 ראו~

~~ 

 ~~~ר
בג~רין,

 א~~
 ~~ע~ד באותו היה ש~וא~~ג"כ ~לה~וד~ ~שבא ~~"ל

~לא~~~ר~~
 ה"ל~~

 ~~~א~כ~ ~~כחש~~
~~~~~~~~ 

 תבי~ר ~~כ~רתו שאשתו

~~~ית~~ב~ע~~

 י~ר ~~ין
~ 

 דלא נא~ר~~שפיר ~ ו~ז ~~~ת~~~ש~~,
 ~נ~~~~נו

 ראיה~
 ~יןת ~~ובודאי

 העדו~

 ~האשה ~נגד ~ידו~~
 ~~~סלו~ר ~~

~~~ 
 ~כיריס~

 ~וז~

 ~ות ת

 כתב ~~"ת ו~פרטות ב~ן, ~ר~~~

ת~
 ~~~~בו~~~שג~

 ~וא

 ל~א~~הכי~

 ~רצוף ~ו~~~~~~ורת
 ~בט~ע~ של~

~~~
~"~ 

 ~~כ~ת לרוס ~השבנו לא זה על וכתב, ב"י,בתשוב~~ ~~כ~ב ~~ו חיפוש ~י ~~וא הת~תו שעי~ור ~~ת
~~ן ~~ו~~

~~~ 
 ~נו
~ 

 ונת~וטט~ להא~י~תתדניתרע ~~ה~ורך

 ~הי~~
 ונפל

~בין~,~~~ול~ת~~י
~~~ 

 ~סל"ת היה ~התס לדנא, ~~~כ~א 'אפי~ו להתס

~~~~
 ב~~בה ב"י תכד~אר~ך

~~~~~ 
~ו~~~ה~ קצ"ג~ (סי~ ב~~ ועיין

 ~~ת~
 ~ו~רת~ האשה

~ 
 ~יון היה הספק

~~ 

 הזכיר

ש~
 שי~א ~סופי~א י~ודי ~ה~קוס שס ~ק~ אביו שס ולא הנר~ח
~~~נד~א

 פ~~
 ל~תי~

 ~אלא ~אחר י~א ~לא כי~ן ~חי~~~, ע"י
 ~בסעיף כתב ~בריו סוף ואע~"כ ~נ~חת נפת~י ז~ו ו~איזה

ר"~~~

 ת

 להתיר כח ~נו ~ין
 ~~ א~

 ב~"ד ~שא"כ או~דנא, ~~י~

של~

 'שהית~ די
 ~עות ~לו פסקו א~~לו~ אלא ישראל, שאלת ~י~

~ג~
 שלהתי~~~אשה ~א~ו

 ל~ל~
 י~לא ~י ~"כ ל~~וונו

 לב~
 לה~יר

 ~קאר~יעדות

 ~ש~כו~

 ת

 ל~~~
 וא"כ כלו~~ ~דבריו ואין

 ד~וכח"ת אף או~ד~א ע"י נ~יראיך

 אי~~~~~~~~
 ~~סי~ן מהר~"י בפס~י

~~~~ 
 ~בסי" ~~ובא ~

 ~ ~~~~~~תת

, 
 (ס~יף ה~גונות~ ~

~~~~ 
 ~אל~ ~אלו ~ס~

 ו~~כו"~
 הגיד

 ~סנ"ת נקרא ש~ינו ~~~"פ ה~ו~ח~ת,~ או~דנות ו~גידש~ת
 להינשא,ואסורה

~"~ 
 אס

 ~~ר~
 כאשר וכו", ת~א ~א וכו" ונ~~ת

 שיחדתי ובתשובתי זה ב~נין ~~ריכיס התשוב" בעלי כל גס~י
 ~ דאבא לזר~א חס וא"כ הארכתימ~אד

 להתי~
 חיפושי ~~ בנ"ד

ת ~ ~ ~  שסי~ן ~כתבו דעתס שגילו רק וז"ל~ ~~ת רו"ס כתב~

הכר~
 לאו ~י~ו

 ~י~
 זה~ ~ הוא יש~אל ~~א הוא~~

 זהו



~

~  ~  

~  

 ת~~"ת

~"~~~ ~~~~ 
~ 

~~ ~  

 יהו~י שמא ~יפוש ~י האשה ~ה~רו הב~י ~ביא ~~~איך~ני
 היהאחר

 א~
 ~ ~ישמעאל שמא

 הוא~תוכ~
 ידעתי~~נפשי לא ~כ~לת

 זו לאש~תני
 העי~

 מצאו לא דהתס ענ~ד, לפי הדרך ~לא~~ז~ו

הנהר~
 שזפתהו ולא מעולם כלל

 ~י~
 ר~אה

 ר~
 מסימנדר"אשיצא שיהודי מסל"ת נ~רי

 נהר~
 משוס הוא ~תרה ועיקור

 עדו~
 עכו~ם

 ~ק~סל"ת,
 וליד~ לצר~

 חיפוש ע"י התיר היהודי הוא מי
 א~ר אדם שוס ~אלא א~

 ~ו~
 הכרת ~"י התירו ולא היהודי ~ה

 וה~וף ~~ת עכו"ם ע"י התירו רקמילתו,
 הנהר~

 לא
 ~לא מסל"ת כאן ואין סימן יהיה שה~לה בנ"ד ~א"כמעו~, מצ~~

 הנהר~~יהודי
 וא~כ ישראל שאלת ע"י השר שא~ר מה ע~פ רק

 בזהת יתירמי

~~~~
 נתכוין לקלקול דשמא ה~שש לסתור יש מכ"ת

 בשבי~
 הנאת

 אשר צ"צ~ ~שובת ראיה ומ~יאממון
 ד~~כו~ס כיון ז"ל~

 יכול היה נא משקר הוי דאי ק~~ר קושטא ודאי שכר ~בלרוצה

להשי~
 מס~~ שהנכרי בנויס ~צ דברי כי בסוף, ו~דיעה.חלה ה~לם שהיה תורתו מכבוד ~~ני עכ~לי וכות שכר שוס

 שלא
 סופו אמרינן דלא ~כיח ו~~א לבסוף, עד מעותהזכיר

 בעל הרב כתב תחלתו,על הוכי~
 צ~

 דנכרי סהדותי' אליס דאפ~ה
 אס ~ידעשהנכרי

~ 
 הוא כך כדבריו ימצא

 שההרו~
 ר~ז ~וא

אויסטרלי~
 הכירו לא בנ"ד ~שא"כ עכ"לת שכר שום לו יתנו לא

 הוא ~ברתתן ~שר"שמ~ולס
 ואפ~

 שכר לו נתנו
 ו~

 מס~ת היה
 בתשוב~יי הארכתי כאשר מעשה, נעשהמדמין~ שאנן מפני וכי ~~ולא, ~~וש~ ~דיש מודה דכ~ע פשיטאכלל

~~~~
 פלפולנו~ כל אשר בנ"ד

 שהפרי~
 הנאת בשביל אמר שקארבלי

 הוא כלום ~ו עדותו אז להתיר מתכוין היה ו~סממון
 ~~וין ש~י' מכ"ש במסל"ת,~~ילו

 ו~
 ~אשר שנמצא ~ות

 כתבתית כאשר ראיה ~ינו בחזרה ~ל~חו~הוא

~~
 נמצא ש~ם להוסיף ובא דבריו ~סוף בא מכ~ת באשר ורק
 בטרא"ןאצלו

 ~פטראן~
 טא~שין

 ~דלוסקמא~
 כתבים ובתוכו

וחשבונו~
 ובו שלו הכיס ו~ס שכר ממוכרי

 שלו החותם תלוי הי~
 הב~ד מלבושיו כל ניכריםומלבד~~שהיו

 רא~
 בראשו ה~ובע ו~ס

 שכתב מה מן ולהקל לצדד יש בזה הנה ומנעליו, שוקיםובתי
 הבת'י שכתב ~ס אף אינשי, מושלי דלא וטבעת וארנקי בכיסבשתתס
~בסימן

 י~ז~
 בק'תע והובא

 (סי~~
 דקיי'תל מ~~ר וז"ל~ קע"ט)

 סומכין~~ין
 ע~

 סומכין אין ע"כ ביותר, מובהקים לא אם סימנים
 אינשי ~ושלי דלא וטבעת וארנקי כיס אפילו כליס סימני~ל

~~לת

~~~~
 ~שוות עלינו שמוטל אחריס במקומות בזה הארכתי כבר

 דמושלי ום'תל בזה ~ולק שהב"י לנו די ואתתכ~פוסקים,
 לא אבל טבעת' או ארנ~י או כיס או וחד חד כל היינואינשי
 ~ודה ~"כ הב"י בזה ודאי ~חר שהש~יל דנאמר יחד הש~הכל
 כל היו ובנ"ד מושליתדלא

 שלשת~
 בטראתתן יחד

 ~פאטראן~
 טאשין

 בש"ס כדאיתא הטב~, שהוא החותם ו~ס ארנ~י~הוא
 ~יבמות~

(ד~
 ובטב~ וז"ל~ ~ב) ~ק~כ~

 מהדרינן היכא
 טב~~

 ח~ששין
 ויראנה וילך טבעתו כנ~ד ו~ורה חו~ס יעשה שמא פרש~ינזי~א,
 לאשתו ''~

 ויטו~
 ~~ ~ ישאלת אשר ~ל הי~~ה

 י~~~~~
 בש"ך דאיתא ~~ה~ להי~ר ~לצדד' ~מו~יל

~"~~~ 
 ~~(~ימן

 כ"ו)ס"ה~~~~ס"ק
 ש~ ~שו~

 על
 הש"~

 בסי'
כ"ד)~~ ה~~ונו~~תת(ס~י~

~~~~ 
 ~אפילו

 ~ו~ה~~ סי~נ~
 ד~י~שינן ~ו~~ל אינו במותר

 ונמשכו~אלה
 אחרו~י~

 ~~יו,
~~ 

 צ"~ ולדידי הש"ך שס כתב

 בתרא בפ' ~תוס'י עיקור(~~ל
 דיבמות~

 עיקר ד~"ל ~טובא
 ~בתרא פרק~נתתי

 דיבמות~
 הב'תי שהביא ד~"מ שני בפ' והר"ן

 דדבריס שס הב"י ו~ש~ לשאלהת ~יישינן דלא דפסקו שסבא"ע
 ובעל והרא"ש והרמב"ם שהרי~ף ~כיון נינהו, סמכי דלאואלו

 אבל וכו', כן מבואר ~ הרא"ש מדברי אמת עליהס, ~ול~ין~יטור
 דאינהו די~ל מידי, מוכח לא ~עיטור ובעל והרמב"סמהרי"ף
 ביותר במובהקים~ אבל ביותר, מובה~יס שא~ם בסימנים~יירי
 ובעל ~והרמב"ס הרי"ף מדסתמו ואדרבה~ בכליו, אפילו~הני

 ו~ם ל~ופו, כלים בין ~ילקו ולאהעיטור
~ 

 כליס ~בי כתבו
 להו, אית דינא ~ד ו~ופא דכלים דס"ל משמע לשאלה,דחיישינן

 (פרק המ~יד הרב מ~ש משמעוכן
 י"~

 כ"א) דין ~ירושין מהל'
 ~ ~ש~ל

 הרמב"~
 וז"ל וכו', ובכליו ב~ופו סימניס בו שיש א~פ

 כתבתיוכבר
 בה~

 ביותר מובהקיס סימנים שיש ואבידה ~זילה
 מןשהן

 התור~
 (הרמב"ם) וכתתכ עליהס מעידין כאן ואף מקום בכל

~הרמב~ן~
 קסתתא) (סימן מהרא"י בפסקי~ וכ"כ וכו'ת ~~ל והרשב'תא

 מהני, בכתונת או בב~דים סימניס יש אם אל~ מהר"ר סדר~שס
 בפת'ב ערוך דתלמוד עליו שס תמהו~ה~א"י

~ 
 בתרא ופרק דמציעא

 שחיישינןדיבמות
 לשא~

 דמשני כמסקנא דקיית'ל ולק"מ וכו''
 חיישינן ולא ~הני ביותר מובהקים סימ~ים אבל וסו~קא,ב~יוורי
 א"ש למסקנאומיהו ~ וז~ל שם בתרא האשה בפת להדיא התוסת ~בו וכךלשאלה,

 ~ד~
 עכתתל באיסורא ~אפילו ~אלה חיישינן

 במקום בארוכה ובאתי האחרוניס בדברי עוד נמצא (וכןהשת'ךת
 עומדיס התשובהשבעלי

 להורו~
 לשכנו ~ ע~ונה בעםק לרביס~ תשובה

 שמה)ת תדרשנו ~~ת

 ומשי~ מהני מובהקיס דסימנים ופסק הש'תך שמפקפק~~~
 על

 יש דאס בפסקיו ~רא"י בשם שהביא מה ובפרטות~ש~~,
סימנים

 בב~די~
 שהסימניס הרי בנ"ד ~ וכאן מהנית בכתונת או

ב~~די~
 ו~ם~

 בהכתונ~
 ראיות והביא הש'תך במ"ש ורק אך שלות

 שיש ואבידה ~זילה בהלכות כתבתי וכבר וז"ל~ המ~יד~~"ש
 מעידין כאן ואף בכ~מ התורה מן שהן ביותר מוב~קיססימניס
 (הרמב"ם) כתב וכןעליהם

 ~הרמב"ן~
 נלע"ד זהו ו~רשב~א,

 מובהקים אסימנים רק כלל ראיה המ~יד הרב מדברי מביאיןדאין
 סימניס ~ם או ב~ופו סימניס כ~ון לשאלה בה ~יישינן לאאשר
 וארנקי כיס כ~ון ~אלה ~יי~ינן דלא הס הכלים ואותןשבכליו
 המ~יד הרב ~ס לשאלה דחיישינן בכליס אבל מושלי, דלאוטבעת
 דהא ואדרבא מ~ולק, דאינו נ~ל זה ועל לשאלה ד~יישינן~ודה
 סימניס ~יש ואע"פ הר~ב"ם מת'ש על קאי דהא הדבריםמיכיחין
 א"כ ובכליו'ב~ופו

 מש~
 ~יישינן לא ~ופו מה ד~ופו דומיא כליס

ל~א~
 שמביא הראיות ורק אך לשאלה, חיישינן דלא כליו ~ס אף

 ~מורהי ראיה הוא ופסקי' מכתביסהש~כ

~~
 שכ'תז) סי' (ח"א מבי"ט בתשוב' מ~'ש ראיה להביא נת'ל
 ש~יה במס~ת העדים העידו באשר להתירשבא

~ 
 כובע

 קנה ו~ם בראשוארוך
 שו~

 ולא משם שהלך פלוני שזהו במס~ת
 ואותן א~רים ושנים זה רק הישוב~ם או~ס בכל יהודיסנ~צאו
 באריכותת ~"ש שם והתיר וכ~, נמצאוהאנשיס

 וא"~
 באשר בנ"ד

 אשר העכו"ס זה~צאנו
 הס~~

 העדות זה לצרף יש אז ~מור

ל~רו~
~ 

 ~מו~
 ת

~

 ~אות יב~ות סוף ~דכי ה~~ו~~ שס הביא
 קכ"ח~

 אחד על
 שא~ר~ת

 שהר~
 שלפנינו~ ~במרד~י ~ורי"ן ~יקו~א בין יהודא

~וריק~
 עשרה מוליך שהיה

 לטרי~
 ששל~ה

 פלוני~
 אשתו וה~ירו~~ת



~ ~

~

~  

~  

~  

~~תתת

~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ 

~ ~~  ~  

 ל~ ששאל~~"י
 ~אשתו ~אס באשר ב~"ד ~אן ואתתכ ו~ו', שלחה אס

 שהי~ שיוד~ת או ~ש~ארבלי ~~עות שלקחיודעת
 ז~וביס ת' לו

 ודאיאזי
 צירו~

 ~ועילת ש~סל"ת העכו"ס

~~~~
 נ~צא שלו ה~אטרון ש~לבד ~~"ת בדברי ראיתי ~צאתי

גתת~
 בו, וקשור בו ~לוי שהי' שלו החותס עס שלו הכיס

 ~ז~ואתת~
 סתתח (סי' ~תתב בתשובת כדאיתא להתיר גדול צדוד יש

 שכת~תתג~) ד~
 וזתתל~

 ו~כירוהו ~עכותתס אצל ~נ~צא קטן ארגז ובפרט
 וד~י בו, ו~עותיו שט~ותיו גונז ש~ית אבי~ס של ש~יאיורשיו

 ~ושלי דלא ~~דב~יס את ~הוא מציאות אלו דפרק נ~רנקימ~~
 ~ועיל עכו"ס עדות לפיכך~ינשי,

 א~ לז~
 ועיין ~סלתתת, בלא

בתתת~
 בעל ורק אך לזה, גס ש~כיס ק~ג) (~י~ן

 ח~~
 ~פקפק

בז~
 וכתב לשאלה, דחיישינן ~ וז'תל ~ת'ב בסתתק בלשונו וכתב קצת

 ביב~ות דא~~ינן כליס ושאר ארנקי אפילושם
 (ד~

 עת'ב) קתתכ

 ~ובהק ~י~ן הוי לא דעכת'פ ~כא חיישינן אפ"ה אינשי ~ושלי~לא
 לשאלה דוקא ולאוג~ור

 דה"~
 ~כא חיישינן ולאבידה ל~כירה

עכת'ל,
 ~ת'~

 אינ~י, ~ושלי דלא ביחד דבריס כ~ה ~יש בנתתד נראה
 חיישינן שלאוכשס

 לשאל~
 חיישינן לא כך

 ל~כיר~
 ויש ולאבידהת

 בענין ופוסקיס ~ש"ס ~ן דבריס ברוב ~ה ולפלפל להאריךלי
 חיישינן אסזה

 לגניב~
 תאו

 לאביד~
 או

 יש כי ל~~יר~
 בז~

 פקפוקיס
 ש~סיק ס"ט) (ס'תק ש~ואל בבית ועיין רב פלפולא ולפלפלרביס

 עת'שת אלו, בכליסל~קל

 ו~~~
 באשר סליקנן ובהא נחתינן ב~א

 ~אש~
 ע"ז העידה

בעדות
 ש~~יר~ ג~ו~

 להתירה, יש
 זה באו~~~ י~י~ ואעפ"~

 הפ~ס עוד יביא ~כ"תשרוס
 להאש~

 עדות, בתורת ל~ניו ~עיד
 ~דב~יס כל~ל

 ש~עיד~
 ~לבושיו ~כ~ת על ו~ס עין, בטביעות

 פי~ את ישאלוגס
 ע~ו ~תו שלקח ~~ות יודעת אס

 ניכר היה אס אושהית ~~
 ל~

 ~ן בהלוואה לקח אס או ~שק
 ~אש~ כי~קא~בלי, ~פרי~

 העיד
 שלקח בלשונו א~ר ~~~ת, ~נכרי ז~

 ב~סלתתת ~וא ~נכרי של והעדות בהלוא~, הנ"ל השר ~ן~~ות

~~~
 ~עיד הנתתל ~שה רת פ~, סו~ר ~ה ר' בפני א~ר כי
 בז~ ידי בכן בת"ע, בב"ד עדותולפנינו

 להתירה
 בצירו~

 ~דבריס
 ג~ו~ת ב~סל"ת ~וא נכרי עדות ~י~נ"ל

~~~~
 ~וצאת ~וס ש~עיד לחוש שאין שכתב ~כת'ת רוס כיון
 ~כתבית ראיה להביא לי יש וגס ~כ"ת, האריך כאשרקול

 לא ~רוג ש~וא עי~ן אותו שא~ר כיון קסתתא) (סי~ןופסקי'
 בבירור שש~ע א~רינן אלא הרוג, שהוא ידע האיך בתרי~דייקינן

 עת'שת ו~ות שנהרג ~ורגיו עס ש~יו ~אותן או~~ור~ו,

~~~

 ~לובלין ~הרתתס בתשובת איתא
 (~י~

 שבלי אעתתפ ~ וז"ל זת)
 אצל היו לא ~לוני שנ~רג ש~עידו ~הנ~ריס שהרביסספק

~הריג~
 לא ו~ס לבדו, ש~יה שלו העגלון הרוצח בלתי ביער

 והבגדיס, ה~ולגולת ש~צאו עד הדבר נודע לא כי נ~רגמצאו~ו

~תת~

 ~שנ~רי אחר) (שהנ~רי הענין קרה ש~א לו~ר תוליס אנו

אחד~
 אצל נזד~ן

 הה~יג~
 וחבירו לחבירו ב~סל"ת ~~יד והוא

 לא בנ"ד נ~צא עת'ש, ~כל~בירו,
 בתרי~ דייקינ~

 שי"ל ידע, איך

 ההרי~~שרא~
 שידע או

 וש~
 והכירו~ו ש~או~ו ~כ"ש ב~ל~,

ו~צאו
 הגו~

 שלו הכיס וגס ~לבושיו וכל שלס
 ו~~

 ~חותם
ו~~~רא'~~~~~י

~~~~~
 ש~י~ ~נכרי באשר לפקפק שיש ~ה

 ש~ו א~ר לא ~סל"ת
 אביו,ושס

 ~נ~
 והובא (סי"ז) בתתי ~רב בתשובת איתא

 ~ש~ע וז"ל~ ק~פ) (סי' ע~ונותבקונטרס
 הר~תת~ ~דב~

 דלאו

דוקא
 ~~ליס, נושאיס אדס בני ~~~

 אי~ ד~~~
 א'

 ש~~
 ~ושא

 או~~ליס,
 שהי~

 אסור
 ~קו~

 ו~~ה ~ת,
 איש או~ר לי ~

 ו~ה ג~ליס, נושא שהיהיהודי
 או~ ~

 שהי~ יהודי איש
 נושא

 עת'שת עכתתל לפלוני, ~לוני ששלח ליטריןעשרה

 אחד ~י~ן רק סתס או~ר דאס ~ו~ח~~~
 ש~י~

 ו~ך' כך עושה
 ~חסר, ~יהודי ~וא זה וא~רינן ~ובהק סי~ן~וי

 ואתת~
 כאן גס

 העכו"ס שא~רבנת'ד
 ה~רו~ שז~

 אשר שטעט"ל ~פריי"א היה
 וא"כ וכו' שקארבלי השר ~ן ~ותלקח

 עתת~

 יותר ועוד ז~ו,
 ~~קוס שס הוזכר לא בתשובה ושס ~ו~ו שס הזכיר כאןשהרי

כלל
~ 

 וכות ליטרין עשרה ~~וליך שהיה

~~~~
 ובק"ע ש~ואל בן יעקב ~הר~ר בתשובת איתא

 ~וז"ל קל"ח~ ~סי~
 ~אחר

 שהז~י~
 שיש ~עכו"ס

 ל~~רו~
 ב~קוס אחות

 ו~ברתיו ואצ"ל ש~ו ~ז~יר כאלו ~ויפלוני,
 א~

 הר~ב"ס לדעת
 ראיה וקצת ועת'שתוכו',

 לז~
 ~סוגיא

 ~ (ד~ דנזי~
 דאי עת'א)

 ~בעל ק~ת'ל ~~י, ~ד~תקרי איכא ~"א ~נוח כבןתנא
 דליל~

 כ~ו
 סי~יס דשאר הרי ע~ש,~ עיניו את פלשתיסשנקרו

 ג"~
 ~~ני,

 ב"י בתשובת שס איתאוגס
 (~י~

 זת
 סי~ ובקתת~

 קפ'תג)
~עובדא וז'תל~

 דקול~
 ש~עינן

 א~
 ולא של~ס ה~~ין ~נ~רי א~ר שלא

 שנתלוו~א~
 רק ע~~ס,

 הקול~ שא~
 ~ל~יס ש~יו בת'א של

 בדרך שהל~ו אחר קולר יוד~יס~ אנו ואין ~תו, פלוניל~וס
 ~"כ ש~א חיישינן לאההוא,

 קו~
 ~נין או~ר אס ו~ן היה, אחר

ב~א
~~~ 

 ו~ין פ~ני ~ו~~
 ~נ~

 וודעין
 ~ו~

~ ~~~ 
 ~כז~

 ~~הלך
 אלא ז~,ל~וס

 אות~
 ע~תתלת נשותי~ס ~שיאין ~כאן שיצאו

~~~

 הנ"ל ש~ואל בן ~הרר~י בתשובת איתא ~ס
 וב~ת~

 (סי~ן
 ~אחר וז"ל~קכת'ט)

 ~~ולי דא~ב~
 רת'י דהיינו ~דור ~

 להזכיר דצריך ל~דיא כתבו והרא~~, ו~~רי'תק ו~ריבת'שמ~ראנ'תי
 עירו ושס אביו ושסש~ו

~ 
 וכו' ראשו שיקל ~וא

 ע"ש~ ו~ו' קרניו ~א'תס ~ וקרני ביני~סש~רא'תס ובפרטו~

~~~~
 בתשובת איתא

 ~~רת'~
 ~לובלין

 (סי~
 סי~ן ובק"ע נ"ז

 וכש~זכי~ ~ וז'תלשי'תד)
 הז~יר שלא אעתתפ עירו ושס ש~ו

 ~ך, שש~ס בעיר שניס ~וחזק ~לא אשתו ~שיאין אביו,שס

וה'ת~
 ע"שת עכת~ל ~~שתרי העיר בני בדיקת דע"י

~~~~
 סי~ן ובק~ע קל"ב (בסי~ן שס

 ש~ד~
 שני~ר כל וז~ל~

 שהס ~יון ~דבריס, הס ~י על ~ס~תת הנכרי דברי~תוך
 ~תאוננות ~דרך ו~גי~יס ~אחד~, (אחר) ~~וס הסוהשו~יס

 ונ~~~ו, ~תו ופלוני שפלוניאיך
 א~

 ושס אביו שס ~זכירו שלא
 הידוע על ~סת~אעירו,

 ל~~
 בג~רא דא~ינן להא ~וד~יא ~עי~ד,

~יב~ות
 ד~

 קכת'א
 ע"ב~

 בי איכא ~אן
 חס~

 וכו'ת

~~~

 בתשובת איתא
 ~רשדתת~

 שיודעיס אחר ו~"ל~ ~~"ט) (סי~ן
 בחבורת יצא דודשרת

 לרת'א ש~רגו ~יד ו~נכרי אבר~ס~ ~
 (ואינו) ~~ר~~~, (~רג~) שע~ו אחר י~ודיושראו

 ~ואנו~
 יודעיס

 לילך אחר י~ודי דרך ושאין ~חוז, לאו~ו בחבורה ~או אלוששניס
 ~~וא, ב~וסלשס

 א"~
 נ~~

 עת'שת ע~"ל ~ותרת דוד אשת ש~ס

~רי
 ~י~~ גדול~ לראי~ שציר~

 אחריס ליהודיס דרך שאין~ ~די~~י~ן
 יש וב~"ד ז~, על ~ו~ת~ר ~וא ל~וס לשסלילך

 סי~י~
 יו~ר

ווות~
 ~נכרי עדות בלא

 ~~ל~~
 ~"ש א~כ

 ~צירו~
 ~~כו'תס

~~~~
 ~עילת



~ ~ ~ ~

~~""ת
~""~~~ ~~~~ 

~ 
~~ 

~~ ~  ~~

~~~~
 מהררש"ך בתשו~ת

 ~"~~ (סי~

 אלא אומר שאינו כל ~ וז"ל
 צריך ~ירו ושסשמו

 חיפו~
 וכו", ~יר ~אותה

 וא""~
 ~שז~ינו

 הוא העכו"תס שזהלדין
 מסל"ת~

 ~ס~"תל מהרר""י הרב כיון יפה לפ"ז

יצ"תו~
 ~(סי" מ""ב תשו~בת ~""כ ~ ש~יא במה

 מ"תד~

 בתשובותיו, כהובא
והיינו

 א~
 ב~כיר דוקא דהיינו מחולק~ס פוסקיס שיש ~ס

 היכא אבל ~ד,הליכה מקו~
 היציא~ מקו~ ד~כי~

 דמהני, מודה כ~ע
 הנכרי ש~לפנינו בנ""דוהיינו

 המסל""~
 היציאה מקוס הזכיר

 חיפו~ת ע"י דמהני פ~יטאההליכ~, ו~ו~

~~~~
 בר""ן ~למה ר" אלמנת רבקה האשה סל~ינן וב~א נחתינן
 תיציביינןת די ~בר לכל להתנסבא ~למא מותרתהי""ד

 ~ו~~~~
 ~~~~~ ~~~ו

~ו~~
 ~~~~~יו ~~~ו~ ~~ ו~~ ~"ת~ ~~תת~

 י~תת~

~~~~
 בן יונה כמר אלמנת מאוב"ן יצחק בת לאה מרת

מאו~ין, אה~
 בקול~

 ~, תמרוריס מספד קשרה מר וקולה מיללת
 הנ~ר~ס, ~מיס ד~ה~ור

~~~ 
 ~אלמנה, בדד שניס ~מה יושבת

 ולא וע~ונה, צר~ה ~והיא
 ~צא~

 ~יונה, מנוח
 ביו~ שנהר~

 ק~ב
ולא

 ני~
 חנינה, לו

 או~~~ ורבי~
 בש~ת בעלה מי~ת על לנפשה

 ואומרים עוניס כאחד וכולס ~דותן, לצ~~~ ~יתן לא אךנאמנ~,
 ~חובל, ~ב אליושקרב

 הי~ ומשונ~ ~ש~ ומית~
 ו~~ניה סובל,

 ח~הזו
 רב כל מדין, על יו~בי כל לפני להישב~

למצוא חב~ וחוב~
 למ~~

 עוד תתע~ן שלא וסב~, תרופה
 וכב~

 חכמיס שקדו
 לד~וש בהיכלי ובוקר, ערב דבריס הציקתה~ כי ויהי הדבר,על

 ~פי מצינו איתתא דהאי התירא בבוק~, לאה היא והנהולבק~,
 ותשובות שאלות ~וך ידינו, ~מ~עת מקוס ~ד הורונו, חכמיסאשר

 והחונן קדמונינו,פוסקיס
 לאד~

 וימלא יניחנו, אמת בד~ך דעת
 בימינו, תבונה תבלפני

 הבוק~ וכאו~
 עינינו, יופיע

 באו~
 תורתו

 תלת~~~~ת~

 דינא~ בית
 ~חד~

 כמר היקר לקדמנא ואתא ~וינא
 ~דות בתו~ת ו~עיד אובי"ן ~יר ה~ן ישראל בןמתתי"

 על אליו""ע, וב~ונש ב"דבחרם
 דב~

 הקדוש
 יונ~ הנהר~

 אה~ן בן
 לאה מרת האשה בעלמאובין

 ב~
 ופ~טי שמ~ללי מאובין, יצחק

 עדותודברי
 נאמנ~

 מושכב מת הנ""ל ליונה שראה וצלול ברור
 מן לשון שינוי באיזה מאובין אלי" ~ בן דוד כמר העיד ~סבאר~,
 נראה דב~יו ~וך ~ס ועכ"פ הנ"ל, מתתי"כ"מ

 ב~ו~
 הוא ש~ס

ראה
 בא~ת מושכב מת הנ"ל לאה האשה בעל הנ""ל יונה ל~

~~
 העיד

 הנעל~
 ר"

 ב~~""~ אבר~~
 ש~ון

 שש~
 כ"מ מן

 איךמאובין, שמח~
 שבאת~

 א~יו
 א~~

 ש~אתה מסל""ת ישמעאלית
 בפי~וש וה~ידה באר~, מושכב מת יונהלכמר

 שמכי~~
 יונה לכ"

הנהר~
 ואין עדיס איזו וזולתס הנ"ל, לאה האשה בעל שהיה

 כל מכבידות ולשון בכתב להאריךרצוני
 מ~ בא~יכו~ הדב~י~

 ~~הטיבו~(שטיבו~
 את

 דב~וי אש~
 הנ"ל~~~~~ת

 ו~ו~~ ~~תב~
 תוך נמצאו

 הכתבי~
 ~~וח ~ל

הרב
 מדינ~

 ~~י~, ~~~~ צידוד ד~ר שוס ~וס~ ~לי ז""ל

ת ת ~י~ו~ ~~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~י~ ~ ~ ~  

 נראה ראשונה בהשקפה עליהס דרךובעברי
 כ~

 פקפוקיס וכמה
 השלישי הכתוב שיבוא עד פיהם, על היתר למצוא הנ""לבעדיות
 ק"ק פה לפני שהו~בה ב"דנביות

 ומיני~ ניקלשפור~
 וביה

 וקיסת חי אל ב~רבהיתר תסתיי~

~~~ת~
 היקר לקדמנא ואתא הוינא כחדא דינא בי" תלתא

אברהס כ~
 כ""~

 בעונש ובחב"תד בתתתע והעיד מאובן, מ~ורשי
 ז~לבי~ן דעס ~ הלשון בזהאליו"ע

 טא~
 אדונינו עס אובן המקוס דז

 מיט איך בין ~נומן, איין האבן יר""ההקיסר
 ~~~ (ק"~

 אנשיס
 ה~ורלע""פ

 אוי~
 מוזין האבן יוס בכל דען ~וועזן, שלאס דעס

~כ"~
 אונד קו~לין טורק~ן דעס ~ין השלאס על ב~ורל ב"ב

 דאז מן האט ~ווארן איז ~נומן איין מקוס דואדאר נון~רא~ין, פולוו~
 האב שלאס, אין ~ווערט שטרק זיך האבן אונד ~מכט צושלאס
 דעס אויז ~ק~נט ארויס ~ר נימר ב"ב אנדרי דיא מיטאיך

 דען ~בליבן, מקוס אין זיין קינדר אונ" ווייב מיין אינ"שלאס,

טא~
 האט ארוס

 זי~ ~
 איז הלטין, דר שלאס אין קענט נימ~ר

 עטליכע ה~וס מן יר"ה הקיסר ~ס האבן ~שע~ן אקארטאיין
 מיטיהודיס

 ~נו~
 האב הישמעאלי~, ובין בינס טולמטשין זאלין

 ~פרע~ט ליהודיסאיך
 אוי~

 מיין
 או~ ווי~

 ז~נען זי אויב קינדר
 זיא ~וו~ן, מישב זיא האבן גווארן, ~יהר~ט אד~ ל~ביןבייא
 האבן אזו אבר ~זע~ן ניש זיא האבן זיא נישט, איר פוןוויישן
 פיל דז ~זא~טזיא

 יהודי~
 ~ווא~, ~~ר~ט זיין

 או~
 האבן מיר

 ד~ן מיט יהודיס דיאאלי
 נא~

 בשריבן,
 יהודיס דיא האבן או~

 ~טאן אנ~דרצו
 או~

 אין ~לי~ט זיא
 ~נ~~ ד~

 כמו מקוס (~וא
 שנק~א לבהכ""נ סמוךכיפה

 ~ניזה~
 הרו~יס ~טלי~י זיא האבן ~

 ~וו~ן בשמספורט
 או~

 ~וו~ן בשס פו~ט אך
~ 

 אה~ן בן יונה
 אך איזמאובן

 נהר~
 טוט~הייט איס האבן זיא אונ" ~ווא~ן,

 אין ~לי~ט אונ"~ט~א~ין,
 דע~

 לאזן ניט האט מ~ן ~ניזה
 איין איז נאך דער ~זיין קוב~

 או~ שריפ~
 פ~ברענט אלי דיא זיין קומן

 נלכד, י~~ ~קיס~ מעס אובן שה~וס היוס ~באותו~ווארןת
 הוכרחו יוס ~ל כי ה~~ל, ע"פ אנשיס ~ בתוך ב~צ~ ~ייתיאני
 למבצ~ לילך ~~ורל ע""פ ב""בכ"

 לשאת החוזק, ~קוס הוא
 ש~יפ~, ועפר עופ~תליש~אליס

 ואח~
 ס~רו ה~וס שנלכדה

 ומאד שרי~ה מקנית ז~קו ומשס שלאס, הנק~אהמבצר
 (חזוק~

~חזקו~
 נ~ד נפשס על ועמדו

 השאר עס ואני יר""ה, קיס~ ע~
 ב~ום היו ובניי ואשתי ה~צר, מן לצאת עוד יכולנו לאב"ב
הנ""ל,

 וביו~
 את ומסרו ב~צ~, עמוד יכלו לא אחריו של

 העיר מן יהודיס איזה י~""ה הקיסר עס ולקחו פשרד~ך המבצ~
 ובניי אשתי על ההס ליהודיס נשאלתי ליש~אליסת ביניהםמליציס להיו~

 מהס, ידעו ולא אותס ראו שלא וה~יבו נה~~ו, או חייס הסאס
 נכתביס שכולס ואמרו נהר~ו יהודיס שהרבה אמרו כךאבל

 ~תבו המה כיבשמותס
 אות~

 כל וכנסו וא~ו ~ בשמותיהס

ת  ~~~~ית ~~ו ~~~יי~~

ת  ו~~~ו~ ~ ~~ו~~ ~ ~~~י~
 ~~י~ו

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

ת ~~ ~~י~~י~~י~ ~ ~ ו~~   ~~י~~~ת ~~~י~ 
ת  ~~~~~ת ~~י~

~~~~ ~~~ 
 ~~ית ~~~~~י~ ~י~ת~ מ~~ ~~ ~~~ו~ ~~~~י

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

 ~ ~~ו~ ~~~ ~~~~~~

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



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~~"~~~ 

~~~~~~ 

~~'~
 הנקרא המיוחד בחדר אותם והניחו~~ההרו~ים,

 גניז~
 כי~ה הוא

 שיונה בשם פרטו ו~ם בשמם הרוגים~ כמה ופרטו לביהכ~נ,ס~ך
 ~~נהרג,~ תמאובן אהרןבן

 ו~~
 אותו~ והני~ו מת כשהיה אותו נשאו

 יצאה ואח"כ הנ~ל, ~ניזה הנקראבחדר
 שריפ~

 כולם~, ונשרפו
 כ"~ת אברהם ר' העיד הנ''ל כל ~ת

~~
 ובעונש בחב~ד והעיד~ הנ"ל אשה באתה הנ"ל במותב
 הוא עכשיו מאובן צבי בר אברהם כמר ~ הלשון בזהאליו"ע

 מאן מיין האט ער ~וויא גזא~ט מיר האט ~דער באונ~רןמלמד
 דוא גצו~ן אויז וואמיש זיין אים אונ' ליגן גהרגט באובן~זעהן

~זוא~
 טוט איז~ ער

 באר~ ~וועז~ן~
 שראה לי ~גיד הוא הגר,

 מונח אובן בעירב~לי
 הרו~

 וואמיש נקרא א' בגד מעליו ופשט
 ~עידה ~נ''ל כל ~תת היהכאשר

 האש~
 ובח' הנ~ל בעונש הנ~ל

הנ"לת

~~~~
 התירא ישראל בית הבונים הבניני' חלוקי חמשה כאן יש

דאיתת~
 ואשת מסל~ת ~ נכרי וגם ~דים שני ר~שון, ~ דא

 תוכן על לבוא וכדי בהעדיותת כנ''ל גניזה ועדי ~עד מ~~המת
 שיבור, הישר דרך ו~ורות לדון לנו יש הדברים, ודקדוקיהענינים~

 ממנו לפרוט ופרט פרט מכל ממש ,העדות כל מתוך ברירהיש
 הראשון בעדות שנאמר ~ במה מ~יד אני והראשונות דהיתיראתכח
 הקדוש ע"ד ~ בזה''ל אצלו מבואר אשר הכהן ישראל בן מתתייכ'

 שראה וברור צלול נאמנת עדותו וכו' מאובן אהרן בן יונההנהרג
 א~ר אלי' בן דוד כ~מ השני עד וכן באר~, מושכב מתליונה
 בא~ת מו~כב מת ליונה ~ שראהכלשונו

 והנ~
 שהלשון לפקפק וש

 ראיות שמתוך משמע מת~אה
 נתא~

 הזזה מתוך ולא לו
 בתשובת איתא וכןוטלטול,

~) 
 חיים ~רי~ חיים) בר אליי

 ~ע~ונות~ 'בקונטרס והובא ~"ו(סימן אליהו~
 סי~

 ועוד ~''ל~ רצ''~)
 המיתה לו נ~א~ה שלא ונראה לפני מת וראיתי הנכרי, קאמרהא
 ולא בראיה,רק

 בהזז~
 שמה י''ל כאן ~גם וא'יכ עכי'לת וטלטול

שא~
 לספק יש ובזה ~ראי', מתוך היינו כו' מת ~ליונה שראה

 בש''ס וכ~ואר בדדמי שאומר במלחמה לחוש שיש תידוע הלאכי
 אחד עד ~ להו איבעי' ביבמות, ע''א) קט''ו(דף

 במלחמ~
 מהו

 לחומר~ת ודיינינן האיבעיי איפשטי' ולאכו',

~~~~
 ~ה' ורמ~''ם ורי"ף ותוספ' רש''י הפוסקים, ~זה מחול~ים

 הי''ט~ פי~~~ירושין
 קאי האיבעיא אם רבים, פוסקים ושאר

 העדות, מועיל ואינו לחומרא דיינינן ושם וקברתיו בדאמרנם
 קב~תיו כשאומר אבל וקברת~ו, אמר שלא ~וקא קאי שהאיבעיא~ו
 הק' בלשונו שאמר הראשון עד והנה במלחמה, אי עד עדות~ני

~~ר~ת
 ואף ההרי~ה, שראה וי"ל שנהרג דקאמר ~רי וכו', יונה

 אמר לא מ''מ וכו', מת יונה שראה סתם אמר השני העד~ם
 שלאבפירוש

 רא~
 בדדמית שאמרו לחוש יש וא~כ ההרי~ה

~~~
 מושכב מת שאמרו בנ"ד כאן שי"ל

 ול~ בא~
 כלל אמרו

 מת שאמר דמה י"ל וא"כ מלחמה,בדברי~ם
 ל~

 כלל היה

במל~~
 ~ריב''ש בתשובת מבואר ד~לא אינו זה מטתו, על מת רק

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

 ~~ ~~~~ ו~~~~
~~י~~ ת ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~  ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ ~~ ~~יי~ ~~~ו~ ~~ו~~ 
 ~~ יו~~ ו~~ו~~ ~~ו~~ ~ו~~ ~~~~ ו~~~~ ~~מ~ ~~מ ~מ~~~י~
 ~~~~~ו~~מ

 ~~~ו ~~ימ ~ו~~י~
~~~~~ 

 ~ ~ ~ות
~ 

~~~~~ 
~  ~~~ 

 ~ו~~ת
 ~ו~~~~,ו~~

 ~~~ית ~~~יו

 כל~ מלחמה ~~שעת הר~ב~ם בשם ש~~ז)(סי~ן
 שא~ת~~~

 ס~ם

במלחמ~
 קאמר,

 כד~וכ~
 קי"ד '~דף שלום דריש~~אשה שמעתתא

 אא~~ע'יב~
 הביא וכן ע''שת עכ''ל מטתו על מת ~~רוש אמר

 צ~ז) (בס~ק ~~מבעל
 ד~

 סתם
 ~יינ~

 ק~~רה, במלחמה מת
 ע''א קט''ו (דף די~מ~ת ב~מרא להדיא רש"יוכ''כ

 ד''~
 ב~יא) דאי~

 מלחמהכשהוחזקה
 בעול~

 במלחמה מת~ היינו ~סתם מת ואומרת
 ~ע"~ת ו~' ~ה' מלחמות בס~ר הוא~ וכן~ מטתו על מת שאו~תעד

~"~~~
 בנ"ד

 שהעיד~
 בש~ת

 ~א~ מלחמה~
 שאמר

 מ~
 מושכב

 על מת בפי' אמר שלא כי~ן מ"מ האר~, כל בדרך שמתוי''ל באר~
 מת היינומטתו

 במלחמ~
 שנהר~, אמ~ינן ומסתמא קאמר

 בפ~רוששיאמר דצרי~
 שמ~

 מטת~ת ~ל

 ג~~~~
 שבתשובת

 מהר~מ~
 גם וז''ל~ כתב קכ''ח) (סימן לובלין

 מלחמה בשעת ההרי~ה ראו לא היהודים שמא להקליש

דאי~
 רק בדדמי, למיחש

 תלי~~
 עכ''ל והכירוהו מת שראוהו להקל

 וא''כע~שת
 מש~

 בפירוש אומר שאינו גם אף להקל ש~ול~ן מדבריו
 שהעיד מיירי דהתם ראיה, א~ן דמשם י~ל ההריגה, ראהשלא
 יצא ~ורש פן להקל תולין ובזה בתשו~ה, וע~ש ~ד מפיעדות
 חילוק ~מצינו ה~ריגה, ראה שלא הראשון ~דמפי

 ז~~
 בתשו~ות

 מת בפירוש דצ~ל מודה ג~כ תלובל~ן מ~~מ דגם יי'ל וא~כרבים,
 מטתועל

 וא~
 ~~~~ ~ד~י~~ למיחש אוכא אמר לא

~~~
 לפנינו ~~ו~~~ היה לא ג~כ ~ד~נ~ד ~שום ~~קולא, בנ~ד לצדד יש
 ופרטי שמכללי ~ בזה''ל הב"ד ~כתבו ראי~י שמצא~י מהרק

 ברור נאמנה ~דותדברי
 ~צלו~

 תליונה ~שראה
 מ~

 לאר~, תמושכב~
 י~תס~ק~~ת~שי"~ל הנ~לוב~בר

 שמ"~
 ב~ור~ עדותו

 תוצל~לתקאי
 דהיי~וא~~ברא

 שהכיר~
 אמיתה ~~בל ~אה~ן, בן יונה ש~וא היטב

 ברור~ דבר אמרו לאודאית
 ~א~'~ ~~~

 בדדמי, 'א~~ת~~ לח~ש יש
 ל~~י ה~דו שהעד~ת והיינו א~יתה, קאי וצלול דהברור י~לאו
 ~ו ממקומו הזזה כ~ון ל~מרי, בהם לספק אין אשר ~~ריםב~ד
 ת~ס~מן הר"ן בתשובת ואיתא~ למקום, מ~ום ושינו בושנ~~ו

~'~ 
 בו נ~תי אני דאמ~ כ~ון וכו', בהן לספק ~שאין דברים שאמרכל~

 ממקום~~ושניתיו
 למקו~
 ~ מ~ני~ וכו' ~

~"~~
 אלא דמהני, אמיתה ברורים ד~רים אמרו דאם פשיטא

 איאפי'
 אמרי~

 ש~כירו דהיינו אנברא, קאי וצלול בר~~ר ד~דבר
 במרדכי מבואר מי'מ אהרן, בן יונה שזהו~יטב

 ~סי' האשה פ'ת~

צ'~
 וי"א וז~'~ל~ ני) סעיף ע~ונות (בסי' בה~הה מהרמ"א והביאו

 ~ח''כ ~איתיו נהרנ או מת אמר~ אפילו אחד בעדותאפילו
 וראיתיו ~ין בטביעות היטבוה~רתיו

 ש~
 ~מר כאלו ד~וי נאמן,

 וגם שע''ז) (סימן הריב'~ש ורק ~ך ~~''לתו~ברתיו
 הרב~

 פוסקיס
 ~~סימן בתשובו~יו כתב ראב~ח הרב ~ ~ם המרדכי, ~םמחולקים

ע''ה~

 הכרת~יו דמ"ש הני'ל המרדכי על
 מועיל~

 ~ היינו
 שרא~

 ראשו
 ראיתיו באו~~ אבל ~כלל, ספק כאן שאין בזה כיוצא או~~וך

מושכב ~
 באר~

 כנף נודד אין
 ~~ ופו~~

 ה~יע ע~יין~~לא ומצ~צף
 ואין הזזה לגבולזה

 כמ~
 שם~~ יעוין וקברתי~ו

~"~~
 והרא~~ח~ הריב~ש ~דעת לפי

 א~נ~~
 ~ מועיל

 הכרת~
 ~מ''מ הי~,

 דהמ~יין מו~ים, ת~וסקום ושאר~ וראב"ח הר~~ש בנ~ד~ל
 ~הריב~ש ה~שובהב~וף

 (סי~
 ~שראו מיירי דשם יראה ש~ז)

 ו~~יגהה~גי~ה
 וא~

 אמר ~ם ~ף לבדדמי שפיר ל~וש יש
 המרדכי משא''כ דבדדמי, חששא ~ידי מוציא אינו היטבהכרתיו
 ~ה שלאשמיירי

 ~~הרי~~
 ~~ו~לך מת או~ו ראו רק

 א~ ב~ר~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  
 בד~מית אמר לא ההרי~ה~ ראו שלא~ ~ כ~ן מלחמה ~בשעת~ש~ואת
 ד~ת זה~ ש~סוי'"ל

 ~ר~~',~ה~~
 אפילו וי"א ~דכתב~ הנ"ל

 או מ~ת אמר אח~~~אפילובעד
 נהר~

 הי~ב והכרתיו אח"כ ורא~יו
 תשמת וראיתיב~ע~

 צ~~ת~~~
 ההרי~ה ~דתחילת ר"ל ו~יינו

 ר~~~
 רק

 ר~ אח"~
 ~סולק י~א ו~ם ~דדמי, לחוש ~אין ו~ז

 ח"מ תבעלת~עומ~~
 (בס~~

 בא אשר ק"~)
 להשי~

 ~ר~"א ~ל
 רצה והיא כאן, אין קושוא צחצוח וא~~ ת~רומ~, ~ע~~מתוואין
 ~רמ"א דבר~~ל~רש

 ו~קש~
 ~ליו

 ולהשי~
 מש~ת~ ידו וא'ין

 ~~~ו~~

 ~מ
 המ~י~ן ~

~~~~ 
 הענין דמשמעות י~א~ ~המרדכי

 דמחלק~הוא
 ~או אס ~ון

 ~ה~~~~
 ראו לא דאס ~ וכו',

 האומר שלום בשעת ~בדדמי ~~~את~ש~יך כמו בדדמי ש~~~~~כללל~~~ ה~רי~~
 האו~ר וכמו ~הר~~,~מ~~~י

 מלח~ ב~~~
 דלא מטתו על מת~

 אבל ~~דמית ל~~רשייך
 ~~שו~

 ~ן
 ב~~~~

 מת, אמר אפילו שכתב

משמ~
 והכרתיו עוד ראיתיו ואח"כ ~בפני ב~ח~ה נהרג או ~ת

הי~
 וראיתיו ב~ע

 ש~
 ש~יל

 ראי~
 א~ר כאלו זו והכרה זו

וק~תיו~
 ול~נ"ד ח"מת ב~ל ~כ"ל ברורים ~נס לד~תי ~ודבריו

 אינם ~מד~ר~~~ל
 ~רו~~

 בנהר~ ~לל מיירי לא דר~~א ~לל

~פניו~~,וא"~
 ~בנ~ד

 ש~ינ~~~~~א~
 שראו

 ההרי~~
 ~דבר לכ~ורה

 ת לה~~ראת י~צא ~~'

ת ~ ~  עיון 'מקום שיש~
 ולפקפ~

 היו שלא ~ ~פירוש ~אמרו שלא באשר

~
~~~~ 

 ~~הר~~~, אצל ש~יו ל~~~א ~ול~ון ~ל ~~~י~ה
 שכתב הנ"ל ק"~) (ס"ק ~ח~מ בעל בדברי ~צת זהדבר ומוכ~
 ש~

 ואמר רא~ת~~י~ה אם בין המ~~כ~וז"ל~
 איכא דאז בפניי נהר~

 בדד~~ ~אומרלמי~~
 וכ~

 שראו רק ~הרי~ה ראו לא אם ~בל

בש~~ת~ח~~~הר~~
 אחד

 תו~~
 שאינו מאחר ~לו~י שהוא ~~~יו

ת~

 ~אומר ת~ת
 ע~ל~ וכ~ ~~ני נ~~~

~~~~
 דבריו~~שא~ת~ ממ~~ות

 או~
 ~~רי~~, שראה דוקא ~~ד

 ~מדייקדהא
 ~וא~ בלש~

 ~~ד
 נ~ר~

 בפני,
 ו~~

 ~~ר
זה

 כת~
 שאינו מאחר

 וכו', בפני נהר~ אומ~
 ~~מ~

 א~ר אם דוקא
 בפירושהעד

 מ~ורש ~ינו אם בדדמי~~~אבל י"ל ~דאז בפני נהר~
 שנהר~ ~ מפיויוצא

 לבדדמית לחוש~ אין בפניו

~~~
 ל~ונו בסוף

 מש~
 אומר שאינו מאחר דמסיי~~~ ל~יפך~

 בפנ~~~~~~נהר~~
 ר~

 כל~מ~ אח"~' הרוג ראיתיו
 א~ר

 שנהר~
~כרתיו~~~ול~

 אף להח~ר צריכיס א"א שאיסור וב~ר ~ אהדדי, ~ת~י~מרד~י~ דברי לברר תשרצה ח"מ דברי והנה ה~רי~ה,~ ראיתי
 מ~מ 'הקילו, ~ע~ונה~~ס

 ~~ו~
 ודוקא להח~מיר צריכים העדות

 י"ל וא"כ ת~ובות, בכמה מבואר זאת ~א~ר ~קילו עדותבסוף
 שיאמרושצריך

 העדי~
 לא אם אבל ה~רי~ה, ראו שלא תב~~וש~

אמרו~
 בפירו~

 ראו שלא
 שראו לחוש י~ ~ה~י~~

 ההרי~~
 ואמרי

~ת~דמית ~~~ ~~'~~~~

~"~~~
 ס~וך י"ל ~נהר~, יונה ה"ק בל~נ~~ הראשון העד שאמר
 שראהלודאי

 ~~י~ה~
~ 

 וא~
 שא~ השני עד ~ס

 סתס
 שלא בפ~רוש אמר~ לאמ"מ

 ~א~
 דלמא ~מ לחוש יש ~הרי~ה

 ~ת

 בדדמית א~

~"~
 דברים ביארנו הרי

 במשמ~ו~
 ברישא ח"מ דבעל הלשון

דלישנא
 משמ~

 בפירוש שיאמר צריך שאינות
 הי~ ש~

 אצל

ההרי~~
 ו~ס ו יחזו) מישרים ~ניו ~מרדכי ~~~~ המעיין (וכן
לא'א~~וך~~ידי

~ 
 פ') (סימן מ~רשד"ס ב~שובת דאי~א מה

 ~~ו ~~~~יי~~ות
~ 

 ~~~י,

 לטואה"ע השייכ~'בתשובות
 (ד~

 פ"ט
 סי~

 ~ ~"ל שס דכתב ע'"~)

דא~
 בעת היה כשהעכו"ס וקברתיו שצ"ל דס"ל הרמב~ס ~לדעת

 ~דמיא משום בדדמי העיד דאז דחיישיצןת משוסמיתתו~
 ליה~

 אבל
 ~שעל ~~ומר ~להחמיר שלא ראוי שס ש~יה ברור אמראם

 הוא אמר שלא כיוןכיוון, הסת~
 ש~ ~שהיה~ (שיהי'~

 היה שלא ~ל~נן
 שמעוד מי על שאמרו וכמו אחר ממקוס הענין שידע אלאשס
 שמצאו פלוני~ל

 הרו~
 דתלינן

 שהי~
 שלא אע~פ ימיס ~'~ תוך

 ~וכו'תפורש
~~

 ~ת

~ ~ ~ ~

 הקבורהעל ~העי~ ~ריך שאינו ואומריס חולקיס ש~אשוניס שהוכחנו
 בחילו~

 לאשוויוהו~ת ~ינן דהו כל
 ד~ת~

דהרמב"~
 ~שתי פשי~א~~שי"~ל בנ"ד ומכ"ש ~אחרוניסת לדעת ז"ל

הסברו~
 ~סתס מן הדין דמן כמ"ש חדא הנ"ל, מ~רשד"ם של

 ~שעת שס'העדיות היו דלאאמרינן
 ההרוגה~

 ~~'~~רו ~ו~~
 שידעו אלא ~ס היו שלא תלינן ההרי~ה בשעת שס שהיובפירוש
 המלחמה אחר אז היה אשר אח"כהענין

 ור~
 דברים ~מש

 נתאמת אשרברוריס
 ~כתב ~וד בעולסת פקפוק בלי ודאי לה~

 להשוות יש דהו כל שבחילוק הנ"למהרשד"ס
 הפוס~י~

 ילצדד
 ~כאן~ ~ס וא"כלהתירא,

 ~לצ~ד צ~דיס ~ה שיש בנ"ד
 וכא~ר ביארנו ~כאשר הפו~קיס דיעותולהשוות להתיר~

ת~ת דברינ~ יבו~~

 ~ס"דת לקמן
 ת

~ ~ ~

 (םי~ן מלובלין מ~ר"מ מתשובות לזה ~~ה להביא יש
 קכ~~~

 ~מא ל~ק~ל יש ~סוז"ל~
 ~יהודי~

 לא
 ~א~

 ההרי~ה
 והכיר~הו מת אותו שראוהו להקל ותלינןמל~מה בש~~

 וכו'~
 שכתב ~הרי

 להקלת ~תלינן בפירושת~ר~מ

~~~
 שהרי אהדדי, סתרי ל~יל שהבאתי ~ראב~ח ~תשובת ~לכאורה
 ~ת~ ראה שהלשון ~"ל~ בתשובו~יו~~(ש)כתב

 מ~~
 נתא~ראיו~ ש~~ו~

 הזזה מ~וך ולא לו,
 וטלטול~

 אינו בלחוד וראיה
 יש כימועיל

 לחו~
 ד~ן שכתב הר~ ~כ"לת~ וכו' בדדמי שאומר

ה~~ת~
 ~~ם דאין י~ה ראב"ח בתשובת המעיין אבל מחמי~ן,

~תירה

 ל~מרי~

~ 

 ד~נדון~
 ~ ~אמר בעכו"ם הי' ד~תס

 אצל שהיה ~פי~וש ש~עיד הרי ע"ש, ~פני מת וראיתיוהיהידי א~ הר~תי
 שפיר תלדון יש ואז נ~ש, ורצחו ~ר~ו הוא~ דהאה~י~ה

 נת~מת ~לא מתש~מר ש~~
 ו~לטונת ה~זה תמת~ך ולא ראיה ~וך ~ק ל~~

משא"~
 י"'ל ~ ההרי~ה, אצל שהיו בפירוש אמרו שלא בנ"ד

 אח"כ ~וידעו ה~רו~ה ב~עת שם היו שלא להקל, דתלינן~ודיס ד~~'ת~
 ~בדבריס היטבהענין

 ברורי~
 מנוח מצאהלא היונ~ ~ז~ ~ודאי ל~ס נתאמת אשר

 והי~
 מושכב מת

 באר~
 לבדדמית חשש בלית

~~~
 ~~נ"ד ולו~ר להקל לצד~ עוד כאן שיש אלא בלבד זו

ת ל~

 מן רחוק כמת רק במלחמה כמת הוי
 המ~~~

 ש~~ר כיון
 הוי וקברו~ו כקברו, ~ הוי ל~ניזהשנשאו

 כמ~
 ~ו

 ק") (ס"ק מחוקק בחלקת וכדמשמעממל~מ~, רחו~ ~נ~ר~
 ~ש~~~

 על
 ~ו מת ~אומרות כל וה"ה וז"ל~ מ"ח) סעי~~ (בה~"ההר~א מ""~

נהר~
 רחוק

~ 
 וכתב ~ימנא, ה~לחמה

 בח"~
 ~ם להסתפק יש

 דהא זה, לדין מ~ני) לא וקברתיו (ד~סק הרמב"'סמודה
 למת קברוהו דמדמה הרי עכ"לת ~מלחמה מן ר~~ק אותוקברה מסתממ~

או
 נ~ר~

 או מת ובדין המ~מה, מן רחוק
 נ~ר~

 רחו~

 ~מל~~ה מן
 זהת ~נדון וה''ה ד~ימן, אחרונים תשובת וכל הר~א פסקכבר

~~~~~
 ~ הרמ"'א דלשון מוכרחיס, אינס ~ח"מ דברי בא~ת

 ב~~"~
שכתב~

 וכו', ~חוק אויתנהרג~~ ~מת שאומרות כל וה"ה



~

~  ~  

~  

~ ~ ~~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
~ ~  

~
~  

~ ת  

משמע
 שמש~

 שאומרת לז~ ~קודם ~~~לדין
~ 

 ד~היממן מטתו ~ל
 מסופק ואיך דחו~, מאן לית בזה דאף תמשמע ~~,אליבא
 הרמב"סאי

 חול~
 או מת בין יש ~דול דחילוק אלא זה, בדין

רחוק נהר~
~ 

 או המלח~,
 במ~~ ונהר~ מ~

 ~ן רחוק שנקבר רק
 הוא שכן ותדע מה~מן, דלאהמלחמה

 ~דעת נימא דאי דאל'ת~
 דהרמבתתסהחת'מ

 בא~
 בקברתיו שסובר ו~מו חולק

 ל~
 ~הני,

 או במתה"ה
 נהר~

 עליי תקשה מהני, לא ~"כ ~מלחמה רחוק
 קכת"ב ~דף בתרא באשה ד~רסינן נ~דו, הוא ~רוך ש'תסהלא

 ע~ו"ם ובא ביתר לכר~ס שהל~ו אדם בני בסת מעשהושוב ~תתא~
 וקברתים שמתו ביתר בדרך ~ל~ין ~היו בנתתא ס' עלחבל ואממ~

והשיאו
 בש~ת היה עובדא והאי ע"כת נשותיהן~ א~

 מלח~~
~דא~

 מן רחוק ודאי אלא ביתר לכרכום
 ה~לח~

 ד~'תע אליבא
 ~ברתיו דמי דלא ~ודה הרמב"ם ו~ם לבדדמי, חיישינןלא

 דסברי הפוסקים ~~ת הרמב'תם דד~ת לומר שרצינו לאאם וכממתת~
 לבדדמי, חיישינן לא מסלתתתדעכות'ם

 ואתת~
 סו~יא ~אי ל"ק

 בסמוך~ לפנינו ~מבואר מהתתט להקל יש וב~"ד הוי מסלת'תד~תס

~~~~
 ולומר, לדחוק יש

 בכרכו~ דהת~
 שני ש~יו ~יון ביתר,

 רחוק שהיה להקל,צדדים
~ 

 ו~ם המלחמהת
 א~

 קברתיו,
 ~מ~שת י"ל ~יקור דוחק וזהו 'נשותיהן את השיאולכן

~~

 הריב"ש בתשובת
 ~סי~

 כתב שע"ז)
 בש~

 הר~ך
 בדעת צ"ע לפ"ז ~~, במלחמה היה ביתרב~~וס דהת~
 ובר ע"ד)ת ס"ד ~בדף נועס דר~י בתשוב'ועי"ש ~רמב"~

~ 
 דין

יש דה~
 לק~

 ובשני באר~, ~ש~ב מת ליונה שראו שה~ידו עדיס שני
~דיס

 ל~
 האשה בפרק בפירוש הרא"ש פוסק כאשר בדדמי, א~ינן

 ~ס~שלו~
~'~ 

 ומל~~ות המאור בעל רביס, מס~ימיס עמו ואתו
 ~בה~"ה המפה ~ל והביאס והטור, פוסקים ושארה'

 נאמניםת דקברנוהו א~ו לא אפילו עדיס בשני אבלנו"ן) סעי~

~~
 עדים בשני ד~ם הוא הרי"ף ד~ת

 במלח~
 לבדדמי לחוש יש

 שייך לא וקברנו~ו א~ו אם ואז ו, ה ו נ ר ב ק ו דוקאוצ'תל
 אפית אחד בעדות אבל ונאמני~, ~שקרי לא ושקורי בדדמילמימר
 ומנסבא, דייקא לא והיא משקר דל~א חיישינן ~ברתיואמר

 לבדדמיי לחוש יש וקברנוהו אומרים שאינס ~די~ בשניאבל

~~~~
 ~פרק המ~יד שהרב ~ס אף

 י"~
 סיבב הי'תט) ~ירושין מהל'

 ~הו~חת' והו~יח הרי"ף~ך
~ 

 ~לל לומר שאין ה~מרא
 ובראשס רבים ותשובת הכ~מ ורק אך ~ש, בדדמי ~דיסבשני
 במחברת ~וברין בעלי ועוד ש~"ח) ~סימן והריבתתש בתשו'~ב"ל
 דד~ת ס"ל ~ולהו הרי"ף שסביב ה~אור וב~ל והנ"י רביסת~ובת

הרי"~
 לבדדמי, לחוש ~יש מלח~ה בשעת ~דים בשני ~ם

 ואף ~ ~ן) הוא ~רי'תף דד~ת י"ל אבל ס"ל, לא דלדידהושקצתם ~וא~
 לבדדמי במלח~ה שהיה באשר לחוש יש ~דים שני שהיו אףכאן
 רבים פקפוקים יש בזה והנה וקברת~הו, ~ד שום אמר לאכי

 הארכתי ~שר אחרת בתשובה בזהוהאר~תי
~"~ 

 אלו בעניינים
 ארו~תדרך

~"~~
 לא

~ 
 ידי למשוך אני הצנו~יס

~ 
 לפ~פל, בזה ~פלפול

 לפ~נ"דדי"ל
 דבריו ד~מפורשים ~ליבא ס"ל שהרי'תף ד~~

 דוקא ידעו דלא היינו לבדדמי, למיחש אי~א ~דים בשניד~ס

~ת

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~  

 ~~ת~~י

 בתי בשני ה~דות שהו~בו או~ השנ~, ה~ד זה מן העד זהל~מרי

דיני~
 ה~ד דסובר משוס בדדמי לחוש יש~ אחד שב~ד ~מו יתתל
 אינהשהאשה

 סומ~
 ומנסבא דייקא והיא עליו

 ו~
 שאומר

 אמר, בדדמי~~שיו
 בשני משא'ת~

 עדי~
 זה יוד~יס ושניהס~

 ~ד~ ה~יד שכבר יודע שהוא רק או עדות מעיד חבירוש~ס ~ז~
 שני וע"פ סמ~ינן קא דעלייהוויודעים ~~~

 עדי~
 ו~ו הדבר יקוס

 ובזה בדדמי,~לל אומרי~ ואינס ו~~יר אנפשייהו רמו עתתכ ומנסבא, דייקא לאאשה

 י'~~
 ד~ס

 הריתת~
 לזהת ~ודה

~~~
 בשם ו~ל כ"א) ~סימן ~~שובו~יו אשכנזי מה~תב הביא

 בת ~ביהריטבת'א~

 לי~~ עדי~
 דיד~י כיון ~דדמי למימר

 ע~מן ~ב~אין ואין סמ~ינן ד~לייהוודאי
 לבי~

 וא"כ ~כתתלת ~ספק
 י~יינו סמכינ~ן קא ד~לייהו ~ וודאי ~ דיד~י דהי~י נל~דמדיוקא
 להשוות ~נו ויש ~דדמי, ~ומר~ אין ~ה זה שיוד~יםהיכא

 הרי'תף ביןהמחלוקת בז~
 וש~~ להראת'~

 ~די פוס~יס
 של~

 י~יה
 ביניהס, ~ב רחוקחילוק

 צת,~ ובז~
 בהרא"ש

 דמשי~
 האשהבפרק הריתת~ ~~

 שלו~
 ~סי'

 ~וז"ל~ ~'~
 סהדי דת~י ~לפס רב ~'תש

 לא באומדנאמסהדי
 ~ש~

 ב~מרא
 מ~א~

 ~ים והא
 ~ד נשים ומאהדמי דכ~~ל~מ~

 אח~
 ~מי,

 ~דיס כשני הוי דאי ~ש~
 דייקינן לא סהדי דתרי~ ס~דו~א דבתר מסתבר וכן בדדמיא~י ~~

 ~ז~ יד~י ~לא סהדי בתרי ~יירי דהרי~ף לק"מ, ולפ"זע~"לת
,~~ 

אבל
 כשיודעי~

 ~ה זה
 ו~לייהו~

 ~ודהת הרי"ף ~ס ~מ~ינן

~~~
 י"ל

 דע"~
 אצל שהיו הע~דו אס רק הרי~ף החמיר לא

 ד~ס י'תל ואזב~לחמ~, ~ה~ריג~
 ב~ניה~

 אבל בדד~י, ~ידין
 א~

 לא
 ~היו בפירושא~ו

 ש~
 ~ד~ יש~~לי אשר דר~ים כמה ועודלבדדמית ~די~ בשני שייך דלא מודה ~רי~ף~ ד~ף י~ל

 דג~תנ"ד~~~י~~~~ו~ה
 ~ר"מ בתשובת ויעיין ל~א~יך, וא~צ ~~יל דפין שני יקצרואשר

 ~~ס~מן ~ה~שדת'ם בתשובת ועוד,מלובליןת
 עתתט~

 כתב,
 ~ו~~~רתיו, ~צ"ל מקוס דב~ל דס~לה~וסקיס לד~~ דא~

 מת'~
 ד~תם ~~וה

 בשאי~ו דדוקא תשוב~ת, וש~ר הריב"ש בשס דהו ~לבחילו~יס
 כ~היה דוקא או מ~ירו ~שאינו דוקא או שמומז~יר

 ב~
 מיתתו

 אלו ו~לוכות
 החלוקי~

 לו~ ראוי~ ויותר
 של ד~תם ולהש~ות

הרי"~
 ~ן ובנ'תד ~אפ~רת ~ל הפוסקיס שאר~ ל~ת והר~ב'תס

 ע~ת'ל וכות ה~ילוקיס ~' ~~ל בו יש הנ"ל אברהם ר' שלה~דות
 אפילו וקברתיו צ"ל ו~ר~ףהרמב"ם ד~~ לפי אשר אחד ב~ד נמשוה ד~רשד"ם לפנינו הריהרשדתתםת

~ 
 שאר לד~ת במלחמה, שלא

 דא"צ דס"לפוסקיס
 לו~

 או מ~ירו שאינו או ש~ו ~כיר כשאינו דדוקאהנת'ל, חילוקי~ ב~' ב~לח~ה שלא וקברת~ו~

 דוק~

 כשהיה
 הי~י אבל ~יתתו,בעת

 ש~~י~
 מיתתו, ב~ת היה ולא ~ו~כירו שמו

~ם
 הרי"~

 שלא וקבר~יו אצתתל א' ~~ד ~~ם מודים והר~ב"ס
ב~לחמ~ת
~ 

~~'ת~

 במלחמה ד~ם ~דין הוא
 ~שני~

 הריתתף ד~ת ~וא ~שר
 ה~ינו וק~~ת~יו, וצ"ל בדדמילמיחש דאי~~

 דוק~
 ~ת ~לי~א היכי

 בנ"ד אבל הנת'ל,חילוקים
 כל ליכא ~העדיס בשני אש~

 ~ס~נתתל החילוקי~
 הרית'~

 ל~אר מודה
 פ~סקי~

 אצ"ל במלח~ה ~דים דבשני
 עכתתפ צריך דהאוקברתיו,

 להשוו~
 ~פוסקים ~ל לד~ת הריתתף ~ד~ת

 ~ב~הרשדתתס~ ו~נתתל האפשרככל

~~~~
 ד~~וו בסוף הרשד"ס כתב

 אובאחד דבשלמ~ או~ אני ו~וד וז~תל~
 שהעיד אחת בבת בשני~

 צתת~

 אבל בו, קבורה
 שכל לחוש שאין הדבריס נראין זאת'ז שבאובש~יס

~ 
 ה~יד ואת



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~תתת~

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

 ~ה~ד"םת ~~כתתל ו~ותב~~~י
 ו~נ~

 ריהטא ל~ום אלו דברים
 זה אחר בזה בבואם ~דוקא ~יפוך, לעיל כתבתי אשר דבריאת סות~י~

 באו ~בל לבדד~י, י'תל אז ב"ד בשני~ו
 בב~

 זה ויודעים אחת
מה

~ 
 וכן ס~כינן, קא ש~לייהו שיוד~ים ~שום בדדמי שייך

 ~יד~י דהיכא הריטבתתא בשם א~כנזי ר"ב מתשובת ראיותכ~בתי
 ~ביאין אין ס~כינן ד~לי~הוודאי

 עצ~
 ~"ל, וכו' הספק ~לבית

 מש~ הרי~י~ת'כ
 בב~ו ולא להח~יר יש בזא"ז ד~וקא ל~יפך

 בהיפךת ~ר~דתתם דברי והרי אחתבבת

~~~
 ב~~ח~ה, שלא בעדות א~ורים הרשד"ם דדברי לחלק, יש
 אחת בבת דדוקא כס~רתו י~לוא"כ

 צ~~
 דעת אליבא קברתיו

הר~~~

 ב~לח~ה עדים בשני הוא א~ר ~לנו בחילוק ~בל ~ו~ר~ב"ם,
 ~יפך, הסבראי"ל

 דהרי"~
 בב~ו דדו~א הפוסקים לשאר ~ודה

~~
 לשוי' דלא בזה להאריך לי ויש כנ"ל, ~ה ~זה ויודעיס ~חת
 ~חולקים, ת~נ"לת~ובת

~'~ 
 העי~ו אשר עדים ~ני שהיו בנ"ד

ויש
~~~ 

 ו~ם ה~לח~ה אחר שהיה דאפשר להקל, צדדים וכ~ה
~וק

 ~~לח~
 פשיטא צדדים כ~ה ועוד הי~ב, א~ו והכירו

 ש~םשי"ל
 הרי"~

 לבדד~ית ל~יחש דליכא ~ודה

~~~~
 הנ"ל ~רש~ם ~הביא ~ה אכחד לא

 (בסי~
 בדין ס"ט)

 סברת תופסין דאין שם וכתב בדד~, לו~ר ~ייך שאיןשנים
 כסיל בכלל הוי ~א"כ לחו~רא, הרא"ש ס~רת ו~ם לחו~ראאלפסי
 לתפוס ~אין ~כתב הרי שם, יעוין הו~ךבחשך

 ולצר~
 הסברות כל

 ~שתלחו~רא

~~~~
 בעדות ~~בר ~לין לא~קי

 ~א~
 הנ"ל יונה אל' הנ"ל לאה

 איז ער ~~אובן צבי בר אברהם כ' ~"ל~ ~ העידהא~ר
 אי~ ~ל~ע~י~

 דער או~~רן,
 ~יר הא~

 ~זא~~
 ~ר וויא

 ~א~ ~יי~
 הא~ א~~~א~

 ~זע~ן
 ~יהר~~

 לי~ן,
 אונ~

 ~צו~ן אויז ווא~ש זיין
דוא

~ 
 ~ל~ד ~ הוא ~~יו אובן ~עיר ~וועזן~, טוט איז

 רא~ו אובן בעיר ~הוא לי~ ~~יד הואהנר, באר~
 ~רו~

 עכ~לת הי~, ~ת כשהוא ווא~יש הנקרא ~עליו ~~דו~ ופשט ונשכב,

~~~
 נפשה ל~אול עליה ~אולה להביא א~רו ב~ם האו~רת האשה

 נ~ד~עי~~ותה,
 ד~~

 דא~~נן~ ~ם
 ~~ונות ובס~ בש"~

סעי~
 בינו ש~לום א~"פ בעולם ~לח~ה דאם ~"ח,

 לבינ~
 תס~וך

דעתה
~ 

 שרובן דברים
 ל~ת~

 ה~אשונים שנהר~ו כ~ון ~~, ו~~~ר
 הי~ ש~רי בא~צען, בעלה ~היה~אחרו~ם

 שנהרגו ~אחר או~רת

א~
 ואלו

 נ~ר~
 או~רת אפילו נא~נת אינה ~יכך ~ בכל~ן, הוא

 האשה בעדות ולפקפק לו~ר תרצה בנ~ד וא"כ ע~תלת~~תיו
 הר"י ~הרי ~ועלת שעדותה ~~~לפע~ד נראה ~עיינת כד אבלהנ"ל,
 ו~רב~~~א"~

 פסקו פוסקים
 דד~ק~

 אבל ב~ד~י ~~רו בראו~ההרי~ה
 לפקפק דיש רק ~ת, ב~צא~הולא

~~ 
 שכתב

 ~הרר"~
 ~רחי

(בסי~
 בעל והביאו ל"ו)

 ח"~
 ~ס"ק

 ק"ח~
 דכל

 היכ~
 דאיכא

 ~נהר~ים כדרך ~, עצ~ו ל~שהל~י~ש
 כ~

 ~שליכים פע~ים
עצ~ם

 בחזק~
 ~יב~ות דא~ינן והיינו ~ים, אינם ו~ם ~ת

קי'תד ד~
 ע~ב~

 ~בדי וזי~נין ~ וסברי ברו~חא ליה ~~חו זי~נין

~לי~
 וחי, ~~רי~

 וא~
 נ~יקת ~א ספיקא ~~ידי תא~ר כאן

~~~
 דעת והפוס~ים להב"י ס"ל דהא בו~ש צריך דין לי~ בא~ת
 ~ה~ידה ~ן ו~כ"ש פיה, ~ל אפינו נא~נת דבקברתיוהי~א

 ה~יד העדבשם
 ו~רא~

 ש~עה א~ר העד ~איזה ~עד ~ום
 (שאינו) ~ה ~~כ נראה אשר הנ"ל,ה~דות

 ~~אינה~
 ~לל ~

הרוצה
 ל~ק~

 וק"ל וואמי"ש, ~ל בנד ~עליו ש~שט העיד והעד
 וטלטול הזזה וכן וקברתיו, כ~ו הוי ל~~ום ~מקוםדטלטול
 ~ת סי' ר"ן בתשובת ועיין מזה, והתשובות הפוס~ים האריכו~כאשר

סעי~
 נ'

 ובהרי"~
 שכתבו והר~~"ם

 ד~"~
 ~קט"ו בש"ס

(ואסקינן) ע~א~
 ~אסקינהו~

 שהם וראו ~~קו~ן אותן ששינו כיון ~~ן,
 קכ~ז סי~ן (ח"א ריב"ל בתשו~ת עיין וקברתיו, כ~ו הוי~תים

 ~הסיר העד שא~ר בנ"ד כאן ו~"כ פוסקיס, ובשאר עת'~)קנתתד ד~
 וטלטולת הזזה כ~ו הוי~לבושו

~~
 ~הבעל ~ם

 ח"~
 (ס"~

 ~ביא ~ם בתשובה ק"ח)
 ו~ה וז"ל~

 הזזה כ~ו דהוי ~ן ~י~א ~אן ראשו ~ן הפר~שיל~לקחה
 ע"~תעכ"ל

~ ~  
 א~ר ~~נו, הווא~י"ש והסיר פ~ט שבנ"ד כיון

 ~~נו להסיסת כדי ~דולה והזזה טלטול וצריך ידים בתי שני לויש
 לך אין ודאי שלו,הווא~י~ש

 הזז~
 מהת יותר וטלטול

 בענין~~~~~~ת
 נהרס או~ ~ת שאו~רת דכל לעיל שהבאתי ~

רחוק
 ה~לח~~ ~

 שייך דלא ~הי~נא~
 לו~

 בדד~י,
ובנ"ד

 שהי~
 י"ל ש~ום, שעה לפי ו~~ו העיר שנכבשה אחר יום

 העד וראינו ~צ~נו אשר הנ"ל כל ו~לבד לבדד~י, כלל לחושדאין
 איז ער ~דז אהרן בן ליונה בשם שפרטו אובן ~נשי בשםהעיד~
 ~וו~רן~הר~ט~

 אונ~
 אונד ~טרא~ן טוטרהייט ~ים האבן זיא

~לי~~
 ~ניזה~, דר אין

 שנהר~
 והניחום ~ת כשהיה אותו נשאו והם

 חדרבתוך
 ~ניז~

 התירא ולהורות לדון שיש ופשיטא פ~יטא כנ"ל,
~~ור,

 וא~
 אותו שטלטלוהו א~רו רק וקברתיהו, א~רו שלא ~ם

 ~ כבר הלא בעפר,~ אותו ש~כסו א~ו ולא ~ניזהל~ום
 ~קד~תי

 קברתיו, ~וקא לאו הפוסקים, ~א~רונים ו~רבה הריב"שדעת
~לא

 ~ל~ו~
 ו~~ר~יוי כ~ו ~וי וה~זה

~~~
 דו~א היינו דוקא~ שקב~תיו ה~ח~רין לדעת אפילו

 ~ת שבודאי ב~תו וחשב ברו~~א, ל~ ד~חו כ~ון בד~~י~א~רי ב~ל~~~
 א~רולכך

~~ 
 ב~יתותא ~ח~ת כי ב~ד~י,

 וי~א~
 יכול היה לא

 ולא הו~אי את לתפוס שם~~וד
 א~

 ב~~~ית רק

~"~~~
 לכל ל~לטל רשות נ~ן ייענראל ה~ו~ל רש~ת שע"פ בנ"ד

ה~רו~ים
 א~ ל~ו~

 ~ום ~ן הנ"ל לוונה~ טלטלו והם
 לה~נ~ה, ההרו~ים לביתה~רי~ה

 ו~
 ~י~ם היה

 ביעתות~
 באותו

 והםהפעם
 ~עיד~

 כוונו בו~אי שטלטלוהו
 ~בפרט בו~אי, ש~ת א~

 ~ט~לו הא~~ים ~ן ש~~ע ~יד הכהןשר"א
 ~ת יונה א~

 ש~ים, אנשים ו~יעוט ~ניזה~~ום א~
 כב~ וה~

 דבשנים בזה הארכתי
 נא~נים~ ~ברנוהו א~רו לאאפילו

~"~~~ 

 ~יתתא דהאי לן פשט עדות הלין כל
 ב~ לא~

 יצחק
 להתנסב' ~ותרת שנהרנ אהרן בן ~ונה אל~נת הנ"ל~אובן

 תהא שלא ונחת ~~נוח ~צאה ~יונה ~ם ובזה תיצביין, די ~ברלכל
 כאל~נה להיות א~ודהאל~נותו

 ר~
 ~~ש אל~נה

 ~פשו~
 להיתראת

 יראנו ובתור~י ~ש~יאות, יצילני ו~' ב~צודתי, הועלה א~ר~~ת
 ברח~ים עלינו וי~ון ~ות, לטובה ע~נו ויעשהנפ~ות,
ויחיש

 ק~
 א~ת הפלא~ת,

~~~~~~ ~ ~ ~ ~  
 ~~~~~י~ ~~ו~ ו~~~ ~"~ ~~"~~ו~~

 ~"ו



~ ~ ~

 בת אידל ~ת ~אשה בדבר
 כ~

 בזה, הנ~בת פור~ן ליב
~ללת

 הירשל נעוריה בעל על יליל וילולי ~נוח ~נוחי בקול~
 ~נ~רא היה אשרק~ב

 שוור~
 ו~יתה ~~נה, הלך אשר הירשל

כאל~נ~
 ולא היס ל~דינת בעלה ~הלך אלא ~~ש, אל~נה ולא

יד~ה
~ 

 אשר עד לו היה
 נ~~

 בשאלתה נפ~ה ועתה ~עדיס,
 להראות ל~כתה, תרופהל~~וא

 כ~
 זיקת זיקא, ונשיב דהתירא,

 והרבה ח"ו, לתקלה לחוש ויש ~שניס רכה עדיין היא שעליה,~בעל
 תקנת ~ל חז~לשקדו

 בנו~
 ישראלת

 והנ~
 ~כ~י~

~ 
 ל~לפל שיש

 לאורה להוציא וב~ראי קד~י הפוסקיס בדבריבחכ~ה
 עליהן ו~שיב לאיסורא ל~דד שיש ~הלכאורה, ולהצי~

 בעדי~
 דהתיראת כח

 ~ ~~ו~~ ~~~~ו~ ~~~~~~~~

~~~~~~
 ב"ד

 ח~~
 ~ה~נוח בערל כ~ר בא

 הר~
 הנקיש י~חק

 ב~ו~אי הש~ע~ין ~ל ~יר זיין ~וו~ןת ~וראוו"ה ~י על ז~נין~יר ~ ~שון בזה אליו"ע ובעונש ובחב"ד ~ת"ע ת ו~~ידז"ל,
 איז ~לע~ין,שבת

 ש~ו~
 ~וו~ן, אונז ~יט אויך ~קהיל~נו הירשל

ה~~
 ~ אין ער איז נאך דר ~טרונקן, וויין קרי~ליך פאר איין

 זיך האט אונד ~~ט, ~לע~ר זיין ~ך האט ~נ~ין,אריין שי~
 אן ליכטל איין זיך האט אונד בהלטן הע~ד דש רקאויש~טאן ~נ~

 אונד~~ונדין
~ 

 לי~ל
 ~שט~~

 ~נ~ין איז אונד הספינ~, על
 אין ב~ו~ה ער איז ה~יס ל~וך ~ון ~ורך זיין הספינהבק~ה
 ~הערט הא~ן ~יר ~פלין,~יס

~ 
 ~ן איז אונד פלו~ט וואש

 ~ריס~ן אפ' איז שטעטין שטיק איין ~~יינט ~יר האבן ~פלין,וושר
 אונד~ווארן

 איז~~אי~
 הירשל אויפ ~שריאן ~יר הא~ן גפלין, ~וושר

 אונשהאט
 ק~נ~

 ~~ין שי~~ אין ~יר זיין ~~עזן, ~י~ב
 ~ירשל דז~זעהן ~ונ~

~~ 
 זיינ~ אונד ~וועזן, דוא ניט

 זיין קליידער
 דאאלי

 חו~
 האט ליכטל דז אונד ~ו~ן דוא ניט איז הע~ד זיין

 ~יר האבן דן~ברענט,
 ~ ~וויש~

 ה~של
 א~

 ~פלין, וושר אין
 דיא לאזן~יר

 שי~
 אונד רוקין ארט פון

 ~זוכ~
 אונד וו~ר אין

 שי~ אנדרי דיא לאזןהאבן
 רוקן ~"כ

 ~~~ו~
 לאזן אונד

 ווידר איך בין נאך דרי~יס י"~ ~ך נון פינדןי קענין נישט אבר האבן זוכן, ~טרדיא אוי~
 אוי~

 וושר דעס
 ארוי~

 האב ~פא~ן,
 ~פאלן וושר אין איז ער ו~וו ארט דעס פון ווייט ~זעהןאיך
 דז ~יסדז

 הא~ ווש~
 ~ין שטאק איין אין ג~רא~ין אפ' שטראס

 ~פלין ~וועזן איז וושר דר ~ו~זן, ~ליינט אן ער איז בויס~איין
 דראונד

 ~ו~
 קאפ' דער ~ אונד ~שטנין, וושר אין

 א~
 דרויסן ~אר

 הע~ד דז איס האט וושר ~ ~יהט אן נאך הע~ד דז אונד~וועזן,
 ~לאנט ער ~יז רוקין דעס ~יט אונד אקסיל, דיא' איבר~שוועלט
 אונד שטאק, איין אין~וועזן

 ד~
 ~וועזן, דרויסן איז קאפ' ~נ~ר

 ~נאזן דיא פון שפי~ל דשאונד
 ~נ~

 דיא האבן שטיקל קליין איין

פי~
 ~ביסן, אב

 ד~
 בארט

 א~
 דיא אויך ~נ~ין, אויש איס

 שבפיאו~שעפליך
 רק האט ~וועזן ~נ~ין אויש איס איז הראש

 ווינ~אי~
 ~אר

 דע~ אוי~ ~ה~
 דיא קאפ',

 ~ור~
 רעכט איך האב

וואיל
 ~ ~קאנ~

 דיא ~בע~ן ~יך האב א~ו א~ת הירשל
 ~י~

ליי~
 אויש זאלן ~וקאטן איין ~עבן זיא וויל ~זא~ט ~ו זיא אונד

 שני אלש ~ער ~ר האבן ~נ~ין ~ט זיא זיין ציהן, וושרדעס
 קע~ין ניט איס ~אבן אונד ~ארביטשעות

 בקו~
 וו~ר דיא דען

זיינן
 טי~ ני~

 ~הט ניט ~יר האבן שיפל קליין קיין אונד ~ו~ין

 ~האבן בכן קו~ן, איס ~ו ק~נין העטן ~ירדז
 ~י~

 איס
 ני~

 ק~נט
~קו

~~~~~~
 ~יינו ש~ת וב~ו~אי ~ארא~~ה ~י על היינו

 ~וני~
 ~ל

 הוא~ש~טין
 חו~

 הירשנ א~נו~ ~ס והיה ה~ס, וש~ת
 ~יין, קנקניס איז~ ושתה ~הילתנו,שחור

 הל~ ואח"~
 ~פינה

 ופשט ~שכבו,ועשה
 א~

 ~דליק עליו, הנ~ח הכתונת~ רק ב~~יו כל
 ב~~ה והלך בספינה, הנר ותחב נרלו

 הספינ~
 צרכיו לעשות

 וש~נו ~ה~יס לת~ך בעו"ה ונפל ה~יס,ל~וך

 קו~

 ה~יס בעבו~י

כ~
 דבר שנפל

~ 
 ~ר וחת~כת ~וש שנפל ו~ברנו~ ב~יס,

 ואין הירשל, וקראנוה~י~, ~חו~
 ~ו~

 ואי~~
 ~ונ~

 וירדנ~
 וכל איננו שהירשלו~אינו ה~ינ~ לתוך~

 הב~~י~
 שס ~ונחיס היו שלו

 ר~
 הכ~ונת

 דלוק ~י~ ו~נר שס היה לאשלו
 ~א~

 ל~יס, נפל שהירשל ידענו
 הספינה להע~יק~הנחנו,

 ו~~ ~~ו~
 הספינה

 להע~י~ האחר~
~~ו~

 בכל ב~יס וחפשנו
 ה~ו~ו~

 ואחר כל~ס~~ ולא נ~~א ולא
 בחזירתנו ה~יס על ~נסענו י~יסי~ד

 ~ד~
 נ~ד עלי'

 ~עליה דרך נ~ענו ואנחנו הו~כיס, ירי~~ דרך ונ~ריס ~הולכיס~ר ~ו~ השבול~
 והביאו ~~~~ ש~פל ~~וס רחוק ולאוראיתי

 ~והשיאו~
 השבולת

שוט~
 שס, נ~ען והיה אחד אילן חת~יכת תוך אל ירידה דרך ~יס
 וכל וחסור הלוך היותוה~יס

 ה~ו~
 ע~ד שלו

 ב~י~
 ור~שו

 ע~~

חו~
 הרי~ו וה~ים ~ ~ופו על ע~יו היה והכתונת ל~יס,

 הכ~ונ~

ע~
 ח~יכת ~ ~ל ~ש~ן ה~ה וב~בו ל~לה כ~יפיו

 ~איל~
~ 

 הנ"~

 אבל
 היה ראשו~~ל

 חו~
 ל~ס,

 ~~א~
 ~~ ~~ ~לו הח~~ס

 ~~ר
 בו, לנשוך הד~יס~תחילו

 וש~ו~
 רק נשרוראשו ~בפאו~ הש~ות ו~ס נשרו זקנו

 שערו~ ~~
 הכ~י שלו וה~ורה ראשו, ~ל היו

 הירשל ש~וא הי~בישר
 הנ"~

 הספינה ואנשי לספניס בקשתי ובכן
 להס ליתןוהב~~י

 אדו~
 ~~יס, או~ו ל~שוך ~~~~לותו ז~ב

 ~סי~י~~~~~~
 ~ע~~ ~ני ~~~י~ר~

 כל~ת~ה~~לו~
 ~ולא

 היה לא קטנה וספינה ע~~יס, היו לא ה~יס כי ~שי~ויכולנו
 ל~~~יכולנו ~כן אליו~ לבא כדיבנ~~א

 להשי~
 ~ותו~ת

~~

 העיד הנ"ל
 כ~

 ב' יוס הנ"ל ובעונש ~ ב~~ע ~~ הנ"ל ~ בערל

 שבטכ"ד
~"~~ 

 ל~"קת~

 ~~ ~~ו~~~~ ~~~~~ו~
~ ת ~ ~ ~  

 ו~~ו~
'~~ 

~  ~ת~ ~~~~~ 

 ~~~~"~ת ~~~~ ~~~ ~ו~~~ ~~~~ ~~ו~
ת ~~~ ו~~ו~

~  
~~  ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~פה י~"ו ה~דול ב"ד ~א~פי ~שליחות הלכנו~ ~טה חתו~י
 ובראשס נ"שק"ק

 ~פאר~ ~עטר~
 אדונינו ה~דול ~~און

~ו
 ר"~

 י~"ו ~הררין ה~דינות כל על ורב דקהל~נו ואב"ד
~והר"ר

 ~~~~~~ ~ו~
 להיקר ~~יי~א,

 כ~
 פוקס שלוס

 ל~בו~ שטא~פי בק"ק לע~עהדר ~פרא~
 באשר ~עדות, ~~נו

~ 
 חלה ~לוס

 כבה~~ לפני ולבא ל~א~ כדי ב~ו~ו שלס היה ולא ר~ליואת
 יצ"ו,

 בשליחותייהו א~לווהלכנו
 ד~"~

 הוינא כחדא תל~א וב~ותב ~~~"ו
 ~ ה~ון ~ה אליו"ע ~~נש וב~~ע ה~דול בחרס שלוס כ~ר~עיד
 ~פארן בין"א~ך

 אוי~
 וושר דעס

 ~~אוו~
 אפ' וושר איך בין אזו

 וושר איז בע~~~נט ~יר ~יז הנק~"ש בר"י ב~ל אונד~~ארן
 אזו~פארן אנוי~

 הי~~
 אן ער

 ~י~ ~~
 דוא וואו שלוס ~יין

 זעהן ווערשטופארן ווערש~
 ~יר~~ שוו~

 ב~י~ איין אן וושר אין ~ענ~ן

 ~~~~~ ~י~~ ~~ ~~~ ~~~י~"
 ~~~~ ~~~~י~

~~~
 ת

~"~~~ 

~ 

~~~~ ~~ 
~

~ 



~~  ~  

~  

~  

 ~~ת~~
~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~~

ז~ך
~ 

 ארא~' איס ~ענשט ~דוא דז אונד ~א~ן צו ~אנשט דוא

 ~נ~~
 ב' שון האב איך דען ~ר~נ~שט ישראל קברי צו איס

 זאלן ~אבן לייט שיף ~ייני ~אז ~טאן, ~וצאה ~יס אויףאדו~ים
 אונד ~ארןצו

 ארא~~ אי~
 קאנן ניט אבר ה~בן נע~ין

 ~יר ~אבן שי~ף קניין ~יין אונד ~וו~ן שווער ~ו איז שיף~יין ~ח~~
 ~הטניט

~ 
 ~ר ~ו ~ר ~אט אזו ~ארןת צו קענען העטן ~יר

 ~~זא~~
 ז~הן זאל איך ~ ~י~~ שיף ~רי~נ~י איין ~אב איך

 אונד ~~ארן וויי~ער איך בין אזו נע~ן, ארו~' ק~~ן איסזאל
 זעלבי~ן ד~ן אויף~ין

 אר~
 אונד ~זע~ן איס איך ~אב קו~,

 ער דז גיקאנטוואול

 שוור~

 ~ושאלנו איז ~ירשל
 לו~

 איר האט
איס

 ר~~
 ~והשיב ~קענט,

 לנו~
 איס האב איך

 ~כ~ ~נ~
 וואול

בקאנ~,
 א~ ~

 ~~אל"ף אי ~וו~ן שיף ~יין אין ~יר בייא
 אונד ~עבן ברוט לאביל איין איס איך ~אב זיין, אננדר ~ון~יר צרוי~~

~
 ~א~ לו, ושאלנו ~~בען, קעז שטוק איין ~יר ~אט

 ~יקאנט איר
וווא

~ 
 ~אט ~הנ~ין וושר אין

 שוור~ ~ ~
 ~וו~זן איז ~ירשל

 ~ליו, ואיי~נו ~וו~זן, אנדרר איין ~ איזליי~ל~ך
~ ~ 

 איז
 אייער דורך זיין צו לעל~א א~א ~~יר זאך~ ~~ינ~י אונד קלייניקיין
~דו~

 ~ושט איר
 ~נ~

 דז דאז ווי~ן ~וויש
 שוור~

 ~וו~זן, איז הירשל
 ווייש איך לנו,והשיב

 ~ווי~ ~נ~
 דז ~~ וואול

 שוו~
 הירשל

 ~וו~זן א~
~ר

 א~
 ד~ס ~יט ~הנ~ין~

 ~רוקין~ (א~ין~
 ~ון ~וויי~ן איין צווישן

 וושר ~ אי~ ~אט ה~~ד דז און בוי~,איין
 ארא~

 דיא ~שלא~ין
 ר' וא~ר ~~נ~יןת א~ב ~יס דיא איבער ~איס זיין שוקייסב~י

ש~~
 ~אט ליי~ שיף זייני צו ~ר דז

 ~זא~~
 ~ארן צו זאלן זיא

 ק~נ~ין אי~ זיאדז
 בקו~

 ~חר
~ 

 ~אל~ן ~וזן ~א~ן איס זיא
וואר

 ~א~ ~
 זיא ~אבן אזו ~ש~ט, זיא

 אים צו ק~נט ני~
 ק~

~ ~ ת ת ~ ~ ת ת ~ ת ~ " ~
~ ~ ~  

 ~~~ק ~יל ~~~~~~~~~~~~~יך~

~  ~ען דז ~ש~אניןוושר 
 קאנ~ ני~ הא~

 צו
 אי~

 האב אזו קו~,
 ~ר ~וזן~איך

~  
 ~ארןת

 נ~ר ~~י~ על נס~~י~~~~~~
 ~וראוו~~

 בס~ינה ו~לכנו ונסענו
 ~וכ"~ ~~י~ יריד~דרך

 הנ"ל ~נ~יש ב~י ב~רל

 א~ובי לי א~ בכן ה~~, ~ליו~ דרך נסע ו~וא או~י~~~
של~

 שחור ~ירשל ~ראה נסי~~ך דרך כאן
 ~אילן ב~י~ נ~ל~

 ליםע ש~וכל ~ראהאחד,
 לש~

 לקח~ו ו~וכל
 ש~ביא כדי ~ש~

 וי~שכו שיסעו אדו~יס שני ~ליו ~וצא~י אני כי ישראל, לקבראו~ו
ב~לי

 יכלו ולא ~~ס, ולקח~ו לשס שלי ~ס~ונ~
 ~~ ~ח~~

 כבד
 הס~ינ~,היה

 ק~נ~ וס~ינ~
 ~ ~צאנו לא

 לשו~
 א~ל וכך ~~,

~אחר
 שהס~ינ~

 ~יא שלך
 ק~

 בכן ~ש~, לקח~ו ~ראה ראה
 אל ובא~ינס~~י

 ה~ו~
 שהוא הי~ב ו~כר~יו וראי~יו ~~וא

 ~א~ או~ו~ ושאלנו שחורת~ירשל
 הי~ב לנו ו~שיב היטב, ~כר~ו

 קו~~ שלי ~ס~ינ~ אצלי ~י~ ~וא ~כר~יו,הי~~
 ~א~נו, שנ~רדנו

 נ~~יאני
~ 

 ככר
 לח~

 ח~י~ ל~ ~~ן והוא
 או~ו, ושא~ו ~~ינה,

 ב~קוס כש~יהה~כר~יו
 נ~ל~

 ואולי ~ן שחור ~ירשלי ~יה שהוא
הי~

 שהוא ~ליו ~יי~נו אחר,
~ 

 ל~ל~א א"א ל~~י~ הוא קל ד~ר
 שחור, ~ירשל ש~יה ~~ר בבירור ~דע שא~ה לא ~ תאס ~דו~ו~"י

 ~~ר בבי~ר יד~י אני לנווהשי~~
 שהי~

 ש~יה ~חור ~ירשל

נ~~
 סרק בא~ילן

 ע~
 אילן, ~נ~י ב~וך ~בו

 וה~ונ~
 ~~ס חבטו

קי~ח~
 ~שבול~

 שוקי~ וב~י ~~ליו הסירו
 ~יו שלו

 ~לוי~
 ס~~~

ל~~
 וא~ר ~~ליו,

 וי~כו שים~ ~~ינ~ו לב~לי שלו~ ~
~~~ הס~ינ~

~~ 
 ~חר או~ו

 ש~ס~~י~
 אשר כל לציי~ו ~חוייביס ~יו

 ולא ~ל~~,י~~
 יכ~

 ~סרי~ת ~יו ~אד ~~יס ~~ל~ כי ~אליו לבא

ו~~
 ~רבה ~יו

 אילנו~
 שרשיס

 ח~יכו~
 ~~ממת ב~יס ע~דו אילנות

ז~
 לדרכי~ת ~שס לנסוע ~וכרח~י בכן לשס, ולבא לה~יע יכלו לא

~~
 ~עיד ~נ"ל

 שלו~ כ~
 נוראיס בעונשיס הנ"ל

 ב~~
 ובחרס

 אליו~ע ובעונשב"ד
 ביו~

'~ 
 כ~~

 חשון
~~~~ ~~ 

 ק"ק
ניקלש~ור~ת

~~~~~ 
'~~ 

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

~ ~~ ~ ~ ~י~ ~~~ ו~~~   ~"~~ ~"~~~ ~ ת ת ~ ~  

~ ~  ~ו~~~
 ~~~ ~~"~ ~~ ו~~~ ~~~ת ~~~י

 ~ווי~י

~~
 אליו"ע ב~ונש בחב"ד ~~"ע הנ'קיש ב~רר"י ב~רל כ' ~עיד

 חב"ד ב~"ח עליו ואיי~נו ~וינא, כחדא דינא ביב~ו~ב
שיעיד

 שוור~ ~ח~~
 בב~ד ~עיד שכבר באשר ~ירשל

 ו~ו~ב~
 ~דו~ו

 (בשיריו~א)~יין
 ~בשריו~א~

 אי~~א ד~~י
 שוור~ ~ל~~

 הירשל,
ושלחנו

 ~ב~~
 עוד

 ~~ע~
 ו~ונשיס בחר~יס ~ליו ואיי~נו אחריו

 ~יין ~יט בין "איך וז"ל~ ה~"ל ב~נשיס בערל כ' ו~עידכנ"ל
 ~זע~ן איך ~אב ~~א~, אויף וושרשיף

 שוור~
 הענ~ין הירשל

 (אקין) דען~יט
 ~רוקין~

 בויס, איין ~ון צוויי~ין איין צווישען

או~
 ק~נין ניט איך ~אב ~וו~ן, שו~ר צו איז שיף ~יין דז ווע~ן

 באר~ן א~ד~רן צוס ~~ארן אנויף וייטר איך בין קו~, איסצו
 אונד וושר~ון

 ב~
 איז קו~, אי~ ~ו בין איך ביז ~נ~ין צוריק

 אין הקין ש~~לין וואלין איך ~אב ~וועזן, ש~טין טי~ראיין
ד~

 וושר אין ביז קענין אראב קענין~ ~עכ~ע איך אוב שטע~ין
 אי~ קענט איךאוב

 בר~נ~~, י~ראל קבר ~ו
 ~י~ ~י~ אי~ ~א~

~טרויא~
 ~אלין ~אך ~~כ~ן ~ט~טין דיא ~~ארכ~ן ~יך ~אב

 ז~~
אי~

 אב~ר דר~רנקן, אך
 זא~ ~

 דיא בייא איך
 ~ חר~ו~

 איך
 ~' ~ו ב' היו~ר~ל

 א~ו~
 ~~זן~ ~ס ~ון בין

 או~
 דז~זעהן אי~ ~אב

 ~ו~ ~
 אך איך האך ~וו~ן, איז בודאי

 ~נ~
 אן ו~ול

 ~יש דיא ~אבן נאז דר ~ון ש~יצל ~ון אונד קענ~, דר צורהזיין
 דיא אונד ~שין, צו ~~ו~ן אןאביסל

 ~נ~ין אוש אי~ א~ באר~
 בארד זיין ~ון ש~יקל איין אונד וושראין

 נא~ א~
 ~אב ~וו~ן,

 איך האב ~~ע~ן אן שעה חצי איין ל~רך אי~איך
 ~נ~

 וואול
 קאנ~

~
 איז ער

 שוור~
 ~~~ד דז איס האט וושר דז אונד ~וו~ן הירשל

אוי~
 קא~' דער אונד ~שלא~ין צו אקסיל דער

 ~עלי~
 שיעור ביז

 אין דרינן א~ ~וף איברינר דר ~ו~זן, וושר דען אויש א~ לבאן
וושר

 ~הונ~~
 אונד

~ 
 וושר

 ווייל אלי הא~
 ~ו~ ד~

 ~~רא~ין ~~אר
 ~ייני ~י~ ~יינט ~ר איך ~אבאזו

 שי~
 ~רי~ן אי~ איך וויל לייט

 צו אי~ איך~
 ק~נ~ קבור~

 ~יר ~אבן ברענגין
 קענ~ ני~

 אונד
 אי~האבן

 ~' ~וזן זיא איך ~אב לסוף לאזן, ~~נ~ין אזו
 ~את זיאר ~ר~~בן ז~ובי~

 שלי בס~ינ~נס~~י~~~~
 ~ר~

 עליה
 באי~ ~~ש~ ל~קו~

והולכי~
 ~רך

 ~לוכי~
 שחור שהירשל וראי~י ל~~~,

 ~ל ~בו ~ד היינו ב~בו ~לויהי~
 ~ו~ ~ור~

 אילן, ענ~י
 ונסע~י א~ו, ~א יכול~י לא ~אד כבדה ~י~ה ~ליש~ס~ינה ו~ח~

 ל~לה ל~לאה~ס
 לש~~

 ~ש~י,
 דר~ בהלו~ ~ר~י ו~ש~

 אליו
 א~לו, שבא~י~ד

 ~נ~ל ~י~ וש~
 ~בו~ ~~ ~י~ וש~~

 ו~שס

ל~~
 לח~ור ורצי~י ~ד ע~וק היה

 חווק"י כעין שלי~~ ולחצו~
 אוליב~~ל

 ~אוכל~
 ל~ביאו

 לחצוב א~~י כי ישראל~ ל~ור~

שליבו~
 ~ד

 ה~~
 ולירד

 ש~
 עצ~י ~כן ירא~י אך או~ו, ~קח

 י~לו ו~ןאולי
 ח~יכו~

 הנ~ל ~ר
~ 

 הש~ה
 ~ס וי~ב~ני ול~ני~

 אניד אני זאת אבלאני,
 בחר~ו~

 ~יו~ר לכל היי~י ~אני ~נ~ל



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~'~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~ ~  
 גת אובת

 ~~ו~
 בטיב והכרתיו בודאי, ~ת שהוא וראיתיו ~~נו

 ~אדהטיב
 ו~ בצורתו~

 התחילו חוט~ו ראש
 הד~י~

 לא~ול, ~ט
 והםתכלתי לו, היה ~דיין ~קנו וחתי~ה ב~ים, נשרו ראשוושערות

 וה~ים שחור, הירש היה ~הוא היטב וה~רתיו ~עה חצי לערךבו
 עד כ~עט ~ולו והראש ~תפיו על ל~עלה ~תנתו את והרי~וש~פו
 חו~ הי~הלב

 את הרי~ו וה~ים ב~ים נתלה הגוף ושאר ל~ים,
 אני בדעתי וםברתי והרי~ו, השיאו ~עלה ל~עלה פעם ב~להגוף
 לקבר ~ביאו להשיגו נוכל הםפינהובעלי

 ישרא~
 יכלנו, לא אבל

 הםפנים, עלי קבלו ~ ולבםוף נתלה, ~שם ל~ניחו הוכרחנוו~'תכ
 העיד גם עכת'ל~ת טרחת~, בעד זהב שלשה להם ליתןוהוכרחתי

 בעריל~~ר
 הנ"~

 ער ''דז~ הנ''ל בעונשים
 גנ~

 דז דז ווויש וואול
איז

 שוור~
 זיון ד~ר ~שפורג ניקל ק''ק היא פון גוו~זן הירשל

 היר~ל ~יה ~זה ~אד ~יטב יודע ~שהוא ה~ט קהל~ו~ פהווייב
 ~פהשחור

 ~קת'~

 ניקל
 שפור~

 פה היא שאשתו
 קהלתנו~

 וה~בה
 ד' ב' י~ הנ''לת בעונש הנת'ל~~דות

 ת~''~ ~שב~
 ניקל~פורגת פה

~~~~
 יראה כאשר םפיקות וכ~ה כ~ה הנ''ל בעדות לפקפק יש

 בם"ד~ בדברינו~ה~עיין~

~~~
 שהרי ~א',

 ~כ~
 אחר ימים ית'ד הי' תשראייתו העיד ב~ריל

שנחם~
 ~~~רא וא~רינן ~הנ~ל, היר~ל כ' ו~תס ~הם~

 א~רינן אשתהי אבל ~הני, בשעתא חזיוהו תדוקא ע~'א) קכתתא(דף וב~ו~

~תפ~
 קיי''ל ~שתהי~ בםפק ואפילו הוא, אחר ש~א וח~שינן תפח

 ~~ו~ראת

~~~

 הנפי~~ ~בתחילת~ באשר ~ת
 נופל שחור שהירשל ר~ו לא

 ה~ים בעבועי קול ~וא את פלו~פ~א ש~ו רקב~ים
 דבר ~לתו~ו בוכשזו~קים

~ 
 וא"כ לתוכו, דבר שום ~עצ~ו נופל או

 ~כח לנפ~ו והוכיח בדעתוםבר
 ש~

 שם היה
 שוו~~

 הירשל

ש~ת~
 ה~ים בחוף שהלך ית'ל ובא~ת ה~ים, ~לתוך נפל ~וא

 ~ אחרת ~קום אלת

~~~

 היה, ו~ן~ נ~צא וכאן תכף שנטבט ~א~ר אם גם אף גת
 באשר כאן~ י~ל אם צ~תי, ~יצ~ת ד~ים ~שם~~ בש~'סוק''ל

 וראשו ~~~יס ~וך אותושראו
 חו~

 בתר דרישא י''ל א~~ ל~ים,
 ~ופו רק ~ ~א או ה~ים בתוך ~ולו היה ת~לו והוו ~רירגופא

 ~רי רישאבתר
~~~

 ראה כאשר י''ל כי ~בדד~י, לחוש יש אם ד',
 ששור~

 היר~ל
 ~~ם שאין ה~יס ~וך שנ~ל בדעתו הדבר לו נתא~תאי~נו

 לחו~ י~ וא''כסו~~
 ~ ל~דד~ית

~~~
 הו~, ה'

 ~ב~~~
 וק'תל החוטם ~ן קצת ~א~לו שהד~ים שהעידו

 ק'תכ דף~יב~ות~

 ~''א~
 פנים פרצוף על אלא ~ידין אין

 קצת החוטם ~ן שנחםר ~שר ~םתפק יש א"כ החוטם,עס
 ד~ים י~ו~ והנה ~כה כעין ~ דהוי י''ל ו~ם ~ליו, ~עידון דאיןוי''ל

 ל~כ ~ר~ו~ ת ~~~~

~~~
 אם ו',

~~ 
 ~וב~ק םי~~ כ~ו נקרא

~ 
 שהכירו שא~רו

 ~נקרא~~~~או
 ת עיןי ~ביע~ ~

~ ~ ~

 ש~יק איון אי~ איז בארט ''דער ~~יד ב~רל ~~ר בא~ר ז',

או~
 ~~בי ~~ד~וכח ~דול היכר הוא דזקן ~ ו~כירא הפאות~~, ו~ם~~נו ~תי~ שערותיו נ~רו ~הזקן שעפלוך" דיא ו~ם ~נ~~ן

יוס~
 ויכר

 יום~
 ~~כו', זקן חתי~ת בלא ~י~א ~ל~ד וגו' ~חיו ~את

ת  ~~~~ות~
~~~ ~~~~ 

 ~~~ת

~ ~ ~  ~ ~ ~  

 ~~~ו
ת ~~~ ~י~~~ ~ ~  

~~~~
~~~~~ 

 ~~ ~ ~~ו~~~
ת ~~~ו ~ ~ ~ ~  

 פ''ח~שם

 ~'תא~
 א"~

ת או ה~ורא הוא אם כאן להםתפק וש ~ ~  

~ ~ ~

 בהעדיות ~~קו~ו הזזה או ~קבר~יו נזכר שלא ח',
 ~ת'~

 ית'ל
 שיש הםפיק~ות ~~ן עד בלבלוהות ת וה~ם חי היה~עדיין

 עללהםתפק
 ה~דיו~

 ~נ~לת שהוגבו

~~~~~
 הםפיקות כי

 ה~
 רובם או קצתם הו~ים

 ב~ג~~
 ~חד

 ~שולביםוהם
 אש~

 ~ת רואה ע'תפ יאירו ב~ן אחותה, ~ל~
 אשר ודבר, דבר כל היטב באר ג~ירא עדתשובתי

 בהצטר~
 יחד

 ~ח וי~צא נש~ע ה~ל דבר םוף ברורה, ~ בראי' אחת אלאחת
 ~ ~~ ~ ~ד~תיראת

~ 
~ 

~~~~~~
 לא~ או~ אשתהי של םפיקות בעניני דברינו פתח

 באם או
 א~ לבדד~י לחוששיש

 ראו~ לא
 הטבי~

 ~אם או ~~ש,~
 ~אם או להתיר, ונתכוונו עליו ה~ידו שהעדים באשר להתיריש
 כל ~הי~~ באשר עין ב~ביעות~גי

 הגו~
 ב~ים~ היה ו~ם שלם

תוהנ~
 תבש"ע הובא ר"ת לדעת

~~~~~ 
 ~ת'ח~~~~,ד~רש ~סעיף י''ז

 ~וקא החוטם עם פנים פרצוף על ~עידין דאין דא~רינן~א
 וכות לבד ~ואכשראש

 ~ואת'~
 סגי בנ''ד ~~ו שלם הוא ~שה~וף

 ~פרק הרא~~~~ז''ל וכ~'שבט''ע,
 ~'~ םי~ ~~

 ונהגו ר"~~ בשם
 ו~ות בט"ע~~ ה~רת ~ע~י שנטבעו ~אנשים נשי להתירהאידנא

~~~~
 והרא'תה הרשב"א ~אחרונים ר'תת על שחלקו ~ם אף

 ז~ת ~ו~וםוריטב'תא

 ~ת~
 בשת~ הב'תי ה~ביר ב~ל

 על
 'בעל ~דייק זה על רק ה~ח~ונים'ת בעיני ~חוור ~ואינו ר~ת,~דעת
 ~דלא נ~ון, דקדוק נ~ד) (ם"ק ~חוקקח~ת

 הב~י כת~
 ב~~ו~~~ כ~והלשון~

 כ'~
 ז'~ל~ ר''ת ~רי~ ~ל

 ~וחולקו~
 ~~~ליו

 ~חוורים היו שלא רק ל~דיא עליו נחלקו שלא ד~ש~עהאחרונים,
 גם ~ודים להקל םברות ~וד ~ינו אם א''כ ע''ש, וכו'בעוניהם
 וכאן עכ~~ל, שלם גופו כש~ל ~בט"ע דם~י ר"ת על בזההחולקים
 ~קל םברות וכ~ה ~~ה ~י~ל

~~ 
 בם"ד שאבאר

 ד~הני י~ל א~~
 אלו~א~~

 ~ד~~עתת

~~~~~

 ת ~ה אל לגשת

 שכת~
 ~טראני בר"י ~הר~ם הרב ~תשובת

 שנטבע ישראל על ה~םל''ת, ~~~נין~נ~~ ם') תשו'~(ח"א
 והנה ה~יס~ פני על צפה ~ותו~~~ת שראה והעיד שאל~ם~~י~ת

~א~
 ~איםורא ה~נ~ל בת~וב~~ ~~פוםק ~ם

~ ת ~  

 ~~תר יצא~~~~ בנת'ד
 ~~ ה~~ובה~ בםוף שם דז''ל~דול,

 אינו בנת'ד שטבע שראהו
 ה~יד~א ונה~ית ז"ל, הרא''ש ו~"ש םי~נים, ע''י אם ~י בט''ענא~ן
 הא םי~נים בל ט"ע ~כרת ע''י שטבעו האנשים תנשיל~~תיר
 הטביעה ~ראו אותן בין חולק~ן יש דפ' ול~אי ה~י, בתר שם~סיק
 על שלא ~ ל~תיר נה~ו דלא ~ש~ע ע''~, ניחא~לאחרים

 םי~נים ~ י~
 שר~ו א~תן אבל הט~י~ה ראו שלא באותןאלא

 ~א~~ר הטבי~
 יוד~ ואיני זו אשה ל~~יר דאין נראה זה ~כל ~~ו',בדד~י

 על

~
 ז''ל ~רא~ש~ ~כתב ~~ על אם כי ה~תירין, ~~~ו

 בש~
 ר'תת

 ~טביעות ה~רת ע''י טבעו אשר האנשים נ~י להתיר האי~אונהגו
 שלם ~ופו דנ~צא ~יכאעין~

 ו~~~
 הט~ועה, שראו ~אותן אפילו

 ז''ל~ הרא''ש ~~םקנתאך~
 ~ל~

 ם~י
~"~ 

 ראו שלא באותן א~~
 שלם ~~ו ~ל כש~~א שנה~ו ~~ה וא~ילו לע~, כדא~רן~טבועה
 שראו באותןאפולו

 ה~~יעה~

 ש~~כוין בעד ~לא דאינו נראה~~
 ~~ת~וין שאינו ~~יון ט''ע, ~~~י ~ל''ת~~לא בעכו''ם ~~~אבלל~עיד
 יתן היאךלהעיד

 ~~י~ ט"~
 וכו'

 עכ''ל ~"ש~
 ~~ ~~~נ'~~ת ~~~~~ני ~~~ ~ר"~ ~תשוב~

~~~
 א~לו דעות ~ש~ ד~~'ת ל~~כיח ~~ש~ ~~נ'~ל תשובת ד~~וצא

 ש~או ~באו~ן ~~
 ת~טב~~

 ~ ~ופו כשכל
 של~

 ל~וד, ב~'ע ס~י



~

~  ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~ ~~מ~ 
 ~"ל תשובת~ ג"כ~וא

 ~~י~
 לדעת גס 'ואף ~~ב) י"ג דף א'

 אליבי' ז"ל הרא"ש ~סקנת דוקא וכתב ~ שחולק ~טר~ני ת~~ר~ם
דר"ת~~

 אבל הטבי~, ~או ~לא או~ן אלא ס~י דלא
 או~~

 ~~או

~ט~י~
 לחוד, ט"ע ~ני לא

~~ 
 הוא עכו"ם ~י דוקא כתב

דאינו~
 נא~

 ~הר"ם ~סכים להעיד ש~תכוין ביש~ל אבל כנ'תל,
 גופו כל כשנ~צא ה~ביעה שראה ב~י אפילו להתיר~טראני
 בנ"ד כ~ו ל~~יד ~תכוין לך ואין ו~נ"ל,שלס

 ד~הני פשיטא להעיד ש~תכווניס עדיס שני שישנו ~ ~נ~דאבאר ~~~ ו~כ"~
 לחודת בט"ע שלם הגוף ~כשנ~א ~ ~~ת

~~~~~
 ~בים, ספיקות שיש בנ"ד

 ספ~
 וסויעתו כר"ת הלכה ~ אס

 שלם גופודבכל
 ס~

 דגם וי"ל ב~~,
 ~רא~

 ס"נ הטביעה

לר"~
 ~ב~ה ואת"ל דסגי,

 הטביע~
 בט~ע, סגי דלא ס'תל

~~ 
 י"ל

דזה
 ל~

 ~אה לא דהא הטביעה, יד~ לא נקרא וגס ראה ~רי
שום

 ~ב~
 הראשון ~עד רק הטבי~ה ~נין בעין

 ש~
 הנפילה קול

 ~ל~ים
 ועש~

 אח"ז, נ~צא שלא ~כח בהעדיות ~נ"ל סברא ~כח
 א~לכך

 נפל שהירשל
 ובא~ ~ל~י~

 אס גם ואף שנפל, ראה לא
 הש~ועה ש~ע אשר השני ~עד גם ~~ף י~, ~רי דודאינא~ר

~כ~
 ~שזה ה~אשון עד ~בערל

 שוור~
 הירשל

 נטב~
 ~ת~א ~י ב~ים

 שלא גס ואף ~ה~אורע לוסי~ר
 נזכ~

 שסיפר הדבר עדותן בהגדות
 ה~ורע,לו

 תסת~ ~"~
 אף וא~כ לו, סיפר בודאי ~כי כפירו~ן

 ~"~ יד~ השני עד שגס ונא~ר כן ~י~~לו~
 דהאי ~נ"ל ספק יש

 ~כראה ~וי~דע
 דל~

 הגדול וכד~ת הוי לא
 ולא שטבע שש~ע ~י ~אבל ~~ש ~~י~~ ~רא~ ~~י ~ו~א~"~, (~~וב~ ~הראתת~

ת

~ 

 ~"שת לחוד, ב~ע סגי ~~ רא~

~~~~~

 ~ף (ח"א ב"ל בתשובת
 קנ"~

 ~יסוהא וז"ל~ תוסי ~ל ש~שה ~ב)
 שטבעו הנשיס שראו ס"ד השתא דמי דכ~לח~

 כרא~ ~וי דידע ~ת"ל באריכות, ~"שוכו'
 לי ומה ידע לי ומה

 וכדאיתאראה
 בתשוב~

 שלא דא~פ ~ וז'תל ~"ו) (סי~ן ~ב
 הטביעה~ העכו"םראה

 ש~ ~"~
 נ~ל שיהודי ~חריס

 ל~י~
 וידע

שנטבע
 (בסי~ן הריב"ש גס עד ו~', ראה לי ו~ יד~ לי ~

 וכן עכ"ל, יד~ או הטביעה ראה בין חילוק דאין כתבשע~ח)
 לפ"ז וא"כ ~ש, כ"א) (םי~ן אשכנזי ~~ב בתשובת~יתא
 בתשובת איתא וכן סי~ניס וצריך ~~ ~הני לא הטביעה בראהתי~ל

 ע"ש~ ו') (סי~ן ~הפני
 ~ימן דלא הואיל ~כו"ם דוקא ~דלמא ~פק שיש נראהמ~מ

 יתן האיך ~העיד ~תכוין שאינו דכיון ה~ב~ה, ראהתכשלא
 בדד~י, וא~ר ב~יס~"ע

 אב~
 זה על להעיד ש~תכוין י~~~אל

 שטבעו האנשיס נשי להתיר האידנא ונהגו ר~ת בשס הרא"שכתב
 שלס, גופו דנ~צא היכי ט~ע הכרתע"י

 ולז~
 י"ל

 ד~ודי~
 הפוסקיס

 בתשובת וכנ"ל~האחריס
~ ת ~ ~  

 ו~וד ~טראני
 כ~

 רבים, תשובות
 שראה בישראל א' עד דגס נא~ר אם גס~אף

 הטביע~
 ו~תכוין

 להעידג~כ'
~"~ 

 לבדד~י, לח~ש ~יש
~"~ 

 עדיין בנ"ד כאן לצדד יש
 ~ט"ו ~דף הג~רא וכקושית אחד בעד דוקא דדל~אלהתי~,

 או במלח~ה גם אף עדיס ~ני אבל וכו', ~ו ב~לחמה אחד~ד ע"א~
 וכיוצא סוף להס שאיןב~וס

 בז~
 וכאשר בדד~י, כלל~ אמרינן לא

~תב
 ~~~ בע~

 ~דיס ד~~' ~) (ס~יף
 ב~לח~

 או
 הא~ה פ' ה~א~ש דעת והוא ~א~ני~, וקברנו~ו ~~רילא~ א~~~ ~~ול~

 ~סי~~
~~~~
 ה~אור בעל ~ביס, ~סכי~יס ~~ו ואתו ~

 ו~לח~~
 ושארי ה'

 הטו~ ו~~יא~~וס~י~

 ולו~ לד~ו~ ~ו~'~~~~
 דהא ה~ני ~ד יצ~~ו דאיך

 ~~א~
 ~ד

 כ~ו~ ~~ב~ ~~~ ~~ ~ו~ כ~~ א~~~ה~השני
 ~נ~ק~נו

 ~טונת ואדר~א תברא לא הא ~~שוס אי ב~דותן, כ~בוארה~ים

 השני עד וגם היטב, שהכירו א~ר הראשון ועד כ~כ שאשתהיכיון
 ש~צטרפין ודאי הראשון, עד לדברי כיון אפ"ה דאשתהיבתר

 וק~לת נתכוונו, א' לדבר ושניהס זה עסזה

~~

 לבדדמי לחוש יש ב~לח~ה עדיס בשני דגס הוא הרי"ף דעת
 בדד~י כלל שייך לא ואז קברנוהו דוקא לו~רוצריכיס
 ~שקר דל~א חיישינן וקברתיו א~ר אפילו א' בעד אבלונא~ניס,
 ~דיס בשני אבל ו~נסבא, דייקא לאוהיא

 ש~
 וקברנוהו א~ו

 בשו"ת עיין לבדד~י, לחושיש
 רח"~

 בד~ת ארוך פלפול ד') (סי~ן
 הי"ט) גירושון ~הל' י~ג (בפ' ה~גיד הרב סיבב בזה והנההרי"ףת
 הג~רא ~ן ג~ורות בהוכחות והוכיח הרי"ף,דרך

 שאי~
 כלל לו~ר

 ורק אך ע"ש, בדד~י עדיסבשני
 הכ"~

 ובראשם רביס תשובות וגם
 והריב"ש בתשובותיוהב"י

 (סי~
 חוברין בעלי ועוד שע"ח)

 רביס, תשובת הקודשב~חברת
 וג~

 הנ"י יחנו סביב על אשר
 במלח~ה עדים בשני גם הרי"ף דדעת ס"ל כול~ו ה~אור,ובעל
 דדעת ~ל אבל הכי ס"ל לא לדידהו ~~ה שקצתם (אף בדד~יי"ל

 ~ת הוא) כןהרי"ף

 דה~פרשים אליבא ס"ל שהרי"ף ד~ה י"למ"מ
 ~בשני דג~ דבר~

 הוי דלא היכא דוקא היינו לב~ד~י, ל~יחש איכאעדיס
 ~בשני העדות שהוגבה או השני, ה~ד ~ן ~עד זה לג~ריידע
 שסובר ~שוס לבדד~י לחוש יש אחד שבעד דכ~ו ס"ל וא~כב"ד,
 שאשההעד

 סו~~ אינ~
 ו~נסבא דייקא והיא עליו

 ו~~
 שאו~ר

 ושני~ס עדיס בשני ~א"כ בדד~י, או~רעכשיו
 יודעי~

 ~זה ~ה
 א' ה~יד שכבר יודע שהשני רק או ה~דות, ~עיד ח~ירושגם

ויודעי~
 ס~כינהו קא דעלייהו

 וע"~
 ו~אשה הד~ר, יקוס עדים שני

 כלל או~~ם ואינו ואדכרי ~ אנפשייהו ר~י ע"כ ~ו~א לאתו
בדד~י,

 ובז~
 ~הר~א הרב הביא וכן ~ודהי הרי"ף דגס י"ל

 ליכא ~דיס שני גבי ~ הריטב"א בשס וז~ל כ"א) (סי~ןבתשובה
 ואין ס~ינן קא עלייהו דודאי דידע כיון בדד~י דא~רלמי~ר

 ת הספקת לבית עצ~ן~ביאין

~"~
 עלייהו דודאי דידעי היכי

 ק~
 ס~כינ~

 ויודעים
 ~ז~ ~~

 אז
 ~ה להורות לנו ויש לבדד~י, לחוש איןודאי

 שלא ~די רבוס פוסקיס ושאר ו~רא~ש הרי"ף ביןה~חלוקת להשוו~
 ביניהםת ורחוק רב חילוק~לשווינהו

~~~~
 הרי~ף על ד~שיג בהרא"ש צ"ע

 בפר~
 שלום האשה

 ~~סי~
ג'~

 ~לא באו~דנא סהדי דתרי אנפס רב ~"ש ~ וז"ל
 ~סוף ק~ו ~דף ~דקא~ר ~ג~ראכן ~ש~

 ע"א~
 א~רי לא עדיס כשני הוי דאי ~ש~ע דמי, א' כעד נשיס וק'ד~י דכ~לח~ ~י~ והא

 ~כ"לת דייקינן לא סהדי דתרי סהדו~א דבתר ~סתבר וכןבדד~י,

 דברינוולפי
 לק"~

 ~ה זה יד~~~ דלא סהדי ~תרי ~יי~~ דה~"ף
 הרי"ף גם ס~~נן קא ועלייהו ~ה זה כשיודעים אבלכלום,

 ודוקת~וד~~

~~~
 אצל ש~וו העידו אס רק הרי"ף הח~יר לא כאן דעד י"ל

 ~שני דגס י"ל ואז ~~ש, ~טביעה אצל או ב~לח~הההריגה
 אם אבל ~דד~י, א~רי~דיס

 ל~
 וכנ"ל, שם ~~~ו ב~י~וש א~ו

 דרכים כ~~ ו~וד ~דד~י, ~דיס ב~ני שייך דלא ~ודה ~~י"ףגס

אש~
 גס דבנ~ד לצדד לי יש

 ~וד~ ה~י~~
 ו~יין ל~א~יך צורך ~אינו

 ~~~בתשוב~
 ~לובליןת

 ~ו~~~~י
 ~~ו

~~ 
ת ~ ~ ~  



~ ~

~~  

~  

~  

~~ת
~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~ 
~ 

~~~
 ~~~~~~רשדתתם

 ~ט~ (סי~
 כתב

 דא~
 ~פוסקים ל~ת

 וקב~יו, צתתל ~וםדס~ל~~דבכל
~~ 

 ד~תם ~שווה
 דוקא ו~חלק ת~ובות, ושאר הריבתתש בשם דהו ~לבחילוקים
 כשהיה דוקא או ~ירו כשאינו דוקא או ~~ו ~כיר~אינו

ב~
 עתתשת וכו" האפ~ר בכל ~וסקים לשאר והר~ב"ם הריתתף שלד~תם להשוו~ לו~ ראוי ויותר החילוקים אלו וכל וכות ~יתתו

 הר~בתתם דעת לפי אשר אחד, ב~ד ~~ווה דהרשד"תם שלפנינוהרי

 שלא אפילו צ~לוהרי"ף,
 ב~לח~

 ~פוסקים שאר לד~ת וקברתיו,
 ~ הנתתל חילוקים ב~" ב~לח~ה שלא וקברתיו צתתל דאיןדסתתל

 דוקא
 שאינו או ~יתתו בעת שהיה דוקא או ~~ו את ~כיר~אינו
 הי~ ולא ו~ירו ~~ו את ש~כיר היכא אבל~כירו,

 ~יתתו בעת
 שלא וקברתיו אצ"ל א" ב~ד ד~ם ~דים והר~"תם ~רי"תף~ם

 הריתתף ד~ת אשר ב~~~ה ~דים ב~ני התתה יתתל א"תכב~לח~ה,
 דליכא היכא דוקא היינו וקברתיו, וצ"תל בדד~י ל~יחש דאיכאהוא

הש~~
 שב~~דות ובנ"ד הנ~לת אלו חילוקים

 לי~
 הנתתל חילוקים

 הרי"תף ש~ם י"ל א~כ הנ"ל, בה~דיות ה~יין יראה כאשרכלל
 ~די~ דבשני הפו~קים לשאר~ודה

 צריך דהא וקברתיו אצ"ל
 וכנ"תל האפשרי בכל הפוסקים כל לד~ת הריתתף' ד~ותלהשוות

ב~רשדתתםת

~~~~
 ~לין לאלקי

~ 
 דבריו בסוף כתב הנ"תל ~רשד"ם כי

 וזתתל~
 או אחד ב~ד בשל~א או~ר אניו~ד

 בשני~
 ~בת

 הדברים נראים זאתתז שבאו בשנים אבל בו, קבורה צ~ל שה~ידו~ת
 ~רשד"םת עכת"ל וכו" בדד~י ה~יד או"א שכל כ~כ לחוששאין
 דברינו את רי~טא לפום ~ותרים אלו דבריםו~נה

 א~~
 כתבנו

 לבדד~י, לחוש יש אז ב"ד בשני או זא"תז בבאו דדוקאלהיפך,
 זה ויוד~ים אחת ~ת בבאואבל

~~ 
 ~שום בדד~י שייך לא

 רבתתא ~תשובת ראיות כתבו וכן ס~כינן, קא ד~לייהו~יוד~ים

 ~ביאין אין ס~~ינן קא דעלייהו ודאי דידעי היכי הריטבתתאבשם

עצ~
 דדוקא להיפך ~ש~~ הרי וא"כ כנתתל, ו~ת הספק לבות

 הוא ~הרשדתתם דברי והרי אחת בבת בבאו ולא להח~יר ישבזאחתתז
 הדע. ונגד הסברא נ~ד הוא ~הרשדתתם דברי ובודאיבהיפך,

וצ"~ת

~~~
 א~ורים הם ~רשד~ם דדברי ולחלק בדב~ו לדחוק יש

 וקברתיו צתתל כאחד שראו דהיינו בב~א דדוקאבסבר~ו
~ליבא

 דד~~
 עדיף שהוא יתתל זא~ז בראו אבל והר~ב"ם, ~רי"ף

 זאת"ז, ראו דהא ל~תירא ~~כ יצא בנתתד ואתתכ ~ת, הוא~ודאי

 דחוק ש~וא ~םואף
 לתר~

 ~הרשד"ם בדברי כן
~"~ 

 לעשות
 להתיראת נת"ד ויצא כך יתתל לדבריוסני~רון

~~~~
 (בסי~ן הנתתל ~רשד~ם שהביא ~ה להוסיף נטויה ידי

 ~אין עין דטבי~ות בהכירא ש~עידו שנים בדין~ס~ט),
~ייך

 לו~
 בדד~י שויך עדיס בשני דגם אלפס ר" לדעת לצרף

 בנתתד היה אפילו ולדעתו ראה, ללא ראה בין ~פלי~ לא הוא~בל

 וכות ~~~לוהו ה~וף ל~ח דחזית דאסהידכיון
~~ 

 דנצרף ני~א

~
 דיש הרא~ש

 לח~
 בין

 רא~
 דוקא צריך בראה וי"ל ראה ללא

 שם וכתב בדד~י, שייך לא דבשנים ס~ל הראת"ש אבלסי~נים,
 לחו~רא הרא~ש סברות ו~ם לחו~~א אלפס רב דברי ת~סיןדאין
 דאין שכתב הרי (~~שם י~וין הולך בחושך~ כסיל בכלל הוידא~כ

 ודוקת לחו~א הסברות כללתפוס

~~~
 אהדדי דסתרי קולות בת דאפילו ולו~ר לד~ות יש יותר
 דב~לת~~ו~

 דקיי"ל ~ם ואף לקולא, שתיהן עבדינן דרבנן

 רש~ ~וליהוןד~ביד
 ~וד~ביד נקרא

 כחו~ריה~
 כ~יל נ~א

 היינוהולך, בחו~~
~ 

 אבל ~דאורייתא שהוא
~ 

 עבדינן ~דרבנן שה~א
 כדאיתא א~דדי, דסת~י קולות ב"א~ילו

 ב~~ר~
 לתתד (דף ~בת

ע"א~
 ~"תו (דף וב~ירובין

 עתתא~

 ו~רב צא ~נים את~ל רבא דא~ר
 ~עירב זה הש~~ות, בין ~ירב ולאת יום ~ב~וד ~ירב לא"עלינו,
 בין ע~ו שעירב וזה ה~~שות, בין ~ירובו נאכל ~בעו"~עליו

 ~~תתנ ופריך עירוב, קנו ~ניהם ~שחשיכ~, עירובו נאכלהש~שות

 ק~א ליקני ~תרא הוא י~~א הש~שות ביןאי
 ל~

 ואי לי~ני,
 ליקני, לא בתרא ליקני ק~א הוא לילה הש~ותבין

 ו~תר~
 בין

 ~בדתתה ו~שתתי לקולא, דרבנן וספיקא הוא ספיקאהש~ות

התת~
 ס~יקא

 דרבנן~
 בעירובי לן איתר~ ד~נן ~~~לתא הואיל

 ~לתא הוי התם ~א א"כ לקולאת דרבנן ספיקא וכל דרבנןתחו~ין
 יום ביה~ש דאם אהדדי,דסתרי

 הו~
 ואי ליקני, לא דק~א קשה

 ו~ירוב כקולייהון ~עבדינן ואפ"תה ליק~י, לא בתרא הואלילה
 ~ לפי וא"כ דרבנן,~ ~לתא שהוא ~שום קנהשניהם

 דקיי~ל
 אסור, הוא ~דרבנן רק ~דאורייתא ~ותר ~וא ~אל"ס~~ים
 וכ~בואר וקברתיו, א~ר שלא אף ~צא לא נשאת אם א~רינןולכך
 ~~פיקות א"כ שלפנינו, ובפוסקיםבש"תע

 שי~
 דדיינו~ן ~ יתתל בו

 ~שע, נקרא ולא אהדדי דסתרי ספיקות שני ~יו אפילו~קולא
 אםוא"כ

 נא~
 איעביד

 כקול~
 ד~

 ו~ולא
 ד~

 לא
 ~~ ~קר~

 שי"ל ~ם ואףו~ותרת
 דהת~

 אבל ~דרבנן הוא ~~וף עירוב ~בי
 הוא דאשה ~רית~בית

~ 
 ~~~ ~~ו~,

 ראי~
 דב~~נן הוא ל~דבר

 יש אשר~~ילינן,
 בז~

 הצורך ~ן אינו אשר ~דברים להוסיף עוד
 ~כל א~כ בהםתלהאריך

 הלי~
 ספק ~ן ~יש ~וכח שזכרתי סברות

 להתיראת לצדד ~בים םפיק" ~~

~~~
 יש לא או אישתהי ~פק

 לדו~
 באשת~י דהרי ~ל~ולא, בנ"תד

 ש~א~ חשש ~שום~ אלא אינוודאי
 נתפ~

 חששא רק הוי ולא
 לתתט~ (סי~ ~תשוב~ ~רחי ~~א ה~דול דעתוזהו

 וזתתל
 נתתאדף ת~ל~

~ 
 י~ים עשרה אחר רק ~צאו לא ~הע~ו"תם בנתתד וא"כ

 כבר אותו ש~צא קו~ס דל~א ל~יחש ה~ל~שנטבע,
 הו~~ה~

 אין ושוב צורתו ונשתנה פורתא ~פילו או יו~ים או יוםה~ים ~
 עליות~עידין

~"~ 
 ~פסק ~ה כ~י בתשובותיו ~~"ת פ~ק כבר

באתתז

 ה~דו~
 ימים גת אחר ~עידין דאין ~ב~תניתין דקתני ד~א

 ני~ שהרי ידוע אאדם קאילא
 לאחר אפילו דההוא ~לעדיו בחייו

 אותו ~ז~ו שי~דעים~~ כיון ~ני נ~י י~ים~אה
 הידו~

 להם,
 שכתב ~און יהודאי רת ~דברי ראיותוהביא

 שטתת~
 רא~ו ~ישנו

 ~עליו ~עידין שלםורובו

 אפיל~
 וכתתכ ~רובה, ~ז~~

 הטו~
 ב~דיא

 אםשאפילו
 ביבש~ הי~

 אפילו ~ל~ו ~ידין ב~ניו חבול אינו אם
 על ~רובהז~ן

 ט"ת~
 חבול ~יה שאם לו~ר והוסיף וצורת~, ~ופו של

 ~צאו~ו אם י~ים ~ת ~עד רק עליו ~עידין שאיןבפניו
 אותוו~כירין הרו~

 בטת"~
 נ~ר~ ~תי יוד~ים ואינו

 דתולין
 ~ו~

 שנהרג
 ~תתוך

 ~ת אחר~ ש~א א~~נן ולא עליו, ו~ידין י~י~

 הוא י~י~
 עליות ~ע~דיןואין

~~תת~

 בחייו להם ניכר שהיה ל~ידיו ידו~ אדם שהיה בנתתד
 והכירוהו~ ~~

 ב~
 בפניו חבול~ בלתי שלם ~כולו ~ שה~ ~~ור

 הו~לה שכבר לנו ידו~ היה א~~לו באבריו, חסרון שוםובלתי
 וכ~ש על~, ~ידין ~ו~ם ~א~~ י~ם אותו ש~צאו קודםה~ם
 ש~תה לו~ר תולין ש~ודאי בנ"ד כ~ו ~ועלה~ ~י ידעוכשלא
 חתתא בת~ובה ~ב~ל ~ת~ובת (וי~ויין ~ליו ו~ידיןהועלה

 סי~



~

~  

~  

~  

~~ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~
 ו~ ~א")

 להס ניכר שהוא היכי לה~רחי שס~ל הרי ~שת ~~~ל
 ו~כירוהובחייו

 ב~
 אישתהי שבודאי היה אס אפילו ~~ר

 ~~ות~~ידין

~~~~
 ~שאת ~תשובת ~~ש לקולא ~~ד ל~דד ראיות להביא א~נ~
בני~ין

 (סי~
 שס וכתב ~ה)

 וא~ וז"ל~
 אס

 כי נא~
 ספק אישתהי לא אס או אישתהי ספק והיינו הואספק

 ו~~ליותא ~רוע ספק דבין וחינוק אש~הי, דלא לודאי וקרובהוא~ גרו~
 של אחד ~בור ~בי ~פסחיס בפ"ק ל~י~ר ~ריכה ~ו~ברא

 שס ו~ב~י תל"ט) (סי~ן ~א"ח הוא ו~בואר בתיס ב"ולפניו ח~~

וכ~
 גרוע ספק שהוא ~שוס ~ב ב~ל ש~ידד שלפנינו הרי ע"שת

 ספק שהוא ~וס להיתר ו~ידד ספק ~רילא
 ולו~ ~ו~

 דלא
 ספק בודאי שהוא בנ"ד ~כ"ששהה,

 לו~ גרו~
 שש~ה

 ק~ת היה ראשו רק ~ופו, כל כאן השוכב ~~הל~יס ח~
 לחו~

 ונשתנה
~ור~ו

 לש~~~
 הלא סופו, ו~ד ~תחלתו ב~יס נשתהה אס~ הירשל

 שיש ופשיטא פשיטא וא"כ אותו ו~~רין ~~תי ~~~יתה~יס
 ~ ~ה (סי~ן בני~ן ~שאת בתשובת ~וד ויעויין ~~ת~אתל~דד
 (ח"א וב~הרש"ך~ו)

 סי~
 ו~הרשד~ס קפ~~)

 ותלינן ספק ~וד יש אס ~הקל ת~~טרפין דאי~תהי ~דב~פקנ"א) (סי~ באה~~
 שבתאי ~ח ~תשובת וי~ין ס"ס, ~~עס~להקל~

 (סי~
 ד")

בארי~ות
 ובק"~

 שלו
 ~~~ (ד~

 ריבות דברי ב~ל ~סכיס ו~ן ~~א)

(ס~~
 הלכה אס בזה ס"ס ~כח לה~יר בא אשר ~ו) ~ ~ד

 וז""ל הו~, י~יס ~" תוך דל~א הלכה שאין ואת"ל לא אוכ~ת
 שבתאי ר"חתשובת,

 (סי~
 ~"ל ~")

~ 
 ול~~שה

 ירא~
 כל אס

 ולא בפניו נחבל ולא שלס~ו~ו
 נוד~

 ואת"ל והרא"ש ~ת הלכה אס ספק ס"ס,~ ~טעס להקלד~לינן~ פשיטא ~" תוך הוא אס
 ספיקא ספק ס"ס, והך הוא ~" תוך ש~א כו~ייהו ~ה~כתאדל~ת

 שכ~ר כ~בו ו~הרש"ך שהרש~ס ~~שי~~~בי~ר הוא,ד~הפ~~
 הוא, י~יס ~" תוך דל~לס והרא~ש, כ~ת הוראהפשטה

 פשיטא ל~יל הארכתי כאשר רבו כ~ו רבו ~ס ~~ספיקותבנ~ד וא"~
 להתיראי דדיינינןופשיטא

~~
 ל~י דבשל~א ו~~, לחלוק ~וס ~יש

 שנופ~
 ל~יס

 שא~
 להס

סו~
 הוי ואז נפשו, שת~א ~ד ז~ן ושהה הטבי~ה וראה

 כיון בזה וא~ינן דרבנןספיקא
 שנתוס~

 הוי אחד ספק עוד בו
 נראה לא בנ"ד כאן אבל בפוסקיס, כ~בואר ולקולא דרבנןס~יקא
 הנ~ל ~ן ~פר חתיכה שנפל סב~ו בתחילה רק ב~שאל~סהטביעה
 ה~יסושפת

 וחו~
 ה~וכיחו~ או~דנו~ ~""י ואח~ז ל~יס,

 כאשר
 זהו ודאי א~רו ~~או ולאפשפשו

 שנפ~
 דאין אפשר וא~כ

 ~~ראוי ז~
 דר~נןת ספיקא שהוא

~~~~~
 והוא בהרשב"א איתא ~ה

 ~תשו~
 להראב"ן

 י~יס בלב ספינתו כשנשברה רק ~ד אינו דאסקכ~) (סי~
 נשאת אס רק כלוס, אינו ~~ו טבי~ה לזה קו~ין עולס ורוב~ד,
 ~~ש ב~עיד אלאת~א,

 שטב~
 ולא נפשו שת~א כדי עליו ששהה

 שעלהרא~
 וכ~

 ה~ד הטבי~ה ראה שלא בנ~ד נ~~א ע""שת
 ~~ליחוש דאורייתא ספק שהוא י~ל שא~דו או~דנא ~~י רקהנ"ל, בער~

 לחו~שה~
 ~ס הלא כי ה~ס,

 ה~
 היו

 בחו~
 בזה וא~כ ~~יס

 הריב~ש בתשובת וי~וין ת~א, נשאתאפילו
 (סי~

 ש""פ)
~ה~ונות ובסי~

 סעי~
 כ~ו,

 וא~ בה~~ת~
 שראוהו אח~כ שה~ידו ~ס

 ~ ~~ ~~~יי~~י
ת ~  

 ~פ~, ל~תפח לחוש יש ~אס בהס לפקפק יש בזהב~ו~ו
 ~"~ בפ~ התפיחה ראושלא וא~

 (ו~יין נפקי, לא ספיקא ~ידי
 ~הרב~אבתשובת

 (סי~
 ~ר~ב"ס ~שון ~ס ~ וז~ל שכתב כ"א)

 ~ש~~ גירושין הל"~בסוףת
 עליו ~עידין שאין א~רינן דלא ~ס"ל

 לו, חוששין אין תפח שלא נראה אס אבל ~~ש, כשנתפחאלא
 וכ"כ ~לשונו ז"ל ה~פרשיס רוב דקדקווכן

ת עכ~ל) ~ה~~ ~  

~ ~ ~ ~

 ספק ~שוס אסרו הפוסקיס
 ש~

 ולא תפיח ~פח
 ויעוין~ינכר, יהי~

 הריב~ ב~שוב~ ~~
 בשס ש~~) (סי~ן

 שנתן אחדחכס
 ט~

 נפשך אס ו~נה לדבר~
 לו~

 סברות על בנ~ד
 דילן ~~ס וקי~ל ב~יס שס~~א באשר לפקפק יש ~פיחמתפח
~יב~ות

 ד~
 קכ"א

 ~א~
 ~יתפח ~ שייך ולא ~~ית ~~~ית ד~ס

 ובק"~ ב"י ~תשובת ~בואר דהלא זה לסתור יש אבלתפיח,
 (סי~בח"~

 ב~יס נש~תו שי~א שיד~ינן היכי דדוקא ר"ה),
 אחר אפילו עליו ו~עידין ~~ית ~~~ית ד~יא א~רינןאז

 וא"כ ~~י, לא ל~יס השליכוהו ואח""כ הר~והו אס ~שא~כי~יס, כ~
 בנ~די~ל

 ש~
 ~יתפח ש~א ל~וש יש וא"כ ב~יס נש~תו י~א לא

 ~תפחת

~~~
 באנו

 לו~
 ~ותרת, ואשתו ד~ת הוא ~~"נ דא"כ הוא ~~נ

 ש~נינו בש"ע זו סבראוכדאיתא
 בסי~

 הע~ונות
 ~~אוהו וז"ל~~ז) (~י~

 ~רו~
 אותו ו~כירין

 ~תי יודעין ואין ב~~
 שתולין י~אנהר~,

 שנהר~
 ו~ש ~ליו, ו~עידין י~יס ~" תוך

 או ~ת פלוני איש הקול י~א אסו~יהו או~י~
 נהר~

 י~יס ~" ואחר
 אשתו והכירוהו ~ת~~או~ו

 ~ו~~
 ~שום הטעס וי"ל לד~,

 הוא הקול דאס~~נ
 א~

 א"~ פלוני איש ש~ת
 ~ותרת אשתו

 ~ פלוני איש שי~א הקול ואסלד"ה,
 ~וא ~פלוני ב~קוס והוא

 בנ"ד ה"ה א~כ שנהר~, י~י~ ג" זה דאין נ~י א~רינן א~כשקר,
 והאו~דנא הקול א~ת הוא אס~~"נ

 ששוור~
 ל~יס נפל הירשל

 שאינו וא"ת א~, ש~וא א~רת ד~א ~ותרת אשתו א"כו~ת,
 הלך רקא~ת

 לחו~
 עדיין שאין י"ל א"כ וכנ"ל, ה~יס

~ 
 י~ים

 עד הרי~תו~יוס
 לכ~~ שנרא~

 עליות ~עידין ~~כ ב~רל

~~
 לפקפק שיש

 ולו~ בז~
 לא~ ו~ס ל~יס נפל לא דל~ולס

 ~" אחר ~וא אחר הוא כאן שנראה וזה הוא, חיו~דיין נ~ר~
 ניכר ולא הרי~תו ~יוסי~יס

 נרא~ והי~
 כ~ו

 שוור~
 הירשל,

 נהר~ ~תי יוד~יס אינו דאס ראשונה ד~ת ד~י א~רתואי
 י"א

 י~ס ~" תוך שהואשתולין
 כנ~~

 השנ~ דעת ~וס ~כל
ואוסרי~ת (ה)~ח~ירי~

~~~~
 בש"ע

 (ס~י~
 ~ פלוני איש הקול י~א דאס כ"ז)

 וכ~,
 לד"ה ~תרת אשתו והכירוהו ~~אוהו י~יס ~"ואחר

 ב~ל ה~יה כברכנ"ל,
 (בס~ ח~~

 שהוא וכתב נ"ב)
 ט~

 ו~ריך
להיות

 לד~~
 והוא הראשונה

 דע~
 אבל התוס",

 לד~
 ~~ת~יריס

 נהרג הנ~~א וזה חי הוא ועדיין א~ת אינו הקול ש~אתיישינן
 כ~לפני

 ~שת ~כ"ל הוא ואחר י~יס

~~

 זה ~ל
 ~אפשר~

 להתירא, ודאי ש~וא בנ~ד תרופה ל~~א
 ~בוארדהא

 (ס~י~ בש~
 ~~נ ~רת דאשתו הנ"ל כ""ז)

~נ"~
 שי"ל ~ה רק

 לד~~
 כאן דאין ~שוס לחו~רא ס"ל האוסרין

 ס~ל באשר~נ
 ד~

 שהוא א~ינן הספק
 את~

 י~ס ~"
 בתשובת ~בואר דהא ~~נ ש~יר הוא בנ~ד כאן אבל~דין, וא~

~~י ~ ~  
 ~~ו

~  ~~יי 



~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~

~~ 

 סימן בק''ע ~ו~ובא ו" (~~ן~ל
 ~ד~

 ר~לים דיש הי~י וז~ל~
 ההרי~ה, מיוס י~י~ משלשה יותר עליו עברו ~זה ש~ר~~~לד~ר
 מעי~ין דאין יודו הרשב"א על החולקים הפוסקים ~כל לומרנוכל
 תלינן ולא~ליו

 להק~
 ב~קום

 דר~לי~
 ~ם וסיים קע"ז) סי' בק"ע וה~יא ז' (סימן בתשובההביא ~~~ ~~~ ~י~וך ~דבר

באשר
 נשמ~

 ~' אחר עליהם ~עידין אין ימיס, ג" קודס הקול
 כל שאין מאחרימים,

 ה~ו~
 מש~ע ~~שת עכ"ל קיים הפנים עם

 היכא אבל קייס ה~וף כל שאין היכאדוקא
 שהגו~

 ולא קיים
 דנחבל חזינן לא הא בנ"ד וא"כ ש~ידין, משמע בפניםנחבל
 וכלבפניס

 הגו~
 דלמא לספק שהוא ~ה רק קיים הפנים עם

 לצדד יש ע''ז ימיס, מג" ~ותרהוא
 ולו~

 להתירא הוא מסברא
 היה ~~ס באו~ו ל~יס נפל אשר הנפילה אותודאס

 שוור~
 הירשל,

 עליו, ~עי~ין ואין ימים מ~' יותר שהוא לו~ר תרצה לפ"זנ~א
 לאחר אותו ו~כירין צ~ית ~צ~ית דמי' התירא לצד ~דד יש~א'"כ
 ~כמבואר~"י

 בש~
 דנפילה קול שאותו ו~ת"ל באריכות, ופוסקים

 היה לא~ל~ים
 שוור~

 ימיס ג' ~וך ~הוא י"ל א"כ הירשל,
 מאי בפניו, נחבל ולא ל~מרי רי~ו~א שוס ב~ו ניכר לא דהריעליו ו~עידי~

א~ת
 דל~

 ~'"י אחר שהוא א~רינן הספק דמן ס"ל אוסרים
 ~בל מ~דין,ואין

 הל~
 דהיכא ס"ל מ''מ

 די~
 אמרינן לדבר ר~ליס

שכ~
 ~ ~ודים הפוסקים

 ~הולכי~
 לדבר, רגלים שיש ~אחר לקולא

 הנפילה קול ששמעו לדבר ר~לים שיש הזה ~דבר יו~ר לך~אין
 אח'"ז ובדקו~למים

 תכ~
 אחר

 שוו~
 ושאר ~צאוהו ולא ה~רשל

או~דנו~
 זהו ודאי א"כ ה~~כ~חות,

 שוור~
 ה~יםת תוך שנפל הירשל

 לה~יד ~יש וא~ינן התירא ל~ד הרבה לדבר רגלים יש~~~~~~
 ~~מי~ד~יא

 צ~ית,
 וא~

 משום ל~יסורא ב"י שכתב אמה גס
 י"'ל לדבר ר~לים שיש משוס להתירא לצדד אבל לדבר ר~ליםדיש
 (סימן ב"י תשובת מ~מ א~רינן,דלא

 ז"~

 ו~ס להתירא ~וכח
 דמ~דד י"ל הקילוב~גו~ות

 להתיר~
 אם ~ם ואף לאיסוראת כמו

 למיס הנפילה קול שזה ~ד~יינינןנא~
 ל~

 היה
 שוור~

 הירשל,
 פוסקים שיש בד~ריהארכתי הל~

 רבי~
 ס"ל אשר

 כד~~
 ו~יי~~ו ר~ת

 הטביעה ראה ולא שלס דהוא דהיכא ז''ל הטור מפי יצאומפורש
 דגם וי"ל אחד, בעד אפילו לאלתר ולא סימניס ~~ינןלא

 וכתב ~'א~, (סימן ב~שובה אשכנזי ~~ר''ב כתב כאשר כךס'תל הרא~~
 ה~ביעה ראו לא אס לא~ר ראוהו לא בודאי אם~ דאפילושס

 בת~ובותיו ח'"מ שהבעל ~ם ואף ע"שי םימנים א~''ל שלםומ~או
 ולפרש לפקפק שיש וכתב בזה (ש~האריך ארלא מק"ק נ"הבס"ק

ד~
 ב~ים הנאבד האיש שנטבע לנו בידוע דוקא והטור הרא~ש

 לאלתר, אותו שיראו צריך ב~ים נ~בע איש מצאו ~בלשאל"ס,
 בעל מסיק מ~~מ וב''~, ופרישה בדרישה ~זכרים חילוקיםואלו
 ~לם ו~ופו בט"ע אותו ש~כירים כל והטור הרא''ש ול~עת~'"מ
 לפנינו העד שאמר בנ"ד נמ~א ע''שת לאלתר בעי ולא עליומעידין
 היטב הכרתיו ~אני ~יקאנט" וואול ~וט אים ~אב"איך

 הלשון זה ~דקא~ר אחרים ב~קו~ות ו~ס מזה כ~בתי כבראשר מאד~
 כמו~וי

 סי~
 ר''ת ~ל דמשיג הרשב"א ד~ם י"ל וא"כ מובהק,

 הריב"~ בתשו~~נוד~
 ~ר~ב''א, ה~סכי~ים והרי~ב"א הר"ן~ ~ס

 שני כאן שהעידו וביותר דמהני כ''ע מודיס מובהק ~ימן~"מ
~די~

 בדברינו וכמבואר
 הנ"~

 דל~א אמרת מאי
~ 

 שהעי~ו
~כח

 בדד~
 קול ש~ו אשר

 הנפי~
 שהוא סבר והוא המים אל

~וור~
 והיינו ~מע שהיינו לו~ר ו~רצה ה~ל, בדדמי ו~מר היר~ל

ידע
 כנ"~

 הן הן וא~כ
 הדב~י~

 וענינו דברנו אשר
 ש~~

 ~~~ק
ספי~ות

 רבי~
 ~~ בארי~ותת וכנ"ל

ד~"~
 להתי~א לנו יצא הלין מכל

 ר~
 שראה זה דלמא תא~ר אם

 ביבשה נהר~~ אשר הוא~כ~יו
 ושה~

 ימ~~ כ~ה
 לס.ור ותרצה א~נו ובאמת~ הירשל שוור~~ כמו ונראה למיסהושלך ו~~"~

 דאטבע ~ברא האי דקאמר ~"א) קכ"א (דף ~ש"ס זוסברא
 א~ישרא ואסקוהו~דגלת

 דשביסתנ~
 ~~שה לבתר וכו" ואנסבה

 ~חזו דהתם י"ל ~תם, זו לסברא ~~ו לא ולמהיומין,
 ~דא~ב~

 ~~~לת
 שאל"ס ל~ים ~נפל שראו ~ותר הוימא"כ

 ולכ~
 ~~ו, ת ולא ה~ירו

 זה דבר על ~ק למי~, ~~לל נפל לא דלמא~ לספק יש כאן~שא''כ
 ו~דר ד~תהפכים רבים~ ס'"ס בזה ~יש וסוללה דייק לבנותבאנו

 רבי~ כי לפור~ס אפשר ואימתהפ~ים
 ~הםת

~~~
 "דער שה~ידו כיון בנ"ד ל~~וא

 ~ו~
 וושר אין איז

 במ~ס ע~ד ~ה~וף גוו~ן" דרייס נאר איז קאפ" דראונד ~~ש~נדי~
 היה לבדיהראש

 ל~ים~~ מ~ו~
 רישא י"ל ~ והנה

 בת~
 גר~ר ~~~ו

ובא~ר
 שהמי~

 עליו ו~וטפים עוברים היו
 ל~ .מי~

 ואין ~י~ח

לחו~
 ש~עיד ו~ן לתפוח, מנ~חיס אי~ן ה~ים כי כלל

~ 
 ב~רל

 ש~ראס וושרת'דער
 הא~

 אי~ן אין גטרא~ין אים
 שטא~

 איין פון'
 חתיכת לתו~~ השיאוהו מים ~~~בולת גוועזן" ~ליי~ט אן איז~ויס
 ~ה~ים ד~יא~ חו~פי" ~תוך '~היה נ~א שס~, נש~ן והיהאילן

 ~ים ושטף ת~ידשוטפים
 רבי~

 ~פה ~סימן הגי~ו אל~ו
 ~ ~ליות~ל~~ם שה~י~

 להביא~~~~~
 ראי~

 מתשוב~

 ~דכי וז~ל~ כ"א) (סימן הרב~א
 ליבשה דאסקוהו דוקא וא~תהי אסקוהוא~רי~ן

 היס ~לישאין ~~~
 ~ואסקוהו בד~לת דאטבע ~ו~דא כהאי לשם, ~~יעי~

 ~לי~ ושבים~ ~וברים הים ו~לי הי~~ פול~תו היה אם אבל~~שרא,
א~"~

 כאן היבשה על שהוא
 ו~צי~

 ~היםי ~גלי שעה ~ל ~ים ~עליו
 לתפוח אותמ~ ~ מניחין ואין צמתי ~צ~ית ~יא הניאכתי

 שכתב ז"ל דהר~ב"ס לישנא דייקאוהכי ולהשתנו~
 בה~ ~

 פי'"ג גירושין

הכ"ב~
 אפילו ל~בשה והשליכו בים טבע

 אח~
 כמה

 ~ימו~
 וכו"

 ע'"ש ~~"ל וכו' י שע' היס ~ן שהושלך אחר ביבשה שההיאם
ו~דלא

 קיצ~
 שהה ואם ו~ב

 ש~ בוב~~
 ~פשיטא והוא וכו' שע''ו

 מיירי, מהמים שהושלךדאחר
 וגם~~~~נקי~

 ~~היםתולא ש~ושלך
 ~ש~ע ~אלא ~הים, מן שהושלך אחר ביב~ה שהה אם~ רקנקט
 ~~לו ~ליות~מים עובר שאין באופן ו~ל מכל ~~ה~יס שהושלך~דו~א
 אמרינן בהא וכלל כללהיס

 ד~יתפ~
 ~~ליו שמ~י~ כל אבל ~פיח~

 ~"כ מסכים כזה ונד~ן ענין ועל ~מתית מיצמת המים אז הים~לי
 שבתי ~ר"חה"ה

 ~תשוב~

 ת ~'"שת~ ~') (סימן

~"~~
 עליו שעברו כיון בנ'"ד

 המי~
 שהעידו ובפרטות תמיד

~~~ 
הגו~

 במי~, מו~ל היה
 וא''~

 ד~יא ~ הוא ~~סברא י"ל
 מניח ו~~נו ברטיבות במים שהיה דסאמר משום לי", ~מיתמצ~ית
 ליבשואותו

 כד~
 ומכח ולחלוחי~, ר~יבות בו שאין המת~ בשר

 ולחלוחית רטיבות בו שאיןזה
 מיתפ~

 ~א"כ ביבשה,~ כשהוא תפח
 מתפח שאינו המיס מן ולחלוחית ~ רטיבות מועיל במיםכשהוא
 כש~ל וא"כ צ~ית ~צ~ית רקתפח

 הגו~
 לו יש בוד~י הוא במים

 ולחלוחיתרטיבות

 ~ל~
 תפח~ ~~יתפח א~רינן

ות
 ~יי~

 ~~~ו~~ת ~י~~~ ~~~ ~~ו~ ~יי~ו~יו~ ~~~"
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 באשר לו~ר נפשך
 (סי~ן בתשובותיו שבתי ש~~~

 יתתל א"כ ת~יד עליו ~וברים ~ים ש~לי מד~עיד בלשונוכתב ות~
 שהרב"א נ"ל וכן י~ת תמיד שהיה שהעיד כן כי התירד~ש"ה
 ~י~ ש~ראש בנת"ד משא"כ שכי~~, ה~ם ~לי שמסתמא ביםמיירי
חו~

 על ~מים שבאו יימא מאן ~ס
 הפרצו~

 שפע~ים העידו ~י
 ~צינו לא מ"מ להיפךת ופעמים ~דותיו ~ כל על ~לא המיםהוו
 רק בזה חלוקיס~יש

 החילו~
 ~ונח היה או בים שהיה בין ~וא

 וי"ל עליו העידו כאשר במים ~ופו כל ש~יה כאן אבלביבשה,
 ~יתפח ולא ורטיבות לחלוחית בו נשאר זה שמכח בסבר~ינוכנ"ל
 לפע~ים ~תתכ עליו ה~יס ש~בריס י"ל ו~ם וכלל, כללתפיח

 דהתם יותר, היתר צד כאן יש ואדרבא דנ~רא, ב~ורפאובפרטות
 היבשה ~ל ~ונח~וא

~ 
 כל אבל עליו, ושוטפים באים היס ~לי

ז~
 ~ופו שכל כאן אבל ביבשה, כולו הוא עליו שוטפים שאין

 במים~יה
 ר~

 היה ראשו
 ~בחו~

 ששוטפיס יתתל הראש על ו~ם
 א~כ ~רור, ~ופא בתר ורישא מיס~ליו

 ~ש~~
 ל~תי~~ת לצדד שיש

~~~~ 
 ~הרא"ם בפסקי מבוררת מפורשת ראיה מצאנו דין
 ~חתתא ב"ל ב~ותתתו~בא

 סי~
 ה")

 בזה וזתתל~
 הנד~

 שלפנינו
 שראוהו ~סל"ת~ ~כ~תםשיש

 צ~
 והכירו ~~ים ע"פ

 בטת~
 ב~כרת

 לפקפק ואין להתיר נ"ל פסו~ה הלכה ~תוך החוטם עספנים
בדבר

 ~כ"~
 מלובלין ~~ר"מ בתשובת ועיין

 (סי~
 בסופ~ת קלתתד)

 רצהשלא
 לס~ו~

 ~א~כ להקל, ר"ת על
 בצ~

 עתתשת ה~ים פני על

 מיניהדון
 שצ~

 שלא ~ש~ ~ירי המים ע"פ
 הי~

 במים מונח

 צ~~
 ~יה ~פנים ע"כ ו~ם ה~יס, ~פ

 ל~~~
 שה~ידו כיון

~דו~
 את"כ החוטם, עד הפנים שהכירו

 חו~ הי~
 למים,

 ~"פ במים ו~ונח הואיל צ"ל א~"כ תפח, ל~יתפח לחוש ישדהא וקש~
 בנתתד וכ~ש ~ליו, ו~~דין ~פח מיתפח דלא הוא ~שוטהמים
ש~ופו

 במי~ נשתק~
 עליות ו~עידין תפיח ~י~פח שאינו פשיטא

~~
 בשת"ס ק~ל דהא ולומר לפקפק יש אס

 (ד~ דיל~
 קכ~א

 צ~ית מצמ~תדמיא ~תתא~
 דלי~~ היכ~

 אבל מכה,
 ד~יכ~ היכ~

 ~כה
 ~וא ~החוטם חסר שקצת באשר וא"כ לה~כה, ~ ~רפימיא

 בהרת רק נ~א אס ב~רו מסופק חתתמ בעל ~ס כי מכהיכ~
 כשחסר וכ"ש ~ת'ש, המכה ~רפי ה~יס עתתי פן בפניואדמדומות

 המכהת ~רפי מיא די~ל בנ"ד כ~ו בפניו~צת

~~
 כל אס ביבשה אפילו שכתב ו~יי~תו הרת'ת דלדעת פשיטא
 שלס~ופו

 א~
 עליו' ~עידין ופדחת החוטם ~~נו שחסר

 פוסקים שאר לד~ת אפילו רק עליו, ד~עידין פ~יטא בנ~דאתתכ
 דיתתל בנ"ד, זה על ש~ודיס י"ל ~'מ וסייעתו ~ת ~להחולקיס
 אזי ~חיים שמכה בשרדדוקא

 הו~
 ח"מ בעל כמת'ש לה~כה ~רפו

 אינו בפניו ה~כה נעשה הד~ים ונשיכות אכילת ~"י דאססק''נ
 (ח"ב משה פני בשות'ת ועייןכלוס,

 סי~
 ו")

 ו~יי~
 בתשובת

 בפניו תפיחה שום ראו לא כי וביותר נתתד~' ~סימן~רשד"'ם
 דאין דסברי בפוסקיםואיתא

 ~ לחו~
 תפיחה קצת רו~יס אם

 תשובת בשם ל~יל שכתבתי וכמו עי~, בטביעות אותו והכירובפניו

 (סי~~~ררבת~
 כ~~י

 ~רחי ~רר"א ה~~ון בתשובת וסמך לי און עוד~~~~~~
 ש~תיר ל"ט~,(ת~ובה

 ב~~
 סי~נים בלא לחודא

ואפי~
 שהס באשר ~סל"ת בעכו"ם

 ל~
 בראה דדוקא הטביעה, ראו

ת

 ~~~ות ~י~~~ ~~~י~ו~ת

 ל~וד בטתתע הטביעה ראו ~שלא אבל וסי~נים, ט"ע צריךהטביעה
 אין שהרי טפי ~סתברי והכי וכתב בלשונו והאריך ס~י,נמי
 היס שפת על שנ~צא לאותו ~, ביבשה שנ~צא אותו ביןהפרש
 אלא המים, ~ן שהועלהאחר

 שז~
 עד אלא עליו מעידין אין

 י~ים~ת
 וז~

 וזה זה מלייהו לכל אבל י~ים, כ~ה לאחר אפילו
 ~~צא אותו ~בי לחוד בטתתע אפילו דס~י היכי דכי צ"ל וא"כשוים,
ביבש~

 לאחר ~ים שפת על שנ~א או~ו ~בי התתנ במתני", כדתנן
 דאלתתתה לחוד, ב~תע אפילו דס~י למימר איכא המים ~ןשהועלה
 בדנלות דטבע ~ברא דהאי עובדא ~האי~שה

 כ~
 כות ואנסבא

 התם ~א דשושבינא אפומ~ רבא אינסבא היכי יומין, התלבתר
 עתתפ ת"ח של נ~ותי~ן את רבי דהתיר ושם וכות קמייריבט"ע
 יב~ות ב~סת ~תוסת פרשו וכן שטבעו בעת אותם ראו והםנשים

(ד~
 עתתב) קט"ו

 ד"~
 ס~י ולא שטבעו שראו שמיירי וקאמרי

 ע"שת ו~ת סי~נים דאיכא עד לחודבט"ע

 ט"ע, מהני לא אז מ~ש הטביעה שראה במי דוקא שמדייק~~~
 התסאבל

 אע"~
 ש~פלוני ל~שושבין רבים מפי שנאמר דיתתל

 והתיר והכירו ~שושבין שבא עד הכירוהו לא הם רק בד~לתנטבע
 עתתפ,רבא

 וא~
 להשושבין ו~ם אדם לשוס ניכר לא דהתם שיתתל

 נאמרלא
~ 

 רק הטביעה,
 בתשוב~

 ~שמ~ ~רחי ר"א
 אינו, ~הו

 לחודת בטתתע דס~י י"ל ממש הטביעה ראו שלא באשר בנת"דוכן
וביותר

 שסו~
 וכל סייס, המזרחי דברי

 דאמ~ ז~
 בט"ע סגי לא

 ור"א ~נחס ורבנו ר"י לפ~ אבל דרשתתי, אליבא הואלחוד
 ו~

 קלוני~וס
 אחר באופן ההל~ה צורת מפרשים ש~ם בש~ם זרוע ~אור שכתבזתתל

 ב~מרא דקא~ר דהאואומריס,
 כ~ו~

 א~ינ~ו דקאמרי
 ק~

 וחזינ~ו
 וקא~רילאלתר

 ו~~ סימני~
 כל פת ד~תנ~ דו~~ קא~ר או או

 ~תתע ואדרבא וכ~' טתתע או סי~נין דקאמרי או והיינוה~ט

 ~ה"נ בפרק כדאיתא מסימנין~דיפא
 וכ~

 שהאריך, ~תתש
לפתתז וא"~

 ל~
 ~ללי לסי~ניס צריך

~~~
 נזכר שכבר באשר דין ~ן

 ב~דות~
 אים תת~אבן שהעודו

 דז קענטוואול ~נ~
 שור~ ~

 הירשל
 איז~

 היטב ~שהכירוהו
 שהואהיטב

 הירשל~ שוו~
 ו~דקא~ר

 תת~נ~

 יתתל ~קענטתת וואול
 וסימניס, בטת'עשהכירו

 וכ~
 ~אות זתתל בה~רדכי איתא

 צת~
 בר מנחס רבינובתשובת וזת'ל~

 יע~
 קלונימוס והרתתר יהודא בר ורתתא

 דב~קום ~רשון,בר
 דא~

 הרונ ראיתי ~לח~ה בעת אפילו ~עד
 האשה בפרק ~יבעי לא ב~א בטתתע יפה יפה והכרתיואח~כ
 בש"ע ~ן ו~ש~ע דנא~, דפשיטאשלוס

 ~סעי~
 נות'~)

 ועיי~
 בטא"ה

~~~
 הא לפקפק תרצה

 ~~ו~
 בסימניס הכירו~ו ואיך במים ~יה

 דה~ו~ יי~ ומאןוט"ע
 ה~ו~, את אותו ראו איך שלס היה

א~
 באשר לו אמור אתה

 ~שהעדיס~ (שהעדות~
 שכל העידו

 ברכות במסכת וקי"ל במיםעמד ה~ו~
 ~ד~

 כ~ה
 עתתב~

 המיס אס
 שעמ~ מי קתתש לקרות אסורצלוליס

 רואה שלבו ~ני במים ערום
 ~~דיס שה~ידו ו~~ש לראות, יכול צלוליס ב~יס כי ~~~והאת

 ~ת לפעמיס אותו והרימו אותו ה~ביהישה~יס
 ה~ו~

 המים ~דרך

שאינ~
 סובלים

 ~ו~
 דניכר כנ~ל י"ל וא"כ ~~' אדס

 היטב ~י~
 ~~ו~ת סי~ניע~י

~~~

 ראש באשר לומר לחשך
 ~י~ החוט~

 יתתל א"כ נחסר, קצת
 כי ני~ר היהשלא

 ~י~
 על אלא ~עידין

 פרצו~
 עם פנים

 אך~חוטס,
 להוכי~ ורא~

 לענ"ד
 ד~~

 שכתב
 ~~ ~~ידי~ דאי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~  

על
 ז~~ ולא~וקי ל~~ו~ית היינו ~וטם, ~ם ~ני~ פרצו~

 דאם

 בשלי~~נחת~
 ~חו~ס קצת נחתך אס ~~~''כ ני~ר, אינו אז

 אינוזה
 מונ~

 כמ"ש מ~כירו,
 י"ד) (סימן בא''ה ב''י בתשוב~

 או אבר שחסר היינו בפניס נחבלדמפרש
 ~ קצ~

 אבל האבר,
 אפיל~ לא, ~סרון שום בלי מא~ריואחד

 נראה בשר קצת ~חסר
 ב'"י בתשובת הובא וכן ~כ"לת אבר ח~ור שאינו כיוןדמ~ידין
 וכן יו"ד)~סימן

 משמ~
 ק"כ (דף דילן בש"ס

 ~''א~

 ת"ר וז''ל~~
 ולאפדחת

 פרצו~
 וכו'ת ~עידין אין פדחת ולא ~ פנים פר~וף ~נים,

 תאין סתם אמר לא ולמה לשון, כפל אמר למה לדקדק ישוהנה
 ליה ול~ה ופדחת, פנים פרצ~ף שיהיה עדמ~ידין

 דק~~
 ברישא

 ~ל מעידיןאין
 פרצו~

 ואמר וחוזר כפל והדר פד~ת, ולא פנים
 ולא פדחת אם דוקא דמדייק צ''ל ~אלא וכו', פדחתולא

 אבל מעידין, ד~ין הוא לגמרי ~וטם כאן~ אין~ או ל~מרי,פניס פרצו~
 הוא וכן עליו, מ~ידין בשלי~ות שאינס אף מהם ~דיין ישאם
 ש~ת איש ~ל מעידין אין וז"ל~ במתניתין שם ז"ל רש''יל~ון
 מת ראוהואא"'כ

 בפרצו~
 שזהו, להכירו שיכוליס חוט~ו עם פניו

 ומדכתב ~ליות ~מעידין אין חו~מו שניטל או פרצוף ראוהו לאאבל
אבל

 ל~
 ~ו ~תב ולא חו~~ו שניטל פר~ו~"~או ראוהו

 שניט~
 מחו~מו,

 ני~ל אבל~ מ~ידין, דאין הוא החוטם ~ל שניטל~ דוקא י''לא"כ
 ג''~ת הלשון רש''י כפל מ~ידין,תולכןק~ת

~~~~
 ~ר''ח ה~ה תמיהת יסולק

 שבת~
 כמתמיה בא אשר ז"ל

בק"~
 שלו

 (ד~
 ידעתי ולא הדין זה על וכתב ~"א) מ"ג

 ~~"ס הוא מטרין עיקר ולפ"ז ע"שת כו' זה בדבר ב''י לתשוב~מנין
 וכן~דילן

 משמ~
 (ד~ דיבמו~ ירושלמי מ~למוד

 וז"'ל~ ע~ג) ט"ו
 על אלא מעידיןאין

 ~רצו~
 דבעי ~ן אבא בר חייא א''ר וכו',

 ע"~ איספלגי ~היב מתחכמאדלא
 (נ~יריהון)

 ~נחיריה~
 ולא

(מח~מין)
 ~מתחכם~

 בהם ויכה כתיב וכו',
~~ 

 גדולה ~בה
 כהנא בר אבא א"ר ~מאד

 שה~~י~
 ישראל של פניהס ה~רת

 ~שב~בור החוטס וזהוכו',
 החוט~

 מן שה~ביר דהל''ל ~ויל''ד כו'ת
 קצת והיינו~ה~וטס

~ 
 דהא ניכרים, היו לא ג''כ ואז החוטס

ע"~
 שיתעגנו רק ~לא ישראל, את לבייש ח''ו ביקש לא אביה
 יכרת אם וא''כ ~על, ישאו ולאנ~ו~יהן

 קל~
 ~"כ ~חו~ם

 ~''ל א~"כ חוטמ~, להע~יר האי כולי ליה ול~~ יכירו, לאשוב
 הפי' ~ם פר~"י וכן ~כירו יכול דאינו ~הוא החוטם ~לנחםר א~ דקדק לכך להכירו, שפיר נוכל החו~ם מן קצת נחסרדאם
 שהעביר וז''ל הירושלמיעל

 הכר~
 פירש פניהם,

 ~כר~
 חו~~ס

 יעידו שלאכדי
 עליה~

 שכרת ומדקאמר כו', נשו~יהן ויתעגנו
 ש~ת כתב ולא~חוטמם

 קצ~ ~שמ~ דהוי מחוט~
 מהחו~ם

 מקצת באם ש"מ א"כ החו~ם, כל ~משמע חו~~ם שכר.וקאמר
 שאין ואע"פ שפיר, ניכר דאפ"ה חסרון ~שמיה לא נחסר~חוטם
 איכא ~יהו לדבר זכר לדברראיה

 להצ~ר~
 אחרות ראיות עם

 ~~יראתת

~~~
 ~~ ~באשר ~לומר ~פק ~שיש מה אכחד לא

 ''דאז ה~ד~ ב~רל
 מקצת ~שהיו ~וועזן" ~גין אויז איז ~ב~רד שטיקל~יין

שערו~
 זקנו

 ~ושרות~
 ~כ~~~ו. דילן בש"ס דא' ~ה לחוש י~ ~א"'כ

 כ''זדף

 ע"ב~

 ד~~י ב~ובדא
 ~רת

 ~אי~~
 מבי ~חא ליה ד~~א

 והם א~יו את יוסף ~ויכר ~דכתיב קא''ל ת~פיר ~ו~סיק כו',חוזאי

ל~
 בלא שי~א מלמד הכ~רוהו

 ח~י~~
 ~"ל ~ וא""כ ~ וכו', זקן

 כלל בו~ש צריך דין לית א~ן הכירוהות לא לכן 'שלס הזקןהיה מדל~
 אלא אינו בזהו~ל~~המח~יר

~~ 
 ~~~~יהין,

 חד~
 ל''ק שהש''ס

 בלא היה אסרק
 זקן חתי~

 בחתימ~ ~וב~
 ~יכול אז וכו", זקן

 לו היה אם איפכא ~~ל יוסף, גבי ~מו מכירו שאינולומר
 מ~~ות דאפ''ה ~אפשר זקן חתימת לו היה לא וא~"כזקן~ חתי~
 לאהש''ס ו~~

 קא~
 ~שפיר ~~י~וריא לל~וד שיש רק

 מרי קא~
 ~ל~ שיצ~ מפני מכירו ש~ינו איםקבר

 זקן, חתימת
 לא~יםורא, צידוד כאן שאין ~ופשיטא פשיטא היטב שמכירואומרת א~ אב~

 לו ~נח~ר ה~ד או~ר שהריו~יותר
 קצ~

 זה יד~~ ואיך הזקן~ מן
 שנשרו שאומר המקום בזה כלל זקן כאן לו היה לא מעולםדלמא

 היטב מכירו שהוא צ"ל ~ע''כה~ערות,
 ויוד~

 כאן ~לו שנחסר
 שהרי אי~,~ מיהו לד~ר ז~ר לדבר ראיה שאין א~'פ~הזקן,
 ~ב~אשית מעידהקר~~

 מ"ב~ח'~
 בנימין ו~ם אחיו את יוסף ויכר

בכללת
 ~~ אחי~

 ממנו, יו~ף כשיצא ז~קן חת~מת לו היה לא~ וב~ימין
 אנפשיה רמי~ אם צ"ל ~א~'כ הכירו, ואפ"ה זקן חתימת ה"לועכשי~~
 מכירים ~היו בנ"ד ובפרט הי~ב, (ו)~יכירוומדכר

 לשוור~
 הירשל

 לקדמותו ~~חזר~ א~"כ י"ל עדיין, זקן חתי~ת שה~ל קודםאף
 הי~בת ג"כ הכירו זקן ~ חתימת בלאוהיה

~~~~
 דירושלמי ובג~א הנ"ל מש''ס ראיה

 (~ד~
 ~ין ע"~) ~~'"ו

 ~ל אלא~~ידין
 הפר~ו~

 פניס
 החו~~ ~~

 הח~טם רי"א וכ~',

ע~
 וכו', הלסתות

 מש~ א''~
 ס''ל~הלסתו~, לא ר"י על דה~ולקים

 אפילו הא ליה דתיפוק~ קשה ע"כ האוא"כ
 ~רק~

 ש~ותיו נש~ו
 אס ומכ~ש ~מעידין איןמזקצו

 אי~
 ע~ לגמרי הזקן כאן

 הלסתות,
 ~ותו~ ד~~ירים צ"לא~"כ

~~~
 אביה ~מלך מוכח

 ~ו~מ~ שכר~
 ~לא כדי פ~יהם מע~~

 ~הי~ ל~י זקנן לחתוך ה"ל~יכירם,
 צריך היה~ ולא ~קן, לו

 צ''ל אע"כ ז~, בע~ור נ~נש אשר ~ניהסלהשחית
 ד~כירי~~

 אותו

בל~
 ~שזהו הי~ב היטב ש~כירו~ו שהעי~ו ובפרטות ~קן,

 ~ הנ"לת~י~של שוור~

~~~~~
 שלא ה~פק

 הזכי~
 לעיל הארכתי ~אשר ~ ~~ ~~ ~אף מ~קומה, הזזה~ ~או ~ברתיו
 דבשנ~

 ~"ממ וקברתיו, א~"ל עדים
 לחוש ישכאן

 דל~
 כבר ע"ז רק הוא, חי ועדיין בל~לוהו המים

 ~אות ~מרדכי ~הזכ~ר מה והבאתי~על~י
 צ"~

 בשם
 העד דאומר במקוס ~לונימום, ור' ~ בר"י ור""א יעקב ברמ~~ם ~~וב~

 ~ין, ~~ביעו~ת יפה יפה ה~רתיו א~"כ הרוג ראיתיו מלחמה~~~
 בש"ע עיין דנא~, ופ~טא שלום האשה בפרק איבעי' לאבהא
 ק"'~) ~~"ק בח""מ ויעוין נו''ן)(סעיף

~  
 ובת~ובה שםת שמחלק

 ~אל~ ב~נינ~ הארכתי~חרת~י
 על ובהשג'

~"~ 
 הרוצה לכל ויעוין

 ב~רוכהת דברי יבואו לעייןת

~~~
 ראיה ולה~~יא להקל יש דין ~ן

 ~מתשוב~
 משה פני

 ~ת (סי~
 ~זל~"ה מ~~צי ~ר"'י בתשובת ראיתי כי ואף וז""ל~ ו')~ ~~
 להתיר ~~הורה ה~ורה ~ל~~ ש~~ב~ י~~) םי~ן(ח''א

 במי~
 שאין

 את שבלבל עליו כתב השם הזכרת מ~נ~~ קברתיו בלא סוףלהם
 ~~שכ~ב ~דיבשה קבר~יו גבי דוקא אלא אתמר' לא שזההש~ו~ו~,

~~
ת ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~~~י~ 
~~ 

 י~~ ~~~~~י~ ~~~~ ו~~ ת~~~' ~~~ ~י~
 ~וו~~ו ו~ו~י ~~~~י~ת~~~

 ~~י~~ת ~~ ~~~ יו~~ וי~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~
~ת~

 ~~~י~ת
 וי~ו ~י~~

~~~ 
 ~~י~ת

 ו~~ו
 ~~ו~~ ~~~

ת ~ ~  
ית ~ ~~ ~~

 ~~י~ ~יי~
 ~י"

 י"~



~ ~ ~ ~

~~ת'ת
~ ת ת ~ ~  ~ ~~ ~~ ~~מ~ 

 ~צריך לבדהר~"ס
 שיא~

 תו~ו~, ~~~ו הזכרת ~הני בהא קב~יו
 שה~כימו ובמ~חמה ~~לתתם ב~סאבל

 ~הריתת~
 והרמבתתם

 ~בורהדב~י וזו~~
 ת~פנ~

 ~בהא ד~ד~~י, חשש
 א~

 מהני לא~ ~מו הזכיר
 כרעא ברא והנהע'~כת

 דאב~~
 ~בח''ב זלהתתה אביו הבי''ט ~הרב ~אף

 בפירו~ קאי ~זאת ב~יטה ~ט)סימן
 נשיקות אחרי אך ~"שת

 המגיד בדברי יראה הרואה ר~ליהסע~רות
 (פי"~

 ~ירו~ין מהלת

 ~תתה~םעי~

 יראה שם שי~יין ו~י יות'ד) (~ימן הרתתן וב~~ת
 מועיל השםדהזכרת

 א~
 דאיכא שאלתתם במים

 ולא בדדמי חש~
 השס הזכרת דאיכא דהיכא היו ראיותיו כל שהרי וקב~וו,בעי
 חםא בי' דאיכא מאן האי היא מראיותיו אחת וקברתיו, בעילא

 אלה כל ועל וקברתיו, הוי לא דםתס עת'ב~, קכתתא ~יבמות ח~א~ע
 או.ו רואין ~היו יצויר אילו כ~ון דמשל'תם הר~עותא היה לאאס
 עת~~צ~

 לכתחילה מתירין היו ה~ס~,
 א~

 מפני וקברתיו היו דלא
 (בתשובה הת'ה זקני ~הרתתן והרב עת'ש, חםא שהזכירו ~שסהזכ~ת

 ם~מןהת
 עתתז~

 יר~ה הר~אה
 ~דהועיל~ (הדוע~~

 ההכרה
וקב~ת~ו במ~ו~

 ~ת~~

 היה ביס נ~בע בנת'ד שס שהרי במש~ל''ם'
 שיצא א~ר ~הוא הים שפת על מצאו שםלת'ת העכותתס שסדב~או ואעתת~

 מת'מליבשה,

~  

 אל בא הים ~מן ~י~ודע כיון ~כך
 אכתי היבש~

 משום היינו בדדמי במים דאיכא טעמא שהרי בד~מי, ח~שאיכא

 המי~דל~
 אכתי א'תכ שמת, וםבר ~לבלוהו

 א~
 ליבשה שיצא

 לןאית
 למיח~

 םבר בלבלוהו שכבר המים ~בלבול דל~א ב~דמי,
 ומה וזולתו' ~הריבת'ל אחרוניס מת~ובת מ~כרח זה ~ודבר~שמת,
 דכל ~קיני מהרתתן מתמית~ס

 חששת~
 להא הוא שס

 דריתת~
 ורמבתתס

 עכתתל שיעתתש, כמו שמו דהזכיר מטעמא ליה אתאואפת~ה
 ם'תל ואתתכ ה~"לי ~הפנ~ תשוב~

 דהזכר~
 כמו ו~ברתיו כמו מו~יל שמו

 ~ה~ הארכ~י אח~י~ ובמק~ם במש~ם~י

~~~~
 בנת'ד והנה ו~ברתיו, כמו הוי וט~ול דהזזה קיית'ל דהלא

 איז בארד ת'דער בערל כת~העיד
 אי~

 ~וועזן ~נ~ין אויש
 ~אייןרק

 ו~ינ~
 האר

 דע~ אוי~
 נשרו זקנו ~ש~ות ~וועזןתת ~אפת

 הפיאות ש~רותו~ס
 שברא~

 שער מעט רק נ~רו
ו~~ לו~ הי~ שברא~

 שהיא מוכח ~ה עכ"פ וא'תכ ד~י~, נ~כוהו
 באשר ל~מרי ~

שכב~
 יצאו

 ~ערותיו ר~בון ~חמ~
 שברא~

 ומה ו~זקן, הפ~ות ו~ם
 ו~בר~יו, כמו ודיינינן מת ש~וא וטלטול הזזה ~כח שי~עינןלי

 שערותיות ונ~ירת בשרו ובלוי הרקבון מח~ת ש~~דעאו

~~~~
 ~ס נםתס זה

 םפ~
 ו~דיין בלבלוהו המיס שמא בנתתד שלנו

 ~וכח דהא הוא,חי
 ~מ~

 שערותיו ונ~ירת רקבון מחמת
 ליתן להםפניס שה~יד שאמר ~דות מכח מוכח ו~ס ~ד~יס,ונ~יכת
להם

 זה~
 ודאי שעות מ~ני יותר שם ועמד ~דוס,

 דקד~
 בשני

 היט~ש~~
 ואיתא ~בורה, ~ביאו כדי דעתו היה כי היטב

~תשו~~
 וזתתל~ קפ"~) (םימן מ~רה~"ך

 העד אס
לא ל~ ~~~ נות~

 אותו~ ק~
 בנת'ד כאן וא"כ עכת'ל~ וקברתיו אמר כאלו הוי

 הניכר לקבורה הביאו ~לא טעמיס עדיס שנישא~ו
 בעדות~

 הוי
 עדים ~ני שאמרו בנ''ד כאן וא"כ עכ"לת וקברתיו ~אמר~אלו

טע~~
 הביאו ~לא

 לקבור~
 ממ~ הוי ב~דו~ן, כנזכר

 אמרו כאלו

 ~~~ ~ וקברנוהות ~~ ~ ת~

~~~
 לב~ון

 ~ו~
 שה~ים העידו כי היה' ~~ שב~דאי בבחינה זאת

 אחר במיס שמתיס המתיס דרך וזה למעלה' אותוה~ביהו
 אזו מ~וה~תהשתן, נבקע~ כאשר~ ימיס ~ת או יומים ~אויום

 בעדות והנה ליב~ה' לפלטו או.ו ~ומ~ביהין למעלה אותו~נושאיס המי~
 איברי~ר~ ~~ר וזתתל העיד בערל כמרהשני

 ~~ו~
 וושר אין איז

 ~המותר ~טרא~ןתת ~פאר~ ווייל אלי האט וושר דז אונד ~הנ~ןדרינן

ה~ו~
 ופעס עת בכל והשיאוהו הגביהו והמיס במיס תלוי היה

 ~ו אותו שהזיז לי ומה ומיתה עניני מוכח הרי למעלה~,ה~וף~
 המיםת אותוהז~ו

~~~
 ודאי ואתתכ לקברו, רוציס שהיו שניהס העידו כאשר

~ 
 היו

 יכולת מבלתי שהית ~יה המניעה רק ~מת בזהמםופקיס
 ~ (שהעדות) מםברא ית'ל ואת'כלה~י~ו'

 ~~העדיס~
 יודעיס היו

 שום בלי בודאי מת ~היה ברורות ידיעות וכמה כמה ~ מןבודאי
 ובליםפק

 פקפו~
 בעולסת

 איתתא בהאי בנתתד ~ לדון שיש מדברינו, העולה ~תורת~~ת
 ערוכה כאשרלשריותא

 דבריס חזון ועוד ושמורהי בכ~
 להאריך שמעתתת ומחדדית וחדודי בליבונא וללבן לבררברים

בפלפולי~
 אמריס בקצירת ל~צר שיש ב~קוס הארכתי לא אך רביס,

 ~עםק והארות נופ' עניניוכל
 הז~

 ופוניס נוטיס להתיר
 בת אידל אתתא דא~ ושלטאה ור~אהימין, דר~

~ 
 אלמנת ז'תל ליב

שוור~
 לפני הית כי ובהיות תיצביי~ת די ~בר לכל להתנםבא הירשל

 ~ובז~בעיד~
 בכן ~תירא, מאתי יצאו אשר ע~~נות איזו הזה

 עיני פקתת י~ ~~א דינא בית לן ליקרי דלא היכיכי
 לצר~

 באופן
 רבני~ שני אתישיםכי~ו

 ~וםמכי~,
 ויהי~

 ערוך~
 ל~ניה~

 דברי
הנת'ל

 להו~~
 אות' ~ורה לקח

 מש~יאות ויצילני נ~לאות יראני והת
 לאמי~~ תו~ודברי

 מאלקת עתיריני כה ~ד נ~נעות ~מני יהיו לא
 לחדש ~' יוסצבאות

 ~ת~"~ מנח~
 לפ"~ת

 ~~~~~~ ~~~~~ו~
~~ו~~ ת ת ~ ~  ~~~~~י~ ~י~ו~ ~~~ ~תת~ 

~~~
 כח ביד כהה יד ידו את ~וד וישלח הר~~וניס דוד דברי

 הנתתלת איתתאדהתירא

~ת~
 םופרים מדברי ~ניות םפר במ~ילת ובאתי להוםיף באתי
 ליחיד ~שובה להורות בקולמום ~נ~תיירמה

 רבי~ ~ש~~מעתיאחרי ~~בי~
 וז~רי' בשמי ~עלייתא מילי הני לימא ~תו

 ידברו כאשר מ~ולה אהבה מתוך ב~כמהומפלפלין
 אוהבי~

 בשער
 דםלקא םליקא משכבי על רעיוני ~"כ לנפשית ~ו~ים ר~יסבת

 ~ב~ תתאי לתתא, ודנחתלעילא
 דדינא ל~ומקא

 להוםי~
 בתוםפת

 העיקור עלמרובה
 ושור~

 וכמם הדין
 עי~ר~

 בלעי, יורה או בלעי
 חד וחד חריפא, דםכינא דוח~א א~ב פליטה ~ולטו כךוכבלעו
 תימן ~ערת בםופה והב ואת מרווחת, ש~תתא וממילאנחית
 שנא~רה דבר וכל שבעל~, הבעל ~יקת זיקא ונשיב אםתן,ובצד
ונ~נית

~ 
 נא~ה

 א~
 ילפינןת ומחידו~א בה שנ~חדש דבר בשביל

ת~ ~~~~~~
 ת ~

~ ~~ ~ ~ ת ~  י~~ ~~~י ~~י~ ~יי~ 
 ו~ית

 י~~
 ~ת

,~~
 ~י~~~~תת~~~ת ~~י~~~ ~~~ ~~~~ מ~~ ~תת~ ~~ ~~ י~י



~ ~

 דבר
 מ~

 שהכירו ש~עידו דמה הנ"ל תשובתי תוך שכתבחי
 כמו ה''ל היטבאותו

 סי~
 דהרשב"א ואפשר מובהק,

 וכו'ת בזה ר''ת לדעת מודים כולס והריב"ש והר"ןוהריטב"א
 ד~א ה~מהותמה

 סת~
 ימיס ~' עד אלא מעידין אין קתני

וכו',
 ד~~

 סימניס דמהני ומה עדות, עדותן אין ימיס ~' לאחר
 ב~מרא כדאיתא אסימניס, אלא סמכינן קא עלייהו דלאומשוס
 אין בכלל זהו ~ופייהו עדות על לסמוך אבל ע"ב) קט''ו(דף

 ו~וקמיה לדחוק שם לתלמודא ליה למה קשה לפ"ז ו~ס~ידיןת
 ר"ל אסימניס, אלא סמכינן קא עלייהו דלאו דוקאבסימניס
 והרא"ש התוס' לדברי ואף מובהקיםת כסי~נים דה"ל היטבהיטב וה~רנו~ דאמרי כ~ון ולאוקמיה מהני נמי סמכינן עלייהואפילו
 יש נמי בפניו בחבול הכא דמיירי דפירשו סימנים, וקא~יד''ה

 כשראו והתוס' ~רא''ש ~''ל אע''כ כן,להקשות
 הטביע~

 לא
 תורף זהו סימניסת אלא היטב היטב הכרנו או~יס אפילו~~ני

 ~חכמהת המפלפלדברי

~~~~~
 ~שמש בעין פקיחא בעינא יראה הדק הי~ב ~מעיין
 אציע כי וחשש, בושש צריך דין שלית דאו~יתאשמושא

לפני~
 בפ' שס ד~רסינן בהא ע''ז הפוסקיס ושיטת הש''ס סו~ית

~אשה
 שלו~

 אי האיבעיא לפשוט דרצה הא על ע"א) קט"ו (דף
 כ~ון לבדדמי חשש שיש במקום אחד עד ע''פ אשהמשיאין

 ת~ בשני ~שה ת''ש וקא~ר מיס,או במלח~
 ~יוסי ~בא עס באין שהיו

 וכו', וטבעה בספינה סימאי~ן
 ו~ר~

 דאמרו דמי היכי אלא
אסקינהו

 ק~
 עלייהו דלאו סימניס וק~מרי לאלתר וחזינהו

קסמכינן
 א~

 אוח פרק באותו שם ז''ל המרדכי וכתב אסימניסת
 שאל"ס ~מיס עדות ~ני דלא דמשמע קשה ועוד נ וז''ל~'ז
 עין, טביעת ~ני ולא הפרצוף דנשתנה ~וס הסימניס,אלא
ולקמן

 קכ''א~ ~בד~
 האי דאמרינן במיס משתנה דפרצוף מש~

 ולא צמית דמיא משום התס ו~רש וכו', בד~לת טבע~ברא
נשתנה

 הפרצו~
 דלא לר''י ונראה ~וכו'~, סימנים צריכים ואמאי

 וכו' בדדמי והיינו משם יצא ולא שטבע כש~יד אלא בדדמישייך
 דאסקינהו עד וכו',ותסברא

~ 
 אסקינהו כי לאלתר פי' לאלתר

 בו והכירו לראיה עליה בין שהו ולאחזינהו
 ~וכו'~

 זה ואין
 אלא לאלתר ראוהו לא נמי אי פי' סימנין וקאמרי בדדמי,אמר
 העלאה ביןש~ו

 לראי~
 וכ~ון

 דא~
 עלייהו לא ~וכו'~, סימנא

 סמכינן ט"ע על לא פירוש סמכינאקא
 תפח דלמא לחוש שהי~

 המרדכיי עכ"ל קסמכינן, אסימנים אלא הפרצוףונשתנה
 ש~ב~מרדכי ר"י לדעת~~~

 מתר~
 דלא הטעס תירוציס שני הש"ס

 לאלתר דחזינהו הראשון ת''ח, שני ~בי לבדדמיחייש
 א~

 דלא
 סימניסקאמרי

 ר~
 הכר~ ע"י

 לאלתר דחזי' כיון ~ניי ~~"ע
 לתפוחי, שהות שאין כיון לבדדמי חיישינן לא תובשעתי'

 אףהא''נ ולתרו~
 ד~

 (הדין)
 כיון לאלת~ ~חזינהו~

 שי~
 ~י~ניס ל~ס

 פי' ~מכינן קא עלייהוולאו
 אט~

 וכ"כ ה~ימנים, על אס כי~
 בתשובת~"כ

 ~ר~~
 ~~שת נ~~) (דף בק~ע

~''~~
 ~~ד~י דברי לפי

 הנ"~
 בשעתי" דחזי' ~יכא

 לתירו~
 ראשון

 ט"~מהני
 ~~ייהו ו~מכינן לחוד

 ב~
 וכ"ש סי~יס,

 ~טרין ~יקר ~ראשונה בתשובה שכתבתי וכמו מהני היטבהיטב בהכר~
 ~ני היטב היטב דהכרה זו, ~ראשל

 הו~
 ואזיל המרדכי ד~ת

 דמפרשי וסייעתס חוס' דעת לפי ו~ס בש~, בפירושולשיטתו
 חזיין ~ בעינן דתרתיב~מרא

 ~~אלת~
 ~ה שהא~ך כמו וסימנים

 קא עלייהו לאו דקאמר מה ביאור צריך ע"כ ו~נה בק"ע,שס
 ~ני, לא לחוד סימנא דהא ק~מכינן עליי~ו ~מ האסמכי~נן,
 סימנא, עם ט''ע ובעינן לאלחר חזינא ~''כאלא

 וכ~
 בתשובת כתב

 (דף שם שבתי~ר"ח
 נ"~

 ע"ב~
 דהא צ~ל ~"כ ~לדעתייהו א"כ

 קס~ינא לבד דידהו אט''ע לאו ~ירושו סמכינא ~א ~לייהולאו דקא~
 כד~ בצירוף סימנים עםאלא

 ל~ט~
 ה"ה א'~כ דבדד~י, ~חשש

 כוונת ועיקר~ היטב, היטבב~~ה
 הש"~

 דבדדמי~ החשש ~טל רק

 הריטב''א שיטת~~~~
 ומהריב'~~

 בק''ע הובא
 ~ל~רר~

 (דף
 ו~"לע"~)

~ 
 דאסקינהו כ~ון ה''ד אלא

 ק~
 וחזינהו~~לאלתר

 ~מכינא, אסימניס אלא ס~כינן ~ עלייהו דלאו סימניסוקאמרי
 דה"ק נראה רבינוופירש

 ~העלו~ כ~ו~
 שראו או לפנינו ~לאלתר

 יש ת"ח שני אותן שראו קודם לנו~ ואמרו הנשיס ובאועדיס
 ~אלו לאנש~ס ומצאנו ~ו~הק ~ימן שהס ופלוני פלוני סימןלהס

 עליי~ו ולאו אסימנא דסמכינן מהימנא ודאי הא בכיכדבריהם,
 הואת עדות לאו הסימ~יס על שהעידודמה

~"~~~

 בתשו~ה
 (סי~

 בהני סה~י הני ידעי דלא כ~ו~~ פירש ל''~)
 ולא ~בשמס לא ~~ותס מכירים היי שלא~ נינהו מאןאינשי

 בו הי~ פלוני ~וסי' פלוני ~יש ראינו שהעידו אלא עירם,בשס
 אלו של בעליהן אנשים שאותן יודעיס ואנו מובהק, סימןשהוא
 ל~סיש

 ~~מני~
 ~ש~תוה~, ~את מחירין ~אלו,

 ע"~
 דבריו ~ת~~~

 דה~"ס ~הרי עי''שת ביאור תוספת בקצתשם
 ~ר~

 דעתיי~ו ~פי
 כלל מעידות א~ינןד~נשיס

~~ 
 היו לא ה~'ן ~ ~דעת או ה~~ה,

 האלו האנשיס הם מייודעים
 א~'~

 שנתכוונו כיון סמכינן
~ימניסת

~"'~~
 עליהס ס~ינן סימנים דאמרי~נן) דהיכא דקי"ל ~ מאי לפי
 מהני היטב היטב בהכ~ה מכ~'ש א''כ דאישתהי,אפי'

מסימניסת דעדי~
 וא~

 י~י' הי~ב דהכרה ע'"ז תתמה אל אתה
 חולין ב~כת היא ערוכה ~~א הלאמסימניס, עדי~

 (ד~
 ~צ''ה צ"~)

ע"ב~
 מהדרינן דהא מט''ע, עדיף סימנא ה''א מרישא רבא אמר
 הני ד~מעתינהו השתא בט''ע, מ~דרינן ולא בסימניםאבידתא
 ט"'ע אמינאשמעתתא

 עדי~א~
 באשתו מותר ~ומא היאך דאלת"ה

 וא"כ ע''שת וכו' דקלא בט''ע אלא בלילה בנשותיהן אדםובני
 ל~~פל ~יש מה לק''מ~יקרא

 ד~מ~
 ~תוס' ~~ש''ס מ~ני לא

 דעדיפא לק~'מ מ''ש ולפי היטב, היטב בהכרנוהודמיירי
 מהני דסימניםלרבותא קא~

 וכ"~
 ב~'עת ~יטב~ היטב ב~כרה

 ל''ט ס"ק ~ע~~נות (בסי' ~פרי~ה שכתב ~דיא ראיתימצאתי וכה"~
 ~ר''ר ה~און בפני שהקשה ~קושיא דבריו באריכות מ''א)וס"ק
 סומנים בי' מהני דלא ~ וז''ל סייספייבש,

 ל~ ו~~
 לא אס ט''ע

ש~~אמ~
 שהסימניס ב~וס דאפילו הרי ~כ"לי היטב, בט''ע ~מכירו

 היטב הכרה אפ"ה מהנילא
 ~ט''~

 דקיי''ל ~י לפי וכ"ש ~ני,
 הי~~ ~נידסימניס

 דל~
 היטבת ה~רה מכ"ש א~ת~י

~ת~
 ולא בעינן סימניס דדוקא ~ לומר ~מתעקש ירצה אם דאף
מהני

 ט"~
 בתוך דמבואר כיון כלל בנ''ד לה~~יר אין מ"מ

 שהרי עד, ~י עד הוא פוקס שלוס אחד שעדהשאלה
~ 

 ~עיד
 ~~דות ~~ר ~דיניס ~~~איס ~שאינן ב~ב איזה ~פני רק ב"דבפני
היטב

 ~ד~
 היה כוונתו ~אולי ~י~ב הי~ב הכ~תיו שאמר וכיון

~~''ת
~"~~~ ~~~~' ~~ ~ 

 ~~ ן



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ ~~מ~ ~~~"~~~"~
~~

~ 

~~ 

 בתשובת ~בואר וכבר~ובהקיס, הסי~~ס ע"י היטבשהכירו
 להקל תל~ן ~ד~~י דב~ד ואחר~יסראש~יס גדו~

וא~רי~
 שעד

פוסקים~צת דעת ולפי יותרת בבירור ~דבר היטב ידעראשון
 בכלל ~ארכתי וכבר לש~לו א"צ ~~ן איתאאפ~ו

 ז~
תשובות בכ~ה

ושס
 תדרשנ~

 והוא
 צירו~

 ובנ"ד להתיר ~דול
 א~

 זהלכלצריך
 בט"ע היטב היטב הכרהדודאי

 עדי~
 ~~ו ~סי~ניס

 שבררת~

~~ו~~~~
 באותו עוסקיס שאנו

 ענ~
 ופלו~תא

 ~~~ר~ ~
 ראיתי

 א' ~~חכס שנשאל~ו ~הלהשיב
 להשי~

 הכותבת יד בהשיג
על

~"~ 
 וז"ל
 בס"ק ~"ש ~

 דא~ ~נ"~
 אלא ~לס א~ו

 פר~~
 פ~ס

 ס~כ~ן ~א החוטסעס
 ב~~ ~ט"~

 כלו~ר ~סי~~ם
 אפי~

 מיד
 ירדתי לא ~~"~יעכ~ל

 לסו~
 הרא"ס דהרי ד~תא דנראה דעתו

 שלס ~ופו דאס דר"ת בשיטת~קס
 אפי~ על~ ~עיד~

 אחר
 נ~י ס"ל ע"כ וא"כי~יס,

 כתירו~
 ב~רדכי ש~ובא ר"י

 סו~
 יב~ות

 ~ברא דהאיבעובדא
 דטב~

 בד~~ת
 (בד~

 ~ה קיס ע"א) קכ"א
 ~תנ~ כע~ן אלא שלס ב~ופס הוי דלא עובדא ד~נילתל~ודא
 הש~ס ~סיק ואפ"הע"ש,

 בשעת' חז~ אסק~ דכי ה"~
 וכ~

 ~ש~ע
 סי~~ס, בלא ט"עד~הני

 ד~~"~
 ד~~רי לפרש הרא~ש הוכרח

 ט~~ לכך הטבי~ה, ראה בלאהתס
 לחוד

 סנ~
 בלא להדיא הרי

 אפילו ט"ע ~הני ~יד חז~ אמ~קוהו וכי הטביעהראה
 א~

 ~ופו
 דעת היפךשלס

~"~ 
 כשא~ ט"~ ~~ני דלא ~~כתב והטור

 ~ופו
 ~שלא ~י~ו ~אי ארישאשלס

 ראו~
 בפרישה ראיתי ~צאתי (וכן ~יד

 שפירש סק"נ) י"ז(סי~ן
~~ 

 תפיסה יש גס ~ מ~"ש) הטור דברי
 עלבזה

 ~תשוב~ ~לובל~ ~הר~~ ה~~~
 דכתב, ~ל"ד) ~(סי~ן

 דכר~י ~ובדא ב~ני הש"ס ד~סיק הא ~בואר ~טורד~דברי
 ~יתפח אישת~י אבלובד~לת

 תפ~
 אלא ~~רי לא

 כשרא~
 הטביעה

 לו~ר דא"א יראה מ~ע~ן וכלעכ"ל,
 כ~

 קושיות ~כ~ה
 שנופל~

 בזה,
 מ~~~ ~~ני לא הטבי~ה ~שראה ~~רידאי

 סי~ניס אלא ל~וד
 לחוד בט"ע רק סי~ניס עובדא בהאי בעי קא לאוהתס

 ראה בלא ד~~רי אלא והטור, בהרא"ש להדיא ~פורשוכן ס~~
 דלא ~שוס בשעת' חז~ ד~צריךוהא הטביע~

 הי~
 ר"ת, כדעת שלס ~ופו

 הריב"ש ~דברי~ס

 (סי~~
 ~~ ש~"~

 צ"ע בסופו) ע"ג רע"ט
דנראה

 דבר~
 ~הר"~ כד~רי ג"כ ~טין

 ד~אי ~לובל~,
 ד~סי~

 הרי אחד, חכסעכ"ל אי~ ~ה דהרא"ש אליב' ה~בי~ה בשראה א~רי בשעת' ד~ז~ה"~
 ~נ~שו~

 ~~נ~ת שואל

~~~~~~~
 לעשותכהלכה

 סני~ור~
 לרצות לפניס, ~נכנס וכפר~ליט

 א~ת דברי יושר כתבבריצוי
 ותרי~

 גבר גברי ויתיב

בכו~~
 ל~~~ בודאי ~נה כי ה~ורא~, ע~ודי שלשה

 ~"~, אב~ל

כי
 ~ע~

 ~טור דעת ~פרש ד~וא ~~טור, ~וא נובע
 באופ~

 זה
 ~א~ד ראשיס~ לארבעה נפרדו ~אשר הדי~ות כל ~ו~רשתופס
 לא כאשרהוא

 רא~
 כאשר ז"ל להטור ס"ל שלס, ~וא ו~ס הטבי~ה

ישנו
 שלא טוביס דרכיס ש~

 רא~
 סי~ניס בלא ל~וד במ~"עסגי א~ שצס הוא ו~ס הטביעה

 וא~
 לאלתרת ד~זינ~ו להיות צריך

 ~י~ו טוביס לא הס ~דרכיס שני אם~~~~~
 כשרא~

 הטביעה
 אינוו~ס

 ש~~
 וגס דוקא סי~ניס דצריך ופשיטא פשיטא

 ~ידיראו~ו

ב~~~~~
 דהי~ו לטובה ~וא א~ד ~ד אס רבי~ית, וגס שלישית

 שלס שהיהאו
 ו~א~

 ולא ~~בי~ה ראה לא או ה~בי~~,
~~~~~~~~~~~~

~ת

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ו
~~ ~~~~~ 

~ 

~
 דוקא דצריך ז"ל להטור ס"ל אופניס שני באלו גם שלם, יה

סי~ניס
 ו~~

 ~ידי ראהו

~~~~~~
 שאל~ס ל~יס שנפל רא~ו ~ הוא כך בטור

 וכו~
 עד ואס

 סי~נא ע"י והכרתיו שהועלה אחר ~יד ראיתי ~עידאחד
 ב~ופושה"ל

 נא~~
 סי~ניס ע"י ש~~ירו ~~~ר אינו אס אבל

 אלא שלס א~ואבל וכ~
 פרצו~

 לא ~~וטם, עס פניס
 ס~כ~~

 אט"ע
 ~ידי ראוהו אפילו סי~נים בלא~חוד

~~~~~~
 לשעת~ ל~ז~ דד~קא ~ש~ס לקוחיס ~ס~דבריסשל
אס

 הי~
 ראה או דהי~ו טוב, שא~ו ~~ס אחד ~ק

~טביע~
או

 ה~ו~
 דהלא שלם, ~~ו

 (בד~
ב~עשה ע"א) ~ט"ו

וקא~רי לאלתר וח~נהו ק~ן אסק~הו דא~רי קא~ר, ת"חבשני
סי~ניס,

 ובד~
 ש~תירו וד~לת דכר~י ב~עשה ע"א קכ"א

לבתר נשותי~~
~ 

 וח~שה י~ים
~~~ 

 ו~סיק
 חז~ אס~ו~ו ד~י וה"~

 סי~~ס ~צריך ולא בשעת~ דחז~~ו רק א~ר וכאןבשעת~
 בט~עתרק

~~~~~
 אשר וא~רוניס ראשוניס פוסקיס בו בוקעים רביסזה
 פ~ה אחד~ל

 לדר~~
 דחז~ או קתני או או נא~ר אס

 ~~~ש ר"י בשס ה~רדכי דעת והוא סי~ניס דקא~ר אולאלתר
 ס~ ~פט"וו ז"ל הרא~ש אךלעיל,

~~~ 
 לחלק ~לו~ות דעות הביא

 שר~ה ~~רידלעיל
 ב~ ו~~ל~ ~טביע~

 ו~וא ראה ללא ראה
 הביא ר~ח ובשס והר~"~, ר"יד~ת

 ~ו~ ב~ החי~~
 לש~~~ ו~~והו ד~ריך דכ"ע אליבא זהו אבלשלס, לשאי~ שלס
 אודל~יל ~נד~ ~~

 בנד~
 היסוד ו~~נו די~, בש"ס כ~בואר ודגלת דכר~י

 או רי~ותא חדאדאיכא
 היכא כי או שלס אי~ שהגו~

 דהיכא ס~ל ד~ר"ח ~ הוא החילוק רקהטביעהת דרא~
 ש~~ו~

 שלס א~ו
 הי~א אבל ג"כ, וסי~ניסלאלתר וחז~הוצריך

 ש~~ו~
 שלס

 ו~רא"ש והר~"ה ור"י ובט"עת לאלתר בח~והו ס~י הטביעהשראה א~
 ו~ס לאלתר וח~והו צריך הטבי~ה דראה ד~יכא איפכא,ס"ל

 הטביעה ראה~ שלא והיכא שלס, הוא אפ~וסי~ניס
 לאלתר וח~ו~ו צריך ע~תפשלס אי~ וה~ו~

 סי~ני~ וא"~
 ב~ז~הו בט~ע רק

 שני שיש היכא רק לאלתר, ו~ז~~ו צריך עכ"פ אבללאלתר
 וגס טביעה ראה לאטוביסדרכיס

 ~ו~
 לאלתר צריך אינו אז שלס

 סי~ניס צריך לאו~ס
 ר~

 מ~~ע
 א~

 לאלתרת שאינו

~~~~
 באלו וס"ל ראשים בד' כתבנו כאשרתופס הטוריסבעל
דה~נודרכיסשני

 שרא~ ה~
 הטביעה

 ו~~
 או שלס,

שא~ו
גו~

 לה~~יר ג"כ ס"ל אלו בשני הטביעה,ראה ולא שלס
 בסי~ניס לחודא בחד מ~~י ולא דוקא וסי~ניס לאלתר ~"כדצריך
 לאלתרתאו

 א~
 ריכ~א, אתרי כאר~יב ~וא פ~וטו שלפי ~ס

 תרי הני דקשה ~כח באיס ~ן אלו הדבריס של ~קורןדהא

 אהדד~עובד~
ו~ס לאלתר דצריכיס קא~ר ת"ח דשני דב~עשה

ולא ל~לתר ~~והו רק קא~ר ודגלת דכר~י ובעובדאסי~נים,
~ידכר

 (~~כיר~
 סי~ניסי

~~~~
 ~אשר לשיטתו א' כל תירצובזה

 זכרנ~
 בראה דוקא אס

 ~לאלת~, סי~ניס~ריך
 בראה ~~רי ת"~ דשני וב~~~~~

 ס~י ול~ך רא~, בלא ~יירי ודגל~ דכר~י ו~~שהה~ביעה,
 סי~ניס~ בלא לאלתרבח~~~ו ר~

 וא~
 ש~וא

 בגו~
 של~, שא~ו

ל~~ז וא~~
 בלא ~לס שאי~ ב~ו~

 סי~~~סי א~~ רא~
 ~~~ ן~ד~~

 ~ל~ ~ו~ ~~~~~ל~
 ~י~תו לפי ~~י~ו ~לס ל~א~ו

~~~~ 
 ~~~ה



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~יירי ~ודגלת~ דכר~י ומעשה שלס, שאינו בגוף ~"ח~~~~~יבשני~
 א~ילו סי~ן בלא לאלתר ב~זיוהו בט""ע ם~י ולכך שלם,בגוף

 ~~ ~ה~ביע~יראה

~"~~
 זו, דעה או זו דעה לפי ~הן לפ''ז

~"~ 
 דבאחד~~הם ~וכח

היינ~
 ראה או הטביעה, ראה ולא שלם שאינו ~וף או

 אופני~ בשני שיש שלס, וגוףהטביעה
 לטובה ~הן אחד אלו

 וא"כ לאלתר, ב~זיוהו רק סי~נים בלא בט"ע סגי לרעה,ואחד
 דאית היכא דכל ופוסק תרי לבי שטרי ז"ל הטור ~זכהאיך
 דהיינו ~ לריעותאחדא

 דאי~ אע"~
 והוא, לטיבותא, חדא

 ~נ~בע דראה היכאדכל
 ~ה~ו~ א~""~

 שלס ~ינו שה~וף~ או שלס,
 לאלתר וחזיוהו ד~ריך פו~ק בתרווייהו הטביעה, ראהולא

 משום הוא הטעם והיינו ולאלתר, בט"ע ולא דוק~,סי~ניס ו~~
 דהחילוק א~. הוא ז"ל הרא"ש אביו ~עת דל~א פוסקדה~ור~
 דוקא וסי~נים לאלתר ת""ח דשני ב~עשה דבעינן ב~ההוא

 דבגוף א~ת הוא ר"ח דדעת י"'ל או ה~ביעה, בראהדאיירי ~שו~
 ב~''ע ס~י ולא לאלתר ו~זיוהו סי~ניס דוקא צריך ~לסשאינו
 חד דאיכא היכא דכל בשניהם ה~ור פוסק לכך וא""כולאלתר,
לריעותא

 צרי~
 ילאלתר דו~א

 ~ו~~~ (ו~בי~
 ולא דוקא, סי~נים

 ודוקת ולאלתר בט"עס~י

~~~~~~
 להרא"'ש כ~ון הנ"ל, בהפוסקים ל~ודעי אנו צריכים
 תר~י דוקא ~ריך ה~ביעה בראה דפוסק וסייעתוז"'ל
 הריעותא כל דבריו ולפי דוקא, סי~נים וקא~רי' ~לאלתרלטיבותא
 ~יירי וד~לת דכר~י ~עשה ו~וקי הטביעה בראה~תליא

 באשר לפ~ק יש וא'"כ ה~ביעה,ראה~ בל~
~ 

 ל""ל ה~ביעה ראה
 ה~~רא ~סיק כאשר לאלתרדחזיוהו

 וה"י~ ש~
 בשעתי' דחזיוהו

 לפקוח ~ריך זאת על הטביעהת ראה לא הא ב~תי" דחזיוהול"ל
 ב~רא ה~~ה בפרק הביא ה~א"'ש דהא~ינים,

 אפילו ב~~ע להכירו י~ל שלס ~ופו כל דאם ה~שר, בספרר"ת דע~ ~~ ~~י~
 ~יירי לאלתר דצריך היכא דכל צ"ל לפ'"ז וא""כ י~י~, כ~האחר
 ~יירי וכר~י דדגלת שי~ה דאו~~ו י"ל וא"'כ ש~ם, גופובאין
על השי~ ~הרש~"א בתשובה הריב"ש כתב וכא~ר שלס, ~ שאי~וב~וף

 ר''~
 ~קכ"'א ~ה~~רא ראיה והביא

 ~''א~
 לפשוט ~נ""ל דא"כ

 לקולא~ריב"ב
 פלי~

 דהקשה ו~אי פליג, לחו~רא לעולם דל~א
 שהתירו כ~אן דעבדי ודגלת דכרמי ב~עשה אינהו א"'כהג~רא
 הוא וריב"ב חכ~יס ב~~ני' דפלי~י ~אי דל~א י~ים, ג"אחר
 דכר~י ~עשה ~שא"כ שלס, שאינו ב~וף וסייעתו ר"'ת דעתלפי

 אליבא לאוק~א ו~צי התירו ולכך שלס ה~וף היה התםודגלת
 היה ודגלת דכר~י ~עשה דגם צ"'ל אע~כ ~וריב''ב, ~חכ~יםדכ""ע
 ובתשובותיהם אחרונים בפוםקים בזה וי~וין שלם, שאינוב~וף

 בזהיש~פלפלים

~~תת~

 שלס שאינו בגוף ~יירי דלק~ן ג"'כ ס"ל הרא"ש דעת לפי

א~
 הטביעה ראה דלא ~

~'~ 
 ~והיינו לאלתר, ~זיוהו ~ריך

 ה~בי~ה דראה היכא דכל דודאי וסייעתו ז"ל ~רא"שדס'"ל
 ~ידי ~וציא ואינו בדד~י, בודאי ש~ו~ר ~רו~ דבר ~'"כהוא

ספיקא
 דבדד~~

 לאל~ר ד~יינו לטיבותא ~רתי שיהיו לא אם

דו~~
 ~הניי לא לחודי" ולא~ר ט"'ע ~שא"כ דוקא, וסי~~יס~

 הטבי~ה ראה ~דלאוהי~א
 ~'~כ לאלתר צרוך היה שלא ~~ א~

~שום
 ~ח~~ דלי~

 דב~ד~י,
~"~ 

 ~ס
 ~ה~ו~

 אינו
 אינו שה~וף לק~ן רי~ותא ~~מקום ~~אשר~~שיש ~~,~כ~~י ~~ כ~ו~ ש~

 של~
~~י~

 ה~~א
 ת~~ד~~~

 דה~ונו ~~~~תי' לקמ~~ו~זווהו ו~סקוהו צריך

 ~ט~ע ו~גי לאל~ר הראיה~ריך
 ולאלת~

 ~~א"כ
 היכ~

 ~~וף
 הטבי~ה ראה לא ו~םשלם

 א~
 בט"ע ס~י

 לחוד~
 ~ ~ ~ ודוקת לא~ר ולא~ תסי~ני~ ב~י

~ 
~ ~ 

~~~~
 ר"ת

 ד~תר~
 ד~~ר~ך ת"'ח בשני דמעשה

 דו~~
 סימנים

 שלס, ש~ינו ב~וף מיירי הואולאלתר
 וא''~

 דכר~י ~~שה~
 ולא~ר בט"ע~ רק לסי~נים א''צ ולכך ~לם ב~וף ~ייריודגלת~
 ~שום היינו לאתלתר ד~צריך הא רק בשעתי", וחזיוהוכדא~ר
 ~~ו~ ~הני לאדאל"ה

 ולכך ~ הטביעה בראה התם ~וקי ~ דר"ח
~~ריך

 הג~ר~
 דר'"ח אליבא ~ס כי ~~"ע, לאלתר

 ~קש~
 קו~ית

 ~וכיח ד~אי ז"'להרשב""א
 הש"~

 דלחו~רא ואס"~ד דילן
 דהתירו והא~ ככ''ע דל~א נ~י קשה דהא כ~אן, דעבידאינהו פלי~

 ~~ביעה ר~ו דהתם ~שום יו~י וה' ג" לב~ר וד~לת דכר~יב~ע~ה
 ב~קום ~יירי ~וחכ~ים ריב"ב ופלו~תא כלל, בדד~יוליכא

 שי~
לחו~

 ~~ם אע~"'ל לבדד~י, ק~ת
 ד~ר~י ב~עש~

 ודגל~

 מיירי
 ת הטביעהתבראה

~ ~

 ~ שייך ולא ביבשה הוא ורי~"ב חכ~ים דפלוגתת גם
 זו ~ושיא~ לחול ~קום אין ~א"כהטביעה, רא~

 ב~~ ולח~
 ~עשה

 הטביעה ראה בלא ד~יירי ודגלתדכר~י
 וא"'~

 ב~~~י, ליכא
 דהא לבדד~, לחוש דיש היכ~~ ~יירי וריב"ב חכ~יסופלו~תת
 ~מנ""ל ~~כ"פ ~די"'ל בדד~י, לחשש~~ וליכא ביבשה הואפלוגתיי'
 כ~ה י"יל דהאלהוכיח

 חילו~י~
 ~ס אשר

 ביבש~
 יש

 ~אלי~א אעכצ''ל להש~ס, ~וכ~ח ~נ~ל ק~ה~ עכ"פ וא"'כלבדד~י, לחו~ ק~~
 ג"'כ, ~טביע~~ בראה וד~~ת ב~ר~י התם ד~יירי נ~י י"לדר""ח
 היכא דודאי ס''ל לר"חוא"כ

 שה~ו~
 ~אד ~~~וע זהו ~לם אינו

 ב~"ע ~~י ~ולא ולאל~ר סי~נים דוקאדצריך
 ~ול~לתר~
 אבל ~

 ח~וק יש אז שלםכשה~וף
 ~י~

 ~דא וה~~ת ה~ביעה דר~ה
 דוקא צ"'ללגרי~ותא

 לאלת~
 הטביעה ראה דלא היכא אבל ב~"~, ~

 לאלתרת בלי אף לח~ד בט~ע ס~י שלםוה~וף

~~~~
 ~י" ור"ח וכו'~ סי~נים ~הני ד~ה~ ע"ב)~ קט"'ו (דף בתוס'
 ט'"~ ע""י שטבעו אדם בני נשי ~שיאין האיך ותי~אוכו"

בל~
 אבל ו~ו" פניהם צורת קצת כשנשח~ה איירי ו~~א סי~נים

 וכ""כ עכ"ל, י~ים כ~ה אחר אפילו ~ריא שלי~ה פניהס צורתאם
 ~סי'הרא"ש

 ג"~
 גופו ~ם ~אבל וכו' ~~ירש~ ור"'ח וז''ל~

 היינו עכ"'ל, ~"'ע~ ~הני י~~ם כ~ה~ לאחר ~אפילו אותו~כירים של~
 ונשאר שנטבע אחר י~ים כ~ה~ לאחר אפילו הוא דהפשטר"'ל
 לאל.ר חזיוהו ה~ים ~ן כשיצא תכף לעולם אבל הכל,ב~ים
 סו~י~ו לפי אחד כל והיינו ת~ח, ~יתפח לאח'"ז איש~הי איאבל
 גופו ~ אס ~תירין אפ"~ה ר~ח ד~ת אליבא הטביעה כשראהאו
 צ"'ל המים ~ן~ כשיצא תכף דהייסו לאל~ר דוקא צריך ואזשלס,
 ודוק~ כתבנו כאשר~ והרא""ש הלוי דר~ז אליבא או לאלתר,דוקא

~~~~
 ~ל בע~דינו

 העיו~
 תור. ז~ת .ורה, דברי הבאר ועל

 ~דבריהעולה
 ~חסר~

 הרי~"ש ~"ש ~ר~יתי
 (ח"~

 שאלה
 ואפשר ~ וז""ל הרא""ש כתב השני~ ובחילוק ~ וז"'ל ~"ב) ג" ~ף~ת

 נ~צא בשלא הכאדנמיירי
 ה~ו~

 אם הזה חילוק ול~י וכו', ש~ם
גופו

 של~
 ואם ~לאל.ר, שראוהו ולא סי~נים א'"צ

 אי~
 ~לס גופו

 קאמר א~~י שלם ~~~ו היה דאלו ~שלם גופו היה ~~לא לו~ר~נו צ~יכי~ ' דדגלת עובדא ובהאי ל~לתר, ושוראוהו סי~נוםצריך

~~
 ~~ו~~~

 ~~ ,'~' ~ ~ ~~ ~י~~י~, ו~~~~י ~~~ו



~ ~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~~ ~~~"~~~"ת~
~~ ~  ~ ~

 קשה וא~תי ב~עתית דחזיתו~וא
 ל~

 עובדא בהאי הזכירו לא
 כללסי~ניס

 ע~ת~
~~~

 א~"ת ובתורתו בית אידון ~ה ידענו לא כבודו ~חילת אחר
 שה~פ, ~~ורה בהוכחה יוכיחו ב"ה וכותלי יוכיחה~ים

 ~שהיה~ת ~שהיו) ~יירי וד~לת דכר~יד~מעשה
 ה~ו~

 ו~~ת"ה שלס
 בט"תע להתיר ל~עתי" חזי" ~ריך ~~) ואפת"ה סי~יסאת'צ
 אס ~ורתו שנתפח ~תוך להכירו וא~א תפח ~תפח די~לממשוס
 א" ~שעה יותר~הה

 חו~
 ~טבעו ת"ח דשני בעובדא אבל ל~ים,

 וקא~רי לשעתי" חזי' ~ריך ~שתתה שלס ~ופן היה ~לאממיירי
 כי אהדדי, סתרי ~ע~יות ששני הקושיא עיקור כיסי~ניס~
 ת"'ח דשניב~עשה

 ~ש~
 וכר~י דד~לת ובעובדא סי~נים, ד~ריכיס

~ת~

 לא תתתח דשני ב~~ה ודעת, ~עס בטוב ~ור~ת סי~ניס
 שלס ~ופן~'ה

 ~ש~
 ~בי ~שאת"כ דוקא, סי~ניס ~ריכיס היו

 דכר~י~ובדא
 ~שת"ה שלס ~ופן הי~ וד~~

 אתת~
 והותר סי~ניס

 עתתי ~כירין ואין תפח ~תפיח ~ו~, בשעתי", דחזי" והואב~תע

ט~
~~~~

 והוא א~ר ל~ה לשבח טעס כתבתי ה~ור לדברי בביאור
 ~ר~"ש ש~ביא זאת בשי~ה בכאן אבל לשעתיתדחזי"

 לאלתר ש~ריך ה~ס רק ~וכרחיס, אנו אין הר"תחב~ס
 בדד~י, שאו~ר הסיבהשאין דא~

 ~תת~

 ~ורתו יכיר לא שהוא י"ל
 צור~ו ונ~תנה תפיחד~ת~ח

 ~ש~
 וא~כ לשעתית דחזית בעינן

 וד~לת דכר~י ד~עשה כתב שהוא הריבתתל ~דברי להיפךהוא
 שלס, גופן שהיה ד~יירי אינו זה ובא~ת שלס, ~ופו היהלא

 השני בחילוק ריבתתל ה~און דכייל כלל להאי ת~ייתינהו לאול~ת'ז
 רתתח ב~ס ~חלק אשר הראתתש~~תב

 הזה החילוק ולפי וז'תל~
 שלס ~ופואס

 ל~ א"ת~
 זה עכ"תל, לאלתר שיראוהו ולא סי~ניס

 דכר~י ו~שה תת"ח דשני אותו הן ~עשיס, ב~ני דהא~ינו,
 החילוק רק לשעתי", חזית להיות הרא"תש ~~ריך היה לשניהסוד~לת
 דתת"ח ב~עשה ~~ת"ה דוקא, סי~ניס ~ריך אי לא או שלס ~ופןבין

 ב~עשה ~שא~כ סי~ניס, ~ריך ~"תה שלס ~ופן היה שלא~וקי
 ו~ש~ה שלס ~ופן היה וכר~ידד~לת

 א~~
 והתירוהו סי~ניס

 ה~עשה לה ~וקי זה ~תוך והנה לשעת~ת דחזי" והואב~"תע
 ~ופן שאיןדכר~ו

 ש~
 התירוהו ל~ה לדעת ~~ו ~שה כך ו~תוך

 והניח סי~ניסבלא
 ב~~~

~~~~~
 בא~ת ~יירי כי פירכא, דדינא ~עיקרא עוקר חכס

 וד~לת ד~~יה~ע~ה
 ~~ו~

 שלס
 נודד ולהיו" לפקפק כאן ואין ~יל, הארכתי כאשרבשעתית דחז~ ~ריכי~ ואפ~

 ~סכים שהוא הטור ב~יטת ~ב עיין ו~נה ~דרשאת בי לפרכסאו כנ~
 הטביעה ראה ולא שלס ~ופן באס דדינא,~ליבא

 שא~~
 סי~ניס

וא"ת~
 דכר~י ב~שה הטור שסובר ~~ל לאלתר,

 וד~~
 לשיטת

 ו~תתל לש~תי", דחזי" ~ריכיס ו~ה שלס ~ופן שהיה ~יירירת'ח
 ~ה עס ~חולק ה~"ח כי ה~ביעה בראה ש~יירי שאפשרממשוס~
 רתתי ב~םשהביא

 דלדע~ס בזה, ורזתתהת
 במתא~

 ~ריך הטביעה
 ו~~ דוקאסי~יס

~~~ 
 תט~ע

 א~
 לדעתו ~שא"תכ לשעתית ד~ז~ת ~~

 ~עתית דחזי~ והוא ט"תע ~הני הרתתחדעת

 א~
 הטביעה בראה

 ' ת~
 ו~דוקת שלס ~~פן אם ~ ~

~~~~~
 הריבתתל כתב אשר ~ויסוד הבנין על לפקפק ~קוס בזה

בתשובותיו
 ו~ל~

 אשר ~דו~ה ב~דה דכייל
 כלל ז"תל~

 הרא"ש ~דבריהעולה
 נא~ שא~

 בפ~קיו שכתב חלוקיס כב" ~"ל
 דבריו לפי ל~דין נ~~אולקולא,

 א~
 נ~~א

 ה~ו~
 ~ותן ~ין ~לס

 הטביעה ראו שלא אותן ובין הטביעהשראו
 א~~

 ולא סו~ן לא
 ~ריכים דלעולס אינו דזה ואפשר יע"תש, וכות לאלתרשיראוהו
 בכר~י ו~עשה לעיל האר~י כאשר לשעתא דחזיתלסברתו

 והארכתית לשוני על ~לתי כבר כאשריוכיחו וד~~

~~~~
 בתשובה שס

 סו~
 הטורים בעל דברי לב הבן ~קשה עתתב

 הוא הנדפסת שבתשובתו והיינואהדדי,
 ~עו~

 ד~וכח
 ~ה ניחא ובהכי וז~ל~ שכתב בתשובתשם

 שנה~~
 ואחר ו~ות

 בזה הרא"תש כוונת~~תבנו
 ההלכ~

 שדבריו לכאורה דנראה
 דהא לדבריו פירוש ואין עכתתלת וכות ית"ז בסי~ן כתב זא'תזסותריס
 שדבריו כתב ואח"תכ ~~ל~ה, בזאת הרא"תש כוונת שכתב כתבכבר

 אלו דבריס וכו", יתתז בסית שכתב ועוד הראתתש דברי זא"תזסותריס
 הס הע~ונה ודיני בסי~נים שהוא הטור אדברי שקאיממוכיחיס
 הראתת~ דברי ~~א~כ ית'זבםי~ן

 עתתכ ואתתכ בסי~ניס, אינס זתתל

 כתיבת ~ו~התה ~~ינו ו~ן בספריס נפל שטעות ~ובהק סי~ןז~ו
 וכ~תתל אחד ~דולידי

~ 
 ההל~ה בזה ~ הרא~ש כוונת ש~תבנו ואחר

 שדבריו לכאורה דנראה הטוריס בעל הרב דברי ליישב~ריך
 ו~ות ~עיד אחד עד ואס וזתתל יתתז בסי~ן דכתב ~ו, זו~ותריס

 ה~ים, ~ן בעלייתו ~יד שראוהו והוא וז"תל כתב בע~~ו הסי~ןובזה
 באותו ~י ~~)קיי~ין, אנן ב~ה ~נייהו דסלקינא בדבריו להקשותיש

 ראה שלא באותו ואי סי~ניס, על ו~כירו לו~ר ה"תל ה~ביעהשראה
 עכתתלת ה~~ס ~ן עלייתו אחר ~יד ~י~והו ~ריך ל~ההטביעה

~~~~
 בעל בה הרחיב הקושיא

 דריש~
 יתתז (בסי~ן ופרישה

בדרי~~
 דהקשו ~ בלשונו וכתב הבת"ל קושית ו~קשה סקתתח)

 ולא ע"תשת עכ"תל כות בפניו בחבול אי איירי דב~אי של~יס ו~סרביס
 אתידע

 יו"ס~
 ~הר~ר בר ה~סתביר הוא אשר

 יוס~
 בתשובה בת"ל

 ~בסי~ן ~הרב"תא בתשובת נ~שך בתתל הרב דברי אחר ו~ס~נתתל,

 עתת~ ד~כת'~
 וכות הדור ~~דולי לאחד וראיתי שכתב~ עתתב~~ת)

 של הזה~ הלשוןוגם
 ה~ו~

 סותריס דדבריו בתשובותיו הקשה
 הנתתלת ~~ריבתתל דברי ראה ~ס והוא עתתש, וכו"זא"תז

 בתירו~~~~~
 הבן כתב הנ"ל הקו~יא של

 ל~
 סתתל ה~וריס דבעל

 ש~ופו ואפילו ולאלתר סי~ניס ~ריך הטביעה שראהבעד
 הטביעה ראה שלא ובעד שלס,יהיה

 וה~ו~
 שלם

 אתת~
 סי~ניס לא

 ~ופו אין ~אם אבל לאלתר,ולא
 של~

 ~ריך החו~ס עס פ"פ אלא
 ס~כינן לא שלס אינו אס אבל שא~ר ו~ה לאלתרת ולא~י~נים
 אס אבל ~יד, ראוהו בשלא היינו סי~נים, בלא לחודא~"תע
 ~ידר~והו

 את"~
 סי~נים

 וכ~
 עכ'תל

 עתת~
 הרב שא~ר ~ה והנה

 הטביעה ~ר~ה דבעד דהטור, אליבא רא~ונה בבבא אח~זב"תל
 כתב שפיר ~ שלס, ~ופו שיהא ואפילו ולאלתר סי~ניםש~ריך

 דעת זהוכי בז~
 הראתת~

 ~ריך אזי ה~ביעה ראה רק הוא ואס ז"תל,
 לאלתרדוקא

 א~ וסי~ני~
 דבת ~עשה ~וקי הוא כי ~לס שהוא

 וקא~ר לא~ר דחזיו~ו בש"תס וקא~ר ה~ביעה בראהתתתח
סי~נאת

~~~
 ראה שלא דבעד שני, בבבא אחתתז ב~ל הרב ~כתב זה

 אסהטביעה
 ה~ו~

 לאלתר, ולא סי~ניס לא ~ריך אין שלס

~~
 ה~ור דדעת דאליבא כתב שפיר בזה

 א~
 לחו~רא, ~פוסק גם~

 שניהסו~חו~רא
 כד~

 הרא~~, וכדעת ר"ח
 ~ת"~

 לש~יהס ס~ל
 ר~ו שלא ~ דהיינו ~וביס דרכיס שני שיש דהיכא יחדיו~~קו

 ו~ם~~ביעה
 ה~ו~

 ~~בל לאלתרת ולא סי~ניס לא ~רוך אין ~ז שלס

 שא~~
 עס פ"פ אלא ש~~ ~ו~ו אין אס אבל ~לישי, בבבא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~~~~~~~ ~~~~ 
~~~ ~~~~~~ 

 לאלתר או ~~~~~ם צריךהחיטם
 וכו~

 בדעת שא~ר ~ה והנה
 לא ~~~כ א~ו,~טור

 הי~
 אליבא דהא החו~רות, בכל מח~יר

 ס~ל ולכך שלם שא~ו ב~וף ת"ח דב' מעשה ד~וקי ~'חדדעת
 תרו~יהו ד~ריך סי~~ם, וקא~ר לא~תר דחז~ן ש"סדקא~ר
 ולאלתרסימניס

 וא~
 הטביעה, ראה שלא ~ם

 וא"~
 אליבא עכ"פ

 ז~ל הטור יפסוק והיאך ולאלתר, סי~נים צריך ~'חד~עת
 דאם והוא ג"כ ר"ח דעת נ~ד והוא לאלתר, או בסימנים~סגי
 ~זה סימנים, ו~ם לאלתר ~"ל ראה שלא ~ם אף שלם אינוהגוף
 בבא הטורכתב

 ה~
 החוטם עם פ~פ אלא שלם אי~ אם אבל

נא
 מ~~כי~

 מיד ראוהו אפילו והיינו סימנים, בלא לחוד אט~ע
 ר"ח דעתו~וא

 ז~~
 לא שלם אינו אם אבל שכתב כב~ל ודלא

 אבל מיד ~אהו כשלא ה~נו סימנים בלא לחוד אט"ע~~מכ~ן
סימ~ם א"צ ~ידר~הו

 עכ"~
 ~~~א א~רי דהטו~ אי~ ז~ ודאי

 ר"חכדעת וה~א סימ~ם ~ריך ~יד שראהו אף~
 ז"~

~~~~~
 ~"ל לב הבן ש~ס~ם

~ 
 והרא"ש התוס'דרכי הס אלו

 ולא יחד שלהם דעות שלשה שהרכיב הריע~"ל, ז"לוהטור
 הם רק הדרך, זו ולא העירזו

 שלש~
 דרכים

 ~~אש~
 ~יתרת

 התוס' לעצ~~, דרך לו ~בורר ואחד אחד וכלבהן
 לחו~

 והרא"ש
 ודוקי שניהם כחו~רת ופוסק החו~רות כל לו בחר ז"ל והטורלחוד,

~~~~
 ~ש ~~ל~ י"ז) בסי~ן נ"ה (ס"ק ~חוקק בחלקתע~ן

 וכ~מחלק~
 כתב ובטור

 הטבי~~ שו~רוא~
 נא~ן אינו

 סימנים, ע"י ש~כירו לא אם ~יד אפילו בט"ע הכרתיולו~~ר
 שלם ו~מת אם הט~יעה ראה שלאו~י

 נא~~
 להעיד

 על~
 בלא בט"ע

 אפי~סי~ני~
 לא

 ראו~
 החוטם עם פרצוף ~ק שלם אינו ואם מיד

לא
 ס~כי~

 ~~ד אפילו כלומר סי~נים, בלא אט"ע
 עכ"~

 הרי
 דאם ובארתי כ~בתי כאשר הטור דברי ~~רשהוא

 א~
 הגוף

 ולא ז"ל ר"ח דעת והוא ~יד, ראה אפ~ו ט~ע ~הני לאשלם
 ~חו~רת פוסק הטור בא~ת ~י בדרישה, והררפ"ך ~הריב"לכדעת
 ~~~ ר~יתי והנ~ ור"~ ור"י הרא"ש דעת דעות~~י

 בעל
 דבר~בסוף ח~~

 והא ~ ~"ל הנ"ל
 דאמרי~

 שהושלך אחר ש~האם לעיל

מ~
 ה~ים

 ~עיד~ א~
 הטביעה בראה או שלם בשאינו ג"כ ~תל

 קולן הקולות ואת הרוא~ם ~יד להצילו ירד הוא ~והנהעכ"לת

~~
 נביאים חבל ~~ופרים

 הש"ע וגם ז"ל מ~טור דברי ש~קשי~
דםתרי

 א~דד~
 ו~הרי"ך ורב"א ריב~ל ה"ה ה~או~ם עושים כאשר

~אשר
 ל~י~ פרט~

 ~~ד ראה לא אם דלעיל ל~שב רצה ח"מ ובעל

א~
 או ח~~ר בגופו מיירי מעיד~,

 ראו~
 כבוד אחר הטבי~ה,

 מ~ותרים דבריו כ~~~טתורתו
 זא"~

 חסר בגוף מיירי אם דלפ"ז
 בלא כלום ~הני לא ~יד ראה אם אפ~ו א~כ ~~ביעה ראהאו

 ח"~ דברי לפי דהאסי~~ם,
 שניהם כחומרת הטור פוסק

 בגוף או תנאים ~שני את חסר ואם והר"ח,הרא"ש
 חס~

 או
 כאשר סימנים בלי מיד ראה אפ~י ט"ע ~הני לא הטביעהראה

 ח"מת בעלכתב

~~~~

בעל ד~סכים באמת
 ח"~

 ד~ריך בא~ת ~טור דכו~ת
 בגוף או שלם, והגוף הטבי~ה שראה היכן הןסי~~ים

 וסי~~ם, לאלתר ~ריך מ~טביעה ראה שלא אף שלםשאי~
 ד~וקי סי~נים, וקא~~י לק~ן אסקוהו בש"ס בא~תכדאיתא
 ~ריך שלם שהגוף כי אף הטביעה שראה דקאי ~שום~רא~ש
 אף חסר בגוף מוקי והר"ח סי~~םי וקא~ר ~אלתרדח~והו
 תפס והטור ל~עת~ וחז~ סי~~ם ~ריך ~~"מ הטביעה ראהשלא

 מיד ~ שראה ו~וא ~פסק בטור וכ~ן חו~רות,~ני
 א~

 הכ~נה

א~
 ~ יהי מיד ראה

 או חסר בגוף מ~רי הא ~~~, ע"י ה~יתר
 ~בואר ההית~ רק ט"ע, מהיי דלא הטביעהראה

 לק~~
 בטור

 ה~וף אם והח~וק ט"ע, ע"י ואימתי סימנים ע"י מותראימתי
 כי דברים, שני מאלו א' ח~ר ~ם או הטביעה ראה ולאש~ם
 ~ו~ר א~ו כי ~עכב מאלואחד

 בט"~
 אם סי~~ם בלא לאלתר

 דרכים משני אחדחסר
 ~נ"~

 ד~~נו טובים ד~כים השני אם ~בל
 ~ה לאלתר ולא סי~~ם לא א"צ הטביעה, ראה ולא שלם~וף

 הטורדעת
 ~נכו~

~~~~
 ~אות ש~לכה האשהבפרק שמביא ~רא"ש

~~ 
 הא~ראה ~"ל~

 דבעי~
 ו~סקו~ו

 וח~~ ק~~
 לאלתר

 שראולאותן ה~~
 וכ~~ הטביע~

 וחזיוה' ק~ן וא~~קו~ו פיר' ~~'כ
 סימנא, וקא~רילאלתר

 שלא ל~שב בא ה~שר"י כ~
 סותרות יה~

 וכ~ רבי שהתיר ע"ב) קט"ו (דף ת"ח דשנימעש~
 דקאמר

 ק~ן ואסקוהוהש"ס
 משמע סימ~ם, וקאמר~ לאלת~ וח~~

 וב~עשה סימ~ם,שצריך

 ד~ר~~

 ודגלת~
 שהתיר ע"א) קכ"א (דף

 הש"ס או~ר לא ~ אבל לשעתא דחז~~ו וה"מ דשושבינאא~ו~י
 סי~נים,דקאמרי

 הרא"ש ו~~שב דוק~, סי~נים ~"ל שאי~ מש~~~
 וכר~י דדגלת ובמעשה הטביע~, ראו התם ת"ח דב'ב~עשה

לא
 רא~

 הטבועהת

~"~~
 דבע~ן הא ~ראה ~קאמר, הא ~רא"ש מ~ריע"כ

 וח~והוקמן ואסקי~
 לאלת~

 וקאמרי הטביעה שראו לאותן
 ~דף הש~ס דקא~~ר ת"ח~ דב' ~עשה דז~וסימנים,

 לאלתר וחז~ ק~ןדאסק~הו וה"~ קט"ו~
 ~סימנים~ וקאמר~

 ומ~
 א~רי נ~רצו

 ריב"ל שו"ת הגאון ד~רי~שר
 (ח"~

 ~ס~
 דברי היוונכאורה ~ וז"ל ע"א) ~' דף א'ת

 מ~ר~"~
 ~~ו~~ים

 ~דבר~ ~דב~~~ל~
 תכת~~~יראה

~א
 דבעי~

 ואסקוהו
 ק~~

 שראו לאותן הי~ו לאלתר וח~נ~ו
 ~טביעה ראו שלא דאותן ~~ה נראה וכ~תהטביעה

 דא~
 צריך

 וסוףלאלתר,
 דבר~

 בט"~ דסגי הטביעה ראו שלא דאותן
 ולא

קא~ר
 אפי~

 י~ים כ~ה אחר
 וכ~

 ברישא דקאמר דמאי אצ"ל
 הא~ראה

 דבעי~
 ואסקינהו

 ק~~
 לאלתר ו~ז~הו

 ו~~
 וקאי ~אמר

 (ל"צ) ו~טביעה ~ראו אותן דדוקא לומר~סימנים
 ~ריבעכ"ל סימני~ ~צ~ל~

 ~הו הנ~ל לדבר~ו מס~ים שהוא לדבר~ אוןש~~אתי~~~~~~~~
 ~אות ~הרא"ש שכתב ~~ורש, הרא"ש ~דברי~ו~ח

ג~
 הא ר"י פ~ וכן ~~ל~

 דבעי~
 דראו ~שום ~~נולחודיה, בט"~ סגי ולא סי~נים ~כא
 הטביע~

 בדדמי יא~רו
 עכ"~

 ~רי
 אחד לדבר שניהם ו~ר"י ~הרא"ש הוא שש~הם ~פורששכתב
 אשכ~י ו~ר~ב בתשובת~ ראיתי והנה אסימניםי וקאינתכוונו

(סי~~
 ריב"ל שו~ת על משיב ~הוא ע~ב) ע"ג דף כ~א

 מעי~' כד ובא~ת הרא"ש, לדברי ~יישב ~ריב"לשהרב ב~~
 כל בי~

רודפ~
 השיג לא ובא~ת השי~הו, (ו)לא

 על~
 דמסיק כמה

 כרבא ~ביתעלא
 ובעי~

 בדברי דחוק הוא זה הפ~ הרב"א הרב
 דגרד~א~ ביסתנא כמלא ר~ח פ~רוש ~וא ובאמתהרא~ש

~~~~
 ~חכמי לאחד וראיתי ~"ל~ דב~יו ותמצית רב"א שו"תז~ל
 שלפ~נוהדור

 (ועש~
 ~סף את ידע לא כאלו ע~מו את

 הרא~ש דדברי בתשובותיו שהקשה ~ ב~) ~הרר~י ה~ופלאהרב
 ~א ~ראה דה"ק נדחק ~ קושיא ומחמת וכ~, זא"זםותרים

~~~~~~~~~
 ~~~~ית ~~ ~~י ~ו~~יי~~ת



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~

~ 

~~ 

~~

ד~עי~
 לא~תר וחז~הו קמן אסק~הו

 ה~~
 הטביעה שראו לאותן

 קא ואסי~ניס~~י
 מי~ל~~

 צ"ל הטביעה שראו אותן דדוקא
 ר"י של חילוקו ה~נו דא"כ פיר~שא ל~אי כלל וליתאסימניס,
 ויראה שכתב ז"ל הרא"ש ~ידש ~מאי ~ופיה ז"ל ה~א"שד~ייתי

