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 ה' וכבוד 'המיכהק ו-הרבו ירושליכם 4שיש והררו רוויר פאר הגדורם הטאורהסכמרז
 מל4"

 דנהר,4ל לוצ,ב4ן קדישנם הטיד4ש *
 שנעיק וורח.כאור נר"ו_יאיר -, א,ורוא' דיר 'וסף חייסכטוהר'ר

 2 אכי"ר . שלמים שנות לשים והי 'הימים

- 
.

 :::י:~נינ: הו מ,י::סן:נ;ה,נט ת: יאי"חדלתי
 39ד51י קחי"* עןחד - אח"י גנ::::ק2:גן::;:"::עםהנש;ון:"
 סמורישי

 6סר העום*ק "ת נד5ו וחת כנ1רו "ת סימעת 1"זן רוהס עין * ססתה ונמו הסמץס כעעס.מזרקן כ6ור וזרח ס6יר 6סר ,5ס*ס כ8חיר סר3 מע5ת ס1"ת סחרז י1פ3

"*9?
 כשסר י6מר -כן ע5 נזחננס יז 5" גש וע5ז 6ה3ס חסר ת"ה3ש 3סורה פקמלז

 קומ"
 1ת31 י"ורז*1 נחיך סרונן כ"רי רלן 5ס4:לדגסזג"ע "ילס'מלידכס:6חמ' " יוס)4מי; כזסוה'ה מיס"ס. טעס טעס ל6 כ,יף 51נ*ק( יסנ ישסרק ,יתע דע" סי*דדליע *י'ח יסמי ס5י5ס . *9גה". "דזט

 קס'יח'ה" -6ויפהרסדי על מסס 5":זז נס8עה6 י9"ח3,שימתי
 '-וית"י5,

 *זו * 3חר כ3מרלנ3יו וגסי*ת כסף כ3יף 5יס*כ*י
 ננר"

  ל"רמון'יי.-יי  סש65כס-דחפי*3 "ל 5קרנס 43*מ :עיא?קוף 11 נסה הגניר נינ ויהן "נרהש "ת ב5"" :ש6והיש :: והרמד  רפר14ילס יבי  כמס ס"'*ינח רנח'
  8סרן

 רני כ*שר"ד 56סיש וגעור כהני. .כ5 1"63 י'.*ה * ה"חי1"5
 הז.

 . מ4קר סחדס שו3 תייסןי5ת45:.ג*יומלצין
 גנחר תככס כיחק לריח סחורס ווהת רגס גנן ג8מי 1שיקו 8קב6 *קיס"5 תרנין תרעפ י(נז' חסוג"לכנץל "יש נעם יע61 יס"

  מילי1 כסזנס תיוחפי "ודיין ונר "נסן  גי  דבפן"י  רסי6%  רימפי44 רח*ש ל%יניס ח"וסו1גיניי"ים  ל6יגש נמעייכ וטעיריין ;-

 על6י*8 יקנן 13דץע1 5יפר56 8סיק יתיך *ת 73ש4  6ת  לפב* ן  לבי8סרפי  יייג1"  ול8סר ייפ*6קפיח 8סקן4 יפרם כ6 י6מר 8נוס ה5ך י15ח ידכס מרוח *ו מ3תח כחותי כח כפ5 כי חשרו*ן 6ח ה1לייחרו*ן כעו ת*י ג8ו נסנר1ן נ6ג" ישר56 מן5 נעוגו לעער כיסחס- 13 יר6ס 6לסי8 ? עס""רמרק*0 5פנעי4 ודחפין  6ל*ל חסתר תסחוחח נעסי עלי  %לי'8יליל"ולרהןב.נערנות  מבל"י  "%"4 ויייי  סיבידו  לין  ויוי *  1סוירויסר ש6ור עי"ח6מתז ינ" ל6 גרנליו  הרת  "ובו  5פרי י3יועאעוכר וכ5 85זנ5ס ע5יוניס י63 דיכ6 ני סעונהק"8 סרנני8 דנק מעזס כי"6 3נ5 סנהמ  עיר 8ררין ייפ  1ו ודיבר*ר'י  גבול1בי  לכש4יב  ור "יס יקד3 5* 6סר 85עו 5שיקפ תס6 יר6 . ומ6ו"רמוקיש "1"'"י,ק44:י-ט'!ש שם י.ב:ט 'י1%'ל':'"יו'1'"
 י(  יב"ין 6רפ*י5מן סנו  *ישילי1*11ריר1יי "5*יו4 (  לי*י ג ןזני*ו( גדנוא ג8ס 5ני ננ84 1ינ4 ' 3יגתר 8יכ6 *זנחר עיכ* ישר36 עעודפש*

 848 אעלאי ריר יומף  חישהצני



 '" .;ןהסכמהג
".' 

 ב"ד עאוני רבני . כברקיס מאירים . המובהקים הרנניםהסכמת
 תעהרט רצון וכצנה ' תשמרמ ה' אהה ' ליוורנו רק*קרבא

 ש יס'ו '. ש.

 עט"י*ן מ"סכחי"י ס*דרי** ה"רריס "מן ירי חעזס התן שנשכת ר"6,1תסחדור
 ס5כקח יקני דכיזך ספיי," עכירחה החי . זהה.סיו'*8 יעיכס 5חיהי*ר

 נערי תסחנם 5ח שר*סן )נה1ראני 5י 5י "ומר סט!עמו חיך כ5גנר11י"
 . סמת1י 1יסיי עדיק פע51ת *5ס כ5 סן . נסתיט וגעויוק גו,5יח ע51ש 50 ני*מו העומדישדנריס חנומרי סוינח נסר" וסח5חות סנריהיה ס5כוק נופי סן הן *עדייס

 חייק "כרהם יי:ן"7. ;!;:גיע,,ה, י,נ,ן:ב:ןךןןן(ג:%,י
;,1,.ן,ןןי:1,,,ן"ו,, ,עהק קעג:  ך:::ן"ו יזסי 7.יני נן  ::;::י: ה'!;::ו ךן:ג:ו":ן,: כתייתסיסגו * סרמקיס מן ה"י חיס ענ"ק כחחר 13!1 כ'עקכ 5רעות סכנני ע5 הממרהוחהי

 י":י"וית 'נו -הי'ידל"""י" גי י:ביהה ;ס"! ן:%י :נ:ג:::";ך;1;:::ן!7" :ן:::::ג%::נ::
 . ; ,תוירנון ,נ"7'וווק"-.

 : ' י י
  יפו* א"ר  יסר,ן וירל 9יכיס  ענריך ופנפ  ליס סח5 נג15ח ינזי6 ננטעי מתי ע9עיכיכו'ת5ויות
 יוית" ייי:י:שג::י; 'ג:עעזייב::;  "הן:ן%::.::1:יי"
 2 א"ש 58וס רונעל  9**י נלי  9ר נרנס סני )יס סיוס יע"" לירורנו 09 תורס יננוד יסס ס"ותמיס.מס81סנ"ו

 רבקף משה בכה"ראליהו
 מ*מזלודה

רור
 מלאך"

 חסאן היים יוד



 סחיחו 1סתרין קלמ1ס1 סכנר קד)( 3חי"ס תהלך 1לס1כ1 , יננר וחיי5יס , 1ינר ה15ך65יי( מהיחרון 3סנס * נעועימ כמסמי1ח חכמיס דברי * המוב"ר דרך 56היס נחס 651 ,3*תובר . י."ין:י"ע'יי" .י,ן.,י,4.י,1.,יייול. ה* והמגיה המטדרהקיכת

;15
 מ, . ~סיפ.ם ב"נן ו::ם' נ""" גונ 2סוו מס, נוייס מגיג' גס ננהו"וו

 )), יןק ן"
 ר'- נפורס. יוס כוה כיוס * מסייעיס 5יטהר סנ6 כ5 ונעו 3עוס יוסר מליגייחנימי פתיחחת 5ונוח ג5ס סמחו עי*דיט פרפיס גוו5יס גמקוס גווריךיס 51ה מע5יס 65 ימוחר 6ךשפתיס וינר סי'ס גמוני מיעט 6דס עמל ג5 6מיתי נן ע5 . יגעיס והרנרי0 סנס חומר מסני *קגנה

 11מ"
 רודריןיש חיים אביהבת:ע::צי:י:,י:ג:ן:ש:ם דיש שהורס טגוד0 ' סנחנורס 6רי טרמתיס מן 6חר 6יס כתנ ספר (ה * סתורס תו*סי5רנגן טנת

 * מיושיס 6נ*ר יקר6* 6פר סמו 1זס 51דריס 65רן סמחיר סמוויס מגו51י 6נרהם היה 6חן *פיעיס
 יר*ף  מפיך ירו  11ס 65 3ת5מיויס גנ151 הרכס 6סר גריק עעולת מעע5ית תוו 5כ1 רחו 6תססוור

 * ויךועיפ חנמיס * הור6ות מורי * כס6וח יוסני יסר6ל 5נגי היו הנס הן ' 5רשעי50גקריס
 ורך קיס נריה ו6נח * סעסוע*יס מעסס*ה11 רנור חתי רוננות ס9תוחיו 51עור מוור הסתח היכו החייס 3"רג1ת 51ן תורס מרכרי עגמו הסניעסנים שס "סי * גנעיס פ55 נחיק0 יגי5ו כ6סר . יה55יה1 וקניס ונמוסנ יומ* נו5יס , נסועייה1סמעתתיס

 1נ"
  המערנס,  סור מסרר ה01 הסדרי*ס נית 15

 לצריק ארח י,נון.ס ןן.ןו ג"נרמן:ט:וןו'נתו
 מיריעיס וסומיס הרסום מזנח ע5 עו5ין הח15 נוינס  וסיינפויפ.ס'רופ המס רניס כיחוגי"וריו י י -' ימנשמי-,'".ץ"

 סנעיר 6ני 51כהן 5כרת העומך סנסן 6תיו עס יע5 וסנער *5וס ינ ע5 ( 5ע'ק )וההשמו עכודס לעכור נגנסיס ס*כהניס מסעס * ונמנענעיס 3מג5ג5יס נ53 1ע5י. עסור ע5י כמחיס'סר"5 1כ5 . מומיעיס 1על1 5יסר56 מסימ 6נינו 5גו ס5"ח נע5ית*6 גקסת"6 ררר למ*ן עיני 6ס6 תפ5סוהנ, * נסמעיס רנריו פיהיו רנ6 ניהו דמר מילי גל 6נן כחוי 19נס חוספת יושיף יכס ס' יעסהכה

 ס"ט הכהן כישה בכמוהר*רשכואל

 נלותכה



 הכש המניההתנצלות
 ימטס וסכעלמעיס "הת רגריס )וגננ "יס 51" "נני ח31עת ע)י עיכי מיעיט נעגתי *גימכיר4שא11 3* כעתעתע נעיכיו וסייתי סותע יח6וני 65 5מען ונרי כס ס5" הסניספניסאייף*

 נג15 ולו נסקרוח י,דע סוח ")סיס "ל 9 כענין פ5"
6לן, *  ונמבין נמנמיוענומיס גרוליפ  מחובתיס  סימיס  וסמס ותרסיסיס 6ר56יס קדופי8סל כינ"ן גו51יס נמק,ס יסלור עגיימס ' ג5יין )יס. רמטמין לכימגפוני1  לצריק. ארח מ'ס יח'הי 4,ן 1' י'יי"ע1"י'לג1: נסגלווצ סרגיס 6ח וכס מ  לסיות פסי" כמיס קל"ס פמחי5תי  סון ל65ת  רמונ*י  סהס יסינוניסעיעי

~שג' סזס סתורס ססער לסניט ממח51ת1 חון וככנטתי 41חקתי 5י היתס1"ת * וכמעיין פוסק6"ינו
 מ"!":צ:ען ואל ש :51בדש1:ע: הכהן

 * ושניין גנרי ~מרן יסר6ל יסיר "ו ניסועתו ונסם"סנבילס ר"ומתיס מרנרנה יעמיס רנ" נר"ס יסי סרתן.ונן כתו6 נמעמדס ויפרהל נרוכנפ 1ל1ייסבענ,רתט כסניס קרת פרופי נפי ע) יסיס גכון סמקרפ וניה ניון עיר ותכונן תננס גג"וח סן ה"יון טני"ת ת8)ס ו"ני . רעיין ססורפו ונתי יתקכס חכתתו געין וסוח וכו' ס6*6 כסש "טורס מלת6.יצר

 2 ( )ע*נ נ רומי שבן8ךו  ופסרסיי סנת י80ל תמוש לפדס 1שן*,698 ליךךן4נך פס סחוהס סגשן גגש"1 כירש"

 יפ בחך  גרשן ואאויי;'ו"קויי חיש רשאל *י"'יאי,



 זיה*ה המחפר וקוב מגזע חפר הצקנףאמר

 י"טש5 ג,י'""ימ::ש~::גכאשר
 כמיכה*ף ננרק מחיף המוגסק הרגיהשה - 6הנס ר"יףמונו

 ע:וך:7,:'ןןימן""':::ץ'ם:::ן רודריגיס ח,יםאכרהם
 לר15ת  ה'  ברנבי בס פר  "1ר י מרבבס ול  רג 5ב"ו0 ס'  ס"רון  פבי "0 לסבס  לילל  ליוריסיהת"פס
 ייי4 51" ננ" הי5ריס נסיהח חון.למחי"קי ס'5"תי . סיבה הי6 ז. 5"ויה יג"י ז5ס*ס ט,*ס3הני
 גחכף 5ס*ס תויס 55עוד ניי' "גותי מעסס 5"חוז כעיי ינמור "5וה יו"5 תע5ק י"ני . נ3תפ0

 : 5יג" בעי רחמנח ינניעט

 קטינ"הג"י
 אברהם) 3ס"י גרשלן פ קנה מס חמר די" ' ות3ונס יעח 53ת . קשינת

 ס ה סף י )ויג אפריק.אגו"נו"6"רנאנרש
 "0"גי

 ;' זשקע חי ה;ק

 **?*,*,,,41,1וו111***1**י*,י***1**,,**11
 רבאמודעא

 עליעוכריכיככהש חוא הפונה . ודוטיהן גיים ש,ו עכו"ם טלת ביביינו י שנע: טק,טפל
 שאנו האימות כן י~" - השוגש ושכר יהשגהה בהדוש-העילבם טאטיניט ינס ואוטולות
 להחפלל החוכ עלינו ואררבה * אלה ככל מאמיניס הטה כי נצלם והקים כיניהםדריכם

 קלו4 את וררעו כמש/'ה הנכיאים ע*י גם - נו הכטי נרולי מכל וה על ה,והרנו 31אשר 'בעדם
 יגן/; שלו9 לנכם יהיה כשלוכטק כי וגףהעיר

..



 לטובויזכר

 והחשוב הנניד הרבני יקירא, נבראהאי

 נ"י ליימזידער הערש חייםמו"ה
 החסיד הרבני אביו נשמת לעילוי להדפיסם ספריסהמשאיל

 ע"ה ליימזידער שלמה ב"ר אליעזרמו"ה
 תשמ"ה ארר י"ג ביוםנלב"ע

 חסד בעלת לב טובת הצנועה אמו נשמתולעילוי

 ע"ה שלמה ר' בת ליבאמרת
 תשמ"ב חשון כ"ח ביוםנפטרה
 החיים בצרור צרורה נשמתםתהא

** * * * * * * * * * * . * . 
 נצחלמזכרתי

 מוה-ר הרה-חלע-נ
 ז-ל מינל יחיאל ר. בן בנימיןי

ת.נ.צ.ב.ה.*
** * * * * * * * * * * * * * * 

 ,ל שמיאל ש-ה ק ול 3פתלי ='ה גשמת והישי עולםל=ר

 דל יהושע מ-ה בת ע-ה "יה גיטל מית"תתן

 חע-ר סטז ל גלנ-ענעק-ה

0

 י-ל צבי נעיה כן ו-ל יצחין מרה נשמת ולשלף עולםלזכך

 רל דוד עע-ה כת ע-ה בראגצה מרתחתחז

 תע-ר סיק ב-ח נים גלביענעק-ה

0

 דל איטיק יצחק מדה בן ז-ל משה מרה נטמת ולעילף עולם,כר

 רל דוב זאב סו-ה מת ע'ה ריזל מיתיחטע

 תע-ד שב[-עות ב' נלכ-ענעךה

פ

 ז,ל צבי ניחוכי מו-ה בן ו-ל 3ושה =-ה )שמת ולעילוי עולם"כד

 רל מרדכי ש-ה כח ע-ה סראדל אסתר מרתחומחז

 תשיד סיע ביר נלב-ענעק'ה

 החיס בנרור צדורה גשמהםחהא



 אי]בס"ר
אש%"ן%%ןשאי%%"ש

 ן ?י.י?,****41****י****ייי?*****י* יי *****5 אש%,ש%עשאש4"שאש4"קי
4"%נש%ןש%עש%"שאש%"ש%ןשאש%יש%4עשאשא

 לצריק ארח ספר,,.
ש ..

 והשובותשאלות..:

 א סימן חיים4יר"

 ענ~%,ק שאלה0"ו-"
 לשרוף רצה כסף כה שהיה ולפיממושכנ'כירם

 להולין רפיי ולהוצ'4ן הכסף למכיר כדיאאה
 : לא או כן לעשות מותר אםושואל

משובה
.) גי:נו:גגעי

 כ"ה כ"ה כרמיו לוקחון- ע%4 -
 אמר כגמ' עלה ואמרינן תיכהליקחין

 כ"ה'של אלא שאנו לא יוחען ר' אמר נהמניכר ר"שמי"
 קאתו רמעלמא כיון כרכים של כיה אכלכפרים
 רכ אמר לרז מ,כני מצו ול4ן ררכים הויאלה
 ןאע"ג מהםי4ן רפתיי כנישת4ה כי והאיאשי

 לה דיריקאתו ראיעתא כיין להרמעלשאקחה4
 שאנו לא רנא וכיא' ליכונא מ4נא כעינאאי
 4שנשי כמעפר העיר טוכ'. ז' מכרו של4עאלא
 דהעיר אנשי כמעמר זט"4ק פכרו' אנכ[העיר
 .ופי' ע"כ דמי שפיר שכר4ו כיה כ[פשתיראפ4
 מקרושתכם רמיפ מורירין ראין שאנו לארש"י
 רומי4ז ןזלוקח כיר מר  עו  כחשיל%תו כ*וןאף

 ספרוכם מגהיג והלה ככם.ט"ת ללקארטפוייכבן
 שאנו .לא רכא וקאמר הא א*כ עכ*44כהו111תן

 , דכ'ה כפר4וםינה של ככ"ה ראיירן אמתניקאי

 רהראקש פי' וכן נקדושתייהו רמיכםלאוקומי
 נ[א כרכיס .של אבל איירי כפרינבם שלרככ"ה
 ת ם" שמכר יר יח הילכ' ו למכי העיר טובימהני
 מוכרו חוא ידעתו כי ברמיו להשתמ' יכולשלו
 משמע מכאן עכ"ל שכרא כ[משתי אפ"העיר 4הנשי כמעמר העיר טוני ז' שמכרו כמוודינו

 . שסימכיכם הרור גדול כשיש כרכים כשלואפי.. לגמרי הקדושה להפקיע ואפי' חפצם כללעשו' המקרישינבש יכוליכם דכר 4זיזהשכשטקרישין
 קרושתו להפקיע ויכול כשלו יהיר ה1"ר[עלוו
 שהיחיר במא"ה מזט*ה היחיר ויפהכחלגמרי
 שירצה מה לעשורז יכול כרכיכם כשלאפי'

 ואפי" רםמוכרו יכוליבבם אינכם כמא"הוזט"רה
 אשי"אמר רב יהא עיון צייך אכל .לעלויי
 למכור ריכול רמשמע לזכונה מצינא כעינאאי

 ןונ%מ!לן:ח ג בוגיןג .. להיציא" וכ"ש מקיושתן להוריד/ לא אכלאותה
 ומשפ שירצה מה כוהח:היר יעשרה אןהיחיר
 כרזכ ואה"כ עכ'כן בקרושתו נשאריםהמעות

 . ממכל יכולי'למוכרה כ"ה הכפר כנ3וכשמוכרים
 מקרושתייהו להורירה אבל למוכרה אלאה'חיר - כיף כה ראין משמע מדכריו עכ"ע4(עולם,וכו'.

 נשאריכם ו4מעורק ומשמ וז"נ4 שכתכ והטור " אשי' לה טכרו .מצו ן-א נכהשנ אפי4 כרכיםשל דברי הבשה פ%שם וכן שכתכתי ממה הפךלא
 נקיושתן א און144



אררח חייםארח
 כרכי' ט% איי' או כפרף של כקה פי'נקחשתן
 וכ*ה למכרה ריכולי' היחיר כדעת אותהכשתלו
 הדמיכנ2 הלהעל הקרושךז מ"מ נ[חוליןיצאה
 . עכ"ל וכו' קלרז נ[קדישה לשנותםואסור
 דארעת4ן ביון והל הו*ן שכתכ "שהישר

 ל(הו מזכינא כעינא 7[י קאתורירי
 רציכיל* מרכרכין ולאפוקיה ציכודא כהריכלומר
 יא"כ. הרא"ש וכ"כ עכ"כ[ ליה מזכני מצו7[א
 ככח הוי לא בדעתו כשתלו היהיד רכתש"מ

 אשי דר' דאה"נ וי"ל . כרכת'כנא ודלאהציבור
 להוציאו ואפילו שירצה מה לעשורז יבולהיה

 מצו לה כרכיכם רבשל רישא דתנא ואגכלהולין
 לזבונירה מצינא כעינא אי איהו תנא נ[המזכני
 היא דסכרא שהדמ"מולין לומר הוצרך ולאסתס
 זט*הו כשמכרו דהא לחולין אפי' להוצ4אןר'כול
 למשתיכיה אפי' דיכילים אמרינן מ"טכמא"ה
 להו מקדשי קא דירהו רארעת4ן משוםשכרא
 מ"ש נם * קאתו רירי דאדעתא קאמד האה"נ
 7[או כקרושתן נשאריכם המעורז ומ"מהטור
 ל[שון דייק והכי כפריכם 4לבני 4א קא*איהיר
 שנמכררז כפריכ(כתכ כ"השל שע7[הטור

 אלא למכור שיכול כלוכם אמר לא כיחיראכנ[ בקדושתן נשאיים שהמעות פירש הכיומשוכם
 ככן[ דמשמע וירצה מה היהיר כה יעשהבתכ

 דרישא רומי4ו ל[מכרה יכול הול"ל ר4*הענין
 מה על רטור על הכ"ח שהקשה מה יתורץוכזה

 יכוליכם כ"ה דהכפר כני וכשמוכריןשכוקכ
 להקשורק יש וזיכ[ הקשה עולם טמכרלמוכרה
 נ"כ בכללו וכי'רהוה וכשמוכרים כסתסרהול"ל
 היהיר 4וותהכרערק כשתלו כרכיכם שכ[ב*ה

 כשלו יהיד של כ*ה כדין. זו כ*י ריןדמסתמ4ן
 וכ* שירצה מה כדמיו ולעשוףז כ[מוכרוריכול
ה*3' וכף איסירא גכי כסחם רכינו אמר רלע"היכי

 ובסיף אתרוייהו כסהם הול*ל היתירא נכי
 היחיר הכפר-ורין כני רדין לית' קושיאמשקרא שכתברזי וכמדץ בצ*ע והרכר הניחרבריו
 שירצה מה לעשות שהיהיי.יכיר[ שויםאעכם
 מה לחו4ן יצא שמכר ומה שכרא למשתיואפי'
 ואחר לעיכ[ שהוכחנו- כ% וקע(ר ב35ישא*3
 איני הנ*ח כע47 הרב ממעלרז פהילורזכ5ה

 א טימזלצריק
 הוקש8 ןה שמתוך כדי כן לפרש הכריחו מייודע
 נ[א הטור דודאי כצ"ע ולהניחו שהקשה מהלו

 אותדז כשתלו כרכיבם כ*היטל לכלי7[הוצרך
 כשלו ריהיד דין קאמ' דבפיף משום יהירכדעת
 שום ראיתי ול4ן מצאתי של4ן ועוד הךדהיינו

 ראייה אינה ראינו דלא ואע"פ כןפוסקשיאטר
 מ4 כי*ר כמהרש"רם לדכרי סער מצאתימ"מ
 רכ4? אמר העיר כני דכפרק ואע"נ וז*כ[רכ*1
 וכף נמא*ה זט"ה מכרו 4,בר( וכו' שנו7[א

 הרכר שיהיה ד*ל כמא"ה להיות שצר"דמשמע
 היינו מיהו ולא בפהרמי" 4מכי כגון להםידוע
 הגיר טובי אכל מכול' הוכררו שלא זט"הרוקא

 עשו אפי' להנהינכם העיר אנשי מכלשר;וכררו
 ק"מיכש מעשיהם העיר 4ונשי כמעמרשל4ש
 , ראכי*א וכרכחן בך על שהיכרר יהיר היהואפי'

וכו'
 ל,ט*וה שוה -כקכלה שהיהיר היק עכ'נ[
 כיה למשתי דאפ" תלמורא קאמר וכזהכמא"ה
 תפלרק מה4 י"א כפן הרמכ"כם כתכ וכןשנרא
 אם וכן וז"ל כתכ כמא"ה זט*ה רין שכתכאחר
 אחד ארם רונם או העיר אנשי כל עליהןקכלו
 כפ* לכדו ונותן מוכר והוא עשוי שעשה מיכל
 . וגכ2 עכ"7[ שיראוה מה כפי גיתנה שיראהמה

 ' נמכר רנ*ה והא ון"ל קנ*נ סי' א*ח כש"עהרכ

 המעורזנשאריכם ומ*מ 31ו' כפרינם שלה"מ
 וה*פ טקדושתן לוערידן רשאים ואינןכקרושתן
 8דנסיהסוה*ה מדעת שלא העיר כניכשמכרו

 רזסכיסע אם אכל כטא"ה ולא זט*ה מנהגאם
 ל[ךיוצי4ש רשאין כמא"ה מכרוט"דזב4יחו

 העיף כני קנלו יאגם מרה.שץצו לכל[המעוה
 מה אם'"ה'ר שיעשה מה כל זה ישכמכרכירו

 דם7[יק ל[מאי רהיינו הו4ן וכרוד עשוישעשה
 רעיקר .ועור ציה מוה...שיר לכל ל[ה1צי4ומיני'
 - שי( .ככ*רק 4ןיירי נגמ' דיהיר מלת4שרהאי

 )כ"כ כש7[ו יהיר רין ו-עציאו ומוצכםכרכיבם
 ( ל5רי עוי הכ*פ כט"* יכררשויכם,-סנככ[ ברערקהיחיר 4הווא ותלו כרגיבם שו[ככ*וה

 ומגג.רוטנן'3ם
 ; 'ררו(ם'3~2 רר*ש 3שמע הנ*רי

 הכשייבנסאלולי רורף8.,נכני3שארי3ן:נרךזש"ם
: 

 געזיר אנכ[.ל4ן גמא?לזמכרגזט*ס
 שוי4הי
- 

 יראה שיע14.שם ר8י  וצוי ורלא.כמפ"חנרעיצ
וומיו



 רחא חייםארח
 כתכ ו' כפע4 רבהחילרה אהררי 9ליגיררנריו
 עלהטור וכשחקשה בקדושה נשאריםרהרמים

 מוה כרמים לעשית שיכול מונהת כהנחהכתכ
 אחר וחנכם שכם המעייו שייאדק כמושירציה
 ונרתק הב"ה כער להליץ רצדה הישיכהטכגי

 פנ(יני הכות קדכרי מ*ש וףכ[ רכריול4פרש
 כקיצור- שכהככם אנ4א פליג לא לענ"יאהרוי
 כוהכ כתחילה והיפ רהמעיין עני וסמךלשון
 ק4וי כקרושתן נשאריכם רהמעות הטוררמ*ש

 של כרעת אותה שתלו ארכרכיס ונסארכ9ריפ
 רק4ם4 רהטור רישון מפשט מ*מע יכןיחיד

 וכשמוגרי, שכת'הטר מה על וא4'כאחדוויירע
 עולס.וכף ממכר למוכרו יכוליט כ*ה הכפיכני

 רהו4 וכו' וכשמוכריןכ/'ה כסתס :רהו*להקשח
 כרכיכם שך( רג"ה ראה*ג תאטר )מוההיאיף כיערה 4שותה רתלו רכרכיס כ*יה ג*כ ו(לונג
 טמכ/עולס למ'כיו ישאי איגו צ4היי כשתל4אה
 הכפר כני וכשיוכרים לוטר הטוי דייקילרגי
 יהיד 51 כ*ה כדין 11 כ*ה הין ימסזי :איגי(ות

 שירצ' ט" כל ולעשו'כרייו למוכרו דיכרכשלו
 לענין וה רין מכלל הוציאו לעיל שהטור 4אל

 ריכ~מיכרו ראי מכרו לגכי אכל רפעותקרוית
 רכ".כסתס אסר דלעיל היכי וכ4 (טטכר-עולט

 1כ1'והשא%י ט"ע יכיל4למהייג49 אנשי דרוקא ניחא פי'הר"ן וכףולפי איסוראנכי
 והניהו' מוכן

 עמו. והריןיי*ע
 הטור דכרי רלפי

 לועטשמע.
 .4ס*ט . ציכייא- קלא אע4 רטשמע*ייצה מה כרק יעקה היחיר או כתכ .שהרי הר*ןנרעת
 נשאריכם הגףרהמעות ט"ש לפהש נראהיותר

 רניאי הפוסק'נר*ו מעלת שק4 כמ,כק4ו*-תט
 והש"ע טהכו' לפףי'וה*ט אנני 4א קאיאיחי
 להליץ אינואן4א הניל הפין וכל עניליע"ש
 מעיין לל יראא העיף וכמעט הר*כ,רג*הכער
 רוחק והו4ע הנ*נן ' 'הקי לנסרי *קיישכ*איגו

 אקרייז מ"ם רשאטא בקועה פילא כטכניםמדי
 . כעדו שיצה.ך[הליץ הנ,ל להכסגמט"ה

 שזהינו יו*ן מרברי והקשיחיל[עילועלמה
 כרהר' אכ4א לשכו,י כרעקו שתלי היחיףרשאי
 לדכייו גהריא עליה רוטב*.ס פליני האצטףא
 7[כרו ונודהג מוגר ורעא שכרזג לעילשהבאתי

 אח*א

 כ א' מ'ס, יקלצד
 כר(שון כתכו והרא"ש ודרי"ף שייאה מהכפי

 ס"ל דאי הכי ס"ל רלא דמשמע כתםהתלמור
 להלק .אפשר לירירי' דאפי' ועוד כיפרושיהו"ל
 עירו בני ונין מחוץ הבאיכ( דכין למימראלאו קאחי רירי אדעהא אשי דכ .דאמר רהאולומר
 של4ש כרי שירצה מה לעשות דעתו עלסימכים טחוז שהכאיס ר"ל 4א וה כרכר עלייסימכים
 לרערז ראזא ועור כעיר תמ'ר ואינט רביםשהן טפני הכי כל*ע סני דל4, עלי-כם חלקסיאסר
 עייו כני אכך[ העילם מכיף אחר כאן כאאס
 נל*ת רסני רעתו עכ[ סימכיס אינכם שסשהם
 וכחלקכם שהמשמ כיון לרעתמהיעשורוצים
 רעת צריך הלכך כשלו .חיד הרור גרול הוילא

 יכיר[ כנ"ר טמש בשלו יהיר אכנ4כני'העיר
 כר( וכן וו"ו[ ריא"ו וכ"כ שירצה מהלעשית
 ב'מ ברמיו ולעשורמ למוכרו יכוך( כשלויחיר

 כ"ה שעשה ויחיף כה*כ או ס*ת 4ופ"שירצה
 לכל .למוכרה רשאי ככיכיס שהוא אע"פלעצמו
 עכ"ל כים לו מס*ה ולא כעליה היא הטוכרהזה שהרי צויכו ככ[ כה עושה והלוקח ש*רצהטי
 ראכי"ו*: כשכם העיר כני כש' הטררכיוכ"כ
 של הם אם רמהנה קרושות הני כל אכלזוכתכ
 ראדעת4ו ש'וצה מה כהכ( לעווון יכוליחיד
 כיון 4השי רכ דאטר כרחןינן עכרינהוריריוה
 ריחיף קמן הא ליה ט,כיגא קאהי רירירארעתא
 ריחיר וכס/'רה כשלו י(יחיד שוה רהואכקכלה
 כרכה ס" רואה אינו אכל איסורא ליגאהמוכרו
 ליל4 יחיד של כס*ת ראפ" שמעי' מכאןעכ'ל
 כס"ת דוקא מ*כ ראה דאינו והא למוכרוא4סירן
 כטתנ* השגוים הקרושות ושאר כמטפחתאכל
 רעת הוא וכן סכללם רם"ת הוציא ולקיכךליכא

 יכול ס"ת שמכר יהיר הלכך וו"ל שכת'הרא/זש
 טוכרו' רהו4, ל[רערזו כי כרסיול4והשרקמש

 . ל[טשתי 4ועי' בטא*ה' ,ט'ה שמכרו כמוורינו

 עמו והרין כדמיכם רש", עולפ4 יכחכשכר4ן
 כ[,תחין כרקתגי מר(ני' מיירי רכהכיסשיכם
 בו לעשות הלוקה ינול ככ'ה ה*ה וטיהוכרמיה
 : דכולה אנשים שאסרו רכריט ךן "5'" צורגיכל

 עכז,י כטא"ה טזה ז סכיו כיטלא איי4ימתני'
* 

 סהלכותגנ " 8, שכתכ עלירי דעליג גראוה הרטכ"סאגל



אלח היים 4ויה._
 אין אפי' %ה למכור לארם אסיר ס"תמהלכית

 תשמישי דין כתכ פ' כאותי ולקמן יאכל מחלו
 כסף רימוני וכן שם וכתכ וג3י;הם ום"תנה"כ

 ואסור הן קרושרה י רעשמיש לנלי לם"תשעושים
 4הו ס"ח כרמיהם לקנות לא אם לחוליןלהוציאן
 וכ"כ כ[חונ[ להוציאן ראפור משמע עכ"לחומש
 עכ[ ח)ר[ק רהר4ן"ש יפ"כ ' טי בי"ררהטו'

 הטור על חולק נהאי מהריק"א ומיהוהרמכ"כם
 הרמב"כ( רכרי סותר !ה ראין אומר ואני11"ל
 הר4?"ש ר[סברת גם איתיה הרמכים שלררינו
 רכל כמא"ה ;ט"ה מכרוהו ולא ים כפי שלבכ"ה
 כפרק כמבואר מקרושהן אותן מורירין איןכה"ג
 רפע['ג משמע ריח'ר כם"רק ומירעו רהעירכני

 ו4מכם לטוכרו ראסור וסכר אהרא"שהרמב"ם
 אהר סשרה כו כ[יקח רצריך טשמע ומכרועכר
 * עכ"ר[ שירצה מר, כו יעשה הותירואם

 ער[ הקשה רמה רהרמ"י ער* שהקשה מיויש
 על אכיי לשון הכיא הטור רהא תיריו ומהר,טוף
 עליו הרמכקם חולק ושכ!ה שלו ס/'ת שמכרחיר
 על שלא ונ*ל פליגן רכהכי ככשי הרכ מסיקוכן
 4יל[א הטור על רהקשה הוא יחיר של. ם"תרין

 שאסר הרמכ"ס רכרי להכין הט'ר שרצהעלמה
 ריחיר אפיל[ו דהיינו ןהכ תפוהי לחוליןלהוציא
 ור[פ"ו נרקאמר הוא"ש ער[יו חור(ק !הושעל

 תפותי' רין הרא"ש הש~ה רלרעתו וכו'התפוחים
 השו'אותם ג"כ והרמכ"ם ס"ת לרין נויימושאר

 יחיר של כם"ת רוראי כתכ ע*זלאיסירא
 והא דפו[יגי ר[ומר מוכרח 4וינו כנוייהאכל פכ[יגי-

 ק4ה ריחיר לאו להולין להוציאן הרמכ*םראסי
 כטא"ה !ט*ה מכרום ולא כרכפרים אלאמיירי
 להורירןמקרושתן שאסור רמתני' רהנהור~טיא
 נם י קעכיר רידיה רארעתא מותר דיחיראנל

 רלהרמב"ם רמנ"ל בשי הר"ב מקשהעלוממעתי
 המעור? כןהיריר ש4וסר ס*ת מכר יחיראם

 4וין ו[עינ(כם שכרעב טפני הוא אםמ,רוותן
 רזוררה ש-כ(מור רכיים לכ' אלא %תנצוכרים
 ברימוני'איכא אוכ ברמיו אשה שישא אוכרמיו
 ררהכי רומי4? כתכ בהריטונים רהא נ"הלמימר
 ואה( חומש או ס"ת כרמיהן לקטת טנראא*כ

 א סימןלצהק
 דלכתחלה א'מא %ה למכור לארם אמורמ"ש
 חולין נשאיים המעות כדיעכד אכי ראסורהוא
 פ"הרנ ואפוה ראמיר נ"כ כתכ כיימוניםדהא
 יהיר )כן כמ4ה"ה !נ;"רה כשמכדו הולי,שרמיו
 חיכ(ק ולמה הרמב"ם שכחב רם*ת רומיאבשלו
 רככון(נכ4 כיין ייהיר ר[נוייה דיחיד ס"וקכין

 שרהרעיר הר4ו"ש ראפי' ועור שוימ הןרכריו
 ס*ת ימכו'ארם שלא כתכ יחיר של מקתלמכור
 שיכוע[ כתנ הכי ואפיכ[ו יאכל מה לו איןאפי'

 טוכרץ דעצרה אל"ל מאי אלא ברמיולהשתמש
 רייה ורהכי כרכה סימן רואה שאינו מפניקמ"ל
 רןו "אין אפ שכ*ג ר אמר ע*ו יתר רקחנימתני'
 כרכרה סי' רואה אינו וכתי %ת ומכר יאכלמה

 איסורא כתר מה דבתו דומיא ס"ת קתנילעולם
 אפשר הרמכ"ם וה"נ כן פ*ת אףליכא

 רעורה ספר קרושת רשאני לתרוצי יליכאקאמף דלכתמיי
 קלה קרושה נין חילקו כמתני'לא דהאדהמירא
 אפי-. יכולים במא"ה וט"ה שמכרו רכללחמורה

 טכ, מעיינת כר טשם מכל שכראלמשתי;ביה
 כנוייר? נין כס*רק רכין ר[יתא קושיאמע'קוא
 רהמעור, להוריה אסור רלהרמכ"ם הרבמפרש

 זט"ת מכרו שלא רכפרי' כנוייה והיינומ,~ושתן
 לחולין ות המע להוציא מותר ריהיר כנוייןאכל הרניי קכתכ כמו הרמכ"פ אי,רי רב!הכמא*ה
 צ*ע מ'מ 4וכל אסור ריחיר אפ~לו כ%תאכל
 להוציא4 אסור יחיר של להרמב"ם-רם"תמנ"ל
 וכ5 כהא שמעינן-מירי רכגמה'ולא להוליןרמיי
 : כפרים כשל '.- ראייר* קאי אמתניתין כם*ת כנמרא שאמרומה

 1~4כה;:גג:הואפשר
 ולא חרש לקנות ישן ט*ת למכור מותר אםכנמן

 שר8 כם"ת ראייוי אמתנהקאי רההיאאיפשיטא
 ס"ר?: קרושת משום לא ונם שכתכתי כמוכפיים
 ר[נכ(, רהי4ן רמ"ע דכיון טשום אלא נהננעו
 ררז*ושש היא רכה לו-ומצוה כשאין סקתלכתוכ
 למכרו לו נתיר שלא לו כשיש כ*ש כולסכנגר
מנוח רבינ* הרכ רעת לכן אחר כרמיו יקנה טכרוואס



ארח חייםאורה
 ד4למרו דה4ל ע*ד ס'מן י*ד הכ"י הניאוטנוח
 כו ל[קנירז ישן א5" ס"ת מיכי'ן ן דאיבגמרא
 מהטור משמע יכן פשיעותא משום היינוחרש
 קדושורז אורזו כל[ מוכרים ראין שכתכשאהר
 4הככ[ רכריו כטוף כרהכ ל(עלייא אלארמתני'

 מהל"י כשם וככ*י לא מקרושתן-יפכא.להירירן
 כ[4ה מקרושתן דנ(הורירן רמרקאמיאכןהב
 כן ו4הם מותר כשוה לקנות כרי דלמכורמשמע

 וכי"י אחר כ[קנורז כרי ס"ת למכור מותריהיה.
 4א פמק לא א"ח כש"ע יכן לאסור פסק ע"רס"
 ר[4ימוף כהריא פסק וכישד מחלוקת שהואכתכ

 פסק קרושהק משונם שנגעו רבאשח4שכ[א*וראי
 התם ראייתי קדושוו-ז לשאר ונ*ט להתדהטווי
 4וכ[4ץ קרושוה משום כה לא.ננעו כי"ראכל
 לומר ואין פשיעוחא ומשום המצוה חיוכמשים
 כך-מיכם יפשע שכ[4ץ היינו פשיעותארמשום
 קרושת רמשוכם ולעולם קלה לקרושה"הורירן
 השנויי' ככל גפ לאסיר הףל דא"כ כה ננעוס"מ

 וראי יפשעאלא שלא כדי למכהן שלא"משנה
 רש*י .כמ*ש הרמים שי05יר היינורפשיעותא

 כרהכ הכי ומשובם %ת מצאז כלי לישכוינרום
 אר(א לחולי! רמיו להוציא יכול ראינוהרמכ"כ(
 כין לשנות אמור רלהרמכ"ס רמכר הכ*מליעת הני לרקרק ליפא דלהרמ"ם ואע*ג אחרלם"ת

 דעדזו כ[שף ירדתי כשויןנ[א אפ"הקרושות
 שם ואררכה ל,ה הכרח כהרמכ"ם מצאתישלא
 למכור שרצי הכפר כני וז*ל כתכ מה*תכפי*א
 דמשמע אחר כ"ה כרמיה לכנות או שלהםנ"ה

 גפאפשררנפקא המ"א הקשה וכן מיחררכשוה
 4שכ[4, ששניכם 4הין הרמכ*ם רכת8 ממאיליה

 משמע ואבמכן קלהנ[המורהממנהמקרישה
 פק4ן ואי לא לשוה אכל דוקא ממבהרלחמורה

 רזשינוי רקוקני רהמשנה לשין רנקט איריאלא
 ראין רתנא הסיפא צכח ואפ*ה לחפורהמקלה
 ועור מותר רכשוים כתכו לקלח מחמורהמשנים
 שהקשרזי הכפר רבני ההיא קשה כרבריוראי
 טרז עכ[ חוכ[ק 4וינו י הכ וכין דהכי כוןמ*8

 ם*ו-ז מכירת כאימירי שרעתו שאפשרשכתבת'
 כא*ח המ*י הקושיו'שהקשה יתורצז ונ1המ*ה

 ן יע"ש רכינו ועל אכוהב מהר"י על8י-קנ"נ

 ג א סימןלצריק
 1ה-כל

 והדמכ"כם לרעת שיש השנוי לתרץ הוא
 שדין הרא"ש לדעת אכל קרושות לשארמס"ת
 ' וגמ' ומש' הימשים אלא מ"ת לכתוכ היוכאכ"כ כ[יכ4ו רה1ה רכומן חפכר משום הוא והטעםזה לכל צריכים אנו אין קרושות שאר ן כריהם"ת

 דהר4,"ש וכשכוקכ כה'ם"ת משמו הטורכמ'ש
 ליכא אבי[. קמ"ל טוכה עצה ס"ת למכורראין.

 וכרכו-זכרץ,יאיסורא
 וכמו הכ"י כשכם לןעיכ[

 רהנ*מ הגם רבחו רומיא ס0ת לעילשרקרקקי
 א"נ - וכל כראיתא והא כדחיתא רהאכהכ
 ס*ת קיישות רשאנן משים היי13 יחיה שלאפי' ס"רז 7[מכור -הרמכ"ם דאמר לוכט,;רהאאפשר
 ר(והפקיג אפשר נ[4ץ רם"רז קרושותמשאר

 טענם ום'יהן לרויהאדמלתאגונשתתונת':;:לא
 קרושוי-ז ר(שאר יחיר שכ[ ס"ת כיןלהרמכ"ם

 רמוהריק"4ן מיה4ז שמעינן הכי וכין הכירכין
 כש4הרקרושור-ז להרא"ש דעת-הרמב*םהשוה
 זט"ו-ו כמכרו הוי יהיד של רכשדהן מס"תחוץ

. 

 לפ"1 אכל ( ש:רא כהוכמא*הואפי-למשת,
 נ[והש,מש שמוהיר מ' יש ותשמישו שלוס"ת שמוכר יחיר כתכ רפ"כ מף י"ר דכש"עקזה
 כוקשמיש? ר4וף משמע שאדסר מי וושכרמיו
 רמה קשה וא"כ הרא"ש על הרמכ"ם חולקס*ת

 לומר ויש רהטור רערז כן והא הטור עלהקשה
 ר[4ן ר4יטר רמ4ין וכרקכ מ4ת אלא הוכירלא רכא*ח תרע אס*ת קאי לא שהכיארהמחלוקת

 שלא ויהוע אשא ולישא תורה ללמור אלאהתיר
 נ"כ כתכ שכתכתי וכמו ה%ת על אלא כןאמרו
 עליו חוכ[ק אכ5 ותשמישיה נם"ת לטורמורה רדהב"י ך[ומר אפשר גם בי"ר והט*1 מ'אכעל
 הרמכ"ם שכתכ ואע*פ נתשמישים ואינםנויים רהן אל4ה נמטפחת %ת תשמ'שי שאינםכמה
 ר[ענין כן שכתכ לומר אפור כתשמישיםשהם
 כורמיא כהאי רהוי תימא רלא קרושה להןשיש
 אפינא הוה מריש רכ אמר העיר כני כפןראיתא
 כיון ושרי הוא הדזשמיש תשמיש כורמיאהאי

 רזשמיש אמינא %ת עילויה רמותכ'רח1ינן
 ררהנו"כם הרטנ"כם קמ"רן ואסור הואקרושה
 נ(ו-בם יש קדושה כס*ת נונעים קאיגםאע*פ

ולשלפ



ארח הייםאורח
 רזירוץ אכל כתשטישים כך כל 1 שאינלעולס

  שטואיער[ המשפטי הקשה עק יזיי*ג% : עיקר ניאה ראשוןי
 ו4וגי שכרזב ט"ו כמיטן ד:טור 1'גע

 ענ[יו וןשיתו הכינתי לאכעני*
 להרא*ש ריטב*ם יעת השוה רכריו וכהוךונו'
 ארם ימכור שלא רכתן והא יחיר של כם*תא5"

 גבפ':יכן:גג::טהגגג
 ענ[ דרומכ*מפנ[ינ לומר .הכרח ענ*ג ר[יכא הנ"7[ כד[ רכפי העור[ה 686%ף*

 כ*ש יחיר של כם"ת ואפ"הרא"ש
 לרזשווו-; דנוכל היכא וככ( ותשטישיוכנוייו
 ,כינו וא*כ מפשינן נ(א פלוגתא אפושיהרעות
 לעשיבו יכול דיח" ס*ת נויי דהו' דבנ*רלרין

 איסזי4? עכר המטשכן אכל וירצה סההלוקח
 נ[משכן שאטר כ(כרן ור[רהוריע להבריזוראוי
  יףכ"ו העיר כני נפרק אירהא דהא אלודנרים
 4וונררז שרי וזבונא חי(ופ4? כנורזא כיהא4

 דאפיר[1 קנ*ג ס"ס הטור וכתב אסירומשכונה
 נשעריכם הם שעדיין מפנ' אסור כמא*השם*ה

 קדושתכם וטתחול אחר רכר כאן שאיןבקדזשתן
 . והרא*ש הרי*ף וכ"כעליו

 שכל כ-ון עליו שתחו'קרושתן אחר רנרצריכימ וא*תמיהש?ני
 חו7[ין הנ והחפז הדמים 3טא*השטכר%.זם*ה

 היכן כרצונם מהכם להשתפש יכוליםוהקונים
 והר*ז הרמב*ן זה על תירצו בנר קדושתםהלך
 רער:כם כשטוכריכם דכשלמש? 4ומר נ*ל*עור

 ררהכי ראדעתא לנמר1 מעליו קדושתםלהוציא
 4הנרן חון['ן והחפז הרמים הלנךאקרשינהו
 מעליו הקיושרה לדפקיע דעתו *ווןנשמשכנו
 הקרושףז ש'חול רבר כ4?ן שאין אסיינ(פ'כך
 רצרז היה לא רבנ'ד קשדה זה לפי אכר(*ליו

 אסור הקונה וא*כ טקרושתו להוציאורממשכן
 שכבר ירע* רב*ע דכ'ון ו'"7[ להוליןלהוציאו
 מתיאש הע'כום אותו מוכריכם אחר שנהוועכי
 יאפשר שכן כל 1משכנו רלוקה ואהעתאטמנו
 מקרושתו שיורייהו ופשיט' עכ"ום 4עתודיקנה
 ראיעח. לפחו'נאמר או ממשכנו רהכיואדעתא
 וירוע * פראו ולא הענ*ום הניהוביךדרב'

 א סיטןלצריק
 שהאריך כטו והמקריש דערה אמרינןרכהקדש
 2 ד3"ע אליכא נ"ג מהרא"סמי'הרכה

 טיו" :נעט:יני:-ג'טעתה
 הגנ[ינ(ות כ4ניתן יום ככל שמעשימ אה*כתכת*

 כסף שנ[ ושלשלאות כסף שלשמשיטימניות
 כ[פעמיכא גכם עמהם אותן נושאים ,מןולאתר

 וא*כ לאחריס אותן טנכסידימוכריםנשיורדידין
 משיכ1 ימנדהגכם אדעתא ככ"ה אותםהמשיס

 רג2לט8' דין ננר הוא זה שטנהנ ידעתיאותמהלא
 ככ*ד: כטנורה פעסאחר שהוי4קרמדינאכיון

 ההם רקתני יערכין רפ*ק ההיא כרמוכחהקהל ירי ער[ אכם כ* פקעה ולא עליו קרושהוחלה
 7[יר טשכארז לב*ה פי ענ מטיה שטתנרכ8'

 מרינן? פשוט וכן לשנות אמורהנכא*
 יג*כ פעמאחרז כמעיל הפ*ת שנתעטףדכיון רנטר4י

 שכן רפשיט4ז ומ4?חי וכו' קרושתה עליוחלה
 התלטור רין מכח הכלימ על הקדוש' שחלההוא
 ואינ- ירעת הלא הטנהנ טכת להפקיע כאואתה
 ע'פ קכוזנ מעהנ_ ההו אאץכ הלנה מכטלהמנהנ
 הטפה לחוציא אשי גמי סשטעדכנ'ימיכריו עכ"ני כתים כשי המון ע*פ לא המקוסחכמ'
 וס*רז.דיח4ר כרכיכנ לקרורז ונרזקדשכמ*ת וכ*שנ 4וחרז פעבם כ%רז ששיטש כיוןלחול

 שנר' כפע כו לקרות ככיתו לו שיש ועאשאטרו
 רמהרי*ק רה4ן רמי רלא ויל הפוסקיממדכרי
 כעירנו ל5*ה ס*ת הנותן רכל ירוע דננ*דלנ*ר
 שמעקיר ואומר הנתינה כשעת יע*עטתנהאת
 שירצה זטן כל ללוקךו פקרק נתורת ככ'האותו

 לעוכ[כם וא*כ מעככ נלי חפצו כל כוולעשות
 דטינא ואומרג' נוהן שהרעה כתכת ואשרויל 7(עיל וכמ*ש לחלוטין שהקרישו שנראהכענין מייי* סוהיי*ק בניון יחיראננן ס*ת.שלהוי
 גמוף דהקדש רפוכח אומדנא שם הטהואררכא ר,נ4יי ה'74 לא ששפ קפן חא ." עכ*ל דלהפ  נר' לענ"ר אררכא להלוטין הקרישן שלאהוא
 הישא'ו, לחילי2וכן להוציאו שאסור כחכהלכך כהנא* שהוקרצ אוטרנ' שס היה לא ולפחותהוה

 % 4?1 מנוררה שרזרזנרב מי מערביןשהכי4ו
לנ'ה



ארח הייםאןרה
 אכל הצבור או לשנותו 'כול הגןנר ררווםמנ'ר הנאיוש4שני שכם היה שלא נסהם%*המיירי

 למה לשנותו יכולים ואינם כעליו הצכור איןנאן
 לא מהרי*ק וא"כ אצלס פערון הוא שהרישירצו

 שנקרש יכיוז יחקייי" ר א שנ : שכתכתי ר(מהפליג
 רין ל[ו יש אכם כרכיםלקרות

1
 ר(4ש רב"ו; הפררכי שכתכ ממה ראיהלהכשא ונריעז . לא או יחיר שלס*ת

 עשיה וגכם לעיל[ם לכ*ה כאומניה אלאקי;*
 רזקדיש 4ובר( אחת פעם כה שהתפללוטעשה
 שעשה ליחיר הותר ומכאן תנאו לפי רבללומן
 לעשו'מה ה~מן אהר שטותר שירצה לופןב*ה

 רביכם פעמים רכיפ בו שרהפללושורצהאע54
 כשלא ד41ן ברכיס לקרות ואמרו יחירופהייל ם*וה הו"ל שדתנה כיוז כא, אף חנאו י ל8רהכל
 רכרזכ רהא מ'א וכ*כ הוא י0כיאהתנה
 כס"ת י רמייר צ"ל יחיר של כס*ת טחלוק'הרג
 . . ממש הקדישו ולא לקרות נב"השנתנו
 שטוכרי' שסימכיהעולם מה על ~צ*ע כתכעור
 ומשתמש נו י(קרורז נ[כ*רהכ נתנו אפ"ס*ת

 ההגו כאנשו הו'ל כן שהמנהג כיון וצ"לנימיהן
 ריכולין עליהם פתנים רבהריא בנ*רטוק*ו עכ"ל עליהם רבים קדושת ההול שלאנממילה

 אכלןכיר*וין4לט הואכס*תרעל~ה
 :והס"רז נו" והמ נטן ק[ניע רמיקר וה ע[כלצרעים
 ריחידמותר ונוייה 6*תרבתשמישיק. העעך:~ש:עגכנ:ןוף
 יעשה והלוקח שייצה מה נרטיו ויעשותלט,ניו
 מורזר ברמיכם ר(מימר ור(יכא שירצה פהנו

 בקרושחו נואר החפץ שירצ,אכל מה נולעשות
 זט'ה מברו ראפיכ[ו ס4נ4 ור*י הרטכ*םרהא

 ל4ן שגרא למשתיבה אפילו ראמרינןנמא"ה
 לרעלין יוצאין רומיפ*אין אנל שיוצה מהש להשתמ' רשאי שהלוקח יאלאנןן"דמ"קאמר

 ההפץ כ*ש חולין הרטים יאף .רשוקנא לפי~פל
 בעלי רבותי ירא'נעיני אם יע*ר שנראהשעקה
 : רוקוראה .1

 .ד אסיפזלצרק
 רהישיכדה רכני ר(פני הנ"ל הרכרים בלהצעהי
 מעשרן עשו שר[ש 51עמיכם עליהםוד0כימו

 : הנ"לכתשונתי

 - : רכריו על והשבתי אחד חכםפסק

 טצטיף אנירונינ,ס א= שאלה3
 : לא אושכקרושס

 יא. מ'יחא ייא: א"עתשובה
 ד1!וסקיכם כאמתהותחיפוש

 ל[4לור ניציא חיים אנו כתכם י ימ5 מפיהםאשר
 משמי'ררכ רכ ב' ראמיי הא קי*ל איךניריע' תלוי הדכר כירור ולירע לאמיתו ורינומשפטו
 .קא* נ(היכא כר*י הו[כה פ"ג דף הערלבס*פ
 ווהנה * רכרייתא לר*י או רמתני' לר"יאי

 כא*ה והטור שם ורוצסן והראקש רש"ימרכרי
 * ?כר ררר רמתנ" לר"י דקאי נראה מ"רסי

 מביא רכשרכי ע*ג מ*ר פ*ט,רף סימןבנימון משאוז בענ[ וכתב * קע*כ כםימן י"אבשם הש"ע כתכ וכן מ"ר ס" בא"ה רם"א פסקוכן
 שר;ו4ן שבוער בוראג * ראורייתאבאיסור שהוא ויבום הליצה כר הוי שבריעכר כיוןוא"כ המתיריכם דעת להכיא לו היה לא ראל*כרכר  מתי'אותו הרחק רכשע' מורה המתיריםסכרת
 כ9"ר ו~הרמכ*כם ור*ח והרי"ף מרכריאמנם כדנ[קמן רינים כשאר בנ*ר הסיכקיםמיעטור1 שר(4ט רהטעם וןהו ; טררכנן עמהואלקירוש לכוקהיו(ה טותר לנסכיס כ,8ר שבריעכרכיון טנייהי יין גכי צ*ן דף ככ*כ כראירקאלטנין לאיצטרופי כר הוי אפ"לכתחלה ררכנןכאימי

 הרשכ"4ט כשס כפ'אמהל'אי%ריביאהדנ-*מ כמ"ש ל(חומר4ת ר4ערייתא רספיקא ה'צסוף היפכ*כם כט*ו מספק יאורייתא המצותבכל רחייכ רשיסקים פסקו הכי ומשום *רכריתא לר"י רקאי נראהשסוברים י שסמה"אוה*ה
 כמי מררבננ שרט4ה נ"ראכל

 נוסח בין רקילש
 כעורזי; ות5ג(רה ו;תשן(נת אצני ניןחהפילות

פוונא



סיטז לצרומ_אףח חייםאיה
 והכ"מ מר:שו-? כ5"א הרמכ"כם' כמ"ש1וררכנן
 כשאר בחפלה רחייב ספק ן אי הר"ן משםב9"ח
 מכנ[כ[בם כ[ר-וציאו ראין ומ'נה .ישי.אל
 אפילו רהא שכהרושה רכר בכל עמהםלהצטיף
 * מספק אותו חייבו מראורייתא שחיוכונדכר

 מוצי4ן שאינו לומר שפיר שייך בהאובשלמא
 נמצא . וכר שאינו רם"ר ראליכא מינולשאינו
 אככ( למחוייב מוציא כרבר מחוייכ שאינושמי

 כ[ומר שייך לא עצמה מררכנן שהי14 תפלהגני
 ואךזי מררכנן ח.יבים נ"כ ישראל שאר דהאהכי

 כרקכ עצמו טעם רה14י ררבנן ומוציאררבבן
 4ירז שמוצי14 קטן גכי רר['ט כסי'הרשכ'א
 שקטן כ[צבור הי4ן גנאי משוכם לא אםהדכים
 ש14ין וכמו * לטובה שוין כלם אפי'טוציאן
 כך ישר14כ( בני מש14ר 14תר שמצטרףס5ק

 הפוכקים סכרת נראה יכן האנררוגינוםמצטרף
 רינוהןבציצירז ר;כיאו פעמים שכמהבראות
 כמיכ[רז הן כמגיר(ה הן בשופר הן כרמ"ןהן

 כרהרטכ*ם 4,הריכם מקומורק וככמהיקרוווין
 מצטיף 14כם רינו נ~כר כ[14 ההפלרהוכענין
 רבה"ג רמצטרף כפירושו רסחמו רנר'לע'טרה
 הרמכ"ם שכתכ מה על ע"ט כסי' הפר*חכתכ
 גמור רננווזר עליה איהו וכתכ אסור אדסדבשר
  ואכם . רוכתא איסוריהמשום אירכי מרלאה:א
 וו(א כ[הזכירו לפוסקיכם כ[הכם היה אסורהיה

 14סיו שנהרי14 ו14עפ"י . ע"שלהשמיטו
 נרור[ מוכם אין וז"ל תשיכותיו בסוף8הרמ"ע

 ע*כ מישראל כ"מ משלים אינו ל" ואפ"מ,ה
 ואכם נקכל קנלה ראם מוציאו מהיכא לונימא
 כשהצריך נמי הרמב"ם רהא . השובה ישלדין
 מיישכ עצמו שהפ*ח אעפיי ארם הכשרלאסור
 של4ן משום לנמרי והתירו עליה פליגצריכותו
 ועור נמי הכא יבוותא מקום כשוס איסורומצא
 שכר;כ ריהפך משמע לעיל עצמו הואנמ*ש
 טומטום נכי ררשה בגמ' האמור כל כי ורעוו"ל
 שופר לתקיעת אלא ענין איננו וכו' וגינוסואנרר
 וכטקר4ן חנוכרק כנר חייכורק הן אכל *וכון

 ארז אפי' ומוציאין כנשים שלשזן ואלהמנילה
 אינו כרכר מחוייב שאינו מי כל רתנןהאנשים
 ע"כ טוצי14 טועייב ר;א י,ח הרכים אתמוציא

 שמהוייכ משיכם תכ*ת4ן דבהני 3ראהשמכאן
 הייכ גיכ כתפלה ולא הרנים את מוציאכרכר
 טעמא האי להפ'ומש(ם שיאמר סכרא שוםשאין
 והל14 מהאי הני אוכ[מיה ומאי נינהו הרריבי

 שיש תפכ[רה ישאנ' וא"כ[ נינהו ררבנןכולהו
 ביוה ממ*ג גכי ג"כ רהא לבטלה לכרכההששה
 מוציא הני גבי ומרמוציא חששא האי איכאנמי
 כ[~1ו לי' משליכם שאינו שמ"ש שמענועצמו מרברי א*כ תפכ(ה גכי שמצטיף וכ*שג"כ

 רכייו כ[14וקימי לן ולמה קיימים ולאושיירין
 :שלא שנ"ל רכר לו וכ[רזל[ות '14הדרייסתרן
 משר(ים ואפ"לי שצשל נ"ל לכן במחשכתועלה
 ו14לר; כתכ רהא רכ[עיל תכ(ת הני גניושייך

 שהשמיט שנראה שנים אלא מנק ולאשלשתם
 שפסק כמו שיירנכי נ"כ שהיא בכא האיהסופר
 נחלפרז ' לכותכה וכשחזר ק*ו סי' בא*חהש"ע
 ד4*כ כמקומה שלא וכתכה מכוון שהיא הרףלו

 אינו דה4, שמשוכם כרי כוה גיוכ( רמוםטעם ה14י שייך ומה הקברורז ככית לכהן ימהקשת
 וש14ר פוליפיס וכעכ[ שחין מוכה אטומצטרף
 אוחכם כופין שכ"י גיוליכם כ*כ שהכםמומיכם
 114 יר וחסר דמעורז מוריר שמוכח מהלגרש
 טמ14 ואדכם אלחים לפני מום כעל שהוארגל

 נר14ה לכן לא וראי הא משום מצטרפיםדאינם
 כוותיה קי"ר[ כ(א שאמרו ואת*ל שנתכתינמו

 כ(יה ונפקא שריא שכינתא י' כי רכל הטעםי' כ(מנ'ש עולה דקטן רמיי אליכא נ*ה סי'נא"ח הכ"י כחכ דהא הפוסק' דכרי וכ"נ לעילכמ"ש
 ואע*ב שם כמ"ש עכר ואפילו רונקרשתימקרא
 שכ4 טעמא מיהא שמעינן מ*מ הכי קימשלרלא
 נוצי14 אמאי הטעכם הוא ןה ואכם ' כי'הפלה

 כ' בפ' הרמכ*כם כמשש כאיש הוא הריהמצוות כענייני אכל ובתולרתו כטכעו הקמ היאעצמה כפני רבריה רמ"ר אליבא  ואפילולאנררונינוס
 14רק שר14וה ימי שכם כרהכ ועיר- נ1ירמרה'

 4ן'ש ואא ~ה אם נער הריני ואמרהאנררונינוס
 אין מצוות לעינייני איש הוג ואם נזיר הואהרי
 אכל( הוי 14יש לומר ואין טי': להצטרפותספק
 שכקרושוה דכר בכו[ ואנן כ(יה קרינן "אזכר
 שמטעטינן נמ: וכו הוי לא והאי בעינן יםזכר

יי4י



 ה טימ,.ן 'י 'י .4ףהללללייק . חי,םאויא
 משיכם.ככוד לאו ' אי שט5טרפת ל%ריא מצאנו - רמ4וןיד4שמר יאע(ינא זכר(ס שצ,ןךככל.24כי

כייי'ל1%12י-45נו1-זוויין,1:ןי
 רלא-שיים ט6י דיד,'שעדיף בנ14ן כ"ש הצ(בור - ' ב' כפן  .יינוב%במ

 ככ)( 4הא ר5לע;שמיטף% ראלי5א טעמא האי וכמקומווה 'יבט"ק אי(צ שאינ5 מיט,וקך"135ה'

 4"ל(4ת לאמ/כהנטינן שיקיושה!6צריר'ף :--ד-5ר 4*ינו איש היין5 זכן'רמשמע חראושזרטאחרים

 בפ אי",'כו א'ן שנקי,(ה ,%רנלונר ו , 54' א'רתכ'נהן,יםלנ,:'(

 ר4תה*נ.רמן. י*ך( מצטופת ראינהטצאנן
 הד'ז

 7 רק"בו,4ל כקי' הטור,הכ*י כמאשפסק-טצטרפת

 : -1יא3ם - . : 'ע"כ אשוק אפילו' ל6]יזיל' 'עקל4סה5ל

 ! לע.'!ר' הלןרואילפשאאא(ש.פי1ט4פת ,1לףילמנין;

 5פ"ב ןבהןיג% 'ר1*,ין כמ*% ר:ךן(אדק-ז6צר(ך
 4מ64רפ' תרם*ט' נג*ייס(' הו5א4:%בריו צנ(9'זי
 .ל4

 לקרי4ורן קהוא.רו16ה המניכ(רה נקריעעז
 ספק 4תין שכקריאה ל4 מצטיפתליצרהיואט
 ן '3סגמ ו,ר(נלש 5פ*ח הר6נ*6 כ%ל'15""ףצ14 6""4י רבן44 'שבקר4שח רבר שא4ר"*י3%ל
 רכר ךוו4א רזקתןלרה יץבו%'%יןשע(2'נןףל

 אה'פ%ותשעש4ה שנקרה*ה ש5טי"י:5%%בי'
'

 ( י"ה לל ע(י1-ל13 נ וןר 6ונהרשת, כיילפ(נן.
 וכו' נרולים מי' כקורהבפחות קירים איןלפיכד

 הב4ן,ו הר"ש כשכם כתב-הפררבי ינהד:א ונ"כן
 ראשה 44'ל3*('כסתשן

 מצטרפת.לת'שלה4ככ(
 .נמי-שפקק רהץיכיף -6פ3רכג4, 4עי5:ללרפהי

 אכל  :4~"ל פ*נ' ר ר"זרה:גס" -לן,הת; גכי1ז*8ע
 לאיתקדא'נציכ1י%פ41ציר אשה 4.64-וף5%מים'

 האנשי6'וו*ל שיג שאינם.נמוציאחז 6ן'לה6"ר4 -גבי .וקרפ"ט כםימן 'ר,מ"4ן-4%ז9'כ%4ונ,כ'ןוניל
 דפסול(רה דחורה יאת קר בטו ךהוי טגילה.שאמ

.טפנ%כנוי
 רב4י רברי וכן'נר4וה רהציכיף'ע"ב

 . נהנן כן *כתבי ררו*ש ה"4א.ונל
 זל4 הע4לס

 "א נ*4 אכל כ%מ' טנהל עוכ 3לללצרץ,ועוה
'

 תרפ/'ט הלב4ש1ס(מן אשינ45*העמ"-ש יותי
 4כ*ש וכף מיגו 4ארזלז"44ןנררוני3ושמוצ44ן

 נפני כריירה הוא 4וכם ויע1 הנשי6שיוציא[,ת
 דהא- מאשה ועייף הוא *יאל 6*מ-זרעעצמה

 העילן .5*5 ה%ש(6 את י956'א זכ4ית צל יל5י'
 מע4ה (ות% ו(ו81י4נ1יה'סיטן-אי6ש'שזש

 "בא*א י3ם ( ה"יש*,ש;%השיפת,6יר%ן
גון4א

 ז2ב:יגך:1;21 גה הי'גן:!ן
 רכי שמובר מפני ר:ו4ת נרו:('כם רמ*שהנ*מ

 ילק'כעימון קסן נלי נחמן כיב-איפסיקזזוהלכת4
 מהה14% חורין פני ומ"ש כי" עיא 39לכשלשה
 4לדרוגיניס ואל5  ע*,ל ל%ן עכרן שסאיר4ר*ג
לא'

 להנבם היה %צ6ל4 *אינו 6נרי וא( ממע6(1ן
 לפרש הוצרכ1 של4 רמה. א"1ז ו למתום ולאלפרש
 כףש ויכ4, 3וימין רינו פי' רככר משוכםויקוא
 רינג שי~כרו רי'נ"ג הא מעים ראם- ליתאנחפלה

 יכפיט מקימווה בש4ור וע(ישתוקבמקום,אהר
 1ע(4* רמקוטות ב3ל ריני  עאין,ומדנזכר-כשהם
 שמ'לטרף כפירושו' '. 6ףזמל . .ש"מ הפל(דלגבי

 ר4י% ניה4 ל4מף נוכל 1"ה ר"פ4 ועיףיכרלע'ל
  מיצי4? -ר"ל-אילי 'לנ4ים  ולא לאנש(ם לא6זמן

 והמרדכי י(י' שמצ6קף הנ*ל-%1י.קטן כמימן: הרשכ*4ה לרייק יצה רבה*ל מצטרת'4צטדופי

-

 שלשרז כפי גכ44"שה
 שאככ(ו.

 ;44ינ25 4וע"פ
 רך3",2 כתכו דמהרי4ן קשה אכאי אבלומוציא'ם
 דף,פיי(נ קצ*6 5סימן והכ(5יי מה*ב;נפ*רק

 אנררוגינוש שם מצטדזיז*ל-הכ*מ לעאיצטרופי
 4"לנכ וכקז:שלן עצמה'ר%וי4ן כפניי1נף'%ר(יה
 טפי רנריע נשים עפ ולא אנלי' לם לא'מצטרף
 מן סתוכם נר[כער יא*5 הג[בוט רברי והיינועזכ

 שד-ע4? ""ון 4שאני 94ל זימון גבי.ד"מסור*
 משפ קפ*ח 6ין כא"ח "נאי טהיערייתא.5מ"ש'

 שהסכיג סראה ה3קי עליה 6ליג ומרל4הראכ*ר

 מרמכע כפזה' הרמכ"ם דברי נ"כ נראה וכןעמהם

 יתושתא4כרנו" לונ1%הי
 שפ חלכוש וכמ"ש

 כיאיהא וג4 אתי למן רגדלו 6קיא ייהינפקא
 שלש"'כ%י*

 הרשב*א שנר'מרכרי ו3מו זאכלו
 ףמשי*ר" עוקוסיפ4יל,ט

 ' מצטיף 4ןינו

 נ(י
 הייכ רזצרייתא ןמצו1ע יפל ל5יל 69יני.ד3כ4
 ק חי איט ואם ה"ב אינו ש6א "ייפ שטא:טט*ק

 י"נן אכ



 ג :טימן, לצך1ק איח ,: (. הייםיאווהי
 הוון והלא צ)רופו הועיל מה ליהואנומצריפנן

 הפלו-; גני אכל כלל; ,מנו לא כאילו והףפט,ר
 מצכרף וראי מדרכנן כן גם והוא מדהכנןוטהיא
 כ(4"י דאי. כן להי)ת וט,ביה לחלק יישולעולם
 : המגזלה גו:אע גבוי אהלכתארהא מלכתאתקשי
 וגבי,זימון מנשיכם דעדיף עצמו הכןבושכתכ
 ולא לאנשים לא מצטרף דאינו דגר?ע.טפיבתכ

 שרהו4ן ,ימון דש4וני ש*מ כ[4וו 4לאללשימ
 אוקמינן מדרכנן שךזיא כנ*ר אכלמדאור"תא
 ר[רהכם לצרפו.רעה סכרי.שאמור ואי4סהמוהיה
 אסמכרזא שהוא וימון נבג תימא 1אפילולפרש
 שהו4ן נר4ורה דאויייתא היוכ מהקיאהט"מ
 נפקא כעשרה תפלה גבי ג"כ רהא נמוההררשה
 שוכם מצאנו נ[4ו ואפ"ה דונקדשתי מהיאלז

 אסמכת4ן אכ(א מראור"הא שהוא שסיכרשוסק
 קר4ן הר"ןרהאהאי משם כמ"שהכ"מבעלמא
 שכוקב כמו כרכים השם לקרש אלא אתאלא

 ?ר? יכ[פי התורה סידי י מהלכותהימכ*מנפ*ה
 דאירקמר ובמ4"י יזימון לההיא נ"ר רו5קאיגו

 ולעוכ[כם איתמר לא איתמר דלא וכפאןאיתמר
 מסור גדור[ כר[כ[ דר?א שמצטיף לימר לנויש

 אקריכם את מוציא נדכד וראי שהמהוייבבירינו
 והאנדרוגינו' עטהם שמצטהף וכ"ש חובתםירי

 ישר4,ר6 כני כשאר כתפלה שמתוייב-פשיטא
 לכל לצרפג אלא מכללם להוציאו שאין רמינת:

 משקנ גכי( יותר או 4ן"ר כין שבקרושה.רבר
 :וככלוטן

 פש:גך4ם:יןיול'נמצינו
 שוכם 41וין שנקדושרהדכר

 ר(רהכי4ן על[יו וךהמהמיר ברכי איטרחשש
 יצילנ' ערכוו-ז ושוכן שנכ[ע*ר מה אוואיה

 ג אכ'"רטשגיאות:

 :"4:"4 ר14תינ

- 

 י-,י'ן
 והו"ירקי לא שכקרושהש רכל.

 דכוווכטעט ולרע"רובהתשוכ'שהעלנועקטה
 עכ-ע דברותימהיע?ב2"עוכ אלא אינכלם

 להץוטוםח)ךונר'וקדאןה ,צה,שנראהיי'עי

 .כתהליר? ' היק כםוף וכןאעלה בזהדעתי
 דאוהק"א מצית בכל ה"ב דאנררגימםהעלה
 -ק"* ד-או הספקא הפיטשם פמקו ושכןמכפק

להומרא,כי
 ש4וא 4"ק נחן 4כי ימי ,מרת5

 וקגקפעהרז ,מגי התפילקכק ממת כוןמררבק
 1ו4"רן לדקאמה יכומל~תהאכיותפלזכעשרה

 ספק זמכעלשרקמ רקפך ק יטהוא לומרשרצה
 כדשו"חא ררוקא ופטור מדרכק הוו המכל

 ד4"ונ[ינן ראורייר?4" מפקא ככלה"נממפק
 ספקןיש ~כככ[ יתחייב לא בדרננן אנללהומרא

 1לת:וכך לההמיר. שרצה הוא ונהפוך לקולאדרכי
 מסה?כה4ו .)אררבא:איפכןן כהאןריןתאכדרבנן
 אפיניו נזה שולא ",לינן כדרכגן ס?קארכל
 הוא האמת אכל אותו יודע יומא רהל רב כיכר

 כדאי4 לרחמי צייכון והכל נינהו רהמירהפלה
 4וכע6 חייכ הכי ובהטוכם שמהו מי פרקכנמרא

להתפ~
 . כזכר כודאי ליה.*הייכ מנא כעשיה

* 

 ר[רקוציאו דא,ן שכיוןשהי4ב,בתפלהולאיומ"ש
 שהפכןרה;ררבנן נכין. להלטרף,עמהקמכללם
 4"תנדובנן מדבפנן תטב הוא וגם י,עראללכל

 המי .'- עב"ל[ 5ררכנן שהםומוצ'א.את.אחרים
 היאך.מוציא צורכ'מררכנן האי יודע איניראשי
 דאטו באויר אר[א מיוסרים יו רכר שאיןדדבריפ

 ייחייב נינהג דרהטי' כתפלה5העום שח"במשום.
 גוהאי בתפלה ועיבת א*ה 44 כעשרהלהתפלל

 ןמינהן בעשרוךג לרו,פלל הייב, ואינה טעמא,
 כהרי4ש הייכ היה ראפילו וע,ה מיפיפתדאינה
 והי4ך 'מספק אכ[א א(נם האנריינ'ניס חיוכיכל

 ~ורי* שהיינו דאע*פ הורא( את4הי:מפק'ומוציא
 רד-ע4ש אע*פ מםפק עכ[יו להח5יר אותו'לחייכ
 נ[4ש האטוה שעלך 'דאפילי. ניהא בררבנןמכק
 כעשרה שיהפלכ( .פפירא. ליכא,שום חייכיהיה
 באמרש שאם. להראים קולא ההא להצטרףאבל
 מעשרן כפהות שהתפללגוקרשו נמצא תייבאינו

 -נשיה והם ישד4 בתוך.כני ונקרשתי אמריקרא
 זרז והוביח בעשרה להתפלנ4 והייב שכתכומה
 שחיוכו,מדאוריירה4ש נרבר א8יכ[ו דהאואמל
 דקאמר "פילי מ4ע ירעתי, לא "ספק אולו)חיינו

 טאענמ -.עע(יו מתמירינן ביאורייתאוח4להוו4ו
 -פלקולא ררבנ4 ננ*ד'הוי אג5 לוזומרא תא ראוריי, יפשקא)



 ן ג טיטן .לצריק אהח מישאוח
 .,~קנן גואשה האנרריניני6. לזא, גרוע( ויויקף %ף'4לוך"- שה4%חיי1  הימא .4פילו  4(נו- זהררבלן מצורוי ראינו כהריא וכ*כ מצטרף ראינו כ"ש ומפי' ררבנן רא"י שכ5כ מה 1%%לק4ל4,פטוי

 שהיוכו: כרכר דב"ולמא כתכ עור " :כויא* ונויצן'לחייכ ספק מש4ם חייב שהוא מןלא:4תן
 ל4מעשאינו שפירטיא(ריית4שי4ך

 חייבים כן נם ישךאל 'שאן רהא הכי לומרשייך ל[א טררכ%ן עצמה שהיא %פ6,מי5לא5ל.נב. מ(%יגלשיא4ני
 טעם הוק4,י ררכנן וטפוק ררכנןררכנןו4ורזי

 קוכ[מוסו מתחת כן שיצא הזהנפיאתומהפוסק נור4"ורז * ?כ"נ[ וכו' הרשכזא כתכעצ6י
 ל4 בתפל% חייכ ,צהוא ר4ן*8רדפיבכרנתכתי

מפי1("
 ר. 4ילן ין415 5הךר4 41ך

 במ(ל"
 י

 כעשריה אכל[ נינרהוחיוהיראי5שוידרחמי
 ט46ק ו דרבנן ראתן דאמרינן ועאיחיגו(ט6פע

 בפרק ראיתא דההיא רומיא מףרבנן חןןכ.לו4אי רמפ" מדרכנן -הייכ ודאי שהוא מן הךינן דרצנן,
 רחןיבלמכרכת עוביעה כרי שאכלמנשמתו'רקטן
 לןע.כ[ שכתכוהי וגמו וראי ט(רים*";מוצוא ואין' אייננן ה)י:ספק עשרה כי%ירוףאגררונונום אכל שוים;)וראים'מךרבנן חיובן ויה דזהמליב5ן שהו'חייב כזית קטנל י*יקינל)ל1'מ,תן[ץיבנו
 ' ילגרוך[ 4ורמ מיציא 4"עו כדרכנןואמילו]קטן
 טררכנן הי ומפ'ק מררכנן תרי אתי דלאנררכנו
 כרהכו וכן י"ט רף כטגינ[5 התום' שנתכוכלי
 ] כרבריו 4זר*.4ען"ם עמן והלגיש פוקקיםש5ר

 ך[העטרף, הו4ו-כקטן14,%וק"ן%י4שיט י אחרי5ם "עיעןוציא "גיה ,"ף 'קייי,שיזימה ן קשןגי4ו ,לקזן ו4(ירמצי'ר(1לדשרה;*עית
 - 4כטו יזח' .א4רי4 %וציא'את שריא 6מה הלןמן

 וז*ל[ הפןפק שהכיא כתשטה] הרשן"א*כתכ
. 

 . שיו-,4, _ ער לה .מפ ' יץייף ם_קיט שמדן ש יו
 ד%וא,*(('3יה .נחכגר%ןלןדיךעךגי-נוט"זכן

- 

 י"י""גטיא,44י44שצ"' היעיי"ה*קשב
 5דבנן ?כרכפךן : ,1פאוךלו56:כ!וןועה

 פוציא אימ הה"עךאם ירא קמזל*צ,ר,%כדר5נן ש4אל"

 הפוסקיכם הוכייוהו דמרלשא שכתכ ומהכספק
 ל[ענין בתעו(ה'

 צירוי
 ככמה רהוגירוהו 45ון

 :ך[א 6קו.מ,ף,כנ5ה ריני *אמרו כיון אדרבן דמ1טרף ,ך."ממלומות
 משכש' ואין כאן הוכי5והי

 ?ה-צתיר מפני ר[א להחפללכעשיהמספק-חיי5 י4יצ אמר נ י' שאפ ירושו ,רםה6ו.כפ משום ה-ראו
 רכיון אמרו וככר לאחרים ל[הו[נ[ להצטרףלו

 לעולמ כאן אכל איסורו על הארם את יםט"קיר היו עכ[ה רכיפ ראו:אי5ורא מווקר שתאשימ ריכיקא 'לשוכם 51יוהו 885 כשר-4רם יר4ןכלל דמי השנ[א רמיוהר ש*% 5גמרא 1יו:הפ5%ק4ם' ה,נירו של(4 רכוין טכ*.'4ייובם. חרש!טהפר( שהבי' אחרהללך.1מה כררף רהכל טצותהיי"ג ככל להז5ירו צריך ואינו ל4חרים קולא היאו,ו אשה והומרי איש הומרי עליו נותני' ספקשהוא
 רכ,כ.5הלין טהר6"ע' עכ[יה 6סהיר לכאנכיא אזי5אן לפוק מהמפורש ס,ום ויו[מ4רמ4טרף' 'שכןאינו וםטן שי1א הכניסו ומ% עומרכספקו
 והמשרש'בהש4(נו 14"ל' *כ,כ %ש,כוהיובס,ף
 ה1'וכק 4 כהונה מצוח שלל 4אין נפיו אאנושא
 ל[וי אמ(4 אתה אף 4"דכ לא 4ם,%5 4אל יב4לא
 וא6ילו מזה גרול שא(ן;מום הוא רב כי קריויל

 ' קככ4ה 644 6וציאן 46*'ש54%ן ימהי לו ימאן 4טר הזה: שאינלמ64רף'והפו6ט כהריא קטןךא * ו5ו'עיכ  מישראל כאחר משלי6 אינולעשרה
רהנ*ל[ אפוילן ה". להכ4'ר4(ה.ה%י עליעת4שלא:עלה %שי6:65%עמף*55מי הואל'5 שהרכראו% 4אני :,י *" לףין'ישלל-ת,הכהעז6 יאםנ"כל

 ר4שירהך 5ר(י מדךטוע כננר שיעשי
 ' '61%65קיכש' הו%י44לר1ו טהי5ך לו%מכרחת

 6%ה5(חויז. כיאיות אהדים. כנ5ךי"יני.שהלקו
  ויררע  ו5בר אומיים ילכסוף ה?ה 'פהפוסק')מוך
 עצמו' היא ; %5"ש לעיל 5%5זז*ל עוי 'הוון
 גיכ-חיי(נ 5ה6י, (נו':והלא 4שטע]לה6רלעיל

ימ:גנ גנ.



אףרן' היים: אוה,
 ש4"ינו שמ*ש 'טמענו עצמי מוכיי כןיכי':אם

 4 עכ" ילאועקיימום ,ייז לטו:שימשלים,לעזהה
 -11הלוות, הרמ"ע י -הכי יה להג רצה ה .וומתפ~ת
 לקמתיר4ן' ח'ט ך44" הוה כמרפיסואוסקהטעית
 ,. ר[ו נא וטעותו כרעתו הטעות כ[יזלותיצ"יך

 כ[חיוכ ההרקפך[הה . היוב כין חילק שלאמ,זנ-וח
 .הייכוו3 לראףשהנשים לו והיה לעשרהל;:תפלל

 בעשרה להתפלל חייכות זהגקפלה,ולא-משום
 ' כתפלה רה'יתים מרימ-ע טורה ר,..,3ילםוביראי

 אכם ואף, כעשרה להתפלי[ יתחויכו ~ה מפגיויא
 למנות לו שהיה כרפום .קעות שנפל לפי6קנורה
 . כ[ו;שימנרז נאמר 4ונו אף כ' אלא מנה ול:ו,ג'

 כעשיו-ן לרהפכ[כ[ לא אכל התפלה הינהעור
 'הפוסק שחשכ כמו 4"קררי סתרי רכריןזיזין.
 כמחשנו-;ו') שלא,עיה סריקי ברבגוקיילחלות

 כ1י ג"ון:ה טגמי:מוםהבי
 5וומ4,

 רי-יר"1'ש-י'י
-' 

 יל :1- נ ס,מןלעיוק
 . מציא הנכן נוהל קיל לומר,רלא וריה טעם בלי.
 . ך:עי(גגמ!4)קשרז: גגלנר אחורק.ננכרו רעק;

 סם415: כץ צי יןנן וגנה:ו גף;,*יהואהרכח"יול
 . כה אחר ח?אהופגקטגורז ארנן על שמעצקן:
 הנע. מה(נהכר;כ ראיה שהכרא מצא וך[א יגע,

 כ44"וצטרופק1 רשרי רטע4אומאן רמררכיבטם
 עשרהשכינוף., רגל.כי משום רהיינו נראהקטן

 מכלכ[,:ח.נ,ון;; האכריגנינוס נוציא ואמאי שריאן
 וכהני א5[א והאיננם לבר בל ובו' קרש ורעדהוו

 שהבןאק ,נו!ט.ץ*יל,ראייהץ הורה)ולא דהא ת'מאי
 טעמאז, וא"ב הךלכרזא.,4נהו לאו ואשהמקטן
 ר[,4וו והקיא.טעמא ען לאשכנע אתא שמאירבית
 , כתג וענד י. קו"להכג רלא ביון הוא סמכאבר

 רנענין ה41'לא'%.מרופ. טע4א ר,עידמכל,6קים

 אידאט. רטץו 4"פנק ק הש" תאב על"83ה ל1ריג;יצ5י חסהגוגסיטר; גרמכ?ם ג1א . -"צמ כ שו ין"במןטגממ11ייזד.מ!'
 לההשכתנ אלא רלאקאי צורוףואעוכןלעמן רקאי המום טע;2ם הנקאחראיןלקו9ית4שהוא

 כפעואץ!גל(ע אח נגשא שאימשיש.מפרשי2
 לא יבאו4המ?בח הפחכה-ג[א אלמציתלהתה
 אתהאמירלהנע,קההנל ףמ4אףיקיכ,עלוה

 . ליי 'טאפ(כ[ו תהע גרול.מןה ע*ף3פטם 1 הנדב

 פהסל,תפ"הפסהיהאנררוטניס)כך?.ייאיןהסום
 נט4במתהלתר זר~טהיה אלא-ל פיפולגהובהשייף

 וא:נו אענרא!ח* *קר4ן ~טתב, כך ואהרא"1

 ~כו-

 ממיכןבא איש:"4צן סעמס:אינה כע תע"הרברי
 מלכר,ט"י%5 ,קרש"טאיפ לא8) ,עוד הג(ריף;לי

 4הימא ,כג עלו)שג_זנה.יצמףף'ג[עשןהלשיות ,טר14י דבר,ו גק"כ%,תך,ני זל ,"עתפרהניע"בזע
 4נדיונייסיאפשה גכם' לל:ה..ובא הע .לא ע.חר
 "וקל )יכלן לא ת,בא,יהא נה הוידלא

 'גו4%1גן%:1%81פי1*, כ[עט4י



 ,.ן ; ,% סיט: "רח.,לצל,קאוח.ה?ם
 יט.4ושרז 4הפינ[וקיןנו,א,פ%יבם וא"כ ים ניכר :י כ(קיו4ל ,קשרה.הצריכיס  רךוןמן5ו4פת,הוא מכיהכי-שא-נ' אשה וער~פא נקכה אה ~כר הוא - שנעה התורתה?רר[ענ(ן יענין;יילקייא'רפ"ב

 עהיפ4הפ דהי4ן הכי. אפו' לקשרה יוהצטרף וגם לקרן4שרו שרומה מ%טרפת שאשה הר*ןלרעת ( יהחו, ג4ג רעת הוא וכ, גמורה כרא-ה ;,;הפה?ה בע*רר, המגי?יה מק?יאכלדוהיטהההו"ה יהעלה מה:/טאןצהוכמן .ג האנשים את ט,ע,אה לעשרדה ?ץיה יהניאבתליה)הגא.ההינלהפלה
 לכ-" רהו*הרין רן גמינההתורה

 ב"ש האשה מיין הינו מאנר4וגינוס;ואיןילמר . . שבקרוש, הבר
 ראנררונינ~ע כצורה' הינוספתא הכיא ירמההיק"א וכו' הוי; שכקרושה .רכי הרזורה יאוה קרדהא
 אדף שהכי כמו מיני שאינו את ולא מינר 3ווצ(א שניאה מה הבגא הוק שהפיסק נאטר מהואץ"-
 הלכועו ינם עליו השיג לא הרמ*א וגם הרא"ש , , רצרה ואס עיןן44רי והעלום ררנג לפ)לע:רנ

 פהטוהיךזרנ"ן. עשרה נ[ציריףלהנשיו.האשה
 תתעלכם,6%'מן' בל על עכר רפ1בלמהםימן
 ועוה ץ4ה שכ:ן וגכל; כ[צירוף הקטן ה4ו4לנקה

 מצטרפרן קר1ורה לקריאה לו.רלעשיהמי'אמר
 'שאנו' מגילה לקריאת רמצטרפתדומוא

 ריוקכם
 כן ש4וין מה מגיל-ה בקרי4לרז הםדרזייבווק

נגן
 יארנהתור"

 . שנתב וכמג

 בשנבם הרב-1 שכם
 בואן, ואע"ג.ראוכץ חיובא;נןנהה. כנ4רו*(-ן%%או

 %א. %ייכות ל%דשהם' 4צטרפיתרסכי_%קץמ
 %הר[(ק הי"ן ובן-כתל התוההיצטר%]יקייעת

 מצטיפית אינן שנשים שכתכ העיטור כע5על
 ' לעצמן מ,מנו' הנשקם היכי כי למנילהלעש?ה

 הו[ק זיכ[ והיא זימון לנרכת- מצטרפותואינן
 אנשים 4וציאות נכתכושאנןהתם.שא'נןעל!1

 האנשיכם אוק שמוצואוה כמנילה אכלכברכהמ

וראי
 רכתכ ראע"ג ) תפלה ליענין מיט-4פו,.%כ"ש

 תם. רבינו לרעת ה"נו 6צטרפת. רגי4הדמררכי.

זשןכשי
 מעשה עשה לא עצמג הוא 1ח45 עבר

 הרכ*(סימ וכמ"ש גוהיה קי*לולא
 שכרזכ ק6"ג נם" מהלכוש שנסתייע ממאגם

 עשר' שנקרוש'וצריך הכה הוא, התורהשקליאת
 הצייך ושם נ'ה סימן לעיל ראה-שצייןלמהלא
 שהכי' הסכ4ון כל מוף וסוף גי4יים ,בייםעשרה
 רונם כלם,או. רעתו. נלל מוכיחית שא)נןפלכר
 .גכוש נשים לענין הוא יה וכל נ%כתא רלאהס

 -, מאשה יותיגיוע שהועלאנריומנום
 בומ4, .

 כמו האנשים 4ת שמוצ'אלאנאמר
 נ מצטי דאינו וראי בספק אכל חייב בנראיהוא ו" כל זה ומלבה לעשיה האנשים עםשיצטהף שרוצה.והו4י

 .בסינון כתל והלכוש כצירופו .ש'צ4ג"ההיםכר'
 למינר ימ;6ן ר[זמן חייב אנררוגיניס ווילקצ"ט
 המצירז ככל וההב. הוא ישראל , מננו מ"%רהג

 לנשיכ( לא ")נומ,מן אכל ישראל בנושנצטוו
 עעמרן כפנ) בהוה שהו4ו מפני לאנשיםולא

 ש4ינו 'לאשה ולא ל4נש לאואונו.מצטרה
 ועפכ4,הל.יגו3 עכש5 אשהאיש.נלא )ל*

 יהרכ-

 ,9,3ן
 1[4? 'שהפי6קום שעירז ימ*ש ' : צליכלי

 כ?ירו/צו סהטו כתכתי]ך)דאי דהא זה לללהש" נלא,י ן רמצטרף כפורושו וסתפוהזכירוהו
 !"9 סימן %י%גר, "רנ"'בהלכו) כרכיןריוקננן ורהגי 41ינוהי?ב לכ%ל4 אזלינן ררבנזרבמפקא
 כרזב כ7 ול*ל. כ%יצית הייב שאנדרוניעםשכהכ

 ראוריירן14 רמצוה רכיו7 הוא ופשוטההמ?ם
 דכמןורוע מ,טמע . .. עכ"ל הייכים.מספקהי4
 לשופ2 כ*כ הוא ומוום.שהבבל מייכ 4ינוררכגן
 )[114 בת?לה,אי ואף צירקי כענין ה,כירו,ולא

 עגר ). * אותו. היו.מם'יכין לא נינהוררחמי
 ל:ש'ם הא יוי"אן.'

 רר"
 מוצ'.י,-.,,:ך( .אינו

 לאי(רו?4%, לא מצטרף יאינו הלבוש בעלא"ר נילה1י* חרא ש%י אני יע"1 מצטרףא'צטריפי
 רציך[ליעז רכה*ג שגתכ מת ועור ילאשה

 4ג"ונדל1"ן';:'(",י"'י1 ל1שש55נ1%א
 : י"1 פה%וי"אוויןס(קסויי'אשיי חייב אעם נ'גי יהא י"ח ".ויס גק זהשג'ארבע.:ן



ארח חייםאורה
 כן נכם 1ר,41ן' מורבנן שיהיא תפלה גכיאנל

 ' שכהב ממה יה לה5ר ורצה מצטרף וראיטררבנן

 ' כמנילה שכתכ למה מצטרף ראינו באןהלכיש

 הזר, והפוסק ' רכריו תורף *"כדמצטיף
 - ב4 תפלהלחשר(ה בין מחלק רא'נו  לסויוחזל

 כ4א אכל כתפלה הייכות שהנשים כתכתיוככר
 שהייכ אנדרוגינוס הדין והוא כעשרהלריופלל
 נדרכנן ספקא הוי בעשרה לההפל' אכל3ת*לה
 יהירה הספק שעל אימרים היינו ההפילוולהולא
 דהא הייב מירי מוציא ספק אין קאינוהייל-מה
 שחייכ דכיון ל,ימון צירוף גכי אמר עצמוהיג

 שרהו4ן כיון נטי הכא צירופו הועיל טקטקפק
 זוה וכ7ש לעשררק צירופו מועילש מרזספק
 רכררכנן כספקכ*ש אותו מחייכין היינואפילו
 7[הכריח ומתשרצה חייכ ואינו לקזלאאזלינן
 4ויכ4ו ד:כי כ7[4וי כ[1:מון ממגילהמקלכוש
 טעמא'העיק' קאטר וכמגולה עליהלאקשויי
 שהוא מפמ  אמר  ובזימון  ואשג איש שה,אמינן

 אכם דאת קאמר דהתם ואע/'ג עצמופויהג4ני
 לא קדש *שראל ;רע הוא עצמו כפני כריהןיא
 אמרתי וכבר עצמו בפני לכריה טעמא האי8ע
 מוציא ראיני אלא הפוסקיכם רעת ,1 שאיןלעיל

 קימ"ר[ וגכם ה;ת-ספר;ן כפשט מינו2,4ל4ה
  יכלו ור(א היא עצמה "פני בריהראברריגיגוס

 שראה כיון מהפו0ק ו"שאל עליו לעמורמכמיס
 ראוריית4ע שזימון קפ"ח כסי' הלבושבהנהרק
 ספק שהוא דכיון שם שנת' כמה השגיח לאלמה

 ך,ןןך:גןל:ג;שןיןמ רהא רמשמע כמינו ר(,מן שהייכ4יזוריית4"
 כרקפך[וה שמהוייב פשיטאעטהסיחגררוגיניס

 מכללכם להוציאו יא-1 ופך3ה ישראל כע43
 לכנ[ לצל*ואלא

 114 אחר בין שכקרושה דכי
 וה[פי י עכ"ל[ זמן טקוכ(וכככ[ בכליופה
 כין לתפכןר; לעשרה לנשיס ונציף יי.כואודכר

ושו ,,' %5""ייי%
 , ,י,. , . .,

 ן .,ג טיטוגלציימ
,ו

 ש4ומרדץ4: .מף: ףהעילרק.מכע[ 'ףש444
 להתשלל(' אברריבי5יםאיני;אייכי . . /-.484/

'-
 שה,ע5פקא..5רףכנן; נין בעשרה -

 יהנלע"ף. . * 5לל מ*טףף שא'5י צרין-לומרואין
 - ; 1 ;. ון . . ,.5תנתיי' ..

 רנרע על(ם%:י"*נגלגי.,כלז אית'ר
 . ןכל,כ )2יכר יאנררוגינוס-ד-,וי י"אקע"ככשם א"ה,ס'מד כטור כוקכ,שהב"י

 מההי,ק 5כשבו,כ, מעא"הר,'כנ(מין םפרבשם
 . לימיכה5םל*ר54היהוא:טתקר י"אהואסנרת

 "רר5)ן "וא עשרהה ד,ן'55ף רכי4ן הוצי4טומזה
 ' כלל *עס כדכריו ע"41,5וין מצטרף ומנוסאנדר

 להתמיר 4נדרונ(נוס;ה*לכין'כספקו רכדיניהדא
 ל[הקע-ג וכדרכנןבראורייתא

 וכמ**
 עצמו הוא

 שד~היזי וכמו ל14ימון: צירוףנרישוכרזוגכי
 וכיוןנאורה

 שה,א-

 - מל[וה"פר(ל מספקעטיר
 ' דא*ילך ועוד בצירופו אחריס יצאו איךנעשיה

 שהייכיהוו י"4ל *צ4ן ודזיכן אמר מיע[ריריה
 לההמי' הוא זכר ש"4א נעשו'ואס,*אלההפלל-

 כ[י"3נ[ר( ומהמר;נן'עליו-לרעתם להקלולא
 על ר[רגנ[ כעעירה להצמרף לא אבלכעשרה

 שאהר-ם-
 4עור-דלא עמו יצטרפי

- 

 ן נרעףק קן"רן
]י:יןגנ:הךן"ומעןעה היאד רכר וס-ף עצמו מפני כריה שהוא אלא זהן

 ; הוא כשר יגיעת עור-כי בזהלרכר אוסן* לא שנלאת4רביל רכיון כצ'רופואהרים

 :%ו,ג,ן[ם:: שאלהד
 -ן

- 

 ן מתהילןסאנאהף שנתפלעו -
 ) שטר3יגם . הןטיכם ' )בכל[ וכהה/ כנן ל(נדוכו'

 יהינו מתהיליס ובי'6ה נוראים כימיסבתחנונים
 אומרימ ועין תפלתיט לפניך תכא אכותינוו4הי
 ) אב(ו מלור, הורפסו לא- כמהזוריס וגס העאנא
 14:מ%4(הי-, נ*מנו מה יאמרם צריה ואם3לל
 . להשיפ יותה שהיה-צריה וסיע,וד תהילנים כימ.נ

 . "יגרעו: ': .ן

י- ך4וובק



"ארא ה,ים איח.
 טי,גל(ש.;נא' פ! 'יו,י" ס" י%"י ןו"ים ןןיטן'רמי!,:נייימשובה

 4ןל[14 לאמרו. רקחיוב כפןרהלם-
  ושבם המחווריכם מרעיךדכשאימףיס'החנוף6

 אותו אומרים_ אהריהם,ואין נמשכנ מוריפסא'נו
 תימר4, ומנ4ש מר(מרפיסיכם הוא הטעותוכל
 ל*ו %ף הממוגה' להם אמר מפרק לאומרוהחיוכ
 מרבר רככיכם.הכוקו5 ככפר'רם וכפר ס*רע"4
 בכשרת אילגאלא; או רכיי6 ככפרת אומר.אתה
 34אטר 5אן]כפרה נאמר שכאנא וכו'ומנין.רמים
 ינ4ומר כפרה כאן נ4ומר שכשכם ומניןבאנא כ4ון אף כאנא כ[וה?[ן מ" כפרה כהורכלהלן

 כ4ון 4וף כשס כןהלן מה כפרהבענלהערופה
 שיתה, שכלהמתורהךצריך הרי *כשס,ע"כ

 ומנין שכרקל רש"י רכרי מיכהי והכי ב4"ה3*ג שם'אכ[אכוידוי טרכר אי3ו כל-אדסי*ההי,בףר% י מייי רשכם 41נ"ל, '.יא/'יק . ה' אנא כוירון.
 כ4וצכע מורה זה ןרורטל(רע וירוי יהא2עכאנא
 4לכך %ג בוידוי קאי רהתם וכוראי ל"מיייריה (ייוי בככל דלעולם )יי"ל * הכ"ג  ויריידוקא
 מיניכה מ*מ איירי נ,דה וה'רהרהנמ רשקיאמר
 ון"):צזה שס//ג ס'ג ממי*ן מההקא ?ראים_כספר כ"רוא היא וכן ארם כל של הי4רו.ים לכלילפ-נן

 עו[ ,(הייב כרכר שוגנ . ארנם יהטץ 'כש יוצרנו.
 רכתיכ הטאת יכיא כרתל?לונו

 כתיכ זככלן וכ"
 קרב13 שיביא שכשעה מיבפי למרנו וכפרנהן.

 מכפרת דילפינן ייצרו לי שימהול ויתחנןיתורה
 הכת,ב דנהום ככפרת וכפר כיוטא רתניא:י"ה
 וז*ל סי(כם דבריו וכסוף וכו' שכשם ונעיןיכו שכאנא והגי'מ3ין כדלעיל וכוי אומי אתה-מרנר

 "לא יצוות נןייות אינן .מוו ,ו הלמרית;והכפהות
 ככגר[נם מאחר-שנ4עמר ר(ימר ש'ש *צינו'מה
 צ,ך( י*ה שכ*ם.שבוירוי צבמנההגידלי4ם י*ה.כ[מרע שמו(רוי הרי י" ?כקלצזכשר סכהוב ואשמות כחטאות שיות.וכן שיהוגפרה

 כפקקיו הר4*ש בתנ 'וכןאא1%)כצל"%רים
 עדגי1היג לוהא*ות עיך י"אוילשמשה

 ח ס"ו,דיצר,ק
 ומ,סף 'ת וקהר וערפיר? אכק[ה קורסכמנחה
 הרהפו(י: איף הוירוי ואומר ונעיל(ר;ומנחה
  סוילוי  חטאגגסרל הוא.אבל(אנחנו היירויועוקר
 יצ??ה,ימר ולעונו))לפשעי6 לחטא'ם נאשא

 הרי.לר5י'ירבכלוירוןצ-ל ? עכ*5'אנאור
 5סוף'מ56ן הרי"ף וכו ה'אנא

 היאך כתכ יוטא .
 כרקכ וכן ה' אנא וצ"ל כתכ וכסיף וכי'מתורה
 מצוו-צ כל !וקל תשיכה מהלכות כפ"אהרמכ"ם

 איכש עקך אם תעשה לא כין עשה כיזשכתורה.
 בשננל"כשיעשה לין כ~רון מר,נבם.כין אחר על;

 האל לפני להתורית הייב מהטאו ייקיבמשובה
 1גו'והתודג 'יעשו בי אשוה או איש שנאמר כ"ה;

 ור? וורוי ר5רימ.  וייוי  וה עשו אשראת-חטאתם
 חטאת5 ה' אנא א!מר מתורים כיצר עשהמצות

 כרהכל לאן יהרמכ"ם רכיון לומר ואיז וכו'עי'הי
 גכם כן ראט צריך ראינו משמע ההפלהבנוסח
 כרשקיל רהא צריה שאינו נאמר כ"גכוירוי
 חטאתי פשעתי עויתי מתורה בגמראכוצרוטרי
 4שנא2 אינו"אומר שם פשעתי עויתי חטאתיאו
 הרמכ"ט כתכי ללא הרא*ש וכן שפ כתכו י"ףוהר

 ראל"כ העיקרי בטקומו כתכו שככרשם:מפני
 כהרכו-2 עשה וכן אדיריה מריריה ליהת'קשה
 כמםכר(ןבלנווה.ךה ראיהרקי"ל יהאמקומות
 שארע* כרכות מהלכו' כפ"א ז"ל והרמב/ךם-מ"ה
 ]ברכרצ ובנומח עומן המכלך יענה ירושל(םנונה
 כר,נ ההשיגה הכלביכס!יר נם כתבו לאהמוון
 וכו' ה' אנא ואמי והתחיל."יר(י

 שךו= ובן *-
 ר[14 ה)ירוי וםהן כשכתר_ו ש מהם ישפ!סקים
 אלא הוירוי מסדי אינו שוה מפני הן אנאכהכו
 4,: ובפ!מקיכם בנמרא שאמרו כמו הטאנואכל

 תהנר*1 היא ה' אנא אבל פשעתי יתי עוהטאתי
 נפני אלא שם כהכוהו לא ולפיכך הו'הויק!רם
 כפפק!1 רהנ"י( הרא*ש רברי וכ4מוכהיעצמו

 וצ"ר( אמר ואה"כ רזידוי מיי כתכש(תהו[ה

 כמו ה/א:א
 ש'3ש"

 ז5 ותחנה יכרכתיננא רגמ'
 :(הבי רצעןית יהשת4ן * לכ"ע לאטרהצריך
 כיון ימ משרק אמר כ(4? למה ?[י הוקשהאנכ

 כקושיא שהרגיש כה'כתי' ו~צאתי אנא.שאמי
 העם.הוהןמכאן מטא אנא ויל לשונו ואעתיקל
ח5יי*- -- יקה ומששלה ואג4? לש~ן סוגיר ניקהן ג'נהיה



 .איח .: ' "יי6 גי" ,.
 כי זדע יכו' כהור6 כפרה גאמרה' וומאבמסכת. לרשי ;וכז הטאתי מן 4ונ4ן לומי הלשוןאכ6ים
 אנ4'ה' בענין ה' נאנא'להוכיר המהפלליםורך

 ה' "דני בש%שון ונן כי*י: ג"נ וכן נאאזשיעק
 הזכיר שלא ומה ה5עם אך נא וה:קני גאזכרני

 המייח' אפש'לימ'שנתכיי'םהולי'חשם%שה'כן
 ונ4,ו בו חטאו שישראל ביון התורה נהנהשבו
 נמלרן רמוו הוכירו של4, ואע*5 התורהגננר
 השמות ש,י כולל והוא בקשה לשין שהואשנא

 ציי' שהיה לפי לומר אפשרלשוד אנ טרותשבי"ג
 :יקנ אל(הי להם ויעשי ולהזכיר הקשאלפיו6
 כפקום יחיר שאין "ש6 לה,כיר ,רצק לא כןעל
 המטנחיס נבית למלך מה שדרשו וכעניןפיור
 מיה4ש וטעינז עכ"כ( הוךרות כבית לנהןפהץ

 ל' רף י4הכ כהלכ4ח כהשג גם כרכחיננ'לניינינו
 ל4ערויי ישראל בר ה"ב ושף יז*ל כחכ ר'ע:ור
 עליככם יכפר הזרה ביום כי יונא' רכפירביוכהא
 רחני4ו היא דבריכם וידוי כפרה דהאואשכה,
 רף 4ינ(ו י "י'רו ינתכ הנ"7[ נרייתא .והכיאכי'
 בהתירורהו מרני4ו1( ור(מך צ4ה סיףכיף

  וג;ן ר-ערולן דה4ור( ה' אנאשהר;חיי(

 נתשכ ככריית4ש וכן ור:רשענו ועי'נודט4ונו

למרי
 וכ6יף ככ4"ר:כ ל[כ-ג הוירוי מ-ר ממנו
 ינם הטי;ור כ7( דרך כרלינו וכן 4המרורבהייונא

 ' מיזורים: '- .ל(-
! : 

 שצר[ כ4ון רגחוב מנ7[העולה (5םאף*
 ה'דכ"ש אנא צ*ל וירוי7ר",מריס ע ענ*

1
 וניאיסנויאים יה רוכבמ

 נעם המעות ומשמנתפשס המחדסי'וטעוכל
 רקזהחרף "%מרע(( שאץ הימיכם בשארולוה
 מימרעל וצ"אריכם טעית רשים ואעםבע"פ

 כחי 4י"שר ואי קרמתרק מקדםבפומ"הוכרין
 ה' אנ4, ולכן כמהעריכם אס-רעירץכשוס,טן

 : כהכתי והנל[ע*ר משגיאיץהצילני
 ,מ4וני ולהיה-ז .לאטיתו אמת ריז91צך'ין

 וטלי זקנהושיביק ער ובס הלוש י וי'
." 

 כיסורח 'פאנימרוכה עלטאירעט '
 רב השלע החכם להשהע;ןעכרכרי כח ליואץ

 ו4ון ראעת:ושהנסיאקיכם,עצויאברןראקי
 "אינרכם הרנרים7(פי ורשי6לפקפלף%יהם

 יס"ולצריק
 לאפושיננר'אתינןומסכי'עפצ אני גם ע*כאשר

 ;,י

 פהע4 1*5אעוך - -השנעיר".

 ןרהן.יקן'היכריכם תיווק ירינ(ס . " .4*וי א"ש הפיסק'רגיי 4%:%כ יידיח'1
 למנת' ואך וצרק כאמתהנאמר"

 כל4ז לפוטיו אמנם הישרי6 רכריי עללהוסיף
 וןרק קאתינא 'לקיא יעור וכיהורה א"אבללם

 עשין המצונת בסא ירפב*ס כהכ.החליכס*ר
 תקמט4י' העוננת .על לרתודות היא.שציונוצ"נ

 לכצ רועשו%ה .עם אוהם ךיאמל לפ3י.ה'שהטאנו
 הטיז ונו' חטאת' ה' אנא שיאמר וכונתוהורוי
 כפנ1 חוכר: הוירני כי שונרנורי מה לךגתנאר
 טגוץ בין שהטא. כן( ער( להוטא וחוכהעצמה
 קרבן הביא 7(א ורלן(כין הביא נין נח"נ(בין
 ר"ל ~מן וככל ככלשקוס הוא שטצותג'חיוכשס י .יאגי4 שגיהורה ךךקם אי9 נל שיאטרשצריך בהל" לך רוי בארוכה יע*ש וכו' לרמודיתחי'ב
 ומזשיחטא.האים כגל 4א כי*ה5 רו"אשאינר
 צ/'-כ4 כך עליטיןההידות מצוה בתשינהויש'כ

 נאלא וטן ובכל מקום ככל הןאנא
 שבי4"

 דוקא
 הרטט"ם וכדפסק ה'בכי;לנ מזכ*ר'את 'ה ה'דכ*ג
 מפ4 ישכאל( ללהלל ובער כערו וכפר נתירהן עאטי לפגל.זיה ע'"ס% פ"לכ4ת כפ"ב;-?לה*ה

 שזהו למדו השמועהל
 וידוי

 ל(טר 'לטצאת דכהים
 .4עש יכו'ה%וליי וורייית נן  זה כיוס מתודהשהוא

 מזכס9 למצלו וכו' פעמיבם גן להן וירוי בכלה'
 מ,כיף הוא ונכילם עשרהפעמים כיום.זה הע את.

 שהואככתכו

 ה-

 . עכ"ל, וכו' המפורש
 נפ.עעא .

 כירוע פעמיכם אשרה ה' כהוכרח. איכאדכחי
 שמג:דש_גו קידושין נלשרוה נמוליודעי'חן

 4ורץ ט,כיר נמצא רכינו כתכ למגנא רלאיביום
 זלה"ה הי""ה גם * פעמ'ס עוורה זה כיומה'

 שנצטויגו וז"ל נשא נפרשח כהב ההינוךנפפר
 שחט4גו החטאיק ככ( על היטן'י לפכילהתירות
 שיאמר הריךוי ענין וזהו ענ(יהם שנתנחםבצת
 וכו'יגושת הטאתי אנאהן ההשוכה כעףהארפ
 וכע' ונקנו' כזכריפ זמן וככל מקוכ בכל ,1מצוה
 עלמךישכוהס. ליקיק למעתהיש *'יע*ש

רוג



*4רה ה"םאוה
 עיכריה מהר"א כשם כנ"הנ ש"רי כעלהרב
 ל[קוכם הטכ ר4לין תר"ו סימן י*ה כהלכותזקל

 ל(התוררק מצ~ה ימהוא כי*ה רוקא אלאבתרו'
 חייכ נו אי להתורות מציה שאין ם ימי כשאראבל
 1"כ[ הרמכ"ם שפסק מה הפך והוא וכו'לקום
 וישונ האדם שיחטא ומן ככל הוא וידוישמצות
 הנ:כר בסימן ~נ[ה"ה דהרא*ה איכראכתשוכה
 בי"הכ הטאיו על ההודה ולא זה על ועכרכתכ
 מרכריו משמע . יע"ש וכו'עשהזה כטני ולכפרה לסליחה מעולם קכוע יוםשהוא
 שעת לי אין וכעח כיקה דוקא הוא וירו'דמצות
 ה,כירו לא למה  ידעתי לא גם  וה ליישכהכושר
 ישוכ שר[4, כפירוש המרזודה שיאמרכוירוי
 כסי' זלה"ה הרא"ה וכדכתכ עור החטאלעשות
 ז"נ[ שאמרו מה המצוה מדיני וינ[הנ,כר

 ויגמו'כלכו חטאו הוקוטא שיע,וב היאשהתשוכה
 כן וגכם עכ4יו יתודה כן ואחר עוד יעשנושלא
 החטא לעשו' ישוכ שלא בפיהוש לה,כיר יךצר
 ר(מעשוה אש(הינו עור נאמר ולא שנאמרעוף
 מרה וראיו-זי י יתום ירוחס כך אשרידינו

 משה אמר ר(א אמאי כחיי רבינו הרבשהשיכ
 שלא שמה ולעי*נ . חן חכם פי דכרי ה'אנא

 שמ4ה רהטועין מפני הוא ה' שכםהזכירמשה
 נ'ע רנ[או כ[הטא כמוך הן ויקראו יטעוה"ו
 ר(יכא אדכם וככל נדול נכהן אכל גמירירינא
 ר;ן אנא אומר דהכ*ג נעדם דמרכריםלמטעי

 הטאנונקטינן ה' אנא אומריכם והעכםהטאתי
 ככר( רהטתורה שככ[ מעלייתא מילי הניטכל
 שיוהויוה קודבם שיאמר צריך וטן וככלטקום
 נהעוקיר למלין קנצי אשים וככן . הןאנא
 שי[כם כר[כ ר(ענדו כלכנו יתן אמת אלהיאל

 4הר( ל(כוין הישרה כררך וינחנו הפצהובנפש
 ונש4ש 'רוכם מעכירק תורת ככור וכסעהאמת

 ן וק2-ום עוז גרוכ טארוגנה_ער

 ס'ם ריאו דיל נבריאל הצע'רנאם
 ונמוקכם וטעמםהמוכהק,םיצ*ו * .ףש*3 ההכטיכם שכהכו טיהי4ייר,יףיואוש

 פתח הב4ז-נ(הו,צרוח רכלעמכם - .,.
 .ח*א.

 מ י ס'פ,לצריק
 רפיסק* שכתבו כמו ה' אנא כאומרו יאירדכריו
 ומהתימ4"זלה"ה

 שהי4ה גם ומה הקצר כספרו מילתא להאפסקה ל4" ולמה איך ,"ר[ מר"ן עכ4
 שדכיי עלהוהגבם דפליג מאן וליכ4ןמופכמת
 ונכוניבם אמיתייכם השלמיכם האלההחכמיכם
 שטי הוהטרזי ולכז הלקי אני אך אענה פניאת חלי דרכנן מטיכויזייהו עכ*, כו דר יורהוהאירז

 ס"ט לוסינהיעקכנאסה?עי

אן
 ותיתי . שמלה ואין לחם אין וכניתי . קלהדעת רעתי קלורק דלות כשפלות-לראורז :ןךנ::ךע:!%~נב"

 יצחק השמע כל כי - אהלי מתי ירעו לא ואםלי
 . פיכא דרינא אעיקרא העם כל יאמר ילי

 ארכ:2 ובן . כרעא מכרא . ממיכה 1ומרה
 הכרעת דאין . * יורעת ג"כ ונפשי -תולעה

 ,ה רכר כי הוא גכם ונוסף .תלמירמכרערז
 הכמיכם והמרה . עכ(יונין י[קדישינש4ול

 נכ,זביכש . רזואמיכם ויר;יו *מחכמיכם
 שכחר * פתר טוכ כי . לאלתרונהתמיכם

 אמנמ האף עמו ונמוקו שטעמו * לשמווהורו
 פשט המצוה מן כור לכלתי וענוה אמה דכרעל

 אמר וכן כחיל קרי - דעתו קיצר כפיהיראה מפני ממחיצתור[השיכ כ[פניס אוקירווהעני
 . נלכו נתן להורות כי י כרכו להיות לעכדדיו

 וכיען יען * אנאה' הוירוי קודסשצריהלומר
 ומלת4ק ' מסיני כנתינהה כירורה הלכההיא
 * לאחריה ופשוטה . לפניה פשוטהכדנא

 * המדינרה כמנהג ר(יסיו ונעינם טוכלכן

 יסר כיכן . תחעדק כל ככלהפלרקלאמרו
 דינא: דטלכותא רינאהמלך

 ותוררך וננטת ענעת מאי שיעוראיי וד, וכהןעני
 זסכתלמידע*הצעיר

 זלה'רה חכהן יעקכ בכירמלאגן

 יטעש " 'ג



 ה סימן לצדוק ארחאורחחיים
 יחיריכם מאאה נשאלה זו שאלה המנירה אטר)

 ככל כדנר שעמרו אחר העיר וחכמי לוע,מעם
 שורת כקצרה להם השיכו הפוסקים שכחבומה

 ( : המנהג כפי לברהדין

 סי,ם"מה"ס.ניללה',וק שאלהה
 ככורו מפני 4יכםיכוי[

 : א"ל שיהמיר לו להניחחוששין

 ללני= :'נה "': ו:מיפרברו
)

 ש*צ ר[הי(רז גמור רמותר
 זו י עכורת ר(עכור יכא ומעלר; שנה נ/ומנן
 הו4ן אם וכפרט י*ח הרכים את להוציאתפילה
 יורז ורגיל ל[ח"ש ונכון חטאין דחיל(נכר

 מצר ל[א פקפוק חשש כאן ואין י נאהופרקן
 אחר שאיןשפ כיון הציכור ככוד משום ולאהרין
 וכמעשיו הטוכוק כמדותיו אליו ברומהדומה

 כ[כתחילרז 4וף אכ[א שיתמירדשכקינןליר; כיון ולאמכעיא * ולכריווק לשמיםהנאיכ(
 יהיינו קטן טכלל שיצ4ו כיון . אותוממנים
 סרים סימני הכיא אם לבן קודכם או שנותיורוכ

 כשאר הן בתעניות הן * מעשה ואנשיהסירים ה~ משמרת את ישמרו 4ושר הסרים'םהתיכרה לפני שיוררים כעריהם נהגו הקדושיםוישראל
 אריכורז סוכל אינו הזה הנושא * השנהימות
 וצור ככותחא פכיעתא הוא פשוט רכרכי

 החותמים רכרי כה כי*ר נפלאות מתירתויראנו ישר"
 פה כןפניהם תשים אשר המשפטיכם ואלהנם'

 : יע"אליוורנו
 סיט ברוךרפאל
 מ*פ רורריגים הייםאנרהם
 ס*ט ר*או ר*לנבריאל
 הנהן שסת( כהזר גלא*אטשה

 כהיותי: כעירנו טחלוקח נפלה ,את ש"הבענין
 כנימיןהלוי הרכרעת ושלתי מחיר וזה אוסי ווה דוי עיש עלמוטל

 5:ץמ:':מבגהן( שארהי
 סולרת: שהיד כמקוםהאש

 אם וכן - טוסטאי כלעז הנקרא לקלותפכו
 פרז שנ[ חתיכות וקטום גרוף כהנור ליחןמותר
 ככ[עו' הנקראיכם ניקורים יחם לעשותםאפויה

 או; ואסור אחרת 4ופיה מין היא אםבישקוג*וש
 שתר אפיה אחר אעיה ראין דקי*ל כייןדילמא

 ! : מד"סואעי'

 קי"י יהש'י :נן:תשובה
 ונהקוררז ררכינונהפשרה

 אפית ואין כישול אחר כישול דאין זה דיןבשורש
 מע*ש כחמין שכא כל[ חכית בפןהנן : אפיה:אהר

 כשבת. שנתכשל כלו' כהמין שכאכל ופירוו*י וכו' כשב' כהמין אותושורין 1-
4 עכ"כ[ נימוח שיהא נרי כהמין אותושורין  

 תרנגולתיונ ספר'כנון רכ אומר מאי כנון גמר'וב
 כאכחמי4 הוי מאי כגון ופירש*י * אכ4,רר'

 רר'; תרנגולתיה * כהמין אותו ושוריןשהו,רין
 למחורז רביכם ימים אותה ושורה מכשלהאכא

 ורכי,כע*המ י עכ*ל ואיכלהלרפואהמאליה
 אפן'תכשיל ון"ל כתכ שי*ח כסימןז"ל

 4וכ6 כנר גצטנן אם כישול משום כו ישככר שנתכעהי
 אפילו צרכו כל נתבשל לא ואם לא רותחכעודו
 משו'כישהל כו שייך ררוסאי כן כמאכלנתבשל
 יבש רכר אנו[ מרק כו ש'ש נתכשיכ[נישינ[ אהר כישוכ[ שיש מיר[י והמ רותח כעורואפי'

 רתנן נשכת כחמין לשרותו מותר ככרשנתכשל
 שורין ככר שנתכשל פ" מע*ש כחמין שכאכל
 אנ4ה דרבי כתרנגולתיה לה ומ:קי כהמיןאותו

 וכרזכ וכו' ינשה והירזה צרכה כלשנתבשלה
 גיבר כישולן 4וחר דאין,כישור[ אע"גהרא"ם
 כישול משום כו יש נצלה או שנאפ" כרכריכש
 ירבאפיה 'ל י- הו'8רז יכתב ( * וכי במשקין אה*כ נישלואם



ארח הייםאוח.
 שגס י*א צליה אחר וצליה אפיה אהרדנאפיה

 שאסי'לרכריו כתכ והוא הרא*ס לדכרי אסירזה
 עכ"ל צליה אחר צליה ולא אפיה אחר אפ'האין
 י[רערז 7[ו הוקשה ככ*י 4ל מרן הנדולורב"

 להגיע צרכו כל נתכשל כין שחילקהכ"נע"הט
 13 4וין ציפז כ7[ דכנתכשל רדוסאי כןלמאכל
 י(מאכל כהניע אכל רותח כעורו כישולמשוס
 כישו' משום כי 'ש רותח כעויו אפ" וסאי ריכן

 אה4ן. שכתכ כירה כפרק הרא"ש אכיודמרברי
 כנגר ומניחו מיכם שרי ק'תון אדס מכיאךת*ר

 שייךכישול דלא דפרישית וז"ל.ולמאיר(טדורה
 כפרק ראטרי' מהא תקשי לא שנתבשלנתבשיל
 הצריך רכר הרתחה דנקט והא יחתה שמא4א נישולהו4י משוס ל4ע דהתס ירת'ה שמאב"מ

 וכו' ירת'ח פישמא ז*ל ורש*י . נקטלהטטנה

 יורו-ז גכי דפר'ך לעיל וכן בשכתונמצאמכשל
 כישול הוי וכמכשל ופירש"' מגיס והלאעקורה
 ונצטנן שנתכשל שאפי'כתכשיל למדנומרכריו
 דאטרי', והא משקה כו שיש כיוו כישול כוש"ך
 כהמין שוריןאותו שכת מערכ בחטין שכאכל

 אכ4, דר' תינגולת כגון יכש דכרבשנתהיינו
 טרה4ו 7(דכריו ראיה להכיא וג"לרפרק.חכית

 כישול יש אלמא וכף יין כדי המכיא סיקרתניא
 נ[טדהי ואיכא נצטננה שלא אע*פ כישולאחר
 המקרנ כל דרוסאי גן .כמאכל גתכש שלארער

 כן כמאכל שנתכשל ואחר חטאת ח'יכבישולי
 ומסתט' כישול אהר כ'שול דאין אפשרדרו0אי
 המקרכ כל דרוסאי כן לטאנל הגיע שלארער
 אס ררוסאי כן למאכל שהגיע ואהי מ"כניוהלו
 ווהלא כפ*ק דפייך ח"כוהא  והרתיחונצטנן
 לצכוע סמנין לטיפר איכא וותחת כיווהמניס
 כישול טשוס לאו א*נ לעולס כישול צריךנהס
 טכניס מגיס וכשהוא צוכע משיכם אלאמייל
 ני4הה אלה יסיכייי ' עג*ל בצמידסמנין
 רווסאי כ'ן נ[מאנ1[ רהגיע כין מהל[קשאינו
 4,ין רוחה נעורו גוונא רבכל ציכו נללנתכשל

 דכהגיע רביזכע*הט סתכ בישו'ואיך טשוסכו
 כן למאכנ[ הגיע כין לחלק ומנ'ל ראח'כעירו ין(י 4הס כיוול משוס כו יש יייסאי כן*טאכל
 ו'נן ר4וא*ש שאניו מאהר רגיע ללאךרוסאי

וז9א

 י י.סימזיצדיק
 פסקי. כקיצור כעצמו ז*ל הוא וכמ*ש ח'לקלא

 והוזס זיל למרן ליה וניהא . כירה פ'הרא"ש
 הל' לפסוק ז*ל. כע*הט רכינו כא שלאברמזים

 רערז כרעכ בקיצור 741[ אכיו דעת לבתונרק
 ז*ען דאייתו שאון שראה להיות אכיו הפךפסק רעתי ולנלות הלכה לפפוק שכא כאן אכלאכיו

 נקיצור ,"ל מרן רכרי הורף זהו מכרעת כךכל
 : כאורך יע"שנמרץ
 ::מענג:י::עבוהרב

 ררוסאי כן , כמאכל דככשל%ל
 ומ*ען ' רירזת כעירו כישיל[ משוכם כויש

 ראירה י[הניא ונ*ל וכו' פי' ורש*י ז"להרא*ש
 מ"ש וכל כרש*י וס"ל מסקנתו זוהי וכו'לרכריו
 ,ר-ז כל וכר למרחי ואיכ4ה אח*כ ז4ל[הרא"ש
 מרניי ףכ[ כע*המ רכ4 הכין וכן מסקנאאינו
 כו יש דרוסאי בן כמאנל פיזרנתכשל ולכןאכיו

 יהי4ו שכן רותה כעודו אפיכ(ו כישון(משוכם
 ככ"ח הרכ רברי  רוורף  זהו  זזזלג"כ אכיומסקנת
 וכאמוז י כאורך יעיש נמיץ כקיצור,4ל

 שכרקכ אהר שיקיי כגידיס קשיס אלושדכרים
 ו,ק7[ כר(כ  וכו' 47מדחי ו4היכא ז"7[הרא"ש

 וס4וי דר כ, לימאכל הגיע שלא רעדומסתכרא
 למ4,ככן שהניע ואהר ת"כ כישולו המקרככל
 רפריר וה4ה חייכ והרתיהו נצטנן אם דרוסאיבן

 לא. ו"ל כ"ח הר*כ כרברי ואס עכ*ל וכו'בפק'
 ראיה להכיא ונ*ל רש*'וכו' וכתכ אלאהיל"ל
 נתבשין ש7(א רעד לפדחי ואיכא וכו'לדכריו
 שנהכשל ואחר חייכ כישולו המקרכ כלכמב"ד
  בישולוחו אחר כישול ראין אפשרכמכ"ד

 וכ[כתיכ היכריכם לכפול ז"ל להרא*ש לוולמה כ(4י
 וכו'אכל למכ"ר הניע שלא דער וטסתכראעוד
 מאמע ומסתכר4ו נכתכ הרכריכם שכפכ[כמה

 כ(מכ"ר רהניע כין שלאל[חל(ק ,*לרמסקנתו
  משמע הכי ומסתכרא שלשין כ"ש כ*צלנתגשל

 רעתו נילה כעצמו )4 כעה4ט רכינו רין מןוכר
 כפרק. שכרזכ 4הביו מדכרי הכין שנךכרמ1יס
 כר[1 .למכ"ר ואחישהגיע הייב כ'שולוהמקרכ כי למףר הניע שלא  ו81לנל י*א רמ*1כירה
 נצטנן ואכם כישול כו שייך לא רותח שחאזמן
4
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א-ח הייםאווה-
 כנו העיר הער הרי . עכ"לוכו' תייבוה-תיחו
 גכם . מינן טפי ר4וכיו במילי כקי הורןז";[ והוא ככ"ה הרכ מ"ש הפך אכיו מרכריש,כין

 שנר' מוכן להם אין ז"ל כ"ה הרכ של רכר-יוס'ק
 כרזכ כתחילה לא?ר הסעיפים שתי עלכפ.מה
 חיוכ לענין הוא 1"ל הרא"ש שמ".1 לומרעואין
 ריה:יע דהיכא איכא מיהא א'סירא אכי[ח:את
 ורתרה רירקק שרה.4ה אע"פ רהוסאי בןלמאכל
 ור(במיף :"ל מרן וכמסקנת ירים כ.טתי ,ינברא
 שיע'1' במגו :ו עצמומסכרא לםייע שרצהנראה
 רבה המהיי[ה אה- ז"ל כ"ח הר'כ שדכריכא.פן
 אין שומע זרהכו עפרורק ונשיקוק גאונומיהרר

 :להם
 ןןןע~ך!"ןךי%טסךילל""הןוהרב

 1"ל הרא"ש מסקנת משמעוו"ל
 למאכל שהגיע ראהר וכו' ומסתכיא רכתכבהא
 ומררזיחו נצטנן אם 4ו;[א חיוכ אין ררוסאינן

 אפ4 כישוכן אהריו אין גמור רככישולומשמע
 ואנכי ממני שנכו ז"ל ורבייו * עכ"לנצטנן
 ז"ע[ ךהרא"ש כרכרי מצ4ן רהיכן ירערתינ44ת

 כישור[ אחריו אין נמוידככישול
 נצטנן אפיו(י

 כ[מאככ( רהגוע מוכח ,"ל הרא"ש מרכרידהא

 וכ' להכם אהר רין צרכו כל ונתכשל ררוסאיבן
 יש נצטנן 4לבם דרוסאי ב1 למאכל רכהגיעהיכי
 כל כנתכשל נפי הרין הוא כישול טשוםבו

 גכונ[ רק שם שלא 1"ל כרנרין מפורש ןהורכר צר~
 הכי3ו וכן ררוסאי כן למאכל שהגיע ראחראהד

 ש4וף נם מה והר"ככ*חן*ר[ ז"ל3,רבריומרן
 4וכיו טרכרי כן הכין כעצמו ~קכ[ כע"הטרכינו
 ר4ויו-2י עור י ברמ:יווכנז*ל וכמ"ש,של
 מר"ן שרהרה כמה להחויק רצה שם ל ז"להרכ
 מיירי חטאח חיוכ לענין ז"ל שהרא"ש וכתכ?"ל
 זמן ככ[ רדוסאי כן כ[מאככ[ רבהגיע כחכולכן
 4וכך[ כישור[ משום ביה שייך לא לוהחשהו(ש
 ר4וירן כרזכ ולהכי מיירי איסורא לעניןהטור

 מפרשי' וקצת הרשכ"א שרעת שכת טהלכיתט' י ה"המ טט"ש 1ה חל~ק לתמיך ורצהאיסורא
 משובם כו 4תין ררוסאי כן לטאכל שהגיערא"ר
 ס"ו[ הגי נמי הרא*ש כן ותם הורה רברבישול

 ' 1 סשןלצר,ק

 בעמרכפירן התאבקי ואחר ' כאורךיע*ש
 רותת' שהוא אפי' ירוסאי כן למאכל רכהגיעז"ל נ[היא"ש ס"ל הוה ראי כהא לי ניחא לארגליו
 ' כ[פרושי ליה הוה הא כי כל א'כא מיהאאיסירא
 רף4הבי: ואם רינא לענין רנפיק כמירי לסתוסולא
 לדהו רממתם ז"ל הרא"ש אכל יהה דכהש5'רשו לפ" היא מפרשים וקצת הרשכ"א דעק שכןבחכ

 11 מסכרא 4וינו ,*ל[ ש-קר4ן"ש ל[רהוכיחיש זה ומלכר . 11 מכרא לו לייחם לנו איןסתומי
 ו4וחר 11"ל[ כימ~יושכרזכ' כנו רכיימרקרוק
 י4ו ריתח שהוא זמן כל ררוסאי כן למאכלשהגיע
 עכ"ל חייכ יודתיהו נצטנן ואם כישול כושייך

 כישו'טשמ4 כו שייך לא שכתכ דבריוומרקרוק
 חייחטאת לענין ראי מיירי נמי איסירארלענין
 בן כ[מאכל שהגיע ואחר הול"ל הכי איירירוקא
 נצטנן ו4הנבם פטוי ריתח שה41ה ,מן 3לררוסאי

 נקט כעצמו ן*ל הרא"ש גם יוהרתיהוהייכ
 משוכם כו ואין כישול משום כו ריש לישנאהאי

 הור["ר[ כ[א הכי הרכהואי פעמיסכישול

 מק~כם 4וין הנכ[ע"ר שלפי כאופן והייכפטור ר"
 1 , סכי4ה טכער-י הוא ז"כ[ שהרא"ששנאמר
 כ(ומר ואין וז"ר[ שכתכ ז"כ[ מרן בוונתוןוהי

 כ[14 כ4ון רער הרא*ש כסכרת פסקשרכינו
 למאכנ[ הניע כין חילוק שיש ז"ל הרא*שכחכ
 חמ4שרז חיוכ לענין אלא דגיע ללא דרןסאיבן
 למאככ1 שהגיע אע"פ איכא מיהא איסוראאכל
 חיוכ4ש כישור[ משים כיה אית ראי דרוסאיכן
 לומר ו"ל כונתו שאין וכוראי י עכ"למיתסר כישוכ[4וט4וי משובם ו[יתכיה ואי איכאנמי
 ה4ו רלאו ר8"ל טאן איכא רהא תליא כהארהא
 את ררוס4זי בן למאכל ו4זחרשהגיע תליאכהא

 ז"ל( .דהו4ן וכמ"ש איכא איסורא ליכארהיוכא
 כשכם שכרהכ הה'מ רכרי ל-זה סמוךכעצמו
 ז"לל מר"ן כוונת אכל מפרשים וקצתהרשכ"א
 כיר? ור[ית כישול טשים כיה אית לשיןרקרק
 דקו*ל הכי ראי ז"ל הרא*ש רנקט כישולמשום
 ואחר כסנרתו כתכ ז*ל שהרא"ש ועור וז"לז"ל טרו עוד כתכ * ופטור רחייכ לי?3אלמינקט
 חל9 שלא היי ירתיח שטא גכי כרפירש"יהייב ורזרוהיחו אם'נצטנן ררוסאי בן למאכלשהגיע
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,ארת היים ארח;
 שדהגיע.' ככ[ נתכשל ללא ציכו כל נחבשליו

 ' כיניהם ר[חלק לרכי" ומנ"ל דר)סא? בןלמא:ל

 *, עכ"ל עיקר בתחלה כמ"שהלכך
 כתכ ועור ..

 ק/ר)ראי לא זה גס ד?/'ל שם ?"ל רור מגן:הר"כ
 ' נ[רערז נם חל)ק אין רפנצטנן' כך הוארהאמת

 . רותח כעירו רק רא)רייתא איסה- שיש כיוןהט)ר

 ) אכל פטור ררוסאי כן למאכל רבהגיע חילוקיש

 צכ"כ[ לכח"לה אפ" מ)תר צרכ) כל אכלאסור

 ר[רערז חיכ[וק אין רבנצטנן כפייוט כתכהרי
 כ[נהכשל דרוסאי בן למאכל הניע כיןהרא"ש
 ואתמהא' מראורייתא אמור נוונא רככל צרכוכל

 כסמוה סטזכ' עצמו רכרי הפך הםשרברים.אל)
 כיש)ל אתייו אין שככישו'גמור הרא"ששדעק
 סרזרי ז"כ( ורבריו בסמוך וכמ*ש נצטנןאפילו
 שמוכרחיכם דרכו יורה האמח אכל -אהררי
 שבא' להיורז שהטור ז"ל מי*ן לרברי לשובאגו

 4וכיו רעתרהפהרערק נילה הלכה לפמוקנאן
 .: . :' : וכנז*ל ז"ל..

 יק;:::ז,סשג.:ננכתכ
 יבו'לההחם' שאינו כענין האש מןשיתנלרח)ק
 רהיינו כו טולרת היה שתהיה ערבאותלמק)ם

 אסו/לקיכו ג).אכל נכוית תינוק של שכריסונל
 רהיר שתה4ש להתחמפ  שיבול למקום האשאל

 ש,פונ' קטנ' שעה שם ואפילו.להניחו כופולרת
 ואמ)ר וכי שם להתכשל שיכיל אסורכיוןצינתו
 שהשוטן מפני מקים כריחוק אפ" אנפנראליתן
 ויאהסור נגל[ר והו"ל[ ונימ)ח .שנקרש"וורשכה

 כיריכם שאינועוקוה. כיון התירולכטפרהטצות
 ,: כם"התענ*לג וכן ז-לאסר הרא"שוא"א
 וכסיף רהרכריכם ככיאיר ש8 יך האר י"כ[ומרן.
 מג'ש'עירה שאם כעה"ת וכתכ וז"ל כתכדנרט
 פווקה שכרקוכרה ורקשוטן המיכ( חוצה1*9ך
 ש4הפיוןו מכאן ונראה הפשטירא כשכתלחמם
 שט1 נשר חרזיכרו כשכת להחם מ)תףלרעתו
 המ.ם.' ששפך אע"פ ראל"כ זכ שמקצתוואפילו
יהשוטן:

 ש:ון כשן הרזיכורק מפני היקללאסוי
 והטעכש ווכים נפשי4ם שהם האנפנדאשכתוד

 הנ*שה,א ריכר, רעא 9ועט דרכרשפוקלכקיוג

 יא י ס'מילצדיק
 שנרנש, רבריןביאור ! עכיל ושריחשיכ

 ושפך_ו-,מורהל( עירה ש4וכם בע"התרממ"ש

 רמהא. להממה שרי מע"ש מקאנפנראוהשומן
 לההי4ן. לדמ)והה שרצה לרעתו שאפילומשמע
 כ[חממר-1. ליאסור זרצה השלג את מרסקיןראין
 אפי' כשר חתיכרז לחמם שיי עכ"ז נולימשום
 והלדעתו ודכר יויכ שלא שאשא אף שמןשהוא
 שאינו 4הפילי. )הלא שנא רמאי טעם צריךז"ל

 הי*ע[ שמו שהוא מאחר ומרק שומן עםמעורכ
 ק)רכ( שרהידה הכשר שהרי נולר משיםלאסיר
 ראין כ[ההי4, ורמן )נפשר וכ החימוטיב,1-ע"י
 כ[ירז וניח4ה ז"כ[ דעתו לפי אתהשלגמרסקין
 שה)ציא שכיון היא מ)עם הנפשר שהרכררכי)ן
 שמן בשר חתיכות רק נשאר לא והשומןהמוהל
 ורכר שמן הכשר הואמג)ף הנפשר הרכרובהכי
 משוכ(1 כירז רכ[יר[ )שרי חשיכ ולא ה)אמ)עט
 טוחר יהיה וכן השומן שפה אם ויכןמתירנהלר

 4,פיר[1 שמן כשר חתיכרק לחמםאפילו.לרעתו
 הוא מ)עט דרכר כיון עכ.ן לנולר ודמישנפשר

 1יי(צנ:עמ;וי
 דהנקרש שדהשומן בפשטירא אלא אסיר לאנמי
 )ניכר רבר שוס ע9 מתערכ ואינו לכרו כעיןח)א
 שכשהו' מרק עם קרוש ש)מן כה קרר/שישאכל
  וכו' שרי ניכר 41,ינו המרק עם מתערכנמוח:
 שקרש קדרה אטו'ליתן רלכע"הת שכתכוהר-ן

 כשו* של[ רכקררה י*ל המרורה כננרשמנ)ניתה
 וכו' והי4, טועט רכר רק ק מר כרזשמן:ר4הין
 עפרור-ו נשיקת 17אחרי מלכד והנה .עכ"ל
 וה פיר)ש שכל אינו בעצמו ?*ל הר"ן לשוןזהכו

 מרק כ:ה שאין שמן כשי של רבקררהשנאמר
 מצד רבנעיין יראה כא'1ר איירי מועט רכקרק

 כ[והר"ף לייוקם 'כ)לים אנו איך זה מרכרהלשון
 רכקרר'בשר בע"הת  שהביומרברי  וי ,סרראז*ל
 מ4וחר איירי מ)עט רכר רק מרק כה שאיןשמן

 זווה' שמן כשר רק מרק כה אין 4הכם'דאדרכא
 אסעירה כע"הת:רועיר רוכ שהיי ההיתןסיכת

 בשר דכקררהז ריל(' ש*מ ן השוממהאנפנרא
 לע-ר אר(ו שטןורביים שהוא אפילו שרילהור
 רכעיבש .ש8(ש לנישנ נגל וא1לר זיזו319יכופ

גיד



ארח הייםאוח
 מיירי מיעט רכר רק מיק ניק שאין שמןלשו
 שומן עם מעורנ בשר לומררבקררה ילכ(נתו
 שיש רמ4החר ניחא וכהכי מ"ר' מרק כהשאין
 כעין הוא שגימות השומן מרק כה ואין שומןנה
 כמו והו"נ( רבר שוכם עכם סתערכ ואינ4לברו

 ז"נן נ(שונו שיכא אף לומר מכל זההפשטירא
 ומוקי רח'ק ראיהו נ(קר4ן ושגקיה קצתרחוק

 :אנפשיה

 כס'פ והמרדכי  וז"ל ז*ל מר"ן  עוד ף* יקי
 טפרי"ש יחיאנ( ורכי כתכואח"כ נעה*ו-~ כרכרי נתכ טימנין נמה ב 1ע148
 כירה כפ' כראמריגן ע(התיר ראיה מבי4שזיהיה
 המרירר-2. בנגר ומחטמה; שמן ירה אור;פכה
 הכי ואפ"  קרוש זיתהוי שמן וסחכם לכנהוסכה
 ררוכ כ"כ כ(שיס שלא ע(יוהר מוכ ומ"משרי
 גרש עכ"ל הים"כ תהא שלא כרי רחוק 4אלאיש

 כמקיכם אנ(א אס'ר כ(א נמי דלכעה"תכורבריו
 כ4שונן טשום לאו טעמא דהא וליכ4ושהים"ב
אעשא.

 וער נמי ייכ אין אפ4 וא"כ נולד משום
 אפ" עה שמן לחמ8 שרי יח'אל רלרכידמשמע
 כירך; כ9' אסיקנא ונהר*י4ו שהיס"בבמקוכם
 כישולו זוהו והפשרו נשונ( טש~כם כו ישדשמן
 ס"קי"ט שכם ז*ל רוך מנן יהרבנף *עכ"ל
 תחלרד  שמשי אלו כרץ"ם רק ולא וילנתכ
 4"סיר דלנעה*ת המרדכי מרבריותר'

 יס"כ בץ לחלק המררכי מדאמיקי""בהואסנר דוק"
 רכעה"וק וליתא כעהית כרערז שזהו כ(אאו
 אנ(א- נולר שהיא מחמרז יס"ב נאיז אפי'חסר

 ככך להלק היא כעצמו ז"נ( המרףכידהכיעת
 , עכ"ל נים*ב להחמיר לכתהילה למעשההלכה

 זיל טרן תמיהת היאך.יישב ממני רעתופליאה
 להחמיד היא בעצמו המרדכ' שהכדעתכאומרו
 דהן'בייב

 היא בעצמו המירכ' רהכרעה יהי לי
 מי0*בהאכם שחלק כמה לההמירמההקןבזה

 ניהנית כתב יפה כשוך[ משוכם האיסוררהידז
 שאין כמקום יהיה אובז יישיענו מה נולרמשים ה41* ואיסוי מאחר אככן היס"כ שאיןנטקום
 הים*כ ן .ואי במ"וכם ימוח נ :רכ*כ -מאחרהיס"כ
 ל4, ומי הם שקוליכם והים"מ4%"כ כמקוםכמו

 המררנ, הכרעת הבם אלו שדכריפירע!נכלאלה

 1סשןלצייק
 ז"ר( נונתו אבל כן הכין ז"ין טרן וגכםכעצמו

 נ(אסור תהלה המררכי רכתכ רממאילהקשורצ
 : כעה"רז ס' היא שזו רהאור אצל סשיטיראליתן

 ' שהים"כ כמקים הוא האיסור אם פי' ולאוסתם

  טההיאךשמן,וטוכרחיס' ראיה שהניא יחיאלר' הרכ ס' בתב  ואח"כ היס"ב שאין כטקוכם אףאו
 אף. נ(הת%ר היא יה.אלי הרב שכונרמ לף4ונו

 שהייכ במקים רשסן דההיא שהייכנמקוכם
 וט' ך(יור טוכ כתכומ"ש לשי; וסמוך4ויירי
 נעיוכ לשים שן(א ע(החמ'ר טוכ טתיריהיאנ( 4~5"שהרכ כלנ1 ט"ט לו' ;*ל שכינתומשמע
 הרכ' רכרי לזה .שמ4ש משמע קורם כמ"שוזהו

 הקשה וע*ו שהיס"כ כמקום הוא לאסוריח*אל
 נולף משוס אלא בישול משום לאו רטעמועליו
 עציכן כרקר4ק נ14 ז"ל( טרן דברי ונ4-ןוכו'

 כרזכוהרכ עו' * דהטוככמנהגי

 ב-

 רא"ן כלו ולא שכם קצהו כאפס שראהיבותיה רכ4ז נכיא על תטהתי וכף כישונ( משום כייש  ררצ שטן כירת בש' דאמריגן עוד ומששוינ( רור מנן
 כנ יש וה4ן וכף ירה סכה 4תשה רשנ"ג ט*שגך

 כישולאי. הוי אפ"כהפשר והא מחמסתהואפי' יריה עכ"פ מפוררה הי4ש רהא כישון(משוס
 דם"או כיס"ב אפה לחטס רמות' האינעגרישעל כשו14 כאן וה"ה שינוו מחמת רטותר שםרש"י כט"* כפ"ע נ,עיין כהויטן 4א אסור ולאגמור כישול כאן ואין ורי שיגני עי' רהור רכיוןפשוט
 הטחילה ואחר ' עכ*ל שמן נכי טירהאינפנרי
 .אמף גמיר, אשד איש עו( יפלא הילאוג(לא
 ויו4עו כלו לעולם הטאיר הגהל רכ" עלרכרזה

 לא יכלו ראה קצהו ) שאפס המאירה יאכאספל,לר
 רוב"פ שטעלם אל(ה ככל( ירע ל)א ומיר4וה
 ותחיכ(צנגה שטן. 4יח' 4ושה שתסורשהחיר
 שהר4ל לפי הוא שהים"ב בסק81 אפי'רמדורח
 יף כלאהר כיג'*הו איכא .גמן וכמ*ש ש'גו4ע*י
 ואין כישול משום שהאיסיהוא טאדר שינויע*י שהת* לטימר שייך רהתס לזה זה ענין מהועכ*1
 כתוף אלא ה,ר בתוד ולחטמו השמן לכשלררך
 טשוכם הוא שהאיפוה כאנפנרא הכא אכלהכלי
 שטשקטין'אוח4 כך ועא השוטן הפשר וררךטלר

ככלי



ארח הי,םאווה
 כישוכ[. שדרך מאהר שינוי ע"י שהואשנאמו עי יש שינוי 4ןי?ה ונפשר דקאור ננגדנניי-

 ,1 כררך ה~א השומן והפשר כך הואהאנפנר4ו
 שפתיו כעקימת אותנ( להשוות רצה זיו[והרב
 טירה אנפנרא רמ*ש באומרו הכרה שוםמכלי
 ררך 4הין דהתם ושנ4ן דשנ4ן ובוראי ומןנכי

 שינוי )רי על ומקרי כישולבכך ררך ולאה6שר
 כבךו4פיג השומן הפשר ררך והכא מותרולכן
 עכ[ מרן תמיהת בעצמה ו?והי ואסור שינוינאן
 5חמם ראיה טייתי רקא דממאי ז"5 יחיאלרבי'

 ירוה אשה סכוה התם ראמרינןהאנפנראממאי
 ?1 נראירה 1"ל יחיאל רבינו שכוונת ובוראישמן
 המרורה כנגר ירה שרי'שתחמם רהתם היכירבי
 5א ועכ*? ונפשר הוא קרוש ?ית שמן שסתםאף

 האנפנר4ן ששומן נמי הכא נולר משוםא0ר"
 ווהי נולר משוכם בידה ולירה שרי ונפשרקרוש
 בין מהלק שאינו משמע אלו ומרנרים ו"לכונתו
 שינוי ע*י רהוי דהכם רשאני הראיה להואורא. קשייא דא5ת"ה רוקא לאו ירה ומ*ש לנליירה
 וראי אלא בכך הפשר ררך ולא בישול ררףשאין
 יהיה בכ5י אפי' ז*5 ולרבריו מהלק שאינומשטע
 רשמן התכם אסיקנא רכהרייא 5יתא והאמותר
 יהיה ואם בישולו זהו ו והפשר בישו5 טשום כו*ש
 ררך שהוא טאחר מבש5 מזום הייב יהיהככלי
 היא ירה גבי שמ*ש 5ו' י~זה טוכרח אוכנישול
 כאן אין שכן ומאחר מפשיר טשוכם ולאכיעתנ[ משוכ( ביה בכדוליר-2 בישוכ[ ראיזדרךטשוכ(

 אככ[ בכה כישול ררך שאין התםראיהרשאני
 רב4 כלל זרה כ5 בכך השתמן הפשר ררךהכ4ו
 יכרז ע[גנר4ו כראוי הקצר כלשונו ז*כ[נ4רן

 מן לפי אכל תלמור ןריכה ז*ל ושיהוערבותיה
 רמ*ש ו5וג להשוותס שרצה ףל רוד מנן כףרדב

  על היעלה וכי לו נקשה שמן גכי מירהאינפנרי
 כ5י בתוך כשר התוכות הארם ישים שאםהרעת
 במכ,ום המרורה כנגר 4,יתו )ישיכ( קרושוטטן

 שהשמן מאחר שינוי ירי על יקרא ש~היטהיס*כ
 וה רבר ב~ראי כשר התינות עם טעורבוךרוש
 רעא השמו אם ט"ל שכן גמאחר 5כ על ,עלהלא

 ~רונם בכך שולו ני שהרך *אהו נרא להיעעואן42 נשר חתיכורז עם מעורב אכם מולמכלו.כפ*ע

לצויק.
 יב -- י ..םימז

 ואנם * היר כתיך לבשר( יוך שאיזשאני
 רכינו מרברי להכין רצה זול רוך מנן בעלהרב
 רשמן' מוההי4ן ראיה ז"ל.שמהשהבי4היהיאל
 כ[פה בישול משום בו 4הין דהתם היכי רכיהוא
 ושוו-ז כישול טשום כו אין הינ שינוי ע"ישהוא
 וכטו כתכו מביזריסי נרארה וכן לאנפנר4ןהיר
 זףה רבה המהילה 4וחר כם"ר 5קמן עודשיכא
 יהיאך[ רבי' כוונת שאין ובוראי להאמר ניתןלא
 בישור(' משוכ( התכ( ל?רה זה ענין דמה בך1"ל
 רבי'יהיאל(- שבוונת וראי אלא נולר משוםוהכא
 אסרינן ר[א ררמם היבי רכי הוא בראייתוז"ל

 ' ו"לן מרן עליו הקשה ז וע" הבא ה"נ נולרמשום

 ומ4וחי4 שינוי ע"י רהוי משיכם אסרו יארהתם
 ניכ[ה טשוננ( ול4ו כישול משום ביה ליתשכן
 אית*. שינוי כאן ואין נכך הפשר שררך הכאאבל

 וז"ר( ז"רן רור מגן בער[ הרבכתבשופ נולר: משומניה
 עכ"פ מיייי שהי*סכ מקוכםטרהך
 האכ[*כ 5התבשך( שם יכו5שאינו

 משוכם לא בישול מישוכ( הכל לרברי אטורהוה
 5התכשכ[ שיכה[ במקוכ( בם'"ר כמ*שנוכןר
 יש רור4וי שהים"כ שכ(מקוכ( ?כר ולאא0ור
 גבי וה*ה להתכשכ[ יכול ואינו שהים4כמקום
 כאין א5א שינוי ע"" אפ" היתר מצינו 5אשמן
 4שסרר כ[4ה וע"כ נמור בישוכ( להתכשע[יכול

 שפיר מביא מ*ה נו5ר משום אלא כאןכעה"ת
 כטו כאן רמותר. נולר רענין יהיאל רבינוראיה
 וכאמת 4 עכ*ל כנ*5 שינוי רהוה נמקוםכשמן
 לחלן שרצה כמה תהלה איגרי מרפמן ז"לרבריו

 יכול' ואינו *הים"כ מקום להי'סכשיש יובבין
 שמעינן איפלא ואררכא שמענו יא ,1להתכול

 שיאסיו מח וכר[ טבשל שהיס*כ מקום שכללה
 שהי~כ כמקוכ( ךהמחרה כננד תכשיללשום

 כראוו-ן כ"צ'למר .נתבשל או למכ*ראו'הניע
 לפ' הוא ?ה אימור עיקר כ[יה כראית ולמרליה

 שכא וממקום כישול לירי בא שהים"כשכמקים
 שכם4 מרןן*ל שכהכ כסי*ר שם בעצמו 1*להוא
 משקיע שאי או מים של קתון ליתן מותר11*ל
 מן' וכע3יןוירזןרחוק צאן האשותפונכנגר

 מנופש כאותו לר,2הטם ?כול שאיט כעניקהאש
1



ארח הייםאיח
 ה4,ש אר( לקרכו אסור אנל[ היונ ש"האער

 ואפיכ4ו הייסכ שתהא להתהמם שיכוללמקום
 כיון 4הסור צינהן שתפוג קטנדק שעה7(והניח
 איסיר שתלה הרי . שמעכ"ל להחבשל,ניכול

 ר(החבשכ( שיכול לפי  שהי"מבדהנחהבצוסום
  ובר שלא ז"ל דוד מגן הרבכער( ומ"ש ישם
 כ(4, שך;יס"כ מקוכם ב9'"רכ4שן
 * פעמיפם זה הזכירו שהדי קאמר מאי*דענא

 7(אמור הי"ל דאך("כ מזה להוכ(יך שרצהונוה
 מן אכ(ו רבריכם נוכ(ר משומ ל4ו בישולפשום

 טאהר נאן שייך נישול איטור רמההמתמיהין
 אוסריפ יהיו ואיך כ"צ שנהבשל יבש דברשהוא
 כעצמו בעה"רק להרב א9" דהא בישולמשום
 מהאנפנך' עירהמעושהשומן שאם כהבשאסר
 נ4פ' ו(ינא נולד דאיסיי והטעכם לחמטהפותר
 שהוא מאחר ליכ' בישול ואיסור השומןקשפך
 וכנזקון שמן נשר חתדכרן לההס מותרלדעת5 שא5יכ(י מ,ה ולמר משמו ז"ל ן מר וכמ"שיבש

 אפילו היתר טציגו לא דבשמן ומ*ש ;נאורך..
 שם להתכשל יוכל באין אלא ש'נ*ןע"י

 ים"כ כין כ(הלק שרצרה אזיל לשיטתיהגמיר בישוי
 בישול ל*די בא ואינו שהיס"ב מקו' שושלים"ב
 ומר; בישול לידי כא שהיס"ב דכל בתכנו-5בבר

 לב4א ניכול שהימ"נ נמקום הוא בשמןזטהתירי
 ימשש * . שינו* ע*י שהוא כ(פי בישוללירי
 נוכ(ר משומ אן(א כאן כעה"ת אסרו לאדמ"ה
 בישול הכא שייך לא זה טענו רכלא כתננו3בר
 משוכנ אלא אינו והאיטור יבש דבר שהואלפי
 יס"כ ש4שין במתוכם 4,פי' אסיר וטשוכםנולד

 הרזיר גופיה דכעה"ת והראיה למל מרן5כמ"ש
 שהוא לפי השומן ערה אט שייב במקוםאפ"

 דמ"המכי4השפיר 1מ"ש * ושר*רבריבש
 כמו לענייןנוכ(ררנתתר;כ4ען יחיאכ( ר'ראיה

 כסמוך כ4והנו ככר שינוי רהוה3שמןכמקוכם
 דשינוי בי4הרנו ונם 1"ל יחיאל רבי' ראיתנונת
::י:נגשנונעב:ין; ככך ר-;ועומן ףהפשר שדרך טאחר הכ4ונ(יבא
 ימ"ת וז*ל ז"ל דוד מגי ב' הרכ כתב 'ע-5פ

 בטקוכם 4הפי כ(רהרזיר כאן כרזכ ינ.

 , ג ס'מויצריק
 יחי4הנן רבינו שהוא המקיכ(יבם ךלדעת4מלא המרדכי על להלוק ככ"י ממ"ש חזר כישהי~ב

 צפ* מותר סה"ת על שחולקים וש"פוהרמכ"ן
 כש"פ כאן יש שטעות שנ"ל כת' והלנושביס"ב
 קושי' אחר אזיל רהוא הים"כ שאין כמקוסוצ"ל
 כש"ע כאן בו דיי האמ'שהכ"י אבל ש,כרנוהכ?י
 לא דמר ושותיח . עכ"ל כש"ע כאן'טמןואין

 ,"ל ן שמר מאחר הכא איכא הזרה דמאיידענא
 פסק מקוכם כאותי פרק באותו כעצמו כייב%

 דמיו* כיון הרין ולענין וכת'וז"ל המת'ריןברברי
 ז"ל *הרמכשן והרמכ"ם כיש'י נקט"דרבנןהוא
 שיאמר ער שכן ומאהר עכ"כ( אנעה*תדפליגי
 בר שהןר היקלל יוהר בכי' ממ"ש ביט"עשחזר
 אין האטת על אכלש לשיטה משיטה עצמובביי
 ככ"י. אן ז"ל טרן *ככה כלל ט"ס ולא הזרהכאן
 אפי' נש*ע כאן שהתיר והפעם כש"ע עתהנחו

 כרש*' ככיי שפ" ל(פי הוא שהים*בבמקוכם
 ד4הין הר;י4ו שפירשו ז"ל והרמבקןוהרמכ"ם
 משונ4 לאו רטעמא הגפד ואת דזשלג אתמרסקין
 בו-ז נגעו מרך,מכיאכדה משוכם אלא הואנולד
 גזרה ה4ואינ המים את שבורא למלאכהד-רמי
 ומאהר ל(משקין העוטרים פירות יסחוטשמא
 הניחן אבל בידים כשמרמקן אלא אסיר לאשכן
 מירי .דלאו שרי ונפשרו המרורה כננר אובהמה
 שזכו..שאסוריפ למשקין דאמי ולא ביריםעביר
 מעיקרא.אנכלא משקין דהנך משום נילףטשוס
 וברר: שלג. אכל נולר מקרי ומש*ה מייאוהשתא
 משקין תורת קרושיס בעורן אפי( נמימעיקרא
 4וינו והאיסור נולד מקףי ולא רבר לבלעליהן
 שמ4ו נזיה משוכם 14 מלאכה סרך משוםאלא
 שבן. ומ4החר ל(משקין העומרין פירוג-זיס"וט
 טגיחן אר(4ש 3ידים מירי עביר _ רלאהיכא
 סכרתכם.ן"כ14 מותר.זוה' הטרורה כנגר אוכהמה
 שם.יע*שן זה כל ככיאו' ז*ל מרן שהאריךוכמו
 כש"ע פסק ולכן להקל כותייהו פסק ז"לואיהו
 אפיר(ו' דהמדווזיז כנגר האנפנדה ליתןשמותר
 נוכ(ו* רמשוכם מאחר כו סורידת שהידבמקום
 חדרז כאן ש4וין, סאוין. מרק כו שאיןלתבשיל ררמ* ך(ירז4ש תגשיל-נמי ומשום נגז")ליתא
 קקיש כי ז"ל,מרעחי דוד טגן ודכר'הר"בנלל

ש



ארח חייםאוח
 הת4וכקי 4והר ז"כ[ הלכושים הו*כ ונריגם

 שרצה במה הן הרבה המוה" רגליו כפותכעפר
 שהקשה כמה הן 0עם שום הספרי'כלילהטעות

 כהן מנחת הר"כ זה על עמרו וככר ז"ל מרןעל
 מגן והר"כ פ"ג ש*כ השכת משמרת כהלק1"ל

 עור וכתכ . יע"ש מ' 8"ק שם ז"לאכרהם
 כמררכי וכ"מ  וז*ל ,"י( אברהם מגן הק"כשם

 וק4וי שהי"סכ כמקום אפיכ(ו שרידלהמתירין
 4ושמן רקאי הרכ*י שהכין כמו רלאאפשטירא
 נשיקרץ ואחרי . עכ*ל וכו' עליווהקשה
 מצ4ן סימניב2 מר4' ירעתי יחן מי זהכועפיות
 4ושמן רק4זי מרכריו שגזר ער 1"ל מרןברברי
 ובכר עליו קמקשה שפיר זה כל ועםאפשטייא רקאי הכין 1*ל הוא שנם כרורים שרכייומאחר

 ונימוקו וטעמו בממוך רבריו ככי4וורה4"רכנו
 זךה שרבר נראה היה ל(כאירה * גו ששנ( ור1נה של[פנינו ר[3רוז נכא דץמ,ודק :עמו
 פת ליתן ואסר טחמיר שהוא ?"ל הרא"םסכרת לפי אפ" רהא הוא גמורמוהר

 שיש רם"ל משום שחי"סכ ככ"ש אפילואפויה
 מההיא ז"ל( וראייוצ וצליה אפיה אחרכישול
 אפיר(ו ומ*מ וכף כישלו נך ואהר צלאירעפח
 צליה ולא א9יה אחר אפיה אין ז"ל רעתולפי
 וז*ב( שם ז"בן כעיהט רכינו כמ*ש צליהאחר
 וצכ4יה אפיה אהד שכאפיה פרץ ר' הרבלכתכ
 והוא הרא"ם לדכרי אסור  וה גס י*א צליהאחר
 ור[א אפיה אהר א9יה א'ן לרכייו שאפילוכהכ
 נר4אה היה שכן ומאחר אחרצליהעכ"לצליה
 מורקר 1רה רכר ז*ר[ רעהו נ(פי שאפילולומר
 העיון אחר האטנם ' חמית פדקהגכירים כשב(טי כרץכ וכן 4ופיה אחר אפיה ראיןמשום
 שנכ4הר וכטו ל[אשור מקוכם שיש הואהנלע"ר
 ש"כ השכת משמי' גחלק ז"ל כהן מנ"תהר*כ -רכרי על לעמור ראיתן המכוון אל שנכאוקורם
 כשלחנו ז*ל מרן שכתכו זה רין על שכתכפ"ר

 שנ4לפה שרכר שאומר מי יש וז*ל ס4כהטהור
 משוס כו יש כמשקה אחקכ בישלו אם נצלהאי

 סולהת שהיר ככ"ש א5" פת ליתן ואטורניוול
 עליוודע( וגרץכ . וישטתיריןעג"ל4מ

זץוא .,

 ע 1 ס'ט,צר'ק
 אחה כישול שיש האומר הרא"ם לרעתחוששין אני 4,כמ והוא הענין כזה עיין לי צריךלואמנם
 פת אוטרי'לתת אנו וה ומשום וצליהאפיה

 ככל-

 למהע[א שני ככלי אפילו מחמיריםראשוןויש
 4שהר וצנןירה אפיה יש שג'כ הרכ למקשנחוש
 יראיט כספר וכמ*ש לרכריו ראיה והכיאבישול
 כפן כשמו המררכי וכ"כ כסמוך לשונוואעתיק
 אפויה יתןפת האר'שלא יזהר הלכך 11"לכירה
 גדול כהום האש אצל יתן לא מכושל וכשרוכו'
 השברץ 4עו חילל כן עשה ואם בו סולרתשהיר

 הסמ"ג וכ*כ עכ*ל וחטאת מסקילה לווחוששני
 צכ4ירז שייך הרא"כם שב(רעת הנה ס*הסי1ן
 כשר ב[תת התורה מן ואסור כישול אחרואפיה
 ואפי' כו סולרת שהיה כמקום האש אצלמנושל
 רלית רואה ואני שם שנצלה מפני  בומרקשאין
 כיטם זה רין הכי' לא הטור וגם מלתא להארחש

 שייח כס"ם שכתכ בכירור והכ*יהת'רוהרא"ם
 מרק בו שאין צרכו כר( שנתכשר[ רכרשלר*ה
 כמקוכם אפיל[ו המרירה כננר ע(הניחומווקר
 ול[רערז ט"ו כש"עטי' וכ*פ כו טולררזשהיר
 צל(יד-: אחר בישול שאמר וכמו הכישולטבטל שהצכ[ירי מפני התורה מן אסור ?ה כלהראמם
 מחתינהל מחתא בחרא ז*ל[ והרכ טעמאמהאי
 מלאני-ז כפי' ל*ח דף ק"כ סי יראי' כם'וכמ'ש
 יש אכל כישול( אחר כילול( אין וז"ך[האפיה
 כפסהים רתנן כישול אהר ןצלי צלי אחרבישול
 יש כך ואפוי צלי אחר כישוען שיש וכשכםוכף
 נמי היאואמר" סכרא רחרא כישור[ אחרצלי

 אפיה ואח*כ דחלטיה אע*ג ההולץ י'כיכמורע
 אחר הילכך י"ה כו יוצא וארפ מקרי לחסכתנור

 כישול ויש ככ"ש שמתכשל דכר שיש-שפירשנו
 ארב12 י?הף כישול אחר צלי ויש וצלי איייאחר
 שהיס"כ ככיש 4ופה כשכה פתאפויה יתןשב[א
 גכ2ש יתן לא המכושל וגכם כן כמו יזהר מצליוגם

 הילל בן עשה ואם שהיסקכ גרל כחוכ האשאצל.
 ' עכ"ל וסקילה מחטאת לו וחוששני השכת את,

 1:הנ::י14וי:נ(נ::ג:יגכנ לרין כישול צליהאחר השוהדין 1"ל שהרכ)הנה
 כן עשה ואס ה,אש אצל טבושל ליתן שאסורוכן

 חיל"ל זז88



ארח חיים"ירח
 סוכרי' ומוהריק הטור א' נהיק השנת אקהילל
 כדבריו השניהו רן4, ב' וכחלק רהרבני;ר;
 ירעחי ולא למעלה וכמ*ש י' כפ התירוהו4אררכא
 בעניין הרא"כם נ[רכרי להוש רצו שאכםג-(מה
 שכ[ ס' שהוא מיטיכם שהיס"ב ככלי פתנתי!ת

 מכישל דכר כנתיגת ג"כ לההמיר הי"כ[הירה
 חטאר; עליו חיכים הרכ רלרעת כיון האשאצל
 הא/ כהלק גם להקל הי*כ[ כ,ה מקלים הםואם

 ר[4ה הפיסק ורוכ שהטיר כיון ומ"מ -וצ"ע
 כבירור והכי'התירו האש אצל מכושל ליתןאסרו
 לכלי פת נתינת כעניין אככ[ כ,ה להחמיראין
 כמ"ך היכ עכ"ר ימעלה וכמ*ש ליי,ר ראוי4י

 רל4ה הוא והנלע"ר . וכישינם ככיוכםזקל(
 אצל מכושל ליסו הרא"ם שאסי ומה מיריקשיא
 ונמציאית לחור ז*ל מרן שהתיר ומה להורהאש
 הו4ן אך 1"ל מרן התיר לא ז"ל הרא*םץטאסף

 כרחזי' הנה כי . שנכאר וכמו אחרבמציאית
 שמה לימר אנו מונרחימ הרא"כם כרכרישפיר
 ליש רם4ל משוס האש אצל מכישל ליתןשאסר
 תוך שתהיה מכלי עצמה בפני הי4ומכושל[ הכשר שחתיכרק היכ4ו הו4ש כישוך[ אהרצלי

 אפי' הקדרר; תוך מונחת הי4ה שאכםהקררה
 4ופ4 האש אצכ( הקרררה נ[יתן מותרלר,ריה
 רק אסר וכ(א הקררה הוך כשר החת'כתשהצלה
 האש אצל כעצמה כשר החתיכת שמניחהיכ4ו
 שר[ רכריו ראש שהרי מיכרח ויה קררהמכלי

 אנר[ בישול אחר 'כישול אין היא 1*כ[ורא*ם

 וכי' כישוכ[ אחר צלי ויש צלי אחר בישוכ[יש
 רוק4ש הוא ו" כיש א"ר נישול דאין רקאמרוהא
 מרק כו ריש אכלהיכא מיק כו שאין יכשברכר
 ז*ל  הטמ*ק פי' וכן כישול אחר כישול דישס*ל

 הכיולן ז"ל כע*הטו רכ" וגכם להרייאנרכריו
 אח4 כישול ריש ,יכ[ הרא*ם מ*ש וכןמרכריו
 שהיס"כ חמין נמיכם הצלי ששורך; היינוצלי

 טוכיח שכן ומאחר כרור וזה בישול ירךדהיינו
 היכא ר*ל כישול אחר צלי שיש אח*כשכשכתב
 האש אצל לחורה מבושל דכשר התיכתשמניח
 יא הכי תימא לא ראי צליה דרך רהיינו כליכלי

 א,כן הכלי כתוך מכושר[ הכשר שמניהשר*ל[
 בישול ראין  יכ*ב התירו בעצמו הוא היאךהאש

 1 סשןל?ריק

  כו שאין יכש ככשר ריקין והיי:ו כישוך[אחר
 ש:ופ'טר 4וף 'טהתיר הרי וכנז"ל[ כנ[ל[מרק

 שמניהו מאחר הנרול מההום יצלה הזהשהכ'טר
 אה"כ אסי איך וא"כ שהיס"כ כמר,.םקיוכלא2

 אחר צלי שיש לפי האש אצל מכושל בשרליתן
 הרנימפייששמה שפי' מה ע"פי אכלכישול
 הקדרה כחוך מונח שהכשר להיות הואשהתיר
 שהוא מאחר מ*מ קצר( יצלה של4ה שאץאואף
 שהכשר לפי הוא שאסר מה אכל שרי כישולדרך
 אס~/לפי ולכן צלי' ררך והוא כלי כלי נפ*עהוא

 וכהכי צליך; דיך והשני בישול דרךשהראשון
 . אהררי 1*כ[ הרא"ם רכרי קשיין ולאניחא
 שכתכ שאחר ז"ל הסמ"ק מדכרי ללמוד ישוכז
 לח כרבר ימיהו יז"כ[ כתכ ז"כ[ הרא"כםדברי
 לאחר כישול אחר בי.טול יש הכל לדכריוצלול

 הלוקימיש ג' והשתא ומרהיח חוור אםשנצטנ;
 3ישון[ כישולאחר יש לר"ר; וצליל לתכרכר

 א5יה ררך הוא הכל ושני יאשון יכשאםוברכר
 אפיה אחר אפיה אין הכל לרכרי לכאורהוצליה
 הרא"כם שגם הוא סכר4ן צליה צליהאחרואין
 ?ליה או אפיה ררך כשהראשון אכל כזהמודה
 ריש ך-,ר4ן"כם איסר מים כתוך ככישולוהשני
 ררקיק רההיא רומיא וצר[יה אפיה אחרכישול
 י[4אש סמיך צל(י להניח מותי 1לפיכךמכושל
 נ(ומר רוציכם כו'ויש סולרת היר אפילולחמם
דגם

 הראירץ י רלפ נראה ואינו הרא"ם אסר ב1ה.
 ויוק4ן אם כי כן אינו ופסח מרקיק מכיאשהוא
 דסמ"ק עכ"ל ביין או כמים כסיף דכישלהיכא
 כרכריו מבואר הר' * שם מיןז"ל וכתכי1"ל

 היכ4פ הוא ז*כ[ הרא*כם לרעת הה'תיק~סבת
 אומריט אנו וא1 א/ כררך הוא הכל ושנירראשון
 ואין צליה א"ר צליה ואין אפיה אחר אפיהאין

 כררך דהראשון היכא אבל[ כישול אהרכישול
 כרור 11ה הני אמרינן לא אחר כירך והשניאחר
 4א אינו ז"ל רוא*ם שרהיר שמה ט,ה לנוויצא

 וטנית כקררה מונח הו4ן מבושר[בשהבשר
 ה41ע והשני הראשון רבהכי לאשהקדרהסמוך
 האש אצל מכושל שאסרליתן ומהדרךכישול

 5תן4 מונח ו"יגו ב9*ע 'שהוא היכא רוקאהיינו

 צלית ירך והשני 5ישול ררך שהראשון ל9ילדרה
"גל



 אךח , הייםאורה
 כרכר אלא אינו סטו' ז*ל מרן שהתיר מהאפל
 נהוך ומונח צרכו כל ונתכשל נורק כו שאיןיכז

 4החר רין, ו1הו כפי' שכם שמהכרר וכמוהקררה
 ראי4בישול רכריו נראיט ;*ל הרא"ם מ"שוהיינו
 והוא מיק כו שאין יכש כרכר שר"ל כישולאטר
 שלר"ה בכ"י מ"ש נ*כ וכן וכנז*ל הקררהכת,ף
 מרק.מותר בו. ואין צרכו כל שנתכשל יבשדמר

 שהים4כ כמקיכם אפ" המרירה נננרלהנ:חו
 יכש שהבשר ומיירי אהר והכ7[ הך נמיה'ינו

 כמ*ךן24[ הרכ ומ*ש. . .בקררההווומונח
 ריש הרא"כם בשם. הרין זה הכי4ו ל4ושהטור-
 מאחר קאמר מאי ירענא כ[א נישול אחרצליה-
 וכו-:כ ו,*ל וכתכ פרץ היכ רכיי העתיקשהטור
 אהר וצליה אפיה 4וחר שכאפיה פרץ. ר'הרכ
 כת' והוא הרא"ס לרעת אסור זה שגם י"אצליה
 צליה ואין אפוה 4וחר אפיה אין לרכריודאפי'
 זיל[ הר"פ כשם שכתב הרי עכ"ר( צליהאקי

 ואין אפיה אחר אפיה אין  ז*7[*רכרידרא"ם
 4החר רישצליה מינה נפק4, אחהצליהצליר:
 ההפכיבם שיריעת צליה אהר כישול ויש'כ,שיל
 נכלל ג"כ זה  שפיר  כרחזי' זאת גס 4חש .44הת
 שכ4ו וממקום הטהור בשלחנו ז*ר[ מרןכרכר'
 יש וז*ל סגי/ה' שכתכ מה רהינו 1*ל במ*ךדוכ
 ליתן ואסור בישול משילם כו יש כמשקהאף"כ כישלי נצלהאכם או שנאפה שרכר שאומראי
 עכ"ן[ מהירין ויש שהיס"כ בכ*ש אפי'פרז
 כישול שיש שכתכ ומאהר 1*ל הרא"פ ס'והיינו
 נכל7ן גפכזה צליה אהר כייפול ויש אפיהאחי
 שם וכ*כ להם אחר שרין בישול אחר צליהשיש
 יש מ*מ כישו7( אחר כישור( יאין 4וע"גוכו' כישול משו' וז'ל י'ז %ק 1"ל "כרהם מגן כןדוכ

 וכו' כישול א% צלי ש:ש וה"ה צלי אההכישול:
 כמסקנת ז"ל כמ"ך הרכ ומ"ש . יע/'שעכ"ל
 ליתן אסהו לא הפוס/ ררוכ כיו! ומ"מ וז"לדכריו
 וככר כע'ני מקשה ר.תי רנ"ל והיו-מ'ו
 4א אינו 1"7[ טין והתיר שמה הנלע*רבתפתי

 ג*כ מותר זח ורכר הקדרר: כתוך הואגשהכשר
 כפ*ע ר:ו4ו כשרקכשר ריוק4ן ה41ן?74( רהר4ו"כם ש4וסי ומר: 1"7[ הר4ן"כסלדאעף

:( 
 ךן"4ו . .

 יר י ס'טןלצד,ק
 כיישול ררך שהראשון לפי הקרארה בתוךואינו
 7[ו מוךיכם ז"7[ ן ומר והטור צליה ריךוהשני
 ט:וה ואיבו בפ"ע הוא שכשהמבושל נאופןכזה
 הדברים ומכלל . הנלע*ר. לפי אסור הואכלי
 לרעת לפהו' שלפנינו נרון לענין איטור לנויצא

 ר[א ו"ר[ שלרעתו שכיארנו מאהר ז*להרא"ס
 ששניהם היכא אלא אפיה אחר אפיה איןאמרי'
 אחר בררך היכ'דהראשון אכל וצליה אפיהדרך
 שננרון מאחר כן ואכם י[4ש 4והר בדרךוהשנ'

 4שינו ור-השני אפיה כררך הוא הראשוןשלפנינו
 מחורהך פר: ל[4לפווה ריך שאיןבררדאפיה
 ורברי * ואסיר אפיה אהר אפיה אין אמרי'לא ד4י ככגין המרוררה אצל רקותוליתנוכהתיכות
 שכרקב לשמוע קשים 2[ע"ר הגכוריסהשלטי
 7[ירקן מותר :*ל הרא"ם שלר-עת חכיתכפרק
 4הע"פי כי 2[רת כ שהיר כמקום האש אצלפת

 ז"ל שו-ם"מק רמאחר יע"ש יותרשנאפהשם
 רהיכ'רהראשין ז"ל הרא"ס לרעמ: לן כיילכללא
 יצ14 מהיכן 4הסיר אחר כררך )השני אחרכררך
 ז"ל( אכדהם מגן הר"ב על גם . זה היהרלו

 שנצלה ורכר ווקל י", ם"ק שס שכתכ לתמוהיש
 וכו' האפוי וה?ה נצטנן אפי' האש אצ7[7[יתנו
 והיכי לשמו/ קשה שכתכ האפוי וה"ה רהךעכ"ל

 ממ"ש ר[4,סוי נלע"ר אחר מטעםשךש ., . : כנרון.קלפנני לאסור א' טעם לךהרי דאפוי משא*כ צליה רהך הוא שהכש4 לפיהוא 1-זצכגי שטעם הררי כהרי לצל*ואפויערכינהו
 רההי4ז עלה שם ז"ל רור מגןדר"ב
 7[ ר:כש ו1"כ( ס"ר 1"ל טרןרכתכ

 ככ[שנתכשל
 4ובש כישול[ טשובם כו יש צרכי

 וז"ר, ז"ל המפה הר"כ עליו והגיה עכ*לנצטנן
 עכ*ל ח"ו לו,רי"ו ויפה מצטמק אם רוקאוי"א
 רוקא.וכו( וילוי"א ר' 5"ק הנז' הרכ ע",כתכ
 הפי*ו כשם כ"י כ"כ מותר לו ירע כמצטמ(אכל
 כ[רקניחו אסור לו ויפה וטצטמק רכנצטנןוכתכ
 אפי2[ו בו סולו-ת שהיר כטקים לאש סמוךכ*כ
 רוק14, לו ורע כמצטמק וממילא צרכו כלנישל
 מה7[כה זו דיעה רחה 1*ר( ומו*ח מותרככה*נ

 לרק 7[ו :פה כין מהלק" לא רע*כ לירהוקשה
 חיונ לענין יחתת"בל לענין.השש,שמא אלץלו

 "טן: כר



ארח חיים אדרח.
 שיש ונ"ר[ כ;הוכו' איןחיל[וק רמבשלהטאץ
 כמלאכ'שכת רקי"ל התורה אפי.במן זהחילוק

 כמ4זי רהיינו ו:וררה אסרוה מחשבתדמלאכת
 כ[א צינר:ו ל[הפיג לחמם בא ליהוזהוריי3יחא
 היו, לו טוכ היה ואי לו רהא.רע עורשיצטמק
 כנ"ל כזה משא"כ להצש"ק מכוין רת'יש"אסור
 כס"הוז*ר[ שם מרןז"כ[ מקש ועל *עכ"ל
 בישלו  אם  3צלה  או שנא5' שרכר שאימר מייש

 הוא כתב וכו' בישול משום לו יש כמשקהאח"כ
 כוהב וכו'זה אח"כ אםכישו[ו רו;"ל כמ"קז"ל
 כישל[ו ואה"ב צלאו כ"ש רפ' מההיאוראייתו צר~י 4ותר כישור[ יש מ"מ יכ'2 כרברבישוכ[ אחר כישול[ ראין ראע"ג הרא"כם כשכםדטור
 איגי ואוי * וכו'  עליו חולק  יראבי*ה וכו'חייב
 נך[ע"ר מ"מ גרוך[ים הריכם כין להכריענראי

 4וין לו ורע רבמצטמק רלעיל ור"י הרי"וכרברי רס"ר~ זה נדרך הרא"ם רכרי נכון עללר:רז
 יככו' צרכו ננ[ נהכשו[ ע אהר כישול משוםב1

 ישכו לו ויפה רכמצטמק טעמנובסמיךביארנו
 כטעכם שכת  בומלאכת  רנהוון  ביון כישולפושום
 נאמר כן אס לו ורע נמצטמק כן שאין מהחדש

 ולפר' למרחי רכעית  למאי  ווראף ספקנ"ככאן
 מועיכ[  וה מצה טעכ( רבעינן משןם דר"יההיא
 רר:הם ל*שלו ואה*כ רצלאו רפסה ההיאשדחות
 תליא כטעם ור,א כעינן דצלי היא הכתוכגורח
 ממנושנם נתבטל רלא לומר נוכל ע*כמלתא
 התום' לרעק רפסח ההיא לרחות נוכל כןסינן עוני רכ[חכם מצה טעם בעינן כמצה אכלצלי

 נר:ר אזלינן נמי הכא בעינן מצח רטעםתימא נמי רכי רהי' הך מהני לא שבח  לעניולבאן
 בישיל  ע*י הטעם רנשתנה וכיון התבשילמעם

 ממצטמק עריף ולא כשבת לזה רנתכוןאמרינג
 רמלאכת כמ"ש 11 לרתיה רליתא פששאכשבת בישול לעניז כאן וא"כ ער וכו' אפיה אהיכ"ש כישול אהר אפילו בישול משום כו דיש לוויפה

 כ(עוצכ( ור4עייכם נועכם אמרי רנש צוף?"כ[ ורבריו . עכיל נכון כנ"ל לד*ה אסורכאן ומ"ה הטעם שינוי מחמת מררכנן ראסורדנימא וק"ו רוכתי כהרבה כראית' אסרהתורהמחשבת
 4שחר טעכם יצאלגו  רגריו )טנלל 'הכמתו

 1 סימ;לצריק
 שמשימים יו פת שחתיכות מאחר כנ"רלאסיר
 וקוניכם כ[מעליותא א'טתנו לצלותם האשאצל
 גוכל לא רהא חדש כטעם שכת ממלאכתנהנה דהרי קורכם להם שהיה ממה משוכת חרשטעם

  האש אצכ[ אותם שמשימים שכלמהלהכחיש
 להם היה שלא מה חרש בטעם שישתנו כריהוא
 צררנו שככי שכן ככ[ יך( לרעתו תורהאיסיר כענין כדה ראשו יקל[ ומי ז"נ[ הרא"םליעת לפחית הרין מן זהאסיר שרבר כאופן .קירם

 ' כזה לו  יורו  ז"ל ימין כע"רט שרנינושאפשר
 כתנור כ[יר:ן מותר אם כשאלה .עור הבאולענין
 לחם לעשותם אפייה פת חתיכ'ה וקטימהגרופה
 הראשון הטעם לפי כי לרון  יש  בוה וגו'נקורים
 היה ככך אפיה ררך ראין משום לאמור.4רצינו
 כן אם אפיה ררך שהוא מאחר כאן להתירנראה

  אפילו  מותר וזה אפיה כררך הוא והשניהר"שו;
 ש4וינו כ[ומר צר שיש אלא ?"ללרעתהרא*ם

 לחתיכורן אותו חותכיס שהפת מאחר אפיהררך
 אפיה ררך אין למימר  איכא  וה  בצר  שלםואינו
 שלסאכ[4ז הפת שיהיה הוא אפיה שררךככך
 * מותר יהיה שלימה הפת תהיה אם זהשלפי

 לא או שלימה הפת תהיר; אם לי מה זה טעםלפי כי חרש כטעכם שכת ממלאכת שנהנהשכתננו השני הטעם לפי כזה לאסורגם  נראה עכ"ואבל
 טעמרז מ'יתנרה -כן גס שלימה שאפילומאחר
 כזה  שגם  באיפן  קירם  שהיה  משוב'ממהלטעם
 נשאר שהתנו' בתנאי הוא זה וכל לאסורנלע"ר
 שהיר כך כל חיםכו

 סולן"
 חובבם כל איז שאם כו

  כין  רנ"ע אכ[יכא מותר כו סולרת שהיר כרכל
 נוחור!כר! שתהיה כין שלימה הפתשתהיה
 הכלכו בשם רנ"ג ס'מן סוף ז*ל מרן מ"שועיין
 למ"ש הולך  והבלמ6*כים  עליו  ו"ל הואומ"ש
 יציןןנו ישר4ון[ וצור י עור להאריךזאין

 "ה4רווו ויזכנו נפלאות מתורתי ויראנימשגיאות
 יטין ימין ועל שמאל שמאל על כהלעהתמיר

  הצעיר מעתיר.בה

 הש*בנימין
*"וה



ארח חייםאוה;
עעמלומ~גע~מ שאלהז

 ירוע חמץ סך ל[ושישל(ה
 חזר בא היה ל[א ועריין מהקינ שהפסהוכהיות
 מרקקרכ שרקפסח שכיון 7(1 וצוה הנזכרראונן
 כתנ כומן בא שלא לו והשיב עור ישלההושקא
 כתכ הנזכר ראוכן זה כראותו שלחו ושבכרשלו

 זריז הא שי לו הסמוך אהרת בעירלחכירו-אחר
 קורם שימכרהו כרשותו שם הנ*ל חטץכשיגיע
 פסח ערכ 4א כא לא הנזכר והחמץ איסורוזמן
 נרזנו הנ"כ[ חבירו עשה מה איסורו זמןאתר

 רהדין ר:וא שכך כחושבו כמתנה אחרלעכ"ום
 מה שו"ים ועתה העכ"ום לי החזירו פ0חואהר
 ב:מן ר(עכ*ובם שנרקנו כיון החמץ זה שלדינו
 4)7[4) 7[יתנו יבול שאינו בהנאה אסורשהיה

 :לשורפו

ף9ן**רןאךי
 נראה היה ולכאורה1לחקרו * 4אן ו ש 4* נ[רורשו כשש צריך ריזזה

 חמץ בוהנאהכרי,נ[אוסיו
 כירושלמי המו,כר הפסח עליי שעכר ישראלשל

 בא"ח מונא כמ"ש רפ0חים שני פיקוכהרא*ש
 כרשורמ היה רהא7[עו7[כ( וש"פ תמ"חטימן

 ושרוף כעומר 4)יסורו כזמן שכ4) וכיוןישראל
 תופם אינו מכרו אכם רקי"ל כיון לווצר ואיןקאי
 שנחנו ה*נכיון תמ"ג סימן טוף שם כמ"שדמיו

 הרזכם רשאני וטותר כמכר הוי מתנהלעג*ום
 רהכ4ן כי עצמו החמץ אכר[ ההמץ חליפידהוי
 איסירא פרח ולא ראיפורא התיכה הויאלעולם
 ר4)ירה והביא תמ"ח ס'מ: הפר"ח כט"שמניה
 ועכר חמץ גזרי  קמא  הגוזנ[ כפרק רהנןמהא
 כלומ' וז*ל לפניך שלך הרי לו אימר רלסחעליו
 נ[א וראי רנגזל הכא והא לו אסור שהואאל*פ

 7[ננזר[ 4)סיר ואעפ*כ הגזלן אלאקעכרעליו

  נאסר  ארם  שום ע7[יו שעכר המץאלמאוכל
 ו'כתשף ס'מן יעקכ ממנחת נרחה וכן  ע"בלבר

  כומן שבא כיון אשה א*כ סק"א סי'ת"םוהמ*א
 מתנתו עשה כן לא והוא לשורפו לו והיהאיסורו
 עליה רכיע רקא אריה פניה להכריח מתנהלאו

 שר( המץ וחי קאי רפרירה :רקותיוהולשלם

 פן ז סיטןלצרק
 כהנאה שאסיר הפסח עליו שעכרלישרא
 41וחר היא מלתא 7[או שפיר כור"קינןאמנם
 רלעולם נר' הפוסקים וכאמתהות נשיחותחיפוש
 עלע שעכר ישראל של דחמץ שם עיה חללא

 ' חמץ אסרו מה מפמ תחלה לרעת וצריךהפשח

 ' ככל והנד? י הפסת עליו שעכר ישראלשל

 כל4 כמ*ש רהעימה ליתא מעחה שאימרויוע

 !לל י:רי על שס יעקכ המטחת וכתכהפומקים

 שרף "1 לו היה פסחוכמתו ערכ בתפיסהשהיה
 'טל(חה ואשתו לעכ"ום שתמכרהו לאשתווהה

 ק-עו ואורוהרקאשה אוש למכורלאשהאחרת
 טוכ'ועה"י"1 הפכ'היההיהודי ימימכרהארכל

 לו נורע לפרהו כשכא הפסח ואחר כרעונמכר
 -ו4? 1 רעו מה לשאול וכא מע,ם נמכרשלא
 4 וכרוהשו חמיא כל שאמר בחנו שביטלאומר
 תשוטן מפני החליט שלא 4א להיתר נוטההיה
 בשער4לפייבם וע"ן  ) שאסר נ"ח סימןמ"כ
 שם במ וההגהת לאימר שנמשךאחריו נ'ממן
 ס"ק תמ"ח ,וטאסימן כאליה וע"ן רכרעכותר
 כהנ4)י; 7[הת'ר והחליט השיכ ז*ל והוא (ה'
 'רוונ אם זה כנרון וה"ה וז"ר[ כיטל שכברכי~ן

 שליח לעשו' עליו שמוטל מה עשה א"כשביטל
 שהייז גמור אונס שהיה כזה ומכ"ש וכו'למכרו
 בנ*י עוכר אינו שוכ התורה מן כן ואםכתפיסה
 . ניין ענ[יו שמוט7[ טה כל שעשה היכאוכ"י

 נ[יכ4ן, שוב כן ואם רפסחים רפ*ק הד*ןכמ*ש
 מורזר והיייש רכ"ע אכ[יכא להערמהלמיחש
 רירושלמי ההיא ואוקמא ע"כוכו' הירושלמי מרכרי כמבואר שכיטלו שאומרכיון

 רר"י הנ"ר[
 נמי אך וז"נ[ שניטר[ אע"פ להערמהח"ש
 ונ[4~, היטכ כדק שנ[א כנון כרין שלאשעשה
 קורכבש 7(כערו צריך שמנטלו ראף החמץכיער
 נ[רהעימרה. ה"שינן ע/'כ חבמינם מתקנתפסה

 שכיטכ[ 4)ומר הפסרו ומפמ ניטל לאררילמא
 הטור מ7[שון וכקנ ע"כ וכו' כמפולתמשא"כ
 אחר .שראר[ ככית שנמצא חמץ שכתכווהנ"י
 מפני שנמצ4) רמשמע נירושלמי אוסרהפסח
 כאיזרק או כשוגנ שיהיה אפילו כהוגן ברקשלא
 הימכ כרק לא סוף סוף שס הפר"ח כמ*שאונם
 אכל ח*ל רכרי1 ופיים ' כהנאה ואסודמק-י

בנ"ר



 ן מימן לצך4מארח הייםאיח
 ולאכר כהנאה לאיסור צר שום אין לרעתוכנ"ר
 מורה המ"כ רגם ואפשר נ"נם ישראל שלממון
 קצת רהוי וכה"ג למכור בשכח אלא ההמירדלא
 כהנאה רמותר מורה בכה"ג אכל לפשיעהקרוב
 וככר כניתו לו היה שלא כנ"ר כ"ש ולפקזע*כ
 וכו' חמיי4ו כר[ ר[ומר כמנהגינו שכיטלירוע
 שיה4, להבירו יציה על'ו שמומל מה כלועשה
 4וך רמותר להערמה לחיש דליכא לטכרונזהר
 ני14רה שמרנריו ר[מירעי אנו צריכיכםעד'ין

 שאחר ואע"פ כאכילה ולא רוקא כהנאהשדעזירן
 שכ[א רכ'ון ני~שא מחמץ הוא שהכיאמהראיות

 ראף המ"14 כק: וע*ן כהנאה נוותר ככ"יעכר
 דדזמין משים כהנ4הי-: רנקט והא שריבאכילה
 1[סמיך יכיל,נ14 והזה לאכילה חזי לאנוקשא
 ו-,פוסקיבם ש14ר רערז כך ש14ין אע"פעליה

 כמ"ש כהנ4וי7 רוקא היא כינהו מ"מכרלקמן
 נוכנ[ א"כ בהריא שכ"ב ג' בסימן ריב*שבשם

4 כנרון הריןלהיות מןלומרריולכא  ליתא 
 מכמדה כאכיר[ה אף טותר נ"ד דנ"ע ינאדאל

 4לחר שהזף שנראהמטעשיו כיון חראטעמים
 שעכר כחמין ליכשל של(א כרי שימכרהוחבירו
 נאכר ככר כא ולא איסורו כשהני'זמן הפסחעליו
 הא' כרשותי' לאו אח*כ וכשכא מרעתוונשרף
 ואע"פ אימורא 11[14 דליקני ליה ניחארהתירא
 עש14ו כישיתו שכשאינו הדכיים מן אחרש,ה

 כשו7'ה רוקא היינו כרשותו הוא כאילוהכתוב
 אע"פ ר7וציאו ור[4ש איסורו זמן קורםכרשותו
 עש4,ו 71כתוב רמי כרשותו רכשאיננשרפקירו
 כ,מן כרשותו שכא חמץ אכל כרשותו הואכאילו
 רהת'רא קאי כרשותיה לאו לם יע ננ'ראיסורו
 כשם והכ*י תמ"ח סימן רטור כמ"ש וכו'ניתא

 וההגהו'מיימוניו'והרא"ש קע"ר ס'מןהרשב"א
 כשעת שמפקירו כמו הוי א"כ שם הפר,הוכ"ב
 ולאכלו בו לזכות לחזור יכול הפסה שאחרהיתר
 במכלת'פרש' ראיתא מההיא להתיר ראיהועור
 ו7רהבם רתניא ע*כ רל"א כרף הר"ן הניאוייו
 ככרקיככם שנאמר ר(פי נאמר למה גכולךבכל
 למו7 א*כ גנולך נכל ת"ל כמשמעו אנו?וומע
 4וף ברשוהך כירזך מה לה ל~מר כנתיכםנאמר
 כרשורז ישראכ( של חמצו יצא ברשוחךנכולך

 4וינו אכר[ ל(כער יכוך[ שהו4ן אע"פעכ*ים
 הרכריכם נשמעבהריאמאלה י ע"ככרשותו
 וכרשורזל שלו עליגשיהא בעינןלעכוררתרתי
 סוף הפר"ח וכמ"ש עליו עוכר אינו הכי לאוהא
 ס"כ תמיג כסימן עור כהכ ולפ"ז * ת"םסימן

 רלא כמוה כל וז"ל חבירג אצל חמצורהמפקיר
 א'משניהם עובי אינו אחריות הנפקר עליוקכל
 ר7סיגי4ו מן כ(הוכיח יש יכן לבערו ח"כואינו
 אם כ[מוכרו אלא לכערו הטפקיר מהוייכשאינו
 מעשה רי"נ פסה'ם ) כנטרא מראמי'נןימצא
 לו חמר שנייה הטתן לו, אנור ראשונה שעהרבי לפני וכא הק~קא יוחנן אצל חמץ שהפקי'כאיזר
 ר(ו אמר רביעית המתן ק(ו אמר שלישיתדמתן
 אמר ( כשיק ומוכיה צא א"ו( חמישיתהמתן
 כרשכ"ג ' דר שמעחתא הא אזלא כמאן אסירב

 לכער שמהחיב מורה ת"ק ראף הכא שאנירמי מי א'תא שוכם כרם יגע לא ר,נ כדמ יגעלא רו7תמ היכי כי לת*ק ראי כלוטר אבירההשכח מפני רין ככית מוכרן אומר רשכ"ג כהם 'נעלא אכורין אפ"הן הכורו אצל פירות המפקיררהנן
%ן,ג::י,ע:ך:מי: :רק דץ שלאהזכ'רו הרי"ףיהרמכ"פמשמעית כדאמרךכן וראי אלא הטפקיר 'עכי שלאנרי

 הפר"ח שהכיא עצמה משנה מההיא וראיהאסור מ"טו7חמץ 4שכ1[ עוכר משניהכם אחררשום רנוה' טקשים ושמערז' כאכילה רמוהרימינה
 דלא היא קושיא לאו הן ראכורין טינהדמשמע

 ר4הף הסוני4ס מן להרשת אלא לאשמועינןכא
 4ול(4ש כחמץ מ"ר' לא מתני' רהא ההבזץרין 1(4ששמועינן נחית לא אכל עיכר אינוהמפקיר
 כישב"ג ר'אולי שרכרי לאשמועי' אתאהגמרא
 רינפן מ*לי לכל לאו אכל ~מוכרן שצריך1ענין
 כ"ה א*צ והכא כ"ר "התם הצי רשב*ג רהאשוה
 החמי: למכו' הנפקר שצריך אמת רין שהריןואף

 עוכרבכ"י: משנירהכם אחר רשוכם כיוןלמכור מוצ* איני אם או לאמכרו אם חמישיתכ';יעה
 שנרן כמו תליא כהא רהא כאכילה רמותראה"נ
 חמץן כאכילת טותר טעמא ומהאי כפ"קמהר"ן

של



 ט, ז סימ, לצרוקארח היים"רה
 עכר שכ[4ה כיון הפסק עליו שע:ר עכ"וםשל
 שכן כ*שתרע כפרק הרא"ש כמ'ש וב*ינכ"י
 הנ"ל כיכרים הפר*ה לחלוק כשבא רא"כהוא
 חיינ המפקיר שעיכר כיון ס"ל ראיהו הטורעל

 ו4לין ן כנייהו מאי איסורו כזמן לבערוהנפקר
 ואנן מררכנן רזהו כנייהו איכא חמץ כיעורלוטר
 כ,ן ( עסקינן ראורייתא ימצא וכל[ יראהנכל
 כיכר;יכנא ש"מ לאו אלא אסור למר וביןלמר

 עכרהנ דהי"ן מרכרי שכ"נ ררכו יוררהוהאמת
 של[ ל[חצירו הנננם עכ"ום כנמראת"רגרסינן

 אהה כראמרינ'אנל וכו' לכער זקוק אין'שראל
 אפי'חמצו שהרי וכף גכוה ושל אהרים שלרואה
 4וינו העכ"ום כרשורק שה41, ככ[ ישראלשל
 . ע"כ הנ"ל כמכילתא איתא והכי עליועיכר
 שהו4ן ישראל של המצו שהשיה כהריא לךהרי

 של ע[חמצו עליו עוכר שאינו כיין אחרברשות
 כאנילרהני שמותר ראיה צריך אין יזהאתרים
תנן

 כפר~

 פ"ק סוף כתוספת4ן עלה וכתכ נ*ש
 וסייכם מיד הפפח 4וחר מותר הקרש שו[ראף
 מראורייתן ה*נ וטיהו הנ"ל המכילתא עלהר"ן
 נרשורז שהוא ישי4ור( של חמצו מררכנןאכל

 הפסה אחר אסור והוא וכו' ניעור צריךענ'ום
 צרקו ונ,ה  ע"כ ניערו וכ[4ן עליו ועבירעאיל
 נעיר הוא ו4וכם שכתנ ת"ם כם"ם הפי"ח ידנר
 לא ניטול אפילו לכעיו נירו מצוי שאינואחרת
 וכ[4ה מר"ורייתא לא עכר רלא רניון ע"כבעי

 כיטול צריך שאין שלו שאינו כחמץ הוימררכנן
 רכרהב אמאי האי פכ[ינ ולא הפסח אחרומותר
 כספונר; ממ"ה חמץ לו שנא למי תמ"חנס"ס
 משכם כמ*ש ר:וי רהטעם כהנאה שאסרוובו'

 ל[זכוו-ז אח*נ שרוצה משום ען סימןהרשנרא
 מררבנן לעכור רראוי נ"ל 1עוד וימיכריכחמץ
 ריא עוכר שאינו כנרון אכל הפסח נתוך כאאם

 נאכיכ[רה רמותר וראי מררבנן ולאמראורייהא
  יו"ר( שכם שכהכ מרכריו נהריא ללמור ישוכן

 מבוקעיבם החיטים אותם אס ומה  ק"ווהרביים
 *וף ר[נערכם חיינ שאינו הנור נתחתיתשהם

  4יפורים נן א3"פ כמניערים הם' שהרימררבנן
  וכו' ( מטעמ4ורכרזיבנ4ה )הפלאחרהפסח
 מיהדי'כרין פעמ' האי היה  לא אםיל"כיצ~שמע

 תמ"כ סימן כש*ע כרור וכ"נ שם שהכיאמפולת
 ורייז )ן באכיר(ה מותר לכער חייכרכואינו

 ר;פר-ז מדין נם"כ ( הנ'ל סיניאאשתמיטקיה
 ~ע"ש חמ4ושנתעפ'ט כם"ט וכס*רוכןשעיפשה
 רהסמ"ג מתירו.וכרזכ רפסח בתיך שאףכפר"ח
 אפיל(ו הככו[י רכותה כם"א הפריח שםהכיאו
 וז"ר[ עכ[יה ופכ[ינ לכערו מהייכ לאמדרכנן

 נוקש' שתמץ המ", כסימן שכתכ המהברמרכרי
 מחיינ מררננן אלמא הפס" אהר באכילהאסיר
 קם"ח בסימן י[ר:רמכ"ן כתשובה וכ*כלבעורי
 נ'ערן ולי4ש לכערו שמהוגינ כיון שנראהע"כ
 רל[א לפמ*ג שמעינן מניה כזה תלוי רזהאסיר

 פשיט: וזה לאונלו שמ,תר ו לבערמחיינ

 ונהא )ח'הנא כר, רניוף
 סל(יק:4י

ע " כ ר  כיון איסיר צר רו4שר; ואיניק
 מרק כרי ועשה אראירייוה4ל עכר ולאשכיטל
 וו;ני כרכרקיננ4ה אררכנן עכר ור[אכנ"כ[ ר[ר;ערמה להוש יש שלא לעשות עליי7.מוטל

 :נקטינן

 עיפרן טוכ כיוכם ריכ[יש * '*יי*/ מור,ר 4וכם מארזי שאלו ו,,1א14ץח
 ורהו4ןדקג"יוקונ(אטי

 אסוקאר עכם קאקא*ו הנקי4ו הפרישמערכין
 ממש כעיסה הכל ונעש' ככח האש ע"יוקאנילה
 פו-ז ללוש שמותר נשכם טוכ ביום לאכוליוו-ו
 הרנה לעשות שררך רניון דילמ4ה או טיכניום
 וטהינק דקצירה רומה הוי ימים לכמה אהתנבת

 :ואסור
8  רף רמגילה כפיק תנן דה4ן * 2*ז עש, 2ע מוחי שהו4ו נרארה לכאירה ה ק**%יא8

 ננמ'מ*ט עלה ואמרינן נפשאוכיש מכשיר' 4שף 4ה,מר ירציה ר' נלכי נפשאוככ( לשיתיא טיכ 11ם כין אין זן.
 רה""

 אמר
 מכשיריו ול4ן הוא לבכם יעיטה לנרו הואקרא
 נמנשרין נאן לככם וכתיכ  הו4ה כתיכ יהורהיר'

 שא? כמכשרין וכאז מעי"ט כ[עשותןשאפשי
 יהירה לרן נפש רנאכל מכלל ע"כ מע'"פאפשר

מותר



 ה סיטן לצייק איח מייםארח
 רננן ואף מעי*ט אפשרלעשוהו היה ~פילומותי
 נפש כאוכל ולא כמכשירין אלא עליה פליגילא

 צ*ה רף ד:מצניע כפ' רהתוספורק רייקיוכה"ג
 צרין אין פ' כריש הר"ן וכ"כ וכו' והרודהבר"ה
 טוב כיוס טכח אצכ[ סכין להוליך שרתירוממה
 שאפשר מפני 4,סור מילרק לענין כשכתואילו

 הפסח שהיטת לענין וכן שברק מערכלעשותה
 כהצלאה כררכן הנרוכין ומוריק4ן טמלחגכם

 כשכרז וכננרה הי4ן גמוררה דמלאכהנועטרז
 אע"פ טוכ ביוט איתה יהתירו סקילה עליההייכן

 מותר ~ה ולפי טוכ יוכם מערב לעשוחהשאפשר
 דליסח יומי4ן טיב כיוכם רהנ"יוקולאטיעיןלוש
 רף רמילה ר"א כפ' דאיתא מהא קשה אכלהפת
 טוכ כיוכם לגבן מהו יושף לרב אכיי א"כ[קל*ר
 אפשר לא התם א*ל מלישה שנא מאי אסירא"ל
 לעשותו ראפשר רכל( משמע מנאן אפשרהכא
 רהא יקשה טיכ לעשותוכיוס אסיר טוב 'וסמערכ
 שאני קיא נפש אוכל שהוא וככ[ הוא נפשאוכל
 דדוקא יבול לאיני מאתמול לעשיתו יכול ביןלן

 וכן עצמו כאוכנ[ לא אבנ( כן 14מרונמכשירין
 ר"ה כיצה וכר*ש צרין אין נר"פ התוספורזגתט

 : ויתלוש יעלה שמהגורה

 עעץ~געך:מוראיהי
 יום מערכ להיעשותשאפשר

 נעשרז אם חסרון ור(א הפסד בה יה'ה ולאשיב
 אע"פ טוכ כיום אוחה לעשוח חכמי' באסרומנער
 ול14 קיצרין אין כיצי ונו' אכילה לצורךשהיא

 ארז טוהניכם ול4ן כוררין ול4, זור'ןדשי4ול14
 וכיוצ4, אלו ש:ל מוכ מרקריךביופ ולאהחטים
 שמעינן נונריו עכ*ר[ חסרון ור(4,ד,פסיי בכך ואין טונ יובם מעיב נ(עשותן 4:פשףכהן

 ר[עשוהו אפשר כין הפרש ליכ4ןרטראורייהא
 כעינן ן מדרכנ אנר( אפשר ללא טוכ יוכםמערכ
 נ[עשוחו ראפשר הר4ו 14טור נ[שיהיה-הרתי
 הסר או נפם- יהיה רל14 ועור טוכ ייכםמערב

 התכם רששי שפירש כמו הגיכון אטרו ולוה בהכי'
 הפסר וליכ4ן מאחמיל לעשותה אפשרדגכינה.

 היהאפשר הג"יוקולאטי וה"ה הסיון ולאכרבר
לעשותו

 מאתמו"
 כת' וכן כלל וחסרון הפסר כלי

 שאכש טוכ כטם גכינה עושין אין בפ"גהרמנ"ס
 : טעם הטרון כ,ה אין טוכ יום מערבגיכן
 ןך4ןשךע%':מ:יו:'מאבל

 הרכ שכתכ כמה ור: לתרץואפשר
 שסיכר מי יש וו"ר[ טוכ יוכם מהן בפ"4ןהמגיוי

 מפני תורד-ה רבר 14סוריןשהטהינרהוהקציררה
 שמלאכ' אימר ואני שאינימיכיחות ואע"פהגמן כסוגיור-? בוה ונהלו הרכה לימיכם מהםשעושין
 לעשורז העכד שדרך טרה כנ[ כוכ[נ[עכורה

 לעצמן אותן עושין ארבם כני רוכ ואיןר(ארוניו
 שהו,הרנו לפי ל(עשור:ן אהרייש שוכריןאל[יא

 והיינו עכייכם היינו כי כ(וכיר אלובמלאכור-ו
 מלאכרז כל אכל לארונינו אלו מלאכותעושים
 ככיתו אהד כך( לעשותר: ארבם כנ* רובשררך
 עכריכם מלאכת שאינה לפי היזהרנו לאלעצמו
 מלאכרז ול:הכל אוהה עושין האדוניס אףאלא

 ררך הרכה נ(ימיכם לעצמו מפונה עושהשאדמ
 והקצירד: נרירו-; כנון אחריבם ע"ילעשותה
 והשחיטה ולישה חפייה אכל וההרקדהוהטחינה
 ורוכ הרכה לימים מהם מכין אדם איןיהכישול

 צ"ע ועייין גקל כך לעצמן אוהן  עוש"ן ארםגני
 ךעג"ל

 :ך% נך ישל ןיע::כדבריו
 הו4ו נפש איכל[מל(אכת

 מנ ואמור תעשו 1[14 עכורה מרןאכת כלבכלל
 וזיכ4 כתכ הפיק רבראשי וקשה לעשותוההורה
 :אינה סתפ עכורה מלאבת שככלל רבינוימרכרי

 ש14סרכש ה4י,ר(ו ימיבם ששת שנחכהרמכ"ם רבהי רייקי והכי עכינ[ נפש אונר[מריאנוה
 שוה כולן ושכיתת נכו' מלאכה כעש"תהכתיב
 ממכ(אכרה הוץ עכודה מלאכת אסוריןככלשהן
 דמכ(4וכו-ו כהריא משמע אכילה לצורךשהיא
 כרזנ והיאך עכורה מכ[אכת ככלל אינהאכילה
 מדק כל כון(ל( עכורו-: שמלאכח המגירהרכ
 מכ(14כרק אפילו לארוניו לעשות העכדשררך
 ר(יטיכם לעשותו יברשררך דהיינו נפשאוכל
 כךל(יערז כרזב ר-פרק רכר14ש וצ"ל[הרכה
 אכל רכינו מרכרי רקאמר נמי רייקאהרמכ"ס

כאן



אוח חייםארח
 משמע דבהריא תוע . ו'ר[ רעתו נהנ,*א1

 והכם וכו' וטחיבה צידיה הרטכ*ם.רק-טדברי
 ר[ומר ואין עכירה מכ[4וכת נכללמדאורייתא המגיראסורים רכ,י.הרנ מדרבנן'1לפי'אכורים
 כר(ר( כןמדכריו משמע דכ(א קאמרדטדרבנן

 הרמכ'ן בזם הי"ן וכ"כ שכתכתי כמו צ*לאלא

 47ר, ק,ס'א'ה:יה:א
 שאפשר מר[אכרה דכל שכתנ שמה וי"ל;בהריא שלישי כפר' כמ"ש מוחר שינוי דע"ינמהריפות
 עם אנל מותי שינוי ע"י אנל נדרבולעשותו היינו 4וסרו הפסר מפכ[י י"ט טערב'להעשות

 פירש וכ[4ש כסרהכם אסר רבנינק קשה וה.בל
 רס"כ( כ[ומר ונראה אמיר גונא רבכל ל~שפעי ובהריפות כמלח שפירש במי שינוי ע"י'וצמוחר

 כ[כתחלה; ואפילו הרבה לימ,ס ללוש ררךגיב דכ[ישר; קשה עדיין אבכ[ בסקם בגמראאפרו וכן גונ4ו בכר[ הגינרן אסר וכ[פיכך צי114אין בר"5 בהריא הר"ן שכהב ונטו וחבירי1ובצייה קצירוק 4וסרו וכ[פיכך . ש'נוי ע". אשילו אסור: הרבו; לימיכם לעשוחו שדרך רכלנלהרמב"ם
 יוסח רנ ראסר דהטעבם י אכי 91כראסור רפ4*וסף ואמר בי"ט לגכן מהו ננמראדאיבעיא היא רזו קושי' אינה ,1 יפה נאפת היא פתימלא שכשהתנוי שאמרו וכמו אחי, לכיכר אלא ירצף שאינו אף בי"ט עיםה'נדולה. %ה4 רמותרקמ"ל

 מלישה ואקשי הרבח לימים לעשו' דררךמשום והו4י
 התכם ותירין הרבה ליטים לעשות ררך הוארגם

 אברהם מנן 3על סירש אעש'וכן הכאלא.אפ,ער
 ה?ר[ שכר;כ הרטכ"כה כדברי'4כן;"ל'לרקרק

 י"ט מעיב שאפשרלעשוהן מלאכות שאר.אכל
 בי"ט 4וווהכם עושין אין עסק נהם וישהואיל

 דדבריכם רשל 4ולא עסק נהם ויש הואילקאטר ומאי כועסק יש גפש אוכלרקיהדבכלמלאכת
 מלה כגו; יתירתא טירחא דהיינו  עסק כהםשאין

 . ליטים לעשות ררה שא,ןומודיקא'וכ'וצא,בהן

 אכרן שינוי ע"י ני"ט כ[עשור;ן מותרהרבה
 ע[ימים לעשור; שדרך מפני עפק שישבורבר
 קוצרין חין כיצד ואה'כ גונא ככל( אסורהיכה

חוא .,

 ון ח סימןלצריק
 ל[פישררך עסק שישכהכם דכריכם שהסוכר

 4ומיר הכיבין גם הילכך הו-כה לימיסלעשותן
 לעשות שררך ביו( איתנהו רכולהו טעמאמהאי
 : בשינוי- אעילו לעשותו ואסיר ביה איתנוכולהו הג"יוקולאטי גס ולפ"ו אסור בשיניי ואפילוהיוס מאחמו'טהעשוי העישוי טוב ויותד הרנהלימים
 מלמ :ךומ: :::ן טן כלא

 ו;"כ[ יביצה בפקק הר"ן כתנ וכז1
 ונולת תכלין ריכר4 דע"כ אשנועקין למירקואיכא

 טוכ יום מערב שאפש'לעשותן מכשיריןאשכהן דל4י מכשיריו ול4ו היא נפש אוככןמלאכו-ז
 ע"כ אכ[א 4יפשר ר,4! ומלח נשינוידלתשרו
 ללש אפשר בין חילקו לא עצמו נפש באונלרהא שינוי לן קשיא הכי :ואן היא נפש אובלמלאגת
 הבל,ן לדוך עשוי שארכם שמתיך י"ל[אפשר
 אכ(א שינוי כלא עליו 4וסוד חול לצורךכעביר רמתח:י רימיחש ואיכ4! הרנוה לימיכםומלח

 דך כשכ[א פשע שכ[4, כ[פי בהנליןשהתירו
 משוכש ואי טעמא שמפינין משוכם אימאתמול
 כין ואין כ[בשנלי נעי קדררה מאי ידערר[4ה

 לו שהיה היכא אככ[.כל תכליןהקדרתזצר1כית
 הא ענ"ל שינוי להצייכי החמירו לדוךולחירך,

 רגיכון דומי4ה כיה 4!יתנהו נולהו רנמלחקמן
 ראף נ"כ( כ[כך שנא ומאי בשינוי מותר 1ח45ה,

 ולא יום לאותו הצריך שינוי ירי על טותרגינון
 רועיא שיגוי בלא מותר אי אלא בגמראאיכעיא
 הרכרע לימיננם  כ-(עשותו ראע*נדררךדלישה
 ררגא דחות טעכם הפגת כלי מאחמולכ(עשותו ראפשי משוכם ותירין שינוי בל4! 4ופילומותר

 ל4? אמאי בשינוי אפילו ראסר אלאדאילת*ה
 ל9 היה ולא בשינוי אהרי'שמותריםהלרמרברים
 אלא שינוי בלא אפילו רמותר מלישהלהקשות
 דמערננ ~שע דבמלח ועיד כרנתופנ' לומרע"ב
 הקררורק רכל לו צריך שהיה יורע היה טוביום

 יודש היה שכ(א אפשר כניבון אכל מלחצריכות
 בפרק בתוספות בהריא מצאתי וכן לושיצטיך
 בסוף ו*כן וכו' והרודר; ד*ה ציד רףהמצניע
 בו"8 לנבן רמיתר כיון לר"י תימא ומיהוהדבור
 מררכנן אה סנהר יה4! כ[א אפי,ו באפשר אפילו התורהמ;



ארח חייםאורח
 כי"ט כיתו נפל א*כ אפשר בילא אלא ןמר-ננ
 ריוס.ר וי*ר[ וכי' ני"ט ר(כנירזו רהר מויה4ה

 ר4הסירין -:יכי כי תול ר עוכי4ו ררהוימררבנן
 דכל( כהריא נראה כי"טעכ*ל והרקרהטחינה

 ררזורק 'רע רל[א כנין מע.4ט אפשר היהשלא
 טרור אי אנוס והיה רירע 4ופיר(ו 4וו ליהצריך
 יאפילו שיטי כלי ילו כי"ט.יאפ לעשותורמ~קר
 ירוחכם רכינו פסק וכן בפסק'כם כמ"שמררכנן

 ריין::::~:ך'::וראית'
 מרניי מומע ל4ווייהט4ו

 לנמיי להתי' שרוצים המצניע כפיקהתיספות
 מריבנן אכל מדאיריית' מתני רלא לימר'אלא
אחר. ונם ק שכמ אפשר מ"מ וכו' ר1אסור מורומיהא

 רהיה שכירו שנניסחאות או כרבריו כקכי
 מ4יי הכנתי לא הצעיר ואני . כןעכ*לכתוכ
 שקעתקוקי כמי מללו  ברור  ההוספית רהאקאמר

 אפ.'מדרכנן מיתר אפשר דכרלא לעילדכי(הם
 ראסור רת,ר*ן רתוספות רת'רוצא הוא רעחוואם

 שנריונ-ה כמו ליתא הא אניכון נמ קאימריכנן
 : שם התון כפסקינהדיא
 נ: ע:~ן:יו"כ';ר'ונרגה

 ובר-י טוכ יוכם מערכלעשותו
 מרבריו משמ' יכן נפש אוכל רכל רומיאשינוי
  ילזרז לעיל שהכאת' התוספית רנרי הכיאשלא
 מראוריי' לא להריא הת'רי לא דכתוספיתבוחמה
 114 אונס וכם היה 4וא*כ אסור מררבנןאכל

 4הכר( לו צריך שהיה וורע היה שיא אוטיירא
 לא טיב יום מערכ לעשות יכול היה שלאדיכא
 לא כנמרא רהא לעיטותו יכול רוראי "4כ"יפלינ
 אפשר היה לא אם הא מאתמזל משים אלאאסי
 רכשר[א לומר הרבר קייכ הר', ומעיקרמעזר
 ירע וטאהמיל מלח 'צייכות הקירוה דכלטעמא נמי ראיכ' משום היינו יטינוי רצריך כטלחיהא שי3וי בלא אפ'לו מיהי היה מאתמול יוועהיה

 ר:רכר ק-(כ ייע שכ[4ה כרכי ליה'אכלרצריר

- , " ס'טול?דיק  

 לעשווצ שינוי אפשקוכאפש'צריר ללאמאתמול
 טוכ יים ער כ(המתין לכתחלה, יכול מ"מכי"ט

 כסימן אכיהם מגן כעל ונס*ש כשינוילע'8ותי
 אל4ו היתר נזירה אני אין למעשה מ*מתצ*ה
 ייע שלא כגון טיכ מעיביים טר אפ היהכיטלא

 רהכי ואפיל(ו טרור והיה שנאנס או לושיצטרך
 הני'וקולאטי וה"ה כיום המ-"לכו כשינוייעשה

 : וכרוטה נמכתשרז שיעשניכגון
גשצ%!::::נגהאפנם

 שכן וכרזכ כשינוי אפיכ(ולגכן
 יאני ל-4ן'סיי כסחם שכתכ הטור מרכרינרא'
 רהוו מיל[י רכשאר יכיון הכיח זה שאיןאימי
 רה*רן מ,רזר רע*נשינוי פירש רגיכוןרומי4ו
 הרי,ף על תמה תר"ר נסי' רהרב"י תרעכניכון

 כיין למוריקא הצלאה הצריכו לא איךוהרמכ"ם
 ר(רזרמכ*כם רכשלמא וכתכ טעמו מפיגשאינו
 4ן'כ4ו טעמו מפיג טעמאדאיני במלהשהזכיר
 כיוו,ש4הינו המוריק4ן טשמע.' דממילאלמימר
 שכ(א להרי*ף אכל למלח שוה רינו מעמומפיג
 רכיון הרי * קשיא טעם רהפגת טעמאהזכיר

 קיכ[1 כן שהוא כל אחרוהלה כרבר הדין רהזכיי,
 רקק"רהוכן ובךהפד"חמם'מן הזכייו שלאאע"פ
 מהמ15' בכלהפוסקונעוףלטרסתום תריראמר'נן
 ירוחם ורכינו שכחום' המפורש נניח רלאועיר
  ובפרטכרכר והטור סתמיויקהרמכ*כםמפגי

 : מררכנןשהוא
 "ימע'ך'נ3' ס""ה-',קע.('רי-ג"אכל

 הק:רז לו'אם:לא אפ פירושן רלפי וכחכהמאיר כער- רכרי והבי4ל נר ואחרורש*י
 שהוה כגון החרה1 למתק טוכ ייםאפיטהמעינ

 שכ[ כנחן(וק טוכ כיום למתקו אסור נמיטרור

 רהירן 4וכם מותר והרמב*ן רלרש*י משמעעון
 הגרולא כנס' ובשיירי אברהם המנן כתכ וכןטייר
 מווהר מעי"ט טרור הירק שאכם הכוחשרעת
 כגמר' רהא .מגיכון מ"ש וא"ב  בי"מלעשוחו
 עכ[ לכולהו טעמא וחר מחתינהו מחתאבהרא

 ירוחפ ר' על הב*ח 9לינ רלא לומר לי 'כןניאה עצמו רכאוכננפיט ועיר שינוי בלא שמוהרלומר
 לל4* אפשר כיו חילק שלא הרב"י כרפליג אלא אפש'לעשותו כין הפרש ריש ראטר 'למאןאפי

אןצ



ארח הייםארח
 הירה אכם דרוקא עכןיו חולק הוא ולזהאפשר
 אכל החררל רמיתוק רומיא רמותי הואטרור
 נונ4ן שננל כר'ירוחס רלא אסור היהאפשראם

 דאוכל שכתכ אחר תצ*ה בסי' הפר*ח4יק :התיר
 מאתמור[ לעשותו אפשר שהיח נפש .444

 מ"ש רהקשרק שינוי ע*י בי*טמותר
 ע'י 4הפינ[ו רמ'לה ר*א כפ' דאסרינןפנינון
 ר4וסיו בגמ' מצא היכן ירעתי ולא ע"נשינוי
 וטעמ4ש אסי רבסתם משום ואי שינוי ע*'א4י'
 והאאיןמסננין מאתמול לעשותו ראפשרטשום
 ק4ומר ו7[א כהרייהו התס מיתניא ההררלאת
 סינון ראיסור טעמא אנן ונחזי מותר שינוידצ"י

 התם כיקאמר ככורר רמיחזי משוםהחררל'רעא
 מאתמול לעשותה אפשי רברירה ופשיטאגנמ'

 יכ"ש רכ*ע 4,כ[ינ4ש מותר שינוי ע"יואפקוק
 פירש ונ[א כבורר רמיחוי אלא הוי דלאבסינון

 פשיט .הוא ואפ"רה מורהר רבשינוי~ק7[מורא
 הכי מכאכלאוף כתולרה יותר נחטירלמיחן.רלא

 טש,כם ומ"ש להו אית טעטא חר רכולהונ-מ-גכן
 רברי'שאסורין  כמה  חיען הא רהול עובריןדהוו
 וכיוצ4ש עצ'ם ביקיע כמו דחיכ4 עיבריןמשום
 ליכא החוספווק דלרעת ועור שינוי ע*י4החירו
 מהאי בונה רהא רחוכ[ עוכרין ישובםגניכין
 רכיי מינירה ראישתמיטי וכוראידבר-"ט'לעי(  שהכארזי  ימו רהר(ייו  ובנינוו אסיוהוטעמא
 א.הכם רואה היה ואכם. הוכירס שלא ניוןהתופ'

 כמו הוא ררעתו אפשהנלטר מ*מהיהטתיר
 כ4ן5שר ר4רוק4ן הכ*ח רעת לעיל*פירשתי
 נ"7[ רהיין רכעיקר 4וע*נ בנאנסמותראב7[ שינוי ע"י אפי' ראסיר הוא טאתמולנ[עשותן

 הוראה מ,ראי מ*מ מותרת שינוי ע*י עניןדבכל
 טרור היה או בנאנס לטעשה לרנת'ר לנו ידי4גי

 'נול נשלא ט,נ נלב לעשות. מ,תייף : כייס לכי הצריך ויגוי וע"ימאתמול
 יורע היה שלא או מאתמולקלעשותו

 בטכחשוק כגון ירהשינוי על ורוקא לוש~צטרך
 וסן יותר ולא יום .לאותו הצריך ורוקא:ווברומה

 2 כתבתי והנלע"ר בגיבוןהרין

 יח " טש.לצריק
 כ[קר4ש-ה 'צא המחכי הרכ תשוכת על א"ה)

 ייכ ונ[פ' ו7["הה כמהיט"ך החסיי הרבנשק
 המחכ' הרכ רכו ברכר' נמסקפק נע'שה ההענו
 י ספיקית ע;רים רא; ויקףובנה

' 

 עלו וככי
 כיא"ור הוכת עלינו ה7[ כז כי והנה ק" רףפ"ו ס" עייאש טוהי"י להרכ 'הורה כני כספרחומה
 בו וענו-;ה ספ'קורק'1 נהיתר המהבר הרברעת

 ( : וקעובהו היא יזו 4צרקתו
 ובהם קבלת' נחות כריה רברות'רן לפני כמלאר 4ויקרה 7[ה' כני4רוך4

 כמן בכ( ואמרתי וסמכת'שמהתי
 המתגבר במעיין ביה רכולא כרכא לנא סמובורין

 בפלפ:ל וטיח יגע כמוה ראית' וירכרןיפררק
 כי*ט הג"יקולאטי צשיית עכ[ בתשוכתינמרץ
 כפירוש לחלוק רצה לא נענוהנותו תורתווכבור
 עשריבבם כתב נמסתפק אל[א לרב כבורלהלק
 מלכיבם במערני ערוך שכלחן כ"ת לפניאסיר כן וענ[ בר-;כיחי כמסתפק. רברי עלבפיקות
 נפשו לשונע 'אכר[ וצדיק באנו טוב יום עלכי

 : תבואינו 4 עם יר כל לו יש'ר ספק'וובמלאח
 "ו,קונך:ן: הרא'שוןכפק

 שכתבת*7[כ*ת
 לחלק שייך כ44ה עצמו נפש דבאוכלכפשיטות

 כן ך 'כוכ[ לאינו מאתמול לעשותו יכולבין
 אלא תלונותיו עלי ולא מקיים אני וכךאמרתי
 כן שאמר ערוכה הכר"תאשוגטראעל

 דגוף מכל7[ במכשירים אלא ר"יידבנןנהלקו מו7[4~
 מע"יט לעש.תו אפש' כין חילוק יש לאהמאכל
 בפירוש התוספורע שם שכתבו וכמד אפשרללא
 כן ו4ום אליביה הבר'ייתא לתרץ לכ"ת לוהוהוה
 רערז הוא שכן כ"וק הורה וככד הפק כא,איו
 7[4, ולטה . טקומות בכמה והתיספותהר*ן
 כהריא כן כתכ הוא שגס ?*ל להרמב*ן גםהוביר
 שכתכ מה וז*ל . צרין איןבר"פ

 שאפש'לעשותה מפני שהציי,אפורהבמשנתינו רש/"זשי
 נפש שאוכ7[ נכומם רבר4פ אינס טוב יוסמערב
 אע*פ טוב כיום לעשותו טותי תורה דבר.עצמו

 ! נהס . בה ולאטחן[.קינן טוכ .יום מערב לצשותו שאפשר]



אוח הייםארה
 אותן והתירו וכו'ער לר"י נטנשירין אלאנרם
 ולא טנעיב לעשותן שאפשר אע"פ טובביוס
 הי4,4ש גם . עכ"ל מרכריהם אפילואסרום
 כמו רעתו כ"כ הרמכים גם צדין אין נרין כןכת'

 שכן כתכ שכם גכם הניולה כנסת שייריעכתכ
 הרבכ*א גס עמם נלוה הסמ"נ גם גמררבידעת
 רה4: 11"7[ ד:מצניע כפרק כהדושיו ירונו-נן
 אחולב קאי ר[א ארכעי' לוקה טוב ניוםדקתני

 נפש 41ווכו( נינהו נפש ראיכר(ומחבץימגכן
 ואפי'נשאפש'לעשותו שרי ייתאמישראמראור
 אלא אפשר ולא אפ'8ר אמרו טוב.רלא יוםמערב

 אטריח ולא וכו' ומנילה נראית'בביצהנמכשירין
 רלאו מספר רבו כי האחרונים כשם לקראעצטי
 ענפי הם כי מנה מאתים וכ'כלל אנא רובלאכי

 הראוש הרמב*ם חוספר הנ,כרים רברביהאשלי
 והתוררק חצבה ור:רמב*ן סמ*ג מררכיוהרין
 והרשכ*א עליהם עומר שהעול8 שכעהונמור,ה
 אחריכם ורבים מהרשד"ם  עליו כמ"ש עולםימיר
 שהביא שהפוסקים א9" וא"כ וכו' שקולשהוא
 לנו-ר(לכרן יש כפירוש בהפך אומרים היוכ*ת
 רבריה'ברורים שאין כ*ש הנ"ל הקרמונ'םאחר
 שכרקב כמו ביהנרגא למשרי ואיכא הנ"להפר

 רכיי נניה ו7[מה עצמו הגרולה ננסתהשיירי
 חילוק ראיץ אמרו שבפירוש הל"7 רברביהאשלי
 פשקיכם שאר אחר ונלך אפשר ללא אפשרבין

 כ"ש ודאי מירי מוציא מפק ואין מסופקשרעקם
 שהבי' רמגילה התוספות נמ הנ*ל הפוסקיםננר
 שאינו( ב*הק4מה בהכנת מורים אפ4היינ.כ"ת

 כר:בו מקומווק שכ"רבעך: רבריהםלמהגניח
 7[אין מאתמוך[ לעשותו יכול בין לחלק,ןאין
 המצני'ולעשות בפרק ואחר כיצה ג,נמסכןיכול
 ננסרז שיידי זמא5י7(ו אחר במקום שכתבגמו

 שני א7[א לאציין ממנו נ*ת שנסתייעהגרולה
טקומו"

 41יע*פ לחלק שלא שכתנו טהתוספות
 7[אחר מקום ש4הין בהנ דמנילה ההיא,טהוכיר
 שר:ו4ן 4הף כרבר מודר: הוא ואס שניסנמקום
 מכרת מכאן סמ' לומר לבו ימלאנו מ'המחמיר
 עלהר,אי,ה: למיקם מצינן כיוזדלאההוספזת
 מקומהז ארכער: כננד וכ"ש זה או ר:והיכשר
 רדדקכם צרק מופט כספר שכתנ למה וסניוגעפ

 . ט סיטןלצריק

 איבעה ונ"ש האחר מן השנים טובים הכאאכל מרהאי רהאי אונ[מיה ומאי חרא כנבר חראהוי
 ר4ןי1 כדוכתיד: סוניא הויא לא דכמנילהועוד
 הר:כם ירקני יני 4,חי בין אין אנכ רקתניבין

 צריך אין תר: סימן בא בפרק רו-:כי ורומיאה~א רוכתייהי לאו ראית'התם כין אין כלמיתני"רהא
 :לפנים

 ו שי רברייויל4ן האומר יאטר דאפילוו,1רך*
 לאמראוריין מיירי לא ור*י ררכנו
 לחלק ריש מורו כלהן מדרבנןאכל

 אפי7[ודקכ* ( שאינו מה ) 'כול לאינו יכולבין
 מררבנן הו4, אכם אמרתי אני אטו מב"תאשאל
 ע7[* כ[בא כ*וק שיתפשני נרי מיאורייתאאו
 ו4וחף ררכרזי ד-:פוסקיכם ררך ?ייני כליבכל

 שיש וע[כל לכ"ת י'רוע וכבר הלבתיעקבותיהם
 ברזח7[רן שמביאיכם ר5וסקים בררך מכואלו

 אם מהגמרא מהמשנהאו הרבי שורשובריהם
 הכנת,ואח"כ נאומריפשט שם שנמצא עניןהוא

 שם יש אם הבנתה פשט עלמקשים
 ר[חר[ק שיש ומה הפיסקיכם מביאים"רכריוה להקשו'ועי

 להצעת אלא אינם הראשונים ורבריהםולתרץ
 ושכן מררב.1-:כם ש7[מרתי מה כפי אלא והכל כהבתי ולא מצפוניהן הדדי נכל כקי שכ*תכמו

 הברייה/והבנת הכאתי רברי שתחלת אניעשיתי
 וכו(  הפומקים דעת  הכאתי ואה"כמשמעיתה

 להקשות שיש מה בל והקשתי  מקומו לפיאהר
 נ(ירז כראעז למר נראית,ליה למרברבריהם
 רסבירא נראה רנודבריו הרמב*1 רעתוהכאה'
 אב7ן מראיר"תא אלא דונר לא שהברייתאליה

 וא*כ ולחלק ולתרץ עליהם להקשתז שישומה  פומק" זצאד ד,נות כתניוי וכן חילוק ישמררבנן
 ומרק מהפשעי וא*כ 7(פניאיש ישר ררךזהו

 רביי בחחלר:  להפשבי אחרי רלקת כיהטאתי
 שכך י:פוסקיכם ענ[ אכם כי תלונותיול4נעלי
  הפוסקע( כל נרעת כן הוא שהאמת כ"שלמרוני
 שראינו נמו מותר בשינוי אבל ש'נוי כלאאלא אסרי שלא אפשר המחמירי2 שאפילו כ*שהנ"ל

 כו אף ן המחמיר'ם מכת 'הם ומרדכישייב*ש
 ושניהכש ( נצראצקילים לעיל למררכיצייגתי

 : וכרלקמן נשינויהתירו
4צתה



 יט י%ןיט.,, לצויק ארה, "ייםאר"
 ימג'5ה ~ושו""!ות "ייטעתה

 4*חרק הצערה אקרים יכתחלהי
 שבן?, דכריו נכוא-ל[הכנת כך ומתוךזי~וספות הברי על[ ל(הקשות שיש מה אקשה כךואחר

 וטובורת א'כריאות בהנה עילות רבריוייוקימות
 4,פשר רכוונרק כ[רעת רצריך היאוההקרמה

 * מקומו כפי אחר כל שונוח בהנגותלהכינו יש טוכ יום מערב לעשותו אפשרלעשותוולא

 או טרהא לו - היה ולא טוכ ליים רבר לאותושייך שהיה יורע שהיה לעשותו אמקיהאפש'חאחר
 או נפסר היההיינו 2(עשותו א9שר היה לא דה'ינו כ"ת שנתככמו רכ(4ם טעם ה9נת בלי לאאפשר או טעטו.יפיג לעשוהומאתמון(וכ..!*.: אפשר היינו אפשרילא א8שר השני :: אונם או טררה מחמת אויריעה חסתן מהמרף כ44".היהץ9שר או המונעואונם

 האמ ונ4וופן חסררר[יר41"
 כמו אפשר עילא מאתמול לעעתתס א9.שרבין למכש(לין: ר*י רמגילהכווהילקדנכר.הבר'יתא

. 

 קכ*ן.ן כגת אפשר ויכ[ שכם ו"ר[ הש*ושפירש
 כם(סכין' שאי,אפשר * טוב יהמ מערבשנפגם
 אפ,שה ולא כיאפשר אפשר.הוי כאפש'.ולא?רבנן ר*י נחלקו שלא נפש כאוכל נרישא רהכיוומיא טעכם ה9נת שי,ר וב0כין,ר(א טנב ביוס.שנפגם

 יהא לא אפי' ח*ל נגיכון שכתבו הטצניעבפיק הרעהמפ11יע ן וכ טעם בהפגק הוירמכשיריזזלא
 בוע9 הפנת טשום, אפשר שיוך-לא לאובנבננה ל עכ"ון יכי' 'א?שר כרלא אלא מררבנןמותר
 ונמורטנ"כם שוכ מערכ*הם לעשותו,טא9עם* הוייונשןר דאהל נהךיא תולק'שרחא פ'זבריש שבר(ברקי והראשון אפשהממין וכ[איהאגשר לומר צריך בהכרח אלא .ביזנכינהללישהלחלק בנמ' בהדיא בדאיתא העגתגמג9 ליכאדבגיכון

 טוב לעשותונ'ום רמותר עציפ,כתג:גבי,ביקוע
 יכוליפ היאך ראלת*ה ועהי טעט רהפנתיששר וכ[א מאפיר אפשרחריק ה(א אפשריטעם צ"ל יא*כ טעם הפגת שייך לא רבריפאלויבכל מערביוס:טוכ לעשזתו ראפעור שינוימעים.ע'י

 א'ן רבאיכלנפש לומר הנו' הנאוניםיקתום"וכל
  תולקו אפשירהא.כבטרא. ללא אפשר כגן-5לוק

 וכ(א אפשד מטעס לגנינה לישה בין כובהריא
 יראה כ*ת שנסתייע הרזו"ם מרבר' וע.ראפשר

 מתקלקר[ ואינו מקקש, סוז י;ילוקכפן';שן'ט
 , לכ(א _אפשה כין מתקם"3לן מתקלקליאינו; כין חלקת שאכם 1ל1,אפשר,ךהאגאקל לאפשר)
 "לוק רוש מיהא אפשהשמעינן:

 כינ-ה"
 ן יכ~רה

 .., ן המנ.לה התוספות לפרשאכוא
 ובת"כןלע .

 התוספות רברי על לי שיט כושיוה א';ה אקדיםי
צגנמל~גש( להקשי'  -ר"י  לרברי  הונ'י'לקושיהו ראמא' הרא-

 אמרוובשבת
 .י

 קרמני קכבר אף קשה וע)ר
 מתקלק' שאינו תי~צו_האוכענששטהרשדח.ראוכ

 : והא טוב ב-ד6 לעשותו אס.ראפעעישהרמאתמול
 ' חלוק שאין כפשוט לעיל גהכו ככר נפשבאוכל

 רמרברי לרוכתה קושיא הררא חילוק יששאם
 כמון להקשות,לת!ריצםמהכך!יר-:4ן *שיכריהם ולפי הילוק אין נפש רבאובל לרבנן שמעינןר"י

 מי4י%' ועוד ייתא הכי המצניע.על מפרקשהקשו
 ה'בא-דאפשג;ללא: להלק %דיא,,יש כהאמאתטול גשנעשי מקלהל רלץ בנכשילין. הקאלראכלהאי

 דקכם' קנ(יכם יווהר רנריהם כלפי עיכאפשר
 רכ(4ן כיון הבמבשירין טרה4ויכל[דהמכשירין

בוקלקל'יי
 שיי אפ ג(ר[א ור ראפ היכא לחלק ;יש

 ועוף . גוונא בבל אסיר שא,נו-מקלקלופאונל
 4"יך הפגרתבמנכם היינו אפשרראם,אפשר.ולא
 רבנוכ*יריה כיון אפשי ילא אפשישייהחילוק

 כלן .כ["יץ , קלקולורפגתמעכם שי'ךלא

 דעו-ן רלעולם יהוא התוספות דכרי אפרשדצ*ל
 א9ש" בין נפש כאוכל לחלק ,עאין הואהתוספות

 מאתמוכ[ לעשיתו אפשר בין רהיינו אפשרללא
 ש היה ולא וה תבשיל שהיהצרוךלו יועשהוה
 מכ[עשור"ו המונעו טרריה או אונ9,טום

 עע(ת שר[א היינו אפשר ולא למוער-:מלאכת) וביו"
 נ4וכם שעכ[ה אפילו או !ה תנעפ.יי4נמחשכתו

 והוא זמן חוסל או אונם או טררה שכחה מחמת:
 לההיורע ר*י רברי הקרים ו~ה טעם הפנתלעמן ע[4* א8שר ולא באפשר אבתכתנ הראשוןאופן
 הוכוש*ת ליכ4ו רמררבנן טיירי אפשוזתבאיוה

 רללרקנן
(*לין



.
 איח ] וא*4ם אורה ;
 נגין מאחמול[ ל[עשותן טא"א נענש'ר'ןאלא
 כאוככ( אכל שהואכאניס כי"ט שנפגמהסכין

 לעשותו מוהר אתטול אניס היה לא אפילונפש
 ליה כראית למר נמל"'רין קיא רמראסיבי'ט
 ככנ( מותר נפש דאוכל ~כלל ליה כראיתולמר

 דמכשירין רומיא הוי אפשר וכ(4שנוונאואפשר
 יכול ולא כיכול אלא טעם הפגת נהו שייךרלא

 ככיצה כהרי' התוספות כתכו וכן מרברהכתוכ
 כנמרא שאמרן מה על שהקשו נורה ד"ה נ'דף
 רני' צרין ואמתני'ראין ו'תלוש יעלה שמאג:רה
 רככ( לומר ואין הוא גפיט אוכל והא 4אמאיוו"ל
 ר[עשור:ו אמר מעי"ם כ(עשותו שיכונ(רכר
 פירו9 מכשיריו ונ[א יהוא אמרינן רהאבי*ט
 וה4ן שפור לתקן כנין מכשיריו ולא נפשאיכל
 והוא פירושו כמתנאין אפשר ולא ראפשרקמן
 נכם . רשפור רומיא שכתכתי הראשוןכמין
 רבאובל רטגילה ככרייתא לתוספות להומשמע
 מור:ר מאתמת[ לע'טותו יכוכ[ היה אפילונפש

  עלט4ה  לבולי שינוי כלי אפילו כהריאלע'טותו
 המצניע מפרק מקשך: ולוה ה'לקהכתיכרלא

 ו-היינו לוקה כי*ט הטאת חייכ כשכתטיקאמר
 כשינויהו"ך[ ראי שינוי כ7(י כרהרי4ןשעשה
 ר:כרת הוא 11ה הייכ  ואעו יר גכנ[אהרמלאכה
 מיירי רמגילר: שכרייתא לתומפות להודמשמע
 הור: לא כשינוי ראי שיבוי בלי כהריאלעשותו
 בוהרי4ו ל[עשוחו ר-אוסר מהתם כלוםמקשה

 להו משמע גם - ל'הא וקושיא כרורשההילוק
 רסכר משום המצ3יע כפרק דאסר רהאלתיספות
 י4וכנ[ אשר אך תורה שהתירה רמהליהלתנא

 לעשותו יכול[ היה כשלא דוקא היינו נפשלכל
 יכוך[ כשהיה אכל י*ט שמחת ימשוםמאהמול
 ל[ו ראין לגטרי רתמנא אסר מאתמוללעשותן
 כס"ר לקמן שאכתוכ וכמו למוער מלאכחולכוין

 ז"כ[ ורואכ"רריוהרמכ*ם
 כרקכ ודומיארהכי

  ו"כ[ הרא"ש רכרי כ5'רושמהרש*ה
 דכשהי' ליה רסכיראו"ל  ער(יששי

 מאתמול לעשותו אפשי
 בין שינוי בנ(י כהריא לעשותוקיכול לניל'עזימא בעמוגלאשיף : הר(כרלק' עכויה מלאכה ככללנכנפ

 ח סימןצריק
 שרהיד: טיכ 'וכם מערכ לעשותי יכול היהלשלא
 נ(עשותו יכיר[ שהיה כ'ן יורע היה לא אואניס

 יכו7( אינו רכרהר'4ן משמע והמצניעוכפרק
 ורן ואהר וה א' ר-אמרי לרכנן ואפילולעשותו

 היכ'ראיכא מורו מ"מ שכות משים אלא כיאין
 והפרש ליכ4ן רוראי ותירצו רלוקה מלאכהאפ
 יכ,ל[ היה ל[לא מאתמול לעשותו יכול היהכין
 יום מערכ עושהו אם מתוולקל כין הואהחילו, 4א טונ כיום לעוותו מותר לעולם התורהשמ!
 מוו:ר מאקסונ[ עשהו "כם מתקלקלוכשהוא שכתכר:י השני הט'ן ו!הו טתקלקל לאינוטוב

 מתקלקל כשאינו אכל שיגוי כלי כהדיאלעשות
 אינו שינוי כלי רבהריא וראי מאהמול יעשהואם
 ונ4ו גו רככל מראורייתא מיירי וכמנלהסיפרים מרכרי ון(רכנן התורה מן כ(ר*4ה לע'טותויכול
 רגס אלא הכי תימא לא ראי הוא ומוכרחמוקר
 4ופשר ר[לא אפשר כין ח'לוק יש נפשכאוכל
 הפרש ול(יכא מכשירין היינו מתקללכאיגו
 4וכל לוטר לתוספות להו הוה דלא ועורכיניהם

 חר[יקיסטאונ47 שהס דמשמע וכו'כמכשירין
 לא דהתוספות ואע*נ כרבתיכנא וראי אלאנפש

 רכיין איצטריה הל[א משוס רשינוי האה1כירו
 המר[4הכר, לעשות מיירי התס וכין הכארבין

 משמע ממיל(א שכות משוס הוי ולרבנןכהריא
 ור[כן ליכא וכיר! אפ(ר(י כהייא הוי רלארכל
 ~יוס התורה מן לבכן דמותי המצגיע כפרקנתכו
 אפשר כרלא וטררבנן כאפשר אפילוטוכ
 כקושי'דלרבנן דאמרו יהא לומר צייך זהולפי
 יהכ4ו רל[קי מורו מך[אנה אכ דאיכאהיכא
 נ4וכ ראפין(ו אלא הני ליה סכייא לאנתירוץ
 ועה:וית מדרכגן אלא א'נה נפש ראיכלמלאכה
 טשון ה~יכ, מלאכה אנ רכראיכא רמשמערנקט
 לרחוק צריך מקום מכל ורוה"הוא נקטיהשכות
 רמצאוריירתא הטצניע כערק שכתכו מהמחמת
 7[ושר אפשי נס . .' גוונא ככל לגכןמותר
 4וגם נ[וקרה מל"כה אנ ר-איכא רהינארס*ל
 בשכרה ראפיריו כיון בשינוי אכל להריאעשהו
 מקוסקשה מכל * לאנורו כייסטוכ שכותהוי

 ומלקות חטאר: רחיוכ להו רא,ת משמערכאן
 .אשכלב גס קאי רבנן דאטרו שכא וכןדקאמר

הסען



ארה ""םאיי
 כפיק שהקשו מה נכ7( ררגישו ו7(אמאמככן
 שכו-ונו בח(דישיו כהרשכ"א יראירקיהמצנ'ע
 ואמרלץ אמנכר אכ(א קאי רלא הח.ם9יהבשם
 שנרהן רש"י רעת נראה וכן הר"ן יעת הואוכן
 כי רלמ4ו וו*ל שכות משום דאמרי לרכנןטעס
 והזי טאליהן 'טככיח הנומית מתמלאין ליהנניח
 ייכגן משמע ומנכן לחולכ טעם נתן ולאבנין
 באר בעל כהכ יכן והמיכץ אמנכי אלא קאי;לא
 7[א דאי כן לומר צייך ינקכרח ק'י סימןשכע
 ל[נכן מיתר 4הכם ר*א כפיק כרכעי הכיחימא
 שיש והאמת כרייהא מהאי ליה פ'טיט לאאמאי
 איך יהיה רמגיל[רק אל[ו כהיספית הרכה.לעיין

 : לעניינין,שיהיה
 ע 1ע*עש בכל מיתי רמראירייהא העילה .18,84ש44

 מוהיי'מדאוהין' ההוסטיח לרעת .--, קציררהוטחינרה נוונאואפ.ר[י
 ובודרכנן. רעתם הרשכ*אכט*ש

. 

 רכך כשוהו4ו
 מעקכ כ(עשותי אפשר היה אם מתקלקלשאינו
 אכר( כהרי4ו 7יעשורת1 אמיר טיכיום

 אהדיי רקיספית פליני לא וכזה נוונאטיתרנכל ניטינוי
 כר( כי אפ.טר ללא אפ'טר כין חלוק ראיןלענין

 יכל[ ארכעה כמקום לאחר טהים אין כן היהלא ואפילי וטוכית כייאות אחד כקנה צילוחורכריו
 מהקל[ק7[ רכ4,ינו שכתכתי כמו שהאמתשכן
 אסיר אינ! טינ י,כם מעיכ לעשיהו אפשרוהיה

 4ובר[ מררכנן א7[א להריא טיכ כיוסלעשיתו

 כהנרה שכהוכ וכמו מררכנן אפ'לו מיתרבשינוי
 הצ*ה כסימן למ*ש ראף הצ"ה סימ; כפר*חוכן
 טנכ יום מערב לעשוהו שאפשר נפש אוכלדאף
 כל מקום מכ7[ טיכ ביום לעשיתי כנן מרראסור
 'יכם כ לע,צותו טוכמיחר ע8 מערכ צשאויטלא
 כען[ מזי.כהב ונרו7(ה י1ינוי שצריך אלאשוכ

 ר[עשורעו -לכתחלה להניחו שיכיל אכרהםמגן
 ר(ע?ורזו יכול[ היה אפילו שינוי ידי עלכי*ט

 הפים' על השגיחו לא שהאחרונים הריטאחמול
 שמיהם את נשאו שלא שכיון ועור כ*תשהוכיר
 אלא אסיו שלא הוא שרעתם א*ט ש1חותםעל
 בבריר'  לקין.בם"ר  ובמ*1 ומררכנן ש*נויכלי

 והרהורו שבו"יי4ש אחרות וטך(אכורתושחיגה
 , . -:בשומי

 כ מסימולצדיק
 "ק שים ייכא הש*יבסצק
 היכחוקי נכי דהא-1

מ,קלקי
 ג ור ין ,לא לאפ'שר מחיולקל וא,,

 כמו דל-(יתא היא אחת ורא דדא כ*ת שכהבכמו
 הרמכ"כם מנרק ש;דאי ונ"כ( ר(עיו(שהוכחתי
 הול"ל כדכייי להאריך ליה למ: דאל*כדבריו נווכחי והכי כי4ה'טונרה שכרהכרקי כמיכרכריו

 ך4עשירע שאפ'טר ;כתכ 51(מה לא ותומבעיכ. נעשירן 4וכם הפסר כה יהיה שלא טלאכהכל
 הפם/ כה יהיה ולא זה על והיס'ף טוכ יוםמעיכ
 4ימר שכ(א כסיפא הס4 מה מכעיכ נעשייזאם
 שהרמכ"ם וירוע מיוהרה היא ררישא ודאיבה
 כמו אחת אית אפי. איצה דבריו מכל הפיללא

 אי ,],' ע.צ'ם ל,,;ב'ק,-ל ריבר מהו%,'ך
 כא*נ אך(א נמכש(ר(ן מיירן רכאןלא הכילומר.

 סייכם וכו-'וע7(ירכם קוצרין' אין כיצרכדקאמר
 כן להיכיח כ"ת שיצה וטה . הטעמיםבשני
 בכך יש מנערכ אל(ו עשה שאם טעמאלעיקף והאפיה הלישה כהיהר מרכתכ הרטכ"םמרכיי
 אע(א הזכ(ר לא ובהריפיה' הניבין ברין גםדפסר
 7(י4ה סגי הנ[ישה רבהיהר אשיכ היפסדבהשם
 הירץ ור(א טעם הפגרה בו שיש' מפניהטעמים שני 4וימר היה אם ואררבא להיהר אחדמעם
 בל-לרי4ש משסעירהע היה טאתמיל לעשיתויכול

 שיש דכיון כן ואינו הכעמ'ם שני להיתרושצריך
 כריר והיותר הטעכם ונקט סני לטיכותא חדכו

 שה'ה נרא' לכאורה והריעות הג'כין ועלכרלקמו
 להרמל"כם דרה רירוע חרא כלכ( קישיאליכא טפי ביר, כרמעיינינן 7[ אנ לאסי, להוכי4ולו

 רכריו בראש הרינים בכל כיי.ל כלליםרכתחלת
 שעשה כמו שכהכ.אח*כ הפרט'פ ככלהמק-פ:ף

 כר'של[4, אחריס וכמקומות שכת הלכותבר-ש
נונ:"ן":; בס* הרכ"י כחכ וכן מקום ככל למןכירויצמרך
.י

וטמזלא



.
אוה היף ,אירה ,
דממ.לא

 וכו'עומעי'כהריא להרי"ף אנל למלח  וךוהדינו טעטי מפיג עהאי13 דמוריק'כיון  נו(ימי
 צהיך ו אינ כמקוכם-4החר ו:רבר שרהזכ'רדכיון
 זה ור[פי מינידה וגמרינ! ליה ררמי בכללאמרו
 והנאיכם השני שצריך נתב הרא'טון רבפ'ניון

 ונקט מקוכם בככ[ ע[רהזכירו הוצרך לאלאסור
 לעיני'שהאונם שניכר וידוע ברור היותרהטעם

 לאורזו יצטרך אם היה.יורע אם או זמן חוסראו
 כרזב וכן כ[עיכים וניכר ברור אינו לא איאובל
 4שוק רכין אבו[ המתחיכ[ בפיסקא פ"נהל"מ
 שרקיה כ"ת שכתכ ומה . יעיש וכו'הקכלין

 הטעם שחהש אפשר ולא ראפשר תנאי להזכירלן
 הו4ו בנהר4ו המוזכר אררנא בנמראשאמרו
 בגמן שאמדו ולאאפשר שאפיטר ההפגהשעם.

 נ"רז שכו-כ וכטו טעכם הפגת הוא לישהנכי
 מהאן טתר.בריר טעם דהוא ועור פעמיםהרכה

 4החר טעכם ועור כנזכר ורה=כ"י הל"בודידכרי
 שאיסוי' הרמב*ס כחב הנזכרים שכדיניפשכ19
 לא אותם'מאתפוכ[ עושה היה שאם מפניהוא
 יכוכן שהיה גהריא רמז שם טעמם מפיגיןהיו

 שייך כ(א יכול היה לא שאט מאתמוללעשותם
 כןא רהא מאתמול אוהם עושה היה שאפלומף
 לעשרע אפשר היה שלא. כיון אז.לאיפינשיפיג לי ואוק יורע היה לא שנאנפעו יכולכיוןהיה

 שב4וינו רהרמבשכם כרברי כ[דהוכיח ישעיד השני הספק שנסת4ק נלע"ר זה ובכל8אתמול
 יוכ( מערכ לעשותו כאפשר תלוי הוא8תקלק2

 ולטה כתכ רבריו כסיף שהרי אפשי או.לאשוכ
 מכ[4וכוו( 4ורם יניח שמא גזרה זה רכרא0רו

 י"א ונ~צ4ו י*טלי;"ט מערבשאפשר'לעשותן
 1,מנ'משמחת מלאכות אותן הולרכעשייתפלו
 ומיכריו - * עכ*ל לאכול פנאי ה:יה ולג*"ט

 לן9ט טלאכתו יכוין שלא הוא שהאיסורשטעינן
 היה אס ראלת"ה מזתי אפשר היה כשלאאכל
 ףכר אלא כי"ט לעשות כ'רו נאין י"ט מעהכאנופ
 הנאמר י*ט מעלכ עישהנ אם טע,ו מפיגשאינו
 מהיאשונה "שה י 'אתמהא: כ;"ט יאכלשלא

 הטעכ( רקראכ*ר ~תכ וכן י"ט שמחתבטניעת
 הטרח ומרכה לי"ט מלאכתו  מכוין שהוא*פני
 ש4,טרו כטו מותר מכוין אינו אם הא קרשליום

 - ט ט'טזלצריק
 למוש[ מלאכהו יכוין שלא ובלכר המוערנהול
 . - : אמת3;'ר"בלין ., הנ,כריכ( טעמים שלי לאפור הצריך הר"ןוגם

 :י:ע :4ן השלישילספק
 דהורו:ןוכ*רז

 כגחלו-ן החררלאפי לכיזק יכול מאתנוולטר.ד היה אם רש"י דלרעת י*ב כמפק הוא כך שרעתו'
 טעמו מפיג שאעי 4וע"1 שמככה 4יף עיןשל
 היציא מהיכן כ"ת לרעת י2ם.יא"כ שיראהכמו
 אכ[א זה ש"' לר ומנ"ל רש"י דעת חוא שכןכ"ה
 כ"ב ביור א'ני שם רע4יי שמרכרי דאע"פ'וראי
 לא התם וז"ל שכתנ כן מרכריו לרקרק ישמ*מ
 מאהמיל אפשר הכא טפי מעלי' המה דפתאפש'
משוכ( הוי* הגמ' כפי הרכר טעם רכל כיון וקשהע"כ

 הפג"
 מאתמול( אפשר פשוכ( ול4ל טעפ

 הו"ל ולא עריףמא,מיל הטא רכ,יו כסיףהו*לל
'

 .'. להכא טעמ הוי רלא כ4ון להזכור'האפיטרות
 ראפשד לישל האי תלמור' נקש 4"אי קשהעור
 האוכנ( נןערפות האפשר יטי4ך. רלא אפשרולא

 כרנקט מפיג לא התכז פעמו משיג הכאהףלכ4
 רכונת וראי אלא ומלח. תבלין נכי כהר'"הנמרא
 שיה4ו- כרי ר(גרעותא תרתי שצויר רז4הגמרא
 והו4ו הגמ' להבנת אפוא וכאק טעמו מפיגיאינו מאתכת' לעשוהו ראפש' כיוכטוכ לעשותואסוף

 כ[עשותו יכול היה לכשל4ש שאל כ[ארהשואל
 כי"8 לעשותו שיכול ליה פשיט4ו ר,המאחמול
 רש*י לרעת בחררל כ"ת כמ"ש שינוי כליאפילו
 כרור שהוא כיון כשאלתו יה כ[פהש ה~צרךילא מאתמו' לעשותו יכול כשהית לשאול כונתואלא

 נפש אופנ4 בכל אפשר.מותר ה,הר[כ/'עיכלא
 רממפקא והטעם ליה וכעיא אפשר גיהיהאלא
 בטף שהקשדק כמו מעליך: יומה כיזדגבינה נהררעי ראמר' ה4ה יורע .שהיה הוע.משוכשליה
 והשיכ כ[א או ללישה שוה הי4ן כזה אכםושאל
 רל4, משום שינני בלי להרי4ה לעיטותוראטור
 *לא יאע*פ כלנשינוי ללוש שמותר ללישהדמי
 שאשר שמה כ[יה. משמע 'והטקשה טיתלהככ[ רבשיפוי הוא ,טפשוט מפני הוא תנגיהשינויפיר'
 הרנה לימיכם לעשותו ררך שהגיכון מפניהו4ו

 שוםרמ



 ארה -- הייםאות
*

. 

 אוסר שהיה ליה משמע לא טעכם הפנתדמשום
 מעליך; 'ומה רכת כיון ר(לישרה כ~ה דשוהניון
 לעשוו-ן ררך היא דגכם מלישרה הקשהולוה
 יע"ש קיי כסי' שכע הכאר וכןקי' הרבהלימיב
 הפנת משיכם א7(א אסי דלא היא ול14ותירץ
 רלאסור כיון כלומר אפשר ל14 התם ואמרטעם
 מפיג אינו 11ה טעמו מפיג ,ה רעותי' שתיצריך
 לעשותו כאפשר תלוי דהכל תים14 ואפ"טעמו

 אם טעמו דמפיג כל מ"מ אפשר לא אוטאתמול
 דל4ן מסני כיה קרינן אפשר לא מאהמולעשהו
 אבם כמו נעדיפוהיה מאתמו7[ 7[עשותואפשר
 ביר; אמרינן ול14 אפשר כלא והוי היוכםעושהו
 מפינ ראינו כגכינה אכ7( למו?ר מלאכהושכיון
 כלי לעשותו ראפשר כיון קרינןביה אפשרטעמו
 ללישה דוטה ואינו לגריעות' תרתי והוו יעותגר

 ליכא דמדאור"תא כיון אבל שיניי בלילעשותה
 אסור מיהא מררכנן אפשר ללא אפשר כיןחילוק
 שמע שהשואל וכיון מותר בשינוי אכ47כהריא
 דאמרי מנהררעי הקשה טעם בהפגת תלוישהכל
 כיון ולוה ובו' ות'רץ מעליר; יימה כתדגבינה
 מגרערה נלי 7[עשותו אפשי ול4ן טפימעליא המ" דפרה אפשר 7[א התם  שכתב במהרש*י
 ולכן מאתמול אפשר הכא כיח קרינן אפשרולא
 דאירז  מפני שינוי  בלי לעשוהו נ[לישה רמילא
 בהפגת תלוי הכל א*כ ןוא"ת . לגריעוהאהרתי
 יגריעותא דצריךהרתי אמרינן למה וא*כטעם

 מינה דנפק' וי"ל טעם בהפנת תלויניף*דהכל
 שמותר יודע היה ל14 או שנאנס כגוןמאתמו7[ אפשרלעשותו היה ולא טעמו מפינ שאינילרבר
 נאבדה וב,ה לאסיר כעינן רתרתי שינוי בליאפי'

 : לישכה משכצת נמצא שלא כיוןהמרגניתא
 גג:ע:עג הרכישלספק

 דהרמכ*סמרברי
 מלאכר; בשכם נכללת 14ינה נפש דאונ7(4ס4ל

 מלאכת בכלל ראינה לא אמרתי לא דאניעכורה
 כהר*ן דל4ן כדעו-זי התורה מןעבודרההאסורה

 114 הני:שת נפש אוככ[ מלאכו-ז דאיילודסכר
 מלאכוק ככלל י הו הרכה לימים לעשותהשררך
 ליה משמע הרסכ*ס אכע[ הויה שאקרהענורה

ח"א

 כא ש סימולצריק
 הוצ,' נפש לכל יאכל אשר אה קיא שאמרשניון
 עכודה מלאכת מכלל נפש אוכ7[ מין כלהכתוב
 בן מדר  אלא אסירה  אעי  וברומה  וקצירהאסורה

 היא עכודה מלאכת ככלל נפש שאוכלולעולכם
 ל4ן בקשה נלשון ונא מכללר; הכהינוהוציאה

 לכאורה הנראה על דברי על להשיב נכהליהא
 שדער-ש מלכר ~כות לכף  וידינני הדברלהחליט

 כנ"ו: לפרש' אפשר המגירהרב
 יהיהכ*ר? שלא כרי 4ייק51ק4*ך8לש
 מי:ניה בדבר כטועה - -*' -ן '-,-

 כרורה יהיו;ומשנתי
 הוא שכן אני אומר ןכוה לכף ולרונו שהכיןכמו

 מלאכרז דלהרמכ"כם ס*7[ המגיד שהרכהאמת
 פגונ ולא ננע לא עכורה מלאכת שכם כפשאוכל
 הקשו-: שהראניה ואע"פ כמוהו 4,ני ונכםבו

 מ"כנ ב"וק עלי שהקשו-ן כמו חוץעליוממלוק
 אנא הקדושים מעצמיהיו מחילות מיני כלאהר
 וראי חוץ וקושיוק ר;מגיר רהרב כותיהדאמרי
 ר(4ן נעלמה הקושירה שאין ממנו נעלכ:(של4ן
 או אשתמיטתיה לאמר לים מענר ולאכשמים
 הרבר אליו קרוב כי הקדש לשון טבע הכיןלא
 ומלבנ מפיו חוץ 4יינר7 חוין שהי14 ו14ףמאר

יייוף :להבינו
 ר-

 שהן שוה כלו ושביתת כתכימה האחר הרמב"כם ברברי ךקדוקים46%*וע4ם איודץ אקדים אלתכונתה לב41ן
 שיש רמשמע עכורו-7 מלאכרה ככנ144סיריכם
 שאינן מלאכת ויש עכודה מלאכת שהסמלאכות
 ממלרקעכודר; לשתוק דאל"כ עבודהטלאכוק
 מלאכרע דהא מלאכה בכל אסורינם שהןויאמר
 ממלאכת חוץ יאמר ואח"כ כוללת יותר הי'לכד

 כתו* דלא ובפ'ראה 'כקר'בפ'כא כרכתאוכ,נפש
 אמור בפ' כמ"ש נקט ולמה סתבם מלאכהאלא

 כתוכ אינו דא*נ רהיתרא כיון עכודהמלאכרק
 רכתכ אטור למהבפ' נקרא לרקרק יש וגםשס

 וכתכה הא"נ היתר ה,5יר 7(14 עכורהפלאכרז
 כל ;*ר[ הרמב"ם כי:כ למה עור . כואב3'

 סהס ממלאכה כתכ ול14 עכורה ממלכתהשוכת
 לבל יאכל אשר פסוק להכיא שהוצרך כיו,ועור
 מלאכה לאסור עצטו הפסוק להציא הו"לנפש

 להוריענו או



ארח אייםארה
 כמו אחר הכלמפמוק וההיתר האיסיי~וריעני
 שלא מפסוק האיטור להביא מר"עקולאשכתכי

 למה דבריו כסיף גם נפ'ט איכל וע'קרהיזירכלל
 כיון ל[אוין כן והכם פטוקיכם כ' להכי:יזדוצרך
 לאו על אלא עיבר אינו מלאכה שהעו.טהוטכ:תכ
 השכיעי יכיונם פסוק הכי4, לא למ.ק ועוראהך
 הביא אלא נולאכה תעשה לא אלהיך לה'עצרת
 מתבם רמלאכה ופס:ק עכוררה דמלאכו-זפסיק
 עכ[ הרמב"כם דכרי הכינרץ עי 4שכוי?וכזרה

 עכורה רמלאכת ס"ל רהי-מכ"ם והואמתכונתם
 ו-מלאכר-ז ' להור'ה םחבם ומלאכהלה!דירה
 נפש 'א.כל מלאכרז ירללרה נכנס 4וינועכירה
 הוצרך לא עכורה מלאכוז רכתיכא היכאהילכר
 דממיל4ו נפש אוכר[ מלאכת להיצי4ןד-,כתוכ
 דהכימשתמע

 4ופילו כולל סתכם מלאכה אככ[
 שאסורא וכי"ה רכשכת הדע נפש אוכלמלאכת
 4א עכורה מלאכת כתיכ ל4, נפש אוכלמלאכת
מלאכה

 סתם-שש"
 כלהעושה וכו' העשה ימים

 מלאנרז הזכיר 7[4ש בי"ה וכן יומת מל4זכהנו
 טין לכל כללית מלה היא סתם שמלאכהעכירה
 כתכ טוב כיום אכ7[ א"נ מלאכה 4ופילונולאכה
 כפ' הילכך אינ טלאכה להוצי4ה עכייהמלאכח

 יעשה ל4ש מלאכה כל מלאכה'סחכם שכתבכא
 רהכהוכ הוצרך מלאכה כ:( שכולל סהבםבהכם

 הילכךרצו-ז . מכללו אוכר(נפשנ-[הוצי4ו
 של4ן עבורה רמלאכה להשמיענו ז"להרמב"ם
 צריך :,חה נפ': :,.כר[ מכללו הכתיכהיצי4ן
 יל4ו נפש וליכל התי כו נופורש כאלולהכינו
 עכירה רבאנורו צריך שאינו ניפני הכחיבהוציאו
 שוה הי4ן פתנם עכירה מלאכרז וא"כז-הוצי?ו
 כתכ לכך נפש האוכל החד עכם מלאכהי=סתם
 שזה לומר סתכם מלאכה גכי הכהוכ נפשאוככ[ טלאכת התי לה וכמך עכורה מלאכתהרמכ"ם

 וכיין שפירש כאורקו פירש שר[4ה ;רה שויןוזרה
 הכ' להשוורז נפש האוכע[ התר להכיאשהוצרך
 ל4:ו כאן כתיב כאלו הוי 1,טור ופ' נ" דפ'לאוין
 המלאכורה כע( הכולל סתבם רמלאכה ב4ורפ'
 שמשס ז,כילה לצורך שהיא ממלאכה חוץוכתכ
 מלאכת נכיל איני נפש דאוכל ראוה עיקרהיא

 וו[אז שכתכ המניר הרג כונת הי4ה 111עכוררק

 ט סימןלצדיק
 ינון נפש אוכל להחר מקרא להכין רכינוהוציך
ריל[

 המצורז הג של[ ושכיעי שכראשון שמפני
 סתכם מלאכהכתיכ

 שכו~
 ה.צרך מלאכורק כל

 מלאכר-ז כשביל אככ4 נפש אוכל התילהכי4ש
 רממי4%, ההתר להכי4ן צריך היה ל4ועכורה
 ממלאכת השובת כל הרמכ"מ כת' ולכךמ'טתמע
 ואין נפש אוכל ממלאכת גבם לשכותמשמעותו הי" שאז טפני סהכם ממלאכה אמר ולאעבירה
 מצור, שכיטל דכריו בסוף יכיא ול,ה כןהאמת
 עבודא מלאכת כל שנאמר ל*ו-ז על ועכרעשה
 אומ. שבזה אע"9 הכם אחד ולאו שויןששניהם לופי כרכם יעשה ל4ו מלאכה ככ[ תעשול4ן

 כולל זה עכורה מלאכק אומר וכזה סחכםעכידה
 הוצי' לא וב:ה א"נ מלאכת הוצ'א ב,ה פיטיוזה
 ע(14 הלכך לזה פירוש וזה הבם אהר לאומ*מ
 להן עצרת השכיעי וכיוכם ראה רפ/ פסיי,הכיא

 שמ שכתוכ שכיון מפני מלאכה לאתעשהיהיך
 יפני ההיתר פירש סתנבמול4המלאכרק

 מלאכת ולאסור לטע~ת מקום היה בא דפןאפסוק שסמי
 :אינ

 הוץ מלת קושיוק מהנ"ל(על פשוט '"ש יות* 4לחר הירוץ נ(תרץ ר21ה אני ואאו
 רמלת והוא וכ*רה "רלנ*חשהקשה

 שהיה רנר הכלל מן להצי4ש נאמרהו*ן
 ששור-ז פרט שהי4א כין ככללו ולהניחולסעורק מקיכ~

 ולרי נו כלול ש4ויני כפרט כין כי וכלוללכל7[
 ~הנכ" 8יי7 הפרט כו לכלול יכאולטעותשלא
 ו ו "ב,איעי7.א

 רטיננול
 נלוון ננ'(ו

 להצילנו חוץ לומר והו?רך לו דומה ואינוככלל
 בפ' דהנן כן מכריח אני שבאת וממקוםמהטעות
 וכמלח כמים מותר המ,ון "ן הנורר מערכיןככל

 משמע הזן כ7[ אכל וז":[ נגמרא רש"יופירוש
 הזן כל אמר ואכם כרקכ רי", סי' יקר והטורע*כ ומל" ממ" זייני'חוץ מילי דכל המשביע רברכל
 מהרי"קא כתכ וכן ומלח ממי' חוץ בכל אסורעלי

 שאטר דכיון וראה כוא וה*כ הטהורכשלחנו
 ככ[

 כיון והמיבם ו-מלח ככללו דאין ודאי עליוהזן
 שלא.נטעה כדי חוץ מלת אטר )אעפ'כ זיינידלא

שאין



 ארח - , הייםאורה
 זנים אינכם והמים שדמלח יורעיכם הנ%אא'ן
 זיש הזן כר[ ככלל נכנס ש4:יני כ"ש ייעיו"כם
 מלת 4וף להאריך ואין לזה דוכוה ךיץ הרכרג"נ
 שאין אע"פ :"ל הרמב"ם שכתכסוץ

 אי~
 נפש

 הוץ אמר נטעה של4, כרי עכויה מלאכתככלל
 טכלכ[ הכתוכ שהוציאו מהמפורש סתיכםזילמד

 כרעת מיושכ הצל וכזה - להתר סתםמלאכה
 וארין שמיכם עלי 4הני ומע'ד . המנירהינ

 מצאתי קוצ'רעתי לפ' הנ"ל כלשאה'שה'טכתי
 אכל כא כפ' :,"ל %רעתו שכיונתי ז"ללהרמב"ן

 וקין ונזרעתכם ונעכרתם עכורהבשרדהגככו[ תעכוו- 'מים שקר; שנאמר כענין נפשאוכו[ ך[צורך שאינח מלאכה ככ[ עכודה מלאכרקפי'
 היא נפש נ4:וכל שהיא ומלאכה ארטה עונרהיה

 מתכאר וזרה עכורה מלאכת ל4ה חנאהמלאכרק
 מלאכה כל תחלה שאמר המשיה כחג כיבהורה
 יאככ[ אשר 4שך לפרש הוציך בהכם "עשה.ליה

 מלאכת כ% ויאמר יקצר טוכים ומים כל1ג9"ר
 לא? .תעשג ל4ןזכורה

 ואיננה מלאכה כל[
 יאמר ולא כהם מותר שאשנ ולהוריזנ גפשאיכל

 ככ[ טוכ יוכם שאר מככ[ כאהך לעולכםדהכתוכ

 פלאכה כי 4~*נ התר ~פיש.כהכם ולאמל"כרק
 כקג הנכור ככ[ נפ" אבכ[ זה עכ[ ילמר"בורר;
 אלהיך השליעי.2צרה.להן וניוכם אמיהתצות
 נו הת'ר שככר מפני והטעכם העשה.מלאכהלא

 מלאכ' כל בו לומ' הוצרך ולא נפש חוכלגפירנ_ש
 מלאכה כל א~ר ולא מתס .מלאכה וו"כירגכוהת
 4ושר המלאכה הכונה וי*ה כשכרע שנאמרכמו

 עכודה מלאכר; ככ[ ר"ח וכר;כ עליהה,הרת'ך
 נפש אוככ[ נמלאכרז אל[א מתיר שאינומגיר

 הראשון אהרוכוובם כמקיכם הזה כעניןכדכתיכ
 נל שכ(  זממוכיר ומפני וגו' 'אככ[ אשר אךוגו'

 פירוש י"ככ[ אשר  4וך  רלפרט  הוצרךמלאברז
 לעכורו-ז ר; המשתמר מלאכה ענורדה~לאכי-ן
 כהכ( וכיוצא והפירר; וקצורה כנון~זריעהגזנין

 עכוררק מלאכת נכלן( ינה 4ו נפש.אנ~[אוע[
 להוכיח כרייתות כמה הכיא ולזה הרטב"ןעכ"ל
 שמע'נן שכתכתיגם כמה כטעט לך הר'כרכריו

 ככלנ[ הכם וכו' רקצירר; דם"כ[ רר"חטהכ,אי

 אינכם א*נ מלאכות אככ[.שאר ענורהמלאנת

 פב מ, ס'טזצי'ק
 כז רהטגיר הרכ שרעוה ואפשר עכידהימלאכרה

 אכק[ 'טל, ביא'טיניכם שכתכר;' כמו רל4שהוא

 רקצירה רם"כ( להרמכ"בם ולפ":4וינומוכרח
 כמקש לוטר לנו ריש כ"ש מררכנן הם'והכיריו
 ככלל 4וינה נפש אוכל רלהרמכ"כם המגירהרכ

 : מרכייו שהוכהתי וכמו עכודהמלאכת
 ערכי מ'עיט שירעתי ואע"פ * * עע, הרלנ"ח על נשק לקראת אצא ה5וייה

 כתוש, יתוש חיי ומה אני מהכי
 העמור על נסמכתי מ"מ הענק'ם אי, ננרנמיני
 לכיי.בקר"נ כתבם ואתהלך ר-טגיר הדכוההזק
 כננם ואהיה אכשל שלא כסיר אני וט,כטחביתי
 ענקיכ( ;"כ[ המגיר הרכ רברי ויה'ו ענקעיג

 :לגרגרותי
 הרלנ"ת נוצא רהיכן .אתחילואומרריש5*ל
 ממה הוא המגיר הרכ שטעם י"ל 4נ*

 השוכרז כל י"כ[ הרמכ"בם שכתני
 אמת ואם עשוק מצית קיים הרי ענודה,ממלאבת
 מלאכ' אפילו כולל עכורה מלאכת שככלל"דפר
 צריך מה גם ג; אינו כי עשה מצות קיים איךאץנ

 עכורה ממלאכרק השונרז ככ[ ולומרכ[האריך
 נראר; אכ[א סחכם ממלאכה השובת ככ[הי"לל
 נכנמר; ע[א הרנ לרעת עכודה מלאכתשבכלל
 עכ[יו הקשה זה ועכ[ עכ"ל נפש אוכלמלאכ'ת
 הכיא עור * כקת שהקשה כמ( חויןממלת
 עשירזי מהם ושנים הרנוכ"ם רברי עלהערות
 מר[אכת בכל אסירין ה?כיר האהרלמה -אני

 שלרעתו כיון מלאכ'סתם ככל לוטר ה'4לעכורה
 רערעו כפ. כוהכ והרכ ע"כ שוה שניהםפירוש
 לפיכך עכודה כמלאכה נכלל נפש ראוכלרסכר
 : כרלעיל אחרכאופן רה'4י ו~ושיו;י עמיי 4יינכי כן ולא כןהקשה

 "יעיי ש:נ::ינ"נ"י ני אן 1
 כיור רה4ו וכו' השוכת בכ[הרכ

 היר; דאפיל[ו כיור ותירוץ פ'רכא נו שישהוא
 ככלכא הוי נפש ראוכל כפירוש הרמכ"םאומר
 גפש אוכל טכללו הוציא להכתוכ עכורהמלאכת
 מ"ע קייפ עכורה ממכ[אכת השוכת כלכשאמר
  וכן האסורה עכורה ממכ[אכוק השוכת כלר"ל

 פירשו בנן



איח חייםאווה
 השוכת כל ו;"ל הכי ריל עצמי הרלנ*ח5'ישו

 ע[מכ[אכרן ככאן וכונתי יכף עכירהממלאכק
 ו~יהו עכ"" אמירים שהם למעלה ש:כרעכירה

 וה"נ ו*ל הרמב"ם כרכרי עיון צריך שאיבו ייו'פ
 ממלאכח ר"ל עכירה ממלאכ' השוכת כלבמ"ש
 והמניר הרב של ההכיהיות ואס האס:יהעכירה
 אוהס הפ'ץ וש*עיה י':::4ז מצ:יה רוה אלוה'ו
 שהמעיין ומ"ש כ[ארץ נופלים שמאליהםים,ר כלי וטעמיכם רכרים המגיר כהרב לתלותואין
 הוא ששוה מביאר יראה 1"ל להרכ המצותבס5ר
 מכ(אכרה כמו עכורה מלאכת פירושליכ

 המקומירה כככ[ שעיינתי ריעתו כ[סיףיירתי ר[4י
 וכוראי . מ,ה רמ; מצאתי ולא המג'השצ'ין
 ופשיטא רמ:ימ~ה מצא הוא'לא נם המגירשהרכ
 נאמן שהו4ש כיון ךקספר זרק נסתר'ממנועלא
 ר-היה כך4רור כר( היה יאם הרמכיס שלביהו
 ועיקר,רהרערז כלכ[ מ,כירו היה לא או כווהוןר
 וז"כ[ כתכ גס . ,"ן הרמב"ם י רבר עלהנ"ל
 י*ט כין ככ[שון ו;תורה חלקה למ.: טעםאמנם
 ~רה 41וין ידענו לא ;4כ[ הרמב"ם לרעתלשכת

 הטעם אמרתי ואני . עכ*ל בספרומהמכוין
 מע[אכרה מין כר( כוללרז סחם שמלאכהברור

 אכ(א אסור אינו כי*ט אכל וי*ה כשכתשאס1רה
 שנרזן והטעכם נפש אוככ[ ולא עכ1רהמלאכק
 רטעכם ועיר רואהו לככ[ מתיישכ אינומרעתו
 כרכרורזומכ'ן איכא כשבת גכם מצייםיצ'את
 4וריא כן אמר שלא כהריא נראה קולמוסיריסי
 הירוין הו4, כעיניו ואף כלים כלא לפטרושלא
 עו[ רנור שהוא נו[ע"ר שכתביזי וכמהיחוק
 ההערורק על כתיריציו היטכ ש'עיין ומיאיפניו
 וכ[4ש המה מקשה כלם שכמעט יו"אהשעשה
 : לעניינינו שייכי ר4לא כיון להאריךראיתי

 רהרכ שרכרי שר[ע"ר העיכ[רה885ושף44*
 מכח מוצק כר4וי חזקיכם המגיר ' יאש''

 הרמג"כם כרכרי שרקרקתימה
 אוככ[ רלהרמכ"כם של' כראש1ניםויפר4אמרתי

 רכהכנת מלנד עכורה מלאכת נכלל אינונפש
 כרי כונתי כרור כך כל היה לא שם שכתכתי8ה

 הרה1ר עניניכם כאי~וה מ"מ רכרי עללהררי
 גרכוררמיחקאחרמהם::

סיטזלצויק
 %;יי"ל:כ::ן חמישיככפק

 דבריובתהל(רז
 הכמים אותה וכו'אסרו אסורה מלאכה כלשכתכ
 נ[תרץ יכ,כ(ני המלאכורן לכל כללי ריןשהיא
 בכלהמלאכישאפש' שוה שהרין שת'רצתיכמו

 מותיווז יהיו שינוי שע"י י"ט מערכלעשיתם
 'רש פ ובמקצתן מלאכות אי~ה לפרט כשכאאכל
 נראו-ז סתבם אסי וכמקצתן מיתר שינוירע"י
 ור-:ו4ן אחר )(טעס צריך הלכך הס שויןרלאו
 שמ4ו ה ג;י הרנה כ('מים לעשיתו שררךכושום
 מלאכת מטעט מראורייתא לא לחיל כי"טיטרח
 א'רזא הטעם ווה - ליתא רלהימכ"םעכירה
 מרהו ו,"ל[ רכיצה פ*ק ס'ף כירושע[מיכו:ריא
 חור[כ ה41ן אף כן אומר אתה אם חלכלהעמיר
 שככ[ קמן הא י ע*כ לחול מי*טומעמירי

 הרבהאיכ'למגןר לימים לעשות דרך שהואדכר
 שהקל4ז ומרה י כ[חוכ[ כי*ט יטיחשמא

 יניח שמא ך[שבח 5עם שנתן לרירילהרמכ*ם
 רהא ניחא טי ולרירך . וכו' מלאכותארם

 ראי' כהם וכיוצא ומלח רהריפות כתכהרמכ*ם
 כ(עשווהכש 4הפשר שהיה לריעותא תרתיכהו

 כ(עשווהמ ראסור כתכ לרעוהא תרת'וכראיכא שינוי ע"י והתיר טעמכם מפיגיןמאתמוליאינן
 חכמי'כתקנתם הועילו מה 1כ1'רא*כ יניחשמא
 נעפזרהר(א רעיקר למימר לך אית מאיאלא
 וכו' קציר' כגון העי"ריית למלאכות אלאנאמר
 הואיכ[ וכו' מלאכות שאר אכל אחוכ כתכוכן
 4וין כיצי כי"ט אורזן .עושין אין עסק כהןויש

 אפש/לעשותם כהס וכיוצא אלו וכי'שכלקוצרין
 וראיה חסרון ולא הפסר ככך ואין טוכ יוטמערכ
 אוכל צויך אף וו*ל שכתב הס6*ג י מרכולרכי
 ש'לעשותם אפ שאי כרכייפ רוקא שמותרנפש
  ומבשר(ייבי"מ  ואופ'ן לשין לפיכר י*טמערכ
 הפסר ככך יש י"ט מערכ 4וכ[ו את עשהשאם

 71[בסוף וכו' דשין ולא ק1צרין איןורסרוןאכל
 ש:ל למרנו עץ של כטרוך והמלח ומרתנןכתכ

 4ופיכןו שינוי ע*י טותררה נפש אוכלמלאכה
 מערג נ4עשוח ואפשר טעמו טפיג שאינוכרכר
 כקציףן 4א לגמרי אסר שלא קטן הא עכ"לי"ט

וחכיריו



ארח ח*יםאות
 ירי על מ1תר נפש אוכל שאר כל אכר(וה:יייו
 וכון רקציר' ר1מיא הרנה לימים לעשוהושר"ר שע[י כראשוניכם שפירשרזי כמו והיינוש.נו'
 שינים טעמים כהם יש נפש איכל ,2שוד כלא-ל
 י"ט כש"הרן נ[הו:ות אר(א' אינו ייגמתפ (וי
 מ1תר צרריו מכל "מ(אכותיו רומה שאינוויל

 דער[כל[ האמת והיא לתהץאפשרעי5* י שמחתכשינוימש,ם

 זה טעכם כו-זכ נפש אוכנ(מלאכת
 קאמר שינו' כו[י רלעיטותםולעולם

 וכו' וטחיבףז קצ'רה מכ(כר מותר כוטינויאנל
 נ[רז רירו'טו[מימפיק ואלינא לנמיישאס,רים
 כגין מותי רכשינוי מהם יש כאלי ואפילומק-א
 רקו4ן והטעכם בס"ר וכרלמן וטחינהביירה
 עסוק יהיה שכ(א משום אכ(א אסרו שלאדכיון
 וימנע ו7יוכם כ[צורך צריך ש4שינו נמהבי"מ

 שר17א ,וכרין שינוי ע*י כשיעשו י"טמשמחת
 כך ושכשכיכ[ י"ט טשמחת לימנע ושכ(אי"ט
 כך רע"י אכ(אכשיווי התירו שלא משנהדוא
 ו7ועילו יכזי7 ר['"ט מהצייך יוהר יטרחלא

 : י"ט משמהת ימנע שלא כתקנחםחכמים
 מיימוניורז כהגהורז כ_ריא מצאק,ואי
 כעי' יוסף כית הוכא סמ"ג כשםפ"גש18

 תה*ר כםימן הכיאו המ"א ונםתק"ר
 ר7רזכר(ין כ'טיכין נוהגים העילם וז*ל ר'מוה

 וטעמא אחר שעוי אי הט.ה לעשו'קצתכמרוך
 ול(4ן מהצייך יתזר מר*עשות יריהםשיטשכו כיי הוא שהשינוי קמן הא . ענ"ללי"ט מו7צריך יותר ל[ר-וך 'טאסיר 'ן זכוי שיהוכרי
 תכליןמותר שריכת ואע"פ י"ם מ?מתתימנעו
 לזכור כרי הוא שהשינוי שמעי'מיהת שיניכלי
 לי"ט מהצריך יוהר לעשות יכאו ולא י"טשהוא
 כרזכ כנ"כ(וכן רקצירה רימיא שכתכתילכינה כיעסק שיש ז"ל כת'הרמכ"ם לחנם רלאוכיראי

 שררךל(עשותו מפני עסק ר[1 שיש רכףאככ( שכוהכ השכיעי ספק כסיף כ"ת הביאומהיש"ל
 4א ראלקתה להתם מהכא טעמו את שינהוכ"ת המלאכה עלטירח כ*שכ"ת ורלא היכהלימים
 בנכון 4ן*כ המלאכה טירח על כ"ה שכרקככמי

 גס לישה שצריך כלישה טורח כ"כ אין)כדוכח7

 כנ מ סיטזלצריק
 ריררך משום הט?ם ואפיהאק[א התנורשנירח
 הפוסקים רוב שכהבנו כמי הרכה לימיםלעש,ת
 חילוקיבם כתכ ושכם :ה טעם כתכ הר"ן וכןכ"ת שצייו וכמו מררכנן אלא אסורין שאינסהס,כריפ

 : להעריך ראיתי ולא שינוי ע"'לנע'טים
 ה כ י~לאסך~קי - ששיבסשק

 טעם לעילשכיררהי
 ומראיריי' ברור היא הרכה לימימ לעשותרררר
 ולפ/'ו הותרה בפ'ט שכלמלאכהכאוכל הואיריע

 משים ר(א מו[ישה שנא טאי כגמראכשהקשו
 גיכוןחייכ רהא הקשו לגיכון כמלאכתהשרומה
 רלא ועור אחית מו[אכה היא ולש כינהמשום
 נפש כאוכע( מראורייתא מלאכה אכ שיםנאסר
 הן"לן שראו אלא מלאכהשיהיה אכ איזהיהיה
 ועיקרבם שונים מטעמים מלאכות איזהלאסור
 ר4שבם הרכה לימים לעשות רררך מטעמאהוא
 1'מנ'משמח' הרנה יטיה כי"ט לעשוקםיניהם
 כבהור[ יטרח לפתות או כני"ט'להול ו'טרחי"ט שהו4י ישכה כך ומתוך דחול כ"וכד,. 1ה11,"ט
 על להק,טית רעתו על עלה לא כשמקשההלכך
 ועור כונר-7 וזדהו כ(ש ר:הו כמכ(כה ש!ין.שהם
 לפי ואפילו מותר הוא שיהיה אכ מאיזהדיהיה

 היינו וכו' קצירה התורה מן עהאומדהירושלמי
 מ(יש' הוי כאן אכל ללישה שקורמיןבמלאכות
 היל[כך איסור שום ליכא רכ"ע ראליכאואילך
 והטעכם רכנן ש4וסיו טעכם עכ( אלא כעילא

 שימנע הא' הם רעות ושתים להול מ'"טלטרוח ואת' הרכה ליט'ם לעשיתו רריך משיסהעיקרי
 כו7כ וכן לחיל מי"ט שטורה והכ' י"טמשמהת
 כגמרא פריך '"ארלהכי ס"ק תקשי סימןכמ"א
 מכישוכ( מ"ש פריך וכ(א מל(ישהמ"ש

 כסיטן וציין הרכה לימים לעשותו ררךשלישה מפני
 ולכך מותר דכשינוי כהגהה שכהכ אן ס"םהצ"ה
 לעשית שררך בזה הם שוין ונילון רלישההקשה
 דאע*נ ותיר*ן הלישה התירו ואפ"ה היכהלימים
 יותר הוא קמה שכוק כרבר פ"מ כ,ה הםרשוין
 שמחרק משוכם שינו' כלי וכהכיא הת'רוהוטיכ
 מהיוכש  עשוי נח כח יפיי כו שאין כנ[ אכלי"ט
שיהא כדי כשינוי אכ[4ש לעש!תו נ(ו אין מאתמולאו



*
אלח הי'ם איו'ח

 צר'ך שהוא אר[אמה יעשג ולא היכר לושיהא
 תילוק אין ו-מראורייתא אע"ג י"טלצו,-ך
 ק"י סימן שבע ככ4הר ,אר;טצאר;י כתביאהר
 והארי'להוכיח להריא שהתיר ני"ט מהבץלענין
 והבי4ע המותר רבר לאסיר שא'ן ואמרכרנייו
 4ורז ל[התיר שאסור שכשם ד'רו'טלמיההי4:
 רבריו ובסיף המותר את לאסנ' אסיר כךהאסיר
 רהקש"אכיי רהא ליישכ כעיבי וניאה וז"לכחכ
 ג,כון לו-מית רעחו ער[ ,:ועלה לא מלישהמ*ש

 4הק[וו רלישה הולרה היא שגיכיןללישהמצר
 רכרק ר(ו כ':השיכ אכיי רעת על שעלהמשום
 שמא נ[מיג;ר ראיכא מ'טום הוא שטעמואסיר
 ליגנין כרקאמ'כירושלמי לחול מי"ט כוגכןיהא

 מלישה מ*ש הקש'לו הלכך כי"ט חלכקיהעמיר
 שמ4ו גי;רין אנו אין כ[ישה י2גבי כשםכלומר
 נכי לנויג;ר ליכון נמי הכי לחול טיכ מיוםיליש
 שמגכן רלישה4וע"פ רומי4ן רמנכן כיזןמגכן
 הסיגי4ו שפירש הרי עכיכ[ רלישה תולרהא'נה
 הז' נספק כ"ת הביאו "ח הפר גם שפירשתיהכמו

 שאמררקי ככוו הו4ן הגיכון 4ןיסור רטעםכרקכ
 והוא לחול להותיר מצרכו יותר לגכן ראתימשום

 זה כרכי מיה4ש שנ;עינן מ"מ שכע נארבעכ[ שהניא שליטי' עשרה כן פסקי שלאטה.רושלמי
 וכדפרשת* לחול מי*ט ילוש שמא מטעםשהוא

 : הג' ספקכהתר

 כר-'נ[ קשי4ו רר[4ן כ"ו-צ שכרהכ ייוץי
 היהיורע רהואן"ל משוםלהרמכ"ם ן4ש'

 מכקיאותו תמהתי הלישה היתרטע'
 וענ( הגמ' על שמקשים וררכם הפומל,יםנם?רי

 נסוגי4ע אותכם מתרצים ואחקכ הפוסקיםדכרי
 יוי קרא אימא בעיוק אי תילוק כאיזו אואחרת
 מק הפי או שהאמירא הנאמר סכרא אימאבע'ת
 שכר-,1: מה כרהכ שכ(כן הרהירוץ אותו ירעלא

 הגמר' על מקש'ם התוספות ככלמקיםאתמהא
 ר-,ירז שהגמרא וכיראי אחרת כסיניאומתרצ'ס
 התו'ומתיצ'ם מקשים וא8"ה ת'רוץ אותייורע
 ככיג!'וכודאי ותייצתי שהקשתי אגי עש,ת,וכך

 מפיג כין רהפרש שיש שהירצר;י התירויןיורע וו-י4י הרמב"כם כינת היא 'טזו לומרשהכונה
 שכרהכ ש"י ור ברור הוא );ה מפיג יאינוטעטו

 "ט,לצריק
 רומיט שוראי שכתבתי נמה היה ללישהשרומה

 הרכה לימים לעשות שררכם שאת כיתר ל;הזה
 : שוין איגם שכמלאכותשודאי
 השבישבספק

ל(הכרית ,ג"
 ל(רעת 4לנ[4ו שינוי ע*י מיר:ררק ניהרגבי
 אונל הוי דמלה ר0כרי והכמ"ג והרשכ"אהי"ן
 הרשב"א י:כ"כ "קיא כם,מ; הכיח כמ"שנפש
 י42ייין 5'ט : איכל הוא המלח ז;"'ל תרפ"רב5'טן
 מכלי הפל ה.אכל רכתיב כילה בלא ב:;כלהא,כל
 מעי"ט לע'טות שאפשר כל ו:;פ"ה6לח

 והסמ"ג וכו'עכ'ל.. שינוי בעיא טעמומכ'ג שאיני
 וףהמל[ח ומדוהנן ו:"ל כהכ י"כ( הךכיתכרייט
 נפא אוכר( מלאבת שכל למרנו עץ שלכמרוך
 טעמו מפיג שא,נ. אפ"לרכי שיגוי ע"ימ,ו:רה
 4ונו הנה . עכ"ל י';ט מערכ לעשוהואפשי
 עכ(יהכב2 עימר שהעולם עמורים של'טהרואים
 4ווכע[ שהוא רכר רכל החליטו אחר פהשכלם

 טאחמול לעשוהו ואפשר טעמו מפיג ואינונפש
 רונ נגררו ואהריוהכם שינוי ע"י לעשותומותר

 מהרש"ה כרקכ מ,ו וגרילה כרילקנןןהאהרונימ
 והכרותיה אפ"קצ'ר' הסמ"נ רלרעת י"טכהל'

 4וסור הרמכ*ן כ(רעת אכל ש,נוי ע"ימוהרים
 רהוו ס4נ( שהסט*ג הל(וי רפלוגתייהוואפשר
 רהוו ~ו[ והרמכ"ן התירו כשינוי הילכךדרבנן
 כתג ן וכ הרביעי הפפק בהיתר כמ"ש יתאראורי
 שהם רסוכרים שכל אפשר וא"כ צרין איןכריפ
 מכ(אכות שוין.שאפיכ(ו יהיו גם כסמ*גמררכנן
 כספר טמיץ ר"א ג6 י כשינוי מותריןאלו

 נפש אוככ( וככ[ ק'"ג כסימן וזיכ[ כהכיראים
 שינו' ע*י י"ט טעיכ ר[עשותו טר דאפ4וע*ג
 אוכר( מלאכר-ו שמל למרנו וכף מלה רהאשרי

 רכרי הם והם ' עכ"ל שינוי ע"י הותרהנפ'ן
 הקשיר:' ולזה מהכלל כלום. .לאה,ציאהסמ"ג
 ואב2 שנא רמאי בשינוי לגכן ראופר נ*תלרעת
 וכ[רהוציאו לפרש הו*ל א"כ כית כרכריאיתא

 : שנא רלא וראי שאמהכלל
 רעיו פשוט נפש אוכל מכשיר,%שנמנע( הוי רמכ[ח הסיכריכ2 ל[רערן במ2351נ

וגכינה



אףח היימארה
 המכשיר אם רהשת'ומה כשינוי מו,רתדגכינה

 ולא נפש איכל שהוא הגבינה כ"שכווקר.בשיבוי
 רר:יי משיכם אן[א יקט ד:עכיחת לטעםו:יצרכו
 טעמ4ו האי צריך ר[א נפ,1 לאיכל אכלמ:;ט'ר
 מלח רע[הראכ"ר דהמכיא כפרק הר"ן הביאווכן

 רקי"ל וכיון נפש אוכל מכשירי הוי עציםוכיקוע
 4:סיר מעי"ט לעשוקו '(אפשי דכלגכוכשירין
 14 התירו למה א*כ אפילובשינוי כי"טלעשוקו
 אוכי-( רהוו ורעמיה להרקן אכל לטעםוהולרכו
 הק"4, כסינון הנ"ח וכ"כ טעם צריך אינונפש
 מלה צייכות הקררות שכל שאמרו רטעםיע"ש
 וסמ"ג להר"ן נ[4, הראב"ר לרעת הואועצים

 עכודת כספר אנירה רהרשב"א דאע"נ שכ"אור
 מכשירין רהוי רם"ל עצים לכיקיע היינוהקריט
 רשמחת ?ה כטע/ לומר שיש ומה לא למלחאכל
 ומרק רהרזשיעי הספק כהיהר לקמן ארברי"ט

 . לקיאתו אצא במקומו טהפר"ח כ*תשהביא
 ררר רן'ן מ.טום 4ור(א אינו המו(ח טעםרכייו דר(פי ע;['ו ר(י קשיא ממהרש"ל שהכיא1מה
 עצים ככקיע/ יאמר מה א"כ הרכה לימיםלרור

 ר~כקע רירך משוכם הוא איסירו רכ"עראלינא
 טע:וא חר רכלהו רהיל עיכרין והוו הרכהלימים
 דומי4, בשינוי ו ףהתיר ואפקה לעיל כמ"שהוא
 רהקנה הוא שהשינוי לעיל כתכתי וככררמלח
 וכך[ הרכה לימים יעשה ולא י"ט שהואלזכור
 כ(מרה קישיה" למהרש"ל היה אפ'/ ,הומלבר שאני נפש כאוכל 4:נל כמכשיר לא אמר לא?ה

 היהיר רכרי א'ן אהר עמו היה ואפילושכתכתי
 רכים אחרי לילך לנו יש 4א ררכ'מ גגרנהשכים
 דליכא אמרתי ככר ומ'6מ יכנין כמנין שהםכ*ש

 כ"רץ ומ"ש . כנ*ל ככנדי נרכריוה,כחה
 כ"ת יכיל לא למה ירעתי לא קשיא וראיללהרקן
 ר[חלק האהיים ליעת שתירין כמי יו דבףלתר'ן
 וראי אכ[4ן י"ט שמה; מש:ם לגכינה מלחבין
 כמ"ט יפ כ[אהר וע[א להי"ן לא כראי זהדאין

 :וכרלקמן
 שנענעה הלמימבסעק

 כ*רעכט"ט
 הקצה 4 הקצה מן ח,קה קושיא להקשיתדופה

 כד ט סימ:לצריק
 לעשו' כתחלה ליה דהוה הספר מן חסרהעיקר
 ואח"כ כשינוי אפילו ראסוי ולומר ההזקהיס,ד

 כ[ירה הוה אפשר ללא אפשר כין שהילקיאחר ועור לסתום ולא לפרש הא~,רא שררךלהקשו:ז
 כגי,כרירר-ק כשינוי מורזריכם ואפ"המאי:מוכ[ כ[עשור;כם שאפשר מרבריבם ולהקשותלה,יר

 רנורז וכהנד-; טעמכם מפיגין ראינםובותררל
 דע[ישר-ז דכיון להקשות ליה הוה ועירכרלק:ון
 מן ייירה וכ[4, ררגא רחוה בשינוי מיהאהגיכי, ר(ישר;רי כ[הדיא מה'ום.מוהי דעדיפא~'טום
 דא,סור המקשה שירע ודאי לא אלהקצההקצה
 כיבע[ שוה שינוי כלי להדיא אלא אינוהגכינה

* 
 בשינוי אבל מאתמול לעשוהו אפשר שהיהא"נ
 אפ"להר'4ן שמיתר מלישה הקשה ולכךמותר
 . עור להקשות ואין יפה ע,לה תירוצ1 וכזהיותר פירשרעי שלישי ספק בהיתר ולעיל 'טי13יבלי

 ש4הפשר שכו( היביים שאר לכל כיילוכוילא
 ר:נכ( וכ,ה שינוי א8"כלי מותר ו:5'טי-יברלא כשיטי לעשורקו מוהר טעם הפגת כלימאתמול

 : לאעולהיפה,תו
 ה::1:ק זקתשישבסגק

 להבריחנ'כדאי
 כמקש אלא כ,ה לרער; לשוכ ולהכריהנימרעתי
 יט שוניכם רטעמיכם ששי ספק כהיתרכ[עיל
 הוא יידע היה לא או יודע רהיה דטעמ/אעמירה כושמיתי על הילכך יברים איזה יפור ואבחיתר
 רהי4ן ע'-וכך-: גמרא דה(1 מןצק כראי ה:קסעם
 שינוי שצריך רקמר[ה כין שיש ההפרשכטעס
 הקררו' שכל מטעם צריכי'שינוי שאינןלרזכלין
 לרכותו לו מאהפו'והיה יורע והיה מלחצריכיה
 תכלין צרינות הקררות כל לא אכל י"נ(מערכ
 רסכר(ין יצמיך אם יורע היה ר[4, י*טומערכ
 וכ*ש שנא כ[א וכנ"ר עוינוי צריך כמלחהילכך
 שיצטרך מאתמוכ[ יודע שהיה כמלח שאםהוא
 יודונ הידה שלא כגכינה כ*ש בשינוי התירולה

 כטכ[ת נשינוי מותר ידע ואפילו להשיצטרך
 נעשורן והזרונורע הפשעים כל ואם כרורו:ה
 למה כ"ת על יקשה י"ט שמהת מי(ום כ,כיותלו

 אש הא מוכן עפר לו כשאין כי*פ ל'4הוטאסרו
אינו,



אוח חיימאוה
 גדור(וה י"ט מניעתשמחיה ינא ל .:י"טאיבי
 מ?וה יכס/דביסוי י"ט ואחר כסוי נלא יישחו'מ,ו
 נגמרא אמרו וכן יכסנה ובלילה היא עצמה3פני
 משוכם 4וימא ספק 4טבך( כוי גכ' ח' רףיביצה
 קמ"כ( לכםייה לא לשחוט '"טשמתת

 ו4ומ4הי
 לא אמרו כריעכד כששחט ודוקא הכי המרולא

 לכתחי' אפי' התירו לא ואמאי הלילה עריכסנו
 ו'כסנו דקר או עפר כששנחע[הכיןר*שחוט
 מעיכ 'ותר מהיום עריפא רשחיטה ועורבלילה
 למה יין לו שאין מי וגט נשרא משו'מנמרי"ט
 רככשר כ"ה וכמיש שמה'י"ט משום ההירולא
 דשמחת טעמא דהא. ועוד י"ט שמחת תלוי)'ין
 לחומרא שמח/'*ט נכי ב"ה אבל היא כ"שי"[

 ואע"נ רש"י וכפי' ע"כ ט' רף ככיצהכראיתא
 כפיר'רש"י ק'"ל הא מ"מ עליה פליגידתוספית

 ר"י כשבם הרא"ש כרתכ ככר יקט רשמחחוהא
 כן ושעע[ י"ט כ4שטחת היישינן רביםדנצרכי

 כ"ה התירו רבים צורך נשכיל תריסין כסילוקנן
 התירו שר[א שפיר אתי ולפ"; י*ט שמהתמשום
 4וע"ג עפר כ(רהכין כששכח לכהחלה שחוטל

 טעמא האי מהכא רל דא"כ '"ט שמהתדאיכא
 הרזירו דבתריםין כהכ כמלחמותיו הרמכ"ןגמ

 אבר[ לג:רה גורה רהוי משום י'טמשום.שמהת
 כככ[ נ[מעיין נ"כ( הילכך יע"ש לאנשהיטה
 אכ(א י"ט שמחת מטעם התירו שלאהמקימות
 לענין ולא ממש י-איריית' מלאכה שאינונרכר
 רכהרי4ו טעמא האי צריך לא רכ,ה נפשאוכל

 כאופני' ההמירו שחףל אופן 4אדעזיר*הכת,'נכל
 ואחרים גונא בכל וחכרותיה קצירה ככוןשונים
  נהעינורה טעם,ה אמרו גם * בשינויהתירו
 4א צריך אינו והוא לו מהצריך יותר לבשלבגון

 ג'רכריכ, אמרו ג"כ וכן וכיוצא אחתי[חתיכה
 שאינו רנר'כם והם משומתחכ(וקם סופןהתירו
 אני :ה ונר( מכ[אנה כו ואין עצמו נפשאוכל
 מככ4 יבקש והוהרוצה טעס שאטרו מקוםנכ[ לטרו'לכקש ראיתי שלא רעת' עניות לפ'אומר
 נהנו שוניכם טעמיכם שיהיה איך יהיהמקוס
 ומה * נפיט לאוכל השייכיס הדכרים לכלח:"ל
 ושנן אמו"ם לענגוכרכרים ראפשר ס"תשבתכ
 ב'השונות זולהו אפשר שאמר ר:אור כעלנתכ

 טסימולצריק
ו

 פירוש רוהק חי ככ( מעיני נער(ם שלאכיכר
 כ(א נמי כהלכ אטו ממנה טוכ ההלכ כיכלערה אפשי הכא אפשר לא התםלרכייהנמר'שאמר

 4וכם שוורה היעות כ;[ וכי ועור כלערהאפשר
 כ(רעת מהגכינה יותר החלכ יערכ ולחכולרעתו
 ויש מדהל[כ יורהר הגבינה יערנ אחריםולחיך
 יש ל(נמרא גם א"ב להקשות ואין כן שהםרכים

 עדיפ4ן מאתמוכ[ דגכינה רקאמר כןלהקשטה
  ארפ יש ואם לכל השוה רכר רהתם.הנאמה'ום
 רגם ארם כל אצל רעתו כטלה מהיום לנשיערכ
 מקום ומכל מאתמול שרוצי'הפת רכיס ישכפת
 אצכ[ רעתו יכפלה נ'"ט ללוש ליה אסרי;ןלא
 4וו ירהירזטייהיוכם רפתוגכינרה ועור ארםכל

 מרהיוכם שאיככ[ ומי אהר כמין הכלמאתמול
 אככ[ מ~רה ערכ יוהר שזה אלא מאתנוולאוכל

 ל(ן שערב ,מי מיניס שני הכם כנכינהבחלכאו
 אוילן רוה ועור יגכיה והנפיון  וה לו ערכ אינווה

 ואנן כי"ט להלוכ דמותר דסכר ולטעמיה4יכיה
 ע(משקה ולא האוכל לתוך לא אס ה3י קי"ללא
 ריני ראטיר חרדל טיתוק גכי כתכ רישסועוד

 ואמר עטו להלחם הרמב"ן 1יצא כלער'שאפ'ער
 מרע דכל למתקו וא*א ההרדל מן מרשפ'רושו
 רומה וה ולמה אדס לכל טותר נפש אוכלשהוא

 כפרק;קמא כדאיהא שמותר ב'"ט צכילשחיטת
 ןה 4א לפתן לו שאין למי יאמר ומהרשנועות
 אננ אף ע"כ ואוככ[ כהרדר( פרהו מטבלשהוא
 מתיכךע שאיסור כתב עוד י כגכיגה כןנאמר
 חטינבן כטחינת תילען שהוא משיס הואהררדל
 שאכם אוטר אני וע"1 ע"כ ואפיה כלישהואינו

 מתכת של דגחל' כשינוי התירו ת'קוןרבישהוא
 כם"ש רכריו ככל ללישה הוא ששוה שיגויבלא אפ" להתיר ליה דהוה טמש אוכל שהואהגכינה
 ווהכ4ש אפשר רהתם משוס להריא התירוהוולא כשינוי שמותר הוא ק*ו של כנו וכן ק/ה לאוכ"ת
 יורע היה אוי[4ה מאתמול וכשנאנק אפשרלא

 ל(כתהכ[רן להניחו ואפילו מותר מיהאכשינוי
 קטן כ[מימר וכרכעינן מור;ר כשיכיילעשותו

 כנ"ל[ יהיראה מסכרא ראיה להביאראין
 של4א

 השגיחו לא .גפ - חנר לו מצאת' ולאראית'
 עווי * הפוקקים כקפרי לה;כ,רי פירישועל

כתג



כה טסימן לצףיקאוה, חיים,ארח
 הוהכ( יגרים ומאן 11"ק[ שס  ו"ל הרמכ"ןכהכ

 אפשר התם לה מפרש אפש'הג' לא הכאאפור
 . כטחינת הרנה ממגו לתקן ורדכו מעי"טלמתק

 לעשו', הגכיג'שלא הטאה מה *כ וא עכ*לחטים
 . ר;יקון הוא דהררל .(כן וככ( כחררל יטינויע"י
 דרך ע*כ אלא ממש נפש גבינהאוכל נ9'טואוכל

 : לכלםאחר
 ג::"נל:בנ:םאמנם

 דודאי 4וני אומר לזרה וכו' ניה.
 תצ"ה ק" הפר"ה מ*ש וראה כוא כיהרמשגחינן

 דכשרא לאקשויי וליקא א'וז*ל נסעיף הל"העל
 וכו' ואסכלאורז שפודין ע"י אפשר נמיאנומהי
 כמקוק אפילו אחד כל ועוננ טעם אחרשהולכין הרי עכ"ל לו יקמבם אוכל רוצה.לאכיל אחדובל

 ומשגחינן רהכא כיבוי כגון מלאקה אכדאיכ4ן
 הגבינה להם ערכ שיותר רכיק יש 4מי כנ"רכיה

 הרמכ*ן בשם וכדלעיל הפת ארז פו ללפתאחר רכי לו יהיה לא אם וכ"ש מהכשר נכינהומאכלי
 מתעגג אחד שכ2, כדבר דתלוי וד4וי י"טועינג
 קרינן עונג כתעניק כשכרק המתענג דא5'לובו

 כירן אחר לכל עונלניתן רתורת וכודא'לריריך;
 כשכת לאחר או להקריס ראמרינן דמאירומ'א
 לאחר או להקדינבם אחר לכל רשות רניתןלאכול
 המתענגים הבהורים גכם לו ע-נג שהוא מהספי
 לרוזוכ%וצ4ן אסיר רכשכת אע"ג כשכהלרוץ
 משיכ( רברים הרבה התירו טיכ כ'וכם גכםבהם
 דהי4ה טוכ יוכם שמחת משיכם או טוכ ייםעונג
 לו היא שמחה מהענג שאדבם במה דוראיהי4י,
 כ"ק יספק ואם נאלילתו טצטער שהוא כמהלא

 לחכימ4ע כו 4הף וכהנה כ,קנה ר[ך אוסיפהבורק
 הריפור; התירו למה כ'"ק כדבהי ואכםברמיזה
 לחזות4ן אכ[א הוי מור'קו-;.דלא התירוולמה בלא~הכי אפשר הא 9(,חן משובם דאיכאבשינוי
 שגכם גכינה התירולנרור למה גכם .כעלמא
 מלילורה למלול התירו למר; גב( טוהן הוישכם
 רמאן ואל'בא ררש תולרוה 'טהנם קטנייתלפ-ך
 יגנם זולתפ ואפ,(ר טעכם הפנת בלימאיזמור[ ע(עשותו דהיהאפשר דכר הו4ו ממשוגכםרש

 כגכינה פעורהעליהכ( שקיכע'ם רבריםאינכם
יעקן?