 וכ~ת ואמ~קינהו דב~~ן~א

 ממקו~ מטו~~~~~
 מוכח הוא אדרבא וה~יא ~בא

 דהאאמת, שדבר~
 פומי~

 ~א ~~י ~~ וכן הרא"ש שכתב ~~היד
 וכ~, סימנים הכאדבע~ן

 וכ~, הטבי~ה דראה משוס הי~ו ~

 על מעיד הרא~שהרי
 עצמ~

 נתכו~ו א~ד ~דבר שני~ס ור"י שהוא
 כתבתיכאשר

 לעי~
 ~ראה ש~~ב ו~ר~~ש

 הכ~נ~ וכ~
 לתוסת

ביאור
 וא~

 מעשה מ~ותרות יהיו שלא וליישב חי~וש בלא ב"ה
היטבת ודוק בי~הס ומחלק ~וד~לת~ דכרמי ומעשה ת"חדשני

 ~ת

~ ~ ~ ~ ~

 ה~ב"א ~וד
~~ 

 מאי ועוד
 א~

 דכתב אחר~ מד~דקין
 כפשוטו הוא הפ~~ עכ"ל,הרא"ש

אחר~ ~דקדק~ וא~  ~מפא~ בדדמי ו~עד יאמ~ר ~ן~חוש
 ~ן זה ספק מן להוציא זה

 קא~ר ו~"ז סימניס, שיאמר ~עד כלוס מסיי~ שאי~הראוי
 וא~

 דודאי אחר~מדקדק~
 בדדמי אומר א~ו~

 כי~
 הטביעה ראה שלא

 בעסק לשיטת~ת ~רב"א ש~~שב וכמו סימני~,ואצ~ל
 שא~

מדקדק~
 ולאלתר חז~הו אי לבדקו

 וכ~
 הפירוש הוא כךע"ש,

 אסי~ניס ~קאיהריב"ללשיטת
מד~דק~ וא~

 אחרי לבדוק
 לאת או ~אה אססימניס

~~~~~
 הרא~ש ~מ~רש בתשובההרב"א

 בס~נ~
 דה"ק, אחר

 ~~ראה
 ה~

 ~~ לאלתר וח~נהו קמן ואסקוהו דבע~ן

דב~י~
 מעיד לא אס אבל לאלתר, דחז~הו בפירוש שיא~ר

 ~~ב~ור~~
~ א~~א ~כו~ ~ ~ ~ ~ ת  

 ~לל~~
 ~~~~~ ונ~~נה~~~~~~~ ~שתהו

 ואי~ ראובןשהוא
 ~טבי~ה ראו שלא לאותן א~ל א~ר, אלא

ומכירו
 בט~~

 לחודא
 אע"~

 לאלתר ד~ז~הוא~ר דלא
 יעיד אס מיהו וכ~, לאלתר חז~הו אי לבד~ו אחריומדקדקיס וא~ נאמ~

 עכ~ל אשתהי דהא ~הי~ן לא ימיס כמה לאחר דחז~הולהדיא
 וק~רת במ~פיח ~בריותמצית

 ~תורתו אור מחילות אחר~~~~ן
 ולא לי מ~בניס אינס דבר~

ירדתי
 לסו~

 אופן בא~ה ממ"נ ~הרא~ש י~~ דל~"ז דעתו,
 וד~לת דכרמי המעשההיה

 ~ד~
 בראה מ~רי אי ע"א~, קכ~א

 במעשה כמו בעי סימ~ם לפ"זהטביעה
 ת"ח דש~

 (ד~
 קט"ו)

הטביעה ראו לאואס
 מ~ר~

 למה לפ~ז
 אמ~

 דכי וה"מ ~ש"ס
 תפח ~תפח אשתהי אבל לאלתר ח~~אסקי

 עכ"~
 ~פורש הרי

 די היה לפ"ז לאלתר, ח~ת אסקי דכי וה"מ בש"סאיתא
 ידוע היה שלא בסתמא אי רק לאלתר דחז~ידוע היה לאאס א~

היה אשתהידלא
 ד~

 בודאי דאשתהי נודע דלא וה"מ והל~ל
 ~~ל~ ~רב"א שכתב עליו קמסהיד פומיה ובפרטות נ~ענ"דיודוק

 ~מאי הרא"שונ~תיי~
 דחיל~

 אק~ינהו דב~מרא בסימניס ר~י
 סימניס וקאמרי ו~ת קמן אסק~הו דקאמראהדדי

 כי משמ~
 דל~ביהיכי

 סימני~
 מ~"נ הטבי~ה שראו אותן אלא מ~רי לא

 ~כ"לתבלאלתר

 נמצ~
 מודה שהוא

 שהרא"~
דלא ~ישב בא ~"כ

 לסתור מ~~יות ~נייהיו
 אהדד~

 ומחלק
ללא שטב~ רא~ ב~

 קושיא הדרא וא"כ לאל~רי שר~ה להעיד צריך איראה
 דכרמי ~~שה מ~רי ~א במאי דבממ"נ טחנא, טחינאוק~חא לדוכתי~

 וקאמר הש"ס דקאמר ת~ח ד~ני מעשה ~~שב היאך ו~םוד~~ת,

סימנ~
 בט"~ת ס~י בלאלתר הלא

~~~
 לאלתר לחוד בט~ע דסני לעיל מ~רי דהטור ח"מ הבעל ~"ש
 היכאהי~ו

 ד~~ו~
 הטביעה, ראה או חסר

 א~
 שלפוס

 לדקדקישרהיטא
דדבר~

 כתב בעצמו ~וא ד~רי זא~ז סותריס
 בו שיש היכאדכלבסק"נ

 מ~~~
 או בר~לו אפ~ו

 בא~~
 מקוס

מןשיהיה
 ה~ו~

 צורת ונשתנה מתפח דלמאח~שינן
 ו~פרצו~

עכ"~
 דכרמי בומעשה דקא~ר דילן בש""ס דבשל~א קש~, וא"כ

 אבל מכה ביה דלית וה"מוד~לת
 וכ~

 יש וא"כ למכה, מ~רזו מיא
 ד~מ~רי ~~ל ע"כ ז"ל דהרא"ש אליב~ דהלאלדקדק

 ב~ו~
 שאינו

 הרשב"א כקושית כנ~לשלס
 ז~~

 היכאוה"מ קאמראיך וא"כ
 ד~ת מ~רי דהתס דס~ל מכה ביהדלית

 בי~
 מכה

ב~נ~
 וה"ק

 ואז בפ"פ מכה ביה דליתוה"מ
 מכיר~

 פ"פ אותו
 שהביא מה דידןן אליבא משא"כ לק"מ, בש"ס וא"כ שלסא~ו שה~ו~ א~

 למטהמכה יש דאפ~ו דפסק~ן כנ"ל עצמו מחוקק ~לקתבעל
בר~ל

 אמרי~
 כל ת~יח מת~ח ביה

 ~~ו~
 ~"פ ~שתנה כנ"ל

 תאמרוא"כ כ~'~
 שדבר~

 זא"ז סותריס
 (ועי~

 ~~~ סימן ~"ב שו"ת
ד~

 דוק ע~ב ע"ז
 ותשכ~

ת בזה) ארוך ~לפול ~  

~ ~ ~ ~

 דישל~"מ
 ל~ר~

 היכי הי~ו מ~רי ד~טור ח"מ בעל ד~תש

דה~ו~
 ר"ל ה~נו חסר,

 ב~ו~
 ולא במיס עתה שנעשה חסר

 לעיל ומ"ש ומ~ותך, חבול יצא המיס מן רק למיס נ~ילתוקודס
בס"ק

~ 
 מכה בו שיש היכא דכל

 אפי~
 מקום בא~ה או בר~לו

 ה~ו~~~
 ר"ל ה~נו מ~~רצו~, צורת ונשתנה נת~ח דלמא חיישינן

 כל צדקו בזה וא"כ במיס, נפילתו קודס במיס היהשהמכה
 ח"מ, בעלדברי

 וא~
 על שיצא הוא ש~~ה לו~ר בזה

 פני~
 כי

 השינובחנס כניס ~ס ודבריו ז"ל ו~טור דעת מ~מעתיקהוא

על~
 הרב

 ~שוא~
~~~~

 על לד~דקשיש
 ה~א~

 מהמ~'מ
 ~לובל~

 (בשאלה בתשובות
~ל"ד

 ד~
 משמע הטור שמדברי ואע"~ ~"ל~ ע"ב) ק"א

 הטבי~ה ראו שלאדאחריס
 על~ מעיד~

 ששהה~אחר אפ~ו
 שלא אח~ אבל בהדיא ~תבשהרי

 רא~
 הטביעה

 נאמ~
 א~~ו

 דבר~ ולפי שהועלה, אחר מידראוהו ל~
 ב~מרא דאיתא הא צ"ל

 בשעת~ חז~ אסקוהו דכי וה~מ צמיתמצמית
 מתפח אשתהי אבל

 הטביעה שראו באותן אלא א~רי לאתפח,
 מהר"מדברי~~~~~ עכ~~

 ~~ מלובל~
 כתב דהלא מוכ~חיסא~ס

 אפילו נא~ן ~טבי~ה ראה שלא אחר אבל הטוראדמ"ש
 שלס ב~א~ואבל שלס, כש~ו~ו ה~נו מי~ ראהושלא

 דוקאמיד ראמ~ ~~
 וא~

 הואכן כי מ~ימניס צריך ~ס
 מ~ד~

 לדעת
 מהר"מ מ"שוא"כ ז"~ ר"~

 מלובל~
 דאיתא הא ~תל הטורדברי שלפי ז"ל

 בשעתיה חז~האסקוהו דכי וה"מ צמית מצמת דמיאבנמרא
 הטביעה שראו באותןאלאא~רי ל~

 עכ"~
 בזה ודאי

 צ"~
 דמדע.

הטור
א~

 דמ~רי לומר א"אהרא~ש ולדעת מאו~ה, להוכיח
 סימ~~" דוקא צ"ל הטביעה ראה דאלו הטביעהבראההתס
 סי~ניס, דוקא דצריך התס ~אמר לאואמאי

 ~~ אע"~
 דמ~רי

 משוס לאלתר וחזיוהו דמצריך והא הטביעה ראה בלאו~תס

שה~ו~
 הארכתי וכאשר שלס היה לא

 לעי~
 ר"חולדעת

~~ 
 דמ~רי

ע"כהתס
 ב~ו~

 סימניס, דוקא ~"ל חסר היה דאס שלס
 הטבי~ה, שראה ~~רי דהתס משוס ~ל לאלתר דמצריךדהתס ~~
 וכאשר ז"ל ר~ח דעת אלבא אחריס דרכיס ד~'ל מ~כח~א~ו א~

הארכת~

ת ~

~ ~ ~ ~ ~  
 ~~~~~ ~~ ~~י
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~ ~ ~~ ~  מוהר~"~ 
 ז''ל

 ת~~
 ז''ל אח''ז

~ 
 ~הכה ~שיטת ~ש~ות ו~ם

 הואכן
 דכיו~
 ואין תפח ד~תפח א~ינן דאשתהי ד~יכא ~

 לאות~ן הט~יעה שראו אותן~ בין לחלק ~רא אין ניכרת,~צורתו
 ~כ'תלת ~טביעה ראושלא

 בז~ הנ~
 הוא ~ילו מו~~'ם תפס

 סברא אין דמ''ש אינו, זה דכ''ע~ובודאי אלי~א~ מישוראורח
 הטביעה ראו שלא לאותן הטביעה שראו אותןבין לח~

 ז~
 אלא אינו,

 לחלק, וסברא סברא הוא ד~רא''ש אליביה אבל ר''ח~ ~ דדעתאליבא
 קצת תפח דמתפח ו~יכא בדדמי אומרים הטביעה שראודאותן

תיכ~
 ~ הארכנו' וכאשר סימנים דוקא וצריך בדד~י אומרום

~~~~
 ובא בתשוב~ו השואל הרב מ"ש

 מוהר''מ אדברי להשי~
 וז'תלמלובלין

~ 
 יש לענ"ד ~ם

 תפי~~
 מוהר"מ ה~און על

 לא תפח מתפח אשתהי אבל ~~מרא דמסיק ~א וכו',~מלובלין
 אלאאיירי

 כשרא~
 דא"א יראה המעיין ו~ל הטביעה

 לו~
 ו~ו', כן

 אמאי א''כ הטביעה בשראה איירי לש~יה דחזיו~ו ס"דדאי
 ~ט"ע ביה מהנו לא והטור להרא''ש דהרי לחוד ט"ע ביהמהני

 עכ"לת וכו' סימנים אלא לאלתר אפילו אותוכשראה

 יש בזה~~~~~
 ל~שי~

 על
 המשי~

 איירי בשעתי' דחזי' דאס''ד ד~'ש
בשראה

 ~ב~
 לומר שייך אינו זה בודאי הנה ו~ו',

 בלא התם מיירי ז''ל הרא"ש לדעת ~אבל ז"ל, ר"ח אליבארק
 דא~ הטביעהראה

 ו~תם דוקא סימנים צ''ל אז הטביעה ראה ~
 לא וד~לת דכרמיבעובדא

 הי~
 דאליבא ת ופשיטא ט"ע, רק

 ~תם דאיירי פשיטא שניהם חומ~ת דתופס ז''לדהטור
 משום ~יינו לאלתר, וחזיו~ו דצריך ~י רקראה, בל~

 ד~ו~
 אינו

 בשראה התם מיירי שפיר וסייעתו ז''ל ר"ח לדעת אבלשלם,
 ~ופו ש~יה התם ~מוקי ~שום ט''ע ביה מהני ו~מהטביעה

שלםת

~~~
 ט'תע ביה מהני לא והטור להרא''ש ~הרי הנ~ל הרב מ''ש

 והנה ~כ''ל, סי~נים אלא לאל~~ ~פילו ~ו~וכשראה
 זה, אל זה קרוב ולא ~רא"ש ד~ת עם הטור דעתהרכיב

דלהרא''ש
 דוקא ז"ל~

 אפילו ולהטור סימנים, צריך ברא~
 שלםאינו ~~~ו~

 א~
 שהוא משום דוקא סימנים צ~יך מ''מ ראה, שלא

 שניה~םת חומרתת~פס

~~~
 ~ש"ס דמסקנת נראה א''ו שואל ~עשה ~רי הרב מ"ש

 בלא איירינמי
 רא~

 בשעתיה חזיוהו דמ~יך והא הטבי~ה
 אל~ביה ה~דכי כדפירש שלם ~ופו הוי בלא דא~רי משוםדוקא
 פשוט זה הנה ~כ''ל,דר''ת

 דה~
 ז~ל ~רא"ש לדעת ~וקא

 דברי ~ם ז''ל, ~ב ומ"ש הטביעה, בראה מי~רי ר"ח לדעתאבל
 ש~''ח ~סימןהריב"ש

 קע''~ ~~
 ע"ב

 בסופו~
 צל'~~

 דנ~אה
 ה"מ דמסיק דמאי מלו~לין, מהר~מ כד~רי ~''כ נוטיםדבריו
דחזיוהו

 ~ש~ת~
 הטביע~ כשרא~~ ~איירי

 דהר~''ש אליבא
 וקש~

להול~
 אלה~ ד~רים

 עכ''ל~

~~~
 ~~א בזה ~ם

 ~להשי~
 ~~מו הריב"ש על

 שמשי~
 מה~~מ על

מלובלין,
 ו~יי~נ~

 אמ~י ~ הטבי~ה כשראה א"כ עליו שקשה
 ט'~ע'~~לחודאת ביהמהני

 ובא~
 זה או~~ ~ הרי~"ש ~על קושיתו

 וכמ"ש ~האמת לפי ~ליותימא~
 לתר~

 דעת
 מהר''~

 ~~~שיא ~אי
 הריב"ש לשון~ ~זהו כי קשיאהא

 ~~ד~
 דטבע ~אי דאוקי ז"ל ~ ~מאור בעל הרב ~ל סמכתלמעלה ~נ~ סע''~~~ קע''ט

 דמוקי הרא''ש על סומך אתה ועתה הטביע~, ראה שלאבדגלת
 ~כ''לת אהדדי דס~רי ~תרי ז~ו והנה הטבי~ה כשראהלה

~ ~~~ 
 ~וקי דהרא~ש ~ב דאיך ~~ליו~ ~ה~מיה ~דלה ~~מאוד
 דדגלת~~עובדא

 כשרא~
 אליבא אדרבא דהא ~ ה~ביע~,

 למוקמי צרוך ז"לד~א~ש
 דד~ל~ עובד~ הת~

 ~~בשלא וכרמי ~
 לדבר נחדל לא ומע~ה לעילי ~אר~י וכאשר הטביעהראו

 ~ס"ק זה~ בסימן שכתב שמואל בית בבעללפקפק
 פ~ז~

 ויש
 הסו~יא איירי לפ''ז ו~ו', כ"כ הרא''ש דהיינומחלקים

 דראה ב~~לת דט~ע ~ברא האיי~ות בסו~
 ז~

 מש''ה ~טביעה העד

את~
 ע~''לי וכו' בשעתי' דחזיוהו וה"מ שם

~~~
 ז''ל דה~~'ש דאליביה אינו ודאי זהו

 א~
 ~א~

 צריך
 דחזיו~ו ה~מרא מ"ש רק בט''ע, מיירי ו~תם סימנים דוקא~~~

בש~י~
 משום היינו

 שה~ו~
 ~~,'ש כתבנות וכאשר ~לם היה לא

 אינו ~זה ~"ל, ~וכו' סימנים בו דהיה~''ז
 ~דהלא~

 ~ד~א

~א~
 ט"ע רק סימנים שהיו כלל בד~לת ~תם מוירי

~ 
 לאלתר

 ~ת'ש ברור אינו זה ו~ס וכו'ת~~ינן

 א~~ תרו~
 וז"ל~'~לפ~'ז זה

 מסו~יא במ~חמה אחד~ עד ה~יב~יא דאיפשוט מ''ש~הרא"שא"ק

דהא~
 ~ברא ~אי שם איפשט ולמה כו' בד~לת דטבע ~ברא

 שכ~~תי ו~~ה נ~ים, ע''פ התיר דרבי ~ממימרא~ו~ר
 ע''פ שהתיר דרבי מעובדא ~ודאי כלל דבריו ביקר לא~~''ל~ א''~

 דהתם איפשט, לאנש~ם
 מ~י~~

 ו~וא כדאיתא סימנים בו שהיה~
 אחד דעד בעיא והאי ו~', סימנים~א~י

 במלחמ~
 ~~'י הוא

 דד~לת ~ובדא אבלט"ע,
 ~ששם~

 ~''י שהותר ~"כ ~יה
~"~ 

 יוכל
לפשו~ת

~~~~
 ~לתר~)~ עיי' שם כתב

 שנ~ ~לתירו~~
 תוס' של

 ~ט"ו~ ~ד~
 סימנים היינו ~ס~מנים שהיו שם שאד~ו~~

 שאינ~
 מוב~קים

 דלא מוכח ט~, ~ם
 ל~~ ~~'~

 עכ''ל, ה~א"ש
 א~

 נראה ~ בזה

~תוס~
 ועוד ז"לת ל~~א''ש ד~תינו לפי מסכימים

 בסו~

~ז"ל~~~ דבריו ~

 ר~~ והר~
 מי ~ב לא

 ~ש~א~
 עליו ~יד הטביעה ראה

א~
 מיד, אותו ראה שלא

 משמ~
 דחושש

 בז~
 כ~עת לחומרא

 ~צריך הט~יעה ר~ה שלא דד~לת הסו~יא דאוקמי ~~דולהמאור
 הנה עכ"לת מידלראותו

 בז~ ש~~
 ~דא ריהטא, ל~ום ~תרתי

 הוא כי יאמרדלמה
 ז~

 ~דעת
 ה~ו~

 להרא"ש ~ם הלא ה~דול
 ~ד~לת סו~יא מיירי ו~ייע~ו~~~ל

 כשל~
 א"צ ולכך ~ט~י~ה ~ראה~

 וכנ''ל, ~לם כ~אי~ו ~מיירי ד~סו~יא ~ צ''ל ~ דאליבי' רקסימנים,~
~

 אב~
 רא~~ ~לא מיירי עכ''פ

 ~טביע~
 ודאי~~

~~~
 דודאי~~ אחרת ועוד

 ממי מיי~י מ~ר~~א ~ה~הות דברי
 אותו דראה מיד, אותו ראהשלא

 מי~
 ראה שלא~ מי דמיירי ~וא ופשוט ומוצאו, מקומו זה אין~י~ קמי~רי לא מ~ה

 לא ו~ם ~לם הוא באשר ~מ מיד,אותו
 רא~

 ס~י אז הטביעה
בט''ע

 ~א~
 רובם ה~דיע~ת מכל מוסכם וז~ו מ~ד, אותו ראה ~שלא

 ה~יעה ראה דכשלא~~לם
 ול~

 ~שלם הוא
 דא''~

 ודוקת ל~לתר

~~~~~
 ז"ל דהטור אל~בא מדברינו

 ופוסק~
 ~אשר אחר~ני~ת

 ~~~תת
 הט~יעה דר~ה ~יכי דודאי ~~ הוא הח~מרות פסק~~כל

ו~ם
 ~~ו~

 שלם אינו~
 פשיט~

 א~ בט'~ ס~י דלא ופשי~א
 ~ם

 כשהוצואו לאלתר~חזיו~ו~
 ~~ת~

 ~~ו~נים מ"מ אבל ~ ה~ים, ~ ~ן

~ובהקי~
 אחד צד שי~~ ו~אם מ~נית

 ל~ו~~
 ל~~יע~א, ~~ד וצד

 שראהד~יונו~~אות
 הטביעהתא~

 לא ~לם~רק שא~נו או שלם, ~שה~א
 ה~ביעה~אה

 ~באלא~
 ~~בא~ו~~

~~ 
 ~~ום ~"כ~ אמר~נן ד~רים~

 תוהיינו דוקא, סימנים~ ~~~ם ~לא~ל~ר~ חזיו~ו ~וקא ~~ריך~ח~~רא
 ולא~~, ~וב~קים שאינםסימנים

 ~ב~~
 לטובה הם ~דר~ים ~שה~~ו~



~

~  

~  

~  

~~'תת
~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~~~ ~~~~ 

 ו~ס הטביעה ראה שלאהיינו
 ~~ו~

 תדא'תצ א~רינן בזה שלס היה
 בטת'ע וס~ילא~ר

 שו'תת בעל ראיתי הלכ~, של לעו~קא וירדתי העיון על~~~~~ת~
~'תב

 (סי~
 ~~ו

 ~"ו~ ד~
 בפרק דהרא~ש ואע"ג ~~ל~

 ובנו שלוםהאשה
 הט~
 אחר ~יד שיראה דב~ינן הא כתבו, ~

 ~י אבל וכו', הטביעה שראה ב~י דוקא היינו ~~ים, ~ןעליותו
ש~

 הרב הנה עכת'ל~ ~יד ראה לא אפילו נא~ן הטבי~ה ראה
 ד~ה הן ~לו ז'תל והטור הרא''ש דעת יחד ~שת~~ הנ''ל~ב
 ביניהם, יש ~דול ד~ילוק לעיל כתבתי כבר ובא~תאחת,

 ואם הטבי~ה, שראה ב~י ~י~נים וקא~~י ~יד שיראוהו~צריך דלהרא"~
 ~~ופו היינו ~יד ראה לא אפילו בט''ע נא~ן הטביעה ראהלא

שלס~
 ~שא''כ

 ב~ו~
 וס~י ~יד לראות צריך הטבי~ה ראה ולא חסר

 הטור ולדעתבט'תע
 א~

 אם הטבי~ה ראה ש~א
 ~ו~

 ~צריך חסר
 הטור כי ו~ידםי~נים

 תופ~
 ודעת הרא''ש ד~ת שניהם, ~ו~רת

 ל~יל הארכתי כאשרהר''ח
~~ 

 ~~נהי

~~~~
 דשני ב~ובדא שלום אשה ~בפרק וז"ל~ ~''ב בעל שס כתב
ת"~

 ובפת

 ~בתרא~
 דיב~ו~

 דטבע ~ברא דהאי בעובדא
 סת~א קא~רבד~לת

 ה~'~
 ~חלקי ולא בשעתי~, חזי' א~קוהו דכי

 דחזי' בעינן ענין דבכל ~ש~ע ר~הת לא או הט~יעה ראה אםבין
 עכ''לת ~ל~לתר,~~~~

~~~
 ~אהדדי סתרי הס אלו ~עשיות דהני לעיל כתבתי כבר

ת
 קא~ר ת'תח דבת דב~שה

 הש''~
 דאסקינהו

 לק~
 ו~ו'

 ~י~נים,וקא~רי
 וב~עש~

 רק סי~ניס ~כיר אינו ~ד~לת ~כר~י
 פונה זה ועל סי~נים, ו~~~רי ול"ק לשעתי' דחז~' הש"סקא~ר
 בין ה~ילוק לה~א"ש דרך~ה~ש~~ לדרכו אחדכל

 רא~
 ת~א~, ללא

ל~'תח

 ת~~ילו~
 בין

 של~ ~ו~
 באיזה לעיל~ כאש~~~כתי ו~~ור

ענין
~~ 

 ~~~אונים אחד
 ~צ~י~

 רק או סי~ניס
 ב~~

 ו~ס ס~י,
באי~ה

 א~פ~
 שהועלה ~יד ~ראה להיות ש~ריך

~ 
 לא או ה~יס

 וכבר להאריך, הצורך ~~ן ואינו ש~ה תדרשנו לשכנוכאשר
 באם שםכתב~י

 ~~ו~
 שלם~

 ו~
 בט'תע ס~י הטביעה ראה

 יעידון ~ שכולם ~דול ב~ריכות ~יל~ ~בואר כבר ~אשר ~ידראה ש~ ~א~
 ת ~ זהת עלוי~ידון

~ ~ ~ ~

 ו~סיק תוס' דברי הביא ש~רא''ש ~''ב, בעל ~בי~~ עוד
 עכ"לת וכו' הטביעה שראה ב~י~ לאוק~י יש דר''ח האי~
 ~יש דפרישית ול~אי ז"ל~ אשר ~ופיה בהרא"ש יראה כאשרהנה
 הוא נ~צא עכ''לת ניחא ל~~ריס הטביעה שראו ~אותן ביןחילוק
 בין~חלק

 רא~
 בין החילוק ושיטתו ר"חלדעת~ ~שא"כ הרא''ש, ושיטת ~ברתו לפי ראה ללא

 ~ו~
 שלם

 ל~ו~
 כאשר חסר

 עלין ~ה כתבתי אשר בתשו~תי עפה ~~ילה בארוכהבאתי כב~
 טהור שלתן השול~ני אל להרצות דברים הרבה עוד ~וישיע'תשת
 שנש~ייר ו~ה כעת להאריך א''א פנאי ו~~פיסת ~ברא,טהר

ב~ול~~
 ע~ונו~, בעניני הארכנו אשר בתשובותינו ות~כח דוק

 ה~~~ר צדדי כל ~ל וחזרנו ~~, כדאית ו~ר ליה ~~ד~יתל~ר
 חד בחד א~ד ביה א~ד היה ~שר הבעל וזיקת א~ודתלה~יר
 הקדושה~ ~תורתנו ~נ~~ות יראהו ~~ם דדינאת לעו~אנ~ית

 ~ '~~'ת

 ~~~~~~~~~תתו ~~י~~ ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
 ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ת ת~ ~ ~~ ~~תתת~~~~ת

 ~ ת ~ת ~ ~ ~ ~ ~~ ~ל~~קת~~ ~~~ן~~~~ש~י~~~~ת

~ '~ 
~~ 

,~~
 ~~~ו~~ת ~~~ו ~~י~~ת~~~~

~~~~~~~~ 
 ~ו~~ת ~~~י~~~

~~~
 ~ת ו~י~~ ~~~י~י

 ~תת~

 ~~ו~~~ ~~~ ~י ~~ו~~י ~~ו'
 ~~~~ו ו~~י~ת~~~

 ~תתי ~~~~ת ~~י~ ~~וו~
 ~ת'~

~~~ 
 ~~~'ת~

~ ~~~~~ 
 ~~תתו

 ~~ו~ ~~~~ ו~~~ ~~תת~

~~~
 בעסק ~זרתו ספיר ספירים ה~עולפים אצבעותיו ~עשה
 ש~ה דינו בבית שהו~בה ב''ד ה~ביות כפי ע~ונותשאלת
 ז"ל אשר ברודאבק''ק

~ 

~~~~~
 שהא~ד שניס איזה וזה היו א~ים שני היה, כך שהיה
 ונעשה דתו ה~יר דני נקרא הא~יס~ן

 פרש~
 כ~ו ב~ניס רכה הילדה ואשתו ~ל~~ות, בעלי של ושר ראשא~ל ~ זר~א

 אל~נה כ~ו וצרורה ע~ונה היתה שנים ~ת'הערך
יכולה הית~ ש~

 להשי~
 איזו כבר ~שהיה וא~''ז כ~''ו, ~טורין ~ט ~~נו

 האל~נה ואשתו ~יי~א זרע בלא השני אחיו ~ת ב~ל~~השסים
 ~''כ היא א~י בחייס ה~ו~ר ~יה ובאם שנה י''ט ~בתהיתה
זקוקה

 לחלו~
 עתה והנה ה~ו~רת ~ן

 ת

 ה~יד שבועות כ~ה ~ זה
 ב~~ל"ת ~ל~~ות בעל של~ראש

 נטב~ שה~ו~
 ונקבר ב~יס

 לנוכ~ ~חותני א~ו עיניכאשר
 וכלשונו ככתבו ב''ד ~~ביותת יביטו

(שהו~ה)
 ~שהו~ד~

 לפענ"ד ~~עלה ~ה ~צ~דתי וה~לה ~ני פה
 ~~ו' לא~'ו ~"כ ושל~תי דהתירא, כחלהראותת

 להוסי~
 נופך

 ואם להורות, ישראל לבני וברורות, זכות טהורות א~רות~שלו

 ע~ד~~א~~
 א~ורות, ~~הנה עד נשי~~~ שתי הני ~ותרת, שתהא

~~
 ~אתי עלתה ~ואם ~ל~ל~, זקוקה אינה שוב ~~ת תודאי הוא

 זו ~ ~~ורות ת~ע~ונות שתיהן הרי חי ספק וה~ו~ר שגיאות~יזו

~~~
 כלה אישו' ~~~ת ו~ו חליצה ~זיקת

 ונ~~צה~
 'עו~ד אני ושוב

 ~לכהי פרק~ לש~וע ~~ושכהבתו~לת

~~ת~י~

~  ~~ ~ווי~~ ~~,,~ 
 ~~תת~

 ~~ו~~

~~~~
 ~ ~~~~ת

~~~ת~~
 יוזיפא כ~ר לקד~נא ואתא הוינא כחדא דינא בית תלתא

 וה~ידחייטת
 בת~

 האט פר~סטירין צו ~וועזן בין''איך בזה''ל~ אליו''ע בעונש ב''ד בחרם
 הרא~

 ~לח~ות בעל של
 זיין ~יר בייא ווייל יהודי וועלכר ~ו ~יר שיק ~יר, צו ~הובןאן
 אין קאן יהודי קיון ~וו~ן ~ישב איך האב ~רקיט~נטר, אינן~ר
 ווידר ער האט ~~קין, ~ולווער קיין קאן ~ר זיין ~לח~הדער
 בר~דאווי צו ~טויפט י~ודי איין ~יר בייא זיך דאך האט ~הובןאן
 וויב יונ~ש איין האט ער קווטיר, אין ~וועזן דארטן בין איךוואו

תתתתתת~ ~ ת  ת ~ 

ת  ~~~י~ו ~~ו ~~י~~
~~ 

ת ~ ~ ~  

 ו~י~~~~~ ~~~ת ~~~ מ~ ~~~ו~
 ~י~~~~~

 ת ~ ~ ~ ~י~~ת

 ~'~ת'~~
~ ~  ~ ~ ~  י~~ 

~~~ 
 ~י~ת ~~~~~ ~י~ ~תת~~~תתווי ~~~

~~~~ 
 ~~~~~ ת



~ ~ ~ ~

~"~~
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

 אין ~ איז אובן ~בייא אונד ברודא אונגריש פון א~ ערגיהט
וושר

 אוו~
 ~ ~קו~י

 טונה דער אין אריין פ~ד איין ~יט איז
 גווארןי זאפין דר ער איז אזו שווי~ן אריבר וועלן האטאונד
 האט פערד אן ~יהט בצייג היפש איין האט עראונד

~ 
 לאזן

 ~יר ער ~אט גם ~וושרי דעם בייא בגראבן אים אונד נעמןארוש
 איין איז ערגזאגט

 הוכ~
 אונד הארי שוורצר ~יט גוועזן ~אן

 ווערןי יהודי איין ווידר וועלן ער האט ~סטי נאווי צו איז ערוויא
 אלש דש גנגין, דארך אויז ניט ~יר ער דז ~יהט טאן צו ~אבאיך

 דער ~ירהאט
 ב"~

 גזאגט
 או~

 גיפ~ר~ת

 תשלח ~לח~ות בעלי ~ל הראש לי וא~ר פרסטיריןי בכפר הייתי~~~~

 ו~וכר ה~ביא הוא בהחיל חנוני וכ~ו אצליי שיהיה יהודי איזהלי

 אפשר אי לו והשבתי ספוקם, צרכי ושאר ו~שקים אוכלים חילאלבני
 ~וב שריפהי עפר להריח יכול לא כי ב~לח~ה להיותלי~ודי
 שם שהייתי ב~ום אצלי דתו ה~יר אחד יהודי הלא ליא~ר

 ו~קום בית א" לכל חיל לבני ~חלקים אשר כדרך שליבאושפיזא
 ב~ללון

 וענוגה רכה אשה לו ו~יה ~~~ח~ה, חנייתם
 ~~ים נטבע אובן לעיר וס~וך ברוד, ~אונ~ריש ~יתהוהיא בשני~

 ונט~ע השני שפת עבר אל לשוט ור~ה ~ונא בנ~ר סוס עםשרכב
 וקברו ~~ים ~ן אותו והוציאו יפיםי ~כליו ~סוס ~~ילו" לווהי"
 לו והיו ~ו~ה בעל שהיה לי ~גיד ~ם ה~יםי אצל שםאותו
 ר~~ ~~טי נאווי בעיר וכשהיה שחורות,שערות

 ל~תתו, לחזור

והרב~
 כל ~~נית הלך ~לא לעשות לי ~יו יגיעות

 ז~
 לי ~~יד

 לפי ~לח~ההבעל
 תו~ו~

 הנ~לת יוזפא כ~ר ~ל העדות עכ"ל

~~~
 בא

~~ 
 בין "איך ~ בז~~ל הנ"ל בעונש והעיד חייט ~נשה

 ~לח~תי בעלי של ראש דעם בייא פרעסטירין ~וגוו~ן
 וויל יהודי וועלכיר ווייש ניט איך אוב גפרעגט ~יר ער~אט
 אונ~ריש ~ו גהובן אן איך האב אי~י בייא ~~קיטענטר ~ייןזיין
 אין גיט יהודי איין אז שוו~ליך אביר איינס איך וויישברוד

 ד~
 גהובן אן ער האט ש~קן, פולווער קיין קאן ער אריין~לח~ה

 פון ~אל דרייא ברוד אונגריש פון יהודי איין דאך האט ~ירצו

ברוד~
 זאפין דר איז ער שאד איין איז ער גטויפט, ~יר בייא זיך
 וושר איין אין איז ער גוועזןי רייטר גוטר איין איז ער~ווארן,
 פערד, דעם ~יט גווארן דערזאפן איז אונד פערד דעם ~יטריין
 דעם צו איךהאב

 ב"~
 זיך ער האט צייט וו~~ר אין ~זאגט

 ~וועזן, איז עש ווען צייט העכטי דיא גזאגט ~יר ער האט~טויפטי
 בבירור איך~ ווייש דז אבר צייט, וועלכי ~דענקין ניט קאן ל~עאביר
 דער דאז~~ור

 ב"~
 האט י~ודי דר ווען צייט דיא גזא~ט ~יר האט

 זה אך ~ ~ראשוןי כ~ו ~~ני עד של ~עדות ~תוכן ~וו~ן"י~~יר
 ששאל הראשון ~ן יותרפירש

 באיז~ לב"~
 ~איזה וא"ל ה~ירי ז~ן

ז~ן
 שהי~

 ז~ן באיזה זוכר אני אין ו~"ע הנ"לי יהודי שה~יר

 ג~ור בבירור ידעתי אבל לישא~
 ש~~"~

 לי ~גיד
 הז~

 ועת
 הנ~ל~תשה~יר

~~
 בין איך וויא בזה"ל~ הנ"ל בעונש אולווע ש~אל ~~ר העיד
 ~א~טי ~ר ~ו ~~~ ~יין האט פר~טירין ~פר ~וגוועזן
 ~ אירוויי~ט

 פון האט גטויפט זיך דז יהודי דער
 אונגר~

 ~רוד

 הראשוני~ עדי~ כ~~י עדותו ת~ית תו~ן הכלל ער~,איז
 ~~ל

 ש~מו~ר הידעתם ~~ח~ה בעל א~ל פרעסטירין ~~ר~שהיו

שהיה
 ~אונ~~

 ~רוד
 נט~~

 והו~יאו אובן ~יר אצל
 ~או~ו~

 וא~ל

 ולעד~ת ~~"ל העד~ העידו ~נ"ל כל נקבר,ה~ים
 לפ"~ת חנ"א חשון ב" ה" יום~יום ~ע"~ ולראו~

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

~~~~
 ~~~~~ ~ ~~~ ~~י~ ~ו~ ~~"

ו~~~
"~~ 

~~~~~~ 
~~~~~ 

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

~~~~~
~ 

 היו~ ~צודתי שתעל~ ~~
 פוסק~ם ~פ

 ותשובו~
 לעיין

 נ~י, תרי ד~ניבשריותם
 וא~

 הז~ן שאין גם
 אני ואין פנויו~~קום

 ~ופנ~
 ~צד, ~כל

 אפ"~
 ו~~יבין ל~דין

 ~וונא ~אדם לו שיבור ודרך י~ין דרך פינוי ע~לי ~כלופני~י
 ~גל את ולפקח דאורייתא, פקודיולפקידה

 עיונ~
 ד~כ"ת לת~ובתו

 ש~שבתי ~ה ויר~ה יבוטו לנכח ~עלתו רום עיניכאשר
 נ~מנ~, בדרך ינ~ני ובינ~, דעת לאדם והנותן ראשונהיב~שקפה ~ש~שגתי~

 ו~ל~ה וכהנהי כהנה ולל~ד לל~ודויזכני
 דע~ אר~

 חכ~ה ורוח
 ~לות חנה, דוד ובקרית ופינהי ~חוז ובכל ו~דינה, ~ר פלךבכל

 א~י"ר~ ברננ~תלתוכה

~~~~
 אב"ד ~נ"ל י~ראל ~הרר"י הרב ~חו"~ אייתי ד~טי ק~א

ו~~
 ~ ~ספיקות ~רבע על וה~~יד ברודא דק"ק

~~
 הוא ה~סל"ת שהעכ"ו הוא בש'"ס קברתיו של הפירוש שכל
 א~ר~םת ~י ולא אותו ~ברבעצ~ו

 ~ל~ון ~ובן שאין~~~~,
 העכו~~

 ~ם
 ~תכ~

 כשהע~ו~ו
~ 

 ה~ים
 ~חר או אותוקברו

 י~ו~ כ~
 ~ברוהות

 הזכיר שלא~~~~~~י
 ה~ו~ ש~

 עירות שם ר~~
 ~לו, ו~בגדיס הסוס ש~~יר ~~ח בדד~י ~וא דש~א~~~~~~,

ובא~
 יצא ~~ו~ר דל~א לחוש יש

 ונתן ~~י~ ~
 ואותו ב~וס נטבע ו~וא ~בו, חפ~~ ~שר אחר לאיש והסוסהלבוש

~~~וי

~~
 כא~ר זה בדין ולעיין תשובתו, הע~יד ~נ"ל ספי~ות ארבע
 להרבות ויכול בו בוקעין הר~ים בתשוב~~ ו~נה כותבת~~ת
 ה~עיין עיני כאשר ~ל~ח~יר להקל ספיקות וספיקיספ~ות

 ולספקת לפקפק עוד שיש ו~ה יביטולנכח

~ ~ ~ ~ ת

 ב~~ירה לא~ר נשוב ה~ין ב~ור לדבר נתחיל
 נעי~~

באהב~
 דברי על להשיב לפלפל לדבר שיש ~ה ~וסתרת,

 אחרון~ האחרון ועל ראשון ראשון על מ~תרום

~~~~~~~~
 הר~שון, בספק ~~ת שהע~יד ~ה מגידי אני
 ספק ~כלל יצא~נה

 נפלי~
 ~ספק, בזה לנפול

 מבוארכי
 בכ~~

 ~ריך דין של~ת ופו~ק~ם בש"ס ~קו~ות
 שהוא ו י ת ר ב ק לו~ר ה"א שאין הוא פ~וטכי בו~~

 דו~

 ע~~ו הוא
 ואין הקברות ב~ית לכ~ן ~ה דא~כק~רו,

 שו~
 ל~יות יכול כהן

 ל~" דחיק לא~ א~~ דאיתתאי עגונה להתירעדות
 על~

 מת עבור
 ~רוב להרהר ~מה ואין ~וה, ל~ת לט~א לכ~ן ש~ותר~צוה
 לאו דקברתיופשיט~ת

 דו~~
 בש~ע ו~~בואר קברו, ע~~ו ~~~הוא

 ~ העגונות בסי~ןשלפנינו

 (סעי~
 י"ז

 בהג~~~
 ב~ום ואפילו ~ וז"ל

 קברתיוי דוקא לאו וקברתיו דבעינןד~א
 א~

 כל
 שאו~

 דבר
 ~ שודאי~~ש~ותו

 וברוב עכ"לי ~נו בדד~ו א~ר ולא
 ד~רים עוד ~לדבר יחדללא דברי~

 רבי~
 ~ם ~י ~ה,

 ד~רו~
 פשוטים

 ד~ו~~ו~
 או ק~רו ~צ~ו הוא לו

 אחר~ ~י רא~
 ~~רוהו,



~ ~ ~ ~

~~"ת
~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~  

~~  ~  ~ ~

 רק בעינן לא~~נן
 ~יהי~

 (ועיין ~שוטת והוא בדד~י, ולא מת ודאי
 נו~ס דרכיבתש~בות

 ~ד~
 ~"ז

 ~תת~~

 אלא נתעסק לא שהוא או
 ס~י ~הא אחריס בו שנת~סקושהע~ד

 דהשת~
 לממידי למי~ש ליכא

תת

 כ~
ת עיי~ש) ~  

~ ~ ~ ~

 בתשובותיו כהן ~הררתתד ~תב ~כן ~וכ~ו וז"ל~ מכ"ת ~ש
 מסל"ת חת)(בית

 נ~~

 הוא וה~ירוש להחמיר, ולא ל~קל~
 אבל לה~יד, נא~ן ~המלתתת העכותתס דברי ~תוך קולא נלמדאס
 אינו רי~ותא הוא ה~סלת~ת ועתתי~ להיתר לצדד ישאס

 מלתא הוא ה~יון אחר כי אינו זה בודאי הנה עכ"לתלהעיד נא~
 כך כי מכ"ת שסובר כ~ו שס בתשובה ~ית אין כידמוכח
 נאמן דמסל"ת בתשות מקומות בכ~ה הוא ומבואר שס,ה~ירוש
 מסל"ת אחד עכותתס ובא ע~ונה יושבת האשה אס היינו,להקל,

~אס~
 הוא בדבריו, ~ידינו ס~ק ואין כהלכה וכדת כדין הוא

נא~
 אינו א~ל לה~ירה, האשה על להקל

 נא~
 דהיינו, להחמיר,

אס
 האש~

 חי שהוא לומר מסלתתת עכותתס ובא היתר ~חזקת היא
 מסל"ת עכותתס להיות חזתתל הא~נו~ לא נאמן, אינו עתתזעודנו
 אבל האש~, על ולהחמיר אח~ד כעד או להח~יר כשניסנאמן
 עכותתס בדבריאס

 עצ~
 דבריו לדון ויש ס~יקות יש המסלתתת

 דמשתמע לחומרא אולק~א
 ע~

 ולכאן, לכאן ~ניס א~י ~רי
 ~עדות ב~וף מאד להח~ר בתשובותיו למהרדתתך סתתלאדרבא

מסלת~
 להתיר הקילו כבר אשר אתתא ~ ~~~ק ~להקל ~תיתי ו~י

 בד~רי ספק שיש היכא להקל עוד לנו מה ~סלתתת, עכו"סעתתי
 ה~יד ~~~ועכו~ס

 ~~מ~
 עכו"ס דברי מתוך ללמוד ~~לא דו~א

להתיר
 ~מסל"~

 ולא
 ~צד~

 על להעלות אינו זה ודאי לריעותא,
 מכלל לקולא, האחרוניס דותד ד~רי אלה שיהיו אדס לב ועלדעת
 לא בודאי כי ~ולא ראשוניסדאיכא

 ז~
 זתתל מהרדתתך הרב דברי

 זהתבאו~ן

~~~~~~~
 בראשית שהביא ה~ל בתשו~ה ו~ס תשות שכמה לדברי
 מאד להחמיר ~ראוידבריו

 ב~ו~

 המסל"ת, העדות
 האריך א"א מחומר שס וז"ל מכ"ת מדברי ההי~ך שס מ~ורשוכן
 ע"ש מבש~וית יותר אשה ב~דות להחמיר הרמב"ס בשסשס

 ~שוט, שהוא תורה אור ורואה מבקש לכל מבואר והואבאריכות,
 יש אס מסלתתת עכותתם עדות בדברי להחמיר ישש~ודאי

 מהריבתתל בתשובת ויעוין העדות, ב~וף~עדותו לס~~
 (חתת~

 צתתא דף

~~תת~

 אין
 רק שצריך הוא, דבריו ו~וכן אח"ז, מ~תת לדברי מקו~

 זה אסעיון
 ה~ד~

 מ~כוין שאינו ממש מסל"ת הוא עכותתס
 העדות בסוף אבל וכות ולהת~ארות להעיד או להחמירנא

 נקרא אח"ז מסלתתת, שהוא כשיד~ינן תכף לומר ובא~ילינן
 ה~ירוש ולומר להתיר מכ"ת צידד ולכך ביה, ומקילינן דבריוסוף

 ראוי ~ ~בור~) אותו ~הניחו ב~ראבן" לאזן איס האט(תתמען
 הזה בדבר הנה דבריות תוכן ~כ ממש קברתיו כמו דבריול~רש

אינ~
 ז~ן כל דבריו סוף נקרא לא זה ~עדיין דודאי ~שוט

 ההיתר ~ורר~לא
 ע"~

 להח~יר וראוי ה~סל"~, ~כו~ס ה~דת

~ו~
 ~רב ודברי דא"א

 ה~ ב~ש~
 דאתתא ד~חומר להי~ך,

ת דברי הי~ך ו~וא כנ~ל מבשבו~ יותר להחמירראוי ~ מ  

ת

 ~~~~~~י
 ~~ו

 ~~~י ~

~~ ~  ~  ~ ~ ~  ~  ~  ~ 
ת ~  

~ ~ ~

 בתשות ~ריב~ש דדעת להתיר ~וא דבנתתד לומר ובא מכ"ת ~"ש

~סימן
 ש~תח~

 אלא קברתיו לומר הר~ב"ס הוצרך דלא
 העכותתס כשאומר אבל ב~ס, המתיס מזכיר העכותתסכ~אין

 וקברתיו לו~ר שיצריך זתתל להרב חלילה מת ~לוני אישבמסלתתת
 היטב ~ירו שהבתתמ ~נ"ד סתתל ~לתו ובהא הריב"שת עכ"לוכות
 תמיה קברתיות בלתי לומר שנ~מן שניס כמה אצלו היהכאשר
 הריבתתש בת~ובת דה~עיין לעלמא א"א בזה להתיר ונ~לאה~דולה
 אלא ~יירי לא דהוא יראה שע"ח)(סימן

 ברא~
 ש~ת לאחר

 מחייס בהכרה משאתתכ וקברתיו, כמו ~הני אז היטבומכירו
 קברתיות ובעינן מהני דלא שס ~דבריו להדיאמבואר

 דדוקא שס הריב"ש בתשובת ל~דיא מבואר הלא אחרת ועוד~~ת
 לא ה~וסקיס רוב לדעת דאז ובנטבע, במלחמהשלא
 וסיי~תו, הר~ב"ס לדעת רק ק~רתיובעינן

 שמו הזכרת ~~ני בז~
 במלחמה כ~ון בדדמי חשש דאיכא במקוס משאתתכ היטב, ~כירואו
 ראיתי מצאתי וכן הכרהת או שמו הזכרת מהני לא במיסאו

 סיתת~) (חתתא מהרי"ט ובתשות מ"ט) סי~ן (חתתב מביתתטבתשובת
 מאדשהא~יכו

 עתתשת בזה שטעה אחד מורה על להשי~

~~~~~

 ובההמ"מ ~ת) (סימן הר"ן בתשובת
 (~י"~

 ~ירושין מהלת
 במלחמה דא~ילו להדיא בדבריהס מבואר יתתט)הלכה

 ש~כירו וכל וקברתיו, אצתתל ~תתכ לבדדמי דחיישינן במיסובנטבע
 ראייה והביאו ס~י, מת ואומר בחייו היטב מכירו היה אובשמו

 מש~ ~ני בתשובת וכתתכ עתתש, חסא דבי מהאלדבריהס
 (ח"ב

סי~
 ש~ואל אמונת ובתשת ית)

 ~סי~
 תשות ~דולי ושאר נ"ב)

 זה בכלל (והארכנואחרוניס
 בתשוב~

 לקתתק את

 אייבשי~
 לשכנו

 ~ת שמה)תדרשנו

~ ~ ~

 על שס חולק הריב"ש רק אינו, זה הריב"ש דעת שס מ"ש
 עתתש, כן לומר שרוצהמי

 ו~כתת~
 התמיה ~דלה מכתתת על

 ואחרוניס ראשוניס ~דולי ~דברי עין והעליס להתיר לוש~שט
 לא ד~לו~תא ומדס~יקא בזההחולקיס

 נ~י~
 דרכי ~תשובת ו~יין

 ע"שת ~תתד) סתתד (דףנועס

~"~~
 ~ראש הראש אמר שלא השני ס~ק בהתרת

 בתתמ~

 תיכף
 ~כתתת וכתב וקברתיו, ראיתיו המיס ~ן כשהעליהוומיד
 שהלכה האשה מ~רק ראיה ומביא לאסור, נראהדלכאורה
 קט"ו דף~יב~ות

 עתתא~

 עד ב~ית ומאי וכות תתתח דשני מעובדא
 במלחמהאחד

 דכת~
 וד~לת דכרמי ממע~ה ~שט דהא זתתל הרי"ף

 קכתתא~שס

 ע"א~
 שאמר דשושבינא א~ומ~ ~~~יתהו רבא דאנסיב

 ~אמר מסלתתת עכו"ס מהאי וכן וכ~, לאל~ר וחזינהואסקינ~ו
 נשותיהן, והתירו וכות וקברתיו ביתר בכרכוס שמתו אדס בני סתעל
 מסלתת~ ~בי שהתתה משמע זה~ל

 נראה בשעתיה דחזית שצ"ל
 עכתתל~ לאסורלכאורה

~~~
 דאינסיב ורבא ~תתח שני של דהדין ראיה אין מילי הלין ~כל

 עכותתס, ולא ה~ידיס ישראליס היו דשושבינאא~ומא
 ~דחזית ב~ירוש אמר שלא אף ~סלתתת עכותתס ~בי דל~ולס יתתלוא~כ
 דברינו יבואו כאשר שלס והיה ~לתר דראה להקל אמרינןלאל~ר

~דת

~~~~~~
 בסת ביתר ד~כוס

 בנתת~
 ה~ס ~~ל~ת, ~כו"ס שהיה

~~
 מיס הוי

 נ~שך א~ ~
 ~ו~

 ~יש
~~ ~~~ ~~~ 

וס~~
 ~ת אחר היה ש~א

 ימי~
 ~ת וא~ר

 ~ו~ ~י~~ י~~
 כ~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ת ~ ~~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

 בש~ס הוצרך ~ד~א לומר ירצה וא"כ במיס, לאלל~~~~~~תיהחז~
 ~ תוך שהיה בנ"א בסת המעיד ה~כו~סלומר

 ~~ה א~~כ ימיס,
מוכח

 ד~~ה~
 בשעת~ שהיה פורש שלא אע"פ ~מס~תת ~בסתם

 תוך שהואאו
~ 

 מ~רי התס ד~ס לומר מכ"ת ירצה ~~ה ימיס,
 ~ תוך שהוא~א~ר

 בזה~ הנ"י דברי לצרף ובא ימיס
~~~

 אף הוכחה אין~~ה
 ג~

 ה~ בודאי דהתס די"ל
 ~דעיס

 היושלא
 ~ עדי~

 משס, בנ"א הסת שהלכו ~זמן ימיס
 דיש בארוכה לקמן דברי יבואו וגס הדבר, מוכח אי~ומ~תמ

 מבאשתהי ~תר את שעה רק ש~וא במיס באשתהילהסתפק
 שהואביבשה

~ 
 ימיסת

~~~~
 הביא ובתוכס המעש~ כל ז"ל הרי"ף בשס הנ"י שהביא מה

~~
 ~יתר, דכרכוס בנ~א מסת ה~עשה

 לא וד~~ ~נ~
 במעשה דהא בשעת~, דחז~ ~מר דצריכיס המעשה זה הנ~יהביא

המעשיס רק בשעתיה, שחז~הו שס נאמר ~אביתרדכרכוס
 והביא סימ~ס~ דצ~ל משס פושטז~לדהרי~ף א~

 ז~
 מסתהמעשה

 בפוסקיס וכדאיתא סימן מ~ן הוי ג"כ דשסבנ~א
שלפ~נ~

 אבל
 משסרא~ת ולהביא להוכיח אין נ~תמ משס,להוכיח באלא

לג~ריוד~~
~~~

 מכ"ת שבא~ה
 לד~

 מעי~ת כד אמנס אבל ~"ל~ ולומר
 מפי שומע העד כשהיה דוקא אלא כ~, ח"ג ב~לבתשובת

 משוס והתרתיהרואה
 דתלי~

 הרואה העד היה אס ד~מא
 קט~

ו~~
 חז~הו אס לשאול הב~ד ש~כל הרואה עד גבי דוקא מש~ע

 וכ~בשעת~
 מס~תת גבי משא~כ

 וכ~
 בתשובה ע~ן ~א הנה ע"שת

ה~ת~
 ביאר שהרי

 דבר~
 ותשובה את בתשובה בח"א ~תר

ותשוב~
הא ~ שס שכתב טת

 דק~~
 שיש

 ~הק~
 עד מפי בעד

 היה שבודאיאומריס וא~
הראש~

 ~שמע~, (שמר) שפיר
בדברים ה~~

 שא~
לספר העד דרך

 כג~
 גופו או וכ~, מיד ראה אס

 עכו"ס הראשון היה אס או וכ~,שלס
 וכ~

 דכתב הרי ע"ש,
 היה דאסב~ירוש

 הראש~
 שפלטו מיד דראה אמר~ן עכו"ס

 נחבל ולא שלס גופו~ והיההיס
 בפני~

 ע"שת

 מבואריס~~~~~~
 (סימן שני בחלק בתשובה ב"ל ודברי דבר~

 שלא איברא מקי~נן עד מפי שבעד דאף ~"ל~י"ב)
סמכתי

 ע~
 אלא קברת~, בלא ביס להתיר או לחוד זאת סברא

 ועוד עד, מפי עד ד~הוי חדא לטיבותא~ תרתי דאיכאדוקא

 מיימוניות מ~~הות ~כתבו לפי המס~תת עכו"ס ראשון עדדליה~
 מסל"תדבעכו"ס

 דכי~
 שאינו

 מתכו~
 ביה חיישינן לא להעי~~

דאמ~ר
 בדדמ~

 התרתיו לא לטיבו~א בחדא אבל
 וכו~

 ונח~ר
 ~ שתוך ידע הרואה דעד להקל דתל~ן~"ד

 ימיס
 ~הר~

 ראה או
 ב~ופו ~ שלםאותו

 ובפ"~
 עכ"ל בפניו נחבל היה ולא החוטס עס

 לטיבותא תרתי יש אס להתיר בפירוש דכתב הרי באריכותת~"ש
 ~תר מס~תת, עכו~ס היה והרא~ון ~ד ~~י עד שהיהדהי~ו
 דבריו פ~ כשלא אצלו להקל ישויותר

 ואמרי~
 וגס מיד שראה

הי~
 בתשובותיו עוד ויע~ן לטיבותאת תרתי ונקרא שלס גו~ו

(ח"ג

 ~~י~~
 תשובה מאותו מכ"ת הביא אשר ע"ב) ~תא דף פ"ט

ובם~ף
 ~דבר~

 אחרת דעת נראה והרמב"ס הרא"ש דמדברי ~תב
בכמה

 ה~י~ ק~ו~
 ע~ דחבל עובדא כהאי אשה ב~~ות חכמיס

 אס העכו"ס מן ל~קור ב~ד הז~י~ו שלא אלא עו~ ולא כ~,יהודי
 אחר נתלווה ת~

 ע~~
~ באריכותי ע"ש וכות

~~~~~~
 (םי~ן ראב~ח בתשובת

 נ~~
 שס תד~~פקפק ו~~ו~) וס"ה

 בד~ים'~
 ~ל~

 ו~~כים
 שאפי~ ל~לכ~

 ~~~~ס
 בע~ מ~ל~~

 קברתיו שאז~ר היכא עדמפי
 ות~~ דמה~

 דקדק שבודאי~ ל~~א
 ~ס ~~שת הוא שהואהיטב

 י~י~
 לכלתה~~~ות ה~אסף שכתב ~ה

תשוב~
 בדבר~ו ויעו~ן ~~ה מהרש"ך

 לק~~
 היתר~שכתבמ~ בצ~די

~~~~
לאלקי

 מל~
 מכ"ת~ מ"ש

ספיקא ספק ~הוא בנ"ד אבל ~
דמתהפך

 וכו~
 וא~"~

 שי~מר
 בודא~

 ~שהה
~~~ 

 אוא~
 הלא שראהו קודס~תר

 הי~
 כר"ת הלכה שמא שלס, ~ופו כל

והרא"ש
 בפסק~

 שכתבו ~~תס הטו~ים ובעל ~~שובה ומהר"מ
להקל

 וכ~
 ע"שת

 א~
 ~ילה ומי נביאות, דברי אלא אלו

~ ~~ 
 ומי ~ה

 שהוצ~אוהו קודס כו~רי דאכלוהו ~~ל של~, היה גופו שכל לפ~והעיד
 שמו~כת ~ הגדה ד~ר ב~עדות ~מצא ~ לא כי בפ~ו נחבל היהאו
 הטביעה ר~ה אס הזכיר שלא ~שס כי שלס, שהי~ האדסלב
 אס הזכיר ~א כן לא,אס

 ~י~
 שלס

 לא~ א~
 זה ו~ס

 בכ~
 הספק

 פדחתו ניכר היה שלא לחוש ישא~כ
 וחוטמ~

 והיה
 לא ~אז הראש הב~מ ש~עיד מה המיס מן הוצאתו אחרימיס ~וכמ~~ כ~~~

 ש~ופו לגמרי ניכרהיה

 ה~~

 ~כל~~~ספקת הוא זה ~א"כ שלס,

~~"~~
 ה~וסקיס ודברי הטביעה ור~ה שלס הגוף אס בע~ן מכ"ת
 ~ארוכה בתשוב~~ ביר~נו כבר לא או לאלתר צריך אסבזה

 כמבואר ~א"ז שסותריס וד~לת דכר~י וממעשה ת"ח דשניממעשה ~בדי~ ערוך ו~תלמוד ליס ו~רקן לבררן הנה קרומנ~אלק"ק
שלס אי~ הגוף אס וס~עתו הרא"ש לדעת אף מ~כח משס אשרבדברי
 א~

 כתב~מכ~ת ~יך א~כ ~אלתר, צריך ~"מ הטביעה ראה שלא
 שלא מי הרא"שדלדעת

 הטביע~ ~~א~
 ~בט~ע ונא~ן ס~י בט"~~

 מודה ~זה ובא~ת שלס ~ינו הגוף אס אף ~תל ומ~רילחוד
 לאלתרת דצריךהרא~ש

 דקש~ ופשיט~
 מ"ש

 ו~ מ~"ת~
 ~גם ~תב

 ~הטור~~~ דברי בודאי ~~,ה~ור
 ~~נס

 ~~ול~~
 לד~ת~אבי~~~ר~~ש

 אף שלס ~הגוף היה לא דאס שניהס, חומרת תופס הוא כיז"ל
 הטביעה ראהשלא

 מ"~
 סגי ולא ולאלתר ~ דוקא סימניס צר~ך

 בארוכהת מזה דברינו יבואו וכא~ר ודוק ולאלתרבט~ע

~~~~~
 שלא בע~ן מכ"ת

 ~ז~~
 המומר של שמו

 והו~

 ספק
 פשוטיס דבריסהס הש~ש~

 וא~
 בהן להאריך צריך

 ובשמותיה~
~~~~

 שהוא הרביעי ספק להתירמ"ש
 חש~

 ושמא בדדמי של
 ומכח במיס, נפל ואותו ~אחר והסוס הלבוש~תן

 בדדמי אמר שלו והסוסהלבוש שר~~
 והנ~ וכו~

 חוטרא זרוק ~"ל בזה
 ~ל ~מקורו ~ה ~י נפל קא אעיקריהלאו~רא

 ונכננ~ הד~
 לס~ק

 מעולה בדיקה בדק שלא ~כח~ נאמר אס הוא דהכ~ל הנ"ל,השני
 היו דאס המס~"תלהעכו"ם

 ~ודקי~
 ~~דברים כל אומר ה~ אותו

 וא"כ ומבורריס,ברורים
 נאמ~

 אס ~"כ
 בודק~ ה~

 לפ~נו ~ותו
 לאלתר שהיה אומרהיה

 ~מכיר~ והי~
 ו~ז היטב בסימניס אותו

 כי לברר לחוש ש~ךלא
 חש~

 בלא אט~ע רק ש~ך ~א ~ב~~~י

םי~ני~
 ~מוב~~יסי

~ 

~~~
 נבדק שלא באשר נאמר

 אמר~~

 א~כ לחומ~א,
 כ~

 הראיות
 זה וס~ק ~שש משוס ~להקל~ ~י~~ו לא הפוסקיסוכל
 מס~"ת ה~כ~תס היה אסדלמא

 ~לפנ~~
 להיפך הכל או~ר היה

כאשר
 ~שכתב ~אמה טעס ~ומ"ש הארכת~

~ 
 ~להביא ובא ש~ות

ראיה
 ממעשו~

 חופר נחו~א רת של בבתו
 שיח~

 קכ"א ~יבמות כות
 הדבר זה הנה~"ב~,

 כבר~
 קדמו~~

 בדברי ~בואריס~~~ס~ ~~~
הריב~ש

 שע"ז)~~ד~ר~ (סימ~
 אך ~~מ ~~"כת~בע~ת ~~ביאס יאלה,



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~"ת
~~~~~~~~~~ ~~ 

~~~

~ ~ 

מ~
 לפנ~, ואעתוקם שלי ב~י~ושים ~~בוארים ~ בזה לחדש שצריך ~
 חריפא פלפולא ד~ללא ורוח לנפש ~ ו~רפוא ונחת ~~רגועוי~צא

 רבנו הרב~ם
 ירוח~

 ויש ז"ל
 ~ת~

 דדינ~ת אליבא

~~
 ~~ש הנה

 הריב~~
 ~ובא שעות~ ~~ בענין

 ב~אס~
 ה~חנות לכל

 רח"ששו"ת
~~) 

 הוא הנפש ~וצאת דשיעור ע"א)~ ~~~ג
 חו~ר ר"נ של מ~בתו ורא~תו שעות~ת

 שיחי~
 כ~ת שלום את שעה

 גופו עלא~נם
 דנד~

 יש ההוא
 פתח~

 בחכ~ה, לפלפל עד~ן פה
 בק~~ הרח"ש ב~פר ש~צאתי ~ה לפ~ך ~א~ע לדבר אחלהו~רם
 '(ד~דאתת~

 ~יםירוחם ל~ ראיתי דבריו~ ת~~ת ~הו ~"ש ע"ג) ס"ב~
 שי~ת~

 וכ~ ד~י כ~לח~ה
 אסורה אתתא ~אל~ס ו~ים

 ~שי~ת שכתבו ~ה~וס~ים וישוכ~,
 כי~ ~

 כל ורואה ש~ו~ד
 ~ת, ודאי נפשו שתצא כדי שיעו~ כדי ושהה ה~יםסביב~ת
 נ~ידק איכאולכאורה

 ש~ת~
ובו~דיא נא~~ ואי~ ד~י כ~לח~ה ב~~יל"~ז

 ת~
 לר"י

 כוותייהו דק~ל וחכ~יםת
 ד~שיל~~~

 ~ותרת אשתו
 וכו~ וא~וראי תנאי כול~ווכן

 דא"כ ועוד
 א~

 חילוק
 ב~

 ~שיל"ס
ל~ים

 שא~ת~
 ו~דבריו

 נרא~
 ~דפלגינהו חילוק שיש

 וכו~
 א~נם

 ל~יחש דליכא עדים בבת ~ייר~ דבג~רא היא, ~ילתא ~אוודאי

לבדד~~
 דקא~ר ~וא אחד בעד אבל

 רב~
 כ~לח~ה דד~ו ירוחם

 א~ורה אשתו עדים בשני אפילו ~שאל"ס אבל לבדד~י,דחייש
 ~אהו ~לא ל~רחוק ~הלךדש~א

 ו~ו~
 דאיהו קשה לר~י א~נם

 כת~גופ~
 ב~תס~ בס~וך שס

 נפ~
 ר~ל שי~תס ל~ים

 אשתו את~~יא~~ כ~ שרואו~
 ~~מ~ ע~פ~

 וכות אחד עד ע"י ד~ותרת
 ב~ים שהעיד אחדבעד לפ~ז~

 איכא נפשו שתצא כדי ~ששהה שיל~~
 לא או נא~ן איפלוגתא

 ו~~
 הרח"שת ש~תת עכ"ל

~~~~~
 בנ~אי נדקדק לכאורה דיש ~אד יפלא

 ק~ייר~
 ~יירי אי

 ~חלק ל~ה נפשו ~תצא ~די שינ~ר~~~ה
 ב~

 אחד עד
 דהאלשנ~~~דיס

 ק~~
 באשה

~~~~ 
 ושפחה עד ~פי עד אפ~ו

 דעד פשי~א נפשו שתצא כדי שי~ור דשהה אי וא"כנא~~~,

אח~
 ~דים ~אה אפילו נפש הוצאת שי~ור שהה דלא ואי נא~~,

אינ~
 ~הני ולא נא~נים

 ~~נ~ כל~
 החילוק

 שרוצו~
 הרח"ש להקל

 אחד ב~ד ~שא~כ בדד~י דאו~רי~ ל~יחש ~יכא עדיםדבשני
 בדד~י, שאו~ר ל~יחשדאיכא

 בילק ולא ידענא ח~וק לא וא~
 ליכא הרח"ש~בתרי דז"לידענא,

 אחד ב~ד אבל לבדד~י ל~יח~
 בדד~י דח~ש~ן כ~לחמ~ה דד~ו ר~י דקא~רהוא

 עכ"~
 ו~נה

 ~~ ידעתילא
 לחוש יש ~לח~ה גבי בשל~א ביה, אידון

 ~י ~ה ב~לח~ה אי~~לו ~ני כל בנ~ש~דאו~רי לבדד~~
 נ~ו~

 או
 ב~ים ~שא"כ וכ~, ברו~חא~הד~חו כג~

 שי~ת~
 שיעור ושהה

 הרח~ש בא~ת כאשר ל~דד~י ~ל~יחש ~יכא ודאינפשושתצא
 באותו~ ~ביאובכבודובעצ~ו

 ד~

 בת

~~~ 

 ניחוש ל~אי וא"כ ע"ש,
 ~תר אחדב~ד

 ~בש~
 ע~םת

~~~~
 דת~ן לפ~ו אציע אשר דבש ~ף ~דרשי בבית נתחדשאשר
 יב~ות ב~סכתתנ~ן

 (ד~

 שי~תס לים נפל ~~א~בת) ~כ"א~
 א~ורה אשתו ש~ל"ס~ו

 א~"~
 ה~דול לבור שנפל באחד ~~~ה

ו~ל~~לאחר
 ל~ים נפל ת"ר ב~~רא ואיתא וכ~, י~ים ~

 ב~
וב~~ יל~ס

 ~ל"~
 אשתו

 דברי אסור~
 ~~ת~

 ~יס וחכ"א
 שי~ת~

 אשתו

~ו~~~
 אסורה, אש~~ ~א~תס

 ~יס ה~~
 שיל~~

 כל אביי א~ר
 ר~חו~~ ~ארב~ ורואהשע~~ד

 א~רו ת~א ו~~,
 ~לא אי~~א נסים ~~שה ~~אי נ~י~~ ~עשה~~כיר~~ א~ לר"~ ל~

 אכ~
 ולא

 דלא אלא ו~ם, ~לה י~ים שלש~~ ~לי וצו~ו כתיב והאאי~תי

 י~ים ~לשה אישן שלא ~שבועה ~אר"ינ~ס
 ~לק~

 ~ישן אותו
לאלתרת

 כיפ~ ~~~ ור""~
 גב על

 כיפ~
 הוו דשישא ורבנן הוו

ו~ת~
 ~ורתאת ונייס ~~סריך דלא א~א

~~~~~~
 הש~ועהשל

 דלר"~ ~~~~
 כ~ה לאחר אפ~ו אסור

 ~לא א~ורה אשתו ~שא~תס קא~ר סת~א דהאי~ים
 אחר ש~ותרתהזכיר

 אר"~ ~תנ~ דקא~ר והא י~ים, ~
 ~עשה

וכ~
 שנפל

 ה~ד~ לבו~
 רק זהו וכ~, י~ים שלשה לאחר ועלה

ראיה
 דא~

 לאחר
 וה"ה לעלות, יכול י~ים ~

 א~
 ~~ה ~תר

 דפלי~י רבנן וא"כ אכילה,בלא לח~ת שיוכל ז~ן ~כל ואפשרי~ים,
אר"~

 חכ~ים תשובת בש"ס כדאיתא וס~ל
 אחר הגדול הבור ~ן שעלה ~~אחר נסים~עשה ~זכיר~ דא~ לר"~
 מ~ש"ה י~ים, ~

 ששהה~י
 ודאי לישן שא"א ב~קום ב~ים י~ים ~~

 ~שיא~
 את

אשתו
 ~זכיר~ וא~

 (אך) א~נם נ~ים, ~עשה
 ~אם~

 תוך הוא
~

 ~ודים כ"ע בודאי י~ים
 וא~

 חכ~ים
 מ~עיד~ דא~

 הוא כי בו
 ~שינה ו~צד ב~ים לחיות ~כל עד~ן כי הנפש הוצאת שיעוראינו

 עד ל~בוליכול
~ 

 י~יםת

 הש"~~ ~דברי העולה תורת זאת~~"~ן
 ה~פש הוצאת בשיעור

הוא
 ג"~

 ~שס ~א שלא שראה להעד ~ריך
~ 

 י~ים
 דע"כ נלפענ~ד לפ~ז וא"כ הנפש, הוצאת כדיו~שיעור זהורצופים

צריכ~
 עד אבל זה, על ל~עיד עדיםבתאנו

 את~
 להעיד א"א

 י~ים שלשה לחיות לו וא~א לישן צריך ~צ~ו העד דהאבנ~שיל"~,
 הלך שעה באותו י~ל שינה שח~פתו בשעת וא"כ שינהבלא

הנ~בע
 חו~

 ועד לו והלך ל~ים
 א~

 שיעור ג"י שש~ה להעיד בו
 שיעור ששמ~~~ שפיר להעיד יכוליס עדים בת אבלהנפש,הוצאת
 ושניהם ער שני של לבו אחד שישן בשעה באופןהנפש~~את
צדקו

להעיד יחד~
 ששה~

 עדים שני וע"פ נפש הוצאת שי~ור
 עד ~שא"כ דבר,יקום

 ~אחד~
 והעולה דברת חצי על ש~~יד

~דברי
 דא~

 ל~~ת שצריכי~ הח"ש דעת ~ל שעלה כ~ו הפירוש
 עדים ששני פ~ ז~ה סובר שהוא ב~לח~ה, עדים שנילה~~ד
שניהם ורואים עו~דים לה~תםצריכיס

 ביח~
 ~תחילהת

 ~נ~בע ~אשלא
 חו~

 נפש, הוצאת כדי שיעורששהה ~ד ל~ים
 להעיד אחד ל~ד שא"א א~נם נא~~, נ~י אחד עד רק אי~זהו
 לה~יד לו יכולת ש~בלתי זהעל

 ~ שראו~
 י~ים

 ו~
 רצופים לילות

 הנ~בע יצאשלא
 חו~

 ג~י ב~יניו שינה ראה לא עצ~ו והוא ל~ים,
 ביני בי~ ישןע"כ עצ~ו הוא כי אפשרי בלתיזהו

א~
 דנ~ס

 עלה זאת בעת אוליפורתא
 והלך הנ~ב~

 ל~
 ב"צריכים לכך

 ~ן ה~קצת ~ל ~~יד דאחד אפשר, דזה וכנ~לעדים
 ~שלשו~

 י~ים
 תשלוס ~ד הנותרים על השני והעד שינה בלי לו שאפשר ז~ןכל

~
 שלשת כל ל~ים ~נופל ה~ים ~ן ~א שלא וראו והבי~ו י~יס,
 שיצא ראו לאי~ים

 חו~
 הנפש~ יציאת בכדי שי~ור שהה רק ל~יס

לעלות וראויה ~~שבת ודעת ~~ם ב~וב וצלול ברור לפע~דזהו
 שלחןעל

 רבנ~
~~~~~~~~~

 ~ים שכתבלר"י
 שיל"~~

 כ~ ד~י כ~לח~ה
 ~כ"ל,

 כ~וה~עם א~
 שעל~

 ב~ים ~~~ם הרח"ש דעת ~ל
 דא~רי ~שוסשי~תס

 ב~ד~~
 שני לה~יד שצריכים רק אי~ זהו

 לא א~נם ~דים בת דצריכים ב~לח~ה כ~ו~דים
 כב~לח~~

,~~~ 
 ה~נו ~דים בת להעיד צריכיס ב~לח~הדבשל~א

 ש~ה~
אדבר

 ב~שיל~ס א~נס דבדד~י, ~שום ~~חדאחד
 ~~יד~

 זה אחר זה

~~~~
 ~ני כשישנו אבל י~ים, ~ת שי~ה בלא לו א"א שלאחד



~ ~

~ ~ ~ ~

~~''ת
~"~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~

~דים
 א~

 וצופה ער ולבו דבר יקום ה~ני בתרדימה יפול~'~חד
 כנ''לת בג"י יצא שלא דבר לסוףו~ביט

~"~~
 דאס''ד ימים ג' ~וא הנפש הוצאת דשיעור מדברינו העולה
כד~ת

 הריב''~
 ו~י ~עות בג' הוא ~נפש הוצאת דשיעור

 גת ל~יות לו דאת'א ~כלל עד ולא ג' שעה עד במים ל~יותאפשר

 ~ביאי~ אין ל~שת'ס הול"ל א'תכ ב~ם,שעות
 ממע~ה ראיה

נסי~
 במים להיות דא~א

 של~
 דהתירא כח לא~~ינן וה''ל שעות

 דאםעדיף
 שה~

 ~~ת ג'
 במי~

 אלא נפש, הוצאת ~י~ור ה"ל
 ~ד לחיות וא~שר ~~ת משלש יותר במים לחיות דיכולע"כ
שלשה

 ימי~
 שינה, בלא שאתתא לפי מפאת לא, מג"י יותר אבל

 ניי~ אי יותר לחיות אפשר במים שהית ~טעםאבל
 תוך פורתא

 רקגתתי
 משו~ הטע~

 אבל שינה,
 ל~

 הריב"ש דעת על שעלה כמו
 הן אמוראי בר כמה חזי ופוק במים, שעות ~' לחיותשא"א
 בי~ששייטן

 הגדול
 כמ~

 יעידון כאשר המי~~ תחת שעות וכמה
 ~~ דשמהיג פרוות~א וכל הים, באיי יושבי כל זה ~לויגידון
 ע''ב) קכ''א (דף ביבמות תוס' ~בו ~ווגדולה

 ד"~
 אין

 נסי~, מעשהמזכירין
 ומי~

 ~אין
 לה~

 של בדף לתלות יש סוף
 נסים מעשה אינו ~זהו הכוונה עכ''לת וכו' טורד וגלספינה
 מעשה אבל ליה חיישינןומש"ה

 נ~י~
 מכ"ש וא''כ ~כירין, אין

 זהבנדון
 א~

 להיות אפשר היה
 במי~

 ~ת המים תחת שיל'תס

 אימא במשאלת'ס דא~ינן ~~ ומצוי פשוט יותר הוא זהשעות
 ~ספינהת בדף ניצל או טורדתוגל

~~~~
 בגמרא דהפשט דס''ל תורה של וכדת כדין הוא הריב''ש
 שאת'ל דהחכמים ז"ל רשת'י של כמשמעותו כפשוטוהוא

 ובאו החכמים שאמרו ~יינו, נסים מעשה מזכירין איןלר''מ
 הוכחתסלהוכיח

 דבלא''~
 היה שלא מכח ~סיס ~שה שהיו צ''ל

 שנפל מאחד שהביא וראייתו דר''מ לסתור רצו בזה וא''כישן,
 ג' לאחר ועלה ה~דוללבור

 ימי~
 להביא אין ד~ה

 ראי~
 שיוכל

 ~' ישן לא איך קשה, היה בלא"ה דהרי במיס, ימי~ ג'לחיות

 ד"ה רש''י מלשון מש~ות וכן נסיס, מעשה שהי' צ"ל א~כימי~
~עשה

 נסי~
 מחמת מת אינו אפילו

 המי~
 למות לו היה

 מחמנ~
 א''כ ~''שת עכ"לד''א

 א~
 ~ת'כ דס"ל להוכיח אין כך נאמר

לחכמי~
 ימיסת שלשה עוד לחיות שיכול

~~~
 מ"מ

~~ 
 דס'תל הוכחה כאן אין להיפך

 לחכמי~
 קצר דבזמן

כ~
 להיות יוכל לא ש~ות ג'

 גבי ראשו יקיל ומי במי~
 שהריב"ש ואף יותרת או שעות ג' שיעור סברתו ולומר להקל~~ונה
 סיפוק די בזה אין להקל ראשו הריס הארי כלב לבו אשרז''ל

 להסכי~ ~פשילמלאות
 דרבנן להוכיח אין דילן ב~מרא כי עמו

 ~דאת'א משום ימים ג' רק נפש הוצאת שיעור זמן בהכרחסברי
 מ~' פחות משא''כ שינה, בלא ימים ~'ל~יות

 ימי~
 או

 לחיות יכול כיפין ע''ג כיפין כ~ון המים תחת לישון לושאפ~ר במקו~
 נפש הוצאת שיעור דהא לה~ל, מנ''ל וא"כיותר,

 שינ~ בלא לודא"א משו~ הטע~
 בלא להיות דאפשר ימי~ מ~' פ~ות משא"כ

 ~יבת כי לחיות יכולשינה
 המי~

 דמה שעות, מג' יותר דחי ית'ל

 הראי~ ~~ כי ~עות, מג' יותר לי ומה שעות ~' עדלי
 שמביא

 (דף ביבמות רש"י מדברי שעות ג' במיס להיות שא''א~ריב~ש
 בתו שנפלה כו' שיחין חופר ר'תנ של דבתו מ~שה ~''ב)~כ'תא

ת ~

~ ~  ~ ~  

 ~~ו~~ת
 ~~וו~ ~י~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ו~~~~

 ו~~~י~~~~~י~ת
 ~~~י~ת ~ ו~~~ ~~~~י~ת ~ ~ו~~~ו~~

 לרחב"ד והודיעו וכו' הגדוללבור
 רא~ונ~ ש~

 שניה שלום א''ל
א''ל

 שלו~
 אמר שלי~ית

 ל~~
 ~לוס א~ל ראשונה פרש''י עלתה,~

 לחיות יכולה שאין שלישית ~בל בשניה וכן לחיות יכולהשעדיין
א''ל

 ~לת~
 עכ"ל, תמות שלא לו היה שידוע

 ~ז~
 מוכיח

 שעות ג' אם כי המיס תוך לחיותשא"א הריב'ת~
 ולא~

 יותרת

~~~~
 ראי~ ל~ביא אין ~ה

 ב~מרא שהפשט הוא לומר דאפשר ~
 זהשכבר

 ל~ים שנפלה ~השלישי בוו~ הי~
 והי~

 קול מגיע
 דהיינו ושניה רא~ונה שעה ולכך השלישי יוס לסוף~ בעירצוחה
 שהוגדמשעה

 לה~
 תולה ~דיין

 הי~~
 ימי' ~לשה כלו ~לא לחיות

 ג' בשעהמשאת'כ
 א~

 דעתה יותר לחיות ~א~א עלתה השתא
 ~' סוףהי'

 ימי~
 יותר ~מיס ל~יות לה וא''א

 ומש''~
 ~לתה אמר

ת תמות שלא לו היהשידוע ~ ~  ידע מנא לסברתי לומר וא~ן 
 דלמארחב"ד

 ~וציא~
 רא~ה~

 למי~ חו~
 ואפשר פורתא ונייחא

 היו ~תמא כי ל~ך ליחוש אי~ו ע~כ זה במי~, יותר לחיותלה

 רבי~אנשי~
 עמדו

 ש~
 לד~ת

~ 
 לדברי אף זה ~ולת ל~, יעשה

 מגתתש דיותר ג''ש הוא ~נפש הוצאת שיעור סובר דהואהריב''ש

 ולחיות להיותא"א
 במי~,~

 ידע מנין מנ"ל, כנת'ל י''ל ג~כ א"כ
 דדלמא עלתה דכבררחב''ד

 חו~ ראש~ ~וציא~
 ~ת תוך למים

 שהיו אע'תכ במים, מג'תש יותר לחיות יכולה ועדיין הנ'תלשעות

 ~נשי~ש~
 זזו שלא

 מש~
 ור~ו

 שהית~
 כ''כ

 במי~
 כל

 ז~
 ~הוא

 מה ושלישית ושניה~ ראשינה שעה לרחב"ד, ואמרוובאו
 אמרו ג"כ לסברתי וה''ה ע~ת~, ודאי ג' בשעה אמר ומשת'הב~, יעש~

 לחיות דא"א כנ"ל ימיס ג' לסוףלו
 ב~~

 ממיס ג'
 שלימי~

 דא'תא
 ~נפש~ הוצאת שיעור הוא ימיס ושלשה רבנן כדעת ג"י לישןשלא

~~'ת~

 ~וצאת דשיעור די''ל שלי מטרין ועיקור דברינו של כללא

~נפ~
 ג' הוא

 ג~ ימי~
 נפשי יד~תי לא וא'תכ ~לרבנן,

 מנ'תלשמתנו
 ל~ריב~

 הוצאת ד~י~ור ולומר להקל
 הנפ~

 ג' הוא

 בע~ק~ ראשו יקל ומישעות,
 כל של ר~ן הגאון לאו אי עגונה,

 לו היה שבודאי ונאמר ~~~א~ ~וברא~ דרב ז"ל ריב"ש הרבה''ה
 ~ספר ועיין תשוב~, יש לדין ואםבקבלהת

 לח~
 ~יטין בהל' משנה

 ~~רק ~''ב) ק' דף יו''ד(פרק
 י''~

 הלכה
 י"ט~

 אשר
 כיון ז'תל~

 ומנסבא דייקא ודאי הא~ה אז שטבעו אחר מיד דאסקינהושאמרו
 כשהעד אבל חי שהוא ~פשר עלה שטבע אחר דמיד כיוןדאמרה
 דדגלת עובדא כהאי ה' אחר או ~ה ימיס שלשה לאחראומר
 דאי' ואידךוכרמי

 ב~מרא~ ש~
 דאמרה דייקא לא האשה ודאי אז

 שהיהכיון
 במי~

 עכת'לת מת ודאי ~ ימים ~ת

~"~~
 מפני ~"י לחיות דאת'א שסברא דבר~ו ~ אשר הדבר הוא
 פחות אבלהשינה,

 ~מז~
 אפשר דאמרה ומנסבא דיי~א

 ואין חישבעלי
 הוכח~ שו~

 ~' ~ע~יין עברו שלא כיון מת שבעלה

 ~ לחיות עדיין לו ואפשרימי~
 כ~

 בפחות שינה בלא להי~ות אפשר
 לחיות שא''א שסברה משנה לחס בעל מדייק מש''ה ימי~,מ~'
 המרכב הקוטב אופן ועכ"פ במי~, ימים ~' בעלה שהיהכיון
 ~' הזמן משך על ~כלהוא

 שלא מכח הוא שמת נאמר דאז~ ימי~
 תנומה, לעפעפיו ~ינהנתן

 משא"~
 חי דעדיין י''ל ימים ~' ~וך

 של לדבריו ואיןהוא

 הרי~"~

 העניןת בזה ושורש מקור ז~ל

~~~~
 פלפולי~ ולפלפל בו לפקפק~ משנ~~יש לחם בעל של זה בנדון
 והולך סובב ~הנדון זה ~אשר אך ~ב בעיון ול~יין~י~

 דידן לנדוןהכל
 סלק~ ב~

 להביא יש ~ אם אך ~כעתת הימיני ידי
 שיש ~~ת וסמךאון

 ז~
 ימי~, משלשה פחות הנפש הוצאת ושיעור



~ ~ ~ ~

~~תתת

 ~ ~~ ~~ ~מ~ ~~~"~
 שס ~ש"ם ראיה לה~יאיש

 (ד~
 אתר תניא דקא~ר ~א), ק~תתא

 ~הס אחד ונכנם בירדן, ~~~ורין ~כ~רין ב"א בשני ~ה~רבי

ל~חי~
 ושקעה ~~ס של

 ו~ ~~
 ~חילה, של פתחה ר~ה

 ושה~
חבירו~

 ובא נפשו שתצא כדי
 זרחה ל~חר ביתו, בתוך ו~ודי~

ח~~
 ביתו, ~~וך ~דול הםפד ו~צא ובא ~חיל~, של פתחה והכיר

 וכות חכ~יס דברי ~דולים כ~ה ר~יא~ר
 את~

 נ~י שילתתם ~יס
 דמים של ~חילה שילתתס ב~יס ו~תר~~ ד~ים, של ל~חילהליחוש

 ~כי~אתלא

~~~~
~ 

 ~~~ו~
 דקא~ר השתתם לשון

 הח~ ושק~~
 ושהה וכות

 יבא נפשו ש~צא כדיחבירו
 ל~חר בי~ו בתוך והודי~

זרחה
 הח~

ת ~  אתתכ ושהה, 
 ש"~

 חבירו דשהה שא~ר ד~ה
 ~תכ ~יה לא נפש יציאת כדי ~שהה ז~ן אותו נפ~ו, ~ש~צאכדי

 כות הח~ה כשזרחה ל~חר דהא ~לי~ה הלילה ~ל אפילוארוך

 ~קודם חבירו הודי~ו כבר ואתתכ ~דול, הםפד שס ו~א ~י~ובא~
 ה~נין, כל לילה באו~ו ~י~ה זה ~"כ רב, בהםפדו~~ר~ו
עכ"פ

~~~ 
 הית שלא

 שלש~
 וכי י~יס ~ת דה~~ין איתא אס וא"כ יחיד, לשון אחד,שהיה ~ש~~ חבירו, שהה קא~ר דהא י~יס

 בא היאך וא"כ י~ן היה שלא לואפשר
 שי~ור א~"כ ש~~, והודי~

 שי~ור ואפילו י~יס ~ת אינו הוא הנפשהו~את
 נ~י אח~ לי~

 כו~תהוי ל~

~~~~~
 י~ל

 ל~ר~
 זתתל, הריב"ש דברי

 זא~ כ~
 והוכיח עיניו ~אה

 יותר הנפש יציא~ ז~ן ~אריך אינו~~כתתפ
 אח~ ~ליל~

 א~~וכא~
 אחתתז ה~~רא

 ~ובד~
 ש~ה ם~ס ו~ביא דרחבתתד

 כ~בר~ו ~וכח הוא ~ה כות ~ל~ה א~ר שלישית ~ירא~ונה

דהז~~
 ~~ותת ~ת ~וא

~~~~
 כד כנל ראיה ~דאין

 נ~י~
 דהא דדינא, ל~ו~קא

 שי~ור שייך ואין ~שאלתתם והוא בירדן ~י~ד~~רין ב~ש~

 דהא ב~שאל"ם, ~~ל הא~ה להתיר הנפשהו~א~
 א~

 ~~ד אס

ו~~
 דהא ל~וק להתירה כ~ם ~הני לא י~יס כ~ה שי~ור שם

 יצא פן ל~ושיש
~ 

 א~כצתתל ~וי, ~שאל"ם דהא ~חר ל~קוס ~~יס
ד~י~ור

 הו~א~
 הוא הנפש

 ב~ובד~
 ~נין אינו בירדן ד~כ~ורין

 יש ד~כ שיל"ם, ל~ים נפל ~בי בו ~וםקים דאנו נפשהו~את
 ~י~ור בין ~~ולחילוק

 נ~~ הוצא~
 והוא לשוק לה~יר ב~שילתתם

 כנ"ל, י~יס ~" שהוא ולפלפל י"ל ולפ~"ד להריב"ש, ~"ששי~ר

~שו~
 שהה דאס

 שי~ו~
 אפשר ואי ~ת ודאי ~ה

 לחיו~
 ~~יס

 חדלכל
 כדאי~

 שי~ור ~א"כ ליה,
 הוצא~

 הוא ב~שאל~ם הנפש
 ~דיין ~אבל דאוריי~~, ~םפיקא להו~יא כדי~ט

 ~אש~
 אםורה

 י~א פן ~חשש ~~יס~דברי
 ~~ו~

 לדוכתא הדרין ואתתכ אחר,
 ל~י~ור ~שס ל~~רי ראיהדאין

 הוצא~
 הנפשת

~~~~~ 
 ד~כ~ורין ~~~שה דאי~א ~הירושל~י ראיה להביא יש
 בירדן ~כ~רין לכ~ור שירדו ~שניס ~~שה רבי א~ ~~זה"ל
 לצאת וביקש לתוכה ונכנם ~~יס של ~חילה אחד ראה~ניצי~א,
 של פ~חה ~ל ושהה חבירו ובא ~~רה, של ~פ~ח~~ ~צא היהולא

 נפ~ו ש~~א כדי~~
 וב~

 ביתו, ב~וך ~וה~יד
 בשחרי~

 זרחה

~ח~
 של פ~חה והכיר

~~~~ 
 ב~וך קשור ה~~ד ו~צא ובא וי~א

 ~פ~ח ~ל ה~~~ן דחבירו הרי עכ"לתבי~ו
 ה~ע~

 ~~ש זה ו~יה

~~
 ~ס ראה דחבירו שיל~ס

 רא~
 ה~~רה ~תח כלל יצא שלא

ונשא~
 ב~וכה
 הנפש, הוצאת ~~~ור כדי רק ~ה~ין ~

 וז~
 ~"כ

אין
~~ 

 לא ~הא הלילה כל
 ~ס~י~

 א~כ הלילה כל
 ש"~

 ד~ו~את

 כ"כת ~~שיך ~ינו~נפש

 וא~
 ב~תניתין רשתתי לשון ~~ש~~ות ~ם

 ~יס ~~רה~תה
 אש~ו וא~ר יוםי ~ ופלי~ שיל"~

 ~~ר~
 דקםבר

 יכול אדסאין
 ל~הו~

 יצא ש~א ~שוס ואי כ"כ, ~~יס
 לאלת~

 אין
 חשש~ז~

 אבל כ~,
 ב~~אל"~

 ש~ דאםור~ רתתי ~ודה
 יצא

 יצא ש~א רשתתי ד~דייק הרי ~תתשת ~כתתל כות ל~חוקלאלתר
 רתתל ל~רחוק,לאלתר

 דא~
 שי~ור דזהו יצא ש~א י~יס ~ת תוך

 לאלתר הוא ב~יס הנפש הוצאת דשי~ור צ"ל א~"כ כנתתל,~יתה
 ש~ות ~ת הוא לאלתר דשי~ור להריבתתשוםתתל

 (ובא~~
 לאלתר ~ל

 ראיה והביא ריתתט בשו"ת ~בואר לזה וכדו~ה י~ים, ~שרה~וא
 ית ~תתש) ~יטין~~~כת

~מ~~
 להביא כתתתר ~ש הראשונו~, אל נשובה

 ראיו~
 ~כח להקל

 ה~ו~ אחישאשת
 ו~ס ילדה, והיא ליבוס זקוקה היא

אש~
 להקל צדדיס לצדד טוביס הס כאחד ושניהס ילדה ה~ו~ר

ב~ניני~
 בדברינו י~וין אלו,

 לק~
 ~שום ~~ירא לצדד ~אין

 אפשר ~יאחליצה
 שאינ~

 ואס ~דיין, ~ו~ר ~וא אס אליו זקוקה
 זקוקה והיא ל~דתו ששב ~ליו ~תתכ ויתתל חי, ~פק ב~דר שהואי"ל
 ~תתכ היא ה~ו~ר אשת א"כאליו,

 לאםור~
 אז נא~ר אם רק

 לק~ןת אלה ב~דיניס י~יין לה~ירא נשיס ש~י~באנה

~~~~
 ~ליו נ~~ן הבית וכל להתיר שד~~ו ~כ"ת דברי םו~ר
 כר"~, דחק ב~וס לפ~וקויש

 ~שו~ ראיו~ ו~בי~
 של

נמהרי"ק
 (ד~

 כותבין כות ש~ו~ינו ~אחר ~ ז"ל אשר קלתת~)
~אין

 ח~ל~
 לה~יר שלס ~ופו ו~ס בפניו

 כ~
 ~תתש,

 א~
 ~טונית

 ~~רי"ק של דבנידון ל~תד, ראיה אין שבאו~~וס
~יה דודאי ~~~

 שה~ו~
 ולא שלס ה~ה

 הי~
 רק בפניו חבול

 ש~י~
 ~םופק

פ~
 הכל בנתתד ~שא"כ י~יס, ~ת לאחר הוא

 נכנ~
 כאשר הםפק ב~דר

 (ויעויין ~ודסכ~בתי
 לק~

 ~תש בדברינו
 בש~

 י הרחתתש)
ובפרטו~

 י~יין
 בחתת~

 (םת~
 (םי~ן הריב"ש תשובת בשס ~תד)

 דאפילוש~תתח)
 רתת~

 ביבשה י~יס, ~ת באחר ש~קיל
 ולא כן א~

 ו~יין היטב, באר ~"שב~יס
 בתשוב~

 ~הר"ס
 (םי~ן אלשק~

 והאריך םוללה ששפך ~"ב) ם"ג דףכתתי
 ב~

ב~ל ו~םיי~ ~"ש, הענין
 את~ הרי ח"~

 דברי שדחו רואה
 רתת~

 ~כתתלת ~בה ~~ו~א

~ ת ~

 ד~ דלפי יביטו לנכח ה~יין ~ני הרי
 ו~ס ~ריב~ש

 כלל ב~ים ~תיראינו לר"~
 א~

 דאש~כח דין ~שום שלס שהוא
 ~פחו~תפח

 וא~
 השי~ו ~ם

 ~פו~י~
 ~ל רביס

 ד~~
 ובנ"ד ~ת,

 אתתכ שלס היה ולא חבול ~יה אם ~דול םפק דרכינו לפי~י~
 שאיןפשיטא

 ל~ר~
 דר"~ת התירא

~מ~
 ש~ביא

 נש~ב~ ~~יהתי ~הרי"ק ~ד~רי ~כ"~
 ~ביא ~לא

 לא ~הר~ק כי וםופו, תחיל~ו ~הרי~ק דבריכ~"ר
 ו~חיל~ו ~ופו וכאשר ובכליו ב~ופו םי~ניס בו שהיו ~ט~סרק ה~י~

 ~יה שבודאי כאחד~ידין
 ה~ו~

 והכירוהו בפניו נחבל ולא שלס
 ו~ו~ו, שב~ופו םי~נים~י

 וב~~יל~
 באשר לצדד כ~ב דבריו

 ~ה וד~~ וםפריו כליושנ~צאו
~~ 

 ~ודה ו~ס ~, ~ר~ילו ~ה

הרוצ~
 ד~הריתתק בנדון

 ובסו~
 ה~טור בשם ~םייס דבריו

 ~ליו ~י~ין ב~ניו ח~ולאינו שא~
 א~

 םי~ני ~~י י~ס ~ה אחר
 קרוב לא בודאי וא"כ ~"ש, ~כ"ל ו~ור~ו~ופו

 ז~
 אל

 ז~
 להנתתד

,~
~ ~ ~  ~~ ~~ 

 ~~~ית



~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~~"תת~ת

~ ~ ~ ~ ת ' ~ ~ ~ ~ ~  
~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ש גם
 בסעי~ ~כ~

 ראיות לה~ציא ובא~ ל"ז
 וס~

 ~ד~רי
 ב~י~ד ת~ה~בואר ~דיןה~"ז

 רצ"~ (ס~~
 חדש, ~דין סק"ד)

 וכו" הדחק תב~~ת עליו לס~וך הת"ק הוא כדאישכתב,
 וא~

 כאן
 לצדד באג""כ

 ולד~ו~
 לשעת

 הדחק~
 בת ולא דו~ה זה אין ~ו~ודאי

 ~ל הדחק~ לשעת דא"א חו~א לד~ות יש דהיאך לדו~ה ידו~ה
 ולו~ר לדון לנו יש וא"כ ~ בלשונו ~~"ז כתב אשרחדש

 תלויים ~אדם של ד~ייו הדחק, ש~ת שהואאלו ד~דינו~
 בשתיו~

 ~~כר
 הוא~ תכ~י וכו",שעוריס

 הת""~
 דלא כיון ~דחק בש~ת ~ליו לס~וך

איפס~
 (ועוד ~עכ""לת ע"ש וכו" בג~רא בפירוש הלכתא

~  
 שהביא

 זה ~שום לו~ר לן ~חלילה וא"כ ~~שם~~~ יעוין וראיות צדדיםעוד
 ה~ח~רין ד~ת ד~יינו ~לחו~א נא~ר אס אשר א"א להתיר~לצדד
 שסברתו ~ש"ס~ הוכחה ~ביא אחד וכל בג~רא הוא~הספק דכןס"ל

~~~~
 ~ש~וא א~~ ~ח~ירין זה ~דין בע~ונה ה~ח~ירין דעת דהא
 ראיה הדחק ~עת אין ~~כ עי~ון~~ ב~ום הדחק'ש~ת
 כתב לזהוכדו~ה

 בח""~
 ~~דברים כל ~וא~כ ~"ש~ ל~א) (סת"ק

 פתח ל~צוא ישראל ~ר אהו" יוכל לאיגיעים
 תקו~

 ~ינים ופתח
 ~כ"ת א~ר~ הדבריס ~~ל ל~גונות היתר ~~נא בראיותלראות

 ת~ ~כותבת~ ~~

~ ~

 בכן כות ח~תתל שקדו באשר
 ~צ~~

 יאיר ו~~ בהלכה, ל~זדקק
 ול~ון לפתוח וכדי ~ ~~~~אותת ויצילני תורתו ב~~ורעינינו
בהלכה

 הלי~~~~עול~
 ~~יינו ה~~ונות לשתי ו~~ופה ~זר לה~ציא

 ~חיו אשת ויב~ו לי~, דאית וחניכא שום דודתו~ל ה~ו~ראשת
 אשת אס ~כי יח~יו, שתי~ן ~לכנה אשר אליוהזקוקה

 ה~~
~ותר~

 ז~ דודאי צת"ל~ א"תכ
 ~י~ה הי~~ה היא וא"כ ~~~~ ה~ו~~

 ~שת~ ~ס עוד, ליבס~תזקוקה
 ה~~

 ~ותרת א~נה
 ~ח~

 חשש
וספק

 שהו~
 דעד~ין י"ל ~א~כ חי,

 וחז~ ~יי~ ~ו~
 ~ואין לדת~,~

לצדד
 בז~

 ~~נ~) (בסי~ן ב"י ~ביא ה~אוניס ~שובות ~~~ח ~להקל
 ~~~ס לדתות שחזר כיון ~חליצה את"צ ל~ו~~ זק~קה היא~ דאסשסת"ל
 ~(שורש ~~רי"ק בשס שס~הביא

 ~~~"ז)~~דא~
 ד~יב~ה ד~~ל גס

 ה~בס, ~י~ת לה~וד עדי~' ב"צריכה
~~~ 

 ~~י ~ו~ר היבס אם
 בודאי ביד~ינן ~יירי דהתם ופ~ורה, ה~~ר לפני בנפלה אחדבעד
שהוא

 ~ו~
 יש ~~"'כ עדיין

 ~סברו~
 לה~ל,

 ~וא~
 ~ו~ר ~יה אם ~ס

 ~פלת ד~יתה סוברים יש ~~~כ בע~, ~יתת בעת~~ נפ~לה בשעתרק
 לפ~~,ו~~ילינן

 א~
 ~ס

 א"~
 ז~~~ ולאחר ~חר דש~א

 ~חוזר יהי~
 ~ח~שאת ~בכלל אינו~~לד~~ת~זה

~~~
 ב~סכת דילן ~ש"ס ראי~ להביא

 ~ (ד~ יב~ו~
 דאיתא ע""א)

 ~ני שאין יב~ה~ כל רב א~ א~ת~שס
 קו~

 נפ~לה בשעת בה
 יבא~ב~ה

 ב~ם לה ש~שת אח כאשת היא הרי עלי~
 כו"~

 זה ~ו~כח
 אראובן ~ליו אח~~ שעה נדחת אם אפילו התסאמרינן

 ~ואחת"כ לש~ון אחד לאח ונשאה אשתו אחות שה~~ה כ~וןראשונה, ~נפי~ בש~~
 ש~ו~, ואח"תכ ראובן ~ל~ אשתו~תה

 ונופל~
 לפני לפניו עוד

ראובן,
~"~ 

 בנפילה לה דאידחתה ~שוס ובצרתה בה ראובן~ אסורת
 נשו~ין ה~ד בין ד~חלקין כות ונאסרה ~תוד"תה ו~ש~ק~יי~א,
 דלדעת י"לת ~פיר וא"כ ~"ש, כות ~פלת ה~תד~~~יתה ובין~פיליס
 היי~ ד~ילין וסיי~תסהגאוניס

 נפלה אם דוקא~
 בש~~

 ~י~ה
 ו~יתה ה~ו~רלפני

 ~פל~
 תקורא א~ת אין

 בש~
 ~יתה

 יב~
 יבא

מת
 ~~ ~ו~~ ~~~

 ~~מ
 ~תת~

ת ~

 ~ו~~יי~
 ~~ו

~~ 
 ~ ת ~ ~~~~ית

 ~~ת

 ש~ש ~ ~ה א~ל להתיר לצדד יש וא"כ~~ה,
 ~חו~

 יהיה ז~ן דלאחר
 לדתו,חוזר

 אינ~ ז~
 אין~ת~ני~ק~א נפילה ד~כ~~~ת~ש~ת חשש בכלל

~~
 ~ו~ר אח~ת ~לו שהיה ~יה ה~נדון ~ם ~שא~כ ~ליה,~ יבא ~יב~ה
 לא בעלה ~יתתובשעת

 נוד~
 דגם י""ל א"כ הוא, ואנה איפוא

 ש~א ~ום שאסורה ~ודים וסייעתםהגאונים
 באות~

 פ~ס
 ~י~ה וא"כ לדתו ~זרכבר

~~ 
 לו וזקוקה~ כשר~ היבם~ ~~ני~

 וי"ל~דאורייתא,
 דכ""~
 ~ודי ~

 וצ"~
 לשוקת דאסורה

~"~~
 ~לח~ות ב~ל הראש ~~העיד ת~ה~ העדות דאין א"א בנ"ד
 וי"ל ~ועלת,~ליו

 שעדיי~
 זה ~לד~~~~בר~ ~חזר וגם ~חי הוא

כ~
 יב~ה ~~נין ~דיס ~ב" לזה צריך כית ~"ז עדות לך אין כי שניס

 אין תוהא
 ל~

 ראש אלא
 ה~ל"~~ ב"~

 ~הי" ~עיד דב~סל"ת ו~~ד
 ~~חזקת~ ה~ה ~עדיין ושם אובן ~רלפני

 שהיב~ה ואפשר~ ~ו~

הוזק~
 בעלה ~יתת ע~י לו

 א~ח~ז~
 י~~ה נשואין ~בשעת א"ל ת~גס

 נשו~~~~ת~~פילין אס וא""כ ~ו~ר ~דיין היה לא פעם באותו ~זו
 ליבם,הוזקקה

 וא"~
 ~חזר ~א~~~ ה~ו~ר~ הלך זה~ דלאחר י"ל~

 ביד~נו~תלהאריך ויש ~ל~, ~י~ת בש~ת ~דינא זקוקה יהי"~~~ו~ב
ת~ת

בז~
 ת~~ עתהת ~שכתי~~ידי ורק אך

ת ~ ~ ~ ~ ~  ~~ל להביא פלוס~ס~
~~ 

 ~~הכל ~ה לנ~~ לבא כדי נ~ון
 ~ברי ~להביא ככתר ולא ו~לובן~חו~ר

 ות (בש~לה ~רר~ש הרב ה~~ונותה~חנות ~~ ה~אס~

 ד~
 ~ ~"ל ~"ד) קכ"ב

~~כ
~ 

 נ"תד
 הא דלהרא"ש ~

 דב~

 ל~יחש דא~א ב~וס ~וא לאלתר~
 שכן וכיון כו" ה~בי~ה שר~ה כ~וןל~ד~~

 ~הוא~
 ת שש~ע אח~יס אותם ש~א~~~קאת~ תרי ~~יכא בנ~ד

 תחיל~

 ~~ע ~יהס ת
 ש~א לאלתר ר~והו שלא וא"ת לאלת~ר, ראוהו היס~~ש~~~והו
 לאל~ר בעינן דלאההלכה

 אל~
 היכא

 דאי~
 והכא ל~דד~י ל~וחש

~~~~ם
 ~או~~

~ ~~~~~~תת~נ~~תת~ אחריס~ ~  
~~~ 

 ת~~~,~א~

 שיצאו תרי דאיכא כיון ~~ ה~~י~ה ראו ואס לאלתר,לא'ב~י
 לבדד~י ל~יחש ל~כא דבתרי לא~ר~ ב~ו לא~ ~ת~ שס תו~~צאוהול~~רו
 לצדד אחרינא ס"ס ~"כ ~וכו",

 ולה~~
 כ~ש

 הר~

 שם
 דלר~~

 ~דסתתל
 ו~י~נוס לא~ר ב~ימן~דבנ~ת

 שנשח~ כשראוה~ דו~
 ~צ אבל

 שלם ~~וא חזקתו~ ~ל ~ותו ד~~י~~ן בהכי~ ~ספקינן לאה~ת~~
 בנ"תד שכן ו~וון וסי~נים, לאל~ר ב~יולא

 ~ספ~
 ראוהו ש~א

 כל הלכה ש~א ראהו שלא וא~"ללאלתר,~
 נשח~ של~

 ~~ינן לא
 ~~קינן ~סתס ~ו~ללא~ר

 ~~י~
 נ~ח~ת ~לא

 ואי~
 לו~

 ~יקא דהך
 ~וותר ששהה ~צוי ~שי~תר היא ש~ולה לאו לאלתר ~אוהודש~א

~שעה~
 ול~כי וכו",~ נתפח ש~א~ חשש ~שוס אלאאינות ודאי בא~~י אפ~לו ~ ~ש~רו בתשו~ותיו, ה~"ן וכ~ש

 ~~בספ~
 א~~הי

 וכ"ש וכו", להקל ת~~לינן
 לד~~

 דהא בש~, הנ"י שכתב הרי~ב"א
 דרבנן חששא ~תפח ~שום ביבשה י~יס ~" לאחר ~~ידין~דאין

 הם דש~וי" ביס באש~~י דה"ה ונראה~ הואבעל~א
 וכ~

 ~"שת

~~~
 ח~א ~~ול~~נ~ד, ~~~ר ל~דנו דבריו ~~וצא

 ~"לת~~
 ס"תס

 אותו ש~~ בנ"ד ~~כ נא~ר כן ~ס"~, ~ שס וכ~ש להקל יש ~~~

~"~~
 ~~~יס ~~ן ו~וצי~ו דוד ~~ו~ר שנ~בע תחלה~ ~יו שש~ו

 ההלכה~~~לא ש~א ~ראוהות~~~לתר שלא ואת"ל ל~לתר,~והו
 לבדד~י, ל~יחש ד~יכא היכא אלאבעינן~~תלא~רת

 וה~
 ~~~~"נ

~א~
 אותו

 ב"ת~
 שנ~~ע ש~~ר

 ר~ ל~
 ~וה ואפשר ה~ב~ה

 ואתתת לאלתר, בעי לא והא~שלם ~ה~ו~
 ~ר~~

 ג"~~ ה~ב~עה
~~~ 

 כיון
 ש~~אוהו ה~ס~תת עכו"תם ד~יכא~

 ויצ~ ~~
 ~לתר בעי ~ לא לק~רו

 ופוס~יס תשובות בכ~ה~ ~יתא~
 דגב~~

 א~רינן לא~ ~~סל"ת עכו"ס



~ ~ ~ ~

~"'~~~''~~ ~~~~ ~~ 
~~~~ ~  ~~

 כ~ה בזה הארכתי כאשר בדד~ידא~
 בתשובו~ פע~י~

 א~יס

~~~
 ~נ~שר ~יה דוד דה~ו~ר ראה ה~ביעה שראה שהעכו''ס י''ל
 ~ש~ות לשון הוא בא~ת הוא כאשר ורכבו סוס~ יחדודבק
 ''~ר ~לח~ה, הבעל ~שלהעדות

 הא~
 איין

 אן ~יה~ ~ציי~ היפ~
פערד

 ~הא~
 ~צילות כלים לו ~היו נע~ן"' ארויש לאזן אים ~אן

 לו שהיה ~תוך ד~ש~עות ה~ים~, ~ן אותו והוציאו י~יסה~וס,

~ת~
 ו~הדרי~ן ה~יס ~ן ה~ציאו לכך יפי~ הםוס ~צילות ורסן

 ~זה לפלפל קצת שיש ואע''פ בסי~ני~אוכף,~ח~ור
~'~ 

 לדבר זכר
 ~ה ~כח לשאלה חיישינן ולא להתיר לצדד יש וא''כ איכא,מויהו

דאית~
 ~בש''ך

 בח''~
 ס''ה (סי~ן

 ס''~
 יש דאס ~הביא נ''ו)

 ע''ש לשאלה חיישינן ולא ~תיר י~ בכליס ~~ובהקיס ~סי~ני~
והארכתו

 בכ~
 איכא ז''ל דלהרא''ש הרי ו~''כ אחריסת ~קו~ות ~

ס"~
 ז"ל, הרא"ש ~כ~"'ש

 וכא~~
 כתב

 הר~'"~
 ז~ל

 ב~~
 ~~~ס

 ואיכא ז''ל כי בנ'"ד, כאןהוא ~~
 ס"'~

 ב~''ש ולהתיר לצדד אחרינא
 לאלתר בעי~ן ~דבנש~ת דס''ל דל~'"ח ש~~הרב

 וסי~ני~
 כשראהו דוקא

 ~ל אותו ד~~~ידין ~בהכי ~ספקינן לא הסתם על~נש~~,~~א~ל
ח~תו~

 בנ''ד שכן וכיון וסי~ניס, לאלתר ב~י ולא ~לם ~הוא
 שלא כל ההלכה ש~א ראהו שלא ואת'"ל לאלתר רא~וספ~~ת~~א

 נשחת, שלא ליה ~חזקינן הסתס ועל לאלתר, בעינן ~~נ~~~~

ו~~
 ~י~ר ~וא תשקול ~ו לא~ר רא~ו ש~א ~ספי~א ~~ך
 יותר ששהה~צוו~~~~ת

 ~ש~~
 ש~א~ ~ששא ~שוס אלא אינו ודאי~ באש~היא~ילו ~הרי בתשובותיו, הר'"ן וכ~'ש

 נתפ~
 וכ~,

 ~ אשתהי בספקולהכי
 תלינ~

 דהוי הרי~ב''א ובשס ו~, לה~ל~
 ד~~~~~

 הא ב~~א
 ~ו~
 הר~~ש עכ"ל י~יס ~" לאחר ~~ידין ~

~~
ת ~ ~ ~  

 כ~~דברי~תנ~~~~~~ת~~~
 ~כברן~

 ~~ד~~~~
 לה~ל

~~~
 ת~

 ~כח ~
 ז~

~~~~~~ת~שני~
 ~הר''ר ~~דול הרבת דברי ~לפניו

 ר~ב''~
 ז"'ל

~~~' (ב~'"~
 סו~

 ~'א~
 ד~

 הזה בדבר קצת סוללה ששפך ~'א) פ''ב
 להוציא דב~יו~ הרא~ון ~העד ביאר אס~~לא עד ~פי ב~~~ל
הרא~~ני~~ בדברי שי~~ איברא ~ ת~~~תשובה תשס וז'~ל סי~ניס, ת ~ו אש~ה~~י~ת

 פת~
 ק~ן

 ~כ~~~
 ~פתחו אשר ס~ית~

 ל~
 ~ד~נא~~דהיתר

נש~'לחל~
 עד~א~ר ~~פי ה~עיד העד וב~ן ~עצ~ו~ ה~עיד ~עד בין

 אחרי~ ~פי ה~עיד ~ב~דל~~ל
 עד ~פי עד הוא ~אס וכו',

 ~~~ים~~ תכ~
 ~ל

 ה~ילו~
 הת~ר הרא~ון ~שהעד לו~ר הזה

~העני~
 ~לי קשה~ ~ולס אלא

 לס~~
 על

 החילו~
 הזה

 ~ ~~ ~~~ בדברי~
 וכ~ לה~~יר~ שסת~ן

 ~~ ~~ ~ ע''שת

~~~~
 ת~~ורחא

 נזכי~
 ~"'ש

 ~~ ~ראב~~
 בתשובותיו

 של ~ילוק שה~יא שס וז'"ל ~~'ב)~~~ ~פ"'~ (~~
 הרא'"~

 ד~חלק ז~ל
 ~פרק נ~ותיהן רבי דה~יא ת'"ח ~דב'~ ~~בדא~תבין

 האש~
 ש~ס,

ובי~
 ראה בין חילוק דיש סי~ניס, הצריך דלא דד~לת ~בדא
 חלק ~וד ה~ביעה, ראה ללאה~בי~ה

 ~י~~
 בין

 ~ו~
 ~כו", ~לס

 הבין בנו הר""יוא~~
 דב~

 ~~"'ה אביו
 לחצאי~

 ~פירוש~ס ב' והרכיב
ו~

 ~~בין שהוא תורתו ~כבוד וב~~ילה ל~צאיןת ז''ל ~רא''שאביו דברי שהבין ה~ור ~ל כתב ז"ל רא~"'ח הרב נ~צא ~ס, עכ~ל
דברי~

 ~ו~
 ~ר''י של ~ ב~ו~ת בארוכה באתי כבר כי לח~אין, ~

~~
 נ~ד ~~ל~יש פני ו~~תי ~ קרו~נויא

 הפוס~י~
 ותש~ות

~~
 ~ו ~~ ~

~~~ 
 ~ת~~~~~~ ~י~~ת ~י~ו

 החו~רות כל לתפוס~ הוא ז''ל ה~ור שדעת והו~תי~ ~רבים,
 ז''לת ~'ח חומרות והן ז''ל הרא"ש אביו חו~רתהן

~~~~~~
 האריך ס''ה) ת~(סי~ן בתשובה ראב~ח הרב פ~ודת אל

 בירר לא וראשון עד ~י דבעד נא~ר ~ אם רבבפלפול
 נא~ר דאס ע''ד) ~"'ו (דף שם וכתב לה~לת בו נא~ר אםדבריו
 או קברו~ אם הרא~ון פירש שלא אף ~להקל

~ 
 א~ר ולא

 שהב'"ד הוא, להכשירו החוזר פסול עדות פסול כל א''כקברתיו,
 ב'"ד בפני העדות וי~ידו יבאו כראוי ח~רו לא העדותש~בלו
 בדבריו והאריך כו'~~ ~עדות ותספיק עד ~פי עד דינסויהא
 אם ~סופקיס אנו אס להקל תולין דבזה לחלק הוא דבריוותוכן
 בדבריו שכיון ~לו~ר או ב~סל''ת שאלה ע"י היה הראשון עדה~דות
 אבל שפירת ~סל''ת בודאי שהוא להקל תולין כוונהאיזה

 בה לו~ר שהז~יקו או ~ברתיו לו~ר בה~ שהזקיקו בעדותזה לעני~
 היה שלא או ~ת שלא ראיותיו על ~חו~שין ~פניסי~ניס
 ש~~ פלוני לי א~ר העדות על שנס~וךהוא,~

 ש~בע פלוני את
 דתולין א~רינן לא זה~ על סו~, ולא ~בורה הזכיר ולאו~ת
 ~סלהקל,

 הע~
 ודף ע''ד ~'"ח (בדף ~דבריו ב~וף

 ק"~
 ע'"א)

 ואף ~~ז'~ל
~~~ 

 שאינו חשש ~שום ל~י~ניס ה~קוק
~ואין ~~ו~ הו~

 לס~~ י~ ה~בי~~

 ~ע~ת וכו" ~~י ספק דהוי~

 ~~~ שפירש לא אס ~ד ~פי בעד ~הרראב"'ח הרב דהח~יר ~~~~
 ~~ברי~

 ב~~רתיו
 ו~~

 סי~ניסת בענין
 ר~

 ביה ~~יינ~ כד
 שהזקיקו דבה~דות בלשונו ז~ל ~ר~ב"'חדקדק

 ב~
 קברתוו לו~ר

~ו
 תב~ד~

 ~ה ~הז~יקו
 ב~ לו~

 וכן סי~ניס~
 ~בס~~

 דבריו
 דוקא וא"כ ה~בי~~ רואין כ~ון וכו"ת ל~~נ~ס~ספ~'~~~~וק '"וא~

 שהוא~~כאתשהדבר~
 זק~

 שפיר פוסק ~ה דוקא,ת סי~ניס ~ריך
 עדותו ~ועיל ולא~ סי~ניס צ"'ל עד~ ~פי~ ~עד ד~ס ז"ל~א~~~
 שאינו ~~בר אבל~סת~,~

 ראה לא בא~ר דהיינו~ ~ לסי~ני~ זקו~
 או ~~~, ~להר~''ש~~בי~ה

 כש~~ו~
 לר''~ת~ שלס

 ז''ל~
 ראה לא ו~ס

~~בי~
 הם כאשר ל~י~ניס זק~~~ אינו ~~ר ~ אז דכ"ע אליבא

 ~ז~ בארוכ~,~ ~בזה~ד~רינו
 ~~ס~נת ~ס

 ה~~~~
 עד ~פי דבעד

 להתירת בזה רביס פוס~יס~ת הביאו כא~ר סתס ~~דתו ~~~ועיל

~""~~
 ~זק~קת שאין בנ""ד

 דא~רינן ש~~ל ~~~ס לסי~~ם וד~י
 שהיה ~ל~יבותא תרתי שפיר ~כאן תת~~

 ה~ו~
 שלס

 ו~~
 אינו~ ~ה~ור תלדעת~ ~ס~ ~ואזה~י~ה~ ראה לא

 ז~ו~
 ופשי~א ל~י~ניס,

 לר~ת א~~ הרא"ש~דלדעת
 ד~~

 ראה ~לא או ל~יבותא בחדא
ה~~י~ה~תאו~~~שהיה

 ה~ו~
 כל א"'כ סי~ני~, ~~''צ ש~ס

 ~ק~
 ~יכא

 אתה~אין
 זקו~

 ~~~ס לסי~ניס ודאי
 הרא~~~

 עד ~פי דבעד ס''ל
 לה~ידא'"צ

 בפיר~ סי~י~
 ~~לת ותלינן

~~~~~~~
 הראב~ח ~ת~ובת יאירו דברי

 ז"~
 שכתב ע"ד) (סי~ן

~~ ~ ת ~  (בדףת~~ק"'א שס 

~~'~ 

 דוקא זו סברא ~~"'כ והביא
 שפירש ש~~ר ~ באופן להתיר, ~ספק ~א~~נן ד~סל"ת~חשש~
 להח~יר, כדי ~דעתינו חשש ~וס ~~דות לך ואין ~סל'"תבודאי
 הדבר ~יה אסאבל~

 הסת~ ש~
 יש

 ו~ לספ~
 ~יכא כ~ון

 צריך ~זה וכיו~א בדד~י ~דא~רי~וחש דאיכ~
 ~~י~

 הספק ~ן~את כדי דבר א~ה
 וכ~

 ע"ש, ו~' ~~ל דתלינן ~~רינן~~ ולא
~'~ 

 ~י~ו~~~ (ד~ ~~~ה~~
 ~ד~

 ~תיר בארי~ת
 ו~

 י~ים ~'~~ך ~ב~י
 פ~י~~

 ~הו~יאו היכא ~פולו ~ד~~ר
~ 

 ~~יס
 ו~ריך דוקא לאלתרדבעינ~~

 דוו~~
 ולא~ר לשעתא ~חזיוהו

 א",~~~ה ר~
~~ ~~~ 

 וז'~ל
 אנו~ ~א~ ~~

 נא~
 אין בנ~ד

 רי~ות~



~ ~~ ת ~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~ 

 ~לא לח~וב העדבדברי
 רא~

 א~~~ ~יד
 דריעו~א טביע~ו, דהזכיר

 ל~יחש ליכא ולהא ו~כ~, דבדד~י ח~ש ~שום אלא אינודטביע~ו
 או~שהרי

 ~יד ראיה לענין אבל וקברנוהו,
 אע"~

 דבטביעה
 ריעו~א ~אן ואין ~יד דראוהו אפשר אכ~י לאל~ר ראיהבעינן
ב~וף

 העדו~
 יצחק א~ר ~יקו שש~ואל ~נ"ד לפ"ז ונ~צא וכו",

 ~ס~~א אלא דבריו אחר ~דקדקין אין וקברנוהו, טבעאלזהר
 בסי~ניס וחבריו הוא שהעלוהו כ~ון אלזהר יצחק שהוא שפירידע
 לספק שאין באופן בזה כיוצאאו

 ~אח~
 ע"ש, עכ"ל ~וכו" כלל

 ~ובהקים סי~נים לו היו ~ד או~ו ס~~א דא~ינן דהקילהרי
 ודוקת ~פק ש~ין באופן בזה כיוצאאו

~~~

 ~שובה בסוף וז"ל ע"ה) (סי~ן בדבריו הראב"ח הרב העלה
 שהורו האחרונים ~~דולי ש~אי~י אלא ע"ב), קי"ט(דף
 ~לו א~ר אם פירש ולא עכו"ם ~פי ה~עיד בעד ל~ע~ההלכה

 ~ן להוציא ה~ספיקים דברים א"ל שהעכו"ם ד~לי~ןקבר~יו,
 (כדי) בדד~י,החשש

 ~כ~ו~
 ב~שובה ז"ל ב"ל להר~י ש~~צא

ולפ"ד
 ~ו~ר~

 הזא~י תאשה

~~~~~~
 ~ח~א ~וה~~~ל בשם ~יל שא~ר~י ~ה דברי~

 ו~שובהא" ~ש~~~
 ו~שוב~ ~

 היה דאם בפירוש, דכ~ב ט"
 עכ~ם הרא~וןעד

 ב~סל"~
 א~רינן

~ 
 ~יד דראה הס~ם

 ~~בוארים ודבריו בפניות נחבל ולא ~לם ~~ופו ו~יה היםשפלטו
 הוא והרא~ון ~ד ~פי ~דב~ד י~~) סי~ן (ח"ב ב~שובו~יויו~ר
עכו"ם

 ~ל"~
 שהוא להקל ו~לינן ל~יבו~א, ~ר~י נ~רא זהו

 החוטם עם ופ"ה ב~ופו ~לם או~ו ראה או נהרג ~~ ש~וךיודע
ולא

 הי~
 ~וד ~"ש ועיין בפניו, נחבל

 סי~ (בח~~
 צ~א דף ~~ט

 ד" (בחלק ~~כ ועיין וע"ב)ע"א
 סי~

 ועיין י"~)
 ~ח~

 ~~ן

ב~שוב~
 הנ"ל ב"ל

 (סו~
 איב~ ~ וז~ל ו~~ב) ~~א צ~א דף פ~ט

ד~דע~
 ז"ל והר"ן הרשב~א

 ~~~ א~~ שב~דו~ נרא~
 בעלה

 אם יד~נן ~~דלא ה~יכא ו~", לחו~רא בספיקאאזלינן
 נהר~

 ~וך
 לש~~י~, דחזיוהו בודאי ידעינן דלא ב~ים או וכו",י~ים
 ~ד כשהיה דוקא אלא וכוי לה~יר כ~ב~י לא ~י~יואני

 לשע~יהת דחזיו~ו או י~ים ~" ~וך שראוהו~יד ~י~ ק~ן העד היה דדל~א ד~לי~ן ~שום וה~ר~י ~רואה~~פי שו~

~~~
 כ~ה פסקים כ~ב~י ו~ר הר~"ם, ~דברי לז~~ ראיה

 בספ~וכ~
 ~יי~וני ה~הו~ ו~דברי שלו, ~פסקים הראשון

 ~"כנראה
 דבעדו~

 אשה
 ש~~

 לח~~רא בספיקא~ אזלינן ב~לה
 ואיןוכות

 ל~לו~
 דדוקא ~דו~, ~ל ב~ופו עי~ון ~שום להקל

 של ~~ופו ולא ~יליןבעדים
 עדו~

 ב~ר יש בפרק וכדא~רינן
 דאיכא דא~רינן ~ו~א ד~לינן ~~ע~~י" כולו~ ~וכח וכןוכו",
 לאצלוי" א~ית אחרינא אינש אי~ר וכן וחיי ס~~רי ליהדעבדי
 ש~א שאל"ס ו~יםוכו",

 ע~
 (הל~ ובירו~ל~י וכו",

 ראהו ~")

 בחרב ש~א או~ר אני~~וי~
 ~לובנ~

 ועוד וכו"
 כ~

 ~שים
 להח~יר דחו~שין~~

 ו~
 הרא"~~~~~~~

 ז"ל ו~ר~ב"ם
 אחר~ ~דד~~ נרא~

 ע~~ם
 בכ~~

קולו~
 חז~ל הקילו

 דח~ל ~ובדא ב~אי ~~~ ב~דו~
 וכו", י~ודי~על

 וא~~
 ה~כו~~~ הכיר דלא

 הזכיר ולא הי~ודי א~
 ~~ו נ~לווה ~~היהודי~ אלא ש~ואת~

 ו~~
 ~~~א חששו ולא וכו",

 לדרכו ~הלך היהודיאו~ו
 אח~ ושו~

 כו", ע~ו ~נ~~וו~~
~~ 

באריכו~
 ~דקדקין שאין כ~ב ז~ל וה~~"ם ~ד

 ב~דו~
 א~ה

 ה~ח~ר וכח~~ונה
 'ודור~

 ואין עו~ה, הוא יפה לא אלו בדבר~ם

דע~
 ~ום הקילו באשה ~קנ~ם ~~יקור ~י~נו נוחה חכ~ם

 ~ל" (בפ"ז בעצ~ו והר~"ם ~"ע~ונה
 נחלו~

 ה~~~

 ~ ~"ל כתב~
 הא~יו~ ל~וב שנפל והעידו ~דים באואם

 כ~,
 א~

 ~~לח~ה שנדקר

ו~~
 ~או

 ~נהר~
 ~ו~הקים ~ סי~נים לו ~יו א~ל פניו, הכירו ולא

 א~ ~~~יאין ~אין א~"פ וכו", או~ו תוהכירו~~ו~ו
 שאני אש~ו,~

 ~ באיסור אלא אלו בדברים הח~ירו ~ דלאאו~ר
 כר~

 לענ~ן אבל
 ו~כו"ת~~ון~

~ 
 דהקילו ז"ל הרא"ש ~כ~ב ~וב~א ~ני כל ~ נ~י וא~כחן

 קולו~~ז~ל~תכ~
 בכור יש~ ד~~ק האי כי ל~רצוני~ ~צינו ולא

 הלכך ו~ו~בינן,~ לא, ב~חו~ה ~בל בסופה הקילו כ~דא~רינן
 ד~יא אי ק~ן,~ דא~ו עו~דא ד~כל הנכון דרך נראה~ ~ ~היה~ה
~אי

 ~עובד~
 ~אנו ~פיהם לחו~רא בין לקולא~ בין ב~~רא ~דאי~א

 אי~ ד~יין דלא ~~~יחיים,
 ~ ~ן~

 ל~יז~
 להח~יר

 כ~
 כו"ת ~הלכך

 לאס~פוקי~ בנ~ד~איכאו~ודת
 ש~ ש~~

 כיוןת ב~ל~א ~ול
 ד~~~

 ת~אי פו~ש ~~ולא~~~~'
 ב~ל~א הברה~ קול ~היה ~אפ~ר~ ~~ע~

~~~ ~~~ 
 וירא~

 ~~~ר~ ~~קול~ ~יאין דאין
 עכ"לי ~כו"

~~~~ 

~~~
 רואה כל עין ~שם להביאם~'כי ז"ל הב"ל בדברי הארכ~י

~~
 ירא~

 ל~וך שיר~ד
 עו~ק~

 של
 ~לכ~

 עניני ~צדדי~ על לחזור
 ~ולא שי"ל היכא ~ם~הדי~,

~~ 
 ~וכן ~~~~ ולהח~יר, ~דד שיש

 היכא הם~דבריו
 שי~

 אף דילן בש"ס דאי~ני עובדא ~~י דו~יא
 ~העיד שהיכא וכ~ב דקדק ~ם אצלםת ל~קל ראוים אנחנו ~~ם

 ה~יד ק~ן הרואה ~יה ~ילו ~דא~רינן להקל יש אזי הרואה~פו~
 ~שא"כ בהם ל~~רי ~~ס~ס ~פק היה ~לא כהוויי~ן ~דברוםכל
~~

~~~~ 
 ה~~ ~פי העד

 כל ב~ת ש~" אזי~~יש~ת~להח~י~,~כי~
הדברים

 בעל~אי ~ול~~הבר~

 ~בנ~~~"~
 ~ד ~פי שהעיד

 נקר~ הו~
 ~עיד ד~א הרואה,~ עד

 לא~פוקי ש~~ך כאן וא~ן ה~י~, אצל ה~ו~ר שנקבר אקבורה ~~
 ב~ל~את ~ברה קול ~כח היה בעל~א קולש~א

 ~שי~~~~~~~~
 ~הקבורה ראה ~ם ראה ~לח~ה~ שהב~ל לצדד
 ו~ם ל~ו~ר,הי~ה

 ~"~ ~~ העדו~
 ל~ובדא ~~ש דו~ה

 בש"ס והיא כו" ~ זריזי ל~רשא ~וו~י ~ב) קכ~א (דף דילןבש"ס
 ואי~ יו~ף ר" דאינסב" ~לקולאדולן

 אל~א לד~י~~יי רבא ~~י~א
 לקולאת ל~יזל חיים ~נו ~פיהם ~ם א"כ לקולא דיינינן~

~~~~~
 ~ונפלאה ~~~דולה שערורי" בזה ראי~י

 ~כ"ה (בסי~ן ~כ~ב ז"לאלשקר ~הר"~ ב~שובו~

 ~ד~

 וכ~ו וז~ל~ ~ע"א) נ"ב
 שראה ~עיד העד זה ~אין כיון ה"נ אף ז"ל ~~פרשיםשכ~בו
 אם הראשון ה~ו~ר לדברי לחוש ~ אין אחרים ~פי שש~עאלא
 ל~י~ר איכא דאכ~י ~סס ולבי לאי אם בשעתי" ראי~יויא~ר

ה~~
 הראשון כשאו~ר

~ 
 ~לוני טבע באו~ר אבל ו~וז, ס~ם

 אפשר הכא כי וק~תיוב~ם
 דצריכי~

 איך ~לידע
 רא~

 ובאיזה
ת ~~ה~~ן~ ~  דף כ~ו ~י~ן~ (ב~ש~בה ב~ה הנ~ל הרב כ~ב ועוד 
 כו", אל~ נתעוררתי כ~ר ~~~ב~ם זו וראיה ~"ל~ ~א)נ"ז

 דאכ~י ~סס ולבי שםוכ~ב~~~
 א~כ~

 ל~י~ר
 ה~~

 ~~כ~~ו וכ~,
 ~יב~רא אלא בא~שר~ ~דבר ~ל~לות שאין או~ר בדברשנ~ייש~~י

 ש~ע~י דבאו~רודאי
 ~טב~

 בים ~~וני
 צריכי~

 ל~ד~
 ראהו ~ אם

 ~~~ל וה~פ~ים ~ה~חברים ~כל שהוכחנו דכיון לא, אובש~~י"
 ני~ר~ האשהדאין~,

 עד ~~לי ~שע~י" ~איתיו העד שוא~ר עד

 כו", השני עד לי ~ א~~~
 ~והא~י~

 הנ~ל ב~ו~ה
 לב~ו~

 בנ~ן
 ~יכא ~ד ~י ב~ד ה~~ירין דברי נגד ~וצק כראיחזק
 ~ראשון עד ~ירששלא

 דב~יו~
 ו~~

~ 
 (בדף ~~ב

 סו~ ~
(~~ 

 ~כח ~ולא שי~לב~נין
 ר~~ ~~

 שלם' ~ו~ו ~אם דס~ל
 ~יד~



~~  

~  

~  

~ ת ת ~ ~~"~~~ 

~~~~~ 

~~ 
~~ ~  ~ ~

עליו~ב~תת~
 לאחר אפילו

 כ~
 אין דילן ~ובדא ~בי ~ת י~יס

 או שלס העד רא~ו אס יד~ינן לא ד~א שיס~כו ~ה עללהס
 של~בלתי

ת ~  

~ ~ ~

 כתב
 (ס"~ בס~~

 לדחות ע"ב)~
 סב~

 סתתס, ~ח ההיתר
~"ל

 סו~
 ~תב
~ 

 איכא דספיקא ספיקא ~אי דאברהס ~ית
 אי~א שייכות ו~אי~כא

~~ 
 יחד ~פיקא

 חבר~~ ~~
 ספ~קות

 ו~ת ז"ל הרשבתתס דנוסחת אספיקא ~ורכב התל~וד ב~לידכוונת

 אלפי תליסר ל~י~~ן יכולנו ספיקא כהני ל~יעבד א~הניואי
 וכות נעי~תת ובת ו~רופיתא זיתא ול~~רו ~דספיקות ~ספיקא~~לי

ובסו~
 וזתתל שס הע~וד

~ 
 שאין בחבורו הר~ב~ס כ~תתש ~תתכ ופי~~נו

 נראה הר~שון לעד דאפילו סת~ס ~~ת היינו עד ~פ~ עדשואלין
 ש~אלין שאין זתתל ה~חבריס~ן

 בז~
 עדות פלוני ~ת דהאו~ר

 הקילו ולפיכך ~יאברורה
 ~בה~

 דאין א~רינן ~א ב~יס ב~בע אבל
 בלא"~ת ס~י ולא בשעתית ראיתיו ~עד שיא~ עד ניתרתהאשה
ועתתש

 עוד~

 (בד~
 סתתו

 ~"א~
 וזתתל~

 הר~ב"ס ד~ת ~ל הנא~ן ו~עוד
 ז"ל הרשב"א ה~דול הרבז"ל

 ש~~
 ~שיאין שאין וד"ה דבריו על

 ב~עידין אלאאת~~האש~~
 '~רא~

 וכתב ב~~~ת
 דלדע~

 הר~בתתס
 לא אס ~"לורז"ה

 א~
 אין ו~ברתיו לעיני ~היס ~ן פל~ו~ו העד

~שיאין
 אות~

 ~~תפ
 וכ~

 אלשקר ~ר"ס דלד~ת הרי ~~תלי עתתש

ב~
 ~ריך ביס נ~בע דאס אנפין, בכ~ה ~~ת~~ין דברי ולבער ~ב~ל

 דברי כל על סוללה ושפך דוקא, בשעתית ראותיו שיא~רהעד
 ~אדת שס ~אריך כ~שרה~ירין

~~
 כוון ולפ~וח ~השחי לא~ת לירד ו~ק~כדי

 נרא~
 ~ס לעתתד

ת

 ~~רתת~
 ז"ל אלשקר

 ~וד~
 ~דרוש לסיפא ו~רישא לה~ירא

ס ~~שאת ~  
 אלש~

 ~"ל
 בסו~

 שבא הנ"ל, ד~ריו
 להכרי~

 ז"ל הרשב~א דברי~~
~ 

 היא, ז"ל ה~~ב~ס של דד~תו
ביס דב~ב~

 א~
 הוא והו~חתו דוקא, בש~ת~ שראו~ו ~"ל עד ~פי ב~ד

 ~ה~ן
 שד~ת ז"ל הרשבתתא שהביא ת

 דת~
 דאין זתתל והר~ב~ס

 את~שיאין
 האש~

 בש~תית שרא~ו ב~ידין אלא

~~~~
 בא~ת

~ 
 ~ר~ב"סבדעת ~~י~ דס"ל ~וכח אינו ז"ל הרשב"א ש~ביא
 ד~~

 ראוהו דוקא ד~"ל סתתל ~ד ~י ~ב~ד
 הר~בתתס לד~ת רק ~ב לא ד~רשבתתאבשעתית,

 ודת~
 שאין

 את~שיאין
 האש~

 ~כתתל, דוקא בשעתית שראו~ו ~~עידין אלא
 ב~ידין ש~ל ד~יינוויתתל

 ע~~
 בש~תית שראו~ו לו~ר ~ריכיס

 ~ראשון עד שאותו דא~תתל ~ודה ~ד~וא י"ל עד ~פי ב~דאבל
 בש~תית דוקא שראוהויא~ר

 ~תת~~~

 א~ ~שיאין שאין הר~ב"ס בשס סתס ~רשבתתא~דכתב ל~~י~ דסתתל הוא אלשקר ~~ס תשובת ב~ש~עות
האש~

 ב~עידין ~לא
 שראו~

 בש~תית
 כלל היתר דאין ~ש~

 ~ק עד ~פי בעדאפילו
 ב~יד~

 אבל בש~ית שראוהו
~~ 

~בי~
 א~ר לא אס ז~ל וה~~ה הר~ב~ס דלדעת וכתב ~ שס

 עכ"לת פיו ~ל אותה ~שיאין אין ~קבר~יו לעיני היס ~ל~ו~וה~ד
אתתכ

 שתת~
 ~שיאין וקברתיו לעיני ~יס פ~~ו ה~ד ~א~ר דאס

אות~
 הוא ובנ"ד ע"~,

 ~נד~ ~~
 ~ דהרי הז~,

 כ~ר ~ראשון
 בעדותו ה~ידיוז~א

 הב~~ שא~
 ער א~ אובן בייא תתאונד

 ווש~, אין קו~ןאוו~ק
 ~~ א~ ~

 ד~ר אין אר~ין ~~רד איין

~ונ~
 אונד

 הא~
 וו~~

 א~ שוו~~, אר~בר
 גווארן זא~ין דר ~ר

 ~ראינד
 ~א~

 ~~ד ~ן ~~~~~~ ~~ש איין
 ~י~~

 ~~ו
~~~ ~" 

~ ~  

 ארושלאזן
 נע~

 עיר ~א~ל וושר~ דעס בייא ב~ראבן איס אונד

~אובן~
 ור~ה ~ונא בנהר סוס ~ל שרכב ב~יס נ~בע

 אותו והו~יאו יפיס כליס ~סוס ~~ילות לו והיו ונ~בע,ולעבור לשו~
 אצלוקברוהו

 ה~יס~
 ו~ל~ו~ו ב~יס שנ~בע ש~עיד הרי עכ"לת

 נודע ~יה ב~יס שבעודו ~ש~עותו ל~יס, ס~וך ונקבראותו
 ~יה בא~ת ואפשר בפניו, ונקבר לעיניו ופל~והו ב~יסשנ~בע
נו~~

 ~ת שהיה לו
 תכ~

 ~~ים ~ן ו~ו~יאו ~ביעתו בשעת ב~יס
 ~ס ~ודיס כ"ע ובזה קבורתווראה

 ~הרתת~
 אלשקר

 ~עד שיא~ר ~ריך אין עד ~פי דבעד דס"ל ו~שובותלהפוסקיס בז~ ~ד~
 פל~והו יא~ אס רק בשעת~, שראו~ו בפירוש העידהראשון

 בשעתית דחזיוהו כפירושו ~סת~א ל~יניה~י~

~~
 של ז"ל כי ~וכח יותר הוא השלישי ~~ד של ~לשון ~ש~עות
 ש~ואל רת השלישיהעד

 תתהא~ אילוותת~~
 דער

 ב"ת~
 ~יר ~ו

~זא~~,
 וויש~

 זיך וואש יהודי דר דז איר
 ~א~ ~~ויפ~

 פון
 אובן, בייא ~ווארן זאפן דר איז ~וועזן ער איז ברודאאונ~רשין

אזו
 הא~

 דעס בייא אונד ארויש~נו~ן איס ~ן
 ווש~

 ב~ראבןתת

 לי, א~~הב"~
 הידע~

 אונ~ריש ~קתתק שה~יר היהודי את
ברודא

 הי~
 ה~יס וא~ל ולקחוהו והו~יאו אובן עיר א~ל נ~בע

קברו
 אותו~

 ~ווארן~ זאפן דר תתאיז ~ש~עו~ו ~רי
 ש~ו~יאו קודס ב~יס בעודו ב~יס שנ~בע יודעשהיה ~נ~ב~~

~ 
 ה~יס, ~

 דאותו אפת ל~~רי ~וכח אינו הנתתל ~עדובדברי
 ב~~

 ראה
 ב~יס, שנ~בע בבירור לו ~ נודע היהרק ה~בי~~

 ואח"~
 שלקחוהו א~ר

~
 בשעתית שראו~ו ~~ש שא~ר הרי ה~יס, א~ל וקברוהו ה~יס

 "אזו א~רכי
 ~א~

 ארויש איס ~ן
 ~נו~

 וושר ד~ס בייא אונד
 ד~ש~ע ה~י~~, א~ל וקברוהו ו~ו~יאוהו לקחוהו ~בכןב~ראבןתת,

תכ~
 קברו~ו ה~יס ~ן כשהו~יאו

 תכ~
 ~~י~ אצל

 ~ש ~וא~
 א~ר כי ש~כירו ד~יינו קבורתו על והעידו בשעתיתחזיוהו

הא~ ~~
 אותו~, ולקחו ~~ו~יאו ~נו~~ ארויס איס

 אותו הוא שהוא הי~ב והכירולו שידו~ ~ש~
 ה~ו~

 וא~ר ~~נו, שסיפר דוד
 אותו ~לקחו ~ב~רובןתת וושר ד~ס בייא אונד ~נו~ן ארוישתתאיס

 ש~דותו הרי ה~יס~, אצלו~ברוהו
 תכ~

 א~ו כשהו~יאו
~ 

 ה~יס
 תכ~ת ה~יס א~ל אותוקברו

~~~~
 ופתח עיניו פתח ל~~א דהתירא כח

 תק~
 ~תוך לראות

 ל~ור בתשובותיו ~~ראני ~ר~י ~~וב~ק הרבדברי

 (סי~אתת~
 ל"א

 ד~
 שהעיד ~יה ~שאלה תוכן אשר ול"ז) ~ת

 שאחראחד
 ש~נ~

 י~יס
 שהי~ ~ספינ~ ~שביר~ שש~

 בה
 ~נזכר~~חק

 רא~
 על אותו

 חו~
 היס

 התע~
 אותו ו~ל~ל ע~ו

 וכתב כות יכול היה ולאלקברו
 הררי~~

 ~ריב"ל דברי את הנ"ל

(תשוב~
 בתשובת ~יין (ו~ס את),

 ~רתת~
 (חתתא ~~ראני

 ש~עד להקל ~ולין עד ~פי שבעד ' הב~ל) דברי שבי~ל~ח) סי~

הראשו~
 ובאותו ~עליא ~כרה הכירו

 פל~ ש~~
 וכבר וכ~, ~יס ~ן

 כ~ה וראיתי הזה השורש ~לע~דתי
 תיוה~

 וכות
 ו~ת~

 ~קרוב
 בהראב~ח (ו~יין ב"ח ~הרר"א ~~ופלא הרבכות

 סי~
 ~"ש) נ~א

 בבי~ול הרחיבוהע~יק
 ז~

 כאשר השורש
 בסי~ ~רוא~ ירא~

ס"~
ת ~  

~ ~ ~
 ע~ס ~סכיס הבתתל ~ל ו~חולקיס האוםרים לפניו ~ראה
 אח"ז~ ו~ב ~שת ~אוסריס לכל ראש ש~יה ו~ואלאסור

 וסייס וכ~, ~רחי ~~א ה~דול להרבוראיתי
 וא~

 היה דא~ילו

~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~''~~ 
 ת



~

~  ~  

~ ~  

~  

~~"ת
~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~  
~~  ~ 

יודע
 ש~ועלה~

 כ~לא וכ"תש עליו ~עידין יו~ים או יום ~ה ~בר
 ~~ל~ ~תייד~ו

 וחנק וכות עליו ו~עידין עלה שעתה תולין ~~שאנו
~ליו

 בכ~
 כאשר לא אם שחר לו שאין וכתב באריכות הש~ות

 ובתחילת שםתהביא
 ע"ת~

 עליו ~ידין אם ש~ב
 ש~

 נשתנה

ה~ו~
 ~תוך אדרבא יומים, או יום עליו שעבר ב~ת לא אם

 בתשובה במהראב'תם (ועיין ~" בתוך דודאי לו~ר לנו יש חזקההאי
נתתא

 שהשי~
 ראוי היה ימים ~ת לאחר דאי י~ ע"ש) הסברא זו על

 ששהה להם ידוע אין אם ~מים מן בהועלה וכן ת וכות~ישתנה
 של שינוי שום בו שאין רואיםוהס

 ~לינ~ נפי~~
 ~וא ~~שתא

 ומיישב וכו", תפח הוי מיתפח אשתהי דאי אשת~י ולאדסליק
 המים מן שהו~לה אחר ביבשה שהה ואם שכתב הרמבתתםלשון

 ב~פיקא תלינן דאז ח פ ת נ ו דנקיט ניחא בהכי כותונתפח
 דהשתא להקל תלינן נתפח לא אם אבל אישתהי, דודאילהחמיר
 של דינו להע~יד לנו יש ובכך וכו", אשתהי ולא דסליקהוא

 כתב ~ם כות נפקא לא ספיקא מידי כתב ומתתמ וכותמהררא"מ
 חוזר הוא הכל כי אחד ספק הוא הכל כי סתתס מכח להתירשאין
 תראה ומ"מ עת"ש, אחד ספק ונקרא ~ליא הכרה הואאם

 ד~(בסו~
 שהעיד באשר דרבנן ספיקא דהתתל כתב עתתד) לתתז

 במים ~~בע
 א~

 נפשו שת~א עד שה~תין בפירוש העיד ~לא
 שיעיד ~עד שצ~יך דס"ל מדבריהם וללמוד לו~ר לנו איןוכו"~
 ה~הבלשון

 ~א~
 שטבע שאמר דבריו ~וך ניכרים שהדברים כל

 לנו איןבודאי
 לו~

 שטבע, ו~עיד ראשו על מים ו~פו שנפל שראה
שכמה

 פע~~~
 מיתתו להודיע שטבע וה~יד ועולים שטובעים

 ומסת~ב~
 ב~רר~ש (עיין קאמר עלה ולא ~שטבע

 ד~תבע~א) סתת~ (ד~
 דו~

 הוא מת דב~יד ~שיל"ס למים בנפל לזה
 ותדעו י~ ע"ש) נפש, הו~את עד~ המתין ~מסתמאדאמרינן
 חסא בית ~איכא מאן ואזיל אמר דהוי עכו"ם דהאימדבורו
 הזכיר שלא אעתתפ מידי, ולא א"ל ולא דח~א דביתתא~ואזלא
 או~ר אינו ~מסתמא נפשו שת~א בכדי ~ליו ששהה~עדותו

 של בראיות ~אריך ועוד וכו~, עלה ולא שטבע כשראה אלא~לוני טב~
 אחד לכל ~חלק שהוא איך משם יעויין עתתשת ~בתשובה~יתר
 עיניך בין קור"א וטול זתתל, והטור והרא"תש תוסת שיטתלשיטתו
 נפשות שכמה באשה לה~יר ~ידד אשר ההיא התשובהלקרות
 זה של בטביעתם ממש ראה אם אפ"תה וישראלים ~ עכו"םהיו
 כות ~הם רבים הן ~פלוני~ שזהו דעתו בסמיכות יא~ למהבים

 ולא ראה שלא כ"ש ~יסומי
 ש~

 לו ואפשר טבע שזה~~ע~מו
 ע"תישימלט

 ד~
 (ויפשוט) מ~תו ידין ולמה

 ~וישפוט~
 לא אם

 זות בתשובה ע"ש בט"תע יפ~הכירו

~~~~
 ומחמירים האו~רים כל שראה דבריו מכל עולה

 מלאו ו~מ בתתל,לתשובת המתנ~די~
 לב~

 דאמרינן משום להקל
 ובא ודאי שמת ויודע ממש טביעה היה ~שטבע שה~ידבמה
 ק~א ~יבמות דילן בש"ס ב~שלדמות

 ע"ב~
 וכו", חסא טבע

 ~מרינן משום לקולא ודיינינן דרבנן ~ ספיקא הויואתתכ
 באופן היטב שהכירו מעליא הכרה הוא פלוני או~ו עלשהעיד ד~

 כ~ אשתהי ואפילו בו לפקפק~אין
 ו~ד מתיר הוא ימים וכמה

~"שת

~"ת~

 צדדים ויותר יותר שיש בנ"ד~
 הנ"ל ההיתרים כי ~להתיר~

 דמה לומר בכאן ~ס הואת~
 שא~

 ~זה על הב"מ
 דוד~ מו~

י~ת
 ~~~~י~

 ~~ו
~~ 

 ~~~~~ ~~~~ית

 ער איז"אזו
~~ 

 ~ב~ן ~ווארן"' זאפן
 נטב~

 חםא"ת"טבע כא~ר~ מ~ש הוא
 ועת"~

 ~נ~ל ~הרי"ט ~ב
 א~

 ששההת בעינ~~~~ שלא

 כשראה אלא פלוני טבע או~ר ~~ אינו ~סת~א נפשו ~תצאבכדי
 א~ר ו~ח"תכ דרבנןת ספיקא והתתל ~~ש,שטבע

 הבתתמ~~
 תתהאט

 ב~ראבןתת וושר דעם בייא ~אי~ אונד נעמן ארויש לאזן אים~אן

 ו~קחו~~הו~יאוה~
 ~ן

 המי~
 ~צל ~ וקברו~ו

 המים~
 שהוא הרי

 ויותר יותר להקל ~הורות ע~~ו הזה למקום טובות ~לותכמה
 אמר כאן כי המהריתתט של הנדוןמן

~ 
 ארויש לאזן" אים ~אן "תהאט

 אצל וקבר~ו המים מן ולק~והו ~הוציאו~ו~ ב~ראבןת" אונדנע~ן

 מש~המים~
 שהיתה

 תכ~
 לטי~נאי~ ימא ~כמין ו~יד~

 ומכת"ש אפילו טביעתואחר תכ~
 תכ~

 ש~אה המים מן הוצאתו אחר
 והכירו וקברוהואותו

 האט 'תתמן א~ר~ ~שהרי הי~
 א~ם~

 והוא
 תתאותו'"לשון

 ובפרטות~ ~~א, שהוא ~י~ דמש~
 אש~

 משמעות
לשונו

 מש~
 סוס ~אשר סופו ועד ~תח~לתו הכל וצפה ~ראה

 והיו בים רמהורוכבו
 קשורי~

 יחד~'המומר ודבוקים ו~ותים
 ~לו, והכלים הסוס עם הנתתלדוד

 ורא~
 בעין עין

 ~בי~ת~
 עם

 ~~בורתו איש ידע ול"ו ו~בורתו המים מן והו~אתו ולקיחתוהסוס
 ה~לחמה, לב~ל ~ודע הכל וכליו שלו הסוס המים מןוהיצאתו
 ~~~ל" יותר טובות ~לות כ~ה שיש ופשיטא פשיטאא"~כ

~~
 יותר מוכח

 מ~
 (סי~ן ~ בתשובה ~~ל מהרית~~~~ שכתב

 דהיכא בת~ובות~' ושלוש פע~ים כתב זלה"תה ~ריב~לוזתתל ~~~"~~
 היה אם דדלמא ול~מר ~הקל תולין בפנינו המסל"תת או העדדאין
 ~בענית ~אנו שקברות ~תתכ מ~יד היהבפנינו

 ז~
 כמה

 כ~שכתבתי רב~~ ~ני~
 לשוק אשה להתיר עליהם ל~מ~ך כדאי ~הדברים שאין

 ו~ת להחמיר ~ הרחיב העמיק מזרחי הררתתאוכתתכ

 ו~~ת~
 בדב~יו

 וכו", להתיר בנת"ד רואה ~אני מתתמ הון, ~ כלכעל
 ~~~טתי אני אמר כאלו ~רי ב~ד~ו את ולקחו הפשיטו ~~להבסתם שאמ~ מ~ח~

 ~היה ולא הפשיטוהו בפניאו
 נודד~

 וכ~ו", כנף
 ובכ~"ת~

 ~~ל~ינן
דיבוריה

 ונא~
 ש~פשיטו~ו אותו ~ נאמן ולא ~ שהפשיטוהו אותו

 קברתיו כ~ו הוי דהפשטה שם להתיר וצידד וכותאחרים
 מבוארים דהד~ריםנמצא עתת~

 א~
 ופ~םק ~~~ל ~"מ~ להחמיר שבא~ ~ם

 שאומר ~הכי
 שהפשיטוה~

 (פשו~ו) ~ עצמו ש~וא ~ש~~
 לחלק~ בא ולא בזה ומתיר וקברתיו כמווהוי ~~ן~פשטו~

 ~ לאת ~ אואשתהי א~ לד~דק ולומר

~~~~~~
 הרב בא דלא

 מהרי"ת~
 דלא רק לחלק ז"~ל

 א~יצ~
 להקל

 ולו~ל~מרי
 דלא נא~ר ~ד ~מפי ~~ד ~שהוא בא~שר

 בא עתתז וקברתיו,~פילו צרי~
 להשי~

 ד~~ת~

 אבל בעינן, וקברתיו
 ~נאמר כתתכ מחמיר לא~בזה ~~

 ~יהי~
 ~~יך

 דוק~
 כל ~ל~מר לפרשו

 מדבריו מ~כח ו~םהעניניםת

 דאמרינ~

 ו~פשיטוהו במת"ש להקל
 ~ם ~וא~~ הפשיטו~ו, פשטו שהואשאמרינן

 בנ"~
 ש~~ר ד~ה נאמר

 ~יצ~~ען אר~יש אים מן "האטהב"מ~
 אונ~

 לאזן אים האט
 ולקחו~ו ~~ו~יאוהוב~רובן"

 וקברוהו~
 התעסק שהוא' ~כל היינו

 הנ"תל דוד ה~מר עםבעצמו

 ~בהו~~~~

 קבורתות ובענין ה~י~ ~ן

~~
 שה~יא מה מלדבר אכחד לא

 ה~אס~
 ה"ה ע~ו~ות ל~חנות

 ~תת~) ד~~רי"תח נ~ו (~שאלה~ ז~ל מהרר"שהרב
 ~תתל~

 ~ב ו~"ש~
 דבעד רבים במקומ~ת ז"ל מהריב"ל בדוריצוה~דול

 השו~
 תלינן

 דב~ינן ~נין אפילו טובאלהקיל
 לאלת~

 דלמא ~תולין כתב וסימנים
~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~ 

י~ת '~
ת ~~~ מ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~ ~ ~ת ~ ~~~י~ת ~~י 



~ ~ ~ ~

~ ת ת ~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~מ~ ~~~'ת~~
 ב~קוס כתבתי בענית שאני ואיברא בס~נ~ס~וכות לאלתר או~וראה~
 באורך~חר

~ 
 שי~~

 ל~מ~
 ראי.י וכן זתתלת הרב דברי על ק~ת

 זת"ל ~מ~רשדתתסלהרב
 ~(סי~

 זתתל, מהריבתתל דברי על שחיכך נ"תא)
 (סבר) עליו כתב~תתמ

 ת~~ב~~

 והרב ~רתתב להרב ו~ס ז~ן הורה
 וכו"י ~הריבתתל דברי אחרו ~נמשכו בתשובותיו~הרש~ך

~~~~~~~

 השאלה תוכן ~אשר סימן~קפתת~) ~(ח~א ~רחש~ך בתשובות
 ואותו אחד, יהודי בפני א~ד ישמעאל שהעיד היה~ת
יהו~י

 ב~
 של שחתנו לב~ד

 י~~ק~~נ~כ~
 היס, שפת ~עלת מושלך היה

 קברתיוולא
 ול~

 איש והיה ממנו, בוש אנ~ תל~ך הבאתיו
 הרב והתיר וכו", כוויה כמין ~וארו ב~ד סי~ן לו ו~יה ~דוסוזקסו רז~

הנזכר
 ~א~

 ס~ס, מטעס בשעתיה שרא~הו בעדותו פירש שלא
 ספק, חד חשיב ~רבוותא בפלו~~א~ ~ ס"תס דהו~דה~כא וא~

 מ"~
 איכא

 שיש ואת"ל שעה באותה היס פלט~ו אס ספק ~הלמימ~~תב~ופן
 ראה דלא דהיכא כהראתתש הלכה א~ ~ ~פק הוי בספק ~לה~~יר
 ~שלס ~~יה ~ופו ו~סהטביעה

 א~~
 ואפילו וכות לס~ניס ~לא לאלתר

 נ~פוסאס
 כ~

 ראו~ו אס בספק אפילו דנח~יר ול~~ר החו~ר
ב~~~ו,

~ ת ~  

 ~ש
 וא~רינן עד מפי שומע עד ~י~ ~~~ להק~~

 בש~ת~ה ראהו ~תו~ר~ל~א~~
 ול~

 עד לאותו ~יפר
~~ 

 לפנינו

וכד~~
 ו~" ~ילין עד ~י ~עד ~~"~)~ (חת"ב~~ס~~ן ~~~ריב~ל

 בתשובתו ~~~~ הנ~ל הרב שהתיר עת"ש וכו" ב~~תא ~~יה ל~ל ~פקוא~~נן
 הנ~

ת ת~

~ 
~~ ~ ~ ~ 

~ ~ 

~~~"~~~ת~

 כ~ה
 ו~~

 כאשר שנו~יס~יותר~ל~תיר ~~בות ת~לות
~~ת~~

 ~~א~ ~רכתי,
 ה~~~

 שנראה עדותו ב~ש~~ת ~ה~יד
 ~~ו~תו~בש~ת ~תכ~

~ 
 ה~יסתת

~  
 בכלל~הספק נ~ס

 וא~~
 אס ~~נ,

ה~"ת~
 ראה שלא י"ל

 ה~ביע~
 א"כ

~ 
 יתתל הטביעה ראה ~ שלא

 פו~~~~~
 ~א~ר דא~"תל~

 ~ו~
 טביעתו שראה ואת~ל ~י~~יס,

 ~~~ת~~כדל~א

 ת~
 הו~אתו ראה שלא ואת"ל המי~, ~~ן הו~את~ו

 ראה לא ~~כ שהוא ואתתתל בשעתיה, אח~כ~ ראהו דל~א ה~י~~~ן
 כלל~דל~אאותו

 ~ ש~
 שהו~יאו~ו ~~ן

~ 
 ה~ס

 ואות~
 ה~עידין

~ת

~ 
 לאלתרת ראו בודאי ~שהו~יאו ת

~~~~
 והעיקור הענין, ב~ה אשר רביס ספיקות כ~ה

 ד~
 הלשון

 בלשונו עדות של~ש~עות
 ~ש~

 ספק בכלל נכנס דלא
 שהרי בנ~~, שלפנינו העדותל~~רי

 בעדות~
 סוס על שרכב נא~

 השני ו~ר ל~ד להשיט ה~יס לתוךשלו
 ותכ~

 סוס ביס טבע
 אותו וראו כליו כל עס שהו~יאו הי~ ל~י~נא י~א ~~~ין~רו~ו,
 תכ~, וסי~ניס כליו כלעס

 וכול~
 ועד ~~דולים אותו וידעו יכירו

 הוא כיקטניס
 באו~

 ו~ינו ל~~רי בו לספק נוכל שלא
~ 

 ה~ורך
 בזהתלהא~ך

~~~~~~~
 נ"תא ~תשובה א~ ~~לק במהר~ד"תס ~תתש

 ד~
 ע~ש ס~א)

 וכתב אשתהי, ב~פק להתיר ~שמסכיס תת
 א~

 לדחות שיש
 י~, עד) מפי ~ד ~תיר (דהיונו ~הריבתתלסברת

 בנדו~ מתת~
 זה

שאו~
 ד~בנן איסור חשש רק

 אי~
 לדחותו,

 ונא~
 שראה או להקל

 דל~א הים פליטת בשעת אותן ראה לא ~אס או~ היס ש~לטןאותן
 ובדבר ניכריס היו ל~יתתס~ ~"תי דב~וך י~יס שלשה בתוך~ ~מתו~לא

 האו~ר ~לדברי ואפילו ~לה~ל, ~אוו~~דרבנן
 דבעינ~

 ~י~ניס
 ת'~ בשרא~

 הטביע~
 אפשר

 ש~
 שהתירת עתתש וכו", ט~ו ולא ~ו

~~~ת ~ ~ ת ת ~  ~~ ~~ ~ ~ ~  ~~ ת~ ~ ~ 

 ~~תתי ~ ~~י ~י~~יי~י~ת

~~~~~~~

 ~סי~ן בהראבתתח
 נתתא~

 אליעזר ~ר~ר שס שכתב ~~ה
 באיסור אפילו בסתתס להתיר ש~ידד נחמוהבן~

 רב לחס בתשו" ~תתכ ויעויין עליו שהשי~ בתש~תו ועייןעתתש, ~דאוריית~
 הביאה אשר הנתתל מהרשת"ך ~של ה~אלהבתשובת

 ~רשתת~

 (סימן
 שלא ~בריו ותוך ל~ח), (בסימן רב לחס בעל והביאוקפתת~)
 (כבעד) להתיר לבומלאו

 ~כדעת~
 שלא באשר הנ~~ל מהרש"ך

 לא ו~ס לשעתית חזי" לא דלמא ועוד קבר~יו,הזכיר
 הזכ~

 בפירוש
 טביעתו שבליל והעיד אחד עד אח~כ בא באשר אך עתתש,דבריו
 ~, ישראל ~שמע ואמר ראשו והחזיר הלבנה לאורראה

 ~הני הלבנה דלאור והוכיח וכות עוד ראהו ולא המיסשכסהו ורא~
 ~דעדו~ את"כת~ודאי כות,עדות

 שאין במיס שטבע עדות הוי זה
ל~ס

 סו~
 ב~לתא אלא הוי לא האמוריס ה~פיקות וכל וכות

 ~דבאיסור וכו" ~ בכול~ו ו~קילינן הוא דרבנן איסורא ד~ךדרבנן
 ~ס~פקתי הספק ~ו~ס דרבנןת באיסורי ולא להחמיר ראויתורה
 כו", ~ת הזכיר שלאבלשון,

 א~
 אס ~~~ת לו~ר רחוק שה~ש~עות

 הדבר ~~ד~ר השתא אבל להחמיר, ~פרש היותי תורה בשלהיה
 ~שת ע~~ת ~ותרת ואשתו וכו" ד~ילין ודאי דרבנןלאיסורא

~~~~
 לתתה (בשאלה שס

 ד~
 עוד"הפע~תשהיה והזכ~ר כתב כ~ב)

 לא אס להקל~ תולי~~ שיהיו מהריב~ל דברי בעיניופליאה

א~
 ולא ~לשעתא דחזיוהו

 א~
 עד, ~י ~~ד ~כח רק ~וקברתיו

 למעלה כתבתיאך
 באש~

 ~דרבנן ספק הוא
 תולי~

 אח"כ ל~קלת
 תשובתהוזכר

 ~ם וראיתי ~~הרשד"~
 בשאל~

 דברי שדחה ~ט
 הורה הרב שהרי או~ר אני ~מ וכות~~ריב"תל

 ועש~
 וכ~, ~עשה

תו~תש
 ~בע~~

 ~~שאל"ס ש~ב~~ שיעיד ~י כאן אין וא"כ ~~ע~וד ריש
 עד ע"תש~ ~" תורה ~י~ו~~ הד~ר דהו~ונ~~א~

 סו~
 אשר התשו~ה

 ה~~ונה אותההתיר
 ו~יר~ ~"~

 ת~רשדתתס וד~ת ~הריב"ל ד~ת
 ~הרובתתל עלשכתב

~ ת ~  הור~ 
 ~רב דעת ו~ם ~עשה, ו~ה הרב

ראת"~
 כלת~זה א~ר~י דב~ים אלה כל וכ~, ~פית"א ~וד בעובדא

 ~דחק בשעת לס~וךכ~י
 כ~

 ע"שת

~~~~~~~

 לוי לבית מהר"ש בתש~~ת
 בח~

 (ב~~ה לא~ע ~השייך~

~~
 ד~

 ~~ו
 סו~

 ועתה~ וזתתל~ ~תב)
 ~ו~ אקדי~

 ~אס
 חוששיסתהיינו

 ה~פיקות אלו בכל ומס~~ין
 ותש~ב~~

 אשה בעדות
 שוס הוילא

 הית~
 שיראה כל ~לא אל~, ~ני אחת ~ונה ~~שה

 ~בריס לבדות נפ~ינו~ נ~שך ולא לה ~ינן העדות דברימפשט
 כך היה זה כוונת ש~א ו~ו~ר לחוש~לבינו

~ 
 וכך

 כד~
 ~חמיר

 שראינו ~ה דעל~א וסו~יין כותולאסור
 לרבותיס~

 בעלי ול~אר
 עלי~ס סו~כיס להתירה העדות דברי שפשט שכל הוא, ~כיהורא~

 להתירת
~ 

 ע"שת

~~
 שס

 (ד~
 ו~וסקיס התשובות כל דעת הביא עתת~~~) נתתז

 בעל והס להקל, תלינן עד מפי דבעד הריבתתל כ~ולהתיר
 ~ח"א ו~הרש"ך שמואל~שפטי

 תשוב~
 ~תשובה ששון ו~הר~א כת"ו)

 יתתא (בתשובה שס ועוד להקל, דתלינן וי"ת~)ות
 ד~

 דו~ הוי בפנינו ~אינו המעיד העדדאס וז~ל~ ~"~)
 ותלינן עד ~~י~ לעד

 תורת בעל הרב בתשובת זה כל והובא וכ~, ~שעתו שראהלהקל
 ז"לא~ת

 ~בסי~
 ב" בתוך ש~ה ידעינן דלא ~שום ואי ות)

 לשעתית דחז~ ~~יד אינו דאס בזה~ל וכתבו הוס, ~פלטוש~ות
 וליתא ד~ואיל ~" ~כתבנו כבר להתיראין

 או~ינן ~ל~שיילי~ ק~
 א~ר והוא הו~יל לו~ר דאפשר ו~ש אחזקת~, נ~י בהאליה

 ~~יס~ש~או
 ו~ש~

 ב~יס שהוא כל אותו וקבר ליבשה ה~לוהו
אינו

 ~שתנ~
 כות

 ~ה~~ ~דמדברי ואעת"~
 אל~ר

~~~ 
 בתשובתו



~ ~

~~  ~  

~  

~"~~
~~"~~~ 

 ~ ~~~ ~~ ~~מ~

 כ~(סי~
 כ~ו זה ד~ת ~ל דחולק נראה ו~~~ ~

 שירא~
 ה~יין

 (בסי~ן א~ת תורת ס" בעל והרב ~כי,דפסקו נרא~ הזכרתי אשר האחרו~יס דרבותינו כיון נ~~~, ~בדף~ס
 י"ב~

 וכות כתב

 ששון ~רר"תא והסכיס שס כתב ~ס ל~קל, תלינן עד ~פידב~ד
 לא ואס ב~הריב"ל זה באופן לחלקדס~ל

 ~א~
 עד צ"ל וקברתיו

 רק הקבורה ~ל העידו אס אבל ~סל~ת, ~כו"ס והרא~ון ~ד~י
 ~~י ~"כ י~ראל עד ~י עד הוא אפי" אזי א~תהי ~פקהוא
 שלאאף

 פיר~
 ~הרב"א תשובת הביא ~ס~ וכו", אשתהי לא אס

 כ~א~~סי~
 וזתתל
~ 

 על ~ת בנ~צא ~יד ~ שהע~"ס כל ו~יהו
 הית ש~ו" לאחר דדל~א לחוש לנו אין ונקבר היסשפת

 ~סו~ק הוא עצ~ו כש~עד דוקא היינו כות ליה ~ספקי ז"תלדהרב ואע"~
 ש~צא העד העיד אס אבלו~",

 דל~א לחוש לנו אין לו והלך ~
 ה~דהיה

 ~ו~

 ~בתשובה הכי ס"תל נ~י והרשד"ס וכות
 ס"ט~

וכ~
 ובתשו"

 רא"~
 פ~א בדף ושס לתתט (סי~ן

 ~"ג~

 וז"ל
 דכיון ~

 נראה" לא או בפניו חבול היה אס ל~קרו בפנינו בא אינושהעד
 דתלינן היכי וכי וכו", בפניו חבול היה שלא ולו~ר להקלדתלינן
 לענין ה"תנ בפנינו ~עד שאין או עד ~פי בעד ~ניניס בכ~הלה
 וכל דבריו, וסוף וכו" בפניו חביל היה שלא לו~ר ~להקיל תלינןזה
 ול~עשה ~לכה, כתבתיזה

 אור ההוראה רבני" לפני הענין יוצ~
 נרו ~רתתח ~ורי ה~דול הרב ובפרט נחית, פיהס ו~לעינינו
 הלז בנדון דבריות בסוף וכתב ז"ל ~הר~ש הרב ע~ו ו~סכיסוכות
 בכ~ה להקל דתלינן האחרונת~ס שכתבו ~ד ~י עדשהוא

כנודע קולו~
 וכ~

 שבתית חייס

 הנ"ל שהרב לפנינו~~~
 רא~

 ~ר"ס של החו~רות כל ~פניו
 עס ~ והסכיס~ ~דיף דהתירא לכח צידד ואפת"ה ז"ל,אלשקר
 ז"ל ~~רח"ש רבו וגסה~ירין,

 ה~א~
 ~~נות~ לדיני

~~~
 לבית ~ר~ש שהרב אף ז~ל, ששון ~ר~א שהביא ~ה יראה
 יש כנ"ל הביאולוי

 כ~
 להתיר, בדבריו ~זרתס ספיר נופך

והזכיר
 (בשאל~

 ק~ן וליתא דהואיל וז"ל~ ע"ת~) ט~ו דף ו"
 דאפשר ~ש אחזקתיה, בהא ליה אוק~ינןל~ישייליה

 לו~~
 דהואיל

והוא
 א~

 כל אותו, וקבר ליבשה ה~לוהו ו~שס ~ב~יס ש~צאו
 אינו ב~יסשהוא

 ~שתנ~
 שא~ר בנ"ד כ~ו ד~~~~ותו הרי צורתו,

שהעלוהו
~ 

 ~יטב והכירו ~שתנה שאינו דא~רינן וקברוהו ה~יס
 היתריס צדדי הארכתי אשר דבריס שארי ~לבד וקב~והו,תכף

 תחזינהת ~ישריס עיני כאשר שלפנינו בנדון שישנורביס

~~~~~~
 בתשובת

 ~ררא"~
 (סי~ן

 ל"ט~
 התשובה הביאו אשר

 ~ס ש~יקל, התשובה ~וף תראה ושס פע~יס כ~ההנ"ל
 ריבות דברי בתשוב"יעיין

 (סי~
 י"תד

 ו~תתו~

 כ~ה ~וכח שס אשר
 ע~שתקולות

~~~~
 ~סי~ן ~"ב ת~ובת ~כח ולפקפק לדבר ~לין לאלקי ~וד

~ו~
 אשר

 השי~
 שס ה~תיר הרב על

 ~בסי~
 ~"תה)

 הסי~ניס ~כח הן עניניס, בכל עליו ב~ש~ה ובא ~ל~זיר אייזקאשת
 לע~~ס להא~ין שאין ו~ס ההליכה ~כחהן

 בט"~
 סי~ניס בלא

 ובאס ה~יתה, או ההרי~ה יראה לאאס
 טב~

 ~עידין אין ב~יס
 שלא ~י ו~ס הראשונה, בש~ה או ~יד אותו שראה ~י רקעליו
ראה

 הט~~~
 ~"י ~~יס שהה לא אס ו~ס לשעתיה דחזי" צריך

 חילוקואין
 רא~ ב~

 או
 בעד ב~ל דברי על ו~ס ~טבי~ה, יד~

 לה~~יר, החו~~ת כל שכתב ~רי ~ליו פקפק~ ~ד~י
~~ 

 ~כתב

 ~~ט~(בד~
 ו~ת~ וזתתל~~

 ~פי ב~ד ~דקדקין שאין ~ת"ל אפילו

 בש~תו ראה אס ~ראשון העד ~תוך ~וכח שלא דוקא היינועד,
 הש~ה אחראו

 הרא~~נ~
 ~ ~~ ~ ~תשת עכתתל

 שלא ~~וכא רק להח~יר ~שי~יך אינו החו~רות לכל אף לפנינו~~י
 וא"תכ בשעתו, ראה אס הראשון העד~ דברי ~תוך~וכח

 דברי ~תוך היטב ש~וכחבנ"ד
 ~בת"~~

 או~ר שהרי ~שעתו, שראוהו
 היטב והכירוהו תכף אותו וראה ~ וקברוהו ה~יס ~ןשהוציאו~ו
 כלל נכנס דלא בסי~ניס לד~דק כאן נא~ר לא ובודאיוקברוהו,

בנ"ד
 ש~וכ~

 הב"~ דברי ~תוך היטב
 או~ר שהרי בשע~ו, שראוהו

 הלשון ~ש~עותכי
 שרא~

 רכיבותו ~ש~ע סוף, ועד ~ת~לה~ אותו
 וקבו~תו תכף ו~וצאתו וטביעתו ה~יס לתוךוהליכתו

 ו~י~
 הכל

 וא~יתית שלי~ה בראיה ~ראו ~ס ~או וה~ה יע~ודו, יחדיובהתעסקו
 שהיו ספק בלתי הוא ה~~ות,~~ו~וודאי לשון של ~ש~עות כךכי
 לכל כלל בא לא רק ~ובהקיס סי~ניס ~"כבו

 היה לא כי ז~
 לא כי לסי~ניס הצורך~ן

 נכנ~
 הכרתו, בענין לספק הספק ב~דר

 לית ודאיוא"כ
 די~

 ת ~ ו~ששת ב~ש ~~י~ך~

~ ~ ~ ~

 ~~~י ~כל יחד חבריס חובר ול~~ר לדבר ~לין הלין ~כל
 נ~ח של~יס בני הס כ~עט ~אשר ~ז~נו אשרתשובות

 ~תו~ות ע"ז נוסף ו~וד ~דיף,דה~ירא
 ~וב~

 ~~וסק~ס ~בתשובות
 ~ה~~ר~ס ב~ניני" ~תתכ ~~~יס וכן רביס והן הבאתי לא אשררביס
 ~~ור~ בהיתר ל~ותר הסרביס

 ראה אס ה~פק בענין~ כי~ ~נ"ד,
 לא~ או שלס וה~וףהטביעה

 רא~
 באס חבול, וה~וף הטבי~ה

 סי~ניסשצריך
 ולאלת~

 או
 לאלת~

 בלא םי~יס~ או סי~ניס בלא~
 עין, ~ביעות רקלאלתר

 בז~
 רב ב~לפול ~ד~ל בארי~ת ~ארכנו

 דר~~ן שלחן על ולה~לותן לא~~ס ראוייס דב~יס והסוחזק,
 ו~שפט ח~~ ~לו שס שס ש~ה ו~את תדרשו ולשכנו בהס, ל~יין~דול וצור~

 שוה ל~זירה שסשס
 בכ~

 ~ ~' בתשובותינו ולברכה לט~בה כולו
 שלהתשובה ב~ס~

 שוור~
 בדבריס כתבתי א~ר שניה בתשובה הירש

 (ק~ו~~יא) דק~ק אב"תד יואל ~והר~ר ה"ה להרב סופריס~דברי ~ני~
 אדיר די בצי ובתראי קד~אי ופו~קיס הש"ס שיטת~קרו~ונויא~,

 ב~יסושייט
 ~שאל"ס~ (שלא~

 רואי כל עיני כאשר צלוליס ו~ס
 תח~נות ~~שריס

~ 

~~~~
 כי לש~י~תא, ספק בלי הוא שבנ"ד ~דברינו העולה תורת
 ראה כאשר ואת"כ הטביעה ראה ~לח~ה הב~ל אס ~~נהוא
 ~בכך ~ווארןתת זאפין דער ~ר איז "תאזוי וא~~~טביעה

 הוי אח"ז וא~כ שטבע, וידעהנפש יציא~ כדי ~ששהה נא~ר בו~אי וא"כ ב~יס, שנטבע ראהוא~תתכ נטבע~
 ~פיק~

 כאשר כות ד~נן
 לעיל ~ארכנו כבר ~נפש יציאת בכדי שהה ואח"כ הטבי~הראה
 ספיקא וכל תצא לא נשאת ואס ~דרבנן הוא הכל לדברישהוא
 ועוד הנ"ל התשובות ל~עניתס האריכו כאשר לקולא דיינינןדרבנן
 ~שר הנת"ל הספוקות כל וא"כ תשובות,שאר

 זכרנ~
 ספיקות ~כל הס

וס~ס
 שטב~

 שלא ואת"ל ~ודאי, תכף ש~ת ~כל וראו תכף ב~יס
 ואת~ל שלס, ~ופו ~יה דל~א ה~יס ~ן ~שהוציאוהו ~ידרא~ו
 דל~א שלס היהשלא

 הכירו~~
 כולהו ודל~א ~וב~~יס בסי~ניס

 בלא ד~יירי נא~ אי ו~סלטיבותא,
 רא~

 ולפ"תז ~~ש, הטביעה
 והכירוהו ~לשעתיה חזיוהו רק סי~יס ~ריך אינו הרא"שלד~ת
 ה~וף~ אס ובפרטות ס~י, בטתתעהיטב

 ו~וא ~תתכ רתתח ~ודה שלס~
 בחזיו~ו דס~י תוסתדעת

 בט"~ ל~עתי~

 ובפרט ~י~ניס, צריך ואינו

י~ת
 ~י~~ ~~י~ ~יי~

 ~ י~~ת



~

~ ~ ~  

~  

~~"ת
 ~~~~ ~~~ת'~

~~ 
~~ ~  ~ ~

 דמכשיר רתתתלדעת
 ב~ו~

 כבר כאשר לשעתית חזיוהו בלא שלם
 בארוכהת לעילבאתי

~~ת~
 לשון ש~ש~עות בנ"ד הנה בא'~רי~, הקוצרים אחר אלך
 ע~ו"ם ~פי שה~ידו העדיםשל

 הב"~
 ~ש~~ות היה

 שרא~
 איך

 ורוכבושהסוס
 ר~~

 ו~ש~עותו טונא, בנהר נתיבה ~ז~ם ב~ים
 אדירים ב~ים וצללו יחד ודבוקים אחוזים הסוס עם טבי~תושראה
 ~יתתווראו

 תכ~
 ותכף ~~ש ה~ים ~ן הוצאתו וראו ה~ים, בתוך

 בדבר ונדנוד חשש שום היה ~לא באופן קברוהו שהעלוהוו~יד
 הספק ~דר ~לל בא ולא דוד ה~ו~ר הוא רק ~וא אחר~~א
 שהייתו ~ח~ת או הכרתו ~~~ת הן הוא, אחר~~א

 חו~
 ל~ים

 הצדדים בכל חשש או נדנוד שום או סת'ס ~שום או לספקואין~
 לאיסורא, ולא להתירא אחד לקוטב הוא הכל צדדיםוצדי

 די ~בר לכל להתנסבא ו~ותרת בשריותא לפקפק אין ה~ו~רדוד ואש~
תי~בייןת

~~ת~
 ז~וקה אשר שני' ב~~ונה שי~ הספיקות לעורר באנו

 רק ה~ו~ר היבם ב~יתת בה אין אשר ליבם דודלה~ו~ר
 בפלפולא עולם ~אוני רבו כ~ו רבו אשר ~סל"ת, עכות'ם אחד~ד

 ב~יתת נא~ן אחד עד אי שפתותייהו ~רתתין וחריפתאאריכתא
 ובב"י בטור תדרשנו ~לשכנו ~~שרי~ם

 (סי~~
 ~נ'תז)

 והנ~
 בנ"ד

 (ש~ת)~א~~
 ~שבאש~~

 ו~~אנו הצדדים כל ~ל חזרנו דוד
התיר תרו~

 פ~
 הב~ל זיקת דין

 שהי~
 יש בודאי א"כ ~ליה

 ולכאורה לכ"ש, לאו לאיסור התרת כרת לאיסור הלא ולו~ר,ולחסום לפקפ~
 ב~יר נשים ושתי א~ודת א~ודת תעשה לא ~שום יהיה הלאי"ל
 ~ט~ם ת~תיו ויושבת לב~ל ~ינשא דוד ה~ו~ר אשת ~ איךאחת

 בחזקת ואשתו ~יתה בחזקת ה~ו~ר לבעלהד~חז~ינן
 ~נוי~

~ ~י~ת
 בעל~

 ~~רה תהיה ו~יסתה ~ה~ו~ר,
 לה~ש~~~~~

 י~~ פן
 חי, ~דייןה~ו~ר

 לכאור~
 הוא

 ~חו~
 חכ~ם ~~נו ~~דות ל~דר

 דברי נראין ב') פרק ב' (~שנה שקלים ב~סכת בש"סכדאיתא
~~

 ~יכא דכל ~ש"ס וכדאיתא וכו', ~דותיו ~~שוה
 ב"ש פלו~' שבשדרה חוליות שני כ~ון א~דדיסו~רו' ד~ו~~
~~ עליו לחו~רא שניהם א~ל ופוסק א~דדי דסתרי היכאדא~רינן וב"~

 הולךי ב~ושך כסיל נא~ר

~~~~
 א~ורה כבר ~לתי

 דת~
 יב~ות ב~סכת תנינן

 (ד~
 ~חד ~ד אם ששת ~רב ~יני' ב~ו ~~ ~~~~)

 נא~
 יב~ה ל~שרי

 אחד דעד טע~א ~נ~ל~אי
 נא~

 ב~ ~שקרילא לאי~לויי דעבידא ד~ילתא ~שום
 אחד דעד ט~~א דל~א או אינשי,

 נא~
 ~ום

 ~יה דסניא הוא ד~יסנא דייקי לא והכא ו~נסבא דיי~אדא~הי
 ~דכוי,

 לבסו~
 רבא בש"ס איתא

 א~
 אחד עד

 ביב~ נא~
 לשוק

 ~דרבנן, ~אי א"ל לכ"שי לאו לאיסור התרת ~רת לאיסור~~"ו,
 התרת לא לאו ולאיסור ~תרת כרת דלאיסור תוכיח ~צ~היא
 דקא~ר הש"ס בסתירת איתא ~פורש ~רי דש"סת פלפולא~"ש

 תוכי~ ~~~~י~
 ~תרת לא לאו ולאיסור ~תרת כרת דלאיסור

 שלפנינו בפוסקים הוא ו~בואר ו~~רשכות,
 דא~

 ~ותרת שהאשה
 לבעל,להינשא

~"~ 
 היב~ה

 אסור~
 היא

 שזקוק~
 זו של לב~לה

 חשש~שום
 ~פ~

 ב~ל~ חי ועדיין
 של

 ~אש~
 אשר

 אות~
 האשה

 דילן בש~ס ~בואר ו~וא לאחר, נשאתכבר~
 ב~סכ~

 ~~ות
 ובטור ובש"ע ~~ב)קי~ט (ד~

 (סי~
 קנ~ח

 ס~י~
 שני ~~ל~ ~')

 ~פני אסורה זו ב~לי ~ת או~ת ~ו ב~לי ~ת או~רת זויב~ות
 וזו זו ~לב~לה

 ב~ל~ ~פני אסור~
 אין ולזו עדים ל~ו זו, של

 שיש א~~~דים
~ 

 ~דים
 אסור~

 שאין ~ואת
~ 

 ~ו ~ו~ר~, עדים

 וכותבנים
 דהיב~ה ~שתתס ~דברי העולה כלל נ~צא עכתתלי

 ~ותרת עדיםלה שאי~
 להינש~

 האשהת א"כ בעלי, ~ת ~ לו~ר דנא~נת
 להינ~א ~ותרתהזאת

 ויב~ת~
 ב~יתת עדים שאין לפו א~ורה

 דידה ~בי נא~נת בעלי ~ת או~רת יבם של שאשתו ואעת'פיב~ה,
 עדיין ש~א דחוששין ~שום אסורה ~יב~ה נ~~א יב~תה, ל~ביולא
 דנא~נת ~ותרת היבם ואשת לאו, לאיסור וחוששין קייםהיבם
 ו~וא לעל~את א"א איסור כרת איסור ו~תירין בעלי ~תלו~ר
 אחד לעד הא~ינתו דהתורה ~ותרת ה~ו~ר דאשת נ'תד ~~שזה

 ו~נסבא, דייקא דהיאבע~ונה
 דלא דאפ~ר יב~ה ~בי ~שא'ת~

 ליהת דסניא הוא ד~יסנא ~שום ו~נסבא דייקא דלא~~י~נ'

~~~
 ליעבד דלא ה~דות להשוות הת'א יש

 ו~צאתי לאיסורת הוראה ואיכא שני~ם לאסור סבראיותר לכאו~ דסתרי תרת~
 את ~תוד~ה ליאון

 ש~
 ~~תל ~אי לר"י ותי~א וכו', עדים ~ה

 לא ל~ה י"ל לכ~ורה הא, אטו הא אסרינן דלא אש~ינן~ש~א
 השתא דס~ד ~א ~ א~ו הא ~תירין דלא לאש~עינן ~תוס'~שני
 היה ובזה ק~"ל, לכ"ש לאו איסור התרת כרתאיסור

 ~תו~
 שפיר

 שאסור לאש~עינן צריך והרישא רישא, אטו סיפא דנקיטטפי
 ~שא~כ רישא, אטו סיפא ונקיט ~ותרדס"ד

 לתירו~
 ד~שני התוס'

 וזהו סיפא, ~שום רישא~ נקיט א"כ הא, אטו הא דאסרינןס"ד
 נקיט ולא רישא ~שום סיפא דנקיט ~ום ~ בכל הש"ס סו~יתנ~ד
 לא דזה א~כ ~י,~ סיפא ~טורישא

~~ 
 דעת ~ל

 אד~
 ~עולם

 פן ~~שש ~י~ הא אטו ~א לאסור רק הא אטו האל~תיר
 דעת,על יעל~

 כ~
 אטו הא אסור דלא אש~עינן

 ה~
 ~ותרת האשה רק

לשוק
 אסור~ ויב~ת~

 בנ"ד ע~"פ וע~כ לשוק
 א~

 ה~ו~ר דוד שאשת
~ותרת

~"~ 
 נ"ל יב~תה

 שאסו~
 אחד ~ד א~ל האוסרים לדעת

 ביב~י ~עיד שאינו~~
 ת

~ ~ ~

 ראיה עוד להביא
 ~~ ~דו~

 ~ש"ס
~ (ד~ ~יטי~ ב~סכ~ דיל~

 לך קנויין נ~סיי ~ל ~ו איב~יא ~תם דקא~ר ~"ב)
 ~תוך אביי א~ר~הו,

 שקנ~
 ~~~ו

 קנ~
 בשל~א רבא א"ל נכ~~,

 ~ידי ליקני לא נכ~ים אלא אש~, א~ט ד~וי ~ידי ליקני~~ו
 קנה שלא ~תוך אביי א~ר הדר דעל~א, שטרות אקיוםדהוי
 ~חד רבא א~ר אלא וכו', עצ~ו קנה לאנכסים

 ז~
 זה ואחד

עצ~ו
 קנ~

 ו~יינו קנ~, לא נכסים
 בי~

 ובין ונכסיי ~~~ך א~ר אם
 אתא דיבורא דב~ד נכסיי כל א~ראם

 ו~תנת ~צ~ו שחרור לי~
נכסים,

 א~רינ~ ~"~
 דעצ~ו

 קנ~
 ד~וי ~שום

 א~~
 ונכסים אשה

לא
 קנ~

 א~כ שטרותת אקיום דהוי ~ידי ~שום
~~~ 

 לאשה בנ"ד

 וליב~~הי~
 ~הי~י לא

~~~~
 ש~ואלת בית בעל ב~"ש ~שי~ יש

 (בסי~
 קנ~ח

 סו~
 הסי~ן

 ל"ל להרא~ש ל~קשות ואפשר וז"ל~סק"ד)
 הט~

 ד~רה
א~ה

 לחברת~ ~עיד~
 הואיל ד~"א ו~~ל ~הי~~, אינו אחד ~ד ת"ל

 עלונא~נת
~~ 

 ~ד~ת
 ~~ל~

 ק~"ל ~ברת~, על ~א~נת
 דאינ~

יכו~
 ודאי דדבריו ~נ"ל דברי~ם ראהלא ובודאי ~וסת דברי היפך וז~ו ~"שת ~~ל ה~רה~ על ל~עיד

 בטלי~
 ט~~א ד~אי ~יקרא,

 ב~לשכ~ב
 כתב דאיך שם, ב~נין כלל ל~י~ר ליכא ש~ואל בי~

 ד~~ ~צ~ ~ל ונא~נת הואילד~"א
 בעל~~

 נא~נ~
 על

ק~ל חבר~~
 י~~ דאינ~

 ~שום אי א~כ ~~~~, ~ל לה~יד
 ז~

 ה~ל
 יו~ר חידושלאש~ינן

 דא~
 יש אם

 כא~
 ~א' ~דות

 בן ~הוש~

~ות

 ~י~~
 ~ו~ת

 ~~~י ~~~
 ~תת~~

~ ~ ~  
 ~~~י



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~"~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ת
~  

ת ~  

 (נ~ד) אינונון
 ~נאמן~

 ל~עיד
 שמ~

 אינו אחד ~יבס~~~ד
 נ~~~

לדע~
 בודאי הוא העד~ ו~ו~ות ~רא~ש,

 ל~דו~ נא~
 אשה

 אינו ~אמן~~ואפ"~~ מ~~~ עכו"ס' ~פי אפילו~~~ע~ו~סדהא ל~~ירה~
להעיד נא~

 שמ~
 אינה דהצרה לא~מ~ונן ~ל וא"כ ~~לה, יב~ה

 דמ~נ~~ין ת ~רישא דאשמעינן י"ל ובאמ~~ ~לחבר~ה~ מ~וד~
 דא~

 ~שא~ן~ גס

 נאמנ~האש~
 עדיס יש דאס ב~יע~א אמרינן מ"מ ובמ~ה על

 ל~ שאין לאו~ה ו~ו'~ו
 עדיס

 מו~ר~~
 הא דלאסור אמרינן ולא

 הא~~ת~'אטו~
 וכדע~

 ~' ת ~~ ~~וס'ת

~~~~
 ~שהביא להמרדכי ודאי

 ~שוב~
 בפרק ה~אונים

 ~חול~
 ~סו~

כ"ט~
 וז"~~

 ~החליצה מן פ~ורה ~ו~ר ~ני שנפ~~ יב~ה
 ועיין עכ"לת הוא אלא אחר יבם דל~כא היכא היבוםומן

 ובש~ע~ קנ"ז~סי' בב"~
 ד'~ סעי~

 שמ~יא
 הנ"ל, המרדכי דע~

 ~~~ס ~עיין א"זפוסק ~וכ~
 (~י~ מיל~

 ק"~~,
 וא"~

 ~"ז

 שנפלההיבמה בנ"~
 לפ~ית

 המו~
 א~

 ~יא פטורה בחייס עודנו אס
 ואינהפ~ורה

 זקוק~

 ~~ל עמדו כבר א~נס לחל~~~ת ~ולא לייבום~
 מאה בה ~חו ~~ה על עולסגאוני

 עוכל~
 אמ~, הדין שאין

 (בסי~ןהב"י ו~~
 קנ~~

 ב~שוב' כו~ב ז"ל שרש~י רש"י, ~בשס
 על~יהוסמכינן ~~

 כל~
 ~ה~יר ואע"פ "

 א~
 קידושיו קידש

 קדוש~~
וחול~

 ת ~יי~ס ולא

 הסכיס וכן
 לסב~ו~ ~ר~"~

 ו~ן ר~"י~
 ה~~

בשו"~
 ~כן רש"י, נגד ל~קל אדע~י' תלאסו~י ~ן דלי~ ~"ה

בשו"~ הו~
 ~ז"ל ~רש"י פוסק ~"~) ~~י~ן זאב בני~ין

 ל~~ס דזקוק~~
 פ~ס~יס ~ שו~יס אנו ~י~יהן אשר ~עולם ג~וני ר~ב וממשמומר,

כדע~
 בי~ראל ' ההוראה ~~פ~טה ~כן~ רש"~,

 ~ני ~~ופל~
 לח~י~זקוק~ ~~~

 וכ~~ת
~ 

~~~~~ 

~~~ 
 לפ~~~~~

 א~ן בנ"ד
 מקו~

 ~זקוקה ~~גו~~ ~לה~יר
 ל~~~

 אמנ

בשו~~
 קולון~

 ~שו~~ ~~ה~י~ק~
 הי~ר, ~~~י ~קע"ה)

 ביבמה בב"יומובא
 שנ~ל~

 ה~~~ת לפני~~
 מ~ד אחד ועד

 ~כיון ~~ו~ר~, היאהמומר ש~~
 שרו~

 ~פ היב~ה~ מ~יריס~ ~ ~הפו~יס
 אחד,עד

 ואפילות~הי~
 ~~ו~ריס~ כ~רי ה~~הג

~"~ 
 פשיטא

יבס שבזיק~
 מו~

 וא~פ חליצ~, ~בלא ~או~ה מ~ירין הפוסקיס תשרוב
 בשל ~קל וחלילה ~ דברי~ס על ~ לס~וך דאיןדפשי~א

 של~ ערו~
 ע~~ו ~רא"ס וכ~ש מימ~, שו~מן ישראל כל~ אשר רש"יכדע~
 ר~"י, דברי~ לעבור ל~ו מלאושלא

 מ"~
 ל~יר רובא ~רי אי~א ~

האש~
 רוב~~הוא, רוב

 הרי~~
 כנג~ד ~וצו ור"מ והר~ב~ס~

 ~ו~ וכל ~ חליצה, בלא דשרו~ דלעילא רב~~~א הני כלואידך הרא~
 זא~ לעגן~ ד~עו~את ~יעו~א ~ללחוש שרו~~

 אינו המנהג,~ כנגד האשה
 ו~עגן ~ו~האלא

 בנו~
 הי~נו נוחה חכמים רוח ואיןת בחנם, ישראל

 דא ועל~ אליו, לשמועוחלילה
 א~ינ~
 מהרי"ק עכ"ל שרי' דאי~~' ~

וכא~
 ~ה ד~ר~י

 ~'~ ~ דברו' ב~חל~

~~~
 מ~וא~

 ~רי"ק בדברי~
 שא~

 ~יד ~חד עד~
 ~הני,מומר היב~ ש~~

 ועיי~
 ד~ד דס"ל הרמב"ם בשס ~נ"ח) (סי' ~ב~ור

 נאמןאחד
 ביב~

 להעיד
 שמ~

 תעבד אפילו ~~לשוק ~ה~סת~שתנשא
אפילו

 שפח~
 עכו~ס ~ או

 כמו הי~ס ב~י~~ נא~ ~סל"~
 לפסק ~~הקציר ~בספיח ה~שביר בעל פ~סק ~ס~ הבעל,ב~י~ת שנא~
 ~~ ~~ ~' ~ ~ ~ ל~עשהת ~ ~~~~~~~ ~~לכ~

~~~~
 הגאון

 ~~ ~מ~~~~ס~ו~
 ~ין וי~א ~~בי~~ד~~~הרא"ש

 ~אחדעד
 נא~

 ~כ"~י לעל~א~ לה~ורה ~~היבסת ~ת ~לו~~
 ~עכו"ס או אחד עד בנ"דאמנס

 ~מס~~~
 מומר ביבס

 מהרי"ק, כדעת שנאמן מודיסשכ"ע ש~,~~
 דאל~~

 ל~ר~א ה"ל
 עד אין, ת~ו~ר~ אצל~~יבס דאפילו ~פירבו~א ~ל~~~

 א~~
 נא~~ת~וגדולה

 ~סק"ב במקומו בב~ח מצא~י~ו~
 בסי~

 ו~"ש ~וז"ל~ ק~"ח)
 דחוששין אלמא כו' לומר נאמן ~ד~~י~חד~ דאין די"א ש"עבהגהות

 נראה~ ובנולח~~רא~תכהרא"ש
 ~ד~

 אלא הרב ~בא
 לגלו~

 דאיכא
 וש לכן ~ד~חמירי~"~ב~ב~א

 ת~~~ליזה~
 ~היכא לכ~חילה לה~ל ~ ~שלא

דאפ~~
 ~ל~שיג

 עדו~
 יש~לה~יר ודאי ~יגון ב~ום אבל ~ור~, ~י אחר

~~ו~~~בסימן הר"~ וכ"~~ בניןת ורוב מ~ין רוב שהם ~ד~קילין רב~ב~אכהני~
 ו~~וב~ פ~ט~

 ~סימן ~רשב"א
 רפ"ב~ אל~

 והכי
 אחד עיגו~~~~ד דב~~ם ~ב~ח~ תד~סק והנה ~ב"חתנקט~נן~ע~"ל

נא~
 ביבם מכ"ש ישראל, ביבם ~פילו

 ~מומ~
 אחד דעד מודי ד~ע

 תת ~~ת~

 ת~ת~ ~ ~~א~ן~~

~ ~ ~ ~ ~

 ה~ו~ר אם ב~אל~ו דבריו ~~"~~''ס~ס ל~ה בעיני ~יפלא
ת

~ 
 ~ו~ ~

 אחיו נש~אי~ בש~ת~ ד~ו ~ה~~ר
 א~

 המיר אס אות אש~ו
 ~ביא דה~ור גדו~, חילוק ~יש דודאי אחיו נשואי'אחרת

 ~דע~
יהו~

 וז~ל~ קנ"ז) (סי~ן גאון
 יבם הוי ~עלה נסבא כד ~ו

 ידעינן לא ה~ור, שכ~ב ~אע"פ מיבס~~עכ"ל, חליצה בעי לא~~~ר

מ~
 מ~~ר היה~~~היבס~ אס בין יש~ ~~לוק

 כשנשא~
 עכ"ל" לא ~או

 המשבי~הנ~~~~ל~
 ~ד"ה

 ~~רבינו~~ ומ~
 ב~וב דבריו מיישב

~~ 
 פר~~ מרדכי ב~גהו~~ ונ~באר וז"ל~ו~~~~וכ~~

 וכיון ~ ~~~פיליןדנש~א~ת דס~ החול~
 דבשעת~~

 היה ~אחיו נשו~י~
 מו~

 לה ~ור
ב~ו~ה

 ש~~
 אינה שוב

 נ~ל~
 ~ם וכ~ב ~לפניו,

 שי~
 ~דאפילו סו~רין

לא~~~
 ~~ו~ר

 ~~ה בשע~ת ~ו~ר שהי' כי~ן ~אחיו~ נשו~י בשע~
 מי~ה דס"ל ~וקהאינהת

 ~פל~
 במהרי"ק ועיין עכ"ל,

 ~סו~
 ~~ורש

 ת~'~~~
~~~~~ 

 ~קע"ו~
 ~ למעני~ות ~קע"~~~ש~ריך

ת ~ ~ ~  דודת~ ~~ס ~לה~ור לצדד יו~ר מקוס היה~
 מומר ה~

 ~~ב~ ~לא~ בא~ר ~וא"כ אחיו, ~ואי~ בשע~
 מכ"~

 ~ה
 ~ס~~

 מו~ר ~ היה לא דודאיכ~~ש~~
~~~ 

 כאשר אמנס אחי~ת ~ נשואי
 ~וד ~ק~~תב~דא ~~י~~~י~

 ~~~בש~~~~נ~~י ~~~ ~נ~~~~
אחיו,

 א~ ~וא~~
 ~י~ה א~~ינן

 מפל~
 ולא לייבוס~ ~קוקה אינה

 ~~לה שאינו ~ל ~יל~ל~~,
 ~~לייבו~~

 ע~לה אי~ו
~ 

 כאשר לחליצה
 תו~יין בזה, ז"ל ~רי"ק~~יך

 ~י ~שו"~
 מינ~

 י~ב)ת (סימן
ת ~~ ~ ~~ ~~

~ 

~ ~ ~  
 ת ~

~ ~ ~

 פסק~נן אי
 ר~י כד~

 זקוק~ נ~צ~
 ליבס

~~~ 
 אמנס

 ד~"א לכללא~הדרין
 'ב~~~

 ב' (כלל לוי ל~י~ ר"י בשו"~ ~~~~צא~יונ~~~ ~דו~ו" ומהני ~לה~עיד ~א~ן
 סי~

 ~י"ב)~
 בישמ~~

~~

 שה~ה
 מס~~

 יב~ ~י~~ על
 ושמה ~וק, ~יב~ה וה~ירוהו

~דין
 ח~

 ~ אחד בסגנון ~נביאיס
 מו~ר~ שהיבמ~

לב~~ ור"י ל~וק

 ~ו~

 ~וא
 ~המאס~

 לכל
 ~מחנו~

 ~~ד~ן
 הז~

 ואע"ג שס, יעויין~
 א' ד~ר היה ~הואדב~דון

 ל~ליו~~
 ~אירס קודס ה~יר שהיבס

 שכ~ב ע"ש ~מ~מ~~~~,
 א~

 אח"כ ה~יר ~~ס
 מ~~

 מסכ~מין~

נ~~ן~~~ל דע~~
~~~~ 

 היבס
 מו~

 וכ~ב
~~ 

 רבנים ~זה והסכימו וכו'

~~~רי~
 ~"ש

 ב~שו~~
 ועיין ה~י~ת

 ב~שוב~
 צ"צ

 פ~~ ~(סימ~

~~~

 לשוק ~מה לה~יר רצה
 ~ע~~

 שכ~ב ~צדו ה~עס ה~ם ~~א,
ש~~'

 ~וכח~~ עד~
 ה~ה וגס

 ז~~~~

 ולא לישראל
 ל~ו~

 ע~ש~

~~~~
 ~מהר"י ~ב~שוב~ עיין

 ~מונ~
 אריכ~א ~לפולא י~ב) ~~(סימן

 ~ת~

 פ"ט) ~~(סי~ן ~פדווה ו~מהר"ס
 בע"~ ~~י~

 ביבמה
 אפי~

אינ~
 ~"ש, ~~עיגון~ במקום ~~ר

 ובנדון~
 שהוא ב~"ד ו~~ש הב"ח של

 ש~ע י~ל~ו~ר
 מו~~

 ~~ ~~ה
 שנ~~~

 ~עד ו~ו~ול
 לה~יר~

 ל~ק
 ~ת~~~~~~

 ת ת~ ~~ ~~ ~עיגוןת ~~ב~וס ~
 ~ת

 חבל~~~~'ת~~מצאתי
 ~~~נבאי~ נביאי~

 ~חד דעד אחד, ב~גנון
 ~להעיד ~~ו~רת~~~

 ~שמ~ '~י~~~
 ~בשו~~~~רש''ך עיין~ ~י~ם,

 (ח~~



 והרשבתתא המאור ובעל וה~תתם~~ו~ראב"ד הרית"ף הוא קת)~ימן
 שכתב ירותם רבינו על ~מוה שיש כתב קארו מהרתתי הרבו~ם

 דאינו~~~נאמן, הסכימוש~ב'הפוסקים
 אדרב~

 מנין ורוב ~נין רוב
 ולא בה~יא לאסור אומר ~~זר ~~ הרא~ש ו~ם ד~מן,~ס~~ו
 עכ"לת נקטימן, ~דשרי ~~כרבוותא ~לכך להקל, הדבר שקשה אלאכתב
 והנה רש~ך, עכתתל וכות ~תתא ~דהך בשריו~א לפקפק דאין~אופן~
 באו~ההרש"ך~

 ~שוב~
 ורבתתא דר"י אסו~~ ~צת ו~שה מפלפל

~~ירין
 יבמ~

 הרב המ~ור~ר~ ביטל כבר בזהת ~מנס אתדת בעד
 ~תב) (סימן לוי ~לבית~תתי

 מקום לי ~ני~ ~ובאמ~
 לה~~~ג~

 לפלפל

 נתיצ~ מפני רקבתכ~~
 אשר~~ השלית

 נתו~
 לעשותו ו~מהר לדרכו

 ידי~שכ~י
 ממ~

 על~טואהתתע ~הרשדתתס בשותתת ו~יין ~לפלפולאת שהוא
 ~~תד~ביבמה עד התיר אשר ס"א)(סימן

 כ~ וכתב~וזתתל~
 לי יש

 ל~תירה להעיד ביבמה נאמן אתד ~עד מהריתתט ה~דול ממוריפסק
 בתשובתו ועת עכתתל~ מותרת זו ואת~~תאשהלשוק~

 אתדת עד ~פ ~יבמה שה~ר~ (סית~~~~
 ת~~

~ 

ת

~ ~

ת ת ~ ~
~~~ 

~ ~ ~ ~

 שכתב ~"ב) (~~מן ~אנ"ת~ בשו"ת ~איתי

 ~וזת~~
 ~~הוא את~פק ול~~~~ ~

 ~צתת~ את~ ~ע~
 שהרא"ם מפני

 המתור~ן רבו~ כמו ~ ~רב~ו וא~~פ' ~ ביבמה, ~תא ב~נין~~~ין והט~ זתת~

הרי~
 ו~

 ~דולי ~במת~וק~ להכרי~ לנו א~ן ~~ו, הנמ~כ~ם
 ב~קום ~טים נ~ד~ ברבים א~ילו~פו~ים

 ע~ו~ איסו~
 על~לת~~~~ ושל

 ~~כמ~
 ב~ב ~נ~~~ איך אל~נו~ ~ ~הק~ם הא~~~נ~ם

הז~~~~~ם
 ~נה~

 ~ק~ם
 ~ש~ ~יב~

 ~יא
 עומד~

 שם,
 ו~

~~~ 
 ~קוס~לט~ת

 ~סולנק
 ~~לוניק~

 כפ~~
 להתי~, ~וא ~ריב"ש מ"ש

~~ 
 ~הי~ל~ו~

 ~~ראה
 ב~ת~ד~ז~ להתמיר~

 שמקום
 ~ור~~

~  ~~~ 
 שהרא"~ ~פ~י ~~ש~~זי,~

 ~תל
 ת ~~מיר ב~~ובו~יו~ כ~~

~ ~ ~  
 בט~נה ב~~נ~תת~'ש~יה

 ~ו~ ~~ שהראתת~
 ספר~ים של רב

 רב~, ~תתדמ~~~ם ו~~~
 וממנ~

 על ~"ו יתתל
 ~ומו~

 שודאי אשכנזית
 בתשות שכתב~ הריבתתל אך רבם, שהוא הרא"ש ~~דמנה~ם

 שמנה~

 ~הו~~אל~~~

 ~ענין ~~~כ ~נ~אה תלה~יר,
 ~ז~

 יצא
 הכ~~ מ~~

 תשלא
 תאתרה~יך

 רב~
 כיון

 ש~~~ל~~~~
 ספ~רדיים'~~וכפי הם ~א~לוניקי

 ~~ה ~~בם, הוא הראתתש ~הרא"םדברי
 א~

 ~פשר א~כ~זי במקום
 ~נ~ד~~ל

 ד~
 ז"ל, הראתתש

 ו~ת~

 המעיין ימצא ~ה
 (סימן פ~ווהר"מ בתש~~

 ~~שוב~ פתת~~

 שנ~הם נתן ~הרתתר ~אתד רב
~~~ד

 ~וטי~

 לענין ל~קל
 ~ע~

 המרובין דב~י ~~~פ

 ואע"~

 ת~~ם
 ~יה הנר~ה ל~י נמי והמע~האשכנז~~,

 באר~
 אשכ~~י,תת

 ~ניפ~ן עשה פ~~ווהשהר~מ ואע"~
 ל~ת~

 מטעם
 את~

 שם, כ~~ב ~תתכ

~~
 טעמו ~יק~ר

 נרא~
 שם

 שהו~

 ה~תירי~~ כדברי מכריע
~ם ~ל~

 ת~מ~~

 ~יב~~
 אין

 ה~נה~
 להתמיר ~~ור

 נרא~~
 ~~תפ לה~יר

 האת~וני~הכ~~
 על ~~~ושבים כתבלו אשר

 ~משפ~
 ב~~ום

היבמ~
 ה~וב יבתרו המה~

 והיש~
 עכ"לי

~~~
~~~ אשכנ~, במדינת ובפרטות זה ב~דון ~מתמיר ~הוא הר~נ"ת

 בסו~
 היבמה במקום אין דאס ~~ב דבריו

 מנה~
 ברור

 נתפשטה שלא ~ נראה הנה~ עכתתלת ~ לה~יר ~אה~~~~ל~~י~
 א~רבאה~י~ור ת~~ה~

 ~להיפ~
 ביבמה עתתא ~~יר מה~~'פאדווה ד~א

 ~יעקב ~ל ל~נו לפרנקפו~ט~ ~~~הוה~שובה
 קובל~נ~

 ~ע"א מת~ר

 ~פ~נקפור~ ~ד~~יב~
 (והוא)

~~~~ 
 'נ~~~ס אשכנז מדינ~~ בני

 ו~נו ז~ל ~~א"~~ פ~~יא~~~
 ~~ו~

אש~, ~ינ~ ~ל~ני היה ו~פסק~ ~ ז"ל
 ~פת~

 התיר
 מהרתת~

 בעתתא ~~ירא דסתתל שתתמ פאדווה
 ~ת~~"שת

~~תתת~~~~~~ת~~~~

 ןתן ~~~~~~~

~~
 ~תתח) (סימן צ"צ~ ב~~~בת

 צ~
 ילין

~ ת ת  'ד~~~ 
 ע"א ~יהת~נדון

 היבםבמיתת
 ו~~ע"~

 להתיר, '~הסכים השאלה~לא ~~אות~~
 ~י ~שום ~וא ~~ראה מיראיאמנםתהוא

 ~עמ~ם~
 המעידה ~שאותה

היתה
 קטנ~

 והיא
 הית~

 תיוהא ו~ם להעיד, נאמן ואינו~ יבם ~בת
~א

 תזי~
 ~בעדותת

 א~נ~ עתתש~
 לאסו~, ה~כים תלא את~ 'עד שהוא ~מפאת

 במ~ום דעו~דא~ מרא היה הוא צתתצ ב~לובאמת
 הע~

 יפול שם
 ז~רת היה תורתו אורהנופל

 במדינ~
 (סימן צתתצ ~תשובת ~ו~יין~ זו~ת

 שם שכתבק~"~)
 הפוסק~ם~ שרוב אע"פ וזתתל~

 וכ~
 דעתתא סתתל

 ודלא כוותי~ו אזיל דעלמא וסו~יין' להתירא ביבמהנאמן
 עי~ון תשש דאיכא ~יכא אלא להקל דאין נראה מ"מ דמתמיר,~תתל כהרא"~

 או תהיבס שמתכ~ון
 נהר~

 'למיקם דל~כא במלתמה
 ~ע~

 דמי~א,
 ~תש, כ~ת המעיד עתתא על סמ~ינן דקא הוא~~תס

 וא~
 שדעת

 א~ד ~ד ~ובבעל הבעל ל~ין היבס דין דמש~וה~ וסייע~ו ~הר~תתס
 דדוקא י"ל מ"מ דמילתא, עלה למיקס דאיכא ~יכא אפילות~הימן
 הפוסקים ~בין פלו~תא דליכאהיכי

 ~ סומכ~
 היכא אבל ~עתתא,

 ~פ~סקי~ בין פלו~תאדאיכא
 לכל ~ל

 ~יכ~ ~~תו~
 למיקם דאיכא

~~
 ה~י ע"ש, כות ~קל אין ד~לתא

 ~במ~~ ~ד~~
 יש עי~ון

 דכתתע אליבאל~קלת
 ו~פרטו~

 הבתתת רבו
 ~"כ~~

 והכי כתב
 נקטינ~

ד~כש~רי~
 ד~לו ~ל ~נו~י~יסעו רבו של עתתפ פסקא וכל בעתתא

~
~~ת~תתוניםת ~ ~

 הר"י~~~~~~ת
 מינ~

 כתבו שו~ת ושאר
~ ~  

 ~פילו בזה,
 ~ינו דעתתא דס'תל הראתתשלדברי~~

 תנא~

 מש~ם ~יינו
 לא זה ומשום ליהדסנית

 וז~ ~~מדיי~
 ייבוס, ב~ום רק ~ייך לא

 ~~ולצים ~~~ ע~קור כל מייב~ן שאין אשכנז~ ~בארצות~~ל
 א"~

 אין
 ואיזה צתתצ שבעל עתתש,~~~תת~ת ליה~ לסניא ל~~ש אין דהא זהלומר
 שותת~~עלי~

 ~ואם ~ני, הוא לאיצ~רופי ~תתמ זו, ~~א 'על משי~ין
 עדיין ששם ~וסאלינק ~תתד~שבקוסקנטינא בכל נ~פשטה~וראה~~זו

 ~םנוה~ת
 ~בתלי~ה~

 ~~דינת 'ז~ת שנ~פש~ה~~הוראה ~~ש
 אשכנז~

וכ~
 ~בשו"ת איתא

 אמ~ תו~
 דהלכה ~היטב ~אר כ~)~ (ש~לה

 אתד בעדרוותת
 נא~ ביב~

 הדיעות שמב~~~ל באורך~ ע"ש
 ת ~ זהתשבדין

~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~(~"ב במהריב"ל
 ~סי~

 ~"כ ת ~~ ו~~ויין זה, דין ~נובע מקור יתת~)
 ב~~י"~

 ~תתא (ב~שובה

 סי~
 אי~א וכן ~ס"ת)

 יהודא שארי~~בשותת~
 (ד~

 מהרתתמ~ ובשו"ת ע"ד)
 (~~ן מלובלין

~ל~ז~~
 דמשמ~

 ודלא כליו ונושאי הרית~~ כ~~ת שהסכ~ו ~ ~"כ

כ~~
 זתתל, הרא"ש

 וא~
 א~ ~~י~ המה שרובם ל~~

 ופולין אשכנז
 שבטלוהו ~תתל ~"מ~ ז"ל~ הרא"ש דעת אתר הרוב ע"פ נמשכיםשהם

דע~~
 בתרי

 רובא~
 מו~ר הוא היבם באשר ו~פרטות

 וא~
 שי~ל ~ס

שבשע~
 ~יתתו ~שבשעת מתתמ~~שכיון מומר, היה לא אתיו נשואי~

הוה
 מו~

 אמרינן
 ו~פוסקי~ מפילת~ ~~~

 ביבם בזה ~י~ן
 ת~'

 ועי~ש ~ו~ר,
 בסי~

 'בתשובת קתתל
 מה~

 הנ"לי מלובלין

~~~
 בנתתד
~ 

 ד~תתא
 מ~י~

 ועוד מומר,~ ה~ה ו~ם ~הי~ ~~י~~ ~ל
 תשלישית בה~ת~

 ~דד'ולה~י~
 א"א ~תתו~איסור ~א אטו ~א

 ~דהרי ל~תש, לאו איסורהתרנו
 ה~~ונ~

 ולא מ~ירין ~מומר א~ת
 ~א, אטו הא ~סורקתתל

 ~א~
 ~ס

 ש~ארכ~
 ת

~ ~  

 דברים לבטל
 להקל צידוד יש עכתתפ ~מאלו,

 ול~~
 ~בלין

 בנעימו~
 קולן הקול

~~ת~~פ~י~
 ו~~יס

 ופ~סק~ ~וב~~ ~~ל~
 באופן ~~יר ש~אריכו

ש~צ"ד
 ~~נ~

 ~א~רו
 שלי~

 כללת ובשש ~~שש צר~ך דין
 תורת~~ת

 העו~
 ל~ילא דסל~ין מדברינו

 ~ו~נת~י~
 ~ט~ס לת~א~

ועולה
 ו~טפ~

 כמלא ונוקב ויירד
 ס~ סדקי~ נק~

 ~ובדק



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
~~

~ 

~~ 

 (דגן) ~פרי נכאות ביתהבית
 ~דבי~

מ~קולות ~~ה~ת רבב
 נשי תרי דהני בשריותא לפני~ נפתחואשר וספרים ~~ופריםשל קו~

 י~ם~ ~יקת בעל זיקת~ליהם היה הנה~ עדאשר
 ה~ו~~

 דוד,
 אשר דברי~~~פ

 כת~~
 ת~ה בכתיבה

 ב~אס~
 ה~ח~תלכל

 דגלו עלאיש
 ברו~

 יבם ~יקת הבעל זיקת הזיקה נשיב פינו
 אנכי הוראה ש~יראי שפתי~ ארשת האר"ש יעלה וע"דשע~הםת
 עלתה בכן רב, ~עשה בו שיש לאו ואיסור כרת באיסורובפרט

 עוד שיהיה~ ויקום או~ר ל~~ר הראוי ~ן שהוא לפניב~חשבתי
 ~דנ~טי היכי כי אלה לד~רינו ~~~כי~ים הצדק וב"ד ~פורסםרב
 צעקת ~ע~תם נאקתם את רק ו~היכשרא, ~כשורא~~שיבי
 ועד~ן להנשא רדופות המ~ה לחייה,, על וד~~~תה לפני באההריבה
 בת ואחת שנים י~ח בת שהיא הכ~תב פר~~~ה אחת בשניםרכות
 שנת~ו ו~יטב טובלדבק ~דבקו יחדיו ~תיהן ותלכנה שנה,שלשים

לקבורו~
 ל~יתב וטב אחרים לאנשים לישא לילך ורדופות בעליהן,

 ישבו וכבר דו,טן
 זמ~

 בוגד, והז~ן גל~ודת שכולת שנים א~ה ~ה
 ב" ~נדה א~רו נשים אלוועל

 ע"א~
 ל~לקולא לחוש ~ש שעתן ד~ן

 ~~וא כ~ות ק~ותכי
 הנה~

 הקושריםבאו שכבר ~~עתי וכבר
 ~ליהם ~~ח~בים מ~~רים ואלו שידוכיםקשורי

 ~תוקת~
 תכיפות ~תי

 ~שבת פ~ו אשר ב~מ~ברת לחברםחתבור
 ד~

 נ"ד
 ע~א~

 לחזות,
 וערוכים גלו~ם ~ אשר ב~~פרים ~צינוכאשרא~נם

 כשולחןלפני~
 לה~תערוך

 ~וקדי~~
 דלתות ~ל

 החכ~~~
 ~געת שהיד ~קום עד

 ~~ורות ~ל~צוא ובינההדעתבשתכל
 ופו~

 יהיו שלא כדי לעגונות
 ש~~~ת ל~וא אלו~~ות

~~~~~
העצ
~ 

 ב~קום ~אתי יצא א~ר היעוצה
 כזו~ ~יג~

 ורדו~'
 יקרה אי~תי עכשיו לא אם גם לתקלה, לחוש וישלה~שא

 לראות אחרת ל~דות שקו~ו יום יו~א וטהור גבראטהור~~~רה
 ולא בע~" ה" ראה אשרנסים ~רך ~~ש ~ ~זהו ~הי~נאברא~ה
 ~תרחיש, ~~א~כל

 ~כ~
 לה~ת אפשר אם ו~סכים ~טה דעתי

 ניחא יהיה ~אד ~~ור~ם~ ~ב~תפ
~ 

 דוד של דעתו להתק~ר
 נשואין לפרקכשהגיע

 וקידושי~
 ~ ~כ"ת דעת א~שר ואם

 ~אלולע~וד יכולים אינם העגונות שאלו ו~כות ל~ובבהבהטיה נוטו~
וא"א

 ~כ~~ לה~ת~
~כ"ת אזי אנפ~,

ידרוש~ אל~ יא~~~
 בית

 הצדקדינו
 וא~ו~

 תשובתי לל~וד וד~,דת יודעי לו~דים
 בהצעת היטב~דק בעי~

 דב~
 על היושביםוה~ה ברורים,

 יותר לברר ~בפנים ה~הברודא בק~~ ~ד~
 מ~

 ועיניהם ה~עידים, עדות דברי
 יחזו~ישרים

 בחזי~
 ידרשון ויום לי~ה

 ולילו~
 לרא~ת להם יאיר כיום

 דברי שהבנות ובאם ה~עידים, ~ דברי וללבן לברר פקיחאבעינא
העדות

 אני כאש~
 ~ב~

 לטובה השקפה ו~ביט ו~קשיב ו~א~ן
 תוך בד~ריהםהתפקחתי וכאשר דב~יהםהבח~ת

 ו~ותרים לה~יר ~סכיםאני א~ תשובת~
 א~

 ה~ו~ר אשת גיטל ~רת נשים ש~י
 ~הנסבא ו~ותרות ~בם זקוקה שהיתה זעלדה ~רת והש~"דוד
לכל

 יה~ א~ת ובתורת נפלאות, ~תורתו חכי יהגה ואמ~ת~~שגיאות לה~י~~ יום בכל לדוד ותפלה לשוקת ו~ותרות תיציבי~ן די גב~
 בדבר אכשל ולא ל~ושעות א~ל בע~ר שם ול~יעי~

 הלכ~
 ח"ו

 ת צבאותת ה" יעשה כן פרעות,ב~~וע

~ ~ ~  ~ו~~
"~~ 

~ ~~ו~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~ו~ ~ו~~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~ו~ ו~~~ ~"~~ ~"~ ~~

 ~~~ ו~~~ו~ ~ו~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~ו~ ~~~ו~ו~
 ו~~~~~~ת ~~כ~י~ וו~~~ו~~

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

 ~~ו~י~
 ~~~י~~' ~~~ ~~ו~י~ ~ו~י~ ~~תת~ ו~י~ו~~~~ו~~~

 ~תת~

 ~תתו~~ו~י~
 ~~ ~ו~ ~~~ ~ו~~ ~~ו~ו' ~~~~~ ~~~ו~

ו~~ו~~~~
 ~~ו~י

~~~~ 
 ~~~~' ~~ו~~ו

~~~ ~~ 
 ~~ו~~ ~~י

 ~~ו ~~~י~ו~ ~~~~~ ו~~~~ ~ו~~ ~~~ ~~ו~י~~~~~ו~
 ~תתי~~~~י~ת ~~~~

 ~~נ~~י~ ~ו~ ~~רתת~ ~~~~י~ ~תת~ ~תת~ ~תת~
~~תתו

 ~~ ו~ו~~ ~~~~ ~~~~תת~
 ~~~ו

 ~~ ו~~ ~''~ ~~ת'~
 ו~~~~~ ~~~~~י~~~י~ו~

 ~'תות

~~~~~

 ורגלים, ידים בפישוט דרבי ק~יה קידה להחוות באנו
 רח~תים רחם ורחו~ו בדחילו ו~חיל ו~א ~וראל~קום

 רברבין ~~לל ~פום לרבנן ס~כיני וקא דאורייתא, בסיפורילספר
 ~~שבר על היושבים קהלתינו ~נ~י עלינו דעדו הרפתקאות~הני
 בחבלי ו~ושכים ותיקון, ס~יכה ~ה שאין ~ישיבה ע~ינו בתשבר

ש~~

 הייענראל עתתי דחי אל ת
 צבא~ ~ש~

 ריי~אן

לאר~
 סבורים ~ם אנשים ~~ים לערך בשחיתותם ונלכדו הגר,

 לעא~אלד לחוזק עולם הליכותלילך
 א~

 ו~ניהם נשותיהם ש~ה
 הנשארים להם אשרוכל

 בחוז~

 ונהרגו ע~ינו ~ק~ני והם הנ~ל,
רובם

 ~ול~
 כ~שר בעו~ה

 קהל~ינו, ~ א~נשי ר~ב~ ~~הי~ ~~תו~ י~~
 וש~ו אחד היהובת~כם

~ 
 לי~

 הגר בלשון ש~ו הנקרא פלק בר

 דניא~אבי~
 ~~~ לפי דר ו~יה

 לקהלתינו ס~וך חדש בעי~
 באר~

~גר~

 ש~
 ואותו פר~אות,

~ 
 של חורגו חתן היה הנ~ל לב

 ~בואר~ שהוא ר"ה~~רהם
 ~העדות אותו ב~וך

 ~ האלו~
 ~בער

 פה עכשיו ואיננו ~קהלתינו ~צלאל ר" עד ~פי שהעיד יצת"וכהן
 וגם ~ל"ת, ~ נכריקהלתינו

 ~ בנ~
 ~סל"ת נ~י ~פי העיד אבר~ם

 ולפע~ד ~ישרים, עיני יראוכא~ר
 ~הקל~~ה~

 בית כאן אין
 ולהרהר לפקפק שאין ואח~ונים ראשונים הפו~קים לכל כלל~יח~ש
 ~עכ~ם העיד ר"א ובנו אחד, ~עכו~ם העיד הנת"ל ר~ב כיכלל
 על הכהן יעקב ר" שהעיד העדות כן וכ~ו~חר,

 כ~
 הירשל

 א~~לעוו~נ~
 לצדד יש ט~י אעפ""כ ~פיקות, באיזה לצדד שיש

 של בעדות כן וכ~ו היתר,ל~ד
 ~ב"ד בהעתק כ~בואר שלום ~

 וכ~בואר להתיר לצדד הקלושה לפע"ד ג~כ הוא קרעמיר~ת"ק
 טינינו וטח עינינו, נפתחו שלא קטנים ~אפרוחים אנחנו רקשם,

 וידיעה ב~איה ~~אות
 ~תחיל~

בים~ ~~שוט עצ~נו ~נענו סו~, ועד
 ~ר~יס הרים ~ין ורובינו ראשינו ולהכניס בגבורה ה~לך
 בדיני ואחרונים ~ ראשונים ופו~קיס סבראי" וא~וראיםת~ים
 ~לנצח ו~ופו בתחלתו ח~ור ~הח~ור, את"א ~פק שהואעגונות
 וק~ת בליסטראות אבני עם~קר~א

 סופ~
 כ~ה ב~צודתינו ללכוד

 בפלאי' ונפלאי~ בגדול~ לילך לנו ו~ה כרבא, ~בי ת~לאד~~יק
 אחת בשיטה~ ל~וט ~ נדע לא ואנחנו פלאים, ע"יג פלאי'ונפלאות
 אחתוב~חיה

 לה~תופ~ לקי~ ~קי~
 היא~ חוצה בצל

 ואי~ לנ~
 לנו

 ולבנות ל~תור ~נ~תרות~ק
 ~ע"~ ולהרו~

 לדר~~~~רי, לבנות
 ~וקר והיכל, אולם של כפתחו ורחב פתוח לבו אשר~ ~'וואדונינו

וחוק~
 בוריו, על דבר ~תוך~ דבר ולהורות להב~ן אחת בסקירה

 שבטח"י
~"~~ 

ת~~~ לפ~ת
~ ~

,~ 

~ות
 ~~ ~ו~~~

 ~י~~ו ~~~~' ~"
~~~ 

ת ~~~~~יו~ת ~

~ ~ ~  ~~~~ ~~~ו~~ 
ת ~ ~ ~ ~  

 ו~~~
 ~~י ~י~~ ~~~ ~~~יו



~ ~ ~ ~ ~

~~תת~
~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~  

 ~הוראה לבנו וית~וך ~תו אדונינו ~אורנו ~יל~דנא
 וישראל יהודא בית הבית נשען עלו כי נ~~בות, הר~ותבתשובתו ~בתשובותיו~

 ל~עשה פם~ה בהלכה עינינו ~יאיר םבר, תוך התוךוע~~די
 כתתד ינוןת ביאת עד רענן כזית ושאנן שקוט יהיה ובזהרב,

 לפתתק תםתתה ~אלול י~ד א~ת יוםה~ע~ירים

~~~ 

ת ~ו~~ ~~~י~~ ~~תת~ ~~~~ ~י~~ ~~~~תת~ ~~ יו~~ ~~ו~

 ~~ו~~
 ~~י~ת

 ו~~ו~
 ~~ת

~ ~ ~  ~ ~ ~  
 ~~~~ ~~~תת~ ~~~תת~

ת~~~תו ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ו~~ו~
 ~~ת

~ ~ ~ ~  ~~~~ 

 ~~~~י~וי~ת

~~~~ת
~~~~ ~ 

~~ת~
 ~ער הרתתר לקד~נא ואתא הוינא כחדא דינא ~י תלתא
 והעידכהן

 ~וו~זן בין תתאיך וזתתל~ אליותת~ ב~ונ~ בתתת~
 בצלאל רת וש~ו אחד איש ~זא~ט ~יר האט ה~בצר, עלצ~רו~תת~,
 קטן פולין ל~דינת ם~וך דיו~צקי צו ~וו~זן וו~ר ער~קהלתינו~ת

 הרבה ~~~ןושם
 ~א~

 חדש ~עיר ~וועזן דארטן א" איז ה~ר,~

~אר~
 ד~ם דוא קאנשט ~יר צו ~~זא~ט הא~~~~ר עכו"ם, איין ה~ר

 פוןד~יאל
 אונ~רי~

 איז חדש, ~יר צו ~יוואוינט ~ האט ~~ דז ברוד
 ליבל ז~ן ז~ין האט ~ן דז לייד~יר

 וועל~
 ~וואונט ~תתכ האט

 ~תא~ז~ירת
 ~ר~~

 אים וויא ~וו~זן בייא דר ~ו~א~~~איך~בין
 הרב ~ל עכ"ל ~האקט"ת אב ~אפ ~לבן ד~ן האט ~וםאר ~איין

 ~תתתעהנ"תל
 אליו"ת~ בעונ~

 ל~תתק תם"ה אלול דת יום היום

~~~~~~
 הנ"תל

~~~ 
 הנ"תל ר"תב

~ ~ 
 ~נחם זייתתן הנ"ל בצלאל

 הנ"לת יום ~כתתלתםתתה

~~
 העיד

 היק~
 הנ"ל ~"כ בר אברהם כ"

 בת"ת~
 אליו"ע ב~ונש

 "תאיך ~וז"תל
 בי~

 איך בין פולין, ב~דינת דיוועצקי צו ~ו~זן
 פרםה, חצי ל~רך הנתתל לדיוו~צקי ם~וך~וועזן

 א~
 הוםאר איין

קו~
 האט רייטן, צו

~ 
 אום ~יר איז קאנט דר ווייטן פון ~יך

 אונד ~יט, ~יר ~ש וויא ~~פרא~ט ~יך אונד ~פאלן ארוםהלז
 ~א~ט האט אונד אברם, אלטן ד~ם ~יט ~ם וויא ~פרע~ט~יך
 טאכטר זיינה לייד ~יראיז

 די~
 וועלכי ~פרא~ט איך האב אל~נה,

 אל~נה דיא ~וו~זן ~שיב ער האטאל~נה
 אוי~ לודיתת~

 םלאו~יש
 זיינר, לייד ~יר איז זון זיין דנ~אל ד~ן ליבל דעם ~יהט האטזיא
 אים האט הוםאר ~י~ן וויא ~ ~וו~זן בייא דער בין ~איך

 ד~
ש~א~~

 האט

 אי~
 גהאלפן האט או~ד ~הקט אפ" קאפ" הל~ן ד~ם

 ב~ראבון,צו
 הא~

 ~ז~הן, ~~ר קיינם דוא האםט ~פ~~ט אים איך
 ק~נין דר קענין קיינם האט ~~~ן ~וו~זן ~ישב ~רהאט

 חו~
 איינר

 ~ונד הקט צו ש~ק ~וועזןאיז
 איך אבר ~יהט האר לנ~י הא~

 ~ש דז נאך ~דונקין ~יין נאך~יין
 וו~

 ליבל ד~ן שט~פאן דער

זיי~
 ד~ן ~~~דר

 דז ~יין איך אונד ~~ו~זן גשטופלט א~ ~
ד~ר א~

 שטאפ~~
 הנ"תלת ~ביום ~~~ל

~ ~~~~~ו~ ~  ~~~~ ~~~~"ת~ 
~~ת ו~ו~ ~~י~ ~תת~ ~~תת~

~ ~ ~  ~ ~ ~  
~ ~~~תת~ ~~~"~ ~ ~  

ת ~~תתו ~ ~ ~ ~ ~ ~  

ו~ו~
"~~ 

 ~~~~ו~ ~~~~ ~~~

~~
 ~ ~~~ת ~~~~ת

~~~ת~
 כ~ר התתה ~ד~נא ואתא הוינא כחדא דינא בית תלתא
 והעיד כ~ןיעקב

 בתתת~
 קו~ן בין תתאיך אליותתע~ בעונש

באר~
 איין אין ה~ר

 דאר~
 היישט פרםאות שלש קרופנא בייא איז

בראן
 דאר~

 איך וואו ווערטן דיא ~יט הויז~ען ארום ~נ~ין איך
 בכל ~שטנין איין ~תתכ ~וועזן איז ושם ~אל, אלי ~שטנין אייןבין
 בלעווענ~, ~הנדלט האט הינדלש ישראל בן הירשל כת היקרפעם
 לעזן נישט ווערשט דוא ~זא~ט, ~יר צו הנתתל ווערטין דיא~אט
 ייעלין~ דער דעןהיום

 פון
 לעווענ~

 אונד ~וועזן בכאן היום איז
 ~ליזט, בכאן ~עות פיל ~וט אונד היא םחורה שינה ~יהטהאט
 אין~יא

 דאר~
 דוא ווערשט ~עפין, אן נאך אפשר אים וו~שט

 דעם אין טרעפין אן ניטאים
 ברנדאר~

 אים דו ווערשט
 א~

 טרעפן
 איך בין ~טראפן אן ניט אים איך האב בראנדאר~ת אנדרןאין

 גנ~יןאהיים
 אוי~

 אין קו~ן ווידר איך בין נאך דער באטווי~,
 ~יהט, םח~ה האט נכרי דינשט איין ~זעהן איך האבבראנדאר~,

 זיא ~האט םחורה, דיא דיר קו~ט וויא ~פרע~ט זיא איךהאב
 איך~זא~ט

 זא~
 חלילה דיר זאל ~ש דיך היט א~ת, דעם דיר

 פון יי~לן ד~ם וויא ~ש~הןניט
 ל~וו~נ~

 ~אל אלי דז ~שעהן איז
 ~שטאנין איין אי~ אונד הנדלן צו פל~~טבכאן

 ווא~
 איין דוא

 ייעלן דעם ד~ןשטיישט,
 אוי~ האב~

 פע~ים שלשה או שני ~ו~ט
 ו~כשיו בקו~ן ק~נן ניט אים זיא ~האבן~ הר~נן, וועלן איםאונד
~יט~ ~אן איר דז ~זא~ט ווערטן ~יין ~יר האט בקו~, אים זיאהאבן

 נא~
 ~~ית אים האבן דערפיר אנדרי די פון ~כו"תם ב"

 דעם בייא ~ווארפן אריין ~רוב איין אין אים האבן אונד~וועזן,
 האבן אונד ~נו~, אוועק םחורה דיא אים האבן אונדוועלדל,
 דיא איז דז אונד םחורה, ~~א ~ו~זן ~ח~קזיך

 םחורה~
 בעט איך

 ני~ט ראט פרדיך
~ 

 נישט
 ארו~

 זיין ~יר האט ~ם קו~טת~
 איך ~ הלשון בזה~ ~זא~ט אים צו האט עכותתם איין דז ~זא~טזון
 פון ייעלן ד~ם ב~ע~ינטהאב

 ל~ווענ~
 בונט שווערן איין האע

 בין שיםן ה~ן איך האב אזו ~רוט אפת זיך האט אונד~טרא~ן
איך

 צור~
 ~כ"תלת לי~ן בלוט ~ז~הן איך האב ~נ~ין

~~
 האתפיר ד~ר

 ~החצרן~
 האט ~וואונט ~זלן דעם בייא וואז

 איך יאקובי ~זא~ט~ ~יר צוהאט
 זא~

 ~פעט ניט ~יא דיך
 היים אייןאליין

~ 
 דען לעוונ~, פון יי~לן ד~ם אז ~יט ניט דיר

 פון יי~לין ד~ן האבן~יר ~ ~זא~ט בזה"ל אונד ~~כט אי~ר האט ~ר פר~ויט ~יר האטער
 לעווענ~

 בכאן ני~ר ו~ט ער ~~כט
 עצה דר צו ~נ~ין איך בין נאך ד~ר קויפןת פרםחורה

 ~~ו~צה~
~

 ~לאפן" אוועק זיא זיין ~זלנים, דיא פנ~ן ~יר זאל
 חו~

 איינעם
 איים ~אן האט פאטרזיין

 ~נו~
 ~עלן ~וזן ערבות האט

 אוי~
אל~

 דער אונד זהו",
 האט זון ד~ר דז ~וו~ן ~ודה האט פא~

 זייןת ~שווה וו~לן זיך האט אונד ~יהר~טהירשלן

~~
 קרופינא צו ~וועזן איך בין

 א~
 צו האט ~וו~ן ~כו"ם איין

 יי~לין ד~ן האבן זיא דען זיא פר דיך היט ~זא~ט~~יר
פון

 לעווני~
 דיא ~~א~ט ~אט אילוו~ יאקב פר אונד ~וו~ן, ~~ית

 ~~ית יי~לין ד~ן האבן ד~פר דיא פון~~~ם
 ~וו~~

 ~~תלת

 ה~יד זהכל
 באליו"~ בתתת~

 אלול ה" ~ת יום היום
 תם~~

 ~"קת

~ ~ו~~~~ו~  
 ~"~ת

 ~~ ~~~ ו~~ו~
 ~~~~ת

~ו~~ו~ ~  ~~~ ~  ~ו~~ ~~~ 



~ ~~ ~ ~ ~

~  

ת ~ ~ ~

~"~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~ 

 מ~~~~~ ~~~~~~~
 ~ ~~~ת ~

 לקד~נא ואתא הוינא ~כחדא .~~~מ~ת~
 הנ~~

 בן וו~ל~~ כ'
 ~וה~יד מברודא ~כ~~~~~בריל~~

 ''איך ~וז''ל~ ב~אליו''~ בת''~
 טראני, בעיר ~"ק ו' ביום פי''ש נאך~ ~נגוןת ~ב~ן

 הא~
 איין

 איך ה~ב יהודי, תאיין בישטא מיר ~ו גהו~ןאן~ עכו''~
 ג~א~~

 איך יוא

~י~
 ~יין~~י~~י,

 הא~
 דעם ~ק~ט דוא האשט ~זא~ט מיר ~ו ער

 ~זא~ט א~ך האב ~וועזן, שולדיג ~יז קמ~ישיי ת צו~ ~ וואשס~ל~ת
 ~~יס ~האב אוךיוא~

 גקאנ~
 האט

~~ 
 ~איס האב ~~~ך ~הובן, אן

מי~
 ה" יום ~~~רם העיד הנ~ל כל עכ~ל~ ~ק~~ט ~וין~~~שווערט

 ~ תס"הת סיון לחדש ~י"ב ~ת ~~'~ ~~
 אביו הנ''ל ~ ב~ונש ~~~ד~~~~~

 הר''ר גז~הן האב איך אבריל~ ~
 ~דוד~ת'~~ת~לום~~תבהר''ר

 ~מפרוסטי~
 צו

 הק~
 מ~ש

 ~אוי~
 שטי~,

 ~~~פ דערדהוינו
 ה~~

 ~וך זיין ה~נד דיא ~ס ~הנ~ן ~ים
 ~פגיה~~

 ~ר ~האט ~~ס~ו~~ן~
 ~~ג~

 דז
 הר"~

 איז ~נ''ל שלום
 שולדי~

גו~
 ק~נישיי בכ~ר ~י~~~כו~ס

 הנ"~
 איס ~י~ זיך ~~ט אונד

 ~~ונד~~~הא~~שוו~ת~~ו~ן~
 ד~~~נן ~~~' ב'

 ~צ~ל~
 איברי~י 'דאש

 ת~ני~~תבצא~ ע~הא~
 ~וו~ן נוקס אים אן ~כו"ם דער האט~~זיך

אונד
 ~א~

 אי~~
 ~מ~~

 גוועז~~
 עכ"~

 הוגבה~
 כד~

 ווס תוכהלכה
 ~מ. ~~ל~ותהנ"ל,~

 באנ~
 דידן בס~דו~א ~~ל~שרי לא הח~ו~יס ~ל

 ~ ה~~רים ~דולי~~הורא~~ בדינא שי~וי~ו ~ד רק ~י~וןמ~~לית
 כהלכה ~~~~ ~~'~ ~ת~~~ת~ בתור~

 ~~~ ~ ~~ ~ו~י~וי ד~ ~~~

הו~~ק~ת~~

 ה~~ ~מ~ו~ ~~ו~
 החתוס ~ל ב~נו ~לרא~יה

 היו~
~ת

~ ~ ~  

 ~~'~' ~~"~"~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~~~~~~
ת ~ ~ ~ ~ ~  

~ ו~~ו~ '  ~'"~~~~ ~ ~ ~~ו~ ~~~ ~~~   ~ ~ ~~~ ת~ 

~ ~ ~ ~  
~ ~~~''~ ~~~ו~~~ ~  ~~ 

 ~~~ו~ת
~~'ת

~ ~  ~~~ו~~ ~~~~~~ 
 ~~"~ת

 ו~~ו~
'~~ 

~~~~~ 

~~~~ 
~ ת ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~~ ~

~ ~ ~
~ ת ת  

'~~ ~ ~~ ~~ ~~

~~~~~~
 יהודא~~~וד ל~ם ב~.~

 ~לקר~
 לשון קריאה קדש מקרא

 בתוכחה הקודש חיבת~~יבה
 ~~ול~

 ~וס.~~ ואהבה
~~ש~~

 לםתור
 ~יןת

 פסכ.ר כו~ין
 ו~לי~

 ~ל ~ ואדיש
 ~ני~

 ושלשה

 ~די~~ומריםת~שה~
 ~וד~א~

 תלת~
 שלשה ~לית~י לישנא

 מ~ני,~~לאו ה~
 תש~ ויקר~

 ההוא ~~ם
 ~~ני~

 מחנו. ל~ני ש~~שו
מ~נה

 ~~בר~

 ~~ל יושבי תלמ~דיי~ אהוביי ה"ה בקדש, ויחנו נ~ים
 דיינימדין

 דק~~
 מסובלים האלו~ים ברודא

 בתור~
 ~ל ובמצוות,

 דבש~~ם ת~ן מ~ון בית ב~~לותיו ומד~גתו ~ל.ו ~~י וח~~~~
~ת

 ~~ לא~~ו~א~ סמוכות ו~מך ס~ד יה~~בס~דהון
~~~~~

 ~ק'ן בתוך שמ~י קולכם א. ~ת~דיית
 ~ול~~~

 ו~ד. כ~ק
 בבעלים ~שאלה שואל ~ל ב~ן ~ויוצ~~ין ו~דימוס,ו~ימוס

 ~~~יס אשר נשים ש~ה ~םשנ~בדו~
 ו~כ~~ ונ~~ ק~~

 ~~עיל

ו~כת~
 אזו~~ תונ~~~

 ב~מק לנים להיות דרבנן
 ש~

הי~ר~ למצו הלכה~

 ו~רופ~~
 ~ ה~~י~ ~ל~כ~ן

 זכיין במאי~ ונ~ים ~גו~, ~חלל
 רבנן, מבי ~שו~ה באת ~ד ~~ל~ר~יהו~~~רין

 ~~~ כ~
 ~ה ~ד

 ~אתם הלכו בע~י~ן ~כי אל~ה, '~לא~~כאלמנות
 ~ר~ ל~רו~

 ש~ו
 לקו~י ב~ר ~~~~~ו~טו~~

 הד~~ ול~
 בוש ~~ד ~י~ילו ~קנייהו,

 ~פש~~
תת

~ 

 ת~ ~ ~,~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~~

ת ~

 ~~~ו~
 ~~~ ~ ~~~י~~ת ~~יו

 ~~א~ו' ~~זי דא~י ו~זי ~אוולא
~ 

 ~~י'~~יקא א~~~דמ~'ן ש~~
 ~הסרחוק

 ~~נ~~
 כי ויהי

 ~רכ~~
 ~~ו~~אשר להם'

 עמו~כלשון ~~ו~,ב~דב~
 ~ו~יבבת~י~נוחי החלון ו.ש~ו~תב~ד ק'סת, להיות~~~~רובה

 ~ליל~ יל~לי~ניח
 ~א~

 ומים
 לב~

 בת~ך יהי~~ מכיר ב~לעד~~~~ן ~צרי~
 ~למ~וא בדינם פניו~~הכרת

 תע~
 חדא ו~אולה רפואה ותרופה

 הנ~ים וק'ול דדייני ל~ערתא אזלי' ~ם, ורפא ושב היאמילתא
~~ין

 שע.~
 להיות הכושר שעת

 וט~ מו~ש~

 טן ~~תב
 ד~

 מ~יו~
ב~~ל~
 ~ וליפול אסור ~ הע~ונה ~

 קל~
 להי~ר מבש~~ ~ול ~~~ד~~י~ו~~ ~

~א

 לאי~~

 ~ביו. ~ולשון ~
 ~דות~~~תת~~~~~

' 

 ב~~

 ~, ת~ה) ~ה~~דם~

ועיינ.י
 ~ה~יות~

 ~ אשר~ ~דות
 שלח~~

 ת

 ~מ~נ~
 ~~נ~ם של~ה

 ת

 להיו. ככרוכיא ו~ועקים ~פל, ו~קרן ר''ל חשך יושביו~למודו. ע~ונו~
 מהיות ורב ~זי., ~רן ד~~ה בנה'ר קרני וקול אורקרן

 ~רשים, מחכמי לפירושים מדר'ש ו~רי'ש מקרין סופרים ~ל~ולן הקולו~
 משפט ~שפטן לאורלהוציא

 הנ~ל~
 לפרסומי ו~ו~ם ~לוי להיות

 ~י~~~~ת~ ת דינאת לי ~דונו ~~י יקי~א אל~~י~הו~ל~א~

~ ~ ~
 נראון~~~ו~~י~י~ ש~~ אהוב'~ת~ל~י~י

 ~נה בראשונה,.היה ה~דים יד יד ב~ישג
 ~ל~ ~א~

ת ~~ק~~לת~הלכתא~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~~ו~
 ~ס'

 יב~ו~~
 אשה'~ע~ו~~ת~תוהוא ד~י~~~וחק~~ר~~~~ות דב~י

 הפוסקיס מכל~וסכם
 ~בסי~ ועיי~

 ה~גו~ו~~~~(סעיף
 כ~~~~~

 ~בל
 לא~ י'~ם בצדו~~רא~

 ב~ו~
 ~~ושת ~יש'

 אז~ ל~ר~
 ד~ישה צ~~ת

 ע~לוחקירה"
 ההג"~

 והוא
 ~שוב~

 ~רו"ו
 ~(סו~

 ~~נה ק~~),
~ל~כם

 ~ומל~ד~~~~~ ~כאחד ~ובין~~~~~~ה~~ון אמורה~~~שני~ ~ב~
 ~ ספירת ~ופרים~~דברי שניו~

 ~הנכת~ א~ ' נ~ ~על~א ת דברי~
 יז~ך

 ~לפ"~~~~ ~~ס ~איי~~ ~יו"ד לפ"ק,~~~~השניה~''.~ ~ל~י~'~
 ת~'דבריה~ וזה~~ת~~

 ל~נינו~~~חרת~האיוסת~~ו',תוכ~באו ~~~ת ש~ענו ו~ד~~בכלל~~חיל~
 זה כנ~ל האחריסהשבויים

 ~~ו~~~
 ~וזה ~כ~~

 ~ו~
 ~~,~~ו~וכ~~

 ~~ב~י~ס ~ש~וב לשקריל~דו
~~ 

 דאין ~תפל שוא שקר
 ומיתתיוכל ~~מ~~, הכח~ה~~~~הזמה הוא ~דו.~ ו~"פלסמוך, ל~ו~ת~~~~~~~
 באו ועכשיו הנ'תל, ~עדו. יע~ו~ אשר השדה ~פ באריכותהכל ל~ו~

~רוב
 רו~~ נשי~

 ככולם
 ה~

 ~~ר ~~~~ ושכרו להינשא, ר~~פים
כאשר~

 נתב~
 לפנינו~ב~ד

 ח"~
 בבירור

 שא~~ נ~ו~
 ~כר ~ם

 ~ד~תו שיעיד~ה בס~
 שק~

 וע~יו וכו',
 ~נ~מ~

 ש~ו~ה
 או.ן ~כרו מהםת~שים ~~~~ ~ב~ ל~

 ~~~ והל~~ ה~דו~
 ~~~~יר לק~~ לקה~~~תנו

לשמו~
 ולפי נפש ד~~ה ~ ~וזן ~וכו'~~~ל~~ ~דות~

לק~ול~ עדותן~יחייש~~~
 ~מור ~איסור

 א''~
 בחם~~תתה~~ול אנחנו ~ב~~חיס ~כזו,

 ב~כמתושיראה
 הר~

 ~כדת
~ 

 ל~שות
 ~ל~

 להרב~ת
 ~~צית ע''~~טו~~בי~ראל, ח"~~ ~~~~~

 ה~~ר~
 טופס לכם~~~~ ~~רה~ ~ה~שון

~ 
 ו~נה לא~ת ~~ית ה~~רת

 בא~
 ב''ד ~~ו

 ה~~ו~ותהנשיס
 והפצי~~

 לשאול ~נ"ל אבריל ~בא ~מ~חר בנו
לו

 ~דו~
 ל~ורת לנו ~~~ הגם ב~ליהן~~ההרו~ים, ~ל

 ~~ו~
 ל~~לו

~ח~
 שהוא

 ~ו~ז~ ~ב~
 אשר

 במ~יל~
 פה עליו כ.וב ~ר

 זא~ת כל ו~ם ~ש~, ע'~י שקר ~לה~ידחשוד ~~ו~
 ~הפצ~~ לר~~

' 

 ~ו'~
 עדותו~~ לשאול לותוכשהזדק~נו

 ב~~ק~~'ה~~ל~

 בא מתחי~ה~
 שעשה ~~~ת עדו.ת שום להגיד ~רשאי~ שאינואיך ~~~ר~
 בחנםת שו~~~דות ~~~ידשלא שבו~ה~~~~~צ~

 ו~~רנות'~~
 וא~~כ'~~יי~ו הש~~~ה,

 בכלעליו
 החומרו~

 נ~~, ~~ותו~~ו~~~~ שיגיד
~ 

 אי~ ו~עי~
 שלא

 ושלא ההריגה אצל כללהיה
 ר~~

 הוא כי הנהר~, אדם שום
'~~' ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ת ~ ~ ~  ~ת~ ת 

ת ~~ ~ ~  
~ 

 ת'~~~' ~
~~~~~

 תת~'
 ~ת~ ' תת

 , ~ת
 ~~ ~~ ~,~'~~ת ~~ ~~

 תי~~ ~~~ ~ת ~~ ~~~~ית ~י~~ו~~~~~~~ת



~~ ' ~  ~  

~~תתת

~ ת ~ ~ ~ ~  

 ~~מ~~
~~ ~~~~ ~ 

 ולא ~ביה ל~ראני אותס הולי~ו ו~שס ק~ן בוער היו חבירועס
 ההרו~יס, בצד~

 ו~
 העדות~ עכת"ל בצדס שנהרנו ראו שניס

 ומסתממא ב~ו דבריס שיש ראינו והנה עדותו, לה~יד ובא~~~~~
 בשבועה אותו והשבענו להעיד, שרוצה ~~שה ש~רקיבל

 וע"תפ הא~ת, לה~יד ונורא ~דול ובאיוס חפ~ת ובנקי~תחמורה
 הדבר ~יה~דו~ו

 פשו~
 ~סותריס שדבריו ראינו רעה ואך להתירא,

 אשר זה, אתזה
 ב~

 חקירות רוב וע"תפ ש~ר ב~ביל~ שה~יד ספק

וד~יש~
 שהאשה עצ~ן, הודאת עת"פ הדבר שנת~~ר עינינו הת האור

 ~שעון~, זא~ירל א" ה~דות בש~ר לאבריל נתנההנתתל
 ואחתת~

 באו

~"~
 ~הס אחד וה~ידו~~~שוס ~ש~ר~שבוייס

~ 
 יודע

 ~וך אבריל יד זזה ולא הנ~ל, ~הרו~יס ~אנ~יס ~~ני אסהנ~יס ~~~ ~~
 ו~שראתה וזו~ס, ~ו~חש בעד כ~ר'אבריל הוחזק' עדו~ס וע~פידס,
 את~~א~ריל כן~הולי~ה~אשה

~~ 
 ~~יריס שאין ~וס קרעמיר

 לו ונתנהאותו
 ~~~שנת~

 ש~ה והעידו אנשיס לשאר ~ו~ס לו
 ו~די ~פ~, ש~ה~~ה

 יהי~ ש~
 הזה ~ד~ר

 עדותן על ~לס~וךש~ין ~יו~ ~~וק~ ל~~ו~
 ~ל~

 ~"תו לאדונינו ~להודיע ה~ל שלחנו
 שלאוסהדי~יב~רו~יס

 לשו~
 (~נאין) ~~ובות

 ~הנאת~
 רק ~~ון,

ל~ן
 ה~~

 צב~ות ה" וק~את
 תע~~

 זאת
 ש~

 זאת ~~פו~ת ירבה
~~~~ 

~ 
 ת~~ית

 ~ת~
 נ~ר~ת בקיצור השני

 וחזותא נודף, ~ינו וריחו העודף ~ח ~סרחת ~תו~ו י~'~~~~'
 אחד קאי ושקרא ~קשו~, ~~ו~~~~~א ~דה~דות '~וכיח~'ת~

ר~ל'~~או~רת ר~ל~
 ~פ~ ב~ו~

 ו~~ידין ~עידין בעצמס ~~"ת שאסר
 ש~, ונאבדו ~לח~ה בע~יהן ~ הלכו אשר הלשיס שש~רואיך

ש~רו ה~
 ~ו~

 אא~רייהו שיקרא ~הדי שקריס
 זי~

 בתריי~ו ~אזלי
 להתאבל שחוריס ולהת~~ף ול~בוש א~ס ~~יריס ש~יןל~~~~
 ות~צית ~~ע~י~ס,~ל

~הדר~ שה~ בהת~ה~ ואית~~ הואי~ דבר~
~ 

 אזי בר~~ותו, ר~אי א~ני ולא ~י~א אחר ~ה~~ין
 חק שס שס ויתנכ~ו קרע~יר לק"קהלכו

 ~~~פ~ ו~שפ~
 בנות

 לא ~שריש~ל
~  

 ~לה,
~ 

 ~בל ~שס ~ו~דייניס ~אבתתד ו~קשו
 ~חק, ולא לקרב שו~יס זה ~ון~ו~ן

 וא~~
 ת

 בתוס דרך ת~י~י
 דבר, בהעלס ל~ניהס היה ~י זאת ~שו ~ס נקיוןי ~ב~~שר תלבבס
 עליהס ~ופיןוהיו

 פס~ת~
 ה~בריס יצ~ו ~~~~ס ~~ ~~~ וד~ן

 ואחד סהדותא, הני ~ל ~~~וך שלא נלך ~בושה דרךכ~ושיס
 ל~נאי ה~תותב~ס~ו

 שב~
 ~~ול שכר בש~רו

 ~תף וש~
יוס~ ש~י~

 שתעה ~וש~יר
 עו~ד~

 אבן בש~רו וקיבל שעתא ליה לו~~~יי~י"

הש~ו~
 ~נחתו אל ויפן

 שעה~ ול"~
 בא~רת ~ותביס בעצ~ס ו~~תתת

 יודע שאיצו לפני~ס~ ש~עידוה~אשון
 ~~ית~ ~~

 ו~ס ~הנהר~יס,
 ~בוייסשאר

 ה~~ישוה~

 או~ו והזי~ו
 וש~

 אצל אדס שוס היה
ת~

 ~פ~~סי~ שי~ו הדבריס הן הן ~הר~~~, ~

 ראית~~~~~
 על

 ~אב~~
 ובוהו, תוהו לאבני נהפ~ו איך אבני~קדש

~~

~ 

 ~~~~וש~
 ~פת א~ת

~ 
~~~~ 

 א~ילה להו א~לי ובילק ~ילק
 ~ז~נא קא ~ס ~ס~סה,

 ראי~
 ראיות שתי ~ו ~חת

 ל~~~
 ו~ראה

 ~אן ל~ן נה~ך צ~~בש~ר
 ~~ר~~

 ~אי~~ד~
 ו~ן

 ~~י~~
 דנתפייס

~ ~~~
 ת

 ~ו
 ד~חזקי~
~ 

 לת~~ אצל~ א~~
 ויראיס, ~ש~לי~יס

 דדיינא שודא שזה דעתיעל עו~ ה~
 שוח~

 ~ב~להת דא וס~ת זו היאואס~~ית נשיב~ ושדי" דדייני
 ו~

~ ~ ת ~~~~~~ ב~ס אדון ~ ~אי ידעתי ~ ~  ~~ 

~~ 
~ת

 ~ת~

~ ~ ~ ת ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~י~ 

~~~~~ 

 ו~~~
~ ~ ~~,~ת~~~ת~ ~~~ ' ~~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ת  ~ ~~ 

~ ~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~י~~ ~~ ~~~~ ~~י~~ ~י ~ית~~יי~~ת ~ 
 ~~~יי~ת

~~~~ת~~ת
 ~ ~~~ ~~ ת~~~~ ~~" ~ ~~~~~ת~ת ~~~,~,~ ~~~~ ~~~~

ת ~~י~~ ~~~ ~~ מ~~ ~~י~י~ ו~~~תתי~י ~ ~ ~ ~  

 ואשתקל הסני~~ר פי ונסתס לעקלקלות, ואס לעקל אם יודעהלב
 הדבר וא~ותת החקירה על וע~דתס דרא שאכשיר לו~ר~לוליה
 ~ן יעלה ~ועתד בתשובה הרהרשהעד

 האר~
 וא~ת

 ~א~
 תצ~ח

 התתל א"ת~~ חות~ו, וא~ת וא~תי" ~ניס דבריס ומדבר חיצת~ח
 ~~ב~ל ראשונה האנרת לב~ל האחרונה וא~רת דבר ולהודיעלפרש
 דיבשה, ~צויה לרוחוזורה

 ו~~
 הי~ין שוק בשוקא אי~א בטלני"

 (ש~ב~לבל)~ ~ די ואינו ~רחוק דאתי ד~יק ועד~ב~ל
 רבה ~ודעה ל~ודיע צריך דא ~~ון שתיקה, זו ~הבלבו, ~ש~ב~ל~
 שוות, האצבעות ~ל ולא שוות העתיס כלשלאו לאוריית~

 ~~ושהי~
 מ~ל

 שוחד ~קבליס העדיס היו שלא ידיסבנ~ילת
 ותרי~

 ולא ~ברא,
 ~ת שבועת רועתה~ האיש רואה אינו ~אילו שלמ~ה עיןלעשות

 ה~זונה עליהס, שנאה יורד ש~ס סיני ~ר ועו~ד ~ושבעתהיה
 לכס היה ואיך~ ח,"ו, בישראל ~זריס ולהרבות אחותונו אתיעשה
ידיעה

 בתחיל~
 ~עילות ~ א~ס להביא עלי~ס ובסוף בנתייס והעלס

 ~ילי~ ב~ילין ד~צרי עצרת ו~בשי ודאיאשס
 בס~

 לשתיס ה~חלוקת
 (ודקדקי) הרתבה,שהן

 ~ודקדקתי~
 ~צאתי ולא ~"ענותי~ס~ בעוקצי

 ~אס ז~איבן
 ו~דיס ~~ב"ד וב"תד ~ש~ו ש~ו דאיתר~י דנא~ ~

 עתתב) ~~"תז (דף ב~י~ין היא ערוכה ת~~א הלא תהוא, ואחר~עדיס
 ק~ל~ןת~ כות ~עדיס ועדיס ~ות ש~ו איתר~י דל~א ליחוש~"ד

~תת~

 הוא אבריל
 א~רה~

 הראשונה בא~רת הנזכר
 ו~ת~ת~

 עליו
 בק"ק שהעיד העדות ~וף שלחתם שניה ובא~רת~~נה,
 ויורד עולה ו~ינו ~סוכסכת ו~~תתקרעמיר

 תבקנ~
 ואם אחד,

 ~~ריד י נר~ון אלותף היהלא
 אלו~

 ~ש~תיכס שלי~ה והי" בינה
 ~ס~י~הייתי

 ~פרוס~~~, ~דוד בהר~ר ש~ס הר"תר אשת ~להתיר

~~
שהעיד ~~ ~י ונ~ה, ~נראה א" ~א"ב ~י האב ~~ח הבן ~ח יפה

~~ 
 שלא כיון ~ליו ~קפק אפשר וואלף

 ה~כי~
 ~ס

 עירוושס אב~
 ו~תש~

 ~~י ~וועזן" שולדינ א~ קי~יניי צו ~וואש
 חייבשהיה

 ל~י~שיניי~
 ד~א ~~~א איכא ו~~ה של~ה לך האלף

 ~אחר ~~וסשל~ה
 ~נ~ר~י ~~א והוא ה~וס באותו חייב ~~~~

~~~
 ~ס היה לא אס הר~תיו, שא~ר ~ה בעדותו לחקור צריך

 להתפארות או אי~ו דל~יר~י והו~חותאו~דנות
 באשר אך ~, אס~סתא ק~ול ~בי ע~ב) ק~"א (דף יב~ותבשתתס ~וכדאית~

 ושס ש~ו ש~~יר אבריל ב~דות דבריו את ו~לא תחתיו בנוקס
 שיש אף בודאי, ו~~ רישא ב~סיק ~~ויד שראהו עירו ושסאביו
 בז~~לפקפק

 דל~
 ~~בואר עליו ~ידין דאין י~יס ~ת שהה

 יש ~~י אישתהי ד~ספק ~תתב) (סעיףה~נונות בסי~
 או~~~

 א~נס
 על עוד והעידהואיל

 ידע בודאי הר~ו ול~ה שהר~ו ~י ההור~
 ~יא ש~ך ברורה~~בידי~ה

 ו~שנהר~
 ס~ק שוס בלי שלוס ~ת הוא

 והיה חזקתו איתרע ולא אצלינו בדוק ה~ד היה ע~~~אסבעולס,
 א~נס ~ ~ינשא~ ~ותרת זאת האשה היתה אז עליו ~~וך~דאי

 ~אחרוןי אות לקול יא~ינו ולא ~דאי של עונשס~ך

~~~
 העדות

~ 
 ליב רת ~יתת על ש~עידו ~תא ובנו~ ה~ן בער

 ~ס דניאל ה~ר ב~שון ש~ו הנקרא פ~~בן
~ 

 כ~הנים
 ה~וש~יס~צנו~ס

 ידיהס~
 ~~רנות, ~ל ~ח~יר שאינו וכ~הנים

וככהני~
 זלזול נו~גיס שאינו

 ב~צ~~
 דינא לבי~ וא~יל וז~יר ~~הן

 ~~לית ולות ור~יה שוא~ פניס נשיאות שוס בלי ~דותוו~~יד
סוהדא

 ~ב~
 ובנו אב ~דות ~ב~ס אז ~ונה ~~ות וא~ך

~י
~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ 

 ~~'~~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~~  

~  

 עדות ~~דין ~י הנ~ל, ליבל ~~ר אשת עליה~~~תירוסו~~ים

~~רו~  
 ו~דאיתא ג~ור ~סל"ת עדות הוא העדות הגדת ~י שש~עו

 ק~"א דף ~יב~ותבש"ס
 ~''ב~

 ~קישור והוי זריזי, לפרשא וויי
 ש~ו בש~ות, ~שת~שין היו וגם קיי~א של ק~ר לפניודברים
 ~~ות ושם עירו~ ~ו~ם אביוושם

 באר~
 וגם

 קבור~
 לו היתה (לא)

 וגם קברתיו, העכו"ם בשם שא~ר בנו העיד~שר
 אי~

 שום שם
 ~דהתירא ב~ח להם א' ~ח ובנו אב א''א ספק בשום ולספקא~תלא

 הנ''לת ליבל ~~ראשת

 ישראל בן יי~'לן ~גר בלשון נקרא הירשל כ~ר על יס~ו~~~~~~'
 היע~'ב אם ~לעוונ~,הינדלש

 ~ז~
 וה~א תם איש הוא

 ג"~ ~י רק וחורש און ~~ן ואינו עליון לאל~~הן
 יש

 בשס שא~ר ש~עדות דאפשר אף עדותו ע''פ האשהל~תיר ~קו~
 שש~ל~ הי~ודי שאלות פי ידי על שהי' ~יון ג~ור ~סל''ת הוילא השפח~

 באה ~איך סחורה'' דיא דיר קו~ט~וויא
 לידך~ ~סחור~

 והשיב~,
 לך ~אגיד א~ת'' דען דיר זאג"איך

 הא~ת~
 השיבה דהיא נראה

 הידוע יהודי של היא הסחורה הלא ~אותה~ שאל ~אלו שאלתועל
 עצ~ה נפש ולהציל היהודי שנהרג קול ויצא קצת ידעיוכאלו

 היא יא~~ שלא~ן א~ר~
 גנבת~

 הסחורהת את וגזלה

~~~~~~
 (ח"ד ל~ב ~ר"ן ~שובת איתא ~ו

 סי~
 וז"ל~ נ')

 דבתחילה היהודי שאלת על בתשובה ~יה התוגר שדבריו~"ש
 הע~ו"ם ~רי כל הנה וכו', דגים קונה אינו ל~ה היהודי~שאל
 ~סל"ת בהם ואין היהודי לשאלות תשובההם

 ע"~
 דבריות תוכן

~~

 שיש~

 לח~

 ולדין דרבנן בחילוקא

 י~
 תשובה,

~"~ 
 אינו

 הלא דחוקה, בפרצה ~ל~וסהצורך
 י~י~ רחב~ ~האר~

 לפניו
 הז~ירו שלא אף לפ~ת ~ע~ו''ם שאר בשם ~ה~יד עדותובא~ר
 אביו,שם

~~~ 
 ואינו עירו ושם ש~ו שהזכיר ~יון

 בשס א~ר ת~וחזק~
 ~ן, א~ר אי~תו ~~יר~י' דל~א ל~יחש לי~א וגם ~ני, ודא~זה

 דלי~א הי~א ד~ל א~נוז~ו
 הו~ח~

 לז~ת חיישינן לא

~"~~~
 בבית ~שלן תוז''ל~ נ~ג) (שאלה ~הרשד''ם בת~ובת ~אי~א

 שנהרג ~~ו אותך יהרוג ש~א ~~אן תלך אל וא''ל~~ו~ם
 יהרג~~ו שלא ~יראתו ש~א די"ל אףפלוני,

 א~
 ויבוקש בלילה ילך

 ~די להפחידו רצה ל~ן ד~ל~ותא ~דינא בביתו ~לן ~יון~~נו
שלא

 יל~
 הי~א וא~ילו חיושינן לא אפ"ה הבוקר, ~אור ~ד

הו~חה~ דאי~
 ~ק~~

 ד~וכח הי~א ~וקא~ אלא ~י~וין, קא דלאיים
 טוב~

 ו~~~ע~~~
 צדק צ~ח בתשובת~

 (סי~
 א~ר אפילו ~"ב)

 הע~ו~~
 ק~~יד אי~תה ל~יר~א דל~א א~רינן ~לא~ו',

 ~א~~
 ~דבריי ~ו~ח

 לשא~וה~
 הני ב~ל ל~ח~יר תלינן דלא חיי~ינן, לא ~א~לאות

~"~~
 חיים ~הרר"ן בתשובת

 (סי~
 הי~א אלא חיישי~ן דלא ~ ך')

 דאספסתא, ~אי ~ד~ו~ח
 ו~~

 ד') (סי~ן ב"י בתשובת
 ע''שת טובא ד~ו~ח ב~ולתא אלא ~ן או~ר דבר ~נאו' ~ניתלינן דל~

וגם
~  

 ~רוצח של אביו בשם ה~הן ~ר~י ש~~ד
 עינוי בלי שהוד~

ג"~
 או~ר אם ~צ~ו רוצח אפילו נא~ן

 ~דאי~א ~עינוי ~וד~
ב~"ב

 ~סי~
 ולד~ת ו~ברתיו בדבריהם הוז~ר דלא ואף ס''ה)

 וקברתיו, צ"ל ~סל''ת ב~ל~~ב~ס
~~~~ 

 בסי~ן ~בואר ~וא

 (~עי~ה~~ונו~
 ב~ג~~) ו"ז

 שא~
 בעינן לא ש~ו ו~כיר ~~י~ו

 ~סל''ת עכו"ם בשני וגםוקברתיות
~ 

 הארכתי ~אשר וקברתיו בעינן
 ~לי~~ בתש~בה ~~

 אייבשי~~ת ל~"ק

 ~~ ~י~~ ~~י~ ~ימ~ת

~~
 ג~ור,~ ~סל~ת הוי ד~א אף ~שפחה עדות להצטרף

 כ~ו דהו~ ~~~ו~ו ש~זיזו שא~ר~~ קצת עדותה לצרףראוי ~',~
 לבורת שזרקוהו ב~ה~ברתיו

 וא''~
 ~ראויות היו הללו נ~~ם

 ~ללת פקפוק ~ו~ם בלי ~נ"ל העדותע"פ לה~י~

~~~~
 עליה נמעיד שנחתום העיסה עלובה

 עדי~
 ~סתן בצד

 וג'ולל ~וסף, איסורותיאסר
 ודופ~

 ש~אי פתחית על
 עורבא ~ני פלסתר ~ ו~ותבי זיופי אחרו~הדר

 דאייתי ~שקרא~
 ~שלשלת ב~ולר יוצאים ועדיין ~שתל~י, ידי' ו~דויל לקניי~ונורא
 בהטי''~ בקי ו~י ~פיס ו~י שוחדא, ד~קבליהקבלה

 או לט~ה~
 לפני ו~בירין~עה,

 ~צי~
 ת~~וריקן ~~ורי~ות שפנ~ו כל זהב של

 ~ל התח~ון~ ~כסיף ~ול~ערב ל~זרח פניהם ש~~סיף ו~סף~הב
שפניו

 אלא ~וא ש~~יר א~ים האי ~אדי~י~
 ש~~

 ת~ח'ד~
 ~ל~על~

~טבעת
 ו~ב~עת~ חטי וביני הגדול~

 ~חזי~~~~~~חזקי הבליעה ב~ת
 ~ בדיו~י ו~לין ~עלי דלאאינשי

 ~ר~ב~
 דנרין, סלעים~ שני בין

 על ולא נחת, כף ~ולא אחת ~ף זהב עשרה ~הגבוהיסס~ם
 ~~~לגל~

 תלי ~ ו~יפי ל~תב'ים ה~גיע השבח את ה~ברך על אלא ~ועסאני
 לא ~יני~ בהר שש~ע לאזן ~אזן ובסרבי~ן בטוטפות ויוצאין~ה

 ~~תבו איך ה~~ול, יותר~~~ור לעולם וקשיםתעשה,
 ל~י~

 ~~'פ

 אני ישראל דייני על שלום, כ' לאשת אברילת שהעיד שקרעדות
 ~ב~יפך ל~שחות הודם נה~ך איך~ קיי~, בת~יהת~ה

 ו~~
 ול~תתת~הפך ~~~י ~פוך לרב,~ ~ל~יד שאילת~ כדי דיבור כד~~~~~

 שזזין דבזוזי בזוזי ו~תהפךבנבילה,
 ~~קו~

 ~~אשר
 ~ינו~
~ 

 ה~~
 ~ ~ ~ב~םת

 ~~~ס~ ~שעים ~ל ועל ~~~רתן, הקדש וחיבת אהב~~ם רוב~~~~
 שלשה עלאהבה

 אל~~

 רגזה~

 אר~
 וע~~ת שפ~י~ ת ארשת

 להקשו'שפתי
 ~הוי זרעו~

 ~~ש~~
 ו~~~

 ~ר~ונ~

 ~ל~~~~~~~ו

 ~ה הפנים, לחם ~על ~בזי~ים ~ס~לוק אותם~לק
 ל~~

 ת~~~~ה

 ו~תירו וקושרו~ת חזי~א קא וקטרי ~ואה אני שוקד ~קל ביד~ם,זה
 בבירה ~ורסא ~נפל ~ורסא ול~פו~י ~שפט, ~סא על בשבתאפילו
 י ~חצצתא ודיוני ~ ד~גידת' דייני~~ו

 חוצ~
 ~~עליו, ו~קפ~ד רובו

ובפרטו~
 א"א בדיני~

 ~~ ~ח~ור~
 ~~רי~ ירבו

 בישראל
 ~ו~

 לחשותת ו~~~לדבר
 ת ~~~

~"~
 הדין ~ורת היה

 נוט~
 רושם לעשות

 ב~וח'~ ני~'~
 ז'~

 שני~
 יוקםשבעתים

 קי~
 ~וד ע'ידור בה שיש

 ע~
 ב~ואס'ו ~ לו

א~
 כי סבר לית ~איסה

 עול~ תל~ו~ שגג~
 ~אהבה ~ א~נם ז~ון,

 שורת השורה~ג'לגלת
 ~דין לי ~~יין ה~דין~

~ 
 א~ך לית ~ניין

 ~~ני~
 שיתרצו ~ד נ~חק~ ~~נו~~~ו

 תרי~ דברי~~
 ~~א~ ~יתיב

 להםת ורפא ו~ב~ספי~ו ב~ר~
 ~ת~ ~

 תת

~ ~ ~ ~ ~

 ל~יחד יד שום א~ש ירים שאל ס~~א ובהא נח~תי' בהא
 ה~וז~רות הל"ל ~הנשים אחת להת~ר~אשה ~דאורייתאדייני
 ~נ~~ ~~~ש והז~ה בה~חשה ~דות ש~ש ~ראשוני~~ ~תבי'ב~~תביהם
 ~גוף העתקה לידי תש~ו ב~ן שה~יד,אבריל

 ה~ם ~ה~דות~
 עגונה ~ום להתיר ולא ו~שפטן,הל~ותיהן כ~~

 בעול~
 לא אס ~לל,

ת ~

~""~ 
ת ~~~~ ~י~י~ימ ~ ~ ~ ~  ~יי~ת ~~י 

~~
 מ~~ ~~~ ~~~ ~~~י~~~ ~~

'~ 
~~~~ 

 ~~~ימ ~ ו~~~~י

~י~ו~י~
 י~~~~ת

 ~~~~~~ ~~~ ~~~ ו~~~~~~
 ~~~ו~ת ~~נימ ו~י"

ית
 ~~תת~ מ~~ ~~~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~יו ~~מ ~~י~ימ ~~י~מ י~~י

ת י~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~~'~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
~~

~ 

~~ 

~~~~
להודיע

~ 
 מקדם

 שור~
 כהו~י~ן בעלת הנאמרים הדבריס אמיתת

 מהות הוא ועיקור וחלי~, ויתיר ~סיר ~ום בלי וכתבניתםוכצורתן
 ששכיחי נמרצת ב~~ללות שכללו מהכלל ~צאים המה אםהעדים
 הללו נ~דות על ~חו ב~ל ס~יכה ל~~מוך ראוי ואם שקרא,סהדא

מתירי~
 בירור ועל

 זו~
 עוד ח~ומים יהיה

 שלשו~
 ~~מכים לומדים

 ר~לים להם שאין שקר בדברי ישעו ואל אמת חותמן ויהיוזקנים,
 בבי עליכם יצווחו דלא וחזו ~מ~כינא קא דעליכם חזו כילדבר,
 מעבר הברית בת~קון יתקנו בו שקלקלו ובדברמדרשא,

 מרתתן ושפתי מרתחי דקא ואור~תא התורה לכבוד המדברפי לעב~
 לחתוס שאמרו במקוס וחתים מצרא ואבי אזורנקי ידיומנח
 שמים בו שנברא יום אלולכ"ה בתיום

 ואר~
 בשנת

 ומיראה מאהבה פרישתשל ~~~~~"ו~
 ל~ק~

 ק~ק פה
 פרא~

~"~~~
 לפנ~ו בא

 האלו~
 והוא מברודא, שלמה בהר"ר ברוך הר"ר

 אשת של שאחו~ו ואמר ע~ו, לסמוך שראוי אצל~ובדוק
 שבעלה הנ~ל מהע~~ות א~ת ש~יא הינדלש ישראל בןהירשל
 הנהר~ים בתוך היהלא

 אל~
 שנים ~מש כמו שהוא רק

 עדות ב~ביות מבואר כאשר לפני~ו העיד בעצמו והואבעל~, ~נהר~
 ~דלמ~ה

~~~~~~~
 בהר"ר ברוך הר~ר לקדמנא וא~א הוינא כ~דאתלתא
 אליו"ע בת"ע והעיד מברודאשלמה

 ~"ל~
 באותו "דז

 איז תס~א, פורים א~רפעם
 אי~

 וו~שט ~זא~ט האט קומן עכ~תם

 ~ע~
 דער

 י~ע~~

 צו האט ~הנדלט דר טוט, איז
 נעבן טוט לי~ן ~זעהן יום באותו אים האב איך לעווענ~,אונד בראנדאר~

 אלי עכו~ם שאר ~ם אננ~ר~~קט, פין א~ ~אפ דער וועלדלדעם
מי~

 פורים אחר פעם באו~ו ~אשר כן"ת כמו ~זא~ט אזו אננדר
 את בא~~עכו~ס~נ~"א

 ~שר את אתס היו~~יס ואמר~
 יי~~~

,~~ 

י~ת
 ~~ו~~

 ~יו ~~~~י ~ו
 ~~~~ו~

 ~~י~ת
~~~~ 

 ו~~ו
~~~ ~~ 

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

 ~ו~~~
 י ~~~~ ~~י~ ~~~~ ~י~~ ~~י~ו ~ו~~ת

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ו~~~ ~~~' ~~י~~~~~י
ת ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
~ ~  ~~~~ ~~~ ~ו~~~י 

~~י~ו ~~~~י~ ~~~ ~~~ ~~~י ~~~ ~~~ ~~~וי ~ו
~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~יו
 ~~~ ~~~ ~~~י ~~~ ~~י~~~ ו~~ ~~ ~~~

 ~~~ו~ת ~~י ו~~~~י~~~י~
 ~~ ~~~~ ~~ ~~~' ~~ ~~~י~ ~~~ ו~~

 ~~ו~~ת ~ו ~י~ו י~ו~~~~
 ו~~~~ו~

 ~י~ו י~~ ~~~ו ~~~~~י~ו
 ~~~~~ ו~~

 ~ו~~~ ~~י~ ~יו ~י~~~~
 ~~ ~~~~~' ~~~ ~~~ ~~ו~ ~י~ו~~

 ~~ו
~~~~~ 

 ~~י ~~~~~ו
 ~~י~~~ ~~י~ו~~ ~~~ו~~י~ ~~~י~ ו~~~ ו~~~~~~ ~~י~~ ~~ו~~י~~י~~
 ו~י~~~~תת ~~י~~ ~~ ו~י~ ~~~~י ~י~~~ ~~~~ ~~ו~ י~~י

~~ 
 ~~ו

 ~~~ו~~ ,~~~~ ~~~~~ ~ו~~~~וי
 ~יו ו~ו

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~ו~
ו~~~

 ,~~~~~ ~~~~ י~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~ו~ ~~~~~ ~~י~ו~ ~~י
 ~~~~ת~~~י~

~~~~ ~ ~  
 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~' ~~~י

 ~~ו~~ו
~~~~~ 

ת ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ו~י~ו ~~י~ו
ת ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~  

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

~~
 ~~~ו

 ו~~ ~~~~
 ~ו

~~ ~~ 
 ~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~ו~ ~~~~ ~~~ו

 ~~~י~ת ~~~~~י~~
 ~~~~ ~~~~י ~~ י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~

~~ו~ו~ת
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ו~~ו~

 ~~~ת

 ~~~~ ~~~~י ~~~ו~ ו~~~~ו~
 ~~~י~ת ~~~ו~~~~~~~

 ~~~ ~י~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י ~~ ~~~~ ~~~~
 ~ו~~יו ~~~י~~ ~~~~יו~~~~~

 ~~ ~~ו~ ~~~~ו~ ~~~~
 ~~ו ו~~ו~ו

~~ 
 ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~י~~ ו~~~~~

 סחר א~רהוא
 ב~ראנדאר~

 באותו אותו ראיתי א~ וב"לעו~~,
 יער אצל מת מונחהיום

 קט~
 שאר ~ם מע~ות נחתך היה וראשו

 הודו אחד עכו"ם ועוד הר~ח אשת ~ם כן~י אמרו כולםעכו"ם
 עינויבלי

 שנהר~
 במשפט אך ~יא ~מוק, בור לתוך ושזרקוהו

 ~נ~~ או~א~
 זאל השר דז

 ממ~ מי~
 עבור ~עבען

 הנהר~
 והסחורה

 הר~ח זאלאודר
 שטעל~

 מבריח רוצח דען לאזן האט ער ו~יל
 ~כאשר~~~

 נחרצ~
 ~סחורה עבור לשלם מח~בשהשר במשפט, ~ם

 או מ~נהר~,ו~ם
 ~י~

 הרוצח את הניח כי מ~~ופט,לפני הר~ח את
 וכהלכה כדת והו~בה בת~ע הנ~ל בר~ש הרר~ב העיד בזה"ללברוח~,

היות

~~~
 הנ~ל בר"שברוך הר"ר של ה~דות ע~פ

 בצירו~
 עדות

 ~דות, ~ב~ת ע~פ ~"כהראשו~ם
 האש~

 הירשל אשת זאת
 ת~בי~ן די ~בר לכל להינשא מותרת מברודא הינדלש ישראלבן
 והת פקפוק,בלי

 י~יל~
 ~ציל אות לטובה עמנו ויעשה ~ש~יאות

 ויחיש פרעות ומפרוע מפ~יעותעמו
 ק~

 י~ת הפלאות

~ו~
 ~~ת

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ ~~~~~ו~~ 
 ~~~~~~ ~~~ו~ ו~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ו~~"~

~~~~
על השואל

 פת~
 החומה מן לפניםפשוטה וידו המדרש בית

 מדרשא ב~ דכו~לי טולא דמטי והיכי פאגיבית
 דון להיות לפניו ~וכן אלה כל מ~ו~א ואינו ל~ודו מבקש מ~ואכי להדד~

 בשאלתו נפשו כן על באתריה, ואוקי ומינה~ינה
 שאל~

 בבעלים
 בהא~ כע~ןשאלה

 נד~
 ~ ~~ל טהור בלתי מקרה ד~תר~י

 ~~~~ ~~~~ ו~ו~~~~
 ~~ת

 ~~~ו ~~~~~י~ ~~~~~~~
 ו~~

 י~ ~י~ו
 ~~~ ו~~ ~~~' י~י~ ~~~י~ ו~~~ ~~~י~ ו~וי~~~~

 ~~~ו
 ~~~~ו ~~י~ ~~~~ ו~~ ~~י~~'~י~ו ~~~~ ~~~י~

 ~ו ~י~ ~~~י~ ת~~~י ~~ ~~

 ו~~ו ~~י~~' ~י~ו ~~~~ ~י~י~י~~~
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 מ~~ י~~ו~ ~~~~~
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 ~~~~ו ~ת
~~~ 
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~~ו~~
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 ~~ ~~ ~~~ ~~ו~~~ ~~~~ ~~ ~~ו~י ~ו~~~ ~~~~י~

 ~~ו~ת
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 ~~~~ו
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ת ~י~~ו ~ ~ ~ ~  
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 ~~~ ~~~ו ~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~~
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 ~~ ~ו~ ~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~ו~ ו~~ ~~~~~~~~
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~~~~ 
~~~~

 ~~~~~~י ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~
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~~~~~~~~~ 
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~~~~
 ווירמייזא לק~ק סמוך זו ממדינה אחד איש נסע דאשתקיד
 לא ההוא איש ונאבד אחד, שליח עם הסוס עלורכב

 הסרבל וגם הסוס עם בא עמו שהלך וה~ליח לו, היה מהידענו
 הסו~, ואת ה~וש א~ לך קח באמרו למכרם~ ורצה הנאבדשל

 בווירמייזא השליח ונתפס היהודי שנהרג ~ברה קול יצאועי'תכ
 אמר רק כלום, ~ודהולא

 תרו~
 מספיק ש~ינו

 שב~
 ~חנה עליהס

 והסרבל הסוס להשליח ונתנו בשבי היהודי את ולקחוצרפתיס
 ברח והשליח ומכירו ביוד~ו מרעהו אחוזת היו הם כאשרבמתנה

מהתפיסה
 ו~

 אשתקד ~שנה שבועות ובערב מהרי~תות כלום הגיד
 נרקב ~ם וזקנו, ראשו משערות וממורט ממושך אחד הרוגנמצא
 ~ו נמצא ולא לו~~כלל, היה לא פנים שהכרת עד גדולרקבון
 רק ב~ים, נרקב ה~ל כי אפילו כלוםסימניס

 ~ביע~ איז~
 ~ין

 שמו שלו~ הכ~ונת על נמצא ~ם הב~ד, של בכפתורים להםהיה
 ~~ורה הורה ~ו~''ז תובו~ת בראשי~ או~יות ב' דהיינו אשתוושם
 קדיש יאמרו ~ובניו ש~~רים ויעטפו יתאבלו ובניו שאשתואחד
 בכ~ב ניתן זו והוראה א~לים, שאר כמו ושלשים שבעהוינה~ו
 הורה, ~ב זה מורה אם רבינו ילמדנו ע""כ הנאבדי של אשתוליד

 אחר, ל~יש ~נשא שתוכל~ התרה הנאבד לאשת אין שעדייןבאשר~
 לחוש ישוא"תכ

 לתקל~
 י"ז (סימן בא''ה כמבואר

 סעי~
 ושאר ה')

 ה~אוניס,ספרי
 לכו~ ~ וא~

 כדי ~האשה הכתב שיוציא להמורה
 הנכתב כתב עתתפ כדין שלא להתירה לטעות יבואשלא

 בטעו~
וש~~ו~

 נעשה ש~בר מה המעוות יתקן איך וגם הורא~,
 יעצים ~ל ונא חודשת ~ ית'ב עלי' עברו כבר כי כדין ~לאה~דיש באמיר~

 מאיסורא לאפרושי הוא כי באשר ~מהוראה, למנוע ~'ו אדונינועצמו
 כפול ~כרו ונז'כר זריז ויהיהדאורייתא

~ 
 עכ'~~~ת השמים מן ~מ~ופל

 מ~ל מו~נה אני ~אין ~ע~"י ~ת~~~~
 ת

 ומשיבין ל~דין מ""מ צד
 מאיסורא, לאפרושי ~די ולרבים ליחיד תשובהלהורות

 לומר או כלל אבילות לנהוג אין דודאי לפנים צריך אין זהודבר
 ~בעל מיתת על דבריס ברורי שיהיו עדקדיש,

 מספי~ ~דו~
 כדאי

 ~הם שאין מהמקו~מות והוא שקול הדבר ~דיין אם אבללהתירא,
 ~~ור איסור הוא ~דאי מת, או חי הוא הבעל אםה~רע

 אשר והשופט ההוא העיר זקני ועל קדי~, לומר או אבילותשום לנהו~
 בידם ולמחות הזיקא לסלק רמיא ההס בימיםהוא

 של~
 יה~'

 של ~"'ב וק"תו חורבא, מיניה תיפק דלא היכי כי ולפוקהלמכשול
 לנהוג להם לצוות קרתא ממחריבי יהיו לא קרתא שהנ~וריק"תו

אבילו~
 לשקר יל~דו מתוכו כתבם מפי ~אצ''ל ~פיהס, קדיש ולומר

 בש"ס מצינו לזה ודו~מא אחר, לאיש והיתהוהלכה
 מדבוריה לחסא, כוורי אכלו האלקים נ~מן ר' אמר עת"ב)קכ''א (ד~ ~דיבמו~

 של דשי~חתן הרי עת"ש, ואינ~בא דחסא דבי~~י' אזלא נ~מןדר'
 לישסא, דיי~א זהו~ית לשון ולשונם לימוד צריכים.תתח

 של~
 ישדו

 על ~ובר מוס ~ מומא הוי דלדידהו דוכתא שפתייהו בניב~ום
 בברית למשמרת ~שמרת לעשות ומהראוי דאורייתא, פקודיהפקודים

הלש~
 מקום לו יתן משלך צדק במשקל לשקול ~ יכניס וטורטני

 מזה ו~דר ~ה ~דר הכרמים במשעול רק ושמאל ימין לנ~ותשאין

ת ~

 ~תת~
 ~~"ו ~י~ימ

~~~~ ~~ 
 ו~ו' ~~~~ ~ו~~~~~~י~ ~י'

 ~ו~~ת ~וי~~~י~מ ~ו~~~

~י
~'~~ ~~~ ~~) ~''~ "~~~~ ,~~~~~~ 

 הטועים ואכן~~ הרביס רשות חפופי בושאין
 אח~

 רק בתתד, מעשה

שפ~
 פסוקה, הלכה של אמות ד' ע''ג וזורק מולל מלולו ברור

 דאין אחד בס~נון עוליס ובתראי קדמאי הפוסקים דכל חזיופוק
 להיתירא מספקת עדות שיש עד קדיש לומר או אבילות ~וםלנהוג

 וכתוב ~ד'תה שם בבתתי שע"'ה) (סימן בטי~"ד להדיאוכדאיתא

בעי~ור~
 מי הרי''ף, ~שובות בשם ~ק' באות בעיטור כ~ב וזת"ל~

 קיימא חי דבחזקת וכיון ~אש~ו היתר אין שאלת"ס במיםשטבע

מס~בר~
 (סי~מן באהע'תז הב'"י וכתתפ עכ'"לת אבילות נהיגא דלא

 זה ועל ~ ~ וז"ל מי) וכן רבינו ומ"ש ד'"הי"ז
 למ~ות סומך אני ~

ביד
 אש~

 שנתעלס
 בע~

 עדות ו~אין
 להתי~

 אומדנות ויש
 ע'"פ להינשא מו~רת ש~אינה כיון תספ~ידנו לא שמת~מוכיחות
 יבואו שלא כדי השכבה מלו~ר מוחה אני וכן אומדנות,אותם
 על ת~'תח) (סימן להריב'"ש מצאתי~ בזה וכיוצא אשתות א~להשיא
 שנתעלםאשה

 בעל~
 כדי בעדותו ~יה ולא ו~עיד אחד עד ובא

 לס~וד למקוצנות קוראה שהיתה ושמעלהתי~,
 בעל~

 ולבכו~ה

ושל~
 כו', בידה למחות לברוריס

 ש~ ואחת'~
 ואמר שחורים שלבשה

 סימן ~אהת"ע שס רמ"'א פסק ~וכן ע~"לי לה ל~נוע ראוי זה~~ס
י''ז

 ה'~ סעי~
 סימן (ח""ב עמוקים מים ב~שו' וגם בשתתע,

 ~אין דכל כן פסק ~~ יתתב~
 הדב~

 עת'שת עליו ית~~ו לא ברור

~~~~~~
 כתב ~~זו

 (סימן ל~~רא ~י ~תשוב~

 ~'"ז~

 פ~ט כבר~~ אמנ~ וז'תל~
 המנה~

 למים שנפל ~י ~ל ל~תאבל שאין
 ז''ל, הריב''ש דברי ~'תפשאל''ס

 משו~
 דספק

 מיני~
 ~ורבא

 ~תאבלת שהיא דכיון ~וק, א'תא ל~שריאתו ~ל~~
 מחזק~

 עצמה
 ~ומנסבאואזלא כפ~נוי~

 ~כו"~
 ~רוב ~~הוא שכל ונ''ל

 יות~

 צר~ך שמת
 א~תו, את מ~י~ין אין הדין שמן ~כיוןיותר ליזה~

 ו~יו~

 לודאי ק~וב שהוא
 ולפיכך ו~מנסבא, ואזלא אשתו את ~~תיר לה~עות יותר קרובשמת
 דהא ולומר ~סתפק יש אמסם לה~אבלת שלא בידה למחותיש

 דיש היכא דוקא מ~תאבל ומונ~יס ~כידחיישינן
 חש~

 איסור
 דלמא או מונעים, אין בל~תתה אבל לשוק יבמה היתר אואת'א
 חכמים נתנו שלא שנאדלא

 דבריה~
 לשיעורין,

 ועו~
 חברא דחברא

~ת
 ל~

 ושמעה
 ומתאב~

 היא גם
 ומססבא~ ואזל~

 יותר נ'תל וזה
 שלא וכ'תש איסור חשש ~ו שאין למי גם מלהתאבלשמונעים

 עכ'תלי אבילות, די~ן שינהגו להסלהורות

 אפילו דאסור לפניך שלך~~~
 במקום~

 א~ו הא גזרינן חשש דליכא
הא,

 א~
 ל~זירה גזירה ל~אורה שהוא

 חומר מפני אפ"'~
 ~מו~ת הרחקה עשאוהו א'"אאיסור

~~~

 (סי~ן ששון מהר''א ב~שובת אחרוניס תשו~ות בשאר הוא
 ד'~

 וקס"ב~
 מחוקק ~בחלקת למ'"ד) ~(סימן ~ל~נטי ~~ר'תמ

 ל~הר~ם תשובה כת"א) ס'תק י'"ז(סימן
 כ'"~

 ס~ים
 כבר וז'תל~

קד~~
 המרים וכל תנ~א, לא אשר בעדות תתאבל שלא הפוסקים

 רבים עליו אני קורא לקולא, זו בהוראהר~ש
 ~ללי~

 עכ''ל~ הפילה
 יתתח), (סימן הג~וני ע~ודת בתשובות מ''ו אדוני כתבוכך

 א~תע חלק יעקב שבותובתשובת
 (סי~

 בית ~ינוך ובספר ~קת'~)
 חקרי ~דולו הסכמת בשס ~''א) (סימןיהודא

 ל~~
 כ~ו רבו וכן

רבו
 נוטפי~

 ומכיפה הזוחלין על
 מת~ר~

 ~~הוא כ~דל, העשוי כמעיין
 לא אלו דמסתברמלתא

 נא~
 ראו~

 לו~
 ~בה והפוך בה הפוך

 ו~~ה~~
 ~~~וז~י~

 ~~ שהואת ~~~ל

~ת

~ ~ ~  

 ו~~ות
 ~~~~ יתת~ ~~~י~~~~~~ ~~~
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~
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~~~~

 (דף ~י~ין ~~סכת ערוכה ~משנה לחלוק הדין לבעל ~קוס
 והיוצא בים ש~בעה וספינה כר~ם ש~בשה עיר עתתב)כתתח
 לכהן ישראל בת ~תים, וחומרי חיים חו~רי עליהם נותניםליהר~
 פתתו הרמבתתם וכתתפ עכתתל, בתרומה תאכל לא לישראל כהןובת
 תקשה ואתתכ כתתח~~~, ~הלכה מירושיןמהלת

 ל~
 חו~רא הוי דהא

 דס~כו משום לזה חוששין דאין אלא לעלמא, ~תתא ~תירקולא לידי יבא ~תיס חו~רי עליהם שנותנים דכיון קולא לידי~דאתי
 בנדון נאמר אם אף א"תכ ו~נסבא, דייקא דאשה אהאחכ~ים
 להא~יל שלא דדוקא תברא, לא הא ~שוס אי אבילותת לנהוגמתים וחו~רי לאיש תנשא שלא חיים חומרי עלית דנותנ~ןשלפנינו
 ~ולא עבדינן תעשה ואל בשב כרת, איסור שהוא בידיסתרו~ה
 זה לדבר חזתתלחששו

 שעיתת~
 דמה ע~ונה, להתיר יבא

 בכ~
 ש~ין

 לה שאין או טהורה איננה או נתחללה דל~א בתרו~האוכלת
 עתתב) טתתו (דף דברכות בשתתס א~רינן וכהתתמ~רו~הת

 ד~ימר הוא דהרואה תתתח עצ~ו את אדם כל יעשה לעולםאומר רשבתת~
 התתה יעת"ש, בשוקא איכא ב~לני כ~ה חזי פוק לו איןמלאכה

 ~ז~
 כזה מעשה לעשות אבל חולין, שאוכלות כהנים נשיכ~

 כהס~מת לתקלה חיישינן ודאי קדיש ולו~ר בפרהסיא~בילות לנהו~
הפוסקיסת

~~~~
 אחד מחכם נשאלתי

 ~קת~

 עגונה בעסק שנים איזו זה נתתש
 קצת לפקפק גתתכ ורצואתת,

 בדי~
 ו~יה שאול על שקרע ~דוד זה

ב~לח~
 ב, ~שמואל

 א~יתתא~
 ולא קברתיו אמר לא וה~~יד

 דבריו את דחיתי כבר אבל ~ק~, הפוסקים שחששו ל~החש
 נ~זרה לא עדיין דוד דבימי דא~שר חדא כלל, סת~רה ~סדאין
 התחילו שלמה דבימי טועיס לבתתד חששו ולא וכזו זאת~זירה
 עתתא~, כתתא יב~ות עתתב כ~א ~עירובין וסיי~ים ~דריםלעשות
ועוד

 ד~ל~
 דכיון שאני

 שאלמנת~
 ריש כדאיתא כלל, לישא אסור

פרק
 כתת~

 יתתט דף ~סנהדרין

 ~"ב~

 מהנת פתתב הר~תתם וכ~ית
 ~הלכהמלכים

 בת~

 אפילו
 מל~

 לכן להשיאה, אסור אחר
 אי~

 שס
 ~תתא קכתתא (דף ביבמות דא~תא מה ~י ותו תקלהת חשש~ום

 ליה, אית קלא מרבנן צורבא אבלו~תתב)
 אעתת~

 ולא שם דמסיק
 מתתמהיא,

 ~ל~
 ליה אית קלא במלחמה שנרצח או שמת או שאני

 ובודאי~ב~נה ימי להמתין צריכה היתה שהרי אשתו שתנשא למיחשוליכא
 ~ו~

 אס ויבורר הדבר ~יוודע כבירים לא י~יס
חי המל~

 א~
 עתת~כ~ מת

~  
 כזות לאששא ~שו

 האו~ר יא~~~~
 דמתת~

 מדינא הנפש להציל כדי קדיש לו~~ ראוי
 ~זירת לדחות שמים מדין נ~שות הצלות ו~דול ~הינוםשל
 אףאחרונים,

 את~
 ות ~דף ברכות בריש כדאיתא לו אמור

 ונאנס מצוה ~ות שחשב~י עתתא~
 ו~

 כאלו הכתוב עליו ~עלה עשהו
 לשמוע כדי ונאנסו קדיש לומר בניו שחשבו זו ב~חשבה אתתכעשהו,
 אביהם להציל נדח ~מנו ידח לבלתי הוא כדאי חכמים,דברי
 לפע~ים תפלה ~י להציל אח~ים תקנות לושיש לעיל שכתבתי אחרונים ב~שובות ~ואר ~ם אף שמים, דיןמן

 ולבר~
 בהמתתז

 וכדומהיולהפטיר

~~~
 ובמקום קדיש, לו~ר או להתאבל להניח שלא נחתי ובהא סלקי
 לא לחתום,שא~ו

 יחת~
 עד היתתד, או ז~ל אביהם בשם

 ~תש~ן ועל ו~פורס~ס, ~ומחים בתתד ~פי ההיתר ל~סשיתברר
הכת~

 קדיש הנשתוון כתב בכתבא קדיש נאמר שס אשר שבידה
 ~ו~ל העיר זקני על רק לה במותר עצ~ו קדיש זה איןיא~ר,

 וכתתב בתרא ו~הדורי ק~א מהדורי המהדרין ~ן~ כ~הדריןלה~ר
 ויזהירו בתתד בקרע ויקרע כתתב ב~רעון יוצאת ותהיה לבעליוישיב
 אני קובל בכבלא, ויוצא בעל, זיקת עליה עדיין שיש האשהאת

 שיבא עד אתתא תמור איסור עונש מיראת פרוש פרושיםעליכם
 הנו~ע וכל ריב כל יהיה ועתתפ מו~חיס רבנים ~~ת ל~יתרהדבר
 היה הראוי ו~ן ~עוןת ~נוקים יהיו ישראל וכל זה,בדין

 הראשוניס בדברי א~ורה דא ~לתא וכבר הואיל רק זהבענין להארי~
 ~היות רב דבי אכסדרא אור אורה הבית כל ונת~לאוהאחרונים
 ה~קצר על ה~~ריך שיניף בדין א~רתי ~ופרים, שנ ~ולןהקולות
 לדבר ~תתת לאילן ערתתה הורם ואשר הונף אשר אתומרבקצירת
 הטרוד ולו~דיה התורה לכבוד המדבר פי לפתתק~ ל~שות עתולא

 העבודה~ ועל התורהעל

~ו~
ת ~ ~  

 ~ו~נ~יי~
~ו~~

 ~~~~ ~~תת~

 ~כ~ ~~~~ו~כ~
 ~~~ת ~~י

~ ~ ~ ~  ~~~ו ~~~~ ~י~~ ו~~~~ 
 וי~~ו~~~ו~ת

 ~~~וית ~ ~~ו~ ~~ו~ ~~ ~~~ו~
 ~~~~י~

 ~~~~ו~ו~~~י~
 ~~~י

 ו~~~~
 ~~ו~~ת

 ~~ייו ויו~~ ו~~~~~
 ~~כ~ ~~ו~~כ~~ו~~

 ~~~ות ~~~~~יו
~ ~תת~ ~ ~  ~ו~~~ 

~ ~~~תת~ו~ו~~~ ~  

 ~~תתו
~ ~~תת~ ו~תת~ ~~תת~ ~ ~ ~ ~ ~  

 י~תתות

~~

 משיח שחי, מבין ומעלה נ~ול~ולת אתומר ל~ני הקריבו היום
 שיבה~ היא זו שב, ולא ~מנה שיצא נעוריה בעל על בוכההיא אשר אתתא האי לנחומי אתי תנחס ישריס תומת תומולפי

 ולא א~ו, קול לו קול תמונת אתחזי~לא שנין תליסר דקמן הא ~זי ~למודה ויושבת ריקנית, ביאה היאזו
 נש~

ולא תחנו~ו ~קום איה
 ירא~

 עדות הגביות וחתוסכתוב ~ ד~ושפנקי בליונא אתחזי וכעת דבבואה, אבבואה
 שסגב~

 א~שטרדאם דקתתק צדק בבתתד
 ~ עדות ~~ביות זתתל אשר א~ת בכתב ~ום הכלכאש~
~~~~~

 בעונש בתתתע והעיד אוברשטיין מעיר י~קב ברליב ~~ר היקר לקדמנא ואתא הוינא כחדא דינא ב~ ת~א
אליותתע

 וזת~ל~
 מעיר אייזק יצחק בר זיסקינד כת

 אונ~א~
 אזו אונטבא~, פון שעה איין וולד אין קויפן ב~~ות ~נ~יןארויס איז

הא~
 איז ער אונד ~וו~ט אים אויף חבר זיין

 כלבדר איז אזו קו~, ני~
 ~קו~

 זיא האבן אזו ~פונ~, ניט אים האבן אונד וולד אין זוכין~נ~ין זיא זיין אונד נוועזן, איז ת~יד אים בייא וואס
 דר טא~, אכט יער אין זוכןלאזן זיא האבן אזי צ~תים, דיא פון ~ווארן נהרג איז ער ~ז~מערקט

 נא~
 גבונדן אן עראיז אזו גפונן אים זיא האבן

 ~וו~ז~
 פון

 די~
 האט ~בונד~, צו אוי~ןדיא אונד בוים איין אן ~זלנים

~ 
 דר אים

 א~ קנ~
 אונד דרינן ~נ~ין איזער וואש ~~ושים אלי

 האב~
 איין סימן איין אן דרקענט, איס

ת ~

~ ~ ~  
 ~י~ו~יו

ת ~~~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~~ו
 ~~י~י ~ייו ~~~י~ ~~י~

 ~י~יו ~~~י
 ~~~~~ ו~~י ~~~~~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~~

~~~
 ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ י~~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

~~""ת
~""~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

רושם
 אוי~

 ער אז קא~" דעם
 ה~~

 איין אז גיהט
 ד~רשאסן איז אונד קענט, דר אים זיא האבן אזו שטערן~ען אוי~ שני~

גווארןת
 כ~

 הילדסוס שמואל ומפי הענווילר גרשון ~י ש~תי הנ"ל
 ד~ר איס האבן זיא אז בראס צו יו~לומ~י

 קענ~
 ~ה~ן זיא כנ"ל

 בינ~, דק"קלהרבנים
 וז~

 המעשה היה הספירה בימי שנה י"ג זמן
 בי~ר אותו שמצאו אנשים ע""י שם נקבר גסהס"ל,

 תיכ~
 נקבר

 ~~עת חשון כ"'ב א" יום היום וכהלכה כד. הו~בהשמהת

 י~"~ ~~~~~~~ ~"~ ~~ ~ו~~ ~~~ י~ו~ ~~~י~~~ו~
 וו~~~ ~~ו~~ו~

 ~~ר"'י
 ~י~ר~~~ ~''~ ~~~

 רא~רדם, ק"'ק קהלתי פה בזה ע"'י הנצבת להאשה קרוב~~~~
 ~הנ"ל עדות גביות ע""פ גילה לבן משודכת היא ~בראשר

 עד הנשואין ע~תי אנכי אמנם כנ""ל, א~~רדם ב~"ק~נגבה

 מגאוני ומורים, הורים לקולשאשמע
 אר~

 המאירים אדירים
 הס"'ל להאשה להתיר המםכמ. דעתו שי.ן מ"ו מאדוניולדרים, לאר~

 אב"ד שהגאון הגםלבעלה,
 המנו~

 אב""ד שהיה ז"ל ליב מוהר"'ר
 לא ימים זה חי לכל חיים ושבק אשכנזיס בק~ל אמש~רדםדק"'ק
 ונתן הנ"ל, האשה של העדות ~יבל(ה) ב~יים ו~ודוכביר,

 והיה שנהרג ב~לה על העד שהעיד העדות ה~ביות וחתוס~.ב ביד~

ני~
 בראשו לו שהיה סימן וברושם שלו, המלבושים בכל במלבושיו

 שקוריןבמ~חו
 שני~

 בח"'י וחתס א~כנז, ב~ון
 ובצירו~

 שנתקבל ב""ד
 לפניהס,ה~דות

 והא~~
 לידי הביאה בקהלתי זרה היא הנ""ל

ול~
 סת~א א~ר~י אמנס להיתר, ולא לאיסור לא ב.וכו כתוב היה
 אמש~רדס דק"ק אב"ד הגאון הרב של שד~תוכפרושו

 כדאי~א ל~תוב ניתן לא דאל"כ להתיר, וד~תם ד~תו היוהב"'ד ~צירו~
 לכ~ו~ ליתן ב""ד לשוס אין ~כ"'ז~, נ"ז) (סימן מהר""םבה~הות
 שיהיה לא אם בעלה, ~ל שהעידו העדות הגביו. להאשהליתן
 להתירה, ~לא בפירוש שכתוב לא אם להתירה כדי עדותבאותו
 בפירוש ~אשמע עד שידוך תעשה שלא הנ""ל להאשה אמרתיאעפ"כ
 זא. לצרה לי מה כי שמ.יר~~ אמש~רדם דק"'ק אב"דמהרב
 ואנכי ה~גונה בדיני שבערוה דבר חמור באיסור ראשילהכסיס
 לאב""ד שורותיס כתבתי והנה טיניו, נפת~ו שלא אפרוחפעוע
 היה ולא דוי ערש על פעם אותו מוטל והיה לאמש~רדםז''ל
 אי~ לי וכתב בעצ~ו, לכתוביכול

 שמסר וכשר ישר מהימן א~ר
 לה.נסב~, תיצבייין די גבר לכל שמו~רת ז""ל אב"'ד שהשיב כתבילו

 גיל~ ~ן עס הנ"ל האשה תבוא בדבר מהסס לביואס
 לאמשטרדם

 ושבק הנ''ל ז''ל אב""ד ה~ב מת לבינו וביני קידושין, יסדרוהוא
 החכם של אזניו ו~יליתי עדיין הנשואין ועכבתי ~י, לכל~יים
 ספרדים, דק"'ק ור""מ אב"'ד והוא באמש~ר~ם אאיליון~כם

 ב.נאי אמנס להינשא, מותרת הנ""ל שהאשה להתיר ~סכיםהוא וא~
 בזהת שיסכים בדורו יחיד הגדול להגאון עוד זה דבר שאכתובזה

ובין
 ד~

 עמה אחרים ומבכה בוכה הנ'"ל האשה לדא
 ב~עק~

 ~דולה
 לידי ולבא לנפשה ~רופה ל~~וא ~מה, בוכה השומע כלומרה
גמ~

 מחופתו, יו~א החתן כי וכלימה בושה לידי ~בוא שלא מצוה
 להמתין שהפצרתיו עד יותר, ימתין ולא רו~ה, הוא השידוךלבטל
 שאשאל עד שתיס שבועות~וד

 אורו~
 ~דבר איש ישאל כאשר ו~ו~ים

 אל ואמרתיאלקים,
 מקדוש"י~ ~

 ~זרה אנוס ואנה אפנה
 ~ראל אבן הרואה הוא כי ~ו, אדוני אל לא אם ב~בוריםה" עז~

 ~ויכ~ן ~ו"ז ב'ו הימין עמוד הדור ומופתיחיד
 ע~

 ישראל בי~ כל

 שהכל תלפיות תל עליו,נ~ען
 פוני~

 ~מיומן ימין דרך פינות כל
 ~~ייומומן

 עו~
 דלתו.יו ~~קדיס ~מפיהם יב~שו תו~ה ומלו~ו,

 ו~זרה ~ולם שלכפ~חה
 היכ~

 ~~לצח נו~ה
 טמוני ~פוני מפטנ~

 קידה אחוי ו~חוק אתי~בה ב~יל אבא ובכןהרזיםת
 בנפשיה אינש שידע אף ~בינו י~~דנו נא למודי~, לשון מענהממנו ואשא~

 למעני לא אך ידענא, לא דמר שותא השתא אישים ~דל אנכי~ה
 בהדי דמ~תעי כמאן בהדיה להש~~י ~כדאי אינני כי אמ""וי~ש

 והרבה לו, יחשב רבה ל~~וה זאת ת~שה ה" קנ~ת רקר'"ל~,
 מי כי ע~ונות לתקנו. חז"ל~ששו

 ירא~
 האשה של אדס בני נגעת

 צדק, צדק ל~דקה המורה י~רה ~אשר ה~ורה ע""פ אמ""ו, לא אםזו
 בכל המדבריס ראש לכל ומנוש"א בדוק ובדק סדק כללהחזיק
 להורות רק מעשה לאותו ראוי דוד היה ולא כ~ותו, הלכהמקום

 מה כדתתשובה
 לעשו~

 השואלת דברי ע"כ ~לפנינות ב~דון

 והני ע~ונו., תקנו. על ~ח~מים ~שקדו ~אד מה הנה~~~~~~
 הלהן שלהס ה~י~ון ~בלי ~ה~יר זכיין במאי~נשי

 ל~~ניס מאד ~לי שקשה אף ע"כ~שברסה,
 ע~מ~

 הכרמים ב~שא"ול
 ולא לקרות נאמרו ואמרינן ה~ריות, בגדר מזה וגדר מזהו~דר
 א~י דמעלמא אחריות לכתובנאמר

 ל~
 הואיל מ""מ אינשי, קפדי

 וכבר מ~וה מ~וס שהוא ראשון קור"א הי~ר ניכר כתבוומכותלי
 לב, חקרי ~ ~דולי א~ת בעיר דינים בתי משני בהיתריצא

 א~
 אני

 ספון דוד לבב שבל~בי מה דעתי ~וות המדרש מבית אמנעלא
 של לאמיתו הדין להו~יא מה" ~דוד וישאל למו, דת באשו~מון

 בכחתורה
 דה~~ר~

 עדי~ת

~~~~
 יפרד ~דמנא ששאל זו

 לשלש~
 שבמצחו רושם האחד ראשים,

 על ס~כינן אי שניט,שקורין
 ז~

 מדברי ושניות ~לאי או
 שה"ה כולו על ושלי~ים הנהר~ת ~~ל הבגדיס כל בהכרתסופרים
 אחר לאיש צוה~ מא~שטרדס ז""לאב"ד

 לכתוב~
 דא..א בפקודתו

 לבעל להינשא שרי"דא
 ~צמ~ ושיז~

 לישאנה הרו~ה זו~ה לבן
 כנ"'ל, התנאיםויכ.בו

 א"~~

 ש"ם של דינו ~בית בהיתר יצא כבר
 פק~וק~ שום בלי כתוב ו~שפע חק לושם

~~~
 ~נ~ה שבמצ~ו הרושם בדין ר~שונה י~א

 ~כ~
 בה~קפה חת~,

 דהוי משום ~ובהק סימן ד~וי לו~ר אפשר היהראשונה
 ~סעיף ~ר~"א הג~ות לשון נפרש ~ס אפילו במצחו, מיוחדבמקום

כ"ד~
 חוט בתש" ויעויין ~חרונים, פוסקים קצת כדעת להחמיר

 צ""ו) (סימןהשני
 ~ע""ד~

 שב~ופו, לרושם וה"'ה דכ.ב, בהא
 דאמרינן דהא ולומר לחלקאפשר ~"~

 ~רוש~
 סימן, הוו לא וכה""ג

 באו אס דוקאהיינו
 עדי~

 הכי~ו ~לא
 הנהר~

 ב~ייו
 ר~

 שמצאו
 בו היה ופלוני שפל~ני ~ודע ואינו~ הסי~נום אלו עם הרוגכך

 משא"כ ~מוב~ק, מוב~ק ~~מן שיהיה עד מהני לא אז אלו,סימניס
 שלפנינובנדון

 ש~שמעו~
 זה סימן ~"י שה~ירו~ שאמרו שהעדים

 י''ל א""כ והרושם, החתך~ הי" איך ~~ייו בחייס ~ותו מכיריןהיו
 עין ב~ביעת םימן אותושהכירו

 ~עדי~
 שע"'י אף לחוד, מסימן

 הכירו לא שלופ""פ
 שנשתנ~

 ובפרט חיתוך, אותו ~~וב הכירו ~""מ
 מפני וכי מ"מ אך טפי, מק~לין טד מ~י~ עד שהוא ~לפנינובנדון
 כולי להקל ח~ילה עדות בתחי~ת להקל מעשה נעשה מדמיןשאנו
 אור אשר נר""ו מהר~'ש הג~ול ~""כ~הרב שמסיק וכ~ו ואולי,האי

~ת

~ ~ ~  ~~~ יו~~ 
 ~~~~ת ~'

~ ~ ~  

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



~ ~ ~ ~

~~"תת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

 ספרדים קדישא דקהלא ור""מ אב""ד א~שטרדם בק""ק זורחתורתו
 הרב םומך עליו ה~נית החקירה אכן זה, ב~ביל להתיר שאיןיע""א

 מלבושי", בכל אותו שהכירו ע""י דהתירא כח כחו בכל הנ"להמופלא
 חיישינן לא ~לבושים דבכל שסוברים האחרונים גדולי דעתוהביא

לשאלהת

~~~
 ~י~ינים אחרונים הרבה ~איתי דשאלה חששא זו בענין באמת

 המפורסם מהגאון ב~ב ארוכה תש~בה לי וישומ~מאילים,
 וז""ל מקראקא יושיעמוהר""ר

~ 
 יואל מוה""ר מהגאון נתבשרתי וכבר

 מפרא~ מהרר""ל הגאון ש~םנר""ו
 ואצ"ל לשאלה חש לא זלה""ה

 (כמו)שאלה
 ~כזו~

 חבירו את וילביש בגדיו כל יפשוט שאחד
 מכשורא שיבא נוטל הייתי לא זו ב~ברא קדקוד, ראש ועד רגל~כף
 תשובתי שלחתי וכבר עצ~י, על מ~בל הייתי הכשורא כל אםכי

 רק מ~נו, ת~ונה כל ראיתי ולא נר""ו בנימין ~ר""רל~גאון
 דלשאלה ספרים ו~פי סופרים ~פי בידו שקבלה בשמו ליהוגד
 עכ"ל ה~~ונים לדעת .""ל וכוונתי חיישינן, לא ג" או ב~דיםתרי

 הנ"לת~~און~

 הביא שבת~ובה~~~~ת
 ז~ ~ח~

 בדבר ~החמירו גדולים כ~ה
והוא

 אינ~
 זז

 ~דע~~
 לדינא

 א~
 נגדם דבריו ביטל למעשה

 ומהרר"י מפראג, ~הר"ל הגאון בשם זו תשובה נדפס וכבריע""שת

פאל~
 חוט ספר בסוף ~"כ ~תוב דבריה~~ ו~צת עמו, הס~ים

 בדין ה~רכתי וכברהשני,
 בתשובת~ ז~

 ~אין והעלתי דעסא לק""ק
להקל

 אא"~
 ~"כ בשמי ונזכר נדפס וכאשר ל~קל, ~ צד עוד ~יש

 יעקב מנחת המחבר בעל ~להרב ~מחדש הנדפס יע~ב שבותבתשובת
 (סימן יהודא בי. חינוך תשובות נדפס מקרוב גם צ""ט)ת(סימן
 לשאלה כלל חששו לא מהם ויש תשובות הרבה שם מביאקכ""ט)
 ~"ש מובהק שאינו אף ב~ופו סי~ן ש~ש היכא תוס" כדעתבב~דים
 דאנו אף לזו מסייע קצת הסברא ובא~ת ~~"נ, ~כחשמתיר
 לשאלה, רחוקה חששאחוששין

~"~ 
 ~ברא דאיתרמי מכוון יהא

 הסברא מכח נראה ואדרבא הוא, ~מו במ~חו רושם לו שישכזה
 שיש כזה לאדם מ""מ לאחר ב~ד~ו שהשאיל נאמר אם שאףלו~ר
 שלא ב~דיו כל את ישאיל לא ב~דאי הוא ~~ו במצחו רושםלו

 וק"ל~ בדו~~ו לבא עצמויתנכר

~ת~
 עמו הי" ולא בדרך החזיק ~ ~ה~~ג ~זה ~יון ל~קל לצדד יש

 שלבש ~ה ~רקמלבו~ים
 ואית~

 ע""פ בא פ" ~כילתא ב~מדרש
 חביבה שהכםות מכאןושמלות

 לע~ב~
 יותר הכל מן דרכים

 יש~י" ה~ר זה על מ"ש ו~עויין ~ביב, אחרון אחרון וזהב,הכסף
 שה~לבושים הרי ט"~ת (דף ~ברכות בפ"~ק ז""לפינטו

 ה~
 חביביס

 דר~ם לעוברי יותרוחשובים
 הכ~ ~

 ~בואר וכבר
 בטחו""~

 להשאיל עליהס שמקפיד הדברים שכל והרי"ף ר"ת דלדעתע"ב) (סימ~
 ה"ה א""כ יע"ש, לה~איל דרכו ~אין דב~ ~~רי חשיבותומפני
 לשאלה דחיישינן דס""ל למאן דאף דאפשר בדרך והחזיק שהלךבזה

 ~לבושיו כל וכ""ש שכתבתי, מטעם מודה דרךבעוברי
 מ~~~

 דאף
 הכירוהכתונת

~"~ 
 דרך אין שוקיים ובתי ~ופו שעל וכ.ונת

 עצמו להלביש שלא ~"ז ~פידין אדם בני רוב כי ולשאו~,להשאיל
 מהא לדבר זכר וקצת זיעה, ~לא שהוא חבירו של ~~ופוכתונת
 ל"ז, ~בראשיתדכתיב

 ל"ב~ל"ג~
 ויכירה היא בנך הכתונת נא הכר

 דלא הריו~ו",
 חיישינ~

 ~אלהת

~~
 דציצית ~~ואר מטראני ~הרר""י בת~ובת

 אי~
 להשאיל, דרכו

 ובר אי~י, ~ושלי דלא ~לבושיו כל בכלל הצי~י~ ~םוא"כ

 לו יש אדם כל אלו שבמדינות כיון להקל לצדד א~שר דיןמן
 ~כ"ז דגיטין בש"ס ~וסכם וכבר ידים, ובתי כיסיםבמלבושו

 ~ כ"ז ~דףובב""מ ע"ב~
 כ""ח~

 ~"כ ~דף וביב~ות
 ע"א~

 וארנקי דכיס
 ד~ס~נית משום אינשי מו~לילא

~~~~
 ובכליו, ~ופו בסימני להקל ~דד אפשר היה הנ""ל הטע~ים
 את דוד וישס אקרא תמה ות~ה תברא מצדואיברא

 הכיר במה העדות בתוך נזכר שלא דכיון לבו, על האלההדברים
 הכירם לא ואוליבמלבושיו

 ר~
 הוי דלא וסומק דחוור בצבעים

 שהרי ממך ונפלאה רחוקה זו חששא יהי ואל כלל,סימן
 בתשובת כןמבואר להד~

 מהר""~
 ~פדווה

 (סי~
 וז"ל~ שכתב ל"ו)

 הבגדים הכיר במה העד נחקר שלא אחר בנ""ד להסתפק ישבאשר
 לחומרא וניחוש כו", עדות של בגופו ידיעה חסרון נקראאולי
 דחוור הצבע מראי" על שסמךלומר

 וסו~
 יע""ש, סימן הוי לא

 הרב דעת על עלה ואולי ~ל~נינו, בנדון ה"הוא"כ
 המופל~

 הנ""ל
 משמע מלבו~יו, כל שהכיר בל~ונם, אמרו שהעדות לפישהתיר
 כי בצבע הסתם להכיר אין ודאי והכ~ונת בכלל הכתונתדגם
 סימן ע"י עין בטוב או.ם שהכיר ודאי אלא הוא, לבן הפךכולו

 יש בשם יהודא בית חינוך בתשובת שראיתי ואף ט"ע, אומובהק
 סימן שום דאין לו~ר שרוצהמי

 ~ובה~
 זי וכלים, בבגדים כלל

 כמו הוא מעי~רא דחויה~הדעה
 שהשי~

 בתשובה באמת עליו
 וביבמות וכו" ואנא בתוד""ה ע""ב) כ""ז (דף דב""מ בש""סויעויין
 הפוסקים וכל והטור ובהרא"ש רבא, אמר ד"ה ע"א) ק""כ(דף
 אות בצד שיש נקב כמו דמובהק ~ובהק אפילו מובהק סימןדיש
 וכן ראיה וא""צ והר~ש הסברא מצד המוכרע דבר והואפלוני,

 ואחרוניםת רא~ונים כלמ~מעות

~~~~
 הכרה בס.ם מ~מע הכירו דלשון י"ל

 שהו~
 וכן בט"ע,

~ש~
 ר""י ואמר ע"א) צ"ו (דף הנשה ~יד דפרק מש""ס

 דהאי כלניא וא~רו תרי בי אתו דאילו תדע ~שרשיא דרבבריה
 אית אמרי ואילו ~~יה, קטלינן לא נפשא קטל סי~ני" והאיסימני"
 ט""ע, ~ד"ה בפרש"י ועי"ש ליה קטלינן בגויה עינא טביעותלן

 בודקין היו פרק בריש דאי~א מהא קצת מוכח וכן בו~, אנוומכירין

~~
 ע""א~

 נפשות דיני דלענין ואף יע"ש, אותם אתם ~כירים
 דסתם ודאי אלא בחולין, שס כדאיתא דוקא בט""ע הכרהבעינן
 דוקא, בט"ע הואהכרה

~~ 
 ובפרטות בדבר, להקל עלי הוא קשה

 ובודאי צעיל וכמ"ש לשאלה, הפוסקים קצת לדברי ~חוש יש גםשאף
 ~פאת בדבר להקל באנו ואם בדבר להקל לאחד שקשה משא~וא
 מבי"ט בתשובת מ~שזה

 (סי~
 וז"ל קל"ה)

~ 
 יהודי נאבד אם

 נמצא דרך באותו ואח"ז אחר למקום פלוני ~~ום שהלךבדרך
 ניצל שהנאבד איתא דאם הנאבד שהוא תלינן מדאורייתאהרו~,
 יותר תצא לא נשאת אם וע"כ ~ומו נודעהיה

~ 
 ב~ים הנטבע

 ~~איסור שיצאנו מאחר וא"כ וכו",שאל"ס
 דאוריית~

 בתר ד~זלינן
 מפי עד ובלא""ה עכ"לי להתיר לצדד אפשר וא"כ מדאורייתארובא
 מק~לין, רבועד

 מ"~
 ~תשובת שהוא זה איסור חשש עי~ור הא

 חוכך ואפ"ה שאל""ס במים ~"כ הוא לעיל ש~תבתי פדווה~ר"ם
 כזהת בנדון~ח~יר

~~~
 א~ מכריע השלישי האופן

 לענ"ד כולם
 כיו~

 זקן הורה שכבר
 דיי~י לא דינא בי" אחר דינא בי" להתי~, דינו בביתויצא

 החקירה ~ל ע~ד הוא בודאיכי
 ראשו~ בסי~ היט~

 ש~יה שב~ו~ו



~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~~תתת

~ ~ ~ ~ ~ ת ת ~ ~ ~  
~~ 

~ ~ ~

 מובהק שהוא מקוס באיזהמצו~צם
 דמובה~

 הבגדים ~ל וגם
 דינא, בי אחר לדון באנו אם עוד לחקור לנו ומה שלו,שהיו
ובפרט

 שציו~
 אשר בחליו כן

~ 
 בישראל מרווחת הלכה דהא בו

 הרמבתתם וזתתל כלל, ~ייקינן לא דינית בית דאחר הפוסקי~ס וכלבשתתס

(פר~
 דין עדות מהלת ות

 הת~

 אחר בודקין בתתד אין דל~לס ~ וזתתל
 אבל יטעו ולא בקיאין שהס אותו מחזי~ין אלא אחרבתתד

 עכ""לת עדים,אחר ~ודקי~

~מ~~
 בודקין אין אפ"תה עדים א~ר שבודקין ב~וס אפילו מעתה
 דאפילו הדעות ~רבו דאית~א בעיגונא מכ"תש בתתד,אחר

 למישאלה, אפשר אפילו הראשון ~ד אחר לחקור א"תצ עד מפיב~ד
 ואיננו דקשוט בעלמא ש~וא היכא בפרט בדיקה דאתתצ בבתתדומכתתש
 מעשיו ~דיק אדס וחזקה למישאליה, ואתתא א~ים אותו ~ח~י

 ש~הבאותו
 ו~

 בב""דת ברור ההיתר יצא לא אם להתיר יאמר

~~~~מ~
 (סימן ששון ~ר"תא בתשובת כתב ממש זה לנדון

 הוא שהוא לי שכמדומה ~ה על ונוסף וזתתל~שכתב ד"~
המורה

 ~ורא~
 משפטי שאר ~כל ובמותר באיסור ה~וא ב~ום

 שהרי ועודהעיר,
 הו~

שישיאו מינשטרי לעיר שיכתוב להר"תד א~ר בעצ~ו
 בודאי א""כ לכתחילה, ל~~יר כ~ורה הוא ו~רי נשותיהן א~

 ~שקבל ל~נשא מותרות הללו שהנשיס ליהדקיס
 ~עדו~

 כתקנות
 י"ב) (ס"ס בשניות ~~בתתלוכ""כ

 ו~"תל~
 אשכחינן שפיר מעיינין כד

 טועין ל~""ד חיישינן דלא ~דא טעמא, מתרי ~וא ~~אדלאו
 שהב"תד שידענו וכת"ש במסל"תת, אליו ספר העדות כשקבלוובודאי
 הדיינים וראש מדע ומביני דעת יודעי יפה בת"ד היו ~עדותש~בלו
 וכשר ליודע ~וא ~חזק הנזכר החכם בנ""ד כן כ~ו ~חכ~יס,הוא
 צדק מורה היה שהוא ש~נינו בנדון וכ"תש עכת"לי ~נעוריו התוירא
 שגם ובפרטות ולמעלה, ממנו בודקין אין הוראה כסא עללעדתו
 לזה ו~צורף לכתחיל~, להתיר לצדד אפשר שלפנינו העדותעת"פ

~
 הש'תס דמקשה דהא ע"א) קכ""ב (דף י~~ות במסכת דאיתא

 צרהודלמא
 תנ~

 בשעת ~תי דבי
 הסכנ~

 וכו", ונותנין כותבין
 לזה תאמין לא ~אם דמיא הסכנה כשעת וה"תנ ז"תלופרש"תי

 ותשב אחרת~א ל~
 ע~ונה~

 עכת"לת

~~ת"~

 אלו עדות ע"תפ תתיר לא אס הדבר שנתיישן בנת"ד הת"ה
 שלענתתד אלא יותרי להקל יש עגונה ותשב אחרת~צא

 בת"ד אחר להרהר הדבר ~נאי ואדרבא זה, לכל צורך איןנראה
 ~תמא כי במותו לכבדו אנווחייבים

~ 
 ~וקן שאינו דבר יצא

 ~דף דכתובות בפתתב חז"תל א~ו וכבר ידו,~חת
 כתת~

 ע'תא~
 לא

 ~היתרה תצא לא להינשא שהתירוה כיון אלא מ~ש נשאתנשאת
 עיקור על ~ובה בתוספת להיסיף היה הראוי מן והנההראשוןת

ושו~
 שהדבר ~~ת"ת ~פי ויצא הואיל זה, הדין

 נחו~
 הלכתי מאד

 כתיבה נעי~ה אמירה יאה אימרא באתמריס, הקו~"ריסאחרי
 בדרך ינחני והת אמת, דברי יושר כתבי~יבא

 ודרך א~
 הידור בה שיש בקימה ~וקס אשר תורה של עול העולכבישת כבוש~

 ובתראיי קד~אי הפוסקים בין ה~חלוקת בסלע ~ילי~הדורי
 ובחרת" טבת בית טוב כי בו שנכפל יום ה~דברפי

~""~~~~ 
 ~"תק

~ו~
 ~~ת

 ~ו~~~י~
 ~~תת~~ונ~

 י~תת~ ~~~~

~~
 לבקר דינו דוד, מ~ית ~דאתי רב ד~י ~נינא בהאי ~וי אנא

 דוד, בכסא חקוקה יעקב של באי~ו~ין סניף להיותבהיכלו
 ~משא בו שאיןוכמסייע

 ו~
 הגד~ל הגאון מ~ותני ~ודברי ט~~,

 ~ובדא מהדרינן לא בודאי~ כי ח~זוק, ~ריכיס אין נר"תוהמפורסם
 ראשון ~תירא ת~אולא

 ואי~
 ואין תתתח של מטתן אחר ~רהר

 אחר האתרי אתמשיבין
 מותו~

 דאיך לפקפק האומר ואמר ואס
 בשתתס איתא להדיא דהא דייקא, לא דינא בית בתר דינא ביאמרינן
 אנסביה דס~י באגמא דטבע גברא ~אי עתתא) קכת"א (דףדיבמות
רב

 שי~
 ליה נשלח א"תל נשמתוה, תא לשמואל רב אתתל לדביתהו

 אחרי חז"ל שדייקו דחזינא הרי וכותברישא
 שי~ ר~

 שהיה אף
 (דף בברכות כדאיתא בדורו, וחכםגדול

 ר~ ע~א~ נ"ת~
 שילא

 כת דף (פ"תק וביומא כו"~~"ש, גברא להאינגדיה

 ע,תב~
 איקלע רב

 עתתשת כאמו~, עליה רב קס ~~ת שילא דרבלאתרית

 ה~ם דדוקא תברא, לא הא משוס~~
 שטע~

 מפורסם בטעות
 לכתחילהוהתיר

 במי~
 שיבא זת~ל ח~מים וחשו ש~ל~ס,

 לשמתיה ח~מיס רצו ל~ן ~לכתחילה, להתיר לסמוך הבאיסלדורות תק~
 ~קלה, חשו אפתתה מרבנן ~צורבא אשמתא מימנו דלא דמצינואעתתג
 ~יגנא לא ודאי זכות ל~ף ולדונו להקל צד דאיכא היכאאיברא
 הכי~ו העדו~~איך בבירור וידע ד~ובדא מראהוא כי הור~, דטב ל~ר בז~תיה דמהפכינא עד ~ סדיא אבירישא

 ~סי~
 ומלבושיו

 מצינו וכהתתג הי~~, היטב מובהקיםבסימנים
 ~בשתת~

 (דף דחולין
 ~יודעים הכשירו הן אתתל ~כשרי, רבנן והא א""ל עתתב)מתתח

 ה~שבתתאת ובחידושי ~פרשתתי ~"תש הכשירו,טעס מאיז~

~~
 הריב~"ש בתשובת שראיתי

~~ 
 ~~ב ~שעתתט) (סומן

 ד~
 ~לא רא~ון מהתירא תצאלא תאמרינן

 ~ב~

 עיתתש, ~הקילו שבויה
 אם חכמים ~אמרו היכא לאפוקי ~יינו~ שם הריב~ש ~ייםהא מ"ת~

 נ~את דו~א ~שמע תצא לאנשאת
 אב~

 בלבד להנשא בה~ירא לא
 בטעות,והיא

 משא"~
 ~עות ד~יכא ~~קום

 ו~
 בירור רק כלל ~גגה

 על עומד שהיה אמרינןהדבריס
 הבירו~

 שהכשירו ~טעם ~איזה וידע
 בחוליןת השת"סכסוגית

~~~
 ~פי יצא כאשר להתיר ~דוליס צדדים י~ דבלאת"ה דין כל מן

 ראוי אשר הנתתל לב חקרי~דולי
 ~להשען~ (לשען~

 עליהם
 ה~לבושים כל דבכלל נאמר אם ובפרטות דהתירא, כחהבכל

 ש~רגליו המנע~ס ג""כ היו העדשה~יר
 כת"ד) (סי~ן יעקבשבות בספרי ה~רכתי (וכב~

 דמנעלי~
 סו~יות מכמה מלב~ש בכלל

 א~רים שער כתשו~ת ודלאהשת"ס
 י~"תש~
 הדרך על ו~נע~ים ~

 וכמתתש ~~ד, ש~תק~ל אינשי מושלי לאודאי

 חתת~ הט~
 (סימן

עתתב~

 שמקפידיס כליס
 עלי~

 מפני להש~יר ~ו ~השאול
 ~ ~י~תתשת ש~~ק~לאו חשיבות~

~~

 יש מ"תמ לשאלה ~~י~~ינן דלא דאף לומר ~קוס דיש
ל~כי~ לחו~

 וכ~וונא
 שכת~

 בתש"
 ~ו~

 השני
 ש~

 ~ר"תנ בשם
 לה~ציא הדבר קשה מ"מכתת~,

 חו~ו~

 חדשיס

 של~

 ראשונים,ופוסקים בש~ס נזכר
 וביות~

 ~~ר מס~בר
 שאי~

 אד~

 ~~ור עשוי

 ~~~~ת ~~ ~~י ~י~ ~~~י
 ~תת~

 ~~ו~ו~~

ת ~תת~~ ~~~ מ~~  ~~~~ית ~~ו ~ו~~יי~~
~ 
~ 



~ ~ ~ ~

~~תתת

~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~~ ~~ י~ 
 לובשי שהוא ו~לבושיו כליו~ל

 ל~
 בהיתר, הדבר י~א שכבר כיון

 או להוםיף איןעליהם
 ואהיה רב על תענה ולא ~ת"ב, בגרעון ל~רו~

כאחד
 הםניפי~ ~

 רו~ב להיות ~לח מ~לי ~פל
 וצ~

 דבר על
 תתןת ליעקבאמת

~~ת

 ~ו~~ ~ו~~~~ ~~תת~ י~~~
 ~~תתו ~

 ~~י~ו~ ~~~ ו~~תת~
 ~~תת~~~~~~

 ~"תו ~~~י~י~~
 ~תת~

 ~~תת~ ~~~~ ~~ וי~י~~י

 ~~~~י~ ~~~~יו~ י~י~ ~~~~ ו~~~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~י~~
 ~"~ ~~~י~~~~ו~

 ~~ו~~י ~~ו"
 ~תת~ ~~יוו~ ~~~י~~ ~~תת~

~~~ו~תת~  
 י~י~ת ~~ו

 והגיעוני חזינא, קא גברא טהור בכולו פרח פור~ות א~תיותיו~~~~

כת~
 ו~אה ~ונה, בדי~י ות~ובה הש~לה ~ב~יר~ף הטהור

פני~
 מלוח"לחות וידיו ~ד תל~ל

 ~בת"~
 מתיר אתומר קאמר ובשפיר

הע~ו~~
 בו וראיתי הזאת

 שראו~~ דברי~
 שאני אף והנה לא~~,

~וטר~
 שאני פינות ~כל

 פונ~
 וקרני המש"בח לקרנות ימין דרך

 מ~מ כתרוני, ~הקיפוני המוטלי~~עלי ~קודש עבו~ת טרדתד"תורה
 מה יראה ויראה בו, ופל~לתי בדבריו ועיינתי פניתילאהבתו

שהשבת~
 לו

 וק~רת~
 ם~~תי ~ כי ~אד

 ע~

 וכעת לקח, יוסף המעיין
לפני

 תכ~~
 ה" ו~רוך ~ה~ונה~~~ מדיני שו~ת וכמה

 רוב~
 להתי~, י~או

 מתורתו נפלאות יראנוהת
 וישי~

 שהוא מה פקיחא ~ינא מכ"ת
 הטובה ה" ~יד אש~הי ספק הדין על שאר~תי ~תשובות בחדא~ד

 ופעליי ידי ~שלח ב~ל ו~ואלי ~ורי בעזר ~חלי וזהעלי,

~~~~~
 בשושן הניתן למו דת אש שתרד ענינו עינינו דמאיר
 עול~, באי ל~לעדות

 ועדי~
 ז~ין בחתומין

 לאד~
 שלא

 לפלפל וטרי" בשקלי" שקיל ~ו ומשקל יהיב ~יהב שמיא ומןב~ניו,
 בתורה נהרא ל~~רי" מ~עת, 'שידינו עד ודעתבחכמה

 ולטעת לעקור ולהרום כנות דעת, מור ב~~עות נובעת,~ח~מה ומעיינו~
 דעת~~וםף

 םובבי~ ותבונ~
 ע"תג דעת שבילי במהלך ו~ולך םובב

 תקוע יתד הדרכיםיתידות
 במקו~

 בשוקא לי" פשוט נא~ן,
 אשר התנופה וחזה לטובה בהטיה נטו~" וזרוע הי~ין, ושוקעליון שו~

 ואשר~ונף
 הור~

 ~ן במורם
 הק~שי~

 ~ ונובלת
 החכמ~

 זיקא שדיא
 ~זבי" מעשה יא~ו ~לא ענינו הבעל,זיקת

 ה~
 חותמיהן אמת רק

 רב~ מודעי ~, ויודע בקר של מל~ד~ ל~ודי~ות~
 ~ורייתא

 ל~ל שוה ל~זירה תוך תוך תו~ו חק ~קי~, ישראל לבנילהורות
 ~י אדםנפש

 ימו"~
 ד~רםי הי~א עמודי וביני תו~, של באוהל

 על הדת להעמיד מוקק, וכת"ב נבחר כתתב להיות השחרעמוד
 על מב~ה רחל רוח קשת אשה איתתא, דהאי בשריותאת~ה
 ל~ות ה" את לדרוש ו~לך שוט~, כנחל לחיה על ד~עתהפ"ניה
 למ~ואת"תח,

 תרו~~
 למכתה

 ~כ~
 ~~ר זו בפטיש ו~כה חלל של

 פני~, מחשבת חושב ~שה בתורה האמורה מלאכו"מ~~ה,

לפני~
 ~ה~דרש בית וכו~לי לתורה, ו~ויל ה~זית ~לשכות פאלי~ ~בית

 ~~ ~~~ו~ ~~~י
 ~ת

~ ~ ~  ~~י~וי ~~~ו~~ ~ות ~ו~~י~ 

 דהתירא בכח נפה עשרה בשלש ו~נופה עפה מגילה בתוכהיוכיחו
 אםוריםלהתיר

 איםו~
 מי~ רדיפי ~יא אוםיפי ~וסיף

 שאל"ם,
 לקחת באהוהאשה

 ורדופ~
 ~כה היא ועדיין ~נשא

 בשני~
 והרבה

 פתני~ לי הבה רחל ותאמר ע~ונה, לתקנות חזתתל~שו
 היתר של

ושי~
 אר~ל קאי קושטא קשוט, דכולא בעל~א עיון תחת עין
 כינה מלבןהאמת

 עתת~
 ויבן בנוי בונה בית להיות ואריח כנה

את
 הצ~

חיים ~י~ ~אר ביראות ופסי דיומדין דו טן ל~יתב וטב
 ל~ו~איה~ ה~

 ודחקה פה, להתיר ותרופה ו~ור עזר ל~~וא

 לפני~ונכנס~
 עזרת העזרה מחומת

 ~נחת ובידה זכיין, ב~אי נשי~
קנאות

 נשי~
 הרב ~ש עלין איזה כחו ב~ל ס~יכה רשות םומ~ות

מהר"ת~
 דעובדא ~ופא ז"ל~ אשר ב"ד הגביות ע~~ דידה בנדון
 ~ זה על עדות והגדות םוף ועד מתחילה הויהכי

~~~~
 בר וואלף ש~ו שהיה אחד הבית בעל היה, כך שהיה

~מ~נייא חיי~
 ~~ מע~~ן~

 הבחור חבירו
~ 

 ~שה בר אהרן
 הלכויעק~,

 ע~
 בראנט למדינת םחו~ה

 ~בראוונט~
 תחת אשר

 ובאו שפניא,ממשלת
 שודדי~ עליה~

 פרטייא שקורין
 אשר כל את ולקחוושפניא, מ~רפתי~

 לה~
 יהודי~ השני והביאו

 הנ"ל
 למקו~

דייט~
 היה אשר והראש בבראוונט,

 ש~
 ב~~דל ב~ש~ר אותם נתן

 שאר א~לאחד
 ~לחמות בעלי תפוםי~

 מע~
 מהם ותבע הולענדר,

 פדיוןד~י
 לפש~

 לנייא זאת טובה לא ש~ו~ה באה וכאשר רב, םך
 ~כל השתדלות כתבי לשם נ~תבמעגן

 ~דדי~
 הועיל, ולא

 הלכה הנ~ל וואלף אשת רחל מ~תהאשה ו~~
 פ~ ע~ לש~

 ו~תבי
 לה שיש באמרה לפניו ובכתה ל~ראשה~ל~ה

והמה קטני~ בני~ ~
 ב~ו~~

 והכה הועילה, ולא ~ שבועות כמה ש~ה והיתה לח~,
 ואין ו~~קה ~נפש בפחי~ש~

 ~ושי~
 לה,

 והתפוסי~
 הנ"ל

 זמןישבו כאש~
 ר~

 אותם להוליך הראש ~וה ואז למשכ~, נפלו ~~גדל
 והיו הארין, איין אין ~ש~ו הנ"ל ב~יר א" לאושפ~א~מגדל

 ~ריאותן, שחזרו עד שבועותאיזו ש~
 נתנ~ ואח"~

 היו אשר ל~~דל
 ~~ ~רת~ כי ראו וכאשר בראשונהתשם

 ע~דו לה~, ~ושיע ואין
על

 נפש~
 אחת ~בע~ה

 שישבו ~לחמות הבעלי ע~
 עמה~ ש~

 ב~~דל,
 שה~~דל~שר

 בחו~
 ~חלון ב~בל לאחד ' אחד והורידו יושב

 וש~ העיר" לפני~~דל
 היה יהנהר דע~ט נקרא נהר ~יה

רחב
~ 

 ה" או
 א~

 ואיזה ו~~וק, ~יא שחריפי רק
 ~פ שטו לשוט שיד~ו~לחמות ~הבע~

 ה~י~
 ולקחו

 ע~ה~
 החבל ק~ה

ביד~,
 והעו~די~

 יתפום אשר ו~י ~י ~ורל הטילו השני ~ד ~ל
 ~עבר אותו ל~ש~ך השני בק~הבחבל

 ~נ~
 ~~ורל ונפל השני,

על
~ 

 ב"~ ושני הנ"ל, ש~ון
 ~ל ו~שכו בחבל תפ~ו ע~ו

 ~~ הב~~ ומש~ השני שפת על שטו אשר הנהרבשפת העו~די~
 הנ"ל ר"ש

 השני, ~בר והביאום י~דשלשתם
 תואח"ת~

 על ה~ורל נפל כאשר
 ב"~ שני עםוואלף

 למשוך
 ~ש~ו וכאשר יםעו, שלישי~ אות~

בחבל
 נקר~

 החבל
 ו~ב"~ ~ני~

 הוא ב~אש החבל אחז אשר אחד
 ני~ל, הלהר לשפת םמוךהיה

 וואלף היהודי ו~~ שני והב~~
נטבעו

 ו~
 והבחור ה~, היכן נודע

 ובא ברח הנ"ל אהרן ~
 נעשה, אשר כל הנ~ל ה~עשה כל וסיפר ~~ןלנייא

 ו~~
 העיד

 ~ ~נ~בה ה~דות ~~וף הה~ק~הו אחד" ~עד ועוד מ~נו ~נ~בה ה~דות בכתב ~בואר כאשרבת"תע

~~~ת~
 נפת~י כ" ~ד~נא ואתא הוינא כ~דא תלתא

 היר~
 בר

 מק~קחיים
 ~רא~

 א~יו"ע וב~~ש כראוי ~ליו ואיי~נו
ו~יד

 ~ח~
 ~ין אין בזה~ל~ ו~ת~ע ~"ד

 אין ~י~~ ל~ו~ קו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~"תת
~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~  

~~  ~  

 ה~רין, איין נקרא ~אושפיזא ~נ~ין ביןבראוונט
 ה~

 ~לז איין נויר
 קנט דער יהודי קיין פר מיך האט אושפיזי דער ~עבען, לאזןביר
 וואו הער מיין בזהתתל מיך ער פרא~ט ~טרונקין צו ווערט דעסהאב
 פרא~ט מע~ין, נייא פון ~ום איך והשבתי הער, רייז זייןקומט
 הין, רייז זיין ~יט ואו ~יךער

 זא~
 ~יר צו ער ז~ט ברוםיצ, נאך איך

 מע~ין, נייא פון הער דראיז
 זא~

 עם מיר צו ער זא~ט יוא, איך
 נייא פון~ לייט צווייא איך הב ~ליטין יאר איין ~~נט איןאיז
 ~וועזן יודן ווארן עש אבר ~יהט, הויז מיין אין~ע~ן

 זיי~
 אין

 ~וועזן, פעסלך אוס זיין זיא דז ~וועזן ימיס יתתד הויזמיין
 איר צו ווידר זיא ביז~עבן הו~

 בע~רונ~
 ווידר זיא ~ן זעצט ווארן

 הויז ~יין אין אונד ~לאזן ארויש ~פענקניש איר אויש זיאמאן
 אוישברעכן, זיא דז ~עבן אין טייבל דיא האע דעם נאך טארן,אין

 וויא אלז לאזין מוזן לעבן זיין אס דיא פון איינר האטדאדורך
 איז~ ~ע~ן נייא פון ער ווייל האבן ווירט ~הערט וואול הערדר
ז~

 אליינט בוואו~ט אוס מיר איז דז הער מיין ניין איך
 זיא האט מען אונד האבן ~בראכן אויש זיא דז ~הערט וואולהוב אי~

 בקומןווידר
 ד~

 ~ושי נאך
 בלאםטונ~ שטרא~

 ביידי זיא האבן
 ~נוםן אןדינשט

 ביי~
 ז~ט ~ווארן, םולדאטן זיין םולדאטן דיא

 הער מיין נייןער

~ 

 לעבעם זיין זאל צווייא דיא פון איין
 טא~

קי~
 ~ין היא~ לעבן זיין ~וזן ~אט ער דען ~~ערן קעני םולדאט

 לאזן, דע~טדיא
 זא~

 ווערט ער אייך ביט איך ~הער מיין איך
 ~ז איז ~נ~ין עש וויא זא~ן ~יר ווערט אונד האבן ~וטהייטדיא
 זיא ~ר ז~ט זע~ת, אין היאר ~זן לעבן זיין מוזן ~וטער

 אויש היארהאבן
 דע~

 איבער ~וזטן אונד ~בראכן אויש טארן

 דע~~דע~
 םפק~ שו~ ~בלי צווייבל אני האבן אונד

 איין מיט
 האט יותתד דר אונד ~צו~ן, וושר דז דורך אנדרן דען איינרזייל
 שוואריקייט ~רושי דורך ~בונדען ארוס לייב אוס זייל דזדז

 םולדאט איין מיט יוד דער ~וזט צווייא אין זאל דערבר~כט
 לי~ט איז ~שעהן דז וויא ט~~ אנדרן דעם לאזן וושר אין ל~ןדעש
 כומרי~, של ~בית םעליס קלאסטר~יין

 ~נזר~
 קאטייזר זיין דרין

 דעמרט דעם אויף שיפלן קלייני צווייא מיט ~ארןדיא
 פי~

 צו
 יודן~ דיזן פונדן אונדפנ~ן

 ז~
 איס זיא האבן וויא איך

 דר ער ז~ט פישט איס נאך עקםפרעס ניט מן וועןפינדן קענ~
 ש~יק דעס האטיוד

 או~
 וואר אונד ~יהט לייב

 לנ~
 דאש דז

 פוס לינקן ד~ן אוס שטריק דער זיך וויקלט זא שלאפט נאךענד
 מיט יוד דערדז

 דע~
 ש~יק

 דע~ אוי~
 דורך דע~ט זייט אנדרן

 א' ~בליבן הענ~ן וואר טויא דז אונד ~טריבן וואר ש~ראםד~ם
 ביידןדעס

 פו~
 מיט זעהן ~ענשן ד~ס פון שוא דער זיך ליז זא

~יין
 ווי~~

 ~יי~ליכי דיא אונד ~עשפל, פון
 ~הכו~יס~

 הא~מ

 א~~צווייב~
 דעם מיט ~יס פון אייני וואר, שוך איין נאר

 שוך ~~ס היןרודר
 ארוי~

 נע~ן
 פיל~

 איין דוא ער
 טו~

 מענש
 ~כטן לנד דר אויף אים לי~ן אונד ארויש איס זיא ציהן זאלא~,

~
 דער אויש פאלק פיל לויפן זא בקנט, שטט דר אין בלד אלזו
שטאט

 הרו~
 בעל היטר טארן דער אונד זעהן צו וושר דז איבר

זעלבשט~
 וואו קו~ט הין היטר טורן דער אונד ~נ~ין ~יט אך

 ~כט זא לי~ט יוד טו~ידער
~ 

 עש
 בקנ~

 דעם אונטר
דאז פאל~

 ד~
 איז, ~זעםן טארן אין דער ~~ן נייא פון ווער יוד

 טוטן דען יוד דעס אויש שנד ~רוםן פאלק ~~יין דאז ~י~אלזו
 איין ש~אני~ן או~ד ~ז בוקם זיין מכטן~ונד

 הא~
 זיין קי~ן

 ווייזן צו אונד~ילה
~ 

 זא וואר, בשניטן ער
 קא~

 ראט ~נצי דז

 וואר ~זא בזעהן צו אים שטט דר אוישאויך

 אי~
 מיט אויך

 זא ווייטן פין דאך יודן דעס איך זא בין, ראט פון אךאיך וויי~
 ~~הי אדיע מע~ן, נייא ~ון ~~ יוד ~וטי דער איז דאז ~לייךאיך זא~

בשלום~ת
 זא~

 דיא אונד זא~ן ניט ~יר קענש~ו הער מיין איך
 מ~~ט אודר וואר ~ש ביידי דיא פון וועלכר ~עבן רעכטנאך
 זא ער ווייל האבן ~קענט וואול ניטאיס

 לנ~
 ~לע~ן, אין וושר אין

 ער ~ווען ~קענט ניט ~ענש דען דען איך זאלט ערז~ט
 וואול דאך אין איך ~עכט ~~~~ן ווער וושר אין יאר האלבאיין ~ליי~

 האלבן ~איין אונד נאווענט איין נאר איז ער דעס צו הבן~קענט

ט~~
 זא האט, קינדר קלייני דיא אונד פרויא דיא דעראיז יו~ דר דז דז האב קענט ער וואל איך דז ~לע~ן וושר אין

 האבן ~ייםטלי~ דיא ער ~~ט ~בליבן, מענש דער איזט וואואים אי~ פרא~

 ~זן קלוםטר דעס פון ~ועג ~טיק איין שעפר צ~ייא דורךאי~
 איין ד~ר ~ענש קיין וו~ר עש דעןב~ראבן

 הענ~
 מענשן דער אן

 אובנט, דעס ~קי~ן בוז בלי~בן לי~ן ~וזט ~ור ~לא~ןאן
 אי~

 בין
 ~ייםטלי~ר דר צו גנגיןחויך

 קוועזלי~
 ~עכט ~בעטן זיא אונד

מיר
 נו~

 בת~ דיא וויא רעכט~עבן
 זיין טארן אין היאר די ~יהודי~

 ~בליבן זיא וואו ~בראכט ~שן הוט ~ט~~ אלי איין זיא דז~זעםן
 ~וועזן מישב ~יר זיא הוטזיין,

 ד~~
 איינן

 קאנ~
 איר

 פינד~
 איבר

 ניט, איך ווייש אנדרן ד~ן פון אונד ב~ראבן וושרדז
 האט פרייא ~לייני ~דיא דער זוא זא~ט ב~ראבן, איזטוועלכר אי~ פרא~

 ~לב ניט ווער ~וועזן ווערש אנדר ~~ר ווען~ קלייני דיאקינדר מי~
 איז אונד לייד,אזוי

 ~נ~~~

 אונד מיר ~יט
 מ~

 וואו יוויזן
 ע~תתל איזט'ת ב~ראבן דער וואו אונד וועלן האבן וושר דזאיבר זי~

 ~תתד~~~תו~יס בפנינו הו~בה ה~תתלהעדות
 ~ט~

 היוס כראוי
 ~לת וחתו~יס תםתתד אלול ~ת~ת יו~

 ש~תתי ~~ייני~

 ~רתת~~
 שח~ימ~

 וד~~
בטובת~ ני~

~~~~~
 ב~~ ~הרן רת ~בחור ~~דמנא ואתא ~ הוינא כחדא תלתא
 ב~תתע ~עיד ~ראוי האיוס וא~ר יעקבמשה

 מע~ן מנייא ווא~ף ~ כת עתתה ~ברי מי~~ איך דא ~ בזהתתלאליותתע בעונ~
 ~~ין~ א~ך~ דוא דהיינו האב~רעט

 איב~
 דז

 מי~
 האב ~וועזן,

 ~רוש איז דען אריבר העלפן דיר זאל השתתי לחברי ~רופןאריבר אי~
 אייער אוס פ~ט חבל דז בילט אונד פאר אייך זיכט אונדםכנ~,
 לייב אום ~חבל דז האט אונד יוא, ~וועזן ~ישב ער הוטלייב,
 צו חבל דז איזט איס דז דורך ~נו~ן ה~בן ~יר זא ~טאןארום
 קול ואין ~ב~מו ~רופן אונד ~נגין ~י~ דז אין איך ביןבראכן,
 אונד ווע~, שום האלב איין ~י~ אין ~נגין איך בין עונה,ואין
 מיר הבן אלזו~רופן

 ~ בתת~ די~
 ווי~~

 אוס
 ~~רו~~

 ~זאי אונד
 צוריק ווידר איך ~ין דא ~רינ~ן, ~ר ~ אך ווערשט דיא ארויש~יא ~

 אוי ~שרי~ין, אונד ~רופן א~ונד ~טריבן ייא~ר ~טרק אונדקומן
 זאל ו~ו~ש ~בל~בן, חבר מיין איז וואווויא

 אי~
 ווען זא~ן נון

 ווער ~~ן נייאנוך אי~
 קו~

 הבתתמ האבן אלזו אשה~ ~זיין בויא וו~ר
 ש~וויי~ ~ זיין ~ים דאס ~דורך ניט נוך דיא ~וועזן~תשב

 ווען שטיל
 ייא~שט אזופיל נאך~וא

 א~נ~
 ~שר~~אשט

 ה~לפ~
 ~דיין נישט דז

 דוא טרונקין ד~ר איזחבר
 קאנש~

 דוא דז ~~ט דלק העלפן, ניט
 דיא דז דז רא~ור קי~ן מאך אונד ביזטדארך

 ~~יר~
 ה~רין, מ~~ט

 ד~א ניך אונש זיא קומוטיןזא
~~ 

 ~אי~~
 לניי~

 ולא ~לאפן מ~ן
 בין איך ווא זו אףזו

 קונו~
 חת לערך בין אונד~ ~~~ן נצייא

 איי~ תקיתת~~ איין האט ~וועזןדוא י~י~
 דהייו ~י~תתט פון ~~ב

א~ת ~יטל~
 תנחו~

 דאכט פאר האט נתתמ
 ~~זאכט~

 דז תקיף ~אן
 דא~



~

~  

~  

~  

 ~ ~~ ~~ ~י~~ ~~~"~~~''~
 דר ווייל ווע~ין, ~יינט פון דישתתט נאך שרייבן כתב איין~עכטע

תקי~
 דר האט אלזו בדיש"ט האט קרובים

 תקי~
 בקו~ן תשובה

 י~ים חת לערך בין איךוויא
 דר בין איך וועלכש וועזען בנ"~

 ~~ם פון עבד דר אלש גשטניןבייא
 תקי~

 בית דז אין איזט קו~ן
 דר אונד ~יטלאפון

 עב~
 ~וויזט ניט אך אונד ~קאנט ניט ~יך

 וואו ~ ~זא~ט בזהתתל האט אונד ~וועזן תפוס דר בין איךאלז
 היים, דר ניט איז זיא ~וועזן ~ישב טאכטר דיא האט ~יטלא,איז
 דר דז ~יטלא ז~ין זאל זיא ~יז~ט עבד דר האטאלזו

 תקי~
 האט

 ~שריבן הוט אונד תפוסים בת ~ח~ת דישתתט פון בקו~ןתשובה
 אויש האבן זיא זונדרליך ווערן פטור זאלן האבן יהודים דיזעדז

 אונד~ברא~ן
 פליט~

 טרונקן דער איזט זיא פון איינר אבר ~~~ט
 ~יטלא בייא~ דר איז ~שרת דר דז אוב ניכט אבר וויישןזיא

 איךת דהיינו האט,~וואונט
~ 

 אונד העבד ~פי ~הערת איך האב

זא~
 תסתתה חשון הת בת יום נעשה ~כ"לת א~יתת על צדקי ב~ן עס

 ~דות~ת ה~ביות (עתתכ כנתתל דיינים ~תוחתו~ים

 ב~צודתינו שעל~ה ~ה ~עליא תשובה ~שיב באתי ועתה ~~~~~~
 והאשה דא היא פעיתא אשר איתתא דהאיבדינא

 הנ"ל ~הר"ם הרב ודברי שלי~ה, בתשובה השיבני לא~רצעקהת
 ~ה חושבנא דרי ואבי ~בפנים רואה בבקרת תחלה לפנינועברו
 ~יות פסכתר עליהם כופין ואין דבריו על ולפקפק לפלפלשיש
 יראני והת פותר, והעל~ות והאוסר ה~תיר בדברי וסותרבונה

 החליי וזה ~ורתונפלאות

~~~
 בעדות הנה וז"ל שפתיו ארשת לא~ש כ~איר יאיר דברי
 תועלת בו אין הטביע~, שראה שהעיד אהרן רתהבחור

 באישון שהיה החניקה ולא הטבי~ה לראות י~ול שלא ~אחרבנתתד
 ולברוח נפשו להציל בהול היה הוא ו~ם אחיו, איש ראה ולאלילה

 ע~תתלת לחו~, אחר ב~קום הלך באפילה וש~א ~~לח~הדהוי

~~~
 א~רן רת ש~בחור ~"ש שחר ~ם אין כ~עט ~ללו דבריו
שהעיד

 שרא~
 העדות דברי כל על חזרנו הנה הטביעה,

 לו~ר ואפשר החבל, שנפסק רק הטביעה ~ראה שה~יד ~צינוולא
 לה~לט השני לעבר לאחוריוששב

 ש~~
 שא~רו ו~ה

 אתה ~ם ~י חוצה, ~לך טרונקןתת דר אך ווערשט דו ארויש"~יא הב"~ ~~חי~
 אך ווערשט דוא א~רו~ לא ו~ם בדד~י רק היה לא זהתטבע~,

 האחר~, היהודי כ~ו תטבע אתה ~~ם ~שני, היהודי ווי טרונקןדר
 בשם שא~ר ו~ה ש~טבעת כן א~רו אדם ~בני את עלודל~א

 ייא~רשט פיל נאך דוא ווען שטיל שוויי~ ~ וז"ל הנהר ~עברשע~דו הב"~
 איז חבר דיין ניקם העלפט שריישטאונד

 פרטרונק~
 קאנשט דוא

 קיין ~אך אונד בישט דורך דוא דאז ~~אט דנק בע~ר~, ניטעז
 דיא דז ניטר~ור

 ש~יר~
 נאך אונש זיא קו~ט דוא הערן ~כט

 אם כי ~הס,עכ"ל
 תוסי~

 לא ולקונן לצעוק
 י~זו~

 נטבע חבירך
 לתקנו, בידךואין

 ת~
 רעש תעשה ואל ש~רת לא~ל תודה

 ו~ס אחרינו~, וירדפו השו~ריםיש~עו פ~
 לז~

 בשם ~תתש ~כתתת כוון
~

 שורש זה ~דות שאין פשיטא וכות, שהעיד אהרן
 ועס~

 חדא כי
 שהיה כותב ש~כתתת חדא קא~ינא~ועוד

 לי~ באישו~
 ל~וש יש אתתכ אחיו, אתאיש ראו שלא

 ש~~
 ב~~ילה ו~דאיתא הוא שד

~ד~
 סנהדרין ע"א, ~ת

~~ 
 ~ד

~~~ 
 שלום ל~בירו אדם יתן ~ל

 וכתב הו~, שד דל~אבלילה
 ש~

 הוא שד דל~א תו~ה
 דוק~

חו~
 הוי וכן ו~לי~ת בשדה לעיר

 ~נ"~
 ~תתכ וכדאיתא שלפנינו

 ביב~ותבשתתס
 (ד~

 קכ"ב
 ע"א~

 ואין הואת שד ודל~א
 לתר~ ~קו~

 את זה ~כירין היו בתפי~ה יחד שהיוכיון
 ז~

 דקלא, עין בטביעת
 ב~יטיןוכדאיתא

 ~"~ (ד~
 עתתא~

 ובחולין
 (ד~

 צ"ו
 עתתא~

 סו~א
 ~הני לא ודאי הוא זה דקלא, בטתתע אלא באשתו ~ותרהיאך
 ו~ראים עצ~ם ו~ד~ין ד~ו נ~י אינהו כי דשד חששאלענין

 היכא דוקא דקלא טתתע ד~הני והא אליו, קול לו קולו~ש~יעים
 ~שנה אינו א~אי דאלתתכ הוא שכן ותדע דשד, חששאדליכא

 ב~יטיןהכי השתת~
 (ד~

 סתתו

 ע"א~
 וביב~ות

 ~כתתב~ (ד~

 הקושיא על
 ודאי אלא דקלא, בטתתע שה~ירו דדל~א הוא, שדודל~א

 ~חשש לאפוקי נ~י ובנתתד דשד, חשש שיש ב~קום דקלא ט"ע~הני דל~
 ~הני לא שדספק

 טתת~
 בבואה ליה דחזי התם צתתל ול~ן דקלא,

 ואתתכדבבואה,
 א~

 בבואה דחזי צ"ל שד ~פק ~פוקי בנתתד
 ביב~ות דתנינן וכהא ה~נה ~ורדבבואה

 (ד~
 ק~"ב

 החליט ו~כתתת לראות יכול הטביעה ~ם אתתכ הלבנה, לאור~עידין עתתא~
 אחיות את איש ראו שלא לילה באישון שהיה~דבר

~~~
 ~עבר ש~~דו ~לח~ות בעל בשם שא~ר ~ה אחרת ועוד
 ~דבריהם ש~וכח כיון כלום אינוהנהר,

 שדב~
 כדי ~ן

להצי~
 ~ע~ט ש~ירה דיא דז ר~ור קיין "~ך שא~רו כ~ו נפשם את
 ~תכוין שלטובתו וכל השו~רים~, יש~עו פן רעש תעש ~אלהעריןתת
 ביב~ות שם כדאיתא ~סלתתת הוילא

 (ד~
 ריש ק~תתב

 ע"א~
 להדיא

 בטור הוא וכן ו~ות ~קחו להשביח וכות אספסתא קטול ~בייעתתש
וש"ע

 (סי~
 י"ז

 יתתד~ סעי~

 העכות'ם בשיחת א~תלא שיש דכל
 ~בואר הוא וכן ~~י~ן,לא

 (סי~ן בתתי בתשוב~
 ב~~~

 ובתשובת
 חיים~רתתר

 (סי~
 כת~,

 ואע"~
 (סי~ן הכי דבתר

 רלתתט~

 פסק
 צתתצ ב~שובת וכתתכ טובא, ~וכח שלא כל ~~לא חיישינןדלא
~סי~ן

 ~תתב~

 ובתשובת
 ~רש~תת~

 נ"~~, (סי~ן
~"~ 

 הוא בנתתד
מו~ח

 טוב~
 ו~ו" הערין מכט ש~ירה דיא "דז בפירוש שאמרו
 יש~ו~פן

 השו~רים~
 כוונוי נפשם להציל

~~
 יכול היה שלא ~אחר לנתתד ~ועלת בו שאין ~אחר ~כתתת ~ש

 הטביעהלראות
 הלך באפילה וש~א כ~~~~, דהוי וכ~

 ראה לי ד~ה הכא חזינא קא תיוהא עכתתלת אחרל~קום
 הטביעה ראה לאאו הטביע~

 ברא~ ד~~
 דל~א חששא הא חוששין הטביעה

 ב~ים ופו~קים בש"ס כ~איתא אחר ~~ום וי~א אשפל~~לי
ש~~תסת

~~~

 בתוך הלך שהרי אינו ~"כ זהו בהול שהיה ~כתתת ~תתש ~ם
ה~ים

 (תתה~
 שוס

 ווייטתת~
 לא ואל~לא ~ה~, ~ב~רחק

 חזינן הרי חבירו, ~יה לפשפשו טפי נחית היההחזירוהו
 ~כ"ת ו~ש עצ~ת להצילבהול הי~ ד~

 בש~ו צעק אהרן ש~ א~ וזתתל~
 ~וכח ~נה ולא בש~ווקרא

 דל~
 ב~~רא ~בראי חזו כ~ו ני~ל

~יב~ות
 ד~

 קט"ו
 עתתא~

 שהיה כאן לאפוקי ביום היה ~ה~ם
 בשו"ת ~~"שבלילה

 ~הרתת~
 ~~קר

 כתתו~ (סי~

 ו~ם באריכות,
 ש~ואל ~~ונתבתשובת

 נתת~~ (סי~

 בנדון
 שהי~

 ללה
 ו~

 היו
 כלל לר~ותיכולין

 ל~
 שייך

 דחס~ דינ~
 דינא רק ~לל

 ~תתש והנהע"שת ד~תניתי~
 כ~ ~~תת~

 ~ב~י ~ו
 ב~~

 ~עובדא שם ~ם
 אבין בר כרתתח דהלכתא ~הני היה לאההוא

 ~ד~
 קטתתו

 עתתא~
 שפסקכ~ו

 הרי"~
 והר~"ש

 סו~
 הנתתי שם וכתב יב~ות

 ו~~
 דעת

 בב~ית ~~בואר ה~וסקיםרוב

~~~~
 ראו דצ~קה דפרשתתי רק ~בעל ~ראה התם ו~י

 בע~
 נשר~,

 לחלק אין התםו~ם
 בי~

 יום
 ללי~

 יאיר כיום לילה כי
 אש א~וקתלאור

 שנשר~
 ורק ~ך ~נני בית

 ~כ~
 אש שריפת ~ודל

~יישינ~
 לבד~~ית
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~~~
 שכתב

 ה~אס~
 אחרונים הפוסקים למ~נות

 ~הר"~
 אלשקר

 לכל צריך לא ודאי הנה ש~ואל,וא~ונת
 ז~

 ~תניתין דהלא
 היאערוכה

 בסו~
 יב~ות

 ~ד~
 קכ''ב

 ע''ב~
 ~נר לאור ~עידין ~

 כלל~ ~עידין אין הא ולא הא דלא דהיכא ~כלל הלבנה,ולאור
 דבתשובתועוד

 ~הר"~
 ש~עשה כתב יפה שם אלשקר

 ~שא"כ הלבנה, אור שם היה שלא בענין הלילה בח~י לחדשבכ"ח שהי~

בנ''~
 לראות יכול היה אם כלל אח"ז ~כ''ת חקר ולא דרש לא

 דברית בתחילת לעיל וכ~"ש הלבנהלאור

~~
 אחד כתב ~יבלשאדוניו ~עב~ ~פי שש~ע אהרן ר' שהעיד ב~ה אבל ~כ''ת~ ~"ש

 ~דיש"~
 זה בענין ו~אריך הנ''ל

 וושלח ו~שם הקדש אל אהרן יבא ובזאת עדותו, ע"פלהתיר
 יפה בדיקה ~בדק היכי וגברא הוא גברא אהרן וכי א~נםעזר,
 מים שחררו~ו בחור לעכו''ם, יהודי שבין בחור ~געת שידועד

 ויכזבו יכתבו ולשונם בלישנא ובדיק א~יא ליה בדיק ו~ר~אל''ס
 ה~ והרילו

 אשמשא בדקינן שפיר ~עיין וכד דבריהם, לכל כזבים
 התל~וד בים ~~וי ~רוח רוחות (רוחתא) ואתלת וא~ופראאבשרא
 אהרן, ר' של עדותו ~~כח היתר ~ד שום ל~~וא ובקושיופוסקים
 ~הל' (פי''ג הר~ב''ם כ~"ש ~הני לא העכו"ם כתב ד~פיחדא

 או ב"פ פלוני איש ~ת בש~ר כתוב ~צאו כ"ח) דיןגירושין
 וכ"כ עכ''לת אשתו תנשא זה הרי ישראל כתב שזה ונודעפב"פ, נהר~

 הרי כתבו, שישראל וז''ל~הס~'ג
 דוק~

 להתיר ולא קא~ר ישראל
 בזהת לו נפקותא שאין כיון ~ל"ת העכו"ם וכתב כתבם~פי

~~~
 חק שם שם דרך דדשא ב~יברא עצ~ו שתלה

 ו~שפ~
 ו~גיד

 הלשון שיחו ~הלאדם
 ה~'~

 וז"ל ~'ש
~ 

 ונודע רבינו וכתב
 היתה שכוונתו ואפשר ישראל, כתבשזהו

 ל~~
 היה ~ם

 ~חליט שאינו ר ש פ א ו ~דכתב ~לשונו, ~כ''ת ו~דייק כו'עכו''ם כת~
 רוב דהלא אפשר, ~שאי דנין דאין ע~די כן לא לדינא,הדבר

 ב"ל בתש' והובא להח~יר, הלכה לפסק דבריו תפסוהאחרונים
 בתשובת וגם ב') שאלה(ח''א

 כ''~ ~הר"~

 החלקת ותשובת
 ~ם ~חוקק, בחלקת כ"א) (ס''ק ~ובא~חוקק

 ~הר''~
 אלשקר

 בש"ע גם ~~''~, דברי נגד להקל שלא כתבו הגרשוניועבודת

(סעי~
 הנ"י לשון גם הב"ח, וכ"פ להח~יר בפשי~ות פסק י"א)

 שאחזו ~יר"פ
 ~ד~

 ע"א
 ע''א~

 בעד אפ~ילו הלכך וז''ל~ ש~ב
 עכ"ל, ~יאין ~קויים שאינו ואע"פ כתבו ~פיאחד

 ו~ד~
 כתב

 כפש~א ~הני דלא ~דס"ל ~כלל ~סל''ת דאפילו רבותא ~ךג"כ
 נגדם~ ראש יקל ו~י דוקא ישראל כתב והס~"ג ~ר~ב"ם,דלשון

 ה~''~~~''~
 ספיקא דעיקור יראה בדבריו ה~עיין ר ואפש לשון
 נ~י דוקא ש~ריך ל~י~ר אתי הר~ב''ם אי הואדידיה

 ישראל וכתב העכו''ם כתב ל~עט רק כוונתו או ~ויים,שיהא
 אבל ~קויים, שאינואע''פ

~'~ ~~ 
 ~ש~א בעינן ודאי ישראל

 וה~עםדלישנא
 דא~

 וקצת ביר~שלמית פלוגתא איכא ישראל בכתב
 שהביא ובתשובות בב''י עיין מח~ירין פוסקיםגדולי

 הח"~
 ז"ל

 דלא הבו וא''כ כ''א~,~ס''ק
 לוסי~

 ו~פי עכו''ם להתיר ~לה
 ~פיהם דל~א ~ע~א בתר וזילכתבו

 ו~
 שע"פ לפי כתבם ~פי

 אינו בע"פ ~שא"כ הלשון, בתקון שקר דברי לתקן יכולהכתב
 לו שאין לחוש יש ב~כו"ם וא''כ שק~, לו~ר להעיזיכול

 דכאן י''ל בלא"ה וגם~ה, נפקות~
 אי~

 כי כן כתב ל~ה ~דבר ~~תלא

 להציל בידו יכול היה שלא להושיע יוכל לא כגבור הי~התקי~
 נגד התנצל לכך ~התפיסה,היהודי

 התקי~
 שלא על ~עגן מנייא

 כתב ל~ך ~צויה, בה~~ה היה~דו להציל ובקשתו דבריומילא
 וגם ~הבושה מפני ~לבו הדבר שבדהואפשר שנ~ב~

 בלא'~
 איני הכתב

 דעת בישראל דאפילו~קויים
 רו~

 בתשו' וכ~בואר כן, הפוסקים
של

 ח''~
 ~ב~ורךת הנ"ל

 לתר~ רוצ~~~~~~~~~
 ~~ר"ר הגאון ב~ם ~יו~ס קושיא ג"כ

 ראיה שכתב הריב''ש, ב~ברי ש~ואל וא~ונתהעשל
 דיב~ות ג~רא ~כח ~ל"ת ד~וי דב~ים קדי~ות בלי עכו"םכשאו~ר

(ד~
 ולא הואי, ~רה דל~א הוא ~שד~ ודל~א דפריך ע"א) קכ''ב

 אלא הוי, עכו''ם דל~אפריך
 עכו"~

 דברים, קדי~ת בלי ~ נא~ן
 ~ס''ו בגי~ין אבל ביבמות הדיוק זהוו~קשה

 ע''א~

 שהיה ~י א~ל
 דל~א ג''כ ד~קשה בבור~ושלך

 ש~

 דל~א ול''פ צר~, או הוא
 ליכא ושם הויעכו"ם

 לתר~
 ~נא~ן דעכו''ם

 בג~
 ובא~ת עכ''לת ע''ש

 הוא קוד~ין כת של זוקושיא
 והו~

 בסי~ן סק"ה ~''ס בב"ח
 ~כ''ת~ שירצה ו~ההע~ונות,

 ולחל~ לתר~
 דיני בין

 ג~
 ורוצה לעיגון

לתר~
 הוא ובא~ת אהדדי, יסתרו שלא וש''ע הר~ב"ם דעת עפ"ז

 ביב~ות הש''ס ~ש~עותנגד
 (ד~

 וגי~~ן ~קכ~ב)
~~) 

 דד~ו ס''ו)

ו~ד~
 להדדי

 וכד~תר~
 הרי ונותנים, כותבים ה~~נה בש~ת

 ונדחהת נראה שאינו בחילוק לג~רי לחלק כתב ו~כ''ת ל~דדי,דד~ו
 תרו~ים שערי הקושיאועיקור

 ל~
 חדא דרכים, ב~~ה וי"ל ננעלו

 להזכיר ש~ריך ק~'א) (סי~ן לק~ן פסק ה~ורדהא
 ש~

 אשתו ושם

וש~
 ~אן כי הוא ~ו"ם ~ש~א חיישי~ן לא ולהכי עירה, ושם עירו

גלי~
 עירו ושם ו~~ה ש~ו ל~תוב ש~ריך~ גי~ין~ סדר דיני רזי'

 ולשון ~רהושם
 הג~

 ב~יב בקיאין שאינם בלשונם ~ורגל אינו
 הב~ל ב~יתת ~שא''כגי~ין,

 כך דתם לפי ג~
 הו~

 אינה שאשה
 הוא עכו''ם ש~א לחוש~ ~יש ל~ן בעלה, שי~ות עד להנשאיכו~ה
 ~בואר דהא עיקור והוא י"ל ועוד וק''לת~~ ~יב~ש ~א~רושפיר
 ד~'ז פ''קבתוס'

 (ד~
 דלא היכא ~בע~ו''ם ושדי) ~"ה~ ע~א י"ב~

נהנה
 ל~

 (סי~ן וש''ע ב~י''ד וכ"פ בחינ~, לישראל שיכשיל חיישינן
קי"ח

 סעי~
 ~קשה לא לכך חיישינן, לא ב~י~ין ל~ך להלכה, י')

 לענין כאן ~~א''כ בחנם,~ י~ש~ל דל~ה הוא עכו"ם ודל~אהש"ס
עגו~ה

 א~
 ~ל''ת היה ~לא כיון ~''~~ להכשי~ל, לשקר ~תכוין שאינו

 ~ל"ת דהוי ~ריב~ש הוכיח שפיר ~א''כ הדין ע''פ ~א~ןאינו

 ~דבריםת קדי~תבלא~

~~
 ב~ל על והשיג ~כ"ת כתב

 ~~"~~ יב~ו~ דסו~ תי"~

 וכתב

 תי"~ שה~ א~וז"ל~
 שם ד~תניתין קול בת דהאי האר~ך

 כיון חז"ל, בדברי הרבה פ~~ים ~~ה שנזכר קול ~בת~ושאל
 נבואה, וכעין דעל~א לב"ק או~ו ~חש~ין היינו דאלו הוכחתושכל
 אינו זהו בב'~ת ~שגיח~ן דאין דהלכה עליו סו~כים היינולא

 תוס' כ~''ש כללהוכחה
 נ''~ ~ד~ ~בב''~~

 ד~ה ע''ב
 לא~

 דדוקא
 הר~''א ~~"כ ~ ד''ת על לחלוק בא שהב''ק~יכא

 והאר~~
 ~כ''ת

 תי"~ דברי ודאי והנהל~עניתות
 שפיר ד~תני' קול לבת בפירושו

 שכתב ה~שנה בפירוש הר~ב''ם ולשוןק~רש,
 קול בת וז''ל~

 הוא נ~צא עכ''לת בצל~ון ו~עשה ~באחד ב~עשה באר אשר~וא
 פירושו דב''ק ה~וכיחעד

 ~ו~
 ~פי~ש ~~ו

 תי''~
 ש~~''ת כ~ו ולא

 ב~ה~ דוחק בפתחנכנס
 שאינ~

 ולש~ן ~ש''ס לשון ב~~~עות
הר~~"ם,

 ו~וסי~
 שעיקור אלא ~דעת~ה, עביד ו~רישי ~דיליה

 ~~~שה ~תלי דלא ~תני' ~לשוןדקדו~ו
 ב~ל~ו~

 ברישא דקתני כ~ו
 על שע~ד באחדד~תני'

 רא~
 דחוקים שדבריו ~לבד הנה הה~,~

 שגםאלא
 אישת~י~

 לשון
 סו~ התוספ~~

 יב~ות
 ~~"י~

 וז"ל~



~ ~ ~ ~

~~"תת
~~~~~ ~~ ~~מ~ ~~~"ת~

 נשכו פבתתפ איש וא~ר ה~ר ראש על שע~ד באחד~שה
 הרי אשתו, את והשיאו עיניו שתפחו ו~צאו הלכוו~ת נח~
 אחד בלשון ה~עשים שניוהרכי~ שהברי~

 וסו~
 דפירוש ודאי אלא אחד,

 ~הולך קול רק ~ש~יס בת"ק הפירוש אין דבתתק ~פשוטוהר~בת"ס
 כנפות ארבעעל

 ~אר~
 ד~תניתיןת וכ~עשה

 ברור~~~~~~~
 ור~לינו ידינו ~צינו לא דאנתתתה ל~תתז להר~בתתס

 בשתתס לפירושובבתתה
 ~יב~ו~

 רב דפלי~י עתתא) י"תד (דף
 אי אי~תי הש"תס ו~קשה לא, או ~דבריהס בתתש עשו איוש~ואל
 לאחר ואי ~שו לא ד~תתד ~ט קול בתקודס

 בתת~

 עשו ד~"ד ~תתט

~וכות~

 בבת ~שגיחין אין דא~ר היא יהושע רת עשו ו~תד
 הבא קול בת ד~תניתין קול דבת דפירוש איתא ואסעכתתל, ~ו~
 תנא ש~ואל בר את"ר עתתא) ~כתתב (דף קא~ר ו~הא~~ש ~ש~י~
 ב~ פי על ~שיאין איןאו~ריס בתת~

 ~א~ר צורך לאיזה וא"תכ וכות קול
 ~ש~יחין דאין להדיא כן סבר בתתש הא היא, יהושע רת~שתתס

 דהא עשו לא ל~"תד ק~היתו ב~תת~
 נפי~

 סובר בתתש הא בתתק
 בתתק לא ד~תנ~ין בת"ק ודאי אלא בבתתקי~ש~יחין להדי~

~  

 הואת הש~יס
 אקול ד~אי הר~בתתס וכלשון התיתתט כפירוש ~הוא ~ושאל ~וןאלא
 בראששש~ע

 וכדו~ה~ הה~
 דרך שהוא ~ש~יס בתתק ~בל

 שקריס ודובר קאי וא~ושטי ש~יה ~ושטא קושטא דשס ~אתרובא נבוא~
 לשקרא ניסא עביד ולא דכזיבין ~ילי נינהו והי עיניו, נ~ד יכוןצא
 בת"ק עתתפ ~שיאין שאין דעת על י~לה~יך

 כז~
 הש~ים ש~ן

~יוכרח)
 ~יוכיח~

 דא~ר והאי כנ"תלת ודאי אלא
 יהושע ~

 נתתטדף ~בתת~

 ~תתב~

 טעס נותן כי תברא ~צדו ~~ול בבת ~ש~יחין שאין
 ~~ר תורה נתנה סבר דקא יר~יה אתתר היא, בש~ים לאלדבריו
 הש~ים ~ן לנו שניתן ~~ו היא כרובא הלכתא בדינא כיסיני,
 (~רירן) ולא התורה לנו ניתןוכבר

 ~~ררינן~
 בתר

 בתת~

 ~שאת"כ
 ספין ~אן רזיין ~לי ודין לברי~~יו, סודו ל~ודיע ~ילי כלבשאר
 רקיעי~אן

 לספ~
 ~ש~יס א~~ ~י בזה

 נ~י~
 דרכות יורה וא~ת

חסר נ~ הוי וכן ~עשה, קודס בתתק שי~א בשתתס ~קו~ות ב~~הוחזי
 ול~

 ולא יותר
 חלי~

 ~תתב) נתתו (דף שבת ב~סכת כ~ו
 ה~~וכה יחלקוורח~עס ירבע~

 וכהתת~
 וכדאיתא בשתתס, איתנהו טוב~~

ביו~א
 (ד~

 ה~דש רוח נסתלק אחרוניס נביאיס ~ש~תו ע"תב) ט"
 קול, בבת ~שת~שיס היו ועדיין~ישראל

 ואת"~
 נ~וניסת הר~בתתס דברי

 נבואה של בבתתק ד~ת"ש התיתתט, על קשיא הא קשיא אי~מ~~
 בארעא יציבא כאשר זה על והפוכו דבר הוא ~שגיחיןאין

 כעין דהוי ד~הני ~ודה כתתע בזה דאדרבה ש~יא, בש~יו~יורא
 ~חו~ר ת~הפך דידן הלכתא נ~ד שהוא א"כ אלא קטנה,נבואה
 חבירך או~ר ואס תפסיה א~ת בעל~א מלתא ב~ילוי אבלחותס,
 או תא~ין~ת

 נהר~
 ~תתכ

 תא~י~
 ע"פ ~שיאין ו~שת"ה

 בתת~
 האי כי

 דו~א דפליגי ובתתהוב"תש
 ~ש~

 ההר ~אש
 וכהתת~

 ~ת~ה ואל
 ~ן שאינו חדא הש~ים, ~ן בבתתק בפוםקיס זה דין ~זכיר שלאעל

 נביאה, כעין ש~וא דכיון לו דשו~עין דפשיטאה~ורך
 ו~~

 הוא
 ו~וד שתרדת הש~יס ~ן בבתתק להשת~ש בז~נינו שכיחי דלא~ילתא
 (דף דסוטה בשתתס ד~בואר דכיוןיתתל

 לתת~
 ו~צינו~לאך, ע"תי נש~ע דבתתק ~תתא)

 ב~~ר~
 בשבת

 (ד~
 ~שה ~עלה ~תתא) פתתט

 וכ~, ~ת ~שה א~ר וכ~, ~וא היכן רב~ס ~ה אתתל ה~טןבא ל~רו~
 ב~~ור ~הכשי~ה התס,~~ו ~י~~ ב~ניני לה~עותה זה דרך ~ל הוא הבתתק דל~א לחוש ישאתתכ

 אתתא~
 ו~קטר~ת עולה ו~סטין יורד

~פ~~
 ~ה

 הט~
 ~התיתתט, הת~יה ~לק אפ~ר ו~פתתז ה~~בתתם, של

 כבת ~ולו להש~י~ והור~נא רשות לשטן שאין לו~ר נפשךואס
ולש~ר, קו~

~""~ 
 עית"זת אתתא להתיר ~דול הכרע צריך הדבר

~~~~~~
 ו~ם ~וייס ושאי~ו א~ריס כתב דעת"פ דידן לנדון

 כתבס, לענין דדינא (דרבנן)ספיקא דהוי נו~א אי ואפילו לס~וך, אין ודאי בדבריוא~תלא י~
~""~ 

 בש"תעכ~ת"ש להח~י~ דאזלינן ודאי
 (בה~"ת~

 כאן לית כי ~הריבתתש והוא ט"ו) סעיף
 ב~ים נטבע רק ש~ת כלל הזכיר שלא כדין כלל דרבנן ספיקאבעדות
 שיעור שס ושהה ~טביעה כלנ הזכיר לא ו~ס סוף, להסשאין
 א"תכ~יתה,

 ~ו~ פשו~
 בשתתס

 בעדו~
 כה"תג ב~שאלתתס הטביעה על

 לבענ ~~וס ואין כנ"תל~ חסא טבע בשתתס וכדא~ר הוא, כלוםלאו
 (דף בסנהד~ין דא~רינן ~הא לחלוקדין

 צ"ת~
 להיכן ורבנן עתתא)

 כ~יתהת הוי ד~~ביעה ~רי טבעו, ברוק א~ר ש~ואל וכותאזול
 ב~ים ~שאת"כ ~יתה, טביעה הוי שילתתס ב~יס דודאי ראיה זהאין

 כל ת~א נשאת ואפילו ליכא, דרבנן ספיקא ואפילושאל"תם,
 וכ~~יאר ~~ור, בעדות אפילו ~ת א~ר או נפשו שתצא ~דשהה של~

 וכתתפ ~""ח) (סי~ן ~הר~בתתסבתשובות
 בה~ת"~

 (ס~יף בשתתע
 כתתו)ת (סי~ן ~הרית"ט בתשובת וכתתפלתתז)

~~~ת~
 כיון לנ"תד ענין אינו קברתיו בענין ~כתתת ~תתש כל

 בתשובת וכתתכ הטביע~, רק ה~יתה כללהזכיר של~
 וכולס שאלת"ס ~יס דהוא העדות זו ואין קלתת~) (סי~ן~לובלין ~הרתת~

 ב~הרשדתתס עיין ו~ס עתתשת הטביעה, על רק~עידין
 (~י~

 ~תז)
 ~~יס להנטבעיס ~וריןשהעולם

 א~
 ו~ס ~ו, שלא

~ ת ~  

 ~~נין
 הטעם פ~וט כי שחר לו שאין דבר הוא קברתי~, שא~רהדפונד~ית
 שהפונדקית לפי הר~ב"תסלדעת

~ 
 היתה

 להדיא יכ~תתש ~כיר~
 יתת~ בפ~~ והכתת~ה~תת~

 לדעת ~יטין ~הלת
 הר~בת,~

 עתתשת

~~~
 כיון שנטבע בדישתתט הקול יצא דאיך ~כתתת ~תש

 של~
 'תדעו

 ~ו אין ~~יסת ~ן ~הוציאוהו ודאי אצא~טביעתו
 הו~ח~

 כלל
דאדרבה

 דו~
 ~הו~יאו כתבו בתוך כלל הזכיר לא ~יסא לאידך

לחו~
 לא או ה~חור הוא אס ~נטבע הוא ~י ה~קיף ידע לא וגס

 ~הוצאתו ידעואלו
 לחו~

 של העדות בתוך ~בואר אותו~~יריס היו ~כולס רובס שהרי ~כירו היה ~ת"כ
 ~ר~

 ~~יה ה~ולי~א איך ו~תתש הנתתלת
 עו~ ה~ קיי~

 בתתי בתשובת ועיין ~די כ~ול ה~ון ~ול פסק דלא ~לאה~ול יתפשט לא ואיך ~לח~ות, בעלי ~התפוסיס הרבה ו~ס היהודידידע ו~לתא ה~ול את יוליך הש~יס

(סי~
 בת)ת

~מ~ת~
 זה ~ה לפענ"תד

 דאז~א ~בא זקניס ס~יכת הס~יכ~
 (~צו~) וק~האתיגרא

 ~ט~ ~רצו~~
 ~ו י~יד ו~קלו א~רן,

 רואה אני שקד ו~קל ונדחה, נראה הלכה של בעו~ק תלינו כיהוא ~~ ואהרן אהרן, ר" של ~דותי על את"א דיני בעניני ~קיללהיות
~ו~~

 ביס ~ו~ו ~ל
 ה~ל~~

 ר" של העדות שאין נראה ופוס~יס

~~~

 ~ת~ ~~~י ~וד
 שיהיה והלואי ~~יתתת ~~ונה ידה ~ל

סני~
 נ~טי ועתתי

 שיב~
 ~י ~כשורה

 דא~תת~
 ואחרוניס הראשוניםהפוסקיס גדולי בשס לעיל ד~תבתי

 דבכהתת~
 לא

 נפשו, ~את) ש~צא עד ~ליו עמד שלא כיון~רבנן ספיק~ אפי~ ה~
 אשכנזי~הרתתב בתשוב~ ~תת~

 ~סו~
 כ~ב כ"א)

 ~תתל~
 ורתתח הר~בתתס אבל

 דספינה הא~פר~יס
 ביס שאב~

 נו~ני~
 חיום חו~י ~ליהס

וכ~,
 ~ש~

 ~תיס ~ח~קת הם שנ~ב~ה ~ידין שאס
 לשהו~ ואת~

ת ~

~ ~ ~  מ~~ ~ו~יו~ ~~~ ו~ו~ ~~~~ו~~ 
 ~~~~י ~"



~ ~

~

~  

~  

~  

~'"~~~""~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~  

 ספק הס הספיקות וכל משא~ס והיינו נפשם שתצא כדיעליהם
 דיס לחלק דאפשר ואף ולקולא,דרבנן

 הגדו~
 שאני,

 מ""~
 התם הא

 (היכא) ו~"ש וקיימאדקאי
 ~ה~א~

 ~יא דרדיפי
 כמ~~ו~

 לשון
 בתשובת ועיין איכא מיהו סניף קצת א""כהעדות,

 מ~י""~
 (ח~ג

סי~ן
 ק"ע~

 זהת בענין קצת ג"כ ~מיקל

~~~~
 נפתלי

 היר~
 הוא אם הנה ת'עודה מרו~י וכל ר~ון שבע

 אח""כ שחקר מא~ר לא אומל"ת
 היר~ ~

 איך מאושפיזא
 דבריו דהתחלת (דהוי) כיון מסל'"ת דהוי פשוט זהו הדברסעשה
 הא~ דורך "'דאשאמר

 לאזן" מוזן לעבן זיין ~ווייא דיא פון איינר
 כל א"כ חייו~, את שס ל~וב מוכרח היה מ~ב' האחד~ועי"כ
 בפוסקים כ~בואר גמור ~ל"ת הוי שאלה ע"י אף אח""כ שאמרמה

 ורא~וניסתאחרוסים

~~~
 וז'"ל~ ג') סימן (ח"ד מהריב"ל ממ""ש תשיבני

 שאמר ~כו""ם
 הכרת היהודי, לו ושאל היס בשפת מתים פגריםשראה

 מסל"ת אינו דזה כו", היהודי הכרתי והשיב מהם,~יזה
 א'"ל אפ'"ה בים, ונ~בעה הגלי'"א נשברה לשאלוניקי ללכתהרבה יהודי~ בו שסכססו שלו שה~לי""א ליהודי העכו""ם אמרשבתחילה ואע~~

 הוידלא
 התח~

 על בתשובה היה התוגר שדברי ו~"ש סיפור
 היהודי שאל דבתחילה~ היהודישאלת

 ל~~
 ~ו", דגיס קונה איסו

 בהם ואין היהודי לש~לת תשובה הם העכו"ס דברי ~להנה
 ד~~ הנ"י ממ"ש ו~רעמל""ת,

 מה כל פלוני איה לעכו"ם שאו~ר
 ""הכרת בנ'"ד הנה מ~'ת הוי לא ואילך מכאן הע~ו"ס לושהשיב
 ~הם אחד יהודי הכרתי אמר שלא אפילו שאלה חשיב מהן"אחד
 תחולה אמר לא דהתס שאני נ"ד אבלעכ'"ל,

~ 
 הספינה שנשברה

 במס~"ת שהזכיר בנ"ד אבל מיתתו, הזכירולא
 "הא~

 לעבן זיין
 את ~עזבגלאזן""

 חייו~
 הוא אח"כ מ"ש ו~ם מל"ת, דהוי ודאי

 תשובת וביחוד הפו~קיס, שפסקו כ~ו הראשונים לדבריו פירושרק
 (סי~ן חייסמהרא'"ן

 ך"~
 וכל היהודי הוא מי שו~ליס אס וז"ל~

 דבריו ~כח ~וא הכל ומשיב ששואליםמה
 ו~די~ הרא~וני~

 מבכיה
 וע""שת ע~""ל גמור~ מםל'"ת והוידפונדקית

~~~
 לסתור ואין יהודי, שהוא הכירו לא העכו""ס שהרי דין מן

 התחפש יהודי ~ וז'"ל כ'"ז) (סימן חיים ~הררא"ןמתשובת
 לשאול היהודי פלוני כאן ~ בא אם אחר לעכו"ם ושאל עכו'"םבבגדי
 הכירוהו לא ~העכו"ם ע"ז יס~וך אי שנהרג, לו השיב והואמכם
 הוא לא הנה אדון, וקראו הואיל בדבר לחלק רוצה ומ~"תוכו"ת
 שהלכו מקום כל חז"ל דברי וידוע גלוי כבר הלא הזה, בדבראדון
 ה~לילות רוב כי אדון שקראו ראשון הואי ולא ~ו", ~ אדוןנע~ה
שם

 מור~~
 אין בלא"ה ורק אך י~ראלי~ת נגד בפיהם זה לשון

 ~לוני בא אם שאל דה~ם לדנא, ~וכלא אפילו לזו דומהזה
 דידיה בקתא בר שהוא לדבר רגלים קצת מכס, לשאולהיהודי
 היה ע""כ ~אלתו ענין ומה מכס היהודי שאל אם מנ"מדא~"כ
 שהוא ברגש להלךמקוס

 ישרא~
 לדבר רגליס שום דאין כאן אך

 דברייתא נגרא נק~י ולא ~צוי היהודי רגל ~אין במדינה והואכלל
 עד בעדם גדרכי

 ומקפידין ב~ומה, האוסרים ורגלי תבא~ פ~
 ודאי התחום, בתוך אחד רגלעל

 ע~ ~
 על

 דע~
 ~אושפיזא

 שכתב וכ~ו דבריו סיפור ~תוך ניכר כאשר יהודי שהואלהכירו

 ~~~~~~ימ~ת
 ~~~ ~ו~ ~~ ~"ת~~ ~~~ ~~~

 ~~י~ ~~~ימ ~ו~~ימ

~~~~
 ~ש~יש ~ה ~הכ~, ~~ינא קא ~ וק~~רא א~ד ס~ק ברעיוני עלה

 המעשה סיפור לפי ~כ"'ת בד~רי נזכר ~לא מה~סתפק
 מה אהרן ר"מה~חור

 שנ~ש~
 נקשריס שהיו שכ~ב וואלף, בחבירו

 ~ולא נ~בעו אחד וב""מ היהודי אחדבחבל
 נוד~

 עכ'"ל~ המה איה

 הני י""ל א'"כ הלך, להיכן והב""מ היהודי רק נמ~א לא העדותולפי
 לעל~א אזלי ה~שוריםתרי

 והא~
 תנינן דתמן כ~ה הוא, אחריסא

 ~וחכ'"א ו~ו' ~נה ו~~א ~~יס ~ניח ~"ב) יו"ד (דף ביצהב~סכת
 ~~ו מצא ~לא כיון נינהו אחריסו דהני דתולין ופרש"י חולין,הכל

 לענין ~א) יו"ד (דף בפסחים הוא וכןשהניחו,
 חמ~

 והכי ומ~~,
 תל~ט (סימן בא"'ח כדאיתאקי""ל

 ם~ו~
 אליבא דבקשורים ג")

 וכ""ש א'), סעיף ס"ג (סימן בי"ד מבואר וכן להחמיר, תלינןד~ע
 חדא תשובה, יש ~דין ~ס אכן בז~ת להחמיר דראוי א'"אבאיסור
 שםדהא

 בש"~
 שנים ומ~א שלשה זימן ~מ~תניתין ~ק~ה דבי~ה

מותרי~
 מקושרין וכיסיס ~קושרום ב~וזלות הכא אשי ר' שם ~ומסיק

 כיםי ~ מקושרים) ועודם מתים ה~ו (אפילו אהדדי מנתחיגוזלות
 קטריי~ו דמתעכל זימנא נמי ~יסין לך אמר ורבי ו~ו", מנתחילא

 מתים היו אפילו אהדדי ~מנת~י י"'ל~ ג'"כ בנ"'ד וא"כ~~לת
 יכוליס היו מקו~ריםועודם

 החבל ו~ם מיא, דרדיפא ע"~י לנת~

הי~
 ~תחלה ~אשר ונקרע ~תעכל

 ג'"~
 בעודם לשנים החבל נקרע

 נושא וחי בחייהסהיותם
 א~

 והיו כשמתו ~ח"כ ו~"ש ע~~ו,
 ולהתקרע להתעכל חבל של שדר~ו כיומיס ~הוא יום המיםב~וך

 חכמיס ד~פילו ~ואפשר העד שהעיד כמו פוש" ה""ריידןע"'י
~ודי כה""~

~~~
 נינהו אחריני ~דהני דחיישינן ד~יל הסוגיא דבכל דין מן

 אד~~ שום דליכאהי~א
 בשוס ולא בט~ע נינהו שהני ~יוד~

 ב~""ע שמ~יר ברור ~ד ~יש לפנינו שיבואר בנ"ד מ~א"'כ כלל,ס~ן
שזה

 ~ו~
 מנ"~ היהודי

 ומה ובששת חשש ~~ריך דין לית א"כ~ שנטבע,
 מכ'"ת כ~ש כלל צו~ך אין~~זה ~~יו, ~ס ולא שמו לא הזכיר~לא
 שום שם היה שלא שידועכה"ג

 יהודי ~פו~
 ר~

 שיצאו שסים אלו

מניי~
 החבל נפסק ~ברוח ר~ו ~ו~א~ר~ ב~פי~ה, שמה וישבו מ~גין

 המקום ~אותו ~ ו~~או הנ'"ל, היהודיכעדות
~~ 

 בו קשור החבל

 תפוס שהיה הוא שזה הכירו וה~כו"ס ובתראי ק~אב~הדורי
(ובכ"מ)

 ~ובס"מ~
 היה לא

 חס~
 יהודי שוס

~ 
 ~פוסקי" כמבואר

 אביו~ ושם שמו הזכיר כאלו גוונא האי כי דכל ואחרוניסראשונים

~~~~~~
 (סימן ב""י המשביר של בשו'"ת מ~אתי ממש כתבני~ו לזה
 סמוך שהרגו אומר שה~כו"ס ~אחר י"ל ועוד ~ וז"לה')

 ס~וך הנ~בד זה ליהודי ש~ניח או~ר יהודי ויש רו~, שללריחיס
 סימן הוי רוח שללריחים

 ~וכי~
 ~ל~עשה אף ה~רוג, היהודי ~ה

 יש מ"מ שם~סתפק
 ~להתיר~ (להחזיר~ סני~

 שם ~הז~יר ~בפרט
 ק~ת ג"כ מבואר וכןעירות

 ש~
 בתשוב~~

 דהיכא ~') (~י~ן
 ~זה הא~ת ניכרהדברים דב~ירו~

 ~ו~~
 מבי"ט ב~שובת כ~ב ~ו ו~דולה

(ח'"ג
 סי~

 דמילה ק""ט)
 ~ו~

 סימן
 כה"~

 אף
 בא~

 ישמעאל,
כ"ש

 באר~
 בה ~בר לא

 אי~
 י~~אל,

~~ 
 ע"'ז לסמוך אין דלמעשה

 בתשובתנו הארכסוכאשר
 ~מ~ו~

 הרבה שיש בנ"ד ~"מ ~אחר,
 שהיה זה היהודי על ~דבר ה~ל ~יה ~האו~פיז ~ו~יחותידים
 אהרן ר' הבחור עסתפוס

 ~נ"~
 באמרו~ מיד ה~טב ו~כירו

~~~~~~~ 
 י~~ו~~

 ~תת~ ~~
 ~תת~~

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
 ~~~~יי ~~



~

~  ~  

~  

~~ ~ ~~ ~~ סי~~ ~~~''~~~'ת~
 ~יס ער מעכט וושר אין ~לע~ן יאר הלב איין ~לייך ערת'ווען
 דז הבי ערקענט וואול איך דז וכ''ש האבן ~יקענט וואולדורך
 שנה חצי במים מונח היה אם ~אפילו איזט'', יהודי דערדאש
 היטב~, הכרתיו בודאי עכשיו וכ"ש וכו', היטב מכירוהייתי

 להתירת ~צדד שישפשיטא

~~~
 כמלקט ו~לקט אשתהי ספק בענין בקולמוס עדיין שנשאר
 ראשוניס בדברי נמצא ממש ויתר ואזיל רהיטברהיטנא

 לכל כמאסף בזה בנדון הארכתי וכבר לתשו'עה, כפליםואחרונים
 וכל ותוס' ופרש''י דילן מש''ס הטבע ומעיין והקולהמחנות
 יחזנה ובו מהתשובות אחת לה~תיק להסופר וצויתי~פוסקים,

 לטרקלין מפרוזדור ונכנסתי בחכ~ה שפלפלתי מה מישריםעיניו
 דלא דהיכא שם, שכתבתי תשובות ובשאר שס והעלתי ~וואיחדרי
 אפשר ו~ם הטביעהראה

~ 
 ב~ים שהה ולא שלם וה~וף ש~ע

 רובא על לס~וך ראוי היטב היטב הכרתיו א~ר ואח''כ ימים~'
 כדקאמר מסי~נים עדיף וט''ע פקפו~, שום בלי ולהקלדמנכר
 היטב אומר כשהוא וכ''ש ע''א) צ''ו (דף ~''ה פרק דחוליןבש''ס
 שיש וס''ס הספיקות כל שוקל ואי' סופר אית בנ''ד והנההיטב,

 בנ''ד,לטיבותא

 דלפ~
 ~ענין מהות

 וסי~ו~
 משתמע מאושפיז המעשה

 ~בי''ט בתשובת ~יר טעמא ו~האי כלל, אישתהי דלאומשמע
 להתיר יש הטביעה ראו ~לא אם ו~כ''ש וז''ל~ ש''~) סימן(ח''א
 והלשון בדדמי שייךדלא

 ~ור~
 מורה הענין ~ם בשעתיה דחזייה

 ע''שי עכ''ל כךעל
 ה~וף הלא אישתהי ספק ש~וא ני~א אי ואף ~

 שלםהיה
 ולדע~

 וס~~~ו ר''ת
 ל~

 בשעתיהת חזייה בעינן
 סופריס מדברי~~~~ת

 שהי~
 פוסקים קצת ולדעת שעות כ''~ד תוך

 היטב שהכיר שאמר יסעו שלישי בשעתי'י דחזיי' צריךאינו
 עדיף שהוא י''ל היטב הכרתי ~ם מובהקים, סי~נים בו לו שהיהי'תל

 ותמישיתו להקלת תלינן עד ~פי עד הלא ב~'ודש רביעימסימניםת
 ועמודי יהודית הר~ל מצוי אינו ושס נימול שהיה עליויוסיף
 קטרש'ש

 החב~
 כן שסיפר היהודי עדות ע''פ שנפסק ומקום

 מי~א פסוקי פסוקה הלכה של בעומק ילין ושב'עהמעשהת הי~
 הוא שזה שאמרו ~מ~דל והשומר האושפיז כולם, כוונושהעכו''ם
 היההיהודי

 שהי~
 השני היהודי שהוא א~רו ולא ובניס אשה לו

 ניצל, שבא~ת חבירוהבחור
 והא~

 ~ם ואף ~בר דרך דרכו יורה
 ~סי~ן חייס ~הררא''ן ב~שובות ~ (ו~יין התעיף עדות ~צתצירוף
 ואת'ש ע''ה וב''ח ל''ו) ~(סימן פאדוי ~הר''מ ובתשובתנ''א)
 וס'תס ספי~ות דהוי יכ'תד)

 ב~רירה ~רירה ~ריר מי~ר~ טוב~
 ש~צרתי אך להקל, רבו כמו רבו שהתשובות ובפרטותלהתירא
 נאורייתאת סמוכים עליו ידי ולס~וך דב~יו ולחזק זהבנדון

~~~~~
 דאתתא ע~ונה דיני איזו ~ני ש~או ~עטים ימים שבתוך
 להיתר, שיצאתי השס וברוך ה~ר וארצות מעהרריןממדינת

 שהיו הראשוניס בתשובות ~ינו כאשר ~ שרי כב''ד להוי שלאוכדי
 אחת בשנה ע~ונות ש~ה ~תיר הא'ו~ר היה שלא בזהנזהרים
 עד ול~עשה לה~כה דעתי תקבלו אל או~ר ע''כ זה,~טעם

 חזיתא קרקפתא ל~ל~ולת א'ו~ר ב'קיאי ומתירן מתיר ה~זרחהאיר שיהי~
 ~מודי~, בינירישי

 א~ ו~מו~
 עמדי שיסכימו ~ד ל~ו דת

 ~~ו ~ו~~יי~ות
~~ 

 ~~~~ית

~ת

~ ~ ~ ~  ~~~ ~~~~~י~ 
 ~ת

 ~~~י
 ~~~ ~~ ~י~ו~י~ ~~~~י

ת ~ ~ ~ ~  

~  ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  ~~~~י~ ~י~ ~~ו~ 
 ~~~~ית ~~~י~ ~~~~ ~י~~~

 אחד יהיה ובתוכם ישיבות, תופסי הוראה עמודי רבנן תריעוד
 שבעדהמיוחד

 מופל~
 דמדינת הקהלות מן אחד מן ומפורסם

 הת'ומה בידיעת יודע לב החלל אל קרובים והמה הואילאשכנז,
 הנו~ע כל יהיה פיהם ועל הענין וטיב העדים טיב ישריםתומת
 וואלף אשת להיתר הדבר יצא ~זי עמדי יסכימו ואם זה,לדין
 ועל ישראל על ושלום תיצבייין, די ~בר לכל מע~ין מנייאהסת'ל
 מה אל ליעקב יאמר וכעת מיכאל יעמוד כעת עד ישר~לדייני

פעלת

'~~
 ~ו~~ ~~~~יי~ ~ו~

 ~~תת~
 ~ו~~ ~~~~ ו~~~ ~~~~

 ~~תת~ו~ו~~
~~ ~~~ 

 ~~~~~י~ ~~י~ו~ ~~ ו~~ ~י~~~~ו~~

 ואמו~, חיזוק א''צ המפורסם ה~דול ה~און מחותני אדוני~~~~
 וכמו~, הבר את לתבן ומה אמו~, בן מנביא עדיףחכם

 ועוד כיהודה ברמ~, טמון וכנפל ית~מ~, לבבי הרוח תהדפניאשר
 אזני ותקח אומ~, להוסיףלקרא

 שמ~
 ~מצה במשהו אלף מני אחד

 בים מצוי שאינו רוח מסייעתו ורוח לרוח וזורה פוררוחמ~,
 שנשאר כיעקב ופוסקיםהתלמוד

 ע~
 ריקם, וכדי קטנים פכים

 ויונקים, עוללים מפי עוז ליסוד ~~קים, חכו ויקם, אומרות~זר
 ראשי ~''כ להשיב אמרתי בענקיס ~דול ל~דולים מסרביןואין

פרקיםת

~~~
 במ~ילה וכדאיתא הוא שד שמא לחוש יש א''כ ה~און, מ''ש
 ~'~דף

 ע''א~
 חיישינן בלילה לחבירו שלום אדס יתן אל

 שבנ''ד כיון לומר דאפשר ברעיוני ועלה עכ''ל, הוא שדשמא
 דף ~ברכות ות~ן אדס בני שלשה או שנים ביחדהיו

 מ''~
 א''כ כלל, נראה אינו ~ל~ה מזיק ואינו נראה לשניםתנינן~ ע'תב~

 כיון מ''מ אחיו, את איש הכירו שלא לילה באישון שהיהאף
 היה לא דאל''כ ~דים שד שם היה שלא מוכח דמות איזה~ראו
 ביחיד ~יירי לחבירו שלום' אדם יתן אל דאמרינן והא כלל,נראה

דוקא~

~~
 וסתירת כלל סתירה~ זה שאין ראיתי העיון אל ירדתי כא~ר
 וחרבו לנ~דו עומד איש והנה וירא עיניו וישא ביריחויהושע בהיו~ ויהי ~בי ה~''ס ~שה ב~~ילה ~ם דהא בנין,זקנים

 והאמר הכי עביד והיכי הש''ס ו~קשה נאפיו, וי~תחוו~לופה
 דלמא בלילה לחבירו שלום שיתן לאדם אסור לוי בן יהושערבי
 ביחידיס מיירי התם דהא הש''ס מק~ה מאי ~יתא ואם הוא,שד
 היו ובנ''א בלילה יחידי לצאת ואסור ת'תח שהיה י~ו~עו~בי
 ודאי אלא ע~ו, נעריו מ~ני בפחות היה לא ועכ'תפ אצלומצויים
 ומזי~, שד בדמות היינו כלל נראה אינו דלשלשה דהא הואפשוט
 בני להרבה אפילו ונראין רואין אדם לד~ות עצמן מד~ין אםאבל
 ~כאן עובדא ~בי ע''ב) ס''ח ~דף ב~יטין ~'תכ וכ~בואראדם,
 הנייר מןנ~חק

 בכוונ~~
 אשמדאי~

 כד~ות ישראל לכל שנראה
 (~נ~ון) דבן וכ~וב~אשלמה

 ~תמליון~
 י''ז ~דף במעילה ב~~א

 דקלא בט''ע חדש דבר ולהו~יח לא~ר קדשו בדברי ראיתית~
 דאיכא היכא מהנילא

 חשש~
 ו~ב לשד, דחיישינן

 הכי הש''ס ~שני לא א~אי דאל''כ הוא שכןותדע וז''~~
 ב~י~י~

 (דף
 ~ל הכי קכ''ב) (דף וביב~ותס''ו)

 דל~ ה~ושי~
 ה"'ל הו~, שד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~~~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
~~

~ 

~~ 

לתר~
 דאיכא ב~קום ~הני דלא ודאי אלא ד~לא בט"ע שהכירו

 דהש"ס לו~ר לחלק ~קוס יש לע~'ד לכאורה הנה לשדתל~~חש
 ליכא אעפ"כ דקלא בט"ע הכיר דלא דב~קום דאףק~"לרבותא
 פשיטא ט"ע אבל דבבואה בבואה חזי באסל~דל~יחש

 ד~ה~
נ~הנ~

 מ~חותני שאדוני כלל קושיא אינו זה ~סאך
 ה~א~

 הנ~ל
 לא א~אי ב~"ש וטהור, זך ושכלו ו~צוחצח צח לשון בלשונודקדק
 הכי~שני

 בגיט~
 ~ז קכ"ב דף וביב~ות מ~"ו דף

~ 
 שתיקן נראה

 ול~ה כ~, בבואה דחזי ~קו~ות בשני הש"ס ש~שני כ~ן ר~לזאת,
 ו~~קו~ כו~ בבוא~ דחזי כנ"ל כך את פעם ~שנילא

 ~~"ל א'

 נש~ע ויהי רעהו עליו ויגיד דקלא בט"ע שו~כיר כךלשנ~י
 דב~וא~ בבוא~~ דחזי ד~יכא דיניס חידושי תרתי ביהדאית חד~
 אף

 דלא אף דקלא בט~ע שהכיר היכן וכן דקלא, בט"ע הכירשלא

~~
 ט"~ ודאי אלא דבבואה בבואה

 ~~קוס ~~~י לא דקלא

דח~שי~
 ל~דת

~~~

 דקלח דט~ע תקנה ~הס אחד הזכיר שלא הפוסקים ~ש~עות
 בטור שהובא דעה לאותו ובפרטות לשד, דחייש~ןהיכא
 דעכשיו ~~)(סי~ן

 שא~
 אנו

 בקיא~
 כתבו ולא בבואה

תקנה עכ~~
~ 

 אדו~ כדברי ~הני דלא ודאי אלא דקלא, דט~ע
 והת

 ~קוסת בכל כ~ותו והלכהע~ו~

~~~~
 ~הראיתי

 ש~תר~
 הע~ל ~הר"ר והגאון הב"ח קושית

 אף א~רתי טובים, כאחדשניהם דרכי~ בשני ודעת טעס בטוב הריב~ש בדברי ש~ואלוא~ונת
 ~אני~

 שהעלה ~ה דלפי חלקי אענה
~וכח שאי~ כל ~סל"ת עכו"ם הוי דברים ~די~ת בלא דאףהריב~ש

 ~דבר~
 ~~~~ל"ת דנא~ן וטעס להתיר, או להעיד ש~תכ~ן

 כי אף ~שקר שא~ודחזקתו
 סו~כ~ דא~

 בעדות רק דבריו על
עגונה,

~~~ 
 שם ~הני לזה

 ב~יט~
 ~~ר עכו"ם ש~א חיישינן דלא

כי~
 כתוב יא~ר ואיך ~שקר שא~ו וחזקתו במל~ת אותו דאו~ר

 ה~ לאשתי~ט
 ולא רחוקא חששא

 ח~~י~
 א~רו שעכו"ם

 וק"~

~~~
 ~ל~ו ברור שפתי ושמ~עתי ראיתי הלום

 בענ~
 ~~רד קול בת

 הש~ים~ן
 ד~שיא~

 בראיות תי"ט בעל על והשיג ע"פ,
 ~מור כטועה להשוותו שלא כדי אך ויצדקו, עדיהון יתנוברורות
 נחית הש~יס ~ןן דאמת מ~ובר התי"ט דאף קצת לישב~פשר

~"~ 

א~
 ג~רה ~שום הש~יס ~ן היורד קול בת ע"פ האשה לה~יא
 אנו דאין בעל~א דרבנןוחששא

 בקיא~
 הש~ים מן ~~רד בב"ק

 קול כי בעלמא הברה קול ע~פ ~ם להשיאה יט~ודא~י

כקול ה~ו~
 שד~

~~~~
 ה~כר שלא כ~ןל~ע~ה

 ד~
 אפשר גם פוסק, בשום זה

 כ~א~ר רבנן ~רו לא לכן הוא שכיחא דלא ~לתאלו~ר
 ~כ~החז~ל

 דוכת~
 הוכחה קצת ~"כ ~ישב אפשר ועפ"ז בש"סת

 סובר ב"ש דהא א~ל כי הר~ב~ם, לדעתהברורה
 ~טעס ולא וחששא ~~רה מטעם הי~ו ב"קע"פ ~~יא~ דא~
 ~"עתבב"ק מש~יח~ דא~

~~
 עבר מול העיר

 פ~
 ~סי~~ם עדיף ~~ור יט"ע ~ ~"ל שכתב ב~ה

 ~צ"ו דחו~ן ב~~סכדקא~ר
 ע"א~

 קאמר דדוקא הפוסקים, דברי ולדחות ברו~ה ראיה להביאנ"ל הי~ לכאורה הנה וכ~ת
 קט"ו ~יב~ותב~"ס

 ע~ב~
 לא ט"ע אבל סי~~ם~ "וקא~רי

 ~צ"ה שם דחו~ן בש"ס קא~ר לא א~איא~כ ~הנ~
 ע"ב~

 ה"א ~ריש
 כד אך בט"ע, ולא סי~~ם ע"פ ~שיאין דהא עדיפאסימ~ם
 להביא ~ר~ה הראיה דעיקר זו ראיה לדחות יש~ע~נת

 כבראשונה בהו~יתו הוא ט"ע בו שיש הדבר ~וףאם ה~~
 וכה"~

 כשהוא לאדס ב~כיר ~שא"כ עדיף, דט"ע שם ~ש"ס ~~כ~סיק
 ~ר~ו דנשתנה ~ת ואח"כחי

 אפי~ ופ~ופ~
 סי~~ם ל~"ד

 ודאי ט"ע ~~מ ~ותו אחר להשתנות עשו~ם א~ס~ובהקיס
 פ~~י ~ובהאנשתנה

 וק~~
~~~

 ב~וף הדבר
 הנד~

 הרב דברי ראיתי כי ~האריך ~~תי לא
 ~קוס הניח לא כהלכה, ~שיב נר"ו וה~און כהוגןהשואל

 בש"ס להתגדרכלל
 ראשו~~ ובפוסקי~

 אשר אדע ו~ה ואחר~יס,
 וס~ס ספיקות הצטר~ות הני בכל בודאי ידעלא

 רא~
 לס~וך

 ~נ~א וואלף אשתולהתיר
 ~~עג~

 ה~און שכתב כפול בת~אי
 על לבי ~תתי כאשר להת~ר סניף אהיה אניוגם נר"~

 ~חל~ה~
 לדרוש

 פו~ר טוב כי ~תר ל~תחכם חכס ו~י קדשו, בדבריולתור
 ליעקבת א~ת תתן א~ת אל~ים ~~' ויתר, קשת על שנ~יסחצים וכו~

~"~
 י~~~ ~~~"~ ~~~ו~~ ~~~~ו~ י~~~ ~~'

 ~~~~~י ~~"ו
 ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~ו~ ~~~ ~~~ו~ ~~"~ ~~~~~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ו~ו~ת

~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ יו~~ ~~~~~ ~~ו~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~י~ת

 ~~~י~ת ~י~~ו~~
 ~~ ו~~~ ~~~

 י~ו~ו ~~~~ו~ת ~~~י

 יו~~ ~~~~~~
 ~~~ו~ת

 ~~~~ו~' ~ו ~~~י~י~ ~~~ו~ ~ו~ ו~~
 ~~~ ו~~י ~~י~ ~~~ו~~~ ~~~ ~~~י~~ י~י~י ~~ו~י~~~

 יו~~~~~~~
 ~~~ות

~"~~ 
 י~~~~

 ~~~י ~~~~~ו~ ~~~~ו~ ~~
 ~ו~~ת ~~י~~ ~~~ ו~ו~ ~~~~ת ~~י~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~~י

~~~

 אשר הטרדות~רוב
 הקיפו~
 לתורתה ~ביל גו~ל בהיקף ~

 ערי בתי ~ושב איתן לנחל ירידתו שו~עתי~ גבולולתעודה,
 ~~יכות הל~ה ועו~ק ר~א א~רא או~ר ~ שור עכשיו לו אשר~ומה
 ו~פוצלות חדותת חדוד~ עצו~ות שא~ות א~ה נעלס, כל עלעולם
 בבעלים שאלה היה וכאן נ~צא ~~כאן לכאן ו~פציע ועולה,ומת~ר

וקו~

 ~~יד לפקידה ~פקיד~~ שעתן ד~ן הנשיס וקול סופרים ~ל
 לש~וע באיס זכ~ן במאי ונשים עדיף, דהתירא וכח ר~הליד

 להיות א~לקיס דבר אתלדרוש
 דב~

 ~רפא ואומר~ ~רפא ~כ~יס
 זיקא ונשיב עליהן שיש בעל זיקת ~עלה של פה להתירב~"ה
 נשיס שלשה ונכנסו ודחקו שהתיר הפה~הוא שאסר פהברוח,
 ~קטפתוכ~ס

 ~עקו ב~שאל~ס בעלי~ן נ~בעו כי שא~תס ב~יס ~

וא~
 להיות פרושיס ~ד~ש ~דרשא בבי להו ותקעו להם, ~ושיע

 טרוף מ~ר זית ו~נה~עלה ותרופה, ל~צוא~~~ור הלכה בדברתוקע
 ויבא הבאים ובתוך עד~ות ב~ב~ת ו~~ה ~~ה וכתוביסבפיהם
 שצריך חכם בשאלות ~וואי לשכו~ פני~י בית הביתה~סף

 א~ה והנהולפניםת לפ~
 צעקו~

 ~ק~ל
~~ 

 ~~בה
 קול~

 להושיע בקול~יללה
 בנות תקנות על חכ~יס ~קדו והרבה בשנים, רכה עד~ן כילה

 והא גברא והא גל~ודהת ל~שב שלא ת ע~~ה ~כבלי להתירהישראל
 ז"ל~ אשר ה~דות ~ביותנוסח~

~~~~~
 ~שרת לקד~נא ואתא ~ו~א~ ~חדא ~נא ב~ ת~תא
התל~ן

 ~~גי~ ~א~בשי~
 הלש~~ בזה ק"ק פה לפנ~ו

ת ~

~ ~ ~  מ~~ ~~י~~ 
 ~ת

~ ~ ~ ~  

ת ~~ו~י~ ~~~י~~י ~י~י~י~ ~~~ו~י~ ~ו~ י~~~~י ~ ~ ~ ~  ~ 
ת

ת ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  מ~~ 
ת ~~ו ~ ~ ~ ~  



~~  ~  

~  

~~תתת

 ~~ ~~~~ ~~~ת'~
~~ ~  ~ ~

 ~סוס שי~ל איין גיהט האט שניידר ליבל לנגרת'דער
 לבן~

 האט
 גהערטצו

 ד~~
 גזעסן איז זעליג ~ליין

 דרוי~
 אויף גיהט האט

 הינטן ~ון זאטלדעם
 אי~

 שוורצי איין אונד הויזן זאק איינם
 גהנגין, ~פיס דיא אןהען

 אי~
 האט מיר צו וושר צום קומן ער

 גפראגטמיך
 ווא~

 איז וושר דאש איך זאג א~ז, גרוש~ וושר דש
 איךגרוש

 בי~
 אריבר קוים בין גריטן~~אונד א~יבר

 קו~
 ווען

 וורטן ווילשטדוא
 אוי~

 איך ווער מיר
 אוי~

 רייטן נאסלווין
 איבר מירמיט קאנש~

 דע~
 מיר ער האט שטעג,

 גזאג~
 צו מיר איז

~לט
 לנ~

 ~יז אונד וורטן צו
 אהי~

 האט וואש פויארן צום גריטן
 בייאגפישט

 דע~
 זאל ער האבן וועלן פויאר דר ~אט וושר,

אים
 אוי~

 זיך ז~ל ער גע~ן ביר מאס איין
 אוי~

 זעצן
 אוי~

 דעם
ראס

 ~סוס~
 רייטן קאן דורך דאך ער ~~ב~ פראבירן זאל אונד

 איין וועלן פויאר דר האט גין, ~טעג דעם איבר זאל עראונד
 ער האט םאבןגראשן

 אליין ~ר איז אזו געבן ~ועלן ניט אי~
 ער וויא אזו ו~שר, אין גריטןאריין

 קו~
 דעס האט וו~ר אין מיטן

 ער איז אזו גשלאגן פוס ד~א צווישען אייז שטיק אייןראס
 קויקעלט איבר מאל דרייא ז~ך האט גיפלין, ~ ראס דעםזאמט
 ברענגין, ביגל שטייג דעם אויש ~יס דיא קענין ניט האט עראונד
 ראס דז איזאזו

 אוי~
 איך האב גנגין, צורוק איז או~ד גשטנין

 האב אונד גנומן ראס~דאש
 ע~

 דר גבונדין, אן קרון מיין ~ן
 ~ון פויאר איין איזנאך

 ל~ווי~
 דז גזאגט האט אונד קומן

 ~וויל איך פרירן דער מ~גראס
 ע~

 פירן, ריין שטאל מיין אין
 מיט פעקל דאש אונד גפירט אריין ~טאל אין עש האטאונד
 איז הען דיא אונד ראס, ~אן ~גוועזן גבונדן אן זיין העןדיא
 ליבל דער איז אזו גוועזןטוט

 אוי~
 וועלן האט אונד גשטנין

 אן זיך וויל ער גמיינט האט ער גין נאךראס דע~
 שוונ~

 רוס פון
 אן ביז ער איז הלטן,אן

 הל~
 גנגין וושר אין

 אין ~קלאפט הענט דיא מיט האט ער אונד גשלאגיןאונטר וו~~ ד~ אי~ ה~~
 האט פארקומן קען ווידר ער איז מאל אנדר דזוושר,

 דאש אי~
 גשלאגין אונטרוושר

 או~
 פאר גשוואומן היט דער איז ~וו~ר~ן

 גשוואומן נאך איז עראונד
 טו~

 גרירט נימר זיך האט גוועזן
 קאפ" דער אונד הנט קייןמיט

 איז אונד גהנגין, היטר איין אי~
 קומן זמין צו וו~ר צווייא דיא וואו אזו איילן פיל וויאגשוו~ומן

 גזוכט אי~ מן האט פרלארן, עראיז
 מי~

 המ~רת לפנינו הגיד הנתתל כל גפינןתת קעניןניט אי~ מען האט האקין
 ש~

 פה תליין
קתתק

 אייבשי~
 האשה אותו שהביאה

~ 
 מירל

 ע~
 האשה

~ 
 חוה

 הר"רבת
 יוס~

 פה ~נטבע ליב כת א~ת ~היתה
 הגדות לפי במי~

 ~נ~לת הנתתל התלייןמשרת

~~~~~~ 
 ה~ידה הנתתל הנ~בע ליב ~ל חמותו מאזיש בת מירל
 בתתתעלפנינו

 בין תסתתד פוריס תתאן וזתתל~ אליו"~ בעונ~
 פרעגן תליין צוס גנגיןאיך

 אוי~
 וויא הנ'תל ליב כ" אייד~ מיין

~~
 מיט ~יז

 אום מיר גזאגט שלו מ~רת דר האט גנגין צו אי~
 בייא ער וויאגפראגט

 דע~
 דר בתתד

 ציל~
 פאר ווארט האט

 הנת"ל ~לכנ"תלת וואר~
 ולהבדיל התליין ~ל משרת לפנינו הגידו ~

 ג~
 האשה

 מאזיש, בתמירל
 יו~ היו~

 ומעשה תסתתה, למבתתי מתתא ד"

שהי~
 הסמוך הנהר על תס"ד בפורים הנתתל

 לאייבשי~
 ונעמ~י~ת

~ ו~~ו~ ~~תת~ ~י~~~~ ~"~ ~~ ~~~ ~ו~~~~ו~ ~  
 ו~ו~ ~תת~ ~~ י~ו~~~~תת~

 ~~ת

~  
 ~~~י~ ~~ו~~

~ ~~תת~~~~תת~  
~ ~  ~~~ 

~ ~~~~ ~~~ו~  ~תת~ 

~ ~ ~

 התתה מינן ~ד קם
 האלו~

 בהרת'ר דיין אברהס מהרתתר התורני
 באליותתע בתתתע והגידיהודא

 תסתתד פורים אן וזתתל~
 דער איז חייט ליב דז קומן איז גשרייא דז וויא מנחה זמןקודם לפתת~

 פון וועבר דער קומן איזטרונקען,
 לוקאווי~

 ~יין צו
 קרא~

 רעכט
 גזעהן האב איך תומו,לפי

 דע~
 ועד מתחלה ליבל

 סו~
 איז כנתתל

 הוזן פינ~ל איין מי~ גריטן~ר
 אוי~

 זעליג קליין פון ראס דעם
 הען שוורצי איין אונד אניין וושר אין גריטן איז ראס ווייסאיין
 שטיק איין ראס דעם איז וושר אין מיטן קומן איז גהנגן, זאטלאן
 ראס דאס איז קומן, פוס דיא צווישןאייז

 או~
 ער אונד ~פלין

 ווידר אונד גפלין, אראבאיז
 אוי~

 ראס דז ווענן האט גשטנדן
 טיפן אין איז ער אונד גשוואומן ארויש ראס דז איז טפיןדער
 העט מיגלך ווער ווען גווארפן אוס וו~ר דז אי~ האטוו~ר

 איז גוועזן גרוש צו איז וושר דז אליין זונדרן ~האלפן גערןאי~
 איך האב גבליבן שטין איך בין העלפן, ~ו גוועזן מיגלךאום
 גשוואומן, נאך איז ער אונד גשוואומן אים פון הוט דר איזגזעהן
 ג~ירט ~יך האב גיהט, זיך אין זיל ביסל איין נאך ערהאט
 דז גזעהן האב איך ביז גבליבן, שטין פארט איך בין דעםמאך
 ג~גין איז קרפיל דער גיהט האט זיך אין זיל קייןער

 אינט~
 דעם

 גשוואומן הוך דר אין האבן קליידר דיא אונד גשוואומן,וושר
 האקין מיט גזוכט האט מן גווארן, לארין פר אונש ער איזאזו
 הגיד ~ה כל עכ~לת גפינןת" קענין נישט האבן ~טיגין מיטאונד

מהרתתר
 אברה~

 הנ~ל דיין
 ביו~

 הנ~ל~

 ~~ת'~ ~יי~~י~ ~ו~~תת~ ~~~ ~ו~~~~ו~

~ו~~ו~  ~~תת~ ~תת~ ~~~י~ ~~~ו~~ 

 לס~ק~ שיש מה הספיקות נתרבו הנה ~ת~~~~

~~~
 אשפלי גלי דלמא חיישינן במ~אלת'ס ארית דנפל כיון את
ויצא

 מ~~
 אחר, למקום

 וא~
 שראוהו בעדותן שאמרו

עתתפ צ~
 המי~

 וקברתיו, וצ"ל בלבלוהו המי~~ כי בדדמי אמר ד~מא מת,
 ~דין גירושין מהלת יתתג) ~פרק בהרמבתתם~~איתא

 יתתז (סימן ב~"תעוהובא יתתט~כת'ה~
 סעי~

 ~מת ראיתיו אמר אחד עד לתתג)
 וכיוצא ומת הגדול בים שטבע או וכותבמלחמה

 בדברי~
 שרובם אלו

 אמר לא ואם עדותו עתתפ ותינשא נאמן קברתיו א~ אםלמיתה,
 תנ~את לאקברתיו

~~~

 הבת

 א~
 ~סימן ~לום האשה בפרק הראתתש לדעת

 גת~

 דבתרי
 בשתתע וכדאיתא לבדדמי,חיישינן

 (סעי~
 ב" אבל נת)

 כשרים, בתרי דוקא נימא אי לספק י~ קברנו~ו, ~מרו לאאפינו
 בנתתד כמו פסולים בתרי אפילואו

 ~ני שי~
 עכותת~

~~~

 ג'
 א~

 עכו"תם עדים דב~ני את~ל
 ~יי~ינן לא תו נמי ~ל"~

 דהיינו מל'תת אחד ככו'"ס רק הוי לא הכא ~'מבדדמי,
 הדיין~דות

 בש~
 שאמר התליין של העבד אבל וועבר, העכותתם

 כיון מלתתת מתתמ ~וי אי העבד והשיב עצמו להתליין ה~אלה~'תי
 מ~תת הוי לא או עצמו ~עבד ~אלהשלא

~~~

 הזכירו שלא הדת
~~ 

 ארבע אלו אביות
 פ"ני~

 ~ה ל~ום
 בס~דת לבארעלינו

~~~~
 הראשון, הספק

 א~ ש~
 גדול, ספק הוא ודאי קברתיו

א~
 וו~ר דאז אי~ "'האט וז"תל~ העדות מלשון דלכ~ורה

 הוט דר איז גוואר~יןאום
 פ~~

 גשוו~ומן"
 ~~~ ~ו~~י~

 ~ותו
 ע"פ ~ט ~לווהכובע

 ~"~ ~~ ו~דכו~~ ל~ניו~ ה~י~
 ה~ים



~ ~

~ ~ ~ ~

~~"ת
~~~~~''~~~ ~~ 

~ ~ ~

 בו היה שאלו חיי~, רוח בו היה שלא הוכחה קצת ישוה~די~ו
 חיים רוח בו שאין ~הדבר יותר ב~הירות שט היה חייםרוח
 חוצין ~סכת בש"'ס ו~דאיתא עדיף, ~ברא כח כי ~יותריותר
 נ""א~דף

 ע'"ב~
 קו~תו ~לא ששט כיון ~יס ע''ג שנ~בט עוף

 ~איהו דקד~יה ופרש''י קדמי', הא וקד~ה ציבי שדי ואיוכו',
 להם יש~ דב''ח ו~ינה ~יניה דון עכ''לת שט דקא איהולציבי
 ארי' לא הא ~שוס אי דבריסת ~שאר יותר ב~רוצה לשוטכח
 קד~ו, ומש"'ה ל~רחוק ~תחלה נפל שבראשו ~הכובעדי"'ל

 לשוט יודע היה~ ולא לשוט כח בו היה שלא בלבלוהו ~מים~ם וא~

ומ"~
 חייםת רוח בו היה

 וז'"ל~ דבדד~י בדין הב''י שכתב~~~~~~ת
 ה~ר~~כי לשון ~והוא

 אות האשהבפ'
 כ"א~

 והר"ר נתן הר"'ר הסכי~ו וכן
 צף שראוהו סח שה~וי היכא וגמגמו נסתפקו בזה אךש~חה
 שלפנינו~ ~ב~~רדכי(היכא)

 האיך~
 וכ''פ ב~וונה, ט''ע נ.ן

 גם דעתס לחו~ר לחוש דיש ל"'~) (סי~ן מרחי הרר""אבתשוב'
 ס~כו ~ה על יודע איני ~ ז"ל ח""א) ס' (שאלה ~בי''טבתשובת

 באורך~ ע''ש ה~ים ע'"פ צף שראוהו מל''. עלהמתיריס

~~~~~~~
 ביבמות ~ש"'ס קצת ~סור ראיה יש

 (ד~
 ע"א) קכ''א

 שילא רב ואנסבה דס~קי באג~א דטבע ~בראהאי
 ליה נשלח א''ל נשמתיה, תא לש~ואל רב ליה א~רלדביתהו,
 הכי, ~בד ~ע~א ~אי ו~ר כו', ~ש~ל""ס ליה שלחוברישא

~~ינא, מיטע~
 אנ~

 כיון היא ולא כמשיל''ס, וקיי~י דקוו כיון ~ברי
 ע"'פ ו~ף ד~ת א""א והנה עכ"'לת אשפלו גלי אי~ור ~לידאיכא
 לשמואל ה''ל במשאל''ס ~ניהמים

 ~לשאול~
 ראהו אולי

 מ~

~~
 ~הני דלא ~ש~ע ע"'ז שאלו ומדלא לא, או המים ע'"פ

 ~ףשראהו א~
 ע''~

 הוא ועדיין בלבלוהו שה~ים דחיישינן ה~ים
בחייסי

~~~~
 ~קום יש

 לדחו~
 ב~ה סכלל ג'"כ זו דקושיא די"ל זו קושיא

 כוונתו היה הכי, עבד ~"'ט ו~ר שילא, לרבששלחו
 ה~ים ע''פ צף שראוהו ~~ום אי התיר, ל~ה ו~עניתו ~ע~ו~~נו לש~ו~

 רב וכה'"ג סי~סים, וקא~רי בשעתי" וחזי" לאלתר דאסקוהו~י
 בוש ולא הודהשילא

 וא~
 וכו'ת טעינא מ~עה אנא

~'"~~
 והובא המ''מ ~דברי ~שמע לידי בא.י ומ~אתי ~ וז"ל מכ'"ת
 ~פרק גירושין ה' סוף הר~ב"ם וז'"ל הנ''ל, סי~ן ב""שבספר

י''ג
 כ'~ הל~

 ש~בע אחד עד לה ~העיד א~ה וכן
 בעל~

 או בים
 על תנשא לא ה"ז ש~ו ונשתכח זכרו ואבד עלה ולאב~שאל'"ס

 וכתב תצא, לא נשאת ואם זהעדות
 המ"~

 בין בזה חילוק אין
 הטביעה ~ל אלא ה~יתה על מעידין שאין גוונא דבכל לב"א'

 למעלה שנזכר ~כ~ו לכתחילה אסורהב~שאל"'ס
 וכו'~

 עכו'"ם גבי
 ה~יתה, על ~עידין שאין זה בלשון ומדכתב ~כ"לתה~ל''.

 הוכחה וזו לכתחילה, נשאת הטביעה עם ה~יתה על ~עידיןשאם ש''~
 עכ''לת תשובה עליושאין

 לדין ואם ה.~ובה, את המעכבין הדברים הן מה יו~ע~~~~~
 ~~''. ~העתיק הר~ב"'ס לשון דהרי נצחית, תשובהיש

הו~
 י""ג בפרק

 ~ה"'~
 ודין ~', דין

 י"~
 ~דיא הר~ב''ס כתב ~ם

 או~ר אחד ~ד וז"'ל~ ל"'~) סעיף י''ז (סי~ן בש"ע שהעתיקכמו
 ואם .נשא לא קברתיו א~ר לא אס ו~ת הגדול בים שטבע או~ו"

 וכ.ב עכ""ל~ ת~א לאנשאת
 ה~''~ ש~

 מש"ס דין ה~ו~יא
 יסתור ואיךע~ו, ו~סכי~

 דכוונת פשוט אלא אחד, ~פרק ~~מו דברי ה~~

ה~"~
 (דאין)

 ~דיש~
 ~ירין דבשניס לב', א' בין ~ילוק

 א~
 א~ר שלא

 בב' חיי~ינן דלאקברתיו

 בדד~~

 כ~'ש~
 ה~''~

 בהדיא
 ~רורת והוא ש~,י"ט בדי~ לפ~

~~~ת~
 דוכתא בחד ליש.~יט דלא ~ ~כ~. ~כתב ~ה כל

 והלא ותת, שנטבע ראוהו אם זה דין ל~תובהפוסקים ~כ~
 כנ""ל, ל'"ג) ~סעיף י"'ז (סי~ן וש"ע בהר~ב""ס וערוך פשוט זהדין

 נו''ן) ~סעיף ש"'ע ~בה~''ה ומ''ש ~לא, או ~ת היה אם יודעומי
 או ~ת אמראס

 נהר~
 נאמן ~~ת וראיתיו הי~ב ~והכרתיו וראיתיו

 א"'כעכ"לת
 א~

 ~ שאמר דהיינו ~. ש~הו שהעד כאן י''ל~ בנ""ד אנו
 ראיתי ~אני גיהט" זיך אין זיל קי~ן האט ער גזעהן האב"'איך
 רוח בו הי~שלא

 חיים~
 לא

 שיי~
 מה~רדכי זה דין מו~א דהא נפקת לא חששא ~ידי עדייןש~יר ~עיינ~ כד א~נם לבדד~י,

 ~או. יבמו. ~סכתסוף
 ~~צא~

 זה ב~ין להדיא מבואר ושם
 מט.ו, על בודאי ~מת וראה אליו שנתקרב העכו''ם שא~רדוקא
 וג~ג~ו נסתפקו בזה אך ~ שס וסייס ש~ת, היטב והכרתיווזה
 הי~א שצף שראוהו סח שהעכו"םהיכא

 דנת~
 ~ ~גירסא ~לפנינו

היאך
 נתן~

 בכוונה ט"'ע
 ~כי~

 ב~ופו לה~ל עיגון ~שוס ל.לו. אין
 עכ''לת עדותשל

~~~

 ה~ר~כי כוונת ג"כ ש~י" פ"ח) (סי~ן צ"צ בתשובת כתוב
 בסוף וכתב דקדק ~רי וז"ל~ וכתב זה, דרך עלוהש"'ע
 ~תב ~ת, אמר אם ב~"ע א~ר שכבר אע"פ ש~ת,וראיתיו

 ~ת שהוא שיראה שצריך ~שוס היינו שמת, וראיתיועוד
בודאי

 עכ"~
 לב הבן ו~"כ רחב, בביאור יותר דבריו ע"ש

 י"~) םימן(ח"ב בת~וב~
 בח"~ ועי~

 ~ בתשובות וע~ן ק"~) (~~"ק
 ע"שת ר~"א דעת ג"כ שזהושפרשתי

 יענה כבת תהיה שלא העגו~ה נפש בז~ות~~~פךכדי~~~~~ן

 ~שך נושא וע~י~,.אני~
~~ 

 ~נ~ד ~ת~ם ע~פ בר~ה, יבא

רא~
 הנש~ע תו~~ה

 אר~ בארצ~
 דעבדי כבלא כ~ול

 דעבד~
ו~ת~ל~~

 ב~הדורי להדר הראש~ים ~בעקבי ל~~ת וצא, בקונך ה~לך
 זו עניה תהיה שלא ותר~פה עזר ל~~וא ובתראי, ק~אמילי
 ש~רה,לשוא

 והרב~
 ולמי~ב ישראל ~נות תק~ת על חז"ל~ שקדו

 דוטן
 ~רצופ~

 הרב שכתב וזה דהתיראת כח ~ד~ בכל להראות
ה~~יד

 בפר~
 מה' י"ג

 כ"ה~ ~ד~ ~ירוש~
 שהצריך ~ה על

 ה~נו קברת~, לו~ר מל"תבעכו"ם הר~ב"~
 שא~ היכ~

 ~זכיר העכו"ם
 ש~א איש שאו~ר אלאשמו

 ע~~
 אצ"ל ש~ו ~ז~יר אם אבל

 ח~ש~ן ולאקברתיו
 לבדדמ~

~"~~
 ל~ו~, ב~. םגי ד~כירו ~"ל~~) (סי' בתשובההר"ן
 מכירוובאינו

ו~ברתי~ בעי~
 ~הו

 דע~
 בזה, הרב של

 אדם ~יותר ד~לתאוטע~א
 ולא ~~ירו שהוא~ במי בק~

 דא~ר ח~שינן ~כיר~ בשאינו אבל בדד~י,דא~ר חיישי~
 בדד~~

 לפי
הדברים שא~

 ~כי~ו שאי~ ב~י ברורי~
 ע~

 קברתיו א~ר~
 ע~~~

 וכ"כ

הכ"~
 עיקור ושכן רכ"ג) (סי~ן ~הרא"~ וכ"פ הריב"ש בשם שם
 בהג"ה~~ י"ז (סעיף בש~ע פסק וכן לדבריו ראיותוהביא

~~~
שעדי~

 לבעל מקוס יש
 ד~

 רק ~יירי לא זה דכל לחלק,
 ~~'ת בעכו"םכפשוטו

 שמ~
 ~טתו על

 וכה"~
 הרמב"ס דלדעת

 ~ל"ת עכו"ם~ל
 וקבר~יי~ ~"~

 לא, או ~כירו בין מחלקים~ לזה
 ד~כירו אע"פ שא~'ס ו~יס ב~לח~המשא"כ

 ~~שי~
 לבדדמי

 ב~~םת הואעד~ןדל~א

 וכ~
 ~ב~'ט בתשובת בהדוא ראיתי ~~א~י

~ת

 י~~~ ~י~~ ~~י~ ~יי~
~ 



~ ~ ~ ~

~~""ת
~''~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~
 שכתב מ"'~) סימן(ח"'ב

 דאיכא בזה וכיוצא במשאל"'ס וז"ל~
 קברתיו, דוקא בעינן הכיר או שמו כשהזכיר אפילו בדדמילמימר

 מפני קברתיו בלא ב~שאל"ס שהתיר~ מי ראיתי ~כי בזהוהארכתי
 (חילוק) לא כי ~עות והוא דק ולא שמו,שהזכיר

 ~חיל~~
 המ"'מ

 בדדמי, ביה למימר דליכא מל'"ת עכו''ם בעדות אלא שמובהזכרת
 הזכיר בין וקברתיו צ''ל כצ''ד בדדמי למימר דאיכא היכא~בל
 וכ''כ עכ'"לת הזכיר לא בין~מו

 מהרי''~ בנ~
 (ח"א בתשובה

 במשאל'"ס כאן שהביא נר''ו ה~ו~ה השלם והחכם ~ וז'"ל י''~)סימן
 מכירו שעכו"'ם שכל הר~~''ם דברי על ז'"ל והמ~יד הר''ן~"ש
 קברתיו, לומר א"'צ שמוומזכיר

 ורצ~
 ל~~וד

 מש~
 עלינו בלבל לנ'"ד

 אף ענין דבכל ז'"ל הרמב''ם שסובר מה על ~תב ~זה הש~ועהאת
 (וע''ז ללא, מכירו בין מחלקים ע"ז קברתיו ~"ל ומים מלחמהבלא
 שאין ז''ל הריב''שכתב

 החילו~
 וצ'"ע נכון,

 דהכ"~
 (פרק שם

 כתב כ"ה) דין ~ירושיןמהל' י''~
 בש~

 במלחמה אבל ~, להיפך) הריב''ש
 בכך ~ועה מכיר שה~וא במי דאפילו בזה לחלק ~ום איןומים
 דאיסוראת בכח להם אחד כח ובנו אב הרי עכ''לת בדדמי שמתלו~ר

~~
 הנ"ל, בתשובות להתירא שהורו המורים בז~ות להפך כדי
 מפי כת'בא להציל ~ום יש סריקי, בוקי ~הו לתלותשלא

 בהר"ן הדין ו~קור בשורש ועיין מהר~מ, ואביוה'ר"'י
 שכתבווהכ''מ והמ''~

 אלא אצ"ל ~כירו שהעכו''ם כל ספק אין וז''ל~
 וכן כו', חסא ~בע חסא ובי חיוואי דבי עובדא והיינובלבד ~

 כל ב~שאל"ס דאף ~בואר ה~דול בים פלוני ~בע ~בי~ר~''ם
 וכן וקב~יו, אצ'"לשמכירו

 השי~
 (ח"ב ~ה פני בתשובת עליהם

 וכן כן, הסוברים תשובות ~דולי שם עוד והביא יע"שת ו')שאלה
 בתשובת וכ"כ נ''ב), (בסי~ן כתב ש~ואל אמונתבתשובת

 כתב ה~) סי~ן(ח"א ב"~
 ~הרא''~ וד~ וז''ל~

 ראיה והביא להקל
 ~ל"ת עכו"ם שאם קלוני~וס ור' מנחם ר' ב~שם ה~דול~א''ז
 ואין אשתו להתיר נ"ל ב~''ע, והכירו המים ע''פ צף שראהמעיד
 ק~"'ו (דף ביבמות דש"ס ~ו~יא תשיבני ואל עכ'"לת בדברלפקפק
 בשני ~עשה ת''ש ~הו, ב~לח~ה אחד עד בש"ס דאיבעיאע"א)
 ו~שיא ו~בעה בספינה סי~אי בן יוסי אבא עם באים שהיות''ח
 אפילו ונשים דמי כמלחמה מים והא נשים, ע'"פ נשותיהןרבי
 נינהו ~שאל''ס ותסברא והשיא, וקתני דמי אחד כעדמאה

 וחזינהו קמן אסקינהו דאמר ה''ד אלא אסורה, א~תוו~שאל"ס
 הר"ן דעת ולפי וכו',לאלתר

 וה~''~
 ה"ל

 לתר~
 ע"פ צף דראו

 דכל ודאי אלא וכה''~, ש~ו והזכירו שמת והכירו~~ים
 כה''~

 לא
 בלבלוהות המים דל~אמהני

 אלא הכי, לשנוי ~צי דהוי י''ל דודאי תברא לא הא משום~~
 דאפילו משנידעדיפי

 חו~ ה~לוה~
 דנשתנה א~~ינן לא ל~ים

 ~העכו"ם בנ~ד ~א''כ סי~נים, ~''פ אלא הם שהם להכירויכול הי~ ולא פניהס צורת נ~חת שם התוס' סברות לפי ועודמידי,
 שראהו עד מ~נו עיניו זז ולא ~יטב ומכירו ~ופו ~ביעתראה

 לחושת אין תו ~, ה~ים ע''פצף

~~~
 אות ט''ו, ~פרק יבמות סוף הרא"ש פסק דהא דין מן

~'~ 
 בש"ע וכ"פ בדדמי, תרווייהו דיא~רו ~יי~ינן לאדבשנים

 כבר כן אינו הרי"ף דעת דלכאורה (ואף בה~''ה, נ') סעיף י"ז(סימן

~ת

 ~ו~~יי~
 ~~ו

~~ 
 ~~~~~ית

 ~עם ב~וב ~רי"'ף דעת וישבתי הענין בזה למעניתוהארכתי
 מסייע שם דש''ס וסו~י" ~ זה) לדין מסכיס הרי''ף ~~םודעת
 והא וכד~אמר בשנים משא'"כ א" מעד אלא קמיבעי" לאדע'"כ

 דמית כע"'א נשיםמאה

~~~
 דוקא היינו בדדמי אמרינן לא בשנים דא~רינן דהא תשיבני
 הכל הוי מל""ת ב" כמו פסולים בעדים ~שא"'כ כשריםבעדים
(בע"א)

 ~כע"'א~
 וכ''כ דמי', כע"'א נשים מאה בש''ס וכדקא~ר

 (סימן מלובלין מהר''מבתשובת
 קכ''~

 וז'"ל ע'"ד) צ"'ב דף
~ 

 דלא
 מאה אפילו מסל''ת אבל כשרים עדים בשני אלא הרא""שאמר

עדי~
 בק"ע ו~ם קנ''~) (ס''ק בב''ש וכ"כ עכ''ל, דמי' כע"א

 דדוקא ~"'כ ~עתיק פ''ח) (סימן צ""צ תשובת בשס תכ''~)(סימן
 להדיא יראה התשובה ב~וף המעיין אכן כנ''לת כשריםבעדים
 בשו"ת וכ"כ ע'"ש, הוכח~ו דעצ~ם היכא רק כלל מזה מיירידלא

 חיים ובשו''ת ו") שאלה (ח'"במהרש''ך
 ~שבתי~

 ז'), (סי~ן
 לב ~הרי''ן דבתשובת להיפך שפוסקים פוסקים ~דולי ראיתיאכן

 כתב ב') סימן(ח''א
 וז''ל~

 דבשניס דס''ל הפוסקים רוב לדעת
 עכ'"ל~ פסולים או כשרים עדים ~ני בין חילוק אין בדדמי, שייךלא

 בתשובתוכ''כ
 (סי~ ~בי"~

(~'~ 
 דינא לית עדים בשני וז''ל~

 כשרים, עדים שני דבעי ול''ת ענין, בכל דנאמנים דיינאולית
 הוי דאי דמש~ע דמי, כע"א נשים ד~אה ז''ל הרא"ש כתבדהא
 עכו'"ם שני או ~ל''ת עכו"ם ואפילו בדדמי א~רינן לא עדיםכשני
 וחלושה קלושה דראיתו אף עכ"לת כשרים עדים ב' ~קרימל"ת
 דמי אחד כאיש נשים ק' הש''ס כוונת דהכי ~שתלים, ידיהומדויל
 שבאת ו~מ~ום כב', היו כשרים היו אם ~שא''כ פסולין שהןלפי
 ראיה שם שבתי חיים ו~ו''ת ~לובלין ~הר''מ בתשובת הביאו~שם
 וכדאיתא זה ~נין כאשה הוי מל"ת עכו"ם ובודאי ע''ש,לאיסור
 דינו הוי דמל"ת בה~"ה) ל"ח סעיף י"ז (סי~ן בש''עהתם
 ע"פ מתירין שבויה עדות לענין ואדרבה עדות, פסו~יכשאר
 וכמבואר במסל'"ת משא''כנשים,

 בסי~
 מ"מ א~ב'~, ~בסעיף ז'

 לב ~הרי''ן אלו הפוסקים ~דולי המהכדאי
 ו~בי''~

 אותס לעשות
 הדחקת בשעת להתירסניף

~~~~~~~
 (דף דיבמות מ~מרא וסעד עזר קצת להם ול~וא י"ל
 דתניא ע"ב)פ''ח

~ 
 שהאמינה מקום כל או~ר נח~יה

תור~
 אחד באיש נשים שתי ועשו דעות רוב אחר הלך ע''א

 ו~דולי בש''ס אחרינא לישנא דאיכא ואף אחד, באיש אנשיםכשני
 דמי, א' כאיש נשיס מאה דאפילו בתרא כלישנא פסקופוסקיס

 הנ''לת הפוס~ים לדעת איכא ~יהו לדבר זכרמ"מ

~~~~
 כי ה~סל''ת, שנים בנ"ד כאן יש אם בקונמוס נשאר עדיין
 ב~ם שאמר ~הודאי

 הווע"ב~
 שהעיד ומה ~~ור, מסל'"ת הוא

 שהעידו ~ה א~נם מל"ת, הוי לא ודאי הב"ד לפני תליין שלהעבד
 ~סל"ת הוי אי העבד, והשיב לתליין ששאלה הנ~בע שלח~ותו
 האש~ כי לא או העבד שהשיב~ה

 וה~ידה היום עומדת עמנו פה
 סעיף בה~''ה י"ז (סימן ובש"ע לעבד ששאלה קודם נעשהשזה
 עצ~ו לעכו"ם שאלו שלא דכל~"ו)

 ר~
 שהיה ~ע''פ אחר לעכו"ם

 שראיתי ואף ~ל"ת, שפיר ~~רי ששאלו העכו''םאצל
 בח"~

 באותו היה לא זה שהעכו"ם דמיירי דנפשיה מסברא יצאלחלק ~סק''ל~
 ~ש~עות נ~ד הם ~דבריו ~לבד הנה ~~ריך, ע''ש כש~אלומעמד

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



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~~ת
~'"~~~ ~~~~ ~~ 

~ ~ ~

 בלשוןהרב
 הג~

 אלא
 שג~

 דין והמוצא לדבריו, ראיה שום אין
 ~ ובי ו~רי""ק ~ר"מ מתשובתבב''י

 שלא כל להדוא מבואר
שאלו

 המשי~ לעכו"~
 עצ~ו

 א~
 נפיק לא ~מד באותו ש~וה

 שלא כל וז""ל~ ב") סימן (ח"א ב""ל בתשובת ו~"כ מל""ת,מתורת
 מל""תת שפיר ~רי המעיד לעכו"םשאלו

~''~~
 מפי שמעתי מזו גדולה וז""ל~ ג") (םימן ב"'ו בתשובת
 רב, בי הר''ימורי

 ביהודי~
 ושאל יושבים היו ויש~אלים

 והשיבו ופלוני מפלוני נעשה מה ש~ת ל~בירויהודי
 שיהודי נראה שהיה ואע""ג זו, עדות ע"'פ נשותיהן והתירוכו", הי~מעאלי~

 שישיבו כדי לחבירושאל
 עולם דרך כן כי העכו""~

 השו~
 איש

 ~יב לח~ירו אחד דברשואל
 א~

 כל הרב סובר לו, ~ואל שאינו~
 עכ""לת מל"ת, מתורת נפיק לא עצמו לעכו"ם שואלשאינו

~~~

 א~ר לישראל שואל בין מחלק מ""ד) (ם""ק שמואל דבבית
או

 לעכו""~
 דלשון ידענא חילק לא אנו אחר,

 עכו""ם לאותו שאל דוקא דבעינן אלא כן משמע לאשכתבתי ~פוםקי~
 מבואר דמכ""ת מכתבו לפי ~הלא דין מן וברעצמו,

 שהעכו""~
 הנ"'ל

 אנשים לכמה מל""ת דברים סופור דרךהגידו
 קוד~

 שנשאלו,
 להאשהחקרנו וג~

 הנצב~
 בז~

 עמנו
 ~ היו~

 שה~ידה
 בש~

 העבד
 התליין פי לשאול שהלכה היה כך שהיה מעשה אמרה התליין,של
 לפי םפר והע~ד ~ביתו התליין היה ולא חתנה עם נ~האיך

 שו~ בליתומו
 גמורת מל""ת הוי העבד גם א"כ שאל~,

 שבנ""ד מדברינו, העולה תורת~~~ת
 ירא~

 ל~ק~
 ש~ואיל וביחוד

 ~מי~, ונטבע הלך ובפניו היטב אותו הכירהמסל""ת
 מת שראהו עד משם זזולא

 צ~
 רוחו, עוד בו היה שלא המים ע""פ

 ולא בלי~נא דדייקוחזינן
 אמ~ שהרי בדדמי, א~

 שמתחילה
 שלא גמור מת שראו עד וה~ין באפו חיים רוח קצת בוהיה

 ל~דדמיי חיישינןלא מל""~ ~שני שכתבתי פוסקים לקצת וגם חיים, רוח עוד בוהי~

~~~
 בהג""ה י""ז ~סי" ט""ו) (סי" בש"ע דפםק

 ט""ו~ סעי~

 כל
 ~בדינין פלוגתאדאיכא ~ו~

 אלו~
 כיון ~מ לחומרא, אזלינן

 י"'ג (פרק בהרמב"ם מבואר וכבר ומת, שנטבע ~יד ע""אדאיכא
 י""ז (סימן בש"ע והובא י""ט) דין גירושיןמהל"

 ~עי~
 ל""ג)

בטבע
 בי~

 לא אם ומת הגדול
 א~

 נשאת ואם תנשא לא קברתיו
 דמדאורייתא כיון לקולא כה""ג הםפיקות בכל אזלינן א""כל""ת,

~ותרתת

~"~~
 אשכנזי ~רר""ב בתשובת

 (סי~
 כ""א)

 דבמי~
 כל שאל"ס

 תצא, לא דנשאתהיכא
 מעת~

 ולקולאת דרבנן הספיקות כל
 ~ך וז"'ל~ ז") (סימן שבתי ~ר""ח בתשובת ~אתי ~וו~דולה
 לדחותהת פורטא ובמלתא טובא קלישא קברתיו דבעינןמלתא
 לה~ ראיתיוכבר

 ~ח""א ה""ה ז"ל מהרש""ך
 םי~

 ש~קיל קפ"ג)
 שהי~ אצלי תמיה היה ול~ורה קלה, במלתאבזה

 שיש נראה
מקו~

 אלא לחלוק הדין לבעל
 שנרא~

 מלתא דהך כיון כוונתו
 שהרי לדחות יש דהו כל במלתאקלישא,

 א~
 אינו קברת~יו ל~ריכי

 דלמא םפיקא משוםאלא
 בדדמי, א~

 משאר גריעי ולהרמב"~
 כתב שהרי דעלמאםפיקות

 א~
 וא""כ ל""ת נשאת

 םפ~
 דלמא

הלכ~
 קברתיו בעי דלא כרבוותא

 וליכ~
 ואת""ל לבדדמי, למיחש

הל~
 בדדמי דדלמא מספק רק בעצמו~ הדבר קברתיו דבעי כמאן

קא~
 ש~אריך, ע""ש ס"ס והוי לא או

 וא""~
 כתבנו דכבר בנ"ד

 צריך לא תו שמו ו~זכיר דהכירו היכא פוםקים גדולידלדעת
 יש וכןקברתיו

 פום~י~
 ק~~תיוי ~ריך לא מ~ת דבשנים

~~~
 בלישנא, כדדייק בדד~י אמר שלא ~דו~ו ~וך קצת ניכר גם

 שלא ראה ואח""כ חיי~ ~וח מעט בו היהמתחילה
 ק~

 רוחו
 להקלת ראוי ודאי ומתבו

 ~ובז~

 הראשונות, ספי~ות שלשה יותרו
והםפק

 ה~
 שאמר אע""פ א~יו שם ~זכיר שלא

 העכו"'~
 רק

 אותו ועל הידוע על קאי ליבל דעם שאמר מה ~מ ליבל"""דעם
 מכ"ת כתב וכאשר היטב, מ~רו~ היה ו~ודאי שנטבע הקול~יצא

 טבעו וכל הםום לו ששאל ולמי היט~, מכירו שהיהבהשאלה
 ידוע אדם על דדי~ר ~~כא וכל ומתנו ומשאוומהותו

 וג~
 לא

חםר
 ש~ אד~

 ליבל שנקרא
 ר~

 הארכתית כאשר לפנים א""צ ובזה זה,

~~~
 הרבה לי היה בש~לותיו ~""ת שכתב ד~ריו שאר

 כת"~ ברצוילהרצות דברי~
 ואהבה מגולה בתוכ~ה אמת דברי יושר

 אך שהשבתי, תשובתי מתוך מעצמו מכ"ת יו~ן דבריםמוםתרת
 הזמןשאין

 מופנ~ אני אין ~י מםכי~
 צדת מכל

~~~~~
 א""א, איםור ~םפק ובפרט הוראה מיראי אנכי באשר
 ע~ אמרתיע""כ

 קולמ~ס במםירת לך מוםראני היו~ מצודתי שעלתה מה כל ~~פר
 אריש~

 דמגילתא
 מגיל~

 נקראת
ולא

 א~ כי מתרג~
 ל~עשה, ולא להלכה

ל~שה קוד~ בתנאי אמנ~
 א~

 עמדי יסכימו
~ 

 ישיבות תופסי הוראה ~עלי שני עוד
 ל~ם אהיה~זי

 סני~
 ינתק, במהרה לא המשולש ~והחוט ל~תיר

 ~ובו תליתאי לע~ תליתאיולישנא
 ביו~

 תלתא גודשא ~אי גדשו
 לפרושים מד~ש הפרס בית סאה בית תוך אילנות שלשההוא

 טענה עמה שיש חזקה הוי ותלתא חרשים,מחכמי
 ש~

 השמים
 ידייהו, עליםכימו

 ~שמי~ ו~
 זאת העגונה העניה על ירחמו

 בתחוה
 ~שמי~ ו~ מאייבשי~ יום~

 המדרש בית וכותלי יו~ח
 ואמתיוכיחו

 ~מי~
 ואמת יוכיח

 מאר~
 ומדבר חי צומח תצמח

 י, ~ון בית במעלות ה~לות גרם תש~ר רכה בלשון עמוכלשון

 דבשמי~~מרן~
 ויראני הלכה בדבר נכשל שלא ב~רתינו יהיה

 ~ורתוינפלאות

 ~ולומדיה, התורה לכבוד המדברפי
 היו~

 טוב כי בו שנכפל יום
 אלולי'"ב

 ת~~""~
 לפ"'קת

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

 מהר"'ר הגדול הגאון מחותני כי~~~~
 ~ו~

 שר נר'"ו
 דוד בית מעלות במסילות לעלות~ היפה דעתוראיתי המצפ~

 בשלש לתרופה, עליהו עפה, במגילה ~ נטופה זית ~זתיםב~לות
 ~ער שלופה, וחרבו מנפה, ואםורא דהתירא בכח נפהעשרה
וסופה,

 במי~
 שאין

 םופ~ לה~
 מפ~ ובתר~י קמאי ~נגד

 ומפה,
 הם ואיפהאיפה

 רוא"י~
 הכל~~

 יפ~ עש~
 ~עתו

 א~
 בםופה, והב

 גרירי רישא וב~ר עדיפא, דהתירא בכח עיפ~, לנפש קריםוכ~ים
 ~גופאת

ות
 ~'"~~ י~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~

 ~~ו~ ~~וו ו~~~י
 ו~~~י~ת

~ת

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

 ~~~יו ~~ו' ~ו~~ ~~' ~~ ~י~ ~י~
ו~~~ו~ות

~ 



~ ~ ~ ~

~~''ת
~''~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~
 וטע~ו ~~שו ~~ש בו ~אין כ~סייע להיות~~~ת~

 ל~
 ניכר

 ~ילו, בכנף ל~חוז רק לנרוע ואין להוסיף אין עליוכי
 דהתירא ל~ח סניף עוד ראיה לה~יא היה נראה לכאורהוהנה
~~

 והנה וז''ל~ שכתב ק''ו) דף (ח"ב ~בי"ט בתשובת דאיתא
 זה שהעכו"ס שנא~ראף

~ 
 אשה להתיר ~קוס יש ~סל''ת, היה

 א"כ ב~שאל"ס, פלוני טביעת על ה~יד יהודי כאן שיש ~אחרזו,
 ~דרבנן, רק אינו ו~שאל"ס דאורייתא, א"א ~חזקת זו אשתויצאה
 אפילו דהא ~ס~ת, שאינו אף עכו"ס על לס~וך יש בדרבנןוא"כ

 דהתס אף תכ~, ציצית ונבי אקפילא לפע~יס ס~כינןבדאורייתא
 דלאהטעס

 ~רעי~
 בדרבנן אבל דאורייתא בדבר ~היינו לאו~נתו

 עליוס~כינן
 א~

 ~כ"לת ~ל"ת שאינו

~''~~
 ו~יתתו טביעתו על ~סל"ת שהוא כיון בנ"ד נא~ר אנו אף
 לא שהשני אף א~כ דאורייתא, א"א ~חזקת יצאהשכבר

 כפי בדד~י א~רו ולא עדיס שני דברי לצרף ראוי ~ל''תהיה
 בתשובתות הנאון כבוד ~חותנישהעלה

~~~
 ה~בי"ט דברי כי רעוע, יסוד על ~~וע הבנין זה העיון אחרי
בזה

~ 
 דב"ק בש"ס סוניא ~~נו ונ~עלס כלל לן נהירא

 אלא נא~ן ~ל"ת אין הש''ס דקא~ר ע''ב) קי"ד (דף הנוזלפרק
 הש"ס ו~קשה בלבד" אשהבעדות

 ~נחי~
 דבוריס של

 דנא~
 ב~ל~ת

 דוקא, ב~~'ת נא~ן לכך דרבנן התס שאני הש"ס ו~שניו~רו~,
 וקטן, אאשה רק אעכו''ס קאי לא דהתסאף

~~ 
 ~בואר כבר

 ובריב"ש ע~ט) (סי~ןבת"ה
 (סי~

 דנס ע~"ס דה"ה ת~נ)
 נא~ן אינו דרבנןב~ילי

 א~
 חזקת דליכא ודוקא דוקא, ב~~ת

 בש"כ ועיין וקל"ז) ס"ט, (סי~ן ובב"י בטי~ד כ~בואר כללאיסור
 ~ט, ס"ק ס"ט(סי~ן

 וסי~
 סק"ב ק"ח

 וס~
 ~וסקיס כ~ה דדעת שס ו~ואר ~ו) ס"ק א' (כלל יעקב~נחת בספרי ~ס קל"ז),

 אינו דרבנן באיסורד~~ילו
 נא~

 ב~סל"ת
 א~

 עכ"לת אשה בעדות

~~
 בתשובתו הנאון ~חותני שהעלה ~ה לפי זה לכל צורך שאין
 נ~ור, ~ל"ת היה התליין של העבדשנס

 א~
 יש ודאי הא

צירו~
 ~~ש להתירא וסניף קצת

 ~הר''~ ב~שוב~
 (סי~ן ~לובלין

 ~~ת ב~כו~ס ד~קיל ה~רדכי ~דב~י קי"ל דלא אף ~ וז~לקכ"ח)
שלא

 להצ~~
 לבדד~י, חיישינן ולא קברתיו לו~ר

 טע~יס לצירוף ~~
 ושורשו עיקרו כעיקור טעס טע~ס הרבה ~~ורסס הנאוןכבוד ~חותני העלה שכבר בנ~ד ~~"ש וא~כ עכ~ל, לצרפו אפשראחריס
 ~סכיס הנ~וכה דעתי נס ~"כ להתירא, והפוסקיס הת~וד~יס

ת דורא דלה דלה בדרא חדעס ~  

 ~~ת'~ ~ו~~ ~~~''~ ~~~~~~ ~~~~~ י~~~ ~~~~~~ו~

 אב~ד ה~ורסס ע"ה ~י ה~דול הנאון בתשובת ושניתי~~~ת~
 ~~'ר ה"ה יצ"ודקהלתנו

 נ~ו, ~~~נ~~י~ ~~
 ראיות ישרות בסברות ~בירות ~אירות לתורה פניסשהראה
 ולה~רות ~בין קיי~ות שרירותנ~ורות

~~ 
 ב~א~ר שריותא, ענ~נא

 ראוי ~לייתא ~ילי הני וכל ש~אילתא"קדישין
 לס~ו~

 בלי ~ליו

 ~~~~ ~~~ מ~~ ~~~ ~~~~~
 ~~~~~~ ~~י~~ ~ו~~ ~~י~ ~י

ת~~~~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ות ~~~~~~ו~ 

 שנ~לך קונו דעת בו יש תרבני ענותנותו אך אס~כתא"~ים
 יורנית ~ש~יס כאשר ~ואו~ר אשיב בכן כ~וני~קטן

~~~
 כל כתב ט"ו) סעיף ~ י''ז (סי~ן ב~''ע

 ש~
 לעכו''ם ש~לו

 ~קרי ששאלו ~כו"ס אצלו שהיה אע''פ ששאלו רקעצ~ו
 ופירש~ל"ת,

 ~סק"ל~ הח~~
 באותו היה לא עכו"ס דאותו ד~יירי

 שאל שלא אף השאלה אצל כשהיה אבל כששאל,~ע~ד
 ננד שדבריו ~לבד עליו הנ"ל הנאון וכתב עכ''לת ~ל"ת~רי ~ ~"~

 דין וה~וצא לדבריו, ראיה שום שאין שנס אלא הש"ע~ש~ות
 ~תשובת בב"יזה

 ~הר"~
 שלא כל להדיא ~בואר רב ובי ו~הרי"ק

 ועל עכ"דת ב"י בתשובת וכ"כ ~סל"ת, הוי ה~שיב לעכו"סשאלו
(זה)

 ~שזה~
 ריב''ש דבתשובת דצ''ע בו, אדבר נדול וכלל חידוש

(סי~
 שלא כל דבריהס שש~ע נא~ר אי אף וז"ל~ כתב ש~פ)

ש~ע
 שא~

 ~בואר ע''כ, ~נ"~, ~כו~ס יהודי
 ~שס~

 ~~ע דאס
 (זו) סברא ונס ~ל"ת הוי לאהשאלה

 ~הוא~
 שאלו לי ד~ה

 דבתשובת ועוד הח"~ת כ~"ש בפניו אחר לעכו"ס או זהלעכו"ס

~הר"~
 כו', ~סביב עיירות בכל קול הוציאו שהקרוביס אף כתב

 דלא ~ש~ע עכ"לת כו' אותו ש~חפשין דיד~ אע''נ ~ס~ת~קרי
 כשש~ע אף הל"ל דאל~כ לאחריס, ששאלו השאלה אצל העכו"סהיה
 ~סת~א אלא ישראל ש~ע לא ודאי אלאששאלו

 ש~
 ~עכו"ס אח"כ

 העיירותת בכל קול שהוציאוכיון

~~~~
 הוצרך ~אי

 לו~
 שש~ע ר"ל אותו ש~ח~שין דידע אע"נ

 ~הרי"ק בתשובת ~וכח וכן ש~ע שלא ~יירי אלאהשאלה
 קכ"א)(שורש

 ש~עתי~
 (~הר"ט) תשובת

 ~~ר"~~
 שה~ידו הנ~ל

 כדברי'ת להדיא ~בואר הרי כו' אותו ש~חפשין עכו"ס שארלו

~~~
 ש~ביא ואף אחר" עכו"ס שא"ל להדיא ~יירי ב~הרי"ק עובדא
 ~ב"קראיה

 (ד~
 ~"ב) קי"ד

 הבעליס שהיו כנון דקא~
 אחריהס~רדפין

 ואש~
 זה, נחיל יצא ~כאן ואו~ר ~ל"ת וקטן

 ~דלא ש~ס, שהוא שא~ו עצ~ס בעליס ~~י שש~ע דאף~ש~ע
 שס ~בואר אע"כ ש~עו שלא ה~"ספירש

 ס~~ ד~
 אלא זה על

 על ~ק~ק יש י~נ"ד ~ס אחריסת ~כ~ס רק השאלה ש~עבדלא
 דלא די~ל זוראיה

 הוצר~
 להש"ס פשיטא ~יהס דבש~ע ל~רש,

כדפרי~
 יב~ות בסוף

 ~ד~
 קכ"ב

 ע''ב~

 חבירינו איה והא בפשיטות
 ירד~ו שהבעליס ידיעות בלי ~עצ~ס מדבריס והקטןשהאשה ~יירי דהש"ס שכתב כ"ח) (סי~ן ביש~ש ראיתי ועודקא~רי,
 זה אין דאל"כאחריהס,

 ~ל~
 ע"ש, ~הר~ב"ס כן והוכיח

 הנ~לת ~~~רי~ק הזכיר שלא עליותי~ה ועכ''~

~~~
 בר"~ ראיתי

 ופסקי רל"ט) (סי~ן ת"ה בשס שכתב בכתב~יד
 שלא כיון השאלה אצל היה דאפילו קס"א) (סי~ן~הרא"י

 ~ס נופא בת"ה דעיינתי ותי~א ע"כ, ~ל"ת ~קרי לדידיהשאלו
 השאלה אצל היה שלא ~יירי שס ~הרא"י ובפסקי ~זה, נזכרולא
 ~שובת ראיה כדק~ייתי ~אחריס ש~עאלא

 הנ"~ ~ה~~
 ע"ש,

 היינו ש~קיל רב בי הר"ינס
 שס~~

 בתשובת כ~"ש ~~רי~ק על
 לא נופא ד~רי"ק כתבתי וכברב"י

 ס~
 בזהת

~~~
 ~אד שהאריך ק~נ) (סי~ן אפריס שער בתש' ~צאתי

 בכל הר~יש ולא הנ"ל ~ר"ןראיות ע~
 דב~

 צ"ע ~ן הנ"ל,
 לדינאתזה

 ו~~
 זה אין בנ"ד

 ~נ~
 שלא אח"כ ביררו שהרי ~חו

 עכו"ס לפנישאלו
~~ 

 ~עצ~~ת א~ר העכ~"ס

~~~
 יש כתב נ') (~יף בהנ"ה דהרב בנ~ד, להתיר טעס נ"ל

 ~~ת דבעכו"ס~ילין
 וא~

 שיא~ר א~צ ב~~~ה ש~ת



~

~  ~  

~  

~'"~~~""~~~ ~~~~ ~~ ~ 
~~ ~  

 ע"'~,קברתיו
 וה"~

 ביבמות דאמרינן במים
 ~ד~

 ע"א) קע"ו
 דמי, כמלח~הד~ים

 ולקצ~
 כמ"ש ~~י~ גרע ~לח~ה פוסקים

 שכתב אף ו'), ~סי' ~שה פניבת~ובת
 ק""ד~ ~ס"~ הח"~

 וב''ש
~ס"ק

 קנ"ה~
 אלו, ה~קילין על למעשה לס~וך דאין

~'"~ 
 הא

 ~דולים, כ~ה בשם ז") סימן (בסוף הגרשוני עבודת בס"כתב
 להתירא, א' טעס עוד שיש היכא האלו ה~קילין עלשסומכים
 דח"מ דטע~ייהו ועוד להתירא, טעמים כ~ה שישנן בנ'"דו~כ"ש
 ~שוס כתבווב"ש

 ד~ת"~
 רל"'~) (סי~ן

 הבי~
 מור""ם ~שובת

 ב~"ה שראיתי ותימא ע"'כת ~ל"ת ~עכו''ס עדיף וע'"אדאשה
 להתיר ישראל דמהי~ן מה כל ז''ל מוהר"ם ב~ס שכתבגופה
 עכו""ם ~הימן אשהבעדות

 ~ל"~
 כתב ואיך

 ח"~
 דאשה ~ש~ו

 מאשה מל"ת עדיף דלא לדקדק יש זה אך אחד, עד אועדיף
 ע~ו'"ם ~ימן ~"א ש~הימן מה דכל דה"'ק לדחות יש זה ~םוע"א,

 יו~רי מהי~ן ולעולם~ל"ת

~ת~~
 בד"מ הא .ימ~ דאל~כ

 כת~
 מהרא"י פסקי ~~וך דמשמע

 בעכו"ם קברתיו להצריך שלא העולם דנהגו ר~"~)(םי~ן
 ~הרא'"י דבפסקי תי~א ויותר עצ~ו, ~רא"י יסתור וא~כ~ל""ת
 תשו' בשם וקבר~יו בעי דלא האפסק

 מהר"~
 ה~רדכי ~"ש

 י~תור וא"כ ~''כ, היא ~הר"ם ~שו~ת לאו וקבר~יו בעידמל"'ת
 נמי ~ייתי שם מהרא"'י דבפםקי הרי קשה ועוד אהדדי,מהר"ם

ה~
 דברים דשני מיימוני בתשו" עיינתי גם מהר''~, בשם דת''ה

 ~~"'ש כלל לדקדק דאין ברור י"'ל לכן מור''ם, של א' בתשובההם
 וקברתיות אצ"ל דע~ו"ם כו" ד~הי~ן מה ~למו~'ס

~~
 הגאון שהביא אף מרחוק לידע~ ז~. יוכלו אם לברר צריכים זה

 נ"ב) (םי~ן שמואל ואמונת וב''ל משה ~ני תשוב"הנ''ל
בראו

 ע"~ ~~
 ל"ט), (ס"ס הרא"מ ב~שו" ו~'כ לפקפק אין המיס

 בתשו" וכדמייתי לטביעה סמוך היה שלא מיירי דה.ם י"למ~מ

 ~א''ש~(~"ר~
 צף ראהו בהשכמה ול~חר נטבע ד~אתמול

 לטביעה סמוך צף שראהו הכא ~שא""כה~ים, ע"~
 א~

 שהיה שראהו
 אבר בשום זז ולא דומם ~אבןמונח

~'"~ 
 בלבלוהו ה~יס דל~א

 ש~~תוסבר

~~

 אותו וראהו נפשו שתצא כדי ששהה כיון לחלק שאין מס~בר
 מתשובת ~ש~ע וכןצ~,

 מבי"~
 ב~"ש ~"~) סי~ן (ח''ב

 משה ~ני ותשובת המים ע"פ ו~ת צף ראהו הטביעהשאחר
 ~ש~

 (ס~יף בח""מ ~שמע וכן זה, על נמידקאי
 ל''~

 ש~.ב ס"'א) ס"ק
 אין ואז נפשו ש.~א כדי ~ליו ששהה כלו~ר ו~ת ט~ע לו~רדקדק
 ~חת ~ש~ע ע"כ, אחר במקום וי~א אשפליה ~לי דדל~א רק כללחשש
 נפשו שת~א כדי שהה אבל למעלה שצף ראהו ולא ושהההמים
 רא~וואח"כ

 שצ~
 ביבמות מפרש"'י נ"'ל וכן ~נשא,

 ד~
 ק~''א

 בד""ה~ע"'א
 ~ערה~

 לאלתר יצא שמא אסורה במ~אל"ס שכתב,
 ע"'ש ~ת ~ף ראהו אם ~למא ע"כ, ראוהו ולאל~רחוק

 אש~ו ד"ה ר~"'י ~ע"א, ק~~ו בדף וכן איסור,אין ~ע"~~
 אסורה~

 ש~א
 ויצא המים ~תחתצף

 עכ"~
 אין ה~ים על צף ראהו דאם ~ש~ע

חשש,
 וב~ר~

 אחד ~כו"ס שא~ר
 שהגו~

 ~ף היה
 למע~

 וראשו
 ~ה צד ~כל היתר ~דדי שאר גסלמ~ה,

 ~~שו~~ שנזכ~
 הגאון

 וכה~ות כטע~ו שריותא ~ך ע~ו ~סכים ~נני לכן הנ"'לתנר"ו

 ~~~וו ~ו ~~י'~~ו~
~ ~ו~~"'~ ~  ~~~ וו~~~ 

~~ת~~
 כתוב הידור בו שיש בקי~ה דקאי אלי"

 הד~
 ~סידיו, לכל

 בהבטה ~צינו, בארבע אלי' ~ארצינו הנשמע~ התורקול
 מגלוס חכ~ה קנה בינה קנה דרכהקניא

 אדר~
 לגבוה ~לי"

 האיר והנה ~או~~, דח~ימא טובינא האי אשור זו סלי~וסלקא
 ה"ה ה~ו~לג ה~דול הרב מ"ש פני עברמול

 מהר"'~
 ~~י,

 מ~ולה ו~וכחה ~וסתרת אהבה ~~וך דבר לדבר וא~רתי ~,נר''ו ~~י~
 גדול וכלל חידוש שזה ו~ל וז"ל~ ~ר"א ~"ש הנעי~ים, דבריועל

 אף וז"ל~ ~תב ש'"פ) (סי~ן ~ריב''ש דבתשובת דצ''ע בואדבר
 לעכו'"~ ה~יהודי שאלת ש~ע שלא כל דבריהס ששמע נ~מראי

~נ"'~
 לא ה~~לה ~~ע שאם שם מבואר ע"'כ,

 ~ל''~ הו~
 עכ''ל,

 עגונות בסימן המשביר הרב על לתמ~ה יש הוא כן כ~בריואם
 ומ"ש~בד''ה

 רבינו~
 ז"'ל רב בי מורי לי אמר וכן וז''ל~ כתב

 להתיר מורהשהוא
 ו~ע~~ בפשיטות~

 שהעיד באחד ל~ניו בא
 שמע. לחבירו היהודי ושאל אצלו, לסעוד ישמעאלים זי~ןשיהודי
 ~י ממכיריס ~נו היש~עאלים והשיבו~ ופלוני, מפלוני נעשהמה

 והן לעכו''ס שאל ~לא כיון זו, עדות ע"פ~ נשותיהן וה~ירהרגם,
 ראיות וה~יא מעצמס,השיבו

 הריב"~ ~תשוב~
 ~הריב""ש וא"כ ~כ"ל,

 ה~תיריןת ~כתהוא

~~~~
 הריב'"ש, תשובת ב~וף העיון ועל הבאור על ~מדנו כאשר
 ש~כ""~ראיתי

 האור, יוצא אונו ו~שם ~דב~יו ראיה הביא
 הואכי

 ל~
 ~לפולא דרך רק ~תחלה כ"'כ

 שבנדו~
 שכתב ההוא

 אבל ~"ז, כלל ש~ע לא שהרי להתיר יותר כח יפוי ישהריב''ש
 ה'"נ~ין

 א~
 העכו''ם אם

 שמ~
 ~לא זה עם זה מדברים שהיו ~ה

 כל מל"ת ~כללנפקא
 ש~

 ~ן כתב בםוף שהרי לעכו"ם, ~אל
 מל"ת העכו""ם עדות ~שיהא נראה שלפנינו בנדון א"כ ~ וז''ללהדיא

 ~ל מתחלה דבריהם ששומעואף
 של~

 עכ"לת שאלוהו

~~~
 ל"ה (דף בב~ורות דקסדור ממעשה ראיה עוד מביא שם
 אך למסקנא, ~סל''ת ה~וי ~אומר דאפילו~"א)

 לבסו~
 מסיק

 וסוגיא~ בהלכה ונותן ~כנושא אומר אני זה ~ל ו~~מ ~ וז"להריב"ש
 אין שהרי ~"א לחומר נו~פי לבי למעשה אבל והסברא,דגמרא
 לנו ודי לעל~א, א"א להתיר שיספיקבירור

 בהית~
 ~ל"ת עכו~ם

 להסתפק שיש כל א~ל גמור, מל""ת שיהא לנו ברורכשיהיה
~ 

 בסיפורו
 בחזקת ~איתתא ואוקי דאורייתא םפי~א זה הנה נשאל הואאם

 דהוי ~משום הוי בב~ורות ~ה~~~ש~ת~י~ו שכל א~שר שהריאיסור
 עכ"'ד~ לא דאורייתא באי~ורא אבל דרבנןאיסורא

~~~
 הריב""ש ראיות ~ל שסמ~ו ~וס~יעתיה רב בי דהר"י גוברי' רב
 לדע. ~ם ואף בש~ו, המשביר בעל כתב כאשר למעשהאף
 ~"מ דאורייתא, איסורא משוס להח~יר שחוכך בעצ~והריב"'ש
 דיש מודה הריב"ש גםבנ"ד

 לסמו~
 בררנו כבר ~י למעשה

 כמו להקל וספיקו דרבנן איסורא רק הוי שנ'"ד באורךב~~ובותנו
 בש"ע שפירושו הח"'מ על קיימת התמיה ועכ"פ דב~ורותתבקסדור
 ומהרי'"ק רב בי הר"י מדברי וד"~ בב"י הדין ה~~ור נ~דהוא

ו~~םת

~~~
 וגס וז"ל~ ~כ'"~~ כ~ב

 ס~ר~
 ששאל לי ד~ה הוא

 ~~ו"~
 הלא ה~"~, כ~"ש בפניו לאחר~או~ זה

 בס~רא ~רגיש הב'"י ג~

~ת

 י"~י ~י~~ ~ו~ ~~~~~ ~~~ו~~



~

~  

~  

~  

~~תתת

~ ת ת ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~י~~ 
 ~ ~ גת) (בסימן וזתתל דדינא' מעי~רא בדחיה ודוחה בתשובותיוזו

 העכותתם, לו שישיבו כדי ל~בירו שאל שיהודי הית דנראהאעתתג

 השומע לחבירו' אחד דבר שואל איש השומע ~ולם דרך ~ כןכי
 אףמשיב

 שאי~
 עצמו לעכותתם שואל שאינו כל הרב סובר לו, שואל

 ראיה~ שום בלי עכתתל, מלתתת מדין נפ~ילא

ת~
 ו~תתל מכתתת כתב

~ 
 שלא דמיירי משמע מהרתתמ דבתשובת ועוד

היה
 העכותת~

 אף ~הלתתל דאלתתכ לאחרים ששאלו השאלה אצל
 שמחפשין דידע ואעתתג לומר הוצרך מה ועוד וכות לו ~ששאלוששמע
 לא ודאי עכתתד~ שמע, שלא מיירי אלא השאלה שש~מע רתתלאותו
 ~אלה בלי היה מה~ם בתשובת שהיה שהמעשה מאתינעלם
 עליו ושסמך ~הבאתי הראיה אכןכלל,

 מהרתת~
 מוכח ~וא רב ובי

 שכתב בבתתי גתתכ והועתק מוהרתתמ מלשוןבפשיטות
 וזתתל~

 דמי לא
 גופיה עכותתם להאי שייל דלא הכא אבל ~~דית ליה ~יילדהתם
 שפיר~קרי

 מלתת~

 גופית עכותתם להאי שיילי דלא ומדכתב עכתתל,
 שיילי, ד~א סתם כתבולא

 מש~
 נדון לפנינו יבא בא אם דאף

 מלתתת מיקרי גופיה עכותתם להאי שאל שלא~ כל ל~חר שישאולכזה

 ד~דןתוכנדון

~~~~
 מהריתתק מדברי ראיה שהבאתי מה תלונתו ~תתכ נסתלק

 בכל סומך מה~יתתקכי
 כח~

 שכתבנו מהרתתמ דברי על
 פרק דבתתק מסוגיא ראיה ~לו נופך הוסיף ועוד ממש,כלשונו
 קיתתד ~דףהגוזל

 עתתב~

 מרדפין שהבעלים דבורים של נחיל גבי
 הרבה ויש זו ראיה שלא אףאחריהם,

 לפק~~
 האריכו כאשר עליו

 בתשובת ו~ם קתתג) (סימן אפרים ושער ומהריבתתל הרדבתתזבזה
 רציתי ולא זו, ראיה נגד כמתנ~ד נראה שתתפ) (סימןהריבתתש
 דברי על סמכו והאחרונים הראשונים דעכתתפ בזה להאריך~ה

 לעכותתם שאלו שלא כל וםייעתםמהרתתמ
 גופי~

~~תת~

 יראה יראה התשובה בגוף המעיין בזה סמך לא דמהריתתק
 ~תתכ נסתלק ומעתה כלל' פקפוק בלי למעשה להלכה כןשפסק

 רלתתט) (סימן תתתה בשם כן שכתב דתתמ על ל~שיב מכתתתמתתש
 העתיקו ~תתכ דהם לפי הדתתמ וכוונת קסתתא), (סימן מהראתתיופסקי
 שלא אף הלכ~' לפסק תשובה באותה שם מהרתתמ תשובתדברי

 כ~תשת להדיא מבואר מהרתתמ מלשון מתתמ דבריו כלהעתיקו

~~תת~

 כות בהגתתה דהרב בנתתד להתיר טעם נתתל ועוד מכתתת

 בתשובותיו גופיה הרבהנה
 (סי~

 כתב קתתא)
 וזתתל~

 אף
 עכותתם על קאי לא במל~מה א~ד דעד דאיבעיא כתבדהמ~דכי
 הרתתן דהא להחמיר, יש מתתממסלתתת

 והרמתת~
 והתוסת והראתתש

 משמע וכן בדדמי, שאומר מלתתת בעכותתם דחיישינן סתתלוהריטבתתא
 דמלתא קושטא איברא עכתתלת הרמבתתם ובפרט מהראתתימדברי
 משום דטעמייהו משום ועוד ~ש' וגם איכאת מיהו ~התירסניף
 ובפסקיו רלתתט) (סימן תתתה בשם ממלתתת עדיף ועתתאדאשה

(סימ~
 מזכיר לא בבתתש באמת רכתתג),

 ר~
 שהביא והחתתמ עתתא

 אשת דאשה צתתל רלתתט) (סימן ה~שובה בגוף המעיין ועתתא,אשה
 א~רת אשה אבל ממל"ת' עדיפא ומנסבא שדייקא לפי ~אמרהמת
 עדיף דמלתתת משמע כפונדקית לכ~תהא דקאמר מרתתע ראייתולפי

 מהרת'מ דברי שיסתור מתתש (גם הנ"ל, בתשובה שם כמבוארמאשה
 דתרי רכתתג) (סימן בפסקיו תת'ה בעל בזה הרגיש כבראהדדי
 לדין האמת לפי אבל ~ ~מה) ובאת תדרשנו לשכנו הוימהר"~

 י~
ת  ~ו~ות ~~י ~~י~ ~~ ~~י~י~

 ~~~~י~ ~~ ~~ו ~ו~~יי~~ת

תשוב~
 בתשובתנו כמוזכר זת) (בסימן הנזכר שבוית מדין נצחת

 שראיה הרי לומר נפשך ואם אמורהת מלתי כברבאורך
 לפי אבל הכי' סתתל דרתתע מהא תתתה בעל כמתתשלסתור ברור~

 מ~
 דקיתתל

 דשבויהת מהאי הוכחתי כאשר דעדיף ודאי נאמנתדאשה

~~
 שחי ומבין בגלגלתו שעלה מה

 ומחל~
 או מרחוק ראה אם בין

 ומאן בידו תורתו אחד וכל לשיעורין הדבר נתת אתתכ~מקרוב,
 כמו עינא בית דשלטה שיעור לפעמים כהתתג דמצינו דאעתתגמפיס,
 מיל, עשר ששה רועה בהמה רגל וכמה עתתב) נתתד (דףבבכורות
 ראיה זו אין יעתתש' דרועה, עינא בית שלטה הכא דעדופרשתתי
 ~ברכות תפנה לענין כמבואר הדבר ומהות הענין לפי הכלכי
 טתדף

 עתתב~

 לחלק, יש טובא וכהתתג אמות בדת חבירו את שיכיר
ושלום

 לרחו~
 לקרבת בא אשר אלית ולראות ולקרוב

 אמירה ויאמר לשמע, רבה אהבה בין הפרקים בין המדבר~~
 ויסוד~ ושרש ועי~ור גרם תסתבר ורכה נעימה חיבהלשון

~ו~
 ~~ת

 ~~ ~~ו~~ ~~~~יי~
 ~תת~

 ~~~~ת

 ~~~~~י~ ~~י~ו~ ו~~ ~תת~ ~תת~ ~~ו~~תת~
 שנת למים מים בין נבדל אשר אלול כתתו גת יוםהיום

~ ת ת ~ ~ ~ ~  

 לפתתק

 ו~~ו~ ~ו~ ~~ו~ ~~ו~~~~~
 ~~ות ו~~ו~ו ו~~~ו ~~ות

 ~~ו~
~~ו~

 ~ו~~ ~ו~~~י ~~ו~~ ~~ ו~~~~י~~ ~~י~י~ ו~~י~ ~ו~ י~~~~ו" ~י
 ~~~יי~ת ~~~~~י~ ~י~י~ ~~~יי~ ~~~י~ו

~~~ית
 ~~ו ~~ו~י ~~ו~י ~~~~~יי~ת ~~ו~~ ~~~ ~~י ~~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~יי~ ~תת~ ~~~

 ~~~וו ~~~
 ~ו~~ ~~~ו~

 ~~ ~~ ~~~ ~~~ו~~~~~ו~
 ~~ו~~ת ~~י

~~~~ 
 ~ו~~ ~~י

 ~~י~~~י~~~ת
 ~ו~~ ~י~~~ ו~~י~

~ 
 ~תתי ~~ו~~ת~~~י ו~~~~ ~~י~י~ ~~י~

~ ~תת~ ~תת~ ~תת~ ~ ~ ~ ~  ~~תתו ~ו~~~יי~ ~ו~ 

 ~תת~ ~~תת~ ו~תת~ ו~~תת~ ~~~~~~תת~

 י~תתו
 ~~י~ו~ ~~~ ו~~

 י~תתוי~~~~~~י~

~~~
 מהצורך אינו עתתכ דמר, ובענותנותו ובטובו בגוית לי קים
 מהיתתכל ~יריעה קצרה ברו~' לדוד המעלות בשיר שבחיתלספר
 בעמיסות עמוס שא~ו שידוע וביותר כרוכל, עליו מכרזתהתורה
 דשמיא מילי גדולות טרדות בנבכי מסובל תתלאה, עתתגהתלאה

להפי~
 הרמה בישיבתו חמד ובחורי תריסין בעלי התלמידים רצון

 א~לקים דברי מפומיה דנורין זקוקי נפקין מפיהו יבקשותורה
 נ~חי' וחיים שלום בדרישת ותלת תרי בבי בהני באתי בכןחיים,
 אזכרנה וז~ור ני' ה~ו מעי וזמנים הימים לנו ארכו מאדומה
 יושב אנכי ובשבילך ובצאתי, בבואי כן ובקומי בשכבי ובתורתובו

 וכליון לב למחלות ממושכה בתוחלת צער של רבים ימים זהשומם
 אותרו כמלא רק מאתי ירחק לא מתתו שאדוני הייתי םבורעינים'
 משיב מנחם מ~ני רחוק רחו~ה והיא אחכמה אמרתי לא,ותתו
 שמענו שמע רק מקדם, הדיבור להרחיב בדעתי היה ובאמתנפשי'
 ושמחנו הנחל באיבי לראות שמן, בן קרן לגנו לכאן יבואשאמתתו
 וצפיתי א~ל~ים, פני כראות רברבי אפי פניו להקביל הון כל~על

 (חשק) ~פתים ע~ו א~ו פאתתפ לדברוחכי~י
 ~ישק~

 נכוחות דברי



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~~"ת~
~~~ ~~ ~~מ~ ~~~~~

 לו, ~ןחן
 והנ~

 לריק תם ראינו לא ואותו שקוינו היום זה
כחינות

~~~
 בשיטוח רבה בבק~ה ספר במג~ת באתי ~תה

 כפי~
 לשאול

 דעגונא התירא רבה מצוה עסק לידי בא כאשרמא~ו,
 עיניכא~ר

 הבדו~
 ~העלתי מה מישרים יחזו ו~פעפיו יביטו, לנכח

 אך לה~יר, זה בנדוןבמצודתי
~ 

 רשאי שהוא דעתי, קבלו אומר
 מזה אשר בכתבים, שיעיין ובטובו בחסדו אני ב~וח ~''כ אני,ולא
 אונים רב אמונה ידיו יתן בעיניו יישר ואם כ.ובים, הםומזה

ו~~מי~
 כח

 בכ~
 דה~ירא

 עדי~
 האנופים ובאשר ~ע~די, להסכים

 דק"ק הב"ד רבא דינא בי' ~בים מומחים ו~ו~לגיםהדיימים

נ''~
 רך במענה פיהם את ~ותחים כאחד וכולם עמ~י יהסכימו

 רו~ הו~ פנילחלות
 המ~תוקקים כתלמידיס תורתו, יפעת אור

 הע~ונ~, אתתא דה~י בשריו~א מר לעיין מאמ''ו רצוןלהפיק
 הע~ונהבאשר

 ו~~
 כיום ולילה ~ו.נו, ידרושון יום יום היורשים

כחשיכ~
 ו~ת בה ילכו אשר הדרך להם להורות כאורה

 בדעת תלויות עינינו ~י נעשה מה נדע לא ואנחנו יעשון,אשר המעש~
 ת~ת עין ישים אם דודים דברי עלינו ערבים מאד ומהאמ''ו,
 כל עלעיון

 ופ~ פר~
 ויקרב יב~ר בעיניו והטוב כתבתי, אשר

 ואודה לי ויאמר אמ''ו יורנו ש~י.י אם בעיני~ו~ יתכן שלאו~ה
 ימחול אזי בארוכה לבא מספיק הזמן אין אם אמנם אבוש,ולא
 בשריותא עמדי שמסכים ההסכ~ה בקצרה~ לבא הרס כבודועל

 ~ד מכל מופנה היושר ושעת הכושר צד לו וכשיהיה דא,דעגונא
 י~צא באם פניו אחלה לזאת וגם בטעמיה, מלתא בארוכהיבא
 במהרה אשר שו''ת ספריו בתוך יקבענו בדברי, ~וב דבראיזה

 וז~רי~ שמי על לוח על יעלה חדש אור לאורונזכה

 ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ת~~~~~~

~~~
 ניקל ק"ק ~הלתינו מפה א~ד

 שפור~
 ב''ש ~~ואל שמו

 מסבבים ~יו אחד, נער ו~וד שטאמפי אברהם הר"רשותפו ע~
 מ~~, נסעו ואך זלישברו"ן לכ~ר ובבואם שבסביבותינוב~פרים
 לנגדם באו אונ~רן עם יר''ה הקיסר באדונינו המורדיםוהנה

 כ' הנ"ל היהודים אותם ראו וכאשר~דודים,
 אברה~

 ונמל~, ברח
 הנ"ל כפר לתוך באו ואח~ז בידם, נתפשו הנער עם שמואלו~'
 עמהם והולי~ו ששבו ~הכפר~ים איזה וגם ~כפר את ובזזוושללו
 ש~ואל שכמר פסק דלא קלא יצא והקולב~בי,

 נהר~
 וזהו מהםת

 הרבה עליו שאיימנו אחר ~ירקל ליבלי כ' ב"ד בפנינושה~יד
 הנ''ל שמואל כ' סשבה וי שביום איך בזה"ל~ העיד וב~בועהב~רם
 דער אין איך בין פוליש, לבאק קומן מיר זיין שלאחריו א'וביום

הערבר~
 ~ונ' ~ארהעק פון קומין איז עכו''ם דער וואו גלעגין

מיט
 ~~ים~

 זיין שמואל מיט וואש עכו''ם ב' דיא קומן זיין
 צו ~כו''ם דר זא~ט ~ווארן, ~ליעזט זיין זיא דען ~וו~ן,גפנגין
 איז~ ש~ו~לי דער ליבל יאמיר

 דער ה~ן שון
 ווא~

 ד~ם מיט
 גהנדלת אונ' גוועזן גשפאן איז שטא~~י אברמל) (ר''לראמיל
 ~יא והשיב עש, דוא ווישט וויא ג~רע~ט איס איך האבהאט
מנין

 ~האנשים~
 זיין זאליש"ברון פון

 א~י~
 ~פארן ווא~ן אונזר

 ער אזו זיאהאבן
 צי~

 וואו ווישען דיא גוועזן בייא דר זיין זיא
 ~ר לי~ט,~ר

 הא~
 זיצן נאר ער ווער ~בר~כט, ~בן ~ומש אליין זיך

 ארונטר ראס דעס פון וו~לן זיך האט ער ראס, ד~ם אויף~גבליבן
 איין דר עש וויא אז~עבין

 ~מכ~
 זה לפני (ר"ל האט

 נשב~

 הסוס מן ~צ~ו וה~יל בידם~חד
 לאר~

 האט זוא ונמל~) וברח
 נידר, איס שוס קנעכט זיין ~ו ~זא~ט איז, ~ריטן מיט וואשדר
 דערת (ר"ל ~וו~זן, איינש קנאל~ דער אונ' פאל דעראיז

 שו~
 אינ'

 ת אח~)ת בפעם היו למיתה פ~לדער

~ ~ ~
 עכו''ם אים האבן אחד, ב~~ר ~וועזן איז ~ר אז העיד~
 שמואל דר דזגזאגט

 ניט אבר ~יז בקומן ש~וס איין~ הא~
 דר ~~לין,~לייך

 נא~
 אנויף ווידר אביר איז ~פאלין אראב ער איז

 דער האט אזו גפלן אראפ' ווידר ~ר איז אח"ז ראס, אייןאויף

אוברש~
 אים ז~ל מן בפולן

 ~ו~
 טוט אים ~ן ה~ט אזו שיסן

 העדותת ~''לגשאסן