 כאיםלא
 לק4וחסעור"

 כהד'4ה אמיו ובנמ' כשינו' התייי בהרדל3כם כשינוי ביייה הקירו נק(
 שאמףו השעכם והוא מאקמול( ר[עשותודאפשר
 אע"ט פירות ע!שון התירו מזאת וגרולהכגכינה
 טוק יום לשמחת הכי כלאו סנ* לא וכישמככה
 טוב יוכם עוננ דתורת כהכרח צ"1[ ודאיאכ[א
 אכ(א כיצונן בו כיהתענג כידו 4וחר לכלנירען

 רכריכ( כאיזו שינוי הצריכו שוניבםשלטעמיבם
 : מוהר הכלוכשינוי

 א,י משכיוהייותמהני
 ואמר הקשה

 והורה וטהינה כקצירה דאף י,
 יאמף רזה משום להתירליה

 ונתיף בואו 1'א/'כ מאתמול ולטחון לקצורשכהתי
 שוהי4ן אומר שהוא המכ[אכה ואחד אהרלכל
 ז"ר, רנורזינו ג:רות בזה ויהנטלו ומעונגהרכה
 .שהשר לח,"ל שמצינו קרכרים רוקא וראיאלא

 ע ,אין . 431ל זולתם -לא מקילינ, י"טלשמחק
 ככ1. כפירוש שאסרו  רהיכא  ועיקה כללקושיא
 114(1 כמר[אכווה ונפרט להקל ואין שאניענין

 או1(פחורן מיא:רייוה4ו כירושכ[מישאסרום
 4הך[ו שאין אמרו' רככר ועור אקרא4וסמכוכם
 קע(אכר; אככ( תיקון אלא נפש אוגלסלאכת
 ר(נו 4ן'ן התויה מן מותר ענין דככל נפשאוכל
 ד~י;"ה מררכנן שהוא כמה נזרו'מרעתינולגזור
 תיקון שהבם וחכיורעירה כקצ'רה אוחטעשית
 דאין כמ"ש ילא רמרמיבן וראי אע,א א"גואינו
 ר ועו כפירוש ח;*ל שהתירו ברכר אלא להקללנו

 ול4ע קורח,גרול שהו4ן וטהינה קציררהדשאני
 אכך4 אסיו כהריא שאסרו והינא עונג ביהשייך
 בקירי להחמ4ר לגו לן'ן כהריא אסי-ו דלאהזכא
 שיתענל י"ט ועונג שמחו-ז משובם וכפרטדרבנן
 רכריכק כאי,ה בשינו' וכלכד רצינו אהרכפיכל
 אך(א להקל לנו -דאין נאמר ואם הדכר טכעכפי

 אשיך למלת(( מלתא טרמ'נן כפי'.ולאשהתירו
 גריררז ח,"ל שהרהירו מצינו רי,זכןורקודיעני
 כח נרהן מי הריכ*ש שהתיררה בשינייהנכינך-;
 טוכ כיים טשקרים הלכ להוצ'א לההירלפר"ה
 רשות 4תן מי זר; רבר לח;"כ[ מצינן של4הכיון

 וא'ני בשינוי השאור ו(עיטות 1יהתירלהר"כי
 קל~ן מספר בל4ע ריניכם לה;ניר נ[טיוהרוצה

 הוכאו 5?ז



אלח היימאוה
 ואהרוניבם קרמ,ניכם יהוכירוכם מ"%4י:ובאו
 ככהוכיכם הכל כא שלא למלתא מלתיוומימין
 רינים לשאר טוכ יום כין לחלק ורמו סכיאואין
 וכ7י[ 4ותר הכל ומראורייתזן גפיט כאוכלכ"ש

 רקצירה וראי א א" להת'ר לפוסקיכם רשותנתן מי כ"רז רכרי ולפי מררכנן הי4ן כו שאסורמר:
 ולמכי"ל כ[מכי"ל לגמרי שאסרו וכו'וטחינרק

 יש א"נ ואר כל אכע( ענין ככל אסוריכםגכם
 מותרימאע[א שאינם ויש להרי4ו מותריםמהם
 ככר והכרותיה קצירה ואפילו וכרכת'בנאבשינוי
 מררננן אסן'רורז 4ולי דמלאכית הסוכר'ןדכר[ ראפשר ואמררזי מותי'ן רכשינוי הם""ניעי-ץ מהרש*ח מש"כ ו' ם5ק כהתר ע[עינ[כתברזי
 רישה כרירה וטח'נה וזז'נן יהא כיעתוועתכם

 ככ[ עירינן 'וכמטוכ לשמהת כהפ 6 ס11* שחוטו כרכריכם ראף כ*רז שכרקכ41ייש : נשינויהותרו
 למה'7[א וה על אשיכ וכו' קיטצר

 או כשפור או כשינוי לצלוה לצלי שינ,יהצריכו
 דהי4ו צלי רכשר ויוהימ~ה כיבוי כליכאסכלה
 ךהרמכ"ן כר-זכ וכן 4לגומרי ול(4ן כן טוכיורזר

 עוכצלי המיכחר 1?"ל רכיצה נ' כ"5במלהממזיו
 ן חוששי אין יאע"פכ גרוף כתנור 4שו נהלתע:ג '%ל4ן להפ קיוכ אלא נומק הגחליכם על!4ן'נו

 עבין כאיזה אהראלא בעניז לצלות אפשרלומר כיבי מרקרקין 4,ין כרקכ רכריו וכפוףכ(כיכוי
 עכ"ע[ טוכ יוכם שמהת משיכם התירושמ:רמן
 שכלא ואע"ג ל(א"נ. טצרקי כקשו של4והנה
 למלאכת כלל הששו ולזיו טוכ יותר הו4וגומרי
 ונם טפ' ועריף הכי בלאו שאפשר אע"5והכיכוי
 רקורתו טיכ יונ:ם רכעוננ חותכרק ראיהגצכ4,ן
 רכו[ כירינו זה כלל אר[א שצרקי למעכיהו"ל שיגיי הצריכו שלא הרכרים ככל גם ילעיל וכמ"ש מיניה עריפא ראיכא אף ארם לכלמסורה
 עשהו אנם מעמו ומפיג גפש איכל שה41ןרבר

 אינו ואם יכ"ע אליכא ש'ניי כלי מותרנצאתמול
 כמו טעמן מפיגין ואין להכם שיצטרךמאתמו7[ יורע היה אפ כמכשירין אבל כ'טינוי מותרממיג
 א7(א אסרו שלא ש'נוי ע*י מותר וכיוצאמלח
 כתכלין מאתמוו[ יורע היה לא אכם אגללהריא

 ם סימןלצריק
 שאין אף 'ירע היה וכשלא שינוי כלי אפ'לומוהר
 ש נפ אוכל הוי הגכינה ולפ"1 בשיניי מוהר 'גי1מ5

 מאתמוד[ לעשותו יכון[ שהיה כיון אכר[ממש

 להסתייע כ"וה שיצה ומה * מורזרמיה4ש וכשינוי שינוי כלי לעשותי יכול א.נו הפסיבלי
 שהכם כיכריו לרקרק הוקל נעם הררכי*רכרי
 שאפער שרכר וז"ל[ כהב שהרי כ"ת רכריכנגר

 כר[ נפש 4ווכל ממש ואינו גמור כהתרר[עשות
 יאוכל מכלל עכ"כ[ משנינן לשנויי רטציכמה
 גכם צריך ל4ן שיגוי 4שפילו כנכינה ממשנפש

 צריך ש4,ינו ש4וע"פ כוהכ התשובהכתהילרז
 וכלאו האור יותר להכהיק אר[א הפתילהלוזיתוך
 כית שכתכ כמו רלא מותר אורה מלא הכיתהכי
 : טוב לשמוה_כיום יכול דכלעיה כגכינהלעיל
 נחיתנ4ו ונהא כלקינ4ו כה4ו יכרוקדןן
 זץאאי

 הפוסקיכם וכל הכל מור,ר דכשינוי
 שאסרוהוא 4וו'רוככם כ*השהזכיר

 מותר הכל כשינוי אכל שינוי כלי נהדיאלעשותו
 מהפוסקיכש 4וחי שהו4ן דהרי"כש ראיהוהזן

 שאפשר דבר התיר האוסרים ככלל כ"תשהוכיר
 דם*כ[ נוטים ורכריו י כשינו נואתמול7[עשותו
 שאינר ומפני כתכלון מכשיר הוי הגכינהרגרירת
 עצמו באוככ[ זוכ7[ שינוי רהצריכו טעמומפיג
 גכם . מותר שינוי כלי ראפילו רס"כ[אפשר
 סימן הרב*י כר:כ פהכם בשאור שאסרהמררכי
 רהשיב ראפשר מלכר מורזר שינוי רע"יר:ק"י
 : לפנים צריך ורק ואין כפירוש כן שכו;נולע.47 שהכאתי הפו0ק'ם מלבר ורה וכל מכשיריןלירה

 הנן:4:::: עשיר4כספק
 כמעט 'עיין אם אכל דסכין מההיאעלהרמב"כם שהקשתי מהלהרץ

 ואתחי7ן , כרלקמן התירגץ ימצ4יידהעיון
 הסכין הולכת רטעם שאמר כ*ת רכרי עללהשיב
 יירוע ווה רליתא מתוך מטעכם הוי הכהמהאצל
 שהותרה טתוך אטרינן 4,י היא זו רפלונתאהו4ן

 9ל4ן נמי הותרוה נפש אוגכ( כ[צורךהוצאה
 ראשונרן חלוקה א"כ לא 4וי נפש אוככ(לצורר
 אמר ויפה שמותר מורו כ"ע 4ן"נ לצורךשהוא
 4ז"ג צויך דהוי רסכין7(שחיטרה יכיוןכ"רז

דבפג"ע



 איח . ח4*םאיח
 ונמ"ש מווקר שהו4ו אאילבמ"ש

 לא"נ דדמינן ומשים וז"ל לסיעתיה כ"תשיביא מהרש"י
 מאתמול לעשותו אפשר היה 54פילו היק'כךגופא
 1רומה צרין אין בר"פ הר"ן כחכ וכן עכ/'למיתר
 תני דהכיאהד-'וא"ש בתוספת4ו דאיה4ןלה4ו

 שמוליכ'ן'כליבם י(נ"ה כ"ש מרריכבם4ורש*כג
 נהכ[קו מה על למלאותט וריקנין לצורךמלא*ן
 וכקי; 4ווסרים שב*ש לצורך של4י ריקניןעל

 מטש דהוי שחיטוה שנ[ וסכין עכ"ר[מתירין
  ר;י4וך ול[פקו מתיי ובוש למלאוהםכריקנין
 רהוי כהמהכיון אצל ככין להוליך כ*שאסרו
 מטעכם ר)[4ש כהכרה צ*ל לאו אלא א*נצורך
 4ירי4ו כרה ננעו מתוך מטעם ולאו נהלקושק

 כהנכם ולפ"1 כגמ* שאמרו כמו המלכהמטעם
 מכ[4וכר; דהוצ4,רה טעם לומר מהרש"לדהק
 המלאכון כל א*נ ליה שטשוי כיון דהא היא ע'גר,

 ועוה חשונורז כין נרועור; כין כומווהרורז
 קר4ש דאפקיה סשופ אלא הותרה לאשהוציוה
 רהשכו-ז ביום מכת'כם טשא תוציאו ולאבהריא
 דכתר  ואע/~ג דביצה 'פ"ק כדאית שרי בי"טהא
 משמע היה קרא מהאי רהא לנמרי קאי לאהכי

 בסי' היכ*י כתכ ככר ט*מ אכנ"מותרדאפיל[ו
 מרכת'כ ליה נפקא לצורך שלא דהכערההקי*ח
 הא ה'?כת כיום מושכותיכם נכל אש תכערולא

 מן מותרת הוצאה דכל שנא ,לא ה"נ שריני*ט
 וכמקש הרמכ*ם דעת היא וכן הכירש"י_רם")[ כרעת שחכמי'אסרוה 4א אכנים אפי(1התורה
 הר'*ף דברי ממין שכן כהכ והה*ן הטג-רהרכ
 והם שיש:הולק'ם אף המרדכי כשם הכ?חוכ"נ
 משוכם )(4,ו דמרזוך ר(ן והראקש ור*תר"ח
 נמי כהכעיר; רהא 'כה ללעו המל[אכהגייעות
 שנראה כמו וככישו)[ וכשחיטף; מתוךאמרינן
 מו[4,כורז ש4שינן אע"נ י*כ דף דניצהנפ"ק
 נפש כאוכ)[ דאף דס"ל דכיון נ*ל אלאגרועות
 4,סור מאר;מול( כ[עשורעו יכוכ[ שהיהעצמו

 טעמ'רמלאכה להאי הוצרך לכך כי'טלעשותו
 )(יה דמרמה דכיון קשה עדין אב)[ .גרועה

 אעשר רלא עצמה כשחיטה הוי נפשלאוכל
 קי' והדדא כשי מכמי מאתמולמשיםלעשותו
 הער"ח )נ*כ כ)(ל[ טע8 צריך שא(נו.4דועתה

 כן ט יסןלצר"ק
 גס טעמ' מהאי שינו' צריך שאינו תצ"חנםימן
 מל[אכר; גריעות בו שאין עצים לביקועדומה
 כאוכל דה~' מדכריו שטעי מ"מ כמ"א כתכוכן
 דמכשירי קי"ל העי נפש מכשייאונל דהויאלא הכי תימא ר[א ריאי מוכרח הוא וכן עצמונפ,?
 אסוף טאזטוכן ר[עשותו ,כול שהיה נפשאוכי

 שינוי להצריכו הוקכ[ לפחות או כי"טלעשותו
 טעמא וטשוס מכשיר דהרי דלעולם להדץ1א'ן

 דרנא חות דלפהות חרא התיריה גרועהרמלאנה
 רככרהוכ"חף ועוד ' להצריכושינויוהיהל'ה
 כאוככש שהוא דכיון דבר פוף י דאינול[עיל

 שייר דר('א רמתוך לטעס צריך אינו עצמונפעו
 כדכתיכנא מורו כ"ש נפש דכאוכ)[ טתוךכיה
 דגריעוו-ז כ[טעכם צריכיבם אנו דאין שכןוכל

 :מ,אנה

 :::גצ~:יבנמ:ולפי
 הו4י2 נפש אוכל רחא מתיהיןהיו

 מהלוקתם עקר דאי  ועור ' מתיך שייך לאוב;ה
 זימנא חרא איפליגו הא מתוך מטעם הו'כסכין
 ודאי אלא שנית פעם לח,ור להו ולמה  ,הנדכר

 ח"שין א' אלא מתוך הוימטעם לאדפלוגת"הו
 ע)ן הר*ן הקשה ול5";יפה .ילמהממליך

 עצמו כאוככ( אוככ[ רקיקון שהוא דכייןרש"י
 התירוהנ מאהטו)[ אפשרלהכיאו רהיהואעקג
 אפשע כין הילוק ליכא נפש רבאוכל מינהשמע
 )[י שהקשה מה אכל י אפשרללא

 הר*ן עכ(
כאוכר[ דהוי דכ-ון מהרש"ל על לעיל שהקשתי טההוא

 )(א עצמי
 כזה קף'נן אפשרמאתמוכ[

 * אפשר ללא אפשר כין  הילוק ראיכאולעילם רש"י על קושיא ליכא יא"כ בשרא מנמרמשז8

 ת)[יי אינו כשרא מכמר מקים מכל נפשכאוכל והוי תיקו! הוי דסכין דאע"ג למהרש"ל ג5וי*ל
 כשחיטה אכ[א אחמוכ[ או היום הקקיןכהכאת
 מאתמול לעשוסו אפשר להיות חוור וא*כתליא
 קושיתיוהדרא

 ע)[
 מהרש"ל ע)( אבר[ רשקי

 דלינן טכיקיע.עצים רהוצא'נר!עה טעםקשיא
 לומר כדינו כקת צדק לא הנ*ל ולפי טעמאהאי
 מסנישממכל ז"ל והרמכ*ם הרי"ה הביאהשלא
 ש*יכא ל[4ה מהוך יהא רליתא רמתוך דיןזנל

 ב4צכל ב2 שש4



 מ ס'מז לצייקאיח חייםאיה,
 כהכ 8 ו"חווזוהק'נהו *ו .ו .ן 8י,(ן*

 י[4, נפש אוכל כמכשירי ואפ'לו נ9'טבאוכל
 דצורך כיין מה,ך יךשי

 יטויו היא נפש 4"וכ7(
 נפש אוכ7( שאיגו כרבר אלא איפליגו דלאכ*ש
 שהותר/לצייך מת,ך וכדאמרינן ולולכ הטןכגין
 נפש אוכנ[ נ(צויך שלא נמי הותרה נפשאיכל

ננ,ט::

 :ןשת~
 במ"ש  וכו' 7[המלכה היישי נ[א דכ*שמיניה :4:""

  בתשובתי שכתבתי שכמה משתמע וממילאכ"ת
 שהק'טתי לקושיא ארךכההעלתי

 הרמנ"ם ע7[
 הרמכ"ם דלרעת שהעלתי שכיון מהאדסכיןץ"ל

 נ(עשותו אסור שיהא כדי לרעיתא תרתיבעינן
 )שר(א הרבה לימים לעשותו שריך והואבי"ט

 לטיכותן ביה איתנהו בלהו וכשהיטה טעמויפיג

 הינ(נך עצמריי כשהיטה הוא ג"נ ן הסכיוהכאת
 ' :מותר

) 
 דל(א משפע דכנמר4ש שכהבתי .,דא55ש
 מאתמו, אפשר כשהיה אלאאפי י נ8נמוש

 אמר 7[א אפיטר היה כשלאאנל

 וע.כי אחתינהו מחתא כחרא וכלהו הםאהד

 כגרכהכם יפ חל,ק.ם ז"ל והרמכ"ן דריט"'כ"ת
 "ה ככל ירע לא ומ' ד,נא לענין ונימונפ'רושם

 מי כ7( שו'ן יפירושכם שנרסהס אמרתי אניאטו
 14 7[ אני וה דבר רואה אורז ר(י עינים לושיש

 מוררק אני שאין אף הנ"מ דערק 714[אאמרתי

 מהשאפרוש כפ' יאפ" כ"ת כפיפידושלרכריו
 7(י שהקשה מה להקדים אני צר'ך ולןהדבריו
 היאה ראשונה . כ"רק הבנת כפי ר-כריועל

 מאתמול יכיל היה לא שאם רשקי מדבריהיציא
 ודא5 דהא ע? שכ( כגחלת החידל למתקשיוכל

 דגמ' ענין ככל 5ותר לכ.ע מתכת שלרבגתלת
 רזיקון שיש כיון ,ה ליה מנא יא"ב היאערוכה
 7[אומר דאפשר ועור מתכת של כנהלתלמתקו
 טעפ הפגת כלי מאהמונ[ דאפשר דכיוןשיאמר
 טרור היה אפילו ב'"ט לעשותו ענין בכלאסור
 אסר כשינוי ראפי' כגבינה כ"ת דעת שהואנמו

4ק,ה צ י ל ל   
 הגן והניח 7(נ"המ זו סברא יהס לטה א*כאפיר

 כן אמרו שלא מפני למימר דליכא ונולםעמורי
 אלא בפי' ןה אמר לא המאור כעל רגםבפירוש
 נכון אמר למה גם * הכי ליה משמעמדבריו
 שוין שכלם כיין נהריא לאמור ליה הזהלההמ'ר

 דהסיוע מהו נכם נ[גבייהו יחיד ר-קויב:הורש*י
 נר14דק דכריו שלפי יהר%ש מהוי"ףש:סתייע

 דקאמר כ"רה כפירוש ד7(14 אהר מטעםשהוא
 הוכהה 7['כא רהרמב"ן ברכרי נם *מאתמיל דהירהטרוי אפי7[ו דאסורכי"ט הכ:סי7[ענם
 מאתמול טריד כשהיה מותר או שיהי'אסורכלל
 זה רבר ,יעל לרש*י בין הרי"ף על לפירושונין

 דהדמכ"ן בדברי שדקרק. נ//ת דברי ע7[המהני
 כטחינת ת'קון אלא הוי לא הרדל שמיתוקשנתב

 כטמ" צרריו מכל שהו'שוה משם ודקדק הט'ם1
 זיאי הא כעולם 'אופן בשום היתד לץ שאין דטים(

 שכו-הס -רע4"י שגכ(נדברי הד4, יהיאנורכ4,
 ואירכחכ לטהימהמים אותו השוה ז*ל הרמב*ןם
 מעי"מ-ינוכ[ טרוד היה אט רש"י דנ[דעתכ"ת[

 טת* והא עץ של בגחלת ולמתקו כי"טלעשוהו'ן
דטים

 אפשר דבלא דהיא כעיניו קשה דאינומשתמע
 אע"פ ר[גבן שמ?הי התיספות שכתכוטאתמול
 להקשורק ליה לית דכ;ה ולומר לדהות~אפשר

 ליה התופפותאכל כשם ירוהמכמ*ש יבינועל
 מ9" %ללא

 המוצי4ו להפך ראיה דליכא כיון

 ס"ל דלא א,תא דאם ;'ן  כ 'הראיה עלי1מהבירי
 דרך לפחוה התיספות להקשותעל ליה הוהדכי
  וראי  אר(א וו עך(  אחרות דעות להביא אודחיה

 הפומקיכם דוה וכןהוא דמיארשתיקהכהודאה
 הו4ו כן ,נ7[ר; פליגי ולא סכראכ'ןמבי,איןאיןו

 ( :דעהם

 ע, פו 'ד יג יב יאבספק
ענין



ארח הייםאורח
 כתכ הרמכ*ןנם ' ענין בכר[ אסור~שים
 גם לפתן לי שאין למי יאמר' ומה רבריובתחלת
 "א מותי שהוא צבי לשהיטת רומה שהואאמר
 4!כי4, ומעתה * צרריל כבל שוה ראינויראי

 ופירו' שנרסת שאע*פ דוראי הב"חלפרןדברי
 כ(ענין מ*מ זה כראי ,ה לאיאי וההמב"ןרש"י
וער[ ילכו אהר כררך שכלם ס*ל'לב"ח טרור היהאם

 שרוק4ן הנ"ח שיעת אעמודה משמהרזי
 מאוקמון[ מרור היה אפילו המאור בעללדעת

 ו~רו רעתי לפי רעתו ואפרש בי*ט למתקואסיר
 שכהב רש*י ורברי הרמכ"ן רכרישאחר'שהביא

 'דמיו-זוק שכתכ כה"מ הניאדבר ו"נ[הרמנ*ן
 ון[א למפזנקים אלא נפש שוהללבל אינוחררל
 וא"כ נפש נ[ככ[ השוה רבר אלא תורהההירה
 רגחלת כיכוי התרד'ע"י למתק אסור התורהטן
 התורהאסיר שמן וכיון מלאכה אכ שהיא עץשל
 לא או מאתמול לעשותו יכול היה כין חילוקאין
 של כגחלו-ז לעשיתו יכול ענין רבשום יכולה:ה
 4י*;[4! איס'רו שאין ,רש*י להרצכ"ן אכלעץ

 אוכל היא רלרש"י כיין התורה מן 'רהאמררבנן
 רהרהורוה דמן מאתמול ראפשר אלא גמורנפש
 רזימא א5';[ו או ררכנן ג,רה אלא הפרשליכא
 1,4 אפ'טר ללא אפשר ב'ן הפרש יש התורה'דמן
 כ(4ה מאתמדע[ טרור שהיה כל מקמ .טעםהפגת
 מותרת המכ[אכה שטכע כיון ניה קרינןאפשר
 נמי ול(ףהרמב*ן נפש ו[כר[ השוה רבר.שהוא

 7(אינו בין'כור[ ה'לוק אין נפשדלדיריהבאוכל
 ל[כן צדין אין ברישפרקיכוכ[נמ*שנוהד'4ן

 הוא ממש נפש אוכל רלאו אע*נ החרדלבמאוק
 בין לח;(ק רקי"ל נפש אוכל ממכשירי גרעלא

 ולעור~ם אפשר לא אן מאהמול לעשותואפ'(ר
 טרור היה אם ז"נ[ כ[הרמב*ן בין לרש*ירפין

 דאפעאי רכ'ון אלא ב'4ט לעשותו -כולמאתמול
 ו,סיו טעפ נריעית בנ[י מתכת של גהלתגג*י

 דנ(רש"י כ"רק שהבין כמו רלא של.עץבגתלת
 ?הו דרןיתא מנתמול סרור בשהיה לגמרימותר
 לא האיפור סברת ייחס לא ולפיכך הב"חרעח
 ולוה והרמב"ן רש"י דזנת יו שאין המאירלבעל
 כרי נ[והחמיר שנכון אמר אלא לגמרי אסרלא

 והרא"ו מהרי"4 הב"מובסת'יע רעקלצאתידי

 פירו'הרמכ", שכפי שאע"פ כה"מ ברעתילאסור כו ט ס,מןצר,ק
 בגר,ל" אפי תורה הרין מן יכול באינו מותרהיה
 הז"נ( 4!סיו כנר מ"מ ע'ןשל

 ש4ופשר מפני
 באוככ[ מאתמול ראפשר רנל ונ*מ אחרבאופן
 קרינן אפשר לא טיור היה אם מפיג ראינונפש
 טעמו י;תנה שלא באופן לעשותי יכול ואםביה
 דומיא ראורייתא מלאכה יהיה שלא ברברלפגם

 איא ואם דרבנן קומרא ווה יעשה הררלרמיתוק
 היוע:ם:?:ה נפשן.ן:2לנ:עבן: אפיטר בין לחלק רס"ע[ כתבתי יפה ולפ"זביה קר" אפשר לא טרור שהיה רכיון בררכויע:ה
 בגחלתן וזהו בשינוי .להקל הב*ח שרעתאכרהם
 כתכ 7(א הגרור(ה כנסרז שיירי וגם מתכהשל

 שא0ר ב*המ כרעת אנ[א לאסור הכיחשרעת
 * מאתמוכ( ר טיו היה אפילו עץ שלבנחלת

 ראיה )והא מותר מהנת שר[ רגהלת בשינויאבל
 אותו מנותקין ואין הטיר מ"ש על רבריושהביא
 שכו-זכ בכ"ח יפה ראה לא מ"מ עע שלבנהלת
 ר[ההטיר ונכון 4ק;[4, הכ"ה כתב שלאנקם.נן

 פסק הרש רהבית הגרולהומךכתכשיירי.כנכת
 אפשר היה לא שאפ'7[ו הרז"ה כרברילההמיר
 סכיו-ז ,ו ראין ש*מ אסיר טררא משוסמעי"ט
 רא*כלא כ"ת כמקש והרא"ש והריקףהרמכ"ן

 וראי אלא אלו ולהניה להר,יה ל'הסו ליההוה
 הב"ח בתב היכ[כך זה כראי וה ראי רלאכמ"ש
 ער[ להר(וק 1-7 היה שלא אסור אמר לאוע"כ המאיי בעל הובת ירי לצאת ברי לההמיר.ונכין

 וכ(פסוק ז"ר[ והרמכ"ן רש"י הרא"שדהרי,ף
 בענין ואפער משיפ זה ואף 'חהר שהואכהרז*ה
 רכל[ וראי בע7(מא אבנ[ טעם דפגת בליאחר
 וכ[פ"ש כי"ט לעשות1 יכיל מאהמול טרורשהיה
 טרור היה אם נפש רכאוכל רכיון הקשית'יפה

 ניבון: ביהמ"ש אפשהקיינן לאמע'"ט
 "'יק ייך5עמא מילן:1:נח"'מערוה

 והגכינה הרמכ*ן לרעת נפ'ט אוכל ממש הוילא רחרדל החררל ממיהוקהגיכון
 נפט לכל היא שוה הגבינה אבל נפש לכלשוה איני ההררל הרז*ה נפש-ולרעת אוכל ממשהוי

יךוערז



אוח יישארה
 ואם טעממ מפיגין דאינס הם שיין וש'י~יועת
 ומוחר בהי קרינן אפשר לא טרורמאתמולהיה

 רע? אין לרירי אכל כרכריו ורעתי עיונישיעיט כפי הב"ח רעת ר[פי זה כל ' בי"טלע'טותו
 עץ ע")ם בנהכ(ר? החךדל נמיתוק להקלרש"י
 כענין ראפשר כיון טרור היה אפילו אופןבשום
 מותר שאז מהכ' של גחלת לו כשאין יא )אהר

 אס דלרש"י שכת העולת ומ*ש ( צ*עלהריא
 ע[4? כי"ט כ(עשותו 4ן'סור כו 4הין טרוריה*ה

 בגה?(רז לעשותו ראפשר רכיון ליה מנאידענא
 אכ(4, ראורייהא מלאכה יעשה למה מתכתשל
 כאפש'ילא התלוי רכר שכל שסובר לרעתוצ"ל

 קרינן אפשר לא מע'"ט טרור שהיה כלאפשר
 כמכ[אכה אפיר[ו שינוי כלי אפילו ומותרביה

 דהא נ[ומר אפשר נכם הכיכוי שהואדאור"תא
 כשכ[4, היינו טרור כשהיה רש"י לרעתדהתיר
 ישנה בשינוי אפשר אבלאס  בשינוי אפשרהיה
 מאתמו' טרור היה כנבינ'שאם כתכ בסמודדהא
 וירוע שינוי ע"י ור[פהות בי*ט לעשותיטותר
 לגי' כחררל הגבינה איסיר טעם הם רשויןהוא
 טעמכם מפיגיפ ראין מ4ורהמוכ[ דאפשררש"י

 א*א ראכם משמע כשינוי לפחות אמרונגכינה
 אין אפשר אם אבל[ שינוי כל(א עושהלאשנורז

 דכדכר שמעינן הנ"ל מכל .עושיזאלאכשינוי
 היה אם מאתמוכ( עשאו אם טעמו מפינראינו
 ושכח נאנס 4שו טרור והיה לו צריך שהיהיויע
 רמוהר כ[ו צריך שהיה 4ורע היה לא אכםוכ"ש

 ואם. כשינוי לפחות טוכ ביוםלעשותו

 הו~
 איכל

 אם וכ"ש מותר רכ*ע אליכא כגכיגה ממשנפש
 למעט יבאו ולאפור להחמיר והרוצ'ם כשינויהוא

 הימר4ן והי4ש טוכ יוכם כשמחת הרבהפעמיכם
 וכשכם טוכ יוכם כשמחת להקל קילא לידידאתי

 אר? לאסור אסור כך האסור ארה להתירשאסרו
 כשפם טהנץ ל(עגין שכע כ4סר כמ*שהמווקר

 רכמהליקן הימא ואפילו לעיל הבאתיוהירושלמי
 שהו4ו וכ"ש ולקולא כררבנן ספק4ן הוישנויא
 כתכתי ככר רז"ה 1"ה לצאת יהרוצה לכ"ע9שוט

 ככר מהגכינרה טוכ שההר[בייעיו[ריהטעבם
 תחת נכגסים והגבינה ההלב ראין לעיע[3הכחי
 בפני מאכל אהד דכל מזה טוכ ;ה לומו- אהר18ג

 פ' סימזלצר,ק

 הדעה1 כל ראין לזה 11ה ל,ה יטעכ ו:ה הואעצמו
 לגטרי הגכינה שאימר כ[ומר כשנוכל וס"סש11ה
 אמר לא רלרקזה 4הומר שאני כ"ש יחיר רע~?הוי
 בש'נו9 אככ( שינוי נכ(י ע(הדיא לעשוהואלא
 ע(בל?5ש שוה שאינו כחרדל אפילו דהאמותר
 מהכת כשל אבכ[ ע? של כגחלת אלא אסר-לא

 שורה שאינו אע"פ כ~מר4ן הרזירוהו רהאמוהר
 נפע4 כ(כר[ שוו-ה שרהוא ר(גכן וב*ש נפשלכל

 לכעל דאפילו הני'וקזלאטי וכ"ש מותררכשינוי
 איכ4ו רהא שינוי נלי אפילו מוהר הואהמא1ר
 לככ[ השוה דבי ':דעא חדא לטיכותא תרתיכיה
 שההכ~כ כנכינח כמקש כו לומי ראין ועודגפש
 הקאק"אך שאין ויאי ונגיו'קור[אטי ממנה%נ
 משוכן משינוי התרת'אלא לא מ"מ ממנוטוב

 מי*נ4 ויטרה הרכה לימים' לעשות דררךטעמא
 ראסף והכ/'ה כרכ[עיכ[ 'זכור שינוי וע"ילחול

 כ:רה לו מורה איני הר",ה לרעת לגמריהגבינך
 אמר שלא לוטר אפשר ומ"מ דכהיכנאמטעמא
 4ור(ש כיקט גב'נה לעשות כעולם התירשאין

 והא מוהר כשינוי 4וככ[ ק4נ1, כל[1ל[ע,טותו
 ראכץ*. מם4שן ל(י"פוקי וכו/ רליתר שאיןדאמר

 כהריא. לעשותו מותר דאתמיל טררהר-כמקים
 שהו4? טמני נעלס שלא ואע"פ ליה4זרלרינתו
 לגמרי שאסר לומר ולא לירהק מיטב מ"מדוחק
 רר~"ת רעת כן ואפי'היה לעיל כמ"ש טעםבלי

 רגהר[ר? כשינוי דאפילו ולומר להררללרמוהו
 דקירו אעפ"כ הגמרא נגד אסיר יהיה מתכה.של
 1מ"ש כותיה לפסוק לו היה ולא זה כדעקוחיר
 כ[איסור. כמתכם שכתכ הטור מרכרי נראהשכן

 : לעיל כתכתי וגם לקמן וכאכת
דו.ר%.י::יי::נע יוכספק

 מכ'רבריפ בן להוכיהורצה
 מאתמול אפשר הכיא סינון גבי קאמר דלאהרא

 התוספוו-ש מרכרי ש3'ת . גבין גכיכרקאמר
 ברכרי/העומרה דעתו הכריח איך פ'הוליןבייש
 וזרקל . כעזרתי ה9 ואררכה ולעומהונגרו
 החיל(וק נ[תרץ יכוכ( היה רהיאך ראשווהיצא

 ררקנן מהא שהקשה מה על[ מאתמ!ע[חאפשר
 כלפ רהא חררל של במס:נת ביצהטתגין

ארל? רב!-



אלח הייםארה
 'ומו כן ד:ה אמר ונוי סינון היא והכו[ המא"ר
 א'ה:( ראם ועור . כ;ה לחלק כדי מ;העדיף
 מל[ישה לאקשויי ליה הוה עדיף יומו כןדסינון
 'טהיא אע"פ לליש מותר עדיף יומו רכןרממעם

 גמוודה מלאכה הוי רלא ס'נון וכ"ש מלאכה::ב
 רר[יכא ודאי אל[א ככ,רר רנרארה משוםאלא

 מד; גם . מאתמול יותר יומו כןעריפיהא
 אררכא הולין ' פ כייש התיספות מרברישהכיא
 לאו רמשמררת הוא רירוע וה,א להפך כתכהוא
 הוא ומם:נת יין שכ[ היא דמשמרת מסננתהיינו
 אסרו דל[עיל דכיון לתוספית והוקשה הרדלשל
 הכא ב"ס ככורר רמה,י מיטים ההרדל אתלכנן
 ממש כירר רהוי כיון ע[4וסיר 7[יר; רהוהביין

 עושהו היה אם ביין רהכא ותיר'ן כנמראכמ"ש
 אם כהררל אכל ות;ק כ"כ טוכ היה לאמאתמול
 כתוכ וכן מתקלקל היה לא מאתמו' עושהוהיה

 כמסננרז חררר[ איומסננין ו,קל תוכפות.נפסקי
 'תהל[קע[ ר(א מאתמול יעשה שאם ב'*טשלו

 . מותר בשיניי (:כל שלו כמסננת ורוקאע"כ
 אין אכל כ[הפך ב"ת כתכ א'ך ירעתי לאולפ"ו
 טידה העיון טרריוז ר-לפעמים ,דה עו[לתמ,ה
 ו'פה רנת' יפה וא,כ העכיה דרך מהאמתלהפך
 וררשינן להס אתר דררך הגכינה לחתטות,כיתי

 ההרדל ממיתו' כ*ת ררריש סמוכין אכלסמוכים
 כ(עיר[ שכיררתי כמי ג"כ ראיה משםאריכא

 יכולים שאינם לכ*ע והנמשכי' י"כ ספקכתירוץ
 כנחלת כיט'נוי המ'תוק שהת'ר הנמיאלהכתיש

 לא והרמכ"ן הרא"'ט דלהרי*ף אע"ג מתכתשל
 נפש איכל דהוי גכינה כ"ש ממ'ט נפיט אוכלהוי
 כ(ימיכם לעשוה דררך מש,ם שינוי שצריךאלא
 סימן סוף הרכ"י נם טעמא מפיגה ואינההרכה
 טיכ יופ מערכ שנשחט המשר לנקי התירח"ק

 יותר והיא מארזמוכ( יכוכ[ שהיה אע*גביטינוי
 וריכשכם 4,שירי והגהורז דהמררכי וכשםטוכה
 העלה והרכ4י מיימזני'וראכי"ה והנהיתוהרוקה

 : מווזררבשינוי
 נ%ן'ת:":שן:,:בק יובספק

 משובס נווור, 71[, שמ"ש מפני הקותישיפה

 כח ט ס'ש,לצד,ק
 'טכתכתי וכמו עוכדי'רהול דה'ינו המרד:ידכרי פירי הוא לחול להית'ר מצרכו יותר לגכן דאתי'

 דעוברין נרר מהו דאר[ת"ה היטיטי קספקבהתר
 רבי"המותריג שאר ובל ואפ'ה בישול והאדהול
 כל[ אע(א ככ"וכ[ נעשים גם שינוי ככ[יבייט

 עוכרין נקרא הרכה כ(ינוים לעשות שררךדבר
 שימצא ואף הרכה כ[ימים עושי; דכר;וכ[רחול

 פירוש  שייוי רלא  אוכל שאינמ אהרים,כרכיים
 הענין כפי מקים וכל כ; הוא יפש  באובל נו"מוה

 כ[ינא המררכי ועל[ ר[מה טעם כ[תת ליההיה המקרכי על שהולק אית' ראם עליו הקשתיויפה המרדכי ר[רכרי פירוש הוא הפר"ח רכריולפ"ו
 פירש ולא האיסיר בסהפ כתכ שהוא כןלהקיטו'
 אכשא אסר שלא ולעולם כשינוי א5'לושאסיר
 מהטעמיכם מותר כשינוי אכל להריאלעשוחו
 ליה דמשמע תכ[ונתי הפי"ה על אכלשכתכתי
 ע[ר:פה כתכ שהוא ועיר אסור בשינוידאפיכ[ו
 רכע[ הצקהכסימן

 יכור( שר;יה מפני שאסון-
 מותר אחריכ מטעמ'ם או מאתמוכ(7[עשותן
 מרכרי 4הוכיח וכ[קמן כשינוי י'"טלעשיתו
 דחוכ( עובדין ה"נו הול לצירך דע,שהה,ז,כפית

 :כרכת'ננא
 כהתר לעיל הירצתי ככר ךקןןשרקכמןץ
 ל[הלק. ראין תש,ע, כפק ו 1נפע[עבקקן

 טוכ יום רשמהתנטעמא
 שכגכינה טליר שונ'ם טעמים יש נ?,(רכאוכ(
 מ13ך דבריכם מכמרז ייהר י"ט שמהת וישיש

 כין כ"ת שח'לק ההילוק יעל י שםשהוכהתי
 כפי(פכ["ן הריף חיר(וק רהוא ג[שינוישינוי

 הראב*ר משם הר"ן כתכ דהא נרגא כיהלבשדי רא'כ4י אמיתי אינו דינא לעניז אכלהריפתא
 ר[בקע החירו כ[מה ו(4כ(ומקשו הרכ9יהכיאו
 מערכ לעשוהן שאפש' מכשירין והא שינויע*י
 לבשל אפשר ראי רכיון הראג"ר יתיר'ן הוא'"ט

 טכ[ה כד,כרז אותו עשו עצ'כם כר[אוך*אפות
 רואה הנך . עכ"ל שינו' ע"י אותהשהתירו
 שרהיויסור מר(ח כ(ריכת עצים ביקועשהשוה
 דוכה כחול שרוכה וככלי נכלי לא עצמהכריכה
 ככק'עה ראף וע,ר להורה דהצלאה  כשינויגי"ט
 משמונ וכן הכלי לא דהול עוברין הוי עצטההיא

 י"בהר



אףה חייםאוח
 הוצ רחול רעוכד'ן 4ל הימנ"ם מיניינהדיא
 4וסרו ולמה שהר*כתכיזקל, הכל' ולאהביקיע
 לכקע לו הית שאפשר מפני בהן וכייצאנהררום
 כנ(נ( הגיקוע נאסר לא ולמה ישטמערב

 מפני
 כשינוי כ[בקע לו התירו לפי' ער ונו'ואפ'טר
 יחונ[ עונרין הוא רנכלי א'הא ואםעכ"ל

 מ4וי
 כ[או הא ככ[כ( נאסר_הכיקוע לא ולמהקאטר

 רח~%' עוכדין לאהני שהביקוע כיוןק"ט'א.היא
 יאסיי ו(מה אחר ככל(י שעושה כיין הכל'אלא,

 הרא"ש וכ"כ שנא רלא ורא" לא לגכ,ריהב'קוע
 קצע גרונ[ים והם הסקה של עצ'ב וו"לאכל1"ל
 ככ(א בהם ולאפית לכשל שיכול כיון יבקעםלא,

 מר[אכרה ואכ היא ר[צויר של4ג טירחאגיקוע
 אינה שהיעיתא כיון כ"ת שכתכ מהואתאיתא
 אינו אמאי כגיבין שאמר כמו הכק'עהבמלאכת
 ראיו וראי אי[א אחר ככלי או כיר ישכרםמותר
 שהי4ן ה?יקוע מלאכת משוק אפי ולכןהפיש

 כרזכ הנ"ל, דכריו כסוף הר"ן גם(:כמל(אכה
 כר[ים עשיית לצורך שמכקעין כיון ומיהו11"ל
 בהריא משמע שינוי ע"י אלא לכקע התיררלא

 הור, כן לא ראם עצמה ככיקוע היאשהרעותא
 7()ירך כקוררוכם שמבקעיכם כיון למימרליה
 רחול(' ונוכרין הוי עצמו רהביקוע וראן אלאוכף

 אלא עושה שאינו יורעי' הכל בק~פיץוג!שעושה
 גכם . י"ט שהוא לזגרון לו הוא וגעלהנעיר
 שר;ו4ה רנרבר ציין אין פן ריש כהכהרמב"ן

 ן התירו בשינוי דחולכעוכרין

 מסעיי:ן=ינע::ןראיתי
 המכי4,] פ' רוש וריע רש"י דהולכמ"שעיגיין
 הויא עצמה ההבאה שם שגם אומר אני לזהוכ,'

 רש"י שפייש ממה תימרא ומנא ףחו%עיגדין
 ':לש לתק וכק'פה כסל יביאכם לא ו!"לבמשנה
 כמעשה רנראה משי' וישאם קיפה כתיךואיבע
 שעמי אך4א הכלי ל4, דהול עיכדין דהויהו4, שההכאה שפייש הנה ע"כ מיטאות ליאיזדחול
 פירו'ט נט טיכ יוס לצורך שהוא ניכר ה:ק!'שינוי
 משאו ר['קקל ישבה משני יכשהיא כגמר4הרש"י
 בוווע[ אוהן שנו;אין שהכלי איי;4" ו4זכםע/';

 ט סימןלצריק
 נכל* 'טמשנה כיון דהול( כעוכדין- דמח,יהו4ל
 רחול עוקרין הא.ליכ4ן כמיטגה ל[ן איכפתטךה

 אומהלצירן שהרואה,אותן' התוכ' שקוכןכתכו
 עוכרין לידה קר3 הרבור וכסוף מכי4ו ה41ןחול
 כמסקנת שינוי כלי אקילו להר"א לע'טותויוכל כשינוי לעשות א"א שאם רהול רעוכריןטעמא רקילאהאי אומר ואנב שפיהשתי והואכמורחול

 רהלכ, %פסח רומה זרק למה ה4ן שכםחגמרא
 חחוכ והכיאוהו, בטכת ר[פסח סכין להכיןשאסיר

 לוש עומניח דיולרת לההיא גגם  כשינוי7[ע.טות
 הוא האי0ור אלו שכככי כשערה ק.טינ,יהשמן
 . ההבאה כאופן שינ:י ע"י ועושין ההכאהגיף
 4לזה אחה ככלי רק התירו שלא. שכתכ מהגס
 או איתו שירפוך ע*י קררום כ כיקוע התירולא
 כגכ כקיעה יוהכן איך ירעו-זי כ(4, וכו'ימנו

 שייע מי ראותי לא כו כיוצא כהטיה אוהקררום
 כדבר. לכקע כו הקלו יאריכא הסכין כנכלהת'ך
 שטבקעים כמו יכקע שלא כגו ורי לבקעשנוה
 כן ו כ.1 נהנו מ,נרה ועריפא כלים עשייתלצירך
 ממוק יירזר כמיטאו שמקל שינוי אמרובמ,טא
 ברוחקא רררי רש"י.בד"ה וכמ"ש בחולש'גושה
 'א פורק יטקוריכם עתר שהוא וכה; כרנל??ררו
 ככלם גכן ככד משא בו לשאח הוא נזח זהועתר
 היא עצמה ר7והלייה המשמררק שהליתומ"ט
 שינוי, ע"י כלל לתלותה התירי ולא רהולעוכדין
 דחול עוכרין הוי עצמה התליה שזזם ע";אשיכ
 כיון רמוניכם כה ר[רזר[ לתלותה התירולמה

 רהתליה וראי אר(א אסורה היא עצמהשהתליה
 7(סנן הוא שאסיר מה אלא אקירה אינהעצמה
 וו7רו4?רה הו.בה ל'ימימ לסנן שייר שמריסכה

 להמוג'/ שהלה שרואין וכיון להול שמפנןאומר
 והללירז חו% לצורך שמרים שיס3; יהיטורלא

 שינוי. שייר רכ(4, שיגוי כמקוכם הואלרמינ,ם
 להסכה או הצר מן יתלוה עצמ'.שאס כתליהאחר
 כררכה ת~יתה הניהו לפיכך כה לסנז אפשראי

 שנתליתה שמיים כג יסנן ואחקכ רמגניםלהניח
 נמיאנתי שינוי עקי רהגוכון 'יכי;כוומהרשקה המררכי כיונו של;ה ראפשר ט ומ" אימילליכא
 ולא לגכן שאסו' כתב אלא כן שכהכ ראיתי)לא נמורכי שכקשתי באמת ץ דהול כעיכרזןמהז'

ה;גיר



ארח ןהי'םאוה
 משמע כשאוי ומרחילק להלק דו~.ן מוכחר'"ט
 מותר נפש רבאוכר[ מכלל מכשירין רהו'רם"ל
 ואפי' מותר דבשינוי כתכ רהרב*י כתבתיוככר

 . ה41ש כסמוך וכהריב"ש מכשיר ליהרהשיכ
 גרירר( כוהרי4ן יהו:ן"התיר יכ"ש הר הו4ןהר'

 א"נ ליה רהשיכ תימ4ו ואפילו עצמ1 כא*נכ"ש כשינוי ואפ*ה:התיר מכשיר ליה רחשיככמקומ: כ(מעיין נראה רמרבריו כ"'ט כשינוירהנכינרה
 כח  יפיי  זרה ,גכם מתיר רכשינוי מיה4השמעינן
 וכל ריעו עליו יגיר כי כמוהו שהאחריםלהוכיה

 ר[אסיר לענין אינו האר[ו הפיסקים שהביאמה
 4הל[ו שרעת לומי 4;כאא כשינוי (נפילולגמרי

 אפשר ר[כ[4, אפ'טר כין הילוק שישר015ק'ם
 עיסר( ר[עשות התר מקום מוצא שאינוומש"כ מותי כש'נוי אכל להר" עשותו לענין וזהאפשר

 מרן כל[ כעיון ש'קרא 4יחר וכו'הגי'וקילאטי
 ער[ שיורה אני בטיח כי כן יאמר לאועכתכתי
 רכאוכון נתכתי ככר ממרה שהוא ומ'זשמיהא כשינוי לאסרו מקיס ימצא ולא מרתו כפיהאטת
 רצריך היכא מ'הא מלאכ'נשינוי כל הותרנפש
 נפש כאוכר[ המירוח 41שכם לעיל כמ"ששינוי
 החמאה אכילת בי"ט ונאסיר כואו כי"טאסורה
 עצמה רוהק[ישה ועור מלמער[ה כפתאותו וממרחין הפת ער[ אותו שמ'טימין וה.טומןבפת

 רכשם וראי 4א אותה ממרחין העיסקכשעורכין
 אוכנ[ין י[שאר קשיא הכי תימא לא רא'מיתר וראי כ~י"ט אכנ[ לשבת היינו כרכה עליוהכא והמהמ" '?ם שכחכ (פ ואע שכת לעניןיהסמ"ק המררכי שכקכו נמו כשכת אפי' כאיכליןמירוח אין כך כאיכרין צכ'עה ואין עכיר רא:ןראכורינן

 :כנזכר
 ייש "ג (הש נעהעייהכלל

 הנ"ון ככל שהוכחתי וכמו להריא לעשותהאלא 4וינו שאסרו מר: וכל[בשינוי
 כר[ מרניאר[ 4יתה חככם שכן ומאחרבפירוש
 חז"ו[ שמנו רכרים שכעה וכל עממוך לאסתום
 עור ויחכם להכם וחן ככ"ת עו ניתר הפבחכם

 מר,וקויקייס כיין'בפשו'

 ט מטןלצר,ק

 : הוא ייא,ח ה'מלאך

 הקרש כתכי כין נמצאו הבאור( תשוכות אקה)
 (לה"ה

 : המערב מערי מרכנן צורכא חרהשובת

 י;'ו"קח5'!שלשכ" שאלה'
 מוהריק*א רכתכ ממא' כי * לא או ראשונותג' דהפסי אמרינן יהתפלה

 וההפ4ל[ טעה אם וז*ל ס"כ רם*ח סימןכא*ח
 נרמ  שטעה  שבזכר כרכה אותה גומר החולהפלת
 רגכם הפיסקים שפ" והטעם וכו' ש"שומתחיל
 אר(4ש עשרה שצונה להתפלל ראוי היהבשבת
 לחיור צרי' אין וע"כ כטלוהו ציכור טורחמשום
 שמונה תפלת ג"כ נקראח שבת תפלת כילראש
 כשטערק שכת כתפ(ת אמרינן רוקא ווהועשרה

 טעמא האי שייך רלא כי"ט אכל הולכהכתפלת
 ורקפסיו-פ בטעות הראשונות רהתחילאמרינן

 : השואל עכ*רג"כ
 " ל * באן גקם,פ הוזי ראינו י"ל שלכאורה אף וץ ן*1ר3מרק

 הטועה  וז"ל ק"ח סימןבסיף
 אינו האמת וכו'ר[פי ימים שאר מאורעומוכיר

 שלא כתפלה טעה אם משמע רכריו רמתיךכן
 שרהי4ו ר"ע( ) כ;מנה כהפר[וה אכלהמסקה הוי לא רוקא ( תשלומים שריא ר*ל )כ,מנה

 הנ'ראשונות הפסיר וא"כ הפסק הוי (העיקרית
 זקל הע*ש פירו' מתוך טשמע יכן לראשוהוור

 י כ;מנה שלא בתפלה רוקא קאמר נראהלכאורה
 אם העיקרית כתפלה אכל לתשלומיםשמתפלל

 ל[חזור צריך וי"ט שברע מ4וורע והוכירטעה
 ל/ ס" ריקאנאטי מהר*ם כפסקי וכ"כולהתפלל

 הפו' כרכרי עיקי בראה וכו'ומ"מ כב"הג ם'וכ*כ
 : עכ"ל בסמוך וכמ"שהנ"ל
 קעמוי,וגן ו4ןי"י"מ"שהנה
 לנ"ר כלל ראיה הוי לא וא"כ הפסק הויעיקרית
 ר[גיאן 4וכם גם * עיקיית הקלה והיאהוא'יל

ראיה



ארה הייםאות
 מימי רלא כל[ר( הוא ואיה לאו הנך נלנהדי
 וטוהן בירר רש עמההכם רמנרה ראיה והאטותר נשינוי אבכ( עינוי בלי לעשותו שלא אלאלהי
 הוכח'משס ליכא וא"כ ט14 בספק השכתיוככר מגבן וה*ה כשינוי מותרים רזהר[ו יורעיסוהכל
 שאפש' רגל כתשיכותיו כייל כללא יאררבאגלל
 שציינרזיו כמו מור:ר מיהא כשינ~י י"טסערכ
 התע-מוד יככי להם אחד ורין שוין יהיואהייי מהדמהנייה רכל ראיה דאין ועור שכיעיכספק
 * כראיתא יהא כדאיתא הא הלשון בזחחלא

 הטעם ,ה גם הרמג"ס לרקר'מיכרי שרצהומח
 ב4ול(ו כיוצא והרכה טחיגה יישה כגרירה)ש

 שיצה ומה . כמוהו והרשכ"א כשיגייהתירס
 מיהפסי' הרינים כסדר הרמכ"ס י ברברולרקרק
 להוכיח אצלי כחוכה היא ככר ,את איה ריאיתי שקורבם באסרז ' המלח דין ובין הגגוורין כין שינוי כריי אף עמוקרין התכלין דיגתברין
 אקילו שהגכיגה א" ראס רקשה זה והואגרעתי
 אמנם י רעכון הסדר וזהו כשינוי אפילושמותר רהוקכר[ין דין ור[כסוף כשינוי שמורקרהמלרה דין כך ואהר נשיגוי אפיע[ו שאסור הגגינהרין כרקהך4רה כסדך לכתוכ ליוז הוה אקורבשיגוי
 נפש אוגל רכל ד-ומיא מוחר גשיגוי אכלשינוי כלי הגינון איסור כתכ שבקהלה ניחא ררכילפי

 מותרכמו דכשיגוי הרכה לימיס לעשיקקררגו
 י טעמו מפיג שאינו וגם ה' כספקשכתכתי
 לגכינך; אוהה שהשוה וכיון כגגינה והויטעמו מפיג אינו המו4ח אכל טעמנ טעיגיןקהתכלין כרזכל[ין שאינה ר[גי טעם ונתן המע[חסכללו בתכשיהוציא טעס ליתן הם שכלםבכללתכלין הוי רמל[ח לומר תטעה שלא וכרי טעמוומפיג וכו' ררך ש4טין כיון שינוי כל[י מותריןותכל[ין

 נעק' אם מפונין שאינן לשניהם השוה טעםנתן
 צייכורז והקררות כן[ של[א לתכלין שוההיא מאתמו'וכזה יודק היה שלא אקשר הקכיגהאגל טאהטול לעשותה והו"ל לה שיצטרר לכלידוע רהמכ[ח לשניהכם שוה שאינו וראי אפשרבולח צריכ,י-ז הקררות יכל טעס ריאילו י*טמערג
 ודגייכם כשינוי הטותרים אוגליס הגלג,לליק הכ'ריניק כתחלה שהכיא שעיר אתי וכזהתכלין

 ל ט ס,לןלצר,ק
 כאחרונ' שהכי'הממוצע כ*ת דלאכמ"שהטלח ן די הכיא יהטעות ור(יהסיר שינוי כליהמותריס

 ולסייכם כקו[ להתחיל אלא העולם דרך'טא'ן
 טררגה כקל ולסייכם נהמור להתחיל אוכהמור
 הי4י4 וסכרתו כיש אלא בשינ1י הגכון התירשלא נוי ר[פני נשאר כאופןשע(4, . מררגהאחר

 הלא אקי אשר ורכים חכר לו נמצא ולאיחיראה
 יריחנש ד' הרמכ"7 הרש"כא הסמקנ התוסעוההס

 סי' שכנ"הג וכמ"ש הרכקי רעת כפיהרמכ"כ(
 הפוסקיב( יגל שכרז והעולת רעחו שכןהצ*יה
 כלם השכנ"הג שהכיא הפוסקיס וכל ככלסרונס
 כרלקמן שינוי גלי בההיא לעשותם אלא אסרולא
 ב,רז 'כתנחי ככר והרטכ"ן דהרא*ש הר*יףגכם

 ורותר: די הארכת' ושס וט*ו א'נספק
 יולגיייוןי""יג:" עתי :געאטנם

 שחשש כנה*ג ירערז4ופילוז
 והחמיר טעם הסגת בלי מאתמול לעשותסיגיל שהיה נפש כאוכל אלא איגו דעקם כפילהחמיר
 אכנ[ שינוי כלי להדי4ה לעשותכםשלא

 שהצריך מהר*של מיכי מית'לכ"ע נפשבאוכל בשינוי
 טעמו ירעתי וע[4ה טעמו כמ9יג -4ופיוושינוי
 שהראשון והוא להפך כהריא סשמע שכגמ'כיון

 הו4? לציינו המעה לבעל לו שהיה לימרשהכיא
 דערז הוא שכן 3אמניכם עריכ( ל[ו והעיררש"י
 ער-יהכנש והר"ן1אוסיף הר"אש התוכפוו-זרש*י

 לעשותו זהיא אמרו שלא יראה הרואההרמכ*ן
 כן פירש ררש"' ואע"ג שיגוי ה,גייו ולאבהריא
 והכניסוה לגטרי אסרוה הנ,' העריפ ראע"צייה שאני כשינוי אפילו אסורה והיא נצירה עריווגם

 יע"ש שוניס מסעמים וחכרותיה קצייהכחכרת
 א"נ מלאנוה לשאר משכם ל"מור לנו איןמ"ט
 מאקמול טרור היה אם דלרש"י כ*ת שכתכמה הי4י אטת ואכם כלל כזה ריכר שר[4שכשינוי
 כ"ט עין של בגחלת אפילו למתק'דחררלמותר
 הוכהקי ככי תוסקור( רקייה השגי ?בשינוי
 כמנילה שכתנו לטףה דאעילו כהכרח הא'בספה
 אכר4 שינוי כלי להרי4ו לעשותו אל[א רכרל~א

 כר-(כ נכר הסרדכי הו4ו ה*נ . מוקרבשינוי
 בפ*ק שהמידכי כתחלרז גהכתי וכןהשכג"הג

 וי"ט ננמ



ארח חייםארה
 יפנ* צייך אינו זה הכי כ"ל לא הוא אכלתימא
 רפ"ק רכפסקיהכם כ"רק 1מ"ש ' הוא כיירכי

 'טאפש'מעי*ט 3פש ראיכל כהריא פסקורמגילה
 ה41ן שאם-ו מה . כי"ט לעשות א.ן מגכוכגון

 הפיסקימם כנ( וכן 'טינוי כר(י )[ן-ריאלע.ןיחו
 4וכ[4, כשינ~י אפילו שאסיר אכן-1 לאשאסיו
 כמו ע[הרי4ו ל(עשוהכם שפירושו מ:בם4הסיו

 מהמחמיריכם שה41ה מהרימכש לעילשהיכהתי
 הגכי3-ה לגרור והתיר מעי*ט אפשר שהיהכמה

 ועל[יו השאור ל(עשות שאסר והמירכיכ'טינוי
 הראיין מהמה ויותר כשינוי שמותר הרב"יכתכ

 רמנילה הוספ,ת פס?,י דכרי יב,ה לעילשהכאתי
 עוכ[ירע וכר[כם אהררי כתרי לא המצניעורפ'
 י"ל[ דגם ועור * וטיכות כריאות אהדבקגה
 שכוהנו רמה ר(שיטתייהו אזלי רכמנילהלדירד
 אכל * ארנעה כננר לאהר מקום ואיןכטגילה
 הספק כהיתר כמ"ש נכון כנורו כא הכיאלרירי

 רר(4, לכקראי  רחוינן כ"ת ומ"ש *הראשון
 וראשו! התוםפות רכר, רינאע)( לעניןאשגחו
 על אשיכ לזה וכו' תק"י כסימן ככ"י רכיניאדם
 שכחכ מה . אהרון אהרון וער[ ראשוןראשון
 התוספ' רלרברי שאמר הר*יח דכרי עלהרב"י
 דפשטי' ממאי עליו וקמה י*ט לצורך לנבןבוותר

 שינוי כר(י רמיירי ראיה משם כנמראלאיסורא
 בףון כעהיא רמעלי טעמא קאמי רי"חדהא
 עמה כת רמעלי רלישה יומי בן אחיו הואולפ"ז

 הינ*ייבגמ' זהמהמה בליעףמי1 מותר ישהו
 4א ראלת"ה שינו כלי להתירו לאים,ראפשטינן
 ע[ומר ר-והצייר כ(4? כשינו' להתירו,טכונתו
 כעי טעמא)[4ל מהאי ו-הא טמק כתדמערי
 כהריא רן(התירו וראי אלא רלישה רומיאאךנוי
 ועך[ לעיל[ שכתיחי ~ז"ספית רעת שנראהכמו
 ראקי ,(4? כ*ת שכתכ כ[גמרי ומלת מתמה?ה

 הבק שכן לרברי כ*ת הורה עשירי וספקנצקימי
 . שחוכו נר4וה ועתדק רייח רכיירקרב"י
 ראיה נצכיא 'טאעו כל רצ"ה אינה רכינתולעיל כתכרקי ככר בשיתי ראפילו כ*ש כעל[ומ"ש

 או להרע שימי מלת כתכ דל4? ח"' ספקכהתר כתכתי בזה שגכם ראיה ~כא ומהמירכיוהמ"עה
 להרב"י משמע נשאר ממ"ש ואררכיולהטע

 טסימזיצריק
 הכ/ הספק ובהתר ראיה זו אין סתם שאסיממה הטי על יהעמיס שרצה ומו-: כשימירמותר

 רפיסקיכם ררך וכן הרכ"י מרכיי עליוהשכהי
 צייכינבם איוכם 4החר נדבר ה~-ין שאמרויכיון
 לעשותכם שמותר לנכינה רומים אחריםדכרים י כשנו לעשות כתכו .כבר פעם ככל לאמרולחזיר
 בהכם וכיוצא טחינה דישה כרירה כגיןכשינוי
 כמ*ש נפש אוכל מכשירי שהט בדכייםואשיל1
 וכרוק צ4ן 4החריכם ובמקומווה ט' ספקבהרהר
 ספק הארכהיבהתר ככר הב"ח ועל *ותמצא
 הוכחה אינה הטור דסתמיות ראיה עור יע"שט"ז

 רכ דאמר אר:א קמ*ה רף חכיוק רפ'כתיספורע
 שמוי אמייהורה

 ענכים של אשכול ארם סוחט
 ר(גופן שלקוו-ז ואחד ככשיבם 4החר אמריוהנן ורבי י וכ הקערה לתוך לא אבר( הקררה)(תוך
 כר*ה התוספות כתכי חטאת חייכ למימיהןמותר
 ליכ4ו יוחנן רלרבי כתכ שר"ח וכו" יוהנןורני
 מרלא אסור הכל א)(א לקררה קערה ביןהפרש
 ואמרו ערןיה פליגי וההוספות י~חנן רבימפליג
 סתנב2 אסרו נמי ושטואל רב רגא ריוק זהדאין

 ואע*ג למיטיהןכככשים
 כהריא ל[סחוט דשרי

 הכיא ר,רי"ף וכן הקרר' להוך ענכים שלאשכול
 כנגר א'יל(כו כררך וכלם הרא*ש גם ר"חרברי
 פהגהורן גכם התוסכות של עצמו מהטעםר"ר:

 שכיון סתמא שהכ4אוהו הפוסקי' ולכל לטורהיא דיוקא וכ(או שנא לא נמי הכא כן כתכהמררכי
 שהית אפילו נפש אוכל לכל ביילי כללאש1.כים
 כ(4, כשינוי שמווהר מאוהמול( לעשותויכול

 רהיו רוקא הגיבון ראם אחר ככל לפרשהוציכו
 חוץ שהוא לפרש להם היה כשינוי אפילואוסרים
 שפירשר כיון כלל נתנו שלא הפים' וכןמהכלל

 לפרש הוצרכו לא כו שכיוצא אחרים כרבריםכן
 י השמ ספק כהתר וכמ"ש מהם אחרככל
 והורתר רט נזה כתבתי ככר מהב"ח שאמר)מה
 התיר שבת דעולת כתכתי נשם יע*ש ט"וכספק
 ועכ[ כשינוי לנכןכהדיא

 מצא קרמא' רמן שכתכ ומה * י"טכמפק כרקכותי הפר*ח רכרי
 אני זה על והטורח אקרהעמלהרשב"א

 כ"רק כך כהם חזרו שהט שכשם קרח כניואלה 4שומ"
 וקניבינ רפרקיך רמאי הראשונה מרערתויחזור

בהדי



 טט מסימן לצדיקארח. היים"רה
 מהרש*ח אך ל,טיכ או להרע כלל שינויה,כי'
 רצייה 4וינרה כונחו כ(כך כונר:ו ואם כןכהכ

 להלק כינ"ל שיהיה איך כונחו ויהיהנרכתיכגא
 נפש אוככ[ מר[אכת שאר לכל הג'כון שינויבין

 שאע"פ אויר אני לכן י מותר הכלדבשינוי
 לא רוראי הלכה אינה נו"מ הריף הואשהחילוק

 ממש נפש לאוכל וכ"ש מיתר כשינוי. רכלשנא
 שכן כ)( התיכפית רכרי *שש "! א!4 ,ש'אש אישתמ.טהי' א"רלא אם יב2 פכן 3קב4 : כגיו'קולאכ:י וכ"שכגכינה

 לרוכתיה קושיארהררא
 רחוכ[ עיכדין משום המררכי כשס שנתןוהטעם
 משוכם שהוא כר[ רהא דקריישא הוכחתיככר

 לעיר( כשינויכמושכתבהי רחולמותרעוכרין
 וכראשוני' מקומו'לעיל וכהרכה ח"י ספקכסוף
 רטעכם ואפי'נאמר הטביא מפרק שהוכחהיכמו ש'נוי כלא אפי' מותר לשנות אפשר אי ואםשלי

 כ(אסור כראי אינו טעמו מטעמו חלוקהמררכי
 ליטים לעשותו ררך הריפות רהא לגמיידגיכון
 דגרירר-ז כר:נתי וכבר כשינוי והתירוהוהרכה

 טעמא מהאי כהכלין הריכ"ש ליההגכינ'חשיכ
 כהכיח ונ")( חמישי ספק כהיתר ונפרטלעיר[ נאורך שהכארזי כ4ו)[ו והרבה כשינויוהתיר
 ו4וין דההוספורק הפי*חמההיא נןכר לאשכאן
 מצ'נו פעטיבם והריכה שכיהא רשכהה פלאלי

 דלא למקים ממקום אהדרי סתרי הפוסק"דכרי
 הסכים חי"ה שנסימן ועיר כרורה שהיאהקשיא טפני כן 4היטר ואני השרת למלאכי הורהניתנה
 גלרה ר[4, הגכינה רלענין ואע"ג התיספותעכם
 כיון מ*ם התוספות כרכרי מותר אכם שכםרעתו

 שחולק איהא אס שכם שכתכ למה עמושהסכיכם
 תצ"ח כסימן כמ*ש וכפיט הו*לל גיבון דיןעל
 אפילו לנמרי הגכיגה לאסיר הי*ר( לא ה3,'כל ולפי מותר הכר[ רנשיני' כייל רכללא ב'סעיף
 ילהלוק התוספות רכרי להכיא הו"כ[ אוכשינוי
 : הזכרונות כספר העלם שלא וראי אלאעל'רפ

 נ ר"ט, ימריםבספק
 הוקר ע"ישקטו!
 כפי אחר כל ונתענננו שאכלנו וכיון הספקיתכל
ך,יא..

 אהר ובכן החתימה מעין לכיך עתה צריךהאותו
 שעוננ לכ"ת וכפרט רג".וקולאטי נטעוסהאנילה

 ער[ ואני רמשקימ מכל)(ו
 אעמורה משמרהי

 יכולרזי שלא כיון טעמיכם כשינוי)4עשיהו
 כקיצור לעיל שכחבתי ממה קצת כהזכירלכ"ת כזימון ע(כרך עוזה ואחזור פני-כרגר[להקכי)[ כ"ת שיכ4ה יורע הייתי 1ל4, מאתמול)(עשותו
 דכרותיר אמרי על ולהשיכ מקימכם ולצייןנמרץ
  ש"לום כעישה הכרכה ונגמור ,רה כפפקשכהכ

 ימי"י"היההד"יג"י-ז)אתחיל - אשלמה רכרי כתחלת 3ררתי אשר כ'כמרו*מ'1
 ל(הל(כי: ר:כי4לו ור"יוכן

 גרר4? 4ונכ ר-כיו שרהר:וספ.ו-ז כן גכםו4ומר
 ראין אני אומר ל~ה להלכה יכשר: אפ יורעומי
 'פוו: יפר שכיון.שכתחלו-: גרר4ל אגכ נקראזה

 ן ו4וי רהתורה מז מותר גונא כככ( רכא"נמוסר
 ענ[ הקשה וכזרה אפשי ללא אפשר כיןחלוק

 ר(כנין מהננינה הקשה ואח*כ ותירץהכרייתא
 כקורכב2 מקושר ואינו עצמו כפגין דכר הואכית

 הקשד: וכזרה ך(רברפשיט הניבון ריןוהקי.כם
 להין אלא נררא אגכ כיוה שייך לא וא*כלכנין
 להלכר-: רי*ו שהכי4הו ראייה והא נקטיהפשוט
 היה לא נקטיה גררא ראגכ לומר אפשר היהאם

 כטעכם עליו חלק לא הרכ"י וגס להלכהמביאו
 כי*ט מורזר נפש אוכ)( כתכו כפסקירס גפזה

 הוצ'או שלא וכיון מעי"ט לעשווזם אפשראפי'
 להוציאו לבו ימלאנו אשר הוא הגכינ'מימהכלל
 שכיון כרכרי מכריה אני שכאת ממקיםואררבה
 ראר[ת*ר-: טותר רגיכין מכל)( כמקומוכתוס' שפסקל כמו הב'ת ננ'ן איסור כפ0קיהםשפסקו
 נשמע מק"ו וממילא הגיכון איסור לפסיקהו*ל
 מכלל הבנין שאסרו אבלהשת/ כניןהכיתאיסור
 הגיכון התר לומר הוציך רלא ועור מיהררניכון
 נפש אוכל רכל מיביה רלעיל כספק כללורהא
 ויורזר כי*ט לעשותכם אפשר אפי' כי"טמותר
 מינרץ שמעינן שינוי רהזכירו שר(4ן רכיוןמזה

 אמרו הכוניא על נתוס' ול,ה מררכנן אפי'שינוי כעי ל4ו מעי*ט )(עשוהו אפשר אפי'רלרעתס
 אפ,/ דמ.במע וכו' טררכנן מוהר יהא ל(אאפ4

תימא אה



ארח חייםארח
 מ"לכושראיו:

 כס"הנ"י
 ומראץרו וו'4ל   כאמיו

 כשאר הרין רהוא  ש"% יצא  בשתיהן  הברילאם
 רכר ימים שאר כתפלת והזכיר טעה אםתפלית
 כו[)[ יאיה 4וינה אכר[ לכאורה לרא"שהיור ראיבי רנראה ע*ש וכו' יום בא)תו שייךזטכ[א

 מאורע וז"ל הנ"ל כסי' המג"ר שסתב לפיועיקר
 כשם הא"ח כשם בכ"י לימר וה וכו' ימיםשאוי
 כשתיהן הכריל אם ל:ה רם קו מראמרינןהרר*י
 ,מן וראי רהתם זה לרין 11 ראיה מכי' ואינויצא

 מר-; וכי' האי'ט ש,ה רק ההיא כעת הואהכרלי:
 וראי ההוא כ:מן שייכות לו שאין כמ'רי כןעאין
 ההו)[ כימית כאומר כן שאין מה וכו' הפסקדהוי
 ע"ש מזה גרול הפסק כ[ך אין לפמח ששייךמה

 שלטר ממה כלל שאינ'ראיה דכרין מתיךנראה
 כשת'ר:ן.ושאר הבדיל שאומרואם מריןהלכוש
 שאם לפי הפסק'ויצא הוי לא טעה שאםהפלות
 היא הקיא שכעת לפי רוא ריצא כשהיהןהכריל
 כשתיהן וכהבדיל ו:"ל הע*ט וכ"כ הברלהשמן
 מן שר[א ש:יה כתפר[ה שה~כיי- אע"פדיצא

 . כתפלה מכייל לילה רבא:תו כיון מ"מהמאורע

 אמר 4הכם אכ47 . המאורע מן שלא הוילא
 ראיה לך הרי ( יצא לא כנ*ר שכת תפלתכ'"ט אמי אם הרין והוא 3 שכת מתפלת הולנתפלת
 כרהפך[,-הו 31:כר כיקט שטעה שמי רינאלענין
 כשכת. רריקא נש"ה שהיכא וכמי לראיטדהו,ר
 שמונר? רש"כי מ:יכ2 )[רא'ט להוור יך צראין

 ט שק יטייכה דלא כב"ר אבל כן נם לשכתעשרה
 הראשונורק ורפס'ר לרא'1 רהוזר פשיטאכי"ט
 * אישת כפי אין ות) הרין כפי העיקר ניאהוכן

 : אכי*ר וכו' הטשולשת לברכהוו:זכה

 קטינ4ן אבי נכירת והרר( באר[פי הצעירנאם
 נר*ו כהאיר ככמוהרקר יקכטארעא

.. 

 ער[ ,ר[ה"ה מארי אכא ראשי עטרת הש1כת3
 ( הנז'הנרון

 כ%:יי,יענן(תשונה
 מאורעהטועהומזניר

 לא יא טימן .לצדוק
 רפכק הוי )[א כזמנה שלא כתפלה ינו'םשאר
 והכרה אפי'כאמצ' פיסק שסעה נ:כר אםמיהי
 צריך דאין מכאן להיכיח נלע"ר הנה .עכ"ל
 ווה:כיר טצה אם נשארתפלות רה"ה ש"מיצא . כשרקיהן הכריל אם ומראמרינן ון"ל שםהלכוש מיכרי נראה וכן  נ"ר ממש זהו כי ר[רא'טלה:)ר
 . לה:כיר שייך שאינו יבר ימים שאר שלכחפלה

 שאינו כיוס ויכא יעלה שה:כיר כגון יוםנאותו
 ש"מ הפסק הוי ר)[א ומרכתב * עכ"להפסק הוי ר[א כה*ג איפכא או בי*ט שכת של אור"ה

 הא נ"מ מאי דאלת"ה לראש וחו:ר פוסקשאינו
 ך47, וראי אלא - לראש חי,ר הפסק הויאפילו
 הרא'טונוו-ז הפסיד דלא ר"ל הפסק הוירקאמר
 הרין שאין נראה אכל הוא יפה שם שכתהעולת כרכרי כ*ת שרקרק וצה י לראש הו:רוא'13
 מוהריק*4ה. ער[ רהנ"ל רהרכ שפייוש ר[פיכן

 בסיף כתכ שהרי האמת לפי ולא קאמרלכאורה
 שכחכ ומה . כן משמע לא המחכר ולשוןדכרין
 הנז' הפוסקים כדכרי שהעיקר נראח מ"מהרכ
 הצעיר אני .  והבב"הל מהרימריקאנאטיוהם

 כמו מרכרירהכם כ)[)[ להוכ'ח ליכאהקרו'טים מעצמירזיי מתילות כמה וא"ר כ:קימםראיתי
 אעתיק המעיין על להקל להוכי'וכדי רצקשהוא
 היכ4ן וזיר[ ל' סימן מהרמ"ק כתכ .לטינם

 כחמצע יפם" כהול שבת תפלח ארםשהחפלל
 ו:")י6 עכ*ל ואט)[ו)שא )[הוכא ררמ'הכיכה
 הטוע' רכל הר"י יקרק הבי' כהגההתהכנ"הנ
 לאח'משאו* ולא שכת'כן רוא'לוזלמ'רווכו'איני
 וכי נ"י הנהה הכרלה :מן שהואהכא רש4הני הכרע לו רואה איני והיקרוקהפיסהים

 * עכ")[

 לרכרי: הכרע מכאן שאין מרבריו המעייןיראה
 כאמצ'הכרכ' דפיסק אלא כאן כתכ שלאהע*'ט
 נם . לאמצע'ות או לרא'ט חו:ר אי כתכולא

 רעתו שאין כהיייא הגדול'נראה הכנסתמרמרי
 ר:פרי'ךז כין הילק הכנ"הג שהיי הע*שכדעת

 * התפלות שאר לכל שכת רמוצאייהשלמה

 דהשלמ'כאיזה תפלה כין אלא הילק לאוהע"ש
 רמרכר4 איכרא י תפלות לשאר שיהיהומן

 הרכקי עם רהולק נראההכנקהנ
 )[יכ4ו אככ[

 4הכש הרכ"י מרכרי שהבין מה מרכריו.להוכיה
רבריו



 יא סימז לצרימארה הייםארה
 על דוקא או בו וכיוצא נ"ר טעות על דםרברי1
 רקמג"ר מרכרי וכם * רהשלמה הפלהמעות
 כעל שהול' כמו עליו חולק הוא שהרימהריק"א מדכרי שרהכין מה ע[רהכריח ייין שםשכתכ
 שאר ר[כר[ רהשלמה תפלה כין והילקכנ"הנ

 : כצ"ע והניחו המאורע מעין שלאתפלות
 שכונת מהם ראיה כ*תשהכ,א ג ש ישא8 הפ" מכי הוכחי יליכא העייה ללהכ

 דהשו[מה כתפלות היאהש"ע
 והלכושנראה מרכייהש"ע ואדרכא *רוקא
 נ[יווש להזור צריך ראין מראיט שהיכה;יכמי

 כסיף שכהכ כן נראה שם המנ"ר מרכריואפילו
 מעניינו של[א הפסיק ראם פנים כל ועלדכריו
 הני כתפלה שח מאם עריףדלא

 ע"ש, ק*ר כסי'
 שח שאכם עצמו הוא כרקב הנ"כןוכסימן
 ששח כרכה לאותה אלא ל"זור צריך איןנ,טוגג
 אין גם ' ועש"ב בשוגג הוא ג"כ ונ"ר יכה
 היא ראייתו שכלכח יפהכיון עולה הע"שרעת
 ראי' אין ומהם ריקאנאטי ומהר"מ כנ"הגמבעל
 שכ[4, כיון שהוכחתי כמו לרנריו ועיקרכלל
 4 לאמצעיות או ההפלה לראש חוזי אםכתכו

 רהם כן גם והלכוש הערוך בשלהנו זלה"הומרן
 שכרז שרן ואמר כי"ט שטעה ומי כנ"רממש
 כמו הראשזנורק הפסיר רלא התפלה נחציזנזכר

 * ,ה כענין מירי לא ותו * כראיות,טהוכהתי

 משניאות יצילנו גכורות עושהותפלהלאל
 : אכי"ר .ויראנומחירהונפלאות

 שנרז למרחשון טו"ב נ' היום יע"א ליוורנו9ה
 : ה' ברוך נסרר לפ"ק לכםתכי*ן
 * ולכהן לשרת העימר הצעירנאם

 ס"ט חכהן שכמואל כהיר נלא"א3(שד:

 טסכים תוניס .מעיר מדרכנן צורכא חרחשובה
 : הנ"ל כענין ז"להה א"א עםהולך

 למשכילים המררש ככיה והראיתיה ותשוכהשיה וכתוכנם ממע"כת אהוכה האחרק רמקכללפרק הגעתי כי זארק מודערק וכו' מכרוע קומי4החרי
 נכה אומי וורה בכה אעמר זר; יש*הולחכמיבם(

 ר(תשוכת והסכימו נתכוונו אחרק לרעתוכולכב(
 ו,ה תשוכת' מע"כה לפני יהשים גרוליכ2הרים כיז ראשי לרכניס הסכמת' ורהנוה נ*רומע"כת

 : וגואלי צירי כע,1ו1החלי

 שר( מישטעהוהתפלרן ,14אלהיב
 יו2טוכ כתפלר[ שכרק י ' ' '*עש

 וקרקפי[ר; כהציעוכר
 ע"כ וכו' לנן 4לו ראשעות מ דהפס'ף4למרען
 שמגר מאחר כי 4"צלי נתכררה ל[4ז זושאלרק
 ו-;יקכ( היכי התפלרק גתיך עיטר בעורנועוטעח
 ראינר לא כי ר4דשונות ג' דהפטירארעתין

 ול4"
' 

 1ל4" כש"ם 1שמענ
 רהפסיר רס"ל[ פיסק לשיב(

 4גם או כהם טעה או פסק אם אלא ראשתותמ
 תפלתד שהשלים ער נ,כר ולא התפלה כהיךטעה
 כגן פסק אבם ת*ל( ס"ר: ק"ר סימו דש"עמהא

 כענין קן"ר ן וכסימ ע"כ ל(ראין החרראי:ו:ות
 כרכ"-1 שך"ש כה"גח ק*ו ישב( הגשם כררקה

 כהפ שטעה מקופ ובכל כאהת חשוכותיאשתות
 כיכת כענין ס"ה קי"ז וכםימן עכ"ל לראשהויי

 התפלון לראש חו,ר רגליו עקר ואכם ו:*להשנים
 ובסימן כר"ח 4הלה"נו כענין ס"4ה הכ"בוכסימן
 ימו בעשרת המשפט המלך כענין 0"4להקפ*ב
 ההפלרן כאמצע טעה אנם 4וכל ע"שתשוכה
 לתהלרז 4הבם כי היזר 4שינו עומר כעורנוונוכר
 כענינים כש"ע שנתכאר כמו כה שטעההכרכה
 רין תפלה סה/ כפי' כמזיל[ הר"מ וז/'ל[שוכרנו

 הראשונות כרכות משכ[ש כאחר שטעה מי4ה'
 כאחתןמהאמצעיות טעה ואכם וכו' לראשחו:ר
 הראשונורז רהפטי מצינו ון[4ה ע"כ הסררעל[ תעלתו ומשלים נרז שטעה כרכה להחלתחוזר

 ק"4 סימן כש"ע מוה"ר'ק כולה-יו*ל אתלגמור כרי כשהה 4לכם כי התפכ[רמ באמצעברפסקתו
 און לגטור כרי שהה לא וכג*ף ע*כ לראשהייר כולה 4הרק לגמור כרי שהה שפוסק ככיטס"יה
 שהו4ז כמו משערינן רכקור4ו ק'"ר[ כיכולו-,
 כסהרה שקויא ארם ואע" ס"ו ק"ר סימןבש*ע
 כזמן טוב יוכם חפלת כנ[ יהפלל ל4, מראייותר
 רכנ"ר ופשיטא א.פכא או שבת תפלת חצ'שקיא
 גרגה לתחלת אכם כי התפלה לראש חוזראינו

שטעה



ארח הייםאווה
 : שכח של או טוכ ייכ של דהיינו נהשטעה
 כקצי ינ,כר 4ה.פכון 4וי ט:כיוכ( :):ןמ":ן(:ן'הימ'ש" כרא

 ואף כה פוסק 4הו הטעיה כיכה נומר אםהתפלה
 מה4ו רפיסק רפ'טיטא למישאכ[ ליכ4ן ואתגם

 הנ*ה וכו' הטיעה ו,"ל י*כ ס' ק"ח סימןרש.'ע
 הכרכק כאמצע ואפי' פוסק שמעה נזכר אםמיהו
 ס'מן רר,תכם ש7א נראת שכ[כאייה כי ואףע*כ
 אכם וז*ל רכתכ הטעות ברכה .רגומר ס"כרם"ח
 החול[ תפלת והקח)י~טעה

 כיכרק 4,.תה גומי
 כעינית כין וכי' ש"ש ומתחיל שטעה כהשנזכר
 פוסק רבמוסף וי"4ה ונונהה מוסף כשחרירתבין

 כירינו המסיר והכלל ע"כ הכרכה כאמצעאפילי
 כותכרש העיקרירע רהטכר4ן מה"ריק4ןברכרי
 ס' שמ"ה כסימן ע'ש כעכ[ הרכ כמ"שנסתכם
 ר' קטן ס' רע"א וכסימן כנ"הנ כעל נשם ו'קטן
 איהה גימר כמימף רגנבם למוה"ריקא ס"לאיכ
 '"ח תפלת שייך כמוסף דנכם למהרי*קארס"כ[ נר' מ"מ י"ה הפלת כה ש'יך דל4, ואע"גכיכה
 רברי י7וו 4?"כ ראל*תה ד7כ(כיש שכםוכמ.'ט

 דפוסק פסק ק"ח רכסימן אהררי סתרי'מהיריקא
 על חולקים אינס הה*נה ררכיי הכרכהכאמצע

 פסק רס"ח וכסימן וי"א אמר מרלאמ:ה"ריקא
 שאמינו כמו וד4וי אי[א הטעות ברכרעדגומר
 כמיסף וגכם הניכה נומר 'צכת רבתפלהוטעמא
 וכמ"ש עשיה שמונה תפי(ח כהו דשייךמ'טים
 כנ*ר כמו הטעות תפלת שייכא רלא היכאאכל
 ק"ח כסימן מרהריק*א שפפק וכמו רפוסקוראי

 שקיימו יצ*1 המשיכים ער( ומהתימאש,כרנו
 כחשוכותירקם עצמם לרחוק והוציכוהשאלה
 ראשונות ג. רהפס'ד שהסכ'מו למקצתסונפרכז
 ררכו יורה האמת אמנם תורהם מככירכמה.לה
 היום מענין ומתחיל הטעות ככרכת רפוסקכנ"ר

 ע*ה הצעירכ"ר
 אלברים אבשלום בכ*ריקמקכ
 : הנללעיל מארי תשונתאבא על יע/'אארג"ל מרכני א' יאפיר[ אכיהם מיהי"ר הרכתשיכת

 לב י13סימן
 כר7פלתו שפ.סק למי דומה,ה נרארה וכו' שטעה מיששאלת

 כרה ושהה ( ס4ה ק"ר כם'מן)
 כינ[ה 4הר( לנמזר כרי שהה ראם כיה ינזראמר
 אין יטכת דתפלת רמאהר כנ"ר והינ לראשהי;י-
 וההפל'תפלת טעה והוא י"ט להפלת יטייכייןלה
 להפל' ריל כולה את לגמור כהכרי ושההשכת
 דכיון ף7הפנ[ד7 כהצי אלא נוכר לא שה,א,"ט
 כלו ליה מחשכינן י"ט לתפלת שייכית להראין
 . ל[ראש וחו,ר שהורע ומקרי אמרהלא

 והו7חיר[ טעה אם ון"ל ס"כ יס"ח מם.מןראיה ועוי
 שטעה כה שנ,כר ברכה אותה גומר החולהפלת
 ואינו ש"ש רמתחיל מאי רטעמא ש"שונותחיל
 חורש רתפכ[רת הפיסקים שאמרו הואכמוחוזר
 כך ומפני רכגן אטרחוהו לא אלא כש"ששייכה

 שייכרז רל(4, ננ"ר אנל[ שכת של רמתדוילדי
 הוזר שייכות לה היאין מאהר לי"ם שכתתפלת
 ר-7ו4יו רחוזר שאומר מי ריש ואפינ(ו ילראש
 רטעו' אינס הוא ה"נ אונס מהמת ששההכויירי
 סי' פיף מ.("ע ראיה שהכיא ומה י אונסהוא
 רחוזף ר4היה משכם אררכה לראש חוזרראינו וכו' ימיס שאר טאויע ומ,כיר הטועה י,"לק"ח
 נזכר אכם מיהו ואמרה סיימה הנהה רהאלרא,ט
 הפסקה הויא לא וכו' ימזניר הטוער7 ראמרש"ע ררכרי י7פסקך7 הויא וכו' עומר כעודנושטעה
 ראירן ובה י"ט ר7פכ[רת ככר כרגמר 4זלאאינו

 שטעה נזבר אם מיהו ואמר כהגהה הרכורסייס - עומד כעירבו נזכי אם ומיהו ואטרמרסיים
 הנרכה כאמצ' א5" פוסק כתפלה עומךבעירבו
 הו.א ר(4ה תימא 'אי[א יאלת"ה לראשוחוזר
 הכרכה 43!ניצע פ,כקאפי' מראמר 4איחזור. כך ואחר כה שנזכר כרכה אותה זר(סייםהפסק ד7וי ר[4, הא פוסק מה / ראויה  והויאהפסקה
 ומרהויהפסק הפסק נרא'רהוי אותה מסייסואינו

 : ראשונות השלש נםהפפיר
 מי" ךנן" ג:יזמןיןךך ת א"ו

 ל[ך ל[ימא ראשונות ש הש/גם
 . לזה תשוכה . לכר שכת לשל אלא הו,רראינו
 ' וז"ל ס"ח תק"ץ סימן כש"ע כהקיעה מצינודהא

לצריק
 ומהינ

אם



אוח הייםאוח
 ד7פסק היי אר(ו נכר( וכו' נתרועה הפםיק4מ

 משו"קושט' 4א רפוסק הדין לנו אמר רלאנמצא - הראשונות הפמירגם הפסק מרהוי ראיהמשם ד;רי . עכ"ל( ראשונה התקיעה גםידפסיר
 לירז אירז דאי ראוירז ואינה שייכורז כ(1דאין

 אותר; לם'יכם ריו היה ראוייה והויאשייכורז
 נמצן דפוסק לנו מראמ' 4א לש*ש ויחזורברכה
 רפסק היי שייכות לו דאין ומאחר שייכותו~הין
 הרוחוה ועדיין . הראשונות גם והפסירוחוזר
 כאמצ' לישנ'דפיפק דהאי לימר לבו מאיןירהה

 כאמצע רפוסק לך אימא לרא' דהוזרהברכ'הוא
 דהא ל,ה תשובה משהי לישמח והוזרהכרכה
 ב~ו שור ראה אם ו,"ר[ 0"ר ק"ר כם'מןכוצינו
 ככל ו;")[ אמר כס"ה וכו' מתפלתו פופקכננדו
 לאו ואם לראום הוזר וכו' שהה אם שפוסקמקים
 רו['שנ~ה ראיה משם הרי הגרכה לתחלתד;וזר
 כמו לרא'ט הו:ר שהה דאם לראש דהו1ירפיסק
 י"ט נר;פכ(רז שייכות לה דאין דמאחרהתפלה שנ;כרבחצי כונ[ה ארז דשההכדיל[גמורנ"ר
 דפוסק רמצינוק[ישנא נמצ~ז * שהיתמקרי
 דהרב לישנא האי ה"נ ואקכ לראש דהוזרשהוא
 הכרנר; כאמצע אפילו פוסק דאמר ההנהנעל

 השלשה שאמר ריכיו; לראש וחו,רדוארפוסק
 שטעהכעוינו נזכר אם מיהו ז*ל יאמרמהלבו/ משמע וכן * לראש יחזור כשיקראראשונות

 הוא מהע*ש ראיה שהנאת ומה בהש*עהלבוש דנרי וכ(פרש ההפלה בחצי ש3;כי נ"ר כמווכו'
 לרחוק יכולים לכאירה הנ:כר הרב אמראפילו
 הרכ הוא אכל . עש"ע יתיישכ רהיברולומר
 כן משמע לא המחנר ור[שון ואמר חזרנעצמו
 לעיין כרי אצלי מצוי אינו עיש של הספראכל
 הרב שהביא הרכני9 לנו מפפיקין אכלמ*מכו

 שרחה ומה * והכנ"הג ר'קאנאטי מהר"מהנ"ל
 אינה דמהר"מק ראיה דמה ואמרהדוחה
 דפוכקכ~המצע ראיה ~וינה ל(מו; *ראיה
 בש*ע לראש'כרפירש רחוזר הוא ראמרהברכה
 השלש ואמר שכת תפלת ואמר רטעה רכיוןועור

 ד4ת"ה לראש הו,ר כשיהןור נשיקראראשונות
 * ראשיגית שלשה נלי '4ט הפלת אומרנמצא

 ראיה שאין ואמר הכנקהג ג"כ הרוח שדחהומה

 ינ סיטןלצריק
 הגריכ(רה כנסת רהר*כ ראיה שהיא 3ראהממגו
 כס"ש בהכדלה אר[א יצא אמר דלא כ,חמודה
 ר~וין כ~ון אבר[ הבדלה זמן שהוא הכארשאני
 ראיהמהיכ שהניא ומה . לראש חיזרשייכות
 וכף הנסיק ראם פנים 1עלוכל 11"ל ראמרטנ"ד
 ההפל' כבר כדגמר איא מיירי לא הכ,כררהרכ

 71ן[~ז פנימוכו' כל ועל דאמר ד;רכדפ'רוש
 ההגה ומרם'יפ הפסקה ד,וי לא הש"ע דאכורעל

 ומו-: כדאמריגן ההפלה ככר כדגמר הוזןהקירם רברי 3מצא * וכו' נזכר אם מיהו ו;*לואמרה
 ומזכיר ד7טועך; ראטר מהלכוש ראיהשדביא
 ש"מ' 'צא בשתיהן הכדיל שאם וכראמרינןוכו'

 דמגקר דה~היה ככר וכו' תפל[ות בשאררה"ה
 לכך זמן נכל שייכא דהכרלה רמיא דלאואמר
 הפסק' לך הפלי.אין כשאר חנל הפסקה הויאלא

 וטר( שסיים מהס'ום הכיא ו()פילו מ,הגדולה
 כלנ[ . כראמר'נן דת'נן ככר הא וכו' פ:יםכל

 מק זהו . לראש נראהרחו;ר זה מכלהעולה
 וה"צ'כ(נו * השפלה רעתי לענ'ותשנראת
 ו7וא טהור לנן הפך כלו סרר אכי*רטשג'אוה
 : מתא ב4ג;אייר לפ"ק תכי*ןשנת
 נמייטין נכמורהר"ר אברוזםהצעיר

 ס,שלהיאפיל

 ד(רשגן:ה:י" משובהיר הני הרב השו' על מארי אכא שהשיכ מהו,הו
 שפופק ל[מידומרה

 כנ"ה וה"נ וכון כיה ראטרינן בה ושההכתפלתו
 נרון ל[רמורז :רצה מרבריו נראה וכו'רנזאחר
 ר"ל רפוסק רלישנא הש"ע של נרון לאורוודידן
 דההכם ורא'ליר;א וה~ו ההפכ[ה לדאשדחוזר
 כניארץ האמצעיירז ל(ראש הוא רקאמרחוזר
 את לגמור כרי שהה אם ומיהו יו"ל מהרכוומשמ
 עכ"ל( וכו' הכרכורק ע[רא'ט רהוזר נראהנילה
 ל(הנין רצה שכר;"ר כמו ד~ה'ני בפי'מוכח

 : התפלה לראשרחוור
מתוך



איח ח,יםאוה
 וההפלל טעה והוא ויל מעכ*הנתנה

 י[גמיר כדי כה ושהרה שכתהפלח
 עכ"כ[ וכו' י"ט תפלת ר"ל כולהאת

 כשוהה ליה תישכינן דככ"ר משמע לשינומתיר
 פסק ככר כי 4וימר ולזה כולה 4לרק לגמורכהי
 וראי ופשיטא טעריגן מ רכקור4ן ק*ר סימןמרן

 נ[4, מדאי ייתר כמהרה שקיר4ו ארבםש4פילי
 שהוא כזה מועט כ,מן טיכ ייכם הפלת כליהפלל

נע"מנגמטמ:יי : שנת תפלת חצי להתפללכדי
 שייכה חול רהפלת משום היאלראש

 חוזר טיכ כיום ש*ש שייכה דלא כנ*ר אכלוכי'
 כעיקר טעם יש רלא נראה לע"ר עכ"ר[לראש
 רל4ו  הפוסקים מ"ש רהתכם . דטעכםמזה

 לראש ולא ש"ש מתחיל למה איני וכו'שייכה
 כרכה אותה גומר למה הוא הטעם אלאהלרכות

 וזקר[ שם הנמוא מלשון וכרמוכח הפפי הויולא

 שיגמרו מהו כשכ' רתול ומדכרי רטעו רכ כיהני
 שנזכר כיון הפסק הוי ול4ן נומרין טעס מהר"4
 פי' וכו' לצלויי כעי ראי ה41ן שכרין כ[פיומשני
 פין וכן וכו שכרין לפי גומרין טעם טאיזההדע
 רמהו רלישנ4ו תימא 4הכ[4ן דאל*תה )רש*י
 הו*ל לא גומיי'או אי ר"ל רכ כי דקכעושיגמרו
 4א *. הטעם להם לומר ואחיכ נומרי'להשיכ
 רככר ראיה הא וכו' הוא כרין להם רהש'כמאהר
 הוי לא ולפיכך ש.נמרו( הריןמעיקרו יודעיםהיו

 הפפק הו*ל ראילו לעולכם אככ[ כשנזכרהפסק
 מטעם כאמצע לאיפסוקי הו")[ כשכתכשנזכר
 פוס'לא ראינו מאהר אכל שהות והוי שייכהדלא
 הויא כנ"ר כהגקהה מרן על כתכ ולכן הפסקהוי

 אתה ומתהיל הכרכה כאמצע פוסק ר*ע(הפטק
 וכן טוכ ליוכם שכת שייכה רל4ן מטעםכחרתנו
 רכמוסף וי"א ריה סימו כש*ע ממ"שמשמע
 ואינו פיסק והחנם הכרכה נאטצע 4ופילופיסק
 ליה למכתכ הו*ל לחזור ה1"ל רא.לו לרא?הוזר

 כן נרארה ועור * כ(יאשונורז רהודכפירוש
 וכו/ שטעה מי וז*ל מה*ת כפ"י הרמכ*םמלשון

 במוסף 4לכל[ מנהה 4הו ערכית כשחריתבד*4ן
 ומאהר עגקע[ הכיכרז באמצעל 4זפיע[1פ:סק

ה"א

לג יי ס'מןלצריק
 ל[יה דמשמע פשיכשה מהתינהו מחתארנחרא

 רקאמי דלעיל רהנהו דומיא רהוי ז"ללהרמכ*ס
 מרן כהכ ילכן משה לישמח ארןא הוזי אינובהי
 שבב(  הב"ח  וכ"ב כויתיה דק'")[ לבסיף זרהר'ן

 כהכ ובש"ע שחייתוכי' עיבית כיןיויר(ימ"ש
 י דפוסק וי*א כתכ ואה"כ רבינו כלשוןתחלה
 הדא לכס:ף שכחכ כ'"א רנקטינן שדעתוונראה
 וכן רכים שהם ועור לכטלה כרכות ספקראיב4ל
 ראף כי'א רנקטינן הנה עכ"כ[ כ4,ן הב*יפפק

 שייכורן ר-אין 4הף כ[ר4וש הו,ר אינושפוסק
 הרב"י כמ*ש כמוסף עשררה שמונהכ(תפלרז
 כי"ט שכת לשל ראיןשייכורת ראף כנ*רוה"ה - והמג"ר והכ"ח 1' דף וממ"ק וסמ"גוהרמכ"ם

 כי באמצע שפוסק אף לראשונות חוזר אינומ*מ
 בשח כ[ו יחשכ שו[4, כרי הוא שפוסקהטעם
 שהכארתי הראוה עכ( כתכ עיר .בנתים
 לראש רחוזר ראיה מים  אררבה יל  ומהע*ע
 וכוי פוסק שטעה נגר אם ומיהו כהגההממ*ש
 עכ"ל הפסקה הויא עומד כעודנו נ,כפ אםר"ל

 כדגמר מוהריק"4ן רכדי שהכין מדכריונלע"ר
 אדעתין תיסק רהיאך כלל הכדה  ואין תפלהככר

 הפסק הוי עומר  ובשהוא הפסק הוי לארכשגמר
 נר4שה אררכא ( לראש והוזר כשפוסק ר*ל)

 אינו עומד דכשהוא נמרו רכולם הפיסקיםמכל
 וכו' המשפט והמך[ך ר*ח כרין לראשונוהחוזר
 עומר עריין כשהוא הם שדכרימהר'ק*אאר[א
 ומה כרלעיל לראשונית לחזור א"צ שפוסקואף

 תימא 4א ד"יו"ה ח"ל מההנ*ה יה להכרשרצה
 הויא לא הא כאמצע פוסק למה הפסק הוירלא

 כאמצע אפי' פוסק מדקאמר אלא וכו'הפסקה
 אף עכ"ל. הריאשונו' והפפיר הפסק הויהכרכה
 גם הוי יבנ*ר רא4 יכיא אם יו רכר על אורהאני
 כשנזכר כאמצע פוסק הוה ל[א דאל[ו הפסקכן
 אכל ליקט שייכה רלא כיון כמזיר כשה ליההוה
 ראיה עור . מוסף מריו כרלעי' לראש חוזראינו
 כוהכ שהרי ליאשונות להזור א*צ שפוסקראף
 חי:ר אינו  ו1"ל 1' ס*ק רם"ה סימן אכרהםהמגן
 כרכה כאמצע נ,כר ו4וכם וכו' שהעיפרמפני
 ס"כ ועיין י"ר סימן ת"ה האחרת ומתחילפוסק
 שאומר ההגהה רברי שהכין הנה ' עכ*י(ק"ה

 פוסק אמ



 יר סיטז לצדיקארח הישארח
 מכ4ון ) מוכן ו,ה ר(ראש הזור אינו אנלפ,סק
 ' הוא כמיסף דאמר פוסק שאף לע'ל למקשראיה
 וכו' שחי'ה כערבית שאפילו לרא-1 חוורדאינו
 עיר . ( לראש הייר אינו אבל ר'נייכה אף3יסק
 מאחר רראשינית דרפפיר התקיעית מריןהוכיח
 אלו ככל שכתכ כש"ע מר"ן כרפסק הפסקדהוי
 כ14ה עכ"ל שעשה התקיעה והפסיד הפסקהוי
 ר"ל ההוא כסימן שטעה קוים שע'טההתקיעה פשיט'דהפם" כתקיעית דהתם ולומר לחלקיש
 טעה תש"ת תוקע שהוא הנ'  אי הכ' בפעםאם

  אהר אתרק  תקיעה  לעשות ליה שהוהשכמקים
 דצריך וראי כ;ה  ר(רוערה או הסכריבטשעשו-ו
 השברי' אחר יהקוע שלא הס.'ר"ל לראשלחזור
 יחוור אכ(א בזה חובתו ירי ויצא תק'עהשעשה

 שכעינן יפי הסרר על[מראשהסימןוירהקוע
 יררכ"ז כתכ וכן כנורע ולאהר'ה לפניהפשיטה
 הו;' טעה,לאי,המקים אם ולעב'ן י,"ל כ*,ס'מן
 דחוז'לראש הוא לעשות )הראיי מה(וקת ישבוה

 תשר"ת פ"פ עשה אם כגון כו עסיקהס"שהוא
 חוזר אין באמצעיתו ~לו כסיפי הג' נפעםוטעה

 לבוקובם חו;ר ג"כ וא"א ג"פ ת':ר"תלעשורז
 פעם ועושרה סימן איתי לרא.ט ה);רשטעהאלא

 עכ*ל וכו' מציעהא סכרא היא תשר"תו,ואחרת
  דהוןר הוא א' כסימן דריקא מרכריו נויכחרגה

 דחיןר רכשטעהבנ'ראעוונות רומיאבושומרהוי
 עור - לראש הו;ר אי:ו רבנ"ר ולעילםלראש
 והו4ו דפוסק רל(ישנא ק"ר מם" הפימהרביא
 שאפייו כלל הכרח כ;ה רואק א'ני לראשרהי;ר
 האמצעיו' לראש "ל ר ,ר דח הש"ע דקאמרכואי

 פיסק עקיכ אכל בר"ה כפ""ע התוס?ותכמ*ש
 קא" מרלא שיחזור פסק אם מצינו לא מיהווכו'
 הכרכה לתחלח אכל[ . לראש חו,ר פסקאם

 דככל[ קדשכם מרברי נקטינן עכ"ל חוזרנווהא

 הכרכות לראש משמע לראש חוזר שאומרמקים
 והרא"ש החוספות סכית נקטי' כולה אתלנטור כרי שהה רלא וז*לוהיכא בפין הרב"י פסקוכן
 לאמצעיות חוזר אם מרבר שם ז"לשטהריק"א הרי . רטהור עכ"ל הכיכות שחוזרלרא.עז"ל
 כולה אה לגמור כרי 'טהה כשלא לראשונותלא
 ראף ו(ומר ודוחק שכם התוסמורז רברו כזהבי

 שטעה לכרכ' חו~ר א' הם התוספות רבריעיקר כי היא לא לג'הואוונ.ת חוןר אי דכרודתיספות
 ר[וקרז נמי דבינן דר ננוצא דיאלת*ה או.לאנה
 כור4ם והרכ"'. וכפות הת שכין לומר מוכרהאלא
 האמצעיות הכרבות לראש ש.הזור דכר.כאחר
 ה"נ וא"ג כו4ה את לנמור כדי שהה כשלאוא"ל
 ל(4הרקה ט,ר יטפיסק אף שהה דלא כיוןבנ"ר

 משמע כן מעכ"רק עור כתב * וכו'בחרהנו
 בהש*ע הנ"לן דרב דברי ילפיש וכו'מהלבוש
 מרנר דהיכיש האמת על מודה אני *עכ"ל
 . כנ"ר שהוא לעיל שכתכתי הש"ע רכריעל
 ראיהץ עוד י לנ*ר גמורה ראיה להביא1'ש
 חאנין מישה להרכ ) קטנוק הלכות ש"ות.כספר
 רובירז רהכיא הא שאכ[ה וז*ל ר"ס סימן (,"ל
 יקשרץ . רפכקה הוי כ(א וכין הטועהרלל רהנ"י הוצ'א וכו' רמראמיינן הא"ה נשםיוסף
 כ4מי ראיה מה ו בה להכדיל ראויה הלילהדהתם

 יים את או השבת יוס אה ה)ל ני,ם ד"משמוכור
 זה מלכיש הלכוש הספר השובה . המציחחג
 נר4לוע וזיה לו שהעלה בהפלתו שקיןשנמצא דמי זה פסק נעיני קשה מאד ומך וכו' דמ'רלא
 . עג"ל וכו' עננו בטלותפלת למה דא"כהפך
 שכהכתי.ר[עין[ מוסף מרין וכו' שקרןש:מצא דמי שהקשה מה כלל קויטיא דאינה נלע"דהנה
 הע"ש על שהכאת' הראיות לי שסתר ומהוכו',

 יכו' הרבנים לנו מספיקין מ"מ שכתכמלשון
 ראיהכלל אין הנ,' ר-מהרבנים בפירוש ליהנה

 שכתכ ממה ואפי' . הוא ופשיט לנ"ד)עיקר
 טועים דרביכם כתכ כאקה וז"ל בשייריהכנ"הג
 הוי' לא העיקרית כהפלה דאפילו הרכ"יכדברי
 סימן בתשו' בח"א ממ"ש נראה ועור וכו'קפסקה
 תשובה ימי עשרת שאינו ימים בשאר דאםל"ז
 * עכ"ל לה;וי צייך אין המשפט בהמיךחתם

 ו-נו לפרש בא כ(א הנ*ל רהרכ לומר נ"להנה
 הכיכה שג)מר שטעה זה יחשוב שלא אלאולומר
 ונהכדכ4ו-ן שייכה דהתם דשכח ד)מיאכשנזכר
 הג*ה כרכדי באמצן פיסק כנ"ד אבל שייכהג"כ

 : לעילשהבזנת'
 י'תנ'ינה" כה" סע(י~ן"סוף

הנרנה



*
ארח הי,יםאוח

  ישלשההכרכוו;  חוור אינו כה שטעההנרנה
 שפיסק ומה לעיל מכוארת .והראיההראשונות
 כן ו4וכם ושח כמויר לו תה.טכ שלא כרידקר.ן

 הם והלכוש כהג"ה . ומהרמ*א כש*עמהריק"א
 לרא'טל לחןו' שריצה מי 'ש ראם ונקטינןבנ*ר
 ג' רף כהכירק כמסכ-( רגרםינן מאי על[עיכר
 לה צריך שאינו כרכה רמברך מאן האי רכא:י
 הרוחק שיאמי- 41וף . חיטא רלא )(או עלעוכר
 כיכו: רספק אכללא 0מכיבן רחיות הם 4הדכל

 : בןה מירי לא ורזוילהקל לר טו סיפןצרק
 * הצעיר רכיי כההלא

 : סט הכהן שמואל בכ"י*משה
 הריין השים ההכם יע"א הזא; לעיר כאוכאיטר
 מארין גאון אכיהם כמיהר"ר ועצ1ם רכהמצויין
 . להורות ראוי דכן הריןכעיקר עמי והס-ים )[5גי1 ר;רכרירם ר;רציתיהמעיכ

 44ילי יוי- 4יי4*- 4-וי. /'א*. 4ך י.יי %וי44 ;י)= ' ,4 4 * ל.).4 עי44הייל- :,4ל,4 א,וי ע,4 4יל4או4
 -י4ף,י "'4* י4י44

 א'חליקומי
 ע38484,8 הפיתי'ש"י כפיק בכרכ-המו

 ר"נ 4הר;כיטהירירו
 יכמקומו ג'פעמים יי*י שציעי מפניטנשיאוהו

 4וי-ז סילקי לא להת:ירו כשרצו ראכ*ע אקמינו
 נעכרי'נ:ירי נעכיי היכי כנמרא ואמרוראכ"ע
 רכשח' מ,ה רמשמע ואיןמירירין כקרשנזעלין
 משמע וכן מנונה להירירו  אין א' בנוויהווו~ויק
 ושמעי דהוניו כעוכר4ו רב~נהירק כחר4ונפרק
 כך לר; ירר שלא וה ומה 'טם ישאמרו כןאמרינן
 הכ"י הכקאו ה-יטכ"א כהכ וכן עאכ"ו לההיירר
 טאימניתו אותו (קין מס אין שהון נ"ג סימןא""
 לרבר ראיוק ויש וכזכ פיסיל כי נמצא אםאלא
 שלום ררכי מפני ישן ככית מעיכין רתנןווגיר

 משמע . חשרא משום כנמראואוקשנא
 אחרינ4ו טעמא ?א א רחשרא טעמטידמכ(בר
 מימן והריב*ש - כקרש מעלין משוםרהיינו
 מיבעי4ה רילא וכתכ וה על כיוקר הימיררע*א

 איחו מורירין רא.ן הקהל מ'3וי מהמתכ'?ההויק
 וחכיא איתי מיררין אין מעצמו אפי'הוז;יקאלא
 אררכ*י מהר*י פס,; וכן יע*ש מהירושל'ראיות
 תהתיו כנו למנות ראפ" ס"ח וכסימן קו"ןסימו
 האשריך נ' כסלמן הלוי מהר"י לריריהנםג"ש
 שרזיה אף כ"ר מ'מן ח"ב משה הפני גםלאסור
 ר;יר; שלא כיו( להורירו שאין כתכ טענהשם

 סי' כ"שוביתיו ש"ל מהר ונם ר4רינא פיסילשמ
ן נל דאפי/ כתכ פיסיל עליו טיעניס שהיו אףכ'

מיה : להורירו. יכו!ים אינם הקהל
 יי'ילגליע:5:"

 אכ:ן מה,קתו להוציאויכיל'ם
- 

 הד4ו טעמינם מכמה כ[יה4, טפי מעיינינןכי
 ש4ו'ן רכו( מוכיח השתר חפך(ר: רפ'רהה'י.ן
 כקרש מעלין משוכם ליכ4ו לגמרי אוהומכלקין
 וכו' מעלין נמ.רי נעכריה ניעכיד היכידק"::ר
 חד4ו וראכ*ע שכחי תלת4ש ר"ג ן ע(ררואכ[4:
 ליכ4ו לגמרי סלקוהו שלא דכל קמן האשכתא
 כמיעיט "א נש:ור וא?י'לא כקדש מעליןמשום
 למלקו אלא מיירי לא רמנחות כההיא וכןהשיות
 נכם וה רהרשכ"אמייריכענין ההיא גכם)(גמרי
 נאופן היו מהירושלמי הכ*ש שהכי4ןהראיית

 לעולם הם להקרים רוצ'ם היי פוי רכי 'טאותןזה
 רריכ"ש ונדון לגמרי הושע" רכי הקימהילסלין
 4החר ו)-מנירק )(העכירו רוציכם שה'1 חוןעל( ע*ט סימן חכיב ן' מהר"ל כהכ וכן היה כןג*כ

 מקר"י ואפילו כא' שניהם ישמשו לאלהעכירו רא1י ן שאי ופסק ערכ קולו שהיה כשיילכמקומו
 ומ"מ וו*ל 1אמר וחילק רכריו הפך שכחכויייל מהר"י רברי הכיא ןה כרכו להחמ.ר שהארי'לוי
 כרוי. הוא יהחילוק מירי לן קשיא "4ה שהיהאיך

יף-ח
 4ש וו (*



ארח הייםארה
 מגרולתו מסתלק 4לינו שרדאשון מייויודדקכש יי

 הואמסתלק שהראשון היכא אמנסכל וכו'לגמרי

 ל'לא לןמדי אוך,י .רן.ן מןימ-מ,וי..מךנן"א'ן

 ועור זאוק * לנמרי ל0לקו ר:יו דירר:נרון
 ל(יתא זה רטעם נשמע רינ"ש שמרכריאחרת
 כשהח,יק ע[א אכע[ מהצכור מנוי כשהואאלא

 וכו' נחמנו: שככי שלישיר-ז כתכ דהאמעצמו
 יכו' כקרש רמעלין אוקו מורירין איןלמער:רה
 * רלעיל מהנהו משונה חדש טעם ד?הומשמע

 הטא אשר עון נו היה דאם השי'ליכא טעםגם
 . כלל להתפלל אותו מניחיןלאהיו

 כרה לזכוה חפצים שר:כל מצוה כרכר הנ"לכל ומלכי
 מסנת 'ןלהי המריכי כתב שכן חזקה שוםליכא
 כמצירז ירושה שייך ולא זוכה הוא הרילצרקה יותי שיתן מי כל הכילה יין ולענין וז"למגילה
 ור:ר"י קי"ז מימן ווי"ל מהר"י הביאו וכןעכ*ל
 יכיכר ו[הוכיח כ"ז כםימן ממנו נסתייעהלוי
 ליכא כיה כ[זכוה ך:קהל יחירי שרוציםמצוה
 ר4וין נ[רהוכיח האריך כ/ דבסימן )אע*גח,קה

 מו סיטןלצריק
 קש"ן יבייו וא"כ מחוקתו הראשוןלרקיצ'א
 מיירי כ רכסימן כרור ההירוץהוא אלאאהררי
 רהו4ש כ"ז כסימן אכל מח:קתו לנמרילהוציאו
 וכהכים כפסקים ועיין כמצוה כהריי כלםלזכית
 רר:יכ4ן שכתכ קכ"ר סימן איסילן מהר"רשל
 יע*ש עמהם היין רהמצורה כשכי ל,כותרכעו
 שאפי' כשמו לעיל שכתכחי רש*ל יאפי'ועוי
 רהשו' כסיף מ*מ לסלקו יכולין אינם דקהלכל
 נ(א אז לסלקו מתרצים הקהל שכל שכיווכתכ
 רדהרשר"כם תכ כ וכן כרחם כעל לההפלליכול
 נמצא אכל 'ל ~ז טר:רי.ק כשם ל"כ סימןא*ח

 יכוללמחען א' אפילו שש*צ מהרי"קנתשיכיח
 שחילק ואע"פ ש"ין ל(היות יעלה שלאולעככ
 כבר לכשהיה מחרש להכניסו רוצים כשהיוכין
 להורירו מהקהל מיעיט ב'או א'או וריצ'םש"ץ
 משמע * עכ"ל רונא כתר א:לינן ויאייאז

 וכל.הפיסקי' להורירו יכולים הקהל דרוכלהייא
 יכילים ר-:קרהל שרוכ גיוחיהם כל עלמלאימ

 הנראה כפי יכי ככללעשות
 להאריכ1ה ואיןלהס

 : ותשכחדוק

 ה'ים ומלך עולם צור בעזרת א'ח ונשלמחלקהם
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א, ב-וה.

 ל'עריק א-דח טפר)
-.

 ותשיבחןשאל4ת .
 א ערתדעהסיטן :-

 מקיוכשנא 4 אחיוק משד אלסוני ניפ" יזחבכש יבת רוירינהש ח*ם **נרחם . רללצ"* כינ' שנפי(הה פחו"קת היאדן
 על( ל(ר,והגריל( ורצדהטטנרז רוא ריק רכר לא ל4 שכח היום %םלשעכר
 לככוררחורהוךןבבוופ קנאתי קנא והצעיר ואני נשע שעכר4ו ירכורע4נו: יהעיר חנמינכ(
 רבף4ווהכל( שכל ולרראטז איצה יבר4ו להפיל חייתם כח"ם אשר החכטים ולככיד נ*ערבותי
 ע(ו יה שה כמקים ישראל של ממונם לאכר הה*אה והורה התוכה הירך.מן חלכ לאמור שרצהוריק
 * כשישתש ן*רוץ אחהה וקראה' רהראיטונוה רעשוכתי וכתנתי *) כפנים שהראה כמ1להקל
 יחרל( לא רכרים כריכוי השימעים להבהיל השצות נל*ר עלי השינוהחח
 וחמף חן כרכרי השנירץ ח*ן עליו השנתי מחר-כך . . רל שפתי כשם אותם יקראהיפשע

- 2כפנים.  %מווכמישתיאה ונטנו העקי "י' חכמ' למנ' הדכרים יהוצעו ' חן וון וצשונות איחם.ויארוי

 : .- י . . חן חן תשבות הקרטת' ;'ן

 נעימ עייותיו נונס * ' כ3שיט 1טגדי5 "צר מר3ס 6שע4ס. מעי*עת עפסמני5ס
 "13 * עיפיות. 3"רכ סייח 5ז*5 כנוי נאייי עויח כמגי5 6תננר 1חי15נ6ורע

 'י
' 

 חיכ ע3ינו 5הפיי ערן עני על  לנלופר'ולגרורסיך התרי6 ,מן עי5יס י6יתי הס ' -
 עע5ת 3עני סינייס 5סג'ע "65 'כ"1רכ*(ס 5סטייח* '56" -שניח ע5י4 5ס'וינ יגיני ' סיס 651ח"רן

 י5סעמיע יעיין מ6 סלסינס  וופרפר6ופ ס%ייט  וררכי ללכז  צים4סי פל6 ועור  סור*ס עיריכ6נתיס
 6מי ע*ג ,מי"6 נחסצ* 5י "סנ"1ך 65%6הס 313ייו3*6' גמני" "יני ז פת*1ס4מע יחסרני ס65 כוי . סור"ס'מ"ע ושיי*  סוי-מיימ עליכי 656לא4 6ס ג*י. גסוים.טדין סכ45 קינרנטי

 5ני'6נ%1 5(
 ' תטמ" 561 נינ1י 1ף*ךיי3ך:'ע3

 5עףפ1"
 רגיאי: ו3כנוו. סחעת3"סנת קנ"תי 1קנח 6גיקת3י צטני יי4ח נעיט רומאיח 6גן כמינ*4 כתומ  יתום 6נלי  6נייומי5":ישימידנריס כי סמ5ר.6ה 5קלהת ש%)י ."סנם -ע*ג.קמ6י סעת "ת %3עלף ס*רעית עי סנירך- עי "53ולעיפרת פטר'"* לפת ' ע5 סלירך . 46 ךכו "6ס את35 'וסתניי"4' ות
 ימי5ש  וי"רינו יספרט פן עדנ6 תייס סעט "טי סרנניס .י*5-י5נכיי

 5חעיתו "מת יין 31דעת מירנין 55עול. סיוכי ירך ותקנהנ רג15 נעער ו6חחכק ע5כוחסונ3
 יו1' *"ין סות רשל  ויפ'  ופיפוןש  סינוז נ3*ד עתיס 3מי51 ער"יתיסספי"גני דגריו ומי5סתיערתי

 יי: :,::.1: ,.':;ן,'::ךן;י;: ך'טפג"ת,ווסס"י3י.נ'1(.'יק",ן(ו,.ל'י

י
קקגסאןי (וש*צ*.

 טן*א



ארח הן הןתשונוה
 ו(ש5 ס6מרי ממה כפך כ"ן 6נירי6כ
 נגית 1נר14 *5לי מנ3י6 עי'ףוחככ
 5הק"ר כחבמיס סררך 5פי )וחכסעריף

 ~הקירס יויטס נ5' נינ6 כ"ן "נ5 5יווסו6"שכ
 מנקר כרות סח0ח6ס

 יריכס מחמח "1 נן"מרחי
 6ס4 חכמיהעיר יעדוח"נויתיח
 והת יסמרס ס' הייהס3"ייס
 מה1קנ*' סג'חנמיס "חר1עור
 הננס' קודס גפכיו העירוי3"י

 וכרי כרגרי המחל1קיח3סלע
 יכ,5 החי ח.ק'ו6יופל6-יחנט5

 מוכני'ומ,ימגי' החי "ח5סכח*ס
 15 "מרו כן ם נפני1 5העיר03
 (*5 מרנותי נן ימרחי "ני*נם
 ייעייון סיימוד ויכוחיו2חיר
 המנקר ע5 ול6 ע*1 הו6ק כעיר חכמיינירין

 סהיו ההיר6כ חכמי כל ע5 "ס כיחע1נותיו
 המנקר גנ5 הפגיחו סל6 יסמרס ה' היוסעיד הייס3יס וע5 מלחנכו ענס סקטגס הו6ת8אציר

 וקני ע5 העידו 1"ס ה11 3"גמ6 קכ. קט5יז65 ויר6י י3ריו כסי הקינ, חלנ "פ4גי?"כיליני
 רוחנייס יסיריס נקס פסב5ו העיר1חסידי
 651ל%מוד וס על עמי רברו הר3סספעמיס "חי זע נירס עלחכ יל" סניקיר חכמח55מוך
 כח6וו מהה5נינ( הנללייס ומקומיח3דיכיס
 וירכינ4 ורועוח ובר"פ יורעיס כי1גיי6י
 "חו מנקר ג6 היכ 1"ס נ55 ח35 5ינ6שגיומס

 מקייש' היו ח5ג ים "15 נמקומות ו5ססמיעס
 ניון 56יו חסמע ול6 לו ה"נה 365עגמס
 קח35י0 ו16מנית 3קי"1ח 56" 5רעח*נח"זיס הי* 651 "יחו מכחיסי0 והפיסקיסנשהגמר"
 נטרטית. יגפוםקףו"יס:מקומ0 גנמ'0כווכרו

 ן וירס* חקרו החנוידיס "לו 61סי' מנקסיס3יו

 "חריום מנקריס עשי המנקר נקי16ת ע5טיט3
 מו0חיס סהיי נ"מנס סידעו 6חריס8ןמקימות
 ו"5 הנ"5 מסחכמיס ססמענו מס געי63וטנות

 31וד6י הז6ח נעיר נ6מניס עייס יס וס כ05ע5

 רלשמת.מ'שור
 ציגעמה::י::,מא

 מל1ת 3סר לונ.ר ג"ימחון 6חח ספעס)
 קומוני3ימי

 משניבם.
 "הוהוקקימינ
 א,451ש שכ'יל ( " לריראה יהכמיסיפריס

 4א ועיקר כלל ייהא יאויחלכ
שמני

 4לסור שהו4ה ניר של[
 יער:ה: ישר4ל שלממניבט
 4החר רבונקר נאיככםמקרוב
 חל[נ. ריכוי יש שב)רך41המר

 שאלהא
 מפנע'ינו

 ע5יו פענודו 1יחיכהור6ה
וניקר1הוכוהר

 3מנקר היס 51"
 לסמוע י"(נ'ס 5דעח.35

 נו נגעו גר מחי(סולכעמיק
 סהיט מסני 6ס1הח.רוס1
 "1 ה"יס,ר3ס' על רנכההיקר
 חל3 ממגו נוקר סננרמסוס
 סכיס ומס 50יחה קירסנמיר
 0דגריג4 כ"ם גיקור מהיייך"11

 13 ונהנו יס קרוסיססיסי6ל
 סטמזס 5("ח מגייף6יסיר
 נמג6 המנק'סג"ז ח(קחורוע
 טגרקוו נמפ ו6חר היסוכ"ן

 לגקה מוכסה היס 65 ע5יס. יעלי.והרפח_קי
 ידיעק1 קרסולי ומעדו הקרגיס 56ניס"סי15
 הק4 , ד"ס מווו ונ"ע דמוגחי 16מרנ1חנהל3ה

 .ע5ייס*. דס15ג מ"ן 5ינ6 קסיסי רנניסנרי
61דרנ6

 הו2יקי
 ססנ5ו הע,ר ,ר8.די וקני על

 הגיקיר חכמת ללמיי רומגייט יסוריסגמכ
 כ55 גס תנמנ ול" 0ל"כס הי" ניע5חהנ.דס 51"

 כניקו' סור ני נכרוכי6 ג'יהו כסמיטימטחיקי
 למעניחגש ה6ריכו וכילס הנקי מן ר"יהגייך

 3י מסס הי"נו ה0נקריס עין ע35ח1כחוח
 פמיה43 6ת ל",6ס" ה1יכו" ממכוון ג"ת5ג5תי
 עישק להס הסעיק 651 כמכ י3.ס כי ססחיע5

 3כחכ יעח 5גמד 5סיגס יגחוח סכ%ס*יוח3
 "נ4 נים .כמגיה החורה 3ס"ר עסוג6סר
 "טי3נה' 65 3עייר" כ6גגע6 ז6פי' דיתמייחמ*

 הרמגשו4 קטעמיססגת3' 0ן "מך ווכ5ננייכו
 הנכ* סר3י ס3ו2"פ ננח3החורה ס65 עלוש5
 ס,ש 3מקי53 מס6"נ הפייוסיס. 3ו יר313סעי
 הסיומף' מקנה ף *ם לו לחגנה עח ני ע"פ פס56

 ועמריס 55קט. מומקיקיח3ר"יוח-

 6חד."פר-

 י-', 3 ' : "ג4עיני* "מג"ן

 נ(נ,

 משמוו4 סיטי פיטיח סעי דני 0יף סקקג חטהת ותישש עג י0נ*'וגשק וג" סזש נש סקסג40 י5 %1"סור היי.,74ייענירי התרנ מח5נ סה"נקר.היכיפי גו3ריו י"ס הקר3 מח5כ ס"נ151נ6581
8מג8ן0ג ..



 חן חןהשובות
 *ית 5לח6י* 6וא1 ונ66 ח("לססינ(.'והויונ*'

 דצת ר"יס מסס ( 6 ) - 4 ל3יזחיםגחחיס
 5חיג ומסוגך סניך 6יהיס מגריו 31תמע5ס
 נ55(ס וסמור' "%גו 4חיק "1סיהיהסהיטור
 נ5צת ( כ .) * עי5יך נין' 5טוטסוק והי31יייך
 מרינויי"יהקי

 ג55"עור החי 5יו מנ6 ו"5"נ
  ריגו%ן יריס י"י "65 יס ירפיב מ6יזרנ1יי6

 צילי1 מנ5 וימיי5יה מ6י ומרנה 5ח(דיהזכ5
 הקרכ ע5 "ס4 35%5 ד,מה' סהו6 הוקין?הייגו

 14לויי חר( יכ*'ז6ייריפ ות(חגנסלס'סימגיו
 תית' 656 5יס ד5יח הקי3ס גס ומרנס כ65ח

 מיי34קית דנלני הקדלה 5לגין זפ5יגי-טימניס
 נ"'ןס.גינ נזס54ת דזי:ק5וי 65'6ור6ונ*מ

 משג1 ילוציסיייאר ליינו ו*ע 5יעתמיינו'י6. ית' '4מ"ט י מרינ114ח ו3ה' 5יסזמכ55ח:מייחי
 הקי3ס 45שי1 ה1קין54מל5%56סנ66(ר66

 מי*'ס ריסיה ידענח-57ח1 65 ומ4 סו6יס וכו')
 קויס מיירי 6י כייוי והיכי ר4סיס ט.5יה;51הי

 הקינס נני סע3 ה5נ 5הג'ח א%י הסיפיך'ר*ע'
וכיינ*

  קר01 6ל6 א1'  חו6נ דצה;נעי. מסוס'
 6סו)ם ויהין קיגה ימרכה "6מר והיליינקלף-

 ומינ' חותנ הוי 5ת וי",'ו'ה6'קינה דת,תכנ55ה
 הוק'ןי"ת י3סנאסור'"ח 5(סטר.ממנו ולוצחם 66גוד65

 5ני
 וע*כ סימניס בתרי 6"6ר'י"3י

נ5כד
 נףס6ו,

 ההיעוך "חי (%יייי ,6י 6ק4נסי
 %קפס והי6ך 'היקין 656 מ4לס' ע6ר*ע

 51עו5)ש דק 63 :ר(הטיס ד"נ3 ה5חור6*הוח ועומי מוחר ה" סק4כה 5בר,51חסכ"סיזהרקין
 הר(חר מריבו(י6  'הר יל4ופי  ייסי לגויי5ויי6'ו

  4סריניי6 הא5כ 16%"נ5 י1נוייזמאי6י
:כ55" נפיי

 צרי(ת" צי6ל*י 1צמ1'פפירש
 1ןו5הו ז1

 נעיק י%*הצהגרצ'ל
 :%סס ( )(ג . 6(סיר6.

 1"9 ' יל ג סג 9מני' 3ייי'"65 5ח(לו445 סל6ול
 רנפנ כקן ילי:להוכירו  ל4ם שסח5ב' ליס"יח6
 .ל9ור6 %93 "ךיס ו4תען- .סניי)ל ס.כל

 רל%י יסני .הצ6י "ת המנקר 1(*5 ' 5סזכ1'כ5  "ג:חיי
 וג"ה'6,4% וינקן5קנוק43ת סנייך ה*צ%4%י

 הקיין "5נ 11ל51 סגידין6נשק*%יוןופנ11יסו5
 ייתק פ63 גנקת 39יינ9.וי%ינ1סעיי"ש " תמל 3י 4ד646ר6י יאג%קת1,4ע5'ל*בה

געת נש

 "ג ן:ט~היייל

)(שף6,לל"5צ"מל56קענלן4ל-

 (ליוף קי61
 ס"ורין ככרס סו6'-סע5 לעי' ת'רהס"סיה "ינ גש י":ץנסייןךיע"ט(כףנץ:)

 ""ר צ"ג נלגר0.גן.לף 6מר 51ח הו6 טי5"6'
 הכן16' ,4יח המסס סעו ח5ג סמומ 6מרילווה
 וכתכ הקרנ ע5 6סר חצצ וזי:ו -(עגויגרח"סור
 ע3 6סר 6צנ טיקר -זס סיכיכ צת עיסו.כיזן

 הכוסון מהכר'5ליח מחפסט לר*ן-והח5נענ*5. הקיכ מע5 ס3]'זל(מ5כ 6צ45.6מן 6קרנ'
 6הר גוף ונלס 5ח5וח5ח ומסס וכנה5516רר6- מעיי6 יריס ימסס לקינה ו)וסם 5מסס1מס6

 4ף הח5ניס 6יי 3כ5 יס %ררנוח חווק( *ש!ס0'
 וכן טי65 סקורין הקרנ סע5 גיף"' ם סכ5 ע-פ4
 הות .כר"ס1 היקין יסע5, הגוסית י3יק ה%טכש'

 כהונן ;1 כס.גה (סע5 'ולקלף קרזסיי6(-תכ
 מר"סן . הראי1 -סע5 חוחכ והינל31קיף:.5נך

 דליינווס3חס
 הזר"

 51ת חשהנ 65 חינ* יננה6
 ןיג:לט:גתיהג:"גםזםג)
 )ולמינס' כיקין ןכ"ס הקיגכ נס מרנה 10חנ]

 וכ(ע הותג ינען קן6 7ריע 5ה1 סמעי'ד"עכה
.

 ז* 5מדריגס זניגו מעקה ז 6יע,ך ומםני
 קרוי יותר סל6 הקיגה 566ג פ"ע"פ'

 ומחו3ו*
  ר6ו* והיס 5דקין מו,ססט וממס סקרכייח5ג

 סיג4 סהינו מהחר ענ*( מכ*ס ( ה ) להוסרן'
 מ6ן 75עת מזתר וכו'הוח יתוקכ סימני8.גהגן

 מד5ג היס המקרינ 51דעח61כהןונעיס5סחן
  ימוגנ זחי(ר לדקין חצכ ומנקף הקילהמלכ
 ס6)מר  לרטת הח5ח4צת ומנקר רננחהיסיי6
 מעיה ריס סל9רית'רסי6

  ל%63הי
 134  ומל6ו

 ו)ש וול  כ9רוכ %6  ולסחיר ן  הרחו9 6ת]ל6סו4
 יהימסוסיינויייקית כיי6 ( נ ) מנח'הו6
  בסנ6סו'  )ומנו  לכפטר ינ;צ(ס היינו ר*עציעת
 יקינס נ"ס נרסחו' ק3כד י5מס לנר  4ריין6ת
 ו::מי:1"ציים  וי6'  ת91  סלחות4_וכי' סהכ55  סתפר!"5ח

 )כ4 סעוחתוחב כ5 מ3נ "יוהו וסש.6'וכחניכ%
 מול( 6ני  גס לנ91 וו*-ן יי1ס  *לרילנג

י'-

יב)"



 1ןט53ה"5גן1הקי1ן עס.הנגת6 .ויס6'ממגוגנת חי הן,חשיבות
 הגירין ניס45ף הגוסות 31ית סמסס וסע5*טי5 לגסהףי נו ו"ףסר13ק הנרס !פע5 הטח!5סע5
 סבגו5י' מעל  וססרוגש  חלב  ויטול הטח51סכתיך
 הקרומיס נ, ויטו5 הכקליס סכתוךהתוטין
 סכגר 5גר סככר ח% סע5 והעייס הכ5יו'9ע5
 31"5ית4 5ןעו5 וגסג9 מוחר הר'"ס לר?ם5

 כ5ס,סח!טין היי-ס סחחת תוטי,ן וישו855יטע1
 חחכ95 ,65 וכ5.דס חלנ כ5 מסוס "16רין"15 יכ3 יס ימפו.ס סהן וסגגי"ר ה5ס1ן תהת3ר6;
 סת סם"גשלע3"5 חכמי מיגרי 156 גחפרמי655
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 ו"ינח ננן'מס1ס; יד מ ריס סן י ו ר 5מימי"יכה וחירן 3וסר ומגוושיג( ני~ן 5"-י34שר1מדרננן
 3ייךסעו מיסרק" פר~קי נ"ייה דנהטהלמימר
 תחת' וניבקיג(' כסורס מס,4 מחחילי:18טין
 "עמר נכ( הגזף לח55 'סנתנ5ו הססר3חזס
 גחייס ולמסכעם ומסוס כמרוכינד3ח3

 להססי ותן ג(ר4 נחינ"'דתוח?מחני1מהנ4רי1
 "וחו חוסכ סככסר 3% פנס"ר"חריקך"ע"פ

 סמגינו וכיון %ורננן רמם: ::וס, 51נן גזרו5ח

 5"יטווץ ס" ההני ל" טעמ* הני ומ*מ 3רירי5ח טעמי יה3י כיון .?פיסק-ס "יחס ליסריסכיי ס5" וו"י ח(*ל חוהס "ונ(ריום היש 5" "ס"53 י 5"יג(יר1 5נקס,0עם נריך "כורד סתז"5שהדי"
 כגי-"סגמ%' ו"9י' ' מד"ורויונה 5ה "853ירנ3ן
  6חויס  ירפת יכ*כ הנ' .נ8עא: הר"*םוועת
  י?יב*"ןוייריסיירליו:סנחנ

 י"(י5 5מי*ר"
 נליע*: יהח סהס:נליס מקיס ע4 5כו1פהטט
 יקין'הרנס' "וטין סהז 5ן' "ל" 1מיהריס33פר
 מגיי13 סימג" 3חרייהיעי 5חטיני ונעישף(מר
 ניון מגו5ס הח5נ סרחס דיעי ו5עויסס5ס
 מיסיק".מיתר: 9ייקי ו5י(י ונסר נננ5עדהת
 ד6וריית" 1כ*ס ורננן*ס?'

 5יס 670כ י"05"ה
 .הו5ך ס"חריסנה"%' .סאחת"המחמנןפכה3ל

 ונדני* מוחר' ססו6 ה3סר ן*מתעסטקחח
 5"ט9 יגריך סנחנ- הסגו"3 נש5 נחנסרסנ"4
 סוהדעת כזה.זנן גמסער סןמנ"ס עד"0ייכוג
 סיף  יחי"ס3ד*3ד'. כטו סוו"ק ויגסו0ר"ח
8דרננן "" "וי 65 יטעמיס ב"5ו לי נורה "פי5י31ר

 ונגמר"
 7קסו 1יסוסק' ניי'". כיניו

 ( ם ;4 - 9ב3ג*9לפי.ס9ס"4פיו(48ע9'%נר
:
 נגר ( 4 ,

 ף רלששחן
  ו*ח %נייוח : סא4 ' 'ואא 5"4ל עו "ירש54ע
 ר' הינח י"ח 655ייס 5% %6י -פףס1  *לר.ש%%
 "51 '"יח4 "5גכ*5יל 1ל1' 6טנלש5

  ימ4ילס"ים)יר  ימ6שסש %ס"ר3נ-5-ת'-לקיכ כמל0י
 כוגש "ענור ע5יה לכח5("5-ג6 "חו גיףפסכ5  *כו'5פי ת,חנ סי4י היו.נ? חס ככג"" ע5יג6 הקגלה 1ע5 הלקין ןל דצ%5י'15יי6-;)'ו(

ק4לע"
 ותחער4 חע"יי כ"יסיי טח66שוח

 נדנהק 5נין חנורק 'שמיי6 :6לשליג(5כקר";
 5ח(י3כרת ה%תו5 4ו. י66ש5שנ6.ש35יג64
ג;י

." משי;1:,עזז"לעני "  כ""ל סט רח64 5"3%ע5 
 הנווו ח55 ני "ח כסוגנ כולו : ט)8!יקםון

 ומסגי סני חוטי ימעיס שרמיוופסו
 סקירי* ה4"ליס ח1%4נכ5ט

 וח"3יגז %5נ54
ע5י1

 ' י':. מתוי ךתותי לנ4%נחישר6 3יה דקיו -והן"
 %: *סס'כסג* .

 מיי4 166שי4 ( * ~ן רי.וזז
 וק5י"

 ינכנסיס
 הכס5.ס נסר. ולגיה.נחור-עגמות

*הו"
 ו5ת רחמנה סמר ככומליס יע5 מוחר

 סיג, "י"י י:מיו יו, ( )."ג.הון הס5יסיגתוכסוסס
 נירך 41הפסט הרי מינייסו לם"י"י יר3יןניני

 3חיגיס לזה וע3יק עיס.כקו5ייה נרונכנהמה
 ן ,*רעיני יוח  יכי יכירוכו ר64(1 כ35"סר

 ס-
 ( ינ ג נ"ר ונו יעי5הגהקינהסעסס

 וסות זכס קמ גביכ ס5חן גמע5ח 5סימונסרך ה'מכי
 תינת סו" גס מחנ. יחות. חינאסיף

 ) ינ ( יד )שמר

 ה6' פמ564 %5.  ייווי
מרנ"

 וע3יסכרק "סיה יהק5י3וסח6
 ; טע5'הכ0ייס ח5נ*(הו

 לת "רשן פל% וכמנ ' .
 5ימר הנס5יס"5א על "סר עיקר ח5נ זכסיהיה
 ונ*כ עלי4.' רנססיס על "כי גיחינ ,כסהף

 קוב נקוובריובובר'יקר8*גנ
 כפ0*ר_

:' : ! 
פעולעת .. .'



 ח4 חןהשיביה
 סהי:5זס מה ס5י גיחסוניס נק3ח' 3ר. כ ( ה)

 עיניך ;5סיגח-'3ין לקחנק:קניח יני.ימ:גרח.
 כגוף "*4 5גי כ"5הסג"סיר(היח9)לןני-סחלכ

 .יגהובמ.ןינין,ולהורוח
 מהיי:"

 כתג ח3ינ
 .יפ ל,נב סתיך' מ:*5 מ"ון ר*ת גססגס.'ת-/'ג
 חינ ו6וחו ססלן3'ס "5נ -ם 1ט5.ס כ"5יססימן
 *5ח 3יניהם ו"ין נןה וס ינ'קיס ה156ה1סימן
 נמר",,סימן אר"סו קרוס כעין 5נן 6תךגיר
 אס!ה )נן וי,ום סה*6.גע:ז ס,ק5,חוחו.נירומס

 "35 מיתילמטענג ססקחוי- ז"ק%גהת
 יפס יפ? הג*ד, 16ת1 ,ניורח*פס:קגחו:ןגייך קהנ!"

 יחסגח דוק עכ*5 5טומן 5הסיי-113.ח5ניווע:ק י"י1 3ני::"דס כמס נן טיעיו( ססג6לבו,51פן.
 מיתר ומס.מת"סיי ימיק"מי 56ו3ד3ריס
 ו"5כ 0כ55 "1ת4 תיסס סס3סר חלנ19טעס
 ה"3(ירה"5יס

 ססליבים' 1סול4ח5נ מב51ס סו"
 מ"5ב פירפ רס"י גכ4 . י, ן"5 חכמיס2(6סר1

 ינו1, ויס. 560י0 5חו13ח מת1נר.הק5יניסת
 י מזתר סניס %ר סב"ליה פח5ב ויהפוניג"מר חביב 1' .מהר*י וביי סט (סס ממיןגר"6
 ?לי0 עי 56ה ןהכונס 6י כי ועת6 מכ6י9רה*5
 פכיס, ,ל3י סב"5ע? וח5נ 3ו553 עכץ5טגמס
 8 כגיף 35ר עגפס"5" מה"ייה 6ינו?קהתר

 ; ומעקר  סבייור.11(ל גסיי _יי,חק ו .כהב8לן
 סמחניס גסוה נומנו עך.תקום.סשסר,5")יה
 י "5כ 40ח1 עס. סמעךרנ:ס תיטי1 6יתן. נ5טם
 ,8כ"5. סהיכרןו כמתניס. נסר פמנו סמגקרעד
 לגד' חנסניס סו6 ס56יס גסףע.מהלג סג"ימג5

 "ת. ה56יס-5ס.נית "לנו יק""נח3ית 4נ'9שי
 קהמה דח151ז קמ6 ונפרק' ל56*ס סם4יך4עח5נ
 יוענימ ממקיפ-סהכ5יית יסיהנה סע3ס5ץיגגת
 ולוז.הכרן 3ע15עי

 :ססוי
 5מע5ן: זיח ( נמו

 , כרגחיגנת כפמע סק%יס.תלויס,ומינסגימקיס

 ינירף .1מנרנחך הפיסקיסיסנ"ר6 עס ( 1)
 : כי14 התפלס 6ב6חי.למעט מה"י ט3זך3וה

 5עי5 דגקב מה* גיס הדר י.י( ) .9קס5כס:
 מכ55" "5" 5ס מפיק מיי3וי1ל4י165

 ., ( ח ') '

 נמו ססדרה ה8.יגהיי כי*ננחורפיס65'יק
 ' נסיית י גי51 יי"ועי:' יר %ספקתי, :  סרפ"ט מרביי  :ססוכחח*3תסו'.

 .,י4
 .יגיננק י ! ..

שם"'-רל
 הווכיס  ייווין  יייייו יימחניס 61חומתית

 תהי"ת: ( טו ) ע3ס י"מ עי נייךומתפיטיס
 סמימי9 ז מר,-יק:)יי קו" הר?יע'711נהר.

 *נלנומי'נח"והי ,., ורגיס,.' פייס . ,1
 ח,ח6דח35 ניו(י סי6 ונס ה"5י? לניסירליח
 מיייי 38סוי"ז"סי ה6ייה חיכ י?יחכמתביט

 כמ*פ העוי י3ד פ)ה~ן הלימן 5"פ,קי "נינ1:
 13נ"1 וכף התמיכי סהיפ נ1ס פיטעס"עסר
: -. " 5עיי ינריו , . ,...

 ם65 נעוד הכס,יס יי"'סחיב ( )'י'וכינו-
 טנחיחק הע*פ .סיף:יהן ..גמ3")1 ן1

 ומתפספ 5101ך ת'. סהו6גוף ""חיממק191
 סי61 עוז כ, ?סזקק כההדיקיגה 6סרניס"1 נלכרי "סי סקיג, ח5נ  גני  ובר"מיוי6סי
  סתלתוילן  וכי'(וגס קיוס ח~חכ 3תירוןיופ5ס

 ,3מף ( וחפוי'ן.ית . - י  1?  פכת,בללכ,סיס

 יח5יס,יח5ה51ת ירך מסס סנש 1565 מ1ע?65*ני
 סס סהיפיי י סם.ף מ"הר - טעמי'חד6 -מחיי

 יעימ. כנו 5הם*יו *יי מכ%ס ( יםיי"סס_)
 51* מיפיק6 ' סרוקי -נתייס יבהמס ""יטעס
 ייו,ן.  נפבי6יוז  3סר:6לינכבבפ  מפויהוחי
 "ס"יכ "חי ביף ונעס( ס3סי. ;( כ .,לט6תות
 הסר9' סכר9 מכיפ?.תיע' פסו6 הע"פ3וי5תו

 4 כ6 ) ה56וס*וח5כלח5"ו5ח חצנ"34חיכ*ע
 .  בתב  ופאר,:יהי ( . מתני- דתוחיוחרב6

 "ע*פי ס3עוקן נפיר361כ*חי4ע 1*5 1)בג סר6אי
 תמיתי 5ס1 ס4ף ר6י.ן6 3כסר 531עיססייס:מ
 5מימר'נירסר*קי י6י4" נחרייהי 5חטוטינעי

 סיכנס1 קייס קנק, מנו5ון סמ6 ועירמסיקח
 ' .3וס כיין יחכ ינןבנפה.

 'כרסנ?6 ז 145!י ..
 -מיגיח"1 י5ד?דך סק4 וכיון 5ען5 רכריהסכונחו.
 :פתיחו5ת, ."סיייו"5נ6.לקיתי'"מנק י כג)

 "ע")י6יכשמפ41 סנשוקן והיטגן ג56וסוחע3
 .יס1ל4חרבת: 1 כה .נ ?*1רנת י,ן וסרומע5יית*
 כרפיר6ני, 1ד6ו ה3סה"ת יפתער'עסגמהפםס

 י5ט' .186י "4י4ה .יה6סס רכוון סיה?סנמס
 גיכרן י"יכו .3נכן'3רדיו סמכיפ? חע,י56המקרי
 5עיויו, ינו6נכרינסו ועיקר כ55 5חון ( כס).

 סמתירש סרנ י3דיוברנרי 0וב6ו .1*5כהמ3"ס
 סיפרי: יינןי(ג5סט(מסופקט נםעי נגסיםשנ

 . 3י*רהנ. ..,4(



! ' אן ,חןהש4ביח

 מ3ן י!ע6יס ונ!ס יונהיחיה ניר ו"ליכ1ננה'
 כטן ימהקסה מחסדן העלנ* יו"עדיג1ערנן

 וחר4כת טפיתיני 41ני י"ויי 45 והמר3,גלהי
 רניס. ממיס פ"ייחיו וחחיכנהסרעפוחיו

 4תס ינייס ק'5 כייס נהיוח, גס6וגס5"1
 5ון ק51 זילחי יי"יס "ינילג( יהמונהסימעיס
  תיוסו,  ול6 וורו 5* י"וייך 561 "5יךכנני

 *יניפ1 ינהרוסיר טינר נכיות "סיסר"יוחיך
 . : ייך ע5 סוק "וחסו6כס

 פישוןנט(
 חרקלל'(
 נ,חין),6ז
 )ינ( .ק"יס

 ד, דישפתי
 הויס 50 סהעכיוח "%1 הס615ר54קדומיס

 הכריניכ( יחק'מיח דובח 5נ5חי מני51חןוקנלה
 קי77ה4 סקןןקיןל?הי"נך כח כס5 ימעחהניקיר
 ימרט"החרינז. ר"יות הרנכ סמ"יסרק ה3סשן

 5הני4מ 5"טי ו"חנה5 עמזי כמוסיס המל45
  ונסירוחס. כחגייהסנמשומותס

  בסיי1ני
 ., שסססגות

 % נעיס כי סמרהו חפמה פסה 1*0 מהיוג 651 'נ6ו 'מר"יק 51רסי1 סר30יססי
 : נכחניו מס*ינ" ססחיהע5 ימי11ע5 יכינו גנטכךחסמיס

 1ששן סנסר תחת גגגע ז0 קיתגנ *מרו קמקמסיש 5ני נרעח'ו.ס ס61 1ק3 יחירחף
 ; : הנסר עגחיחהוד

 ,,,ל:,,ל,,,,,, ,,,י,,),,י,ין,
 ":1 ע"'פ::עםב5%שששי!:י(1:יב::ע

אש84%ששעא



אך, הן חןת'"וכית
 "!תו תועס ססנסר ח5כ כ5 י:*כ כמיטמכוסס
מותר

 קוזווח11ית"
 חיג כ15מר מתגי ל.זותי

 נותסיקיב נחייס : סנ3ספנ!: סיינו"1ס.זקן
 קגע * )ןז*יג ו*נןגכ 7ז1[ן1 *ן4עגיגי%ג
 6יקו חועס ססכטר ..חל3דכ5

 5ררי1 ,מכ5 ירומס"ע"נכ
 מותר "חכי דתותי5חוורקה
דסה"ינו

 מ!ני"
 ה5ה מסכ55

 5כ1 דהין מהכי דחותיח11רת6
 קו54 ס"סרי מס "5ת3הסיף
 גןסו/ סירך. ססיח5נ סזניר1"6 ו6ע54סתירו ( גר ) .3קי'

 סיכיססס רעתס ע5 עלסס5"
 ( כס :) . הותומיויהטרך
 והוקי 6יבס  ורין סו" כןגןכרי*

 * סרמנ"ס סנתן נסימןג"תר"

 מתונס ע5 חסס הת1רס ()'יו
 "!תו 3הכד ולמסט5'יסרה5
 50 ממונס 51ס"3יו ד"פ טל  לסוסיףוייולפן הקניס ושפית תויס 50 ססעניוח 56"חיסיף נ5 על ו5ענור חורס  "סיס  פלה גמס3ייי6
 סס ססיס סגס "15 עניות 3דקיוקי5כ"ריך הקו5מוס ונסני 'סדיו גסטך ומעתס1סר56
 ('.סקפסי4 * סססגות ס5 0גריסס_וטירותסיקומותס ננייבי 1"עון "סרו0 "פי5 סכו"ן וחןוחר3 מפיז 53י ומעתס  6תריס  3ר9ריייגן5ס40ג

 ב  ייעי5  לסיפתיס ד"זי5 ע1יי
 כזס סמסיג מע5ת גדו5.כח כמעתמסני

 לננ( מ5"ס 5" ססס וס"מוי6י'עהתנ"יס

 יחור 63י*סלמוז "י 3תייס סמעייס מס 56" סחורס. 166514י
 סהי3ס  6יסיייס מרנס *סו"

"8
 צע4

 ל6  ירטו 51"
 51פ גגגור"  3פייס.לי

 ~ . -;3סוסק"ז

 סרין דתינ 5*4ק ( כת .)
 נ' כ11 י5הו רמ"1 סכרג6ת""4נ6ג"כרס5כ
 (' לט ) * דג"ע 56י5הס5כ*כ

 יהבו::ג:: גשיישהג ע5 יע5ס "יי
 פי' וכנר ירננן סס 54כ"ע וי"4 "5"מוט-ן
 קי *'מ( 65 9ש,הק);ק:כי 9וגה9עעמג4ק 3דקרוס ס5" הס ,_רנרי4 5 5עע')?נריי

 ,ן/י* יי*
 (  כח )  סריין פטל  0לכג4  לי6%נזגן41י מי יריס ולן רויפיו( ,  נך *'%יי* 1 גונ'

 הקי3ס וע5 סכרכפת16ע5
 "ינס כנ:1ם1' ונית ןמסםוסע5

  סקרכי  על  6פר מנזכממגגעות
 כחרנו ועכ4ז לעי5גרכויחכו
 הייניגז יר"י י"5י כ5מע5ת
 ס ס"5י !ח5נ 5כ:פ גרהע5יסס
 5סר6"ם סע!קן וחוטימנסניס
  מסמפלץ סיני ימנע 511"  כט) " מר16ריית כלס גחר"5חיר,ק"
 סכזכריס; חיניס נזכקי סיס"יס עו5ת ססגס'סמקרי'"ת יס4נ"ס
 "סיכ "ני 5ף סטחו5 לךיגס
 סלת. וכמו סייך חלנ מנקססזס

  י5ת נננורה 5ה כח5ביס 156 5( )חוזכרו
 )-05( סוזכי 5" גקג נקיגיס ססיוונמיסקיס

 הו0 5כ( .;ל ילדידיס לרייי  יטענ61 סירן"5ג.
  סמחפטט 5סזכיר חסו 51ה "51ינן עיקרובתר
 יירהם  . (  לג ) ס6פת  טל  יורס ויסיאבטליס  ס9יב תלכ  ל%ין  יפתיוס תתת "רלס  ססיי(מסס

 סיס ס3" יף ,גירך-.והסהר כח5ב ;ג4"סיגסו ."נ* גס ,5"ותסיס"5ניס הכקן נזקק סיסי65 סח5וב עיקר סו" נקרנ סמס.ססוה"ינס,5עלמו
 סניכ* . 5ר ) מזהח דנרו5ס חייביס עכ*ונקר3

  יכסכ פיי-  יל6-תלנ 5י "ין וי"5  פלגוות*כ.
 סטת 5כו5סו_עס פייופ,ו6מר 3 1עי וכסנסיר ת"5 סכ5"יס "ח סמ.(חויס.מניןן5וגיתופו
 מן געסר5ומי 1"ס ( ועז מורנכ.מכ0ג.ססו"
 כ5 יג!5 ;סכ3"יס "ת 5ינותסבסמה

 מכזיי8., 1סח1ת כוי "זסרס נג55 עונסהו6ככ55 0סו"
 כ5. "זסרס'ח"5 גכ55 ע1נס.5".כו נג55ק"יכן
 ויוירגן עיבפ  נסינ סלנ רקבי פי'  :.ק5כ

 וה*כ, ח5כ "וכ3 נ5 5פ.ח6כ15כי חיכסתוכיס
 נעינ40 י6יני מכזיח ועחות ינוי, 5ומר "נייכו5

 .יסתוט כי4 סהף. סי. , ונו'6ינין6זסרס'ת"5.
 ס49 יג". ל. צ  ג ?יג י%יל1:ו%יטוהן'  %יןן4גןי8

 וגוריית* .ן .(,1

 אוכן[ י;כל כ ה*ל צו פ'בת"ב
 יקריכו אשי הכהמה מןחד[כ
 נ[יקרב שכשר תמ'מיכםחלכ אר[4" איןל' לה' אשהממנה
 וכו'א*כ מנין מימין בעליחלב
 ממנ' יקריבו אשי נאמרלמה
 שכמותו. חר[ב להןאשה

 חלנ' יצא אמרת ( ז )ליקיכ כשי

 פן הרמכ"ם יכ*כרפבות;צ"ב
 הם חלכים נן- וו"ל פ"א מה'ז'

 חר[כ כרתשחייביכמיגנ[יהם
שעל



 ףה א הן חןתשוכוה
 156 כ5 ופ6 נסימס סיכייס ר6ק 6י6יסיסר

 נקרנק ססיו מכן65 ו65 6תתרן נק"סה5נ,ק(
 ססלגנים מינת וסקרי3 כתירס כתו53הלוס
 כן ו6ע הקרנ 6ת. סמכםה ס"5כ 6ה לס'6סס

 י סת3 ו6ת סקרג ק5המ5כי6סי
' , 

1 יי ש2!)ימישוף
 קוכ וניקיו סנמינו סירך חינ נ*ק'ד6ור:יח6

 טהייכ סק:סקימ 5ך וסוסיפו עעט 961קגיו מו(הר ס5פחות.הסת נ6ק5יג,סתת קר63וסוח

 ןשערמכן (' ת ן הקרכשעל
 יהכסכםים ושעכ,!רהככייות
 בכתוב מכואי ורהוכתכה"רק

 רהקרכיכם הר%בים רהםשאלו
 .לגכוה

 וסגסגגו- 6סיינרנו היני ס65יס יה
 מיגף סירך ח35 סופסנסיוס ה5כ סנכ5י

 )ת 5עס ד56ת?ס גיד 50פמנו
  סמנויף ח5כיס סרמנ"ססוכיר

.,....5קע5ק

 עייסן 6סף הקלכ והתסק5יות
 ע5 6פה הח5כ כ5 6תגתיכ ותכי6 וכוץ סכס5יס ע5ממה

 5הכי6 6ומך סנ5י5ח ר*י ר*ע דכרי ספקוק5ות סניןס"י3*
 ל"ליסוון סנ%וווף סהלכ 6פ יסבי6 ס6ליס ו"ט."5כו 3סץסס

 ה"00 [נען ו"ריתהקה,נ; [;21211שמ::עם"71111ן)ה;נן
 ו,נ";י'ע,

 מנ;)', ן,ה ך 7קי'

 ו,ן"גך"יייינוןןשי::יקיןו:",הירן,1'.5ש'1שש"זן..11'"וןי
 '7"",נסק "ן, ")6ע, 7"'1[ת"נ וי"ח ה["

 1,;ון"4.,יןי;"ייי,,
 '" 7זי י%ש%%:יג":שג

ש:העשנש:%2%ש5:!:':'מ:: 2 ,7ע"הן:ן 'נר~ ו'יג "'ו,,י"י' 7'17 יים ,7 '=תי הל"ה י ""'0וי:- ונז:'י:ן:'ן,.[","י'סי%"
 שלועמו5מ%%ין,פיג:%שפש

 %י %" ?4% -"יווזייי יע קן,ן%,יו"
,"?, 

 יי %ש"



 ארה חן חןתשונית
 ית!ס חסו3 1ל6 סיס5יס חינג"יסור

 סזגיר מי65 סכנית וססכרת 6הרעטס ממטסי
 ידענ')ו"1 5" "15 ח5ניס נן "5" 1*5סרמ3'ס
  רגר"0י נפל ל6  וסולך מוקס כיכו יס6ק"מר

 דלשטתימישיר
  י0*ס 6ז5ינו עיקר ד3תר .1ד6י "565מע5ס

 ו5ת ( 05 ) . מר3וי6 "סורין מו 1נ5פנתכ1 סנכו'6סילי רגר' סנ"נו  בלר  נסימספם'מסס
 ' ' :  סם*ס גרגרי3תקרסומו

 'ר"ת  ומפוס  סטוכ רגרו3נ5
 ספ  נל  נ6ן 6כסוכ ל6ס6רינות
 "ין מזכירס סיס 5" העי'1עור
  "51ינן  סטי9ר  רנפר  ימיככי
 סעיקר נל55 סוו _ססחרוכ5
 5יס ס"רי ( 5ס ) *יעיקר סורס "י1לו סירך. ח5כק53

 סנכ!ח  בן  נפנ  דל6ייעוס רל6 ליו  טל יענר)1"ריס
 196יין. "5ו ונ5 "05"סירי
 ח6כ15 5" דס וכל ח35יזסוסכ5
 1651  וס. מסוכו 5יס1נקט

 ונתיני מרי13יי ח35יס"נ5 5עי5 סססגחיו ו3מ! יוס58"1 "5ת 5יס מפיק דנ85רי3ויי6
 ל6  וכחוטין  מת"ב3ע'5  טסנ6תי גמו "חו סקרנסגכי

 6סו.

  נינסו  ימררננןמרינות6
 3ינ4 3ם)וות ניק13ג53ס

 :'סס5מוד

 ע5 וסווס סנית 13 חזרי6ן.ג8
  סחל3יג( סנ5ס"מת
 מנס דסת קרגיס סיוס"סוריס

  מעון%ן":%א,גוה*
 ועיק4' נ55 ס5יתו"יתי 65 גס ידעתי מסמיטי6ל6

( 15 ) 
 סע5'מרסע סכ3ר מג"ו3יורחו

 %1 רי3ויי6 סמג86"רוגס
 סירך חינבינסורסלכלרנוס

 מגת 651 5ססינ פס )י היןוו"י
 רכתי3יג5 ריכויי6 ידייק גיון5סריסר"ס

 נעוסקי' וכ' גקר"

גד:ג","י(4ג%;
 ייפ' סי"ך 11*8 ני"י11,8ם

)י

 כרת עונש יש וכהכםלגכווה
 פ' כנמרא שיתכאר כמוכלכר
 כ[4וסיר ר4היה שהכי4הוג*ה

 גכי שהכם מהפסיקיכםהחו"ב
 ון*ן( בהיג יע*כ עכ*לקרכן

 קרכ הקרב4 רלענין תרבאוכל
  אכיל'תיכא לענין מ~כחלגכי
 דאכיל' אםירא מ*ט ואסירהיא

 וכו' כרזוכ רהקרכחבעניינ4ע
 קל*ח לאוין הסמ"ג וכ"כע"כ
 וכל יע"ש הנ"ל יתא כריוהכיא

 רוק כן אמרו פהאחדהפיסקים
 ראשיןמה' פיק וכסוףותשכח
 הרמכ*ם כתכ הקרכנ~תמעשה
 יום הקיכ הכ[כים בפיטותיוהר
 ר[נה מנין כן ואכם כלר[הוניר ד[4" 'הירר ( ט  ל חר[בואילו

 ואיסויי'שאינן חלכיםלהרכות
 עדאפש' למימר וליכ'כפוסקי- ולא ' ולא"ננפר כתורהבתוכים
 מדקראוהו המורה רעתשהוא

 ככ[ יהא ( י ) חלכהפוסקים
 ככטה כן קריויהיה4מקיכם
 8קו8ו'עצטם וכאוהסמקומות

 קד,שים ישר4 והאומרידחלכ
 4אל עור ולא איסור כו ונהגוהם

 עיקר סנתר סוכחנ*ננרנ%
 : הג"5  3בןמנס 5" סכי ימסונ("51ינן

 0ו6 רחס כו" כורנ"  ס6יי
 ס6ייג6 ד"תו ררררקי3מ"י 5יטעי ן5ה חזקחיסמור0

 ,יס ידעי יומ6 דחר רנ5כי
 "קת6 1ק5 כתת6 גנר6וס5

 ק5נ גקר6 ס"5יס ח5כ*נס עניין ונסי ז)גרן גנריגדגר"
 גכ( כמורס "*5 עעמיסוסרגס
 מקסס סענני  טריבו  סי16.נתי  זו סכנס 5ס!51 "5י1 ס5תס15ח
 חורש 56 גמ5חמתס כעןעגמי
 פפ  6יפמר 6י יל6  ס)וורס3גי

 ירוחס רנינו  מ6ירנתנ6י0מי
 סנילין ובל 11"ל  0י"רנט*ו
 'פס ומנקרס 6סוריססנירך
 סחינ וכ5 החיטין 1נו1גי'כ!יפס

 ען ע5 סן6 ח5ג פסכ5סכירך
 ח5כ דסנ5 רינויי6 ס"יור"ו '6עמיב4 כל נ6 ( לי 1סמטו
 !ם5(5 5" "ס 6ס6  5מ6יכו"
 דנירך י"ומייס המחיריסועת

 ל :  גיר ס5 "ל6סמבולינ6

י6:י

 מי,ר וחלכי כשליל נייהנ אי:ו אימר -טררק י רכי וכףונח"ל[ כא4ץ טהג %ה ו"נ ויר  רתנו בן נקרא ג*רק דפי' כמתנףראפ"
 חלכו לר*רק טותי וחל[כו שמואכ[ אמר יכגמרא יההלכועכ[ ע4[יו נאמניכם וחכ*א רר*מ ג"רז על[ נאמנים רהטכחיכ(ואין
 יאכ%א יכון דתניא כוה פליגי מפלג והא דשל(יל איכ[ימאדמאי
 נ[ע'כ[ש ומתיץ וכו" 4תניא בירה 9ליני 8פלג רהא דנירחר[נו
  ושמנו יא רחו  אבוי ן מררבב  רר(ר*מ שטואל דנירומוירקרל[נו
 ן4ל,ירלש*טן הא * ע'כ איסיי בו נהנו קיושים וישראלפ1תר
 מסבהגאר ג(א מראוריית4ו אסור דאינו אש*ג חלג ליה יךיושי

1חפיל*



 ז יי "8י מ'שור ארח "ן "ןתשנא
 -מדרנגן והוטין מל"1רי4 ממפ ה35 0ס361מס 8דעתנ* רפוס וררסינן4ריכויס ניתוס 61גן%ס

 6יס1ר טסו6 סומןסגיד ונס גסדי6סץכירס
 נסע* 1גיור6 נ6רעת יגינה נסוי6 מיכיר1ק5

 לדרס4 חימ6 6עי15 ועודסמי6
 10מן-הגיר כ5 ירכויי "תי5יס
 ננסר 1ג53ע ממנו סתתסג)(6 נגיי 6דוק ס6יגו הותו6פי15
 נע5 50 סגיקור י נסורוגס

 ונט1ר 3ם"ר סונ6כעיטיר
 כחנ ירוהס רניגו דנרי%סס
 סו6 מסכל סירך 0כתוךסחיכ יג5 סתוטק כ5 ומוגי6*1"5
 סרר נכ5 סוכיר'סס 631ה5נ

 כן 61ס גיר ס5 סמ15סגיקור
 : ה5נסי6מרי5ויריס6ןפס(6

 סהע"פ 1י6י 666 .ד6ור"ת6
 "סוס 165 ונ3ס6מריי3"ית

 יסוסע " 61 04 ק6מרו'ינ4י6
 "מר וכן  גרכתי3נ6 סוירינות6
 : קטנע( חוטין ומעספ'התר6ח*כ

 וכ"כ ס5ח5כ קטנית1מתיכ"ש
 1י"5 סירך עניהור כסהגיעסכ*י
  פיומ. סי"  י"ילך  מכפן,)ג*פ
 ו 651 סנו ,ויגו?לות וסמוונ"ס
 נ' 0סני6 כל  ממלס ריבו"דרס
 ימס כייך ו5תלנ סעפיס%ל
 מריכף ה5כים 5סרנותו6ס
 ' ססס כית ירוהס' גרניגר?ג5

 התלכס5פייעת1ס61 ג5 'י*ן גונריס:63י"0,ןיג סר'קי נוקי ית5ס מ,ויס5יס וס6רי סעיטיר' ' געל ינריגס
 יעת הף לג1 הנן ,גנריגב : 6מרתי)'י6יר"ת6
 !פחוך .  ולרוופלי6ית

 ,לל קיום תותג עקור,סער'

 :' סגוץנ*ס ממגיס הקרתי56"

 סיפ  נודע וכנר חגי1 6עי15 651 נ15 65יא

 נ,ס טיס :ר,וחו" גי7:גו' :ן ::צ ייניוי
 מגזיכ4  ו6יך  ה%תכ סקינ61ף- ה5כ קרוי גיר 50 סמגו ינט .,ס גערע5דני

 ליד, קיי היתר לשומןואפילו
 אמר אקט כפן כראמרינן.חלב
 טמא חלכ סיתם טהור חלכרנ
 שומן דנכל וטעמא מיתםאינו
 רהשומן משים ה?(כ ליהקרי
 כמו שנגוף מעולה היוחרהוא

 חלכ רקארץ חלכ אומרשאתה
 כתכ 1כן ויצרהר והירושרגן

 דקאר(ירץ חר[ב גכיוהרמב"ם
 רהמוכח ע"גד4וע"גרקיכר:

 מור:ררץ אפ"ה היכונקר*ש
 יע*ש נמ"ש הוא חלניל(שון
 : איסייא גייט לא שמאוא*כ

 ממקו' עלה אתינץסעתה
והו4תאהר

 אומר הנשי4 שהיכששמעתי
 בירך הנמצא התלכ ( גי6שכל

 כן ואם ינקלף ק:וםרואתותנ
 הוי כירינו המסור הככ(ג(לפי
 4ויני ומעתה ראורייהאחו(כ
 הוא אם וה כיכה (יכנסרוצה
 אוכן

 מה שכ[פי אע"פ ?[4"
 ש4וטרו טה ל[פי ונםשיאיתי

 אסנירה"ען(וקמ"מאף
 הלב הוי לא אפ*ה ככךהמורה

 הרא ועיקר כ?[כ[ראורייקא
 רכ(יכא ד(עירן הוכהנורככר
 מראורייתא חלכ כשיםאיטירא
 וירוע המוכח ע"ג בקרכאד(א

 המזכה ע*נ ה"רכים.דהחלכים
 ' יכ(א וגוף בתנ[נ4 המכולם

הווכי

 סעורוש ע5 תרעועתו)ורגס
 גירך סנמגה הח5כ סכ5ב"מרו ג1 נגעו וגו' תותכ מסוססכ15

 1,"מר יייכי סי6 ת5י"1יב : וכי'  תות3סו6
 "מרו גקייס מ כמס)י

 'סות לתזר  וסל6 וס דגר15
 )גס נס*6 5עי5 סכתובוערסתו
 ג6מר  6ס  ו"ף  ותטסיימ0פטו
 ירע קנ5חו. מחמתססגונקר
 ותס' סגורך נ5 5כקר5וקרס
 מ5וגורס 6גסיס מגות'ויעתו
 תיתכ עסו, 5ו לער0 סקמתע5 5סעמידי ינ51 פ0יטתי6יגוס6

 %5 65סיס 61"כ וגק5ףקרוס
 י6ם גמנקריס יכרי(5ת5ות
 5סרע מכמ" יףגס מגקריסהס

 ףותר  דנריו'  ולסתורלעורס
 ע*מנ רו6ס,ה5גי סי6 סיסטונ
 5סקת מרורת' 5סגדי6515
 סמורס נגד סמגקריםגעקק
  מן וגפור לקר6 ועורכיהויס
 5דעת 55ג סמטור דרנרפירכ6 ייע* ומעיקר6 קיס6דרי
 חנ *מס גמ*י6ות מה5'קתוס 1סרי 6516 קרוסזנק5ףתוחג ה** 6נן"ס נחוי 6%5ו'ועעיס
 ס!2נקקף מהפר סנסמו'ע5ס'6
 ול וסגיה  סרוקות פלינולגד

 מנפ 54 יגי5 נעויסימספיפ,
 5יכ מ,ג6 סס61 5יסונוק6מר
 5יי6,: בגני נסר" קנניפמע
.

. 
 ינ.

5בניפיע כסכמב* נ6עכס ייעתי ינריספ ועהוך יג*ט עסו366יגק ס5נ ס נע* סי6ך ונקיק)םנעקו5יפל94ע



 כמ4 חוקץ 6וחן ס61זקריל
 ח5קג סמימדים עכניסקורי
 סומן ח5קי 6וחן ונקלף.כעימן

 הנן/ ע"'6וח*חוטין (כמהיחדי
 היפ וה 1כ5 כן 610 4וכ5ת(ס6נו נייכסומ* 6"5 כניעייסקיכ5

3פג-

 וסהות ועד0וכ5 קה5
 ומורפ רכ ס0ו6 ס6ע*קו6יס
 443 ב61 יקוף כ מ65נתענ"ו

 3ג5כססר94יריסוסה1/סיקחנג הסימני ופי'"ו 3עיוןגקנ5'נ65

 ( והמסיסי כסוסקיס 3כ35רוי
 ה"ת) ו65 וע1קרמגעט3"5

 ס0תריע יעי 656 נקסתחייס 5ירות ממחיגתי יג"ת11גי
 ס5ת עסיתי ס65כדיןגנגדג
 סמנקרקג גטקח יהקתפיורמ סגד5ת" ו5לג וטנעיגדרק*
 ה5גות ייעתי יןוע 5עזתה5וח
 וכו' מקרכקות ו"נות 6רזורך
 3ט51פ מדס 5סוס 6טרתי651

 רנר נסוםסה"ת"מו5קט5ע
 יקך) סיר6) כרי ית"ח6)ת

 ס3הן י65 0יגמתי יססיג ג 16ר יסכן דרך6תס

 4ח*דק _ חן דעי"5יבוע
 ס3ירך16ד כמ35 דגריכסיסהיס (יודוכסי31ני
 מדרפו 31עני33ימ 3סניו הנף,יף כ0ימגיס13

 כמ5נ .ו6ופן 63יעות 3קו6ין. רני( כןגעודו
 0ימנע3 ססיסס נפיריס ס0 6מר המורס1הר3

 הכרחנו לטיליקע91ט,,מס כפו5 5סוןיהיג יי?9קזכ'שוף
 פ סייסק י"י מוינאע"". י'גיו

 דסיי מינכן ה6י ק6מך ,ק6ג )6'יךענ6ידש
 בהורת ר(4" בירך רר(בהו?בר
 בפים?יע בגמ'ולא ולא ז ינ)

 ון(*ו, המובח ע"נ קרכשהיה
 וא"ע מדאויייתא אקורקירא

 קרוכבע רקירהכ סימןכש4"מרו
 להוריןך אלא אמיו לאונקלף
 החלכיע א0ל הקרכיסהחלבי0
 כגון קרבים היו שלואשירוע
 וכל4 והזרועות הירכיםהכ(בי
 ל(א מההר(ל[ חוץ הגוףשאר
 רהכל*. (, יר ) סימן בומהני
 והכי' מראורייר[4ן מותרהוא
 א*ט. בפרק הביאוה כת"ק יאהג
 ררלכ 4,וק רהני?, מ"טדף

 מה רשי4" הקרב ארקהמכסה
 הרים. רקרב אמ המכסהרל(ב
 4ורץ המכסה הלנ מהיע"א ינקל(ף כל(-קרוס 4וףונקלף

 הגי6 טגמוכ)6

 כנהייה-

 דח"כ
 ה5נ 5כוגי6 טיגיקן3עתת
 וכו/ 10ת3 ס610 מסוסוסנוח

 היס יקי6 מיטיט6 65םו6י
 3ח55 ד6יגי ~הת ומודעתנ6קר
 סהנסום. 5עה נהו7 56הכגי*

 ח5כ 35ין 3ינו (טססיק'53י
 המורס סכנה מק/'עהנס5יפ-
 ס3ירןן סהח5כ 5מטגיתוכ6ריך
 המחנין חהת 6סר ח35 מטסהו6
 ה5כ 16ח1, כ3חנת:יעיקה
 סהוח 3ג'יי8 וכו/ תותכס5 סיסן ממוס הו6 גיד ס)ססמכו
 סהנן, ימוחי גיחרנ6עוקן ומוטי ה56יס. 1"5נ0כרכסת6 סנ6סר* כמו למהניסטחונף

 2 5מע5ס קמטורפיס ':
קן

 פר(וגתייהו ונקלמ קרום "הזכ כי אף ונקלף קיום הוהבהקרב
 ימינה המובח ע'ג אותו מיריכים היו אם רקיבה רנ(ב לעניןהוי

 מאיהם רכ(נ14 סימנים שיעך'לו רכל משום *סיי יהואשמעינן
 י 'תוקך. ד(א, הירך הק(ב אבנ[ לננימונח מקר.יבים היו כחללרגיףשהם

 ס6ינס כחיניס ס6פ כ5 ופיעט ו0שס )ג(ימכיג( כ5 פ'ס.5וכרקכות 51כ 160 יסיעט ומיעוטי נריוייי חויכ 5הס כרכס 5סיכך 1סי56 6ת יזנומ סקג/'ס פרגה ו5קיסקרנ ח5נ ס5 הסימניס י5 15 ויס כיין ווכויחיס הדפנות ג6סרח35 קיה מ*עיט6זקיה 65י אייעף סר6ות טמ 16רמומ0 ורךלמיסרל 5ע31רי יקר6 עיניס 3קתה ם0עסיתיה ס6ע"ק קממרי ס6*., יוג ס61 וי5יל כנגוו'ו6סמ גמור0 ר6יכ מסס סנ6 סממקוס הסירה ממט5ח גס5"תיגורהיח*3ף 2 מזעמ1 656 מרטוסקיס 651 מכגמר6 651 התורה מן 65 כ55 י6י0 רטז6ע'

 קרניס-

 3מ51ין יסור ו "ומ 0קרגק גני66ר נמקום ח5י כקר)* ונר יות) פי ומ הנ5י וחי3 כנסליס גי. "סר סקי3 ח י כמכסס מינ ת"55יכו5 ו6סוה חי3 קרן) יה6 3הקס סומן לכ! וה"ס כדסגות ח5ב 6פף יכ51 יככרחס מ5ב 6י0ל כ5 ני3ח*כ סלמ*נ-4נית )ס'מי 6יסומ טה' ע*ה נמ5ס מיה נ6וח 16ח המדומה 0סה רגרי 5ר יה6 סוטגיקכב' כ5 בהס סיכיה יע"ב
 ל6כוי

 סקרק, חלג 5סוייע "65 ייתקו )" קימניס והג' 0דענות חלג נ0די קגילק סקיסור הנכעק סיסןגל דנחמטע 115י הוכ5 65 ומ6ס 3עיניך רו6ס הנך * טכ"5



 4רח חן.חןתשונות
 כיין.דמסיני סקינ 656 6חי '"5נ ג6סי654

 קרנ ח5נד6ינ1 סחי וכל  סרפנית ה35גתמעט
 סרענות דח5כ דומי6 סם,מניס 5וג5 יס"עי

 סופנות חיג 3ין. ,לעסיק סנפר  91"1 ( ).-5ז-
 דח 5ית6 סים5יס "35יכין

 סו"סדפגוח
 כצ5עוח ח5נסע5

 ועוד חכרן גשרנן סתר6ס3מ1
 ננסר מנוסס ססוח 6יח"061
 וס6 1 5מעט קר6 גריך סיס65
 ס,גיך ס5נן. סקרכ 5ח5נ רמי65

 כ5,סומימנין 15 סיםסקוס'5ומר
 מ,עטו !י5עיכך כקיגגמ5נ
 5ו היימס ג5 ומיעטסנחו3

 סימני ני 5י0 סירך סגת5) סג'
 5יס רהית תימ6 1"ע"סקרנ
 יעימרטמועט

 ו"ין סמירס 5רעת סה קרנסיס רל" כיון סו"
 ב מכריח ועתי:,-'
 5חזוק' 1ס5סתי 'סניתי10ך

 סוי'חוק' דנח5חחכ"מח
 3עסרס 5ח סמסו5ם1שחיע

 נאמן 5תח ונחיח כייןנפז 2 ק ינח ']
 סימניו 3נ' סהם:י 5ת5נ!
 ניפת ' )ורניליי לו',ס*51*5
 ן לנשתיכו 5פיט' ו"י' סי6וכ55ח

 נ5-סיס' ג5ח( '"565פיס
 ..' לינרח.5ח55י:- סמתעיגן '16 סגיף פת55'יא6 יסיה"דניחע)ש 6ג,מימנם15

 ממענו 651 י6ינו 65 ג6ן*ן
 רנדיט. סני 3יסצייך-סיסיו "מיתי 3ן ני כ55 ,סמגג:

 -גו סיסהז.קי3:וסי6ט5י"סר
 5ינת י3ירך ופימ)יס63גסכ
 "מיזי 1;נר ,וסני%א4'תות
 .מ65-

 וץ די- '4פת'מ"18ר
ש

 ען~
 ,וס ,סי"נ 1עע,סמ*ס "ט61

 נידע דכבר 6ינון וסיייין יגסירין ):]-. נסייין ני 6ף 3עס*ג ר3רי 5נהר כזקיקגינמז

 כנמיא זל4* כתירה כ4אהו1כר
 )טי(.ול[א'נפוסקיכם,

- 
!4]7 

 איסו' לענין ולא הקרכרלענין
 אכא 4""ר כה*ג ונ*כאכיכ[ה
 חל[ב אמרשמיאל יהורהא"ר
 אסור הכיסות ובית הממסשעל
 שעכ[ חכ[ב וןהו כררזוענוש
 מריכיר[ח שנ4! ומ4שיהקרנ
 ד(חל[נ דרמי משובםכרס4!
 מנסדה מה הקרנ אתהמכסה
 ינקך[ח קרום תותנ הקרני!ת
 חל[כ, זהי ונף רזורזנ כר[ןחף

 מאי] . ( טז נ מרקאמרעכ"כם
 קאמן ולא כרסאשנא'מיכולה

 הגימיל
 - טקים דליכא ש"מ

 סימן ניהן ינ[~ה הגיפבחכ(כ[ שהוא נאותו אכ[אלאפתפוקי
 הגעו שבחלל מהחכ(ביםיאפי
 ונקכ[ף קרים רקיהכ שהואיש

 שכ(4ש מפני מותר הואיאפ"ה
 חלב והוא רס1כח ע*נ קרבהיה

 ר*ה דצונ נפ'ג*הנמ"שהתים י קרו'ונקלף תותנ שהואהדענות
 . קל"ח לאיין והסמ"ג אבייאמר

 משום מהקרב' הנתוכימיעטו
 ואפ'ל[ו הנו' הסימנים בושיש

 ' מהכם יש . הקרביכם'מרכריב2

 שאינפ י מפנכעתרש:מן.חזון
 חר[ביכם אגב 4חר(4*קיבים
 ייתרת חלב כנין ( ין ג.אחיים
 האל[יה ישימן ניכ(י4,וכ[יבן
 ,, ר4חינכם משוכם מלםוי"4א

 בתויתקרנים
 חל[ב-

 אגכ אלא

 סנרייתת ס'ח ננחן.סוניי1
 ילנר 6"ט נערק 'סמוזכרת
 יח5כ ממס הקינ מח35גקדמנו
 והקי3ס וסמסס סכיסו6ניח

 רכנת'יכירכסתן 1סירהוהדקין
 ונ,5ס 5נ51ס "הך וחנ החדג,ף

 3זס זס ומחיכריס"דוקים
 נג ר"ח ר"ר6 רינ,ייה.ומכח
 ור"י . ר"ע "יפ5ינו.הח35
 קיגפ "ף 1)זר רקין מרבימר
"נ5

 הרר"
 51כן סרי רכ*ע ה5ינה סיחר"ו יסע5.סקסת וכנתה

 סיכו5יוז מ"ס 1 ' כס*גסו"5
 "חד 3רינור סרי'כלם גינרכז,
 ימסני סקרנ חלכ 3ט5ח1"מרו
 זי5 *"9ג נגגו: כיהמרינןוכו'
 בעכ).ג וע"ם סוח רנ 3יקרי
 הגיון ע5 סו6 ונו' סנחומ"י
 3יס יסגי'%נתהז ונמהימ5פניו

 5ח( ג הג1ף סהר"נ55עי5ס
 נגענ "חרי( ה5גיסר6תירח

 רחסףן כיס מווס נס*ג גסגו
 ס5מים ס"עס ס"ף סנייז

 יגון חוחנ ס5גסימן
 חל3"כמ"פ 5סהר רומיס61עס

 נירצ וכנר 3ה"יסתום'ענמס
 נהמנע1עד5הנקיחח5נ"5"

 קינקש ססת י"ףסימנתז156
 ס"רגריססך יין ח35 ננ655עס
 קינח4 יהינס מסוסיהקן'
 . עימנצ נחסי עקס "35נתוות

 נעמני סימים ס6ינסהרוהות
 הנ קר3 סיה "ס מח5,קהימנע 5* רנורך' סונחנו יכנית35-

"5
 מס.3יתנ( .גי יבייו:יסיויף-ז'

 2 לס"י ציעי עס*סרפנגו
%

 שיא בירך כ*ש הנז הן*יכדימי ניש "ל[יה יליייאיאר,
 גשוא יי צ6ה,שלןא;נמצעכתורת,ןל* ו["געו ז4נל יפנין כלי[ *צווה



 ארח , חן ח. תש151ת,
 ק' פי מיג" כל על 4לי חייס 6נוס65.מפי1

 ! ה6רסי;'יה
 6פילו 055  מ95ס יהוי6 5מיחי6סייי יי ס65 חר3*ייכ* 1ונו 3לינ6 ה6 י6טל1ז'

 הליס הלג גי הסג"יסםיבז : 6סיננו 1ל436ר3עה
 הר*6 נדורי נגלויכו6

 לנייר יים ירננו ח יכגטיהן ומוטי 6חריס ~סיסקיסממין
 חי)ו6 "פ4' ~ע~דסינ6חילטיל המררפי ינדגרי 36יי 6מרד"י ג"י 3ס' סחים כמ_"ס טסי3כו

 סלכה6 קרי6  6"כ3דנריו
 לתרוגי עגיו יהינס"הלכח6
 מירי חירז ל6 6131חרווייהו

.
 2 המתניס סחחח ותל3 לכ"
 רועו קור"יס יי"וי3יט81ן

 גס מגיל 6ין כיוהפסיסו
 הירכיס דנעיקיי6מרהמכיג

 ס6ר. ר3כ5 מכלל מג1לסה61
 ~1גס 3רוג פהו6 6מרהגי"ין 3מ* ולט)ל מניסס הו6סירך
 כ5 נ" סמעו ועיוכקי5ית
  נעיון 3ני3זיין 31451עמיט
 מסי6 כייך ים "סונמעסת

 לסתבלות סיוסל מ9יס גמרג5ס
 סו6 ג1 וד6י ( טל ) יסמנו
 דמסירס לפי8ר 6יגטריך651
 . ו4פ6 ונמיסקיס ונמר6ה61

 ח5נ 6100 536 דפיינג61ן

 ייע13ילםק,המרי3פ 65 6ייטהיטליזי דישם"*כ-טיר
 : נחנ6יע"ם וססלעל

 ו3רעף 3סח."ח לטיל הייווי נניעם
 וחוסי י6ליכ דרלי מה6 לחולה פסקסעו:

 ( )תי בפחטייש ילם4לבגמרא
 ד*ש4תחזכ "דעיסיעידדהכל

 חיפרץ 'צבשר כל תקלףקי~ם
 כהלב ואפי צ"ג וקז נ*הכפרר בהר" כראי חלב הוי ),*אקו
 שנהאה שאחר המתמםשחחת
 קחנם טמנו ישא כשר4"הו וכשכר," וה49עננשיחלר
 כנירור רואים וןאנו "ע"פלבן

 ש8קצוהו אהד דלנעד-נכ4
 מכיסה ( יט ) ומקצהוטגילה
 ר-מנוללרץ מ"מ וכקרוםנבשר
 טיתר נבשר ורהמבומרהאטור
 רק9יוי וךקרוכם שרשהתוטהה

 אתזו 3,4ם פוסהיםפמהש(והת
 וכאשכנן לא אי בנשרקרו'הוא
 רש"י. כמ"ש והיוהרנודהגיכם
 פיסקים שאר 1 וב"הטוהרא"ש
 הלכ שהמצא %ר היאךוא"כ
 ר(ומר. חפצא אס אפילוכייך
 נהנזנרים כוד-םימניםשיהיה
 מכיע מכומרה שמנו כד(רדא
 41"פריין בנשר ( כ )צדייו
 כ(רהרטב*כ( נממייה ( ע36

 .שנתן

 גיון 3סר סמחופיו 6ס.'עוקן
 * 6סייי 'מניליןומרטה13
 מעמיד* דנריני*הנרחכו
 63מר. 1כסההור6ה.

 . נם"ר: נמ"ינר וחרוס;מסס חי6ני יחעוי חסייהילוהנין ר6י)"

 נחכ"ף ו6ת:כ3ר יףגסכ2
'

 מודוז "3י נס 31סמט-מגעה הו* סירכ"ם דנעיקר4 ,
 3מי63ד6ק134סח'לטל(36ל
 קל3 ווסף דכליג מ16ליכ6
 הכל3ו כח3 יגנולס_מו"ת0ייך
 3טיקריסמתנ4 סנח5נסחלית גמוסתי לסונויס חה מ.()

 היר81 3ר6ס 5יוף*(מוך'
 סס3סר ת35 ,0 ס6ין 6ו(ור~ס סמי ו6ע*פפן ס3סר מןה3סף סיחפרס עך נר6ס ו6עו זהמיכ יחכסס ננסף י31קייסחמיח נר6ס זס חלפ חיהכקסנהמה

 30*טוו . . )צכו5 6וחוהיעס
 וכגל1) 5ם1*זס קור"י(וי6ו

 י3ע)( ולמוסיחי(כ9ריפי(
 ל ' : טךכ ניגח חנו6,נ5יסכ(

 סרמ8993 5' ס1גק ע3ר3נינ
5"1

 שטנשש551ע,.1""ו.:,':י:-'ש',!111'שששאמשמ
 הוקת, ו"ע.:1 111פר711ניפ.1ן י,,ס מ7יו.נ'םיויו'ס'מסי0'נקס ,יכומ סיוס עיו י:יכא

,
 ופ"4 וס ויי . .לס,ריש .יוונ .9ש, ה'רן נקוס י") שקנק קשנ, ו, .וג'ק גו,נעוון



 כם דל שסתי מ,שוף איח חן חןתעיבחץ

 סיס הטומןד6תיל6פוקי
 ר6"כ 5עור סמוהע5יה'מגחוז
 סכי6 סימן 5כ5 מועיטסיס'גריך
 כעור ליר שכסמסנסטחיות

 כנר מיעו' גמגן6יוס כיס61פ4 מסומן טכוסס סי6סכוועטכלי
טמועט

32112ק כ5 3כ55 סירכיס עיקר*8ע5 ססומן הו6 .*עומי
 סירכיס סנעיקרי סמ5כ5ומר. :ןג;ן:עממ::יןן: יוד6י זס נינרכקעטיס.

 ח"י,:יג""'%:גיעוגן:

גמענ11ניו:ג,מ2
 מסון 3סר. מכוסס ססו6"ע*פי

 טג:::;יומז:ג?
 עיס "ס ( ל-מנ * 5עויסמוך

 רנ בי 5פיוור ווס  יףפוו6פפר חיס' 65 65 1ת1סיריכיס ח5נ -4וטר, סיס "סל ,כג- ן : 4י 1י לח13ק. 35עש1 מניח"קוסכיס מנפניס 6ומר ו65סיסכנח3.כז
 יו64:נ*י

 ך5יעת דכיוז חך"

 כמ"ש כזז*ה טימן ל(נושברהן
 כגמר4ה ראיתא אמאיהרא"ש
 אסור מהזני רתותי תרכאהאי

 בתיוננו 6עמ4? 4לב"וקאמר
 מפרק4ה פתק* יה בח'רבהמה
 רש"י. שרהכי4י..דכריו4"הר
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 אית חן "תשבות
 סיעת6 ( מ1 ) 6חר חיסיי סמז גס ס6יןמפני
יילי

 יורעי'סררך מככ5 ממפ גו סה,ן סי1ע סי,

 מסמע ס5ס גוי רומי'דסכי שריר ד5" "ע*ג3יס ימיירי ס6יסיר 15מר לכחינ סיודע )מיסתכ"

 'א רי שפת'טאמור
 רות 5ו3רי כקן ועוד ס5מס ופח6ייס"תו.
 5עכ*וס חתוכס ירך ססו5ח 6ומר ( מסג מסל דרך סתנ6יס מן "חר כיס06
 ירך עיס"י סרי ככנדו סיטע'ן י0יסמיססיס

 מר6פ6(נו "עי' 5"כ1ל"סיר בחלבו סש165 גרי ק"מראפ*כ גוי 3סר נקר6י3התיכות
 'גח5נו מפ4ם סיס ל"61עי15

 6יסורן ימ6י מניססוס'מסתמע
 "ונו מרחם 5"נ651יכחשי"סר

 6ין מס1'ניר ד6י . סח5נ%ח
 רס ממוס ו6י טעס נכותן3נירין
 65 ע"כ ס"יכ מס"כ'נור6
 ח5נו 6ל"'מחמת (ס "יטור6חי

 3ייך ה1: 5" ו6'נומסעעע
 התנ6 דדרך, לח נח35ילקרס
 לעולס 561ת"ס ה6יס:ר5ס(כיר
  וסחו' ליוכחי? קוסייןסור6
 : ס5מסמסמע כהס 1.רךחחום סל" 'סוה ויתר פידי  מיסול6
 רברני ג3רי י6פוסיע44*
 ר6ם להייס ס65 וס3יע הכסק"תינ"-

 עורנ1 סכי וחסילו ס156 סרמיס סריסוננד
 חרנו חנר ו3היסו' ונדעחן8ח*י'כתומחו

 1כ5 סר"ן סזכיר לה סהר* כנגיס יייכושל
 חלנ 3רמז "עי'כפוסקיס

 3ירי
 כסכחו "פי'

 ל*רפ נחו ורנייי סיסוו ס"יסירין 3כל4נר
 קולף סמ561 ס"מ4 ימס נגמרח 6פי"לינרי

 כן גס סס סיס "5" י1קח 5חו לגירער'שמגיע
 "יסור סס סיס ג*כ הי5*5  3גמ' 5יכרו ס5"ט נירך סיס סחיסורי' כ5 לסים סנה וכו1ןש15פ0 כרי ה1סר ה1ח סגס ססומן "חיוסו"יאטיי
 ססוח ערוכס סגמר' מנ"תי ול" ד(15 ומטטלנ
 סי"מר סמו"5 ססוגרי סר*1 דרנרי6ומר
  סומעין הרנ דנרי עפרס פהח5מיו וכיוןק"מר 5גיר 6% גיו פ5 לסמגו 0מגיע ער קול4סמ(חל
 5פרוש . 310*5 ל6 5ערומי ינח!ח יכ1ון5ת5מיר

 חיכ ו)ילסש ידהי סעיק'ם" ו3סניפ סעע5.

  ספורסכן ולל  מימטסלמס
 . י"מיונסמערס.~ס"מח

 ומסיק
 עליס דיפ15נ מ6ן 3יג"5מלתיס
 סגתלם5ז סחנ" כססירסס"נ
 05 סקין לנו עירס כנרנגירס
 לניל 61 6יסיר והסססלמות
 עלך מחמת14ניתי י6תיותיכח
 .לכהריך 5ם1נו וקיות3נ"יח, רידן תנ" סוגרך 5מס"יטי 5י והי)וח 1ממקו(6נ"ת-מעונך

 סנתכס5 ירך 'ולומר.למעניתו
 נשש יס סגקנסל"ס ירךנתמרך סגי וסוס מסמע סלמסירך 4כי .נ65ו 1ס65 סכסס גיר03

 "נסרינסו ונ"מת3נ*טוכף
 הנחרגר ( מ, )5ע"גקונסת"ע

 5ס315 מסמע ס5מ0וירך פנתנסלהי קקני ו5סג! ססמיסמן
 מחמתוש- והנ"סר  מר "ים,ר6

 נ סנוקר ח5נ וסחר 5סעופס 56ח נגרכסה"
 - הר*ך המוריס 3חר"וומ ל" גוס גםלשו

 . ,צכףק דלח חלנ ,ליכ6 דנירך 5ם515.ש*5

4 מפעוע גיד סל סממ "ס סאנת נמס656  
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 ס65 כע"ן סר"ן יע-מדנרי מכ רמהותמסכי
 ילך (כר "ג( 6ף עטיק 5" ותוי כ55 ייךכזכיר
 נעמינ""5"

 51"ן מעע3ע "ס גיד 50 יסמכו
 ' קילף שוסל ועתרולסנ6 5סיף לירדימלתי

 1כף סמניע עוי16כל
 פרווס-מפמיפ נסר"

 פמ3 ירך כווכר ומס ע*3 ג*ו נרףוסמיהל
 ווכיי חל6 לחקמויי 3יס ה5ימ6 טעמימתרי
 1ר וע ' * עיטיעעיס ונרי 0ת5מיך 1וכריסרג

 ו6יסתפ4טתיס הגס' דנרי סגי" כ*ר כסי'ו5עיל ונ4;רוי חרתי ח)י והר4 יוך כוולרונגמר6
 גע.1 וסנק הר"ן דכרן סכי6 וכ"ן5יסנ"דהר*ן
 ו0נ.4" ס0יח 5ר6יה11ע5 ומהיתרוןעריוס

 : י ש יתאל עוטהנסטו

ע*

 שמן שנא כ[א גיר רנשומןו"ל
 ואוככ[ קה[ף נהושול"ש

 הול"ל אין ואם לשמנושמגיע עי
 טעמ4פ וכתכ ( 5" )ולחלכו
 כחלב אלא מפעפע אמרו.דלא
 ל[4ע רגיד בשמנו אכלדיקא

 ר[יכא רכירך כהריאדמשמע
 תני4ן הפסח כצליית וכןהלב

 . והנורזר והגיריןהעצמוומ

 ואוקמור; עשי ר[ששהישרפו
 משמע גיר שר[ לשמנוכנמרא

- 
 אי4ן הירך טנקיים היושלא
 שמגיעיבם ער 4ויכר[יכםד,יו
 אורקו שורפין והיו הגידלשומן

וא"נ

 "ףנגידס



 מ*שוף ארח חי הזהשיכית
 יי שמהי ,

 והגען הנהעת6טממסמעןח
 כן )6ס כפסח 3רן. מכקייסכ13 נך"

 חלק ע9 ככסת גו5ין היוהייף
 כי4 י6 ס"ס גתנ 3סנ6כירך

 . הי3 65 כה5נ טקגימנקיים

 6(כ1. קה06 6פיל1 ל6כ51יכ51יס
 6'גער'כנ ד65 רנריסיכס

 סס היכ 65 גייז מיילמי)וי
 הינ 65 מנ06 וממקוס5יק,ה

 6(נו סי6ם "פ" 65גו5 קןל1טפ
 רגס ו"ס הירף קלגשהמת
 סירף חלכ מנקריס ססי3לומה
 מגינ3 ל6 (ס דגף טעמ6טה6י
 ו"?ק מהנייימ6 נר6כ)6יינ3
 לו.למס

 לגרןו"
 5מס ומייכות טע9 53י דקריס

 5סנכי3 6ל6 4יגס כו6 כ"מח 6ל6ק6מרחי.
  דניי9 ותינניינון  י6י מקרון. ו5מ5"ת3סיעקל
 6יכס ט*מו  קי6.על  ומטחס  כציגיםל6כנע
 נס י5ין ס"דק ק6מנס קנימוה קסוניסהיתכ
 סניו. 0חלס תקיכותיו ל5 ו6חי עני)חיקועתס
 כזןייה מקוס *הי(ה 5י וי6מהי1בגי

 היר1נ חלנ )יקיה יכי6נ9יכרמנ*טוככ"ס.
 המוריס. 6ו1ג3 ע5 כם תל1גית3 גיוזנסי6מה
 ת5ס קי ק5יו 6יוק)כסוריק ת5וקות.*"וינ6
 דעחס ע5 קיה 651 6מיו ק5* נמה סריקי13קי
 מהכית ניה והרה ס' ג"ה גקנשס65 ( מח)

 הפך גסמע מיניהככ"ס ( מק ) *יישי
 סל6כין מיק6מה כ35 מלב 5יכ6 גירף79קח1
 ו6ס 36.13ר ימחיף 6% ס65 כו3 הירףטנקהי9

 ססו6: 69יריית6 ת95 ממנה*יח6שהי)0וקיי9
 לרעוז רונו קי כקולעז מע)ק 5סע5סקחמי5

 יגידולמטס סומג מקוס סק6 ג-כ ססכטסי*
 כ15. עכחלכ 16תס מנקהינ( סהינ 3כסקטמן)
 ססומן ל;קה ינ51יו4 היג ני 6גי חיח1פע4מסח
 יעוימ' ל, נ'י9 מנקי'ס וע ז" ה"'")4

 גו"ס כגעיי  51' ק(  ) י יקטעט*3"ק
.

 וחן . .

 י6כ5) הייך ל6ייקהיהב61ס
 גסהנ) מס"יכ 6יגג6קי'מה6ס

 ססמף מטקפ'וגוה ד6יכו ניר50
 656 מנקריס כי1 דל6לנמיח

 30 יסמני קסי0 ח5בט"י.

 03 מיזת*לייסימקגו
 . מס6"גל .קפעפש מ6ינ*

 סי3 קגייל6 כויתדנ"גילח נהכי5ר*
 נסצ דנייכס ע5עונכים
 קני6יגש וסיו. 0טסס'561

 קרג ( ).מח סהיס ססוס מז6 6וחיסנקריס ידחי יס.1. ח5ג טס6*סנמ6ה נותך ייזי6ותו
  קינ  סיס רל6 לקיל  סהכרתנו ג6מן2מ1 96יי9
  63גו'כפסת  3ל16.כני קגי 65 כח5כ )ניקה36"
 מיקרן 631 6כי5תו סכמה סיינו, וגיקורוכ5ו ו6יסי מסעפ כ61 כי  כניקוה נממגעות 0563
 סהקפס כמ* 65כי5ס הר"1, דנן "5תגותה
 .  ןילין. 3כיר ק*ם רגיר  6וסמח6 ע5ננמי6
 הרמ3*נש 5סגימ*ס נג5' (ה קפרס ס6ייכי6חרי
 פסת 6וכ5 קסהדס וו?5 עסת מה5כומ בפייו*5
 1)1'סהי1 04 לג  ו)ו'ויפיגי%  )6ויל סנסןהוחך
 הר6ב"ב וכחק וכמ כבסכ כס"ה 6יתימנקיס
 ביגיס ס מו גר51 חיסוה 6ין ר6סי 3חין ""16"5

 חרנת ועס סמנו_ וטס ככמס גיי עסכפש
 ויניע ס4ח י"יק5 6'קם והק 'קל קעק)דתותי
 *' עכ*5 ל5קיו נקיקק ת)נסו כעקי כ)ס5ס4י

 ע5 ע5ה סית יומי וז4ג~פ ק"מ נע5 כרכוכחק
 מל כ6י9יי ח5ק עס 5ג15ת1 סרגיו1'מתיי)עח
 "ע ",9ור בו ק"ין וסמקי ג?ס עס מ65כקויס
 6.13נף)6נ3 ;לחתוך ( מט ) ס5"ינ6 גןינהנו ל* ונססח 13י6י19ה ונסגו הס קי1מיקסיסרם
 "ח,טיג8 61ק4 16מו. מנקהי0 סחסוהח3ג

.. "ותע ססיייס 0לג מסוס  ס"סוייפוסויימום
46 ., 

 עם "ימו צולין היו היאףיא*כ
 ד-ה-י) למימר וליכאהחלכ
 מהךחלכ. אותו טנקיין ( 5ג)

 כ, גס ש,והו מנקר'כ היודאקכ
 71-'כ)"מהשומן

 ל-4"וקומוה
 להכיא נראה עוד רגיףנשוסן
 וו"4 אשירי מה:גהורןראידה
 לכקיו טצ,ה חיה יריכי ורניק עדי י4רש?י לוייה רקוהשיכ
 מיה וכל,  ועז שה שור שלכמו

ויגור



 וכ רל שפת' פשיל איח הן הןתשעות

 יי6י מ6 ,"1תי י6כ15 "עי15י"ח
 ינססת65 15תר סי6דכינחו
 סנהנ1 כמו "יסיי 3ונסני
 ינם"ר פייטקו - 5עניןוהי5ין
 5םומן סתוך ק5יפ? )ריךהורן
 "נ5 "תיה 5גקיי 3ריךס5נןך
 כפ5יטקו ".סי' נתגי 365פסת

 64ינו ני1ר 1וס 6נד נו5חחוך י65ינ" גד' גיקוי5ס)ריכו
:. 5יסדנרי קמי6 -י65*ריך5פני'

 סמודס מע5ת 4צס היך 67י ייור"חסקךנ )גמי6י
 ?ח5ו'כקיףי 51 גכנדה הסמס "6 ,כסית :.י;

 "כתתויססו6 לנוד5 ""ן "ומדעצככיס,תעי
 גן י2"4 ' '65 ימי1ת'ז ת1לסת 4"י ע"גםג,1
 רגדיו' קולסח לסר6יח )ייך "י(תי ס5ת,ש6ע"פ %"3לתי ' יקייס וגדיתי ג"מן ססיח .מעגי,"65
 מ"מ' :ינייים דותיהסגו'כ5

 דגריו זנ5 "מיג גסמע 'זכ5 דני*ממ4סדעסנף ייווח"ימ5ת"
 6זסני5ל56. י"מךי. יזסכ*ון ,מ)י"ומהתן6ק'ת

 י י י-5עסיה, 4עס 3ייס -וןדל

 לנ"
;) 

;.

- 

 1)קנ,*נ,ת עי6,י," י"ס *ינ".,"ע6
 ז6פ"ג ביד ס5 ממנו  יבן  י6מה ו)גןימזי3נן
 5נקדו; )יק* יסר6ל 30  ממבסגס 6% סיי.ש6

 י56ניניזן )4,רט אהסוס ועח )סזמן,תיסוד. סנסגי ט0ום.ימס ייעס ם65 גן לומד'וסיגיך
 גסוען "הם"י ל'כ8 ג,ם ק5כ "המייזנחתהי5יג"

 סחסוי יכיון וןסיוסו- ג-ס מסחם %"יל5יתח
 יכ5 עעןם . סמגוג"ג"סוד נקיס4"סו.ס
 נ6וסקייס ועויס ) .ו3"זוםיגן ייןנשיקי
 5סתו' סעהמק ורו י"ין גן "0ד קדנד יקוני6יי
 מו%3 ייי .לג6ת גיי. ימ*מ 5עד0 י"לקופע(קד
 6וקד ן:חודט'פשצת

- 
 0כירת לרניח פנ6 ישני

 גכגס ,ססנ)ב יסהםקהם קעגתזתסחעדוק6סי
 גככם: י6סו ססגיי יעי .1מםער6.יל1ק7ע6ט

 סדי"ס לגנ ומוגן .גרור 14ס י!בגסזגהת-,תוחו
 טעשוש: י6(תי יספוכוח ישנדות גננ( .'ינוי8

 0סיו גגיכו ~סכ"תיסר6כ*ר
 חון ' הת5נ פ6ר0נקיים
 י5"ע5יג1"5ונת1 ניד 50מסמני
 "סיכט היתס "ינסחחע5ח' .יחמיכ סמייים "ריני ע5גי

 זעט ח מ65תי נ"תגסקיי"6ס
 5סקזית נס *5יןגת"וגס"יק

 קי6 סחייג6 קסח0קיגן
 ל"סיר "סור 5כסכנגריר6יס
 4 ג סמס ה"מת *וויעתו
 ובר* 5סכין גחקסיתייג6ר

 גנר6' נינחו יוהנזנק *תן'ירעתי ימי 3י"ןו:כ"מ
 3קיכן-ססת גיו ס5 סתגי "וכ5"ם ססש1!רנריו
 יסחור' גכל  גמ'שייבס יפיס סי6ך 'יעתיי5ה

 מתגיחהו ."מי זגערייכ קויק" ?כגס:3ם5י5ח
 30 כסמגו ימיירי ,הבותר שסגידיןילע3מיח

 .במי גלעיימנו סנק'5יס "5מ6יסווגיר
 סתי6ן-

 "ינו,מפעענ סניד יסזמן מסמ6יגמןסכקננ1 סנסרבפי סתר ",סר סיס ל" "וק1ג!ני"יס ס6יי ו6ע"0 גי5הן נכהני פסוטהםססיגריס
 קניברי' ודסיו  לומ  חיזחיו *יע,זי 5ח קכיי53הו
 "יוםייוצ5

 ירנריס-

 יבכוית(פגי גסת ג6כי5ח )ערפ העססי"5 גירגס3 ם5 סגוכו )חכיית
 )ם5עי גג 5נגות סרחי1ח מקגס ""סף עחי5"

 *סתססט,ע קג4קעעית עכ4ח גי'סמח5יקוה
 מור וצסופ ל%-ל "1רוד סימס י  סולךי"יוחינו
 סיטיס יחיך עס ייסי יכו' !8גיגור 'וחיןוצסקו
 חות4 סוו.6ונ5עם פ5גיר ספמנו "סגחמי3ין

 סב3 .פעיר0גו גמו "כיהין.אןעו)יוינותר.סיו גיי 50 ג"מר0פפג1 ת9 )ץ עסכ*מגנר"ס
 נסהתם ימפסיקימ פליף גם)ס וחותתים19ריס

 ) ? ח35 מ"ר "נקד)ס'9סיו
 סני4ע? ניהו עס*ט6ם"ף 'כ3 ע5 יסי1עס'לג

 פעתץ עו?4ל *יי ון6 5יעמי'3ו.מו3ן
 10שרר4'יחולקיש1 3ש"יעו "ס סוה %%ילהנחין
 ש* 1 14* 5(ב6 ה"ודסי"50ות"י3*הךוצ5
 גצנוה 'ע3גד גנד )פרי 3יז פג9עננ
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 פההניל(
 בדמזררן הי[יפה וצוכר שלא מפני תקנהששום

 2 רוקק נבר נני אלא-.

 הי ייי אימצתשויה

 י(א אפי חיייה שיקשו"
 ופנ"ג וו*" ההיספית שם וכתנו טותרחנ[ייה 4פל"

 ואינו יהחיטז ל[היך חי כשניתניכם-כשרהוא
 נתוכ1 הדם ונצמה פיד מפליפ לא כתוכושוהה
 ל(4" ראכתי טותרחהכל

 ורהה וכי הים 9ירש
 ונפכ,פ הרם פמנו נעקי דאסמיק ערכתוכו
 דקאפר ההיינולתוכו

 אוסתר"
 אטוך 1ח)[ייה היא ראסמיק  עי היימץןו שנשההה דא0מ4

 וההיא שרי ורתל("ה הוא אסמיק לאאי
 ( רמוהר שחי[מי הככי ההיינו ) הכויררנל

 ימיהש ומלאיר ונו, 4שיששינהלא
6ראה* * ששיששו8*



 -יך ב ס'מש לצריק אףח. יי!היירה
 ר[ההיא ר*עמצא חליטה האי ר5דדסי-נראה
 הלישהכרוחהין נןכי שכככר ונמו *רכנרא

 ימוהר 4וימצ4" כההי*ת ה*ה47ברפףחומץ
 נכשר  ייתחין  היובר שלא ימה כישן"יולמתנ"

 רר4ו 7(ייכידה צייך 5שתיו מפני ר;41ןחן
  שנוחנים רהטעם  רוילב"יטעמ4י יכאטכ*ש
 בהנו דמו להצמיח כרי ייא נחימץ חירגשר
 י(8וה קשה ו4ן"כ הרותהין שיצמיתיומנ*ש
 עאהווכיה שמה י*" ככבר נרוחחין הליטהחוגי
 הא שרוצה שמה ר(ימי כיה יפלעי טשוםלאו
 וכאו היה כך והיר מעשר אלא ואא רוצהלא

 רהל6ח עג"כ דאף לתמר כרותחין להלנעייןהר רכ נא כה7(4ן ליה חל6' הונא רכ רה4ודיא טעליא חליטרה כרעמץ רחליושה ראר-נג4חצר
 טשס בדאהין י"לטו טונ יותר סיעילנ"ימץ
 כנכישיש דאם שמעי' נויטינה שיש רםרכוי
 וק*ו שנן כ7( ברתןחין הלטה מועיל רםיכוי

 כהגהה רמ*א דעת נראה ונן חי ננשר9מוצ4
 הננדמוום דשאני 7(ימף יאין הל4ל(וכיוק
 רוחחין ניה מועין( וטש*ה מדיננן היאשדמו

 ולעילס 5דאורייתא שר15 כשר ש4ויטשא"כ
 ראיני יאימא

 טר7(4ן רותחט נה מייל(
 דה"ה מודה רהכי ל[מ*ד ראפילו כגכהיעוכרה
 א8ילו שכי יכם רכיי מפני הככי ישאנ*לעינ[ כמ*ש טכ*ש ה7(יטהה שטועיר( כשרבשאד
 שאין ק*יל רהא הוא שכן יתרע מררכנןו4הוא
 כן שאין מה מדרכגן שהוא אפי מליהה5גועל
 מראור4ירשא שהוא אט" שטועיל כשרנש4ור
 סך[יק רם של שהדכוי ש'י לאי אלאל4טאי
 אר נשי נ(שאי גןיה יפשידק דרנ4ו תרליה

 כיר,ו כהיחע5 הככד 4"ליט שלא נוי4יעאונים
 שא*צ ואע"ק הככף נהן[טת נקיאיס יאיןרס
 הרנ** שתטה כ18 חוטץ כ"ליטת נקיאה%כ
 למו ה4" אסי ה4ו נןרו מ*מ ע*ג כסיטןג**ד
 כשר כש4ור 4וכ47 כההיא הכ*י שסשאמר
 כהיות כקיאוח כ*כ שא*צ ני. מפ כיל כו גויילא
 .נמיהינתמהו ע47א כשף ק*4 ס*1שהפטה'סף: כמה ון נ4י טרן ששיכר' ג94ן יכן מיעט5טו

 ורן . י(8י' ומע( ע4נ נס"' ווססנן 9םה ה5'ידה יים ילא-?י וכו י5ו -י(הצמיח3ילפץ.גרי
 ך%

 כהומיו - חליטהו על ג?רה לא כשר דנשאראפשר
 אלא הומין כהליטת למנזר נחתי לא נככרדהא
 אבנ( _רוהחין נהל-9ת למנור  נעו ררוומשום
 ל[א כהומץ אלא חליטה בה  הוונר שלאככשר
 שכתכו ד5וסקיס רעת ש~הו וגראה נונללנ~יו

 ס" ענהנ*אר כמו שרי כרימץ שחלטושכשר
 הליטרן כנ(7. משתרי ר47ץ כתכו וכככךס"י
 שכננר ר[ שי' רסיפא כ47נ[ תות מהאיציכ
 כון וטותר כו ג~רו 7י4" רנבשד ררישאנן4ך( רקיכהו לן ולי נייתח'ן נין כחומץ נין כינורו

 הר*יף רערק נר4הה ון כרורהחין כיןכחומץ
 יאתי וו'ךן יננ*י ננ*מ גהוכ נינחו רדרידנ, שם והרא*ה ס*ו רף נת"ר מרשו*אורומכ"ס

 חחיכה ה~כיי ככר חורטנ*ס לעניןולהטהיא אתטר .צלייה לענין ינ44וי. הנרכ שתיקדיעת נעי רצלייה  ה1כירו לא  ורומבים יף * עיך ירשפ
 למיטר איכא הגירו שי(א והרי*ף הליטהגכי

 אונוצא גכי ג*ה כ5יק שכהנ טה שן(שטמך
 כי קטן רה4ת ע*כ ומ~(חיה 'התכיהד4וסטיק
 דכ5 כרמכ כככי כר;כ שנ[4ה רמה ניגהוהדרי
 משם והכ*י  ר*ו דאסמיקובההיאכתבואומצא
 נ*י גכי כריתהין חלטה4ו'ה

 נ'ג'ט'ה יי'ר[
 כשר. שכשלה באשדה מעשד כא"ח כתוכח"ה
 ואמרה הטיס על ושאלוה מ7(יחה כנ4יבע"1
 רנפיק רכטאי 4וחר ומטעכם כחנ(הטרהרה*ל כ* טפגי חכטיכס כמה והוהרוה רורשחיןשהיו
 7(1י: כיכי ווקרר"ך ויו4וכ"ד טשערינןשינה

 הקררת א5"אין טינדטשצרינן רנפיהיכמ4וי
  וו*ל[ ס*ח כסי' הש"ן 5סק יעוד ע*כרורשקת
 י(מר[הכם ציע* אין והרגלים הראשכשמילנין
 רווק4ו ועא מליגה אהאי לימר יאין ע*כתהילה
 כפו כייתחין א7(אר:*רה האש ע*נכימץאו

 ראיתא נירטגיא שהא כטעאי הדכי אהשנר
 רונלל ואה הי*הן טולגיאה ת"ר ל"ר יףהחש

 מיי(ני3ם י"" שם 4טתכ כאיי %4הםאצהככין
 ייל4 ת*ק כס*' כא"א הטיר פסק וכןנרותחין
 ל(דגניף כדי כייתחין חייגיינם הראשמ4ים
 פ4ף טיל(גהטי הערור ירש 8 וכן ע"כ הש'עראת

 שלהש שער למעגיי גר' כחמין אות8טיתחין

ונ*
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 אייח רעת. יייה.
 תץ הפיש ג4-ז שנקעיר קנף" נסיהת""

 מל[ערז דך[ענט ר"ען מתעף' קרהעהד4ספר י-ב*מי רק"ל כך אחר שכמיכןמצ4וקיח"ן[ ירנלים טשא*כ הטלעה יאליעןבתינפל[ת
 כ'ן' שכילככשי ש4ומינו פוק כלמעידים.על( נ4ולניכם עייכם ר(פנ4נו היי ע"כ עיל.כל[ חשש4ו קאי ר[ינא יגליס לגכי אכלשיחינר, הככר ל[רם צ יחו ריש רותחין נטיםחחינטלח

 כמים ח("ה שייךבככר
 יות"יי

 כנכיי 4שכר[
 אכי1 'טלא כבשי משא"כ עיקי כל ואסיוגזיו
 למ"ר הויאפי שאמרנו הדכרים אלו וכלכלל
 שהוא האמת לפי אכל מררבנן הוא הככ,ישרמ

 רף כ"רה בפ' כנמ' שנר4הה כמו )מראירייתא
 שכת'הימכ*ם יכמו הימי רכ טרניי ע"אק*4א
 ייכם ונו' רם"חמציר( יז*רי מהל'מיאב9"י

 . האיכל אכל כיח עליו חייב4ן איןהנפצאננכי
 * ע"כ תאכלו לא רם וכל שנא' לוקה כויהטפנו
 פ"ח כם.מ; אפרים השעי כתשו' שהאייךוכטו
 והר4כ"ם רהר'"ף רייבא ישל רכייו הצייוזה
 כפ', ההק4 ונמ*ש מדאיריירק4ש :ר הדרכ!
 נ!יכח וכן 1כו' רהסוגי4ת מסיף כן ומיכיחכ"ה

 .כו/ מראיריית4, רהכנד ררם הרמב"םמדכרי
 והרש*כן חגש*ר האחיונים על כעיניונפלאה
 ררכם-הככר בפשיטות שכתכו הנ"לבתוובדה
 קושית- רהלא הנ"ל בכל הרגישו -ולאטייבנן
 הנ"ל מכל א"כ וכו היא 4ימתא קוש"ההיספות
 הככר ייכם והימכ"כם רהרי"ף אליבא3!וכח

 מקצרק נר4הרץ וכן וע*ש ע"כנ!ראורייוה4ן
 כן, ק*ו רהא הני לכל צייכי %ן לית (אחרוניס

 *1'. הקצל - כ4. יכ"י שכקג כמי כרתץחיוחליטה מועיל ואק*ה למי מירי מיציאו רג!ליתהוצאין ים: ייכון כ?כ. כה שיש ככנר ראם שלק"וכנ1
 וז"כן ט*י -נ"נ י"1 כל*ש ע*עמליחהלביטלה כנ"ר שן*רהחיך גיארץ מה-שטתכני מכלא"כ כמיתק קלכה והרמכשם היי*ף ששנה טקום,3ל כהקרמת.ספרו לנן מסר גרי4 כלל[ והאכוותיה לא.יי "ליה לי"י 41ין כשי כשארע"גפ"ש
 וחזך ה-ם'ג"ימץ (ט 'שפ עי לשת"הביר4*י ]כשרהא4ימרה כי (כו' כחימץ שנתנחהו3ור
 4פי( וטלחו.כשר אח*ג חתגן ואס ככשרונגלע

 ! בטימזלצריל
,. 

 כהט.דיטוף וכר ' ע"נ רורי"ף י' פל[קיייהנך
 ורהסי*ת הר4ה"ש' כשכם שכם ס"זיהכ"יכסי

 .כ5"י וה"רקוהרמכ"כם
 הכנ*ו*לג מיכרי אכר[

 וז"ל( רלעיך[ הטור י כרכר שכתכ לרפךנראה
 -*וינו שכ"ש ש4יע"9 .ככ"ש י4ופי'כהיתחין להכניסן מלינה הוקרה .שר(א כעיני ונראהב"כ

 .לינע.ל( הצךיכו שההו בול[ע הי4ל'מכ.ש4.הרי
ץ והיס כר(יעחו .משוכם נ"'ט'  - המליגה,א(4ן יהתיר וא': דמו חו,י,וכילעשם שיהה הכשר ואט ככלי נכעל הוא הר*שמולני' הכשר מן חיון4ל 

 - רכרי* רהוב4יו ריא"ן המליחרה כרהך.מניקב כככ[' 4הי קיחע עינ ייתהין מים ע,יולשפור
 אלאיכף המייגח שאיסר טשמע ע"ככשכה"ג
 י צדיר ע"ס עלכז רלעיל, כליהני ליה יושיאוא"נ
 ראיירי: ככלי,(מצוקכ או היו רכולהו.הנשללימי

 אישתהו כרלא או כלעי. לפר(וט]כ(ארטרירי
 שיבי4ן1 וכמי הנ"ל התיט4 מרביי שנראהכמי
 רכרה. להן תקשרה ראכ[ת*וה משמם שםהנ*י

 כאשה.שכשלהי קשר.שכתכ.מעשיה רן"ןרכיי אמנם .- הפיסקיס טכל מוסכם הוא רהאהכגשהנ
 ' שיירש, לימי שייך ילא ממש שכשלה משמעוכו

 נ"נ[ רןכן אישתהי לא או מניקכבכנ[ק
 , ל[ומר

 לדעק-היאב"י מןנה רנפיק מאוכנגר 14,4 ךיחתיכוה כגנדכל או ם בראיכאשמרכי
 * ג.כלל כה*ת פלינחייהו עיין אסורה עצמההחתיכה מיר(ר יתקכשיר[ מ' ראיכ4ת ראע*9?טיכר מ* יז ריה4ל למתייי לסמיר ריש קמ"למא' וא*ת .

 אחא כרכ איא בוותיה הל4כחא (יתראסמיק טצ4* א יהאי כגמן האסר רמאן 4צייתהטיתי אבל הכנ*יג לחששת יאסי'לכשלה נהינשקהה אכ2 אכל ' וה9י"ח ורץש"ך ווהטוף ורי?ווה"ה והרמכ"כ2 והר4ו*ש . רהרי*ף אר(יכאומליחה חתיכרן ע*י אח*ך מווהי,ילנשר[הנשמהכז כ[א* אפ יננ"י 4מיי1 נמציני
כשר אפל רהא דייכ כקי4רא,מיים הלייא רנירשרי

 ששה"
 מוע1ך4 ן רא מליהה ימים.כלא נ'

 שנתייכש 4פנה הה;את,ם 4ער(יגא.. מל4"העור
ימוגג;ישי"גמ;גי יא)יל[ל ,א- ביזצ צל'קק מיען)ני א5*הדמי

 שי דב ' 4- ;% ~זל"
 ל. :



 ארת.. .יעתערה
 " ע*ן שרי .ר(קררוה ימיפיא48 לתשה.ושאם

  שראוי דאסמיק:אלא מאומצא ריאגרעמל"ה
 אם נינהו אהרדי *'מ;כי ע"כ לגאוניםל4ו4
 הכנ"ה לרכיי רניחוש נימז נמי הכאנן

 כסימן הש*ע' שפסק )מה כ[חוש .איןלצין,נעהא לנישוי
 אפ", לאכלו הבשק.שגמ4פןכשאףמ;אסורסןט

 ג4ייו, רהו*, גטוהקמפני הטעםצ"י.כ53כתכ
 ' כ"כ;היא"ש 11"ל ,ה3") וםיים.עם כימונתכ;טל

 כת"ה פסק יכן ו*נ[ הביצלונן בשםורי:נ"א
 רהו4? רהרן יככוש ככוש ררקוי מקוםוטעמם
 ע"( ייצא אינו כיש:נ[ מחמוה וכליענמכושל
 והתומפית ר*ת . מ]שכם ר[קמן וכחכ ע"כדאש

 הרשכ"א- 'וכתביקטעבם אסור?יןירינליירץ 'שהקהן לא ראפי' מיימונטתורי[ררכ',קגהית
 הצ? נחיך 1מוקכשר[ נותכנש שהבשדדכיון
 דהר23( . מיר ' ונולע ה41? מלוחים שרםוהדם
 רי4ט שימכ'שיי כנ*דליכא הנץ אנלשפילט
 1,"ל[ שכם נת?ה כוהכ הנוך עמקינןפה4,י
 און הש*ע שפסק מה ללל[ ע"כ מיתייצכ[י אסיר לקדרה משירם כל.שהוא עמים יכוכס'

 בנ"* הכ'או הדש%א , .כרקב יכו גרי(םמייגימ
 ימלח שאיו נ[פי נ(יה ריחוש צריךרנ(קירה
 %ז)אכ(היש כצי) כ,דה8אכרן רסן בליעת16ציא
 ע*כ מפל[יטו האיש אף מכר%יעך שהאששכ?ין
 שכתכנו טה מכל העולה הכלל לחוש אי!לצל. אכל(- יקריה רניחוש נימא ננ*י.נמירנודתה
 , א8,' מותר נקירה נשתהה. ל[א אם רכנ*רהיא

 בקררה נשתהה 1אמ ומליחה חחיכה ע9.לקדרה
 והו ע*י.צליי'דה מווקר 4,ככ[_ 4כשוש(האסור

 המחמיה יגכ[ עמ: ינהץי יסכימי 4סםנריע"ר
 ב*א:. צדקנו ית סש כקי4ת הגל(ויז %צויי%ן4,צו משגיאא 'צ,ר[נה וציי 'י4ויה*נ(ייל("כי4ו

 :אוכי*ף ' ל-

(... 
 א*ל הצשר נאם ,

 ' נקקז.

 יהי_!," "תיטי(י" . רא*וי
 כפע*ד רעתי בתחנ(ה .2(פני5 אינויל4לשע

 .מ4 פקו,ךלעל!ק
 דץיל יפ0ל ד%.שנן'כנגר אערוד,4פניךואח"כ
 ימל[וה4? י4לומר _41"עז * כס-ד הח'ליוזק

 הראיש רכחכ אפי'לצלי שאמייה היארפשיטא
 כשי 6% סי! הכ*יוהניאו
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 ג לצדעואהח דשןיייה

 3 י'ס"י
 ובכ*ף אא4 4א6 הניד וכטצ4ו כהן5ת(ייץ
 מצא איך  איכ  כנאבשל)  הוי לא שהיס*ננ4י'

 שהר* הש*ר כרנר' ורנכ(יו יריו הורהיה4סק
 1,4רהכשיל( ער"כם יאמיש דבריו כנףסהכ

 שנתכשלה ל5י אסשיה ההיכה 4עתה 5מ*מטוהי

 כרזכ היאך כנחכשלה הו' רלא ו44ם"יתאנרנאה
 "לא נתב,פלה לא הה* בדמה ש7(ה שנהיע(פ*
 קיץ'סיכ כמיכם ככ*ר ששמיה דככ( צ*לע*כ

 י(4? רכריו שכתהה4 אע'פ והי(כך3הןריבלושן
 3צפי הוכיח כישולהרירה3יר

 ואיז תהלתו ענ(
 לטימר ליכא 5'טיט ד,ן שהוא בשו לד4ייךשריר

 7יצ47' 4הככ( לקדרהאגצרה ננתבשלהיא9"
 אלא נרג:למ 0' מצריכים ךשי לא דא*8סוהית
 יכ4צר(י 4וטיה ניקירה נו כי ורן ר1אםוע*לל
 רכר4 בעתית דנם יריעינן ר4,נן ועור5ותרת

 ארכר לימן ובהשטת כסך טתכטליםהאיטרים
 "7(4ו יסתים כ4ו כ(4ן רר*וסק ושר כוה*מד
 כ5ה: טליחת גכי שף לס ככ"י שכתכ כמילפרש
 להפ היה 41וריו דכריו כסוף וויל כיהר5שזיכות

 היו ייא אכוריפ שטרים ה'י לאייהד.כטליחה
 נתכ רקטיר גם ההיתר עליהמ מללטדשהתקים.

 "ימשי ה*ה3ם*'
 כו סיר(רת שהיר ר"שו4 כלו

 שכ4 אינו דאפ" נב"' וכתכ כולי ואוסינ1כשל

 והתוספיה הטיר * מרכר הענ(יי ונן מנשלואש
 הב*יינורוכתכ

 נישו' טחל דנלוע סים כ0י.
 ענ( יוצאשוט

 מדין פשוט הרכר עוד העש יר8י
 מהריק*א דכתנ 8טהכ שאובי שנמל4ככל*נשר

 היא4'1 כו שכתכ וכתכ א*4לצלי אסויוהכשר
 8ש1' 5היעקרכי התרוטה ס5ר מדכריוהרשכ*א

 יע*ש האש יוצאע"' איני כיו1לובלועמחמה
 דהג4? רוי  ובביש כככיש רה5י טשוכםוהטעכם
 ס*ת 0" יה5י*ה סץט כם4 הכ4י וכתנ3מבנשן
 א7(4* ' הו מפש כמכושל דלאי ה*י 46קבסוף
 כנף כן ""י 1השחא שני כלי טחום פהורהיהוי
 ולא כטכהעל טטש ה4' רלא כככיש ח0 ה4יששל
 כ*ש ן(צי4ק "פילו אשיי שנ' וכל' נהיםאפי
 כ~מן יא5* כו סינ(ית ק1היד ככ*ר בהניחויקץי
 גם 7.צ7(י אף שאטי נתכקון ו4א יאףטהנם

 441ל רף כת*ה כי כתכהרשכוא
 ומ"פ 11*7(

 ותונו ככלי כט1(ת נראה5*נם 0יםלדנו'

 5"418.קה( ונ** רגעא4 7(ו איי רשוכ ראמורטניקב
 אמר רהא אש צליית אפ"ע".ולא

 ככיום שטהא"
 הקנה, איז רי"ע 4?7(יכ4ו שש,מ יכא כדלאכל כהדית ושיכם נדאיכ4ו אל(א פייני לאע*כ מ"8 תלהים 5יש ההתיכה אופרים ישהחתיכה נגרכל נהייה ס' כראיכא ואפי עכ*ללעילם 4סור הלש כו שנתכש?( וכל כמנישל הוארו*

 ח7(יטיץי ככשף שיששטרתהוכי.נ4הר4,ורש
 ציל(יו כיצר פיק טרהום5יוק שהוכ*ח טההוא כראשינ' מכייהו'ואחהיל חינן ראיותץבריתה*ן
 חליכטן' הא. ימרפי רנריה'כתכ שרביאשאחי

 וכמנ דככיראומצ'לההיע
 שככברנוכי

ט אן י,ה'מך"יג'יךגזונ.יע"יגו. הליפג  כרותחץ! כח7(יטת שם כלל דכרו לאהה.סםות 
 רכל' נרהיא הימפות רהאטרי יהא כללממשבתם על עלה ילא י)רש רעתו על שעלה כטינכנד

 מצמיתרדהחומץ 8ישמצ  כנ(ריגשף רכפרק לרוכתירהקושיא
 נלתרושי

 על שעלה כטו אככד ללא כתטז אותושחולסין א4שה יסא* 3ח14ץ א"פההי כרלא טייייהכשר דכ7* דרוה* ק4*מר
 יוו4? ל(חלא גמ1י טנטע 4,ש' ררנאתצצא רר4"מר-גכ* דהא חיכיי כסיף כתכי וכןרצתי

 הי8 ע שיי נפי דחל'*ה ר,כשי כל דפ'.כטסקנא
 ל ר(נ4 פו1וי, 3י' וה5שיטה הישרהרהררך
 ינ4ו כל(כ( שטיה רכי מ4?ו כרותה'!חליטה
 וי?י*?41 להממיךל קש לא דק1הוה5יסמ
 שנתנ 11ק בהתח,ן ה?(יפה לינא דנכידל

שיהו



 אףח דעהיייה
 שאגתנ ב% לותא נחמחין לחלמה שנשיותו

.
 ילן כהגהה רמ*א רע* נראה שכז -כתכ '."מך י לקטןכע"ה . . ,

 ראיות ררך ירעתי כיא הלל כ"נהנ
 רי*א אלא קאמר לא רמ*א שהר* הזהיהפ81ק
 _לצמח ואגצר בח7ןיטךה כקיאין אין הזהרבומן

בחומי
 לקמןא'מן וע?ין מור(ר כדיעכר ומ"מ

 הל(יטה ל[ענין ל[א אנל[ נהומץ"לי-טיכבר כאנון מ"הי רהתמ ם(8ןע"ג ה-ל ענ*לע"ג.
 יעזאגאלא הלל ככית כהדיא פירשבלותחי4וכן
 כין ר5וסקים ננ( נקטו 7(יונא רהא3היא ול[4* חליטא מלת שדאה לפי לי יצא64עותו
 גשיו לא דבכשר ומ"ש * . ליותחין ניןלרעמץ
 צריך ואינו מועט שדמו טפני רותחיןבךליטת
 איסו' או רכא איש' לי רמה קשה בקיאותנ?כ
 הקשו רכןזוטא

 ננמ-

 הכא וכזש רוכתי כבמה .
 ראוריין ר"ה הככר 6רם נדול הבשן הםראיסוי
 מועט איסור לי 8ה שה*ן יהיו ואפ" מריכנןוזה
 כחישיטת בק* ש4שינו ומ? מרובה איפיי לימה

 לשר חליטת ן כי חלוק יהיה וא*נ ני כייצארנר שמצתי וי,א ראיתי ההל['טו'לא פן כאוחיליק י9 דבשרדאטו כחל[יטת יהיהבק? ן(אדגכר
 ויש מועט שרטוה חי[קיכם יש עצ8דהבבשר ואפ" %ף ו[ינר ואין ו[מועט 8רוכה כבדאו

 או מרוכה רמו שיהא 4 מה חוסר,כקיא'תטשים החל[יטה שגזרו וכיון מרובו-ה שדמדהחנ(קיס
 שלא רמה כתכ רהא דעתי כגגר הוא ע"נבסף מדג*י שהכיא ופה מראטיו פוסק שו6לישתמי' י(4* "יז טעכם 4שייק4ו ועורר4וכםמועט
 צנא(4ש ל(5י  הוא כחומץ בשר בהליטרהנזלו

 %4 נשר *כחי[ימה ן נ"יאי -שדאכל לםפיו,ל*ל[ ואמנרנריו יכו' .נכשר רותחין חליטתההגרה
 רוכ['נל כרכריו . ריאכם יגיר מועט שרמוטפנ3
 ומררייק הליטתו על גזרו לא כשר רכשאר5הס
 אלא היתרה רלינא נהריא משמע כחוטזל81ר
 4יכ2 להכחין אפשר שבכשר ספנ' מר1ונקיה נחומן בשר בחלימן גורו לא למהנראה;רםעכ ולרעתי * רחז"יןכבשר הליטת הונרהרלא קאמי רבהריא ד*בל ועל כרותחין ולאנהומז

 אממיק נץ ו1א ל4ז 4,ש 1יצא.לנעץ הרס 8גקךי

 ל(4ש או הדם נעלד אגם להכת*ןבו ליכא.ארום יהא* ועא.רם שכולו בכנרכיין אנל. אסמי*.%א ט* , 3ט"שןללצהו
. 

 דמה מארשיק*א לקמיר-,וק שקמוה נהה וכצה,
 רליחנא לעולם רולחיו הו[יטת אנו( ל(4םאו. לחרן לצא4, ר-1ים נעקר ,ם נו יר1חיןדליבא ביון וצייל יצריה חומז כחליטת צריךנקיאות

 יש וחיאך מצאנו דה.כן רק וו[א רותחיןימים הג['טת אפיל(ו ננשר ג,יו שלאולו6ר נכןי שטונ כל(לן ת'בוה קרין יצהלר_*י
 דרהא כעולם טשצא .שלא כרכר ור י[נזמציאית
 הו4ו כככר כהומץ חל(טה רנזרו דוה4וקאמר
 אברם ן כרותחי חליטה י(מנזר כצי דהוומשופ
 נכנר כמו כחומץ 4לפלל[1 לוה מזרין הי5בכ*ר רוהחין מציאו היה ראם 8שמ* כ% גו גיולא כחומז אג[א ייטרז כרק ההכר של[אבכשה
 כיכר מצואיר(;לנ"י -ש היאך נמצא שלאוכקן
 ראיה שממ4" וראי 4"ע(4ן נמצאשלא

 לסתה-

 דדוזם וככ*מ בב*י מהריה*א לשון הקכי'נינו1 הרר* דכי שם והרא"ה כת*ה והרשכ*א". והרמכ*85 הרי"ף דעת נראה שנן כתכעוו* :רעתו
 שתיוערכ קריעת הזכ-רו ר(4ה והרי"ףנמז"ל
 ומה "צכ[יה לעני ור[א חליטה לענין %אבככר
 ככר גכי הרי"ף הזכירושלא

 חתכתש ראסמיק 4,וטצ4ש נכי שכרזכ 8הענ( שסמך מפני ה41"
 ולא תימא רברי או(4ן אינן רכריו שכלוכודאי גזרי לא ובבשר ככשד כככר,ה*ה רוחחיןחלישת שיז* גשם נינהו הררי דכי הולירומ(תהחשכאן

 הית אם רכעחיטא לרנא אוכו[ש כי אלאראמו
 צריך ככד.היה כעדנין רכץ הזה רפוסק4וומר

 מדנר% נ(ו פץדיכם רוהיינו 4שפשרחרזיכרז
 4הכ2 ככבר כך שבו הרם להצצהש חחיכהצרזש ואסמען 3יצמז שרז7[מו שכשר שכשםר*י( אלק5 כבשד שמיה רכר משע תליטה אבלהרי*ף
 רשחש וכ*ש כממפונורז הכניס ריםל(רוצי4ש כדי חתיכה ששדל כיזר4הין נ(החי(ישרשה

 רינפ ל(פי;שהקיה 4הכ7* ריכ*י שכרזכוכפי.
 גזכחל"ם* נם דינם ופהא1ה נאמד ר%םנחתיכה

"ע זאחש4* אהיכא רגי פ*ל ג'כ שודשכ"א 1פ"ש.



 *5ף5* ) .דער* *ורה יי':-
 ש-כ נל'ה4איה "כיישיו4%ע.3מש5ייי

 סני לא,4ככשר
 א"חר מליחה.אל(א,

 רי-צכ*א ייי הרמכ*ם כ5עת חלוטה ג"כ:צריר המליח"
 זה עי סומכ'ס 4,נו היאך חליטה משום איועוד
 שאין.אנוכהיאש 1"נ( ר4פאונים הסכימווככר

 וד(סמוך קצת למליח ראו ערמה וכינחליטה
 תע(יחהאי נתקנומ כול(ו 4וי קצתאחלימרה
 נתקנת'נילי

 חר(יטי
 עינים לו ש"ם מי עכ*ל[

 חליטה ע(יתא רכ4ייריה כהייא ךואהנראשן
 הרשכ*4 מרבי' כתשובהי שהוכחתי וכמונבשר
 תחת שנכנט נראה דלרירוה איברא טליגהעבי
  כהר5"( ולי4ה  ד-ככר גזירק עמ הנאונימפזרת
 ניה הוזכר שלא מפני גזרו לא שככשרשכתנ
 רוהחין חייטת ליתא מ"מ כחומץ אלאאליטדה
 להרט"ה ואפ4 שיהיה כללמאיזה-טעט[נ3שר
 כרעת מ5(חה אחר' 4לא כרותה(ן חלי5ר,ליכא

 'מ"1רס"כ[ ליכ4 הליפאק"הורה אכלדימנ*ם
 מציאות דיש רע"ך להכריה יוצה, היה ואםהכי

 נת*ק מהרשכ"א להכ4יה לו היה נכשרהליטה
 מ~תר ואהר.שיעיטליחתו ויל ע,נתכ דףלצמו
 חל,טרץ  אמרו .ולא חליטה  צריר  ואינו"קדורה
 מליחה חת,כה.ובלא בכ5ר4ה:כלא אלאברותחין

 ממתיכת4ה הצררו דכן 1זל הה"אה דרכ דעתו3ן
 רוו1חין-להל[יטה כעי3ן 54י כע'פוזיותחיןדלא

 עמורא רהל(טל(ה! 5לא.מלוחה' ליהה*מ:דשרי
 על 4כיינ(מיקם כלא-5יש ילא* וב-וןדרחהחין
 והרחרה הדהח.ומליחה תקיגג רהליטהחציעורא
זכן

 נראףה:בהף'א מרכריו ' . . עיקרעכ"ל4'
 רני מרקאמר ביותחין חל[שה בבשרדאית4ל
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 אלח ,*ירה-רעה
 : ככשר הליטהלנת"לרק

 ממרה רא4רה רהנ"נ[ ר;פיסקדהנ'אעוך
 כשס %ה כם" ככ?י מך;ר'"ה'שהביא

 מליחר-: כלא בקרוירה שנתנור-ד כשר עלא"ה
 מרערי רוחק משיכם ווהתירהו ר;יר;וזנ"ש
 ל(יר; ורעוה ריתח'ן ר;מ'ם שהיו חר4וטעמי

 אין אפ" משערינן מיגיה דנפיק כמאינמכ(ח שכ[4" רכשר הי4וכ"ר שכהכ ועורכחליטה
 :עכ*כ[ כששיכם וכטנ( הוא מועט ררבר רותתיןהמים

 4הור ישכן ררך איוה יורע א'ניובאמת
 שלא הרואית רהאעינינוראיותיו

 על ונ*כ ע*ש שהיה משום כרוהק 4ליאהתירו
 כ[אהיו הכי נע[או אנד[ הראכיריסמרדעת
 ' )ר-ייקא כהראכ"ר קי*ל רלא אנו וכ"שמתירין

 הנ(יטה ול[א כחליטן רהוי דקאמר כרכריונמי
 . . : כקיאין אנו אין רכזו .ממשן

 ש*ח כסימ1 הכ"י ממ'ש יאיה הכיאעוך
 צריך אין והרגנ('ם הראשכשמ,כ(גין

 מל'נה רר;אי לומר ראין וכתכ ר:ח7(הלטלחם
 מרכריו נראה וכו' כרמין או האש על רוקאהוא
 כהריא מיירי הטור שהרי והכ*י הטור ראהשלא
 הר*ן כשם כהריא כתכ הכ*י וכן כרמץכטומן
 לרהסיר האש על הכהמה רגלי שמשימיןאלי

 רגיכ[ור: התוומות מספר ג"כ והכ'אהטלפים
 רהשער לדהסיר כאור דהכהמר: רנלי כ(התהוא

 רמ4ה שייכ' מישכ רגומר' משום טעמאוקאמר
 לאו המכיא מפיק הוציאו הרין רוה דקאמרוהא
 על נ"ה פרק ריש מרהמררכי הוא אלא הואהל('

 פרק ראיתא והא כככיטא דרישא סוגיאדהדהיא
 מליחו-ק אחר דד;'ינו דקר"ן פירש ככרדהמביא
 ס"ה סימן הטהור כשלחנו רכינו כתכ וכןוניק1ר
 "אפ'כ(ו ועופות טלאים גריים מולנין ראיןוהטור

 רפלינ וליכקמאן ומליח' ניקור אחר יא שניככלי
 הוא וכן אומרים יש ככ"ש כריעכר ואפילונזה
 וכן שפירשוכרוחחין ורהעיוך הטור רכריפירש
 שאע*פ ככלי_כ' אפי' ואמר כמסקנאאה והגאוניכם כשם ע"ו רף כת"ה; הרשכ"אפירש

 עי[וה ולא הוא.טכל"נ מכשל אינוני
 תלולרה חליטר; משום פיסקלהתיר שוםכר_עת

 וקשב.,

יז גסיטויצר'ק
 רם"הרא'תיר; בכימן מת*רה שהניא ומהוים

 כנבולינו. נהגו שלא מה השיה לש1ן ווהכמקימה
 רהנוצףק לההםיר כר-י כימין התרנגולהלהטמין
 אין וכרנלים כהריא ריו:'רו ררהנאוניכםואע"ג

 מר(יחד: ככ(י כרמץ אותן חורכין אלאמהמירין
 תשוכךז - הללו נרכריהם יש טעם מהככר
 471רגנ[ים תרננולת כין שפ'ר לחלק רישיראה

 יפהחנו כ-א שמא כ(מיחשרכתרננוכ('מאיכא
 שרמז שיחוש מפני מתוכם מונ'ם כנינ-[ר-:1:ויא

 יטמין אותר;ואם וילככ[כו יתוכרה יכנסיואפר
 שהי14 הככר מחמת הוא אסור רודאי שלמהאותן
 לכתה'ע כישרא עילויא כרא כ לן רקיימאכתוכה
 גוונא דהאי כי כ"ש גמורו-; כצליה אפילואסור
 פולט להיות יכול הרם שא'1 כתוכה טמוןשהוא
 וכן . התם כי שרוקי למ'שרק ולא שנכלעלאחר
 קו-)שר-2 רלספי המ"מוני תשוכת אח*כמצאתי
 מליג'התרננוליע רלענין שמשון רכינוטתשוכח
 שכחוכר-ו ר:ככר לרט להוש ריש רותחיןכמים
 עיקר כל חששא ריאי נ['כא רגנ['ם לגכיאכל
 מהמי? מכ(רהטמין  בתרנגולח לי;הר נהגוראם
 רלעיכ[ רטעמא נראה נקיוה משום ולאאיכיר
 עניןתשוכת מה ה:י פוק - עכ"ל הואמספ'ק
 ואנצ ר:טמנרק לענין מ"רי רהוא לכא!המיימוני

 נ[ר;טמנר: ענין מוה רוהחין כענין מרכישס
 מתכש' הרם אנלאכרותהין שייכי מישכרנומיי
 מלו?  למחיס יצייך נפל דמעות פשיטאאלא
 וכן שפיר ואתי כרהטמנה ומיירי רותחיןבטים
 הטממ לענין פימקים ושאר הרמ*א רכריוהכיא
 הטמנרק לענין כתיה שם מטיים וכן %תבם,מן
 רעתה כננר רקכם שהכיא רקראיות כל ח,יפוק

 רכל ורהעלר; כתכ עיר נלכר טמן אשרוכרשת
 פשיטח ריבנן,אכל ו-'כבר דים אגאמרינלרכריו
 ובוה מראור'יהע שהוא ומהרמכ*ם מהנמר'ליה
 הכשה רם למיעוט הככר רם מר'כוי ק*ועיטה
 רי,ריכם כין זה בר:נר כםכניסו 8י וארע יתןמי

 מוריד וכ(א מעלה שלא כיון נר(ג7-]ושירוצו
 דהפרש ול'כא נ,רו חליטה ככל שהרילעניינונו
 איע ר-ילכך למעפ רכ כין רקהליטר:ככקיאהע
 צריה ראקנג כיון מנציי1 כ[וקפיכ[ עצמ'מכניס

 שמעי'כהדיא שכתכ מה שמכל ומ*שלעני'נינו
 י שיש אה



 3סימן לצריקארח רעהיייה
 כ"נ דרי*ו מליחה לכשלהע*י כנ"ר התדשיש
 ככר לעיל שוהכיא מרה שכל חרא ריק' לאש*ו

 4א רמ' לא ררי"ו וההיא ארצה רכריו כלהפלנו
 כחלי~ו-ה אלא מיירי ריא רו-:חם לרנאנאיכלא
 שנתכשל כרותחין אכל ביי(יל_דם רליכאבחי~ץ
 שכתכ אהר הת"ת כררך כיש ולא שהורהודיינו והיקון שום יז;מקני ריכ"ע כתוכוידאיר:רם
 דפו' מכל מ'ס:מים שרכריו והורה כנ*הגדברי
 לעיל שכתכ מח מכל והכנ"הג על שהקיטהומה
 רכריו על שמסכימים הרכרי' יישף הוכחתיככר
 ומק רפיסק רעת כנגר ה6 ואררכא ראיהומשם
 גנ"ל רכייהן הכנה*נ כער ולתלין להליץשרצה
 יא כ(ברייע רטיירי דאיידי מנוקכ כככ[יהיו
 את לתכן רמה ירענא לא שיתיה ראש' חייכלעי
 רטריר איירי מניק'עם לכלי שייכו'יש איזההכר

  ראזלו מנוקכ ~כלי לחליט אפשר ראיךךאשונה
 מלינרה ובשלמא ויכש יחרכ וכשר הכל מןמים
 ככנ( רהוא וכו' איירי ראעןרינן רכל יעיראפש? והיאה הליטר[ אבל ככנרק*ג שכוקכ כמו יחאנ

 שדהרק שלא כל מנוקב שאינו ככלי אפילוענין
 4הו ימ"ש וירת'ח רהאש על מים שיתנוכשיעור
 יק מח, עורנו יהתוספות כרכרי אישתיהאברלא
 הומץ כחליטק אלא ייירו רך(א כן ואינורותהין כחליטת דוהתיספור(מיירי לו שנרארהכתימתו

 שרנ"רגז' :י:שה :ןן:אמנם : כלום שוקה אינווברותחין
 ששם כראינ. איירי רשםותירין

 רא"כ אחזרא ושרי טינותיך שקיל לו אומרואני
 הלעה רואק ומפני החתיכה כל כנגר שש-םשם ר,יה רלא וריאי אלא רחליטה טעם נליואפילו ע*ש רהירה לא ואפילו מותר הוא רלכ*עפשיטא
 היה לא א"כ הפוסק שכתנ וכמו עצמההחתיכה רמתיי אמאן רסמכינן ר(אשמועינן ואי13יניי: רנפיק כמאי רהליט'ולשער אשניטעמיםסמכו
 כרהריא ן כ ווהול*כן רנקט טעמי6 לשתיצריך
 כרוחק 4א התירו ולא רק לא רהפוסק ודאיאלא
 או~ר'נמצינו ואני וט' נשתרהיה לא אםףכנ*ר למרין נמצינו עור'כתכ . ע"ש שהיהטשום
 רכ4א שרהוכחתי כמו הפך.רבריו רהכל'לופרין

 לכ"עאליא נשתרהא ול[א כגשהדהאמפ(גינן
 הכל. אלא וכרכתיכנא ברותחין לא אכלכחימץ
 ככ*ש יאפילו מכשכ[ רכ"ע 4,ל[יכא כ"רשהוא
 ליכרי: ר:,רדה כעצמו שהוא וכמו פל:גחאהוא

 הפוסק ונעשה כתשוכתי שהוכחוקי כמוככ,ש מרין ומכ*ש .צלייה ע"י אפילו יוצא אינוכישול ייי ענ[ הכלוע ררם פליגי לא כ"ע  וא*ככנ*הג
 וכ[א שהזכיר הפומקים כלי להכיא כרוכלא1,זה
 רצויים'ומה 4וינכם מעשיו רצן'האכר4וכונרהו באשל-יייכרכי סריקי כוקי רו-,ל[ה מריתכ[יה ושאיי רכיל לאתלר שכתכ ר'ת לעכורעלחש

 ל[4ל רהחס השינוי הוא כרור מ"יחה כליימים נ' ששהא ולכשר דאסמיק לאימצא נ"השמרמה
 כרוקחין לא אכל כהומץ כשצמתוהו אלזזאיירי
 מכושנ[ שרם מכושכ[ רם הוי לא התם זהולפי
 הפ.סק שרכוא וכמ. .צלי אפילו:ע*י יוצאאינו
 והוא כישול[ ל4יבא,שיכם דכנ"ר ימסי,םממש כננרו עזר אלא כוממש שא4ן לסיוע לקמןעצמו
 רמכ'(ר[ מודו כ*ע רככ"ר לע'ך[ הורהעצמי
 נוהכשר[ שלא אפילו כתשוכתי שהוכחתיוכמו

 רק*ה כשם ומ"ש הפוסק ג*כ והכיאוכתשוכתי שהיכתתי כמו כצלי אפילו ראסור רככושומכ"ש
 4א מיירי מבישלת כרם לאו שרר:רכ.עמהםוכן

 נמכ[ח שלא אע"פ הרם בל שואכ שהאשלענין
 ואי3ו כ[קמחיה חש כ[4, הזה הפוסק לחושאין נרי"רצל' מולנין ראין ההיא לתרץ שהביאומה

 חכהו3 כענין .אלא הנ*ל הרשב*א רכריהכיא ל4ז שהכ"י הרברים גכחכו עגין כאיזהמרקרק
 של(4ז העטור כעל[ שכחכ כ4ושהתרנגון(ים
 והככר הל[ב שייכר[ נ4וש.נרי כ*כלהשהותו
 ? י . התרנגיל( כניף הרכם ולהפליטלהתהמ5

 צרוך שכתב-שלקדרה הישב"א רביי הנ'אועקן
 הכם כליעת מוצי4ש המלח שאין .לפי לזהלחוש
 הכלועו שהאש שניון נ,חוש אין כצלי אכלכזה
 פולטו בך כנולעו נרול רכלכ[ מפליטו האשאף
 משום כ[או רהתם משום האמת הדא  בן  והולפי
 משוכם. אר[א כה נגעו נישול מחמת הככ(ועדם
 כלוע אכל טעולם שלא'נתביטל כה הנבלעההם
 רלע?ל אהררי סתהי הלשכ"א רכרי ראל*ללעיל שהוכהתי כמו מפר[יטו .האש אין בישולמחמת

הכאתי



ארח רעה*ווה
 הרכם כו שנתנשל רככ( שכתכ רכריוהנאתי
 שנתכש' דכל אפ"כצלי אסור ככוש ע"יאפילו
 מפ7(יטו שהא'ט כתכ וכאן לעילם אסיר הרםבו

 מב7[ הע71(ה הכלל . כרכתיבנא ודאיאלא

 ליכא אן פיט ואפילו כלל שוה שאינו שכתכמה
 . ן אמת בררך ינחנו וה' האמתלפי

 ס-ט רווק*ינים וז"נ( *ןכרוקםהצעיר

 ז"ל הלף כממץ מהרנ המחבר הרב. שש4שיה

 נפ?י'שיצא אחר הכאלכהן- 4:2י4:~ין24ג,1ן שאלהד
 ןאמרינן . מת ראשו שיצא תשעה וכן חיראשו
 כנפל,ס הראשפיטר אין שמואל אמרבגטרא

 ו7(כסיפ וטיי ושקיכ(4מוהכןנן.ליוק-ממתניתין

א,תהזנ~
 שקו"; ראיתותכ כיו, וקשה י ' שמואל

 וטע-הר"י הטוי' , . כוות-ח הפיסררםאיהפסקי
 שהזציא חן כן שכתכו ש*ה י"רס'מד טורקארו
 כרזב וכן * לכהן ככור אתריו הכא מתראשו

 * הפו' פסקו וכן מהלכו'כיכוריס פי*אהימנ"ם

 שאמו נפל כל שכת'שם הרמ"נס על קשהויותי
 וכהן רחס פטי אחריו.אינג הכא לירהטמאה
 פרחתו רוכ שיצא שכיון פ"יכרזב ביאהאיסייי.

 ס,מן והש"ע הטור וג*כ . לירה טמליהאמי
 כ*ט רף המפ7(ת יפרק יוחנן בי כיטמאה,לירה אמי היאש משיצ4ן יצאמחור:ך דאפילוקצ"ד
 כריא פסקי נכור ולענין רשמואל ליהרלית
 רהאי נ"ל ולכא'רההיה י רשמואל ליהדאית
 מרתנן לה שמעינן רנכורות הנ"ל ממתנידינא
 הוי אחריו הכא מת הא י תי ראשושיצא
 פיטר הראש שמיאלראין קאמר וכי .נכור

 וע"ז " הי ראשו כשיצא א9ילו היינוגנפליס
 דהכא ל*פ כ"ע מת. אכל . / ממתניאיתותכ
 רשמואל עלה שפיר'6"י וכמו ככיר הויאהריו
 מעיינינן כר אכל ' וכי' הי שהוציאראשו ח'נן
 רהתיס' הכ. ר(מימר מצ'נן רלא נראח 'טפיר'ניה
 הבאאהריו מח נפל של רא'שו ראפי'שיצאכתנו
 כפרק וכ*כ שמואל איתיתב דהא . ככוףאוגו

יח יסימזלצ4יט
 כ"ה ורף כ"ט רף שם מפירש"י טוכחהמפל'וכן
 דף כתיה הרשכ"א וכ*פ . סנרלכס,ניית
 ן שמואל איתוהכ רהא יוהנן כרבי רקי"לקפ*?
 רקאמר האי מאי א"כ ' כיליד חשיבהלא פיטי הרא/ אין לכ*ע מת ראשו אם.כש'צאיעור

 כדשמואר[ לימא ור*י דר"א פלונהא עלהגטיא

 אנם( ונמ"והך כנפל פליני אינהו והאלמיפלגי
 7(4, כ"ע וכהא * ר(א אי  ברוביראשו
 כילוד הוי 7(א מת ראשו שהוציא רינפלפליגי
 ראפי,במת צ"ל אלא . כככירות היאדמתנף
 הן מרזני' ומאירנקט * רשטואל עליהפלים
 ריוורק לכו יכעינן לנהלה בכור הוי אהייוהכא
 7(כ א', חי הוא אפילו נפל רהוי כיין והאיעליו
 לרוכת' קושיא יאקכ.הדרא . עליו רויהאכי1
 וער[ . ראיתותכ מאהי פסקוכשמיאלאיך

 והככ( ירוהצמאונ' מעייןהכמתו . הנ*לכל

 י ישמרהו והו חכמתו כגורל ומכורר כרורינא
 .אכ'"ר:

 ס"ט ,רורר'יגים חייםאכר"ם
 ממרומים שדי לנהלרהנחלתננוי-"2

 מפור יש . הלכה של אמותאינש
 ויה* אהדדי.וטתיןקשיית"ארמימתנ'

 יש . כמרוכה רכו או הקשה הרגר כלטוחן
 שמורה תורה ש7( אטתה סת*ר דכר עלמשכיל
 ה"ה כתורה האמור הרר הוא רין . וערוכהבכל

 והכור(7ן השלכםההככ(
 אברהם כמוה"רי

 יהי י גי*י רדרריגיסחיים
 : אכ"יר- לפניי יונק כ )יעל עטו4היו

 טעי'?ש
 וענ(ו מער[ שמי6 כיכות ברכה
 סכ4כ מכ(מעלה ראשו ועלונאו_עליו:
 אותות אוהוהיך . אכי"ר יחנולאהלו

 נפוש למשיב לי והיו עכרפני קל האירועליונות
 זהירורהך רוכ איאה כי ככירי ויגכ( לכ.שמח

 לרכרים והשוקתך ועיצכם התוריורזנחקירוו-[
 דההי'ממרא עלה ייכא ראכ" יהויות.העיוניים
 ממקינן יקא כנפייס פיטי הראש ראיןרשמואל

 פסקו זוק. מה ועל( זה מה כן אכ( בוהיונרזאלה
 הימנ"ס בה



ארח רען;'ורה
 ראשישהיעיא תי כנפר[ ררוקא ;"ל והפיסקים ויט.ידרמנ"ם

 מת בנפל אנל רא'טו הוצאת סג.
 מחט'ט אחריו הכא לפטיר ראשו כ,יצאת ם:ילא
 ' . רוכו וכ;נינן סלע.םי

 ר[מימר מציגן וכ(4"
 שה,צ" שמינה כן רקתני ל"רכומתנית'ן'רייקינן

 לא מת ראשו הוציא הא רמיטמעו וכו' ה'רא'טו
 חי רנקט רמאי א"א וה אחריו הנא אתפטר

 לאו'

 קמ"ל רכווזא אלא קאתי רוקייא הך ןלאשמיעי3
 ככיר אחריו הכא הוי ח. טו רא היציאו-אפיכ(ו
 רווה אביו י[כ אין שמיבה כן שהיא רכללנחלה
 קישיך ברברות כזה שהארכתי וכמועליו
 חקיר'חכם וחקירתך ונכיחים טיכים רכריךראה

 ר[ימא מכ[תא האי כי כל רוראי הנונהושאלה
 דק[כא)רה :ו מסוגיא :ה רין הוצ'או ואזיך?"ר[ הסו' כל ככה על ראו טח לא)רועי וצייךאיניש
 זו מבוכה כתיך ואני * לה שמעינןאיפנא
 טכ[רק4ו רהך עלה רקמסהיר הןינא רכאגברא
 מתשוכיתיו כת"ג 1"ל מוהרינ"ל הנרול הרכהוא
  וז"ל עלה כחכ ;ו יניא ס שהעתיק אחר מ?רסימן

  לנחיה  בכיר ראפילו שמעתתא מהךושמעינן
 והוא חי ראיטו ריצא היכא א~נו ראיטירזדכתיכ
בן

 תשע"
 ככירל[נהל[ה אחריו הכא הכן שאין

 ריצא מתרתי ראיכ'חרא היכא הכן פריוןולענין
 4הין תשעה כן והוא מח רא'12 יצא או חידאשו
 יצ4ו ראם ומשמע כפריון חייב אחרי1 הנאזהכן

 הו4ן אחריו הנא הבן תשעה ואינוכן מתראשו
 וכסיף עכ"ל וכו' עמוקים 1הרכרים כפריוןחייכ
 הראית ארהה י עליונס"ר נעמ)ךדכרינו
 מוהסוג"4ע י)צא איך הלייטורשיריצבי4ליפן  זכיני ול[א כפשיטית כתכה ז"ל הרכ איךלו'עה

 הוכה א"כ כגמרא לה שמעינן איפכאראריכא
 רכר לא כי כהו:קיר הרכר לטרוחולהשיגוצלינו

 כס"ר: החילי יזה הואריק
 למ:::(:נ,"ןן וינןאם

 שכשאמר מוכרההרבר
 שלא ננפכ[ רוקא לאו כנפלים פיטר תראשאין שמיי

 ראשו שיצא השעה בן אפילו אלא חרשיו לוכלו
 הראז ואין * רונו רכעינן לשמואל ם"למת
 ה' ראשו שיצא תשעה ככן אלא לשמואל15טר

 ר מיטן7'צי,ק
 ייטם כנפי[ים ש4,מר מישונו חר4! מיכרהו~ק

 הדשיוזלכ;-(1 לו כלו ללא כולל הו(!נפלים
 שכלו אץ מהרי נפל נמי רהא( מתחרשיושיצא

 מת. ,:יצא מאהר הריטיולו
 ~כ[שון ועיר -

 ר4בעי הוא כרין שמואכ[ מהרר מיקאהגמרא
 ט' וכן ס'5א למתני כעי רקא ואיירי רוכולמתני
 ה' ראשו הא מת דרא.12 טעמא מת ראשישיצא
 שם ז"י[ רש"י שהכרירז וכמו יכו' רא'טורייטא נמ' רזנא הוי ריא נמי לנחלה ככור אהריוהכא
 וכן ' יע"יט למתני רכעי א'ירי כי"הכאיר2
 כישה נ"כ ו"ל[ הרזיספורע מרכי' כ(הכריהיש

 ומינרח כיור בס"רו:ה לקמן שיכא כמותיובת'
 שנתכ ז*ל רשי נרכרי למ(רק איכו שכןומאתר
 שמינהשהוציא כן כנפלים פיטו. הראש איןוףל
 עכ"ל4 וכ)' אהיו וקרמו והחזירו חיראשו
 פיטר הראש אין שמוא7[ רקאמר רמאירמאהר
 מרז ראשו שיצא כןתשעה אפיר[ו ר"לבנפלי0
 ראשו שמונוושהוציא דשמואיככן למימראז"ל רש"י מוקי יקא אמאי א"כ מקרי פל נ נמירהא'
 : לקטןכור וה על נעמור )עור חי  ..

 (י, %מי"יי "נש"מילמי"נטצינו
 חרשיו לו ככלו ואפילו נפלמין

 נפר[ נמי רהאי מוה ראשושיצא
 מאחר מקרי

 מיטכחן(ה ולא מתשיצא
 לשמוי

 הרא,ע שיפטור
 חי,ונקוט ראשו ש'צא חרשיו לו ככלו רוקאאלא
 לפנינו שיכא מה לכל מצטיך שהוא כללאהאי
 רארהות: מאי כרח:ינןשפיר והנה .כס"ר
 כמתני' דקקני דראשו רס"ל כמאי הואשמואל
 ראק להוליר רצה ומזה רוכו ר"ל לא דוקאלאו

 ואסיקניליה לו הקשינו זה ועל וכין פוטרהרא'ט
 רראשכרמהנה ה~א רמלתא רקושטאכתיו~תא

 :רוקא
 ימיקנ" "'5א מ"ח י"ינוייוכד

 ראשו שהוצ" ונןהשעה רישאוהיינו
 יכוכ[יכם שאנו מה שכל מוכרח סיפא והיינומת

 ועל אחר כסננון והסיפא ישא הר להעטירלטרות
 ומוסכם כרור וזה להעמירם אנו צריכים אהרקו
 ימ*ן לנטות ררך שאין וצער מהמ'רווזק לאאס

ושמא



ארח הייםארה'
 רמיפא הרואות שעינינו מאחר א"נושמאן.*
 כורז ר4ליצו צ4ז ש רהשעה וכן רקתנירמתני'
 כד"ה שכם ז"ל רש"י וכמ"ש הוי לא נמילג"לה ככור א"ריו הכא תי רא'שו יצא הא מיגהיייק1'
 כהמה כריש כתלמור לה רייקי' והכי תן4עהולן

 הכי דייקינן רמסיפ4ן מאחר 4ו"כ *בס"ר קמן נ[מימר רכעינן היבי וכי - יע*שהמקשה
 גוי43ש האי כי נ(ריוקי אנו צריכים נמימרישא
 אחר הכא כרישא רקתני רמאי לומר אנוצייכים כן אם 4יחר כסגנון והםיפא הרישא שיבואוכרי

 ככור מרז יצא הא ר"ל הי ראשו שיצאהנפלים
 ככור אי,הו הוא כך ופירו'המשנה הוי לכהןלמי

 הנפלי'שיצא אתר הנא לכהן בכור ואינולנחלה
 אכר[ לכהן ככור ואינו לנחלה לכור זהו חיראשו
 ט' ונן * ולכהן לנחלה ככור הוא מת ייאאם

 ככור ואינו נ[נחנ(רז ככוי 1הו מת ראשוש'צא
 לנחלה בכו'לא אינו קי ראשו יצא אם אכללכהן
 וכ4ו מת ה"ה 4הנ[א רוקא לאו כרישאדקתני רחי נאמי אה4וכם דם ושקולים שיאטאבחדא אזע[י דמתגי' וסיפא רישא )כזה י לכהןולא

 רוה אניו כןכ 4,ין חי שר4ו':י ראעיפללמהינו
 ונ[4, ליה :קט רוקא לנחלה נכור ~משוםעלע
 והם.פא הרישא הכהן נרין גם חירוש ללמרנובא
 כך הו4ן הרישא שפ'רוש אחר יכואוכסננון.לא

 ג"כ מת ראשו יצא ואם חי יאשו שיצא"נפלים 4ההר הכא לכהן ככור ואינו לנחלה ככוראיזהו
 שורה ורהרין לכהן בכיר ואינו לנחלה ככירהו4
 שיצא ח,טעה כן רהא שוה הרין אין כם'פא'אנל
 לכהן נכור ואינו כ(גהלה ככיר הוי מתראשו
 * לנחר(רה גם ככ,ר אינו חי ראשו יצא אםאבל

 יכא רוקא רמתנן' רחי הרכר להכריח נונלעור
 הכהןמרכרי הנחלהוכרין כרין הירושללמרינו
 ער[ שכוהכ רקמקשרה כהמה בריש ז.'לרש"י

 ויצא וההזירו חי שיצ'ראשו אע"פ וז'למשנתינו
 מפקיערזו ליית-הראשון אין הרשיו שכלואחי1
 4וינו כונ(ו הנפנ[ נולר שאפילו לנתלהמככור
 כנ[ עליו רוה לכו שאין אתריו הנא אתמפקיע
 טשוכם ראשו רנקט והא מת ראשו יצא אםשכן
 ופוטר יכ()ר הוי ראוו רביציאק ליה נקטלכהן
 והר' * עכ"כן לכהן טכגור אהריו הבאאת

 יכם ר סיטןלצוייק
 רהו4, רנר.ט רראשו ן"ל[ רש"י כרכרימכו4שר
 אצטייר ר(א הנהלה דלרין הכהן לריןללטרינו

 לנהלה ככור אחריו הכא כולו נולר אפילורהא
 נר[מור 4הכם ומהנעים טיכ מה א"כ .הוי

 ללמרנו כאה ג"ג תי שתיבח ונאמר !"למיבר*ו
 חרועו ללמדנו שכאה מלכר הכהן כרין גם יח'רו
 הנחך(רז כרין הרינים כב' חרוש ללמר'נובאה ת' רזיכרק שב:רה מ"ש ע"פ והוא הנוהלהכרין
 עכ"1 תי רא'12 דאפ'. הנתלרה כרין הכהןוכרין
 וכרין עליו רוה אכיו לב ראין לנח/ה בכוראינו
 ה4ז לכהן ככור אינו חי ראשו יצא ררוקאהכהן

כשמעתיןו!"ע( ריהכ4יז התום' מרכרי הרכר נכריחשך לכהן: ככור הוא מתיצאראשו
 סיפ4ש רכעי 4ןיירי

!
 נפו[ רוקא רמשמע משום ראשו רנקפלמירק מצי הורז מניפא וכו' כןט' לפתזי

 לא נמי לנחלה ככור אחריו הכא קיימא כררא
 י עכ"ל טפי כפשיטית לה רייק סיפא אלאהוי

 נ[מירק מצי הורה נמי רמרישא רכריהםכיאוי
 משו' הוא להריא רוכו קתני רלא ומאי רוכור"ל רקוהני רראשו רלעולס למימר מצינן הוהרובו וניהני כ(ו כשוהקשו וא"כ מהסי43ש שרייקמה

 שיצ4ש חנפלים אחר רכא טעמא מינהרנירוק
 ראשו:ח' שהיצי' קיימא ן ב אהר בא הא תיראשו
 , הוי לא נמי לנהלהבכור

 לוונא האי כי לכויניר מצינן הוה לא רוכושהוציא קתני הוה אי אכל .
 אחר רב4ש טעמא האופן כ,ה יוצא היהשהר.וק
 קיימ4יי בן אהר כ4ן הא חי רוכו שיצאהנפלים

 ו!רן הוי ו(א נמי לנחלה ככור חישרוציארוכו
 ר(הפקיע ראש) כיציאת סני חי קיימא רבנןאינו
 הוה לא הא למימר מצינן הוה רמגופאהת~פפית קאטרי היכי הנחל'רוקא כרין חרושלהשמיענו הי ונקט מת ה"ה אכ(א ייק4ו נ[אורמרזני' רתי אלא ראלת"ה הכהן לרין הרוש ללמרינוובא הי רוהא הוא מתני' דקתני רתי לרין זכינווא"כ - ז*ל רכריהם כיא"ר 1ה1 מנחלה אחריוהגא
 אהוי רכא טעמא ניר-וק רהיכי מירי למימרמצי

 ומש"הה41ע ומכ"שמת הי ראשו שיצאהנפלים
 כגור אפיל() מת ומג*ש הי ראשו שיצאקיימא כן אהר כ4ן ה4ן לכהן ככור ואינו לנהלהבנור

לנחלה



ארח רעח**רה
 כן אחר רבא אינו וזה. . הוי לא נמילנחלה
 נ(א וא"כ הוי לנחלה נכור ראשו שיצאקיימא
 רחי נ4ומר אפ אכל - מירי למימר מציהוה

 4סהר דב4ה טעמ4ש שפ!י רייק ליה נקטיכהן רין ומשוכם ר(4ה מת אבל חי דוקא הואדמתני
 לנחלה בכור הוי מש"ה חי אטו ו שיצאהנפל'ם
 שיצ4ה קיימא בן אחר בא הא לכהן בכורלאינו
 ונהכי הוי לא נמי לנחלה בכיר מת ולא היראשי
 נכו, עכ[ יבוא התוספית ורכיי שפיר קרייקהוה
 ק.ימא שאמרובן כלישנייהו ההוס' רי'קיוהכ. י ואטיתי נכיו ,ה רקרוק לע"ר כי בוה והכןודוק
 . נס"ר הינר נכון אמת והנה וקיים חי בןשר"ל
 מצי רהוה הרקוספווה י רקאמר רמאי לימרואין

 ול(ירק קאמרי רשמואל לרנריו מרישאלמימר
 איהו כירכא וראי הא אתיתב רהא כותיההלכתא
 רהוציא טעמא מסיפא שמואל ררייק מאירהא
 נמי לנתלרה בכיר חי יאשו היציא הא מתראשו
 הכי רינא נמי רמלת'לרירן ק!שטא לפום הוילא
 בהמה כריש ריוקא האי רייקינן הכי ומשוםה!י

 4החר רבא טעמא קאמר והוה טרישא רייקהיה אי גמי ה"ה א"כ ימלתא קישטא לפוםדמקשה
 קיימ4ה כן אחר כא הא חי ראשו שיצאהנפלים
 לרירן הוי לא נמי לנהלה בכור חי ראשושיצא
 שיצ4ז קיימא כן אחר רכא הוי הכי קושטאנמי

 ליכ4ן ובהא הוי לא נמי לנחלה ככור חיראשו
 דלשמ41 4א אינו המחלור,ת ועיקר ר-פליגמאן
  ראשו רביצי4שוה לאשמועינן אתא מתני'עיקר
 לאו דקתני ראשו ומש*ה כילור הוי קיימארכו
 מתני. עיקר נקט"ולרירן ואגכ רוכו ור*לדוקא
 ככר שזוה אמת שהר'וקהוא אף אתת להכילאו

 רקרקני ראקן כן אם רנרה ממק3י. אותולמדנו
 כעיקר אכי( רוכי ל(מימר נעי ול(א רוקאהוא
 כרור י;ה אמת דין שהרין רפלינ משן לינאהרין
 פיק ובייש לחלוק לבע"ר כזה מקוםשאין
 רהק.טו מת רראשי טעמא כד"ה המקשהכהמה
 יע"ש זר: תירוץ מעין ותירצו 11 ק!שיאשכ
 איכך4 ע[א אלו התיספות רברי לירן האתווכיון

 כפ,ף כמ"ש יע"ר שרהוקשיה טמהלהתעלם
 ממרהנ" הכא ר[מיפרך מצי והיה וז"ל דברירם,

 וכו' ראוז רוכ מש,צ4ל יצאכייכי רתנןרנררק

 ר סיטןלצריק
 " רכשרהקש* ו[ומר שכונתם ונרארה *עכ"ל
 כילור הוי ראשו דמשהוציא קמ"ל ומאיננמרא
 שיצ4ו תשעדה ובן וכו לנחלה ככור איזהותנינא
 ראשו יצ4ש הא מת ראשו ריצא טעמא מתראשו
 והורה דהוי ע(א נמי לנחלה בכור אחריו הכאחי
 קמ"ל ומאי הכי ולימא למפי'ממתני'רנרהמצי

 יצא'כררכו תנינא לירה הויא ראשודמשהוציא
 וחרא דבכירו' ממתגי' והקשו רנדה ממתני'נמי ר(אקשויי מצי הוה א"כ וכו' ראשו רוב צאמש

 אמר"חרא טינארלא ואתמהא - נקטימנייהו
 הכ(, שקולים המשניוח כששני אלא נקטמנייהו
 האהר'אכל על מהס באחת שוסעריפית ישולא
 ל(ךהגיתרן ררך אין נאחתומהפ עריפיתכשיש

 קשרה א"כ טיגו: רפחיתא  טהאתרחולהקשות
 ! טעמי מתרי רגרה ממתני' למיפרך ליה הוהרטפי
 ו-~שערה וכן ככור ייש במתג" רתנן דמאיחדא
 י כ14ייר והמסקן'הוא האטת לפי מת ראשושיצא
 קט"ל[ ומא' וי"ל( שס ז*ל רש"י כמ"שרריקא
 י אשמועינ! דוקא ראשו נשלטא אמרת אימתנה
 1 רישאוכו4 אטו סיפא והני 15טרו הנפלים)רראש
 יש משנוק עיקר א"כעכ"ל

 בכורן44י
 כ4ורע

 1. 4לנעי אהר ממקוכם אווהו ירעני לא ש,הלירה ר:וי הנפליכם שראש הריעהש חרוש רקללמרנו
 3 כאטרי הו4, לייה השיכ קיימא בן רראשהסיפא
 גומתנין ממקו'ארעי אותו ירענו ככר שזהדריש'
 מרלגנין ה41ן זה לענין הלימור עיקר א"כרנרה
 עריפו'ל4הג* יש הרי וכו'א"ג כררכו יצאדנרה
 טסתני' אנכ כררך הלימו'ולא עיקר שהיארנרה
 עייפות יש עור ' אגכ כררך שהיא ככירריש
 מג51לדמתנ" ליה פריך רהוה רנרה למתנ"אהר
 ל(ירק מקשדה ככור ר!ש וממחני' מריוקא.ולא

 והןרה דמנופא כחבי שהתיספות נאע"ג מריוקא!'
 ל4סרץ טעכ2 גר-,נו סוף'ככי סיף לאקשויימצי
 להק' הוצרגו 1ה טע8 שנופני עי מריוקאהקשו
 והורץ מטתנ"רנרה מהשה הוה אי אכלמריוקא
 כ(והשיכ שרגילים ומה מריוקא ולא מגיפאפריך

 ו4יה הכיכ4ש מדיוק4ו דארקי אייריבהכ(מור
 שרכרי כאיפן - וקיל לוה עני! אינוואקדמיה
 בזה נעמור לא וכעת לע"ר נהלמי לאהחוספות
 אוזן כ(עירר ויספיק' שלפנינו ל~רון עניןשאינו

המעיין



אררן דעהיורה
 גכם רהכרחנו שהרי לענין ונחזיר *המעיין
 כמתני' דקהני רחי והת,ספו'רס"ל רש*ימרכרי

 רקכר:ן כיין גם חרוש ללמרינו וכאוהוא-רוקא
 כסמוך שהכרחנו רהוהכיח מחטת הואולע"ר
 ררךאקר עכ( רמ,זני' ום'5א ר'שא יכיאושכזה

 שר התיס/ צכגיברי צא עיזהמ : אתו לריוקא ותרוייהו א'ובסננון

 יצ4ו ראפי;(ו ר0"ר[המפלרז
 כ[כרהן בכור אהרי1 הכא אין מת נפל שלראטו
 שאין עמרי אנכי כן ולא שטואל ראתותכמשום
 שנכ4הר כמו אפי'כררמי כרכריהם הוכההשום
 עצמינו כשנעתיק המפלת רפיק זקלביכריהם ואח*כ שכ4פנינו התיספות כרכרי נעמורוקודם
 אמנע ג[4ה כ['ריגו וכאו וכיון . כס*רלשם

 ר(ע"רכרההל[רז שהוקשר: ממה אזןמלהגיר
 כרקכו כ4עניינינו טצטרך שאינורכייהם,4וף

 כ[4שקשויי: טצי יהוה לא רשמואל תייכתאו;*ל
 המקש'שילייא כהמה פיק רתנן מהאלשמואל
 ררהיינו, וכו' באכיל(ה אסירה מקצתהשיצאת
 וכו' מרהם שמעינן לא אים אכל ככהמהדוקא
 זר, ףקייוץ וקירץ המקשה כהמה וכפיקצכ"ל
 * יע"ש שיל[ייא כר*ה ורילמא כלשוןבעצמו

 והיו לכד מסכרן תייץ למה עלי שאת אוכל%א
 כרכריה' וכפרט רהכאןכולי'להכרי'זהממתני'

 כל' שכהכוהו להפליא יש המקשה כהמהדפרק
 מוכרחיכם שלפנינו שטהמשנה מאחרורולמא
 ולא השליא רוכ יציאת כעינן רכאשה לומראנו
 4התר הכא כרישא מרקתני מקצתה כיציאתסגי

הנפלים

 וכו-

 ר-(נצפלו-ו תני והרי וכף תשעה וכן
 דרוקא מרוקמוכו'משמע ושפיר ושילייאסנרל

 רנך אכל כיציא'ראש סני כרישא להוהני.דתני
 להריא וסנרל ושפיר סנרל כהרי לה טרתנירובא וכעינן כמקצרק סגי ר(א נמי רבשילייאמוכרח א*כ . רוכן יציאת ובעינן להו רמו .לאאר4(ני
 טקצתו כיצי4ות רלסגי התם אשכחן לאשפיר וגכם רוכו יציאת רכעינן המפלת בפרקאמרינן
 נהרייהו רתני אמת הן * להו חהאאיתדונא משמ'יכ~להו הררי כהרי להו ותני נשילייאונן

 'צי4ורז נעען כטי רכהך רמקמעיוצאמחותך

 פ ד טימ.לצדיק
 ז*ג[ פייש"י וכן כיל[ור רל[יהוי היכי כירוכו

 פלונתא רהךמלתאהיא עליו ערעגווהחוספות
 רהכא מטתני' לר"י הטפלת כפיק שםלהקשוק לרם רהיוק רכריו לפי כי ("ל עליו להפליאיש לכאיי' כי והאטת כפרקהמפלת התםראמוראי

 משנרק לאותה שתירין כמו לתרון יכול היהולא
 מס.רמ קקני כ[א רהכא קאמר ומס.רסרמחותך
 * כס"ר לקמן זה על נעמור ועור מחותךכהריה

 החוסן הכריחו לא שלמה שהקשינוולעיקרמה
 כשילי' ה*ג רוכו כעינן רכמנרל היכ' יכיסנרל כהרי לשילייא מדהנ. רהכא ממתני'תירוצים
 כעיניהמ נראה ר(א ז*ל שהתוספות ליישכנוכל
 ל(הל[וק יין ר(בעכ[ מקום יש שעריין זההכרח
 היכה 9עמ,' כתלמיר מורגל !ה ותירוץכריניה יר:4וי כריניה האי ג(מימף רמצינן שוהיינם יהיה הררי כהרי להו רמתני הכרח שאיןולומר
 עור התוספו' למ"ש לעניינינו .נחזור .וק"ל
 כ[יה ראית ולר סנרל נכי המפלת נפרקרקאמר האי מאי שמיאל ראיתותכ כיון וא"ת ו!"לכא"ר
 ער סנרך[ כ[ייה הוייא רישיה נפיק מכיחיותא
 אפי' הא נמי רחיותא טעמא כלאו רוכיהדנפיק
 אכ[א רוקא כ(או רהיותא ו'"ל פיטר הראשמת
 כ(עיו( החם נמי רנקט ואגכ כ[חיות~אוי

 האפי"צא אלו מיכרים להוכיח ,רצה איךמעכ"ה עגי, נעכ(אתי . .ינוראוה * עכ*כ[ וכו'לי'טנא האי
 אחריו הבא את פוטר מת ח' בן נפר[ שנ(האשו
 .שאין ברורים ז"ל התוספות רברי העיוןוכמעט
 נולה ראף ראמר רשמואל רמאחר להקשותז"ל כונתם אר(א מענ"ת שחשכ כמו דכריהםכונת
 רזר4ששפוטר אין ראשומת שיצא חרשיושכלו
 וכוץ רישיה נפיק מכי חיותא כיה ראיתההם.ולר אמרי: היכי ראשו כהיצאת ואסיקנ'רריאיתותכ
 'התיואף רעת בירור לי'ינ'וכו',הו האי כילעיל התם ראגכ-ראמר ותירץ ראשו כיציאת ו-ילא חי יצא .ל(א אם הא חי !צא אם רוקארמשטע

 עצמושהעניןמוכר'מצר
 ר:הץ עמקינן חרשיו שכלו כילר רהתםרמוכרח ונאמ~ עכ"ז.נכר"אוהי

 .הד-הו כהרי וכריתות רככורורז ר(וכ[ר להותני
 ככוף- לענין רהא חרשיו. כלו וראי רבכורותוולר

 ככ-ו יכריהות ווכ*ר נם א*כ ליה קתנילנחלה
חרשיו



איה יעהיו'רהן
 7[יה מרקאמר מונרה רין ונימן *הדשע
 ל(קמן ר"-ן קר"ק רהכי הרשיו כלו וראיתלד

 יףל"ע"ש- ע*אכר"הר ז"ך נר-ףרש"ייל
 י)[ כרכייו ע"ן )(מקוב שיש אמתדן

 ממאי
 והאשה ע*א ע"כ רף המקשה כהמק כפרקרתנן

 הכייהו זיל[ והתוספיח הולר 'ט'צא 'גרטהורה
 הרי . כפ'קהמייי'יע"/מ יאש הענילדכלא
 הד"ךו כלו רלא אע,ג בכןתני' ולר ליהדקארי
 ל[ירק דמרקארי הכע' רייק ז"ל ר;2"י א.ךוא*כ
 זה על נעמור כם"ך הרשעולקמן וראיכליולר

 שכבר זרז ל[רקרוק צריכקבם אבי 4ויןשכערז
 רקמפי(רן כפרק החלמור מרכרי הדכרהכרחנו
 דוק4ן )[אי רהעתא מרקאמרי מוכרח אלויל התף מרביי וגם קעסיק חרש'1 רככלורמיכרח
 איך חרשיו כל[ו ל[א ואם וכי להטתאלאראוי

 ומורעאשהתומפות ומכאן י לחיות ראויהיא
 פוטר רקרא,2 אין יטמואך[ אטר רכי 0"ק-ו?"ל[

 רל[4ן מת ,טיצא חרעףו ככ)[ו אף ר*לבנפן'ם

 פ'טוטיוכרורים ורכרים רובו וכעינן כרא?1יסגי
 : עליהם רוחו את מעכ"ת יתןן כיףמ

 ר"א רקמ5)[גי דפרקדמפלת * 14עזיגף סיני'4ן ל[ההיא נקרבונכואה11844רקך*
1

 היי אי קחנז ירכי
 הראי

 כרוכ
 ואמרען לא אואצריס

 רכרשמ~
 * קמפל(ף

 על[ נעמוד דטתיא ק[בשור שנבאוקורם
 רכרי

 "שוכ רכרעצריכטשו ש7(ע*ר בהחלתהרשקי
 ראש 'צא כנפלים 9וטי הראש אין ולל שםבהב
 נגמרה אחר ק[שכעה תאומים טלרת כנקהנפל
 הנפל[ ראש ויצא צורתו נגמרה לא ואחרצורתי

 ש4וץ ל-כהן ככי "י אחע יצא ואחרוהחךרו
 הככירה מן אחריו הכא א1-ז פוטר הנפי[ראש
 כהאימים ק[ה רמוקי מאי והנה - עכ*לום'
 פניכם כשים אפשר אי זה שכזילת הרבר כןודאי
 מתעכרת האשה ראין בידינו הוא גרול כללדהא

 !"ך רף ההם דאמרינן היכ' כי ומתעכרתוחוזרת
 לה ואמרי שערים נפר איש מנחם רכ אמרע"א
 חכירו אהר אן ולר ונשתהה מעשה שעייםוכית

 ככיו[ כ(פנינו יושכיכם המ והרי חדשימשלשה
 חייא רכי כני וחזקיה יהודה נינהוהמררש'ומאן

 וחוור'ומחעכרת מתעכרת אשה אין מרוהאטר

 . ד סימןלצדיק

 אי. לב, ווהוהה היתה טיפה4וחת אכייאמר
 )": עכ ~כו ט' כפיח וא' בתחלת צורהונגמרה

 ) שה4,' בתאומים נאפשרור: שיש משמעמהכא

 פרשר-:' רש"י;"ל להכי חכירו קורם צירהוהנמר
 ננמיוז ל[4ה 41ן' צוירהו נגמרו-, א'כחאומים
 ל(ומר 4"נו שצריכיכם באיפן נפל[ והואצ,יתו
 הירקה 4להר-ז וטשה היו תאומים השניםשארו
 סוף רסיף 41,יןכ(הקשורז ' ל'טה'כםונהלקה

 ראמרינן הא זקל רש"י סכית י:לפ' דמאחרק'
 רוקא הוא ומתעכירז וחוזרת מהעכרת א'טהאין
 כפש יע"ש ומתענררז הוזרת נפל אכל קיינואכן

 םנדנ[ כר*ה שוי נר ע"נ '"כ רף ריכמותקמא
 אמרז הן . תעשח שמא כר"הובתוכפית
 . מ*הע*א רף רופן ייצא כפרק ז"ל רש"'שרכרי
 ; אנו אין יכעת להלמם יכו)[תי לא סנרק-(כרקה

 דמאחר 7(עני1 ונחזור ע)(יהם )(עמוריכו7[ים
 ומתעכרה.נואי הוזרת רבנפל ס4)( !"כ(דרש*י
 .. וא"ה שנתעכחה י('מא כהכי לאוקמהדוהקיה

 1 שההדש נמצ4ן יבזה אחרת פעם נהעכרההרש
 : והחוירו חי רא'2ו שמנה כן שהוא האחרוןוהוציא י ל[4וחרון ושמנה נ(ראשון הואתשעההתשיע'
 כ[יכא ודאי דהא הרשיו לו שכלו הראשוןוקרמו
 ז רהו;רקומתעכרת דקאנור'רש"י רהא הכילמימר
 " שכם ~"ש על הוכאו דכריו רהא סביל רוקאהוא

 לה דייק והכי סנרל עוכרה העשה שמאכגמרא
 ההוכפות ומ"ש יע"ש * כלשונו שם ז"לרש"י
 פירש סנרכ( עוכרה תעשה שמא וז"כ( שםזקל

 ומתעכרת וחוןרת מתעכרז דכשהיאהקונטרים
 ראמרי* והא צורתו ופוחת חבירו את האהרדוחק

 מתעכי'וחו!ר'ומתעכר' אשה ראיןכפ'המפלת
 פירוש עכ"ל וכו' ק"מא כן רוקא רהיינוצ"ל
 )(ו ככ[ו אם להתק'ים הראוי כן ר*ל קיימאכן

 כלל3*כ- חיות לי אין שלעולם סנרל לאחרשיו
 כנפ)[ רהכא תאומיכ( כאן פירש ,"ל רשילכן

 'רבעי' מורו ב"ע במנרל רהא בסנרל לאעסקינן
 עסקי' תי ראשו כהוצ'א רהכא ועור רוכושיצא
 1")( רש*י כ(כן כלל חיות %ו אין מעילםוסנרל

 אהתיהירלה ט'פה ככ(ומר היו שתאומיםפירש
 רש"י כרכיי קשיא אי אכל . לשניפונהלקה
 כיוכ(ר-רן לאוקמה רוחקיה קשיאדמאי האז"ל

 ילשמונה



 ז..י'אךח יעהידיה
 חר"ויו ככלו לאוקמה מצי. הוה דשפירליטמינה

 4"היו ישימ,! טרן .הוציא.לאשווכגודשהראשון
ויצאן5'י:הי

 נמי!ס*לל[ש4ואל[ רמוכר"'דכרלא

 יזש'6ן ז*לבע4מו פ!טיינמ*ש"4א היאזטרא(ן
 בכויוש

 שההכראנו ס%י וכן'מוכיה.מףלטו3('4ן
 יל%עלה-

 ינליט-שזהירה%טרדו[םוגיי4,

 ?ה שכפיטשלפניני
 מסכרונשמו"

 רפליני הוא
 .ולכא-רה נ%ר קמן למיטר וכרכעינן ור*יר"א
 כ(למ5נו:שגכם ו"ל.בא ש.ש"י נראה'לומףה,ה
 מיז ראשו שהו%(4". נכן'תשעה' "מ,קן'לההיה י4?י '1%טי הושש לשמ1של.שילן מ"ל' כוהבנרק
 שהוצ"ראשימת ב3ן:ת'טעה רריקא משמעהוה
 שהוא-53ל[ ,ופילו שהוציאיראשו'הי נפל:4לל

 ררח לי שיש מאה:י צורתו ננמרה שלאבן.שכעה
 יא שפ,י כר-"זינן אכל - פיטר הראשחיים
 .מצ4 הלה לל%רנגזה- כא' .שאם הכי ל5ימר%צעף
 שלע~ציגה זלמינף? נן )נון כאופן.אחרלאוק%,

 -ר)שעל, בן שיוא, את'1 יקימן ,ההי'יי קיל"שי
 ראשו  %היא*ןואל- הוציא  ש%ע'ה. .שצטוף:יכנון

 רזשעה.אהי כן כהיותו אהייהז(והתזיררוקרמו
 גוונ4ן יהאי רככי לתשיעי שנלנם יו"'ם אויום

 411ל שכתכ ככור יש פרק כמתני'ריש להמפרש
 %אשו'טכ[ שי%א הנפלים אחריכא

 כגון קן 4פ1
 האאי%""ישייו

 הישיו כ"י כנ(י 4אתד נפל[
 4את11היצ'א:3פנ[

 %אש,.
 חבירו וכ4, יהחזירו חי

 3ואור.,רב"י5 - יע"ש' עכ*ל וכף ויעא4קדשו

 ר4"ש* שה,צ'4, כילור נשל אחר לאימיטש"יי
 לחייה ר"וי שאינו מקרי ל נפ ולהכי "םיני%טיף

 4וו יוכם אהר ראשו שהיציא44חהכלולו.הףוויו
 .מ"רי כלףחרשי כן 1"ט כהיותו'כתש(.עייומיט
 יקד5ו' אכיח: 4כלו "ק4י לש%ינ4'ינ3%היןהו. יאשי שהוציא כלומר הי לאשו את 53ל4ה1צ'א

 לנ"ל'%אאי כניי ויצא,אח4ין יקי%יפי*עי 5,("י 'ומ(ש או י~ם %(יי"חי כא%ייא-כלימי
 כשטיני 3היירזו איהש3של%1יאהיאש1)יאוי

 רוה אכיו לכ איל רא"טו כשהוי" חי שאיהאפילו

 לח'4ל)-ו"* ראוי :שאינו שאחרעליי
 ' לשיש )וכל.

 4וחי: כלןףש4,4."יאישים 3אופן4ה4 ,"ליכי9

 שקיי: נ% 1להני צעיעו שלא:נפמרה 'נשל-כלו%י

 והוציא ארתו ש5נטרה תרשיוצלומ5להיכיי

 כא ד סימו -לצריק
 וקדמו הי ראשו 4ורז צורתו נגמרה שלאהנפי
 שהראשון לנהלה ככור הוי צורתו -שנגמיהאחט
  כשהוצי4ס  שהיה,חי אפילו צורתו נגמרהשלא

 של44'נגמרה טאחר עליוראשואיןיכ'אכיודוה

'צורתי
 כדכרי-רש"י נ*כ."פשרללפרש ?ה פירוש

 רחיק ו"ל רש"י אמאי קשה .~'אידשיהיה "'ן"ל
 וחזינ4? . לשטונה תאומיס ביולרתלאוקמה
 ע;[ כרזכ )4כ[ הלכות הרושי כעללגאון

 רברי
 לשכעה'וכוע האומים יולדוז כנמן וז-ל ז*לרש"'

 מת "פינ[ו הרשים לתשעה . תאו5יםדביולרת
 נ%כ"ע כנשנייבם פיטר חדשיו'הראש דכלוכיון

 נשיקת ואחרי י עףל בכיר יש כפרקכראיתא
 סוכלחן היכ[ רעתי אין  אלו רבריועפרוי,הכו

 רכטלל נכור יש כפרק איתן היכא ידעתי יתןומי
 דרה14 פוטר הראש ל(כ"ע מוק ריצ4ןהדשיו

 רש*י עסיתל*מואל-רביה
 ככר(ו אפיכ(ו ז"כ[

 .ורש"י מת פוטר-כשיצא הראש איןהדשיו
 1"לן

 לטתני רכעי איירי כר"ה בגרון קורא שסבעצמי
 חושר שאני כעיני קשיכם כיב ז"ל ורכריו-סיפא
 הדיוט ולי -' כונהו לעימק יררתי שלאשכלי
 רכפש אלו ?"ל ר,טי' דבר* רק לפנינו היו לאאם

 מעינינן הוה כר ואררכא קשיא הוה לאהמפלת.
 ררש*ישפיריאשכתן

 ל[אוקל עמו נמוקו ז"ל[

 דבהכי לשכעה תאומים כיולרת רשמיאלמלת*ה
 היא רירו)נ וזה ' שנכאר כמי שפיף%תוקטא
 כתלמוך' מקומות ככמה הוכא התנאים%הלוקת

 למ"וטעיו יולרת לוובעה יולרת דרוק' סכררמר
 ומר למקיטעין (ולרת אינה להשעה יולרתאכל

 יכפן למקוטעין יולרת לתשעה יולרת ראףסני
 אין ראטר ריטמואל אטרינן ל*" רף כותיםכנית
 ל,יע"3 א4 לרע"א אלא יולדת  1 טתעכרתאשה
 כמ"ר %ל יו5 -ליע*גאו

 הראשיני3ש' כחסיייבם. ~ס"ל לטלוטעיןיילית 'ולרת'להשעה'4וינףי
 כשכר-ו אלאפף מטורזיהן היו'מלמשיםשלא
 ש יע*ש שכת ח4יל לירי יכיאו שלא כייואילך

 מימר4ו 3שפירש ו"ע( דש"י רןכן שכןומאהר

רשמ4"
 לעקיטע'ן" וולרג אינה לט' ריולרת ר%ל

 לבהכי לשמונג תאיפי' כיילי)פירשה
 מתוק5ת*,

 ' לשטינוו יולרות דבמה טוכא רשכי"אכמלתא

 ל8) כיילרת טפישה היה אכלאס כווקאאיכא

אף14ל



ארח יעהיירה
 ער שס ונשת;ה והתז'רה חי ראשו הנפיהיציא שמיני שבטיף וכנון ל[פישה יכול[ שהיה4וף

 ואע*ג : ) * , ויצא אחיו וקימו תש'עית'טלום
 ררלמ"יא אמרינן ו"ר:ע*א דף המפכןתרכפרק
 ל34משכהת יולר'למקיטעין אינה לתשעהיולרת
 רהייט יוכם כ"כ רק חכירו אחר ולר שישהאלה

 ונשוקהא היאשין ונילר קיימא כניכששניהם
 אכל לחיווק יכולים ושניהם נילר ואת"כהאחר
 לה טהטכח' שניהם ונשתהו ראשו שהוציאננפל
 רפעמ.כם תכ[מורא:ל[מימי רכעי הערלכפיק ראמיינן הא נטי וכן . * זמן כך כל,טישהו
 4שע"ג נפסח מלאכור[ עליו מעככת כנומילת

 כנון שרכיא רכ לה ומוקי כראוי הויאדשחיטתו
 שחיטה ובין ימים שמונה זה ראשו ולרשהוציא
 והתניא חי: ומי עלה ופרכינן גופי יצאלאכילה
 ונסתכם הם;וכם נפתח העולם. לאויר שיצאכיון

 וי"ב"4ן ראיטיה אשא ר~נקיה ומהררינןהפתוח
 פחייא רמיעוי היכא אכל מיעיי רלא היכאה*מ
 שהוציא שאחר מהכא ימ'טמע הי' . יע"שחיי
 אמו כמגי והוא להתקיים יכיל אינו ראיטוהולר
 כרוחק זה ואף יווקי מעט אי ימים שמונהרק

 שכןפנינו כןנרון ענין 4וינו ,רה רחוקהובררך
 ן ב יהיה ששוק4ן ש4ותר כןמימר כעינןדהתם
 מאחר_ראכנפכ[ הכא אככ[ להיות וראייק4ימא
 שישתהא לה משכחת עסקינן חי ראשישהוציא
 והחוירו הי שהוצי'ראשו שאח' וכג,ן רכ זטןכ*כ
 !מן שישה4ן לה משכחת רבהכי אמו בטעימת
 שישהיהולר יום ומעשימככל ייכיח והמוחשרנ
 התלמור מלשון גם . רכ ימן אמו כמגי8ת

 כל הרי וכו' חיי ומי שטקשה להוכיח ישכעצמו
 כל לח-ות יכול שאיה אלא אינה קושייתועיקר
 מאחר.שנסרקכ(. ראשו שהיצי4ש זטן4פחרכך

 ונכט טטיכורו ניזון שאינו הסתום ונפתחהפתוח
 יכול והאי כמת הנקה.אכל ע*י לחיות יכולאינו

 רצה לא ועכ*ן 1ה בכגון לפרשה זקל רש"ייכול שרקירז כ4"ופן * כרור ו1הלהשתהותזמןרכ
 ולכן.אוקמה הוא שכיחא רטלת-רלא כןלפרשה
 ליה ורומה רמלחירשכיחא.הוא לשכעהכיולרת
 ל*ת הף כווגים כפרק.כנות 1"ל רתוספיתכתבו

 מכ[וק4ע לאוקומי בעו רלא רעתיךסד"הטאי

 ר סימן),לעדיק
 א4 הכא.שנשתהו ראמיינך וח~קיה יהורהנכנון
 ,יוקמה הכי ו:וש,ם הוהשכיחא רנ[4ן דמ'יחא מי.ןים חרשים שלעוק חבירואחר

 רש*-

 כייל[תה(
 * איהו טפג השכיהץ רמלתא'תאימים.לשכעה

 שפ.יש ככור פ'יש כיי.ש 1*ל רכריו ,כנו.שיריכר כיום נעש' 'י4ח שיפניני ז*ל רכרי:יש*י-וישננ) ט"יא לה רכי'פלט-נל ראי;אמהיא' לעשותומה
 ער[ שפירש שבמה אמר( 1הן . . כנז"לוכו' חי ראשו שיוצ'יז שמונה כבן רשמואלמימרא
 למקיטעין יכלדת לשכעה יולרתרחלמורא-כמ*ר רסופ" מייי:רמאחר קשיא לא ככור ר-שמתני'

 ראשו ח' כן אחר.שהוציא ראישתהי להמשכחת
 ער( שפירש מה אכל . תשיעי בחחילתונוורו ח' בסיף ראשו שהוציא וכגון יומ)כם 4"1 יוםחי

 שכיחא רלא במלהאלפרשה רציה שכא4, לפי לשכעה-חוא תאומיסכיילרת כ4ון שפירשה מה שאפ קשה שמואכ[מימרת

 אמא-

 ז"כ[ חש*י רכרי א"נ שכ-חא חלא כמלתאלה קמוקי התם
 פירשרה שכ(4ו כמוה וכפיט יישוכ ליצריבים
 %ל כהא ראף מאחר ויצא אחיווקימו רא.יו.טת וצא 'הראשון- לתשעה תאוטיםכיולרת

 אין"ומהויבועו(ה . : לע*ר קשק היותר וזהו פוטר הראשראין לשמו"

 ק4שמה הכי וברער וכו' טומטום המפלתכרישא מרקוקנן "ר4ן עסקינן מחורקך.ומסויםשיצא
 למ"המפכ[ת ליה הוה רית,ה וכו' מ"ותךיצא

 כפרק התוספות דקרהו כזה וכעצא וכו'מחותך
 משיצא כררכו וקאן!צא מפלינ'גגחה טרקאותו יע*ש שמואל והאמה כר*ה ל*ח רף כותיםכנות
 רגש4, ראפ .מוכרח כאורך.4יכ יוכנז"ל שםז"ל ר"ש' פייש ובן נכור יש כפרק ל[הריאאמריבן איהיירהכי ככןקיימא וראי פיפא והך ראשורוכ
 הפילה הכי וליטא ברירה וליתני ליפלונראלת*ה חרשיו כ[ו בכר[ו הו4ש מחותךוכו' יצארכוזני
 משיצא ומסורםטהוהה

 ואם כילור הוא הלן יוכי
 ומוכרח הכי ומריקחגי בראשו סני חרשיורכלו שטעי' הוה שמכ?ש ראשו טשיצא ראשו ררהכא

 נמצא; חרשיויבזה בכלו וזא וכף טחותךו"יצא
וגרירה



 רע"יייה
 %הא( ,;

 תקניטני ואל[ * כרור הה קמפיגירניייה
 כק31ט' ז"ל הל~י אכרהם כמוהי*ר הרכממ"'(
 נועם ררכי ספר שכסיף ל(ו אשר מציהמיחמק
 ככור יש רכי*פ וההיא 11"5[ ע'ר סיף כ*ה4ף

 והחוירן הי לאשו רונ הולר הוציא ראםראמיינן
 רו3 ריציאת משוכם נכור 4עיני ויצא אהיווקרם

 רלמאי ופריך נ"ורה כלירה חשיב ראחעראשי
 רהוי ראש רביציאז הא ר(אשמ4עינןאיצטריר
 רכ*ח המפלה כפינן לה תנינא ככי דהאנילור
 וע"ו ראשו רוכ שיצא ער כררכי שיצארבנפל
 ו:למי. יך קפי מאי שיטתינו רלפי מעכ*תכחכ
 הבם הכ(וקיבם וה%י המפלרז כפיק להדתניא
 כ[אויר יוי ככיר רלנכי ראש ריציאתנריניים
 ר;וי טומאה כ(ענין רהוי רנפלים דאשויציאת
 ר4ןי לאשמועינן אצטייך ולהכי הסעריםלבית
 הוי החיצין כ4כית רמשיצא אמינא הוהמהתפ
 עד ניר[יר הוי לא נכוה נכי רהכא קמשלנילור
 . נאורך יע*ש עכ*ל וכו' העולם יאוירשיצא
 נפלינבם מלת כרנריי ושלש שנה ו*ל שהרכהיי
 רזצ4ן מתגיתין הף לפרש שיולה משמעכאילו
 מלתא לאי יראי והא . יבנפ[יפמייר4נררכו
 שע[א כ4אה וו שתינה לומר אנו רמוכרחיםהיא

 כונרזו שכל[ מאהר -התימא מן ןה ואיןנרקרוק
 להוכיח ן"ל כונה4 עיקר 'ש.כל אתא להכי לאן'"ל

רהוי
 1' כמהר"ם כניפ "י להוביה שרלו כמומייוכים עוני ואינו נ:רז:החיצון הוא יפיוורור

 רהחול[קים נר"ו י84ח-הילי וול.וכמהו*ר'הנ'כ
 ר-:ול[ך זה'4וננ קוטכ שעל( עגיע"ש כמועל"ן
 * הקונטרים אותונל

. 

 ומאה-
 מעיקר ?ה שאין

 דזרכ והרי נהני רק כ%א אתא להכי ולאונונתו
 ע*ב ח' רף שם נרלריו ור*ו הלגי .יוספמוהר*ר
 לא הלוגנר ע*י רמהדא*4 %בייהלנשעיזינאי
 ,יוקיו עלר,4לה

 תי"
 ,8זע*י כטו צכ כעהם ה

ו)י
 שום מרבכי ,".4רן)441'0',4י1.ללמור

 ונוהיעל שנישא' גמה ,קפ4טלילרקיק.נרנריו
 נרנריו שבא נטה יא עליו שנשאל הורוןויקר
 הרכ מ*ש ולמר יא . ז : וינינ -עיהיי.4לגו 48וחך רק רע[4ל ל[מ.מר ואנכדאיכאבאיירי

 מקובם נאוקו שיק נ4קו,( 9ציי ו'לג4ר',ר'א*ה
 *נכש9 שמעכ"ת ע54'ן%,רואהאף יךטלף

 כב ' רסימןילף4ק
 רמייתו היכא אפ" המפישישנונרי

 כשכבם לקרורז בדכריהם ונשמט ואנכנאיירי כמלתייהי
 ימיר' לאיץ על מקים איתו משך כל על%רו,רור
 ו"ל הריל*ל עלינו ט,היר מוו וגרולההיאשינים בה שהא,יקו הררך זי ולא היר נה,קת עלינגנא
 כמלת' רק עיכרא למעלר רנריו על לסמוךשלא
 ההוא הנדון עיקר היה שי4ן רכיון יאנכנאיירי רמייתי כטאי על14לא שנשל הנדון עקרדהויי'
 שאין כ"ש וא*כ הצורך כר( נו לרקרק חשל4ן

 חרש שם שקראו למה הממרשים מרנריללמור
 ' ול4י2 לו שמ,דמן כלשונו מרכר אן שכל א'לרכר

 רכעיקר כיון כ,היקפיר
 מלתי~

 ההפרה ,4ם איו
 כתן )יר * כךעכ*ל יהיה לא אי יהיהנךאם
שם

 נר"
 בדוחק אפילו לתרץ ימלטכ יי*ל ע"י ל'

 עכבש רכריו להסכיכם 4לחרון פזסק 4וי,רזרנרי
 לעשוריל ול4" ותוספ'ת ורש"י ההלמורמשמעות
 ותימן ורש"י התלמור פשט לע?וב מרנריועיקר

 מילתיה עיקר נחי, לא הה1א "פימקרגמ,ג'קרא
 מזו וגרולה הענרה כדרך לן שסתנ רקלהני

 רהוה ער עונרא עליי היו רל4ואמייני.נקמרא
 כתכ לןה ורומה . ענ"כ4 הלכה היא שנןא"ל
 כספר נתשונה ז"כ[ טאייט?אק נמהר*ריהרנ

 לעילח דסלקי וז*ל ע"נ ס*ר רף יהורהשארית
 למיישר טינות כמה'מעלות ידעי לתתאונחתי
 הנמ' עכם להסכיטם נרוחק אפילו הפומקרנרי

 הי4ו'ועדיפאטיגה רכותה האנמי 'עכ"כ[ הפוסק כפשט להעמירה הנמרא רלרןטהרוהק
 משש' הם נרהרוק נאו 1"ל שרנרין נאמרשאכם
 נכור .ש ייפ ו"כ[ ורש"י ו-;תלמור רנריהפך
 ריצא מתני' רהך גרולות נאותיות מפירשששם
 דקיק. לח לאכי.אתא מילתיה'לאו רעיקררמאת' לימי מיכרה 4ו*נ קעסיק קיימ4ו ננןכררכו
כוה

- 

 ".- הסוגייא'נס*ר: % ' ' י. נכין ור, קיים מונח יעל לענין ונחו~ר

 ' דללאש ארא':4השיכ(% וכו 4הךי12א
 יר4ש שא4ן אכ[א ל*ש ודי' עמ"מ *ש8'

 לימ4י'נרש%ה% ומקשיכם ונו'עמהן
 שפיאל סנרה שכפרט לימא הנונה וכו'קמפלגי
 הראש אי? מת שיצא חרשיו בנלו שאפילושאמר

 להו נ:1 ולגר-8,י של(גי לא כ*ש .41%'ל.ם פליגיומרור"815ר.



ארח רעה,יירה
  דשמי*ו

 והוא חרשיו שכלו רמאחר  ס"י  איא
 כמחיתך פליני כי פוטר הראש מת אפילישלכם
 להך לרק רמתני 4ןיכ4, 4,מרינן והרר *וכון

 כינייהו יאיכ4ה נפשדה כאפי מלת4הוסמעתח4ן
 נמי כשלם פליני נפשה באפי לרק רנותנירלמאן
 כרוכ הראש 4וין 4ו"רא * ז"נ[ רש"יונמ"ש
 וקמפלגי איכרים כיוכ סיאש אמר ור"יאיכרים

 מסכין כפרטה4ףברשמואל.כלו'
 שמו"

 * וכניקל

 איכרים כרוכ הראש אין וזשל ,קל רש*יופירש"י
 קיימא ככן ראי קאי וכנפל כילוד איני הראש"צא
 יכו' כדרכו יצא היא מתנ4 רהא ראמ' למאןליכא
 היא ורי'בנפל רר4ו רפלוגתייהו !*ל כונתועכ*ל
 קיימ'כלומ'כלו ככן ראו מת שיצן חרשיו כלופ"

 שמואל דאפילו וכלו' למ"ר ליכא ח' ויצאהרשיו
 כרשמ)אל דשליגי ק4ומר והיכי כהכי מורוה1מי
 כונתו ש4וכם מוכרח וזדה 1"כ[ יש*י כונת42הי
 כלו שלא רכנפל שר"ל טעכ"ת להכין שרצהכמו

 :,וי שלא לנפל מקכילק"מא
 )הכמ ה-.(',

 מקכיל שוהו וכו' חרשיו לו נכלו יא' קאיוכנפל
 טאי נתכו, לכך שאכמ ותו . חרשיו כלולל4ה-

 מתני' הא וכו' כררכו יצא היא מתני' רהאקאטר
 כראמרי' משתעי הי ראשו שיצא חרשיו לוככלו
 ראיכנ1קיימא קאמר מאי ותו * ככור ישרפ'
 בהז: מורה ש18אנ[ 'לו ראפ וכלומר למ"רליכ4ה
 ראשו שוצ4? חרשיו בכלו 4וף רשמואל אינו11דץ
 יע[ הוא כמ"ש פיטר רקראש ר:~ין קאמימרץ
 לימר זקל כונחר וראי אר[א ככור יש ר"פכעצמן
 יק4ו הסוגיי:; ר[כיאור ונח,ור * שכיארנוכמו

 וכו' מהור(ך יצ4ו רקרזני ממתני' נ[ר*ימקשינן
 ל4ו יכמחותם משמע א"כ וכו' מסורםנורקאמר

 נ"'ו דבככ[ו קאמר. והיכי רובו וכעינן כו'אשוסגן
 אומא ר'שי אשל ומהררי' נהאשו סגי מתוקלשיו

 מרגלותיו וררך מחותך כלו' ומסירמיצאמח4תר
 הדאש-פוטר מחותר אפילו ראשו ריך יצאשאפ

 רהו4ה רמסורס רמשמע קתני וה4נ4הוומקשינן
 ומהררי' אמחותך קאי ול4ן נפשה כאנפיטלתא'
 ממורם וזה וזה שלם 4לו מחותך יצ4ה קאמרהכי

 הראיוו מחותך 4הפילו ראשו ררך ה4ו טבובעי
 יצ4ן ר4וטכי כתנ4זן 5ע4, רב לרן וטוקי4וטר

 יסימזלצריק
 .י  יי* כילוד ןרה דקרי רוכו מ.טיצ4ש ומ5ורםמ"והר
 וטרין ושקלינן לחיים כחקנו משיצא אומריוסי
 טחותה יצ4ן קאטר וכיררהכי להרכ ומ*רשכה

 4,ינו דהראש מסירס וגכם מחותך כל[ומיומסורם
 מחיתך אפילו ראשו ךררך ה4ן רוכו ובעי'פוטר
 פוטר הראש האין ואמר פליג ור"י פיטרהראש
 ולרות כשאר כלימר לחיים כתקנו משיצאאלא

 יצא אככ[ שלם שיצא וכלומר להייכםשיוצאים
 שטעתת4ן לה וסלקא פוטר הראש 4היןמחותך
 כרכריר'יוסי שפירשנו שמה אמת הן *נהכי
 רש"י שטת לפי הוא לתיים כתקנו משיצאשאמר
 ענין ואינו אחר כאופן פירשו ההוסתות אי(ז"ל
 יהיה 4הו לפרש שרצינו מה שלפי כו שאנולמה
 התוספורז כפ" 4וו רש"י כפ" יוסי ר' רכריפי'

 שצייכים מה אך לעניינינו.יאינומעלהומוריר
 וז"ר4 שכתכו התוספוה רכרי סוף הוא לכאראנו

 הראש קיימא כר ררוקא קיימא נן להיים פ"ור"ח
 איתותכ אמאי רא"כ וק' בנפליבם לא אככןפיטר

 כותיה קאי 'וסי רר' כיון ככוה יש כפ'שמואכם
עכוון

- 

 כונרן להפליג רצרה שמע5"ת ונרן
 רר"פ יהם נרבר .שעשה כמו אחר לרעהההיספות

 והיו הי4ו חרא ירא דא ע"ה לפי 4הכר[ ככוריש
 לפ' שיצק רשח לפי' להקן ז"נ[ וכובהםלאחדים
 יל'ל,שיצא לח"ם כתקנו משיצ' שמשש רקירברי
 האאכם חי.משמע שיצא. וגת ראשו ררךנתקנו
 חרשיו וכלגלו כתקנו שיציו אפילו חי יצ4ול14
 דשמואכ[ רמאחר כנפלים פוטר הראש איןרא' שיואם איתוהנ .אמאי קי א"כ פוטה הראשאין

 לטיסק הו*ר[ לא איירי ראשו שיצא ט' ככן4,ף
 כיתיון קא. יוסי ר' זףה שכפרט מאחיכתיוכת4ה

 דקרקג איך וראה והכיטה יל ההוספות כונת,)הי
 וקיופוככה הו כן שק?ל קיימא לוטילכרכלשונם
 נ5ן חרשיי.וי.ון ל(4 של4ן.כלו לנפכ(מקניע[ קי,נ' בן שאין ז"ל, רש*י י רכר על כסמוהכהכנו

 סוליו.' של הנבון הפל זהו ותשגח רוקרכויתה,היא

 עצמ,נון נמנע ל[4, ל[ירנו שכאה . *וןו85
 הדי; כרה שנתלשינו מרן מל*העיר ן.

  ומוכר14י 1הוהד והיוצא דקתנ, כטר ריאממהנן' הקשגיי,י לק"גא ,ן א'עוברינו ..



ארח רעהיויה
 ושליי4ן סנרל כהדי ליה טיקתני רימרכעינן
 לאקשו" עייף הוה ו"לוטפי שפיר.שרש*יוכמו
 וכ[4ן מחותך כיהרי מסורם קתני דל4למהתם
 * ומסירס מחותך אימא ר"י להשיב יכוכ(היה

 דאדרכ/ נקלה ויתויץעל היא מילת' לאווביראי
 כהרירה מסויס  מרקתני  הו4ש המקשה כחכנ[

 קרקני ועכ"ו דמהורזדכתקנו רימוכיחמחותך
 א"כ איניים כרוב הראש שאין הרי רוכוט'(יצא
 ל[אקשויי כעו ל[4ל ומ"ה לר"י הקשו ןרהככה

 כוקךי טסירס קתני רלא בכור דיש מתני'מיאידך
 ק'ראררגןקשיליה אך . מיגלותיו ררךשיצא עסק" במאי רהכא ר"י לרהות יכול והיהמחותך

לשמו"
 הנפלינב2 אחר הבא רקתני מתני' טאירך
 לא אמאי מת ראשי שיצא ט' וכן חישיצאראשו

 מחותה יצ4ה רקתני רהכא ממתני' ר[ייהסייעו
 מככ[כ( מסורס דמדקתני רוכו משיצ4וומסורס
 מוכת הרי יוכו משיצ4ו וקרעני כתקנורמחותך

 ר"1"כ[ עור'ק' * כנפליכם פוטרר4יין'הראש
 ראין משמע מתני' רמהך אהרר4 טתני'למרמי
 יצ4ו'מחוהך מרקתני כנפר[יכם פיטרהר4לש
 משמע מטירס רמרקאמר רוכו נושיצ4וומסורס

 ומ4הירך רוכו משיצ4ה וקרזני כתקנורמחור(ך
 יאשו שיצא כר וכן דקקני איפכא משמעמתני'
 ככ[ ליישכ ונרי פוטר רהראש רמשמעמרע
 י*ל מסורס או מחוהך יצא רקתני רהכארמתני' !"להאמת הס ירעו שככי לומר אבו צריכיםזה

 יצי., קתני הכי נמ'י וכרייתא מסירפ וגםטהותך
 מהותך יצא ר"ל או רקתני ומא' ומסירכטחותך
 וכ,י: ר"י שהשיב וכמו ממורם ו:ה ו?ה4הוהשלס
 מתני/ למרמי ליכא וגנבם לשמואל סיעתאליכא
 שכם ולכן עסקי' ומסורם כמחותך רהכאאהדרי
 וטרייא כשקלא ללאריך רצו ל4ל בכור ישבר"פ
 כין  פעמיכם התלמור ררך שכן האריכווכאן

 נקלה. פעמיםכארובה
 ,*ל: הכללי' כעלי כמשש

 ייי :ה:ג::גנבםאכתי
 רלית טנרל ו,*ל שבם ן*להתוס'

 לא.אע*ג ראשו אכל רוכו שוצא עד חיותאליה
 עריף פניכם צורת כיה ראית נעי( בכור ישבש' אותותכ כנפליכם היא*9וטי אין האטלרטמ(4

 לג י ס'מןיצריק
 חיותא.מכי. כירה ראית ולר דקאמר והאמסנרל
 רה4ש חיותא כיה ראית רוקא לאו רישיוהנפיק
 שעוואכ[ דאיתותב כיון ח'ותא לייה רליתאפילו
 שננמר דהיינו כ[חיורז שראוי כלומר אכ(אוכו'

 רכרי ריהטא ולפיס * עכ*ל וכו' פניםבצורת
 שרצינו מה כל שהרי מ*ש ננר הם אלוהתוספות
 קושט4ש לפום דלרירן רהו4ל עחה עףע[הוכיח
 הראש חי ראשו שהוצ.4, כנפל רוק4שרמלת4ה
 דאיהותכ דמ4וי חדשיי כלי ן[א 4הפיכ[ופו~ר
 ח? ראשו שהוציא הרשיו יו כלו בל4 הואשטיאל
 כלו נלא אכל מת שהוציאיאשו חרשיו לווככלו
 הףאש אין נמי לדירן מת ראשו שיצא חרשיולו

 רלפום מוכח 4הלו ההוספות רכרי ומפשטפוטר
 חדשיו לו כל4 של4ס לנפל 4שף רמלתאקושטא
 רהכן הקשו קהרי פוטר הראש מת ראשושיצא
 רוניה רנפיק ער חיותא כיה דלית רסנרלקאמר
 פוטר דהראש למ" ה,'(ל חיות כיה דליתראפילו
 פנים צורת כיה דא:ת רנפל ותי' האיתות5מאחר
 4ופילו ראשן כ,ציאת סני ול"כי מפנרל[עדיף
 כעי' פנים צורת כיה הלית סנרל אכל מתשיצא
 כ(השקפר: רהתוכפורע מדכרי דני?מע ;רהורוכו

 מר; כע( סותר והוקו ריהט4ס. ולפוכםראשונרה
 המרכה היר כל אמנכם . עכשיו עדשטרחנו
 יה~ו עיניו ;"ל מ,כליהם יקיץ קי-ן כל עללברוק

 ונכיו שכקכנו מדק כל[ ל[החו'ק באושאדרב:"
 רקדוקי'כרכריר4 כ' שנדקרק אהר כונהםעימק
 קושיביישא לרכם וש שכ"כ רמ4:הי הוא4יז'

 נפיק מכי וויותא כיה דאית ולר רקחנ:רדמלתא
 רלית סנרל רקאמר דמיתא כסיפ4ל כמירישיה
 הסדר הפכו למה רוכיה דנפיק עד חיותאכידה
 במה למעלה ותחתוניכם למטה עליוניכםושמו
 ואטדו השנירן החלוקרה על[ רכריהכםשחפטי
 וכו' רשטואל אעונ וכו' חיות4ה ביה רליתסנדל
 החלוקה תהלה לפרש כהפך היל*ל אררבאיכו' חעתא כיה דאית ולר ראמרינן והא אמרוואח*כ

 קך ואהר חיותא כיה דאית ולר דהיינוהראשונה
 חיות4ו ליה רלית סנרל השניתיהיינוהתלוקה

 מתנא* יאחר הסרר ככה.%הפך על ראו ומהוכו'
 הטוקדם לאהר ולא הסרר לשמור ההניון-הכמת

 עצוכ5 דקרוק יש עוי * המאוחר)להקריס
כטה



ארח יעהיויה
 שפירשו שאחר רהיינו החלולווה שעינו3מה

 חיורקא ביה רלית סנרל דהיינו ה,זנ:תדחלוקח
 וכו' חיורך4ן כיה דאירה ולר רקאמר והאאמרו
 הקרמ' כעין הב'הוא כהלוקה שפירשו מהנאילו
 הראשונרה כ"לוקה לפיש שרוציס למהיהכרח
 מיה כ(פיש יכוליכם היו לא ההקרמה ואיזוכלא

 ר"א הרוא1ת ועינינו הראשונ' כהליקהשפ'רשו
 יכוך[יכם היו ההקרמה :את שכלא אהרריננעי
 למה א'כ הראשונה כחלוקה שפ:רוו מהלפרש
 ה4ה' החלוהה פירוש ותל1 זו עס וו איהםעירכי
 יכו' רקאמר והא כמ"ש ה':נית החלוקו:בפירוש
 ר[ירקא והא וה נולד ישמ~ה לימר ר1ציםכאזלו
 והחכמרה מוהנאי אר"- הנאי ואה גם ואףכנוכר

 אלו רקרוקיכם ובשני * היכריםשלאלערכ
 רכרירהכם עומק להכין אויה שעיי לנויופתחו
 הרכרי'אכל מפשט הנראה כפי כינתם שאין?"ל

 לף(ם שהוקשה הוא נך רבריהם יפייושכינתם
 רוכה-ה רנפיק ער חיוהא כיה רלית סנרלבמ"ש
 כעי.רוכו היות לו כשאין רסנרל רוקאדמשמע

 ורהא ראשו כשיוציא רי היות ל1 כשאין נפלדא
 איתוהכ רהא רוכיהבעינן נמי ר[רידן מת ראשי שהוציא כנפל רהאליתא

 ראיהותכ ומאי שמי"
 שיצא הנפלים אחר הנא קתני ומתני' ריקאדוא נכוי ריש כמתניתין דראש-רקתני ראסיקנא.הוא
 כן אכם כעינןרוכיה מת ריאשו יצא הא היראשו
 רנפיק עי חיותא ניה רך(ית סניל קאמיהזכי
 הא דיותא כיה דלית סכיל דיקא דמומערוכיה
 כיאשו חיות'סגי כיה דלית הדשיו כלו שלאנ2ל

 והר4,שפוטר אין דאמר רשמיאלח"האאע"ג כיה רלית ס4רל הוא כך רכייהס המשךופייוש
 ראיתוחכ פי'ימאי ככור כפ'יש איתותכננול'ם
 רבנפר[ רקאמ. כמאי ראף רקאמר בטאיהוא

שהוצי"
 דכ53ל מינה נפקא רופו כעינן חי ראשו

 ערזף פניכם צורת ר[ו שיש )פל ותירץניאשו סני היווה4ו כיה רר[ירה חרשיו כלו שלאנפל ה4ש רמשטע רוכיה דנפיק ער היותא ביהדלית סנרל קאמר היכי קשה א"כ .ונ. וכעינןלאסני נמי ר(רירן מרק ראשו שיצא הרשיו לו כלושלא
 צייר-ז לו !ש שהנפל וראה הניטי הכונהטסנדל
 טסנרר[ עדיף פנים צורת לו שיש ומאחרפנ'ם

 י' טימןלצדיק
 לההקי*' יוכל של" אף הישאפש'שלפעמ"יצא

 מציאית יש לא צוי'פנים לי יש רכנר'שלאאכל
 רמ4זי יוהורין ובזה חיווה ל(ו שיהיה צדכש1ם

 9ירו'מלות אין חיותא ליה רלית סנרלדקאמרי
 שנדקדק כרי חיות ר(1 כשאין חיוקא ליהילית
 חיותא כיה רלית סנרל הוא הפייוש אכל אשוכר סני חיווה כ(ו כשאין כלו.חדישיו שלא נפלהא

 דריוק 'צא יכוה חיות מציאוח כו יש ש"אכלומר
 ער היית מציאות ו(ו יש שלא סנרל הא1פןכוה

 שלא נפל הא כך הוא תמיר כלומר רוכיהדנפיק
 כר4לשו רי ת'וה מציאורז כו שיש חר-שיוכלו
 אכל[ חי ראשו שיצא היות לו כשיהיה יהיהו,ה
 שיה יהירה מת ראשו שיצא ה.חז לו יהיה ל*אם

 רקאמר והא עור כתבו . רוכו וכעינןלננרל
 הי1תא ניה דאית רוקא חיות'לאו כיה ראיתולר
 לחיות שראו' כלומר אלא שטואל ראתותככיון

 רמאהר ו"ל כונתם פנים כצורת שנגמררהוינו
 ,. אינו היווזא ליה רלית מלות שפירוששיכרחנו

 ן כ4 יש שלא ר"ל[ אלא חיות לו יהיה כשלאר"ל
 שהק' כרי חיות לו כשיהיה ר*ל "ינו חיותאליה 4 דאירז ול(ר גכי שמ"ש תכין כז, היותמציאות
 ץ שהו4ו מאחר' חינת כ[ו יהיה שלא אפילו ישהר

 'וכ,ה . פנים נצורת שננמף רהיינו חיותמציאות י שמ ולר רואמגגככליזגיאל~יפיויש
 רכורם ואופן ההו' יבלי סיי נעים ומה ט1במה

 חיות כיה רלית כנרל הלוקת תהלה פירשושלכן
 שרוציכם פיר1שם להבריח כרי אחרון שהואאף

 היו אם כי היותא כיה ראית ולר כהלוקתלפרש
 כירז ראירה ולר חלוקת תחלה כסך-רמפרשים
 היה לא לחיות שרחוי שר*ל מהרצי9 והיוחיאא
 דאיוק גלש"טי רמאי להנייח הכ,חלהם

 דין הלעל' יוכל קערין לחיות. י שראו ר"להיותא בי"
 חיורק4ע כיה' דקאמרנ.ראית רמאו' לומרלחלוק
 "חלה לכן מורה ומ"ן ר1קא חיות לו כשישר"ל

 שמ"ש לומר שטוכדח"אנו כמה הר-ברהכריהו
 חיירן4י' כיה 'רא4ת 'ולר גכי עמיש הואמינרח' א"כ ח,,ת:כו(, מציאנת:. לו אלן פ'נ'ם צוריללו איש קהסנרל קטחהר טוכרף חזה חיותמצ,אות * ~ י זל[א י*ל חיורהא כיו-: רל[ות סנרלגבי

ר"ל



כד ד ס'מז לצריקארח דעהיירה

 האות ולה נכ. שמ"ש ננריח הקימ/זי עסאמיו
 עימק כיר1ה זהו כ[חיורק ראוי היותא'ר"לביה

 . . : והכן ז*ל כונהםן.

 וי*ל[ ע"ז זבל רש"י למ"ש אשיכ ף4448א
 דאין ר1כיה רנפ,ק ער 0ירןאכלן י 16על

 4למרינ! ררהכי נפכ[חשיכר4ש.ט
 * עכ*ל וכו' כנפלים פיטר הראש איןכככוהות

 ו!"רי.יכן מעכ*ת מ"ין על יפלא הפלאובסל4תי
 בפוג'" כ?1 ורף רף.כ"ט שם !"ל "5ירש*י .משמ'
 תימה רבי( א,א א'נם אלו ורברים עכ*ל.סנלל

 שכומכ מללו כרור שפתיו יעת ז*לרהא.רש"י
 מ"י, ממש הפך וזהו וכו' חשוכ נפל ראשד4ין

 עכ[-כל וח,רתי מרכריו להוכיחשרצה,מעב"ת
 ר%רינמש מצאתי ולא זו שבסוגיא זול רש*ודכרי

 ר4וש שכתכ.ש4וין צריבים-יישונ מ%%.אח4ז"ל רש"י דברי ועכ"ז ? רקאלו זה לענץהנונעים
 פיטר הראש אין אמיי'כככורות רהכי השובנפל

 כנפלי' פיטר הראש אין ואתמהארהאילנפלים
 ז*7[ רש"י יאיך יאיהותכ רשמואל מימראהוא

 וראה ע'ניך פקח האמנם *מביאראיהממנו
 ל(א .עהה ער יטרחנו שהכרחנו מה בזולתאיך

 ו:ה ז*ל רש"' רברי להבין ורגליגו ירינוטצאנו
 שמיאכ(.ר:ו4ו ראיתווהכ רמאי הכרחגו,טכבה
 חהשיל כ7[1 בלא פוטר הנפל ראש שאיןב4%ש
 אכ7[ מת יאשו שיצא חשעה וכן חי יאש1שיצא
 לא נמ'י לרירן מת ראשו שיצא "רשע ב6כלא

 אכ[ באו ז"ל רכריו ובזה רובו וכעינןסני-נראשו
 כלו' חשוב נפל ראש ראין לומר ז*ל וכונתונכון
 ושורז חש.וכ מרק ראשו שהוצ'א נפ7( יאשאין

 מציאורז לו שאין דבסנרל היכי רכיהוא.ל6נדל
 חרשיו כלו שלא בנפל .למי הבי רובו בעינןחיול
 אטר4בכלורון רהכי רובי בעיגן טת האשושיצא

 7(פי נמי לרירן כלוטר בנפלים פוטראין.הראש
 איתותב ר7[א פוטר כזה נשל ראש אין המסקנא:

 עמרכמ ע7[ רברע יכזרה ז*ר( הש"י דעתצהי חי ראשו שיצא חרשיו לו כלו בלא אלאומואל
 . . ן'עפורו

 ש1נה כר[ ראשונהיכהשקפח
 ככ[ סיתרת היותה יכין יר(נכו כעךניו יראהבה

 א"ר 4הככ[ עכ'טו ער 7(כנווה שטיהנורהכנין
 ממנרה שאי, כם"ר כמישיר נוניח כהשנת"שנ

 כהמה נפיק  תנן . תאיצנו וירה סת'רה םש
 יפשטר; מעיה כתיך ולרה שכית האשההמק,(ה
 ז' טומאת ט?אה התיה בו ונגעה 'דה את_החיה
.  ו4ר- והקו' י ה1לר שיצא עי טהוההותאשה
 ר:,עגינן ראי מיירך כפ'קמ יאש העגיר( כשלא, ה71[ר שיצא ער טהורה והאשה ז"'י("לנתכו,על
 כאהלון דתניא הילר יצא שלא ער טמאההוייא

 ר(נפכ[יכם אין כהמה הנ[יקח להבפרג.ומייתי
 לי7[ר אין יאוםי ראהלות רתוספתא כתנאס*ל נמי אי בפיקה ראש שיעניכ(1  ער הקכיפתיחת
 ולהמן . עכ*ל לאו,ההעולם ע*ה[4.6אטימאה
 ישקיי'וטרי'נני' . יבייהם נעט1ר,ל;ל%ר
 טאהף טמאן. אמאי החיה לטימאת טעםלמצוא
 ל4 ב7[וערה וטומ4ורה היא לל1עהרטומאה

 אנור אל[4- אמרינן דמך(תאמטמאה.וכמסקנא
 ~מנו טלתא רהך טעמא ירעי כפומבייתארכא
 שמואל אמר יהורה א*ר :וסף רכ ר4אמר יוסףרב

 רעימ4ו ר7[א מד"ם אלא. מר"ת איגה ,וטימאה
 4א טי(; א-שה כמעי עוכר; ךאמר רריע,אליכא
 4אשיה בטעי. עיכי ראמה ישמעאל. י לרנאפילו
 וה1)ע644 א"ר טומאהמ"ט רכנן כה ג,ריטהור
 א"ה ר[פרו:רור חוץ ראשו ולר יוצ'א שמאג,רה
 לחיה לה ותימא בעצמה מרגשת איטה נמיאשה
 שלא בנ6ל ראף משטע הר~טהכא עכ"לטרירה
 רהו4ן הרי ראשו משיצא מת שיצא חרשיוכלי
  נחרו' ז*ל הרשב"א שיטת לפנ והנה .כיליר

 אלא רוקא לאו וראשו וז"ל שכתב  לןלאתיבעי
 שכהנץ טומאה רהא האיברים משאר לאחרה"ה
 כעצמר, מרגשת אשה אמהינן רהא ותרעהוא
 %אשו ל*ש אלא ככך טרגשת מי ריקא ראשוואי

 טיעוטו שנא ולא רובי ל"ש איברים עארול*ש
 4ןי רוכי כעצמרהאי מרגשרה כ(4ן נטידאשה
 הוכית שהרשב"א.~יל[ יר* ' עב*למ'עוטי
 האיבריכש משאר א' ה*ה אלא רוקא לאורראשו

שכל



זלו*וץ רעיץניו'4'ק
 טימ4ודץ תהיה שלא אלא אינה הק5יי-השכל

 7(או רעו איכריו משאר אחר ומשדוציא3לועה

 רהא לד:ן זכינו א"כ וטטמא היא כלועהטוסאה
 לאו ראשו יוצ'א שמא גירר ה.שי:יא רכידקאמר
 א' וה"ה ראשו נקט איא כילוד שיהיהלמימרא

 צריכים  ז"ל שרבריו אמת ה; . א,כריומשאי
 רראשו 7(הכריח שרצר כהכיה הדא הלמוהלי
 י4".טו ואי מרגשרע אשה דוקאמדאמרינןלאו
 נש'קרה אחרי ,ה שהכרח בכך מרגשת מידוקא
 דלעור(כם נרגא ביה לישרי איכא ,הניעפיות
 פיז מרגשרץ שהאשה לימר החלמיד כונתשאין
 ז"ל כונתכם אלא האיברים לשאי הראשהוצאת
 רבי איזה הולר בהוצאת מרג'טת שהא'טהלומר
 שו יוצי'רא שמא עלה למנור ליכא א"כ~2'.צ'א
 מליגע תמנע רבר איזה שהיצ'א שתרמששמיר

 הוא שהוציא האבר אותו שמא שתהושבטהרות
 גור"שמא כלל מיגשת שאינה כהיה אבלהרא?

 ותגע ראשו שהוצ'א האנר יהיהלפעמים
 כמהיא"רלן"כ[ להרב רא'תי  711ואסר-כתבי

 בזה עמר ע*א דכ*ח מציה מלהמתכקונטוים
 ז*ל הרשב"א ברברי לע*ר קיטה ע,ד -יע"ש
 ה"ה דוקא.איא לאו רראשו למימר מצונןדהיכי
 הושעיא ר' שרברי מאחר האינרים משאראחר
 יופן יוצא כפרק תלמודא להו מייהי בעצמםאלו

 ראשו משיוצן4ה ל(ידה טמאה רביולרתלמילף
 מוכרת א*כ כי7(וד הוי ד,"א'ט רכהיצאתטשופ
 יוצ"רא'טו שמא ג~ירח הושעיא ר' ייואמידהא
 ה"ה אלא ד.~א לאי רראשי ראי רוקא ראשוהוא
 מרץך ת7(מידא יל'ף היכי האיברים מ:טארא"ד
 רבטוהארץ מאחר לידה לטימאת הושעיאדרב'
 טמ4וךק אמי "ין רהא רוקא יא:סו בעינןלייה

 קשי: ז*ל שרכייו כילורבאופן שיהיהל'יה.ער
 איך * כם4ר ,ה ול נעמוד וקמז ולשמ:ע
 כ(4, יו בסיגיא  וקל הרשב*א שיטינ לפישיהיה
 ר'הושעיא רקאמר רראשו מאחר מירי לןתקשי
 וכל האיכרי' משאד לאחר- ה"ה אלא ריקאלאו

 בי.עה טומאה מיין שתצא אלא אינההקפיךה
 לשאר .ו"4ה ראשו רה"ני האיניי"נקטואהר,מן
 ז"ל רש"י לשיטת נעני, מה אבל - "האיבייסן
 4המררץ ראי ריגעיו יוציא קמא גלהשכתכוו*ל

 דפימזלצ_דיק
 מת כעיכר ונגעה אשה למעי ירה שפשטהחיה

 חוץ ר4י,שו מוצ'4ל שרקו7(ד פעמיכםטהורה
 חיה .כסכירה ומ'טמא הואכילוד והרי'לפיוזרור
 . לטהרהעכ"ל יאתי כמעיה הואשעריין

 הרי
 ר/הושעיח מכוארי'רסאי:ךןקט ,"ל רש-ירכרי
 והתו'ן"ל כילוך שיהיה דכעינן דוקא הואראשו

 כד"ה שכם באורך רעניין וביארוהמכימו7(וך:
 הכייחו ז"ל4 שהתום, מאחר וא"כ - יע"שנ,רה

 מהכרת מיירי כפיקה ראש העגיל בל4הדמתנ"
 ה-שעיי4ן י' קאמר ועלה טהורה ו"אשהרקתני

 משיוצי' בי תנע שמא גורה מדס' הח'הרטומאת
 רהרי מראור-יה4יז וטמאה כ'לוד הוי ר4וזראשו
 ראשו שיצא הדש,. שליכלי כנפ( דאףמבואר

 בבירא: פתא ונפל ור כי  הוימת
 כזוה זו םוניי4ל יפי' דרכי חשנתי 5*4י4ן

 התוכפוך( דקאמרי דיה4להאופן * יו
 ראש העניל כל4ן'רמתנ'"4לייי'

.
 משנפתח טטאוה האשה 4יף יהעניל ר"י יק' כ5

 טימאת ולא הי4ן 4והל טומאת זו טומאההקנר
 אנכ( יע"ש ה" משנה ראהלות פקן ונמנוארמגע

 לי מגעטוטאת
 כמעי עונר דאמר ישמעאן(

 דאף ולעוים כילור שיהא' ער ליתא טהוראישה
 כטומאת ליתיה הדש'ו לו כלו של4ה כ7(כ:פל
 איתים אהל רבטימאת א7(א רונו שיצא ערמגע

 דהירץ ומהר~יי שהעניי( מאהר רהקכרמ'7:פתי
 שהאריך כמה ז"ל בתי"ט הרכ על.רגיי7-ע?יר
 יציאת אם להקור ה' מש:ה ראהלות פ'.ן .עכם
 או הם  שוים הלכר ופתיחת לפרוזדור "וץראש
 חוז ראעו 7('ציאר( קידכם דץקבי פתיהת4הכם

 לבש פנימ להסכיר בוה זקל הוא והאריךלפו,ריר

 שעתיריפ מאחר בזה נעמוד לא כעת אףהצררין
 ולא. ניתלק רוציק ,טהיינו מה לרחותאנו

 שנו4 כמה כעת ונסהשק תורה יגריל משוכםיק כתכנוהי

 התופפורן וט"ש התלמוד פשטיות בפימיסככם

 קורמו-ז ר-קבר כ"ב-שפתיהת דף כככורותכפ"
 גזרה רקאמר הושעייא דר' נאמר זרה מונחועכ(
 כ4 שלא רבנפל למ'מדא לאו ראשו יוציאשמא
 נילוה הה" הלי ראשו משיצא מת שיצ4ןחדשיו
 טומאה 1 גזר ?חכמים זה פאופן היא הנונהאלא
  כעוכר וננעה אשה למעי ירה ש*שטה חיהעל

מן



ארה דעה*ורה
 רטימאה אינומטמ' אשה נמעי שהעינר 1,ףמת

 לפעמים ש?א חכמים שהשיטו כ[פי ה(אכליעה
 חרשיו שנלו ולר האשה כמעי שמת :ה עוכייהיה
 ימטמ4ו כיר[ור ר-,41ה ך:רי ראשו מ'טיצ4השא;

 כככ[ נ:רו לכר ולאושורעתיה כו והנעדאירייתא
 חרשיו כלו שלא 4הף אמו כמעי שמת נפכ4מין

 לי:הר ותוכל רוכו שיצא בעי' כילורשלכשיהיה
 שמת ,רה עוני יהיה לפעמיב שמא ח.טשועכ"1
 כ'לור היה חדשיו.שלכש שכלו אמומאיתוכמעי
 ראש שיציאת אדעתוה ולאו כו ותגע 45אש1נגי

 מין ככל ג;רו לכך גרולה השערה צריך כולהכיר
 אפילו טמאה שחהיה הרשיו כלו שלא אףעיבר
 כלומר נמי אשה א"ה ונוקשי' אמו כמעישהנע
 מכשמת טמאה שתהיה באשה גורונ"כלמהלא
  ולר יהיה יפע?יכם שכא זו חששא מפני.במעיה

 לשיהיה סני ראשו כיציאת שכזה הדשיו שכלוזה
 4סשרק והי' 4הדעתא ולאו טטאה וההידהכילור

 ר:גע ר(4ה שמרנשת ומאהר בעצמהמגרשר:
 משו' היתה הג;יה עיקר בהיה-כל אכלבטהרות
 זי:ן * ארעתרק רלאו כו ותנע מנרשתדאינה
 הייתי 1ר1צה ,1 כם.גייא ל(פ כדעתי שעלהמה

 שמ4יו ג;רו-: ראמר התלמור מלשון כןלרקדק
 שמ4ו נזיה שיאמר די שהיה ראשו ולריוציא
 כר:נ זקל יש"י גכם . ור(ר ומאי ראשויוציא
 שפשטר: חיה אנוית ראי יוציא שמא ג,רהו;"ל
 טהוריה מר: כעוכר ונגעך: 4ישה ר(מעיירה

 גבם הרי עכ"ל וכר רא.טו מיצ.א שהולרפעמים
 מוצ'4, שיילר פעמיכם ל(ומי רקרק ;"לרש"י
 ר4:שו שמוציא פעמיכם ש.אמר רי והיהראשו
 שככ(ו ולר יהיד: שמא ג;רה לומ- הכונהאלא

 ולר ששם ללמור ויש ראשו י'יציארורשיו
 על[ רק נאמרלא

 כפ"כ מרהנן חרשיו שככ[י
 בן כ(ו ונולר בן ג(י י[כשיהימ נ;יר יני הרדנויר
 ואנדרוג'נום טומטיכם כת לו נולר נ;יר זההרי
 ניר(ר אפ" ולר לי כשיהיה אמר יאם נ;יראיגו
 הפילר: כזיי הייזה ואנירונ'גום נתטומטיםלו

 ד:אי רד'ל(מא נזיר 4וינו אשחו העיר(הוז"כ( ופירש*י עכ"כ( וכו' אומר ר"ש נ,יר איניאשתו
 ולר ולאו חישיו כלו שלא קיימא כןההפיל'איני

 רק נ4:מר 4הלינו ולרי ששם הרי ענ"ל -וכו'הוי
ח"ב

 כה ר שחלצדיק
 אמנכש - יע*ש ע"א זיך דף המפלת בפ':"ל רעיוי מר-כרי " כפ נראד: וכן חרשיו שכלועל
 הו4ן קל[ שרקרוק :רה כדקדוק רעתי נההלא

 ר(הרכ ליה רח;ינ' נם מה גה'צכ מא:ניםוכשחק
 רההיא לפ' 0י'י"יזרצה כא"הע ז"למיהרש"רכ

 שד4כ ואף כאורך יע"ש חי כילרהו מייריינזיר
 להמוהעליו האריך מ"א כימן :"ג(מ.הרה*ש
 אף עכ*: מת כילרתו מיירי ינזיר דההיאוהעלה
 ה " והא תנן רהכ ק' סיף ם:ף ז"ל כרבריושנהויק
 4;פ" ולר ליה רקארי הרי הולר שיצא ערטהורה
 ז"ל התוספת ובמ*ש חדשיו כלו שלא נפלשהוא
 מההיא ראיה ראין לומר 4ונו מוכרהיס ע'כאשר
 נררמהנררים הוא שהנזירות התם רשאנידנויר

 כני ונלשון ארכם בני לשון ארר הלךיוננררינבמ
 ולשון יו חרש לו בשכלי אע(א ולד מקרי לאארם
 ורברי י להור דתלמודא ולישנא לחור ארםכני
 ליה רקש'יא צל"ע כעת המ5לה רפ' 1"41רש"י
 כל שרש*יז"נ[ לומר נוכל יכרוהק דהכאמהני'
 רתלמורא רמלשנא הוא כן לפ' שם שסמךמה

 ומג'ש ולאכנפליבם איירי ק'ימ4ה רככנימשמע
 יפסיקכעת ויה הטעם עיקר א'נו ולך להומדקרי
 זרק טלשיד שאי1 כאיפן כזה להתיישכ יכולשאיני
 בר: שררבתי כעצטה הדרך נכם י ראיהרולר
 להו רח;ינא הריכ:כם יתרית מפני ממנהנטיתי
 אושעיי' ר' רקאמ' ב9"רהא רס"ל בהראילרננן
 נפ"? הו:''ט היכ ה*ה מתני' רמיירינמ4וי ומיירי הי4ן בנפל וכו' ראשו יוצי4ה שמאגזרה

 מלחמת נקונטי' ועיין יע"ש ה"ו משנהראהלות
 יע"ש ב' ע"4ן ורפ"ו ר גי ע.'כ 5"1 רףמצורה
 יכיל( שאיני והשכה ריקצאורך

 הרמכ"ם לשון :ניני לנגר שעמד ובפרט ,1מררך עצטי ר[הטור: שהוכרהתי כאופן *פיטיכם להאריךבפרמי
 ולר שילרה האשה וז"ל מת טימאה ה' כסיףז*ל
 טמאה זו הרי שביארנו כמו הטן נפל אפילומת

 חיר: ופיטטה מעיה נתוך עיפרה מוה ז'טומאת
 והאשה 1 טומאח טמאה ההיה כו ונגעה י~-האת

 מינרירם החיה וטומאת הולר שיצא ערטהורה
 י עכ"ל וכו לפיו,רור משיצא בו תנע שמאגזרה
 שילרה האשה כ[רין סמוך החיה רין שכתכהרי
 גהא החיה שרין משמע קטן נפל אפילו מתולף

 אי אז



ארח רעהיורה
 טשיצא כו שמאתנע גזרה שכת' ועוד איירינמי

 נורהשמ4ה לומר כלשונו רקדק הרילפיוזדור
 : הנז' בע1כר כו דמשמע נוחגע

 כא1פ1אהר לחלק כא הנני אלה ככ[על9י
 והודם * בם"ר נכון על הכל יבאוכזה
 הנראה שכפי 3אמר המכוון 4~7(שנכא

 שמא נ;רה רקאמ' אושעייא דד' ;ו פ,נייאשפשט
 ודה !רכר נפל אפילו ר"ל וכי' ראשו ולריוצ,א
 האמת ועל ו"7( המפרשים כנ( כמעט כודושוו
 טיכא ק' זה כפי א"כ - לומר אנו 18כרחיםנן

 שלימה משנה ער( הולק אושעייא ר' 4שיךהדא
 משיצא ומסורס מחותך יצא המפלת כפ'ש.4נינו
 ראשר רוב משיצא כדרכו יצא כילוד ה*זרוכו
 ביוצאת סגי הדשיו לו ככלו דוקא דמשמעובי'
 ככ(ו כל4ו אכנ[ כילור דל(יהוי היכי כיראשי
 וכטו רוכו ובצי' כדאשו 0ני לא מת שיצאדרשיו

 וטדביי כעצמדה מוימשנרה ע[עינ[שהכרחנו
 משנה שפ" בכור יש רקפ ז*ל רש*י 91'רתלמור

 תרי להו דהוו ק' והו . יע"ש כאורךוכנ;4נ[ הרשיו ר(1 ככלו איירי בדרכ1 ריצ4ה דהמפלת"ו
 יצא הנא לן סתם המפלת דפ' אהדרי דלתרי9תמי

 ר-משמע וכו' כררבו יצ4ן וכו' ומסורסטהור-,ך
 ' ובעי בראשו סגי לא מת שיצא חדשיו כלודנלא
 וכו' עוכיה שמת האשה תנא לן סהם והכארוכו

 דכל4ה ומוכרח רעלר שיצ4ש ער טהורהוהאשה
 ר' קאטר ועלו; ז"ל התום9ה כמ"ש מייריהעניל

 ד4לף דמשמע ראשו י~צ'4ה שמא גזרהאושעייא
 . ראשו כהוצאה כני הדשיו כלו שי(4הננשל
 דר' מלתיה רכא מייתי דתלמויא דסי;מא ק/ו-;1

 וכדכר פסיקתא כמלת' רופן יוצא ונפ'אושע"א
 רפך הוא שהרי אינו וזה עליו הולק שאין18סכם
 נכור יש רר*פ והתלמור המפלת דפ'המשנה

 דופן ייצ4ן כפ' ראיה מייתיתלמודא היכי ק'הו
 דר' מהא ככחוץ כפנים מטמאה דיולרתלמילף

 לקמיה דאתא טההוא מייתי לה וסמיךאושע"א
 דלי4ן טאחד בשכהא לממהל מהו וא"נ(ררבא
 כל4, 4הף מיירי אושעייא רר' דהך אהדדידמו
 . חדשיו ככלו י מייר דרכא וההיא חדשיוככ(1
 רכנפל אושעיי' רר' מהך ראיה דאדטייתי ק'תו

 מייהי לא למיל'אמאי רבעי להך רמי ולא8יירי

 ייפימזלצריק
 כררכר יצא רהמפל'דקהני ממשנהשליטהראיה
 ' מעינדא רט'יתי בשלמ'למאי ראשו רוכמיטיצא

 טפי לייה רניחא לטימר דאיכא קשןא לאדרבא
 עוכר'ומעשה בה ויגכיר איהו רכתיאה דרכאהך
 כין . טיבא קשה אושעיא דד' אהך אכלרב
 כרםהנ* נ(ן תקשי דר(א היכי כי אלה כלעל

 דלעונ(מם ל(חלק אני צריכים ועטעימיערעירי
 כע(ו שלא נפל ראף מאהר מת טומאתדלענין

 כלור רל'הוי היכ' כי מת טומאתהדשיו.מטמא
 ככ(1 שר(4ן נפכ[ אףשיהיה ראשו בהוצאתסגי

 ז,דבם ובכור ל(ידה טומאח לענין אבנ[הדשיו
 שיצא אפי' בהוצאת.ראשו סגי חרשיו ככלודוקא
 ש4וני מרע וטומ4ורה חרשיו שןע[ו מאהרמת

 ל[גגי מטמא חדשיו כלו שלא נפל דאףרמאהד
 הוי הדשיו כלו לא אפ" ראשו הוצ'א מכידיריה
 ר'אושעיא כשאמר א"כ כוטא'מת לטמאגילא-
 הרשיו כלו אפי'כלא רא'טו ולר ייציא שמאג,רה
 4ות מוה יטימאת עג"נא רלהר והכונהאיירי
 לטמא יאשו סגי.כשיוציא חדשיו כלו שלאננפל
 יוציא שמא גזרה וז*ל זקל רש*י ומ*ש כוהנוגע
 ר(מעי ירה שפשטה חיה אמרת יאי וכו'ראיטו
 שהור(ר פעמים טהורה מה כעיכר ונגעהאשה
 כיכ(וד הי4ש ורהרי כ(פרוזדור הוץ ראשומיציא
 ואתי במעירה הוא שעדנון חיה 1כסכורהומטמא
 שפשטה חיה אמרת הכונהדאי י עכ*ללטהרה
 ר4לשו מיציא שה1ל[ר פעמיכם טהורה וכו'יוה
 כילו' הוא הדי פי'לעני1זרה הואכילור יהריוכו'

 י כמת כנ1נע כי הנוגעלטמא
. 