~~~~~~
 א~ינא ע''כ ~ ע~ונות, ~ לתקנות חששו כמה אתבונן

 יפתח זה ודבר הראשונים, ב~קבי לצאת וקטינאז~ירא אנ~
 ~ולםת של כפתחו לבם אשר לב חקרי ב~דוליס ותסתייםבקטנים

 בררו וזרו קצרו הראשונים דאיתתא עגונה בדיני א~ו~~מת
 ~פור~ כי טחינן, ~חינא ~מחא ואנןוטחנו,

 כבר הכל
 דמםיק כמה אלא ורבא, דאביי הוויות מינה מסקינן ולאב~וסקים
 ע''ד ולהחזיר בעלמא, לפלפולא אלא נצרכה ולא כרבא, מביתעלא

 ול~י מכונן על להעמידןהראשוניס
 שע~

 ~ענין~ תאר לפי הכושר

~~~~~~~ ~"~~ ~ 

 אחל~~~~~
 האומר י~מר לבל צריך אני ~ודעה זה בעסק לדבר

 שהאיש מפורסס ~קול באשר רבה צריכא לא דאמלתא
(הנעבד)

 ~הנאבד~
 ל~בורה, ניתן ולא השדה ~פ מו~ל ~ויתו

 לקברו או ולהביאו לשם שילך ~כו''ם אחר ~דרין היווהקרובים
 ~ח~ת להם שא"א בפיהם ומענהשם,

 סכנ~
 מסריח שכ~ר או

 הדבר באשר העגונה, להתיר מועיל אינו זה מקוס מכלונרקב,
 שזהו ~~'ת הע~ו"ס מפי ש~מע מי ברור~יננו

 שמונ~
 ואולי שם,

הרו~
 יצא כבר באשר בד~מי, ~שאומרים או ומשקריס הוא אחר

 בפםקי עיין הוא שזה מדמין נהרנ" שמואל הוא האיש שזההקול
 להתיר אין בודאי בעלמא הקול וע''י יע"שת ב''י ובתשובותמהרא''י
 ~סי' ת"ה ב~ם נ') סעי~~ י"ז (סימן בה~''ה רמ''אכמ''ש

 ~סי' רמב"ןותשובת רכ"ב~
 פ'~

 ויותר
 מבוא~

 מהרב"ל תמצא
 ~ח'"~

 סי~ן
 שנתקבל העדות ע''י התירא למצוא אני צריך ע"כ יע~ש,פ"ט)
 למצוא לאחת אחת וספיקות פקפוקים כמה בו יש ולכאורהכנ"ל,

לחשבוןי

~~~
 ואפ''ת עירו, ושם ~ אביו שם העכ~"ם הזכיר שלא ראשון
 דעת ולפי אביו, שם כמו הוי שות~ו שם הזכירבאשר

 ~כלל בתשובההרא''ש
 נ"א~

 מבואר מלול בן דמ~לוף בה~וא
 עליהס וקבלו קיימו האחרונים ~רוב הרי מ''מ סגי, אביו ושםדשמו דס"~

 בדברים כבר רבים ביה דדשו הגם והנה עירות שם עכ"פדבעינן
 מה מל~וב ~מנע לא ~~תא הך לידן ואתא הואיל ~~מאלו,

 עליו שהשי~ו והשגות הקו~יות ~מן הרא"ש את להצילשנלע'"ד
 ד' סי~ן (ח"א~הררי"ב

 ו~~רי"~ וח''~
 למ"ד) סימן ~''ע ח'

 הזכיר ולא אביו ושם ~ב~~ו ~תיר בתשובה הרא''ש דכתבאהא
 לדבריו ראיה והביא עירושס

 ~יבמות דאמרינן מהא~
 ד~

 קט''ו

ע"ב~

 ריש יצחק
 ~לות~

 ביבי ד~ב אח~יה ~ר
 הו~

 ~קורט~א ~אזיל
 הוי ביבי דרב אח~יה בר ~~נ יצ~ק ~תם שלחו ושכ~,לאספמיא
 לא או יצחק ~תרי חיישינן מי ו~כיב, לאספ~יא מקורטבאקאזיל
 ותמהו כרבאת וקי~'ל ~יושינן לא אמר רבא חיישינן אמראביי



~

~  ~  

~  

~~'"ת
~''~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~
 עירו ושם ש~ו נזכר מעשה באו~ו הלא משס יש ראיהמ~י

 אביו~ שם כ~ו הוי ביבי דרב אחתיה וברקורטבא

 דה~~~~~
 לא לאספ~יא אזיל

 חיישינ~
 דאיתר~י בכה""ג האי ~ולי

 ~~ו אבלכך,
 וש~

 חיישיסן ודאי עירו שם הזכרת בלי אביו
 ואני אביות ושם בש~ו הדו~ה אחר בעולס ישש~א

 ~וסי~
 להק~ות

 ~ו יצ~ק ל~רי חיישינן ומי התם דא~ר דש'"ס ~פ~טא~פשוטו
 ביבי דרב אחתיה בר ולתרי יצחק לתרי חיישינן מי ~ול''נלא,
 זה דין הנראה כי ו~וד לאספ~יא~ ~קורטבא דאזלו יצחקולתרי
 מבואר אינו למה א''כ ורבא, אביי בה ~נחל~ו ל~עשה הלכההוא

ב~מר~
 עו~דא עבדי הוי היכי

 ה~~
 ה~מרא בימי ~יהו כרבא, דק''ל

 כד~צינו עובדא עבדי היאך לפרש ה''ל~בז~ניהם
 כה''~

 בכמה
 א~ינא מנא אביי ~~ר התם ד~סיק ותו~קו~ותת

 גיטא דהאי ל~

~אש~כ~
 אנדרולינאי אנא מתא קלוניא בצד ביה וכתיב בנהרדעא

 סי~ן ~פ''ד ב~יטין הר~"'ש(וגירסת
 ז'~

 נהילאי, בר דוד אנא
 ע"ב ל''ד ~דף ב~יטיןוב~רדכי

 או~
 שס''ח~

 וכן נהילאי, בר דוד
 חורפי בי~י כתבתי וכבר ליכא~ א~יו שם ~פילו דבלא''העיקור
 אבוה ושלחה כו' פטרית ~ ע"ו) סימן בתשובות ~רא''ם ע'"דזה

 כולהת נהרד~א תיבדק ליה ושלח נשיאה יודא דר' לקמיהדש~ו~ל
 ~ש~ ~ביי ~ייתי ראיה ~איוקשה

 דשאני יצחק של הנ~ון לזה
 נראה לענ''ד ~''כ כנ"'לי טובא סי~נין שי~נן~כא

 ~ר~
 אלי~א

 מיתת על שהעידו דה~דים היה כך שהיה דהמעשהדהרא'"ש
 הגביות שלחו ומ~ם ~א''י, בב''ד הדבריס כל העידו זהיצחק
 כדברי' לבבלעדות

 א~
 אחד על עדים שהעידו ולהודיע לידע ממש

 יצחק שמושהיה
 ר'"~

 התשובה ~בכל בי~א דרב אחתיה בר והוא
 ביבאכתובה

 באל''~~
 ו~קבלי שכיב, ~ספ~יא ~קור~~א וקאזיל

 קניא ק~לי לאוהעדות
 בא~~

 בססהדרין דאיתא הא דידוע הוי

~ד~
 י"'ז

 ע''ב~

 לידס בא וכאשר חנינא, בר יוסי ר' ~תם שלחו
 התל~ידים נסתפקו זה עדות הגביותבבבל

 כל א~
 דברים אריכו~

 לצורך הוא מתם שלחו אשראלו
 דל~

 לא כן ואלולי בלא"'ה, סמי
 לרווחא הסי~נים כל שכתבו דל~א או להתיר, העדות מספיק~יה

ד~~את

~~~~
 דכ''ע דאליבא לרבא אביי בין הפרש נפל לא המעשה ב~וף
 אחרינ~, ב~יסש לספוקי ליכא ~תם ששלחו סימנים הניבכל

 להלכה דינא לענין ~נסתפקאלא
 נ~~

 סי~ניס כשאין אחר, ל~קוס
 לא, או ר''ג יצחק ~רי חיישינן מי לבד ובניו שמו אלאכה''~,
ר''ל

 ת~
 סי~נים הנך לאו דאי כוונתם היה בםי~נים כ''כ שהארי~ו

 כותבין כשהיו ואפילו חיישינן, לא או ר''נ יצחק לתרי~יי~ינן
 ועפ''ז דמלתא, לרווחא רק כן עשו שהאריכו ו~ה ר''ג יצחקרק
 כתיב דהוי ~י~א מהאי שפיר ~איה ו~ביא חיישינן אבייפסק
 וקי"ל חיישיסן דלא ם''ל ורבא תבדק, ואמרו אביו ושם ~מוביה

 ~ה~י אביו ושס דש~ו ר~יה הר~''ש ~ביא דשפיר נ~צאכרבאת
 לפ~נ''ד כנ''ל ר''נת דיצחקמה~י

 להלי~
 לענין ~יהו הרא''ש בעד

 ~ שפסקו מ~ה לזוז אין ודאידינא
 דו~א דבעיסן האחרונים

 והוכ~ותת אומדנות יש אא"'כ~ירו ~~

~~~~
 הזכיר כ~ילו ה"ל דכ''ע דאליב~א ברור הד~ר נר~ה בנ''ד

 של שותפו שהיה שא~ר דמאחר עירו ושם ש~והעכו''ם
 שם השו~ף, הזכיר הרי ~שטאמפירא~'תל

 השות~
 שס ~~ו ה''ל

 דכבר עירו, ושסאביו
 ~הובא~

 שם ב~ינן דוקא דלאו ~פוסקיס

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

 ~וא, שזה בבירור דבריו ~תוך ש~תברר כל אלא עירו שם אואביו
 איש שאמר ~ל''ת עכו''ם דהוי מידי שיהיה, איך הבירוריהיה
 בש''ס כדאיתא כו' זריזא ~פרשא וויי אוי ~ת מכאן ע~ישיצא

 קכ''א ~ף~יב~ות
 ע''ב~

 אשתו, התירו ~פ''ה כלל ש~ו הזכיר ~לא
 ב~וספ.א שאמרו שאע''פ ~ וז""ל ל''ג) (סי~ן בתשוב" הר"'ןוכ~''ש
 לא עירו, ושם ~מו שמכירין עד מעידיןאין

 למע~
 שאין חלא בא

 ברור בדבר ש~עיד ~ל בו~אי אלא וכו',םומכין
 ~א''~

 לספק
 עכ''ל~ ש~ו הזכיר שלא ~ע''פ א~תו את~שיאין

~~ת"~

 ~אות ~רדכי בהגהות
 ק~''ח~

 בב''י והובא
 (ד~

 ע''ב) י''ט
ונ''ד

 ~די~
 שם כ~ו ה''ל בש~ו ושותפו ש~ו שהזכיר ~ו~א

אביו,
 והשות~

 ותו ש~~פי, ~~יר עירו שם ~כח סיכר
 ליכ~

 למיחש
 ש~ואל שזה ידעינן שאנן ו~אחר כך שש~ן עיירות שתי ישדש~א
 שט~פי אברהס של שותפו היהב''ש

 ול~
 באחרת לםפוקי ליכא אחר

~~~מ~
 ~ בנכרי ז') ~ימן (ח''ב בתשובה מהרש''ך כתב ~מש ~ה

 כאלו ה"ל נהרג, שלך משרת פלונישא~ר
 הז~~

 שמו
 ל~י~ש דליכא בנ''ד ל~י~ר איכא אחר ט~ם ועוד ע''ש, אביוושם

 ידוע ~~יתתו ב~סל''ת שהגידו הנ''ל הנכרי באשר אחר,לש~ואל
 ש~ואל ח~ירו עם שנשבו אותן ~הן שותפו אברהם'ל של עדותו~''פ

 מספרים שמואל מאותו ~סתמא ממיתתו שמםפרים ~ה ~'"כהסזכר,
 ~ה ~מהם נשבה אחר ש~ואל ~ם שמא חיישיסן ולא ~א~ר,ולא
 בנ~רא דאמרו להא דו~ה זה והרי לסו, נודעשלא

 ~ד~
 קכ"'ב

~עש~ ע''א~
 שהלכו ונ~רי בישראל

 בדר~
 יהו~י על חבל ואמר הנכרי ובא

 הרא''ש וכתב אשתו, את והשיאו וקברתיו ש~ת בדרך ע~ישהיה
 נתרחק ע~ו שהלך היהודי אותו שמא חו~שין אנו ו~יןבתשובה
 עכ''לת ש~ת או~ר יהודי אותו ועל אחר יהודי ע~ו ונתלוה~מנו

~~~
 ~פרק שהרמב"ם

 י"~
 ה' ~ירושין מהל'

 יא~כו~
 דחולק נראה

 דוקא, עמי שיא~ר ש~~ריךבזה
~'~ 

 מהריב''ל כתב כבר
 הרא''ש דברי שנ''לבתשובה

 לפסו~
 הלכהת

 ובס''~
 ד~ודה נראה

 שס כלל הזכיר שלא התס דדוקאהרמב''ם
 סתם יהודי אל~ האי~

 א~ל עמו, נתלוה אחר דל~אס''ל
 בנ''~

 ~~ו~ל שמו ~ה~כירו
 ונתחבר ע~ו נתלווה אחר ש~ואל ש~א חיישינן דלא מודההוא ג~

 מה ה~יד ש~ואל אותו ועל יו~ים או יום בתוך בשביהעמהם
 וזהושה~יד,

 פשו~
 זה דבר וגם לפעס''דת

 נו~~
 ב~''ש נ''כ ופו~ע

 דיצחק בהאי פוסקים ושאר~ר''ן
 ר"~

 וכאן נמצא כאן דאמרינן
 בכוותיהת וה''נהי~

~~~
 שסראה כל האחרוניס כתבו כבר דין מן

 ~תו~
 ~מדבר לשונו

 ומורמל להם הסיכר איש מאותו מדבר ~סתמא ידועמא~ס
 בתשובת מבואר זה ודבראצלם,

 ~הר''~
 ו~''ו ו~הרשד"ם ~לוב~ין

 א~ר ובנ''ד מאחרונים, הרבה ועוד צדק ~~ח בתשובת ה~אוןזקסי
ג''כ
 שמואלי'' ''דער ~

 ~השמואל~
 קאמר הידוע שעל משמע

 וק''~

~~~~
 מלח~ה ה''ל שזה פ~וט ובס''ד וקברתיהו, אמר שלא ~שני

גדול~
 שהמורדים ומפורםם כידוע

 באונגרי~
 החריבו הס

 ה~~ב''ם נ~ד ה~קילן הפוס~ים ואפילו רב, הרג והר~ו עיירותכמה
וס''ל

 ד~
 הסכימו הפוסקים רוב ה~לח~ה ~בי אמנם קברתיו, בעינן

 ובה~''ה בב''י וכדאיתא דוקא, קברתיו שיאמרדבעינן
 ש'ת~

 (סעיף
 ועכו''ם ~~''ל

 המםל~
 וא~ר

 ש~~
 שיא~ר ~"כ צריך במלח~ה

ת ~

~ ~ ~  ~~~~ ~~~ו~ 
 ~~ו~~ת

 ו~~~~
 ~~יו

 ~~~יי ~ ~~~ ~~~



~ ~~ ~ ~ ~

~~''ת
~'"~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~  

 ~אין האחרוניס הסכי~ו כבר ~קילין'', "ויש שסיים ה~סקברתיו,
 עיין ה~קילין על אמעשהלס~וך

 בח''~
 ~ס"ק

 ~"ד~
 ו~תשובת

 נקטינןת והכי ק''א) (סי~ןר~''א

~~~
 ודאי השיב והנכרי ל~מרי ~ת היה אם אותו שאל שהיהודי

 מפיק לא מ''מ אחת, בפ~ס הי' והנפילה שהיריה הואכן
 עצ~ו שהפיל למי~ר ואיכא בדד~י, כן שא~ר שי""ל דאמרן~הא

לאר~
 ובאמת כך, לפע~ים שעו~ין כמו ~ת שהוא השבאי ~י~שוב

 יש מהריב''ל של ~תורתו והנה בדדמית הגידו וה~כו''ס ~ת,לא
 וכמה בכמה ~"ש חדא טעמים, מ~רי זה בדבר ~ היתרלמצוא
 יש ~ל"ת נכרי היה ש~ראשון עד ~פי דעד בתשובותיומקומות
 ת''ה בספר דכתב מהא וראייתו וכדו~~, קברתיו בעניןל~קל

 האחרון העכו'"ס אם השו~ע בעד להקל דתלינן וכתביםובפסקים
 מספר~ היה הראשון הנכרי אס ביארלא

 שאלה, ע''י או מ~צ~ו

ל~
 ממ"ש לדבריו ראיה והביא שאלה, ע"י שהיה להחממיר תלינן
 ז''להר~ב""ם

 ~פי''~
 הט"ו~

 שמעתי שאמר שהעד הודענו כבר ~ וז""ל
 א~רהעד אם אבל פיו, על ומשיאין וכו", ~אשה שמע אפי' פלונישמת
 ראית היאך אותו שואלים שמת ראיתיו ואני פלוני ~ת האשהאו

 וכו", ידעתובמה

 וא""~

 השומע, בעד ל~קל דתלינן נמי ה"ה
 כשס לפנינו, שבא העד לאותו הדבר סיפר ולא קברו~ראשון דדלמ~

 אותו פלוני ש~ת עכו'"ס ~פי שש~ע המל"ת בע~ו"ם להקלשתלינן
 ל~"תת הסיח נ~יהראשון

~""~~~
 ואס רשום דבר הוא דקברתיו ולומר לחלוק מקום דיש
 הוי קברתיו אי איברא וכו' אותו ~ספר היה קוברוהיה

 דלא שאלה בתשובה הרב כתב כבר אבל הכי, דהול''ל ודאידוקא
 שאין ברורים שהם דברים שאו~ר כל אלא ~~ש קברתיובעינן
 ~ממת לא~ר בו נגעתי דאמר כגון סגי, בדדמי דא~ר בהןלספק
 תלינן הוא דכן וכיון וכו', באלו וכיוצא ל~קום מ~קום שניתיו~ו

 אותו שינה אלא קברו לא הרא~ון הנכרי דל~אלהקל
 (בח''א ממש הריב"ל דברי תמצית והן כו' לספר חש ולאל~קום ~מקו~

 י'"~)ת סי~ן ובח""ב ט"סימן

~~~
 בדבר, ש~פקפק מי יש הזזה שיועיל ~ופא ממלתא ~בהך
 סברא אב''א הר"ן, לדברי ס~ך הבאתי בעניי אניאמנם

 בקצרה פה ואציגה אחרת בתשובה כתבתיהו וגמרא ~ראו~ב'"א
 שע""ז) (סי~ן בטי''ד דאיתאוהוא

 ~~ע""ה~
 אלו ~" ובאשרי

 ~סימן~מ~לחין
 ל""ב~

 עדות הכלל וזה הרמב''ן, ב~ם יותר באריכות
 נשמע הן ו~כלל עכ"לת מתאבלין קרובים פיו על אשהשמ~יאין

 והדבר מתאבלין, קרובים אין ע"פ אשה ~שיאין אין דאםלאו

פשו~
 קריעה כגון נוהגין אין אבילות דיני מכל אחד דשוס הוא
 כ''ו (דף ב~"ק ותמןוכדו~,

 ע"א~
 מת~חין שאין קרעיס ואלו

 כו', ויקרעם בב~דיו דוד ויחזק דכתיב מנ''ל וא~"ד נשיא ועלכו",
 א' ב, ~ש~ואל בקרא מעיינת וכד ו~ו', ויבכוויספדו

 י"~
 תמצא

 המגיד ע""י שאול ~יתת לדוד שנודעמפ~ורש
 שנמל~

 ה~חנה, מן
 וא"כ וגו", יחיה לא כי ידעתי כי ואמותתהו עליו ואע~ודוא"ל
 ע''~ ו~כי והספד בקריעה אבילות שום דוד נהג היאךקשה

 המ~יד
 קברתיו צ""ל ב~לח~ה דע''א וק"ל היה במלחמה ד~אול מעשההא

 ~דינא לאו דדוד וא''ל קברתיו, דא~ר נזכר אינו בקראו~תם
 יתירתא ~ילתא אלאעביד

 הו~
 לה~~רא ה''ל לא א""כ דעביד,

למיל~
 ~יניה

 כדאית~
 ד~ילתא דאיוב לגבי ע"~) כ"א (דף שם

 ש''מ מדוד ~~ילפינן אבל הימנו, למדין ואין דעביד הואיתירתא
 אמר לא הא לדוכתיה קו~יא הדרא וא"כ עביד, ~דינא דעבידמה

 דכתיב ~ה על התם היה דסמיכתו נראה אלא קברתיו,העד
 דכיון וגו', ואצעדה~ ראשו על ~שר~ ~ הנזר את ואקח שנא~רהתם

 ו~ש~ש טלטלו ~סת~א והנזר אצעדה ~~נו ליקח ע~ושנתעםק
 כנזכר וריב''ש ר"ן ~שם הנ~ל ב''י וכמ"ש קברתיו כ~ו דהויבו

 הר""ן שדברי בידינו ~~ועלה הר'"ן לדברי ראיה מכאן א''כלעינ,
 קברתיות ~~ו הוי ~~קו~ו שהזזה בטע~ים הם ברוריסוריב"ש

~"~~~
 להקל תלינן המסל"ת עד ~פי בעד מהריב""ל

 בכה"~
 דל~א

 שינ~ אלא אותו קבר לא הראשוןעכו''ם
 מ~קוממו אותו

 ראהו הראשון שנכרי למי~ר איכא נ~י בנ"ד ולפ"ז לספר, חשולא
או

 ה~
 ניכר היה כי שמתו ~ל~קום ~~וס אותו הזיזו בע~מם

 שא~רו חיישינן ולא ודאישמת
 ~~דדמי~

 להקל~ לצדד שיש מה זהו
 (סי~ן זקני ~''ו בתשובתועיין

 קי''ג~
 השומע, ב~ד ~מיקל הוא דגם

 ~''ו ודברי ב""י תש~בת בשם המ''ב דבריע""פ

 ה~
 כש~עד דדוקא בתשובותיו ושילש כפל ש~הריב''ל ריב""ל,דברי היפ~ ממ~

 ומו"ז אחריתי, ב~וונא ולא ד~יקל הוא מסל'"ת נכרי ~פישמע
 רואה אלא ביניהם להכריע כדאי אני ואין יע''ש, איפכאכ.ב
 בדרך רק זה כתב שה~''באני

 אפ~ר~
 ב"י ו~תשובת

 קברתיו אצ"ל ~דאז שלום ובשעת דיבשה בקברתיו דמיירידאפשר ראי~ אי~
 הפוסקיס רוב דעת נפיכלל

 זו~
 בע""א ממקיל לפיכך הר~ב"ס,

 מקילת אינו דמלחמה בקברתיו אבלהשו~ע

~~~~
 אינו ודאי זאת קולא באשר עובדא בה למעבד ~סתפינא
 ~מהריב""ל ר~יות עיקור שהרי ור~ב''ש, הר''ן לסברתעולה

 להקל דתלינן דס""ל ו~תבים ופסקים בת''ה מהרא"י מדבריהוא
 שגס א~רינן שמסת~א פלוני ש~ת נכרי מפי ששמע ~ל"תבנכרי
 כ~ו וריב""ש הר""ן עלה פליגי דינא ובהאי ~ל""~, היההראשון
 כ~ב~ל ~''כ לקמן, עודשאכתוב

 ה~וב~
 העוזר וכש~~ ה~סו~ב ~בטל

 של קולא וריב""ש הר"ן דברי שלפי ~שת~ע ו~~ילא ~עזורונפל
 ליתאת~הריב''ל

~ת~
 ראי~ ש~ביא ד~ה פירכא ~דדינא בעיקרא לפענ"ד נראה
 דבכורות בש"ס דאמרינן מהא לפקפ~, יש ~''כ ~הרא'"ימדברי

 ובק""ע ~ם, פרש'~י ועיין לא בת~לתה בסופה רבנן דאקילודהא
 בעדות עדותן שנחקרה ~חר פירוש ~ וז''ל ע"ב), ז' (דף רח''ששל

 בו שאין ברור בדבר שמ~ידים מ~חר העדים אפילו שאזברורה,
 היה בתחילה אבל נשותיהם, לה~שיא עליהס סומכים כללפקפוק
 שהם העדות ב~וף הספק שאין בנ''ד וא""כ לא, העדותבגוף
 שראובן ברור בדבר~עידין

 א~ הר~
 ש~עון,

 אל~
 הוא הספק

 ב~דותה ~אשה מקילין הא דכי יראה להעיד, פסולים ~דיםמצד
עכ"ל~

 א'"~
 בנ"ד דוקא היינו בת'"ה ד~~י~ל הא נימא אנן אף

 ~צממה ד~~יתה ונקבר, נהרג שפלוני ברור בדבר הנכרישהעיד
לית

 ב~
 פסוצ ועדותו ~ל""ת אינו דלמא הוא החשש אלא פקפוק

 ~הספק ~הריב"ל בנדון אבל רבנן, דאקילו הוא בסופה נקראזהו
 בגוףהוא

 העדו~
 ק~רתיו אמר שלא זמן שכל ~רורה אינה שה~יתה

 בתחלה ס~ק ה''ל בידינו ~סופק ה~יתה ו~וף בדדמי, שאו~רהרי
לא

 אקי~
 רבנןת

~~~
 אם הספק או~ר שאני מה על תשיבני

 ~ו~
 סוף ה"ל~ מל"ת

 ~"ז (דף בק'"ע ומ~רר''ש הנ""ל סימן מו''ז ~דבריהעדות
 ע''ש, להיפך כתבע''ב)

 לק"~
 כן כתב דאיהו

 אליב~
 ד~ח~יר דריב''ש

 ~~~מו, כדכתב עלה לוסיף דלא הוא חידוש וכתב ~ל"ת בענין~ובא
 שבס~ק דס"ל ~"ל וכ~דומה, נ~רי ~פי בנכרי דמקיל ת""ה בעלאבל
 דא~ילו עדות בסוף ספק ה""ל מל''תבעניני

 בי~
 אין וא"כ רבנן



~

~  

~  

~  

~~תתת

~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
~ ~  

~~  ~  ~ ~
 בדברי לפקפק שיש מה זהו מהראתתית מדברי ראיהל~הריבתתל
 מהריתתט בדברי ראי~י ושובמהריבתתלת

 (~תת~
 על ~תתד) סימן

 שחולקת ~יים בן מהרתתא על נ~י ומעידמהריבתתל
 שלו בקתתע מהררתתש ~םמשמו בחתת~ ו~תת~

 ~קפ~
 לסמוך אין עתתכ בדבריות

 להקל~ לחוד זו סבראעל

~~~~
 (בתשובה כתב מהררתתש דהרי אחרינא ל~ע~א~ לאצטרופי ~זיא

 וזתתל כתתז) דףדת
 מתתמ אמנם פקפק מהרשדתתם שהרב איברא ~

 מעשהת נעשה הרב הורה שהרי אומר אני מת"מ כתבת הדיןלענין
 הם ש~די למימר איכא וכות בתשובו~יו אש~נזי מהררתתבלהרב ראיתי ו~ן בתשובותיוי מהריב"תל דברי אחר נמשך ~רשתתכ הרב~ם

 ע~תתלת הדחק בשעת עליהםלסמוך

~~~
 ות) סימן (בחתתא שכתב לנת"דת הריבתתל מדברי למדנו אחרת קולא
 שהיו ~שוס כלל הנדון בזה לחוש שאין לי יראה מת"מ ~וזתתל

 דעת זולת הפוסקים ~ל לדעת בדדמי עדיםשני
~ 

 בשנים אלפס
 פסולים או כשרים העדים אם שנא דלא לי ויראה בדדמיתשיאמרו
 ה~יד שהנכרי דידן בנדון נ~י ולפתתז כותת המלתתת בעתתא אפילודהרי
 ~רי~תו הנכרים מפי ~מע בעצמו היהודי ו~ם שבויים נכריםמפי
 בהעדותכנזכר

 לי~
 בדדמית שיאמרו למיחש

 א~תת~
 המעיד דיהודי

 נכרים משני ששמע מעיד שהוא ~ואיל מתתמ אחדת רק הי~בפנינו
 מ~רתתמ ה~און מותתז וכ~תש ממשת עדים שני מפי שמענו ~לוהתתל

 בטעמאת מלתא נתתז) (סימןצתתצ

~~תת~

 חתתמ בספר

 (סתת~
 הרב אפס כללת לזה מ~נ~ד ~ינו עתתט)

 וזתתל כן כתב לא דת) סימן (חתתבמ~~תתך
 ולומר לחלק ואין ~

 את כשנכרי דוקא אלא אינו ~ברתיו לומר הרמבתתם דמצריךד~אי
 שיאמרו בעינן לא דידן עובדא כעין בשנים אבל במלתת~ת מעידלבד

 כעד דהוי ~~~ו~בר~יה~
 דבעד~ ד~~נ וכ~ת ~מלחמה ה~~

 ~ברתיות שיאמר בעינןאחד
 מתת~

 שיא~ו בעינן לא עדים בשני
 כותיקברתיהו

~~~~~
 זת"ל דהריתתף

 ה~ש~ פ~
 על שלום

~ 
 השתתס וטרי דשקיל

 ~באות וז'תל דבריועל הראתתש כתב כבר מתתמ כות במלחמה אחד עד איבעיאבהאי
 ~ת~

 מתתש

 הר~~
 מסהדי סהדי דתרי

לא באומדנ~
 נמ~מ~

 ביבשה במסלתתת המעיד ד~נכרים מלתא בהך הת"נ כו"ת דייקינןלא סהדי דתרי סהדותא דבתר מסתבר וכן כותת ב~מרא כן
 אמנם כות לא בשנים אבל ה~עיד אחד בנכרים דוקא אלאאינו
 זה לחלק דאין יראה שפיר מעייןכד

 החילו~
 דפשיטא דמלתא

 דקאמר מ~אי בהדיא וכדמוכח חשיבאת כחד עדות פסולי ד~אההוא
 קטתתו ~דףבשתתס

 עת"א~
 אפילו ונשיס תתתחת דב" מעשה האי ~בי

 לת (סי~ן מ~ררתתש ה~שהוכן עכתתל~ נכרים מהרבה אחד נכרי לן לתתש אתתכ דמית אחד כעדמאה

 ד~
 דמבואר מהריבתתל על קכתתא)

 דכתב דמיי~ת כעתתא נ~ים דמאה שמעתתא בההיא הראתתשמדברי
ת הוי אי מש~ע~לה ~  דמשמע הרי וכות בדדמי א~רינן לא עדים 
 היא זו ולכאורה עכ'תלת כות לא פסו~ם אבל כשרים עדיס ~נידוקא
 ~דול על לאמרו ~שה ו~דבר מהריב"ל דברי על נצחית~שובה

 מעשה והוא ~התם ראיה מביא דאיהוכמותו
 לסתו~

~~~
 להעיד המתכוונים פסולים דדוקא דסתתל דבריו לישב לפענתתד
 המלתתת ~דות פםולי ~~ר או בנכרים אבל זות היאואיסטטית בדדמי שיאמרו וחיישינן נחשב כחד מאה דאנמרינן~וא

 שאין ואעתתפ ~שריםת~עדים להכי חיישי~ן דלא ~~ו בדדמי שיא~רו חיישינן לא שניםכשהם
 ראי~

 אי~א מיהו לדבר זכר לדבר
 ב~יטין דאיתא ~~א תדע ~חדת עדיפי ~ניס ~לתתת נכרידל~בי

 שטרא לקמיה אתא הוי כי פפא רב עתתב) יתתט(דף
 מקרי פרסא~

 היה אלו ובודאי עתתכת במסלתתת זה בפני שלא זה נכרים לשניליה
 ביה מגבית לא ~תתכ לעתתז לשון או בכתב כתוב שטר לקמיהאתא
 דבפחות לשון אותו המכירים יהודים לשנים ליה בדמקריאלא
 שם ר~תתא ובה~התתת מתתה (בסימן וכמתתש ממוןת מוציאין איןמשנים
 דשני סתתד ואי בעינןת תרי שתתמ ~לפניהםת יקראו דשנים בת)סעיף
 אחדת עתתפ ממון מוציאין היו היאך אתתכ דמית כחד ה~סלתתתעכותתם
 מה הוא בעלמא מלתא ד~לוי את אלא בעינן לא התם אתתתלואף

 נ~רים לבת לשאול נפשיה לאטרוחי לרתתפ לתתל קשה מתתמ בותש~~וב
 וענ משקר באקראי דאולי לסמוך רצה לא אחד על ודאיאלא

 הנתתלת בנדון התתנ שפירת סמךשנים

~~~"ת~

 רמתתך תשובת בשם עתתב) יתתט דף יתתז (סימן הבתתי כתב

וזתתל~
 נכרים אם המסלתתת לנ~רי עדות פסולי בין רתתל

 מהתירא אותה מוציאין כותת עתתפ והתירו לפתתת העידהראשון
 שאמרו כדרך מת לא שאומרים באחרונה הבאים נכרים בתע"תפ

 שהתירוהו כיון אלא ~ן שאתתא שיתתל לפי בדבר לדון שישאלא דיעותת רוב אחר בהם שהולכים ועבדים נשים כמו עדותבפסולי
 ואין מהתירא אותה מוציאין אין כותת מסלתתת אחד נכריעתתפ
 ה~ם עדותת פסולי לשארדומין

 ל~
 מתתמ כך נדון באותו קיתתל

 כ~~ו וכ~ר~דו~, פסולי לשאר מלתתת לדמות שאין נכונה סברא שיש מדבריולמדנו
 מהרי"~

 (םימן ותתתה נדון בהאי ק~"א) (שורש
 מלתתת נכרי עדות דעדיףרלתתט)

 מעדו~
 עדות פסוני (ושאר אשה

 והביאו ~ להעיד)המתכוונים
 ראיו~

 והסכי~ו לדבריהם ברורות
 סברא עתתכ האחרוניםת כלכן

 ~דו~
 בפרטות במלתתתת נכרי ובין להעיד המתכווניםעדות פסולי בין בדדמי בענין לחלק

 לא ~לתתת אחד בנכרי דאפילו רבוותא ~מה בשם כ~ב~יימוני שה~הו~
 ה~דולים אותן דאפילו לו~ר לנו יש ו~אי בדדמית שאומרחיישינן
 הממחלוקת ולמעט הדעות לקרב לנו שאפשר מה דכל בדדמיתשיאמרו חיישינן דלא המסלתתת נכרי עדים בתרי מודים מתתמ בהאתדפלי~י
 זהו טובת יותר הוא ~פוס~יםבין

 לפענתת~
 מהריב'תלת בכוונת

~~ת"~
 פסו~יםת או י~רים העדים אם דלת'ש ויראה מהריבתתל
 ת~לתו על הוכיחו דבריו וסיום ~~לתתת פסוליםפירושו

 שאנו מפני וכי ~יהו נכוןת לפענת'ד כנ"ל מיירי מסל'תתדבנכרי
 הוא סברא עכתתפ ומהררתתשת מ~רשתתך נ~ד מעשה נעשה~דמין
 בנתתד לה~ל נראה א~ר טעם ~וד דוקאת ממש במלחמהאלא בדדמי לומר שייך ולא ~ברתיו בלא להקל זאת אלי~א סבראלצרף

מ~ת~
 ~סעיף רמתתא בה~הות ~ובא ראביתתה בשם ה~רדכי

 מתת~~
 אות שלום ~אשה ~פרק המרדכיוזתתל

 פתתח~

 מת אמרינן לא ועוד
במלחמה

 אאתת~
 אמרה

 נהר~
 במקום מת או

 שהית~
 ~ות ה~לחמה

 או מת ואם קאמר במלחמה מת דו~אאלמא
 נה~~

 זתתלת ה~דכי עכתתל מטתו על כמת הייני המלחמה שם היתהשלא מקום בריחוק

~~"ת~
 לא בנתתד

 נהר~
 אלא הנכרית דברי ל~י המלחמה במקום

 בעודם עמהם אותם והולי~ו שבוים ולקחו ובזזו ששללולאחר
 להימלט כדי הסוס מן עצמו להפיל רוצה היהודי כשראובדרך
 הוי לא זה והר~והות עליווכעסו

 נהר~
 ב~קום ולא במלחמה

המלח~
 ~ר~'ש כתב לזה וכדומה בדדמית למיחש וליכא

לת ~ב~שוב~

 ד~
 זו םברא על לסמוך וראוי בעיני ברור וזהו עתתד) ~כתתא

ת ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  
~  

~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~ 

 לה~ירלבדה
 ב~

 ~עמים כמה כתבנו ~כבר כ"ש קברתיו
בנדון לשב~

 ז~
 בזהת ו~י קברתיו שאצ"ל

~~~~~
 נכרי מפי שמ~יד הגם נכרו, מפי נכרי היו שהעדיס
 ברור הדבר מ"מ א~רים, מפי ששמעו הזכירו לאאחרים

 המורדים אם כי שס היו שלא מ~עשה באותו היה שלא ~~מומצד
 למ"ש ד~י לא ~ה נסו, הרה והנשארים עמהם שה~י~ווהש~~ים
מהר"מ

 מלובל~
 אחרים לנכרים שמעו ~ולם ודאי א"כ בתשובה,

 אס ה~ידו לא ו~אחרו~ם ~ב~ים מאותןאו
 הנכרי~

 היו הראשונים

מםל"~
 בנכרי שהחמיר הריב"ש לחומרת סיחוש ~לא ואף לאת או

 זה דחו שכבר ~ס~"ת שהיה ב~ירוש שאמראפילו נכרימפי
(מ"ט)האחר~ים,

 ~מ"מ~

 ~רב"י באנו
 (ד~

 ע"א י"ט
 ס~יף וש"~

ט~~
 ~ס~ ת"ה בשם כתב

 ר~'ט~
 ~ש' ומהרי"ק

 קכ"א~
 דנכרי

 חבירו הנכרי שמועה אותה שמע היאך הגיד שלא אע"ג נכרימפי
 ~~דברי אלא שריא אתתא וכי~א, התפארות בדרך ואם במ~'תאם
 ~שמצריך משמעהר"ן

 שי~ד~
 שגס השני ה~~ו"ם

 הראש~
 היה

מל"ת
 ~כ"~

 ~ח~א ובחדא ת"ה לדעת מהר~ק דעת ~רף ב"י הנה
 ומהרר"ש מהרי"ט אמנסמ~~~הו,

 בק"~
 שמהר~"ק הב~ו ו~ח"מ

 בפירוש ~י~מר צריך השני שהנכרי ו~ר"ן," לדברימסכיס
 היה שהראשון א~ר~ן דבסתמא דס"ל ת"ה ~ל וחולק מל"תהיה שהרא~~

 מ~~~ דל~~~ הב~י כ~נת ל~שב ~ריכיס ו~אמ~תממ~ל"תת
 ~דברי

 בפירוש השני הנכרי שיגי~ ש~ריךהר"ן
 שהראש~

 ולא ~ל"ת היה

הב~
 הלש~ות כמעט שהרי מהרי"ק מדברי

 שו~~
 כתב הר"ן

 שהואדכל
 במסל"~ או~~

 מת שפ~ני מ~"ת נכרי מפי ששמע

 ומהרי"ק אשה, מפי כאשה הואהרי
 כת~

 זה כ~ו ג"כ
 המס~"ת נכרי מפי מ~"ת נכרי כ"ש ~הימנת אשה מפי אשהמדחז~ן הל~~

~כ"~

 אמת
 ~בסו~

 כ"ש ז"ל~ רק מסל"ת פעמיס ב" כתב לא
 מידי למידק ליכא מהא אבל ע"כ, מל~ת נכרי מפינכרי

 וק"~

 דברימתוך ת"ה ראיות שראה לפי ד~"י דט~מ~נראו~ ~~""~ ~~~
לשונו כמ~ש ברורה ראיה היאהרמב"ם

לעי~
 אלא

 שלד~דותו~~"ל נראה בשמו הרי~"ש ~~"ש הר"ן דברישמתוך
 א"כ ~דו~, פסולי ~שאר גרע מ~'תנכרי

 א~
 בנכרי להקל ראיה

 מפימס~"ת
נכר~

 ~דיף מל"תנכרי עדות ~כתב מהרי"ק אבלגרו~, זהודאפ~ר אש~ ~פי באשה דמקיל הרמב"ס דברי ומתוך
משאר

 פםו~
 עדו~, פסולי משאר מק"ו נכרי מפי נכרי ו~יף~דות

 מל"ת בנכרי להקל שיש ת"ה לדברי ~ודהשהוא עכ~'לא"כ
 קעביד שפיר לכן ~דות, פסול משאר ק"ו מכח בסתמא נ~רימ~י
ביה

 שמצר~
 והח"מ מהריב"ל וכן י~ד~ת ומהרי"ק ת"ה סברות

הוסי~
 ת"ה לסברת מודה הר"ן ש~ם שאפשר ~מר

 ב~ ~י~
 וכפי

 (בתשו~ה מהרשד"ם וכ"כ כת"ה להקל ע"ז לסמוך ראוי היהזה
 ~המנהגמ"ז)

 פשו~
 כת"הת למעשה הלכה

~~~
 מהר"מ

 מ~בל~
 (סימן

 ז~
 נמד כת"ה לפסוק ~יש כתב

 נגד לעשות שאין אשכ~י מהרר"א בשם כתב שבח"מהגס הר"~
 מהרשד"~ דברי ראה לא וד~י כ~, ומהר~ק והריב"שהר"ן

 שה~יד
 עוד מ~מע ו~ן כןת כותב היה לא דבריו ראה שאלו ~מנהגעל

 המ~ידים אחרוניסמתשובת
 ~נה~ ע~

 ולרוו~א זהת
 דמלת~

 א~ינא
ע"כ

 מח~יר~ ל~
 השני הנכ~ו אמר כשלא אלא הנ"ל הפוסקים

 מ~כו"ם ששמע ~יך השמועה סיפורכל
 הראש~

 ש~עתי א~ר רק
 בכה"~ ~~ שפלונימנ~רי

 מל"ת, ~יה לא הראשון אולו~ ח~שינן
 ע"י שהיה מזכיר ואינו ~ש~ו~ה סיפור כל אומר השני אםאבל
 שהנכרי ד~רים הסיפור מתוך בשמובן כ~ש~אל~,

הראש~
 לסיפור

דברי~
 ב~למא

 נתכו~
 מודו כ"ע

חיי~י~ ול~ עלי~ ~~~~כי~
 שמא

 ונראהוז"ל~ הנ"ל סימן ~הרי"ט וכ"כ מ~"תת הר~שון היהלא

 עכו"ם ראיתי ה~ה הנכרי אומר היה אסוד~י
 אח~

 ~~פר שהיה
 באו שאלה ~"י ~~~יו מ~תח~ת שמא לחוש לנו יש וכך, כךלנשים
וה~א

 התחל~ יד~ ל~
 בא שאמר ~כאאבל היה, כ~ד סיפוריו

 שלא ~ס~~א מש~ע וכך כך ו~יפרפל~י
 ה~~

 שסתם בשאלה
 דיבר שאלה א~ר שמא לומר ~אנחנו נחוש לא פירש ולאהדברים,
 אלא והשיב, שש~לוהו לספר זה לנכרי ה"ל כן היה ~אםדבר~,
 ולא בסתמא דבריו תופסיןדאנו

 תל~~
 להחמיר

 וכ~
 להריב"ש ואף

 אלא כן אמר לא על~, לוסיף דלא והבו הוא חידוש~אמר
 שיחתו שמתוך הכא~בל כ~

ניכ~
 שום בנא ~יפרלפ~ת נכרי שאו~ו

שאלה
 סמכ~~

 ע"שת כו' על~

~~~~~
 הש~ נכרי של שיחתומתוך ני~ר ב~"ד

 הראשונים ~השבו~ם
 ~ נ~~ל, איך להם~ המאורע כל מעצמסספרו

 ובתו~
 הדברים

 גרם ב~~מו שהיהודיאמרו
~ 

 לעצמו מיתה
 שנהר~

 שר~ה עבור
 זה~ מ~יפור כל מידם,להמלט

 ובזה ~אלה, שום בלא ~שהיה ~ורה
 דה"ל מודה מכולס המח~יר הריב"שאפילו

 מל~~
 לפי כ"ש גמור,

 הר"ןסברת
 דםמכי~ ו~ו~רי~~ ות"ו~

 זהת עדות ~ל

~~~
 והיה אי~תא, דהך ~התירא שכלי במצוד~י שהעלתי ~ה הוא
 א~מ~~פקפוקים, לבאר עוד~~ום

 כג~
 ~כא~רה ש~ראה ~ה

 מכחישיסשהנכרים
 זא"~

 מהסוס נפל ומיד ש~יכף אמר ~חד שנכרי
 תכף מת ~שלא ~מר ~השני והעכו~ם ה~~יפה מקנה בו~שירה
 להאריך רציתי שלא אלאכנ"ל,

 שו~דב~
 מ~חישים שאינו ה~א פשוט

 ~~זא~
 ס~ר לא תכף שמת שאמר

 הה~חל~
 סוף רק

 מא~ר כלל לפ~פק אין שאלה, היה ק~ת לכאורה מהם כןןו~מו המעש~
 וכ~"ש הפוםקים בכל ~מבואר ~אלה ע~י שלא היהשההתחלה
 המ~מרים ~יר לוי דבני בהאיהר~'ף

 ע"~
 לא ~"כ פשו~, וה~א~

 להאריך~בזהתרציתי

~~~
 כתב~י זה ~ל ~~~~ ~י~תא דהך בהתירא מ~דתי ה~לה אשר

 מ"ו אדונ~ו דב~י יבואו אב~~ל~~~ה להלכה, ונו~ןכנושא
 הגדולהג~ון

 מופל~
 פראג דק"ק אב~ד ~מפורסם

 ואב"~
 ור"מ

 ה~ול~ תבניכל ~~ מופי~ תור~ו ובאור ~~מדינה, ובכל נ"ש ק"ק ~קהלת~ו~וא
 מוהר"ר ה"ה

 ~ו~~~~~ מ~~
 אשר וככל נר~ו

 ולמעשהת להלכה ~ע~ה קדוש מפיו~א

 ~~~~~~~~ ~""~ ~"~ ~~~ ~י~~ ~~~~י ~~~י~~~"~
 ~~~~"ו

~~~~~~~~ 
 כ~~ר"ר

~~~ 
 ~~~ו

~~~~ו ~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~~
 ~~"~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~ו~~~

 דבריע"כ
 השוא~

~~~~~~ 
 יצאמנחם ~

 לעבו~~
 מ~פיר נופך עול~, של מלכו ~ ה~~ך

 ה~דול הרב ה"ו~ אולס, ~של כפתחו פתוח לבוויהלום

וימופל~
 מ~~כ~ בני ~משה מן חד

 נו~מחו~ דייסי לאורייתא ~מוכים
 פ"ה ע~י נ"ש בק"קלרבים

 כ"~

 מהר"ר
 נר"~ ~~~~~~ ~~~~

~~ו~~~~~~
 בדיק ~בדיק היכי גברא ~הור ב~ולו פרח פורחת
 ו~ומח חי מדבר ~דברת ולשון ז~ורית של לשוןבלשנא,
~~~~~~~~~~~~~~~ 

ת ~

 ~~~וד~ ~~~~~ ~ו~ ו~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~ו~
 ~ו~~~~ת~~~ד

 ~~~ ו~~~~~
ת ~~~~ו ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~~ ~~~''~~~ת'~
~~ ~  ~ ~

צממי~זת~
 להוציא ותפלהת רנה להרנין אלמנה ולב ונ~סמה, ישועה קרן

 שביס מסו~ית הע~ונה כבליממס~ר
 התלמו~

 ראשונים ופוסקים
 שהלך בתתש שמואל אשת עמכם הנצבת רוח קשת האשהואחרוניםת
 כהה, יד בידה ורפית ולאו הן כי לה, ורפ'ה ~ב ולא מא~הבעלה
 שעליהת בעל זיקת מתיר אתומר להיות נפ~ה במר צעקהוהאשה
 זכיין במאי ונשים הבעל זיקות זיקה נשיבולהיות

 דנט~
 ל~~רא

 ולשון אסורים מתיר להיות נוברי' רב מבי דאתי~ד
 חכמי~

 מרפא,
 מלתא בטעמיה מלתא מכ'תת מתתש קדש אבני האבניס עלוראיתי

 יקיראתאל~ישיי~ו

~~~~~
 כמעחוי להרחיק הראוי מן ד~ובדא ~ופא ~ איזי לי אימא
 מ~ר'ש מדרשי ומבית דיני מבית להתירא יצא כבר שעברוח~שים איז~ תוך כי א'תא, איסור בחשש החמור זה מ~יןקס'ת

 מקטפות נשיס משלשה יותרפרושי~ת

 קט~
 טיף להדי טיף ונטף

 והבו~רי~,
 דל~

 ליקרי דלא עלה לוסיף
 בת'~

 ראיתי כא~ר ו שריא
 כן, לעשות שלא והזהירו זה זך בפה שעמ~ו קדמוניסבתשובת

 עליהם פ~וסה הא~בה ד~ל ד~לי כי עלי מוטל והדבר הואיל~תמ

וה~
 עזה אהבה ~בי חביבותייהו ו~דיין צלי, וצל בצלי מתלונניס

 לכבוד בי~וד ובפרטות רבים, ~יס לכבות יכלו ולא זזהשאינה
 עצמי תוקע ולהיות להשיב אמרתי עתתכ בלבי, תקוע שאהבתומכ'תת

 ~לכהתלדבר

~~~~
 ושם אביו שם הנכרי העד הזכיר שלא הרא~ון הספק
 מאיש שדברו כיון זה בספק להאריך מהצורך איןעירו,

 אים ~יט אונד ~נ~ין שט~פי אבר~יל מיט ~ר ~ אמר ו~םידוע
 אברהס עם ביחד הלך אשר ~זה ~וועזן, ~שפאן זיין האטנהנדלט
 אביו ושם שמו כהזכיר הוי שותפיס~, והיו י~ד וסחרומשטמפי
 ~ירו,ושם

 וכמבוא~
 מב~אר וכן בה~~"ה) יתתח (סעיף בשתתע לפנינו

 יודעים ואנו ברור בדבר שמעיד דכל ואחרונים, ראשוניסבפוסקיס
 הר"ן וכמ"ש ~ני, שם שום ~זכיר שלא אע'תפ ~עיד הוא ~י~ל

 ~סי'בתשובה
 לתת~~

 ומ~ר~ק
 ~שור~

 קפתתה~

 בבת'י ~תתכ הובא
 (םימן אלשקר מהר'תמ בתשובתוכ'תכ

 ~תב~

 (םי~ן ובמתתב
 לספוקי וליכא הדבר בבירור אלא מלתא תליא עירו ושם בשמו~לא קת'ט~

 מר~כי בהנה וכת'כבאחר,
 םו~

 ~אות יבמות מסכת
 (סימןומהרשד"ם קכ"ח~

 ~'תנ~

 מהררא''ן ובתשובת שמו, הזכיר בלא אפילו
 בוטון די ומהרתתמ בתתה ובתשובת כתת~) (סימן צהלון ומהרר"יששון

 את~(סימ~
 בעל ובת~ובת

 ~סימן הת) (סימן בב"י המשבי~
 (םימןומבי"ט י"ב~

 כת'ט~

 אף מלתא תליא הדבר דבאמיתת
 של~

 הזכיר

ש~
 שתתס מטרין ועיקר הי~ועת על שמדברים כל עירו ושם אביו

 חסא בי איכא מאן זריזא, לפרשא וויי חיוואי, בי איכא ~אןדילן
 קכ"א דף~יב~ות

 עתתב~

 למותר~ אך בזה ו~אריכות

ד~"~
 דברי ליישב זה בספק ~~תת

 הראתת~
 מקושית אותו ל~ציל

 ~לק ו~הרי'תטמהריבתתל
 לת~ (סי~ אתת~

 בת~ות ראינו הנה

 ק"א (דף אתתע ~לקב'תי
 עתתא~עתתב~

 הרא"ש תשובת ד~ם כתב
 מהרתתד מתשובת כן להוכיח והאריך עירו השם בהזכרתתיירי
 דהרי ד~תו, לסוף בזה ירדתי לא ~כבודו מחילת אחר אמנסכהןת
 ~א (כלל הרא"ש בתשובת כתבל~דיא

 את~ םי~
 ד~כלוף בעובדא

ת ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~  

 ~ת

ות ~~~~
 ~~~ ~~ ~~~~ ~י~יו י~ו~~~י ~~

 ~תת~~
 ~~י~ ~~ו~ ~"~

~ת

 ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~י~

 מלונ~ן
 וז''ל~

 ~מה שס דבריו כ~ל וכן מקומו ע"ש ה~יד לא ~ם
 וזת'ל ב~תש הרא"ש מלשון בתשובה שס הבתתי הוכחת ועיקרפ~מיםת

~ 
 זה כל מיושב כבר אבל בעיר אחר מלול בן מכלוף מוחזקואין
 בקתתע שבתי מהרתתחבתש'

 (ד~
 כת'ח

 ע''~~

 זהתבענין מא~ ש~אריך עתתש

ד~~~~
 דברי ~"כ ליישב רוצים היינו ~רי"ט בתשובת עיינתי טרס

הרא"~
 י~''ש זה ביי~וב נכונים שדבריו נראה כי כדבריו,

 ~ם לאביו שהשיב במה מדבריו קצת נראה וכן מהרית'עבת~'
בתשובהת

~~ת'~

 תשובת דברי תכת'ת
 הראתת~

 והוסיף
 עו~

 איזה מדיליה
 יצחק לתרי חיישינן מי השת'ס קאמר לא דלמה~קדוקיס,

 להלכה זה דין הוראה לפי ועוד כות ביבי דרב אחתיה ברולתרי
 אי כו', עובדא עבדי הוי היכי ב~ת ~בואר אינו למה א"כל~עשה
 יתתח ~דף דמציעא בפ"ק ~ס דאתתכ אריא לא האמשום

 ע"א~
 וב~יטין

 כתתז~~ף

 עתתא~

 ~הוי הונא דרב ~ינא בבי דאשתכח ~יטא בהאי
 לשני חיישינן הונא א"ר נהרא, רכיס דעל מתא בשוירי ביהכתיב
 ~''כ תקשי אתתכ עתתש, שוירי לשני ~יישינן דלא סבר ורבהשוירית

 בדהך ליישב אין והתם כהני, דקדוקיתהתס
 שטר~

 בשבילו, מכתת.
 הראתתש כמתתש נהרא רכיס דעל שוירי על דוקא מדק~ק התס~הא

 ה~ט את לו שנחזיר הוא דין ו~"ל~ סיתתא) נ"א (כלל זובתשובה
 ששמה אחרת בעיר יטעו שמא שכיחי דלא למלתא חיישינן~לא
 כהני דיקדוקים ודאי אלא יעתתש, כות נהרא רכיס דעלשוירא

 על ~"כ כוונתו דהיה אפשר יצ~ק לתרי חיישינן מי דקאמרדהא ל~''~
 וליזלת ליחשב רוכלי כי תנא אטו אלא כנויםשאר

~~~
 מ'תש

 עו~
 להקשות

 ל~
 עובדא עבדי היכי ב~מרא מבואר אינו

 אינו ~''כ זהכו',
 דקדו~

 דהנכה מעצמו מבואר ~הלא כלל
 יותר זה בענין להאריך ואת'צ בידינות מסור זה כלל כא~רכרבא

 שכתבנות כ~ו בזה נפקותא אין דלדינאכיון

~~~~~
 פשוט ובנת'ד קברנוהו אמר שלא השני הספק

 ה''נ שז~
 ימלתא כו', ומפו~סם כידוע נדולהמלחמה

 דפשיט~
 ל~ידית

 קטתתו (דף דיבמות בש"ס איתא דהלא לי קשיאקא

 עת'א~
 נפלו

 משום אידי, כרב נ~~נת מת ~וא לסטים עלינו נפלו נכריםעלינו
 ~הוי בנ''ד אתתכ ~לסטיס, מסתפית לא דאשה קטנה מלחמה~הוי

ר~
 זיך האט ער בפירוש~ הע~יס והעידו לםטים עליהם כנפל
 לעבן אומשאליין

 ~ברא~
 חייו~, את בעצמו איבד ~הוא וכות

 כלל רצה לא ש~רי בדדמי כלל שייך לא דכאןהרי
 להרו~

 א~ד ~ום
 מזו ו~דילה בדדמית כלל ואין לברוח שרצה שראוהו לפי ~לאמהם,
 צ"צ בתשובת ראיתי~צאתי

 דאיירי ~לחמה דםתם ~ וז"~ עתתח~ (סי~
~~

 היינו תלמודא
 ~ל~~

 מחנה, מול מחנה ה~דה על ש~ורכים
 ואינן בליסטראות ואבני חצים וזורקיס ה~יר על לוחמים שהםאו

 חיישינן לכך ולמחזי ל~נטר היא ויראה שיפול מי על~כווניס
 נא~נת ומחזי ~נטרא שהיתה במקוס אבל בדדמי,לאו~רת

 לומ~
נהר~

 עכ~לת

~~~~~
 (חתתא ב"ל בתשובת כתב לזה

 סי~
 ב~לחמה דדו~א בת)

 את שיירא על לםטיס ב~נפלו ~בל קברתיו, צתתל~דולה

 לפי כלל מלחמה שעת מקרי לא ובנתתד עכ"לי קברתיו דאצתתלאפשר
 ה~רם היה ~הוא שה~י~ו~עדות

 שהר~
 היה לא כי עצמו את

 ההיא ב~תכוונתס
 ~רו~

 רק ~ס אחד
 ז~

 לברוח ~וצה שהיה
 ~וא אי~ה יוד~יס ~הם ~ לי~ט ער וואו ווי~ן זיא ~ א~רוונס

 שוכב~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~''ת
~"'~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~~~ 

 ה~לה ~כ''ת כאשר בדד~י כלל כאן היה ולא עדו.ן שכוונוהרי
 זהת בהיתר קצת תשובתו סוף בז~ורו מעלהבעצ~ו

~~~~~
 ~איפה ליגט'' ער 'תוואו לו~ר עוד נ~י

 שוכב~ הו~
 הוי

 פונדקית גבי ~~ו קברתיו,כ~ו
 קברו'ת ""הרי דא~~

 ~וטל ש~ויתו מפורסם שהקול ~כ""ת, ש~תב הקולרק
 ע"ת~

 ה~דה
 א"'צ א~ת הקול אם ~מ'"נ לה.יר יש לפ"'ז אך לקבורה, ניתןולא

 השדה, ע~פ ~וטל ש~וויתו ~פורסם שהקול כיון כללל~דות
 וקברתיות עוד ואצתתל העד על נסמוך את'כ אמת אינוהקול וא~
 ~כחת להתיר ימים ג' הקול אחר ו~צאו קול, ~בי האחרוניםכתבו וכהת"~

 עת"שת זה דרך כנ"'למ~"תנ

 וסייעתו הריב'"ל ~דעת אחר ~טעם להקל ~כ''. שרוצה מה~~~~
 בעדד~יקל

 עד ~פי אח~
 מסל"'~

 ~וסקים שהרבה אף
 שמיקל עצ~ו הוא ע") סי~ן~~ (ח'"א ~הריב'תל גם בזהמח~ירים

בז~
 יש קברתיו בעי לא הפוסקים דרוב ו~א~ר וז'"ל~ מסיים

לםמו~
 רוב דדעת ~ל~~ה ב~עת שלא רק דכוונתו ~ש~ע עתתז,
 דלאפוסקים

 שא"ת~ כהר~ב"'~
 ~ש~תתכ להקל, פסק ע''כ ~ברתיו

 ~לחמהבשעת
 (בח"'ב אכן להח~יר, עצ~ו דעת שדע.ו ~ש~~

 בשעת אף להקל ~דעתו ~~מע ית'ב)סי~ן
 מלח~

 אך י~''ש,
 ומ""מ עליות החולקים אחרונום גדולים ננד להקל הדברשק~ה

 להקל לצדד ישבנ"'ד
 ~טע~

 שכתבנו~

~~~
 ~כ'". שכתב ~ם

 לדי~ סמוכי~
 שקרע ~דוד ~~ומו הזזה

 והמבשר ב~לח~ה והיה שאולעל
 ל~

 והאריך קברתיו א~ר
 עדות דכל הא חד~, מזה, כלל ראיה אין ולפע"'דבז~,

 ~כ~ים דרבנן ~ו~רא רק הוא ו~ורעין, ~.אבלין אין ע''פ~שיאין שא~~
 ~זרו לא דוד דבי~י וא~שר אש.ו, א. ישיאו שלא כדיאחרונים
 ד~לך ועוד וגדרים, סיי~ים לעשות התחילו שלמה ובי~י זו~זרה
 ב~תניתין וכד~תא כלל, לישא אסורה ~לך של שאלמנותו כיוןשאני
ריש

 כהת"~

 ~הלכה ~לכים ~הל' ב' פרק הר~ב"ס פםק וכן~
 כלל חש~א ליכא וא""כ אל~נ.ו לי~א אסור אחר מלךדא~ילו בת~

 ואבילותתבקריעה

~ת~
 אבל ע''א~ו~ת) קכ''א (דף ביב~ות בש''ס דאיתא ל~ה

 ליה, אית קלא דסליק איתא אם רבה וגברא ~דרבנןצורבא
 כל ושאר מדרבנן צורבא ל"תש דלכ.חילה שם בש'"ס ד~סיקאעת'ג
 ל''ת,אדם

 ~"ת~
 קלא וודאי דחי איתא דאס שאני ד~לך אפשר

 כיון לכ~חילה שתנשא ל~י~ר וליכא ניה,אית
 דבלא"~

 צריכה
 הוא ~ם ליה אית קלא הי~ים ובאותן דהבחנה, יום צתלהמתין

 הדברת ברור על ולעמוד ~ת אוחי

~מ''~
 אחרת, קולא ~וד לה.יר הדבר ~דד עוד ~כ"ת.

 ~יו~
 שיש

 זה בכלל הנה עדות, פםולי הם~ אפילו בדבר עדיםשני
 ~והר''ר להרב שהשבתי ~ אחרת בתשובה מקרוב הארכתיכבר

יוס~
 דקתתק אב'"ד

 אייבשי~
 בקצרה ~ לשם, דברי לו ואע~יק זצ"ל

 ~ופלג~~צור
 ~יב~ו. סוף הראת"ש פסק ד~א דין ~ן ובר וז"ת~~

 סי~ןפט"ו
 ~ת~

 ~~דד~י תרווייהו דיאמרו חיישינן לא דבשנים
 דעת דלכאורה ~ואף בה~'תה ~ נ") סעיף יתתז (סימן בשת"עוכ''פ
 טעם בטובהרי'"ף דע~ וישב~י הענין בזה ל~~ניתו הארכתי כ~ר כן, ~ינוהרי'"ף

 וד~~
 לדין ~ס~ם הרי''ף ש~ם

 זה~
 וסוגיא ~

~ ת~

 י~~~י ~~י~~ ~~י~ ~ייו~ת
ת ~

 ~ו~~יי~
 ~~ו

 ~ ~~~תתי ~~

 ~משא''כ אחד מעד אלא~ ~יבעיא קא לא דע'"כ ~סייע שסדש''ס
 ק~''ו דף ~יב~ות וכדקא~רבשנים

 ע''א~
 ~~ה והא

 נ~י~
 ~תתא

ד~ית

~~~
 דוקא היינו ~דד~י א~רינן לא בשנים~ א~רינן דהא תשיבני
 הוי מסל"'. שני כמו פםולים ~ב~דיס ~שא""כ כשריס,ב~דים

 (בע"תא)~כל
 וכדקא~~ ~כע"'א~

 ד~י, ~עתתא נשים ~אה בש''ס
 בתשובתוכ~תכ

 ~הרת"~
 ~לובלין~

 ~(סי~~
 בשני~ אלא הרא"ש א~רדלא וז''ל~ ע"ד) צת"ב דף ~קכ"ט

 עדי~
 אפילו ~סל"'ת א~ל ~שרים

 דנשים שלום האשה בפרק וכ~דא~רינן אחד כעד אלא אינומאה
 ב~"'ש וכ''כ ~כ'"ל, ד~י כ~'"א ~אהאפילו

 ~ס"~
 קנ"ת~

 ו~ם
 תשו~ת בשם תכ''~)סי~ן בק"'~

 צ""~
 דדוקא ~תתכ מעתיק פ''ח) (סי~ן

 ~נ'"ל~ ~~שריםבעדים

~~~
 להדיא יראה ה~שובה ב~וף ה~יין

 דל~
 כלל ~זה מיירי

 (ח'תב ~רש~'ך בשו''. וכ"כע'"ש,
 ות~ שא~

 חיים ובשו"תת
 ראיתי אכן ל~''ד), (~~~ןשבת~

 להיפך" שפ~סקים פוסקים גדולי~
 הפוסקים רוב לדעת ~ וז"תל כתב ב") סי~ן (ח""א לב מהרי'"ןדבתשובת
 כשרים עדיס שני בין חילוק אין בדד~ו, ~ייך לא דבשניםדס""ל
 בתשובת וכ"כ עכ'"לת פסוליסאו

 ~בי"~
 בשני ~ וז'תל מ"'ט) (סימן

 שני דבעי ול"תת ענין, בכל דנא~נים דיינא~ ולית דינא לית~דים
 כתב דהא ~כשרים~,עדי~

 הרא'"~
 נשים ~אה על ז''ל

 ~ ~עדים כב' הוי דאי דמשמעד~י, כע~~
 ל~

 אפילו בדדמי ~א~רי
~~ל""ת ~כו"~

 א~
 עכ"לת כש~ים שפיר ~קרי ~סל"'ת עכו'"ם שני

~~
 נ~ים ~אה הש''סכוונ. דהכי ~שתלם, יד~ה ~ומדויל וחלושה~ היא קלושה דראייתו

 כאי~
 שהן ל~י דמי" אחד

 הביא ~שם שבאת ו~~קום ~שנים, הוי כשרים היו אם ~משא"'כ פסולי~
 ראיהת לובלין מהר''מבתשובת

 ושו"'~
 לאיסור ראי" ש~תי חיים

~'"ש~
 עכו''ם ~ ~ודאי

 ~סל'"~
 התם וכדאי.א זה לעלין ~כאשה הוי

 ל'"ח סעיף י"ז (סי~ןבש''ע
 ~בה~''ה~

 פסולי כשאר דינו ד~סלת"ת
 משא''כ ~נשים עתתפ מתירין שבוית עדות לענין ואדרבה~דות,
 א~ב"~, ~סעיף ז" בסית וכ~בוארבמסל"ת.

 ~מת'מ~
 המה כדאי

 ~הרי"תן אלו פוסקים~דולי
 ל~

 לה.יר סניף ~ותם ~שות ו~בי"'ט
 הדחקתבשעתת

~~~~~~
 (דף דיב~ות ~מגמרא ~םעד ~זר קצ. להם ול~צוא י'תל

 ~שהא~ינה ~קום ~ל או~ר נחמי' רת דתניא ע''ב)פ''ח
 ~~לך עדתורה

 אח~
 כשתי אחד נשים~בא~ש ב' ועשו דעות רוב

 דאי~א ואף אחד, באישאנשים
 ל~נ~

 ופוסקים, ב~""ס אחרינא
 הפוסקיםוגדולי

 ~פס~ו~
 ~איש נשים ~אה דאפילו בתרא כלישנא

 ~~אי~א ~יהו לדבר ז~ר ~'"~~ דמי,א~ד
 לדע~

 הנתתל, ה~וסקים
 בקוצר, ב.שובה שםעכת"ל

 א'"~
 וםניף ס~ך קצ. יש ~ם~בנ'תד

 ש~כ"'ת אך מכ''ת, ~~כ ו~~"'ש אלו הפוסקים ~לדעתלהת~ר
 עיקור ולדע.י פסולים, ~~~ר ע~יף~ מל". דעכו''ם ~נו~רעודת הוסי~

 ~~~'שת ~ת

 ~חד" עדי~י שנים ~לת"ת עכו"'ם ~בי ~ לד~ר זכר ~ ~כ"ת ~~ב~~~~
 דאיתא ~~ע~~האת~

 בג~טי~
 (דף

 יות~
 ~ ע"ב)

 ר~
 שטרא תלק~'אתי~ הוי כי פפא

 בפני ~לא זה ~כו"תם ~לשני להו ~~רי פרסא~
 לי" לבדד~י ~דחיישינן דו~אי ~לוס~ של ראיה זו אין במסל"'ת,זה

 דשייך התם ~שא"~כ לבדד~י, חיישינן לכלהו מאה או אחדעכו''ם
 שאינו ~ה וא~ר משקרש~א

 כתו~
 לב" וכש~ת~רית ~ לפניו

 ז~
 שלא

 לא אם ב~לה ~~לה השטר לכוון להו אפשר לא ודאי זה,בפ~י
 כךת לפניהםשכתב

 קצ~ ~"~
 ~יכ~ת ~יהו סניף



~ ~ ~ ~

~~"ת
 ~~מ~~~~ ~~~"'~

~~

~ ~ ~ ~~

~~~~
 ~~'ש ~תיר אחר סניף צד דיש נ"ל

 ש~ ~'"~
 הנ"ל, בת~ובה

 המגיד הרב שכתבוזה
 (פר~

 כת"ה) דין גירושין ~הל' ית'ג
 היכא היינו קברתיו, ~ו~ר ~ל""ת בע~ו""ם הר~ב""ס שהצריך ~ה~ל
 ש~ו מזכיר העכו"'םשאין

 א~
 אס ~בל עמי, שיצא איש שאו~ר

 הר""ן וכ"כ לבדד~י, חיישינן ולא ~ברתיו אצת"ל ש~ו~זכיר
 ב~~ סגי ב~כירו וז"ל~ ~")(סי~ן בתשוב~

 ב~י מכירו ובאינו בלחוד,
 אדם שיותר ד~לתא ו~ע~א בזה, הרב של דעת זהו וקברתיות~ת
 מ~ירו ב~אינו אבל בדדמי, דא~ר חיישינן ולא שממכירו ב~יבקי

חיישינ~
 שאינו ב~י ברוריס הדברים שאין לפי בדדמי, דא~ר

 וכ""כ עכ""לת קברתיו שא~ר עד~כירו
 הכת"~

 הריב"ש בשס שם
 ל~בריו ראיות והביא עיקור ושכן רנ"'~)(םי~ן

 וכ~
 פסק

 בהג"ה)ת י""ז(םעיף בש"~

~~
 רק ~יירי לא זה ~כל לחלוק, ~קום הדין לבעל י~ עדיין

 ~טתו ~ל ש~ת ~~"ת ע~ו"'םבפשוטו
 ו~ה""~

 הר~ב"'ם דלדעת
 ~כירו, ללא ~כירו בין ~חלקים לזה קברתיו, ~'"ל מל"תת ~כו"םכל

 לבדדמי חיישינן ~~~ירו א~"פ ~שאל""ס או ב~לח~ה~שאתתכ
 ראיתי מצאתי ו~ן ב~ייס, הוא ~עדייןדל~א

 להדי~
 ~בי"תט בתשובת

 וז'"ל שכתב ~""ט) סימן(ח""ב
 דאיכא בזה וכיוצא ב~שאל"ם ~

 וקברתיו דוקא בעינן הכירו או ש~ו ~שהזכיר~ אפילו בדד~ילמיממר
 בלא ו~שאל"ס ב~לחמה שהתיר ~י ראיתי ~י בזה והארכתיוכות

 חילק ~א כי טעות והוא דק ולא שמו, שהזכיר ~פניקברתיו
 ל~י~ר דליכא ~סל"ת עכו""ם של בעדות אלא שמו בהזכירה~"'מ
 קברתיו צ"תל נ"תד כנון בדדמי ל~י~ר דאיכא הי~א אבל בדד~י,בי"
 ו~ת'כ עכת"לת הזכיר לא וב~ן ש~ו הזכירבין

 ב~הרי""~
 סי~ן (~"א

 נר"ו ה~ורה השלם והחכס ~ וז""לי""~)
 שהבי~

 ב~ש~ל""ס כאן
הר"ן ~"ת~

 וה~'"~
 ו~זכיר ~כירו שע~ו""ם שכל הר~ב"ם דברי על ז"תל

 (בלבול) לנ""ד ~שם לל~וד ורצה קברתיו, שיא~ר א""צש~ו
 בכל ז""ל הר~ב""ם שסובר ~ה על כתב שזה הש~ועה, אתעלינו ~בלבל~

 ~חלקים זה על קברתיו, צ"ל ומים ~ל~~ה בלא ~ףענין
 וצ"'ע נכון, ה~ילוק שאין ז"ל הריב"ש ~תב (ועכ""ז לא,~ אוממכירו בי~

 (בפי""ג~הכ"תמ
 ~ה~~

 שהוא ~י דאפילו זה לחי~ק ~מקוס אין ו~ים ~~לחמהאבל ~ וצ'"ע) להיפך, הריב"תש בשם כתב כ"ה) דין
 ~כי~

בכ~
 ובנו ~ב הרי עכ""ל, בדד~י ~מ. לומר יכול

 כ~
 להם א~ד

 דאיסורא~בכח

~~~
 שלא הנ""ל בתשו" להתירא שהורו ה~ורים בזכות להפך כדי

 הר"י ממפי כת"בא להציל מקום יש סרוקי, בוקי בהולתלות
 בהר'"ן הדין ו~קור ב~ורש ו~יין ~הרת"ת,ואביו

 וה~""~
 והכת"מ

 אלא א~""ל ~כירו שהעכו""ם כל ספק אין ~ וז"'ל שכתבושם
 ו~ן וכו" חסא טבע וחםא חיוואי ~בי עובדא והיינובלבד, ממ~

 (וה"תה ב~שאל~ס דאף מבואר הגדול בים ~לוני טבע ~בי~הרמב""ס
 בתשובת ~ליהם השיג וכן וקברתיו, אצת"ל ש~כירו ~ל ~ב~לחמה)

 גדו~י דעת שם עוד והביא יע"ש, ו') שאלה (ח"ב ממשהפני
 וכ""פ כן, הפוסקיםתשו"

 בתשוב~
 נ"תב) (סימן ש~ואל א~ונת

ו~~"~
 ב"ל בתשו"

 (ח~~
 כתב ה") סי~ן

 ~הרא""מ ודעת וז""ל~
 הגדול מא"'ז ראיה והביאלהקל

 ~ בש~
 קלוני~וס ור' ~נ~ם

 שראהו ~לת"ת מ~דעכו"תם שא~
 צ~

 נ"תל בט"תע והכירו ה~יס ~'"פ
 עכת"לת בדבר ~קפק ואין אשתול~תיר

ת ~

 ~ו~~~
 ~~ו

 ~~~י~ ~

~~~
 דאיבעית ע"א) קט"תו (דף ביב~ות דש""ס ~סו~יא תשיבני
 ת""~ בשני ~עשה ת'"ש מהו, ב~ל~מה ע"אבש""ס

 באין שהיו
 נשותיהן את רבי והשיא וטבעה, ב~פינה סי~אי בן יוסי אבא~ם
 כעד ~אה אפילו ונשיס ד~ו כמלחמה מים והא נשים,ע"תפ

 אשתו ו~שאל""ס נינהו משאל""ס ותסברא השיא, וקתני ~מו~ת
 ולפי כו", לאלתר וחזינהו קמן אםקינהו דא~רי ה""ד אלאאםורה,
 ה"'ל הר""ןדעת

 לתר~
 והזכירו ש~ת והכירו ה~ים ע"תפ צף דר~ו

שמו
 ו~הת"~

 בלבלוהו, ה~ים דל~א ~הני לא כה""ג דכל נראה אלא
אי

 ~שו~
 אלא הכי לשנוי מצי הוי דודאי די"ל תברא לא הא

 ה~לה דאפילו ~שני ~יניהד~דיפא
 חו~

 ~יד, דנשתנה אמרינן לא

 ~ד'"ה שם התוס' סברות נפיועו~

 וקא~רי~
 פניהס צורת נשחת

 בתשובה~ שם עכ""ל הסימניס, ע""פ הם שהם להכירו יכול היהולא
 הפוסקים לדעת לבדד~י חיישינן ולא ש~ו שהזכירו בנ"'ד ה"הוא""כ

אלו~

~מ""~
 ה~יד ולא עכו"ם ~פי הסיח שהעכו"ם ספק בענין ~מכ""ת

 י בתשובה זה ספק ב~יתר הארכתי ~בר והנהשהסל"ת,
 ר" בת פריידל באל~נה ב~עשה תנתתב שבט בית"ב ל~עלתו~השבתי
 איצק ר" אל~נת ברודאהירש

 םטרלי~
 ובאת תדרשנו לשכנו הי'"ד

 דער אונש שא~ר בנ""ד ובפר~ות היטב, באר הכלש~ה
~סיפר ציל~

 לנו~
 היה ש~תבנו ט~~יס הלין ~כל ~ל"תת, דהוי ~ש~ע

 דאת אתתא להתירנראה

~~~
 אנכי ~ף א~רתי ~הו~ן, עולה בתתד בהסכ~ות ~כ"ת שכתב
 גודל מפני אמנם ע~הם, להסכיס גם ורובי ראשינענתי

 כדי הוראה ~בעלי אחד עוד שיסכיס א~רתי א""א ספקחו~ר
 ס~יכהשיהיה

 דהתירא, כחו ב~ל נשים וס~יכות זקנים סמי~
 י"תב כלות עד תנשא לאועכ"פ

 ~ד~
 הקול שיצא ~יום

 אשר וכו" מלב כ~ת נשכחתי ~ לזה ור~ז ~בי"'~, בת~ובתכדאיתא שנהר~
 אך להאריך ~הראוי והיה א~רת, בתשובה הענין בזההארכתי
 והוראות דרגלא שבתא ד~צוה שבות בטרדות ו~ורס בוגד הזמןבאשר
 שעה, הוראת לפי הזאת בפעס לקצר הוכרחתי ע"כ פסח,של
 שורות שתי ~לא ~ענה כ~לא ל~עניתי הארכתי במקו~ואבל
 ~כבלי להתירא דאתתא ע~ונה היתר ~ן ופתחא תו~ה ר~שכנגד
דא

 ~זה~
 רבוותא והלכתא גבירתא הלכתא כ~ה א~ר העי~ון,

 מצפוניסת לפענח ~~י יהגהוא~. ש~יוניםת ~כל ויצילני בתורתו עינינו יאיר וה" דיני"ת בבי"איתא
 כי בו שנ~פל ~ת יום היוס ולו~דיה, התורה לכבוד ~מדברפי
 ניסן חתטוב

 ~מימי~ ת~מ""~
 לפתתק

~ו~
"~~ 

 ~ו~~ ~ו~נ~יי~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ו~~~יי~
~~תת~

 ו~~תת~ י~תת~ ~~~~
 ~~י~ו~ ~~ ו~~ ~"ת~ ~"~ ~~
~~~~~י~

 ~"~ת

~ ~ ~ ~
 אדונינו מ~ותני ות~ובת כהונן, השואל הרב דברי ראיתי
 הרב עוזינו,גאון

 הגאו~
 אב"ד ה~פורםם ה"ה ה~דול

 ואב"ד יצ"'ו, פראג ק'"ק יצ""ודקהלתינו
 ור""~

 ניקל דקתתק
 ר א ב א י ש נ ו יצת"ו ממ~הררין ~דינות ~לועל שפור~

~ 
 תוב""ב ל א ר ~ י

~"'ש
 ~ו~~~י~~ ~~',~

 חלקי בכל כהלכה, ה~שיב נר""ו

 ~ייויי
 ~ת ~י~ו ~~י~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~קוס הניח ולא ~לאכה ו~~ר חכ~ה נערכה, יפה~תשובה
 ולהיות הנ~וכה, בד~ת ביעק'ב יקו'ס ו~י ולס~כה, ~ס~דלה~~דר
 כ~ותו ל~דול ~סרבין שאין באשר אך כח~, דעדיף בהתיראסניף
 הטע~ים לפי בודאי ~יונא ב~יעוט עיינתי ככה, בישראליר~ו

 שחידש במה תתמה ואל ~ו~דתי~ היתר בחזקת דא אתתאוהראיות
 ~רבה והלא ש~ה, כלות אחר ~ד להתיר שאין ה~און כבודאדונינו
 נח~יר ואיך הקילו, ~~ונה ו~שוס ע~ונות ת~נות על חז''לחששו

 להוסיף לנו ו~ה להתירה, יש הדין דע~פ כיון כ""כלהשהותה
 ראשוניס~ ופוס~יס בש"ס נ~א שלא ~החומרא

~~~
 הנובע ~עין ו~מקור שורש לזה יש בודאי כי כלל תי~א זה

 לישראל דקא~ר עכו"ס ההוא ~""ב) קכ"א (דף דיב~ותבש"ס
 כדקטילנא לך קטילנא לא ואי בשבתא, לחיואי ושדי אספסתאקטול
 דאביי לק~יה ואתאי דביתהו~ שמעה וכו", ישראל ברלפלוני
 בברכו~ שפרש""י וכ~ו ת~י~ה שנה ~סת~א הוא ר~ליס(ושלש ר~לי~ שלש אותה השהה דאביי הרי כו'ת רי~לי תלתאש~יתא
 כיון כזה לעי~ון חש ולא י~ יע~ש) אובד ככלי ד'"ה ~ע""ב נ"תחדף
דיש

 ק~
 ~תון להיות א""א איסור לחו~ר לחוש ויש שלה לעי~ון

 כזהת ח~ור איסור בהוראת ו~"שבדין,

~'"~~~
 דיב~מות ב~תניתין דקתני טע~א דהיינו לומר אפשר

 ~ע~ודהנ~ל ד~
 א"~

 אשתו, את תנשא ול~עלה ~ארכובה
 דטריפה ~שום חדש י~ב אתר עד ד~יינו '~ הפוסקיםו~ת~ו
 '"תנשא קתני ס~~א ב~תני' דהא לכאורה וקשה חודש, י~בחי'
 תנשא דלא האי כי לפרושי לתנא ~""ל ~מיד ~שמע אשתו'",את
 עדות שאין כל לחכ~ים להו קיס ודאי אלא חודש, י"ב אחרעד
 זמן עד לישא ~תירין אין המיתה על וידועברור

~~ 
 י"ב כ~ו

 שכתב ד~ובדא ב~ופא ראינו אשר בנ~ד ובפרטות וכה~~,חדש
 שש~ואל הקול ויצא הנער עם ש~ו~ל ונשבהוז"לת

 נ~ר~
 ועל

 יש ז~ן תוך בודאי ~~כ חיותו, בחייס וטדיין קול יצא לאהנער
 ע~ו אתו שהיה הנער ע"י היטב הדבר יתברר אולי הדברלחקור
 אין ~ליו כי נר~ו ~ה~און אדונינו דברי ~מכל לזוז אין ולכןבשביה,
 תתן אמת דברי יושר כת"ב ב~רעון ל~רוע ולאלהוסיף

 סמהר'"ר ה~רומםבה~לוף ~י~~',~
 יו~~

 ב'"ד ב~ושב פה ויושב ~ר~ו
 נר"ו~ ~ו~רה~דול

 ~ו~ו ~~י ~~י~ ~~~~ ~~ו~ י~~~וי~~
 י~~י~ ~ו~~

"~~~~
 ~~ו~~ת ~~~י ~~~י~ ~י~~~ ~~~י ~~כו~~ ~~~~

 ~יו~ ~~~ו~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~~~~ו~~
~~~וי~

 ~~~כ~ת
 ~~~ ~~~'"~ כ""~ ~~ו~~~ ~~~ ~"~

 ~~"ו

 ~~~~ ו~~~~~~~
ת ~ ~ ~  

~ ~ ~

 שיינ""כין ~רת האשה אודות לשונו תחת ומלתו ושאל השואל
 ו~ל~ד~, שכולה בדודה היושבת יצ~ו מקהלתינו בער כמרבת

 ~~ו ~ו~~יי~י~ת
 ~~~~יי ~~

 ~ו~~ ~~~~' ~~~ ~~~ ו~~~~~ ~~~~ו ~ייוי~ת
 ~~ית

 י~~~

 ובאתי כ"~, ש~ואל הר~י בן ~יב כ~ר ב~לה הוא ~ח~ד~, ~יןעל
 אתלספר

 ה~אור~ כ~
 וש~מו אחד ~יש ~ הוי הכי ד~ובדא ~ו~א

 ק~לתינו ~חשובי הנ~לליב
 הי~

 ~" צערפשט בע~ר ~ לסחור ר~יל
 עוסק והיה יהודי, שום ~ס דר שאין ~קוס שהוא ~כאןפרסאות

 כדי ו~תן ב~שאשס
 להבי~

 וח~שה אשתו זו ~יתו ו~זון טרף~
 כשבא דרכו והיה חדשיס ד' או ~' שס נשתהה ו~פע~יסבני',
 ~יוחד חדר ~האושפיזא בבית ל~צ~ו שוכר ~יהלשס

 להני~
 בתוכו

סחורתו
 וכ~

 לו, אשר
 וכשהי~

 ~~ריך
 לאיז~

 סו~ר היה לצאת עסק
 שנת בשבט בט""ז ה~~רה ובשנה בידות לקח ו~פתחחדרו

 ~עין ונאבד חזר ולא שלו האושפי~א ~ן הנ"ל ~יב כ~ר י~אלפ"ק תס"~
 ~ ז""ל אשר העדות ב~ביות ~בואר כאשר לו היה ~ה ידענו ולא~ל

~~~~~
 ב~והר"ר אברס כהר'"ר הישיש לקד~נא ואתי" הוינא תלתא
 אליו"'ע בעונש עדות ~בתורת וה~יד מפרא~~ קל~ני"שוואלף

 איז ~יוחד שלי~ איין הלשון~בזה
 ~קו~

 צו
 ~י~

 ה~וס פון
 ~בראכט ~יר האט אונד לפ"ק ~ס"ז בשבט ט~ו ~' ביוסצערפשט
 הנקרא אחד ~בד פון כתבאיין

 בלשונ~
 אדון בייא וואס לאקיי~א

 ~יט זאל או~ד זיין, דא פעלבאר אן ~חר זול איך איז,סאנטיאו~ר
 ~רוקס ~סודר נעס~ולט~ך ~~~ ו~ר~ליות טובות אבניסברענ~ן
~עשה

 חושב~
 דא קעהיר איין איזט ~ו~ס קויפןת אפ ~יר וויל ~ר

 וויל ער מרק דראויש
~~~ 

 וואש
 א~

 ד" יוס איך בין אלזו נ~~ן,
 ביוס בו אבר ל~ערפשט, גי~נ~ן ~~~ויא ק"ק ~~ן הנ~ל שבטט""ז
 ~בליבן בין אונד ~ים ~דול ~ח~ת קו~ן עליב הנהר איבר קאןניט
 ~ יוס נאכט זעלבי דיא שנאצין~הויז,אין

 ~ס איך בין בהשכמה

אווע~
 דיא ~מיך ~לזו ~יקו~ן, לשס יו~ד ~ ובש~ה ל~~רפשט ~נ~ין

 ליב ~ר' לוויא~ן ד~ם איך אוב ~פ~~ט בית אושפיזא איןוערטין

הנ"ל~
 טא~ ~נצין ד~ן את~ול איז ~ר דען האבי, ~זעהן

 אונד
 ~י~לטין זיך בי~א חדר פון שליסל דעס אונד ~יקומן הויז נאךניט ~כ~

 ל~בש זיין ערוועלכש
 טא~

 י~י ~ב~ל
 חייו~

 ניט ~ונד האט ~~אן ניט
 ניט אים האבי ~וועזן, איז ת~ובתי איזטת הין ער וואובפולין
 העבד צו ~נ~ין איך בין דאר~יף ווע~, פון ערשט קוס~שפירט,
 אין הנ'"לתלקיי"א

 ווע~
 גרינצו"ן וש~ה אחת עכו"ס מיר אויף רופט

 ניט לוויא"ן דען איךאוב
 ה~ ~~ע~~

 ~" ביום אים העט זיא דען
 אין ווידר נ~ך דר וועקסלען, פר ~ו ~~עבן טאלר שפע~יטש י""בהעבר
ווע~

 בע~ת א~ת ~~ו~"ס ~רופן מיר אויף ~אט
 ~לא~

 הנקראת
 זכריו"ש הר בזה"ל~ ~יסרןקאנין

 ו~אל~
 נע~ן אב פיש דיא איר~

 דען שנופטוך דעס ~יט ~~לאזן היר האט לוויא~ן ~סטרן ~ירוועלכי
 האב אנזו לנ~ין, אפ" ~ווידרוס אבנט קי~ן וויל ער ~ז~ט האטער
 וואש ~י~נ~ן, אה~ן דען~ ער איזט וואו ~פר~טאיך

 הא~
 ~ו ער

 לילה קודם אוער ה" אוס ~וועזן איז תשובתה ~יהט, ריכטןפר
 סנטיאו"ר ~ערן צו איבר קי~ן אונד ~נ~ין הויז ~יין אויז עראיזט
 הנדלן ~ו דריבן וואר ער וויא ~זא~ט ~יר האט ~ר לקיי~אזיין
 בין דעם נאך ~יין~ ארויש ~ז~ה~ן ווידרוס ניט אים אבר האבי~אט,
 ~ר ה~שט דוא ~זא~ט ~אונד ~יקו~ן הנ""ל לקיי"א העבד אצלאיך
 זיין לויט מיטברענ~ן זאל אונד ~שיקט שליח עקספרעסןאיין
 והשיב~ לוו~א"ן, ~יט ד~ן ~רושפ~טירשט ווארום נואכתב,

 איך ~שאפט אב איסהאב אי~
 וו~~

 צו נישט איס ~יט
 טוא~

 האבן,
 האשט, פרלנ~ט דוא דיא ז~אכן דיא זיינן דוא ~זא~ט, איס ~והאבי

 ~ער, דרויף ניט ~עות קיין ~כ~יו העט ער ~וו~זן איזתשובתו
 דען איז וואו ~פרע~ט איסהאבי

 ד~
 איזט ער ~בליבן לוויא"ן~



~

~  ~  

~  

 ~~ ~~~~ ~~~''~~ד''~
~~ ~  ~ ~ ~

 ~א~ ~נצן ד~ן ~עסטרן ~קו~ן הויז נאךניט
 אונד

 נא~~
 או~ד

 י''ב ~יהט זיך בייא אונד ~נומן מיט חדר פון ~שליסל 'דען~אט
 איין ~יס אוך האבי איך ~וועזן איז תשובתו טאליר,שפעציטש
 דער איזט וואו ~פרע~ט ווידר האבי ~וועקסלט, אפתטאליר
 נאך זנין תשובתו מאן, אידל דר אונד ~נ~ין אהיןלוויא'תן

 איך זא~י זא בין, ~קומן אושפ~א~בית מיין נאך איך וויא~נ~יןת לאברו~
 האט לאקיי''א דער דען זיין, קלאר ~אום אלש מוז וו~רטין דיאצו
 ~יסרין ציתתן דיא אונד ~יקויפט אפת ניקש אונד ~שריבן מירנאך
 אום לקייתתא דעם צו ~נ~ין הויז אין איז לוויאת'ן ~זא~ט מירהאט
 ווערטין דיא ~נ~ן, ארויש ווידרוס ניט איז לילה קודס אוערה'
 דען זאך, ~ליי~י ניט איז עז ~וועזן מישב ~תתכ מיר וו~רט דרנס
 לעבש זיין איזער

 טא~
 ~וועזן, ~ויז דעם אויש נא~ט איבר ניט

 שלי~ל דען צייט אלי מיר ~רייזט אוועק איזט איז ער וועןאונד
 גפאדרט איך בין ח~שיס ~מה זה לאחר ליווערטת איבר חדרפון

 בפ~ים בפנים לקייתתא דעם קי~ן אונד בצערפשט העצה לפני~יוארן
 אלש האט ער אבר ~זא~ט, לפ~יס הנתתל ~ל איס אונד~שטאנן
 ~גיד ~ס~לייקנט,

~ 
 ה~רוג שהובא קודם בפנינו הנתתל אברס

 איין טרא~ען צו זיך בייא פל~~ט היתתד ליב ~מר וזתתל~לכאן
 ווא~

 מי~~מאזנייס~
 האט צונג דיא אונד באלקין וואג לא~~ין א~יין

מן
 קאנ~

 שר~יפן, ארויש
 אב~

 האט ער דען צונג אן זיין ~וז לעתתע
דיא

 צונ~
 שאלין דיא זיינן אויך טרא~ן ~ו זיך בייא ~לע~ען ניט

~~פות
 המאזני~ס~

 הוהת וכן ~וו~ן, ~הונ~ן אן בענדער לנ~י מיט

 תת

~ ~ ~

 בפנ~נו העיד
 ~ת'~ חתת~

 בתתתע זתתל ליב יהודא הרתתר בן יעקב
 מלבושיס אלי ארקענט האב איך ~ ה~ון בזה אליותתע ב~ונש~
של

 ~מ~ ההרו~
 שמואל כמר בן ליב

 כתת~

 ער דען
 הא~

 אנדר
 ~~ינן ממיט וועסט לעדר איין איז, סדר דר וויא ~יהטמלבושיס
 טעשן דיא או~ד ראק קאפוט, איין אונדקנעפת~

 ~הכיסיס~
 זי~ן

 אין אינווייני~, רק איז סדר דר וויא ~עוועזן ~ווייניג אוישןניט~
 חסרון איין האט ער דז בוואושט מיר איזט ו~ס אוטרפוט~,דעם
 דר אונד ~הטשבירה

 הרו~
 איין האט אז ~ווארן בפי~דן איז

ברו~
 בצערפשט התלייתתן אצל ~וועזן איך ~ין ו~ם ~ה~, אן ~רטיל

 דעסוועלכר
 הרו~

 האט ~זו האט, ~יצו~ן ה~סא בית דען אויז
 כמר שנאבד קודם ימיס ~ת וויא ~זאגט א~ה זיין תלייןדען
 ~בעטן אי~ זיא האט אלזו ~וועזן איר בייא ער איז הנ'תלליב
 בראשו~, מר~ליות עם ~מחט נאדיל פערל איין געבן איר זאל ערדז
 דיא חונד דראט פיין אויש נאדלן ~ת ~ממ~ט איר ער האטאלזו

 בייא אויך איזט אונד ~נו~ן, זיך בייא ער האט דראטאיברי~י
 אצל לי~ט ~ווארן, ~פונדןאיס

 העצ~
 זכין אנדרי ~יט בצערפשט

 וויא הנתתל יעקב ~מר העיד ~ס זאכןת איז ~פונדן איס בייאוואש
 בייאאישט

 ההרו~
 שליסל דעם גווארן ~פונדן

 ~המפ~ח~
 פון

 אלז גלייך ~הט נומרי דיא האט ~זעהן זעלבן איס האביחדר
 אויך האט ווערטין דיא חדר, דעס פון שלאס פון נומרידיא

ד~
 ~מר של בתו הבתולה האט ~ם עין, ב~בי~ת קענט דר תשליסל

 תליב

 קאן האט נאך זיך בייא ~עסר זיין ער באס ~זא~ט הנתתל
 דר אין אונד שטיל הירש~ביינן איין זא~ין דראן סימן אייןאיך
 בעל העכותתס העיד ~ס הוהת ו~ן זיין, צו שפלט איין ~~ערט~מי~ן
 ~ח~ורת גרטיתתל הברותתךמלאכת

 שבר~
 ב~ערפשט, העצה לפני

 האט ~~כט ער וואש ~רטי"תל הברו~ך עון בטביעת קאנן עריויא

ל~~
 הי"ד ליב

 ה~תת~

~~

 הו~בה הנ''ל
 כד~

 האשה הנת'ל בעדות להתיר ולא וכהלכה
 לפני הדבריס להציע כדי אלא תית שיינ~ית'ן ~רתה~~ונה

~~וני
 אר~

 ולראיה לעדות ולהורות לדון ב~יניהס שיראה מה
מהימנא~

 לפ''~ת תסת'ח אייר י'תב ~' יום החתוס עלבאנו

 ~~ו~~ת'~ יו~~~~ו~
 ~~וו

 ~~~~י ~~~י~ ו~~ו~ ~~י~תת~
 ~~~~ ~~ו~~~~י~~~~

 ~~~ו
~~~~ 

 ~וי~~~ת
 ~י~~ ~~י ו~~ו~

 ~~תת~ ~י~ ~~תת~~~תת~

~ ~ ~ ~ ~ ~
 ארישא קולמסא, בקן ~תהלך קולו את שמעתי הנה

 ב~לי, תוך תוך ועביד ועפה, ערו~ה מ~ילהדמ~ילתא
 ועיקולי דנהרי וחריפתת רביס מיס ושטף ד~רסאי שיטפאושטף
 זיקות נשיב וזיקא רוחות לארבע מקפי מע~בי, ~קאופשורי
 קובלנא בקובל יוצא והאשההבעל

 רב~
 ומייללת ע~ו~ה, ~בלי על

 נשמע ברמה וקולה האר~, כנפות ארבע ~ל ההילך קולבקולה
 צופין ש~~ל עיניס פתח תקוה פתח להמציא ל~זרה צעקהוהאשה

 נהורא נהור להיות דדהבא ובנברשת זהורית, בלשוןומסתכלין
 אשר מתיר הנף יום יומא, ~הור בטיהרא~שר~א

 הור~
 ואשר

 כלשון במדבר קורא קול בשמעה עצמותה תדשן הדשן הרמתהונף
 חלל של מ~ה למ~תה, תרופה להעלות מרפא, ח~מים ולשוןעמו
 לברר בדרבנן ברירה יש לומר לו, היה מה ידענו ולא ימצא~י

 וה~ר הנתתל, האשה של בעלה שהיה נמצא כאן אשר זהו כיוללבן,
 ממקדימין דבריס באלו ו~נה ~ליות אשר וב~דיו החות~ת לפינא
 צבחר, אפילו תאחר בבל לעבור שלא אותיום להשיב ~אחריןולא
 ~למו לאופי ידי שמתיאמנס

 פי~
 היה ~תבו שמ~ותלי מאחר

 בעל של הרוצח היה שהוא ש~חשד החשד מפ~י אחד שנתפסני~ר
 יותר בירור לידי הדברים יבואו כך ~תתי אולי ואמרתי זו,אשה
 תקיף לאורייתא חילא חיל ב~רור ~נראה הנר לאור בעלילונראה
 מהרתתם~ בתשובת ~דאיתא ~תבונן,ומזקנים

 ~תת~
 ~בורת בספ~

 ש~תב עתת~) לתתב ~דףאנשים
 וזתתל~

 ודומם יושב הייתי היוס ועד
 אשר במינשין אחד שתפסו מחמת בעיקר וטעם טעמיסמכמה
 פן אמרתי עתתכ הרוצח שהוא~שדוהו

 יווד~
 הדבר שורש עיתתז

 ~ודל ב~ד עקב הראשונים בעקבות לילך א~רתי זה מפאת~~תתלת
 בא ~אשר עתה, עד בימי קסתת נראה ולא ז~, בדין מתוןלהיות
 שום בא שלא נאמר ושם סופרים מדברי שניות האי~רתלידי
 באתמיתו וכחש ~ נ~טיה ~ו דלאו שיחה ~י הנתפס עתתיבירור
 ולשואל ריקם פניו להשיב שלא בדעתי ~מרתי עמיתו, ענ הודהרק

 ~הל~הת משי~ין~הו~ן

~~~
 ני~ר שלא ~יון ~אן להסתפק יש ל~אורה ~י ראשו~ה יצא
 ~לל ו~ופוצורתו

 ר~
 דלמא לשאלה וחיישי~ן ~לבושיו, ה~רת

אחרינ~
 וכדאיתא ~ל~א אזל ליב ו~~ר מלבושיו מ~~ו דשאל הוא

 ~ל אלא ~עידין אין עתתא) קתתכ ~דףביב~ות
 פר~ו~

 עם פניס
 דחיישינן ~ליו וב~~רא, וכליו, ב~ופו סימניס שיש אעתתפהחו~ם

לשאל~
 הוא ו~ן

 ~ד~ בבתת~
 ~תתב) ~תתז

 ואעתת~
 בשתתס, שס דקא~ר

 כיון ובנתתד אינשי, ~ושלי לא וטבעת וארנקי~יס
 שנ~~~

 אצל

ת ~

~ ~ ~  ~~ ~י~י~ 
 ~ת

 ~ ו~~~י ~~~י~ ~~י ~~~י ~י~י~ ~''~~
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~"ת
~~~~~''~~~ ~~ 

~ ~ ~ ~

ההרו~
 לפע~ים בו חותם ת~שהיה הטב~ת

 מובהק סימן הוי א''~
 ד~זיי~, משוס אינשי ~ושלי לאוט~~ת

 ב~"~ אכ~
 ~~י~ן

 ~ובהקיס סי~ניס לו שיש דא~''פ כסתם ופסק סתם כ''דסעיף י''ז~
 דחיישינן כלום אינו ב~ליוביותר

 לשא~
 בהנך אפיסו ~ש~~ ~כ''לת

 להדיא וכ"~כ דרבנן, סימנין דקי''ל כיון לש~לה חיישינן ג''ככלים
 וטב~ת וארנקי כים דאפילו ז') (סימן בתשובההב''י

~"'~ 
 חיישינן

 דכיס הא קא~ר לא דבש"ס דרבנן, סימנין דקי""ל כיוןלשאלה
 דאורייתא, סי~נין ל~""ד אלא אינשי ~ושלי לא וטב~תוארנקי
 ~הר''ן בשם צ''ו) (סי~ן השני חוט בתשובת להחמיר חו~ךוכה'"ג

כ"~
 ב~ורךת דבריו ~''ש

~~~~~
 וביב~ו. מ~יאות באלו דש"ס בםו~יא שפיר ממעיין כד

(ד~
 ד~רסינן כן, לו~ר שא"א להדיא יראה ע"א), ק''כ

 על אלא ~עידין אין ~ במתניתיןהתם
 פרצו~

 עם פנים
 החוט~

א~"~
 ל~י~רא הש''ס ומקשה וכו', ובכליו ב~ופו סי~נים שיש
 ובארנקי בכיס קשור מצאו ורמינהו דאורייתא לאודסי~נים
 אביי א~ר כשר, ~רובה ~מן אכילו כליו ~ין שנמצא אוובטב~ת,

 ה~שומאת ~ל ~~ידין אין דתניא רבנן הא ~הבאי בן ר"א ~אל""ק
 סימנין דמ"ס ק~פלגי בהא לאו מאי ~עידין, אומר סמהבאיר"א

 רבא אמר דרבנן, סימנ~ן ומ"סדאורייתא
 דאורייתא סי~נין דכ"~

 שו~א ~''ס ק~יפל~י~~ ~ילו בבן מצויה בשומאוהכא
 בבן ~~וי~

 העשויה בשו~א הכא וא~ד גילו, בבן מצויה אינה ו~''ס~ילו
 וכו', קמפל~י מיתה לאחרלהשתנות

 וא"~
 רבא א~ר

 דכ''~
 סימנין

 מובהק סימן מ"ס מיפל~י, קא ~ובהק סימן בשומא והכאדרבנן
 סימנין רבא דא~ר לישנא ולהך מובהק, סי~ן לאו שומאו~''ס

 הש'"ס, ו~שני ובכליו, ב~ופו סי~נין שיש אע"פ קתני האדאורייתא
 קשור לשאל~ חיישינן ואי לשאלה, דחיישינן כליו וגו~, דארוך~ופו
 לזיופא חייש ~ב~ת ו~שני ~הדרינן, ~יכי וב~ב~ת ובארנקיבכיס

 ע''~ת ~ושלי ולא אינ~י ~נחשי וארנקיכיס

 קש~~~~~
 אפילו דרבנן םימנין דאי לעיל ~''ש כ~י ס''ד דאי לכאורה

 ~יישינן ג""כ ו~ב~תבארנקי
 לשאלה~

 לישנא דהא כיון ו~עתה
 ב~י~ין התוס' וכ''כ ל~סקנא קיימי דרבנן סי~ניןדכ"ע

 (ד~
 ע''ב) כ"ז

 דמייתי דיב~ות דמסקנא ואור''י ~ וז''ל וכו", בכיס קשור ~צאוד"'ה
 דאליבא וכיון עכ'"לת וכו' דרבנן סימנין סברי דכולהו ומסיקתנאי

 היכי וארנקי בכיס ~קשור דמצאו האי קשה דרבנן סי~ניןד~סקנא
 שס כזו בקושיא התוס" הרגושו כבר איברא לשאלהת ניחושמהדרינן
 רבא א~ר בד"הביב~ות

 דמצ~ו ברייתא וא"ת דרבנן, סי~נין דכ"~
 מ~או אחר דאדס ס''ד דמ~יקרא וי''ל תוקמא, כמאן בכיסקשור

 השתא אבל דאורייתא, דסי~נין ~ינה ל~יפשט בעי ולכך~דפרישית
 במ~ו ונא~מן עין בטביעות הכיס ומכיר בעצמו שמצאו דמייריסבר
 עו~דת ב~קו~ה הקושיא עדיין ברםוכו'ת

 א~
 של תר~צם לפי

 אף א"כ לשאל~, דחיישינן דמסיק ~ה לפיהתוס'
 שהו~

 עצ~ו
 אדעתיה, ולאו השאיל ש~א חיישינן לאחר השאילו שלא ואו~רמצאו

 שי בתשובה ראיה מ~אתיוכה"~
 ל~ור~

 צ''ט (סי~ן
 ד~

 ~''ג) פ''ה
 דידן ~תניתין גבי דבשל~א זו היא קושיא ד~אי קשה עוד ~וז''ל
 הב~ליס ~ן אינן הב~דיס אותן ש~א למי~שאיכא

 א~
 ~מן

 השאיל אם גט ה~ביא כאן אבל ~מת, הוא והשואלשהשאילם השוא~
 כיון וי''ל אדעתיה, ויהיב בזה יוד~ הוא הרי הארנקי אוה~יס
 אדעתיה יהיב לא שלו בכיס קשור ומ~או ה~ט אבד הזהדה~ליח
 הרי ~כ"ל, הכיס השאילש~א

 דא~
 לשא~, חיישינן בעצ~ו ב~צאו

 שי ~ב~ל ~ין בה~למת שהיה להדיא נ''ל ריהטא לפוסובאמת

 בחפיסה מ~או ד''ה ~''א) כ"ח~ (דף~ ב~י~ין התוס' דבריל~ור~
 וא''תוכו',

 ני~ו~
 וי"ל דיבמות, בתרא בפרק ~דא~רינן לשאלה

 להדיא הרי ~כ''ל, אדם לשום ה~אילה ~לא בנפ~יה ליהדקיס
 לו~מר אפ~ר אך אד~תיהת יהיב דלא זו לחששא ה~וס' חיישידלא
 ~אי ס''ל לא ע''כ דיבמות זו דסו~יא ל~ורא שי בעלדד~ת
 ואי דאורייתא סימנין ל~~ד הש''ס מק~ה מאי דאל"כתירוצא,
 אמאי ~הדרינן, היכי ובטב~ת ובארנקי בכיס~ קשור לשאלהחיי~י~ן
לא

 ~~ר~
 בנפשיה ליה דקים

 של~
 דסו~יא ודאי אלא לאחר, השאיל

 ~ד~תיה, ולאו ה~איל ושמא אדעתיה יהיב דלא דחיישינן ם""לזו
 לשאלה ניחוש דרבנן סי~נין למ"'ד לדוכתא ~ושיא הדראוא''כ
 נמוש~לי דלא תירו~א האי נמי מהני ~לא דרבנן סי~נין ל~'"דדהא

 לעילת ~כתבתי וסיי~תו ~ב"י לד~תאינשי

~~~
 (צריך)

 ~צריכים~
 חדא זו ~ת~יהא להנצל כדי ע"כ לו~ר אנו

 ~הא לשאלה, כלל חיישינן לא דרבנן םי~נין דל~"ד או ~~תרתי
עיקור

 התירו~
 הש''ס שמוכרח

 ~ר~
 למ"ד היינו לשאלה דחיישינן

 ב~ופו סי~נין שיש אע'"פ דקת~י ~תני' דקשה דאורייתא,סי~נין
 ע"כובכליו,

 צרי~
 ~י~נין ל~"ד משא''כ ~שאלה, ד~יישינן ~ליו לומר

 ~לל לומר ~ריכין אנו אין א'~כ ~תני', מהאי ל''ק ~עיקראדרבנן
 וכ"כ לשאלה,דחיישינן

 בתשו~~
 ~הר"ר ומהגאון מפראג ~הר"ל ה~און

 דרבנן סימנין דלמ"ד ע~ונה על פרא~~בפסק בק"ק נדפס כאשרפאלק
 דהוי ב~ליס ~ובהק סימן ~"'פ ~~ונה ומתירין ~אלה חיישינןלא
כ~ו

~''~ 
 בת~ובותיהם, שהאריכו ע''ש

 (וא~
 מקרוב שראיתי

 רצה ~חד שמורה ק"ל, בסומן יהודא בית חינוך תשובתשנדפס
 ממהרש''א דעת אחר בזה ונמשך ~ובהק, סי~ן שייך לא דבכליםלו~ר
ב~יטין

 (ד~
 ~בד''ה ע''ב) כ"ז

 ~י~נין~
 דמייתי ובהך וז''ל~ ש~תב

 ד~צאולקמן
 ק~~

 ו~ו" ~ר~י~ ~ ~~ו ~בכיס~
 ~ד~דק~~~~~י~

 ~ב~"ב
 דסימניןדיבמו.

 דאוריית~
 ויש ~ובהקים, סיממ~ים דהאי ואי~א

 ~מו ~ובהק סי~ן ~ייך לא הני כי דב~ליםליישב
 ב~~

 אות בצד
 לו~ר מדיליה ה~ורה והוסיף סמהרש"א, ~כ"לפלוני

 שאי~
 שום

 ובא~ת ע"~ת כלל בכלים מובהקסי~מן
 ש~~

 בזה
 ואשת~י~

 ממהם

מ~
 ביבמות להדיא התוס' ש~תבו

 (ד~
 רבא אממר ד"ה ~''א) ק''כ

 ~צ~אות אלו~ בפרק להדיאו~וכרח ~ש~~ וכן עכ"לת מובהק סי~ן ו~בעת כיס דחשיבי א"נוכו',
 (ד~

 כ''ז
 ע"ב~

 בתוד"ה וע"ש
 הרא"'ש ~שמעות וכן ע"'ש, דידיה מובהקים סי~ניס יהיבנאואנא
 המורה שם עוד ומ"ש בכליםת ~~ו~הק סימן דהוי ~פוסקיםוכל
 ~ובהק דבסימן ראיה דמבואים פוסקים גדולי ~ל להשיגההוא
 ~יפל~י, קא ~ובהק סימן ב~ומא דאמרינן מהא לכ'"ע אשהמשיאין
 ~מור~ מובהק ~ב~י~ןממכלל

 ל~''~
 חלושה שראיה הוא וכתב משי~ין,

 הוי אי בשו~א דפליגי ~~~" ~ דמוקי דהא עליה לםמוך ואיןהיא
 ~שה, להשיאה ולא לנ~לה להורידו ~מון ל~נין היינו מובהקסי~ן
 היא ~ךולה ושגגה באורך דבריו~"ש

~~ 
 דאלו בסוגיא ~ם ~~עיין

 דאל"כ ועוד אשה, להשיאה ל~נין להדיא שקאי וביבמותממציאות
 שם רבא ~חלק לאא~אי

 לת~
 באיסור מיירי מעידין דאין ה~ני~

 ד"ה שם להדיא פרש''י וכן ~~וןת לענין ק~י דשו~א והאיא"א
 הוא, מובהק סימןשו~א

 וא~"~
 האי כי אסי~ן דרבנן דסי~נין

 אאיסור אפילוסמכינן
 דאורוית~
 ו~יין ~'~ש, ~

 דאורייתא אסורא ~תירין ~ובהק דאסי~ן ברש''י ~"ב)ריש ~"~ (ד~ בחולי~
 ~צריך) או ~~~"'ש)

 ~צריכים~
 ~ו~ר אנו

 דא~
 ל~''ד

 ~י~ני~
 דרבנן

ת ~

 ~ו~~יי~
 ~~ו

~~ 
 ~~~~ית



~ ~ ~ ~

~ ת ת ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ת ת ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~  וטבע~ וארנקי בכיסא~תתה
 כמהרתתן דלא אינשי מושלי לא

 כתת~

 בתשובת

~ו~
 כלים דבהני האחרונים תשובות בהרבה ומבואר משמע ו~ן השני,

 סו~כין לשאלה חיי~ינןדלא
 א~

 בתשובת ~דאיתא הזה, בזמן

מהריתת~
 ~תתו) (סימן ובצתתצ אינשי ~ושלי לא ~ציצית לתתה) (םימן

 נתתב) (םימן ~בתי ~רתתח ובת~' להשאיל, ר~אי ה~ו~ל אין~בי
 להתיר למעשה הל~ה ו~סק הבתתי, על להשינ בת~ובה נתתכ~אריך
 עליו השינ וכן עתתש, וטבעת וארנקי דכים אלו כלים םימניעת'י
 בתשובתוהב~תח

 (םי~
 חיישינן דלא להלכה והעלה פתתז)

 וזתתל שם הבתתח כתב פתתח בםימן ו~ם כליםתבהני לשא~
 ל~תד דאפילו ~

 ~מצניע תיבתו של ~~~ח אפתתה לשאלה, חיישינן ~לים בהנידנם
 שישאיל הפתי הוא מי החשובים וחפצים והמעות חובות שטרילשם

המפת~
 מן ~יקח בידו ~מםר במפתח סימן יתן זה שהרי לאחר,

התיב~
 לשאלה דחייש ל~תד ליכא זה בדבר הלכך וכך, כך

 דהא מחדרו המפתח אצלו ש~צאו קתתו הוא שלפנינו בנדוןואתתכ ע~תת~
 שי~ל החיצונה מפתח א~ר לאיש למםור אינשי מושלי לאודאי
 כלל, עיכוב בלי לפניםלכנוס

 משאתת~
 כמוםר דהוי ב~יבתו במפתח

 יוכל ולא עייל בהי החיצונה מפתח לו מםר ולא הפנימי ~תחלו
 וכי ~צת עיון צריכין עצמו בזה הבתתח דברי אכן ברת בלאלעייל
 מדמין שאנומפני

 נעש~
 בפסקיו מהראתתי ~תב דכבר חדא מעשה,

 וארנ~י כיס טבעת דדוקא קסתתא)(סימן
 ואוכ~

 בהו דמפרש
 שאר אבל לשאלה, בהו חיישינן לא אמאיתל~דא

 מפרש דלא ~לי~
 מלבינו סברא לבדות לנו אין מםתמא תלמודאב~א

בהו דא~ ולמי~
 ל~

 ~~תתן הנאון וכתתפ לשאלה, חיישינן

 כתת~

 השני חוט בתשת

(סי~
 יע"שת צ"תו)

~~~~~
 דאולי תברא, לא הא משום אי

 סמ~
 ע~ו

 הבתת~
 ב~~ו

 יבמות בתוםת מתתש עלדהתירא
 (ד~

 ~תב) קתתכ
 דרכן שאין בכלים למימראיכא לשאל~, חיישינן דלא ~שור ד~צא וכליו לשאלה, דחיישינןכליו דתת~

 להדיא הרי תוםת עכ"תל לה~איל~
 וםייעתו, מהרמאתתי כדעת שלא אלו מתוסת~בואר

 ול~
 מנחש דתתה שם ברשתתי ועיין א~, התוםת דברי מהם נעלםאיך ידעתי

 מפתח ש~סר ניחוש לא דא~אי צתתע אכתי ו~תמו~ת~
 נאמן לאי~

 הניזקין פת דניטין בש"ס ומצינו לו, אשר כל עללשולחיו
 עתתא)נתתו (ד~

 ד~
 הוה אקלידי כל חםדא

 ל~~~ מס~
 ובפרק ו~~,

השו~
 הפועל את

 (ד~
 ש~ירת אלא מסר דלא אמרינן ע"תב) ע"

 נ~ב) (םי~ן ~בתי מה~ח בתשובת נם בלבד,מפתח
 ב~שה ש~

 שמ~דד ~יתר צדדי ב~ל ואפתתה קשור, ~פתח אצלו ~צאושנ~אל
 דלא מכלל המ~~ח, מח~ת להקל צד שום מצדד לאשם

זה, חילו~ ס"ת~
 ב~~

 הוא כדאי עכתתפ להקל הבתתח מפי יצא שהדבר ~יון

לצר~
 היתר~ צדדי לשאר

~~~
 עוד

 וצירו~ ס~
 בתרא ב~ת והנתתי וה~תן התוסת דעת להקל

 והכריע לשאלה, הכלים בכל כלל חיישינן דלא דפם~ודיב~ות,
 בחתתמהשתתכ

 (סי~
 כוותייהו כתתו) םתתק םתתה

 עתת~
 באורך, דבריו

 שם מבוארוכן
 רתתי בתש~

 פאל~
 בתשת וכתתכ ~ראנ, ומהרתתל

~ריתת~
 ובתשובת ל"ה), םימן באתתה וח"תב קלתתט םימן את (חלק

 ש~הרתתן אך צתתה), (םימן השניחוט
 חול~ כתת~

 נם עתתשי עליו
 בכ~ב אתבת~ובה

 לה~א~
 בדבר,שה~יל ר~~י מקראקא ~ו~ע ~הר~

 א~
 ~ס אף הי~רת צדדילשאר לצרף י~ ודאי מ~"מ ~ליו ה~ולקים נ"כ שרבו

 ב~ש~
 שמ~או מבו~ר ~ש~ל השואל

 ~ס קטן ~~יתלבוש
 ציצי~

 שהוא וניכר
 של~

 בתשובת וכתב
 ~~~י"~

 ד~צוה אינשי, מושלי לא דצ~ית ~תה) םימן א~ה ~לק(ח~ב
 מו~א טובא ועדיפא לאחרינא, ויהיב אינש שביק לא~ידיה

בש~כ~ דאמרי~
 וארנ~י ~יס

 ל~
 מושלי

~"~ 
 ציצית מצות

 עכ~~
~~~~~~~

ב.שובת
 ~הר"~

שםפ~ט) (םימן מ~לובלין
 בנד~

 מ~שואל
 עם שקבחב~ה ההרונ אצל שמצאו ~תעשה היה~ם

 וארבעת~ילין
 ~נפו~

 וסידור
 וכו~

 ונם שם מ~שואלהזכיר ולא
מהר~מ

 ב~~וב~
 מושלילא דציצית משום לה~יר לצדד שיש

 כלים לשאר דדמי דם"למכלל אינש~
 דחיישי~

 מהר"ח בתשובת וכן לש~לה,
 שמצא השואל נ"כ שאל נ"ב) (םימןשב~י

 אצ~
 כנ~ות ארבע

 זה מטעם להקל הז~יר ולאשלו
 דצ~י~

 מושלי לא
להשוות וכדי אינש~

 י~ אולי המחלוק~
 שמצאו מ~רי דמהרי~ט ולומר לחלק

 משא"כ לשאלה, חיי~ינן לא לכן בטליתולבוש
 בנד~

 דמהר"מ

מלובל~
 היה ומה"ט ~תר, לחוש דיש אפשר אצלו החבילה נמצא

 שמצא כ~ן לעיל שכתבתי היתר צד על לפקפק נ~כנ~אה
 בש~ס קאמר ובהא להקל יש באצבעו טבעת מצא אם דוקאדי"ל חותמ~

 נקטו ולא טבעת והפוסקים הש"ם נקט דלכך אינשי, תושלידלא
 לבישה דרך דדו~א להראות חותמו,םתם

 בעי~
 בנמצא משא"כ

 קצת משמע וכן חותמו,אצלו
 בבי~

 ם"ק י~ז (םימן לא~ה שמואל
 כשנמצא א~רי זה וכל ~"ל~ שכתבס~ח)

 בבנד~
 לבוש אשר

 מהני לא לו סמוך ארנקיי נמצא אבל טבעת, בידו נמצא אוארנקי

ע~ת~

~~~

 קצת משמע
 בלש~

 מפראנ מהר~ל ת~ובת
 ~ (ד~

 ש~תב ע"ב)
 ו~~ מושלי דלא באצבעו שחותמו אע~נ ~~"נ

 נראה ולא מאד דחוק בעצמוחילוקו האי איברא ע~ש,
 ל~

 חדא
 שור~

 הדין ומקור
 אתמר ניטא נבי אינשי מו~לי דלא ואינך טבעתד~מרינן

 קשור~~או בזה"ל~
 לבוש אי נפקותא דאין הרי ובטבעת, וארנקי בכי~

 שייך לא שם כי~~מ~,
 לבו~

 טענמא בתר זיל נם ואף כלל
ל~ופ~ דחיישי~

 אין א~כ
 לחל~

 (סימן שבתי מהר"ח דבת~ובות ועוד כמ~"~ת
 החותם לבוש היה לא נ"כ ושםאינשי, מושלי ~א דחותם מ~ח ~חת בענונה להיתר נ"כ מצדד~תב)

 ר~
 ע"שת בחבילתו ~שור

~~~
 היתר צד לצדדיש

 מ~מ~
 בו שחובש החנורה

 ~קו~
 השבירה

 לאח~ים א~שי ~ושלי לא דמסת~א כמדתו, בו לבוששהיה
 דהלא נפשו,~סכן

 בממ~ א~י~
 מושלי לא וארנקי כיס ב~"ם אמרי

 דלא ~שוםאינשי
 ~סמנ~

 וכ"ש
 מו~

 נשך א~הו בפת ה~"ם כ~ס~נת קודמיןח~ך כי נפשות ~~כנת בו שיש
 ע"א) ם~~ (ד~

 ~באעד
 ר~~

 וחי ולי~ד
 ענמ~ אחי~

 חבירך לחיי קודמין ח~ך
 חנורת שזו עין בטביעת החנורה אותו הכיר מלאכה והב~ל~~כ,

 ודעת ~, שעשהשבירתו
 נדו~

 עין דטביעת הפום~ים
 בתשובת וכדאיתאב~םל"ת, ~ה~

 מהר"~
 מהר~מבת~ת וכ"פ ך~, (םימן פד~א

 מ~~
 הוראה פשטו שכן

 בישרא~
 מ~ר~א בתשת וכ"פ

 ובתשת~"ט), (סי~ןמזרחי

 ~הר~~
 (סימןחיים ימהרא"ן הת) סי~ן (ח"א לב

 ק~

 ~תז (םימן בהנ~ה רמ"אמדעת ~ש~~ וכן ~~פ), םימן (ח"א ~הרש~ך ובתשת

 סעי~ סו~
 כ"ד)

~ ת ~  
 ובדברי

אחר~יםת

~~~
 פ"ו) (םי~ן הב"ח בתשובת מבואר מלבו~יו כל ~םדנמצא
 עצמו והניח ~לבושיו דכל לשאלה ~יישינןדלא

 עוד ערטילא~
 אנו בנדים עם ו~צאו אלו בבנדים בעלהשהלך כ~ןהיתר צדיש

דלאאפשר
 חיישי~

 תוםת וכ~"ש לשאלה,

 (ד~
 ד"ה ע"ב) ק"כ

 וכ~,כל~אב"~
 ולהכיי ב~פיסה ~יבדו ~כן~ידו~

 ~~שי~ ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~~~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~

~ 

~~ 

 דאיתא מהא אלו תוס' לדברי וסמך ראיה קצת ~ראה ~~"שילשאלה
בפנ~חים

 (ד~
 האי היינו ~"ב) יו"ד

 דנפיק~ האי והיינו ד~ל~
 וכן

 קברלע~ן
 שאב~

 וכה"ג שאבד, הקבר והוא שנ~~א ה~בר הוא
 הי~ו א~ר~ן שהניחו ב~קוס ב~צא ע"ב) יו"ד (~ף בב~ה~מר~ן
 מבואר הדין וכן דהניח,ה~י

 לענ~
 לדעת ה~ין ~ן שנת~לס בשר

 (סי~ן בש"ע כדאיתא או~ריםיש
 ~עי~ ס"~

 ואע"פ יע"ש, ב')
 ראי~שאין

 איכאת ~יהו לדבר זכר לדבר

~~~
 ~ובהק סי~ן שא~רה בתו

 של~ ב~כ~
 לד~ות שקצת אפשר

 בש"ס דא~ר~ןלמה
 דב"~

 ה~קבל פרק
 ~ד~

 ק~"ז
 שאין דבר דהוי כ~, םכ~א ד~ביל גברא ~איגבי ע"א~

 עש~~
 להשאיל

 אינשי, מושלי ולא אינש~ קפדי פגמי דמפג~י ~שוםלהשכיר
 לחלקת דיש אף כזה בסכין אפשרה"ה א"~

~~"~~
 ע~~ ע"י הודה שהנחשד ש~ת בתשובה עוד מכ"ת

 שנהרג

 היתר צד על בא~ת אחרע"י
~ 

 ל~~~~, הרבה יש
 ע"ידהודה ~~~ ~ד~

 יסור~
 לד~ת ~הני דלא

 ~דו~
 ב~שו~ת כמבואר פוסקיס,

 ע"י בהודה ד~הני נימא אי דאף ועוד ומ"ב,מהרי"ק
 יסור~

 אי
שתק

 אח"~
 אחר בדבורו ועו~ד

 העינ~
 לעכו"ם עכו"ס (ושאלת

 זה בכלל הארכתי כאשר כ~~'תהוי
 בתשובותי~

 ~ אחר) ב~קום
 הרגו עצ~ו ש~וא בהודה דוקאהי~ו

 ד~מרי~
 היה לא ~סת~א

 ~שא"כ א~ת, א~ר לא אם ל~יתה עצ~ו את~~~ב
 ~א~רי~ בז~

להצל~
 דכ~ע~ אלבא ~הני דלא ודאי אחר על ע~~ו

מ~"~
 שהא~ה נראה שכתבנו היתר ~דדי הרבה הני ~~ל ~כח

 ~ר~
 די גבר ל~ל ~ותרת מ~י~ד מ~~'ל ליב מ~ר"ר אל~נתשינכי"ן

 יעשה וה' ~ובהקים, רבניס שני בזה עוד שיסכיס ~לבדתי~בי~ן,
 נ~י הני לי~ו ליתבי ~דלא ~ש~יאות או~נו ו~יל או~, לטובהע~נו
לידי

 עי~ו~
 שהל~ה כאל~נה ~~יות

 ול~ בע~~
 לו היה ~ה ידוע

 ב~ראות דבבואה בבואה ראהולא
 הצובאו~

 ~~~או~ת ה' ע~נו ו~ן

 ה~~ ה~ד~פי
 ~ם

 ~בה שתא דהאי ~~~ כ~ ~
 לפ"קתגבר ~~~~"~

~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~ר~~ ~~י~~ ו~~ ~""~ ~"~ ~~ו~~~~

~~~~~~

~~~~~ 

 ~ד ולבדוק לט~ת, או ל~קר ~דעת שו~ל שא~נו לאשר~~~~~~~

 רביתא דהאי בד~א נקבעת, והלכה ~ג~ת, כהה ידשיד~
~~נ~רה

 ~עקו~
 בעיר

 להיו~
 ולהצילו~ לה~ מושיע

 וה~לה ~צו~ בהצלה~
 עלה יה~ ולא תתצב~~, ד~ גבר לכל להתנסבא היתר ~דדי ה~דמן
 יהי' ש~א ~~תל~וד, בים ~צויה רוח ע"י זיקא ונשיב אישותזיקת
 כהפקר ישראלבנות

 לקד~
 לפני הקריבו היום הן כי שידוכי, בלא

 עדות~ב~ת
 ~ו~מעשו~

 ~ ~ ~"ל שטאש, נ~א בעיר נעשה אשר

~מ~~ו~~
 הנער לקדמסא ואתא הו~א, כחדא ד~א ב~ .לתא

~~ 
 והוא ~טירשדורף ~ק"ק ~"ה ~~ק הר"ר בהא~ף~רדכי

 בפנינו והעיד שנים, ח"י בןנער
 בתור~

 אם בעונש עדות
ואיי~נו ליו"~

 על~
 האבן ~י~ ת וז"ל ו~~~דש הנער וב~ע~ד גדול באיום

~~~~~~~~~~~~
 ~~ו ~ו~~יי~~ת

~~ 
 ~~~"ית

 ~~י~ ו~יי~
 ~~ ~י~ו

 ת~

ט אן ש~ס ~~הפר
 גש~ ~וס~ ~ ~

 הנער אונד ך א ל~,
י~קב

 התור~ בהא~~
 רשדחרף ~ט ק דק ה ר אר בר ~שה ר הר

 נעריםושאר
 האב~

 הבתולה ק~~ן איז ~שפילט, ג"כ
~~ 

 ~שרתת חיה
 אונד הנ"ל, משה ר~אצל

 ~~א~
 פינ~רל דאז ~י~ט גזא~ט

 די~
 מע~ה

שיק~
 איך נאך דער ~יך

 מ~
 וואל~ין צוס

 ~רוקח~
 הנער האט ג~,

 ניט ו~נ"ל יעקב~~מר
 ~וואל~~

 וויילי איין אין פינ~רל, ~יא ~עבן ~יר
א~

 פינ~רל דז ~יר גיב זאגט א~נד קו~ן ו~דר המש~~~ת הבתולה
 איז ~~טד~ר

 ברוג~
 גנו~ן פינגרל דז יעקב האט

 או~
 זאק דעס~

ארויש
 ~י~

 א~ טבע~ זיל~רי
 עז

 גוועז~
 אונד

 אי~
 רוטר

 שטי~
 דרינןא~

 ~וועז~
 אונד הנ"ל, להבתולה ~עבן טבעת דז האט אונד

 בתולה דר ~ו ~גזאגטהאט
 ה~'~

 ~קודשת את הרי
 ל~

 בתולה דיא
 ו~א גריםין ארויס הנט~ דר אוש ו~א אלש פינגרל דז איםה~ט
 אונד גנו~ן פינגרל דז אונד האט ~זא~ט אזו ~~נ"ליעקב

 א~
 דר

 העד עכ"ל מז"טת גשריגן אלי קינדר דיא האבן גנג~, אוועק~י~
 הנ"לת ובעונש ~ת"עהנ"ל

~~~~~
 ס~"ל געצילש הירשל כ' בהאלוף ג~~ל כ' הנער לפנ~ו ~בא

 בפנינוו~עיד
 בת""~

 י"ט האבן מיר ~"ל~ הנ"ל ו~עונש
 גשפילטא~~ים

 כנ~~~
 א~

 קו~ן הנ"ל משה ר' א~ל ~שרתת חיה
 האטאונד

 גזא~~
 גיב~ ~נ"ל~ ~שה ~~ בן י~קב כ' צו

 דז ~יר
 דעס צו ~~ איךטבעת

 ב~רג~ או~ עפ~ ג~ וולש~
 פר

 ~ע~~ דיי~
~~~~יעק~

 האט ~~אלט, ניט
 זי~

 ו~ח"כ שפי~, פר ~~~ן צ~ט ~ט

 די~א~
 אונד קו~ן ו~דר ~תולה

 ה~~
 ~טבעת דז ~יר ~יב ~זאגט

 ברוג~ א~ טעטד~ר
 פון ~נומןטבעת דז יעקב~~נער מ~אט

 עז ~יינט ערהנ"ל, משרתת ~הב~ולה ג~בן אונד אראבפינגר זי~
~יז

 זי~
 טב~ת

 ג~ע~
 ~~יד ~ר וואש

 ג~ראג~
 ~ר ו~א אונד האט,

 את הרי הלשון בזה אזו ~זאגט ~ר האט געבן ט~עת דזאיר
 ~יא אלש טבעת דז ~ בתולה דיא ~ונד לי,מ~ודשת

 או~
 ~דר

 פארט אונד ~נו~ן טבעת דז אונד יעקב פון גריסןאוועק הנ~
 ~~~עכ"לת גנ~י~

 בן ~היה מעשה~ וב~עת העד ב~ע~ד המ~דש הנער~~"~~
 י"~

 ~ ש~ם

~~~~~
 ~י~ או~ ~נו~ן~ פינ~~ל דז מ~ב איך ה~~ר

 זאק~

 ארו~~
 אונד

 ~שרתת להבת~ה ~אגטהאב
 הנ~

 דשת ~ק את הרי
 ניט ~יך ו~אב תאיך~בר ל~

 ~כ~~
 איך אונד ~ידושין, לשם ~וועזן

ה~~
 לשם ~~לפט עש אוב זא~ט אזו ~ען ווען ~ו~שט ני~~

 ~ו הרב מ~נט פר האבא~ך קידושי~
~"~ ~~ 

 החופה תחת ~וקא אי~ם
פיר

 ~אג~
 את הרי

 דאש כ~,~ ~קודש~
 העלפ~

 האב אזו אביר
 פר ניט טאג' מ~ןאיך

 שט~~
 לשם העלפט עס ~ז

 קידושי~
 האב איך

 לשון דאז ~רעט חוצפה פר אונד שפאס פרנ~ר
 איר האבע איך דואראיה וה~ קידושי~

 ד~~
 תיכף ~יך האב ~וא ~י~עבן ~~עת

 דיאנאך
 נוס~

 עז וגס גשפילט,
 זענ~

 ~תולות ~ ב' נאך ~יר מיט

 האב~גיוועז~
 עשרטו פר איך

 דא~
 האב אונד גינו~ען פינגרל

 ~ ודרך שפאס פרגזאגט
 חוצפו~

 דאז ~וא נעם פיי~לה ב~ולה צו
 דוא ~זאגט~~נ~ם אזו ג"כ בריינדל מ~בתולה צו נאך דערפינגרל,
 ~ ני הב~~ זיא אונד טבעת~אש

 גינו~ן
 דא~

 ו~בתולה ו~אט ~בעת,
 ~יא ב~~ת גזאגט יוא איך האב ~ריסון אר~ש ~יר ~בעתדאש
 האט גינו~ן תעשזיא

 דא~
 מימי שחוק דורך אביר קי~וש~ן לשון

קי~
 זי~, צו מקדש זיא גיהט כוונה

 א~ וג~~
 ~י~ ני~ טבעת דאש

גו~ע~~
 גיוועז~ ~שכ~ א~ עש

 מ~ פין אונש ~ייא
 פנח~~

 אויף
 א~ אבי ~~ן '~ן,

 יי~ מוכר י"ט באו~ו
 טבעת דאש א~ ~~וע~~



~

~  

~  

~  

~~""ת
 ~~ ~~~~ ~~~ת"~

~~ ~  ~ ~ ~ בייא
 אונ~

 ה~ט אומד ~ומן איז בתולה דיא אונד גוועזין, זעצט פר
גזאגט

 ארצנייא נ~מן צו שיקן וואל~ין צום ברו~ט ת""י אמי אל~
 געבן ניקס וויל גוי דען געבן טבעת דעם ווייל דער איר זאלאיך
 הפעם באותו איז ת""י ואמי ~~ון,אן

 קרנ~
 ת~י אמי האט גוועזן

 אזו שחוק דרך איך האב גשיקט, ~יר צו הבתולה פעמיםשסי
 אבר איר, צו קידושין לשון~זאג~

 צו ~מקדש זיא בדעתי על~ ~
 עכ""ל~ ני~, זיא לנג פר איך אונדזיין

 ~~""~ ~~~~ ~~ת~~~~~""~
 ~ת ~ת

~ 

~~~~

 הבית ~בע~לת ווערטן
 שלי~

 איז
 יתת~

 איר אונד גלעגן, ~רנק
 וואול ניט ג""כ איז~ינד

 א~~
 זיא זאגט גוו~ן,

 ~י~
 צוס גיא

 גוו~ן מי~ב איר איך האב ארצנייא, וואז מיר ברענגוואלשין
 מיר זיא זאגט משכון, סונדר ני~ש י~ודי קיין גיבט וואל~יר~~ר
 של טבעת איין זיך בייא האט ער יע~ב ~ו~יא

 כס~
 מש~ון

 ג~ן טבעת זולכש דיר ער לאז פנחס, ר" צו געהריין אוי~
 גיב~

 צו
 איך בין רפואה, ~שםזיא ברויך איך ארצנייא דיא מיר ברענג ~ונד וואלשין, דעסמשכון

 תיכ~
 האט ער יעקב זון איר צו גנגין

 ניט ~בעת דז מיר אונד נערים שאר מיט גשפילט אגוזיםמיט
 איך האב אים צו גשיקט הפעם עוד מיך זיא ~אט געבן,וועלן
 מיר זאלשט דוא ברוגז איז טעט דער יעקב,גזאגט

~ 
 געבן טבעת

 בארגן אויז ארצטנייא מוז גין וואלשין צום מוזאיך
 דו~

 וויישט
 יעקב האט קרנק, איז ~מעמידיין

~ 
 ערשטן צום אונד גנומן טבעת

 דו נעם פיילהגזאגט
 דא~

 דוא נ~ם בריינדל צו נאך דר ט~~ת
 בתולו~ שני ~וד זענין עז~ דען טבעת,דז

 האב גוועזן ~יר מיט
 גזאגטאיך

 ווא~
 אונד גין מוז איך ~השוטה~, נר דר זיך איבט

 גיראפט ~ינגרל דען נאךהאב
 ~גיכאפט~

 הנט זיין אויש אים אונד
 האט אפשר גזאגט, עפיס יוא ~יר צו ער האט גנומן,ארויש
 האב איך קידושין, ל~ון איין גרעט יואער

 אוי~
 אכטונג ~יין אים

 ניט, אפשר שטנין פר יוא אים איך האב אפ~רגעבין
 ר~

 מיין
 איזמ~שבה

 אוי~
 איז דיא ווערטן מייןפין וואלשין צוס גין מוזן האב איך גוו~ן ניט איס

 ~רנ~
 אונד זיין, מקדש איס פון לאזין מיך וויל איך אז גיהט דעה~יין טאג קיין האב איך אבר גוועזן,

 מיר ~יט איז בריינדל ~בתולה אונד וואלשין צוס גנגין גלייךבין
 האב אונד וולטשין צוםגנגין

~ 
 ~עבן אים טבעת

 ל~שכ~
 אונד

וויי~
 דען ג~לט, זיין נאך ניט אים בגער איך ~ידו~ין פון ניקש

 ד~שו~
 איז מוטר

 ~רנ~
 ~יקט

 ~י~
 ער גיט אים צו

 ניט ~יר~
 מיר ער אי שעה חצי כמו ארוס זיךאיבט

 הטב~
 ווטלן האט

 ~ר איז נאר איין אזו~~בן
 אי~

 האב אונד ניט אים פרלנג
 ע~"תל~ קידושין, לשם ~וו~ן ~כוון ניטמימי ~י~

~~~
 באותו היתה והיא יצ~ק ה~"ר בת בריינדל מ" האשה ~מרה
 ~ה ~את"צ אע"תפ בתולה,פעם

 שאמר~
 אצי~ה אעפ"תכ בריינדל

 האשה בב""די הוי היכי דעובדא ~ו~א נר""ו ~גאון אדמ""ולפני
 געבן, טבטת דז וועלן גת"כ מיר האט ער אמרה~ בריינדל~ת
 אצל ~שרתת חיה הבתולה האט טבעת דז וועלין ניט איך~אב
 אים א~~נד ~ריסן ארויש ~נט דר אויז טב~ת דז אים מ~הר"~

אווע~
 דז זיא וויא ~זאגט עפיס יוא ער האט גנומן,

 גנומן טבע~
 איר ~יט בין דואהאט

 תי~~
 זיא או~ד וואלשין, ד~ם צו גנגין

 ~ר ~עבין משכון ~יין פר ~ב~ת ד~ז וו~~~ין דע~ גוי ד~סהאט
 הנת"לי בריינדל האשה ~~ת"ל ראי~י, ב~י~י ה~ל וזה~ר~נייא,

 ~ ~~ת~~~ ~~ ~~~~~~~~

~~~
 איז דז רק נעשה, אשר המעשה מן גווישט ניקס גאר האבע
 ערב לעת טאג ערשטן דען סוכות, י""ט אן עשן נאךגשעהן

 מיין ~יז ער דען גנ~ין, בענשן מיר צו ער איז בה~""נ יציאתלאחר
 גנגין, בענשן מיר צו אלצייט ער איז זון~וועסטרן

 הא~
 צו ער

 האט ניט ווייש איך שוויגר, מיך בענש לשוןת בזה ~זאגט~יר
 עכ""לת ניט אדר גרעט שפאסאויז ער~

~""~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~""~~ ~~~~~~ ~ 

 האבן נעריםדיא דען שחוק, ודרך שפאס פאר גזאגט איר צו אזו האב איך~~ת
 מי~

 מיר האבן אונד גטריבן שפאס מיר
 מומה מיין צו איךוויא גוועזן שטוב דר אין גת"כ זענן אונד גזאגט, ~ת"ט ~עמים~מה

 ~דודתי~
 צו אן איך היב גנגין בענשין בין

 הנת"ל כל עכתתלי כוונה שום בלי אביר שוויגר מיך בענשפלייס
קבלנו

 בתת"~
 באליו""ע העדיס על ואיימנו

 ע"~
 תו~תינו ודין דת

 ~""א בת יום היום החתום על באנו מ~ימנא ולראיההקדו~הת
 תסח"לתחשון

~~ו~
 ~~ת

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  
 ~~ו

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

 ~~~ו
 ~~ת"~

"~ 
 ~תת~ ~~~

 ~~~י

~~
 הית שהטבעת והיא הוא ונשבעו זה עדות ונגבה ~זר הנ"ל

 השאלה~ ע~ת"ל יין, בעד הנער אבי אצלמ~ו~כן
 בנ""ד שאיכא טובא וספי~ות רברבתא הל~א ~~היש כי ולפנים, ולפני לפנים צריך זו ~~לה עיון אחר הנה ~ת~~~~
 אתתא,בחו~ר

 רבה מודעה מוסר השבט תחת ~עביר א~רתי ע"~
 בחד אגד ~אגודה ולהתיר ~ מתריס רא~ון ולהיותלאורייתא

 רווחהת שמעתי" ו~מילא הל~ה לעמקנחית ח~

~~~~~
 ~ידושין ~וי אי במש~ון שקדשה כיון בהלכה, המצוין לציון
 ויורד המתגלנל וגלגל אופן ב~וך לאופן מאופן ~,או

 דשין וה~ל בה מתבשמין ש~כל הבושס כערוגת לחייועד
 ב~

 ויד
 ~שכנו אם בין ידענא ו~ילוק ב~, ממשמשיןה~ל

 הלו~ה בשע~
 המשכון שניתן כיון ובי~וד הלוואה, בש~ת שלא ~שכנו אםובין
בי"ת~

 לא~ או משכון קונה אי הספק נשתרבב העדות ~~מעות ~י
 אי לה~קדש ולא לאביו נת~שכן ~המשכון סו~ריס מדברי~~~~ת

 המק~יד דברהוי
 ונ~רוצ~ ו~וצ~

 בה ו~וד הקידושיןת
 ז~י את זה מכ~ישים כמוכחשים הם קצת שהעדים~לישית

 מדעתה שלא קידו~ין בקדש,~~~~~
 מחשב~

 ~וך ני~רת
 שקבעה קבועה וטבעתה מידו, ~טבעת~חטפה מעש~
 אשר השלי~ות ~~ות ומביא מוליך לדרכו שהולך כאדסלחנוני להוליכ~

 ה~~וןת בעלת גבירתה ~פינצטוית
 נת~וין שלא ~ודיס שניהם והיא שהוא טליו יוסף~~~~~~ת

 ג~ורין,לקידושין
 להתלוצ~ ר~

 והיתול ש~וק דברי
 ניכר מחשבתםו~שר

 ~תו~
 רא~~ קלות לידי ~ביא ~חוק ~~שיהם

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

 ~ת"~ת

~~ 
 ~~י

 ~תת~~
 ~~~י~יו~~יו

~~~~ 
 ~~ית



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~~~~~"~~~ ~~ 

~~

~ ~  

~~~~~
 לא~ או הקול ~בטלינן ואי בקידושין קלא הוי אי השש

~~
 מדין רא~ון שי~א

 מקד~
 דקידושין בש'"ס איתא ב~שכון,

 א~ ~'א)ח' (ד~
 ב~נה ~י ~~קדשי לה א~ר ר''נ א~ר רבא

והני~
 אין משכון ~אן אין מנה מקודשת אינה ~ליה ~שכון לה

 ~תס מקודשת, במשכון קידשה נ~~ן לרב רבא איתיבי~~אן,

 הלכך ~ליו לו שיש בחוב וקידשה בידו שהיה (פרש''ידאחרים במשכו~
 ר"י דא~ר יצחק ר' ו~דברי ~ לה) קנוי עצמו שה~שכון~קודשת
 צדקה תהיה ולך~ שנא~ר מ~~ון שקונה ~וב לבעלמנין

 א~
 אינו

 לב'"ח מכאן ~נין צדקה ~שכוןקונה
 שקונ~

 בתוס' ו~בואר מ~כוןי
שם

 ~ד'"~
 ~שכון

 דא~רים~
 משכנו בין קידושין לענין חילוק שאין

 הר~ב''ם דעת וכן הלוואה, בשעת ~לא למשכנו הלוואהבשעת
 ~הלכה קידושין ~הל" ה"פרק

 י"ד~
 כ''ח) (סי" בא''ה הטור וכ''כ

 ~סי' שם הרא''ש אכןבשמות
 י'~

 שלא משכנו דדוקא פםק
 במשכון משא''כ מקודשת,~לווא~ו בשע~

 הלווא~ בשע~
 דברי ובאממת כו'~

 למ''ש כסותרי' נראים אלוהרא"'ש
 בסו~

 הדיינים שבועת פרק
~סוס"י

 כ''ט~

 בשעת ~שכנו ל''ש המשכון על ~לוה ו~"מ ~ שם וז''ל
 שלא ל''שהלוו~תו

 ~ש~
 ~ו~~ הוי ו~ו' הלוואתו

 שכ~י

~~~~
 המעיין

 בדברית
 יש עצ~ו הרא''ש

 ל~~
 ~~~ חדא

 לפרש נוכל לא טעמא האי ולפום ~ וז''ל ~בדקידושין ד~~~~
 האי ולפום הלשון ומדכתב וכו', איירי הלואה דבשעתבשמ~תין
 לדעת רק ~ן ~כתב ~~ע~עמא

 ר''~
 ל~עת משא"כ הכי, דס"ל

 בשעת אפילו לפרש נוכל ורש''יר''י
 הלוא~

 דעת נגד להלכה ודעתו

רת'~
 הלואתו בשעת לשלא הלואתו בשעת בין ל~לק דאין דס''ל
 להלכה הרא''ש דדעת להיפך י''ל או הדיינים, בפרק דבריו~סתי~ת
 הלוואה בשעת שלא למשכנו הלוואה שעת בין לחלק ר''ח כדעתבא~ת
 לשון רק מעתיק ה~ייניס פרקובסוף

 הרי''~
 הטור אכן כדרכו,

 משכנו ~דוקא ז'"ל הרא"ש אביו בשס כ''~) (סי~ן בא"השכתב
 הרא''ש פסקי בקיצור דקידושין בפ""ק שם וכ''כ הלואתו, בשעתשלא

 י'~,~או~
 ובט~"~

 הדיינין ס''פ דהרא''ש כהאי פסק ע''ב) (סי~ן
 מוכח שכר, שומר הוי הלואה בשעת שלא ובין הלואה בשעת~בין

 להל~י דו~א הםדתרווייהו

~~~~
 ל~נין דפםק דהא ולו~ר ליישב אפשר וה~ור הרא''ש דברי

 בש~ אשה בו לקדש י~ול ~אינוקי~ושין
 משוס הלווא~ו

 משום שכר שו~ר דהוי רק ל~מרי, ליה קני' לא ~לוואתו~בשעת

 שלא ~שא''כ א~ה, בו לקדש י~ול אינו לכךדר''י
 בשע~

 הלואתו
 אחובו~ ליה דתפס ~שום ליה דקניא דר''י פרוטה הוידלא

 חוב לו שיש ב~ה אשה בו לקדש ש''ש הוי לכך ממעותיובטוח להיו~
 בסיום להדיא דקידושין פ"ק הרא''ש לשון משמעות וכן ה~שכוןי~ל

 משום ש''ש אלא הוי לא הלוואתו בשעת שלא דכיון וז''ל~ שם~בריו
 שיכול~נהנה

 לקד~
 עכ''לת זה כח לו אין הלואה בשעת א''כ בו,

 שכתבתי~ ~טעם זה ~ח~ לו אין קדושין לענין דדוקאהרי

~~~"ת~

 וז"ל~ סק"ט) ע''ב (סימן בח''מ הש''ך שמקשה ~ה מיושב

ו~
 הוי ~כך אשה בו ~קדש להיות ליה ~קניא שתרצו

ש"ש,
 הי~

 לקדש יכול היאך ~מור קנין בו לו דאין כיון ק~יא ~ופא
 ~וא דבחובו ניחא ש~ב~י ~ה ולפי שהאריך, ע''ש אשהבו

 ש~וא~ה ~ד~
 בטו~

 ממעותיו
~ 

 ~דרבי ליה וקני ~דס היה ש~א
יצחקת

~~~~~
 בפ'"ק סתוריס עצ~ם תוס' שדברי ראיתי העיון אחר

דקידושין
 (ד~

 דבשעת דאחריס, משכון ד~ה ע"ב) ~'
 וב~יטין וכו', אשה ~ו ~דש מ~ון לחשב שיעבודיה אליםהלוואתו
 בשעת וא"כ ~ וז''ל התוס' ~סייס ~שכון שאני ד''ה ע''ב) ל''ז(דף

 וצ''עת אשה~ בו לק~ש~ יכול אינוהלוואתו

~~~
 (סי~ן השולח פרק תום' בפםקי ~צאתי

 קנ"ב~
 משכון וז"'ל~

 אינו הלואהב~עת
 יכו~

 בפ''ק ~י וצ"ע אשה, בו לקדש

 פסקו האומנין ובפרק אש~, בו לקדש דיכול פוסקיםדקי~ושין

כהכ~
 ~הר"מ בתשובת ועיין ודוק~

 ~ינ~
 ג''כ שהאריך ע''ט) (סימן

 אי הלואתו בשעת ~~כון קדשה ~ אי הפוסקים דעותבחילוקי
 דרבוותא פלוגתא דאיכא ומאחר וז''ל~ ו~סיק לא, אומקודשת

 אין לא ~ו הלואתו בשעת במשכון לקדשה מציאי
 להכני~

 ראשינו
 בה~'"ה ר~'"א דברי ~ש~ות וכן עכ"'לת קידושין דהוי לו~רבזה

בש''~
 ~''ח (םימן באה"ע

 סעי~
 לעסין דדי~א ספיקא ~הוי י"ב)
קידושיןת

~~
 בשעת ~~שכון שכ~בנו השני הספק ~כח דבנ"ד אפשר

 בריש ~תניא קידושין, הוי דלא מודו ד~''ע אפשרבי"ט, הלוו~~
 קמ''ח ~דףהשו~ל פר~

 ע"א~
 שואל

 אד~

 שמן ו~די יין כדי ~~בירו
 ~שמע אצלות טליתו ~ניח ~~~ינו אינו ואם הלויני, יא~ר שלאובלבד
 בשבת קנין כ~ונה דהוי ~~ום ה~שכון וי"'ט בשבת להקנותדאסור
 לדבר התירו ~ובקושי ~הכי ~ס'"ל למאן משכון ~קונה דב''חכיון
 כתובות בריש כדא~רינןמצוה

 (ד~
 ז'

 ע''א~
 ~ מטלטלין) אתפסוה

 הרשב''א כתב וז"'ל~ ש''ז) (סי~ן א''ח בב''י ה~ובא הרשב'"אוכ~ת'ש
 א~לך טליתי הילך יא~ר לא אבל ס~ס אצלו טליתו ~~ניחוז''ל
 בש''ע שס וכ''פ ע~''ל, ב~ול כמע~השזה

 י"'א~ ~סעי~
 וכ"כ

 בכתו~ותהריטב'"א
 (ד~

 וז'~ל~ ~')
 מטלטלין אתפסוהו

 ד~סור ב~בת קנין כקונה דהוי אסור ~בשבת דאלו ~ע''ש~פי~ש בכתוב~
 ~ריך לא אבל כו', ד~וקה הש~ה אא''כ ~~וה לדבראפילו

 ~~לא ג~ור משכון איןדהכא לכ~
 שתםמו~

 כההוא וה'"ל עליו דעתו

דהשוא~
 הוי דלא להדיא הרי עכ''לת עליו ~לית~ו ו~ניח יין כדי

 בפרק הר"ן מ~~עות וכן ה~תירין, ל~ון כמשמעות ג~ורמשכון
 והדר ~שכון אלא זוז~ המלוה תפס דלא היכא ו~יהו ~ וז"להשואל
 מלוה קני" לא דהא ~יניה ~פקינן לא גופי" ~שכון האיתפס
 להדיא הרי עכ''לת קתפס דידי' לוה תפיס הדר וכילגמרי,

 ~הלוואת הלוואתו בשעת שלא משכ~ו דאפילו אלו הר''ןמדברי ~בו~~
 עצ~ות בי''ט הלוואתו בשעת ~~כנו מכ''ש ~שכון קנהלא י"~

~~~~
 דדברי ולומר, זו ראיה לדחות שיש ~מני נעלם לא ~ודאי
 דסובר יוסף כר" דפסקו פוסקים דאותן אליבא קאיהר''ן

בפר~
 י"ט דהלוואת השואל

 ל~
 רוב ~עת באמת אבל ל~יתבע, ניתן

 דהלכ~~~פוסקי~
 וכמבואר ליתבע דני~ן כרבה

 בטא''~
 ~סימן

 ל~דיא ו~כח מבואר שכתבתי והריטב''א ה~תני"~ לשון מ''מתקכ'"ה)
 ~אן אין טעמא ~האי ו~''כ וי''ט בש~ת ~ניתן המשכון קנהדלא

 ~ללתקי~ושין~

~~~~~~
 מן

 האר~
 דהמשכון ביניהם ויכריע השלישי ~ובא עד יעלה ~

 לאביו, רק לעצמו~ לו נת~כןלא
 א~

 לו~ר פה פתחון שיש
 חזקת בפרק להדיא וכדאי~א אבנו קפיד לאדאב

 הבת~~
 נ''ב (דף

 א~ר אב בנכ~י לבן ולאע''א)
 יוס~

 חל~ו א~ר רבא חלקו ~פילו
 הבן שאין והבן האב נת~פרדו חלקו אפילו הרשב''ם ופירשלא,

ת ~ת ~~~~תתי ~~ו ~ו~~יי~~

 ~ו~~יי~
 ~~ו

 ~~~"י ~~



~ ~ ~ ~

~'"~~~~~~~'"~~~ ~~ 
~ ~ ~~~~

סו~~
 אין א~""ה כלום, אביו בנכ~י להבן ואין אביו שלחן על
 שלפנינו בנדון וכ"'ש ~~""לת אהדדי קפדי דלא זה על זהמחזיקין
 קמ"'ב (דף שמת ~י בפרק ~בואר וכן אביו,~ שלחן על סמוךשהוא

ע"'ב~
 אד~ אין ~בי

 ~שנתינו וא"'ת לעולם בא שלא לדבר ~קנה
 (סי~ן בטח"מ ועיין בנו, אצל קרובה אביו של דדעתומשום

 ~'"א, קל"'ט (דף בש"םוע""ש ר""י~

 וד~

 א~רינן וכה"ג ע"ב) קל"'ו

 ~ר~םו~
 ~ט

 (ד~ פשו~
 שיעבודא בריה לגבי אבא ע'"ב) ~קע''ד

 הוא וכן ו") סעיף ק'"ב (סימן בא"ה וכדאיתא נפשי~,~שעבד

בח""~
 ~אב הרשב'"א מתשובת והוא בה~''ה) א" ס~יף ס"ה (סי~ן

 אשתו דעת על המפקיד כל קי""ל וגם ע''ש, הם אחד ~אדסובנו
 כמבואר ~פקידובניו

 בח''~
 ע""שת ~''א) םעיף רצ""א (~י~ן

מ"'~
 (קפד) שאביו שראינו שלפנינו שהנדון נראה

 ~הקפיד~
 ושלח

 קפי~א, קפידתו וד~י ה~~כון ש~חזיר פע~ים שנישליח
 שיקדש אביו דעת על עלה ולא מעולם כלל שדיךלא ~~

 ואולי או~~
 ~צינו מזו וגדולה בק~ובתהת לא~ור ליה ני~אלא

 בטא''~
 (סימן

 ~צאו א~ינו בהן וקידש דעת ~לא חבירו ~פירות שלקח מיכ"ח)
 לא ול~ה וא"'לחבירו

 ~ח~
 שס ונ~צא יפות ~היותר

 ~ן יפו~
 ה~כחה כאן שאין קידושין~ינן

 שחפ~
 מבושת אלא שלקחן ב~ה

 הל" אישות ~הל" ~פ"ה ז''ל הר~ב""ם וכתב כן,או~ר
 כ"ו~

 קידש
 קידושין ספק הוי א~וז או ~~רה כ~ון עליו ~קפיד ש~ינובדבר
 הריעכ""לת

 ~בוא~
 דוקא דבעינן אלו הטור דברי ~תוך להדיא

 מסמורההוכ~ה
 שחפ~

 שלקחן במה
 דאל'"~

 אצל כלך ~א~ר אע"פ
 אלא הר~ב""ס קאמר לא וע''כ קידושין, ספק אפילו הוי לאיפות
 הוי כזה מועט בדבר להקפיד אדס שום דרך שאין ות~רהבא~וז
 כמו להקפיד דרכו שאין ב~י הפוסקים מחלקי ולא קידושיןספק

 כ~בוארב~רובים
 בחו"~

 (סי~ן
 ק~"~

 ודאי אלא ג') םעיף
 ~לו, שאינו בדבר ~קפיד שאינו ~ברור שיהא דוקא בעינןדבקידושין

 בתשובתועיין
 ~הרח'"~

 ~ן באחד י""ג) (סימן
 (המז~נים~

~ה~זומניס~
 קידושין דהוי הסעודה ~ן ~לקח מה בדבר שקידש

 עליהס ~~פיד ב"'ה שאיןודאי
 א~

 וא""כ ע""ש, חפציהם כל יעשו
 מ~את תליא ~הקפידא דהכל זה מנדון ראיה להביא ישלכאורה

~~~
 ~שיעורין דבריך נתת חדא לפקפק, יש בלא""ה זו תשובה דברי

 ג~וס דבר על אפילו ~קפידים שאינם אדס בסי ישדלפע~יס
 ק~ן, דבר על מקפידיםולפעמים

 וכה''~
 בקידושין א~רינן

 (ד~
 י""א

ע"'א~
 ~כן ד""ה בתום" ע''ש כו' ינאי דר' בנתא ~גון מעתה אלא

 ~דף בב""ב ועיין ~קפדת,אשה
 ע"א~ כ""~

 הני ~גון אביי א~ר
 דיד~ו אמ~רא דחליף אמאן אפילו ~קפדי אלישיב ברדבי

 גיטין ועיין לשיעורין, דבריך נתת א""כ הת'נוכ"'ת ~כו'~
 ע~א~, י"~ ~ד~

 צ"'ה ~דף בחוליןועיין
 ע"~א~

 מ~ה ליתן רשאין האורחין ואין
 ~בעה''ב ר~ות נטלו אא""כ ה~י. ב~ל של ולבתו לבנושלפניהם
 דרך במסכת איתא ~זו ו~דולהעכ""ל,

 אר~
 דאפילו (פ""~)

 בא"ח וכ~ש ע''ש, לו יתננו ואח""כ לפניו יניח אלא חלקו יתןלא נ~~~

 ק"'~~סי~
 י"'ח~ת סעי"

 קידושין בש"'ס בזה עיון ~קום יש אחרת, ו~וד~~ת
 (ד~

 ע""ב, נ"ב
 דףוב"'ק

 י"~
 או ~קודשת אי בחלקו ~~ק~ש בדין ~""ב)

 אחר, לדבר ולא לאכילה זכי קא ~בוה משלחן זכה קא כי כו",לא
 יש כי ~"'ע ודאי ל~עשה אכן המשניות, בפי" בר~ב""םועיין

 נצד~
 פני~ולהראו~

 צדת לכל

~~~~~
 ~~ביל למשכנו למשכון צריך והיה הק~יד שאביו שראיסו בנ"ד
 ק~ידא, קפיד~ו וד~י ~ואו~~רכי

 ~ה~~ בת~ו~~ ו~יי~

~י~~
 מלשון מבואר סמ"'ט) (סי~ן

 השאל~
 ~מש מעשה לפניו שבא

 אך א~יו, של ב~כון הבן שקידש של~נינוכנדון
 דהת~

 האב נתן
 ספק רק דהוי פסק ואפ""ה בו, לקדש לבנו ה~שכון אתבפי'

 וקידש אביו נתן לא אלו אבל שנית, פעם לקדש והצריךקידושין
 קידושין הוי דלא ~ש~ע ~ע~ובלא

 כל~
 בנת"ד ובפרטו.

 נעש~
 ~ל"ט םי~ן בא"ח ומבואר בי"'טהדב~

 ד'~ ~םעי~
 ובא""~

 ~םימן

סת'ב~
 סעיף ס""ה ~סי~ן

 ה"~
 לא ו~סת~א בשבת, לקדש דאסור

 ~" סעיף ~""ה (סי' בא"ה וכדאיתא אסורא ל~עביד ניהניחא
 דהיה דבמקום קע""א) (שורש ~הרי'"ק .שובת בשםבהגה"'ה)

 דעתו היה אס סבלונות בשבת ששלח כגון איםור שעשה ל~יחשלנו
 ~יוון לא ד~סתמא קידושין, הן ש~א לסבלונות חוששין איןלקדש

~ו~
 איסור,

 ואע"~
 ב~ום" ו~יין מקודשת, קידש אם דבדיעבד

ביו~א
~~) 

 י"'ג
 ע"ב~

 ד""~
 בפלו~" שהארי~ו כו" א~ר ולחדא

 ~יםורא ודאי לכתחילה ~מ ע"'ש הירושלמי ~ם ~ידןדתלממודא
 בש'"ע~ כ~ד~פסקקעביד

 ד~קדש ל~אן ~נ~יד דרב שידוכין בלא שקידש אחרת ועוד~~~ת
 ~סת~א א~רינן וא""כ ע""ב~ת י"'ב דף ~קידושין שידוכיסבלא

 ו~~""ט ובאיסורת אחריס של ב~ש~ון בנו שיקדש ליה ניחא לא~לה~ב
 כיון לקידושין ~וונו לא ע~~ן והמתקדשת שה~ק~ש ~"'כאמרינן

 ~פנינות אבאר וכאשר והיתול לשחוק רק בדבר איםורשי~

~~~
 הזכירו לא העדיס דהא משכון, שהי' כלל יי~ר ~אן ת~יבני
 משכון, שהי"כלל

 ואדרב~
 ~ינט ''ער בפירוש א~ר געצל ה~ד

 שהטבעת חושב ~הוא ~וועזן"' ~בעת זיין איזעש
 ~שום ואי ~שכון" שהיה הזכיר שלא בזה הכחישו לא שסיוה~ד שלו~ הית~

 בפעם ע"ז ס~בעו ונם ~שכון, שהיה מודים שניהס והואשהיא
שני,

~"'~ 
 בתשובת ~בואר דהא ד~הי~נא יימר ~י

 ~הרי"~
 (סי~ן

 דכל ר"ז) סי~ן ו~ת"'הכ'"ח,
 היכ~

 שניהם אמרו אפילו דחיישינן,
 וכ~בואר נא~נים, אינס זה על ונשב~ו קידושין לשם כווסושלא

ב~"'~
 ~קידושין בש"ס ועיין בה~"ה) א" סעיף ~~ה (סי~ן

 עד ד""ה ברש"י ~'"ב)ס'"ה (ד~
 אח~

 וכו"~ בהכחשה

~~
 בש""ס דא~רינן מהא לסתור ~ין

 ~כתו~ות~
 י"'ג (דף

 דאתו וארוםה ארום האי~בי ע'"ב~
 ל~~י~

 דרב
 יוס~

 א~רה ~יא
 קא דהא חדא לה ~י~וש ל~אי אר"י ~ינאי, ~ין ~~ר והוא~יניה
 כמבו~ר להלכה הפוסקים פםקו וכןמודה,

 בא""~
 סעיף ד' (םימן

כ"ו),
 מ""~

 לאסור דלא כדיעבד ד~וי התס ד~אני ד~י דלא א~שר
 ארוסתועליו

 וע"'~
 שאין התם ~שאסי ועוד כ'"ה), (ם""ק בח'"מ

 אותם, ~מכחיש~י
 ~שא"~

 בפירוש א~ר אחד שעד כאן
 ""ע~

 דונקט
 ~לו~' היתה ש~טבעת ~כ~דו~ני נוועזן"' פינ~רל זיין איז עז~יך
 דכלועוד

 מ~
 שלו, שהוא בחזקת הוא אדם של ידו תחת ~הוא

וכמבואר
 בח"~

 או~דנא וקצת ב~ג""ה), א" סעיף צ"'ט ~סימן
 להרוקח למשכון הטבעת נתן היאך דאל'"כ מ~ש, שלהס שהי'ד~וכח

ה~
 כד~יתא זה, הוא ופשיעה לשו~ר ש~סר כשו~ר הוי

 וכתב וז''ל~ ל"ה) (םי~ן בא""ה בב"י מבואר נם ר~"'א)(סי~ן ב~""~
 ~קוס באותו לו היה שלא נתברר לא אם הר~""ה בשם ירוחםרבנו
 קדושי ~~וד~ת לו היה שלא ~ודיס ששני~ם אע'"פ קידושין,ב~~ת
 לא~ר נאבדו או ונ~נבו ~קום באו.ו לו היה שמא ~חיישינןס~ק

 ~ד~רי ~בואר הוא וכן ע~"'לתקידו~ין
 הרא"~

 בפרק
 ~סי~ן האו~~

ד"~
 מקודש~ לי אין א~ר ~וא אפ~לו מנה לי ~יש ~"מ ~בי

 מספק
 (סי" הטור ו~פ עכ~לת נ~חרט ש~אדחיישי"

 ~~יף ו~~~~ ל"~
 כ~ב~ ~ס~ הח''~ ש~ו~~ ~~ו~

 ~ ~ודי~ ~~יה~ דאפיי
 ~"~ת ~ני,



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~ת
~""~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~

~~~
 מהרי""ק ד~תב דהא ראיות, הני כל לדחות יש העיון ~ בתר

(סי~
 כ'"ח

 סי~ ות'"~
 שהובא סבלונות ~~י ר"ז)

 ~ש"~
(סי~

 אינם דלכך מדבריהם לה~יא כמבואר כלל, ראיה אין ~"ה)

נאמני~
 נ~ד נאמנים אינם לכן חכ~ים וחששו גזרו דכבר כיון

חשש~
 וארוסה בארוס וכן לסבלונות, דחוששין דאמרו דחז""ל

דמתירי~
 באירוסין עשו מעלה מ~ום היינו ~די~בד דהוי משום ~ם

 אינו הוא באם רובא תרי התם בעי~ןולהכי
 מוד~

 העד נס יע""שת

שאומ~
 ספיקא ואין המדומה כח ~י רק בודאי אמר לא שלו שהוא

 שהוא מה דכל ומ"ש משכוןת שהיה אמרו שהם ודאי מידימוציא
 חזקה האי לן אזלא בכאן שלו, שהוא בחזקת אדס של ידותחת
 אביו שנחן על וסמוך ומתן משא בטיב יודע אינו שהואכיון
 (קפד) ואביו אביו, בחזקת הואה~ל

 ~ה~פיד~
 שכתבנות כמו זה ~ל

גם
~~ 

 להרו~ח למשכון שנתנו כיון מ~כון היה שלא דאומדסא
 ליתן כהי~ר לו נעשה סכנה וחשש חולה ~שוס דא~שר ראיה,אין

 למש~ון, רפואה לצורך אחרים של~שכון
 ~א~

 עלמא ~ולי לאו גס
 (סימן בא""ה דמבו~ר הא גם ~מיריתדיני

 ל"'ח~
 ~סעיף תנאי בדיני

 אע"~י"'~י'"ז~
 מקוד~ת התנאי נתקיים שלא מודים ששניהם

 מתחלה שהתנה כיון לדבר ר~ליס יש דהתס ראיה אין םפק,קדושי
על

 דע~
 לו, שיש

 מסת~
 לבטלה, דבריי מוציא אדס אין כי ליה הוי

 שמא וניחוש ~ וז"ל ל'"ח) סימן (שם בב"י הובא הר''ן שכתבוכמו
 לו, שהי" לדבר רגלים דהכי אד~תא מתחילה דקדש כיון לויש

 קידש למהדאל"כ
 והשת~

 למיהדרת דב~י הוא

~~~
 זה בדין הרבה האריך י"'א) (שאלה ב''י בתשובת מ~אתי
 דנאמנים, ל~לכה וה~לה מודים,ד~ניהם

 ו~~
 שם המ~ק~ק

מ"מ
 בצירו~

 בית כאן דלית פסק בקידושין ~ם שהיו ספיקות שאר
 שניהם שבנ"'ד וביחוד טובא ספיקות ג"כ דאיכא ובנ''דמיחושת

נשב~
 להקל ראוי בסופה ~ליהם שהחמירו חומר ומתוך זה ~ל
 שנ המ~כון היה אס נ~לוי' דעביד מלתא שהוא כיוןבתחלה,

 לאביהם ג''כ ידוע~אשר אחרי~
 יש יודעים והכל משפחתם ובני ואמ~

 ואולית האי ~ולי משקרי דלא לומרלצרף

~~~~
 (מוכחשין) קצת דהעדים שנראה מה אלה

 אמר ואחד מאצב~ו ה~בעת שלקח אומר שהאחדזא'"ז, ~מכחישין~
 מוכחשים עדים דהוי ~השק, הטב~תשלקח

 ב~ו~
 כאן ואין הדבר

 ועיין פנויהת חזקת חזקתה על האשה ואוקמי" כלל,עדות
 מ"ב(סימן בא"'~

 סעי~
 (סק'"ז~, שם שמואל ובבי. ג')

 ו~ע'"~
 דאפשר

 לדחות~יש
 ול~ר~

 כ'"ט (סימן בח"מ וכמבואר העדים דברי ק~ת
 למ''ד וסימן א",סעיף

 סעי~
 יכולים שאנו ~ל וז"ל~ בה~ה"ה) ב'

 כדי דבריהס לכוון לנו יש מוכ~שת תהא שלא כדי הע~ דברילכוון
 עכ"לת מכוונות, עדותןשתהא

~~~
 בדיוטא אומר ואחד עליונה בדיוטא אומר לאחד נ''ד לדמות
 ל" (סימן בח"מ שם כמבוארתחתונה

 סעי~
 אפשר מ'"מ ב'),

 ספיקא ומידי לפנינו כמוכחשים הם והרילחלק
 נ~

 נפקית
~~~~~~

 ש~
 ומשכנה והלכה מידו ח~פה רק לקידושין בדעתה הי"
 וגרסינן הרוקח,~צל

 בפ"~
 ~קידו~ין

 (ד~
 ע"א) ט'

 ~יתתא ההיא אתאי פתכיותא חומרי מזבין דקא גברא האי ~וז''ל
 אמר שוכא חד לי הב ליהאמרה

~ 
 לי מיקדשת ליך יהבנא אי

 מיהבה, הבהא'"ל
 א~

 הוא כלוס לאו מיהבה ~בה כל חמא רב
 רקתא בר סמא רב ~כו"ת מהו, ושדי א~קי, הב, להו ~יבעיאוכו'י
 ~שקי הב בד''ה התוס" וכתבו מקודשתת אינה ~דמלכא תגאאמר
 ד~קודשת לפלוני ~עות מתן גרע מי וא"ת מקודשתת אינהושדי

וכ"ש
 כשאומ~

 דמעיקרא הכא ד~אני וי""ל לי, תן
 הית~

 שואלת
 ~אדעתא הב כשאומרת ל~ימר איכא הכי ומשוס קידושין בתורתשלא

 ~'"כ בנ''ד וא"כ עכ"לת קא~הדמעיקרא
 שוא~ שהית~

 ליקח
 קידושין ~ם ולא רפואות בשביל למשכנוה~ב~ת

 ~אמרינן~
 אדע~א

דמעיק~
 ~למשכון~ת הטב~ת ~ת לקחת

~~~
 דלא

 מאתי נ~ל~
~"~ 

 ~סי' הרא"ש
 י"'ד~

 והטור
 ~סו~

 סימן

~~~~~ 
 אומר

 ~~ע~
 לי ~ודשת את הרי לה ~נ~נה

 (ס''ק ובב"~ש ב~"י (עיין ע"כת מקודשתוקב~ה
 ~ה~

 חלוקי שיש
 מ~ו~ אי ~ בזה)ד~ות

 דקבלה היכא ~תם דדוקא ת~רא,~ לאו הא
 דאימקודשת,

 ל~
 לקבלה רלתה

 לש~
 כיון לקבלה, שלא ~"'ל קי~ו~ין

 זו לסברא וראיה לזורקה, וה~ל לי מקודשת את הרי אומרשהוא
 בקידושין דאיתאמהא

 (ד~
 משמיה נהרא ~פום בה קשו ~"א) ו"ג

 דמי, מי ד~י בריהד~"ה
 ה~~

 ניהלה יהבינ~ו פקדון בת~רת

 קידושין בתורת ה~א בהו, מחי~נא ומיתברי להו שדינא איסבר~
 ניחא דלא איתא ואי ניהלהיהבינהו

~~ 
 בטור הוא וכן לישדינהו,

 אצל למש~נו כדי ליקח מו~רחת הי~ה בנ'"ד משא'"כ כ""ח),(סימן
 ~טפ.ו ומה"ט נטלת~, קידושין לשם ולא הר~ואות בעדרוקח
 ~נ~ן עד המתינה ולאמידו

~ 
 זריזה היתה מקדימים זר~זיס כי

 ח' (דף בקידושין דאיתא כהאי נדון האי ממש והויב~ליחות~ת
 ~ור או לים וזרקתו נ~לתו ב~נה~ ~י התקדשי ת"ר וז""ל~~"ב)
או

 לכ~
 שדיתינהו א~ילו בש"'ס ומסיק מקודשת, אינה האבד דבר

קמי~
 דהא ~מיה שדיתינהו כמו הוי וזה קידושין, הוי לא ג'"כ
 מפי נצ~וותה ~אש~~ ~ביל~~ה~~ואות למשכנו לילך ורדופהח~פתה
גבירתה

 וב~~
 שלה,

 שהמשכו~
 ושלהם להם~ שייך ~שהוא ב~~ת הוא

 ~סי' הרא"'ש ~ון לך והאהואת
 י''~~

 ע"'ש ל~''ד) (ס'"ס והטור
 תסם שאמרהכיון

 איני שאמרה ~כמו~ הוי סל~ ע''~
 חפ~

 בקידושיך
 זרקוואפילי

 ~ו~
 כיון בשתיקה חיקה

 ש~לת~
 רוצה שאינה דעתה

לה~קד~
 לך אין ובנ"ד עכ"ל, ק~לתי, מתנה בתורת לומר י~ולה

 ~דול דעתגילוי
 מז~

 ולא ל~כנו הטבעת ליקח רצתה דמעיקרא
 עשתה וכן קידושיןלשס

 בסו~
 חטפה אשר ואת שליחותה, את

 כ"כ פרו~ות להיות ישראל בנות דרך אין כי יוכיח בחטיפהמידו

ולח~ו~
 כי הוא ואמר הוא שיתן עד להמ~ין רק מידו הקידו~ין

 אשהת ~ל לחזור איש שלדרכו

~~~~
 חולין במסכת דאיתא ~א לדבר

 (ד~
 קל"'ג

 ~"א~
 כהנא האי

דחטי~
 ופש~נא וכו' מתנתא

~ 
~~ 

 ונתן
 ו~

 מ~צמו, שיטול
 הי' לא ובודאי הוא, ונתן בכ~ל לאו מעצמה שנטלה זו וא"כע''~~

 בה לית ביותר הפרוצה ~ף כי קידושין, לשם זו בחטיפהכוונתה

 מרוב~פרו~
 רק ~~זה, בדבר מתון ~ון המתנה ~ון העומד ~ל

 וחזקה~ עשתה וכך למשכנונטלתה

 ~לי~
 ומחשבתה שליחותו, ~ושה

 ~וונה שלא מעשיה מתוךניכרת
 ל~~

 אפילו דהא קידושין,
 דחולין פ"קמבואר בקני~

 (ד~
 מעשיו מתוך ניכרת ~~שבתו ע~א) י''ג

 מחשבה בתר אזלנן דודאי ~גדו~~ וכ''ש מדרבנן, מחשבהדהוי
 מדאורייתאתאפילו

~~~~~~ת
 יום~

 נת~וונו ~לא מודים ששניהם בדבר עליו
 רקקידושין לש~

 ל~תל~~
 שחוק בדברי

 והיתו~
 הנה

 בשניהם הב' ~ספק זה ביסוד הארכנו ~בר מודיס ~שניהםהיכא בדי~
 ~יד משכון היתה שה~בעתמודיס

 אביו~
 אבל

 קצ~
 דהתם ~חל~, יש

ת ~

 ~ו~~יי~
 ~~~ו

 ~~~~יי ~~



~

~  

~  

~  

~~''ת
~''~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~ ~
 משקרי, דלא עבידי להתברר העשוי ודבר דמלתא עלה למיקםאפשר
 בזהמשא''כ

 ד~
 דלא א~שר וכוונתם ד~תם לסוף לירד אפשר

 ניכרת מ~שבה דהוי ~תבנו ~בר ~בנ''ד מ''ממהימנית
 מתו~

 מעשי'
 באשה ק"ד) (סימן פאדווי מהר"מ בתשובת כתב וכה''גומהי~נא,
 מתוך ניכרת דמחשבתה כיון קידושין הוי דלא מסיק מעות,שחטפה
 בדרך רק קידושין~ לשם הטבעת לקחת מעולם חשבה דלאמעשי'

 ע''שת ואטלולאחוכא

~~

 בב''י והובא מקדש האיש בפרק הר''ן מ''ש ממני נעלם דלא
 א~רו אפילו דחיישינן וכל~היכא בסבלונות וז''ל~ ~"ה)(סימן

 לחלק דיש ואף עכ"לת ~חיישינן קידושין לשם נתכוונו שלא ~שניהם
 דחששא כיון הכי א~רינן סבלונות גבי דדוקא לעילכ~ש

 בה' מבואר הא ~'ממ ~ימנא, םבלונות בלא משא''כ הוא~כמים ו~זיר~
 הי' לא בלבי ד~מרה וז"ל~ ~ א') (סימן נשים לספרהמיימוני
 לשחוקאלא

 ולהתלוצ~
 לחוכא אלא לו נת~יתי לא ומעולם עמו

 דברים, אינם שבלב ודברים נינהו שבלב דברים בעלמאואיטלולא

ואע''~
 אלא נתכוונה דלא סהדי דאנן למימר דאיכא

 להתלוצ~
 כו',

 עכ"לת דעתה, אומדן על נסמוך לא דא"א חומרא ~ום קידושיןנבי

ו~''~
 ~דכי בה~הות

 דמסכ~
 ~קל"א~, תק~"א, ~אות קידושין

 שני דאיכא היכא ומסיים בזה ~אריך צ"ב) (סימן הב"חובתשובת
 רק לכך כוונותיהם שאין מודים ששניהם א~''פ ~שקדשהעדים

 נאמני'ת אינם והיתוללשחוק
 כמו קידושין לשם ~וונו שלא עליהם מוכיח מ~שיהם בנ"ד~''~~

 שנת~וררו ספיקות שאר לצרף שיש מלבד והיא, הואשא~מרו
 שני שלדברי ובפרט מיחש, בית ~י' דלית שבררנו אלו ~~קידושין
 עדים שני דליכא והיכא זא"ז, ק~ת ומכחישין ברורים אינםעדים
 הב''ח כמ"ש נאמנים והיא הוא וברוריםכשרים

 בתשוב~
 הנ"ל,

 הנראים עדים בשני דה"ה אפשר נאמנים דהם פשיטא ~"אדנגד
 זא"ז,כמכחישין

 ומ~
 מה לחליטין בכך הבינה שלא אמרה שה~א ~ם

 קידושין לשם להשדיבר
 דבכ~"~ ואפ~~

 נאמנת
 בא"~ הטו~ וכמ"~

(סי~~
 הוא ו~ן קידושין, לשון דהוא תבין שהיא ובלבד ~ וז"ל כ"ז)

 הרשב''א תשובת בשם ~~~ז) (סס"י בטח"מ בב"ימבואר
 דאנן ש~ה ולא בכך הבינה שלא שאמ~ה מה יפה שטענתהועוד וז''ל~

 שאיןסהדי
 כ~

 מרגשת
 במ~

 עכ''לת בכתובה ש~תוב

~~~

 פ"~ ה~'~ מדברי באמת
 אישות ~ל'

 ~ה"ו~

 בב''י הובא
 בהם, מכרת שאינה אומרת ואם ~ וז"ל ~"ז) (סימןבא"ע

 אינה ויוד~ת מכירות ה~נשים ~כל ~ידושין לשון לה אמר שלאכיון
 קידושין לשם ברור לשון שדיבר ~כל מדבריו מבואר עכ"ל,מקוד~ת
 אינם הרשב''א דדברי ואפשר הבינה, שלא לומר נאמנתאינה

 ו~ם החופה טרדות מחמת התם דאפשר המ"מ, לדברימתנ~דים
 ~נכנסה כלה ובפרט יודעים הכל שאין חמור לשון הוא הכתובהלשון
 לענין משא''כ ממונא לענין התם וגם מאדת ~ד שטרודהלחופה
 דנעשה ~יון מודה המ"מ ~ם דבנ"ד נראה מ"מ דא''א,אסורא
 שלה בשליחות והלכה הטבעת מידו שחטפה עד בחפזוןהדבר

 דבריות הבינה לא מהי~ות דמכח א~שרלמשכנה

~~~
 בית כאן דלית פשוט דקדושין ~לא משום ה~~י ספק דבר
 ~ס~יף ~ו בסימן כמבוארמי~ש

~~ 
 כיון

 דאיכ~
 הרבה

 וחזייה' ב~ידושין רבנן עייני אמריאמתלאות
 ד~

 קידושיןת הוי

ת ~

 ~~~~ו~ ~יי~י~ ~~~ו~ו~
 ~י~ו~ת

~''~~
 ~אן דלית פשיט כמ''ש מס''ם טובא ס~יקות דאיכא בנ''ד
 ~ה''נ ד~ל בארי~ות י''א) (םי' ב''י בתש' ~מ''ש מיחשבית

 האומר יאמר ואם טובא~ ספיקו. דאיכא ~יון לקידושין חוששיןאין
 בפ''א הרמב"ם לדעת כסף בקדושי להקל ראוי ספיקא בחדדאפילו
 אישות~ל'

 ~הלכ~
 ב'~

 עשה מצות אלו וליקו~ין וז''ל~
 ש~

 תורה
 בביאה, ~ו בשטר או בכסף נקנית האשה אלו דברים מג' ובא'הם

 שם המעיין מ''מ סופרים, מדברי ובכםף התורה מן בשטרבביאה
 ה~ריכו סק''א) ל''ג (סימן ח''מ ובש''ך אסתר ובמגלתבההמ''מ

דמ''~
 תורה כדין הוי

 א' ~נלמד כיון לג~רי ממ~
 מי"~

 מדות,
 עצמו הרמב''ם מדברי מוכח וכן הש''ס סוגיות מכמה כןוהוציאו
 או לה קרוב בס~ק כמו בקידו~ין להחמיר ספיקות בכממהשפסק
 ד''ה ע"א) ג' (דף כתובות ב~כת ברש''י ועיין טובא, וכה''גלו

 בעילת ~ד''ה ע''א) ל"ג (דף ובגיטין בביאה,קידש
 זנות~

 ועיין
 ודוקת שני בשורש שמח לבבספר

~~~
 דא שבתולתא נחתינן ובהא סלקינא

 חי~
 גבר ל~ל מותרת

 מספק צריכי ולא לקידושין מיחוש בית ~אן לית כיואינש,
 עולם באי לכל עדות ב~ושן נתנה והדת אמת דין והדיןלגירושין,
 יוכשלו ולא אכשל ולא וישר, אמת בדרך ינחני וה' מותרתת~היא

 וכשרת מתוקן הכל רק ידי ~לאחרים

 לפ''קת בחסדך ~~~''ת לאילנות ר''ה ב' יוםהיום

 ~~~~יי~ ~~"~ו~
 י~"~ ~~~~ ~~"~~ו~~

 במטה משתנת בדין בש~לה א' מרב ש~לוני לאשר~~~~ת~
 היה ולא הצדדים, בין שנתהוו דינים די~יבהתעוררות

 מצודתי, שעלתה מה תשובהת להורות אלא מעשה לאותו ראוידוד
 באתי ועתה השואל להרב יחדתי אשר בתשובה בארו~ה באתיוכבר

 התשובה~ תמצית תוכןבקצרה

~~~
 בעל ערך במטה דמשתנת דינא

 המפ~
 כ"ז) (בסימן ז"ל

 רק מו~ין, ~בי הביאו ולא ~~ות ~דו~י ~בי ל"טובסימן
 בה~"ה, ה' בסעיף הביאו כתובה מדיני מיירי ששם קי"זבסימן

~משתנת
 במט~

 וכן מום, דהוי וי''א מום הוי דלא י"א תמיד
 עכ''~ת עיקור,נ"ל

 הנ~
 הכריע לא ל''~) (סימן בד''מ באמת זה

 ~~ב ז"ל ב"י מ''ש הביא אך ד~ו מהררמ''א~גאון
 ~רשב"~

 כו'
 ולא בנשים, הפוסלין מ~ומין זה אין ~ו' במטה משתנתשהיא
 לריח דדמיתימא

 שתש~ב לבעלה משועבדת אשה ואין וזיעה ר~
 ~הוא שאומרים לאותן ואפילו תשמיש, בשעת אלא הלילה כל~מו
 עד ו~ו'מום

 זה אין ~'ש ולענין הרשב''~, עכ"ל ונתפייס ויד~
 דבר וזהו ו~ו' הוא ~דול דמום נראים דבריו איןמום

 פשו~
 ~כ"לת

 אות ~שס מהררמ"א כתבו~"ז
~'~ 

 לי,מיב~יא לדידי למר שפשוט ואע"פ
 ד~

 מ~~בת אם דאף כלל ~יעה דמי
 עצ~

 אינה
 ~שמיש בשעת ואפשר ר~יצה בלא ממנה הזי~ה כל להעביריכולה
 להזיע,תחזור

 משא"~
 מ~טתה תע~וד דאם השינה ב~~ת במ~תנת

 טב~ה~י
 ב~~ת לנ~י מומה

 תשמי~
 אשה ד~ל

 מו~, ~~י ולא אח~ה ~ין שהכל אלא ~ואה מלאכנוד מש~נת~ ~ב~
~~ 

 לו



~ ~

~ ~ ~ ~

~~"ת
~''~~~ ~~~~ ~~ 

~ ת ~ ~
~  

לבעל
 א~

 במטה אז ע~ו שאינה ~אחר שינה בשעת במטה ~שתנת
 אבל לזיעה, ד~י דלא נ''ל ע''כ לזה, לו משועבדת שאינהמאחר
 דאע"ג במטה, ע~ו תשכב שלא ~ה הוא גדול ד~וס נראה~'מ
 יהיה לא ~"מ מ~ועבדתדאינה

 אל~
 ד~בט~ן לבינה ~בינו כנדר

 דנדר אפשר ומיהו ~ל''~~, זה סי' ריש שנתבאר כמוהקדושין
 שהיא בדבר אלא הקידושין ~ב~ל אינו לבינהשבינו

 משוע~ד~
 לו

 ~ל העתקתי הנה עכ''לת וצ"ע היהודים מן ~ני נטולה שסדרהכ~ו
 ד"~ת ספר לו שאין השואל הרב בקשת ע'"פ הד"מ שללשונו

~~~~
 הכריע ולא בצ''ע הניח מהר~""א שהגאון יביטו ה~עיינים
 בעיניו שפשוט הב"י על ~ש~ת דעתו בזה אךבדעתו,

 שהוא א~'"פ עליו כ~ב ע""ז זה, הוא גדול~~ום
 פשו~

 נדידי למר
 הנ""ל בה~"ה ה~פה בספר ~"ש לפ"ז והנה וצ""ע~ עד ליה,~יבעיא
 דעת הוא ~וס, הוי דלא י"א תמיד ב~טההמשתנת

 עיקור נ"ל ו~ן שם מ"ש ואפשר הב""י, דעת הוא מום דהויוי""א הרשב''~
 לא מהרמ""א כי הב"י עלקאי

 הכרי~
 הפלפול נס.לק ובזה בדעתו,

 באר בעל הרב על ל") (סימן בתשובתו שמואל א~ונ. בעלשל
 צריך אין דלפ''ז ש"~, ספרי כל לה~יה ~קשה עליו וכתבשבע
 רק ה~השום

 ב'"י על וקאי לו, נראה הוא, ל " נ תיבו~ הראש~
 כנ''ל~ הכרי~ ל~ באמ~ ~הר~''א והגאוןז"ל

~~~~
 עיקור דנ"ל ~לומר נ"ל עיקור, נ""ל וכן רמ"א ד~ש י"ל

 לשני ולכאן לכאן ה~רע שיש כלומר דדינא ספיקאדהוי
 שהניח וכמוה~עות

 בד"'~
 ל"ט סי" כ"'י ובט""ז בצ"עת

 אבל הפסידה לא ודאי ~.ובה דל~נין ונ''ל וז""ל~ שכתבראיתי ~סק"תה~
 זה אין עכשיו בו שנוהגין חרג~'ה מח~ת ע~ה לדורלכופו

 דדעתו הרי עכ''ל, ~חלוקת בזה שיש כיון בע"כ ל~רשהויכול בכל~
~"~ 

 דפלוג.א~ ספיקא דדינא ספיקאדהוי

~~
 ~ש~ע הלבושים בב~ל גם

 בפירו~
 ז""ל מהר~"א דעת ~הוא

 וי'"א מום הוי דלא י"א ת~יד ב~טה המשתנת ~ וז"לשכתב
 שאין נראה ולי ע""כ, עיקור נ"ל וכן ז''ל ~ורי וכתב ~ום,דהוי
 אחת ב~טה עמה שישכב סובלתו הדעת שאין מה גדולמום

 הרי עכ"ל, ~~נו קשה קצת שבדעת תשמיש אחר ~~נהולהפריש"
 ז"לת מהר~''א ד~ת ה~וא עיקור נ""ל וכן ד~"'ש בפירוששכתב

~~

 דילן מש'"ס ~~עת שידינו מ~ום עד נחקור דדינא ב~יקרא
 לשבילי נדע ו~שם ופוסקים, הדינים ~ל דין ~וצאשהוא

 דש'"ס בפלוגתא דתלוי ואפשר בה, נלך אשר הדרך אתהדעת
 דאי.אשם

 בש"~
 ה~דיר פרק דכ.ובו.

 (ד~
 קא~ר ע''א) ע"ה

 שפוסלים ~מין ~להתס
 בכהני~

 הוסיפו תנא בנשים, פוסלים
 ופריך הפה, וריח ושומא זי~העליהם

 בגמר~
 לא בכהניס והני

 ותנן ומזוהס והחולה הזקן תנן והאפסלי
 ~ו~י~

 קבועים בין אלו
 לא אריב"ח באדס, פוסלים ~בריסובין

 קשי~
 ~זיעה כאן

 נהעבירה ~יכול עוברת, בזיעה כאן בתוד"ה ואיתא ~"ש,כו" טובר~
 יאין כו', המים רחיצות~"י

 לפר~
 להתרפאות, שעשוי עוברת זיעה

 בשאינו ~.ני' נוקידהי~י
 עו~ר~

 הא
 בי~

 עוברין ובין קבו~ין
 הוי ומו~ם וכו", להתרפאות שעשוי' עוברת ~יעה ו~י''לקתני,
 עוברין ובין קבועין בין דק~ני והא עובר~, שאינה זיעהדוקא
 באו~ה ששנוייס קבועין בין וכו', קאי התם דקתני מו~יםאכל

 עכ"לת וכו' שם ששנויים עובריס בין~שנה

 לדע~~~~~
 אשה דגבי י~ל ז"ל ~ו~' של הראשונה

 א~
 שיוכל

 ה~ים, ר~יצת ע"י הזיעהלהעביר
 גבי ~ום מקרי מ""~

 דריב''ח לתירוצאנשים
 דמתר~

 הוא בכהנים פסול ד~והס ד~"ש

 עובר. אפילו הוסיפו בנשים אבל מים, ע''י עוברת שאינהבזיעה
 אמר דאס במ~ני' כ~בואר (והיינו בנשי~, ~סול ~'מ רחיצהע"י

ע''~
 בה ונ~צא ~ו~ין עליך שאין

 ז~
 רחיצה ע''י עוברת הזיעה

 אמר ולא סתם כנ~ה ואם ~ופסין, קידושי"אין
 ע"~

 שלא תצא

בכתובה~
 אשי ור' ~,

 מתר~
 ~בי התם ר~ית, קא א~זוהם ז~עה

 ~פשר נ~י הפה ומריח דח~ר~, בקיוהא ~ברה אפשרכהנים
 אפשר, לא אשה גבי אבל עבודה, ו~בוד בפו~יה פלפולאדנקט
 היא רומיא לאוופרש"י

 מזוה~
 פוסל, נ~י ~ובא~ם מסריח ~ופו

 בקיוהא לעברה דאפ~ר ~ו~ו', ~כהנים פוסל אינו דאדם זיעה~בל
 ~בי אבל כו" נמי הפה וריח ו~ו', עבוד~ו שיעבוד עד וכו"~חמרא

 לא שעה כל ע~ה מדבר שהואאשה
 אפש~

 עכ''לת

~""~~
 מםריח ~ופו היינו ד~והם כך, ~וא אשי דר' תרו~ו לפי
 ריח נקראוזהו

 ר~
 ~~עיל אינו סרחון לאותו

 קיוה~
 ד~ממרא

 אבל בכהנים, אפילופוסל
 לזי~

 ~ו~יל דיעות לכל
 קיוה~

 דח~רא
 לזי~ זיעה בין חילוק אין אשי ל~ כילהעביר

 זיעה לכל רק
 נשים גבי ~בל בכהני~, פוס~ל א~נו לכך דח~רא קיוהא~ועיל
 הז~~ה גבייהו פו~ל ~יא שעה כל עמה מדברשהוא

 א~
 שיו~ל

 אלי~א ~~"כ דח~רא, בקיוהאלהעבירה
 דריב""~

 ב~והם דסבר
 ריח ~הוא זיעה וגם רע ריחוהוא

 ר~
 ~', ה~ל הוא

 בשניהס רק~
 ריח הוא דאם חילוקיש

 ר~
 רחיצת ע~י עובר שאי~ו~ זיעה או

 א~ל בכהניס, פוסל אינוהמים
 תבנ~י~

 ~ליהם שהוסיפו
 רחיצת ~''י עובריםאפילו פוסלי~

 המי~~
 הראשונה בדעתם התוס' ~~ ולפי

 אפילוהוא
 יכול~

 בין קבו~ין בין כת~ו דהא ~~~רי לה~רפאות
 כהנים גבו וא"כ ~ל~תרפאות, בי~ולים אפילו פירוש היינועוברין,
 להתרפאות שיכוליםאף

 מ"~
 ש~ינם בא~ר

 יכולי~
 ~~ביר

 ה~ים, רחי~ת ע''י רעוהריח הזי~
 נשים גבי~ ~"~

 הו~
 ~וס,

 א''~
 לדעת

 ~ד~לה חו~רא הואריב"ח
 לד~~

 תוס'ת של ר~שונה

~"~~

 כוונת דזהו
 הרי"~

 (פ''ז והרמב"ם
 ~ה~

 כל ה"ז), אי~ות
 הפוסליםמו~ין

 בכ~ני~
 עליהן ויותר ו~ו' בנשים פו~לים

 וגם ו~ו', הפה וריח וזיעה רע ריחבנשים
 הרי"~

 בהלכותיו ז''ל
 הוא וכן ~ ה~פה, וריח וזיעה רע ריח ~"ככתב

 ~ש"~
 ~סימן לפנינו

ל''ט
 ס~י~

 אביו אבותיו בעקבי הלך א~ר ז''ל שה~ור אך ד'~,
 זיעה בכהנים הפו~לין ה~ומין על ויתר ~ וז"ל כתב ז"להרא"ש
 ולא וכו', עבה וקול הפהוריח

 כת~
 בעל כתב ~ע"'ז ר~, ריח

 ובטור~ וז"ל~ (סק"ה)ח"מ
 ל~

 ריח ~רס
 ר~

 אחרי נמשך וה~~~ר
 ב~רא ב~~דורא ~"ש בעל ~ם עכ"'לי ז"להר~ב''ם

 (סק~י~
 ~תב

 ~וסל א"כ כ~פר~"י ~מזוהס ~היינו ~שי~ לר' דהא ת~והולכאורה
 ~""שת ע~"ל בכהנ~ם הפוסלין ~מו~ין בכלל נכלל ו~~ילאב~הנים

ובא~ת
 לק"~

 דהר~ב"ס
 ~~~רי~ והרי"~

 דריב''ח תירוצא ~ס
 ~ז~הם ~ברים ~ני הם לפ"ז וא"כלהל~ה,

 שנקר~

 ו~ם רע ריח
 אשסי~םזיעה

 מ~~

 בין
 רחיצה ~'י עוב~ ~הו~

 א~
 ובכהנים לא,

 רע ~ח פוסל ובנ~ים ~חי~ה, ~''י עוברים הם אם פוסלאינו
והזיעה

 א~
 רע ריח ~דברים שני הם לפ~ז ~וא''כ ~וברים, הס אם

 ~~וזיעה~

~~~
 רק להלכה דריב"ח תירוצא ~"ל לא הטור ובנו הרא''ש
 עובר ואינו רע ~ח שהוא ~והם וא''כ אשי, דר'תירוצא

ע"י
 קיוה~

 ~ף זיעה ~ו~ל בנ~יס אבל בכהניס, מותר דחמרא

ת  ~ו~~יי~~
 ~~ו

~~ 
 ~~~~י



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
~~

~ 

~~ 

~~~~~~
 ~~ה מדבר עת שבכל ~שום דח~רא ק~הא ע"יש~ובר

 הדקדוקים ~תור~םובזה ~מי~
 ה~'~

 משא"כ
 לתירו~

 ~ם"נ דתום" בתרא
 דהי~ו פ~ הוא וכ~, עוברת בזיעה כאן ריב"ח שמחלקדהח~וק
 ר"ל להתרפאות,שעשו~ן

 אפי~
 יש

~ 
 ל~כתו רפואה

 ~י~ה רע ריח אותי מ"מ~~~ן,נתרפ~ו ~ל~ א~
 ורי~

 פוסל~ אינו ה~ה
 לפי אבל נתרפאו, לא עד~ן אס פוסל~ בנשיסאבלבכהניס

 דתום"בתרא ~תירו~
 לתיר~

 אם חילוק אין זה
 הרי~

 יהיו הזיעה או
 י"ל אבל ריב"ח' איירי לא ד~~ה לא או הר~יצה ע"י~וברים
 זו ב~ו~רא לה דידבאשה

 מו~ ד~קר~
 אף

 בשיכ~~ה~
 להתרפאות

 ה~ים, רחי~ת ע"י עוברת אינהוהי~ו
 א~ ~שא"~

 לה.רפאות י~ולה
 ודוק~ פוסל~ אינו בנשים ~ם בזה ~ רח~ה ע"י עוברו~ס

~~~~
 בתוך

 וז"ס ~ה"ט ה~דיר פרק בירושלמי ~צאתי ז~ עי~
 הפוסלים המומיןכל ~~

 ~כהני~
 ~לי~ן הוםיפו בנשים פוסלים

 ריחבאשה
 הפ~

 וריח
 הז~ע~

 וכו'
 ו~"~

 שצכך אצלי ~~פק אין לפ"ז
 הפה' וריח ~יעה רע ריח ב~ש~יהם ז~ל והר~ב"ם הר~"ףכתבו

 להורות דבא משום די~, ב~"ם ~כר שלא מה ~רע ריחו~וםיפין
 ש~זעת זיעה סתם ~שא"כ רע, כשריחו דוקא הי~ו הפוםל~יעה
 פ~ול אינו רע ריחה ואיןתמיד

 וק"~
 ז"ל והטור הרא"ש מ~א"כ

 בש"ס כ~כר פש~~~' ה~מרא לשון~עתיקיס
 וד"~ די~

 ~עת ולפי
 ריח נכתב כאלו הי~ו ~יעה רע וריח ~"ש הוא ורי"ףהר~ב"ם

 רע ריח כתב ה~~יר בפרק הא~ודה בספר ובא~ת ד~עה,רע

~"~~
 כד לפ"ז

 נחתי~
 התוס" של הראשונה לד~ת הנה לדיעו~,

 להעביר ויכולהלהתרפאות בשיכולה אף דריב"חובתירוצא
ע"י

 ר~י~
 וא"כ בס~~~, ~~ם נקרא ~"מ ה~ים

 ב~'~
 שי"ל אף

 ע"י להעביר אפשר וגם ב~טה, תשתין שלא להתרפאותשיכ~ה
 אחרת, ל~טה זו ~~~ה שתלך להעביר אוהרח~ה

~"~ 
 נקרא

 הנשיס ~ו~י על שהוסיפו ב~המוס
שאפי~

 להתרפאות יכולה
 הואאשי דרב ולתירוצו בנשיס, ~ום נקרא ~"מ לה~ביר יכולהו~ס

מתר~
 אפילו נשים דג~י

 זיעו~
 הוימ"מ דח~ראבקיוהא שעוברת

 ע~ה לדבר שצ~ך ~שוסמוס
~ 

 ב~טה ~ים במ~תנת ~שא"כ שעה,
 כדעת ~ום הוי ~לא ואפשר אחת במ~ה תמי~ אצלה לה~תשא"צ

הרשב"~
 וכ~סקנת נפיק לא דפ~~תא מ~פיקא ד~ידי ~יקור נ"ל ולכך

הט"ז
 ~םק"ה~

 לא ו~ינה ר~"א ~עת והוא
 תז~

 שהוא ~ל
 כנ"~

~~~~~~~~~~ 
 לא~רוס~רש~י בק~~י לא~ר~~~~~~~~

 את שה~יאבאחד השאנה~ ותוכן ~אלו~
 ב~~

 כ~ו בעלה אצל שהיתה ואחר
 מום בה שיש וא~ר קט~ה א~ו ~~ה התעורר שנה, רביעיתמ"

 אשתו אצל הבעל היה ולא החבילה נתפרדה ועי"כ טעות,ו~קחו
 בטוב התפשרו ואח"כ ו~חצה, שנהלערך

 ונתר~
 ל~ר יחד

 אצלה נשאר והולד ו~תה בלדתה ותקש חדשיס ט" כ~וו~יבה באהב~
 ואביה שבקה' ישראל לכלוחיים

 צוו~
 בו י~ויים לבל~י ככרוכיא

 זאת, תקנה על חז"ל שקדו והרבה כחכס לריקותם
 וכי~

 לא ~הוא
היה

 נוה~
 ע~ה

 ~נה~
 מקרי שנים שני אישות

 ע~י~
 ~זר~ת ~נת

ובפר~ו~
 סך ב~"פ לחמיו הבעל הלוה הז~ן שבתוך

 אל~
 זהוביס

 לו שיח~ר עודובקש
 ~יקור כי ה~~~ר~

 הנשוא~
 ~תחילן

 ~יו~

 ש~קחו טען ~ה ~קודם ~ישנת~שרי
 ~ק~

 ~עות,
 ע"~

 .ו~ן
השאלהת

 ו~נא פה אנכיב~ת~~~~~~~~
 חו~

 ~כנ ~ופנה ואינני ל~קו~י
 דבי וםפרי נכאות בית אתי שאין אחרת ועוד זאתצד,

רב
 שו~~

 ~ב~וק ובתראי קדמאי ופוםקים ישנים ו~ם חדשיס
 ~טעם א"א כעת מ~עת, כהה יד שידי מקוםעד

 וא~ הנ"~
 נם

 מן ומו~צה לפנים, שא"צ דבר לכאורה הוא שאלת אשרהשאמה
הדעת

 כו~ להוסי~
 התקנה, על האי

 ילתקו~
 ~בע~ קא לא נברא

 בו~דורי ויוצא בשר קירוב באן שיש ניכר עיניך ריםי ו~ביןלך,
 האבת את לזכות הקורבה מצד נוטה ולכך ~ ~לבובילישנא

 א~~~~~
 הוא כך חכ~יס מדת כל כי ~"ח מדת אחר להרהר
 תתעלם, אל ו~בשרך לקיים ~די כ~יתר~עשה

 אבא איתת ה"ל יוחנן דר" קריביה ע"ב) ~~ב ~דףבכתובות וכדגרסי~
 קוצו א~ילו א"ל יוחנן דר" לק~יה אתו יומא, כל רכואהצריכה דה~

 מעי~רא י~דיינים, ~~ורכי עצ~מו עשינואו~'י לרופא, מידיליה
 קםבר~אי

 ~בסו~
 ~אי

 קסב~
 אל ~בשרך סבר מע~רא

 תתעל~
ולבסו~

 ע"כת שאני חשוב אדם סבר

 וא~
 י"ל ~ל~אורה

 דבענ~
 זה

 הד~נים, כעורכי עצמו לעשו. אדם לכלמותר
 וכה"~

 מצ~ו
תענית במסכ~

 (ד~
 יו"ד

 ~"ב~
 אדם עצ~ו לעשות אדם כל רשאי דלהחמיר

 יוהראת משוס בזה ואין לטוב ~כורחשוב

~~~~~~
 התס מע~נ~ ~ד

(ד~ בכתובו~
 דר"י קריביה ~ ע"ב) ~"ד

 ופרש"י ~זו~, קמפסדה דהוה אבא איתת להוהוה
 ~רבהשהיתה

 לאכו~
 ואמרו א~יל להוא~רדר"י לק~~ אתו

ליה
 ל~בוכ~

 ~"ה התום" ~םוכתבו ל~זונה~ ארעא לה דנייחד
 להדנ~חד

 אע'~ כ~
 דלעיל

 הכא עצה, ~השיאן על ר"י נתחר~
 דבדעתה ~~ן גנ~יאין

 ~ל~
 לקבל תרצה אם

 עכ"~
 נראה ולע"ד

 של קרוביו ננד כראוי ~לא קצת דעשתה הכא ד~אני לחלקעוד
 לה~יד בעצה לקרוביו ר"י םייע ~~"ה ~~ו~, ~פסדת היתה כיר"י
 רפואה צריכה שהי~ה התס אבל בו, ~ולתה ולא ישרלהס

 ~ה ~ר~ה א~ה והיא ברפואה ש~ח~ביסע~ה שהד~
 ד~~

 ~יהב ש~~א
 ו~"י לשלומי, רמיא וע~~הו~ שדיהו ונסתפחה יםורים להיהיב
 נתחרט לכך הד~, עפ"י ח~ביס ~היו ~ה לפטור עצה להםנתן
 ברפואה חייביס הדיןד~ן קרוביו לפ~ור ע~ה שנתןעלר"י

 וק"~
~~~~

נ"ל
 לתר~

 לד~, באו לא ע~~ן בתר~תא דב~ובדא
 ~ע~

 להם
 דניחד ד"ה ברש"י כדאיתא לזכות" בחי~ אביהם יע~האיך

 בצוואתלה
~"~ 

 שהיתה ק~ייתא בעוב~א התם משא"כ וכ~,
 לעשות לע~~ו ואסור לדין ה~בר בא ~כבר כבר, רפואתהצריכה
 אוהב הד~ניס, כעורכי ד"ה פרש"י ~ש"ה הדי~ים,כעור~י

 זכיותיו ו~~עים הדיניס~בעלי אח~
 ועור~ לדי~

 ~קרי זכותו להד~ן
 זה, של לטובתו לבם להפוך הד~~ם את שעורך הד~ניםעורכי

~כ"ל
 רש"~

 בז~ות~, להפוך ~"כ אפ~ר שחלקנו אלו חי~קים~~~~
 דכי~

 שהב~ל
 כה~ן שלאעשה

 והר~~
 אשתו עם קט~ה

 וא~
 טרם הוא ~ס

 לב"דשבאו
 לד~

 קרוביו את לקרב כהי~ר לו נעשה ע"כ
 א~רתי ריקס פניך להשיב שלא דעתך להפים כדי לכןבזכותות ולהפ~

 ב~ל~אי פלפולא דרך רק להלכה לא אבל האב בזכות ק~תלקצר

או~
 אב~ ~ל לרחס כדי דבר פשר לעשו. הבעל יתרצה ~י"ז

~ת

~ ~ ~  ~~~, ~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~י ~~~~ ~~י ,

 ~ו~ת~~~ו~י ~י~~~ ~~ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ת
~~~~~''~~~ ~~ 

~~~

~ ~  
 ~כלל יהוה שלאה~ושל

 ות~
 החזרה בדין הארכנו וכבר כחכם, לריק

 שני שיש שם וכתבתי צד לכל פנים והראיתי ~ העיבור ~נתתוך
 רק דזהו שם וכתבתי כחכם לריק ותם משום א"~עמים,

 ס"ב ~סי' וקי"'ל המשתה ימי דהיינוראשונה שנ~
 י'"ג~ סעי~

 אמר אי
 שתא, ירחא תריסר כל ב~עונו ~ה~מחה דמברך הלולא מחמתלי"
 ולא המשתה ימי פסקי שוב ראשונה שנה ~לה שכבר כיוןא"'כ
 על ג''כ נדן חצי להחזיר שניה תקנה ואף כחכםת לריק ותםש~יך
 סתקן זו~רך

 תקנה כי בשלום, או בק~טה ~מה הוא אם לי ~
 אשתו את יורש הבעל ~נים שני כלות דלאחר כאן שנוקבועה

 לאת או עמו בקטטה היתה אםאף

~~~
 תריסר ד~תר משום שני טעם לפי

 ~ירחא~
 מייאש האב ~תא

 היה לא האב בנ'"ד א""כ עצ~, לו ואיןמנדונייתא
 מיי~~

 נפשו
 ב~ו עס קט~ה עמה מרגיל שהיהבראותו

 מוס בה ~י~ וטע~
 ~וא היה לא בתו מתה היה אם ואז טעות, ~ח מקחווהיה
 יורשההבעל

 דא~
 קמ''ו דף ~ב""ב כהרשב""ס קי"ל דלא

 ע"ב~
 דכיון

 והרא""ש התוס' שם שכתבו וכמו יור~ה אינו שוב ל~רשה עיניושנתן
 כזה בנדון בכיוצא הארכ~י וכבר צ"),~ (סימן בטא"הו~ובא

 מקחו בה והי" מו~ין בה שהי' ~טען היכא מ''מבתשובה,
 שם (כמ''ש יורשה דאינו ~ודו דכ''ע אפ~ר אש~ו היתהולא טעו~

ה~וס"
 והרא""ש~
 אש~ו ~היתה לא דבורו שלפי כיון ~

 ע"~
 הדין,

 בש''ע רמ"'א כוונת נראהוזה
 סי~

 צ'
 ה"~ ~ס~י~

 ה~וען וז''ל~
 לעיל שנתבאר כמו טעות מקח ומקחו ~ו~ין בה שהי' אשתועל
 ע""~~ יורשה אינה ~ה אם ל"טסימן

 א~
 זמן דכל פסק דלהדיא

 ~~ב"ב דתותרנית בעובדא הרשב''ם כדעת דלא יורשה נת~רשהשלא
 ~אינה הוא חולישם,

 מ''ש לפי אך כ"ב~, ~ס''ק שמואל ב~יתק~ת ~~ ~~ ~~~י~ ~~~י~ וכב~ ~~י~~ יכו~
 לק"~

 שטוען דכיון
 עצמו הודאת לפו א''כ טעות מקח שמקחו כזה גדול מום בהשהי"
 ל'"ט בסימן דקי''ל אע""ג יורשה' ואינו אשתואינו

ש~ריכה ה'~ ~סעי~
 ג~

 משא"כ יורשה, ~ינו עצמו הודאת ע~פ מ""מ מספק,
 מקח מקחו שיהא ~ האי כולי גדול מוס שאוסו דתו~רניתבהאי

 פסק לכן~~ות
 דל~

 יורשהת שבעלה כהרש~''ם

~~~
 וז''ל~ שכתב שס ה~וש מדברי מבואר הוא

 הטוע~
 ~~תו על

שהי'
~~ 

 סימן לעיל שנתבאר כמו טעות מקח ומקחו מו~מין
 מקח שמק~ו אמר בע~~ו שהרי יו~שה, אינו ו~תהל""ט

 הרו ~כ''ל' אש~ו ה~הולא ~ע~
 כמ''~
~ ~ 

 יורשה, דאינו הרר~"א הרב פסק ירושה דל~ין להדיא~~~
 המדיר פרק הש''ס שה~ריעוכגוונא

 (ד~
 ד~כנסה ע""ב~ע''~)

 ספוקי תנא ~א דקאמר בנ~ים הפוסליס מו~ין ~ליה ונ~אסתם
 בא"ה וכ"'פ ~ומרא, איסורא ו~בי לקולא ממונא ~בי ליהמספקא
 ~סעיף ל"טסימן

 ה"~
 שמקחו טוען שהוא בפרט יורשה, הבעל שאין להקל הולכיןהבעל ירוש~ לענין ה"ה י~"ש, ומומין נדרים גבי

 מקחו היה הבעל דברי לפי ~נ"ד ה~ה וא"כ ט~ות,מקח
 נשואין שעה באותה נשאת כאלו הוי א"'כ שנתפ~רו שעה עדטעות מק~

 חזרהת ~ שנת מונין ומשם ~קרובחדשים

~~~~~
 מקח שמקחו הבעל טענות לבטל אחר מ~ד מקום יש

 ~~~עה אישות ~נהג הק~~ה קודם עמה שנהגטעו~,
 ~י ב~ומין, ~~מתפייס אדם~ דאין החזקה כן ~"תי דנא~~~ד~יס'

 ~~~~י~ו~י
 ~~~ ~ו~

ת ~ ~  
 ~~~ת~ת~

~ת

 ~ו~~יי~
 ~~ו

~~ 
~ ~~~ית

 בעיל.ו עושה ~דם ואין בודקו, אא"~כ ~כוס שותה אדם ~יןקי"תל
 ~סעיף קי''ז ב~י' כמבואר ונתפייס, ראה וד~י וא~רינן זנותבעילת

י"~
 לא זה שמום וטען ימים כמה ושהה אשתו על הבא

 חזקה לו, שו~עין אין וכו" קמ~י'~ בתוך ~י' ~פילו עתה, עדלו נרא~
 כו'י ~~וס שותה אדםדאין

~""~~~
 כמבואר בדבר חולקיס גדולים עוד שיש

 ונוש~י וש''~ ב~''~
 ראה אם~ מודים ~ולם מ''מכליהס

 ויד~
 ואח"'כ ה~ום

 מו~י לא ודאי יום ל" יחד ~היו ובאם דנתרצה, פשי~אבעל
 שורש ~מהרי''ק ובעלאנפשייהו

 ק""ה~
 וא"כ ונתפייס, יד~ אא""כ

 מ''מ לחזורת ושא""צ יורשה ~יות תקנתה הוא זו בטעסהקלקלתו
 שטען עליו מסהיד שפומי" כיון לומר הדין לבעל מקום ישע~יין

 חדשי~~ כסשואין הוי טעות מ~חשמקחו

~~~~
 לחלוק הדין לבעל מקום

 דבשע~
 הותנה לא אליו ש~זרה

 ~סק מענין כלוםביני~ס
 ~זר~
 שטר ביניהם ~כתבו אף ~

~ישור
 בת~סות עיקור דהא תברא לא הא ~שוס שוני~, בעניני~

 שעל דמי נכ~ב כאלו נכתב ~לא דאף ~י"תח בסימן קי"לשו~""ם
 שם וכ~כ נשא~ה מקום אותהתנאי

 בסעי~
 הר~ב'"א ~~ובת בשם י"'ט

 יע''~ת ~ולטילא תקנותגבי
 על עצמו ו~מך מחדש, לאש.ו איש ~בין ~לוסלעשות הית~ כוו~תו כל כי מזה להזכיר האב רצה שלא בנ"'דמ~"'~~
המלהג

 מ~ע~
 תשם הבעל אמי~ת ע"'פ החד~ים הנשואין שהתחילו

 ~אפשר מחדש ק~ושין בא~ת נ~ה דלא אף חזרה, ~נת~~ילו
 בביאהדקדיש

 א~
 דמקדש אמאן ~נגיד דרב

 בביא~
 שידו~י בלא

 משידוכית ~ראשוניס נשואים ~רע לא ~מ ~~

~"'~~
 כנשואין דהוי לו~ר מעשה נע~ה ש~נו'~מדמי~~ מפני וכי

 טענ~ לפיחד~י~
 הב~ל,

 דא"~
 כתובה ~מכתב צריך היה

מחד~
 מוקדם כדין יהי~ שלא

 וב~קסו~
 דלא הבו אמרינן ~ו""ס

לוסי~
 שאביה מה~ דודאי כפשוטו, הבעל ירו~ת למיעקר וא""א עלה'

 שהבעל כמ''ש~ ל~עון יכול שאבי" כיון להו~יא דבר~קשה הואמוחזק
~עןת

 שהי~
 מקחו

 ~מק~
 היה זה ~ם אך טעות,

 צרי~
 בירור

 כךת ~~~ן ~~~~

 א~צ~~~'~
 כחכם מי הצדדים ברצוי לר~ויי ע~ך א~לקים ויהמ

 ~בר פשר לעשות~~
 ~ ו~צ~

 ~וב~
 ב~ח"'מ ~שכתב וכ~ווסא ~ק~~ל

 מ~ויב שאינו לש~~ון לו~ר ~ו~וה וז"~ל~~ י"ב)(סי~~ת
 כמה יש ובא~ת ע"'שת הוא אבידהדהשבת להרחי~

 ~דדי~
 ולכאן לכאן

 דיינא משום בזה ו~ין ~~בנן, בחלוקא חולקין בספק המוטלובמ~ון
 באודנא קלא דליפול רעוא ויהא דמגיס.א~, ודיינאדחצ~תא
 ספלאות מתורתו ויראנו אות ל~ו~ה עמנו יעשה וה" מעשה,שנעשה

 י~ראלת דייסי ~על~ ושלום משגיאותויצילנו
 בו שנכפל יום ווינא ~~וכה עיר פה וחותס כותב ה~דברפ~~
 טבת כ"'ח ~וב~י

 מ~~~~~
 לפ""ק~ ישועה~

~~~~~~~
 ~~~ו~ ~~~ו~~~~ ~~~יו ~~~~~ ~~ו~~~יי~ ~ו~~~~~ו

~~~ו~~"'~ ~  
~ 

~~ ~י~~~~ו~~ ~~"'~ ~ו~~ ~~~''~ ~ו~~~י~~
 ~~~~~י~ ~~י~ו~ ו~כ~ ~~"'~

ת ~ ~ ~ ~  

~ 

ת ~ ~ ~~ ~  ~~~ו ~~~~י 
 ~~ו~~ ~ו~~י~

 ~~~~ו
ת ~'ת~~ י~~ מ~~ ~י~י~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~~ ~~~~ ~ו~~י~ ~~~~~ו~~~~~~ ~~~~ מ~~ 
 ~י~~ ~~י~ ~יו~ ~~~ו~~~~

 ~~י~ת
 ~יי~~

 ~~ימ~~ת~
~~~ ~~~ 

'~ 
~~~~ 

 ~~~ו~ו~י~~~
 ~י~ו~י~ ~~~י~ ו~~~~י ~~~י~~~ת

ת ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

~~'"ת
~'"~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~ ~

 בבעלים שאלה~~~~ת~
 ~אד~

 ~ק לו שס שס ~ש~, ש~דלו ~דול

ו~ש~
 תחת ~יושבת אשה לאשתו איש בין

 בע~
 שנים עשר כ~ו

 ~שש עליה שיש בקולה ומייללת ה~שה צעקה ועתה בנים,והולידו
 לאיש שנשאה קודס אחר ~איש וקיחה הוי" בה וקדמה קידושין,איסור
 בסי עם בדרך שנתלוותה ~ היה כך שהיה מעשה דבורה ולפיזה,
 הבינים ~בין אחד ויצא רשיעי, ננבי הני מהוגנים שאינםאדם

ויע~
 ~ת האתון ויפת~ בה, יכשלו ופושעיס הרעה דרכו לפי לה
 אסון יקרך פן ויא~רפיהו

 בד~
 והמה לבאיס, בתוך נפשיך כי

 בממוניך עיניהס ויתנו מש~ע תרתי דמים יארובולדמים
 למיסב דו טן למיתב ~ב חו~ה תע~וד למה איעצך מהם י~לטלא ונפשי~

 האשה ושמעה עלה זיינא כלי ואשה ~עלת דלא אינשי מהנךל~ד
 דהן ושיחה באזנה נכנסו ודבריו ממלתלקול

 ה~
 ונ~רצית נק~י

 ~סדין חופה כמו עשו ובכןלמעשיו,
 שהד~

 על
 הקני~

 ועל
 וע'"~ ~נקליטין

 עדה ובתוך ואטלולא' בחוכא הכל ונעשה קינוף
 רבו בית ידיעות לו שיש שאמר בינ~הס אחד היה זאתהרעה
 וסברה יודעת והיא טוב ~~ינו בטבעת קידושין~ ונתן קידו~ין,לםדר
 סה~ו אס הבינה ולא ידעה לא אבל לידה, מ~דו ה~בעתוקבלה
 או יש~אל מנהגבה

 מנה~
 לא החופה ו~חר הפקר,

 ראת~
 שום

 ש~בלה ימים איזה ואחר הנד~, טו~את ט~אה הי~ם ונםחיבה
 שבו~ו~ שני וכמו אליה, קרבלא

 ובאו ~שם נסעו החופה אתר
 אשת את בזה''ל~ האשה אל ה~קדש אמר מיד יער,לאיזה

 והנפש הרכוש ליתני ז~וני~

 ק~

 כ~~ו~ה ~לך
 שא~

 בא~ת שהיו םוברת
 ~נים אלא נע~ה ולא ו~לולא חוכא דרך רק היה לאקידושין,
 שניתן הכתב מעליך עטי''ו את והורד דב~י הוא זוזיל~לויי

 לא והיא הכתב א. ~לו נתנה בכןממני' ל~
 יד~

 כתובה הי' אם
 כל את ו~ח ה~תב וקרע דו~~א' אוממש

~~ 
 שלחה ~גדוד לה

 פי כולם יאמרו ענו מע~ד באיתו שהיו ~כנופיא וכל פניו,~על
 (נזדמן) שנים כ~ה לאחר ~ו~ם וטלו~, חוכא דרך רק שהיהאחד

~נזד~נה~
 והמסדר ~נ""ל' הרשעים עם א" לפונדק

 קידושי~
 אשר

 וסדרומראשו
 ניכ~

 הנ~ון בזה וא~ר כלל, ~~רה סימן בו שאין
 הכלשהיה

 דר~
 בן אני ונם קוף, שסדרן וכ~ו ושחוק היתול

 לזרעא וחסטובים
 דאב~

 ~שש שהיה יודע הייתי שאם
 ו~לכה מכשיל~, הייתילא קידושי~

 ושא~
 שאין ו~~רו לומדים לאיזה

 האשה ועכשיו ונשאת, ה~כה דבריהם וע"פ קידושין ~ששכאן
 בזה היה דאולי לנפשהחוששת

 ~ש~
 לבע~, ואסורה קידושין

 ל~דתו מ''צ הרב בימיה אשר השו~ט ואל עירה זקני אלובאתה
 ההוא הרב ~ן נשא~י ינשאל בה, ילכו אשר הדרך להלהורות
 רק שהיה ~אמרה כיון לא או בזה קידושין חשש ישאי

 ע"'כ~ והי~ול,שחוק בדר~

 מ"'ש ראיתי הנה ~ת~~~~
 ~כ~

 וארוכה עפה ~~ילה זה בנ~ון
 אי פלפולו ~יקור ניכר ~יניו ריסיובין

 קידושי~
 הוי

 שנעשה כיון לא אוקידושין
 ע'"~

 ושחו~ת היתול
 ולענ"~

 לי יש
 ועונה קול שום כ~ן אין ושאל~ו כתבו ע"פ כי אחרתפנים

 באיתה החקירה על עמדתי וכא~ר חיין, אנו ~פיה רקקידושין ב~דו~
 עד ~תחלה ידיעה ~ום נהם ~ין הנ"'ל המעשה שנעשהמקום

 ה~ל הדברים של מקורן על היטב ודרשתי ~קרתי באשרסוף,
 דבר,בהעלם

 א~
 דאיסורא חתיכא נפ~ה ~שוי" ל~י~ר דאיכא

 עצמה להפקיע ~הי~נא לא מ''~מ איסור דבר אותה ~אכיליןואיך
 ~יבמות בתוס" ~דיא וכדאיתא בעלה,מיד

 (ד~
 סוף ע"א) כ"ה

~"~
 ~סימן דיב~ות ~''ב ~רא"ש ובדברי כו", רבי אמר

 ח'~

 שכתב
 לנפשה שויתי' הא לבעלה אותה מתירין היאך תתמה ואל ~וז'"ל

 דבר לאדם מאכילין וכי אני ט~אה דאמרה כיון ד~יסוראחתיכה
 הנשים שנתנו הדורות קלקול החכמים שראו ~לפי וי'"ל לו,האסור
 להתירן, להס נראה לכך ~ש~רות כך האו~רות ורוב באחרעיניהם

וכה"~
 לבעלה א~רה ע''א~, צ" ~דף נדרים בשלהי התס אמרינן

 על לעז תו~יא שלא ב.רומה אוכלת ששת א""ר לך אניטמאה
 אמתלא ונותנת בה בחוזרת מיירי דהתם לו~ר אפשר מיהובניה,
 ביאור וצריך ת~והין ~אורה הרא"ש ודברי הרא"'שת עכ"ללדבריה
 ~תניתין הלא נדרים דסוף ששת דר' מהא ראיה ~ייתידאמאי
 יוצאות נשים ~לש אומרים היו בראשונה בנדרים שם היאערוכה
 תהא שלא לו~ר חזרו כו', ~ך אני ~מאה האומרת כתובהונו~לות
 ט~אה האו~רת בעלה על ו~ק~לת בא~ר עיניה נותנתהאשה

 לדבריהת ראי~ תביא לךאני

~~~
 ראיתי העיון אל ירד~י כאשר

 לתר~
 ~"ש ע"פ הרא''ש דברי

 נדריםבסוף
 ~הי~נא לא א~אי לך אני ט~אה וא''ת וז"ל~

 האומר, פרק בקדושין ~~~א~רינן דאיסורא חתיכה נפשה שויתי"~א
 והיא בקרובותיה ~ותר הוא קדשתיך לא אומר והואקדשתני
 אסורה שהיא זונה מצינו דלא ר"'א הרב ותי' ב~רוביו,אסורה
 ~ליו מוזהרת אינה היא אבל עליה, מוזהר הוא דודאילכהן
 ~ותרת יש בפרק דאמר וקשה בו, ~סורה אינה לדבריה ~םהלכך
 ~וזהר~ איהי ~וזהר דאיהו היכאכל

 קשה ועוד עליו,
 דאמרינ~

 דאו~~ב~~
 בתרו~ה

 ~ל~
 ~בי' הא א~י בני", ~ל ל~ז ~וציא

 לחוש דיש כיון ונ""ל דאיםור~~ חתיכה נפשה שווית'תרומה
 יש בא~ר עיניהנתנה שמ~

 כ~
 עכ""לת וכל מכל דברי' לעקור ~כ~ים ביד

 בהר""ן(ו~יין
 שמתר~

ת ז~) בענין ~"כ ~  

~""~~
 דפ"ב הרא''ש דברי ו~יושבים ~תורציס אלו הרא'"ש דברי

 אין ד~~תניתין ~פיר,דיבמות
 ראי~

 ל~י~ר דאיכא כלל
 מדקא~ר בש'"ם ~תס כדמו~י כהן באשת מיירי דמתניתיןדכיון
 לכהן ל~נשא מוזהרת ~ינה והיא כתובתהסוטלת

 כ~ירו~
 הרב

 קושיא משום ואי ~איסורא, חתיכה נפ~ה משוי" לא ~כיר"א
 אין מו~רת י~ דפרק מהאי בנדריס הרא"ש שמקשיהראשונה
 ל~דין אין כי ~''כראיה

~ 
 שנאמר במ~וס אפילו הכללות

 דאו~לת ששת דר' מ~א ~~יה ~ביא הרא''ש הוצרך להכיחו~, בה~
 דאיסוראת ~תיכה נ~~ה שוי' דקא א~רינן ולאבתרומה

~"~~~
 מיירי דהתם אפשר מיהו ד~~,ק דיבמות הרא''ש לשון לפי

 ~ש~ע א''כ עכ''ל, לדבריה א~תלא ונותנת בהבחוזרת
 בלשון דכתב ~ף חדא אנפשה, משוי' א~לא דליכא היכאדבלא'"ה
 ספי~א מידי מ'"מאפשר

 דאיםור~
 בנדון ה''ה וא""כ נפיק, לא

 ~וזרת שאינה כיון ~איסורא ~תיכה אנפשה דמשוי' י"לשלפנינו
מדבריה~

~~~
 דבכל אפשר' שאי ~שאפשר ל~דין ~ין המ~יין אתה באמת
הש""ם

 אמ~ל~
 ד~~ניתין ~ס~מא קאי והא ש~מי' דכר ~אן



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~''ת
~''~~~ ~~~~ ~~ 

~ ~ ~

 אינו נדרים בסוף הרא''ש ~ס כלל, ואמתלא חזרה ~דין מיירי~לא
 בפשי~ות, כן ~תבו שם ביבמות התוס' וכן בכלל, כלום מזהזוכר

ג~
 ~אות גיטין סוף עצמו הרא''ש

 י''ג~
 וז'"ל~ ר''ת בשס כתב

 בעצה, על עצמה לאסור נאמנת אינה קדשני הוא א''תו~פילו
 שפ~ק ל'תה) (כלל הרא''ש בתשובת ראיתי מ~אתי ו~ן~כ''ל,
 סימן (סוף בא'תה להב''י שראיתי לפי אלא להדיא,כן

 דבריו, וישב בו ומתמיה בק~רה זו הרא''ש תשובתשהעתיק מת'ו~
 ~אות משה בדרכיוהרב

 דת~

 ויש עליו, השיגו א~רונים ושאר
 תשו' דברי בהעתקת שקצרו להם ו~רם בזה שונים דרכיםלהס

 יצאתי לכןלהרא'תש,
 חו~

 מה~ורך, שהוא דבריו כל לה~יק מגדרי
 ~ וז''ל ברווחהת ~בריו כל יתורצונממילא

 אל~נה קידש משה רת
 א''ל העדיס, הי~ן ~''ל תחנה, קדשתיה ואמר יעקב ר' ובאא',
 לפייסו משה ר' הלך אותם, אביא לכ~אצטרך אותם זוכר~ינו
 רצה, ולא מעליו שלו ~~רומות לסלק ב~ט שיפטרנה מועטב~בר
 מ~דם הקידושין קבלה לא שמעולם וא'תל ארוסתו אצל ר''מ~לך
 ~עדיס יביא יעקב שמא ירא והיה וכנסה עמד ממנו, רקאחר
 הל~ה הפחד ומזה לעשות התחיל כא~ר וכו', קידושיו על שקר~ל

 שאם יעקב ר' ע''ש גט לכתוב שקר עדות~ ושכרו" וקרוביההאשה
 הם גם יראו שקדשה עדיםיביא

 הנ~
 בו, שגרשה

 ונוד~
 לר' הדבר

 הנראה הוא שמזה ואמרי~קב
 שנתקדש~

 מחזרת שהיא כיון לו
 לר"'ממ מותרת היא ~ם רבינו יורנו אחרים, לעדיס וא''צ גטאחר

 לאתאו

 ~ט לכתוב חמס עדי האשה קרובי דשכרו משום ואי כו' ~ת~~~~
~שום

~ 
 ממנו, קידושין שקבלה הודית כאלו ו~וי יעקב

 שקבלה בפיה מודה היתה אס דאפילו מלתא הודאה הוי דלאנ''ל
 קדשה, שכבר אותו על עצמה לאסור כמינה כל לאו ממנוקידושין
 אמרינן דהוי אלא עליה, בא היה אם איסור שום בה הי'ולא

 א''א, שהיא אומרת היא שהרי דאיסורא חתיכה נ~שהד~ויתית
 שהיא וכיון ~תובתה, בלא ב~ט ויוציאנה איסורא לה ספינןולא

 ויש נתקדשה לא שמעולם ואומרת הראשונים בדבריהעומדת
 לכתוב צוו למה לומר ~דבריה ~ובהאמתלא

 הג~
 ~שווינן לא

 להתירא זה ~דבר ~~~תם שהקילו ומצינו דאיסורא,חתיכה ל~
 ~' ~~דף דנדרים בפ''ב כדתנן דאיסורא חתיכה נפשהד~וי' אע''~

 נשים ג' אומריס היובראשונה ע''ב~
 יו~א~ת~

 האומרת כתובתה ונו~לות
 בא~ר, ~יניה נותנת .הא שנא לומר חזרו כו', לך אניטמאה
 שלא חש~א משום ~איסורא חתיכה נפשה דשוית אע''גאלמא
 משום איסורא לה ספינן באחר ~יניהתתן

 ד~
 חז''ל האמינוה

 ולומר הענין לפי לדון יש בנ''ד ו~ן משקרת, ודאי להוחשבינן
 במידי למיתלי דאיכא כיון עליה בעלה את לאסור הודאה הוידלא

 הרא''ש~ תשו~ת עכ''ל הודאה הוידלא

 הרא''ש דברי תחלת מעתיקד~~''~
 שאומר מה ועל וז''ל~ וכ.~

 חתיכא נפשה שויתי' אמרינן דהא מודה היתהשאם
 לת~וה יש ויוציאנה,דאיסורא

 דאי~~
 י''ב ~דף דקידושין בפ'תק

~''ב~

 אם לי אמרי א''ל לידה ~ער ה'תל חייא דר' דביתהו יהודית
 כמיני' ~ל ל~ו לה אמר כו', זוטרת ~י קדושין אביך ביךקבל
 ~צ~ה כשהיא בין ~לחלק ~יש ואפשר עילואי, לך דאסרהדאמך
 ה~''י, ~כ''ל אחרים בשס כן לכשאומרתמודה

 והד~~
 ~~ות

 כל דא''כ זה חלוק נראה ולא וז''ל~ וכתב בזה, הב'תי עלהשי~ ד'~
 ~מאה ~אמרה באשה ו~פילו בכה''ג, בעלה על ע~מה תיאסראשה
 כשא~רה כ"ש באחר, נתנה ~ינה שמא דחיישינן נאמנת אינה לךאני

 קול, קצת' ~דהוי הכא שאני אלאנת~דשתי
 והח'ת~ ~ב'ת~ ~~

 וה~''מ הב'תי על השיגווהב'תש
 בז~

 בםפר ו~ן לחלקת ומדחי~ים
 ~תב ~הוא ~ה~י ~זו, הרא'~ש תשובת מגוףשה~לימו כול~ על~ יותר תימא ולי כ~'ב), (דף בקידושין יוסףעצמות

 להדי~
 האי

 נאמנת א~נה לך אני טמאה דאומרתדינא
 ול~

 חזרה צריכה ולא באחר ~~ני' נתנה דשמא משוס דאיסוראח~יכה נפש~ משוי" קא
 למי.לי ד~י~א משום ~לא הנ~ל~ האשה~ התיר לא ומ'תמואמתלא,
 משוי' בודאי מודית דאי משמע הודאה, הוי דלאבמידי

 סתורים ~ע~~ס ~ דבריו דיה~א נמצא דאיסורא,חתיכה נפש~
 תו~

 ~~י
 או אירוסין אחר הי' הודאה בין ל~לק סברא אין גסדיבור,
 ליה מדמי הרא''ש דהא ~ם, יוסף בע~מות ~מ~לק וכמונשואין
 דאו~ר~להאי

 וז'תל~ ש~תב הרא''ש בלשון ותדקדק היטבהמעיין את~ א~ן נשואין, בתר דנמיירי לך אני ~מאה
 א~רינן דהוי אלא

 ~תיכה נפשהדשויתי'
 דאיסור~

 א''א שהיא אומרת שהר~י
 ויוציאנה איםורא להספינן ול~

 ב~~
 דלענין כוונ.ו עכ''לת ~תובה ב~~א

 י~ול ~י כתובה, בלא ל~רשה יכ~ל שהוא הודאתה חשבינןזה
 האיסור לך אספי לא~ ~ני ק~שו~ית~~חד''~~ דבורך דלפי כיוןלומר

 ד~מקילין ~דנדרים מהא ראיה מייתי להא כתובה, בלאואוציאך
 בממידי, למיתלי דאיכא ~יכא להקל יש בזה גם ע''כ דינאבהאי
 אינו ~הוא הי~אאבל

 ~חפ~
 ד~יישי~ן נ~מנת דאינה ו~~י ~ל~רשה

 באחר~ נתנהשעיניה

ד~~~~~
 יד ~~תיבת בביאו~~י~ מצאתי לזה

 בא'ת~
 (ס'תס

 וז''ל~ שכתבמ"ו)
 דל''ק, לענ''ד הב''י שמ~מה מה~

 בלא ~יוציאנה לענ~ן ~~''א נפשה שויתה דברי' להאמיןרוצה א~ היינו כתו~ה, בלא ייוציא~ה חד''א נפשה שויתה פירושודהכי

 ~קיצר אלא ל~''ש גת'כ שכיוון נראה הבי~ורים, ~כ''לכתו~~
 נכון~ א~ת ~וז~ובלשונו

ד~~
 כ~ון כתובתה מפס~ת ~דלא היכא דדוקא לומר מקום אין
 ב~~ר, נתנה עיניה שמא דחיישינןלה ~מא~מיני~ אין נא~סתי ~א~רה כהן באשת דמיירי דנדריםהאי

 מ~את'~
 שיוצאת ~מקום

 ~ממו או לר~ון, שנבעלתי שאומ~ת ישראל אש. כגון כתובהבלא
 לה ~אין ומזה ~ה ת~א לאחר~דק''ל שנתקדשה שאומרתבנ"ד

 התוס' ~תבו זו וסברא~ בא~ר, נתנה עיניה ש~א ~חיישיניןלא כתוב~
 ם'"ג ~דף אע''פב~רק

 באחר, נתנה ~יניה שמא למיחש ~יכא ~וקא כתובה נוטלתדהתם לדחו~ ויש ~ וז''ל אמרה אבל ד"ה ~''ב~~
 בלא דיוצאת היכאאבל

 כתוב~
 ~תוס'~ עכ~'ל לא

 ד~יה בדרך ~ק כת~ו לא התוס' וגס הוא ~~יקרא דחויא~~~
 גם תו~~, בפ~קי ~''כ נזכר לאולכן

 ~רא'ת~

 ~אות
 נו~נ. דאם ~~א דחוי' ולא וז''ל~~ וכתב ידים, בשתי זו סבראדחה ל''ד~

 עיניה תתן ~י ~לו ומאתים מנה על ~וששת אינה באחרעיניה
 ~כ'תל~ ממון, ~בבעל

~~
 ~ וזת'ל ל~דיא כ~ב י''ח), דין אישות מהל' כ''ד (בפרק הרמב''ם
 לדבר~ה מש~יחין אין ~ בר~ין ~~תיו שזנתה אשתוא'תל

 שמ~
עיני~

 הס~ימו ו~ן קט'תו) ~בסימן הטא''ה וכ''פ נאמנת, אינהכתובתה שמפסי~~ דבמ~ום ~ף הרי כתובתה, אבדה אבל בא~ר נתנה
 סימן ~''ה בש''ע (~יין והאחרוניסהראשונים

 ו~
 וסימן ומ''ח ו~"ו

~~"ו~

 לאסור נאמנת~ אינה דבנ'"ד נלמד כולס ומדברי ס
 עצ~~

 ~~~תתי ~~ ~~י ~ו~~יי~~ת



~ ~ ~ ~

~~""ת
 ~~~ ~~ ~~מ~ ~~~'ת~

~~ ~ ~~~
 בתשובת גס ~ד''א, נפ~ה ולהשוות בעלהענ

 מהרי"~
 ~""ב ~סי~ן

 לא נתק~שתי באומרת להלכה ~םיקבח"א)
 מהי~נ~

 לקלקל כלל
 ע'"שת בעלה, עלעצ~ה

~~~
 ~יו אם נסתפקה עצמה שהאשה כיון ~בנ""ד נראה דין ממן

 כיון ~~~קידו~ין
 שנעש~

 ושוברו כקול הוי והיתול, ~שחוק
 הי.ר בחזקת זו ואשה~מו

 לבע~
 מספ~, תאםרנה אל ~ו~דת

וכדומ~
 ~ל''ה (דף ~הר~"ח~ בת~וב~~ מצאתי לזה

 וסליקנא נחיתנא בהא וע~ת"פ ל""נ)ת ~סי~ן א""ה דבחלקוב~הר''ש ע""~ ע''א~
 ואף כו", ~~ינך כל לאו ה~על יא~ר א~ר אם להא~ינה איןכי
 ש~א~~נה הבעל יא~ר א~ראם

 ~דיי~~
 הדבר

 צ"'~
 כיון

 ~משת קידושין דרך ~יה ~ם~סו~קת עצ~~ שהי~

~""~
 א~ר ונוכחת כל את היטב באר הכל ~כ""ת יודיעני

 ד~ת לסוף וירד הדין חיקורעל שעמ~
 הבע~

 להשיב אדע ואז יענה
 וה" ~~ש~ים, יורוני כאשר ל~שית ~ה כדת סופריס ~דברי~ניות

 אותת לטובה ע~מ~ו ויעשה משגיאותי~ילני

 לפ~ת ~~~''ת שנת תשרי המדברפי

~ו~
 ~~ת

 ~~~~יי~
 ~~~~י~ ~~י~ו~ ו~~ ~'"~ ~'"~ ~~~~~

~~
 כתובה ואיפה עפה ~~ילה הנקי" ג"י קבלתי כביר לא יממיס
 והנה ~אודת עד עלי וערביס ~ביביס ~יו ודבריו לתורה,פנים

 דבריםאיזה
 ~רבים~ (בריס~

 ניתן לא בדבריו לפקפק יש אשר
 ממילי רבים בעסקים צד ~כל הקפוני סבבוני כי לע"ע, ה~בדי

 ועידן הזמן מםפיק לא אשר עלי, ה~וטלי" דעל~א ו~ילידש~י'
 פנים לי יש כי בקצרה ובאתי ~~רכה, ~ול מערכה ולהעריךלהאריך

 עדות שום כאן אין ושאלתו כתבו לפי באשר הזה בנדון~~רי~

רי~
 קדושין ממם' דילן בש"ם דאי" לממאי וד~י" בא~ירתה, האשה

(די"ב
 ע"א~

 ר""ח יתיב וכו" דכוחלא באבסא דאקדיש ~ברא האי
 סבר לא חסדא רב לקדושין, חיישינן ש~ואל והא~ר וכו',ו~~~ער

 ביה הוה דקדשה יו~א ההוא ~והא אי~יה א"ל ~דש~ואל, האלה
 דיהודית ~יינו לאו אבתרא, לך דאסרת כ~ינך כל לאו א"~לש""פ,

 ~י קדו~ין אביך ביך קבל אם א"ל לידה ~ער דהו""ל דר"חדביתהו
 א"ל עלוי", לך דאסרת דאי~ך כ~ינ~ כל לאו א"ל ו~ו',זוטרת
 דבה~וא דידעי באידית סה~י איכא הא א~אי ~סדא לרברבנן
יוסמא

 הו~
 וכו"ת אסתן בצד ~ידי" וכו' ליתנהו ~יהא הש.א ש"פ, בי"

 א~~~~~
 יכלו הלכה של לעו~~ה ולירד ולפלפל להאריך נבא

 ~וצא ותו~ן ותו", הש""ס מפרשי ל~~ני~ס האריכו וכברניירות, כ~~
 ~ל עצ~ה לאםור נאמנת אינה אשה ~ידבריהם

 בע~
 שר" כ~ו

 רי""ד בתוס' הקוד~ין כת בא ו~בר לדבי~הו, הא~ין לאחייא
 רי'"ד והתוס' ~שםת יעוי" בזה והאריכווריטב''א

 אע'"מ כתב~
 האו~רת לק~ן כדתנן דאםורא חתיכה נפשה ל~וי" ~הי~נאדהיא
 בי' דא~ידה הכא אבל ~בי' אגידה דלא ~שוס התס וכו',קדש~ני
 והא ~י~נא, לא ל~ב~ אסורא ו~טי ~'ו~שעבדא

 דיהודי~
 דמיא

~ת

 ~~ו~~
 ~~~ ~ו~ ~~~~~ ~י~~ ~ו

 ~~תתי ~~ ~י ~~~י~ו
~~~~ 

 ~""א ~דף נדרים דשילהי עובדא תרילהנך

 ע"תב~

 עיניה נ~מן דא"ר
 דא~ידא היכא דכל ק~ן הרי א"כ עכ''לי ~הי~נא ~ולא בא~רסתנה
 ~היממנא, לא ל~בי' אםורא ו~טי לי" ומשעבדאבי"

 וא'"~
 כל בנ''ד

 ~הי~נאת לא א"כ ~ה ~י~ני'הני

~~~~
 נדרי~, דשילהי עובדא תרי להני דד~י רי'"ד בתוס' מ''ש בדבר
 ~שילהי ונ~טויי דאהלויי עובדא בתרין דהלא ~ליו לפקפקיש
 עיני" נח~ן דא"רנדרים

 נתנ~
 איתא חששא, משום וליתניהו באחר

 אף באחר עיני" ~נתנה לאו דאי כ~ן באשת דמיירי שם~ב~ו"
 פי" וכן עכ""לת בעלה שהוא שסבורה בהיו~ אםורה אונ~~בביאת
 יש ודאי וא""כ עיי"ש, כהן הי' דבעלה דנפטויי ממעשה גביתום"
 ד~י דלאלחלק

 ה~
 דאהלויי ~ובדא לתרין דק~ושין

 ונפטוי~
 דהא

 ~קרה לה שאירע ו~ה ~דק. שהיא או~רת היא התס בשל~אי""ל

 בעלה, שהוא סברה היא כי באונס עלי" ~בא גברא טהורבלתי
 אבל און, ~עלתי לא וא~רה פי' ~חתהא"כ

 עובד~
 דיהודית

 זו~רת כד קדושין אבי" שקבל א~ה לה שא~רה דר"חדביתהו
 ~בדת היא גם א"כ כדלק~ן א~רה שא~ת א~ה לדברי הודיתוהיא

 נדרים~ ד~ילהי להא ד~י" לא וא""כאיםורא,

~~~
 אפשר קדו~ין אביך קבל אם לי א~רה ~''ש דאפשר די"ל, גם
 שא''ל, יו~יס או יום אם אך או הנה עד לה א~רהשלא

 ולא ידעה לא הנהו~ד
 ש~~

 ולא ~עולם
 עש~~

 איסור, שוס
 וכו" קדושין אבי" שקיבל עכשיו ~אם שאמרה ~ה ו~קאך

 אךלדברי'ת האמינ~
~"~ 

 רשיעא, לאממה נפשה שוי' לפ'"ז דעכ''פ לפקפק יש
 הלאכי

 א~~
 בעלה היינו קדושין אבי' בה שקבל יודעת ~יתה

בבתו
 ו~""~

 נשתדכה
 ע~

 ר"ח
 ול~

 לנפשה שוי' וא"כ לו גלתה
 (גיטין) דסוף בעובדא ~שא"כ רשיעא, לאמהאו

 ~נדרים~
 דהי"

 ודו"'ק אהדדי דמי" לא וא"כ ל~~רי, רשיעא נפשה שוי' ולאבאונס
 ~ודיתת שהיא מיירי דר"ח באתתי"דהנה

~~~~
 ת~י' דשמואל, הא ם"ל לא ר''ח וז"ל~ כ' ז"ל ~ריטב"א
 כדא~רינן ני~א בכדי, בנייהו פלוגתא ~וק~ינן אמאי~ילתא

 דקיי""ל וי"ל ספק~ לקדושי כאן וודאי לקדושי כאןלעיל
 וכו", דש~ואל הא ס""ללא דר""~

 וה~
 אייתי' ולא דיהודית היינו~ ~א~רינן

 אלא קדשתני לא אומרת והיא קדשתיך או~ר הוא דתנן, ~האלה
 בקרובי ~ותר שהואבתי

 בת~
 דאין דאל~א בקרוביו, ~ותרת ובתה

 התס דשאני ~שוס אחרים, על קרובתי' ונא בתה לאםור נא~נתהאם
 ~יהו~ית ~א איצ~רך י~ש"ה ~ודה ~בתדאף