 כן לרקדק ויש
 חיה וכסבויה ומטמא כילור הוא והריימרקאמר

 וכסכורו-ן כייור הוא והרי שיאמר די שהיהונו'
 להשמיענו ז*ל כונתו אך ומטמא ומאי וכו'"היה
 כנ1גע בי הניגע לטמא זה לענין רק כילורשאינו
 רכה4ץ י5ה רבריו פירש ד51ן יוצא וכפרקבמת
 נ0"ר קמן למימר דכעינן היכי וכימיירי
 דכעינן פירושה הוי הכו דופן יוצא דפרקוההיא
 וקאמר ככ"וץ נפנים מטמאה ריוליתלמימר
 יכררכי נ[פרוודור חיץ ראשו ולד שהוציאוכנ1ן

 רכי רהאמר היכי כי והכונה וכו' דאמרהושעיא
 חוין ראשו שהוצ'4, נפל דאפילו התםהושעיא
 כמת כנונע נו הנוגע לטטא כילור הוילפרו!דור

הכי



ארח רעהיורה
 י 0ג כ(ידה ט,מאה אמו את לטמא הנא נמימכי

בה:צי~
 כ7[. היי(הפ"כלא רהתס ,לעולם ראי2ש

 חרשיו ר(ו יטכלו ולר שיהיה כעינן והכאחרשיו
 ממתני'ריצ~ו ולא אושעייא רמיי"ימררכיויא
 רכוקא לן למ':מע רכע' משום ה,א וכי'נירכי
 ראפ" ךכיהא אשכהן אושעייא כירכי רקםדהא
 כשיוצי"ן סני מת 'ט'צא ואפ'לו חרשיו כלולא

 כנינע בו הנוגע ע(טמא כ'7(יר לש'היהראשו
 רנ(סגי הוישיו כיו כ'טיהיה הכא כ"ש א"כבמת

 4ויו ארז ר[טמא כילור לשיהיה יא'טונה'צאת
 להוכיה "ש ו"ל רש"י ומרכרי .' לירהטומאת

 המקשה כהמק כפ' אויטעיא רא"ר  ו!*ל שכהככן
 51שטן מע'ה כתיך עיכיה שמת אשה רתנןאהא

 ז' טומאוק טמ~ווה ההיה בו ינגעה ירה אתחיה
 חירז כרה והוינן הו7(ר שיצא ערואשהטהורה

 אושעייא וא"ר היא כל,עה טימאה ממאקאטאי
 ,כ(י4 יי?יא שמא גזירה מררלנן חיה טימאתדך

 לירז. הוה נפק רמכי כי וח1ע לפיו:דור חיץר(4טו
 משובם מראורייתא וטמא כ7(ועה היי ולאילור
 'הילכך הוא  יללר  לפרוזדור חוץ אלמא כמתנינע
 הוא ילור נמי לירה ט.מאת אתאמי לטמא ןלעני
 יככרו ככר כמשא אלה דכייו וכאמת .עכ*ל
 הניח ולמה השומע ואחד הקורא א"ר המעייווגל
 ונ[שנירז רהקוצר"יכם מצר 7(ישב ריכיצריק

 ערומיכם ל(שון ויבחר "צרה ררךלתך4מיר-י
 מצטיך כלתי א1רך רי"ייך ילמה הטוכנמנהנו

 עלי' שנאמר ומה נצורתה הטשנהנ,הלהעק.ק
 מיטיבם מראורייהא וטסא כלועה היי ולאכיליר רהוי 3פק רמכי כאומרו הרכרים ופ'רושנתלמור
 הילכה הוא ילור לפריורור חיץ אלמא במתנינע
 שככ( יכו' נ(ירה טומאת אמו אה לטמאלענין

 יכחכ( ורקירה מצטיכים כך(תי הם אלהדכריס
 אושעיי"ן רא*ר שיכתוכ כמה עצמו אתלפטיר
 שמרק 4השרז רתנן אהא המקשה כהמהנפרק
 והותר די כזה ויש יותר ולא מעיה כחוךעוכרה
 המשנה שם ויראה ויפיל יכא ליטול הרוצה1נל

 וישכיר[ נאו,ך עך[יה שנאמר מה וכלכצויתה
 ער כ*כ נעלמים אל( דכיים שאין רבר8שיצא

 9י אכר[ער- ' כ~ה ארוך לפ(רוששיצטרכו
 1נ7[ נעים ומה טוכ מה הנרק ר[שון-,השמוקרם

 כן ד סימן .לצר,ק
 ללמינו ז"ל וכוגהי עצום כרקרוה נאודהכרים
 ש7(א כנפרי אושעי:א ררכי רההיא בטעהשלא
 ראירק כאן הרהל(מור ו~ני"ו איירי חרשיוכלו

 ווה4ן שוין אפייא דכלי לומר נטעו: א"כממנה
 היבריפ להסכיי ז"ל הוא האריך לכן רכיתהנמי
 והחלמור המשנה מלשון להיכיח שהאריךנמת

 מרץ סארז ט, ו(ענין אושע'יא ררכירהרהי4ל
 ראשכחן היכי רכי קך ה,א הלמיר ואיפןנאמרה
 כ,ליר הוי רא'טו ה,צ'א דמכי מת כט,מאתהתם
 ככנ[ו הכא כו(וחרשעמ:*ש שלא כנפלאפ:לו
 לאו וא*כ ראישו מכשהוצ'א שיהיה.כילורחרשיו
  ווהו כדאיתיה והא כדאיתיה דהא שוין אפייאכל
 נפק רמכי וו*לן רהנחמרים כרכריו שם"םמה
 - מראורייתש וטמא כלועק הוי ולא ילוד ליההיה
 הוא ילור לפרוזיור הוץ א"מא כמח ניגעמשום
 נמי כ(ייק טימאת אמו את לעניןלממאהילכך
 - אכר[ מהתם דיע(פינן ז*" רעתו עכ"ל הואילוד
 כראיתיה והא כראיתיה הא אלא לאשיויינהולא
 לוי-ן ס8וך ייכהכ ,*ל רכריו נכון על יביאיוכזה
 נמי מררב"ו כ7[ומר )כו' דאתא ההוא וכיון"ל

 עכ*ל כילור י .הו לפרוזרור חוין דראשושמעינן
 אכל ליכתכ ניתנו ולא הפ פ'טוטים אלושדכרים
 ;*ו(כיינתו

 מרכ"ו רמייתי ו: ראיה שאין ר[ומי
 רמררכא זה כיבר רק אושעייא דרבי לההיאשוה
 ררכא והך לחור אושעייא ררכי ההיא אכלכיליר לפרוזרו'הוי הי*ן ראשו שמשהוציא שמעינןנמי
 הרשיו כלו שלא כנפל אף איירי ר-ההיאלחור
 ל(עבין וגח,ור * הרשיו נכלו היא ררכאוהך
 הוצ'א אושעיא דרכי במלתיה שם שמצאנושאף
 איבו עכ", רכותה נמי והכא לפרו,רור חיץראשו
 והא כדאיתיה רא אלא ככל שוים שיהיוכהגרח
 ומורג7[ מאד וקרוכאלינוהרכר .כראיתיה

 רנריכם ש?ונה _שאף מספר אין פעמיםכתלמור
 דבר איזה על וכשמקשים כהדא להו וכיילהדבה
 מירי ל(רקשיב ר(אחר.רגי7[יפ שוה שאינומהם
 * . פשיט וןה כדאיתיה והא כדאיתיה האאירייא

 7[מציא נוכר[ ' אילי יו מרה לידי שכאנוומאחר
 רכרי על ,7(עי7( שהקשינו לטהרפיאות.תעלה

 דקאמף- רהא לפרש. ,טרצה ו כדרושי 1*להרשנ*א
 ראש2 רוקא לאו ראשו שסה4 גזרה אושעייארבי

 . אלא 1ב 1.



 דעהיייה
אר"  עליו והקשיני יאיברים משאר יז:הי- היהא(א

 לרין למיר'ף חלמווארא,הממ3ו מ.ית'דמיקא
 רכאחד מאתר רוקא רראשו לייהמוכיחסומאת
 לימ'לרעתו ונוכל כילוד הוי לא האיבייםט'טאר
 4,ישעיי4ה רב* רקאטר רהא י(ע41ם רס"(ז"4
 א' ה"ה א:(א רוקא לאו ראש1 יוציא שמאבזי-ה
 ראיה תלמור' מייתי רקא ומ..;י הא'כריםטשאר
 למימיון ע-או לירה טומאק לרין למילףנויניה
 יר(ם דא'טכחן היכי רכי הכינה אלא הםו.'טוים

 ל[נינע מטמ4ן מטארא.כייו אחר:-:שהוציא
 ?י:ירש ר(עניןטומ4הרה נמי הבי ככ~ע כנוגעבו

 ?(ידק טימאת אמו את לטמא סני ראשונהיצאת
 : הוא שרוחק אכהיש ולא כעת לומ' נוכלזה

 ה::ו::י:ן:מנ:ךוראיתי
 כמו מחלק היה שהי4ןמיכיח

 רבריבבם רבי'ו כהוך שיאירהי ו(היווקוטחילקנו
 4הר[ שנבא קורם ע"כ לע"ראשי י'ןוכצייכים

 ואח"כ עליהכם וכעמור ייכריו נעתיקדהמכוין
 דהנרה להיכיה- ל13 שיש מ,ה מתוכםגוכית
 הרכ לשון הרמת"ה תשיכתי תזך הביא ;"?(קיכ
 9:1ל קנ"ו 40 כטא"ה כהט"ו רכינו שכתבגוו-'ן
 כלו שמא יאסתפוקי ר'איכ' רהיכא הר'5יץכתכ
 להתייכפ אסירה מח ילרתו אפי(ו או "רשיי?(י

 ל4 כשהיה נזיר אוךא נ?יר גבי כרבויכחלהויצרק
 וע"1 עכ"ך( ל[ריט"י נזיר ס' רהוי והפילהול(ר
 רהכי היב רברי לפ' ז"ל1?"ליאיפ'טר הרבכתכ
 להתייכם אכורה כויו ילרקו אפילי 4וי הי לדונ הרשיי יו כלו אם לאסקפיקי ראיכא היכאקאמר
 למ" שייך ולא רהוק הפי'הל'טין :ה ולפיוחילצת
 שמ4ן יאמקפיקי דהינא היכא 4הי שהיה אוח. יליתו פתהלה יאמי לא אם מת ילרהו אטייואי

 י להתייכס אס,רה מת ילרהו אפי(ו הדשיוכלי

 ר(פן נמיואיפ'סר
 דהיכא קאמי דהכי היכ רבףי

 הרשיו ?[ו דכלי ירעי' רלא מהיהי הרץדא.כא
 וילרתו חרשיו לו רכלו ירעי' אפ' אי הייילרהי
 תרתי ראיכא היכ' אכל מת"למת ילא הייצחמת

 קהיה ,"רק י,לי.תו "ר.111 יכלי ל[ן קיכםרי(4ן
 כעק וליתן לישא אח"כ והאריך *הם4.?%כ[ לסני רחוק הוא יהלשו1 ואיביא להתייבםמוקרת

 רסיטןרצדיק
 ת למעיכי החולץ החולץ דפ' ההיא על עכת'ז"ל ירוהם דרב" ההיא הבי' אח"כ * שיע"שכמו

 ר[אויר כשיצ4ו מיירי זה וכל וז"ל[ וכו'וילרה
 או קיים העולם לאייר יצא לא ראם קייםהעולם
 וע"ו רביי-ירוחכם עכ"כ[ מתייכמוק 4הוחולצת
 ז")( הרשכ'א הסכים ולזה וז"ל הר'כחכ

 פרץ הרב הניח איך יצ"ע וו"ל כתכ א""כענ"ל בחרושיי
 בתלמור4, דוכתי ראיכ4לבכמה שמיעוקכמוק
 4הצר( לי והלך מ.ק*יביכם ו-נרון ליזוהרשייכי
 ולדה שמרק האשה המקשה בהמה כ5והנ,ייית
 וכו' כי וננעה ירה 4לרת חיה יפשטה מעיהבתיך
 זן מאו-; ט שמואל4 4ן' יאודה 4ז*י כגמומסיק
 עקיכא רר' אליכא ת'מא רל4ה וכי' מד"תאינה
 טומאה רבנן בה גזיו וכי' לר"י אפילו אלאוכו'
 מהכ" תקשי וא"כוכי' ראשו ולר יוציא שמא גזיה אושעייא א"רמ"ט

 ולהרשב"א ירוחכם לרבי'
 דלא לומר ואפשר ל..תייבם ריכולה קיים לםהע לא1יר. יצ4ש דל44ן רהיכא רס"ר[ לעילרכתכינן
 רלינ4ן נזרינז . רחיה טומאה לגבי ררוקאתקשי
 ח:ץ4פרוןרור ראשו שמאהוציא ספיקא חראלא
 הר:4ן ספיקי תרי כעין הוייא ייבוכם לענייןאבל בנרין איבייו נתקשיו של4ן אעפ,ן מפ:מאדנפל רהרי לא א1 חרשיו רכלו קים 4ן' לן איכפתילא

 ואה"ל לפייזדור הז'ן ראשו היציא ל4ןרילמא
 ים הרכי ולה*ות * עכ"ל הרשיו לו ט'יכלויטקוא כייאי ירעי לא הרי יפרוודור ח1ץ ראשוהוציא
 פיץ להר' לההשיר: הר4, י.רב,"ר(היאכינק וינה ז"ל כונהי לכאי ח13 צייכים ביאוי -ימה!ם
 כלו אכם לאכתפיקי רא'בא יהיכא ככיתו'ט(פי
 ר(ו ?(מה לההיינם אסייוה מרק וילרתוחרש:4
 רנזיר מההיא ראיה ולהביא מרהוק עציתלכקש
 המקשה יבהמה מההיא ראיה לה3יא יכילוהיה
 י4ן הוצ רשמא זי, מ' מציאיח "שכחז הקםדהא
 רירעי' טיייי רהחס א3ות הן יפר:?רור חיץראשו
 דכף מציאירה מצינו מ"מ אמו במעי רמתיראי

 יכול היה א*כ וכי' יאשי י.ציאדשמ4ה
 "יישינן רההם היבי רכי זה כאופן ראיהלהכיא
 דאיכא היכא יכא רל"נ וכו' ראשו ייצי4ולשניא

 יה תר מת ילרתי א9ייי הדשיו כלו אםלאמךפיקי
לפרוזרור חוז ראשוכשהיצ'4ז



ארח דעהיויה
 ינן ראמר ה'כי כי מרן ואח"כ חי היה%פיי,ריר

 יצ4! לא ראכם רס"ל 1"ל[ והרשב-"א יריחםרכי' לס' ק' נמ' וכן . וכי' רא.טו 'וציא שמאהתכם
 מההיא ק' להקייככם יכילה ת' העו(:םע(אייי
 לאויר 'צ4! שלא מה ה[ן איני מ"' ? 4!"כוכ.' ייצ'4ן רשמא ,ו חששא מצ'אית שמצ'נירהתם
 כ'טהוציא שמא להוש יש טעייין מאחר חיה;ילם
 להת"כם אסיר' ותהיה חי היה ל5רוןרור ח'ץ,ראשו
 שלא שכל כאומים :*ל.המאמי הם הח(יטיולמי:
 . להת"כם שמיתרת הייס העולכ לאייריצ4ן
 רשמא ס5'קא חרא יק רליכא התם דשאניותי'

 מצי' רנ[4ן כלל ס' עור ואין יני' רא.2ודיצ'4ן
 רכמת מאתי הי היה שמ4ן ,קיציא ואק"י[למ'
 רההם מאחר חרויו כלו כי4? 'טמא הוציאיאת"ל למיכוי מצ.3ן י[4ן ינם עסקינן 4וזי כמעייראי
 חרשיו כלו לא ואפילי עסקינן מת טומאתלעביין
 הי יק ליכ4ש וא"כ כמת כגזנע בי לניגעמטמא
 איכא ייכים נכי הכא 4וכ;[ ומ"הגורינןס5יק"
 .פיי:דור הוץ ראשו כשה.צ'א אכם ס' ס5'ק'תרי
 מן הרע:'ו כלו מנ חי היה ואק*כ[ לא 4לו חיהיה
 לה-"פ יאיה איזמכא, שכו ומאקי "כיסל(עניין ה'4י כלום יאו ריריה חיית כלו ל4ו ראם בלולא

 או חישיו שכלו לן קים דיא דהיכא רילןקל
 מת ילרתיא5.לו

 אס.ר"
 הכ4ו רשאג' להת"כם

 4,נר[ לא 1,4 הוציא אכם א' ס' רקדליכא
 כלו לא ס כלו ס. "י 'את"ל מת 4,' ה' הוציאס' ססיקי תיי איכא חרשיו רכלו ירעינן רלאמאהר החם-

 כלר[ ראיה יליכא ר[יתייכם מיתיח תהיהיא*כ
 :'ל[ יהישכ"א ירוחס ;(רכיני פיכא ליבארנבם

 הוציא שמ4ן רנןרינו הכ4ן 'טעני למימידא'כא
 ט2'ק4ן חד רק רליכא משום לפרו~רור הוץראשו

 וראי אמי כמעי יכמת מאחי לא או היציאשמ"
 לא עסקי'ראפילי מת טימאת נענין ינםעסקינן
 כלו דכעיבן ייכים נענין אכל מטמא חר.טיוכלו

 חי'טיו כלי לא שמא אחיינא ספיקא איכאכ~ז הי היה יא'טו 'טכשי1צ'א ר3'מ4ןסר%'2ךפילי
 וט*ה ייכים לעניין הוא כ(ונם לאו ריריהדהיוק
 כאיפן . להח"כם שמוקיק ימימי מצינןשפיר
 סיעת4! ליכא סמקשק רכהמרה שמעתחאומהך
 ירוחם ליבינו ת'ובינא ליכא וגם ז"ע( פרץלהרב

 כן יסימןיצדיק
 . ז*:[ הרכ כונרז ~הווהרשכ"אז"ל[

 ורבר-
 ,"כ[ הרכ הנה כי לי נהלמו ילא להלמםבקשקי
 מתהין) ;[הקשורה שכינתו רכריו כתהלרקכיאר

 הכיא לא שלמה ז*ל פיץ לרכ" המל,שהרכהמה
 ממנה להק'טות ונם הנז'ר אצל והלך ממנהרא,ה
 מההיא להלק וכ.טכא ז*ל והרשכ*א ירלחםליכ"
 ליכ4ו רהרקכם רייכינם להר טה המקדכהמה

 ייב.ם גכי הכא אכ;( נזרינן ומ"ה ספ.קא חררק
 לרב" שהקשה למה מספיק מצאניהו יר[כחיייק להעמיק כשכאנו גורינן לא ומ"ה ספ'קי תריא'כ'
 לאויר יצא שלא שכל שאמרו ו"ל והרשכ"אירוהם
 נכי יהתם לחלק י:ט להת"בם מותרת ח'העו(כם

 שמא ספיקא חר רק ליכא 'רה את שפיטטהחיה
 הכא אכל נ:רינן ומ*ה :רור לפרי חיץ ראשוהוציא
 החל'נע ,"ל הם ולכן ס5יק' תיי איכא ייכיסגכי
 שסותית ק"ם (ם הגו לאייר 'צא שלאשבל

 שלמה ן*ל פיז לרבינו שהק. למה אכללהקייכפ
 :ר-ש הי' הנזיר אצל לו והיך מכאן ראיה הכיאל"
 עימרת כמקומה הקישיי4" ועדיין כלל יספיקלא
 הרא'טונש לש3יה/ק'לפי'הא'קןכחלוקה פיץרבי' כרברי רכריו כהחלת יל רקוון שפי. הפיןלכ
 ע[אקז 4אן' ונכא-ם החלוקות לב ק' הכולפ.
 ראיכן רהיגא קאמר רהכי ר-:י4י? שפי' האהפי'

 אפי' אי חי וילרתו חרשיי לו כלי אםלאס:פוקי
 קשה זיה לפ" מתייכמת הולצתיי4ן מתילרתו
 רק ל'כ4ן רהא ח' ש'ירתו רהיינו רהאןלחיוקה
 ער.ין א"כ כלו לא ס' הףשיו לו כלו ס'ז-דפ5'ק'

 רהחבם היכי רכי מהתכם יאיה להכי4ן יכילהיה
 היכא נמ' יכא כפיקא תר יק רל.כזן 2ופ מגזיינן
 רל'כא הי וילרהי חר.טיו כלי אם לא0תפק'ראיבא
 ננזו,י כע[ו ל4, ט' כלו סן רהיינו ס5.קא חיוק
 שפי' הכ' הפי . מתייכמת ול4ו יהילצתנמי
 רלייו מתרקי הרא דאיכא היכא קאמי רהכידיא

 4ועיליירעינן 4מו ה' וילדהו חר,טיי דכלוירעינן
 ק/ הא' להליקה החלוקות ק'לכ/ הפי' זרזיפי מתייכמת 71(א הילצת מר: וילרת' הרש'ודכלו

 כנ(ו. ר(4ו ס/ כלו ס' ספיר,א חר רק ליכאדהא
 ו"כ?- ס' ספיקא "ד יק ליכא נמי הכ'ולחלוקה
 א"כ לא אי ח' היה -וןרור (פ היץ ראשו.גש-יצ,א
 מרע שותילק החיע[יק ענם יתיישב ולא קעייין

שקשה



ארה רעהיייה
שהי

 ? פיץ ליבי'

 יי נ"ג:ן.גן:י"=ורגית'
 ז"כ[ מוהיי"כג[ היכ ע0לי

 ר(ו שכתכ מיק עו( להשיכ מ"ש נכלל זהלניו1
 לא למה פיין שרכי' מ;ל"ח כתכ עיר .;גלכתכ
 מההי4ל מיק רילדתו שיו מקהומי הטעספתכ

 מוה להכין יכולתי לא כזה ג0 המקשהדכהמה
 כתכתי .טנכי משכם ר-הכי4ן יכ.ר( היך;יאיה

 ור4לי כידוע מיירי רהמק;רק יבימ'הדמיהני'
 של שהנפן נמי ימיירי המעייס כתוך מתשהולר

  שגורן ל5י כמאה שהחיה ימה חר'ט'ם וג איה'
 הוי 41אז וכו' רא'מו ייציא מת שהולר יאר,ג :ואש

 כנזכר הרגי'ט לא והחיה ראוריהא3ילירימטמא
 ץ פי כי' ר שהרי כז שנהד4ו זה מפני נרעו7(א
 המעייבם כתוך יראי מת שאם אימר אינונעצמו
 מההייל אמנכם 4למ,-חי כאשר ח"ו כןשנהר4ש
 לא דע*כ לת"ק אפי' כן רנקרא ראיה הוידנזיר
 נזירור; רם' רטכר משונם אלא אי*ש ת"קפלינ
 אזלי' תור' ספק רעלמ'רהוי כא'סירי אכללקקל

 נל[ע"ר כך כזאיק ערוה באימיר (כ,שלהומרא
 מוהריב"ר[ שהרכ מיכיחים והרכ-ים *עכ"ל

 קמירה סיימר; נ[א הקוננ4 אותו לו כשכתכזקל
 רהרכ שרהרי ע[נר רהקושי4ו רק כ(י כתכול4ו

 ם5יקי הרי מטעכם רח'ויי-ה כספיו ז*למיהיינ*ל
 ככ[נ[ מ:ה הזכיר ל4ן ,"ל מוהרשר"ו(והרכ

 י
 ז"ל[ מיהרשר"כם היכ שכתכ הדבריםומיקרוק

 בחב לא  למי;  שיבי'פיץ בו:כ"ח בתב  עורוז"ל
 ולפי עכ*ל וכו' מת רילן-תי שלו מהחומרדטעם
 ומתור'ן נעיכם זמה מוכ מר; הנה זה לעןןרקדוק
 איכ4ן דהכא ז*ל מוהרינ"ל הרכ חילוק עםיפה
 ואה"נ[ מת סן לפרוזרור "זץ יצא ס' ספיקיהרי

 פי'ן רכינו הכיא ל4ס וכ[כן גלי לא מ' כלו ס'הי
 ס'הוציא הרא ספיק' יק ל'כא רההס משםראיה
 שהקשינו למה מקיכם אין ונזיק הוצ'א לאפ'

 הימולפ" לפ"האיכחליקה רק הקשינו לאשאנו
 אינו. כספרו יל מוהרשד*סוהכילבןהחלוקוימ"ש

 מוהרי"בל הרכ ששנאק הסגנון לפי אנלוכנז*ל. מירי לק' ולזה הא/ מהפ" יהב' החווק-קאלא
 : כנז' ק'ז"לכספרי

 רסיטן
 מ"א סי'  ז*ל מוהרה"שלהרכ
 מ:הר':ד"ם היכ רכייכח'על
 ניאה הריוט ולי  וו*ל אלוז"ל

 ל4ו פיץ שרבי' נ(ו' ז*ל טוהריב*ל הרכשכינת
 חוץ יצ4ו רשמ4ו חשש משיכם מעיך(כםהשש

 ומ"ש חשש4, מהך הטעם הו*לללפרוזרורא"כ
 ההשש4, רמציאווה הייני המקשה כהמהדבפ'
 מוהרשד"ם רהרכ המקשה בהמה בפ/ רתםאיהא
 רפ' מההי4, ,דה שלמר רכייו כריש כחכנופייה
 השש מיםיכם נמי רהכ4ה איתא יאם המק'כהמה
 :[כר;וכ פי'ן לרכי' הו"כ( יאשו הוצייורשמא

 שמ4ן חשש אורעו ממציאירק הוא שלושהתונור
 רהיכ ומיש חי ר[פי1ורור ח:ץ ר4ושוהיצי4ו

 כן רנקיא רא'ה הוי רנזיר רמההיאמ'הרשר"ם
 שמא היא רהחשש שמעי. לא רנויר מההיאמ"מ
 ככ(1 'טמא משים אלא לפיוזריר חוץ ראשויצא
 להניח פיץ לרכ" הו"ל לא חשש להך איהאואם
 כי דחש'ט4ו נראה ולכן כרכיויבנא כקו,מוסהך
 י4ן 1.כן שכיח ולא רמיעוטא מיעיטא הואהאי
 וכשכנ[ו הרשיו כע[ו שמא הו4ן שהס' רקכהכ

 כי מרק ילרתו 4הפ" לייריה וכ(ה חשיכהר.טיו
 רשמ4ש מת שילרתי נז'ראף ס' רהוי רנזירההיא
 רמע רוקא ההם ולי"י לר"ש נ:יר והוי חרשיוכלו

 * עכ*ל כעיני וברור פשיט ניאה זה להקלנזירות
 טיח עכשו שער אזיר[ לש,טתירה ז*ל הרבהנה

 רהרב רהשש חשש4ה רהך לה:כיח ראיותלהכיא
 למיחש איכא מת ילרתו ראפי' ז*למוהרשר"ם

 ליכא הי היה לפרוזרור חוץ ראשו כשהוציאשמא
 מיצא ועכשו רמיעוטא מעוטא להיי להלמי"'ט
 ראנ:( ז*ל פרץ רכינו מרכרי סכרתו להזקמק1ם
 ולהביא ולהזכירה חששא מהך לומר לרבי'הו*ל חי היה וכו' ראשו כשהוציא שמא למימראיכא
 המקיטה דכהמה טההיא החש'טא למציאותראיה
 ע(רה חיישי' דלא ש"מ לה חש מריא וראיאלא
 אמרע .ורהנה . דמיעוטא מיעיט4ו רהוימשים
 להושח שרצח הנחתו עפ*י רכר יפה ז*לשהרכ
 ל(פייזרור ראשו כשקוצי4ן רשמ4י הששארהך
 אכי[ לה היישי' ולא היא רחוקה חששא חיה'ה

 רח4ורץ שכספרו 1"ל[ מ,הרי*נל[ ר:רכל(יכרי
 תדי והכ4ן הר4ל ספיקא רק וצי לא רודנםפטעס

לצריק
וראיתי

ספייך



א-ח  רעה ערה-
 י4, 1ח הלוק עם שא5 שהקשינו מח יקןסעיקי
 ז*ני( פ-ין לרבי' שהקשה למה ארוכההעלה
 שנר; 1"ל( מיהרחיש היכ למה ירעקי לאואנכי
 רברי שכתוך ז*ל מוהריב"ל הרכ יכרי עלרכריו
 קצרה כלשון נאמרו ששם !*נ[ מוהרשר*םהרכ

 כעיקר :ר; כפרט שהאריך מה כלכ[ הזכ'רוכ(4ן
 ר;יר: ז"1( מוהריכ"רא הרכ שספי מאהררכריו
 קע"כ כדף ו;נשמו למע ממ"ש כנר לפניופתוח
 כרעבו 'טמכיןריםי על(יו 7יתמוה ראוי עירע"ג
  רשמ4ו  ך חשש4ו שההושש ל[הכין שרצהניכר

 הרב 4וע[א אי3ו חי ר;יה וכי' ראשיכיטהוצי4,
 נגרו המלהמה פני שסכב לחוריה ז*למוהרשר*ם

 הרב שגכם אינו זה לו זהכ עפרות נשיקתואחרי
 ל4ן ולמה וכנז"ל כס5יו לה חש ,"כ[מוהריכ:ל
 פניו נגי שספרו וכפרט שפתיו עני אותוהעלה
 ד;רב שלפיהלוק לעניין נחזור כנז"לדקיה
 פרץ רכייו ע7[ שהקשה עייין ז*כ[ 7(מוהריב
 עומיכמקומו

 עצמו שכ7( לומר פנ'כם ויש .
 מרי לתרץ רק נחית ל4ן זה בחל~ק ז"7( היכשל

 מה ולא ז"ל והרשכ*א ירוחם רנינן עלשהקשה
 כן לרקיק מקובם ויש פ-וו רכינו ע7(שהקשר;
 רבינו עע4 קויטייהו עיקי סככ שכתחלר;כרכריו
 ך54 והתיספות התלמור ל[שון והעתיק ו*ל-(5רץ
 7[רכינו מהכא תקשי וא"כ כוקכ ואח"כ המ'בה

 ואפשר וכו' לעיל רכתכינן ז*ל והרשכ*אירוחם
 מ*ש רהיינו טיניה 4ורטליק רק קאי ר(4םלתרץ ואסיטי רהאי נראה 4ולו דכרים ומתוך וכו'לתרץ
 ל(הוכיה לענייניכו ונחזיר . וק"ל[ וכו'7[עיל רכמב" והרשכ"א ירו' לרבינו מהכא תקשיוא"כ
 הרכ הנה כי שחילקנו כמו ס*ל רהוה 41למיכריו
 הסוגייא העהיק כטמיך מ*ש כל שכתב אחרז"ל
 ושמעינן וז*ל כתכ ואחקכ המקשי; כהמהדוע
 הכן שאין ט' כן והוא חי ראשו דיצא היכא4יינו ראשית דכתיב לנהלה בכור ראפ" שמעתתאשהך
 היכא הכן 5ריין ולעניין לנחלה ככור אחריורנ4ן
 ראשו יצא 4וו חי ראשו ריצא מתרתי חראדאיבא
 כפריון הייכ אהריו הכא הבן אין ט' כן והואמת

 הכא הכן ט' כן ואינו מת ראשו יצא ראםומשמע
 ויש עמוקים "ם והרברים כפדיון חייב הואאתריי
 בכמה טרור ואני ורקרוקיס חלוקיכם וכטהנטה

 כח ד סיטןל?דיק
 אין כי גסם עלי קן מהישיבה העיון ועולפסקיכם

 לומר אנו מוכיחים וא"כ . עכ*ל וכו'למילין קנצי ואתן פיטיכם פיטי ל(כתוכ כקולמיםכח
 במושלכט ותפם ההליט ארידיה.שאיךריייה קשייא הכי תימא לא דאי ש"לקנו כמו ט"לדהוה

 מו-ז ראשו ריצ4ש רהיכא הם,ג"4ן מתוךלהוכיח
 שמדכרי* כפריון ח"ב אקריו הכא הכן ט' נןואינו
 לא מת ראשו שיצא הרשיו כלו רלא מוכיחאלו
 קיימת הריו לחלוחית רובוועד'ין וכע" כילורהוי

 הו4ש רחירק טומארק לנכי ררוק4ה כסמוךממ*ש
 וכו' הוציא שמא חדכפ'קא אע(א רליכאדנזרינן
 רהרי לא או הרשיו שכלו לן קים אי לן איכפהולא
 וכו( כגירין א'בריו נתקשיו לא ילו אפ מטמאהבפל

 שיצא חרשיו כלו שלא כנפל ראף משמ'רמהכא
 ריריה וקשיי' כילור ראשולהיות בהוצאת סגימת

 ז*ל רכריו שהנהנו המונח עפי' אכל *אריריה
 מרז טומאת רנעניין רההם ולה"מ נכון אכ[כאו

 שיצ4ן חרשיו לו נ,4ל ראף קאמר להכיקעמיק
 ע(הך כילור רהוי והכונר; כילור ר;וי מו;ראשו
 פי'רכריו ולכן כמת כנינע כו הנוגע לטמאמלהא
 רכעניין. הכא אכר[ וכו' מטמא הנפל דהריכמ"ש
 ויצא חרשיו כלו רבשלא קאמ' להכי קעסיקבכור
 מלה4ו רלהך כפריון חייב אחריו הכ4ן מתראשו
 בהוצאת כילור רליהיי היכי כי הדשיו כלוכעינן
 ריריה א'ול*ק בר3ה עולים 1*ל רכריו ופזהנינהו הררי רבי לירה טימאת אמו את לטמא היהראוו

 כגרמיףק טריר הוה ,"7[ שהרכ ולהיור:4הייריה
 טעכם בכיאור האריך ול4ה כקצרה כ4וובססקיו

 : כעצמו 1*ל הוא שהתנצל וכמוהרבריום
אני

מקתעמ:נ'העל'ייי'ני,י
 ןן:ןס איכ'

 רכריכם 1ו; נפרט שכר:כ ר;נז'ב5ימן
 ז"7[ היב הנה . שנכאר כמו לע"רמתמיהים

 ורכינו והסמ*ג הרמכ"כם רלס' שהוכיה מהר(פי
 ג1רה אושעי" דא*ר המ' רכה' מההיא לוהיקשה ליכימי מת.שרייא יכילרתו ז"ל והרשכ"אירוהם
 , כתכ וע*ז וכו' לפיוזרור חיץ ראשו יוציאשמא
 לההיא רמיי' רלא כעיני רנרו או בקיצור ארוז*ל
 ראשו הוציא שמא רהיישינן הדב רכת' חששאהך בי היישינן לא יהתם המ' כה' ופ' יופן יוצאדפ'

מוץ



אוח דעהיורה
 דכי טת העולכם לאויר וכשיצא חי %פרוזרוריוץ
 שיב4ן כמו דמעוטא מעיטא והוי שכיח ל4מהא

 הולר רמר: היינו המ' רכה' ההי4מ והתכםכע"ה
 משים ולאשה לחיה מת טימאת ומשום אמובמעי
 כתוך ולרה שמר: האשה התם כרתנן ליראשומאת
 טמאה החיה כו ונגעה ירה את ופשט'החיהטעיה

 טהורך: והאשר: מר: טומאת מעוכם ז'טומאר:
 גכם ראורייתא רמרינ4ו ואע*ג ל(ירהמטומאת
 ג;רו כליעוה טימאה שהי4ה טמאה 4וינהדחיה

 שהיא מת כשהוא לפרו;רור הוץ ראשושמ'יוציא
 4שינה והחיה ראוריית4ע וטמאר: גלויו:שימאה
 והנע 4ומו במעי הן4ה שעריין שסכורה5רנשר:
 שהיא לירה טומאק שטמאה לפרוזרור חויןיצא 4הכם למיהש וליכא מרנשת האשה 4הךבטהרות
 ותתנהג ר[פייזרור חיץ ראשו כשיוצ'4ןפרגשת
 אכל אניו כמעי מת כשהולר זה וכל לירהטומאת
 עכיל וכי' הייש,נן לא הא כי מת העולםלאויר וכשיצ4ו חי היה ך[פרוזדור הוץ ראשושכי2'צזן לומר כונינו מת אותו יואיכם יאנו טוהבשילרה
 הי" יט" :ךעךנען"ואחר

 ההיה טומא' הלק ולמה מהעל
 כמה כמ*ש לחוג הא'טההיולרת וטומאתלהוד
 ן[ירה וטומאו: להיה מת טימאת משים5עמים
 טקורה והאשה רקתנו מתני לפרש ורצהלאשה
 שפתיו על שיעלה מהםאהד גם שאין ז"ר[ המפישים כל כרכרי שלאליר-ה מטונואת טהורה והאשה שר"ל הולר שיצאער

 ור-אשרה שפירו'י
 שויכם כו[כם אכ[א לירה מטומאת הואטהורה
 ז*ע[ מוהר"ש הט*מ סיףז"ל הרמכ"ם ע"א דכ*כ כהמה הליקח כפ' שסז*ל ור:קוכפוו-: רופן .וצא בפיק שם 1*ל רש"יה"ה מת מטומאח הוא טהורה יהאשה שפירשולטוכה

 יכינו ראהלוה פ"י
 ף פרק ז"ל בתי"ט ב הר כה"מ נפרק ז"לעובריה
 טר-וררק רל~שה נינהו הררי כי כולהודאהלות
 מט.מא' הפירושמהורה ויהיה מת מטומאתר"ל
 שא  נושו'וו משא ימטומאת כמת נוגע משוםמגע
 זה בפרט לעמוך יכולים אנו אין וכעת ה"תאת

 שיוצי4ו ער הולדכנ[ומר שיצא ער הואוכל.זה
 ע[קמן ל[מימר וכדבעינן ש(8רוזדור חוץראשו

 ר סיטול?ריק
 גכם ייזפרוזרור חוץ ראשו שיצא אהר האבס"ר
 ברכא דקי"רי משא טומאת מרין טמאההאשה

 יט אשה ש, מקים ראותו רופן יוצאדאמרפרק
 והאשר: שפי בא:פ; יע"ש הסתרים כית ריןלו

 ל(יררן מט,מאוק ו[א מת מטומאת הואטהורה
 ונראו: . עסקינן לירה בטומאה לאורהכא
 איירי דמהני'בהכי הוא כן לפרש שהכריהםשמק

 ו:היך: וכו' עוכיה שמת האשה ביישאר-קתני
 4ה*כ וכו' טהורר: והאשה שכעה טומאתטמאה
 טהר' גם מת טומאת היא ההיה 17טומאתמאהר
 טימאת כאן ה:כיר ומי מת מטו"אה היאהאשה
 * לייה טהורהמטיבאת רנימא היכי כילירה

 יכולי* היינו עריין זה הכרח רק היה לא אםוהנה
 ז*י( מוהרה"ש ררב בער עצמנור[הלייןלרהוק
 יפ' עצוס הכרה ז"ל להם מצינו חעיין אחראכל
 כן והכרחנו להכ~ק 'טיצ,נו מה לפי כי והואכן

 רבנפי( ו*ל( והה~כפות ורנ"' רתלמ'רמרכרי
 לירר, טומאת לענין מת שיצא הדשיו כלושלא
 ל(טמ4? אבל רובד רששווכע'נן בהוצאת מגילא

 זר: ורהכרהנו כראשו כגי במרה כנוגע כוהנונע
 מוכרת זה סונח ע"פ ז*ל מוהריכ"ל הרבמרכרי
 מטומ4ורן טהורה והאשה רקהני מחני'לפויש
 ור:שהשרן רקרקני דמאי הוא בהכרח שהרימת

 4הושעייא רב. רכר' לפי הולר שיצא ערטהורה
 הי*ו יוצ'4ור4קשו שמןין נורו-ה מררננןטומאה רהאי רהלמורא ומסקנא אמון אכורי ק.שטשהוא

 גכם טימאה ל[גוור שהיה כלומר נמי אשהא"ה ומקשינן מדאיריי' טמאה שאז כו והגע%פרוודור
 וכו' ראשו ייציא רשמא זו חששא מפניוה4השה
 שמרנשרן ולאחר בעצמה מרגשת אשהומשני
 כ(גזיר צריך ו4הין בטהרות מלינע עצמהתמנע
 ער סהוריך והאשרה רהתני רמתני' מוכרחא"כ
 שיצ4ן עד הו4ה הולר שיצא ער פי' הולרשיצ"
 יאשר דמשיצא כילור ויהיה לפרו:רור ח.ץ טורא
 מת טימאה טמאה היולרת האשה לפרוזרורוהוין

 מטומארן ולא מת ה מטומך ר*ל טהורה :הוהא רקחני ' רמתני לפ' עצים הכרה זהו שכןומא"ר
 חרשיו ל[1 כל(ו שלא כנפר( רהכא רמאחרלירה
 ה41ש המשנה שפירוש לומר הוא כר:כרהמיירי
 הול[ך שיצ4ו ער מרז מטומאת טהוררהו,קא'טה

והכונה



ארח רעהיייה
 וכמו יפרוןרור חוץ ר4ן'טו שיצזן ערוהכונה
 והאשך-: ,רה כא31ן הו4ש הריוק וכזר:ושהכרחנו
 ער והכונה הולר שיצא ער מת מטומאתטהורה
 אהר ה4ן כילור ויהיה יפריזריר הוץ ראשושיצא
 טמאר-: האשה יעו לפרוזרור חיץ ראשושהיציא
 לירה כטיטאת הענין נפיש אם אבל מתפומאת

 נימ4ה רהיכי גו43ן והאי בכי ?[מימר מצינ1*לא
 ר17לר שיצא ער ליו-ה מטימאת טהורהוהאשה
 אהר הא לפרוזדור הוץ ראשו שיוציא ערוהכונה
 טטאר-; ריגשה אף לפרו,דור חייו ראשושהוציא
 לו כלו שלא רבנפל אינו וזה לירה טומ%4ז13שים
 נראשו כגי לא לירה טמאה אמו לשהה'החרשיו
 שהכריח ההכיה והו 4ו"כ וכנז"נ[ רוכווכעינן
 * מת כטומאק המשנה לפר' ;"ל המפרשיסלכל

 וו*ל* שכתנו :"כ[ התופפווק י רכר לפרן ישוכן
 ראש העגיל כלא הולר שיצא עד טהורהוהאשה
 וכו' כאהלות כרתנייא הקכר משנפהח הולריצא של4י ער טמאה הוייא העגיל דאי מייריכפיקה
 ראשו שיענילו ער הקכר פתיחת לנפליכם4ן'ן

 ראחלורז דתים?חא כתנא לה כני 4ו"נכפיקה
 קאמר רהיכי שהק,?1 רכיידם ניאוי .עכ"'7[ העולכם לאויר שיצא ער טומאה לולר איןראמר
 שיצא ער והכונה הולר שיצא ער טהירהוהאשה
 וחאשר: ותני מרפפיק טימאה רין מכ?(טהורדה זרוי לפרי הוץ יצא שלא רמשמ'דער לפרוורורה:ץ

 יאשו שיוצ'א קורכם דהא ק' וא"כ וכו'טהורה
 משנפהרז אקל טומאת מרין טמאה לפריזרורהוץ
 חוץ ראיט ליציאת קודם הוא הקכר יפתיהתהקכר
 ותי' רנ"ב כככור,ן כפ"י ו"ל הם כמ"ש פיוזרורל

 רלי'ב" כפיק'מיירי העני:ראשרמתני'בנפ'שלא
 קאמר הכי רמשום ניחא וכהכ, הקכר פתיחתדין

 שיצא ער והכינה הולר שיצא עף טהורהוהאשה
 הקבר פתיחת דין לו יש שלא לסי לפרוזרורהיץ
 לפרוזדור חוץ ראשו משיצא אכל העניל שלאלפי
 דתוספתא כתנא ס*ל4 רירן רתנא דא'פשרתייצו שני וכתי' מת טימאק רין לו 'ש העניל שלאאף

 לאייר שיצא עד טומאה לולר ראין דס"לראהלות
 4וף מיירי רמתני' נ[מימר מצינן וא"כהעילנם
 ילא הקכי פתיחת רין לו אין הכי ואפילונהעניל
(ח"ב- ולפי העולם לאו'ר שיצא ער אחרת טומאהשופ

 מם י כ'טןל?ריק
 שיצנל עד טהורה והאשרה לקתני זרזממנ"תי'
 והחיה לגמרי העולם לאויר ש'צא ער ר"להולר
 העולם לאויר משיצא כי תנע שמ4ל גזרהטמאה
 שמרגשת למגזר ליכא כאוה אכל אדעתאולאו

 ז"כ[ פונתפ כייור ,הוכיציאתו
 שיהיה איך *

 מהני/ כך פ" ו"ל המפרשים שכל הרואותעינינו
 דר4י! מה ק' 4-"כ מח בטומאת טהורהרהאשה
 - לידה ש*כטימאח לפר ז"ל הר'מוהרח"ש ככהעל

 1ועגנ4"לן4~2וראיהי
 הלק למר: יורע ואיני וו"נ[ אלו ז"ר[מוהרה*ש
 אמרע הן ככות לב' האשה וטומאת החיהטומאת
 טימאה שהיא אימרים אנו שאט תלייא כהאדהא

 לפרו:רור חוץ ראשו יוצי' שמא גזרה מתטומאת
 אומריט 4הנו ואם לירה טימאת ג"כ טכואההיא
 גכם מת טוכאת טומאה אינה ומ"ה מרנשתשהיא
 הוצרך למה מי4' סיף טמאה אינה לידהטוטאת
 טומאתמת דג,רו סתטא לימא לכות כ'לעשוהם
 טמארי2 האשה ר4עכם ידעי' ומינה ולהיהלאשה
 וכו' לירח סומאת ג"כ טמאה היא מר:טימאת
 ולאשהוכו' לחיה מת טומאת ימרו סתמאלייא מרוקרקכמ"ש כלתי שלשוגי אף והנה *עכ"ל

 מרגשר: ראשה כלל למנזי ל(יכ4ה כאשה דרה4ן'
 4עך מרגשת שאינה לפי כחיה אינהאל[אוהגזרה
 למי: להקשות ר:י4ל שכונהו רצויוה כינתועכ*ז
 בט!מאו: ט7ורוה והאוה שאמרה המשנהפ"
 וה'"4 האשה מטומאת ההיה טומאת והלקל'דה
 כה:( רהא ואף מת מטימאת האשה מהית גםלפ'

 דבריי כונת זהו כיניהס הלק למח ק' מ"מתלייא
 לפי הכמתו ככור מעיצס הראויה המחילהואחר
 הרשיו כלו שכ(א דכגפ?( כסמיך שהכרחנומה

 טומאיז ין ד בו יש כ(פרוזרור חוץ ראשומשיץ4ן
 שיצ' עד לירה טומאת רין לו א'ן שעריין אףמת
 עור * שחשכ תלייאכמי כתא הא לאו גופורוב
 הדבריפ כלל וז"נ* שם 14[ מוהרה"ש הרכנתכ
 אלא לפרוזדור חוץ ראשו רהוציא הך מצינירלא
 ר[פיוזרור חוץ ראשו והוציא 4ומו כמעו מתגכי

 וטומיעז לאשה לירה טומאת לעגיין מתכשהיא
 ש~הי'ל טופ ואתטהא * עכשל להיהוכףך

 לרג אה



 .יייה

ארח דעה
 ראשו הוציא מכי לירה טומאת ולעניין מאחרמת יאשו כהוצי4ן הלירר; טיטארן לתיות ,*ר(לרכ
 ווה לירו; טמאה אמו חי 4הפילו לפרוזרורחוץ

 רש,כם4ע רי כתכ4ו רנא 4יוסיף ול(4, אכא פהוצו= :פשיט

 יעל_
 מכר[ כירינו

 שקלא ו;ך
 ראשו שיצא חרשי1 כ(ו רבכלווטןייא

 כילורמש'צארוכ הוי חי שיצאראשומתומכ*ש
 ראשו יצא אם חרשיו לו כ4 וכלא לירהטימאח אמו את ולטמא אהריו.פפריון הכא לפטוררא':ו
 הכא לפטור ראשו יוב משזצא כילור ננוי הויחי

 חרשה כשמלה הרכריכם וכיררנו '(הארכנוכמו נופו יונ שיצא ער כילור 4הינו לירה טומאתאמו 4?יו לטטא נמי וכן אחיו וקימו ראשו החןיראם אחריומפריון הכא פט. ל4ן אכל במת כנוגעבו  הנוגע לטמא רק כילור הוי לא מת ראשו יצאאם אכל לירה טימאת אמי אק ולטטא מפריוןאחריו
 ממיל(4, וכר;כי 4שמו; 4יימרי קושםל(הוריע
 יכו7[ שאיני יתשכח רוק בכתכו מעכ"ו;שהמר: ההמיהות כל( ונתיישכו י"ת כעזרו ומניארנרור מתוקן והכל צרקה כנוגה ויצא שמעתחארווהא

 : הרבריםלכפול
 עד ואקר ימענ"ת ע:"" י'"'4' 'עהאת

 וער יויע וה' רוריכם רכיי עלי ערכיס ןן
 יהר[ כי אור איאה כי וכפרט לשש' הלכהברבר ימתן כמש4ש ר(השתעשע יהפצי ישעי ככ[עלי

 מרק אך . ירוו; עשר כמעולת והעיהמרווק כיר( כ(ך תכנה כי כקציר כשמחה 7(כיוישמח כ(ך ברומיכם ואהך ה4,ח כמיך רנכטופרציד4ן
 רכיוק והנהגת 4הרז ררך' עול ומהוין מבייהשכל מטיירות טררית עלן ג,ר שכשמימ ואני4העשה
 להפטר יכו' שאיני הכיהי.ם מענייני' תורהועול
 הגרולים כשם שפ לך ויעשה ורכית זחייתהוצח מעינותיך יפיצו תפל(יה ואנ* - הפצתןרצינך לעשווק כי עסקי מכר[ פניתי כזאת ולעתמהכם

 ימימ*רק ד-4וחר; שכם הל(כה של כמעקהפלן המשפת" כין רובץ הת%מור כיס נטוכחכלה.יטיך
 ולכנ( בהורתך ושפח אהבתו נאמן עפששנעך כנ9.יד רקמ'טר; ר;ן בתורת בנעימיםושניתיה

 יסימן.לצריק
 וער[ שטאל שמאל על לר ימצא הדרשנואשי
 שנת ה' ישועת את וראו הת'צכי ימיןנ0ררימין

 : כ(יצירה תחס"ה כנפיו ותחת לר יסךבאנרתו

 ו:לוי בנימיןהצעיר
 ולררים לארץ הטאיר חכמה מקור נוכענחל

 : אכי"ר הגרולהמאיר כאוי ו:רח י4טיר נר"ו ר;7[וי בנימיןכמוהר"ר הכולל ו;רכ השלס החכם ה"ה הייבם ועיקרסני זדה~
 אצכעתי,ו פניני פני קנלתי אחרש*ןה

: ד-;נוראיכבם כחיכותיוראיתי
 חכו הרחיכ העמיה מהיר סיפי עט יפיפיהיפה וצמילאי'מגל'עפהכחרשיש .

 בו ושמההי שמהתי מצאתי ורנ יגעתי כהישוו נ[4ה חפצ'ם 'ובל מפנינים היא יקרה כימפיהו יכקשו ותורה הוא צכאות ו-;' מלאך כימלאכי8 שיהר: מלכיכם סגולה מחמריבם וכוליממתקיכם
 ןושר נד1ליבם דעת 7(רעתו טכוונתי כ[יותיתי
 והרברץ מעכ"ו; שכתנ ד;רכוה כרכריבםכאיץ

 למעכ"ת לשלוה היצ-כתי עלי חלוק היהשכנגרי ימפני לי רייו; אשר טל יפלא הפ,4ןלהוסיף
 דכריכם וכאי,ה אור ישכין ררך 4הי,הלהוריעני

 ע ף לק ,ררק,7[4ן
 ער[ירה פליגי רכש4, 4המי מעכ"ת .ואומר אההיל רמיכ' וכירמנותא מענ"ת לפני אסדרלי

 כשאר אכל מה שיצא חרשיו %ו ככלי "אדשמואל
 לו ככלו אלא שמואל איקותכ ולא לאפליגינפלים
 כיור רישא דנקט והא ליה מקשה מסיפאדלעוים וא"ל רמהגי' מיישא ולא מת יאשו שיצאחרשיו ר(ו בכיו רמיירי רמחנ" מסיפא להקשיתהו"ל[ כהריא רא"כ ,ה על טיכא וק"ל מת עיצ'חרשיו
 רנקט משני דה4ל הכי התלמור דריך משובםהוא

 רציה עור כראמרן מס'פא להקשותוהויך( שם רש"י שפייש איישא.יכמו ליה דמתיץכיין לי" מקשה ,טיישא וא*נ סיפא א:כ ראשוכרישא
 פליגהא הכין שהקיספות להוכיהמעכ"ת

י"יספה קומנו פניכם ציית בפירוש נרוןי ברודקונרהק שהקשו ר:קשו.מר; וע", רוה4ק חרשיו ר(וככיי דשמי"



ארח דעהיייה'
 ממעכ"ת נע"ם ולא הטפלת כפרקיןובפ'החי9פיה
 אף ההיס(וק כינה מפ'שט רהוק דהוק קי'שהוא
 שלא וכרי פלקולו הריסות נורל לשכח עליגוגי

 החומן כיגת שאין כיףאי מעכ*ת חכטת יסוריחכ שכלי קיצי לפ. "כל דעכר הוא ס"יגחאלאקוש'
 כיור ולעיל, כיונתם יפך מראיס ורקרככותהירה י(רכי רהתוספוק דרך ואין טעכ"ויז קהיכיחקמו
 הוקשה שלא ררכו ההניון ררך כי אף רקה'סללי
 שפירשו אחף אע4א חיוחא סיה ראית כולרלהכם
 שכתכן ועוד רנב רבפיק ער רסנרל שפירשומה

 ואס בנפלים פוטר שההאש סתס התוספיהבפמקי
 ש"ין לא אי איייי בכלו אי לפיושי הו"9י4לתא
 עיקר שהוא ביכר לפרש אלא לסתוס הפיסקדרך
 ההיספות כונוק להוכית רצתמעכ*ה עורדהר.!
 ראיו-ן ולי מרקאמר המפלה 8פ שהקשוסמרז
 ודככורות רכריתוה לולר דמרהני' וכו' חיות'ביה
 דרה4, הרשיו כלו ודאי רבכורוח ולר רקרי?גהיי
 ולר גסם א*כ ר(ירה ל,נחליהקקני ככורילענין

 מהילווק כמי ו4החר ע"כ חדקיו כע4ורכר?הורז
 כריהות ענין דאינו אינו ןרה ורגליו ידיוונשיקת
 ולאו רהינן עצמה כפני טשנה 4ן' רכללבכורוה
 אי(א לה( 8"הי לא והלמודא מ'הנו הרדי9י,רי
 הוצרך ולי כלא סנרל דאין כקט' שאמרורמהוך
 4כם הלכתא למאי הו"ל רשנו סנדל ככל.לשאול
 לענין כין ולף משוסם מילתיה ליה יתיפוקו9נויס
 חיותא ניה ראיה ולר כשאמר 4הכם ועיר יהנד'; רהאיכךיניהוה"י ולעולם ככורר לענין כיןקקרכן
 ר,ה הוא ופשוט קרין תקחייב ולא לייה קי'אל4ה חי יאשו שהוציא ךף בן א*כ הדש'ו 14 ככיידוהא מייףי קרנן יתתח(יב לירא רהייא ריקיהטדנקיק
 מרולך א"ד שו(ם הכם הרר? כך-ר* הלמוראלהו רמיירזי טשוכם אבם ועור ל(פניכם צייך4שינו

 שיהיה 4ר1 קיימ4ן ככן לחוקומירנכירוה,צייף'
  אכל  אחייו ופוט'הכא קרכן ה.י8'מתייבודזק'כר קיימ' ככר נוקמי4ן רכייתות ולר 09 ה לכהיראוי
 לפרק יכריחנו מי וא*כ אינוטתקים הסנדל*עס שולד התום? שהכ'או ירו,8למי כהלמוד?רגיינו ירינו נמצא ל4ן מעכ'ה כרברי 4ונם ועור?ליס ר9ליה וליכ'מאי וכהו'הוא אינו ווה לג טימנפל
 ככורווז,וכוון'שראינו יאף-לענין חרשע יין9קלו

 ל ד ס'מזל?דיק
 סניכ4 כצויה דאפ'לו ךכריהכם כפשטדההוספוח
 מין ככל היה דעתם כקהקשי 4ש?ג סוקיהראש
 קיעף כפי רכורא' ההוספ,ת כונת כן שתכגתיעל ופלא דפיא נילא איך נפלאהי ונוראווז 'נקל
 וכשכ ננ"ל- הכריהס פשט הבנה רהי4ן כןשנ4י

 על9 חולק מצאתי :לא חלוק כלי סהכםכסקקיים
 ממרא בהמפלת סי אסמרש"יכיהוע,ר

 הרשיו לי ככלו לפישו יכריחנו טי ו' כןכתאומיס דשמאי
 כפן שעשה כמו סתס ול4ן " ככן מרפ"אררכה
 נימ4, רל4ן יחשמועינן ראתא משמע ככיריש

 כ"ק כלו כלא אכל פליגי ההשיו לו ככלוררוקא
 ומ"ש * כלו בלא ו:"ה אלא  פוטר זאינומורו

 וחו?רריז מרגענררק 4ושוה ש4,ין רקאמרסניס( כך"ה י"כ ר-ף דיכמות דפ"ק רש"י עי(מעכ"ה
 מסנרל שרוקא טעכ*ה ושל קימא מבןומתקכרת

 קיימא כן ולשון לאטנפל אכל ומתעכרתחו~רת
 לו יכלו אט לההקייס הראי' לז ר"ל רש*ירקקכ
 הכר1מן י מ ליר' רעהו לסוף ל(רר ~כיהי לאהרשיו

 גגון ממש קיימא כן ה"ל וטהעכרת חוןרתדאינה רש"י רכתכ קיימ4ן כן אס(א כן לפרשלמעכ"ת
 4,פי' רמנפל ולעולק כנמ' רטייהי וחוקי'יאורה
 שפיר 4קתי וב~ה ומתעכית חוןרת סנדך.שאינג
 על שפתקשה מ*ה דף דופן יוצא בס' ש"? רמ"ש

 פעמים תאומים כשמתעכית סנהל כר"המעכ*ה
 ותאומיפ לקול' לא אבל יורהו אה פוחתשפעמי' ר*ל' צורתו אוה ופוחת חכירו 4שרז י-והקשא'
 כהנרש"9 חתעבר שלא גיי כמוךה4מ,משמקת שאמי מה על רהא אחח מקפה שנוציי ר*לאינו
 ן4ההררז מטפרה דהיינו קהעכר של(4ו ווריחכ'

 רוק'טכפה שתאומימלאו קמן הא כמ,ךמשמשה
 והשח" אהר- טעיכור אן(אאחת

 להכ9 ראתינן
 מעכ"רז שגרחק מה ככס( לירחק יצטרך49ז.
 כניבם כתאומ,ם פנרל כסיגית רש'י מ?שלפרש
 דקאמ'ריל ותאומים נוציו רמכ'טיסיתראפשי
 ועשו יעקכ דדה4ה אחה מטפה ולא .אחדרעכור
 כמו יפורז משתי שנוציו חע-י תאומיפנקראו
 השפופות כמשל ההימש כ4" ו"ל רש"ישהכיא
 שגהקש:רזי 'היכיים אלי יפה ?ולה הכלוק,ה
 אכא וככן לענעינו ברשייך גכתי'מעכיתכמאי
 חזק ונלן גקי4 ואמצנףה ומעכ*רז הקלןשה רעתילומר



 רעהי~רה
 כיבר טעכם יש אט ואמיץג:ק

 :כס*ר
 'יי;'נן ייייי"ן ימה;"י"כווכרח

 כרוכו- 4ונ(4ש ראשינהוצאה
 אינו מת הא טעמ,רחי הי יקחני מטאי י?הלכ"ע
 לבכור אתאן רחי הוא ומוכרח אחריו הבאפיטר
 ורערז טעכם כטיכ נועכ*וק שהיכיוז וכטול:הן
 כםבית אחר טעכם אוסיף ועור הכמחו יםורוו,כ
 נשבין( חי רתנן איהא ראם והוא מגכ"ת?של
 רהכ4ש חי הוא ולא.:מועינןראפ,' לנחלהבכור
 ?(~מר נטעה שלא וכדי לנהלה בכור הויאחר.ו
 חי אכל לנחלה בכור הוי אהריי הכא מתדרוקא
 הוא ומיותר זה לאשמועינן צריך היה לא א*בלא
 שיצא תשעח בן רקאמר לה עמעי' מס'פאדהא

 רהכ4ן תי הא מרה ראשו ריצא טעמאראשומת
 ומררייקינן ו-זלמודא וכדד'יק בכור אינואהיי!

 4שינו אחריו הכא ראשו שהוציא  חידב:ת'טעה
 ס"ר ר-הוה אלא ראלת*הבקיר הוי אהריו יהכא חי אפילי שטיבה רבן '("מנכור

 רהגאאחי
 ח' כן

 הכא וק*1 מש א*כ ככוי הוי חי רא.טושהוצ,א
 ולא ככיר דהוי הי יאשו שהוציא תשעה כןאחר
 רממיפא וראי 4א הא מתני'לאשמועי' צריךועה

 כן כשהיא חי רא.שו שהוציא יאפילו להשמעינן
 ע(א וא*נ לנהלה בכור. אחריו'הוי דהכאעשונה
 אן(א כרישא רבותא האי לאשמיעינן צריךהיה

 ורווקן לכהן ככור כשכיל הוא רנקט דחיפשיטא
 4וע"5 רל(שון 4ןיברא פוטר 4קינו מת אכליהי

 ו4וע"ג בנינינו כ7( רסותר נראו-ז מתני'רנקט
 כפ'כהמה ליה נרס אפ"ה הכא נקטי' לאררש"י
 4וע"5 רו[שון וזה נהיא"ש והכ3'איתאהמקשה
 הי אפי' אלא מת דל*ט לרבותא הי רנקטמורה
 רוקא הוא הנ*ל דנפי לכהן לככ*ר שייך לאמה
 לנחלרק דל(כפור כהכרח רצ*כ4 נראה אלאחי

 מעכ*רז שכוהכ מרה נגד נראה נ*כ וזהנקטיה
 רהיינו א' כסיננון וסיפא רישא להעמיר4רצרוך
 4י כטיננון ג"כ שנויים כשהםרוקא

 כ4שן אכ?[
 רכות4ו'את4ו 2(אשמועינן דרישא אע"פלשון
 שני והם אהא ומעוטא דיוקא לאשמועינןוסיפא
 יכולים 4ינו ואין הפכייכםלימוךיס

 2(העפירנם.

 ה סשןלצריק
 המקע בפ'כהסה רש"י שפירש במה ין לתו ?ראפ הע'ין אחר אכל כנ'נינו כל שסיתר נראהאע"פ רלשון העולה כלל ליכא* חיוכא א'וא"ככם'ו.נון

 נקטי' לכהן בכור כשניל רו'אשי מעכ"תוהכיאי
 נקטי' רא'(ו כשכיל אע"פ רלשון שפ" אתיוא'כ
 4קחריו רהכ4ן רובג כש'צא רל"ט מ':מעווהכי
 4החריו רהכא ראשו אפי אעייא לכהן בכויא'נו
 ראשו שהוצי4ה נפלים אהר הנא הו'ללנהטיה חי כשב'ע( אעקפ דלשון איתא ראב ככוראינו

 לראי(ו אע"5 לש!ן ראסמניה כיון אבלחפילוחי
 דר4ושו כיון בסיפא אע"פ נ(שון למתניהו"ל דקכ' ראי ר-הקשות ואין ראתא הוא רלהכיוראי

 ר4ירהא הוא לכהן לככור קושטא לפיםרפיפא
 לא'(מועין ריבותאויקצ כרישא ראשמעי. ייןרנ

 שמואל אתא רמתני' דעלה כיון והשהאבסופא
 4ונפר('כם בנפר(ים פוטר היאשבשאמוג.שאין

 ניו, נימא ר7(4, ואשמועינ, קאי רמתני'דקחני
 רקר[ אכ(א ממש ראשי הו' ראשי תנירמתני'
 שמי4הל מיירי נפל מיני דכשני וניוןלמתנייה ר4הצסריה 0יפא 4הגכ ראשו רישא וו-ענארוכו
 מרז תעעה ונן חי שמינה כן דמתני' הנירהיינו
 7(אקרז אחרה ממתני' להקשות המקשהרצה

 חן ככן י רבוייר " רמתנ מרישא להקשותוהתחיל

 מימרא רמיירי פירש"י ילהכיחי
 רשמו"

 "ש ככן
 רמתניתין טרישא ליה מקשה זה רעל משוםהי

 היה המק' וכונת ראשו וקתנ' מיירי חי ח.רככן
 רשמואנ[ האחררז האור4(עא על כסיףלהקשות
 טפיפ4ן מת ראשו שיצא חדשיו לו ככלורמיירי

 כרישא נמי ריוק'הנא משים ראשו כסופאדתנא ירי רא' ליה רמשנה כיון אכל כהכירמתנ"רמי'רי
 ונקט כרובו ריצ4ו ~סיפ4ו רגם ולעוכ(סראשו
 חרש'ו ר(ו רככ(ו מסיפ4ש כהריא ליה אקשילא רהכי משום תלמירא רקאמי ריוקא משוםראוו
 המפלת נפרק אכל תרתי חרא אנכ תירץרככר
 מימרא אייתירלא

 רשמו"
 ר"א פלוגתא על אלא

 נימא רלא רלותא לאשמועינן רש*י רצהור"י
 מרז ראשו שיצא , שבעה כן אכל רשמואלעליה פל(.יגי מת ראשו שיצא חרשיו לו נכלוררוקא
 ל(שכערה דהנול(רים כיו; אלא פוטר הראשאין
 רעי ההשיו כ(ו נכלי נני.קיימא הס כעולםרונם

ארח
 החיכ[יווה

שיי



ארח רעהיייה
 הכר[ לע3"ר וכהכי מת 11 יא שיצא כ אףופ,טר
 צריכים אנו ואין א,פגיו על רכיר יכר יח;עולה

 ען,רק פ_(יני רל[א ק-(,-;כייח נ"ל וא ר,י : אחרים כרכרים נפטיןלרחוו;י
 י4ושו שהוציא שמינה ככן רשמואקו יאע

 ככור קוי אקריו הבא מרק תא חי רוקא טמעימ חי קתנ' הא ניחא ~י ולרידך הו"7[ללשמיאלי מרישאדנותני' כשמקש' א*כ לא מח אכלבכ.ר אינו יו אהר הכא הי ירוקא ך[כר-:ן לככירחתאן רחי ממתנירזין שהכיחנו רמאהרטת
 יכיאו ש"מ הכי; ייה מקשה ומרלא לכהןא5'לו
 סניר[ ל[סינירק עצמנו נעת'ק וככן פליניבהכי
 הרן חיוהא כיה אית דכזה מת ט' ובן חי ח'בכן מיירי חיותא ב'ה ראית !לר שאמר רמהוא,מר
 אית חיים יכייצ'כו כיון חיותא רליגכיהאע"ג
 כיר; אירז רנקט ואנכ כירק קרינן חיוו;אביה

 מרז 8ן כן משום נקטיה חי ח' כן משוםחיותא
 רש"? על מעכ"ת שפי' מה חומר ן כמי אתיובזה

 וא'טריני רוכירה רגפ'ק עי סנדע[ אכר[בר*ר;
 מר; כפי הכל[ להעמיר זה וכל לרעתושכ'ונתי
 שפסקו התוט' רעת כן לא הפוסקים כלשפסקו
 ראיתע[יר; רכען ראטרו יכפשטרבייהםנפלים מיני כככ4 ומשמע כנפלים פוטר שהראשכ;ם
 ליה רלית כסנרל ורוקא פיטר הראש פניםצורק
 חיות' כיה יאי' זפירשו רוכא כעינן פניםצורת
 שעכם דילד רקאמר הירושלמי ע*פ פניםצורת
 רערעכם י[מיף יררתי ולא מתקיים אינוהםגרל
 נח7(ה 7(ענין רככורות הסנדל שעם ולררא*כ
 שהתימו למימר וליכא כהכי לאוקומי א*שראיך
 פרק רהאיבריש נאמר אחר עכור של רלולרמכרי
 הכא  רלילר  כהייא קאמר המפלת ר*ה ככור*ש

 לדירן אכל לשלעכוראהי ולאעמהסנד'נאמר
 אכל הרוב על שמרבר א*ל הירושלמיטשמעות

 רבורזיו כשכם רהמפנ(וק בפרק עובייהובינו מ'ש ר7(פי ועוי כן יהיה שלעילס מיכרחאינו
 קץל( לש א"כ הולד עם טנרל לבא הואדרגילות

 ואפיכ[ו חיים הנול(ר'כם רוב. רהאנהירושלמי
 מיזקייכם שאינו שאמר מפני לא כותיהרק"4ל
 שאפשר נאמר אכל חי להולר יכול שאינו3אמר

 לכו( טירי קשה לא וכות נתקיים ולא הישיולי

 .לא ה פמןצףיק
 הרזוספירז ררעת ע[מימר וליכאיהאמור'לע'ל
 היכיח ש-(טי הירו רמן הרא כי'ג'זנוכיר:שלמי
 התיספורז קושית דא"כ ועור פנימ צורתלפרש

 :ליכא
מערוה

 ךש:מ ען:~יצננ~
 הרשיו לו בכלו מייריומתניתין

 ורעע טעם כטוכ מעכ"ת שכתכ ו?מו מתשיצא
 אהף טעפ לעיקר כטפל ואוסיף חן הכם פ'רבוי
 ש-צ4ן ר;וא רכרור ו;ה כעיקי טעבם אין ג'יאק

 כדאיר-ןא איירי קיימא רכנן צ*ל רס.3אכררכו
 ן נ,טמ:גת' רש"י שכתב וכמו ככור יש פ'כריש

 ספיקא רליבא לומר נקרים ועירוהכיאומעכ*ת
 הוא מוכרח ס'פא א*כ כנפל מ'ירי מחיתךריצא
 סיפא ר;כי רזימא נ[א ראי איירי קיימארבכן

 דיצא טעמא הכי ברישא ררייק" והמעםמיותרה
 וכן פיטר הראש פהקינו הא מפורם אומחורקך
 א*כ מ.ירי כנפל רסיפא איתא ואם כנמרארייק
 פ'טיפ' 4א לה שמעינן _מרישא רהא מ'והיתהיא
 ת'2ע' ככן ררישא ומילה איירי קיימא ככןרסיפ'
 לן סקס רככי הרואות דעינינו והטעס מ"רימת
 חמור יותר הוא תשעהמת רכן בכור יש בפ'הכי
 והאתרי' ילור חשיב כראשו נפלי'ר;ה שארמכל
 וכהא מתותך רקעני קיימ'נן כטו-, יכאןבואשו ר4,וי ריג*כ חי שמנה מבן לאקשויי וליכאנרוכ
 הוא מוג תשעה רבן מיהת קתני יר"י ר44ןפליני
 שר.8'פא כיון 4ה"כ שארנפלים מכ47 יזמוריותר
 ט' ככן מיירי ררישא צ"ל יןיימ'בהכרה ככןמ"ר'
 נפליפ סשאר מת תשעה דכן הומריה מאי4ה"כ מייויי נפלים רבשאר אלא הכי לאתימא ראימת
 ילור השיכ כראשו כררכו שיצ4ה קי,מ' ככןרהא

 מף יבן כרוכן נפליכם רכשאי כ14מר ואיןהומריה מאי מרז תשעיה כן 4ן"כ כרוכו נפלי'ובש4הר
 שאמרו ם מק כל רהא כפרחתו ונןקיימאניאשו
 כריש. משמע וכן 3רחתו או ראשו רוכ ר"לראשו
 וכאן להת8 רהכא מפתניתין ומקשה נכיר יש8'
 טקשה ואפ"ה ראשו תנ' בכת4 יש ובפ' פיהתותני
 81 לו לגל1 ררישא וראי 4ס*כ ליה שאני דלאמשים
 ר-קרוק  חומר כמין שורקי והשתא 4וייריחרשיו
 ענ[ שרקרקמעכץת

 ראי מאי.דקאמר על רש"י



 ארח . . רעהיייה
 יצ4, היא סתניתין רהא למ"ר ליכ4ו קיימאננן

 דכנפו4 כונתנ שאכם מעכ"ר( ירקרק ובו'גררגי
 ק'ימא ככ, ראי הול"ל לא קאי חישיו לו כלי,אלא

ן;,ן::נההע"
 יג;בשעה (:י:גלכ

 מעט גי אף ,וה וכל רבר שישכני אדוגי קניג4, ואחלה חלי יישר כעיניו ייטכ ואס ל*ני היהאשר
 שטירה לעיניינו גשייך כתכתי והאיכורוהכמות

 כחולשת לעיין רוחי השכ יניחיגי לאר5למ'ד'ק
 לענינינו שייך ראין 4אף פלטלו יס כרוהכעיונו
 דעלמא מילי למ*לין קנצי נקט"וככןאשיסיאגכ
 הארוגיכם לארון החנתי ואפיל מילי ממהדוריגי

 וירהקשט מעל(רזו ירוס וממשלתו כבוריינדיל
 כל צל מערכתו כופכ ייגביה תורתו היףנעולפ
 לשחיש ישראל[ יכרך כ"ך נק"ו אכי4ר נייוגני
 ; ?(יצירה התס"ח לעינים לנ) והיית קררטיון

 ; ורגז חרר ולעכורתו נוצעעגי

 רורר*3יס חייס אכרהסהצשר
 כשליש ונך( ושלח טתמו רכיכם מיכם עלקה

 אשא. וקלה4, ' כגיהותא והתניי4ןהלת*חנז
 4 מעלייהא טיל* ' הנ כי כל מיקחא דקאאוריית"

 * אלותא אליתא ר(ן ויהיכ מפסח קט"סאלת4ה

 ווקו4ו יתיג רלגאי בתוינא חביבי אהוגי1ה"רה
 שר(כם והגול(ל[ השל[נם החכבם *.3י[בי
 . ני"ו רורריגין חייס אכרהם כטה/'ר אתנוהוא

 ; גהוריהיגהר

 כהך כלחיצ"ה הנאמה'כם הכריכם הלח"ש4,וק ראית' נפתה*'וגם לפגי תיים ספרי קץ אין4עטלומ
 וחו'נא ' יקאיפנאכה ככיי יששמעתת'דר*5

 אקהייהא מלת'ומקהי ליה רהטיהא 1מעכ*תליה
 נרג על כי גקונטיייסי הכאים דברימ א,יהערי
 לעשית כ4ל והגנו . חוגה קכער הכתוכ4ולה
 עין אקחתן וכקתים הראשוניכם י ל"דברסגינרון

 ר5רי"שת כרכריועל למעכקוז דק"לההריש'כמאי
 עיקף ע?[ והוספת ע(ה1סיף שרציה'מעכ*תטדה

 כנפליכק הפוטר דהראש כתוספ*י ' *כתוב*ה
 כה כע(לא~זח*ר

- 

 ערכיננם גי יהוויע לידע

 י.טימזיצדיק
 ייה סטכהגי הי4ן מעכ"ת ואגףת רורים י רכרעלי

 ; כה חסצייקרא

 יז"4 אמי,י כיאשיר: ת טעכ כ ה כי
 עלירק פליגי דלא אמי מעכ"ת *גפק*י

 הדקי4 כ(ו ככלו אנ[ארשמנאל
 לית לאקש1יי ה41ל גהרייא דא"ג ע"ו טיבאוק"ל וכי עליה פלינ1 לא נטליס כשאר אכל מתשיצא
 וכף רלירה מקשה המפיפא  לומל ואין '  יכימסיפא
 * עכ"ל כראמרן מסי9א להקשות הו"ל וא"כעד
 ששעה מי 4וין גורא" וכו' לומר ואין מ"שיהנה
 ואפיליכוה

 להרגי5 המתחילים. התלמיריק מן אן
 להקריח מעכ"ח צריף היה ולא גתלמודעצמכם
 אל* ההף 8ה על ירזגתי ל4א ואנכ' רוח'אתכריית על* מעכ"ת קושייה ילעיקר * נזיההקולמיק

 ל4ו אשר כשמ' רכר לרבר ה,את החררה כלאח
 וכ4נתג לכי עלי עלתה 71(4א ?ייתי :ל4,דכרתי
 קצרוון כטלות הכיאור תכלית כקוגטיריקיטגיארת
 ראותותק מאי ש*יר חזי' כף יהנה יילשכתכתי
 כמח;י/ דקתני לראשו דס"?ע כמאי הואשטיאל
 ואסיקנהליה ל(ו הקאיגו ועשו וכו' קוטרהר"ש רא-ן להוליר רצה ומ~ה רובו ד"?4 אלא קא רולא*

 רמתן* רראשו רמלתעוךואן רקוקטאבתייבתא
 והנה *- מעק"ת שכיר כקונקה שםדוקאעכ"ל

 יחזו עיניג אלה רכרי השוטע ואחר הקורא4החר
 ראת)תכ רמ4טי 7[קתוכ כלשוני זדקרקתימ"חר עלי מעכ"ת שתפם 7(מה צר כשום מקוכםשאין

 כמתל' יקתני רראשו רס"נ( כמאי הואשמואל
 ליה ואותיכנא דוקאלאי

 ואסיקנ"
 רכטתנ5 רראשו

 אתימכ רכתרתי מרכהי העולה הכלל היירוק4ן
 רוכג רכעי' סעל רא'הו מ5 ראשו שיצא הישיולו היוככ* ראשו שיצא הרקיו לו כלג בלאשטואל

 אכ5 סני רבראשו ממתנ1'יאקיקנא ליהואותיב:א
 שיצת חרשיו לו לעכלו האחהת,רהיינוקהלוקה
 יוכו רכעינן לששיהל ס"וי נמי דביך מרזראקו
 ק/~לע הכי נטי ואנן אח(תכ כ44ם כףאשי סניולא
 יתן ומי * "ונטריסי כל' סיכמ סובן קוטכ-ןהועל
 להעתאחף כינחי להפלינ מעכ*ת ראה טהייעקי
 רשפו1 עליה פלינ; דלא אמרת' שאני עליולומר
 יסוו ועי( סת ראשו שיצא חרשיר 7(1 בכלואלא
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ארח דעהיייה-
 יאהשויי הו"ל[ הכי ראי והקשה דייק ננהזיץ

 ומה מביארים שרכיי מאהר ומעתה .מם'5א
 אשאלך וכנן"נ( רוקא לאו רמיןני' רראשו ;(רם' כמאי הוא שמיאנן ראיתיחב רמאי הואשאמרתי
 שהכונה דמאחר מסיפא לו יקשו איך נאוו(ריעני
 חי ראשו שיצ4ן ח' כ; להליקת נכם לולה,;ש~ת

 ענ( כ(ו ןיהק
 נ(1 הקשי כתחילה ךאשון ראיטון

 רצה והוא הי ראשו שיצא כןח' לחלוקקמרי'טא
 ואיירי רוקא לאו רמתנף רראשו ולומרלהשמט
 ועי' כ,ה גכם לו והקשינו וכו' ס,פא למתנ'רבעי
 ככ' ממילא מוקשה וגשאר הרברים נקגלנלוז-ה

 חי ראשו שיצ4ו הרשיו ר[1 כלו בכ(4והחלוקית
 ומעתה ' מרק ראשו שיצ4ו חרשיו ר(ווככלו
 ואין נ(ו הלך חלף מעכ*ת יט'סור נגלהמכואר
 להיית זה למענ"ת וקרא כלל עלי להקשיתמקים
 עליהבם שיקשת קירם כרכרי לרקרק רצה לאש

 מעכ*ת רציה עור וז*ל מעכ*תכתכשך4 : להקיות כא לכלכראוי
 ונרחק רוקא חרשיו ככנ(ודשמואנ( פנ[וגרת4ו והבין שהתום?יתלהיכיח

 נער[ם וכו'ולא פנים צורת גרול.כפירושנרוחק
 מפ':ט ורהוק דחוק פירוש שהוא מעכ'תמעיני
 התיס'סתם בפסקי שכתכו ועור וכו' התיס'כונת

 לפרושי הי*ל  איתא  ואם כנפליס 9יטרשהרא'ט
 ר[מתוכם הפיסק ררך שאין לא או איירי ככלואי
 מעכ"ת ע*כל הרין עיקי שהוא כרבר לפיש4א
 רוהק כעצמו הענין מ4בם ר-פע אס לע.ט1תימה איפיז  וו(א אחזתי ה*ושר כדרר הוהעי-קיום הייתי ומיום תמיר ררכי זק אני שגם ח81ילוה

 גורם והמקום ומהורר מורככ בררך לררוךאותגו
 כעיכ(כם שלופ ון(היכווק המהלוקותהשוות
 דכרידהנבש לרכר ~כי לרכר ראיה שאיןואעפ"י
 ואיכא חשר[וכם מפני ו[שנות מותר שאמרןז"ל

 רבינו מ*ש וכ[מר צא וכף לשנות מצוהדאמרי
 נ[) א'טי רהטנירי כס?ר ז"ל( מוהריק*אהגרול

 שפירש פייושים כ' על( לו הגירגירשהמניר
  שהפירו' ז*ל הרמכ"ם יכרי על יומף ביתנ5פרו
 פררך נטה אבל ומפולפר[ מחו'רר היההראשון
 היה הב' ררך אכל ל,ה הימכ*ם כיון שלאהאמת
 לא כן ואע*פ ףל רופכ'ם כיון ולט: 1אמיתיישר

 לב 1 סימןצליק
 רחוק הוא פירושיני מעכ*ת כעיניבפלפיל'ואם חרי הוא כריך דקירטא הראשין הפ'רושיומחיק
 כויוע דהמרוחקיבם נקיכ בעניורקינו אנוורחוק
 'טררך יה'טרים העמיכם להראית הרוריםוניישר
 ולא ה;א נפישק לא ההיסעות כרכרי כהשררכני
 עכ( ויכיר( יצאת ללא: מעכ*ת והפלאתרהיקק
 'טכאו וממה . יתכרך בעורו שנבא. כמומנן
 אין צר מכל ס;ימיפ כפמקים ו*ל התוספ,תרברי

 לפי' ררכו שהפיסק כיריגו נרול יטכלל אף הכרח-
 מוכרק הרכר מ*מ כזה שוין יהכך( כ4סתיםולא

 התוספו' פסקי בכגון זה כלל נאמר שלאמעצמו
 באו ההבם הפסקיכם ככ[ הרואות שעינינומ"חר

 יכין כ[4ס שכמעט עד מתים וברן'טיןכקציר-ו
 שכו-(כו כמה 'עיין כ[א יהיכריכם.אםהמעיין
 הפסקים אכור שענין היא ומכיא- בפניםבאורך
 וכיקכנ(ירת ימו כררך נ(רמוז רק היה לאהה9

 'טירצה ימי כרכרירין"ל שכא הרין חלק.הקיציר
 הוקש* שלא ררכו ההניון ררך כי אף 4  *"1י וז*כן מעכ*ת רנרי כתוך עיר שכא יחיףו : ניורלע"ר זה וכל[ ?אורך כפניםיעיין

 או;ר יא חיותא ביה ראית כולרלהם
 רוכיר: רנפיק ער כסנרר[ שפירשו מהשפירשו
 מה לפי מעכ*ת לנו יפיש יתן ומי לי נהלמוילא להע[מם אלוכקשתי רביים . מעכ'תעכ"ל
 כ[אטן: ר:תיס?ייק רביי כפשם להכיןשרוצה

 ורקקרימד הגמי4ו ברניי המוקרם איחרו הכיה,
 ורהכית רקקרמיק כמ1 רהמא,הר וע'טיהמאיחר
 גי"4ן כ[רידן כזלמא הנמרא סרי על לכאר"יו יכוכ(יבט היכייכם פוט לפי כי המיקרסלכיאור

 לכעל מקום שהיה להיות הסרר להמירשהוכרחו
 וענש הא' בקלוקה לפרש שרצו כמה לחליקדין
 להלוק- מקים עור אין הכן כתלוקה שפירשומה

 שהקשש ממה הקופפות כונתלהוכיח מעכ** רצת עיר וז"ל מעכ*תכתכשךא : ברברינו כאורךכמכואר

 וכ(ר,דאירןן מרקאמר המפלתכפיק*
 רככורףירכריתו.ל לולר רמרתנילכו' היותא-ניה
 4הינו וכויזה מחילות כמה ואחר )כון הרריכהרי
 ולעוכ('פפ עד יני' מחט וירי כהרי ילאועצטה משנהכפפי א שכל לכייתית  עניובכורותראינו

טי



אףח רעהיורה
 עכ*למעכ"ת כד-יניה והאי נדיניהיהא'
 דיה"ן שמ"ש אותי לחשור עלי כ:את חשכימה חרא כשעה וא:תוממתי מרעיר עמרתינפתהי
 והררי כהרי ודכרירהות רככורות ל(ולר להותני
 נשנו ששניהס והשכתי לקמחי ח"שנא ~א '*כו
 מוכרח בכך אוקי שחעיר ומאהר שף כמשנה*הר
 רקוינ"ו כד ,ה וכתכתי כרעתי שפיי הייתישלא
 זכמחיכ(רה רננרי וב'ט]ר(יא באשקונרריטנלל
 מתהת כזה להיצי'דבר לי היה רלא מעכ"הפכבו'

 כרכר כ(טעור: חשירנא לא הא כיקולמוסורכל
 שנים י: אני ונם כו יטעו לא המתחיליםשאפ"

 שת' שוהכם ראו עיני המש4ה כר(ימורבר(:חילי
 הירקוה שלא - וב,דאי חלוקות כמסכתותטשניות
 לו' הכינה אלא אחת כמשנה שנשבו לומרנונתי

 ררמו וראי הררי בהרי בתלמורא להיו-מרכיולי
 עלימצר לתפוס מעכ"ה כונת ואם .אחררי
 על רק נאמר ר(א שכתנתי רחני שלשוןהלשון
 ללמור כהתחילי מקדם מאז ירעתי זה נםהמשנה
 ותנן תבא שלשון ושמתאיתי התלמוד כלליטפרי
 והי"ל ומ*מ הגמרא %ל יכואו לא ותניאותנינא
 עכ(י ר(ר:פוס שיכא ק,דכם להתיישכלמעכ*ת

 נשהמשו כעצמם שרז"ל יכין ולבכ11ירא'בעיני1
 הגמרגוהרי על כונהם אם אף לפעמ*ם זהכלשין
 השונה וכל וכו' יים ככל הלכות השונה כלאמרו

 כ(יטר כינו אין וכו'וכוראי הגון שאינולתלמיר
 שחר איןלו זה שרכר רוקא המשנה עלשל(נתם

 ירהנו כי נבם פסיק ער( דבתרא כפ*ט אמרועוד
 כל(שין זה פסיק עילחא אמר אקכצם עתהנגויס
 ופיי וכו' אקכצם עהה כולהו תנו אי נאמיארמי
 וכון כתורה עוסקיס יתיו רוכם וכן כלם אםרש*י

 מקרא-ומשנה הישן אטרוכפיק עוד *יע"ש
 בזוק ודי ממטכ(ר[תאינו' ותנוייןברבמטללחא

 עלי להפים אין שכן ומאחר אנא רוכלא כידלאו
 שירצה ומה * כלשוןזה אנינשתמשתי.אסנם
 דר[עולם הכרח שאיומזה וכחכ מעכ"הלרהות
 וטי הוא כן כוראי כריניה והאי נריניהדהאי

 סמיך בקונטיים שם כעצמי ואני אלה ככלירע לש~
 כרכרי שנתקשיתי  ר(מה והלוהחייצחיחיייץ

 של(מה שהקשינו מה ולעיקר 1;*ל שםא:וספות
 רהגא מטתניר:ין תירוצם התוספות הכריחו.לא

 י ס'מ(ל?יייק
 רטפנדכ[ היכי וכי סנרל( כהרי לשליאדמרתני
 שהתף ליישכ נוכל בשיליא נמי הכי רוכוכעינן
 רהיר: שעריין זה הכרח בעיניהם נראה לאז"ל
 רמרתנ' הכיח שאין ולומר לחלוק לכע"רמקים
 נ(מימר רמצינן שוה רינם שיהיה הררי כהדילהו
 מורנכ[ :יק ור:ירו.ן כריניה והאי כריניהדהאי

 א?חיט לא אני שגם כאופן עכ"ל וק"לכתלמיי
 ולכן זה הכרח ולרחות להלוק לכע*ר מקוםשיש

 וז"ל שנתכתי הרכרי כמכואי יתד כולאתקעתי
 שכלי כולד דהקסדמוכרה

 לו.
 רהא עסקי' הדשיו

 ולר הררי בהרי ודכריתות רככורית לולר להותני
 ככוף י(ענין דהא הרשיו לו כע(י וראיויככורית
 וראי רכריתות וכ(ר נם א*3 נ(יה קתנילנחלה
 ליה רקארי מאחר רין מן וכר - חרשיו לוכלו
 נ(קמן ו(ה היייק דהכי חרשיו לו כלו ודאיולר
 הן * יע"ש ז' לסיף ר"ה כרשקי ע"א זיךרף

 ול(קמן ער וכי' רכריו עו( להקשווה שישאמת
 צרינ" אני אין כזאת לעת כי זה על נעמודבם'ר

 התוסעור-? כה-כרי זה רקרוק בלא כי זהלרקרוק
 רוקא"א לאו דחיותא מרקאמיי מיכרחנעצמם
 הוא איך הרשיו לו כלו לא ואם וכו' להיותראוי
 אלה רכרי הרואה וכל שם עכ*ל להיותראוי

 עכ4 היסוד לקכוע שרציתי ישפוט עיניולמראה
 עש(ירם נשענתי ולא רמלתא לרוהארק הוכרת" לא הראשונים והשנים הכרחיותשלשה
 שהזכרת4 אחר שהאי עליו ניטענתי לאהראשון

 וכו' ולר ר(יה דק4,רי מאחר רין ובימןאמרחי
 ימצ'מקופ אם אף כלומ' דין מן ונר לומרוכונהי

 רחירלזו ער( היר:ה והפונרק ) זהלויחותהכרח
 נפקא דל(א מאחר להאריך הששתי ולאנעצמה
 לרוה' רק כתכתיו ולא זה עי נשענתי שלאמירי

 ל(ירק רמרקארי ~א"ר הכרח עור 'שדמלהא(
 הב'ל(היורז זה הכרח נם רחיתי ואה"כ ולי'ולר

 1מר, בעיני נהקשו בעצמו ז"ל( רש*ישיכרי
 התוספווק דמרכרי הג' הכרח על הואשנשענתי
 41* דוקא לאו רחיותא מרקאמרי טיכרחכעצמם
 הוא איך חדשיו לו כלו לא ואם וכו' לחיותראוי
 נאמן כמקיפ  יתר  חקעחיו  זה הכרח לחיותראוי

 : קמןכס'ר למימר רבעי' היכי)כי
עוף



איח יעהידרה
 כשאמיו אם ועור ו,"ל מעכ*ת כתכ 41ש'

 רישיה מדנ5'ק חיותא כיה ראיתולר
 דוקא מ"ר' קרכן ותתח"כ לירה הף"נ

 ראשו שרוציא ח4 שמנה ק כ  * 4ן חרשיו לי.ככלי
 צריך אעו רוה 91שוט תתח"כ ולא לירה החיא.לא

 להו מיטזי 4"י ועיר -לפניכם
 כהרי תלמור4"

 צייך דככורט-( מרולר 4""כ שךכם רקכםרקררי
 נכם לנחלה ראוי 'סיהיה כרי ק"מא ככןלא'קומי

 קיעץ' כן ורוק*ו ק"מא ככן ניה נוקמ זות רכריולר
 לא מ"מ נפל אכל אהרע הכא ופופי קרכןגשח"ב

הה4חינו
 וברוררק41"

 כרברי 4"כ8 ועור * וכף
 ירושלמי כתלמור ירינוורגלינ1 מצאנו לאטעכ*ת
 ל5'בכלו יכייחנו מי וא"כ וכף התוספותזשהכיאו

 עיילאמצאתי וכר ככורות לענ"ן ואף הרשיולו
 ריהטא ולפוס . מעכ"ת עכ"ל כזי: עליחולק
 להט' הגתה הפימק כזה עלי תפם '?מעכ"תיראה

 הראשוניסל(4"שכרכרי
 סינייא כיאור לפני זגלה

 ומעתה ז"ל[ התוספות כרכרי רק נתעסקתי ולאי
 מגי" לכאר אני צריך 11 מרה לירי שכאחימאהר
 מעלי והשכיתי צרקה כטנה יצא ער ע"ר לפיזו
 עטרם על הראשורם ורכרי טעכ'ת תלוטת4"ת
 וטרבם . כם"ר עתרק 4"דכחכם ככהםיעמור
 האם לקרוע כ,טר ח5ן רט?א זו תחכולהו?ענ"ן הי4" הלא א' הצעה להציע אני צרזך ל~השאכא
 המקוטית ככל שכם ררך הולר ולהוציא והצרמן

 מציאו' שאין מתוכ. מוכיח שלנו כתלמורש13כרה
 שמלאו כאשה רק תצלח כ[4, והיא 11כ[פעולה
 שאין כליתה ותקש המשבר על וישכה ללר'ימיה

 מניעה איוו לםיכת הרחם הולדדרך שיצעטציאות
 ומוציאין רהרופן שקורעין התחכולה עושיכם1,4
 היולרת יחר שניהם ניצולו ,ה וע*י שם ררךהולר
 *והנולר

 זריזיצ4"
 רמכינ(תין כפ*ה ואשונה

 וכו' טוטאה ימי עליו יושכין 4וין רופן יוצארהנן
 שהאשה מכואר פיה וכו' כילור זה הרי 4"1'ר*ש

 ןויך כא"שרות אינו ראכם אח*כ תהיההשסיעה
 . לת*ק תשכ לא או לר*ש וכו' שומאק ימיתשכ
 כעצמו הילר שלעניין 4שמוההן

 למשמע ליכ4"
 4ובלן ככיאורה קצר ורש"י-ז"לןמינירז

 מרברי
 שכחב למור לנו יש הטשנ' בכיאור ז*לה-מכ'ם
 זכר 1ילדה תדיע כי 4"שה חכט4ם-אומרים~ףל

דן214 יל

לצריק
 ס'מ-

ל. 1
 תלף שאמרו *ש4ן ר שמזרעת ממקים שילרהער

 האשהאכש ח'צי 1ר1)שישוסע ריפן יוצאלרכות
 * עכ*ל( משם העוכה ייצא ירה הל עליהתקשה

 שאין כוכואי הל'רה עליה תקשה אכם נאומרוהרי
 שקלא טכל נכם י ללרת תקריכ כהרה רקזרה

 מקום היה 11 משנה על בנט וטרו רשקלווטרייא
 קל*ר: רף רמילה ר"4ל ובפ' * כ~רקנמפכ[ לא לרחית לרוהה מקים שיש ולהיות כןהוכיח
 81ילתו לשטנה נימ~ו[ רו5ן יוצ4ן 4וכםקמפלגי
 הוא דופן רטצא מוכח הרי יע*ש לא או שכתדוחה
 רופן יוצ4" תנן בכור יש וב5' . חרשיו לוכנלו
 ככור 4וינפ שניהם אחריווהכא

 ולא לנחלה ע[4"
 סלעיכ:ש לה' והב' לנהלה הא' 4ווטר ר'ש ןלכה
 הוא קייטא דופןכן שהייצא הרימכואר .ע*ש
 היולרת וגמ לחייפ כררכן הנילריס הולדותכשאר
 . היולרות כשאר אח*כ ותחיהתהרפא

 וטירי
 כפיהם לראו'מה זה בענ"ן הרופאי' כת עסדברי
 שהעני,ן 4,מרו והכם כמקצת וכפרו כמקצתהורו

 הרפואה חכטת טתהכולות א' והוא אמתכעצטו
 רק הרפואה בספרי נמצא ורילא ושענייןויתקחמ הולרהי ולהוציא הצר מן המקשה האשהלפתיח
 ותקען ללרת ימיה שמלאו המשכר עכ(כיושנת
 ולהוציא אותה לשסע א5שר שתמות ואהרכלרתה
 למה 4הותפ ושאלתי * היהולר

. זרה יהיה כ[4י
 לילר ונוקשה המשכר על כיושכת רק כאפשרות '

 4"ימר וזוק ככה איטר ווה ר[כן קורם ולארוקא
 להיות כי רבריהם טכלל יצא הויכיח .ומתוךככה

 ומיכורר מר:וכם פי1 4,טו כמעי שהעיכרשירוע
 והטחיכריכם עורקים ררך אמו עם ומעורהפתוה

 רהוהרען ימי ככ( ניזון שמשכם לגופקמטיכורו
 נפסקיכם ר[צארז ומתנועע הכ(ירה עתוכהגיע
 ת -השיבו'ו:5ת נסתם ו לטיכורר שמטפה ק"העור
 * דעים תמים טפלאות שסים כירי ,ה וכלהפה
 האש'ולהוציא לפתוח אפשר שאי מכואר ,הועם

 ל[יך(ר ימקשה המשבה עג[ כיושכת רקהעוכר
  הט.כור  יוסתם  העייקים  אוחם נתרלרלושככר
 4' *עה אפילו לכז יהיהקורם אכם אבלויתקיים. תי הולר יצ4" הא.פה יקרעו 4"כם אז הפהונפתח

 סתום וטיכורו 5תוח שפיו מאחר חי שיצ4"נטנע.
 תאפ נקרע אמוי*ם לגוף וגיךיס כעורקיםומעורה
 להוציאו זו0!



 חיותו שמהכם רעורקים 4ווהכם יהקרעי5הוציאו יטמו לצרשץארח חיימארה
 ול(4, פתוח יטיכירו סק1ם פיו יישאר 4הרכםפידי
 כאופזשגם ' אחת ;עה אפילו להתקייםיוכל
 הצלה כ[4ה ?ו שהחבולה כ,ה ש!יס הטכעייםפח
 נעקר שככ' לילד ימק'טה המ."כר על כיושכתרק
 יקרען שחמות אחר 4ו: האם ומתה לצארההילר
 הולרורן כשאי ויתק'יכם הי הולר ויוציא41אוחה

 . כו שהודן הרבר ווהו לחייכם כייכןהנ,לריכם
 כראית/טפיק ו"ל כרכייהם מצאניהו זה שגם*אף

 ינו'יע"ש י"רה ייך מכי4שיזסכין בשכוקומתרה המשכי על שי,טכה האשה שמואל אמרדערכ,ן
 ברכייהכם מפייש 'טב4ש האחר הפיט מקיםטכל
 וקחיה תחרפא שתקרע אחר שהאשה שאפשר?"ל
 תמות עכ"פ אר(א ומהיה התרפא שתקיע4יהר שהאשה שנמנע ואמרו 4ויחו זרהמכחישיםדבר
 מאחר ליפלא.עליהם שאין אומי ואני . ספקבלי

 הטכע טן לרעתם היוצא כרכר מאמיניםשאינם
 שיראו אף ולפעמים העין כחוש שרואים כמה קי

 רואים מה יירעים ואינם בסנורים שהיכואומרים
 אלק כאלה לא ;4ל[ מדכייהם ככמהוטכחישינם

 מאמיני'להכחיש כני מאמינים לנו וחלילהיעקכ
 ינינו וע הטנע מן למעלה אמת ורכריה9 אטתהם כוראי כי ז*ר[ טרכייהם יו"ר שף[ בקוצהאפילו

 בחלמיר כאו חכמווק מיני וכמה כמהוהרואורע
 אתנו ול[4ם יריעה לחסיון ממנו נעלמיובעו*רה
 ואם א1לם של כפתחו היה ז*כ[ ולכ9 מה ער-רע
 ז*ר[ להרמכ*ם ויאיחי י וכו' כמלאכיםהם
 ככחי יש ר*פ טשנוה עכ[ שכתכ יהמשנרהבפי'
 להיות שאפשר מה וז*ל אחריו והכא ריפןדיוצא

 ונקרע ולרווה מכ' מע1ברת דהאשה שתהיה3זרה.
 העול' כררך הב' 1צא ואח"כ טהם א' ויצאדופנה
 המגייי' שאומרים מה אכל הב' שיצא אחרוטתה

 ומתעברת רופנה שקורעיכם 4יחר. היהשהאשה
 זרמאיי עניין 1ה41, טעם לו יורע א'ניויולרת
 הטכעיים לרברי שנטה נראה ולכאורה .עכ"ל

 עינ'נו המאיר המאמינים יאש האלהיכ אישעכ[ כזאית לחשיכ י[נו הלילה אכל כזדההמכחישים
 להזכיר כ[א כי הס תנצכ'ה ל[הועילומלמרינו
 לטאי וק קאי י[4ן ד שהעניין יוטר רכי'שבא שמה ררבי יחשבתי . ז"ל[ רבריהםשיכחיש

 כיון לא אנל ז"ל כרבריהם מפורש מצאנוהול4ת ששי ויולרת ומתעכרת מ"ש רה'יני מיניהרסליק
 תתרפ4ש שהא,ןה כיכריהכם מפורש ,"כ4ןע(מה
 לו אין זרה פי' האמת לפי 4,כל - והחיהאה"כ
 4וחר וכותה לובור רכינו שהקריכם מאהרמקיכם
 הכ' 'ציאת אחר שתכף רכריו פ" היי הכ'שיצא
 . יתח'י-: חתרפ4ן ול[4המחה

 מה ע*כ 4,שי
 נדקרק הואכא'יר ז*ל כדעתו שהו'אנוחשאחשיכ
 וראה והביטה ז*ל לרבריהם הויה אררבאנרכריו
 אכל[ שכהכ נפז המסולאיכם כרכריו רקרק4היך
 טעבם כ(ו יורע איגו וכו' המנירים שאומריממה

 הו4ן שהעניין לימר כינחי כאלו מאר 4רוהעניין
 מה אבל היל*ל כך הע3יין להכהיש שכונתואלא הכי תימא לא ראי טעם נ(ו יורע אינו אבלאמת
 שהעניין לומר ז*ל( שכונהו הורה טעס ר[1יורע איני באימרו 4שכל( מאר זי עניין הוא וכי'שאו'
 הטבע הכמת עפי' טעם לו איני.יודע אכלאמח

 מה ירעי וו-כם מיריעחו למע"ה ו"כ(ויר.עתפ
 ל?ה והווקקתי . ז"ל( רכינו כונק זיהישאמרו
 אבכ[ וז*נ( שכתכ ז"כם להרע"ב שראיתילהיות
 האשה ישתתרפא רופן ררך האשה טן ולרלהוציא
 השמ1עה על הום:ף ,"ל[ תי*ט ב והרכעכ"ל[ אפשר ראי ז*ל הרט5"ם כת' וחלר ותתעכיותהזוי
 עכ*ל תמות שכהכרח מרבריו עור ונר' וז*לוכתכ
 אלא ו"ל רכייהם להכחיש יבינו כען עלזהלימר ר[נו חלילה רגליהם כפ,ת בעפר רתאכקיואחרי
 טרנרין ורקדקנו שכיארנו כמו ז*ל כונת1שלע"ר
 כטו רכינו מרכרי להבין יצה ז"י[ הרע*םואבם

שרציני
 מרכריו כן להכין שיש וכמו כתחילה לפ'

 ומתה בט*ש ר~ברין רבינו שפי' שאהי ק'הרכר
 עכן שהוסיף כמה כתי*ט וקרכ כיון  שלכךהנרן וכפי וכנז*ל זר: לפי' מקום 4וין הכ' שיצאאחר
 מכללות בירינו עלה . וק"ל 1*ל הרע*םרכרי

 רק תצלח לא זז שתחבולה האעןתיים ז"לרכריהם
 ראחר והטעם לילר ומקשה המשכר עלכיושכת
 העורק.כש ונתרלרלו נ-(צארן הולר נעקישככר

 יחיה 4הו שמים בירי לגופה מטיכורוהמחוכייכם
 מטה יטתתהפא אהי היא גכט והיא ויתקייםהולר

 קורפ יהיה 4וכם כן לא להתקיים תוכלשקיעוח
 מחן4פ ערין שהולר שסאחר 4,' שעה אפילןלכן

כע1רקיו



איח הייםארה
 3כם. ימותו וראי או שיכורו ייך אמו עסנעייקיו
 עירקיו שיפסקו מ4יחר ימור: דהון(ו-שנירהכם
 שפיו גקם מה ארם כירי חיותו שמשכםשבטיכירו
 שחותכי' מאחר היא גס והאשה פתוחסת1'וטיכורו
 7הציע אכו צריכים עור - מנואר זה יכלאיט נירי הולר ל4טיכור מניעה המחיכריסהעניק,כם
 שדכריט מתקיים אינו הם3יל שעם שולררס*ל הירושלמי מסן )(הקשות התוספות שרצישמוה
 דעליג ר[ומר 4לנו מוכיהים ו-כריכם שכ(טשטן. כפי הירושלמי כונר: שאס להס אין שומעאלו

 יהיה'. איך מהקילם אינו ואם ולכהן לנחלהלג;יר ליה מיקי קא רירן כתלנוורא רהא רירןאתלמורא
 שכהכיח מאחר שלנו ר4תלמיר הירושלמיטם' התיספות מקשיס 8ה וא*כ ולכהן לגחלהנכור
 כן הרב נןרן נקקשק וכגי כותיה ס"ל רלאהוא

 מעכ"ת מ"ש עק הוא נזה יבע2"ש' נגיןוהנלע"ר מבוררי' אינק שרכריה' וכהכ ז"ל הלכותחרושי
 נמנע שהו4ן מתקייגם אינו הסנרל שעקשילה גמ96 ד-:ירושלט' כוגת שאין רבריו נסיףלקמן

 מתקייכם אינו הרוכ שעכ( הגינה אכלופיחקי*ם
 מענ"ת מ*ש זהו יתקייס שלפעמים אפשראנל

 נ'2הכרחיורק מחמוה זיה נאופן הירושל'יפרשו שההוק' ליה גיחא לא שמעכ*ת ואף אתוזהאמת
 התום'לפרש הוכרחו ה'רושכ[מי רמחמרזיחר4ן
 אנכי כן לא ליתא קושייא רא"כ ועור פניםצורת
 הירוש'על מפרשיפ היו התה(ן גם שלע"ר.עמרי
 וקתום' רכרי 'שארו 1ל4, מנוח נטצא ונוההרונ

 שהק' ממרה מירי קשייא ולא מעצמם.עגוקשים
 ? כק*ר קמן למימר רכעינן היכי וכיטעכ*ת

 נקרנ ~ארז ככ( 4ות אותנו אלהים הוייעואחר'
 הרואירז עינינו והנה שלפנינו לסונייאהלום

 רופן ררך ולר שיצא רכריתו' רסנרל זודאוקמתא
 יוצ4? לה משכחרן ד4א רהקרמנו שכנרפואחה הוא קייפאא כן 1לר רהך ומוכרח רחם ררך)סנרל
 כן נמי רוהך מוכרח 4ל*כ קיימ4ל ננן אלאדופן

 יפר'ראוקמתא שרציתי לרברי להקשותמעכ*ת שרצרו מרה ל,יי מ"מ נרוכין או[א יוצגוןאין יוצאין כשהן קושייוק זומחמרז אוקמה4ועמיה 1)(4ן נדחה וה כ)[ סוף שסיף ואף איהוק14מ4ן
 מעכ*רז וגו17כ חדשיו ל(ו כקלו הי4?יך;ויחורז

 לר 1 סימןלצר"ק
 ,1 א~קמת4ה שלפי הכרחנו שככר מאהרומעהה * סעכ"ק מ"ש זהו קיכן להכיא הייכת נפלעל דגס אינו ו,ה לא מ"מ נפל על אנל קרלןלהכיא חייכרן חדשיו כר(ו  על( רדוקא טינר:רנפק4ש
ארולן"א

 קרכן חיינת שאינהמיגה נפקא הו4, קיימא בן דופן שהיוצא רמאחריק' רחגבם ררר וסניל דיפן ררך ולד כילדהלאוקמה 4:רעחיוחו 4הם.קו רך-,יכי רתל[מוד4לסתמ4? י,,%מ לל לה(ריגנ"
 איגי 1,ה לא נפלע( אכ47 קיימא כן על ר"

 עקיוי; קיימ' ככן רהכא רמאהי נמי ק'שנתניירה אחר וסנרל נכרית כהיוחק ולר כילדה ר"שע[ם' לאוקוקי רכעי למאי גם .
 קרגן להקיא חייכח הרשיו כלו עלררוקא רמשמ' תקשי א"כ ננרית נהיותה ר"ש לם'רחפ ררף יצ4ן הולר אותו ת*ק לם' רוען ררךשיצ4, שהולר הו4ן והפרש קיימא בן רהיינו רולר4,' וכמון 4?' ואוקטתא 4?' עניין הוא שהכלטאהר

 הוא ןו סיניי' נעניין והנכון מקום לה אין.טעכ"ת וקישיית איגו ורה האמת על 4לכך4 *יגנז"ל[ )(ן גיחא הוה לא ן כרוכי יצאו שלא אקיטהשהיה איילו והל4ן כ[ן ניח4פ הוה כרוכין יוצאיןדהיו ל4ן ראם רמשמע גחכין אר[א יוצאין איןיוצאין כשהן קושיית סחמח לרהותה ר[הכם ולמהל'תא ור47י

ר.ףנו
 ול:"

 רהך ולר היליה המציאיות אותס המציאוגתחלה צ ךף;
 הולר גשהתחיל הסקרל בטיכור תחוכה הולרראש קודגם,*להיות שהקנרל ראשי~כם ררךשיצאו כגון נכורורז נכי אמיתיוה שהאוקמת4הנמצ4ן ונור-: לסנרל גראשו הולר ורחף הקנרל[נטכור הולרכרוכה ו~ראש ר"עי[ כנריצזאכרוכיןשמ*ש הרגרי9 לקויס פפ4ן יכ וכא כרוכין יוצאיןוהולר שהסגרל מאחר נמציאות אינו זדק שכל ז'ללהם והוקשרז וכו' ירז נכר נהיותה ולר ורילרהרוקן

 רנליהס ררר שיצאו נריתוק 1גני הולר אתהס:רל 5טר וכזיה נחוץ הסנרל וכ ר והירה ככרל[צארז
4 

 א*ק נט לאאה ךתחיל הסנרל.לא ועריין להוץ הולרהוק ויצ4י גויה שהיתה וכגון לגארק הולר קורםשא,



 וסימי רצליטאףת רעףיורה
 קיכן חייבתכ[הני4ה 4,ינרה הולר נשנ(לא"ב

 נה'ניירר-; ורויז ד4ה וכין היתה נכריוקשכשילרתו
 כשכי7[ קרבן ש"ייכת 4יי*כ נמצא הסנרלויצ4ן
 משמיהררכ4ה תחליפא ירכהובאכר .הכנרל
 ל[יר: ררחיקא מש,ם ורה כמציאווז לו הונחלא

 שיאש שי"ל[ כרוכין ככרייהא לפ'.מ"שמלתא
 ששוין טשמ' דכיוכין הסנרל כטיכורהולרכרוכה

 כעניין האוקטת'י לקיי' בא לכן ביה וה וכרוכיןהם
 מצימצמין ר"ל[ שכרוכין שא5'7[ו מרווחיורזר

 ירך יצ4הו ככויוו-ז רינכי וכגון כ"י;מטכ"רז
 נוהליק חיות לו שאין להיות שהסנרלמרגלוחיהן

 כיריו איחן היות ק[ו שיש והולר לצארה קורנם(י
 קרכם שהסנרל נמצא יכוה ונתעככ האכםברופני
 הראש רירך שיצאו כריתות וגכי הולר 4שתופטר
 יציאוק כ[ו ויש הרשיו ר[ו שכלו כ[היותשהילר
 יהסנרל ראשו ( כהוצא סני כיליר לשיהיההיירה

 כילור לשיהיה מציאות_חיורה נ[ו שא*ן7[היורה
 הולד ט רא שיצא ניה4ה יכהכו רוכו שיצ4וצריך
 חשוב שהולר נכרירז כהיותה הסנרכ[ ראשוגכם
 פטירה הולר יבשכיכ4 ראשו כהוצאיה שדיכילור
 ואח*כ נתגיירה הראיט שהוציאו ואחר הקרכן*ן
 הסני' כשכיל קרכן שחייכת הסנרל עם הולריצא

 ניח4ן וכהכי  נתגיירה  כבי יוכו שכשיצ4עטאחר
 בככורות מכרכ[ לשנוח ז"כ[ ףהבם הוצרכושלכך
 להשמיעגו כמציאו'ןה הענייו לכשיאיע יתו'וככר
 הולר נשכיל ור[4ש הסגרל כשכיל חייבחטתהיה
 ייצאין יוצא'ן וכס-ס ולי כל4י סנרל שאיןואף

 הסנרל בשכיל חייבת שתהיה לה משכחתנרוכ'ן
 הן-ן מציאות שיכא לבשיאיע הולר כשכילול4ה
 חרש'ו 7[1 כלו כשכיל שרוקא מ,ה יתחייכוי[4ן
 4ומר מי כי נפל כשכיל ול4: קיכן הייכרזההיה
 להשמיענו שכאו מה וכל כן גור מי כן ציוה מיכן
 ששנו ו*ל רכייהם לקיים מציאוק להמצ'אהוא
 כשכיל ול4ן ה*נדל כשכיל חייכת שתהיהסנדל

 מינרק נפק4, 4ן"כ ורז מציאותי-;ולר,והטציאו
 קרכן חייכח חהיה או זה כאופן הענייןשכשיהיה
 יהיה לא 4שכבם 4וכל סנרל ומנו ולכך הולרנשביל

 שאין מאחר הולד כשכיל הייכת תהיה ןהכאופן.
 נפל שיהיה ואפילי כרוכין ויוצאין ולר כלאפנדל
 יתות כח נבי לעשותהאורן*ןא יכולים שהיוואף

 שמנהל כן עכם שכא כסנדל[ רהיינו 4וחרכאופן
 הלידה ננמרה ואח*כ ונהניירה חי ראשושהוציא
 כהוצאת חי ח' כן רמלהא קישטא רלפוכ(מאחר
 שניהם 4פ' כשיקרא לשקרבם שרצו להיותרה41ן כהכי לה מוקמי דכ[14 ומאי כילוד ח'טיכראשו
 ששניה8 רכריחות וסנרל רככורות סנרל יחרנם
 דסנרל[ שהאוקמתא וטאחר 4ן' כאוקמהאיביאי

 שיטץא חרשיו לו ככלו לאוקומה הוצרכורנכוו'ות
 רכריתית, באוקמת' גם לנחלה ראוי שיהיה כייחי

 אוקמת', רהך מאחר לכריתות אחר כאופןאוקמת' לכקש רצי ולא חדשיו לו פי'ככלו כהכיאוקמנר-;
 האוקמתות כ' כי1 הפרש יש ולא כיה גכרשיינא
 כיראן ר4הירק ולר ככורווק גכי שאמרו שמרזרק

 ולךפ, כייתות גבי שאמרו ומה רוקא דהו4ןחיותא
 שכלו לחיות ראוי "א רוקא לאו חייתא כיהרא'ת
 הסנדל שיכא יארע שאם אה*נ 4שבר[ הרשיולו

 וגכם כך הרין יהיה הי ראשו שהוציא ח' בןעכם
 חייכת תהיה ל4ש נפל יהיה שאם מ;ה יתחייכלא

 ול4ן הולר כשכיל ה'ינת ההיה' שאן קרכןלהכיא
 התוספות לרכרי ומעתהנכא . הסנרלכשכיל
 שככר רכריהבם ככל להאריך צריכיכם 4הנוואין

 לאו היותא כיה ראית כגט' שמ"ש להכייחז*ע[ שכונהם. ונאמר שם דכרנו לא ~ה שכפיטמהקיי. אינן רסנרל שעס רולר כירושלמי רמשמעועיד שאמדו כמה רק הראשוניבם כרכרינורהארכנו
 שמיאל[ ראיתותכ מאחר לחיות ראוי אכ[אדוקא
 דולר* כירושלמי ממ"ש ?וה ר~הכריח כאוועיר
 הרוכ שעכ[ והכונה מתקיים 4ן'נו הסנרלשעכם
 כיה ראיה כנמ' מ"ש אם שכן ימאחר מחקיי'א.ני

 עצמכם לרחוק ל[הכם היה לא רוהא הואחיוקא
 שרזיו מאהר רחוק כאופן רהאוקמי-ז4,ולעשיר-ז
 רהיינו מרווח יותי כאיפן 4היתה לעשותיכיליבם
 ככא או פיטי  שהראש חי ח'  בו עכם שכאנ.סנרל
 כשלטא פיטר שהראש מת שיצא חרשיו נלועם
 להמציא דוכרכו עסהינן לנחלה רכככוררמאחר רהכי כלאי סיי ילא משוכם רמיעיסאומיעיט4ן רחוס שהוא אף כהכי לאוקמה הונרחו בכורףגכי

 שהוא 4,ף קיימא כן עס הנפל  שיבא  והמציאות
 למה עסק' קיכן חיוכ דלעניין הכא אכירחוק
 ומיעיטא רוזוק נאטן האיקטהאעשו

אעך רפיעיסחי



 וחא דעתיייה
 זהו רוק4ן שהוא דככורוח איקמקא גכירקאטיי חיותא כיה כ(א!רז רמי ולא ח-שיו לו כלורהיינו להיות ראו' "א רוק4ה לאו רכייתות אורןצתאנכי הכא רקאמרי חיותא כית ראית טיכיח ע"נאשי
 רעת ילהשוות ז"כ[ הפום' כל השכטים כיןשלום לשים היא'יונים רברינו ככיאור וינעני רףעזרנו רהנרז ער * לע"ר ז"כן התיספית כונוןכיריו-

 צשנ בפמןי"ןט::ןמבהשר ; רעתי קכלו אומר שאיני חפץשלכו מרז יעשה ימעכ"ת לזיה אחראיס איןאנוז*כ( הפיכף נל עם רהכם שהלוקים לומף ירךהתום5ית רכרי כפשט ותאחז תאכה ול4ש תשמע אל4שלה ו4וכמככל . מעיערוטוען מעלינוכלסלקנו איך שכלך כוגין וראה האלה הרכייס לכללכנר שיכם ה' כרוך עתה אתה . הפיסקים כלונגר רתמיהא כמילתא להוו רלא היכי כיהתום'לרעקם
 פוטר ראינו נ,רו כ*ע כלו כלא אבי רפליגיהוא חרשיו לו ככלו ררוק' נימא רלא לאשמועי'ראת' משמע מעכ"ת עכ( שנתקשה וכמו נכור ישפ5' שעשה נטו סהם זקזלא ככן מרפ" אירבאהדשיו ר(ו ככל[ו לחפרשו .יכריחנו מי ?' בני.

 ככיא'ר השתא ראנן הכא קהזינא פרשיותעירוכ ונאמת ' מעכ"ת עכ*כ[ כלו נלא ה"האר[א
 נממיא רש"י ממ*ש כחללא עזרת ומה קאימנא סנרל רסוגיית התיספיתדכרי

 מעכ"רז כר[: מכיןייפי עירנר' -והי45ן יו:רי אלא אלן אין שבם שפי' רש"י שיפתע5" כ4זן לההנהג הה)סעות מוכרחים וכי ור"ידר*ון גכיפלוגתא רשמי"
 שפי' זקכ[ רש*י שנתק'?ינוכרכייי(מה ת" לנו לרמוז ורצה קמ"נ[ אירחיה 4ן"כ תא 'ד[

 שיצא י כן אפל ירשטואל עליה פליגי הרשיולו ככלו ררוקא נימ4ן רלא רכותא לאשמועי'רש'י רצה !ר"י רי"א פ(ונתא עך[ רק רשטיאלטמר4ן אייתי רלא המשלת כ8' אכל וז*ל שכק' רכריושם שפי' ראיתי רלקטן יכריו ער[ כעוכייטקומיכם שככאן מעכ"רן שרכרי ואע"ג כקנהי(הושיטו כ4ין כ4ה ומעכ"רה יישוכ צייכיכם ז"כ(רש"י שרכרי העלינו סיף כל וסיף הרבה בזהונתחכטנו ז' י כנ נתאומים  ור"י רר*א פלונתא נכידשמואך[ טמר4י

 לה ) ו סימן,לצריק
 דהנולריס כיון אר'א פיטר היאש אין הקראשו

 דמי חרשיו לו ככלו קיימ4ש כנ, ככלם רוכם לז''
'

 ופוט-
 לקמן מעל*ת ענ"ל מת ראשו כשיצא אף

 רש"' רפירשה הא מעכ"ת כעיני שאם אימרואני
 למעט 4א ריכוי.זק אין בעיני רכיתא הוי ז'ככני
 מאקוי ה,:א איכא רכיתא מאי ירעתי לויזואנכי

 פלינ. מת יא'טו שהוצ'א ט'  דככן ירענו וכברהם ושויכם" קיימא כני ר(ט' והנולרים לז'דקנולרים
 ובן הי נילר היה ךוכם קיימא כן שהוא מאהרט רה"נובן רפליגי וראי נמי ל בכן רשמואלעליה

 שאם ותי י שניהם ויבאו הס שקוליםט'וכןז'
 זרז להשמיענו יכו)[ היה נתכין לכך !"ג[.רש*י

 יולרו-ז כנון הכי ולימ4ן יותר תיכורק נ;ולהטיל
 כלג-( תי' כ4הןשאין כאיפן י יותר אותיות ארכע שהן תיבות ב'לכתוכ והו4* לשון 4הריכות כ"כ וכי כך כ'תכ היהז*ל[ רש"י אם שם היתה צרה ומה לט' או לז'תאומים

 ז"ן[ ורכריו רש-י כ(רכרי
 כתכ עורי * רליפיקינון נגר וכר נגרצריכיכם
 רפ"ק רש"י רכרי על מעכ"ת ומ"ש 11"למעכ*ת
 אשיהמתעכית ראין רקאמר סנרל כר"הריכטות
 שדוקא מעכ*ת ' ופי קייטא מכן ומתעכרתוהיזרת
 לירע רעקו לס.ף לירר וכיתי לא חרשיו לויכלו אכפ להתקיים הראוי בן ר"ל רש*י שכתכקיימא כן ולשון מנפל ל4ן אכל ומתעכרה חוזרתמסנרל
 קיימ4ז כן 4יו[4ן כן לפ' למעכ'ה הכריחומי

 יה.רהוחזקיה כגין ממט קיימ, כן ר"לשכת'רש*י
 י:'צש פ' מ"'ט שפיר אתי. וכי'יכזק כגמ'רמייהי
 ותאעמ.ם וכו' מעכ*יז על שנקק.טה מ/'ה רףרופן
 ככמ' מ"ט על רהא א/ מטיפה שניצרו ר*לא,נו

 כני-[ להרהק נצט-ך ר[4ש להכי ראתינאוהשתא הכי רש"י כתכ תתעכר שלא כיי כמוךמשטשת
 רש"י שהכיא כמו ער וכו' ף כןכתאומיכם' סנרל כסוגיית יש"י מ"ש לפ' שנרח,מע-"תמה

 זךרן
 . מעכ*ת עכ"כ( השפופרת כמשל החומשכפי'

 הנטג רכרי ראה של[4ה ניכר כתכי ומתוךמלתא ל(האי א2-ה מעכ"רז נאיכם.ושכיכ כרוכיראי
 להפלא ואין ' נשרש8 ריכטו' והתוספתורשטי

 בקונטי'סינו שכא על סטך 4וכםעכ(מעכ"ת
 שגט להפיא יש אך והתוסעות ורש*י הנם'טרכרי
 קורפ כררך ז*ר[ רכדיהם שבאו אף רברעצכואך

א*פ



ארח רעה"יה
 כדרך רקענץ נ(כאר ג(חיר אני צריך טשררק לירי שכאפף מאחר ומעהרק הם מכוארינםש"מ

 :ארוכה
 כיכ, 3 4עו *1 רג תני ט4ל כך שנב2 הגמ' ל(שון ףפ*שנ

 'קט,ר_
 נשיכם ג. ררכנחמן

 מעוכירת קטגרק במוךמשמשורז
 מעוכררק ותמח-ז וקתעכר שמא קטנת,מלקה
 תנמול( שמא מניקה סנדל עוכרה תעשהקטא
 ולר ח"לסנרל ר21"יע4, וכתכ יתמות.נגה
 סנדל" אץ וע"לןנמס'נרה פנים ציית לו'שאין
 תכיו 4ורק 'טסטר לאדם משכ( ולד עמויסאץ
 וחהרת מעיבית דכשהיא לאהריו צורתווהתדר

 צורתו ופוהרק רו חכ ארק הא' רוחקומתעבית
 דדק4ן כביאור דכרע רש"י פי' רקרי .עכיל
 שלא כרי כמוך טשטשת דמענרת בגמ'ראסרי
 ככר כרת מע שכשהיא ר*ל סנדל עוכרההעשה
 וההזור שמא כמוך שו(4ן 4וח*כ השמש4הכם

 ומתעכירז וכשהוזרו=ז אהר טתשמישלהתעכר
 4,וק הא' ולר שידחוק ע"י סנרל ה עוביתעשה
 רברין כיפי נמצ4ה . ?ירתו ייפהורקהכירו

 ל(התעכר וחוזרת מעונרת היא ככישכשהאשה
 ול4ש צורתו ויפחורז חנירו 4הת מה2 א'שידתנק ע"י סנרר[ מהם א' יהיה כהכרח אהרמתשמ'ש
 אמרו כן4ש לי[ה דא"כ נעל שיהיה להטשכהת
 מהכ4ן וראי אלא נפל עוכרה העשה .שמאנגמ'
 יכיאר ,ה כל סגרל רק נפל שיהיה שא"אמוכת
 ואין כירור א"ריו שא'ן ככיייר 1"ל רש*יכדכרי
 רש*י ום' . הולר הישר לכך( מזה להשמטצר
 שכתכ  ז*ל הערוך לבעל מוצאת היא כעצמה41ל
 הטפלת כנמ' כנדה המפלת וכפ' 11ול רצםבערך

 הוא ולף יס של ר3 לסנרל רומה סנדלסנילת"ר
 עכיוה אטו שכשעביתו נקבה אם זקר אסניכר ואי1 שגתמעך ולד פ"סנדל שניצס אלאטיזחלתו
 41הע"נ שנתקלקר( מפני ודל שנאויקיייפנדל ולהכ' הראשון צורת ב,וק"קל יכא אחרש1כ,ולד
 קורמ ומחעלררק וחוורוק מתעכררק אשהדאין

 קיימ4היאכרי בני והרוייהו למיהוי הלטשתו(ר
 ' עכ"ל הראשון ב'מן ונתקלקל ומתעכרתחיזרת
 זן'ל[ רש"י כפ"מ"ש ו"ן[ הוא 9י'רזכי

 רשק' דנרי שלפי רק ניניהס הפרש ואיןכצלמו בדמותי

ל?ריק
 סשגג( קס*ל רה' ע*כ כ"ה דף המפיה נפ,ז,,ל( התונ4 וכמ*ש אשון רי הולד רצ4ה רמקולקלז*י סימ~

 י"ע  ייי ק*" רף כיגמו' כעצמו ז"ל הוא וכ"כרש"'
 ד,ג' הולר הות המקילקל וך העי כ' הרכ דכריולפי

 שייכ( כעצמו הפי' לעניין 4לך כרכריוכמנואר
 עיגרך2 תעשה שטא י;"ל כתכו והתוספות -הס
 ומהעכרת רכשהיאמעוכרתוהו1רת הקונט"פי'

 דאמרינן והא צורתו ופוחת מכירו 4הת רא'רוהק
 ומחעכר'ע*ל מתעכר'והוזרת אשה ראיןכדטגל'
 הוא דסגרל פי' ז*ע[ ור*ת קי'מא נן רוקאדהיינו

 ורווע(  והולרוו-1 כ כין ע-ע ה'טגכת נכגםכמוך של4* טשמשת אכם תאוטיס מתעכרתכשהאשה
 כהמפלת משסע וגן מוקפסגיל 4ס' ונעשהאותם

 לין עכוריס בג' פנר5 ואם )כו' הוי א'דכעיבור
 לטיטר נמי ול"ל זכר נמי האי זכי מדהא'הוליל
 "דבריפ גיאור ' עכ*ל אק נכת הזריעו הםשגי

 לעיעישכ4הו
 שגשהי4ה פי' שאיך יש*י ענ(

 5 "יליל'י'יי'ןוןן!י25,"מ,
 אי' ר/'ת יכשכם עסקיגן כסנרל והכא קיימאככן

 תשמיוש של הש'ז נכנם תאוםיםשכשהי'טעוברה
 ורצו סנדל ונעשה מהכם 4ן' ודוחק ביניהכםאחר

 מדהאי שאמויו רהמפלוק יקגמ'ר(סייעוטדכיי
 אג בכת הזריעו שניהם ואיטור זכר נמי האיזכר

 והנה ' ר"ת -לפ" יותר מתיישכיס %ושדכיים
 רברי כקונמדיסי כשהגאתי האלה הרכייםעפי'
 דשמואך[ ל(ממר4א דכדקי המפליז דפ'רש*י

 כתאומה לה דמוקי דמאי אמו'תי  ו' כניכתא81י'
 מתעכרתווכף אשה דאין ק'"ל דהא הנא כןוראי
 קו סוף דסוף להקשות ואין ח*ל שם כתגזיוע*ז

 אשה 4,ין דאמרו הא ~ע[ רש"י ק' דפ"רמאחר

 בנר. ר'ו: ברש*' רינמרדי"כ פ*קוטהענר'יע",ן
 בפ' רש"י שרכד' אמת שטאתעש'הן הוכתוס,ר
 להלמ* יבולתי לא מנדל ד"ה ע*א דמ*ה רופןגצא
 לעניין ונהוור ע*ז לעמוד יכולים אגו א'ןוכעת

 ומתעכרת ךו1רת רננפל ס*ל 1"ל דרש"ירמאחר
 שנתענרה, כ(ימ4, כהכי כ(אוקוטה רוהקיהמא'
שהחדש נטצ4* וכ%-ל 4החררז עעכם גתעגרה חדש)אחר



א-ה 'ירהזרעה.
 וחוציא לאחיון יח' לרא.טון ט הוא ה*םשהחדט
 ה'והכן

 רקאמ' רהא הכי למימר ליכ ו-אי רהא הרשיויו שכלו טון והיא וקרמו יהח;ירו חי רא'טי
 ררה4, סנדל רוקא הו4ש ומתעכית רהיזית ט"יר

 פ"ז, סנר)( עוכיה תע.יה שמא ו;"ל( שכם1"ל( התיסן ימ"ט כלשונו רש"י לוה רייק והכי9:יל עיכרה טה תע טמא ט מ" ען( הובאו ז"ל(דבריו
 כהמפלת ראמרינן ו-4ש צויתו ופוחת הבירו4,ת ה4,' רוחק ומתעכרת יהוזרת מתעכיתרכשהיא
 ז' ככני ל(וק מוקי אמאי הוא ביבריו טית4דנתק מ4וי 4וך כחאומיכם י( ן רש"י שפירשרק.מ-; לי ניהא ובחכי . כקינטיריסי שכם עכ*לוכו עסקי' הי ראיטי שהוצי' כנפל הכא רהאגתאומים כ4ון פירשה ז"נ[ רש*י לכן 4,4כ תיות נ(ואין שמעולם סנרל לא חרשיו לו יכלו 4וכםלההקיים הראוי כן ר"ל( קיימא כן פי' עכ*ל[ יכו'קיימא כן ריק4ו רהיינו צ"ו( וכו' מתע~ית 4ןשהדאין
 ומרץ ר(רש"י התו,אית שכתכו קיימ4ש כןוייחם תעיוכות כהלכיק ונתעסק היר כחזקתמעכ"ת באעלינו יההרכרים כל ואחר * לע"י'ישוכ צייכים ז"רי רש"י שרכרי העליתי סוף כל,וסיף יגעתי עיעית יכמה כזוה כרכרתי כרכור,םזכמה

 ל(רש"י ר-ל;וספווק כרכרי59ירשתי
 וככר ז"ל(

 מעיכור וקו4ן שםני)( כפי שכתכ פי.צריכיכם ואינם מעצמם מכוארים ;*ל רש"ינתכאר'שרברי
 להו וניח4ן וכו' איןא.טר; קי"י( רהאומתענרת והוזררע מעוכיוק רכשהי4ו ק"מי רהיכיעליו ר(עיער שכאי התוספית מיכיי ד417ס.שפיישגו קיימא וכ, יוגמתם י)(א מא קי רבן אלותינות 41ל גש:י ~רכיי כאו ולא צורקו ופו"ת הכירו*צז נוהס א' שרוחק ע"י כהכיח ס:יל מהולדות4,' 3עשה אחר מתיטמיש להתעכר וח.זית 4ןטולר מעיכרת ו-קי4ן ככר שכשהאשה 4וחרוקשמיש
 רוק' היינו וכו' מתעכית אשה ראין ראףלסכרתו

 מיכריהכם לרקדק יאין 4וני ופיי9תי קיימאכן
 לו' כונתם אלא ומתעכית הוזרת נפל רהאולומר
 סנדל אבל הרשיו לו יכלו אם להתקיי' היאויבן

 ולעק * שכם שפירשתי מה .זהו ומתעכיתחודת

 כטעמא מלת4ן הרכרים יח להכי שכ לנניעת"
 שרש*י שמאחר כן כ(ומר א,ו רטנרהיםח9טר

 לן 1 סיסןלצריק
 משמשרש רמעוכית שאמרו הגמ' רביי לפרשכא

 ש4 פי'שכשהא וע"1 סנרל עיכרה תעשהבמ~דשמ'
 ארן מהם א' שרוחק ומתעכרת וח.ז,-תמע:כרת
 מנפל ררוקא דכייו צויתווהייפי. ופוחתחבירו
שהיא

 סגדי
 שאינו מנפל י(4ן וטתעכרת הוזרת

 הנמרז? לי:טכ כשכאו התיספות 4ייך וא"כסנרל
 טתעכן-ת 4ש'נה ק"מא רכן 'אמיו ז")(לסכרתו
 :לא מה מתעכרת סנרל שאינו אפילו מנפלאנל
 ררוקא רכריו 5י' ;"ר( טהוא ;ל'ל רעתו עלעלה

 סנרל שאינו מנפל לא ומתעכרת ח:זרתמםנרל
 רה4ן' רוהק ל(התגכר תחוור שאכם שפי'מאהר
 יהיה להתעכר תח:יר אם היי צורתי 91יחתחנירו
 ה4ה היברי' וע?" י נפל ולא כהכרה סנרלהא

 רש"י שרכר. הראשונים כרכר' שכ4ש מהנתכאר
 נכון 4ומרמ והנה לי נ,למו ו(4ן רופן יוצאדפ

 מדותיו 4הרע השוה שלא ישיכ שצ-יכיםהרכר
 תשמיש מעיבור הוא שהסנרל( פי'רביכמווק

 תאומיבפ כשמתעכרת פי' רופן ייצ4ס ופ'4והר
 ,רהמשמע ומלשון וכו' חנירו א' שרוהקפעמים
 לאמת-טמיש תלר עם א' הואמתשמיקשהסנרל
 מתעכית שכשהאוה ר*ת פי' ש,הו וכמעטאהי

 כיניהם הש*ז יכנם מוך כלא תשמש אםתאומים
 איך ירעתי לא ואנכי ** סנרל מהם 4ן'1עישה
 רמנפל ס*ל ררש"י מעכ*ת מ"ש עם ט;נתיישכ
 ומלכד . ומתעכרת חוזרת סניל שאינו4יפ,לו
 מכויאקריכם ז"ל( רש"י שרכרי כוזכרז 11שהנחוה

 שירחוק ע"י סנרל הא' יהיה להתעכרשכשי:ה;ור
 יהעתי לא . וכנ:"ל צ.רתו ויפ"ות ח:ירוהא'
 עפ יתישב איך ומתעכרת הוורת רמ:פל ס"ל,*ל ("' רר :[מעכ*ה שנורה שאף ל;ה ;רק ן עניימה
 שהוא פה רופן יוצא וכפ' הולר מן מעונרחהיא שככי אחר יתהוהמתשמיש שהטניל פ"דיכמו' רפ*ק 4סרעמרותיו השוה ו(4, שרש*י למה,וק

 רהיינו הראשונים ועל( הולר עכם 4,'מתשמיש
 ועשה עליהכם להוסיף כ4ו ומעכ'תמצטעריכם

 מם'9ק שנוצרו ר"ל אינו שתעומים אחרתהנחה
 וכף כמוך משמשת כגמי4י מ*ש על שהרי4מ'
 מטיפה ולא אן מע.כור ר*ל "א רבריו רש"יכתכ
 טתשקיש ים תאומ טכעוברת יתהיה שהסנרלע~עי' רש"י רכיי יתיישכו כיצר שיהיה 4היך יהיה4ה'

אחר



 ח ף א עה ד ה*1
 מעכ"ת כונת ]ואולי ' כינמות מ*ש רפךעהר
 מהם שא' אף תאומ'ם להו קרי ו*ל דרש"ילומר
 א' בכטן כאו ששניהס מאהר אחר מתשמישהוא
 יסכלו לא יש"י רכרי מ*מ מעכ'ת כיון לכך.ואם
 כ(ירינו ורה עניין שנתנלנל ומאחר . ורה5"
 רש*י כלשון וראה שכתי עתה לעח אהרהפעם
 שגשמתעכית רש*י שמ"ש לפ נוכל ואוליז""

 ופיהר: רוהקחכירו מהכם שאן פעמיםהאומ'כם
 הכ'רו את הא' ייחוק שלפעמים ר*ל אינוצירתו
 לקרות שצר'ך 4א יאשונה כהשקפה הנראהכפי

 ע תיכה כאר: ככר פעמיבם האומיםכשמתעכרת
 4הרז ויך פעמים ורק ויעקנני כמי המקרא3לשון

 כשמתעכיו-ז והגונוה פעמיכם כממהור-0ל(ע
 הי4ן שככר פעמים ככ' כלימר פעמ'םהאומ'ם
 4שחר מתשמיש להחעכר וחווררז מא'פעוכררז

 ינ,רק צורתו ופידדו חכירו רוחק מהים שאןמהכ'
 פ"ק רימ*ש מס:'מיכם שנכאן ,"ר( רש"ידברי

 . ה"י תי'סין נעלי עמי 'סכימו אכם עתהיעת כיעתי עלה ?ה 4ה' מקים 4של הולך והכלדיכמות
 ר(4ן להכי ראתינא רהשתא מעכ"ר: עירהמ*ש
 'שכ4ן כתאומיכם שנרהקתי כמרק לירחקנצמרך

 נוצרו ט'9ות מכ' ראי' סנרל כסוגיית רש"יברברי
 רהא א/ מטפה ולא אן מעיכף רקאמ'ר"לותאומ"

 טכ'טיפו' שנוציו האומ"אע"פ נקראויעק'יעשו
 גכם . בחומש רש*י רכרי מענ,ז לנוא:ראה

 מעכ*ת כונת ואולי מנימנטים מעכ*תבזלרברי
 תאומים ז*כ( רש"' שמ"ש כ(וטי נצטרךשל4ש
 הוא שהא' ר*ל אלא 4~' מתשמ'ש ששנייםר*)(

 שיש ו4הף ' 4ייהר כתשמיש יהכ; אמ5תשמיש
 היל"כ( כיון לכך ש4הכם מעכ"ת ילשוןל(רקרק

 רקאמר ותאומים נוצרו תשמישים ימכ'דאפשי
 הוה כלשון א' ש טתשמי ולא 4ן' נכטן שכאוד"ל
 ור(4ה ע*ן כ(ו נוותר מ*מ כ(ומר למעכ"תהי*ל
 קור4ז מעכ"ת 4וכם להמור: ואין 4וחי'ונרקרק

 שנכם מאהר אן עיביר 4ף ולכטן טיפהלתשטיש
 מרן 4קך , רוהק להו קרי 4וחו-יכםלרכרים
 4ויך נתכיון ר(כך שאנבם הוא עליו לערערשיש
 אף תאימים נקראו ועשו שיעקכ טמה  והרגריח
 היאריעקכ כרותא וראי יהא טיפות מכ'שניצרו
 ז"לן רשקי רט"ש טיטוק מב' שר:יו 4וףגאשי

 י טימ,לצד'ק
 א/נתעכרא מתשמיש מ*מ המררש משםבהומש
 שבעל לא רפליג מאן ליכא וכהא משניהםרבקה
 הואו תהלה עשו שיצא שמה לומר רצהו:מררש
 יעקכ נר:הוה טמנוה ר4עשונרן טהטיפהטיפות כ' הוהוא כתשמיש הטיל אע*ה שיצחקלהיות

 כעצמר ההוא כוהשמיש שהטיכ( הכ'ומהטיפה
 ועשי אחרון יעקכ יצא ולכן עשו נתהוהממנה

 אע
 ש4וחר והכונה כן רזשטיש ר"כ( נ' וטיפהא' תשמ" הית'ר*ל יעקכ א'של טיפה שמ*שלהכין מעכ"ת רצה אולי ' השפיפית משל הכיאוע*ז

 א' מחשמיש מיעקכ מעוכרת היתה ככ4שרכקה
 לכר,ה - למחסור אך ביה שחרוהאריכוהלו אין זה ורכר אתר מתשמיש מעשו לרחעכררורה

 מבן נתהוו ועשי יעקכ 4שכם והוריעני4ושאל(ך
 נפליהיה שא'מהכם כהכרח היה רכייו לפי ואפילוסנרל יהיה מהם שא' הצורך מן היה כהכרחתשמישים

- 

 רופן יוצא פרק רש*י כמ*ש ל(?ה קורם מ"שעל עצמו ר(סשוך מעכ"ת ירצה אולי
 ריהק מהם שא' פעמיכם האומיםשכשטתעכרת

 שי*ל[ מעכ'4ר: כרזכ וע"1 צורהו ופוהתהבירו
 מכו שהיו שאף ועשו מיעקכ ר(ך רזקשיו(4, קיימ'וכמני כני שניהם יהיו שלפעמיםשאיפשר כ(4ן אנכ4 צורחו פוחת שלפעטינם היארש*י שכונרז לו' היה אלו ברברים מעכ*ת כונתואש * לעור(נבש לא הכירואכל רוהק4משלפעטים
 ונשתה4ן מעשר: כגט' כשאטרו הוא כומעכ"ה כרברי ועור4לכם . ק"ט4ש כני יהיוושניהם לה משכחת שלפעמיס מאהר ומתענרחוהוזרת מתעכר' א'וא'טה כלל עקרת כן אמרקק"מ'אם כני שניוהנם של(פעטיכם מאיוזם היותשמישימ

 שחו,ררז לרק טשכהת שלפעמיפ ליה מהררלא אמא' וכו' מתעכררז אשה אין והא והקשוחייא ר' בני והוקיה יהוררק וטנו המררש ככיתלפנינו 'ושכיבבש רהכם והרי הרשיס ג' הבירו 4לח-ול(ר
 והוצרך המ'עוט מן היו ווזוקיה ויהורהוטתעכרת

 ינחלקע א'היתה טיפה ולהשיכ עצמו לרחוקאכיי
 טן ך(סיף וא' ז' כרזהל(ת צוררקו נגמרהע4כ"

 כונרז ואכם ' , היא רחוקה זו איקמתאשכאמת
 וכו' רוהק שפעטיכם רהיא רש"י כרכיימעכ"ת
 ר4חק 4וינן שו(פעמיכם כלומר לעולס לאאכל

ייהיה



 4רח = רעה'יייה
 מנרל[ וכ(א נפר[ ,ו'היה

 קיימא כני שנ4הם היו יעשו יעקכ איך כאןלפרן שרצרז מיה ל5'י למעכ"ה הקש1 צויתונפחתה ש4%~ מאחי
 לפהורז אי סנרל 'ה'ה מהם שא. הצ.יך מ,'יה'ה
 מעכוו-ז שכתכ אלי רכיים שכי ימלבר :-נפל
 ;ה בנ.ן כל מ*מ ש5'רשנו כמי כינתו שיהיהאה
 אבם  1"ך4 רש*י שלסבית שהניח היסיר עלהוא

 אפשר להתעכר והוןרת מעיכית  היא  כביהאשה
. רש"י מרכיי הכיחכו יככי סנדל ולא נפלשיהיה
 אין וט"מ . מקים לו אי! זה ?כל בעצמו ן*ל
 היה 1עכקרז יסור לפי שאפילי ל,ה צייכיםאני
 יהיה ועשו יער,כ פ'רוש מיבם שא' ההכיח8ן
 כפרט:ה מעכ'ה שרנרי בא,פן . ל5הותנ%5
 מעכ*ת יחזור אם ובודא' כיש,צר לרם. ן אישימע

 עצמו יברביי ו-ראיטוניכם נרברינונ(ר.ת'ישכ
 יטוד'בם חככ כמרת האמת על יורה עתה ובס*ש'

 : לג?"הו היא חשיכ,גאדרבנן

 ג:,"ןיו4'ין:יז24:ה%אני
 אימא ו;"ר( כהכו קמ"ל כרור סנרל.
 ר4לין שפ'רש ל(ר"ו[ אחת יה:ייעינכתשנידם

 אתי נפל ואפי ומתעכרת )חי!רת מהעכית אשה.
 " לפ אכל אהת ככת יעו היר ששניהם וצ"ל-שפיר
 כמ:ך טל(משות ניטים שכ(שה נכי שפ.רשרש"'
 אהרון כ4ר 0 סנ,-ל עוכיה תע-2ה שמאמע.נית

 חי,ררז אשרה ר4,'ן ור.4ל הראשון ציית ממער.
  היזרת נפ% יאי היימא ריקאכן הייניומחענית
 שניה' חימא רכא לימר צי,ך יוה ר(אומהעכית
 דה)סךכייניר כו:ה ורנף י עכ"ל ,כו'הזריעו
 "ה ד ריבמין כפ* מ"ש כאורך ולשנות להוור*ה

 ככמוך ז*7( דכייהכם זכרנו יכבי העשהשמא
 שזיה הי4ו עתיה ליע.ף יכים צר שאנו מהאך

 נפל אפי' ומהעכרת חו:רת איבה רלר*תשכתכי
 נפל( אכל קי'דא כן מתעכיה אינה 1*ל)לרש"1
 כנרל שהיא גפל י*ל נפל דאי ומתעכרתהוזרת

 רהייני ולו' לההעקשואין-
 פגרל שאינו אפי נפ(

 ו( כסני כנטיא הכא דהא ש"ר לו  והאין.שרכר

 ינל רביאור כתכלית ר-בריו פירש כינמות1", שי.:"1 נם מה הקוכפו ייכיי כאו וע4;עסקינן
ריב ,"ל ע(רש"י ר- ה)א ויית ' רש" ני) שיוההפדש

 לו 1 סיטןצר,ק
 הלמהשמממ וי,"ת שתשמ"אחר יההוהליסנרל

 :4ל א"כ וה כל ככיאור כיר שהארכני ונמואן
 לניל( נ5לשה41ה ר"ל כאו החוסן כר-ברישכא

 מאחר '*ל ורהזם' רולך הישר לכל נמורבהכרח
 סנדל לכתן' בלשינם רקרקו לא קאהו להכ'רלאו
 סנרכ( נמי נכלל נפ% שכלשון מאהר נפל)כתכו
 ואהר * הי: נפל נמי הסניל האנוה לפ'ד-הא

 ר,ון ככ( כעכ( קמהתי מהכרחי הריר?..ק,.מק,
 ר-,רכ רבינו כתנרקור-; מפירששמצארהיהרכר

 היינו ו;"ל הקו:'גלי רכיי על שכהכ ז"לרש*ל
 שניהם שיהיי מצ'נו לא פירוש נ"כ וכי' קיימאכן

 נלא וטהעכית 1ה1;ית מהעכיה יטתהיהקיימיס
 נ5( מהם אדר לה'ות אכל'סנרל

 שהו,ררע מציני
 - יע"ש ענ"ל וכו' סביל גכי כנון'ומהעברה

 וקצר צוה כלשו! ז"ל ייב א.ד כעיניך ר)אההגך
 אלא לדנריו 'נו דכי כין רפרש )אין מ"ש כ%כלל

 התוספף כרכרי 'טבא ר,"פא כו פ'יש עאהוא-ו"ל
 נעצכה. ד-ענ'ן אכל( שפירשנו טמה אחרבא,פן
 ,מן איכ)ר כ:רה והאריכוו-ז הרכי נכין אמתהנה

 ל(רלטיב ה' כרכני כה עי . אב'טיםוהלאוה
 ויקיי8 לאשר מעכית שכרכרי הר-רישהלהלק
 פטירי רלהוו רדייני הראשיניסכא,41חארכריני
 ע"ה כחם 1ככיאז ,ערע:רי מכלגמגומיופט.רי

 " :כס"ר

 כמרה מעכית שביכר' רפר,לה !5 4*1י ל-הכ(ק נכא כלא ,ר"מת דרכרים1*%ך-ףם
 תיפפת דכיינו על לה.סיףשיצה

 להכייח מעכ*ת רצך כחהיה ל"שי *מריכה
 דוק' הוא נכיר רייש כמתני' דרתנ' רה'דמיכרה
 ראלת*ה ליה נקטי י'כהן ככויומשים

 אלא"
 ררני

 ככוי ומ,:ים דוהאלאו
 ל,מרני ליה נקטי לנהל.

 ל34ר.;(ר; ככוי 4לינו הי ראשו שרוצ'א;נאע"פ

 י-4ש ע7(יי ריה חכ1ו לב א-ן נפל שהיארמאהר
 וו7אריך. מיוהרה דרישא יכל לה שמעינןמסיפא
 - ככהכו לרםכייהרכריםכמכ."י כזהמענ*ת
 רמחנוש רח' אמרי' רא' י.רכר שאמק אומרלזה

 הרישא ליה נקטי לנהלה בכ!ר ימיטימ רול,אלאי
 אבו( לן פקא ) היה רסיפא רמדיוקא מ'וקרתהיא

 יכ%ימר* כ(הלוק רין לכעל טקים שיש נע?המה
 שר-ריש4ן )ו,ף רוקא לאו רמתנ" רח'דלעולס

מיוו;רת14י



 ה ךא דעה היר
 נמקימו'רכי המשנה דרך שכן נסך טהטיותיק
 רס.פ4ל טדייק 'וצא הרישא שדין שאףהמס?י

 מ4,ריך נ"ז עם הרישא מריוק 'יצאיריןהס'פא
 ואינו 7[הריא הסיפא או הרישא לשניתבלשונו
 כער[י רכ,רזינו שר[מרוני וכמו הדיוק עלפיסך

 יכולין אנו אין ןה שהכרח כא.5ן ,עלהכלליפ
 ליחוקו לכע*ר מקים שיש מאחר יתד כולהקיע
 מעכ"רק כדכיי רא'והי עיר . %יוולהל~ק
 סורזר שלכאירוה דמתני' אע"פ מלשוןז32רגש
 לזה . ככחכו כמביאי בזה יך יהאר בנינינו8יל

 ד4הע*פי זה לשון כתתלה לאשר אני עינםאומר
 כד[ שכמעט ראיתי אח"כ אך עיני 7[גגדעמר

 ר['ה גיס' לא המשנה מפישי וגם ,"4הפוסקים
 איכפת לא ליה גרים ,"ל רררא"ש שראיתיואף
 פרק רריש ז"ל רש"י רכיי ראותי אתרי מיר*לי

 הרכיים העליתי ולא ניהא וכרכי המקשהפהמה
 ו7ל4ו כעינו פשונבם הרכר לריות שככחבכתירה
 מעכ*רן כדכיי שכא רא'תי ועכשו להכתבניהן
 מעכ"רה עיד שיצהלדק(ק ומה - נייןייפה
 דול"ל נקטיה כשנ"חי אע"פ דלשון איתאדאם
 שרהן4ן אע"פ יאשו שהוציא הנפלים אחרובא
 זי: שאגכ רא'ו-,י עוד רהוא נכון דקרוק וכו'מי

 שרצרה וכרהכ יהגמר4ה ככיאור מעכ"תנסחעף
 כ'ההלוקן' ממהני'על רשמיאל להקשותהמקשה
 ככיאו' והארי וכו' לאהת אהת להקשותיההח'ל
 זרה שכנ4 כקכתי רכרי כתהלת וכבי אלודברים
 קצ-ירז כמל1רה הרא:יון כקזגשייסי ככיאורפא

 ריל כמאי הוא שמיאל דאיקיתכ רמאיעוכתבתי
 רמיוני'דר4ושו

 יכי' דוק4ז 47אי
 למעלה מ"ש לכפי( מעכ*ת ש: עיד .הצךכנו שככי וכמי

 דאמרי' ור"י רר"א פלונתא גכי י"ל רש"ישמ"ש
 ט'מרא רש*י ופי' קמפלגידכרשמ1אל

 רל4ו לאשמיעיכן ,"7[ ש"י י דאתא יכ~' ז'ככני דשמו"
 רלעיל מעכ*ת רכיי נכי בזה הארכנו ככרוכי' רוק4ל הדש'1 בכלו רשמיאל ונליה רפל'ג.ניכחו
 מעכ*ת בקב עור - הדכרים לנפיל בצעגמה
 רשמיל עליה פליני רלא להכייח "ל נ  עוריו"ל
 דהכרחנו רט4התר מר: ר4ששו שי17צי4ן ח'פכן

 י-:כ4? חי ירוקא לכהן לככיר אהאן רחיממקגי'
 כשסקעוה כן אכם לא בות אבל בויר איגוטחדיו

 י סימז:רצדיק
 ר:נ4ן מוה אבל חי דוקא דמשסע חי קהניהא 3ירי מי ילרידר הול"ל ל*מואל דמתני'מיישא
 ליה.יבי מקשה ומדלא לכהן אף ככור ה1יאתייו
 לזרה . מעכ"ת עכ"ל פליני כהכי דלאוש"מ
 ימתני' רחי שאנומכריחים דאחר דאה"נאימר
 4ונו יכיכ[יכם ליה נקטי לכהן ככור ומשיםדוקא

 כתכנו ככר אנ7[ מעכ*רה שדקרה כמולדקרק
 יש דוקא ימתנ" דקי לעיל מע"ת שהכריחשמה
 וכנז*ל ולרחותו עליו לתלוק לכע"ימקום
 מ4וחר עליו לדון יש כעצמי ההכיח דין מןוכר

 נשי דרהוה כו-וע[מוד הרכה כמקימורהשמצינו
 שלטר131 וכמי מירי פר'ך %1א ולטעמיךלמיפרך
 . מכפר אין פעמיט ז"ל התיפ' כעלירכות'נו
 הירועף 1ברכרי סנדל כסוגייח מעכ*ת כחנעיד

 . ככתבו במכואר זה ככל וראריך התום'שרכיאו
  ווהורזר רי כי שיש מה למעלה כזה נתכנווככר
 מעכ*רז עורנר:עסה . עלינו הטוכהכירוף

 מו,ורהך אמתנ"דיצא רקאי ור"י רר"אכפלוגתא
 רמיכרת ע(והכריח ייצה וכו כדרכי יצ4מוכו'

 ד"ת*ת קיימ' ככין "וא כררכו יצא רקתנידם'פא
 דמרטק4ו מייתררל הסיפא מיירי דכנפכ(אלא

 י הדכריפ ל.-וסכיר ככלזה והאריך נפקאררישא
 נ(עיל ,כמ*ש לחל,ק לבע*ר מקום יש כזהוגם

 דריש4? דמריו' ואף מיירי כנפל דם'פאדלעולם
 . וכנז*ל המשנה דיך שבן הכרח מזה איןנפהא
 על להשיב לכי אל ונתון שדאיתי מה הניעע"כ
 י(ן רחכיכי 4ן'ירי מעכ"ת מיברי וקיץ קוץכל
 מררך דרכי נטה רכדים נאיזה אם כעיניך ירע41

 ~ר-כ 41ירק תורה ש7[ דרכה היא נך כימעכ*ת
 שלוט ישפיט אטת שח:המו אמת ואל יכסיפה

 ומזיני אייכי היי כהרא תלתא כמו'טכלמעכ"ת
 ער טעכ"ת נד,לת רהרכ י סמיכי וכנירוירי
 כשר[ום דורש נאה ינפש ההכפה בנפשו דיכלי

 4,חון קירוקו בצר[ רססהיפפיכם וכר[טשנרזו
 * והפציותוי אוני נרוכ תידתו אהנתבעביתית

 ' ( הוד*ו כו'"ת ויהי שנת שמח אך והייח ב0דר)

 ון* בנינמיןהצעיר
אאלפ



 ארח יעהיירה
"מייען%ם2םק שאלה'

 קישי יאיני מצאנודנרריכם
 גמי נרכה ו~של ב("ש פף רף כפ*ק כדכרינדול
 כ(ירי תקכןה ליר' כה אתי קיבן וו הרי אמרלי
 ראיתה היכן ל4דכל תאחר בכל ועכור'אכלניוה

 בפשק דהא וקשה - ע"כ איתיק ררחמנא גואכי
 ככל עוני בנרכה ראף להריא נראה ו' רףדר"ה

 ופריך נ"רה כענין כתיני יאו* תריתאחרדהא
 אפייש ויא ראמר הר מחרץ סגי רכחרתלסורא

 ומ' תלמור4, תו ימקשי אקריכ ולא דאפרישוחף
 כתיכה גרכה והא אפריש ולא ראפר אמרהטצית
 ר4המר כנון ל(רק טשכחת רכא אמר וטתרץוכו'

 עקכ כאחריותה ח"כ שאיט עשמ עילה עליהרי
 ולא דבאפריש משמע רשמעהתא ריהטאיל*ים
 מירי ולא קשה לא כתיקינה נרכה רהיינואקריב
 וי(4ן פריש לא רכשת קרא חף מיתוקמאושפיר
 רמנילה מתני' הראשינה מן קשה ו:ו .אקריכ.

 אלאוכי'ווייק לנרכות נררימ כיו איןפ"קיאמר-
 - שיין ווה ,ה תאחר כל לענין הא תלמיראשם

 ירבנו מורנו מאת כ(חי(ות אתאנו כן עע(4,שר
 : ושכט"ה ,ה כעג'ן ררכיו את נאיוריענו

 ןןן,עד"נן,ןך(גןהתשיכה
 דמרשסו מי(' רהיילהי:יכך

 אח4 ס"מ למפיקיניח  ובינגי ננר וצריראיגרי
 41ה"ף תשיכה מל(מציא נתייא'2תי לאהמ'טיכה
  לרש14 ט*י4 גי  ווה יסצ"תי שיגעתי ג"להעיון

 אר(4ה מ"רי לא רי"ה מ,ניא רהקיאולהראוש
 הף מיייו כהכי קיאי וכוג(הן נרר נלשיןכנינה
 אקריכ יל4ן ראפריש וחר אפריש ין(אדאטר
 וכר4הוקמינן נרי ככישון עלי הרי ראמרוכילהי
 מרירט4" אמנםבנמרא

 כמי' משמע רשמער:4ן
 רהי'גי אקריכ ולא דכאיריש כשאלתךשאמרת
 ק'.משלילא. וא"כ מירי ולא קשה יא סתסנרבה
 אכל אפייש ולא רחמר היכא לתרוצי אלאמשני
 ניכה נסת6 ע1מרת במקומה אקייכ ולאאפייש
 דאם להו מרקשיא כן ל%נין מרכריהס נ"לט"מ
 להיג4" אתא ד,הד ר"ל הגט תירוץ דאהדאיתא

 לת י סיטולצריק
 אתרינעאהש?. יקרא "פרי"1 51א נרר כלשוןראמי
 דה4ש מיותי הוא א"ד פמיק א*כ נרבהל0תם
 גרר גל' חר לאיקוטי הוציך דקראי יתוראמכח

 קמ"רק4ש ה1שי4ן הררא וא*כ נרכהוחרבטהם
 ינרברו. נרכוה לסתם חרא בקרא רכו.ילרוכתיה
 לט! ת קטרמי רהיכי גהייא לה ילפינן נריכלשון
 העובי ל(רה יר(פינן ככי אשכ לנו-ראי

 ככל(

 ל(רע טרמיר: קא ואי אפריש ולא באטרהאחר
 א"נ ' תאחר ככל עיכר נרבה כסתם אףלנהכה
 בנרריכט מציני מה מצינו כמה ללמור יכילהיה

 שעוכר כנרכרה אף גיונא ככל תאהר ככלדעיכר
 שאכם לאקשייי יליכא גוונא ככל דוי תאחרבכל
 ירענ'באיז' הוה %א אחר פמוק אלא שם היהלא

 א'משניהכם רכנל כיין לאיהימז לן איתמציאות
 דה4והה מן יותר וקאחר כככ( לעכור סכראיש

 הא לתרווייהו צייכיתא עכ'ר רתלמוראכרחןינן
 אפריש רהיי נדכה סתם רהוי לפשטיהאלא ליכ'(אוקומי סרא רפשיס'רכחד לאקשוייליכא

 באן לה ילפינן אפייש ולא ראמר והיכאאקריכ וע("

 ולרירך לאקשויי ליכא נס ' הג"לטהאיפניס
 נרר; כלשון קיאי כולהו מייי1 אפי' דהא ניחאמי

 ל(ימ4 א"א וה האהר נמ"מ וין4מר חראלימא
 לאוהת1י מצית לא חרא קרא אלא ליכא אירא"כ
 להגל'%3בת טוקמ' הוה אלא גדר מלשוניתכא'
 צריך.1א רעה דלא לריכתיה קושיין והרראקתס
 קר4וי וקרי רמראיצטריכו יראי אלא חראקרא
 ול(4ם' ר4ומר חף אתו נרר כלעען לנרבהלולהו

 שצי הורה רך4א אקייכ ו%א דאפייש וחדאפריש
 אינו רבסהסגיליה גיון נמ"מ מנרר'סלאלפ1יי
 לכאורה רמג'לח ממחני' שהקשית ומה .עיכף
 רקאטר רהא ל(תרץ יש מ"ם היא חוקהקושיא
 בלשון בנדכית 4א מיירי לא וכו' נררים כיןאין
 רהה". דהכא גמ סמיר רנף'רר"ה ואמסהנאנרר
 רהם תנן רמייתי יהא כיתו שם גי כיה י וטרקקיל
 אלא תאהר ככל עוכר 11 רכנרכה לאשטעינןלאו

 באחריו15 חייב רמתני'רכקרר טעמאלאשמועי'
 וכ"א4; הייב אינו נרר ננ(ש~ן יא"ילו לאוננרכה
 . דאנ(ת*רע עליו כקכלו תלו' דהכל נרכהבסתם

 קהמשיף אוכ נרכה כמתכם אלא טיירי רלאאלא
 י%:חיענ נרר סי4שין רבגדגרץלטעוו(ינ(ומר
 נ"הייותי 3ני



י'.
ארח רעה יורה '
 וזה נפקא רהטנא רקאמר מעליו רהאטיא"ריויעו

 ש"א ע"מ דרתנף ואע"ג 'תחי" עלי הר'.שאמר
 שכתו'כתור' מה על כנותנה רהו' טי"א,אחחייכ
 דיכיל[ יקמ"ר[ גוונ4מ ככי-( דמ'ירי צול,:לכך
 עכ[ מתנה מיקיי דיא התוספית כמקשלהחנות

 כנל(ע"ר כיכה ככ:בם ונ"ש נחייה שכתוב4י:
 : הנ"ל הק81יותכת'רו*ן

 3יק הש' דכו ע, המחהנ הרב יערנשאלזק
 : ע"כ נ"ה יף מקרטהאיש

 יעןי' :ע:,מב::ג'י ריה4נ
 י(י"

 לאור ומיציא תורה שלכמלחמהה
 ינוצי"ן הי'ין י.כולל הרנ ה"ה * תעלומה9ל

 רוררינין ח"ם אבררם כמיהר"ר מ"ו ור*מאב"ד
 : אכ'"ר . החמה כ?:ור 'איינד"1

 3כספרה כי ע-[היית יכו'וטכיפלת- כפייר' : ,כיכך כיכה ש'ימ כש חריא
)

 מק 7לי-ציץ 93שי כ7[רקןה וגכ2
 ורילמא כ' נ"ה דף מקרש פ'יאיש יהום'טדכרי עיני יאיר תחנהי מפיל חיים אלהים רכרייכריו 4קרש נצמ4 ולשהוח כינווייו לשמיעףחרכים
 טעון אין ראשם שתפסיבמ,שלם וכו' הואאשם
 טרורק שרהי בפיק מהניתין רפר דנראהפמיכה
 ופסה ומעשר ככו- אלא מפיק רלא ע"א צ"כדף
 הקרכנות מעשה טרלכווה פ"ג הרטכ"סיפסקי

 ערב ויניציא פה וחות4 הכוהכ כ"ר *4שכמ*ה
 ר[4זדר ם,*ב אלה'ס רוה אותו ואמלאוט"ק.סרר

 . תימ'ריו מצעירי הצעיר ן התצ"א שנת4ף

 וט רקז:ה אהרן נלא"אמסעור

 , '? (ג:ךמימי('=ועשובה
. 

 כפלפיל . תריראבאירייה?:
 שיני )4חהומהוק . . ו(ננ'בק,יית

 נ)ו,ררזן י '(
 הנניקתב'ין:נ::ןג:""רי : ני*י רקאח אהרן בכ"רטסעוד

 ח סימולצף'ט
 שהקשית ונירא' .הנ"ל .שאלתרראיתי

 שהתו'עצויפ 1כפיט להולמו נגר ובר נגרוצריך )[שאוי
 טעינין שכז ד"ה כ' צ*כ רף כמנחות כרפךכהכי
 1אשכם חטאוק וכ"ת ושוה ח,ה ותניפיהנסכיכם
 כונסכיב( שאין שא" פסח אכיא אני אףסמיכי וטעינ" יחנושה נסכים צי'כ" שאינז ר"ליוכיחו
 נפשיטות שהכיאו קמן הא סנזיכה יטעוןוקנופק
 להפך בקרו'ט'ן כהכי וק'אך סמיכה בע'ר:ושם
 נלא לה,צ,אי מימ איגרי רמרפסי 2ילי ררוווראי
 שככר יר41ש כעיני שנראה מק ואימר איאנלים
 זה אשס וא"כ בכעייפ איא סמיכח שחיןוירע

 הוא אשס אם ואומר כשמתנה כירושליםשננוצא
 בעלי' נו שיתכפרו הואכרי כונהו קחתיו יהיהזה

 וכ'ון נרכוה בא אשם אין דהא . אותושאכרו
 4הל[4ן סמיכה ראין ל[סמיך יכיל( יאינונער[ הוי ל[א כזה:ו:מיצאו הנעלים כו לההכפרשהוא

 הנ"לש רף כקירושין כהריא מישמע יכןבנע"ם
 הר"ש בשם שכחני וכו'  נזיר איטם ורילמאבר*-
 והרמביכם דכר' דייקי ייקכי ינף למחי אוהייס רשמ4ש בשימים אשם שייונה ראיןלימרמקוצי
 זכר מצ4ה רמיהרשים פסילי מרל' ב9"1שכהכ
 אפשר זו שנקיכה שאי4י ור"ל נצליו כפרולא וע-יי4 חוא אקם תקנהשמא לו אין שנים כ'בן

 ו[התכפר אחר אשכם שנאנדויכיא הבעלשירע
 נ[ו 'ש ודאי  יצוי171?בלבמלמיב( ה1ליזומכיא
 נרבה להניאו שיכול כ*י, כעיים ונקראולסמ'ר
 שלמיכם הורה ד"י רהתום' כתבו היאךראלת*ה
 סמיכרץ ואין הבעל הוא היי לא הא 0מיכהטעון
 אבר( סמיכה כעי הק[כך גרכה כ[הכיאןריכיכ[ כ'ון הואהי'כער( דכשימים 4('1 ככעל*םאלא
 כרי ומקר'בו רטא על ?זלא נדבה כא שלאנאשם
 טרה זיהו לסמיך יכור[ אינו הו4: הכעל*4חכפי
 ממ*ש וכ9יט התוספות רכרי ככוינתשהשכתי
 * ע"כ נאשם פטיכה דיש רם*ל במנהות8התו'

 ם"פ הרכרים פלאלה יפה"ך הנאהצעיר
 ריפ ב0פר זי קישיא על4 שחשיכ %ה עיין א"ה)

י. : ע"ב ע"א רףעטיא



 ארח יעה?יה
 והזאכ[-ו %ח כרין המחכר הרכ נשאל %הי

 מיבם ספר על היא.כהיכה הלא וליהכהלאר3ה
 היאתשוכת וואת יע"ש סי'נ"ד י"ר נחלקרכים

 ( ז"ל: המחכיהיכ

ט,רעלורקי
 ה4""ש מן שרגם ~הט

 ,ר**
 מל(אכי יהנרת ~הםיניסילם * ,

 כו ויירר-ם וגור(יםאלהים
 לה'ם רכרי יאלי 4(1 מכשירים יאיו פימליםמלו
 להטיל ,4לא יו שמימטתכונים לשם נלםהיים
 שנ*ה בן תמים קיכן להקייכ ואלו כקרשיםמום
 אפי' בו יהיה לא מיס כל יכלה אח לקשטגלם

 : לשמים רציייה ובינחם עוכרמום
 בטעמיי-כם עיוני כהוישרק נסהכלתיפכוראי
 ואע"5 ראורייהא כעיקי טעכם כהם ייח1טעכם

 כמש4ן ראשי עכרן התלמירים וטורחשהטייות
 נשמות נקכי שלא ואע"9 והשואלים התורהכביר מ39י מ"נו רוחי השכ יתנוני רלא ממני יככדיככר

 ר[הכם שאין מלאכים שהם גמרחי וכלכיאמרתי
 א'טיכ ככין-פ י מפנ מ"נו פ7(4ז יה.א קכיעשם

 : רכרשואלי
 ניאיןכשלשה עמידים רהשלשה * 'י1 מטעכם רהפיסל(יכם כוה דאניי י יוץ1581

 ר'שיטירה להניה שיינםספרים
 המכשירי' רכרי וחומ'ויאיתי חומש כל ביןחלק

 דל~כ4ש ירען רבוע מטעם רכרירם על1ולקים
 4זינו ג[?ענ"ר וה טעס ררהומי1ים אלאב%ת
 אבף[ לדחוהו לנע"ד כקל רא5שר כ"כ1וכיה

 הסייבם הט ה;3פזדיל ג' שכל שכיון יבהטעם
 ד4ה"4, הוא נכון טעם ;-(מינ-3י ליכא הוצשוק
 שר( חניהות !יא%" ?:ימר אני ועיר כהכילטעית
 נ(ר01יק אחד מרף הוכהט דל'כע ירעי רנןפית
 למ"ר ראנילו ימכשייין כת ש וכמ" שיטית3ר'

 הארון כנטעדש,ייהי
 היי

 שורה עצמו כ3ני (5ר
 י 53רים כשאר *'טות ר' להניח ראיןוצא
 עמוף סיף י,ג רה ה;וקפיטם כ5יק ר4יתאועוף
 כין 1כ1 וימין תורהו' לל לחומש חוטש כיןב'
 שיטין ג' יעשף רץר *ל וכ3כיא ונכיא נכיא3ל

 ופי' וט' ת*ר "לטעלק ומתחיל מלטטה1מפיים
 אם פלטעלה ומהחיל מלטטה וטפיים !,*לוש"י
 רךף.צרצזיל כסוף 4לטעה הספר פיופ לו11ימן

 טל . פטימולצריט
 ריוח להניה וא"צ הרף כיאש האהרצרו

 ומר:היל( מלמטה ומס"ם ו!"ל התוכפותוכהכו כיניהי
 רקשיטין להניח וא"צ כקונטריס פיישמלמעלה
 צריך תורה של להל"ש חומש דכין לר"יונראה
 מ)(נ?טרז ומפייכם מפיש וריצכ"א וכו'להניה
 ורוקא עיטין ר מנ'ח ולעולם נ:ימעלהוטחחיל

 ע[4ש ד(הימש הומש בין 4:נל[ לנניא נכי4זנין
 מלמטהיסיים

 ימהחיי
 כהנחינ אפיר(י מלמעלה

 יצייך רמגיל' כפ"ק כירושימי כראמר ש'טיןד'
 נאמצע'ר:ו ימהח')( היף נז:מצע גימיןטיהא
 וניל[ !כו' נר4!שו ומתחיל כסופו מס"םובנכיא
 ר4 יניוו 4:פיר(ו ירף כפיף לסיים לו יאיןדטעם

 נכי14 כין 4-:כ)( י"תיך יכא שמא מיטוםשיטי!
 מו[מטרז מפי'כם הוהך לההיך כא שאםלנביא

 שאהר השיתפ'ן "יק כט.ן; הר"ן כהכ יכזעכ"י
 4:מף .:זר( כהכ ו;תיסן דכרישהכיא

 כי? המהבי
 שו-~י. צריך ש?יזסוריכ(היקיך לו,ונושהונוש

1.4 
 כשיטך-; כס.5י או הדח כז;מצע לעולםההההלה
 ר-גרם'ק מהירושלנ:י לזף סי.ע ויש להתוףייכל ל[24 ל[חרקוך היו?-דוצה עו"פ" כעגין4:וזרונ"
 עיקר כן ז"כ( הריטכ":! וכתכ וכר כמנלהההס
 5ייעו כהרושיו והרשכ"א כןעכ"ל לנה:גוצריך
 שצר,ך הנ"ל הירושלמי שלנוכפינמרא

 שיגטו-
הספי

 4,מר רנריו וכפיף הרף נאמצע ויתחינ[
 הנ"ג-1 הירושלמי רכרי יהכיא וכו' מנלהכמסכת ב;רושלמי שמצז:תי ממה ?ה 5'רוש ולמרתיוז"ל
 הכיש הרב"י מ"נווניו'נט בהגהות גם מ4אהיוכן

 ואיטטמיע ס"רפ*נ כי"ר !הירושלמי החומרכרי
 שהכיא מלך  פצרוימהרקב

 הירושי
 שלע ואמר

 יכבן רהסיפי נסמכו מך: עכ[ ותמהני הב*יד;ביא.
 ו-ץחומ1 או הס5ר שמסיימים יש ~מריםשהרבח
 כסיף 4וו ש'טירז הר' רןוח ומניחיבם הדףכסוף
 למיומ4 הוהג(רהו כ[4, הירושר[מי ול*יהריוח להניוי להם היה לא רלרע'יש*י כרחשו אוהרף

 לימו" ראפשר ואע*ג היף כאמצע אלאולהתחיל
 להני'הירושלמ' להם היה לא רעי כרעתרעושים

 טע*8 נתנו שהתופפית וכ*ש הנ"ל הפיסקישוכל
 לומ4 אין גם ס*ל יהכי רמשטע הירישלמ.לינרי
 תוררן יחר כללויוכקיכם מיירי הירושלמישיין
 ראפ9 ועור נ%ת הוא !סתובי'רכ"ש נכיאיפע8

ו*י



ארח דעה1יה. יי'
 פתוהה הפרשה לריוה שיטין רק ייוח השוה
 הירושלטי התוס/על טעם לפי וכ"ש בם"תדהיינו

 ייס"י'סייש
 ,ת:%:ןעם יהסימןלןן:יייי"ב,;י4

 הירוש' על חולק הבכלי מצינו שלא כיוןהטהור
 ננ"7( ר;רשכ*א כמ"ש נן ל(פרשוואדרכאיש

 דאית( עלהא שממכו לומר נראה היהילכאורה
 וכ14 ירק י-;כותכ רכ אמר ל' רף רישבמנחות
 הכיר;כ מיו-ז:כ' הרף כאמצע ואפי' גומרלנמור
 כררך הרף כאמצע יגמיר לגמור47א לו כאם//ת
 הרף סיף ער יהולך מקצר אלא כחומשיןשגימר

 חומשין ק4שמר ם"רז והא כהומשי, רכ קאמרב'
 א"י אכא כר ו*' וה4ומר איני ס"תשל

 גירכ[

 הר;י4ה הרף כאמצע ישראל כל לע'ני רכאמר
 מקובם היה זה ולפ' ע*כ ירתמי שיטהבאמצע
 לא דרכא מם'ק רהא אירושלמי פליג ררכלומר
 ואפן;(ו גומר וקאמר ס"ת של כהומשין אלאאמר

 לאשמועינן אתא דרכותא רמשמע הרףכאמצע
 א5" תוי'"א ררכ'של ה'א שלך הדת כסיףרל"ם
 ט43 כיה מעיינינן כר אכנ( גומר הרףנאמצע

 מ'נירה 7יעיל- דהא היא כ,יכא וכוראי היאלא
 כמפייכם רכ אמר מיל~י תרתי הנ' יומף רכאטי
 אירך וכו' רכ ראמר הא הרא ת'וכתיהותניא
 רכ כן אכם וכו' לגמור' ופא ס"ת הכותכ רכר44מר
 משג"" לא א"כ שאמר אלו רינים ככ'איתותב
 מהכייירק4ז כירושלמי לרקרק יש ואריבאביה

 ל4ש לגמור לו כא ס"ת הכיתכ דקאמיי-איתותכ
 מ'טמע כחומשין שנימי כררך דף באמצעינמיר
 כה/ ונם יף כאמצע גומי חימשין דכשעובהריא

 גהשמיטו את * כריי' יהרא"ש הי*יף הכיאיקטנו
 רכ דכרי הגמ רתריץ לרקשית ואין דרבמ'מרא
 וכהכו התום בזה טו' הרגי ככי 4יתותכ לאוא"כ

 ס'כרכת כעל הכנת לפי ועורדכריחקאמיתיצא
 "ף ר"ה ו,"- איתותכ,יכתכ רש*י רכרי עלהזכח

 לרכנן יס*ל וכו'ור"ל רף וכאמצע שיטהנאמצע
 ילע, יוסף תיוכת'וכרכ הוי כרייתארלעילדהאי
 ראיחווהכ אמר יוסף רכ הכי וכין הכי כיןעכ*ל
 על השגיחו ל" היא4והפיסקים ממנו הוא רקואם

 עע[ לרילתה קושיא הררא וא*כ ררכ זומימרא
 וכל[ כיה אירון מה ידענא הסופרי.ולא סמכו6סק

 פס'מולצרק
 הפימ"יכם וכל הירושלמי שי5י לרמיקכתכתי
 ספר שיהי4ש שיאמיו בג"ר ימטעי ליכאהנ"ל
 ר-;מכשיר' כרז טעממלכר הרף כסוף רהויכיו1

 2' הוי כעיקירטעכם

 שמ5ני ש השי כשע שכתכמהאמנם
 למטעי אתי לא השרטוטחיתי
 רם"ר? הלכה נפסק שככרמפני

 הכרהיכוך כטקים ריקא ה"נו שירטוט כעירית ל[מ"ר אפיכ[ו דהא ליתא וראי הא שירטוטבעי
 סי'יע"א י"ר הלכוש כעל וכמ*ש הכתיכהלישר
 אפיכ[4 'מ הםפר שכין בריוח אכל פוסקיםושאר
 סימן דכ*ש כש*ות כתכ וכן מהני שירט,טבלא
 מפויע4 וכירושל' לזה שחיים מי מצינו דלאר*ף

 ש'ה14 יצריך מנלה כמסכת דאיתא הכיכהריא
 אמף ולא שיטין י כטליא לסני ספי כיזמשייר

.
 ד4 שיניח צייר הפימקיכם שכתכו ומה שיטיזר'

 ררכ4 יטירזחיל(לןכרהיכ קירכם שהנ4'פידכיון 4* שיטין ר' כשיעיר ר*ל א,א דוקא לאושיטין
 ל5' ש?טור-1 ד' נקט הלכך היריעה כללשרטט
 שאינו ודא' אכל מתחל,1 הם משויטטיתשככר
 כמחיל4 מ"י סי' עשק נאר כתיטיכות ומ"שמעככ

 כר ל[או טיף ועד מתחלה התשוכה כלממענ"ת
 ולפ*1 . אאייך לא הזמן חיסר ומפני הו'סמכא
 יהירז נןשלא מהנ' לא השרטיט רחוסיטעמא
 הג*ל הטעטיס מן מ"מ עצמו כפני הספרנר(זה

 2 לט'טע*ליכא

 נ:ן:ן:גינ:ימכעתה
 העליני רהאהמשורטטת

 לעי7ן
 עשק כאר ככעל רלא והכל מעככ אינירכריוחים
 כעת הסיפר אם דאטו ועוד רליתא גהכירכהקלק
 טרער 4,חר כעטור אחת שימה שיטטהשיטוט
 שכשכיל( ר;יאמר שוימ המ ונכת'כהמהאחרים

 אף עצמה בפני פרשה תעשה המיותיתשיטה
 בויכ4ש וראי הא ככת'כתן שוום הט הדפ'ןשכל
 עש בכתיכה שוה אינה אחר דף שאם ומ'נההוא

 שרטוט בלי 4מ שיטה כדי שהניח אלאהאחרים
 כל[י שר7 כפ'- משורטטת:יהשב השיטה שאיןאף
 משיכם ~יפסל לומר מקים היה כנ"ר וא*כ קספ

 המכשיר"רכיוך כת להכיאהניטעםפרשהמ*ם
דהשלשפ



איח יעה*ייה
 !לןמיטעי לןיכא אן כאיפן הם עמיריםההשלשה
 ומת"ר מעל[וק ט,ט השי ראין ראע*גהכיניים בין היא המיורטטרת שהשורה מטעס גםפהכי

 לפט'ל ואין לטעות שאין וראי הטכשיריםשכתבי כמי יניני בעי שהוא כיון %פסולוכנ"ר שלאאף ל[עין שיהיה טר אפ קצת הוכחה מ*מיהפסקו,ע
 ראוי היה שאז רוקא 4וחר בהף היה כן אםאלא

 ז : ירלהחמ

 קע"ט סי ח"ג במבי*ט'י1491יועי
 כו"ב הדפין כל שכתכו ס"קעל שנשי

 ניון הכשיר למה יקשה 9 והכשיר אחתשיטה הר5ין טשאר למטה אחרונ'יוצא ששיטהינטצא שיטור( מ"3 אחר ורףטהטית
 דכיק צ"כ[ אנ[א פוסל יהרמב"ם פתיחהפישה יהוי4ש א' שיטה חסילה שאצלה המיותרתהרף 7(נני א*ב שיטורש מקב לה יש שלפניהשהרף

 א' היה שא8 אע"ג שוין הם ד"ע שהשלשהניון נמי הכא למיחש ר[יכא לה שוין הםשחכיותיה
 אם שאצלה לששית טכענת אינה רהשיטתהנף מלכגטעם עליה מוכיחין הברות" עקההיהפסיל

 אכל כשי שהספי לומר יש הטענו'הנ"ל מכל3ן
 0כררת נושים לפ9יל האין אהרונה טעבהבושים
 כהרמב"ם ,רלא דטיר שרעקוהוא.שרעתוקב"ח
 מעצמרל דיא דחוירה יסכי4ן היא לא יראיהא

 ?דה על הרמנ"פ על חולק עקה עד טצינזילא א' סעעי עי"ה ן סימ הש*ך כתכ ונן העיקבטעט
 הררב"ז וגם נהרמב"ם לפסול פםק 3כ3*הננם

 הוא ביפך משמע כגהקג רמרכיי ואע"ג כןיס"
 א"ה וכבנ"הנ 'פ"ב שקיא'בתידכ"ז,כ כמיג4עית
 והרמנ"פ רעק על הרונ על והסופיהם ("בסימן

 רהשתא הרסכ"ם יעת דמסתכיא זעורסומכים
 פתוהה ע'שאה אם רייח שם שיש סתומהנפרשה

 שהפסו[ כ*ש לא ריתבלל שם דאקןפוסלוויכא
 טענרן האי משים אי זא*כ שה כ8- הנהוגנייוח
 יגר[ חוכ(ק פיסק שום מצעו ילא למכשרליכא

 הנ"ר* סעמ'ם שאי טשגבם אכנ[ בזהארמכ"ם
 ד.י, אקר ע4* טעס על לחקור ,רראוי אעשה מה 44יט 2 לרגשיראיהיאוי

 % לפ,ם
 רננ"פ'כיוצה הג"ל ע השוהפופד5

מ טסימןלצדיק
 שאפ קאמן הכ' קאיר מאי חותך להקוך נאיאם
 ב4ו אכ( שהרי חלק יניח ולא מלמעלקומתחיל ק4ומי הכי וו"ל רש"י ופירש חוקך להחוךבא

 וכן ענץל בהנם חבירי על משינה :ק רףלהיוק לי הוא וננאי הכרך ראש זה ובמצא הוקךלחתיך
 קצר הוא רהםפר סיף אם רה*ה ומינה תר/'ןכתכ

 יל[4" בלכר הרף בראש חלקלהניח לאסי הי"ל ראל"כ גנאי הוא שג*כ הרפיןטטאר
 כשמס,יכ(

'

 כנביאיפ אם הוא דכ*ש הכי אמרינן לאאנכיאים .שפי'י לרעחי."' לס"ח לה יס"תש
 נ'ט4ור אג(א פליגי הך(א כם"ת ננאיב"שהוא

 אכד[חומשים
 כי"ר הוא פשוט דין הס"רק בסיף

 הטעכם ולרערתי היא דנמרא ופסקנא הרףבסין שיפ.'בט גרוכ[ות אותיות יעשה אחר פסיקאיא האחרון כרף לכתוב לו נשאי לא דאפי' ער"בס"
 שהו4ש הרף באמצע ם"ם שאס אטרו?"לישם והרין רש"י וגמ"ש לם"ת ננאי שריא מפנידוא
 משוב( שרקוא י(כיין לומר מקים יכזהאיןפסול
 9סוך4 שהוא בהריא אמי1 שהרי פסול אעוננאי
 ימקצתו הנויל על מקצתו שכתנ ס"ח י הריעיר
 יגנזמשה הף בכל סעיות ר' שיש 'ת ובןסלס"ת נוי 1" יאין כתינ וא:והו אל4 דזה 9סוי הקלף?ל

 שיטין ג' ער שנקרזג ס"רת וכ, לש'ת גנאישהוא
 ן וכ מטים.גנאי 7[רהפיר יכיל יש,אעוגשהוא
 שך:ב( כם"ת אחיים יהיכתדיגין המנ,מינדין
 ביר?כלא דלאו ותשכח רוק שמולי8 גנאימשום
 ?לץ מיביח חבירו ל4ומי שיקך 7(א. וב,האנא
 4וקר כדף אם הוא רב*ש שאצלו דפ'ן כןמשום
 עען משונה  ורה דף להיית לם"ת גנאי הוארסר
 ,4ר אפ וה ומלבד אהת ביהיעה ב*ש כחנםחכירו

 נמר םיף סיי גנאי נ(עם שם היהלומרדאפ"לא
 ווב ראהרי בהי'א רפס'נ[ יההף באמצעבם"ת

 : ליה רייגינן הם"תיפי
 'ה ש""ת יפענ/'ידעילה ללכ

 /ע*ע "ה" א"

 והווע יהישר הטיכ אלא נרביםבי
 הודז המומלההלץזהיריעהילהטיר

 כקישוט4) ולק'2טה עיבר מום שה,א כייןטהכלה
 4ונן ג(הלכה לא שכתכתי יה וכל והטוייםגהים

מי



ארח. רעהיויה
 דהיכנים עמי יסכימו אא"כ כראי שאיביאומר

 ואס יבין מי דשגיאות היוראה כסא עלו:יושכים
 : הרהנה דעתם מפני רעקי מבטל הרינילאו

 המחכר ריב שהשיכ מה על ?ו השוכה א"ה5
 : מקד:ש'ס מי 4 נורעלא

 שרשכתיףץ*",יר*אא
 הנזן הענין על[

 ע7[ להשיכ כ_ש.כו"ק * 4א1 ישן ג1

 ר4זיתי * ר;נ,'רהשאלה
 הכייל הר' רשלם ההכם שכת' כמה ו('זתי.:אח

 'צ"י רודריניס אכרי.0במהר"ר
 וז"נ( כהכ .

 הומי2ין לם.'ם הסוהרים סמכו נוה ער[טהמיהנ'
 כיאש רהב' הה,מש ולהת"יל הדף ככיףלכם"י:
 השזהפין כ9' הגמ' יכיי והכיא י האחרהרף
 -%4ן ריציא משנם התוספ.; שכם ומ".2 ""גד'
 רוקא אזבם כ' סיה של כחומ2.ן להת'ץ',ינול

 תמה וגם וכו/ הירושלמי טם מ יכיכ קיףכאמצע
 ה'רו' ססיו לא דלמה והשקע יהטיר הרמב"םעל

 ך(כחויה ירצק . הככלי עי[ ה!לק שא'נומחהי
 מההיא י-סיפריכ:ם ,מ.הנ ט..ךקי:_ר,י,

 ורהה . יכו' 0קת הכוהכ יב אמי ל' רףדהקימץ סוגי'4"
 י"יי'מ" נ"ייי"יילין ז וכי' רב איהותכ דהא שרביאררא.ה

 יג:!ור ל4יו נכיייהא דקהנידמה
 מיצי אלא הרף כאמצע כרומש.כ שנימרכררך
 רולן' דהכר"הא למימיא לאו ןרף " פ ערוה!לך
 אף דא"כ י ררף כאכ'צע יגב!.ר שצי'ךק;נ!
 כ"י-ז שי( כהומ'ט'ם רכ קאמר כ' רננ:'עית'רץ
 כאמצע אפי גומי יהני ררכ ליכ קשיאעריין
 . רהרףכאמצע 4הפילי אר4א שטמר כם'ף רל'/מ רמשמעוההף

 נוב,ר קי-:נ' ינברייה4, ואלי
 'יהא יכי רכוונת ויאי אף-א י!קא ר;רףבאכיצע

 שגו:!- כררך הרף כאמצע ינמור ל-4, היאכך
 דוקא לא גימר בחמצע לו נ,רמן שאםברומין.ם
 תורו-; נמררה.שכ( ענייזש יכרא . ר;יףככיף
 מ'2'ם המשאר

 הומיטיבם דבשאר . ס"ת ש7[
 . ככוף כין באמצע כין ר[1 .ט.;רמן בטר,יםגומר
 ו:רף כסיף אלא יגמור לא הורה של בגוטרהראלו

 י סיטןלצריק
 ס*רה של דכחוששים שסיבר שלמי הירו והוכפ'
 עכם חולק רהי4ה גומר ו-,רף באמצערוקא
 הדף באמצע גומר חומשיןדביטאר שפ" ריצכ*א ר(פי' קשה ויה יכפידהכבלי

 והכיא - רוי
 היה ולא . חולק הבכלי והלא .הירושימי

 * הככלי עם הולק כיטהוא כירושלמי לפסיקלו

 שהוא מהבי"תא קושיא אין לירושלטיוכשימא
 * לרב ותיוכהא כאמצע נומר קתני רדוקאיפריט

 על נ*כ  ניפ~ן  וי וקושיא . קשה לריצכ"א4וכל
 שכולם והריטנ"א הר"ן ועל בהרושיודקרשכ"א
 1 הרף כאמצעדיקא גומר חומשין ר-כשאי ופפקו ה;ירושלמיוקניאו

 נונ ההרל-יוי:.;נונראה
 כאמצע דוקא רגומרהירושלמי

 דכהכי המידכק כס*ת רוקא הי4ה הומש*בשאר
 ונף _."ך ל"רייק הר,צק מבואר שהו4" כמונ"כ הירושלמי איירי יבהכי ברייהאדהשיהפ.כא"ויי
 ראמצע י!רא לגמיר שצר,ך רפסרן ר;י4הוכדא
 כר שקוריבם 3י,דא כס4ק אזנ47 . יבו/הרף

 יכ!ר(כצ'כיר
 כסיף בין הרף כ"מצע בין לנטוי

 מורכק דכ,2הוא כ-[ומר 3ראר, וטעמא .וקרף
 . כציב,ר כו רקרגז שאסיר טא"ר נכיאיםעכם
 רהימנ'.כם וכמ"ש רמי כהמי היתרדכע(

 וכתיכי' מנכ.זזי' להה.ך רמוקר ועור .והש"ע והטוי
 אר4א כהכי שהריככ(עצמףלא יטר".מ'טים גבם להקיך 1"תי ילמ" חיישינן עטוהמורבקים

 רכאופן . הרף כאמצע 4א התחיל ו/ לגמוריכ!7[ ש?:ינר רטצאה חכמ,כם זנשו ולורץ . ביללטר
 י כלל לההוך ע4ו איפשר לאזר;

 בס*ת 4לכי
 עשאר ר(4, עצמי וכל כצ.כיר בו עקוריןגיירא
 ממנו שכשהוהך ידע מירע שר;רי יחחיךשמ4, היישינן לא פ*ת כקיישת בציבור כי לקרותאלא

 כצזכחא כו לקיוח פסול רספף 4ש' יר'עהוהפילו
 הלף ל4, שאפייו והש"ע והטור הרמכ"םוכט"ש
פם:כ( עמו מוכרכה שה'תר אע"פ א יר'עה אלאממנו

 . הס"ת. עכם ננייין שיהפרנה ער -
 ד-יף כסיף וחפילו שירצה מקיבם לגמירויכו7( חכפו' חששו לא יל:ה - יהתוך לא להכייאמטי

 רר5.ילהההילכראש
 תלמומ זה וכפי י האהר.

 ,גג' 4 'וייי-*.י,ישי



טא י ס'מז לצדיקארה דעהיורה
 אמר מר אם כי חולקים אינן הבכלי עםירושלמי

 בס"ת מ"ר' שהירושלמי . ול*פ ומאסחהר14
 באמצע אכם כי ומתה'ל גומר א'נו ולכךמורבק
 ורין דק נרירה כם*ת מיירי רהקומץ וההיאו-;רף
 שכירו' . כלשונם מנ,אי וויה . כצ'כויבו

 בז:מצע נימר תורה שכ[ להומש חומש כיןבתכ
 נכ'א בין 4אכר( . הרף ומתהילבאמצעדהרף
 קאמר וכהקיטץ . הרף כסוף לו אפ' גימרלנניא
 מדכר 4ן' רכל( משטע . יכו' ס4רעהכותכ
 והר*ן.והישב*א  רןצכ"א סכרת זיהי - א'נעכין

 ירושלמי רתלטור רם"ל רמאהרוהריטכ"א
 ' כייושלמ' פסקי לכך כב,י הלמור על פ"יגלא

 פלינ רהירושלמ' רס*ל נראה - רירושלמיההיא פסקי שלא ב'("ע והרכ"י ויטור הרמכ*ם4הככ(
 אע[א ' כט*ש לחלק להו נ'הא וי4,4הככלי
 נם"ת כין קאמי מ'רי נכל[ רהירו'טלמ'רם9כ(

 ולסכראזו ' נריר4, כס"ת כין 'וקטויכק
 ההיא 5סקו לא ולוה הכנלי עם חולקה'רושלמי
 ששכם כם'מןיע"נ הרב"י ול,רה .רירושלמ.

 רגימר הסמ*ק סכרת הביא נרירא ס*ת ן רירהכ'א
 משמעל'יון וכן * הרף כם,ף אפיליהחימיטין
 ש'טין ד-, ומניח מחכם שכתכו והימכ"םר-טור
 רמ*ש:14פילו רה' ש'טה מתה'לת ומתהיל4חלק
 ומהה'ל ד"ש האהר כרף מניח הרף כם'ףשסיים
 מרכר ששמ נ יפ כם" אכל - חמישיתמש'טה
 הכ'א יכתוכ'0 נכיא'ם עכם המורכקיםבקומשין
 'ש שככאו כר-ימר והירו'צלמי ר'צכ"4ןכ(שון
 כס"רק שמרכר כסימ,רע"ג ול[4ה .מחליקה
 היא ווו שכם 'ורה ר'צנ*א לם:ית שאפ'לוגרירא
 רי4יו הב"י על שתצה מלך מערני ,;ר*בהמיהת
 כם.מן יכ'אי וו-4ה וק'טה - הייושלמ'הב'14
 הכ.או ל4ש דלמה היא שתמ'התו או(א -רפ*נ
 ונראה ' ניירא נס"ה מיכר ששם רע'גבסימן
 רס:ל[ י'צב*א כטבית סיכי היא שגכםמרכריו

 המה ול;ה * אייושלמ' פל'ג ל4ו רירןדש"ם
 וכפ.וה ' הירישימ' 9סק לא רלמה הב*יעל

 יהטור הימנ"ם דלמה הנו' רהרב המיהתהותרה
 ער[ וגממקש * הירושלמ' הכיאו ל4,והש"ע

 ומהחילין הרף כסיף ההומשי' שנימייםהסיפייס
 ככ"ע עישיס הס שלדעתי הדף הבוכראשהומש

ח*כ

 דיכיכי מודרה קיוןשלמי 4לפ'ך14 גרידארנם"ת
 : כאמיר רהרף בפוףלגמיר

 גנייי.שי
 ע"כ רכ ו-פך והירושלמי.מהכר"תא :מי1גי

 רהא ומ"ש ' רכ כדעת היא שדביי,ת'ולעקר
 רהא רכ א'תותכ דלא לע"ר וכו' יכאיתוהכ

 שחי' מה לו רל"נ 'וסף יכ לרעת 4ע איהיהכלא
 ס"ת של( כחומשים רכ קאמר כי רכ ל'רעתהג1י'
 14כר( * 'עו"ש ההוספית רחיקוכמ"ששהיא

 ומכ"ש ח'תוהכ 141 בתראה דהוא אשי רכלרעה
 . דוקאוכרב ש'טה כאמצע והלכהא פסקרהש*ם
 רבוה. - איהוהכ לא כחימש'ם אכל . "ט'כ( בלעיני לא א'הותכ לא 'יכף רב לרעת אפ"ועור
 או' היה אם יאררכא . לרעהו איירירככלללא
 ל"ק שטה כאמצע אפ'לו גומר כהומש'ם בפ"רב

 רכ דאיתוהכ ייסף רכ ומ"ש .ולאמירי
 גומר וקאמ' מ.ירי הורה רכגמר לשונושמשכועוח רהו4י

 כי והש"ם שתי' ומה . רלדף כאמצע4ופ'לו
 - רחוק שהוא נ*כ( 6"ת של נהומש'ן רכקאמר
 לרוגת כלל רכ איירי ל4ו לה,מש חומש כיןאכל
 רכנן לס' רב  הובחאיחיתב כיכת שלסכר'ואפיל: - כלל איהותכ לא אשי רכ 4וכל - 'וסףרב

 שיטרע כאמצע 4וף וקאמי' 4יזשי 4ויכרפל'ני
 מ"13 . לרב ות'וכתא הרף יבאמצע יכלי'איתמר
 וכמ*ש הי"ל רתלמיד מאריה רהוא אשיאנןכרכ
 שכתע הנמהי לם' ומכ*ש * הלכתאובו'הש*ס

 בסיף וכ*ש ש,טה כאמצע אף ראמיי רכנןכרברי
 כי - רכנן לדעת אפ'לו אית,הכ ל4ן ררבשיטה
 . 'ופף רכ לרעת דוקאאם

 אפ'לו כתכתי וככי
 אב)[ 'ש' כל בלעיני "א א'הותכ ל4ה 'יסףלרנ

 : איהותנ לא שב0"ת חומש'ןכשאר
 :לשד

 כסית שהוא טא"ר ספי שרואשיאמלו 'י"עץךה::בפ'יסנ;::י
 הונהתי שככר מלכר המח'ל' ואהי . עקכריף

 אלא * וכו' בסיף אף לנמור 'כיכ[ כם*תדלכ*ע
 מס'(מי' הם'פי'ם שריב מאחי סכרתו לפ'אפ'לו
 ר-,אהר כרף וקאהר ההוטש ומתח'לין רהדףכסיח
 שההוטש ספייכ( כמה הרואה למטעי את'4ק*כ

 טסיים איא



ארח  דעהיודה
 נרף נזתחיר[ האחר והחומש רהדף מטיףשס"נם
 : עצמו כפני חומ.: שקי4ן ויאמר 1יטעהדהאחר

 ,"'""ננונ:קנע:י',י::גנ: גן:.שי
 ה"ק רש"י יפי' חיתך כא-לחתידשאם

 כא 4חכם שהרי תלק ינ.ח ול4ש מלמע[ה'ומחתיל
 ונמצא חו;ךיחקיך

-, 
 ר(ו הוא נגנאי ה:יך יא'ט

 רש*י עכ"ל כחנ' הכייו ע" נושונה זק דףלהיוק
 כס'ף יהיה ר4ל:ם רצקל[,קיכיח והנז' הרכרהנח
 - ופסיל נ:א' ג*כ שהוא כסיפי חש- 4י' דףהספי

 ו,יקק ך כשחיחדיק4, אך[א גנאי שקיא כתכ ל4ן ררש*י דכהוכמחילה
 נר:1ה לברו שחתך הנכ'4"

 כלישניה ורייק כהטי יהיה הם5י .יתחילו-זגגאי
 קפ'רא 4ן'ז מחוכד דכשהיא :לימר בחנם1[ימר
 וק[4ש למפי סוד כ,ן חלק להניח ה"ה כךףה4ן
 עכם מחוכר כשהוא 4חכל י המי שהואט'טים
 . יהחוך שמ4ן היישינן להתיך ש,כוליכאזיוקא ננאי 4"'נו המ5י כרא,ט חלק שיהיה 4וף"כירו
 דך('כ4ן מאהר מתחיליוו רם- רקספי כירוונר'
 כ'יז לה9רש ריוח אותו שנעיטה עליה רמוכתמאן
 רהו14 זכן מהקידטיבם חתכי ררה14 7(ספרכפי

 הנז' רש"4י פף שהכיא להדייא כתי' ר*ימ.טמעית
 טעמא 'יכדקתני כגכיאיס אלא ק"מר רל14י:;כ
 חותך שאיני בחהמשים 4זכר( . יהתור'טמיו
 ווהניה י חלק.וכי' מניהד*ש ( נאמצעל4"ף
 כרף ומתתיל הרף כסיף 14?ילו גוכיוי ר'"ילרעק
 כשחוא אלא גנאי יאין ח.'שינן לא ואפ"ההאחר
 ליקח ל1 .היא גנאי יכדו חומש איזו ולוקההותך
 שהוא כמה ננאי יש ל4ן היקך ראינו תורהש;( בהומשין אכל ב"נם מתתיליזו חס- שהיאח'ץ'ץ
 רמירע כהסר נראה דלא הר,ו ט כיא הריוחטניח
 : לחוטש .הומו נין ך[הפריש כרי שנעשה,ירעי
 . לא 4"1 הואכשר הזה דם,ר * גי שג( אם ה,ט4ה כעגין לע'ר ליון יש ףן 1ןןןןי

 נ[הכשיר הצי ההמכשיר*ןוכרק
 פרשיית נן שהכם ולומר למטעי 4שתי רלאלןשום
 לא תורה של דכגומרה ייעי רכ"ע משוס9תוחות

 כל לעיני א"ף פישה שינם עיר9ש
 ישרי

 ויניר
 אמ ככך ומה אומי אני ולזה * וכו' דיעועליו
 הל*ת שבאטצע עצמך הגע י ריעו עליוע*ר

טימןלצדיק
 הןודמא שיטה במיף 14חת 9' ימייכם ךןינ,רמן

 שרהו4ש ,הפרשה רהרף שכסיף אהרגנה7[ן'טה
 שימה להניח שצריך הר* . פתוחח הי14מתחיל

 רהרף מראש ולהתחיו[ היריעה 'טבס'ף2והרונה
 9תוחה נקראת לא שזה נאמר האם . א'בשיטה
 שויובם הם רס"ת ר5י שכל ריעי על'ו יג'רמשיכם

 4ווחה דניח פ' מעים שך(א שנאמר הס'יהווו-
 . חלקש'סק

 ואכ( הע"ד כמ" הטור כתכ רה"
 ש'טרן יניה רהרף בסוף הסת,מה הפישדהס"בם

 י בשטה ויתהיל חלק הרף רא,? עוך[העליינה
 לשטק הקודמת שיטה כטיף ס,ים אם רנםומשמ'
 חלק אהרונה שטה שיניח יההף שכסיףאהרינה
 מרל4ן האהר ר:דף שכיאש הא' משטהו'תחיל
 : כפירושו סחמי זך לעיעוח יכול שאיןפי'

ין.רי:עייןןן,יןיומנהן,ושי
 4,כם אף משמע רכדיהםומדסחמו

 נאמר 'לא ולמה - היף כסעש ההיא החלקיניח
 רהיריעורז רפי זןכך( רמאחר ריעו על'ויניר-

 רום'רה 111 ננתי' עי-ס הכם והמאוחרות)קורמות
 'רנק דאיז יאידאי -. פישה לעום עשאהשלא
 אלא דנין 14ין נמי .הכא . שלפנינו כרף)אלא
 או פישה נשיעיר תסרים הם והרי שלפנינו)כרף
 חלקש כולם דפין 'נ' רהכם שכנ*ר יאף *יותר
 -* איחו הניה פרשה שלשם לומר מקים ישאפ"ה

 7[ו'כ4 י,רמל י4ום הספר כאמצע ר"כ[ כס"הדגס
 הקורמדז שטה כסיף 'הפרשה שנמר רפין ג'114

 פתוחה פ' ל9ניו ויש הרף שכגעף אחרהנזהלשיטה
 ו-רף מראש ויתה'ל חלק אהרונה שטהשמג'ח
 )נן ב' ר[י נזרנו:1 אם ורף דף בכל וכן .4"'כשיטה

 נן שהכם נאמד האס הסרי על זו-ה סרר ונלדפין
 ורין . רליהא דדראי "' רין להם יהיה לאדפין
 רכרעלמשמע מרסתמו ראררבא כלל נזכר לאזה

 והרף 4"פילו:סיף להניח צריך שיגטידדכמקום
 שאין ירעי רכ*ע שכתכו ,המכשירין 9עם הפר'סכרת מספיק טעכם לע"ר נר'יייןן4 : הרף ולהתחיל,מראש א' שיטהריוח

 וג:ם לכד חומשים הן אכם :י,כתורה
 כנה-נ הר34 שהרי ' עליודיעו דינידלמטעי 'אתי ול14 פ' שום יש 7[4ע תודה של כנוטרהכי

יןד



ארה דעהייה
 רקרדב"י משכם הער(רז ו(מ סימן ו4ו"חיד

 שהניח פנוי למקו' י שים,צירח שפ אפי'איןדפסו"
  דשיעור שהניה משום היא שהקפירה מזהנראה
 בין פישה צורת יהיה כין ,נ(ן איכפת ולאהיוא
 כתוחה דא,ן 'רעי דכיץ3 אף ובפי.זה * יהיהלא
 מקט יותר פרשה עור שאין חומשימאו מה'יותר
 השיעור זה שהניח 4ה:7('נן השיענר נתר4ונן

 ירעי כ*ע ג"כ  רתפלין  ועורי ' להניחושאשר
 הכ1 41לפיל[ו . פרשיות טר' יותישאיושבם
 צוררק עע('ו שא,ן 4לף דהוא והשיעויכשהגית
 חסיר: יה'הפישה*
 כו יקרית אין שסוחע גיע"ר  זה ל4בונ*
 . הב,' שיחליפי.ך-רף עד גציב.ר ע ע4 ע4,*

 מטעם אם * שכתכתי ממה אם.
 הר3 שכרקכ וכטו הרף כאטצע התורהשסיים

 : זה טעס הנ;'הפיסק

 : הנ*ל התשוכק על( ה*ה ונהשינ מה יזהוא*ה

 י44(1ףץי'ו*א
 כעלן מעכ"תוש'אתי דכרי

 מקים שמ?א כיאיהי הון כל * ' ו**
 1.ו

 סכטיכ פר רם להלץכעד
 גמכער . טיעים להשווי:ם אלא ודעתטעכם

 ינכו1 בח.כור*הם זה רין ןכרון שיאהעלוהפ:סקי'
 כרוחק שהוא 4,ף למנהג טעם לכקש וישרהוא

4 מיבנ'ה4ל ואשכח חספ4ןד7(4ן  יאפיריין 
 . יסיפיים בוכ*תא לאפיכ' רירע למרנמטייה
 אנ'ח לא מ*מ. רברירס שקיימת אתה נדולוחכם
 ררף והכל . כוה 1(4( רוחקיכד-טיש א'זהטלוטר

 : וטריא שקלא,
 ימה כתכ שפף 4המריאמריו יףץ יה5ץ
רקק..כני..ת, 4 י 4/ שו*

 י.מורכירך ל"
 לאו וכו' הומ'טין כשאישנימר

 ל(גמור שצייך קתני רוקא דככיייתאי(מימרא
 רכ קאמר כי הגמ' שת'רץ אף רא*כ הרףכאמצע
 . עכ"ל וכי' לרב קש"א עי'ין פ*ת שלכהומש"

 אפשר רלעולס מוכרח א,נו רלפע"ר או) אנילזה
 חול*ל רוקא לאו ראי קאמר רוקא רכרייתאלוטר
 ב";משים.כי' לגמיר 'טיכיל ככט לגמור ציללא

 מעכ*תמ,שו' ,"ימה.שקכריח מהטעותלהצילנו

 טב י סיטןלצדיק.
 כהומשינ4 רב קאמר כי הש"ם שתירץ 4"ףרא"כ
 דד4ש מוכרח !רה אין - קושי'4ל נשארעריין

 כפשט אלא רכ כ דאיתוה אמר ל4ו .ר"ימע.קרא
 וכי11 הורה של[ כנמרה אל(א מרכר שאינורנריו

 חש ל4ן ולזה ככל איתוהנ ממילא בזהדאיהוהנ
 ועור תורה של4 ננמרה אל4א כהכי1*איתוכי
 דרכ ל('רי מקשה י4, מינה עריפא רהכירכלאו
 כהדיא היכהא רליכא דכ'ון ועיר . עצמוחדרכ
 לאקשוי* הש לא דוקא לא' או רוק' הוי נרייה'אי
 * לרהויי אפשר דבקל כיוןליה

 לעולס 4הבל(
 אמר,גן ואפ'לו קקני דרוהא לודאי וקיוכראפשר
 יכולים עאנו וכל מפש'נז ו(4" פליגתאר4:כ.ש. וסיפריכם בפר,נבם מ5' ר-,י4ל ירוע שקילשהדבר
 דלוהים יהיו שלא הבכלי עם הירושלמילה.נוות
 דפיסקיבם מכל( מינהת וףנחה . משוינןוע*ז
 ילפ" י ומוכרוק נרור א-יני שימהלוקק כל3יי"ק אפ" להנוית' מנמהו כל שלעול' הרמב"םוכפיט
 הירו' למו קאמר רזקא דכר'ותא ,ימר אניצייכ"ס
 רה*ה' דאשינויי רכ ואיתותכ מהמפירש ט:ו'וילמר
 כגמ' ראיירי כי,ריא  משמע רכ ררכיי טמכינןלא
 רכ ראיתוהכ ר"י יכמ"ש כהומשף ולא תורהשל

 ועיר . מיהרצ4ן דכרוהק רהתוספוו-(וכמ*ש
 : מהתינהו מהתא כהד4ע ירכ פימרותרתרתי
 כך נהריא איתותכ וכראשינה ישכשם הםו'טו.ם
 ל[חיץ כשריצה רהגמרא דררך ועור .כ.:ניו-:
 לו:רוצי ר וטהר ' היובתא *מאי טקשההת'וכהא
 רהו. דהכי דהיכהא מם'ק דתלמיד4י רכיוןועיר
 ואין . מהרצוה רכדוחק ההיספות קאמר*היכי

 4ה,ך היא דהלכה כיון ניח4ה מי ולרירךלההשות
 מ'הרצא רהלכתא אליכא הא רכ דאיתותכאמרת
 לא אשן ייכ דרכנן רמהלוקת קשיאטירי לאוהא
 עצמו בפנ' הואמהלוקק אהו"א רכ דכר'לפרז

 ביב הלכה תלמויא ומסיק . זה כריןשנהלקו
 ה שיו מיתרצא ברותק רכ רכרי 4הבל *אשי
 'ח כ,ממי כין דף אמר רנהד'א היכא שיטהלומר

 קאמר ל4ה יכ ראיתיתכ וכיון -כיזכררבנירל
 4החר'נם כמהומיה כייכי תיוכתיה ומאיהגמרה
 4,ין ויפ"ו כעלמא לדה'ה ר-41ל המתרץרכינת
 רמימ4א רכ איתיתכ יי4ה אשי רב רלרעתלומר
 רור44ן ין4ה זיושי וררכ הרף נאמצע ר:י4לררב

 '" . נאמצע 3ב'14



ארח רעהיווה
 פסק שהגמ' לומר אי, וום .. יטיטהסאמצע
 רכר! כהכנת איפליגו לא וי"א ררכנן כייןכיכ
 יפסק . 1;יא עצמק כפני פליגתא א,ארכ

 תולק איני הירישלמי זק יכפי א'טי 1-בהתלמיר
 הוא ליראי וקייכ לומר יר רכייורא5 קנבליעם

 כ-97ר יימר הכרח וליכא קאמי רוקאדכברייתא
 מפשען )[4ש פלונרזאאפוטי

 וחיכי-
 ער(ינו

  שקוליס  כ'%ההכני' ב*ש  ביייק אפילולהשוותם
 טיא קו ליכא ולפ"ז * מהנופורש סתיפוילמור
 ודל4, כייי.ןע[מ' פסקו איך לימי הפוסקיסעל

 : רליקאכהככלי
 כהכמ~הסי"א ~י הימי יןת חרא

 מסתמ4, ו,הו ייסף רכליעת
 והיינו דרכ משמיה ראמר נייל ריכ מימראגאי

 ואמרוה מרכ ששעיועוה לעיל שנאמיהחמימרא
 נתומשין 4ייייי ריב שתייץ אקרור(כן ישיי כל נלעיני חירה 'של כ)מר רמיי,-יבפייויט

 קושיא דאות*ה רכ אמר נירל ררכטקשהעשהא
 כהומשין איירי ראשונוה מימרא ר,עי(סליתא
 כאמצן ולוטר להניה צריך הדף כ:ויצע נירליכ רמ"ש ר;ייץ נירל מירכ להקשות כ'טכאהילכר - הר רהי'נו וראי אלא היא א"יינא מ'נ,-אוהאי
 הה.4? יהיינו האיי*ג שקגיח וכ.ין .שיטה
 יכמקיכם ררנ סהיא להגיה צריך גם רלעילדרכ

 רכיין שיטיה כ4המצע צ"ל הרף באמצעשאומר
 כררכ ה*ה גירכ[ כררכ רף מלה להגיהשצריר
 4לונמ'טנ.ורק כמימיות אפייי הנמרא ררךיטכן

 4?י11 עו[ א' ת'רוצ מתרין ש:שכ;חלהטשוניח
 ומהרץ אהי ממקיכם מקשוה כר ואהדקושיא

 ראתית השתא אמר . לתיווייהו שוה3מטהתירוץ
 כירה ור-,רר . להכי ראתירז השתא אמרלא ולפיכך מעצמה האחר'מוגהת ממילא א'שמניה רכיין אתיא וממי4%ל לתרווייהו שוה א'יתירוץ שויכם הם והמילות אמרו דרכ אתת הםהמימרוק רשו-זי הכא שכן וכל למעכ*ה כירוע וכי'להכי

 כ,ט4הר פיייי ררכ שתירץ קמיירק4ופתייוצא
 תורה שכ[ כגמרה ראיירי לעולם אלאחימשים
 ביה רהדר חיתא ראי לאקשויי וליכא -שי"ה 4ומצע ר[הגיה צייך רף אמצע וכמקיסכפשטה

 יאסימדלצליק
 ל(ה דתריון יכיין אלא קמייתא'היל"למ;יייצא

 אהר חירוץ חייץ לא יה יעל גירלאץ.מראררכ
 משוהמע וממיר(א - א)[א לימר ,עיירלא

 הכמי' אמרו ולזך ררכ ההיא מהיצא וקרבת.יוץ
 ר[הנירה רוצ'ם שאינכ נופני שיטה כאמצעאף

 גירל כררב שהניה רף מלת ריקא אלא רכביכיי
 . יטה 'ט כ"מצע 4וף אמיו ולכך דף מלתא,א להגידז אין א5')[י מלת אמי ררכ רכהה.אוכיין
 יצייך ייק4ל .טיטך כאמצע אמר 4?שי רבאכל
 נאמרה 447, גירל רכרר' כיין 4,פילו מלתלהגיה
 אכ(א בהומשיס דוכר ל4ן רכ הגמ' מסקנחריפי ררכ ממימרא ראיי להכיא אי, נ"כ זו שטהולפי

 מלת שבם ואין שיטה ובאמצע תורה שלבגמרה
 האר*ש ועל . ,טיטה כאמצע רוקא אלאאפילו

 "יל יהכ"לחאר ן"י""ימה :מתחח"יןעור
 כנכיאים המורכק כספי רוקאאר(א

 משטע התו' מרכרי ואדרכה מוכרה אינו ןהרכר
 יכמו כרכים כו שהורין כס*ת 4א מיירי רלאלהפ'
 התו' רכחבו ותירצתי כראשונ'שלי נרנשתישככר
 לפישה כיןפישה ריוח להניח שצייך שכשסליה ומיטי תורה שכ( לחומש חומש רכין לר*יונראה
 וא* . יהרף כסיף 4לף יתורה יספי ספרכין שיטין ר' ריוח להנית צייך כך הרף כסיףאפילו
 לו הגיר ומי לו מנין המורכק כס"ת רוקאמ"רי
 לא ראינו ולא לפישה פישה נין ריוה הצרירלא ככריית' הא יוח ר ית להנ צריך לפישה פרש'רכין
 לאומר יש וע,ר . יה שהצריך מי כפיס' ולאננמ
 תימשי'הומשין הת,רה שכותכי' יקי*ל רכיוןלומר
 לעשוחו לרתוך מוהר המורכק בם*ה רמ"ריכיון

 לם' ספי כין ריוח יניח אכם הייכך .הימשים
 כתחלת ח"ר הרף שיהיה ננאי הוי לחתוךכשיכא
 פרשה בין אכל י רש*י וכט"ש כסופו אוהס'

 כס'ות רמ"רי וראי 4א לחתוך אחי דלא ריוחיניח מגילה התורה כיחכים שאין יורעים רהכללפישה
 כתומשים כין כפישיית כין לתתכי ראסייפרירא
 ריוח להנית שצייך נרירא כס*ח שק'מ"לוכשם
 נ[ספר ספי כין כן והרף כסיף אפילו לפ' פ'כין

 9 ר"י רעת היא זו ריוח צריך היף נסיףא*ילו

אנל



ארח רעה*ייה
 כתכו יטעמא ער(יה פ:('גי וש"פ ריצ:"אאנל

 ,טמיו-זר כ'ין לחתוך 'באי שלא 2ים דמה;ים5ית
 * %ת מין ככל מ"רי וכי"תא (ים הומלכתיכ

 י' מ3'ח דוקא כ(ספי ספר כין לחיריהוכמורנק
 מצינו לא יפישה פישה כ'ן אכל ר'וחש'ט'ן

 כין ריוח להניח שצריך 'ריע לחוריה כס"תאכי
 ס'ת ככל מיירי ?י והרא'יה-שכיייתא . לפ'פ'

 ספר שכין הריוח הפוסקים היציאי 11שמני"תא
 ו4ווק שכיייתא מעכ"ת כרכיי ואם ילפפר

 ככל היא דעשיטיה ררין להו מנא במורכקמיירי
 למעלדה ומתחיל למטה ימם'ימ ?ה ויין'הספרים

 ומאן יריש4ש רומיא הוי לא וסיפא כמורכקהוא
 יס'פ4ן ככר(הספייכם רי:טא אתמהאפ"ג

 ספר מ'ן ככ7( יכרייתא ייא' איא .במורכק
 לחולקויהקשות "הלוק שיש ואע*נ *איירי
 ני*ניכ( כיי כיאשו ועושה ככיחתא יקתנ'טהא

 מרין התים' וי;קשו היקף לגול כר' וכסיפוזמיר
 משכם . וכף כסיפי עמור שצריך גריראס"ת
 ככל רמיירי לתיספוח ליה רמשמע לרבריראיה
 ף;שור-; דין ר*י ות'יץ מקשר: %1הכי .ס"ת

 קירכמורן דכדכיר ראיה ומכאן ילתרוו'יהו
 לעיל ר'צכ*א פליג וע"ן נרייא כס4ת ר"ימ"ר'
 ב%רז ?ה רין -מ"רי רז'ר'ן ירשכ"4ןואע*ג
 המפרינב[ נירסר; לק,ים אלא עישה אינוטורכק
 קהני רלצדר'ן לקמן תלמורא ת'רץ*להכי
 אמר' לא דתלמירא סקמא הכרייתא דקירםוע!ד
 רא'ר: ועור . לתרויייהו השיו; דין כיכאל(;
 לי' ואפי' ור*ט וחכמ,ם רקי איפלינו רלע'ללוה
 כ*ני תירה לכתוב שצי'ך שאמרו יחכמ,םיהירה
 לו ייניכ וכתכ רתלמורא 0יגוא אתא ',נצמה
 קיושת לו ר*.ן נמייכק יאם . דכ"עאליכא
 ר(ו שיו כס"רה ל*ש מעכ"רע כמ'ש גויוס*ת

 ביכים לקיא דנפסל דאע"נ לנויר רה*לקרו'?ה
 4הפשר לכניו ר(:(מי ספרים חסיין משיפמ"מ
 כס"רפ"ג הרב"י יכמ*ש הומש כל לחתוךוט'כא
 הרזורוה ר[כרעוכ שהתיר ויעמיה הר,*ףונוי

 ר;רקוררק לכתוכ  רמותר  בחומשים כ'ט  פנילות-
 לנער להס והיק ילחחוך לטענת דא;יסימשים

 : הצורך טפני למיחהוף'לננאאתי

 מנ . 'אסימזלצדיק
 :~גמ~ג ההן,ע:"-ומה

 ס,נייו-ן כל דהתם להיפך רואהאנ'
 כם*ו-1 רוקא ' רמייי כרהריא משמעהירושלמי
 בם"י-ו. הניהנים כר'נים י מי.ר התם יהאגרייא
 הריור 7(הןכיר וכשכא הרואה שיראק כמונרירא

 נג:[ ניר:ג ד;רין י;-; י(ספי טפי כיןשמניחים
 כנכיאיכ[ 1ה ד'ן להור'ע הוצ:-ך אגככנכיאים

 אר;ו רר(א כנכ'אים ;ה י'ן להור'ע הוצ-ךאנכ
 צ"כ[ ל[הכי דאת'נן וה(ת4ן . ביהלמטעי

 הירושלע כן הכ'נו טעמי מהנ' והטירשהרמכ"ס
 הככלי על הילק דהירושל' י יפכי מעכ*תליעח
 ע;-(יע-(י קשה שכוקכרזי נעמ' מינימ*מ

 :ו.
 רכ"כ שלנו וגמיא הירו' הכינו וש"פשריצכ*א

 לא שמרבייהם גם *ימ"רורוקאכמ"ונר'ן
 כ(ומר ער(' ק;טה גב( . וכמ"ש הכי13'טמע

 שר;ירושל(מי ונמרו ההיינו והטירשהימכ'ם
 שקיישהיכר כככל(י רואינם שאנו זמן כל( ייין אגמראחולק

 ומן כל - ריקא א"ל הוי רוקא אן
 הופירש מן סתופ וילמר להשווחם יכיליםשהיו
 וכפרט . ה0יניא פשט לעיל שפירשת'וכמו

 להשיותם שררכו 'ורע 'ורעספר שכירדמכ"פ
 : לע'ל וכמ"ש מפשינן לאפלוגתא ו4ופושי מרווה שרהו4ן כ4הן כ"ש כיוחקאפילו

 תירה כס(י מרכי שום רע*נכסימן ג:כעוישי::י ג:ב(שי
 כטורכק מדכר ששם רפ"נ כס'מן יהכיאוגיירא
 יצכ*א ר כיעת סוכר הוא שגם הוצי'מעכ"תומ~ה
 כרעת סיבר שהוא א.תא ראם ראדיכא אומרואני

 כס"רו אר(א מ"רי לא הירו'(למ' א*כריצב*א
 כרין הכיאו שלא הרכ*' עשה 'פה כהמויכ'וא"

 מורכק ס*ת כי', רפ"נ כס" יהכיאו גייראסקת
 ליה סבירא רהרכ*י רכ'ון ר"ל ואם מקשהומאי

 ופל'3 גרירא כם'ת מי'ר' רהירו,טימ'כהרמכ*ם
 שהצי' כיון אררבא ס"ל רכך מ:"ל מטנונשאל גריר4* סקת כרין לןכ,או הי"ל ולכן רירןאנמרא
 יהירושן ים"ל וראי רע"ג כסי' ולא ר9/'נבס.'

.

 הו*ו( ראל"כ גי.'רא כס"ת ולא כמורנקנ;ייר'

 .רירן 4וזלמור' רשלינ ולומר רע*3 כסימןלאתי"
ו"א



ארח רעה ירה-,
 והכיאו לא הרמכ"ם וגפ . לאהניאוטורבק כרי1 גם הטהור בסלהני הביאי שלא. מפנימם

 יכריי' כנ"כרכיוו נרירא כם4ת בויירי רירו'דיל הכיאומשום שלא ד3'מא ואע"נ -נשוממקומ
 הו"ל כמורכק כירא'י מעכ"ת לרעת מייי*דנ"ב
 עיד . מ"מ' מהר"כ רא,שחמיטהיה וראיאלא - היא. פם.'ק,א רכיייהא המורכק כריןלהביאי
 רלא רליתא רכ רא.היהב שאמרתי מה עיכתכ

 : הצורךכו' כ,ה לעיכ( כתכתי ככר ר"י לרעת אלע4קיתותכ
 ככ(' א7[א'כ)[עיני רב לאאיתיתכ"ע/ ייסף: לרעתרב ראפי%ו מעכ*ת מ"ש ל וזו

 כמימיא.ררב רעטי ירענא לא רמר שית'הובו* אירקור-הכ לא 'מ ניוומש אכלישראל
 -7נמי4? תיריץ א;(א א'נו יהלא חומשיןה~כ'ר

 וה4?' יוסף, ליכ וכיין:רל"ג ררכלהרוצימ'מיא
 מימרא א'כ - עצמו מעב"ת כמקשתירוצא

 כנמר' י4.א כחיכרטין מיירי רל" קא' כיקאידרכ
 רכ א"כ ראלק"ה איתוהנ להכ. יאזטי תורהשל
 לרב אפ.'לו א,תותב טיןילא כידמ אלא איירילא
 לרעו-ת דאיתותכ מעכ"ת רקאמד ימאי .*וסף
 ממ,לערגמאיתוקכ ישיאל כל נלעיני י,סףי.כ

 וראי אלא * הך רהי:נו רא'טונהבמ"מיש
 עלמג לכייי ונם ככל *יס-א'היתב רכרלרעו2

 טוט דפ ל(פניכם צריך אינו ,זך לעילוכרבתבתי
 'טיכ שכ'ין שי'ל משסע מרבייו מ"מ .הוא
 (ומ' מי,ים א'ן 'יסף רב לדעת כהומש,ן א'ירילא

 מירים זה הוא. נוינהוואם י נ,הדאיתיתכ
 לא חזבישים לענין כל,ם. מדכייר להוציא איןנם - כ,ה א.תיהכ של24 אמת אבל . יך4עהנו

 כזהך טרבר שא'נו כ.ו, חיכהזכ~ח.ולא

 :ל ייל'ו ~ע::ן"' נג ר הא
 ר3-אה אחר טעח ע% לחקורראיי

 לחמ"ר כא שאם אימר שככרייתא והיאלפיסיל
לה. רצה הנ:?י הרכ והנה וכו' השן .ופיר'(*יהיתך

 . כסןפר הסי א רף הספי בסיף 'ייי יאס .."

 דיששי רכה כמהילה * ופסיל גנאי ג'4כ 4,שה
 %1והח כיטחיו-ך רוקא אלא ננאי 'דהיא :קכלא

 וקסעי שההר(ר-ו גנעי נראה לכרן וחתך41בוה

 84 מסילצייק

 יבם מהוכי כשהיא אכ7-ן . הדסרוכו'*היה
 ננ4,* אינו הספר כראש היק שיהיה אףחכירו
 תל* ראכרהט אנימאריה והמיה * עכ*לוכוי
 אציעי:בנףז אני ועוקה * כרלאתניאתנא

 וך(4ן; כו ךהקורא שירויך כרי ושרש"יהבר"'תא,
 שכ(י. בראשע*כם שכרורים.ים אף' כיברייטעה
 מלמטר? מפ*כם הברייתא אומר המורכקכם"ת

 ל-החיךחוהדומ4וי' כא ואמ מלמעלהומתחל
 ה"ק ופירש"י חוחך כאלחתיך שאס ה*קקאמר
 כ4? שהריאכם חלק ולא:יניח מלמעלהומהתיל

 ל4 הוא וננא. הכרר ריאעג זה ונמצאלחתון4חותך
 עכשל כחנכם חבירו על משונה זהלהיוהנ.רף'
 עכם מודבק 0ףת ע(כתונ שכשיכא ר"ללפענ"ר
 וכ(4ן הדעדה אןמ בר לא הלת יניח שלא,נביאיפ.
  ולרגרין' להתיך יכא. שאם מפנ' הנכיאיםבראש

 וראשנ י7רהורה. סיף ימצ4ז מהוהורההנביאים
 רירף4 כאמצע מתח.ל( יס:יזה מטי שוההנכיא.ם

 כד כ(עשגוק אוסי כיייתא ו%פ"ז " ננאורהוי
 להתוך 'כא שלא אטו מחוכרים לעיטותסכ.'טכא
 והלא כשהואמהוכר לא אכל ננאי לכדיכשהוא ררוק4* מעכ"ת שאמר זה מה 4א"כ גנאי1'היה
 רכנ*(= אומי אני וע*ז . מפ' יצא איטר דברי-כן
 ווהוא 'ו אחף לו מחוכר ספר ששן הספר סוףהוא
 באתי' לא יאני . כיאשונים שהונחת" וכמוגבא'
 שכ1רככר. תויה ש7( החומשים בק לדכרעתה
 להוציא.והרין: כ44עי עכשי אלא ודי לע.ל'כתכתי
 ןכ4 י וייתר ורי הרף נאמ?ע שמשייםכג"ר
 אפ דהשה ומינה . שאמרתי ברברי כק4רהיא

 היא.גנאו שנ"כ רפ.ין מ.טאר קצי הואמעדהפפר
 האוקיור-ן 'אריך אחר פסוק אל(א לו נשארלא אפילי יס"ת רכסיף הפשוט מהרין ראוהוהכאחי
 דביין' ינמוד.בן"מאע ולא הרףלנמור

 :, ברור והרנר ננאי הוא אחר עסמחובר ששפאיני

 ךגג ת';'יון(יילמןק:ן'ןבסוף
 ריא מטעםהמכשירימשהכשירי

 שיש.יהים) ניאך ולפענ*ד . -- וגו/ למנזעיאהי
 לאשריא הא כויג:יס 4: ילונל לח,יק ריןלבעל
 כיממסיים. כמ'טל רהא לנמשל' רומה המשל,ראין
 4וחרינו*1 כ(שיטה ה,יימוה שיטה א'בסוף5'

שכסיף



 אלח דעהירהי
 דוה4ל פרשה ריחשכ פשי;ט4ש וכף קרף'ש:ס.ף
 רעו על[י יגיר נאמר ואיך י:5ישה טמס"ם,ק ניף כסמיר יע שבם שאין עליוריעו 'גירליב4ז
 שהיא ריעו עלי ואררכאיגיר י רע לה 'טאיןכייז

 אכל * הטעם והוא ה"ה כתתלה אי הרףבטיף הפ' שיהיה ול"1 . לו שיה שאינופי'טחכיין
 מעכ*ת מ*,ט ואף . . לחביתהכנ*רכלא'ריע

 כאזצ'שאם
 שנמר ר5'ן ג' או כ' לו יודמן הספי

 נ וכי' דיןש' יהוה שלא יטיר על דפין נ'שהם מאחי נאמר דאם נ'הרפ'ן בכל שיטה כסיףהפ'
 ארם כמציר הם אלו פרשיות שאני.ושאנ')דנ'אכל ג[רהכם זש פ'ש'וק דין רודאי דומה וה'אינזגם

 הפרשיירס אלו שקורם מאחור יפלשתיםמקרם
 .וזיז . זוים איוכית דפין,יותי הם'ואקייהס

 מר; ר(רקוכיח טהמב'"ט שהכאתי התשובהלזה פישייודומי: ילא קציים עמייים שהם.ינידעליו יייעי אחרידהם מוכיח שוס הקציות אלולהפיפ 4יזין בכ"ר .אכי( פיעויית שהם מוכיחים 'זהעם
 מהטעם.שכהנתיזתהד(ירץכרכיט ענ4ן בן 7(קיו '"יז 'ה דם"יק .העה(ק ללכ .: לא.נגעולא'פנעגה. יומעכ*ת . *שאמרתי

 יודן9ך ההלבה: _פסק של וכטעמו;בעיקרו עמי שהסכים שראיתי מחחר כא-ץ א'טדצדויים לרערזודערק כ[כוין שזיכנייר(אל
 אכם?ייך יאזו אביושמע ששעייחיהי י "ן,יכא אלה ש2

בגשגנסניג::נ( לתם5וד' שלשים.טם 'לנהוגמ
 : כעען לא שלשים.כעינן נערה איד'למא ל' אהר נערה ר"ל2רבריו.אכם

 נןד יכסימןלצריק
 ראכיה שמיעה ליה חנינאאת" יכ' באכלדמקל כדכרי הלכה שמיאל ראמר כי"ע הלכהמהמיי'ן מ"קל'יזכט* שר"ע שאע*פ מ,ו הוץ ברב*םהלנה
 לירק אמר "סדא  לקבויהירכ ז4ל 4ש  חו:אימנ'

 ע"כ וכו' 'וםיל אלא אינהונוהגק יחוקקשמיעק
 ועל.אמו אביו על אפי"ו אי:מא ו:"כ[ עלהיסיים הג"" כל קקיא ע*ח דף האיס תורק כס'והימבע'ן
 מי4 יצי יממקכדא אחי ייכם אןא נוהגת4וינה
 על הוא ניהג ל נזרת לענין אבל שבע' ג,-קלענין
 חכיריו כי שיגעיו ער 4"מי ועל.4וביו

 ויסכיבם עכ"ל[ וכי' בו ויגערו הרנר[ שיג'עעד יבניהיי
 דכר* הם ו:ם הרא*שעמו

 ויעו כ'ט"ע יק"א טק-
 ולא קר"ע כהדיא מס'ק דת(מ,יא רב'יןלרקרק
 להלק מנ"ל קרוכים לשא- .אמו אכיו כ'7הילק
 רס"ל'דאיניבויברחלומר וי"ל הכי מסתכיימ"ט

 קיוני' שאר על הוי פליגקייהי .קי רע לי' שוידאפ ואמי באכיי 4פפ'לי א"רי ר-בנן רר"עדפליגקא
 -על"ב"ו אכל נר"ע .היבה תלמידא נגסיק זהועל
 של4ם.הקן'ת שכעה כג;ית כשלמא 4ימוועל

  משאר:קיוכי' .יותר ואמו  אכיו קייכ'עלנשמיעק
 מההיא בנייאה יוהר נחמיר לא יחוק')גסכ'%מועק

 בנור~ל'שהחמירו 4הנל תלמורא ימייתי.עונדא
 מסזניאדגכם 'ק-יכ'בם משאר ואמו כאביו.יותר

 מיירי עיכדא וההיא רהכנ( נוהג רהוקק.כשמועה
 מויהועיקר עקיב' יבי אפילי וכזה שכעה'בנ:רת

 רעל תרע קרובים כשאר .אלא הוי לא)פלוגתייקו
 אחס שעה :אלא לנהג ,ך ?ד ואין .הט,ר שכתכצוה

א5ילי
 בהננהכ*'בשכ"רמנ"ן אמי יעל אכיו עד[
 אתף חענא רכ 5'רקא הוא כה מרגהם"והרא"ש

 מי:ף,ם4גכ תויקקיין,4, . -גצןי ג5:ןי.י",.ןיןך"ןיןןן

 נשדוינס "ל" 511.,ג, יו" ש"!ןןלמי יייזייל איי ג:עי'השכה
 .* לישע ,אפילו ל(' לעניז קרוכ,ם ן(שאר .ואפמ עקיבא הכי י רבר וכי' 4ס' יום .אלא נוהגת,244יצה אכיר בין לחלק יש ומפכרא ע.כרא מההוא אלא שמועהרחוק4 ושלשי'.שכעק

 הנוול משוס אלא הג,נרה אין ש קי*ל רהא ל' ב3י םרוצ'רן% ורכיפ ם'קל 'חיוי משא שאתהענלושקגם 'ולא 0גי לחודיה דננערה למימר וליכא ל' רנוהג אר"י נ*ח נר רכה 4ממי שכעה-ושלשים:2יהנת גושתטצ טמיל4ו 'וכו' נוהג כ[' וכגורת וכאומיו רחוקה שמועק יאחת קיונה שמועה .אחתוחכ"א
.שבה85



ארה רעהייה
 היב4ה כירושלכו, נרולהשעינדאיהא ,ושגיס

 7(ו שא~מריפ כ"כ דף מגל:זין וללו פ'נתוכפית
 שם יש"י פי' וכן מנוול שאתה מעמנו צאהביריו
 4ן"מ נפ' כדגמריגן ייכם מל' פ"ות שיעגיור[ שאין הוא 'ריע ורבי מראי 'ותא פיע גירל7יכבר
 4וין שכשאנורו היא פשיט רני וא"ב אהרןטכני
 חילקו דלא אערו געיה ככל יום מל' פחותגערה
 פיע כ'2גרל היינו דהכא רגערק למימר ל'כא'ומ

 השמיעה קיד' רבי' ימי שיהיה אף שגסהפףנ:יו' ה,ינו ל' ריכעי אף אי 7ע כעי ולא מרנילותויותר
 נידול אמרו ולא אמיו יומ ל' פרע רגירולהיא
 מרנילותו יותר 9רע רכנירו, אייוא יאם סקכפרע
 י:ערו ולפעמיכם 4ייהביו כרצון לעשירן 4ן'כ, כ'רא תורה 3תת 4י,"כ כי גוערין שחכיריו ערסגי

 להסקפר יני*ל שהוא מ. כיון יוכם כא'תו7(4תי
 שמגיע ביום השמיעה )(ו וכאה כ.טכועפעמים

 ו-ינל שאז כו יגעיו ש'סהפי קורם להסתפ'-ר(ו
 להס:פן היא שיגליתי יאהר מיניליתי יותימנייל

 ~מן אהר עד כו ינעיו ל4ו ייתרפעם.מחדו4?י
 טמועה כ יותר שי"מיר אפ'ט" ולפעמיםרגילותר
 יניליהו שיר47? דכין קרוכרה מב.טמ:עקרחוסו-ן
 וסני ל[' אחר לגעיר יכולין ארוך 4?י קצרלומז
 שנסתפר מייכם היי3י ר7(' לימר אין גכםכהכי
 סגי ולא דוקא המית ע)( פיע ניייל תיקכורחו"ל
 קייכר: שכ'טמיעה וכשמ מקירכם מנוילוזיהיה
 ל.צייר

 מקיר' שהיה אע"פ השמיעה.רוקא אהר
 ר(4ן נערה שה,כיר וכיון שנא לא כנ"ד נמיהכי

 ג:יח שכש"ם הגם ) 7' ענין ייחר יפ-שהוציך
 בו שיג;רו ער 4הו פיע שישלח עד שערולנרכ[ הויכ 4המו ועל אניו ועל וו"7[ אכל מה' 1'בפ/ הימי2"ם :עכתכ תיע ( הואכיפ!יש 'לרירישל'טי
 ו(4ל גערה ראטרו רהיכא איתא וא0 עכ"לחכיריו
 שכר-כ מה גם איכ ל' ביא גערה ל.ר*לה:כירו
 רי_געיר: צ*ל הבירו כי שיגערו ער א.הרמכ"ם

 כאכיו לאקילי אתי ראיכ א.נו וזה מרנ. ל'כלא
 לה"(ין צי'ר יאררכ7 הרובים מ':'ז:ר .ותיואמו
 הג"מ שפי' כמו הרמכ"ס רברי כוונה א(איוהר

 היכיה ימיכם היינ! הרמכ"פ רכתל .ע פדגירול
 געייה אכל )(הס:פי יכול גערה נלא וא;מאד
 הרמכ"ם פי של*ז ואע"פ ל' אהי אלא מהנילא

 .ג סימולצוייק
 ל' יש נעיה 'טייט מהיפרנכל יווי לפיש צייה 4:.נו גערה שא?י כיוןשלש'ם
 ן(הנ,4, 3ן,ל[קירדא

 רא,_
 ו-רגל( שיגיע עד 4וסור דבניהיץעע שכהכ ממיה

 הפיישרן וכרהכ הכיריו כוויגערו
 מהספיררע המור רוא ניהיץ שריז תימא ולאוףל
 גיהוז רגמרינז וכהכ מסיק שפ"ם לעי'8יטדהא

 כ[ש4ור ו4הבם אכלותזוכ כין לחלקמקכפירת
 נותנת והדעח נשמע מרכייו עכ"ל וכו'קרוכים
 מבמלמ' הגיהוץ שהוא י:תר.בלמי להמתיןשאין
 מרהני שכרתספיררן נאמר ואמ התספורתשהוא
 כגיהיץ' מחמיר נמצאח א"כ כיום בו א5"גערה

 ר-הרגל-4 ער כ(החמיר צריך שכניהוץמבהכפורת

 חרש'ם ששה להמתיו יצטרך ולפעמיםוהנערה
 ו4הין הסיכירק הג אחר השמועה כיי שכאיכנין

 קרוכרז השמוערה הא ניחא מי ילדירךלןקשות
 כ1-7' סנ' דןה מכתס'?יית כניהיץ יותרמחמרינן

 כורכי' כנראך קישיא אינה רוי ורגל לי צריךו:ה
 ויהיינו יו"7[ 0ץב יף האים תורת כספרהרמב*ן
 יו חכיר רגכ[-אין כלא דאילו רנל רכעףנןטעמא
 מנורהצ.כ? או הר:ט'ם כיים ליבש אם כימכירים
 שהככ"שערו כיון בהספורת ואילו כו לגעירוא'ן

 כמקוכ? הוי דינל המן הא - עכ"ל כוגול'-'ז
 כיגכ( שייך ככיהיז רנערו: מש.ם רהמפירה'
 ל[4,ו קריכרה כשמיעה היכך רחכפייח לכמו
 הכ* כלאו ס:י ריא איא כה ננעי הומיאמ'טים
 צייך דהכי דימ'א כיקספ,רדה ל' רא'כאוהיכא
 לא יהוקה דכשמיעה נאמר אם אכל בניהיץרגל

 יגלן לרצייר הו"ל כ(א א"כ לחספויתבעיל'
 '  שכניהון כרכהיכנ'וכשם כי להחמיר דאיןבניהוץ

 ' מר:ני 7(4ז מנ(יכ)(ך חלוקו חביריי ראו אםאף

 שרהו4ו 4קק כתספו-ת כך הרגל שוניע ערנערה
 כדכתיכנן ל'דת~פייה כמו ןוי כניייץ ררנלל' אחי אכ(א גערה מהני לא מקידמ שערמגיראל
 שהי4ו כפ"ר(' כתכ לא פשוט דכי שהואומפני
 יכ[7[ רייה מפי בעל הכי? -טכחכחי וכמימ,ותף

 אחרש שעה אלא נוהנ ואינו ה*ל שכהכ הרבדכרי
  צי:ך רי.  גוירק אבל שכעה כג?רת שנוהנמה

 ש7(4ש קמן הא . עכ"ל כהריא כמששלנהוג
 כגעלהו"ל הליי רהכל איהא ואס הנערההן;יר

לסרש



אוח רעתייה
 כתן אנל הם8ר מן העיקר לחסר ההל לאלפיש
 כין נ[' כין הכל רנוהג הו4ן דבריר משוםסהכם
 כהדי4ו כט'ש שכתב רבמה למימר וליב4ונערה
 לכתוב הבוהכ ררך ראין מהני לחוריה ינערה84ז
 עיקר על להכיאואיה אלא כהדיא פלונ*נפ*ש
 כדי גערה הזכיי ר[4ו והוא המפיישיבםר4בריי
 דס"נן וראי אג[א עליה יאיה כ4הכיאשיצטרך
 רפ"ש ועוד * נערוה נין נ(' בין רקכלרנוהג
 לזה*דאע*פ אהר היינו הרנל שיגיע עדובגיהוץ
 אר[א כרכתיכנא בוה ננעו הומרא משוכםשלאי
 מייה כאה ההומרא מ"ם הכי בלאו סגי רלא5מ1ו'

 דער להיות אפשר להקל כן ראמרו אלאראלת*ה
 ול4ש כן יהיה הרוכ ועל יום טל' יהזר יהיייהרנל
 קולא וטה ינערה הרכה זמן אחר 4א מגוהץילבש
 ופשיטא כן 4,טרו רלהחמיר וראי אעשא זאתהיא
 בתספורת כן פשוט' שהוא מפני כתכו לעולארנוהנ
 יציעיט רק' והנלע*יכ ונעררה ר[' ונוו-גור4קי

 ל :משניאותאני'ר

 רודרינ*ס חיים אנרהםהצעיר
 נץאנטלנ!ן רכ מהדי"כדברי-

 ."-והייעיטייי"מע אחדש"ו4צ
 ונערו אטו 4הי אביולו

 ולהסהפר להתנלח מיקי אם ליום תוד הביייינו
 ינציו ואח*נ יום ל' שישהא צייך 4הו ומירמכף
 תזל . אהריו הנוטין יכנ[ הרמכ"ם לפי יזהבי

 ומהשמים . טוכ יצא טרכוכ. הטיכ אמרתיכטל
 יריו כנשיקת ואצ4ו ומכיפל כפינ[ שכרויוהירץ

 'הטהורות

 * ניי"יי,מ,ןיי*ל"ןטנתשובה
 וראי הגעיה ושיעויולמעשה

 שפסק וכמו ש*ץ ס" ש*ע כנהנה ל'יוםהואאהר
 ואין הוא נליס לאו ל' דתוך טהרי"ק הגדולהיכ
 דעאסן ,1ינערו נטו ויכייו ומשמעורזש?עיו עד מהכם דכר הרמכ*ן כי רחוקדה 3שמועהנ*ע שה,ך בגעיה הישרה רמכרה ונני מרעתנולהקל

ה*ב

 מה יי 'ג 40לצדיק
 ז*ל הרמכ*ן ודברי ואמו אכיו עלמתספורת

 מהע ב9*י שכתבם ז"כ[ הרמכ"פ לרברי הטגכם נוט"
 ר[ ייום ז' יום הוא  הש8ועה יום ובאלו 11*לאכל

 עניינו לפרושי ואיכ4ט ע*כ נכלו כ( רזייבמקצת
 אהרינ* כמירי התליי כדכר לח רשיידל'אכלב8אי

 ולפיכך יינו ער[ נשאר זרה כי כגעיהכתספורת
 אאצר ולא ז*ל הרמכ"ן י רבד כ*מ הרכ שמההכיא
 : מירי לא ותו מצאתיה ולא בקשתיהכי לרכרי* ראיה להכי' צייך המיקל הכל ועלשהול
 4יעען בכ"ר יוקון18ץ "כריא דמן זעיראנאם

בריאל
 ויניצייאמחכמי

 נםן"נזנק2 תשובה"י
 על[ רחוקהכשאועוה

 4החריו והנמשנים הרמכ*ן ככרת כפי ואטו4יכיו
 השמועה טיום יוכם ט"ו אתר חביריו כושינערו
 קורכם צריך אם 1,4 מיד לי1תפי מיתילואכם

 בכניפיא היינו השוכה * יום ל' שישהאהנלחתו
 מ"ע והסכמו-( דקסכטתנו ועלתה 4ל'ובאסיפה
 עחיל[ק הרמכ"ן שלסכרו-ז נר*ו ישיכתנוחנמי
 כ הי פסק כמוה אשר קרובים לשאי ואמו אכיוכין

 להסהפר ליה שרי רלא בש*ע שכר המשבירהגרול
 וצרין* חביריו נו דגערו 4זע"ג ימיכם ט"ו4ההף
 כית בסן שיעיין וטי יום ל' הגלחת טדםשישהא
 על ה"ץ סימן '*ר טוי סמכא יבי רכא גכראילל
 נאיט כדברינו בהריא נטצ4ה דהימב*ן ,והחילוק
 ייכם. ויניזייא פרה ההיהמים הכללית היש*כהכני

 רצ11יפיג4 ע'ת. שנת ניסז י*ח טום פ'מןהטישי
-.

 זלה*ה טצח יששה כמוהרירש4טה

 . אלמאראס שלמה - נכ"רדור

 די שלמהרפאל-3נ"י
 . שילווה'

תוטם איב



 דעהיורה
 קאזאלממורה

 טז מיס"רצדיק
 לעפך4י יעזרי * ל(מלחמה אצכעיתילקיב
 , 'עיני 'איר שמו למען הוא עימה לפתאיםוהניתן

 , כקן אכי*ר ומוימה הער-1 וירנטי התמימהנתורתו
 הנעידז' רין לנאר צי-יך זה רין עיקר עללעשור
 לאחר מסקפר כולן המת.ם כל על ת"ר רילןנק0'
 חכיריפ' נו שיגערו ער אעשו ועל אכיו על יים)-"

 שיגעיו' ער או פיע שישלח נרפינזלערונירושל
 ךהתופפור? ונתכו כספרנו רנרסא כך חביריוני
 ויגעי4 פיע שישלח ער והנרט4ז-הנהונה *שם
 הנב?י וכר ו:*ל[ ש*ץ כפימן הרכ וכתכ חביריוני

 אמי ועל אביו על[ הרי"ףרברי
 ער פרע יגרל(

 נאכל[ תני4ה והכי ) ' חביריו בושינערו
 ( רכת'

 4ארקא ונ[א יוכם ל' ך:יינו פרע רגר-ולונראה
 יוכם ל' והיך חביריו נו גערו אכש אל4ולמעוטי
 עי.שישכ(ר4 נפירוש כתנ הרמכ"ם אנלראסיר
 רמעומע ואפשי חביריו בו שיגעיו ער אופרע

 מאר הרנה ימים שער גירול הייננ פרערישלוח
 בו גערו ואם חכיריי .בו גערו לא אפי מותרדאז
 ע"כ הוא כלום לאו ל' הוך כו גערו אכל ייםל' אחי בו שינעיו והוא שרי כוכ שער שיגרלקוים
 ער רי3ריפרע רהרי*פ דמ"ש רבייוני4הור
 'ונ44החר ל' 8רע נירול[ ר"ל חכיריי בושיגעיו
 ' בפי כנן"ל פרע של משמעי' שכך הראשו'ה"ל
 הרי"ף כא ולא דנז'ר מפו-ע יום'דעלמא ל'בנכי

 בר(א שנייכם ייממ ל' פיע ננירול[ ררי.ל4ומר
 בו יגערו שאכם אלא למעיטי י-לאאקאנעיה
 כוונוז הי4ה 11 ראסיי שאמיני ה*ל תורחכיריו
 לן דהיינו פיע רגירול ונראה לפיש ד-איןהרכ*י
 קאמר מאי ראאכ קאמר הראש31ים הל* רעליום

 יונב? ל' תיך חכיריו כו אכמגעיו למעיטיד(:תא
 הראשוניכם. ל' דתיך תיסקאו-?תין הינוראסוי
 נלשון לכחוכ להרי"ף לו היה וא"כ נערההועיל
 חבירוו ב4 שיגערו ער אמי ועל אכיו עלנמרתינו
 ידאי, %א הראש4' הל" אחר רר"ל ירעינןוממילא

 שכתכנו עצמו קלשון זה בן ימוכיחכרנתיכנא
 הקצף מן הולה הרמב"ם ראל"כ קאכיי שנייםלע גרחיו על[ רהתכם והרמנ*כם לרברי פי'כמיף
 טאר' הרבה ימים פיע שישלח שצריך הקצהאל

 כל.ארם שי ה"ל אלא 'נהלאו,שלא
 .הם8 ניוף עור י טנלתו הרעת 4ן חה וישהפדמ. ומיהיגערי

8ט'ש

ארח

 נ~קןהיל:ן"": השובה-י
 נטור הטונא הרין4היק

 בהבנתו אכשל רן4ש ל(מען ת"? סימן י"רגש*ע
 שצריך ומירה צור*ר כז"ה כיננ*ו הסכמניואשר
 אפ" ל' עכור אחר חביריו בג שיגערו ער6:מתין
 כטו ולמכא'(ל ליה נראית למר רחוקה.לשמ~עה
 רבר של כללו הימכ- לשינו כרוק קיוכקלשמועק

 והני כלומרמקילינן וכוי ל'  ביום  שמע  ואם)פו'
 לשעה רמקילינן כלימר שכעה גזית לענין8'לי
 ולמה ליה כראית למר וכי' בריגו עונור הרברלא מקילינן לא כלו' ונו' ניהנ ל נזרה לענין אבלא'

 שפירש הלל בית מכיתלי ניאה וכן כ[יהסראית
 עינ: עומר במקומו הגזרהשל.עני4ל'

.,

.
- 

פליני .
 נמופיגייו ז*ל הרב*ך ומ"ח באשןפשוממהי*י

 ביתיה)בראש הר ההרה וןז1דידדון118
י

 כנועם לחזות . האירים ג ו , קן, 4נ
 ולבקיוק'ו

 יחיםיכם עליו פוגינבם הפ,ות שככ[ לאדיריםשדיר המלר נהיכל[
 הרושיט אמיתו 5טל ת,ל סירים לחםכמסעריו
 הנרוק[ הכהן המיכהק רהרב והנוי מורילכקרים

 משאב4 נין מחוצצים ילררי'.מקול לאיץטטאיר
 נעיר שמ.' לשם שהיא מחלוקת קול אזנישמעה
 ששמע מי כדין פ.פרינבם ושל הכמיכם שלגיולה
 הכיריו כי 1גערו אמו ועל אליו על רהוקהועמועה

 צריך אפ או להם'תפר מיתי אם יוםתוךשלשים
 ואה9 יום ל' תחלהשישהה

 כין 1'סתפי בי ,גערו -
 ררוכה כקשח מערכה טוכ( מעיכה שנודהכתות
 בתירת ז"לי רהרמב"ן מל' ראייה מכי4שוהאומר
 הלב שכעיי שהעיר מי שיש עוי ונוסףדה4שרננש

 יום ע-4 שיספיי למעשה הורו?זג""ק14ה.נ"מיה
 עישה ורב,תיר ימיכם " ככמו 4וח*כ:זינערו:בו

 והיל לאררע חכירו ראיות להפיל ומתאמץחיל
 הרי ללטד צהגמה ולתור לדרוש לגי אד(ואתגח



אלח יעה ייה.
 מיום וי(א המיתה טונה1יונם של1םפיא4
 ולחכורת לנישואין רהיינו כ4 תלו,ם ואמו4וכיו רלנבי לימר כונתו שאין וראי פשיט' ע*כשמועק
 ז*ל הרמכ*ן הזכיר שלא וזהו ל' גורת בטלהטצוה
 רכריו ופי' ע-א נגזרת חלויים שאינם רנריפטלא
 וטםחברא ( וט*1 וב%ח נפרישה ועיין החשעכך
 שכעה כגזית התלוייש רכריכם לענין טילי%הני
 כשאר 7(ן כגירת החלייים הדכיים לענין4הכל
 לכולגם מכטלת יחוקה שמועה איל רגשרזיםסל
 אכל חלוייןבלן פהם שג9 לאותם אלא כא"אגם

 מכטלת אינוה כל' תלוייפ אינכט שנא.*אלעיתן
 מכטלוק שאינה שכשבם נ"כ'הל ונ(4פשגערה
 כיון לה הקורמ.ם הל' מבטלת אינה כךשנערה

 ול8ר צ4ה לחוד כשלשיס תלי ע(4ה*%לנכי.או*א
 אכרימי כר ש418 ר' 3ירושל* דגרם.נן הרגל9ורין

 4שת4ן קמניאיומ*ן טוערא קימי' איטיהאמכוק
 ולן כו תלו* שהוא רכף כל א*ל מנא לר'שאר-
 ער 4שו פרע שישלח ער הכא נים טפסיקאיגל

 היתה השאלרה זו גירס4ש 1לפי חכיריי כישינעיו
 ש% ונראח ך:ראשונים רשל' מפסיק*יכם.הרגל

 1ים ל* ענדן יא1 שכתכ ה0ט*ק של גירמתואיא
 כהנ*ה ופי'ום מפסיק ושינל הדנל קודםקראשו'
 ע(ע גערה רשיעור כירושלטי שאמר רכיוןטעם
 מפסיק והרגל ל' משום שהוא רכר חוי הילכר4ם

 כיים הרגל עיכ חל אם ואפילו השנ*יםהשלשים
 ה'ובש רמקצח משיכם ט1סיק הראשינים שלי('
 הר*מ 41כא4אכלמרכרי לכאן ל'עול" ויו'ככולו
 נורם שהוא נר'כפי'

 כירושי
 כטקים יומיו תלתין

 דשה ע"כ כ"כ דף החיספות גירסת היא וכןתמנ*א
 שיכי' אחר ש*ז בסי ום"ש כוחכיריו שיגערוער
 התוכר '*אכסבי'םמ*קמז'וכ*כ נשם נ*ידכרי
 רסליק נ*י אדכרי קאי לא  ההיו%'וכו'ע*נפהצם
 שאר כשם כיה רפתח ררינא אעיקוא יא8'נ*ה
 הכ"ח הבין כללוכן מפסיק הרגל ראיןישיפקיפ
 כסמ*ק התוספות רערק שכתכ כדעט גהרכוי4ז
 שחולקיפ והראש והסמ*נ כהרמכ*ן רעתםשג(א
 סי' וכא'ה שצ'ט סיין ר4ט1ר שמלשון ואעשעליו

 המט"ק עכם ר%לק הר*אש שאין נראהוהק8"א
 בכ(ישפיה רק רלא נך*ה כסיף הדב*יכברכתב
 נך9ל רלח ג*כ הבתו ע*ש ליישבו הזמירל1מש,שת

 "ל אם ומ'מ כש"ע פסקו וכןנסמ*ק טי פמןלצריק
 הדכרכרור מפסיה שאינו מיייכם שהנל ל4תוך עי3.הרגי

 אישתמי6 רלא מיר הרנל אחר כו שיגערו רישאין
 שישלים צייך 4א כן לכתוכ מהפוסקים חדשים
 הימים גטיו לא מלח' האי דלגכי הראשוביטהל'
 % א. ולפיכר כל'לחור תלינן לא או"א לנכישהרי

 ע'.ר ס*ד דף כ9" הרמב*ן להכ יכן כלוםבפסיק
 חדש לי"כ חרשיא'א י*כ הכ4ן ומיאמרינן1)*ל
 כאכלית כלום הרגלמפסיק שאין 1*מ רנלכלא

 אר(א וגידוץ בתספיררז כין כשיחה כיןדאו*א
 4א לחור הגערה ל*מ כלוכ מפסיק הרנלש4שין ר:יי ע"כ דכטיכם י(הם שקכעי ,ין שיגיעער
 להכם שקכעי זמ! שיגיע ער ניכוקכ י:זמןאף

 והכלן והגערה הל" כ4 חלי רלא דכיוןחכמים
 והו14 שהרי הוא שכן טוכרח הסמ*ק ימן א'זמן
 הראשונ*כם של ל' ויום הרנל  עיב הל ראםסוכר
 לע ויוש ככולו היום דמקצת משופ 8פסיקשהרגל

 שהרנ4 אית'שאזפ*י הרלעיוואם ולכאןעול'לכאן
 מ*מיפסיק הגערה מפסיק אינו לן כחוךכשחו(
 הגעררק גט יפסיק לעולם סכיתו לפי אםהי8.ם
 מקצרז דניטא הל' כאמצע הרגל( ערפ חלאפי'
 הרג'יעלח מקצ,ערכ כטלו נמי וימיכ ככולוהיום
 הנץ הל' לת"לח ומקצרזו הראשונים הל'לס'ום
 היגכ( כעיכ לי שקורםימים 4אי ששי יוכם רכחל ראע*נ הנעררה גםויפסיק

 ער ר(רחוץ אסוי
 היוכם מקצת אמרינן רלא לערכ סמוך אוהערכ
 הרא*,8 כחנ ככי ופוסקים כנמ כראיחאככולי
 לןרחוץ ראפשר משוכם ראטעכם הראףיכשם

 לעשות' שא*א ותחנישת כתגלחת אכללאורתא
 כערכ שאחריו יטיכם 4וי שכיעי אכםמשתחשך

 רקעליק וכן ד' סי' כתשיכרה מינץ מהר9יוכ*כ ככולו1ןהואכמירכי היום מקצת אמיינןהרגל
 . 14ין ו4ז*כ ס'מןתחמ*ח כ4ו"ח כניה'נבשיייי

 ' כשם החשפוית שלענין 1ראי אלא מפסיקהיגל אין הראשוניס לן שכתוך הסמ*ק למ*שמציאית

 הי!מיפ מפסיק אינו  כך  הבערה מפסיס  הרנל 'ןשא
 הל4 שכיטלו 'שאעפ"י כש*ר הטעם והואוה*ה
 )' לרכריבם נלן יים ואמרתלו כאכיו שנם יהפליכר

 גיז4ים4::גמנק רה41*י וצריך כטלו נ(א הל' כהם תלוייםשאינה



 ךארח דאהיורה
 שער שיגרל-( קירכם חכריו ני געדו ואםטמ?ש
 וכת'שנראה יום י אהי כו שנעיו והוא ש,-יכ-כ
 הרברה ימים פרע שיגרר( צר'ך כונתו .שכךבפי'

 קורבב כו געיו כי4לגעיהואכם מיתרמאה.יא!

שיגרי
 לפוזות יום שיגרל:ל' והוא שרי נ*כ שעה

 הגמ*י הר' אהץגוכיא ן ;אחרה4.הראשונ,ס
 אהר יובם ל' געדה השיעיה סמ?ק סכרתשכחכי
 כו געיו ואכם נעיה בלא להסתפר מיתר רא;הל'
 י:/')[ תוך 1ח8" השנייפ הל' הוך אפי'טגלח

 לכאן עילה ככלו היים שמקצת יכ'יןהראששים
 שלוח נ"3 ומפמש ההמכמפן בירס' שהיאכנירסא' ,נורו:2ל' גרים עהסמזק כוץ מכ1ארולכאן'ז"בה

 ס?"ק בהנרקת יז*ון למעליה כמ*וע וום ל'9הע
 ו)[4ו יופ ע"ע גערר: ששעור יש4כידושר(מי

 פרע שלוח מלשון ייליף אלא זה לשון שםט4פו
 והרמכ*נבם אחת והפמ?ק לרמב?םוגיוןשגיהסת

 מאי כמלה מלה הייושלטי לשון העתיקאלאלא
 שלוח ער הרמכ"ם שמ-ש לפהש רהרב,ילודקי'
 לרעת שפתהתה-עצמי )יכמו שגיים לגי8ים4ר31

 ר-,/'כ[ כו.חכיריולתוך שיגעהו עה ,-4שו ,(הו??ף

 זר כמו וראי "א כרע'סמ*ק רעתו ותהיההשניי'
 ל(נעור מותר שט;א ל(,מר הרכ*י בעינינחשכ
 ה"כ[ כיובם הראשיניבנם-ואפ" ה*ל אחר טירבו

 משאר ואמו ראכיו עריפותייהו מאי רא"כעצטו
 מספקדק סכה כלי הגערה אי1 וראי רהא ארםכל
 יכגיהון השער הככרת טחמת שתהיה צריך.אבל
 ער אמו ועו4 4וכיו על( רכתי כאכל תני4הנטי

 הפיס' כ)( יכתנו חכיייי כו ייגערו הרגלשיניע
 ההםפוית מן הגיהוץ נשתנה טה קשה)לכאורה
 חביריו כי וינעיו הרגל שיגיע תרתי כיהרנעינן
 שכיקכ ת*כ כסי' ר%רישרה להרכעעל9ראיתי
 מתם15רת חטור הוא ניהוץ שרין תיטא לאוז*ל
 ניה~ץ רגטיה וכתכ מסיק שיט טיס לעילוהא

 ה4וי טפי פשוט האררכה ש*מ וכו'טרהפפירוק
 שגוערין שגערה נלמד גסהינא

' 

 טשוכם הו4ן כו
 לכתוכ רכינו היצרך לא הכי ומשום הרגלככור

 בגיהיץ רכרהכ וה4ש גערר: אלאכתספורתרגל
 נכ(מר שר(א כהדיא כגמ' נזכר יי4ן רבוטשום

 ואין ע*כ 93יי גו כרהכי הכימחספירימטימם
  טתדעזקולמופי 3צאע לא הללו שרנוי' אצל'99ק

 מו ' מיטיבןלצריק
 שלאמציני. כתכן תלמיר איא אלא יל הוכשל

 מהים בשוס ול4ש תספורת אצל רנל שנלכנמרא
 ג חס מפסיק הרגל אם הפוסקיס נחלקו שהר*תרע
 ומרגל( מהמר; כרקיספורר;  ההנעררהשתהירק  ל(הצריה  הראשובים  שיערו  שלא רין  והירשלאו

 ע"ה ספל רף ו"ל( ר:רמב?ן רכריוששמיטתווה
 אין רגל פל4ע ראלו רגל רכעינן והא יז*לשכתכ

 4יוו הרש)כם כליכם כ(ובש אם כוהביריוטכירין
 כיון כרהספורר-ז ואיר(ו בו נ(נעור ואיןמגוהצים
 למדנו ררכנו ולפי ע"כ נז גוערין שערושהככיר
 התספורו:ז. ושגערת פ'כה כלד כו לנעורשאסור
 ) של טעטו וזהו הככד'השער מסכת להיותצייכה

 הרמכים לרעק בין הר"יף לראךז שפ"כילהרב*י
 ראפ שניימ יים ל אחר כו שיגערו צייךשלפחות
 כ4 רריו אג(א מספר אין יטים הל' אהרשיגרל 4שמי ועל אביו על ק"ו יופ ל' מגרל הטתיפע*כ
 דאה*3 ולומר לרחוק צריך סמ*ק ולרעת יםאחר
 נערן-2 שיעור הכמים קכעו שלתכנו הטעםדמן
 שיעור שערו הככיר בוראי שאן הל' אחר יוםל'

 שלפעמיטי3כיר לפי אלא שנהבאר כמומספ'ה
 והיו האכר( שאירעו שבשעה כגון קורסשערן
 יוכבש, ל' וכצירוף של(4ונסהפר ימיכם איזהלו

 קרוכ שערו שיככיר 4שפשר הראשוניכםרעלמא
 ' נוערין כשחכריו רשות נתנן לפיכך הנ,'לשיעור

 ש שערו שהככיר שרואים מה לפי הל' אהרמו

 פסק4? 1)(ענין מאר רהוק ש~רה ספק אין4וכל
 כל(שון ר-יקצר יכפדו סתומי לה; מסתםהרבקי
 כעל4 ור:רכ חכיריו כו שיגערו ער רירןר:נמ'

 פלוגה4ש, כו יש גערה רשיעור עליו רגיההמפה
 ג?כ נוהגיכם ושכמרינותיי הרשיכם ג'שנוהגים

 ' מי 4יין וט"ט נרור( לצודך לא אם חרש י*ככל

 איש ענ"פ הסמ"ק כרבלי ולפסיק להקלשינא
 והשיער הככריה טחמוק אלא רגערה להתיהלו

 שהוכחנו: כמוכיותר

 כג'ע4,זיל~~כןוהרי
 נזרת. לענין כמ"ש ומסהכר' וז"לג'

 אמג ועל אכוו על הוא נוהג ל' גזרת -לענין אכלו'
 ה:רגל שיגע ער יכגיהוץ חביריו כו שיגערוער

 בשאלת ביננ וכן הדש י"כ השטחהעי לכית וליכנפ כי4גערו



יור"
- 

איח : רע"
 הטיתה טיי ומונין וז"ל עליו דנין ש"נויאשון
 חדש יקב ארין  אלא קאי  לא  השמועה מיום%א
 ח*נ ב*ח ני-קיב ירוהכם כרכגו כהדי4ש הואננז

 כדונה ימ*מ הזה כלשין דזרמנ*! רנרישהעתיק
 אבך4 ע*כ השטיעה מיום ולא המיתה מיים'*כ

ב~-קספיירזל4""4"
 4יו 5יר גועיין-כו ואכם במ"ש השעינהככרת תלוי שדקדנר ניון בן נ(ומר
 , . צ שער איןנאןלאה*כנסמוך

 . ) א מצנ
 לנגיינש,' י:ץהרן(ן'",-'

.
  ער נו ל[געוי שאמירורימכ'ם ~

 לנה%.-שך(שיכם' ציידה4א בנ*ר השעיהכבדת ויעוי הוא זחה ינ",שבל4 4והר יוכם ך['ענור
 שמקל הסמ"ק כיבוי לפסיק .באנו ואם םושלש.
 ביוכם 4ש1 אין"כ בו 1*גערו ל[נהונ לו ,ש .ל'8*מ

 הברויות הראית להכהיש אדםהל'ואפ"יתעקש
 דחספחי' שאף-לענין לומ' עצפי ויתקעשכתבנו

 צריך הרכ"י שלרביי יורה ט*מפשלוהלעבאו"א
 כ[יעוה ונכם שינערו.כו קידם לפחות ל'למנות
 ייס 4 5רע פלנרל 5"יגוליה לא עכ"זהממ"ק
 ה*ומים בצייעש שעיו שיככד ברי בו שיגערוקום
 רהוכחנר שכני פמו 3י ונעיו י4,ח*ב ר*4ציו ימ*פ איזה נצירוף אי בהם נלח שלא לושקרמו
 יהשער בוכר מחמת כ(חיות צייכ,יהשהגערה
 יגעיו עצמה השמועה שביים לומר חלילה4א*כ
 כ(הו והוו יפים איזה אחף גאפ" ויסתפרמ'ר13
 בהגרוע ומ*ש. ואיטלולא כחוב4ן דרבנ: מיליח*1

 ופתנוול הנויכ( בין שאומנותי במי להקלהש*ע
 האשבנזים שנהגו ממה להקר[ אלא אינופיניהם
 יו' לע שימנה הויו חלכ שכעיי שהניר מיימרין נמצינו שאבם בפבואר זולת לא חדש י*כנהומרת
 ערותע כי ינערו השח*כ 4"תריהכם ימינב(4איזרה

 : זו בהוראה' פ,ה יותר להקל *א*א3אטנו.8אר
 הרן נאם שתכתיהנעל*ר

 נדולן 3כור לפני 8קרי
 "קורןכם הכותכ נר*ן מו*ח ורננא טרנאקרושת
 על[יו הקםעיך ונש4* סרר 'נש"ק ייגייל58:
 נ "נש*ל נאק 4ןזקילןיק8שאר כבפוהר4ר יק1ניחל ,הצעיי י4*ק4*ע

 מו 'י ט'מזיצריק
 ור[בל בחי בכל[ אמן אהריהם עונה יאנילגיוע 4שיי ומהכם להום'ף אין עליים חז חכם פידכרי

 וה*תהלכ85 טררושנת רינ*יו רוהיינהם.חיי
 כניכןן הצעיר. ט*ולםלהקקרנ

 -ן ' יל הכהןאלישר כבמהר"י

 נות1 טימי כדה דלית טרגניתא חכיפיטוניינ4ן
 אהובו טעמו דמסהבר עטו ונמוקו טעמולשב"
 ר(44 טהוי בבתם והמעולה השלכם החכםהכבי
 4 ז"ל יורריגיפ חייכם אנרהם כמיר*ריסיל4ו

 ולכרן למעב*רזזצמייא מי רב4ש שלמא 'הא לשלום אייךי85 קרא,4 רבר ר(יבר אחרןה מרם - 358ייז : שרומי כסא על ויעל עמו אלהיו יהי-
 והמכר,ב הכרקב . הןיחמי אח*קדישא סעתירי
 ותעלוזנה'בליות4 פני עבר אל האיר אמונהידיו כו3ני

 וכג- ירברל נן רהטונ משלומי יייעיה שישבהאת
 טשני להשיב בחעי *'עתהיפרו'אבי*ר

 ער( הלכה כדבר מאתו נירשתיאשר הללור.עי
 ענין ועי[ ואפ מאכ רהוקדקשמועה ענ14
 ר[מהלוקרש באו "-ה דכר עכ[ בי להיורזשיהיה זמצ באיזה כ[חיר געררה 4"1 וגערה ל" בע"אי אם8ירואי

 והל4 אוסרין הללו ה*י העיוי חכטי לש'ששהיא
 מנא5 עך( משלי מעכ*ת דרש וע4;'ררשמתיריז
 : נלע"ר.לר~ר"ע איך ליק גם ואף יע"אעירנו
 שאינ4 בעצמי 4וני יורע היות עם כי אשיבזאת
 שמי8ו רצון רצינם לעשות ענ*ו להכריעכראי
 פ4 הרבר ננון אמת הנה בי דכרי בה והלאהפצתי
 8נ* דל4ע ונאים היינומוריס נך ראשוניםלימים
 אמנצבן לע 4שחר געררק נעינן אלא לכרננעיה
 וצמוריא ל4נו) הוגר רהוגר שנים נעשר ימיםזה

 בספרגא"רשבי44 1*ל בכנ*הג המופלארוכ
 4כהי44 שן רזידה ושכם נ4צא שס כי יע*אקוסט. רבני 4א%ק ור(כ4דרשנו כה5ר העליה ,והלכה

 גץך,:נ"יב::;י:,שיייי:ו:י
 מם'כנ*הנ שהועתת מה בפי בתיכה יכח תכאות
  ז*ל(נעצמו דהרנ%8י

 ורזכ רז)זפ'יינן כ5" ז*ל נע*הט רכ*נו8*ש  ילאכהרברואצי
 -15ק 1 אבל(-ן4על 1' נ,ית . נ(עני5 וה-פ %מ,נ*ן



 יו סיסו לצייק אלח יעה יווה,,,
 ישןג,7םיקךן"ה11עי,,נו "ייישס "י :"ן:יג:מ "(י יי' צןגמוינןלהג

 כהכר-ני כתשו' המאסף אטר וכימהבהרמכ*ן
 יסוני, כן ולמעשה.והכרהת?להלכה

 הגמ/ומתוך
 אביו א5"על רהוקה דשטועה זקל הרמכ*ןיברי
 אבכן געיה רוקא ל'אכן4י גזרת נוהג אינוואמו

 .וני'מ מסתפר לעמועה ך[' אפי,תוך כוץיגערו
בג:י%:;העי:יינ 4וכם אככ4 ל' תיך ו[הסתפר שלא ולמא'גהוג

 ך:ךגי11"דך,;ן נן
 מ*ט .4"ינס מטין כך הל הרקיז שרבריפאמת
 רצפהז וש:קהז הנמר",עס כןטסוגיע2שו"ריף
 מרמ . מזרועי קלני טיאשי וקלני וו"יהונ יתנוני לא הזמן אירות כי ה"סף עת לאיחיק רין נ(נעל[ ףקים יש הניע?ר לפן יוליו"רום

 עיקין חי-ס מר[ך פני לאור,ד"ור זכונוגמשלא

 ו,לןללא .י,ו נןר:ה ך,ץ יע;ר ואת בוךל.,-יוי

 למע'שה ]: .גשה.ורולההקל נכר "?ר4ק

 שכבר כואהר לפניכם ציונרן אינוה זו' %קורס
 למעשה הלכה להקל ז*ל הטאסף רכינו ןקןהורה
 ברם . החיים מן נפורש 1"ל מרנויו תפירשץל

 רוהן ל(התישב צייך הרגל בו פטע רלאכהוכא
 להקל[ העלה כזה שגםאףת

 רינ" נ(עניז
 ו[ה5יומר של4ו על(מא רנרץ;וג כנו הע,ריער אך

 מנרש 4וחר לחקיר צייכים מענקז שכןומאהר
 זוה מנהג אכם כייייו על הדכר והעטירומקומם
 מקצרק העבם כ[ככ4 להסתפר שלא קכועטנהג

 מאן האיכא או עללירהכם ה?י הצכור-וקבלוהו
 יוחר 41"ף הכץ רעפור מאן ואיכ4ןק"כידיהכי
 יצקו הקהל כני לכל ןשקכע וה יינהךשוסקתמ
 לההמיי להם שיורה הכם הור"ת ע"5אסימיג

 רינא רמעיק' היות דעם אי אסור רינארמע,קה
 או _* ופיישות סייג משום כן להם הורתשרי

 ולכררעיקר לעמור אי-אפשי.למעב?תכאולי
 על הנה ככה א,לר פכה.ווה "גמק זה. כיהמכחכ

 שיתכרר מה וע*9 לעמיר הללו.צרץר פרט,יםכל
 תוויהההטנהגורז עףפ ולהוףמיר לר,קל כרכריש
 הכל כי שכמותם לחכמים טפרש!ן ק"ין לה;ותו

 שאהכת הריין עיי כיילןוכעמנאטןמסכ;כבם.כחה4 הפנאי שא(ן לזה אאיי.ומצנרף לא לפניחםגלוי
 לבתוכ-עול אלצתננ ;הואטוככ'*-יז

 המפ-
 יצעו רןששורז כ!  על.זקד*ם לפגן,כחותה"שר 'דהמעט

 ורזמרז עתוקיכם שהרכריש גם מה ' *חפצתי
 כעמיק קכצוכם כי יקים צר שנ[ מפהןגכתוכים
 נכעכן מלך משא כעל האה!הש- הרכניםגרנה
 הללו פרטיפ לכל. תצאה תורה וכנשם זילפר4ח-
 ומר,חנדכס4ו 4"עטגדה.בעי טשמרתי עלוככן
 על (מיו .ינלה ממעל שגה חורעי)!נרולהנככור
 עיסקיכם כנ*ם וכני נעי,העטרה"בנוסהתורה
 נפש נפשו כרהאות רו"ות ועיגק11קפ(?חכהורה
 אהכרקו כחכלי אהו( וכקש לתיוף וכאקרכרכה
 זית שמן נסרר ומשנתו .יערמו כשליס דורשנאה
 " הצעיר יהוא ש*ק התע*ח קא י.

 מיהלויבב ,:
-....

... , . .. 

 הנ"ל הפוס' הרכ שהביא כנקהג היכ.)אאה-"שט
 ( : יע*ש כן "ינו שלפנינוכספרים

 ימעח הץ ימהה %צ" הנצח-פלן3
 .) צ. דשק יורה הלק ונשלפ. 08.
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 מח .ל " ט'מו לצדיק ארוי. " השראבן
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 1 ., : י,וז.,יזשר .
, -. .. . -, . . ..י
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 . י . , .

 אב:ן':מ,"ן.ןאי"
, .י''

 פנוי" י"",-לה"
 שהירז.ה.

 עמ" "ית" לא וכתה ל%שיתת יי 4)יוא י,'ל,
' 

 מייתו'ר[4,כל[ יאי מתי"ייכם ה(י ללו(טא,ל
 ' ו,ענירץ ו1 "שנצך 4'לנ'6ויבהיקוומ""זי%ית4ז

 הלכרה מעיביתוכשה%גיש"יש"ית"
 '5הל[כףא ואהר; כיני יר5.שו 'שלו1איר4ר,יכיי לוול%עיי

 " ול[4ל הייה חים ו5כח אה4(1 5"ר ש-י,-1 ףמ,קנ

 ,ש"ית"בוש
 1"שהייי הימנ4 55יכר,

 . יהי[, צלזד

 זשן אא. * לשמיה הלנסע ש5ש.כלית
 נכ5סי

 העיי לף4'יי 4שחר 55ללש4עיוייש%, '
 יעשרה'.

 " 4אל[ כלי:לה5ואר, ציול ה'טתרלותר%ל"5של
 בבין,(- ימיכם'ש*ש5רין יאהרכיתוי'ןם'5שרתת

 ) כ4וייי(רא יאסייי "נעייק גי5י,טי5,אנחצ5ה ]-

 האמת. יכלו.לייע לא (הכי(קא-וא,4'",ת

 הנ"ל לאיכן על מיננים 4כל'העםעם,ן,(נתה
 נמצא כ"ן ו*וטרי9 היעוהא שככיקי,נמצאחלל

 מאשח נחשר שלשעלר 'וח רגי על ,-",',ר1
 והחשודים הערים וירשו הרבר %ר ואקיאיש
 , רבף'. ואימי5ם.ומוף כ"רטורה ואשה אישהנ*ל

 ן .יחר 'ואוכלן5ם כ:ילו עמה מזייחר ש"יהנמצא
 נורע' לאאכל

 דקי"ל וניון י אול עמו זינתה ש:ם
 של4ש כניפ לה כשיש א"א יחור על מלקיןדא.ן

 וליסרם להלקיתם יכלו לא כפיה על לעולהיציא
 פי5נים- שהכל וכראו'הכ*ר כנים לה שהעטפן:

 4וו,נ1וההםש-. יש"14 והפ יאינתי איש ז4,ישלן
 'י שם איז היי; שמן כזון כן לע'(11ת רשות ליליז ייש5"דייני'שרוצים י טרחם שכריפיע'ל"ם

 רשירק לו לתת ראוי ראין אימיים ואהריםיחוף
 שתהיהיהחו, כ"כ משתרל שהוא שכיוןוכפרט

 כוינרהו ד4וין ודאי טלשים שוקו'~מיאהר
 ח447(י
, 

 והוש, "5ות ויועה. חשיר שהיא ובפרט עמ"לינות
 והפ- האי כולי נאמני ל4ג והשימרים ננחשעי(מ
 ; י 5.ן ע[אי%י "וששים שאינם כ*שעני'מ

 . א"ה ש,ינתה שמא"ר מינני'אחריו שהעםועיד

 . ילהרחיקפ להפיירם צ,יך עמו הורתההוכישה

 של-4י כרי שנו5?4 מה כל 4:,ה זה גכילםטעל
. 

 אינא-חיוכ העם הטין שכעיני הכת עם גם יזנה'
 מי: עם והרין "*טצת אור ישכן הדרךאייק ש(ליכם (ע"5 י אשהובתה עם ל,נות מיתה:

 :ש

 עמש' החיי כ,:ן:""השוכה

 , . אחר ,של אשתו כשיש ובפרט עמהס ז(תריםשיש כ[4י אבם פנויה ניחור אשי רכ ופיהשהיהחויש

 . יעירז שיש יאע"פ  יחיד  כו.ויבם כאן 4,'ןמהכם
 שכל כמחלוקתם אכנס אלולא בדיניםחלוקימ

::נןזיייויג::;לי,5ל,כךו.י,ג:ןיצ
 שא.ננבם 4הרכ2( וככני :זהרדי כייסי דג%אונש.פ

 סממי4ש' כל"אפס5!י4)4ן 1 כהכין-!;44רינם'איש(4'שרהי. א5"לו כךחןלר4 מטנ) נו4ו .ד, יג~י"יין 4י, יוץ,ר ני ילי,."ו"!ג 4ורכבצ ככני או אהררן כרנייסן 4"כר[חשורןכם
 צסזזש דרקנן

 האשרי
 .;ן

 ירשי י ואעפמכ תנא וכגמ'. ,ו5ו' ירן מ"ול :רה 11ה *ן5לימו ישחר.4ע"ם וכקל וערום-כנחשתהכולות 44 ל% הזה קמעין הקיכ כן זכייה שנקארמלה'אשד י ייאוכן'כעל[ עניים . שכן,שד6 כע[ווהירץ3מהמ

ם1טייש8418?שש.%שז,5
כשטמע



ארח השימנן ..
 *צבם היףה בפכוי תדור לא כהן היה אמ118פינתי

 נידון קכה כפף ו4ומרו טעשדה היה וה קטןנפר
 לפי נשכונתי תנשא לא  ופיש*י ע*נפשכונה
 ומדור לא נשאת לא אפילו כהן היה וא0עניהה כ(ידי יכ4ה שמא וקר*צוהיו ברטיוותיוופמבירה

 אסורכנרושר, וכהן עליה ינא שמא נמנוי ו*מ
 אף ישיאל רנר~שת נהדיא סשמע טדנדיו*נ*ל כשכונוץי תדור נשאת שלא ומן נל ישדאלטבל
 אככ[ רעדור נשנונתו דוקא נשאתובשלא

144( 
 ומנירז אהרדי דנייסי דמשובםם וטצמא*חצירה

 ונן עמה )(זנית ינא נקל וקר1צותיופרמיזותיו
 נגפר4ש דאיתא מה"ה כן והוכיח הד"ן רעתאוא
 והקשה . מפניה ניהה הוא שלה חצר היה84
 אפי'נשנונן ננישאן ררא  ענירתה טאי חצר8*ז
 של[4ש אע*פ פה! וכאשת לרור דשאין אין*פשז
 דל(4ן משמע והכא מתסר מיהא כמנויפשאת
 כ4השת דם"ר' יה הנר המכאן כחצר אלעפח8ר
 עסה לדור שאסוף נשאת ולא שנתנרשהישראל
 דומיא אחדי'עמה' עויהיו מרוין היו אאשככחצי

 אן
 כועת שווםןריכםגמצרי"יא'ן רשן'

 ~כ-ע'כ'יי לא ייי'"י ובאטתיר*שי)('
 ושכימ מניי נקט ולא חצררנקט

 מנוי )[הו למר7וי רשכיחא פירי הוי רלאטשים
 ע[או יכי ש)[ה חצי היה ואם קתני וכי4שכונה
 מכוי 4וו שנונרץ רהיינו נדינו אלא הצרדוקא
 מכרערן הר*ן רהברעוק אימר ואני -וגכ*ל
 שמהות נממ4 דהא השגה הוי לא והשנתובאמת
 ור137 שניהכם שע[ מטי היה אם כהריאקאטר

 רלרידקה היכי ני ועור * הכא למימי ליהאכעי
 שכונה רהיינו נרינו אלא רוקא בחצר איירילא
  דשניחא  וביון רשכ-חא מידי הוי אוכ * מכויאו

 רהכי כ"שלעליודינא
 9 כלישניה לטנקפ הו*כ[

 שהר*ן אלא * רר*זטנרחת רראייתאלאודאי
 . לר*ך הירושלפי-דמוכח מנח כצ"ע הריןהניח
 פל'נ רידן רנמ' נ,ן נצ*ע הניחן כ[טוהומטהני

 פליג רגפערירן היכא רנל וירוע 'אירושלמי
 הרמב"ם וכ"כ איר'ושלמי משנחינן לאאידו.של'
 טן אשתו טה  פצירי  וו'לוכופי א*ב טדףפכ*א

 א טיקלצד.ק
 לתכעו שליח עושה אצלו מלוה לה היה וכו'זנא ל('רי יבו4ע שפיא כהצר עפו תרור לאהנשףשין
 ע"כ אותן מנרין לרין המגרש עס שכאאוברושה
 רליכ4ן רישראל[ אפי' דנרושה סדבריושמעינן
 נעלמ4ן איסודא אפי' או דקדשה אינצראאלא
 אורעז מנדין לרין נאו ואם נחצד עטו תירורלא
 וכ'כ עורת ר(ידי יכיאו נקל אהדרי דנייסידכיון
 ענם שכ4תרה וגרושה וז"כ[ קכ*ו )[אויןרנט"נ
 מכוץ אוהן מנין 4וו 4,והן רין טנ לדיןהמגרש
 לתונעו פותי האירום'ן מן נהגדשה ואםפרדות

 4תף נרה גם לנו היה ואם נמנוי עמולדוןולרור
 בכו-ון טרגר אלה נל ופייש*י 4טור הארוסיןפן

 נחצר עטה י[דור שיאסר ראיהנישר%ואיןלנו
 דפיירי דלרידיה קטן הא * ענ*ל לסירושו *ף.

בישרי
 4שיה אהדרי דנייסי ונ( דוטב*ם כדעת

 כתנ כנר לרש"י ואף בטנוי. צמוא6"לרור
 מווהר נשכונתו דוק4ש ישראל רננרוש:תנהדיא
 אין רש** דלרעת ה0מ"ג ופ*ש צחצירו לאאנל
 דמוה ר*ר[ אכ(א הכי מ*ל לא ררש*ילפימרא לאי נהצר עמה לרור שיאסר נישיאל ראיהלנו

 ע*ז ראיה ל(1 4תין כחצירו כ(רוך רש*ישאכר
 דנשלמא כנהן יתכיעהבנ*ר ההיא שפ"טאחר

 נ*ש ישראל  כגרושת רפ-רשוה וממ*גלהרמנ"ם
 בכרהן דפירש ר(רש*י אבל ראסו4 ו בהצירלרור
 : בחצר לדור י'טר4ו)[ נניושה דאסר האסנ"ל
 ךךו איי'א יא יא ן'ה,י"ג,ימ נראהו

 הרמנ'ס עליהוכיכ לוקהאינו
 רליכא רניון 6רש"1 401ל א*נ מה5 ו.*ן ט*1דף

 נ(ר( ונין נוה דנ'ן %א לכהן ישראל ניןדפרש
 רש*י רלדעת אע"נ רקדשה לאולינקמל)~ו'%א
 שלאיל4וי הועמירו ביודדננרלש'כהןא".חילול
 נותן טעישמעל"רנהולהדין 14 משו'הלולןנמטי

 אסור שיהא רקדשה לאו וש*יכא ישה%שכנרושת
 ליכ4ו רלנאלדין ואע"ג '. כחצר לרורלפחא
 קירוכ.לשעתה אלא הוי ההמלדלא שאניאיסורא
 ה~ינן מ-6 נרנתיננא ל"רץ ליה רנפקאמר(כא ש4ס5י לרש?י ליה עראיגכם.אפשרונפקאוררך

 ליוף אסירים ישהאל בגרושת יאף סול[ רכולהו.,
 כקל4וו2 אריידי דגייס. רכען מעעם 4,ןכהצר

ליר'



 ארח!' השייאנן
 יש"י דעת עכ( שכתכ לההומ ןנות.ונ*ש)ליך.
 נהרמכ"ם אל(א כר"תא של[ משמעה כןשאין
 : אותם מנרין כאו ואם י כיהר כרין לבאאסייים לאחי נישאת ילא 4לף שנירש כישראל[ראפ'לו

 ןןעב:י.היןג0(%1%גוגרולה
 4הכם אנל ' רקילהמיטיכם

 רהיימ שכונה כרי 4א להרחיקה צריך אי!נישאת
 רנישאת רכיון דע4, בספ"ק כראטליגן כתובם8'

 כניושו-( ולפ'; עשכ ר(כה! אפ'לו ו(ייהחס'רא
 יתירה הרהקה יך דצי כ"ש קילא ריותר'שיאל

 ררים אם ה"ה רלהרמכ"ם כתכ שמ!אל הביתגם
 וכל והכ"ח הרב"י גם * אותו מנרין נמיבחצר

 לרור אם'ריכם רלכ"ע העלו אהר פיזהפוטקים

.בחצי
 הנרסאות ילכל וכתכ סיים והה*מ * א'

 איתא והכי נהצר תדור ל(4ן אהררי רגייםיכל
 יטנהגרשה נר*א רכתי באבל 'תנא נחמן א*רהת'
 נפרעת הארוסין מ! כשנתגרשה אכל הנשואין8ן
 ה"מ כנטרא ומסיק נה נם ע(נו שאין עצמה!ע"י
 ה'כא אככ( אהררי גייסי דיא!היכא

 רגייסי.
 אהררי

 .. 4וסוריכם5-ין
 רררכי שמעינ! טכלך:נ"ר(

 אכל[ אדכם כני כס:ם אלא נאמרו ל4!ההיתר

 וע"ש * יתירה צרידהרהקה 4והרריברניים'
 כחה לישא אסור הנעיה אס עם רזנהבנ"ררכיון
 האניסה על כי"פ.נושאין כהריא נראיתאנ"ייה
 אוהם ו?"ל '*ג סל ל"ג כלל כתשו' הרא*שוכתנ

 ופנויה בכיתו תשמשנו שלא כ*ש דץל"-תרור ראוי מבוי כאוהו "פילו יכנ-ם לא הכטיםשאמרו
 פס'ק דכ.4ן קל4ן י-צ4ן ראוכן ככיתהמשמשת
 שיכולף משפהתה נני מיכעיא לא עמה,טמתייחר
 מניתו להוצ'אה 4ה!תו כיפין ביר אכ(אע[מחות
 סי' הטהור כשלחנו מין הכיאו ?ה וריןעכ*ל:.
 ראפי' קי*ט ככי' גהרמכ"מ גרושהפסק וגכיי*א

 הריב*ש.כה4 גס י אותן מנרין ישראלכגרושק

 לרור אטירה ייננן נאים'יא ראפילו ש"סנסימן
 ניישה שאם כת' ק"ט סי ומהימלי 'כמבוי
 לרוא אסור נישאת לא אפילו שאסירהעליוטשו'

 ה ן .נונןגל.:'"נןינע,קהץן"

 כפ א ט"ן)לצדיק
 שמ4ש חיישינן כימי~והיו ומנררז כה גםרלכו
 ל(ו אסורה הי4ו שפ:ויה ואעקפ ?נות ע(ירייכאי
 דבם.ף ואע"נ עכ*". גזרו רפנויה יחוד עלראפי'
 עמהם אהר'כם שיהו נ,הרים 4הכם התיררכריו
 כסימן שנת' וככיר הקצכ !' ריז שעשה כמיכהצר

 4לין ל[עילן שהבאתי דהי"ן סכרק והיא1'
 מותר אם בעו ננמ' רהא * נ~ה ל(ו מורהאני

 *  הקלו רכשבייה וטעמא פנייה רהיא אע"גיותר החמירי רכנרושה והעלו רקקצכ כרו"ןלעשות

 * ירו מתוך  ירה הת  של  שלא  העיר  שהואכ"ש

 בראש יוצאה רכיטהי' אטר כההיא הא איתאואם
 ונההיא כניה נמיף נכנסת נכנמת וכשה,אכניך:
 "נ[א פנויה שהיא 4הף בגרושה התירו ל[אגוונא
 אפי' דטנויה רימוא 4לסר בגמ' שאסר רמהוראי
 ברמי?)תיהפ ;ה אח- ;ה דמכירים משו' ,אחריםעם
 כהן 4ששת רשאני לןמר -ואין * אהרדיוגייסי
 פנוירו ישרי גרישת אכר[ ראורייתא איסיארהוי

 וכש"ש . סגי ונשמירה ררבנן איסוראליכאיא
 הר(ב"ט רהא ונרלקמן רר*ן הכיאו הכהןר-:ר"מ
 ראוריי' איסור' כין ן ל שאני רלא הכריה ש*םסי'

 והפר"ת קמן כ[מימר וכרכעינן דרבנןלאיסורא
 4ויכלו כפנויה שנכם וכתנ הר'ן ער( פליגג*כ

 מודההוא לרוריה ראפ'לו ועוראיסירא.ראורייתא
 אכע[ רגייסי בתשור-אלא מיירי לא רהתםכנ"ר

 ועור * קמן נ(מימר וכרבעינן חשור הוןהכא
 שיהי1.עמו ובלנר הש"ע כתכ ו' כסי~ןרבשנויה

 האיש 4וין וננ"ד ר(שמרו ביתו וכני כניותמיי
 וכעימימותירם 1כרמ'?1תיהם ר-:מיר ככיהויושכ
 ן - ולז:ות להסתהר ואופן מצ'אור( יכקש,בנקל

 מכירים ואין ג'יכי דלא ונשים נאנשיםובולמא
 הק'תר וכאופני עמהם אחרים כשיש סגיכינויוות
 שכם'א"א אהריכם שיש רכיון יחור יהיהשנ(4ן
 כשויכייים אנל ל?נות והו'תפייסן עפ ?השייניו

 להתיע'כימיוח:יה/ ינואו כימיוףננקל ;ה את,ה
 ראע"ב והיע . ניניהם המיועד ומהיכםלומן

 4לפ"ר; - משמרה רכעלר: כנשואהראמרינן
 כי~י?י' שמכיריס רכיין נשכינתו תנשא לאאמרו

 לאתקאיס אמרו לא ולהכי *4אמהנןשימור
 מפני תחאלס לא רוקא רל"ת לל-רנונשנונתו
 שקט1ק ימנן מיתי ליני4א אגל שמירה(חאי~לה
 : 8שמרה איג



ארח השי אבן ..
 הדמ"ר מ*ש ולפ"ז * שמיר מהני לאכימ',ית ומכייין אהדרי דגייםי יכיו; ל"ש "א *פיטמוה
 לכהן כניישה החמירו אמאי שהקשה הר*ןהנ'או
 בעלה בעל ירק 'טייט רכיין י"ל[ רשם4,א-ז במכוי "רור שמיחרח לישראן איש מאשח'ותי

 כשמירה ראי * )4'ה4ן 1"ענ*ד *%שמיה
 וטעמ4ן נרכחיכנא אר(א מלתא תלי4ו טמירהב רלאי וראי 4א תינשא כ"צי אפילי מילהאהליא

 משום הקוס?י' כמ*ש הוא כהן כגרושקדההמירו
 שאין לונון שימתין בנ"ר כ*ש - איטיריהדקיל
 זנורה ררך אפילי היא וכחה אשה דאיסיררהעכם כעיני ונראה י נמירי רינ4ו כ"ע ד4לאי4עיר ניטואה והאחח נשים כ' עם וקיחר נניתוהאיש
 : להתירו אין אם'ר שהוא לה' וניאה לרבי'אחמוה ררבי פסיקה הלכחא וירוע . בשלה שבאונמו

 חו"ל[ שאמרו ההיתר ררכי דכר4ון2רר
ל לנ 1 ש*

 אמר אר*' אנ'טים ב' עפ מחייחדת א' אשהאכל נשיכם ב' עכם ארם 'תיחר רל4ה אמ,ניתיןנגמ' איהא יהא יתירוח הרחקות צייך כהשיד4שכל[ השורי' שאינם הארם בנ' כסתם4אן
 דלא אינשי בסתם אפי' תנן רהא אהרדינדנייכ' וכ*ש בכשרים אר(א ופרוצש ל[השוריםצ"מרו י4? ההיתר ררהכי קמן הא י ע*כ כ[אנמ. ב"י אפילו בפרוצים אכל בכשיים (,ר[א ל*,%רב

 אסיר הו4ש לאחרים ההיחר בררכי אפ'ל1 בהןנם שלבו רכיון כתכי והר"ם ור*ה ויש*י *חנשים עכם יתייחר ל[4א הנשיפ עכם שעתקי נלאשידי
 נ' ס"ק כ"א בםימן שמיי הבית כחכ ה"שורועל
 וכן רע וער מטיכ עפה ירברלבל נרוי בכח עליו לציית ראוי מאיסורלהפיישכ( ביי אכל להענישו להאמינה שאין מנחישההיה והוא שהיהרורפה א' איש על[ שטענה א*אעף4 כחכ רס"ה כסימן ורינ*ש , פרטית אשהגכ[ חשור הוא וכן4וכם זונה אשה בפת" עבירולא(

4 השמועה טיכה לא על מלקין אייך[גמ"ש  עליו ולאיים כנ?'פח כו "נעור יאוי העייחע)[ בחשור בעיניכם מוהזק הוא אם וכו אתק%שכינה ירורו שר[4"  

 עכ"ר(%ף
 הלפור* ומקשה חמיה נגי ייי'ר ל"הנאפגג'ר ייכ נ*כ ר' כיכמות איתא והכי '

 אטימן צריקי,
 אככח רחליף הה1א והא * לא דחליף איןרדייר
 התם וטטני * ששוה רכ 1:נדיף7 חמורקדכי
 חשוד הו4ל ת" ) . מהמקיה רייס קוקמ'רס

 ההיתר דרבי נאמיו שלא קמן רקא (מקמיתו
 איסיר4ש לי מה חשור שהוא רכיון לא הפנויהעל אכלי הערוה עי כ"שוד רווק4ל רה"ניויימר להתעקש ואין . ין'רק הרחקה צייך אלאלחשוד
 ביכמירש הקש, ורהכי טטא איסיי4ן לי נו:רכה
 חי?וק עיטו רחכמ(נם ק'מל"ן הא ועור הא'טהפ'

 1 רחוקי תייה משל יותר לאינשי רקיללרנריהם

 ו4ת'לש וז"ל לעיל[ שהכאתי הריב"ש יכ"כהם
 אככן ראיר"תא איסורא דאיכא כהן אשתרשאני
 במבי* עמי ררבנןתרור איטויא אלא רליכאהכא
 נכנסרז ושחהא כית לה שייוחר כל ב"צירוואפ'
 ש'רה8 כ)[ימר בניה בראש ויוצאך: כניהבפיף
 באשת שהתירו כמו עמה יתייחר שלא שומרשם
 )[רכיהה1 רקקצב רן/'ן כרעבר שנשביר[כרהן
 רהףלכם וכראמ4ינן הקלו רכשבויה התםרשאני
 נהן באשי( כמו נוץ ו-מחמרינן י"ר( בזהאנל

 דר4ו ועור תקו דאורייתא כעין רבנן רתקוןכל ררבנן 1ר4ן דאירייקא יהא ר-אע"גשנתנרשה
 לךברירם חזוק עשו רהכמיט ההולז נפ'אמרינן
 והאשה פ' ררקתכם ורקיינ1 תורד[ משל['ור(ר

 פהז נעינן בי דק%כ ררז*ן ההיא גבישנתארמלה
 דאי16רש הכא עגל דרב~ן יאיסירא משיפמאי טעמ4* ד7חט 4ומרינן כ(א כ, כניוטהלעשות

 מ4ן4 טעמא החכם 4,פרינן אלא לאדאורייתא
 בר47,:,נק 4 הל* אר(מא הקלו רבשכויקמשים
 נלףק והלכך ייכנן לאיסה-4ן דאורייתאאיכורא

 אי4ף הוי רקרשה רא'סיר כנ*ר וכ"ש ליהרל*ש קםז הא . עכ*ל כמביי עמו לרור אסירהוה
 חשן4 שהוא נפי ק*ו ועל כנו בן וק*ן . יבן,*ן 6"ק גיפיו הל' נייש הפר"א וטרכחבדאורייתא

 "4%6 אינו )[כ"ע נישגת שלא ישיאלכגרושת רי,י כמכ%י לרור אפי' לאסיר דלזרה על יןהפר רהיי"נש רנראוה תימא הח4ו לריר' אבל 1על %אכ"ר ר(אחריכם שהותר פיה ראפילו הזנותעל
 4?ש*ע ל[רור לאסר הכ4ש ומ*ש כמ*ר אלאלר1ר

 '!-משטוי.

קנפ



 הע4-אנן
אריז )

 ל'פוו;יגאמנם
 א*כ לקוחין ררך 4א תורה אסיה לא רהאדרכנן
 מנגיושת יוהר כהן כנרושת ההמירו4ומאי

 כ(א דהו מש*ם ככהן יותר ההמירו רשמאותיהץ ישר"
 כנירש משא*כ !מתקי גנוכים ומים למנסכהטצי
 בהיתר למינסכ' ראפשר דכיון הנשוא;ן מןץשתו
 כהיהקק ליה מג' חלכך האי יצריהכל תקיףלא
 נאמן כעלה שאין דטיטה כפ*ק אמרינן והכי"צר
 ה.תי לה יש שכן כנרה אמרת ראי משוםעליה
 של ורכרים ע3זל היתר לה שאין כסוטהוזאמר
 הרי"כש שפסק מה שפיי אהי ול5"ז . הסטעפ
 היתר לו ראין חנירו מניקת כקירש טיירידהאס

 והוי . חרשיס הכ*ך שיעניו ערלמינםבה
 אף לדור ואסור יצריה דהקיף כהן יניוש'רומיא
 ' כנ-ר ולפ"? . ישראל נגרישת משא*כגמכוי
 א9" לדור אסורים אמה חיי כל למינט3'.דאסוף
 אככ[ סתום כמנוי דוקא היינו לכ4?מ*מגטבוי

 יכן כהצר אלא אסור אינו ריין גמליאותישקוה
 ההיהר אפין לאסיר בהשור החמייויג?יגי,יחז*ל

 נ*ט רף כבכורורז רהנן החשר שיוה שייךול4

 4וין חולין ל(שובק תרומה מונר יהי"ה"שי
 כע רש"4ה רר*י ימלח .מיס אפי' טמנ1.לולרזין
 ממנו לוקחין 4ין ומעשיות הרוטה ?יקת כו-יש
 תרכ4ו ל(~כיני חשזד רהורה טכחא ההוא)גגמ'

 אפי'אמגוו' לןכוני כא ר רנס'ה רכנתאראטמ'3מי
 חלכ למפיר אלא חשור היה ילא י"ע"ג קטןהיא
 4ונו,יכם חפ'ל4י למכיר רכא לו אסר שומןתחת
 וכן י(קנות שעגא להיניקוהגיי נותן אהץיהלפי

 קמן רק4ו ' קי"ט. סינון כש"ע להלכההכיאו
 שוהו4ן אען/ג לאישור קש1)ך ההיתר לודאטי
 : יחוקה בירה,-

 כשמ,רן ירוראפי' לאנאוהומכיי ע ,קפק אפיג רלכ*ע הנ*ל מג( העו(הה43לל

 לכ*ע פפתי" אכלכשר15נויפתיס
 חצי 3איתי ירור לאלפהות

 וחיזי הטופ ע*כ .
 ה3כילת כל מוה וה להרחיקם וארם אלהי6נעיני
 .של4יקיי

 להתייי'ף 4"1 . . - עמרז ר(ונות 4כיאו
 שית,וקס-ש נאיסו) על*ה יב4ו שכ)ראינ-21פרט

נ 3ס4מולצריק
 בושה שהיא שמחזר הפוטשם וכל[הראש

 איסוהגרת כה יש הנ*י ולפי כנדותה עליהיבא לטכוי
 וא'סור יחור 4עיסור ולפהות * קרשרהואיטור
 להתור אסנר הדין שכפי ד-עכם לעיני יכיוהאשה
 הואדוצה' ואם * הוא לרכ" הרכרההמוהלהם

 אפיכירן דהא שליש ע"י יויננה ולפי:כהלוונה
 ' מ'ימונייו הגהף כט*ש אותה לוון שמצו'כנרושתו
 א"ב מהלןפב*א

- 
 כשכש מהרא"י כתכ אפ"ה

 הכא וכ*ש שליחו ע"י שי?וננהן ק'"ט כם'פןא",
 עליו לשים לב"ר ויש רעלמא כעני אלא הוירלא
 והנלע*ר כיתה פתח על יענור שלא ונוומ"קנסו'

 :כתכתי

 . ריירינים היים אברהם הצעירנאום

 שאלהב
 כ(רמ ר(פרוע חייביהירז ך~ןמהענ::ן:"

 ו ארכ כי וירה' במושל4 יתה נדגני הוספתהכתיכתה
 רינה 4ורז ופטר אהרת אשה ראיכן נשאוהימים
 לגכות רינה וככא כשרכנט

 כתוכתה.
 ו(רה הראה

 תגנה.כל.תשלים שמה/ וקרקעף מטלנליןראוכן
 שהרין וטוענר2 ככך טמאניו ורינה .כתוכהה
 כן מחושכים 3מעורז כתוכהה ל(וה שיפיענותן
 כ(ו שהכניסה לה כהכ שכך נלמוד כהוכההמספר
 כ'וכם.שפוט ויהי .. מחושכיבם מעורז וכךכך

 היישכי' הריינים לפני טענותיהס סיררוהשיפטי
 ר(רא,כן וחייני עיניהם ראות ונפי דעהכם"ימר כפי שרנים הקהל ראשי ההוראהירבם נסאער[

 תירף ווהי טהושכים כמעות כתיכתה להשיפרע
 . הקריש ללשוננו לען מלשון הועהק רינספסק
 מאימ וחמש אלפים חמשת הפייספ שאריהינער
 ך(1 שהכניפה נרוג'יתה מעית בער ג(רהשה(יכ

 שיפרע לראינ'ן והייכנו אוסר ינזרנו *ותיספתה
 שכלל כ'.אסינו . מחושני8 כמעירהלאשתו
 כרי'שתהיה אשתו לנתוב4 וערכאין אין א-ר.נכסיו
 4כסף ,רי5 מקכשיטי 3ראשונה לההפדעיכילרק

 וערנאוכה מקתיב'מ נכסיכם מבארים 4אניוהכל קו'קעיוי מכי )ץת"3 1 ושטרייחיכותימטלטלין
 מש;ט אלפי9.יחהש המשת טך עד הנ,'לפהעק

 עתה בני3



אףח השראבן
 לראוכן חייכי 'פה דנו יפה אם מוינו יירני'ואה
 היסכו ולי מחייטנ'ם כמעית אשהו כתינת עשיפי
 עכשו הוא כן וכדכייהם האמת א% שכיונוגנאמי
 כח בנו יש אם כעיז לומעוח ן 'טאי ראיכןשטיען
 כמש' לה לפייע כרי קרקעית'1 ,טיטב,רלהייכו

 הפס? לראיכן שיניע ינפיטפחושכ:ם
 "ם גרול[

 רכרו יבא יהכל( ער( קעיתיו קינחייבהנ4מכור
 : ושכמ*ההטוכ

:ג /י(יהכם שמין הנ'וקין אנינן יזפימה54 ש  כבימניו[ חיכ בעיייתינעל י *4' 
 יכן * כ:כירית וכתוכתאשה_.

 ל(ר: ויהן כזכורית אשה שכתונת הלכהנפסקה
 להארי' אין וכזה כחיכתה שיוי חפצו כבלהבעל
 נפל אכל - הפיסקים יככל כגמיא היאוטכיור
 יין ר[יה יש אם כנרונייא הפיסקיפ כיןפוחלוקת
 ר"פ הי"ן שכהכ כמו חוכ ככעל דינה אוכי:יבה
 הנרוני'אינהנגכית ראף כותכין ויש וילחני:קין
 ר-כמרה ריהין ערויש וכו' הובורית 4ן*וכ(א

 . נשמע מיכריו . נוטה הרעת ולוה נס:'*לא כזכורי'ממנעי תיציאנה אס אביהסהכיאהמכית

 4הכ[א נוכהכתוכתה האשה אין דנמיארמרינא
 כעיקר ר:וי אי מחכ(וקת יש וכנרוניאטהזכורית
 מהן פ"י ה*ה האייר וכן רוכ אזככעף[כתוכה

 קרמ4זי הפוסקים מכל הכלל יריע טעתהאייזיה
 זרץ מלכי אכל לי קיס טענת ימוח,ק ל,מייכו. יענסקים כין מחלוקק כי שנפלה שכרכרלבתראי

 אנן נח,י חונ 3כעל רהוי האומרי' לרעת?:ף
 לפיוע כמה מע,ת לו שאין כנ*ר הוירינאהזכן

 נחיינ אם כשומ'או כקיקעוה יירע אםהכתוכה
 רהרכד, יפסיר 4,כם 4וף הקרקעות למכוראותו

 כיור היא חוכ ה:)ל דין הנה ואומרואר:חיל[
 נקיקע ר(כער(חוכ פ'רע'ם מעות ליזטכשא,1
 ל(פררע כר' ר(מכור אורזו מתייכין ואיןכשומא
 טעיתיו כר:וכ(ה דרוקא הכותכ כפ איתאו-הכי

 ך(14 הכי כלאו אכל למ~ור אותי כיפיןבעכ"ום
 ללוה אין אם אנל וז"ל ק"כ סי' ה*מ הטוריכ*כ
 אר(א מעווק לו ליתן כדי למכיר צריך גין8עו?
 כשל[חנו מוהריק*א יכ89 לו ממה'שיש  לוגלתז

 ע 1?(14 אחד פה רמיס:יכם לל פסקו1:טדיר.)כן

לצרי"
 א ממו

 החף כמ*'? קרקעוק ליתן לי"וחו 'כיל מעיתלי יפר* יליל"כ2 פסירא ראיכא היכא אלאנלני
 מחף פי"א וה"ה הר"ן. וכ*כ נשיי שהי" מיפיק
 ללף ליה ד%ית היכא ה"מ במעית רעי רהויהיכא יאפיל* המן הא שס הרכ*י והניאם והטורמליה
 לרחוהו וכול ללוה פסירא ראי' היכא אכף ראפס

 למאן אפ'יו הו* הכי רינה נמי (הנרונ"בקיקע
 כדאירץ רדוקא חוכ ככעל ה1י דהנרוניאדס"ל
ליה

 מעו"
 ןו כמטלסכיי יפרע ליה לית אי אכל

 הנרונ* רמחיי'לפרוע אמרן לא מעות לבעלליח רא'* היכא ' ואפ" חוכ כעל כרין כשימאבקרקע
 14מן פס'רא לבעל ליה כילית ר,קא אלאכמעות
 יכונן פם'רא נ[יה אית א' אכל להמעותיפיע

 אבל . מעות ליה אית אפי כקרקעלרחותה
 שבכוהיכרץ רה(כא קט*ו סימן כהרדכ"זראיתי
 אורהו בעיושכיפין מ)ירה ר(ו שהכניםרןכתוכ
 בכהוכה כהכ 4ונם 4ונר( מעוח ולהכיאלמכור

 אות1 כופין אי2 כעין "מר ולא מעות לושהכניסה
 'טהכניסה שכתוכ שכיון מעט.לרכר ונתןלמכור

 שנוכה לומרים ץתיאנו לשין מיתוי נעין מעיתלו
 כמ* שכר:כ ממור:רי"ק ונטרן"ע כעוןטעיר(
 4הם פנויורק מעות לחכירו לפייע שנשכעבמי
 העלה ראיות כמרה ואחר מעיח נקראו זהברינרי
 אר(א כן לי כתכ ולא הן מעית ככלל זהכ ידריני
 "ר רלפע וכוראי ע*כ שוטא הצריך רכרלאפוקי
 ממוהרי*ק שהניא רמה יעיהו כ(סיף יירתילא
 והרזנרץ שניטכע ההם רשאני כ(כאן ראיהאין
 היכא אכר[ פנויוח לפייעמינירזנפי'

 לירץ לירק ראי מרינו עדיף לא תנאי ולאשכועה רך(יכ4י
 כ(מכור אור:ו יא*ןכופין לו שיש כמח  יפרעיוזי
 הח ית'רא מלישנא אלא לה דייק רלא הכאאנל
 השתא,אמרינן' אי הפוסקים נתחכטו כמהידעינן
 או אתא לטפייי יתייא לישנאכל

 ל(4"
 אמרינן

 כח  וו"ח[אין כר:נ שכתווכו:ו %א סי'כחומ הרכ*י הכיאה ר*ז סימן כתשו' הרשכ*אוכמיש
 סהיף מפרש הוא צייך דלא לנרלימ'ראע"ניש שהרי שאמרו כטקום יא כדמ'ונית לרון3יייינו
 כפורושו סהמי הרין שמן אע"פ רשטראשופרא
 ר%4זפוץ43 כהנר אלא . עוגרא עשרינן לאייבו כר:פ ולכמוף הכיח את הטיכר רפ' ראיהוה3יא

כגנעי*



 אךח. העזר.אנן
 ' . -' : עכ"ל ננמיא .-:

 "יח3 'י"ה ""י":יע"ד".יהא'ביא
 יכי4 להשכירה כירו ישות שיהיה יהתנילשטעין על[ירז* שמשכןע7[י4וובן

 ס4עה לי שהיה לטי אותה ישכיר שלא טיען4דלה
 7[פי שמעין עם שהרין והשיכ . ממנונרולה
 לקש3ירה ילול תנאי כלא שאפי" רשות %וןצנתן

 רשוו-ז לו שנתן ועכשיו סיעתו כר* ערלא"רים
 כנ[' וכו'ער שיר?ה למי להשכירה מוסיףןתנאי

 מהכא ע"כ ילפיגן התנא* מן למילף ראיכאהיכא
 4שפיי(ו אתא כ[טפויי יחירא לישנא יכלפשמ'ג
 נחהבטו פיסקים והרכה אדורי קשו וא"כלר*רן
 באיוה חלוק*ם הייוקים לתת אלו ח'טיכותעשתי
 כ[4י מקיס ינאי~ה יתייא לישנא ררשינןמקופ

' 

 3רבדיו ל[רקרק נראה הצעיר ולי .דירשינן
 והיכ4שן אככ[ ררשינן כתנאי הוי רהיתוירהוכא
 רכ[4ן אפרינן השטר משך כס'פור הואוהיתיר
 רנריו רייו,י והכי רשטרא 7[שופיא אלאנכחכ

 ח*אמי"ן ומוהרינ*ר[  כו למרקרקיםוהענ?נים
 שכ[4ש הדרך את לנו כנר הרשנ*א כי כחכק"ה
 נסימן הריכ*ש כתנ וכרכייו יתירי בלישנילרון

 הילק א4 וכל כ?ק הרנ'שו פיסקים שאיוא-וכן
 ס"רה סזמן ה*4ן טשה כפני תראהפדיכו'כאשף
 שהילקר:י כמו תילק קי*ם פי' ח*מאטקרימ"ט

 4המ.ינן. ווהנאי היוכ ריך הלש.ן רכשכאלעיל
 נ"נחי כשאיגו אכל אתא למפייי יתיראדלישנא

 ואף זרה היר[וק שכח. כדסה וכפני7(4י4יל9.נן
 רנ*ר כתשוכה יתירא לישנא כשרקרקמוהריצ*ל
 משדה ובפני תפסוה טועט ר,5ס: כתכ3רלקמן
 7(ישנ4ש נמוחי[ט דרשינן ' איך א*כ ררכוריך
 סיפור דרך המעות צנתוכה שנתע נטה?תירא
 המוחל מיר להוציא וכ'פרט כלום עליו התנהולא

 כנרון ס"כ*ה ח*נ לכ ן למהר"י תשונהומצאתי
 אעתיק כוריו על הרבר לראות וכרי ממשלזמרא
 ככתון היא הנדוניא אם הפיסקים נמהלוקהינתן שנש4* שאחי כמלה מלה ממש מרכריירהגויה

 וכיון איתא והא ריהא וז"לואיכרא כתכ ככ"חחו
 אס ארכוותא פלוגתא דהוי נירינו עלה הואדכן
 ועהוני** רזשו[ובם לתטע האלמנה ז44ז4~פל

 ' ימילר,ח ליאמ* וו~ז להו ראיה כיין כע'ן.נמעית נ" י סי"ןוצייק

 ימ'ם* "6יחזק.'ומצ1 הםיפיטיםוהואדהיורשים
 כד*1: דרין'הנריני54 ראמרי רנווהא כהנהיק'"ל

 ואפי'כסיצין בנ,טלטלין לה מסלק' ימציוטהוספת
 ' ?4"1-ש דהכניסר-ה דבנ*ר א':כהינן מעיינינןוכר

 וכר:כו כעין כמעורק הנרונייא מהציתהאלמנה
 וכך כך סך לכעל הכניסה איך הנתונהכשטר
 דיר4וי יטטלטלין כננסים יהשאר כעיןכמעות
 כעין במעוח שהכניסה מה שחקה נתכויני7[כך

 טחצירן שר:הח כהשכון ונפ כתונתהכשתננה
 לישנא יכתבו למה ראל"כ שהננישנעיןהמעות
 רהפפ4 ר7[ככור כ(1טר הו4ש ורוהק האי נייתייא
 ' היתה הנר-וניא שכל יאמרו שלא כרימכיונים

 . דרשינן רלא אימי, ז"ל'זאת יהרשכ"אהל4"ית תשוכו' דאיכא ואע"נ וכלאות ותכשיטיןמנכסים

 כתלמור השניים נאוו:ם רוקא אלא יתיראלישנא
 כראוי. נ"ח לפלו' :11 מאתים רהנו י"ןכההיארפ'

 )(ישנא לררוש 'נתן.רשות ולא הרלת את ומרל1
 4 ראשכתי יתירא לישנא רנל אוטרת וזאתיתירא

 דעריש4 לי יראה כנ*ר אפ*ה לה דישינן3'טטרא
 כמעינעין' אותם שתנכה נמעות שהנניסההסר ראיחי כפירוש התנו כאילו )ה~"ל יתיראטלישנא
 4הי אבל  ייתמי  1תי להו דאית היכא ר1קאוהיינו
 עייף רנ[4ש הש'טת מועט תפשתלישנא'יתירא ראזכ4* ראע"ג למ:כן להו ממרה*נן לא להולית
  ראטרין רקיא יתירא מלישנא יהירא לישנאהאי

 חרש . תלת מינה שמעינן עכ*ל מיעטתפשת
 דרשו4 דלא שנית * קי*ל לומר המוהזקדינול

 דררשינן היגא רא,י' שלישית .' יתיראלישנא
 7(הרוש יכונ[יבם שאנו לפחות אלא ררשינןלא

 יחט דה"נו רדנא חר אלא אותו מעלין איןוננ"ר
 נרני 7(סכ(קס ינת(יכם דאינס מעיהיש

 אחיפ
 להורי* טיהחא אלא למכור פפירא כרלינאוהיינו
 ולעויש לפלק'נרכ'אחד יכול פסיי4 א'כא איאכל

 לירק ל(סכור ליה מטרהען לא טעות לויכשא'ן
 כ'מררגוק'..וטוהרש"וו  א1תה  שאיומעייםמעומ
 לכ ן' מוהר"י הנרול הרכ זהסכים 'כנר אמנםוז*ל ר(טסקנ4* הצ*ל מוהרינ"ל רכרי הניא ל*כ0ן'
 הפוסקיכז ורוכ והרשכ*א רהדמנ*ם דכיקז*ל
 לישנא זה על ונ~סף כהיכ הוא הרי דנרוניא0*ל

יהידא



איח השראבן
 כעין. כמעורז שרהכנינוה הסר שנותכיןיתלא
 לוטה לנו. שיש אלא האי כולי לרקר4ק לנודאין
 כעין המעות ליה ייהכי ליתטי  ןוי להו איתדאי
 . עכ*ל יותר ולא כעין במעית שהכניסההסך
 שנתח"כ מי על נש4 ס"כ כסי' אלשיך הר"םנם

 כעין כמעווה ייוע טך רןשמעון לפרועפשכועה
 כיון י,*ל נכסים שאר אצל לרחותווהשיכ,2אין

 אצל לרחותו ,כיל מעי'אין לו כשיש טחםדמלוה
 תפיעני לא ואומר כפ"יבמתנה נ"% לכסים'שאר
 דאפינ4ו ררנא לאסיקי כעיזדמכוץ כמעותאלא
 עכ"כ[ מעות ואייתי ולי1כין ליטרח 11ז' ליהלית
 נ[גי אין ירקירא לישנא דרשינן אי דאף המןהא

 נמעות רדינו כטלוה והוקא דרנא אלאלאסוקי
 גאשרה אככ4 וכיי,כין דכ[יטרח הוא ירגאחר
 ומוהרש*ח לב ן' מוהר"י כדאי'ליה.וכדעתזיקא

 יוסף מהר*ר כתשוכת %ו סי' בה*ננם.מהיה"ש
 ושם מחך[וקרש כלי מוהריכ*ל הכי)דכריטמיגה
 תנאי מכח ללכות הכא כל דידיה נדון לעניןנתכ

 רקוררה רין נגר ככירור מפורש שאינואותקנה
 מהרש*ח והרכ ' ענ*ל התחתוגה על דידוויאי
 כיכר 41,ע5*כ תשחטתו פיטי כאיזה עליוחלה
 סם'י וכן וח,קו קי'טו ואירבא עליו חלק לא*ז
 פ*נ ס" ח"א אהרן טטה פרח הר*כ גם -ע*א
 ותשוכת מוהרי*ק תשוכת והביא :ה יין עלכתכ

 לכע;ין הנהו רשאני וכתכ הנ*ל אלשיךמהר-ם
 אע*נ ככרהיכורז אכלע כפייוש התנההפרעון
 יהרהנוה שר[א כיון כעין מעות שהביאהשכתנ
 מטלטר(ין כ(רקנכיהה יכול כעין מעיתשתנכה
 וברהפ רדכ"1 תשיכה הביא אח*כ 'נשומא
 חכי רל*סכייה ז"ל הריכ/,ש מדבר, יראהימיהו
 דעלמא מכ*ח היא עריפא. ילא ק' כסי'שכתכ
 וכ(4ן כשומא מטכ[טלין ליה טגני 111' ליהלית ד4ה' רווזי אר4עתא ינחית כעהן מעירזשהלוה
 הגם כתובתאשה נכי וא"כ תכ'ן טרח 1יל4אשרינן
 כנן היי כנך מה בעין מעית לו שרבניסהשכתכ
 כ4'רז ומנכ'נן כעין מעות מנ[יה דעלמאב)נ*ח
 נוהב וב[בסיף יכף הי4ן עדיפ4ו ואמא'נשימא
 רץ3י4, גכבם ' כענוטא להנכות היאשהמנהג
 תשוברזו ץןהביא ואתר הניל מוהריב"לתשיכת
 גגגר כך הפשוט הפנהנ כהיות כ"ש מ"לגתב

 כ סימןלצדיק
 ושאר והר"יבש דומב.ס מועילכמ*ש היההדין

 ע"כ הרון אל מסכיכם בהיותו כ*שהפיסקיכם
 6 שיש היכא הפוסקימ כרנרי ונתןואחר.שנשא

 שנירן והכיא אחר כדכר  לסלוה  יכול אםפעות
 נר4יה מ/'מ  י1*י העלה ורד"כ1 מהר*יכליכרי
 ז*ל* מהרזיבל[ ויג כדגיי רנקטינןל(ע"י
 לרה יסלקו שלא כעין מעות להם יש 'טאםאלא למכוי ציין אין שועילס עמו ונימוקושטעמו

 מ?ש מהלולרז אל4ש יהא וע~ררלאכמטלטלין
 עכ*ן[ זיל כמוהר"יבר[ קי"ל למימרהיורשים

 אלמנ-ה על נשאנ( דם/, ס4 ג*כומוה*ריטץ
 רוציכז היו ולא כפעות כתיכתה לננותשתכעה

 ונרון *נש4ע ואחר כקרקעות אלאלפרוונלה
 היבייכש כלכ[ יףל העלדה הפוסקיסברכרי

 ל4ש ואכם ימהמטלטלין מקמעית תגכהשאלמנה
 ה4ש ענ"ל מהקיקע השאר תגכח לרהיספיקו
 פהר"דל? רלא ל יש הפ'סקים טגדולי כמהקמן

 כוון לי קים לימר ,כיל היה המעטיםשאפ,היו
 פ,סק'כם שכמה הנא ג*ש מוח1ק הואשהכעל

 אנ2צ ועוד כז לרון לנו שיק לכעיי ימס"עיהם
 נרארז ק בלא-דקוו ואפי(ו הרו"כז יביינרייק
 אותו כופין דאין גנור סעיה רי*בן דאפילוכוראי
 דה4, הדין נעיקי להנשימא יפיע אלאלטכוי
 מעיל, לו ש4כניסה גשכתב ויו"א כהדיאכחכ
 אכל ייערמלת.כעין מפני למכוף אותל כופיןכעין
 אתרז ומ,נה וז"ל ל" נעין מלת כתכ דלאהיכא
 ולך כך מע-ת לו שהכנישה ככתיכה כתכ שאסדן

 וא6 כ"ח כרין 11 כתוכה רין שחור כעיןולאנתכ
 מעורז לו אין ואפ מעיז לה ניתן מעות לויש
  בגתוגיתיו יה ולפיעכ.ל נרור ו,ה מעית ולהקיא למכור כופיןשתואין

  חל*באי
 בעין מ4ת

 אויהו כוט'1 שא,ן רר*פ1.שרח-ע"1 ראפ*לףייאי
 ולר4"גל גשומ" קרן"3הז לה ניזן אלאלמכור
 שירז אפייי ץ מלח ית? כאן שאין נ'יןוט"ותיה

 בנ*ף ובפרט .ניפיה ד'"נל פמ*ש לי קיםלמימר ימצי טשוס מעות לה ל"ץן הי*ב איני ו1יל4ה.
 פסירא לו מה"ה אצגרם.בהכרוח ו2אם לכלש'הוע
 דפוסקיבם )לעיל,"מגרולי הבאת" ובברגדילה
 ייסף לו יהיה אם במעות שיינו כע*חשאפילו
 והמדקרק אהר בר,םר לו י9ר?נ הםעה7נ*ריעת

עוך



3כ ט סשן ל?ריק ,-יארמ השיאק  .ש*פ בעזז מע.ל?. ו1הככה צדי כן4צ"כ טרח להכי הלשין כזה כתכ שהר* הכתוכיתנכל כן לםכרקוכ רגיכםור[ והירה של[4ןמפני כו דריק"כה3 נהרי14 יראה רד1'בן צדבר*)יר
 מה לכתונ טרח רוהדמשמע

 שלעהיי
 י3(לווק

 4להר ילאיצד מעוק רוקא להגנותה והוא"יה תללירץ לאיוה זו יתירא 6ירחא כדהלכךלכהיכ
 היש"נ4ש להייא יכ"מש "כי אמרינן ללא6פק אין כן: ל5תי5 רגילין שהכל שלנו ככתוכותאנל

 שהולוה5 פנה יאונןגזכ'משמעון שית יו"לק"א 5ס*י ב""% יוסף כיתה רכריו "וכאובתשוכה

 שפעון-'מצה"3 השיכ כעין טעות החיכנששי נוו י,לנ%:%4ג:זי:נ;ן('(י::
 ה6.6ייצ[ דריך תשוכק4ם . למטלפל%לא קלקע שים טשומת להוייר4 נלא כוהכלןתנות -'ש%1%יש 1מ4 השטרית בכל כן שכותכיןדמיפרי6
 להמר[ניכם הקלהאית כסת6 6עצט6 3ן.%קוצ
 עמן רהרין שמצין שפען צפי כורקנ?כ[בפ'רוש
 כוי[כ שהסי6י יוי(ע שה*א כפירושיי3ל6,מו יכוקוכ שלא הסיפי ציד בפיר"ץ מיחה ולאש"ק וזוק נס"ט'רו(ייעור[ כן ל5קיכ הט.6ייט.שדרך יודש יימי4" יכ,ן ןםימר בא6יי שהיהוחעפ"י

 כלשרעי נפועוש 5"נ(6 כ, יגן,נים שכל4ינען אלא כפועל נן קכל צא*לי "וא הרי הסתם פן3ן
 ומ.מו ל"י' רנ'שר כ'י ל:ו-",ק "ש, לאל5'גר
 ול( נץבנני1:גן1ג:נ41עי: אי5פ' לא כפיףוש כותבין המתנים רכל גיון*!י
 *נןרו 46" י" ,לפי 4 ש5תב"י לי6ף'כמו%נו 6וכיחי6 אשוכ'וי5 אהך 6לע לא *"ל%ריב"1 ספק יאון * עכ"ל הנתכע אצל 4הקלהלנין
 אם צה%קלר%464ן אע א6 כר5ר(יקכם לאפייש "ר ( הא6א%ל כיונו ב6ע4, ל46,נ לראובן וא4יכ* ה%(יצי%6ד(1

 ירן4"
 לומר ה(א שכינת6."4ציי"%ייגי קרקעוה;ד ל(מכור ח((צ

 שיא*"
 ד%4

 *א6רצי נמו%%'יאב,ן%ינט:י.יןע,י"י
 שפד עילו 4"י ע414

?ה5 %הצשיט* 5יאש'3י י5ולאילההפיע שהייהכרי ל(לם',"נ41 לעז מלשוו שהועקקו טאלהשכאיצ "יצאזש2 צ%, 5י"4 5עין 5מעא, ה5הונהשי5יע
 ומטלשליי יכ5"

 1ח""מש5לם "1בי" 1*פיי
 מעיתלו יהיו לא ש4שט לופד שכו,נ,6 יבייא( -קיקע'"יי

 יש י"5יםח נפט,טלין כ"חל" שיפרי
 'לם4ן ף4"' צקיה,3יה יאה"כ כפ6לטל',5"תלה שדיצה "ר,ן. כפ,, 5קר"עות שיפרע ה"י5 כלבי'

 דנף 4,י,י, ל(גתר לרייני8 לי6 פה הכיה(מא
 שלבו מה יעשה כעין פעו"לפיוע הייפ שהוא כייון באחרונה או כרזחלםוהימכוי

 השי
 יימבוף

 על~% ש3ג,ף שי46ע'כפי שריוויייני3ר%ינופה
 צ%וש "ר'ן % יכיו1נ4 רנו %4ת שיין 4יא*אלא-

 .פףכ44 צריצ(כם'6'"3 י5 "ריינ שאיןואע"6

 משפ כ%%פ"וא קטי
 עלם. .בלצך 5יילהוצ(א.6"

 וה'יצ:לם% ל6ענ*ף כעיני כתכתימ"שציאהזה

משניאו"
 רורריגיט: חיים אנרהם איעי5- :

[. . 
--. . 