 וכו"~

~~~~~~
 דקושי"

 שהקש~
 חםדא רב ד~א~ר ו~אי ז"ל הריטב'"א

 ~~תני" הביא ולא ~ר''ח, דביתהו דיהודית היינולאו
 ם"ה ~דףדקדו~ין

 ע"א~
 בתי אלא קדשתני לא או~רת דהיא

 הבעל קאי דהתם קושיא זה ~אין נ"ל בתהת בקרובי ~ותרדהוא
 י~י' לא וא''כ בת~, קדש לא שמ~ולם שקר שהוא ואמר האםנגד
 שהיא קדשתיך עצ~ה האשה אל הוא ~א~ר ק~ייתא כבבאאלא
 ק~~.סי לא ואומרת לו ~ודית אינה שהיא ~שוס בקרוביו~ו~ר.
 שהרי בתה בקרובי ~ותר הוא שני" בבבא גם וא'"כ בתי,אלא

 ב~~, אלא קדשתיך לא ואו~ר~כחישה
 תשא"~

 א~ה דא~רה כאן
 ב~ הוי הראשון הארוס דקדשה יומאההוא

 שוה
 פרוט~

 באבנא
 לכך דאסור י"ל א'"כ ~כחי~, אינו הראשון הארום וגםדכוחלא
 יכול הי" לא ר"ח ש~ס דר"ח דביתהו יהודית מן ראי' להביאצריך

לה~חיש
~"~ 

 על לאסור נא~נת אינה
 בע~

 ולא כאן, ה''ה ו~ם
 ~ודית לשאינה ~ודית ש~יא בין ז'"ל דהריטב"א חלוקא בזה~ריך

 ~~יו ~יי~~ ~~ י~ ~י ~ות ו~~~~ו~~~~ת
ודו"ק ~~ו~~~י ~~~ו~~



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~~ת"ת
~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
ת ~ ~  

~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

 עצמות בעל
 יוס~

 רית"ד תוסת דברי והביא לפלפל האריך
 דאיכא שיצא הקול אותו שה~ ומה איך ו~ס זתתל,וריטבתתא

 ו~" עתתש~ נשואין קודס או ארוסין קודם אתחזק אי באידיתסהדי
 וכות דאימך כמינה כל לאו דאמר וכות מדעתי חדוש וחדשתיעוד
 אנ~שית דשוית אמרינן לא משתתה נשואה שהיתה משום דוקאהיינו

חתיכ~
 זמן שעד דמאחר בעלה, עם ~ישב אסורא ותהא דאסורא

 אס אבל וכות בהיתר בעלה ~לית באהזה
 וכן וכות מאורסת הית~

 שקבלה האשה הודית דאם ~ת) סית לת"ה (כלל הראתתש בתשותאית
 וקת עתתשת וכות מאחרקדושין

 דבהראתת~
 ~שה ~ ~טין ~מסת ז~תתל

 למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני אשתי אחות קדשתי שאמרבאחד
 ויש נשואה היא והרי ~רשתית ולא אש.י ~ת שקדשתי קודםהים
 נאמן ד~ינו רתתת כתב בנ'~ס,לה

 לאסר~
 יביא שלא זמן כל

 בעלה על לאסור נאמנת אינם שקדשתני אמת תאמר אםואפית עדי~
עכ"תל,

 ואת"~
 אלא אהדדית הרא"תש דברי סתרו לפת"ז

 החלו~
 הוא

 שהיא שנמצאת בניס לה ביש כת"ש הכי אמרינן לאדבנשואה
 שהאריךת עתתש ו~ות ממזריס אותן שעושה לאחריםמחייבת

~~~~
 ו~ם מתתח) סימן (סוף זתתל הטור הביא זתתל הראת"ש דברי
השתתע

 שלפנינ~
 ~~עיף מתתח ~סית הביא

 זת~

 רבים כאשר אך
 אעתיק בכן ועניניס תיבות כמה' השמיטושהביאו

 לשו~
 זתתל הרא"תש

 אות ~פתתט ~יטין מסת סוףעצמו
 יתת~~
 מעש~ ~

 שאמר באחד שהית
 גרש~ית ולא אשתי את שקדשתי ~ודם אשתי אחות אתקדשתי
 לפני מעשה ובאהיס, במדינ~ והנס עדיס ופלוני ופלוני בנים לה ויש נשואה ~רוהיא

 רת"~
 למיחש לי~א עדיס שליכא זמן כל ואמר

למידי
 דז~

 באשתו אסור שהוא ~לא בעלה על עצמה לאסור נאמנתאינה קדשתני היא תאמר ~ם ואפית ~סרה, נאמן אינו
 בפניהם, שקדשה והעידו עדיס באו אס ואפי" שתיהן בקרוביואסור
 לאחר נתקדשה ובפניו אשתו אחות בחופת זה היתאם

עכתתלת מותר~

~~~~
 בנים, לה ויש תיבת הש~יט הנת"ל בסי" בשתתע ז"תל הבתתי
 הפרישה, בעל ~ת"כ הר~יש זהועל

 ומתר~
 השתתע ד~רי

 לה דאין אעתתג להורות דבא מ~ום בנים לה ויש תיבתשהשמיט
 ממש דומה הוא שלפנינו נדון והנה עתתש~ לאסרה~ נאמן אינובנים
 (דגיטין)~ובדא להני ולא קדושין דמס" לנדון דומה הית שלא ~ם ואף זה,לנדון

 ~דנדרים~
 לא דםתם משום ונפטויי דאהלויי

 במסת גס דיתתל בפקפוק הארכנו ש~בר ואף רשיעי, עצמסשוית

קדושי~
 מקדם יודעת שהיתה שלה האם או רשיעא עצמה שוית

 שהם לרתתח, נתקדשה ו~תמ זוטרה כי קדושין שקיבל האבאמירת
 אלהת לדבר~ האמינו לאהכל

~~~ת"~
 נתקדשתי כבר שאומרת רשיעא~ עצמה~ דשוית דידן נדון

 שהתירה שאמרה גם ואף זה, לאיש והיתה והל~ה~חר
 עכשיו אומרת שהיא כמו ~אמינו לה הית לא דהוא, מאןאיזה
 ירא אני אלקיסאת

 ומסופק~
 א~א וספק הראשון ה~~ה ~ל

 היא שם דגם לנ'תד ~מש דומה ה~וא דהראתתש בנדון משאתתכלהחמירת
 שלו קדושין ואתתכ אחותה, את שקדש קודם שקדשה ל~בריומודית
 ומתתמ אחר לאיש והיתה הלכה כי ~יעא ~צמה ושוית טוביסהיו
 עצמה לאסור נאמנת אינה בנתתד ~תתכ ואתתכ נאמנת, ~אינהפסקו

 ממזריסת בניה לשוית ומכ'תש בעלהעל

~~~~
 בתשות בנתתד, כמו ממש וכזאת כזאת און מצאתי ~תבי אחרי

 ~ייתו ומייתי שם, יעית צתתב) שאלה (בחתתא טראנימ~רתתי
 ריתתד תוסת ~תתכ והביא וכות כוחלא דאבני עו~דא ~האי~תתכ

 הנתתל, יוסף עצמות ודבריוםריטבתתא
 ש~ ומשי~

 במה ע~יו

 לנ~ואיןת ארוסיןבין~ דמח~

~""~~~~
 בהש~תו עליו דבר יפה

 ואין~
 בסוף בא ואשר להא~יך, בידי

 ~צמה לאסור נאמנת שאינה ד~מרינן הא לחלקדבריו
 על הוא והאיסור איסור ~ש לא ע~ית יבא שאס היינו בעלהעל

 כאשר אך כך, לומר סברה הוא ריה~א לפוס ודאי עייתתש,עצמה
 ספיקות לו יש לרבות ו~ם כמבואר, הסברא עתתז מפקפק בעצמוםוא
 אאריך לא בכן עתתזוסתתס

 בזה~
 אך

 א~
 ~בהעברת מתתש נאמר זאת

 ול~נתתד וזת"ל עת"ד קתתו דף בתשובות שם להקדיס דאקדומי~נא
 א~א אסורא שאין כל לימשמע

 םודאת~ מחמ~
 דהו כל במי~א

שרינן
 ל~

 ~ עתתשת עכתתל ~וכות

 ב~זירת ~אייטיין ~תתק תיכף שלחתי כי אכחד, ולא אגיד זאת~~ת
 פעם באותו ~ית א~ר ומי מי עדות ל~בות תוקף בכלעירין

 לי והשיבו וב~ביבות, שס בבתתד עדותו ויעיד שיבא וזמןועידן
 מצאו שלא נכונהתשובה

 אל~
 כרבא מבי תעלא ~ דמסיק כמה

 כמו רק הוי ~היכי ~דעובדא ב~ופא לידע לגמרי עד שס היתולא

ז~רו~
 שבאותו ~ לראשוניס

 פע~
 ~יו

 ש~
 ידעו ו~ם ~נבים בסביבה

 עסק משום שמעו ולא ידעו לא אבל הזאת האשה מעסקקצת
 הדברת שנהייתה~ ו~ה איךקדושין

~~~
 לפנינו ~אן אין לפתתז

 הגד~ ~
 נתחזק ולא האשה והודאת

 בידיעתם קולשוס
 ידיע~

 ה~~מה,
 בכ~

 בוודאי לפע~תד
 על ולהאמין ממזרת לחששלחוש אי~

 בני~
 ~ם ואף ממזרים, לשוונהו

 הדרישה לפקפק ישמבעלה
 ב~ני~

 וכות, כמינך כל לאו ואתתללדברית מאמין לא אם לפ~וש הפרישה

 ור~ (א~
 ולא שותק הוא אס

 כמינך) כל לא לדביתהו~ ואמר חריפתא בפלפולא דמהדר כרתתח~ביד
 ולהודי~ת לומר ~דבר צריךאזי

~~
 שיש ~ה

 לעיי~
 באחר, נתנה עיני' כאן ~שייך אס עיון תחת בעיון

~ה~
 ואסורה מהראשון ~ם ~ט צרי~ חי ע~יין הראשון אם

 שיתתל אועליו,
 שמ~

 (ודי) אניח ~ך ולפלפל להארוך יש אלו בענינים מותרת,תהית אליו ~גם וא"תכ ~ ~פית האיש ~ה שנש~ה ~ודם

~ידי~
 מזהת

~~~תת~

 כי נחתינא, ובהא ס~ינא בהא
 אי~

 אמר אם להא~ינה
 הבעל אם ורק אך כמינך, כל לאו הבעליא~ר

 הו~
 מאמין

 כת"ת יודיעני אזילדברית,
 באיז~

 ומה ואיך ~ענין אופן
 המ~

 דבריות

~~~
 רק ~אריך הראוי מן

 שאני כע~
 חו~

 בית וכותלי ממחיצתי
 ~זמן זה לעת"ע כי עמדי, א~נם נכאת בית ~י יוכיחומדרשי

 ו~~ם קצרתי עתתכ בווינאשאני
~ 

 דבר הנחמדים דבריו על השב~י
 ובזה איתתה ~יתי שובי עת עד אופניו עלדבר

 יתענ~
 רוב על

~לוםת

 ~~~ ~ו~~ ~~~~ו~י~ ~ו~~תת~

 ~דבר ב~לים~~~~~
 הלכ~

 אחת אשה שהלכה עולם, םליכות
 שנים שני ~שלום יוס כתתא ~שנשאר י~אה יצא~ ואך~ולמה

 הנשואיןמיוס
 ע~

 עיבור חדש היה ~נים השני ~וך אך מותה, יום
 עיבור חדש י~שבואס

 יהי~
 ו~וד במלואו ~שניס שני הנש~אין מיוס

 ~ב~ש~ת נאמר ועליה ימיס,~ ~שרה~ או ימיסתשעה
 ~תתד~נתתה~



~ ~ ~

~ ~ ~  

~~'"ת
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~~~

 ימים, ועשרה שניס שני והיינו ~שור או ימים א~נו הנערה~שב
 הבו נאמר ~ם נו~ה, הדין היאך ההוא שב~קום הב'"דונסתפקו

 לא כי ובפרטות התקנות עניני בכל כהדין עלה לוסיףדלא
 או שו'"ס, התקנות על עידור שטר בזהנותן

 ני~~
 לכושל דיתננו

 נסתפקו תרסין ובעלי כחו, לריק ותם לקיים שלא ~מת אבישבהס
 להם לחוות פני את וחלו הדין, בהכר~ת ב~ריעה ה~ל ול"אבדבר

 בהסת וחי האדם לו יבור הדרך איזהדעתי

~~~~~~
 תלאי התלאות עמוס אנכי איברא

 ע''~
 בצנורא תל~י

 שם שם דרךדד~א,
 ח~

 מהדורי הדור כתוב ומשפט
 מילין מיליממילי

 ע"~
 על הנזרקים ר~ים ופםקי ואמלתראות מילין,

ארב~
 את וסובב עולם הליכות והולך הס~בב ויסוד וכבש קרנות
 כתפו על ראיות חבילותהחבתילה

 מכת~
 טיף להדי טיב ו~נטף

~כת~
 ועייל

 מכת~
 ונפיק

 לאסו~
 א"ומרים, באסי~. נכון ~ורן ~רנו

 ~" תחת דתפוחין חקל חקלא כח~דא למאן אי~ר למאן~ימר
 כתלי דנפלי והיכא שחיא, בחד כהה יד ידי ד~טי היכאהשיחים,

~~
 עיקור ושורש מקור אנן ונחזי מטין, הס ו~דיין א~~דדי ~דרשא

 ~אות במרדכי והובא ראשונים ~תקנות ~הוא זה דין של~טרין

קנ"ה~
 והחריס ר"ת שכתב ומצאתי וז"ל~ ~נ~~ת~ה נ~רה ~פרק

 ~ונור~נדיח"ה~, (ולו~ברדי") צ~ת ~ל ח~ור~חרם
 השנה בתוך ומתה אשה נושא על נרבונא חכמי~מו וה~כי~

 ב~
 של ולד

 ליורשיה או לה לנותנין ותכ~יטין ~נדוניא כל שיחזירקי~מא,
 ל~לות להערים ושלא בלתה, שלא מה הנדוניא מן בידו~נשאר מ~

 ול~ כבוד~ ~י ~קבורתה עסק ~וצאות מן רק~~תון
 לפי

 (רצוסה~
~~ולו~

ת ל" ב"ד ז~ן ועד ~ ~  ב~גנצ"'א ר""ב בתשובת ומצאתי 

~ב~~~ב~
 (מינצבורק) ר"ד

 ~~~י~בור~~
 ~תקנה עשו שהקהלות

על~
 א" לעול~ו ונפטר נ~וא~ן ~ ש~שו ואשה איש כל

 ~ה~
 זרע ~א

~ו~

 חצי שיחזרו שנת~יס ~
 נ~ונ~

 המרדכית עכ"ל המת ליורשי
 השתא בתוד"ה ע"ב) מ""ז (דף שנתפ~תה נ~ה פ" בתוס"ו~~ין

 ובסו~~''ש~
 בתשובת

 מהר"~
 כתב ע"ד) קי"ב (דף ברוך בר

 וע~~וז'~לת~
 ו~תה אשה הנושא כל על וכו" וגזרו לתקן הוסיפו

 כא~ס ~יק ותם ב~וכחותי~~ודת ולא וכו", וישיב שיחזיר קיי~א ולד בלאת הנשואין של ש~~הב~וך'
 לא~~

 לה ופסק בתו שהשיא

~~~
 נמצא בתו שמתה עד לצאת ~משתה י~י הםפיק ולא ~רבה

 מל~ות ובכל הרייס~ס ~ל אך ~כו", ~~וסו ומפסיד בתומפסיד
 עכ""ל שנתיים~ בתוך אפילו ~נדוניא חצי להשיב להח~יר ~קנוסביב

~~~~
 שנה מלשון שנתה, ~תוך ש~בו זו התקנה ל~ון לפי

 בתש~בת ו~""כ בכלל ה~בו~~דאף מש~~
 ~הרי""ו~~(סי~

 דכל וס""ח)ס~"ות ~ם"די
 שנ~

 (סימן בת"ה וכ""כ דוקא, שלמה שנה הוא
 וכן ~לולד~~, שיהא עד ~בד"ה בב"'י י"~~) ~סימן בא"ע ו~יין ~רו~~)
 ר~והנ"ל~

 מדב~
 בא""ה ~ה~ור

 ~סי~
 קע"ה) (סי~ן ובב""י ~")

 בע~ ~י~ הר~ב"ם,ב~ס
 בחזקת זה הרי אשתו וילדה הים במדינת

 שאין~מזר
 הול~

 וב~ל~~ה""ג ~חדש, מי"ב יו~ר ~~ו ב~י משתהי
 הבענ בא בצנ~א שמא לו~ר תולין שאנו ממזר בחזקת תשאינוכתב

וב~~
 מד~רסינן דלמדין הב""י וכ"כ

 (ד~ ת~יב~ו~
 ~רבא ~בד ע"ב) פ"

 באשה עובדאתוספאה
 שהל~

 ~ד ואשתהי הים ~דינת ב~לה
 היא ראיה דמאי קשה ולכאורה ~כ"ל'~ ואכשרו ~שתאת ירחי~~יסר

 דהוי חדש מי""ב יותר אשתהי ~דאי ה~~~, לד~~ת דילן ת~ש""ס~ות
בחזק~

 ובש""ס נ~י יות~ אשתהי דל~א מ~ר,
 קא~

 ה~ה רק
 כך~היה

 י""~ ~א~~הי הי~
 חד~,

 ובא~~
 יו~~ ~~~הי ~לו

 לא

 ואת אותה מוציאיןהיו
 הול~

 דדעת א"'ו כשרות, מחזקת
 דנעולם שנה, םתם קא~ר ולא ~תא ירחי תריםר בש"סדמדקאמר ~רמב"ת~

 אמר הוי דאלו שתא, ירחי תריסר לה""ק א""ו ק~רה בדרךילמוד
 חדש, י""ג שהוא ממעוברת שנה שהי" ה"אשנה

 שפיר הרמב""ם פסק להכי שתא, ירחי תריסר לה"ק כ""כמשתהי הול~ אין ובאמ~
 העיבור חדש עם פירושו שנה שהזכיר היכא דכל הרי מ~רתדהולד
 וטעם כוונת בתר אזלינן אי ~ך חדשת י'"ב בפירוש שקאמר לאאם

התקנה
 הי~

 ד~נת לומר נראה
 חז~

 דהא ח~ש, י"ב רק היא
 ולא וכו', כחכם לריק ותס משום הטעם שם כתב ב""ב~הר"ם
 תקנו דלמה ל~ירושו פי" ו~ריך וכו", התשתה ימיהספיקו

 טעם ליתן נ''ל אלא זה~ טעם לפי סגי המשתה ימי בשבעההא שנ~
 מ~ת כל כי שנה דוקא תקנות ~תקני בעלי הגאונים דכוונתלשבח
 ח"' (דף כתובות במסכת תנינן דתמן הוא, כןחכמים

 ע"א~
 ר"

 מ~רי אימת עד וכו", כולהו בריך קמא יומא כהנא לר" איקלעאשי
 עכ'"ל~ שתא ירחי תריסר עד דרבא מש~יה פפא א""ר הלולאימי
 ענ חדש, י""ב כל נקראיס הלולא שימי ס"ב) (סימן ב~א""העיין
 י"ב דכל הגאונים סמכוזה

 ~שתה ימי ~קרי חד~
 וי~

 ~שוס בזה
 מש~ע א""כ זות תקנה תקנו לכן כחכס, לריקותס

 שנת~
 ש~הת קא~ר ולא שתא ירחא תריסר בש"ס ~דקאמר חדש,י'תב חזר~

 תתקל""ד) (בסימן ב"ב מהר''ממ בתשובת שכתבו הטעם לפיו~ס

 נ~כח שנתה אחר כי יותר ולא שנה לדבר שיעור וראינווז""ל~
 באבילות דקי"'ל וכיון ~כ"ל, ~מה ע~ב שום ואין שנתן מה הלבמן
 בזה ה'"ה א'"כ ~לב, כמת נשכחתי לדבר וסימן חדש י""ב רקהוא
 ~תמהאל

 דה~
 שנה ההוא התקנה ~ון

 בכלל, ע~ור דחדש ~שמ~

~""~

 אחר הולכים אנו
 ט~~

 ~הרי""ו כמ"ש הלשון אחר ולא התקנה
 חלי~ה בדי~י שב~ה בנחלת ~"כ והובא ואל~ה, אל~ון חזרתלענין
 כ"ב~סימן

 סעי~
 ~הא כה"ג ראיה נ""ל וכן ה"),

 דא~ת~

 בי"ד
 נתעברה דאם לומר ונ""ל וז"ל~ ב") דין ע""ג (כלל בת"'ח~והוא
 להמתין ~ריךהשנה

 י"'~
 חדש,

 אע""~
 ולא חדש עשר שניס דקאמר

 להת~בל א""צ זה דמכח אבילות ל~נין הפוסקיס ודקדקו ~נה,קאמר
 שאני טריפות לענין מ""מ השנה, דנתעברה אע"ג חדשיםי""ג

דבג~ר~
 נראה וכן וכו" הגש~יס וי~ות החמה דבימות טע~א תלה

 הלשון דור~ין ואין ~עמא בתר דאזלינן הרי עכ""ל, שלי~יםדבעינן
לפע~ים,

 וא~
 ס'"ק נ"'ז (בםימן שהפר~ח מאתי נעלם שלא

 םעיף~לש""ע מ"~
 ה~י~ י''ח~

 מוכרחים ~בריו שאין מלבד זה, דין על

 ~""~כ""~
 כ~"ש מו~ה התקנה~ בלשון בנ"ד

 בש~
 ותו מה~י"ו,

 לשון, ~ל~י לומר דוכתא בחד ~שתמיט מדלא ~ם טעמאדעיקור

~~~~~~
 כתב ~ס~)~ ~סימן~ זאב בנימין בתשובת מצינו זו תקנה
 פסק תו~ן יע''ש, חדש י"ב בתוך ו~תה התקנה~בלשון

 (סימן א"ה~ חלק ומהרש~""ס נ") (סימן ריבות ד~ריבתשובת
 ~ ~~ת הבעל~ עם שהדין שפסקוקכ"ה)

~ ~

 ~~דש ~הר~י"~ו כדעת א" בס~נין נביאים~~מתנבאים חבל ראיתי~
 ב") ב""ח~~~(~ימן בתש" וכ""פ שנה, שנזכר כיון ~בכלל העיבורת~
 כ""ב (סי~ן חליצה בדיניובנ""ש

 סעי~
 על והשיג ה")

 דברי תש~ת~
 ~ ולפי ~'"ש דכי אף~בות,

 אין ~הרשד"ם~~ ~~~שובת דאיתא
 גם כ~ ~~פקא, לא דדינא ספיקא מידי ~"~מ כ""~, ~וכרחיסדבריו
 שכתב השני טעםלפי

 ~הר"~
 ~נה ד~חר ב"ב

 ה~ ~ נשכ~
ואי~

 ד~~ האומרי~ לדברי און ~צאתי ~~ונו על עצב לו
 חדש

 ברכות ~~~ת ~ ד~י~א ~הא נ~"ד לזה וראיה בכ~ל,ה~י~ור



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~  

 נ""ח(דף
 ע"ב~

 הלב ~ן נשכח ה~ת אין נחמן א''ר
 אל~

 לאחר
 כ~לי ופרש"י אובד, ~~לי מלב כ~ת נשכחתי שנא~ר חדש~ ~י'"ב

 הוא בעלים דיאוש ~לב נשכח חדש י"ב לאחר כלי סחםאובד,
 מי ע"א~, כ"ח ~דף ~ציאות אלו בפרק כדאיתא חדש, י""בלאחר
 להכריז חייב ~ציאה שוס או ~ליש~צא

 של~
 שמצא ~י נ~צא ר~ליס,

 י""ב דהיינו סוכות שבועוח פסח להכריז צריך סוכות אחרמציאה
 רש'"ית עכ"ל להכריז א""צ ושובחדש

 גם ו~~י וש~
 ה~ד~

 עיבור

הי''~
 וצריך ~עוברת בשנה סוכוח אחר א~ידה ש~צא דהרי בכלל
 י"~ הרי ר~לים ג'לה~תין

 כ''כ לא חדש י"ב ~קא~ר ורש''י חדש,
 וק"לת ה~נים, ברוב הוא דכן ~שוםדק

~""~~

 סו~י. ליישב יש ועפ""ז ~ השנה) נ~עברה אס ~דשים י"גבעינן אבילו~ לענין ~י""א הטעם ~זהו (ואפשר בכללת עיבורהחדש ~~ אוב~ וכלי ~לב כ~ת שישכח כדי הוא שה~עם בנ""ד ~ם
הש"'ס

 דב~"~
 כ""ב (דף

 ע"ב~
 ל~רא ח~רא אה~ר דש~ואל אבוה

 ל~הרש''ל וראיתי עכ''לת הדין משורת לפנים שתא ירחי חליסרב~ר
 ~תא~ ירחי תריסר ~ס~~גיה

 בש"ס ה~דפיס בעל נ~~ך ואחריו
 צריך אין ולענ"'ד ~ח~שת הנדפס ~א~רה ~~רנק~ורטדפוס
 אינו כי האבידה להחזיר צריך עדיין 'חדש י"ב דלאחרלהגיה
 תליסר לאחר ~שא'"כ דלעיל פירש"י כפי ~יבור שנת אחר עד~ייאש
 ~~ס הרי לפ"ז הדין, ~שורת לפנים הוא החזיר ואפ"ה שתאירחי
 ח~ש די""ב ל~יל שפרשתי ראשון טעם לפי נס בכללת ~יבורהחדש
 ~סי~ן הרא"ש כתב שם הלולא ימיקרי

 י"'ג~
 שנה לדבר וס~ך

 י"'ל שנה ו~דכתב עכ"לת אשתו את וש~ח לביתו נקי יהיהאחת
שנה

 שלי~
 קא~ר, העיבור ~ס

 לא דד~נא ספיקא ~ידי ~''~
 (סי~ן ח"הכ~ש~~ת נפי~

 רי'"ו~
 (סי~ן בא'"ה ~שמע וכן

 י"ג~
 ועיין

 דבכורותבש""ס
 (ד~

 י''ב רק ~א בשנה ~ה ~ד בפ" ע"ב) כ""ו
 לקייממו רשאי שנתו בתוך ~ום לו נולד ב~שנה שם דאיתאחדש,
 דשנה נ~צא כו', לקיי~ו רשאי אינו חדש י'"ב לאחר חד~, י"בכל
 ~ל ~קיי~ו רשאי הש"'ס קאמר ~~לא יותר ולא ח~ש י"'בהוא

 וק'"לתהשנה

~~~~~
 ~הני לי קים לומר הבעל יוכל דדינא ספקא ד~וא שהעלינו
 הרשב~ם שם וכ"כ דאורייתא, יורש שהוא כיוןפוסקיס

 בתש' וכ~כ נ'), סימן (שם ריבות דבריותשובת
 ~הררי""~

 צהלון
 הרא"ש בתשובת וכ"כ פ"ב), (סי~ן נ"ש ובתשו" רע"ג)(םי~ן
 סי~ן נ'(כלל

 ה'~
 (סי~ן ~"ב בתש" וכ''כ והרשב"~, הר"ן וכ"כ

 י"ח~, (סי~ן לוי לבית ר''י וב~ש'י""ד)
 ו~'"~

 בת'
 פר~

 מ~ה
 וכ"כ קכ""א), סימן (ח"'אאהרן

 ~הרי~~~
 קי"'ד, סימן (ב~""א

 ק''א)ת וסי' ב", (סי~ן ~דק ו~שפ~י וס""ה), א" סי~ןובח""ג

~~~
 שהתקנה דכיון אחר בס~נו~ן מתנבאים נביאים חבל ראיתי
 הוי בחרסנ~שה

 כספ~
 וכ~'"ש לחומרא, דהוא ושבועה חרם

 (סי~ן ~הריב"ל ב~ש' וכ"כ תקצ"א), (םי~ן בתשובההרשב"'א
 יהודא ובשארית ה"א~,ממ"ה~~ו

 ~~""~ (ד~
 ריבו. ודברי ע"א)

 לח"מ בכ~ג ועיין ק""ה) (סימן ז"'ל ששון ו~הר"א ע"ה)(סי~ן
(סיממן

 ק~~
 ה~ור בהגהת

 םעי~
 גדולים הרבה דעת שכן ~"ז~י"ז)

 לשון לעיל ~"ש לפי ואףהאחרונים,
 התקנ~

 בשנה דחקנה ~ש~ע
 י"~י"'~) (םי~ן מ"ב בתש" ~ש~ע וכן כלל, בחרם ~עשה לאשניה

 סי~ן שלפנינו בש"ע ו~ם האחרוניםוכ""כ
 נ"'~

 ~סעיף
 ג"~

 שהואכן מש~~
 ר~

 תקנה נתפש~ה ולא ר"ת ת~נות ולא הקהלוח ~קנוח
 ~נ"~, גם וכמ"ש ~קום בכלזו

~~~ 
~ 

 ~~קו~ו~
 זו תקנה שנוה~ים

 יש א""כ ובח~ח ובש"'ח בת"כ ~צ~ו על קיבל שהבעל לכתובנוה~ים
להח~ירת

~~~~
 בנ"'ד ~ינה

 א~
 כאלו עי~ור ש~ר ניתן ולא נכתב שלא

 אלף (סי~ן בתשובה הרשב'"א וכ~"שדמי, נכת~
 ש"ז~

 פסק וכן
ר~"א

 (בהג"~
 נ~ואין בשעת בי" התנו לא ~אפילו קי"ח), ס"ם

 אף נושא, הוא ה~נהג ד~ת ~על הנושא דכל ד~י החנוכאלו
 ממי ~"מ שבועה, חו~ר כאן אין נכתב דלא כיון לו~ר ~קוסדיש
 שבועה עונש בספק להקל ראשויכנס

 נג~
 ארייוותאת ~~ולי הנך

 לו~ר ~קום ראיתיברם
 דא~

 נהח~יר, חרם או שבועה דספק
 בלא ממ~נו להו~יא דא~'א~ ~יכא ה~~זיק ~ן ~~ון להו~יא אין~"מ
 וכ~~ש הדין ~ן פ~ור והואשבועה

 בח""~
 ס"ז (סי~ן

 סעי~
 ו"

 סעיף ע"ב וסי~ןבה~"ה,
 ז'~

 לשלם~ ~שבע דלא דא~רינן
 ר~

 ~ל
 (סי~ן ~הריב'"ל וכ"כ~ הדין, ~"פ ~ שחייבז~ן

 קי"ד~
 חתן ~ל

 של ~רע בלא ח~ות אם ז~ן כל להחזיר הכלה ליורשישנת~ייב
 הדין ~ממן כיון זה ~~עם ופ~רו נפל ספק שהיה ~ן וילדהקיי~~,
פטור

~~~~~ 
 להביא יש ~וכן ה~בו~ה, ~כח ~חויב אינו לי ~יס

 ~~''ד (דף הזרוע פ" בחולין דאי~א מה~אראיה
 ע"א~

 ~לקט
 ~מונא ספק ד~וא כיון אפ""ה דאורי~תא ספק דהוי ופאהשכחה

 ע"~תלקולא,

~~~
 נעלס לא ודאי

 ~אתי~
 ~~אחרונים

 בח"~
 וע""ג) ס~ז (סימן

 (חלק א~רן ~טה פרח בת' ~ם ~ווני, בכ~ה לחלקירדו
 בפסקיו ~הרי"'א גס זה, בדין צד לכל פניס ~ראה ק~א) סי~ןא"

 ~יד ~וציאין אין ונדריס ~ה~דש דב~פק להדיא פסק~ ע"'ג)(סי~ן
 ובש'"ך סק'"ח ~~"ז ראיתי רנ~~) (סי~ן בי"ד ~ס מספ~,~וחזק
 ד~~קשה זה בדין ש~ריך י"'ד ס''ק~ם

 הפוסקי~ דבר~
 אהדדי

והניח
 בצ"~

 ק"~) (סי~ן ה~רשוני ~ודת בת~ובת גם ע"~, לדינא
 בדבר כ~סתפקנראה

 ז~
 ו~ענ~ד יע~שת

 נרא~
 על ~ודאי ל~כריע

 עונש ~ספק לצאת מו~להבעל
 א~נשי ~פרשי ~~

 ~ספ~
 שבועה

 ~~ון ל~ו~יא כח אין הב'"ד ביד אבל לחו~רא, איסורא ספקודאי
 לית ק~ם לו~ר יכול שהב~ל כיון~ספק

~"'~~~
 פוסקים קצת סחירת ליישב יש

 מ~
 בי~ד הש'"ך ש~ממקשה

סי~ן
 רנ''~

 רק אהדדי,
 הב"~
 שראוי להב~ל לו~ר יכולין ~

לך
 ~ספ~ לפרו~

 עונש
 חר~

 ~"'ו פסק ~יפה נ"ל ולכן שבו~~ת או
 דבר פשר לעשות יודע כהחכס ~י הגרשוני עבודתבתשוב.
 לא~ר א~ע לבצוע ~צוה קי~~ל כי דיבר ונכון יע"ש, בזהבכיו~א
 הדין להיכן יודעש~תה

 נו~~
 להציל כדי

 ~עונ~
 ואקרקפתא שבו~ה,

 ~ונחדגברא
 ואיסור~

 רבע עליה
 אי~ו~

 שיתפשר כדי שבועה ספק
 איםור ספק ~י" ליספו ~דלא ש~וציאו והדרך הדבר הוא וזהב~ובת
 הפשרה ולסלק הדין לפשר שבי~ראל דינים בתי כל ועל חרם,או
 יבואו ~קומס על ובזה~א,

 בש~ום~
 לחיי יהיב וכי

 הו~
 דיהיב

 כתבתית הנל~""ד ישראל, די~ני על ושלוס עולס ו~ד~ע~ה

~
~~ 
~~י~~~ת~ ~''~ ~~ ~ו~~ ~~~~י~ ~~" ~

 ו~~~ ~~ו~~
 ~~ינו~~

~~~~~~ 
ת  ~~ו ~~~יי~~

~~ 
 שתא דהאי ת~וז~' ~~~~ית

~"~~ 
 לפ~~~



~~  ~  

~  

~~ת'ת
~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~  

~~  ~  ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ארינ מלאכת במ~כה, עמו בבעליס שאלה דוד נשאל
 ~תוך הניכרת מחשבת מלאכת חושב מעשה מרוקםושפיר

 ומפריס המקרין סופרים של קולן הקולות ~היות רב מע~ה~עשיו
 ~ניס ואחריו שקורא וקול הרבה, דברים עליו שעונין אוניפרוסת

מאונ~
 רב, דבי ואכסדרה מדרשא דבי אפתחא ומהדר לאונה,

 שבדיני קשות חזות ~ חזיתי קרקפני ~רס דהוי היכי ~מו~יביני
 תזכרנו מה אנוש אינשי, כדקמחזקי המוחזק מיד להוציאממונות
 בית בש~ה המחזיק כח יפוי לשון, בכל הנאמרים דבריםבזכרון
 יורדת ואינו הבעל ~ם עמו עולת לקרבן הנשה ינש דברים~בעל
 בושה ואינה ואימא, אבא מדבית רפישלדין

 מבעל~
 ~ננדתו והיא

 ברשות עדיין הוא והכל אביה,~ מבית לה שנפלה ירושהבענין
 והבעל טענה, עמה שיש חזקה אמהובחזקת

 ולערער לדון רוצ~
 ול~בוע מפריו לאכול אשתו ~נכ~י ~וציא כדי דינא לי דונוואמר

 דינא, דבי ולזילותא ~ואמא ד~בא לי~רא חיישת ו~יאמטוב~~,
 בבענומוחה

 ש~
 פת ניחא דהו בכל ואתתא ודיינים בדינא לילך

 בבי ככרוכיא וצווחת עומדת רב, זבחי מלא מבית ושלוהחריבה

מדר~~
 יקר יתנו הנשים שכל אף לבעלה, יזדקק לא בתתד ששוס

 זכות לו שיש כיון טוען והבעל ל~, שומעין אין זו כנוןלבעליהן
 שלא אף שלי את להציל הדין לעומק ירדתי ~לפירות אומרבפירות
 נזקקין הבתתד אם א~ו רבינו ילמדנו אשתותבהרשאת

 לב~
 בדבר

 ~ליזה
 הרשא~

 השמיסת מן ומכופל כפול יהיה ושכרו לא, או אשתו

 בש~ע דמבואר אףת~~~~~
 ~חו"מ~

 יתתז (סימן
 סעי~

 דאין ~')
 ממונות, דיני בעסק לבדו ~לשואללה~יב

 מ~~
 הואיל

 בעצמו, דבר מבעלי ולא מדין על יושב אחד מחכם זו ~שאלהונשאל

וא~
 כתב ~יתתב) (סימן ר~"א בתשובת מבו~ר ~ס~

 ~תתל~
 ~תמ

 בדיני רק לחבירו איש שבין בט~נה תלוי זה אין כי כאןשאני
 עד הט~נה בענין בזה חילוק ואין ובאין, ~משמשין אשרנחלות
 עכת"לת לשומעם, הדייןשצריך

 וה"~
 החילוק שאין שלפנינו בנדון

 לשואלי להשיב אמר~י עתתכ לא, או לו נזקקין אי רק ~נדוןב~וף
 לעומק ויורד ~נלנל ונלנל אופן בתוך אופן אופניו על דבורדבר
 השולח םתתפ דנרסינן ~א הדין ויסוד הבנין אמת דיןהדין

~תח ~ד~

 ~'ב~

 הרשאה, צריך אשתו בנכסי ב~ל נקטינן אביי אמר
 דמשתעי מינו אפירי נחית א~ל אפירי, נחית דלא אלא אמרןולא
 (כלל בתשובה הרא~ש וכתב ע~כת א~ופא דינא משתעי אפירידינא
לתתח

 סי~
 וז'תלנ קכתתב) (סימן בטח~מ נת'כ והוא את)

 שאל~
 לא"א

 לוי, על לה שיש ש~ר אשתו לו שהכניסה ראובן זתתל,הרא"ש
 פירות, עושה שאינו לוי של קרקע ב~ד לו והנבו לנבותווהוציאו
 שאו~ר ב~ענה לוי ~ל קרקע לו ששמו השומא לבטל ראובןורצה

 הרשתו, לא והיא אשתו של אלא שלו אינושהשטר
 ורצ~

 לב~ל
 פרית עושה לו ששמו הקרקע אין כיהשומא

 ברזל צאן ~נכסי הכניסתו אם כי כלוס בדבריו שאין נתתלת~~~~~
 הרי מלונ בנכםי ואם הרשאה, וא"צ ברשותו הואהרי

 והוא קרקע בהן י~ח מלוי כשיוציאס בש~ר הכתוביםהמ~ות
 אתתכ פירות,אוכל

 הי~
 ~לקו בשביל ד~~ין ומנו בהן זכות לו

ת~~
~ ~תת~ מ~~ ~י~י~י~ ~~~ ~ ~  ~~י ~~י~~ ~יי~י~ ~~~~~~ 

 ~ית~~ו~ת
~ ~~~ ~~י~י ~~ו~ ~~ ת ~  

 ~~ ~~~ו~י~
ת ~ ~ ~ ~  

 כלום בכך אין פירות עושה שאין קר~ע לו שמו ואם הכל, על~ין
 עומדין היו בתחלה ועוד פרי, שעושה דבר וליקח למכרה יכולכי

 שאין כתב האי רב אבל עתתכת מפירותיה להיות שבשטרהמעו.
 כשיש אלא הרשאה בלא לדוןיכול

 בקרק~
 אם אבל פירות, עצמה

 ולי~ח למכור ראוי דבר דכל אעתתנ הרשאה צריך פירו~ בהאין
 פנים נשא לא ומדהטור הטורת עכתתל מםתבר והכי קרקעבהן
 נראה וכן כתב ובבתתה האי, רב דעת עם ו~סכים הראתתש לאביובזה
 ן~הלכה שלוחין מהלכות פתתנ הרמבתתם מדבריזו

 דת~

 וזתתל וכתב
~ 

 עכתתל, מא~תו הרשאה אתתצ בקרקע פירות י~ואם
 משמ~

 דוקא

 דעת וכן עכשיו בקרקע פירותשיהיי
 הםמ'ת~

 לה~יא מצאתי וכן
 שכתב נת) (שער התרומותבספר

 וזתתל~
 בקר~ע פירות שם יש ואם

 הראבתתן דעת הוא וכן עכתתלת מאשתו הרשאה אתתצ תביעתובזמן
 הת"ה שמדחיק כ~ו ודלא ר~תתי דעת שכן הבתתי וכתתכ עתתט)(םי~ן
 ומתתש תצתתו), (סי~ן הריבתתש דעת וכן רשתתי בלשון שיתתב)(סי~ן

 ~סתתקהסממת'ע

 טתתז~

 השיב כבר כהריבתתש, דלא הכריע שהתתתה
 ~סתתק השתתכעליו

 לתתנ~

 שיהא בעינן דבקרקע להלכה נתתכ ומםיק
 לדעתו, המסכימים הפוםקיס וגדולי האי רב כדעת פירות עתהבה
 ~סעיף קכתתב בסית חתתמ בשתתע ורמתתא הבתתי ~םוכן

 חת~

 ובאתתה
 סעיף פ~ה~סית

 דת~

 על פירות עתה שיהא דבעינן כדבריהם
 תתתה לדעת סותר וםייעתו האי רב שדעת פשוט ונראההקר~עת

 ~כ~ב שי"תב)(סי~ן
 וזתתל~

 שאר לה נפלו אם דאפילו נראה ותו
 פירות, שעושה קרקע מ~ן ליקח לממכור שצריכיםדברים

 הבעל יכול כהת'נ לחלוק, לבעלה להרשות רוצה ואינה בפנינוכאן והאש~
 יוציא לא שאם מזה, נדול אפירא נחית לך דאין הרשאה בלאלדון
 איכא דאלת'כ וכות לעולה פירותיהן הוא שחסר נמצא המחזיקמיד

 דנ~לו היכא לעולםלמיתש
 נכסי~

 בהן וליקח למכור שצריכים
 ויעשה בהן ויחזיק מקרוביה אחד יבא הפירות, הבעל שיאכלקרקע
 תתבענו, לא נתתכ והיא לבעלה הרשאה תתן שלא קנוניאעמה
 שתקנו חכמים תקנת ו~תבטל בידו לעולם הנכםיס שנשארוונ~צא
 ו~לא העולה לתיקון חיישינן~ ~וה ובכל האשה, מן הפירותלבעל

 ~תתהת ~כ'תל חזתתל, תקנתלעקור

~~~

 הא דמפרשיס, לעיל שכתבתי וסייעתו נאון האי רב דעת נפי
 היינו הרשאה, אתתצ לפירא נ~ית דלא דהיכא אביידקאמר

 יש קרקע שבאותודו~א
 עת~

 ~ירות נפקותא דאין משמע פירות,

 סתתז) םי~ן (חתתנ רשתתך בתשת בהדיא וכ'תכ לבא, להיותשעתי~
 תתתה, לד~ת מתננדים וסייעתו האי רבשדעת

 א~
 שבתשובותיו

(חתת~
 דתתתה להאי בפשיטות פסק קמ'תד) סימן

 (בסי~
 שיתתב)

 בדברת חולק ואין היא פסוקה הלכהכאלו

~~~~~
 שבח"נ כיון

 שהו~
 האי שרב וכתב מדבריו חזר בתרא

חו~

 סת"ל כוותייהו ראשונים פוסקים ש~דולי וכיון בדבר

 קיתתלתה~י

~~~
 השתתך לב~ל ראיתי

 (סי~ ב~ת'~
 לתתנ) םתתק ~כתתב

 א~
 שהשינ

על
 הס~~

 עכ~ז וסייעתו, האי כרב להלכה ~יקור ו~עתו
 תרי לבי שטרי ו~כה לד~תם בת"ה ~הרא~י דעת להשוותדעתו
וכתב

 וזת'ל~
 דהיאך ~הראתתי דעת כן אין ולפענ"ד

 י~ל~
 הדעת על

 (והר~ב~ן וס~נ ורמבת'ס האי כרב ודלא כהראתתש מהסבראשיוכיח
 רק כו', האי כרב שמסתברא כתב שה~ור ובפרטו~תרו~ות),

 לדון יכול אזי לחלוק רוצה אינה היא דאם להוכיחבא
 בל~

 הרשאה
 האי ורב רש"י שויס דבזה וכות ~דו לו שיש הפירות ז~ותעל

דהיכ~
 יכול אינו בפירות זכות לו דאין

 לד~
 ~קרק~, על

 הי~ ~ב~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~"ת~
~"~~~ ~~~~~~ ~~ 

~~~

~  
 ~ושיש

 זכו~
 ~~ונת ברור זהו הפירות, על לדון יכול לכ"ע בפירות

 ~ובנים בלתי דבריו כל ובא~ת הש"~~ עכ"ל~הרא"י,~
 ו~אי בדבריהס, ה~עיין הפוסקיס מלשון ה~ובן לפי ~לל,שחר לה~ דאי~

 לו יש ג"כ הפירות על שדן כיון דהא דקא~ר הפירות עללדון
 עללדון

 ~ט~~ הקרק~
 טעמא חד דהא ותו ב~''ס, כדאיתא מגו

 פשוט אלא הפירות, לידו שיבואו כדי להוציא שרוצה להוודינא
 ~~ש וסייעתו האי רב כדעת שלא הוא מהרא''י דדע.הוא

 והרש''ךהס~"'ע
 (ח"~

 והר~"א הב"י ו~ה"ט ס''ז), סימן
 בש''~

 (סי~~בח"~
 פ''ה סימן ובא''ה ח', סעיף קכ''ב~

 סעי~
 לא ד'~,

 ורב הר~ב"ם כדעת סת~ו רק זה, ~בדין ד.''ה להאי כללהזכירו
 בקרק~, פירות יש ~אם דדוקא וםייעתוהאי

~~ 
 שהז~יר השני שהדין

 ~זו~נים ~עות בענין אשה ובאותה מקום באו.ו ~תשובה בת"השם
 ר~''אפסק

 כוותי~
 היה דפשוט ודאי אלא פ"ה, סימן ~א"ה בש''ע

 ~דולי הני ~ל נגד אינון דהלכ.א לאו ~ש~בריו זה בדיןבעיניהם
 שלא לדבריו שם ת"ה בעל ש~תב והסברא מפורס~ים,~וסקים
 תקנתנעקור

 ~חכ~ים~
 ~''ג וכ~בואר

 ~ח''~
 ס~ס בש''ע

 ~~ל הדור חכ~י חייביס חכ~ים ת~נת להפקיע שבא ד~י בה~''ה~,ז' ~~~~~ צ''~
 חדש' דין למידק כלל הו~חה איןכוונתו,

 מ~
 מש''ס מקור לו שאין

 שהוא זו לדבר חכ~יס חשו שלא לדחו. יש כי ראשונים,ופוסקים
 ותעזוב בריתה ~ורתת בב~לה ת~רוד שה~שה שכי~א דלאמלתא
ל~חרים

 חי~
 בודאי לפע~יס לא אם ביתה לרווח ~"כ .יתי ולא

 ו~ל לבינו, שבינה הד~ריס מן בדבר ~~וס לפגם ~~סשיש
 הבעל ל~תקנות ולא ובניה האשה ביתה לתקנות חכ~ים חשויותר כה''~

 דבבאבעל
 ~ וירושתהת אביה בי' ~שבח הוא שהכל כיון של~

~~~~
 שמ~~תי ~~ה זו ~דבר חז"ל חשו דלא זו לסברא ~~א~י וראיה
 (סי~ן ~כ"י הרשב''אבתשובת

 ש~"א~
 ר~ובן ~אלת וז''ל~

 ו~ח. לש~עון אחת לב~ל, נשואות יורשות בנות שתי לו והי'ש~ת
 א~ו~ה, בעל ל~~עון~ בב"ד והודית לוי אשת וע~דהללוי

 ~ים שם ואין ז~וביס ~אה~~ ~נכסיו לו שיתנו ~ותו לכניצוה שאבי~
 ל~י היא נא~נ. ד~אן ~ס~ברא והשיב נא~נת, תהיה אם היאאלא
 היא שלה ~לוג נ~סישקרן

 ונא~נ~
 ~לל קרן לבעל שאין עליו היא

כ~
 ~~ ~ עכ''לת בחייו האשה ~תה שלא

~~~~~~~
 הרשב''א ~ דהלא בפשי~ות, כן פסק ~ל~ה לת~וה וש ~

 ~שותף הוי דהבעל ~פסק גיטין סוף~בחידושיו
~ 

 אשתו
 וקי"ל באר~, פירי איכא אי ~לוגבנכ~י

 שו~~
 ~ייב י~ול אינו

 ~~ואר ~~הודאתו, האחרשותפו
 בח''~

 קע"ו (סי~ן
 סעי~

 כ"ו),
 בפ~י~ות כאן ~סקואיך

 דנא~נ~
 ו~ש~ע

 אע''~
 פירי, דאו~א

 ת''ה לדעתוכ''ש
 הו~

 ~ולם הקרן ~י~סיד כיון בארעא פירי ~~איכא
 לא ~ת~את כי לזו ~כ~ים חשו דלא ודאי אלא פירותיהן,וחסר
 עצ~ה אתיפסיד

 ובעל~
 וכ~''שת בחנם ביתה ורווח ב~מתה ~ורתת

~~~
 ~זו~ניס ד~עות בת~ובה שס ת"ה בעל שכתב השני בדין
 הןחשיבי

 כ~~
 כוותיה הר~''א וסתס פירי, בהת שיש קרקע

 תושט~ת רהי~א ל~ום נראה היה ד'~, ~סעיף פ''ה סי~ןבא''ה
 ~הר"ש ~דברי סמו~ים ~לדבריו ויש נכונ~ם, שדבריוהגרסאי

 הדין נ~~ר ס"פ שלנו בתו~'והוא ~שנ~
 ~ד~

 ~ ד''ה ע''א ~"ח
 כוון הרשא~, דא''צ ~ודו ~כ''ע דבנ"ד ונראה שם בת"הוז"ל~ מותר~

 באו~ו פירי~ דאיכא ~דכתבו ד~יל וה~אונים ~ם ~ו~ני~~דה~עות

קרק~
 ל~כור ~~יך ~יכ~~ אלא ~~פוקי אתו לא

 ב~עותוליקח ~הנכ~י~~~לו~~
 קרק~

 פירות, אוכל והוא
 אב~

 ~שיבי ~זו~ניס ~~ות
 פירות בה~ ~יש ~רקע כ~והן

 ~שו~
 דבכל

 ~ש~
 ~לו ~צ~י ~הוא

 הפירות, ~הם שיאכל קרקעליקח
 והכ~

 .וס' ~ח~ים
 ~שנ~

 פרק
 ליהדאית אאביי ליור~יו ה~ת מ~ותר ד~ריך, אהא בת''ה וז''ל הדיןנג~ר

 הזממנ~
 פריך מאי תוס' ומקשים היא ~לתא

 ה~

 ~~וי'
 הוי מעות ~ וגביו. היא, ~ל~א דלאו מודה אביי~ אפילולארי~ה
 ה~ת, לצרכי תכריכין ~יקח צריך עדיין שהרי לאריגה, ~וי'~~ו

 דהוי גופי~ ארי~ ~~ו הן ח~יבי הן ~ו~נים דה~עות כיוןומתרצי~
 ספסירא, ליה עבדי דאינש זוזי בעל~א ~דא~רינן קנוי, כברכאלו
וה'~~

 מיד פירי ש~ושה קרקע בהן לקח כבר כאלו חשיבי בנ''ד
 ~ ~ ת''ה~~ ע~''ל ~רק~,כסתס

~~~
 ~עיון אחרי

 נרא~
 חדא להלכה,' ~וסכם אינו זה דין ש~ם

 ~~ות וז"ל~ י"ד) סי~ן י''ג (כלל~ בתשובה הרא"ש כתבדה~א
 אין הז~נה ו~שוס עלמין ב~ת ולצורך הכנסת בית לצורךשהתנדבו
לא~ור,

 דא~י~
 היא מלתא הז~נה ל~"ד

 באור~ ~''~
 אבל ל~ת,, בגד

 לאו דלכ"ע דמי לאריג כ~וי'~אי
 ~לת~

 הרא''ש ודעת עכ"לת היא
 ~סי' בא"ח הפוסקיםהבואו

 ~קנ''ג~
 ~תב ו~~~"ג ~הל~, לפסק ~

הכ"~
 ~פלה ~הל' פי''א

 ~הט"ו~
 מ~ות וכ''ש וז"ל~ ~~הרמ"ך ~שס

 ר"ש ~דע. ס''ל דלא הרי עכ~ל, דמי לא~ו~ד~טוי
 מ~~

 דחשיבי
 ב~ד, ~~נו לקח כברכאלו

 אל~
 ועיק~ר~ לארוג כ~וי דהוי

 הר"שש~שה הקושי~
 משנ~

 בפרק תו~' ת~ר~ו ~בר והתוס~
 נ~מ~
 ~הדין ~

 ב~דיס ב~בו ד~יירי ~אחרבסגנון
 ו~

 אמיתנא, דפרסוהו עד נאסרו
 ~אות תו~' בפסקיע~ש

 'ק"י~
 ~~עתיק

 תרו~
 זה

 ול~
 שני, תרו~~

 הפוסקים ~~דרכי הורא~ בכללי ~בואר~כבר
 ב~"~

 (ס~יף~~ט~)ת
 אם תוס' דברי על למעשה לס~וך שאין מ~רי אבא ~~פימקו~לנו

 תוס' הפסקי ועל למ~שה, ~לכה ~דבריהס בהדיאשביארו
 לס~וךיש

 הל~
 למעשה

 עכ"ל~

 ~' ת

~~~

 דדי~~~ ~עיקרא דין כל ~ן~
 פירכ~

~~~~ ~דברי כלל ר~יה ואין
 הר~

 ~חור ~~ריים ש~~~י' א~ח~רה ק~י דהתם ~שנ~,
 דודאי~ ו~ל~לין, סחורה דבר ~ל ~~ם

 (~ף בב"מ וכד~יתאספסי~, תלי ע~די איהו דאי~נש זוזי
 ס"~

 ~וליכין ~הסוחריס~ ~~ע~ב)
 מעות, לו ~שיש מי ביתו~~ תוך ~~~ל~לין הןסחור.~ם

 ~שא''~

 ו~אר~~קר~~
 ~ל לקנות ~צוי ואיןניי~י,~ דלא ~קרקע דניידי ~טל~לין ושאני עו~דת,~ לעולם

 ש~~
 מפני ~דהו במו~ר לא אם כרצונו

רעתו~

 ~ב~רכות~ ש~~ר עד דוחקו ~ו~
 ד~

 ה'
 ע"א~

 ~ו~ר~
~~קח~ ע~וב

 בד~ת אסיק ו~ה"ט ש~ח,
 ה~ו~~

 ~בי. את המוכר פ'~ ריש
~ד~

 ~"את
 ד"ה ע"ב

 ש"~~
 לקרק~ות או~אה אין ד~ה''ט ~לו~ר

 ~דף נשוי ש~יה ~י בפרק וכדאיתא ד~יו, בכפל לקנותש~~~~'

~''~~
 ע"~~

 ואי לחיי זוזי אלפי לך שוי' ~י
 ל~

 אלפי~ שקיל
 זוזי

 ד~ידושין א' פרק בש''ס ~ש~ע וכןואסתלק,
 (ד~

 כ'

 ~"א~
 כתה

~~
 שביעית, של אבקה

 לס~ו~
 ~~לטליו את מוכר

 ה~~י~ ל~
 ~וף

~~כ~
 הרי ~שדותיו, ~את

 ש~תח~
 ו~פשר גדול, דוחק~ת~~~ '~דו~יו ואח~כ~ ~טל~~יו ~וכר

 ד~ה''~
 ~ולא ~~~קע הדר~ שו~א קי"ל

~~לטל~ן~
 ~ב~ל של דראיותיו הרי

~''~ 
 ~דברי

 הר'~ש~

 ~ש~~
 ~ינם

 הרא~ונים~ הפוסקיס דעת ונ~ד כלל~ו~רחים
 וכ~~שת

~~~
 סימן (בח"ב דבריו ~ת שקלס ~ה~ש''ך ב.שובת תשראיתי

 , ת~~

 ~ק~''ד~
 ~הרא~י ~ה~דול הרב עינינו ~'~~האיר~~את ~וז"ל~ וכתב

~~ל'~
 ה~~

 ~על היא ~הת~יעה דהיכא שי~ב), (סי~ן ת~ה בספר
 ~~מ~ו~נים~~ות

 א''~
 בראיה ~זה ש~כריח כ~ו הרש~,

 ~דו~
~~

 התוסי שחלקו
 פר~

 ודבריו הדין, ~נ~~~
 ~~תיי~
 ונכונים ~

 ת ו~~יה ע~"ל, שא~רן ל~י ~ראויים

 קיי~
 ד~ר בה~לם ש~יה ~

 ~ו~~ים ~ פוסק~ס ש~דולי כלל~ ידע שלא~~לתו,
 ב~ו~ וידי~~ בדב~



~ ~ ~ ~

~~""ת
~~~~~""~~~ ~~ 

~ ~ ~~ ~ ~

ידי~ה~~במקצ~
 שבםפרו

 םי~ (ח""~
 וכתב ~דבריו חזר ם""ז)

 דם""ל יראה ב~יטין, בחידושיו הרשב""א ב~"ש שהבנתי ~הכפי וז""ל~
 בתשובת וכ""כ ע~""ל, הרשאה צריך~ מומנים ~~ו. ל~בי~פילו
 וז""ל וכתב שםיים אלא מ""ו) סימן (ח""ב אהרן ~~הפרח

~ 
 ואפ""ה

 דתום" מהאי בת""ה הרב ~הו~יחכיון
 משנ~

 הוי מומניס דמעות
 ממהרר""ש מדברי ראיה דאין בררנו וכבר יע""ש, ו~ו" קרקע קנהכאלו
 ~דולי דעת ~סמשנ~,

 פוםקי~
 מט""א פרח דברי נמצא כן, אינו

 הרשאת בלי הנתבע לחייב ואין פטור, מקום אויר באוויראפרח
 ראשוניםת הפוםקיס כלשון ~ו~קא ~ארעא פירי דליכא ~יכאאשתו

ו~דוצ~
 כל פירי, ונושא עםקא בהו דעביד זוזי דאפילו נ""ל מזו

 האשה בה זכהשלא
 מעול~

 ימי כל עליהם לדון הבעל יו~ל~ לא
 כח בלי ~שתוחיי

 דא~ והרשאה~
 במעות אלא קאמר לא ת""ה ב~ל

מ~ומני~
 משא""כ אחת פעס הא~ה ~הן~ וזכתה בידה היה שכבר

בכה""~ת

~~~~
 והוא פ""~) (םימן בא""ה הטור דפםק מהא מצאתי וראיה

 (~לל ~רא""שמתשובת
~ 

 לבעל השליש ונזק דבשת א") ~י"
 בעל~~ותנין של לאשה, שלי~יסושני

 ל~
 ~רקע בהן ילקח אשה ושל מיד

 על ולא חלקו על לא למחול יכולה ואינה~ פירות, אוכלוה~ל

חל~
 מח~ל, אינו מ~לה ואס

 ו~"~
 אלא חלקה לתבוע יכול ~ינו

ב~רשא~הת

 וכ~

 פםקו
 וםת~

 םימן בש~ע שם
 ~םעי~ פ""~

 א"~ת
 פ""ה (םימן בש""ע שם ~פםק למה םותר דהוא לכאורהו~שה

םעי~
 אשתו של מומנים מעות על לדון בא ת""ה, בשם בה~"ה) ד"

 פירות היו ~אלו דהוי הרשאה~""צ
 בקרק~

 שצריכיס ודאי אלא
אנו

 לחל~
 כמ"ש דרבנן בחילוקי

 ה~ריש~
 ~אות

 ו"~

 שמואל ובית
(ב~י~ן

 פ""~
 בא דלא דכיון םק""ה),

 ליד~
 ולא

 הי~
 זכות שוס לה

 להדיא הרי עכ""לת הרש~תה בלי חלקה לתבוע יכול אינו ה~מון~בזה
 הבעל צריך בה זכתה לא ועדיין מעולס לידה בא שלא דכל~מ"ש

 לא תרוציס דשערי ולומר לחלוק הדין לבעל מקום ואיןהרשאהת
 וישננעלו

 לתר~
 (ח""ב אהרן מטה פרח ~""כ וכמ""ש אחר, בדרך

 לא תרתי אמרינן דחדא וי""ל וז"ל~ זו קושיא ליישב מ""ו)~ימן
 המחזיק ביד ברור חיוב כש~~עות אלא ~ו~נים ב~עות כןא~ינן
 ב~""פ או בשטראו

 ~בי אבל כקרק~, הן דהמעות ~~ינן בכה"~
 ברור חיוב לו אין דעדייןחבלה

 ע~
 הכי, אמרינן לא הדין שי~מור

 בפרח שם דבריו תוכןע"כ
 מט~

 זו מטה משענת על ~ם אהרן,
 יד~י, לא דידיה שותא כי הזה, בדבר הוא דםמ~אלאו

 הוא, כמה דינו את ~לקו~~ומריןשעל כיו~
 א""~

 ידעינן ~מילא
 לכל וידוע ברור וחיובא כפל, ~שהוא ממילא דינה נ~מרוכבר חלק~

ותכ~
 ולמה למחול יכולה ~ינה ומה"ט מלו~, נכםי מ~ח בהו זכה

 בא שלא כיון הטעם עיקור ודאי אלא להוציא, חלקה על ידוןלא
 שכתבנות כמו מעותלידה

~~~~
 בענין עוד לחלוק פה פותחין

 אח~
 התם דדוקא ולומר,

 יורש הבעל אין ש~בתה ~ודס מתה אס דק""ל ונזקבבושת
 ראוי, דהוי ממוןאותו

 וכדאית~
 בב"ק בש""ס

 (ד~
 ~""ב) ~"ב

 נוחלין יש פרקובתום"
 קכ"~ (ד~

 ~ב)
 ~ו~"פ פפא, רב א~ ד"~

הר~~~
 י""א~, ~אות ~שס

 מש"~
 הרש~~ה, בלי לתבוע יכול ~ינו

 יורשיה שמתו בירושהמשא"כ
 בחיי~

 מוחזק דמיקרי הבעל ירית
 הרשאתה בלי ~בועיכול

 א~
 מחילוק ~ס מעולם, לידה באה שלא

 דצריך זה דין של מטרין דעיקור ~יון נוחה, ח~מים אין~רוחזה~~
 בתשובה הרא""ש דעת הנובע מ~ין הוא ונזק מבושתהרשאה
 והובא ל""ד), (כלל הרא"ש בתשובת להדיא ו~בואר ל"~)(כלל
 ח""מבטור

 (~י~
 ד~פילו ~שובה, ריש לשונם העת~תי קכ""ב)

 אשתו הרשאת בלי ל.בוע יכול תאשתו לו שהכניםה הלואה~טר
 האי רב דברי מ~ח עליו השי~ שהטור אלא לפירות, שעומדכיון

 ולא לה שה~ניסה והלואות לעיל,ש~תבתי
 הםפי~

 בחייה ל~בות
 בא""ה כמבואר אותה יורש הבעל ואין ראויהוי

 (םי~
 םעיף צ"

 דאין ודאי אלא אש.ו, הרשאת בלי לתבוע יכול הכי ואפילוא")
 העיקור אלא מוחזק, או ראוי בין הבעל תביעת לענין כלללחלק

 או לידה אחת פעס שבא בין הואחילוק
 לא~

~""~~
 שה~יע דכיון הלואה דבשטר שיטתו לפי הרא""ש דברי א""ש
 דא""צ ם""ל לידו ה~יע השטר ו~ס שהלוותה קודם לידהממון
 בהם זכתה שלא מעולם לידה ה~יע שלא בממון משא""כהרשאה,

 ה~אתהת בלי עליהס לדון יכול הבעל איןעדיין

~~~"ת~

 מדוקדקים י""ל
 היט~

 פ""ה (םימן והש"ע הרא"ש לשון

םעי~
 נכםים לידה באו וז""ל~ שכתב ז")

 אח~
 ~נשאת,

 לה ונ~נו בה שחבלו או במתנה לה שניתנו או בירושה שבאובין
 לכאורה וקשה עכ""לת מלו~, נכםי נקראיס ופ~מה בבושתהחלקה
 בדין לשונו והש~ע הטור משנהלמה

 ז~
 הל""ל לידה באו וכתבו

 פעמים, כמה ~ימן באותו שם שנקיט ו~~וונא נכםיס, להנפלה
 האשה פ" בש""םו~דאמרינן

 ~ד~
 ע""ח

 ע""א~

 נכםים לה שנפלו
 זמן שכל להראות שבא ודאי אלא בטל, ונותנת שמו~רתמשנשאת
 מאשתו, הרשאה בעי דלא לענין מלו~ ~כ~י מקרי לא נידה באושלא

 ירושתה, לענין ה""ה ונזק~, בשתה לענין והטור הרא""שו~מ'"ש
 נדן בדין היה הרא""ש לפני שנשאל שהי" שהמעשהאלא

 בש""ס הוא וכן בבא, בחדא פ""ה ב~ימן כללינהו ולכןלירושתה, וה""~
 זה, בענין לכולם אחד ודין האשה ~ציאו~ פרק ברישבמתניתין

 קרקעות לה נפלה אם דוקא בלשונס הראשונום כל נקטו צחנסולא
 שמת מיד שהקרקעות לפי הרשאה, ~בעל א""צ פירות ~ליהשיש

 במעות משא""כ שבה, פירותיה עס עומדת בעלים בחזקתמורישה
 כוחן אתרעי מעולם לידה ה~יע ~לא דכפרי מטלטלים דבריםושאר
 הרשאת~, בלי ~דון יכול הבעל ואין הרשאה,~~ין

 א~
 עושין שהן

 יכולה שהאשה לעכובא, חוקה התורה חקת זאת ו~מ""שפ~רות
 עס ולערער לדון שלא בעלה עללעכב

 אמ~
 נשאי, דבי ובנכ~י

 וק""ל בעלה חמות והיא אמה לכבוד חוששת שהיא כיוןובייחוד
 ר""מ םימן~יור"ד

 כ""ד~ םעי~
 וכתבו חמיו, בכבוד אדם דחייב

 ~"ק שם ~טו""זהאחרונים

 י"ט~
 דין ומוציא לחמותו, דה""ה

 ~~, ~ס ~ה ואבי כ""~י""א~, א, ~שמואל לשאול דודמדקר~ ז~
 הקרן אם ~יווח בשביל אביו עם ~פוט דאין ק""ל אבובכבוד
 ~ע""ז נתינה בן ד~א ~בי כדאשכחןקיימת,

 ד~
 וכאן ע""א~, כ""ד

 הב~ל שבא רק קיימתהקרן
 לשפו~

 דאתי, דעבידי רווח על רק
 נכםי ~ל לדון יכול הבעל דאין ובררנו הוכחנו כבר כיובלא""ה
מלו~

 ע~קא בהו עביד אפילו מומניס ומעות במטלטלין אשתו של
 שלא מוחה וצווחת עו~דת כשהיא ומ~""ש הרשאתה,בלי

 להלכה, נ""ל כן ~לבבות~ לרחק ולא לקרב שומעיןעמה לשפו~
 דליפול רעוא ויהא לאנצוי, ליתי דלא ישראל דייני ~ל ושלוסצ""ע, ול~~~

 ה~י~ו אשר לב חקרי ~דולי זה בנדון עמדי שיםכימו באודני"קלא
 דאיפלי~ו ~יוןלפל~~

 איפלו~
 כשל~ת דבר כל ולחוור לברר

 ~וב כי בו ~נכפל יום הכותבכ""ד
 יו~

 ~~א דהאי ת~וז ~" ~"

~"~~ 
~~~~~~ 

 ~"ת~ ~~~~ ~~"~~ו~~



~ ~ ~

~~  

~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ 

 ~~''~ ~ו~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~
 ~יוו~~~י"ת

~~~~~~
 שאיש טהור בלתי מקרה שקרה שהיה מעשה על רבינו
 אשתו, את לגרש רצהא"

 ובה~אס~
 יחדיו ~ם ראשי

 ~תעלפה ה~ט הסופר שכתב כך ובתוך הגט, לסדר והאשהוהאיש
 יורשי ובין הבעל בין ~חלוקת נפל וכו', חייס ושבק ומתההאשה

 השאלהת עכ"'ל בירושתה, זוכה מיהאשה

 מעין הנה ~ולם הליכות כהלכה משיבין כהוגן לשואל ~ת~~~~
 אשר קדשים, קדשי מבית היו~אהנובע

 מסתפקי~
 ממנו

 המוקפים ו~יירות כרכיס לבני ומזוןמים
 הוק~

 בישיבה ישב ולבסוף
 כשפיל ואזיל מסתמיך להיות לאורייתא, סמוכים ס~יכה בהשיש

 ~~רין עיקר ~ווחת, והלכה לנחת העשוי ~לי ש~ף בכלי תוךתוך דעבי~ ו~וא ד~רסי, ו~טפי טיף להדי טיף מטייפי ועיני'ואזיל~
 שמת מי פרק ב"ב במסכת תנינן דתמן מהא הוא זה ~יןשל
 אחרי~ ונכנס הי~, תותרנית אשתולו~ שא~מרו אחד ב~דם מעשה רב אמר יהודא א"'ר ע"א) קמ""ו(~ף

 ריח א''ל לבודקה לחורבה
 חכמים אמרו ומתה חורבה עליה נפל ~ו", בגליל מריח אניצנ~ן

 יורשהת אינו מתה לבודקה אלא אחריה נכנס ולאהואיל

~~ת~
 ונכנס הואיל ח~מיס ואמרו מיירי דבנשו~ה הרשב"ם

 אם לגר~נה בד~תו דהיה דכיון יורשה, אינו מ~הלבדקה אחרי~
ימ~אנה

 ב~~
 זוכה אינו שנתפייסו קודס ~תה כך ובתוך מום

 שיש ק~~ה מתוך אשתו שמתה שמי ש~עינן ו~כאבירושתה,
 גיטין במסכת ~~א~ינן יורשה, אינו שוב לגרשהבד~תו

 ~כ'"לת פירות, אוכל הבעל אין שוב ל~רשהעיניו משנת~

 נתן ורק ב~למא קטטה דאיכא היכא אפילו הרשב''ם דלדעת~~~
 אפ"ה כלל ~ירושין מ~שה עשה לא ו~דיין לגרשה~יניו

 הגטת בכתיבת ל~סוק מעשה עשה שכבר היכא מכ'"ש יורשה,אינו

 ד~~רו~ה ~ו, בשס אחרוה, נכנס בד"'ה שס התוס" ד~תאכן
 בין דהא ראיה אין נ~י ד~יטין ומהאי הרשב"ם, ~ל והשי~מיירי
 נתינה משעת פירות מו~יאין לר"י אלא ה~י ס'"ל לא ר""ש וביןר"י
 ~סימן הרא"'ש וכ"כ באריכ~תת יותר י~"ש כתיבה מש~תולר"ל

ט"'ז~
 וחתימה כתיבה ~עת אפילו ו~וד ~ וז"ל ביאור תוס" בק~ת

 ו~וד לבסו~ת כשנת~~שה אלא פירות הבעל הפסידלא
 לי ת~

 לו תקנו שלא ואפשר חכמיס תקנת שהוא פירות אכילת עניןמה
 אם ירושתו הפקי~ מי דאוריית~ ירוש~ אבל ל~רשה, עיניוכ~נתן

 ~כ""לת יורושנו לא ~ונאו ~בנו אב אטו שנואההיא

~~~~
 אלא מיירי לא זה דכל ולומר, ל~לק דין להבעל יש עדיין
 ~יניו ונ~ן ב~למא ~טטה רק ~ירושין מ~שה נעשהשלא

 לא שנאה ו~חמת יגרש ולא יתפייס אולי ל~י~ איכאלגרשה
 גירושין מ~שה ש~שה בנ''ד משא"כ דאורייתא, ירושהמפקינן

והתחי~
 בכתיבת

 ה~~
 דאף אפשר ש~תה, עכבוהו משמיס רק

 אכילת דלענין אף יורשה, ~אינו מודים הרשב"ם עלה~ולקים
 ~ד פירות לב~ל דיש ~"יי קי"לפירות

 שע~
 ~~ש הגט נתינת

 ~עיטורכבעל ודל~
 ד~ס~

 יש קכ''ז~, (~ו~ן בטא"ה וכ~בואר כר''ל

 דדוק~לח~
 הבעל ירושת משא'"כ חכ~י~, ~קנת רק הוא ~תס

ת ~

 ~~~י י"~ ~ ~~י~~ ~"~

 ~ דכתיב מדאורייתאשהיא
 ~התחיל וכיון אליו, הקרובה שארו וירש~

לכתוב
 ה~~

 יורשהת אינו ושוב מעליו~ נתרחקה כבר

~~
 ב~שיטות שפסק קי''ב) (סי~ן רמ"א בת~ובת ראיתי מצאתי
 ה" ס~יף צ' (סימן המפה בספר ועיין החולקים,כדעת
 דודאי אומר אני ו~וד וז'"ל~ וכתב קטטה מתוך במתהבה~"ה)
 קאמר לא ~רשב"'סאף

 אל~
 שלא נשותיהן מ~רשין שהיו בימיהם

מדעת~
 ~בדידיה שמאחר

 תל~~

 ל~רש~ עיניו נתן והוא מילתא~
 דמי, כגזוז ל~זוז ה~ומד כל ב~נמא וכדאמר~נן דמי, שנת~רשהכמי
 מודה הרשב'"ם גם ~דעתה שלא מגרש אדם שאין הזה בזמןאבל
 ~כבר ובנ"ד באורךת דבריוע"ש

 הג~ נכת~
 ~מדונות הוא וגס

 שכתבנות מט~ם מודו דכ"ע אפשר ~דעתה שלאשמגר~ין

~~~
 דחוקה צ'~~~ (סימן בא"ה הטור לשון

 ולא וז"ל~ שכת~
 ב~ירושין אלא נפקעת הירושה שאין ז"ל הרא"'ש לא"אנהירא

 ~מר אחר דוקא משמע ם ורי מ ג מתיבת עכ"'לת~מורין
 המעשה~ בהתחלות ולא~ש המעש~

 ש~
 ה~ט משמסר אלא הג~, כתיבת

 מסו~ית זה לדבר ראיה ~צת יש (וכן גמורין, ~ירושין הוי ~אזלידה~
 דב"מהש"'ס

 (ד~
 ~~יאת מתני" על ע"ב) י"ב

 אש~
 אע~פ ש~רשה

 הב"ע פשיטא, ~ירשה ומקשה ~שלה אלו הרי כתובתה לה נתןשלא
 לא אמאי כו', מ~ורשת ואינהבמגורשת

 מת~
 דכל אלא כה''ג

כה"~
 ~ת היא) ~מורה אשתו

~ ~ ~ ~ ~

 ~ינו הרא"'ש לשון ~שמעות
 ~וכר~

 מ''ש גם כי כן, לומר
 סעיף המפה ב~פר והובא ~ע"'פ פרק מר~כיבהג'"ה

 בה~''הה"
 ואינו מדירה או אשתו על המורד ~ ש''~

 שאינו משום לכאורה וקשה ~ יורשהת אינו מתה דאם י""אאישות מנה~ ~~ נוה~

 ~מנה~ ע~נוה~
 יפקיע א~ות

 ירושת~
 מה ל~י ~כן ד~וריי~א,

 אינו שו~ב עליו שנתרחקה מ~עם נכון הואשכתבנו
 ~ס"ק שם ח''משבעל ~~ יורשה~

 י''ז~
 וכתב זה דין על מפקפק

 שהרי"~
והרא'"~

 ממש גירושין ~שה דבעשיית אפשר מ'"מ כך, ם'"ל לא

 משוס ~מו תתייחד שלא מעליו ודאינתרחק~
~~ 

 ישן
 צ" (סימן בב"ח גםמודי~ת דה~ ~פש~

 ~סעי~
 כתב~ ~ד'"ה ז')

 הרשב"ם~
 ~מביא

 ~מה הר~יל הוא בין ומחלק הרמב""ם כדעת מסכים הראבי"~~ת

ק~~~
 ~דברין לכן ~דבריס סתם ששואל ולפי יע"ש, ק~~ה היא או
 הנ~הומני~ין

 ע""~
 (סימן ב"ח ב~שוב. גס הלכהת של אמו. ד'

כת"ד~

 פסק
 דהיכ~

 שוב שי~רש מעות והשליש ק"ס ~שה דהב~ל
 באריכותת דבריו ~"'ש יור~ה,אינה

~~~~~
 תורת זאת הנדון

 העול~

 ~דינא ספיקא דמידי מדבר~נו
 לומר יכולים האשה יורשי בה שמוחזקים ומהנפקא ~

 ~לי' ל''פ דהחול~ים דאפשר וסייעתו, כרשב""ס לן קיסלהבעל
 מיד להוציא ממונות ~דיני שקשה זהו כי ה~ט ל~ובבהתחיל
 במה אכןמוחזקת

 שמוחז~
 אפילו או הבעל בו

 מונ~
 וברשות ביד

 דאורייתא יורש דהוא הב~ל בחז~ת אוקי שניהם של~אינו
 ממנו נת~ר~ה ~ ~לא ~"ז הראשונה בחזקתו ואוקידמעיקרא,
 ב~ילי טרידנא כעת ~י ~האריך ר~ינו ולא גמוריםתב~ירושין

ת ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  

 ו~~ו~ת י~ת
 ~~ ו~~~~

 ~~~~ו ~~~~ו
 ~~~ו~

 ~~יו
 ~ו~~ת וי~~~~~~~~ו

 ~"~~ת ~י~~ מ~~ ~~~ ו~יי~

 ~~ו ~ו~~יי~~ת
~~ 

 ~~~~ית



ד
~ 
 אומר באמרים קצרתי ע"כ ~בור~ית הלכ~ו" כ~ה כי ח~א ס
 את מחזיק ה~ועט ויהיה הלכה בעומק ויורד ~~ל~ללגל~ולת
 דייני על ושלום ירבה, י~ים וכחול יכבה, לא ישראל ונרה~רובה,

ישראלת

 אדר ~"'ב בת יום היום הדין ועמוד התורה לכבוד הנמדברפי
 ישראליברך ב~

 ~ת~"~
 לפ'תק ויצדקו עדיהן

~ ~~~"ת~ ~~~ו~~~ ~~~י~ ~~~~ו~ ~ו~~~~ ~ ~ ~  ~ו~~~יי~ 
 ו~כ~ ~"ת~ ~"~ ~~ ו~~תת~ י~ת"~ ~~~~ ~~ת'~ ~~ונ~~~~~
 י~תתות ~~~~~ו~~י~ו~

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

 ~~~ ~~~~~~ו~~
 ו~~~~ת

 ~~~י~ ~~~~ ~~~~~ כ~~ ~"ת~
~~"תו

 ~~~~י~י ~~~~~ ~יו~~ ~~~
 ו~~נ~~~~ ~~~~וי~ ~ת"~

 ו~~~ י~ו~ ~~ו~~י~~
 ~י~~ת

~~~
 השאלה בדבר א~רתו ותוכן קבלתי, כאחד הבאיס כתובים שני

 ב~~ת ~~ום חציבעסק
 נשי~

 אשת רחל מרת להאשה שייך
 שם על בפנקם נכתב ועדיין ~אביה, לה שניתןיעקב

 אבי~
 והיה

 בת רחל האשה ~םלו
 א~~

 לש~~ון' נשאת ו~יתה דינה וש~ה
ע~ו~ וילדה הראשונה אשתו אחות ללאה ונ~א יעקב אשת מתהוא~""כ

 בנו~ שתי
 הנ''ל ולאה הנ"ל יעקב ~ת זה ואחר וזלפה, בל~ה

 האפו~רופוס ונתן ו~~ה, כתו~תה ~ל נשבעה ולא אחר לאישנשאה
 ובעלה דיסה אחותם ב~ע~ד ה~"ל מקום החצי הבנות שתילנדן
~ לא~ר הס"'ל ה~קום על ו~עררה באה היא ועתה בדבר, ~יחוולא

 השואנת עכ'"ל ~י, עם הדין אמ"ו ילמדמו להת ששייך

 כאשר ראשונה השקפה לפי הנה ~~~~~~
 רעיוני במזל~ ע~

 היהועיוני
 נרא~

 יד תפיסת לדינה יש שעדיין
 ב~~ו~

הנ''ל'
 ועדיין כתובתה' על נשבעת לא עדיין חור~תה שא~ה כיון ~
 ראיתי מצאתי והנה ד~~~, לגרסנא תאכל שלא פה פתחון להיש

 ~אות ~ק~ז) (םימן בב~י ב~ח"מ לידידאתי
~"~ 

 וז''ל~ כ~ב
 ~אין כתובתה על נשבעת שלא ~אלמנה י'"א כו" ראובן כתוב~צאתי
 האו~ר עס הסכים ~שולם ורבנו ~חריה, ליורשיה ולא כ~וסלה
 נשבע ולא בשבועה ליפרע הבא כתב האי רבנו ו~ם ~חצה, ~השיש
 דא~ר יוסי כר" הלכתא ומוקי ~מחצה ~ובין יור~יו בין הואבין

 כלום ~אביהם ירשו שלא לראובן ש~עון בני ישבעו הלכךיחלוק~,
 ש~עו שלא ישבעו זו ~בועה וא~ב מא~ה, הנכסיס אותןזולת

 בכתובה, לא~ם שהתפים~אביהם
 ושאינ~

 אמם שתפםה יוד~ים
 שםת הב"י ע~תתל ~תוב~ה ~חצית עליותר

~~~
 זה דבר הב'"י ה~תיק צורך ל~יזה ידעתי

 בח"~
 ~צא כאלו

 זה הוא ישנה ~חלוקת ובאמת להכה, ~ו~כם חדש~דבר
 ~ל בפרק והרא""ש הרי"'ף בדברי אלו ~און האי רב ~בריוהובא
 והעלו ל~מרי אלו דבריו ודוחין פוסקים, ~דולי ~שארהנש~עין
והס~ימו

 לדינ~
 כמבואר

 ~~וף~ בטא~
 ~ם ובב"'י צ"ח סי~ן

 ~נ~בעה קודם ~תה דאם הרי~ב''א~, וז"ל~ד"ה
 אי~

 יורשיה

~''~~~'"~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~ ~  ~ ~ ~
 ~בותו יכול שאינו ~~ון לבניו מוריש אדם שאין כתובתה,יור~ין
 ה~תי שאין ~יון זה בנדון לכאורה נראה וא"כ בשבועה,אלא
 א~ס ~~ח בבהכ''נ הנ"תל במקום זכות לירש יכולות ה~עירותבנות
 באים הם אבי~ם ירו~ת ~כח ורק כתובתה, על נשבעה שלאכיון
 ידא""כ

 של~
 בזה ~וי"

 חל~
 בתשובת פסק כזה בנדון ו~יוצא ~חלקת

 בחזקת הנכסיס נשבעה שלא דכל קמ'"~) םי~ן (ח""ב~ביתתט
 לא"ה בש""ע כ~בואר האחרוניס כל ~סכמת וכן י~""ש, הבעליורשי

 א"~, ~ס~ף צ'"ו(םי~ן
 ובח"'~

 יתתא~ת ~ס~יף ק"'ח) סימן

~~~~~
 בנות שתי ב~זקת הוא דה~קוס נראה שפיר ~עיין כד

 נאמנת בה כתוב ד~ם דפשיטא שני"תמ~שתו
 כנוס~

 שני"
 שבעה נחלת בם"~הובא

 ם""~~ (ד~
 וכל וז"ל~

 ז~~
 יוצא זה שש~ר

 אדם שום ולא אני אין כו", ~חה באי או אשתי יד מתחתקייס
 עכ""לת מקצתו או ~ולו ~וא פרוע לו~ר נא~ניסבעולם

 ו~יורשיו' ~מנו וליור~יה לה מפורש כנאמנו" זה דהויפשיטא וא~~
 מועיל דאין דס"ל ל~אן ואפילו שבועה, צרי~ה היתה לא היאוא"תכ

פיטו~
 היורשים נ~ד בפירוש פ~רה אפילו לה שהא~ין ונאמנות

 צ"ח) (סימן בא""עכמביאר
 ~סעי~

 א'~,
~"~ 

 הרשב"תא כתב הא

(סי~
 והר''ן ק"ח) וסי" קס'"ח, (סי~ן והריב"ש קת"מ) אלף

 בשם הנשבעין כל בפרק ה~אור ב~ל ~דברי לקוח והוא ל''ב)(סי~ן בתשוב~
 ~בםעיף שכתב באהע""ז בש""ע בהנ~ה הר~'"א וכ"כ כרבינא,גדול

ז"~
 זמן כל ודוקא וז'"ל~

 או ~תה היא אס אבל קיי~ת' שהי~
 בלא ~ך כתובתה נו~לין היא או יורשיה לישבע" יכולהאינה

 עכ"לת להורות ראוי דכן ול""נשבו~ה,
 וכה"~

 (סימן בח"מ ~בואר
ע"א

 סעי~
 יע"שת י""נ) סעיף ק""ח ובסי' בש""ע' י""ח

~~~~~~
 מזו

 נרא~
 ואינו םתם נאמנות רק בו כתב לא ~אפילו

 היורשיס, נ~ד הנא~נות ~"כ ליורשית בו~פורש
 א~'"~

 אם
 שהוא הדין במקור והמעיין ~יורשין, ~ובין שבועה בלא~תה

 ~סי' והריב'"שהרשב"'א
 ~ס''~~

 כל בפרק ה~אור ו~ל ו~ר''ן
 ~"ח ~לדףהנשבעין

 ע"א~
 הנשבעים' כל דבפ" ו~~ואל וכרב הכו~ב, דבפרק שאול כ~~אדהיינו קולו~ שתי ~קלינן דלא ~ וז""ל שכתבו

 כתב אפילו קא~ר ~אול דלאבא הכותב בפרק בש""ם מבוארוכבר
 להשביעה יכולים יורשי" ולא הוא לא נדר בדלא או סדר נקירק
 יתו~ים ~נכםי ליפרע ~בא חכ~ים א~רו שהרי אעשה מה אבלכו",
 לא מתה אם זה דל~נין ~פסקו ו~יון בשבוע~ת אלא י~רעלא

 ש~~יקר כיון א~ם, כתובת דנוטלין פ~וט א"תכ שאול, כאבאמק~ינן
 לית~ית מפסדינהו ולא משבועה פטורההדין

~~~~
 יתתח) סעיף ע"תא (בסי~ן להדיא הש"ע ב~ברי ~צאתי וראיה

 מלו~ בחיי לוה מתוז"'ל~
 היורשים בשבועת נובים היורשיס

 ~סי" שם הרשב"תא בת~ובת להדיא מש~ע וכן~כת"ל~
 ס''~ אל~

 (סי~ן ~~ון ~הר'תא בתשובתוכת"כ ~
 ~"ג~

 בתשובת וכ"ה יע"ש'
 סימן (ח""ב מ~ר~"תך ובתשובת רי'תו) ~סימן א""ה ~לק~הרשד"ם

 ס"תא)ת (סי~ן שמואל ~שפ~י וב~שובת ע'תש,ל"ז)

~~~
 ז""ל אחרונים נביאיס של חבל ראינו

 וה~
 הם~'ע

 והב~~
וש"~

 יורשיו על שהא~ינו לפ" כ~בו כא' כולם שם וט"ז
 ש~ו ולענ'"ד בשת"ע שס שכתב םתם נאמנות בלשוןומדחיקיס
 אהרן בני בתשו~ת (ועיין ברור והוא כ~'"ש ועיקורברואה

 יש אם י~ ~וד וז''ל~ ~כתבקי'"ד) (סי~
 ~א~נו~

 אז ~~ובה בש~ר
 אי~



~ ~ ~

~~  

~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~ ~~ 

~~ ~~ 

 ספרי ובכל ז""ל בריב""ש כמ""ש ~להשבעצריך
 ~אחרונים~

 וכן ~,
 ודוק~ שכתבתי ואחרונים ראשונים בתשובות לכל~~מעייןפשוט

~~~
 לזכות יש מ""מ ~כתובתה, נאמ~ות שום נמצא לא אם גם

 שהניח כיון חדא, טעמים, מכמה האשהיורשי
 בעל~

 וכתב
 מקום להם שיחד וניכר נראה דירה לאנשי דמי אביהם ע""שהמקום

 פשוט ובכה""ג ש~ם, ומלוג וברזל צאן נכסי במקוםלנדוניי~ם
 סעיף צ""ו (סימןבאה"ע

 א"~
 ולא האשה מתה דאפילו יע""ש

 שבע~ה ומפורסם שידוע כיון ותו ע"ש, אותה יורשין יורשיהנשבעת

 הי~לא
 וא""כ כתובתה חצי כדי~ אפילו הניח ולא בנכסים אמוד

 כללת ושבועה ראיה א""צ המפורסמתודאי

~~~~~
 ~הלכה ממלוה פ"ב בהרמב"ם דאיתא מהא לזה ברורה

~~
 סעיף צ"ט (סימן ובש"ע בטח"מ ~והובא

 ד"~
 וז""ל~

 לדיין וידוע גלוי והדבר בתום והולך ו~שר עני שהוא ~הוחזקמי
 להשביעו לדיין אסור וכו", זו בתקנה להשביע ב"ח ובא העם,ולרוב
 מינה, דון תורהי של תעשה לא ביטל השביעו ואם זו,שבועה
 ויש מחובו ~מו להפקיע כדי רמאות חשש דאיכא דהתםאף

 להשביעו, אסור כ"כ ומפורסם שידוע כל אפ""ה רב, והוןמתרושש~
 אם כאןמכ"ש

 הדב~
 כלל אמוד אינו שהוא בעלה בחיי ידוע

 בשביל היתומים עכ"פ להפסיד דאין ודאי ~תובתה, כדי לוושאין
 מהרמ"א הגהות מלשון קצת נראה וכן אמםת את ~שביעהשלא
 סעיף צ"ו (סימןבא"ה

 ה"~
 וז""ל~

 כ~י אלא בזה לדון דאין וי"א
 ~גון צררי תפסה שלא לדיין שנראה במקום כי הדיין, עיניראות
 כו" קיימת ומתנתה שמכירתה לדון יש כדומה, או פתאוםשמת

 פ""ה~ת כלל ~הרא""שעכ"ל

~~~
 הדיין עיני ראות לפי באם בפירוש ממבואר

 של~
 צררי ת~סה

 כתובתהת על נשבעה שלא במה נ"מ אין פתאום שמתכגון

 כלל י""ט (סימן לוי לבית מהר"י בתשו" שכתב ~םואף
 ג"~

 משמע

 מועילדאין
~ 

 ~מן לפוטרה פתאום
 השבוע~

 טעמים לשאר לצרף רק
 שמפורסם בנ""ד מ"מ ע"ש, לאחר נתנה או מכרהאם

 דל~
 אמיד

 מן לא" לנדוניתה שנתנה כיון גם ואף דמודה, פשוטנראה
 דלא הנ"ל לטעם ומצרף כמכרה הוי א""כ הוי לוקח ובעלהבנוח
 ע""שת כ""ה) (סימן א""ה חלק נועם דרכי בתש" ועיין לצררי,חיישינן

~~~
 אחותם בפני הבנות לנדוני" המקום שנתנה כיון דין כל מן

~גדולה
 ובעל~

 ודאי רב זמן בה הם והחזיקו מיחו ולא
 היורשים שהם עצמם והבנות הבנים בעל שהוא ללוקחשומעין
 אמם, מכתובת~ להם שייך שהיא הגדולה אחותה ידעהשהמקום

 מות אחר שנים איזה ~זונות נותנת היתה חורגת שאמו כיוןואף
 מבואר לזה וכדו~ה במקום, חלקה מחיר בדמי שהוא אמרינןב~ה

 ר""~ (סי~בסמ"~

 ס"ק

 נ""ז~

 וז"ל~ הניזקין פ" המרדכי בשם
 וגם הראשון, בעל של ממון לו והכניסה א" לאיש שנשאתתאלמנה
 וטען האלמנה, ומתה הראשון מבעלה לה שהיה ~ה אצלהזנה

 יותר בממון אין דאם ופסק כתובתה, על נשבעה לא שאמוהית~ים
 ~כ"לת ~ור, זה הרי במזונות היתום על שהוציאמ~ה

~""~~
 ~ בשוקיא אפילו ופשטי" פשוט נ""ל לכן שלפנינו, בנדון ה""ה

 הקדושה תורתנו ודין דת יודעי כל לפני בבראוחתמוהו

 ~~~ו~~~~~י~~יי~
~~ 

 ~~~~ית

ת ~

~ ~ ~ ~  
~ ~ ~  

 ~ו~~ו ~~~~ו ~~~י~ ~~ו~~ ~"~~ מי"~ ~~~ו~
~~~י~ו ~ ת ~ ~ ~  ~ ~ 

 ודאי כי ולהרהר, ל~קפקשאין
 זכת~

 המהרהר וכל לאה,~ של ~בת
 ~ואינו המתמיהין,ת מן אלא אינו ולפקפק להרהר שאסורבמקומות

 תמיד כדרכי הא~כתי זה ~ולת ראיות, חבילות להקיף הצורךמן
 הלכ~ של בעומקו ~ויורד ~מטפס ועולה מטפס להיות הימים כלת""ל

 שלום רב מא"הובזה
 וה~

 לעולםת בדרך ינחני

~~
 ~~~~~י~ ~~"

 ~~~ ~~~ ~מ~~~ ~~י ~י~ ~~~~ ~~~ו~~ י~~~~~~
 ~~~ ~ו~~~ ~~ו~י~י~ ~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~~~יו~ת
~~ו~~~~~

 ~י~ו
 ו~~י~ת ~~~~ ~~י ~~י~

 י~י~י ~~ו~י ~"~

 ~~ו~י~ ~~י~~ ~ו ~י~~ ~~י~~ ~יו~~~~~
 ~~ו~~י~~ת

~~~ 

~~ו~
 ~~~~ו

 ~ו~ ~~~
 ו~~י~~

~"~ ~~"~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~"~ ו~~"~~""~
ת ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 חדשים איזה זה
 וד"ת נקנה~~במסיר~~ אותיותיו לידי הגי~

 בהט רצפת~ ~~ף ותוכו בינה, וקנה חכ~ה קנה קניאבהגבה
 נעימה~ ~ אמירה אמרתו, על אנכיושש

 יהיב ~הב יהיבה כתיבה
 מכרעת, שקולה שקל לוומשקל

 ~תבונ~
 נובעת, ~יים מים ודעת,

 חיים ושבק ~מת אחד וז""ל~ שאל אשר השאלהבדבר
 כו"~

 והניח
 ב~ים ל~ם ~שיש נשואות בנות שתיאחריו

 ובנו~
 ב~ ~ ועוד

 קטנה

שנולד~
 מתנות ~קטנה~ להבת נתן מות~ו וק~~ם מיתתו, קודם לו

 מערערת ובעלה אחת ו~ת מת~~ות, נתן~ ג"כ מבנותיו ולאחתהרבה
 שניתן שטח"ז ~כח הנכסים כל בשו~~ שי~לקו ורו~ה ה~תנותעל
 ~~להבריח שלא בשבו~ה עצ~ו על~ שקיבל ~תנאמר ושם ~אביה,לה
 תמצית תוכן ע"כ מי עם הדין בזה דעתי לחוות מאתי ובקשכו",

מבוקשתת

~~~~~ 
 לת"ח תכף ומיד תכף ~הכבוד ~פני לו ל~יב הראוי
 אמנםברכה,

 ~צומות, טרדות~ כתרוני סב~וני הקיפוני ~

 הי" אחתורגלי
 חו~

 דרבנן תחו~ין לתחום
 וחו~

 אכסדרא מדרשי לבית

 ע~ה, עד השבתי לא ע"כ רבדבי
 ו~

 ~ניות בא
 מדב~

 סופרים
 זכר שטר לה שיש אחת בת והניח שמת באחד ממש, לזה דומהנדון
 על שקבל ג""כ בו ~כתבשלם

 בשבוע~ ~צמ~
 כו", להבריח שלא

 סך ~לעצמו ושייר נכסים לאשתו ~ריא ~ במתנת נתן מיתתוו~ודם
 השואל ועמד בתו, וירושתמה

 ~ושאל~ (ושמע~
 ~ם ~מדרשא בבי

 ל~טל ובעלה בהבת כחיש
 במתנו~

 לאת או לה שיש ש~ח""ז מכח

 דשויא מלתא ומשובין ~למדין ~חד~ הבאין כתובין שניואמרתי
ל~רוויוהות

~~~
 זה דבר

 א"~
 בתשובת היטב באר אמור~~ מלתא כבר כי לפנים

 ששטח""ז ב~שובותיהם האחרונים כל דדעת צ""ה~, (בסימן~"צ
 משטר לבתו יופחת שלא לענין~ אלא שט"ח מותיב לא שלם זכראו
 ש~ר מילי לשאר אבל לה, שנתן זכרחלק

 ירוש~
 דתלי ~כיון ~רי

 הש"ח, תב~ל ~ ח~קה יורשת שאם זכר חלק~חצי
 ו~י~

 שהבת
 ב~ל בן כאן שאין יורשת בתהיא

 ~חו~
 כיון

 ש~יקו~
 הירושה, הוא

 ~הכותב ~ וז"ל ז") סעיף בהג""ה רפ"א (סימן בח""מ מבוארול~כי
 וב"ח בעל~א ~כ~ו~שה דינו זכר, חלק כ~~י מותו אחר ~תקחלבתו



~ ת ~~  
~  

~ ~ ~~ ~~ ~~מ~ ~~~''~~~''~ ~ ת ~

 מתנות ד~ם ומינה מיניה וד~ן עכ"לי זו למ~נה קודמיןוכתו~ה
 קודמין הן מרע ~כיב או בריא במתנות מותו קודם אביהשנתן
 שיכול דאורייתא מירושה בתה עד~פא לא דודאי בתו, ~לירושת
 להדיא ~בואר וכן מה, דבר ליורש משייר אם שירצה ~מיליתן

 נוחלין יש פרק דב''ב הש"'ס~סו~ית~~
 (ד~

 ליה שלח ~ ע"ב) קכ"'ח
 ח~א בר יוסף ~לר' אבאר'

 האומ~
 הבנים ~ן כאחד אש~י תטול

 ובבנים עכשיו של בנכסים רבא אמר הבנים, ~ן כא~דנוטלת
 חלק למעט נתכוין לא ד~סת~א הטעם וצ"ל מכאןת לאחרהבאין

 ~הר''מ תש' להדיא וכ"כ יותר, ולא מהם כאחד ~עשאןהבני~~אלא
בר'

 בר~
 קרימונא דפוס

 ~~שי"ז~
 יש בפרק ובמרדכי ל') (סי~ן~

נוחלין
 רנ''~ (ד~

 ע"ב
 קכ"ח~~ ~לד~

 ~ המרדכי וז''ל תקפ"ה) סימן
 המקבל יטול שלא כתובתה נו~לת שכשאלמנה הר"'מ פסקו~כ~ן
 ~ ע''ש) מזה שם ד~יירי וחתנו לבתו שנתן שטח''ז (פירשמתנה
 ה~קבל יטול לא ד~ולס ~וכו'~, הנותריס הנ~יס ~ן אלאחלקו
 שהרי התחתונה על ידו שעה כל אלא היורשים,~ מן יותרמתנה
 לא ונתרבו מעטים היו דאם ~כאן" לאחר הבאים ''ובבנים~סיק
 נתכוון לא דמסתמא הרשב"ס ופירש ~וכו'~, השתא, בתראזלינן
 ולא ~ס כאחד עשאן אלא הבניםל~עט

 נעלס ולא עכ"לי יות~
 מהמ~ני

 ש~
 ~אות ק" (סימן בא''ה בד"מ

 י"א~
 ~אות קי"א) וסי'

א'~
 בשם ~מרדכי ~דברי ~

 ~ר"'~
 יש בפרק ששם סתורים, עצמו

נוחלין~ת~ד~
 ע"א רנ"ד

 סי~ קכ"~~ ~לד~
 כאחד שתטול לה שנתן ~תנתה תטול לא שהבתוש~ת~ת וז"ל~ כתב תקצ"ט)

 על ~ותר שישאר מה~אלא ~היורשי~
 ~וב~

 עדיפא דלא נ''ל דכרין, בנין
 דכרין בנין כתובת דהא דאורייתא, ~ירושה ~דכרין בניןכתובת
 ירוש~הוי

 דהאומר דאורייתא ירושה ~פקעת ד~תנתה וכיון ~דרבנן
 בנין כתובת דמפקעת כ"ש נו~לת, הבנים מן כאחד אשתיתטול~
דכרון

 דרבנ~
 דדבריו נמצא מיורשים כוחה דעדיפא מש~ע עכ"ל,

 דודאי ק"'מ דלא ~נ"ל העיון אחרי אכן בצ''עת והניח סתוריםבעצ~ו
 ~פר דכרין בנין בכתובת התס רק דאורייתא, ~ירושה עדי~אלא

 אחותהן דעס ולא אחוהן, דעם ח~י~ון יתר שכתב ~למדכתובה

ומה"~
 אין מהבניס כאחד שתטול זכר ~טר לבתו כתב א~ילו

 תכח

 ~בני~
 לא אס דכרין, בנין כתובת מכח יו~ר ליטול זכרים ~

 אחרת מאשה בניםנ~ד
 ו~

 בב"י ועיין הבת, כנ~ד
 (סו~

 סימן
קנ"א)

 ו~תשוב~
 הבת דמ"מ ועוד קי"ב), ~ימן (ח"ב מהרש"ך

אינה
 יור~

 בשביל נתמעט לא שחלקה רק זכרים הבנים ~כל יותר
 ירושה דכרין ~בניןכתובת

 דרבנן~
 לא~ס שיש בניס ב" אותו ועכ"פ

 כ~ו דכרין בנין~ כתובת עס ח~ס על עכ"'פ מ~יע ~דולהכתובה
 מתנה ולבטל דאורויתא מיורשין יותר כחה~ להגדיל א~ל ב~יאותה

 ש~נ~ת~ לא זו~~ורה

 יבה~~~~
 ז' סעיף רפ"א סי' ~חו"מ הש"ע מדכתב רעיונך

~
 ב~~"ה~

 מתנות לא אבל משמע קודמין, ו~ושה חוב בעל
 דחד לחלק אין דודאי נאמר ולא נשתקע זה דבר אביו,~שנתן
 רוכלא כי ואטו דעל~א, כירושה דדינו כיון לכו~ו איתטעמא

ליחש~
 ~ובא זה דין של ~טרין~ עיקר דהא ואדרבה וליזל,ת

 בד"~
~~~

 אות
~"~ 

 בשם
 ה~רדכ~

 שכתב נוחלין יש פרק
 דהנותן וז"'ל~

 מן א" כח~~ ליטול ~ ו~ח~נולבתו
 הזכרי~

 למכור לנותן כח יש וכו",
 אלא לו דאין חייו ימי כל הנכסיםוליתן

~ 
 בניו, כשאר הנותר

עכ"~
ת  ~~~~~ ~~ ~~~~ ,~~~י~~

~~~
 כתבזה

 ~ ~"~ בד"~
 בפשיטו~ המר~כי מדברי ~ראה

 דב~ח
 לחתנוקודם

 ז~
 נ"א) ~סימן פד~א ~הר"מ כתשובת ודלא

 במתנה" דה"ה כ~"ש, להדיא הרי הד"מת עכ"ל בדבר,שמס~~ק
 ~יקורכי

 הד~
 שארית בתשובת וכ"פ נאמר, ב~תנה

 יוס~
 (סי~ן

 ~בעה ובנחלותל~)
 בד~

 כ"א (בסי~ן שטח"ז
 םעי~

 וכדעת ~)
 ב~'ד וא"כ צ"צ, תשובתבעל

 כי~
 לבת או להבנות ירו~ה שהיתה

 ירושתה~ ליטול התנאי על ותע~וד~ב~טר החוב בטל בודאיא~ת

~~~~
 (סי~ן ה~רש~י עבודת מ"ו שבתשובת מאתי נעלם נא

 לפקפק האריךע"ו)
 בד~

 שבתש' זה
 צ"~

 מלבד הנה
שדב~יו

אינ~
 ד~ה ~סתברים, צ"צ ח~יו ודברכ"כ ~וכרחים

 שטח"ז משוםלח~ב ענ~
 כי~

 התנאי עיקור ו~ת~~ס ~רשת בת דהיא
 תובירושתה,

 ל~ א~
 החוב מחמת זכות שוס

 שבשט~
 כל כדעת

 העבודת ~"ו מ"ש ו~ם צ"צת בתש' כ~"ט בתשובותיהםהאחרו~ם

ה~רשו~
 ראיה שס

 לדבר~
 אחד בן פעס באותו לאביה היה דאם

 שטח"ז לה שהיה~ בת דאותה בנות רק הניח ולא הבן ~תואח"כ
 ע"ש הנכסים מכל שליש חלק עכ"פנוטלת

 דבר~
 כל באריכות,

~~
 שלס, ~דבר או דבר כחצי שתטול או החוב יחול ~ותו קודסא' ששע~ ותנאיכו~תו עיקור שטח"ז ~תני דכל הסברא נ~ד הוא
וא"כ

 השטר עש~ת בשעת לה שה~ א~
~ 

 ואח"כ א'
 נתר~

 הב~ם
 ליטול לירושהשבאו שעה אחר הולכיס שהכל פשוט נתמעטואו
חוב

 שלו~
 (וכמבואר ירושת~, חלק לו ליתן או

 בש"~~
 דיש

 וא~ לעי~ שכתב~~~~רדכי נוחל~
 שלנו ~'ש או שטח"ז ~סח לפי

השטר שכותב~
 בלש~

 לזכות כדי ה~נו חוב
 א~ ~~

 לאחר הבאות בנכסיס

מכא~
 ק"ח) ~~ימן העזר באבן וכמבואר

 ~סעי~
,~~ 

רפ"א) ~~י~ ו~ח"~
 ~~ ~סעי~

 אבל רמ"א, בה~"ה
 מ"~

 הירושה הוא עיקור
 רק נשארו ולא הבן ש~ת כ~ן וא"כ ~, לעיל)וכמ"ש

 במקוס לנחלה ב~סבמקום שעו~ד~ בנו~
 שא~

 בירו~תה חלק נו~לת אס א"כ בן
 ~~כותה ב~תרנשאר

 יהי~
 ~כח עוד ל~~

 נראה לכן שלה, שט~
 צ"צ, בעל כדעת ולמעשהלהלכה

 וא~
 עבודת בעל ~~ו

 ה~רשו~
 כ~בואר כך כתב בעל~א לפלפולא אלא צ"צ נ~ד ל~לכה מכריעאי~

שסבלשונ~
 ת

~ ~  ד~ מ~~
 העבודת ~ס הנ"ל מכל

 ה~רשו~
 דעתו על עלה לא

 כ~לומ~
 להם היה שלא הרבה בנות שהניח שלו בנתן אלא

 שהיה אותה כח ~יפות ור~ה שח"ז לה שהיה אחת רקשטח"ז
 לפילה

 שיטת~
 מ~שא"כ

 בנד~
 והיא תאחת בת רק הניח שלא השני

 פשיטא אביה שהותיר מה כל~רשת
 שא~

 מכח זכות ~שוס עוד לה
 ~ דכ"עת אליבאהשטר

 א~~~~
 ~בעל מקוס

 הד~
 שקבל בשטר שכתב כ~ן ו~מר לחלוק

 כדי בעולם אדם לשוס שטר אתן שלא בש~ועה עצמועל
 בעולם וערמה תחבולה בשום זה שטר כח להפקיע אולהבריח
 וא"כ השטריעכ"ל

 א~
 הרבה מתנה שנתן מ~ו ~ד~ה הברחה לך

לאשת~
 בן ה~ח דוקא נר~ה חדא, טעמיס~ ~מכ~ה אי~ זה ו~ם

 חלק לבת י~יע שלא כדי מתנות שטרי להם ונותן זכריס בניסאו
 ובשביל הברחה, הוי זהו החוב לשלס או בשטח"ז כמ"שירושה
 הב~ת בש~ר כן לכתוב תקנו זהטעם

 משו~
 אדם של דדעתו

 וחתנו מבתו ~~ר בנו אצלקרובה
 (וכ~ לר~א~ ה~רש~

 לדקדק יש
ולדרוש

 לש~
 שלא ~בשבועה ~צ~ו על שקבל ~ ~"ל ~שטר שכתב הד~ט

~י
~~~~~ 

 ~~ו
~~ ~~~~~ 



~ ~ ~

~~  ~  

~ ~ ~~ת'ת 
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ 

~ 
 ש~ראתן

 לשוםת~ד~
 ~תנה א.ן שלא סתם כתבו ולא וכו', בעולם

 אם אך שיר~ה, ל~י ליתן יכול ד~תנה דכוונתם ~לא אדם,לשום
 רו~ה ואינו והבר~ה הער~ה דרך אדם לשום שטר ליתןרו~ה
 נו.ן הוא אם ~שא"כ ~, ודוק) נשבע ע'תז בא~ת ~תנהליתן

~תנות
 לאחרי~

 כאן ואין לבתו ~ה סך ירושה ו~שייר לא~תו או
 שהוא ~הבן הבת כח עדיף וכי לירש, ראויבן

 יור~
 שאין ג~ור

 נכסים ולחלק רו~ה שהוא ~ה בשלו לעשות לאב זה ל~חוחיכול
 לער~ה ש~תכוין יודעים אנו אין אם ד~הני כאן ~כ"שע~פ,

 ~ש~ וכן גמורה, ל~תנה אלאול~ברחה
 (סי~ן ~הרי~ל בתש'

פ'תח~

 יתתב), (בסית שי' בתש' ~הריב~ל וכ"כ ה~תנה כח דיפה

 הבת'ד שאין ~כל גת) סעיף כתתא (סי~ן שבעה נחלח בםפרוכתתכ

 על דין לעשוח בידם יכולת אין בדבר, ער~ה שיש להביןיכולין
 יעת'ש~ ש~תתז בשביל ~~נה ~~קבל ~ן ולהפקיעזה

 ובשתתע בב'תי ~ת) (סי~ן באתתה ~בואר דהא אחרת ועוד~~ת

~סעיף
 חת~

 דא~
 ~תנה ג~ורה ~נה בשטר כתב

 ועוד ~תנה~ בשטר כן שכתב בנתתד ה"ה וא~כ ~ברח~, דין התתללא חלו~~
 אשר חליו חולה שהוא בשעה ~ערים אדם אין דחזקה של~שי'בא
 קע"ה דף ~ב'תב א~רו מו" דגדולה בו,~ת

 ע"א~
 ~שטה אדם אין

 ~~דיק אדם כי ח"ו, ו~~ים ~שיע שאינו ו~'תש~ ~יתה,בשעת
 (דף הכוחב בפרק דכתובות בג~א כדאיתא ~יתה בשעת~~יו
 שאדם לפי ז"ל ופרש"י קודם, דת~ח לטובי' נכסיו א~ר ע"ב)פ~ה
 ~עשיו~~דיק

 בשע~
 וש'תע בטור ו~'תפ ~ותו,

 בח"~
 רנ"ג) (סי~ן

 כ"ט~ת~סעיף

~~~
 ע"ב) ק"ן (דף ש~ת ~י בפרק א~רינן הא הנ~ל ~כל דין ~ן

 ~היכי ~ה סך ששייר כיון ~כאן נכסית ~ל שיכתבו עד~ברחת
 נא~תיתי

 ~לשון ~בואר וכן ~כוין, קא ולה~ים שלהבריח

הרא"~
 סית ע"ט ~כלל

 ה'~
 והטור

 בח"~
 אם דדוקא ~~ט) (ס"ס

 בב~ח שם וכ"כ ג~ור, ~יור בשייר ~בריח הוי נכסיו כלנתן
 יעתתשת הברחה, הוי דלא ג~ור בשיור הרא"ש~ודה דכ~תת~

~~~
 ובר דין ~ן

~ 
 בכך ~ה הברחה, דהוי ני~א אפילו דין כל

~"~
 וכן ~הני, עביד אי

 ~ש~~~
 (סי' בתש' ~הרי"ל לשון

פת'ח~
 בש'תע ר~"א הגהת ודברי

 א"~
 סע"ג) ק"ח סי~ן (סוף

 להערים אסור לבנו~יו או לאשתו ~תנה הנותן וז"ל~ שםשכתב
 ~~נה, ~~קבל ל~פקיע כדי לאשתו או לבניו ~נכסיו וליתןאח"כ

~ש~
 בנחלת וכת'פ ~הני, עביד אי אבל כן לעשות דאסור רק

 בשבועה עליו שקיבל כיון כאן דשאני האו~ יא~ ואם שםתשבעה
 בטלהי ה~נה השטר כלשון ובת"חובת"כ

 בכתב דש~ועה הפוסקים לדעת דאף תברא, לא הא משום~~

 נשבע ואפילו~ ד~י ~פיו שבועה כ~ו~יא שבועה כ~והוי

בא~~
 כ~בואר ~ה~י עביד דאי קי"ל ~אפ~ה

 בחת'~
 רת'ח) (סית

 והטת'ז ~סק~ד~, בש"כ ר"ל) (סי~ן ובי"ד א'~,~סעיף

 ה~כירה ו~ר ועבר ל~כור שלא נשבע אפילו ~להלכה דאסיקושם ~סק"א~

קיי~~
 על והשיגו

 הס~~
 דעת וכן בזהת

 הב~~
 ~חבירו דה~ו~יא

 בא~ח ועיין הראיה,עליו
 שלת'ט~ (סי~

 ובלא"ה ~~, ~סעיף

 ב~ג כ~בואר שבועה כאן אין הא~רונים תשובות גדולי דעתלפי

 ~סי~לטח'ת~
 לפנינו שהוא אף נשבע שלא ~ו~ר דנא~ן ~~ש, ע"ג)

~ת

 ~ו~~יי~
 ~~ו

~~ 
 ~~~תתי

~"~
 ידוע באשר כלל נשבע שלא~ כהוגן עשה דודאי א~רינן

 כללי נשבע אינו ~הן אחד ~שוםה~נהג ו~פורס~

~~
 נשבע אם דאף ~~ורך, ~ן זה כל אין בנ"ד

 ~ת'~
 שלא נראה

 כאן דאין ג~ורה, ~תנה שנתן ~~ה שבועתו על כלל~בר
 חלק ליטול השטר של התנאי לקיים ~ה סך והשאיר כללהברחה
 ב~הדורא להדר ר~ית הבת'ד ועל ה~ת, דברי לקיים ו~~והירושתו
 לבטל שלא ובתראק~א

 ~ווא~
 בכבוד אדם יחייב אביהם ה~ת~

 כ~א~ר לכתבים ה~גיע לשבח פרס~ו הכתוב ד~יית ו~אןח~יו
 יהונדב ~~ות על ש~עתם אשר יען י'תח~י"~) ל"ה (סי~ןיר~ית
 ע~וד ~~ הי~ים, כל~ לפני עו~ד איש יכרת לא ~וגו'~,אבי~ם
 עול~יםת ביח ר~ים כ~ו הבנין לראות ויזכה ותו~ים לאוריםהכהן

 לפת'ק י~ינך ~~~'תת שתא דהאי ת~וז ה~דברפי

~ו~
 ~~~יי~ ~~ת

 ~~~ו~~
 ~תת~

 י~'ת~ ~~~~

~~~

 על י~א פסיק דלא וקלא ש~נו עסות
 אש~

 על שעוברת אחת
 נדה ~חי ו~וגרת בטנה בחדרי וקלקלה וישראל, ~שהדת

 שאין ראינו וראה ההיא האשה א~רי וחפשנו דקד~נו רבי~,וכן שלי~י~ ~נשים זה כל ש~ענו וכ~שר נדה, וש~שתו בעלהבפני
 האשה על איי~נו ואז ~~ש, בו ~שיש דבר רק בעל~א רינון קולזה

 אולי א~רנו ~כי ~עשיה, ו~פט הזה~ ~דבר חק והודענוההנ'תל
 הוא~שגה

 ~ש~ ~וה~
 ~ה והזה~ה~~~~~נ~ת ~~ו~,~ת נ~ות

 א~ינו ~ש~וע אזנה אט~ה ו~יא חית כל אם ב~~ות נזהרהלהיות
 ~שיר נא~ר עליהן אשר שאננות נשים ~גדר וי~אהואזהרתינו
השירים

 ד~י~ב~
 ושלשה ושנתה עברה רק חתום, ~~ין נעול גן

 ~ספר, אין עד רבות ~ע~ים לבעלה והכשילה כהיתר להונעשה
 עליה, ש~ענית סני' ברחובות ~ווחה קול נש~ע ווסתה עתובכל

ופע~י~
 לטבול ר~תה ופע~ים ~בעלה, ווסתה שסותרת נתפסה

 בא א' שפעם ~דבר שנתגלגלה עד נקייםתבלא
 הרב לפני בעל~

 ו~בכה ובכה בד~ים, ~לוכלכים סדינים ובידואב"ד
 לי אוי וא~

 באותו דעתו וגילה פע~~ם, כ~ה הנדה על שבאתיחטאתי
 ועד ל~ר~ה,שרו~ה פע~

 דהגי~
 עליו הרבו ~שפחתה בית לאז~ה הדבר

רעי~
 והיא ונתפייס,

 קב~
 ובזה ~ורה תחזור ~לא ע~~ה על

 בהיות הדבר, ו~קטהנחה
 ~הית~

 שהיא לא~ר ~רשעה ~חוכ~ת

~עובר~
 העובר כל חזתתל ~א~ר שנתקיים ~עד ~סתלקים, וד~יה

 אנשי לעיני קלונה ונתגלה בגלוי~, ~~נו נפרעים בסתרעבירה
 ל~קטון הדבר שנת~רסם עד לה אית ח~רי וחברי ביתה~גרת
 גדולעד

 לא~
 לאזנינו הדברים וכשה~יעו פשעהת על חטא~ ~הוסיפה

 עד ודר~נו ח~רנו ב"ד אנח~ו ותכף לעשות, עתא~מו
 הי~

 הדברים
~גיעים,

 ויבוק~
 כ~ה ע"י וי~~א~ הדבר

 וכ~
 ונא~נים כשריםת ~דים

 כאשר ~תחלה, שעברה ח~אים על לפשוע הרבתה הנ~ל~האשה
 ~נדה פרסה ש~יא ונתגלה עדות, בג~י~ת א~ת בכתב רשוםה~ל

ת  ~~י~ ~~ ~~~~~ ~~ ~"~~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~וו~
~~~~

 ו~ית
 ~~ו ~~~~ ~~י~~ ~~ו~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ו~~~י~~

 ~~~י~~~~~י ~~~



~ ~ ~ ~

~~תתת

~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~  
~~  ~  ~ ~ ~  חשון כת התביום

 הנת~~

 ~ממו ושכבה בעלה עם נתרפ~ת ואעפ~כ
 ופירש לבעלה הדבר נודע ~יום ב~צי ~קודש ובשבת ות, וליל התליל

 בעל בא ואז כרחו, בעלממנה
 אי ואמר וצעק בתתד לפני האש~

 אוי ואמר דת, ~ל העוברת באשהאפשי
~ 

 לידי שבא ח~א לאותו
 פעמים וכמה כמהונכשלתי

 וא~
 יכופר ובמה כפרה צריך שו~נ

 (א~רי~) ושלחנועונית
 ~~חריה~

 תודה, ~ן לאמר לבה על ודברנו
 בפנינו הודיתואז

 בתת~

 ההוא, ~בת בליל בעלה ~עם שמשה ואעפתתכהיוס ב~צי שבת בערב ראתה הזאת שבפעס
 אם או לכךהכריחך ומי ו~אלני~

 הו~
 רצון

 ~על~
 ~מעשיה ויודע תמיד ~מתרצה

 ש~עלה והשיבה~ לא, אוהרעים
 אינ~

 והיא מעשיה ~כל כלום יודע
 בסתר,עשתה

 ובפע~
 הזה

 א~ר~
 ובעלה מעוברת, שהיא לפניו

 כזה, עוברת באשה אפשי אי וא~ר ~ ס~יך מלתא בחדא ושטיתצווח
 הנשיס ~ן היא כאשר בלא~~כתובה ב~ט לפו~רה ~ביתיוא~לחה
 ומאותה כתובה, בלאהיוצאים

 שע~
 ושתלך יחדיו ידורו שלא ~זרנו

 דבר יפול היאך שנדע עד שבועייס אביהלבית
 וכד~

 לעשו~ת ~ה
 אותה לפטור בנו הפצירובעלה

 ב~~
 ירדו ואז כתובתה, ולהפסיד

 עם ל~עון הא~ה ובאתה ~~נינולדין
 בע~

 אביה, ב~ע~ד פאתתפ
 זאת כל עשתה בעלה שמ~עת וא~רה הראשונים ~דבריהוחזרה
 (~הבאתה) והא~תלאות לשקרנות, הוחזקהדברית מתוך אבל ל~ע~יו, שנתרצית ~ד לשונו בחלק אותה פיתהו~וא

 שהיא שראינו ואחרי דבריה, על עדיס עתתי נתכחשה דבריהלא~ת ~שהביאה~
 עליו~באתה

 בעלי~
 ידע לא ומעולם נקי שהיה דבריו בירר והוא

 שהודית מה שכל בתתד מאתנו יצא בכן ר~יזה, או רמז ~ום זה~כל
 כ~אה בתתד והודאת בבתתד היא ~~ורה הודאה ראשון בפעםבפנינו
 נתברר באשר דבר, אשמת שוס הבעל על עליו לשוס ואיןעדים
לנו

~  
 ~~ריס עדיס

 ~הי~
 ~ביות ועתתי ~הכשילתו~, (~שילו)

עדו~
 וסתה ימי כל ~מנו הסתירה את פעם שהיא כש~לה נתברר

 שהיא הבירורין כל אחר ~שפטה יצא בכן ~עוברת, שהיאבא~ה
נקראנ~

 ~שפ~ה יהיה וכה כתובתה, והפסידה משה דת על עוברת
 להו~יא ל~רשה בעלה ביד שרשות הקדושה, תורתנו ודין דתעתתפ
 ר~~תתה, תקנות נת~נית לא בזה כיוצא ועל ביתו ~תוך הר~עהאת
 ובלאותיה נדן הסך לו ~הכניסה ~ה כל לה ליתן מחויבוהוא
 ושאר כלל, דרך מאתנו יצא ~ה אביה, ~בית לו שהכניסה~ל
 לזה השייכים הדבריםפר~י

 העס~
 ההוצאות ובענין והנדן ההחזרה

 ביניהס, ההר את הדיןיקוב
~"~ 

 כל ודעת האשה דעת להפיס
 ידע לא שהוא ח~ורה שבועה לישבע הבעל ~חויב ~שפחתהבני
 ~ומר אופן כנתתל, הכ~ילתו היא רק בכך רצונו היה ו~לא זה~כל

 הסילוק ובעת הפירוד קודס יתו~ןה~בועה
 שיס~

 כל לאשתו
 מאתנו יצאהנתתל

 וכאשר הקדושה, תורתנו ודין דת כפי בתפסדתת~
 בכל אלה דברינו בכל וי~וים ויאושר עליה ננזר כןעשת~

 תתנה ותעצו~ותו~וז תוק~
 כת~

 כל על מו~ל אזי הנתתל, מל~ייס סוררת
 לקנאות בישראל יפה בתתד וכל בידו סיפוק ואשר ודין דתיודעי
ו~ות,

 ולכו~
 עד שבעולם ורדיפת ונ~י~ה כפיה מיני בכל ולי~וש

 לקבל אני רוצה~תא~ר
~~ 

 יווסרו ובזה בעלה, ~ן
 כ~

 למען הנשיס
 דינא בי מפינו עתק יצא זה כל באר~, שופ~יס אלקית יש כידעת

דקהלתינו
 בצירו~

 רא~ית
 תנ~~לת כסליו יתתז דת יוס יצתתו ו~וב~

 עד ~דיינים ואלופים והקהל הרב ידי~~ת~~ת
 ~א~

 ה~תב ~ופס
 לישנשתלח

 ~~ה~
 אחת

~ 
 בתוך המנוית

 למ~מעתית סריס אשרבה~דינות הקהילו~

ת ~

 ~י~יו ~"~
 ~~י~ ~~ ~י~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~

~~~תת~

 ניקל לקתתק לפני בעצסמם ~צדדים באו
 שפור~

 לאור להוציא
 ובאו לפני, ב~צמם העדיס שיבואו בחרם ו~זרתימשפטן,

 חרם ה~דול ב~רם עליהם ש~זרתי אחר הצ~דדים בפני לפניוהעימתו
 ובעונש החומרות בכל נוראיס באיומיס עליהם ואיימתיבתתד,

 ללשון והועתק בלתתא בזהתתל ואמרה אחת אשה ובאתהבאליותתע,
 ב~שון ~ הוי ה~י דעובדא ו~ופא שהיה סמעשההקו~ש,

 תנתת~
 שכר~י

 אצלי ר~ילה היתה הנתתל והאשה הנתתל, אשה בעל אצל דירהלי
תסמי~

 לכסות
 הורנלו לא עדיין אשר הנשים כדרך ראש~ בצעי~

 ~עוברת היא אם דברים סיפור בתוך ו~אלתיה בעצ~ן, נעשותבכך
 כבר כי אצלה דר הייתי לא הן שאמרה זאת ולולי הן,יא~רה
 בתוך רעה ו~~ועתה נידה, חק משמרת ~אינה עליה רינוןהיה
 ולי הקהלה בניה~ון

 ר~
 בח~אה חתתו תספה שלא ויראתי אחד ילד

 בבית אצלה דירתי קבעתי ואחתתכ הרעה, ~דבקני פןועונה
 האשה אם א~ת אשה לי שאלה שבועות איזה ואחר בבית~,שלה חור~

הנתתל
 בע~

 מפיה, ש~עתי כי הן ואמרתי ~עוברת, שלי הבית
 נדות נשים כדרך סתריה בית ~קנחת אותה ראיתו אני ליוא~רה
 כנשיס עצ~ך תקנח ~את קול עליך יצאה ה~ה רצופיס, אלוי~יס ב~ני לה א~רתי ות וביום הת וביוס דבר, השבתי ולא וסתן,ביסמי
 שיש לי השיבה הת ביוס מעוברת, שאת לי א~רת ואתנדות

 אליה דברתי כאשר ות וביום הקינוח, הית זאת בר~ליהאבעבועות ל~
 שלא הדבר ש~ר לאמר וכחשה האלה, כדברים לא~ר ~ניתפעס
 ולכבד לנקות הלכה שבת לקבלת ס~וך ולעת אלו, בי~יסקנחה
 שחה כא~ר ויהי פעס, באותה לבשה קטן וסינור בסמטאטאהבית
 שלה כתונת וראיתי הבית המכבדים כדרך נפשהלעפר

 הלכה כאשר במנחה ובשבת דבר א~תי ולא הנדות, ~דרךבדס ~לוכל~

חו~
 והיו שבת ליל בעלה עס ששכבה ~לה מטה בדקתי לב~ה
 באותה ~תתכ ש~יתה אחת לאשה ו~אלתי נדה, דם ~לאיםהסדינים
 בי~יס הסדינין ראתה ואס עתה עד הת ~יוס הסדינים הזאתדירה
 והשיבהאלו

 של~
 שזה ראתה בשבת אבל שבת, ~ודם הש~יחה

 שבת סוקודם מתחלה ה~דין הוא זה ובודאי מטתה על הית~סדין
 כמו ו~צ~ם זהוב ירוחב כ~ו כת~ים בו והיו בכלל ועד הנהועד
 ב~טה ע~ה בעלה ששכב יוד~ת לא אס ושאלתי טותת~, ~~בערוחב
 לא הנתתל ~הא~ה יד~תי זאת אבל ידעתי, לא והשיבהאחת
עשת~

 ביתה~ מ~רת אחת אשה ~דית ~תתכ ~צמהת ב~ני סמשכב לה

~~~תת~

 בחרם ואזהרות עונשים חו~ר בכל אחרת אשה העידה
 ואש~ אני ~ וא~רהבתתד

 שו~ן ~נקרים היינו א~רת
 הידועה האשה את הידעת לה, אמרתי לענין ~ענין דבריססיפור ובתו~

 ~עוברת, ואינה נדות נשים כדרך ~היא ~רמז זאת כנתתל לקנחאותה שראת~ ~תוך אבל יודעת איני לי והשיבה ~עוברת, היא אםהנתתל
 ונספר יחד נז~~נו אחת באסיפה נ~יס ו~~ה כ~ה היינוואחתתכ
 זאת, על נשים כ~ה וש~~ו לו או ~עוברת הנתתל הא~ה אם~תתכ
 הנתתל הת ביום היהוזה

 ובתוכ~
 ו~~רת שכנתה אחת אשה היתה

 לה וא~רנובי~ה,
 שהי~

 ובליל הדבר, ~וטל ועליה זה על תש~יח
 על שראתה ואמרה ראשונה ~העידה היא היא האשה באתההת

 הזה, הסדין על בעלה עס שוכבת והיא כת~ים ~לאה ~לההסדין
ובשבת

 של ה~דר אל הלכתי ה~נסת בבית היו היהודיס כל בעו~
 וכ~ה בדס ~לוכלך ~~~ה ~ל שפרוס הסדין~ל וראיתי ראשונה, העדות היא ביתה ~~רת האשה ~םהחשודה

 וכ~
 כת~יס

~ליו,
 והכתונ~

 הא~ה לי ~~ה כי ~אנו לא בשבת ~ה~ליפה
 כששחה דם ~~ה שלה כ~ונת ~~~תה כנ"ל ~העידהרא~וסה



~ ~ ~ ~ ~ ~
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 לשב~ סמוך ה~ית לכבד~~מה
 או~ו

 כ~ונ~
 חפשנו

 מ~~נ~ ול~
 הי~ה השניה ו~א~ה~"כ

 ג"~
 בחדר אבל הח~ודה בבית דרה

 ע~מהי בפנימיוחד

~~~~
 נוראיס איומים חו~ר ב~ל הנ"ל בעונש ב"ד בחרם העיד פ~ני

הו~
 ~~ ו~מר~ בר~ש~ה שהעי~ה האשה בעל

 ה~תי לא
 החשודה בבית דירה ~שתי שכרה כך תו~תוך שבועות א~ופה

 השלחן ~ל ישבנו וכאשר בע"ש, לביתי ב~תי ו~ח"כהנ"ל
 מוס~

 החשודה ובעלאני
 קר~

 בפני דירה בית שני לחדר ~חיו אותו
 שבת, בלל כנהוג ז~ירות ושררו ע~ו והלך א' בבי. והכלעצמו

 הבעל א"ל בהשכמה~שבת
 אתמ~ ~~ שאח~

 ו ושר שזמרו בשעה

~ו~
 בליל ושיר, מז~~ר בכי לבחור לך

 שב~
 ~שתו ~ם לשכוב הלך

ובלי~~
 ~לה) ספרה

 ~לי~
 ~אשה על ~~א ביש שהקול וא~רה ~שתי

 ואדע ב~לה ~ל אקרא לאש~י אמרתי שומר~~נד~ה, שא~הב"ב
 היה שלי חדר כי אחת במטה ע~ה שוכב אםמ~שובתו

 ~סמו~
לחדר~

 בשחרית שבת הדבר, הוברר לא עד~ן כי שתוק ~שתי וא"ל

 נ~נה היא ואחוה באהבה בי~הם ש~וק שנהגוראי~י
 כוב~

 שלה

 בשב~ בזה, זה ונ~עו ראשה ~~ל הכובע נתן ~ והוא בעלה ראשע~
 ~צו~~חר

 אח~ ו~א עוד, בה נגע ולא מאשתו הבעל פירש~ ~יום
 והלכ~י שלה ב~יבה ו~פשוהנ"ל

 לחו~
 ש~ח~ וש~ע~י

 צעק
 תהכתונ~

 א~ כ~ן, להיות ~ריךשלה
 הכ~~ת א~ ~א~צא ~ד מכאן א~ז לא

 בשבו~שלבשה
 ש~יו תב~~ה וחפש והלך העברה,

 שוכב~
 יחד

 וקרא בסד~, כ~מיםו~צא
 פעמי~ ~מ~ ע~

 (שארא)
 ~ין ~מר~י ר~~י, ולאג"כ ~~ש~ראה~

~~ 
 עסק

 ב~ בנסתרו~
 איש

 היה א, כר ו~ם ב~טהת בדם ~לוכלך סדין ~ג"כ ור~י~י בי~~פציר לאש~~

 ע"כת זהוב, רוחב~ כ~ו ~דול כתםעל~

~~~~~~
 ~ת דה, ~ה~ש

 מטה לך שעשי~ ~מר~
 בפ~ מ~חד~

 ש~~, ~~ל~צמך
 ~~ל~

 הזה ~~איש
 ה~~~

 ~בך העיד
 במטה שבת ~לששכבת

 ~ח~
 בע~ך ~ם

 עש~ ~~
~ 

 מטה~מ~חד~
 שתשכב לכך הכריחה שבעלה ו~מרה הספסל,על

 עמ~
 ע"כ

 ~דו~~

~~~
 העידה

 ~~ח~ אש~
 ~ר~תה~

 קודם ה' ב~ס הנ"ל ~לחשודה
 א~רה ~~הח~ודה הנ~ות, כדרך ~קנ~~~ זהלשבת

 שהי~
 ~ה

 ב~ם א~"ז'~~ת
~~ ~~~~ 

~ ~ ~~ 

~~~
 הנ"~, ב~ונש בת"ע ואזהרות עונש~~ חומר ב~ל אחד איש העיד

ש~ש~~
 החשודה בעל ~~ל ה~תי ס~חות ש~ומרים קודם

~פל
 ע~

 תרדמה
 ~ ונ~~

 ~חת כר
 ר~~~

 ~א~ה ו~ח"כ ושכבתי

 החשוד~הי~
 בי~ה ב~~ח ~פ~ה

 וב~
 ופ~ח בעלה

 הדל~
 והלכה

~שב~
 ב~~~ לע~~

 ו~א
 ~~ מ~~נ~

 בר~שו
 בש~ר~

 חל~ה ואח"כ
 רגל~ מעלנעלה

 לאר~ ושחת~
 כתונ~ וראי~י

 מלוכ~ך שלה
 בד~

 ב~טה ~עלה עם ~כבהואעפ"כ
 ~ח~

 בלבוש~ת
ושאל~

 וכי להעד,
ל שז~ות לי~ע תוכלאתה

 מ~~ו~
 ו~~ר~~ב~בועות

 ~להא~ה וש~לנו לה~ו~, יכולאמ~~ר
 אמ~

 ש~ת באו~ו ~מ~ה ה~תה
וא~רה

 ה~
 עם ~כבה שלא משקר ה~ד ~בל

 בעל~
 פעם ~אותו

ולא
 נג~

 ע"כ בה,
 ~עדו~ לש~

 הוגבה אשר
 בק"~

 ניקל
 כהנהת ד~ריםו~וד שפור~

~~~~~~~
 ~~ל לה~שה

 פנ~
 אשר ה~עשים מה~ ~~~ר

 ל~
 ~~ הלא~ ~ עשי~, ~ישר~לועשו

 ולא ~שניס י~דה ~
 ~~מ~

 דברי דברנו ~~~וכה ~~שו ולמה הגדול ~~~ן עצמךושמרת
 הו~ דילי~ גי~~' היה מ~כל וא~~רה לבהתעל כ~וש~

 ו~ב~ל
 (והרבית'~

~והר~תה~
 ועד ~~ר~ש בג~תו ~~פר

 סו~
 ~מעשיס ~ל

 בראש~

 והיא פ~~ים, שלשה ובעל שכב ח~ונתם ב~ל ר~שונה בי~האחר
 לואמרה

 ע~ ש~ו~
 שתלד עד כאלה ל~שות ~מו~ר ואמר פלל,

ולד
 הרא~ו~

 ~ת אין שתוק באמרם בי וג~רו ו~מי לאבי וספרתי

 לשכוב ~ותי כ~ה וסתי ~שעת אח"ז וגם לדבר, ~~ה ~לום~דעת

 ~עפ~כ ~ותי וכפה ~~י~י לא שלישי ובליל לילות שתוע~ו
 ל~

 והוכיחה ה~עשה ל~מי וספרתיר~תי
~"~ 

 ו~ח"כ כה, תעשה למה

ב~
 וביום לילות ~ב' אותי~ וכפה וחזר בזמנו אורח

~ 
 לדרכו הלך

 ~ וםפרתי ~פע~~ לדרךשם
 נקייס

 וטבל~~
 נשים דרך ל ה~ ~אח"כ

וכפ
 עלי יצא כבר כי ר~יתי ולא שבת בליל ~ו~י ~

 קו~
 וכפה

 ב~וסס~~ות~
 והכ~ות

 רצ~ בדברי וק~~
 ~~י~ ~ירא ~ל ~א~רו

 שנ~ר~יתי עד אותך אגרש ולא ~~~י~י~~יאך
 ל~

 ~ל לו ו~~ר

 ~דב~ס~~ה
 לפ~

 הרב
 והקה~

 עמ~ אתי שעשה ז~ם מהמעשה
 מדוע להושאלנו

 ~מר~
 ~~ו~רת, שאת לבע~ך

 והשיב~
 שפעם

א~~
 ~הום~ ~עכב

 ח' לערך
 שבועו~

 שהיא ~סברה
 ~עוברת~

 ~בל

 ו~תן ~והר לי~ן והרבה אותי ~יתה נדותה בי~י ע~ה ~באאח"כ

 ושלא זה מכל תיר~י אל א"ל~ ה~ול ש~א אחר ואףומלבו~יס,
יבגוד

 ב~
 שלשום ~ת~ול לו שונא הוא ~~שר להרב ~~לה שלא רק

והו~
 יקנסני פן שלי ~תנגד

 במ~~
 א' פעםת הלא ושאל~ה רב,

~לכ~
 הנשים ור~ו לטבול למקוה

 ה~~~נ~
 וג~רו דמים מלאה שלך

ב~
 ו~ני שה~ ~ ~י~ת ידעתי לא והשיבה לביתך, שת~~ור הנשים

~ובר~
 שה~ ~

 ואבעבועו~ משח~
 וכש~~רו וטחורים,

~ 
 שהוא ה~שים

 ז' ספר~י נדהדם
 נק~~

 ~בלתי ואח"כ
 בזמנ~

 למה ושאל~~~

 את~כתונ~~~~כ~'
 ו~~רה כת~ים, שס ~היו ~א~ליו ל~טה בעלך

 צי"ך ~~מנו לעשות צריכה ~י~ה רק ח~כ~~ ~תמים ב~בילל~~
~~כסה~לכרת~~

 שאל~~~~"~
 אש~ו ~ל יש~ל~~שנאה אם לבעל

 כ~ ו~~ו~
 ~או

 ח"ו לנו ואמר ~לו,מ~ענינים
 א~

 ~עליה שנאה שוס לי
~לל~~ק

~~ב~
 ו~~~שי~~ הדברים

 וכל ~שע~~ה~, ~ש~שי~')

 ו~~וב שקר הכל ע~ו ~ שדברה~~~ב~~ם

 ה~
 על~ו~ לי שמו

 דברים

~א~~
 מע~~ ~ת ל~~ת ~ ר~תי

 שהית~
 ~מי ~שמש~

 בנדתה~

 הפ~ו

א~
 ~' ו~עם ר~, וה~י~ו~~ל~~שם ~ל~~~ ~ק~רה

 הםד~ ת~ב~

במ~~~~
 ~~~ה ~ורגת ואמה ב~, שה~ הכת~ים ונק~ט

~ 
 הדבר

 ש~ב~וקו~~רה
 ו~אי~י פ~ם, באותו לבשתי ~שר כ~~~י ~~

~~~~~~~~ 
 ה~~ר וספרתי יד~, מ~~ילי ל~טה ~חותך

 ל~~
 הרב

~"~~
 כת~~ א~ ~~בדוק

 ~מעשה זה כי בשבת, ל~~תי ~~ר הלבן

~~~
 ~~ודס

 ~ב~
 ~ת וב~ק~י

 ה~~~נ~
 שלבש~י ~

 ונמ~~
 כ~מים בו

~~~~~~~~ו~
 הרב

 להחלי~
 לכסו~ כל~ם ~~ה לדבר ושלא ה~~ונת

 ~~מתלאו~ וכ~נה וכהנה ~שפח~ה, ~~~ד~ל
 ש~ל בעלה שנתן

~~~~
 ~מהכיל הי~י~ה תק~ר ל~חסור א~~ ~פ~ים דבר רק כנ~~,
 ילאו~~~ת~~~ר

 ~פ~
 לא ~הם הזמן יכלה מה~ברים קצה

 יכל~
הל~~~רו~

 ו~ין אלקינו ~ה'
 ~ד~~

 אלא
 ~ו~

 שע~יו
 רו~ו~

 אל~~ם ו~'
 וזהי~~~~~~דר~~אמ~,

 הח~
 בסבך

 ע~
 ~דס השולחים ה~רדומות

 חכמו~ הח~~~~~
 תש~ הר~~~,

 ~זה ~גדר מזה גדר ופ~~קים

~~ל~מו~~
 ~הומ~ת עד ~דיר~ם ~מיס ~צלול ~י~~ ~~יא רעיו~י כפי

~~~~~~~~~~
 רשו~ות ~בד~~ ~~~ר בזה ~שר

 להפי~
 נ~לים מע~ות

~ל
 ~מ~

 לל~~ד אחרו הבאים ולתל~יד~ כערכי איש

~בל~
 ה~עשיס

 בנ~~
 פז ~דני ~ל

 בח~~ו~
 רמו~ת

~~~

 ~~ור יוס~~ש~ון ולא גדול
 א~~

 א~ר מה~עשה לאז~י ו~יע
נ~שה

 ב~
 הגי~ וטענו~יהם ה~~חה קול ו~ש~ו איש

 בש~ר
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 וגלילותי'" ה~דינה בכל פסיק דלא ~תול לעין בפו~בי רביםתבת
 העדיות עתתפ ביניהס פסק ונ~שה ובתתד הרב לפני בדין שםוע~דו
 ב~ול וצווחו ~הצדדים דינים דיני נת~ורר וא~תתז שם,שהוגבה
 ענינים ב~~ה ה~תרך והעברת גדול ~ח להס שנעשה איך ונאנח~רי
 וה~יע הדבר שנסתעף עד צע~תם נדלה הפסתתד" לסתור בידםאשר~
 שי~עו וי~ם ~~ר וגזר חסד, של שררה והוא יר'תה השררה ~לפני
 ~הו ה~דינה הרב שאני באשר נ"ש ק"ק ל~י~כו
 ובידם הצדדים באו ובכן ל~ש~עת~~ הםרים ~הקהלותבאחת
 ו~ד~קתי ביניהס, ~נעשו ופס~יס ~דות וגביות כתביסצרור

 היכן ~ג~ת שידי ~~ום עד הזהבדבר לעי~
 הד~

 לחתוך נוטה
 הד~

 על

~~
 יראה ~אשר נבו~ים, סכסוכים ופ~פוקים רבים העניניס

ה~עי~
 לפרש חדשה ~ש~לה ברורים דברים בהצ~ת בארי~ות לפנ~

 באלו ולמ~פק לדון יש אשר ~פורש בכלל וכלל פרט ~ל עלולפרט
 תורתות ב~אור עיני יאיר והת~ני~ס

~~~~~~ 
 זה ו~בור הצדדים בפני היה ש~א הוגבה אשרה~דות
 להעיד והעדות נ"ש ק~ק הנה לבא צדדים השניהוכרחו

 צד~ו א~ת ה~דות כל אם זאת גם ואףבפניהם"
 ~"~ יחד~

 יש
לספקת

~~~~~ 
 לג~רי ראו שלא העדים ע"פ כתובתה להפםיד יש ~ם
 תש~יששוס

 ר~
 וזהו בשר, ~ירוב ראו ולא התקרבות

 והת~רבות ונגיעות רא~ת דעל בפוסקים~בואר
 א~

או להו~אה
 כתובתהלהפסיד

 ר~
גם ~~צ~ה, שהודית ~פני לו~ר תרצה אם

 לפקפק~ ישבזה

~~~~~ 
 ~ועיל ~צ~ה הודאה אס הודית, שהאשה גם אף

~ו פטור בקנס ~ודה קי~ל דהא כתובתה,להפסידה
 כ~אה בע"ד הודאת נא~ר ואס קנס, הוא כתובה שהפסידה ~הב

 ~~ום יש ד~י~דים
 ל~י~ עי~

 בהת

~~~

זה ~ל ת~ברי אם בה להתרות התראה שצ~כה באס ~~~
 אבל בפירוש, להתרות צריך אם זה כתובתך,תפסיד

 התרו שאם הי~ו כתובתה, להפסיד ~הני לא פשיטההתראה
 זה כדבר תעשה לאסתם ב~

~~ 
 לא

 ~ק~
 כת~ת~, ~פסיד התראה

 יש ה~אורע היה כאשר שב~ד ~~א אםאו
 לד~

 לא~ או התראה
 דוקא, התראה צריכה אס ~שה דת ~ל בעוברת אס לספק יש~ם
 היא יהודית דת על בעוברת ~~א דדל~א התראה א"צ~ל~א
 להפסיד התראה א"צ ~שה דת על בעוברת אבל התראה,דצריכה
 התראה לה שהיה או התראה שא"צ ני~א אי גם ואףכתובתה,

 חששת ~קום ~~וות~צא

~~~~~ 
 ~הודאתה חזרה האשה ~י

 ~תנ~
 א~תלא

 לדברי~
 שהודית

 לה~תח
 וא~ר~ה~

 ידי~ת בלי נפשה ~ר~ן ה~ל שה~
ב~~~

 חזרה ועכשיו ~~י~ה, לדבר ה~שילתו והיא דבר ~וס
 וא~ר~

שה~~
 דילת גירא ה~

 ש~~~ני בא~
 חזרתמ~

 לא או והא~תלאות

~הנ~
 ד~~א ~ם ואף

 חל שנתנה והא~תלאות חזרתה ~הני דל~
 וביאורת ~יון חובתעלינו

~~~
,~ 

בא~
 החזר~ בשני ~הוא כאשר האשה שנא~נת

 וק~ל

א~
 י~~ר

 ~~ח~ר~
 ל~רשי הנדן ש~ך ~יתה ~"י הנדן

 נ~ב (סי~ן א"ה כד~תהנ~,
 ~סו~

 ס~יף
 ד~

 ופסק וקי"~)
 דא~ אלפסי הגהת בשס~הר~"א

 ל~כור ר~ה ~חתן
 יורשיה שנת~תוך הנ~סי~

 א~ה האשה ב~תד נם א~~ ל~חות~ יכול~
 נו~ן לאביה להפסידיכולה

 הנד~
 ~ועיל אינו זאת ש~ל ואת"ל

 וללבןת לברר ~לינו ~וטלא~פ"כ

~~~
 ~ל את תפסיד אם מאי ~ת~תה ~פסדת שהיא באם ~,

 שה~ניסה ~סף רק אוכתובתה,
 לנד~ ~

 צריך אם או
 ~גיע אס או שו"ם, כת~נת לו שה~ניסה ~ה ~ל ש~שלהוסיף
 התראה היה לא באם כתובתה כללה

 כנ"~

 ~ח~קים הס ואס
 ברצ~ו ~י לא לא~ר ~~חישתו והיא בה שהתרה או~ר הואבזה

 לצרף על~ו ~וטל אשר זא~ נעשה הכלו~דעתו
 ~ז~~

 שורש
הדבריסת

~~~~~ 
 או ~וחזק, נקרא ~י ~י~ו ד היא או הוא ישבע אשר ~י
 עבירה לדבר חשודה היא באשר שבו~ה לה ליתןאס

ולתת
 השבוע~

 להשוות שירצו באס או לש~נגדה,
 ידבקו י~ד~

וירצהלקיי~הת

~~~
 באם או ל~יי~ה, רשאי הוא אס לקיי~ה שרוצהבאם נ~"

 דוקאת לגרשה ~ליו~וטלת

~~~~~~ 
 (לגרשה) אותה כופין אס

 ~להתגרש~
 חרם והוא

 ~ד~תהת שלא לגרש לכוףשלא ר"~

~~~

 נשים לעדות יו~ילאם ~"~,
 שהעיד~

 תפסיד והיא שתתגרש
 נשים עדות פסלה התורה הא ~דותן, ע"י~תובתה

 ~הו נשיס, ע"י נפשות דיני ו~"ש ~~ונות דיני לפסוק יתכןואיך
 דנשי וגברא נשיס ~"י לנפש ה~גיעיס דבריס נפשות דיני~~ש
 בעל~א ~ קניא וקטלה דיינא ולית דינא ליתקטלי

 הכ~ דיי~

 לא~"ת לירדכדי~~~ו~
 הזוכ"ו~

 כוו"ן ופותח
 לכו~

 לא~יתו דבר
להיכן

 הד~
 לנטות בלי נוטה

 י~~
 או

 ש~א~
 ~י ובהיות

 להם ויש רבה, תהום ~ד יורדיםו~דבריס
 ~~ונות בדיני ~קצו~

ובדי~
 ~~ש, נפשות

 וא~
 בחידושי חדשה ~ש~לה הדברים נברר

 ה~~פי~ות דברי את לבאר באתי קצרה דרך אך ~אד, יאריכודבריס
 בראש~ת בה פ~פ~תיאשר

~~~~~~

 לן פשוט הצדדים, בפני דוקא להעיד ו~עדים צריך אם ~~ת
 בתשובת ממבואר הוא כן הצדדים, בפני דוקאדצ"ל

 ~"ב דף ~תב (סי~ן ~הרר~'א ותשת ~"ה), (סי~ן ~סףשארית

~"א~
 ~ל ~~ש

 ו~~תה ~"ל~ כז~ נד~
 אפש~

 עדות שנגבה ~אחר
 לא וב~לה האשה בפנישלא

 עדות ה~

 ~ל~
 לא

 ולא ב~לה עללאסור לענ~
 לענ~

 כ~ו כתובתה מ~~פסיד
 שבררת~

 וכ"ש
 ~~וונת ~דות או~רת שהיא זובעדות

 בלש~
 כות את

~"~~ 
לפנינו הרי

 שא~
 לג~רי ~דות כאן

 לענ~ ~~
 בעלה ~ל לאנ~ור

 לפנ~ו ~בואר וגס כתובתה,להפסיד ול~
 בטח~~

 כ"ח (סי~ן בש"ע

סעי~
 כלל ~סוף ~) סי~ן ~"ט (כלל הרא"ש תשובת בשס ט"ו)

מ~תא~
 דאין

 מ~קבל~
 ואם דינ~, בעלי הצדדים בפני שלא ~דות

 איןקבלו
 דנ~

 ~ל
 ~הג"ה~ פי~

 וחוזרין
 ו~גיד~

 שנו ואס בפניו
 עדות אחר היל~יס בראש~ה שהגידו ~~הש~ה בפעםבעדותן
(וגם בחרם ראש~ה בפעס שהעידו ואע"פ בפ~הם ~~גידושנ~
 השבו~ה~"פ

ס~~~
 ~"ח) ס"ק

~ 
 שלא דכל

 ~חו~ בפנ~
לב~ד

ד~~
 וח~ר~

 וכן ו~גיד~ת
 ~ פס~

 בתש~ ששון אהרן
א~~ תורת  ושפ"ז) ר"א (סי~ן ו~הרשד"ם והנ"י קמ~תה) סי~ן (סוףשלו

 (סי~ן ואלשיך כ~ט), (סי~ן וראב~ח וכ"ה), כת (סי~ןוב"ל
 ~ם שכתב דאף וסובר ~שנה, בדבר כטו~ה דהו, כתבק"ד)

 ר' ב~ס~~ר~~א
 ח~קים די~ ו~רדכי ירוח~

~"~ 
 הרב כתב

 ~~~~ מ~~ ~~~~~~
 , י~~~~י

ת ~~ ~~~~ י~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~י
~~~~~~~~~~~~~ ~~~ 

 ~~ו~~~~



~ ~

~~  ~  

~  

~~תתת

 ~~ ~~~~ ~~~ת'~
~~ ~  

 שלמה של בים ומהרשתתל חו~ים ויש וז''ל~ יתתט) (בס"קמהרשתתך
 ב~"תד הצדדיס בפני שלא ~הוגבה העדות פסול בדי~בד דאףפסק

 מכריע בעצמו מהרמ"א ~ם ~~שתעכת'ל
 ש~

 דוקא נראה ולי ~ וז''ל
 כשרוצים אבל ~ות לענוש או מהן את לדון רוצים הב"דכשאין
 ו~מ'תש ה~ע''ד בפני אלא עדותן לקבל אין מהם, את ולדיןלענוש
 בפני צתתל דדוקא מבואר בא'"ה ושם דת) סעיף י''א (סימןב~''ה
 לאפרושא דתליא דבמידי רדבת'ז בשו"תת שכתב כמו וא"לבעלהת

 על שהפריז רב בי הר''י על והעיד כבעתתד, כ''ע הוימאיסורא
 כות בעלה על אשה לאסור האשה ~פני שלא עדות וקבלה~דה

 אליבא דהא ~איסורא לאפרושי שייך לא בנ"ד כאן מ''~מעת"ש,
 לפקפק יש כי לגרשה, מחוייב אינו משה דת ~ל עוברת אפילו~כת'ע
 בארוכה, לקמן דברינו יבואו כאשר לא, או לגרשה מצוה הוא~ם
 שאינו וא''כ מאי~ורא, לאפרושי שייך דלא ופשי~א פשי~אואת'כ
 דיני ו~ם נפשות דיני ממ~ש זהו כי ה~דדים בפני שלא לגבותרשאי

 בושת~ דיני וגם ~תובתה להפסידממונות

~~~~
 כדת הוגבה הנ''ל שבכל בב'תד, עדות ~הגביות שמבואר מה

 הסותרים הדברים הן הן הנ"ל, הצדדיס בפני שלאוכהלכה
 וכתבו, חזרו דיבור כדי ובתוך וכהלכה כדת שנגבה ש~תבוזא''ז,
 זהו הצדדים, בפני שלא כהלכה זאת יקרא ואיך הצדדים, בפנישלא
 להס נפל הטעות ובודאי תורה של כדת ושלא כהלכה שלאנכתב

 וזהו לבד בושת דיני רק שהוא םוברים שהם הוא,בלבביהס
 הבושה כי בו, נבוא אשר ~~רך זו ולא העיר זו לא וקלוןבושה
 בלי הטפל רקהיא

 מ~
 מ~נו~ ודינימ~ש נפשו~ דיני הוא וה~יקור העסק, בזה
 כלוםת אינו שם שנגבה העדות ואת'כ

~~~
 עתתפ להם נ.בררו הדברים כל שלהם דין בפסק הזכירו

 שגביות כדבריהס יהיה לו גם ואף עכ"לת כשריםעדים
 אי" מצאתי ולא ידעתי לא מ'תמ ~מהני~, הצדדים בפני שלא~דות

 נשים שלש העידו דהלא קיימא, של שאינו כ'שר וזהו~שרותם,
 רק הן נשים השלשוכל

 ~ירו~
 א', עדות

 וא~
 שה~דות נאמר אם ~ם

 יבוא כאשר כלל עדות עדותת אין באמת כי עדות, הואשלהם
 הסשים ובדי~ות החיפוש ואחרבארוכה,

 וא~
 ממש שיש נאמר אם

 להוציא שלא וכ'תש ממון לעדות ופסולות נשים הן מ'תמבדבריהן,
 ויהית להכשירן שייך ואיך פסלתן התורה עדותן, ~תתי מבעלהאשה

 קטלי'~ דנשי"דינא

~~
 (בסימן שמבואר מה קלקלתן שתקנתן ~ם

 ל"ת~
 בחתתמ

 שכיחי דל~א היכא אפילו ובהג"ה להעיד, פסולה א~הי"ד) סעי~
 קדמונים דתקנות י''א אבל מדינא זה וכל להעיד, ~שריסאנשים
 נשים של בבה''כ כמו להיות רגילים אנשים שאין דבמקוםהוא
 ח~מיס מתקסות רק נשים עדות לקבל א~ינן דלא נמצאוכות

 (ס''ס בבתתי והובא ריבתתש ובתשו' רבות בתשות ומבוארקדמוניס,
 שיש הי~א ומ~ת'ש עלית לוסיף~ דלא הבו נאמר תקנות ד~בייתתג)

 אשה להו~יא כדי רבותחששות
 מבע~

 פשיטא ~תובתה ולהפסיד
 בגוברין וגבר ברי' לכל חיי שבקית לא דא~'כ נאמנות, הנשיםדאין
 (אנשים)שיתנו

 ~הנשים~
 ויו~יאו לו, החביבה באשתו עיניהן

 בר שוס הדעת על יעלה ואיך שיאמרו, עדותן ע''פ מ~נואשתו
 לפסוק נשים עדות לקבל בקדקדו מוח בו שיש ומי ושכלדעת

עלוהם
 כעדי~

 מזו וגדולה כשריס,
 בסו~

 בח''מ ת"ז
 כזהת גדול לדבר ~ומכת'ש ~ נ~~נות אינן נזקין לענין ד~פילואיתא א'~ ~ס~י~

 בש''ס דקי''ל~~~~

 די~
 הוחזקה עת'א) ע''ב ~דף כתובות מסכת

 בעלה בשכינותיהנדה
 לוק~

 ~ה א''כ נדה, משום עליה~

משמ~
 ~הוציא~ נאמנות~ נשים דאפילו

 א~
 עוברת לעשותה האשה

על
 וללקו~ ~~

 בש"תע כמבואר הפוסקים כל פסקו ו~ן עליה, בעלה
 סעיף ק~תתו ~סיתשלפנינו

 בת~

 הדבר הוברר מ"מ הת סק"'ד ובח"מ
 קפ''ה) (סימן ה~''ז דברימתוך

 סק''ב~ ~
 שאני דהוחזקה ביתתד,

 החזקה על וסוקליןושורכין
 הנשים שע''פ מי~רי (ומ"~

 ו~ל נדה ב~די שלבשה במה נדההוחזקה השכנו~
 ~ו~

 והמעשה העבירה
 מזה ויעויין ~, ביאה) ~ועדי יחוד עדי הן הן ~שרים עדיםיש

ב.שיבת
 רא"'~

 הביא ~זו ~~דולה עת"שת ~דברינו ממש בת) (סימן
 ו~ך וז''ל~ בסקת'ג) (שםהטתתז

 דנאמ~

 דוקא היינו ~אן החכם
 החכם אין כתובתה להפסיד כגון מ~ון לענין אבל איםור,ל~נין
 פרק הרא"ש מדברי מבואר הוא וכן אחד, עד משאר יותרנאמן
 שהן נשים מאה ~"ש נ~מן אינו ~כם אפילו א"כ ע"תש,המדיר
 האשה פ' ביבמות ~דאיתא אחד,כאיש

 ~ד~ שלו~
 פ'תח

 שם ובשת'ס שאנית הוחזקה רק נאמנות הנשים שאין ופשי~אכתתש ע'תב~
 ח~~ ופלוני נדה הוחזקה התירוצי~~ שני לית משוי" המדירפרק
בחד~

 נאמנות~ אינן הנשים כך נאמן אינו~ כשהחכס ואתתכ מחתא,

~~~~
 כשכבדה הראשונה העדות

 הבי~
 על וראתה ע~מה וש~ה

כתונ~
 ו" וביוס ה" ביום ~שאלה היא ומלוכלך,~ דמים שלה

 ושחין, האבעבועות~ מן ~ה~א ו' ביום והשיבה דמים ע~קיעל
זה

 ל~
 השיבה ואדרבא נדותה ב~די לבשה לא דהא הוחזקה מקרי

 ~לוקתה כתמי ו~לתה ל~הורה ע~מה והחזיקה האבעבועות מןשבא
 הצדדים ב~ני נ"ש קת"ק ~פה שהוגבה העדות ולפי מ~תה,בדמי
 שלא שהעידה האשה אותהאמרה

 ~אל~
 כתמי על ו' ביום כלל

 מכח~ תאמר אם רק נדה, הוחזקה לא אתתכחלוקתה
 העדו~

 אשר
 ביום עצמה שקנחה פעמים כמה שראתה השניה הא~ההעידה

 ושחההת
 עצמ~

 ר~ע בכל
 וקנח~

 וםתן ~בשעת נשי~~ כדרך ע~מה
 הוחזקה זה אין ודאי הנה נדה, שהוחזקה תאמר מה מכחואתתכ
 שלא ה~דדים ~פני נ''ש בק''ק העידה באמת כא~ר ~קרינדה
 אחר שקנחה אפשר שהיא ואמרה נדה ראיות ענין ל~~ריראתה
 בעדותה, יעוייןהשתן,

 וא~
 שם בב"ד שהעידה מה לפי גם

 לנו חס הצד~ים בפני ~לאבעירה
 לומ~

 הוחזקה נקראת זה שמשום
 הזכירו לא ובתראי קדמאי הפוסקים דהאנדה,

 ~הוחזק~
 רק

 ב~~בלובש~
 שהיתה דעת ואומד וקנוח ש~יה משום אבל נדותה,

 ~דינים לתלות שיש כשם ~הא הוחזקה, נקראת זה איןנדה

מלאי~
 חלוקה וכתמי ~ם

 בד~
 יש כן ~בחים של ובשוק ~פור

 וקי''ל הוחזקה נקראת דזה לומר לנו וחס וקנוחה, שיחתהל~לות
 החזקה על וסוקלין~ורפין

 ~וא~~
 חזקה על ושריפה סקילה י~יה

 ואומדןקלה
 דע~

 כזהת

~~~
 ~~עיף ל''ה בסימן שהרי מטוני' גם

 י''ד~
 מהרמ''א פסק במ~ש

 ן מהרי"קבשם
 שור~

 כתתג~

 ברי טוען דתובע דהיכא דדוקא
 אם לאפוקי ל"א סתתק~ הםמ'תע ~וכתב פסולית עדות מכ~יריןאזי
 אותו ותובע שמאטוען

 מכ~
 עתתש~ ~שרה ~דותן דאין אלו עדות

~'ת~
 מ~ח רק שמא טוען שהבעל בנ''ד

 אומדנו~
 ועדו~~ן,

 א'"~
 אינו הנשים של דעדותןודאי

 מוע~
 כללת

~~~
 ומנ~דתו ~זרתו בזוכה יעזורו אחיו את איש ובודאיאחיו הי~ א~ר הא' העדיס, בתוך הס אשר אנשיס העדות מן

 העדותת בזה עזרו יבואומאין

~ו~~יי~
 ~~ו

 ~~~תתי ~~



~~  

~  

~  

 ~~ ~~~~ ~~~"ת~~~"~
~~ ~  ~ ~ ~

~~~~~
 שם דר שהי' בראשונה העידו אשר במחנה אנשיס שני
 ~יסו ~~דות זה ~ם ובעלה, החשודה עם הזהבבית

 הנ"ל הבעל ~ל שאחיו היה עדותו דברי תוכן כי ~יק, ולאממועיל
 למה זהובת רו~ב כמו א' ~תם הכר על לו והראה אותוקרא

 בש"תס מבואר וז~ו עדו.ו על לסמוך סממיכה זו ממה תהבלו~~ל ז~
 המדיר פרק~ילן

 (ד~
 נדה משמשתו בגמרא דפריך ע""א) עת'ב

 עכ"ל~ כו' עלווה נסמוך בה י~ע דלא אי נפרוש בה ~ידע איה"תד
 מצא שהבעל היכא ~ל הא ה"'ד ה~~רא מק~ה מאי קשהוע'תכ
 ומאי לו נודע מזה חלוקה על או הסדין על או הכר עלכתם
 בםדינים או בחלוקה כתמים מציאת דמכח צ'תל אע'תכ ה~מרא,מקשה
אין

 להוכי~
 נתעסקה בצפור שמא יתתל ~ודאי נדהת שמשמשתו מזה

 טבילתה ~קודם היה או לזה וכדומה ~ב~ים של בשוק עברה~ו
 כו' עלווה ונסמוך בתודת"ה מבואר וכן כך, ונ~ארהראשונה
 כו" א~ר ממקוס לה שנתלכלכושאו~רת

 עתת~
 מבואר וכן

 בדם, ממלוכלכים בגדים רואה דאפילו את) סעיף קפ"ה(םימן בטי''~
 וכדו~ה ב~פור נתעםקתי ~ו עברתי ~בחים ~ל ב~וק לומרנאמנת

 עכ'תל~ כותלזה

 שי~~~~'"~
 העיד בעצ~ו הבעל ו~ם הנ"ל לםפיקות ~""כ לחוש
שעדיין

 הכת~
 בעיניו עומד

 וא~
 כ~ה הנגע שהוכבם גם

 לומר קצת תרצה אם רק מקדס, שהיה שי"ל ממ~"שפעמים
 בפוםקים ~בואר זה הלא נדתה, ב~ס בעלהנגעתה אי~

 בשת'~

 ובט'תז
~םי~ן

 קצ"~~
 עסק ~לל איםור זה ~אין

 ס~י~~
 ואפילו ~~ש,

 בעירו שם בשר, קירוב על שהעיד תא~ר אם ואף ליכאתפרי~ית ~דו~
 הצדדים בפני העיד לא פה אשר בשר קירוב על אחד עד~עיד
 הרמב'תם ~~עת ואליבא בשר קירוב על פה העיד השני ו~דכךת
 ~סעיף קצ"'ה סימן בי"דהובא

 א"~
 ~קירוב ז"תל הרשב''א ועמו

 דוקא משמע ופוסקים הש'"ס דמלשון חדא מדאורייתאת הואבשר
 אם דבשלמא ועוד ב~ר, קירוב אפילו נ~יעתה ולא נדה~משתו
 ולצדד ולדמות ית"ל ~ן אם שנגעתו' וראינו נדה ודאיהיא
 לגמרי צד מכל הוחזקה שלא בנ""ד ~בל דת, על לעוברתאפשר
 ומבואר דת, על עוברת נקראת שתהא ולומר לצדד תיתיממהי~י
 קט"ו (סימן מחוקקבחל~ת

 םק'"ד~
 נא~נתת וכו' כופרת והיא

 להפסיד ע~~ה על ונאמנת ~ודה שהיא ~"ל נדה ב~שמשתוולפ'תז
 עדי והן י~וד עדי כאן דיש לוממר דאין הרשב""א, דעת לפיממון
 תהיה לא ולמה יחוד, ~די ~תתי ממון להפסיד הוא דרחוקביאה
 כ~בא מ"תמ נתי~ד~י לומרנ~מנת

 ~טמאה לו ה~דתי ~~מי ל~~~
 ~כ""לת עמה משמש שמצאו ~דים יש או במודה צת'ל אע'תכאנכי,
ו~נה

 ע''~
 ד~'"ש ~"ל

 ב~''~
 בשרת קירוב היינו הייחוד ~די בענין

 ~ל על ~לאים הפוםקים כל דהלא היחוד עדי כפשוטה~א"תל
 אםור ~ריות דבכל השת'ס כל ונם~~ותיהם

 ליח~
 ~ו~

 סדה מא~תו
 צ"'ל אע''כ ביאה, עדי הן הן או~יס ואין ליחוד ש~ותרופ~ו~ה
 שכתב, מדבריו ~וכח ו~ן ב~ר קירוב היינו הייחוד עדי בעניןדמ'"ש
 אנכי, ש~מאה לו א~רתי ~מי לשמש כשבא~''סמ

 ~שמ~
 שהיה

 וכו'ת ט~אה שהיא תאמר ~י~וש ש~ת תאמר היא רק בשרקירוב
 משמעא"'כ

 דע'ת~
 ופשי~א כחהת ל~רוע ~הני לא בשר קירוב

 הארכ~ית כאשר ל~מרי נדה הי~ה שלא י"'ל דבנ"'דופ~י~א

~~~~
 שלישי' בה

 ~עדו~
 ~לי עדותו ו.ו~ן אחד עד העיד אשר

 בידוכ'תמים
 לראו~

 מלאה שהיתה שלה בהחלוק ו~ס~כל
 שוכבת והיתהדם

 לב~~ ~צ~
 זה על ~ם ודאי השבת, ביוס

נ~~~
 הו~חה זה דאין

 להוכי~
 ב~פור לו~ר י~ולה ~י נדהת ששי~ש~ו

 ~ו', טב~ים של ובשוקנ~~ם~תי
 כמ"~

 לעיל
 ד~ו~~

 דאין הש'"ס מן
 נ~ה, שש~ש~ו הוכחהזו

 נדה משמשתו ה~מרא ~קשה מאי דאל"~
 הת'ל ידע,מנא

 לתר~
 דמים, מלאה חלוקה הבעל שראה הגמרא

 ~נת'לת הו~חה ~ה דאין התוס' ~תבו ~~~ר צתתלאע"תכ

~~'ת~

 כנ"לת לפקפק י~ ~"כ הס~ים ~עי~ו א~ר בהע~ות נם
 לראות הרואה בא אם זא. כלומלבד

 בראי~
 מהימנא

 דוממה אינו הצדדים בפני לפנינו ~ה ~~ידו א~ר ~עדות~~ברי
 ה~דדיםת בפני שלא בקהלתס שם העי~ו אשר לעדו.כלל

~אשה ובפרטו~
 ~ח~

 מן הבא דם על שם שהעידה הערה שמקורה העידה
 כל ל~ין כאשר המקור דם על ו~לל כלל העידה לא ופהה~קור,

 זה~ מול זה פניו ~בר מול יראה עדותןרואה

~~
 וכלל כלל ה~שה על העידו אשר העדות ~אין יצא הנ"ל כל

להוציא
 מכ~

 מן האשה עדותן
 בע~

 כתובתהת להפסיד ~ו
 ממ~ ~~אף

 ~פק~קנו
 בספ~

 על והעידו ראו שהעדים משום בת
 להפםיד או ל~מרי להוציאה אין בו~אי זה משום ונגיעה,התקרבות
 ומבוארכ~וב~ה,

 דא~ א~~וני~ בפוסקי~
 דבר שהאכילתו ~ם

 על לעוברת בשת'ם לה חשיב ומת"מ מדרבנן הוא מעושרשאינו
 והתקרבות בנ~י~ה מ"מ מ~ה,דת

 א~
 אין דרבנן איסור שהוא

 נדה ש~שתו דקאמר הפוסקיס וכל הש""ס מלשון ומוכחלהוציאה
 להוציאה, אין והתקרבות נ~יעה ~בל דייקא דוקאש~שמ~תה

ומו~~
 דחולין מתום'

~ 
 ד"תה ע"ב הת דף

 צדיקים~
 בהמתן השתא

של
 ~דיקי~

 אבל לחוש, דיש הוא ~ופו אל שבא אכיל~ ד~וקא כו"
 וכאשר ס"א) קט""ו (סימן בב"תי והובא לא והתקרבותנ~יעה
 ו~דר ~ה ~דר יש כי וש~אל ימין לנ~ות אין והנה לעילתהארכתי
 האשה הודאת רק מקום ב~ום לנטות בהטיה בקי ~אן ואיןמזה

 השלישי~ ספק אל באנו ובזהעצמה

~~~
 ע~מה הודאת אם הודית, שהאשה ~ם אם דאף להתירו ~~"

 פטור בקנס מודה קי'תל דהא ~תובתה להפסיד~ועלת
 במתני' ע'תא) ע'תב (דף המדיר פרק דכתובות בש'תם ~יתאכי

 ~לא יו~אותו~לו
 בכתוב~

 וכו'ת ויהודית מ~ה דת על ~עוברת
 נפרוש דידע אי ה~דת ~עושר שאינו ~בר מאכילתו בש"םומקשה
 ~ו', כהן פלוני דאמרה צריכא לא ידע, מנא ידע ~לאואי

 מאי בנמרא לדקדק ויש בשכינותיה, נדה הוחזקה דאר''י~דרת'י ואב"~
 ש~שתו או ~האכילתו הודית בעצמה ~יא דלמא ידע מנאמקשה
 אונדה,

 לתר~
 אלא ~~ת ה~רצן

 ע'ת~
 ~היא ~וד~תה ~על ~תתנ

עצמ~
 פטור~ בקנס ~ודה כי ~.ובתה מ~סידין אין הודית

~~~~
 והא ~ ~נ"ל א~.ני' המדיר פרק בהר''ן וראיתי מ~אתי ~זה
 נא~נת דאינה משום ז"ל הראבת'ד ~תב במודהת אוק~אדלא

 דנא~נח ודאי ~תובתה דלה~סיד ולת"נ רש~ת עצממו משים א~ם~אין
 כמאה בת'דבהו~את

 עדי~
 שכיחא דלא ~לתא ~~ום אלא דמי,

 הודאת אם מחולקיס והרתתן דהראב"ד הרי עכ'תלת בהכי לאוקמיהוא
 ולדון לצד~ יש ואתתכ מהניתה~שה

 בא~
 כה~י ני קים לוממר נוכל

 ובזה מידו מוציאין ~ין ~וחזק ~הואומי
 פלפו~ים להרבות לי י~

 רביםתו~בריס

~~~~
 ~תב שהרי מ~ני, עצמו ~הודאת דס"ל מהרמב'תם ~"'כ מוכח
 לבינה בינו עברה י''ד במשנה אי~ות מהלי כ""דבפרק

 תודה שאסוכו"
 שעב~

 (דף ב~י"ג הביא וכן ו~ו", כתובה לה אין

תק'"~
 ~ו" עברה שלא ש~שבע אחר וכו', המיי~וני כתב בדת"ה ע"ב)

 ההתראה אחר שעברה תודה~אם
 אי~

 ש~תב הרי עכת"לת כלום לה
 ואפילו להפסידה מהני האשה דהודאתבפי~וש

 ~ש~י~~
 זה, ~ל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~""ת
~'"~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

 כ"ד בפרק שם המגיד הרבוכ"כ
 מה~

 הביא י"א מ~נה אישות
 כתובתה, שמפסדת כ''ש ~ודה היא שאם וז''ל~ הרשב""אבשם

 אד~ ש~יןשאע''פ
 ב"ד הודאת ממון להפסיד רשע עצ~ו משים

 ~בהל~ה כתב המגיד שהרב גם ואף ע~''ל~ כו" ~מי עדיםכמאה

י''~~
 אם שנחלקו אלא דת על שעברה כשי~וע דדוקא ונ"'ל ~ וז'"ל

 נראה עברה, אם ידוע אינו אם אבל ל~, או ההתר~ה א~רהיה
 אינש ואחזוקי בידה כתובה ששטר כיון להשביעה יכולשאינו
 מהל' י''ד מפרק רבינו לדעת הוא ו~''ש מחזקינן, לאברשי~י
 אבק או בו הי' ריבית א~ו אמנה בשט'"ח שהטוען ה"'ו ולוהמלוה
 ואח''כ ישלם אלא כך מחמת המלוה להשביע י~ול שאינוריבית
 ישב~ ~פר ו~ס לו יחזיר יודה אם שיר~ה במה המלוה עליטעון
 לפרעהת חייב כן הדין שעברה ידוע ~~ינו כיון כאן ו~ףהיס~,

ואח'"~
 תכפור ואס ת~זיר תודה אם עליה לטעון רוצה אם

 ת~ב~
הים~

 המ~ידת הרב עכ'"ל כנ"ל

 ~וסק מ'"מ מהני, לא שעברה ע~ים דבאין המגיד ש~וסק אף~~~
 לו תחזיר תודה ואס כ~ובתה לה לשלם~צריך

 א~
 בלא

 ושאר והב'"י הטור ~א~רונים ~"כ באו וא~"ז~~ים,
 פוםקי~

 אשר
 הרשב'"א וכ"'כ מהני, עצמה דהודאה הודית שאםת לשונםמשמעות

 כתובתה מפסדת שהיא פ~י~א הודה היא שאםז''ל
 שאע'"~

 שאין
 רשע עצ~ו משים~דס

 להפסי~
 עדים כמאה ב'"ד הו~את ממון
דמי~

 הא הודא.ה דמהני להפוסקיס ס'"ל באמ. למה טעם לי.ן~~~~
 בקנס מודה זה שאין דס"ל צ"'ל פטור, בקנס מודהקי'"ל

 ~הלכה אישו. מהל' כ''ד בפרק הרמב""ם כמ""שאלא
 ט""ז~

 והטור
 (סימןבא"ה

 קט"'ו~
 שכתובות ד~יון

 תקנו~
 שלא היא חכמים

 מצוה וזו להו~יאה, בעיניו ~להתהא
 להו~יא~

 ~ורממ' שמעשיה
 כ"ה (דף בסוטה ורש""י קנס, משום ולא מדינא הכלהפסי~ה
 ~לית ~ד"ה~"א)

 לה~
 וק""לת דוקא לאו למיקנסיה הלשון שפירש

~~~~~
 (בסימן שמבואר ממה לעיין עיון מקום חל

 הז~ בזמן שזינתה, לו אומרת ע~מה היא דאםט') סעי~ קע"~
שי~

 שמאממין או שמאמינה לומר נאמן אינו בע''כ לגרש שלא ~ר~ר"ג
 אותו ומנדין וכו', באחר. נתן עינו שמא דחיישינן העד,לדברי
 אותו דכופין וי''א וכו', דר~ג חרם לבטל ונרם שמאמינה ש~ומרעל

ומש~ש
 עממ~

 שאשה מאחר העד' לדברי ש~אמין ש~ומר אע"פ
אינה

 מודי~
 ונ.נה וחזרה לך אני ~~אה אומרת בע~מה א~ילו או

אמתל~
 א"~ זו~ דעה לפי לי נראה כן וכו"ת הראשונים לדבריה

 בע'"כ לגרשה הודא~ה ע'"פ לגרשה שלא תאמר דידן בנדוןג''כ
 וכתב ה~ולקת ד~ה שם ~בואר הלא ורק אך חר"ג, לעבורשלא
 יש אבל זו, סברא ע"פ י""ל לעיל דמ'"ש מהרמ''אשם

וס"ל חולקי~
 דא~

 הםברא יותר לדינא דכתב הרי נאמן, הוא הזה בזמן
 לענין דמיירי םתם דבשלמא ועוד נאמן, הזה בזמן ד~םאחרונה
 חששא כאן יש ו~""כ בעלה, על נאםרה זנ~ה וכשאומרתזנות

 שנתנה בשביל כך~א~ה
 בא~רת עיני~

 משא''~
 דת על בעוברת

 בעלה, על אסורה אינה עדים יש אפילו או מודה הוא אםגם
 לחוש אין א""כ באחר נתנה עיניה דשמא חששא כאן איןוא"כ
 צ""ע אך לדבריהת שמאמין לו~ר שיוכל פשיטא וא"'כ הנ"ל,חשש
 באנו ובזה התראהת וצריכה ~הירין אא"כ ~ונשין אין בעניןודעת

 הרביעית הספקאל

~~~~ 
 ~ בפירוש בה ל~~רות שצריך אם או התראה שצריך באם
 התראהת בסתם ס~י אס או כ~וב~ך, תפ~יד שאתדעי

 סוטה במסכת ~ילן בש~ס איבעיא הוא זה בעניןוהנה
 (ד~

 כ''ה

 לה~סידה התראה~ צריכה דת~ על עוברת להו, איבעיאע"'א)

כתובת~
 ה~ראה, ~ריכה אינה או

 ופשי~
 ש~ני וכו" ת''ש ב~מרא

 וכו", דבעלה אימתא לה דליתהתם
 ת''~

 להן מקנין שב''ד ואלו
 ~כתובתה, לפוסלה אלא אמרו להשקותה ולא כו" בעלה שנת~רשמי
 ראשה יהודית דת על עוברת ופרש~'י ש''מת התראה בעיש'"מ

 וכן וכו",פרועה
 שמתר~ בתירו~

 לה דלית התם שאני ה~מרא
 דלי~ התראה, דבעי ~א התםת שא~ני ופרש"י וכו' דבעלהאימתא
לה

 אימ~~
 דינא בי בה דאתרו לאו ואי דבעל,

 ל~
 למקנסהת ה"יל~

 זה ואין דת על דעוברת תימה אין ~ימתא לה דליתכיון
 נמי התראה דבלאו למי~ר ואיכא בה, אית יתירתא פרי~ותאד. ~ל ועוברת ממנו יראה ואינה אצלה שבעלה מי אבלי.ירתא, פריצות~

 בש"ם בעיא דהאי ס"ל דרש"י לק~ן הרי עכ"'לת כתובתהמפם~ת
 דת על בעוברת משמע וא'"כ יהודית, דת על בעוברת רקהוא
 היא זו הנ''ל המדיר דפרק ב~מרא כדאיתא חמור שהואמשה
 ס"ל לממה דאלת"'ה ה.ראה, דא'"צ האיבעיא לבעל ליהפשי~א
 רק הוא התראה ~ריכה באם שה~ושיאלרשת'י

 בעובר~
 על

 ד~
 על עוברת אפילו ליה תיפוק פריצותא, משום רק שהואיהודי~
 התראה צריכה אם ספק הוא~ נ~י באיסורים שמכשילתו מ~הדת
 ~ל בעוברת פשי~א דזהו רש''י לדעת צ"'ל אע"כ לאתאו

 ~ד~
 ~משה

ד~"~
 דת על עוברת אם רש~י שמפרש הפשטן ו~ם התראהת

 יהודי~ דת בעוברת דוקא הוא דפרי~ותא וטעם וכו', פריצו.אזו דאי~
 דרש"'י ולומר לד~ות יש אך ~שה, דת בעובר. מיירי דלאמשמע
 רש'"ית בדעתוצ"ע יהודי~ דת דהיינו יחוד דהוא מקנוי למיפשט דב~י משום כןפירש

 הרי'"~~~~
 שלא יוצאו~ דאלו המתני' ~ל ז"ל הרי"'ף הביא המדירפרק בכתובו~ כי הכי, משמע לא וש"ג והריא"ז והר''ן

 ~פרק בסוטה~ ~רסינן וכו', ויהודית ~שה ד. על העוברתבכתובה
 ~תובתה להפ~יד התראה ~ריכה דת על עובר. להו איבעיאארוסה
 שאמרו נשים תנינן תמן ירושלמי צריכה, ואסיקנא לאאו

 סתם כ.ב דבירושלמי הרי ~"ש, כו' התראה צריכה בכתובהשלא יוצאו~
 זה בכלל וע"כ בכתובה ~לא יוצאות שאמרונשיס

 הו~
 העוברת

 דהא כפשוטו מוכח ו~ם ה.ראה, דצריכה כתב ומ''מ משה דתעל
 בחדא ויהודית משה ד. ~ל עוברת דתני דילן אמתני'דקאמר
 ה~ראה, צרי~ה דת על ~עוברת ~להו איבעיא הרי'"ף כתב וע"זבבא,

 קאמרת אתרווייהוובודאי

~~
 דהמירה אעובר. כתב ~ח') םימן ל''ב (כלל בתשובו.יו הרא"'ש
 בסוטה דאסקינן ~תובתה הפסידה שלא נראה ~יהודת,
 מומרת והיא וכו", כתוב.ה להפסי~ התראה צריכה דת עלדעוברת
 עלדעוברת

 ד~
 ה.ראה~ בלא הפסידה דלא וקאמר היא ממשה

 אמ""ש המדיר בפרק כתב הר''ן~~
 הרי'"~

 איבעיא בםוטה ונרסינן
 בסוטה ו~רסינן ~"כ הר"'ן הב~א וכו", ה.ראה צריכה אםלהו

 לקייממה י~ול אם לקיימה הבעל רצה אס התם לן ואיבעי"וכו'ת
 ל~רשה מצוה ומיהו כיי~ינן, לא ומספיקא איפשטא, ולא לאאו

כ'"~
 לקיימה ר~ה אם ~מסתברא הרשב"א וכתב ז"'ל, הראב"ד

 דר''ן הרי ו~ו', מחול קנויו קנויו על שמחל הבעל דהאמקיימה
 אמ'"שהביא

 הרי"~
 וע''כ לקיימה~ רצה דאם ~ניה האיבעיא

 ומביא ~כתב הרשב"א דהא משה, דת על א~וברת קאי האיבעיאזו
 א"'כ ~שה, דת וזהו קנויו על מחל ~ןר~יה

 ש''~
 ד~ריכה ~ ~ם דס~ל

 ~שהת דת על בעוברת ~''כהתראה
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 א'~
 אבדה לא ומ'"מ המיימוני כתב ~ וז'"ל כ.ב

 בה שהתרה עדים יש אא"ככתובתה
 תחיל~

 ~ל ו~ברה
 ב~ת ~~רו אא''כ כתובתה אבדה לא ס~ם דכתב הרי ו~ו',התראתו
 מםוממשממע

 בעובר~
 איתא ו~ן התראהת צריכה ג""כ משה דת ~ל

 תק~"א (דף המדיר בפרקב~רדכי
 ע"'ב~

 ~אות
 קצ'"ו~

 העוברת
 משמשת ואם ו~ו", כתובתה להפסיד התראה צרי~ה דתעל

 דת על עוברת ב~ו דמקריא מילי דשאר ד'"א בשביל אותצא נד~
 ~כ""לת בה ה~רו אס הפסידה כתובתה ו~ם בע''כ לגרשהויכול

 וכן דוקא התראה צריכה כולם דעל~רי~
 משמ~

 דכתובות מתום"
(דף

 ע"'א~ תתקי'"~
 ע"ש~

~~
 הביא

 הש"~
 התראה צריכות הנשים אלו וכל ~ וז'"ל ריא""ז בשם

 ~אין בעיני נראה וכו", כתובתה להפסידה עדיםבפני
להתרות~ צרי~

 ~בה~
 התרו אפילו אלא כתובתן, שמפסידות ולהודיען

 בלא יוצאות ברשען מחזיקות והן האלו הרעות כמנה~ותתלה~ו ~~
 עכ"לת ~וספת ובלאכתובה

~~~
 ~נ~

 ס י ש נ ה ו ל א ל כ ו שכתב בה~א
 ~ו~

 משמע
 תשוב. בעל והביא התראה, צריכה ~~כ משה דת עלעוברת אפי~

 מש~ע הריא"ז לפ"ד והנה ע"~ת ~~) (סי~ןרח"ש
 אפי~

 אם

הת~~

 סתס
 ד~

 צריך ולא
 לה~רו~

 אבל כתובתה, שתפסיד בפירוש

בר~~"~
 דת על עוברת ~"ל~ ~ם אי~א תתס"ד) (סימן

 ~מר ~יכולה התראה ~ריכה מעושר שאי~האכילתו ~~~
 יד~.י ל~

 כתובתישא~~~ד
 בשב~ בכ~

 דם"ל הרי ~~ש~ עכ"ל כו" זה
 ~שה דת על גם דאףל~רשב"א

~'~ 
 ומוכח התראה, צריכה

ש~~
 שיכולה כתב שהרי כתובתיך, ~פסידי ת~ברי אס בפירוש

 דיקא ~ריך אלמא זה, בשביל ~~ובתי שהפסדתי יד~תי לאלומר~
 כתובתהת שתפסיד בהתראהלדעת~~

 , ~"ל ק~"ו) (סימן הטא"ה הביאו הרא"ש בתשוב.~~~~משמע
 לאשת~ השבי~~~~ן

 פל~י עם תדבר ~לא
 ו~~

 מ"מ אבל
תחילה בהשהתרו ודוקא כתובה, בלא ו~צאת היא ~ת על~ו~רת
 שבועחך על תע~ריאם

 תפס~~
 כתובתיך

 עכ"~ כ~
 משמע ממילא

 כתובתהת שת~סיד ובפירוש תחילה בה להתרות ש~~ימדבריו

~~~~~
 בתשובות

 השייכו~
 ~סימן נשים לםדר

י"ו~
מ~ר"מת בשם

 נדה ~שמשתו~
 כ~

 שוב
 מתר~

תעברי שלאהזהרי בעדים בה
 כתובתך תפסידי עוד תעברי ואםעוד,

 וכ~
 בעל והנה ע"שת

 הר~"ש תשו"דברי ר"כ) דף נ"ז (סימן ב~ש" הביא רח"ש~~ובת

 דש~יכי~ות~~
 נשים לסדר

 הנ"~
שיתרה לשונם משמעות אשר

בהן
 ב~ירו~

 ב~ירוש התרו לא דאפילו ~~נ"ל ריא"ז ו~עת דוקא,
 ג"כ ~~ובתך תפסידי פר~ו ולא םתם התרורק

 סג~
 שס וסיים

הרח"ש
 ה~~

 שדברי מחלוקת, לאפו~י שלא לומר אפשר שכן וכ~ן
 התראה, ~~ריך ולע~ובא נקיט בדוקא לא הנ"ל ב~שובההרא"ש

וא~
 שאין ודאי הא ופל~תא, םפק שהדבר נאמר אם

 מ~יא~
 מיד

 רק כתבו לא הפוםקים שכל כ"ש כ~, לי קים ל~ימר דמ~י~בעל
 ~תסה~~~ה

 עכ"~ ~~
 .שובת בעל הנה

 רח"~
 ע~מו ה~נצל

 םתם דבהתראה הרא"ש דעת לפרש עצמוודחק
 סג~

 כתבתי וכבר

~ל~
 גמור בפ~וש ~כתב ת~ס"ד) (סי~ן הרשב"א תשובת ראה

 כתובתהת הפסדת על ב~י~וש בה להתרותד~ריך

~~~
 שהדבר סאמר אם ואף כתב, איך ~אד עד ~דלה ~תמיהתי

~ת
 ספק ~

 ~א~
 ~וציאין

 מ~י~
 לי קיס ~~ימר דמצי משום הבעל

~ו~
 שטר לה יש האשה הא ~וחזק נקרא שה~על פ~~ק ~יך

כ~וב~
 קים תא~ר היא ~ם והיא ~וח~~ת, ~קראת והיא ~בידה

 ~קרא.סי
 ~ו~ז~

 כאשר
ל~יל שהבאתי המגיד ~רב מדברי מוכ~

 עלבארוכה
 מ"~

 כ~, לבינה ב~ועברה ~"ל~ ~ד) משנה מה"א כ"ד (פרק במיימ~י
 ו~~

 דת על שעברה שידוע דוקא
 אם בושנחלקו אל~

 ה~
 אם או ~, או התראה א~ר

 ה~
 ה~ראה שס

 ידו~ אי~ אס אבל לא,או
 להשביעה י~ול שאי~ נראה עברה אם

כי~
 מחזיקינן לא ברשיעי אינש ואחזוקי בי~ה ~תובה ששטר

 ~וחזקת נקראת בידה כ.ובה ש~טר ~~ום ~מגיד הרב ~כתב~~י עכ"~
 להשביעהת שלאואפילו

~~~
 משמע

 בש"~
 שם שכתב י"ד) ס"ק ~'ב (סימן בח"מ

 חשוד, והוא בשטר ונו~ליםבנשבעים והל~~
 כי~

 צישבע שא"י

או~מ~
 לה

 אד~
 מ~מרא זה והו~יח שבועה, בלא ~וטל תורה

 הכותבדפרק
 (ד~

 דאמר ע"א) ~"ה
 דא~ח~בה אתתא האי ה~~

 וח~ודהשבועה
 ה~

 דאתח~בה ז"ל ופרש"י אשכנגדה, רבא ואפכה
 תוב~תה אדם שהיהשבועה

 ממ~
 לפרש ומדה~רך כופרת, והיא

 דא"כ הכתובה על שבועה דנתח~בה דמ~רי תימא דלא ~שמעכך
 אש~נגדה רבא אפכה הוילא

 א~
 גבי מ"מ חשודה, שהיתה גס

 אמר~ן לא~תובה
 להפ~

 ~בועה~ בלא נו~לת היא רק אשכנגדה
 (סימן בב"י משמעוכן

 קט"ו~
 בטור שס במ"ש

 בענ~
 אם להשביע

 וכן רב~ו ו~"ש ~בד"ה הב"י כתב~תה,
 כשאומרת~

 טעם ~"ל~
 בשבועההרמב"ם

~ 
 כטוען ה"ל בעצמו אותה דבראה מ~ום

פרעתי~
 הש~ר על פר~תיך ~וען והלה חב~ו ~ל ~ט"ח וה~ו~א

 אמר אחר אלא שזנתה ראה לא כשהוא אבל לישבע,~ריך
 הוא כלס ~או פרעתיך שמא כטו~ן ניההוה ל~

 עכ"~
 שלא שבידה כתובתה בשטר מוחזקת נקראת שהיא הב"יג"כ שהס~י~ הרי

 ~עברה, ודאי ~ד~ אי~ אםלהשביע
 וא"~

 הרח"ש בעל כתבאיך
 קים לומר מוחזק נקראשהבעל

 חילוק שיש בדוחק לחלק וצריך ל~
 ב~~ר ריעותא שיש ובין כתובה בשטר ל~מרי ריעותא אין אםבין

כתוב.ה,
 דבנד~

 רח"ש הרב של
 ה~

 דת על שעברה עדים שס
 כתובתה בשטר ריעותא אין הב"י ומ"ש וכ~, יולדיו וקללהיהודית

א~
 המגיד הרב של בנידון וכן א"ל, אחר רק שזינתה ראה לא
סיים

 ברשיעי א~שי דאח~קי משום להשביעה יו~ל לא דלכך ב~~ו~
 יודע ~ינו אם וא"כ מחזקי~,לא

 א~
 לה~ביעה, יכול אינו עברה

 ודאי הבעל שי~ען לפנ~ו אין דהלא ~דול ~~~ק י~ בנ"דוא"כ
 דת עלש~ברה

 מש~
 אומרת והיא עצמה הודאת פי ~ל רק

 ~יא וא"כ ודאות הבעל טענות ~אין י"ל א"כ לדבריה,אמתלא ו~~נ~
נקרא~

 כהאי לי קים ו~מר ענ~ים בכל כתובה בשטר מוחזקת
 ולתלות א"ל ~הבעל שלה אמתלא נתינת באשר ורק אךוכ~,

 והוא וכ~, בנפשיה א~ש ידע והנה יוקנם שלא ~~י בההסרחון
 ששקר בע~מו~דע

 ענת~
 זה דבר ~א לא ולעולם בו

 מפי~
 וא"כ

 להפסיד ודאי טענת טענתוה"ל
 כתובת~

 הודאת ע"פ
 וכאשר דמי עדים כמאה בע"ד והודאת בקהל~ס ~םשהודית ע~מ~

הארכ~י
 לעי~

 ומה
 שעכש~

 וח~רת מדברת
 מדברי~

 אמתלא ו~תנת
והאמתלא

 הו~
 בעצ~ו ~דע והוא בעצמו בהבעל דתליא מלתא

 הן מוחזק נקרא הבעל בזה וא"כ שאמרה, ממהשח~רת
 ל~ קים לומר הןשבועה לענ~

~~~
 כ"ד (פרק בהר~ב"ם מע~נת

 מה~
 ~ ~"ל ~"ד) משנה אי~ות

ה~וב~~
 ת~סיד ואח"כ ו~דיס ה~~אה צריכה דת על

 על עוברת שהיא וידע לבינה בי~ עברהכתוב~ה,
 ד~

 בה וה~רה

בל~
 ואומר ~וען ~וא ועברה וחזרה ~דיס

 אח~
 ~ברה התראה

 ה~רה לא או כלל עב~תי לא או~רתוהיא
 ב~

 להו~א רצה אס



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~''~~~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~~ ~~ ~י~~ 
 שעברה תודה ש~ם עברה שלא שתשבע ~~ר כתובה נותן זההרי
 איתא ט""ז במשנה ו~ח""כ ע"כת כלוס לה אין ~זו ההתר~האחר
 ~וז'"ל

 דבר שעש~ה זאת וכן יהודית דת או משה דת על עוברת
 יוציא להוציא ר~ה ~ם אלא להוציא הבעל את כופין איןמכוער,
 לה ~ין הוציא שלא ו~ע''פ יוציא, לא רצהואם

 כתוב~
 עכ"ל~ וכו'

 דת על העוברת סתס ההתר~ה בענין לעיל הרמב"תם ~~~בהרי
 במשנה ואח"כ ויהודית משה דת הזכיר ולא התראה,שצרי~ה
~''ז

 ~ית~
 כתב לקיים, רצו ~מרו בגמרא שני" האיבעיא וס''ל

 וכו', יהו~ית דת ~ל או משה דת על עוברת בפירושהרמבת'ם
 רש"י כמו להרמב"ם דס'"ל מזה נזהר הרמב''ם דגם צ"לאע"כ
 דת על בעוברת רק היינו דאיפשטיה הראשונה דהאיבעיא~ס'תל

יהודי~
 יהודי. דת מן ח~ור שהוא משה דת ~ל בעוברת אבל

 ~ו התר~ה, צרי~ה דלא ליה ~פשיטא מיניה איבעית לא ~םית"ל
 י"ל האיבעי" ~בעל ד~ףנאמר

 ~בעי~
 וגם משה דת על ~רתי על

 רק פשיט לא ה~שטן רק יהודית, ~ת~ל
 ~עובר~

 יהו~ית דת על
 ~ל מפשיטות לפ~וט ~אין בגמראע'תש

 ה~מר~
 רק

 עובר~
 דת על

יהודי~
 משה דת ~בל בגמר~, עתתש

 שהו~
 דהוא ית"ל יותר ~מור

~יבעית
 ~ל~

 אזלינן כי התראה א''צ שם וא"כ ~י~שטא,
 מנ'תל ולדון לפקפק שיש ~ם ו~ף מיניהת מפק~נן לא תפם~אם לחומר~

 לתובע חומרא תקרידזה
 וקול~

 לא אם ~ף ישלם לא ~ם לסתבע
 התר~ה בלא שתצא ~קנסוה לאשה ~ומרא זהו דהאה~רה,

 מכח דדיסא ספיקא משוםכתובה בל~
 האיבעי~

 די"ל איפשט, דלא
 ~הת~

 מיד ~'"כ יהודית דת או משה דת על שעוברת ~דים שישמיירי
 התראה צריכה אם הוא הםפק רק כתובתה, על פר~ון מקריזהו

~~
 מכח שפיר ~מרינן ואז לא,

 דדינ~ ס~יק~
 דלא ~יב~יא או

 דאףאיפשוט
 בל~

 ~בעל נקרא דבזה כתובה בלי יוצ~ת התראה
 לומר ~ין בודאי כתובתה הפסדת על עדים כ~אין משא"כמוחז~,
 םפיקאמשום

 דדינ~
 ע''פ או כתובתה להפסיד

 הודא~
 ע~מה

 ס~ם התראה צריכה ~בי הרמב""ם פוסק דלכך י''ל לפ''ז וא"כ~נ''ד,
 התראה ~"צ משה דת אבל יהודית דת רק ו~יינו דת עלהעוברת
 אם שסיה ה~יבעיא דהוא לקיימה רש~י אס בענין משא''כס""ל,
 ולא לקיימ~רוצה

 איפשי~~
 להוציא דצריך ליה פסקינן אנן ואם

 שכתב מהר"ן ~וכח וכ~שר לקיימה, רשאי ~אינו ~~ו~רא זהו~וקא
 ~יימה רוצה ~ם האיבעיא גבי ~כתב לעיל לשונו הובאכאשר

איפשיטא ל~
 ל~ ומספיק~

 ס"ל אם נ~~א כו', כייפינן
 דהו~

 איב~יא
 מקיי~ה לקיימה רוצה דאס פס~ינן איפשיטאדלא

 ול~
 ליה כייפינן

 להו~יא רוצה דאם ויהודית משה דת שוה שבזה ס"ל ולכךלהוצי~,
 מ~ייסת לקיים רוצה ו~םמו~י~ה

~~~~~ 
 האיבעיא גבי דס''ל הרשב"א בשם הביא המגיד דהרב
שניה

 לאיב~י~
 אבעל אח'"כ שמקשה המקשה מכח דפשיטא

ש~ח~
 כו", מקיים לקיימה רוצה דת על ב~ו~רת ב~ת"ל קנויו על

 דזהוום"ל
 דע~

 בכסף ~~ס הב"'י כתב וכן הרמב"ם,
 וב"ד ד~אמר דיבמות מפ''ב דאי~~יט' ג"כ והוסיף מ"מ, בעלבשם משנה~

ב~~ים
 הו~

 נוכל לדידן מ"מ ~כ''לת טומאה בעדי ~לומר דמפקי,

 לומר~~
 ~"מ דאיפש~', ה~יבעיא דההוא ס'"ל אם גם בהרמב"ם

 ואין ~קיים לקייס רוצה ואם מו~יא להוציא רוצה ב~ם לקולא~יתא
 דאיפשט' לומר תוכל אם גם אף וא"כ בע"כ, סגדו לעשותיכולין
 מ'"מ ע'"כ איפשי~' לא משה דת על בעוברת ~בל יהודית בדתרק

צרי~
 אין דמספק משה ע''ד בעוברת ~''כ לפסוק

 להו~י~
 כדקית"ל

 איפשי~~ דלא האיבעיותבכל

~~~"ת~

 התרה לא ~ם ~""כ התר~ה, צריך דפ~יט ~לעיל ~יבעיא
 איפש~ דלא סת"ל בזה כתובה, ליתן דצריך קולא י"לבה

ר~
 דהוא י''ל משה ~""ד עו~~ת ~בל יהודית, דת על בעוברת

 הבעל, מן להו~י~ה אין התר~ה בלא אף וא"כ ~יפשט דלא~יבעי'

 שעברה בעדים כשברי זה כלוהייני
 כתוב~ה כפריעת הוי וא''~

 בנ''ד מ~א''כ בה, התרה שלא באמרה הבעל מן להוציאוב~ה

 וכ~שר כתובתה ב~טר מו~זקת נקראת היא עדות כ~ןש~ין

 ולהוציא התראה בלא להפסודה לטעון בא והבעל לעילכתב~י
 ממנה להוציא איפשט דלא איבעי" משום לומר דאין ודאיממנה,

 ודוקת שלהכתובה

~~~
 ~כאורה ~הוא רש"י דברי את לה~יל נ"ל

 נג~
 דרש"'י הפוסקים,

 דת על ~עוברת רק קאי הת~אה צריכה ~ס דאיבעי"פירש
 הוא משה דת ~ל דב~וברת ל~ש"י דס"ל משוםיהודית,

 והיינו וכנ"ל, התראה ~ריכה דלא לחו~רא ופסקינן איפשטדלא איבעי~
 בנ''ד אבל בעדים, דוקא זהכל

 שהו~
 ד~ין פשיטא עדים בלא

 שתפסיד עלי"לפסוק
 בל~

 עדים כשאין הוכחתי ו~בר התראה,
 נקראתה~שה

 מוחזק~
 ולהפסיד לטעון הבא והבעל כתובתה בשטר

 הת~אה בלאכתובתה
 ולהו~י~

 ד~יבעיא משום לומר אין ודאי ~מנה
דלא

 ~יפש~
 והאשה שלה כתובתה ממנה להו~יא

 הי~
 למימר מצית

 ליתקיס

~~~~~~
 מ~וה ~לחמת קשרי

 בספ~
 אשר האשה חזרות ~הני אם

 הי~ ~הכל ~תחלה שהודית הודא~ה מן ל~ח"זחזרה
 שהודית למה לדבריה אמתלא נ~נה ואח"ז בעלה, ידיעתבלי

 מבואר כאשרבתחילה
 בקונטר~

 היה ~שר הטעסות
 מערכ~

 מול
 הנהממערכהת

 ש''~ בטא~
 שלפנינו

 סי~
 בה~""ה~ן ו' ~סעיף ~ט''ו

 ונתנה הר~שוניס ~דבריה חזרהואם
 ~מת~

 אמרה למה לדבריה
 עכ"לת נאמנת ~ןבתחלה

 ר~
 הדין לבעל יש כי ~יון מקוס יש

לחלו~
 ימים ד" שהיו בנ''ד כמו ארוך ז~ן היה דבאס ולומר

 לדבר שקר לש~נס ~למדה לחוש שיש וד~י הראשונים טענתהאחר
 ~מתלא~ יועיל דלאוי'"ל

~~~~
 ~"מ בעל

 ~בםי~
 לדק~ק ויש וז"ל~ כתב כ""ב) ס''ק ~ט"ו

 לאח''ז אמתלא ~ועיל~ם
 ול~

 ליתן למדוה שמא ניחוש
 יכול אינו ~מון דלענ~ן פ') (~ימן ב~ח"מ כדא~רינן זואמתלא
 שנותן אע""פ מב"ד כשיצא לפטור ~חיוב ול~עון ולחזורלטעון
 ו~ח"כ ~ני איש ~~ת שא~רה שאשה ואע''פ לדבריו,אמת~א
 שאני לדבריה, ~מתלא בנותסת נאמנת לאח"ז אני פנויהאמרה
 תועיל ומה דמי, ~כעדים ממון ל~נין ב'"ד והודאת ממ~ון~יסורא
 (פרק המ""מ מדברי משמע וכן וכו", ~בעלה ~מון להו~יאהא~תלא

 עכ"לת ~ה"א)כ''ה

~ת"~

 ~מ"'~מ לאח''ז, ~מתלא מהני לא כתובה ~ביות דלענין משמע
 בעל ד~''ש חילוק דישי''ל

~'"~ 
 כ'"ב) ס''ק קט"ו (סימן

 היא וכאשר שזינתה שאומ~ת התסדקאי
 או~ר~

 אבדה ~זינתה
 ו~וס~י~ת בש'"ס מבו~ר וזהו בזינתה כלל התראה וא"צכתובתה
 ~וחזק ~כף הבעל נקראוא'"כ

 של~
 ~באת מה וא''כ כתוב~ת לשלם

 כאשר א~רינן בודאי ~בעלה ~~ון להו~יא הא~תלא בנתינתאח'"ז
כתב

 ב~"~
 משא''כ ~בעלה, ~~ון להוציא הא~תלא תועיל מה

בנ'"~
 שלא כחה מ~רע אינו דהודאתה דוכתין בכמה דהארכתי

 דזה י''ל וא"כ כתובתה, בשטר מוחזקת נקר~ת~היה
 ל~

 נקרא
 שלא ~יון מבעלה ממוןלהוציא

 הת~
 נתינת ומפני בהת

 הא~ל~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~

~ 

~~ 

~~~~~~~
ל~~~~

 ~ב~~רי~ק~ יעיי~
 ב~~ יטו~ן ו~וזר דטוען ~צתד~ש~~
 ארוךתלזמן

~~~~
 מהר~כ פסים ~ת~ת בעל

 בפרי~~
 סק"ו) קט"ו (סימן שלו

 דכתב כאן הטור דדבריהביא
 הו~זק~

 ב~כנותיה נדה
ואמ~ה ו~~

 דמ~מ~ ב~תוב~" שלא י~~. ~~ה ובא א~ טהור~
 דאיסה

 לו~רנ~~נת
 א~תל~

 קפ"ה סימן ובי"~ נ~תה" ב~~י לב~תה למה
~סעיף

~~ 
 אמתלא" נתינת ~מהני משמע

 דשא~ ומתר~
 שכבר ~~א

~בר~
 שלא כדי דמ~קרה נאמנת אינה מש"ה נדה ושמשתו ~בירה

תפסי~
 א~~לא נתינת דמהני נ"ל ששמשתה קודם ~בל ~תובת~,

ע~"'לת

~~~~
 ד~~ד~ טצדקי כל י''ל בס'"ד

 הוא ~כשיו הא~ה
 לא שהיא עכשיו ואומרת תפםידה, שלא ~תובהלה~יל בשבי~

הכשיצתו
 ר~

 איהו נתכווסו ~י~ה לדבר ושש~יהם בידיעתו היה
 ואיתתאבקרי

 בבו~ינ~
 מידי מ""מ הדברים, יועילו ולא י

הנ""ל ספ~
 ~מון כתובתה דהפסי~ה ~~וט הוא ~ם דבשלמא יצא~י ל~
 בהתראה~היה

 וע~י~
 טעם ~נתינת באתה ע~~יו שעברה, מה

 ומפםידה האמתלא מהני דלא אמרינן ו~אי אזואמתלא
 ~י ברור אינו כתובתה ~פםי~ה ש~ס בנ''ד ~משא~כ ברור,שהוא ~תוב~~

 הארכתי ו~בר בה.ראה שלא והי' ~ודאתה רק ~דים כאן היולא
 הוד~תה ע"פ ברור אינו עדיין כתובתה פסידת~ם וא''~ ~נ"'ל" ה~ראה דצריכה כמ"ד כו" לי קים למימר מ~יתדהיא

 וא""~
 י""ל

 זמןת לאחר הא~תלא נתינתדמהני
 עדים להביא אומרת ~היא הפו~" עולם כאן שיש~~~~~~ת

 היה שלא ~ך לטעון ~~חילה של~דוהכ~רים
 בעלה כבוד על לחוס כדי םוף ועד מתחילה ו~ל מכלידיעה לבעל~

 באשת יב~וד ~לא נאמנה ~בט~ה הבטיחה והוא יוקנס,שלא
 היתה אחרת שרוח שראתה וע~~יו עליו" כלל .נל~ ~לא רקנעוריו
 דלכל נ"'ל לפ'תז ש~י~" מעשה האמת תניד ע~ה ב~ןבו

 ~שטר מוחזקת ש~יא ~תבנו ~בר ~י הא~תלא דמהנימודים ~פוםקי~
כתובתה~

ו~~
 בסימן מצאתי אחרת ועוד

 קפ""~
 בט""ז

 ~סק''ב~
 ד~מתלא

 רנלים יש אם בשכנותיה נדה הוחזקה נ~דמסייע
ע"ש, לדב~

 ובז~
 י''ל איסור ד~נין להי~ך מהיפך נ''ד יהיה

 ע~יםשהיו אע''~
 על תאמר מ''מ הנ""ל להאמתלא שמסייעים בצ~

 מקנסות, וירא עליו תנלה שלא רק בה לב~וד שלא הבטיחו~וא ב~לה" רצון ועשתה דיליה ~ מגירא שהיה ~יא אמתלא נתינתדהא בעל~
 וידע הבעל של ~נשמה ואל ה~וף אל נונעים ~דברים ~לווכל
 ~תיק ולא וצווח הבעל עומד וכאן וכו'" צדיק אי בנפשיהאינש
 ~טא ~כל נקי שהואמלומר

 ופש~
 ו~יה ועון

 העל~
 מ~נו דבר

מתחיל~
 שאין ברור ולו סוף" ועד

 מקו~
 ואמר ~לה לאמתלא

 לדור וא''א פעמים ~מה בה~ה.ר~
 ע~

 ובא א~ת בכפיכה נחש
 במרדכי ואיתא ביתו" מתוך ר~עהלהוציא

 תק~"א (דף המדי~ פר~
 או. ~לפנינוע""ב)

 קצ"ו~
 בפרק לן ~יבעיא דקא ואע"נ וז"ל~

ארוס~
 ~"מ ל~ת אס לקיימה יכול אס משה דת על העוברת

 ואדרבא דת, על ~~וברת כיון ולהוציאה לגרשה שמצוהפשי~א
 תקן שלא לןפשוט

 ר'"~
 ~~מאור (מש''ה)

 ה~ולה~
 לע~ב תקנתו

 י~~ מ~~ ~~י~~ות
 ~תת~~

 ני~~ ~~ ~~~י~ת ~~י~~ו ו~~~ת"י
 ~~תתי~ת

~~~ 

 ית

 ~תת~~

 מ~י~ת ~~וו ~

~''י
 יע~~ ~נ~

 ~נ ~ש~יבר~ ~נרשה ~ינה אם ואדר~א המ~וה,
 מדת המסרש ~פרק כדאיתא רש~" מי~רידת

~~רוא~ הרש~~ ~ האד~
 פרועה ראשה יו~א. ~א~תו

 ב~ו~ ו~י~
 ו~ניחה ו~ו'

 ~ובר סמנרשהואינה
 ע~

 ~כתב הרי ע~''לת ~ו' ~וי דת
 ~חיי~

 ל~רשה
 ב~וב~~א~ילי

 ו~כ''ש יהודית" דת על
 כשעובר~

 על
~~ 

 ~שה

 ~~והו~
 ~אין וידע ראה ו~וא

 בנתינ~
 כלו~, ~לה ~אמתלא

 ומי~ה ~רם ~חטאה לאמר ~בריו לםיועת הודאת" ~ה~י נמ~יא''~

הית~
 זאת, כל זא.

 וא''~
 ~~לא יאמר

 י~רש~
 ~קרא הוא י~יה

 ~~סידת אפילו ~ו'" ימיו ~ל שוטה שיהיה ומוטב ~נ'"לרשע
 שתו~נ ~ה ונם הנ''ל~ האמ~לא נתינת ד~הני י''ל שבידהוש~ר כתובת~

 במהרי~ק ו~דאיתא ~נ''ל ה.ראה דצריכה ~מ"ד לי קיםלומר
 בדבר טועה דנקרא פ"א)(שורש

 משנ~
 א~ד דעד ~פוםק

 ~תובה ד~טר כ~ובתה ל~רוע מ~ניהבעל ע~
 עדי~

 משטר
 ע''ש~ כו" מהר'"מ בת~ובת איתא ו~ן ב~ד ~עשה~הוא ~לווא~

~~~
 האשה שנאמנת באם ות םפק מלהתיר ידי ~שיב

 בש""ע ואיתא ה~זרה, ב~ני שהוא ב~שר~תובתה ל~~סי~
 שנתים, תוך ל~~ור רוצה הח~ן ~אם וקי''ח) ~" סעיף נ~נ(םיממן בא"ת~

 נם ו~'"כ למחו." יכוליםיורשים
 בנ''~

 האשה אבי יא~ר
 שאינ~

נאמנ~
 ל~מרי פנים א'"צ ~לו דברים והנה ז~ויותיו~ להפסיד

 שהיתה ~~ף קט"ו) (סי~ן שלפנינו בפוסקיסמבואר דהל~
 סמ~םד~

כתו~ת~
 ~"'מ

 מ~וי~
 וא"'~ ו~ו"" לו ש~כניםה מה להחזיר

 ~ין
 התירה דהרי זו בטענה וערעורטענה שו~

 ל~
 מנתינ. יותר יהיה

 וק''ל~ ממנו כשיו~את אף שלה ודאי וזההנדן

~~
 ספק הז"~ לספק באנו בזה מפםדת ~ה באמת באשר

 או כתובתה ~ל מפ~דתבאם ז"~
 מפםד~ אינ~

 ~הכניסה מה רק
 נ~כ להוםיף צריך אם או לנ~ן"לו

 כתקנ~~ ה~לי~
 נ"'ל בזה ~ו''ם,

פשו~
 (שורש מהרי""ק מדברי להוכיח

 פ''א~
 לו שהכניסה נמה המעות על הוא שהוסיף שליש תוס"דאפילי נלענ''~ ~ וז'"ל שם שכתב

 פרחת ~~~ה לעשות מוםיפים שאסו בינינו,~נהונ
 ליתן חייבש~וא וחמישי~ ~א~

 א~ ~
 ואפילו להוצי~~, בא

 א~
 שהתוסת נאמר

 ליתן מ~ויב אינו מתנה דרך להשהוסיף
 ל~

 דלאו נלענ'"ד וכות
 ~ליש ב~וס"היינו

 הנהו~
 ~וא דהתוסת וכות

 מ~
 לבםוף לה ~שם

 לן איבעיא ועוד ו~ו', קצבה לדבר ואין ע~ו וחיבתו ד~תולפי
 אע"'פ פרקבנמ~א

 ~ד~
 ופשוט קונה ביאהחיב. או קונה ~ופה ~יב~ אי ע"תא) נ"'ז
 ל~

 חיבת ~אן לו~רשיש וא~""~ וכו"" ראשונה לילה דחיבת
 ביא~

 רע, שם משוס ביוצאת איכא מיהו

מ~~
 ~דע.א דלא ו~וס' ~תובה לה אין במורדת אלפס ר" כתב
 בתוס" אבל לה" כתבלמיפק

 הנ~ו~ שלי~
 ~~, שא"ל פשיטא בינינו

 ולא כלל חיבה מחמת באה ~ינושהרי
 ~תנ~

 היא ~בעל
 אל~

 דין
 ומ~נה התלמוד ע'"פגמור

 שלמ~
 ם'"ו (~ף הא~ה ~~יאת בפרק

ע''א~
 זוז ~לף לו לה~ניס פסקה

 הו~
 ~נ~י ~"ו ~נסדן ~וסק

 הוא וז~ל~ ופרש"'י וכו', זוטא מנינא תנא הדר בםיפאוכן
 ~נה, ט"'ו~ננדן, פוס~

 ~לי~
.וס' לבד בכתובתה ל~.וב עליו יקבלם יותר

 ~ מוםי~ שהו~
 כלל ~י~. מ~~ת ולא בהס שי~תכר לפי

 וכןע~שת
 כמ~

 פוםקים פע~ים
 בשלי~

 הנדן על הוס~ה
ליתןת ~רי~

~~~~~~
 מ"'~

 להם אין ~לו ~ל ~") (ס~יף ~לפנינו בש"'ע
 תנאי ולא כ~ובה~יקור ל~

 ~~וב~
 תוםפ" ולא

 מן יותר תוס" ~יי~וו~י', כתוב~
 השלי~

 ד~ין הוא
~ 

 אבל
וד~י ההוס~~ שלי~

 י~
 בבעל ו~יין להת

 (~'"~ ב'"~
 י"~)

 שהבי~
 בשם

 ד~~



~ ~ ~

~

~  ~  

~  

~~"תת
 ~ ~~ ~~ ~י~~ ~~~ת"~

 הבא הו~פה שליש~~ו~ו
 מחמ~

 זה נדין בעין כמו הוי נדוניא
 כל רקעת"ש,

 ז~
 ~ינו

 שיי~
 אין ואז הכשילתו שהיא נ~מר אם

לה
 ר~

 בידיעת וידע ראה הוא אם משאתתכ שליש, והספת סדוני'

הטומא~
 דברי" ל~י הכשילתו פיו אשר פ~מים התרבה שהן ש.ים

 ~י~א~ר
 ל~כוב ונחמד לעינים הוא ת~וה כי ע~שיו, טוענת

 אצל~
 עמ~ל~יו~

 לו הי~~ מהיא נדתה, בע.
 כקרק~

 עולם
 שהוא ואף כלל, ברצון ולא באונס ~יתה ו~עני' ~ברית ולפילדבר~ו ושמע~

ר~ו~
 ואשה אי~ ~רצון לעשות היה דברית לפי בו~אי כי ה~~ל מן
 ~י ב~יר אונסו~ין

 ל~
 שניהם ובודאי עמה ו~~ב מצאה בשדה

 ~ם ~ת'מ נ~כוונו, עבירהל~בר
~~ 

 ~'"מ ~"ון, ~ורש לב בלבותםולי~רים טובי~ אינם כאחד שניהם
 ל~

 ~ם אס כתוב.ה ה~~ידה
 ידעתהוא

~~~
 ~הי~ה ~ם

 הו~א~
 א~תלא נו~נת הרי שם בעירה ממנה

 בשלימות כתובתה ומבקש. עליו לט~ון ו~וזר.לדבריה
 בדבר לה~ביעו היא דתוכל ית"ל וא"תכ ממנו, גט לקבל ~לאוגם
 ~י~רו גדול ויצרה מ~קשת היא תואנה אומר הבעל להיפך וכןז~,
 סוף ועד מתחילה כלל הטומאה ידיעת לו היה שלא מבפניםוזה

 האמת לטעון רק וא'"ל צוה לא ולעולם בנ~ייס העלם דברוהעלם
 ל~רשה ובא הפרה ניד.ה וחק ~שה דת על עברהוהיא

 בע'"~

ול~
 מי השמיני הספק אל באנו וא""כ ~נ"תל, כתובה .וסת לה~ ליתן
 שלא נאמר אם או המוחזק, נקרא ו~י הוא, או היא ישב~א~ר

 עבירהי לדבר שנח~דה עבור לה שבועהלי.ן

~~~
 על חשודה דנין אס או~ מוחזק, נקרא ומי נשבע אשר מי ~ת

 (סימן הב"ח והנה דתת על עוברת שהיא באשרשבועה
 לא ומ"תמ ~דת"ה סק""ד)קט"תו

 אבדה~
 ישבע הבעל אלא שבו~ה לה מוסרין היאך משה דת עלשעברה בעדי~ ~ידוע היכא כתב

 (ס""ק בתתש ובעל ~סק"'ל~, ח"מ בעל ~ה והסכים עכ"לתויפטור,

י"תח~
 כתב

 שניה~ ודברי וזתתל~
 לדבר מומר קיתתל דהא .מוהים

~ח~
 לענין וכתתש ה.ורה לכל מומר הוי לא

 שבוע~
 חמור הוא אשר

 ע~תתלת כות נזדעזע כולו העולסש~ל

~~~~

 כי ל~מרי, תמית אינו ב"תש בעל תמי~. באמת
 ממתת~

 מו~ר
 ~ל חשוד להיות פסול מיקרי דלא ~"ב) (סימן בחות"משלפנינו בפוסקי~ וכדאיתא כולו התורה לכל מומר הוי לא ~חדל~בר
 זה לענין דוקא היינו עתתש, מממון בענין עבר אם רק~שבועה
 איזה יש אם מ"מ י'"ל חזיר דאכל דאףדנאמר

 הכ~ש~
 ממון

 שבועה, לזה נותנין נ~בירו~ינו
 משו~

 י~ה ו~א חמורה דשבועה
 שבועה ע~~ו דבר איזה על לו נותנים היו אם אבל שו~,שבוע.
 שבועה, לו נותנין ~אין עתתז חזיר בשר אכל שלא שישבעהיינו
 קי"יט (סימן בטי'תד מבואר זהודבר

 סעי~
~ דת  החשוד ~ וז"ל ו~~) 

לדבר
 ~ח~

 אינו
 חשו~

 לאותו ~צריך מה כל ~בל אחריס לדברים
דבר

 חשו~
 מי ~ בהג''ה סת"ז ושם ע'"ש, כו' עליו ~ם

 שהו~
 חשוד

 מיהו חשוד סמיקרי לא עבירה שהיא לאינ~י משמע דלאבדבר
 דת על עברה אם כאן גם וא"תכ ע""שת נ~מן, אינו דברלאו~ו
 ~שמשתהכ~ון

 נד~
 נפ~וק ועתתז הית בעדים ידוע והוא ודאי והוא

 הוא שט~ן כגון ה~ראה נעשה שלאשבועה
 שעש~

 התראה גתתכ לה
 מכחישתווהיא

 ורו~~
 ~סק דשפיר נת"ל ~"ז ב~, התרה שלא לי~בע

 דידוע היכא וה~ת"מהב"תח
 שא~

 מוסרין היאך משה דת על עברה
 זה בדבר נשביעה ד~יאך ~בועהלה

 ממ~
 ועברה שנחש~ה מה

 דהיאך ממש בודאי~ליו
 תשב~

 זה בדבר
 ממ~

 שלא ~עצמה
 משה ~ת על כשעוברת הח~ודה אותה ישביע איך המ""מ דברי~ל הקש~ בב'"~ וראיתי ~ וז"ל בסק'"ל הח'"מ הביא וכן התראה,לה נע~~

 וכות משה דת ~ל כשעובר. השבועה על חשודה והיאב~די~,

 כמהוע"תש
 שי~ בנדון ~מיירי פעמי~

 עדים
 שעבר~

 ממשה עתתד
 דס~ל די~ל אפשר ואז לאו, אם בה התרה אם היאהשבו~ה ר~

 דסתתל מוחלט אינו זה וגם ויפטור, ישבע ~הב~ל והח"'מ~בתתח

 נגדות הדין להחליט לא אבל המ"'מ על רק שמקשים דיתתלכך

~~~
 ע""פ רק בעדיס ידוע דאין היכא ודאי

 הודאת~
 אין בו~אי

 הוא ופשוט השבועה, על חשודה להיות ר~עה ע~מהמשים
 מהלת ~פת'ב ב~מב"ם וכ~בואר תשבע שהיא לה ~גיע~השבועה

 הלכהטוען
 גת~

 צ"ב (סימן בטח"מ ויעויין
 סעי~

 ~חויב דאס חת)

שבוע~
 עצמו לפטור ~די חשוד שהוא ע~מו על אומר והוא לפטור

 להפך או היסתמשבו~ת
 שבועה~

 אותו משביעים אפת'ה דאורייתא
 היא אשה ~בי זו ש~בועה הארכתי כבר בנתתד וכאן ~""שתדוקא
 משה ע'"ד ש~ברה כאן ~ין ועדים בכתובתה מו~זקת דהיאלפטור
 שו~כי

 אהוחזקה אפילו נדה ~שמש.ו ת~מיש שום ראה לא אדם
 התובע שבעל לפנינו ורק הארכתי, כאשר עדים כאן אין ג'"כנדה~
 כתובתה ~טר לבטל ובא בכתובתה שלא להוציאה שדינה~וען

 ונפטר.~ נשבעת הא~ה ו~אישביד~,
~~~~~

 והיא הואיל בנ'"ד
 עומד~

 פתחי לפתוח נפשה על ומבקשת
 בעלה, ברצון הכל שעשתה דברי' ולפי עונה ל~רתשובה

ממת'~
 א~מתה לכפר ~שובה וצריכה במבושיו ידה שלחה היא ~ס
 שלימה בתשובה לחזור עליה שקבלה כיון כאן~ וית"ל תשא,ועונה
 ל"ד (סימן בטח"מ וכדמשמעםגי,

 סעי~
 ואם ~ וז"ל בש''ע ל"תג)

 לעשו. שלא שבעירו בב"'ד כשמקבל מיד ~בירות ~אר עלעבר
 עתתשת עכת"ל לית סגיעוד

~ 
 החשדים עניני כל ובודאי

 השבועה, על חשודה הנת"ל האשה לעשות יו~ילו~ לאו~ה~וכ~ות ואומדנו~
 אדם אין צ""ב) (סימן בח~מ ~הטור הביאו הר~בתתםוכ"תכ

 נעש~
חשו~

 הוא אם אבל שנפסל, עבירה שעבר עדיס עליו שבאו עד
 אע'תפ בה שנפסל עבירה עבר ו~הוא חשוד שהוא מ~צמומו~ה

 שבועה נת~ייב אם לכתחילה עד לעשותו ראוי ואין אותוש~ו~דין
 וכות אותומשביעין

~~~
 דוקא הוא שפיר מעיינים אם קצת, החולקת הרמ''ה לדעת

 חשוד שהוא הנתבעכשטוען
 וב~

 ~שבוע. עצמו לפ~מר כדי
 י"תח~, (ס'"ק ובסמ"ע ב~ור עתתש כנת'ל שבד"תא להפך אוהי~ת
 לפסלה אותה לדון שוה איננו ~ה וכל ה~דדים שכל בנ'"ד~שא"כ
 שהשטר לעיל האר~תי כאשר שבידה בשטר מחזקת והיאלשבי~ה
 ועכשיו ע~מה, והודאת בה~דתה בטלא~נו

 הי~
 תשובה לקבל עומדת

 ה~ורם והוא לסורחנו סורחנה ל~וב ~לדבריה אמתלא נותנ.ו~ם
 צת~כלתת

 דברי~
 ~פסידה לא הוד~~ה ~ל~י ~ם ואתתכ הר~שונים

 וא'"כ~תובתה,
 שהיא לה מ~יע ה~בועה דודאי בזה לי פשו~

תשבעת

~~
 עדים כמאה ב""ד הוד~ת ממון דלענין לעיל הארכתי ~בר

ת~
 רק ~גבה לא א~זי ~בוררת שלה האמתלא אם וא"'כ דמי,

 בשבועה~ שלא ת~בה וזאת שליש הוספו. וגם לנדן לו שהכניסה~ה

~~~~
 יו""ד וספק ט"

 והנ~
 שניהם ועשירי תשי~י י~א

 לקיי~ה שרוצה ב~ם הט" הספק בדבר מת~קניס ושניהם~~ כאח~
 ל~רשה, ~ליו ~וטלת מ~וה אם או לקיימה רשאיאם

~~ 
 הספק

 כופין, שאין ~ר"ג והוא הואיל גט ~לק~ל אותה כופ~ן אםהיות'ד
 ~~נינו עת'ב) תקמ'תא (דף ה~דיר פרק בהמרדכי ~בוארהרי
אות

 ~צ""ו~
 וזתתל~

 על בעוברת הארוסה פרק ליה דקמבעיי ואע"תג
 ל~רשה שמצוה פשיטא מ""מ לאו, אם ~יימה יכול אס מ~הדת



~ ~ ~ ~

~~תתת
~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~

 רתתג ת~ן דלא פ~י~א ואדרבא דת, ~ל שעוברת כיוןולהו~יאה

 ~~רשה ~ינו ~ם ואדרבא המצוה, יע~ה שלא ע"תי לעכבתקנ~ו
 בפרק כדאיתא רשע, מקרי עתתד עוברת~שהיא

 המגר~
 צת ~דף

ע"תא~

 וטווה פרוע יראשה יו~את אשתו את כשרואה ר~ אדם ~דת
 ~ת ענ עובר נקרא מ~רשה ואינה ומניחה ו~ותב~וק

 ~תת~
 הרי

 תקן לא וע""ז מ~רשה ~ינה אם ~ע ונקרא ל~רשה ומחוייבדכתב

ר""~
 ה~~ם,

 וא'"~
 שעה רשע יהיה י~יו~ולא ~ל שוטה ~יהיה מוטב

 עשתה ~היא נ~דו טוענת היא באשר רק מגר~ה, אינו אםאחת
 אך ~ן, במותר בעליהן רצון לע~ות נשיס דרך כי לר~ונוהכל
 עמה להיות נ"תע זו לא~ר עליה וצוה הישר מדרך הטעההוא
 שארה ב~לה אצל לה יש א""כ עליו, נדתה בימיאפילו

 נקרא הבעל ודאי זה לענין בכן הג~, ממנו לקבל ולאועונתה כסו~~
 בעינו חן ת~צא לא אס והיה ומ~רשה הדין ע~פמוחזק

 ~ל עברה היא כי לשנ~ותה ~ותר טענותיו ~י אשר~~~~~~ת ונ"ת~
 לא ע~ז ו~םדת

 ת~~
 תביעת רק כתבתי, כ~שר החרם ר"ג

 לנפשה אמרה ~שרהאשה
 בנתינ~

 והודאתה דבריה שכל האמתלאות
 לשונו החליק והוא הכל, ולטובתו בעלה ובשביל עבור אודות עלהיה
 ~בי~ות רק הם הנ'"ל הדברים אלו כל שלה בטענות כמבוארנ~דה

ב~"פת

~~~~
 ~ם רק לקיי~ה, ~רשאי פ~יטא לקיי~ה רוצה ~הבעל ב~ם
 תקבל אם בכן לקיימה, רוצה אינוהוא

 הג~
 כאשר מר~ונה

 הוספות ו~ם לו שהכניסה מה הנדן הבעל ~היתן
 שלי~

 ~ל
 ~בל תרצה לא ובאם ~וטב, הריהנדן

 מרצו~ ~~
 כופין~ אזי טוב

 מקודס ח~ורה שבועה יעשה שהבעל באופן והייסו ~~, לק~לאותה
 ולא נדה ששמשתו מה לג~רי ברצונו היה שלא השבועהכנוסח
אמר

 אלי~
 כא~ר סדתה פת~י על לעבור עליה צוה ולא

 העתק לפניםהקורא יקר~
 מ~ו~

 הפסקת

~~~~
 שהעידו העדים אחר ששלחתי מאחר

 מתח~
 ו~זרו בקהלתם

 והונבה ה~ונים ב~ד האלופיס בפני נ""ש ק'"ק פהוה~ידו
 אליו"~, ובעונש ובנדויים ובחרמים ונורא ~דול ובאיום הצדדיםבפני
 ב~תב רשום כאשר פה העידו אשר העדותואותן

 אמ~
 ב~ביות ~יל

 מכוונות אינםב""ד
 ע~

 ~לא בקהלתס ~מה הונבה אשר העדות
 קדמאי ופוסקים בשו""ת היטב דק זך העיון ואחר ה~דדיס,בפני

 להאשה לכוף יש באם הרואים באמת~ת נרות בחיפושובתראי
 ~עלה לכופו ~ריך אם גס בע""כ ~יטה לקבלהנ""ל

 ל~ר~
 את

 הבאתי~ אשר ב.שובה לעיל בארוכה בא כאשרא~תו

~~~~
 שבועת לישבע מחויב האשה בעל יוסף שכמר מאתי

 אנשים עשרה לפני ולפחות הכני~ה, ביום הכנסתבבית התור~

 במעל~ובפא~~
 ~ הלשון בזה ויאמר הס~ת על ידו ובהנחת ~ליונה

 ובלי ערמה בלי יצת"ו ~בת"ד ועת~ד בת"ה המקום ע~ד נשבעהריני
 בכל עלי אני ומקבל בעולם, היתר הוראת צד ~ום ובלימרמ~
האלות

 ו~קללו~
 החר~ת ובכל הזה בס'תת הכ~ובים והארורים

 והן בדברים הן הנ''ל לאשתי כופה היית~י שלא בעולם,ונדויים
 ובעונ~ים ב~ומרות כולל והריני נדתה, בעת אצלי שתשכבבאיו~ים
 ידיעה לי היה ~לאהנתתל

 מעו~
 לי אמרה אשתי רק ח"תו,נדה שהית~ עמי אשתי ששכבה בעת

 בכ~
 היא~ שטהורה ~מי ששכבה פעס

 השבועה ~ון עליו לח~ור יוםיפו הש~ועה אצל שיהיו בת"ד~והאלופיס
 ואחר ד~תסת אומדכפי

 שנשב~
 ל~רש י~ול אזי כנ"תל הנ"ל הבעל

 דת על עוברת כ~ון ~יטה ~ל~ל מ~ויבת והיא א~תו~~~ע""כאת

~מ~~~
 שהכניסה ~~ור בבירור ~בורר ~יהא ~ה כל הכתובה

 לה לה~זיר הבעל מ~ויב לנדן, החתונה בשעתלו
 שהכניסה לבן ובמדי המלבושיס כל ו~ם ~לבר שליש עליהולהוסיף

 אינו אזי כנ""ל לי~בע יוכל לא ובאם הכלת לה~זיר מ~ויבלו
 היא אם רק ~~, לקבל אשתו אתלכוף יכו~

 ~מ~ו ~ט לקבל רו~י~
מחויבת

 לישב~
 ~ו להב~, ה~בוארים דרכים משני את בפא""ה

 בה התרה שלא לישבעצריכה
~ 

 או אחרים, עת"י ולא עצמו ע""י
 ת~בה ואז ווסתה בשעת עמה ששכב הבעל מרצון שהיתתשבע

 ~שני ובאם ו~ו", המדינה תיקון ע""פ בתולות כתוב" כדיןכתובתה
 מה~דדים נ~בה שיהיה מה בת"ד ה~ביות עס ויבואו יחזרוהצדדין
 לאמתו פס"תד לעשות בדבר שלם ב~ד לב אזי עדין מעתהב~תים
 לי להיות יזכני והת תורהתשל

~ 
 ~ל הםפיקות כל לכוון מבין

 חמירא, כל ~אר ה~שתוקקות נפשי להרוות ישרה, ר~ל ~חתר~ל
 כ"ד ברורהבשפה

 החפ~
 ויהיו ולהאדירה, תורה להגדיל חיים

 ילמדו ו~תוכם וםברא, בטעם לקבל מעיין כל לפני פי אמרילרצון
 ערוך שולחן על מפה הפורס לאו~רה, ~ם ויהי"לשכ"'ר

 ~הדוראתבתר במהדור~

~~
ת ~ ~  

 ~~~תת~ ~~ו~~~ ~~~~י~ ~~נו~ ~~תת~ ~ו~~~יי~

~ ~ ~  ~ו~~~יי~~
 ~~~~~ ~~~י~ ~ו~~ ~~ת"~

 ~תת~
 ~י~~~~ו~~

 ~~~~~יות ~~י~ו~ו~~

~~~
 ~ו~~ ~~~~ ~~ ~~ו~ ~ו~ י~~ ~~~~ו

 ו~~~~ת
~~~~ 

 ~~~~ ~~~~י~ ~~~~יו~י~~~
 ~ו~~~ת י~ ~~~ו ו~~ו~~ו

~ו ~~~
 ~ו~~ת ~~~ו ~~~י~ ~~ ~~~~~

 ~~ו~ ~~ו~ ~ת'~ ~~י~
 ~~~~ ~~ ~~ו~ ~~~~ו~~ו~

 ~~~ית ~~~~~ו ~~~~י~ ~וו~~ת

~~~~
~~~ 

 י~~~ו
~~~ 

 ~ו~ו
 ~~ו~~ ~~ ~~~~י ~ות י~

 ~~ו~ת ~~~ ~~ו~י~ ~~~~~~
 ~תת~

 ~~~ומ ~~ו~~י ~~ו~י

 ~תתי ו~~~ ~~"ת~~~~ו~
 ~תת~

 ~"ת~
~ ת ת ~  ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~י
~~"תו ~',~

 ~~ ~ו~~
 ~~~ו

 י~ת'~ ~~~י~ ~~~~~ו~~ ~~"ת~

~~~

 בבי נהורא ונפל דרעית ~לית
 מדר~~

 בקן שמ~~י קולו ~ת
 ~ותמי דמ~ילתא ~רי~א ו~ני~ום~, וכד. כחקקול~סא,

א~~
 תפסית

 תפיס~
 נראה ד~יסכר, ברובא ~בי.

 מב~ו~
 ושוה

 ירדוף כאשר ~יים, ~בעלי ל~י ו~ושה מ~ליו העומד לחימבפני~,

הקור~
 וי~ע לעי, כלפי ~לבר ונוי זתתך הפ"תה צורת היכרו ~שוס

 גירוםין לשס לתאוה נפ~וב~רסה
 ו~ירושי~

 ודר~~ ~רש" אזלא
נחי~

 החכ~ה ~עינות רבה ותהום דדינא עו~קא הלכה של לעומקא
 להוציא ליד מיד ~ו~יא משמט לידי ~א~י השאלה בדברנפ~~ו,
 כמר של בנדון בעל, ממרשותאשה

 מענדלי~
 ה~ביות לפי אשר מער~בך,

 כאשר נשתטית שאש~ו א~ד ~ול ואמרו ענו לפניהם שהובאעדות
 ~ לפני הובא אשר העדות לשוןזה

~~~ת~
 הר"תר האלוף ~ד~נא ואתא הוינא ~חדא דינא בי" תלתא

ת

~ 

 בה~"ר של~ה
 שמח~

 ~קלטי"ן ז"תל
 ברו"~

 לנו וה~יד
ובתת"ח בת"ת~

 ובעונ~
 אי~ ~ הלשון בזה אליו"ע

 קאן
 ני~

 זנין אנדרשט
 איך וויא דזזונדרן

 קו~
 בין

 מי~
 ה~תר החזן

 בנימי~
 שמא"תל נאך

 אשה דער בייא ~וועזן החזן עם איך בין אזוקאלדין,
~ 

 ה~~לין
 ~~יינט אוסת מערצבך, ~~נדל רת א~ת זתתל ~~ו~לבת

 מי~
ת איר ~ ~ ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~'"ת
 ~ ~~ ~~ ~י~~ ~~~""~

 רידן~ו
 ווי~

 רעכט זיא דז ~פונ~ין אלזו איזט ~ולס ס~ר דר

משו~~~
 איז~,

 אונ~
 גארניקש הט בהמה איין וויא ~לס ממש

(מישב)
 ~משיב~

 ~עה., ענין צום אש ~וועזן
 ~י~

 ~פרא~ט זיא האב
 ~עלט וויל זיא אוב או~ר זאל קו~ן ווי~ר מענדלין ר' ~אן ~יראוב

 זי~ הא~~~בן'
 לג~רי אונ" גוועזן משיב ~מועות אנ~רי גאר מיר

 אונ' גרעט~ ניט ענין ~ען~ו
 אי~

 זיא אויב ג~ר~ט זי האב
 ~יר מיט בין איך ווייל ~~ןניט מי~

 לער~
 שנה ד" או ג'

 ביי~
 אננדר

~י
 ~רצב~

 האט אבר ~וועזן
 ~י~

 איר הב ~קאנטת ניט לג~רי
 גזגט אוך איר צו ~~ב אונ" ב"ב מרצבכר ג~עלטזונשטן

 זי~
 ז~ל

 גוויזן, ~שיב זך דר צו ניט ל~מרי ~ביר מא~ין דרזיך
 זי~

 איזט
 ~ונ" שלייאר אן ~ונ" ~ויב ~ןסנע~ין

 זי~
 א~~ריסן

 גה~
 ~ונ"

 איצק ר" ה~למד וגם הנ'"ל ה~זן עם ~וו~זן איר בייאבין אי~
 רצו~ים פעמים ~' גוועזן ~יר ~יט ~ויך~מ~לקאל~ין

 תו~
 ~ני

 מאלט איין ~ונ" ~~ות קו~ם מאלט איין דהיינוי~י~,
 ~יטא~ נא~

 יו~ בכל אונ" מיטג' פר ווי~ר שלאחריו ביוס~ונ"
 מחבירו קשה

 ה" ביום גוו~זן איז דז ~ונ"~וועזן
 וביו~

 טב~~ וי"ג טבת י""ב ו'
 שם לייט ~יא אונש וויא~ונ"

 בסביב~
 בתחילת וויא הבין גזאגט

 חו~ש ובסוףחדש
 נו~

 איזט, זאגין ~ו ניקש וואס הויזט אונ" שלאגט זיא בלייבן,איר ביי~ א~~ בן קיין קאן ~יר מיט איז ~ר~ר
 כלל~רך

 זי~
 הכו~ר שעת קיין האט

 ני~
 איצק ר' ~ל~ד דר אונ'

 דער הנ"ל ~חזן אונ" מיר הבין קאלדין שמאל מרדכי ר" הפרנם~ס
 מווי~ן אב''ד הרב ~אל עטליכי שון אלש צרויה) (~צד''יצילט
 שעת זיא אוב זעהן אונ" ~ין איר ~ו זאלין מיר הוט גשריבןהויז

 בודק מיר האבין אלש זיין ~יטה מקבל ק~ן זיא אוב העט,~כושר
 עכ"'לת הא~, הכושר שעת קיין גר זיא דז גפונדן אונ"~וועזן

 ר" החזן עם באתי כאשר רק ~חר באופן לדבר אוכל איני~~~י

 אצל הנ'"ל החזן עם הייתי וכן קאלדין שמאל לעירבני~ין
 ז""ל שמואל בת הענלין ~רתהאשה

 אש~
 היינו ~~ר~ב~, מענדלין ר'

 כ~רך עמה לדברםוברים
 אר~

 שהיא ומצאנו עולם כסדר
 אני לענין~ ששייך ~ה כלום ה~שיבה ולא כבה~ה וממש~מורה ~שוגע~

 ~עות' תרצה באם או אצלה מענ~ל ר" בעלה יבא אםשאלתי'

 ש~ועו~ ליו~~יב~
 כלל א~ריס ודברים

 ל~
 לענין, ל~מרי שייך

 יחד היינו והיא אני באשר אותי מכרת אם אותהו~אל~י
 והזכרתי ל~~רי אותי הכירה לא אבל במר~ב~, ~נים ~" או~' לער~

 דעתה שתיישב לה ואמרתי ~ערצב~, מעיר בתים בעלי כמהלפניה
 מה ל~מרי השיבה לא היאאבל

 ש~יי~
 מצנ~ת בלי ושכבה לענינו,

 צעיףובלי
 וקרע~

 וגם א~לה היינו והחזן ואני ~עליה, הכל
 קאלדין שמאל ~י~ק ר'~מל~ד

 ג"~
 דהיינו ימיס, שני תוך רצו~ים

 חצות קודם אחת~עם
 ופ~~

 ג"'כ שלאחריו וביוס חצות ~חר אחת

~וד~
 וב~ל חצות,

 יו~
 ה' ביוס היה וזה היתה מחבירו קשה

 בםביבה האנשים לנו הגידו וכאשר טבת, וי""ג טבת י""ב ו"וביום
 לבן ~~שר שאי קשה יותר חדש ולבםוף החו~ש שבתחילתשם
 נהיותאדס

 הי~ כי א~ל~
 לה~י~~ אין ~שר ~אד ו~שתגעת מכה

דר~
 ש~~ ל~ אין ~לל

 הנ"'ל והמל~ד כלל, הכושר
~ 

 איצק
 פע~ים ~~ה שזה ולהחזן לי ס~רו קאלדין ש~אל מרדכי ר'ה~רנם וג~

 אצלה שנלך הויז ~וויצן ה~ב"'ד ~רב~תב
 ולראו~

 הכושר ש~ת כלל לה שאין ו~~או בדקו בכן גיטה~, לקבלהכו~ר ~~ ~ י~ אם
(עכלה"ק)

 ~~כ''ל~
~ 

~""~~~
 שאול בהר''ר בני~ין הר""ר ה~לוף בא

 ש""~
 ~כ~ן ונ~מן

 והגי~מערצבאך,
 בזה אליו''ע ובעונש ב""ד בת''ח ~'"כ

 ~ר בייא בין איךהלשין~
 משוגע~

 או~ת ~רון קלטון שלמה ר" ~יט

 ~יר ~יט מיר הבין אלזו ק~לדין, ש~אל פון אי~ק ר" המלמדמיט
 אדר האבן ~עלט וועלט זיא אוב מאן אירן פוןגרעט

 זי~
 וועלט

 תשובה איין ~הערט ניט ~יר פון ~יר האבין אלזו ל~בין, ~יםמיט
 ~ל ~ברים לויטר רק הוט ~הערט ענין צוםווש

 שטו~
 ~רעט

 אונ" אפ~לא~ין, אונ' ~רויף ~טובא דיא אלש אונ" ר""ל,וש~עון

 הויב אן גאר זיא איז איר~, צו ~נ~ין ווידר וויר זיין ממיטגנאך
 גל~ט, אלש ~ונ" בעט אין ~לע~ין אונ" ~זעסין שליי~ר אן~ונ"
 דר ~ן הנט דער מיטאונת

 וונ~
 האט ~יטר ~יר ~שלא~ן,

 זיא ~אט מע~ב~ך, ~ון דא לייט פר~~ד זיין עז הענליןגרופן זי~
 אונת ~יועזן, ~~יבניקש

 הא~
 איין ~יר

 טו~
 ק~פ" דען איבר

 ~י~ מן דז ~ונ"~וו~ר~ין,
 ~ער וויא ~דעקט צו הוט מ~וגעת

 י""ב ו" וביום ה" ביום נוועזן איז דז ~אט, ~ריםן הנ~ר טוך~ז זי~

וי"'~
 צייט בעשטי ~לר ~ז ~יז זאגין לייט אלי וויא אונ" טבת,

 בלייבען ~~רניט מער קאן חודש וםוף ה~ו~ש ת~ילת ~זגוועזן
 קיין לגמרי האט זיא כלל דרך שריי~ט ~ונ" של~ט זיא ~ירבייא
 מרדכי הר""ר הפרנס ו~ם איצק ר" ~ל~ד דר ~ונ" ניטת ~כושרשעת
 ~ילט דר ~יר הבין שלמה ר" אונ" קלדיןשמאל

 אל~
 עטליכי שון

 הרב~ולט
 אב""~

 גשריבן הויז ~ווי~ן
 הו~

 אונ" גין איר ~ו זולן מיר
 זיין, גיטה מקבל קאן זיא דז העט ~כושר שעת זיא אובזעהן
 שעת קיין ~ל~מרי זיא ~ז ~פונדן אונ" ~וועזן בו~ק ~יר הביןאלש

 עכ"'לת הוט ניטהכושר

 עם המשוגעת אצל הייתי~~~~
~ 

 ברון קלטו''ן של~ה
 וע~

 המלמד

~
 ב~לה מן ע~ה דברנו ובכן קלדין, ~שמאל הנ"ל יצחק

 ~ו מעות ~רצה~ם
 א~

 תשובה ממנה שמענו ולא ע~ו, לדור תרצה
 ותמיד ~ ר''ל, ושגעון שטות של דברים הכל רק לעניןהשייך

 רצת~
~ 

 ~ורףבבית
 ול~~~ ל~על~

 ואחר
 חצו~

 א~לה ה~עס ~וד הלכנו

וישב~
 ותמיד ~צנפת ובלי ~עיף בלי ראש ב~רוע ב~טה שכבה וגם

 בכאן הענלין, בשמה~ ~ראה וא~ה בכותל, הכתה ובידהשחקה
 השיבה ולא ממערצבך, ~ור~ים ~נשיםי~נם

 ~לו~
 וזרקה

~ 
 ב~ד

 היא אותה~ כסו מאשר ויותר ר~ש בנלוי תהיה שלא ראשהעל
 וי""ג י~"ב ו" וביום ~" ביום היה וז~ה ~~ליה, וקרעה גלתה ~עםכל

 כי שלה שבעתים הטוב ~יה שזה האנשיס כל ספרו וכ~שרטבת,

תחיל~
 להיו~ אפשר אי חודש וסוף חודש

 כי וא~לה, עמה
 והמלמד ~~ושר, ~עת ל~מרי לה שאין כלל דרך וצועקת~~כה הי~

 שזה לי וס~רו הגידו קל~ין ש~אל מרדכי ר" הפרנס וגםאיצק
 שאנחנו וכתב משם האב""ד הויזן ~וויצן הרב שלח ~עמיםכמה
 בדקנו ב~ן ~י~ה, ל~בל הכושר שעת לה י~ ~ם ולר~ות א~להנלך

 שעת ~ה שאיןומצאנו
 הכוש~

 עכ"'ל~ת ל~~רי

ד~~~
 המשקל בתשובת עומדים תשובה שבעלי למקום תשובה לשון
 להיות זכות ללמד צדק' מאזני כף בהכרעה מכריע יהיהלו

 ~נים בתורה להראות פר~ופים ~~ו טן~ יו~ב מענדל ~נחםכמר
מםבירות

 לג~ר~
 דברי יו~ר ~ת'"ב פז''ר ~ לביזרא כאצבע וסברא

 לשון למכתו תרופה למ~ואאמת
 חכמי~

 ישר כי ולה~יד מר~א,
 לו להתירורבנים ב~א~ האיסור ולהתיר שמים בידי א~ד בה אגד ~שר א~דוולהתיר

 ליש~
 אחרת לאישה

 ע~
 ~שאינו) אשתו

 שו~י' יהי' ואל מצרו"ת, בכפיפה נחש ~ם דר אדס ו~ין~שתמרת, ~ש~ינה~

ת ~

 ~תת~ מ~~ ~~~~ ~~~וד ~י~~~ ~תת~
 ~י~~~ ~~י~ ~ת'~ז



~

~  ~  

~  

~~ת'ת
 ~~ ~~~~ ~~~'ת~

~~ ~  ~ ~ ~

 חרוז~~רוזים
 ומקד~

 ו~~פו. מטייפן ועינית ואזיל שפיל וש~ית
 בכדי נפל אעיקרא וחו~רא לקבורה מרא להלהיות

 לכסות לו להיות מצריו" עזר לו לה~ציא שמ~ל ועל ימין על~פים נפיל~ נפי~
 נפש ולהשיב דמע~בי ~ ופשורי עקולי מכשול ~ל להםירעינים
~נ~ם,