 . "לת ל , * ש,עש(ישע שפה3צש ייויי3י עיר ב3* עש(ל%וץנ
%.. - 

,._- . 
~

 ישלא 6יגש או אמא אשהכתורת לם4* 4%א אהיא אשה ליש" שלא הנשל"חתן ,ע145 קפץ ון"ל 'אמד תנאי
 ינף3%"

 יג,ף
 4ה.ן4ן ויש4ן 'עליי 641 כ4יו שלא חויה ימיכל

 שיאיייב כרין שלאמאח1 (ג"ש3ח א6 אי ד4צו3" פ'" על שלא עייהאאית
 ל(ת"

 435 צ5מם דמי,
 נרוניי"ה5"יבתה

 והו.6פ'ת"
 4%5 נצפ ויפוטרה

 %55ענ% י6"6יק יעיע,י 8עצה שוכש כלילאלתר
 וכל( כחוכ התבא'כם כר( 4,41 אתנאי לשוןע"כ
 כק*3 "נ"לם יהכ.כמר, "אתן עלוה6 קכלוהנ"ל

 אחף ועתה ו5ו' ילא 'נצי"ת 4כשכועהבמרל*כ
 יאה4 3ש"ושה ה,ה ""הל6אנש4

 ל(יפיאתש גדי~ם 4עשיע6א'6י". "41,אאשה ישיאטיר* %%נ" נ" .י"י,שי עי" ש4 צשה,ה שניכ2 כפ"
 ולא שיפיה וותר היא יים יכ'כ-ל יעיי 5איי4שי13( "6 ליאוק א"דת לעיי י6 יהולי3"דיר%1:41'*ה
 שישמו43 פי להיאיןל(ו אי* המנל" ר6ואיתכי כראורק* הימים לו ארכו צי *יהי מנו" להמצאה
 קללעמתו וץכמ ל6 צל 46צ%גי"ו1כל

טחגיוו 6דוכד"



ארח :. ה.קראנן
 מצורז לקיים עמה לשמש ינול אינו ונםפ"ניה
 ר(ישא נ[י שיתירו לשאול כא ועתה ורכ'ה9ריה
 בהשנחה לראשינ'ככיתו יפרנם והוא אחרתאשה
 .* ו[ו שית'רו לשבועהו התרה צריך ואםפיטית

 אשה לישא יכיל שא,נו האשה'וטענו קרוכי8כ4ע
 להתיר ישאין ונשנע ככתיכחה התנו שכזאחרת
 להתירו ואין אחרים שכנע.לדעת שהיאשבועתו
 4זשוה ליש4ו רוצה ואם המשכיע מו-עתאלא
 ושירהן כידוה שיתן בנטבשר שי9טרנהאחרת
 להרוית שליש כיר והוספהה נדיונייחהכתוכתה
 נקהל הסכסה שיש ועיר ולפרנסה לזונהעמה9
 טאנטו אין פירסינה נ'ננונה לעזקי בלשון11"ל
 ר[יאורני די סינראר אימטה אין קאזה טינגהקי

 ר[ךן די וירה א,ן מותיר סיגונדא טומאר9:אירה
 4,י רוטי איל ריפים'טאר פרימייו סין9יימייה
 ריפום'טארהס סיני' לום ר' מאנו אין כיזוכהיו רי קונ0טארי ק' מוהיר פרימירה לה די תה801
 אי הרם די פי~ה סומו איסקואילה נ.איקטרהמ*

 ר(וס מעמר ריל[ סיניוריס רלום ריארכיטריאו
 ק'.ארמ'ניסטריז סי:אס פיו פרוקוראראןקואלים
 איסו פ'ס'בלים סינוריראדים לאם קון דוטידימה(

 אוטרו אי יימינטיס פאיה סירו'רהוינרימיינטו
 אי0ט'אוררינא:צה אי מוחיר פרימיר' דימהדי
 קייר קיל איכטאנטי נו אוסירוי אי מאנטיננהסי

 איסטראנו או חור'סיילאגטרה
 ריסיי"

 ל'ס'נציה
 סים זוה אנה סי מוחירים לאס רי ק' קונצינסיאו

 4לי ר4ה:ון קונטי4ה 4הי איניאכ['רום איבולום פיי ריפוט4הר דיויר4ון סי "יסטוס "ימארירום
 לת אין פיוכיא,ר פארה טזך-ו ום איגידיריני'ו
 ינרק כי4י 4וי ירים מינ' ל(4לם רי יר4הר4"ינר,נ

 שררינאנסה אינט*.ריינוםיאיסקה נולוסטיסיא
 ריספוסיסיאון לה סיגון ק' אקלייאזפ,רסינאםקון
 שא'א הכעל השיכ לזה . עכ"לסילאמ'נט. אקונייאדאר ריוין ל(יי סאנטרה נו4קיסטררהדי

 רשיטרן קי*ג דף כראיחאכ'כמותלפוטרהיכגט
 נרושין מהל' כפ*י 41ל ורומנ*ם שת מחנראיגה
 אינה דכתוכה הכהוכה לה לתת חייכ אינוולפ*ו
 נ[4ה וה4ה קכהובה תנאי מ9ני ואם מהייםנגבת

 4וכנ[ כתוכהה לה וליתן לגרשה אלאנחחייכ

 לירז: חיינ לגרשהאינו 'כול אינן הרין שטן.3!ון

 נ ס!פולערק
 של8 וראי הקהל הסכמת מפנ' ואם כתוכתהלה

 : ככנ"רנתקן

 "ףתשיפה
 י'י"י:יש

 ורכיהשאין פייה מצית לק'ים יכול שאינוהמציה
 ככן יא המציה קיים שלא וירוע אהת כת אלא1
 כל ה0ר_ימו מ*מככר חלה היטכועהלא וא*כובת

 יההזיקו הרי*ף שפסק כמו הלה רככוללדפומקים
 הירו' מכח פיסקים 1'טא9 הרמכ*ם פסק וכןהר*ן
 ~שא שר(4ה השכיעה חלה ולפ*ו כה*רזהוריא
 ככלל אחרת לוש4ן שלא נשכע רהא  עליהאחרת

 גין כחולה כין 4ולמנה בין כחורה כיןכיווקנרה
 אאינה ומגו_רחלה לא.תהיה אי כנים בר-1שתהיא
 סימן הריכ*ש וכמ*ש בנים אכת חלה כניםכוק
 ששון ומהר"א ע*ר סי אן ח' ו*ל ומהריכ"לצ"ה
 ככולם ורוכם נ"ח סיטן א' ח' והראנ"ח ס"ר0'מן

 , :והואמכואר

 שכועקו התררז 4ולדלענין נחוי ךק מ רן49
 **9י 44י'

 לאג או השכועה להתיר 'כולין אם .
 4המימר 4ומר השולח כפ'איהא

 יש נרכים 'טהודר ניר דאמר למאן א8,לוהלכתא
 ההוא כי הפרה כ[ו מצוה.יש לדכר 4וכל[הישות לדכי יה"ם הפרה נ(ו א!ן רכים רעת על הפרהלו

 כיניקי פשע רהוה אהא רכ רארריה רררקימקרי
 ע*כ כיותיה ררייק אישתכח רלא רכינואהרר*ה
 רכ".מתיר'ן רעת על שהורר רבנרר יסמע"מכאן
 נ[4ז הנירו רעה על שנרר מי אכל מציהלרכי

 שמעינן חכירו דעת על כנדר גם מ"מ .שמעינן
 רררקי מקרי לההוא דאדריה אחא י' רהאטהכא
 ונראה רכ'נע 4' ואהרר ויה "בירו רעת עלדהוי
 יכ'3מתירין לרעת כשההא 04 דהא הואדכ*ש
 4וחה ריש ואפקר שוורק הרעורק כל רלאאע"נ
 סהר* ראנן לרקיק.אהר כ"ש 'רצה שלאסיניהט
 נטמונ* כין 3נו3יה כק מצוה לעשית ליהינ'חא
 4הף יחיר דעת ועל 11"9 כתום' ר*ת שם כתכוכן
 עכ*ל לההיר חכם יכיל -דעתי על שפיט פיעל
 רכר' הכי4ה והיא"ש כפסקירף התום' פסקיוכן
 סמוטוז עשי-ק ואררכ4ן עע[ירק פליג ולאר"ת

לרכריו



 ,א"*ךק, הע(רוובן
 נוףוק הק" מ)[ה יעת ער[ דהאשהלקציע
 שהוכחתי אהר . ה גרר את יהתיר ההכםויכיל
 דכגטרא גירסא י שינו רא'תי אחא רר* מהאדכרי
 רהוףז אחא רן יאהרר'וה גי'ס כסיר[י4והרפיס
 רארגוה כרקוכ פראנקפורט ולדפוס כינוקיפשע
 להביא "ין !ו גרסא לפי יא"כ רכים ע"ר אחאר'

 ר-וה שיריר 4שיך מ//מ חכירו ע"ר לנרךגאיה
 ה;:ן4;1::ג~יאיברא : כדכתילנ' אתי ומה*ו הכי פסקיוהחוס/ורוא*ש

 סיבר-ז קכן( כעל[א.להקיר!
 כנ*ר ממדירו טוכרץ קכ)( אמם 4וכר(ממרירו
 גיגנעינעה:~1"::: טובהמיתרו שקכ' דמשה רומיא אשה לושנתנו
 ו4הפ"ר; ממצרים ישראל א" להיציא וגס.הק*ה
 שב,עתו להתיר' יתיו אל ש'לך הקכ*ה ליהאמר
 א'ן הכייו ע"ד נךר וו"ל רנ*ח ס" הטיר כקכוכן

 וער(ו על( שניר 4הותו מרערז אלאלו.התרה
 שעשה טוכה שום כשכ" רעתו על שגרר.ורוקא
 שהשי4ה כשכיל[ יתרו ע*ר שגיי 4מימשוה;לו
 'כול"ין חכירו ע"ר מעצמונדר אסל-"גם גתך:לי

 המורר הניא ההם ראית' ס*ה רף רנריים,יהסגיא על הר*ן רכ,י אעתיק ולוה רעהו בלא לו1לההיל
 מנה"מ כפניי "א לו מהירין אין מחכירו'.הנא:
 גמרין משה אכ[א "' ייאמי רכיויכ נהמן רכיאמר

 והרזר לך ;הר, כמרין לו אמר מצרימה שוכ לך1
 11*ל( הר*ן שכם וכרקכ וכו' רכתיב במרין גרוך:
 חכירו לצ.רך כשהנרר ררוק' מ*י יכו'איכא תניא'
 )4רהנ4אוקו עמו לישב ליתרו משה שנרף גנררו
 של": נסמו'כרי ימחתי לנגוכדנצי צדק*הו ובשכועתי

 ח;ירו לצורך שר[א שנרר ייר אכל .ב,והו
 מיכ[וק4ו רהא ומסקכרא שלא'כפניו לומתירין
 יא"ן נטעגמ4ק כירוש)[נון רפליגי כמאי'תליא
 דטעט4ן התס מ*ר ראיכא אלאנפניו "ו:מתירין
 מחכירו שיחכייש כל(ומר הכושה מפנירמילתא

 רמת'הין משמן הכר הא,לאו להנאתו היה ועהנרר.
 דיה.כ.טעמ' א'כא מיהו כפניי שלא א5'לויאותו
 מורר שרהוא שהכירו כ)[ומי החשר מפנירוזם
 יהשד2ו מ*4ו וכשהו'נה4ה בההרן ירע לא.טטא
 ה*ב ג,.

 ננ 1 ס'מ!:לצהיק
 נרו 4ופיי[ו מעטא ולהאי נררו על עוכרשחוא
 אכ[א ר[ו טתירין אין הכירו להנאת שלאשהוא
 רזרי. רקני בין 4היכא ותו השדא ו-אעאנפניו
 כר('שהור:עוהו. רהחשר מפני רכןמ*רר[ישני
 כפנץ דוק4ל ד(דיעוהו אפי' הבושה מפניולמ*ר חשר4* נייכא רתו כפניו של4ו אפי' י[ומתירין
 כנרר רמתיר:ן פשיט4פ חכירו שר( כרהונע)[ בפניו דה;1' והיכא טשה לינא בפנין של4הדכל

 ננרר אנל הבייו על להנ4ורזוש4וינו
 . רמ"ס להוכיה והאריך ע'כשל ו"ל ר"ת כתכיגן מדעהי אל4ה לו מתירין אין וראי להנאתושהיא
 רנו-ץ הקשה ןה ועל[ טותר כריעכי ליה שהואי

 . שרו ייקיכי 4,סיי מיר4ו יכתחלה שרירריעבד

 מצוס למימרולרנר איכא לצרקיהו פנהרריןליה
 שמעינן טדגייי ע*כ בתיס" תירצג יכךמת?(יז
 כשכוען כר4לרתו נ~ק לי נמשך ית'רן ואסשהךירו תועלהכ[מי יש ההתרה כשעת 4הכם תלוידהכל
 להנאתנ עטו משה שישכ יהרו רוצה שהיהטשה

 שכם כשאק 4ונן( יכ,והו שלא צרקיהווכשכועת
 טיכה שקכל אע"פ הההרה פשעת למרירתיעלת
 כשעו-1 תלו4 גס ומ*מ לו מתירין שהרירוכעת
 שיגיע אף טוכה קכל לא הנףר כשעת שאםחנרד
 שמעען גם לו. מתירין. התיה בשעה נ,ק;למריר
 וקן גוונא ככר[ לו מת.ר'ן 4'צוו-ק רליכרמרכריי
 עי"/ש. כרוך מקוף כ'"ס רק"ח ככנ*הסמןכתנ

 ראמרו רהא כרהפו והתוס' ל*ה אותגהגהוהטור
 ואפל החשר מפני היינו כפניו א)[א מתיריןאין
 והתף לך נטרין משמ' וכן כפניו שיהיה כיוןכע"נ
 אלו כפ' כתכו וכן ריתיו כרחו 3על "פיליגררר

 שקכון 4לע"ג לפיעה י4סף שכועת גכננ4ומרין

 רמפני כקעמא ושני,קהי כתבו וכסיף שוכהממני
 ברכר. .שמפרעג רגיטין ר*ויז כפי' ורך[4,ההשף
השייה . ב3' והרא"ש ,עקכ וכי הנ;ר עזי טוכה לושעשה

 . פוכק'ס,הלוק.ס שאר וכן ר*ת רכהי הכי"

 כיר1/ ופוסקים. סיכיים שיש כפניו מלו-קנפיריט
 טעמיכם טכמרה י.ן רמתיר מורן כ"ע כנ*רט*מ י כיצונו אלא מתירון ראין ופוסקיםויש-פיברים התול" וכרעת כע*כ ואפילו כיריעתו ר"יידפפ13נ
 טתיהןן מצוה רלרבר והר"ן התיספות שכקכוהרא
 כש, אררני הרזי פסק וכן הכירו של נע*כאעילו

 9"א - 4ןי(א



 ס'0ן לצריקארח העואנן
 ל(רכר שמהירין נ9שיט נחב ים"ה *נטימן,"4,
 האריד רי*ג סימן "טר'ם חימח כען והרכ8צוק
 כל( דעיח והכיא אחי,כם ע"ר נירר בריןד-ק-כה

 יהכיא החיליהיפ ונל ואחרינין יא'טינ"בפי:ק'ס
 טצורק ירכר רלכ"ע שכתכ היי*טייטצאקרגוק

 טיכח ק9"ה ס'מן שטואל( טי כמש? יגכם יןפף~י,-
 שום רזאה וא*3י יו*כ[ 'טכתכ מתיר'ןדלכר(מצוה

 מטעם להתיר כשאלה ה3?' מההוע(ח מציח4כי-

 עכ"כ4 רכ'כם רעת על שהתירו נמ, מצוהיכ,-

 . מסכים היה מציה שם היה שאילו כהריאט:2מע

 רהו4ש כך וי' נ' בם'מן רכ כ' מהר*י נכםלהחיר

 רעתו הוא כן כרוך מהוי רכם' כחב וככה"גיעתי
 מהרש*ח רע' שכן וכת' קע*ר כם" ששין4מהר"א
 כתב וכן ע"א סימן 4ה' ח' ט"צ ובסן כ*ה8'מן
 %א ן'ל"כ ומהרשי וכ*כ כ*א ס'מן משה פנינס'

 נתשוכה הרא"ש רכיי שהכי4ו תר 4ו ר'נל(ו(
 וה"רן התום' דעח הכי' שמחנו'ר נראה~טמרנריו
 צער יאיכן היכא כניר להקכ[ נוטה והואשהתירו
 דכנ*ר רהי4ו וכרור מציה כדכר ויש לנוררנריל(

 צער ל(ך וא'ן ורכיה דפריה יכה מצוה4ויכ4ו
 עכם רר אדם וא*ן שוט'ם זנם לרתנורר מוהנרול
 ל*כ ס'מן כה*נ ח'4ם ך "'הו יהינ ככפ'9הנח'ט

 ישא שלא ומושכע יכמוה כ[ו שנפלה מ'נחכעל
 ש0חבי הראשונים מן שיש אשחו על אתרתאשה
 ומ*מ עליהם הולק.8 ויש השבועה ככלל ?השא'ן
 ימתירין לחכם נירו על ש'ש4 ע"' להחירח?שר
 כשכיל חבירו ע"ר נורר רהיי אע"נ לכת"להר(י
 שלכ'וצ4ש לר*ח ואף לו שנשאן ממנו שקכלטיכ'
 כחכ ככי ס*ט מרעתה אל[א לו מת'רין  איןווה
 טח'יין מצ.' ולרכי מות' כריעכר לו שרו2ירו'טכל
 לק'יט ראפשר ביבמה ואם עכ"ד לכתחלהא?ילו
 לק"כם רא"א כנ"ר נ"ש התיי 'כהליצההמצוה
 אחררז אשה בקחתו לא 4וכם ורכיה 9ריהסצות

 הר*כ*ש יערז יטכן כחכ וגכם רפלינ מאן4ל'כ4ש
 ל(החםיי חיכך שמוהריכ"כ[ ואע"ג *פהשובה

 כל אפ*רה כנ*ר נרול צעי ראיכא ה'כא לאאם
 כר(י מצוה נ[רכר שהיא כל כהריא התירוש"פ

 : חילוקשים
 : לפנים צריך ,1 ואיןלכתחלה לי רמת*רין מורו כ"ע רכנ"רהעילה%4ף8(

 אורת שאשה דכיון י2ני 'טעםשך
 יהי4ן שלה שהין כיצינה להח'רא"א נשהפה~

 ן ר[י- שאין כהיןכ'ון שלה ולאוכלאי
 י", כית והרד"ר מתה כאלו ה*א והר* לישאלדעת
 'כיר[ין יט'טביע מח שאכם האזרך כחכ ר/ארר

 כאירך 'ע"ט התים' מרכר' כן קיכיח ינםלהח'ר
 שאע"ש הכלה אכי עם נעשו שהתנא'םולפ"?כיין
 'פ מ רכלה עכם שהתנה כ(כתיכ כהנישככתיכה

 מי% יודעיח אינם הכלות כו( שכמעט ידועככר
 אכי עם מחנ'ם ההנאים ככן אלאשכתובככתיכה

 לירע שא"א כיין י(1 מת'ר'ן מח ככר והואהכלה
 ככחיכף הכח,ל 4א לנו שא'ן נאפף אם ואףרצינו
 עמרק שרוזנהשאמר

 וא"
 מרעתה אר(א מת'רין

 שיצתת וכיון אפשר לאי מאפ'טר רנין 4ל'ןוראי
 ובפרט טעמ4א נתר ף~יין כמתה רי'4חמרעתה
 כעינו רכע(מע תימ4ש רא"'לי מציה לרירכשהיא
 י'.ינן-ככ% ל4י מציה לריר מ*8 הטת כנ'דעת
 הפוי כהנה*ת ככנה"ג והכיאו שם הרר*ךשכחכ
 יבר שם ה'ה לא אפ'לו .עיר כ"ט אות רףתמיטן
 לו נוח היה קיים אכיה ה'ה ראלו סהרי אנזמציה
 עליה ותשגיח נמי את שתפינט כדי אחרתשיש'
 דיא לשמשה רישכיר%4שה לומ' ואין עסק'הככל
 לכל( אינה שתטה לאשתו נכייה 4,שיהרמי

 תנ'חהוותלך לסכול תוכל של4 הנכייה אבלחפצ'
 %י ימצא ול4ן דתי "ל מית' ילך י(כם וננללה

 כנאטנף שייזת א'נן וגם לה ולא לושתשמשנולא
 ונניי אחרים טעמיכם ולמההכית

 הוא ינל עכ[
 לכתחלה לו מת'ר'ן גונא שננל ורביה פייהמצ:ח
 דכשאיצן הר"ן כשם לעיל שהכאקי מה לפ'יכ4'ט
 שקפל  אע*9 ההחרה בשעת למתיר תיעלתשכם
 ראין 'ו לא יננ"י לו מתירין שהרירו ממיטינה
 לה שאין נזק לה מניע גס אלא לאשה תועל,שס

 2 כראי ש(שמשנהמי

 ו4ז ובונר כלל בעי כ[4שהתרה גךקעלךו(::ע"אכנם
 וראיויץ ההוכחות כי4 כתכת, 4ה"ררזכתשיכה
 משת קצת להעחיק אי(א אטרח ל4ה הילכךפלה  והחימי קשישאי רכנן עליה והסכימודצ-יכות
 סו9ן"8 מפ* וטפורשם 'רוע שס ת*ל "ושנתטזי

*88%



ארת השראכן
 אומרנץ כתי 4"יר('נן דכי דככל ספיינםויי
 ראיות הרכה הגיא ו'טכש 9"י כלל הרא*זכט"ש
 כילקמו לשמעון כתו ששידך ראוכן על ל"רוככל'

 שגתכו הפיסקים כל שמיח לכקוכ עכשיוכרעת. ואין ,ף; כלל עליהם וקבלו קיימו ה9יסקיסבל( וכמעט סקריו גגל ומוהר"כל ג"ן סיטןההרא"ס
 הרוצק כל ימצאם מעק יכקייח מלסט' יבי גי)ן
 אומדנאומנאאמ'נן ושכיעי'א,לי'כתר כגרר"ואה
 וניטקר צמר מ(כוש היה הנורר 7שפי הכל18מר ר"י תניא נ"ה דף הייק מן הנורר כפ' מראיתןלה

 ללכוש אסיר עלי ולה ע צמי קונם ואירבלנישתו
 קונכם ואמר והזיע פשתן טעין היה לטעוןומותר
 ע*כ לטעון ואקור ללמוש מוהר עלי עולה*קתן

 רעוק ראמהינן כהףיא למרין אסו ואו-ןמכרייתא
 פהן ה' פ' הרמפ"ק כתב וכן העגין 7לפיהגורר
 יכריכם רואיפ :שבע 4"1 הנירר כךן 71"לנדרים
 נתכוון- לאי,ה מהו ולטייז נףר 4ע )שכעקכנללן
 הקוסקים כ% פסקו וכן יכף הץ3ין 4יחר1רעלסין

 אחת כאשה מעשה פ. דף מיוכה בס"פ איתאתו
 עלי שיכא מי וק9צזינשכשכל לה מיייעה"כנה
 טהונלי, שאינ' ארן כני עליה וקפצו מח,ירתואוני

 ןו 3תכוונה יעל אמרו חכטיפ א?ל הרברוסקקא
 דלעולם שמעינן הן*ל מכל ע"כ לה להגי;אלא
 לשואל להטרית רוצה ואיני אומרנא כתראולינן
 אימדנא יאיכ4ן יכ7י ע"נ ס"9 כפקק'ואיסלרז נמהר"י יעיין לר"ור[ והרוצה כמלה מלהיהני( להעתיש אני מוכן צטרך שאם עשיתי קאונפלפ5
 רהעוטרבא ךאע"ג ועוד . מעיקרו הנררכטכי
 להפף אומרנא איוו נמי ואיכא לנמרי מוכהלא
 טימן י"ד מהרשיים כחכ וכן כתרה אולינןנו"מ
 באמרנקש ר-[לוי רהדבי דכיו, קכ"כ וכסימןפ"נ

 הן כ' ס,' "4א ובפ"מ נתכויני להכי דלאאמרינן

 ים יאימי עוגים אהר 9ה יכלם העולהק*כ.רגלל
 כחכ יכן ושכיעיק בנרריכם אומינא כתףראילינן
 דלא רמלתא של*א כסימןהריכ*ש

 4הין שכיח"
 לבו ע7ל מעלהאדכם

. 
 נכללין ואינן נררו נשעת

 והר"*כה יש"י כיהב שכן וכר[כ רהנררגאיסיר
 ח*כ ויל ה'ים ד' מהר"ץ כתב וכן ן"כיוהרש*כא
 לילך צייך .טכ?ח ילא א5ילו נולר דכל ע"כפימן
 ךוע0ן כהנן מצ וגרולה גרכר יהץריך אקךנ'4תר

 3ד : נ.סימזלצדיק
 יורע אסור ה"1 כיין אסו' שהנ~יי יוד? איניאכל ;ו'ףיט שיש 4וני  יודע  דנויף כ' נ8' דתגןאהח
 שחכמיט הייהי סביר אכל כיין אסיי שהטיראני

 מפני 4הי יין בלי להי4ת יכ71( שאיני ר(ימתירין
 ראפ'לו התיספות וכחכו טיתי מת'כם קוכרקאני
 אייא יין בל4 לחיות יכול היה הנדר כשעחאכ;

 בוהיב~ל 7לקנור וצריך העני 4"1 רהחליששאח*כ
 ועיקר כלל שכיעה כאן אין שוראי יראהק ולאלו שעיניי הוא זה וא' זה הוא מי א"כ הנרר חיילדל4
 שהצ4 יודע היה שאילו היא כרורה אומדנ'קהרי
 מלתא רהוי ייור נשכע היה ר(4" מדעתהאעותו
 לץ דהכי ארעקא לומר ריכלל וויאי שכיחארלא

 לי; שייך לא שכיח מלת'רלא דהוי וכייןנשכעחי
 רכ*ע ראליכא ודא? וכזה ארעתי' לאסיקרהו"47
 לעיל שהוכהחי וכמו כץי ילא החרהאס'לו

 ועיך של(י 4שחרר[ מתשוכה כקצירשהעתקתי במ~
 אב)י( עצטו ע*ר כשנרר הוא ~רה רכל לומיזחין כרצוני להאייך יכולתי ולא המהירות עלואלצני רחקני השואל שעתה יצטיך 4וכם כיותיהאייך

 ריוי.ק צלמרנא כתר א,לינן לא אהרי9 ע*רכשנדר
 כפי' הרמכ"ן שכה, וכמי המריר רעק כתראלא
 לטעווז טקוכם ה?ה ראפילו חדא היאדלא
 הל4מ היא דעתא אימרן האשה דעח ואמדינןכוה

 רלא מלתא רהוא גיון דוראי הרירו יהכ'אדעתח
 איעתאינירר קליק רלא קאמרינן משםשכיהא

 דאפי* ועור רטריר אדעקא סליק דלא אמדינןכך
 שאין כך על מדירו היהה שלא וראי סליק הוהא?

 מהכגאת שאשה אמרו של4ה עגון שיר.1הרצינה
 שאדא כאן 4כל *רך לה כשיש אלא ח;רתהנירך
 נה שא מרעהה והוץ הארץ כל כירך עליהלכא

 ן ורא ש'שמשנה מ4 לה וח'ן לרע טוב כקטכהנת
 דהא ועור אדרת אשה לישא עכה לההטיכ

 לצא מתיהןלו אין חכירו ""ר דהנשכעראמרען
 ע54 ונשבע שכוערה שג2( ה כשה רק"גרמרעקו
 שלא סהדי 4"נן רהא נשכע רהכיו דאדעתאבו לימי "יך לח כלל נשכע יילץ היכא אכלהכ"ו
 מלת8 רה"ל משים 4הי ןה דכי על כלללטכע
 'טייצה כעילם איכם האק משום 4"* שכיחדלא
 יבול ראוף משום א1 שוטיה אשה עם נשףלהעת
 גי י . כ .ילץ כיתו אכיר נ2ש,ם זוי הארץ כל כריך עליהלבוא



ארח דעחיוה
 ' תהרסנו 3'ריה ואולת ביתה ננהר נש'ם 1מוה;י

 שנ[4, יכ'ון ויגיה פר'ה קייכם שלא כן'וכפרט
 האשה דעת על לומ/ כיה ש"ך לא ,ה עלגשכע
 א'כן ריראי היכא איא הכי אטרינן לא הא1'טכע

 המשכיע:לטכד"ל כפני "א טתירין יאיןשיועה
 ספק שום בוה וליכא לעיל כיכתיכנא1לכו:ר"ל

 היכא אר(א א"רי ל4י זהיטב"ם שכל כעללבל
 'כוו( אינו דאן דשכיהא וכמלהא 'טנועהואיכא

 משום נשכעת' ר(4, רהכי ארעתא הניטבעלומי
 סליק רלא כמלתא אכל נשכע ראהר4דארעתא
 של4ש כשכם שכיח רלא משוכם רא'נ.טיאדעתא
 ש"ך ולא רעתה על עלה לא כך רעתו ער(עלה
 אכיא ול~רק נרכתיננא נדר ארעתאדמייילומר
 ח' ככלל הרא"ש כתכ דנ"ר רוט'א תשוכיתאיוה
 ששדך ראוכן וז*ל( ממנו ששאל(ו על[ ר'9ימן
 ששה לסיף מה סך לו שיתן לו ינשבע לשמעוןפתו

 נתקלקלו ועתה כהיכות רכ ממון לי והיה"רשים
 מטלטליו כ[מכור חייכ ש4ש'נו והשיכדיקהובורז
 נשאל ל*ר ופככ(כ[ נשכע לא רהכייארעתא

 ליף ומן וו~עו שמעון לכן כתי ששדך ואוכןעל
 רעץיפ' ומן שהגיע  וקורן שיעככ למי כקנםההופה

 שמעין יצה לא ולבן  המשירבת  אחותנשהמרה
 חיבע  וראיבן לחהשה משורבחו 4ירש  בנושיכנים

 שלא ראע"5  שמעון עם  שהרין  יה'טיב הקנםאת
 שאונם כיון סקנס ע'?יייז בשעת ה:אי  שיםפירש
 ןרה שרכר וודע היה שאכם סקרי אנן אירעב,ה
 כאלו והוי לכתו כנו מיטרך היה לא להיותעתיר
  הרכה והבי4ו יבי' .מעשה  בשעו-ז מעיקיאדתנה
 4ויפן ככ" האמרנ' ענין להיכיח בך ער[לאיוק
 תשובה הבינ, קךא  כסיר'ט  קולון  ומהר*י~עיהיה
 משורכת על ממנ1 ששאל(ו  על  הרא*ש 'טלןאת

 של 11 השוכה .שהכיא יאחר כנ,ר מרעתהשיצתה
 שמעיו שפטי כהייא לד הרי וו"ל כתכהיא*ן
 קרושים רישראל טעמא משוכם והשעכויפהקנס
 וכל שכן ככ[ כפגם להקעינ פ:רש'ם יהרבהדהם
 אשה מל,'טא פירשים העו"ם יכל הןה בנריושכן

 נריל האמינית כככ( אימרנא ע[ר ואיןטשיגעת
 נפשיה משתעכי ל[4ש רהכי איעתא דוהאיננוה

 מינעוא ולא והקנם השעכור רנתנטלןנס.'ן'טא
 הקי מטון שעכור אלא שכועה שכם לאןזיהאבם

 נסימןיצדיק
 3רפירשנו הרבר" שנהכטלי קנם כהורתבעלמא
 יטנחכטלה פ'טיטא שכועה שכם היה אפילואלא

 שבוער ראיכא היכא להלק דאין ה:כועהה:וחלה
 הגווכ[ 5' כסיף כרמוכח 'טכועה רליכאר[היכא

 שמתחלת ואע"פ לרכייו ראיות והביא וכו'קץ4ן
  לאייסה משורכת כין לחלק שרצה נראהתשוכהו
 רלא העלה התשיכה נמיף מ"מ  גים י_-,לוליט

 רינא נשואה אפילו "א הכי רינא אייפהמיכעיא
 - ש'צתא דהיכא הרשכ*א תשוכת דכיא ילזההכי

 הש ולא א"ר' א'טה ליקח הרשכ"א התירמרעתה
  שיגזור הרעיק ער( עולה שאינו  רגכו*הלתקנת
 השיב כ*ב  סימן בן ב"ח  מהרי"בל גבם בווזברבר
 באופן בלרתרק  ותק? 4ישיש שנט4ו אחרער(

  פחוח  5חחה ינשארה להתיבייק  רהויישהיציאו
  ואיוו לגמרי נסזתמה לה שע'?ו תרופותומהמת
 שאפ'לו והשיכ בל(הארץ  בררך צליה לביאיבול
  כיון ןי;  'ע אח. אשה ישא שלא שב'כשע'נשואיןנ

 יהניא איעה" אם'ק ל4ן שכיח רלא טלתארהי'
 כי"ר רישר"ם גכם הנ"ל הרא"ש מתשיכתראיה
 פי' ח"א רא"ם בתשובות ועיין בו בתב ק"וסימן
  אחר* ע*ד  שנרר במי '4א ס" מהרש*ח  גסע"ב
 ברערש ו[השגיח יאיד  אומרנות  נחר  ו(ילךשיש
 אמ'תי הוא (עיל שכתכתי שהחילוק וצ*לחכ'רו
 'טנשגע יואיןיאע*ג אנו הנ*ל מכל כשמשוברור

 ככעל ממנו מיכה שקככ[ ואף 'ם רא"יארעתא
 ולא ארעתה אסיק ל4ה שסיחא ילא ככ(לאשתו
 עשר כשעכרו 4ו"כ רקקשות ו4ן'ןר( נשכעע"ו
 ליש14 יפיסקים רוכ אייו למה ילרה ולאשנים
  שלא  רארעתא הול"ל כולל איסיר מטעםאחוית
 דונכם רשאנ' נשכע ל4, ויביה פריה מציתיקיים
 רשכ'הא מלת4שרהוי

 דהרכר-
 שא'נן יש נשיבם

  ש*ם התנה ומרל4ה להתנייז יהור;4ל(יהיולרוו-ז
 אס להו איכפת  דלא יש אנשים  רהרבהרנתרצה
 עגונא' כהלק מהרח"ש. כ"כ וכז כנ'ם ל(ולאהרץ

 ס"ל*גדאיתתא
 שנש"

 שכם מאש כנ*ר על.נרון
 לע".ע*ש הוכחו'וראיו'שכתלתיהכ"הרכה

 ופעמ': הל,מ' "יתה 'טפעמיפ כיא'צה היהד'ריה ונרוי
 בנ"ר. וב*ש שבהבתי במי ברזב  ח1עפ*כשוטיה

 . : מעגעונה שנה לאדמעילם
 .ך

' 
 5לשנץ. '



ארח השיאכן  . ..ק

 שדין הנעל השיכ ויפ* א"א ורץ 1 ,3ע/ כגט שיפטרנה קריכיר: שטעני **וי*,1י
 הנשחטת לגרש שאין הפוסקי' וכל מהגמ'פ'*ם

 חלימווזרה כומן ע[גישוה אין שימהערז.נם חלים עחים היא דאפילו גתשיכ'הנ"לומהרח"ש
 כין חילוק ו4שין ומהתוסזוח כו,ק'רושלמיכנראיה

 דלעולם כנ"ד כ"ש בנים לו אין 4פו כנים לויש
 כזמן שנירשה "ייע שאם כחכ גס ניטגעונההיא

 ר[יה ליתן וחייכ מגורשת שהיא חלומהשה'תה
 נירשה ל4ש 4וכם הא ותיספתה נרוניתהכתונתה
 נגכית כקוכה יאין וטעמא ר[ה ליתן הייב4"ינו
 אחרת ישא שאכם נתחייכ ככחוכה וגכםמחיי6
 אינו יגרשנה לא אבם הא כתוכה לה ויתןינרשנה
 גם,והיח"ש כרכתינא הכתוכה לפיוע חייכא.גו גכם לגרשה א"א וכנ'ר כחוכה ר[ה לפרועחייב
 האחרת השאלה עע[ אטנם וו"ל כתכ י"ונסימן
 ל4ש כ~ה כ"ר ביר וליתנה מידי הנרוניאלהוצ"א
 רקמוחוק מיר ממון להוציא ברורוה ראיהמצאתי
 4הו כתוכחה לתכוע האשה שתוכל מצאנו ל4וכי

 הכעל כמיתת 4וו כגירושין ארןא ננכיתכתיבה שא'1 גירשה שלא כל כאוכה לאחריות12טלטלים
 כמ"ש או צ"א כסימן הדיב*ש שכתןכמו

 המ~
 יוצ'א שאטרו אוקם על הר"ם בשמ המרירכפ' יכי

 יק נפ כתונה מ"ם הנט על כיפין ואין כתובחעיתן
 וכו' לגיאחה יץרין ששירת משוכם והיינומינירה
 ביי'נו אין לגרשה שלא ניחן שהרין ןה גנדק)הכא
 כ"ר רואים שאם ואיכרא * מירו טמיןלה,ציא
 שכתכת' מרה מכל לך הרי וכו,עכ*לשמב~כ:
 להכי4ה נירי והיה 1ת01פת ונייוניא כתיכה ןיית  אותו כיפין שאין גם לשכיעתי החרה ר צר נ1ר2

 : והותר די יש שכתכתישכמה לי נרחה אכל מהנ"ל יותר ופוסקים ראיותאדבה
 ריש:ם' יי4א"בעוץ ו":אמנם

 ,א"נ מנה 7 יההמיןאלא
 שיפהע יריך רהחמיר'ן כנ"ר שאף נ[ומיא*י?י
 ייכר לעיל הוכהתי ככי רהא כן תקנו כנ*רעין ל4ו אני.שויאי אמר ול?ה הממונים כידהכתוכה

 ארעטיה סליק לא הילבך שע*ח רלא מלת, הח9ק

 נה 'ג: סימןלצריק
 ל44: דהכ1 ואדעתא נך ער[ התנה וי4ורנשכע
 מתקנ*- ענ( וא"כ כלר[ שכיעח כ4הן ואיןנשכע

 שכיחא' דלא מלתא שהוא דכיון כן נאמרההסכמה
 ל4ו ה.חיד יעת עכ( עלה של4א ימה להו4,ית אנושי דעת רכולהו רביכם לתקנות יח'ד נררינין לחלת טעם דאין ?ה על לתקץ ארעהיהו סליקלא

 הוא יהיי וחר חי כל יהא הרבים דעיז עליעלה
 אדעהיה 0ליק ל4" שכיח רל4ן דמלתאואטרינן

 רדא*9 נשם רי", או' הכ"י כהגה ככנהיג כת' ןוכ
 לנררינבם הקהל המכמרה שוין האמרנוו-זרלענין
 ער[ כראיות האריר ל"כ כ'רה ורר"ךוהכ,רשית

 דנהסכמות דמלהא כללא ו1"ר[ כתב ולבסיףויה
 להוצ'4ן תקנתא.כין מתקני רעת אמרינןוהקנות

 נןנו שיראה מרק והתקנה ההסכמרהפמזמעוע
 המקנה נכלל ילהיסיף י[הכניםבין

 מר-
 עכ"כ( שכם ועימ4 כמותנה הוא והרי כהפורש שכ[4*

 אטרינן 4הי נסהפק פ' סימן ה"כ לב ףומהר"י
 יאמדינן היא לה~ציא אכל ההסכמה עללהיסיף
 כ"ה ס'מן רהלוי והר"י הרכה בראיירה כןחהוכיה
 מהרשר"פ וע"ן הרשכ"ץ רי*הכשכם סימןי"ר הרמ*י כתכ וכן ה"א סימן ח*כ חיים ן'ומהר*א
 קנ"ר ס,מן כח"א היאנ"ת וכ,כ ההסכמותעכ[ טוסיפיו יאיו %ל ייסקים והרכה רכ*ח סימןח*מ
 האומרנא גורעיןימכא להוסיף ראין למ*רדאפי'
 'היי% האומרנא מכח. היסכמה ער[ להיסיףדיש למ"י ראפילו כ/'ד םימ, כה*1 הלוי הר"שוכתכ
 שאנו מה אכם אכל הד'ן כנגר שא*נו נניוןדוקא
 שהסכימו עיר כגין הדין כננד הוא להום'ףנאים

 ף להום אין מם יפרע לעיר חוץ ההולךשאפילו
 מינת ן שמעינ ע*נ תורה ללמוד שהולך מזאפילו
 ואפ"ת סהם נעשיוץ דיהסכמה רהתם רנ"רדומיא
 דפד: רהסנמה תיטתא לשי4ו וית:4ו*נ~ו. כנ"ד ה*ה בהסכמה נכנ5 ארנו מצוה ררכראמרי'
 רהוסי% 4וימר ול?רו תנאההכתוכה ענ[הוסיפו
  עליו הכו[ 1?"כ[ כתוכ שכתנאיכם הר4,ההכה
 ל4*צ עליה אהרת 4א'טה לישא של4א, הנ"להרי~ן
 מאקו יגרשנה ושלא ט פלנ 4,4 אמה אשהכתורת
 אשה יויש4ו יעבוי ואם כר(ן שלא חייה ימיכל

 יגישנה אם 4הי ורצינה פיה על שלא עליהאחרת
 כתה(א מילי כל י4 כדזקיחףיב-למת שו"ימאתל

נחנייתע



 הע44א:ן
 .נ ס4מ7 לצרוק ארח ג,,

 לאלתר כשר כגט ולפיטרה אוטהא*"ני"ה
 ליקח יוכל( של4, כרור הוא וה תנאי כ(פיע*כ
 ליש' יוכל כרין אבל כרין שלא עליה אחרתחשה
 יגרשנח אשלא קאי רקאמ' כרזן דשלא לומןד4ון
 רמה חרא לאלתך מלוק 4יהד;ער רכיישהכין ויאה כוא ועור פסהה דמאן לישא שלא עלן%א

 לכולהו קאי כתינתה סכי ככן נ(ה לתתשמה"כ
 ולפיטיה שאמן ועור.רמה ורגרושין דנשואיןבכי
 קאי לא כרחך על קא. אהיכא לאלתר כשרגגט
 ?ר[ קאי ולא אהרת אשה וישא יעכור אאטא4א

 כ(ההנות צייך 4וינו ש4וו מאהו יגרשנה4,כם
 לגרשה ררוצה קיימ" רבהכי כשרשיפשרנהנגט

 שמה כערוראי שיפטרנ'נגט צ*ל ומאי גריןשלא
 חלא וראי 4א הוי כשר .בגט לגרשה רוצהשהוא
 גרצינה שלא א"ית ויש4 יעכיר לאס אך(אקאי
 אכולהו קאי כדין שלא ומל' אחר רבוף הכלא"כ
 ול4" שנים עשר שעכרו כאשה4ש*כ

 יוכל 'לרה
 וי4ן גגט לפיטרה הייכ ואינו אחרק ליקחכעלה
 יעכור ואכם בכוזוכה כתוכ גכם כתוכה להליתן
 שיחוייכ ורצונה 6וה עי עליח.של*ג אהרתוישא
 לנישה חייג איגו בר.צינה אהות יש' אס הא1%'
 לכל צייכים היינו ל4ן ולפקן כתוכתה ליתן*ל4"

 ךהא לישא.אהרה להתרו לעיל שהנאתיהטעמים
 ליייהא 8"מ הכתוכה -תגא' ט~ה הוא יעומי תיט

 יכיון אני אימר ומעתק הג"ל כל כתכתירמלא
 דעת על עלה ולא שניהא רלא טלתא הוירנ*ר

 שחרשו רמר: אמיינן ןק על( לתקןהמסנימין
 ולא שניס עשר שעכרו למי כהקנ'הוא1החבוירו
 שטחטו=כם דשכי"י כחל4"'כ( כזה כייצאיעל רפי כל שהסכימו כמו רשכ'ה מלתא ררויילדה

 הרנ'יכייס ותקנו הסניטו ,ה ועלח?מירמלרת
 כפי שהוא כל הכתונה תנאי שמכ" ראפמוךא
 ולא לגישה הייכ ואיני אהית לישא יכול"י-ין

 רקנרהובך; שיסרן ההמירו יהם.לפרועכתיגתה
 וד4וי דהא זאת היא יתירתא רהומרא *ייאיקודס
 תקח דאן אחרח ליקח כד, פטגרשה כן תקנןלא
 ננסיה על אפוקרופיסיס תרצה ולא כהוכתההיא
 עכם לישב כשיוצה 4"לא תקנו לא ודאיאלא

 טחייבם 3גכית אינה כתוכה הדין כפ' יאזשתיהס
 דכ*י ההטירו עור ' לפרוע חייכו.1"5קההס

 . 4והררש ע"קח רא'פה תתיצה אם רגהובההנאי

 שקיים שני/ואף העשר קירס אף שיהיה ומן3כל
 לקהתה ייכל נרצינ. שיהיה ,מן כל ורכיהפייה
 *"כם דאפינ(ו תקנו ורם כתיכתה לה יסרעילא

 ביו" הכהוכה יוקן אי4א ניהני לא היאתתוצה
 הקנואלא לא אלו ותגטפית החדוש'ם יכלשליש
 רג"ר גמציא1' לא שכתנתי כמו דשכיהלמלתא
 ואנן רעתם על עלה ולא שכי" רלא מלת'דהוא
 ?לן שואל(יכם היו שתקנוה כשעה שאססהרי

 שוהץ יי4שי תקגתכם מתקניס אס כזהמציאית
 4-: רבר 'איע אסם יהא כונתס ,1 שאיןאומרים
 ויתגיוין ישכ 4היך כזוכתה לפיוע 6 שאיןלמי
 אחת כנפיפה נ"ש עס וליוה כמשוגעת יקיוגל

 דחי אל מרחי וילף לו צשי נל לאיגייותשל(ר
 קהרל מי ימצ שלא ולה לו שישמשנו טילבקש
 יבולוק איננם ימיא ואפילו שוט'ה אשהלשמש
 %1כ ו(ו 1ילך י]יחנה הי4ן ויניהוה.וגכםלסכול
 גניס כיו שאין כקי 4וגל קלקלתק הימתקכהס
 רהוקה אשתו עס ח1.ישכ יפהע טעם( הא:רליכא
 ועור ורקיה פהוה טשגיאי9.עכנסצות שאינטיק
 מאתיק אלא גתוגה יה ,קהאשה.4ן'ן עצמדהגע
 יאי ען הוא ונ"מ. הרו4א.* עס יפרנסנה 4"יך_8'

 4סת 4, 6קנ4ה: השגחהרגלא
 שטענה"

 חיתא
 כלכף. לג"ד טעונה וא*נה עניןכנל(

 כנר4 אר(א
 ינ"ר כנונחט היתה שי4ו וךאי אבל שיה*העגין
 רטלתץ אמרינן חז"ל ותקנות רקכמות על ואסגיה לתקן אדעתייהו סליק ולא שכיח רלא מלת'רהוי
 כתק;ות יכ"ש כ"ש רכנן כיה נץ-ו לא שקיהרלא
 מדגרי ראפי' ועור כהא ספקא ליכ. ולריייהקהל

 שהקירו סנתס היתה שכף כהרי' מקמ'ההסכמה
 על הקלו וכזה לאשתו צרה ותווה היכטהליש%
 רהא לה"פיר להם שהיה כמקום ככת31ההקתוכ
 ושכיעה תנא. מוה כ4יכמ שאין אמרו דפוס'רוכא

 שכועה ואין שמיוהליכס אע"ק שהרישגכתוב'
 אותה לישא א"ין פכולל שכיעה מפת מימהלה
 מסיר:4ם דהויועור-

 ד*שני"
 מהרי*ק4ק כ6*ש

 סימן הלו*. והר*י יכוס 8יי]י ר' סימןכתשוכיתיי
 וכרקכמק נ"ליצה המצוה לקיף ראפשר ועיהי*ח
 והכתוכה ההסכמה טכלל 1הוציאנה ו(יכסםהקלו
 עצצ קוא שנאסי טה רקס( *ההירו כחםוגרול

 .לשגיעחו. - י י י ..



א4ח הע*י אבן-
 נני נן ק*ן אמיינן 41עחיץנשניעתי

 ק*ן שנ[
 לקייכם רא*א כנ*ר נ"ס התירן רשכיחמל"4ט נהייצהויע* המצוו, לקיים שא6.טד ליככםומה
 זרץ על גזרו ילא דאמרינן כ"ש 7[14 שכיחדלא מלת" והיי אחרת ישא לא אם *רכיה פריהטצוה
 עצטו הק"ו לעשות *ש א*כ לוטר תקניטניואל.
 שככר אשתו נשתטית שלא אף כני' לו שאין3מי

 וא'נמ( הראשונה האשה :ואוהבים פ"ו מציתעל[ משגיחין שאינ' הרבה כע*וה שיקג לעילאמיתי
 טלת4ו:רשכית רהוי ועור כצרה להקניטהרוצי6
 מלכר כוה לכלכיל צעי לספול רא*א כנ*ראכ4ן
 ע7[ שה עלה עלא שלא וראי שכיה יל4ע-המצוה

 :דעת6
 נהיינאוה וכהא כהאסל,קנ' העילה*5ל4

קא'
. 

 !: כפי יוכרזונרלנ4ן כפ( כין יה4שיש ' ך ז-
- 

 ל,שא יכור[ ה54כמה : ,
 4וש"

נעי4ו אשת .5י פיט" כהשג4" ה4אש4נה לאש,וייפ,נ6 4אררש
 יי4'ו"

 !"ל[ .טי6 טהיות ני (שכהכהי ציירנכטי היה רל*עפ"4)"444ן ,כיעתו-)ליח(4 ימלתא ה*י:לרווחה ההוראהן נ6א ונל(היוש3ים החכטיכם י4עלת יראה ואפם ומישראל מ4ף.נק( %שות(יה4ה וכי.יאוי עליו חילקים רביכםמ*מ משלי ה"4י4לפינם'משלי.%א לאדניילהרמכ"ם דכפי אע"ל ארין מן חייללעשות
 מאיסירא בין ימותר רהכר,וכה יסהיוכ5ההסכיה פטיר (מוהד פטיי הזה שהאיש 'ישילשתישניחי ובכן רע תקרי

 וענ[ %6%תא.ננל[;*רבין
 הן על('מרין יושני

 ואך[ יהכי משליך 4"ני*שמיס
 הצכאורם 4ולהי

 : משגיאות יצילנו'
 ס*ט הרברי% 4.ה 3ל -%א.-אא*1-ן
 :( " סימן אכיהס *ר1 נסיטן ע"1-השאלה א-"1

 ככ4ר יע נרסען.כפרק1'-4-*,11ונ*שש*
 וקנן והא אחמירו ומי רכנן כיה ראחמירוחשה עלת שאני וסשני החוטם עם שניהם שישער "ם מעי אין פרחת כ4א פנט פנימפיצוףפרצ*ף כלא פרחת ת*"ו מ*1 רף זמ"*ש,*9'

5שאזי
 אשךז ערמפי .משי ער מש*אין להעת

 ד'סיקלצר*5
 יי ..

 צ6"א רבלן .ני:4ק(4 "פהה מפ' עכרמפי
 ופיירש*י ע"כ רננן אקילו לאכחחילתה

 נשש יי ניון%%,::גן:: נסזפ"
 שיכ*רהויי4י, ער הקלו לא המת ראייתדהיינו
 ח"זע( שהימלו רא"ענ מהכ4 שמעינןע5"ל

 .רמשים ל4ע כעדית אכל כערים היינו דאיתתא6עינונא

 יהן" שלא ?ריך דא"א' חומיא
 'בדכי4

 מ.;יוט אי הוא בעדים שהקלו ימה 8פק שוםהער
 הימ*בכ1 נמ*ש לאינלויי דעכירא 6לה4דהוי
 י4ירר1 ראיה; משיכם אי נרישין מהן וי*נ י*כ8'

 וקן החמייו נונא ככל כעדות אבל לרכררנלים רוהוי ממל"ת כנוי או האשה כיאית'כ9ומנסנה
 שמחה ר; כשם נתרא ה4שה מ*פ רכי המי3תב
 כגופו אפל.לא ן 6ק4ל, כעיו, ררוק4 6מיאלני

 .רקאמ4 לחומוא תלינן. לרות של ר%גופו של61' רפ'.הא'טא 'שמע"' כולה מילח רהכי,שלערות
 נסץ 4חיילא6רינן לה66טר4 רעכר רא:כא4ל6א
: ומשא*ל[ס לאצילי אתי אחרינא 4וינישאימור נ3לי ואמרען ו6ו' ניס4 אחרחים רלרירך היכיכי

 4טריגן נטי ובירושלמי שוחר מצר עלה דלמ4ו
 נכוית מל(וכנת בחרכ 4וומר אני מגויירראוהו
 על4 עצר4) מטרוניח' 4"'מר 4וני ילוכראוהו
 אומי-נתן4יו-על'יו אני איכלתנו וחיה-ופראהו

 ניסי6 אומף אני 4ורי,רז נפלןיביר השמ;8טן
 אימ4 אני האש ככשן לתיך נפל כיני4 לו.נעש4
 כינניה לו נעשוניחים

 מיש"
 ק4ן הא ועזריה

 לחיות 14"א שבמעט כחששות:רחוקותדאפי6
 הפוכף ובכל כתלמור ראינו רמצאנו ואע*ניקששו
 הוראא כעלי ראוי'לכל ~כן ילו ענונהיבעיות
 הלו מ*מ להתןי שדרין צדייגוציי כל עללחזר
 ר4ן(ן ואע"ג 4הג4 כחומיה קלרה לוסיפרכ[א

 צריך הערוו-ז 4שחר מ"מ העריפלהררו,אהר
 קם-"14 סי' ת*ה מהר*רי:נעכ[ ונןעתכלחקור
 שיאטרו שאפשר רכמקו6 חז"47 החמירוה[כן
 קל*רא דף ה"א פ4ר*י[ן'ל[ב כתנ וכןכפש"לם 4הי כמלחמי-ז כנון קכרתיו שיאמר יריךכררמי
 עמיל4. אלא החמורה כערוה לנו,להקל ן איוז*ל

 כל1[6 כה!ספיקא רלית ראסהנא כיומארברירא
 ד4ץ ל'כ64 כעודש וטרוי*ק רהד:ב.שוכ8"ש

7ם



ארח העוף, אק..,
 כמקוםלשהקל(ו אל4, ענינא טשום %4גו
 ו-לין והיכ4ן 4הייזמר ר-איתמר ר*הינאחוזל
 י*ג נפ' כוהכ המגיר וה) ונם איהמר 1אאיתמה
 פלוני שמרז שמעוהי שאמר שהער גרושיןטה'
 בפ,יוש הו"ל שאמרו במה אלא להקל ראיןבו'
 ש ר4עים אם %ו בערויות צרידלהקור ולכן4כו'

 לחקות ה,תחיל הוא' עליה'להתיר.האשהלנא~וך
 נתקכלת קלא כ'ון ערות הויא ציון דוד  ערות4א

 עגוגא כערות שהקלו כ'ין רלמא או ככ*רושרותו
 נ.ך הי(וב 4וי נ*ר דצריך ויות"ל עהווקהוי4ה

 נ[ר:4ומ,ן רקיקנו שכך כיון לכרי4מופי,צלהם
 ,;, : ערית קכלת בכיהטפר

נן
, 42ן:ךן::ך%"

 של(אנישורז נשאת סיפא מדקתני 1
 בעהינםם 4א כ*ר כרשירק שלא לוצות%תילחער
 וגר-,בו 4וחד וכער . ב*ר כרשות , ישאטכלל,קןי
 אן וכער. ביר בהשות ררישא מכלר(,רהו20ורז

 ליה.ברשו' רקרן הא מראורי(הא מהימן א'.רער השר:4" ד%ר לטאי מנלן מ-ימן אן עי,אל4א
 וצייכיגם נ4"מן ש4וינו רכייכם ש,ש י(פי.ל*ר

 קוג ונע( ר-ינשא, להתירה לכ."ר;ל.)שאל.

 4וקכ-

 14תרת.. ]שהיא ירוע הדכ4 כ4וים-
 ופכיר  ,צ וא'ע.

 4יקוררז מ"ט כשניכם התורה מן רנאמןעכשוו.
 4וע?פ ל(מירק 2יו, והורז 4החר. רכערלאןור

 ה?ה כפ3('יעזקנה יישי עכ"ל תורה'שהאמינתו
 ואמרו כן~עיים שנ4וו כ'ר כרטות,ניסת'שלא

 צריכה וותה לא שהרי מעצמה ים' ו. כעליר מת'
 רלקבלגיז משמע הנ*ל מכל עכ*ל כ*רילהיתר
 רמא-הכ4ו ] %ר לפג3. שיהיה צריך 4הינוערות

 יק5רלת היע.4כשש 5מר שר:41) ירוזירה:מייר"
 יינוק4"' ו1(אתימא עךות.

 4ימרו עריכם בשני
 _ראפילו 'היא צ44ך כער*א_ אכל ב*י 'צי;יך עיא!מ;

 אלא.שאלה. %ר חקירא 4ריך קאטר ולאנערןאי
 ל4ן 4וכל העד שאטי מרה ל,מ לדגיר בעלמא]

 .שיריה.קכלה 4א ראלת"ה העדות לקכל:שצהיך
 ככלן הא כ"ק צהיר ע[4" אמאי מן כשהם.ככ"ר,

 בב"ר קכלה צריך- שני' יגם אפ")עיוה,שכתוץה
 והתר 4היסור רכריני למימר ?4ך אית מאי;אע%א
 נמ' חכא חכס _כההלת ה' 4ו-א 'כ"ר צריךאינו

 ,: כ, מיקלצד,ק

 ער"א כין אי% טאי 4קכ ה"ות שנא לאנער*א
 . להנש4; יכולה עדי' רכשני ואיכא איכן ,היםליכ

 חכפ שאלת צריך אחר בער אכל חבם שיתכלי
 מחוקק חלקת כעל שהאריך וכמו דיקא לאווכ"ר
 לטאי ודה כהכו רהתיספות ואעקנ וזקל כהכ,והוא
 נ(פי 4וכל מראורייתא 4אחר.מהיטן רערר%ר

 לוה אין מ"מ ב*ך היתר דצרינח אפשרדממקנא
 נאמר נ(מרק כמ:טנה נוכר ש1(4ן מאהרו,נר4ן

 הטסקנא לפי לף הגו% חלוקיח"%ר]והמפקנא
 היה הס"? כ(פי רק שאלת:חכם דצייכהפשיטא
 להתוסן להוקשה

 מדשר3*' נאמן דעד*א ' מאחי
 שאלת צריכה מ"מ שיני כקר.;וה רשוח ליהלנוה
 עכ"1(ולי טהימן ער וי*-ן רכרים שב5טההכמם

 פשש וכפי היואמת כפי 4החר כעניןנראק'כ?ו2)ץ
 רער הס"ר ר(פי כן פיהשו' שהתיספות' והר%י
 השהא רגם' מלקו.דעתי' ולא מן"ור'יתאין,הון
 רהקלו משום ולא יער;א:.דקנמראוהיןתגהס.ר עלפי פירשו לפיכך דכעיגונאוקקלג משיפ..דהוי
 ;'2האט*נת מקים דכל _עיקם לשגן ?יקו,עןה.א"כ
 שכשניכם וכשכם י"ס, כ4תן ער(שהך(ה1נ.תורה

 שק-נשאגל)יאלך54"ה יתל".
 יהש"

 אהר ר נע

 י%ג'.-ותיהצי

 4וכ1-

 נא"ה"
 דעךן'א;4היט 4וומף
 אגל ב,"ה יצייה.גאטו.מכאיה3יףץ24%הון.גשניס

 רבעיגוגא מקשיר'ער:4"ן,משום שנ4סמ4א,כיון
 א1[א צייך.כ?ר ואינו כשניפ עי(ה-וה חןרהקלו

 חגפ אפילו אלא כ?ר רוקא 4לאו קעתכוטטעמא.
 . ואין להתי4ה אלא הוי ל4 ~ה יכל שמירוסגשאר

 ילא ערות בקכלת אכון ודק על .להקור. כאאני-
 ועוף. כ"ר ל(הצי*ך פיסק שוכם רערזעי"ער(.

 ה*א ב*ר צריך כעל%א עדורז רקכליזדטעמ4ו
 כ*א כית ריש 'מקורפו רף*ף כתכ וכן משי"נלער ההלנא5" וכעגונא ונר מפ) ונרמפנ).שלגלו"ו

 כראן.קוצק ח,קיפ שהארוהללהכיא.יאיות"עשש
 ן רוקא לאו אשה דאשכסן'נעיות 5**5 %ל וכת%;
 זר: כ*ר,לענין קרוי . רקלטא אינ3ש אפ3לואל(א.

1)4ל
 . עיירן לע5ין 45י נקרא רעלמא ארכם כנ(

,
 בב*ר הער שיעיר כעינן לא אשה יכ'ערות א.2ה

 וכן!כתק עכיל זדה לענין הוא כ*ר הללורכיימם .שיאמי מי לעל אלא הערויזת שא4 לכלהטיוחר
 )ג41 שעייעי א, ער(איש מ"ו כתשובההר?ן



אדת העזראמן
 שיעיד ציי אין אשה דכערות אע"ג להחירעליו שסימכים שמת ששמע כ"ר לפנ' עצמיהעיילוא ואח"כ ל'כם *קוקה שהאה לכ*ר הוץאשלאאת

 ומג'ר חוחי ככ"ד העיר כשל4ה מ*מ ככ"רהער
 שהעיר רכל כתכ פ"א סימן לא"השבתשובותיו אהררי רטתרי נראין שרכריו טהרשי*כם.ברכרי ל[י קשה שהיה מרה נתיישב יכוה עכ*ל4בכ*ר
 ההיא הביא ו*ק יבסימן שלשה נפנ' יהיהערית שקגלת יך ויטצי נליכ:ן הוי ל4ן לכ"ר חיץהער

 כ3"ד ויהגיך לח,יר יכול לק"ו- חוז שהניר4מכלן:::7גהע:עגןןןן:4
 כהירושן יסקו הפוסקים כי ריכמעט ועורלעיל שהכיע4י הר*ן יכי-ברי 9"א כס4 מייייר*כהגי
 גיריזין מהלכיר[ י"ן ס*פ הרטכ*ם שכתכ3מו
 4כ*ר זה כקכ שהוכא וכיון ער מפי כערלפחוח טרה4ן קיקי שנתג ציון ?רות הו*ל להתירנעד  חשגיגן4יח כתוכ רכמצאל כיון מפיערא*כער מכשייין 4ישה שלערות וסיון אשתו תנשאד_9ז והרג 4שי פ כן ס, 4,יש מת כשטר כרזוכמצאו
 4ן'טר וו*4 מררכי קהנ*ה איקא והכ' עליידנין

 4מומר לאי אכ( לינשא מותית היא אםשאלחם
 אשר ר שמק עי מפי מעיר קף'יומף אחריאני
 יוסף שד' אע"פ לינשא מותרת אשתו יומף3י
 העי4פ שמכירין ירו כתכ אלא ערוקו נינו נפאיני
 עכ"ל סהבם מפי !ו4א מפיהם לומי "יי'ט'נןולא
 ל4עי4 שהכאהי יייושימי מהחיא יאיהוהכיא
 רף לא*רץ .כתשיכוחיו יהרי*קא שנתגמה חזי ופוק נ"י נעינן ך4א אשה ילעדות חמןהא
 נחקירה שלא רערים רהא נ*ל= ועוד וז"ל.ק*ט
 יהער שרגיר שא*ע5 עדווות סשאר רוקאהיינו נאמניכם רקיינו מכורין 4המיו אם ככ*רערוחן
 כאווהו רנים כ*ר אין ארס כני נמה נפניערחו
 כר[ הכ' משום מפיהם שתו שישמעו ערערות

 2,תונג:ננ"ךם:מ
 יהערורע לשמוע צריכים כ*ר ואין כו כשרער טפי דעה ערויות משאר משונח שהיא כ,וןאשה
 דבעד גלל נו טיך לנ"ד ואין הניר נגר אחרשך כפנ* טפיו הערות שיצא כיון הראשון הערטפי

נ* 'דסימזלצדיל  שנחקרג ערו1ורן כשאר הכ'וע' העד בפנימפיו העד81 שיצא כשעה הלכר להו טגי מפיןהשימע
 לשמוע. עור צריכי' ניד דמשו'ראין כב"דעדותן

 . פלונת'דפוס' שהיא לפי חורה כענין לחקורנננס דאינ* עכ*ל.ואע*ג כהס יכולי'לחוורמפיה*אינס
 כוהול כשמצאו אם הוא וכ"ש כ"י צייךראינו שין אפיא נל ערו' קבלת דלענין מיהאשמעינ;
 להעיר מכוין שאינו דאפשר אע*פ ליהמהמנ'נן
 למצו'טע'להמתפן יע'ייי'ני"י יסיף יררתיילא כ"ש לא כתכו מי אנו ככוףלהעי'ויורעיםכזכתכ

 מש*ן רער כיון ממני ששטע אחר לי יההעדעצמו לי מה כעצמו הער כהכו משרדהת הוא ראסכיכ' .
 כשט*. כתוכ מצ4יו ועיי שהוכחתי נטו כשיער

 כתב יהא כהבי טי בירוע הסיאמרינן רודאי ל4מימי וליכא גתכי מי ירוע ואינואטרו
 הרש"בא.

 מי. ולירע הכ"כ שיקייטו יר צ4 הרמך4סדלרעת
 ואפילו הכי ס"ל ל4, הסוקקיס יייכ חי4,כתגו

 דצריר תימא אפ" ועוד לדעתס רסכיסהרשכ*א
 לירזנ צריך אינו אככ( כתכו מי לייע הייניק.וכט
 עי.על מפי ער 4הו דריאה היאקון יעי הואאס
 הכא .יכ*ש כרכר לס~ק סעס שוכם יואה אינ'לן

 והחקירות הורישות וכל ג*ר קליח הואקהסיסי
 כהסכמת ירו נעשיק(ער[ סמונות ביינישיפילו
 ירוחם רכינו שכתכ כמו רניכ( פיהם וער[הקהל
 יכולים פיהס ער[ ומגניס עדות יש.מהכליסגס שהשני שהסכימו שקהל ג"ה סימן הכ"יייכיאי

 כו כעיניהסלשיה4ל שייאה המנרג 4ח5(נהונה
 כקנין עליהכ( שקכלו יהיריס כמו לצכורתקנה
 וליכא הרשכ*א כשס ג"כ כתכ יכן פסזל איקיוכ
 קכלת לגכי יהא שנים שהם התס ישאנילמיטר
 והרשב"א והמררכי הרי"ף כשכם רהנ"כ4כסימן מהרי"קא שכהכ כטו אחד גמו ססילה שני'עדות

 נכמה בה רהקלו כעגונ4ן כ"ש רטת4ןסירא ערורז מקכל ממון לענין והרםףדיאנםוהיא*ש
 : כר'ט הקלו שלארברים

 ןדך:;%,:ייןךן'ןןן"'(כוף
 ואע*נ טעליא עיות ו-עי הראשון פיסארו-עיורה
 נפע4 ככר וא*כ שינוי קצת נראה ר:נ'רבערות

 מדלוקת אשו



ארח היטראנן
מ"4י

 על אתוכח יבסמור לא אי ומניר הזו אם
 :,ה

 שרו1:ן:ען%מעתה
 צ*ון בעדו' ואתהיל הזאתהאשה

 האמת שיאמר כאומרו השר אזתו שאייס?והעיר
 חנתלים אנשים ששה לאיתס חנר יהיה לאולאם

 י:נ[ לרסטך שאין כודאי נראה ינזרהוהנחנקיכם
 שאמ' מה ממש רוהי האשה את להתיר ,הערות
 שנ( מסימנטיסין שמע כ"ח י4ף הגט כר(גפ'

 ישיאיאז אל נהרנ אישפ' מת 5לוני אישעני*ם
 עכירי בה רשייכי רבמילתא טעמא וקאמיא'טתו

 כתר' האשה פ' דאיהא וכהה*א שקרייהולאח!וקי
 לישראל ך(יה קאמר רהוה נכרי ההוא קכ"אדף

 ר[4, ואי בשכתא ל[חיואי ושרי אספמקאקטנל
 כר לפלוני כרקטילנא לךקטילנא

 ישר"
 ראטר'

 וקטלתיה לי בשיל לא כשבת' קרר' לי כשילליה
 הוא יתירה אימה לינש'דלמירמי לאשהוואסריה
 שמע נמ* בנ"ר כן אכם טר7ימן וך[4םדעכר

 הוא עלךו יתירה אימה ילהטיל דץוימקומנטיסין
 שקרייהו דלאהזוקי טעמ4ה נמי ו4ןינ4ןדענר

 : דעכר הוא מקחוולהשניח
 ה"מתי' ב:ןקק"'יאאכל

 אככ[ פלוני שטרזמהקיטנטרסין

 שהשר ראה כאן אכל מת אדם שים ראה לאהוא
 ינחנקק*אכל[ תלויים אותם האמת-שראהאמר
 היה שאם ילעילם עיניו טכהו מחמת הכייםלא
 שקטה נחה וא"כ יר' מכ שהיה אפש' לראות'יכיל
 ול4ש כפניו יעריכם כיון שקרייהו אה1קיטענת
 נהרג או מת פ' איש ליה קאמ' ררשזן ועור*שקר
 וא*כ יהורי שכם אפילו לו הזכיר כ(4, כאן4אכל
 ול4פ להקל ל4ן השר אטירת בענין לרוןנ[יכא

 בשכם ו7ן %ם ששון הר"א גי7כ יכןג[החמיר
 אל(א שקרייהו כאח!וקי תלינן רלא ז"ר(מהר*ם
 ה)א לרון שיש כמה אכל טוכא דמוכחאנמילתא
 כאותפ כי יען סיפינו הירץ ש!ה הקול ושיצא4ון יהורי היה הנחנקים שנין לו שנאמי שאמרבמה

 1 שאמר שהעיר 9יסי~רו כערות וכן סופינ)הייכס הני שיז כ"א אהר שום חסר היה לאהמקיטות

 י "מזלציק
 עשת' א!וניניאו שה'טר ששמעו יהורי כן אותםלו

 זאת שמועק סני אי לי'יהורים סכיכמוסקיטארי
 הנר לאור מעידין כתיא האשה כפ' ןהף : שמעו םמי ירעינן דלא כיוןלהתיר

 קול כרז עקפ ומשיאי! הלבנהולאור ן*
 דני תנן, הואי  ציה  ורלמא  ונו' הוה שדיי~מא תלמור' עלה ומקשה ונו' %א9עשה

 אעשפ ינותנין כותכין הסכנה כשעת ישמעאלר4
 שארם הסכנה נשע9 ופי'יש*י ע"כ מכירי;שאין
 כנ( ואמר ככור מושלך שדהיו7 מי כגוןמסוכן

 יגורזנים כותכין כ[אשתו גט יכתבו קוג(ושומע
 כן פ' הוא 4וני שאימר יכייו נכל ע,יהוסמכינן

 תאמין לא שאם ה0כנהרומי' 3שע' נמי והכאפ'
 טכאן עכ"ל( עגונה ותשכ אחר תמצא רן4,לזה

 שאינן 4שע*פ כעלמא קיל ער[ יסימכיםמ*מע
 דבעיר התוספות וכתכו זה קוכ( יצא ממייורעין
 כטאה ראו לא ואפילו הוא שר שמא חיישינןלא
 וב*כ כירושלמי 4,ית4ה והכי עליו סומכיכםשלו

 דכקול לגאו! חזינן אלמא וז*ל קפ*ז סי'המכי*ט
 עליו נשמע ול4, שנהרג שנשמעהכיאכעלמא

 ע13"9 אפילו מעולם ב4ה שלא אפי' קייםשהוא
 וכן-נראה ענ"ל לינשא התירוה תומו ל[פימ0יח

  וו*כ( שכתב גרושין מה' י*ג 5'טרבריזהרמכ"ם
 שמע אפ" פ' שמת שמעתי שאמר שהערהורענו
 שאפי6 משמע פ' שטת שמעתי מראמרעכ"כ[ 4ושה ל(עדות כשר ד7*, מעכר ששמעהטאשה
 וליכץ סני כעלמא קול ואפילו שמע מ~י אמרלא

 ש*ט וכי' מאשה שמע אפילו רמרקאמרלמיטר
 שאמר שהער הול"ר( רא"כ שמע ממ'דירעען
 משמ' סתם שטעתי מיקאמר וכי מאשהשמעתי
 אפילו יהא לרץ ניחוט רלמאי ר*ר'  שמעאפילו הכי כתר יקאמר והא שמע ממ' אטר לאראפי'
 הוי מעכר ששמעה אשהו?חה

 וא"כ מעלין ערון
 והגי כהכי סני נמי טתכם שטעתי שאמרצנשיו
 שער אמרנו ככר רכתב מיניה לעיל למירק.ליכא
 כן מפי ששמע כד*א 4ושה לערות כשי ערמפי
 4וכם אכל שפ"ה 4או עכר נגון 5לוני שמתדעת
 ואין מעיר אינו קטן מ% 114 שוטה מפישטע
 ממ* ירעינן ל4ש ראי משמע יברירס ענ(ס'מכין
לא בי אכל הו'לל וגי תימא ל1ז דאי טית?פע



 אףח. השר54ן
 רכשהער ועוד סימכין אין שמע ממי ירעינן4

 ל4ן ששמע א"ר אלא לפנ'נו מעיף אינירואשון
 קולס וקמעט הפ,סק" וייכ גיטין ה' גסיףרסגיף הרכ כמשש הראוי כענין היה לשמא.לאחיישזנן

 : כןפסקי
 ג'ף שטועת יסי א' יהקייייי כלא

 שמועהלאות"
 . כינו קלוס יכו' היכם למייגת וגעלה 546י היא שהלכה האשח שייס האשה ט ז נת

 יאמרה וכאהה כעילם ומלהמה וכינהז
 מ"ט כגמרא ואמרינן נאמנר: אינה בעלימו-ז

 רנכל טינה: שמע*נן ע*ג 8ליש ר:ו4,דאקיטול הני בככ4 ס"ר בררמי ראמרה משיכםרמלחמה
 אא"כ נאמן אינו שמת ולוטף לטעית שישמקוט
 שיצא כיון פ*ט בדרטי קאטרי יל4ש הואיקניאת . 4רבף לשר עש9 שהומת "4* שמת אטרוהמלחמה הרוני כתוך רלאו הכא אככ4 פליט הואראיקטול ר:נ* כככן סשר כרקאסר המלחמה כעוקשט4: שאמרה הק' רשאני ולאס' יחלק ראוש'ואע"נ בררמי שיאסרו אפשר כעיו(ק ילחמהשהיה,קו - כנשף וא"כ כר(כ" טסק4ל רלייג4ן ז כאיפ ירדהע
 עטהלם-כיון סופינו שהרגו בוראי יאמרויהוריס .אנשיכם רן שנהרגו ושמעו ו:עיר מאותהטיפיני

3ח יטימןלצריק
 )לא הואת האשה להתיר  ין עדות סגי רלאויאי שכן וסיון כדרמ* שאמרו ר(רכר ורגליכםהנחסר הגה4הקיפ'גו של4ש אפשר האתי כף אהרתמע'ף ה*1 אהר,ס יהורים שהנ' וכשכם 13פי13 שאנחסר ו44ש העריס ובאוהס יהורים ר' שגהרגימעדים ודליי יאיה איני חוה טעטוש שנ"סישוואינם

 1כ רקי חניר מהני ד449ן סשיטא כררמישיאמרן דא*עמ תיוהא חזינן וכערוהו מיתחו אופןשמעיר הכא אנל כררטי שיאמר חיישינן דלא סתסשמת עד טטי כששמע מיירי רהקכם עד מפי לערדמי
 התיעלה 4וס עליה' יעניר סז האויכיגמערכות לייך יר4ף' הגל יהא סת ראוהו שלא הואלוראי
 ויוכם האשה ק' יבנמרא לבפשה גכס ייאההרכ מיכה שהוא כמל"מה ו4יר: חזיא כירכטלחמה של(וכם רק4,שה ט' בייש ר:גשי נ(מ"שורטי

 פשיש4ק מינלורם השק טשוכם אותכםוהזרניכם שטק*יייכם שראו גאן אכל4 עליוען(מקפיריכם 4הין הסלחמה שבג4 הסעכם כתב ,ה: ריןמקוף שהוא יה4כמירכי נאמנת שלל לקנוןהטלחמה י(טערכרש רכיהלך מ"ח ס"ס י"1 במימן3הנהנ':ייג~:ב:~ן:בם
 ן מק"תי קחן קל נ ן לנושםשיראים

 הקף אכן ח"ק ונשלק נגמר י ואביש.י צח"י-אלגשרת

**



ארח ; מ,צפםחשן
חשן

 שמ:5י,י(~עהי שאלהא
 4הכ:ש רינא ימלכיתאדינא

 העכי"ם רני' ש מת כפי ליון הויני' נכל כ,יהוא
 ובפיט פרטיים ברינים הוא אס או מלכותב4עתו
 תורתינו ברין כינינו לרון ר*מלך ישו' שישבמק1'

 *רק רין ופרטי כללי ל[רער( רצונינורקקרושר2
 : ולמעשהלהלכה

 ים ליטי מק"ן:מי""תשגה
 והארירין האב*רי' ההכמי'המה

 היושכים הריכם מפרקי ארירים כמיכםהצוללים
 ההוראה טיראי ואני טראה ההלרא,מאר כסאונל
 : בלר ואתחיל לייכינו שגיתי ו4וכ( מיל[י הריופ.ממהרורי מיליטילין לפניהכם 4וציע טוב מובח שמוע הנה רטוכנגן ואני אעשה טה אבל תכונה ולא רעת ל4? ניאין

4שף145
 טקוטורז ככטה נגמר4? איתא זד"

-' - 
 כל[ תנן י רף רגיטין כפ*ק הראשון .

 שר[ כערכאורז העילורץהשטרורז
 ואמרינן נשריבם עכו"ם שחיתמיהן אע"פעכו"ס
 קמייהו ויזי יהיב מכי מכר נשלם4? מתנחשנ4ן ול4י טכי שנא ל4? ותני פסיק ק14 בנמראעלה
 ריךיכ כ[או ואי כעלמא ראיה ושטר רקנההוא
 ר[קרן וכתכי נפיטייהי מרעי הוו לא קטייהו1זי

 רינ4ן שמואל[ ~לטר הוא נעלמא חספאשטר4ן האי שטרא כהאי לת קני כמאי מתנח אלאשטרא
 ע"כ נשי' גיטי ט חוץ הני  ואכ*א רילימלכותא

 כנומי שלו השטרות כ5 נשי' מכגיטי חוץרש'י יפ" נשים מצגיטי חוץ תני. קאטר ועלהעכרים ושחרורי נשיכם ממטי חוץ וקנינן רנמשנוהפ"

טיט,אלצד,ק
 שפטמ
 שמו1 אט' אר"י נ"ר רף הכתיס חקת וב9'ע*נ
 זכה כהן המחזיק כל כמרכר הן היי עכו*םנכסי
 ליה לירי'איסהלק זוזי מטו מכי עכו"ם מ"טכהן

 4,*ר( נהן כהן'זכה הטחזיק וכר( כמרבר הןדיי הילכר ליריה שטרא רמטא ער קני ר[4?ישראל
 יהאמר הכי עמו" אמי מי יוסף לרכאניי

 רנא אמל התם איתא עור כאיגרחא אלאארעא ליקנ' כ[4ן אמר וטלכא רינ4ן רמלכותארינ4ן שמוי
 ריש נתמיה כר ליעוקכן אישתעי מיליהניתלת
 רינ14 רמלכותא רינ4ש רשמואל משמיהגלות4ן

 :. ע*כ זניני זכ*נייהו לטסק14 ארעארן:ין ןהרורי והני שנין איכעין ער רפרסאיאריסות4ן

 ים"'גג,::~מ::~ממעחה
 נ(אור משפטינו להוצי,ןגיי

 כ[הסחפק שיש הפרטים כו[ לחקיר צריךכהוגן
 ררעא "-( כלל אחראכם * זרזוהסאלוברק

 הרעיכם עג[ היא הכונה 4?כם רינארנשלכית41ן
 דיניהכם_ ספרי כפי כמלכורש ה;רכאותהרנינ:ם
 ל(יי"ס בל(שוננם והנקר4ויכם חכמירפשחברו

 הרינקטש רוקא 4וו כוהכם שירונו רוצוהשהמלך מפני רמלכות14 דינ14 ונקראיםאימפירי*אלים
 * כטר[כי2י מעצמו חוהק שרהמל[ךפרטייכם
 ריניו כשמירת המלך טצו' יהיח נדר באיוהשנית

  כרינ4ש  לרון  חייבים  ל[היורז כמקימות הפישיש ואכם רינא דמלכותא רינ4ו שנאמר_וחוקירכדי
 זה כלל אם שלישית * כן לרון המקומותלכול כללי הוא אכם 4"ו רןא מקוטות יכאיוהדמלכותא

 * פרטיים רוקא.כרינים או ככל.הדינים כלליהוא
 וסר והמלך ההת שהו4? אפילו דינ4ןרמלכותא  רינ4*  אעץרינן כעירו טושר( יככול 4יכםרכיעית

 להנהגת 4?ותו ממנה שהמי[ך כיוןג[מ4סעתו



 3ט א פק לצדיק ארא משפטח"

 יסרוחיסם עכוריכם מיב( לשאוכ וילך יחד'וציקו אשמז ה' משפטי והצרק האמת החכמה מקורי*ת
 זר'ם מים המים יכילו לא אשר נשנריםמכורות
 וכיק סיק מר(א כרןי ויציק מהאמרזוסייכם
 ישר" מכני לא אשרכאנשי'

 ארחתיה' אשי המה
 מחמת אטיתותן על הרכי" כל להשיג יכולאיגו האנושי ששכל ט"כר כמענלותם ונלוןיםעקשים
 רזררזינו כן ר[4ש רהמשינ וקוצר והמושגעומק

 שכולם. רינינו מהם שנחצכה וה,סורותהקרושה
 : ממנו הוא רק ואםאמת
 מהממיך:::נע'*ה מקוםמכל
 השקר ומקיכי והצרק האמ4 מרחהקי*שבומנינו
 כריפ ל4ן רכרים קול[ הבע"ר כרעת עלישלא רכר*כם הרייניכם נאזני ומשמיעיכםומטעימים

 4עהןיפ עמהבם היין שאין וכשרואין נדיםאר(א
 ת,צה ומיאיכם מצמיחיכם ורררר וקיץבקיצ,כם
 ממאית נגע הכהרק תעמור ותחתיו ותוש.ההורה
 רינ4ש וטועניכם ממיר כרע טוכ מטאירס'ל[ון

ימלח גפרית רמלח*ותא דינא כמקים רינ4שדטלכותא
 שיפ-

 יינ. כיריהכם ימכיאים איש*ה כר(
 שומעות שכך ל4,ןניכ( 4שויהעכו"מוחכמיהם
 ומנרפים שטחיפים מהעולם לגרשם רמ4!מבע רר(4פ כסילוא להו מתי ולא רואותולעיניס-שכה
 ולנתוץ לןהרום רכינו משרץ כתיית ירומרימיכם
 ואז לרכ ככור קולקין אין ה' חלול שישגמטם תורתך הפרו להן לעשות עוק אכל שהניההראה ומיראי כיאי שאיני אף ממחיצתי ויצאחיולהורו' לןרהר4וורז כמ*ר ואתעורר קמרזי ל[כןנפשינו ראכרה 4ווון למשמע יהל4ן נועכםדרכיהררכי

 : נס"רהחל'
 בפ' חן*ל %אמרו לפניהס. פש,ם שפ אפ4. 4ושר רפשפטיכם ואלה גתורה ' ן.בפ רץפ44

 ירוקכם הכמחם שמחשינין כדיניהן רניןכשאנו
 4הרץ שמהלנ[ כרין שלא ליה ונותז מזהומןציא
 ככ[ הריוטות ישראלים ר(!ני ראפי ועירהשם
 תכם שהוא אע*פ התורה כחכמת חכמיפשאיגם
 עכו'ם כריני רן ואינו :ר שכל ובעל חכמותכשאר
 רז' כפיף רהרמב"ם מרנהי משמע וכןעניכם יני כד ע(רון כ"ש ו[פניו לרון ואסיר כדאממעט
 ונערכ4,יו-! כם עכו' כריני הרן כל וז""סנהררין
 זהז הרי ישר" כריני ר'ניהם שהיו אע*פשלהם
 משרץ כתורוק יר והריכם וגרף חרף וכאלורשע
 אע"פ כותים כריני הרן שכתכ "רי על*לרכינו
 ישה" ריינישהכם

 שרנ'ן אע"פ וטלהס וכערכאות
 הכיאה כתשוכרה הרש*כא וכשכ ישר4הר[כריני
 שאע'פ בטענה הנדוניא כל כ[ו שיח~ירהעכו"ם כעילאיי התנו 4הת ותכע כתו שמתה אחרעכ[ שנשאל הרש"נא כתכ יו"נ[ ב14 ס"ם ח*מהרג"י
 שהכל כ?ין אשהו את יירש הכעל ישראלשכריני
 ננ[ הרי העכו"פ כייני הולכיכם שועב(יודעיכם

 שאמרו כןיכמו ההנה כאלו שכםהניש4ו4ושת
 שסימכ' מה'לפי פורנה נוכה אשה דערב"גמלי
 ובאמת קיים הנאו שבממון רכר ורהציכלעליהם
 מפנ4 כן לגהוג אכר[ זרק ככענין שמתנין4המרו
 התורה וזהושהזהירה העכו"ם 4הת מחקהשהוא לפי ראמור לי נראה כאמ' העכו*ם משפטשהוא
 רוציס ששניהם ואע*פ עכו*ם לפני ולאלפניהפ
 4ורז תורה רגיחה שלא שכמטין יכר והואככר
 הוקות ש"קרו רצונם על לנחלה.לו שהואהעם

 והמכיא ישראל[ כייני שהיניהכם כרכר4יפילו לרע כפניה6 לעטור אפילו ולא וריניהםהעכו*ם
 רוין טן  רבמובה טועק רערכיא מנמלי לוהראיה
 לילך מזה ללמוד וכו'אבל ממטלטלין לגכותהיה
 לנהה.' קינ* לעש ה*ו ומששטיהם וזעכ41םכהרגי

גכה



ז,רדן .אשך.משמט '1;.1
 נחלה לעק,ר לחטוא ייסיפי עתה אטמכה.31"ש
 ורתורה וענף שורש ועוקר ההורה חוטותמ5'ך[ 4ה ועושה הוה הרצוץ הקנה משענק על*לסכצף
 7(ומר כזה הקומך שכל ואומר.4ליני תכקשטירו
 ק,א וגזלן טועה דטל(כוהא דינא משוסשמיחר
 הכונס כפ' כדאית' טקהי רשע ישיכ גזלהואפילו
 47נו ומה השלטה החורה דיני כ7( ע)קר4נכלל
 ואחריו רבי לנו שחכרו הטקורש'ס הקרש ילם9י

 העכו"ס ריני כניים את ילמרו . אשידלינאירכ
 העגו*ם ק מרר"ס ככית טלואות כמוה להסהכנו
 החגור שמא ח"ו כישראל כ,את תהא ל4ןחלילה
 אכר)ן ער 4וש4צכלת האש מתוך מרכראלייכם רכיי רכייי שמעת הלא עכ'ל עליהפ קקהתיר'
 לכע"ד פה פתחון ליתן שלא וכרי העכו'םירתות נימוסי חשך כדרכי ללכת לו 4ה אשר לאיש"אכל

 בהג*ה כסיכ"ל שכת'נכ,הג הרי"כשלהלו'בדכרי
 אעתיק תשו'הנ"ל על חולק כ'שהרי"כש אות?"י
 רסחילה אהר ככנה"ג עמ( ואשיג הרי"כשו"כרי

 %ס מפא*נו הרמ"ע רעת וגן ציק משפטובעל אררכי ומהר"י ומהרש*רס טהרי"קא רערעושכן הרש"כ* כרעת ס"ל שה14ט"בץ יגתבהרש"בא כהכרי פסק ו4ל9"ה כרכריש-כיא)י רקשל(א
 טרלא הוש"כא ער( פליג דהרי"כש רס"לניאה ו-וכ"י שמרכרי בכה*ג גרהכ ע.ד כדלק"ן9*ט
 ששייה יט*ח כסיי ולא כאן ר~י"כש ינריהגוא
 1"ל4 המ5ה לנעל וראיתי כתמ גכ( הר'יכשדין

 ותשיכת רט"ח כסימן ז*ל היי'כש תשיב'העתיק
 4ונכ* כן ילא עכ"ל שס"ט בסימן ז"ל(הרש*גא
 טה נ*כ כס.מן ז*ל הרי"בש תשובח והילףצמרי
 אינת חכגות מיתת לאשה:4יחר שאחריףשכתכה
 4,ין דירושה נ4יוךשו ראוי שהראשגן כייןנלו:ם
 יהורימן כין נעשה אכ( אטת היה ורה הפסקל[ה

 המציה אכל ישיאל כדיגי דיניהפ שדניסכמקום
 האשה ונן נצהי כה,קת כטאיורקה דר רקיהההוה
נצרית כחזקיל שכם היא גכם. הצוואה מגח 41ירשהכאה

 גכש קייכה טחמת לירש הכאימם וכן.הללי
 היח גיהרותם יגכם נצייס כחזקת שכם רריםהם
 קהל טזנילס גהגו כן כי העכו*ס כייגי לרוןלהם

 . לרבר שתיתשונות ול5"ז עכ*ל טרצומפאיורקח
 הד4ו ודש"גא תשונת ענ[ חולק  עחויגולהוכיה

 א סיטןלצריק
 רכיירס כר4 עושיכם רהכי ארעתא 4,"כצייאה כ4עתח השייניכם היה-טימי-וננ[ שהטצוהשכיק

 כרינירף נירונין להיות משתעכרי' רהגיוארעתא
 אההיא פלי3 יל4ן וראי ליהורי יהורי כיז4וכ47

 להנם היה כיהריתם רגכם דבייו כסיף שכתכואף ישראי לכי כן לעשית נכון אין רוראירהרש"כא
 הלאימשיסריג' שני מטע' ייא עכו"ס כדינילדון

 רטנהנא ףיוקה טשוס א7(א הכ' קאמרדמלכותא
 קהל מעוליכם נהגו כן גי כתכ שכן עלר:4ותי

 כן שגהנו מגהג מדין יכשהוא מרצונם מאיורקה4
 נר*רהרק"כא וכ*ה כרינח. לר)ן רטית' ס"למ4יהס
 רכל כל גתקוכתו דקאמר נמו רייקא הכיס"ל

 העכו*פ משפט שהו4ש מפגי כן לנהונ אכל(רה ככענין שמתגין תאמרו קג14כאמן חנאושכממון
 4א קקיר רלא קמן הא ע*כ ראקור לי נ4.כאמת
 מאליהס גן נהט אט אגל העכי*ס משפטימשוס
 רה4? מיתר העכו"ם כמשסטי ללכת משיסולויז
 שאפיליו קכ"ה כסימן הרי"כש הכיאהכתשוכה הרששכא כת' מנהג וכסת' זה ככענין רמהניןקת'
 שקהגו אר[א הטרינה כני כ5" עליו הקכימור[4ה
 ' וכמו כן התנו כ4וייו הזק מנהג ר:ו4ו הר'סהק

 ' וא*כ לי אשמ המנהגון כקונקויפ באורףשכתכתי

 1 פליג ל4ש ויכול,להתנות כתנאי הוא שהטנהגכיון

 סיטן ה"נ ז"ל הרש"ר וג"כ ?ה על ז"להרש"כא
 ' כעעקיהפ יצטיכו של4ה שנרגורכשט-רכמקוק

 ' אחריפ פוסקי.' וכ*כ מנהג מנהגק תורה כריןלרון

 ' רהרש*בא אפש' וגע החולהג' עליה' שיבוואעשג
 או לא ז4 קהל אכל יחידים כין אלא רכי ס"ללא

 . ייניהעעקלל כקל יי4ן אכל באיזהעניניםדוקא

 . : גאורף ל[י אשר המנהגיס כקוגטריס עייןגירץ

 ימנהוצלי'ו"_וטלנווגש ו'נאדע
 א9,טר.לאע7ע "למ;רה א'שנץ למ;וח'בול'ס
 ; כ:ע ש*ט ממנים אין שקרינינו שאע"פחהיתומיק

 ' אפוטרופ4ש לימנות עכו"פ כף4ני וףין רתקהוא
 ל(4ן 4לו ממנים רינא רטלכוןקא ודיגאאלמנה
 ה4,כם 7(היווה עכו"פ שכרין רמלכות4ורינא משו* שאטרת והטעם וז*ל כתנ תשוכתווסתוך
 ל(זרן מם5יק שאינו נר' גאפוטרופוסמוקודסת

מטה



אלח משפטחשן
 על[ של[א כזשיכה ז*ל[ הרש"כא שכתכממה
 עכ[ טקפיר המלך שאין רר*ר אמרו עכו"םד'גי
 ן[פי' ריפים ומפרש בא אחר 'טדיין ירועיםדונים
 נ[מלך ואין רבריו ומהפך כא ואחר ושכלורעתו
 ירועיכם נמוסיכם הכם אא*כ ככ(כ[ ב,קהקפיה

 אכ(4ט ירונו שלא ומציה המלכות מצר טוייטע
 איניש ניכול כ[א אמר ומלכא שאמרו כא:תהכך

 ור[פיכך לא אהר בענין הא כשטרא אלאארעא
 בע"פי אבירו 4הרז המלוה אף שבריניהםאע"פ
 מצר ולא הוא מריניהם זה כערים לפורעוצריך

 אימתו דיני אבל דינא רמלכותא ורינאהמלכות
 4שפי' כו נהנו ענין הו4ו 4,4ה"כ ל[נו דינאלאו

בישר"
 יפנקסי ההגריכם כריני המקוס שב4וותו

 תשובוש, עכש ממ'צ למיקני בן שפיע טישעליה לקקוכ[י בין כסיטומתא שאמרו יכעניןהחנונים
 תוברן לא ומשם בעיניך הנך'רואה 1"להרשקכא

 שיוהירז דין באיזה מאליהם כן שנהגו דכללזון
 רפלכותא דינא מטעם אבל כן ודנין מנהגהנהגם
 הנמיו-וכם שרנין דינ,הכם אחד ללכת שאיןלידאי

 רהרש*כ4ן רעוק לפרש שאפשר אף)שופטיתם
 מקובם מכל[ כ[עיל[ שכתכתי מהפירושים.ב"א

 שכוקכ מה הייביש דעת דאין בהריאשמעינן
 הביא לא ולזה ז"ל אהרשב"א פליג82נ'הגילא

 ולא זה לאיכסימן ז*ל הייב*ש דברי 41לוזרב*'
 להעלות הו"ל עליה פליג הוה ואי ימ*ה,כס'קן
 להכיא הטוב כמנהגו ז"ל הריב"ש רכיי טפר'על
 שהריב*ש כיון כאן פ,נתיאבי הפום'.וברדעת
 13אן וליכא אזיל ז"ל הרשנ"א של בש'טתוז*ל

 המפרה וכער[ להכיאו הוצרך יא עליהדפליג
 ריב"ש ורברי כאן ז*ל[ דהרשב"א רברישהכיא
 ז"ל[ לרעוהו סהירה כזה אין רט"א כסימןז"ל
 ר[אירזו יותר השייכים הפוסק דברי הכיאהענין בפי מקוכם ובכל אולי שיטה בהרא דבולהונוע
 שיט בסימן והסמ*ע יפה עולה הכל ובזהענין
 וה41ז ותרוצו אהרדי המפה כעי[ יבריהקזה

 .' : הר4מ%ן לתירוציקרוב

מיביךג:בג'גכיגענ:ייי"י
 ל[רון שנהנו במקום דאפ"וכתכ

 .א.ולפ' טנו4 אהר לילך ה*ו העכ*וםכטשפטי

'רצדיק

ס א סיט'
 כאופן( פירש הנ*ל כתשובה נתלה היה יואלשה
 ואנחנוך וו"ל דבריו כסיף שכתכ האלמנהפזינות כעניו" ק"ז ' כסימן מט*ש  כזוק מנהנ אהרלילך י שאין עצמ1 מריב*ימ והכריח כדקרו'רכריואחר

 כי כזוה מנרקנ ראינו ל4ו היארץ כזאתכבואינו
 ' אם כי נתורתינו נוהגים היו כ(א הארץתושכי

 קרהכן וגכם דין ככ4 יובא ישמעאל שופטלפני
 נוהנים היו לא מהם קהלינו רוב אשרטאיורקה

 4,ין כי כמנהגם להכימ אין ולוה בעש*ג אםכי
 ע[ילך שאין מכעיא רלא ל(מז הא . ע"כגליל כ4,נשי נהגנו ולזה תורהינו רון לפי מנהנלהם
 4ור[א מנהג כלא כהם לדגן ולא העכ"וםנייני
 הכי4ן טאיטאצק ומהר"י באורך שליהמנהג.ט נקינטריס ועיין נמנהגס להכים אין נהגואפילו
 בהרי4ש הרי יז"ן[ וםייס הנ*ל הרשב"אתשוכת
 מוריריבם או[4, מעלים אינם הערכאות ריניכי

 עכ*ל לישראל אשר והמשפטיפ הדיניםלכטל
 וברהנ4,' וז*ל מ"ר בסימן כתב חביב ן'ומהר"ר
 ש4שכם המלך ממשפטי או המרינה חוקשיהיה
 כפי הרין ארז דן הערכי שהשופט אלא כןאיני
 4הירזו דנין ואין רמלכותא דינא נקרא אינודינס

 ונבר שמעון -ענם והרין אם.כרינינו כינריניהם
 שריני. כפ" ברזשוברז ז4כ( וההשנ*4ה זהכתב

 כיטכ[רז דלכ ד"ר בבלל א'נם הערכיהשופט
 מפאנו הרמ"ע יכ*כ 4 עכ") ממונות דינוכל
 רינ4ן מכח עליו לנא תימא 1כי פ"ט כס"םוףל

 אמן כתיבת יורשיכם הבנים ובדיניהם4דמלכותא
 קיהא רניטוסי ארעתא אתתא רנסיכ מאןוסהמא
 דד*ף שמיאכ[ אמר דכ(4, היא מלת4ן לאונם'ב
 דאמר נהנו)ל כרמיבח למלך בשייך כרבראלא

 מוהרי'ק וכיכ גשרי ועכדי דקכ[ירזרע.דקייצי
 נמצ4ז ובן  רתרומורק ס' כעכ[ כשכם,טרש.ם"1
 ש*ין סיטן רקצרות בתשוכיתיו )*כןיהרש"בא

 בש"ע רהמגיו והרכ בו-ן האריך ח"מ טירובב*י
 בענין כאורך רכר ועא גם שם"ט סימן ח"טנטור
 יורשיה 1,4 אשתי 4הכי יוכל שלא אשההנושא
 כריניהם ונרה נוזא תא המקוס מנהג ע*רלומר
 למלך הנאה בו שיש ברבר 4א דר*ר אמרןרלא
 ש'רונו ל4ז אכל הטרינה כני לתקנת שהוא1,4

 נכם עכ*ל ה"ו ישראל ריני בטלו דא"כנריניהס
מודי*פ



 ארא. משאט .חשן.:--
 ' ריכ*ש תשובת כש' בהב הנ*ל ל"ש%"1יי'ט

 אלו 4וין נערכ4צת ילכת 3"ריא המלף נ~ר4יכם דאעילו  1"ל וכחכ וז*ל ז*ל הרש*בא רכרישהכי'
 לקיים עלינו אין הכל ולדכיי רמלוכהטמשפטי

 שעשה ומי רע מעשה על לקאנדי*אה ימיםזה 3חכתי וככר ון*ל כתכ החשובה וכסוף על"ל?רה
 והשטת* כיניה' הזה הרע המנה3 כן כי עכ*רדירהו דכריניהס ואמר התורה מדי1 חובו לבעליאויים יליו שלא כח'בם כחוכו לגכית ממושניהם4החר

 4,שרמצאו הפוסקיכ לשונירז מהצומ8ביארתי
 הקכ"ק מחכסת ור,ק כחושה ורשה רלהאנשע( כחכמת יותר שביהי מאחרח*שראל ינ:יצשגה עבגעי21יןןהיי רנ ן עכ"ל בזרה ל44יץממיריד חנרה של הררה טשפיל יה ועושה הושיהיריהם תעשינה ול4י תהוה ולא תקוכם י4ז נכריההק לחכו הויה יבר עיקיי9 מאפע ופעלם אוןגהמה לעצכק הלשונוח אותג ודרשו העש"ג עפ*יכרין שלא ממון להוציא שנהגו טנהגם לקיי'טלת'יהו להחז" בהם להתפס מקום קאנריאה הכטיבהם
 ר(פנינו וכאיס עכו"כם כךיני ליון כיניהםהתנו וא18לו ישראלוהמח טבני לא אשי כאנשיםכ"ש
 של"כם כתנאי נשגיח ל4ש עכו"כם כר,ניע[רון

 ו;*לן  כילה"יס*/ר'  בתשיכוחי הרא*שכחכ שכן הקךושה חורתינו כרינ' אלא להםולאנרון
 לרון* עיטז על שמקבלין השטיות עלוששאלתס
 ר4עפיש המלכית ודיני עכי*כם כריניילרווהי'ב
 ר(4ש זף; 7(ענין ט"מ תוררה ו"ין כנגר ויקיים תנ4או שכניטין תנאי כל דקימ'ל ראע*גכהריא הרי . ע:"ל תויה דיו אלא לד ירונו ל4ישראל ריינ' י3כם שכ[ענהבם ערנאוומ ר(5נ'להכיאו ישא* התונע אין ח"ל כתכ התשוכה ובמיףוכו' רפיעוו זמן עד ולאסיי כו 'כיוצא ככפכןנכמין

 סכי4ן ער( חולקיבם שיש ואע"5 תנא' טהנילא וכאיסוי' איסייא הרא שוה לפי כחנאםטשגחיצן
 ח"1 רשרי מאן ליכא קכוע מנינ שם כ'טאיןחו כלאהנ4ו'י אכל כהריא קכיע שנהג כן שנהגואו כן כשההנו אר(א הוי כ[א פלוגתייוצ מ"מזאת
 ה~דילו אה," הפוסנ(יפפה וכל עכו"ם כריגילרון

 א פפולצדק
 נבר4.': תייש כי ושפהה העוש'כןהטרור4כנגר
 י,יייייכ( שיע: "4י "3'נג רואה

 והגיר ה'לם:ולתו כחר קרושלעס
 עשר; לא לישרארי ומשפטיו הקיו ליעקכדכריו
 כיה8 שידונו ירעוכם בל ומשפטימ ל[ככ(נויכן

 : חז*ל שאמרו רמלבותא רינא טהי לחקוראכיא
 לאדכם יהיה ,לא לכל דמלר אותו- כיוו(ן:ן:ן ח%:ע:גכתכ

 זרז מא"ט שיקח וכל נזל אינו עצמו בפניאחד
  ?ד, את חמם אלא לכל הירועה כדת שלאבלכף
  ועוף וז"יא הטגיר הרכ וכחכ עכ"ל גזל 4ץהרי
 כן היה לא אכם לכל אוהי שחקק אע*ע חרשרין יעשו" טלף כא שאם ועי זש הרמכשןהוסיף
 י"ניה לאי הראשונים המלכיםמחק*

 הוא הרי אלא ייי ירכותינו ז"כ( רבינו רעתכן ואיי ד'נ4"
 יענש כד חעושח כל וליטר הרש דין לעשותיכול
 חרמכ"ן ודכר* עכ"כ( רקרין 8ן עינש יעינש(כך

 ל(רז ורייק ה*ח ט"י שעי דמרומות עסןו-וכאו
 אמרל ול4ש רינא רטלכותא ר'נ4ה דאמרינןממה
 לכלהו 4יףיעא יינ4י אלמא דינא רטלכארינ4ן
 ,ס.מעצמש עיש שהטלכים טה ולא ן קאמרעמלכי
 ישר" מלכי ואף וז"ל שם יסייטבאונם

 הקרושים
 ע"4 כקילה שכתיי_יז כמי ידועים:לים רטלךריני

 מלך כפ' יאטיר כל רכיתינו ואטרו הנכלשמיאל
 ט*י הרמ*ה נם ע"כ בי מ,תרמלך

 הימכשן כרע/
 הרא"שט שרע' הסיר וכהכ ש0"ט סי כט4רהיכא
 רערץ שהו4ה נראה הנ"י ודעת כהרמבקםר:ו4ה
 ול4* דמלכותא דינא מיקאטר הוראה כעל'ככ[ הסכיטי הכת'כם חזקת כם' וז//2[ שכתכהרמב"ן

 מ ומלך טו(ך שלגל המלב'ס הקי4ר=
 ישר" במלכי היה וכן ידועיכםהוקים

 שסיפר כמו
 שלא ממון שנטל מלף כי[ הילכך הנכיאשמואל
 ועכ"7[ רקיא חמסנות הקכוערה המלוכרימחוקי

 ח*ר4 בפ, הר"ן שכחכ ואף ון9ל וכחכ הר*ןבשם הנץי יגהי המא פ"' קטא כנכא ז"ל[המהרש*ל
 היב' אלא המלוכה חוקי כעי דלא ט"ט-נ"לוכף

 שחידעל מה בל אכל יהידי' להעניש המלףשרוצ'
 ן1,ש/.א(א



 סא י: אל'"שן וצייק ארח'חש(;מ,טפם
 קבוע חוק צייך הכי[;וא'ן ער[%"מלריוהנהינ

 ליהירין הרת לבטל שלא .אלא קכוע הואודצונו
 דבריו(-:בם דהא כע:ני נראין רבריו ואיןעכ*ע[

 הר,ן בירבי שמפיש הימכ"ן;ימוהפשט'כדכיי
 ז*כ( הרמכ*ן ל[פרשה,נדרבייוי

 ורייק4"
 רקאמר

 -המלביכם הו"י שהכם כרכרימ אכ[א אמרי דל14.
 הול"ל דאל*כ הקודמים המלכיכם חוקי%משמ,3

 שרכיא ועוד פחוקיו שהם או שחקקי4ובדכרים
 לעשות בירם 3ח היה שלא ישראל מטלבייא'ה
 מפי הנביא שמ41 שהקק טה אלא הרשיםחוקים
 גם הרמב"1 כיעת הוא דרעהו ויא' אלאהק*כה
 יערק אכל הריט*בא בש.בם כתכו הנ*י 4וורו*ן
 מהרש'כ[ להימכ"ם'יכתכ הוא הר*אש ו%הטור

 שכתע הרשכ*א דעת נראה וכן באנ1רה פסהשכו

 יש הזה השלטון 4,כם ח*ל ס'מן.תר*יככתשוכה
 דק'*מכ[ יין דינו נעירו הוקיכם נ[עשות כח%ו.

 רין יעשורק יכור[ יהמלך כהרי4" משפעלר*ר
 הקודמין המלכים אנותם שיפיים לא' 4*לוןלש

 ואע?5 1*"ל שכתכ הירימות נעל ד'עא- הי44כן
 מחדש י'יששהמלר

 הה'4י הגור"
 וצוא רהואיר[

 כר, ל"תגהנ)
 העיר אותה בכר[ 4"י מילותו כג"

 ככף מתחלה מקזכלים המלכות היקי שאיןאעקפ-
 קכלתי ו4וני ובוי מחרש שגזרתו ואע"פ דיןרינו

 ואע"פ וכו'ךער הצרפת'ם מרעייז  ש"בליבורבוח4
 שלהבמ הק שיהא 4"ו מחר'ט גזרה המלךשגןר

 ו עכ*ל כלבר כעסק'ו אלא נהקקיםאין'החוק(ם
... 

, . - , , .  ,ל. , 

 רכותיי היכ1יג'ר הרמכ*ם%-מ1ן*54
 ז*ל[

 ההיומות כעי[ טכ"א הר א*' ה שנישנע(
 רהציפוהיבם רכיתינודה4וגוררה

 שכנן וסכרי 4והת ביטיטה אולי כולהוומהרש"ל

 נמלכיקר' הרש רין ולג,ור לתקן לעשיח יכיל%לך
 ; הראשיני9 המלכיט "כיתכם שיעיוש שלא4אף

 ' הם הריט"בא בשם הנ*י 4הו הר"ן הרמכ"ןאמ%ס
 טחדש ג,רות לנויר המיך יכול שאין א"רחמרעת
 הראשוני' מיטלכים קרמיניוק מ.טנים לא-היואס

 שיאיתי מה כפו הפיסקים להיכ %לוכהרטכ*ם
 לעשות יכול מר[ר רכל הלכה לקכ~ע ראוי1כן

 : רצונו: כעי ונמוסיםו"קים
וןונ8 ..!

 צהיהעעהיט מח14קק'אחי4"נב וש ,ששגש:
 המרגכקצת מלכחד ככל המלרר,*
 "ואמרעןרדזרואוילמא אהתל ממר 4"1ערע
 כתכ'כפ'ן)רבעה ההא"ש והנה אהת נעיר,דאפ"
 רקטנר רד*ד דאמרען, יהא י"ת כשכםערריבם
 כמפלכוי.אכל כל גורותל,על משיהבשהטלך

 כניא על ולא אחת מרינה על וחוקק גוז4 הואאם
 מסקריקון ראיה והכי4ן הוא רינ4ן כ[אומלכותו.

 דא4ילג ורעתו נכון כטעם ראייתו היא*שודחה
 דוקר4צ וכ*ב:נפ'- רינגרין מדינה;אחו-? ער[נ:ר

 על המלך 1הנהינ חרוץ.שחהן טשפס)הכתים;כל
 משמ' ע*כ נ~ל משו' בו ואין דינא מיינתו כניכל

 רא%י'על משמ'כהריא .כל'מלכיחו עלמדלא'כהכ
 4"חר' למשך ממיץ והרק4ן .רין דינו 4ע'מרינה
 נתקשע קנ"ז כסי' ביטין רי דר"א אכל ר*ת.רעת
 ובאמק כצ'ע והניחו דנריועל[

 דכרי אין לפ*עי
 הך*א קושית היה 'לא פין ד:ה 8כר'ח'( ממהיןהר*א
 האייו-ו שהאייתו_היא כיון פ14 ,י כרבר כוטוןרד

 דכריי רחהוקרא*ש כני; עצמה,ממקריקון'ד"דע
 ככלן מדהוכיך ד"ח כהעת נראהדם4ל ירוחם1ר'

 מלכותו-: ככנ[ המלךטקיק(.שג,ר

 מסוף ח- רעוהק עי"על,אהרק .- : נ8עץ ומר רחיקן ראפילו ס*ל[ -הרמכ"ם יש4%*א
 חצר מיךוטלקח אכל ..רכ-וי4נחכ ,: .:
 כרנץ שע[4ן המרעה מכני אחר של[ שרה%4

 הכלל זה כ"ל ע"ניג8'כללא הרדויעולןזמחקק
 י"י)לארפ ולא לכל המיד' ארתו שיחקוהכליץ
 רץ4" אעונול'עכ*ל נפנהעצמו4""ד

 הלא ן קמ
 4א לא אהח עי אכל יחירל _אלא לאפ,קיאהא

 שכרקכ שאע"פ הטור רער: נהארקדעור",כן
 בנג נל על כרברכלליותו~רכתהלת,יכרעבהיא

 רלאו צ"ל ט"ט י"ת כרעתמלכוחגר13שמעלס*ל
 שלקח אכר[ג1לך רברינכתכ 4חהא:יה4ן,נם

 המלכית הק מדע יצלא ,להד של שדה *אוחצ:רו
 הוצ'א שלא הרמכאם יכרי והם מלן בשאררך-ז
 וכר כתכ והימ*ה אח*כ שכקנ ועור רים יהאלא
 הרבי4 וכרקכ הראשונה בפכר4, נקב  ?")-'וא*א
 ר"ו1 'טהכיאדעת נדרים ר' י"' טלחי. מהזטהוא

 'טכתב כמו ההיהצות דעת.ם( הוא שההרוכןעיה*
 כהה'א 4ן .נ(ן



 א ס'מו לצד"ק ארח משפטמשן

 יציה דואיל שכחכ לעיל שדבאתי כדכריונהייא
 יכן העיי אותה ככל או מלכותו בכלזיהתנרג.כרי

 שהבאתי - כתשוברש הר'טביא דעת שהוא'גראה
 לע'טות כח ישכו ה:ה השלטין שכתכל4יכםלעיל

 מלכותו בככ[ קאמר ול4ה רין דינומוקיכם'בעירי
 מראיכם רבריו פשט לרחו'י.ם"מ דאיכאואע"נ
 "א גור לא אפילו אלא אחת כעיר ולא.טיבעיאנן

 כיא'1' טהרי"ק הוכיח וכן רין דינו בלכיליהודי'

 הימת כתכ וכן הר*ם דעת שכן וכהכ קצ"הס"ם
 הפומל~'כ:ם כר[ רערז נראה וכן י"וישריכמש'מן

 יח'ךים.מכלל אך[א הוציאו מרלא לע'לוסהכ4עזי
 ר'נא שאמר מרה ול5*, דין רינו אחתולאימל,
 :כ[ דפליג לטאן רמלכ4ן דינ4ש. 'ולאומלכותא

 היחידים עך( גתר כשהוא לאפוקי הו4ןהרמב"ן
 ו4וכם דינא לאו דיניה ימלך ג,רת שהואדאע"פ
 אפי' דינא היה ניונא בכל רמלכ' רינא אימריםהיו
 דמלכא דינא שהוא כיין 'חידים על אלא גזרלא

 הוא משמעיתו דמלכות4ס 'רינ4ה כעואומי4ובל
 דר*ר ואז מקרי רמלכות אחת אומה או אחיעית
 כו~ימ"כן רא' מלכיה מקרי כ(4ן 'יחיר עי(אנל

 הראשוניכם מהמלכיכם שיהיהודעימייק-שצריך
 דהוה רמלכ' דיג4ן 4"1 רמלכ1והא דינ4הדה,"לל
 מעצמו שהירש 4החר מי ררין מינירהטשמע
 מלך לאפוקי אתא לא מלכ~תא אכל דין הוילא

 : יהירים דה"נו מלכות שאינו כל אלאאחי

 הראשונרה החקירה עללמיין ן ייוויהי
*3

~~ 
 שרנים הרינ'ם היינו לאו דד"ד ע! ג

 ספרי כפי במלכורזהערכאורז
 אימפרי4'ס הנק4ליי*ס חכמיהם שחכרודיניהם
 אכ[ו אין כערכאות ללכונ כהדיא המלך מרואפי

 לקייכם עלינו אין הכל וידכרי דמלוכהממשפטי
 יכפי שלהכם כרינים לר*ון שלנו לב"ד ואי,ןזה

 והתנו עליהנם קנלו אפי' ורעמיה הרא"שדעת
 כ[רון אין עכ~"נם כריני ולהתחייכ, לדוןהבע*ר
 אכ[4ה ד*ר 4המרו ולא ישראל כריני אלאאותם

 בעיר אפ'לי או במלפותו המנ[ך שנוזרכנזירות
 יהירז שלא ובלכר אחו-ז א9"לאומה 4זו4,הת

 אכ[4ן רמל[כות4ו רינא הוי לא יאזליהיריכם
 ר"ד  הוי הנ"ל ובכל אהריה לילך ~איןהמסנותא

 של(4ן דבריכם מחף4ש .ורז'קן גזר שהמלךאף
 : שקרמוהו המלכיכם שיערום.

 ד'נ4י ל(ומר ומשפטיו חוק'ו- - שמירתעף4 המ* יהירה'מצות 3רר בא.~ה 6 7 "%כן השנירז החקיייה. אי יי .איך וץ יזןקרן
 למקומוס ממקומות רפיש יש יאםדמלנות~דינא

 כרזנ . לא או דמלכיתא כרינא לדוןלהתחייכ
  ומערזה  א'ו1"ל חלק מיו בשעי התרומיתכעל

 שייצרז נ[מי המלכים דינ' החיכות מןנסתלק
 ג[דון המל[ך שיתיר ,כ(מ' או שמים יךילצאת
 אומר שראהלך דורנו נע;.ין הגמיא רינינ-ניהם
 לרון אותנו מכיחים ואין תביעיתיכמ ניניכםדינו
 שניהק נתרצי אא"כ ישראל כריני אם כיכינינו
 טנרהנ לז"ל[ ס,ץ בשער כרזנ וכן עכ"כ[ביכר

 'י,עראכ[ן רכל רשותא לן יהיב רמלכאמקומינו
 כריניהכם ברינינו.וכ[4ש לחכריה דינאליעכיר
 והכ,כ2, רינןרכם למיעכר נתבע כעי קא לאאם

 טעמ" מינןאיסתלק
 גכ*כ( דתלטתא דרינ4ן

 קירן ס" י"ד טור נכה*ג ג"כ דבריוווהניא
 י"א אירז כ"יהנהרק

 וז*י
 כ[רון דגולך הרקיר

 מהר*א וכ"כ דד"ד כאן אין ישראל כרינידיניהם
 כתכ וכן  עכ"ל הרמיך בשם כ"י בתשיב'מינסון

 רמלכית4ן ברינא לרון שאין ס"ההריב"שבס"
 כסיף וכרקכ בךיניני כ[רון רשות ניתןכשהמלך
 מלכי שכל בעינינו רואים אני וכבר וז*לרכריו
 וטצ,יבם תורתינו ברין כ(דון רשות נותניםארנון

 עכ*כ( ליהורי יהודי פין כן שייינול(שופטיהפ

 לקמן שהני4ו כמו הרמנ*ן כרכרי הם בריוורי
 נורזן  יו"ה הגרוי[  שהרובים  זאר-1  בעירנוא*כ
 ררינא, וכללא רינא נטלה כריננו לדון רשותלנו

 תקנורז בדי:יס להשגיח לנו ואין דינארמלכותא

 שרצון ניון ואררבא המלך שת'קן הנהגות4לי
 לנזר כח ונתן כרינינו שנרין הוא הנרולהרוכום
 רינ4ז 4ו"כ ש-פטיו דין מגזר *ירזר שכ(נורין

 שרין כיון תורה הרין כאמת נקרא הואימלכותא
 : כן שניון הואהמלך

 ט::;;(מ-ן::ך,אכנם
ור-י



 סב . א סימן לצר,ק ארח . פשסםחק
 דין דיניו להיות המלך מצות שיהידה צויךגרה

.
 : לגו * ; ' .

 כס*וקרז רבר(ו יקוכאו דהימכקן . ;נמוק-בנ
 שטיות כענין המגירי הרכ והכ,אס ג4*.14*
 העכ"וקדכשאין בערכאות העולות .י . . )-.)

 אמריגן רע(4, תירה ד'ן כפי ההקנאה דרניבהם
  וי-ז עע= מקפיריכם הטלכיפ שאיז ד-רלפיניה
 ו4הוכיח דכריי אכיאגל שלישית כהקירהילקמן
 4,ין שמקפיד מלך איזה יש אפיכשו זקדינרכר
 רד*ף כזח וכיוצא " אסי ולא כהקפרתו.להשגיח

 יונהיהוכ4יו רהר, כשפ כתב ח*ח בס' הנ*'גם
 כי=קיהית דעיס תמיס כטפר כאורך. יותרדכריו
 ואייס4ו ז*ען בעליותיו ז*ל יונה הר'- -לשו!יוז"ל

 זתוקיל המלף קהנהיג פירו'כגון משנין.דפרסאי
 *ן4קח עג1"גם הלגך כמ'שנרה לעכו"כם.חזקה
קרקע

 מישרי
 מישה4 היפקשה מ'קנה גי. והת*יק

 ג4ךירן אקי' ישראל גה רסל~ותעוזכה;מי-ינא
 גזלה עדי קכם שאין ן כיי עכו*כס ביףהיא

 יכיל הראועון ישראל יאין כה (כה מישראללקחה ואכ"
 עכ1"ם טחסח הכא רקיט"ל אע"ג סירולהוציא
 דישראל לסרש 4הין אבל וגי' כעכו"ם הוא;דהרי

 4א חזקה איןלו פיס כארץ חכירוהמדע"כגכס'
 א,מתו כגי על הטלך חזקק דסתם שגה כט'אלא
 ערן הגהגוקיו והטיל( פייש חם יאפ' הסכלכר
 בריןי חכירו אח לכוף ישיאל שיכיל גייןישראל
 חריגיכם כאותק לרון איקו כיסה טלך אילישראל

 נמצא שהגהינוהמנהגוח
  זקורז'שכן פקע של"

 הלף רמלכוקא-אא'(ס. רינא איתו מהמתישרא'
 .על,ישרו איתק-ריניק המלד קכע ולאדמלכית' אוקו-נרינ" ויגו שלהם עיכ"ית כפגי ליוןחכירו
 מף שלהכם נעינאיוק שידונהא:תס כ(עג'1אלא

 "כיר5 ~שכיטח יקהארי. לכף כ4יהומשמתיגן
 ן עכ*ל נראהקיסע'נך כך קלהק בערכאותלרון

סדבריו
 ישיאכן שיסול זמן ככ(גכללהין:%ייןנן-:הקה,"

 ליה דייגןנן הקין תורה ברין לרון חבירו אתלכיף
 רוילסיק, כייגא אותו רניןואין

 הצא.ממש יכדכףיי
 לעיכאותיה' אלא הרוכוק של דא:ן.יויייוכעירנו
 איגומכריח אכל לפניהט הכא כפצותו.לגללרון

 ו .של4ז ו(מי ומעויש מכרית שאינו ובכן כןלרון

 הרב"* כתכ וכן כן ליין מחייכינן ע~4, נןיעשה
 לעיל שהבאת( המגיר וכדכיי.היכהיסכ"ן.הג"ל וכיברי רןג"יל יינה ףכרייהיכ וצלז שס"טט"ס
 עכ"לל.נ עונש ועונשו כך יעגש כך העישהגין ולימר חדש דין לעשות יכיל הוא הרי אלאטנתכ

 מי::ןג:;מה',צא
 ריו אך(א_בפ' לרו* ויהיו:יאלן רין כאיזהדינא
 ישות שכם אין ואם וקולרותוה מקרהשחחורתיגי
 גשהמלך לא רמלקותא כדינא. ליין לגו אין)ליון

 וכטשפטיו קחקיו יעשו לא 4וכם ומעגישמכר'ה
 הכתוב(' חכמיהם ייני לאפוקי וגיזי הוקק.קהוא

 המלך כן גזר אפילי כייזכם לרון שאיןכסעריתגסל
 רואיס 4וגו וכן הראשונה וטכתכתי-כחקורהכמי

 ואכש תיףה יין רניס ת41רמא;זלעולק אהץ כקי'
 המלך אסב( מסש המלר כרין אגל חכס'הק'ותקרו שתיקני וניטוסי' גרוניק ורוק' כף כשכיל;גמגעין איגבם ואפ"ה סכנה שג( הקה כן המלף יורע:היה

 ורייגינן דינ4ן ףמלכותא ריגא 4מז ומכריחטקפיר
 כרינינו נדין ומכהיח סקקיר איני אק א:לגד'ג'ו
 טרז ריגיגי ויסתירו לעיכאית הכע"ד ילף41הפם
 שא8'ן יודעיס ככר יעוף אהייוק שק אין האיגכר

 וסכרות ריניכם וגקרק כסה יק חגסיהכם.כחקורי
 מאוטה כ"ש י יה גהע*י זה רע*ן לאלהפוקוק
 עליו קקל שלא למ' ומגדין אחיק לאוי"-4,הת
 הרין את להמתיר העיכאיק והיף,לקני חרין.את
 1,4 דשויות ואטילו.,כביטול רקר אי,ה,המלף,ניא י קהגם יו1א ראקילו הק"ל סכל זמקינן וגכם,וגח הי'ר גשק שכתג הג"ך קשק לעיל שכתבתיכטו

 לדון כך גהגו בהם;4ץ.א"כ לרךן אין פריוילשייוס.
 המלך כל,שן:שאן כך,.קקט'*אחייס.4ןו-קהתגי

 "ך:;י:מגןנ::ן,בהקירה
 לחסייומאזוהמין ארם 9ב)ן ... .י..

 הטהלוקו' יגי תרט'" ידיני: רוק' אןואופן(צימיו
 ואעת" להאהיר אני לכן'צרוך מעיכץ מיל מעיכה(
 הדין להיצ'א מוכרה-כ( התתר הפוסקיב, לזועת!.

 _לאמיתו ב . ,כס



ארח 5שפםחשן
 ש'6"עונרוש, מדץ כפי בהם 1(ותן ואשא.4טי"י

 : שהדעת.חונן לאל ואתהנןהשמים

שכהבן  זיטא 
 שבהם הרכרים הביא ושכם נזל אינו עצמופ*ני
 ו' ואינוני מס" ענייני 4א הכיא ולא רד"ראמרי'

 אינו אלו מיכיים כ,ה כייצא וכל וכתכ*קרקעות
 אמרינן וכיוצא אלו נעניינים דדוקא ומשמעגול
 מליה מ"' כ"ז ובפ' לא אחרים לדכ.'ם אכלוד"ר
 אכם וככלכתכ לשון בכל שכתוכ שטד וז"כ[נטזכ
 :נו(י ,מהה ,",י-ךייעןן:'הג:1י-,,
 המשועכרין מן כו ונוכין כשר הוע לקרותו יודעיןו

 שיתן חוכ.1ה44, ושטרי וממכי פקח משטרי4זיץ פסיל" יו הרי כותים שחותמים השטרות כלאבל
 פלוני פנה במניגו כשטר ויכתכו כפגיהם5המעווק
 והו4ע החינ מעוק 1,4 המכר רמי גכך כךלפלוני
 קכוץ כמקום אבל שלהם נערכאות ין עשושיהיו

  יועלוכלו' לא שלהפ השופט קיום כלאפליליהם
 הכותים 4ולו על שיעירו ישראל ערי צריכין1כן
 עדותן שקיי' שלהפ השיפט וה ועל שטר עדייטהן

 שטריהניתי' הסרו כקנלנו'שוח'ואםקאימיודעין
 הודאון שיזרי הןכחר'הנשכ'וכן הרי 14 מכלרכר

 אע"פ שלהן בערה שהז ימחילות ופשרףוטחנות
 כ"רסיכם הן הרי שמנינו הרכרים כנ[ כהםשיש
 היכ'דאיכ' נין מפליג ולא כאן שפסק ממהעכ"ל
 שטרי כ[הכשיר רליכא להיכא דמלכותארינא

 4ומרינן מילי לכל דר[או נראה וכיוצאטתנוקז
 שטיי דהייצו נשיכם מנגיטי חוץ ר"אטרלעיל שהכארזי רגיטין כתד4ש כלישנ4ה ופסקדר"ד
 תיר,צ4" והניח וכיוצאמתנה

 וקשדה דיקר משום כשרים מתנות שפרידאפין דקאמר רשמואל[
 מילי רככל ניאה 1כיה מהלכוח א' פרקרכמף
 רד"ר אפרען לחכירו שכ'דארפ כמרה4"פיכ(ו
 שררז של[קח ישר4ול[ וז*ל[ שכםוטנרזכ

 וקורבם רמים ונ"ן העכו"םמן
 שיחזי"

 כ4א כוה
 נ5כטי  .שט"1יקיס' כהצריך והח,יק 4טהרישראל
 הטו[ךוטשפש "יהו רין אנם אב7(ודין2לפלך משפ* שא4ן כפקיכם כר"א אחרון)ונו' זלההגר

שי5ןאלצי'ק
 שנורזב מי אר(א כקרקע י,כהשלא

 עכ( כממין דינו"מכ[ך שכל[מטפמ-המלכירמ כ8י עושין ייר4ו כדנריכם ~כ'וצ4ן דמיםהנותן נשטר'4אי
*' שמו4 אמ4 דר"י 5'מרא והוא עכ"ל רנין*יהם

 משמע מרכריו לעיר( שהכא,י הנתי6 חןק"
 ממונורן ד(ני ככל אלא ליין רין כ(ן חילוקדאין

 דר*יאמיינן
 מש4ור דמשמע 5מ4,' הפך וזר,

 הפוסקיפ כל רנאים יאנו לעיל שהנאקיטקומות
 רפסשינן רהעת"ימנ"כם וכתיאי;רס"ל[קרמאי
 קמא.דשמ41 4ישגי ינטיל.*ליג כתיאכלישנא
 דהא צ"ל[ אילכך דד*ר אמיינן 5יכ(י לכלולאו
 גיהפ על נממ1ן רפלד ריני שכל כ"ל'זכיהיכתב
 *כם שכתכ רההיא רופיא ממ~וק ריני ר*לדנין

 כראיכן או כהל'גזלה שכת' וכמו כקיקעו'דהיינו
 הנכתביפ מהשטיות חק ע[ו שיש למלךתיעלת

 עכי"ם מכח דאתי משוס נמי א' ברלקמל 11 לדעת. הרש*כא שכחכ וכמו וארנונ'ו' דמס" רום" שהוא'
 כמו רר"ר אמרינן הריניבם רככל חלוק איןרא?

 מה" כ*ז כפ' המגיד ד,רכ כתכ וכן כירשאכתוב
 ורבינו 1"כ[ הגאונים רוכ רעת והנק וו*ר(מלוה

 נשיכם מכגיטי הוץ שאמרו אחרון כלשוןלפטוק
 דקי"מל ראע"ג ו"ר( לפי.דעתם לפיש וישוכו'
 שהוא ומה שלו המטיכם כענייני למלךתועיז שה41ש כמה ה"ט חלה מ"ה פ"ה כמבואררד*ר
 דינו אין לחכירי ארכם שבי! כדכרים אכלמחיקיו
 רר*ר הא ככי אם4ינן 1[14 אכ"א וה*ק רןבהן
 הפד גמורה יאיה ואין נשיכם מבניטי חוץותני
 ס"כ[ כקדקעית ראפילו כ[י ונראה עכ"ן[מזדה

 ד4"תה למלך הנאה שם שיהיה יך שצילהרמב"ס
 יישנ' דפליג כתרא כלישנא לפסיק צריך היהלא

 רקאמר כיו, דה4ן דד*ר רקאטר דשמיאלקמ4"
 כהאי י[ה קני קיו נפאי אכ[1מתנהתלטורא
 שטרא.חספ4" האישטר4ש

 נהכרח ווא כעלמ4ן
 רמטלטלי רקיני'כשטר מתנ'קרקן כשטרדמיירי
 כשלמא וו*ל[ רש"י כתכ וכן כשטר מיקנול4ש
 מיקני'4ש שטי4ן כהאי ר[או ראיעא מכרשטר
 לארע4ו דקנה הו4ש כחכ ולקמן עקשל 11,3יאלא

"פי' רר"ר גיונא נכל רכקלקע להרמנ*ס דט"ל-איתא אי ,ה ל*י ע"כ בשטר או 5לסף מי4א-דקרקע.
 הו"גל*טוק יו*כ למך(ך הועלרז בולי;"

כוטועל



 3ע אטימז לצייק אחה משפטהשן
 שהכם קרקע של( מחנה כשטויישמואיאפ"

 שאינן פטלטלין של מהנה בשטרי וכ"שלקנות
 שורש מהרי"ק שכר,ב וכמי נעלמא לראיהאלא
 דר?ר אמרי( רלא רם"ל ממיץ הר*א ביעתקפ*ח
 בקרקעות'אלא

 קנין שטרי כגון בהכם ההלוי 4וי
 בקרקעוויז דר"ד אמרינן ל(מו[ך תועלתפינה בדנפקי צ"ל.דיוקא ע*כ הלכך רשמעתיןקיקע
 אנו[, יאינוניות רמסיס רומיא מילי בכלוה*ה
 בקרקע אפי' לטכ[ך תועלה מינה נפיקבו-לא
 והרב מרברי נמי משמע וכן ראינ4ן %ונ,הל4אן
 למי(ך תועלת יסהו4ן במה ה=מ וקאמרהמגיו
' קרקעותן: או כתכ ולא-

 כ'ט ףך"ל 4י" מךה"יאבו

 ותועל[רז  חק כראיכ4ןול(גוקומי
 ההיא וסיעתי' הרמכ"ם לרעת חרצו דהכ*לפלך
 4ומר וטלנא דקאמר לעיל שהכאתי ח"הרפ'
 ואפשר וכרלקמן כאיגרהא אלא ארעא ליקנילא

 פם'ק דמזנירזין ליון ענין כככ[ לאוקימידס*ל
 דמשמע בערכאדרז העילווה השטר~ויז כל)תני

 : גוונא וככל עניןבכל
 ט'שו"ת לירי בא הנ*ל כל שכתבתי פפ יא*(
 שלמדה כרכם קנק' מחרש שניפס "*יפ'

 שהמהז ל"א בסי' בתעעכהוראיתי
 טץ-ק עכ[ ובתראי קרמאי הפיסקים יעתעל

 רל4ס הימב"ם כיעת ספק בלי וגמרושההליטו
 והוא למלך הועלת כראיכא אריא רריר,אמרינן
 אמרינן מילי רככל הרמב"ם שרעת להוכי"רצה
 ואפילו למלך תועלת ברליכא אפילו ר"ררינ4ו
 טרכהב כן להוכיה ורצך: בקרקעות יהיהשו[4"
 אי-כ 'שכתכ מרה רעו עליו ויג'ר למלך נזהיש דמהוקנאה דטיכם יהנהזן כנון זכיה מהףכההיא
 המלך משפט כפי עושין 4,ר(ו כרבריפוכיוצ4פ
 שכל ומילת ינין פיהע על בממון המלך דינישסל
 למלך הנאה דליכא אפילו רכר כל[ רמרנהוראי
 מהע כפ*ה כהכ כזה צא וכיי דכריו וסייס פשיט8ה
 שכהכ נע5לחסרב תירוץ ורהה ע*כ יע"שנזלה
 שהו4ס כתנ וע"ז נזלה מ*ה כפ"ה עמ"שוסמך. למלך הנאה שהוא ברבר 4א ממין כל דוקאוילאו
 ואררפן4השש  דוחק וה דשין או4ר ואני גרולועחק

 יא:ונים הפיסקים בל דברי ולרהות לירחקרצה
 לאמ'יר4 דשם בירך פלנא ונקוטמיהאואהרונים

 אלר ברכרים וכיוצא הרמג"ם כתכ ולזהממוטת ריני לכל משם ללמור ואין קרקעות בעניןאלא
 וכיוצן הו*לל לא ראל*ינה קרקעות בענייניר*ל.
 מ* ועור כקרקעות ש4הינכם ממונות דיניש4ור לאפוקי לאתא הכי דינ4ן ממונות ריני בכלשהרי
 דאפשר למלך הנאה ליכ4נ רמיכם דכשנינןיאמר
 למלך ליהן יחוייב בדמים קרקע שיקנה מישכל

 רנר ככ[ רמרבה וראי שכל רמילת בממוןהמלך ייני שכל שכהי ומה כיוצא או למאה אןאיזהסך
 לרבות ליתא"אאתא למלך הנאה רליכאאפילו

-
 המלך ורתועלת קרקעו' של בממון המלך דיניכל
 שיחקוק רין כל גזלה כ*ה כתכ וכן כתכ_שםשלא
 כקרקעות אלא התם מיירי ולא וכו' המלךאותו

 גזלה מה' הביא ראיה מרז ירעתי ול4ן'ובמכסים
 הוכיח משם ואררבא רעתו הפך מורה ששםכיון
 תועלת כדאיכא ידול פוסקים ושאי הפגירהרב
 ראפילפ כתבתי וככר הרמב"ם לרעת דר*רלמ5ך
 ח*ה דפ ההי4ן פירשו רהרמב*ם פלוגתייהונני

 רין דהוא באיגרתא ארעא ליקני לא אמרומלכא
 למלך ותועלת הק בדאיכ4ה זכיהדמיירי דה/זףז
 : רעו עליו ויגיר הכי מיירי דמים כנותןוגם
 4הרכם שבין כרברים אכל דר"רבהו .- ן:"אעןןןןגת,עסתיי.גייביון: ההנ
 ממה נראה וכן רמלכותא כרינא רנין איןלהבירו
 שהם דברים "א שם כתכ שלא המלך בפ''שכתוכ
 ב4 נפ' איתמר זה ועכ[ רזמלך ותועלת4הנאה

 אטר יהודה רכ -אמרדסנהררין
 שמו"

 האמור כל
 דדקר' שמואל אמה הלנך נו מותד מלך מלךכ9'

 לשונו יזוה כ*לכים דהי פקר הרמכ"בם פסקוכן

 ויין:-ובי5 -יינ,י,מ' מ"ננס,:שי:'י'ש"ימ"נל:ג'ןיי,,
 לשמי" הרי עכ"ל בו זיכהטלר

 האמור כל ראמה
 שיעו- כמה אכ[א הוי לא נו מוהר מלך פלרב8'
 הלש מגכ( בהדיא שלראה וכמו ר[1לך תועלתנ4
 דוקא היינו ךי*ר 'שמואל דאמר רהא ו4ומרואין

 הבו[ א"הכצלגי
ושק טייוי ק"ה ל4ו יוראל נטלכי



 א ס'מן , לצייקארח 3שמםהשן
 השוה ג1לה מה' נפ*ה רהא הרמנ"ם דעהונגן
 וכן.כתכ רר*ר לענין א"ה למלכי ישראך[מלכי
 וקרכ רכרי שכוהכ שאחר שפ*ט במימןיהרב"י
 בדאיכא הרוקא יהנאונים הרמב"ם שדעתהטניר
 מט"ט נראה וכו כתכ רר*ר אמרינן למלךהועלח
 מהא נראה וכן ובו' מלכים מהל כפ"דהרמכים
 כ(הרג'כם נירריכם כ"1 רף נרריננם ד' כפ'דתנן

 ש4הינן 4וע*פ הרומה שהי4ו ולמוכסיןולהרמין
 כרי תרומה שכ[ שאינן אע"פ רש"י ופי'תרומה
 אכלי ר[4, וגולי רקטלי ראע"ג שכתנ שבםז"כ[ הרא*עו פי וכן מייזה חיוב שיש לפי יטלם,2לא

 שמ41 והאטר כנמרא עלרה ואמרינן ע"כאיסורא
 כמלכ* נגם איתמר ררר"ך בהדיא משמעדד4ר
 עכי"פ במלכים דא:י תרומה אנלי רל4שישראל
 איכן אימיר' ומאי הרומה שיהא להו איכפתגה"י
 אמ' אשי רכ משני ומאכיל הנו:ל רכפ' יעורבהם
 עכן*ם ימיכס עכו"ם כמלך י4ובם עכו*םבמיכם
 עכ,ים רבמוכם 'ט*מ 4א מתרומה להו איכפ'מאי
 למלך לננוכ מותר וכי וא"ת קאכיר ישר4ומלך
 המכס שקנה בעכיקם טיירי רהכא י"ר(ישראל
 כהפקע' דה4"ל מטגו לישמט ומותר הטלךמאת

 רכיון המניר הרב שכתב כטו 4וו דמותרהלואתו
 רר*ר רגטין אמתני' מנרטנררה אר*ע פירשיכן מהראו* יותר נוטר( טסתמא עכ!"ם מוכםשהוא
 כהכ 4כ1 עבו"כם במלכי בין ישראר[ בטלכינין
 הרכוכ"ם רברי שהם שפיטוכת'הרכיי כסי'הטור
 מיירי לא דרד*ר ראם-איתא מהנמרא כןיהכריח
 אמתנית'ן הגמרא כשטקשה ישראל נמלכיאלא
 כמלכי כאן ישר4 במלכי כאן לשנוי הו"לדנרר"
 ריותר נשמע מרבריו שנ4ו רלא יראי אכ(אא"ה
 איתמר ל4ו ררר*ר לומר מ"י ואיכא הואפ,%וט

 ריניה לאו א*ה למלבי אכל ישראלאי[א-למלכי
 איתמר טלכי רככל לאשמועינןדינאירבותא.אתו

 רינא בהא( ישראל למלבי א"ה מלבי-ושו'ם.הם
 כהדיא הנכיא שמיאל כתכ ושר4 שלמלכיוכשם
 רין אכל למלך הועלת בו שיש נמה רינאדריניו
 תורה רין נ5' רמנהררין דנין לחכירו ארםשכיו
 תועלרע שיש בטיה רין ריניהכם אקה למלכיכך

 : הרמפ"ס שוהגרעת ספק ואין.למלך

 הוראה כעלי כ4 הסכימו רי*ד יפי,,ילנ( הריט"בא כשן הנתי' הזק' כתגכפן הנ*י~5ץ
 דינא אמר ולא דטלכותא רינארטראמר

 שהננם כרברים אכ(א אמרו רלא משמעדמלכא
 ירועים הוקיכם 'ש המלכים שלכל המלכיכםחוק
 טה .שמו4 להם כתכ ישיאל בטלכי אפילושהרי

 נ?רוע נוטכ( שהמלך מה אבל כי מותרשהמלך
 שלא ממון.יהויי המלך שנטל הילכךכל רילאינו
 וישראכ( הוא חמסגיתא ין הקכוע המלכותמהי"י
 הרי עכ"ל אצלי הוא וכנזל זכה לא ממנושלקח
 ד"ר ישיאללענין למלכי א"ה מלכישהשוה
 פשט משמעווה מ"מ גמורה רא'רה ראינהואע"ג

 2 הו4הדכריוכך

 ::נהןנך:מעץ'ךין"ןשןאמנם
ן

 כ[ימר וינול היא של(ו שהארץ _
 האוץ מן אתכם אגרש מצותי תעשו לא אםלרם
 ישראל גל שא"י ל5' כ(4ו _ישראל במלכיאכל

 רנרריס דמתנ" צ*ל זרה ולפי ע*כ בהשותפים
 עכו*ם סי[ך שהעמירו 'שה4,ל כמוכפמיירי

 שנוי' קשה אםירהלטוכםאבללרבריוורחר~טה
 מיט עכי*ס נס~כם דאיירי הגוול כפן 4,ש!ררכ

 ס"ר היה ואררבא הכו מקל לא ורעיטיההרמב*מ
 ישראל כמלכי אכ[א אייר' ל4, רדר"רמעיקרא
 א"ה נמלכי כאן ישראל במלכי באן משנ*ומך(א
 התוספות ולפירוש י א"ר* דבכ4גוונאמסקינן
 שהמלךרוצה ומ8'ס בתקנות 4א טיירו דלאי*ל
 אכל דקאמר' טעמא ומשום קקרקעיז על.לתק,
 4ה"ה למלכי ישראכ( טלכי שויכם רבריםכשאר

 בין ישראל במלכי כין הוא רד"ד דכללאולעולכם
 כהרטב"ם הסמ*גוהי4"ף ורעת ' א"הבמלבי
 ממיץ הר*א כרער, יל( רהתוספות אפשרנכם

 כקרקעו' אלא רר"ד אטרינן רלא לקמןשאכתוב
 שהכ*אוגיי כמררכ* מצאתי וכן כן כתכולפ'כך
 : ממש הנקל ההומפות י כרבי שכתכ ממיץהר*א

 הפוסק,פ כי( שכתנו הואכמו 1 פ עכ נמעם הרמנ"ם שרעת הנ"כ( מכין ןקז*ף*,ץי5
 כיכיים ררוק' וכתיאיקרמאי

 וי(4ה ררלר אטיינן למלךשיכם'הנאה'ותיעלת
 גכ( - רליתא שלטה ם בכעגכר ורלא אחרכענין



 סד , א סימן לצדיקארח משפטחשן
 נתשוכה.כמ*ש הרמכ"נם כדעוק דעהורווי"ף

 וכן הרשב*א שב( כ ס"ח ס'מן ככ"ימהרי"ק4ש
 הו4ש פמק ובן ק*י סימן ה"ג לב ן' מהר*יברעכ
 נתיכ ירוחם ר' רעק וכן קמן למימר כרבעינןשם
 ס"ו כשורש מר:רי*ק רערה ר;ו4, וכן ה"בד'

 הר"א רער; שכן יכתב בראיות כן והוכיחוק9"ח
 וזקל[ עור וכוקב מקינון שמשין ור'ממיץוהר*ן

 כשאר ראפי' המררני שהכיא דעות לאותןואפי'
 רוהא דהוא . פ'שיטא דר"ר אמרינן ממוןענייני
 המלכים משפטי שר( ומנהגות  ארגוניותלענין
 והאמר וז*ל הבתי' חזקת כת' רשכים שכתבכמג

 שכ[ ומנהגות יארמניות מסים כל הר"ר,שמואל

 רינ' כמלכוהם להנהיג שרגילים המלכיםמשפטי
 דרוקא הענין שפירש לך'כהריא הרי עכ"להוא

 המלכים משפטי של ומנהנות ואינוניותבמסים
 בס"ר ולקמן מררי*ק להנהיגעכ"כ[שרגירןיבם

 כהרי"ף רם"ר( צרפת רכניכרעת ג,נש פסק הקה מ*ו שער1-:ר:רומיר: *יא(ויי :מהרי"ק לברי לפי בהם לדקדק שיש ומה הרעות 14אניא
 מרכות' קבלתי ואני ון"לוהרמב*ם

 אם כי דר*ר נאמר שלא רצ-פתים מר;נתשקכלו
 הררכים ענ"נ' כנין המלךמעסקי שהסביברים
 לכין שכינו עסק אבל שלו והטסקאותוהמכסים
 רפ' ומההיא רגמין מתנה רשטר מההיא ,יהעע[ ' מקשה והדר וכון רר"ר כי חכמין אמרו לאחבירו
 כאיניחא 4א ארעא ליקני לא אמר רמלכא"*ה
 רגטין ההיא ותירץ המלך מעסק הוו ;[14דהקם
 דפלינ כתר4, כלישנ4ן רפמק הימב"םכרעו-ש
 ויש ון"ל( תירץ ח"ה רפ; וההיא קמ4ואלישנא
 קיקעית שכל הכם המלך עסקי נמי דהנילתרץ
 ועליהם למלכים פסקא נותנים ר;יו זמןשכאותו
 כשטרכרי אם כי לוה זר: נקנים יהיו שלאהיקנו
 אותו מזכירים ייהיו לכל יירוע גלוי הדכרשיהא

 הילכך קיימיכם והמך[ך חוקי שיהיוובשטייהכם
 כרעכ עור ע"כ הוא המספיק נלל דירהוכלל4ה
 הרכה ממנו ופהת המטנע ש'טינה כמלךששית מח י4י כתכ אשר יזה ז"ל הרמכ"ן בזהשאלתי
 כמקום ץצ4ו המטנע זר: שיהא הכי[ ע%תזר

 מת,ך  קלואות ריני יבכן( חוכ נפריעתר-ואשון

 הכ46 קצת יעת ענ( סימך שאתה למרתידבייך
 דר*,. אמרינ; רל4ס מור.ם שהיו שלפנימר;חר
 להל ךמ0קא כארעא וכגוו דרך להפ לעשותנשרי וגשרי ריקלי דקטלי כגין ל~רכו המלך כעסקי4א

 ליכלל טסק4ה דיהיכ מ4ון 4ומר רמלכאטסק4ן
 מפי כיריני מסירת הזאת שהסכרא וכאמתארעא

 כעמקן לרבריך מורה איני זה כל ועםקצ'יכותינו
 שהם מזה גרול. מלכית עסק לך שאיןהמטכעות

 אותן וטוציאין אותו שעושין והבם המטכעכעלי
 כעילון מתה"ם שלהם פסק אין ואם שלהםבאהץ
 זכותם וגכ( שר(הכם הריוח ככ( הפסירוהמטכע
 הקרקע לרין לגמןי שוה הוא ה,ה והריןבמטכע
 בה מחקיימת מלך שר[ שגזרתו בטסקאשמעלה
 ולמימרח ארעא ליכול טסק4ן ריהיכ מאן5[ומר
 רפרסאן ואריסן כשטיא אכ[א ראכיל ליכן,נמי
 כמרע מפני כ[שוצו ככ[ וכתכתי עכ"נ[ שניןמ'

 הרמכ"1 רצת כעה"ת שיאה שאע"פ ארותמעמ"
 לקמן שאכחוב כמו דר"ר מילישייך רבכליר( רלהרמ*כן לרעתו מנגרת אה*כ שהכין מה כלעם

 ס"1 בשעי שכהכ כמו לרעתו הסכים לאאעפ*כ
 אנר שאין ועור וז"ל כי וםיים לעיל לשונווהבאתי
 נלכר המלכות בעסק אם כי רמלכותא רינאדנין
 זר; יין נאמר ל4ה ארכם'להכירו שכין כמהאכל
 שהקרמת? בשעי ,ה רין והארכחי שכיררתיוכמו
 הנ*ל הרמב"ן לשון כתבתי ר ע עכ"ל מ'וכשער
 מילי רבכל דם"נ[ יריריה ראפילו להדאורעכרי

 מקומורע 4שותן ככל סיכ( אעפ*כ רר"ראמרינן
 תועלת כהו דאיכא דכריו כסוף שהכ'אמהגמרא
 : עניינינו בהמשך הצריך דכר והואלמלך

 :;ןנ:ן:4::נוהמררני
 שי'ך בקרקע רוקאראכ4יה

 ענייני בשאר שאפילו מפךשים וישל14מרדו"ר
 רל14 כהכ מטיץ אליעזר 4' הכריע וכ[אממון
 ובמשפטים בקרקעות אכ[א דינ4ש ריניהאמרינן
 לא שאמר כגון מכס כג'ן כקיקעות תלוייםשהם
 נפש כיאיהא מכם יתן לא אם כארצו אישיעכור
 נמ4 י4שמר שנין מ' קטר דפרמאי רנלריס4למ"ה

 ונם דעיעא ליכול טסקא אמר.מאן.דיהיכדמלכא
 יתן לא אמ נ"וצו יהיה לא יטאומר גנראדקרקוף

כך



 אטימו לצר4קארח 6שפמ הש י"7

 זעהארץ מפני ר'נ14 רד'3קה טעשא יהיינו יכך9
 אכם נארצו 14דם ש'עכוי' רשאין 7 )א א' השיי
 שהנן4נג:צ%ניזהן שאינו דבר על מלכות קוצכ אם אבל כמציתיו4א

 המלך ר'ן דכל הרם3*ם חלוקמדעתהי"הרעתו
 ניון רר*ר אסרינן הועלת לו 'טאין אףבשקעות
 קרקעות קאמר ותיה' המלך תיעלתאשיי:הזכיר

 בראיכ' רהיינו מכט כגין בהפ הוזלוי'8 דכדיםחו
 כדליכ' אפילו רכקרקעות מיגה ושמעינןו:ועלת
 התלויינבם ברכריכם תועלת בראיכ14 114הועלת

 דאיכא אף אהרים נדביים אבל רר"רגקרקעות
 רין השוה ולכן דינ14 ר'נ'ה ר[14ו למלךהועלת
 נכנ[ וה*ה 14ח"כ רקאמר המלך לריןדההריוט

 מארצם ארבם יהנה שלא קצבו שאכםהחריוטות
 דנל קמ"לן הא ושמואל דין שדיניהם כקצכה4א

 דכהה" בהר" נראה ומעה עכ*ל היא למלךהאיץ
 דין ו-'וי קירם144ייר' מהנרק דכשטי כיודגטין
 לפשק ודעתו רין ורינו כקרקעהמלך

 אף כשמיי
 מלתא לי פס,קא לא ומ"מ למלך תועלתדליכא

 'כקרקעותכנון התלוייכם וכמשפטיכםרמרקאמד
 שיה4ה צריך אין נקרקעות דדוקן נראה וכו/טנס
 בקרקעות ההלויי' י' כרני אכל למלך תועלת*מ
 שכתכחי כמו תועלידג[מר[ך שכ( שיהיה?ריה
 4א ר4"תה נקרקע התלוי רבר הוא והשטרלעיל
 רלינא 14ף כקרקע התלוייכם כרנריכםדאפילו
 טנס כגון לפרט הו,ל ל4ן 4,"נ רין דינוהועלת
 ובמשפט,כם ויאמר בגללותו הרנר *ניח*,ד[14
 דגטין רמההיא ועור ולשתוק כקרהעותהתלויים
  נההיא 9פק דלא נראק אל[א ראיה להניאד;ו"ל
 גכם * מהתם ראיה הכיא לא ולכן כשמואלדנטין
 דנקיקעות דכין כהרמ"פם דם*ל כ[ומידפשי
 שכם שיהיה יריך כהבם התלו"ם נרנריכםב'ן

 כין ק14י אכולהו מכס כנון ומ"ש כ[מלךתועלת
 ראיהי מ*מ כהם התלויים אדכי'ם כי(אקרקעות
 ממ"י רהר"4ן דכרי רפי' קפ"ח שורשנטהר"יק
 כשטר דנכם 8*ל רנוותיה שטואן4 לרעתאשילו
 נדכריכם 14ף ולפשן די*י 14מרינן קרקעטתנת

 עע והו4שר(ג: ת,ר ןעךל יייויינט,

 יי144 נדריפ רע כפ' דנריו שהכי4י מט'ץהוקא
 אר*ת נרפליג עליה פל'ג ולא אהרו' סנרותהביא
 כשמר בשמו4הכ[ ננטין פסק ואפ*ה מיניהלעיל
 ינשטר טמיץ כהר"א לר[ הסררכי וגכםמתנה
 ובעל,המפק כהכ.הרנ*י וכן נשמואל פסקמתצה
 והמרדכי ד:הר"אש שם"טבס"ם

 כהר"14 0*נ[
 מטיץ רהר"א אנולומר מוכרת" וא"כ *ממיץ
 מקנה כשטר אף דרד"ר דגטין כזסמ כלישנ'פסק

 דההיא דכ*ל 114 מתרתי חדא לו' ואפשינשמו4
 שאמיו נמו ר[מלך תיעלת בדאיכא מיירירגטין
 אלא ארעא ליקני לא אמר ומלנא דח"הבהה,א

 שנאמר 114 ודעימיה הרמ*כם נ[רעתנאיגרתא
 אף כקרקע החלו"בם ~רברילנם בין בקרקעדנין
 שלא כיון אנל ריקד אטרינן למלך תועלתרל'כא
 תועלת נדאיכא י4רה רמוקי פוסק שיכםמצאנו
 "נ[14 זאת סכי14 נרם  ייההויס לנו איןלמלך
 בקרסעית דרוקא סכרז רכרלתא תלת דהניור-א'
 אפ'ן'  ו4ד"ר בהו  אמרינן בהם  יונלוי' נרנריםאו

 אהריגי נמילי אבל לטלך תועלת כ( שאיןבדבי
 רנין דא'ן וראי להנירו ארם וטבין כרנריםוכ*ש
 טכם כגין מטיץ הרוא רנק8 הא ולפי.וה כר*רכו
 ותועלת הנאה ננ. שאין אפי' ה*ה 4א דוקאלאו
 דינא כיה אמרינן רנוראי איןספק לגמרילמלך

 מפני וטעמ4, ליה ריעינן והכי דינארטלכותא
 כממ*7נ ראיהי ונן לעיל כמכר היאשהארץ.שלו

 .נשכם שכתנ דהיא"ש כשבם שכרזנ שמ*טמי'
 וקצכרזו מרעתו של[א מארצו ארים יהנהשלא ר'ני כך קרקע ל(י ש'ש הר:ריוט ראףהרמ"א

 : ממיץ הר*א רכרו והםוהפ
 נע:ג::1'גיוקקמעחה
 כפיק המג*ה הרכ רעתי הכיא נם סי"הביניי
 לבעל 'ש אחוית שטה אנל וו"ל מלוה מהל'ב"1

 השטיירן שכל[ ו'ל והרשנ"א והרמנ"ןהעטיר
 הלואה כשטרי וגוכ'ן מחנה שטרי אפ4כשר'פ
 ראמר כשמיאכ[ דק,מ,ל משום דמשועכריןמן

 ורק4יי* המכ4ך תועלת שאינן כרנרים אפ"רר"ר
 רהרמג14 נרל'נא אפי' מחני' קאמי "ניאכ"א
 47'שני רהרר-זי נשיס מבמט' חיץ :וזניד8לכא

'
 לא ,.