 הו~ ~~
 מענדלן ר' דברי ~~צית

 מערצב~
 ו~ני

 ת""~
 המלווין

 הרבנים מ~ותניי ה"ה בדבריו, ממש יש אם לי~ע הדרך עלאותו
 ייטלי~ מר~~י מהר"'ר ~רב ~יסי .רי הני~ופלאים

 ~מדינו. אב''ד
 מהר"תר הרב ה''ה שוו~רצבורג דמדינות אבת"ד הרב והשניווערצבורנ,
 בתקנ~ו ורוצים תפקידו ומבקשים טובים, כאחד ~מיהם ם~''ל~מעון
 רצוןת ויפה טוב למצוא האשה זה חיים לכלכל מכת'לכלתוזו

~~~
 אדמת אדמתו פרי ראשית אתומר לפני הקריבו היום

 והתיר בעניו ראה אשר הגבר אוסרי להתיר הוראתותחלת ק~~

רו~
 פרנק~ורט בקתתק דב"ה אב"ד הרב לאורו והלך תעכ~ת, זיו פאר
 ב~ל א~ן אחריו ~ונה ~הנא דמםייע ~הנא שמואל מהר"תרמחותני
 ויחנו יסעו ~טהור פיו ועלכ~ו,

 מחנ~
 ים ~ברי העבריים

 כמין ומקיפין ~ברא טהור לטהור והמחובר הצדק ב'"דהת"ה התלמו~

 ~כולאייר~(קולייאר~
 תורה של רבוע מ~ו עיגולא ~ורן וכח~י

ומורשה
 ~דקרנאתא~ (דקרנותא~

 ~בר דרך גבר ביה דתורה קרני
 ז"ל~ אשר ~אורייתא בקשוטין קשוט דכולאבעלמא

~~~~~
 ר' ~איש שזה בכותחאת כביעא פ~וט דבר הוא דמע"'ל
מענדל

 מער~ב~
 המבולבלת אשתו על א~ה לישא רשאי

 בכללם מ~ורסממים ודיינים ומורינות רבנים ואחד מאה ~תר.עת"פ
 המפורסם ה~און בפםק נזכר כא~ר הכל ~תובתה כלובהשליש
 מעשים בפני נתהוו וכבר ז''ל, ש~ואל מהר"ר המנוח דפהאב"ד
 החתוס, על ~וא קשישאי רבני כל ע~י והםכימו פעמים כמהכאלו
 אשר עמי ונמוקים ~עמים ו~וד בראו לתוהו לא כי בראיואני
 תנאי ל~וםיף באתי ועוד ו~ין, דת יושבי לכל ומפורםמיםאתי
 ינה~ו שלא מ~פחתה ע~פ משומרת שתהיה באםזה

 לה לזכות יש לאו ואם טובת מההפקר מנ~~ ב~
 דין ע"פ אחר עתתי ~~

 ובזה איש, ~אשת ולא כפנויה נדונה שתהא הקדושה ~ורתינוו~ת

ס~
 והרבה לעריות אפו~רו~וס אין כי דוקא מט לה לז~ות לי
יש

 לחו~
 לקלקולא

 ובפר~
 יו~~ת ואינ~ בדע~ה ממבולבלת שהיא

 פעמים ~מה ~אלה קלקולים נתהוו וכבר עצ~ה, א.לשמור
 הח~ום על יבואו ואם זה, בנדון למשמרת משמרת לעשותמהראוי ע"~

עו~
 כל שיקיים ואחרי מ~ינות ו~" קהלות משלשה רבנים ואת מ~ה
 והיא הנ'תלתנאים

 ל~
 רשאי אזי ביני ביני ~ראשון לאיתנה ~חזור

 אשהלישא
 אחר~

 עס חיים ויראה פקפוק בלי וקדושין ב~תובה

האש~
 ~כל ושום ומ~ורש כפול ובתנאי יאהבת אשר

 שיס~י~
 שר

 הנ~ל מענ~ל ר" ~ם דר א~ר והמדינה ~מקום של ~תקיףומושל
 קו~ם ומושל ~שר רצון בלתי יהיהשלא

 שי~ש~
 דוקאת מ~שה

 הקדושה תורתינו ~דיןו~תפ
 הו~

 באשר אחרת א~ה לי~א ~ו~ר
 וחרם לתקנות סותר זה שאיןכתבתי

 רת'~
 וצרופיות ~''ה

~"'ד
 היו~

 ת~~"'~ת שני א~ר ות ד" יום

 ~~~~~~~ו~
 ~"~ ~~ ~ו~~ ~~

~~~~~ו~~
 ~~ייו

 י~"ת~
 ~~"~ת ו~~~י"

~~~

 הדין יצא מ~ין לידע שמ.ני נפשי י~~תי לא
 ז~

 מטרין ועי~ור
 כל כלל מהני לא הקלו~ה לדעתי כי האורהת י~א~היכן

 נמדרבנן ובין ~~אורייתא בין מגור~ת ואינה ה~ט, לה שמזכהמה
 אי~~אוא~רבא

 ממ~.בר~
 ביה א~ידא ע~יין ש~היה

 ושמירת~
 עליו

 שומר בב~לים שמירהל~יו~
 חנ~

 שלא ~~ר ושו~ר מ~ות בלא
 שטיא ~י להות ניחא וב~~קירא הנדרםת ו~אםקו~ה כ~פקר~היה
 את לשמור יכולה אינה ו~ם ~צמה א~ ל~מור יכולה ~ינה~זו

 קי''~ (~ף ביבמות תנינן תמן והנה~י~~~
 ~"ב~

 נש~טית
 ל~

יוצי~
 דהוי מידי מת~ר~ת ~וטה תורה דבר יצחק א''ר עולמית,

 ומ~ בע'תכתאפיקחית
 בה ינה~ו שלא מ~ורשת, אינה א~רו ~עם

 קית"~) (סימן הממשביר ורב יהרא''ש הרית'ף (ו~~רסות ה~~רממנהנ

באה'ת~
 והחילוק עליהם יעוין מתגרשת אינה ~~ירםא ~ביאים

 יבואר מירסאות וחלופי~בנו~חאות
 בס"~

 היכי ~ בת~ובתי) לקמן
 לשמור דיודעת אידמי

 ~י~~
 תורה דבר עצמה ולא ~יטה לש~ור יודעת דאין אלא הפקר,תנהג ב~ נ~ני מי עצממה לש~ור ויו~~ת

 שיש מי בידה ונתן ינאי רת דבי א~רי והא ~תגרשת,שוטה
 ל~

 וכו'ת זו יצ~~ עצמה את ל~רשי~
 ותנ~

 ושלחה ישמעאל ר" דבי
 ואינה שמשלחה מימביתו

 חוזר~
 לא וחוזרת, שמשלחה זו יצאה

 ע~מה, את לשמור יודעת ואינה גיטה את לשמור דיודעתצריכא
 רבנן ואממרי ~יטה, לשמור יודעת דהא מת~רשת שוטה תורהדבר
 בה ינה~ו שלא ליפקאלא

 מנה~
 דקתני נמי דיקא אביי אמר הפקר,

 מ'תש עולמי~ת יוציא לא דידיה ו~בי יוציא, לא נשתטית ~ידהגבי
 ~ת"מ אלא עולמית קתני דלא התם ומ'"ש עולמית דקתניהכא

 עכ"ל~ דרבנן, הא דאורייתאהא

~~~~
 אי ה~"תם דקאמר הא לדקדק יש הראשונה השקפה לפי
 נה~י ~י עצמה ל~מור ויודעת ~יטה ל~מור דיודעתלימא

 אם ם"ד היאך לית קארי מאי ליה דקארי והנה הפקר, מנהגבה
 לשמור יודעתהאשה

 עצ~
 ~לא תתנרש שלא ~יטה את ול~מור

 ו~ם הפקרת מנהנ בה שינה~ו ולחוש לומר אפשראי
 שוטה יקרא נזאת ואיך נשתטיתבכלל תה~ אי~

 ו~
 היא

 י~ול~
 לשמור

 מחשב~י ותחלות ה~ע.ת מן מוקצה הוא זה ~יטה ואת עצ~האת
 עתים היא בה דאיירי ההיא שהא~ה זה באו~ן מקשה ~ה~'"סהי"

 ~צמה את לשמור תו~ל חלומה וכשהיא חלו~ה ועתיםשו~ה
 ו~שחוזרתניטה, וא~

 לשטות~
 וה~י ו~יט~ת עצמה לשמור יכולה אינה

 סיט~ א~ לשמור דיו~עת לימא אי הש"'סמקשה
 מי ע~מה ואת

 שנותן ~לומר הפקר, מנהג בהנ~ני
 ל~

 חלומה שהיא ב~עה ה~ט
 עצמה את לשמורויכולה

 וא~
 הפקר" מנהג בה נה~י מי ~יטה

 שע~ באו.~ הלא~לומר
 היאת ~וטה בכלל לאו

 ~י~ ואע""~
 לחוש

 ינה~ו ואז ל~טותה תחזיר זמןשנאחר
 מנ~~ ב~

 אנחנו ו~י הפ~ר
 נמורה מ~ור~. ~יא נירי~ין דבשעת כיון זה לדבר וערבאיןאחראין
 תוס" ~מק~ה וכמו וניזלת ניחוש ~מה~ד

 וכות זו י~~~ ד"'~
 ~ריר~ מפני קאמר אמאי ~לו~ה ועתים ~ו~העתים ועו~

 הרי אסור
 שעהבאותה

 ואינ~ משלח~
 הש"תס וקאמר ~~ת'ל~ היא חוזרת

 שנת~רשה או תמי~ית ב~וטה שמיירי ר"ל וכו'ת לשמור יודעתדאינה אל~
 ומיישב מ~ורשת, תורה דבר תהיה למה וא"'כ ~וטה שהיאבשעה
 עצמ~~ את לשמור יו~עת ואינה ניטה לשמור ביודע. דמייריהש"ם

ת ת ~~י~י~~ ~ ~ ~ ~  

 ~תת~
~ ~  

~ ~ ~  
 ~תת~~

 ~~~ ~~י ~ו~~יי~~



~ ~ ~ ~

~~תת
 ~~ ~~~~ ~~~"ת~

~~ ~  

~~~~
 דיקא הש"תס, דקאמר בהא לפלפל לכאורה שיש מה ~יושב
 נשתטית דידה ~בי דקתנינמי

 ל~
 לא דידיה וגבי יוציא

יוצי~
 דלמא בזה, ה~"'ס דייק מאי י""ל ריה~א לפום וכו", עולמית

 שטות צ""ל דבהאיש להורות באשה~ ולא ~ולמית באיש נקיטמש""ה
 הוא אם משא"כ אשתו, את לגרש א"תא זה באופן תמידית~ולמית

 ~שהוא א~תו את ל~רש האיש יכול שו~ה ו~.ים ~לי~עתי~
 ול~ך אשתו, את ל~רש ו~ותר דבריו לכל ~פקח הוא דהריחליס,
 מש""ה עולמית הוא דנ~ת~ה שפירושו להורות עולמית ל~ברקאמר
 לזה, ה~ושר שעת לו דאין יוציאלא

 מש~""~
 סע""~) קכת"א (סימן ב~אהתתע ~דאמרינן חלים ~שהוא אשתוא. מנרש חלים עתים אם

 שוטה ו~תים ~ליםעתים
 כ~הו~

 הרי חלים
 הו~

 דבריו לכל כפקח
 שפוי שאינו בעלמא חלים אפילו ~ט, גיטו שעה באותה ~ירשואם
 יש זמן ל~ל א"כ ע~"לתל~מרי

 חפ~
 כשהוא דידיה ~בי ~רמא והזמן

 לא דידה ~בי משאת"כ ~ט, ~וא המט~לים
 נקי~

 אע'"פ עולמית
 וע~י~ חלומה ע~יםשהיא

 שהיא בשעה אף יוציא לא אפ'תה שוטה
 בה ינה~ו שלאחלומה

 מנ~~
 כהסכמת לש~ותה חוזרת כשהיא הפקר

 ירושלמי, התלמוד ו~ד~ת קי"ת~) (בסי~ן כמבואר באמתהפוסקים
 ואי~ דקאמר זובסו~יא מס~י~ בבלי דהש'תס צת"ל אע""כ נמי, דיקא השת'ס קא~ר איךואת"כ

 לימ~
 שו~ה דעתים שפירשתי באופן וכות

 ~עליא, ~ט הוי ה~ט חלומה כשהיא מ~רשה א~ חלומהוע.ים

ואת'~
 עול~ית דידיה גבי מדקתני נ~מי דיקא הש''ס מדייק שפיר

 לא דידהי~בי
 נקי~

 ש""מ אלא עולמית,
 ה~

 דרבנןת והא דאורייתא

~~~

 דהיאך לחלק, לב~"ד מקוס שיש רעיונך יב~לו
 יע~

 ~ל
 אפילו הלא הדבקים, בין ריווח וליתן השווין את לחלקהדעת

 ותש~תש~י~
 כי ~הל~תא שאומר לזה שומעים ל~לק אומרים

 מ''ד חלומה ו~תים שוטה עתים להדיא או~ר ירושל~יה~למוד

 ההפקר, מן נזהרת אינה שוטה שהיא בעתים ~י אסור נרירהמפני
 ממי חלומה ועתים שו~ה בעתים אף קאמר דילן בש""סולשי~תי
 כתבו בלא""ה דהא תברא לאו הא משום אי הפקרת מנהג בהנהגי
 ו~י~רות סו~יות יש ~י כ"כ ~ימא זה אין וכוי זו יצאה בד"'התוס'

 שסוני. נא~ר אם יתמה אל זה על אף ע~'"ל, שלנו מתל~וד~פוכות
 צ'"ל דין מן ובר דידן, מתל~ודא ל~יפך פוסקהירושלמי

 ~ת'~
 שפסק

 אמרו ומ"ט שלפנינו, ה~ירסא לפי דידן תלמודא נ~ד~ירושלמי
אינה

 מגורש~
 בה ינה~ו שלא

 מנה~
 ה נ י א ו~דקאמר הפקר,

מ
~ 
 לפי להדיא קא~ר ובירו~למי בדיעב~' א~ילו ~ משמע ת ש ר ו
 ~רירה מפני מ''ד בינייהו איכא וגירש עבר תוס", ושי~ת~ירםת
 הפקר, ~נהג בה ינה~ו ~לא דרבנן איסור אלא דלי~א כיון~ותר,

 ~טת זה הרי וגירש עבראס

~~~~~

 הירושלמי בין ~חדש מחלוקת ול~שות ר~שי להכניס שלא
 דידןותלמודא

 וא~
 שוטה דעתיס הפוסקים מסקנת גם

 תל~ודא ואי קי"'~), (בסי" ~מבואר מתגרשת אינה חלומהו~תים
 הוא כללא הלא חלומה, ~שהיא מתגרשת שוטה דע~ים סובר יהי"~ידן

דב~תת~
 כאן פס~ו ואיך הירושל~י נ~ד דידן כתלמודא הלכתא

להיפ~
 קשה וכהתתג שו~ה, ועתים חלומה בעתיס מת~רשת דאינה

 דאם גי~ה את לש~ור שיכולה בשו~ה דפסקו וסייעתו הרמב""ם~ל
 קי"'~) (סי~ן בטאת'ה כמבואר מגורשתגרשה

 ותלמוד~
 יהיה דידן

 וגירש ד~בר ל~ובה שווים דכולם צתתל א'"כ מ~ורשת דאינהסובר
 ~רירה משום רק הוא דה~עם כיון ירושלמי, כתלמודמ~ורשת
 בה ינה~ו שלאדרבנן

 מנה~
 הנכונה וה~ירסא הפקר,

 בשתת~
 דידן

 ברית'ף ה~ורסא הוא וכן מ.גרש~~, אינה מ""ט וסייעתו,להרמב'תם

 ~הר''ם ב~שובת כתב וכן קי'תט), (~סימן וב''יו~רא'"ש
 כת"~

 ו~"תל
 לדין המוז~רים ש~ות בעניני תמידית בשו~ות מיירידמתנית

 ג" ~דף חגי~הבמסכת שו~~
 ע""ב~

 את לשמור י~ולה אי הש''ס ומפלפל
 א""כ ו~ות יודעת שלא עד בש~ות נשתקעת שלא עצ~ה ואת~י~ה

 דתל~וד לך אימא לעולם אבל וכו", אלא הפקר מנהג בה נה~י~י
 אינודידן

 מחול~
 שו~ה עתים שהיא בנדון הירושלמי עם

 מסכי~ים דתרווייהוחלומה, ועתי~
 דאינ~

 שהיא שהעתים ל~י מת~רשת
 י~ולים שאנו מה כל כי ההפקר מן נזהרת ~ינה~ו~ה

 ולהורו.~ להבין עלינו ~ו~ל דידן תלמודא עם ירושלמיתלמוד להשוו~

 הירא~ ~פני לשאול דמסתפינא לאו~~~
 הכבוד, מפני ול~שיב

 תלמודא דבאמתא~רתי
 דיד~

 בלי שווים המה הת"י עם
 אשר התוס' ~דעת לאפוקי כלל, הן שי~ות וחלופי וחלוקי~חלוקת

 זה אין ~ונם~זה
 כ"'~

 ומימרות סוניות יש כי תימא
 ~די בו שיש בראייה יראה דהמ~יין עכ"תלת וכוי שלנו~התלמוד הפוכו~

 הת""י לפרש רתתת דעת דהנה המ~ירה, באספקלריאפ~יעה
 ~רבנן איסור אלא דלי~א ~יון ~ותר ~רירהמשום ~תת~

 של~
 ינהגו

 בתל~ודא יצחק ~ר' והיינו ג~, ~ת"ז ו~ירש עבר ~ם הפקרמנהמ ב~
 הכא תוס" מקשו וע"'זדידן,

 משמ~
 ינהג שלא דפליג מאן דליכא

 הפקר, מנהגבה
 ~רירה משום ינאי רת קא~ר ובירושלמי בידה, ~ונתןגיטה א~ לשמור יכולה שאינה הכא דדריש ינאי ו~

 דגרירה די'תמ ~וס' וכ~בו גי~ה,~ לש~ור י~ולה שאינו ~א~ראטעם ופלי~
 גיטה את לשמור וי~ולה וחוזרת, משלחה היינו הירושלמידקא~ר
 היינו ~יטה את לשמור יד לה שישהיינו

 פלו~ת~
 ~ה~א, דאמוראי

 יש אפילו מושלחה ד~פיק מאןולפ'"ז
 ל~

 דקא~ר מת~רשת אינה אב
יש

 ל~
 נראה אינו ~יהו וכו', אםור ~רירה ~פני דאמר למאן אב

 דאורייתא, דהוי ~יון גרירה מפני למ"ד מותר אמאי ו~ירש עברו~ו"
 מפני דלמ'~ד קאמר אמאי חלומה ועתים שו~ה עתיםועוד

~ 
 דקבלה כיון~סור, גריר~

~~ 
 כשהיא

 משלחה שעה באותה הרי חלו~
 מה תוס" דברי ~~~ת זהו ע~"לת וכות היא חוזרתואינה

בחכ~הת שמפלפלי~

~'"~~~~
 חילי איישר ~י

 אמינ~
 דירושלמי, ~תלמודא ה"'פ

 היינו ד~רירה השנ~ הפירוש כפי בא~ת הואדגרירה דהפש~
 ~ור" ינאי ר" דא~וראי פלו~תא זה אין ואפ''ה וחוזרת,~של~ה
 של ההוצעה היא וכך נתכוונו, א" לדבר ~ושניהם דהכאישמעאל
 הלוחות על לדורות, ~מורה מצע שהיא ירושל~יתל~וד

 יוציא, לא נשת~ה ~ של~נינו ב~ירסא הת'תי לשון זה ~יל~ש~ר. חרו~
 אמרי ת~ווייהו אילעי~ ור' זירא ור" ~רירה, מפני א~רי ינ~י ר'דבי

 תלתא, אמר עוקבן מר בר נחמי" ר" ~י~ה, את לש~ור יכולהשאינה
 ~ירש, ~רירה מפני מ'"ד וגירש~בר

 מ"~
 יכולה שאינה מ~ני

לשמור
 א~

 ~י~ת לפי הנה עכ""לת אסור ~י~ה
 תוס~

 בת""י דמפרשי
 ירושנמי ~~למוד הל'"ל לפ""ז ~ותר, היינו גירש ~רירה משוםלמ'תד
 לשמור י~ולה ~~ינהל~"ד

 א~
 הדבר שהוא מגורשת אינה גי~ה

 התיבה כתוב היה לא תוס' שלפני לומר ודוחק מגירש,בהפוכו
 קשה כי מו~ר, גרירה ~פני מ~ד ~תוב, היה כך אלא~ירש
 הס~ריס של הגרסאות ~שבש~אד

 שלפנ~~
 מצאתי כאשר ובפר~ות

בש~'ת
 רש~~

 ~~ומן
 ס~ה~

 רב~ו בשס ראב~ ת~ובת ש~עתיק~
 וא"כ ו~רש, ~בר אס אסור גרירה ~פני מ"ד ~ש~חה

 ז~
 ~היפך

להיפך
 תוס~ פ~ ע~

 שהוא כמו הוא ר"ת ש~רסות נראה לכן
 אופנים בשני~ לפרש יש ד~ירש~ ומלתא נירש, ~רירה למ"דלפנינו~



~

~  ~  

~  

~~תתת

 ~~ ~~~~ ~~~'ת~
~~ ~  ~ ~ ~

 ית"ל וגם מותר, בדיעבד גירש א~ ~נשין אנפי לתריו~שתמע
 למדו תו~ת והנה מ~ורשת, אינה בדיעבד נירש אם אףלאשמ~ינן להיפ~

 הטעם נימא דאי הירושלמיב~ית
 ~שו~

 בדיעבד ~ירשה ~ם גרירה
 דידן תלמודא ~גירסת ~ורסין דתוס' צתתל ולפתתז מ~ורשת,~ינה
 בה יסה~ו שלא משום בנ~תטית גזרודרב~ן

 הפק~ מנה~
 ~אינה

 ~ו~~גרסאותמת~רשת,
 הרי''~

 לכתחילה מתגרשת שאינה יתתל והרא"ש
 תוסת לפני ה~ירסא היה זה ו~אופן ~~, הוי הגט בדיעבדאבל

 תורה דבר אר'תי דידן,בשתתם
 שוט~

 ~פקחת ~הוי מידי מ~גר~ת
 הפירוש ירושלמי כתלמוד נימא אי אבל וכות אמרו ומ"תטב~ת"כ
 אי~ו הגט ~דיעבד ~ש~ירש ~ף פירוש גירש מרירה משוםלמ''ד
 הגירסא ~~שר ~מורשת אינה הגירסא דידן בתל~ודא סובר הוא~ט,

 דלפי ~~~ע דידן ב~תתםלפנינו
 טע~

 בה ינה~ו שלא ח~מים שגזרו

מנה~
 ממ~ור~ת, אינה ~דיעבד גירשה אם אף הפקר

 ולז~
 מס~ים

 מ~ואר קיתתט) (םימן בבת"י תשובתו שהובא אברהם ברהרתתש
 אינה בדיעבד אפילו ח~ומה ועתים שוטה בעתים אפילובדבריו
 שמחה ורבינו עתתש,מנור~ת

 ~תת~

 גרירה ~שום ~תד כתת"י סובר
 ~מ~ואר להח~יר שס הראבי" פסק והכי בדיעבד, אפילואםור
 תוס' והנה~ ש~ה, תדר~נו לשכנו סתתה) (סימן הרשתתלבשו~ת
 ~גורשת, גירש אם נרירה משום דלמ"תד בת'תי ~פירושמפר~ים
 ואחד אחד כל אחר ש~וררת הת"פ ~רירה של דהפית ס~רי~תוסת
 מ~ום דהמתתד מס~ימים ~~שו"תה הפקר, מנהג בהונוהגין

 בדיעבד ~ירשאס ~ריר~
 הנ~

 חשש דמשום מעליא, גט הוי
 ז~

ביד ~~ אין
 ~כמי~

 דמפרש מאן אבל ג~, הוי לא ~דיעבד דאפילו לומר
 היינו דגרירה היתתמ ~לכפי'

 תוס" מקשים ולפ"'ז וחוזרת, ~שולח~
 עבראמאי

 ו~יר~
 מות~ אמאי דאורייתא דהוי כיון ~ותר

~"'~~~~~
 שמגררת הייסו ב~רירה הטעם דמפרש זו לדעת י"'ל
 ~ירש אם אף דבא~ת וחוזרת, ו~שלחה הבעלאחר

הג~
 איסו

 מדאורייתא שהוא כיון ~~
 מחש~

 עתתכ לבעל ~חוזרת
 את לנרש יד לה ואין כריתות זה שאין מ~אורייתא, ~ט הוילא

 אופן הזה ובאופן בדיעבד, אפילו ממורשת אינה משתתה~צמה
 השת'ס וסוגית רהיטת הלכה של לעומק מ~לגל ו~לגל אופןמ~וך
 ~רירה, מפני אמרי ינאי רת דבית יוציא לא נשתטית ירושלמיבתל~וד
 כפי מדאורייתא וזו וחוזרת, ומשלחה הבעל אחר ~~וררת(~ירוש
 שיש מי בידה ונתן דםובר דבבלי ב~תתם ינאי רתםו~ית

 ל~
 יד

 וחוזרת שמשלחה משום הטעם ו~יינו עצ~ה, א~לנר~
 דר' וכו", חוזרת ואינה ש~שלחה מי מביתו ו~לחה ישמעאל,ר" וכדפיר~

 שיטת כפי פליגי לא ינאי ורתישמעאל
 ר"ת~

 הראשון ~פירוש
 דלא ו~ו' מ~מע מושלחה דדריש נ~י ישמעאל ורת תוסתשמביאין
~לי~

 שאינה תרווייהו דאמרי ורתתא רת'ז ~, יעת"ש) וכו' ינאי ארת
 תורה ד~בר דד~נן, ~רירה רק (זהו ~יטה, את לש~ורי~ולה

 אבל בעתתכ, ~פקחית דהוי מידימ~~רשת
 ~תו~

 יכולה ~אינה
 נזרו ניטה א.לשמור

 ~כמי~
 לא ~ל~תחילה

 י~ר~
 ~ השו~ה) את

 ד~רים ~לשה (רתתל תלתא, אמר דרתתי ברית ~וקבן מר בר נחמןר"
 עבר ~, הוא) מנהון חד ~ינייהו,אי~א

 ו~יר~
 (רתתל~יר~, ~ריר~ מ~ני מ"תד

 א~
 ינאי רת דבי ~ט אינו ה~ט ~דיעבד ~ירש אם

 אפילוסובר
 ~, ג~) אינו בדיעב~

 ולמת"~
 לשמור ~כולה שאינה

~ת
~ 

 לכתחילה אתתכ ~דר~נן, גזירה רק שהוא ~יון אסור ~יטה
 נקיט ו~ש"תה ~גורשת, ~דיעבד נת~רשה ~ס אבל לנרשאסור

 ~~~יי ~~ו ~י~~יי~~~

 א ל~וןבירי~ל~י
~ 

 דאף דבאמת ~גור~., אינה ק~מר ולא ור
 אם מ'תמ ל~תחילה היינו ל~רש~~סור

 נת~רש~
 מ~ורשת~ בדיעבד

~'"~~~
 שכלצ מהכלל איכא, מיהו לדבר זכר לדבר ר~יה שאין

 יו'תד פרק ברישהרמב"ם
 מקום כל ~ירושין~ מהלכו~

 מן בטל ה'"ז מגורשת אינה או ~ט אינו או ב~ל שהנטשאמרנו
 שאמרנו מקום וכלהתורה,

 ה~~
 םופרים מדברי פסול זה הרי פסול

 י~"תש, ע"ב) כת'ד (דף ~יטין במסכת שמואל ~דעת והוא~~תתלת
 (דף חולין מם~ת ~שתתס ומבואר מדרבנן הוא פסול דלשוןש'תמ
 היא, מילתא חדא ומתירין ומכ~ירין ואוסרין פוסלין ע"א)יתתח

 לה יש מדאורייתאת ולא הוא מדר~נן אסור דנקיט דלישנאמש~ע
 (מ'ת~)אב,

 ~למת"ד~

 אסור, ~רירה משום
 דא~ (ואע"~

 ל~ומרה י~ול
 של הראשון דלפירוש תוסת ~~ת~ו כמו חוזרת ואינהדמשלחה

 משלחה אב לה דיש טעמאר"ת
 ואינ~

 משמרה שאביה היא ~וזרת
 ביש ו~ם אב, לה שאין אטו דנזרינן אסור ל~תחילה אפת"המלחזור,
 לשומרה האב ~יד דאין בדיעבד אפילו מ~~ר~ת אינה אפ"תה אבלה
 אינה דמדאורייתא ב~וס' יעויין ~ת~ם, לזנות ~לא אדםמבני

 יכול אב לה יש גיטה את לשמור יכולה ~אינה ולמ"תד ~ממורשת)
 אטו ~זרינן לא מדרבנן שהיא כיון (פירוש ~י~ה, את נשמורהוא
 לה יש ובאם אב לה~אין

 פע~ים שלישי, וחילוק ~י מת~רשת) א~
 וחוזרת) מ~לחה (ר''ל ~רירה ~פני מת'ד חלו~ה פעמיס~ו~ה
 דאע"ת~ לכתחיל~ (פירושאסור,

 והרי חלומה היא הגט דכשקבלה
 לגרשה אסור א~ת"ה חוזרת, ואינה ~לחה ~עה באותה~יא

לכ~חינ~
 ~שהיא שי~רש א~ו ד~זרינן

 שו~~
 אינה מדאוריי.א דאז

 לה יש ~יטה את לש~ור י~ולה שאינה ~'"ד ~,מ~ורשת)
 בעת הנט לה שיתן אטו ~זרינן ולא ~יטה, את לש~ורויכולה עתי~

 מדרבנןת גו~א דהיא שוטהשהיא

~"~~
 ת'תי ו~יטת בבלי תלמוד דשי~ת מדברינו העולה תורת זאת

שניה~
 חדא ודהתם דהכא ינאי דרת אחד, בקנה עולים

 וחוזרת ד~שולחת ~רירה משוס מ~ורשת אינה דמש'תה היא,~יל~א
 תוס" שמקשים קושיות מכל נמלטנו ו~זה ~ט, לקבל יד להואין
 מה לפי קושיא ~~~וח ~אן ואין י"תמ, של ולפירוש רתתת פי' לפיהן

 ~ס""די ירושלמי התלמוד~פירשנו

~~~~
 א~ר

 יצ~
 ~ינייהו דאיכא המ"ל התום", שמקשים מה ראשונה,

 דלמתתד עצמה, את ולא גי~ה לשמוריודעת
 משו~

 אסור נרירה
~~~מר

 ה~~
 ~אינה ול~תתד

 יכו~
 והסה ע~תתל, ו~ות ~יטה לשמור

 ~משלחה הוא ירושלמי בתלמוד ד~רירה ש~ירו~ו שפירשתי מהל~י
 גט, אינו בדיעבד אפילווחוזרת

 ~מיירי בת"תי הפירוש באמ~
 ~יטה לשמורביוד~~ז

 ואפתתה עצמה, את ל~מור יודעת ו~י~~
 ~אינ~ משום ל~תתד אבל ~רירה, משום למת"ד מ~ורשת אינה~דיעבד
י~ול~

 אסור אזי ה~ט את לשמור יכולה אינה אם גיטה את לשמור
 ה~ט לשמור יוד~ת אם אבל מ~ורשת, ובדיע~ד למרשל~תחילה
 נ~תחילה מותר ד~~רה ט~מא ליה ~ליתלמאן

 ל~ר~
 ~דא, הא

 יכולה ~אינה כל ה~א ~דריש הוא ינאי רת ~נית ה~ושיא לו שניויש
 גיט~ א~לשמור

 מ~ום ינאי רת קאמר ובירו~למי בי~ה, מונתן
 ע~"תל~~רירה

 ודהתם דה~א ינאי ~רת שפירש~י ~ה~~~~
~~~ 

 ד~רירה ~יטה
 אין ומשתתה וחוזרתשמשלחה

~ 
 בחדא והא ה~ט לקבל יד

מחת~
 בעבר הי'תמ לפי ~ ש~קשים שלישי והקו~יא מחתינהות

 ולפי עכ''לת מדאורייתא דהוי ~יון ~רירה משום למתתד מותראמאי ומ~ר~



~ ~ ~

~

~  ~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ 

 בדיעבד ~רירה משום מ''ד ~לפי הת"י ~ל פירו~ו שבאמת א''שמ"ש
 ומ''ש מדאורייתא דהוי משום גטת הגטאין

 ~גירש~
 ~פילו הפי'

 מ~ורשתת ואינה ~ט אינובדיעבד

~~~~~~~
 אמאי חלוממה ועתים שוטה עתים ועוד ~ הרביעית
 ה~ט דקבלה ~יון אסור, גרירה משום דלמ''דקא~ר

 עכ''ל~ היא ~וזרת ואינה משולחת שעה באותה הרי חלומהכשהיא

 כשהיא לכתחילה שאסורה הפירוש דבאמת לק''מ שפירשתי מהול~י

חלומ~
 בדיעבד אבל שו~ה, ~היא בעת י~רשנה פן גזירה מ~ום

 היא חוזרת ואינה משל~ה שעה שבאותה כיון מ~ורשתבאמת
 אסור הוא לכתחילה כירושו ר ו ס א ומילת התום',כקושית

 בדיעבד אבל~זירה, משו~
 מנורש~

 ארבע אלו וא"כ חלומה, שהיא בעת

 מקום כאן אין ראשים, לארבע יפרד אשר עלינו למקוספני~
 ו~רשיםת הרים ו~מפרקלהקשות

 ז~~~~
 של קולן ~קולות מהיות רב דבי .למי~י יכריעו

 סופרי~
 ושר~ים כעיקור טעמיס חרשים,וחכמי

 (ובאמ~
 אמרו

הט~~
 ~גזרו בש''ס ~כא דנקיט ר''י של

 ~כמי~
 ינה~ו שלא משוס

 ~ני אחרי שתגרר ~וששין שאנו ~שוס ה~עם הפקר, מנהגבה
 ~ ב~למא) גזירה מדרבנן ~זירה וזהו אדם בני עם לזנותאדם

ובדיעב~
 בת''י ה~וזכרת גרירה משום הטעם אבל מ~ורשת, היא

 בדיעבד וא~ילו מדאורייתא שהוא וחוזרת ממשולחת~וא
מ~ורשתת אינ~

~~~~
 דאינה אלא זה, באופן הוא בבלי בתלמוד בש''ס ~קושיא
 מתגר~ת, שוטה תורה ~בר עצמה ולא גיטה לא לשמוריודעת

 ישמעאנ ר' דבי תנא והא וכו', בידה ונתן ינאי ר' דבי אמרוהא
 ואינה שמ~ל~ה מיושל~ה

 חוזר~
 ע''~ת וחוזרת שמש~חה זו יצאה

לכאור~
 י''ל

 למ~
 הקושיא הא עצמה, את לשמור יודעת שאינה אמר

 גיטה, את לשמור יודעת א~אינוקאי
 למ~ וג~

 ~בי מן מקשה
 הש"ם קושיח אע"כ וכו', שמשל~ה מי ו~לחה ישמעאל ר' ודביר''י

 מדאורייתא ליהוי דלא קאי עצמה את לשמור יוד~ת אאינוהעיקור
משום ~י~~ לקבל יד לה דאין ישמעאל ר' ודבי ינאי ר' דבי ~שוםמט,

 דמשלח~
 לשמור ביכולה דמיירי הש''ם ומיישב וחוזרת,

 אב לה דביש מ.~רשת, שוטה ד"ת עצמה, את לשמור וא''יגיטה
 משלחה מקרי ולאמיירי

 אינה מ~רבנן אבל ~.ורה, מן ~וחוזר~
 האב דאין עצמה, את לשמור יודעת דאינה גזירה משוםמגורשת
 מש''ה עמהם לזנות אדם בני אחר ת~ררה שלא לשומרהיכול
 שאיסה לשומרה יכול דאב ~ט הוי ובדיעבד לכתחילה ל~רשהאסור
 בה ינהגו שלא אבלחוזרת,

 מנה~
 את לשמור לאב א''א הפקר

 השוטיתתבתו

~~~
 דפריך והכא יבממו~, בממס' תוס' מפי' שיצאו הדברים הן
 ד''ת עצמה את ולא ~יטה את לשמור יודעת ~אינה לאואי
 אלא אב לה בשיש לשנוי ~''מ וכו' ר''י והאמר מתגר~תשוטה
 עכ''לת עצמה את ולא ~יטה לשמור ביודעת דמשני שינוי בכללשזה
 ביש דמיירי אוקי באמת ~ש"ס ~פירושו שכתבתי מה לפיוהנה
 והנה מ~אורייתא, לא אבל מדרבנן לכ~חילה לגר~ה ואסור ~בלה
 בד''ה ע''ב) ס''ד (דף ~יטין במםכת דפרש''י טעמא שזהוי''ל
 חוזרת, ואינה שמשל~ה מי מביתו ושלחה דכתיב מתגרשת,אינה
 רש''י כוונת ~''כ עכ"לת מתגרשת אינה אביה בקבלת אפילוהלכך

ת  ~~תתי ~~ו ~י~~יי~~

 ל~''~ ירושלמי בתלמוד שפירשתי מהלפי
 הייני ~רירה ~שוס

 ל~תחילה לגרשה אסור אפ''ה אב לה יש אם חוזרת ואינהמשלחה
 את ל~מור י~ולה אינה ת''י שוטת דלפי דחיקי הלשון(אמנם
 בגי~ין רש"י לשון ולפי נינהו מילי תרי וחוזרת ומשלחהגיטה
 ~יטה לש~ור י~ולה שאינה ~ל שפירש נינהו מילתא דחדאמ~ממע

 לחלק לפע''ד מקום ויש וחוזרת,שמשלחה
 ולפקפ~~
 לכתחילה~ ר"ל ~ת~ר~ת אינה ר~''י מדקדק לכן מגורשת,בדיעבד באמ~ אבל י

~~~
 מ~ום דהטעם אחרת שי~~ בת''י דמ~רש שיטתו לפי ר''.
 ~ייך דלא ובקטנה הפקר מנהג בה שינה~וגרירה

 מנה~
 הפקר

 זה החילוק להדיא תוס' ו~מ''ש האב, ע''י לכתחילהמת~ר~.
 (דף קידושיןבמםכת

 מ"~
 לשמור יכולה שאינה ~ל ד''ה ע"ב)

 דקטנה הירושנמי מתוך משמע וכו',~יטה
 כשי~

 יכולה אב לה
 ממשום למ''ד ~יטה את ל~מור אב לה י~ כדפרישיתלהתגרש

 שאביה חוזרת אינה דזו מתגרשתו~וזרת משלח~
 משמרה~

 תחזור, ~לא
 והיא ~נדולה ה''מ אסורה' נרירה משוס התם דקאמר~ע''ס

 שוט~
 שאינה נמי דנ~י אחריה, להוטים~ אדם ובני תאוה לה שישלפי

 ~עכ''ל~ ו~ת~רשת, כלל למיחש דליכאהיא .או~ ב. לאו קטנה אבל ~רירה, מ~ום למיחש איכא ~'מ~וזרת

~~~
 אות י''ד פרק ~יבמות ~רא''ש פסקי בקיצור

 מתגרשת, ו~רשה ו~י~ה גופה לשמור שיודעת קטנהר''ת בש~ מבי~ ~'~
 וגיטה עצמה לשמור יודעתושאינה

 לר''~
 האירוסין מן נת~רשה אם

 כתב וכך בקטנהת דוקא משמע עכ''לת ~יטה את מקבל אב להויש
 דאמר מעשה זה על לחלק שר''ת צרפתי' ב.שובתוראי~י ~ וז"ל ס''ה) (~ימן רש''ל בשו"ת מובא אשר בת~ובותיוהראבי'

 התקבל דבפרק דמתני' בפי' אלא נחלקו לא והם אביהבקבלת ~תגרש~
 אקטנ~דקאי

 מתגרשת שאינה דשוי' נראה שו~ה והיא ~דולה אבל
 עכ''לת אביה,בקבלות

 גבורת~~ת~~~~ת
 אנשי~

 תשובת
 ממהר"~

 (ד~ ~"~
 ק''ח

 ~מייתי ורא"ש תוס' על שם מ~מיה לכך כך, הביןלא ע''ד~
 והשתא אביה, ע"י מת~רשת דשוטה מירושלמי הלכה לפסוקראייה
 אסור גרירה מ~ום למ"ד הש"ס קאמר ה~א ראייה מייתימאי
 בירושלמי ור''א כר~'ז דם''ל ולומר לדחוק ואין להקיל, מנ''לו~''כ
 דליכא משמע דילן ב~מרא דהא תרי, לגבי בטלין ינאי ר'ודברי
 בה ינה~ו שלא היינו ד~רירה ממטעם ~פלי~מאן

 מנה~
 וכן הפקר

 עכ''ל~ דידן כתלמודא לאפרוקי ה''ל א''כ לשס עצמם תוס'מסקי
ובודאי

 נתע~
 תוס~ דברי ממנו

 הורה דלא שכ~בתי והר~''ש
 שייך ~לא אב לה ~יש בקטנה רקלהקל ר''~

 ב~
 להוטה ~אינה גרירה

 משום באמת דאסור ושוטה ב~דולה משא''כ זנות,אחרי
 גזיר~

 אבת לה כשיש אפילו אסור א''כ זנות א~ר שלהוטהספי

~~~~
 קצת יש

 לפקפ~
 דלא בזה

 חיל~
 שמענו, בילק ולא ידענא

 בין קידושין במםכת ר"ת ~מחלק החילוק איתאדאם
 איכא א''כ בגדול~, משא''כ ~רירה שייך לא דבק~נה ל~דולהקטנה
 עוד שיש לומר ירושלמי לתלמוד דה"ל ר''ת שיטת כפילמידק
 ור''א לר''ז ~רירה משום ~טעם דאומר ינאי ר' בין בינייהואיכא

 משום למ''ד א''ב ~יטה, את לשמור דא''י משוםדאמרי
מותר ~ריר~

 ל~ר~
 אדם בני אין היא תאוה בת לאו דקטנה כיון קטנה

 למ''ד ~א''כ א~ריה, נ~ררים ולא אחריהלהוטים
 הטע~

 משוס

 ~~תת, ~~י ~י~~יי~ו~



~
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~  
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שאינ~
 הי~, הכי בת לאו נמי קטנה ניטה את לשמור יכולה

 וצתתע ~ ניטה) את לשמור יכולה אינה אב לה שאין ~טנה(וכל

 וחוזרת שמשלחה הוא דנרירה שהטעס בתתתי שפרשתי שיטתי~~~~
 מנורשת אינה נמי קטנה אפילו בזה, בתוסת דיתתמכמו

 לבותו, וחוזרת מהבעל בושה לה דאין משוס וחוזרת דמשלחהמשוס

ו~נ~
 רשתתי הרניש באמת זו דב~ושיא יתתל

 ול~~
 דאף מפרשית

 שייךבקטנה
 נריר~

 אביהת עתתי מתנרשת אינה ולכן

~~~~
 וקצת און מצאתי

 למהרתתס יצא שמנין סיו~
 כתת~

 בנבורת
 בדימום שתיהס ו~וטה דק~נה סובר דרתתת זה דיןאנשיס

 בקיצור משמע לידי דאתי דמצאתי אביה, עתתי מתנרשת להיות~חד
 םימן ~~ל~נינו~ ריתתח סימן החרש בפרק תוםת~סקי

 רכתתה~

 שוטה
 בנתתי כתב וכן עכתתלת אביה עתתימתנר~ת

 פ~~
 רשתתי וזתתל~ החרש

 שיכו~ה סובר ורתתת אביה, ~תתי להתנרש קטנה שאתתי סוברזתתל
 עכתתלת שוטה והתתהלהתנרש

~~~
 דכיון כהנא כמסייע שהוא שאמרתי מה עתתז אני או~
 מה להדיא מבואר והראתתש תוסת ומקור הנובעשבמ~ין

 המד~ להשוו~ וכדי עתתש, בתתתישמצאתי
 עס ונתתי תוסת ~סקו

 הושתת שממנו שתיה אבן על ושעמדותוסת
 העו~

 עולס והליכות
 ולומר לדחוק אנו צריכיס הטוען, אבן על ולא פסוקההלכה

 והוא בנדולה ולאו ק~נה כשהיא בשוטה מיירי דשוטהשפירושו
 דפ~~ הוא דהעיקר יתתל אודחוק,

 דשוטה אמרו לא והנתתי תוסת
 אבי~ עתתימתנרשת

 מתנרשת אינה מדרבנן משאתתכ התורה, מן היינו
 ~סית התקבל בפרק המרדכי פסק וכן נרירה,משוס

 תיתתב~

 להדיא
 אביה עתתי מתנרשת אב לה שיש שוטה סברא אותה ולפי ~וז"ל

עכתתל
~ ~  

 ~ורת

~~~~
 מקום שיש מצאתי בתוסת העיון על עומדיס אנחנו כד

 דהא הראתתש, פסקי וקיצור הראתתש פסקי לפילדקדק
 מן אבל האירוסין, מן דוקא היינו אביה עתתי קטנהד~נרשת
 ש~יא אב לה כאין דהוי אביה עתתי מתנרשת אינההנישואין
 ולפתתז פשוט, והוא אביה בחייכיתומה

 ל~
 במסכת מידי תוסת מקשי

 ינאי ~ דבי אמרי הא מתנרשת שוטה עתתב) ק~ג (דףיבמו~
וכות

 התת~
 אמתנית קאי רתתי הא מקשי מאי עכתתל, אב לה ביש לשנוי

 שנשא פקח דקתני בנשאת מייריומתנית
 פ~ח~

 לא נשתטית וכות
 וכותיוציא

~~~~~

 ולא ספשיה באפי מילתא ~וא ד~תי תוסת דסברי לו~ר
 נמי דיקא אביי קאמר איך יתתל אתתכ אמתניתין,~אי

 עולמית יוציא לא דידיה ונבי יוציא לא נשתטית דידה נבידקתני
 אמתניתין קאי רתתי עתתכ אלא אמתניתין, קאי לא רתתיהא

 ואתתכ דנרסאי ושטפית ושייטת רהיטתקאי ועל~
 צת~

 ~~שר אך אתו~ת
 לפנינו נשאל אשר לשאלה דידן לנדון הענין~אין

 משת~
 משכתי

 לפלפל שיש מה זה בנדון ומרובה תמה הכתיבה מפאתידי
 וארובות וחריפתא אריכתא פלפולאהענין בז~

 הש~י~
 נפתת נפתחו

בנדו~סת

~~~~~~
 והראתתש תוסת כדעת דעי~ור נימא אי אף זה מכל

 שותיס אנו מימי~ס אשר אחריהס הנמשכיסו~פוסקיס
 אנחנו צריכיס כי דבריהס על לחלוקוחלילה

 לב~
 ~ כב~רה דבריהס

 ~~~ית ~~ו ~~~יי~~תת
ת  ~~ ~~~ו~~ ~~~ו~~ ~~ ~~~ו~ ~~י~

 ~~ו~ת
 ~~~ ~~ו~~יו~

 ~~ות

 לדעת הדין שורש לפי מתתמ נצחית, תשובה ~ליהס שיש ואף ~ורחת
 וסייעתורתתת

 את ולא ~יטה את ל~מור יכולה הירושלמי בפירו~
 מדרבנן נזירה רק היא דנרירה מנורשת, ונירש עבר אם~צמה
 מהלת יותתד (בפרק הרמבתתס פסק וכך לכתחילה, רק נזרינןולא

 הרי גרשה דאס קיתתט) (סימן בטור הוא וכן כתתנ), ~יןנירושין
 מתנרשת התתז בקטנה ארוסה והיא אב לה יש ואס מ~ורשת,זו

 נרירה, בה שייך דלא כיוןלכתחילה
 ובשוט~

 אב לה דיש אעתתנ
 בה ינהנו שלא נרירה מטעם מתנרשת אינה ארוסהו~יא

 ובדיעבד ההפקר, מן ~ותה לשמור יכול אינו ~ביה כיהפקר מנה~
 כיוןמנורשת

 דאינ~
 נרירה מטעס רק לנרש אסורה

 אפילו לכתחילה להת~רש אתתי חלומה וטתיס שוטה בעתיםורק דרבנ~ נזיר~

כשהי~
 ו~ז לשטותה כשתחזור הפקר מנהנ בה ינ~נו שלא חלומה

 אכן וסייעתו, רתתת לשיטת הוא זה כל הפקר, מנהנ בהינהנו
 בבתתי אברהס בר הרתתש משמטותלפי

 (סימ~
 קיתתט)

 ותשוב~
 בתשובת הסכיס וכן סתתה), (בסימן מהרשתתל ש~עתיקהראבתתי
 נתתב) (סימן~ריתתו

 ~צתתב~

 בהנהותתת מוהרתתס כוותייהו ופסק
 אינה בדיעבד דאפינו דיתתא בהנתתה), סעתתו קיתתט (סימןשתתע

 יש אפילו ואתתכ בטעמייהו, מילתא עתתש דנרירה מטעםמנורשת
 נתתכ חלימתה בעת ונירשה חלומה ועתיס שועה עתיס וכן אבלה

 בעת נרשה אס אכן בדיעבד, אפילו דנרירה מטעס מנורשתאינה
 כמו עובדא מהדרינן לא כך שתשאר נראה שהיה מפניחלי~~ה
 מפסקי הוא הדין והמקור סעתתו, בהנתתה בשתתע ~סשפסק

(מהריתתק)
 ~מהראתתי~

 אחרוניםת הסכמת נתתכ והוא רטתתו) (סימן

~~
 למהרתתס בתשובה אנשיס נבורת בסת שראיתי

 כתת~

 שמתמיה
 בשתתע הנתתה על קיימת גדולה ת~יה~אורה

 בז~
 בדיעבד דאפילו ויתתא וזתתל שכתב שתתע בהנהות הרב על לתמוהויש ~ וזתתל וכתב

 בעת וגרשה חלומה ועתיס שוטה בעתיס אבל מנורשת,אינה
 עכתתל, עובדא מהדרינן לא כך שתשאר נראה שהיה מפניחלימתה

 אינה בדיעבד אפילו ליתתא דהא תרי, דבי אליבא שטרידמזכי
 אינה בדיעבד אפילו נרירה דמשוס דסתתל משוס היינומנור~ת
 לשמור דיכולה נהי חלומה ועתיס שוטה ב~תיס ואתתכמנורשת,
 ~תנרשת ואינה איכא נרירה משוס מתתמ חלימתה, בעתניטה

 עכתתלת דמהריתתא פסקי לי ברירא לא ~תכ וכות דיעבדאפינו

 הטעס הרמתתא שפסק זו הנתתה ושורש לעיקור נרד כאשר~~~~ת
 תשובת הוא בדיעבד דאסר כהיתתא שפסק בדיעבדשאסור

 שאסור טעס העיקור נאמר ושס ~צתתב~, נתתב) (סימןמהריתתו
 על ~בר והוא לכתחילה לנרשה דאסור ידע שהבעל כיוןבדיעבד
 לכתחילה, איסור כמבטל דהוי דיעב~ הוי לא ונירש חכמיסדברי
 ~קושיא עצמו ל~ציל לשונו צחצוח בזך הרמתתא מדקדק יפהואתתכ
 מהדרינן לא לכך כך שתשאר שנראה מפני נרשה ב~ס וכתבזו

 שהרב שיתתל מלבד ~ושיא, קצת אפילו כאן דאין נמצאעובד~,
 בכל וניר~ה בעבר מתירין שיש כיון הדיעות בין הכריעהר~תא
 בעתיס בדיעבד עליהס לסמוך יש עכתתפענין,

 שוט~
 ועתים

 שכתב סתתה) (סימן מהרשתתל בתשובת להדיא משמע וכןחלומהת

וזתתל~
 מבואר וכ~, תלו~ה עתיס אפילו לכתתע שאסור מ~מע

 להקל ישדיותר
 ב~תי~

 מדתתמ ~שמע וכן תמידית, מבשוטה חלומה

להדי~
 ~אות קיתתט בסימן

~~ 
 וזתתל שכתב

~ 
 ובאשרתתי ובתוספות

ת ~

~ ~ ~  ~י~~~ 
 ~ת

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~  

 ו~~~~ת



~ ~ ~~ ~ ~ ~

~  

~ד"ת
~~~~~~~"~~~ ~~ 

~~~~  

 ל~רשה~, יכול חלומה ~ועתים שוטה דבע.י~ משמע החרש פ'ריש
 אף עכ''לת התקבל פרק ב~רדכי~ משמעוכן

 די~
 ד~ריו על לפקפק

 מהירו~למי שמ~תיקים רק כ""כ לא והמרדכי והרא""שדהתוס"
 שוטה בעתים בינייהו האיכאשכתב

 ו~תי~
 במסקסא אבל חלו~ה,

 תמידית, שוטה כמו אסור ~""כ חלומה עתים ל~רירה~חיישיסן
 ביכולה זה וכל וק'"לת הדיעות בין הכריע שהוא מד"מ ~בואר~""מ
 את ל~מור יכולה באיסה משא""כ עצמה, את ולא ~י~הלשמור
 נשאת כבר ו~ם תמידו., שוטה והיא עצמה א~ ולא~יטה

 שלפסיסו, דידן נדון כענין אב להש~ין ב~ני~
 פשו~

 והירושל~י דידן בש"'ס
 דאינה אחד בסגסון מתס~אים ~ולם וב.ראי קדמאי הפוסקיםוכל

 ו~וזר. ומשל~ה ~לל וי~ זכיה ~ום לה שאין כיון ד"'.'~תגר~.
 הפקרת מסהג בה יסהגו שלאת ל~רירה ל~יחש דאיכאוכ''ש

~"~~~
 שכתב תורתו אור יפעת יקרת רום ~ל בעיסי נש~ב .מיה

כתיב~
 באם זה תסאי ~וסיף בא.י וז""ל~ נעימה

 ע''פמשומרת שתהי~
 משפחת~

 בה ינה~ו שלא
 מנ~~

 טוב, מה הפקר
 הקדושה ~ור~ינו ודת דין אחר ע"'י ~ט לה לזכות יש לאוואם
 דוקא לה לזכות לי נח ובזה כא"א, ולא ~~נויה סדונית~תהא
 והרבה ל~ריות אפוטרופוס איןכי

 שהיא ובפרט לקלקולא לחוש י~
 בדעתה~בולבלת

 ע~לי כ"~

~"'~~~~
 ~נ~ והשני מעכ""ת רום ~מ''ש הנה

 קשה השני לענ"'ד לי,

 איפ~א ואדרבא כת"'ב, ~בגרעון יוצאת שאינ~ממנ~
 לחוש יש יותר דעכשיומס.ברא

 למנה~
 שהיא שיסברו הפקר

 זו ותקנתה ~מורה ~"א והיאכפנויה,
 קלקלת~ה~

 ~ו~י~ל אינו הגט כי
 נדונית שתהא ~עכ""ת רום כתב ואיך כתבתי, כאשר כללד"'ת

 זכות והלאכפסויה
 ז~

 זיכוי דין עיקור כי כלום, לה מהני לא
 דעה ב. שהיא ס~"י) א" (~י~~ן בא""ה ~מבואר מומרת אצלנאמר
 זכ~ה לה~ דל~ת דידן בסדון משא""כ ~יטה, לקבל ויד זכות להויש
 מדרבנן מתנרש. איצה ני~ה ~מור יכולה אפילו כלל,ב~ט

 כדי שינרשנה להיפך כתבו מעכ~ת ורום הפ~ר,' מסהג בהינהגו ~ל~
 הפקר, מ~הל בה ינה~ו~לא

 הו~
~ 

 חז""ל והסכמת הש"ס ~וגית נ~דת
 סאמר זהועל

 ז~~
 מנ~דתו~

 וא~
 קי"'ט) (בסימן ~~הב"~ח

 שליח להיות ליד~'~א" גט~ ליתן ~~ וז''ל כתבואחרונים 'ושא~
 ע~"לת שתשתפ~, עד ~הכתובה~ ה~ט בידו~שיהיה לה~לכ~

~~~
 לה לזכות קאמר לא ~~~ב""ח נמלטנו, ואנחצו ~שבר הב'ח
 מטעם לשתשתפה לה יתן ו~וא שלו~ת ליד שיותן רק~ מידהגט

 לה ליתן הבעל יר~ה ~לא אולו ~י כש.שתפה, ..ע~ן שלא~~י

ג~
 מאן מיד גט לה לזכות אבל לתקנת~, חשו ע'"כ כ~ת~תפה

 מכח לה יזיק אף אלא ~~ועיל אינו זה~ ~שבודאי די ולא ~מיה,דכר
 מנה~~ין

 ויש זאת ענה מלבו לא מעכת"'ר רום ובודאי ה~קרת
 ככהן הוא כי ב.ראי, או מקדמאי .שובה מאיזה וסמך סעדלו

 בבי.~מחזיר
 ~איש לפניו, ו~ו~ן מוכן ~ ~הכל ~נכון ~~ורן ה~רס~~

~שר
 משו~טות ועיסיו~ ~ספרו~~ ונח'ת~ סח"ת~ כמו~~

 בכ~
 ארשת ארתש

 ~אומן כעת ואסי דעתתשפת
 שאי~

 בית ספרי כי בידו, אומנ.ו כלי

נ~או~
 מק""ק יצאתי כאשר ואנ~, א~נה ~פוזריס אתי אשר אתי אינם

 ת~~וצני אפדני אשל לי~~ אהלי לתקוע ~רהררין וממדיסותס"ש

לרבו~
 ~ורה

 בק~ת~
 ק"'ק בישראל ואם ~יר בדעות רב~י

 ~רדו~ ו~פני חכמוםת~וסופריס, של~ ~לאהעיר פרא~
 בלתי המל~~ה

 ל~~~ע~ע ~~ון ~~~לי רב~ ד~י ~יות~ספריאפשרי
 קודס היה וכאן נמ~א כאן כי נמצאים אינםוכאן ~ל~~ ב~פ~~~

 שפ~~
 בהם ונגע

 ה"יד
 שס~

 ה' ו~פך' ת~ט
 בא~

 הספריס ו~ש~פו ~~ו
 כול~

 להי~נות, יוכל לא חסרון וחסור הלוך היה~ ההוא ומעתבעו''ה,~
 ויפקד לפקידה ומפקידה בעיוני לעיין ביכולתי היה לאע""כ~

 קדשו הדר. עמו אתו יש ואם בזה, הור~לתי לא אשר~וד ~קו~
 רוס הוד י~~ול ומחוספס, דק דבר בהעלם לפסי היה אשר~בר שו~

יק~~
 דינא בי בתר דינא בי וודאי כי לי להודיע תורתו אור

 ובמ~ום ה~דול הכהן יד השי~ ה~י"נו ד~כיחו ובמקום דייקילא

 ישיבה והבני ~נכונים~' כרוכים דבריו כל ודאי ~~רסידד~יקי
 ה~דול לאורו והולכים גרירה ב~ר ~רירה אחריו נ~רריםא~ר

 קד~ו, לדבריו~םכימים
 מסתמ~

 לפסיהם פתוחים הספרים היו

פ~ו~
 ימחול ע'"כ יקירא, ~אלבישייהו למילתא שמכווסין כוון ויורד

 ולשון מסבירות פנים ~תובה הלכה ~יאך להודי~ני מכ"~ת~ום~

ר~~
 הקיפוסי ~~רסו~עת יתיר~ וחיתבה אהבה מרוב כתבתי זאת המעלות, ~רם ."סבר

 ה~י~
 ~לש~ות ~~זית בלשכ. ~ו~זית גוויל

 מגולה בתוכחההח~אים
 ואהב~

 במצודת ~דוד ומסתתר מוסתרת
 ~מצויני~~יון

 ~ירושים עליכם אני כ"ובל צקבל הלכה אס ~הלכה
 תתשובהת יש לדיןאם

~~~ת~~
 באה''ע הב''ח שהוא הא~חרונים מפוסקים היו~א כלל עלה

 וז'"ל~ צ''~) סימ~~ ובתשובתו קי~ט, וםימן א"(סימן
 ליד ~ט לה וליתן כתובה לה לייחד ואשכנז רוסיאהם~ימותחכ~י

א"
 להיו~

 ~~תשתפה, עד וה~תובה ה~ט בידו שיהא להולכה שליח
 שמשתג~~ ז~ן כל בית להולייחד

 אותה ויש~ור
 ממסה~
 הפקר ~

 עכ"לת כתובה תסאי ושא~י ~ מזונות לה ~י.ן ~ ~ת ~ ~~
 ~נרשוני עבודת בתשובת מ''ו ממ'יש לחלוק לבע~ד ~ מקום~~~~~

 וז'"ל~ שכתב נ"~) (סימן תת
 בתשו~ב~ו שפסק מהרש''ל והסה~

 בזה חוכך ר~א ש~ם ולע""ד מצוה, במקום~ אף ש~זר ס""ה)(ם~~ן
 ברורה, ראיה בלי ס~דם ראשו יקל מי וכו'להח~יר

 א~
 שנמצאו ~ם

 הגאון תשובת ידעו ולא תראו לא אפשר שהקילו אחרוניםתשובות~
 לא אם גם ואף עליו, ~חלקו ~לא ידעו ואלו ם""ה, בסימןמהרש"ל
 ~זר אי הילכ.א נפסק ולא מחלוק. אלאיהיה

 עכ""לת אסור ~רם וספק ול~~מרא ~אוריי.א ס~יקא ה'"ל לא,או מ~ו~ במקו~ א~
 מבואר שם מהרש'"ל ובתשובת מהר~''ל תשובת מפני ~דהחמירהרי

 שהב""ח ואף השוטה' אשתו על אשה לישא שלא ענין בכלדאוסרת
 ~ ~שו~ת ~נמשך ואחריו קי'"~)(בסימן

 צ"'~
 ~תבו תס"ז) (סימן

 אם ~אבל ל~רשה, הייסו שהח~יר מהרש"ל דאף וז'"ל~~פשי~ות
 אחרת, אשה דסו~א אלא מ~רשהאיסו

 א~
 דאין ~ודה ~הרש'"ל

 ~עכ""לת ~איסור בזהת

~~~
 בלא דאפילו ~ואר שם יסודו, מהרש"'ל ~בסה~ שעלי~ שם שהעתיק הראבי' ותשובת מהרש"ל בת~ובת המעיין

~~ 
 שלא מח~יר

לושא
 א~

 ~למוד לישב~ רק ~ל~כתו~ ~~רופה ואין אש.ו על אחר.
 וכות מישראל א~ת ספש מו~בת~פסיד וז'"ל~~ואמרו תוכתבל~~ו,

 ~יש תיותר דלד~תו שמחה רבנו ~של השואל בלשון שםו~ן~~~וארת
 ~ט, מבלא ~ט ע"ילהקל

 ואפ'"~
 עני~, ב~ל בת~ובתו שם ~ח~יר

 ~צמו הב~'ח~~כ~
 (בסימ~

 ס~יף קי"'ט
 ו"~

 מהר~"'ל ה~ה' בשם
 אחרת אשה לישא תקסה לושאין

 ~כ~
 הטעס ~"כ ונראה ~'"ש,

 בה ינהגו ~שלא חשש הוי כה~ג ד~םב~ר~~ל
 הפקר~ ~נה~

 גם

 וא"כ ~תד~ת, ב. אחרת אשה לו תשיש כיון שוב ~~ישמרנה~ לאה~~~~
 כדעת ה~ר~ו~י ב~בודת ת~"ו לד~ת~ להח~יר לכאורה ~ ~קום ~~ש

~ה~ש~לי

~~~~~
 אלא הח~יר ~לא ~ם ד~'"ו חדא ת~ר~, לאו הא משום אי

 ~ל~ ר~~~ דח~~~~ לו~~ ~~ ת ~,ת
 א~

 ~~~ם
 ~~וה~

 זה ~דבנדון כיון



~

~  ~  

~  

~~'ת~ת

~""~~~ ~~~~ ~~ 

~

~  ~ ~  ~ ~ ~

~~
 את (םימן בשתתע רמתתא

 סעי~
 אמנם וזתתל~ וכתב מחמיר ט")

 ובנשתטה ~כ"תל, מצוה ב~קוס אף נוהג ד~ר"תנ וסתתל חול~יסי~
 במקוס וז"ל~ וכתב ית) ~עיף א' (בסימן בהדיא הרמ''א~קיל
 ~תיר ל~קל יש וכו" שנשתטית כ~ון ~ירושין בת הראשונה ~שאין
 בתשו~ת הובא הרשבת'א מתשוב. והוא עכת'ל, א~רת אשהלו

 כת"א) םימן(מהרי"ו
 שור~ ~מהרי"ת~

 קתתא~

 בלי אפילו ומשמע
 ת"~~וי מ''ו ~"ש ו~ם להדיאת בד''מ וכ"'כ ~תיר כלל חרסהתרת
 ו~אר והב"ח בש"ע ~מבואר אינו ודאי זהו ~אסורתת ~רםס~ק

 עד רק היה לא דחרת'נ י') םעיף א' (סיממןאחרונים
 סו~

 אלף
 זה מנהנ נה~ו ואילך שמכאן ~רקהח~י~ית

 וע"'~
 ב~ל הול~ים

 אפילו א"צ ומדינא כלל, ר'תג החריס לא ~התתנ ומם להקלםפק
 בענין להקל ~לא כדי רק להתיר רבניסמאה

 ז~
 ~א~רוניס החמירו

ל~צריך
 התר~

 כמת'ש רבנים מק'
 הבת'~

 להדיא~ א' בסימן
~''~~~~

 ת''ו דברי
 עצמו דהוא זאת"ז, םותרים ה~רשוני בעבוד~

 בתשובהכתב
 (סימ~

 וכיון וז"ל~ ב~~יטות לת'ו)
למימר דאי~~

 ~מצו~
 ליכא

 לחר"~ למי~~
 במקום כי מת'ה

 מצו~
 ~זר לא

~כת'ל'

~~
 תשובת

 ממ~רתת~
 בתשובת וכ"כ בנת'ד, מקיל ל''ג) ~סימן ~ב~י~

 למושא רק החרים לא ר'תס כי ~ וז"ל רצ"ו) (סימן ריבותדברי
 הרבה הסכימו וכן עכ"לת אשה יקרא לא ולזאת אשתו ~לאשה

 פיהם, על פעמיס כמה שנע~ה רב ומעשה בתשובותיהםא~רונים
 אשר פרנקפורט ~כ~י זה על ~הסכימו כתב שהב"חובפרטות

 עתתפ הפםיד לא המקיל ודאי אחריהם, נמשך אשכנז ~מ~ינותכל
סדר

 הב"~
 רבניסת במאה

~~~~
 על א~ה לישא ר~אי ~"ל~ קדשו בכתבי כתב מ~''ת רום
 ו~ורנו רבנים ואחד מאה התרת ע"פ המבולבלתאשתו

מזה סא~ ומח~ו סאה ~ד~ו ביום בו עכתתל~ ב~ללן מפורסמיםודיינים
 טוב~ ~מ~~~

 להיות ~צריך שמכתתת תרומיות ומדות מרובה
 ד~ירא~בכח

 וא' מאה
 רבני~

 ומאה, בא' שעולה תרומה כדין

ולענת'~
 בטל הא"

 ואינ~ במא~
 ואחד, מאה ללומד מאה ~לומד דומה

 ~זכר אינו לפני פתוחים כעת אשר ~פוסקיס בכל כי יודע ~י~אחד
 ואינו ואחד, ~אה את בשוס מצא~י ולא רבנים, מאהרק

 וא~ו לעכב, יכול האחד ולפ"ד רבנים מ~ה רק ואחדבמא"'ה עול~
 רקמצא ל~

 מא~
 פ'תו ממצות ~עכב יכול נמ~א שלא אי~נו והאחד

 וב~ל יושבוהלא
 ו~תו~

 הפוסקיס וכל בראה, תוהו לא אמרה
 רבסיםת מאה רק מצרי~ים~ינם

~~~~~~~
 ~יתתא דף ~ראג בק''ק (~נ~פס ברוך בר מהר'"מ ב~שובת

 ו~חרם ~ וזת'לע"ד)
 אש~

 נשים שתי איש ישא שלא ר"נ שם
 עד יתירו לא ונס י, מלכיות ~~ת אנשים במאה אלא להתירואין

 שת~א ~נין באותו וגם להתירת טעםשיראו
 ~תתד ~י''ב ובדף עכ''לת במעות או ב~כנותומונחת ~רור~ הכתוב~

 חר''~
 מ"ה

 אר~ות מג' אנשים במאה רק להתירה ואין נשי~ ~תי ~ישאדאין
 להתיר, מבורר ~עם ~יראו עד יסכימו לא אותן ו~ם קהלות,ג'

 שתהאוצריך
 ~תובת~

 במשכנות או במעות נאמן ביד ו~ונחת צרורה
 מפור~ הרי~כ''ל,

 בתשובת הוא וכן במאה דםני
 ואת מאה כתבומכ"ת מינ~ מהר"ת~

~
 ית

 ~ו~~~ית , ~~י ~~י~י~ ~~~~ ~ו~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~

י~ו~~~~י~~
 ו~~~~ת ~

~~~~

 (סימן בסמ'"ע
 תתת~

 לומר אחד ח~ם בשם שכתב סק"ד)
 האחרוניםת בדברי שנזכר ~קוסכל

 ז''~
 החרימו ש~קהלות

 ~לא מדינות ו~' ק~ילות מ~ת אנשים בתשעיס אלא להתיר ~יןע'תז
 ראשונה אשתו על א~ה לישא בהרו~ה אם ~י בזה שהחמירומצינו
משום

 ~ור~
 ק' ו~ת'ל ~וא טת"ס בודאי עכת'לת וכו' עליו ש~תי~ו

אנשי~
 לה~תלש ראוי שאין ואף ~ואחרונים קדמונים ב~ל ~מוז~ר

 אחרת ו~וד זאת אנשיםת צ"כמו
 מ~

מ~.ו המדה על מפריז ש~כ"ת
 הטוב~

 ומ~יב טוב
 ל~תבור~ שנתנ~

 להיו~ ש~תיר ~תורה של
תו~

 רבנים מאה ~ל ה~נין
 א~

 שי~ ומי דיינים
 שם נו

 לוסיף דלא דהבו ~ה להתיר ראיה ~ביא ה~כרח מן וו~אילתורינו, באר~
 חר"~ כיעלה,

 רבנות שנהגו דו~א רבנים ~אה שי~ו עד חל

בקהלו~
 השם את ליטול הרוצה כל ולא ~וראה, כסא ~ל וישבו

 אשר באתריה מר מומחה רב דוקא להיות צריך ~י ויטול,יבא
 כרע לםבול ש~מוהטה

 ורב~
 והספיק ~דין על יושב מ~פתים בין

 שעה הוראת שעתן דיין האנשים כל לא אבל לישראלתהוראה
 מורנו השם לו שיש או ליהת קרי הוצאה ויוצא ונכנס דחקדחוקה
 ויורה י~יןלהיות

 כ~~
 שחוט

 לשונ~
 מפיר לבעל עשו זהב ל~ון

 ~~וקדמיםבקודמין
 פסולי~

 זה, בהי~ר
 וא~

 תמיד מתאבק שאני
 מחנפי לימא דלא היכא כי ~'מ ~~ופי, עלי וחביבין ת"חבעפר
 דה~און ית'ל דהנה זאת וכתבתי וכו'תרבנן

 מהר"~
 להיות דוקא ~זר

~אה
 רבסי~

 ובאיםור דרבנן ב~יעורין ליזלזלו דלא רבנות ~נהנו
 נ~יםת שתילישא

~~~~~~~
 אפשר ~י חלק

 א~
 מיהו לדבר זכר לדבר ראיה שאין

 (דף בת'מ במסכת דאיתא מהאאיכא,
 פתת~

 ע"ב)
 יתקרי, לא ~י יתקרי חכיס יר~ינאי שמואל~בי

 ואעת'~
 דשמואל

 הוי דיינאירחינאי
 כדאמרינ~

 ~ב~ורו.
 מ"~ ד~

 עת'ב~

 והל~תא
 דאמרינן מהא סתירה ואין י~קרי, לא רבי ואפ'"ה בדינאכשמואל
 לקדס לש~ואל כתב הוי דרב נפ~יה נח כי ע"ב) ~ת'ה (דףבחולין
חבריני

 שבבב~
 או~ל לא (פרש"'י אנא דרביה מידי לי ידע לא את'ל

לחפ~
 והוא בו בקי אני שאהיה דבר

~ 
 ואהיה ~נאו

 רבו~
 בבבל רב לי אית א~ר טריפתא םפקי ~מלי תריםר ליה שדרעד י~

 דאדרבא כלל, ראיה זו אין רב, לו שקראו ש"מ וכו', אי~זייהאיזיל
 דבר מ~נו למד שבסוף ל~י אלא חבירינו, לו קרא מת~ילה~וא
 רב קראולכך

 כדאמרינ~
 ו' פרק ~אבות

 מת'נ~

 מחבירו הלומד
 מצינו ונס ו~ודעו, אלו~ו לקרותו ~ייב כו' ~~ד דבראפילו
במסכ~

 ומנו רבינו ~שום נחמן ר' דרש עתתב) ל"ח (דף ברכות
 פרק בסוף דאיתא הא ו~ם בפה"'את עליהס מברך שלקותשמואל,
 ~י"ז דסנהדריןקמא

 ע"ב~
 היינו ושמואל, רב שבבבל רבותינו

 מ~תמשים ~תלמידיס כל ויד בפו~~ ~מעתת' ויוס יום דבכלמשום
 מחבירו והלומד למו~איהם ~יים מים שו~ין אנו ומימיהןבהם
 רב רבנות לשון ~הי' לא אבל כנ'"ל, רבי לקרותו צריך אחדדבר
 ד~אמר להיפך נראה קצת זו מסו~יא ואדרבא דאתרא, ומריתבמתא

 ~ שבאתתי רבותינוה.~
 ו~ אמי ~ דאת'י דייני אבא,

 לדיין~ רב בין ~ילוקדיש הרי אסי,
 וכ~

 במסכת דאמר מהא ראיה קצת יש
 בפרשתתי יע"ש וכו" דדייני למערתא עיילי עת'א) י''ז ~דף קטןמועד
 בלי ראשו יקל מי והנה יראהת ~~ם קציהוואפס

 קב~
 מרבותיו

 מיוסדיס דבריו וכל ~מו ~תו שיש כלל ספק ב~י ובודאי ראיהאו

~~~~~~~~~ ~~~ ~"'~~ 
 ת



~ ~ ~

~

~  

~  

~  

~~''ת
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~  

 אדע ובזה כבודו יראני לבטלה א' דבר מפיו יצא ולא פז אדני~ל
 על ואפשר כהןת מראה בעיניו חן מצאתיכי

 ת~וב~
 בר מה~מ

 במ''ש יסודו ~כ'"ת בנה הנ''ל הסמ''ע על או הנ"לברוך
 אנשים ~תם שכתבו כיון בכללן" מורינו אודיינים "דא~

 ול~
 רבנים,

 ~אה ~ב~ימטריא ~אי"ן החכמה וא' מאה כתב ~ד~כ''תאכן

ואחד~
 ותו דרכיו, יודיעני בכן חי, הוא מהנ"ל שלא מכלל ימ~א

 דגמיר דכל ומורינו, דיינים דוקא וא''ל בכלל האנשים כלדא''כ
 אנשים~ בכלל הכל מנהיגי' כ~ו בדיניס סברות שיודע ~צתוםביר

 ש~תב קדשו בדברי ומצאתי ידעתי~~~
 משפ~

 מה כדת ~עשיהו
 וכל מזונות לה ליתן ~מחויב כתוב מצאתי ולאלעשו~,

 זצ~ל, ~ררי"ש ה~און ~ל פסק על שסמך ~לא אם ~תובה,תנאי

 ~א"י כיון דכ''ע, אליבא מזונות לה ליתן מחויב כאן בודאיכי
 עצמה ואת גי~ה אתלשמור

 ד~דאוריית~
 ~ריך ודאי מגורשת ~~ינה

 האחרונים וכמ''ש מזונות, להלי.ן
 לתר~

 (בסימן הש"ע פסקי בזה

~
 במזונותיה, דחייב דפסק ד') סעיף

 ובסי~
 ו') סעיף (קי''ט

 ~י~ה לשמור יכולה אינה בין דמחלקים לזונה, חייב דאינופסק
 ~ן מ~ורשתדאינה

 התור~
 ביכולה משא''כ מזונות, לה ליתן צריך

 ממון חיוב וכל לא, ~דרבנן רק מדאורייתא מ~ורשת' ~י~הלש~ור
 הכ''~)ת גירושין ~הלכות יו"ד (פרק ~הרמב"ם וכל~ון חז''ל תקנולא

~~
 וסימן ט''ו, ס''ק ע' (בסימן דהח''מ

 קי''~
 ס''ק

 י"א~
 מחלק

 שאינו ~יירי ע' ד~סי~ן וכתב ~חר,בענין
~~ 

 לי~ן

~~וב~
 בסימן משא''כ במזונותיה, מחוייב לכך

 בנו.ן מיירי קי''~
 בשס ע') (סימן בב"י הדין במקור המעיין אכן עכ''לת כ~ובהלה

 נשת~ית ואח''כ א~ה הנושא אבל ~ וז"ל שכתב הרשב"אתשובת
 ה"ז אמר אס ולרפאותה, ~זונה~ייב

 ~יט~
 את ותרפא וכתובתה

 לגרשה רשאי אינו שנשתטית וזה רש~י,עצמה
 ב~~

 ששנינו כמו
 כתוב מצאתי בשס קי"ט) (בסימן הב"י ומ"ש עכ''ל~ החרשבפרק
 בשנת בפר~ג שנדכס מהר''מ בתשובת הובא הרשב''א, ~~ובתבשם

 א~רת בסגנון וקצתתכ"ה

 אף ב~זונותיה חייב לגרשה שא"י שכיון מלשונו מבואר להדיא~~~
 מעכ''ת רום ואולי כח''מת דלא כתובתה לה ליתןשרוצה

 הדין העליס לכן מיד'' הגט לה לזכות "דיש שכתב לשיטתי'אזיל
 מסקנות לפי באמת ~בל ממזונותיה, פטור שמ~רשה דכיוןדמזונות,
 ואפילו ד"ת מת~רשת אינה ~ו דשוטה ובתראי קדמאיוה~~מות
 חייב עכ''פ מת~רשת, אינה דמדרבנן גיטה את לשמורי~ולה

 עיקור, שכן קי"ט) (סימן בש''ע רמ"א הגהות וכפםקבמזונותיה
 הצדדים שני אם ~ך כתובה, תנאי וכל מזונות לה ליתן ~חויבוע"כ
 דאית ובטוח נאמן לשלישממרוציס

 לי~
 שיעלה מה וכל פריכא דהבא

 כתובהת ותנאי ~זונות ~יו~ת ליקח יוכל מהכתובהרווח

~~
 מתה ~ם וא"כ ~ט לה לזכות הרמה דעתי על שעלה מה ל~י

 האשה תמות דאם יד~ה כן לא ~חשבתי אבל ~לל, יורשהאינה

בתו~
 מתה ~ם מיתה~ קודם לידה ה~ט יגיע ולא ה~~עון זמן
 ד')ת סעיף צ' (סימן בש"ע הדין כמבואר יורשההבעל

~''~
 נשאלתי לא ב~שר פסוקה הלכה לדבר עצמי לת~וע רציתי לא

 בדברי בזה כיוצא בתשובות הארכתי וכבר זה, עלכעת
 במ~ינות למעשה ~נתהוה מהירושה

 אחרו~
 תחת תסים לא אשר

 נוח ודעתי ל~שמעתי סריס אשר ב~דינות ~ס ואףכנפי,
 בז~

 ד~ת

חכמי~
 שיהיו כדי הירושה בעסק האשה קרובי עם ב~וב שיתפשרו

 שלא בטוב אותה לש~ור עלמא בהאי שכר שכרה, שומריםקרובים
 בהיסה~ו

 מנה~
 הפ~ר

 ול~
 אנשיסת בין מובלעת תהיה

~~~~
 דברי יושר כת'ב ברצוי לרצות ~לי יש דברים הרבה עוד
 המק~יבים תל~ידים טרדת טובא טרידנא האידנא אמנס~מת,

 ~בר לתתאי ודנ~תין~ ~ילא דס~ין ותשובות ~~לות ואיזולקולי
 ממדינות ושלוח השכםבעל~א

 ~ש~
 ובק''ק ד~לי על חונים

 פרא~
קרת~

 דבר ~תחדש יום ובכל דרבנן, למודיס ולשון עס רבתי

 ועצי ~שקמה וסדין המו~כב דחרוב דעלמא ומילי ד~מיאמילי
 התלאה עמום ומ~ד ~למוגים אלונים הלבנון ארזי עומדיםשי~ים
 בא'מרי~ קצרתי רב ~מההכרח ע''כאנכית

 שבלים איזה ~ רק ולקטתי

במזל~
 כי ומשפט, חק שם שס דרך דדשא ב~נורא ולהפך העיון

 להשתעשע דודיס דברי דבריו עלי וערבים שמעתתי' עליחביבים
 ראיתי בהלכה, המצוינים שערים בשער אוהבים ידברו כאשרבהם
לדבר

 כמצי~
 שקופ~ חלונות וםרי~~י חלילתי' ומתיכי החרכים בין

 ה~דול אדס בראש להאיר והנעשהואטומי',
 בענקי~

 מגרר ל~ר~רות'

ברא~
 וכו', נבקשהו אם אפילו כדין~ הנשכח לשכחה שיפה הזית

ולווכ~
 מ~ל~ל ל~ל ~ל ובין א~וזיס של ה~ל את לפקח באתי בהלכה

ויורד
 ע~

 בורר ~ורה ודשין מתבשמין שהכל הבו~ם כערו~ות לחיו
 כי א~נדם ~לי כ.וב קדשו דברי יבו~ו וכאשר הד~, היטבוטוחן

 דבורו~ עלי יקרמאד

~''~
 לשמה ולומדיה התורה לכבוד ה~דבר

 ומ~
 במצוד~י שעלה

 פלפולא, דרךהיום
 והעול~

 רב ולמעשה להלכה מדברנו
 דעת כפי משמע, לידי דא~י לקדמנא אתא אשר בנדוןלהושיע

הב"~
 להבין לו במותר בכת'בו קדש ~"ורה מ~ך אחריו והנמ~כין

 ברזל בעט ולמשמרת, לאות ח~ות הלוחות על להיותולהורות,
 נעדרת, ~אמת יהיה לבלועו~ר.ת

 ומוק~
 לאזן מאזן פתיל בצמיד

 (ד"ק)סחרחרת
 ~ד"ש~

 ונפשת בלב

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

מ~~~''~ת
 יו~י ~~י~~ ~~~~ ~''~ ~~ יו~~ ~~י ~~ ~ו~

 י~ו~וות~~~
 ~י~ו~ ו~~ ~~ו~~ ~י~~ ~,'~ ~~ ו~~'ת~

~~~~~יות
 ~~ו'"~ ~~ו~~ ~~~ ~י~~

 ו~ו~ו
 ~~~י~ ~~~ ~ו~~

~~ו~~ת
 ~~~~~ ~יו~ ו~ו~~ ~ו~~

 ~ו~ת ~י ~ו

 ~ו~~ ~~~ ~~~י ~~וזות
 ~~~~ת

 ~ת ~~~~ ~~~~
 ו~~

 ~~ו~ות

 ~~ו~ו ~~וי ~ו~ ~י~ו~~
 ~~ו~ו~ ~~ ~~~~

 ~~ו~~ת

~~~
 מתחלי הוי דידי ומנאי דוד מבית דאתי רב ~בי במנינא הוי

 כתל יהא שלא להפרשה, הדבקים ביןברישא,
 מל~

 וחרשא,
 טבא אבנא ישא, בכת'ב אשר דוד עיר חברון לעמק ירדתי~א~ר
 ומשחא מור נו~פות שפתות עיון והעמיק הרחיב ושישא,מרמ~י
 מדרשא, בבי' נהורא נפל ~רעא גלי וחריצות חריפות מגודלברישא,
ממזיו

 ~ו~
 מהר"ר המפורסם הגדול ה~און מחותני כבוד

 וא דו~
~ 
 להוסיף אין קדשו דברי על שמשא ונייחא נר''ו ם י י ה מ
 צדק לשון נבחר כת'ב גרעון לגרועואין

 בכ~
 להינשא, דהתירא

 כפתור דבריו כלכי
 ופר~

 סתירת וסותר בונה מקשה ~~שה
 מרחשין שפתי מפולשת מבוי לתלפיות בנוי דוד מגדל בניןזקנים
 פלפולא ~האיומר~~ין

 אר~
 ופוסקים וירושלמי דידן בתלמוד ר~שה,

 ו~האבקי תרשי~ה, אחריהס לרדוף שנוניס ~ציו ובתר~יקד~~י
 עלהעמו

 אבק~
 רוכל

 כ~ ותק~
 שנשה הנשה, ~יד יעקב ירך



~ ~ ~ ~

~~תתת

~"~~~ ~~~~~ ~~ 
~ ~ ~~~~

 הרים מפרק ושרשה, עיקרהמ~קו~ה
 ~פו~~

 סלעיס
 לתר~

 דבר כל
 רק אשה, על אשה לישא דינו ויתלבן יברר ו~תוכההקשה"

 וליתן ואשישה, אשפיר לחם ככר ו~ונותיה כתובהלה ליי~~
 ג~

 לב~ל
 ובל ~תשת~ה טד משה, בתורת כ~תוב ע"י נשען אשרהשלישה,
 לה אין כי וחוזרת משולחת .היה שלא ~שובשה, דעתה.הי
 ודבריובושה"

 א'"~
 דבריו ~י הקלושה, בד~ת הקטן ממני חיזוק

 ~~רישה, כלי ~כוון זה דרבון מה וכדרבונות, נ~ועיםכ~םמתרת
 וטע~ו בני~וקו ~ורשה, בדת בדעות רבתי ~ל''ף ומם~ר~רש

 ל~ע~הת להלכה ו~~~ה, ~עםכ~יקר

~תת~
 ~~ו ~~~ו

 ~ו י~~~ ~~ו~~ת ~~י~ ו~~~~~
 ~~י~ ~~~

 ~ו~~~~~"~
ת ~~''ו ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 יהיה ולא השרטוטין ~חת השורות יכ~וב וכן צדדיםת ~שני בשרטוטין י~ע שלא ליזהר צריך א~בעת כח~י ומצדדים כאצבע רחב יהיה
~ובר~

 ולא חו~,
 הלוי או ה~הן כותבין לעז לשון שהוא בכינוי באבר~ ישרט~

 קוד~
 כו~בין הקודש לשון שהוא בכינוי הכינוי,

 הלוי ~וה~הן
 לבםו~

 ~ו~בין לעז לשון שהוא ה~ינויים ב~ל הכיניי~ ~תר
 ~מ~ונ~

 לשין וכ~הוא
 ה~וד~

 ד~~קרי~ זכר ~בי ~ותבין

 ~~ו~ ~ ו~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~ ~י~~ י~י~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~י~י
, 

 ו~~~י~
 ~~~י~ ~ו~~ ~ ~~~י~~ ~ו~~~

 ~~~ו

 ~~י~
, 

~~~ 
 ~י~~~ ~~~ ~~ו~יו

, 
 ~~~~~ ~~~ ו~~ ~~~ ~~~~~~י ~~~~ ~~~ ~~

 ו~~
 ~~~ ~ ~~י~ו~ ~י

 ת ~~י~ו

~ ~  ~~~ו~ 
 ת~

 ~~~~~י
 ת~

י~ו~~
 ת,

 ~~~ ~~~~~י ~~~~ ~~~ ~~ ~י~~~ ~~~ ~~ו~י~ ~יו~ ת~ ~~ו~~
 ~~~ ו~~

 ו~~~~~~~
ת ~~~י ~~~ו~~, ~~י~י ~~י~ו~ ~י ~ ~ ~ ~ ~  ו~~~י~ ו~~~י~ ~~י~~~ 

 ~~י~י~ ~~ ~י~~~~ ~~~~י~~ ~~~ ~י~י~ י~י~יי~יתו~~~י~ת~
, 

~~ 
 ~, ~~ו~~~~~ ~~~~~~ ~~~ו~~~,

 ו~~ ~~~ ~~~~~י ~~~~ ~~~ ~~ ~י~~~ ~~~ ~~~יו~יו~
~~~ ~~~~~ 

 ~י~, ~~
 ~~~~י ~~ ~~וי~ ~~י~ו~

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

 י, ~~~~~י
~~~~ 
 ית

 ~י ~~~ ~~~ י~ ~~~~~~~
 ~~ ~י~~~י~~

 ~, ~י~י~י י~~~~~ ~~~~ו~~~~
~~ 

 ~~~ יו~~
 ~~ ~~ ו~~י ו~~~~~~

 ~ו~~~~,
~~~ ~~ 

~תו~~
~~ ~  ~~~ ~~~י ~~ ~י~י י~וי,~~~~ 

 ~~~~יו,
 ~~ו~י~יי ו~~ ~~~~יו,~ ו~~~~,~

ת

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

 ~~~וו ~ת'י ~~~~ ~~ ~~ ~~~~
 ~~~~ ~~~~''~ ~'ת~ ~~י~~ ~~~'ת~

~~~~
 ~~~~ו ~~~~ ~ו ~~~יות ~~"

 ~~ו~~
ת ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~ו
 ו~~

 ~~יו
~~~ ~ 

ת ~

~ ~~תת~  ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

ת וי~ות ~  

~ ~ ~  

ת ~ ~ ~ ת  ~  

~ ~ ~  

 ו~וי'תות
~~ 

 ~ת יו~~ת

~ ~  ו~י~~ יו~~ 
ת ~"ת ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~יו~~ 

~~~ו~
ת ~~וו ~~~ ~י ~ ~ ~ ת  ~  

~ ~  יותת~ 
 ~ויתתות י~~ ~וי~ות ית ~וי~ית

י~ת
~~~ ~~~~ 

 ~~~ ~~וו
ת ~ ~ ~ ~  ~וית'ות י~ת 

 ~ויתתות י~ יו'ת~ ~~~

~ות
 ~~~~~ ~~~ו~

 ~~ת
~ ~  

 ~~~~~ ~~י~ו~ ו' ~' ~ו~" ~~י~~ ~' ~~" וי~ו
ת ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ת י~י~ ~~~ ~~י~~  ~ ~ ~  י~ת 
 ~~ו~~ ~~~~ ~~

 ~~ו י~ת וי~ות
ת ~~ו~ ~" ~~ יו~י~ות ~" י~ת~~ו~~ת ~ ~  

~ ~ ~  

ת יו~~~ ~ ~ ת  ~ ~ ~ ~ ~  

ת ~ ~ ~ ~ ~
ת יו~י~ות ~ת ~ ~ ת  ~ ~ ~ ~ ת  ~ ~  

~ ~ ~  

 ~ות ~וי~ות ~~~ יו~~ת
~ ~  ~~~ ~ ~~ו~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~י 

ת ~ ~  

 ו~~
~ 

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

ת ~ ~  

~ ~  ~~ י~~ ~י~~ ~י~ 
 ~י~ית

ת ~ ~

~ ~ ~  

ת י~~ת ~  וי~ו 
 ווי~ו ~~ ו~ו ו~~~ת ~~ו~~

 ~~יו~ ~~י~י~

ת~~ו~~ת ~ ~ ~ ת  ~ ~ ת יו~י~ות ~ת ~~~ ~~ו~~ת וי~ו  ~ ~  יו~י~ות ~' 
ת ~ ~

 ~~י~ ~~י~~ ו~~ ~י~~ ~ו~ ו~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~יו~ ~~י~
 ~~~ ~~ ~ו~ ו~~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~י~ ~~~~~~ו~

ת ו~~~ת ~ ~  

 ~~ ~י~ו~ ~~~י ~~~~ ~י~~ ~~~~י י~~י~
 ~ות יו~יתתות ~ת

~~~~~ 
 ~ו~~יו

ת יו'ת~~~~~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~ו~~ 
 ~~~י~י ~~~~ י~~~ ~'ת~ ~~~י~~ ו~ו

~~ 
ת י~~~ ~~~~'ת~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ וי~~~  ת ת ~  ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~ו~ 
ת ~~דת ~י ~~~~י~~ ~ ~ ~ ת  ~ ~  

 ו~~ ~ו~ ~~~ וי~יו ~י~ו~~~~י ~י~~~ ~~~ ~י י~~י~ ~~ ~~'ת~
 ~~~ו~" ~" ~~י~י~ת ~~' ~י~~יייות י~~ות ~'

ת ~~ו~~~~" ~  

~ ~ ~  

ת יו~~ת ~ ~  

~ ~ ~ ~  

ת ~ ~ ~ ת  ~ ~ ת  ~ ~ ~ ~ ~ ת  ~ ~  "~ 

 ~~~ ~~~יו~י~ות
ת יו~~ת ~ ~  ~~ו ~~י~ו~ 

~~~ 
 ~וי~ו~ ~ות ~ו~ת

ת ~ ת ו~ות ~י~~ ~~~י~~~ ~ ~  

~ ~ ~  

ת יו~~ת ~ ~ ~ ~  

~  ~~ו~ 
 יו~יות ~"

ת ~  ~ת י~י~ו~ ~"~

~ ~ ~ ת ~~ו~~ת וי~ו יו~~  ~ ~  

~ ~ ~  

 ו~ות
~  ~~~ 

 ~~ת ~ו~~ת וי~ויו~~

~ ~ ~  

ת ~ו~~ת ~ו י~~ת ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~  

 ~~ו
~ת

 ~~ ~~ ~~ו~יו~ ~~~~ ~י~ו~
 ~~י~ת



~ ~ ~

~~  ~  

~  

 ~~~"~~~~''ת

~~~~ ~~ 
~~ ~~~ 

צרי~
 העדיםת ויחתממו קודם ה~ט להתייבש

 שיטות כ~אר הגט השי~ות מן העדים שיח~מו ה~יטות יר~יקלא
ה~טת

 ה~ט~ רו~ב חצי ~לא יהיה לא ~~י~ ~להשיטות

העדי~
 ה~טת הסופר כ~ו בעל של וקולמוס בדיו אלא י~וזמו לא

 ב~טרות שחותם כמו ש~ות בשני עצמו יחתום שמות שני לו ~י~עד
 ה~ט יתן ולא לכתובת ~ריך אין כינוי ל~פוקי מתקרי,בלא

 והעדיםת ה~ט הכל~יתיי~ש ע~

 דק" אב'"ד חדש בית בעל יואל ~והר''ר ה~און בשם~~~ת~
 ה~ט על לחתום דאיןקראקא,

 שו~
 דשכר ~שום ~הן

שה~~
 הפוסקים התירו אך ע'"א~, ~"'ט ~דף בב~ורותכדאי.א בטיל~ עדו.ו ל~~י~ שכר דהנוטל ~~ין" שלא הוא נוטל

 אסורי~ שה~דים~שום ק~~
 ל~ן עליו דא~ורות משום המתגרשת ליקח

 וא""~ שכר"נו~ל
 נוטל שהוא הש~ר ~מילא לו אסורה דבלא"'ה ~הן

 כדין, שלאהוא
 ל~י~~

 עכ''ל~ אחרים בע~ים אפשר אם לחתום אין

~~~~
 ר~נשפרג כגון אחד שם בקרי~ה לה שיש

 ת~ובות ~שום נ''ש מ''ש עפ''ילזה וכדו~~ בומבר~
 מיס~ ~הר"~

 לכתבו יש

בח~
 שפורנ בניקל הניתן ~ט וראיתי ~''ש~ תיבה ובחד שי~ה

 כתוב עו~ת שפורג, ניקל תיבות בשניש~תבי
 מ~ו~

 ~הר''ש הגאון
 שלא חדש ב~קוס גט ליתן התיר דבקושי זצ'"ל ~ראג דק'אב"'ד

 ~קדםת ~ט בהני~ן

~~~~
 בשלישי בשבת, בשני בשבת, באחד יכתוב בשבוע ראשון
 אמצעית, יו''ד ~לא ב~בת בח~ישי בשב~, ברבי~יבשבת,

 יוס ש~וא בין בר''ח ~ט לכתוב אין שבת, בערב גט לכתוב~ין
 י~יס~ שני שהוא בין~חד

 ימי~ שני יכתוב בחודש~~~~
 בתשעה וי''ו, חסר בש~נה בשב~ה, בששהבחמשה בארבע~ וי''ו" חםר בשלשה ליר~,

 ימי~ ויכתוב הםת ז~ר לשון שהי~י~ לבםוף ה''א בכולן לירחימים בעשר~
 עשר באחד ימיםת ולא יוס כותבין ואילך ו~שם י~י~ ע~רהעד
 יום עשר בחמ~ה יום עשר בארבעה יום עשר בשניםיום,

 באחד יום בעשרים יום ~שר בש~נה יום עשר בשבעה יוס~שר בשש~

 יו~ו~שרי~
 בארבעה יום וע~ריס בשלשה יום ועשרים בשנים

 וע~רים בחמשה יוםועשרים
 יו~

 בשמנה יום ועשרים ב~שה
 לחדשת ולא כותבין לירח יו~, ועשרים בתשעה יוםוע~ריס

~~~~
 לא אם באייר ~ט כות~ין שאין נוהגין אייר, ניסן החדשים
 ת~וז יו''דת ~לא סיון יודי''ןת ב~ני וכותבין הדחקבשעת

 אחת, בוי''ו מרח~ון בסו~, יו''ד בחד תשרי אלול, אב וי''ו~~לא
 מעוברת בשנה אדר שבט, טבת יו"'ד" שום כותבין איןכסלו

 לירח ו~ך בכך ובשני בוי''ו, ו~לא בה''א הראשון אדר לירחוכך בכ~
 ק~~~ח~טת סי~ן ברמ''י עיין השניתאדר

~~~
 ~ריך ה~ט המסדר בעל

 לדקד~
 שום דלנ לא אם ~תחילה

 ואח''כ ויתרות בחסירות ידקדק ואח''כ תיבה, אואות
 ובנגיעות אותיותבתיקון

 וכתיב~
 אין וא~ ~ויל" והיקף ת~ה

 עובר ~ות אין ו~ם טשטוש, או מחק שום או ב~ט נקב~ום
 ואם ומש~אל, ~ימיןל~יטה חו~

 ל~
 ה~תב ~ן החתימה ~עדים הרחיקו

מ~
 עליונה לש~טה אות ה~שיך לא ואס ~עורה הוא ה~ט אם

 ~~ ~ת~~ לז~י וכדו~ה לדלי"ת כגון האות ~לללתוך

~ ~ ~

 הויתזהיר בזה"ל~ סרו ש~עון ~והר''ר הגדול הגאון לי השיב
 והאיך~~ותבין האותיות בתיקון הן תקלה שום ~''ו יארע~לא

מני~
 וכתיב~ והשניס הימים

 תה~שר במקום נ~~ב ושיהיה הגט,
 ס~וך נכתבושיהיה

 לשרטו~
 ~~ורה שיהיה וגם שרטוט ע''ג ולא

 לתוך למ"'ד ~~ון העליון האות בחלל נכנס ושלאהאותיות,
 דיקדוקים ושאר אחת, בשיטה אדם ל~ל ~ותרת את והרי דלי'"ת,או ה'"~

 עדים ושוהיו שסמואלת ובית מחוקק וחלקת לבוש בספר~יין
 נתינת בשעת לעשות נוהגין וכיצד פסול, שוס ~ליהס יצאשלא כשרי~

 ב~תון ויהיה היטב, באר נכון ספר על כתוב ה~להגט
 ימהר שאלהד~ת ו~~ו~

 ב~עש~
 עוד והנב~רים

 אלי~
 ליתן רוצה אתה ואם ג"~,~יטין בטי~ בקיאים יהיו

 ג~
 תקח בודאי ~עלין בק'

 ממ""ו לי ש~תוב התשובה ושאר לסדרות ~שס ו~וביםמראשים ר~ו~
 י''ז ג' יום נ~~ה מ~ל"ד כתובה המה הלא הנ"להגאון

 לפ"'קת~ל''ז טב~

 ו~תים ו~חת ה'"א, בלא וארבע ~אות וארבעאלפים ח~~~ נ~בה לשון כותבים השנים בחשבון אלפים ח~שת~~ת
 ושמנה ושבע ושש וח~שוארבע ושל~

 ותש~
 אין ש~ונה ו~בי ועשר,

 ש~נה בשנים אפילו כותבים ול~ך לנקבה זכר בין בכתיבהחילוק
 הנו''ן תחת בס~ו"ל שמנה קורין רק לבסו~,בה''א

 שהו~
 לשון

 עשרה שלש ~שרה, שתים עשרה, אחת ~ יכתוב ואילך ~עשרנקבהת

ארב~
 תשע ~שרה ש~נה עשרה שבע עשרה שש עשרה חמש עשרה

 עשרים וחמש עשרים וארבע עשרים ושלש עשרים ושתיסעשרים וא~~ עשריס ~ודם~ ה~רובה ~נין~ ואילך ו~שס עשרים,עשרה
 ותשעת עשרים וש~צה עשריס ושבע ~~ריםושש

~~ד~
 ובשנים לעולם, קודם ה~ועט ~ספר בי~יס בידך זה כלל

 וי"ו חסר שלשים קודםת ה~רובה ~ספר ואילך~עשרים
 בחד ח~שים כולםת ~וכן ארבעים וכן ושתים שלשים ואחתשלשים
 חד שבעים למ""ם, שי''ן בין יו"'ד חד~ ששים למ"'ם, שי''ן ביןיו''ד
 חסר ~נין י~ד חד ל~נין וי''ו, ~לא ~אות למ''םת עי"ן ביןיו''ד
 פתוחה ~המ""ם מנין ~ותו שקורין ושמעתי לנו'"ן מ'"ם ביןוי'"ו

והסו''ן
 בחירק~
 ד~ת~ריא וק''לת ~

 לבסו~ באל~
 נקבה העיר דשם

 ב~ד דיתבא זכרת ל~ון שהוא לבסוף יו"ד ד~תקרי נהרו~בי
 (סימן ר~""י ~ותבין" ~אין שם קי~ור יתבאת די ולא אחת~יבה יו'ת~

קכ"~
 המכונה יצחק כ~ון ל~ז ל~ון שהוא כינוין בכל ~"ז~ת סעיף

 כותבין זכרת ~ ~בי הקודש לשון ו~שהוא ה~כונה, כותבין~ייזק
 אנא כותבין ~מגרש ~שו~ד ~ו~ב~ ד~~קריא, נקבה ו~בידמתקרי
 הכ~ן יהודא בן לי דאית וח~כי ~ום וכל אייזק המכונהיצחק

 בן ~חבר בן כותבין ולא בר, ~~ולא בן כותבין ולעולם ליב,המכונה
 הקדוש~ בן אומורינו

~~~~~
 ~''פ כותבין ~רוכית ~~רית

 רא~ונ~
 תחילה שבקית כותבין

 פש''ת, וסי~ן תחילה פטרית כ~תבין ואח""כ שפ''ת,וסי~ן
 בו שי~ דבר על תש''פת וסי~ן תחילה תרוכית ~ותביןולבסוף

קצת
 ספ~

 ל~חתימות ל~תחילה ראוי א~ן כותבין איך

~~~
 והוחזק יום שלשיס בעיר יהיה אא"כ אדם לשום גט ~ותבין
 אביו ושם שש~ו ב~יר אחר עוד יש אם בעיר,~מו

 אותו צריך~ ואביו,המ~רש כש~
 אחר~

 הנטת אצל ל~מוד
~ ~ 



~ ~ ~

~ ~  

~~"תת
~ ת ת ~ ~ ~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~י~~ 

 סו~כין וקרוב אשה פי על או אחד בעד ס~י האשה שס~~~~~ת
 כתבים מ~מת אס וה''הבזה,

 ואז מהני ושטרו~
 אביו ולשם יום~ ~לשים~~י ל~

 ל~
 וחזקה עדות שום ב~י

 אל~
 סומ~ין

 שלמה~~ של ויס ~ד"מ פיו,על

~~
 אין ליבלי שקורין ליב ~גון ~ כותבין אין הילדות

 כותבי~
 ליבלי

ר~
 כדומה ו~ן ליב,

 ל~
 כגון

 פרומ~
 אם פרו~טיל, שקורין

 בשעת או מתחילה כך בעריסה ואמה אביה לה ~~וריןלא
 אביוסתן מי~~

 ~ש~
 ליבלי זה

 וצ~י~
 לכתוב ויש ז~ת אחר ל~קור

 ל~קור צריך ליפמ~, המכונה אליעזר בן עצמו חתם אם ~םבוי''ות ורומ~

~~
 לליפמן, ~ינוי ג""כ שהוא אלעזר או אליעזר לם''ת נקרא אביו

 ה~~כונה צבי הכי~ לכתוב צריך~~ לוי או כהן הואתואם
 בן הי~

 שם א~ר כהן או לוי לכתוב תצריך כי ליפמן, המ~ונה הלויאליעזר
 דמתקרי עליו דכותבין שם לאפוקי ה~ינוי שם וא~''כ~עי~ר
 ~לוני דמתקרי פלוני בן פלוני ~ דהיינו אח''כ כהן או לויכותבין
 בנט הכ''ף לכתוב צריכין ל~ת~ילה ע"'כת הלוי, אוהכהן

 ביד יש זויות ~ס דלי''ת ~מו נכ~ב ואם זויות בלא ~רי''שע~ול למעל~
 אותו יורו אשר כפי לעשות ~גט ~מסדרהמורה

 מ~
 השמים

 הזהת גט בראיות לפסלו אולהכשירו

~~~
 קדושין תנינןת~במס'

 י''~ ~(ד~
 שמואנ א~ר יהודה א"ר ~ ע~א)

 ע~הן, עסק לו יהא לא וקדושין בטיב~~גיטין יודע ~שאינו~~ל
 ר'וא~רת

 ~"ש יצא ומזה המבולי מדור יותר לעולם וק~י~' ~ יהו~
 בםדר בש''ע ה~שבירבעל

 ס~י~ הנ~
 לאדס יש מאד וז''ל~ ק"'א

 גיטין בהל' בקי שיהא לא ~ם גיטין בענין~ להשתדל שלאתליזהרת
 פיסול והוא בהם לטעות אדס יוכל וב~ל הדקדוקים בהן רבו~י

(ממזרת)
 ~~מזרות~

 עכ''לי

~~~~
 צבי ~~י~י

 ר~
 וסידר בו מתגרשת ~האשה בדרכים ~דרכו

 הוא הלא ~ א',~ט
 ה~

 היידלברנ בק''ק כעת יושב הוא אשר
 ק"ק ~ה כעת היא ~ת~רשת ~אשה הענ~, הירש מוה~''ר~~מו
 תפרא~,

 והוב~
 שלי~ ע"י לפנינו הנט

 ~בי שאין וראינו להולכה

מ~זי~
 היא תורה אור ~~רו

 ולל~ו~
 ריהטא לפום ~י צריך, הוא

 (ונולקה) תוק~ה~ולו

 ~ונלק~

 קא תיוהא וחליף ויתיר ב~סר
 אק~י ~ו)ת~ה ות~ה ה~אחזינא

~~~
 וחמש למ~תב ה"ל וח~שה, וש~ים ~~~, ש~תוב ~ רא~ונה יצא

 קכ~ו (םי~ן בש''עוכדא~תא
 סעי~

 י~תוב השנים ב~שבון ה")
 נקבהילשון

~מ~~
 משוס

 ט~ו~
 ~ בה~''ה שם ו~דאי~א הגט נפםול אין נבד זו

 ל~תוב שה"'ל ~~ון~ נקבה ל~ון במקוס זכר לשון כתבת
 ו~תבו כשרת ~~~שהוכתב ~מ~

 הא~רוני~
 שעת ואין ניתן לא דאפילו

 בית של שהתנוקת בד~ר ~~ה איך קיימת תמיה תמ"מ כשריהד~ק
 וכתובים ובנ~יאים בתורה כי יו~ד~יןרבן

~ 
 רק שנים אצל מצינו

 ~ה~ו~ש אל וי~הו ~מ~הת ולאחמש
 והוסי~

 ~דאת הא ~ומש,

 ~~~'~י
 ~~~י~ו ~~~ ~~~ י~~ ~~ו~~

~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 
~~י~~~~'~~~~

~~ ~ ~ ~

~~~~~ו~
 ב~ט שנ~תב סו~רי~, מ~ברי

 ש~
 ~עם בער~, ~יידצ העיר

 שנ~ה ובפעם ~יבות בשתי נ~תבא~ת
 בתיבו~

 ו~ס ~חת,
 עצמו חתם ובהרשאה בעי~ן בערג ה~~ל בגט ~.ב~וא

 עו~ י~וגם ה~דלבור~
 בין לפ"ז חילוק

 בור~
 ב~ימל לסייס יש אם לבער~,

 כמבואר בקו"ףאו
 ג"~

 בנוסח ~ בת"ש
 באמבור~

 ב~~בורק ~ו
 ~ס ~בצר, שם על או ההר ע"ש נקראת ~י בזה ותליאע"ש,

 ~ותבים~ר ~"~
 בער~

 ואס
~"~ 

 בפוסקים~ ע~ בקו"ף בורק נקרא מב~ר

 שום נתנו לא קדמוניות ושנים ש~עולם לי אומר ולבינ~אה~~~
 מ~~נ~יד ר"י צוו~ת על עברו לא בודאי ~י בו~יידלבור~,גט
 ~עס ~ע~מו שבדה ל~ון כתב ול~ך בהיידלביר~ רב ידורשלא

 כךתופעם כ~

~~~~~
 כתב אלה

 דמתקרי~ ב~~~
 ש~תב ~עה מ~חלה זאבת

 ב~"ד ד~תקרי ~"ל באל"ף ד~.קריאז~ר א~
 עי~

 במסת

~יטין
 אי~ ע"א~ ל"~ (ד~

 קבילת ס פל~ת ב. פל~ת
 גיט~

 מן
 איהי דמתקרי הד~ ברד~חא יד~

 מר~
 ~ס~ אשר"י בה~הות ע~ן

ת ~  קלילא, באו. ו~עה ~נ"ל ~מ~הכ~ב ~מ~ נבי כמו לז~ר ומנקבה לנקבה מזכר ידבר תהפוכות ו~שון~
 ה~

 ב~יעבד לצדד דאי~א אריא ~א ה"א משום אי~~~~~
 ב~קו~ ו~~

 א~עי~~
 בתשובות וכדאי~א זה, בשביל ה~ט לפםול

 ק"ך) (ס~מהרי"ו
 ~ק"~~

 בםדר
 היאך למר שאלתי וז"ל~ ה~~

 (היכי) בגטלכתוב
 ~הי~א~

 ל~תוב י~ אם שמות, ב' להאשה שיש
 עי~תי מ~ילה של ובתר~ום מר לן פשט ~א דמתקריא, אודמתקרי
 דמתקריא ולפע~ים דמתקרילפע~יסומצ~תי

 ע~"~
 הוא וכן

 דה"הלל~וד י~ ו~שס ע"ב), נ"א דף למ"ד (שא~ה ששון מהר"אב~שובת
 באי~

 ~~תקרי ב~קום דמתקריא ו~תב היפך ~ם
 תיתי~היכי

 ל~ל~
 ~ילוק לא כי

 י~ענ~

~~~~~~
 לקרוא דרך ~י מ~תר לגמרי ד~תקריא מלת ה~~ן אחר
 אלו ש~ות בשני מתחלהאותו

 בני~~
 זאב

 ו~~בוא~
 בבית

 שמות בשני נקרא ואם~ ~"ל~ כ"ד) ס"ק קכ"ט (סי~ןשמואל
 דמתקרי ~תב ואם מתקרי בלא ~~~~ם לכתוב צריך להיפך הואאז

 שינ~תהוי

 ~תב ב~דש~~~~~~
 בה~דנ כ~ן ה~ומ~

 כתב ~א בער~
 ואפ~ר ~ל~ת קובל היוס ~~יט~, כל של ~נוס~אותהיום ה~ומ~

היוס העומד כלל ~תב נאדאי
 ו~~

 בש"ע כמבואר בדיעבד כשר
ובטור

 ק~"~ ~סימ~
 ולא ה~ומד ~כתב כאן מקום מכל א'), סעיף

 כי ~רע דמ~רע אפשר ~יום~תב
 ל~~

 הווה פועל הוא עומד
 קבועשמו~בו מש~~

 ועומ~
 רק הוא ~י אינו וזהו שם,

 כאר~
 ל~ן נטה

~שוט
 ומתהל~ באר~

 ב~י

 ~ל בשם נדבר~סיף~~~~~~
 האש~

 ד~~ק~א ~י~ המת~רשת
 הוא ח~לה דשם סבר אי טעה, בממ"נ קשהח~לה,

 לכתוב ה"ל א"כ דמ~קריא ~תב ל~ןהקו~ש לש~
 חיל~

 ~~ו ~"ד בחד
 דמתקריא, ולא ~מ~ונה ל~תוב ה"ל ל~ז לשון הוא ה~ם ואי~יה,

ת ת ~ ~~~~~ו ~~~י~ ~ ~ ~ ~  ו~~נו 
 ~ו~ ~~~ מ~~~ו ~~~~ ~~~~

 י~~~ת

~ת

~~ו~~
 י~~ ~~ ~י~~ ~~י~~ ~~ונ~ ~~ ~~ו~י~~ ~ ~~~~~ו

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



~ ~

~

~  ~  

~  

 ~~ ~~ ~~~~ ~~~"'~~~ת"~

 ~חיילא לכ~וב ~"לו~ם
 בא~'~

 שכתב שהתנצל ואף ביו''ד, חיילי או
 רב בר מר ולא הוא דוקנא ספרא לאו ודאי שלנו הסו~ר ע"פכן

 עלהת חתוםאשי

~""~~~~
 ליכי דאית ו~ני~א שום וכל הא~ה בשם כ.ב ~ש""ש

 ~ולו זהו אבהתיכית ול~וס ול~קו~יכיולאבהתיכי
 היתה לא שהאשה כיון ב~קוס היום העומדת ~.ב שלא ~יון~יו~ר
 והובא ס'"ב) (דף שם מהרי"ו בתשובת כמבואר המ~רש,במקים
 חוט ובתשובת ע""ש, ב") קטן סעיף קכ"ט (סי" שמואלבבית

 ל~תוב ~יש לו~ר נראה דהי' ואע"ג יו"ד)~ וסי" ~" (סי"הש~י
 ~ן אינו אבה~י~י ולמקום למקומיכי, רק וכו" ו~ני~א שוםוכל

הצור~
 ט"~ת (סיממן השני ב~וט השואל ב~שון ~ם ו~מבואר לכתוב

 שפת כתב הא עכ""פ מ"מ וכו", הוא הכי מהרי""ו דכוונתוא~שר
 הוא מיותר ~"כ הבעל א~ל וכו" ~ום וכל וגם דמי, כנטולי.ר
 מקו~ כי ו~ו", שום וכל ~ו.בין אין פה הנתינה דבמקוםדכיון

הנ~ינ~
 וכמבואר עיקר

 ~תשוב~
 (םי' בב'"ש והובא שם מהרי"ו

ק~""ט
 םק""ב~

 ופה יודי"ן בשני ~תב בנפשיכי בתיבת וכן ע""ש~
 בעוקצי בדקנו וגס עיקרת הוא הנ.ינה ~~קום יו"ד ב~ד~י.בין
 כל שחסר הכי קחזינא קר". יו""ד כי ז~אי בן ~צא.י ולאדינא

 להיו~ הראויהעוק~ין
 (סעיף הגט בסדר ~~בואר

 פ""א~
 לו ואין

 האו.יו. שיסוי ושאר שםת כמבואר העדים ~.מו שכבר ~יוןתיקון
 נכנם ~גום השורותובסדר

 ופמו~
 בזהת להאריך ר~יתי לא יוצא

~~~~
 שאחת אף ולישנא, ואטופרא ~בשרא ה~ט בדיקת אחר

 הראוי מן יחד בהצ~רפם מ"מ בדי~בד, להכשיר באפשריהי" לאח~
 אינו שעדיין ד~תגלי כיוןלהח~יר,

 יוד~
 אין וקדושין גיטין בטיב

 אלאלהתיר
 במקו~

 ~דול~ ודוחק עיגון
 ע"'~

 עדיין אם מו~ל עליו
 בהיידל שםהב~ל

 בור~
 יו~ ודרך כה יום ודרך בסביביו או

 כה
 ה~ט ולםדר מילי במהדורי וב.רא קמא ב~הדורא אחריולהדר
 להשיב אפשרי שבלתי באם אבל ספיקות, מכל להו~יא כדימחדש
 פה להתיר תרופה למ~וא אנן נחזי אזי למרחוק הלך כבר כיהבעל
ליתן

 ג~
 לתקנו. חז"ל חששו חששות הרבה כי זא., לאשה זה
 לית ק~ה והשני לי ני~א הראשון הדרך אבלע~ונות~

~~~~~
 שהוא חושבנא, והלאה ו~כאן ישובח לא ההכרח

 שםדרן ~~י ~'"ו יה~ בקלו~ כי הגט בסידור נזהריןיהיו וב""~
 ~פרישה על שכר ויקבל ~יטין מסידור ע~מו לסלק לאדם ונוחקו"'ף

 לאשרו אשור~ הוא זה וסילוק בה~י~י לבי חם כסדרו~וסילוקו
 כי הגי~ין ב~מות השם את ליטול הרו~ה כל ולא ו~דר,בהוד
 ובשמותיהן~ בהן ובקי קשישאי ~אוני ת"ח השמוש ו~ם ידברו,הימים
 ואהבה מ~ולה בתוכחה עמו דברתיע""כ

 ~וסתר~
 ~לילה וכסהו

 המדבר פי זהוריתת בלשון וטו~נין הבל מוסיף שאינו בדברכםוי
 דר""ח את יום היום זאת תעשה צבאות ה" וקנא. התורהלכבוד

ת ש~א דה~ית~וז ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~~~ ~~"'~ ~ו~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~ו~~
 ~~~~~י~ ~~י~ו~ ו~~~ ~ת"~ ~""~ ~~ו~~ת"~

~~~
 מיראה פורש דפרשאי בחזקו' אינשי כדקמחזקי מחזיק צבי

 בש~~ה עם ~טא. ולעושה ע"ה לבגדי פרושי'ממדרס
 החלולת עד נוקב הלב לשון הקול~וס ופל~~ו היוצאכש~גה
חילול

 הש~
 ~ומראשו מח~ים, אינו פומיה מפיו מפורש יוצא

 טה~ סימני ניכר אינווסדרו
 יומא, ו~הר ~ברא טהור להיות

 סופרים של קולן הקולות מהיות רב רבה בקובלנא קובלוהיום
 ודו~ק, ו~ולל כולל ואיסור ~וסיף איסור מאיסורא, ומפרישמקרין
 ~את ה~סדר הרב מן באודני" קלא ונפל גברא קול ש~ע נברועל
 הוה, והכי ה~י ~עובדא גופא אי~א וא~ר בוש ולא והודההגט

 היא הזמה תחלת וה~חשה והז~ה במיפך כדיבא במיליומה~ך
 ~נהוןויש

 שמרגל~
 לכפר וכזכיות כ~גגות זדונות לעשות בפומי"

 דבר ~עלםב~ר
 וכקו~
 צבי ~איתי לא ומעולם למזבח ~

 קי~
 וש~ואל

 מימסרי לא ומילי מתום בו ~ין דבריו וב~ל כהלכה, ומשיבכענין
 קאי וקושטא לאוריותא, רבה מוד~י ומסירות קולמוסבמסירות
 דבר בהעלם והוא טיב להדי בטיב וקדושין ב~יטין בקישאינו
 בר אצל לתבן ו~ה ~בר,ובלא

 ולהיו~
 ו~אלו בר, בלא עייל

 דנןקמצא עיי""~
 למקו~

 ~וממת להן יש עצמו. ו.ומ"". ולפנים לפני טהור
 ומשנה משנה, אינו לברא תנא ופוק כברו תוכו אינו אבלישריס,
 זזה ולא ה~ח.ונה על ידו המ~נה וכל חכמים ש~בעוממטבע
 פניו ומלבן לבוני מלבן ואמת הלכה של ד"א חשוב ~קוס~~קומי
 יורה דרכו יורה והאמת לבן הפך בנגע ושער אפי במחווריומזדהר

כח~
 שנוןת

 ו~
 ~~לית

~~~
 זהורית לשון נ~ל דמי כנטול ויתר קס""ת של פ~ימת ראי.י
 ההעתק הנה ~ וז""ל ~מו ~לשון מדבר במדבר בקס""תורואה

 מכשול מכצ נפה בי"'ג ומנופה מנוקה הי" הסופר לפני ~הנחתימה
 מ~תומ~מ~ים היינו ראינו וכאשר טעהת הסופר אך בעולסונדנוד
 מל. וחסרון חמשה של ה" בתו~פת בזה ~עה אשר על שעהכחדא
 קאי היה ה~~רש שבעל~ ראינו א~נם הרבהת ~קדוקים ועו"היוס
 עפ""י וענינו אמרנו אז לברו~, כרעא ובחד אארעא ~רעאב~ד
 הדין שע"פ ואעפ"י כשר, ~ט שהוא עינינו ראות לפי והיושרהדין
 בדבר שייך שזהו בצדה ת~ובתי מזה, אזניכם לגלות ראויהי"
 זה א~נם לכ.ובת לא או לכתוב אם הפוסקים בין פלפולשהוא
 בי~ של שהתנו~תהדבר

 רב~
 אינו וא""כ ה~עות אותו יודעין

 מזהת הזכרתי לא אפלנטי"ן הב"ד כבוד ובשביל~ורך

~~~
 במקום לרב ~בוד ~ולקין ואין כבוד אי לקלון נהפך הכבוד
 וכ""ש ב~ול אפילו כבודו וזהו איסור, או השם חילולשיש

 סמיכה זו ו~ה ש.יקה זו מה א""א, ובאיסור קדשבדברי
 קנהעל לסמו~

 רצו~
 גמום, ופיו בלשונו המדבר רוב ני~ל מלולו א~~קיל

 לשון אסי' לבי ליזל כאיבי" ליה דאי. מאן ליה מסתבראואיפכא
 ולהרים רבו בית ידיעה לו ~יות לרבו להודיע וצריך מרפאתחכמים
 ~שובח זה הרי ומונה כסופרקולו

 בשב~
 וה~שא לכתבי'"ם המ~יע

 ופגום ~נכנס פגוס למה לפגס, טעם ויתנו ישאובכ.""ב
 כל ועל פשעיו כל ~ל ~~ביריןוכיצד יוצ~

 תכ~
 ה~בל ה~וסיף בדבר

ת ~

 ~~~ ~ו~ו~ ~יי~
~ ~"~~י~ י"

ת  ~י~י ~ ~~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~י~~



~

~  

~  

~  

~~~ת
~''~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~ ~
 וה''ל אותו, יודעין רבן בית שלתינוקת

 לתר~
 דבריו

 תרי~
 וי~וב

 סני~וריא ולל~ד חזינא, קא לא ותיובתא הכא חזינא קא~ברא
 קטי~ור פי ולסתום סני~ורלעשות

 ולייש~
 שום לכאורה שיש ~ה

 התל~ידים יקבעו ולא בדבר ~ת~נדסין התל~ידי' יהיו שלאפקפוק
 ~פורש והלא ש~יחי על דעל כיון שבשתא כי לדורות,הלכה

 בסדר המיטין בסדרשכל ושו~
~~ 

 (בםעי' השליח ליד בעל ~יד שני
 פקפוק שיש כאורה שנראה ב~ט ~ינוי איזה יש אם ~ וז'"לנו''ן)
 ע~ו, ונמוקו טעמו מפני פקפוק בו שאין להרב שנראה אלאעליו
 ה~טושולח

 ל~קו~
 טע~ו, ~ה עצ~ו בפני כתב ל~תוב לו י~ א~ר

 כ~י טעמו, ~ה האשה ליד ה~ט נ~ינת ~קוס של הרב שיראהכדי
 ~~ט נתימת נד~ה יהאשלא

 ~ומח ד~ברא אקרקפתא ~כמים שטבעו ה~טבע לעשות ~שוט~~~ עכ"~
 עלי'ורב~י'

 להודי~
 דבר כל ה~~, נתינת שב~קוס ~ לב"ד

 ה~ותבת י~ כלאחר ~פרק פר~א עד ירכה עד ~קשה ~עשההקשה
 ודברי הגט נתינת ידחה ~לא ~די לפניהס, תשים בצדותשוב.ו
 ות~~ית פותר והוא חלים הוא ~~ורידין, ולא מעלין לאחלו~ות
 פסכ~ור עליו כופין אותו יודעין רבן בית של ותנו~ת הואילדבריו

 של עין ולעשות ושתוק ~קח הוי לוו~ו~רים
 ~על~

 כאלו
 שלא דאפשר לן ~בעיא לי' דפשיטא ~לתא ל~ינה, ודי' אי'רואה איס~

חלי
 ול~

 ~הוא כיון טעות ב~ום אר~יש
 בהעל~

 התנצלות בכתב דבר
שלו,

 ו~קיי~
 הקדש ב~דה הקדש ע~ודת עבודתו כדי בכרם כלאים

 כנ~ד ~תלסע"פ
 רא~

 ~אשה שם ~"ש ליישב בארצינו הנש~ע תור
 ולהיות~יילה

 ~לי~
 בעדו, יושר

 ואנחי~
 רוח קביל אם כי דין אין ~ייר דהאישייר מאי שיירא ואידך חדא לן

 רוח בי", דאית יתיר~
שאינו

 ~צוי~
 בחסר ונלקה ~י~ין, ודיני ופו~קים התל~וד ביס

ויתור
 וחלי~

 ונקבות לנ~בות זכרות ש~~פך כטו~טוס לבו ונטמטם
 ~כשלה י~א שלא להודיע ~חשדא לאפוקי ר~יא ועלי"לזכרות,

מ~ח~
 בוקי בי" לתלות ושלא יודעים שהתינוקות דבר ב~כשול ידו
 ~'~םוטה בש"ס ~צינו הלאםרי~י,

 ~ד~
 ע"'~~~~~אמר ל"ה

 בית של ~התינוקות בדבר אפ~ ~כשילך הריני לדודהקב"ה
 הזהירו הקב"'ה~ גם ואף ישראל ~לך ~דוד גדול לנו ו~ייודעים, רב~

 אנן ~"ו של וב"ב ק''ו דבר ~ותו ניצול ~יה לא אפ"ה ז~,על
 חורבא תיפוק דלא להודיע צריכא דא וכ~ון בתריה, נעניןמאי
 שנפלו בדברים ש~עה הח~ד ~פני בחורבה נכנסין ואין~יני'

 ~~ול~ב~
 חדשים איזה שזה ובחדתא הכותבת, יד

 שסוה~
 רבנו.

 שאיסו ה~ק הזיקא וברי ושכיחא ~צוי היזק ~יקי' ~שום בוויש
 ~י~ה אחת וזכירה בםקירה וסוקר ~ביט תעלו~ות ל~יותניכר

 הכותב ~ופרס~ו וגנאי) הכתוב(ופר~~ן
 לגנאי~

 שה~תגרש ~ ורקב בנצל ע~~ו ש~נצל ומהבות לצא~ לת"ח
 רצ~

 לברוח
 ובז~

 רח~נא אונס כי עלי' דרבע ~וא ואםורא ~נכסיו, ארימברי~
 י~רוף זאב בני~ין הבעל כי י~ובח, ולא י~ונה לא והכרחפטר~

~ר~
 וינ~ ~ ברייתא נ~רא ולנקוט

 החוצה ויצא
 ~~ו~

 דבר ביתו
 אינו בעיר ~זאב עדיין נראה כי ב~יטין, אונם איןזה

 והוי ~ונ~
 כא~~ון ולכוף םופריס ~דברי שס~ לאש~ו אחר גט לשלוח~שלחת
 ~קיפא ידם אשר ~דינה ~נ~י~י ק~ימי האלופים ידי עלראשי
 ואי חסר, כלוסואין

 ל~
 ~"ל צאית

 להיו~
 לר~י' ~אונא לי" מפקי'

ת ~

 ~~י~ ~~~~ ~י~
 ~~ת

 ~ת~

עלי'
 נו~~

 לקועית ולש~טי' רבא
~~ 

 הן והן אני רוצה ~יא~ר
 תור' ~שך צבי נכסי מרי וב~ר לצבי רבנן ~בחוהו ואזת~וני',

 בכתב~קד~
 לשון ב~דברא ~סול

 ~דבר~
 והוא ויתיר ~סר

 ויתירות בחסירות בא~רו בא~ריםקלק~~ו תול~
 ל''~

 ואף אנא, דבקי
 עליו וכתב טבלא עושההוא

 ה~~
 ספרא ולאו וכהלכתו, כתקון

 והעביר ~ בשיראי ותכלי יניכא ונפל בטעות יהעתיקו כתבדוקנא
 אבל ראשוןתראשון

 ע''~
 ~ן יעלה

 האר~
 ~חכים פו~י' שפתיו ארשת

 והי' דק לא שי~פא שא~ב עדיו הן והןעליו,
 ר~

 בשבילי כצבי
 ~~ולה באזהרה הזהירו ~אד ~א~ אשר חכמים ברצון ~לאר''ה

 ~ח~י ~" ~וי" ~תון ו~תון ~יטין בדיני ~תון להיותועצו~ה
 נקרא ו~ם וז''ל~ כתב אחרת ועוד~~ת

 ~יידלבער~
 ההר ע''ש

 כתבנוובדקדוק
 בער~

 ה~וי~ שכל מצאנו כי וסי~''ל בע'
כותבי~

 היידל
 בער~

 ולא
 ע"~ בור~

 ו~ם בהרים, ~סובב שהוא
 סי~ר יאיר חות בעל ז''ל ~והר''ח ~~ופלאהרב

 נ~
 בהיי~לבערנ כאן

 היידל בהר~אה כתבתי אשר ועל כמ~ל,ג"כ
 הוא בודאי בור~

 ו~ובהלים דחופיס דחוקיס י~או שהרצים ~כח דלישנאשיטפא
 לשונו ששינה ~ה אינשי ד~ירי ~דכרי תמ~ תרי ת~י~תיסועכ''לת

 ~חתא ובחדא אחד בדי~וס ~כל להיות ~הראוי מב~טבהר~אה
 כ''ד (סי' בש"ע להדיא כדאי' להודיע ה''ל שינה ואם~~תימהו,
 ~דבריהס לל~וד אין זה בדין וכו' כותביס ה~וים שכל ומ"שבה~"~),

 כ~ביהם לפי~י
 ובור~ בער~

 שוו' באותות הכל יסיי~ו
 בסו~

 ~~לה,
 בין חילוק יש וכתבינו לשונינו לפיאבל

 בור~
 ש~צא ו~"ש לבערקת

 ה''ל ז''ל ~והר''ח ה''ה ~הרב לפניו פשוט ו~ט ~סודר נטכן
 וספרו עליו זיינו אס עליו שו~עים בא ~עשה קודס אסל~ודיע
 לפנינו הדבר ש~ברר לא אס לו שו~עין אין ~עשה ולאחרכאן,
 ר"י ~צוואת להתנצל ו~"ש פרושיס~ ב~דרש פרושה כש~לה~רור
 כ.וב א" נוםחא נוס~אות שני ו~צאתי ~ וז"ל כנ~דו ~עשהחסיד
 ~הדייל ~~ואל שש~ו הרב בו ידור שאלבו

 בור~
 שניה ובנוסחא

~תמו~
 הר~~ ידור שאל

 וא~
 וכ~ה כ~ה ראיתי ~ני' נוסחא ל~י

 (~אן) חזי ופוק רי"ח שצוהדברים
 ~~אי~

 דבר ע~א
 לםכנתא פירוקא ~קרא תמה ת~ה אחדת דבר אפילו~קיי~ים שאינ~

ואי~
 וכתב ~רס ש~א לו~ר נוסחאות בחלופי הםפק ב~דר נכנסים

 ורב יתירתא ~פנקתא בי' דחזי' ש~ואל ושאני ~~~ואלשם
 גוברי~

ובפרטו~
 רבנות בעסק

 ~רי~
 ~פס~י~ כדא~ר~ ~פי לזהור

 פ''ז

ע"ב~
 ~איסורא, האי כי סכנ~א חמירא ובודאי וכו' לרבנות אוי

 (~אן) חזי פוק ~כתבו~ה
 ~~אי~

 שאינם דבר ע~א
 ולא בער איש בר בלא הנ~נםים הבר א~ל לתבן ~ה ד''א,אפילו מקיימי~

 ~אד נזהריס ה' דבר על והחרד הירא איש ו~ל ~', פתאים ושו~ריד~
 ~דבריס ע''ד רי"חבצוואת

 אבי~ שא~ לב~ז~
 לךת ויא~רו זקינך וינדך

 על ~.~י~ הייתי דעתי ~ל עמדי ~יום~~~~ת
 ק~~

 אנשים
 ש~ו אשר לאיש בנו~י~ס אתשנושאיס

 שו~
 ושניהס לש~ו

 להנ~נ וכדי ב~וה, א' שם להםי~
 ~צווא~

 ~יכי ~י לעיקור ו~פל לטפל ה~יקור ועושין לכנוי ~הןלאחד ~~ ~וסיפין רי''ח
 ~~~דלאש(י)נוי

 ש~ות שם להיות רב ~ע~ה שינוי ל~וי ולא

באר~
 ~יקור הוא הילדות שם כי ו~נהנם ~~ו.ס להם ~הני ו~אי

ת ~

~ ~ ~  

 ~~~ ~~~ ~ו~~~ ו~י~ י~י~~ת
 ~ו

 ~~י~~י~ת י~י~~
 ~ו~י~

 ~תת~ ~~~~~

 ~ו~~~ ~י~~~ ו~~~~י
 ~י~~י ~~ו~~ו ~~~ י~~~ ~~~ות

~ ~~ ~יו~ ת מ~~~  ~ ~ ~  ~ 

~~~~ו~
 ~~~~ ~~ו



~ ~ ~

~~  

~  

~  

~"~~~''~~~ ~~~~ ~~ 
~~ ~  

 זה בכל עולם, ברית לקיים ~לח בלי טפל הטפילה ~תופוטר

 .~ר כקוראהייתי
 ול~

 ~אבות התו~ה בולד ילד
 המש''יגי~

 בהשג
 הזה~ בדבר ל~בח טעם ~~ותבתיד

~~~~
 ושרי הוא תורה ישראל של מנ~גן און מ~אתי העיון א~ר
 במ~' דאי' ~הא איכא, ~יהו לדבר זכר כי תגראלהו

 (~~סוט~
 בר ש~ואל דרב ח~וה סבא ש~ואל אמר ע''ב) יו''ד

 הא ל~וד צריכין ת''ח של שיחות הנה וכו', דרשב""א ~שמי'אמי
 אם כי בש''ס ברהיטא נ~צא שאינו ~ה סבא ש~ואלדקא~ר
~י~ו~א

 ד~ועוט~~
 להוי דלא לסבא שיטתא ~ דמהסי להראות אלא

 בשמו לו לקרוא הכינוי לו והוסיפו כאחד שוים ו~חני' ~מוהו~ם
 הוא והראשון עיקור הוא םנוםף שם א~רו ובא~. םבא,~מו~ל
 (דף ברכות ~מסכת לזה וראיהטפל,

 י"~
 בדבר כיוצא ~ ע"א)

 ש~ך, יהיה ישראל אם ~י יעקב עוד שמך י~רא לא או~רא.ה
 ויעקב ~יקר יהיה י~ראל אלא ~מקומו יעקב שם ~יעקורולא
 נמצא ~~'"לתטפל

 סמכו זה ועל טפל ראשון ושם העיקור ה~ני ~~
 זקנים, בס~יכותהעונם

~''~ 
 ו~כיוצא ~~נו יר~יק נפשו שו~ר

 (לא) ארבע ו~ל ~כ''ת ומ'"שבזהת
 ~לו~

 אשי~נו
 אודו~

 ~לסברתו כי ה~דה, על ה~ריז וכו' גרע מגרע דאפשר מר~~.~ היום ~לת
 ~ומד מלת בהכרחשזהו

 מש~~
 היום ~לת ואתא קביעות דרך

 ה~יטין כל א''כ ללון, סטה כאורח רק קבי~ות דרך שאינולו~ר
 מקום באותו בקביעות דר המגרש שהבעל ב~קום~נכתבין

 היום עו~ד הלשון ~י כהלכה, שלא נכ~בין המההגט שנית~
 שם דר ה~גרש ובעל ללון נטה כאורח ~ר כםברת היום~וקא ~שמ~

 ואם לשון ולי~וי לתוספו' רק הוא היום שמלת אלאבקבי~ות,
לא

 נכ~
 ~כ"ל~ ~שר

~~~
 כיילא ~רבנן צורבא להאי הסאה גדשו ביום בו

 בר~ות ותלת תלתאי לישנא תלתא ~ודשא רבהבכיילא

רוחי~
 קרקע ע''ג ה~ריס ה~דה ~ל הפריז וכתב דסקטי, הוא

 יו~א בן~רוז
 פרו~

 סובלתו הדעת ואין דעת, האו~ד על ~רובה
 ~ודעא ביטל שלו בטלהשיחה

 רב~
 לישנא בודאי כי לאוריתא,

 ב~~י.יר~
 לי' ~ייז דל~א וחיישינן ~מוסיף, באיסור קאי הוא

 כמה כדאי"ל~בורי'
 ~עמי~

 אותי~תיו כל על בגט ומדק~ים בש''ס,
 הוא היום ומלת עליה, תהא ~ה זו וטיפה טיפה כל ועלונקודת
 אנחנו ~ריס כי ~ס הבעל ילך ז~ן לאחר ~~ר יש כי~דוקדק
 על לעז ~הו ~אן יוציא ואוליבאר~'

 ה~~
 כתוב ~יהא ז~ן, לאחר

ב~~
 ~ם ~קו~ו ששינה ~ויא~רו פה עו~ד אינו ו~כשיו פה ~עו~ד

 פ.י ו~י זה ~חשש להס~ל היום כותבין לכן הבעל, ע~ידתהמקום
 ~ הנהיסור

 היופי~ והבל הן ושקר לשון י~וי רק שהוא לו~ר

~"~~
 ל~ות שרוצה

 סנ~ורי~
 בשס~

 חייל~
 אס הי' ~סופק שהוא

 או לה"ק שםהוא
 לע~

 ~ראשון בדקדוק הכל כתבתי וא''כ
 (ס~ ~~רי''ו ב~שובת כ~בואר חיילה שכתב~יעל

 ק''~~
 וז''ל~~

 היכא כל ז~ל הלל מהר''ר שא''ל כהן ממהר''זשמע~י
 התיבה בםוף ה' צ~ל~ אם בשםלן ד~ס~ק~

 א~
 ה' לכתוב יש א'

 כיון ~~וני', ואדרבא לן פשוט לי' ד~ספקא ~ל~א עכ''ל~התי~ה בסו~
 לכתוב ה''ל א"כ לה"ק כ~~ות בסופו ה' לכתוב צריך הספקשבשס
 גופיה ~~מא מהאי יו''ד בחדנ~י

 ~ש~
 חיילה כתבתי ומ''ש הקדשת

 אדם בני בלשון ב~ב~א ה~ר~שה אין אדס בני כלשון יודי''ןבשני
 ויו''ד ב~בטא היו''ד ~ר~ישין בכולם חיילה או ~י' דמ''שבזה

 ה''ל רבוי אחר רבוי לשון, רבוי שבירבה~ יו''ד הואהחוספו'

למע~
 על עלה איך לשונו על ש~וסיף ומה קצרהת לשון ולנקוט

דע~
 ~~ה סובל שהוא חילה לכתוב מכ''ת

 פירושי~
 חיל לשון

 יישר כ~ו כח לשון הזה, החיל לי עשה כ~ו ממון לשוןלמל~מה,
 מלחמה לעשות ב~~ון עיניו נתן עכ''לת ודו~יהן וחילוכ~ו

 טע~יהן לפי ~הנ''ל א' ~''ש נקרא באמת דל~א ול~ע~יה ~ברא,ב~ח בשלו~

ו~י~ושיה~
 קרת יו''ד הנוספות ויו''ד יו"ד בחד ולכתוב הנ"ל,

 ק~חא ק~חא אוסי~' ~יא אוסיפ' כתיבן ~ולאקריין
 ~חינ~

 ולא
 וז''ל עוד ו~''ש לק~חיהתחייש

 ומ''~
 והנה וכו' שש בעמודי ~ר

 ~י זא"ז, ~סותרים בלשונו ~ר שדברי ונראה רהיטאנראה~לפום
 ל~תוב ~הצורך אינו אבהתיכי ול~קום למקו~יכי רק כתב~תחלה
 א~מנם לעשות, שא''צ ~ש~ע בש''ס ~קו~ות בכמה צריך ~יננוו~ל~

 ואח"'~ ט~י שפיר הוי הדבר ~ושהא~
 ד~י ~נטול י.ר ~ל כ~ב

עכ''לת

~~~~
 ונראה בלישנאת דדיי~י יהודאי בני הני כי לדייק רוצה

 דכייל, כללא להני תצייתינהו ולא הגליל מבני שהוא בעליל~ת
 מדולים, הרים בין ראשו ו~כניס ~ש~ע לכתחלה רק צריך ~~~ינודכל
 ר~''ד) (סימן ביו"ד ~דאי" הפוסקים ~דולי בזה נ~לקו כברכי

 ~ש~טנ'"ז לתיי~ ליזהר ~צריך ב~ין והרא'"ש הר~ב''ם ביןפלוגתא
 ריש ~~י~~ן ע"ז ראיה ש~ביא ~ה ה') (ס''ק בט''ז וע''שג"~~~
 ד"ה ע'~ב) ד' (דף בגי~ין התוספות דברי ~~נו ונעלם ע~ש,פ~ב

 קאמר ~ ע"ב) ט''ו (דף קורא הי'~ ~' ובברכות ע''ש, ~האיא~
 ה''א ראב~ע ~שום שאמר כר''י ה~ה אש~עינן אי להדיאהש"סת
צריך

 ואי~
 דיעבד צריך דלשון הרי כר''ית הלכה ק~''ל .קנה לו

 ב~רובין ויעיין ~ש~~,נמי
 מ"~ (ד~

 לו ואין צריך דלמא ע''א)

תקנ~
 ד''ה ע''ב) ~''ז (דף ~גילה בתוספות ועיין וכו' קא~ר

 וכו', לאו~ן~ריך
 ובא''~

 לכתחלה ד~ריך ~בואר רי"ט) (סי' ב~ור
 הענין ל~י הכל כי כללא מהאי ל~ידין אין הדבר כללמ~~~~

ל~עמי~
 ~ש~ע, לכתחלה ולפעמים תקנה, לו ואין צריך משמע

 מרישאת לגלוי' בסי~א כתבתי מפלו~תא להו~יאול~ן

~"~~
 דלישנא שופרא שהוא נראה ~לא וכ~' דמלתא ולעיקרא עוד,

 לא ~דכתב ו~אן ~ ~ ~ ~~ת
 עכ''ל~ הפסי~

 ~~ופריה לי' יהיב ~~ן
 תשובת ~יא ראשונה תשובה ~הזכ~~י בתשובות מראותו~~ו~~עיניו
 ~כל לשנות שאין היטב בביאור ה~ין ~בואר~ השני וחוט~~~י''ו

 הת~תונהת ~ל ידו ה~שנה ~~

~~'~~

 ת~~~ וז''ל~ בעל של שום כל~ ועל על עוד ~כ"ת ~
 הלא לי

 יש כי ~נת~~ה במקום לכתוב שצריך הטעם מקור ~דוע ' ~~

ל~ו~
 אין שיא~רו ר''ת ~ששות

 ת~ז~
 שהוא ~פני וכי וכו', ה~נרש

 'דין הלא מעשה נעשה~ד~ה~
 ~פ~ר~ ז~

 מהרי''ו בת~ובת להלכה
 הנתינה כב~קוס לכתוב יש ענין~ דב~ל קכ"ט) סי' (רישובא~רונים

דו~
 ו~ן ה~שונהת בתשובה רמזתי כאשר וכה"ג שום וכל לענין

 לכ~~לה ~ותבין הנתינה במקום כי ~~פשיכילענין
 א~

 ~בדיעבד
כ~ר

 לכתחל~ מ'י~
 ניכר דבריו ו~סוף ~~~ו~ינו, ~ן י~שה לא

ש~ו~
 ~כה (בחו~) פני~י והנה וז''ל

 וכה~
 למה ידעתי ולא

 על יעלה י~הועל
 דע~

 ע''י להח~יר ~ר
 יחד, אלו דברים צירו~~

 ~קפוק ב~ו כשר הוא עצ~ו ב~ני דבר כל ~הלא
 וא''~

 ~יבור אין

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

 ~~~~ו ~~י~~~ יו~~ ~~ו~~~~~



~ ~ ~ ~

~~תתת

~~~~~"~~~ ~~ 
 ~ו

~ ~ ~~~~

לצירו~
 ושל~ה שנים בבהמה יש אס לאו~ר ק~ת דומה וזה זה,
 וע'תי להיתר העולההור~ות

 צירו~
 ב~יני זר זה דבר נאסר יחד

 אני אומרעכת"לת
 שהו~

 ב~נורא ולהפך בפנים ל~~ש הנכנס כזר
 ואינו בנסיון עמד ולא נסהו ושם ו~שפט חק שס שס דרךדדשא
 וחומר ~ורה בשכלו שמצייר מה הנה עבודהת בסדרבקי

 לד~ו~
 הל~לבה~~

 ~רי~~תא תרתי מצינו הריאה דב~דיקות תברא, מצדו
 עוכלא כי אפילו להדדי דמי דלא ד~לתא קושטא אבל טריפה,הוא
 בתשובה כוונתינו עיקור כי ילדנא

 ראשונ~
 ל~עות ויד~ ו~עה הואיל

 מ~די יותר ידיעה ~סרון ,ה~יע היכן עד יודע מי ו~שהחמשה
 מן הםתום וילמוד ודבארתי, דחזיתי הניכר ~סרון~םרווו

 םדר ב~נין בארתי ו~לא ~זיתידלא ~~פור~
 נתינו~

 ולשם לשמה ה~ט
גירו~ין

 לש~
 נתינת ושאר והגויל הדיו הקנאה דיני וסדר כריתות

 מתלתא יותר וטעה הואילהנט
 ~ת~חי דלא חזקה הוי זי~נ~

~בר~
 בש""ע וכדאית נתינה, וסדר ~~ט כתב של ק~יע אתמחי ולא
 למ'תד םעית קממתתא (בםימןל~נינו

 בהג"תה~
 אם הנט לפסול יש

 והוא עת"ה היוהמסדרים
 הריבתת~ מתשוב~

 וסי" שפ""ח (םימן

ש"'~~
 (סי" מהרא"תם ובתשובת הר"תן בשם

 ובתשוב~ ל"תה~
 ~~ח

 מכת"ת ומ""ש יעתתשת ק"י) (סי"צדק
 הל~

 הוא עצמו בפני דבר כל
 שהכשרתי ~ד ~קר"'קר דו"תד קרקוריס כמה הנה פקפוק בלי~שר
 עינון במקום ה~ט~ת

 ודח~
 בתשובתי הארכתי ~א~ר ~דול

 ו~דת לדבריו סנגרון לעשות רוחא ר~ות רק ~ה ואין~ראשונה,
 נבלת ואס שיבחייהו היינו דרבנן ~ודיס כי כןת אינוחכ~יס

בהתנש~
 כ~ה כי את"א ח~ור באיםור בפרטות לפה יד זמות ו~ם

 וה" ~לתא, לדא איכא רברבתות הלכתות וכמה ~בירת"הלכתא
 ה~ו~ב כתתד או~~ ולטובה נפלאות ~מנו ויעשה ~שגיאותיצילנו
 ת~~"'~~ ~ ~גל תברהיום

 ו~~ת'~ ~"ת~ ~~~~ ~~"ת~ ~ו~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ו~~~ו~

 ~~~~~י~ ~~י~ו~ ו~~ ~'ת~ ~ת'~~~
 י~תתות

~~~~~~ 
 ~~~~י

 ו~~~
 ~~י~~ו ~ו

~~~~ 
 ~~ו~~ ~~~ית

 ~ו~~י ~~ב~~~י~ת ~~
 ~~י~ ~~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~

ת ~ ~ ~

~ ~~"~ ~~ו~~~ ~~~ ~י~י ~~~~~ ~~ו~י ~"~ ~  
~~'י~

 ~~תתות

 ו~איר מנ~יר נרית בן ברוך~~~י
 ב~צומו ~צמותיו תדשן הדשן תרו~ת ~דת ~מדותיו ל~עלהכנור רבותיו" את ~מחכים כ~נ~י~

של
 ~~שו ראשו על עלה ו~ורא לוי מדבית רפש הדין בי~י יו~
 חזינא, קא ~ברא טהור ~הרה םי~ני נזכרוסדרו

 ויו~~
 בשן

~ו~ל
 למא~

 ~נל את לכקח ספש פקוח פקיחא ועיני" ניים דלא
 הוא ודבריס ~דין באמרו ראש, נ~נה וגל גל כל על ~~וזים,של

דםלי~
 יהבית כתבית נפשית

 ~נל~ל לנל~לת או~ר נעי~ה א~יר~

ויור~
 נ~ומ~

 הדין,
 א~

 והוסיף לדין ~ין בין טעה המסדר
 כל ~ שבירבה היו""דועל יות"~

 המוסי~
 כשר הוא זה סט אס ~ורע,

 קן ויקנו נודד ~צ~ור נדוד הרחיק והבעל ניתן, כבר אםבדיעבד
 ואינו אדםבראש

 יוד~
 כי ומבואו, ~וצאו וידוע

 ברייתא נגרי נקיט~
 ~הדורא מילי ~הדורי דשי~אי אפיתחא ו~הדר דבראיושכו~א

קמ~
 יו~ ודרך ~ה יום דרך וב~רא,

 ואורח ללו~, נטה וכאורח כה
 ~פקידה ש~תן דיין הנשים וקותל בז~נו באאינו

 לפ~יד~
 ~עונה

 במ~י ונשיס ~ונה, ואין קשב ואין קול ואין לאונה, וממאונהלעונה
זכי~ן

 לנא םמוכי דיתן ~ין ו~ל העי~ון ~~בלי להוצי~
 השאל~ת תוך הוא כךלאורייתא, ~מוכי~

 פת"ה (דף ד~יטין בשתתם פשוט זה ~ין ~ת~~~~

 ע'תב~

 אביי אמר
 ודין לכ~וב לא ניטא דכתב מאןהאי

 ודיןי ד~שמ~
 דין אינו אם אבל ש~~רשך הוא דין ד~ש~ע רשת'י~ופירש

 וד"ן אלא תתגרשי) לאשא~ר~ך עלי~
 מדינא הוא הרי עת"~

 חכמים שטבעו ~~טבע ~שנה הוא ודין שכותב ומי ודןלכתוב דגמר~
 פרק להדיא הר~בתתם כתב וכך פסולת וה~טבני~ין

~ 
 גירושין מהל"

~הלכ~
 יתת~~

 כשיכתוב וז'תל~ ~תב ה~ט וסדר לשון כשהעתיק
 כלו~ר ודין, הקורא יקרא ש~א ביו''ד ודין יכתוב לא זהבנוסח
 וסיים ה~~~, דקדוק נוסח (כל וכות ובינך ביני יהיהמשפט
~בהלכה

 יתתד~
 זה בנוסח שכתב הרי וז''ל~

 ~האריך~ ו~
 ווי''ן

 שא~רנו היודי""ן שכ.ב או היתירות, היודי"'ן כתב לא אואלו,
 ה~~רש בפרק והרא"'ש הר~ב"'סת עכ~ל פסול ~ט ה""ז ~כתובשלא
~סי~ן

 דת~

 וכתב ~ר~ב"ס לשון העתיק
 שאם הר~ב"תס כתב וז"ל~

 לדעת הרי פסול, ה~~ט יודית'ן בגת ת~בייין כתב שלא או ודיתןכתב
 פסולת הואהר~ב""ס

~~~~
 הראבת"ד

 השי~
 א""א וזת"ל~ עליו וכתב בזה הר~ב~ם על

 ומערערת עו~ד כשהבעל הדקדוקים אלו כל ג~וןכתב
 והובא העיטור בעלוכ~כ

 דברי~
 וכ'"כ ה~גרש, בפרק שס בהרא"'ש

 קכ"ו~, (םימןהטור
 וכת'~

 האי, ורב הר~"תא בשם ~שנה ה~~יד
 דהר~ב"ם נראהולכאורה

 דעת כי בהא, פלי~י והחו~י~
 יכתוב לא דלכך בש""ס כפרש"יהוא ה~ולקי~

 ודי'"~
 דין ד~ש~ע ב~"'ד

 הבעל דצריך סברי לכך בו, ת~~רשי לא עלי דין אין ואםשא~רשך הו~
 כוונתו שאין ראינו ~ר~ר שאינו ו~ל כוונתו, שכך כן ולערערלומר
 ודיתתן ~ותבין אין דלכך אזיל לשיטתו הר~ב"תם מש~""כ ז~,לתנ~י
ביות"ד

 ~~מעות דנ~תנה ובינך ביני יהיה ~שפט כ~~ר דיש~
לשון

 הג~
 אנו צריכיס וכן הבעל~ ~ער~ר שאינו אעת"פ פסול לכך

 דין מן בר ~~ט, דקדוקי נום~אות שאר ג""כ זה דרך ~תתפליישב
 ש~חולקמה

 הר~ב~~
 ידינו ~שכנו כזאת לעת ~ך העי~ור, עם

 דידןת לנדון הענין שאין לפימזה

~~~~
 התוםת ~~~עות נראה לכאורה

 בני~י~
 דתתה ע"תב) פ"תה (דף

 שאיסן ידים התם ד~~ר לאביי תקשה ולא ו~ו',אעת"ג
 לכתוב לא אביי א~ר ובסמוך ידים, הוייןמוכי~ות

 ודי~
 ושמא

לשופרא
 ד~טר~

 ביותר ~יל התוםת לדעת הרי עכ"ל, הכי קא~ר
 דלדעתס וםייעתו העיטורמבעל

 הו~
 רק

 שופר~
 ובדי~בד דש~רא

 ראיה אין להלכה הד~ן לעומק נחית כד אמנם עניןת בכלכשר
 ~וכי~ות שאין ידיס ד~"ל דאביי אליבא זה כ~בו דה~י~ת~שסת
 וא~ן י~י~הוויין

 צרי~
 דשטרא, לשו~רא רק כלל ו~ין לכתוב

 א~
 ~~תות

 ~~תת~ ~~~~~י~
 ~~~~ת

מת
~~ 

 ~~ו
ת ~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ת  ~

 ~~~~~יו י~ו~~~~ ~"'~
 ~~~~ו ~~~~~~ י~~ ~תתי~ ~~תת~



~ ~ ~

~

~  

~  

~  

~~''ת
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~  

 וכמו יהודא כר" ~הלכתא ~פיסקים וכל כהרמב'"ם דקי""ל ~הל~י

שכת~
 כר""י דהלכה שם והרע'"ב ~~יא ה~~נה בפירוש הרמב''ם

 א"כ ~וכיחות ידים ~~ום ~נאי ליכי דיהוי ו~ן ~יכתובדצריך
 הרשב"א ב~ידושי ~פורש איתא וכן ~פסולת דס''ל י"ל ודין כתב~ם
 הויין לא ~וכיחות שאין ~י~ים כר"י דהלכה ב~קומו שםל~י~ין
 הוי לא ודין כתב ואםי~ים

 ב~~ כ~גר~
 בעל~א, בדיבורא רק זה

 ~וכיחותת י~ים ~בעינן לר""י ~ייש עריותחו~ר משו~ בגיטין הכא דאביי י"ל א""כ הרשב'"א ~סיים מזווס~ולה

~~~
 (שם ~וז ב~גדל מצאתי

 פ""~
 כתב, הי"ד) גירושין מהל'

 ואע"ג ז''ל הרמב"ם ללשון הם~י~ו תום" בעלידרבו~ינו
 יש העיון אחר א~נם שם, בתוס" כ''כ מבורר אינו~לכ~ורה
 ומי~ו ולהר~יק, להאריך ונה~ו במ"ש ולורכי מ~ו~""ה כןל~~דק
 דאיןו~~י

 הג~
 עכ"'ל~ ~דאי יותר והרחיק ה~ריך לא אם פסול

~~שמ~
 ~הוא ~דאי יותר ולהאריך להרחיק דהמנהג בהא ~וקא

 הוא דש""ס ש~~ינא ב~ה אבל ~סול, ה~ט אין לכך ~מנהג מצדרק
 ה~גדול וכ""כ בגי~ין, שטבעו ~מטבע ששינה כיון ~פסולודאי
 טע~ לי ויש וז''ל~ שםעוז

 המשנה כי וכו' ב~בר
 ~~טב~

 שטבעו
 אא"כ ל~עשה הלכה אנחנו נהגנו וכן ~~זר, הולד ב~יטיןחכמים

~ל~
 בתשובת כתב (ו~ה"ג עכ'"לת ע~ונה משום להקל בה ויש הבעל

 אין דג~רא מ~ינא שהוא ~ה ד~ל קכ"~~, (םי~ן ~ל~נטיר""~
 ובה~"~ ~ שינה) ~ם בדיעבד ה~טלה~שיר

 וז""ל~ וכתב ~סייס
 ~~דברלפי

 בי~י ואין אלו דיעות וכתבתי בו ~אר~~י ~צוי ז~
 קכ"ו (סימן הב"י וכ"כ עכ"לתלהכריע

 סעי~
 הר~ב''ס דעת כ""ב)

 פסול, שה""ז ה~ט בדקדוקי שינה שאם בסתם הראשונהל~עה
 כלל וכבר שאומר, מי יש בשס שם כתב העי~ורודעת

 ז~
 בידינו

 איסור ~בהוראות ה") םעיף רמ""ב (סי~ן בי''ד בש''כ ~'"כוהובא

והיתר~
 ~ס'"ק א' סי~ן לא'"ה מחוקק ובחלקת

 ולהתיר לסמוך ויש להלכה, עיקור הוא בםתם שהביאהראשונה דדיע~ י""א~
 שהע.יק אחר בש'"ג וכ"כ ~ניה, כדעה ה~חק בשעת ~רבנןב~בר
 דאם בתשובה, הרא""ש ~סקנו. כ.ב העיטור ובעל הרמב""םל~ון
 והבעל ה~ט להנתן

 ר~ו~
 לםמוך יש זה ועל פוםלו ~ייתי לא

 כ''ט (שאלה רב לחס בתשובת וכ'"כ עכ""ל,ה~חק בשע~
 ד~

 סוף ט''ז

ע"ג~
 ~'"~ ~ וז'"ל

 כשכבר אלא כן התיר דלא הרא"'ש מדברי ל~דנו
 שבתי חייס ~הר"ר בתשובת ועיין עכ'"ל~ רחוק ו~בעל ~~טניתן
 ~"ה (סי~ן שבעה בנחלת ועיין ק"'ו)(סי~מן

 סעי~
 סק''ט נ''ט

וי""ב
 וי""ז~

 ו~'"~ וז'"ל~ בנ'"ד מסיק
 גט להשתדל דאפשר היכא

 ונפלאה, רחוקה בדרך א~ילואחר
~"~ 

 מחזירין
 ה~~

 ב~קוס אפילו
 תוכן ~'"כ עימון, במקום לא אס בגייסות ~שובשיםשהדרכים

 שםת~בריו

~~~~
 .ורת

 ~~תורה~
 ~ ו~דן די"נא לי דוני ~קא~ר ב~אי ~עולה

 אם לדן דין בין נתחלף אם ידין ודןקאתי
 הג~

 כשר הוא
 וסייעתו הר~ב""ם ~עת ו~י רברבי באשלי תלוי זה דבר ~סול,~ו
 ~סולהוא

 א~
 והעיטור הראב'"ד ~~ת ולפי מערער, הבעל שאין

 רוצים אינם והאחרונים הבעל, שיערער עד פסול אינווסייע~ם
 כתב וב~""ע הדחק, בשעת אלאלהקל

 דע~
 לה~מיר בסתם ראשונה

 בש~ת להקל שניה דיעה על ס~כינן דרבנן ~~דבר להכללוה~רינן
הד~קת

~~~~
 ~הלכה גירושין מה' פ"י הרמב"ם כתב

 ב"~

 שאמרנו כל
 אם ולפ"ז עכ"לי סופרים מ~ברי פסול ה"ז פסולשהגט

 היה הד~ק בשעת היהלא
 ל~י הדחק בשעת ~בל פםול' הג~

~ש~עו~
 ~הו איברא הגטת להכשיר יש וה~חרוניס הש''ע

 דגי~ין בש''ס המבוארהדחק בשע~
 (ד~

 ריש י"'ט
 ע'"א~

 כבר ניסת או לדרכו זה ~הלך פרש"י הד~ק, בשעת ~ליולסמוך ר"~ כדאי
 או ניםת שכבר היכא דוקא לפ""ז עכ'"ל, זהבגט

 שהל~
 למרחוק

 דאפשר היכא מ~א'"כ ~כ~ירין, אז ל~~י~ו יכול שאינו היכא~עינן
 שיתן הבעל א~רלהדר

 ~ני ~~
 א~

 ניתן ~כבר
 ה~~

 שעת ~~רי לא
הדחק

 כ~שמעו~
 שגרת מתוך ~בואר וכן ופרש"ית הש""ס

 לישנ~
בש'"~

 ~" םעיף קכ"ו (סי~ן

 בה~''ה~
 ~פסיל לא ~ וז''ל

 ד~י לא ניתן ~~בר דדיעבד ~רי הדחק, בשעת וכ"ש ניתן כבראם בדיעב~
 ט~ית בה שמקילין הדחקלשעת

~"ת~

 להשי~ו וא"א ועבר חלף כבר והבעל ~זה נדון נקרא אם
 ~~ור, הד~ק שעת הוא ל~דה"י שהלךכ~ון

 א~
 נעלם אם ~ם

 זה ~לב ~~ת ונשכח ומבואו~וצאו
 ~נ~

 נק~י" ה~ט נ~ינ. אחר
 במקומו. א~ריו ו~רשו וחקרו עובר~ כצל והוא בריי~א,ני~רא
 ובייחוד דבבוא~ת ובבואה בבואה אי~ו ~זו ולא ~דוליםו~יירי~
 שמריצין דואר בי' ~שכיחי ב~קוס הללו במדינות הוא אם לחקוריש

 אוגר~א~ר~
 ~א""א ב~קום ~הוא או ויורד, עולה ו~סוכסכת

 שלא ~זי דכוותיה, או ~ו~ר שהוא כגון שני ה~ט על אותולכוף
 ערעור עליו קרא שלא כיון הגט להכשיר ישר~ל בנות אתל~~ן
 אחרד~יינו

 שנ~
 ב~רש"י ~צאנו לזה וס~ך ה~טת נ~ינת ~יום

דברכות
 (ד~

 אובד, כ~לי מלב כמת נשכחתי פסוק על ע"ב) נ''ח
 ~דחייב מציאות אלו בפרק ~~איתא ח~ש י""ב ל~חר בעלים~די~אוש
 י""ב דהיינו רגלים שלשלהכריז

 ~ד~
 ואע"ג ע''ש, להכריז א"צ ושוב

 לחלק, מ~ום ויש ג~ורה ראיהדאין
 מ''~

 ~יהו לדבר זכר
 איכ~

וכ~אי~ת~
 (סימן מבי"ט בתשוב.

 ש~"ו~
 לעמין

 ע~וס~
 מ~"~~ ~.ב

 ח~~ת י"ב לאחר אלא ל~קל~ין

~~~~

 ~שרות חזקת ~חזק~ו ~ברא אוקי כי יערער, ש~דיין לחוש

~ל~
 שנמסר בשעה ה~~ט ~מסדרי שנתנו חרם על יעבור

 ה~~
לשלי~

 ל~אשה, או
 ק~מוני~ מס~~

 בם~ר כ~איתא היא ~ורה
 ו~ין וקראו ל~ניו ה~ט קראו מסתמא ו~ם ה~שכנזים, של~י~ין

~צרוי'"ה~
 עדים לפנינו ~צויים העדים ו~ס בחירק, ו~ין ולא
 להעיד לו זכי"בחותמיהם

 לכתוב הבעל צוה שלא הבעל בפני של~
 ושתק בצירי ודין לפניו ושקראו ביו"דודין

 (והו~
 טעו. רק

 העי~ור בדברי ~צאנו לזה וראיה ד~יא, כהודאה ושתיקה ~םופר)
 מערער אינו כשהבעל כשר ~ה~ט דא~""ג גיטין, ב~סכתוהר~ב""א

 הרא""ש ו~ם עכ""לת היה שט"ס ב''ד בפני יעידו ~צויים העדיםא~
 ~סי~ן המגרשבפרק

 ד"~
 חסרון שיש אך ה~יטור, בשם כ'"כ

 והוא הוא שכך הע~ים כשיעי~ו ל~ן ב~בריו,הניכר
 כדי אבל תיצבייין, גבר לכל הלז האשה לה~יר יש עיגון,במקום נ~ו~ הרחי~

 מן ילמדושלא
 הג~

 יכתוב לדורות, הלכה
 ~~ ע''~

 ביו""ד ודין
 דין ח"'ו יהיה שלא ו~ן, צ''ל הקולמוס ~הירת ופלטתוט""ם

 עלת דעל כיון שבשתא להתל~ידיםלה~עות ~ר~~

ת  ~~ו ~ו~~יי~~
~~ 

~~~~ 
~ת

 ~~~ ~~~י~ ~תת~
"~ 

 ~~~~ ~תת~~

 ~י~ית ~ו~ו
 ~תת~

~ ~  
~ ~  

ת י~יות ~ו~~~י~  ~~ו ~ו~~יי~~
~~ 

ת ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

~~~'ת~ ת ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
~~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~

ד~~~
 ~קח לבבי, בקירת הנצ~ד ~מידי תלמידי אהובי

 פקיחא עינאבעיניך ורא~ עיני~
 נהסי וציינ~י בקיצור שהבאתי ~

 ורעיוני עיוני במזלנ היום במצודתי שעלה מה נמרצות כללותכללי
 טרדי הממצו" טרדת שטרידנא גורם היוס כי מ~ד ו~~רתי זה,בדין
הר~ל

 ~כל פניתי ~הבתך ומתוך ~, בחג העצלנים את אני ~שב~
 ממ~נתךת ~לם שלי~ה בתשובה לה~יבע~לי

~~~~~
 שם ובתוס' ~כ"ת, ~''ש בדבר" מעתה

 אע"~ ד~~
 מש~ע

 עכ""ל~ דשטרי שופרא אלא שאינו בדיעבד בכך ממיפסלדלא
 דלא דם'"ל דאביי אליביה התוס' כתבו דזהו מלתי אמורה~בר
 ממוכיחות ידים דבעינן כר"י קי""ל אנן אבל מוכיחות' ידיםבעינן
 חדושי בשס להדיא וכ~"ש התוסת לדעת אף בדיעבדממפסיל

 משום ב~יטין מודה אביי דאפילו שס כתב ~זו ו~דולההרשב''א,
 המ~דול שהעיד ~~'תש ל~יפסיל התוס' שד~ת ופשוט עריות,חו~ר
 ה~וכיח העד וכן ולורכית בד"'ה ~תוס' דעת שכן והוכחתיעוז
 שופרא והאי תוס' בפסקי סזכרשלא

 בל~
 ואינו דרבנן באר~א

 כתב וכבר להלכה, דבריהם ~אירים להיות ותו~ים כאורים~ולטת

כהתת~
 על לםמוך ~אין ט"'ז) םעיף הפוםקים בכללי קס""א (דף

 ~אם ל~ע~ה הלכההתום"
 לא~

 עכ"'לת תוס' בפסקי כן שכתבו

 אליבא התוס' שדעת ולומר להקל שופרי משופרא לי יהיבומאן
 דעת בחפניו שאוסף ו~ה ד~טראת ~ופרא רק שהואדהלכתא
 הח~ורות, ~עבודות הוא זה חופן ידידי תלמידי אהוביה~קילין,
 ~ע. מביא והש'"ע ה~ט את פוסלין הפוסקיס ~דולישהרי

 בסתם רא~ונהלדעה האוסרי~
 ודע~

 ראשונה ודעה י"א, בלשון ה~ילין
 שכתבנות כ~ו ~לכהעיקר

~~~
 ~כת הוא הר~ב'"ס שהרי תברא ~צדו הר~ב'תם,בשם הח'"~ ~דברי לדבריו וסני~וריא ראיה להביא כ''ת שרוצה
 מש~עות נשתנה כי לשיטתות ~אזיל כתבתי כבר וטעמוהפוסלים,

 הב~ל בערעור תלוי ואינו חכ~ים שט~עו מ~ט~ע שנוי והויענין
 בזהת הארכנוכאשר

~~~
 אבנא ב~ח~ב חצב אשר ויקב ~ורן הגרנות ~בית ש~סייע
 מדיןת דין ומקבלין קרא דהאי ותרגו~א תר~י~א ו~יניטבא
 לחדש זה נדון ו~קיש זרעותו בהקשי' נשקין לדין דיןארכובותיו
 אינו ~שם לראיה דו~ה הנדון אין יו"'ד, חםר כתב אםכסליו
 ה~ט, וםדר לשון כפי אחר לפירוש וה~ש~עות העניןמשתנה

ממשא"ת~
 ו~י וא"כ בש''ס, כדאיתא עי""ז ה~ט ~נין שנשתנה ~אן

 מעשה, נעשה מד~ין ~אנו~פני
 א~

 ודין ענין ל~חצה ההיקש נס
 איכא מי ~דין, דין ומקבלין ג") ו" (םי~ן ~ישעיה ראיהשמביא
 שבתורה ב~ר~ום הלא באורייתא' ר~יזי ולא בנביאי ~כתיבא~י~י
 ~ה' בראשיתפת

 א"~
 ספ~~ דין בתר~ום אדם ~ולדות ספר זה

~ול~~
 ~ובא, ~קראי ו~ה'"ג א~ס

 אמנ~
 כ~ו ~קראות כמה מצינו

למ~
 כ"תה ~שס אנכי זה

 ~'תב~
 ול~~

 ל"ב~ת ~שם בכורה לי זה
 ואלו טובא, ~קראות וכן י וכו' דין ל~ה אונקלם בתר~וםאיתא

 ~יש ב~קום זה מטעם ג"כ אולי הכר~ להן שאיןמקראות
 בחירק, הדין לקרותלטעות מקו~

 וא~
 לפי להולמו קשה הזה ~החילוק

 לחלק שיש יאפשר המקראות,םדר
 לשון ~דקדוק ~"פ אח~ חילו~

ת ~

 ~~~ ~~~ ~ו~~ ~~ת'~ ~~ו~
ת ~ ~ ~ ~  

 ~~~י~וות
ת ~~~ ~י~~ ~~ו~~~ו~ ~ ~  

 ו~~~~ו~
 יו~~ו

 ~~~ ~~~ו~

~~
 ~~~ית

~~~~ ~~ 
ת ~ ~  

 פת קרא דהאי תרנו~א ועיין דנן, ~יו~א ~תתכ כותבין ~גטוכן

 ~ב"~ברים

 זת~
~ 

 שנה ארבעים זה הזה הגדול ה~דבר את לכתך ידע
 ~דברא ית ו~תר~םו~ו",

 רב~
 הרי עכ""ל, ~, שנין ארבעין דין הדין

 בגט אמת ~ין הדין ממתתסמ ה~נין, לפידנ~.ס~
 ש~רי~

 שיהיה לכתוב
 טעות ~כל ו~נופה~נוקה

 שבעול~
 שמדקדק כמו ל~קדק יש ו~אי

 ה~'"ם כוונת וזהו לטעות ש~ין מ~קום מתר~ום ראיה ו~יןבש"תס,
 ודין לכתוב ה~רנום בל~ון לה~~יחד~ין

 ביות"~
 ל~תוב שי~ רק

 יות"דת בלא ודןב~ט

~ ~ ת ~

 סלקא ~~א
 נחת~ ובה~

 טעות א~ריות ויש זה דין יקרא ו~ם
 תוםפ~ה דספריסופר

 והוםי~
 לדין דין בין וטעה ~דיליה

 ס~~ת~ם
 ל~

 ~בעל ו~ם תצא,
 הו~

 שהיו עדים יבואו לים מעבר
 ושהיה ביו"ד ודין לכתוב הבעל ~וה שלא וי~ידו ה~ט מ~ינתאצל
 ~ת'כ תנשא לפנינו עדיס אין ו~ם לכתחילה, ~נשא אזיט~תס

לכ.חילה,
 ו~~

 הרחיק ~בעל
 נדו~

 הוא, ואנה איה ידוע ואינו

יחקו~
 שנה כלות ולאחר כנ"'ל עדים ויעידו האפ~רי כפי אחריו

 העין מן ונתעלם ~קו~ו איה נ~~מע ולא ~נט נתינת ~יוםת~י~~
 ~תורתו ויראני ~~~יאות יצינני והת להנ~~~ ~ותרת תהאאזי

נפלאותת

 ~~""ת אחר לך בשנת ~מטללא חנא ערב עש~ק ~יוםכתתד
~""~~ 

 יפהת

 ~תת~ ~~ ו~~תת~ ~~~~ ~~"ת~ ~ו~~ ~ו~נ~יי~ ~~~~ ~ו~~~~

 ~~ינו~ ו~~~י~~~~ו~~
 ~~~~~י~ת

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

 ~~ו~ ~~~
ת ~ ~ ~

 ~~~~ת ~~ ~~ו~י~~ ~ו~ ~י~ ו~~
 ~~~~~ ו~~~~~

 ~~ו~~י ~י~ו ~"~~ ~~ ~~י י~וו ~~~ו ~ו~~ת~יו~
 ~~ו~

 ~תתי ~~~ו~~~~~~ו~
 ~תת~

 ~~~~ ~~ו~ ~~~~י~ ~~י~ ~תתי
 ~~ו

 ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~י'~
,~~~~ 

~תת~

 שבא לב ל~חלות ~~ושכה בתוחלת ו~יחלות ~צפים היינו
 ערבים דברים ממנו ולשמוע תשובה שבת קודם ברנהיבא
 חפציהם לכל ב~רו~יםלשומעיהם

 ו~פ~
 עינינו ועדיין יצליח בי~ו ה'

מצפו~
 הגט בדבר לפנינו שבא ב~עשה לשאול ב~תי בכן וכות
 בה~ ילכו אשר הדרך את לנו להורו. לפניסוכמבואר

~~~~
 ~יושבת ילדה אחת באשה ~יה, כך ש~י~ ~מע~~ ~ ~~אלה
 וז~ שניסי כמה זה ו~למודהעגונה

 ~נםע ~אירע י~ים איזה
 ~.ו ש~מירהבענ

 ע~
 ל~נא בכפר ~לחמות בעלי ~יירא

 ע~מו והתר~ה ~לחמה' כאיש נדודלהרחיק הם~ו~
 לנר~

 אשתו את
 יכול היהשלא א~

 ליבנא ~~ום ~ם ה~ט, סדר כל שיעשה בכ~י לשהו~

הו~
 לש~ נסעתי בכן ~עולס, ~ט בו םדרו שלא מקום

 ב""ד בכח
 הנט ושליח הרשאה ועדי חתימה ועדי הםופר עםיפה

 ויחת~ו ל~דיס לכתובלסופר שיצו~
 ושלי~

 לידהת ה~ט שיתן
 א~

 נעלם שלא
 זה על לס~וך שאין~אתנו

 א~
 לא

 באו~ר וכת'ש הדחקת בשע~

 ~~יוי ~~~~יו ~~ו ~~י~ ~~~~~ י~ ~ ~~~י~ו ~~י~~~~ת



~ ~ ~

~  

~

~  ~  

~  

~~"ת
~""~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~ 

 ~ליח לעשות וא""א ה~ט שיב~ל דחיי~ינן להולכה שליחלעשות
 וכאן מומר, כדין ולהולכה לקבל אופנים בשני שליח לעשותותקנו
 לחוש יש ו~אי הגט נ~תב לא שעדיין כיון זו תקנה מהנילא

 עי~ון ובמקום הדחק ב~עת זה על לסמוך דעתינו מ""מלביטול,
 ונ~א~י שנ~ש~, כזה במ~שה לה~יר סניף נעשיתי וכבר האיכי

 מתשובת לזה סמוכים והבאתי בתשובה והארכתי פערשימק""ק
 (סימן שמו~למשפ~י

 י""ד~
 ולה~ל ל~דד קצת שיש מלבד יע"ש,

 שלא ואומר מכחיש שהב~ל זהבנדון
 החלי~

 ראינו ו~ם כלל, דתו
 רק ממון שוחד בשביל ולא כלל וה~רח אונס שום בלי~שמגרש

 שיב~ל~ ~לל לחוש שאין הטובמר~ונו

~~~~~
 על כי בינינו ספיקות איזו נפל מו"צ, הדיינים ~ארעס ימי~ איזה אחר ה~ט לסדר זקנים מושב אל באתי כא~ר

 ~בר שהמעשה אף לפקפק אין וזמנו מקומו ל~תוב ה~ט ם~ר~בר
 ~ין י~מים כמה אחר נכתב וה~ט אב כ""ט הנ""ל בכ~רנ~~ה
 א" פרק הרמב""ם ~פםק ו~מו חדש, ~בר זה אין ~ילחוש

 ~~ל~הסירושין ~הל~ו~
~~""~ 

 ו") ~עיף קכ"ז (סימן בא""ה והש""ע ו~טור
 קט""ז (דף דיבמות מ~מרא והוא בב""י יעויין הדיןוה~קור

 בסורא הכי ביה וכתיב ~בסורא דאשת~ח ~יטאהאי ע""א~
 מת~

 אנא
 איכתוב כי כו" יומא האי ואמור סה~י וא~ו וכו", חייא בר~נן
 לכן יע"'ש, לספרי רב כדאמר מסר מילי א""נ וכו" ~יטאהאי
 הצורך מן ואין הכתיבה שעת על והמקום הזמן דכותבין~סקו
 מה כי בזהלהאריך

 אד~
 לפניו ~וכן והכל מר ידע לא אשר

 בשו""ת ר~יתי ה~ט לםדר ל~תחיל רצינו וכאשר וקנוןת תמחויכעל
 שנדפס קטנותהלכות

 מח~~
 (סימן לגי~ין בקונטרס ב" בחלק

 ובגט וז"ל~ שכתב ה") סעיףס"ד
 ז~

 יכול ואינו ללכת שנחפז
 הבעללהמתין

 ע~
 ולא היוס העומד בו י~תבו לא ה~ט שיכתוב
 עכ'"ל~ ו~ו" היוםהעומדת

~~
 וברור פשוט ודאי זה היום העומד יכתוב שלא בו שכתב
 וכמבואר כאן הבעל שאיןכיון

 להדי~
 קכ""ח (סימן בש"ע

 לשונו סתימת היוס, העומדת ולא שכתב ~ה אך ב"),סעיף
 אף הכ~יבה אצל ואינו נחפז שהב~ל כלמשמע

 שהי~
 הכתיבה אצל

 ~מ טעמא, בלא כמל~א ל~אורה והוא היוס העומדת כותביןאין
 לעשות צריך א"כ ללכת נחפז שהבעל ~יון כוונתו אוליאמרתי
 שליח ~שוי שהבעל היכא וכל לאשתו ה~ט שיתן שליחבמקומו
 ואז האשה במקום ה~ט ~ותבין אין לאשתולהוליכו

 אי~
 כותבין

 וא'"כ בש"ע, שס ~מבואר האשה א~לה~ו~דת
 א~

 כזו בנדון
 ~יון ~""מ הכתיבה במקום היא שהאשהאע"פ

 שהג~
 ע""י ניתן

 (דו~מא בשליחות, תחלוק שלא היום העומדת לכתוב ~יןשליח
 ~ נחתם) ובפני נ~תב בפני לענין גיטין דריש בש""ס איתאלדבר
 להלכות בהקדמתו ש~תבוכיון

 שלק~ גיטי~
 חכ~ים מ~דולי הדברים

 ש~נגדי אך דעדי~ת ~עשה ואל ב~ב דבריו על ~מוך בדעתיעלה
 בכאן, שהאשה כיון העומדת ל~תוב ודעתם עליחלוק

 ג~
 בסוסח

 קצת היהההרשאה
 פקפו~

 בפנינו העדיס יכתבו איך כי בינינו
 ~סר וכו' מ~א בפלונית וכו" וכך בכךח"'מ

 הב~~
 יכתבו דאם

 ליבסא במ~א הדברים שאמריום
 אי~

 הבעל ~מסר לכתוב, יוכל
 גםו~ו',

 לא~

 שנכתב במקום הכל י~תבו ואם הנהרות עס מקום אותויכ.וב איך צ"ע ~ם הגט, שנכ~ב ומקום ליום שוה ~יהיה

 כלום~ הבענ צוה לא שפה כשיקרא מיחזי יהיהה~ט
 בד~תי ועל~

 בעיניו~ ישר הוא אם בהעתק אדוני יקבל כאשר זה בנוסחלכתוב
 ק~""ו) (סימן א""ה~ ~לק שלו יעקב שבות בספר נדפס הוא(וכבר

תע"ש) ~  

 ~~נו ~ה היה אשר השופט ו~ל ה~הן אל באתי~~~~ת
 מהרר""ןה~און ה"'~

 כ"~
 דק""ק אב""ד

 פרנקפור~
 והסכים

 מלתא שהוא שאסמר אךלדעתי,
~ 

 למעשה להכריע רצה ולא חדתא
 ~ט ש~דרו מרבותיו מעשה ראה שלא אמרכי

 צווא~ ע""~
 הבעל

 לעשות מצינו ולא נדוד,שהרחיק
 ע~ מעש~

 צדק ~ורה שיבוא
 מן אחד כי ~י~ון חשש והוא ביאתו ~נתאחר והואיללעדתו,

 מהרה ~לי~ה תשובה שישיב לאדונינו כתבנו ע""ב וזקן, ~ולההוא העדי~
 ב~ל ~מו~ו ~שהלכה עמו וה' תורה תצא סמאתוכי

 מקי~
 ותגזור

 ויקםת~ומר

~""~
 ~~""~ י~~~ ~~" ~~ו"

 ~ו~~~תתר
~~~ 

 ~~~~~ י~""ו

 תם איש ויעקב~~~~~~
 יוש~

 ~ד"~ ע~"ג זרוק אוהל אהליס
 ואזיל רהיט ורהיטנא, במלקט המתלקט ותל הלכה,של אמו~

 בכלי תוך תוך דעביד והוא ~ ~יף להדי ~יף ~ מטייפןועיני"
 למו, דת ה~ש ועמוד הענן עמוד עמודי ביני דגרסי ~יטפאשטף
 ה~דול הרב מ~ותני ~הוביה"ה

 המופל~
 ~""ש נ"י ~ה""י~ פ""ה

 בשס ש~דלו ה~דול ב"ד לטהור והמחובר נר"ו י~~~~הר""ר
 ב""~

מו"~~
 יע""א~ פראג ~"ק ~

~~~~~
 גוויל היקף ו~תרוני הקיפוני אשר העצומות ה~~דות
 אפשר א~ ע""כ הימנית,~ לאוזן מאוזןומוקף

 רווחא~ שמ~תא וממילא קצרה דרך באתי ועתה מילי,במה~ורי ~ארי~

~~~
 על ובנה מכ"ת ~ש ראיתי

 ע"ג ומס~ך ~ דיומדין ארב~
 בארב~

 אשיבנמ לו ארבע ועל רא~ים, לד' יפרד אשר דיניםחלוקי
 שלא ~מכ""ת מ"~~ בהלכ~, המ~וין ל~יון ראשון הנה מעליאתהשבה
 אופנום בשני השליח לעשות אפשרהיה

 ואפ""~
 ליתן סמך

 דבריו תמצית זהו להולכה" ש~ח נעשה שלא אף עיגוןבשעת ה~~

בספי~
 וקצירת

~~~
 כרת במקום דברי~ם את חכ~ים העמידו לא כי ה~ה יפה

 גט~ ו~ם כריתותבספר
 מו~

 ב~ל הרב בזה האריך ו~א~ר
 בט~"ההמשביר

 (סימ~
 בתשובה והר"ן וז'"ל~ ק"מ)

 (סימ~
 מ"'ה)

 שהר""רכתב
 פר~

 בזה אחר ~עס יש ~זה כלשו~ת כתב ה~הן
 והוליכה לאשתי זה ~ט זכה שליחות בש~ר שכתב לבטלו, יכולשאין הג~

 זה, ~בגט זכתה ש~בר ולבט~ו לחזור יכול אינו היא ז~ות ואםלה
 יועיל מ"מ לידה, ~יטה דמטי עד נת~רשה שלא שנאמראע'"פ
 ~מבעי" ואע""ג וכו", בעבד כדאמרינן להחזיר יו~ל שלאל~בי"

 הוא ~וב אפ""ה ומסקינן ~ו, קטטה במקום לאשתו גט~מ~ה ל~
 הראשונים ~תבו כבר מ""מ וכו', מלמיתב דו טן למיתב דטבלה

 לומר שימך לא ~ומר ~גט כ~ון ז~ות שהוא לכל דידועדהיכא
 ע~""לת ~~ו" עמו לחזור תתרצה שלא יודעים שהכל וכו", למיתבטב

 ~ת"~~ י~~ ~~~ ~~י~~~""~
 ו~~~י

 ~ו~~
 ~~~~ו~ת

ת ~~י~י ~ ~ ~ ~ ת ~~~י~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

ת ~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

 ~ת
ת ת ~~י ~~~~

ת ~

 ~ו~~יי~
 ~~ו

 י~~~ת ~וי~ ~~ו~~ ~~ו~ ~~ו~~ ~~~~יי ~~
 ~~~ ~ו~~

 ~~ת~

~~""~ 



~~  ~  

~  

~~''ת
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~~~

~'~~~~
 אלשיך והר'"מ ס""ז) (סי~ן ששון ~הרר''א בתשובת כתב

 לדרכו ~ילך נחפז שה~ומר זה בנדון ע"כ ע''ג),(סימן

 ועיין ה~י~ון, תקנות ~ל חז""ל חששו והרבה עי~ון חשש כאןוי~
 היוצא אומרים היו בראשונה ~ וז''ל ע''ב) ם''ה (דף גיטיןבמסכת
 לומר ~זרו וי~נו י~תבו אלו ~רי לאשתי גט כ~בו ואמרבקולר
אף

 המפר~
 עי~ון דבמקום הטעם ~דיא הרי ב~יי~, והיוצא

 והתירו ישראל בנות על~תקנות חז"ל שקדו ~י ח~מיםהקי~ו
 ~ ~צינו וכה"ג תנו, אמרודלא אע""~

 טוב~
 תקנות ~ל חז""ל דחשו בש"ס

~סונות,
 ו~"~

 בנ"'ד
 לכתוב וסופר שליח ע~ה ו~ס תנו שאמ~

 ונותנים~ ש~ותביס פשיטא טוב, ברצון היה והכל לחתוםעדים ו~~

~'"~~~~
 וכאשר זה בדין הרפ''כ על חולקים פוסקים ושאר דהר"ן
 הדחק ושעת דבדיעבד י~ל ~"'מ שס, הב''י בזההאריך

 דחש~
 עי~ון

 מדר'"ש המדרש בבית ומפ~כס ~נף שנודד מי ואין מודים~~ל
~~

 לפרושי~
 הזהת בדבר

 נתינת מקום לכתוב שראוי ~~ת ~"ש סופרים מדברי~~~~~תת
 ומקור קכ''ז), (סימן וטא''ה בהר~ב"ם כדאיתאהגט

 דיבמות מנמרא הוא~דין~
 קט"~ (ד~

 שסת הב''י כמ"'ש ע"'א)
 די"ל לפקפק לכאורה יש זו ראיה על בא~תהנה

 א~
 ~תב אם

 מוקדם דהוי אמרינן (ולא לפםלו, אין המילי ת~מסרוב~ום~~~וזמן
 וב"י ב~ור וע"'ש למלתייהו, ד~לא ממדה'"י הב~ין ב~יטיןכמו

ש~ת~
 והא י, הרמב''ם) מדברי נראה ואינו ה~ור שכתב מה על
 דלמא חייש לחומרא י''ל מסר, ~ילי שמא חיישינן התםדקאמר
 אחר ב~קום נמסרו ומילי הנתינה במקוסכתבו

 והסופרי~
 ~~ו

 וכתבו ברור הדין ידעו לאכי
 הנתינ~ מקו~

 האמירה' מקום ולא
 כו', בהיני יתיביתו כי לספרי רב מדקאמר ראיה דמביאוהא
 יטעו למה תאמר דאם ו~''ק ~מון של אשטרות רק ק~י דהתםי"ל

 שטרות בדיני כן לםפרי אמר דהא קאמר ~ה בהכי,הםופרים
 י"'ל באמת אבל הכי, די~א ב~י~ין דגם וםברי עעו לה~ישבממון
 דין ~ל נובע ומקורעיקור

 ז~
 ע"א) פ' (דף ד~י~ין מש~ס הוא

 היה ~ ~םדאיתא
 במר~

 תצא במזרח וכתב במערב ~במערב וכתב
 אילי~א ל~אן ב~מרא ופריך ומזה,מזה

 ב~~
 ושמה ~מו שינה היינו

 לספריה רב להו כדאמר סופר, ת~לאו אלא עירה ~ ושם עירושם~
 ~תובו בשילי יתיב~תו~כי

 בשילי~
 בהיני, כתובו בהיני יתיבותו וכי

 מוכח ~דיא הרי ~"'~ת בשילי מילי ~כו ~דמי~~רןואע"מ
 פםולת הוא הנתינה ממקום כתב לא דאס ~,~ ומו~ר~

~~~~~
 חשש ~אן ואין הנתינה מקום לכתוב יש דודאי זה מכל
 שכותבין כיון מוקדם~

 מן אין לכאורה וא'"כ הנתינה~ יו~

הצור~
 לשנים האומר קי"ל דהרי ~~מו בפני ~ליח~ שמניתם לכם~

 שפסק ~וכ~ו שלוחיו, הן והן ~עדיו הן הן ~לא~תי נט ותנו~תבו
 זה בדין ו~ן בש"ס, פשוט והוא קמ"א) (בםי~ן ~להדיאהטיר
 לכתוב ~נים א~ר ~ הכי נקיט קכ"ז) (בםימןעצמו~

~~ 
 ו~תום

 לאשתו,וליתן
 ~יו~ ומ''~

 עצמו בפני~ שליח לעשות באפשרי שהיה
 סק"י)ת ק~א (סימן בב''ש ~ ועיין ברווחה, הדבר עשיתםיפה

 רא"'מ ב~שו'~~~~ת~
 ~(שע~

 השולח שאלה ~"ל~ ל~~)
 הג~

 על
 לא שאםתנאי

 יל~
 חדש י"ב עד מהיוס האשה למ~ום

שת~יה
 מ~ור~

 ~ד ~תאחר והשליח ~גור~ת, ~היה לא~ לאו ואם
 לשלוחו הגט ש~ר מיום חו~ש הי~~ ~ונין מאי~תי חודש,י"א

 ת י~תי

 ~~ו ~ו~~יי~ות
~~ 

 ~~~ית

 בו הכתוב והנוסח הגט של~ון ~ תשובה להא~~ת ~שליח ~נתנואו
 ~דכתב הבעל דברי ספירות אלא אינו השליח של ~הר~~הונוסח
 ספירת הוא ה~ט נוסח שלשון ק~''~) (בסימן הר~~'ש בשםב~ור
 ~שתו את ~רש הוא ב~ט הכתוב זה שבי~ום תםפר בעל שלדברים
 ספירת הוא ההרשאה שטר ונוסח הגט שנוםח וכיון הרא''שתע~"'ל

דברי~
 של

 הבע~
 חודש' י"'ב עד הזה ~מהיום בהרשאה מ"'ש א'"כ

 נותן שבו היוס ולא ההרשאה בנוםח שכתב מהיום שהוא~כצ''ל

ה~~
 שנוסח א""כ וא"ת להאשה, השליח מן

 ה~~
 ~פירת הוא

 הזמן ולא כתיבתו של ~זמן ב~ט ~ותבין למה לאשתו הבעלדברי
 פלוני ביום בגט מ"ש והלא דבריו, ספירת שהוא הבעל~צוה
 לא הוא שכן וכיון לאשתו, הבעל דברי הן ו~ו" ופטריתשבקית
 שנ~.ב היים ולא הבעל בו שצוה ביום אלא לכתוב ראויהיה
 ה~תיבה שביום הבעל אמר לא שהרי הגטבו

 שבקי~
 ופטרית

 ולעדים ל~תוב לםופר הבעל כשצוה י''ל הצווי, ביום אלאותרוכית

לחתו~
 בגט~ שי~תבו אלא ~ם א~ לא מסתמא

 ושמיו~
 הכתיבה

 דאין דבריו מכלל הרי הרא"'מת ~כ"ל ותרוכית ופטריתשבקית
 לשון עללפקפק

 הג~
 הבעל שצוה אף הכתיבה יוס כותבין אם

 שיש מצוה ~ט, לכתוב המצוה ש~ל שעכשיו ובפרט קדום,~זמן

ל~תו~
 שלא הבעל יודע וא""כ כשר, אחד שיהיה עד ~יטין מאה

 עד ימים ~מה לאחר אם כי שצוה היוס באותו ל~תוביו~ל
 אקדו~י כי היום לאחר לבעל ליה דניחא וא~שר כהו~ן,שיכתב

 וגס ~''א~, ~' ~~~גילה מקד~ינן לאפורענותא
 לי~

 פסידא ליה
 היוםת אותו עד הפירות לאכולשיוכל

~~~~
 שעלה ~מכ""ת גירוסין לשס לשמה עשיה יעשה אלה ~לש
 דע~ועל~

 של~
 לכתוב

 בג~
 אע"פ היום הע~~דת האשה אצל

שהאש~
 בתשו" כן שמצא לפי זמן, באותו שם והיתה שכיחי" במתא

 ם'"ד (םימן ל~י~ין~ בקונטרס בח"ב מחדש שנדפס קטנותהלכות

סעי~
 (לומר) ואני עכ"'לת וכו" ה")

 ~אומר~
 יצא שבק~ותו אף

 לעשות רו~ה ומ~"ת ~בר, הוא ובכולו ה' היכל ~ בהיכלולבקר
 כיון~ מ''מ בטעמא, מל~א לדבריוסני~ורין

 שאי~
 ~ורש לדבריו

 ~~בואר אמרו, סתמו הפוסקיס ולשון ובתראי קדמאי פוסקבשוס
 ~ותבים במתא הוא או שהוא ~~ל ב') םעיף ק~"ח (סימןבא''ה
 שטב~ו ממטבע ל~נות הרוצה וכל ~ העומדת, אוהעומד

 ~ם ק~זינא, לא וראיה חזינא ו~ברא ראשונים, מדברי ראיהצריך חכמי~
 סתימת ~מ~~עות נ~ד שהוא אף א~ר בדרך לפרש א~שרל~ונו

 ~כ"'תת כ~""של~ונו

~~~
 מ~ט א" נוםחא וראיתי ~ וז''ל ~~תב הנ"ל בס~ר ראיתי

 ~יום תיבת שדי~~ו להמתין יכול ו~ינו לדרכו לילךשנחפז כז~

לב~
 העו~ד וכתבו

 במת~
 נעשה ו~ן פלונית

 מע~~
 הנה עכ""לת

 החיפוש א~ר~ מצ~תי הזהלדבר
 ובדיק~

 כהה יד ~ידי עד~ יפה
 קכ""ד) ~(סימן הריב'תש~ בת~ובת והוא לדבר, םמך קצתמ~עת
 סימן~לפנינו

 נ"ז~
 קכת"~) (סי~ן בב""י בטא"ה והובא

ו~~ב ~ד"'~

 יז""~~~~שתב~~ הריב"'ש~
 במקוס הדרה פלונית אנת

 היתה לא~היא תלמסא~
 ש~ דר~

 כתיבת ב~עת
 ה~~

 ~זרתי עת~, לא ו~ס
 שנא~ ~~אתי זה לבד ההיתר צ~די כלעל

 בתלמםאן שהדרה

 ~וו~~ו~~
 ~~~ ~~~ י~~~ ~~ו~ ~~~~~

 ~ת

 ~~~ ~~י~ י~~~
~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~ו~ת



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~'תת
~~~~~''~~~ ~~ ~~ 

~~~~  

 (רו~ כל~ון ~ל~יל ~יא הדרה ומלת ~קדם, דרה שהיתהפירושו
 עכ"לת העבר לשון שהוא נע~י עס השבהב')

~~'ת~
 ~נחפז כאן הבעל שאין אף שלפנינו בנדון ג''כ מינה דון
 לשע~ר, עו~ד שהיה ופי' היום, ולא העו~ד לכתוב ישללכת

 ד~יטין בש"תס מצינו לזהו~ו~~א
 (ד~

 שהיו עבדיי ע"א) ~''ב
 ה~וסקים פםקו אמאי דא''כ לי נתק~ה העיון אחר איבראכברת

 היוס ולא העו~ד יכתבו העו~ד ~ותבין דאין בעיר אינוכשהבעל
ול~ה

 ~ל עמדתי וכאשר גיטיןת סדרי ~~אר ל~~י ו~~ו~ ~נ~
 הריב"ש דברי דעיקור ראיתי זה דין הנובע ~עין ובארהעיון
 ואף ה~עשה, נ~שה שכבר היכא דוקא בדיעבד להתירנאתרים
 עי''ש~ למעשה הרמה דעתו על לסמוך רוצה אינו שםגם
 ועוד~~ת

 יראה הקודש לשון דקדוק בטיב שיו~ע דמי ~חר~
 ד~יב~ ~ירכא, ~דינאדמעיקרא

 ~וא בוית"ו ה~ו~ד
 ~ו~~

עוממ~
 ה~ט בסדר לדברי און ~צאתי וכן ~ם, עותד הוא דעדיין

 העו~ד ~ וז"תל שכתב מרגליות למהר''י ד י ת ב י .כ
 והעומד~

 דלשון נתתל היושב~, ולא דיתבא כתבינן ~א את". ~קו~שבלשון

העוממ~
 כמו ~עשה ועושה עומד כלו~ר לפע~ים תשמע

 ה~ו~ד ~ש~ע וגםונשאת, ע~ד~
 שק~

 העומד כתבינן ולכן ~ת~,
 והעומד~

 העו~ד יגם היא וכן ~ה עו~ד הוא כ~ו~ר ל~ונות בת~~שמע
 נו~ל דעומודת גי~ה ל~בל העו~דת וכן לגרשה ~עשהל~שות

~ת~~
 י'תח ~בראשית כתיב אבר~ס ד~בי

 ח"~

 עו~ד והוא
 ~דליקין ב~ה בפרק וכן ~, ו~שרתו~תרגם עליה~

 ~ד~
 כ"ב

עתתב~

 ופרש"תי ~לום, ולא עשה לא ועו~ד חנו~ה נר תפוס היה
 ~''ה ~~ברים חפצתי לא וא~ר וע~ד גבי וכן דוקא, לאוועו~ד

 ~יפך וכן וה~ו~דת, ה~ו~ד כותבין הל~ך ע~ד ד~שמעוקם חת~
 דהיו~ב. לישנא ל~ע~ים לישנא תרי ~ש~עהיושבת

 יעקב וישב כמולישתמע דל~ ~ש~~
 באר~

 א"~, ל"תז ~בר~שית אביו ממ~ורי
 לישנאול~ע~ים

 יושבת כ~ו קבו~
 עו~ באר~

 ~"א~, ד' ~איכה
 דיתבא והיינו מממש ~ ~יושבת העיר ~לו~ר דיחבא כותביןהלכך
 הוא שעה לפי עתה ~ש~ע דעו~ד ועוד ונקלף, קרום תותבלשון

 ~ש~~ ~היוס ולא מעכשיו כ~ו והוי היום בסוף לאפוקימש~~
 או~ר ו~"כ י~ות, ש~א או בינתיים יחזור ושמא היום סוףנמי

ה~ו~~
 משמ~ הוי בוי"ו

 בוי"ו~ העומ~ת ו~ן עתה ולא כבר דעמד

 כלל ~שנות אין דלכתחילה ברור לכן שכתבתי כ~ו להדיא~~~
 וכו' העו~ד לכתוב אין ב~תא אינם האשה או האישדאם

 וכו'ת ה~ו~דתאו

~~~~
 ~ל עלה מתחלה בליבנא, ~ט ~עולם נכתב לא אשר ע'"ד

 בתחו~ה והוא הואיל בפראג, נכתב כאלו לכ.וב שישרעיוני
 ~הרית"ו בתשובת כ~בואר לו, הסמוך וכל כרך בכלל שהוא עירשל

 כותבים לעיר והס~וכין שהכפריס ופסק, שם ש~אריך ~"א)(םי~ן
 ההוא בעיר ס~ב כאלו והנהרות ה~קום שםשם

 ע'"~
 באריכותת

 מצינווכן
 במס~

 קודש בשר גבי פםחים
 (ד~

 אם ע"א) ~"ט
הוציא

 חו~
 ועיין כו', ב~קו~ו שורפין צופיס עבר לא אם לירושלים

 ע"שת כ''ד) (סי" זאב בני~ין בתשובת הוא וכן ע"א) ל' (ד~~בר""ה

~~
 ע~~י להכניס ~סתפינא ~י להחמיר בזה חוכך אני ~"~
 הוא אם מיירי ~הרי"'ו דבתשובת לחלק יש כי הםפק,לבית

ת  ~~~~ ו~ו~ ~י~~ ~~~י~ו~
 ~~וי~ומת

 שאין בכפר או פנוי ב~קום ~עיר של החו~ה בתוך ה~טכותב
 שלפנינו בנדון ~ש~"כ העיר, ~ס כותב~ן ~ש"ה עצ~ו בפני שםלו
 ע~~ו בפני שם נהכפרשיש

 א''~
 לכתוב צריך לשם ~ט~ כותבין אם

 ~'תש ~יטב לחקור ועלי~ם ~סתברת וכן עצ~ו בפני לו שישהשם

 לכותבןת איך ונהרותיהה~יר

~~~~
 בנוסח ב~צ~ה המ~וין בציון לו ואור רבעי' נט~ הרביעי
 אלי ששלחתם ~~~ה כלל לשנות איןההרשאה,

 ההעת~
 ויכולים

 שנשת~נה ~ה על מיוחד בכתב לכתוב~תם
 נוס~

 ~שאר זו הרשאה
 הרשאות,שטרי

 וא~
 בהרשאה כאן כלל ~א~צ נראה היה דלכאורה

 שא~ר ב''ד ע"י ניתן והוא א~ר לב''ד נשתלח הגט שאיןכיון
 וידוע גלוי והכל לחתום ולעדים לכתוב לסופר לפניהסהבעל
 ראיות להביא ויש ~ראיה, גדולה ש~יעה ת~א ולאלפניהם
 שם, ובב"י ק~"'א) (~י~ן ב~א''ה עיין זה, עלברורות

 א~
 ~רוב

 אני ~וכרח לפני, ~לאכיו וישלח דרכי י~ליח הש"י תדרשי,בי. אל ולשוב ל~זור לנ~די יר~ אשר הדרך טרדות ו~פניהטרדות
לקצר

 חו~
 דדק~~ ורכבא ~, בצונ~א ה~פסיק ~דר ~~דרי

 דקאי
 לעו~מקא לירד שלא התשובה ~ת י דק~~כבי ופשורי ועקוליא~~רא,

 הי~ים כל כדרכי ונטף כתף ועוללות ופרט פרט כל על הלכה~של
 הש"סת של ופלט~ין ו~רקלין הפוסקים בפרוזדור נכנוסת''ל

 וכע~
 וס"'ס םפק בשום להכניס לנו ל~ה ~ס ואף קצרה ל~ון תופסאני
 ~שגי~ו~ יצילני וה" שכ~בתםת ~~ו ההרשאה ל~תוב שאפשר~יון

 נפלאותת מתורתוויראני

 ~רחשון ר"חהיום
~"'~~ 

 הנובר~ פה לפ'"ק

~ו~
 ~~ת

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

 ~~תת~
 ~~ו~~ ~~~~ ו~~~ י~"~ ~~~~ ~~''~ ~ו~~

 י~"ת~ ~~~~רי~ ~~י~ו~ ~~~~

 שב~~~~~
 ~כונה היה ה~תגרשת האשה ~בי ששם ב~ט לפני
 לעמוד אפשרי בלתי והיה ~שלם, תורה לספר ועלהפייבש,

 בוי"תו או וי"'ו חסר ~~לם בשם אביו חותם היה איך החקירהעל
 בבי ספיקא ונפל לו היה מה ידענו לא פייבש בשם וגםמלא,
מדר~א

 ל~עשה הלכה פסקתי העיון ואחרי ה~דק, דיני ובבי~
 חסר משלס ~צינו הפוסקים דבכל ~הטעם חסר ~שלםלכתוב
 ~ה, בר~יות האריך שבעה ובנחלת בא'"ה, הלבוש להדיאוכת"כ

ובםד~
 בדברי חסר ~שלם ~"ל~ ~~אתי בכתב נושן ישן ה~ט
 ח' ~א"תהי~ים

 ט'~
 ~ח' ב~זרא וכן

 ט"ז~
 כ"ב ~בת ב~לכים וכן

 ~י בא~צע, ו' ~סר ~שלם כתב אנשל שסידר בגט מהרי"ב~"ל ג'~
 באפיק ש~ו חתס ~שלס מ~הפ~~

 בקרוב"~ ר~
 חסר ~לו

 משלם' ~
 הואוכן

 בפז~~
 בנחסר, הובא ~קו~ות בהרבה וכן אםתר דתענית

 ל א ר ש י ואני לא, אוו שם ~סר אס ~ס~ק היה עצ~ו הבעלאבל
~~~~~~~~~~~~~~

ת ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~~~ י~~ מ~~ 
 ~~~ ~ ו~~~~י

 י~~~~י ,~~~ ~~~ת
ית

~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~ת

 ו~ר~~ת
 ~~~~~ ~~~ו~~י~ ~י~

 ~י ו~~ו~י
 ~~ו~י~ ~~~~ ~~יי~ו~~~~ת

 ~ו~י~ת



~ ~ ~ ~

~~"תת
~ ~~~"ת~~~~~ ~  ~ 

~ ~ ~~ ~ ~

 א~ד מזקן קבלתי א נ ו רב
 באולמ~

 ~ל ונמד שנה שתונים בן
 ריינום במדינות היו מש~חות וא""ל הכהן, משה ושמו בישיבהימיו
 אומר ואני מלא, משולם חת~ו וא~ד ו' ~~ר משלם ~תממו~'

 עב''לת הסתם מן חסר לכתוב יש א""כ הוא תסר שבקרא~אחר

~~~
 ~שלם ר" אותו מביא ~ ~""ה ע'"ב) קי""א ~~ף במנ~ות בתו~'
בר

 קלונימו~
 ה~פום ~עות הוא בודאי בוי""ות מלא הפייטן

 בכמה ~סר ~מו חתם מ~לם ר" שאותו בנת"ש ~"'כ האריךוכא~ר
 וזתתל ש~ואל בית של ה~יטין ~מות ב~דר וכן ע"'שת~יוטיה

~ 
 מ~~ם

 מלא עצמו חותם ואם כט""זת ולא הפוםקים ~עת הוא כן ו"~~ר
 וכן ו" ~~ר משלם ~ הט""ז וז''ל עכ""לת ~מות ספר בו' כו~ביןבות
 כ""כ ~לא, שחתמו מממשפ~תו בקבלה שידוע לא אם בפוסקיםהוא

 ולקרותו ביה ליטעי ~לא וכו" בו" מלא לכתבו נראה ולי~לבי~,
 בפסוק שמצינו במה מש~י~ין ולא פתו~'"ה~, ~השי"ן משלםלשון
 מנוסח וראיה זה,שם

 ה~~
 וב~ר~ום ~סר להיות דצריך ודן

 בדבורה נ~י והכי םק""ט, קכ'"ט בסימן שזברסו וכמו מקוסת בכלמלא הו~
 רמ""א כמ"ש דאפ~ר כמה טוב היותר ע'"צ לעשות וראוי ז~,בסי'

 בסעיף כאן היללבשם
 כ'"~

 עכ'"לת

~~~~
 ומצאתי בזה הט""ז על השיסו וי~ה הא~רוניס עם דהדין נ'"ל
 לדבריהםראיה

 זכריה היינו ע"'א) ~""נ (דף ד~~יל~ בש'"~
 מוכ~ הריבמע~יו, תמי~ ~רש""י בעובדא, דמשלם משלם קראו ואמאי משלסו~יינו

 ~ש~ו ל~~יא
 רוב ומםת~א חםר' משל~ הי~

 ~שלם~נקראים
 ע""~

 נד~ין וא""כ במעשיו' ~מים צדיק ~יהיה זה
 היה אם ואדרבא טעות כאן אין א~רבא ~מיטעי דאתי ט""זדברי
 לשון רק במעשיו תמים שיהיה הפירוש אין מלא משולםבתוב

 ר"'י ב~שובת גםת~לומיןת
 ~יס~

 ו"ת תסר מ~לם כתב כ"'~) (סימן

~~~

 בשני ויש וייבש שכתוב נוס~אות דיש אף פייבש השם דבר
 ~""ש על סומכיס ~'מ והשי''ן' הב" בין בו" וישו"'ו

 בהנ'"~
שת'~

 היכא פייבש לכתוב דיש קב""ט) (ם"'ם
 ~לשו~ דמד~רי~

 ~סה,
 שם דהח""מ~ף

 ן~סק""~~
 ל~תוב דיש כתב

 פייבו~
 בוי"ו' ~לא

 במדיסו. משא"'כ פייבוש' כזה בל~ון ~מדברים פולין במדינותהיי~ו
 מר~ישין ~ינםאלו

~""~ 
 במבטא,

 על שרשום מצא~י ואח""~
 מעשהת עשינו וכן פייבש כך הממתנרשת אבישל התצב~

~~~~ת~
 מברעסלא שלי~ ע''י אחד ~ט ג"כ לפנינו הובא מעמד
 שם שהיה ~פורסס אחד אב""ד ע"פ הב"ד ~םשסדרו

 וכתב~י פולין, במדינות שהיה מלח~ה רעש מחמת הימיםב~ותן
לשם

 ~רדכי ~לי~ ע"'י אחד נט לפני הקריבו היוס הן ~""ל~
 והבעל שסדרתם ה~ט ובי~ו ~ הכהן מן מנחם בן גומפלהמכונה
 ~~סר בת צארטיל להאשת קאפל ה~כונהיעקב

 בכ""י~
 לייפן מק""ק

 שהוא ראינו ויען היום, עמנו פה עו~דת~היא
 ח~~

 שהבעל עי~ון

הרחי~
 נדוד

 ~מ"ת~
 ישראל בנות תקנות על חכמים ~ושקדו המסדר,

 נ''ש~ דייני הצדק דיני ~י~ ע""י להאשה וניתן הגט םדרנו~""כ
 יקרא ~~ה ות~ה הכא ~זינא קא תיוהא~כן

 ע~
 ובפרטו. מעלתכם

 עצמכם שתליתם דבריכסל~י
 באשל~

 הנ""ל ה~פורםם בהרב רב~י
 שכתבתם דבר בה~לס היה איך פיו, עלשסדרתם

 אנא וז''ל~ ה~~
 היוס העו~ד ברכה דמתקר~ הלוי ברכיה בן קאפל ה~כונהיעקב

 בריסלאו ד~תקריאבברעסלא
 פ~ו~"'ה~ ~האל"~

 ~תא
 ~כ""לת תעיי~ות מי ועל אעל נהר ועל ~דרה נהרעל די~ב~

ת ~

~ ~  ~ ~ ~  
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  
~ ~  

 ~~~י~~~

~~~
 ד~תקרי, רק דמתקריא הזכר על כותבין שאין וערוך פ~וט הדין
 (סימן מהרי""ו בתשובת כד~יתא ק~יד~, אין הדחק~~~ת ש~דיעב~ ~ ד ו ד ל א ש נ בםפרי בתשובתי העלתי שכברואף

 שמות, ב" ~אשה שיש היכא ב~ט לכתוב היאך למר שאלתיוז""ל~ ק'"~~
אם

 י~
 ובתרסום מר, לי פ~יט ולא דמתקריא או דמתקרי לכ~וב

 דמתקריא ופעמים דמתקרי לפעמי~ ומצאתי עיינתי סמסילה~ל
 נ"'א דף למ""ד (שאלה ששון מהרר""א בת~ובת הוא וכןעכ""ל~
 ~ה""ה ללמוד י~ ומ~ם~"ב),

 באי~
 וכ~ב היפך אם

 דמתקרי~
 מתתממ ידענו, חילק לא כי לחלק תיתי ~היכא דמתקריבמקו~

 כאשר ז~ר א~ל ז~ר לשון דמתקרי לכתוב ~יש ו~אילכת~י~ה
 (רק ~יטין, םדרי בכל~שוט הו~

 בק~~
 טעות נפל דפוסים

 הוא וכן ~ ~~וכ~) טעו. והוא ~~תקרי במקוםדמתקריא לפ~מי~
ד~י~ין בש""~

~~) 
 גיטא קבילת פלונית בת פלונית איך וז'"ל~ ע""א) ל'"ה

 אשר'"י בה~הות וע"'ש ~י, איה ד~~קרי הי~יא בר דא~א ידאמן
 ז"~ת~לסימן

 שכתב סופריס מדברי~~~~~ת
 בג~

 הלוי, ברכיה בן
 ד~יב~

 הלוי
ה"'ל

 לכתו~
 וכדאיתא הלוי, ברכה דמתקרי ~חר

 קב'"ט (םי~ןבש""ע לה~י~
 םעי~

 בהנ""ה)ת ז"

~~~~~~~
 דהוא ברכה שם כלל ל~יכתב ה""ל דלא כולי, על

 השםקיצור ר~
 ובדאית~

 מהרש""ל בשם ~י~ין בס~ר
 בנהר ~ם יע""ש~ דברכהזה בש~

 אד~
 ~יון ~קפק יש לכאורה

 בידם שקבלו לא אם לבםוף באל"'ף לכתוב ה'"ל לעז של~ם שהו~
זהת נוס~

~~
 כשה~י~ו צרכו כל יבש הי~ לא שהגט להדיא וניכר נראה
 נקודיס נעשה ועי"'זבכפליו,

 וברודי~
 מקו~ו~, באיזה

 הראשונה~ויתתו ובפרטו~
 ~תרוכי~

 מ~ד ~טי~~ש היה
 ~ופריםת כתיקוןלתקנה צרי~ ~הי~ ע~

~~
 גומפיל פעמים שני כתבתם בהרשאה

 ~בוי""ו~ (ביו""ד~
 ו~ע.

 בס~רי ~~ובא נכון אינו שלוחך תיב. וכו', ושלו~ךבחריקאך ~לי~ לעשות ~ וז""ל בהר~אה כ.בתם גס ביו""דת גיממפילאחת

 בנוס~סיטי~
 ל"~~ ~עיף קמ""א ~םי~ן ההרשאה

 ~תבת~~~~
 ~ם ~ן' דמתקרי לכתוב דה"ל במקוס מן, מנחם

 גורע וה~וםיף צרי~יס שאינס דברים הוספתס הקיוםבנוםח

 הנט~ בעניניובייחו~
~"~ 

 ובפרטו. תורה, של אהבה תכסה כל על
 מתורתו ויראנו מש~יאות יצילנו וה" ה~ט, ניתן ע"כ ~ינוןבמקים

 המדבר פינפל~ו~
 התורהת לכבו~

 ~~~~~~~ ~~~~~ו~
~ו~~

~ ת ת ~ ~  
~ ~ ~ ~  י~""~ 

 בק""ק ~צדק דין בית לפני שבא א~ד איש ~ היה ~ך ש~י~~~~~
 ה~גרש אבי בשס םפק ונפל אשתות א~ ל~רשנ"'ש

 שהי~
 יהו~~~ות~

 בן ליב המכונה
 אב~

 ~ורי,
 וי~

 לכתוב איך ~סתפק
בנט,

 ונם חתי~תי דהנ~
 ~ו~

 חותם וכן מורי אבא ב~ם לתורה

ת ~

 ~~י~ ~יי~
 ~ית

~~~ 
~ת

 ~ו~~יי~
 ~~ו

~~ 
 ~~~תתי



~ ~

~

~  ~  

~  

~~"תת
~ ~ ת ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~  
~~  ~  

כ~
 אחר וגם בוי''ו, ~ורי לקרותו ~ל ב~י ו~ורגל בוי'תו בשטרו.
 בשם ונקראים אתנו פה שישנו משפ~תו בני ~ל אשרהחקירה

 לקרות ~חתי~הו ~חתא בחדא כולם היום אתנו פה איננו ואשרזה

לתור~
 ש~רות וחתי~ות

 וכתבי~
 אבא בשם ד~ינשי בפו~י" ו~ורגל

 ע~מו את חתם לא ש~עולם וא~ר ה~גרש פי את ו~אלתימורית
 ~~פ~.ו בני כל וכן מורי אבא ב~ם אלא לס"'ת עלה לאוגם

בקיאים
 בש~

 הקברות ~ל בווינא היה אחת פעם ורק ~ורי, אבא
 על~ עצ~ו הבחור של אביו וכתב ~מת בחור אחת ~צבהוראה
 חסר והיה דורות שבעה או ששה דיוחסין שולשילתאה~צבה
 א~נם משפחתו, בני היו וזה ו' חסר מרי אבא ו~לש ~~ממיםכתוב
 בני ~וכל בוי''ו ~מורי בשם לתורה ו~לה~ ~צ~ו ~תם ו~ברהואיל

 בוי'תו~ ~ורי רק ~שם שינו לאמש~חתו

~~~~
 ~ ל~תוב נראה ריהטא לפום

 אב~
 ~צינו דלא ו" בלא ~רי

 ~ורו כך נקרא שהיה א~ורא או ~נא שום שלנובש"תס
 עת'א) הת (דף סנהדרין וב~סכת ~פא, בר סמרי אבא ~רירק

 רב בר~רבה
 הונ~

 לאו וא~ר ~לותא ריש דבי בהדי ~ינצי הוי ~ו
 ולו~ר לדחות יש זה ~ך מרי, ~אבא אלא רשותא סקיטנא~ניי~ו

 ~ש~ע ו~ן כן, אמר אביו על רק כלל הוא שםדלאי
 ~דקרי ק~~

 רשותא ונקיט שנס~וך כיון רבי לי~ קרי ולא מרי אבאלי~
 ק~נות הלכות בתשובה ו~ם~מ~נו~,

 'ח"~
 דקאי ~ש~ע ל') (סי~ן ~

 בפ' ~~~דאי~א ~גלותא ריש מרי דאבא יתתל אך עתתשת אביועל
 ~ס''ז ~דף~התינוקת

 ע"ב~

 חוזר גבי ברכות ~ ב~סכת וכן~ ע''ש,~
 רחל, בר מרי רב וכן מרי אבא הא וי'תל עת'ב), כת'ט (דףלראש
 גלות~" ריש ~רי אבא דר"י אחות בעל ~רי אבא ~רי~ר בר~רי
 ופוסקיס בת~ובות ~צינווהנה

 אחרוני~
 עצמו ~ותם ~ם גם אף

 בתורה הפםוק ~ן ~הוא השם של מו~או אם זה בשם עליו~וקורין
 או בפסוק ~כ~וזכר ~לכ~וב יש א~ורא או תנא שם או השם ~ןאו

בש"תס~
 בכ~ה ~ה~ו"א בפוסקים ~ה ויעויין

 ~קו~ו~
 (ב~י' ובכ~ג

 שס דפוסק ובלי באלי השם גם ~שמות, בספר ו~י'רלת'~)
~~ 

 שקורין
 ~ן, עצ~ו חותם ~~גם בל~יאותו

 ~ת'~
 ~היה א~וראי שה~ם בא~ר

 ~האל'"ף באלינקרא
 פתוח"ה~

 ויעויין בגט, באלי לכתוב יש
 ~יטין~בסדר ~ז~

 כ~
 בנ~ון לפ~~פקת מקום תיש אך וכהנה,~ ~הנה ש~~ות

 פשוטה אפילו סתם ~ורי אותו קורין ה~ולס כל באשרשלפנינו
 ~מורא כמו ~וא לשוןשל

 ~הו~
 באשר אך יראה, לשון

 נקר~
 ל~''ת

 ~ורי ~~קל אל נוטים ~~נים שפת ~בטא ~אז מורי~ אבאבשם
 מורית אבא ע~~ו ~חותס ~עם בכל ~צ~ו כש~ותם וכן ~ראולא
 ע~~ו לחתום וראוי בחתי~תו טעה שהוא נא~ר אשר מס אףוהנה
 פע~ים כמה ~'תכ מצינו ורק אך בש''ס ~~ינו~ ~אשר וו~ו~ בלאמרי

 ה~תתםת אחר באל''ף הוא מארי ~ם א~ר~בג~רא

~~ת"~

 ~רא קרינן דאם להםתפק יש
 הו~ בקמ~

 ~ארי, בא' נ~תב
 ~~ אף בחולם ~רי נקרא הוא א' בלאאבל

 חסר ~נכתב
ות

~''~ 
 ונקרא ו' בלא נכתב אשר ~~פר לאין פע~ים כ~ה ~~ינו

 ו~הנה תהום, עתתפ וחשך ובהו, תהו דרכה, ~בין וא~י~ב~ונ~,
 שלפני~ו הנדון לפת'ז וא"תכ ב~ולס, ונקרא ות ~~ר ה~ל הוארבים
 דו~הת ל~י ונראה בספקהוא

 וה~
 בתשובת ~יתא באלי בשם

 אם לםפק יש א~נם ~ וז''ל כתב לתת~) ~(~ש~לה חיים בןרתתא
 או ~ ד~תקרי' בלשון יכתוב ואם ~סר, ~ו ~א' מלאלכתבו צרי~
 הוא ~נמצא~~ ~קוס ובכל בתלמוד נ~~א זה ד~ם משוםמ~ונה, בלשו~

 ובפ''ב ~"ב) ~"תו (דף ובע"'ז ע'תב) ית"ז ~דף בשבת באל''ף,מלא
 ~דף~~ענית

 י''~
 ובפר~ ע"תא~

 ולכאורה ע"ב), ~''ה (דף ש~תו ~י

 ו~יון הזה האמוראי שם אחר נקראים הם כן ~הנקראיןנר~ה
 ד~תקריא ל~תוב יש לפ'תז ~ס שנ~~א, כ~ו השם לכתוב יש~כן
 לעז, שם ולא בתל~וד שנ~צא עברי שם שהוא כיון ה~כונה~ולא

 ~ותם ב~~ר חותם ~שהוא אםו~פ"ה
 בל~

 משגיחין ולא בלתתי א'
 שאין ב~תי~תו היא וטעות ~קוס בשום נמצא דלא כיוןבחתי~תו
 לו~ר לנו ואין וכו', הי~ב התיבות באותיות בקיאיםהאנשים
 ~שם הוא ש~ו ודאי אלא לחוד, בספר הנ~צא ושס ~לחודש~~ו~
 יש א~נם ו~ו"ת ש~ו באותיות טעה שהוא אלא בספרהכתוב
 הא~וראים ~שם לקוח אינו בינינו הר~יל באלי שם דש~אלהוסיף
 שנקרא ~י כלל נ~צא שלא יש~עאלים משס לקוח כ~ו הואאבל
 בעת הנקרא אחר שם להם יש כן הנקראים כל אלא לבדוב'לי
 וזה עבריים ש~ות בשתי איש לקרוא בינינו רגילין ואיןמיל~ו
 ו~ות המכונה לכתוב יש ולפ'תז יש~עאליס ~שם זה שס ~י~~ות

 א' בלתיוגם
 ע''~

 במהרי"ק ועיין
 (שור~

 פ''ו)ת

~~~~
 שני שנתנו במדינה שר~ילין בנ"ד ~שמע דבריו מ~וצא
 מ~ש שהוא ~~ורי אבא בשם ובפרטות ה~ילה בעתש~ות

 ב~~רא מוז~ר שהוא מרי הא~וראי שס כ~ו ל~תוב שיש אחדכשם
 האריך כאשר חתימתו על לה~גיח ואין ~תבלי

 בז~
 כותבים שרביס

 האותיות, דקדוקבלי
 והנ~

 הרב הביא ~ בזה
 בע~

 השמות הספר

 הוא וד~ן הפוסקים שאר ג''כ וה~יא גדול פלפול ב'~באו~

להכרי~
 דילן בש"ס כ~וזכר באלף באלי לכתוב שוש

 דילן, בש''ס כמוז~ר ות בלא ~רי אבא ל~תוב בנ"ד תא~ר ג''כלפ~תז וא''~ ~תת~
 ומצא ~י ~ אבא הייחוס ש~ו כן ~נכתב העיד כאשרוב~רטות

 ~בפי שהור~ל באשר נא~ר א~ר רק כנ~לת וכו" ה~צבה על תכתובכך
כ~

 '~רא אם בזה להסתפק יש בחולם ~ורי בשם אותו לקרא
 ודומה ~ורי, אבא בשם לקרותו ש~ו~ נת~דש או ה~~וראיסאחר
 אות ה~~ט~ן בסדר ו~צאנו ואבשלום, שלוס אבי גבי ~~צינולנ~~ן
 תד~סתפקא'

 בז~
 והוא אבשל~ם בשס ~~אותו לקרא רגילים כי באשר

 ואחתתכ שלום אבי בה~ולו שנקרא איפכא או אבישלום עצמו~ותס

נ~ר~
 שלום, אבי ~~.קרית אבשלום לכתוב שיש שלום אב

 ~ת"שת גיטין ~ בת ל~תוב אם מםופקהוא ו~~

~~~'תמצ~
 לכתוב שיש ב~פק הם אשר שמות כ~ה שם~

 ~~מו הנדון היה אם ודאי ע~שת ~יטין שני לכתוב או~~וכות דמתקרי~
 (סימן רח''ש בתשובת ~וזכר אשרה~דון

 יו"~~
 שהביא בתשובה

 כ~וזכר יהושע רק באת לכתבו שאין יאושע ש~ו שחתם אחדאצל
בתורה

 עת'ש~
 ~הו~ין ע~~ו חותם היה אס בצ~ו תשובתו דהתם

מ~
 ודאי~ת~טת'ס זהו כי רהובין לכתוב שאין פשיטא ראובן ששמו

 כבוד ~~ום נת'ל וגם יהושע, רק יאושע א~ל ג'תכו~כן
 הש~

 הרחיק
 פסק~ ול~ך יהושע ~לכתוב עצממואת

 ש~
 דאין

 לכתו~
 יאושע,

 מורי דוקא ל~תוב שיש לומר הסברות אלו שאין ~נ''ד ~~שא'תכ
 כןת ל~תוב יש מרי אבא ב~'תס מד~צינוואדרבה

ת ~ ~  (םימן צ"תצ בתשובת ~צינו~
 פת'ד~

 לכתבו יש אם זעלינ בשם

זעלי~
 הב"ח הגדול שהרב תשובתו וסוף בקו"'ף או ב~י~'תל

~~
 היתה חתי~תו ~שם אע"פ זעליק ~קו"ף נכתוב

 ב~', זעלי~
 בקת ז~ליק ל~תוב ו~וה עצמו חתם שבטעות הב''ח א~ר~~תמ~

 חתם ש~טע~ת וא~ר ז~ליג~ אלא זעליק עצ~ו ~חתם~ לאשמי~יו אעתת~
 אין בנ"תד כאן ~אף בחתי~תו, ~שגי~חין ~אין נמצאעצמו,

 ~ורית עצמו חתם דב~עות דיתתל ~רי לכ~וב רק מוריב~תיסמתו להשגי~
 ~סייס דשם הוא, לנ"ד ד~ילא

 הב~~~
~ 

 ס~
 שש~ו ד~י דבריו,



~

~  ~  

~  

~~"'ת
 ~ ~~מ~ ~~~"~

~

~ ~ ~ ~~~
 מש"ה ק" או גת הוא אם ~ר~יש אינו ~~"זעליג

 צו~
 זעניק לכתוב

 בחולס ~ורי תיבת דודאי זא''ז לד~ותו אין בנ"דע''ש~~אבל
מרי ותיב~

 בקמ~
 לנדון לד~ותו יש וא''כ אחד, ~~בטא ואין ה~"ם תחת

 שהן ש~ות ושאר אבישלום אבשלום שס או ובל""י באל'תיהנ''ל
~לוקין

 מז~ ז~
 בזה~ לםפק .רצה וא"כ

~~~
 דימה, למי נראה אזי ~הדברים ונלבין נברר ~אשר

 ~הרי"ק ~ כתב באל''יבשם והנ~
 (שור~

 ה~שובה בסוף פ"ו)
 ונסתפקתיוז''ל~

 ש~~
 הוא בל''י ~ס

 ע'"~
 ~~ינו שכן התל~וד,

 דע""ז, ובפ~ב דשבת ב~'"ק כדמצינו נקרא היה שכך אחדבא~וראי
 נ~תב זה ~ם על גם בל"י הוא זה שם א""כ ו~ו' א~ר בליא~ר
 ~הרי''ק הביא ~ריוכו"

 (שור~
 פ''ו~

~~ 
 א" בלא ב.ל~וד בנ'תי

 לפניות ~ירסא היהכך
~"'~ 

 ה~כונה, או דמתקריא ל~תוב דיש ~תב
א"כ

~"~ 
 דעל הקודש לשון או לעז שם ~וא אם ~סופק ~הוא

ש~
 א'"כ ה~כונה, כותבים לעז ~ם ועל דמ~קרי' ~ו.בין ~ה~"ק

 באל'תי דבש~~"'~
 ~ו~

 הוא אס בל''י רק ~' בלא אף מ~סופק
 ~""ק או לעזשס

 א~
 באל"~, ב~~רא באלי שנ~תב

~"~ 
 באשר

הו~
 םפק ~וא ל~ך ב~תח ובאל'"י בל"י ה~ל הוא אף ~בטא שם

שם,
 ~שא'"~

 רק ה~, לה"ק ~~ות כולם ~ורי או מרי ד~ם בנ'"ד
 סקראים ~היו הא~וראים ~~ות ע"ש ~רי לכתוב אם ~ואהספק
 עס ~ורי (אריתי הפסוק ~ון שהוא ~ורי ע''ש או ו" בלא~רי
 ולא כ' ל' י~עיה ו~ם א", ה" 'שה''שבשמי

 י~ס~
 והיו ~וריך ~וד

~יני~
 ד~ס י''ל ולפ''ז בו', נכתביס ~ולס אשר ~, ~וריך) את רואות

 כי ~ורי, של הו' נכתב ולא מורי ב~ב~א הוא ב~~רא שנז~ר~ה
 בנקודת והוא ו" אות בלי ב~ורה נכתב ~פ~~יסכ~ה

 חו~
 הרבה

 ~ס~ר, בניפ~~ים
 א""~

 בעל ה~דול הרב ~ל בנדון יבוא בזה
 בת~ובו~יו בני~ין~שא~ת

 (םי~
 יו"ד מלא מיל~ה שם ~י"א)

 תחוש ואל ביו"ד, ממלא ~ילכה לכ~וב כוונת יפה וז'"ל~ שםכ~ת
 ~בראשית מלכה נחור בא~ת בתורה שמצינו ~ם ה~ולקיסלד~רי
י""א

~~"~ 

 כ~ו ~במדבר צלפחד בנות וא~ל
 ל'"~~

 ~ולן נכתבו אשר
 י", בליחסרות

~""~ 
 להפריש

 ש~ בי~
 הנ~ים שם ובין בחירק מל~ה

 ע"ש, ה~"ם תחת בפתח ~לכה~קורין
 א''~

 של שהוי"ו בנ""ד אף
 ב~ול~ מורי של שס בין צה~ריש~ורי

 ~לא ו~ם בק~~, ~רי ~ס או
 מורי, בחולם ~שמו לברר הוי"ו בא בס~ול ~רי לבני אותיהיה

א""~
 לכתוב יש לפ"'ז

~"~ 
 ~ורי~

~~~
 ~בספר ~ם

~''~ 
 (סימן

 קכ'"~
 ~לכא וז"ל~ ~תב םק""נ)

נעש~
 ~"ש והנה יו"ד, בלא חסר לכ~בו ~מור במום~ם

~לכ~
'~ 

 לםו~
 באות בסוף שלו הגיטין בסדר כמ"ש טעות הוא

 ~""~, בה''א לכתוב ~י~~"ם
~""~ 

 וב~שובת בה~'"ה שם כתב
 ביו"ד, ~לא כתב ב~"ב זקני ~מימ'"ו

 וא"~
 ~ם לפ"ז

 בו' ~ורי בפסוק מבו~ר אשר בנ"ד וא"כ המ"ב, לדעתמ~כים בהג""~
ו~ל

 העו~
 בוי''ו~ ~ורי לכתוב מלתא לברורי הדבר~ לפרש דצריך נ"ל פשיטא בוי'"ו ~ורי ~~שיו אותו קורין

~~
 באות כתב הש~ות בעל בספר

 נו''~
 אצל בהג'"ה נשים דסדר

 ~תב נהמא או נח~ההשם
 דב~ינ~

 ני~ר ~יהא ~ו~י~ות י~ים

מתו~
 ה~ת~רש~, שם הגט

 והרואי~
 זו שאין יא~רו בחי"'ת נ~~ה

 ~שהרב ראיה והביאהמת~ר~ת,
~ 

 אברהם
 עקיב~ ~בי ~יטין שני ה~ריךצרפתי ~טריויס~ (~י~ווש~

 י~ריך בה''א ~נ~~ב
 נ~

 שני

~כתוב
 ב~ל"~

 דאין יאמרו שלא ~שום
 ז~

 נס ואף ~~~רש,
 עקיבה, ב~ם בה"א האנשים בש~ות ונ~תב במב~אשנוי שאי~
 מורי ל~תוב שיש בנ''ד וא"כ ע""ש, ו~ו" נהמא נח~ה נביהכא מכ'"~

 ~לתאת לברוריבוי''ו

~~~~
 ~ם דאף ואיצל ~צל בשם שהביא נ"'ש בעל מן ~לין ל~לקי
 ~צל ~ם בתורהשהוא

 מ~~
 שבזה ~~וס איצל לכתוב יש

 ע"ש~ ~~ו~ברר

~~
 מבואר

 בלבו~
 שנקר~ת אשה י"ח) סעיף ק~''ט (סי~ן

 לידתהבשעת ש~ח~
 ואח'"~

 רובן אם וריידא, בל"א קצת קראוה
 לכתוב יש וריידא אותהקוראין

 ורייד~
 ~~סה נ~תקע ואם וכו',

~~ 
ש~ח~

 פםול ש~חה ~ם כתב ואם לבדה וריידא אותה קורין והכל
 ~צינו וכן ע""ש, ו~ו" ל~בה אחר שם הרי ממנה שנשתקעכיון
 זה ששס כיון ~תב וכו"" ~ירה ~בי ~מותבספר

 נש~~
 כבר

 בםפר שם ~ם ע"~ת עיקור דהשתא דשם נא~ר הדברונשתקע זכר~
 שהוא תאנה לכתוב שיש כתב תאנה או טאסה בתיבתהשמות

 ע"ש נקראת אס וא"כ ו~רו~רת, ~אנהעל
 תאנ~

 ו~תב
 נ~ור, פסולהוי טאנ~

 ~שא'"~
 וכתב ~אנה הוא ש~ה ~ם אם

 ~ם ~ם א'תכ ב~ך, פסול אינו טאנה ~מו ב~בטא נקרא זה~ס תאנ~
 ~ולם ~היו רחל בר ~רי רב או ~ריאבא

 בחול"~ ממרי ש~ות~
וא"~

 השםת לברר בוי""ו ~ורי ממלא ל~תבו יש ~ורי זה בשם

~~~~ת~
 היא ~רי ב~~רא ש~וזכר דמה ~וכח פ~~וט שהוא נ''ל

 ~ארי ב~~רא פעמים ~~ה ד~צינובחולם~
 באל"~

 וא'"כ
 ~רי אבא ~~תב ד~ה צ"ל אע'"כ ~ארי, אבא לכתוב ה''ל כאןגם
 בחולס הוא~~

 ~לבר~ וא''~
 ~ורית בו' ~''ל ביותר השם

~מ~~~~
 ~לא ~ותבים חסר או ~לא ~תוב ~ספק שיש דהי~א
 ש~ ~ביכדאיתא

 ~יטין בסדר ו~ם סח"ש בספר אבי~דור
ע"ש,

 וא""~
 אשר ה~ם בזה

 ~פור~
 ~ורי אריתי לא~ר בכתוב ~

 ~לא נכתב ושם בשמיעם
 א~

 ~ור לשון הוא ש~ם גם
 ~ציסו דהלא די"'ל לזה שם איזה לד~ות איך וא"כ בש~יםלשון ואהלו~

 יו''ד ~דף ~~ילהב~סכת
 דש~ ע"ב~

 מרי ב~מיס ע''ש נקרא זה
 והםדכיא

 בש~י~
 טהורים,

~~"~ 
 מורי דשם להיפך ה~דין הוא שם

 הורנו אשר ~ורה ~~יהו ו~ס בשמיםת ע"שנקרא
 ו~~

 בפסוקים
 ~א"בישעיה

~~''~ 

 כתבנו ~אשר ו~ם ~לא, םורריך כתיב אשר
 ב~ול"ם מרי הוא דילן בש""ם ~ש ד~ם די"ללעיל

 ובפרטו~
 ~שנ~תקע

 מרי שםל~מרי
 ב~מ~

 ~ותבין היינו אם ו~~ס בחולם ~ורי שס רק
 ~ורי שםוקוראין

 בק~~
 קא~רי ~אי יודעיס השו~עיס היו לא

 מ~ירין, היו ולארבנן
 הוא ובזה ורינון, לעז ~"ו הי~ וא~~

 לכתוב שיש להבין ובינה דעה יורה מורה~ ~ל אשר םפקב~י
 יעלהת ~א ~ורה ובודאי מורי, אבאבזה

~~~~
 ~פשנו ~י ~ורי אבא ל~תוב נחתינן ובהא םלקינן

 חו~~ים ו~ם בש~ו.ם סקראו אשר ~שפ~תו בני ~ל אחרנרות בחיפו~
 אם אבל לזוז" אין ~זה בודאי וא""כ ~ורי אבא ב~םהכל

 כמה ראיתי וכן חתימתו, כפי ל~תוב י~ תםר ~ריעצמו חות~
 נ""~ת יבק"ק פראנ בק"קחותמים אנשי~

כ~~
 ה~ו.ב

 והחות~
 ק"ק פה

 תמ~"ת~ ~נ~ נ"~
 ~תא~ דהאי

~ת ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~

 ~ו~~יי~
 ~~ו

~~ 
 ~~~~ית

 ~~~~ו~ ו~~ ~~~ ~~~~~ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"'~~~"'~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~  

 ב~ת"ק~~~~ת~
 ~רא~

 באיש תס''ד, באלול יע"א
 ~ח~

 ~רצה
 ורוב~ היר~ צבי ושמו אשתוא. ל~ר~

 קורין הית דעל~א
 הירשלתתה, המכונה צבי המנרש שם וכתבו הגט וסדרו ~ירשלה,או~ו

 בודאי הרשל''ה ש~ם בחפזי אמרתי בו לעיין לפני ה~טו~שהובא
 לכ.ו~ צריך הירש דב~ס וכנימוס, וכדת ~דין שלא הזהב~ופן
יות"~

 ספר בעל מביא כאשר לרי""ש ה'"א בין
 השמו~

 דמשק בשם
 וכן עכ"תל, ביו~ד הירשאליעזר

 ות~כ~ דו~
 ובנ"תש ובתתש בח""מ

 המ~ונ~צבי
 ו~צבי הירש,

 ר~
 קרת יו'תד דרבנן דרכים כדרכו

 הרשלה שם לבסוף ה' ~"'ש וגם ~~ר" קראה והיותתד הכא~זינא ק~
 קכ"תט (סית בטואהת"ע מבואר ב~דיא דהרי כדין שלא ודאיזה

 ל"ד~ס~י~
 כנוי לכל

 שהו~
 בלה""ק ושאינו ה""א כו.בים בלה"ק

כו~בי~
 את

 וא~
 וכתבים הפתקאות ב~ל ~צמו ~ו.ם שהמגרש

 אם לן איכפ~ לא בזה בםוף וה'"א יו"ד בלא~רש~ה
 החות~

 חו~ם

בטעו~
 בשם שכ.ב פ"ד) (סי~ן בצ"תצ עיין ~מו, את

 הב"~
 שציוה

לכתו~
 הבת"ח אמר בגימת"ל, זעליג שמו ~חתם ואעפת"י בקו"תף בזעלימ

 ~~~שלא
 ~~תתל~ מ~בותיו קבלה לו ואין כך חו.ס אולי כי ~פיר

נ~~~
 בזה מוריד ואינו מענה אינו בט~ות חותם שהמגרש מה

 בג~לכתו~
 שור. כאשר נוה~ים רק וחתימ~ו ככ.יבתו השם כך

הדין
 דע~ ולפי כ~ת, כ~קונו ה~סדר דעת ולפי נוה~

 המסדרין
 כותבין שכך הירשלי לכ~וב א''כ ילדו. שם הירשלה לכתובשר~ו

ש~
 בקמ~, ולא חירק לבסוף המב~א הוא וכן ליבלי, כמו ילדו.

 ילדו. הוא הירשלי ~שם פירכא דדינא מעיקרא ~וקר חכםאך
 (בסי' כדאיתא כלל, ילדות שם ב~ט כו.ביןואין

 ~כ"ת~
 ט""ו) סעיף

 דנערות בשם הרא~ון משם יו~א השני והשם שמו. שני לו ~י~~י
 ארנין, אהרן חקין יצ~ק~מון

 א""~
 אא"כ כלל דנערו. שם לכתוב

 שוים אביו ושם דש~ו (ופירשו אהרן, או י~חק ששמו אחריש
 לבדו בש~ו רק דאל''כ א', בעיר שמעון בן יוסף שני שי~נו~היינו
 ודאי אלא נערות שם יכתב ול~ה אביו ב~ם היכר יש מ'תמשוה
 ששממו אחר יש אא"תכ םתם וכ' בדבריו ק~ר והשות"ע כנתתל,צ'"ל
 מבואר וכן ~, אהרן) אויעקב

 ממו~~
 והוא זה דין

 בשו''~
 ~רי"א

(סי~ן
 ו'~

 ~~מו בעיר א" ~וד שיש משום ~ וז''ל
 ברו~

 יעקב בן
 דהיכא מינית דון עכ"'לת להפרישו זה כינוי לכ.וב בד~תכםוהית
 יוסף שנידאין

 בתת~
 שאתתצ ל~י הילדות שם כותבין אין בעיר

 כמו דלה'תק בשם דדוקא ולומר ל~לוק לבע"תד מקום ואיןהיכרת

יצ~~
 ~נערות שס לכתוב אין וכה""ג חקין

 משאת'~
 הלעז בשמות

 ללעזת לעז בין חילוק דאין הכינוי,כותבין

~~~~)
 וש~ו אשתו את שגירש בא" תס"ד אייר לידינו מעשה בא
 ~ן ק~ת דעת על ועלה דוידל, אותו קורין והכלדוד

~מורים
 לכ~ו~

 כולם דעת דעתי הכ~עת ועפ''י דוידל, דסערות שם
 בסת ו~דאית דנערות, שם לכ~וב אין ודאי להתתק דב~ם~ס~מת

 כתב המהרש'תל אך גאדיל" המכונה כו~בין ואין ~ד גביהשמות

המכונ~
 כן גם כתב ובדן לגדלית כינוי ג"תכ שגאדיל משום גדיל

 דן שכו.בין הגיטיןבםדר
 ול~

 דין ה~~ור דהא אינו זה ~י דניל)

ז~
 כתב ע"א) .ר''~ (ד' בגיטין המרדכי מן נובע בשו'"ע הוא
 ~~דכי ס'"ל ובודאי ~לכתוב, ~ין בילתא ~ילא ח~יןיצחק

 דביל~
הו~

 ~לשון ד~~ק שם ~הוא ד~'"ל למימר דליכא דלעז, שם
 ב~~

 ~~ו ~ו~~יי~~~
~~ 

 ~~~~ית

 בה""א לכתוב ה"'ל א''כנגזר,
 בס~~

 להתתק ~ל שמות בכל הדין כמו

 בש~'ע להדי' וכדאי' לה''ק אינו ודאי א""כ הפוסקים,~הסכמת
 ~~ינו שם כל וכן בא" בילא לכתוב שיש ל''ד) סעי' קכ"ט(סי'

 כשהוא אבללה"ק
 בלה''~

 עכ''לת בה""א כותבין

~~~

 ~~להם גיטין בסדר האחרונים על תימה קצת
 ולק בונלה, בונא כגון דנערות שס שכותביםבפשיטות שכותבי~

 כ' וכן ~עבלי, טעבל ליבלי ליבווע~קיל
 חת'~

 ואחריו מהר"תם בסדר

נ~ש~
 אינו והוא בפניו כך קורין הרוב דאם ~לו בסדר הב'"ש

 וס.ימ. השו""ע של הפסק נ~ד שהוא ואף כך, כו.בין עלי"מקפיד
 לכתוב רו~ה אם ~מיהו שס ר~""א ~''ש על דסמכו י"ל אךהרמ"'א,
 שם כותבין ד~ין עיקר והוא י''ל ו.ו עכ''ל, ~זיקאינו

 דנערו~
אא"כ

 דהו~
 ג''כ והוא כך עצמו כשחותם וכן כך, דעריסה שם

 בס" וכ'תה משפחתושם
 שמו~

 דאזלינן אביעזרי עזרא אבי גבי ~י~ין
 וכן משפחתו' קרי~. ידוע או חתימ.ו או ה.ורה קריאתבתר

 לעשות מש~חתו קבלת בתר אזלינן א" או לבסוף בה'"אאושיעה
כדבריהם

 וכה''~
 לחתום שר~יל כ~ו הולכים אבי~דור ~בי הח'"מ כ'

 יש ~ך אותו קורין משפחתו בני אם אבשלום גבי וכןבכתבים,
 ושגם הממילה בשע. אותו קראו אם אברם גבי וכן כן,ל~תוב

 ~.ב איצל ~בי וכן אברם, לכתוב יש כן או~ו קורין מ~פ~תובני
 בשע. שמו עיקר שקראו ~אבותי" קבלה לו שיש או~ר אם תוז'"ל
 משפח.ו שבני ~~בותי' ~קבלה או הנזכריס, ~השמות בא'המילה
 מהשמות ב~" לתורה ולעלות לחתוס שרגיל שאומר או איצל,נקראים
 לו שיש לי נודע אם הכינויים בכל וה'"ההנזכרים,

 כינוי ~~
 אלז ו~ם ע~"ל" הנזכרים דרכי" ~"'י כך שמו שעיקר אומרוהוא
 ה~ינוי, ~ם לכתוב ויש לגוטלין כינוי הוא גוטא אלז ~ וז"'ל כ.ב~וטא

ודוק~
 איך ידוע ואינו כך קורין וק~. כך או.~ קורין כשקצת

 דעלמא רובא אותה קורין היאך ידוע אין ו~ם בעריסה שמההיה

 לח.ום רגילה אם אבל כלל לחתוס ר~ילה כשאינה כ''ז וגםו~ו'"
 אפית בלבד שם באותו לכתוב יש מהש~ות בא" ואי~רותשטרו.

 הוא אחד ששסידוע
 ~ש~

 עכ''לת עריסה של

~~~ת"~

 כשאביו ודוקא וז"תל~ כתב ע''ד) סוף ~ל""ז ד" קל'תט (בסי"
 שם א" לברית שהכניסו בשעה ביחד ש~ות ב' עליוהטיל

 ע''ש חול ~ל שהוא כינוי השני והשם לס'"ת, בו לעלו. קודששל
 מדברי עכ"לת כינוי נ~רא זהו הנה עריסה של שם שהוא~משכח.ו
 ח.ימתו העיקר א~ר הולכים הכינויים וכל דבשמות נלמדכולם

 אותו קר~ו איך בזכר דהוא הערי~~, שם היה איך ו~םבשטרות
 ו~ם אלו במדינות המילהבשעת

 ע"~
 כן, שנקרא משפחתו

 וא''~
 המצבה עד שלו בממצבה נחקק ו~ם לבד הירש ~בי זקנו ~ביבשם ~מיל~ בשעת נקרא ו~ם לבד" צבי רק הוא בשטרות ~חתימ.ובנ"תד
 אח"תכ הור~ל ילדות של שם מכח רק זקנו, של אבי" אבי וכןבינינו

 ב~ם להקרא הבריותב~י
 המכונה צבי רק כותב אין דודאי הירשלי~

 שם הי" ו~אשר הירש שנקראיס משפח.ו ע"ש לבדהירש
 הפוסקים ד~''ש מילה, בשעתשלו הערים~

 ש~ ~סת~
 קורין אס ה~ילדות

 חוצן מקפיד הוא דאם לו~ר היינו מקפיד ואינו בפניו רקאו.ו
 ~כותבין אין אפ'"ה מ~פחתו כשם שלו העריסה שס שהואאע~'"י

 ~יוןאותו
 שהו~

 ע'"זת ~קפיד

~~~
 בלת'א צבי של דפירוש

 היר~
 צבי ~ל פי" שאין הירשלי ולא

 ריאי" ובל'תא האיליס עופר לקרא בקטנות צבי רקהירשלי,
 ~בי~ כשכו~בין ~יטין מסדרי בעלי ~לולכן

 המכונ~
 נפתלי או הירש

 או ליב ~ותבין יהודה ~בי וכן הירשלי, הז~ירו לא הירשהמכונה



~~  ~  

~  

~~''ת
~ ת ת ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~מ~ 

 נ~א שיהודה לפילי~לי
 ~'ת~

 בקט~ותו, ארית ~ית שהוא ~ור
 ולא בער הוא שלו כינוי דוב ~בי וגם ליבלי, המכונה ארי'~.בו ול~

 וואלבליין, המכונה כתבו זאב גבי אך ב~ריל, או ב~רלייןכתבו
 ערי~ה, ~שם שנקרא קבלה להם שיש אפשר דהתם סתירה ~וואין
 ולצבי, לארי כתו בלה''ק ילדות שם שום לזאב איןו~ם

 ה~פורסם הג~ון כבוד של מסו~ר מפנקס העתק ראינו מצימוממזו ונדול~
 תמוז ית'ט הת יום גט נכתב ~ וזת'ל שפירא שמעוןמוה'תר

 תל'"~
ש~

 שמואל, בן ~ירשל המכונה צבי ונכתב נקרא היה ה~על
 מנחם בת אותיות באלו גאלדא ונכתבת נקראת היתה~א~ה וש~

 ל~תוב ~לא מהררת'ש ציוה הגט כתיבת ואחר מענדל,המכונה
 נודע שלא מפני הירש ~ם כי בלמ''ד הירשל והלאהמכאן

 אי~
סקר~

 עד הירשלת ~ל בפי ~נקרא במה לן איכפת ולא בעריסה,
 קרא דאביו דאפשר הירשל, בעריסה נקרא שהיה בודאי~ידעימן

 בלסמ"ד הירשל ~"'ל ובזה כך, שנקרא אחד ע''ש בלמ''ד הירשללו
עכ''לת

~~~
 ואף הירש, המכונה ~בי נכתב תל"ו תשרי ה' ד' יוס שם
 הי' עריסתו ששם ידעו שלא לפי הירשל כל בפי נקרא~הי'

 קטן שהי' לפי הירשל אותו קראו שה~ולס ואפשר בל~''ד,הירשל
 עודע~"לת

 ש~
 יהודא מ~על גט וניתן נכתב הנ''ל שבט י''ג

המכונ~
 המכונ~ צבי בן באל'תף ליבלא

 בוי''ו ורומט ואשתו ~ירש
 כתביו ועל ליבלא בשם ~נעורי" נקרא הי" הבעל ושם בפ''א,ולא
 חלוקות דעות והי' ~יר~ל ~בי בן ליב יהודה חותםהי'

 בש~ו~
 הנ''ל ה~און ו~יוהאלו'

 ב~ירו~
 כנ"'ל ~שמות ~ל ל~.וב מו''ש ב"ד

באלו
 ~בו~

 שכבר חזקה הוי ~ימני דתלת הרי עכ"לת אותיות ובאלו
 בי~יבה ויושב זקןהורה

 ~שימ~
 הגדול ~או''ן כשמעון שנה ארבעיס

~דאין
 ~תו~

 הירשת רק~ הירשל

~~~~
 להרב הנ"ל מהר'"ש הגאון ששלח א' ~ט בםדר ראי' ~צאתי
 ת~'ה בשנת ק~ליןדק'

~ 
 הילדות שם וז"ל~ כתב אב ג'

 ליב, רק ליבלי כותבין אין ליבלי שקורין ליב כנון כותביןאינן
 ~~ון לו כדומהוכן

 ~רומ~
 פרו~~יל, שקורין

 א~
 אבי' לה שקורין לא

 ליבלי שם אבי' לו נתן המילה בשעת אי כך בעריםהוא~ה
 כנ"לת ~זלחקור ו~רי~

~~~
 פסק ~בר ספק, אלא יהא לא

 ~~ו''~
 ~בםי'

 קכ"'~
 םעיף

 בס' וכ''כ עכ''לת שינוי מלספק חסרון לספק ליכנם ישדיותר ז'~
 ע''ב ~' ד' וז''להשממו.

 ב~נ"'~
 וז''ל

 המחברי~
 לכתוב ~אין דכתבו

 לא ה~ם,קיצור
 משו~

 דל~תחילה מ~ום ~לא נכתב, אם דמזיק
 בהרש~הא~י'

 י''~
 שאין

 להארי~
 בה~ת'ה כמבו~ר ~א'"צ בדברית

 קמ''א~סיו~ן
 סעי~

 דאיכא ב~ט כ""ש א''כ ז'),
 למיח~

 לא שמא

יכתו~
 וכ"ש לקצר דיש י"א ~בהרשאה ~תתכ הרי כנ''ל, כדינו

 בג~

~יש~
 ~אפ~רת מה לקצר

~~~
 ודאי ~רשל~ת בשס כ~בים באיזה לפעמים עצמו שחותם
 חתימה ד~יקר כ.בתי, כבר כאשר ~ו חתי~ה על לסמוךאין

 לשון הוא העיקר ~~ם וראי' בשטרות, עצמו ~חתס מה~וא
 והוא אביו בשם עצמו חותם אינו וגם כלל, חותם אינוהקודש
 וסימן להיכררק

 בעל~
 על עצמו חותם כאשר

 הש~רו~
 ו~ה''נ

 ברור~ והוא ח.ימתו ~יקר והוא אביו שם על ו~ות כן עצמוחותס
 בלא הרשלה עצמו ~ותם שהרי בטעות ודאי זו דחתימהועוד
 ה" בין~~ד

 לרי"~
 נח~א בהא ~כ ~~~ו~י ה' ו~ם

 ו~ה~
 ס~א

 אשר זוסלי~א
~~ 

 ~~ נ~~ ~~ ל~ו~~ ~יו~ ~~~~~י

 כלל ב~ט לכתוב שלא לתאוה, נפ~י ~רםה וגירוסין~ירישין
 ו~ם העריסה שס שהוא בבירור שידענו לא אם ונערות,ק~נות ש~

 לכתוב ובנ''ד מקפיד, ואינו כך בפניו ~ו~ו~~ורין
 המכונה צבי ב~~

 הירשלי~ או הירשלה ולאהירש

 .שרי כ'תח א' יום~יום
 ת~'ת~

 ~ו~~ ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
~ ת ת ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ת'~ ~~ ו~~'ת~ י~תת~ 

 ~~ו''~ ~ו~~ ~~~ ~י~~ ~~~~י~ ~~י~~ ו~~~תת~
 ו~ו~ו

 ~ו~~

~~~~
 ~~ו~~ת ~~~ית

~~~

 גזית אבני אבניס מתוך היוצא אור מדרשא, בית נהורא
 שמו אשר אחד אי~ ה~ט נתינת בסדר ישראל, בי.הבונים

 קול והי" אק~ילרדנקרא
 צעק~

 אספקלריא מהימנא בראי' הרואי''ס
 םפיקות, כמההמאירה

 ות''~
 בהלכה מתווכחין ב~בר מתהנדסין

 בסתם לכתוב יש כן ראדאכסיל וז''ל~ בח''מ כמבואר בכ''ף רא'תד א~םי"ל לכתוב יש אסבזה,
 מדינו~

 רא''ד אלו
 באל''~

 בין

~
 יש אס נ''כ מסופק הוא ושם אחת, בתיבה לכתוב ויש לד'
 בלא ר'תדלכתוב

 אל''~
 אומר אם רד אכסיל לכתוב יש שס וכתב

 והוא אלף באות ~תב שמואל בית בםפר והנה כןת חותס~הוא
 וס"מ בס"ש כ''כ תיבה בחד ~ותביס ראד אקםיל ~מותבסת

 ובסדר~ר'תת
 מהר''ס~

 ה~כונה ראד אקסיל דכותבים בטתתז וכתב
 בענד~ דמתקרי כותבים אלא וליתאבענ~~~

 הם שמות דשני כיון

~מו~
 אמר ואם ראד, אקםיל כותבים ו~סתמא ו~ו' לעז של
 א~שיל או רדא או בשי''ן אקשיל או רד אקםיל לחתוםשרגיל

בכ''ף
 הולכי~

 עכ''לת חתימתו אחר

~~~~~
 ליהוי דלא כדי העיון אל היום ואבא הבאר ~ל ~מדתי
 נראה ונעלסת טמיר~םתום טמירתא כמתנה דרבנןמלתא

 נפשי ~אהבה א. שמ~~תילי
 מו~~

 ותו~ן קודש, משדה הנובע ו~עין
 ~ד' ה~ירים שיר בתרנוס דמ~אתי הזה, ~שםענין

 י"ד~
 ובתהלים

 ממתתה~סיממן

 טת~

 ומ.רנס ואהלות מר פסוק על
 (דף בחולין דילן ב~'תם איתא והנה עכתתל~ אלו~ן ואקםילדכיא ממי~~ ~ הסמת~נ~

קל''ט
 ~ת'ב~

 ומתר~מינן דרור מר ד~.יב מנין התורה ממן ממרדכי
 יו''ד (דף במ~ילה איתא וכן דכיא,סמירא

 ע'תב~

 מרד~י זה ברוש
וכות

 רא~
 בתר~ום אי.א ו~ן דכיא, מירא ומ.ר~מינן דרור מר

 דהוי על אתקרי ה'~ת ~בת מרדכי ו~ו' יהודי איש ע''פדמגילה
 כשם וא''כ ד~יאת מירי ע''ש נקרא מרדכי ממ~א דכי~ת נמיראממתיל

שנקר~
 א""כ דכיא" מירא דרור מר עת'ש מרדכי בשם אחד

 ~~וא א~לות ~ם על א~ר איש ג'תכ ~נקרא ס~מר~נו א~
 ותיבת בושםת מין והוא אקםיל עליו המתרגס ~מפרש וכמובל'תאת סענני~

ור~
 נקרא והי~ בל''א רוזין הוא

 עתת~
 ~שס הוא ושמו סענליך רוזין

 מרת ע~שמרדכי

ת ~

~ ~  

 ~ו~ ~~~י~ ~~י~ ~~ו~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ומ
 ~ת

 ~~~י~
 ~~~יומ ~~~~

~ ~תת~ ~  

 ~~~~~ ~~~ומ
 י~י~ ~ו~ ~~~~ ~יי~ ~ ~~~ ~תת~

~ ~~~~ ~~"ת~ ~ו~~~יי~ ~ו~ ~ו~~~ ~~~~ו~ ~~ו~~~~ו~י ~  ~~~ 

~ ~~~ ~~ ~~ י~~ ו~~~~~~ ו  
ת ~~, ~ ~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~'"ת
~''~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~ ~ ~

~~~
 נטע כאהליס כ~"'ש בושס עצי מן שהוא נ"'ל ~לואן ~מתרגס
 ע''ב) ל"'ג (דף ביצה ~מס' וב~מרא ו'~, כ""ד~במדבר

 ויהיב מפ~ח הוה ר'"י וכו', ביו"ט לקטום שרי אי בש~יס ~צי~ל
 שם שהוא ואפשר כן, נקראו קציעות ~עצי הערוך ופי" אלותא,לן

 הערוך לפי' כ"'ש שכניס, וקציעות אהלות כי ב~מים ע~י~ולל
 לא כמו ~דולות מקלו. כפר~''י שר"ל נ''ל חתיכו. שפירו~והשני
 לי~ ומחינן יותר ~מיון ו~''לב~לה,

 הספינה דבפרק באלוותא
~דף

 ע"~
 ע''א~

 כמו אלואן אקסיל פירוש ולפ"ז
 ע~

 ~ל מקל או
 קנמון עצי אשכנז ~ל" כמו המלות יה~~ו תר~וס בלשון ~י~קסיל
 ורד אקסילנקרא הי~ כן הכנויים, כל וכן וואסר רוזין ורד מי האל~"'ת'צי~מרינד

 נאב~ ובמבט~
 אקסיל שממו ונקרא וי""ו או.

 בש"ס ומצינו ורדת אקסיס שמו שנקרא ספק בצ.י באמת ~בלראד,
 י"ט דף ~נדה ורדינאאמי

 ע""ב~
 קי"'~ דף ~שבת ורדימוס ו~ן

~'"ב
~ ~""~ 

 לכתוב ~יש האמת עכ""פ ונמצא לורדת ~ומין ש~ניו
 בכ""ףת ולא בקו"ףאקסיל

~~~~
 האממ.

 ע~
 בענ~יט המכונה אקסיל לכתוב ~יש הט""ז בעל

 אש~נז, לשון ה~א ובענדיט הקודש לשון הוא אקסילכי

 ו~יושב עולה בזה והנה בפוסקיםת ~~מבואר ~מכונה לכתובוי~
 ראד אקםיל וז"ל~ שמות בספר הובא אליעזר ד~שק בעל~"ש
 נלע'"ד ~ וז""ל אליעזר ~משק בעל הרב~תב

 בקו"~~
 שלא בכ""ף ולא

 ול~ן המאורע, ע'תש זה שם ועיקר חי""ת כמו רפה סקראיהא
 וכו" אחת בתיבה נ~בים ואפ'"ה שמו. ב" והוא לם"". כךע~לין
 זה בודאי והנהע~'"לת

 תמי~
 ואינו ~דולה,

 ממ.ור~
 עולה למה

 אבל לס''ת, צע"זבשם כ~
 לפמ"'~

 הוא
 ~תור~

 בשס לס". כך ~עולה
 עכ'"פ לכתוב שיש נוטה דעתי לכן לה"ק, שס ~שהוא ורד~ק~~ל
 ולא וסמ"ך בקו''ףאקסיל

 בכ""~
 לכ.וב ו~ס ו~י""ן,

 ש.י ע~""~
 ו~ם עצמו ב~ני א~סילתיבות

 איישר לא זה אך עצ~ות בפני ור~
 רד אקסיל רק ורד אקסיל לכ.וב והיינו ורד ו" עם נ~תובחילי
 דע.י ולפי תורתו, במאור עיני יאיר וה" כן, שמו הוחזק ~ברכי
 ורד~ אקסיל בו ה~ותם לכל ~~א~~ן

 ומצינ~
 צ"צ בעל בשו"".

 ב~ימ""ל זעליג עצמו שחתם באחד הב'"ח בשם פ"'ד)(סוס'תי
 וצו~

הב''~
 חותם שהוא כ~ו בגט ל~.וב ואין בקו""ף, ז~ליק לכ.וב

 עצמו ~תם ואולי ~פיר" ~.ם לא שהואואמר
 וכ~ ~~

 לי ואין
 בנ"'ד וא~שר י~'"שת עכ''ל מאבו.יוק~לה

 לא ורד ובמלת ~כת~תי, ~מו ~שוט הוא אקסיל ב~ם ו~כ"'פ~ך ל~~ו~ מהראוי ג"~
 (אבל) גיטין בדיני ובפרטות חדש דבר לדון ורובי ראשיאכניס
 ללקו~ ירד.י ור~ים ו~ינ. א~וז גינ.אל

 באהל ואהלו. מר שושניס
 וענף שורש שם ~ומצאתי תורה,של

 ע~
 בהן ~יו~א ותולדות אבות

 אשר ה~דושהבתורתינו
 באר~ שמו~ ש~

 נקרא בישראל ו~ארית ושם
 ע"'ש שנקרא דאינשי בפומי שמור~לא כמו ולא הפסוק ע""ש~שמו

 ב~יהם ~בלהמאור~
~ 

 אלקים וה" ~ש~כתבתי, ע""ד ~כל
 אמ~

 אמתת בדרךינחיני

~~~~~
 אר~

 משמע לידי דאתי מצאתי השואלים
 מ~

 הגאון ~השיב
 ~ם ~נדפס זו על י~יר חות בספרו ~~י~מהר"'ר

 וכתב ~ ע""ב) ר~"ט (בדף י ר כ ז ו י ממ שב
 (רפ"'~) דף בהשמ~ו~

~רע''~~

 ~~~מצא לא ~~י ו~ל''ע ה~ודשת לשון שם שהוא ע"'ש ע''א
 ב~מלות הש""ס ולשון בש'"ס רק ורד .נ"'ךבכל

 כאל~
 לשון או

 לה"ק אינותר~וס
 ר~

 יאירת ~ות ע~""ל לעז

~~~~
 שמו. ~~~י ב~ל מבואר הרי זה דבר יא~ר קדוש פה~ אני

 באל""ף שר~א כו.בים דל~ך ואחרונים ראשונים גיטיןוסדרי

לבסו~
 בה"'א לכתוב וראוי קדוש שם שהוא אף

 ל~~ו~
 ש~ן ל~י

 קו~~ש, של שם מקרי בתרגום הנמ~א דשם הרי ב~רגום,הוא
 ~עיף השתות ב~ללי לא"ה קכ"ט (ס""ס ב""שבספר ו~''~

 ~'"ז~
 ~~וז"ל~

 לבסוף ~~~ ~ותבין מ"'מ כלה"'ק, חשיב תרגום ע"פ הארמיושמות
 ..מה ואל עכ"'לת בלשונם כן הוא~י

 ע'"~
 כלה"'ק, ~וי ~.רגוס

 פ"'ק באגודה ממבוארדכן
 דפסחי~

 ~~ ובשער ח"~, (סימן
(דף א~רי~

 קי''~
 ע"ב

~~"~~
 מכ"ת מ"ש ~ וז"ל שם עוד

 נאב~
 ~, או.

 ~ל ד~"ו המופלגהרב שיט~ ל~י והנ~
 ורד~

 ~ס איר~~~א ~זוטרא איידי
 ~ שהריבמב~א

 נעה רק נ~ה לא ורד של
 עכ"~

 לא
 במבטא נאב~לא ידעת~~למ~

 א~
 מ שמו. קי~ר בכל כמו נ~ה שהיא

 טובא~ וכה"ג ל~ר אלעזרחק~, יצח~ ~~

~~"~~
 ע"ש ט~ם מלבו חכמים שבדו דברים ובודה שם עוד

 הוא ~ה שהשס ו~.ב שם ~והאריך לכותבו ישואיך ז~
 כלנ דעתי על עלה לא זה דבר שיטתו~ לפי לעז וחצי הקודשלשון ~~

 ~וח ~קום היה כן לו~ר אפשר היהדאם
~"~ 
 של ~~ות ~~ ~

 דמצי~הלכ~
 צ"ח (פ" ויחי בפ" במדרש

 באיתן ו.~~ ~) או~
קשתות

~ 
 וא~~ עכ"ל~ קשת במזל ~עושה שהוא עכסיל

 שעל י"ל
שם

 ז~
 ראד א~סיל נקרא

~~ 
 ע~ל שהוא הקשת שם

 כ~צ~~
 הנקרא

 ר~"א, בלשונם ~נקראקשת
 אל~

 לערב שאין
 ב~רבו~~

 חסירות

 ~ולו או לעז לשון כולו או למה, מ~ורסי דלשוןוי~ירו~
 ולא~קודש" ל~~

 פלגי~
 כולהו דבר, חצי ולא ~~ר ~בוריה

 לשון בכל נאמרו א~ד בדיבור יח~יו צ~קו שניהםמחתינהו מח.~ ב~~~
 שקולטת ~~ה וכמשפך כאפרכס. אז~ך ועשה והםכת ~מעשומע, שאת~

 ~ילני ו~' פוריה' כ~פן ויהיו לתושיה כפלים נקיה מ~ולת המ~ולתאת
 ~~יאה~~כל

 בת~רי ~~~בר~י
~"~~~~~ 

 לפ"ק~

~ו~
 ~ו~~~יי~ ~~'

 ~~~~רי~ ~~י~ו~ ~~ ו~~ ~"~ ~~"~~ו~~

~ו~
~~~~~~~~~~~~~~ ~ו~~~י~~ ~~"

 ~~~~רי~ ~~י~ו~ ו~~~ ~~~~ ~~"~~ו~~
ת ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~י~י
 ~~~ ~~ו~

 ~~~~ ~~~ ~~~מ



~

~  

~  

~  

~~"ת
~''~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~~ ~  

 הסידור בענין ~דרבנן צורבא מהאי ~ק~~נא~~~~~
~~ 

 אחד,
 תודרוס עצ~ו חתס המגרש ששס ~~נו נפלאו ה~הושלשה

 ~ בבירא פיתא ונפל שאסה, ה~כונה שרה האשה ו~ם אליקיםבר
בשלשה

 ~מו~
 בשם ובש~ותיהן, בהן בקי ~יות מובהקים שאינם

 כן ל~כתב ~בדין יאות אי ב~י''ו תודרוס שחתם ע~~וה~~רש
 וטורטני ~ טורטני וצריך בטי''ת כ~וב שלפנינו גיט~ן סדרי ב~ל~כי
 אליקים בשס סופריס מדברי ושניות בזה~ להכריע ~מ~זניםו~ף

שחות~
 שאסה ובשם יודי''ן, בשני נמצא ~יטין שבסדרי בו' ע~~ו

 להסת~ק ויש חדש, שם והוא ~צאתי לא זה ~ם ~י ידעתי לאתא~בע
 יש התיבה ובסוף התיבה, ת~ילת ס~''ך או בשי''ן לכתובאם

 הלכה בזה רבינו וילמדנו בא', או בה''א יםיים אםלהם~פק
 ש~ות לשוםלמעשה~

 באר~
 ~צחו על חיים תי''ו הזה הדבר וב~לל

 השא~~ת תוכן ע''כ ~ולםת יזח ולאתמיד

 הראשונים בדברי דעיונא ריהטא לפום בא~ת הנהת~~~~~
 גי~ין בסדריוהאחרונים

 כת~
 טודרום לכתוב שיש סתם

 נ"מ שאין ל~אורה נראה והיה בתי''ו, זה שם כלל תנ~צא תולאבט'
 בש~יל וכיבחתי~תו~

 ~שחתס~
 ~ש~ות השם ישנה בטעות ~צ~ו

 ~ותבין אפ''ה ב~ימ''ל עצ~ו חותסאם~ זעלי~ ~בי פ''ד) (סי~ן צ''צ בתשובת כמבואר במט,המובהקין
 ב~~

 כה''ג וכן בקו''~,
 ~הוא יודעים אם בחתימתו ~ש~יחין שאין פע~ים ~מהמבואר
 דעיקור ~צא.י העיון אל ירדתי כאשר אך הכ~בת טעותמח~ת
 ברכות דמ~כת בפ"ק בירושל~י כי בתי''ו תודרוס ~ואהשס~

 ע~א~י ~ד~
 תש~~

 ~כפר עצ~ות ~ליאה קופה שהביאו מעשה איתא
 הרופאים וכל הרופא תודרוס ונכ~ס בלוד, הכפר באויר והניחוטבי
 הוא תודרום השם שזה ~ו~פשרו~ו',

 הנמצ~
 ~לנו בבלי בתל~וד

 ~''ח דף~בכורות

 ע''ב~
 בתוס' (עיין הרופא תודום הקצר בשס

באהלו~
 ~מ~נה פ''ד~

 ב'~
 ~ת ע"ש) הרופא תיאודורוס כך כתוב תשם

 בתי''ו תודרום זה ששס תומראה
 הו~

 כן ~נמצא כיון השס עי~ור
 תורה ישראל של ~נהג המנהג נתיישב ובזה בירושלמיי 'להדיא
 נמצא שלא כיון תמוה לכאורה דהוא לס''ת זה ~בשםלקרוא

~~ 
ז~

 קוראין אין ולמה ל~"ת זה בשס קוראין איך בש~ותתהקדו~ים
 יצחק לאייזק שקורין כ~ו קודש של אחר בשםאותו

 וכה''~
 טובא,

 ~יו~א~
 שם שנמצא

 ~זה~
 שקורין הקודש כשמות שפיר הוי בירושלמי
 לם''תיבו

 העול~~~~
 כל משנין שאין בודאי בתי''ו עצ~ו חותם אם מזה

 עצמו ר~יל אם ברם זה, שם להדיא ~ן שנ~צא~ כיון עיקורת
 ~אבותיו קבלה לו ויש פתר ~אשר ~ בחלומו וטי''תלחתום~ב~י"ת'

 להדר~עובדא ~לילה מ~~~תו ~בנ~אי
 ה~ט ~םדרי בעלי ~הםכמו~

 בטי"תי לכתוב ~~שיש~כותבין ~ ~~

~"~~
 בו' ~~ותבין כתוב גיטין סדרי בקצת באמת הנה ל~תוב'~ י~ ~כיצד בוי"ו ~צמו חותם שהוא אליקוס בשם שנםתפקת

 בשני ל~תוב שיש והס~ימו חולקים מהאחרונים והרבהדוק~,
 ~~''ל,יודי'~ן

 מש~~
 עצמו ~חותם יודע אם אבל הםתם מן דוקא

 אין ~י מםתבר וכן ל~נותת איןבוי''ו
 ז~

 ספרים שק~ת כיון טעות

~י~
~ ~תת~ ~ ~  

ת ~~תתו ~ ~ ~ ~  

 ~~~ מ~~ ~~~ ~יימ ~~~~י~ת ~י ת~
ת ~ ~ ~ ~  

 ~~ריי~~י
 ~~ו

~~ 
 ~~~ית

ת ~

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

~סקו
 שי~

 אין ודאי כך עצמו חותם ~ם א''כ בוי''ו דוקא ל~תוב
 ד~"עת אליבאלשנות

~~~~~
 אם ונסתפקתם שרה שם בתיבה וכתב שאסה של שם

 או בשי''ן התיבה תחילת אם שאםה, ה~~ונהכותבין
 אם הסתפקתם ~ם ~ך, ו~קצת כך כוחבין מקצת כיב~מ''ךת
 של בסדרן נמצא לא זה שס שעיקור בא' או בה''אחותמין

 םירקא של בשם שכתוב מה איכא מיהו לדבר זכר מ''מהאחרונים,

 לכתוב שיש המהרש''ל בשם והעלו בשי''ן, או בסמ''ך כו.בין~~
 לכתוב י~ וכן שרה שהוא השם לעיקור קרוב ~הוא כיוןב~י'תן

 סאי' שס ~בי ה~ט בםדר כמ''ש שרה משם שיוצא כיון ~בסוףהת

 סאייה~~
 בנ"די ג''כ שייך וה''ט מה''ט לבםוף בה''א

~''~~~
 ול~עשה להלכה אשר בדברים להחליט מאד עלי(ו) שקשה
 ועדיין הנ~לם בשם בפר~ות ו~י~ין, קידושין בטיב~טין

 רהיטין, ורהוטי פ~ולא ~הדין מר~תין ושפתי ~וניטין לו י~~ולא
 עיגון לחשש מטין שהדברים ניכר עיניו ריסי ש~בין הואילמ'תנמ
 לא ע''כ אסתן, בצד נדוד להרחיק רוצהשהב~נ

 להיות באפשרי הי~
ת ה~זוינת מ~נות ראיות ב~בילות ולהקיףמתון ~  וסיטון, ~חנוני 

 וק~טין, ובםדקין בחורין ולבדוק בחומטין משת~ריןוה~ירות

ו~נ~ו~
 באתי וע''כ חיטין, וחלב ם~ידא בק~~א וכברה בנפה

 ספרב~~ינת
 ~ק~יר~

 א'ו~ר
 ל~ול~ו~

 לו נענתי ו~ל ~ל כל על
 ~טיןי להלכה ודברי נאה פרקו פרקיםראשי

~יו~
 שנת וחנוכה טבת ר"ח ~וב כי בו שנכפל יום

 הנוברת ק''ק פה לפ''ק, יבורךהוא ~~"~ ~''~

~~
'~~ 

 ~ו~~~י~~
 י~''~ ~ר~~ ~~''~~ונ~

 ~~~ ~~ו~~~~
 ~~ור ~~י~ ~~ו

 ~~י~ת ~~וריי~~ ~י~~ ~י~

 ו~~י~ ~~~~ר~~
~ 

ת ~~יו ~~~י~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ו~~ת ו~~~ו~ י~~ 
 ו~ו~~ ו~~~~ ~ווי~ ~י~~

 ~~ו~ו
 ו~ו~ר~י~י ~~~ ~~~~ ~~ו~~

 ~~י~~ ~~~~~ ~~י~~ נו~~~ ~~י~~ ו~ו~~ו ~רי~
 ~~ו~ ~~י~ ~~~~~ ~~'~ו~~ ~~ו~ ~~ ו~~~ ו~ו~~~י~ו~

 ~ ~י~~~~~ו~
 ~רו~

 ~י~ו ~ ~ו~ ~י~ ~יי~י ~ו ~ו~~יו
~~~~ 

~~~~~~~ 
 ~~~~יו

 ר~~
 י~~~ת

 ו~ו~~~ ~~ו~~~ ~ר~ ~תת~
 ~~'ת~ ~~~ ~ו~תת~ ~~~ו~ ~~~~ ~ו~ ~~ותת~ ו~'ת~~~''~

 ~~~~ווי~~~'"~
 ~~'תוי

~~

 המסדר ~מופלא ה~~ונ מהרב דינו לבית ~נ~.לח ה~ט דבר
 ~קהלו~ ~ערי א~ת בקרומנויא יואל מ~ור''ר ור''מאב''ד

~~~
 והנה ל~~מעתי, הסריס ישורון

 נחלק~
 ברברבי, ונפלו התיו~ת

 ~ל קולן הקולות מ~יותרב
 סופרי~

 ה~אלה ו~~יר כריתות םפר

 ~תת~ מ~~ ~י~י~~תת~
 ~תת~~

 ~~יית ~~~י~ ~~~ ~~~ד , י~~~~י

~~ו~~
 ~~ו~ ו~~~י~י ~ו

 ~~יוי
~י

~~~ 
 ~~~~~יו

~~~ 
ת ~  

~ ~ ~ ~  

 ו~~~~י ~~ות ~~~י~ו ~י~~י ~~י~ו
 ו~~~~~י ו~~ר~~ ~ו~י~ ~י ~~י~~~~ ו~ו~~י~~י~י~

ת  ~י~ו~יו~
 ~תת~ ~~~

 ~~~י ~~ו~ימ ו~~~תתי ~תת~ז

 ~ת'~~ י~~ ~~ ~~~~ ~~~~'ת~
 ~~ ~~~ ~~ יו~~יו ~~~תתי

 ~~~~~~י~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~''ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~

~ ~ 

 על פקפק ומכ'"ת ארון, ה~כונה אהרן בגט ה~דר הרבבמ''ש

ז~
 אינו כי ארון המכונה ~~''צ

 אל~
 ואם ~אהרן, השם קי~ור

 ~אהרן, השם קיצור ושאינו מיותר ארון חושב היה המסדר~רב
 ~סוקה דהנכה ארון ד~ת~רי רק המכוסה לכ~וב לו היה לאל~"'ז

(ב~י~ן
 קכ''ט~

 וארון ד~תקרי, כותבין הקודש לשון היא כשהכינוי
 ועשי~ הארון, אל ונתת ב~צריס, בארון ויושם ה~ודש~ לשון~וא
 ה~דות, ארון~~ון,

 כ~
 ובכתבו וק~ירת בספיח דבריו תמצית הוא

 המסדר הרב שהשיב ~ה מרובה בהוספה נופך עוד הוסיף~~ית
 ארון ~צא ולא מקרא כל על~~זר

 בקמ~
 הרב ו~''ש ארון, רק

 דף ~יומא בתל~וד מצינו בקרא סזכר שלא אףה~ואל
 נ''~

 השואל~ דברי תוכן הוא זה נ~נז ב~קומוארון ע''ב~

~~~~
 יושיע ~ם ב~ט כתב ה~ס~ר שהרב תריסין הבעלי ססת~קו
 ושהקפי~ו ה~דולים ~אבותיו קיבל וכן כ~, עצמו שח.םלפי

 לכתוב דעתו הנ''ל מהר''ד והרב יהושע, או~ו קראו אם ~ש''ן~ל
 דוקאתיהושע

 הדין בא היה מתחילה אם מישרים, א~יד האמת הנה ~~~~~~
 לכתוב ~וותי לא מעשה, קודםלפסי

 ר~
 לא ארון ושם אהרן,

 א'~, סעיף קכ''ט ~בסי~ן המשביר ~~ל כ~עת ~לל~~ב~י
 ו~ת'~

בספר
 שמו~

 כ ב בט''ז מ~אתי וכן ובס''ש, ל~יטין
 (בסי~מן ד י ת ב י ~

 עיקורת שכןקכ''ט)

~~
 בח''~ מ''~ מא~י נעלס שלא

 ~י~ין ב~דר
 ל~הר''~

 ~' אות סוף

 אין בפת''ח האל''ף קורין ואם לאהרן כיסוי הוא ארוןוז''ל~
 כן קורין אם אבל הכסוי,לכ~וב

 בקמ''~
 עכ''ל, הכנוי גם לכתוב יש

ובבי~
 ~שם שמואל

 אהרן~
 מיהו וז''ל~ וכתב ו~סיק דבריו ~עתיק

 ולענ''ד עכ''לת עיקור ו~ן כותבין דאין ~סקו ונ''ש ובס''שבשת'ע
 הכריעי~ה

 בז~
 ר~יה שאין וא~~פ בז~, עדיף תעשה ואל דשב

לדבר
~~ 

 לדייק ~דקדקין שאין בקרא פע~ים כ~ה ד~צינו לד~ר

בשמות~
 ~השי''ן שלח ש~צינו וכ~ו הסקודות בין

 ס~ול''ה~
 ולפעמים

 וכןבק~"'~ת
 ~ר~

 יר~ ~בי וכן בקת~, ופעם בם~ול פעם ו~רח
 ~עס~''כ

 בק~~
 ממקום דיש ~ף טובא, וכה''ג בס~ול ו~ע~ים

 ל~לו~
~''~

 התסועות בין הדקדוק
 ~''~ ה~תחלפו~

 אי~א מיהו לדבר זכר
 ה~ופלא הרב ~''מ לכתבות ואין הקיצור רק השם מעיקורשאינו
 המתמיהין ~ן ואיסו ~ אותו ~זניתין אין ארון המכונה בגט ~כ'~מםדר
 ובודאי ~יטין, ~סדר ב~ל מהר''ת ~יםמוך מה על לו שיש~יון

 בי' ידעסו כי הג~וסים מרבותיו כך קיבלה~ס~ר
 ~שימ~

 ול~ד
 ה~דוליס,~פי

 א~
 ט''ו) סעיף קכ''ט (בסי~ן כתב הר~"א ~ם

 הכנוי בהם לכתוב רוצה אם השם עיקור שהוא חקון יצחק~בי
 יע''שי בידוהרשות

~~~~~~
 מה

 שע~
 הסה המכוסה, ולא ד~תקרי לכתוב דעתו על

 ואפילו קודש, של שם שהוא הוא פשוט שלדעתוסראה
 ~''מ חול של או קו~ש של שם הוא אם לן ~ספקי דספוקיסי~א
 ד~תקרי ד') (סי~ן ר~"א בתשובת וכן ד~תקרי~ לכתוב נראההיה
 ראשוסים, ~פוסקים ראיות ע''ז שהאריך ע''ש ה~נוי ~''ככולל
 מהרי''ק מדברי כן והוכי~ צ''ה) (סימן בתשובתו הב''חוכ''כ

 דת י ב ת כ לא"ה ~ט''ז ~~אתי וכן באורךת דבריו ע''שב~שובתו

~~~~

 לא
 סעל~

 נ' (דף שמות בםפרי ~''ש מאתי

 ע''ב~
 מס~ם גבי

 ולא כדפרישית, ~ן ה~כונה לכתוב צריך הלכך ~ וז'"לכתב

 ~~~~ו~י~
 ~ת

~ ~ ~ ~  

 ~ימ ו~~~תתי
 ~~ ~~~~י~

 ~~~יות

 אי לפניו א~כנז מלשון או מעברי סגזר אי ידענו דלא מןד~תקרי
 ~ברונא ישראל סאם ו~ו' המכונה לכתוב הסכ~סו הלכךלאחריו
 מ''~מ המ~ונה, לכתוב לו ויש ~יפך מדבריו ~שמע הריעכ''ל,
 ומצאתי שכתבתי, האחרונים ~דולי שני נגד אחד דברי בטללענ''ד
 שממו סבוכדסצר ששיסה דניאל מפםוק לדבר וראיה ואוןהכרע
 בדסיאל כתוב ואפ"ה להם שבדו לעז חרגוס לשון שהואבלטש~ר

יו''~
 ע''~, בל~שאצר שמו נקרא אשר לדניאל סגלה דבר א' פסוק

 נותנת הסברא ו~ן לעז, של הכנוייס א~ל ג''כ שייך דקריאהש''מ
 ברורת והוא כך הוא א~דם בני בלשוןדמתקרי

~~~
 ~לשון ~לל זה שם אין לעס"ד ~י פירכא דדיסא מעיקרא
 הקוד~ת שם עיקר הוא וד~י ואהרן הקודש משםהקודש

 ~ברא, ארון וכי ע''א) מ''ז (דף דברכות הש"ס דברי נמרצוו~ה
 אדם וכי אדס שס אינו בתורה שכתובוארון

 ע~
 שטים, עצי

 ואע''~
 אחרונים של ~יטין בסדרדמצאתי

 והוב~
 ובבית מהר''ם בסדר ~''כ

 קורין אס וסראה מן, ~סחם ~בישמואל
 בקמ~

 באל''~, מאן כותבין
 בשלממא הלעז, שם דהוי המכוסה לכתחילה אפילו כותבין דאזוסראה
 ממן ש~ו ויקראו ע''ש הקודש שם הוא אל''ף בלא מן כותביןאם
 ע~''ל~ הלע''ז שם הוא בא' כותבין אם א~ל ~~נ~ס, ~ן שהואאו

 ~ל רק אדם שם שהוא ~~יסו שלא אף הקודש שם דוקאהרי

הלח~
 זה שם מצינו דבע''כ כיון ידענו חילק ~'מ האדם, יחיה

~"'~
 קוד~ת של שם ס~רא ~''כ ב~קרא סמך לו ויש ~נ' א''ר

~~
 ארון ב~קרא ~~יסו דלא המסדר השיב יפה

 בק~~
 ו~''ש וכו'ת

 ב~קו~ו ארון בתל~וד מ~יסו בקרא סזכר שלא אף ~ וז''ל~כ"ת
 לשון הדקדוק ~''פ דודאי זה לו יצא ~אין יד~חי לא עכ"ד,נגסז

הקו~~
 הר~יל רק ~ק~א, דכ~וב כמה בשו"א בש''ס לקרות ראוי

 בל''א לקרות הדיוטבלשון
 בקמ~

 הדיוט לשון בזה דורשין אנו ואין
 לכתוב~ הא~רונים ~יטין בסדר הסכ~ה הואוכן

~~~
 ברורה ראיה בלי כפשוטו לדמות אין השמות בענין ה~בר
 של ג~ין ~סדריולשסות

 ועיין לחלק, יש בקל וגם הראשונים גיטין על לעז להוציאשלא ~~א~ונ~ ~ה~כ~~ הר~שונ~
 (~ורש~~הרי''ק

 פ''ו~
 ~הבית בל~י של שם ~בי

 פתוח''ה~
 ע''ש~

 אם ודאי סדריהם ע''פ כולם שנ~שכין דבר עמא מה חזיופוק
 ~ע~ידון אין בפרק ה~וס' שכתבו וכ~ווסא הרן אותו קיריןהיו
 לאהרן שקורא בתורה לקורא ~סין כו' רגלא בד"ה ע"ב) כ''ב(דף
 עצמו בפסי שם הוא הרן ששם ש~~יסו וכיון ע''ש, כו' שיוצאהרן
 היואם

 ~צריכי~
 הרן ד~תקרי' כו~בין ~היו ודאי שניהס לכתוב

 נ''ל העיקור אכן תרח, של בנו בקרא ע~~ו בפסי שם שהואכיון
 ולא הרן ולא אהרן רק לכתוב ד~ין השם קיצור רק שהואכיון

 עובדאת מהד~ינן לא ו~''מ לעיל, כמ''ש ארסון ~וא~ון

~~~
 ה~כוסה יושיע של בשם ושנית שוב שססתפקתם

 אי זעלי~
 לכתוב סראה לכאורה הנה לא, או ~ הוא כמ''ש יושיעלכתוב

 בשם ל~לם קורין ו~ן השם עי~ר שהוא בקרא כדכתיביהושע
 אפשר ו~ם בטעות חותם אם בחות~ותיהן משגיחין ואיןיהושע
 השם כ~וד בשביל כךשחותם

 אחרוסים של ~יטין בסדרי וכ"~
 גיטין סדרי בעלי כל כתבו ואלק גבי חזי ופוק ע''ש, הושע~בי

 ו~לק, המ~ונה יהושעשכותבין
~~ 

 מהר''י המפורסם שה~און

כ''~

 בספריו
 הדריש~

 יושע ~צ~ו חתס ~כולס וס~ע ~ ופרישה
 רק כן ע~מס חתמו דלא ~א''ו ~שפחתו, בני כל א~ריו ח~מוו~ן
 ~ש~י~ין ~ין לכן השם, כבודמפסי

 בכה''~
 לכתוב ואין בחתי~תו



~

~  ~  

~  

~~ת'~
~ ת ת ~ ~ ~  ~~ ~~ ~~מ~ 

~~ ~ ~~~
 השם, קיצור שהוא כלל יושיע ולא יהושערק

 וכהת"~
 בתשובת כ~ב

 דאין ~"ח בשס פ"תד) (סימןצ"צ
 להשגי~

 בחתימתו
 חותם א~

בטעות
 וכהתת~

 ע""שת

~~

 לזאת
 וא~ר בעצמו המסדר הרב אלי שבא ~וב דבר לבי ר~~

 של בנו שם היה ה~ט כתיבת שקודס איךאלי
 ז~לי~ ~

 ליב~הר''ר כ''~
 כת'~

 ר" ~אביו איך ואתתל ~קראקא,
 הנתתל זעלי~

 הקפי~
 דוקא אותו לקרוא לם"'ת הקורא החזן אל פעמים כמה ו~לח~א~
 יש ובזה בניו וחתימת חתימתו על דקדק ו~ם יהושע, ולאיו~יע
לחוש

 כ~""~
 פתתד (סימן בשותתת צ''צ בעל

 ד~
 נכבד והיה בתורה ~דול וא~יו אוריין בר שהוא ~כיר שאנימתוך וז"ל~ עת'ד) קיתתח

פרנס
 שהיה נמי בנ"ד וא~כ וכו", עצ~ן לחתום בניו הנהי~ ומנהי~

 ~הררתתי בנו דברי ולפי כידועת המ~רש אבי ~פורםם~""כ
הנהי~ כ''~

 לתורה דוקא לקרותו מ~ד הקפיד ו~ם כך לחתוס לבניו
 כדכתיב לה'"ק יםוד על בנוי שהיה נ"ל לפ~ז וא"תכ יושיעתבשם

 ~סט תהליםבפםוקי
 לו~

 ~הוא לו~ר ~"כ אם או ציוןת יושיע לשון
 של ש~ות איזה כמו לועזלשון

 ב~קרא, שורש להם שאין ל~
 לדמותיש וא''~

 ל~תת~
 בםדרי

 ~יטי~
 והאחרונים הראשונים של

 באו~
 א'

 וקשה ספק הדבר אם דברי~ם וסוף שלום, ואבי אבינדורבשם
 אבי בו שכתב ה~ט תחילה ויתן גי~ין שני לכתוב יש אזילברר

 ~יטיןת שני לכתוב י~ בנ"ד ה''ה א~כ ע"ש, עכ"לשלום

~~~~
 ליתן שלא האריך בתשובתו פ''ד) (בסי~ן מהר~א"תי הרב
 בםדר הנ'תל הרב ~ם כתב ~'תש ויותר ניטיןשני

 ~נ~
 אשר

 ובתשובת ~תתש, ~דול דו~ק עת"פ רקבידי
 ראבת"~

 פתתה) (םימן
 שםשכתב

 וזתתל~
 בזה ויתתל גיטין בת ליתן יש ספק שיש דבמקוס

 להולכה לשליח אותך ~~נה אני כי לך דע לשליח~הלשון
נט שתולי~

 ז~
 שלי~ מניתיך וכבר לאשתי,

 בידך שמםרתי הראשון ל~ט
 בידך נשאר הנה שנתתי וה~ינוי כחואותו

 כ~
 כדי ההוא

 זהנם שתולי~
 הנ~

 כשר שהוא ~ט באותו שתתגרש ~די א~תי ליד
 ~~דרי ובעלי רבים ת~ובו. נמשכו ואחריו ע~ת"לת הדין~פי ויפ~
 והתתה ~י~ין, שני לכתוב יש ספק שיש מקוםשכל ~יטי~

 בנ''~
 נתתל

 ניטיןת שני ליתן שיש הסזכרים םפיקות עתתפ ~דול ספקשהוא ~תת~

~~~~
 ~י~ין, שני ליתן ויורד ועולה ~טפם נ~יתנא, ובהא סליקנא
 שם ו~בי יהו~ע יוכתב שניובג~

 אהר~
 אהרן רק יוכתב

 כ~בר י~נם ובזה נברא~~ לאו וארון ~ללת ארון ה~כונהולא
 אשר ~יטין בסדרי כ~בואר ה~~רש לאש~ הגיטין בקבלתחלציו
 לראו. נזכה ובזאת האמת בדרך וינח~י משגיאות יצילני וה"לפניני,

 או.~ לטובה ע~נולעשות
 תמ~תת~בחד~

 לפ"קת ~תא דהאי

~~
ת ~ ~  

 ~ו~~~~~~

~מ~
 ה~דרש בי. פתח על השואל

 ופש~
 האמת לקבל לפנים ידו

 כוו~ ופות~ השחי לאמת יורדלהיות שיחי להם ~גיד פני את וחלו נעי~הת א~רה שאמרומ~י
 א~ת ~וביס בת דינא בהאי

ת ~

~ ~ ~  ~~~~~ימת ו~~וו ~~~~ ~~~~ ~~~ מ~~ ~~~ו~ ~~תת~ 

 רכה עדיין והיא ~כותב,ופרםמו
 בשני~

 ומםוה בהנומא ויוצאת

הבוש~
 הלך רחקוהו ~עשיו נדודת הרחיק א~ר נעוריה בעל על
ח~~י~

 ו~ושת ~נבי הני אפי דמחוור ב~בורה ונת~בר לו, נו~ה ולא
 ~ל צע~תה והנה מפורםם, כ~נב ~ונתפס ב~חתרת ימצא כיננב

 ~~שלי אלוף ~פריד ונר~ן הדבקים בין רווח לעשות זו~ריבה
~ז

 כח~
 זו מדה על כופין זה וכנון תקח, ערובתס ואת

 םכנתא ו~~ירא אחת ב~פיפה נחש עס לדור אתתא ל~רב" ולאלרחק שו~עי~
 ובזרעו בו לבחור הבחירה לי זה ל~ה ל~ות הולך הנהמאיסוראת
 ~ענת ~מצית ע'תכ מיראהת ~רוש הפרישה על שכרו~קבלין

 האש~
המצב~

 א~רת לי שלחו והב''ד שבעירו, בתתד לפני ק~ה ו~ם נ~בה
 בה ילכו אשר הדרך להס להורות ממני ובקשו הנ''ל, ~~לתבת
 עשיה יעשון אשר המעשהואת

 ~מ~
 יהיה ושכרו ~ירושין, לשס

 נדרשתי יפה זו ופרי~ה הדרישה על השמים מןכפול
 או.ו דכופין ריהטא לפום נראה היה לכאורה הנהת~~~~~

 לבישותא, מפורסם ננב שהוא כיוןלהוציא
 א~

 ש~א
 אין דת על עובר דאפילו הפוסקים מסקנות ממניסעלם

אותו ~ופי~
 להוצי~

 וכמבואר
 אישות, הל' סוף ~יימון בה~הו~

 מ"~
 הא

 (דף המדיר פרק אלפםיהה~הות
 ת~תת~

 הוא ~אס כתב~ עת"א)
 וכ''פ להוציא, אותו ~ופין ~תים שבניו מקיים ואינונודר

 מו~זק הוא אם ~כש''כ מי~ה ודון בה~תתה), את ס~יף קנ"'ד(סימן בשת"~
 עתתי שנחבשה האשה ~תניתין האי על עת"א) כתתז (דףשנתארמלה האש~ ב' פרק בכתובות וכדנרםינן ובניו אשתו בזה שמםכןב~נב
 הני ~ופרשתתי ~ננבי נשי כ~ון רב אממר לבע~, אסורהנפשות
 שבעליהן ד~נבי,נשי

 נתלי~
 ונשותיהם~ת ביתס להפקיר ה~לכות ודרך

 דונאי בן של א~תו ~גון אמרולוי
 ע'ת~

 נ~ד כרב דהלכתא ונ~אה
 ננד כרב הלכתא דקיתתל וכיון לרת"ח, ליה כייף ~יכף לוי דהאלוי
 קטנות בהלכות מצאתי זו לסברא (וכדומה לוי נ~ד כ"שרתתח
 דהלכתא בכתובות שס הריטבתתא שכתב להדיא מצאתי וכן ~ע''ש)
 ~כן האנודהת וכתתפכרב

 דע~
 כן אינו זת) (סימן באתתה הטור

 םימן (ריש ב~'תמ ובתתי בטור ועיין שם, ~ב''י וכ'תכ כלוידהל~תא
 ~ד'תה .קתתם) (םימן ובטא~חקצ'תה)ת

 ומת"~
 ופסק רבי"

 ~תנים, עטרותבדין הר~בתתם~
 ומתת~

 שפסק הטור לדעת דאף לומר אפשר
 והתירו הקילו שבויה דוקא היינוכלוי

 אות~
 ודאי אבל לבעלה,

לעני~
 בניה ואת אותה להצילה כדי שכופין אפשר להוציא ~פייה

 את ~ספקאפילו

 האל~ ~
 חשש

 דפקו~
 כמשמעות ספ~,

 וכ'תכ ונ~יהם, בניהס דהיינו בי~ס להפקיר שדרכםר~"י לשו~
 עכ"ל~ וסשותיהן בסיהן ~פקיר ה~לכות ש~רךוזת"ל~ הרי~ב'ת~

 ה~ת~~~~~~
 ~הלכה א''ב מהלת יתתח פרק

 לת~

 וזתתל כתב
~ 

 וב~~רא
 א~תו כ~ון א~ר ולוי ד~נבית נשי כנון נפ~ות עתתיא~רו

 סזכר ולא וכות, דונאי בןשל
 רבינו, ובדברי בהל~ו~ ז~

 מח~ת ל~לכות נתפסים וה~נבים הרוצחיס אלו שנשי ~פרשיםשהם ונרא~
 בעליהן ב~שה~יודעות

 ~מא ספק ~ס והרי אותם, ו~סייעו~
 יש אבל כ~, ~זכיר הוצרכו לא ו~ה ה~לכות עתתית~ותינה
מפרשי~

 שבעליהן כיון מיתה ~~ש ~נשים ~אין ~אע'תפ שכתבו
 ז"תלת רשתתי דעת וזהו נשיהן על מקפיד ה~לך אין להרי~הנתפםים

 חשש יש סתפםיס הן ש~בר היאך דדוקא ~~ניד הרב ~דברי~~~
 בדברי ~בואר וכבר עדיין, נתפשות דלא היכא משא""כזה

 ~~~ ~~~~ ~~וו ~~~~~~
 ~ו~~יי~~



~ ~ ~

~

~  ~  

~  

~~'"ת
~"'~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~  

 ואין ~ו~יא אין דפלוגתא ~~פי~א הא~רוסים וכל~ראשונים
 כלל דפלו~תא ספיקא כאן אין ~בנ""ד ~ראה מ''מ לגרש,~ופין
~גם

 ההמ'"~
 באמ. אבל זה, בענין הקיל שבויה לענין דדוקא מודה

 גס הבעל ש~""י זה חשש שיש במקומות ל~''ד ~דבר ידו~א~

 נפשו. הצלת דגדול ודאי סכנה, ספק לידי יבואו ובניהה~שה

לכו~
 ~ל או~ו

 ~ג~
 בפקוח וס''ס ספק ~ל מפק~ין דהרי

 נפ~
 דגרע ודאיבשבת,

 ז~
 ~ונש חשש רק דאינו מקיים ו~ינו מנודר

 דאיכא בזה וכ"ש~מים,
 ~ש~

 דארעא מלכותא ~~ירה ~בעל ~'"כ
 (דף מדליקין במה פרק בש"ס אמרינן דהא דין מן (וברדחמיר,
ל'"ב

 ע""ב~

 ~וכלין אדם ובני הווה והרעב ~ולה הגובאי גזל בעון
 יותר ה.ורה דה~מירה בגנב ומכ"'ש ע"'כ' ובנו.יהן בציהםב~ר

~דאי~א
 (ד~ בב"~

 ברור הדבר שיהא צריך ומ''מ ~, ע""ב) ע""ט

 ~ש~שיש
 ולאשתות לבניו סכנה

~~~~~~
 שהי~ בבעל ס"ט)~, (סימן מהרש'"ל ב~שובת מצינו מזו
 סיים, ממונו ו~אבדשחקן

 מ"~
 לכוף ~סכמת דעתי אין

 מאחר למילתא ~ילתא לדמות ולא ברורה בראיה לא אםבגירושין
 אבל הוא, ~עושה גט ח"'ו יאמרו וא"כ וכו', לחלוק דין לבעלשיש

א~
 עליו יברר

 מעש~
 ומסכן מזיק שהוא לו והדומה ח"ו חיתוך

 עצמואת
 והמצור~

 ~ה גדול מום לך אין ל~,
 ופשיט~

 ~יכולין

לכו~
 ויתן .שובה ויקבל פשעיו על שיודה לא אס ולהוציא, אותו
 טהור לא שמקרה אלא בכך הורגל ולא לפשעיואמתלא

 ב~
 לידו

 המורה ביד כח ~יןאז
 לכו~

 שאין פשיטא ומ"מ לגרש, אותו
 ע~''לת אצלו להיות אותהכופין

~~~
 מט~ם ולהוציא ולכופו וז""ל~ כתב ל"ו) (םי~ן רמ''א ב~שובת
 להש~ן ראיה לנו אין עבריין או הוא קוביוסטום אודגנב

 הגאון ~שובת בשס כ""כ ~"ו) (סימן בתשובה ~ס ~ם עכ"ל,עליו
 ראשו יכנוס מי וז''ל~ דגנב זו שאלה ~ל כתב אשכנזימ~ר''א
 לדידהו מעושה גט לעשות ובפרט מו~ו את ירצצו ולא ההריםבין

 מקומס לפי דבזמנם אפשר ~ראה מ"מ ע"ש, עכ""ל א""אולהתיר
 במקוס ~שא"'כ ובניו, ל~ש~ו סכנה חשש היה לא~שעתם~

 סכנ~
 מודים דכ"ע נראה ופרש""י ~ש"ס ~סוגיא שהעלתי מה לפיי"'ל

 להו~יאתדכופין

~~~
 לאש~ו גם סכנה ~שש יש אם ושעתו מקומו לפי זה כל

 וכפרי לבעליהן יקר נותנין ואין ~ להוציא כופין אזובניו
 משא'"כ יאכלו,מעלליו

 במקומו~
 על בנים יומתו שלא ומדי~ו.

האבו~
 נקיים, בי~ו ובני יומת בחטאו אוש רק בעלה בעון ואשה

 ידסאם
 מסולק~

 להוניא לכפות כח בידינו אין אזי מעון ונקה
בג~,

 מ"'~
 ~ופין אין היא גם

 להיו~ ~אותה~
 והוי עמו אתו

 הראשוניס הסכמת ע''פ מבוררת בטענה עלי מאוס כטוענתדינא
 ב'"ד א~ם ור"מת מהר~"ל רש'"י בשם ל~יל ג~כ וכמ"שוהאחרוניס

 אופי' ~ל לדרשה ומדינה מדינה בטיב וראו עיניכם פקחוהצדק
 כח הברורה ידיעה ואחר אומהשל

 ב"'~
 יפה

 ל~רו~
 משפט

 לפניכםתיהלוך צד~

 שנת ~אייר ז" הע~~דה ועל התורה על הטרודכ'"ד~
~""~~ 

 לפ~ק~

~~
"~~ 

~~~~~~~ 

 ~~~~~י~ ~~י~ו~ ו~~~ ~~~ ~~''~~ו~~

ת  ~~ו ~י~~יי~~
~~ 

 ~~~~ית



~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

ת ~~ י~~~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ ~  ~~ו~ו~ 

 ~~~י~~ת
 ~תת~

 ~~ו~י
 ו~תת~ ~~תת~ ו~ו~~~ ~~ו~~~ ~~~~ ~~~~~ו~~י

 ~תתי
 ~תת~

~ ~~ו~תת~ כתת~~תת~ ~  
 ~~תתו

 ו~~תת~

~~~

 הישיבה טרדת בכרטות ונפלאותת העצו~ת הטרדות מפאת
 העדרים יאםפון אשר דאורייתאת סמוכין םמיכה בהשיש
 מפומית ~~עתתא לימא שתו רבים בת ב~ער מימי מי~ל~אוב
 לז~נוסף

 עמוקות ~ותתת עשרה העיקור על מרובה תוספות ~כמעט
 וכל ככתבה, ומדינה מ~דינה ה~אים לפני נפתחים כעתאשר
 רוקית לבלוע הניחוני לא ~מש אשר ערב, ועד מבקר עלי נצביס~עם

 כתנור הקיפוני עטרוני א~ר ו~~דינה הקהלה עםקיובפרטות
 ובאריכות תורה בדברי ולבא לצאת אוכל לא עתתכ אשר ~, ~כנאישל

 עיון ש~י בלבי התקועה אהבתו ולרוב תתת~ הימיס כל~דרכי
 מכתתת~ ששאל ה~אלה בדבר סקירא בחדא רואה עיוןתחת

~ת~~~
 ~ותפות להס היה ולוי ושמעון ראובן ~שלשה, הוא הענין
 אורנדי ~קעל

 ~חכירה~
 המועיליס, אופניס ב~ל בשטרות

ושם
 לחלק בידס רשות שאין נא~

 ר~
 כולם מדעת

 ו~
 שטרו אחד

 ע~הם שישכור לראובן אחת בפעס השותפים שני ~צחו ועתהבידות
 ~ודה הנני עדים והם להשלוחים ראובן והשיב ~שרת מןת~דש
 בשבועה זה על ונשבע ולויל~מעון

 ח~ור~
 דנקיטת

 חפ~
 שאינו

 לשכור בידם והרשות ע~הם שותף עוד להיותרוצה
 כאו~

 נפשם
 השני וביום הכל, מוחל והנני לדין עמהם לירד כלל רוצהואינו
 בפעם, כפ~ם ל~ניהס הדברים וכפל שנית כעס ~~לוחיםבאו

ונשב~
 לירד לג~י רוצה אינו וגם ולוי לש~עון ~~וחל בשבועה

 כל וחתום כתוב ליתן בידכם הר~ות לעדיס וא~ר לדין,עמהם
 שאלתו~ תוכן עתתכ ז~ת על תת"כ נתתי ~אניהנת"ל

ת ~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~תת~  ~ ~  

 ~מחילה אחר דאין לפנים אתתצ זה דין דלכאורה אףת~~~~~
 ~יוצאיס ישראל מבני הוא ~כתתת ~ראיתי אףכנוםת

 יתתב (בסימן בחתתמ דאיתא ~ה על כחו בכל עצ~ו וםומך רממהתביד

םעי~
 והיינו בס~כתתא הסמתתע שם וכתב קניןת אתתצ מחילה חת)

 זמן כל שטרא דבתפם בידו, ה~ט~ח ~דיין ~מוחל נקט בדלאדו~א
 בי~ ~הני לא ~יד לו מחזירשאין

 מחילה אפילו
 גמור~

 קנין בלא
 ששטרו כיון מחיל~ כאן מ~ני דנא דעתו לכן עכ~לת ר~תתא סימן~עתתל

בידו,
 ז~

 רוחות על העולה

~~~~~
 שפיר מעיינן ~ כד

 ירא~
 בנתתד כאן מהני דמחילה

 עצמו הסמ"תע דהרי חדאטעמיס, מכמ~
 ~כתב~

 רמתתא בםימן
 וזתתל בת סעיף בהגתתה שם רמתתא מתתשעל

~ 
 לו היה אפילו ויתתא

 בעל~א, בדברים ~חילה ~חילתו הוי אפ"תה עליו משכון אושטר
 הסמתתע שם וכתבעכתתלת

 ~ס~תתז~

 וזתתל
~ 

 או שטר לו היה אפילו
 וכותמ~כון

 פירו~
 ~משכון או השטר להמקבל להחזיר הנותן וצריך

 הםמתתע ~דברי מבואר להדיא הרי עכתת~ חובו לו ~מחלאחר

 מהני~מחיל~
 א~

 להחזיר אחתתכ וכופה בידו, והמשכון שהשטר
 דבריו נמצא משכונו, אושטרו

 בעצ~~
 סתוריםת

~~~~
 לכי כפשוטו אינו בם~תע דהפשט לומר רעיוני תחילת על

 דאפילו ויתתא רמתתא, דכתב דהא לו~ר דכוונתו אלאהמובןת
 הס~תתע כתב מחילה, מחילתו אפתתה עליו משכון ~ו שטר לוהיה

 שצריך אלא בעל~, בדברים מחיל~ מחילתו דאין לומרדרצ~
 או שטרו לו החזיר שלא ז~ן כל אבל המשכון, או השטר לולהחזיר
 מ~תא בחדא כולהו הםמתתע דברי ואתתכ ~חילה, ~ני לאמשכונו
 היטב העיון אחר ברס ביהת וט~י ~נתקשו כרבים ולאמחתינ~ו
 כן הסמ"תע דברי לפרש אפשר דאי שדית כקול ~~ון ~קולר~יתי
 דפשיטא יתתא בשם כן רמתתא כתב למה דאתתכ חדא ~עמים,~כ~ה
 בהאת דחולק ~אן ולית ~חילה דהוי ומשכונו השטר ~חזיראם
 הדין מקור דהאועוד

 בד"ת~
 דסנהדרין פתתק המרדכי הוא

 ~סי~~
תרכת~א~

 שכתב ל~יפך להדיא מבואר ו~ם ~והרתתס, ב~ס
 וזתת~
~ 

ונ~אל
 לרתת~

 בידות משכון למוחל די~ היכא קנין צריכה מחילה אם
 קונה חוב דבעל ונהי קנין, בעי דלא הוא פ~וט דבר נתתלוהשיב



~ ~

~ ~ ~ ~

~~""ת
~"'~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

 ומהני למלוה לו קנוי גופו אין ~'"מ שכר כשומר להתחייבמ~~ון
 וכו" דקדושין פ"ק כדאמרינן משכון, מ~זיק דהמלוה ~ע''גמחילה
 דידיה ד~יתא היכא כל למאריה ה~שכון המלוה ליה ~חיל כיה"נ
 הוא ד~מקו~ו אחרת ועוד זאת עכ''ל,~וי

 ז'"ל כי ומוכ~ מוכר~

הד"~
 ~אות שם

 ב"~

 ~מ~ילה מ~ר""ם בשם ה~רדכי עוד כתב ~ וז'"ל
~ין

 צרי~
 י"ב ס'"ס ולעיל עליה משכון או שטר לו יש א~ילו קנין

 ר~"א בדברי לפרש שיש אי~א ואם ~ד""~, עכ"ל ~ן, משמ~ל~
 ~סמ""~ כוונ~ שכתבתי ~ה~פי

 ול~יל רמ""א, כתב למה א""כ
 דכוונת אלא עולה, אחד בקנה ה~ל הלא כן, משמע לאי""ב ס"~

הסמ""~
 ה~~כון או הש~ר ~חזיר אח"כ אותו דכופין כ~שוטו

כיו~
 נ~~לת כבר שחובו

 שבםי~ן ובפרטות כ''כ ס.ורים הסמ"ע דברי יהיו שלא~~~~
 םי~ן וע"'ל וכתב, באצבעו בעצמו ~ר~ה שם סקכ""א)(י"ב

 נ"לר~'"א,
 לתר~

 שה~חבר ניכר נראה וי""א בלשון ר~'"א בסי~ן לקמן הרמ""או~דכתב הש"~ דברי רק ל~רש בא לא דהסמ"ע כפשוטו
 מדכתב הכי ס"ל לא בש"עהב"י

 ב"~ ~בסעי~

 חוב ל~בירו ~חל

שי~
 מתנה זה הרי אצלו ~ופקד ~היה הפקדון לו נחן או עליו לו
 ~יד ~וא ~ה~ל ~~~דון דו~יא דחוב משמע בלב~, בדבריםהנקנית

 ש~נ~דו, בי~ הוא ה~שכון או השטר אם ~שא''כ לו ~~~ל~י
 ע""כ בש""ע ב''י ה~חבר כדברי הס~"ע רשם י"ב בסי~ןוא"כ

פיר~
 מחילה, ~הני לא ש~רו דבתפס הב'"י דעת לפי ~ם

 שם כתב דהר~"א להראות ר~"א, סימן וע''ל כתב דינאלעיקר ומ""מ~

וי~
 נפיק לא דפלו~תא ספיקא ~די כי דדינא ספיקא והוי חולקין

 הב"י דדעת לו~ר אפשר דאיך ת~יבני ואל ~וחזקת מיד להו~יאואין
 פסק להדיא הא שטרו, החזיר שלא ז~ן כל ~חילה ~הני דלאבש''ע

 חזר אם חוב שטר ~ה~וכר כ""~) םעיף ס''ו (בסימן בש"עהב"י
 ב~חילה ד~יירי שם ו~ש~ע ל~קח, ביד הוא שהשטר אף ~חולומחלו
 בידו הש~ר אין ד~"מ אריא לא הא ~~ום אי קנין, ~לאבעל~א
 בדין העיטור בעל ~~לק וכה"ג ~חילה, ~הני לכן הלוקח בידרק

 ודוקת ~~ש~חילה

~~~
 לו~ר אפשר דין מן כל

 דא~
 ישעי' ר' דעת שהוא ה~ולק

 בטורשהובא
 ח''~

 שם שכתב ~~עם היינו י""ב) ~םי~ן
 זה, לענין ד~י כ~בוי ל~בות העו~ד~ש~ר

 וז~
 בש~"ח דוקא שייך

 אפשר ל~וביינא עו~ד שאינו כזה שותפות בש~ר ~שא"כגמור
 דבנדון ~חרת ועוד זאתד~ודהת

 ~דידן~
 ב~בועה הדבר שנעשה

 דס'"ל ~אן אפילו דהא ~חילה, ו~הני ~קנין ד~דיף ~ודוכ"ע
 ~הני~לא

 ~חי~
 ודאי קנין מ"ממ ה~~כון, או השטר שיחזיר עד

 י''ב (בסימן ע~~ו הס~"ע ש~סייס וכ~ו דכ''ע, אליבאד~הני

םקכ"א~
 ~קו~ות בכמה דהא ~הני, דשבועה ק""ו מהני קנין ואם

 לעולם בא שלא דבר ~קנין אין דהא מקנין, עדיפא ד~בועהמצינו

~''~
 (בסימן ~בואר

 ק"~
 א' ס~י~~

 בה~''ה~
 מהני ~ד~בשבועה

 (בסי~ן ה~ור וכ"כ לעול~, בא שלא דברלהקנות
 צ"~

 סעיף
 ב', (םעיף שם בש''עוהובא ז"~

 ובסימ~
 וכן בה~''ה), ד' סעיף ר''ט

 ר"ז סימן אס~כתאבדין
 י''ד~ ~םעי~

 א~"כ קנין ~הני דלא
 חשוב,בב"ד

 ושבוע~ה~
 ~םעיף ~הני כף ותקיעת

 י"ט~
 ו~יין

 עתה, שבועחו להתיר רצה אס דאפילו ונראה נ''ג, ס"קבסמ''ע

 בדי~בד(ד~הני
 א~

 שנשבע
 ל~וב~

 בס"ד וכ~בואר חבירו
 ~''~ ~' י~'"ש) כ") ם~יף רכ~ח(םי~ן ~ביור~ד~

 ~~נו השו~פים נפ~רו ~ר

 ~~ו ~ו~~יי~~~
~~ 

 ~~~~ית

 ובנדון ~חדש, להשתחף וצריך השותפוח ובטל לו שהתירוקודם
 ~אות ר"ז בסי~ן שחולק הב''ח אףכזה

 כ"א~
 זה בדין הס~""ע על

והש"כ
 ש~

 ~ס"ק
 כ""ז~

 כזה בנדון ~''מ להלכה, דבריו תופם
 ואם מפיו שבועה שיצא מיד השותפות דנתבטל ~ודוכ''ע

 ~~ש, קנין צריךלהש.~ף רוצ~
 ובפר~

 שצוה
 לעדי~

 וא~ר
 לה~

 כתובו
 פעמי~~ ב' ע''זונשבע

~~~
 מהני דלא דס"ל דל~אן דאף~ נ"ל דין כל מן ובר דין מן

~חיל~
 ~יינו השטר, החזיר ~לא כל

 משו~
 ~ומדנא נמי דאיכא

 בעי ~אי בידו ש~רו דאל'"כ מ~ורה במחילה ~חל שלאדמוכח
 צריך, הוא ~לוחיתו ע''פ ל~ורוכי

 ו~ע''~
 ~ הש'"ס ד~שני ד~~ינו

 תברא, עליו למיכתב או למקרעה ה'"ל עכ'"פ ~""מ ולצור, לצוראין
 וכה""נ שלם, בלב הכל ~חל כי חושבנא ולהלן ~כאן ולאהעבר ותביעו~ חש~ון ~שום בידו אכתי שותפות שש~ר כאןמשא""כ
 ליה דקרעינן וכ"ת ע''ב) ~'"ט ~דף דכ.ובות ~ש""םמ~ני

 בי~ לאנםוביבעינא אמר~
 ו~ו~ין ~מורה מ~ילה ~~ילתו בודאי ע'"ש,

 ושלום ~שגיאות יצילני וה' ~קפוקת בלי ~בועתו ה~קח ל~ייםאותו
 דרך ~סכח וב~מרא בת"ח, ק~י~וריא יהיה שלא ישראל דייניעל

אר~
 כ"א) (דף זוטא

 ~פ"'~~

 ~ין בית מחלוקת אומר שאול אבא
 עושר ובשמאלו בי~ינו ימים אורך לשמה, ויל~דו העולם~חורבן

ו~בו~
 כיון קלא דתותא וכפר~ידא

 דנבי~
 ע""א~ת ד' ~תענית נביט

 ~~~~יי~ ~~~~ ~~~~~י
 ~~~~ימ ו~~~י~ו~ ~י~~~~ו~~ ~~''~~ו~~

 לפ"קת ~י~"ל נו"ן תי"ו ~תא דהאי א~בר'"ח

~~~
 מק''ק דוד נשאל נשאלו אשר ~חת ~אלה ~דרשא בי" ~ פתקא
 רבינות יל~~נו ~ווינצ~א

~~~
 ~~ הא~ת ויען

 ראיה, להביא צריך ~ין ול~~ורס~ת לעצמו
 ~ת'"~, ~~פורסם קבוע וב'"ד תורה דין אין ווינציאשבק"ק

 לי באו ואם שם, ונידונים ~להם ערכאות אצל הולכת הקהלרק
 הרשו. ישראל, ~כ~י אצל ודיני' משפ~' להקריב ~תרצים כתותשתי
 גזירתם לקיים הבע''דבי~

 א~
 כלא והיתה לאו ואס להס ת~רב

 תורה בלו~די שנפל לבב ומורך ודלות עניות ובעוונותינוהי~ה,

ממ~~~
 ~ר~א דין ~הם, להתפרנם והצ~ר~ותם ו.וקפם הע~יריס

 ~ שאלה נשאלו ובכן ~שפט, אחור נזור כילה~

~~~
 אב""ד הגדול שהרב

 ור''~
 כמוהר"ר העדינה ווירונה דק"ק

מנשה
 חפ~

 הר""ר ~~גביר ותוב~ ודברים דין לו יש יצ'"ו
 ממון, של ~ביעה איזה ווינציא ~ ~ק"ק באנק"ו די'"ל לוי~נחם
 עכ'"ז הנתבע, אחר הולך שהתובע הוא שהדין שאף לו,ואומר

 ~התקיפים אחד ~""כ ושה~א כא~ור ב"ד אין שבקהלתולהיו~
 ה~פורסמוח, הקהלוראשי

 ושהארב~
 שב~יר ורבנים החכמים ~

הם
 כפופי~

 ואביונים ועניים דלים ~הם~ ~הס ויש תחתיהס,

~י
~~~~ ~~~ ~~~ 

 ~''~ ~~י~ ~'י~,
 ~י'~,

 ~''~ ~יי~
 ~יי~י

ת ~

~ ~  ~ ~ ~  ~  
~ ~ ~  

 ~~~י



~ ~ ~ ~

~~"ת
~''~~~ ~~~~ ~ 

~ ~ ~~ ~ ~

 לפניהם להתדיין שילך הראוי ~ן אינו ולכן ופרט, לכללס~רכים
 פחותולא

 שהו~
 אח~ עיר ביניהם יבררו דוקא אלא אחריו, יבא

 אלו ה~לקי" לפני ודינם משפטן יקריבו ושם ה~רובותמאותן
 ושבנדון שוחד, יקחו ולא פנים ישאו לא אשר י~ראל דייני~דיינים
 אדעת לס~וך ישכזה

 הרי"'~
 בטור םברתם הובאו והרמב"ס,

 יתרצה לא ואם התובע, אחר ילך הנתבע כי ד~סכימו י''ד)(סימן
 ישראל מעדת ומובדל מוחרם שיהיה א~ר, במקום לדין לבאבזה
 כיוצא והרבה קי''ד) (סימן שמואל משפטי בעל הגאון שפםקכמו

 בהם~ עייןבו,

~~~~~~
 בא אלא כי, לא ואומר, ~םרב הנזכר לוי מנ~ם הר''ר
 ווינ~יאה ופה ~קומי, שער ואל עירי חכ~י לפני אחריתבא

סתדיי~
 הרי כי האמורות טעסות ממפני קהיל~י לחכמי לפםול ואין

 כ~ש קהלתו לבני דיין להיות כשר הקהל דחכם הפוםקים,כתבו
 הנ"'ל האב"ד והרב צ"ד, םי" ח"ב ומהרי"ט ~ י'"ז ב' םי'רשב"ם
משיב

 ואומר(י'~
 לדון כשר דהוא הקהל חכם דאמרו אמת דהן לו

 על דהוע~דו היכא דוקא ~יינו כי לחלק, י~ אך קהלתותלבני
 ואפ''ה מהכולל, דוקא ושמ~פרנסיס הקהילה דייני להיותםכך
 כבנים שהם לאותם אלא קהלתם לאל~י לדון שכשריס אמרולא

 שלפנינו כאופן בזה אך למ~מעתם, וסרים החכמים ~וסרהשומעיס
 לה~דיין הנתבע (את) שחייב יודויודו

 חו~
 ואולי והלואי לעיר,

 תקיפי דרבנן מנייהו ובמטו בבעו ו~כן, ~~יפתןת לעוצסיספיק
 י~לו התורה, דנלומחזיקי

 דעת~
 הצדיק את והצדיקו בזה וסברתם

 ע"כ בהסכ~~סת יבא אשר כל את לקיים (ו)אומר וי~זרוב~ינו

לשו~
 השאלהת

 מפריו להנות בו י~ קונו ~דעת שואל השואל שאלת~~~~~
 למו, דת באש והטמון ~~פון טוב ~רב מטובמ~לשבוע

 מק~וע לך שאין ~מונו~, בדיני ועו~ק ידרים להחכיםורוצה

~בתורה~
 כדי שיחא בחד ודמטי עוקצי ל~ ודאית ~הם, יו~ר

 כנגד ל~ ו~וקי' הזוויוח, את נזכורשיהא
 רא~

 בארצנו, הנ~מע תור
 מטין ולהיות יוכיחו מדרשא בי כותלי דכתלי, טולא דנ~ליהיכא
 ~ין אם הנתבע אחר הלך התובע בדין אתמר ולהלכהורהטן,
 גם ואף בעיר קבועיםדיינים

 ~אם~
 ונ~נה בעירו תקיף הנתבע

 לאורייתא וחילו ~ברא טהר לטהראי חבור אחת תקיפאתוקף
 לנשי'א יאי ושו~רי לאורייתאת חילא דבני ~מירא ובעיריתקיף
 שע~ן ודיין כח יד וידו ידים בש~י שולט אשר בתוכינואלקים
 טפחי~ת מעשרה גבוהים סלעים בזוזי אזלא מ~מייהו להוקים
 ר~ליו, שעל וב~ינית ב~לע ויוצא א~ומים במעלהועולה

 ז~
 הקיום

 אדםשבר~לי
 ופור~

 קימה ~קומה ואין המטבע על
 שי~

 הידור, בה
 אכינ מוצא, לכסף יש כי (בו) הכל יענה וכ~ף בזוזי ליהומעטרא
 בלוו~י ~לש~~ ניזון ואינו דיליה בפדני וגני מ~יליה ושתימדיליה
 הולך כי לכלום צריך ו~ין ~יניה אינשי ובדילי ~ת העשיריסאלו
 אליו ~דם ל~ום ~נים נושא ו~ינו בינה, קנה משענת ~שענתועל

 .~בקון בות~מעון
 ול~

 טענת אבל ושמאל, ימין מ~בריו ~סור
 העיר אותו שדייניהשואל

 ה~
 שמטילין ~"ו וכו", תרומות כאיש

 שכר ונוטלין עשיריס ב"ב עלמלאים
 מלש~~

 ונוטליס החשאים
 ואיידא נ~ה, שיחה אחר והולך הפרס בבית ו~נפח ~ם~רס

 ~דרשא בבי ככרוכיא ~ווח ע"כ חובתו, חזו לא כגופא ליהדחביבא

~ת

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ ו~~ ~~~י ו~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~ 
"~ 

 ~ו~
 י~~~ת

~ת

~ ~  

"~~ 
 ~~~ ~~~~ ~י~

 ~~י~י~~ ~~ו ~ו~י

 משער הנתבע את והוציאו בהלכות המצויינים ראשיכם ~עריםשאו
 שם אין אשר ה~שפט ~קום וסמוך הנראה ~קומו שער אלעירו

 פנים,נ~יאות
 ע"'~

 ורהיטא שיטפא שטוף בכלי תוכו ותוך ~וך
 חכמיס הקילו לומר הסותר וחלק מובילין, תמן ר~לי ד~תבעילאתר
 ארבע מקום ב~קומו ~ביתה וקונה ברגליו לערב ~לא העושר~ל

 היה וכך הלכה, ~לא~מות
 אומ~

 הכא התם, לי מה הכא לי מה
 ~עשה הוי כפיפה קומתי כופף ואני רבי, לך קרו ה~ם רבי לךקרו

 מממקומי, מוציאין ש~ין ~לי~י לא ~ע ובאתרי התובע דברילםתור
 עושהויציאחי

 רוש~
 שייטן של חביות פי על

 באר~ ~שו~
 ומתהלך

 פםידא זה רבים בה שהחזי~ו אמצרי ודיישבה,
 דל~

 הדר
 וברי היזק, שמיה ני~ר~אינו והיז~

 היזיק~
 בי אשתכח יומא ~ל כי

 אבר מתא ובר נכםי, םייר להיות מ~יל וזוזא ~לת~תאס~רי
 דנברא וטלטולא דינו, מבית להוציא מעכב אינו אחריתאממתא
 כאשר דבריהם תורף ~"כ אוהלים, יושב תם איש ויעקבקשה

 נעימהת ~מירה אמורה מל~םכבר

~~~~
 הזהירו מאד כי בעטות דבר להשיב למנוע הראש ממן היה

 שנשאל אם כי בד''מ להשיב שלא ובתראי קדמאיפוסקיס
 כי בישראל ~חלוקת להרבות שלא כדיממב''~,

 ת"~
 שלום ~רבים

 בבי תקע אשר מרבנן וצורבא רבא דגברא אדעתיה אמנםבעולם,
 גוף אל הדבר באה לא ~דיין כי דינאת לי דונו וא~רמדרשא
הנדון

 ר~
 וכנון הםמוך, ב"ד לו להושיב ~לי יג~ דברים בעל ~י

 יפה יפה ב''ד א~ר הלך לומר אקדש בקרוביס לקרב שו~עיןזה
 ואין או~ו מניחין אין כזה דבר ששאל ות"ח האר~, כל מ~ושנוף

 וזורה כ~בטל רצוננו לבטל אמרנו ע~כ אותותמזניחין
 לרו~

 המצוי'
 ולא גלויה מתנה ו~~ן משא דרך בהלכה לדון התלמוד,ביס
 להיות בברא וח~~והו בשוקא כ~בוהו רק ט~ירתא,~תנה

 לכל עדות בשושן נתנה אשר ודת דין יודעי כל לפני וגלויבעליל סרא~
 אמתת בדרך ינחנו וה" עולםבאי

~~~
 אשר לחבורה, ~חבורה תורה של דין זה המ~~ה ביתאל לל~~ בטוב בוחר מ~ש"ה~הוא חכם הרב שט~ן מה ראשונה יצא

 לפקידה מפקידה פ~יד ~פקד תםבו
 ועונ~

 מן ובצא~ו ת"'ח,
 וכף פשוטה כף ~פי את א~רושהעיר

 כפופ~
 לקבל

 לדבריו םני~וריא וטו~ה ולמעשה, להלכה ה~ורים יורו כאשרכמים, דבריה~ם~
 דבר וכו', ווינציאה בעיר קבוע ב"ד ~איןלפי

 ז~
 ולא נשתקע

 ~ל מטרין דעיקרנאמר,
 מוצי~

 דין
 ז~

 (דף דב"ק מםכת הוא
ט"ו

 ע''ב~
 האי

 כלב~
 תרנ~ולא ~אכל ו~וסרא אימרית דאכל

 לארעא דאזלינא זימנא לי קבעו א~ר ו~י בבבל, מגבינן ולאהוא משונ~
 ל~ון בבבל מומחין דיינים דלי~ כיון ~"'מ ליה, קבעינןדישראל

 מקו~ בא''י דיסו לדון מאתריה הנתבע את מוציאין דינאהאי

 דליכא ה~ם דשאני די''ל קנסות, דיני לדון סמוכין מומחין שס~י~
 בא"י~ אלא לדון אפשר ואי קנסו~ דיני לדון בבבל כללסמוכין

~~~
 ולבם כללת םברו ולא ~מירי לא ~כולו עיר ימ~א אם

 כלל ראוי ~אין המאי~, באספקלריאברו~ה אטו~
 לקרו~

 אפילו
 להו~יא הכי דינו נ"'כ אזי דנמיר, חד בהו לית כי הדיוטותב''ד

 ~לאה עיר ווינציאה בעיר משא"כ~ירות
 חכמי~

 ויש וםופרים
 ~פני ב~רדה ויחנו ~ורס ה~קום רק דיסים, בתי להרבותבידם
 כסאות יושבים להיות העליונה על ידם אין יר"ה, השררהאימת
 ~~~, לו בורר ו~ה אחד לו בורר זה ע''פ רקלמ~פע

 ז~
 ~"כ



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~"ת
~~~~~~"~~~ ~ ~ ~

 ודאי א""כ בת'ד, להושיב בדרבנן להם יש כי ב"ד ~וםנקרא
 משמעות וכן שס, קבוע ב''ד שאין ב~ביל מעירו להוציא יכולאינו

 הנ""ילשון
 סו~

 וז"ל~ שכתב דב"ק פ''ק

~~~
 ליה, מזמנינן המחבר

 א~'~
 ל"תא ~סנהדרין דקיית"ל

 בא.רא דיינא דאיכא היכא ה"'מ מנה, על מנה מוציאיןדאין ע""ב~
 לב''ד לומר יכול אין הוא שכן שכיון ליה, דאית דינא למידןדמצו
 שב~אן, מאלו יותר ומומחין בקיאין שהן לילך רו~ה אני פלוני~בעיר
 מז~סינן הכא ~י זה~ דין לדון יכוליס שיהו דיינין כאן כשאיןאבל
 מי כאן שאין כתב דוקא להדיא הרי עכ''לת לדון דמצי לא.רא~יה
 דין דאי. דידן בנדון אבל בש""ס, סו~יא כהאי כלל לדון~יוכל

 ב''דת ממקום אקרי גבר הוי ו.מן ~ייןו~י~

~~~

 כ.ב
 או. מ""א ~סי" בורר זה ~"פ אשר"י הג~"ת~

 ו"~

 ~ וזת'ל
 שיודעין בעירו אין אם אבל תורה, דין שיודע בעיר שישוכגון

 הרי עכ""ל~ הוועד למקום נלך טעין מצי הלוה ~פילו אז תורה,דין
 אבל בנ"'דת משא'"כ תורה דין שיודעין מי ב~ירו שאין ~~מר~וקא
 עוד שטעןמה

 ~~כ~
 הרב

~ 
 הוא הלוי מנחם ר' שהגביר מנשה

 דרבת קמיה קידה אחוי אינו ולוי ה~ליונה, על~ וידו בעירותקיף

 דינא בזה ל~יקרון, ראשו לכוף כדי ש~ר~שו ב~ימון יוצאו~ין
 ויש יש כזה שבנדון כ.ב שהוא כטעמיה, ודלא כהלכתא~אמר
 אכן ה.ובעת א~ר ילך הנ.בע כי והרי''ף הרמב"ם דע. ~ללסמוך
 סנ~דרין מהל" (פ"ו ברמב''ם הדין בגוףה~יין

 ה"ז~
 ~כ.ב~

 וכו' המלוה אמר אם אבל וכו", טוען שזה ~ינים בשארבדת'א
 ע~'"לת עמו לעלות הנ.בע א. כופין וכו' גזלו או שה~יקו זה~ו

 משמע ~ישנא ש~רת ממון'' של .ביעה "תאיזה שכתב השואלו~לשון
 ניכר שאינו והיזק, ~זילה דין ~ו הלואה טענ.ש~ינו

 מ.ו~
 לשונו

כךת

~~~~~
 מעליא טענה ט~תו בעירו, תקיף הוא ה~ביר באמ. אם

כמבו~ר
 בתשב""~

 בתשובת הובא האלפס ובתשובת
~ורש מהרי""~

 ~צ"~ (א"~
 סימן (ח''א מבי"ט ובתשוב. בק~רה

 םעיף סוף י'"ד (סימן רמ""אובהג"'ה שמ"'ס~
 א'~

 ובתשוב. (בהג"ה),
מ~ר"מ

 מינ~
 ווינציא בדפוס שנדפסת אח. וב.~ובה כ''ה) (סימן

 ומהר"א ליווא הר""ר הגאוןבשם
 מינ~

 מעירות עמנואל עשיר להו~יא
 יוסף ש~רי. ובתשוב. ע"ש, ~אוניס הרבה הסכמ. ~ שםו~וד
 ופרנסים העיר גדולי לדין שהזמינו לאחד נשאל.י וז"ל~ ~)(סימן
 כאן אדון לא אומר, והנדון פיהן, על נחתכין ה~יר דבר כלאשר
 בפניכם, נס.תם טענתי ועוד דיינים, על מו~ל אימ.כס הלאכי

 במקום ללכ. הנידונים ועל הדיינים ~ל הדבר טוב כיוא~ר~י
 נ~ זקיני ר"י א. ראיתי בזה וכ~ו~אהסמוך,

 דלא לר'"א להתיר
 העיר ראש שהוא מפני אב~הם הנ"'ע עם בטרוי"ש לב''דיבא
 ~תנו ה.יר ~ברהם רבי בר שמעון ר' וגם אליו, נשמעיןוכולן
 ר''י ו~ם בזה, כיוצא מפני בטרויש לב''ד לבוא שלא בטרוישה~ר

 אתבונן מזקנים ואמר.י טוב יום ר' להחבר כן עשהמפרי''ש
 אחרונים, של ~כריםם ראשונים של צפורן טוב כי אלמדומהם
 הדין ~יצא כדי לנידונין הגון למ~וס ישרה דרך יבררו נ""ללכן

 עכ''ל ~ל~נן בכהר''ר ~מואל בשלום יבוא מקומו על ואישלאמיתו,
 לוי משה נאס לעשו. נ"ל וכןהת~ובה,

 מי~
 עכ"לת

~~~
 היכא אלא ~יירי~ לא האלו התשובות דכל האומר יאמר

שהתו~
 בעירו, ות~יף אלים

 ~שא"~
 שהנתבע בנ''ד

 תקי~

 כח ויפהבעירו
 ~סי" דקיי"ל לדידן הנתב~

 י"ד~
 הולך ~ התובע

 הנתבע להוציא יכול דאין אפשר א"כ הנתבע,אחר
 הנ"'ל מבי"'ט ב.שוב. וראה עיניך דפקח אינו זה .~יף,שהוא א~ מעי~~

 סמך ומצ~תי בזה, דין לה.ובע שיש ~ברא נראה וז"ל~~.ב בעירו תקיף היה שהנתבע ד~דן כנדון ~מש למעשה הלכהפסק
 בספרוראיה

 התשב"~
או. ית'ד (סימן לח"מ בכ"'ג וכ"'כ יע'~ש, וכו"

 ד'~

 ל~ור בה~הותיו
 אמר וז'~ל~

 המאס~
 ונראה

 פשו~
 דאפילו

 זהבזמנינו
 שהמנה~

 הנתבע ~ם הנתבע, אחר הולך שהתובע הוא
 ה~ובע יכול ומעלה, בחכמה שבק~לו ~דולהוא

~~ 
 אדין לא

 עדיף דלא נשמעין, יהיו לא שדבריבקהלו
 מנה~

 עכשיו שנה~ו
 הגמרא מדין הנתבע אחרללכת

 שהמלו~
 לדין הלוה את כופה

 כ.ב ואעפ"כ רוצה שהואבמקום
 הת~ב''~

 ~ת"ש ~''כ, עמו ~הדין
 בז~ת~מאריך

~~~
 המרד~י בשם כן מעתיק ב') אות סוף י"ד (בסימן הב''ח ~ם

 למדנו שרבו.ינו ומא~ר הדור, לפי והדיינים מתקלקלים הדורו.ויום יו~ בכל כי דן אני וק~ו אלמוד ומהם וז''ל~ וסייסהארוך
 לנידונים, ה~ון למקום ישרה דרך וילכו הנדון, לכוף שלא לל~וד ישכך

 עכ"לת יוחנן בן ~מואל לאמיתו אמת דין שיו~יאוכדי

 והי~א וז"ל~ כתב תי''ח) ~םימן זאב בנימין~~~~~~ת
 דר' ~עהצריכו. דאיכ~

 חפ~
 ואליס ~שיר

 בעי~ו,~
 ר~וי הי~'

 טוען היה אםלנו
 הגדול לב""ד הכהן מרדכי ~

 להכריחומרחקים, לאר~ קאזלינ~
 חפ~ ל~

 למען אלמותו, בשביל ללכ.
 א~~~~ו, מצד לידו הגזילה שמחזיק כיון ולקנסיה מנה עלמאתים יוצי~

 א""ל ~ ב~''ה רת"י כדפירש אלים כדין לדונו נראה א~~ס, שהואלדבר ~~לי~ אלא דליכא ~אפילו אלא בפירוש, שנראה מה דוקאולאו
 (דף כתובו. במסכ. ה~וס" ~''ש על וכוונתו עכ''לת סהדי ליאית
 לד~ר רגליס אין אבל וכו', סהדי לי אי. א""ל ד''ה ~''ב)כ"ז
 בנ""ד גם א'תכ הוא, אלמא ד~ברא לומר נאמן שהיה כלל נראהאין

 שאימ.ו בעירו העיר וראש .~יף שהוא לדבר רגלים איכאאי
 ל~מו~ לדינא וציית אלמא גברא דלאו אע''ג הבריות, עלמו~ל
 חכמים,דברי

 מ'"~
 תשובו~ מתוך מבו~ר

 שהוא כל שכתבתי, הנ""ל
 בכת~בו. התם ~דוקא ל~, הסמוך לב"ד לילך צריך העיר וראשתקיף
 מחבירו המוציא אמרינן ~.ורה דבכל לגמרי, תורה הדין נגדלעשו.
 דנין לא ע'"כ ראיה, להביא צריך דכנגדו פסק וכאן הראיהעליו
 לו, הסמוך ~"ד לילך משא"כ אליס, כשהוא אלאהכי

~  הכא לי 
 טענהת דטענתו ודאי לכולנות אח~ ~ורה ה.~ לי~ה~

~~~~~
 (דף נ.ן דר'~ באבו. הש"'ס לשון להבין יש זה דרך ~ל

~
 ישן א~שטרדם ~בדפוס ~)

 ז'~
 ~לק להם שאין~ מי ~

 ל~ירו ודיין סופר ~ן אלוב~הת"ב
 וכ~

 ז~, ~על מתמיהים~~~ ורבים
 פרק בגמרא מצינו ואדרבא לעוה'"ב ~לק לו אין לעירו דייןדלמה
 שהוא מי כל ע"'ב), פ"'ח (דף הנחנקין הןאלו

 חכ~
 ברך ושפל

 השבח כל אחר ע'"כ, ב~ירו דיון יהא הימנו נוחה הבריותוד~ת
 אטו ~וה''ב חלק לו שאין עליו נאמר איךהזה

 חי~
 אכלי, ובילק

 גדול בשם חורפי בימיושמעתי
 אחד,~

 דיין שהוא פירוש לעירו דדיין
לשונ'

 ~לשונא~
 ~ד' בדניאל ה.ר~ום כלשון שלו

 ט"ז~
 חלמא

 ר''ל ~עירו דיין כפשוטו, ~פרש שיט.ינו לפי אכן ~עריך,ופשרה ~נא~

ת  ~~~ ~ ו~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ו~
 י ~ו~~~ ~~~ ~~~ ~~ו



~ ~ ~ ~

~~'"ת
~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~מ~ ~~~""~

~הוא
 כ~ו~

 השואל דברי לפי ובפר~ות ~ בתרייהו, ונגרר ~ירו לבני
 לנשיאת לחוש יש ת""ח של לכיס ~לאי ~טיל שהוא בנ""דממשמע
 שבת ב~סכת וכדאי~א~נים,

 (ד~
 הבצע, א~ר ויטו ע""א) נ""ו

 להם נותנין ו~רש"י בתים, בעלי על הטילו ~לאי או~ר י~דארת
 ו~תוך שכר להס ולתת בה לעסוק~רק~טיא

 כ~
 לבם נ~שך הי"

 מחוייב אינו לפ""ז וא"כ ~כ""ל~ לדון לפניהס ~כשבאין דיןלהטו~
 לילך צריך וא""כ בעירו ע~ול~ון

 ולדו~
 וכדאיתא הס~ו~, בב""ד ע~ו

 מב""ד שואלין לשאול הדבר הוצרך ע'"ב) פ""ח (דף הנחנקיןבפרק
 בנדון וא"כ יע""ש, לעירן שס~וך לזה באים לאו ואם וכו",שבעירן
 צריך בעירו לדון יכול שאין כזהדידן

 לדו~
 עושין ~ך הם~ו~, בב""ד

 דינים ב~י שני יש ואס לו"יתלבני
 הס~וכי~

 על עלה לא ש~ורא
 ואינוראשיהם

 כפופי~
 ה~ביר ביד הברירה ידיהם, תחת

 א~ר הלך התובע כדיןהלוי ר"~
 ולא ~יר~ה ב'"ד לאיזה לילך הנתב~

 הבוחרת ~נשהחכם

~~~~
 ב'"ד לפני ~נשה ר" החכם הרב יברר העיר ~אתו טרם

 ~~~ונ~, דררא טענת בטענתו שישהס~וך
 ואח"~

 יבא
 לא בכדי אטרוחי כי הוא ~ילתא והזמנא הם~וך דינא בילתרע

 ואע"ג וכו", לטולא ט~רא לאפוקי בי' וצער אז~ני' ~י~טר~ינן

 דאינו חזקה טענה, ע~ו שיש חזקה א~זקתיה רבא ~גבראדאוקי
 עליו, לו יש אא""כתובע

~''~ 
 רואה אדם אין

 חוב~
 ודלא לעצ~ו

 שיש תחילה דבריו לברר ראוי ע"כ אהדדי, ק~חנפי ~בנןליממרו
 ~ניה~ דיסי~ ~בעלי יתרצו אם אכן דממונא, דרראבטעסתו

 ל~עון
 בש''ע וכדאיתאבכתב

 םעי~ י'"~ (סי~
 יכולין אזי בהג"ה), ג"

 הרב להחכם ל~סוע י~ ומ"מ שיר~ו, לו הס~וך ב"ד לאיזהלשלוח
 סעיף י"'ד (סימן בש""ע וכדאיתא בעצ~ו הטענות לכתוב ~נשהר'
 יש סקי'"ט שם בםמ'"ע אך סופרת ע'"י או~ו יעתיקו אלאב")
 יהא הלא לה~שות ואין וז''ל~ שם במ''ש ק~ת עיון ~קום~אן
 ת''ח, וראיות טענות הן שאלו והראיות ~הט~נותניכר

 דאי~
 ראיה

 ע""כת ע""ה בעד כ""כ הב'"ד או דע'"ה מורשהדלמא

~""~~~
 ליכא בעצ~ו הת'"ח יכתוב אס גם לדוכ~א הקושיא הדרא
 בעדו כן כתב דע""ה ה~ורשה ל~י~ר דאיכא פניםנשיאת

וצ""עת
 מ'"~

 ~רדכי ~הג"ה והוא הש"ע ~פסק לזוז אין עכ"פ
 בקידושין~ ~ ~ ~~~

~'"~
 הלוי ~נחם ר" המביר אם מ~ברינו, ה~ולה תורת זאת

 בעירו ושליטתקיף הו~
 ~ והחכ~

 דררא בטענתו ~יש מברר מנשה
 או הם~וך, לב'"ד עמו ~לך הלוי ~נחם הר""ר מחויב~מ~ונא'
 ועל שניהם' יבחרו אשר הס~וך לב""ד בכתב טענותיכם~ת~לחו

פי~~
 לאלקים ה~שפט כי ה~שפט בדבר הנו~ט וכל ריב כל יהיה

 ~הגביר אנו ובטו~ים~וא'
 ר"'~

 כאשר לנ~~ע נעשה יקדים
 ל""ג ~דבריס ~בינו ברכת שבט~ותו למ~

 ח~י"~
 תומיך א~ר וללוי

 א~~יך ש~רו כי חםידך, לאישו~וריך
 וברית~

 יורו ינ~ורו
 הדור וחכמי לישראל, ותורתךליעקב ~שפ~י~

 שבאר~
 לע~וד ~חויביס ההיא

 ולהע~יד ת''ח של הידור הידור בו שיש קי~ה בגבוריס ה"בעזרת
 בתרייתא נגרי לנקוט כדי ל~עבד, דאפשר ~צדקי בכל תילה עלהדת
 הס~וך, ב"ד יפה ב"'ד אחר וליזול לרהוט דגלי~א שפוליולנקוט

וליז~ו~
 ככרם ~די ~ין לכרם וב~חול לחינ~א דאזיל כ~אן וליזול

 הדין ולקבל ~"ד, שם שיש ב~קוםשיבנה
 שא~רו, ~~י והא~~

או~
 ~א ביעל א~רינן קייס ו~קיי~, ~וזר ועושה

 א~ינ~
 להוודע

ו~ודי~
 א~יס ~שיש

 שופ~י~
 יש~ס הזה הד~ר ובזכות ~אר~ת

 מכליון~'
 וחר~

 ~פר~~ דאתי הגואל ביאת לראות ה' ויזכהו
 אהרן ונשא לסדר ב~ש""ק בשעריכם תשפטו ושלום באמ.~~דבר כ"'~

 דיומא ובענינא לבו על המשפט ~~ןא~
~"'~~~~ 

 ה~לך פת~ם
 לפ""ק~ עולם של~לכו

 ~~~ו~~~ ~~~יו ~~~ו~ ~~ ~~~~יי~ ~~~~ ~ו~~~~
 י~'"~ ~~~~ ~"'~ ~~ ~ו~~ ~ו~~~יי~ ~~~~~~ו~~ת'~
 ~ ~~ו~~ ~~~~ו~~~

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

 י~"~~

 ~~~ ~ו~ו~י
 ~~~יו

 ~~י~
 ~~י~~ ~~~~~~ ~~ו~~י ~~ו ו~"

ת ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~י~ת ~~י~ ~~ ~~ ~~ ~~~~י~~ 
 ו~~

 ~י~י ~~י
 ~ו, ~~~י~ ~ו~ ~~~~~~יו~~

 ~~ו~~ ~~ו~י ~""~
~~~ ~~ 

~~
 ~~ו~~ת ~~י

 ו~~~י ~~~י~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~ ~~~
 ~~"י~""י

 ~~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~ו~ ~~ו~ ~"ת~
 ~~יו

~''~ 

 ~ו~~~ו~"~
 ~~"'ות

 הפסק הב"ד וכתבו שמעון על שבועה היפך ראובן ילמדנו,~~~ת
 וע~~ עליו' ראובן שהיפך היפך ע"פ ישבעש~עון

 הדבר
 ש~עון בא ואח"'ז ו~חצהשנה

 לישב~
 חוזר אני ראובן א~ר

 ~היפ~
שבו~

 וגזלת אחד נכרי נ~ד(ו) לשקר שנשבעת לי שנא~ר אחר
 בעיני חשוד נע~ית ע''כ רב םךמ~נו

 בעם~
 ~א~ינך ואיני מ~ון

 ולפ~''ד להפטרת אשבע אני ע'"כ השבו~ה עלשוב
 הדי~

 ראובן, עם
 לי להורות צדק ~ורה יבוא עד לסמעשה לדון רציתי לאאך

 בהת אלךא~ר הדר~

~~~
 לפ"קת שנתס"'ו אדר ר""ח ב"

 ה~כונהאליקוס
 ~ע~

 ~ילדסו~ת פה חונה

 ~~י~י~ ~ו~~~י~ ~י~~ ~~רי~~ ~~~~ ו~יי~ ~~י~~~~~~
~ ~'ת~ ~~~י~ ~~י~י~י~ ~  ~~~ו~ 

 ~~'"י ~''י
 ~~ו~~~ ~''~

 ~~'תות ~~יו ~~י~ו~~~ו~"ת~

 אגב משתמע לא קלאת~~
 ד~ביבי~

 ב" מיום א' כ~ב ~~תמע,
 קבלתי לפ""ק תנ"ו ניסן י'"א וי""ו השני וכתב שני אדרר"ח

 לים ~לירד בקשתי השאלה בדבר אחד, ל~קוס עולה והכל נכוןעל
 ~לאכת וכ~ה כ~ה שהקיפוני והא~ת באדירים, ולצלולהתל~וד
 וביותרהשם,

 לפמר ואין צלותא בעי ו~~עתתא בבלאי בתל~ו~
א~ילו

 ר~~
 ~~י~רא

 חידוד דרבנן וחילוקא ורבא, דאביי ~הוויו~
 להוציא שלא רק לטובה, שווים כאחד שניהםוליבון

 חל~
 השבתי

ל~כ""~
 בקצירת ובאתי ראשונהת בהשקפה ~צו~תי ~עלתה מה

א~ריס
 כנוק~

 ושלשה שניס זית
 גרגרי~

 לפני לרצון ויהיו
~ישריםת ~~ני~

ת  ו~~ו ~~~ ~~~~י ~~י~ ~ס~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ייו~

 ~~י~ו~ תת~~~~י~י~ ~~~~~~י
 ~~~י~תת

 ~~~~~ ~~ו~~ ~~~ י~ ~~ ~~~יו~י
 ~~ו~~~ יו~~ ו~~~~~ ~~~" ~~י

~~~ת

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

ת ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  

 ~~~ ~ו~~
ת ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~~

~  

~  

~  

~~"'ת
~"~~~ ~~~~ ~ ~ 

~~ ~  

 השאל~~~~~
 דין מקור ~נה הנ''ל

 ז~
 פרק בב''ב מדגרסינן הוא

 יוסף לרב אבא ר' ליה שלח ע''ב) קכ''ז (דף נוחליןיש
 גנב~י, לא אומר והוא גנבת עבדי לחבירו האומר ~מאבר

 השבע רצונך במתנה לי נתתו אתה לי, מכרתו אתה אצלך,טיבו מ~
 מפרשב''ם וכו" תנינא קמ''ל מאי בו, לחזור יכול אינו ונשבעוטול,

ד''~
 הייתי משטה ולומר בו לחזור המחזיק זה י~ול~ אינו

 וליטול לישבע כדי שבועה לי נתחייב. לא ו~ם ~יי~י פ~ורש~רי ב~
 אם העבד לך לתת בקנין לך הקני.י ולא~ ונוטל נשבע אדםד~ין
 מיבעיא דלא נקט רבו.א ~נבת עבדי דנקט והאי וכו' עליו~שבע
 הופ~ה והוא ישלם שלא כדי שבועה חייב שהנתבע מטלטליןשאר
 אלא וא~טר אני אשבע ולמימר ביה הדר מצי ~לא שכנמ~ועל

 דהשביעו כיון אפ''ה ~לל שבועהת בהו שייכה דלא עבדיםאפילו
 נשבעין ~א~ן דס''ל הרשב"'ם מדברי נראה עכ'"ל~ ביה הדר מצילא
 באמת אך כלל, עבדיםעל

 דע~
 ו~''ש כן אינו ~וסקים ~דולי כל

 מ''ב ~דף הרי"ףלה~יא

 ע"ב~
 ~~סי' והרא"'ש

 ~'ד~

 שבועת ~רק
 ופרק א", הלכה ונטען ~וען מהלכות ה' (~רק והרמב''םה~ינים,

 הלכה משכירו.ב'
 ב'~

 סעיף ~''ה (סי~ן ובטח""מ
 י''~~

 הני ד~ל
 דאוריי~א, שבועה היינו קרק~ו. עבדים ~ליהן, נשבעין שאיןממילתא
 דשם נמצא וא"כ ז~, על נשבעין היםת שבוע. דרבנן שבועה~בל
 נשבע ~ש"ס פ~טא לפי אפ"ה דרבנן, היפוך הוי מנבת דעבדיבהא
 סנהדרין מהל' ז" (פרק הרמב""ם כתב ומה"ט בו, לחזור יכולאינו
דין

 ד'~
 א~ או מי~ו קנו ~ם וה~כה, היס. שבוע. שנתחייב למי

נשב~
 ש~וציא נראה עכ"'לת בו לחזור יכול אינו ~ליו שנתהפכה זה

 זות מסו~יא זה דין~רמב"'ם
 וכ"'~

 שם~ הל"מ

~~~~~~~
 ~י~ו קנו שלא כל לשונו וםתימת מפשטא דמשמע הדין

 (ש~בר) או(מיניה~,
 ~שלא~

 אפילו בו לחזור יכול נשבע
יצא

 חו~
 ~בד''ה שם בתוס' שהובא ר'". כ~ע. והוא לב"ד,

 אכן של~~, ד"ה ע"ב כ''ד (דף דסנהדרין ~'ובפרק ה"'~~
 רש"'י דע~

 שי~א ~ל אלא כן אינווסייע.ו
 חו~

 לחזורת יכול אינו ~וב לב''ד
 ~סי' סנהדרין במסכת הרא"שוכתב

 ו'~
 ~~י' המפקיד ובפרק

ב'~
 ועיין ה') אות כ"ב (סימן בח"נמ הטור וכ"'כ מם.בר, שכן

 הטור, וכמ''ש רש"'י ד~ת עם שמסכים הרא"'ש ~ל דדבריו בב''ישם
 ~אות כ''ב ובסימן להדיא, כ''~) אות ~"ז (בסימן הב''יוכ'"כ

~"~

 פעמי~ שני להל~ה הכריע
 הרא''ש שדעת הר~ב''ם, כדע.

 זה בכל האחרונים טרחו וכבר רש"י, כדעת ושלא לדעתומסכים
 ~אות והב"'ח קי''ג) (םימן מלובלין מהר"'ם בתשובת~דאיתא

 ~ס''קוהש"כ ~'~
 ט''ז~

 כוונת דאין וז"'ל~ הב''י דברי ליישב כתבו
 דמיד וי"'ו, בלא ע ב ש נ ד~רסינן להריב"ש דס"'ל במה רקהב''י
 הרמב''ם כדברי שלא בו לחזור יכול אינו לישבע בב''ד עליושקבל
 יצא דו~א ובעינן ~רמב''ם ם''ל הרא''שובהא

 חו~
 עכ'"לת לב"ד

 הב''י דברי סוף רק ראה שלא דנראה הש"כ ~דברי הואוש~~ה
 הב"'י~ דברי שיטתו לפי מיישבו לכן הריב''ש דברי אחר מ'"ששם,
 כ.ב בתשובות חזר ושר"ת ורש''י ר"'ת מחלוק. שמעתיקאחר
 דעת וכן ז"'ל הרא''ש כדעת דאתי עיקר ראשונה כדבריווז"ל~

 כלשון הב''י וסתם פסק דינא ולענין ~''ע לכן עכ''להר~ב""ס
 ~ס''ק בס~''ע וע"שכלל, הכרע~ בלי הדעות שני ~') (סעיף בהג"ה כתב ור~''אהר~~''ם,

 כ"א~
 מלובלין, מהר''ם ותשובת

 כדעת לדינא דס"ל ליי~בו י~ הר~ב'"ם דעת ~~ם כתב י~ח)(ס"ק והש''~
 משמעו. נגד דוחק הוא באמת אבלרש"'י,

 סתימ~
 ש~ לשונו

בפירו~
 מיד להוציא בעיני קשה והיה בורר, זה דפרק המשניות

 כל לחזור ~יכול מוחזק המהפך דאם דר~וותא בפלו~תאמוחזק
 יצא אפילו נש~ע שלאזמן

 חו~
 א~שה מה אבל דין, לבית

 שיצא דכל הכריעו האחרוניםשכל
 חו~

 לחזור יכול אין שוב לב''ד
 דחששו ואפשר הזה, בזמן הדיינים אצל המנהג נתפשט וכןבו,

 ב''ד ב~ני שקבל מה דבריו לסתור יוכל שלא דינא דבילזילו.א
 הרוב ע''פ ~ם ואףויצא,

 הזהת ~זמן ~ודיעי~
 א~

 השבועה מהפך
כשיצא

 חו~
 מו~ו ד~''ע אפשר וכה''ג לחזור יכול לא שוב לב''ד

 ~ל שכנ~דות על היפך ~זה דין פסק תוך כת~ו כבר אםובפרטות
 י"לזה

 טע~
 לדוןת שנה~ו המנהג ליישב

~~~
 דאיכא שלפנינו בנדון

 אמתל~
 הוא אם ודאי כזו, ~דולה

 כ''~ בודאי השבועה על עובר שהוא מבוררתאמתלא
 מודו

 מדבריו לחזורדיוכל
 א~

 כלל, לחזור שלא עצמו על קיבל שכבר
 ולומר להתנצל יכול מ''מ מידו קנו אפילו או פס"ד נכתבוכבר

 ~השבועהת על שנאמן היה סבור כי היפך לא דהכיאדעתי'
 זכות לכף לדונו ויש ~מור בירור זה איןלע"ד א~

 כ~
 ~ל ~תמא

 אפשר קצת בירור יש אם אף ואולי עומד, כשרות בחזקתישראל
 ולדונולומר

 לכ~
 וידוע מפורש אם אכן עליו ישנה מלוה שמא זכות

 דב"ב מהרש~''ם לזה וראיה לחזור~ בידו שיש פשיטא לשקרשנשבע
 ~ וז"ל ראשך ~בחיי לי דדור מתני' הא על י~ול) אינו ד"ה ק~'"ח(דף
 דוקא בלשונו מדייק עכ''ל~ הימניה הא שבועה עליו ~הטיל~כיון
 חזק.ו שאיתרע פנים מראה הוא עכשיו אם אבל דהימניה,משום
 שבועתו, על ולהאמינו לכופו יכול אין אזי להאמינושלא

 ~דבר, השם חילול יהא (יאמרו) שלא זה בדבר ומתון ישובצ''ע מ''~
 ובפרט ~ השבועה ממנו שנטלו כיון משבועה שנפסל עליו יאמרושלא
 מאלתו נקי שיצא בענין בזכותו להפוך כלילה כסוהו .''ח הואאם

 שבמרד הרואים בעין נראה ואם למרמהת סשבע ולאושבועתו
 אזי הנבלה זא. ע~הובמעל

 יכו~
 חרטה פתח לו שיש לומר המהפך

 ~יעש~ ~והדיין הזה בדברוצ"ע
 ~"פ

 ה~~
 ~ ~ ל~~ ~שות~~ת

 י''ל
 קולמוס~ בהעברת ריה~אלפום

 ~~~~יי~ ~~ ~~~~~"ת~
 י~'תו ~~~~~יו ~~י~ו~ ו~~ ~י~~~~ו~~ ~''~ ~~~ו~~

 שמים מלאכת בתלאכתו ~מו בבעלים שאלה שאלוני לאשר~~~~ת~
 לא טלי~רפו

 ימעי~
 ה~דולה יד בידו ~ה בן ~מ"זה ~היות

 גבר גבר מאן מברא, טהור טהרה לקבל המוכשרים הכליםוידות
 המים, לאמ. יורד ~יחיא בחד ד~טו היכי בעוקצין, ~נויבכולהו
 לדידיה לטוב זכר ובדיבורו בגולגלתו ומעלה שחיו מביןומדבר

 האוםר. ר~ל ישרה, ר~ל ר~ליו צ~ורני מבין ו~ועקולאחרינא,
 גורם לינה מקום ילין, בל ביקר האדס את המכבד מקוםבמקומה

~~
 חרב והיה שכיבא, הוי דספסירא אפותיא עזיזא רחימתן ~וה

נעו~
 נרגון להפריד ביניהם

 אל~
 בין ריוח לתת יפרא א~ים ובין

 שם אשר ברית כריתות ~ר. ~במקוס דבריהם והעמידוהדבקים,
 בזרוע שריחקו משפחותיו עסקי על ~וכה והעם תאוה, בשרבשאר
 אשר תקנתן ~צד רק תורה, ~ל כדת בהלכה ~צוין ואינו ציון,בן

הי~
 ואלו כבודן, ~להקל קולא לידי דאתי בחומרא והחמירו קלקלתן



~ ~ ~ ~

~~"ת
~""~~~ ~~~~ ~ 

~~ ~  ~ ~ ~
 וב~ו~ב ישורון ~דת קהל בתוך לבוא הפםולין הקרובין~ן

 על הי~ים באותן הענין תו~ר לפי לשבח ופרסמו אחתב~הלה .~נו~ ש~שו שנים וארבעה שלשים זה כי לחכ~ים, וועדובית(ו) זקני~
 (ה~תניות) יתירות בהרחקות משלהם והוםיפו שניםשצשה ~ש~

~הת~ניות~
 וסיימ ~דר ועשו ~דאורייתא" שכשרים הקרובים לפםול

בתוםפו~
 שני הת~נה~ וז"ל דדינא ~עיקרא עיקר על ~רובה

 לרו""ט אפילו כשר בעל ~דבשלישי
 חו~

 פסולים המה ש~אים לענין
 התקנהתעכ"ל

~~ת~
 ~הדורא והדר הוד ~רני קרניים ובעל תיישיס נעשו שה~דיים
 טוב מה בפיהס ו~ענה בדבר ~תהנדזין התל~ידיסבתרא,

 לאנצויי אתי דלא בםי~א, וצוותא יחד, ~ם אחים שבת נעיםומה
 שאין קי~ה וקס ל~זיזה ואדייה זו, עס זו ~תנרותמשפחות

 רק רבה מודעא ~םירת ~מסרי ולא נינהו מילי הדוריה~דור ב~
 רבעי, נטע רבי~ת ובשנה שנים לשלשה התקנה בתוך קצובלז~ן

יו~
 תברא ~צדה התקנה לשון ~י בזה זה לבא ה~שפ~ות ~הותרו

 שנים משלש פוטר הראוי ~נין למניינא ונחית דברדאלגזיזה
 לשון זה כיואילך,

 סו~
 כ~ם~רות קבועות ""התקנות הנזכר התקנה

 בעלי שבעה נהיו ועליהס שנו" כאן אלו חד~ות תקנותנטועים
 ולקיים לאשר הםכימו אחת בה~כ~ה וכולם ונ~נו ~~רוהתקנות
 ~היו~ ~~וצקה~" (~וקצה) כראי חזקהכל

 (לכל) שניס שלשה ועד

~לבל~
 אחרים תקנות ~ארי ~ם פנים, ב~ום תקנה איזו עבור

 ה~ה בטלנו לא אשרישניס
 בתוקפ~

 כתב אז ~כתב ו~בורתס
 (נעשה) חונים, הם ד~לסועל עת~

 ~נעשו~
 ניסן ער"ח יוס ונמ~רו

 כתב ואחריהם תקנות בעלי שבעה עליהס וחתו~ים לפ"ק""תל"ה
(~רי)

 ~~רא~
 של בקיו~ם ירצה ההם בימים שהיה דאתרא

התקנו~
 ותקסו םדרו אשר הנ""ל התקנות רואי א~רי ~ וז"'ל הנ"ל

 הנ""ל, הזמן עד שעה ל~י המה וראוייס ה~ונים כי ב""ת~לו~י"
 ~ן ובר המדינה, תקנות ונ~ד יר"ה השררה נ~ד שהוא ~הזולת
 עצ~י כ""י עם שה~התי הגהות עם ה~ה קיי~ין שרירין כולםדין

 שאת וליתר כלל פקפוק בלי ויקו~וויאו~רו
 תוק~

 באתי ~נדון
 תקנה אותה נתקנו ~לא מפורש הרי עכ"'לת וכו" נאם החתוםעל
 דלא והבו שניס שלשה ~~ך עלרק

 לוסי~
 אי האו~ר וכל עלה,

 ולתקוני לרחק, לא אבל לקרב לו ~ו~עין זה כגון בתקנותאפשי
 כזות יתירה להרחקה ~ו קמבעיא לא~ברא

~~~
 שבק"ק חכמים ~תל~ידי אחד בא זה ~ן

 ו~וו~
 שהוא ככרוכיא

 ואין בינה וקנה חכ~ה קנה ~ל מ~חיצתומדחה
 כ~

 להוסיף
 רו"ט להתמניות בשלישי שני לפסול ורוצים הנ"ל, תקנה עלתדלהון
 ~לא וכל את~ר, ~כללא אלא התקנה בתוך בפירוש את~ר לאוזה

נאמרו
 ב~ירו~

 ויוצאים ~~נו ל~דין אין התקנות בתוך
 כשר בעל ~ד בשלישי שני ~ וז""ל ~הזכרתי התקנה מל~ון~בידיהם בם~וכו~

 לרו""טאפילו
 ~ו~

 שני לפרש ורוצים פסוליםת ה~ה ש~אים לענין
 אפילו דבא~ת כך, לפרש כ~יניה כל ולאו פסול, נופיהבשלישי
 ~~אים דלענין לאש~~ינן אתא ~ופא היא כשר בעל חד בשלישישני
 הוא ~כן ותדע פסולין,הם

 דה~
 שנזכר בתקנתס נראה בסמוך

 כשר בעל תרי בשני ראשוןוזת"ל~
 חו~

 עכ"ל, פםולים ש~אי לענין
 ~עיינתוכד

 בחו"~
 (םי~ן

 סעי~ ל""~
 א~רינן בשסי בראשון ואף ד')

 אמרינן נא בשני דבראשון או~רין ויש וכו" כאשתו בעל תריבהו
 ב~ל תרי ב~ני רא~ין הכשירו וא~ה עכ"ל~ כאשתו בעל~רי

 דכ~ר ב~נישי ~ני ק"ו של בנו בן וק""ו רו""טלהת~ניות
 בראשון שלישי לעולם ב") (סעיף הנ"ל םי~ן ה~"ע וז"לדכ""ע, אליב~

 על שחולק ~י כאן אין וא"כ עכ"ל~ בשני שלישי ואצ"לכשר
 שכתבתי ~מו הדיוט ל~ון ודורשין רו"ט, להת~ניות שהכשירוומ~"ש ז~

 ~ן וא"כ ש~אי~, לענין פםולים בשלישי שני לאשמעינןדאתי
 שלאהראוי

 לנרש~
 ~יש בנ~לה ~ל~סתפח

 ל~
 קבעו לא כי הפס~,

 כשר בשלישי ~ני אבל בשני, שני לפםול אלא נטועים~סמורת
 וצל ה~כמה צל ~ש~ע ותרתי בת"מים די~וי ואין רו"טלהת~ניות

 ינחלו~ ~כמים וכבודהכםף

 ~והא) פשוט זה דין דלכאורה אף ~~~~~~
 ~~הא~

 במם" דאיתא
 להתירו, אחר ~נין צריך ~במנין דבר ע"א) ה" (דףי"ט

 דכתיב לה א~ינא מנא יוסףא""ר
 ל~

 נאהליכם לכם שובו ~ס א~ור
 ללמוד יש ~שס הרי עכ"לתו~ו'

 א~
 ידוע לז~ן דבר ~נעשה

 אפ"~
צרי~

 היו הקב""ה שא~ר תורה ~תן ~בי שהיה וכמעשה ביטול,
 הקב''ה להם שקצב הרי אשה, אל ת~שו אל י~ים לשלושתנכונים
 להם להתיר הוצרך ואפ""ה ימיםשנוש.

 בפירו~
 לאהליכםת ל~ם ~ובו

 והרא""ש התוס"איברא
 לש~

 ~סי~ן
~"~ 

 וז'תל להיפך להדיא ~תב

התוד""~
 שעושין חר~ות דאותן לומר רוצין שהיו יש ~ שב~נין דבר כל

 להתיר מנין ~ריך הז~ן דכ~י~יע א~ר ז~ן עד או הפםח עדלז~ן
 כאן אין דהכא היא ולא וכו" הז~ן שעבר א~""פ החרםאת

 לדבר עצ~כס הז~ינו ומו" י~ים לשלשת נכונים והיו דקראז~ן ~ו~
שיהיה

 לסו~
 ~בר ~כי לז~ן ש~שי~ין חר~ות אבל ימים, שלשת

 הרי והרא"ש, התום' עכ"ל היתר ~ריך ואין עבר מ~ילאהזמן
 בחרם ש~זרו בדבר דאפילו ~לכה והרא""ש התוס' דל~סקנתלהדיא
 הז~ן, ש~בר כיון הי~ר א"צלז~ן

 מכ"~
 נתקנה שלא בתקנה וא~"'ל

 מה, ז~ן על רק~תחילתו
 ~הי~

 ברור~ והוא ~מילא שוב ב~ינה

~~
 ל'"י (דף ד~יטין ~בש"ם ~סו~יא ל~אורה נםתרים ה~הוהתום' הרא"~ דדברי אקרא ות~ה ת~ה העיון אל ירדתי כאשר

 לדריה פרוזבול הלל ~ התקין כי להו איבעיא שס, ד~רסינןע"ב)
 א~ר~ אילבטולי, ~ינ~ נפקא ל~אי ~קון, נ~י על~א לדרי דל~א או דתקון,הוא

 א~רת אי אלא ליה ~בטלינן דתקון הוא לדרי"
 חבירו ב""ד דברי לבטל יכול ב"'ד אין הא תקון נמי על~אלדרי
 לא ~מואל דא~ר ~"ש ~אי, וב~נין בחכ~ה הי~נו ~דולאא"כ
 דנהרדע~" דינא בבי אי דסורא דינא בבי אי אלא פרוזבולכתבינן
 וכו", לכתבו נ~י דינא בי בשאר תקון נ~י על~א לדרי ס""דואי
 דאף והרא"ש תוס" כד~ת שלא זו םו~יא ~תוך להדיא ~בוארהרי
 רק תקון לאשהלל

 לז~
 קא~ר ואפ""ה על~א" לדרי ולא לדרי"

 להדיא פר~"י וכן להתירו, א~ר ~נין דצריך ~~~~ ~ב~לין"הש"'ס
 ~קום דיש אף וע"~, כך על ב"ד להושיב לבטוליה, בד""השם
 בעינן לכן ישראל בכל שפשט בפרוזבול התם דדוקא ולו~רלחלק

 שלא בדבר ~שא"כ לז~ן, שנעשה אףלבטוליה
 נתפש~

 איםוריה,

כשכ~
 וכה"~ בטליה" ~מילא הז~ן

 להדיא ~ש"ס ~חלק
 איסוריה שפשט ד~ה דבר, י"ח ~בי ע"א) ל"ו (דף ~עמידיןאין בפר~

 לבטלת יכול אין ~דול אפילו ישראלברוב

 כ~~~~~~
 דכיון הוא" ~עיקרא ד~וי זה דחילוק ירא~ שפיר ~עיין
שעשה

~~ 
 ישראל בכל שפ~ט אף עבר וז~נו

 ~דברי ~וכח וכן ~תחילהי הלל ש~יקן זמן על רק נתפשטלא ג"'~



~ ~ ~

~

~  ~  

~  

~~ת'ת
~'"~~~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~  

 מכאן לומר רוצים שהיו יש וז""ל~ ~מש להדיא והרא"'שהתוס"
 בין חילוק דאיכא איתא ואס וכוי, לזמן שעושין חרמו.~או~ן

פש~
 הקהלות ותקנות לחר~יס מייתי ראיה מאי ישראל, בכל הד~ר

~לא
 פש~

 משמ~ וכן לחלק, שאין ודאי אלא ישראל, בכל הדבר
 קצת

 לחלק נת"ל לכן ע""שת ~''ה ח""ד לב בןבתשובה
 ולתר~

 הראשונים דברי
 לזמן תקון אם דאף בגיטין דאמרינן דהא ולומר נכון היותרבדרך
 להושיבב~ינן

 ב""~
 לראות ב~י~ין שם שפר~""י מטעם היינו לבטלו,

 ע""ש, התקנה את נב~ל מלהלוות מונעים יהו שלא דרא אכשור~י
 הבו בודאי לזמן ונקבע ה~~ם עיקור בו מפורש שאינו בתקוןאבל
 במ"תש זה ל~ילוק ברורה וראייה און מצאתי שוב עלהת לוסיףדלא

 משום ~~לה ב""ד ~ריך ומ'"מ ~ וז"ל השולח בפרק ב~יטין שםהר"תן
 שיהיו כל אלא אמרינן בלחוד לדריה לאו לדריה אמרינן אי~אפילו
 צריך ולפיכך מלהלוות נמנעין שיהיו ~דריהנוהגין

 להושי~
 ב"'ד

 לבטל~ ראוי אם בדברלעיין
 המרדכי גס כמ"תש, להדיא הרי ע~""ל,

 הזמן שעבר ~יון זמן עד שנותן וחרם ונידוי וז"ל~ כתב מכותםוף

 סעיף רכ""ח (סימן בי"ד מבואר וכן עכ"תלת ו~ותר מופר מעצמוהרי
 ועיין מעצמו, מותר הנדר הזמן כש~בר לזמן דבנודרממ'"א)

 וחרם ~נדר כן אמר ואם מ""ב~, (סימן חביב מהרי""לב.שובת ג"ת~

 מצאתי וכן בעלמא, בתקנה ו~'"ש מעצמו, דבטל הזמן ש~בר~הי~י

מ~ור~
 כל וז""ל~ ח") אות ע""ב ק""מ דף (פ""א י"'ט מס" באגודה

 אם לו~ר רש""י רצה מכאן להתירו, אחר מנין צריך שבמניןדבר
 חזר ולבסוף להתיר, צרי~ה זמן כשיבא זמן, ~ד ~רם צבורעשו
בו

 דה~
 נשב~ או נודר

 והכא מאליו, מותר הז~ן כשיעבור זמן ~ד
לא

 קב~
 קודם אשה אל .~שו אל ימים ~לש. אמר אך זמן להם

 בנ""ד פשי~א א""כ עכ""ל~ כן אחרי יהיה מה פירש ולא תורהמתן
 הזמן ש~בר וכיון שני~, לג" ~צוב לזמן מפורש התקנהשנעשה

נתב~לה
 הת~נ~

 והתרה~ הפרה צריך ואינו מאליהם

ו~~~~
 תקנה לשון מצד היינו אחר, מ~ד ~םופק שהשואל

 לענין פםולים ב~ל חד בשלישי דשני לאשמעינן אלאנ.קסה של~
 ~תמניות אבלשמאים,

 רו'"~
 כן ודייק בשלישי, ~ני אפילו כשרים

ממל~ון
 התקנ~

 מק""ו,
 ו~הת"~

 הדיוט בל~ון דורשין אין בודאי
 השו~ל דעת דלפי איפכא, בתר וזיל גיסא לאי~ך דוקד~דרבא
 צריכה שאינה משנה הוא ראשונה, התקנה בלשון למימר איכאא"'כ
במה

 דנק~
 ק""ו מכח נלמוד דהא לרו""~, אפילו כשר בעל חד

 בהם י~ דמדינא דאף דכשר בתקנה דכתב בעל תרי בשנידראשון
 דב~ וד~י אלא השואל, וכמ""ש חלוקות~יעות

 חד דדוקא לומר
 ספיקא מידי ועכ"פ לרו""~, פסול ב~צ~ו בשני ר~שון אבל כשרב~ל

ל~
 סעיף רכ""ח (סימן נדרים הלכות בי""ד מבואר וכבר נפקא,

 רוב שיאמרו מה כפי נידו~ן בחרם, בהסכמה מםו~ק לשון ~וז""ל נ"~

 שהציבור ~ברים בשאר וכן החרם, בשעת בכוונתם שהיתההקהל
 ~ן אין אמנס עכ""לת שלהם, וחרם תקנ~ם בענין בומחולקים
 אחר ה~קנות כי זה לכלהצורך

 כלו~
 וכמו ~נתבטלו ממילא שנים ג"

 לע""ע מםכים הזמן אין אך להאריך מקום ~וד יש וגםש~תבנות

 מחמתלה~ריך
 ת~י" בתי ונשואי אפריון שהקיפוני טרדו~

 מח~
 ג" כלות אחר ~התקנו. ה~ולה תורת וזאת ל~צרת הוצרכתיכן

 טע~י~ת מכמה פשוט והוא נתב~לושנים

~""~
 על הטרוד

 התור~
 ה~בודה, ועל

 יו~
 ~ו~ כי בו ~נאמר ~"

 שבט ~""י פ~מיםשני
~""~~ 

 לפ"'~ת

 ~~י~ ~~~~ו~' ~~~~~
 ו~~ו~ת

~~ 
 ו~~~ו~ו ו~י~י~ת ~~~ ~~~~י

 ו~~ו~~~ו~~
 ~~יו

 ~~ ~~ו~~
 ~~ו~ת ~~רי~ו ו~~ו~ת ~~~וי

~~~
 י~ו~ת ~~ו ~י~~~ ~~ י~~ו~~ת ~~י

 ~ת"~
 ~~~וו

 ~~ו~~~
 ~ר""ו ~ ~יי~ י~~ ~~ו~'"ר ~~~ ~~י ~""~~"ת~

 ~~ו~
 ~~יי~ת

 כתוא הקרדומות בסבך נפלאת והנה נפלאה,תמיהא מש~~ לידי דאתי מצאתי כסדרן תמידין לממודי על~~~~~
 אות מ"תו (סימן ב~ח""מ דאיתא במה חזינא קא ותיוהאמכ~ר
 שטרות תרי דהנך הרמ"'ה ע"'ז וכתב ~ וז""ל הרמ"'ה בשם בטורכ""ד)

 ביד היה אם אבל ל~וחות, שני ביד שיהיה צריך מהןש~קיימין
 אל~ חשיבי לא אחדלוקח

 למיתלי דאיכא היכי דכי אחד כש~ר~
 דכל לי נהירא ולא ש~רי, ~בתרי למיתלי איכא ה""נ שטראבחד
היכא

 דיו~~
 ממצוי דאינו כיון זייף שמא חיישינן לא אחר ידי מתחת

 ורבינו וכו" הרמ"יה דברי פית נ"ל המש~יר הגאון וכתב וכו"~צלו
 השטר בעל שמא בחד למיתלי דאי~א היכי דכי דה""ק בדבריוהב~ן
 איכא ה""נ וזייף, וכיון השטר אותו ראה לקיימו באין שאנוהזה
 שטרות בשני אבל השטרות, שני כח~ימת לחתוס שכיוןלמיחש
 שני שר~ה למיחש ליכא האי כולי לקוחות שני מתחתיו~אין

~שטרו~
 לחתום וכיון הלקו~ות שני ביד

 השטרות, שני כ~תימ~
ע~~לת

~~~
 הרמ"תה, דעת הוא שהבין כמו הטור, דעת על יפלא ל~אורה

 ועדיין לקוחות שני ביד ישנו ~טרות שהשני יש~ תו~לתמה
 רק ראה לא ובאמת זייף זיופא דלמא לחוש יש אפ"'ה ~פלטתלא
 וזייף, ראה לחוד ~~ר ומאותו אי לוקח ביד א"שטר

 ומעול~
 לא

 וזייףת דכיוון יי"ל ~ראה א~ד דמשטר השניראה

~~~
 ד~רי על שמקשה ה~ור דברי ~ל ~~ומה קו~יא להקשות יש

 אחר ידי מתחת דיוצא היכא דכל לי נהירא ולא וכתבהרמ""ה
 הרמ"ה על ובאמת י~א מבטנו כאלו עכ''ל, זייף שמא ~יי~ינןלא
 לתמוהיש

 אי~
 ו~רוך ארוך הש"'ס מסקנת הלא ונתפיים, ידע

 דלא עצ~ו יד מתחת ~ת"ש ע""א) ~" (דף כתובותבמםכת
 דלמ~

זיופ~
 לא האי כולי וזייף, ו~זא אתא נמי א~ר י~ תחת מזייף,

 יד מתחת דיצא ~היכי בש""ם שכל שום ~פורש נמצא ~כוין,~צי
 מכוון~ מ~י לא האי כולי ~זייף זיופי דלמא חיישינן לאא~ר

~~~
 הלוקח ביד השטרות אם לחלק ל~רמ"תה מנלן אחרת ועוד
 בילק ולא ~שמ~נו ~ילק לא בש""ס הא לקוחות, שני בידאו
 מ.ח. יוצא או עצמו יד מתחת יוצא בין מחלק הש""ס רקידענו,
 החילוק אבל אחר,ידי

 שמח~
 לוקח ביד השטר אס בין הר~"ה

 שורש שום מ~ינו לא לקוחו. שני ביד אואחד
 ו~נ~

 בש""ס~

~~~
 ~תורצ. ~ו~יא וחדא כב""י דלא א~ר בסגנון ליישב נלענ""ד
בירך

 לדע~ חבירת~
 דאמר הא דפירש זה, באופן הרמ"ה

 ~ש.י אלא השטר את מקיימין אין ~ת"א) כ~ (דף כ.ובו.ב~םכת
 ב~טר חתומים אשר ~דים ~שני הכוונה וכו" שדות ומ~תיכתובות

 (שטרות) והשני~ ~כשיו מקיימין אנן ~שרשלישי
 ~עדים~

 המה
 אחד ש~ר על חתוס מהעדים א~ד היינו ש~רו., שני עלח~ומים
 אבל ~קיי~, וממנו השני בשטר חתום השני ועד מקיים,וממנו
 ~דים ב~ני הפירוש רק ~א", בשטר יחד ח~ומין עדיס בשני מיירילא

ת ~

 ~ו~
 ~~~וו

 י~י~ ~וו~ ~~~



~ ~ ~ ~

~~תתת
~ ת ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~מ~ 

 מעדיס שדות, משתי ד~ה דמפרש פרש"י דברי יובן ובזההשני, ~~ ח.ם לא אחד עד שחתם ובשטר שטרות שסי על~תומים
 ש~ות שתי מכרו שהס אחרים שטרות שני על חתומין אםהאלה
 למותר אך לכאורה עכת"ל, וכו' מהן שלישי שטר מקיימיןוכו"
 חתומים הללו העדים שדות משני להורות רשתתי כוונת ~מנםי~שב,
 וממנו עצמו בפני שטר על חתום עד ש~ל ר"ל שטרות, שניעל

 שטרות דהנך עפ""ז הרמת"ה דברי ויצדק שלישי, שטרמקיימין
 ביד הם אם א~ל לקוחות, שני ביד שיהיו צריך מהןשמקיימין
 לממתלא דאיכא היכי דכי אחד, כ~טר אלא חשיבי לא אחדלוקח

בח~
 פירו~ו למד דהרמתתה עכ'תלת שטרא בתרי ל~תלי איכא שטרא

 רוצין ~אנו השטר על החתומים ושמעון ר~ובן עדים ה~ניה"פ ~טרו~ מ~תי אלא מקיי~מין אין דאמרינן הא בארתית כאשרד~"תס
 אחד ש~ר על חתום ראובן כ~ון ~טרות משני מקייממין אנולקייממן
 יד מתחת וביו~א ~~'תם, קאמר וע''ז ~ני, ~טר על חתום~מעון
 ~ז~י~, זיופי דלמא דלא ~~מו יד מתחת ממ"'ש ה~"תס ומ~שהאחרת
 אזל דלמא סמי אחר ידמתחת

 ו~ז~
 ~יה והמק~ן וזייף, אתא

 חתומים ~דים דהשני דקאיסבור
 ו~קשי שטרות שני על שניה~

 אחד איש ~בי בי~ד ~~ומים העדים בראותו י''ל האשפיר
 ה~שט פי" ~זייף, מצי לא האי כולי הש"תם ומיישב מזייף,זיופי דלמ~

 אחד שטר על יחד חתומים אינם עדים~שני
 בשני חתומי~ ר~

 היה ואתתכ שני, עד חתוס לא זה עד שחתום ובמקוםשטרות
 האי וכולי אדם בני שסי ביד שטרות ה~ני ולראות להדרהצורך
 צריכין ש~רות משני דהנך הרמת"ה דברי .צדק~ וא''כ מזייף, מ~ילא

 ח~יביה לא אחד לוקח ביד היה אם אבל לקוחות, שני בידלהיות
 א~ד איש ביד מצויה חתימתן עדים השני דאם אחד, כלוקחאלא
 שהם דמיירי אע"כ שטרות, שני חתומים שהעדים ~ינה נפקאמאי

ח~ו~י~
 שטרו~ שני על

 לא האי וכולי לקוחות שני ביד ~ה~ה
 חתומים עדים ששני אף אחד לוקח ביד הם אם אבל מזייף,מ~י
 דהש"ס סובר והטור מזייף~ דמצי להר~""ה ם""ל כנ"ל שטרות שניעל

 ביד הם אפילו מכוין, מצי לא האי כוליתיר~,
 לוק~

 אחד
 פירוש ובזה ודוק, מפקת ~ינייהו והי שניהם דברי סובליהש'תס הר~ת~ דברי על סתירה אין באמת אבל לי, נהירא ולאכתב, ומש"ת~

 תורת בתור.ו ~יסי יאיר והת יפה עולהה~מתתה
 א~

 וינ~נו
מישורת בדר~

 לפ'תק ~~~~ת שנתסיון ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~
 פ~

 לנ~בור~ת

~~~~
 זו שאלה הביא יאיר חות המחבר בעל שה~און רואי א~רי

 (סי~ן יאיר חותבםפרו
~~"~ 

 את זכר בלא פלאי ושמי
 בימי השואל הוא אני אמנם א~יו, בקצירת ועולה ו~קצרדו~,
 לב ~קרי ~דולי ~ביא שאילנא זוטרי הוינא כד~ורפי

 ורוב~
 ככולם

 ~~ילת אחר דחיטתא בנילא דברי לד~ות רוצה הרב אכןהסכימו,
 כתוב ספר במ~ילת באתי ע~ה ע''כ ראיה, שום בלי נתתעמנוחת
 וראה בעיניך קו~א ~ול ועתה הי~ב בארוחתום

 בהבט~
 ממטה

 דברית שצדקו וי~ידון ויעידון רזיא גליא ודין דת יודעי ~לל~עלה
 ת"אינתו בעוק~י ובדק~י במ~ומו אני ו~זכה שיצאה~ מה י~אוממני

 ~עלייתא מילי הני כי ד~ל ר~וא ויהא זכאי, בן ~אניומ~אתי
 נם וזכרית משמילימרו

 א~
 חונה דוד ד~רי

 ני~לש~ור~ ב~'"~
 וכל

 ~עהררין~מדינו~

 ~~~~ו~~ת ~~~ ~~~ ו~~~ו~ ~~~~ ~~ ~~ו~ו~
~~~ 

ת ~ ~ ~ ~ ~  

~~יו
ת ~~~ ~~ י~י~ו~ ~ ~ ~ ~  ~~ו~~~ת ~~~ ~ו~~ 

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

 ~~י~~ת
 ~תת~

 ~~ו~ת

 ~~~ו~~~ ו~ו~~~ ~ו~~~ ~~~ו~ ~~ו~ ~~ו~ ~~י ~'תו~~ו~י
~"תי

 ~ו~נ~יי~ ~ו~ ~~ו~"~ ~"ת~ ~ת"~ ~"ת~
 ~~תתו

 ו~~'ת~ ~"'~

~~'ת~
 ~~~~~~מ ~~י~ו~ ו~~ ~תת~

 ו~~תת~
 ~~תת~

 ~~~נ
 י~תת~

 ~ו~תת~ ~י~ו~~י~ ~נ~~ו~~ו~~

~~~
 וא~וד ~נות ל~ני ב~תי ו~יום י~אתי היום ~מי מת"ו אדוני

ללקו~
 י~ר~ל כל דבית מרא והוא מ~עמים, ומיני שושנים

 כלי כל ולו ה~בורים, שלטי דוד מ~ן נושא ביה, תלויין דייניןדכל
 רבינו וילמדנו ומשפט, אמת דבר להורות תורה שלמל~מה

 ה~ואס~ לכבוד להשיב ישראל מקור ה~ולה בני כלשל רב~

 חכמים מלאה עיר המ~וארה פרנקפורט ק"תק פה ~נתהווה~~~~ת
 ז~ניס זמן זה וז'תל~ זו שאלה נשאלהוסופרים

 ונחלאות, ומטלטלין בסכסים ומשו~ע אמוד אחד איש מתעידנים ועיד~
 שטר וכתב הנכסים על אפוטרופסיםוה~מיד

 צוא~
 ומסר

 צוואתות ~י על יתנ~מו ~יך הקטנים לבנותיו ו~םלא~וטרופםיםת
 הקרקעות ועל שליש, עד המטל~לין שימכרו אתמר בפירושושם
 עמד ואח"כ היתומיס, לטובת לא~ריס להשכירם רק צוה לאשלו
 ועבר כדין שלא לאחר הקרקעות כל ~~כר האפוטרופסין מןאת
 היתומים כי בידו מוחה היה ולא המת, דברי צוואתעל

 ופירםמה היתה א~ת רק אביהם, מעיס~י כלל יודעים היו ולא~יו קטני~
 בקנין ממנה וקנה אפוט~ופוס היתה או.ה שניס י"תד בתהכותב
 בעסקיה קטנה ~היתה וא~רה ~ווחה היא ~ם וכהיוםסודר,
 בק"ס, ~קנה ~תהא אביה צוה שכןוסברה

 וג~
 לא אפוטרופוס

 ולא שהגדילה, לאחר מאומה להה~יד
~~ 

 אביהם, ~וואת ~ם להס
 כלל שאל לא כי אפוטרופום שעשה מה על ו~ם היתומים,על להש~י~ פנאי לו היה ולא עסקיס בעל היה השניואפוטרופוס

 לאנ~ים, ונשאו היתומים ה~דילו ואחת"כ ~רדתו, מחמת פיואת
 לחקור לבם ~ל שמו לא בעליהןו~ם

 ולדרו~
 של אביהן נחלת על

 הכל שנעשה ~ברו כינשיהם
 כד~

 התורה וכדת האפוטרופסין פי על
 בית נ~כר קרוב בזמן הזה כהיום אך יצ"ו, הקהלוכדת
 ונעשה הנ''ל, היתומים אבי בית שלבמיצר

 בין מריב~
 ובין במיצרהבית הלוק~

 ~יתמי~
 הדר הנ"ל היתומים אבי בבית הדר

 היום, עד הנ"ל מאפוטרופוס הלוקחבחזקת
 ומ~~

 שהיו טענות
 שלא ונתלבנו הדברים ונ(ת)חקרו נתבררו הנ""ל דיניס ב~ליבין

 וכד. כדין קנה שלא הנת"ל ליתתי אחריו והניח שנים, כמה הדרזה לק~
 תקנות כפי החלטה הדר היורש ביד שאין הראשון טעמים,מכמה
 אבי~ם ביד ש~ס נתברר ו~ם הראשונים, ונבלו שתק~ו יצ"והקהל

 החלטהת היהלא

 הדר יורשי ע"'פ שאפי~ו נתברר~~~ת
~~ 

 אם ~י אביהם קנה לא
 שלישית לעיל, שכתבתי כמו~אפוטרופום

 שבפירו~
 נכתב

 הנחלאותת ~שכיר ~וה היתומיס שאבי היום ~נתגלה הצוואהבשטר
 ~חזקת היה האיש זה בו הדר היהואתתכ

 הלוק~
 נוסף ו~ס כדין, ~לא

 ק''ם~ל
 נ~ת~

 ~"'כ נח~ם ואותו אחד ~ד
 ע~

 ~כיר~, שטר
 חתו~י~ שני שיהיוהוא ו~~נו~

 דיקא
 בק~~

 זה דר היה וא'"כ וב~כירה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~"~~~"~~~ ~~~~~ ~ ~~ ~  

 להחזיק ובעליהן הנ~יס ובאו כדין, שלא הלוקח בחזקת~איש
 אביו בטענת שם הדר את להו~יא ככרו~יא וצווחו אביהןבנ~ל.
 נתבררו כי ~אפוטרופוס~לקח

 ~כש~ש~
 ובין הדר בין שהיה

 לעשות ~ה כדת ובקשו ביניהם, קנוניא ~ע~ה שעשההאפוטרופוס
 וטוב להםטוב

 ל~ול~
 השואלת דברי ~"'כ כדת, הדור פר~ות ל~דור

~~~
 הדום לפני שעלה כדין לפניו דברי ל~~יע ה~און לא~"'ו בא~י
 ~אשר תור~ינו, ע"פ ראשונה ב~שקפה ~~~ליתי מהר~לו
 ל"'ט ~דף פרקין ריש המ~קיד בפרק המעייןי~יין

 ע~'א~
 ובפ''ב

 י""ז ~דףדכתובות
 ע"'ב~

 ~חזיקין שאין התל~וד ~פשיטות יראה
 ממחזיקין, אין שנים שלשה החזיק שה~דיל לאחר אפילו קטןבנכסי
 ~י"'ד ונ~ען טוען ~ה" שהר~ב"םהגם

 ה''ז~
 פירשו כבר ~ולק,

~~~
 ~דולתך אחר לק~.י ~~ך כ~טוען דוקא ~רמב"ם דברי פוסקים

 פוסקים כ~ה חולקים ~"'ז ו~ם שה~~יל, לאחר שנים שלשו~~זיק
 עיין חזקה אינו שאפ''הוסברו

 בחו''~
 י''ט) סעיף ק~''ט (סי~ן

 בה~פקיד רש''י שדברי קצת שנראה ה~ם ובש''ך, ובס~"עב~והר''ם
 שאינם נראה שפיר ה~יון לאחר אבל ז~, א. זה סו.ריןובכתובו.
 אפילו ~חזי~ין שאין דהלכתא אליבא ~סקנא וכן זא""ז,םותרים
 בעל הלא בזה חולקים וסייעתו שהר~ב''ם ה~ם לקחתי, ~~ך~וען

 נ''לת וכן עליו כותב ו~והר'"ם דבריהם ~בי~ים ו~הר'"םה~חבר

~'"~~
 הע~יד הי.ו~ים שאבי לפנינו אשר בנ''ד ~ודה הר~ב''ם ש~ם

 ב~זקת שנים כ~ה דרכו היה האיש וזהאפוטרופוס
 שיכול ~גו טענת לו ו~ין לבעלים, ונשאו הי~ו~ים שהגדילוקודם הלוק~

 כן לו~ר שירא ~~ו זה אין ש~דלתם, לאחר לי ~כרתם א.םלו~ר
 הרשי~ה ז~ן באיזה להראות ה"לדא"כ

 ~~עו~
 ז~ן עד השכירה

 ה~ל~ה להראו. דה"ל ט~נה זה~ שאין עוד ולא שנתןתה~דלתם
 הקהל בתקנות את~ר שבפירוש י~''ו הקהל תקנות כפי~יתו~ים

 בודאי, היה אפילו ה~כירה בטל אזי כתקון החלטה לו שאין ~יכל
 ~קו~ות, כמה בש"ך עיין ב''ד ~הפקר טוב יותר ~וא הקהלוהפקר

וכ"'~
 נוגע והוא אחד אפוטרופוס רק הממכירה על עדות ש~ין כאן
 ואין לע~ות ופסול נו~ע כי אחד כעד אפילו דינו ואיןבעדות
 היתו~ה של הקנין ו~ם שבועה, לידי א~ילו~ביא

 שהית~
 בת

 רל"ה (סי~ן ~חו''מ שאי~א באשר הנשבר, כחרס הוא שניםי''ד
 ונותן ~וכר אינו שערו. שתי הביא אפילו שנים כ' ד~ד ט")סעיף

 שניםת כ' עד ~אביו ~ירשבקרקע

~~~
 החליט שלו הנשואין בשעת הלוק~, בחזקת הדר הית~י שטוען
 ~חאוהו לא ול~ה לו להיו.~ הבית אביו ~ות לא~ראמו
 היו קטנות עדיין כי טענה זה אין ובעליהן, הראשוניםהי.ו~ים
 כנ"לת כדת ~כירה שהיה סברו כי כנ"'ל ז~ל אביהםבעסקי

 ובעליהם ~היתו~ים הוא או אביו שלקח ליורש טוענים ~טו~ןמה ~~
 חלטה להראות להם שהיה קלושה טענה שזהו כתבתי כברעצמם,
 שתקנו יצ''ו הקהל כתיקוןמהם

 ומנה~
 שאין במקום הלכה עוקר

 בכן ושו''תת פוסקים בכ~ה מבואר כאשר לזה וריווח לזהפסידא
 ~דין שלא שם דר ש~יה הית~י לדברי ~קום שאין לענ""דנראה
 שיש הראשונות בעלי של נית~י לבעליהן ~וזרות ונכםיס כדת,ולא
 בחינם לבעליהן שי~זרו שנ"ל אלא עוד ולא אבותם, ~זקתלהם
 ~כירות ליתן ~כשיו שם שדר היורש ש~ריך עודולא

 ~יו~
 ראשון

 הדר כ~ין לבעליהן שכירות ליתן ~צריך הלוקח בחזק. שםשדר
 ע''פ מד~.ו שלא ~בירובחצר

 ~מר~
 כ' ~דף דב''ק

 ע''א~
 ופוסקים,

 והוא ~אפו~רופוס ~יא ~סוים בסך שלקח ליורש שיש ראיה~י
 כנ''ל~ ~~ש נו~ע והואפ~ול

~''~~~
 שנתן יברר אם

 ס~
 הוכחנו כבר הלא ה~ית בעד הנ"'ל

 נכייתא כי בנכייתא ולא שכר, לשלם ~ריך וא''כ בטלש~כירה
 ועיין משלם, שכר לו להעלות צריך התנה לא אבל להתנו.צריך

בטי'"~
 ועוד ריבי~ בהל'

 ביו''~
 בחו"'נמ ו~ס ~') סעיף קם""ד (סי~ן

 יו'"ד) סעיף ר''ז(סי~ן
 ~~וציא~

 קצוצ~, ריבית שהוא בדיינים
 בדיינים מוציאין וא~ין ריבית אבק שהוא שם החולקים לדע.א~ילו
 בדייני~ ש~ו~יאין הם ~ודים בנ"ד אבל ורא''ש, .וס'וה~ה

 שטעממו
 דרך הפירות ~דעתו נותן הוא שלוה בשביל~וא

 מק~
 שאממר ו~~כר,

 ריבית, אבק הוי~ ולכך זה ב~עו. ~לך יהיה שנים בשלש אתן לאאם
 עיין בדיינים להחזיר צריך שנוס ג' לאחר ה~לוה שאכל ~האבל

 ~~לוה ביד שחלוט סבור היה שלוה ~שום ו~עם שם,ב~והר"'ס
 עיין שנים ~' כלו. נאחר פ~ה לאלכך

 בש''~
 שם

 ~סק''ז~
 ביו"'ד

הנ''לת

~'"~~
 ה~ר ביד שנחלט ובעליהן היתו~ים סוברים שהיו בנ'"ד כ''ש
 לשלם צריך ה~כירה שנתבטל וכהיום ה~כירה, כדתשם
 ולא כנלע''ד, קצו~ה בריבית ה~לוה ~אכל הפירות כ~והשכירות

 כאשר ופוסקים הש''ס ע''פ בראיות להאריך באפשריהי~
 והפוסקים, הש'"ס בהע~קות א~רת ל~"ס ~~''ס אנכי טרוד מאד~י ~חסר~

 פשוט הדין ש~לי קט לפי ו~ם להאריך, שרשאי ב~קוס קצרתיולכך
 צריךת אני לל~וד אך הלז השאלהלפי

~~~
 ~על.ו ~רום לבקש באתי

 כי ע~נו, זקני נ~ד לכבדני א~ו''~
 אל~ים דברי דבריו גושנה להורות צריך אני ולל~וד אנכיקטן
 ~~"'חחי~~~ל~י

~~ 
 ~ה~~ד~י~

~~ 
 ל~ל שא~יב ~~~~~~~~י~ת

 ~יכל ד~ר ותל~ידו חתנו ~ברייא ד~ן וזעירא הקטן ~~ניכהוגןת
 יצ~ו~ אופנהיים אהרן ~הר''ר ה~פורסס הקציןבא''א

 ~~~~ ~~~ו~ ~ו~ ~~~~~ יו~~ו~י~~
 ~~י~~ו

 ~ו~~ ~~
 י~ת ~~יו~~~~

 ו~~~~ ו~ו~~
 ו~~~י ו~~~ו~ י~י~ ~~~יר~

 ~~~ ~~ו~ ~~~ ו~~י~ ~~~י~ ~~ ~~ו~ ~~ו~י~ת~י~
 ו~ו~~ו

~'"~
 ~~~י י~י~י ~~'

 ~~~ו~
 ~''~ ~~~ו~ ~~~ ו~~ו~~י

 ~~''ות ~ו~~~יי~ ~י~~~~ו~''~

 א.ה אשר הקול~וס בקן ש~עתי קולך א~ חתני, ידי~י~~ד~~
 ועייל, נפיק וציילי נהורך נהור כיילת וכללי לטיילהולך

 ~~שאלה) שואל נעשה הרי מ~ונותבדיני
 ~שאילה~

 שואל בבעלים,
 דעתית לש~ו~ השדה אדני וידעוניבאב

~~~
 דוד נשאל לא אם א''כ דרך פס"ד ~לכתוב מנעתי י~י כל

 כי יחיד ל~ום השבתי ולא~ הצדדים, שני ~ענ. ונכתבמב''ד
 ל~ו~י~

 טע~ים ועוד דינא דבי לזילותא ~ם~ לאנצויי, ליתי דלא
 דע~ לפירבים

 רי~י ו~בין דבריך ~תוך ובפר~ות הפוסקים,
 וקולו ה~דר, ואחורי האילן אחוריו~ט~ין וב~ל~ול~ ~בזכרונו~ (בז~ותו~ ו~על~ ~חי ~בין ש~ד~ר ניכרעיניך

 ~אר~
 מהלך תהלך

 פוגלא לעקר וכוונתך הדעתשבילי
 ~מישר~

 ו~~~י שיכי ולעקר



~

~  ~  

~  

 ~~~"'מ~~'"ת
 ~ ~~ ~ ~~מ~

 הפירות, ~ן קרקעות הן ק~א ממהדורא ק~א נמרא הקרקעל~דר
 ~הפך להי~ך מםיפך ~סתברא אפכא לדידי אבל לך פשיטאולדידך
 מנן ~~יק לה~יק ז~מו להז~ה מיהפך ולא וי~ר תם ~לאבחררה

 בות החו~סל~ל

~~~~
 טובא שטרידנא אחרת ועוד זא. שי" חתני ידידי א~" נא

 בקול~וס יוצא ~הלבלר ב~עה עקב פ' עש"ק ל~בולי~באו
 ~ק"ק רבנות כתב הםפר ~ם הספר ותיקתסרתיק

 הני ע''י פרא~
 מ~ולחים רברבא ~בריתרי

 מק"~
 הדיין הרב ה"ה הנ"'ל

 מוהר"'ר ו~ופלג ~ופלא הדיין דע~יה ו~ד נר''ו ליבר~ן~הור"ר ~""~
 לק"'ק לממז"ט שנתקבלתי רבנות שטר אנ"ך ובידם נר"'ו~~~ה

 יודע הקטן אנכי בס"ד ול~צוהלנ~יד פרא~
 מיעו~

 אעשה מה רק ערכי,
 שאזכה בעזרי יהיה אברהס אבי ואל~י וקיימו וקבלו עלי רבוה~ו

 טובא טרידנא וע"כ ולעלם, דנן ~יו~א ד~וקרא בכסאל~שת~ש
 לשום דרבה הכנה ולעשות הכבוד ~פני הנ"'ל ק"'ק לבנילה~יב
 ערב ועד מבקר עלי הנצבים ה~ס ~ם ואף בס"ד, ~ע~יםלדרך
 ישים אשר רק ~אריך א"'א זה ומפאת ה~ולחני, אל רציםוהכל

 נעימה~ אמירה ~דבר או~ו בפיה'

~~~~
 ~וענין וקיי''ל יתו~ים של אביהם שהב"ד א~רי נא~ר, כל

ליורש
 וללוק~

 ~א) כ"ג (דף י~פור לא בפרק ~דאיתא
 טוענין אומרת זאת זביד ר" ו~יתי~א פפאא''ר

 ללוק~
 וטוענין

 וכן ע""ב), ~'"א (דף שם הבתיס ~זקת בפרק איתא והכיליורש,
 הפוסקים כלפסקו

 בחו"~ וכ~בוא~
 יו'"ד) םעיף ק~"ו (סי~ן

 שלפנינו בנדון וא""כ טובא,וכה"ג
 פשיטא ויורש לוקח תר~י דאי~

 להחזיק בזכותייהו ו~הפ~ינן לפניהסדטוענין
 הקרק~

 ואם בידיהם,
 ~~א"כ דינם ובעל היורשים ~ין כ~הריב תונח הא האו~ריא~ר
בין

 ליור~ יור~
 אכן ~הם, אחד לשום טוענין דאין לו~ר אפשר

 י'"ד (שער התרו~ות דבעל היא י~נה ~חלוקת זה דברבא~ת
 ליה טען ולא שתק דאי כתב העיטור ובעל וז"'ל~ כתב ט")ת~לק
 אחרים, ליתומים חוב שיהא בזכותא ~י~י לית~י טוענין דלאמידי
 עכ"'ל כוותיה ומסתברא אחר יורש ב~קום ליורש טועניןשאין

 דף חוב בדיני ~' באות ~ופיה העיטור בבעל ראיתי וכןהתרו~ותת

 ע"~ס"~
 טוענין אא"כ נפרע שלא לישבע צריכין שאין כתב העיטור ב~לאבל ~ וז"ל להיפוך כתב י"ז) אות ק"ח (בסימן והטור ע"'ש,

 שפרע לנו א~ר אבינו הלוהיורשי
 לכ~

 טו~נין אין ט~נו לא אבל
 ו~םתברא א~ר, ליורש חוב שיש במקום ליורש טוענין שאיןלהם,
 הטור, עכ"'ל במקומו הממון להחזיק טוענין שלעולם הראב"דכדברי
 ז"ל רבינו הדין ולענין וז"ל~ כתב ע''ב) צ" (דף תרו~הובנדולי
 כדברי ו~סתברא כתב הטור אבל העיטור, בעל הרב לסברתנוטה

 טוענין שלעולםהראב""ד
 להחזי~

 הביא ולעיל ב~קו~ה, המ~ון
בשס ~'"~

 הרמ"~
 דאין מודו כ"ע ~מונא לאפוקי הוי דאי ומש~ע ז"ל

 ~"ש על ~~וה יש ו~כאן אחר, ליורש לחוב כדי ליורשטוענין
 בסתם דדעתו וכו" ת~"א) (בםי~ןהריב""ש

 דל~ול~
 ליורש ~וענין

 לחוב ואפילו מורישו לטעון יכול שהיה ~הכל
 ליור~

 ~חזיק בין א~ר
 אין ובא~ת הגד"תת עכ"ל ד~כיחא, מי~א דהוא כל ~וציאובין
 מ~אתי כבר כי הריב"ש על התי~א ~ןזה

 ~~"כ~

 הרא"ש בתשובות
 סי' צ"'ט~כלל

 א'~
 טוענין ~נין דבכל דהריב"'ש כהאי שפסק

 ~הר''י בתשובת וכ"'כ להוציא, אפילו א~רים יורשים כנ~דואפילו ליור~
 ~ נ"ב םי' ו' (כלללוי

 נ'"~~

 ולהלכה בת~ובה, הרא"'ש דעת שכן
 ה~כר~ת שלישית הכרעה ~הוא ה~ור וכהכרעת ~דעת עיקורנ"ל

 וסתמא להוציאת ~שא"כ יורש נגד ליורש טוענין להחזיק~~וקא
 ~"א ~דף הבתים חזקת פ'ד~תני"

 ~"א~
 הבא דקא~ר, מש~ע הכי

משו~
 אחריס יורשים נגד אפילו ~שמע ~ענה, צריך אין ירו~ה

 ליור~ת דטוענין דינא להאי ויסוד מקורשהוא

~~~~~
 ו~ו~זקיס, יורשים ה~ה שהלוקחים שלפנינו דבנדון ~זה

 הקרקע להוציא שלא למיט~ן דאפשר מה כל עבורםטוענין
~~זקתםת

~~~
 ל~י ב~ל א~וטרופוס של זו דמכירה השואל מ"ש ע''ד בודאי
 לאחרים הקרקעות להשכיר שצוה הצוואה לשון נ~דשהוא

 שפתו דבזה נראה כלל י~כרו שלא שדעתו ~ש~~ היתו~ים,לטובת
ברור

 ~~ללו~
 עלה ריהטא דלפוס ואף קפידא, הוי כה"'ג כל דודאי

 לכאורה לזה ברורה וראיה הצוואה נגד כלל זה שאין לומרבר~יוני
 דש"'ס~םו~יא

 דב"'~
 ה~פקיד פרק

 (ד~
 שם דגרסינן ע''ב) ~"ב

 כריא נמי לדידיה לי~ הוה חבריה, ~בי ~שותא ~אפ~יד גבראהאי
 ליה ני~א וכו' ~אידך ר~א אזל ר~א, ~האי לסרסיה א"לדכשותא,
 ע"כ, תיר~י לא ו~האי ר~י ~האי א''ל לא א~ר שלים זיללסרסיה

 רצ"א (םי~ן ב~"מ כ~בואר קיי"לוהכי
 סעי~

 הםכ~ת ~כן כ"'ה)
 תעשה ולא תעשה ככה בפירוש א~ר שלא דכל הרי הפוסקים,כל

 ד~ה י"ל הצוואה בל~ון ה"'ה וא""כ בדבר, קפידא הוי לא זהדב~
 תשיבני ואל ג~ורהת ~כירה~ דה"ה דוקא לאו הוא להשכירושציוה
 בהא להיפך ע''ב) ~''ט (דף דכתובות ב~"ס לזה דו~ה ~צינודהא

 ליה הא~ר לשנים ולא לאחד א~ר פשיעא שס, ב~"סדקא~ר
 לאחד א~ר הוסא רב ~אית סת~א לאחד א"ל לשנים, ולאלאחד
 לאחד תרווייהו דא~רי הונא רב בר ורבה חסדא רב לשנים,ולא

 מהלכות פ"ק הר~ב"ם ופסק ל~אה, ואפילו לאחד ל~נים,ואפילו
 ואפילו לאחד דפםק פוםקים גדולי שאר ד~ת וכן ד' הלכה~לוחין
לשנים,

 מ'ת~
 ואפי" לא~ד ~בד''ה ~ם שפירש''י וכ~ו ידעסו חילוק

לשנים~
 והאי דקפדי, דאינשי אור~ייהו דלאו ~נים, ואפילו וז'"ל~

 הוי קפיד הוי ואי הכ~, לאי~תעויי אור~א אלא קפיד לאנמי
 אור~יי~ו דלאו משוס דדוקא הרי רש"'ית עכ''ל לשנים, ולא ליה~פרש
 זה, על דקפדידאינשי

 ו~ה"~
 (סימן יאיר חות בתשובת ~~לק

רל"'ב),
 ~~א"~

 על ש~קפידין דאינשי דאורחייהו קרקעות ב~כירת
 הוא ~~~ר ליומא דשכירא אףזהת

 ~כב"'~
 ~קפידין מ""מ ע""ב~ת נ""ו

 ~שום אביהם נחלת לחלוטין ל~כור שלא זה עלהרבה
 שב~

 בית
 האפוטרופסין ע""א) נ"ב (דף הניזקין בפרק להדיא וכדאיתאאביהן,
 בה~ה להן~וכרין

 עבדי~
 להאכיל ו~רתיס שדות בתים ושפ~ות

 ~שום ס~י אי יגנבו ש~א פרש'"י, להני~תולא
 שב~

 אביהן בית
 בט~"~מ וכ~בואר הפוסקים כל הסכ~ת ו~ן להן, הוא וכבודנוי

(םי~ן
 ר"~

 דדרכן הרי אביה, בית ~בח משום ל~כרן יכול הבעל שאין אשהשל ~מלו~ נכסי ~כירת לענין ~"כ קיי'"ל~ והכי י"ז) אות
 ליו~א בשכירות מ~א""כ בזה בכיוצאלהקפיד

 שהאר~
 עומדת לעולס

 היינו דהתם לומר דאפשר תברא, לא הא ~~ום ברםלהיור~יםת
 ו~דקא~ר םתמא, ~~ור דהל""ל יתירא לישנא דאמר משום~עמא
 ~כור הול''ל דאל"כ לשניס ולא לא~ד דכוונ~ו א~רינן ~שו""הלאחד

 צוה ~דלא (דצו~) לו~ר אפשר שלפנינו בנדון משא"כ ס~~א,לי
 ליקח שירצה ~י שי~צא עד להשכיר רשות לו שנתן רקלהשכיר~,

 ~'"י מ~~ י~~ו~~ייו
 ~תת~~

 ~ת ~ית ~~~~י י~ו~~

 י~~ ~~י~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~"'ת
~'"~~~ ~~~~ ~ 

~~

~~ ~  
 בפירוש אמר ~לא כיון ג~ורה ב~כירהאותה

 של~
 למכור,

 ו~~וונ~
דא~רינ~

 בש""ס שס
 דל~ דב""~

 תירמית לא ה~י ליה, אמר

~~~
 ז"ל כי ראיה, קצת אפילו משם דאין נראה שפיר מעיין כד

 .ר~י~ לא ומהאי רמי ~האי ליה אמר מי ד""ה שםהתוס"
 ס"'ה~ דף ~~יטין ה.קבל דבפרקוא'"ת

 ע'"ב~
 עירובו אין אידך ו.ניא עירוב, עירובו ב~רו~רות לו ועירבב.מרים לי ערב חדא ~נא

 קפידא הוי דשלו וקמפרש חבירו, בשל ~אן בשלו כאן~ירוב,
 דודאי בנ"'ד ה""ה וא""כ תוס", עכ'"ל תערב לא מהא ליה אמר~לא וא~'"~

 וכממו שעה לפי שכירות או לחלו~ין מ~ירה בין ~ינים כשניהוי
 הרמב'"ם בלשון ראיתי מצאתי מזו ו~דולה קפי~א, דהוי ודאיש~תבנו
 ~כתב ~") דין פקדון ~הלכו.(פ''ד

 שהשומר חכמים אמרו וז'"ל~
 שהוא ודימה תשלך אל ו~זה השלך מזה לו אמר לא שהריפטור
 וכן ע~"'ל, מקוםמראה

 ~ו~
 וכ.ב המפקיד, בפרק שם הנמוק"י לשון~

 מי וראיתי וז"ל~ הל~""מ~ם
 ~תיר~

 התום" כ~עת ליה לי. דרבינו
וכו",

 ומתר~
 שאמר וז~ו בהכי טעה שליח דהך ~~וס' לקושי.

 לפטור הכי וא~רינן בכך וטעה כלו~ר לו מקוס מראה ~הואודימה
 א''כ הוא הכי דינא לאו בא~~ אבל בה~י דט~י לומרלשליח

בס"ד נ~
 אע'"~

 לאפוטרופוס ל~יקנסיה דלי~א
~''~ 

 ובטל,~עות מק~ הוי ה~קח
 וכה''~

 מראה ולא קפידא דאמרינן בש"'ס טובא ~~ינו
 והולי~ו בהר להוליכוהחמור א~ השו~ר ע"א) ע""ח (דף האו~נין בפרק ~דאיתא לו הואמקום

 בבק~
 ~ מאיר ר' היה בש""ס וקא~ר

 יזר~נו לא חיטים לזרעה שדה מחבירו המקבל ובפרקע'"ש,
 ~' שעורי~

 וכו' פלוני במקום אשה לי קדש ~"ב) מ"ח ~דף דקדושיןובפ"ב
 חות בת~ובת גם קפידא, דא~רינן ~וכח בכולהו טובא,וכה"ג
 (סי"יאיר

 רל"'ב~
 ומתו~ם ~ ~וז"'ל ו~יים אלו בסוניות שהאריך ראיתי

 אסו אף עכ'"לת קפידא י~ ודאי להקפיד דדרך דדבר דס"לנתבאר
 ולא להשכיר ~יוהו ודוקא למיקפד ~ אור~יה של~נינו בנ~וןנא~ר

למכור~

~~~~~
 מה ע'"פ א~ר, מצד בהקרקעות הלוקח יורשי להחזיק יש

 (~ף ובכתובו. ע"'א) כ""א (דף דתענית ב~מראדאיתא

ס""~
 סעיף רנ"ג (סי~ן ובש'"ע בטור וכ~בואר קיי"ל והכי ע""ב)

 הל~תא ~וקבא מר אמר חסדא רב אמר וכו" שקל תנו האו~רי"~)
 הא צורכם" כל להם נותנין תתנו אל שא~ר ובין תנו שא~רבין

 יע''ש, ~ורכן כל להן ~יתנו ליה ניחא ~ינח בהא אבלאחרניי.א במילי ה"'מ ה~~, דברי לקיים ~צוה ד~מר מאיר כר' הלכהקיי""ל
 מן בנותיו שיתפרנסו ה~ת דברי או~דן ~י ודאי די""ל ~בנ'"דוא""כ
 לנדוניתם מרובים ישראל בנות צרכי כי קרנ~, יכלה ולאה~בון
 ~ס ראו הב""ד ו~ם האפוטרופוס ש~ם ואפשר יתגדלו, כאשרו~רכס
 מן ש~כיר~ו ~ס צוואתו לפי ~ספיק אינו מטלטלין שמכירתראו
 וא'"כ להיתו~ים, ספוקים דיהבית

 יכ~
 ~ימכרו ב~ה קרנם

 בהם, אוכלת ריבית ויהיה בהלוואתו ליקח אפ~ר שיצ~רכומטל~לין
 המעט ~ן הרבה רווחיס שיהי" אפשר זמן אותו לפי דעתםובבחינת
והשכירות

 ~נחלאו~
 אז הי"

 מו~~
 טוב יותר האפוטרו~וס ראה ולכך

 בהלואה ה~~ות וליתן הקרקעות למכור שעה צורךלפי
 לי' דאי~ ל~א~

ת  ~י~~ ~~~י~י~
, 

 ~~~ ~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~ ~י~ ~~~ ~~י ~~
 ~~~ות ~~~~ ~~י~ ~~~~~

~ת

 ~~~ ~ו~
 ~~י~ת י~~~~~ ~~ ~~ו~י~ ~י~~ת ו~~~י~ו ~"~ת ~"ו

 ~~~''~ ~~ו~~~ ~~~~~~~~~~
ת ~ ~ ~ ~  

דהב~
 פריכא,

 ו~~
 ניחא בהרווחה אשר היתומים ~ל סיפוקם יס~פק

 לזילותא וחשלהו,
 דבנו~

 וכדמצינו י~ראל
 כה""~

 פעמים~בש"'ס כ~ה
וכדאי~א

 בכ~ובו~
 זילו~א, ~ש~ום לבנות וק""ו הבניםא. לזון מצוה אומר יהודה רבי ע""א) ~""ט (דף

 בן ר"י ו~~
 בר~~

 ~~וממר
 אביהן מית. לאחר הבנות את לזוןחובה

 יע'"~
 דגם קל ב.וד"ה

 ~~הן ליותר להק~יד דיש מודה ירושה לעניןלר"מ
 בנו~

 משום
 שמבואר במה עצ~ו החזיק האפוטרופוס דזה לומר ואפשרזילו~א,

 (ד~ש~
 נ""א

 ע'"א~
 להן שיש נכ~ים אומר רשב""א ~ התם דקאמר

 הכא וכו" הבנות מן ולבנות הבניס ~ן לבנו. מוציאיןאחריות
 בין ~~~ל~לי ולא ממק~עי הלכתא רבא דא~ר כרשב""אהלכתא
 ע'"~, לנדו~יא ל~רנסה~ ופרש'"י לפרנסה בין למזוני ביןלכ.ובה
 בזמן מ~לטלין אצל דמצריכי וכו" ~~קרק~י ד''ה שם התוס"וכתבו
 הוא דלנדוניא ודאי מ~קרקעי אבל י~""ש, דעתיה דא~ידניההזה
 וא''כ ממקרקעי, הבנים מן ~ל~בנות להוציא טוביו.ר

 מ~עת היתה הראשונהבת כאש~ בנ''~
 עת~

 ב~ר~ת~
 לשחרר אפילו דיש וכו'

 ~די הב""ד בידיעת זה כל שעשה אפשר והאפוטרופוס וכו',עבד
 הפרנסה ~עות להיות בזוזילקרקש

 שהו~
 מוכן סדוניא

 שלישי שיקח ~ ~י ואין אינ~י, ~לה דלקפצי היכי כי הגדולהלבת ומזומ~
 היה אשר הבית ~ן רביעיתאו

 חלק~
 הוציאו לכן ה~דולה, של

 הבית, כל ~ ונ~כר הבנות ~ן לבתלפרנ~ה
 וא~

 בדף כמבואר להו ניחא בהרווחהאשר ~זונו~ לענין גם
~""~ 

 לענין דמסיק ע'"א

 ע''ש~ ליה, עדיפא ב~ו הרווחה ולענין ליה, עדיפא אל~נהזילו.~

ד~~
 בת שהיתה הי.ו~ה של הקנין וגם וז"ל~ בשאלתך ש~תבת
 איתא באשר כחרס הוא שניםי""ד

 בח"'~
 רל"'ה (סי~ן

 כאשר אתך האמת הנה לשונך~ ע"'כ שנים כ" עד מ~ביושירש בק~~ ונותן ~ו~ר אינו שערות ב" הביא אפילו שנים ~כ" דעד~ט") סעי~
 חולקין כיש ודלא הר~"'א, וכ"'כ בשו'"ע זו בדעה הב""י~~ריע
 והכ~ה בדבר דעות שלוש שיש ל""ה~ בס""ק שם הסמ"'ע וכמ''שבזה,
זו

 הכר~
 ונ~צא ממכר, ממכרן אין שנים כ" דעד ~כרעת ~שלישית

 וחספא חרס האי דלא אי אכן כחרסת הוא שהקנין כתבתיפה
 להוציא ~""מ זו כד~ה ~כרעת דהלכה דאע'"ג מר~ניתא תותי~שתכח
 ~לוקחמיד

 ה~וחז~
 שהוא שלפנינו בנדון וכ"'ש ~בקרקע ועו~ד

 ~~ונו~ בדיני שקשה ודאי הוא זה היתומים בידעכשיו
 להוציא

 ס"ה דף ל~יטין בחידושיו הרשב"א דהרי ה~וחזקים, היתו~יםמיד
ע""א

 ומיהו~ ~סד""~
 דבריו והובא

~""~ 
 בה"'ה

~"~ 
 (פרק

 ~הלכה מכירהמהל" כ'"ט~
 י'"~~

 ד"'ה ~שם התקבל בפרק והר"'ן
 שלא חכמים תקנו בזה ~~~וי דבר שהוא אביו בירושתדדוקא ולמכור~

 כ" שיהיו עדי~~ורו
 שני~

 אף והנה ~אביה, שירשה בב. משא""כ
 ראיה בלי ~עצ~ו סברת רק הס הרשב""א ~דברי נראהדלכ~ורה
 לתר~ די~ נרא~ה ש~יר מעיין כד מ'"מממהסו~יות,

 זה חילוק ע"פ
 ע"ש, קטן אי~~ר ד""ה ע""א) קצ'"ה (דף בב'"ב .וס" שמקשיס~ה
 ~קצ~ שמ~יה מהגם

 דלא היכי כי רבא ב~קום ה~ ב ר ~דולים
 תקשי דלא ~חלקין ו~ם שמ~, ~י בפרק אדרבא בגיטין רבאתקשי
הלכתא

 ~הלכת~
 וכתב ד'"ה י""ג אות ~סוף רל""ה בסי~ן ~ב""י כ~""ש

הר~"'ה~
 ~"'ע אכן מי~י, קשה לא הרשב""א דעת ולפי יע''שת

 נ'"כ בזה כתב בחידושיו שם דה~ב""אקצת
 כתירוצ~

 יע"~,
 (סי~ן שהריב''ש מאתי נעלםשלא א~

 ש~"'א~
 הרש~'"א דברי דוחה

 ~קנ""ה שם שמת מי דפרק הש"ס סו~ית ~כח ידיםב~תי
 ה~מרא ומ~שו וכו" לרבא ש~לח מנ~יא בר ד~ידל בעובדאדקאמר ע"'ב~



~ ~ ~ ~

~""~~~""~~~ ~~~~ ~ 
~~ ~  ~ ~ ~

 ומשני תינוק ליהולישלח
 מעש~

 שהיה
 כ~

 הי~,
 וא~

 ~דברי ~וא
 עצמה בנכםי ובין אביה בנכסי בין דאיירי משום תנוקות לי"שלח דמשו""~ לישני אביה בנכסי לתינוקת תינוק בין לחלק ז''להרשב'"א
 ע'"ש~ אביו בנכםי ולא עצמו בנכסי דו~א צ""ל תינוק מביממשא""כ
 שמת מי ~פרק הרי""ף דהא קושיא, ק~ת אפילו כאן איןולפע"ד
 לממכור ממה םתם דשלח מידל דרב האי כותבין פוםקים ~דוליוכל

 אפילו מקח ד~קחן ליה שלח להכי אביו, בנ~םי ולאבנכםיו
 דעת על עלה לא ודאי ע~~ו בנכסי וא''כ ~",מבן בפחו~

 שו~
 ~וסק

 ודוק~ .ינוק, ליה ולישלח הש"'ס הקשה יפה וא""כ ל~ן, בת ביןלחלק

~~~~~
 ק~יא דלכאורה שם, הש""ס לשון הי~ב מדוקדק שבזה

 ו~ממו למו.ר אך הוא רבא לו שהשיב ממקחדממקחן
 קשיא ותו מקח, מקחן בד"ה יע""ש בזה התוס'~מדחי~ין

 נכון, ~~ל וםייעתו ~רי""ף בדעת שכתבתי מה לפי אבלתינוק, לי~ ולישלח מיד מקשה ולא רבא שהשיב אחר ~ד המקשןנטר דלמ~
 ~היה משום תינוק, ליה~ ולישלח להקשות המ~שן רצה לאדמתחילה

 בין ל~לק י~ ודאי ו~ם אביו ירושת בנכםי היתה דשאלהס"'ל
 טל שהשיב רבא משא'"כ הרשב"א, וכד~ת לתינוקתתינוק

~ 
 שלא

 הם שלקחו מקח מקחן ואמר לושאלו
 בז~

 משא'"כ ממכר ממכרן
 משו'"ה ע~מן בנכסי היתה דהשאלה מוכח א""כ אביהן,בירושת
 לי~ ולישלח שפירמקשה

 תינוק
 ודו~

 שבמקום הרי נכון, שהוא

שהו~
 וראיה הו~~ה יש אדרבא מ~ם הרשב"א דברי לדחות רוצה

 והטור הרא""ש דלדעת ותו הש'"םת לשון בדקדוק לדבריוברורה
 (גדולת) לשיעור ה~י~ו והקטנה הקטן אםוםייעתם

 ~גדלות~
 אף

 היה אם ע~רים, בסי היושלא
 חרי~

 ממ~רן ומתן משא בטיב ויודע
 דאין ודאי וא"כ אביו, בנכסי אפילוממכר

 להו~י~
 יתוממים מיד

 ועיין פוס~ים, ~דולי כהני לי קים לו~ר דיכולין במקוםהמוחזקים
 יכול דמו~זק היכי כי ~כתב ר"י) (~ימן שמואל משפטיבתשובת
 שזה ונ"'ל יע'"ש, לי קים ליורשים טוענין ב"ד ה''נ לי, קיםלומר
 אך לכאורה דהוא חולקין, כיש ודלא במ'"ש הרמ""א כוונת~תתכ

 ברור הוא דהלאלמותר,
 כיש דלא שהוא מעיין כל ל~ני וידו~

 והמוחזק בזה חולקיס ~יש לנו להורות בא ודאי אלא~ולקיםת
 ודוקת לי קים לומריכול

~~ת
 ועו~

 פרנקפורט שבק''ק ~~קרקעות ולומר לצדד קצ. יש ~~רת
 כבר ~י זה, דין לענין ~מורין ~רק~ות דומין שאינןאפשר

 התומה בידיעת לינודע
 ש~ריכי~

 בכל להשררה קצוב מס ליתן
 בל'"א ונקרא לשררה ~ייך ~בתים ויסוד שמקור להודיע כדישנה

 ~נו. לחזקת ~דומה אפשר אוברקייט"" ""~רונד ~הם צינז'"ת"~רונד
 דדינא ס"ז) (םימן מפאנו מהרמ"ע בתשובת דאיתאוכדומה

כדי~
 דודאי איברא י~שת יתומיס בשל מכירה לענין מטלטלין

 במשלס השוכר לםלק למשכיר כח שיש היכא דדוקא לחלקת~יש
 שס, בתשובה וכמ""שהזמן

 ~~ וא~
 פםק ק""ו) (דף שבע בב~ר

 מוחזקים יתומים מיד להוציא הדבר קשה מ"מ להיפך,בפשיטות

 דאף חו"ל בנכסיובפר~
 הקרקעו~

 נתנה שלהם לפי כמטלטלין הס

האר~
 מקרקעי ע"א) כ"ט (דף בעירוכין להדיא וכדאיתא הזאת

 דקדושין ברש""י איתא וכן ע"כ, דמי דא"י כמ~לטליןדחו'"ל
 הא עלע"א) ~~ (ד~

 דקא~
 זר~יס למ~ו~י האי שדך כתיב והא התס

 והכתי~ ופרש"ישב~ו"ל,
 לך הוקנו לא וחו"ל לך ה~יוחד שדך

 ~"ש,הש~יס ~
 ~י~~ וכב~

 ~~על ~~~ה דא
 ה~רומו~

 ~ו"מ וה~ור

(~סי~
 צ"ה

 או~
 ~או~ים יש בשס ~)

 דסב~
 ה~י,

~~ 
 ~ה~א~ו~ים

 א") (סעיף ובש""ע בב""י ~'"ש להלכה ~בריהם דוחיןוהאחרונים
 לכל גדול סניף הוא ודאי מ"מ ~סק'"ב~, שסובסמ~ע

 מ""~
 ושלא

 באשר דין מן כל ובר שכתבנו~ וכמו המוחזקיס יורשיס ממידילהו~יא
 מיחו לא בעליהן או והן כבר נתגדלו הבנות ~ל שלפנינובנדון
 םעיף רל""ה (סימן בחו"מ וכמבואר למ~ות יכולין אינן שובבודאי
 ולא אביו של שהיתה ידעו שכולם דכיון י""ט) ם~יף וקממ""טי""~,

 חזקה~ דהוימיחו

~~~
 ובמסכ. ע""~) ל''ט (דף המפקיד בפרק רש""י שדברי שכתבת
 ל~ע. בזה כוונת הנה זא"ז, סותרים ע"ב) י""ז (דףכתובות

 קמ""ט (םימן בחו'"מ הב""חהגדולים
 סעי~

 באממת אבל יע""ש, כ""~)

 ואני זא""ז, םותרים שאינם נראה העיון דלאחר וז""ל~ כתבתי~~
 בחיי בהחזיק המתני" הש""ס מו~י בכתובות בש""ס דהתסאפרש
 עצמו על דהא מאביו, הטענה ~בא לפרש רש""י הו~רך ~""כאביו
 במסכת התם משא'"כ במתני", כלל למתני תצי לא ~~מראקאמר
 ומה איך הדין להורות כדי פפא דר" מימרא הש"'ס דמייתיב''מ
 נאמן, אינו ~'"כ לקחתי ממך טען אם דא~ילו אמת דין והדין~וא
 מיחו, ולא אביהם של ~היה כולם ~ידעו שלפנינו בנדוןסו""מ

 הב'"ד גםו~שנתגדלו
 אבי~~

 שתקו השני ואפוטרופוס יתומיס של
 ב~""ס כמוםכם דמיא ~הוד~ה ~תיקה בכה"ג ו~אי ~י~ו,ונא

 דאיתא מהא לדבר זכר עוד ויש ורל""ה) קמ"ט (בסימןופוסקים
 ופרש"י ליה איתנחא איתנוחי מדש~ק ע""ב) מ""ה (דףבק~ושין
 ~"'ה ע""א מ"ו~~ף

 הואיל~
 שלא וניסת לדעתו נתקדשה דבשלמא

 לא האי כולי אבל רתח מרתח שתיקה בחדא למימר איכאלדעתו
 הבנות והשיאו רב זמן היה שהמכירה וא'"כ רש""י~ ~כ""ל~תק,
 הרבה שהןשתים

 ו~
 וראו להו ניחא היה ודאי פעס בשוס מיחו

 ~לויה מכירה היה שהמכירה כיון היתומים, תקנות שהיהוידעו
 רב זממן ~ל השני מאפוטרו~וס מחאה שום בלי כל לעיןומפורסמת

 טרוד ~היה התנ~לות מהני ולא דמיא, כהודאה שתיקתוכזה
 ~~ם ואפשר ~מכר, זה האפוטרופוס לו הודי~ו דמםתמאבעסקיו

 ה~צווה~~
 סמיכ~ו ועיקר בעסקיו, ~רוד השני שהאפוטרופום ידע

 רק לו ~ נתן והשני שמכר, זה אפוטרופוס עלהיתה
 ליוע~

 ום~ד

לפק~
 שלא וכיון יוע~, ברוב ו.שועה היתומיס בעינייני לפעמים

 (סימן בח""מ מבואר לזה וכדומה עמו, בהםכם הוי השנימיחה
 לשוממר שסמסר שומר מיהו ~ בהג""ה וז""ל שכתב כ""ו) םעיףרצ""א

 ב~תובות דילן מש""ס ראיה וקצת ע""שת פטור מיחה ולא המפקידל~ני
 ותרי אחי תרי הני הונא רב אמר ~ התם ד~אמר ~"א) צ""ד(דף
 לדי~א בהדיה מינייהו חד ואזל חד, בה~י דינא להו דאית~ות~י
 ועיין את, דידי דברים בעל לאו ~ת ליה ל~יממר אידך ~צילא

 אלו ב~פוטרופום ה""ה וא""כ כ""ה) ם~יף ~~""ו (סימןב~ו""מ
 (ריש פרה במס' ועיין ק~ביד דשני שליחותא ~יניי~ו ~חדי""ל

פ""ח)
 ~ני~

 וכו"ת השוקת את שומרין ~היו

~מ""~
 מן אין הנה וכו', אחד עד רק עליו שנחתם השטר בענין
 ועיין לשיקרא אלא סהדי אברי לא כי בזה להאריךהצורך

 לפני קנין קבלו אם וכן בה~''ה) א' םעיף קצ"ה (סימןבשו"ע
 ו~ודים הואיל קנין הוי עדותפסולי

 ז~
 שהיה י"ל ~ס שקנו, לזה

 ~ינש מזדהר שניס ג' שעד אלא עדים בשני ח~וס שטרעוד
 ~עמים הלין מכל פהת בעל וא' בש~רו אחד עד דהיה אובשטרו
 היורשי~, ~יד ~וציא ואין קיי~ שהמ~ירה ברור נ'"לוראיות
 ~ש,אך

 שי~
 ה~~ו~ו~~י~, ~ין קנוניא שהיה בירור איזה

 ~ז~



~ ~ ~

~~  ~  

~  

 ~~~''מ~~''ת
~~~~ ~ ~ ~~ ~ 

 מבוררת קנוניא היא אם כי למבין וחתומים סתומיסהדברים
 זו מהא''כ

 שתיק~
 שנותן ה~חלטה ובפרטות רב, זמן הנה עד

 דייקא כ~ותם רבה דינא בי ובודאי סמי~ה זו מה הב''ד, מן~ח''ז
 לעילא דסלקין סלקינן ובהא נ~תינן בהא וא''כ דייקא לא בת'דובתר

 להם ויהיה המוחזקים, היתומים מיד להוציא ~אין לתתאיודנחתין
 שלו~ת רוב על ותתענג יקום וכן יהיה וכן להםאשר

 מנחם כ''ו א'יום
~''~~~~ ~''~~~ 

 לפ"קת

 ~''~ ~~''~ ~ו~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~ו~~~י~

 י~''~ ~ר~~ ~~''~ ו~~''~ ~~~ר~י~ ~~י~ו~ו~~

 ~י~י~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~י~~ ו~~ריי~~ת ~~~~יי~~~~ו~
~ר~

 ~~ו~יי~~ת
 ו~ו~~ ~נ~ו~ ~ר~ ~'ת~

ת ~ ~ ~  

 ~~ ו~~~י~
~~~

 ~~~ ~~ו~''~ ~''~ ~וי~~י~ ~~''~ ו~~"~ ר"'~ ו~~~ת

~~נ~~
 ~~תתתו~

 השאלה ב~סק שמע.י חיים אלקים דברי מ~בר קול קולו~ת
 בית מאביהס ירשו אחים שני רבינו, יל~דנו ~ וז''לששאל

ובו
 ש~~

 אחד חורף בית בנוי ובתחתון עליון, ושטח ת~~ון
 חדרים, ושאר חורף בתי שני בנויס עליון ובשטח ~דרים, שאריש ועו~

 נ~ד הת~~ון שטח האחיםוחלקו
~~~ 

 הבנינים בשומת העליון
 מהם אחד ~ל לחלקו ונפל זה, ~נגדזה

 שט~
 ולאחד עליון

 מ~ם כי לשניהס שייך הויז'' ''פיר הנקרא השער וביתת~~ון, שט~
עולין

 לשט~
 נכתב וע''ז החורף, ה~חתון בבית ~ם ונכנסין העליון

 כרצונו לעשות בבי~ו ~ורר אחד כל להיות ביניהם ~לוקהשטר
 ועכשיו דשטר, שופרי ככל וכו' ולה~~ון~ ולהשכיר למכורוכחפ~ו
 כל דהיינו חלקו א~ העליון~~ר

 ש~~
 לשל~ה עליון

 הא~דת החורף בבית יחדיו וחתנו האב דהיינו וחתנו, ובנואב וה~ אנשי~
 השני, ה~ורף בבי~ובנו

 שמרבה מערער התחתון השני והא~
 ~~אל~ השאלה ע''כבדיורים,

~~~~~
 חביט עטרון, ועטרוני כתרוני הקיפוני אשר הטר~א מרוב
נביט

 טרדו~
 סיני עדרים עדרים עלי יאספו אשר הישיבה

 באתי ע''כ דמצויות, טרדות ושאר ~ריםועוקר
 כמצי~

 החרכים מבין
 וחיבה אהבה ומפני ~כבוד ~~ני בקצרה לה~יב ~לילתאוממתוכו
 ולפנים~ לפני ~ריך ואין פשוט ב~צמם הדברים ואף לי, שנוד~תיתירה

~י~~
 חזקת דפרק בש''ס הנובע ממעיין הוא זה דין ומטרין שורש
 והר''ן הרשב''ם בפירושים בזה ורבו ע''ב) נ''ט (דףהבתים

 והרמב''ס הרי''ף ושיטת הרשבת'א ובפירושי והריטב''א הר~ב''ןבשם
~~רק

~ 
 ~ ח' הלכה שכנים מהלכות

 טת~

 בחות'מ והטור והרא''ש

 באורך דבריהם שביארו אחרונים ושאר בב''י עיין קנ''ד)(סימן
 הדבריםת לכפול ליומה

 איבר~
 על קצת אשיב

 פת~
 יאיר דברו

 וסיי~תו הרשב"ם ופירוש שי~ת מתוך ודייק בחכ~ה~מפלפל
 וז''ל~

 לבנות או חדש בית ~~נה דבין דשמעתין פשטא לפי דס''ל מהנפי
 לפתחו ברוצה אפילו רשאי אינו הכל ביתו ~חורי חדר אועליה
 כלל במתניתין נקט צורך לאיזה לדקדק לנו י~ וא''כ ביתו,ב~וך

בב~
 ר~אי שאינו רק לתני וכו', י~תחנו לא ו~ו' בית דקנה זו

 עליהלבנות
 ע''~

 וממילא ביתו, לתוך אפילו החצר לתוך ולפתחו ביתו
 בשלמא וכו', לפותחו רשאי דאינו אחר בחצר בית בלוקחדכת'ש
 בית דלקח לרבותא, חד בכל דא~טריך ניחא וסייעתו הרי''ףל~ברי

 ולתוך א~רת, מחצר אפילו לפתחו מו~ר ביתו לתוך רבותאאשמעינן
 לדברי ובפר~ות לפתחו, אין ג'תכ ביתו ~בי שעל ~עליה אפילוהחצר
 ~סי'הרא''ש

 ע''ה~

 וחדר מעליה משא''כ לפתחו, אין ענין בכל אחרמחצר דבבי~ לעליה ~ית בין שמחלק הטור לדעת
 השותפין, לחצר לפותחו רשאי אינו עליה דבנה רק תני הוי דאידבריו לייש~ ויש קשהת הר~ב''ם לדברי אבל דלק''מ פשיטא חדש,בנין שמוסי~ א~

 לתוכה אחר ומהלך פתח להס אין דמסתמא עליות דוקאהו''א
 אבל למחות, יכולין לכך בקביעות תמיד החצר זה מתוך אםכי

 א~רת פתח לו יש הבית לזה דמסת~א אחר ב~צרבית ~נ~
 לחצ~ ג''~

 מתני', ק~''ל בו למחות יכול דאין הו''אהשני
 וכה''~

 הב''י כתב
 ע~''לת השני פתח לסתום שהצריך הרמב"ן לדעת ג'בסעיף

~~~
 אינם הב''י דברי גם ובאמת ב''י דברי א~ר בזה נמשך מ''כ

 ההכרח מצד כן כתב דהרמב''ן לו~ר דאפשר בזה כללמוכר~יס
 מ'ת~) (ה''ה להדיא וכ~כ הרבותא מצדונא

 ~הכ''מ~
 ה' (פרק

 הלכה שכנים~מהלכות
 ח'~

 הרמב''ן כשי~~ שהוא הרי''ף לדעת
 וכות וכתב אחרת לחצר לו שהיה הפתח שיסתום ובלבד ~וז''ל

 כשיהיה החצר אותו דבעלימשום
 הפת~

 קפנדרי' משם עושין פתוח
 לפעמים א''נ מדעתו, שלא הדרך לקצר כדי השותפין חצר~רך
 הפתח סותם אס דדוקא דס"ל וענ"ל ע''ש, וכות מדעתואפילו
 בדיורין ירבה לא דודאי מותר ~שו''ה ביתו לתוך ופת~והראשון
 עצמו הב'תי וכמ''ש עליו פתחולעבור

 בש~
 והר'תן הרשב''א תשובת

 בנשאר משא''כ זו, דעתבעל

 ג~

 כל מקפיד אינו הראשון הפתח
 בתמידות, עליו דרך לעבור מוכרחים שאינם כיון בדיורין להרבותכך

 עומדתת במקומה קושייתס עדיין לפ''זוא'תכ

 דמעיקרא נראה~~~
 לק'ת~

 לבני טובה עושה שהוא לומר דאפשר
 כמ''שלעילבשם דרך~ה~צ~~~שני קפנדרי' לעשות שיכולין זוחצר
(ה''ה

 מת'מ~

 ~תוס הפתח שאם ועוד ~הכת'מ~,
 א~

 לעשות רוצה הוא
 לילך צריך שם, להשתמש א~רת בחצר שקנה האחר הביתדרכי
 פותח אם משא~כ החצר, דרך בהילוך ומרבה ה~צר המהלךד~ך
 לא דאפ''ה קמ''ל השני, ~צר לתוך מביתו מיד הולך אזיפתח
 לצירעה דאומרין כןיעשה

 ל~
 דלק'"מ נמצא מדובשיך, ולא מעוקציך

 דש''ס לישנא פשטא ובא~ת הרשב''סת~ל
 משמ~

 הרשבת'ם כפירוש
 בית לקח ד"ה ע"א) ס' (דף בב''ב שם התוס' דעת נראהוכן
 וכו',~חצר

 פירו~
 .וס' שהרגישו נראה וכות לבי~ו אפילו

 ל.וס' ד~שה משום ~במתני' כן התוס' פירשו לא ולכך המקשן,בצשון בז~
 דוקא קתני דרישא דמיא, לא~ הא אסיפא מרישא המקשן ממקשהמאי
 ה~וס' פירש לכך ביתו, לתוך ופותחו קתני ובסיפא יפתחנו לאלח~ר
 שפיר המקשן מקשה וא''כ יפת~נו, לא ביתו לתוך אפילו~ית

 ~ו חדר בונה או אחר בית קנה לי מה א'תכ ביתו לתוךכותחו דא~
 ולזה הרשב''ם, כדעת ~ת'כ התום' דדעת הרי וק"ל, ביתו עת'געליה
 (בסי~ן שה~ור אלא הרא''ש דעתנוטין

 קנ''ד~
 לדעת או~ו הביא

 בונה אפילו חדר או ביתו ע'~ג דבעל~ה הרא"ש דד~ת ולומר~חרת
 ובא~ת בי~, בבונה ~שא"כ ~יתו לתוך לפתוח אין ~''כמחדש
 הרשב''ם לדעת נוטין ויותר הרא''ש דברי בפשט מוכרח זה~ דבראין

 ראיתי שהב''ח אף כדבריו, מוכרח זה שאין שם הב'תי וכ'תכוהתוס'
שרוצה

 להוכי~
 דאפילו יותר רבותא כתב ~דלא הרא"ש מדברי כן



~ ~ ~~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~ ~ 

 ~כ"ש לפת~ו אין בי~ו .וך ~דש ~~ר או עליהבונה
 ~.וסת לשון בשמעתין רק שהוא ~ושיא זה אין ובאמת א~רח,ב~צר בי~ לק~

 נ""ל וזה דהרשב"ם, כפשטא משמעב~צרה
 דע~

 בתשובה הרלב"ח
 שבנו עליה או בי.ו לתוך שקנו בית ל~~וח הדינים בשני~כתב
~~תוח

 תו~
 וניצול הרא"ש, ב~ם הטור כדעת ושלא ~ווים ב.יהם

 הל~~~קושית
 מכ"תת~ לדחוקי צרי~ין אסו ואין כ~שוטו ~שנה

~~~
 כדע. שפירשו הראשונים ~דולי רוב כדע. הב""י ה~ריע כבר

 מותר עסין בכל ביתו דלתוך והריטב"א והס"י בחידו~יוהר~ב'"ן
 דש""ס פ~~א נ~ד ~הוא ואף אחרתת ב~~ר בית בלקח אפילולפתחו
 שם מדחיקיםא~""ה

 לפר~
 דבריהם ע"ש זות דרך ~"פ הש"ס ~יטת

 כוונ. ג'"כ נראה וזה ע""ש~ להדיא ב.וספתא כן שמצאו לפיב~ורך
 שמרבה ז")י ~שנה ~" (פרק בב""ב ה~שניות בפירושהרע""ב

 לקח ~ד""ה כ~ויו"ט ודלא הבית, או.ו מדיורי הר~ל~ריםת עליה~
 לצורך שלא והוא בדבריו מדחיק לכן ה.וס" ~~~. שד~תושהבין בית~

 ~ום ממוסיף אינו אם דאפילו הר~ב""ס מדברי שם ומבוארו~""לת
 םומכין אינו אם ביתו ב.וך בדיורין להרבות אין אפ"'ה כלל,בנין

~~
 והרמב"ן והנ''י והרא"ש הרשב"ם אכן המ""מ, ~מ""ש שולחנו
 בדיורין ביתו להרבות דמותר וס~"ל חולקיס בחידושיהםו~ריטב""א

וא~~נאי~
 קס"~) (םימן הטח""מ וכ"כ חדש, בנין עו~ה שאין כל

 קנ""ד ~סימן בה~""ה שס הרמ""א פםק וכן ~ הרמ"'הב~ם
 םעי~

 ב")ת

~~~
 דין כל מן

 נר~~
 סדון ענין שאין מכ"'ת ~ברי כל לס.ור דאף

 ד~ו על עלה לא הרשב"ם דאף הרשב"ם, לדע.~לפנינו
 בדי~ורין, להוסיף ורוצה לעצמו הבית במקייס אלא מעולםל~סור
 ד~ו""ע אליבא ודאי אדם בני לשלשה או לשנים ~למכור~משא""כ
 בנים, להרבה בי.ו א~ס שמנחיל שירצה למי למכורד~ותר

 עלה, לוםיף דלא והבו מכירהל~נין ה""~
 ופו~

 דברת ע~א מה חזי

 ~~סעיף קנ"ד בסימן הט"ז בדברי אלה לדברינו וראיה אוןומצאתי
ב

 ד~
 שנים

 להס~ שי~
 יכול~~למ~ור דשו.ף פ~וט ד~ו וז"ל~

 הב"ח תדברי ~~מע וכן ע"ש אדם בני והרבה לשנים א~ילוחלקו
 ~בסימן ב~ו""ע דאיתא מהא תשיבני ואל א")ת או. ~ט'"ז~בסימן
 םעיף בה~"השט"'ז

 א"~
 יהו שלא ובלבד לאחר כחו למכור יכול

 מרובים, ביתוב~י
 דהת~

 הקרקע ~וף לו אין ע~מו הוא
 ר~

 דירה
 שיש נכ.ב ~בזכיותיו ובפרט הקרקע ~וף ~~א""כ זכותוומוכר
 הרשב"א בת~וב. וכמבואר בשלות העו~ה כאדם וכו" למ~ור רשותלו

 קמ""ה~~אל~

 דמו.ר יע"ש שט""ז)ת (סימן וב~"ע ב~"י שם הובא
 הי.ר ~הני דלזה הרבה לדיוריס אפילו מה"ט ולהש~ירלממכור

 ועול~ת מ~פס ע"ש לשוןויפוי

 בהא~~~~ת
 סלק~

 ~מטפס נחתא ובהא
 ועולה~

 ויורדת מטפס
 אף דיורין לכמה למכור שמו.ר העליה בעל עםשהדין

 יראנו וה" היום, מצוד.י שעלה מה זה שול~נו, מאוכלי~אינ~
 ישראל~ דייני על ושלום מש~יאות ויצילנו מתור.ונפל~ות

 ~~~~י~ ~~~~~~
 ~~~~~י~ ~~י~ו~ ו~~~ ~י~~~~ו~~ ~~"~~ו~~

 ~~~תת~ ~~~ ~~~ ~~ו~~~
~ ~ ~  

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

 ~~~ ~~י~ ~ו~י~
ת ~ ~  ~

~ ~ ~
 יוכי~

 וזורק מולל מלולו ברור שפ.י דעת אדם ~מלמד
~ממו~ים ם~י~~ בה שיש ישיבה ישב ולבםוף הו~ף אשר ~שובתמקום ע"~

 לע~
 עילה עילאה לצ~ ממילין וחם~אי וישר, באמת עשוים

 יקרים אנשים אלקים ויסב הםיבו., מבעל~עליל
 וי~רי~

 וברורים
 מחוז אלוינחם

 ח~~
 האדיר המלך ~משלת תחת מושב עיר ויכונו

 ~נה יר""הת ברנדינבורג ה~דול ודוכס~רייםן
 נ~

 זאת העיר
 האיכות ורבי הכמות מעט בה ואנשיס קרובהשי~יב.ה קרוב~
 ה~לאכה לר~ל לאט מתנהלים בה ושלוה נחת כף מלאבמעלה, ~ושלמי~

 למצוא הישר דרך דרכם ה' ונוכח אר~ת ודרך .ורה שלומלאכתה
 ברב. היא הלה האל'"י ~"תק היא ואדם אלקים בעיני ~וב ושכל~ן
 האדיר ה~לך בעיני חן וימ~או שאל.~ להם ד" ויתן עממינו,בני
 ונחתם נכתב המלך בשם חסד עליהם ויט יר'"ההנ""ל

 בטבע~
 כא~~ יר"'ה המלכו. סמן חירות חרות להס להיות יר""הת~סמלך

 בל ושלום ואמת דין פתחא אפדנס אשל אהלם ליטעהקה~לות
 אהלם יתד ~י~עון

 יםודותיה~
 י.ד

 ~קו~
 נאמן במקום

 ת~~
 עליהם יקפצו פן ~דברים ומ~אנה יר"~, הנ"ל האדיר המלךממ~לת
 את עליהם ויקרחו בחותה ויעלו מהו~ניס שאינם~נשים

 כדמחזקי ולהחזיק ענין ברוב הלום לבא בנין בונה אחד כללהיוח המקו~
 בפרצות לישב ידייהו דפרצי פרצאי פרס~יהני

 פרו~
 על ~רובה~

 ואשר עקלקלו. ו~רחות .קלות כמה מזה ויסתעפו ~""ותה~ומד
אין

 חפ~
 ~ן כי ~, טפשאי ~ובאי וטפ~ים בכסילים יר""ה ה~לך

 ולישרים לטובים להטיב המלךיסד
 בלבות~

 ע~לקלותם וה~טים
 חבר בהסכמת ~אז התחכמו ע""כ אשר האון, פועלי א.יולי~ם
 תקונים להס לע~ות שלהם צדק ומורה הרב דאתרא ומראעיר
 רשיון בלי ח""ו ל.חו~ם שיהיה מי יהיה אדם יכנס שלאישרים
 והלאה ההוא היום מן יהיו א~ר אמת דבר על ~קשיביםמנ~י~ים
נדורו.סת

 חו~
 וחירות ~סד ~~יגו כבר אשר האנשים מן

 יחפשו אשר למען בתו~סת דירתם ולקבוע שם לישביר"ה מהתל~
 יבא אשר האיש אחר ולעיין ולבדוק ~מוק ולב איש וקרבמ~~ופש חפ~

 לפניהס אם בתוכם ~ורלו להפיל שם ~ר הוא אשר ישראל ערי~אחד
 לקרב הר~ע, את והרשיעו ה~דיק א. והצדיקו לאו ואם ה~ון,הוא

 האדיר המלך ~רצון לע~ו. בזרוע, המרוחקיס ולר~ק לקרבהראוי
 באסשי~ והקהלה העיר ליי~ב ליה ניחא דמםת~א הנ""ל,יר"ה

 עולםת ~בול משי~י עולה עו~י בפני דלת ולנעול וישריםמהו~נים

 במרדכי כדמפורש והתקנה ה~ין עפ"י דבריהם צדקו כי~~~~~ת~
 ~םי"והרא""ש

 י"ב~
 ובאחרונים קנ""ו) (סימן בטח""מ הובא

 ~או. יחפור לא פרק וב~רדכי יחפור לא פרקובא~ודה
 ~אות בתרא ה~וזלובפרק תקי"ז~

 קע""~~

 כ"ה~, (ס""ק בסמ"ע ~ובא
 מ"'מ החרסת חל אינו לדור הבא דעל הסמ"ע דתש~עות~ע""ג

 רמ""א בתשובת ~ס עליות החרם ל~זור יכול דרב מדבריומבואר

 דע""פ מבו~ר נ'"ב)~סי'
 מנה~

 היישוב חזקת ~רס חל הקד~ונים
 (םימן מהרש"ל ובתשובת בב"ח אחרוניס בשאר הובא וכן~ליו,

ל"ו~
 אשר הטיבו הספר עם א~רתי דבריהם, יעו~ יי~וב חזק. דין
 ע"כ לדברת םיי~ ול~שות ~דר לנדור כן לעשות נכון וכידברו

ת  י~~~ת~
~ ~~תת~ ~ ~  ~ ~  י~~ 

 מי~~ית
~~~ 

 ~ת~

ת ~

~ ~ ~ ת י~~ ~~~ו~  ~ ~ ~  ו~~~~י 
 ~י~ ~ו~~ ~~

ת ~ ~ ~  



~ ~ ~~~  ~  

~  

~""~~~""~~ ~~~~ ~ ~ 
~~ ~  

 להיות אתאפק א~~ והעל אחשהת לא למענם אשר ידי~~י~ותי
 ה~ושה כל ~ל וארורי' שמתות נדויים ~ר~ים גזרות גזרו אשרז"ל הקדמוני~ ~דולי הגבורים של~י עליו לתלות ה~~ן אלף דוד ~~ןמ~יק
 הדין נגדכן

 והתקנ~
 ועתה רעהו, גבול מסיג ארור בכלל להיות

 ביה ~ורין וכן שאילתא קדישין ובמא~ר פתגמי עיריןבגזירת
 ~ההוא לי" תסגי לא ברשות שלא הנכנס כל ~ל כוותי''~דרשא
 רודף כדין דיסו שיהיה גס אף ~יתה שם ושמתא בארור~~יים
 מלאה רדיפה לרדפו ~ורה שלכדת

 רוד~
 אשר חובה עד מלא

 נחת לו יהיה לא ב~ובה ולא ברעה ימיו ~יבלה דוחה,ממ~מאל
 ב'"ד כבתי דינא בי כל בצירוף והע~ו~ה ה~מורה בגזרתיושובה,
 והרמה, החשובה הישיבה בני וכל נר"ו ה~ו~לגים הרבניס שוהממורה
 ~נחש ו~סת~י לדברינו והשומע לתתאי, ודנ~תין לעילאדםלקין
 וישכון ינון שמו שמש לפני אשר פני לראות יזכהדרבנן

 ושאסןת שליובדד ב~~
~ת

~""~~
 לסדר ברביעי ב~ועדו הראשון לחדש יום עשר ארב~ה היום
 כמשפ~,ויעשי'

 ~שפ~
 חקותיו ככל העליון

~"~~~~~~ 
 לפ""קת

 ~~~~ ~~''~ ~ו~~ ~~~~~~~ ~~~~~ו~
 ~~~י~ ~~~~ו~ ו~~ ~~ו~~ ~י~~ ~"'~ ~~ו~~""~
 ~~~ ~~~"~ ~~~ו~~ ~~~~ו~ ~~~ו~~ו~

 ~~ת"ו

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ו~~ו~
 ~~~ ~~~~ ~~~~ו~~ו~

ת

~ ~  

 ~ו~ת ~~י~ ~~~ ~~~~~~ ~י~~~יו
 ו~~~י~ ~~י~ ~ו~~

 ~ו~~ו~ו~~
 ~ו ~~~ו~ת

 ~~ו~~ ~ו~ ~~
~ 

 ו~~~ו~ת
~''~ 

 ~~""ו

~~~וו
 ~~ס~ו~

 ~ת'י ~"~
 ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~ו~ ~"'~

~מי~
 ~ו

 ~~""ו ~ו~~~~י~ ~ו~ ~ו~~~~ ~"~ ~~~~ ~~ ~~~~

 ~ ~~~~~י~ת ~~י~ו~ ו~~ ~''~ ~"~ ~~~~~ ~~~י~ ו~~"~~"~

~~'~~
 ~ובביס, ותבונה הדעת שקלי השקלים, ~ל ~ש~יעין

 הרוחאל סוב~
 רו~

 תושיה חכמים ~קרב בקרבו ~שר אלקים
 ה~~תנדבי~, ב~ס ב~ם, לה' ריב הריב, להם א~ר יתגלהתושיי'
 עשה ה" צדקת צדקותי'ו יתנו ~שאבים,~~שם בין מח~צים~מ~ול

 לשמוע המתאווים הם הם, ~רחנים ישראל ישראל, עםיממשפ~יו
 תורתוחכ~ות

 והורתו,~
 שאלת~נו יא~ין בקדושיו בקדושה, הורתו

 ~מים לשם אם כי ח"ו ~להשתרר לא אמ"ו את שואליס אנחנואשר
 ~אוני וקשישים ~ ישישים רבניס, ~וכ~ה לכמה שלחנווכבר

 הלבעל מתיישבי~ שאינם דברים ~ד~ו חוות לפי השיב א~ד ישו~אלנום, ~ר~
 ל~מ~

 ספר וגס ש~נו ובאזנינו אזנים, סגולה~~ ~השי""ן
 איתן אותיו'ת, בן ~~יר בעייר~ות המחזירין רכיל הולכילנו

 בשכונה אשר קהלתנו דרי~ כל עלינו וקבלנו באמונה~וכן ~ושב~
 לעשו~~ זרעינו וזרע זרעינוועל עלינ~

 עט~
 אשר לכל ל~אשינו

 הטהורמפיו יצ~
 ו~קדו~

 ל~שר עלינו מי עם הדין תורתו חכמות ~ע~פ
 ז~~ו ברוך ישרי~, ומ~פטים חקים יצדק אמת ד~ן דינוולקייס,
 ולראות ~רים בר~ש ה' בית יכונן ~דו~ודו

 נ~
 עמיס

 לקבו~
 נפזריס,

 בהסכ~ה ווייזיל~ת ~ ~''ק ~הקהילה בני וכל מנהיגי ~לופיכ"'ד
 בנחת~ נש~ים ח~~ים דברי וסו~חת, כל ~את להקשיבת~ו~אזיןאחת, ודע~

 קה~ ~~~~~
 שדרים אחת

 ~תוכ~
 מהם ושבעה בתים, בעלי י"ב

 עדות פסולי ודודו ~וחתנו ואחיו ובנו אב א~תמשפחה
 ~"'כ ~שר והשנים ~ה, זה כ~רים מהם וארבעה לזה, זהגמו~ים
 באמרו הארבעה עם מסכים הוא רק הנ''ל ה~שפחה עם~רוב
 לו יר~ו הארב~הש~עת

 וכוונתן~
 בסין רוב המה ה' ואותן לש''ש,

 ~כנהוג גבאיס שני ל~נות רוצים הנ'"ל והקהל הקהילה ~רכילכל
 צבור ~רכי וכל לעניים ל~לק ה~דש ~עות שיגבו הקהילותבכל
וצרכי

 ~חלוקת ונפל פיהם, על נעשה יהא והוצאות הכנסת בית~
 רוב ע"פ ~~באים שני שיבררו א~רו המשפחה שבעה אותןב~~הן
 מ~שפחה גבאים שני לברור רוצין הרוב וה~ה והואילה~~י~ות

ש~ה~
 שאנו מא~~ר אומרים הנ''ל והה' יחד, עדות פסולי שהן אף

ר~
 לא הרוב ~חר תמיד נלך אנו אם עלינו מוטל העול ורוב בנין

יב~

 אישת
 ~נחנו ונהיה דברים ושאר לגבאים הן דבר לשום מאתנו

 וכלל ~לל נאמנות נותניס אנו שאין ועוד להמשפחה,~~שועבדים

ע~
 לבני הרוב נותנים שהס באשר למ~פ~ה הקדש ומעות מעו~ינו

~שפחת~
יא~~~ מי ~הם ה~באים שני יהיו ~ואם בעיניהם, ישר ולאשר

 ועוד מ~עשיהם' אדם לשום יוו~דע ולא תעשה ~ה להם
 יהיו אם עלינו ~~לוקת להחזיק א' בקשר תמיד המהשהמש~~ה

 ולהשתרר הצבור עניני בכל להכעיס יעשו ממשפ~תם גבאיםשני
 שלא הדברים בכל~לינו

 ל~י"~
 ~הן יב~ר לא לעשות יז~ו אשר ו~ל

באין
 מוח~

 וחלוק הקהל דברי כל שי~יו כדי אחד גבאי להם יבררווה~~פחה אח~ גבאי להס לבחור ~~שה אותן רוצין בכן בידם,
 שו~ בלי ולש"ש ~בא~ונה ביושר גבאיס ב' עפ~י הקדשמע~ת
 שני עושין שאין ישראל ה~הילות בכל ~הוג ובהכשר ו~שדחש~~
 יוכלו שלא דבר איזה י~יה ואם לזה, זה קרובים '~הםנבאים

 הדבריס בכל אלא בלבד זו ולא מי עם הדין שאלה בכן~~הל, האח~ לזה שלהן במדינה לאב"ד יצ~רפו גבאיס השנילהשוותה

~י~~
 הרוב שהן באשר ~צמו בפני דיעה אחד כל לה~שפחה א~ם

 (יכרעו) ~~יד~זי
 ~יכ~ועו~

 בטלים, כשרים הה' ודברי הרוב ע"פ
 נגדם, א~ת ל~ה יוחשב כולה שה~שפחה אומרים ~שריםו~~שה
 הדין להם להודיע השאלה תמצית תוכן היתה~את

 ע~
 מית

 י~י~~ י~~ ~~~ ~~~~י~ ~יו~ו ~י~יו ~~ו~ ~~~~ו~י~ווי
ת

 ~~ו~~
 ~~ו~ו

 ~~~~ו ~~~~י~~ ו~~י~ ~ו~
 ~~ו~~ ~~'~ו~~

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

 י~~ו

 ~~ ~ו~~~ ~~""~ ו~ו~~~ ~~ו~~~ ~~~ ~'"~ו~~~~~
 ~~"ו

 ~ י~י''~י~~~

 ~~וב~~~
 טרדו~

 ~עטרון~ וע~רוני כתרוני הקיפוני ~אשר ונפ~אות ע~ו~ות
 ונבו~

 ~נבוט
 חבו~

 ואריך ש~יר להאריך לי א''א ולבוד,
 ~"'י קודש אותיות תבנית ~ודיע רק צד, לכל פנים המראהאנ~ין
 בהע~ בהיו~יהגיעני

 נשמע בר~ה קול אשר השאלה ווינאת מלוכה
 בדבר ~תהנדזין הרביס ~שר המאירה ~בא~פקלריאצ~תת~תהרואום
 מהאי ומרתחין ~רחשין ושפ~ייהו ותבונה בחכמהו~~~פל~לים

פ~~ו~~
 לקרב באו ~לו

 קרובי~
 כעת והנה רחוקי~, לקרב ~או ו~לו

 כו ~לי בלא כאומןא~י
 בי~

 בק"ק הוא ~~ייפן עיני נו~ף ~ו~רי נכואות

נ"~
 ~ינו ווינא פה שאני וכעת ל~כ~ים, ~דול וו~ד בית ביתי שם כי
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 ינחת. ~ נחתת כמוני אשר ואיש שו~ת ספר שום לפנימצוי~
 בס~רי~

ובפר~
 הדין יוחתך ו~ת'פ ביניהם אכריע שאנוכי ~פיהם שיצא
 בית לפניהם היה הרבנים ובודאילאמיתו,

 מ~
 ושותתת ספריס

 מטפם ועולה מטפם להיות שבע''פ דברים רק בידי איןוכעת
 ו~דוש ומלא ג~ול מחזיק ק~ן פך בפי, שגור א~ר בהש"םייורד
 ~ה ~כתא מנייהו ו~דא רבנן דמשני ~ילי .לת תלתא~ו~~א
 שעה לפי זו אורה או~יא משם ~תב) חת (דף בת'ב בשת'ס~איתא
 כדרכי בארוכה אבא אז לחיים לביתי ובבואי נמר~'בקיצור

הימי~
 דבר לשואלי להשיב

 דר~
 מישרים מועד ואקח לארוך, פלפונ

~~וט~
 הרבני~ מפי יצא ~שר בתשובות

 חנצי ואשנס המופלמיס
 כלי שלום דר~י ומפני ~בוד מפני א~יב ו~היום רבב~.עוררות
 דקאמר ע~ב) חת ~דף בתתב ~סכת הנ"ל ערוכה מ~מראמחזיק~ברכה

 הציבור על שררה עושין איןהתם
 משסי~ בפ~ו~

 הוא שררות וכות
 לית מםייע מהימן הימוני הא ~ב~י~לא

 לרת'~
 וכות

 מעש~
 ומינה

 הרי הקופה' ~ל א~ין שני~~י
 להדי~

 ליקח ~ותר נא~נות לענין
 א~דת אפילו או קרובים או ~באים להיות אחיןשני

 אופניו על דבור דבר מוכח שיהא לי סראה שפיר מעיינת כד~~~,
 למנות ~ראוי אופןב~יזה

 לקרובי~
 למנות שלא אופן ואיזה

 במםת ו~ם חדת' מהימן ת'הימוני ד~סיק ~נ~ל בממרא ומדקדקאו~ם,~

 דשקלים הת (פרק במתניתין הדין מקור שם א~ר~קלים
 משנ~

ב"~

 מבן חו~~ משנים פ~ות במ~ון הצבור על ~ררה עושון תואין
 ~וב קבלו שאותן ~פרוכת שעל ואלעזר מעיים ~ולי ~על ~~~ית
 ומ~ר~ ~ליהן'הצבו~ת

 הר~ב~ם שם
 וזת'ל~

 יהיו שלא ראייה והביאו
 מ~ון על ממונין יהיו שלא ~סמכתא~ והביאו ~וכות מאלובפחות
 רבים מיעוט הזהב את וק~ו והס מפסוק משנים פחותהקהל

 עכת'ל~שנים

 בממון~ נאמנות דלעסין מ~ממע~~~~
 משנים פחות ממנין אין ~"כ

~ה~

 שום אין ו~ות המ~יים חולי שעל א~יה בן מבית
 ~שרר~

~ייךת~
 ש~

 דאמר ~ררותא מאי דבת'ב ב~מרא מפרש דהא
 נחמן ~

מזמר
 להדיא הרי ו~ות ה~דקה על שממשכנין לפי אבוה בר ~רבה~

~~ין
 שיי~ ת~שרר~

 לא ובודאי כפייה' לעשות שיש ב~קום אלא

 ז~שיי~
 רפואתם על ממוסה שהי~ מעיים חולי ~על א~ית ~גביה

 לא שם ~וד~י ~רמבתתם,י~~ירוש
 שיי~

 אומר ~היה נאמנות רק

~~~
 רפואות ל~נייני צורך ~הוא

 כ~
 ומדקאמר וכ~'

 חו~
 ~אחית

 דאי~ו מכלל עליהם, צבור רוב קבלו ~אותןוכות
 ~לא~

 קיבלו
~ב~ר רו~

 ~~~~ג~
 ~~נ~ם אין אפ~ה ~ררה ולא בעלמא נאמנים רק ~היו

 ~~ניםת~~ות

~~'ת~

 קשה
 אי~

 מהי~ן, חד הנתתל דבת'ב בגמרא אמרינן
 ועו~

 קושיא קשה ת~
 ~לימת~

 חת (דף ב~ב מסכת בתוס'

 עתתב~

 בדת'ה

 דרבא הא~י
 אכפי~

 על שררה ~ו~ין דאין עמו היה אחר וכות
 עכ~ל~ רבא, של כבודו מפני ליה ~שיב ולא ~שנים~ פחו.ה~בור
 שקלים דבמסכת הנ"ל ערו~ה משנה ~יניהס נעלם איךוקשה
~~א~ר

 חו~
 צבור רוב שקבלו ו~ו' מעיים חולי שעל אחיה מבן

 ש"מ א~"כ~ל~~ס,
 אי~

 אף ל~נות מותר עליהם צבור ~וב שקבלו
 ~ליהם ~~בור ריב קבלו רבא מם ~למא ק~ה ואת'כ~חד,

 לתוס' ולתתל לכפות, יכולהיה ול~~
 לדחו~

 ולא עמו היה א~ר ש~ם ולומר
 ~~ ~יאת ערוכה משסה זהו יהא וכו' כבודי מפני ליהח~יב

~~~~
 עושין ואין ~קאמר דבתתב ב~מרא לכאורה דקשה שלישיה בה
 דמ~י וכות הזהב א~ יק~ו והם דכתיב מהתתמ וכו'~ררה

 הזהב, את יק~ו והם מן שררה עושין שאין על ראיהמייתי
 מ~נים פחות בממון שררה ~ושין אין קאמר ~קליםבמםכת דה~
 וכפירו~

~רמבתת~
 נל~וד ~פסוק דמזה שתתמ את'כ הזהב, את יקחו מוהם לראיההנתתל קר~ ו~מייתי שכתבנו וכמו נאמנו. לענין דהיינו הנתתל,

 נ~מנות לענין~ממנו
 ואי~

 ו~י' שררה עושין אין על ראיה מייתי
 מנלתתןקשה

 ח~א אמר דמר נת'ל הבירור על ולעמוד נכון על הכנ להבין~~~
 איזה עוד נדקדק רק י~דיו צדקו ושניהם חדא אמרומר
 אמר מהת'מ וכות ~ררה עושין אין א~ר דבתתב דבשתתםדקדוקים,

 א~כ קרא, אמררתתנ
 מקשי~

 א~ר ארת'נ וקאמר ~תורה מן מהתתמ
 דאין הכתוב דבר מלא מקרא מ~מע הזהב את יק~ו והםקרא
 אמר בשקלים ושם מ~ניס, פחות~מנים

 עושין ואין בזהתתל~
 הזהב, את יקחו והס ~תש אמר מנא רת בשם נחמיא רתוכות שרר~
 מ~מ~

 וכאשר בעלמא אסמכתא רק שהואל~אורה
 בא~

 הרמב'תס מפרשה

 אסמכתא והביאו ~ וז~להנ~ל
 של~

 וכי' הקהל בממון ממונים יהיו
 בעלמ~ת אםמכתא ~ק ~~וא דם~ל אלמא יקחו, והםמפםוק

~~~~
 דקאמר דבת'ב ב~מרא לדקדק יש

 שררו~
 עב~ינן דלא הוא

 ~~ה ר~ח דאמר לרת'ח ליה מםייע מהימןהימוני
 ו~ינ~

 על הדיוק זה ה~~רא מ~ייק ל~ה וקשה וכות אחין ~ני~רבי
 ה~ין מקור ~שם ~אשר ~קלים במםכת שם דהא כאןהברייתא
 וגם וכות שררה עושין דאיןוממתניתין

 ~ו~

 השת'םת לסדר מוקדם
 הא עושין דאין הוא שררה לדייק התתל הנ~ל ~קלים במסכתואת"כ
 ~מ~נ~ת סייע~א הוא אתתכ וכות ל~ח ליה מםייע מהימןהימוני

~ואי~
 דקאמר לדקדק יש ותו מבריי~את סיי~א ומייתי ~תניתין שבק
 דהוא ליה תיפוק ~לר'תח ליה מםייע ~אמר למה ל~תח, ליהמסייע
 קאמר לא ורתתח הקופה על א~יס ~ני שמינה לרביסיוע

 ~זי~מעשה ר~

~~~
 כמ~רק מחתינהו מ~תא ובחדא את בס~נון ~ולה דהכל נ~ל
 אדעתיה דמייתב הכו.בת ידלאחר

 ל.ר~
 דו~אי הקושיות, כל

 אםור שררותל~סין
 למנו~

 רוב ~סכימים א~ אף מ~נים פ~ות

 אין קא~ר ולא שררהת עישין ~ין דקאמר בב'תב ~אן ואתתכ~~בור'
 עושין אין רק במ~ון שררה~ושין

 שרר~
 שיתמ~ו והיינו סתם

 כפיות ל~שותאנשי~
 ונגי~ו~

 א~ר וע'תז משנים, פ~ות עושין אין
 דכתיב~מנה~מ

 וה~
 א~ יק~ו

 שמקרא ס"ל וא"כ~ הזהב,
 מל~

 דבר
 יקבלי קא~ר ולא י~~ו הם וקאמר רבים, לשון יקחו והםהכתוב
~~יה

 משמ~
 מע~מן שנותנין אף שנים ~~כ צריך לקבלה אפילו

וה~
 בכפיי~ת בזרוע יטלו יק~ו הם דוקא מ~מע אלא ~קבלים,

ולזה
 צרי~

 לע~ות, אסור הוא אחד~ אבל לי יקחו והם שניס דוקא
 ~~ואף

 הוא הכתוב נזירות ~תמ ~סכימין צבור רוב שהיו
 מםכימין הצבור רוב אם שהיה כמו ככפייה' שהוא כיון שניםדוקא ש~רי~

 של סנ~~רין יהיו~לא
 א~ כתת~

 איםור זהו ודאי ~תתו ~ ~ו כתתא
 שופטת עדה העדה והצילו העדה ו~פטו ~~רה ד~~ורהגמור,
 שנים דוקא יהיו כפייה לענין ה~ורה צותה ~~ן ~םוכו',

 ל~תתז ו~תתכפחו~, ול~

 ~תור~
 ~ל שכתבו הנ''ל בתוםת הקושיא היטב

 ~~בנו הצ~ור שרוב ~כתבו ולא ~מו הוה ש~חר אכפיה דרבא~א
 ~ ~ ~ עליהםת רבא~ת
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 עליהם שקבלו מה מועיל אינו דזה לק'"מ שכתבנו מה לפי
 הו~רכו לכן כפייה, לעשות כשר א' שיהיה הצבוררוב

 מדייק שפיר לפ"ז וא"כ עמות היהשאחר לתר~
 הש"~

 דלא הוא שררות
 דהיינו ~הימן הימוני הא מסכימין הצבור רוב א~ילו כללעבדינן
 ש~יר א~י והשתא מסכימים, הצבור כשרוב עושים נאמנות~ענין
 וכו", ומינה מעשה דאמר לר''ח מסייע וקאמר הש"ס שמדייקמ~ה
דאלו

 א~
 מעשה הוי דהא ~קשה אחין ב' ש~ינה לרבי מסייע

 רוב הסכמות דבלי כתבנו וכבר לבדו, מינה רבי דהאלםתור
 לר'"ח מסייע קאמר להכי מוקמינן, לא נאמנות לענין אפילוהצבור
~אמר

 ~עש~
 אחרים דבאמת י""ל וא"כ אחין, שני רבי ומינה

 חנינא ר" קחשיב דלא והא עמו, מסכימים ~יו ~צבור רוב~~יינו
 הצבור רובהסכמות

 ~שו~
 וכדרך דרבי כבודו

 שמתר~
 בהא תוס'

דרבא~

 עושין אין ד~אמר ~קליס במסכת שם היטב מדוייק י~י~מ~~""~
 מסכימין הצבור רוב כשאין והיינו משנים פחו. בממוןשררה

 במתניתין שם ו~דקא~ר ~ותר מס~י~ים הצבור כשרוב~בל
 הסברא ולזה עמס, הסכימו ה~בור שרוב ו~ו' ואלעזר וכו'מאחיה חו~

~"~
 שלבם כמו לעשות ה~בור רשאין דבממון ~סכמת

 חפ~
 וליתן

 שררה מניות לענין משא"כ ביקרו, חפצים המה אשר למינאמנות
 הא וא''כ ד''~, על ל~בור ~בור ביד ואין הוא הכתובגזירות
 והם ע''ש ר"נ ואמר וכו' שבמ~ון שר~ה עושין ואין שםז~קאמר
 את יקחו והם ע"ש וקאמר מנה"מ קאמר לא הזהב אתיקחו
 דבאה~הב"

 להורו~
 ראייה דאין דודאי בעלמא אס~כתא רק דהוא

 כפייה בלא לנאמנות ל~נות דאסור גמור לימוד משם ללמוד~מורה
 הזהב את יקחו והם דהקרא די"ל משום שנים, רק דוקאלאחד
 יקחו והם מדכתב לעיל כתבתי כאשר כפייה לעניין דוקאהוא
 שמביא ראיי~ אותו וא"כ אכפייה, להורות בא יקבלו והםול''ק
 אסמכתא רק גמורה ראייה אינה י~חו והס ע"ש נאמנותלענין
 ולא וכו", יקחו והם ע''ש מנא ר' אמר ר"נ קאמר לזהבעלמא
 ז"ל הרמב"ם דברי צדקו וגס ב"ב, במסכת כ~ו קרא אמרקאמר
 בעלמא אסמכתא והוא בממון אה.מניות ראייה שמביאדקאמר

ודוקת

 נ"א) (פרשה שמות במדרש לדברינו ברורה וראיה און~מ~~תי
 מלאכ. על גזבר שנעשה ממשה זה אמונה איש אחר~בר

 פחות בממון הציבור על שררה ממנין אין רבותינו ~נוהמשכן,

 אתה והריממשנים"
 מוצ~

 אומר אתה וכאן לעצמו גזבר משה שהיה
 הוא לעצמו גזבר משה שהיה א~'"פ אלא משנים, פחות מ~ניןאין
 לכאורה וקשה, המדרשת ~כ'"ל ידיהם על ומ~שב לאחריםקורא
 היכא בשקלים ב~תניתין איתא להדיא דהא המדרש מקשהממאי
 מותר ~עיים חולי שעל אחיה בן כמו עליהם הציבור רובד~בלו
 כפייה לענין דלשררה ניחא, שכתבנו מה לפי אבל בי~ידי,למנות
 ביפה ראיתי שוב ביחידי, ~מנין אין ~ליהם הצבור רוב ~בלוא~ילו
 שכתבנו זו בקושיא ג"כ הר~יש ~סתואר

 ומתר~
 זהת דרך על ג"כ

 מהוגם
 שמת~

 הבעל פירש וכו' לאחריס קורא שהיה המדרש
 ע"ש, בהדיה א~ריס שיתף למשכן רוצה היה אם ד~ס תואריפה

 שכ~בנוי כ~ו ל~דיאהרי

~~~
 רוב מסכימים אפילו שררה דלענין אמרינן דאיך תשיבני
 ערוכה ~~רא ~י~א דהא משנים, פ~ות מוקמינן לאהצבור

 קדושיןבמסכת
 (ד~

 בר אדא דרב אושפזיכנא ע"ב) ע"ו
 עבידנא אנא אמר ~ר ביבי, ורב איהו מנ~י קא והוה הויגיורא אהב~

 לקמיה אתא דמתא, סררותא עבידנא אנא אמר ו~ר דמתאסררותא
 במילי ליעיין הוא רבה דגברא ביבי רב הלכך וכו", יוסף~ר"

 דשמיא במילי ופרש"י~ ע"כ, דמתא במילי ליעיין ומר~שמיא
 צד~ה ב~באי שררה דלענין הרי ע''כת וחלוקתה, צדקהבגבאי
 בש"ס~ שם כמבואר כפייה לעניין קאי והתם חד אפילומוקמינן

 א~רים עוד הי' התם ע"כ דהא תברא, לא הא משום~י
 וח~וקה ה, ת ק ו ל ח ו פירש רש'"ידהא ב~די~

 צרי~
 בשלש~ להיות

 ח" (דף ב""ב דמסכת פ"ק להדיא וכדאיתא ממונותב~יני
 ביבי דרב דאמרינן דהא אלא ממונו~, כדיני בשלשה~מתחלקת ע"ב~

 שהי" אחרים עוד עם היינו דשמיא במילי לעיין הוא רבהדגברא
 דלק"מ~ נמצאכבר,

~~~~
 שפל~לו הוראה בעלי איזה שראיתי וביען יען בעיני ת~יה
 דבר" בהעלם והיה זה דבר לבם על שמו ולא ב"בבמסכת

 באשר הש"ס הפשט ~גדר יצאו וע"כ רהיטא שטפי חורפייהוואגב
 הקול~וסת מהירת ופלט~ו שכתבתי כמו וצלול ברור באמתהוא

העול~
 איסור הוא ונגישות כפיות לעשות דהיינו שררה דלענין מזה
דאורייתא

 למנות(ו~
 מסכימים, הציבור רוב ואפילו שנים רק אחד

 עמו אחר י~רף אחד רק שיהא ה~יבור רוב כשיסכימואך
 כפיות בלא ~באי להיות נאמנות לענין אבל מותר, אזונגישות לכפו~

 אם אבל הצבור, רוב שיםכימו באופן אחד להיות רשאיינגישו~
 ~נין ~ם מסכימין הצבור רובאין

 נאמנו~
 ואם שנים, דוקא צריך

 שיסכימו וצריך נא~נות לענין כחד להו חשבינן קרובים שניסהיו
 ודוקת ~ליהם ה~בוררוב

~''~~~
 לענייס שמתחלק בש''ס הנזכר תמחוי לדין לדמות אין נ"ד
 ראיתי כאשר ולא קצבה, לו שאין דבר ונקראאחרים

 קצבה לו שיש ודבר קופה לדין לדמות דעת איזה ~היה~כתבים מתו~
 לעניים לדרך וצדה וטרף ~ון ה~באים מ(ת)חלקיס הלאכי

 ולאשה כו"כ לב''ב וכך כך לעני ליתן קצבה לו שיש ~ם אףהבאים, א~רי~
 ח'"ו רו~ה באם קצבה לו שאין דבר נקרא מ"מ כו""כ, ולנערכו""כ
 ונתן במקוס עניים שהיו לומר הגבאי יוכל עולה איזהל~שו.
 וכדאי.א הקרובים ודעת מנין רוב בתר אזלינן ולא כחד להוחשבינן דלהקרובי~ ובודאי כ"כ עניים המו לא ובאמת וכך, כך א'לכל

 אב וכו' נפשות ודיני ממונות דיני ע"'א) ל"ו (דף סנהדריןבמסכת
 להדיא מבואר וכן אחד, אלא להס מונין אין ותלמידו הרבובנו
 הימוני ~ד הא שם, דקאמר בהא לעיל ~הב~תי ב''ב דמסכתבש''ס
 וכו', אחין ש~י רבי ומינה מעשה דאמר לר"ח ליה מםייעמיהימן
 ~קרוביםש"מ

 למניינא נחית ~ד ו~ד חשיב כחד רובא דהוי א~'"~
 מסכ~ במרדכי ועיין להם, אחד כחכי

 ~סי" ב"ב
 תפ''~~

 ~ וז"'ל
 לעשו.ו ליחיד ליה מהי~ני הי~וני הא עביד דלא הואשררות
 דאמר לר''ח ליה מסייעגזבר,

 מעש~
 א~ים וב" וכו", רבי ומינה

 ~~ דמי כחד הימנותאלגבי

~~~~~
 דהיינו בנין רוב היו שהקרובים והיפוכו, ה~בר היה אילו
 להלך אפשר אז הנותנים" עיקר הם והס עשירים~הס

ת ~

~ ~  

 ~י" ~~~י
ת ~~יו~ י~י~ ~~י~~ת ~י~ו~י ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  ~~י 

 ~~~ ~~~ו~~ ~~~י~~י~ת
 ~~ות



~ ~ ~ ~

~~"ת
~''~~~ ~~~~ ~ 

~ 
~~ ~  ~ ~ ~

 מקרי הרבה ~נותן אחד אפילו דהא קרוביס, שהס אף דעתסאחר
 בפסקי וכמבואר זה, לענין בניןרוב

 ת''~
 והובא שד""~) (סי~ן

 ~םי~ן חו''מבשו"ע
 קס''~

 ה' על בה~''ה) ~' סעיף
 אנשי~

 בעיר
 שנים יבררו שהם ורוצים ועשירים תקיפים אחים ב' ומהםאחת
 וכן י"ד)ת (ס"ק בסמ'"ע ועיי"ש עמה~, שהדין להס שייכו~~יש

 צדק צמח בשו'"תמבואר
 (רי~

 סימן
 א"~

 אבל ע"'~, השואל בל~ון
 לקרב באיס וקרוביס בנין רוב הס שהכשרים דידן נדוןלענין
 על ידם והכ~רים כחד אלא להו חשבינן לא ודאי מנין רובממ~ח

העליונהת

~~~
 הם מהקרובים שנים ו~ם כשרים ב' כאן שיש שלפנינו בנדון
 זה~שריס

 לז~
 בראשון שלישי דהוי ~ודודו חתנו דהיינו~ לכאורה

 (סי~ן בחו"מ וכמבואר לכו''ע דכשר בעלוחד
 ל''~

 מופל~ת שהוא מפני באש~ו מכשירין בראשון שלישי הפוםליםול~עת ~ וז''ל ~') סעיף
 כשרים שהם מהקרובים ושניס כשרים ז' אלו דיתאספו נראה~"כ

ז~
 מהם הרוב יסכימו ואם אחת באסיפה לזה

 ~באיס שני למנו~
 מותר צבור רוב שהםכימו היכא דהא דמי, שפיר מהקרוביםא"

 שהוכחנו כ~ו המעייס חולי על אחיה בן כמו אחד למנות~פילו

א~
 כיון להאריך ר~יתי ולא בזהת הסכ~תם מהני לא כפייה לענין
 הראשונים, בדברי מבוארשהדבר

 א~
 בווינא לע"ע אנכי כאשר ~ס

 שלא וטרחא במאריך באתי לא כן על אתי אין רב דביוםפרי
 בשלוםת יבא מקומו על איש כל ובזהל~ורך,

כ""נ
 מנח~

 נוצר
~""~~~ 

 לפ"ק~ פריה יאכל

 ~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~"'~ ~~~~יי~ ~~~~ ~~~~~
 ~"~ ~~ ~~ו~~ ~"~ ~~"~ ~~~~יי~ ~~~~ו~~''~

 ו~~'"~ י~"~ ~~~~~י~ ~~י~ו~ ו~~~ ~~ו~~~~~~

 ו~נ~י~ ~~ו~~~~"~
 י~"ות

 ~~~ו~ו ו~~ו~" ~~י~ ~~י~ ~~~ ~ו~~ ~~~~וו" ~~~~~
 ו~י~יות ~~~ ~~~~ ~~י~ו ו~~ו~' ~~~~~וי~י~ו ~~ו~~

~''~ 
 ~~ו"

 ~~~ו~ י~~ו~ י~~ו~ ~ו~ ~ו~י~~י
 ~~~ו'

 ~~ו~~~ ~~~
~~~וו

 ~~~ ~ו~~"~ ~""~ ~"~ ~"י ו~""~ ~~''~
 ~"ו

~~ 
~~ו~

 ו~~ ~~~~ ~~~~ י~י~~ו
ת ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~
 ~ו~יבו היה א""א ~רו, אשר צער של וימים ה~רדה רוב
 אשכנז ~במדינות הקהילות ה~ורבן ש~ע בוודאי כאשרדבר,

 היתה לפנים אשר תוב"'ב ווירמיזא ה"ה קהילות כל פארוביחוד
 ~שריפה יבכיון ישראל בית וכל בישראל ואםעיר

 ותד~
 כל

 או~ אני כולס ועל ד~ע,עין
 מבורך ה' יהי לקח ה" נתן ה"

 עמו ויכנס אויבנו עצת יפיר וה" ואבנים עציס על חמתוששפך
 (הושב~י) לא הנ"ל הסיבה מפני אכי"רת ב"בי~ראל

 ~השבתי~
קוד~

 הוד ב~יני ירע אל לכן
 רו~

 שא~ו כי תורתו אור מעלת
 זה ו~היוס ע~ה, עד אחר הנ'"ל ~פני ימים ד''י כהיוםקבלתי

ת ~

 ~~ו~~
 ~~~~~ו ~ו

 ו~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~
 ~י~י~ת

~~~ 
~תתו

~  ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~ ~'ת~ 
ת ~ ~ ~ ~  

 שנלע''ד מה אחד קונ~רס ספר במגילת תור~ו אור לפניבא~י
 לה~יד ובאתי או~לם ~ל כפתחו ~תוח לבו השלס, החכס שאלתאך

 זאת זולת כי תרבני וענותנותו מר, לן שבדק על חן חןתשואת
 אבירים לחם ואצלו וש~לה לחם בביתי שאין ערכי את אניממכיר
 מול חטיבה לעשות ~וכן אני גם גרמי ל~רמי לי ולמה ש~ןובשר

 ~יהיה באם .ורתו אור מכבוד אשאל ואותו אבקש ואחתחטיבהת
 ~ור~ו אור לפני ניחוח לריח יהיה שלא דבריס איזה שליבתשובה
 הראשון בדבר ~וס~רת" מאהבה מגולה תוכחת וטוב אזני~י~לה
 ~שי~ אניא~ר

 הוא של~~תי הש"ך בעל על
 ~ג~

 כש~~ה והוא בזה
 וע~ה תו~י' ואתו דיפרקיני'" נגר ובר נגר וצריך השליט מלפניהיוצא

 גם ~ודיעני, בקשתי עליו סנ~ורי' ילמודוממםתמא
 בוטח אני זא~

 כדי האפשר עי"מ לי ישלח הרמהש.שוב.ו
 (לה~עשע~

~להשתע~ע~
 דע~ס ויתבי בכותבי"ם חמד ב~ורי אין ואם בו,

 ההעתק, שכר לשלם ועלי אצליכם סופר יש הלא להעתיק רו~יןואינן
 דברי ו~די הואיל עי""מ לי שישלח אני ובטוח ו~ושו חושו~''כ
 ע""~ הללו" בדיניס פלפול מהאי מרתתן שפתי ועדייןבו

 בטוח
 ~י'"~ שישל~אני

 ו~ילין חדוה רק למילין קנצי אשיס ובזה האפשרת
 ארצהתאפים ~י~~ המחווה כ"'ד תילין ~ילי שלום לנו ישפו~ וה' ווילוןמהבורא

 ~~~~יי~ ~~~~~ו~

~~~
 דע~י לחוות מר לן ב~ק אשר בדבר ששלח הקונטר' לך

(החלוטה)
 ~החלושה~

 בעירכם, נתהוו אשר ריבות ב~ברי
 זו שמלה ולא לחס לא בביתי ~איןאף

 תו~
 ~מעתתא ובפרטיות

 ונתקו ממקו~י ויתר בקרבי לבי ונ~ס דאסתנא כיו~א צלותאב~י
 חורבן על~זימותי

 אר~
 כבר אשר שי' אבי בית ואבדון ~ולדתי

 ה~קומות ~ם ויקרא נסדר ג' יום שבעו""ה החיים ביןנשממע
 א~ בם בער כיבערה,

 היהודים של והרחוב המקום נשרף ה'
 רש"'י של בה""כ גס מעט, המקדש עס ושרשה עקרה עםוירמייזא

 לדא ~א ארכובותי אשר השריפה את יבכיון ישראל בית וכלז'"ל
 לדון בא~י רק דדינא לעמקא לירד וא'"א עמי בל וראשי ולבינקשן
 לדון .ור~ו אור יקרת ~עלת רוס פנילפני

 ע"'~
 אול"'ם קרקע

 מכוון כיון ופותח יו~ד מסתמא והוא אולם, של כפתחו פתוחנבו

ל~ל~
 ומה במשפט דבריו ומכלכל דדינא לעו~קא נחית חד וחד

 בר אצללתבן
 לדב~ר~

 להוציא תרבינו ענותנותו רק דבר ו~צי דבר
 ודין רא~ונה בהשקפה לפע"ד שנראה ~ה ~ור~ו כבודל~ני

 ידענאתלא ~ור~

 ז" (דף ב~ב במס' תנינן ~מן הנלע"ד ~ת~~~~

 ע"'ב~
 אותו כופין

 יוחנן מרבי אלעזר רבי מיניה בעא חומה לעירלבנות
 הן ממון שב~ לפי דלמא או ~ובין, הן נפשות לפי גוביןכשהן
 מםמרות ב~ן קבע בני ואלעזר ~ובין הן ממון לפי א'"ל~ובין,
 (א"'ל) דאמרי אי~א ממנה), תזוז ולא כן לדון הזה~ רש"י(פי'
 קירובל~י

 בתי~
 קירוב לפי א"ל נובין ממון לפי או גובין הן

 קב~ בני ואלעזר גובין הןבתים
 הרא'"ש ופסק עכ~ל~ מסמרות בהן

 כ'"ב~~בםי~

 דתרווייהו פלי~י לא לישני תרי דהני הלוי הר"י בשם
 טפוי בתרא לישנא מיהו ממון, שבח אלא ספשות לפי גוביןאין
 ~ולס שווין בתיס שני יש אם שהרי תדע וכו",הוא

 גובי~
 מ~נה

 קירוב ו~אי ~~ון שבח אחר דעיקר למ~ת הא וכו", ~~ון שבחלפי

ב~י~
 דקא~ר

 א~
 ה~ן פסק וכן בתיםי קירוב לפי

 ~פ~~
 דב"ב,



~ ~ ~

~~  ~  

~  

 ~י~~ ~~~''~~~''~
~ י

~ ~ ~ 
וכה'ת~

 (בסי" ב''י מ~יא
~''~~ 

 פסק וכן הרא"ש בשם ה") אות
 קירוב לפי ד''ה דב''ב בפ"ק בתוספות ~"ת פסק וכן בנוהטור
 אבל וכו', ר~וקים ~עניים יותר קרוביס עניים ונותנין וכו',בתים
 מ~ניים יותר נותנין רחוקיסעשירים

 נמי ממון שבח דלפי ~רובי~
 וכן בתשובותיו הרשב"'א פסק וכן גוביןהן

 פס~
 הלוי הר"י הרב

 הרא""ש פסק ו~ה ד') הלכה שכנים מהלכות ~~""ו בכ'"מ~יין
 לפי הכל ~ובין ישראל על ומלכיות השררות שמתח~שים מהכל

 ב~י' קארו ~הר"י הגאון פםק וכן ממון, על ~וונתם דעוקרממון
 ~"~~ סעיף ~שם ש'"ע ובהג""ה בד''מ ר~""א ה~און פםק וכןקס'"ג

~~~~
 כל תורה דדין אחד, ובחבל בסיננון מתנבאים הסבי~ים כל
 ממון, שבח לפי גובין נפשות ~ס~י ~ל ב~ין שאיןדבר

 דשיירא דינאכהאי
 ד~ר~

 ~יי~ על~ שעומדת שיירא בתרא הנוזל
ל~ור~~

 המממון, לפי מ~שבין
 נ~~~

 דדין
 תור~

 דעשיר
 ~צריך~

 ליתן
 י"ט)~ ~סי' צדק ~מח בתשו' ועיין ~רכו, לפי י~עט ו~דל ע~רולפי

 א~ר הולכין ~סיס בדיני חז''ל א~רו ג~ול שכלל מצינואמ~ם
 בשו"'ת פסק וכןהמנהג

 הריב''~
 אני מסים עניני כל תע""ז) (םי"

 וכן גמור, ה~דין ע"'פ ולא מנהג אחר ~ול~ין מקום שב~לרו~ה
 יש דאם שמ'"ב) ~סי" ב~~ו' ה~~ן תרומת~סק

 מנה~
 ב~יר ידוע

 ומנה~ מסי~ בדיסי ~~סהג או.ו אחרהולכין
 ~אשר הל~ה מב~ל

 הול~ין ~סים עניני בכל רמ'"א ה~און פסק וכן שם, מאריךהוא
 אע""פ ~"פ, ~ן שעשו בעיר הקבוע מנהגאחר

 שהו~
 ~נהג

 קם""ג (סי" בטחת'מ עכ"ל ~סים בעניני ~ד~ד~יןאין גרו~
 סעי~

~~'~ 

 ~ודי~אחרי
 צורך לפי שגובין דידן ~נידן הנה זאת כל ~לקיס

קיומים
 לנתינ~
 ראשונים ש~בלו מה זולת מ~ון, לפי יר"ה לה~מון ~

 והול~ין עומדת במקומו הוא ר"ה שליש ליתן ביניהם תק~התשיש
ב~ן~ קבע ע~כ קדמוניות" ומשנים עולם נבול .שי~ ואל ~מנה~,א~ר

 דבר שום יפיל ואל ~~מורת
 ממנה~

 ארצ~~ העיר

~~~~
 ולומר ל~נוק דין לבעל יש לכאורה למ~ע, צרי~ין ע~יין

 הו~יל דגבראאקרק~~א
 ואמ~

 ב"ב שכ"כ מא~ר ההגמון

 בש''ס דמייתי ל~אי ו~מי בנפשות, עיניו וסתן וטף נ~שו.~מה
 אמר יוםף בר יצחק רב אתא כי וז''ל~ ע""א) ~קמ''ג (דףבב'"ב

 רבי אמר ואאס~רוגי אאבוני מלכא בי ד~די" כלילא דמי~אי
 ~~בולי~י~בו

 ~ל~~
 ומפורש פלסאת ו~~סטרו~י

 בהדייהו ~סייעו הוו ואאס~רו~י כ~בו הוי אאבולי כתבו ה~יכי מ~יקר~ ה~~
 ואאס~רו~י אאבולי דכתיבי השתא מסי~ע, קא ~~הוו מלכאוידע

 אלמא פלגא, ו~ני פלגא ד~סילממימרא
 אע~~

 יהבי ~וי ~מעיקרא
 כדברי יהבי בשוה, ליתבי השתא מלכא ~א~ר כיון טובאמאבולי
 ~~ נמצ~~מל~"

 וקרקפתא דינאי דמלכו.א ~~ינא נאמר אנו כאן
 בנפשו. עיניו שנתן מונח, קר~פ~א דעל עמו~י ביני~זי~יה
 ~וין, הכל שי.נו היהו~עתו

 וקוד~
 אפילו כח בידו יש פשרה

 אחדלפטור
 ממ~

 חזקת בפ' אשירי ובהגה" מהר''מ כדפסק
 ~סי'הבתים

 ם"'ו~

 (סי" הדשן תרו~ת בשו''ת עיין מהרי''ח, בשם

שמ~א~
 בעז"ה, ~דלקמן היטיב באר

 מ'"~
 ונתן שחזר שאני בנ''ד

 בתוככם יש הרי ההגמון אמר שנית פעם שהרי בממון~יניו
עשיריםת

 נר~ה~~~~~'ת~~
 להבי~

 א~ר המסים ~ב~ד~ני ה~רדכי מדברי
 וא"כ בא אני א~~ון ~~ ~ ~~

 א~
 דז''ל ~חרון לשון תופס כאן

 ~סית ~''ב ~ב~~'המ~~~ו

 ~תע''ה~ תקס""ה~
 ה~יר ~ו~רי ענין על

 דבר לתת הק~ל נתפשרו ואח"כ בלילות, בע~מן שו~ריםשמתחילה
 לפי שומרים היו ש~תחילה אע"'פ ~איר רבינו השיב לשנה,קצבה

 השמירה הוסבה שכבר אחר~ מ''מ עשיר, אם דל אםהגילגולת
 מת~ילה אס אזלינן השתא בתר ~מון שבח לפי דמחשבין תורהלדין
 עתה ~שיר, דל להש~ות וכו' מושלים הכותי"~היו

 ~ה~יל~
 הדבר

 בממון ~תלוי דבר ~כל תורה של מדתה לשנות לנו אין~לינו
 ~~וא נותנין ש~ן שהמעות כיון וא"ל ו~ו', הממון לפימחשבין
 ו~דל ירבה לא העשיר תחילה שומרים שהיו עצמה השמירהתחת
 אמרינן דהא יממעיט"לא

 בפ"~
 ח' ~דף דב''ב

 ע''א~
 ופתי" כריא

 נינהו, בכלוזא מפקי ~ני לאו רבנן בכלוזא, נפקו ואי ממרבנן"א~ילו

ול~
 ~ס פ~ורין היינו בכלוזא נפקי דאלו כיון למימר רבנן מ~ו
 וש~רו ~ ונ~לכו בכלוזא לצאת התחילו אם או כלום, ניתן לאעתה
 למימר ויתמי רבנן מצו לא ופתי' לכרי'שכירין

 סו~
 ~ת~ילת דין

 תגם פטורין~ הוי בכלוזא נפקא הוו כד שמתחילה אחרידין
 עת~

 ודבר לכם נסייע לא שכירין שהשכירו דיןבסוף
 ~ו~ פשו~

 כמו

 ~סק וכן~ ה~וא~ התשובה עכ''ל ברוך בר ~איר ושלוםש~תב~י
 (בסי' בהג''הר~''א

 קס''~
 ג"~~ ם~יף

 ת

~ ~ ~ ~

 אני~ אחרון ~אחר מיניה דון
~~ 

 ועי''כ אזלמנן ה~ת" ובתר
 וכ"ש~ לחיוב, מפטור משתני ת~ח דיןא~ילו

 ~נדו~~
 ~דידן

 ~ל~י ליתן מנה~ם לפי או תורה לדין או לחיוב מפטורשישתני
 מש~סי ועי"'כ בממון עינו שנתן סיכר עיניו ריסי מבין ~יער~,
 לדברי~ קצת ~~אתי וסיוע דגברא~, קרקפתא לפי נגבה ואינוהדין

~אלו~
 הריב''~ דברי בשו""ת

 (סי'
 שי''~~

 וקצר
 שדברי נאמר אם ואף ות~כח, דוק בה עיין ההיא תשובה~ל~ע.יק ~הש~ר~ המ~~

 גם בממון עיסיו ונתון יוצדק~ניהם
 ק~~

 ד~ברא, בקרקפתא עיניו
 יצאו שניהם ידי אפ""ה ~ן~ יהילו

 במנה~
 נותנין שק~ת ~להם תשיש

 זה~ וכל ~ הסכו'ת ל~י ו~~ותרותלר'"ה
 הו~

 הראשון לד~ת הצורך מן~
 ~אות ה~וזל בפרק בממרדכי שמביא מהר"'משל

 קע"ז~

 ובשו"".
 הפשרה קודם השר אממר שאם דפוסק א' סי' קנין ל~פר~שייכים

 יתן לא~לוני
~~ 

 א~~ג פ~ור הוא אותו יתנו ופלוני פלוני אלא
 ~~כ~ת בי' ד~די ~לילא ~מי מהאי וראי' ביחד מס ליתןדהורגלו

 ~ואאסטרו~י~~אאבולי
 ~ו~אסטר~יגי~

 זו דיעה לפי עכ"ל~ וכו"

 ולצרף לכלול תורה דין ל~ום הפשרה~ קודם השררה ביד ~~~יש
 ~יין ~ינא, ~מלכו.א ודינא בשוה שי~נו ל~זור או~ו להוציאאו

בשו"'~
 סימן ~ריש ש~שיב בתשובה הדשן ב~רומת

 ש~'"ב~

 דוק

ו~~~~
 היטב באר

 או~ קע"'ח (בסי' בב''י ג~
 זו ~~יעה ל~י א'),

 ולראיו.ינו ל~ברינוצריכין
 אש~

 כ~בנות

 דדינ~ מעיקר~~~~
 דעיין זות מדיעה ~הר''ם בו דחזר לי~א

 מס~תב~רד~י
 הנ"~

 מ~~~י ~כא~ר ~ וז"'ל מהר~ם בשם דמביא
 מע~~ו אמר השר אם ד~פילו י"ל ו~וד מו~הה)במר~~י

 שלא דמלכא בכלילא דשאני ליתן חייב מס יתן לא פלוניהפשרה קוד~
 לגמרי ~י~ דשות~ין היכא אבל וכו", סיוע אלא ממש שותפים~יה
 ~~מרתהשר ~אם שאפילו להיו. ~יכול ממונו, לפי מהם נתן א~~ש~ל

 מקיל שהוא מה לפי חייב, אעפ''כ ~לום ~תן לא פלונימעצמו
 לדעת ~לא חולק אינו ד~ותף ~ ועוד אחרים, על מכבידמעליו
 בעל מ~יא וכן עכ""לת וכו" משותפים המה ל~סים וכו"~בירו

 ~וז"ל~ הנ"ל מדין בו חזר שמ~ר''ה ב''ב מ~" ריש ה~בוריםשלטי
 א'מרואם~

 ~המל~
 י~נו ופלוני ופלוני~ ~מס ~יתן לא ~~~וני ~מע~מו

 א~רים על שמ~בידאותו,
 ~מ~

 ~ם~ור היה~' ~ת~יל~ ~~מזהת שמ~יל



~ ~ ~ ~

~~"ת
 ~~~"מ~~~~
~ 

~~ ~ ~ ~ ~
 זה להפרידס השר די~ול כך א~ר פשרה קו~ם דאםמהר''ם

 אם הפשרה ולאחר ע"'ז, ש~קיל ~ה אחרים על ש~כבידמ~~אפילו
 השר אמר ~אם הםכים ואח"'כ ~, ע''ז ש~~יל ~ה ע''זמכביד
 כ~יניה כל לאו ענין בכל הפשרה לאחר הן הפשרה קודם הן~~צ~ו
 ~הלכות א" פ" ~יי~וני ב~שובת ~ש~ע וכן עכ"ל, להפרידםדהשר
 שלו בשו"'ת ת"'ה בעל ~ביא השני ודעת ~הר"'ם, בו שחזרקנין
 והםכים מהר"ם חזר ב~דא שינוי בהאי ע"ז וכתב ~~'"ב)(םי"
 ו~ו', שותפים תיקרי שנתפשרו קודם דאפילו ש~~ה רבינולדעת
 ש~קיל וא""כ וכו', ידוע ~סך שנתפשרו קודם אפילו או~דנאוגס
 בא"ז ש~חה רבינו בשס כתב זה וטעם לאחרים ~וא ~כבידלזה

 עכ"לתה~דול

~~~
 ה~רדכי שכתב הראשונה בדיעה בעצ~ו מהר''ם ~דברי ול~ד ~א
 ולפחות לזה להוסיף רצה ו~וב נתפשרו כבר אם בש~ו,שס
 דשותפין ליתן ר~ילין שהיה ~נה~ינו לפי אלא כ~יניה, ~ל לאולזה
 ~לך או השר ו~ם חבירו, לדעת אלא חולק אינו ושותףנינהי
 אין הדין את ל~נותשבא

 שו~עי~
 נוונא האי בכי א~רינן דלא לו

 לו שאין מכס כ~ו ד~לכותא ~זילה אלא דינא ד~לכותאדינא
 קודם ~אפי' ד~הר""ם ה~ני לד~~ לדין זכינא לפ"ז עכ"'לת~צבה

 בי~ אין~נ~פשר
 בא ואם אח~, על ולהח~יר אחד ~ן להקל ה~ושל

 קודם הדין ד~הר""ס השני דלד~ת לו, שו~עין אין ~דיןלשנות
 ה~ושל רצה אם ד~הר''ם הראשון לדעת שהדין כ~ו~נתפשרו
 וא"כ וק"ל, שנתפשרו א~רל~נות

 ~נ"~
 ה~ושל ~יד כח אין פשיטא

 אפין כל להיות ~פורש ~פיו יו~א והיה כך גזיר~ו ~היהאפילו
 עיניו שנתן או~דנא ~כח לו~ר שר~ה ~כ"ש ועני, עשירשווין

 לן איכפת לא ד~בראבקרקפתא
 ואי~

 ולהכביד ~עשירים להקל כח לו
 העניים,על

 ה~רדכי שהביא כהן אבי~דור הר""ר דלד~רי ואע"~

~ב"'~
 סי'

 ק''פ~

 ופטר פלוני ~עצ~ו השר א~ר דאס להדיא ~ש~ע
 ש~כ~יד א~'פ פ~ור הוא הרי אותו יתן ופלוני ופלוני~ה~ס
 ~ה~ס כננד הוא אפילו וכו", ע"ז ~קיל שהוא ~ה אחריםעל
 אל עכ"לת וכו' כן לעשות יכול ~~עצ~ו השר שא~ר כווןודינ"

(תשיבנה)
 ~תשיבני~

 ב"ב ~ס' ריש הגבוריס ~שלטי דעיין ~זה
 ו~חלק הר~ב""ם) לדעת (~ודה אביגדור וה~'ר ~הר~ס פליגידלא

הש''~
 וודאי כי וי"'ל פליגי, ולא חדא א~ר ו~ר חדא א~ר ד~ר

 על או העיר בני ~ל קוצב שה~לך אחד ה~ס, ~ביית ~יני ~~ייש
 הבחירה ולהם ~כם רוצה אני וכך כך אחת~דינה

 לפרו~
 אותם

 וע"'ז בשותפות, כולם או ל~ל~' לעצ~ו אחד כל או נפ~ם~אות
 נקבע אז בשותפות לפרוע הםכי~ו אם ביניהס ~נהגיוצא

 אחר דהולכין ~הר"'ם א~ר ע''ז וכו',לפרו~תבשותפות ה~נה~
 ה~נה~

 וכו'
 ה~ם יתן לא פ~ני ~עצ~ו לבדו ה~לך א~ר אפילו (א~ר)וע"ז
 ורו~ה ~ס יתן ופלוניופלוני

 לשנו~
 כ~יניה כל לאו ~נהגם את

 אחר ~ין ויש כלל, חולק אינו אבי~דור הר"'ר ד~ם אפשרובזה
 בבני הפרעון תלוי ואינו ה~, נ~בה שה~לך והוא מס~פרעון~
 ה~לך בדעת תלוי רקה~דינה

 ואי~
 לד~ם ~שתתפין ה~דינה בני

 ~בסי לו~ר ~נוכל כדי לדעתן ~ופרדין אינן וגם ה~~,בפירעון
 דקאי הוא וע"ז ~פרדין, או שו~פין להיות הנהי~ו הם~דינה
 באר בפניס ע"ש וכו", א~י~דורהר''ר

 היט~
 ואריכ~את חריפא פילפול

נמ~א
 דו~

 לשנות ה~ושל ביד שאין ~ודה מהרר"'א ~ם דבנ~ד ~יניה
 וק"תל~ נה~ו שכברה~נהג

~~~~~
 קס""נ בס'"ם הר~""א ~ביא הנ~ל ~ר''ס ' של ~ דיעות שני

 ~~סים ח~ו השר לו ~~חל~~ו~"ל~~~י~
 א~

 בקש~ו ~''י בא

 ~ד, שלו הוא הרי ~ע~~ו פטרו ואם חלקו, לקהל ליתןצריך
 להקל או ~הן א' לפטור השר ~יד כח אין שנתפשרו קו~םוית"א
 השני דעת הוא היתתא דעת וכו", אחריס על ולהכביד אחדעל
 ~ש~~ה אשר ז""ל ש'"כ ב~ל הרב על תמהני מאוד ומה ~הר''ם~של

 השלי~ מלפניהיוצא
 ביד ~ח אין וז"ל~ ~"'ז בס''ק שם ד~ביא

 אס אבל ~הן אחד בקשת ע"י כן עושה כשהשר ~היינוהשר
 עכ"לת ~הר"'ם בשם ב~רדכי הוא כן פטור מעצ~ו כן ~ושה~~ר
 אל בני ע~ת"ל, פטור ~עצ~ו ~ן עושה השר אם אבל ש~ביא,~ה
 אחר אינו זה ע~ו,ירד

 ה~חי~
 ה~ושל שא~ר אף זו דלדיעה

 א~ר, על ולהכביד ~אחד להקל כח ה~ושל ביד אין אפ"המעצ~ו
 פשר~ שלפני ופסק ~הרת'ם בשס הנ"ל ~~רדכי העתקתיכאשר
א~

 ~מזה להקל א'תא מעצמו ~אמר
 ראה ואלו אחר, על ולה~בי~

ה~ו~
 חורפי" וא~ב כזה, דבר הקונ~וס פל~תו לא וודאי ~רדכי

נתחל~
 ובדיעה שניה, בדיעה ~הר''ם של הראשונה דיעה לו
 ~ע~~ו ה~ושל א~ר אם בין ש~חלק כן הדין ~הר"'ם שלראשונה
 א~ר אס אף פלי~י לא השני לדעת ~~~ע אחרים, בקשת עת'יבין

 להרהר ואין הש""כ, על בעיני קיי~ת תמיה וא""כ ~הני, לאמעצ~ו
 דברישםוף

 ש"ת~
 והביאו וז"ל וכתב ~ש"כ שסייס ב~ה מוכיחין

 רק כתיבתו בשעת לפניו היה שלא עכ'"ל, קע~ח בםי' לקמןב"י
 ראשונה דיעה רק ~פורש ~ביא אינו שם שבת'י אתו והא~תהב"'י
 של דיעה היא ~הר''ם דעת שהוא שהי'תא םבר והוא ~הר""ם,של

מהר"ם
 וםבר ~כ~ב ~ה כתב ~ש"'ה בשמו לק~ן ב""י ש~בי~

 דא"כ אחרת דעת שיש דא"'א ~הר"ם בדברי אחרת דיעהשאין
 לכל ה~אסף ~יניה שתק הוילא

 ה~חנו~
 ובא~ת ז""ל, קארו הנאון

 ~םים בדיני שם האריכו ועוד באו~רו באצבע ~קום ~ראההב''י
 כן, לו~ר שא"א ~וכרע הוא ב~קו~ו כי לו~ר א"תא אפילו זהוכו',

 לדיעה הי"א בין יש חילוק ~ה ש"כ ~~ל ה~דול הרב שלדלפרושו
 הוא ה~ושל פ~רו ~ע~מו אם ג''כ ראשונה דלדיעההראשונה,

 הש"כ ולד~ת הפ~ור ~ועיל אין בקשתו ע''י ואםפ~ור
 ד~~

 הי""א
 וצריך ~רי" לי' ושרי" כתב ובדקדוק בעיון שלא ע"כ זה, כ~וג"כ
 דיפרקינ" ננר וברנ~ר

 וי~לי~
 ש~יתי ואם דבריו, ליישב בעדו

 בעדית יכפר הטובאלקים
~ 

 ת

~"~~
 ה~סים בענין לשנות שלא בנ"ד נ~~א ובהא םלקא בהא
 פיאה ב~םכת תנינן ~ת~ן ~קדם, שנה~ו ~~ורק

 ~פ"'~

~תתב~

 לחלק או~ר ואחד לבוז או~רים ות~עה תשעים ואפילו
 ה~רדכי שכתב ~ה חזי ופוק עכ"ל, כ~לכה שא~ר לזהשומעין

ב~סכ~
 ~באו הקהל ראשי על וששאלתם ז'"ל תפ'"א) (סי" ב"ב

 בעלי ר~ו רבות ופע~ים וכו", הקרקעות על ~ס ולה~יללשנות
 דא~רינן דהא הנחנום, ולא לפנינו ~עשה ובא לשנות,הכיםים
 ~קו~ם ~בר שנה~ו קיצתן היינו קיצתן, על להםיע העיר בנירשאין
 וכו', ~ולם ~דעת לתקן באו ~צמן ~הן או קדס' ~י~י ב~ירלכן
 שלא לשנותאבל

 ~ד~
 דאי~ במידי כולם

 ופסידא להאי רווחא
 לעשות להן ~ו~עין אין ~י~א ~י~דר שאינו ב~ידילהאי

 תקנ~
לעצ~~

 םגולה י~ידי ביד כח שאין לפע""ד וא"כ ע"'שת עכ"ל וכו"
 וכן קדס' בי~י שנה~ו ~נהג ~עשה בשעת לשנות כיםיןבעלי
 ר""תפםק

 והוב~
 וכן קע"'ז) (בםי" בתרא הגוזל בפ' ב~רדכי

 שנהגו ה~נהנ ל~נות שאםור ר"~) (~י' זאב בני~ין בשו""תפסק

מקד~
 ע"ש ~~וה לדבר הוא אס ואפילו ~עכב, ~~י יחיד ואפילו

 אלו בדיניס ~אודש~אריך
 ~ראיו~

 ע~ו~ו~,
 ה~~י~ וכ~

 ~ר~'ק
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 א'(שורש
 קפ''א~ ובשור~

 הסכיס וכן
 מהר~'~

 ע''ש אלברצלונה
 ~סק וכן בפסקיו כהן דוד ר' הרב מדברי נראה וכן ותשכח,דוק
 לבריב"ן

 בשו''~
 ס"ג) דף (בח''ד

 ש~ארי~
 בראיות ומסיק זה בדין

 עמהן עיר טובי ואפילו לרוב שא"אגמורות
 לכו~

 אם המיעוט, את
 ע"ש~ להאי ורווחא להאי פסידא ~איכא במידי לכך נתבררלא

~~~
 ישנה ~יר ~ וז''ל שם דמביא ב"ב מסכת ריש גבורים בשל~י עיין
 בהשיש

 מנה~
 מנהגם לקיים זה את זה שכופין וכו' קודם

 לשנות רו~ה ~הן אחד היה ואםהקוד~,
 המנה~

 רבים וא~ילו
 לכופו יכ~לין ואין ~ליהן, ~כב היחיד יכול המנהג ל~נותרוצים

לשנו~
 הגאון ~סק וכן ע''ש, עכ''ל וכו' מדעתו אלא ~נה~ו

 דאיכ~ במידי דבר לשנות רשאין שאין ב') (םי'ב~~"ת רמ''~
 רווחא

 ועיין עכ''ל, וכו' ~קודם מנהג שהי' במה רק להאי ופסידאלהאי
 לשנות ~אין נ"ט) (בסי' ~לשיך משה ר'בשו''ת

 המנה~
 שנה~ו,

 בפינקם ושנרשס קדמוניות משנים שנה~ו בנ''ד בפר~ו.והנה
 בקהילה שהיה חשוב אדם עמהן והיה מבוררין ~''י ~היההקהל
 ה~חתונה~ על ידו ה~נה וכל ל~נות ~אין ~שיטא זתןבאותו
 אחר ~ שם ז"ל אשר ס''~) (סי' א~ת תורת בשו''ת הםכיםוכן

 נסתור ארוך,פילפול
 המנה~

 ~סידא דאיכא במידי חדש דבר ולתקן
 נביאים של ~בל ומביא מצי, דלא פשיטא להאי ורווחא~האי

 שום לחדש שאסור לנ''ד ראי' וא"כ כנ"ל' אחד בס~נוןשממ~נבאיס
 שהורו גאונים אותם שאפילו ההיא בתשובה שם מביא ותו~בר~
 העיר רוב המתקנים שיהא היכא ~יינו חדש דבר ל~~ןשמותר

ע~
 כמבואר העיר ~ובי

 בדבריה~
 מ~פטי בשו''ת ועיין ע"ש, וכו'

 (סי'שמואל
 מ''ח~

 משמע
 דד~

 גם עמו גדולים והרבה ר".
 דאיכא בנ''ד מ''מ למיעוט לכוף לרוב כח ~אין ~כריע כן~מהרי''ק
 ~~לק הנ''ל שו"ת שבעל ואף ע"ש, להאי ורווחא להאיפסידא
 לכוף הרוב שיכול בדברשם

 מיעו~
 להאי פסי~א דאיכא בדבר

 מה אבל בידו המצוי בדבר פסידא דאיכא היינו וכו' להאיורווחא
 בפנים' ~''ש ו~ו' הפסד קורא אינו הנכרי' הקנין בפרעוןשנה~ו

 וק"ל~ לכוף אפשר שאי מודו בנ"דלפ''ז

~~~
 השואל שאל. שמתוך ~ידן בנדון שכאן ~ין מן

 וצעקת שכתב מניין, הרוב והבינונים שהענייםמוכח
 בנין רוב המה שגם א~שר וכו' והבינוני~ העניים ~רבים~העם
 אמור הקודם, כמנהג שיהא מסכי~ים העיר בני רוב נמצא~"כ'
 הכיםים בעלי ודברי והבינוניס העניים ~ס הדין ~~''נ~עתה
 שאסור הדין דאם ממש, בהםאין

 לשנו~
 כאשר ~נה~ו ה~נהג

 העניים עם שהדין ~שיטא ובתראי קדמאי ה~וסקים רובפסקו
 דאיןו~בימונים

 כ~
 לכוף לרוב

 למו~~
 להאי פסידא דאיכא דהיכא

 הרוב ל~וף המועט ביד כח דאין ק"ו של בנו בן ק"ו להאיורווחא
 למועט לכוף יכול שהרוב נותן שהדין נאמר אם ואף מ~נהגםלה~וך
 שמביאכמו

 שהראבי"ה מ"ח) (סי' ~מואל משפ~י ב~~וב~
 דיכולין ~סכימים גדוליס וכ~ה והרא"ש וריב''ש והרמב"ןוהרש~''א
 יכול דהרוב דםברי ~וסקים כהני לי קים די''ל למיעוט, לכוףהרוב
 בפ''ק המרדכי פסק וכן הנ"ל בתשובה ש~סק כמו למיעוטלכוף
 אבל וז''ל~ ע"ש זה לדין ראיות חבילות שמביא תפ''ב) (סי'דב"ב
 על גם הסכימו, רובאם

 ה~י~ו~
 ד~רסינן כרחם בעל ה~זירה חל

 ל"ו ~דף ד~''אבפ''ב
 ע"א~

 אלא הציבור על ~זירה גוזרין אין
 פשי~א א''כ היטיב, באר ע''ש בה לעמוד יכולין ציבור רובא''כ
 ~~ שהדיןבנ''ד

 שאין ומסכי~ים הרוב שהם והבינונים העניים

לשנות
 ה~נה~

 (סי" ש''ך מהר"ר בשו''ת ועיין ו~קדם~ מאז שנה~ו
 י~ידי~, עליהן לקבל מוכרח הרוב ש~סכים מה כל ~פוסקצ"ה)
 בעושר מופל~ים היחידים שאפילו מהר''ם בשםומביא

 מ''~
 אמרה

 ר' ב~ו"ת ועיין ע"ש, לה~ות רבים אחריתורה
 ועי'"כ וז"ב בר"י ועיין אלו, בדינים מאוד ש~אריך נ"ט)(בסי' אלשי~ מ~~

 אם דאף מ~ולה טענה להן יש הרוב המה והבינוניםשהעניים
 ס~יקא והוי הן ~קולין מהר"ם ~ל דיעות ששני אדם לב עליעלה
 דלא דיין וכל לפענ"ד לומר א''א דזה ואף הכרע, בו ואיןדדינא
 לן קים לומר שיוכלו כתבתי שאת ליתר מ''מ וכו', דינא כהאידן

 לשנותת המושל ביד שאין מהר"ם של השני כדעתבהאי

~~~~~~
 בשו"ת שפסק מה לזה

 תור~
 וז''ל~ ם"ט) (שאלה אמת משה

 והאחרונים ראשונים ה~וסקים שהעלו מה ראינו ראהגם

 ~וממאוד מאוד שהאריכו התרומות בעל והרב קלון מהרר"יובפר~
 כולם, והעלו וכו', יחידים נגד ~וחזקין נקרא רבים אם האלובענינים
 המפרשים בספרי~ וידוע ~לוי ~וחזקין הס הרביס ~~יס בעניןלפחות
 קים~לןכי~האי לומר יכולין מוחזקין הן רבים שאם מיניה ונפקאז''ל,
 לעקור המושל ביד כח שאיןהי"א כדע~ ~ן שקים ~עולה טענה בידם יש לפ"ז ע''ש, עכ''לתנא

 ~נה~
 ועיין מקדם, שנהגו

 מסכ~ בסוףבמרדכי
 לו~ר יכולין ~קום דב~ל דפוסק כתובות

 דלא דא~~ר ~ ד~סקו ~וס~ים מהני ולאפוקי פוסק כהאי ליקים
 כ"ה (סי' בסמ''ע ועיין ~תניס בנדוני' אם כי~הני

 דמי דהאי מנידון נ''ד דשאני י"ל גם כהןת תקפו בס~רועיין ט''ז~ ס''~
 אאבולי לי.ן רבי דפסק ואאסטרו~י אאבולי מלכא בי' דשדיכלילא
 ~~~פרש לדנא כאוכלא אפילו דמי ולא פל~א, ואאס~רוגיפלגא
 כתבו ~~ הוו אאבולי כתבו ד~עיקרא הוי, הטעם בג~רא~ם

 ~מסייעי, ~קא דהוי מלכא וידע בהדי' מסייעי הוהואאם~רו~י
 פלגא והני ~לגא דהני למימרא ואאסטרו~י אאבולי דכתביהשתא
 קא ~וו מלכא וידע ב~מרא מדא~ר לדייק לפענ"ד נראהעכ"ל,
 ליתן לאסטרוגי רבי מחייב הוי לא ידע לא דאי משמעמסיי~י,

~לק~
 די"ל משום האאבולי עם קצת לסייע האסטרו~י מחוייב רק
 לסייע כלל נו.נין היו לא שאאםטרו~י סובר היה המלך ל~ןדקודם
 אבל לאאבולי יסייע האס~רוגי ש~ם ~מלך גזר ועכשיולאאבולי'
 ת~הא~בולי שיתנו כתב אפ''ה מםייע דקא ה~לך דידעעכשיו

 שרצון רבי למד ~זהוהאאס~רו~י
 המל~

 כמו ~ל~א שיתנו
 וז''ל~הרשב''ם שמ~ר~

 ליתן שר~ילים מה על להוסיף כתבו דקא השתא
 כלוס יד~ לא דאי ~ש~ע עכ"ל~ עתהנכתבו

 ה~ל~
 רג~ילים שהיו

 ק~. לסייע רק רבי מחייב הי' עכשיו לאאבולי האאסטרוגילסייע
 לדין זכונו ~ל~"ז נמצא ל~ע''ד ~ודו''קת וק~ל ו~לגא פל~א ליתןולא

 נותנין אין שהעניים סבר יר"ה שההגמון בנ''ד לומרואפשר
 היה וזה קצת, לעשיריס לסייע העניים על ה~יל והשתאכלום
 בתים בעלי שכ"כ מאחר הה~מון ב~ומרוכוונתו

 את~
 וצא העשירים, על העול י~בוד לא לעשירים קצת ענייםיסייעו שא~ ו~ו',

 נ~וליס האינו לו שיתנו יר"ה הה~~ון ש~זר הנתינות מןולמד
 לפי בוודאי כי ערכו, ל~י או נ~בין בשוהאם

 ער~
 נ~בין המה

וכה'ת~
 כהן שלמה מהר"ר הגאון שפסק ~~ו נכריס מדין למדין

בס''ב
 בשות'~

 דבר עליו ~יצא אחד בדין ק~''ז) (סי'
 מלכו~

 ל~יוח

גילו~
 פ~ור להוות ~ליפלי''ק ~בודת שעליו~ ~י ש~ל מלכות ומשפטי

 ג"כ הוא אם וארנוניות מסים אופני כלמ~רעון
 פטו~~

 ו~אריך
 שגם ל~ וכמדו~ וז''ל~ כתב ה~שובה ובתוך ההואבתשובה
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הנ~רי~
 מן שנפטר ~ילוף להיות גוזר כשהמלך האופן ע""ז נה~ו

 עירות בני נ~רים שאר ~ל ה~צוב~~ס
 וכה'"~

 נכרים מדין למדין
 מדינם של~דין אחרים בענינים הפוסקיס שכתבו ~מולישראל

לישר~~
 אנו כאן אף לפ'"ז ~כ""לת נ"'ל לה~בותס לחייב שאין באופן

 לפי הנתינות הלא המס בדיני והנהגתן מ~ינם שלמידין~אמר
רוב

 הנכסי~
 התקנה זולת יגבו המה הממון לפי פשי~א כאן אף

 וק"ל~ הנ""ל בקהילה~י~

~~~
 הבוררים בתוך היה~ שלא כיסים הבעלי ש~ענו

 אב"'~
 ש~וא

 ב""ב במס~ת דגמרא אף ההיא ב~ענה ממש אין בעירתקבוע
 במקו~ טבחי תרי דהני במעשה מ~מע ע""א) ~"(דף

 דאיכא
 והמנהנ התקנה בס""ד ע'"ש~ דמ.ני כמיניה כל לאו חשובאדם
~ריב"ש~ בשם פסק הי""א) מכירה מהלכו. ~פי""ד דבכ""מ חדאקיים

 נראה וכן נמי ~שוב אדם בלא אפילו עיר בני דבתקנות
 אומניות בבני רק ח~וב אדס של זה דין ~זכיר ולא הרמב""ם~~ברי
 ב~ח""מ ז'"ל קארו ר'"י הגאון פםק וכן עכ""ל~ הדבר ב~עםו~אריך
 ~ם""ק םמ""ע פסק וכן כ'תח~, םעי" רל""א~ס""ס

 מ""ה~

 בשו'"ת
ר"

 ~ש~~
 דדווקא והרמב""ן הרמבת"ס בשם כתב ~""ט) (םי" ~לשקר

 (בסי" ש""ך הב~ל ע""ז שמקשה ומה עכ'"ל, קאי אומניותאבני
 מבני פריך מאי עדיפי העיר דבני איתא דא~ ד") ס""קרל"'א
העיר

 ~כ""ל~
 משום באמת לפענ""ד י'"ל

 ז~
 מה~ר לא בש""ס

 לי~
רב~

 העיר דבני א~רו ~באמת ~אן קושיא צ~צוח דאין משום ~וכו'ת
 דלא עביד ד~פיר רבא לדברי סנ~וריא עשה פפא ורבעדיף,
 להתנות יכולים אינם אומניות ד~בי ~משום עדיף עיר דבניאה~ר
 בני וגבי לא דאיכא היכא אבל חשוב, אדם דליכא היכארק

 מסולק ובזה וק""ל, חשוב אדס דליכא אע'"גהעיר
 ג"~

 קושיא

רא~ונ~
 ~יין ~ידי קשי ולא הנ""ל בג~רא הש"ך הבעל שמקשה

 את"א רק שם לדברינו עצום ראיה ויש ותשכח~ דוק ש""םבדברי
 עודת ויחכם לחכס תןלהאריך

 נותן שהדין נאמר אם~~~~~אף
 שא~

 להתנות ר~אין אין העיר בני
ולתקן

 ~ו~
 דבר תקנו ואם שם שיש ~דול אדם זולת דבר

 שפסק כ~ו כלום אינו ידיע.ובלתי~
 הרא"ת~

 ~ס~ דבת"ב בפ""ק
 ~'מ בהמפ""הת פסק וכן הטור פםק וכןל""~~,

 נעש~ בנת"~
 ונתקנו

 דר~י ונהצליח ~ק~ילה מ~שה ל.קן הקהל שבררו מבוררים~~""י
~יושבים)

 ~יושביה~
 חשוב אדם גם ש~יה וב~ר~ות בכך, די

ביניה~
 ש~םק כמו

 המ""~
 שכתב הי""א) מ~ירה מה~כו. (בפי'"ד

 שהוא הציבור על ~מונה חשוב אדם מ~א""ש אבן ר""י הרבב~ם
 תנאו זולתו אפי" ~~ונה הי" לא אם הא לכךתממונה

 עכ'"ל קיי~
 מציבורת ~ך ממונה הוא אם רק ~צורך מן אינו זה לפיע"'ש,
 חשוב אדם או~ו היהובנת"ד

 מעיר ממונים ~בוררים שארי כה~~
 לתקן בידס כח יש ואת'כ יבואו, דברי~ס פי על עניניהם~קן
 צריך שאין וז"ל ~ר"תן~ פסק וכן קר~א, תקוני שבעיניהםמה
 ועיין ע""שת וכו" הציבור על הממונה פרנם מאו.ו רק רשותליטול
 נ.בררו דאם ס""ב) דף (ח'"ד לב בן ר""יבשו"'ת

 לפק~
 עסקי ~ל

 מגילה ~מס" ראיה ומייתי לתקן בידם ~יש מודים כ""עהקהל
 מ~ה ר" בשו'"ת ועיין ע"'ש, וכו" בי~יד אפילו עלייהו בשקבלואי

 הטיב באר נ~ט) (סי'אלשיך
 ו~

 (ב~י" הדשן תרומת פםקהלא מסי~ בדיני ב~רטות זו אף זו
 שמ''ב~

 וכן
 פס~

 בעל
 ~מפ~

~י
~~'~ 

~''~~~~~ 
~~~ 

~~~~~ 

~סי"
 ~ם""~

 ~", םעי"

 אין~
 עכ""ל~ ~סים בעניני ~דקדקין

 עפ"י ונעשה ומצפצ~, פה פוצה ואין עולם בי~י ~נהגובנ""ד וא""~
 לתקן העיר ~בני שנתבררו ביניהם, חשוב אדס הי" וגםמבוררים

 להסיר שאין פשיטא זרעם ועל עליהם וקבלו וקיימו עניניהםכל
 וש~אניי~ין

~""~~~~~
 מש""ס וענף שורש לי ומצאתי וי~עתי הוא ותיקין מנהנ
 ~~""~ וז""ל~ ש~""ב) ~סי" בת""הכ~אית

 לעינ דמייתינן
 לדק~ק ונ~ון ר~וי מ'"מ הלכה, מבטל המנהנ המסיס~בענייני
 ל~ין המנה~ים כל להשוות נוכל א~היטיב

 א~ תור~
 ל~מריי לא

 ולאוקמינהו חכמים לדברי וסמך סעד שנמצא טפי עדיףמ""מ
 ע~""ל, ובסבראב~עם

 והמנה~
 ושני ב''ה שליש שנותנין הזאת

 ערךת לפישלישיס
 המנה~ נתפש~

 ~באשכנז ~קדושות קהלות ברוב
 תנינן דת~ן הש""ס, ~ן וסעד סמך לו שיש ומצאתי יסעתיע""כ

 ימנע אל לעולם אםי רב אמר עת'א) ~' (דף ב'"בבמםכת
 אד~

 א""ע

משלי~
 ומק~ה וכו", בשנה השקל

 מהרש"~
 בח""א

 למ~
 צדקה יגרע

 ע""שת וכו" ~קל מחצי. בעי ולקרבנות שקל שליש רק~נותנין
 מתכפר אדם קיי~ המק~ש בית שאין עכשיו דבאמת מידי קשיאלא ולפענ""~

 לערך צדקה ליתן מחויבים דגם נמצא וכו", שנותניןבצדקה
 ועכשיו אלקיס עשה זה לעומת דזה קיים ~ב""ה בזמן סותניןשהיו מ~

 וא""כ עומדת, ב~קומהה~דקה
 למ~

 מהרש"'א' שמקשה כמו י~רע
 ~קנ משליש עצמו את א~ם ימנע אל ל~ולס אסי רב כוונתאמנס
 רגילין שהית מטבע שלי~ יתן עני אפילו ימנע אל אדם שוםבשנ~,
 ל~י גובין שליש כי קיים שב''ה בזמןלשקל

 ר""~
 אפילו לי.ן וצריך

 לפי ש~ובין אמנם ג""כ ~ובין שלישיס שני ושאר העשיר כמועני
 שאר ~ובין וכן עניו לפי והעני עשרו לפי העשירערך,

 שקצב הצ~קה אותו נו.ן ~ינו ש~ם בש''ס שם איתא כיוארנוניות מסי~
 שנאמר ל~דקה נח~ב ואעפ"תכ מאו"'ה נתינות ישראל על נגזרעי"כ
 ~נהנ שיש י''ל לפ"ז וא"כ ע"'ש, צ~הונו~שיך

 קצ~
 מהש'"ם סמך

 לפע'"ד~ ודוק וקת'ל איכא מיהא לדבר זכר לדבר ראי" ~איןואע""פ

~~~~
 המצע קצר אמנם ~ם הש""ס בדברי בחכמה פלפלתי

 מהשתר~
 לעילא דםלקינן ע""כ להאריך, שהיה במקוס לקצרוהוצרכתי

 והבינונים העניים טענות עם שהדין וראו בדברינו לתתאו~נח.ן
 ושני ר""ה לפי ~ליש ויתנו מעולמים, שנה~ו ממנהגם ישנוואל
 ש~ל לא אם ל~רוע אין וממנו להוםיף אין ועליו ערך לפי~לישי
 בענין עת"ז מסכימים העירבני

 אח~
 ציבחרת לוותר אין ז~ת וזולת

~"'~~
 ה~ין שיקוב כיסים בעלי טענת גם וז"'ל~ השואל ~אל אשר
 לעצמיכם ג'"כ תקנו ואתם לעצמינו קיו~יס אקננו דאל"כ~יד

 עמו להשוות להה~מון תלכו אתם העםוצעקת
 וא~"~

 יקוב הדין
 עכ'"לת ב~ענותםוהאריכו

 א~
 םיבה מאיזה ניכר אינו שואל מדברי

שרו~י~
 תחיל~ לדון העשירים

 ואין ההנמון ~ו)עס שיתפשרו קודם
 י~יע ~עי'"כ באם נו~ה הדין לפענ""ד מ''מ אמנם לרצון,טעם

 מתפשרין ואין הו~יל יר"ה, ההגמוןא~ל ~ז~
 ~כ~

 כ~ון איחור בלי
 עמו יתפשרו אסדאפשר

 תכ~
 או יותר ליתןיוצרכו הה~שכ~ וע"י פ~ות מהם יקח

 נז~ שו~
 יהיה

~ 
 פשי~א עי"כ, שיהיה

 תכף, ולפשר הזיקם לסלק רמיאשעליהן
 וא~''~

 כמו לדין ירד
 ~ תקם"א ~םי" קידושין במםכת המר~~ישפ~ק

 תקס"'ב~
 וכן

 ה~פה ב~לפםק
 בטח"'~

 קנ'"ה (סי"
 סעי~

 מסלקו ~~ק ד~יות לו נו~נין ה~יר ובסי מסלקוי לעיר קודםהסורן וא~ וזי'ל~ כ''~)



~ ~

~

~  

~  

~  

~~''ת
~''~~~ ~~~~ 

~ 
~~ ~  

 יהודים על ש~זר ~~דינה דוכס על שלמד מי יש ו~זה ד~ים,בלא
 שידורו בכפרים קטניס שרים ת~ת הדרים היהודים עסשיעשו
 ולסלק הדוכס דברי לקייס צריכין כולם י~רש לאו ובאסתחתיו
 עס אח''כ ולדון תחילה הדוכס ת~ת וליסע דרביםההיזק

 דרבים ההזיקות לסלק צריכין ד.~ילה נ~צא ע~''לתוכות הרבי~
 ואח''~

 ירדו
לדיןת

~~~
 זה ל~ין מכוון מצאתי ~~יב~י

 ~שוב~
 צמח בשו''ת ארוכה

 ~ב~''ק י''~) (םי'צדק
 פרוסטי~

 רוצה והיה אכסני' בא
 עם שיתפשרו רוציס הקהל רוב והיו יהודיס, לבתי ~ם לחלקהשר
 יתפשרו שלא ~וחים כיסים בעלי~ ויחידים ק~וב, ~בר לו ויתנוה~ושל
 שיתפשרו או~רים הקהל ואנשיוכו'"

 ואח''~
 ההר, את הדין יקוב

 כדברי להן והשיב וכו', מעכבין כיסיס ובעלי ~ובין יהי~האי~
 ~ך ואחר ה~ר עם לפשר צריך היזק בהן יש שאס כ~בתי~~ר
 ו~תוך ראיות, הרבה ו~ביא הגדול לד~ת שכוונתי ונהנאתיידונו
 ותשכח, דוק היטיב באר ע''ש ג''כ הבא~י אשר הנ''ל ראיה~הב~י'
 הה~~ון עם לפשר נוטה ~עתי להיזק שי~יע חשש קצת יש ~םע''כ
 ~ין אם אבל ההר, את ~דין יקוב ואח''כ ההיזק לסלק כ~יקודם
 כן ע''י ירבה לא ~ם היזק לשוםל~וש

 מחלוק~
 דעתי בקהילה,

 ה~יעו וכבר הואיל הדין עינוי כ~ו דהוי ת~ילה לדין לירדנוטה
 ובתוונ' בפנים הוא כי הדיין עיני ראות לפי והכלטענותיהס

 או לשבח טע~ם את וירא וידוע ~לוי כבודו לפני יתיבדלבם
 אקננו דאל''כ שא~רו ומה השלום, לתווך נו~ה דעתו ~י עםל~~ם
 נכונה בפיהם אין ע''כ, לעצמיכם ג''כ תקנו ואתם לעצמינוקיומים

 לבו מלאומי
 לעשו~

 במקום להפסיק הדביקים בין ריוח לעשות כן
 ומי לרחק לא אבל לקרב להן ושו~עין להפסיק, שאםורשאמרו
 והובא במרדכי אמורה ~יל~א כבר הזה לדבר ההולכיםומי

 (בסי' ר~''אבהגה''ת
 קם"~

 לאיזה רשות ואין וז''ל~ ו') סעיף
 קהל אויחיד

 לגרו~
 אם להפרידן או קהל לאיזה ל~בר ה~לך עם

 עכ''לת וכו', ~םור דין להם יש עשו ואם לאחרי~, מזיקהדבר

 פשי~אלכן
 ש~

 אסור קצוב שאינו במס אף בניזקין ~ורם יהיה
 הי' כבר אם להפרידן המלך ~סל~רום

 המנה~
 ועי''כ ביחד ליתן

 שמ''א) (סי' הדשן ב~רומת בשו"ת ו~יין לאחד נזק שוסיהיה
 מס' בריש גבוריס בשלטי ועיין מהר''ם, בשם אמרו מזהו~דולה
 בשותפות לתת כולם נהגו שכבר קד~ון ~נהג בה שיש עיר וז''לב''ב
 וכו' ~קדם העיר ~בני שאינו אחד איש מחדש שם באו~ה

ול~
 בהם היה

 ~נה~י~
 עצ~ו לה~ריד יכול אינו ~ן פי על אף וכו'

 וגם עכ''ל~ וכו' יר~ו אם עמהס להשתתף העיר בני אותווכופין
 דאפילו כ''ט) (סי' קנין לספר השייכיס ה~יימוני בשו''תעיין

ש~~ל~
 זה שהיהודי אלא לזה שפחת או אחרים ~ל מכביד אינו

 לבדו עצ~ו בפני ~ס ולתת ~הקהל להפרידו שרוצה השר עם~ורם
 ~זה זה להפרידם ל~ר כ~יני' כל לאו ל~ור בעיר נכנס כןולדעת

 ה~נה~לשנו~
 אחר ב~ר היהודים שנה~ו

 שמנה~
 באריכות ב''ב מס' ריש בש''ג ועיין עכ''ל~ במס שותפים היהודיםכל להיו~ כך העיר

 וכו', להפרידם השר ביד כח שאין וא~ר מהר''ם בסדר~כתב
 ה~סכי~ים לדעת ואפי' ע''ש, היטיב באר לעיל כתבתי ~ברכאשר
 כח ה~ושל בידשיש

 להפריד~
 קצוב, שאינו במס

~''~ 
 מודה כ~ע

 לשום אםור ע''כ הפירוד, ליגרום אדם לשוםשאסיר
 ~ד~

 ל~רוס
 ביניהסת פירוד לעשות יר''ה הה~~וןאצל

~''~~
 שיש ~אחר בקהילתינו טוענין גם ~ וז''ל השואל שאל אשר
 ליהודים וכן לערילים בריבית ו~לויס אצלינויתומים

 ~ועט דבר שהוא ~ח~ת הנה עד דקדקנו שלא הגם ג''כשיתנו ולרווחי~
 מי עס הדין ובכן לית~י ט~נינן ואנן לבנו על עלה לא גםבהנ''ל
 לא דארנוני' הלוי יהוסיף ר' הרב ~פסקו אעפ''י הנהעכ''לת
 (סי' מטראני ~הרר''י ה~און בשו''ת והובא איתמי,רמיא

 הרבומפרש ם''א~
 מהרי''~

 ~ידי אלא רמיא לא דלית~י משום ה~~ס
 ממונא מפקיסן לא יועיל ש~א ~ספק אבל ~~נו שנהנין לןדבריא
 ופתית כר~ ל~בי ~דא~רינן נינהו ~חילה בני לאו דית~ימיני'

 לז~ות מעיקרא א~רינן ולא נהלייהו, למיהדר בעי מידוויל לאדאי
 ~חייבים לא ~הם נהנין יתו~ים שאין דכל ~בו חבו ואםאתא
 עבדינןת דידן לנטירתן דמסת~א א~''ג וארנונא מסיס הלכךו~ו',
 ~~ם לפי עכ''לת עלייהו ר~ינן לא ומספיקא יועיל לאשמא

 ממנו שנהנין לן ובריא היתו~ים לתו~לת וודאי שהוא ד~המשמע זא~
 וק"לת מהיתומים ~~ובין מודה הלוי הר''י ד~ם~יתומים

~"~~~~~
 שהיתומיס הלוי הר''י שפסק בדבר אחרינא טעס
 סבת אנן דלחזי ~ארנוני',פטוריס

 נתינת~
 דלא משום

 ~דף ב''ב ב~ס' תנינן דתמן כמו וכהלכתן, כראוי צדקהנותנין
 העולם או~ות באין לאו ואם ~ו~ב צדקה נותנין אם ע''א)ט'

 עכ''לת צדקה ונוגשיך שנא~ר ל~דקה~ נחשב ואעפ''כ בזרו~,ונו~לין

ו~
 איתא

 ש~
 ענים זכה לא לח~ך, לרעב פרוס הלא ב~מרא

 פטורים יתומיס זה ו~~ונש ~'~, ~כ''ל לביתך תביא~רודיס
 ~ח' ב''ב במםכת תנינןדת~ן

 ~''א~
 היתומים ~ל צדקה פוסקין אין

 וא~''כ נינהו, מצוה ~עבד בני ~ו דית~י שבוים, לפדיוןאפילו

 ~חמתם בא לשררות הרבה ~מון ליתן ש~ריכין העונש איןבוודאי
 פטורים שיתומים הלוי הר''י פסק ~ו''ה א~ה, ליתמי ~ענשינןולא

 והקלושה, החלושה דעתי לפי לדבריו טעם לי~ן כ''נמארנוני',
 פטורין ~'מ ~~נו היתומים שנהנין לן ~בריא אף שסובר י''לולפ''ז
 ~~סים פטורין שהיתו~ים דידן בנדון לכאורה י''ל וא''כוק''ל,

 זקן הורה כבר מ''מ בעז''ה, כדלקמן בא"ז כתב וכןומארנוניות
 סי' פ''ק ~ב"ב ז''ל הרא''ש בישיבההיושב

 כ''~~

 ~םים מיני דבכל

ו~רנוניו~
 בשמו הנ"ל בשו''ת הרי''ט ג''כ ומביא היתו~ים, ~ייבים

 ענין ובכל הוא דנ~ירותא מי~י ~~ים מיני דכל להרא"שדס''ל
 שהן מה הרבהיועיל

 נותני~
 לר'תי דא"'ל ~אמרינן הא כי ~~נו,

 ו~ו' האויבים מן אותנו שומרין הן דאם ותו לבבל חבריא~א

 א~ורבו
 בשו''ת פוסק וכן ע~''לת וכו' דיננו את ודן ריבנו

 ~ם ליקח נה~ו היתו~ים ו~ן ~ וז"ל ~~'ב) (סי' הדשןתרומת

 שראה זרוע אור בתשובת שכתב אעפ"י מ~ונם~~י
 בכ~

 קהלות
 וזה י~דלו אשר עד ~ם הי~ומים ~ן נוטלין היו שלאחשובות
 על וסמ~ו ושרים מלך משא עול כובד ~תוך י''ל עכ~ל, תורהדין

 סי' ~דב''ב (דב"ק) בפ''ק שפסקהא~ר''י
 כ''ט~

 מסים ~יני דכל
 בין אותנו שו~רים הם כי דנטירותא מידי ~קריו~רנוניות
 לאו אם ביניהס אותנו לשמור להס היה תועלת דמההאומות,
 הנ~תןבשביל

 ~דברי לק~ן בהדיא ~וכח כן אית~י, ליה ורמינן~

מהרית'~
 האידנ~ לית~י דמחייבין

 מכל ליקח ה~ושל דדעת ~שוס
 פסק וכן עכ''ל, ומרויח ונושא נותן שאינו אעפ''יאדס

 בטח''~
 אות קס''ג(סס"י

 ט''ז~
 לקחינן העיר לשמירת שצריכין הדברים כל

 מסים תע''ה) (סי' הריב''ש בשו"ת תפסק וכן מית~י,א~ילו



~~  ~  
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~~''ת
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 ע'תשת וממ~נםנופס לשמיר~ סותסין הם ~הרי מיתמי, ~ובין למל~ות ~נותניןוארנוניות

~'"~~

 עלייהו רמא דנטירותא מידי ~כל איתא ~אם
 א"ת~

 ל~ה
 היא דנ~ירותא מידי הא היתומים, על צדקה ~וסקיןאין
 הא כי האומו~, בין אותנו ~ומרתשהיא

 דא~
 ל~ו

 לבנ~ ר~~
 במל~ותא שלמא ל~ו דלהוי היכא ~י הדדי בהדי עושומחוזאי
 ע"א~, טת~שם

 וא"ת~
 דנטירותא מידי מילתא דהך ~יון

 הי~
 ראוי

 מהר""ר ה~און עמד כבר ב~והת ושייכא הואיל בהדייהו לםייענ~ן
 ב~וב ומשיב שלו ב~ו"ת זו קושיא ~ל ~טרניי~םף

 ~ע~
 וד~ת

~ ת ~

 והנה
 א~ת"~

 בין מ~לק ס'תא ~תתמ על בשו''ת הנ"ל שהנאון
~סים

 ופום~
 היטי~, באר יע''ש פטורין יתומים ~סים שמקצת

 ~היו אדום בערי היו א~ר מםים אותן ממיתממי ש~ובין פוסקמ''מ
 ע~ת'ל אזלינן דעתיה ובתר הממון מבעל ~יקחו ~עתו ל~ושלנו.נין
 מ~א להם יש שיתומים בנ"ד לפת"ז ב~ניםת ההיא ב~שובה~ת"ש
 נוטלין ש~ינן את"ז בשם ~דשן תרומת בעל ~~תב ~מנהנב~ריכם י~ לא אס וארנוניות מםים ליתן דמ~וייבין פ~יטא בעירומתן
 ממס מיתו~יס תבעו ולא ששתקו מה אבל מס" שום היתומיםממן

פשיט~
 ~אן עד די'"ל ולהבא, ממ~~ן לפטור ראיה ~אין ו~~יטא

 ממכ~ןסבלנו
 ואיל~

 דמס~ת בפ"ק ב~רדכי כדאי' נסבול לא
 שכל הוא" ~ך המס אודות ועל וזת"ל~ תפ"א)"(סי~ן בתת~

~~ 
 שאדם

 מס ממנו לתת חייב אחריס מ~ל ובין משלו ביןמרויח
 וא~

 אס
 בני ביד שיש ממה המס ליקח שלא מאיליהן נהגו עכשיועד
 סבלנו ~אן עד ולומר למחות טתה מקצ~ן י~ולין אחרים, ~שלאדם
 קסתתמ (בסית ר~''א ה~און ~םק וכן ע""כת נסבול לא ואילך~כאן

 ואתתכ ע"שס"~)
 א~

 מאליהן סוה~ין שהיו ~~יקה זו מה נאמר כאן
 ~ין ~יתומ~ם ממן מם ליקח~לא

 ב~~
 למ~ותת עתה וי~ולין ~לום

 בה~הת ומובא מירזבורק תסחס הר"ר בני~וקי אי.א מזוו~דולה

רמ~~
 ולא רבות שניס בעיר ששהא מי ~ וז"ל ס"תב) קסתתמ (סית

 למפרע ליתן צריך ממנו ולכ~יתבעו מחילה הוי לא מם ממ~נותב~ו

 ~~ממ~ פשי~~ ~תת~~~"ת~
 שמכאן

 והל~~
 ואין מהם לתבוע י~ולין

 הנת"ל בתשובה מהרי"ט בשו'ת. הר"מ יעיין ו~נה פטורין,הי.ו~י~
בפניםת

~~ת"~

 להן שיש והש~ש ה~זן תובעין גם וז"ל~ השואל ~אל אשר
 לה~מון שיתנו בקודש לש~שים ונתקבלו פ~, הקהילהחזקת

 ~מ~ים יהיו לא שנים איזה משך ~ן ~י א~ת, ב~תב ר~וםשממותן

למקו~
 הה~מון וי~~ר

 מחד~ לקנו~
 ירשימו ל~ן ה~ה,

 שממות~
 כאלו

 ק~לו שהקהל מאחר ברא~ונה היו כאשר קהלה מ~ו~בי~מה
 אמת אומרים והקהל המסים' מכל ~ותן י~טרו ~הממהל~ירו~ם
 ליתן דהיינו עשינו זה ואת ממםים ~~טור עליכם ~קבלנוהדבר
 בכתברשום

 אמ~
 כן דעת על כי אצלינו שמש וזה אצליסו חזן זה

 י~ענו כיקבלנו
 שס~

 שההגמון ובאם פטורים לנו יתן ~~~מון
 שמותי~ם לי~ן רוצים אתם ~ם בשביל~ם ליתן ~לינו יכבודא"תכ משרתי~ אינן כאלו לרשום אכן ב~בילכם, ~~ננו ~זי ירצהלא

 והאריכו הבית ראש על המ~יע בפיםוק עכ'"פ לנו תנו אזי~הנ'"ל
 ~ם אמרו באמת ע~'"ל~בטע~ותם

 ל~ו~ י~
 קהל יתן שאם

 אין עבודה עליהס תכבד הקודשת ל~בודת משרתים אינןכאלו ברשימ~
מקום

 לר~ום מ~וייבים שאינן הקהל עם והדין וש~שת ~זן לטענו~
 נפני קיו~ים קונין בזה אצלינו ש~ש וזה אצלינו ~זן זה רקש~ותן
 ~זן ל~ן יהיה ש~ם וש~שחזן

 ~~ יהי~ ו~מ~
 שיהיה שיהיה

ל~~
 ~ק~~ מחויבי~ איסן אבל ושמש, ~זן על ו~יומים ~ריות

 ד~~~ אע'ת~ שם" י~וב חז~ת להם להיות ~ליהם הקודש עבודתאין ~~ אף קיומים לקנות שס שעכשיו וש~ש חזן לפני ~יומיםלי~~
בת'ת~

 ~םי"
 ~מת"ב~

 וז"תל~
 קבו~ קהילה בשום ראי~י לא

 ו~י'

 ומנהס ~מון קצת לו היו א~ילו במס ~להם ה~נסיות ~~זןש~יי~
 על ~~רני יוסף מהרתתר בשו""ת ועיין עכ""ל" נ~ון ו~ן הואראוי
 (סי'ט~'"מ

 קס""~
 לקנות מחוייבים אינן מ"מ ע"ש ס"ה)

 קיומי~
 סה~ שי~י~ב~בור~

 ואיסו י~וב חזק. ירתתה ההנמון א~ל
 בבתתי ומובא .עת"ה) (סית הריב"תש בשו"תת עיין וכלל, ~ללממס ב~נ~

 ~צממו לפטור שרוצה ה~זן על וז"תל~ ות) ~ות של"תב (סי'טח~'מ

ממ~~מ~
 ~ם

 ~נה~
 אין ואם וכות פ~ור נ'תז חזנים לפטור ~עיר

 שאפילו נמצא ע~~ל, תחלה בפירוש התנה אא""כ הפסיד קבועידוע מנה~
 אין אםבמס

 מנה~
 הפסיד ידוע

 ~ל~
 רק חמז"ל ~טרי

 ~מונתושתורתו ת''~
 את'כ באורך" ע"~

 קיותים בעבורם לקנות הק~ל ל~ייב ~קוס ~אין ו~שיטאעלה, לו~י~ דל~ ~הבו~ (הבא~
 (סי' הרשב'תא ב~ות"ת פםק הלא עירת מתושבינעשות

 ~כ~רוממי תרממ"תד~
 המל~

 ממםים בחותמו
 וארנוניו~

 ~בור צרכי ומשאר
 ו~ן שם" עיין ממת"תה ראי" ו~ביא אותות פטר לאונתינ~ם

 ~סק~~
 בט~""~

 (םי"
 קם"~

 ם'תו~
 וא"תכ ז"ל" רמת"א ~נאון

 נא~רכ~ן א~
 של~

 רק לפוטרם התנה
 מ~סי~

 לקנות אמנם
 קיומי~

בעביר~
 ת~בד ר~ימתן עת"י אם וא"כ מםים, ב~לל אינן

 א~ר הטיבו ולפ~נת"ד הק~לי טענו. עם שהדין פשיטא הקהלעל העבו~~
 ליקח ~רוצים יצתתו ~קהלדיברו

 ~לי~
 פסק ב~מת ~י ר""ה

 אם מ'"מ הנ~לבתשובה ריב"ת~
 יצ~

 ראוי הדין שורת לפי מחויב החזן
 אם הדין משורת לפנים עמו לעשו.להקהל

 מצ~
 אותם שעובד

 ~סי' ב'תב דמם" בפ"תק המרדכי כתב וכן עכ"ל, שמים ~לאכת~צד
 ע~"'לת רואין שהם הענין לפי עני' על ~חם וראוי וזתתל~~תר''מ)
 לרת"ה המ~יע סך ל~י רק רו~ים שאינם קהל ~אומרים מהו~"תכ
 ובאמתהואיל

 עבוד~
 עליהן הקודש

 בכת~
 לה~ילו ורוצין ישאו

 ~~~ אמנם זה בדין מלין ~וד לי ויש בזה" עו~ין יפהממעליהן

 מהשתר~המצ~
 ~ה~י~~ ויריע

~~~~
 יקר. יפעת הרתתמ ידי~י אהו'

 או~
 נזר הזמן ~אר .ורתו

~~כמ~
 שא~רו במקום קצרתי אם בעיניו ירע אל

 לי ~י לקצר ~~מרו במקוםוהארכתי להארי~
 לשו~ הראוי מן וב~מת חשים,ועיתים מממללי~ עתי~ אנשי~ דר~
 ~ל בנן לקרות סמופת ידי

 ~ל ולמי מ~ום ובכל כ~ותו הלכה ~ורה כתו~ו מי א~רקדו~ים
 בז~ירתתי מעלה שנ~תכ~ו ~לכו. כל ל~אירו כת"א ישראלחמדת

 וראשוובמל~לתו
 ~ה ו~ריף ~~

 מצ~
 ריקם ב~לי מ~שת ~י בי

 תורתו ~ור יקירת ד~ר"מ ~טובתוממ""מ
 ~~.י ו~לי~י ק~מינ~

 יה~לי~~~~לי~~
 ו~ת

 ~~~בתי יע~ יוד~
 מתי~

 כ~~ר הטיר~א

 ~תת~ישי~

 וזר~ו צאו וברור שנין רא"ש א~ א~רו ובאמ. ~~".
 הקהיל~ חרבן ~~ני מז~ותי נתקו ע~~יו אמנם ה'ת ~סד לפיוקצרו
 כ~ה ו~ןהנתתל

 ו~מ~
 כום עליהן שעבר שבא~כנז קדו~ות ק~לות

התרעל'
 ב~ות"~

 ויזכור וה~רון האף ישראל ~ע~ו י~יר וה'
 וירום השרון" ~חב~לת ויהיו מרון, ~בני וינהינם י~ירוןת שבטיברית ל~~

 במתנה אשר בארון, מונ~ין שהי' הלוחות דברי הבינני הקרןתלמעלה
 ישראלת עמו נד~י וי~נס אות ל~ובה עמנו וי~~ה ודוריןתסחליאל
 ושלום השואל שלום על ויס~א אריאל, וב~נין ה" בנועםולחזות

 ה~ואלת ביאת ~ד ישראל דייניעל



~ ~

~

~  ~  

~  

 ~~~~ ~~~'"~~~"ת~
~ 

~~ 
~~ ~ 

~~
 לפניהםת~אות חמ~ קיד~ מחוי ולומדיה ~ורה אוהב מפי יצא אשר דברי

 ~~י~~ת"~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~'י~ ~~ו~ ~~'ת~ ~~~~~ו~

 ~~~ו~~
 ~~ו~~ת

 שנת סיון ~"'ו ג" יוםהיוס
 ~~~~''~ קיב~

 לפ'"ק~

~מטות~
 פלטתו אם ושדיא ~ליף או וי.ירא חסורת'י ~טבו~י שקלי

 כ~אי ~אינו~קותלממום
 ונימו~

 ~העתקהת ע'"י

~~~~~~~~ 
 ~~~ות

 ~ו~~ו~ ~~~י~ ו~~~ ~~ו~ו~ ~~~
 ו~נו~ ~~י~ ~~~~ מי~ נו~ י~~ ~י~~ו~~ו~ו~"

 ~~~~י ו~~י
 ו~י~י~~~~

 ~~ו~ת י~י~ ~~~י~ו
 ~~~י ~~ויי~ ~~יי~ ~תת~

~ ~~~"ת~~~ו~~~ ~  ~~"תות ~ו~~~יי~ 

~~~

 ~ורים פול~יס ואותיותיו ~ני, עבר מול ~איר~ אותותיו
 בחכמהת ומפלפלין םובביס ותבונה דעת דעיס, תמיםו~ומים

 מרתחן, עוד שפתיו אשר דאורייתא בפלפולא ב~מונה ונותןונושא

 כתיבה נעימה א~ירה אי~ר הוא מה ח~ס שאלת שואל נעשהוהרי
 דשמ~תא, בסוגיא וטריא שקיל לו משקל יהב ~יהביהיבה,
 הא~תוהנה

 מאר~
 מן יעלה והע"'ד נשקף ~שמים ו~דק תצמח

 ארש~האר~
 יבו~ו כאשר בשאלה מלהשיב מנעתי ימי שכל ש~תי,

 להשיב בעטי פרי נתתי ולא ממונות, בדיני וחקירה בדרישהלדרוש
 ~שכתבתים) לא אם דברל~ואל

 ~שכתיבתם~
 אוגרת ואגרת

 השבתי לא שואל ליחיד אבל הצדדים, ~שני ויורד עולהומםוכסכת
 זקן ~ורה כבר~אש~

 ~לוי ~בר כאשר א''כ דרך פסקים לכתוב שלא עצומהבאזהרה ומזהירי~ זך בפה עומדים עולם ~~ולי וכמ~
 ליחיד תשובה להורות דוד בא עתה אמנם מכ"'תת לפניוידוע

א~~
 ~נחתי דיינא מן חד ~הוא בשם ידעתיו כי שבעדר ממיו~ד
 והנה ורנקפורט, בק'"ק מפו~רה שבקהלה ה~דול ב'"ד מןל~ו~קא
 מסובין ~דין על יושבין ~ אשר כולה ה~בורה מפי נזרקהמםת~א

 ד''ת, ביניהם ויש אח~ שילחןעל
 ומסת~~

 או~לת חבורה אין
 ד~עלתו מטיבו~א ובודאי ~זה בן מזה הבית ימעט וכי בתיסבשני

 בעליל ונראה לפניהם גלוי והכל מהנדייתא, ולא טובאקאמינו

לאר~
 ולס~וך לחקור וחקירות ~רישות שבע שבעתיים מזוקק

 ובסוף בתחילה נעלם לא רז וכל ~הימנא, ר'איה רו~ה ~יןבסיקור
וידיעה

 בנתיי~
 (התימה) בידיעת

 ~הת'ומה~
 נפש, משיבת תמימת

 לעת ובאמת הראשונים, דוד דברי ~לה לשמוע ב~תם א~~רק
 הקיפוני א~ר טרדות ברוב טובא טרי~נא~זאת

 היק~
 וגזית ~ו~ל

 ~""~ארי~
 וסביבות מקהלות פינות בכל הבונים ממראשי לבינים

 קדמו אשר עמוקים עצומיס ו~שובות שאלות ל~תחי, משכימיםאשר
 ע~ונו~ בדיני ובא היוצא ~שמר אשמורותעיני

 םפרים ושלשה
 שאלות ואיזה לפניתנפת~ים

 באו אשר קידושין בענייני ~דולו~
 חסים אשר המדינה מבני אולפן ל~יתבע לדרוש ובאיםל~בולי,
 ישב יושב, אני עם תוך ~נ~יבצל

 הו~~ ולבםו~
 בבעיות מקי~ות

 רו~י, לבלוע הני~ו לא~מש
 מ''~

 מבית מנעתי לא
 יהנח~ ה~דר~

 עמלי מכל ופניתי בגבולי, אשר ח~ודות ~ל~ידי קד~י~ צאן~דרי

 מ~רגר ולהיות ה~בוד, מפני דבר לשואלילהשיב
 ברא~

 הזית
 חזיתא אשר וקרקפתא ל~ולנולת, הא'מיר בראש ~ר~ריםושלשה שני~

 אחישנה ובעט''י עו~ת וי~כם לחכם ותן הימין עמוד ~ עמודיביני
 הואת פשוט דין הדין לדעתי כי בא"מרים הקוצרים אחרוהלכתי
 מ~פס ועולה מטפס להיות מה~ורך ואינו בש"'ע ו~וך מבוארוהוא
 כאשר משו''ת או הש"'ס משיטות הנובע ~ים להביאויורד

 לפני הצורך מן אינו זה דין רק הימים, כל שם ולבי עינית~מיד ת"'~
ולפ~ניםת

~~ת"~

 ~תנו לשמעון קרקע ש~~ר ראובן ~ שאלתו תוך
 שמעון שירצה ב~ם המכירה בשעת המוכר והתנהשנה, עשרי~ ז~

 לבני ו~מכור לחזור ~ו~א מחויב אזי קרקע אותו ול~כורלחזור
 נ~ממר כך תנאי ועל ש~עון, של לאחיו או זהובים מאה בעדראובן

המק~
 שמעון לוה ואח''כ הנ"'ל, קנין בשטר כמבואר

 ס~
 מ~ות

 ואין קרקעו.יו כל ושיעבד ב~טרו. אנשיםממאיזה
 להם, ולשלם ש~עון לנכסי לירד לב"ד חוב ב~ל בא ובכן~ובותיו, לשל~ ~לו~

 רק הנ"'ל בקרקע זכות שום לב"'ח שאין טענו ראובןובני
 אותו בעד דוקא להם למכור שמחויב מאחר יותר ולאזהובים ~מ~~

 וממרצונו בעצ~ו ש~עון שי~~ור באס היה שהתנאי טענו והב"'חםך,
הטוב

 ול~
 (שהב''ב) דהיינו אונס ע"'י

 ~שהב"'ח~
 הקרקעות י~~רו

בכפי~
 לבע""ד שי~ הגם ס""א), ר"'ו (בסי~ן כ~בואר ובאונס

 ~התנה ~אחרלחלוק
 של~

 ~בה~"'ה~, שם כמבואר לי, אלא תמכור
 המוכר טענומ'"מ

 קרק~
 שעבוד שום עליו יחול שלא ע"מ לחבירו

 סי' ~שם מ~נו גובה חוב ובעל מועילאינו
 קי"'~

 לא ג"~, סעיף
 ~סיי שושן עיר לדברי~מיבעיא

 קכ'"א~
 מכל בטל שהתנאי שפסק

 כך הטור לשון פשיטת גם הקרקעות, כל ~ובה חוב ובעלוכל
 ~(בםימן~הוא

 ~קי'~
 האחרון ו~ם הראשון טעם~ ~פי ה") אות~

 (בסימן ב"י ש~ביאממה
 או~ צ'"~

 וא~יו הרא''ש בן ר"'י ב~ם כ')

ב~~
 דברי מפרש ע''א) מ""ג (דף תרו~ה ~דולי גם ע"'ש, הטורים

 להתנות המוכר יוכל לא טעם מאיזה לו שקשה רק כך,הטור
 רברבתא הני כל דברי לפי א'"כ שיעבוד, שום עליו יחולשלא

שיו~לו ~שו~
 ב"~

 ~סי" ~סמ""ע דברי לפי אף אלא הקרקע, כל ל~בות

 סק''ז~קי"'~
 ה~מקח לב~ל ה~וכר ירצה שאם שפסק

 התנאי ממ~~
 ל~בות יו~ל לא אבל ל~לווה שקיבל ~ה מעותיו ל~חזיר~מחויב
 הקרקע,~ל

 וה~
 רצה ~מסו ~ובה וב"'ח תועיל דאינו הטור דכתב

 שבנדון מא~ר טענו ממ""מ ממנו, שקיבל ה~דה דמי לו שיתן ~דלומר
 קיבל מסתמא ~'"כ ~ממ~ירה, דמי ראו~ן קיבל כמה לברר א"'אדידן
 ממאחר ט~נו, ועוד ~ומדת, ~בעלים ב~זקת וקרקע ~וה שהואמ~ה

 (יר~ה) שלא באם ~ממו~ר ראובןשהחנה
 ~ירצו~

 המוכר של בניו
ליקח

 ~רק~
 שלו, לאחיו למכור הלוקח שמעון מ~ויב אזי הנ"'ל,

 ~משום ~עתו ודאי אלא שמעון, של בא~יו לראובן איכפתממאי
 וכו', מ"'ו יורנו בכן ~ב''~, להבריח הוא~~רחה

~''~ 
 השאלה ~וכן

דמכ"'ת~

 שמבואר מה ליוצא~ר"'ו הצורה לד~ות יאיר דבריו פתח ~~~~~~
 כשאמ~ור בדין, שלפנינו בשו"ע א') םעיף ר""ו(בסימן

 ו~תב ~וכו', לך ~~ורה היא הרי זו~דה
 מכ"'~

 הבעלי ~ בלשונו
 הטוב מרצונו מעצמו שימכור באס דוקא קאי ~ה~נאי טענוחובות

 ~תת~~ ~"ת~ ~~~ ~י~ו~י~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~  ~י ~~י~ד ~~י~י~ 

 ~~~ ו~~~תתי~~ו~ית
 ~~ ~~~ו~י~ ~י~ ~~~~ ~~י~י ~~ו~ת

 ~י~~"~ת



~ ~ ~ ~

 ~~~''מ~~"'ת
~~ ~ ~~ ~~ ~י~~

 כמבו~ר באונס הקרקע ימכרו שהב''ד דהיינו אונס, ע''יו~א
 תמכור שלא שהתנה מ~חר לחלוק הדין לבעל שיש הגם ר"ו,בסימן

 עכ"ל~ ~ס" כמבואר ליאלא

~~~
 כאן ואין המדמה, כח לפי יפה עולה הדמיון זה בודאי
 השו'"ע דברי ש~וף רק ~נין בשום לחלוק ~ין לבעלמקום

 פירוש, ו~ריך ~אד סתומים ר~א בהגהות ר"'ו) (בסימןשם
 שהוא הדין מקור אעתיק לכן רמ~א" בכוונת ו~עו שגו רביםכי

 (שורש מהרי"קמתשובת
 כ"~

 הטו~ן שטען מה ו~ם ~ וז"'ל שכתב
 דפרק האי כי אנסוהו זוזי למימר דאיכא משום החנאינבטל
 ראיה משס דאין נראה לע''ד ~'א)" ע''ב (דף הפועל אתהשוכר
 ~אי מזביננא כי מעיקרא ~א"'ל משוס טעמא היינו דהתםכלל,
 ~עסק תלה מתחילה שהרי אנםוהו דזוזי מסיק ומש"'ה וכו",ארעא

 דהאי פקוד מנהר יעקב ר' קא~ר ומ~"ה למכור, ר~ונובלכשיהיה
 ומה מ~ה, דהיינו ב~ויו למכור רוצה אינו שהרי אנסוהוזוזי

 כמ'"ש באונס כמוכר ה"ז משוויו יותר דהיינו ו~שרים במאה~מכר
 שניהם שהתנו הכא אבל ז')" הל' מכירה דהל" ח' (בפרקהרמב'"ס
 רצונם בלכשיהי' תלו לא הרי פלוני בסך לזה זה אלא למכורשלא
 באותו לזה זה כ"'א כלל למכור שלא והתנו פסקו אלאלמכור

 פשיט~םך"
 משוויו בי~ר או ב~וויו מוכר בין בזה לחלק שאין

 יותר ימכור אפ~ הוא, מוכר סוף~דםיף
 משוויו~

 מ~יים אינו
 שהתנההתנאי

 של~
 יותר מי~ר א~ילו פשיטא דהא כלל למכור

 החילוק ~דיא הרי מהרי"קת עכ~ל מיקרי דמכירה שוויומי~י
 או וכו' לך אמכור כשאמכור דכש~מר ~ זה הוא מהרי''קשמחלק
 ברצון תלוי הכל א'"כ וכו" לי ת~כור כשתמכור הלוקחבהתנה
 ~תלוי התנאי בכלל ואינו כא~נס הוי משוויו יותר לו וכשנתנוהמוכר
 התנה הרי לי אלא או לך אלא אמכור לא כשאמר משא"כבר~ון,
 ענין באיזה ~וכר אפילו לו, אלא ענין בשום כלל אמכור~לא
 שלא התנה וכבר מקרי מכירה מ"מ ד~יו, בכפל אפילושיהיה
 שאמר כיון הוא החילוק דעיקר הרי הללו~ בדמיס לו אלאלמכור
 תמכור התנה אס בין ריהטא לפוס הבינו כאשר ודלא א ל אתיבת

 וזה השואל, לשון הגרסא ושטפת מרהי~ת וכן לך תמכור ~ולי
 ~לא לי, לי אומר אינו הטועמו חיך וכל ך ל ו י ל בין דמהאינו
 זה דין של מטרין ~י~ר מתוך בפשיטות כמבואר החילוקעיקר
 את והנה בסמוךת והעתקתי שכתבתי מהרי"ק תשובת~הוא
 זה בסננון שם שכתב ע""ש הלבוש בדברי מצאתי נ~שישאהבה
 אמכרנו כשאמכור ה~ון בזה כשאמר אלא תיירי לא זה וכל ~וז'"ל

ל~
 וכו" וכך ב~ך לך אלא אמכרנה לא כ~אמכור כש~ומר אבל

 ~כתבנו~ לחילוק זהוב לשון בלשונו שמדקדק הריע~"לת

~~~
 דלכאורה

 ג'"כ נראה דידן דבנדון זה פירוש ל~י נרא~
 של אחיו או לבניו אלא למכור שלא דוקא עצמו~ה~חייב

 ש~צינו ד~מו ר'"ו, דםימן מהאי זה דין ללמוד יש מ""מהמוכר,
 ואין מחלקינן ה~נאי בלשון לחלק שאפ~ר דכל ו~וםקים~ש''ם
 שהוא אף בלשונו" לחלק דאיכא כיון התנאי מכח ~ח יפ~ילזה
 מוכ~ו אינו שהוא בנ"ד ק"ו דזוזי, אונסי ואונס הדוחקמצד
 ~הב'"חרק

 ב~
 המכירה ~נאי בכלל זה ואין וטורפו

 ו~
 קרוב

 (סימן בחו"מ קיי"ל דהרי כלל זה אלזה
 ק"'~

 דשו~א ~) םעיף

 זו אין בודאי לעולס קיימת ~כירה שהיא ב~כירה ~שא'"כהדרא"
 כללת התנ~י בלשוןנכללת

~~ת
 ועו~

 לאחיו או לבניו הבית זה מכר כבר אם אפילו א~רת
 שלו חוב ב~טר וטרפו בא זה ב"ח היה התנאי" ~פי זה~ל
 בח'"מ כמבואר אפילו, מכאן לאחר שנשבח ושבחו הואממש~בדי
 סק"ב, בםמ''ע קט"ז בסימן ועיין א')" םעיף קט"'ו(םי~ן

 ועיכוב איחור בלי המכירה קודם חורי מבני השתא לטרוףשיוכל וכ'"~
 עשה ח~נו שהלוקח המוכר יטען שאם מודינא, בהא ~יבראכללת
 וקנוניאערמה

 ע~
 הבית ממנו לטרוף כדי ממנו שלוה בזה הב'"ח

 נראה לאחיו, ~ו לבניו שימכור עמו ~התנה ~תנאיולבטל
~יכול פשו~

 להחרי~
 וכ~ואר ורמאותו, כוונתו לב~ל בכדי זה על

 להשביע ויכול שם, רמ""א וכ~כ כה''~, ו~ח) סעי" ~""ט (םי'בטח''מ
 ועיין ברי ~ועןאם

 בד'"~
 ובסמ"ע ~) אות צ'"ט םימן (סוף

 היכא ברם י"ח), ~ם"קשס
 ~מיח~ דליכ~

 הב""ח ודאי לרמאות
 שכתבתי~ כמו כלל התנאי סותר זה ואין בשומא זו קרקעגובה

~~~~~~
 מתחיל~ ב~ירוש התנה אם דאפילו נראה מזו

 דאם
 אחיו או בסיו רק ל~בות, יוכל שלא מממנו ל~בותהב"ח יב~

 בטח''מ וכמבואר מהני, דלא זהובים במ~ה לסלקו בידם יכולתי~א
 ~אות בב"י ~'"ט) סי"(~וף

 כ"~
 בטור קי"א ובסימן

 (סעיף ובש"~
 עליו יחול שלא ע""מ המוכר ~מו והתנה קרקע קנה דאם~')
 מלשון עכ~לת ממנה גובה לוקח של וב"ח מו~יל אינו שעבודשום
 שהוא מה לפי השדה כל ממסה ד~בה משמע ה נ מ מ ה ב וג

בשומא
 עכשי~

 המקח דמי המוכר לו להחזיר רוצה אם ס~י ולא
 הרא"ש בשס ~"ט בסימן הב"י שכתב שני הטעם כמשמעות~קיבל
 תרומה הגדוליוכ"כ

 (ש~
 כהסמ"ע דלא עיקר נ"ל וכן מ"ד), דף

 לפרש בזהשמדחיק סק"ז) ק~"א~בסימן
 בענ~

 שנעלס ~ראה אחר,
 אל~ הב"י דברימ~נו

 לה שאישתמיט נראה שם הב"ח לפ~ גם
 שכתב הר~שון טעס לפי ~ם לה~יה, ר~ה לכן בזה הב"ידברי
 הרא~שבן הר"י בשם ~םהב"י

 נראו~ ג"~
 עיקר

 כי~
להיות שחזר

 אלא השדה,כל של ~ו~ו כדי ~ובה א"כ שם כמ"ש~מורמ~ר
 בדרךרק כן כתב לא נתן מדר" המ~ות ב~ובהאח"כמ"ש

את"~  שלשו~ו כל ~ל ושיעבודו קיים שהמכר ~עתומ"מאבל
השד~  משמעות ע~פ לענ"ד ברור~ ו~וא משועבדים, ~רופות~ארכמו

 הרא"~נש~
 והטור

 וה~"~
 ואפ~ר כהםמ"~" דלא

 דלהלכ~
 ולמעשה

 א~ג"~
 מ"ש ועפ"ר ם~ם ~כן כן ~וסכמת דע.ו

 עו~
 וא"כ ~~ה,

 מה כ~ו לי דמה הב"ח כח ל~רוע התנאי מה~י דלא בנ"דה"ה
 מקצתולי

 כי~
 שלפ~נו דבנ~ון ~שוט נ"ל לכן יו~ר~ ~וה שהבית

 טור~~ב"~
 ב~ל

 וא~ ענ~
 ~כתב.~ וכמו ב~חנאי ~לל נפקותא

~"~~
 אפשר אי ונמעשה כותב, אני נהלכה זה כל

 לד~
 ולהורוח

עד~~
 הש~ר מ~וף ההעתק לפני מכ~ת ~ציע שלא ל~י

 להשתנותדאפ~ר
 ה~~

 ~י להי~ך" מהיפך הלשון משמעות ~"פ
 ל~א~

 מקצו~
 יותר בתורה

 מדי~
 נשאר ועד~ן קצרתי ע"כ ממ~ות

 ל~ל~ל בנימום, ומוכתר וכדימוס, כחק כראוי לעשו.בקולמום
 הנ"לבדין

 פלפול~
 להיות ~ימים כלדרכי ~~ל כא~ר אריכתא

 על~ כו~ין ואין וסו~רב~ה
 אפשרי בלתי עתה לעת רק ~סכתר,

להארי~
 עצומות המה הטרדו. כי יותר

 וכתרונ~ הקיפו~
 והנה

 ~~יםבזה
 ~~נ~~

 לשמהת ו~מדיה התורה לכבוד המדבר פי למל~,

 ~~~~~יי~ ~~~~~~~
 ~~~~ר~ ~~~ו~ ו~כ~ ~~ו~~ ~י~~ ~~"~~ונ~

 אדרר"ח
 ו~~"~

 לפ~ק~



 י~~רת ~י~י~ ~~~ת ~~~~~~~י
 וי~~~ ~~~ת י~~~ ו~~~~

~~~
ת ~~י ~ ~ ~  

~ ~  ~ר~~ 
 ~~~רת ר~~ ו~~ורת

 ~'ת~
 ~~ו~~י

 ~~~~~ ~ו~~תת~ ~~ו~~~ ~~~ו~~~~
 ~~'תו

 ~~תת~ ו~''~ ~~תת~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 י~''~ת

~~ת~~~~~
 בהאי לאורייתא רבה תו~~ה מםירת במ~ירה, נקנות
 לאוקמא ככרוכיא ~צוח נשמ~ הבכור וקול דיתמי,דינא

א~ינ~
 משקל יהיב מיהב ~מיא מן וממירי שנים, ~י ליטול ~אוריי~א

 שקילנו
 וז~

 ש~ר לה ונתן אש~ ~שא אחד ~ ~~אלה ל~ון ~~צית
 ואם בממתנה, הכל לה יהיה לאיש ~נשא לא שאם בריאמ~נת

~נש~
 רק .טול לאיש

 כתוב~~
 זכרים לבניו ה~ל והש~ר

 ~שוה,יטלו ונ~~ו~
 הבכיר א~ ל~~ והשו~

 ר~
 בשבינ שיטול מועט דבר

 שנתן מה כפי בראש ~לק יטלו ~פנויות והבנות בכורתו,חלק
 א~תו ומת נשאו, ~כברל~ותן

 ראשונ~
 שניה אשה ונשא בחייו

 בני~ ~מ~והולי~
 שבק, ישראל לכל וחיים הוא ומת ובנות

 וקוד~
~ו~ו

 ~ש~
 שטר

 לבנ~
 בכורתו, ~לק י~ול ש~וא הב~ור

נתעורר ועת~
 ~ברי לקייס טוענין ~האפוטרופםין ~ינים, דיני ~יניה~

~אגר~
 הר~שונה

 מכ~
 אומ~ אומ~נא

 ד~תו שהיה המוריש, ~עת

קרוב~
 הבנים ~ל

 ~פנוי~
 הבנים ולהשוות בראש חלק לי~ול

 ורוצ~ ירוש~לעסין והבנו~
 מכ'תת~ דברי תו~ן ע'"כ בנותיו, בתקנת

~~~~~
 ~ולייאר כמין והקיפוני ~טרוני אשר הטרדות מרוב

וטוטפת
 ~תיל צמיד ומוקף לאוזן מאוזן המוקפ~

 די.~י ודינא הואיל מ"מ צד, מכל מו~נה אני אין כי ו~זיתנוויל בהיק~
 אשיב הטרדא ומפני מעלי~' השבה ומשיבין ולמ~ין תקדימין~וא

 הדברים הן הן גם אף נ~ר~,בקיצור
 דברים הם עצ~ותן מצ~

 לפום ודאי כי למותר, אך בזה והארי~ות ל~נים צריכיןש~ינם

ריהט~
 ל~י

 עו~~
 ב''ד ~עת הדעת על ~לל להעלות ~ין ה~ין

לזכו~
 ~~ ולקיים

 ~ברי
 ~אנר~

 אשתו ש~תה מיד כי נצטדק ומה נדבר ומה ר~שון בכתבנא~ר מ~ כי הנ''ל, המת של ראשונה

ראשונ~
 רא~ון ב~תב ומבו~ר מפורש שהרי ל~מרי, ~שטר נחבטל

 ואם ו~ו', ראשונה אשתו בחיי הוא ימות שאם מיוס~ין ~בריוש~ל
 ~או) אחר לאישתנשא

 ~אז~
 ראשונה אש.ו שמתה וכיון לא,

 ה~וא, ~ש~ר ~ברי ~לנתב~לו
 ונ~ו~

 עלה שלא דבר אשר ~ל ~וא
 ב.ר ניזל ~אומר יאמר ואם ב~ייות אש~ו שימות רעיונו~ל

~אומ~
 א'תכ

 א~
 ראשונה, ל~שתו מתנה בשטר ~כ.ב ~מו במתנה שלה ~ליהא לאי~ תנשא לא השניה אשתו שאם נאמר ~נו

 אומד ~זה אומדנא האומר עת'כ~אוריי.א' מיור~י~ להו~יא בידינו אין ~י נאמר ולא נש.קע בודאיוז~
 דל~

 ~י"ל ~לל מו~ח

~~וק~
 ראשונה לאשתו

 ע~
 בניה

 צו~
 לפי זה שטר להם ועשה ~ן

 קורת מו~א ~דםש~ין
 רו~

 ראשונה מא~תו אלא
 מש~''~

 באשתו
 ~מו~~, אומדנא ~אן ~אין הבנים לענין ~ן נ~מר אנו ואףהשני~,
 שנתוסף ד~יון דאורייתא ירושה דיני הדין ~''פ ה~ל ד~ניח~י''ל
 בניו של הנדון כ~י ואחת אחד ל~ל יתן אס ובנות בנים עודלו

 ניסא ל~ידך דוק וא~דרבא לממרי, דאורייתא ירושה ..ב~לראשונים
 ~אומדנא י''ל~י

 לכאור~
 ראשונה לאשתו בשטר ~ן ~דכתב להיפך,

 הראשון שטר ~בטל היה דד~תו א~רינן לשניה כן כתב ולאובניהת
 ב~''ם~ייעויין

 פר~
 נשוי שהיה מי

 ~ד~
 לראשון כתב ע''א) צ''ה

ול~
 ח~~ה

 שב~ל זה על מוכחת ראיה ועוד ~, לו) וחתמה לשני ל~
 לבכור שטר ועשה הראשונים מדבריו חזר שהרי הראשוןהשטר
 הראשון~ ש~ר שב~ל וניכר נראה הרי בכורה כדין חלקים שני~ירש

~~~~
 מדבריו ~חזר כיון ~באתה ממקום דאדרבא לומר ~קום

הראשוני~
 שאר לבטל שטר עשה ולא בכורה חלק ל~נין

 על ביטול שטר ע~ה מדלא ל~מרי הראשון שטר ביטל דלאמכלל דברי~
 ~ורע בשכיב יתתב) סעיף רתתנ (סימן בחו''מ דאיתא והאכולו,
 דידן לנדון סתירה אין בכל, ~זר במקצתס ו~זר נכסיו ~לשנתן
 בה~''ה) ו" סעיף נ''א (םימן בחו''מ ועיין שאני, מרע ש~יב~ית'ל

 בנתתד ~ם וא''כ ע''ש, נתבטל לא השאר אחד, לדבר הש~רדנתבטל

 ~ם מת'מ ראשוןת ~טר של האומד בתר דבריס בשארניזיל
הא תשו~

 ל~
 לבטל ראשון בשטר מדולה ריעותא לו שנעשהיודע ש~י~ שהב~ור י''ל ~י דמו~ח אומדנא כאן אין כי תברא,

 חל~
 ב~ור.ו

 ~ביקש~(רוצה~
 להדיא, שיבטלו לאביו

 ~א''~
 אשתו

 שני~
 ובניה

 נעשה ולא זה משטר ידעושלא
 ~לל, זה ש~ר ובשביל~ עליה~

 מ~עה נתבטלוממילא
 שמת~

 ראשונהת אשתו

~~~
 ~ירור של מטרין ~יקור אנן נ~זי דין כל מן

~ 
 וטו~ן

 שעשה, ראשון שטר של האומדנא ע''פ לזכותהאפוטרופסים
 לא דהא לכאורה ~ובא לפקפק יש השטר או.ו ~וף עלוב~מת
זיכה

 ר~
 אין כי מכאן לא~ר שבאו בנכסים ולא אז לו שהיה~ מה

 (דף נוחלין י~ בפרק וכד~רסינן לעולם בא שלא דבר מקנהאדם
 תטול האומר חמא, בר יוסף לרב אבא ר' ליה שלח עת'ב)קכ''ח
 ובנכסים רבא אמר הבנים מן כאחד נוטלת הבנים מן כא~דאשתי
 (סימן באה~ע ויעויין וכו', ע~שיושל

 ק''~
 ממי ובנ"'ד א') סעיף

 (~ם) מכאן, לא~ר שהש~~ר ~ה או אז לו שהיה מהמפיס
 ~ריך ו~ין שבע''פ, וחובות השטרות להקנות אפשר היה לאבלא'תה ~~~~~

 ~.בנו כבר ~י ממונות, ב~יני ~דול מקצוע שהוא בזהל~אריך
 רא~ון, השטר ונתבטלה דבריס כחזרת החוזר סילוקשאיתבור

 ראשון שטר ממכח יורשים מיד להוציא ממונות בדיני ש~שה~וא וז~
 ~ס~א~הוא

 בעלמ~
 ועיין מו~~, דלא אומדנא האומד ע''פ רק

 האומד ע'תפ מיתומים מוציאין שאין א') סעיף רצ''ז (סימןב~ו''ממ
 דכל פשוט וזהיע''שת

 מ~
 טוענין היורשים לטובת למטען ~אפשר

 ל~רו~~ל~
 הוי שלפנינו שבנדון כיון האומר יאמר ו~ם קיימאת יורשיםב~זקת הנ~סי~ המוריש שמת שמי~ דאוריי.א ~ירושה כחם

 קצת וכד~ת כלל להם טוענין אין כה''ג וכל יורשין כנ~דיורשין
 בעל וכמ''ש ראשונים~וסקים

 התרומו~
 וב~ור ~ת) חלק י'תד ~שער

 ועיין החול~י~, רבו ~א ממ''מ י'"ח~) י''ז אות ק"ח (סימןחו'תמ

ב~שוב~
 ~ת'ט (כלל הרא''ש

 ס~מן~
 (כלל לוי מהר''י ובת~ובת א')

 חות"מ חלק דוד נשאל בס~רי הכרעתי וכבר נ''~), ~ נ''ב סימןו'

 נר''ו ~י~ל המופלא הרב לח.ני ~השבתי~ בתשובה ~ ט')~סימן
 ירו~ה חזקת מחזקתם להו~יא שלא יורש נמד ליורש שטוענין~עי~ר

 ממשם~ תדרשו לש~נו~אוריית~,

~~~~~
 חלק ליטול שרוצים קטנים היורשים שטוענים מה

 דהרי כלל, ~מש בדבריהס אין ~ראשונים שנשאוכדרך ברא~
משנה

 ערוכ~
 קל''ט ~דף נוחלין י~ פרק בב''ב שנינו

 ו~~ ע''א~

 ~~~תתי ~~ ~~י~ו~~~~~
ת  ~~~י~ו~

 ~ו~
 ות ~י~מ

~~'תת
 ~~~~ ~~~ת'~



~ ~ ~ ~

~~'"ת
~~~~~""~~~ ~~ ~~ 

~ ~ ~~ ~

 להם שומ~ין אין אתם שנשאתס כדרך נושאין אנו הרי קטנים~מרו
 סעיף רפ"ו (סימן בחו"מ ועיין נתן, אביהס להס שנתן מהאלא
 נשואי צורך לענין אכן קי"ג), ~ קי"ב (סימן אהע"ז ובטור~')

 או בחייו שהשיא כדרך האומד ע''פ לעשות דיש פ~וטהבנות
 יע"'שת א') סעיף קי"ג (סימן בא'"ה כמבואר נכםים~י~ור

~~~
 וטובי ופ"ו דינו בית בצירוף מכ"ת אם אכן ~ינא מעי~ר ~ה

 האומד ~פ היתומים ~ין חלוקה לעשות רוציןהעיר
 אין היתומים ל~ובת~ה וצור~

 למ~ו~
 ואביהם יפה ב"ד כח כי בידם,

 ישאו, בכת"ב ~קודש עבודת ~די להו ודטבא הם יתו~יםשל
 הדת ולהעמיד ו~למנה יתום משפט להצדיק ה' מאת ברכהוי~א
 ~דונ קול בארצנו, ~נ~מע ~ור ראש כנגד מענה ומלא תלםעל
ולא

 יס~
 בתלמידים גבולו וירבה דםפרא, ואמבוהי סופרים של קולן
 בשרא הבשר לעדן ~~ן, קדמת ב~ן ההולך קול לקולוהמקשיביס
 יהיה וחםד צדקה לו, ורב ידיו ידות בעשר חמודות ולחסשמינא

 וחילות כ~ו ישר ולאורייתאבגבולו

 ~"ת ש~א דהאי ת~וז יו''ד ~וב כי בו שנכפל יום המדבר~~
 לפ"קתר~ון

 הבנים מן לאחד ליתן מותו קודם ~צוה מי ר~ינו, ילמדנו ~~~~~
 ~ורי~ ארב~ םפרי בראש,חלק

 ונ~~או המש~יר הרב עס
 ודפום ווינציאה דפום ושלש פעמיס ~וריס מד' ספריםבעזבונו
 לא ב~ורי טורי טוריס ארבעה בעזבונו שם נמצא ועודקרא~,
פ~ע

 נ~~ ול~
 זה אל זה קרוב ולא

 ~ה~
 ~פוסים, טורים מארבע

 היורשים, בין מריבה נפל כן ידיועל
 שהיור~

 הד" לו נתנה אשר
 פליאה הבית תפיםת דפםתי לא מרובה דפסתי טו~ן הוא~ורים
 בינייהו טורי וגבהנ~גבה

 ~ל~
 והוא מעולם, אביו דעת על עלתה

 מחתא בחדא להיות שופרא משופרא יפה בעין נותן דהנותןאומר
 אינם והםמחתינןת

 שומעי~
 ארבע על ההולך קול אביהן לקול

 בונים המה א~ד ובית ~~ד בחד אגד ~צריך מינים מארבעטורים
 ומקפיד כך על תופסיןוהנקדנין

 ו~וצ~
 השיבו והיור~ים בדאורייתא,

 ו~דם וזוגי, אזוזי קפדי דלא באתרא המה כי העליונה עלשידס
רוצה

 לזוו~
 הזה, למקוס פנים וארבע אחד בדימוס שאינם אף

וארב~
 אחת במתנה דניתנה דמיס מתן מ~כבות אינן קרנות

 והנה ~ירוםיןת לשם עשיה הבן ותעשה כשר ארב~ במתנתשניתנה
 רחבה בר"ה עמוד ~דין עמוד על הנ"ל ~צ~דיס עמדיכ~~ר
 ארב~ וכיסויארבע

 ואמרו ענו דעת, ~~תי אר~ת האר''ש ~ין א.
 השמים ומן מ~פטס לאור יו~יא והוא שניהם דבר יבא האלקיסעד

 ה~ואלת עכ"ל משנוס, ~כרויהיה

 ~תובות במס~ת תנינן .מן ~~~~~~
 ~ר~

 (דף ~זירות דייני ~ני
 ההוא ע"ב)ק"ט

 דא~
 ו~ביק שכיב לברת, דיקלא להו,

 אינשי קרו מי ליה, קשיא וקא אשי רב יתיב דדיקלא, ~לגיתרי
 אשי נרב מרדכי רב ליה ~~ר לא, או דיקלא דיקלי פל~ילתרי
 פלגי לתרי ~ינשי קרו דרבא מש~יה מה~רוניא אבימי אמר~כי
 ופרש"י~ ע''~ת דיקלא,דיקלי

 ו~ב~
 ~היה דדיקלא, פ~א תרי

לו
 ~~ו~~ו~

 לו היו ה~בה ~~י~ וש~ר
 ו~י~ו~~

 ~יו
 ~ו~~י~

 כרחה ועל אינשי~ קרו יותר~ בהן ~ורח שיש חצאין שני אותןלה
 עליהם באה אינה וזו היתומים ~חזקת שהנכסים התחתונה עלידה
אלא

 מכ~
 כתובות סוף ובראב''ן עכ"לת הצוואה,

 ~ד~
 קל''~)

 אני א~ד דקל דאמר האי ~ וז"ל שכתב רש"י ~דעת שלאמבואר
 מםקנא לו, היה דקל חצאי שני אלא דקל עוד היה ולא לב.ינו~ן
 דקלת חצאי לה ויש דיקלא דדקלא פלני לתרי אינשיקרו

 םי' ~שםכתב והרא""~
 י"ד~

 אחריני דיקלי להו אית דאי מפרשיס ויש ~ וז"ל
 שלם, דיקלא לה למיתב דבעופשיטא

 דקלי~ דבמקו~
 שלימיס

 הכי ~ייך ולא דיקלא, דדיקלי פל~י לתרי אינשי קרו דלאפשיטא
 שום לו בשאין הכא ומיירי התחתונה על השטר בעל ידלמימר
 פלני לתרי אינשי קרי אי ליה ומיבעי ~קל חצאי שני אלאדקל

 לה ולית קרו לא או דדיקלי, פלגא תרי לה ואית דיקלא,דדיקלי
 דאי ~יקר נראה ופרש''י לה, למי~ב אמר לא דיקלא וד~י ממידי,ולא
 פל~י תרי הני אלא ליהלית

 דדיקל~
 עכ"ל אהני דעתו דהוי פשיטא

 ורי""ו ל"ח) אות רנ"ג (םימן בחו'"מ ה~ור מסקנת וכןהרא"ש,

~~ספר~
 יע'"שת א') חלק כ"ב (נתיב משריס

~~~
 הרמב''ם ~ון לך

 (פר~
 זכיה מהלכות י"א

 הלכ~
 כ"ב)

 לבתי הדקל שאמר באחד מעשה ושוב לשונו~וזה
 ~~אי~ ה~ני תטול חכמים אמרו דקל ~צאי ~ניוהני~

 שלזה
 עכ''לת דקל שקרא והסנתכוין

 וכת~
 ופרש''י ~ לשונו וזה ההמ''מ

 והיה אחר דקל לו היו שלא לפרש אפשר והיה וכו' תריושביק
 עכ"ל~ לא או אחר דקל לו ~אין א~ר כלום קנתה אםהםפק
 אי ופירושו כוונתו הכרע אין לכ~ורה הר~ב''ס מ~בריוהנה
 עליו, כהחולקים אוכפרש"י

 ול~
 (םימן הב''י ברם נוטה, הר~ב"ם דעת ד~תו לאן מ~ליטואינו הפירושי~ שני העתיק ההמ"מ גם

 מפרשים, יש בשם הרא''ש ודברי פרש"י והעתיק ~כתב ~חררנ"ג)
 לדברי נוטים זכייה מה' י"א בפרק הרמב"ם ודברי ~ וז''לכתב
 לפרש לבו נוטה אן צפירושו פירוש צריכין ודבריו הב''י~ עכ"לי""מ
 בהטייה בקי להיות הרמב"ס בדבריכן

 לטו~
 איברא המקבלת

 (בסימן בםמ"עדאיתא
 רנ""~

 ב'"י וכתב וז'"ל~ שכתב ~ח) ם"ק
 הי"מ לדברי סוטים זכייה מהלכות י""א בפרק הרמב''ם דדברישס

 ה לז ש וכתב מדסתס המחבר דעת הוא דכן נמי ונראהעכ"ל'
 זה לשון דסתם ן י ו כ תנ

 משמ~
 דקל לו דאין כיון

 ודאי של~
לז~

 יש אפילו דהאי דהל""ל ~והר"ם על ק""ק כן ובהיו. נתכוין,
 ובפרט הכי, ס~ל לא דהמ~בר כיון א " י בלשון שלמיןדקלין

שהרא""~
 עכ"ל, ב~מו הטור שמםיק ו~מו ה~י, ס"ל לא ג"כ

 כן לא לבי ~~"ד ~י ממש ~~ונו דבריו כל להעתיקו~ו~רכ.י
 דבריו כייד~מה

~"~ 
 מאדת תמו~ים דבריו ומקצת קצת

~~~
 םותרת והוא פותר הוא מותיב והוא מכרק הוא

 וכו' זה ל~ון דסתם נתכוין שלזה מדכתב כן הב""ידהוציא ד~~
 מלשון דודאי ~ומר ואני בקושיא, רמ"א דברי הניחנ~ן

 ז~
 אין

~כר~
 זה ל~ון לפרש יש וסייעתו לפר~"י דאף כלל

 וז~
 די~ כיון

ב~~
 דאיך ועוד לזהת נת~וין דהמצוה אמרינן התחתונה על ~~~ר
 וד~ת חול~ים, פוסקים שגדולי כן הב"ייסתום

 הרמב"~
 אינו

 ה~וחזקים מהיור~ים יוציאו ואיך נוטה, ב~עת רק כ"כ לוברור
 הרמב''ם, ~ל שכתב דהב"י לו~ר נראה יותר לכן דאורייתאתבירושה
 ~~מא, ~~רי חדא מלשונו ~ן דקדק הי"מ" לדעת נוטהשד~תו

חד~
 ד~ל ה ~לשונו ~ד~א~ר הדקל, שי~ן ~וה הר~ב"ם ~ד~~ב



~ ~

~ ~ ~ ~

~~תתת
~''~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  

 חצאי השני רק לו שאין ~יו~ד דקל ש~וא משמע הידועהבהת'א
דקליסת

~~~
 זה, דין התחלת טרם הרמב''ם שם מדסיים אחרת ועוד
 שאמר באחד מעשה ושוב ~חו, את לי~ות כדי ~ייחדןוזה
 הדין עם זה דין כאילו ה~דב~ת בוי"ו ב ו ש ו מדכתב ו~ו',הדקל
 וניכר נראה מחתינהו, מחתא ובחדא אחד בדימוס הםה~ו~ס

 דקלים חצאי השני רק לו היה דלא הי''מ פירוש מ~רש~הרמבת'ס
ו~יי'תל

 מידי ולא לה דלית א~מרינן ולא דקלים חצאי השני ד~נת~
 בקתא ובר הקדום לדין ממש דו~ה והוא נתכוין, ~חה ליפותכי

 ברור כנתתל התחתונה, על ~יד~ אמרינן לפרש'תי משא"כדילה,

 יהא שלא ~די ~בריו וסתם בשת'ע זה מכל נשמר לכן הבתתיכוונ~
 פוסקים, שאר הסכמת שהוא כפרש''י לפרשאפשר

 א''~
 עשה יפה

 ~הסמ''ע ודלא אומריס, יש בלשון ולא ו ל י פ א ו בלשון שכ~ברמתתא

 ובפרט ~ וז"'ל במ''ש הר~'תא ~ברי וסיים בקושיא רמ''א ~ברישהני~
 ע~'תל, בשמו, הטור שמסיק ו~~ו ה~י ס'תל לא ~ת'כשהרא'תש

 ~מ~ת~~
 כאן, יש דברים תהפוכת קיימת תמיהי ב~רי אקרא

 ~רא'ת~~~רי
 ~תב

 עיקר, נראה ופרש"י ~ להדי~
~~ 

 ו~מו ~ מ''ש
 כהראתתש הטור מסקנת דאדרבא אינו, ~~כ ז~~ הטור,שתסיק

 ל''א בסתתק הש''כ ~מנםופרשת'י
 נרא~

 ~בריו על קצת שהרגיש

בז~
 וז'תל וכתב בדבריו, ל~גיה ורוצה

~ 
 שכתב, צת'ל שמסיק ו~~ו

 להיפך, פסק הראתתש ~תמ''מ ~לום תיקן לא וע~יין להגי~,ר''ל
 שהרא"ש "'ובפרט כצ'"ל~ הכותבת ביד בדבריו לה~יה רצינוואם

 וצ''~ת בשמו'' הטור ש~תב וכמו י''מ בשם כן כתב~ת'כ

~~~
 הוא לי''מ נוטה ש~עתו הר~ב''ם על שכתב הבתתי דעת מ"מ
 שכתבנו, ~מט~מיםברור

 וא~
 מקום היה דלכאורה

 שני רק שם שאין הוא כן הרמבת'ם שד~ת גמורה בהוכחהכן להו~י~
 דקלים,~~אי

 דאל''~
 נ' בפרק פסק הרמב''ם שהרי ק~ה יהיה

 הת דין זכיי~מ~לכות
 הממ~ר לסיים צריך ש~מוכר כ~ס וזת'ל~

 שביארנו~מו
 כ~

 נתונה ~נכסי קרקע ~בירו ~~ותב כי~~ הנותן,
 לך קנוין נכםי כל לו שכתב אולך,

 חו~
 סיים ולא הואיל ~~קצתן,

 ~ן לומר יכול ואינו כלו~, קנה לא ידוע ואינו לו שנתן~~בר
 פחותלי

 ע~ שבנכסי~
 לו, שנתן ה~קום לו שסיים

 עכ'ת~
 ואם

 אלא הרבה דקלים להיורשין שהיה כפר~ת'י דעתו דהרמב''םאיתא
 שלא כיון כלל קנה לא הרמב'תם לדעת ~'תכ הפחות, להשנו.נין

סיי~
 כמו ידענו חילוק דהרי תברא, לא ~א ~שום אי ~מקוס, לו
 הוי פלוני משדה~ אילן אמר ד~ם שם, ע~מו הרמב''םשמ~לק
 לוכסיים

 המקו~
 ההמ''מ בדברי וע''ש דקלים, הרבה בו שיש אף

והכ'תמ
 מ'ת~

 הרמב'תם בדברי ועיין בזה,
 פר~

 נ~לה מהלכות י'
 ש~ה או דקל לפלוני שיתנו מיתתו בשעת שצוה מי גבי ב',הלכה
 בטל~, המחלוקת הרי כלוס, לפלוני נתנו ולא ~האחין וחלקומנכסיו
 ל~'תמ בספר בזה האריך וכבר מה~''מ, זה כל ~נעלםשנראה

~"~
 קצרתית ל~ן ה''ה זכייה מהלת

~'"~
 דאפילו כפרש''י, להלכה האחרונים שהס~מות העלינו

לו הי~
 דקלי~

 הרבה
 מ~~

 ~~אי שני לו ונו~ן הת~.ונה על ידו
 משורי ושור מביתי בית לחבירו האומר ~דקיי''ל ו~גוונאדקלי~,
 במנחות להדיא ו~דאיתא שבהם, הקטן לו נותן לך מוכראני
 ק'תח~דף

 ע''ב~
 מ~ירה מהלכות כת'א בפרק הרמב~ם פםק ו~ן

ה~כה
 ית'~

 היה דל~אורה ואף י''ח~~ אות רי''ד ~סימן ובטח'תמ

 במכירה, דוקא זה דכל ולומר לחלק ה~דו~ה בכחנר~ה
 (דף דב''ב בשת'ם וכמבואר נותן יפה בעין נותן דקיי'"לבנ"ד ~שא'ת~
 כ~בואר קיי''לוה~י ע''א~

 בחו"~
 רט''ו (סי~ן

 סעי~
 ו',

 וסי~
 רנ''ג ת

סעי~
 הש~ר ב~ל דיד זה לענין ל"~~, ~ס''ק בסמ''ע ע"ש י''ד)

 רי''~ (סימן בשו''ע פסק יפה ומשו~ה התחתונה, על השטרבעל י~ אמרינן דלעולם למתנה, מכר בין חילוק אין התחתונהעל

סעי~
 נותן אני משורי שור או מביתי בית האומר י''ב)

 ~סימן בהאי ~''כ פסק ולה~י הפ~ות, לונותן ל~
 רנ''~

 לו ש~~ותן

 דקל ~אי~ו התס ד~ה בק''ו ו~ינה מינה~ ודוק דקלים, חצאי~ני
 וי~ הדדי גבי איתנהו ולאשלם

 כפר~"י, בהם טורח
 א~"~

 אמרינן
 ~צ~ממ בפני וספר ספר שכל בנ''ד מכ''ש דיקלא, לאינשידקרו

 כלל~ טרחא בו ואין ~לס ספרהוא

 בחילוקא נחלקים המה טורים ארבע ספר האי~~~
 דרבנ~

 קרית
 שו~ים בדינים מדבר וספר ספר ~וכל ארבע, קרית היאספר

 לקוב~ם לזוומם רוצה אדם ואין א~דדי, שייכי מישךולא
 העודף, ~רך םריכא מםריך חדא מילתא למילת שמכוון ~יוןויעשה בדפו~

 אף ~ב~ולם הפחות רק לו ליתן צריך דאין~שי~א
 שאינ~

 מ~פום
 ~שנים מן אחד ~ור בעזבון שם היה דאם סראה, מזו ו~דולהאחד,
 אלו את לו וליתן העליונה על היורשים די~ דפוסיס שלשהאו

 הוא, ~צמו בפני דבר וקונטרס קונטרס דכל הרבהמדפוסים
 באם א') ס~יף ע''ח (סימן בחו"מ ~פסקינן מהא לזהברורה וראי~

 הוא ז~נו ~יד קונ~רס כל קונ~ריסין כתב ספר לו לכתוב~כרו
 ונתן אחד ספר לו ~~ר קצ"ח) (סי~ן בטחת"מ ועייןע"ש,

 השני הגביה או משך או והלךחציה ~ל~
 של~

 קנה לא חבירו ~דעת
 לו שנתן החצידלתתד

 למשכונו~
 דא~ילו לפניך ~ שלך ~רי ~~''ל,

 בטח"~מ ועיין להדדי שייכי ~מישך אומרים אנו אין אחדבספר
 קע''ג~סי~ן

 םעי~ ובש"~
 שאין דבר לחלוק שרצו שותפיס א')ת

 ו~כתבי חולקים, שמו את מפסידין שהם פי על אף חלוקה דיןבו

הקוד~
 ספרים כ''ד דהיינו

 שה~
 ~~ם~ ~לנו ~ס"ת ב~~ן כ~בים

 ~~רך ל~לקן לספרים בזיון שהוא הג"ה חולקין, ~אין אחד בכרךהם

 ~ע''~אחד~
 ואם ל~תכן, מותר אחד של הי~ שאם

 בש.י ה~
 סימן וע''ל אמוד, או ד~וד דינא בו אין ענינים שני הס א~~רי~ות

קעת'א
 ס~י~

 עכתתלת י~ג,

~~~

 אפילו בגליון כתוביס הספרים אין דאם מינה
 בארבע המה ~ורים ~הארבע בנת'ד וכ''ש לחתכן, יכול~דול א~~ המה~בכר~

 היורשין י~ולין כן ועל להדדי שיי~י מישך ~לא פשיטאכריכות
 סופרים דקדוקי בזה לדקדק ואין ~פוסים ארבע או משלשה לוליתן

 תמהת ובלקיחה ובתמים ובקומה במראה שוויןשיהיו

~~
 ארבע לו ליתן היורשים א~ לכוף דיש לומר מקום אין

 מדו. לזה שייכות דאין סדוס, מדות מכח א' דפוסש~ם טורי~
 האחין וז'תל~ שכתב את) סעיף קעתתד (סימן בטח''מ דעייןסדום,
 הי~ה אם חל~ו, א~ד כל וליטול השדה לחלוק שבאו השו~פיןאו

 תנו אחד אמר ואס בלבד, ה~דה לפי חולקין לגמרי שוהכולה
 הכל ויהיה שלי אחר לשדה סמוך שיהא כדי זה מצד חלקילי

 בדבר ש~יכוב זה ~ל אותו וכופה לו שו~עין אחדשדה
 ז~

 מדת
 בדמים להעלות צריך אלא לו שומעין דאין וי''א הג'תה היא,סדום
 היה אם אבל גברת דאלים וכל ~פק דהוי וי'תא חביריו, שיתרצועד
 ו~מו לדרך ~רוב ~ו יותר לנהר קרוב ~ו טוב ממנו~לק

 ~ו~~



~

~  ~  

~  

~~"ת
~"~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~
 שומעין אין זה מצד שלי בשומא לי תנו ואמר הרע כנ~דהיפה
 שאין מודה כ"'ע ~חבירו יפה אחד שחלק בנ""ד לפ"ז ~כ"ל,לו

 סדוסת מדת ~שוס בזה~אן

~~~~~
 ~"'~ אכתי

 ~היה האב דעת דאו~דין האומדנא ~צד
 והיה האחיס, ~שאר יותר זה הבן כח לייפות~תכווין

 חזותא ובייחוד שופרי משופרי לו וליתן המובחר ~ן למצוה~תכוין
 נראה זה מל~ון ש א ר ב ק ל ח לו ליתן שצוה עליו ~וכיח~כתבא
 ~נה ל~טול בדאורייתא ברירה שישדכוונתו

 יפ~
 שנוטל גדול ככהן

 יפה, ~נה לו ובורר בראשחלק
 א~

 שדעתו האב דעת או~דין כאן
 בש""ס מצינו לזה ו~דומה בראש~ חלק~ שי~ול הוא ובדין אליוקרובה

 היורשים, חזקת מבטל דאב דאו~דנא ע"א) ם''ח (~ףדכתובות
 וחכ"א וכו' באב שמין ל~רנסה שמואל א~ר שם~ ה~~ראדז''ל

 הנכסים שמין אלא והעני, עשיר או והעשיר עני ~האדםפעמים

ונותני~
 עשיר בנכסיס ~ני עני ני~א אי ~שיר, ו~אי ~ני מאי לה,

 ר" (יונתן, כר" דא~ר ~וא וכו", סבר ~ת"ק מכלל בנכםיםעשיר

 ר" ד~סן ~יהודאיונתן)

 יהודא~
 חסדא) לרב (רבא א"'ל וכו", א~מר

 וכן משמאי~ תדרשו ~~לייתא ~ילי הני כיכל
 פס~

 אהע""ז ב~ור
 ~לכ.א ~הכי קי"'ג)~סי~ן

 כ~
 יהודא,

 א"'~
 דאב דאו~דנא ~וכח

 נ'"ה (דף כתובות ב~סכ. ~~ינו ו~ה"ג היורשים, לחזק.מרע
 אית~ר ו~א אומדנא בתר אזיל לא ורב שם~ דנרסינן~"ב)
 אמרו דרב ~~יה רב בבי קנין, בה שכתוב מרע שכיבמ~נת
 במ~סת היא והרי בריא כמ.סת היא ~רי רכשי אתריארכביה
 ~ושמעיסן ~האי) ~אשמעיסן ופרש"יש''~,

 ~יהת~
 בתר דרב

 עבד רכ~י אתרי דלארכבי" זה של דעתו ~או~ד אזילאו~דנא
 תרווייהו אלא עכ""לת בהכי ~~ונא רב ~פיק פיר~, שלא פי עלואף
 הלכה ~"ד אומדנא ב~ראזלי

 שפי~
 אין מ"ד

 אומדן נמי הכי הלכ~
 הוא,~עתא

 דע.א ליה איקרבא והא הוא ד~.א איקרובי מ~ו~
 לפ~~י~ת ממון אפילו ~וציאין או~דנא דמכח הריעכ"לת

~~~
 ב''ב במסכת בידינו אשר ערוך מש''ם תשיבני

 (ד~
 ע'"א) צ""ג

 שור ונמצא רועה שהיה שור ~ ~ם דגרסינןבהא
 הרו~

 בצידו
 מנו~ך זה לי~ח מועד וזה ~נו~ח שזהא~''פ

 וז~
 אין לישוך, מועד

 נשכו, וזה נ~חו שזה בודועאומרים
~ 

 בין האוחר ג~ל או~ר אחא
 ואנן עכ"'לת הרגו, שזה בידוע ב~דו הרונ ~~ל ונמ~אהג~לים
קיי"ל

 ~דלא~
 וכמבואר אחא כר"

 (םי~ ב~ח''~
 ג' אות ת"ז

וב~''ע
 םעי~

 בזה קדמני כבר אומדמא, בתר אזלינן דלא ב')
 מהרי''קבשו"'ת

 (שור~
 ע"ש ~כ""~)

 ש~ארי~
 ו~יישב בפלפולא

 הדייניסת אצל ~בורר ש~עשה היכא בודאי ~ וז"ל וד~ת ~~םב~וב
 אומדסאת ב.ר ואזלינן הנו.ן ד~. אומדין ~סופקים שאנואלא
 נתברר דלא היכאאבל

 ~ו~
 ד~מל האי כי הדייניס אצל ה~~שה

 לסו ידוע ואינו וכו",האוחר
 א~

 מתוך אלא לא או כלל ססחו
 על רבנן פלי~י ודאי בהאהאו~ד

~ 
 עכ"ל~ כוותייהו וקיי"'ל אחא

 (ו~יין ~"ש~ אומדנא בתר דאזלינן הוכחות בכ~ה שםומאריך
 העדות שבו~ת פרקבתום"

 ~ד~
 ליה אית דאי ד""ה ע''א) ל''ד

 הראת"ש בת~ובת ו~יין ~אומדנא, בענין ג"כ ש~חלקים אחא,דר"
הובא

 סי~ ב~ח"~
 סת"ה

 ס~י~
 ~, ."ה) סימן ובב'"ח כ"א ~ כ"

 בתר אזלינן ש א ר ב ק ל ח וכתב מבורר שהמתנה בנ''דוא"'כ
 נתכוויןת יפה של~נהאו~דנא

ת ~

 ~~~~ית ~~ ~~י ~~~י~~

~~~
 שהרי להיפך, אחרינא לו~ר מצינא הא לו~ר אדס לח~ך
 והוא ב') ~ א" אות רפ"ב (סי~ן בטח"'מ לןקיי~א

 שמואל ליה דא~ר ע''ב) קלת'ג (דף בתרא דבבא~ש"ס
 ואפילו אחסנתא עבורי ביה תיהוי לא שיננא יהודא,לרב
 ~בכתובות ה~עס ומפרש טבא, לברא בישאמברא

 נ''~ ד~
 וא""כ ~יניה, נפק זרעיה מה ידעדלא ~""א~

 א~
 שהאב בנ""ד נא~ר אנו

 אחםנתא, עבורי בכלל הוא יורשים משאר יותר אחד ליורשזיכה
 שיכוליםת כחות ל~וציא נימא ועכ"פ עלה לוסיף דלאוהבו

 שפיר, ~~יינת כד ברם ר~יונך, ב~חילת דעתך ~ליעלה כ~
 איםור ולא כולל איםור לא כאן ואין איסור, נדנוד שום בזהשאין תרא~

 ~בן נחלה לה~ביר דדוקא הבנים, לבין אחד לבן להרבות~וסיף
 יש בזה ל~מריאחד

 חש~
 איםור

 ~שא""~
 לאחד' ומיעט לאחד בריבה

 וחכמיס ~ וז""ל רפ''ב בםימן כתב שה~ור מאתי נעלם שלאוא~''פ
 ~ועט בדבר אפילו הבנים בין לבן אדס ישנה שלא א~רוז""ל

 כוותיה קיי''ל דלא תברא, לא הא ~שום אי ~כ"'ל, קנאה לידייבא של~
 בין לבן ישנה שלא דאמרו דהא שס, הב"ח וכמ"שבהא

 (בפרק לה~יא הר~ב"'ם וכ"כ אחיו, ~ם יוםף כ~ו קאמרבחייו הבני~
 ה~קרא ~ו.ו לאחר אבל י""ג), הלכה נחלות ~הלכותוי"'ו

כ''א ~דברי~

 ט""ז~

 רשות נותן שה.ורה בניו את הנחילו ביוס והיה ~ווח
 לאחר ול~עט לאחדלרבות

~~ 
 באמת ולכן ע"'א~, ~"ל דף ב"ב

 השמי~ב~"'~
 דין

 להעביר דוקא הש~י~ה דבר זה כי ז~
 ~ו.ו לאחר לא" ו~יעט לאחד בריבה מ~א"כ לנמרי, אחדמבן נחל~

 יורשין, ב~קום לאחר ליתן מותו אחר לא' וכן איסור כאןאין
 לאחר בין בחייו בין אי~ור חשש איכא בניס במקום לבתוכן

 בש'"סוכמבואר מית~
 (ד~ דכתובו~

 נראה הלין מכל י~""שת נ"~) ~ נ"'ב
 (ליתן) מתנה ~קבל עםדהדין

 ~ליק~~
 לו ובורר בראש חלק

 נעשה ~דמין שאנו ~פסי וכי א~נם שבהם, ~~ובחריפה מנ~
 הש"ס םו~ית ע"פ הוכ~סו דכבר כיון היורשין, ~ידלהוציא ~עש~

 לו וסותנין התחתונה על השטר ב~ל דיד פוסקיס רובוהסכמות
ה~וחזקת מי~ ~מון להוציא ~~ונות בדיני שקשה וזו דדיקלא פלניתרי

~~~
 ~הביא כי"מ לי קים לומר יוכל אזי ~ו~זק, היורש אם

 בהס ~וחזק איסו אם ~שא'"כ והר~ב"'ם, וה~מהרא""ש
 ~ו ו~דולה ~הנרוע~ לו ונותנים היורשים כל בחזקת הואהכל
סראה

 דא~
 ~חוייבין אין טובים הטורים לו שיתן בפירוש צוה

 לו, שיש ~אד ה~רועיס להוציא רק המובחרים לוליתן
 ~דק צ~ח בתשובתכתב וכה"~

 (סי~
 ואע"'פ באורךת דבריו ע"ש י"~)

 קד~אי פוסקין ובטרקלין לפרוז~ור וליכנס בחכ~ה לפלפל עדייןשיש
 רב, דבי ובא~סד~ בעלי~ שנאמרו ודבריסובתראי

~""~ 
 מפני

 במ~~לי וינחני מתורתו נפלאו. יראני וה" בא~רים, ל~~ראני מוכר~ וכתרוני הקיפוני א~ר וד~למא דש~יא מילי הטרדותרוב
צדקת

~~
 הנוברת פה לפ"ק התםת"ו אלול כ""ד וי""ו יוס היוס ה~דבר

~ ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~ו~~~~ ת ת ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~"~ת ~ו~~~יי~~
~ ת ת ~ ~  

~ ת ת ~ ~  
~ ~ ~ ~  ו~~~ 

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

~ ת ת ~ ~  

 ו~ו~ו
 ~ ~ ~ו~~

ת ~~ו~~ת ~~~יי~ 'תי ~ ~ ~  



~ ~

 עד ויורד מ~ל~ל לגל~ולת א'ומר מנ~ת ל~נינו הקריבו היוס
 ~ב~~ ~ כערוגותלחייו

 ארב~ על ההולך קול קלא ובסימא

 האר~~כנפו.~
 נהורא ונפל דר~י" גליא אור וגולל דופק קול

 ומחוי ~יראה פרוש מ~~בה פרוש לפרושים מ~רש ~ מדרשאבבי
 ואת הזויו" את ונז~ר זריז זריזין~ ~ פרשאי כהני במ~ונל~ו

 ד~~לי ~ולא ונפל שחי" בחד לי" ו~מטי ~מונות שב~יניהמקצועו'
 של בשן ויוצאין לכל ~לוי מ~ו~לה בתוכ~ה יוכיחו המדרש ביתכתלי
 ויד~ ועיר ליה דקרו נים ולא נים ניים ~לא למאן ד~י'~"ואל

 לאורייתא רבה מודעי ומכאן רבה כקובלנא וקבל ~סבר סבראל~הדורי
 בה~י שכר בו ~מטילין כגינית ההרו~ו~ין

 עלמ~
 להפירות לאכול

 ~מאן לדינא וחו~ו שטרייכו קיימו א~רינן קיים ~יימתוהקרן
 ~ו'אלים ראש ראש בבת מזדקר ~די עיןכרם ה~רמי~ מחול לחינגא דאזיל וכמ~ן ולזמר ליזל דינא מביד~זיל

 שא~
 בבעלים

 חכמים מלאה עיר ~ליווא'"רנא מק"'ק לפנינו נשאל אשרשאלה
 וריבוסופרים~,

 אלמנ~
 ת""ח ועונת שבעיר ת"'ח ~~ידי עס יבא

 יתן פריוא~ר
 בעת~

 ~עלמא דברים לספירת וםפר סופר עט
 ושודא לאורו הדין להו~יא כשרגא נהורא נהור יהיה ליליהואותו ה~רבי~ ובין שחר של תמיד אר~ות ~רי""ך וכולו קשוט~~ולא
 רזיא ~לי' ~ין הדין לעומק דנחית דדיינא למ~תא ועיילידדיינא
 לבי. ונכנס ודחיק מרחוק ואתא ומ~יק מדר~א מביו~פקוהו
 תס על ויושב' ~ קאתי כמדן ~יני ~וני ככרוכיא וצווחהמדרש
 לא אשר הנופל ובשן העניןתואר

 חומ~
 ומסכסכת אוגרת אי~ר ו~ור

 בדיוטא ויורדעולה
 התחתונ~

 שס מוצא ואינו לימוד" ומבק~ת
 את שלחו ע""כ בדבר, נו~עים הס כי העיר אותו בדייניל~ון

 רשות ברשותם דאיכא חמירא כל ל~ער אחר בשדהביא'ורם
 לשונם נשתרב(ר)ב אשר זה בדין ולקטו שטו ורבים לימאהרבים
 ~כמי~לשון

 בידם רפיא ולאו ואין י בב"'ה מרפא ואומרים מר~א

 בירור על לעמוד ובקשה דעתייהו לייתב הגסה הכותבתי~
 ושניהם .'"~ ופקידי מרים ~ת ~אלמנה בין נולד אשר ה~יןומצוי
 בלתי דבריהם ולקיים ולאשר חכמים דברי לשמוע נתכוונול~בר
 וחםר יתיר~ום

 וחלי~
 דברי יושר כתב בכתובים המה ודבריהם

 חו~~~א~
 ~ השאלה וז~ל ~ודת במגן ש~ותמין

 ~א~לק~ם כי המשפט דבר יקום פיו שעל ~מעשה הצעת~~~~ת
הואת

 כבוד~~~
 מרים היא אר~~ ויועצי מלכים ב.

 אלמנ~
 מהר"'ר

 מהר""ר עם שנשאת הנזכר יעקב מהר""ר בן משה ואם~יעקב
 אשר חליו את חלה ~וכאשר אסתר, מרת עם נשוי שהיהעזרא
 זמן וכל מנכסיו ר""ט ת"ק מנשיו אחת לכל ~י~נו צוה בומת
 אשר וחצרות~ בבתיהם דרות שיהיו כבודו, תח. יושבותשיהיו
 מהן אחת מות ואחרי הבתים שכירות~ שאר ביניהן ויחלקולו

~'ת~
~ ~תת~ ~~~ ~,~ו~ימ ~ ~ ~  

 ~~יי~ת ~~~ו~ו ~י ~~~~~ימ

 ~תי~~~~~~

 ~~תת~ יתת~
 ~~~ ~~~~ ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~ ~יי~י

 ~ו~~ ~~~ ~~~~~~
 ~ת ~~יי~ית ~~ימ

~~
 ~~ו~ו~~~~~~~ ~~~

ת ~ ~ ~  
~ ~ 

~ת

 ~תת~
 ~~~ו~

 ~תתו
 ~תת~

 ~~י~יז ~~~י~ת ~י ~~וי ~~~~י ~~~,

 בע~קור שיזכו מיתה לא~ר עד הבתים הכנסת יורשת תהיההשניה
 ת''ו~ הקודש שבעיר חכמיס התלמידי ופירותיוהקרקע

 מרת השניה אש~ו עזרא מוהר'"ר ~ כאשר~~~~
 מרי~

 נתרציח
 להיות ורק אך כתובתה לגבות ושלא ~עלה כבוד תחתלשבת
 ומחמת אלמנה שבועת בלא ותמות השעה לה תטרוף ~ן~וששת
 בנה משה הוא יורשה, בין הק~ט יפול ה~בועהחסר~ן

 לאמר ~ ב""ד אצל שליח שלחה לפיכך השני, בעלה ויורשיהראשון, מבעל~

לה~
 ~אופנים על וסדרו וגמרו נ~נו והב~ד לעשות מה כדת

 כ.ובתהת אחר וחתמו שכתבו ב''ד במעשה יתבאראשר
 ו~

 ~ לשונם

~~~~~~
 של המור~ה בא ח"מ ב""ד

 מר~
 מו~ר'"ר אלמנת מרים

 מריס מרת בשם וא''לעזרא
 לשבת רו~ה היא כי הנזכר~

 ~יא אך~ הנז~ר, עזרא מוהר"ר בעלה כבוד תחת חייה ~ימיכל
 ל~ני השעה לה ת~רף ושמא עתו את אדם י~ע לא כיחוששת
 פטירתה א~ר בכן אלמנה, שבועת להשבע .וכל ולא~טירתה
 שנשלח רוצה היא לכן ב~לה ב"כ ויורשי יורשיה בין ריביהיה
 ~דת אלמנה שבועת ותשבע לה אשר כל שישומו שמאיםעתה
 בעלה אתפסה ולא ורשותה ידה שתחת מה שזהו לעשותמה
 ושלא בזבזה ושלא הטמינה ושלא החביאה ושלא ~נבה ושלאצררי
 הנזכר לבעלה במתנה כתובתה נתנה ושלאמ~לה

 ל~
 ולא כולה

 מנכסי וסזוני. בעלה כבוד תחת יושבת .היה ואעפ""כ וכו"מקצתה

ב~~
 דבריס וראינו ב~ליהן, כבוד תחת היו~בות אלמנות ככל
 שישומו בשומא בקיאים שמאים שלשה ושלחנו ונכו~ים~~בים
 השמאים ובאו לעשות מה כדת ~למנה ~בו~ת משביעי לה אשרכל

 כתוב (הכלו~עידו
 כנוס~ ש~

 על שמעלים דנהי~י דייני הני כל
 כתב ועוד ~ בפרטות) ~השביעוה השבועה ועל ופרטי" השו~אסך
 כל ר''ט אלף ~סך היא ~~ובתה כי ולהיותשם~

 ר'"~
 שלשים

 מותו לפני לה נתן הנזכר עזרא מוהר"ר הנזכר וב~להלבנים

ת''~
 ה~וואה, בשטר ככתוב בקוסטאנטיני בעםקא לו שהיה ר"'ט
 למתנה לי' דיינינן אם הפוסקים בין מחלוקת שיש שראינוו~יות
 כ~ש מכתובתה לבדגמורה

 ב~"~
 ויש ח"), סעיף רנ''ג (סימן

 אחרוניס, בםפרי ככתוב לי' דיינינן ד~כי ד~סקו מהאחרוניםרבים~
 למתנה ליה דיינינן ~לא למ'"ד דאפילו לומר פנים דיש ~םו~ה

 מנה דהיינו כתובתה ל~בי היינו כתובתה, לחשבון לאגמורה
מאתייס

 ול~
 בזמן דהתוס' ומ''א כחוב ~דחשיב נדוניא ל~בי

 ראינו ראה הנזכר ו~ענות הםברות כל ול~י דינים לכלכנ~וניא הז~
 די~ ~מהשהדין

 תפוסה דהיא וב~רט ~מורה מתנה דין לה
 ~הקדישם בעלה מקרקעו' כ.ובתה השליש ~~בות צריכה ~יתהבכן
 נשיו פטירתאחרת

 לתת"~
 והיה ~"'ו הקודש שבעיר

 מ~י~
 הפסד

 נתפ~נו התורה בדין לנו המסור בכח ולכן הנזכרלהקדש
 ע~

מר~
 מרים

 שאי~
 אל יקרב לא

 פת~
 החצר הכנסת וכל ביתה

 והסך ' מזונותיהם בעבור אסתר מר. חברתה ובין בינהי~~
 ה~תנה סך בו~ נכלל כנזכר ר"ט ומאה אלף שהוא י~ה תחת~שר

~~ ~ ~ 
ת ~  

~ ~ ~  

 ~ו וו'
ת ~~~~ י~~ו~ ~י~~ ~~~ו~ ~~י~~ ~~~~~ ~ ~ ~  

 ~תת~ ~~~ ~' ~~~י~~,ת~
~ ~ ~  

 ת ~~~י

 ~ ת'

~ 

 ~~ומ
~ ~תת~ ~~ ~~~~ו~ ~~תת~ ~  ~~ ~''~ ~י~ 

 ~יו
 ~ו~~י~

ת ~~י~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  

ת ~~~~ ~~~~י ~~~י~ ~~ ~~~ ~~~י~ ו~י~~ ~ ~ ~ ~  

ת ~

~ ~ ~ ~  
 ~~תי ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~י

~~"'ת
~"~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ 

~~תת~
~ ~  

~~~ ת ~~~,מ~~

 ~ו~~יי~~
 ~~ו

 ~~~~י ~~



~

~  ~  

~  

~ ת ת ~ ~~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  

~~ 
~

~ 

~  ~  ~ ~ ~

 על כתובתה פרעון לחשבון יהיו ר~ט מאות שהתשעהסז~ר
 ר~ט~לף ~~

 כמנה~
 כפרעון אותה מחשיבי' דהתשעים העיר

 לחשבון אותם יקחו כתובתה למבות ב~כ או היא וכ~תרצהבמאה כתובח~
 תהא וביני וביני כתובתהפרעון

 ככל ומפירותיהן ~הן ניזומ~
 וה~אתים ב~ליהן מנכםי הנזונו.~אלמנות

 ~מר~י המו~רי~ רת"~
 צוואת מכח מ~כשיו ממורה במתנה לה נתונות שהםאומר

 ~~ורה במתנה לה אותם נותנים ~אנחנו עתהו~כחינו ב~ל~
 על ב''כ ולא היא לא עוד תער~ר שלא עצמה ~ל קבלהומע~שיו מע~~

המתנ~
 הנז~ר

 שמחמ~~
 ו~עי~ו ~סזכר להק~ש נזק ימשך ח''ו

 בביטול הנ"ל כל לקיים הנ''נ מרים ממרת ~קנו השמאיםבפנינו
 פת ל~ו~ש פנוני יו~ היום זה והיה כנ''ל הכל כו' ובפיםול~ות

שנ~
 וקי~~ ובריר שריר והכל פ' ~יר ~'

~
 ~ייו ~~~~ ~ייו ~~~ ~ייו

~~~~
 בישראל הוראו' יורו אשר המורים הפוסקי' למעלות להודיע

שמ~
 ~כתוב

 במעש~
 האנמנה יד .ח~ ~~י" הנזכר ב"'ד

 ~ס~ורשו~~
 י~ה ת~ת דוקא לאו ר''ט ומאה ~לף

 כי ~ ור~ות~
 יודעיס היו ~עיר אנשי אנשים ורוב עצמו הב'"ד ~הרי

 ושומ~
 מאה בתוכה שנכללו .וכי~השמאי~

 וחמישי~
 ויני~י~סי צי~יני

 מע~ה קודם~נתנו
 ב"~

 ~מ~ר"ר הרא~ון החותם הדיין ע''י זה
 בתורת רישד מק"ק קרמינא כהן י~חק ה~ביר ליד שנתנוםמשה

עםק~
 האלמנה ~ם ~ל

 זה בת'ד מעשה שאח~
 תו~

 ירד א' שנה
 הזה היום עד המעות ונאבדו הנזכר יצחקמנכסיו

 מה ~כל וה~.דל להש~דל בנה את שלחה הנזכרת שהאלמנהלכל ומפורס~ כידו~
 אפש~דהוי

 ע'"י נתפשר בנבייתן דבר וסוף
 ב''~

 מהר'"ר של הגדול
 במשך הנזכר חוב פרעון הנזכר יצחק שיתן ז~ל ~רשוןדו~ד

 ישח~ו הנזכר י~חק זה כל ועל לשנה, ~קיני חמישים ~היינושצים שלש~
 (בידי) יש שכעת ואע''פ שבוע~ו, ~ל עבר ובמות בחייםעצמותיו

~בידו~
 שבועת על עובר הוא ויום יום שבכל שני' עשר זה לפרוע

 ~לוי דבר כי הכ~שה אין זה ובכל מאומה פרע ולא הנ~כרה~שר
ומפורסם

 הו~
 עירו~ שער באי לכל

~~~~
 ושכירות הלוואה בתורת אריות מאה ~סזכר. לאלמנה היו
בתים

 לק'~
 ובדוחק משכורתה את החלי~ו ו~ם ת''ו צפ.

 פירותיהן ובנה היא ~~בתה אפשרנ~ול
 לער~

 ל''ק~ ית'ב

~~~
 זה ב''ד ממעשה ~עברו ושנים ימים שאחר להודי~ צריך
 מרת בו דר שה~ הנזכרבח~ר

 מרי~
 ~וואת מכח הן הנזכר

 והןבעלה
 מכ~

 הב~~ ע''י ה~עשה הפ~ר
 ~קרה" קרה לעיל ככתוב

 הכרח והיה ~חצר מכו~לי א" כותל הרביס ר~ות לצדשנפל
 לבסו~

 מרת והנה כך, על ~וזרין היו ~ודאי ~עיר ו~רי הגמבי~מפח~
 פקידי ~מעל' רוצה הי"מרים

 ה~''~
 משפט להם כי הכל את יבמו

 עדיין ~י הזאת ול~רה להם ד~ה טו~נין היו והם ה~רקע,ירו~ת
 ה~ר~ע באלא

 ברשו~~
 הפירות שאכלה והיא בפירותיו זכו ולא

 לבנות ידה לאל ~ית לא כי להיו' כי והיא הבנין בניית מוטלעליה

יא~
 עליות א~רים ששם בקרקע בונה היתה לא ידה לאל הי" אלו
 זה ~"ד אתה הלוחמים רבים מת~רת ~צ~~ להצילוכדי

 ה~''~ פקידי כי והוא, להתפשר, שהכריחוהלמה נתפשר~
 לתת נתחייבו

 שלשים הנזכר מריםל~ת
 ~ב~י~ ~ן ~תצא כדי לשנה אריו~

 בית שום לה יהיה ולא עיקורכל
 ~יר~

 ~כנסת ולא
 הוצ~ו. והוצי~ו באו והפקי~יס נעשה י הוי וכן הבתיסש~ר ~כירו~

 נהשכיר והתחילו החצר ותיקון~ הכותל בבניןהרבה
 ולמשכנםידם ת~~ ~ב~י~

 כאד~
 בשלות ה~ושה

 ע~~~~
 לו ות~מר אמו עיר אל הנזכר מרים של בנה משה בא

 ~לי שעבר והדוחק והצער וקומי שבתי ידעת אתה בניאמו

ז~
 והוצרכתי ביתי נתרוקנה מכ~ן שיצאתי שנים מע~רת יותר ~יום
 איבוד מח~ת ושלך שלי הבית מטלטלי כל למכור לה~פרנס~די
 ומפורםם ידעת אתה כאשר בעלינכםי

 וע~ לרבי~
 החר~תי הנה

ונ~
 יען מאומה דברתי

 ל~
 בח בי היה

 לעמו~
 עם לריב

 בפני ט~נותי לסדר ללכת כבודי ל~י היהולא הרבי~
 א~ בת'~

 מחמת ורק

 עם והתיצב בא קוס לפני למחיה שלחך והא~לקים אלישבא~
 לחזור רצוני כזאת לעת שהן לדין הת''ח פקידימעלו'

 אני לכשארצה שאוכל כדי בעלי שהניח הבתים בחזקתמוחזקת להיו~
 ב'"כ או אתהאו

 לי~ נתן אשר מתנתו וסם מקרקעות ~תוב~י ל~בו~

 ל~~~~~~
 הו~ב~ו תביעתך ~~ני תה על לי נא אמרי בנה
ונתייםדות

~ת~~
 מעולס ~ני כי בני לך דע לו, ו.א~ר

 ל~
 ~תוב~י ~ביתי

 ל~בות רצוני אין כזאת לעתואף
 ומ~

 ע"תי שעשיתי
 ש~'ת מה ו~ל אל~נה שבועת שנשבעתי דווקא ~ם ~י הי"לא ב'ת~

 ידי תהי' שלעולס כדי ידית~ת
 וי~~

 או אני ונו~ל עליונה ~ל
 בל כמשפט נשבעתי ~ה דבר ועל כתובתי ~בי לגבות אחריאתה

 היום עוד הן וא~ב יושבת שאני כמו וישב~יאלמנות
 ת~~

 כבוד
 ת"'~ פ~ידי הבת'ד עס נתפשרתי שעוד מהבעלי

 כנזכר ~שה ~'"י אחריו שקםהב''ד ו~נ~ כתובתי אחר שכתבו ב~ד במעשה הכתובים תנאים ע''פ~יה בעלי מתנות ע''ד
 להיו~

 ידי לאל היה שלא
לבנו~

 ש~ה לפי ע~הס להתפ~ר הייתי ב~עשה מוכר~ת הבתים,
כ~מורת

~~

 ~שע~י ולא לאיבוד ~ל~ו הנכסים שרוב הרואים ש~יניך עתה
 ~~חו הראשון שהב''ד בשעה שהיה במקום כי יעןבהם
 מקומםת את שניתי ולא נתע~קתי ולא הנח~יס שםהש~איס,
 ~"תח של ~ראשון הפקיד ע''י נתתיס ב~םקא ~שנתתיםומעיק~א
 אשה כי ב'תד במע~ה הראשוןה~ותם

 יוד~ת ואיני אסכי אלמנ~
 ועדמ~וב

 ר~
 תוך אם לע~ות בידי היה ו~ה בעסקים

 לא ואתה אני שעשינו השתדלנות ולרוב העיסקא בעל נ~ברעצמה השנ~
 (בשכר) שנם שבר על שבר עלינו ובא לנבות בידינו~לה

ק"'ק ~נשבר~
 צפ~

 ונם הביתת מטלטלי מ~~ר יום יום מדי למכורלה.~רנם כדי והוצרכתי לפרנםה נד~קתי אני ו~ית"ז כא~ור
 המאתי~

~~ו~
 הו~רכתי הנזכר המ~נה בפשר לי ~נתנום בידי ~וספת ~~ית

 ~כל כי ריקס ביתי נ~צאת והרי פרנסה לצורךלהו~יא~
 יוקר מרוב הבי. מטלטלי תמו וס~ולו הל~ חל~

 עיר על שעברו השערי~

הזא~
 ולא היא נפלאת ולא ונ~ל~י שנהייתי ה~לאים ורוב

 לי שהיה ה~ותרת הסך ~הוצאתי מלך בת כבודה כמותישאשה רחוק~
 לי ~היה ממה כפליס וכפלי הרא~ון אביךמבעלי

 ~אבי~
 ~נזכר

ואלק'ם
 ~ו~

 ~ת א~ה ידעת כאשר ~יקור כל בזבז.י שלא יודע
 ~~ית~ ו~וצאותי םפוקי בשורת יודע ~ית ~יםך הרב ומםטבעי

ת ~

~ ~ ~ ~  
 ~י~~ ~~ ~י

 ית~ ~ית
 ~י~~ ~~ ~י ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~""מ~~""ת
~~~~ ~~ ~~ ~ 

 זה הוא השם ~ן לא ~כן ו~אחר עיקור, כל בזבוז ~בליבמישור
 ~אני ז~ן כל בבתים והחזיקו ופקידיהם הת~ח עלי ~נתגברומה
 א~ר זה הוא ~י כי כתובתי ~ביתי לא ועדיין בעלי כבודתחת
 אתפרנס והעתיד העבר הז~ן ו~כל בר~ב כהיום א~ות שאניותהי
 שיזכו כדי כתובתימסכי

 ה~
 שתע~וד עתה רצוני ולכן בקרקעות,

ע~ם
 ז~ן שכל כדי בקרקע מוחזקת ואהיה שאשוב כדי ל~~פ~

 הנזכרים ~קרקעות כתובתי ת~בה ~מו~י אחר א.~ ~ו אנישאר~ה
 ש~היה ~ה על נשבעתישהרי

 נותנ~ אני וכעת ידי תח~
 חשבון

 אל~נות כל כדין פרנסתי ו~~שאר ברצוני שלא נאבד ש~~וני~ליו
 שלא ע~~י על קבלתי ראשון שבפשר ומה בעליהן, ~נ~סיהנזונות
 ה~אתיים סך בי~י נשאר הי" באולי אם ~י" ה~.נה על~ער~ר
 ~וכרחת הייתי הם גם שהם~ ~תה אך וברים, נקיים לי שנתנו~רוש
 ~הבתים אתפרע שלא הן ולית הן לית במזונותי או.םלהוציא
 שלעולם כתובתי סכי ~לבד בו הסכי~ו שהב"'ד הנזכר סךלפ~ית
 הייתי ~זונות תחת רק פרעון בתורת הנכסי~ לידי ובאו הגיעולא

 והרשות בהםת~וסה
 נתונ~

 ב''ד ב~עשה ל~יל ככתוב בידי בהם
 ש~כירו~בפירוש

 י~י תחת שיהיו גרוש מאות התשע וגם הבתים
 ~נכסי הנזונות האל~נות ככל ~ומפירותיהן ~הן ~אתפרנסכ~י

 והרי כתובתי, בעד או~ס שאגבה ב''כ ~או אני ולכשארצ~בעליהן
 כל לי ואין לגבות רו~ה אני הזאתכעת

 לגבות כדי בידי ~או~

 הוצאתי הוא גם ונוסף בשאר ונתפרנסתי לאיבוד הלך הכלכי
 ונכםים ה~תנה של הפשר בעד לי שנתנו ~רושה~אתים

 הב'"ד הוא הפקידים ש~עלות ו~אחר הראשון, ~בעלי לי~היו אחרי~
 אותי להניח העשוי הפשר קיימו לא הראשון ב"ד אחר קסאשר
 החצרבתוך

 ול~ח~
 ה~תנה כל על לערער עתה רצוני ההכנםות ~ל

 דעתי ~פי ת'"ח של ~זקתם יען בקרק~ות ~וחזקת ולהיותולשוב
 ~ה~תנה נתכרעתי ולא כתובתי םכי ~ביתי שלא עוד כל כלוםאיסו

 בעלית לי~נתן

~~~
 לפני שיסדרם לבנה שסדרה מריס ~רת האל~נה טענות הם
 דיבר כאשר ויהי אחריה וזכו~ו לזכותהב'"ד

 בז~
 ~לות עם

 ת"~כקידי
 ל~~ר~ ~ותו ענו הנזכרים הטענות להם וסידר

~~~
 ושכל עליונה על הקדש

~~ 
 הנזכר מריס ~רת שהפסידה

 לחשבונה אותס שהפסידה ב''ד בשו~ות היו ~שר~הנכסים
 ב~~שה ככתוב הבתיס הכנסת למזונותיה יחדו הראשוןושהב""ד
 וכח כוחה הורע כבר ב''ד וב~עשה כתובתה אחר ~נכ~בב''ד

 אחרי בעלה שהניח הקדש ~בתי לגבות עוד יכולה ואינהכ~ובתה
מו~

 בנכסים אפותיקי לה עשו ב''ד כבר כתובתה ושסכי נשיו
 שבאו י~ה ~~ת ~יואשר

 בשו~~
 ~ דכתבו בלישנייהו דייקו והכי

 פרעון לחשבון אותם יקחו כתובתה לגבות ב''כ או ~יחוכשתרצה
כ~ובתה

 ו~~~
 מזלה לאיבוד הלכו ואם הנ~ים אותם ~וקא

גר~
 הוצרכה ב~ולי אם אף בזה נזק ה~''ח ~קדש ואין לה
 לסיבה הי' ההוא ~החצר הוציאה באולי ואם כרנס~ה,ל~ורך
 שהיא זאת הי' ה~ס ~ן ו~לא שנפל הכותל לבנות ר~~ה לאשהיא
 לבנות להם היו והם הפירותתאכל

 בקרק~
 א~לו לא שעדיין

 ~~ש בהם ואין י~ע~ו ~הבל וטענותיה ~בריה כל ושלכן~ירותיו
 בוי הזו~יס והת'"ח ההקדשנ~ד

~~~
 פקידי בין ~חלוקת נפל אלו ~ענות פי

 ת"~
 ~~ ובין

 ~רים
 א" וכל וב"'כהנזכר

 ~הכתו~
 דבר וםוף שלו בטענה מחזיק

 לדון רוצים ת""ח פקידי כי לדין להן יע~דו ~י אצל ~~לוקתנ~ל
 לכוללת הוא שהק~ש וכדין הם אחדכנף כול~ כי בטענה ~סרבת וב''כ והאל~נה שבעיר ת'"ח שארב~ני

 הת""~
 אין עיר שבאותו

 הס ~ם והם טענותי' תסדר אם רק לפניהם שתתדיין הראוימן
 הדבר נשאר ובכן א~רת, עיר דייני אצל וישלחו ~ענותיהםיסדרו
 אם ~י לס~וך ~ה על לה אין שהאל~נה וכיון ועו~ד~תלוי

 דיני ב~י על ו~ם שלה האמיתי הדיין שהוא שבש~יסאבינו ע~
 ועבר שם של ~דרשות בבית ה' את לדרוש בד~תה ג~רהישראל
 את להצדיק בכתב עדיהון ויתנו יושר ב~עגלי ידריכוהל~ו~ם אור~ יו~א ש~הם אשכנז ~דינות בערי א~ר הגאוניסרבותינו
 וה~ענות הדבריס וילבינו יבררו והם בדינוהצ~יק

 הנזכרי~
 ונוסף

 האל~נה בזכות והן הקדשים בזכות הן להפוך רבנן דידעיעליהן
 ה~ובא ב""ד המע~ה הצעו" א~ירות ע"פ נידון יהיה והכלויורשיהן
 יער~ו הס עליהס ~~ובה ה' וכיד לידון, ~תידין שעליולעיל

 ~ש~~
וצדק~

 ה~תנה ~"ד הן ה~אלה וםעיפי פר~י בכל ל~עשה ולהלכה
 כקידי שהוציאו ההוצאה פרט על והן כתובתה ס~י גביית ~"דוהן
ת""ח

 ע~
 על והן דינו יהיה ~ה הבתים

 כר~
 וביני ביני ח""ו אם~

 הטענות בכל ההקדש עם היורש ~שפט ~ה נפטרת האל~נהתהיה
 יתדיינו ~י בפני כרט על והןהנזכר

 הסכמתם תעלה באולי וא~
 ~זרתם בס~יר הטוב דברם בבוא ההקדש לזכות א~ת דיןשהדין
 דינםופסק

 תיכ~
 ~תביעת ידם יסלקו ו~יד

 ההקד~
 יהרהרו ולא

 ~~ש~ח~ יען הבן ולא האל~נה לא הצדק ב'"דאחרי
 הם רם

 בעקיכיןת עליו ולבוא ההקדש את לעשוק ח''ו רצונםואין

~~~
 ויורשי' האל~נה את לזכות הדין להם ותברר הסכ~תס תעלה
 ~בית בבקשהנא

 דינ~
 כארי הן עמום לנס העו~ד ה~דק

 א~לקים ~נ~יא י~נשאיקו~~
 ל~י~ ש ו ר י ~

 .וב"ב
 ה~א~

 ~~ורםם
 ה~דול וב"ד הוא ~בישראל ואם עיר פראג דק""ק אב''ד הדור~ופת
 שב~ול" וה~דינות קהלות וש~ר ~ו"ש ב""ד רבני הגדולים~אורות
 ~ינם פסק סוף הבהיר בכתבם ~ו~ר י~זרו ישראל ביתאחינו
 ויעשו ש~ים שם יקדשו ופקידיהס ההיא שבעיר הת""ח כוללו"~ל
 ע'"י ש~ים שם י~חלל לא שח""ו כדי יענו אל ויתום אל~נהדין
 זהוכי

 ~פ~
 הנזכר י~חק הר"ר א. וינדו ויחרי~ו א~לקיס ור~ון

 שיתןעד
 לכס~

 יעשוק ואל הנז~ר החוב פרעון לידי ויבא ~ו~א
 שבועתו על עובר יום בכל יהיה ולא הת''ח ואת ה~ל~נהאת
 לע~ות יפה ה~דול ב''ד כחובזה

 ~שפ~
 ועם הכלל עם וצדקה

 הכשרים ישראל דייני ולכל לנו שלום ישפות אמת א~לקים וד"הפרט
 לאורים הכהן ע~וד עד י~ים יאריכו~ הור~ה כסא ~להיושבים
 אנס''ות אל~סות ודיין יתו~ים אבי ~את ~ול ושכרםו~ומים,

 השאלהתעכ'"ל

~~~~
 ול~זרח העיר ל~זרח החכם בא כאן שכתוב מה

 מלא הוא כי ריקנית ביאה ולא ב~קצת ביאה ~בואוי~ע השמ~
 בר ה''ה דירושלים ~חכי~אי וחד עליה ~בני ~ד והוא ה"ברכת
 נר""ו חא~יז ~שה ~הר"ר הרב השלם ~ה~כם אוריין ובראבהן
 ת''ח ~ופקידי הנ"ל והאל~נה ההוא העיר ~בוא דרך לכאןובא
 זה דין על להבדק~ק לבינו על לדבר ~אתו בקשוהנ''ל

 יום לבינו על בדבר ויהי יפה ב"ד וכח און דאונא בחיתוכאהדין ולחתו~
 אע''פ ~~רבין, אין א~רנו הדין חקור וחקירה בדרישה יד~וןיוס

 להיות ~רחוק קשת כ~טחוי להר~יק הראוי ~ן ~~ונותשבדיני
 ~~נו פורק הדין ~ן הבורח כי ע~ו כלשון ו~דבר קסותרובה
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 על עמדנו בישראל מח~קת ירבו ושלא האמת לאהבת מ"מוכ~ת

העי~
 העל~ן ~בשוק שער על ועמדנו התורה באר הבאר ועל
 בחררהילהפך

 חרר~
 א~ר כפי ~ושר תם

 השמיםת מן יורו~

 על ההקדש שיד לאמר ~ת"ח פקידי ש~נו מה הנה ~ ~~~~~~~

 וכ~ע~ונ~
 וכוונת

 דבריה~
 בקודש חומר להיות

 בהקדש עשוומעלה
 ומעל~

 ולא
 מורידי~

 נ~תקע זה דבר אבל
 לימוד, צריכים ת"ח של ושיחתן נאמרולא

 אמו~
 חדא במ"נ מעתה

 זהו אס פלטית לא~תרתי
 כד~

 נתבטלה א"כ ~מור הקדש
 שכל וז"ל~ תקס"~) (סימן הרשב"א בתשובות וכד~יתאמעיקרא המתנ~

 לבדק שדיהומקדיש
 ~עכש~ הבי~

 ולאחר מעכשיו או מיתה ולאחר

שלשי~
ו~אחר מעכשיו לחבירו הנותן שכל לפי כלום, אמר לא יוס

 והקדש ל~בו" אבל מיתה לאחר ופרי מהיוס קנה ~ופו קי"למיתה

א"~
 לו~ר

~~ 
 אפשר שאי לפי

 שאי~
 משדה יונק הד~ט ~ל

הקדש
 עכ"~

 רנ"ז (םימן המפה בנ~פר ח""מ בש"ע ג"כ והובא

נזעי~
 הזה בזמן ~עכשיו לומר אנו צריכים ובע"כ בה~"ה) א"

 א~
ד~

 בש"ע וכדאיתא לענ~ם שייך מ~תם במק~יש אף כלל הקדש

בח"~
 ~ימן (ריש

 א~ ~~~~ ~'~~
הקדש כל דבזה ס"ח) ר~"ב ובס"ס

 לויש
 שא~ חול~ ד~

 הק~ש
 עת~

 לצדקה אלא וא~ו הבית לבדק

 וד~עכ"~
 הש"ם ממשמעות כי רברבי באשלי תליא באמת זה

 דע"זפ"ק
 דאין בהא ע"א) י"~ (ד~

 וא~ ~קדיש~
 בזה"ז מחרימין

 ה~~יך או החרים או הקדישואם
 והר"ן ותוס" ופרש"י וכ~

 דא~
מחרימ~

 חרמיס וסתם
 לבד~

 תשמע בתמורה, הוא ופלו~~א הבית
 דגםמדבריהם

 א~ בהקד~
 דלא והא ממש הקדש הוא ס~ם

 אי בת~ורה פ~~תא איכא דהתם משום אחרמים רקמפרשיס
 ד~דאי בהקדש משא"כ לכהנים סת~א או הבית לבדקסתמא

 להקד~~~~~
 ~ו

 ל~~ב~
 בהג"ה כתב מזו וגד~ה לצדקה, ולא

 ~אותאשר"י
 י"~~

 הרשב"ם בשם
 ולא"~

 לצדקה היה בדעתו אם
 ה~דש שיהא אומר ובפה ממנו~יהנה

 ואסור~
 ~ריך בהנאה

שאלה
 עכ"~

~~~~
 מ~~לכות שמי~ ס"פבהר~מ

 ערוכ~
 שה~רים מי וז"ל~ כתב

 הזהבזמן
 מטלטל~

 באותו לכהניס סותנ~ אלו הרי סתס
 כהאי פסק עפ"כ ואף לכהנים חר~ים דםתם שס"ל הרימ~וםת
 שםבר~תא

 דא~
 מקדישין

 מעריכ~ וא~
 ואין

 מחרימ~
 בזמן

 ו~'כ וכ~,הזה
~~ 

 דבריו יהיו ~לא כדי
 כסו.ר~

 זה את זה
 דאין פםק ולמה לכהנים הוא סתםדהא

 מחרימ~
 כאן א~כצ"ל

 דהא במפרש, כאןבסתם
 מחרימ~ דא~

 לבדק במפרש מ~רי
 בהכי בר~תא כולא וא"כ~בית

 מ~ר~
 בלחס ראי~י מצאתי וכן

מ~נה
 כ~ שמפר~

~~~~~
 לבדק הקדש דסתס שכתבתי הח~קיס לד~ת דאףפשוט
הבית

 וצרי~
 שאלה,

 מ~~
 ש~אי בלשונו הוכחה דיש היכא

נעניים
 א~

 ג"כ שהזכיר
 לש~

 כלל, שאלה א"צ ~~קדש
 במסכת דאיתאמהא ל~~ וראי~~

 (ד~ ת~~~
 איש ר"א ע"א) כ"ד

 ביר~
 כד

 וכ~ חזיהוי
 ע~ך הקדש הן הרי העבודה א"ל

 וא~
 בהן לך

 מע~י כא'אלא
 ישרא~

 ה~י
 א~

 דא~ר
 הקד~ לש~

 מ"מ
שעשה כי~

 פירו~
 בש"ם מ~מע וכן קאמר, לענ~ם ~~נ~ו לפירושיו

ד~יט~
 ~~ (דף

 עבדו ~קדיש ~בי ע"ב)
 ~כ~ וכו~

 הוכחה
 ~~דלהוי ~מרי~

 קאמרת קדוש

~~~~~~
 דעכו"ם פ"קב~רדכי מ~~תימזו

 תשצ"ט~ ~או~
 ~"ל~

 ד~~~א ר~בכתב
 ל~

 בלי~ס~ ~ד~ בני ד~קי
 ודעת

המקדיש~
 לצדקה הוא

 כדאמרי~
 עליך הן הרי תענית סדר בפרק

הקדש
 וכ~

 והנה עכ"ד,
 שדבר~ א~

 הסכמת וכן ממ~תבריס
 כתו בצדו ותשובתו מו~רחת א~ה הראיה אבל לדינאהפוסקים
~כתבנו

 דשא~
 התם

 ~ע~~
 מענ~ כאחד שאמר לפירושו פירוש

 םתמא אבלי~ראל
 ובנד~ מ~"~

 יד אומר שהכותב אע"פ דידן
 לא על~נה עלהקדש

 נתכו~
 נקיט לישנא אש~רת כי ממש להקדש

 הזכיר לא ~צוואה בלשון~הא
 הקד~

 הפירות ~יהיורק כלל
 הקודש~ שבעירצת"ח

הנד~~~~~~
 מרים מרת שהאשה מה ב~ד~י הזה,

 עשת~
 שבועה

 ~זכותה, זה בשביל הפסידה ולא כתבעה הוי לאבב"ד
ו~דאיתא

 בש"~
 (סימן ב~"ה

 מ~עי~ ~'~
 בעל בה~הות ה')

 הפסי~ה לא ב"ד לפני כ~ובתה על הנשב~ת אלפםי ה~הותבשם ה~פ~
 כתביעה הוי לא דשבועה~~~ותיה

 עכ"~
 ~"כ עמה התנה וכך

 הב"ד ומעשה פשר מתוך כמבואר שבועה בשעתהב"ד
 המרדכי ~~ביב גבורים בשלטי מצאתי ממש שלפ~נו השאלהוכלשון ראשו~

 נערהפרק
~~) 

 שבאה אל~נה שאלה, ~"ל~ ע"ב) םוף תק~"ט
 תביעה במקום שהשבועה נימא מי אנמנה שבועת ונשבעהלב"ד
 ו~פסדתעומדת

 מז~ותי~
 הוא ברור דבר תשובה, לאת או

 ת~ות שמא שחששה פקחת היתה זו אלא כ~ביעה אינהשהשבועה
 כנדון ממש הרי עכ"ל, מפסידין יורשין ~וי ונמצא תשבע שלאעד

דידןת

~~~~
 ופשר בכתב נדבר ומה הראשון ופשר בכתב נאמר מה
 אופן בכל נעשה הראשון הפשר הלא נצטדק ומהשני

 ז"ל~ אשרה~ועיל
 ובכ~

 צריכה היתה
 לגבו~

 כתובתה השליש
 שבעיר ל~"'ח נ~יו פטירת א~ר שהקדישם בעלהמקרקעות

 תורה בדין לנו המסור בכח ולכן הנזכר, להקדש הפסד מ~יעוהיה הקוד~
 כתובתה ל~בות ב~כ או היא וכשתר~ה וכו' ~רים מרת עסנתפשרנו
 קבלה ומ~כשיו מעתה וכו" כתובתה פרעון לחשבון אותםיקחו
 על ב"כ ולא היא לא עוד תערער שלא עצמהעל

 ה~תנ~
 שמחמתה

 סברה הרי עכ"לת הנזכר להקדש נזק ימשוךח'"ו
 וקבל~

 ימשך שלא
 ממה מכתובתה רק יהיה לא כתובתה ו~בית להק~ש נזקשום
 דבעל והיכא ת"ח של מקרקעות י~ ה~תנה על ב"כ ולאשבידה
 ~דולי כמה ~עת ~תקה והיא לא~~ים מתנות מותו ~פניצוה

 םעיף ק"'ו (סי~ן בא"ה כדאיתא דבריו, ~יים ~צריכיספוםקים
 פשיטא בפירוש ת"ח פקידי עם דבר פשר שע~תה זו וכ"שא'),
 ארעא ומיקרי זו המתנה על לערער פה פתחון עוד להשאין
 כחה ב~ל אמן וענתה דרבנן במודים נקטה הן דהן ושיחהדרבסן
 וודאי כי הדרנא נפשה לשווי' זכיין במאי ונ~י~ י~ה ב"דכח

אמר~
 קרקע דאתי ל~ברייהו ונטרין לבעלה עשתה רוח נחת בלבה

 אינה עכ~יו וא"'כ בממון מצוה דתיעבד לה וניחא רבנן לביזו
 ל~זורתיכולה

~~~
 הב""ד הוא הפקידיס שמעלו' ומאחר ~ וז""ל בטענה שבאתה
 להניח ה~שוי הפשר קיימו ולא הראשון הב""ד אחר קםאשר

 כל על לערער עתה ר~וני ההכנסות כל ולקחת החצר בתוךאותי
 עכ"ל בקרקעות מוחזקת להיות ולשובהמתנה

 בקצ~
 ביאורת תום"

 הבית עס שנית ע~מה התפשרה כבר כי ממש בה אין זו עענהגס
 ת"ח לפקידי יהיו הקר~עות וכל עיקור כל הבתים מן ש~~אדין

י~ת
~~~~ 

 ~ו
 ~ו~ ~י~~ ~~



~ ~ ~~

~  

~  

~  

~''~~~''~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
~~ ~  

 והוציאו ת"'ח פקידי שבנו המעשה נ~שה וכבר בשנו העושהכאדם
 לה ו~ה בשלו העושה כאדם הבתים והש~ירו הרבההוצאות
עוד

 לזעו~
 סעשה, כבר אשר מעשה אחר יבא ומי בפה צעקה

 קנין צרי~ה בפשרה כקנין נעשה לא אם הפשר לב~ל רוציתואי
נתפשרו ת"~ ופקידי ש~יא משמע הוא השואל לשון דמשמעות אינוז~ו

 מעצ~~
 עצ~ם דינים הבעלי שנתפשרו וכל לבינם, בינם

 בתשובת וכמ""ש קנין,א'"צ
 מהר"~

 בתר וזיל ~'"ז) ~סימן מלובלין
 ע"י רק מעצמו מוחל אינו דפשרה כיון קנין א"צ דמחילהטעמא
 בס~''ע כמבואר אותו הטעו ~דייניס לומר יוכל ושלאה~יינים
 ~מש מחילה הוי ~ע~מן בפשרו וא"כ ט""ו) ס"ק י"'ב(סי'

 קנין" ו~''~
 קמין נעשה ולא ~חרים פשרנים ע"י הדבר שנעשה נאמר אםואף

 ביד~ איןאע~'"כ
 בטור והובא בר~ב"א וכדאי.א ~פשרה, לבטל

וש'"~
 ופשרו הקרקע בבנין חלוקים שנים י"ב) סעי' י"'ב (סי" ח''מ
 כדברי קצת וזה קצת זה ובנה עליהם שקבלו כיון קנין בלאביני~ן

ה~שרנים
 אינ~

 עכ"ל~ בהם לחזור י~ולים

~"~~
 ו~פקי~י הב.ים מן יצאה שהיא ע~יהס שקיבל של~נינו בנדון
 ~חצר ותיקון הכותל ובנו לשנה אריות שלשים לה נתנות''ח

 ~קנין הויודאי
 ~מור,~

 צ~ על נעשה שהפשר לטעון שרצ~ה ומה
הכר~

 ו~מבואר ~מכר דינה פשרה דהא ~דא אינו, זה ~ם ואונס
 ידענו ושאנו מודעי לכתוב ו~ריכים ג'~, סעיף ר''ה (סימןבח"מ
 אונס' היה זהשפלוני

 ו~~
 שטר מדמה א' סעיף ם~ח דבסימן

 ומחלק בסק''ט שם הםמ"'ע הרגיש כבר הא ~~נה ל~טרפשרה

~~
 מסימן לק""מ ובלא"'ה ~"'ש~ כלל ~מי דלא

 ס''~
 הטעם דהתם

 פסול בערכאות שנעשה ~שרששטר
 והם ~ין קרוי דפשר~

 ~מכרת דומה פ~רה דברים שאר לענין לעולם אבלל~ין ~פסולי~

~~~~
 והוי בע~~ם דיניס ה~עלי בין נעשה זו דהפשרה דנימא אף

 כ~~ר, ~וי לשנה אריות שלשיס לה שנתנו כיון מ''מכ~חילה

 באונםה, והכרנו ידענו אנן לכתוב, העדים ~ריכיםודאי
 דאל"'~

 ~מר בודאי או~ס אגב~~ינן
 ומקנ~

 ות~ו
 דא~

 לומר רצונו אם

 מחילהדהוי
 מ""~ ממ~

 מםירתהי" ~~ ~ס ואף כלל, מודעי מםרה לא הרי
 שמסר~ מו~ע~

 שלא ידענו אנו ~י כלום אינו ~""כ
 קצ. מכרה ~לא דלמה לזה, שהכריחה אונם שום כאןהי"

 ~הקרק~
 לבנו~כדי

 לבנות~ ~חויבים היו לא ת''ח ופקי~י השאר

~~~
 סעיף ~צ'"ד (בסי~ן דאיתא שנפל אלמסה מ~דור זה דין ללמוד
 ~ם ואס וכו", לבנותה חייבים היורשים אין המדור נפלב')

ז~
 לגבות מאז לה היה ת"ח פקידי בידה מוחין היו

 ~ייתי היו בוודאי בדין ע~הן ציר~או ~תובת~
 ול~

 רק כן עשתה
 כלוםת בביטולה אין שוב ה~וב מר~ונהע~מה פשר~

~~~~
 על האל~סה דין להקדים ~""כ אנוצריכים ת''~ דפקי~י מרבנן ד~ורבי בזכותי" להפך לדין דברנו אשר

 העו~~
 שנעשה

 ל~~ה ~שוק עשוקים דמ~ות ראיתי ~י דבריה לפילה
 ע''~

 סל~יס
 ו~ין הרבה חובות שיש ~בוהיםשאינם

 לכם~
 א' וכל מוצא

 ולנדון ב"ח" פריעת פריעה מצות מ~יים ואינו לסו אדון מיאומר מה~
 עד רודפים היינו בגלילותינו לנו וס~וך נראה היה אםכזה

 חוב~
להראו~

 א~ל~י~ שיש
 ושופטים

 באר~
 וכבלעו ~פיהם בולעם להו~יא

 מאונא" ליה מפקינן צאיית לא ו~י לו וש דמום תפליטת ~ל~וכך
 אנחנו אבל רבה, גודא עלי"ולשדי'

 בחו~
 מ~תנות רחוקה והיא

 לבלתי דאורייתא סמוכין הס~וכים ~ינים ב.י על מוטלע"'כ

 צדקה לימין ו~~וד אלמנה דיןלענות
 חובותי~ להוצי~

 ולכוף
 ~חריתו יהיה ולענה ראש ראש,כאגמון

 מ~
 ~~תל~ שי~ מי

 ואונמ
 מחשבות ובעל לעקל~לות ואם לעקל אם יודע ו~לבמשלם

 עליהם מתנה ב''ד ולב מ~ולה בתוכחה יוכיחו הש~ים ו~ן~~נו ~~ר~
 דרבנן נחש וע~רבים בנחשים נגדם ל~את דכוותייהו אל~יולכל
 ו~ד ב"'ד ~~י ~יצא מה עליהם שיקבלו עד אסותא להדלית

 תברכו עם בהתנדב ~רעות בפרו~ כי פר~ה לב יכבד ולאהוא פרו~ כי העם וירא ~ייק ודפרע אנא דפרע ~ברא ~זישיאמרו
 להם ורפא ו~ב מ~פא חכמים לשון ה'את

 ולא הלפש רפוא~
 ביותר כי נפש אב~ה ווי יאמר ולא נפש קובעיהםיקבעו

 ולו י~ ~נצין ליה ודאית כיס חסרון שיש במקוס לזרזהכו~ב צ~י~
 ת~יי שלא ~די~א ובזיונה בבזיון ומוחלע בהסגר טו~חמס~רת
 מכניס כסף יאמרו באודני' קלא וליפוק אזוזי ונפיק ועיילרדופה
 יו~את תהא שלא מוציא~~ף

 ב~רעו~

 כםף ~~ן ~נם ויצאה כסף
ויש

 כס~
 לאדון

 ז~
 ~~ת~יפה ידו תנח אל ~מזה ~ם לו, יש וזה

 ~~ברא ואקרקפתא אח. תקיפא תוקףונתנה
 ~ונ~

 טצ~~~ לע~ות
 למיעבדדאפשר

 להרשי~
 הצדיק את ולהצ~יק הרשע את

 ול~
 רשע לוה בכלללהיו~

 ו~
 ונו~ן~ ~ונן ו~~יק ישלם

~~~~
 טול

 קור~
 ~ למעלה בהבטה וראה נא ה~ט בעיניך

 דרבא ~נין קניאבהבטה ולמט~
 קנ~

 ח~מה
 קנ~

 דברתי כי~ בינה
 לכל פ~~~ להראות הי" הראוי ומן בא"~רים לקצר וקצירבספיח

 הוא ו~ין מסבירותצ~
 שיני~

 מפני ורק~~ אך המקצר ~ל המאריך
 נבוט, ונביט ~ ע~רון ועטרוני וכתרו~ הקיפוני אשר הטרדותרוב
 דבר~ לפע"ד הוא בע~מו הנושא גם~ף

 פשו~
 בשו~, אפילו ופשטה

 אמרי לרצון ויהי הספר ותיק נרתקו בתוך קולמסי הנחתיע''כ
 רגל לכבוד ה~דבר ~י כסופרת קולי וארים שפר כאמריפי

 ~~ .ל~ת על הבנין לנולהראות ול~~ח~ ל~שון העשירי צוםת ו~הפוך בטבת עשרה תלה, עלולהעמיד הדו~
שנת

~"~~~~ 
 יב~~ והוא ~~ולם" של ~לכו המלך, פתגם

 ~~ ~ בשלום~עמו ~

 ~~~~ ~''~ ~ו~~ ~ו~נ~יי~ ~~'~~
 ו~~"'~~~

~~ ~''~ 
 ~~~~י~ ~~~ו~ ו~~~י~~~~ו~~

 י~"~ות

 ~~~~~~י
 ~~~י~ת ~י~ ~~~ ~~ו~י

 ~~ ~ו~~
 ~~ורו

~~~ 
 ~~י~ ~~~ ~~ו~~י~~ ~~ ~~י~~י~

 ~~~ו~~ת י~~י~ו ו~ו~~ ~"~ ~~~~יו~ת
~'"~ 

 ~~ו~~י ~~ות
 ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~ו~

 ~~~~י ~ו~~~~ ~~ו~ ~"'~ ~''~ ~"~ ~''י ~~יו~ ~~~ כ~~ו~ו~
כ~ו

~~ 
 ~~"'ו

 ~~יי~ ~~~~~ו~~ ~~"~ ו~"~ ~~''~
 ~~''~ת

~~ 

~~~

 ובליונא מדר~א בי~ נ~ורא ונפל דרעא ד~ליא היום נכבד מה
 ~~ל חותם בתוך חותם רב' בגושפנקא ~ דחזיאהוא

 לו~
ת

י~ת
 ~ו~ ~~ו~י ~ו~~ ~~~ו~ ~~~ ~''~ ~~ ~~~ ~ת'~

 ~~י~ת
~~ 

 ~~~~~~~ו~
 ~~~יות

ת ~

~ ~ ~  ~~~~ ~~~ מ~~ ~י~י~ 
 ~מ ~~י~~ ~י ~ ~~ ו~~~'"י

 ~ו~~
 ~י~ ~~י~ ~~י~~ ~י~~~~~~ו

 ~~~ו~~ ~~~~~ ~~י~ ~מ



~ ~ ~ ~

~~''ת
~'"~~~ ~~~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~ ~

 אותיות ותומים אורים הקדושים אותיותיו זרועי, ו~ל ~לבי
 ריחא ולריחו לשיחתווזכינו בול~ו~

 ~לת~
 ~ן והנה יקירא, אלבישייהו

 בישראל, ירבו שכ~ותו ~יחיד ת~ובה להורות להקדים היההר~~י
 מםתתר ב~סתרים ל~אר'ב ערובי עיר של למזרח החכם שבאבשעה

ב~צו~~
 אילני תחות במקומי ושביתתי ~הלכה, ה~צויינים ציון

 דעת ה~תייתבת בכותבת הכותבת יד לאחר ק~פרק~פירק
 וריש הזורק פרק בריש ש~עתתא הלכה, של א~ות ~" ~~וםעתתג כזור~

 נחלקו ~קו~ות ובקצת צתכוונו, א~ד לדבר שניהם הכותבפרק
 להיות למשמרת וכתבתיהתיו~ת

 ~צ"'~
 לדורות ש~ורה

~~ 
 שעלה

 קא~ינא ו~טובייתא מישרים, תחזינה עיניו כאשר בס""ד,ב~צו~~י
 ויודיעסי ל~ל, ~ל ובין אגוזים של ה~ל ~ לפקח ~קיחא עיןשישיס
 ~פילפול להר~ות לי יש דברים ה~בה כי ים מני הרחבהדעתו

ז~
 ~אהבי אחרי אלך וא~תי דדינא, אליבא שפתי ~~חשן אשר
 היוצא בשער אוהבים ידברו וכאשר עולם, ואהבת רבהאהבה
 ובתור.ו בו אני ובטוח הבינה, שער החכ~ה ~ער העליוןבשוק
 דעת יש~רו כהן ושפתי שלימה ~ת~ובהשישיב

 ו~פ~
 תכון א~ת

לעדת

~~~~
 פאר תכ"ת שכתב ~ה ראיתי השלום, ~בוא ~רך ~חרי
 ע"ב) ק~''ו (דף בת'ב ב~סכת יעיין וז"ל~ תורתוהדרת

 אפילו ד""ה הקודם דבור וא~ב א~ו על צב~ון שבא ~ל~דתודת"ה
 ~כת"לת סו.ר בחו~שורשתתי

~~~~
 באםפקלריא הר~אים צעקת קול ~~~תי

 כנפות ארבע על ההולך ~ול קול~וס, בקל ~תהלךת קו~ ה~איר~
 ב~יפך שהוא תוםת ~ברי ליישב בחכ~ה שמפלפלין םופרים שלקולן האר~

ו~ז~
 בחו~~ רש''י דברי עם

 ומה להול~תו, קשה ובא~ת
 לא~ר דו"ד ~ל דעתו נתקרר לא ליישב גפ''ת ~רשי דעת~ל שעל~

 קושיות כ~ה כי ו~וד חבוע אחית ~וד אסיק ~וד ליה הנ~ין~ין
 לבם את ש~ו ולא חזינא קא ותיוהא נד כ~ו נצבו א~ר~ו~ות
 כעת מאד טרוד ~אני א~""פ וא~רתי בכתב'ים, זה לכלהטהור
 לעוגיא ככםלא ועטרוני וכתרוני שה~יפוני ות~ובותבשאלו.
 םופריס, ועיטוףבעי~ור

~~~ 
 ~ו~ל יתירה וחיבה אהבה ~רוב

 ~פה פורם ופרם תקל ~נא חובת ~ברא חובת ביאור חובתעלי~
 יד שידי עד וח~ירה ב~רישה ידרושון יום היום ~ובתו~קדש
 מדרשא~ בי ~כתלי בטולא דנ~נו ספיקות וכמה בכ~ה ~~עתכ~ה

~~~~~
 ל"ו ~בראשית בחומש דפרש"י ~אי דלפי הנם הנה לציון

ב"~
 וזתתל
~ 

 צבעון, בת לא ענה בת אם ~בעון, בת ענה בת
 ~נא~ר צבעון של ~נו~ענה

 וא~
 מלמד וענה, ואיה צבעון בני

 שניהם מבין אהליבמה ויצא~ ענה אשת כל~ו על ~בעון~א

והודיע~
 להקשות יש לפ"ז ~כ"'לת היו ~~זרות בני ש~ולן הכתוב

 דש'"סבםו~יא
 ד~סכ~

 הרי בניס דבני להוכיח לריב"ז ~נת"ל בת'ב,
 א~ו על בא צב~ון הכא, חזינא קא ערבוביא דל~א כבנים,~הם~~
 שעיר בן ~ה נקרא ולכך ~ניהם, ~בין ו~צבעון ~שעיר ענהויצא
 ~יושבי ענה ~יה ו~~ו"ה צבע~ן,ובן

 האר~
 עצ~ו ~כח שבא

 כתבו ע"ב) ~""ב (דף סוטה בסוף (ועיין ~מ~, שעיר ~ן~ה~ה

ת
 דא~ה ירושל~י בשם פפי ~אה תתוד"'ה

 ~ת~בר~
 ~~ניה~)ת

הרי בני~ דבני להוכיח ~נ"ל קשה לפרש'"י סופ~י~ ~דברי~~~~ת
 ~הם~

 ~עיר בן ~נה נקרא משו~ה ~ל~א כבני~,

 ענה ויצא כלתו על בא ד~עירמשום
 ~שניה~

 ענה היה ו~שו"ה
~מיושבי

 האר~
 ~מ~ת שעיר בן שהיה דאבוה כרעא ברא ~כחו שבא

 ב~ילתא דבריו את דוחה ו~הרש"א הר~''ם, קדמני כבר זווקושיא
 אינו אשתו דבן צבעון בן נקרא היה לא דא''כ ~ וז"ל~חיטא
 אל נפל אעיקרא אאוירא חוטרא וזרוק עכ"ל, בנונקרא

 ~הוא בינה קנה ב~שענת נשען עליו הבית אשרהבנין יםו~
 רוצ~

 ליישב

נ''~
 כלתו על בא צבעון דפירש ב~אי בפרש'"י שמממאניס דבריהם

 נקראת היה לא ענה אשת בת שהיתה אהליב~הדא""כ
 ~אי דל~י יצילו, ולא יועילו לא דבריו כל ה~חילה וא~ר ע''שתענה ~בת~

 וא"'כ ענה, ובת צבעון בת נקראת שפיר ~שניהם י~אדפר~"'י
 נקרא ולכך משניהם, ויצא כלתו על בא ~עיר נא~ר ~נו~אן א~

 ~שניהםת שיצא ~בע~ן ובן ש~יר בןומתר~ם

~~~
 לתאתבה נפשי ~רםה ~ירו"סין לשם לש~ה עשיה יעשה אלה
 שיטת לפי הש"'ס בסו~ית עצו~ה קושיא הלכה עו~קלידע

 ~קשה להיות אהדדי קראי תרי ~מקשה ~תרתי אפוכיתוסת
 אשה ענה וצ""ל כבן הוי הבן דבת ולהוכיח יד כלאחרומ~רק
~י~ה

 אע""~
 דכתיב

 הו~
 ענה,

 מת'~
 זכר לשון אותה קורא ~קרא

 הזריזין ~ן בקיצור להם להשיב לריב"ז הו'"ל כבן, יורשתשהיתה
 ~קרא שהרי אהליב~ה, מן בתורה ה~ו~~ם הקרא ~ןמקדי~ין
 תוסת ופירשו צבעון, בת ענה בת אהליב~ה הכתוב ~בר~לא

(ענה)
 ~צבעון~

 היאך וא"'כ שעיר, אשת היתה ואמו אמו על בא
 (צבעון) בת נקראהיתה

 ~שעיר~
 דון את"כ כבן, הבן בת אע'"כ

 ~ל הוכחה דעיקר כבן, הוי הבן דבת אאתרא ואוקי ו~ינהמינה
 אתתכ דייקא, בני ~לשון ~עיר בני תוך לענה ~מדכייל הואריב~ז

 ~וכח ~זה~ צבעון בת נקראת שהי.ה אהליב~ה נאמר אנו כאןאף
 ז""ל הרש~ת"ס שפירש ~ה לפי לדקדק י~ שהרי כבן, הוי הבןבת

 ~ודה אני ~ס הלא בת~יה פו~רניי את~ בכךבד"'ה
 ל~

 הבן דבן
 ~הוא ~א~רינן) הבן בת אבל בת, ב~קוס ואפילו זקנו אתיורש

דא~רינן~
 עכ"'לת ע~ה, הבת ש~ירש

 הקרא מן ~וכח ~"כ היתה א~ה ד~נה תוס' שפירשו תה~~~~
 לה~~ו קשה א"כ הבןבת

~"~ 
 אתה בכך

 פוטרנ~
 הקרא ~ן ריב"ז שהביא ראיה על לדקדק ישועוד

 ~ב~
 ~רשת הבן

 ~ודים הצדוקיס ~ם בזההא
 ועדי~

 הבת גם ~ל~א פל~ית לא
 ~תורצת חדא קושיא ~"ל שלהם, ק"ו ~כח הבן בת ב~קום~רשת

 חבירת~ביר~
 הצדו~ים שאתרו ~~ש ה~ברים הן והן ~ום" לשיט.

 אתהבכך
 פוטרנ~

 יורשת הבן ~בת ~וכח הקרא ~ן בודאי ~~ל
 בת במקוס יורשת אינה שב. ~וכח אי~ עד~ןאבל

 הב~
 וע"ז

 ~לכם ב~לה ~~יחה שלנו של~ה ~ורה תהא ולא ר"יה~יב
 וכ~

דר"י
 כלש~ ~ד~קא~

 בכלל לענה ~דכ~ל הקרא
 ליה וקרי אחי~

 נםתם ובזה כ~ה, כח ולא ~~ש כבן שהוא ~ש~ע י נ בבלשון
 עיקר וא"כ ב"ב, ב~םכת הר~ב"ן בחידושי וע~ן ~לה~,הק"ו
 ליה ~~קרי ר"י ~להוכחה

 בלש~
 רא~ונה קושיא הדרן בני

 ק"ו ול~~ור בתורה ה~וקדס ~קרא להביא לר"י ~ה"ללדוכתא
 ל~ ~דקרי בקצרהשלהם

 בת לאהלב~ה
 צבע~

 בת היתה שהרי
 והי~ךהבן

 נקרא~
 ~~י~ה ו~דיפא כבניםת מ~רי בנים בני אלא בת

 להו~~ צב~~ן בת הכתוב קראה ד~ש"ה ל~י~ר~יכא
 שהי~ה

 את~רשת
 צבע~

 בת ~כח
 ב~

 קחשי~ ~הרי הוא שכן ו~דע
 בקרא

~~ס
 ~"א~

 אהליב~ה א~ף
 ו~~~י~ האלו~י~ בתו~

 ת

 ב~ר~
 ~שם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~''~~
 ~~~''מ

~~~~ ~~ 

~~

~ ~  

~'ת~~

~ 
 אדו~ ~לופי אלה

 ל~ושבותס
 באר~

 ~ש~ע אחוזתס,
 יורשתת בת היתהשאהליבמה~

 ור"~ ~ הר~ב"ן לשון וזה הר~ב'תן בחידו~י לי און~~~~ת~
 פירש

 היתה נקבהענה
 ו~ע''~

 דירתה ~~ום ענה הוא דכתיב
 אהליב~ה נ~י כדחשיב האלופיס ~בי לה קחשיב זה טעם ו~פניכבן,
 עשיו אשת ואהליבמה ענה בת אהליב~ה כדכתיב היתהונקבה
 ~דייק ו~"ה יורשת בת היתה שאהליב~ה מעתה א~ורעכ"ל,
 ~אבי היתה שירושתה ר''ל ~בעון בת ענה בת אהליב~ההקרא
 הוא, שםביא םוכחה מן ~פי הוכחה לריבת"ז לו היה ו~זהאביה,

 על בא שצבעון בהוכחתו מאריך ל~ה ריב"ז בדברי לדקדק~י~
 יל~דו ~תוכו כי ה~אריך על ה~קצר ~יניף הוא בדין הלאאמו
 ~שניהם שיוצא ~שום או שעיר בן לענה אותו קרא ד~הלשקר
 והו''ל כבנים, בנים דבני מטעם ולא אשתו בן שהי~ה ~שוםאו

 בקצר~להוכי~
 הרי בנים דבני מוכח אהדדי קראי דסתרי ~כח

 לו~ר וצריך ב~ולס, זכות שוס להם להזכיר לו היה ולאכבנים,
 היהריב"ז

 ~וכר~
 הצדו~יס יא~רו ~לא ו~ו' שבא ~ל~ד לזה

 ~נ~ דקרי והא בנים, בני ~נ"לאכתי
 ענ בא דשעיר ש~יר בן

 או צבעון בן לענה דקרי והא מ~ש, שעיר בןת ענה והיהכל~ו
 בן שהיה ~שום או ~ ~~ניהם שיצאמ~ום

 אש~
 אממר לכך צבעון,

 כלתו~ על שעיר שבא כדבריכם ולא וכו' א~ו על צבעון שבאמלמד

ד~~~
 לעבר, ~עבר הבריח תיקן לא ועדיין דבריו ל.קן בא ריבת"ז
 ~~ום יש עדיין א~ו על ~בעון שבא ~בריו לפי~אף

שנקרא לטעו~~
 שעיר בן ענ~

 ~טע~
 שי~א

 או ~שניה~
 ~טע~

 בן ש~יה
 לי דאין זה ~פלפול ידו לסלק לו היה ואת'כאשתו,

 עס~
 וידי בה

 אלא ל~ביא ה'"ל ולא איפכא, בתר תיזול דלא הי~נהמסולקת
 הבן דבת מש~ע צבעון בת לאהליב~ה ~מדקרי הקודם הקרא~ן
 בת ונקראת כלתו על בא דצבעון ל~עות ~קום אין ובכאןכבן,
 בת הקרא להקדים לו היה דא"כ אשתו, בת שהיתה משוםענה
 צבעון בת שהרי ענה לבתצבעון

 ה~
 היא ענה ובת השם ~קר

 בתו שהיתה מש~ע צבעון בת ענה בת אהליב~ה ו~דקאריטפל,
 ויצא כלתו על בא שצבעון לו~ר ~קום אין גם ~~~, ענה~ל
 הכתוב דבר ~לא (ה)~קרא כי בצדה תשובתו דהרי שניהםמבין

~ש~
 כתתה~

 לכאורה ענה, בת ואהליבמה דישון ענה בני ואלה
 בני ואלה נא~ר כבר שהרי ~יותר הוא ענה בת ~תק~~רהא
 ומדכפליה ו~ו",ענה

 ~ת"~
 בת שהיתה להורות בא ו~קרא לעיכובא

 ולא ~~ש~נה
 יצ~

 בת שהיתה~ ~ום צבעון בת ונקראת ~שניהם
 א"~ ואףבנו,

 א~ו על בא שענה
~"~ 

 שלא להורות הקרא בא

יצ~
 דקרי והא וכו', קרא ליה ~דכפליה לחוד ~ענה אלא ~שניהם

 צבעון את יורש~ היתה והיא כבן הבן דבת להורות צבעון בתלה
 צבעוןת בת אהליב~ה נקראתולכך

~~~
 לה שהיה בקרא ~פורש דהא ליתא דדי~א ~עיקרא ~שיבני
 וא~ ~ בקרא כ~פורש אחלאהליב~ה

 ואהליב~ה, דישן ענה בני
 פירכוס שום לית הא ~שום אי תירות, לא ברא ב~קוםוברתא
 ~דלא תדע דישן, ש~ת צ''ל דע"כ לפנים, צריך ואין בב"ה רפרוףאו

 קחשיב ~דלא ו~וד אהליב~ה, לבני שחשיב כ~ו די~ן לבניקחשיב
 כ~ו לאהליב~ה שחשיב ~אלופיסליה

 ש~וכי~י~
 ל~ינו באי' תו~'

 כן לו~ר ההכרח ~ן בלא''ה זה ודבר דישן ~בי נ~~ר אנו כאןאף
 בקרא ~ינושהרי

 ~הית~
 אלוף כ~פורש יורשת בת אהליבמה

 ו~ו"אהליב~ה
 באר~

 ו~טונך לעיל, הארכתי כאשר וגו' אחוזתס
 בת אכתי קיים היה אחיה דישן ואם ~נה אביה יורשתשהיתה
 ו~הליב~ה דישן ש~ת לו~ר בהכרח אלא תירות, לא בןב~~ום
 הקודם אל נשוב~ה ולפ'תז יורשת, בתהיתה

 אל וא~ובי ואלכ~
 צבעוןת יורשת שהיתה צבעון בת נקראת ד~"ה הראשון~קו~י

 מתהנדזין שהתל~ידים ~ה אחת קושיא י~יישב אלה~~~~~~
 והוליד א~ו על בא שצבעון בג~רא שי~תינו דלפיבדבר,

 ענ~א~
 חלק נ~ל והוא

 ~שו~ באר~
 א''כ שעיר, של בנו בן שהיה

 צבעון ל.רווייהו וקחשיב ~רי לבי שטרי מזכהאיך
 וענ~

 בתוך
 ~נה ירשנה לא ~בחייס היה צבעון באם האר~,יושבי

 כלו~
 דהוא

 והוליד כלתו על בא ששעיר נא~ר אם א~נס ירכו, ליוצאיקודם
 ענה~~נה

 א""~
 ונטל שעיר בני שהיו היו אחיס וענה צבעון

 ו~ם שעירת בני תוך ל~רווייהו להו חשיב קא ולכך חלקו אחדכל
 לכאורה שקשה ~ה~יושב

 ל~~
 לבנים קודם בנים בני קחשיב

 כבנים בנים בניא"ת א~
 ~לא~ ~''~

 ~חילה ודורשין ~בנים עדיפא
 ~ כ' ~שם בקרא ענה לבתרדחשיב

 כ'"א~
 ודישן ואצר ודישן

 משות"ה ~מש בנו םיה כלתו על בא ששעיר זו סברא לפי אכןו~ו',
 הבאי~ תוך ליהחשיב

 היו כי י~דיו אחים וישבו קול~תו ותיבה
 שיצא ~שום צבעון בן לענה ליה דקרי הא ולפ'"ז אחד, אישבני
 ואהליב~ה ~ניםםבין

 הי~~
 ב~קרא ~צינו לא ובכאן כבן, הבן בת מ~עס צבעון אתיורשת שהית~ צבעון ובת ~~ש ענה בת

 צבעון קודם ~ת שענה וי'"ל צבעון, ~יתת בשעת קיים היה~ענה
 גבי ~שא'תכ אביה, ~כח אביה אבי צבעון יורשת היתהואהליב~ה

 ~שם בקרא ~פורששעיר
 כ''ט~

 צבעון היו שעיר ירושת ~בי
 בחייסתעודנה וענ~

~~~
 זו הנחה לפי לו~ר נפשך

 ע"~
 הלכה, של א~ות ד" ~קום

 בת היתה אהליב~ה א''כ ענה, והוליד כלתו על באששעיר
 שא~ר כמו שעיר בת ענה בת הקרא אמר לא ול~ה ש~יר שלהבן
 ו~צבעון ~שעיר משניהם בא ענה שהרי צבעון, בת ענהבת

 צ'תל שי~~ינו דלפי ליתא הא ~חתינהות ~חתי בחדאותרווייהו
 צבעון את יורשת היתה שהיא ~שום ~בעון בת נקראת~שו''ה
 והוא קיים ענה אביה עדיין הי' שעיר בירושת ~שא''כ הבן,כבת
 בא שצב~ון שפירש לפרש'תי כן צ"ל ובלא"ה ~עיר, את ירשבעצ~ו
 ש~יר, של הבן ב~ אהליב~~ היתה א'"כ משניהם וי~א כלתועל
קשה

 ~למה~
 שעיר בני בתוך בקרא מפורש לא

 אהליב~
 כ~ו

 ירושת בשעת כי כדכתבינ~ן ודאי אלא בניס, בני ~~עם ענהשחשיב
 ולכך קייס ענה ~חיה היהשעיר

 ל~
 הי.ה שלא ~שום לה קחשיב

 הכית ני~א נ~י בשי~תנו וא'"כ ~~עון ~לקיורשת

~~~~
 ~האי שפתי ~רתתן ש~תי ארשת האר'ש עין את ארב"ע
 ~ה דלפיפלפולא,

 ש~ביאי~
 ד~הליבמה ז''ל פרש"י בשם תוס'

 דלמא וכו', אהליבמה ~~נה והולי~ד א~ו על ענה בא הת'נוכו'
 דקרי והא ~~זרות שוס היה שלא פ~וטו מידי יו~א ה~קראאין
לה

 ב~
 דב~ צבעון

 לו~ר ואין כבןת הבן
 דז~

 דבר
 פשו~

 ונל~וד
 כנ''ל, ~~יר בני תוך לענהמדכייל

~"'~ 
 לשיט~ שהרי ק~''ל ~ובא

 א"כ היה זכר ענהרש"י
 ל~

 קושיא והדרא ~בן, בן אלא שם נלמד
 ~נ"ל, הבן ~~ הבן ~ן תינח ר~''י לשי~ת ק~א ~~הדורא~דוכתא
 להורו. ~צבעון בת שנקראת באהליב~ה לאש~עינן הקרא בא~"ה

ב~
 כבןת נ~י הבן
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 על~ ~סיף

 שיש מה מרובה בתוספת
 לדקד~

 בדברי
 ~"ל שכתבותוס"

~ 
 דקאמר הא וכ~, להו אהדר והש.א

 ~הא מה זו ~יפה כל על לב על לשום הראוי מן וכ~,והשתא
 דבר מדברת ל~ון ב~שנ~ וד~קו זהורית לשון לשונם כיעליה,
 ה"פליאה בי. כדמחזיק ומחזק הראוי מן ובייחוד אופנ~, עלדבור
 ש~תבו~ה

 תוס~
 שלהן ק"ו לבםוף סותר ומכאן

 וכ~
 דקאמר ~א

 מיוסדים דבריהם ~ל כי בזה קםבר מאי ף ו ם בל
 סו~

 לירא~ ה"
ומכו~

 יקירא~ אלבישי~הו למיל.א

 הבית א~רה~ש~~~~~~~
 על~
 ~אן דתוס" ~דולה .~וה נשען ~

 םותרים בדבריהם פסח~ם מסכ. ותוס~ ב"במסכת
את ז~

 ז~
 אלה בד"ה ~"א) נ"ד (דף פסחים במסכת ~"ל

 בנובן שה~~ לפי בנו ~ לי דקרי וי"ל וכ~' נו~לין ~ביש .יימה י וכו'שעיר ב~
נו~ל~ בי~ כדאמרי~

 מדלא אמו על שבא דייק והכא
צבעון בן כן כתו ש~יה אי~כתיב

 הנה ~כ"ל~ וכ~
 י~ל~

 מעיקרא
 איה, שמת ב"ב במס" .וס" שכתבו מה דלפי לי.א~~ינא

 איהת ש~ת משום ל~יה חשיב דלא הא ~לל הוכ~ה כאןאין וא"~

 ו~~~ פםחים במם~ת ~ום'שכ~בו מה.שמטנה~~~~~~~~ת
 שעיר של אש.ובן נמי שהיהלפי

 וכ~
 אישתמיטתיה

 (שאי~) ב"ב במםכת ~כ.בומה
 ~שעסה~

 היתהת נ~בה

 הרא~ מן שמי~~~~~~~
 לפרש

 ~הב~
 במסכ. .וס' שמקשיס מה

 לבן שיקראו ה.ורה בכל מצינו לא ו~וד ~"ל~פמ~חים
 לכאורה וכ~, בנואשתו

 א~
 בא כאן דלמא זו לקושיא מקוס

 הי~ו כד והנה ילפי~ת~ מהכא ובאמת להורו.,הכ.וב
 מטייל~

בשמונ~
 שמנה ודחמי~י ד~מרי מזו~א

 ס~יקו~
 אמרנו הללו

הכל ועני~
 נסקר~

 רא~ו ולא אחד מקום אל והולך וםובב אחת בםקירה
שינוי

 בעינינ~
 שמע.תא וממילא ~ביק לחברתה רווחא ואח. את וכל

 שפירש בחומש רש"י דברי במיאון יו~אין דתוםפותרווחאי
 סבר דידן התלמודא דע"כ מ~ני~ם, אהליבמה ~~אה כל.ו עלבא שצב~~

 ונפל היסוד נהרס דאל."ה מש~הם, מתעברת א~ה דאיןהכא

הבנ~
 דלמא כבנים, הרי בניס בני ריב"ז ~הוכיח איך

 ~עו~
 בא

 ~אוענה ~ל.ו על בא צבעון או משניהם, בא וענה כלתו~ל
 יצא וענה אמו על בא ~בעון אומ~ניהם,

 מב~
 אע"כ שניהם,

 הקרא קאמר איך זכר היה שענה ~מא דאי לא, או ממזרתהיתה אהליבמ~ אי שקול דבר עד~ן אך נאמרת ולא נש~קע זהדבר

אהליבמ~
 בת ענה ~ת

 צבעו~
 קאמר והיאך זכר ~יה ענה הלא

 ובת ממש ענה בת ונקרא. ~מו על בא ענה ו~"ל צבע~,בת
 לה דקרי והא אמו על בא לא ענהוא"ל~בן, ~בן דבת~בעין
בת

 ~בע~
 בני אלה בקרא ~כתיב הא א"כ כבןהבןדב. מ~ום

 ענהבת ואהליבמה די~ןענה
 ~ת~

 לומר תיתי מהיכי ~כפליה,
 אלא ענה בת כתיב כבר הא עסה, ב. אהליבמה היהשלא

 הקרא~דכפליה
 מוכ~

 ~ענה מז~ת בא ~אהליבמה
 ב~

 אמו על
 היתה שאהליבמה לאשמע~ן הכ~ובובא

 ענ~ ב~
 ב. ולא

 אשת~

~~~
 לא שאהליבמה י"ל נקבה היתה שענה נימא אי

 הית~
ממזר~

 בת שהי~ה ענה על קאי צבעון ב. דאמר והא

~בעו~
 ~"ג המחסו אשר זו הנ~ה ולפ~

 ז~
 מ~"נ מוכח שהוא ~ל

 ~ענה ~וכח היה זכר ענה נאמר דאם כב~ם, ה~י בניםבסי

ב~
 והי.ה ~ס"ל ~מו ~ל

 ~ה~במ~
 בת סם ונקראת ממ~רת

 ~בע~

 הבן שכח א~ליבמה מ~ח ~וכח א"כ כבנים הרי בנים בנימשוס

כב~
 התם דשאני ענה, מן ריב"ז שהביא הראיה נסתר לפ"ז אך
 תום' ~קושית היה זכר שענה הבן בן ~יהשענה

 משא"~
 אס

 וב~בורתו ב.וק~ו הוא ריב"~ שהביא הראיה א"כ נקבה, היתה~נה
 משם ומוכח שעיר של בסו ב. היהשענה

 כ~
 ~בן

 כב~
 אבל

 רא~~ ם~~ א~
 על קאי צבעון דב. ~אהליבמה

 שהית~ ענ~
 ממ~ת בתו

~~~~~~~
 התוס" בלשון לדקדק ~יש הזה' באופן היא תום' ~ברי
 הכל וידהפשוטה הבנ~ דלפי וכו" מענה ליה אי~דר דאמאי ז"ל~אשר

 ב~ ממשמש~
 תוםת בכ~נת

 שא~
 ראיה שום

 ה~א"כ מענ~
~ 

 אע"כ מענה, ליה אהדר י מא למימר
 דמאי ה"~

~הד~
 לפקפק ~קום י~ מענה שה~יא הראיה על ר"ל מענה ליה

דלמא
 ~בן~

 ראיה להביא ה"ל כבן, הוי לא הבן בת אבל כבן הבן
 ענה בת לאהליבמה נה מדקרי מאהליבמה המוקדםמהקרא

 היה, זכר וענהצ~עון ב~
 א"~

 צבעון בת אמר הקרא היאך
 שאמר וזהו כבן הבן בת ~~ה מוכחא"כ אהליבמה, על קאיבת וע"~

 ושס מאהליבמה ראיה להביא דה"ל ר"ל מענה, ליה אהדרדאמ~י
 ונראה טענתםי ונסתתם יומא בת רדיה לרדות למי~ם ~קוםאין
 היתה אשה דענהלר"ת

וכ~
להביא י~ול היה לא ~מאהציבמה ר"ל

 וא"כהיתה אשה ענה דהאראייה
 ב~

 ולא ענה על קאי צב~ון
דכתיב הכי הקרא דמוכח כמם~ע נראה והקרא אה~במה'~ל

ראיי~ שום אין וא"כ צבע~, בת ענה בת אהליבמה בניואלה
 להו אהדר ו~שתא לשונם ב~חות תוס' שכ.בו וזהומאהליבמה'

 כבן הבן דב. מענה שפיר מוכחהיתה אש~ א~ר~ן דאי מענה שפיר להו אהדר וה~תא ר~ל ~כ~,~פיר
 ומ~~~

 מן דוקא הש.א
 שעיר בני בתוך לענה מדכייל שעיר, בני אלה מן המאו~רהקרא
 ראיה שום ~ין מאה~במה המוקדם הקרא מן~בל

 די~
 לדחו.

 ~קרא מן מו~ח דוקא והש.א בלשונס דקד~ו ושפירכ~~,
המאוחרת

~~~~
 ק"ו לבסוף סותר ומכאן זהורית, בלשון תוס' שכתבו נמי

~לה~
 ~אהליבמהת ראיה היה ראש~ה השקפה לפי דודאי ר"ל

 א~ריה ~איןאחר~ה ראי~ א"כ הי.ה, אשה ענה דלמא לפקפק יש זה עלאמנם
 כלו~

 שמביא מזה
 מענ~

 לה מדכ~ל
 ~דקדקו וזהו ~עירבני בתו~

 בל~~
 לבםוףת

 הית~, נ~בה ~ענה לה~ליט ריב"ז ~~נת היה לא זו הנ~ה~~~~
 המקטר~ים פי לםתום צדדים מ~ני הצדוקים על בא אלאת

ותק~
 מוכח נקבה היתה ענה אי ממ~נ, מדרשא בי להו

 ~בןהבן ~ב~
 מ~~

 ליה מדק~~יב ענה
 תו~

 היה ענה ואי ~עיר, בני
 בת לאהליבמה לה מדקרי כבן הבן שבת אה~במה מן מו~חזכר
 וצ"לצבעון

 ענ~
 היטב~ באר הכל לעיל הרוו~נו ~א~ר א~ו על בא

~~~
 ~ירש ו~ש"י תוסת ~כתבו

 בפי~ו~
 הית~ ד~~~במה ~חומ~

 היכא וכי ~בעון ובת ~נה בת'ת
 ו~~

 אמו על ענה בא ה"נ
 ~ה~במה לה קרי ולהכי אהליבמה מ~נהוהו~ד

 ב~
 ב. ענה

 לכאורה מוצא, ואני לימודו ומבקש דורש אני בתיבות עכ"לתצב~ון
 ~דקדקיש

 ב~~יל~
 ובםוף צב~ון ובת ענה בת כתבו דבריהם

 לו מסר ולא צבעון ת ב ענה ~בת אהליבמה כ.בודבריהס
 בתו~" פשוטו הבנ. דלפי לדקדק יש ועוד ~הממ~תפקותי~"ו או~

 ובת ~נה בת בלשונס ~דקד~ו ~מרו דבריהםםוף
 צבע~

 ב~ כי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~""ת
~~~~~~~~~ ~~ ~ ~ ~

 (עיין שעיר אש~ שהיתה ~~ש אמו על בא שענה היתהענה
 הלכותב~ידו~י

 מהרש"א~
 ל~ דקרי והא

 ~שום צבעון בת
 שהית~

ב~
 ולו~ר לטעות ~קום דאין ~שוס ~בעון ובת ~ת~ו לא ~""ה בנו

 שעירת אשת על בא ענה שהרי ~שניהםשיצאה

~~~~~~~~~
 ת ב ו שכתבו קסבר ~אי ~תחילה הש~יענו

 שאהליב~ה הענין ~ש~עות הנוספת, בוי"ו ן ו ע בצ
 דפרש''י ~~ לפי כ''א נא~, ולא נשתקע זה ודבר ~שני~םיצאה
 נ"ל אלא ~ניהם, ~בין ויצאה כלתו על בא שצב~ון ~ל~דבחו~ש
 זה באופן הוא דבריהם ושיעור ~חתינהו ~חתא בחדאדכולהו
 ~הן צבעון, ובת ענה בת היתה דאהליב~ה בחו~ש פירשור~"י
 ותוס' רש''י ~פי' שיצאו הדבריםהן

 כוללי~
 וכותבים נ~ר~ת בכללות

 זה ודבר שניהס, ~~ין וצא ור"ל ~בעון בת ענה בת הזךבל~ונם

 דברי לסתור תוס' ובאו רש""י, דפירש ~אי ל~י כ"א לו~ר אפשראי
 על צבעון שבא הכא דא~ר היכי וכי לו~ר א"א זה ~~ברר~""י
 ס"ד או שעיר בני ליה חשיב ולכך ענה ~~נה והו~דאמו
 ~ש~הס, להתעבר יכ~ה דאשה בעולם םבראשיש

 א"~
 איתבר

 בתוך לענה ~דחשיב שעיר ~ר ~ן אב~ם ש~צב ~ה דריב"זחצבא
 ע"כ שעירבני

 ב~
 הא כבנים, הרי בנים

 ע~י~
 ~ה פתחון יש

~~
 הבאים בתוך לענ~ת דחשיב הא דל~א לחלוק דין לבעל~קום

 ~שעיר מ~שניהס בא שענה ~~ש בנו שהיה ~שוס שעירבבני

ו~צבעו~
 ~דע~ ~ן ~וקצה ודאי אלא

 תרי לבי ואשה זה דבר
 ח~א~לא

 וא~
 אשה

 ~תעבר~
 תוס' כתבו ו~תה ~שניהםת

 אהליב~ו~ ~~נה והוליד א~ו על ענו~ בא ה"נ לעד, הזאת~ש~רה א~
 ענה בת אהליב~ה לה קריו~הכי

 ~~~~~ ב~
 ד~נה לד~ת ר~ל

 ~לא להול~~ו א"א ~ש"י שיטת זהו ~יה,זכר
 בענ~

 שענה זה
 ~~ש א~ו עלבא

 וה~
 בת ~היה ~שום צב~ן בת לם דקרי

 בנ~
 היה שענה ר"ל ו~אי~ה ~נ~כי~ים תוס"ד~ם דיבוראופלגינן
 אלאזכר,

 בז~
 שכ~ברש"י לדברי ~םכימיםאין

 ~בע~
 על בא

 בת נקראת ואהלב~הכלתו
 צבע~

 ~שניהם שי~א ~טעס ענה ובת
 תום' שכתבו ~אי ולפי כנ"לת ריב"ז הוכחת~כח לו~ר א"אדזה

 וקציר ב~~פיח רש"י דברי הן היכי, וכי עד וכ~, ~ירשורש"י
 וכ~ מ~יכי וכי ו~ן כנ"ל, ודורשין ו~וסיפיןו~ורעין

 מ~צ~ן דברי מ~ן
 לפע"ד כי הי~ב ודוק ר~"י בדברי ובונה וסותר וטריאבשקלי

 הואתברור

~~~~
 תורת זאת

~דברינ~ העו~
 א~ם שתו~'

 ~חליט~
שענה

 עליהם ובא ט'ענתס ~~וק~י בדק ריב"ז א~נם נקבה,היתה
לנטות ~קום להס יהיה שלא ~זה, וגדר ~זה גדר צדדיםמשני
כבשא כבושה ודרךנעלה ב~סילה אם כי ש~אל, ~ל או י~יןעל

 קחשיב דתורה צ"ל דע"כדרח~נא,
היתה אי ~~~נכבןהבן ב~

 הי~ אי גופה, ~ענה ~וכח נקבה~ענה
 הקרא ~ן ~וכחזכרענה

~א אחרון והנכנס ~אהליבמה~~וקדם
 ראשו~

~~~~
 םפ~ות ~ש~~ה דמטי ק~א ק~א נסתלק

 הנ~
 לדעתע~~~ו שהקשי~ ~ה

 ב~סכ~
 נ~אר א~נם ב"ב,

 עדי~
 בקולמום

 הקושיא הכרם ~ן לב'אר ב~אור חובת על~ו ~~וטלמה
ש~קשי~  תשעה פ"ה יש עד~ן כי פםחיםבמסכת

 עי~י~
 שיש ~ה

להקשו~~  ~קשי~~אי
 ב~סכת התוס'

 פסחי~
 בזה קד~ו כבר הא

 הרש~~~
במסכ~

 א~~ על בא צב~ון אלא בד~ה ~~ל~ בצדה ותשובתה ב"ב
וכ~

 אחום ו~נה צבעון מדקא~ר אלא צבעון ~בי לכתביה לא א"כ

 יושבי ~ד~תיב ו~י~והיו
 שמ~עי~ האר~

 ~רי בנים דבני ~הכא
 כב~םהם

 לנחל~
 עכ"ל,

 א"~
 נבי ענה ~בקרא ~ד~שיב

 ~בע~
 ולא

 ליהקח~יב
 לבסו~

 ~וכח ~מזה
 דצבע~

 אחי~" והיו ~אמו על בא
 ודעת טעם ב~וב ~הרשב"ס פירש כבר הא תוס" מ~קשים ~אי~"כ

 לל~ת ~קום כאןואין

~~~~
 ~ס~יס במסכת קוש~תס ~וס' ~קשים ל~ה עשירית,בא

 הנובע ו~קור מקו~ו שם כי ב"ב ב~סכת ~י~הושתקי
 .רתי בידיה ונקיט חכ~ה בלשון ~שתעי קא לעילשהנ~נו הסח~ דל~י אחד, קו~ב אל הולך דהכל לפרש ~ראה ~טר~תועיקר
 ~כח ~וכיח תרתי מ~ו וחדא ט~ירתא~תנתא

~"~~ 
 ~~שים ע"ז

 ~י~אתוס"
 וכ~

 ~סכ~ דכאן
 רהיטת ~סו~ות מש~ע פסחיס

 ~הרי זה דרך לבחור ~דרבנן ברירה ויש היה זכר דענההש~ם
 הוה פסול ענה א~רו ח~ורותדורשי

וכ~
 ו~דנקט וכ~, הביא לפיכך

 שענה כדעת כאן ~ש"ס ~כריע א"כ זכר לשון דלישנאבסר~א
 תינח לקד~~תא, ב"ב ד~סכת תוס' קושית הדרא לפ"ז היה,זכר
 הבןבן

 ב~
 וצ"ל ~נ"ל, ~בן

 ~אהליב~~ דילפי~
 היה פסול דענה

 ~י"ל ~לטית לא ~די~~ הא כנ"ל, א~ו על שבא לעולם פסולוהביא
 בחו~ש שפרש"יכ~ו

 ש~בע~
 ~~א אמו ~ל בא

 ~ב~
 ועכצ"ל שניהם,

 ליתא דד~א ~עיקרא עוקרדחכס
 דא"~

 של הראי~~ נסתר
 יש זה עלא~נם ריב"~

 להק~ו~
 ~שנים ~ת~ברת אשה בא~ת דל~א

ו~ס
 ענ~

 דביש תי~א ~ ~~ש תוס' דברי הן והן משניהם ~א
 ~נים ד~ני קרא מ~~אי ~וכחנוח~ן

 קש~ כבני~
 הא

 בני תינ~
 ~נ~, הבן בתב~ם

 וא~
 ה~ס דל~א ~אהליב~ה לו~ר

 צבע~
 בא

 רברבא באשלי לתלות רו~ה אתה ואס שניהם ~בין וי~א כלתו~ל

~הוכח~
 ~ופא זה דבר דריב"ז נזה~ הן הן ריב"ז

~'~~ 

 ז~ו
 וא~~ ~וס'~~תבו

 ~ל שבא ~~~ל
~~~ 

 ~ל שעיר~בא דל~א
 יצאוענה כלת~

 ~שניו~~
 ובן שעיר בן שפיר קרי ולכך

 צבעו~
 ושפיר

 וגם היו דא~ים צבעון ~בי ל~נהקחשיב
 בס~

 שכתבו ~הו
 זו הנחה דלפי ו~~, התורה בכל~ ~צינו לאועוד תום~

 שענ~
 היה זכר

 בת אהלב~ה היתה א~כ שעיר א~~ ~~ש ~~ו על באוהוא
 לח~וב ה"ל א"כ בנו נקרא אשתו דבן ס"ד ואי שעיר שלאשתו
 בת ~הליב~ה ולו~ר שעירעד

 ענ~
 בת

 ב~ צבע~
 ו~דלא שעיר,

 נקראת ~א אשה דבת ~~ה ~וכח ~עיר בת הקראקאמר
 מה כו~תסזהו בת~

 שכתב~
 אשתו לבן שיקראו התורה בכל ~~~ו ולא

בנ~
 בת ~~ר ה"ל באה~ב~ה דא"כ

 ~עי~

~"~~
 ליה דקרי ~ ~"ל תוס' ~תרצים

 בן שהיה לפי ב~
 ר"ל סוחל~" ישבפרק כדא~רי~ ב~

 ד~~
 כנ"ל ~מ"נ ~וכח

 דא~
 הבן בת

 ~עיר ולא (ר"ל אמו על ~בא ד~ק והכא אהמ~ב~ה, ~כחכבן
 איה כתיב ~דלא כלתו) עלבא

 ~הי~
 ~בעון בן כן כמו

 אלא~תיב ול~
 ענ~~

 לחודיה
 שעיר, של אשתו בן נ~י שהי~ לפי ש"~

 היה לא הלא נא~ר למה איה בקרא, לאיה דקחשיב כ~ן~"ל
 בא לא וגס לאיהבנים

 ל~נ~
 בא אלא האלופיס,

 לאש~עי~
 דענה

שקו~ם ושניה~ איה כ~ו תערובות שום בל~י לבד ~בעון של בנוהיה
 הי~

 ~~ו שהיה איה לשונם, ב~~ות ~וס' ~כתבווזהו
 בא שעיר לו~ר דא"א ~י~ה לא~ורא אשתקלא"כ ~בע~, ~ןכן
 א~ו על בא שצבעון לו~ר ~פשר ~י וגס ~שניהם, ובא כ~תועל
 בדי~ו המה ואיה דענה ~שניהסויצא

~ 
 שום ~לתי צב~ון בני אחד

 ל~ה א"כת~~רובות,
 ק~שי~

 בני ~שוס ואי ש~יר, בני תוך לענה
 איה, כ~יב ולא לחודיה ענה אלא קחשיב ~דלא ~ינו זהבנים



~
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 קחשיב לא ולמה בחיים היה שאוה י"ל זכר היה דענה פשוטודלפי
 ~ל ~שתו בן נמי ~היה משוס ודאי אלא שעירת בני תוךליה
 סליקו משכבו על רעיוני ~אשר ולא אמו על בא ~צבעון~עיר

 שעירת של אשתו בן היה לא דאז כלתו על בא ש~עירלומר

~~~~
 ובת היהת זכר דענה תוסת מחליטין האמת ל~י ב~ס~ים

 בא צבעון לומר אפ~ר אי דשם מאהליבמהת ילפינן כבןהבן
 בת לקרא מדכפליה ~לתו~צ

 ענ~
 ענה בת ~היתה להורות כנ''לת

 מתערובותתולא

~~~~
 ~ושייתם מקשין לא תוס' למה שהקשי~ו הקושיא נמי מיושב
 ~ הוא הכי התוס' קושית שיטתינו לפי כי ב''בתבמסכת

 כנת'לת כלתו על בא שעיר דלמא אמו על בא דצבעון לריב''זמנ''צ
 הדעת מן מוקצה היה דזה בתתב ב~סכת להק~ות מקוס אינווזה
 א~רונה ראיה ריבתתז מדהביא ד~ם משניהס מתעברת ~אשהלומר
 ומפרק ד~וק בעט ~ק לבלי פינו כא~ר היתה נקבה וענהמענהת להוכי~ ~ היתה כוונתו דעי~ר י''ל א"כ מאהליבמה ולא מענהשהיא
 בת לקרא דכפליה והא שמהת ובאת ת~רשנו ל~כנו מר~וקואתי
 ה~ומש בפירוש הר~בתתן שמפרש כמו נקט לישנא שי~רת עתתכענה
 ו~ומה נד כמו ונצבה אלמתו קס ריבתתז של ראיה לפ"זיע"~,
 תיתי מהיכי כלתו על בא שעיר דאתתל אמו, על ~בעון שבאמל~ד
 מתערב דאתתכ כןלומר

 משניה~
 תוסת לקושית מ~וס אין ואתתכ

 ~ם כי היה זכר ענה לאמת תוסת מ~לי~יס פס~ים במסכתאבל
 היה פסול לי~נא ה~מרא מדנקטמקומו

 וכ~
 הוא

 הב~
 וכ~ת

~~

 דרשו שהמה וצתתל זה, דבר להו ~נא ~מורות דורשי על קשה
 דרשו שהס ~מורות דורשי נקראו זה וע"ש לעצמם זהמקרא
 בת נ~י ודרשו ויתירות~סירות

 ענ~
 הקרא דכפליה מיותר ~הוא

 מ~ניהם בא אהליב~ה תימא ~לא לל~ד אלא בכ~לייס, הכתבונקרא
 בת שהיתה להראות ענה בת קרא כפליה לכך תערובות בתוהיתה
 זכר שענה ~מורות לדורשי הוכ~ה להם היה ולפת'ז ל~ודענה
 מ~תה אמור לתתלת דכפליה ענה בת דאלתתתה ל~רא, מ~איצ~ריךהיה
 הא קאמר ע"ז מתערובות בא ש~נה ה"א קרא דכתיבי לאואי
 כ~ת ~שניהם, מתעברת דאשה ו~"ל ~שנ~ס מת~רת א~האין

 ו~תתל וכ~, תימא הכא ~פיר תוסת מקשיס עתתז הנת'ל,~ירושלמי

 דשס ~הליב~ה ~ביתינ~
 נלמו~

 ענה בת שהיתה דקרא ~יתורא
 דלמא אמו על בא שצבעון ~נתתל עדיין אבל מתערובות, ולאל~וד
 תוסת מתרציס ע"ז מ~ניהס, יצא וענה כלתו ~ל בא~~יר

 וענה דאיה כנ"ל דקרא מיתורא ילפינן נמי דבכאן כנת'ל וכו'וי"ל וזתתל~
 ענה בא ולא א~ד בדימוםהיו

~ 
 ודו~~ כלל ~ערובות

~~~~
 מה ~ה ~זר ~ר~תתי ית'ל ~כמיס ש~נו המדות ה~צוי א~ר
 שצבעוןשכתב

 ב~
 כלתו על

 ~שס ב~ומש פירש רשתתי ~ה~

~ת'~~

 איה כמו והוא יתירה ויתתו ~ זתתל וענה ואיה
 אאופתאת דכתיב וי''ו ואיה, דכתב ~א לפתתז וכו', במקראיש והרב~ וענ~

 ואהליבמה כלתו על בא שצבעון האמת ל~י לרש"י ~ס"ל נימאואי

הית~
 ~בעון בת

 א"~
 דשם לפניו נדרש ומקרא נו מסר וי"ו אות

 בקראמפורש
 ~יתתד~

 ~בעוןת בת ענה בת אהליבמה בני היו ~לה
 צבעון בת אהליבמה היתה כלתו על בא שצבעון פרשתתיו~פי

 ~י מיניה אדלעיל ואיה דכתב האאתתכ ~מ~
 נוס~

 א"כ אהליבמה, ~ל
 א~ר לילך לרשתתילתתל

 הרו~
 ~~ר לילך ה''ל וכות והרבה וכתב

 א~א קאי, מיניה דלעינ יבין והמ~כיל הקודש ה~כל אל~קרוב
 תוס'~ ש~תבו ~מו אמו על בא ענה וס"ל בו ~זר רש"יודאי

~~~~
 ~א~י ומצאתי רב דבי בס~רי ינ~ת נ~ת כמוני אשר איש
 יהודא בית ספר משמעלידי

 וזת'ל~
 ולוצי וכות מלמד בד"ה

 צתתלת צבעון ענה במקום בדפוסים נפל דטעות אמינאמסתפינא
 ה''נ וכו' צבעון שבא דאמר היכא וכי הכי משמע דתום'ולישנא

ב~
 שהיא ובתו א~ותו על צבעון שבא ~''כ דאיירי משמע וכו'

 עכ''לת וכו'ענה
 הנ~

 תן טלטול ~''י יד כלא~ר ל~קן בא הוא
 שכתבו רש''י דברי ממנו שנעלמו א~ד בהעלם וכותב ומוחקהצד
 א''כ ענה בתו על בא שצבעון כדבריו ני~א ואי איהת כ~וואיה
 וי''ו הוא ואיה דכתיב הא לפ''ז צבעוןת בת אהליב~ההיתה
 בוי''ו אשלפניו וקאי לעולם שעומדיםע~ודים

 ב~ירעון יוצא ואין הוית'ו ודורשין ומוסיפין בתו היתהאהליבמה ~~~ הנוספ~
הכתבת

~~~~
 נקבה דענה האמת לפי םוברים שתוסת דבריו לפי קשה
 איה כתיב ~דלא בפסחים, תוסת ~תר~יס מאי א"כהיתה,

 הא דל~אוכות
 ד~תי~

 דאפילו להורות איה ~תיב ולא ענה
 כבןהבן ב~

 מכ"~
 הבןת בן

~~~~
 דבריו דל~י עליו נשען הבית אשר השליש ~זינא ~א תיוהא
 האמ~ לפידענה

 לתוסת התתל תוסת לשי~ת היתה נ~בה

 לאהליבמהת ק~שיב ולא לענה מדק~שיב אמו על בא~~בעון לתר~
 זכר דענה אמרינן איד~שלמא

 א~
 ~א ~צבעון התתא דלפי

 מ~ום אין אפת'ה ~עירת של בנו בת אהליבמה הוי וא"ככלתו ע~

להוכי~
 האר~ת יושבי ~עיר ~ני בתוך אהליב~ה ~~שיב מדלא

 אבל קייס, היה א~יה וענה תירות לא ברא במ~ום ברתאכי
 היתה ~ענה דבריולפי

 נ~ב~
 שתי וענה~ אהליבמה היתה א"כ

 שעיר את יורשות והיואחיות
 ~כ~

 אתתכ מת, היה ואיה אביה
 מקום דאין ודאי אלא לאהליבמה, ק~שיב מדלא להוכי~~ל

לה~ה~
 לשלו~ ואין זו

 ויתיר ~סר לעשות ~סרון ~ריכה אשר יד
 אלאבחלו~,

 הא~
 ויורה דרכו יורה

 כ~~
 כמטר ונח ל~עטרה

וכרביבי~
 רביםת בת ~ער ~ל ודין דת יודעי לכל

~~~
 הנה וכות אפילו ד"ה הקדום דבור וא~ב ~ וז"ל ~כתתת שכתב
 הוא האמי~י הפירוש הבאר ועל העיתון ~ל ע~דתיכאשר

מבואר
 ע"~

 הכבשן פי האור יוצא ומ~ם יע"ש במקומו הרת'ן
 נא~ת במקום יתד והוא ~ו~יםדברי

~~~~
 נ~ד מצוה למל~מת שיצאתי ~ה בקולמוס נש~ייר עוד

 ושלא זה, בענין ~פ"תמפרשי
 להטרי~

 צדיק אותו את
 (א~) אל ונכנסתי באתתמרי~, ק~רתי הרבהבתי~ות

 ~ארש~
 ע~ים

 וזורק מולל ימלל, קטיע בל~ני ליה ~ריק ואו~ל ומ~דל תיבהבש~טה

עתת~
 שדעתו ככהן אליו פונים שה~ל תל ה~תלקט ותל ב~ה דיומד

 וי~ב ~ורן ה~רנות בבית המסיי~ כהן ~אר~, כל משוש נוףי~ה
 קרן דקרנתא ומורשא רביעת מ~ו ~~ולה ~ורן וכ~צי נכון~ורן
 ול~אן לכאן מתפ~ל הלבנה כמאור עיניו ריסי ~בין ניכר אשראור
 ~ובסיס קלות) ~ובסיס ~סידיו ל~ול והדר הודקר~י

 כנפות ארבע על ההולך ~ול ~דרשא, ביה בכוליהומשתמע קולות~
 ההולךקול האר~

 ו~ז~
 לעומק ויו~ד וסותם יורד תיקרא ופי תי~רא ~זק

 ו~אד י~~אנה, ~~ת ע~וק עמוקהל~ה
 ~הוד לשמוע לנ~ת לי יהי~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~תתת

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ת " ~ ~ ~  
~ ~ ~

 תורתו~אר
 מ~

 בדבור שנתחדש
 ז~

 יש ודאי כי מדרשו, בבית
 ויצא ולפנים, לפני ש~ריכה בנודברים

 עתי~
 ט~ור הטהור מפיו

 כמפרק לפרוק ושונ""ה לטעון אוהב ותיובתא ~זינא קא~ברא
 אלי ק~שו דברי יבואו כי והיה ה~דולה~ יד ה~ותבת י~כלאחר
 דכנתא ומהדורא מילי במהדורא לראשי עטרה ואשיםאענדם

~ירו~
 אל חיים מים דיומסת ומייא דפר~ניתא מחמרא ה~ינוסר

 מאד מאד הקודש ~בורו עלי יקר כי ~קודש'כלי
 עלי נערבי~

 אע""פ כי דודים,דברי
 ~הנפשו~

 ודבוק~ת קרובות הלבבות ר~וקיס
 ~בין שיוצא זהורית ולשון אר~מן ולשון תכלת פתיל צמידכפתיל
 חד חד ראשוקרני

 ~כד~
 (ואשתעי) ד~ינא לעוק~א נחית

~ואשתעשע~
 לי וצר מצוה של שמחה ובתורתו בו

 מא~
 שגבה

 אל עתה עד ~אנו ולא בינינוטורא
 המנוח~

 אחד לפונדק והנחלה
 ~~יצה אחת,ו~~~י~ה

 ~ח~
 העומדת

 ברו~
 ~~ית ו~ותלי חיים

 למועד חזון ו~ודהממדרש
 דו""~

 אוהבים ידברו ~אשר דוד לדבר
 שפ~יםתבנשיקת בשע~

 ~ו~~~יי~ ~~~~~ו~

 ~טרשדארף~ ק"ק מאנ~י~~~~~~
 ~אר~

 להם, להורות הגר
 וזהו ~בה, ילכואשר הדר~

 תור~
 שנת~רשו ~ קודם השאלה~

 רחוב ליהודיםהיה
 ~מיוחד~

 ודרך
 ~ש~ ר"~

 ~ו גדר שום היה
 נ~כרו ~ אשר הגירוש ולאחר המהלך, בתוך ו~עכב מפסיקבנין
 ~~לאינ~~ י~ראלבתי

 נימולים~
 היהודים רחוב שהיה במקום ונעשה

 בית של חלק אותו מנכרים ראובן קנה ואח"ז ברחוב, ~דררה''ר

~הול~
 אפילו ה~דר ונסתלק גדר מקום שם אשר היהודים לרחוב

 קנה ואח"כ לגירוש, ~קודס שהיה~ כמו נכרי בידי שהיהתבעוד
 אותו וקנה לו שהיה ביתו 'על בחלופין הבית אחורי חלקש~עון
 שהלך הראשון בחלק ~~ם מ~רנית דין לו שיהיה הפקיד'כדיבידיעת
 הגדר ~מ~דר הפקיד עם ~וס~ם ~עתו שהיה ובאופן~~הזהלרחוב,

 חלק שמעון שקנה~ אחר גם ואף הנכרי, החזיק כאשר~כבראשונה
 ~בראשונה, המהלך רק גדר בלתי זמן איזה הניח הוא גםא'
 ~ב~ל בקנס שמעון כמר הבטיח~ אפילו י~'"ו הקהל דבריולפי

 ולעשות לגמרי יבנה שלאהבט~ות
 ~ו~

 דרך להניח סייג או גדר
 הבט~ה ומפני שמעון, ~מר לקי~ת ~ודם נעשה וזה ~מקדםר"ה
 א~תן ~הב~יחזו

 ~מ~
 העיר למושל ודברו ~ הקהל סייעו שמ~ון ~

 טען ועתה זאת~ את הקהל עשו זה ואחר לשמעון, הבי~למכור
 ל~~ות הפקיד בהסכמת לכך מתחילה ד~תו שהיה ש~עון~מר
 ובאשר הרבים לדרך מעולם התר~ה שלא וטען ה~דר,דוקא

 ~אחרון~לק קנ~
 מכ~

 ראובן מן ~לק~רא~ון ~ם הגיע~לידו זה
 לעשות כח לו שהיה בטענתו בא ב~ן מצרא, דבר דינאע"'פ בדיניה~

 לדין וירדו ע"'כת עתה הפ~יד ר~ון וזה למוכר ~היה ~מוהגדר
 על ש~עון שישבע ביניהם שבועה עסק ופסק בעירן ב''דלפני

 מ~תי ובק~ו קאזלינא, הגדול לב''ד וא~רו ענו והקהלטענתו,
 בהםת וחי האדם לו שיבור הדרך דעת להםל~וות

 ~~~י~ ~י~~ ~~~~ ו~~י~ ~~ותת~ ~~~~ ~~~ו~~ ~~~~~

 מ~רין עיקר אך מקומות ~~מה נ~יט דדינא עיקרא~~~~~~
 ק' ע""ב צ""ט (דף בב'"ב מדגרסינן הואהנדון

 ~"א~
 עלה

 נתוך עוברת הרבים דרך ~שהיה מי שם~ דקתני מתניתין~האי
 הגיעות לא ושלו נתן שנתן מה הצד מן ~ם ונתן נטלהשדי~ו
 ש"'מ ולי.יב, פזרא לנקוט הגיעו לא שלו א~אי עלה,ו~רסינן

ל~
 רב אמר פסידא~ ב~קום אפילו לנפשיה דינא איניש עביד

 ~זירה דרבא מש~יהזביד
 שמ~

 אשי רב עקלתון, ~רך להס יתן
 ר"א מני הא דידי, לי והבו דידכו ~ שקלו להו ולימא ~ הש"ס.ו ומקשה לז~, ורחוקה לזה קרובה עקלתוןתהיא דרך ה~ד מן ~לא~ר
 רב אמר יהודא דא""ר יהודא דרב משום מאי, ו~ע~א וכו'~יא

 הש"'סת עכ''ל לקלקלו ~~ור ר~ים בו שהחזיקומצר

~~~~
 ~סי' והרא"ש הרי'"ף

 ט''ו~

 ולא כצורתה המשסה הביאו
 ודרב משרשיא ודרב זבי~ דרב ~אמוראי פלוגתא ~ללהביאו

א~~~~~וא~"'~
 לדינא אהדדי פליגי דלא סראה אשי ורב זביד דרב

 ביניהםואין
 ר~

 ובין וז''ל~ שם הרשב''א וכ"'כ ~עמי~, חילוק
 משמעות כעין ~ע~ים חילוק אלא מידי ליכא זביד לרב א~ירב

 עכ''ל, א"'בדורשין
 מ"'~

 בינייהו איכא~ ו~אי משרשיא לדרב בינם

טוב~
 טובה ~רך להם ~נתן דוקא בעינן משרשיא רב דלדעת

 אשי ור' זביד לרב משא"כ ה~יעו ~שלו א~רינן האדם לו~~יבור
א~~

 סת~א המתניתין לשון העתיקו שלכך נראה מ''מ הגיעו, לא

~~~~~
 ~לא ענין ~~~כל

 הגיע~
 במקום ~יחיד הלכתא ~לית ל~ת

 ובפרטות בתרא, שהוא~ ~וותי' דהלכתא אש~ ורב זביד ~רב נ~~דר~ים
 בתלמוד מצויים הס גם אף ~ליה, מסייע ~דמתני' סתמא~לשון
 סת~ו ל~ן הכללים, בספר וכמבואר דשמעתתא ~רא יותרוהם

 ה~יעו~~ לא שלו ענין ~דבכלדבריהם
 ו~''~

 הרמב"ס
 (פי'"~

 מהלכות

 שע"'ז) (בסימן והטור ~~ש,~ מש~~י~נו כלשון הכ'"ז) ממ~ןנז~י
~~ב

 ל~די~
 הנ''י וגם ו~ו', וישרה טובה ~~רך להם~ נותן אפילו

 התי"ט, וכ''כ אשי כרב ד~לכתא ~~שיטות כתב פירות ~~וכרפרק
 זה בכל להאריך ~ו~ר~תיולא

~~ 
 שראיתי לפי אלא הוא, פשוט

בת~וב~
 ח''מ ~לק ~הרשד"'ם

 (סי~
 מהר"'א ובתשובת תס''ג)

 י~יד דעת הטור שדעת דעתם על שעלה קכ''~) (סימן~~ון

הו~~

 ש~ ששון מהר''א ובתשובת דבריו, על לפ~פק~ רו~ים ~לכן

כ~~~
 ש~עת

 הרמב''~
 לו ונתנו ~ד~תב, הטור ~דעת ~לא~ הוא

 מ~ד~~

 אגב ובא~ת ה~ד,
 ~רה~~

 הפוס~ים כל כי ביה דקו לא
 כאן ו~ין בזה שווים ~ולםרא~ונ~ם

 ~כן ותדע כלל, מחלוקת~

הוא~
 הר~'"ש אביו ל~עת סותרים הטור דברי ג''כ יהיה ~אל"'כ

 דרך לו נתנו בין לחלק ירדו ולא כצורתה המשנה ~כתבווהר~''ף~
~~ב

 או~
 והוא ממש המשנה כל~ון ~~ב הרמב''ם ו~ס ל~,

 ב~ד~ת מעייןלכל ~ברו~~

~~~

 שהחזיקו דמצר הכוסקים וכל בזו הש"ס מםקנת לפי העולה
 רביםת בו שה~זיקו וז''ל~ ופי~שב"'ם לקלקלו, אםור רבים~בו~
 לק~לו אסור ושתקו ידעו והבעלים להילוך ו~קנוהושהשווהו
 בידים דרך ההוא להם שנתן מתני' ו~''ש מחל לרביםדודאי

 י'"ב (דף דב''ב פ"ק והתוס" עכ''לת שהחזיקו וכ~ון נתן שנתןמה הלכ~

~'א~~
 לקלקלו, אסור רבים בו שהחזיקו~ מ~ר בד""ה ~ וז"ל כתבו

 יש ברשות שלא להחזיק באין אם אבל ברשות כשהחזיקוהיינו
 הר"ש ו~'כ בהמניחת כד~וכח ולי~יב פיזרא ולנ~וט בידם~~ות

~שאנ~'~
 מתייאשין ~ וז''ל שס והרע''ב ד' משנה דאהלות בתרא פרק

 ~מנ~ה~עלי~
 נתייא~ו לא אבל ר~ים, בו שהחזיקו כ~צר והו"ל



~~  ~  

~  

 ~~~ת"מ~~ת'ת
~~~~ ~~ ~~ ~  ~ ~ ~

 קיי""ל והכי עכתתלת נקלקלו ומותר כ~ין שלא ~חזיקין היו~"כ
כ~בואר

 בחתת~
 קס"ב (סימן

 ס~י~
 בדבר חולק ואין ותית"ד)ת בת

 על שהשי~ ה~אורזולת
 הרי"~

 ופםק הפירות את המוכר בפרק
 הוי לא בטעות הוי לרבים ש~חילה דכיון כמתני" הל~תאדלית
 כל עליו השיגו וכבר עת"ש,~חילה

 האחרוני~
 עליו שהאריך וכמו

 ~ה~~ח~ות ה~אור) (בעל~''כ
 ה'~

 ~חל בו שהחזי~ו דבשעה דכיון
 מדעת שלא לו שבררו דוקא היכא אלא ~חילה ~חילתו הוילו

 ע'"ש ~~עתם ל~ניהם בהחזיקו משא"כ ~זקה הוי לא אזהרבים

~הארי~
 עתתש~ היא פםוקה הלכה ~~שנתינו ~ו~סיק

~~~ת~
 ו~פירשב'"ם זו ממסומיא לכאורה הנה שלפנינו לנדון נחזור
 ות~נוהו שה~ווהו הכוונה רבים בו שהחזי~ו ד~יצרד~א

להילוך
 ~ש~~

 קנה, לא לחוד דבהילוך
 ואע''~

 דש'תם דבםו~יא
 הפירות את המוכר בפרקשם

 ~אמרינן~
 ליה, קנו ב~אי ורבים

 דברי הילוכו ~קום קנה ולרחבה לארכה בה הלך דתניאבהילוכא
 שיחזיק, עד ~וס מועיל הילוך אין וחכת"אר"א,

 מתת~
 דלית כיון

 (םימן בח"'מ כמבואר קייתתל והכי כחכמים דהלכה כרת"אהלכתא
 הרשב""ם הוצרך לכן זת) סעיף~צת"ב

 ~לומר~
 ~~ורה חזקה דוקא

 (םימן הרשב'"א ב~שובת ראי~י אכן להילוךתשתיקנו
 אל~

 קנ'"ב)
שכתב

 שאל~ וזתתל~
 רביס בו שהחזיקו ~צר ~א~רינן הא עוד

 מ~עה ~ש~ע לכאורה תשובה, חזק~סת הוי בכמה לקלקלואסור
 בושהלכו

 דבשלהי אלא וכות פירות ה~וכר פרק דתנן וכהאי רבי~
 הבתיס חזקתפרק

 (ד~
 הילוך קודם דאפילו משמע ע"'ב) ס"

 באריכותי דבריו עתתש קנו הרבים בו לעבור ה~בוי ~פלשומכיון
ות~ה

 ת~~
 פליגי דחכ~יס עין בהעל~ת ממנו היה דהיאך אקרא

 כרתתא יפםוק ואיך קנה, לא בהילוך דאפילו וס""ל דרת"אעליה

 הפוםקים כל דעת ונ~ד חכ~ים דעתנגד
 ומ~מעו~

 דאפילו הש"ס
 ~כמים דברי להש~יט התתל לא ו~כתתפ חכ~ים, פלי~י הרביםבדרך
 אליעזר ארת ~כמים דפליגי דהא לחלק, ברעיוני ועלהל~מריי
 לחכ~ים ם'תל הנותן רשות בלי לעצ~ן דרך ~בררו ברבים דוקאהיינו

דל~
 שפירושו רבים בו שהחזיקו במצר ~שא"'כ בהילוך, קנה
 מקנה א~רת דעת דהוי הש~ה בעל של רבים מדעת בושהחזיקו
 פפא רת ע"ב) י"'א דף (פ"ק דב"'ממ בשת"ס וכדאיתא ~אניי~ותו

 שאני~ אותן ~קנה א~ר. דעתאו~ר

~~~
 קשי~ אי

 קאי לא דתניא דהא השת"ס ד~ש~עות ק~יא הא
 שבררוארבים

 דר~
 שדעת אף קנייה תיסי א~~ר אלא לעצ~ן

אחר~
 הרמב"ם פסק וכן חכמים, פלי~י אפ"ה אותן ~קנה

 מכירה ~הלכו.(פתתא להדי~
 ובט~תת~ היתת~~

 דה~וכר סעתתז) קצ"ב (םימן
 קנה לא לחבירו שדה נותןאו

 בהילוכ~
 של בשביל דוקא אלא

כר~ים,
 ~סו~ית דהלא ת~יבני ואל דרת"א~ עליה דפלי~י וכחכמי~

 ~סוף (ר"פ)~שת"ס
 פרק~

 ~וכח הרשב""א שהביא הבתים חזקת
 קני הילוך קודס דאפילו רבים בו שהחזיקו ב~צר דבהאילהדיא
 פםק הבתים חזקת דפת והאי בתשובה, הרשב"א שם ~כתבכמו

 עצמוהרמבתתס
 (בפי''~

 כ"ד) הלכה ממון נזקי מהל"
 וב~חתת~

 (םימן
 ליכא דמהתם תברא לא הא ~שום ~י י~"תש, מת) בת םעיףתי""ז
 הכנים ע~מו שהוא כיון התס דש~ני למימר דאיכא כתתכראיה
 מיירי התם דבא~ת ית"ל ~ו ~זו, ~דולה ~זקה לך אין שלולתוך

 ש~ירש וכמו ל~ילוך, והשוו ג~ורה ~זקה הרבים שעשול~ע~ייהו
 לכאורה, תמוה הדבר הרשב""א על אכן דב"ב, בהאיהר~ב""ם
 הר~ב"ן בדברי ש~תבתי ולחילוק להרשב""א חבר לו ו~צאתיובקש.י
 את המוכר בפ" ה~אור בעל על בהשגותיו הת מלחמותבספר
 לע~~ן שבררו דרך אותו אבל וז""ל~ סייס סוגיא, בהאיהפירו.
 אלא ~קרי, רבים בו שהחזיקו ~צר לאו הבית בעל ~דעתשלא
 עליו מידן והמוציא לעצמן דרך לברור רבים של כחן שיפהמשום
 שיהא קנאוהו במה לר""א להם שבררו דרך ואותו ובעי"~ראיה,

 חכ~ים ו~ודים וכו' כדתניא בהילוכה ומהדרינן מוציא נקרא ~זה
 שקנה השדה בעל מדעת רבים שהחזיקו דהיכא להן את~~. ו~ר~ב"תן הרשבת"א דדעת להדיא הרי עכ"ל, בזו בכיוצא~רת"א

 בחזקה רבים בו החזיקו שכבר שלפנינו בנדון ~עתה~~ילוך,
 לקל~לות אין בודאי רביס ימיס זה הבעליס לפני הנדרופרצו ~~ור~

 הי'"~) ה" (פרק ~זילה בהל' בר~ב""ס דמבואר ~םואף
 שס"ט(סימן ובטח~~

 סעי~
 חת

 בש"תע~
 מעבדיו אחד על ~כעם דמלך

 המדינה ~בניוש~שיו
 ולק~

 ומותר ~זל אינו חצרו או שדהו
 בהליהנו.

 מהמל~ והלוק~
 מוצי~ין הבעליס ואין שלו היא הרי

 ~ם לכאורה וא'"כ באורך, ע""ש ~לכות ~ל דין שזהו מידואותה
 ועשאו ה~ירוש בשעת ~רחוב השררה שנטל כיון הכי ני~אבנת"ד
 ~~"ט (סימן בח"מ כדאיתא דמלכותא, דינא הויגדר

 סעי~
 ט"ו)

 באשרת'י משמע וכן ~~והו, הוא הרי ~~נו הקונה ישראלד~ם
~סית

 כ"ד~
 ~םי' וב~רדכי

 תקנתתג~

 פםק וכן הבתים, ~ז~ת פרק
 להדיא~ זה דין לענין עיי""ש ק"'ט) (םימן ר~""אבתשובות

~~~~~
 בקתתק רק זו דבר השררה עשה לא דידן בנידון

 דינא שנאמר נ~דו היהודים שחטאו שנאה או קנסמכח מטרשדאר~
 בפה השררה א~רה שמע.י כאשר אדרבא רק דינא,דמלכותא
 ~זירת הוא אעשה מה אך עליכם חיבתי הישראלים, לבנימלא

ה~ל~
 הקיםר רצון שיהיה אי~ת על יר"ה הקיסר

 יר"~
 שתהי"

 (כמו) דידן דבנדון ופשיטא כבראשונה תהיה אזי לי~ברשאים
~כיון
~ 

 רביס בו שהחזיקו
 לפרו~

 ענין~ בשוס לקלקלו דאין ה~דר

~~~
 שלא להם הב~יח הוא כי עשאו זה ~נ~י ועל לשמעוןביתו שיני~ לה~לטון בשבילו ~ברו ~הם טענו ד~הל כיון דין מן
 הקהל ישתדלו אס ובנין גדר משום פנוי ר"ה ושיניח ה~דריבנה
 הנ~נים הדברים הן דהן הקהל קנו זה ~פאת ביתו, לושיניח

 ריש כתובות דמסכת בשתתם דאיתא ~הא לזה וראיהבאמירה,
 דאת"ר בהאי ע"ב) מ"ט (דף ובב""ב ע"א) פ"תג (דףהכותב
 לו הבאה סחלהכהנא

 לאד~
 עלי~ ~.נ~ אדם אחר מ~קום

 שלא
 בשתתס כדאי.א נפשיה ~מלך נ~י בעל~א דבא~ירה ועתתשייר~סהת

 דאש~עיסן הכותב תני ולא ופרשתתי לאשתו, האו~ר חייא רתתני
 ע~תתלי וכתיבה, קנין שום בלי נפשיה ~לק נמי בעלמאדבאמירה

 שהקהס וכתתש לידו, הדבר שבאו קודס ~צמו לםלק יכול דאדםהרי
 א'~ סעיף צ"ב םימן בטא""ה ~ועיין עבורו והשתדלו מע~העשו

ב~~ת~
 ואתת~

 ב~כר הדרך הקהל ~קנו שלפנינו בנדון ~וי
 מוחזקיס, נקראו רביס בזה כיוצא כל ובודאיהשתדלותס

 וא~
 ~~רי לא ודאי דבזה שמעון, כרצון גדר לע~ות רו~השהפקי~
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דינ~
 רק דמלכותא

 ~זיל~
 ח') סעיף שס"ט (סימן בח""מ ו~מבואר

 לפנים~ ~ריך זה דברואין
 נמצ~

 במטרשדארף הב"ד שפסק מה
 ו~ין מוחזקין סקר~ו הקהל בודאי כי למה זו שבועה ידע~ילא
 ובאמ~ ל~מ~ון~ כלל שבועה עםקכאן

 עילאי ל~ד לאלהי יש עוד
 פשיטות מכח רק אופניו, על דבר שואלי להשיב ראיו~בהרבה
 מפאת ידי משכתי עצומות בש~לות הקיפוני אשר ו~רדותהדין

 תן לקח ויוסיף ~דעתו ~עצ~ו ה~בין ~ל וס~כתיהכתיבה,
 ישראלת דייני על ושלום עודויחכם ל~כ~
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