 דמלכ' הרמנא דאיכצ היכא כל דוראי פ4יגילא י"א משמטהשן
 ש7[ כנוטרין כגון כשרים שכע)לם השטרותכל

 טכניטי ח)ץ וברליכןהרמנ'רמלכ'תנימלכ)'שלנ)
 וכרהכ וכו' בו וכיוצ4ן מתנה שטי למעטנשים

 והלוארי: מכר כשטרי בערכאוה בין וולהרמ"בן
 הכשין א*ן השטרית בכל מלכות של כנוטריןכין
 כעדיכם ינהתבם נכתכ כ4ולו השטר לה')תאלא

 ההקנאירק מררכי דבר הסרו אם אבלישראלים
 4כיוצא דאקנה יכגון מקיקעי אגב מטלמלי3גון
 שחסי דני אותו לענין בהם דנין אין וראינהן
 מעות לו שנתן כגון הוא הפוסלן דבר ואםמהם
 וכל קוא וכקני מ.טיכה בלא ושטר)ת אגכבלא

 בהס רנין ואין לגמרי פסילים ביה ראיתשעבורא
 להכשיר 4א מלכים של רינם שאין כותיםכדיני
 עריכם כ"ק ש4הכם פיפי ולעשוה שלהםשטרות
 משטרות עדיפי לא ההקנאות דרכי לעניןאכל
 כדיניכם הרברה במהומורז העכו*ם שאףשלנו

 חכמיהכם מחלוקת כפ' אותכם ר,ניןהכ(וקיכם
 4שר[4ה מקפיריפ המלכיפ וא*ן המקימותומנהגי

 ; ו*ל עכ"ר כלכד השטרותנהכשר
 ת::ן74מ:הת שכ"אוהר

 מאן ואיכא נשים טכניסי .-
 מאן ואיכא וכו' אהדרי פליגי לישני דתרידאמר
 דאוכ4ע היכ4ה דשמואל אלא פליגי דלאדמפרש
 דטכ(כאהרמנא

 ופירוק4י
 דל'כ4ה היכא כתר4ן

 ע,קר נראה 11ה רמלכאהרמנא
 דר47י

 קי"מ7(
 דל4ש רוחיכם ויש הכא שנא ומאי דר"רבעלמא
 המכ4ך להנאח שהם כרביים אלא דר*ראמרינן
 אמר מלכא הפתים ח~קת בשלהי שאמרווכאותה

 כניומר באיגיחא אלא ארעא איניש ליקנילא
 הוא שיקח כדי ויקיימנו השטר אה הואש'התום

 ריקלן* רקטל(י רזדע נמי ובד4ומרינן חקי רזא
 ליו כשאין והכא עליידהו ועברינן גישריועכרי
 כמאמרינן נראה ואינו תיעלת ש)ם ברין?הלמלף
 אשתעי מיל' תלת הני רכא אטר ח"ה בפ'הת8
 הנאה טאי והכא כנ*ל וכו' נחמיה נר עוקבןלי

 רפריט נ"כ 3תכ וכ1 עכ*ל מ~ה למלף ישותועלת
 : הבזיפ חוקף כ9'4ולו

 סה - אסיק
 עע( רקרש"כ4ה תשובתהכיא ה נסה י/[ והר"בישהוי
 כתשוכת הרש"כא 11*לשכתן

 יי*ר מ~יכם כשר דהרש4,ה ששטר שטעןמה
 4לין בן סוכריכם הגדולים טן מקצת שישאע"פ
 רזנ' רארזמר אתרינא כלישנא אלא נוטהדעתי
 עכ*לו הר*יה דעת נראה וכן נשים מנניטיחוץ
 לעיל כנן בהפד כתנ בחרושיו שהרי תיטא1ה1!ו

 ::עמ:ממס:'1שי
 בכן ח"7[ עדיכם בלא ידו כתכ גני,,

 לומר יכול דאינו דמלכא הימנותא ראיבאהיכא
 בע* מ4הי כירי שטיך לטעון ויבול רר"ךפיעתי
 7ייימר: מצי 71(א ביה גמי כערכאותיהןאפקיה ואלי ימלכא הימנותא דאיכא דכיון סהר4ידאנן
 אפי* אל(א נפשייהו טרע לא קמייהו'י~י ריהני לא ראי טעמא ומשוס כלכר ומקחהליאה י בשטי ולא ממשעכי' ואפי'לגבות בשריםערים כשני ידיו חתם הוי ר"ר ומש~ס וכו' פרעתיליה

 ונ(א שטיא כהאי אלא קני דילא מתנקבשטר
 סראיתא הוא נעלמא הספא שטרא הא*אטרינן
 41ה7[ ד*ר דינ4ה דאמר וסרישמואל דגטיןפ"ק

 ועורא ופף הרין מן כ[מר(ר נשמע היאךתתטה
 רכף ומנהיג מצוה שהמלך במח טעם שישדכל

 ממע כ(ומר ר7וא יכויי הטרינה הנהנתלת'קין
 לחב'רו יה4ן הרין טן 7[וה להיותהראוי

 עשנוטל אע(א דינא ולאו ה)א המסנותאאמרינן ו7(4י
  שהארץ  במרינות וכשש המלכות ד'ני קענתפלא
 שירצה כמי חוקים בה לעשף הוא ויכיל של4כולה
 המלך חוקי וע94 לה4ם טהלקה הוא קןשע'מ
 7(מלך כח ףש פשהכרי~ו וכ*ש יושכיהקכלוףה
 ועושיבם מקומות ככמה פו והנה'נו תקנויקראע( ואפילל הם מיינה דתקוני הא ככ' ממוןלה*קיע
 וגכם הב*י שהניא הנ"ל כתשובה שכתכ מהעל( כהדיא חילק  ללוו7 ' עכ"ל יוכם ככלמעשה
 נתכתילעיל דהא הרמ"כן על חולק ואתתשיפה
 דיגין אין ההקנאות מהרכי אחף חסר שאםבשמו
 כתשוברז עצפו הרש*כ4ה דערז הוא ועןברהכם
 עור גתכ וו'ל מחו'לשא מ"1 הרכ"י.סימןהכיאה

 של כגיפן העשוי הקנאה שטימיק"בא(טושגה
 שם"פאיש-

 צריקל
ותמהנ'



 א סימ' לצריקאוח טששטה,?ן
 לנח.נת המספיקים כו.ל.טינות כחיכ אפעכי*ם
 עכ*ל שלנו כשם-ו' הן חרי והיעכור הניירניף
 הר'"נ'ט בשכם טהרי"ט מ*ש זיה על( חולקגכם

 ראפילו כ[עיל שהנאתי הרו"כא תלובתשכתכ
 ללכת אין נעיכאות ללכק נהריא המלך גזראב(
 עכ[ חוןק המלוכה ממשפטי 4שכ[ו שאיןאחריו

 לערכאו' לילך ררוק' לדהית ואין "נ"להתשונה
 המלך שנו;ר דינים נאיזה אכל אחריו ללכתאין

 מריכרה נון שינוי ואין פמקה דמאן רינ4הריניה
 כמשפטי ררוק4ו רמשמע רקמלוכרה~משפטי  4ינ-ןי שאין דאמר כ"ש דמלכותא נייגאלמועט
 אמרינן 7[מלך השייכים כדניים ר*ך[המלוכה
 אנל לקטן שאניא ורששנפ טהרי'ק ובמ"שדר'ר

 ל4ז: למלך שיז דלאבדנר
 ע:בנן:מ:בולכאורה

 נהקרמת דהא עלהחתיכם
 שיש מפני נהכ נטעה שלא שטזהיר ראיתיהספר
 ז*ל רוש"נא מלכר אהרים מפותקים תשינותשם
 שהביא קצ"נ נם'מן ז*ל למהרי"ק ראיתיאבל

 אומר אני לכן ז"כ[ הרש"נא בשם זאוקחשונה
 רנשהמ4ך ז"כא הרש*נא 7[רעו-( הואשההלוק
 שיעשו עונשין ננזרוק 7(הנריח ורוציהמקפיר
 רמלכותא דינ4ן נקרא אז כמ'טמטיו ו?ר131חוקיו

 נשבם כתונ שיאיתי נ"כ( וכן אהריווהולכיבם
 ומ' ול חדש רין לעשות יכול המלך וז"להרמ"בן

 איירי !ה ובכענין עכ*ל כך יעגש נך העושהכל
 מקפיר המיך כשאין 4וכר[ מהמכונותר1עשונה
 ררר"ר דין לו אין ראז א"ריו הולכים איןוטכריח
 עכו'ם שכ[ נערכאות העולווה דשטרותחז"ל[ שאמרו מה וז*ל ס"ה סימן ז*ל הרי*בש כתנונן

 דטלנות' רינא משום מתנה שטרי ואפילונשיי9
 ל81' היינו רגט'ן נפ*ק הנ*ז הראשון הלשוןנפי

 נעשה כאלו עליו שטר תורת ויט כשרשהשטר
 ניניהם שנרין לומר לא אכל ישראל ע"יונחתפ
 נשטר התנה שאם טשל ע"ר שנאמר כמולגמרי
 שהקנה או לעולם נא שלא דנר נע"שנהעשוי
 שנעשה נ-ון הקנין שיועיל לעולם נא שלאלמי

 י' אפ חקנין טועיל ונריניה' נע"שג העשויבשמר
  שוה לעול9 כא שלא למי לעול9 בא ולאברבר

 שהשטר 4א מקפיר המלך שאין דר*ר בכללאינו
 רמלבא הרמנותא להם שיש סופריו ע"יהנג.2ה
 המלך אין תורתינו כרין נשטר נקנה שאינוא. קנין ני מועיל אינו נעצמו הענין אס אבלישי4 ' סופי ע*י הנעשה כשר כשטי נה ושנריןש.ועיל
 ראפילן נשיטתיה אויל יהוא כהרמ*נןהרי*ב'ט רכיי קמן הא עכ*ל כיניהפ שנדין נזץמקפיד
 ד:רק נהריא ואימר רר"ר קי"מר[ מתנהכשפיי
 9לוגתת הוי זה ונענין והטר[ך בהקפדתר(2(וי

 המלך הקפדח נדה נרלית 4שכל דוקאהפזסקים
 טחויר אינו זה כל אבל כתריה אזלינן דלאוראי
 מקף כשום אטרינן לא דנ"ע יייכא דניוןנעיני
 טכרית אינו אם אכל מכריח כשהמלך 4אדר"ר
 שייך לא וא*נ ר"ר כסינ נפנ9 אינו מקפירואינו
 זר: רנענין נתר4ה כלישנ4ה ולפסוק שבםלומר

 . : מווה שמואל אפילו מכריח 4וינושהמלך

 ןך::%מ:'עכגלעריומ;'אבל
 אחר 11*ל שכתנ רר"ר א9רינן לא המלךמקפיר אפ" ההקנאות טייכי א4 חסראם

 המלני'טקפירי' ראין קנ*ל הרמ"נן לשוןשהני'
 ,4ירז נסכרא חולקין ויש כתנ ההקנאותנדרכי
 ההיא שיסמוכו טה על להם ויש ז"ל הרט"בןעל
 ארעא ליקני ל4ו אמר ומלכא הנחים חזקתרפ'
 דאפי'יקפיר טשטע יו מדנר עכ*ל כשטראאלא

 עליה 9ליני רהא מהנ, דלא להר8*כןהמלהס"ל
 פ"רנהן ונלע"ר קפיר רמלכא ח"ה רפ'מההיא
 ראט' רהא רכיון הם כך ז*להרמ"בן

 שמוי
 דר*ר

 נשכ( קמן למימר כרבעיגן רין ול4ן תקנהר-עי
 רננן היקנו דך[4, וקי*מל והפומקיכםהמררני
 דלא נמילתא אכל רשניח נמילתא אלאתקנתא
 טרנרי י[רהק*ווק ואין רננן תקנו ל(4ששניח

 פלת4ש אמרינן רלא חרר*ר ל*ב טירזמהר*רך
 איפליגן רהא רז*ל נחומרו' 4א ונו' שכיהןרלא
 ומה*רש נ' עטו' נ*נ רף 4הפריכם שעיער[יו
 ההקנאו' ובדרני נכונות נראיות סי'9"אאשכנוי
 מלך שס יהיה ואפילו יהקפיר המלנים ררךאין

 נו אמרו ול4ן שניחא ר7(4, מלתא הואשיקפיר
 ח"ה דפ' מההיא עליה פליגי וכזה רדר*רתקנה
 ררך שא.ן נכ[ דלהרמ*נן טינה נפקא זרקולפי

המ7כים



סן סיטן.א רצך,ק ארח פ':ם"השן
 .להק5ייטלכים

 א5ילו רו"ר ניה ימייגן י4,
 הרש"נא רערע הוא וכן ש'קפ'ר מכ(ף שכם'ש

 שכהכתי נמו ס14 סימן הרב"' הכ.אהכתשוכה
 לא ההקניצת דכייבי הרט*כן כדעת דס*ללעיל
 ח"ח יפ, טהה:א עליו שהקשו ומה רר*ראמרינן
 למלך תיעלת כיךק דאית הי"ן בדכיימתרצא
 מלת4ש בין חליק יאיז דפליג טאן ע(ינ4,דכהא
 דינ4ן גייגא דכגל שכיח י7(4ן לטילחאדשכית

 נס%י(גי:צןוראיוו, ד'נאדסיכיתא
 רמק וקשה וז"לוהקשהעליה'

 דרך חסי דאפ'ליו 7(ומר דחזקה מהך ממ'כה9
 מא' דהא יטלכא מהורמנא מהני הקנאהטררכי
 כאזגיתא אלא איעא ליהגי י(4ן טלכאיקאמר
 הא"ריי ההקנאה שררכי צווי'הא'שולל שניכילל
 טפק 4וין וכהא ס.דר וקנין כטף כגון יקנול4ו
 לציות למלך גח יש ט"ט טהנו רכיינונידאע"ג
9ל4"

 כהו 4ט'ן והשלילה המנ'עה דעע( 'ועילו
 יורה ז"לן הרמ*נן דגכם ופשיסא מעילכםגגרע
 בשטר דהיינו כאיגרתא שיקנו טהייכ והק'נירה
 כעדי כשנעשה קוגה הוא כדינינו נק כשטיוהרי

 כשטי ההזיקוהו העיכאות דשטר וגוין'שרא47
 נ11ר המלר 4אין אקכ יטיכותא ייקא משוס9לגו

 מרדבי רקר דסיו אגם א9ילי שטריהסשייעילי
 על להולקיק שיש הר'*בש כתכ והיאףההקגאות

 קמן הא עכ"ל הבתים דהזקת מיך שיסמינוטה
 ויהקיף המלף יג1ור דאפילו הו4ט הרמ"בןררעת
 נ?רתו על משגיחין אין וכיוצא ההקנאות ררכיעל

 איכא איילו ההקנאות דבדרכי ה41א רעתוואשכ
 הףכר" כנל ונן נדיניה גיין לא המלך הקפד'שס

 4וכם אכל דריר אומריפ אין מהנה לאדכרינינו
 דינ4 דיניה יהגה שלא נוזר והטלד מהנהנריגינו

 הרמ"כן וקרעת כן*ת רכרי ל(פי הימ*נןלדעת
 רר8*כן רגרי דייקי שכתבתי וכפו הרק"בארע'
 נין והל,אה מבר כשקי, בעיגאווה סיזקכתכ
 ישר4יק כעדים ונהתם נכתג גאלו השטרלהיות %" הכשרן אין השטיות ככל מלגות שלבנוקרין
 כטרע יכי ההקנאות מררב' דקר חסרו 4שכםאבל
  ומלגוו-שבכע(היטדות של כגוערין ג'ן9גתנ

 דאפי נהדיא טשטע מהגה גשטר' אפילורהיינו
 קויה גד'ן שיהיה צייר ואפ"ה טייייכרא'כוי"י

 גנאמנות רוקן 4א דסלכא כדימנא משגהינןולא
 רטלל4 הרמניתא בדליכא דאי ועור 'סועריהם

 למיטר, %ר הוה טהיכא למ'מר אצטריכאאיירי
 רליכש כיון כשר דיהיה ההקנאות ררכידכדליכא
 כשטרי הייגו דמלכ' הרמנות' נדליכ' אףשטיוק כשאי טכשריגן כד רהא המלך וקפייתהרמגית'
 סרע* דן(4ו וטשוכם עכירי לקגין רלאוראירה
 להו דנהמנינן אף הקנאה בשטרי אכלנפשייהו
 ודאי אלא בגמרא כדקאמר ניגהו בעלמאחסטא
 וכרפרישית הר*"כש כמ*ש הו4ל הרמ*בןדדעת
 קושיין והריי הףש"בא תשוגית מתרצי לאוא"כ

 ל(4ן כמכונות נכם אהרדי סתר* ררכריולדוכתי

 שהארץ ספגי אע(א ועונש הקפרה טעכםהזקיר
 : היא שלוכילח

 דכר* 9סיףש רכ"ך סימן טהרש*דם נע4ןש תשוכרן מצאחי רקנ"ל( כל' כתכי ייפאוק
 לעיי( שפירשקיכם כמוהרמ"כן

 כל' עטו שהמכיטי וכתכ דשכיהא כמלתאדמ"ר'
 שמו4לל' ופה"יף ומהרי"ט קוסטאנטינאחכמי
 ושמחת* ז*רי ירושלטי אברהקם ומה"ררהליי
 גדולי' לדעת קכיונתי לאל שתהלות הון כלכעל
 כעל הג"ל הרש*גא דברי סתירת על עמרווככר
 משפי יבעל שם*א רף תרומהגרולי

 ה"א צרק
 ס"ת סיטן וגכ"הג כלוכם תירצו ול4ה נ"בסימן
 קכחרושיו ואטשר ה'תירזוז"ל אות הבייהנה"ת
 אבל ז*ל הרמ*כן כקכרת ההלכה שטת לפיכתג

 דהרייף מןרכרי חשש מעשרק כ(עניןבתשוברק
 4הין 4הבל עביל ז"7ן והגאוניס 1"י(והרמ*בם

 הוא מעשה לעגין כטגוגות שהרי בזה נוחהדעת'
 דהעיף וככר הרס"סן גדערן ופטק כרקקואע"ה
 4ןין מ"פ וע"ע היא הרש"כא שתשובתמהרי*ק
 ' : הרש*כא רעת הוא מהמ לשפיט יכליסאנו

 הים*בן בשיטרן אוילן 1*לשהר"אש
 ראולף הנהיג אם וז"ל נסי1 כמ'שכתפ
 הערכאו' כק3' 4א שקר שיק יןשהזילא

 כשריס נערקאות הנעשי9 השטרוק כי% ה'41וז
 4הכעל ד,ר טשוסם והוראות סתנות שקייאפילו
 כע? שיהיו הטלגיתא דיג4ק ליכא, דהאירגאגיון

 השטוות םיז



ארח משטטחק
 מקנווק שטדי רהבי כעוכאית נעשיכם.השטרות
 אכם אפי' בעלמא חספא כעיכאיתיהם4צעשים
 הנעשיבם מתנוק רשטרי ח*י כלכ[בוזשובותיו שכת' מה זה ולפי ענשל ישיאל ערי בפני9מסרו

 כרעת כשרים מחנות שטרי אפילז ומכריחגוזר שהמלך והוא רמלכותא דינא כדאיכא אבלו"ר ליכ' רהאירנא מ*ש לפי איירי פסיליםבערכאוח
 כש.ט' אויל מתנה ושטן :םטזמ :הרמ"בן

1
 ירוקא לע'ל שהוכחתי כמו ממיץ כהר"אאיא כוותיה קאי רל4ש רר :ו אמר למ
 נשטרנ:ג:, ::.לי ונא אחר'נ' ימיל.ביוינוינ
 פא , לשנ מיש : קני ולא דר"ר כיה אמרינןלא קרקע שסוענין דאין וכיון שס הוא כמ*שהשטר כממירת שנקנה ש"מ כצוואוק איירי רשכםניון ר*ר כראיכא 4וף מיירי  הנ"ל כחשוכותיושכתכ רההיא לו, אפשר ולפ"ז רר"ר למלך חועלתשם 4שין ואפילו קמא כלישנא פסק ולפיכךלקרקע השייך רכר שרצא מפני קרקע מתנ' נשטרדוק:

 הנהינ אכם לישני בקרי איירי מתניתיןומיתרצא ולמ.ר'רר"ר
 הרכר כעלי שיכואו על שטר ער העריכםיחחמו. שלא העיכאוק כפני אלא טמר יעשו שלאהמלר
 כר[ ונגמר הערכיעת וןפני אותו העדיםפצביאין השטי שנכתכ ראחר כערכאות והעוליןשטרות והיינו להתיכם לעדיכם הרשווק יהנו ואזהרכר אמיתות הערכאות וירעו ויראו הערכאות?(פני
 שוחר4ן דשקלי עלייהו קר[4ה נפק 4ויוא9ילו לחתוכם לצוות נפשייהו מרעו הוו ר[אקמייהו 111י יהיכ לא ראי עלייהו וסמכינן ב9ניהםהרנר
 ררך"ף רשטואל קסא  לתירוצא איקיי  וביוןגפיג ל4ן 1ח9 עי דכתכ מאי רכל נראת חן,ע[שסוכ רף הכג*ת ער[יו והקשה עכ*ו[ נשיכם9בגיטי חיץ מחניתין מיתרצא 1,4 הטלך הנהיג לאיאם מתנה כשטרי א6'לו שטרות ככו[איירימתניתין אי נפשייהו מיעו לא שקר לעדות דינאלאצלויי

 אטימןיצריק
 מלעו הוו לא קמייהו זיזי ריהכי לאו ראידקאמר האי מאי עלה אתינן רמלכא דמהרמנא ן ני,וא"נ

 דשמואל( טעמא לכ4ן אמרן המקשה וכו'מרעי ל4ש קמייהו זוןי ריהבי לאו ריאי מלחא רהךוהא המעו' יאי" כלא טני רלא רמשמ' וכו'נפשייקו
 עכ( שכתכ הרכ"י על גכמחמה * ח,קהולא כסת לא רליכא אע"ג בשטי קנין לעשותשטרא מהני רמל(כ4ן רטרקרמנ4ן קמייהי זווידיהני בעינן רלא פשיטא רר"ר רמיתרצינן נחר4וכל
 קאמר היכי קאי ר"ר דאיכ4פ 4להיכ4הרהר"אש דכוין עליו והקשה ע"כ לכינו כ(נו לו הורהכאלו ליה הוה כשדים עריבנ שכם שאין שכיוןהוראה כפניהם הוראחו 4שין מנה לפלוני שחייבכפניהם פלוני שהורה אנ(א רמעות ראו שהעריפכשטר כתוב אין אבם אכל הטעות נת'גוה ראושהערים קאמרי קושט4ו לחתוכם (עריבם ציווהערכאות המעורז נרעינרז והעריבם שראו טטר כשכתוכ כיון ערכאות אכל כן לכתוכ שחר קכלוררלמא מהמני לא המעות נתינת שראי אע"פכהרייטוק דה"ק ל9רשו ראפשר ט"ח כסימן רהר"אשדברי

 ולעשות העחטרות_שניהכם להכשיר אר(ארר"ר אמר'נן ל4ו רהא ליתא קושיא ולפע"נרעכ"ר[ דינ4ש לאו ר*ר 4ת*כ הודאה הויא ל4שדהוראתי
 הקנאה דרך שם שאין לפי הטעות נותן אינואם ד*ה מ1עיל ואינו המעווק נתינת העדיכםשיראו וצריך קונה שנה' המעות נתינת שם שיהיהצריך ככסף כשקונה 4וכל[ ישראכ[ עשי נעשהכאלו כו וקונת כשר הוא ר"ר מכח מ"מ הואכעלמ4ן הספ4? שמרינ4ש שאע"9 בו קונה שהו4סטתנה שטר להכשר אר[א ב4ה לא רר"ר שמואל4ומר כשמתר'הלמורא ול9"ז שוחר ליקח חשוריםיהיו ושלא ההקנאות יחסרו4והרמררכי שלאובעינן והרמ*בן הרש"בא כמ"ש עיים כק' שלהססיפי
 מרעו לא קמייהו ~ו1י דיהבי לאו דאי טצמא יךצר הלכך. לראיה אנ[א לקנות ב4ס לא השטרשהרי

 ~ליכא ליה מכשדינן לא ד*ר שם יש א9ילושקר שמעירין עלייהו קל* נפיק דאי ולעי4נפשייהו מרעי נ(4, שקר לעדות דינ4ו לאצלויישותרא רשקלי עלייהו קר[4ה נפיק 4הי ואפילונפשייהו
 .. גם.לשטרו 9עט ליהן לוו"א*. חו*ללאקוויי

כשת



ארח משפטחשן
 וה4ן המלך כשהנה'ג אירי4ל דמאי שויטתנ"
 אף שהרי הוי הכי ד'נא המ4ך הנהינ לאאפילו
 הוה לא 4וי מחנית'ן ליה ניהא הוה דר"רמלתא ארעתיווהאי א0יק הוה רלא המקשן דעתל(פי
 וכן ראיה שטרי רהיינו מור כשטרי אכ(אמיירי

 נשיכם מבניטי חוץ תני שכש"ם כתר4וללישנא
 שוכם כרןי מכר נששרי מתניתין מיתיקמאל*ר( הר*אש שיטת כ4פי המלך הנהיג כשל4ןדהיינו
 תחלת דהר"אש הכי להקשות 4,ין .91שייהו מרעי לא קמייהו  וחי יהכי לא דא* טטעמאקישי

 דינ4פ ראיה רבשטרי וקאמר ואזיל 1ףיטהפוגיא
 להקנורז רהי4ו טתנה וכשטרי ענין ככנ[הכי

 ראיה שטיי ונקט דמלכותא רינ4ו משופכשרה
 ואומר השיטר רמתחיל משום חרא טעמימתרי הכי הוי רינ4ן רמלכיתא רינ4ע דכלא אע*גהנא
 כרינא ראפילו ללמר כא ועיר השטרות כלדין

 קאמר רל4ן ולעולכם הכייהוי רינ4שדמלכיחא
 כו קונה שהו4ו מתנה לשטי טעמאהר"אשהאי

 כ(או ואי קונרה הוא וכטעות לראיה אכ(אדאינן מיירי מכר כשטרי רוקא אר(א כמעות ולן,כיה לאקנויי היא מתגה שטר המערדהא ניזינתראיי' שייך ול4ן צריך אינו ישראל ע'י נעשיתואפילי- טעמא האי כיה שייך ולא צריך דלא וראירכהא
 כשרף אינן ונו' קמייהו זוזי דיהכי לאו ראיטעמא
 רכשיטתיה 4הע*ג קמ"נ כסימן הרי*כשוכמ*ש

 רן,ש ני_ן שהגנ!רן.4ק
 רנ"אי ליי4ונ,'

 לשנ' וכין אנפשייהו מרעי רלא לישנ' כיןלחלק
 משפטי וכ*כ עכ*ר( טכר שטר לעניןרשמואל

שמו4הי
 נ*נ פיטן "*ב הרא"נח וכ*כ 4"ג סימן

 ערככהדברי' והנג"ת הפופקה כל דעת הוא%ן
 ולא כטף כ[4ה דליכא אע"ג כשטר קניןלונשות שטר' מהני רמלכא דמהדטנא קמייהו ווזידיהכי נ,נינז דל4ש רפשיט4ן דפריו כסיף שכתכנמה
 דק לא רבזה הקדושיפ טעצמאיו וכמחילהחןקה

 שטר היינו כשטד קנין לעשות גוזרדבשהמלך
 ובהא קנ"ן עושין הטעורז דאיןההקנאה

 שזוא- ראיה בשטד אכן[ קסן איתא השטרשרוא 13 מקנה רהוא מלתא דהא דמלכותא טדינאכשי. הוא יא נפשייהו טרעי רלא טעמא הר*אשכתכ ר[4~

מז אסימזר'צדיק
 טעמא ומצרכינן הכסף קמן ליה4ן ננסףקונה
 אע"ג הקנאה בשטי 4וכל נפשייהו מרעידלא

 מבןורי' דמלכותא דינא טשום פסוליפרעכו*ם
 המעורז נרזינרז רהעדיכם שראו כשטרשכחיכ רכיון כתב דהא הרביי על קושיא ליכא ובזהלהו

 קאמרי' קושט4ה לחתוכם לעדיכם צוווהצרכאות
 מה מ*מ במעות כשקונה אכ(א כו שקונהכשטר מיירי דלא קמן הא המעות נתינת ראושהערים
 ל4ו אמאי כפניהם דהודאה הרכ"י ער[שהקשה
 כ'ה ' הי יעת יחקיי אייי'מ"ה : צ"ע רמלכותא מרינא הודאההוי

1
 עכ( דגטין דכ5"ק יל כו הימ

 דמלכותח דינ4ו אמר רשמואל לישני רןריהנהו
 י~*כ[ כתכ נשיכם מכגיטי חוץ חני ואכ"אדינ4ט
 דפליג משום קמא טלישנ' דניידינן למימרוליכא
 דינ4ו רמלכותא רינא אמרינן רלא וס"י[עליה
 כפ' כרמוכה לדשמיאל נקיטונ4, כעלפ4,דהא
 שפירש מי יש ולפיכך הכתיבם חזקת וכפ'הגוזל
 דר"ר אמרינן דל4ו .משוס קט4ן מלישנאדנידינן
 כפן וכדאמרינן המלך להנאת שהם כרבריםאלא
 ועכרינן גשורי ונשרי ריקלי רקי4ני ו-זרעהגוזל
 דמלכ4ש הכתים חוכות כפ' נמי ודאמרינןעלייהו
 ככה*נ באינית' 4א איעא איניש ליקני לנו4מר
 אמרינן ל4ש מלכא כיה שייך דל4ש מידי4וברן חנקן אה ויקח השטר שיקייפ כרי לאוקומיאיכא
 ינן ואמר גןמא מלישנא נדינן הכי ומשוםדד*ר
 מראמרינן נהירא ולא נשיכם מבניטי הוץואב"א
 אישתע* מילי תלת הני דבא אמד ח"ה בפןהתם
 דשמ41 משמיה נלותא דיש נחטיה כר עוקכאלי

 שנין מ' דפרסאי אדיסותא דינא דמלכותאדינא
 אלא למלה ותועלת הנאה ליכא רהכא עזיןפשן העכו*8 חוקת שתועיל והנהינ אמר דמלכאכלו'
 אלישנא פליגא לא ואב"א הכא אמרינן כ*ורא'

קמא:  הנאה כדליכ' דאפ,ן .שמעינן %פן% %ט%ייפ
 דינא אמדינ! למלך .ותועלת ' 48" .שט'

 כרזכ ומר*ן.מהרי*ק4שד"ד
 הכתיובפ ח~ר%-ז כפע רהנ?י שכתב רבמהכנ"רה

 : כם"ר לקטן  יאבוזוב כמז קזשיוגובמזורצת
מיי



 א טימן: לעדוק י ארה .. ךשטטה*2;

 ::י::42::וך מהת' תי
 הרעות וכל רקר*ןשדעה

 רר*ף אמרינן מ8ון עניני דנכל המרדכ'שהביא
 משפטי של ימנהנות ארנזניות לענ*ד דיקאהיינו

 פשיט4ו לחכירו אדכ( שכיו יין אככ(המלכים
 עושה שהו4, מרה דוקא דר"ד יאטי והאא*י( דגטין בפ"ק הר"ן שכתכ ממה לזרהוהכיאיאזה ח"י תורה דיני כל ניט'רז יא"כ דלאשעש'טא
 לא כר*ן שלא עישה שהוא מה אכל רלמיךפחוק*
 הי*ן רמ"ש מרכייו רמשמע חר4ן וקשתונוע

 ליה משמע ל4ן כיין שלא עושה שהוא*בלמה
 כריןדקאמר דשל4ש כ, 4יינו תורה כדיןשכן4,
 בתחלת וכרקאמר למלך החקוק כרין שלאהייט
 קשה כרכריו יאסדכייו

 שכחץ האאחד י רהאוכ"
 ונ*לרם"ל שכיו'מ1% דכריונזנצ*יקמושכתכת'

 רינ' לפלך הנאה כדליכא דאף רמ*שלפהרי"ק
 נשטיי ואפילו כקיקעות הייני הינ4?דמלכותא
 בדליכן ראף דבייו על ?*ל מהר4"ק יכפי'בדבייו לעיי שכתכתי ממיץ הר*א כדעת קרקעות5מזנת
 נקיקעות דינ4ו רמלכוקא דינ4ת י(מלךאנאה

 לחב'רו אףם שגין בדין אבלובמשפמי.המלכים
 ארכם שכין כדין ראפילן רם4כ( איתא דאם'ל4ש

 ר'נ4ילחבירו
 ול4ו הול*ל הכ4 יינ4? רמיכיהא

 הכ' אע(א לכמלך תועלרה ברליכא לחלוק לוהוה
 4ופילו שכולל לחבירו 4ורכם שכין בריןהול*ל
 הכיא ל4ן והאה למלך הנאה בהכם שאיןדברים
 רפיינ רהא וראי אלא קיקעית מדיני אלאראיה

 אכל כקרקעיה רוקא היינו למלד תועלת'ניליכא
 בקרקעות הוי ול4ש כ'ה מגלא רל4?שייךבטילי

 : ממיץ הו.4א וכדעת פליב לא'.
 ף'"חד,גוגגותף":גה:םוראעזי

ואת.ראיתי
 מן ם 5נימשה כסן

 והנלע"ף ו,ל ותירץ א על נתקשה הוא שמ8*ל
 שאין דבר למעוט' בא רלא הללו טהרי*קברברי
 המלך ריה שא8 נמ* הכ* דאין למלך הנאהלו

 שאין 4וף להכירו א*ש בין ותקנה מנהנלהנהיג
 רדינא ר"ין מ*מ:ריניה זו בתקנה ע(פכ[ךהנאה

 שאם.רוצה ,א אתא-לטעופי ולא דינאדסלכותא

 ערכאותי.9 נדיני להגייי איש כין שירוניהמלך
 ששורת מצר "א ה~א המלוכה ממשפטי לאורהא
 טלח4? להא כך מחייכת עיכאית,הם שיןהר'ן
 היינו נלישגיה יבשאמי למעיפי טהרי*קאה4ש
 המלכיפ טשפטי ושאר יארנוגיית במס.םרוק4י
 נר, נכנס וגדרו ונסונו המלכיכם משפטיבכלל
 גין ילקכיע להגהיג המישל בדערז שיעלהמיק
 טט* ולא זצוה 4?ין למלף כ4 אף רעהו וכיזא*ש
 כך גו?ף שהמלך כיין ורק דכל טיניה הנאהליוה
 ול4? דיגא רמלכותא ודינ4ן הוא. הטלפזםמחוקי
 השעה ייגטת ערכאוחיהס דין "א לטעי"יאהא

 ער4 נצייס כרינ' לרו4 יש 4וכם טמנישנשאל
 ערכאותיהם דין רהוי מלתא הף כלפי נצר*שטר
 עג*ל הא הטלכיס עסק" לאו יהא דקאטרהוא
 כ*שניה אומר הוח 4וכם ה*רוצי ר(י גיחאוהוה
 שמעינן היינית דפלכיפ במשפטי יוק4וה'ינו
 ריג" כי( הול*ל 14* וחרנוניורז כמסיכםדכ*ש
 דיג4? ולא אטיו רמלכותא רףיגא ועידהמלכיט
 רמלגעולא דיגא חוא כרכרי4 ואפ כנ*לרמלכא
 מר*ע רוקי הר"ן שם דכתכ ועוד רמלכותאייגצ4
 עושת שהוח סת אכל הטלף פחוק' עושהשהוא
 כיין שלא עשת אפילי נרגייו ואפ לא כר*ןשלא
 לאעוק* אתי ולע י'גא רפלכודמ דיגא גיהאמיינן
 שהוא טה פלת יהא ערנ4לון דין 4הליכיבריו
 ר,נז"ן[ חר*ן וכ(שון למלר קאיעויטה

 בע"הת  תשי'רעת סי ינשורס  שס *ל זמהר"'ק הכי4שי
 אמרינן וטקס4שורז כמנשיס דרוקא הר*ןליעת
 אטרו ל(א לביזחבירו נו שבי כיכרים אכלרר*ר
 מ,,ט.ייינקזמ::גי:ממ:ה,. :גןי.*'יךיעלטמ:ע: .ונ"ור ; יבחר והמעיין כרכת'כנא מחוורתא אלארר"ף

 כ5יק שגחכ דכייי והניא לא לחבירושכין.אדס
 פכ" רד*ד 'שמו4ול( והאממ 1*ל הכתי9חזקת
 המלבים טשפעי של ומגה13ת וארניניותמסים

:שרנ'ליי
 שכין רהו4ש דע4ן כמלכיתם להגהיג

 הוקי מרצונס פל"ייקגם  המלבותלפקגליכםכני
 געיי הגהוג קטלך וזוק חכיו.ע"גכטפון. למחז' ואין הוא נטוף והילכ'רין ומשפט'והסלר

 טשון

*  גזל . .4



טח אס"מז לצד*קאיה משמטהק
 וכו' ר(מחזיק ו4ןין דטדקאמר יקשה ענ'לוזי

 4ומרינן ל(חבייו ארט שכין כמה ראפי'משמע
 חכירו ממין כמתויק רמיירי לתרץ יש ולזהדד*ר
 השייכי'למלכף רכרים אי יאינוניות מסיםמכח

 י[יכוכ[ כטסקא דיהי מאן אמי רפלכאכההיא
 לא רד*ר אמרינן רכר רככל אלא ר"ק"הארעא
 הו"כ(כ[ אלא וכי' וארנוניות ממים לפיטהו"ל

 דסיף וראי אלא דקמך(ך שהנהיג מה ככלסתם
 רשכ"ט שכתב ממה קשה אכל כתחלהטרכרין
 חזהת נרזמנין דפרסאי ראריסא כד*ה לקמןז*ל

 ראע*נ רמלכותא רינא ע"י היא ט,שנין9רסיים
 כוה ההזיק אם מיהו כשמר אלא אינישדלאקני
 קניז הוי ממנו וקנה ישר4 וכא שנין ט'עכ"ים
 רהי4ז שנ(י נ(ומר אחר ישראל יוכל ילאגטור
 ישר4ונ[ דאמיינן ואע*נ טמני העכ"וםשגזלה

 לו ו4וין כעכ*וכ( הוא הרי עכ14ם טחמתהכא
 לעכ"וש ישר4 שמכרה שטיא פההוא 4אחזקה
 לאשמוע"ראע'נ אתא צמי אי חזקה לו ישהכא

 שנ(שףה י[ישראל חזקה הויא מקומותרכשאר
 שנין ממ' כפחית חזקה אינה פרב כארץשנים
 ובשן[מ4ו ענ"ר( כן שם חוא רמלכיתאררינא
 למיצר רמצינן טירי ליה קשיא לא קמאלישנא
 הו4ו' 4הכ(א למלך השייך רכר הוי דלאראע*ג
 לאשמעיודכיון אתא מ*מ לחכירו אים כיןהדין

 שייך רכ(4ה רבי ררהיי אע*נ מעכ*וםשלקהה
 שנין נטן דמלכירע4ו כדינא ליה ייינינןלמלך
 ישראל רמדינא הכי הוי לא ררינא אע*נרחוקה
 שמן ס4 מ"מ ה,קה לו אין עכ*ום טחמתהבא
 דלרירהו עכ'וט טכה דאתי משום מהניאמיהא
 רש4תי שנין מ' אכלה לא אם אכל הבי רינאהוי

 ו-%כ"וכם ל(ומר מירו ל(הוציאה אהרישראל
 וזזל ז"ל הראכ*ר בש8 הנ*י כט*ש ממניגזלה

 אינה חזקה ז*ל הראכ"ר פירש רפרס4יואריסא
 ונפקא וכי' אייפא ,רנקט והא  ונין  צך' עראלא
 אככ[ה כ(א אם אכל מהניא שנין רט'רהזקה כששי 4א חוקה לו ואין כעכ*ום הוא הרילעיל ראמרי' ראע*נ עכ*ום מחמת הכא לישר4טינה
 מיהו להוציאה אחר ישר4 רשאי שנין 8'עדיין
 קט, רה4ו עכ'נ[ ממ4י גזכ[ה פרםי אותולומר

 לירה:ו*י ול'ה  ענ-ם מכח הנע לעניןרפירשה

 אל(4ש כקרקעית ואפי' לחבירו אדם שכיןכמה
 מכה כא כ[4, 4פפיכ(ו לחנירו ישראל כיןאפן' ר*י ן לרו מינה נפקא הו"לל ראלתוה 'זהלענין
 ל(ירה לית כקרקעוק ראפילו ש"מ א(אעכ*ום
 כדערץ יהו4ן נ(מכיה תיעלת שס ראין כלר"ד

 וכיכרי כזר, על(יו השינ נ[א וכ(הכירומ%ם
 דרשכ"במ קמא כלישנא לפרש אפשרהראכ*ר
 י'2יאל כין ראפי2(ו שפירש אחרון ללשוןאכל

 משובמ שנין ממ' כפחורת חוקה הוי לאלהכירו
 ררשד מהשכהכ ענ[ רשליג רמשמע קשהר*ר
 משפט של וכמנרנף וארנוניות כממים רוקאהוי

 .יו' וכפ לחכירו אדם שכין ברין לא אכלהטלכים
 :  שר('משפטי  רמנהנורז לומר ודוהקטוהרי*ק

 שפ"י כמו המלך שדגהינ מה כל ר"להמלכים
 שהבאתי מוההפני

 כ[ערכינר:ו יא*כ לעי2ן

 . וכמ*ש רהמכ[כיכם משפטי כל וליטאולתנינוי

 ר*כ4 רהמכןכיס משפטי  של  מנהנות אכללעיל

 הנוגעי'למלכים דכריפ של מנהגות רוו,אבההיא
 אכל,א רקאמר יארנוניות דטסים ריטיאטטש

 רש"כנ2צ רכרי וא*כ לחכירו ארם שביןכרכריפ.
 רלישנ4 נמי הכי ראין לומר ואין אהדדיז*לסתר.
 פסיק4ש דכ[א משום קמא אלישנא פליגבתוא
  רשמואל' אמימרע דהא רר"ר אמרינן היכאל.ה

 ישוהכ4הוהי כמי כהריא רעתו פירש רר*רראמר
 הו*ל ולא קמא כלישנ' ג*כ רעתו והוראתלעיל
 כיון ממו רעתו הפך אהרינא ככ(ישנאי4פרש
 אפושי לפוסק ואפי'טפוסק נהדיא פסקיהרככר

 עכ(ימ הוכה כרוחק יאפילו מפשינן לא8לוגתא
 רברץ נ(רזרץ אנו רא9י%נהוחק,הייכטפוסק כהי כ*ש ראפשר מה נל הרעיתלה,וההולקרכ

 סמוכי9 כשרבריו וכזש איודי 4סתיו שלאכדי
 : ששנח לט4ן שאין . י.',

 על( 4והר מציאות היא כתרא.4פנמננ[ דלישנ' לומר ניאה י הנלע יפי יי.2אנ~י

 כתרפ וכליגנ קמייתאה4צקמתא
 ו4ווה4ו מע143כש ישראל כשקנאה נזכטיירי

 ח,קרן ישראכ[ עם רישראל ראע"ג ינןלאשמע
 כףע ההזיק שלא כל מ'מ שנים כנ'הוקא

 אפ'ץ .ישראל כה שהחזיק אע*פ שנה טע  העכ-םן
 כישורן שי:ירק כמו ר*י 2[ט שנה.ר.יגינן %י

הגכ'ופ



 א סימן לצרלהארח מ,שמםהשן.
 עכ")כם מכה 1בבא הזקה השיבא ולאחעכקום
 בפרק ו-זמרדני מרברי כהדיא נראה וכןמיירי
 נהצר ניר: נ(ו שדהיה ראוכן ער( שכתב1,יה

 דיניהם כי כדין שלא הלונותיו לי ופתההעכ"ום
 שירצו מרה כן( שלהם נתוך לבנות עכ"וםשל
 רהידה שניכם במה חלונוה עליו פתוהים היו1אם

 ההכ[ונירז נ[פני כונוה היה כי כשירצהפ:הם
 כיחו 4יזיק ומכר העכ"ום ועתרעהלך שלובתוך

 וע(נסיף ההלוגורה שי0הום לרין ובאולשמעון
 כעכ"ובם הוא הדי עכ"וכם מחמת דהנ4והשינ
  וז"כ( הנ"ל ,"ל שב"ם ר עול אחרון לשון4הכיא
 לישר1 מקומו'הוי רשאר ראע"נ רשב"םאירש
 4שר(4ש הזקה אינה שנימבארץפרס ננ'חזקה
 עכ"וכם של באירה יחז'קהאים שלארמלנותא רינ4* זרה בנרון 4,41כ דרד"ד שנה נףלפחות
 כין עכ*וס על ישראל בין עכ*ום על ענ"וםנין

 * עכ"ל לעולם יח:יק שלא ישראל עלישראל

 כיערוה כ(ההןיק שלא הוא דידיה דנדון קמןהא
 משוכבם ישיאל על ישיאל ליה וקרי עכ"וםשל
 ול:ה עכ*ום מכח ראקי ישראל על ישראלרהוי

 ר'שר4 דרשב*ם נתרא מלישנאנפתייע
 בארץ כג'שנים ה;קה הלי מקומות רכיטאראע"נ כישרי

 לישנ' ש*מרנם הפהושממ,שנה ח:קהגמרכתאינה
 אבל עכ*ום מגח בבא מיירי ז"ל דרשנ"םכתר'
 ור4וי עכו"ם אמצעית 3לי לישראל ישראלנין
 וכן ישראכ[ נריני אי[א נד"ר ליה ריינינןרלא
 מרשכ"ם נסז'יע ל"ח סי' ה"מ כמהר'יטרא*הי
 רנ[4ש ואע"ג עכ*יבם מכח ראהז לישדאל1~ל

 נתרא מלישנא ולא קמא מלישנא אלאנסתייע
 לבא לעניינו שמצא הראש)ן רפקעהיינומשים

 ה~ציך וע[4ש מייריכקדי4, רבזה עכ"וכםמכח
 3מי נתר4ן רלישנא לעולם אכל נתראללישנא
 דבכך(' ר:סוכרים ראפילו כתכ רחא נהבימי'רי
 מכח נכא 4הנ*4ן אטרו לא רר*ר אמרינןשילי
 פקחים שימרו רינ'ן ראפילו ולאשמ.עינןעב"ום
 הוא חרוז ומשפט דהיאיכ(שכהם

 כן רניכם מעצמי שכירר זוה ננימוםשמרזנרנ ר:מ* וררי
 נחו כ(יפורז אפיע[1 עכ*ום מכח הנאבישראל
 המידנ* שהכיא ורעמיה רינ"א מרעתולאפוקי
 כענ"ום מא מרי עב"ום מהמת אנא אטרינןולא

 והי4ו: רכ(א מחעכקים דל)קח' כחו להורעאלא
 הכי אמרינן היזקא תריר או רבריא היכאדר)קא
 ליפורמ אפילו היזקא תריר או כריא נאינואנל
 ישרארן כין אנל נעכ*01 הוא הרי אמרינןנחו

 אמדינן מילי רלכל ראמר למאי אפילולישראל
 כרינ* ר~ה ר'ינינן ליע1ראר[ ישראל ביןדר*ר
 טהרי"ק וכט9ש רבריו בסיף כהריא כנראה.ישר%

 : לעילשהכאתי

 :מ:נב:;מ::םומצאת'
 רב אמר הרתבם ראיתאהא

 דהרי ע3"ום טאמת הכא ישראל רביהורה;אמר
 כשטר 4א ח,קה לו אין עכ"ום מה כעכ*וםהוא
 4וכג %חטרה1 וז*כן-והבא והנ*י וכהנבשמר אל* חזקה לו אין עכ"ום מחטת הכא ישראלאף

 שטר ננ(4ה ןופיל4 ח1קה לו 4ש מקשנההחזיקה
 ער רפרטאי 4וריפא כפרקין לקמן דאמרוהיינ4
 נר*שהסכיפ ולזה ז*ל הרא*כר כתכ וכן שניןמ

 מייר' דלא ר1ל בהריא הרי עכ"ל ז*להרנכ*ד
 טהריק"א שכתכ לעיל שכתכת' וזהו ח*הרפיק אסיגי* וכובתכ עכ*ום טכח הבא לענין 4אהתם

 רפרסא* יאריפא ההי4ה הנ"י פ" ח"הרבפרק
 צרין4 ר3ר"ר השבדים רעת כנגר הר"ןשהקשה
 טרהודצו-1 הנ"י למלרוובפ" תועלת שםשיהיה
 עכ"ופ מכח בכא אלא מיירו לא רהתםהקישיא

 שבהפ רה4ו כנ"* שלא'מצא כתנ שלמהוככיט.
 תאמן. 4 מצאת ולא יגעת בו ונתקייםמהריק"א
 ליתא ל9*ז הר*ן וקישית זה הוא רהתעץ'וכירא'
 רהו4ו 3ר"ר הנ"י דרעוק משמע. ירחטואע"ל
 כמר מרל-זנבם רא*ה מביא אינו מ*ם הר*ןכרעת

 : הר*ןשדזכיא
 כוייף4 דר:רזכם הנ*1 ),פרכר1 * ייילייק,ז

 מל' נראה וכן והר"ןהראכור- רער? ושכ; עכ*ום כח נכל 144 עג נ( ע4.
 נהיר' ולא שהנ4צזי.לע"שכתן דגטיןהר"1כפאק
 רתלרז הני רכא אמר ח"ה כפ' הקםטראמרינן

 כלו'רמלכא שנין מ' דפרסאי אריסותא וכרמילי
 שנין כמן כ(עכ*וט חזקה שתועיל והפלינאטר
 . *. עכשל למלך ותועלת הנאה ליכאוהכא

 הרי
 בדיןהפלף אלא מיירי לא רהחם בהריאשמעינן

גחקת



 ט8 אס,מ; לצדיקארח משפם"ק
 בשח?יק. א4יי1 מיירי דא' העכו*ם3";קת

 לעכו*ם חזקה שתועיל אמר ץטהמלך הול"ללא *שר"
 א9ילו והא ל4ש וחו הזקה שתיעיל הול*לאו(א
 ראיה דכחעי קשח יז ולפי כן וצוה אמר ישראלעל

 מתנה כשקר דאן4לו דגט*ן לההיא מהחפמכי*,
 כין סיירי כגטין ה" דיג* דינשדסלכותאאטר4נן
 עכ1"ג טכה כגא מ'יר* היה וכפ' להכימוישיאל
 לתי? ונראח העכו"ם ע6 לא איני המלךוכשךין
 יייק4ן נ(עיע4 שכתכת* כמף ר;1* הר*ןררער-ז

 אמרעי בהכם והתלויכקרקשת
 דמלכותא רינ*?

 נשנ;ר וא4)וי ונשון מתנה ישטר הטיאריטת
 בדינ4? הטלגי דכר רכל ום*ל כי'ל קרקעטתנת

 ריומרי' כדלק'נס*ים"ל.רהא שוה רינםומלכותא
 ליה לורץניט כעט*ס הוא. הר4 עכ1"כם סכמהכא
 ולא מלר של 9רט4 רץ כשהוא ה4ג* העכו"סכדיו

 ראל*תה הכמיהק שחיברוטגשאעיהפ
 שנאו יעכו*מ ישר4 קי"ג ד5 ומאעל הגהלנפר האתגיני

 זגיהו ישראי( בהיגג לוכגת4 יכי6 אתה אבםלדע
  זכיהפ  העולם  אובית סריני ריננ4 כר כ(וואמור
 והרמ*בת הי'קף פקקשק )כן ייטם קר ליחור
 שהכא ח*ה נ9ף אמה *"יך וא*ק 19סקיסוקאו
 ועבו*בע " הפ כענ94ס4 הוא * הר ענג*כ2)9נח
 שיהית ואופן צר וד; מא* ר4דעכתו דגיןלעיכם
 ג קמיהווראי הוא ונס קסקוקו וע.יך טמט;4ק*קח

 ~ך:שון"ב:~נטןאיסרא
 ר;יינו נענףנם ך:וארקרי

 עכו"ס מה התם דההיעיאמיינו רומיאלקריעיל
 מכךי'סמיהו הכא 4וף כשטר אלע חץ:ה י(ואה
 יסאקי6 דהגוזל קהייתש וכק-י למעלעתא לאאש
 כריא,ת *"דד פקנך עוליכם כלפם דח*היההיא_
 אכלה שאכם דס/'ל וסיעתיה להרוץ אכלוטוכות

 נענוקפ רע'ה ריינינו א"נ חקה הויא שניז,%
 ח51,ז הרץ* דל4ן חנרה מהו*בכנגרדיןלמעליותא
 לב4יכ2 להחזירו והי*ל כשטר אע,ההעכ?"ס
 עלי חגלק חה ממנ1 גהפ שהעכי*ס לוטףדנאטן
 ידעוין לומד נ*כ4 לכך ומאגיל דהטזלגר"תא
 העכו"פ עי פרטי המלד דכשאיר?ז ודעטיה"4*ן

 עני"ם, מחמת )הכא דינא דמלכותעא4וען-רינא
 א5*לי המ(ך דין; ליהלויג.נן

 אי, אנל למעליותצג

 ל4ו חנמיר8 מ3ימופי אך(א המ4ד דין הויל4ן
 רדתכ2 כיין הייכד לגהיעיהא אנ(א ר('הייינינן
 תועלת 13 שץ'ן אע"פ דמלכוחע דינא משיםדהו'
 ד'3" "מיי'למלר

 כשדיז נמ' דכי דינ ימלכיין'
 כין כ(ן ישאנ' לא ישראל ע5( אפילו הואהמלך
 תועלת דא'כא להיכא למיך הועלת ילינאהיגא

 ריגאדאמרינן
 דמלכוה"

 ורוקא שנא דטאי ד'גא
 סהניתין מ"ר' דבהכי בהם דתלוי 4"יבקרקעות

 : מהימות וכשאר והבארגסין

 ישירנ'איחק'נח:ך2"וכחפקי
 שהיה ראונו וז"להריט*כא

 של .4ה' ב'ה כה,בי לעכו*ם ויגכר לעכו*םח"כ
 ובנ4 ר4~נן ומר[ לשמעון העכו"כק ומכיירא3בן

 יהיא שה313"נה לסוי גתברי אס הגיתתוגע
 ?רכ"ות ע*פ חו *שראל בור ע*פ גיאו"נעקיח
 3ר'ניהם 'שראל עכם לרון הטל3ות שריןכמקום
 דטלנ1ת" יינא ק*טיהא

 לקהו נאלו והיי רינא
 והזימר"ונז

 3תכרר ל" אס אסל ל'עטעוז ימכיו

 שיכם לשמקון 4"ין כרין היהה ההיאשהנוקייקרי
 אצטריך דצמאי וקשה ההו*עכ*ל גקיקעזקית
 תיפוי זמלקיתח דינ*ה מטעםלד*ן

 מטעס ליה
 ענו*פ מחמת רכא ש*מ אלא עפי"ע טחמתבא
 כדאיכא אלא למעליותא כעגוית ל*ה דיינינןלא

 רינ4? טסעס כירה נגע רמלכף:*קולפיכךדינ4ה

רמלכוחאי
 שכהכתי 3מה הגי ל4' ימצאתי .

 יהב*יש בדץ שהאריר ס14 סימן *ההרן מטהכערת
 אחר' השופה והכ'א שינים נחלוק'ם עכףםמכח

 חבא ראמר ה4? גכי ת*ה וכפ' מ"ל(מהריט"כא
 דנימן נר*ו הריקשגהלו' י' אימי עכו"ם מחמאנ

 זבה אק כיניהס: ישיאל עם רין שהעכוקסהוה
 נ;ק כשים או ישראל של4 קרקע כשוםהעכי*ס

 ברינו וכה הבאטכהו גשרא4 כ4,נלחללןיכייעא
 לקה וגנו"ס ש3ל זק.ה, וכל ר'נא רטלניתאיייגא
 כפי ניכר עכו*קווגה על ו'טראל החזיק אםוכן

 ער'ף ל4ש לישראל קיקן עכז*כם ומכרדינ"הפ
ההון

 ישר"
 העיטור והרקב לו שמכר העגו*ם מן

 חלה רלטה לדקרק דיש אסיז הן ע~כ כן פתפלא
 ריגש" רמלכותא דינא משוםהטעם

 אמדינן יהא
 ל1טר יאין כעכו*ם הו" הרי עכו*ם טחמתהכא

 ייא איזק



 סיטו לצרימ ארח טשלט"שן
 רהכא משום אלא אינו הכהנם ועיקר ד"קדלא
 דהא ל[ה קאמר דמילרןא ולרווחא עכי"םמ"מת
 בח"מ רהרב"י והכיאו נופיה הרב כר:כנתשיכה

 שכתכע, הנ"ל[ תשוכח זהכיא וכו' קמ"ט .8'מן:
  המלכות שדין משים הסעם כ7[ תלה .הריוסיים
 הררא א"כ דעא דמלכותא דדיוא כדיניהפלרון
)רככ[ להריטקכה ליה דפ.:)טא וי"7[ לדוכתהקישיא

 עכו"כם מחמת הכא .שאמיו הטעכם עיקי
 משום יא אינז למעליזחא אף כעמ"ם הואהיי
 דמלכה:א דינא אמרינן ל4ן דאי דמלכותאדינא
 רקי"מל משום א,א העכי"ם ולריני לני מהדינא
 וכוק אית: לו יש עני"ם הבאמחמח אמרינזהכי
 הר"אש תשיכ' אח"כ עכ"לוהביא למעליותאאף

 כמ*ש הר"אש ולפ"וי"ללרזגת הכירס"ל.נפי
 אמריק לא גישראל דישראל הר"ן לרעתלעיל.

 יעיכ[ שכתכתי כמז ממיז הר"4ן :כיעתניהכם והחלוי קרקעות ל:גין אל" דינא דמלכיתאדינא
 לא אהרים ברכרים אכל רגפין ההיא איירייבהכי
 דבא לעגין אכ[א רשא דמלכהוא דיב4ןאמרינן

 : עכי"םמכח
 רש"כסנמהוצכ,) 3חירלרעת 'הולפי

 אריגני עב עש
 כען יכו"ם מכח נבא דמיייי,~מר

 אכ,א מילי לשאר קרקעית כין הילק ל4השהיא
 יות ואינינ במם* יא הד"ר אמר" לא !נוונאדבכל

 להר"אזצ אככ[ המלכיכם משפטי שכ[ימנהגחז
 אמרינן נהכם זהתלוי דבקיקע?רז דס*כ[וחד"ן
 להעמירו צריכק 4ונו אין רינא דמלכזהאדינ4ה
 לחבידו ישראל כין אפילו אלא עכו"ם מכהנכא

 דאוקיה רהא-צקנ( וא"כ ט'שנין וחזרוזן דעא דמלכותן ר)נא.אמריק
 הד"

 ער[ דמלכר:א נדיבא
 4ורים4ה שאמר הלשק מחמךק הוא'והעכז"בם
 ן דפרסאי דמשמ' רפדם אדים' קאטר ולאופרסאי
 אכ7[ דוחק זהוא ישדאל עי[ ולאדיק4ו

 בקרקעות דאפיכ[ו הוא דדעחו נשמעהריט"בא פדנרי
 ישראד[ בין רע4ט רמלבותא דינא אמרינן.נ[4ן
 מטעם לחייבו לו הוצהך למה *תה דאללחכירו
 לנריעותא בין למעלייהא בין הכי ייעינן,לחכירו ישרי בין אפילו הא למעליותא רטלכיתא.דינא
 רלר~ריה ,ור4וי אג[א עכו*בם מנח בכיס'מג"9

 *שר4הז-! בין אמרעןדד"ר 7[4" הלויילהרי"א

 : למלך תועלן יש אא'נ כקרקעות אפי'לחכירי
 גגא"מי,אה;""יזבמרדכי

 וגכם יחזיר שהציל מי שנל השררה והכיי"זנכה 4"' עכז"ס ותצילשטכעה
 מףה זז"7[ ממש כטעגתו ש4הין זהשיכמיתרוק הנהר ראבידת היהדוצהיהחוירמטע' ו(אהנ"ל מהעכו'ם קנה ושמעון כך ענ[ חרס נזרוז:קהלות
 %ר דהפקו ראיכן נתייאש *שכם אפילולראיבן האבירה להחויר צריך הקהלות ישקנת מפניזגם וכו' דינא דמלכותא ורינא לההויר יווהעירבכר ומושלי הצילה העכו,ם אלא פהנהר הואהצילה לא שהרי פענה אעה מיתרת נהר אנידתקט~ען
 היה שאכם כהדיא שפע?נן מדברז עכשלהפקי
 תקנת שפ היה לא 4*כם מייל עצמו וצאזצמעון
 חוששלישר היה זלא סעזה החא שענתוהקהלות
 הצילה שהעכו"ם לטעכם צריך למה לת*הדאי

 אהת שכם 4ה'ן אפילו הא הקהלית תקנתזלטעם
 דמלבותה' דינ4ה פמעם נ(החץ*ר :היהח?יכגואלו
 אנ[א לטלך 'תועלת שבם כשאיו דינאימלנמזא רינ4ו אמרינן לא להבירז ישראל דבין ודאיאלא
 מכח איבא .אטריגן לא אימפירי*אלשזהליי"פ הנמיהם רעי 'כשהם דעאזדוקא רמלבותאוינא אטרינן למעל*ות' אפי* ואז עכו"ם מנחכב4ה
 ונההיא לגריעיתא אלא הואכעכו"ם הר*עטקם

 אמרה לא לחכירצ ישישדהגוזלזמאכילאכלבין
 תועלת שכם כשיש אכ[א רינא דמלכיתאדינ4*
 ליה כדאית למר כהם זהתלוי בקיקעות אולמלך

"ן:::גייו "11אמנם 7[יה: כדאיתולטר
 ירבירז קרן ( הטשכון כעכ[נ ד[פיוע שצר"ך המה~וה כיר ומשכנוןמ. שנתע גנוכ פשכון כרבי*עלאופק

 ראומן גאמר אשילי וא*ת בסופי יז'לז--פלכזתא מרינ4י
 רטלכוחא יינ4ש טטצ8 החגחיה נ[ההןירושמעי, צרץ* היה אפ*דה ושבת גש4ש נלי בשכחקזנה
 לבע*' להחזהר ו-צריך ו-ייני.עתה ריהכירינא
 שהאופנקפ מה או םרשות"געל" וענט ר-ברגל

זהיזפרש



סה צ-פ'טן לעריק .אףא משפםחשן
 אחריכם משל עצטן מישות מוכייםט:שומרים

 כמי נמי ר4קני רשות וש'נוי י41'1 לאחרואפילו
 ניניל דמלביתא רינא נתר 4"י מ"מ מעשהשינוי
 רחוק הקרן במו לשמעווהרנ" לתת ראיבןצייך
 המיינות נאלו המלכות מן ליהוריכם הואקנוע

 לפרוו-ז הבעליגם ונאו רגנדב רנר עכ[כיטמלוה
 לחנידר אדם שכין נרברים ריאפילו דמ"לסהריא. פהטי מרבריו ענ"ל וכו' קידידנ4צריני1לפייע

 נס"שנ"ו נהגה נהר"מא ראיתי מ"מ ד*ררייני
 ר4י-ר.יו נסיף וכתכ אשן תשונה שהניא ז'סעית
 רינ4ש מכח לנעל'כם להחדרו צרין' משמא"כ(

 הרנית נם לןי ליתן צריך לו,הרנית שיתןשנהגי ונמקי וכו' להה!יר ענשיו נהיגי רהכידמלבותא
 גבי מ*מ טמש רוזה"ר רפרי הבם וכמעטענקל
 חחג הוא ד-אפ לרקדק ו3ש ד"ר הוכיי לאינית

 דהכ* לשן כאן,6נהנ ש"ף מה דיך טכחלהחזיף
 חירש ענשיו שאמ דטשמע ונמקומ,שנהגוכהיגי
 המלף כרכר לעשוויז נהגו ול4, רנר איזהחטלך
 שלא אף ר*ר רייינינן דהיכ4 יליתא כן רניןאין
 להקשות יש ונ1 מתחלתי דקר טכת מ3יב כןבהנו
 דמשמע עתדה רייני שגתסד-יהנ4 תה*רפרברי
 ל4? הכי לאו ה4ן ח"נ עתה הני רדיינידמשום
 וטפני. כך רגולך ריין היה רטתהלתן צ")[9ג[א
 חצייף כ(פי תקנחהנונה שהיא היהוריכםשראו
 13 ונהגו הטלך נזרת י[קייכם תיקנו יגרכ(אותו
 ראינם וראי כאלו רנרנדי' סאטוטד*ף לאלעולכנ
 כקהל כה ר*ש תקנה מנח %א ף4ד טשותחיינים
 חייפ כן שנהגו ומחמת הצורך כפי רשקנר1לתקן

 דמלינהז4ל דינ4? טכח קאמר וננש*העןהחזיר
 הטלך'ואח*פ דין ה'ה שטתחיתו עתה ריינירהכי
 שפירש הש*ך ראית' ,ה' נתנ" אהר כן לנהונראו
 נףנרי להשניח ו4וין כטו-.שכתכתי רקרף4רדברי
 העיף רברי על שחלק ל*א פ." שלטה כרםבעל
 רהפי-די?ני ר*י( עתה ר3יבי רהני שלשיןוכתנ

 ראיתי עיר 4! ירונו שלו שריינים צר.ך כןדטיך תיש זאכם יפשימא כן רייטי וא"אחטלכות
 הר"איט תלמיר נחפה' הר' על שנתקשה הנ*לכפ'

 הת*ת טס פריעח' עכ[ הר*אש של טכניו,שנשאל
 והשינ י"ס 8'מן 4וי(שקאי מו-הרכםהניאו
 דיר דינ1? ואףת בתב תשונק4 וגהון 'סשפ9ר

 כ(יהא הא מיננן צירביא ופרע אמיומ~ותא
 דינ41. רלאו ט"לי ינל ז*ל הראשונים כתנושנני

 דמלכות" ו-ינא י מתקי לא דלעביד אמרומלנותא
 רמלכא ריג' אמרו שלא דמלכותא חטסנוחא4א
 ל4נ דטלכיתא רינא ואפ'4 רמלכותא דינאאלא
 רוק הנוזל 8ן המלכותכראהז בחק אכ(אאמרן
 וז")-1 שלמה כרס נע4 עלע וכתנ עכ*לוהשכח
 כמפ הכא אי43, דהרי אצלי קשים הללרודנרי9)

 דאטר דיא המלכווז טחוקי וגם למלךת"תהנאה
 נמ* מס יפרע רל4א ת"ח שהוא ט'י מחלקהמלך
 המלנדו-1 ר15חק' נילן וא"נ א"א וה ת*ח-שאינו
 ר4'נ4ש הקדו'1ה תורתינו קפף שה:יה א9'לוהוא

 לטלד הנאה דאיפא. זה רבר וכ*ש דינאדמלכותא
 ' זד: הוי דלאו דאמר זלה*ה מהראשתיס ?רה81י

 רירן לנכי דרו"א נלנותא אר(4 דמלכותארעא
 מלך לנכי אכל4 טת*ח טס ליטול איסיאאעא
 חילוש ול4'ראיתג איכא וחסמנותא גזלנותאמאי
 חזי היפא קשה ועוד מהפוחקים אן כ(שוהםכ4:
 שמ רכחכ המלנות מחוק אעו ת"ה רמפ ז"להרכ
 המלכית כחוק אלא רטל3הזא דינא אמףינןדלא
 כגירין קשי' דרבףיו אומר יאני-  ענ*ל צ"עוכעת
 המלך ראפילו כתכ דשס כשקוטו הדפריפלרהאה
 לפרוע הקהל ח'יכ" הת"ח ערפרעו נפירוראומי
 הסר ואינו כלים מפסיר המלף 4?ין ולפ*זבערם
 המם ככ( המלך לגר שכ4ה דכיון רגצלךטהנאת
 יגס פעדם אהרים יתנו אפ לטלר י4ו אוכפתמה
 אהריט ול4ן הת*ח המלכותשיפרע* מהקיאעי
 הררי9 מנין לפ.י העולה המם לייו שימג יאכעדם
 ן דאי עצמו הוא שפתכ וכטי שיחיה 4וידבאיצו
 כי.ן וא*כ וק"וו לשאינף הת"ח נ'ן מהלק.המלך
 לפרוע הקהל חי'ני' הקרושה תורתינ4 נגרשהוא
 יבמעט רמלכותא רינא הו3 ל4 דב~ה הת*חנעל
 ס"לג נחמיה היב גפם מ"מ ממקומו מונןהעיון

 נ רינארטלכוח, רינ4? אטריגן לא למלך תועלת שכם שאיןדגל
 ן:ע כויןג'=ךין::::נ:השר

 המלוה שישראלן 9יז נרדקר*י'
 זקוק המלוה אין המשכון ע4 חניו לישראלגנם

 הלואתו *לגכוו-ז מלטברו טשנוה יותרל(שמרו
כריגא5גיךן



אף19ק כ"2פמו;יטן
 בחןת "כ( לעכ מל"כם גבי רטלנ"4":יע4ו
 ספרים ייו לח שמשכן באחף כ,ה מעשהיעשה
 המוכק ומכר הישיאל כא שלחפרע שנהזא"ר

 לועלע דאץ זפסק לרק חנ"ץ שנהותכעייכי
 מפ"ק רא" והביא דמלכוחא משכסועאכלופ
 עכ.ם של העול"נעיכאה מכלהשטיותדנטין
 כשמואל דע4 רמלמתא דרעא 2נמי4*רפסק
 %נ בסי נדגה וה דעה ושמא .תחהר"מאעכ"ל
 הניאו ע-עש 4וכל מנהג טרץ זכתכז י"דסעיף
 דבמקישהמנהג ז4"א וו"ל שכת' המררניכרנרי
 משנה פקירק למכיו יוכל ל1ן לעביפזטהבו*ה

 המשבון על חבירו עד[ שהלוה בישיאל ג"כ.דנין
 ל04 והמירכי ענ"נ[ המנהג אחר נוהדא:לען
 אלא לא :04ו משנה פחות למנרו יוכל אבםכחכ
 ען רשכחנ טשנה יורסר לשטרו שקוק המ6הדאין
 אחר גשמכיו הטלוה ער( כלום ללוה ראיןטינה
 לא דאילו דטשמע רמלבותא דינא טשוםשקשנה
 יותד להמתק צייך חיה דמלכיחא דעא שםהיה
 הטנהג רלולא שמע מ טוהי"מא זכדברי יטשנה

יוכי
 יביאו שמ"ט וכם'מ! משנה פחורם למכוז

 ז.ותר דמלכות04 דע4ן ומשובם המרדכי3רניי
 מדברי 7(ו-4ך כר(כ ע"ג דבסיטן רטלבדקשרק

 זם,מעגתשנסתץרהזאתבסיטןע"נ "שם"ט 2סימן ,1גרעב במף; *והדרי י סתר ובריוהמרד3'
 ער( לחבייו שהלוה ב.שהאל ,ויירי דשםותירץ
 לישראד[ במלוה "יידי ג"ן עט-ם שדןטשנק
 4אנו גקדיא ייהדי גהידא ול4ש דבית בלאחכירו
 שבם דאביר דל[א שרץ בר .הי"1 כינד1רואיכם
 מייי*במשנק זת[עסי*ב2יאירבאמוכונו
 143 הקשה השקך גבם *שראל של שהם!םפיים

 דכאן חירץ ז"ל יהוא 3רוד חירהוי דחין יכ:בכן
 יכול היה הפנהג .לויא לכן תיכעו שקמלוה.מיירי

 תונעו שאעו טיירי התס אבל משמ;למגיופחד
 עכ*ל .שלו המ"טצ בניליון ש"ל קמשו -הבאיןכת' ן וכ 3לל תכיעה 3לא טיר למכדו שנה'ינולואחד
 כיוך תכיעה נלי שגה אתר למפרו יכולדמלכיקח ומרינ4ו צאמר 'לו אפ דרה4" בעיני נראהואיני

 קירכ2 ולהוריעי רצר1ף .ד%,-'יג מאן ליכ4וגגיר ץיכשהלוה שצ"4דקאמר סי' זשל הדי"בשובפיט נפיסקי" כדאיתן חהלה לתבעו צייך דירן'דמדע'

 א ט,לזלצדיק
 ,נשבע אפילו והא לתגעז ?ב"ש דמשנון ימכורש

 אפילו המלוה תנגי שלא נל קכוע ל:מןלפרעי
 שכן וכיון ז*ל הריאש. אכיו כשם ע"ג סומןהטיר שכתכ כטו השביעה על עיבר איני ה:מןעכר
 הכ* דמלכותא דינא רהוי כמאי 7[ן איכפתזןאי

 דינ4?: אמרינן מילי דככל רס"ל[ לנוימרזליכ4"
 רלא שם כתכ עצמו הש"ך ירהא דינאזרמלכותא
 שאין כרכר אר[א רמלבותא דיג04 כתיאולינן
 העיקר. בדכריו דאכם ועיר אצלינו מפירשז-;דין
 עיקר שהו' האי ני וכל פר? בי הלוי ברכדיחסי

 שגה אחר למנת *1כ7[שילעי.שלא "*י ןי:ענ,יידיי,ע:הןנ:ייזשד 2 הקורא לרעת להניהו הו"ל לא'הרין
 דילי. טש*ם לכחורהצהאה תפיעהעאירבאבל4ש

 שחא משכונא ג4זם 'ראמרינץ להפךפרקז;חבית
 דאל1ני- פפק זהלכך משנה יותד ד(שטרו,קוק המלוה אע יא'*ב בטטלטלי' זכ*ש ריקע ב ילואפ
 מפורש הדין שאין כיון דמלכותא .דינא כתרנוה

 'הרא"כר כשכם לעיל וכמ*ש'אצלנו
 וכ~

 עכ"45.
 והא' לכ04ורה ,אפילו ואת האיההיא דמאיזקשיה
 קאטר זשת04 טשכוגא 0תבם שאטר ע"רבנמרא
 שאין דנ"בו קאמר 'ולא רהלוהיכוללסלקופירש 8סלק.לעש מצי שהא אכ,ל דאי טעה צפקאלמאי
 מרל14 ו:אההכא צ?שנה יותר לימרו ןקוקדמלוה
 ארש י4פית המלוה !גצי אי זלענין הלוה*ריעק שנ*גל14' 'אחר למכהד בנצי רלא ש"מ דגיקאמר
 גסתפק קרקע ולפ-וח לפיוע השנח קידםהלוה
 נעל[בו

 יכול( דאעו דעתו כתכ והש:ר העיזוי
 בדיר4 לא הת' שירהה 3מו יהיה מ"מ לפרותולבוף
 בגין חניעח רודאיזככלצוקו' תכיעה והצלא,כל
 לעין 04צל% נרהף זק שהוא ,וכיון בנו"ל הדיןמן

 'תכיש(ה: .כלא דמל3וקאלמכיו כהרוט:04:אולינן
 ל5'עףק'"יי"ןייייפינראה שנצמו: הה04 שכתבגטו

 יובטל מנהג ט"ם עם לג* הלואה דמזכ( 11ם.4ג אחד .למטץ שיוכל -יא שהדין אע"צ שנהקודכם לטבוי שלא הא שהטנהגומון
 שנה,והאדתלה.כטגו4 למגוץער יוכל ולאהלכה

 שאעט



עא א ס,מן לצדקקאדח סשפםחשן  הרבית ר*וח משו' העכי*ם זפ געשיםההלואוק ךל דר משוכם היינו מנהנ כסתובם ול4ל"עכ,"בם
 ההלואזת ככל לעילם אכ)[ .בישיאל נן שאין.מה

 והבם ד"ר משום עלה אתא שמ'ט בסימןףבד[ .כרלקמן התרומות ס' שהביא הרא"בףבתשוכת בנצאתי לףה ויומה שנה קור' למכיו שלאדמנהג
 אבם.יוכ לענין ל4ט אכל בדחיאצלבו שאינזדין השיה כדברי לשמע'ת ואתא פיץ נר הר"יוכרי
 הקש"ך נדכרי חכיעה .ב~(4ן !מנה 4וחרלמכרו
 ין לאל3נ כרלעיל ,הצייך ליכא12אתדפלינדכוה

 נער[ שכתב יכטו סכיעה *טחר:הורעהיהתרחה
 ש שקוהם דאיג קצ'כ סימן ישייםתימת

 ט"מ המשכוןל/יום ככעל להתרותהמשכון.צריך ימכח-
 רטלכותא ררינא הכיון 5רץ בר הרשי פמק זהועל לחתדות צייך אינו כיניהם 'קצוב ומן שהיהגיון

 ן ,קצבו,ןמ גאלו הוי שנה טחר -למכרי עבלהואןש
 כנשב' לע*ל שכתנתי במו בינ*הם קצוב זמןהיה *פולו והאייצריך לצולם ןצשכ)נו לפדותשיכ4ו יש!:אבלסכשה ז[' ואיןצרןךלחתתת,כינוהבם
 ישאר שכסב ימדה 5חוד לחורירותד5ה.רתנטצה שיתכענו שאעי"נובר!3ר -ליומןיקנע.ר[פהעו
 שרק וה4טיו-2':במרדכי ו1*)* _וכב,דתתירץעמוכר יובמיאילך נהדש*22לן רתנן שנהירהאלהמת'ן המאין'לנו יהר*יברפרץ הכרי שנתקשהונליהנז' ב?8בם" אח2 המוי והאיתיבכנ"הגבהגה.רצריך לעילנבם תבשה.קוהבם אבך[ ללוה,2חלה.ייריעו שכ"ר ,דה.ו*א אהר התהאה.ולזה'כתכ או.9ריעה בלא התנו *)ם *טהר'ל' למבדץ עכיל סת4:רבהלואה
 למברו וכו)( דלהננן4*ינו ר'ולו1ימסגדעין ,טנדהסובר וץשצת?ן -ו-ינזד[והצרץ* וש' י הטרהב: שהבה4ש ןן,כ( 5רז ש?פדרהיאפשרתףר*י.כרי3ד מגרוגלל "ינו ע4.יט לאחר חפילו להבנןי"בל דש"נג פ1וכין:ככ"רזןנא'שכים האילד -יונם'מל' דתנ רהא ,ען2[ יקלעעצום ר' גשבם גתב:הטקכל
 לאפמרו"עתרומשסרן ,טק 'רא?ו בתכ ל'1?0יבפני רלת גועל ומלוהינמצאת יתסהע 4ה ימיוגל( למבר1 ל8דותואו יהצה.תלוה 5א אם:פרףאסבן וכר שריקשהיב[הר*י חצפנ* ו)נם גא ואשחר:!אפילי
 רבנן ראפילו ופובף רעצקכנ( ו' המדדגיאטנתכ יור כר י[ר*י י)(ו אפ יגמי דמלכותאיןנכדינ4*

 ,מל[ יאילך יוכם רמ4טורו
 נראה ובז פיןו בר ר"י שנהיבדכיי להמתקצ-יך כעיר בשאעו 4,ב?( כעיר ה4ה כשישנו ייק4ו' הייגי ,צ42'ו למכרי

 )[' ער פדה ל4ש שכתכאכ( דור כר'מיכרי:ר"י
 המפה ס' הבדי ימתגך ע"כ כב"ר חמוכיונויריעו
 משום ואהר מנהג אחר.משוכ יג(א'עמרי אנכי כן ל4ן יבוה .עכ"ל רמלכיתא מרןנ4ןבילהו *רי_ר ושאיןצריך שנדה להמתי.ן הצייךו(מרתי

  ור-ן ולסי .4ל%לנו 3הור שאעו כי בי,דמלכית4ן דינ4י
 4שחר כקנה ~יליבם כולבם זבב"הנ ,הע-ך ידכר

 ברור שאיגו .בריאוסינןיבו"לבבוןיהירוק,נרכר
 כשהסדברי' רינא רינאדמלכיתא אמר'נןאצלנו
 כיון'דאינו שיכטוהלכה ממש כטנהגווכל.נ[4, )[יהבמנהגא ?נען הרי משום ורוא  למלךתגציס ולא המלכהז וקק כיה שחך ויא לחבירו אהםשכין
 ממש רינ4,.דמלכותא משום ולא .ישיאנ[.מנהג
 בר?נ4ו :להון 2[נו לחבורואין אהכם שבין:דגמה

וימלכווא*2

 זן:~צנע:ניי""ןימצאתי
 לבגפז יייל ז-יהמן.4עבם קבע.לשמעוןגיתו.י4ת יטמשבן דש21ן !יכתב שאלהלהרא"בדגתשונת ,2':1~7'ליובנציני ח"הקם"ום"עש

 יכםפיר .כבהצלו"נדה יש מקומורשיוהשיביעבי י~י לפיצואו איתו זוכוף 'ס .אחרור['-יתכענו *נם ויצם המשכון עי[ ה4הו שוכם גכן'לפדותו
 ששטקו יאמן !יכהיאו*וחר אחר לפרוו2ם.סבשין
 אככ[כ"ניהם

 בבית:ולא ל4ט בנהכו"נא,אוןנעהן
 2חלקו 'שלא 2צנדגבא,ר ואילך מ4'יצם'הה4ה ילפי ימ2הג שטעחי ,ך,4ן 4שחר נבמשבון.כשדה
 רתרהאבל שצריך כענין עלדש"בנ*לאתץכמים
 שאש נהגו והט חצכו"ם געהגוצנהגותולב,םוההד שא?ן במקום קרקע ')כמשכעת גחלקי '6א,באחר
 טפורשאצלמ ועו ז4אץ דבי אניאימיבכליכן לפרותו יבנפו הלנחהאעו?בול .בשעת חחנהלא
 2צנהגה2 שהולכיןגואחר ?רוצ מנהנ  בו לני*און

 1ןעי8. וףעם נ נמך-ב 5 4ח3ע1פ ןטנחנ טרי ,ןכדןנ,כן צשמצ *יי,ויי*ךט נ .עכ"ל רפצתנו21 רנים,נשפזהם- דונ4ש ז-מלכותא לרעא :דברתדת שקרןב!פלהכב2
 ומהמגע



 איה 8שפ%השן
 פ4 עע[ רביכם היו שטעעךשאבם.ל4ססמנהגות

 שינים הרבה פעמיפ שאנו.רואים כמו4מנהנוו2
 נמצ' שלא רבר שהוא. אנ"פ שנוהניע ממההפך

 וטעמ4? כ'=ינידיכם דניכב2 4יין כדינינר3%ורש
 שאינו ככ( דנין ד,נכו"ם מנהגותדבשלפח*עיופ'

 ואין אצלינו מפזרש שאיני רכיה כדיגי:וט?ורש
 ישרי מנהנבו

 דעכו"ם דבגהגא ממ2מאאדעתא
 נעיר ערואיכם המנהנ ונותמכם.שהואנישאיכם
אכל4

 כשרינ"
 אצלער מפזרש שאינו כמיי:פ-אף רנים אמדא'ן. יראי ךמנה3. הפך הוא דטלכיתא,

 הדז שלפי יקו מ"1' ע"ג מימן רוב"י כו-2כ%כן
 משכוך כרין קרקש נושכזנת ררין רשיאבקרהשיכ

 המרינ*ואם בנ~נהנ הראקבר. שתלה 4אסטלנלין
 ענ"ל הענ"ום- ממנהג למרין לישיאל מנהגאין

 שאין קיקע בנך:כינת מייר* טשום,ישם*היינו
 כ[ו נראה דמסבר4ן אכ(א אצלטהריןממ3וי*-

 שיע4 ואע5"כ.כל מטלטלין נדיןז?שכיבתשהוא
 מבטל מנהנ אחריררהא הולכין ישריאל מנהגשם

 ו4ונב2 אצלימ ט6:יש הרין יטאין הכאהלכודיש
 ר'עב"ובם כמנהנ עישין יטדאכ[- מנהג 'צםאין

 כייני לדו, "בכ[ ונותנין משאיןרארעת44דהכ*
 שבין. כדכר. דס2(כות*ן כן":* א8'לוצכ'ום.או

 דאין' ,ורעי למלך שמתועלוז ואידישראל.לחבורו
 חכפיגר מרעת וחכטיהגדולירק4ס:יערע:ךןמכ[ך כ(4י אצלעי מפייש שאינו במה כןידאפילו'דנין

 לטלת* ומרמיןימלתא ברורות ייפ ככל'העומדי'
 ו. כשמי4הכ%.בדור ברוףו ויפתח אפולרטמכראאוי

 דחכטירךכם אדער:4, מנהנ שםובטקום.שאין
 בו' ור(ומריה הקחשה איהתייהעונוהמולכם" כי וכמושכורקנם כקמ-ייקכם ישי~4י כלמימכים

 נת'מר2שןשכ(וכםורה"ח וכל נהנם ררכידרכיה
 עסקירהכ2עליהכם וככל בעולפמרכיכשלומ
 וכף. שיסמוכו מי על מנהנ להפטמכימכשאין

 בדברינ4 ד*ר וננר דיניהמ נגד יאפילו לרוןראוי
 ובי-ה מנהנ שש שאין לחביררכל ארסשבין
 שכתנ ואע"פ פיץ בר הר*י ת כרע יפי עולהדבל'

 רה41? ו4ור*ן ב הד*י דרעת ס"ו כשורצמהךי*ק
 רה4ה רר*ר אמיינן כהמק עניני כשארדא18לר
 דיל מאן דאפילו קפ"ח בשורש הכי כתרנעץב
 . המלכיפ משגשי של מנהגות על יא הוי ל*ו2ני

 א,%טולצראן

 נר4 טהר*י אחר ל[שון שם הכי4ן עצמומהרי"ק שיתרי פיי נר רי"י נרע" בן גיומיניח
 אהב4 אש-כני אגי יאסר פיז ני הי4 וושפיץ

 רוצרהן מלכית:ואח"נ בחותם לתבדיהםנאפיים
 נאסף שהוא תביעה בדידמאותה להבעיהבירו
 , ריני! כיוישהניח ר4 נוקקין אין חותם באיתוה

 ענ*ר4 דינא דמלכותוו דדינג תניעה מאיתהלז נ,קקי2 אין שיב א"ה בדיני להאסי וכחריוטראל
 4 דאיכ היכא רהוקא אלו טדכרים הוציאוטהרי*ק

 ר4שיד  אמר  וכוי לטדאר[ ריני דמדהניחלמימר

 נו::ג11ל:::נ:ש
 אע*פ איתרכדיניהם רגק אין ייניני הפךב4דבר
  כהכרת'שךער4 %ל א*כ רינא:רמלכיחאוהוא

 שכהכתי:. 3רץ:כמו ברדי*י
 והנה. נ~ה רש"י דעת לחקור אכוא ן מ* %%%

 אה4,4י י"א רף הנ*ל רגסין בסוגייא1
 אלר אף רמתני'רש"א במיפארתנן

 בריהמ כני לאו' כגטר"הא עלה טקשה ונזןכשרין
 וה*ק:' ממון' ע[נטי אתאן פיפא יאב"א וכינינהו-

 שנעשר נ,טן %בצן.ושםיליפו,איא יטי ג  הווברולא
 טמון' ע4גיטי 4הוהאו רש*י יפירש ע*כבהריוט
 של.' כלהשטרור2 קאי וארישא ליה קאמריורבק

 כגוג כ,ערים עכ*ום של4 כעיכאות העוליםמטון
 קני-לירה' ר,ווי ננעמ'לעיל מכריכרפרשישטרי
 וארלא.ריהיב111י כצלבאא לסידותאושטרא

 קט4)

 הוןכרף ולא "וטר* למכתב- נפשייהז מרעזלאלהוי
 קפר" רי[4ם כרהדיום שנעשו בוטן אלאליפמל
 מכר- שטרי כגון מדכתב עכ*ל נפשייהואאורועי

 רהלכח44 דם4ל ש"מ כעלמארשטרא.למהרותא
 ר4ולת"רמ קט* רפלינאלישנא כתראכלישנא
 דמתנהפשונב4 אט" בגל:שטרות לאור:ומההו:'ל
 נוטד  4שני4?  הוזכרוליפסל רטלכות44רלארינא

 4ובע*1.: ד*ד ברהו שייך רע[4ןשנעשוכדהדיוט

 רלית יס*כי שימ כוטריפ,אלא כילנ4כערכ4את
 ן4הכ ככנוטין ראירזי וכן קפאשנא

 2 רש"ידווהו.רעת
 כ*שיפ העיליפ הש%רות וכליכמ ענרימ2 ל(שהדורי נשים גיטישיו הכפררכ" סואכריית* רברףקשה

*

'

 אע**

 כלא
.... 



 עכ א שימן לשד*ק ,אדח ט"פש"ש
 ואע"פ דינא דמיכותא ררינ,ן כשריסםויל[ דו41י כרתכ כשריכם עכשוכם שחותמ*הן?~שפ
 איוקא ז'אם ע"כ הם ישראליס והמקכלשהנותן

 משום לעיל כט*ש שסיים מתנהדס"לדכשטיי
 כרייתא כאן פירש למה ""כ כוה דר"ר ליהדלית

 שהנזו-ט כן[וומאע"9 כם"ש מרקנד:'כשטרי
 כשטרי לאיקומי הו"ל ר*ר וכף:ומשיםה:מהנל

ראי"
 תרי א*כ לעיל שהכאתי נלשון ש5י' כמו

 כ[ומר ינראוה "לישני.ררש*יולעיאהדד'
 הסעה"ט מכח כן הבר"תא לפדש ההכיחדרש"י
 וה גט תזו האימר והאיכא ליכא התפזתודמקשה
 ירזנד ד(4ה ת2ת לעכיי זה שחדור ושטרלאשתי
 כ[אהר 'יתנו לפלוניימרק טנח תנו מיתהלאחד
 כשטריו:ן דליתיה מילתא קתצי כי וטשנישציתה
 והרניש ע*נ קתני לא דאיתיה-גשטחןקפילתא

 רכ(קמן שינויא יאידך סכי דהשתא וי"לצשים מנניטי חיץ 7(קטן ~תכהיכהמפרש נשטיא"א דערכ4סורק טסולא והא יוא"ת לא"קני3שטרות דאית" מילת' כר*ה שהקשו התופ' בקישית ש"י:ד
 אפשר דשקי זם 1 דינא דטלכימא דדינא 9י';)

 התוספוו-ו כהירוץ ומתרץ ואת נקושיא*הרגיש
 צותנהוכים"ל בשטר ,פי' ,הכא דמיירי:ולכן.5י'
 טר:רץ הוה לון הכי לאי דאי רתלמודא.'לסתמא
 ולא הכי קאי לא דמלתא רקושטא ולעולםתמידי
 ,כליש' אלא דשטואל קמא , א גבלישנ לרוי*י:ם"ל

 ההום/ דעת וכן.נדאה קמא .אלישנא דשלינובחרא
 דך(קמן חוינווא כאידך סכר ו-השתאדמדקאצר
 כלישנ4ש אלא הכי לאשליק רכמסקנא:רמשמע

 דשמואך[ נשימיא הול*ל.דסכרוכסראיאלת"ה
 ש,ם וכף סבר -רהעדוק4ה וטדקאטר הלכתאהרהוי'

 קט4ש כרקירוצ4ו הלכתא'ו~הו ליה.דלא)טשמע
 ובכ% ,נראשונה *י כקיצורילעיל שהבאהי הסכרו' ,כרון ו*בא.*גלהייח 2 התעף 'כרעת  לעיל.שתירצתי

 שכין ברבייכם רר"רזדלא;אמרינן
 הרמשה היאכ*ר הר8בם הרי"ף לחכירו,הםושרם
 רכימ מקינת הרקש המרדכי כה"תירבניןי9ק הר"ן טמיץ ד:ר*א רשכ*כםל2וושפותורו8כקא רשקי הרא*ש הר*ן הכיאו והרא"ה הטורוהביאו

 תלפו  יביגגגח4יח נרשת ימנו"11הפ-מהרי"ק

4 להנירו ניןארם שיש דין נכל דד"ד)אמרינן דיאי מ"כ[ נול(הו תה*ר פיץ ני הי"ייי4*ש  

 צרפרנ1 רבני ירוחכם הף4,%ד.רנףמדדנוכ*בם שרקדי"ףי והה"ה כטכרוהכם הש הלזקיםאמנם
 ר"/מ, הריטל"א ושנ',פ רש"י'וההוספות:כעה*ת

 רכינר ךקדףר נרשון רכינו פרץ כר הר"ינוקינון
 אמרינן דלא סנרי בילהו והרא"ה הרמ*הגדמיה
 ופמקר קמא אלישנא פלע הנטין כתראילישנא וסכרי ע[מר(ך תיעלת שם שיש אלאבדכר.דד"ר

 * כהם והתלוי נקיוזעית אפילו נתדאנלישנא

 ודד"ר קמא 4יכ[יששא ליעעאבתרא פליגדלא סכרי זהר*ן יהמרדכי הרא"ש ממיץ הר"אאכל
 למלר היעלת דליכא אהבקיקעיזזהתלוינהם

 אמריח מילי דבכ7( העיטרר הרמכ"ן.וכעכ(הם שלישי יהדעת * למלך תיעלה בראיכאוכ"ז4
 כ-יכם ואיז 7["נירו ארכם שבין במה אףרר'ד
 אדהדדי הסרערי נראין דדבריו דעתו עללגנטוד4 יכחך[יכנם אנו אין הדשכ"א אככ( לטלךתועלת

 : שכתבהינטו
 פסק וכן כמווזו הסוכר',ש4חניתו רב"מאי וסיעתיהגי ;כהדמכ"ם ש ענע גי לפע"ר לפטיק ד-יש ודאי יינא יןר'לקטנ
 המחמיריכם זהרמ*ה היאב*ר יעת יחכיאהטור
 מהרי*ק 9סק משפטי'שמ41'וכן כעל כם"שב'ה

 למם שרי'9םו '51 מתנות דשטרי פמק ח"ישכשורש
 נראהק דנש"ע לעיין שיש אלא הרב*י פפקוכן

 עגטרקקנאגהעשף ויל להפך ששסק ס*וגסימן
 כשטרורש דון רוי הנייר'והשעכך- גוףלנתעת הטספיק" כולעהנו' כתונ אם עב"ום של.כד*מן
 וקשרש לע*ל ובאביו2י הישכ*א והסזכרישלנו
 כהימכ"6 9טק ושל'והוא שימ'הרמכ*ן לפידזהו

 הפתייש' תירוז לוה מפאתי ולא רכריושהעתיץ
 דניון כרוחק יי"כ[ פטדל הו4, בערכאותהעילה שירהירי ייוו9ן מין טאיורק הקנאה שטףדהא
 הקנאט שמר זהאי שפרוה בטכירת טיירי,4כאן

 ש8וכוי חונ השפי לק: מקנה שטיא.הוא.רכהיאי
 ללש כאן נמי הכא רמותר ווהגורם רוהדוגמא ההי סני לא שה כלא ובוה חוכ השטרזטםירת ככוקיכרי לא'קניאלא ששרות המכירת וירועלו
 .טק?דפן לקנוה .נמי .צר'ך להור,אלא כשטד.קגי

קיטשמ



 אףה. משאחשן
 וכו' המטשיקין כ(שונורק, נו רנתוכ ניוןחשפץח
 כ"ט טמן ח"נ לבכוהכי ן' ומוהר*כ .כשר

 נעכדי או כמקרקע* הו4נרדוקאשהיהרמוסכמ
 כשאר דרשיו, 4שמרינ7דדעקשולמז(יקעי

 עכיינן מילת*ררד"רוכ(4, רקל8,4אובסיץכחג הסביי כל יהביא זה כענין האר'ך וכפי'ק"'פרלי
 רה'ינו ננמרא כהדיא רכאזפ'-שיכם בקנהואל*
 נכם עכ"ל וכו' למלכא הנאה ד4ית,כהרבטילי

 בח"כנ ומהט מקוטיר: בהיכה כן18הד'וח**נצפסק
 ררבנן חקנוה4ן רהזי היכא רכל ש"דוכהבפ*מן
 אדיגא לה טיקמינ4 בחקנה ספו או מחלוקחויו

 י")ך  ווזמהר 4צ  נדזשיו'וויש רא'ה והבו(1דאיריתזא
 שיו. לוטר ראפשף ושר כתבו?"ל עוישורוצ.ו(
 כד אצטר גרכאווק שטין המכשירים,הפימקינצ
 שטרורז ער4 ר(סמוך כמקימכם כף נהנילהיות

 וההכ(כה שיטת לפרש ראו בעיכ4עתהעשויים
 ראוי. מעטא הא' רליכא, כנ*ר אמנמ המנהבלפי

 כערכאות*הג העשו* שטי כללפסונצכהנ4רפסלי
 י. עכשל הטתנות מנין שראו מכד שטראם.ל44
 4ורהו, מנהג מכח ודעטיה להימכ"ן ראפוןהרי

 רף; שמואל כמושפג* גט .לדעתמוהרשד"ם.
 רננמןדאף: כפ"ק המררכי כ!טכם כתכקי*נ.ע/'ב
 תקנה מטעט. הוי ענ*יג ענוזכשרביע*יבשטרויצ

 כמחלוק'העמר כלשהוא טןרינא.כלליוא"נולא
 םףוה ןמז ככנ'ןהג כהכ תורהוכן ריו ער(אותוי

 ג/, 4עת ב/"הגה
 מזטפ:. תראבי

*1*
4  וסיעת*י הרמב"ט כרעת אמיהנע וי * 

 ע*כ כסי שכתג הש"ר לרעת וכ*ש 88 ן'
 רמוכריכם; פוסקיכם לשארדאפיכ(ה
 ש4,ינו' רוק4*מרה חיינוראפףינוכ"דככל'רנר

 אצכ(ינו שארנףמפורעו 4הכ44, ריזתורתיטנגר
 ךהספ4? אע'נ מז-זנרה רביםטד צ"ך4גולרירהז

 ךהרזכם; כיון ט"מ רין.תהיתינו כפי!בעלמח1הוא
 רהא.4וכם. דיררי הימנורת14 לענ'1 איש הוי''לא

 קונה לו הקנהו שפף הבע"דרכאותרהורה
 שנר4שה כמו' כערכ~עתידהכם עשו* שויאאג"פ
 הלכך. כר"ה סוגיאל כ4צתה התוט מרכר*נהריא
 דהרין' ל(א;לגנין. אבל כשרימ הנילכית4גכרינא
 ההקנאו', מריכי כיפהמראחר פוסל הרמכ"ןדהא
 להכידו. שכק'אדם. בדי( נמי. הכ* רי1תורתינוכפ*

 א8*מן צהקי,
 ד*4ף כיה אמר" לא תורולינו דין נננר שהואנל
 ר(דער*8 וךןפ"ו אצלינו מפירש שא'ט ככהקאלא

 אצלינר שאינ*מפורש צשידאפי'כמההחולקים
 לעיל שכתכתי וכפץ רנין למלתש מלחאהמרמין ישראי הכפי דעת נפי אג"4 ד*ר *ישר לילףאין
 חנאה נו שוש כיכר 4א ד*ר אטרינן דלאשפ.פ. נדמן כהגה ר*י-מ*אי עוני*כ נמה לפיש צריך ןוכ

 לומר צריך המדינה כט לתקנח ושן:יא ארלמלך
 פרץ רן בר נדבר*הר"4 המהות*ר עלותיללר( שפירש וכפו אצלש מפורש ש4ויגו כדבררהיינו

 רהמר(ך שכהזקז כתז כל מפיס.הא מאהראלת*ה
 המריגרק כני הואלתקנח. תועלת לו שאיןכרכר
 גהלכוש פדנר' פונח ו8כרהברקייוךקגו וראדנטה4הכ(א
 ה"מ נמ' שבחשוכ,ת'ו ועיןרוט"ש רש

 י'8הם ונר' לנעל, ווחע'ש'.ת'יכול'למ"טנקת
 שאפ ההיא נעת צוו שהערעים טאהר נזהראונן כני  ר(1כירז ואין וז*ל כז לטעון יכולה חיתה,לא
 ירינ4ה קיים. המכה ההי14 בעת **עגתר תמההללא

 אינו זה כ* יעי,תף שכקג כמו רינאימלכותא,
 רוח שנהת; טנת או: מחתתהאשה שאם.ל*לגי4 שכתכתי עך*וננכטו כריני זה רכר שגרוונראת
 לנכן'כתוכתה אףאנלא,הגיו3.זמגה לכעלהעשתה
 יטלכןרז4ן יינא; םהןיכו.ווזוו(תתטכה'וגתגנניר
 רנין ראין אר(א ישרא3-2 רינ4 כל נתנטלורא*כ
 המלכי'כמווכד חקי כרכר' "א רטלכותארינא

 מי. אגל שמקיע יכשארכמייטיני
 4,רז שתקי

 לח כזה כרןץדיצלא.יוכללבפלו יגיןו.שלרלבטל
 נ4חר, שטהגינם מת רבריו'  יך"%-יייישמענן
 ורורש וחוקר האשה' ל-גית שהולך הויפננע"י כיבעכ(י ' עעניי-צי רוח גהת טענת לכמ(האר%?ת
 אטסיה 4הו ברצינרה היש המכויח אכז.אותה
 ומתרק למכור לה עלאנאה, אותה יועז וומזריע
 למכור שרוצה זכשהיא.אומרת ההראא כמהכה

  בלשעכם נןיא פה  ובותב  פשטע.אותהניצונה
 למחורז יכולח. אינה שוכ ויניהפ וכפימונרואליד
 שוה 4ונד שז לבעלי-כל עשית4 יוח נחת.4טעון
 לשהבוך עולון דיניע. וכמקום.שכפןלנו

מועיל כן4וע~



 ע3 א 9'מן לצד'ק איח משפטחשן
 מ"ט ' דך"ר אמרינן ולא דמינדואלרומועיל
 פקק רינ' רמלכותא רינא רכענין מיבריושפעי'

 שם"ט דטימן ההג"ה לפר' צריך וא*ככהרמב*ם
 : שפירשתיכמו
 בל"י,מה:ן?(מ:ש;'ת'ורא'ת'

  יעשה שלא המלך דנהיג4הכם
 השטרות כל היו אז הערכאות ני 3פ "א שטרשים

 מתנות שטרי אפילו כשריכם בערכאותהנעש'ם
 כתב וה ועל וכו' דמלכותא דינא משוםוהויאות
 ואנו הרא*ש לדעת הרמב"ם יודה שבוההמבי"ט
 בודה והר"אש הרמב*ם שרעת ידעי וכ*ערואיבם
 הוא פכוגתייהו ועיקר מטערב מןיח כרהוקהבם
 הרא*ש בלשון דייק שהמביקט צ*ל 4א ,הכרבר

 קאמ/שהמל' ולא הנהיג מנהושהמלךדנק'לשון
 למה רומה הר*אש דעת לפרש נר4ילו הלכךגןר

 דאפי'אות,שפסקושהבאתי.לעהבשם,מהר"שדם
 שנהגוןסן טכה שיהיה כשר"אפש' 1תנוהרשטרי
 כתשו'תה"ר כן פ4הש*ך לע14גם שפירשתינמי
 מטעכם להי*אש  הרמ"בנם  שיורה  אפשרובוה
 איכא בןה ט*מ ד*ר מכח שנשתרבכ אעיגמנהג
 שלי המנהגים בקינטרים ועיין נרנא ביהלמשדי

 הנאה ש'ש נמקים אכ(א לד*ר לחוש 4היןט*מ.

 8' הנבוריכם בשלטי הסכיכם וכן למלדוהועלת.
 כע'ני וו"7(ינראה קפ/קט רף כיף הנתיכםחוקת
 ברברים אלא דינא  רמלכוחא דרינא נאמרשלא

 והמסיורז דהמכסיכם נגון כ(הנאתו גו~רשהמלך
 אין לחבירו אדכם שבין ברברים אכל בהןומיוצא
 בקונטיים כמבואר תורתינו ע"פ אלא לרוןלנו

 2 עב*ל פשוט נט וכפ' דגטין ובפ*קהראיות
  גורזן הטלך שאין דבמקוכם העולה444414

 מכריה ואדרב' תורה בדין לדון רשון ל ל4*
 כן לרון 4שין דמלכוהא בדינ4שלרון

 4בל למלך והנאה תועלת בו שיש כדבראי(א
 רוכ פסקי וכן נןחכירו 4וי-כם שבין בריןו(4ן

 ומחלוק' 8פק בה ויש תקנה שהן' וכיוןהאחרוני'
  קים.ר4  בוה  לומי  ואין תורה ארין ליהטוקמינן
 יינא אמרינן לא רב"ע דאלינא וטכ*ש ליקים לי אין דאיסור'א ונמירי אימור צד בי דישונקש

 מקכלי דע[4ה דירוע כעוכאלת אלאדטלכותא

 ומיח~קים ידועים הערכאות כל ועכשיושוחדא
 יככ[ דכתב להה"אש ראפיי(ו שוחר4הבמקכלי
 שוחדא במקבלי להו מחןקינן ל4ה ערנאותסהם
 ומפויסם ידוע טיהא השתא רמקבלי ריריעעד

 העולזן השטרות. כל וא"כ שוחדא מקכלידכולהו
 נל פםילים שיהיי ואופ, מין מא~הבערכאותיהם

 השפרוו-ז שככ( 431ש מווןה הבע"ד שאיןומן
 נעשינבם אינמם העכוקם שעושיכםוקונטראיט:ם
 ופנה שוק שבכל הנוטא"ריו ככית לאבערנאות

 נותן אלא טהמלך ממונים ואינס מהבם כמהיש
 כ[ך שאין בהם נמצאו ~יופיט וכמה רשותלהכם
 אאורועי קפדי ולא מחבירו גריל ויופו שאיןיוכם

 הקנה משענת על נשענים הם ואדרכאנפשייהו
 וק לחל אין בספריהם טועתק. שהוא שכיוןהרצוץ

 י3"ם החק "רי'":ןמיה : בןה ורי כנגדםולהתר'ם
 ר"ר ד'נ4ל כיה 4"מרינןפעירו4
 רוכף1 4וו למשטעתו ומר המלך תהת שהואאף

 הגוזל בפ. איהא אחריפ החת שאינו מטשכמלה
 דמלכוה. דינא שמואל אטר גופש קי"נ דףנתרא
  גישר'  וגשרי ד'קלי רקטלי תדע רבא אמרדינא

 קעברי לא והא עלה ומקשה וכף עלייהוועברינן
 באגי מכל וקטלו וילו אמר מלכא מלבאכראטר
 שלוהא וטתרץ באנ4ש מהר וקטלי 4,~ליוצינהו

 אנפשייהו אפסירו ואינהו טיח ולאימלכ'כמלנ/
 רמ' ומשקל באגי מכולי ראינקיט כ(הוראיבעו
 הוא מהמלך ממונה טישל דכל משמע טכאןע'כ
 שאינו אף ורצונו בהפצו ויכוכ(לעשורזכמלך
 רנוררין ראמתניתין וקשרה המלך ברצוןע)שרה
 רינ4ם שמואל והאמר תלמוד4ש מקשהלמוכסין
 ומה קצכה לו שאין במכם ותירץ רינאדמלכוהא

 ~ אפי' לעשו' יכיל ו כמלכא רמלכ' שלו"א והאככך
 ממה יותר לוקח השליח 4הין דהכא טהכאדיזם רשאני להרץ ונראה הטלך 7(1 4ומר שלאמוה

 גדשרי וגשרי דיקלי קטלי אכ(א רוצהשהמלך
 המלךן שאכם שכשם אלא יותר ולא שצריךכמה
 14 מכל לוקח לטרוח רוצה היה לא עושהוהיה
 כך ףכל עכ( מאתר לוקח היה אלא טעטואחר
 חלקו; אחד מכל וליקח לטרוה ה"נ אינוהשליה

 רשליהא 14י41



 אפ'טן לצריקארח מוטמטח,ט.
 יותר לוקה התכם אבל כמלכא דמלכ4שדשליהא
 המלך י'אם ואפ המלך לוקח 'ויהיה וממהמהצייך
 המסנותא אלא דמלכותא דינא הוי ל4ש כךעושה
 שיהיו וצריך ט4וחר יורהר מאהד שכ(וקחמפני
 ואע"ג לעיל שכהכתי כמו אדכם לכל שויכםריניו
 ככא מאחר לוקח שהרי מדותיו משוה לאדהכא

 כאני כני טככ( כ(תביע הו4ו יכוכ( מ"מרקליו
 ככי דמ'טתכח מאן נמי וכיקאמר נגכרכדקאמר

 מ'עכט מתאאבר.טת' וכר רמלכ' מנתא פרעררי
 שאין כמוכס אכר( מהאהיים חלקם ללוקהוהו;ר
 ואפילו בעיניו הישי אחר לוקחו"כל קצבהלו

 מחבירו לתנוע 'כיל אינו מאהר מנה מאהלוקה
 4מ אחרי'רמכל כשכיל ולא לקחו עצמורבשביל
 המרבה יחם'ר הרכקלא הן מעט הן וצונולו-ףבפי
 רכשהשליח שמע" מהנ*ל * יעריף לאוהממעיט
 משנה שהוא 4וף הדיו בעיקר המלך דצוןעושה
  וקיומי עשייהובאופז

 לכר[ מדוחיו  שמשוה ככ[
 המלך*4וו  ברצין שי4ש  עושה אכם אכל דיןדינו

 כא51ן ?ה טעל יותר זה על מכביד שינוישכאותו
 ולפ*ו . רין דיניי אין ומכאן טכאן קרחשנשאר
 שהוא המושל  שיעשה מה שכל ג11ר המלךאכם
 לגזור כח  7[1 וק1םושיהיה שדיר שיהיהממנה
 ולא חק יהיו והוקיו  ושבלחסגותי ולהקוקלתקן
 וכוכתב רינא רמלכותא דינ4ה כיה אמרינן*עכור
 כו יש הזה השלטוז אם 1!*ל תר"יב ס'מןו:.ש*כא

 תר*ל1 וכסימן רין דינו 3עירו חקים לעשותכח
 כעייו ימושל כעירי הממונה ישראל שלטוןרכל
 כסיף זארת ת'טוכה מהרי"ק והכיא וכו' ריןרינו
 מצאתי טזו וגרולה יז"ל כה ורקר)( אהרוןשורש
 ושר שלטון דכל השיכו ועיד וז*ל רוש*כאנשם

 כעירר והף רין דינו במקומו ומושל כעירש*גצמונה
 מחוק שעישה 1ט1 כל רינא רמלכותא רינאנכלל
 תדע והראיה כיור זה ממש דמלך רומיאמקומו
 הפקיד" כלו' גשיי ריקלייגשרירקטלי

 והמפונין
 כעצמו השר או המ"ך אין דאפילו ומשמעעכ*ל
 דין דריניו מאתו. מטונה 4וו פקיר שהואאכ[א

 פשמ' בעירו הממונה ושד שלטון רכלכודקאמר
 השר 4הו דהמלך הפלך מאת ממונה אלאדאינו
 מדהכיא ונם ממינה כיה למימר שייך לאכעצמו
 שהכם גשרי וגשרי ריקלי רקטלי מההיאראיה

 הוא שכהכ כטי המלד תהת המטוניכםהפקירים
 דפייד כתר4ה הנוזל בפ' ההכם וכרמוכחכעצמי
 שלוחן ומוני מלכא דא1' מאי עכדי לא והאעלה

 המלך דכשלוהי כהדיא כ[ך הרי כמלכארמלכ4,
 רדינ4ו משכם ראיה הכי4ו הכי ואפיכ[ומדבר

 דערן הוא וכן מהרי"ק עכ"כ[ השיכדמלכותא
 שלמה ככד' וראיתי י*ו ס'מן ישרים הומתכעכ(
 כמלכ' דמלכא רשלוהא דכיון תמה רבר'םשמכח
 שרצוןרטלך כיון רין דיןהערבאות יהא לאאמא'
 תמיהתו על ותמהני כדיניהמ שופט'1 שידוניהוא
 כךיניפ אלא כמלכא רמלכא שלוחא אמרינןדלא

 ואפילו מהכם הנאה למלך ויש למלכ.תהניגעים
 להבירו אדכם שכין כרברים דאפילו ראמרלמאן
 ד'ן כשהוא היינו ד*נ4ן רמלכותא דינ4,אמרינן
 אכל מרינתו כנ* להנהנן עצמו המלך וחקקשגזר
 אזלינן לא היא המלה גזרת אפ'לו כאות העיכריני
 לא להימ"בן ואפילו לעיל שכתכתי כטובתריה
 הטען עצמו הוא שכתכ וכמו כנ"ל כתריהאזלינן

 כפי שכיניהכם המחלוק1'רק רביבם כיניהםשאף
 אין וה ולפ, לעצמו נמה כונה אהד וכלחכמיהם

 : כלל לתמיהתומקום
 נג:עמן::גשוהעלה

 ולרון ולתקן לגזור ומטיטלהכח
 למשמעתו ופף המלך תוי שהיא אע"פ רצונולפי

 אכל דין ודיניו דינא דינא-דמלכותא כיהאמריגן
 מעצמן לעשויו ורשות כח המלך ר(י נתן לאאכם
 בריני לשנות יבול אכל דין ריניו אין רשותוכלי
 שלא' כאיפן ועשייתם קיומכם וסיר כאופןהמלך
 רכרהשוה שיהיה אלא לאהרים יוז"נ ולאיפסיד
 מזה יותר לזה טורח יסבכ אכם לחוש ואיןלכר(
 לזרק דטיבם מפסיר שאינו כיון מאחריםלתכוע
 : כמלכא רמלכא שלוהא אמרינז וכור: ט!היותר

 גיי:ך~ננבהכנקכתב
 רארטאיטננופיא

 ; שפלה אוטה שה.

 ששמעתי טה נפי 4א עוד ולא לארנה א'ןומלר
 טעטיהע הרש שככל אכןא קכוע רבר להכם4ןין
 טיירו גוונא האי דנכי כ[ן לימא ומאן אהדמנהיג
  במקו'  אלא דביו לא פהגמרא הנראה כפירבנן

. 

פלך י.1



 עד ב ס,מ, לעך,ק ארח , ס"פט"ש
 שכת' אע"פ הטאסף אמי ככה"ג וכתב ע*כטיף
 4א דוקא לאו מלך כמהום אלא רברו שלאררב
 רוכסי' ושאר פלוריגיציאה דיכים כמו מושלה'ח
 נ"ף סימן ז*ל מפאדווה .הר"ס טדברי מתכאףוכן
 שררה 4א טלך שס שא,ן נמק.י להתת5ק ישאכל
 רהו* 4וי כהס וכיוצ,ש ן5לאג"ריס ויניציאהנגון

 שלו שכו*טי דו*זי רילמא אוככנופיא'דאימאי
 ז"רן הקיכ מדכיי גראה 1זר7 רמי כטלרכשניכם
 דכמלכא ודאי נאלו רבשררות אוטר ואניעכ"ל
 אחרו' כשרויית אכל לעיל שכתסקי קה מתיךרוו
 חףשיס גן כל 1,4 חדש שבל וכדומה לוק"הכמו
 כרצונו לעשות אחד מעמיריס שנה ככל אפיליאו

 ר*ף כהו אמרינן ולא כסלך הוי דלאמסתכיא
 ידיננ' רשמיא ימלכיתא ויינא והנלע*דכדינא
 הצעיר יבין טי שגיאות כי טעיתי אם זכות7[כף

 ש-וכצעיייס
 ס*ם רודריגים חיי5אכרהס

 גש 4,יייני הטם:כ ש"לה.ב
 טנמיק פ' מאוההשע

 שכ4 אניו מר( כן אחרי ויהי ל(ו שולחס"ירות

 אכיהם מנכסי ירושתו חלק אחיו לו ונתנוומעון
 לנכוק יכול היה לא שניק שככמה ראיבןוכראות
 פה ל?ו.גכסיס היו ,הס לדעת השתילטשמעון
 עכו"ם כיף ומצ4, ויגע סוחף איזה ביףליוורנו
 סשכם כאיגרות יהוהק שילחס יהיה גכסיסאחף
 ' חרשיכק ששדה כסן כעחיסדה המוטי4 קטזכנו

 ובראו' ב"ר ע"י עיקלס ראובן כן יגיאיתגקיייכ
 היו- 7(4, הנכסיפם שאלו ככ"ר טען כןהעכי"כם
 של1 אסוטרויוס היה ושאכיו טבנו אלאטשמעון
 סנו בשס היו והחתומות האגרור( שכלוהראיה
 שהאמת ראט"תימא הנכסי'יעוה מטנולהבףיח כרי אלא שמעון כן עשה שלא מש'כוראוכן
 כ7ן 47אכי1 הבן רטציאת הימ"ל הא מבנושהם
 ר(1 מהויש כנ4 וה"ה שלחנו על סמיףשהוא

 כל. לשטעון כעסי. הובו ליפרעמהםוהוארוצה
 ש7ן הס אייו שנכסים אמר ובתשונתוהמאויץ

 שטעון אח'  יהוררה רורו נ(ו שנתן ממתנחכנו

 יקהמש "חד יייס יוס בנך( לעיר הבאיסוכייצא מהעורית אשר פייטא,י,וינ*אדה יפיסמהמשת
 דקמרזגה שסי והעתקת סוטס שלח ילזתהוא
 ד-שטף מטפיסי עריכ( חתיטות ער( כ*רכקיום
 ךגכם רךמר(נרק עד* חתימורז לא.נתקיומואנל

 ? הההימות העירווהכירו לא השטיטטקיסי
 שם על הנ"ל הזורנאט"ה כתוכ נמצאהרואנ"ה שכספדי טהקונסו7(ו עדורק שמעון שר[חגכם
 ערב1 בלש~ן כתיכ קהיה מפני אכל שמעוןבן

 שכן הערבייכם )(ו אמדו הלשון מכיי א.נווהוא
 דהקונסיל(ו כהעד4סיק כתוכ היה עיף כתוכהיה

 זמן כל הנותן בו לחזור ע"מ נעשית זאתקמתנה
 עמף ט.פס , המתנה שטי נוסח וזהשירצה
 לנו .אמף וכף יהורה הף' ה"ט עריס אנולפניגו
 כק*גט- טמני וקגו עדיםהוו.עלי

 והחמו וכתכי
 דקבחור כיי ורזני כח ויסוי זכית קל לשו;ככל
 ולןזכוו-ש לראירה כידו להיות אהי שמעון נן5'

 רזחמשת שאותס הודאה:גמויה כפניכקטודה ,לני והשלמוה ההפצה ונפש'שמרצוניהטוכ
 .והזורנאס"רק הגלעכם אחי שמע71 ליףלפניכם ונחוקי שמסרתי וטיכיס מדודמם נרוסוםאלפיס
 כת~רת הנז' הבחון5ן לזכות- ומעכשיו ה מעת'הינ
 סוקנרז שוקא מתנת בריא מחנת גטורהמתנה

 רנ4ט' יומןש מן כה לסיהרף דלא מתנהפרהס'א
 שטרא, הגז'האי יהורה הר' לנא אטר וכךולעלס
 נלוירז אלא,טתנה שמירתא כסלתא ליהוירלא היכי כי כשיקא וחתמיה גכרא כתבוהרמתנתא
 בכל הנזכר הגחור זכה וטעתה לכלומשורסמת

 וטעלי4ו גמורה זכיה כיוינאט*ה וגם הנלדסך
 הואה עייין הנף שהכהוף ל15 אף יקי'טת?ףייא
 הסה; לכרגתת' ומתן משא בטיב יור? יאינוקשן
 וכשיגי7[' הנזכ' אהי שמעון הרן אכ'ו לירהנז'

 י מספיק. ויכולת נמיף כח נירו יו אז הנז'הכחוף
 הנזכר דסך בר[ טמג1 וליטול אסיו כנגףלעמוד
 ר[ו סירווזיהסילנרי עס אחרוגה 5רוטה סיףער

 : ביף ולזכורה ולראיה וקו' רב רייק עםחשכונות
 ' קנינו ונס הנז' יהורה הו4 מיף קניגר פ'הכחור
 ן לעה ומפייש מיר גל על אכיו שמעון הף'מיף

 . וכו' וכחוזק בחומף אליא וכו' כאסמכתאריא

שנעשהביט מה חז*ל וכתיקון במף)"כ טעכשיו א"ססקג"ס



 אית ימשטטה;2ן
 והכר[ שנתחפד"ה אייר כר*ח נפנ*נושנעשה

 דמתא פ'ספיא כי התחומ'ם יעדיו וקי'םשריר
 כאות אית והעתקנוהו השטי טופס ע"כ51'הלוי
 רמק?רקנ4ן רינא כי נהנא * ופלוני פלוניוכף
 4,יר[ין סיעריי4ן רואתו ומגו וכר לתתאחהימי
 ופלוני פלוני וכו' ירייהו אחתימתואסהירו
 ה4החיכם שעשו קנוני4ן ה'א שזו 4וומרראוכן
 והא מזוייף הזה ושהשטר דחלוקה אהר3יניהם
 וכו' ו[מ'הרר רלא אומר המתנה שכשטרראיה
 שהמחנרז הקונסו"לו העראת הכיאו כ*רונפני
 זמן ככל כו לרזיי שיוכל כתנאי אלא עשאהלא

 וקיימורק ל[כ"ר זי הער4לה הניאו והםשירצה
 כמו כחכם כ(יפור( תוקף ככל עליהםזקכלוה
 אהררי סתרן כן ואכם כ"ר לפני ככתכםשנראה
 כעריפף מוטל היה המתנה כשעת שהכה.רועור
 עריכם שךהעירו כמו נקירוכ חרשים ששהככן

 אכם לשאול כאו ולפ"1 הוא זכיה בר ולאונכ"ר
 ראוב( זוכה ואם וכהלכה כרין הוא זו מתנהוצטר

 :כטעגותיו

 :כ:::עגןהתשיבה
 הוו רלא ואף מקנוניאהרכה

 זכרה נפשה ממה מ"מ 4למריר( רק4ש תיוהיכיה
 רהני פככ[ חוכו לפיעון שעיקל כנכסיםראוכן
 : ואומר אתחיל וכסקר רלקמן תריציפעמי
ןןגןייישיניישםנ'רכי'כםכבר

 והכשר ה,וכ' המזכההכשרהכשי
 הנרארק לפי כנ*ר ליכא המזכה כהכשר 4הקנין
 יקקנ'ן 41לופן כזוכרק אבו[ עלןיולהרהר
 נעשה לא ובאילו והעמרה קיום כהו רלית1ראי
 מקדש האיש בייש איחא כ,וכה ואתהיל 'כלל
 זוכיה קטן ואין זוכרה 4שיש יצחק א"ר ט*כרף
 4הסי 4ה"ר יהורה ר' אמר סשר רף התקכלופפ'
 1וכר( ואין לעצטו זוכה ונוטלו אגוו  וףרסוצרור

 מהלבוו-ז 9"ר הרמכ"פ פסק ונן ע"נלאחריפ
 הפו' וכל רמ"ג ס" הטור פסק וכן ומתנהזכיה
 שר[א נר'נהריא המתנה לשון לפי כנ"רול9*1
 שיזכרז ן הנות רצח אלא הקטן כשכיל אחרזטק

 כפימזלצר,ק
 כרזכו רהמתנה כשטר כתוב שכך כעצטוהקטן
 נ'ר ורמנו כה ויפוי זכית שר[ לשון ככלוחתמו
 וכו'ומעתה ולזכות ליאיה כירו להיות פ'הכחור
 כזורנאט*רז הנז.וגכם הסך ככל הנף הכחורזכה
 בהריא מוריפ ה"ה'  הרברים כל וכו. גמורהזכייה
 שוכם צריכיכם שאינם להכין לכ לו ש'ש מילכל
 למימר ולינא אחר ולא שיזכעהקטן ררצופירוש
 4וכיו שיזכה היה כונתו נ[אכיו שנתנםדכיין
 כנך כער זכה לאכ שאמר שם נכתכ שלאנערו
 4החר, כער כן,וכה שי4המי צייך שכן קנה4יו

 8*ר והרפכ*כם ליכ דף השולח כפרקכראיחא
 ורמ"ג קכ"ה סימן ה"מ והטור ומתנה זכיהמה'
 במקומורן לקנור( רמהנו אחרים לשונותואפי/
 וכן4ן זכי רוקא אר[א כמתנה מהנו לאאחרים

 רכשט' כיון זה נענין ול9ל9ל ומתןאאר"במשא
 אלא קניה לשון שום לו שאמר נמצא לאהמתנה
 שנתן המעות לילר אלא להקנות רצה רלאוראי

 מורה אני כ(עד'כם אמר שכך אביו כירמקורם
 אלפ'כם החמשת שאותם גמירה הוראהנפניכפ
 לפניכם ינתתי שממוהי וטוכים טרוריםגרוסום
 מעתה יהיו הזורנאט"ה הנז'וגם אחי שמעוןליר

 הכחור זכה ומעתךה וכו' הבחור לזכותומענשיו
 הזכיק ה,כיר לא סוף וער שמראש קמן האוכף
  והתמוותנו וכתכו שכתהיאמו' כ*ון נקטןאוא
 ולא ולזכות לראיה כירו להיות וכו' הבחורביר
 נעיו לזכות אחר.ם את ולא האכ לאאתהזכיר
 ביר נרשותו"א היה (א ההוא שהסך לומראלא
 שכ[4ן ביןכי ,ו רלא אהרת ועור זאת *אחיו
 ז4וכ(4ש הכ כער לאב קנין או זכיה לשוןהזכיר
 המעות לו נתן שלא כהדיא מראה רבריושמסיף
 אורעו מינ-; 4הנ44ה הכן כער כהם שיזכהכרי

 הנז'עריין שהכחור לפי אך אמר שכךלפאטור
 גתתי לכך ומתן משא כשיכ יורע ואינו קטןהוא
 דנראה הנז' אהי שמעין הר' אכיו ליר הנז'הסך
 כעד כהם שיזכה גרי המעות לו נתן שלאבהריא
 שהתנוק מפנ' כפאטור כהם וייתן לישא אלאכנו
 שולכ[ רקאטר נתתי לכך וכמלת לזה ראויאינו

 המעווז כנתינת כאפשר שה'ו כיונות שארכל
  הו"לר[ כך ננו כער לזכות רנתנס,ו איתאראם

 יד לו ואין קטן הוא עריין הל*ז שהכהיר לפיאך
לזכות



,מץ 5 סימז לצרקקארה טשפטטשן
 בערו לזכות אכיו כיר הנק, הסך נתתי לכךלוכית
 כיון כנו כער שיזכה היתה כוונתו דאם ועורוכ"ו

 קנין עור צריך היה ולא ?כה ככר המעיתשמשך
 כיר ווקנו כתבו לעדים הי"לל דא"כ ועורסודר
 כעדו שוזכה מי כיד או אהישמעון

 ור4וי אע(4"
 לאו וקטן לקטן להקנות אלא היה לא כוונתודכל
 רערז איכ4ה הא וא"ת יר לו שאין הוא זכיהבף

 והי4ן כורכא ויאי הא וקנה איתו מקנהאהית
 לקטן אר(א מהני לא אותו מקנה אחרתדרעת
 וכהימכ"בם כנמר4ע כראיר-זא הנחנה כושיש

 ונוטלו אנו? 111רקו ציור נותני'לו לעילש"כאתי
 אחרבערו שי,פה צריד הכהנה כו כשאיןאכל

 : ליכאוכנ"ר
  בטלה המתנה וא"בהכא * ו קק, יןיכ4ט הזיכה דהכשרטהנולהוויישףפ

 והכשר אשן מקמ החכה לכשרות טענה אוזטת לכי הרעת  על יעלה אםואףו
 כתחללץו המתנה כשטר ונ כ רהא ליכאהקנק
 כקנ"מ מממ  וקבו ערים עלי חו לנו אמריכך
 כך- על( 4לכיו שמעון הרן מיר קניני וגםכחיכ שכסים עשו כן נןהכם אמר וכי':וכאשרוכתכו
 מעכשיו א*פ כקנ*מ וכו' ל[עיל[ ומפורשט*ר

 וידוע חליפין כקנין וו ש"קומתנה הייכמדל"כ
 כתליפ'ן נקנה מטכע שאין מ9ורססלהיאשהלכה
 מ*ו רף ה:הכ כפרק כראית4ה קרקע אננאלא

 אין המטכע 11"ל כתכ מכייה מה' 145ירימב"ם
 ע"ג א7(א ברשותו שאינו מי כו שי~כהליררך
 כגון קיימין מעירז אותן שיהיו יהוא .וכיןקרקע
 שהירה ראוכ, אכ7( אחר במקום טופקריםשהיו
 גכרה וע7[ קע קי ללוי וגקנה שמעוז על חוכלו
 דההוכ קנה ש7[א נ*ל שמעון על לו שישחוכ
 ף,מכר רכרי1 סיף כתכעל המניר והרכעכ"ל
 ררכ עוכרא רההו4פ נכעה המ"כף סכרתוז"ל
 להקנותה א*א ע"פ מלוה אכל היה פקרוןפפא
 כרזכ וכן עכ"7[ וכו' ז"ל הרשכ*א וכ*כבאנכ
 יוכי4ו ושם יי"נ ס' סימן היב*י וכןפטקהטיר

 אפ כתשוכה אל5ם רכ כתכ ו?"לתשוכתהרי"ף
 שנוש4ויכם מטכע והו4ן כקנין שנתןהאוכים
 כמטכע וניתניכם שנושאים כררך כהם)נותננם
 נקנ' טטבע  שאין  בלום איגו הקנין הרי כסףשל

 הפ הרי ים ונוהנ נושאים א'ן אם אכלנחליפין
 . כישותו שיהא שצי'ך 4א9ירותונקנ"כחליפין

 1,4 כרשווהו היה אס ירוע איז ואם קנין:שעת
 ' מדכרירהכם עכוכ[ ראיה להכיא התוכע עלא

 כהליפיו נקנה אינו רמטכע הרא תרתישמעינן
 . הם אא"כ מהני לא כאנכ ראפ" ועור כאגכאלא

 תרווייףץן איכא רידן ובנדון קנין כשעתכרשותו
 קנין. אן(א קרקע אנכ הקנו לא הראלגרעותא

  היו כ[4, קנין כשעת שהמעות ועור כלכרטודר
 ש4הורהכו לערים אמר שכן מקנה שלכרשותי
 לפניככם ונתתי שמסיתי גרוסום אלפיםהחמשת
 ףיבחור לזכות ומעכשיו מעתה יהיו שטעוןליר
ג:%י:י41יגה,י" שכאורזרז כהדיא שמעינן אר(ו מרבריכםוכו'

 4הר(א עולם וער מאז לבהור מתנה לשםנתתים מק,יי
 הנתינ' ולא הנתי3ה כשעת היה לא שהקניןוראי
 חו(יפ'ן נ[יעותא ואיכאתר11ייה1 הקניןכשעת
 מהני ר(א כאנכ דאפילו כרשותו ואינו אגכנלא
 ומר[ור; הלואה כןשס הי4 אם לו כשנתנםיויע דמי תרא מ"מ מהניא פסיין  רהורה ראיואע"ג

 כאומרנן הוא לודאי א5ש'וקרוכלהוצאוניהנ'אן

 4הכיו של כירושתו חלקו היה רזה טיכארמוכח
 טחשבורז חשב חכ[קו כ(ו ונו-זן שמסרראהר

 וכיון קרמרזיץ רמקרם ליוורנו נעירלהסתהי
 הנכסי' על יקפצו שמא נתיירא נושים שםשהיו
 שר4לו העדיכם  וקראי  אתיו עם  קנעיאועשה
 לאחיו שנתן שמה לןרהכם ואמר הטעותנתינת
 כרשותו אינפ וא"כ לכנו נותנם ומעכשיומעתה
 נכם והנותן שלם כקנין אפילי כהם זוכהואינו

 לופר יכולים הערים ולא כ,ה כמציאותהמקכל
 המעית לעדים אמר הנותן שהוי כרשותושהיה

 שלא מורה שהמתן היי לפניכפ ונתתישמסרתי
  דהיישינן  נאמן 4וימ  וטמעין כעריסיץמוטן( הו4* כזוהכתור יורעים העיים ונפ כרשותוהיה

 הרמכשכם וכתכ * כרלקמןלקנוניאולהבייח
 מרזנרה קרקע שנתן מי ו;"ל מכירה מה'פכ"כ
 זכה כשרה שזכרה כיין כרשל41זו ן מצו"הרינרין היי 4שכם רינרין מארה גכה על לו ונתןלחכירו

בוינוין



אית משמטחשן
 ארז מתוינין אין ריניין %ו ו"כנאיןניינו*ן
 ר-זוגדק שיכיא ער רינר'1 מגה לו ליחןהנותן
 ש4וין המר;נה כשעת לוההדינרין שהיויאיה
 וכותכ עכ*לן בישיוקו שאינו רני מקנהארם

 מהגמ'שאין ניא' וכן 11"ל שמ"ה ס-מןודיכ*ש
 יצ4ו וכי'ומכאן כרשותו שאיגנ כמה מועילאגכ
 עא שעכיר שטו זה שטי שאין שכיון ג*כלהם
 המתנרה כשעת נעין שהיו ירועיס מעיתטהנת
 ההם המעהת שהיו ראיה המקבל הכיא אםשאף
 המקכ)( כהם ו?כה ימחנה כשעח אצלו י'ן5וצו
 הנותן כיר כע'ן עצמן מעית אותם עהה הםאם

 שעכור ר[ו אין הרי כעין עתה אינם ואםיקכלם
 הלוא' שטר אינו שהר* השטר מחמת נכמייעל

 ייהיו ירועימ נעין ממעית מתנה אלאושעכוד
 ראי מגו החדתי לימר ויכול נפקיון הניתןאצל
 שמעי'נהריא הנשל מכל עכ"ל נאנםי אמיבעי

 עצמן מעית שאיחן ראיה להכיא המקנלדצריך
 רוהעדיכב4 ועיר א"א ד:ה אמרתי 1:כר כע'ןהיו
 המעורז מס.רת משעת אם לרעת יכוליםאינם
 טירו ידג זאה שרןא שיעידו ל?ה צריך והיהיא 1,4 לצרכי הוצ'אן אס לבן מחנה שעת ערלאב
 כשכיעה אפין כעין שהיף לוטר נאמז אינווהיש
 נם"ר כרלקמן נאמן ואיני עכיר להכריחםדכרי
 עריכ( רנע*נן נת'נה בשעת בעין שכ היוואפ"
 נטל( ל(4ה ואם וו"ל הריב"ש כתב שוכ .וראיה
 חזיו הרי כעין עתה שא'נה כ'ון שלו אתהמקבל
 רקשטר וחור 5ה עכ( כמלוה עליו המעותאיתן
 ראפילו קמן הא וכו'עכ*ל כעלמא חספאלהיות
 והיו מ'ר קכלם שלא כל כייאי נעין המעיתהיו

 בנ"ף ונ"'1 ע"כ מליה ונעשה הלואה אז5קדון
 אינו והאכ כעין שהיו ראיה להכיא יכיליןדאינם
 יש רקטתנה חוזר יאם הוימתנה לא וא*כנאמן
 קרם שראיכן וכיין ע"פ מלוה שמעון עלליהורה
 שקורכ( מוקרכם שהו4, וכ"ש מהם נינהותפש
 רין שאין ואעקפ לראיכן שמעון חייכ היההמחנה
 האכ היה ראפ" ועוד היא ועימר שתפיסוכ"ש אמרי טיכ היוהי צך על מ"מ נמטלטליןקר'מה
 המעו'עצ?ן שעח כאיתה כירו שהיו לומרנאמן
 נטלרק הטהנה דמחמתן לעיל רכתיננאאחריני רקיווקי כמרה ?1 נמתנה ראיכא כיון מ"מבעין

 בשפןלצר'ק
 הו?רין'למרי, העסים איו דא"כ לומי ינו"ין
 ל'הורה שא'ן מהן לגכות יכול ראוכן ואיןקמא
 חר4נ ביכי יש תשוכי רגטה אחי* חוכיתלשלם

 מלורה "א שמעין זגל לו אין דיהורהכרכתיכגא
 אין מעורז טסוי'גאלא דכר שאינג דכיון 9העל
 כטיהנדז גיחט אשר הם שהם ליטר ס'מןכהס
 שכ1 וכיון רצונו כ5י או נסחורה שהוציאסכ"ש
 מוקר' שהוא כ*ש דהפם כיין מרם. ראוכןנונה
 ט"ו ס'מן ח*4ל ט44ן כ5רה ראיתי נ"רוכעין
 נקנין מגתיכתה לגרוסיס לבנה שנהנקכימי4ה
 העיכ(ה נלל וז"4 הי כתכ התשוכה וכסוףטייר
 טסכ) כ(4שע[מנד?.ע הנכי שאס שלפנינוכניין

 שהקנרקרה נטלה ?ו מחגה כעין מעיתכיעכתה
 כהל[יפין נקנה מטנע יא,ן כחליפיןלרהמטי_ע

 מעישהיו ראותן מהני לא אחר מטעפ ועירוכו'
 ועל4 גירו אלהשיש איגג שמא המתנהכשעת

 וכמו מעורז אותכס שדהס ראיההמקבללהכיא
 הקנם ראפי' קמן הא עכ"ל סקים הפ כלשכתכו
 מעותעצמן שהגאותק בורא' לידע צייףנאגכ
 ורז עלן יאיה י(הכיא א"א יכג"י אחייסולא

 וכיון מעיד וא,נו נרכר נוגע רהאב כ*שכמ*ש
 אותם נעין שהיו ירוע שאינו מ5ני קונהשאיגו
 א*נ עגמ.מעוח

 נקחחקרסתנחפ
 כיון

 הטרענר; רכש:תכטנ(ה ועור יוכרנתיכנ4,
 כיף שנמצא כל וקימ"ל כרשיתו המעוהגשארו
 שרה41? חוכו כע)4 את לחוכ אחרים שלשהוא 1(ומי הימנו ככ( ולא שלו שהוא כהוקתהאימ
 רה4ו נשכיעה אפילו נאמן ואינו הח?קהכננד
 ר[ף הוו שלא גשכע אפי'. לו טהחיינ ל*5יעהכא

 ו4ומף נכסיכם לו נמצאו שנשכע ואחרנכסים
 לישכן לי ליהן כ*ש נאמן אינו אחרים שלשהכ
כנגר

 החוק"
 וכן ניייר ראיה שיכיא צריר אלא

 ווה הר טען ו,"ל מלוה מה' פ"א הרמב"םכתכ
 הן פקרון אלא שלו אינן שכירי אלושמטלטלין

 יכי' או י'1 שימעיז א'ן שאולין או שכיר'ן אוכ.די
 כרקכ יכן עכ"כ4 חוני געל מהן 'גכה איראיה

 - וז"ל ח'כחפ גשער ובה"ת צ"ק קי ח*מהריכ'ה
 - מו=קחר, שהוצ'4? טמה הסלוה שיגכה לדוןיש
 כשתונ(ת בשגיעיק 4?ורזו מ4ומינין זאיןהליה

מעוהיו



ארח משמטחשן
 וכ*ש עכ*ל לקנונ'א רהייש" נא"ריםטעותיו
 קנוני4ן דאיכ4מ טיכא רמ~כח דאומדנאבנ*ר

 כמ*ש מנו איכא רהרתכם ועיר בם*רוכרלקמן
 ש4ומר 7(מי ליתנו יכול רהיה מגי המגירהרם
 ב'2כועיהמשוכם נ4"מן אינו ואפ"ה שלושהיה
 שלא מגו ילינ. הכא כ*ש ח,קה כמקום מגודהוי
 נאמן ואינו שאינ'בעירו הנכם.ם ליתן יכולהיה
 זא*ו-ז נרורה בראיה אלא אהיו של שהםל4מר
 ברורה ראיה איכא הכא יהא נאמן מיהאבראיה
 מ43הכם 4הל[י שמעות שמעירים העריםשהם

 ינתת' שממרתי אמר שכן לשמעון יהורהבפניהם
 העיאת רעיקר חדא נרבר תשובית ג' .לפניכם
 שראו על ו(א המתנה על אלא הוי לאהערים
 אכונ[יה לאו רערים קימ"ל דהא המעזת13ניית
 מעירוכם הם  טנוביי אמנה אלא מסהדישטרא
 טימ ממהר' ק4ן שטרא ראכוליה נימאואפילי
 קורם בירשמעק נתינתהמעוח אם ירעו 'לאהם

 4"ו פיעון כוהוררה א1 מלוה בתירת ה,ץהמתנה
 אלא אמר לא טתנה בתורת דהא ירושהבתורת
 לפניכם ינתתי שמסרתי המעות שאמר כךאהר
 משמ4שבשעת וכףרבהריא ומעכשע מעתהיהיו
 יירעו ילא מחנה לשים אטר 7[א המעגתנתינת
 כתם הטעית גתינת שדאו אלא אחר רברלשים
 מתנה שלשם הנת'גה בש,נת לומר הי4לד4תוה
 יאמר לוי נתן ירושה דלשם וראי איא נותןלבן

 ר[בן מתנ-ה י[שכם פירש הנושים בידהמעית ממני ידחו י[בכןי-הי מהשבות ביניהםשהשיבו
 שמעון על תביעה לו אין דליהודה העולההכלל
 ולא * מוקדם והוא תפם ויאבן ע*פ סלוהאלא
 לשוכם דמו במאןדליתנהו דעדים אלא 3לברז1

 אמר מי ויכ לעיל שהונחהי כמי אותוושיבירו פלוני של הוא זה פקרון או ומהפץ שיעירוירתי יהעליכם שהרי ראזכן את 7[הוב ונבעולםדבר
 דהכם המעוזבכיבם אר(ו שנכםיס המתנהלעיי*
 בשט ישלחם טהאנ שהם רילמא הצתנחטמעות
 מעלה אינו רעדותס ודאי אלא להבחהם ברי3נו
 הנ"כ[ "רין ו"ורנו ~ה לענין טורירואינו

 לערים שאטר רכיון לו' אפשרהיהש*ש : יהייש"לקנוניא אפ"כשכועהלהאמינו ש4ויש
 שמע,ן ליוא לפניכפ ונתתיקמטסרתי

ש כ ס,טן)-רצר,יק
 הו*2יר( דאל*כ מחנה לשם לו שנתנםמשמע
 שנר(ננם משמע אלא לא ותו לפניכםשמסיתי

 מה, לבן ונחן חןר היאר זא"כ מתנה לשםלאב
 מיי4ורו כן שעשו ידאי אר(א לאכ נתןשכבר
 : ד"על נשהת ויפול ויהפרהו כרה ובויהנושים

 יו"ק ה:~םי""יאיכרא
  וכו'וכתיקון וחו,ק כחימדכתוכ

  המצטיכים הרברים בל כתוכ באילוחו"להו"ל
 מרושר*כם כתב וכן מתנה השטר והכשרלהיום
 כ[4, כן שאמר רמי היא מילתא ולא כ"חס'מן
 גופירן מהרשל"בם דרהא שרצה מה אלאראה
 מהרא3*ח וכ"כ וש"ט רע"א בסימן להפךבתב

 בשתי בו חוי ימהרשר*ם לומר אפשיז*לוהיה
 דאמרי' בקמייימב"ש טמ"ש האהדונ1ת"שיבות
 ח?כ טשה פני בעל כתב יבן חרתי מקמי חרסמי
 י"שר קרושינבש ש",וריוניקי רבני בשם י"רסי'

 בס"כ*ת יו השובה על לסמהך דאין המהבארץ
 כשכ: בחב ועוד האהרות על אלאדמהרשר"ם

 וו הקיייק ער[ 1ו*כ[ יפה חילוק מהרבניםאהר
 !הר,כטוהר"ר דעשיה רבא ,קהעיניז

 דני"
 נר"ו

 י4הנ* * אקנים לחלקכשני מרגניתאיאשכח
 הנמשחלק האיפן על הולך טסכים דגניהצעיר
 כגון הלשק מחמת היא כשהרעותא ושנאדשנא
 היהיעות4ן שלא כ*ה רם" רמהרשר"םהה.א
 והאסמבתא אפמנת' מטעם רק עצמו מצד3קנין
 כן[ דכתבו זה לש)ן או ראי בל לשון מחמתהוא

 הך מהני4ו לשון רלאיסור מהני וכות שללשון
 ושקכז רע"א דס.מן הנהו אך לתקינילישנא
 רהמועיכן קניז דהיה 7ן4ם עצמו מצרשהקנין

 לחקן לישני בהני כח אין אן רעוהאראתיל"ביה
  וו4וחיכם הב4  באופן כעתו כאןתורף ערהענין
 עב"ר[ עמרו  אנכי ובן שאמרם לטיהרברים

 רדוקולאסמכתא יהעלה אחר מרילי'טעםוהוסיף
 "יסיר אלא שאינו אפילו אחר לדבר אבלטרגי
 ובסי4 מהרשר*כם רעת הוא וסוה מהני לאלשון
 שנ(מיז  ובכרם  כאסמבתא אלא לאאייריכ"ח
 גכ על יאף כוה הפוסקים מהלוקת הכיא מ*וסי'

 החלו? .הכיא המכשירים כרעת סכרשרוא
 כי(ל וו[עסוף עליו והסכיכם רניאל טרו"הנ"ל
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 כ פימז' לצף4קאףח משטטחשן
 מתנ' המקכל כי המקונץ מן למיין נמצינו4ישל
 מר? זהו מטנעור[ שהכ( 4וע"9 כטהנחושכה

 מ4וחר אעשה מה אכל הקצרה רעתישהעיה
 פני והר"ב ז":[ עירנו יכני ההריוט'רואהשאני
 מר(נה אותה לכטל אחר לרעת ממכימיםטשה
 היע~ורים כח ויפיי לישני שיש"נל נ*ר כמושהוא
 וכו'עכ"ל דעתם מפני דעתי אני מכטללמעלה
 משו'הני דמכשיר טאן דאפי' בעיניך דואההנך
 קנין חוסי אבל לשון כחימיר רוקא  היינולישני
 המכשיר4 שהם שיה"הודא'כע"ר איך ויהיהלא

 'ממתייעים המכשירי רכל ועור רמו עדיטסמאה
 ווהרער( הצריך עליו כתכתי וכבויטמהישר"ם

 לחייכ הז*ל צריכים היו למה דאלת"ה כןנוחנת
 נקנדה רבר ואי?יה וחיוכ*ם קניניבם  איפניפטה
 מעוכ[רז הייתר כקנין או שכעולם הקניניםני_ל שיקנדה בשטר טיפרקכו יחקנו נקנה לאואיצו
 כ[שונות דלחיפיר ודאי אלא רכר לאותויוצריך
 משמע וכן הקניניבם ע(עיקר נ(א אכל בןאמיו
 הוא ויה הוורנאט"ה לו שמקנהוהיא* אחרירקי ריעותין זו כמחנה ראית'שי4 * יע"ש וס"ר*ז ס"ת"ף ריב"ש מיבריכהדיה

 כ4ו שכ(א ורבר ממש נו שאיןדבר
 נק:רז  איני  וה ובין זה שנין ידוע והדכרלשלם
 מקנים הט שאפילו איא נלבר ?ו ולא  או8ןבשי8
 ביחר שנקנרק כטן מ"מ דקר4לוי באופןהמעות
 קנין בה מהני דלא הזורנאם*ה ע9 אהדובקנין
 מר7בי ר(4ל כדין דהקנין שיהיה אף נמעותאף

 כראי'פמררכי שנויה כמהלוקת זה רדביואע"ג
 ו"ל  ר8הרה"ש בתכ כם"הנף שלמה ככרטמ"מ
 כתכ ונן ריא"1 בשם צרק  ינושפט קנה רלא1סק
 ולהקת המידכ'  רעת רבן  ובתב הריטכ"אבשם

 :  שם  שחביא  אהריםפומקים

44יףי
 ככ[ מחמר( היר: ר4אמעולם ע *כ?1 וכיו  נתנטלה ?ו דמתנה העולה

 שרהי4ש וכנאהר הנ"להרעותוה
 נאמן ואיבו שמעין בח,קת המעות 3שאריםבטלה
 כשכוערה ואפיכ[ו 4?היו יהורה של שהםלומר

  א*א וודה 3יורה  ביאיה  אלא לקנוניאדחיישי'
 אווקכם להעיר יכולים אינם והעריםכרכת'כנא
 נתנכ( מה כתורהגךוסוס

 מעיריכ( היו ואפילןי

 ר!העיר יכור!ין אינם יהורה של שהיושה:ירו
 לז שנתן עצמכם מעות מאותם רם אלושנכ9'ם
 הריב"ש כשם לעיל וכמ*ש הם משלו 14רשמא
 טיהר"י מ"ש כאן ל(והניא ראיתי גכםופט"א
 כתיא נפ'הנוי:[  רגרסינן  אהא קנ"ז פ"אררכי
 דמיירי כהקקפו ופרע גנכ ב"וכו ופיע גנבאתמי
 מפקינן רע[4ה וראי כמעית אכל מסיייסברכר
 הם-של שהמעות הליה שמורה אע"ג התופסמיי

 ורכ[מן? לאחיים לתוכ כמיניה כל דלאופלוני
 לרכר ראיות והכיא כן כ*ניה'לומר קנוניאעשו
 גכ( ונ(פ'ז מי'ק"מ( ח*מ מהרשך*ם כהבובן
 רכר. הוו ל4" המעוכנים והנכסים הטעותבנ"ר
 שטסרזחר מה ובככ[ כנו כשם שלחםלהכריחם וכדי מהמתנה ולא שיהי4משלו ואפשרמסויים
 בנו של בטלת להתעטף רוצה משלואפ"

 לכני אפ" לכסיהכרא* ואיני
 רצריך  ראלת*ה ועור .

 ו-עלמ4? ב"ה כגני"ז מס1'ים רבר עלשיעירו
 פלונ' של המעות ראלו למסהד מהד' יכליהיכי
 שיעירו רצריך ודאי אלא  ל(ו  החזירט דלמאהם
 הפוסקי' ס9רי שכל דבר ה4א הה ממויים רכרעל

 ככוחחא כביעתא לכ*ע ופשיט כן יגידוןיעירון
 מאן ליכא נכהלנה כדין המתנה אפי'היהולפ*?
 ו[ומר נאמן דאינו מחנו ראוכן שטקפרעדפליג
 נטלה דהמתנה וכ"ש מהמתנה הם אלושננסים
 מאמינים אפ" הכל יעל ע"פ מלוה להיותוהוזר
 יגכע וראובן לאביו קטן מתנת מהמתנה שהואלו

 : כמוש"ם ממנוהיכו
 מלתעווק לשכר עלינו הוכה רין מן45444

 חכירווירוע ממון לאכיל  ערוצהמי נ"ו*
 ס9רים ומפי סיפיומ ומפורמומפ'הוא

  הרא"עו כט*ש האומדנא בתר אולינן רברדבכל
 כנלר( הג4וגם טן  בראיות  האריך ושם  פ"וכלל
 ספריו בכר( ומוהדינ"ל[ ג"ן ט' והרא*םל*ר
 ואפי' וה כלל עליהם וקכלו קיימו הפומקיםוכל
 א:א רוכלא כי רלאו ותשכה דוק שכערוהבדבר
 מ?ו נדולרק כן דמוכח אימדנא לינא בנ"רולפ"ז
 יענכ שלא מראונן להכריח קנוניאברורהשהיא
 ועכשיו בשטו נסתהר לעולה לשעבר רהאננם'י
 לא גבר4ן ההוא וכן בנו כשם אלא מסהחראינו
 רוצרש  קאעו כניו ך(שאר ולא ע(ו לא תיינעי

להרוית



 ען ; בסיטן לצףיק איח. טשפט"שז
 והנא נלבי כנו כנכ1ן אלא  עצמו ננכסילהרויח
 אין שהוא למימר וליכא כרעכ יטוהו בניוושאר
 הרא ננו מעות ומהפרמכריוח מעצמו מעות'לו

 נתהיי' לרהפרושהוי לו א"א כנורמפירו:נכסי
 זה רנל  טרוקיזא415מהפ.רוטעיר חשכוןליתןלו
 שחר[קו ע[זה קרוכ או אניהכם מיהת אהרהיה

 המעו' והוא ויכירוש'אכיה'מהגכיר"שבתיניס
 ובוד4ןי 11'רז נקרן הניחם ע[א לחיקושודגיע
  מחו[קו נתן שיהוהוה כיון הרכה להלקוויהניע
 ל(ומר יאין לשמעון הגיע וכן ביותר הרכהנירו שישארי צריך 1,ורנאט*ה אלפים חמשת,שהגיע
 מסרזהר שהיה מטון אביו כהיי היה ;הורהשל

 4המרז מנירי טפי יודע שאני ולחשכונוכעצמו
 מתפיסת אכי1 כממון אלא נסתחר לאשמעולם
 עי( סמוכין יהיו האח'ם שכל אכיו ובשםהבית
 4"ף שמעון ואררכד: מותו יום ער אכיהםשלחן
 ממהח'בשמו היה אניו שלחן על שה"פמוךעיפ
 שהירן חשבו שהל(קי שאחר וד4,י אלאכלבר
 יעככוה שלא כרי הכן כש8 הנכס" לשלוהצריך

 שארם הדעת על לצלר אפשר איך וצורוזנושים
 גדונ( כך כע( סך שיתן כנים וכני בניפ לושיש

 כ[ומר כו שייך שע(א בצריסה המוטו[לילר
 ועןהסירו לו נור:ן ממנו שקכל טוכהשכשכיל
 ש4ומרו ימה ורו8ר: כניו ומכני ומכניוטטנו
 כ(4"הר נכסיו וכר:כ למ*ה כנו שהלך מיחז*ל
 שאמרן ר(כן הנכסיכ2 שנותנין כנו כאואא*כ
 כשיש לאהר נכסיו נותן ארם שאין הוארעתא
 מפנו ומםירו הו4ה ש"מ רלאו כאן כ*ש בניםלו

 לאהיו נותנו היה ליתז רוצה היה אם ואףוטכניו
 ישאר שלא שאפשר כ,את מרוכה מתנהוכפיט
 אחים ג' ערך לפי לו המגיע מירושתו כך כללו
 ףה41ן נרוסוס אלפים עשרת אחר לכל הגיעואם

 לא יותר לו הגיע ואפי' ששמעתי מה ל9יהרבה
 וכפרט נניכם ע[ו שיש כטי כזארק טתנהשמענו

 11 מתנה רשטר נרויףה הוכההושש*פ : ש*מ אתנתשאינה
 רקכי"ר וח4ו מעטי מו-!רימוייפת
 ספר4ו מעריה אהר כה שכתוכהרא

 נ(1 שאין רמת4ו רספרא לימי יתכן ואיךדטתא

 יוכם נפו[ שטרירז לעשות אלא אחרתאומנות

 שטיא לגח;וק' ידע שלא שונים ממיניםטינים
 שייך דטה ועור הקנינים ואפ"בעיקרי כהדאית תיוה~ וכטה - הספר מן הסר העיקר ואפ"כראוי
 ומזנד: הנותן היה לא הוא היא לאב סוררקנין
 נירו והיו מעות שאותן הודאה'טהודה משיםואי
 ערי אלאאחם קנין כעי לא רהוראה רירועחרא
 שהמעות ירעי ה11 לא שהערים מורה ש:הועור
 הו9 י: המתנה כמעית וליתן לישא ואי נידוהיו

 כלא כפאטו'אפ4 השכונות לתת ואי רנריםקנין
 ל4וחווקי אנ(א עשו רלא ור4וי אלא חייבקנין

 וזר: ש"כי ורל4ו רשייכי האופניכם ככלשטרא
 ספר4" עשאד: רלאמורה

 כששר' ר:נקי רמתא
 שחת וכורה כיה השטר להנרי'כח וחשבומתנתא

 מודהשהשטר 11 יאיןצ*ל 11 זאת4-03י5ן_ : יפולכה
 כשטר כתוב שהרי מזוייפתוהמתנהן

 רנא יומא מן למיהדרבה רלאמתנה-
ולעלם

 ובפ-

 עדוו-2 ד:כי4שו הכם כשאלה הב4,
 והאמינוהו תקף ככל עליהם וקכלוהומהקונסיל
 ואטרו כשירצף: למיהרר היתהע"טשהמתנה
 ממונף: שהוא שכיון רכריו כל להאמיןשצריד
 הוו וא"כ נפשיה מרע יא רבריו נכל למלדונאמן
 כהר'4" מוכח אלא ארררי רסתרןמילי

 ש4וטרו
 כקי היה ל4" 11ה טתנה שטי עיעשה רהולמאן
 טוכ יותר להכם נראר: הקונסונ[ וכ[פניכרינין
 אם בו להוור כרי לטיהרר ע*מ המהנהשתהיה
 הכ:2 4"לו הרבריגם כר( עכ(יו הנושיכ2יקפצו

 קנוני4ו ויש מ,וייף שהשטר מוכיחותאומרנית
 ע[4"ילזה

 ערי וגכם ד:שטר עדי הת'מווק קיימו
ההכפסה

 כ[4"
 וירוע ההתיטווק שהנירו אמרו

 השכוצ לעשות אין חיתמיו נתקיימו שלאששטר
 ערי שנתקיימך: כשם  נחקיימו  ולאפהחתימוח
 אכם רבשכ(מא המה שמייייפות טפניההטפסה

 שלא לוטן' אפשר היה "יום שום עישים היולא
 קיומם י(עשות רנהתי כיון אכל שפהנו אונזכרו
 אין וראי אל4" הט9ל וקייטו העיקי הניהואיך
 הוכחו-2י 1ככר 1'91יכם לקייט לו ולא תוטאארם
 אפ') לקנוניא רחי'שינן הוכ רגכיית מההיאלעיל

 שנמצא רמה הזקה טיטום אע[א כלל אמרנאנלי
 מלאינב2 רקנוניא חששית  וכפה שכ(ו האדפניר

 ץ השיים אכ



ארח משפטחשן
 ראיכא הכ4ש כ*ש אמרנא בר[י אפילוד69יים

 4ונז טוכ4ןוחייבין המוכיחותה;קה'וא?דנווה
 : ערוטים מחשכותלהפר

 י?*1[ א1יו נשם הטר שנתכ מה חזי4%?

 אחרות תשובות כת1ך צ*ט מן בסיף4*
 וחוקיט אמרה תורת 1?"ל( שםשכתכ

 לישיאל הק*כה נתן ישריכם ומשפטיםטוניכם
 הישר ר(עקש המתנכלים  והפושעיבם וכוןככם ילכ* צריקים וכו' :עם ררכי דרכיה מר"עהע"י

 נאמר ויה ועל טחשבותכם זלבטל עצחכםלמכל ישרי חכמי חייכיפ מרמה במאזוי שו(לולהגריל
 לאמיתו אמרז רין חן"ך( ואמרו תררף צרקלדק

 אנשי' מקש* ראיתי אשר ויען מרוטה ריןלאפוקי
 עכו"ם 4וו יהורים לאחרים נכמיהנבםשכותכיפ
 מצור? חוכו לגכווו המלוה וכשבא לוויבםואח*כ
 רואין והכל כאחרי6 נכפיו זתולה השאילוצציא
 בהם מחזיק הוא ים לאחי נכסיו כל שנתכשאע*פ
 3מ1 מרשזתו יצאו ל4ן ומעילם בהם ונותןונושא
 כשטר לשמעון שנתחייכ כראובן לפני שכארין

 שנס כטה ?ה ל9ני  שנכהכ שסר והוציא לויבא ראובן לנכמי לאורידו הריין גשרצה לריןותכעו
 זשייר נכסיו כר( טבניו ז%אהר נרהן וךהשראוכן
 יעשש וכו' ליודשו אוי שר טי שירשו והוכלעצמי
 מתנה כשטרי אפילו ?וה וכל יע"שוכו' ערומיכם מחשנות ולהפר ע,ו[ מלחעותלשכר וכאתי לאמר לא4 יומיבם אחריבם מעשיםעכם

 כר( איכא ואפילו ראוכן וגוכה ועיקי כללליתא מתנה דהרין דמעיקף כנ*ר כ*ש וכהלכרהכרין עשויי~
 : הוכית מכעלי להכריח כרי קניניא רהכלמוכא המוכיהו' אטרנות איכא למתנה הצריכיםהדינים
 מכל י?ה טהנכמיסהמעוככים דעבו ןקאן יגכה והדין מעיקר רראוכן העילה1*1ש%

 כאמדנורס כין דקרין מן כיןהצררין
 : אכ*יר טשניאיה יצילינו וה'המוכיחות
 עו=אחר

 ליהורה ויחזרוהגכסי' שלו שה' יהורהפ"פישכע כשכיעתיה לאכ ליה מיע~נין רלא ניחן יהודהג"כ אוי וכן אהיו טיהורה הם אלו שנכמים אוטרוה%

 - ב פימן.לצריק
 א6 כ"מלרכשלכף טוהול שמעיןדהא

 מיוז כהציאין 4וין ננכמיכםתפים ה*ה.יאי"
 כרויה ראיהשמעין עד%',4יכי4י

 ל*א 5ימן כתשוכותיו הכ"ח כתכ שכן 1יקחםשלו שי~כא יהורה יעובע כהכם חזקה לראוכן שאיןכיון אכל שכועה שום מהני ול4"
 פעח?ק אינו שהמלוה ,טכל הרי,,ף תשוכתנשכם
 גנ( כ4 כ"נ רכאן 4הררי הה6ור רברי הקשההן '4וג הטיר בה"נה צ"ט סימן ככנ"הג נכם *נן כאן אף שלי הם שהנכמים שאוטר הא"רישנע
 קהפ ח*שיט והטלוה כעכ-8 אותכם חןולהללוה מעו* ר(1 יש שאם כתל ל"4ע במימן ולקמןשלו שהו* 5הו"" טא?יקי6 4,נל הארם בכיתהנמצא
 תפיפ כשה*כח מ4ייי רכאן יתירו מחרימיםשלו
 : שאוטף ראובן ועל וט' הנמצא כל אמרינןולכן

 ר,619 כשהלוה מיייי ק"4ש כטי1, 4הכע[יאיה להמי* ר'ג*ח 6יר להיציאכם ורפה הםששלו
 1ללן5הר6 ראיה י(הבי4ן המליי ועל[כממונו
 שהכם יהודה ישבונ כנ"ר א*כ עכ"נ[ דיסתכם
 מעצמותיהפם נמרה.טחילות הר4ש.ראמרולומד לתיז אלו כתוספות כאתי כן על * ויקחשלו

  ופלב11הנ ה8 ורחויים נרחים רנריהםהקדושיס
 עסק כאן ואין רו*אש כהר4 כתכ שהרי כןלומר א** הקףוש'ם מעצמותיו  שבמחילה  אימר4לוי

 שייכורן טצא רנ[4ה הרי י שר( שהחפזכוראי יור* אתה ללוי יאוכן שיטעין ל4ן אכםשבועה
 דצה רהכ'ח ואל"ג כה*ג אלאלשכועה

 הטלו' רתפם היכא הדא"ש רכיי לפרששאפשר נ(ופי
 כשהו% אבל והטע"ה מירו להוציא רוצהשהלוה
 רהי% נהיר4י ולא כשכיעה האחר נאמן ירותהת
 ורץ סציכים והרא"ש הרמב"ט רנרי הכיאהמור
 כררף ופתכו כרוחקו' ראה 4ל הוא כרעתוכמ;"ל הר*פי פי'רכרי שהכ"ח ואעוג מחלוקת כליל?ה

 הרי*ף.ו4ש"4ש לרעת יעתו להשוות כריאפשר
 ךהמגיר ההיכ דכרי שפירש ומה כן רכריולפרש
 א*4ש פעכם של רנרים שהם הרט8"ם עלשכתכ
 שהטעכן ר?רפמן רכרי הכי4ו שהרי כןלומר
 הוא שלו האים שכיר מה כל דחוקה משוטהוא

 כמקוכם 1[ל מהני כ[4, מגו ליה דא*תואע*נ
 6טל6לין.אימ"ל.*%יל4 חוקת גכי ולפ")ה;קה
 ת*1ן 4ירו טוצי4ין אין עדים ו?יא רמערע'יבא

כ"ע



 עדו . ב שינן ל"י,ק "ארח, משפטחק
 א"כ הוא אחרים שכ[ לומר נאמן אימ שהיאכיין

 ר47:חר נאמן י?(א יכ(וה כמקים קא'.דמלוה
 נמש4 שאם הרמכים כחב דבפ"ב ועידכשסיעהו
 הוא. אמנ' שטר לו ואמר לוי ל ע חוב שטייללוה
 הוראתו. על נניהין מ א-ן. ראוכן לו יהיר4 פייעאו

 שמעין של זכותן לאנד עגשים הס קנגגיא,שנמא
 4,פיכ(ו קמן4ש'נונאמן האחר עאעילג קמןהא

 הרנ*' דהכ"ת ואע*נ שנא לא נמי הכאנשביעה
 מפנל. רעועות טענית שיס. זאתוחירץקקוג'א

 אלא. נתבו לא ז'ל הוא גס כע' מא' בירויטרא ופיוע הוא יעולה אמנה רשאני לחלקשאפשי
 י(ירה חיישינן השו7א רהא נעלמא רה"ההרך

 לחברי'ומצרקינן. לגעל איסור'וינא יהוילקנפיא
 ן לנההיה ואפשר אתמהא קלילי אויסויג בסנךליג

 יהזוק; ל(וג מיר ומיצי4"ין שאימרהאנות.כמו
 4רזטעכם. שם כתכ המגיר*מעונועיה.שהרב

 כחי4ו' וכונ(הו ראשון הפרק כההוא הון זה9הין
 מזוכם.השש שוהיא רכיון ועור מ-ת'נהו"חתא
 חשש. יס  בו שגם האהר כ-ש מסייעו רמגואע*ג כשטעוה* הכ[וה נאמו אינו הכי ומשוםהקנוני*

 ואכם. כשכועת* נאמן להמגוראינוהקנוני*ואין
 דהול["ל( בפנינו דהאהר כשאין רמייריכרבי,יו

 אפי?(ג הוי קנוניא אלא .טשקר לשטאוחיישינן
 שהטףכתכ וכיון מהני לא האחר שבועת1ןו8'לו וד4,י הרטכ"כם העת וא"כ המודה כפנינוהאחר
 ש"ט. פלונת4פ היךאה כסמיךבלי הרא*שר1רי

 לחלוק מקום כאן ואין כהרטכ*ם %לרהרא"ש
 כמ/'ש הוא הרא"ש ררערז נןומר ואיןנכנ"הג
 ר[וי טיר ?[היציא כר(וכם אינו מרכתבככנ*הג
 הכי הא.לאו לוי תפים שהיה לפי דיוקארפשטע

 היה כך שהיה ומעעף תפום היה לא אם רה"הלא
 וז*ל יישה ור פרישה כחנוכן

 נרא-

 ממזקת' יר*ל
 עכ"4. בירו אינו עריין אם ואףלוי

 ווהסתירה '
 כאן שהרי מעצמו מתויץ הטור ברכרישריגיש
 - ורוצרה ל(שר(כם כלום לו שאין ברקאמרט"י'
 די4פ שוראי כיון הילכך לנמרי עצמג אתשטור

 אינו,נאטן הארם שביי מה דכל חזקה'חיובוואיכה
 נקיקע ?(פרוע שרוצרה אכל.התם פיאיהאלא

 מהחוק'לג.מיו עצמו אתא54טלפלין.לא.מפ?ק
 קגונ"כ,ו4שווצת חקש נ*ב פוחררולינאואימ

 ל(זרז וכדומה סוקכם כהרם סגי הילכך'לפררע
 טיר"ט כשם הטפקיר פ' נריש המררכיהילק
 לכשאומר מאימ'לפרוע לי אין אומי כשליהכין
 נקל, ה'הו.ניש נשעי וכנ"ת יע"ש ל'.מ~יתא,ן
 ביול יחלק יש ושמא כחב וככיף הטור עלהנ"ל
 עכ"ר( שתולה זה אלא לו לא'ן אהר ממון לויש
 והקול(ררז בכנ*הג קישית שקמה נחה זהועס

 הכ"ח גם ליתא האהר להשכיעשהוליד
 והסיד' ה"כ נ"1 ור"י ר0*ר סי הריכ"שתשובת דקנו4י

 , דלא למעשה הלנה הירו שכולן והרר"ך ה'שער

 והש*ך בשבועתו נאמן אינו הא"ד ואפ*כוותיה
 ר7כ"ת  על לחלוק ך והאר הן ר' סיק צ*טנסי'

 כשכבם וכתב הרואה יראה כאשר הרכהכראיות
 . * וז"ר( אל חנ(ק סוף ה' שעי התרומותבהנל

 פען שאכם שפתכ כתש.כה ז"ל לרי"ףומצאתי
 , 4,רזו מופקריבם שכירו שנכסיכם והוירההלוה

 ותשובה ונוטלן שלו שהס יאובן שישכעטראוכן
 - ערוכרז ש"ס שהרי שכשוה שדס!9רים אפשר11

 נ4ומן. 4ודכם ושאין לקנוניא רחיישינןכפנינו
 שרין זו ושנועה לאחרים חובה היא אסכהוראתו
 בכלכ( נסנית היא. והיבן לו מנין ויטולשישכע

 אוהוה טצינו לא הרי וניטלין הנשכעיז%
 והש*ך התרומות נעל עכ"ל כש*ם ולאנמשנה ן(4י

 כיוררק כראיה אלא נאטן ראינו במסקנאהעלה
 עריכם, ויש אחרים של[ שהיאעימקא אמרואם
 לו ליתנם יכול שהיה מנו לו יש אם נאמן 1העל

 . הוחזק או ?[כן קורכם בירו אותס ראואכל.אם

 נאמן אינו כזה וכייצא שליש כיר שהם אוכנ"ר
 , ועור כהנ"ח דנ[א הכי הוי ילכ*ערינאוהוכיח

 מוחזק ו7יוה שהאחי וכען כספק הנ*חודלכסוף
 פלוגת4ן; כאן ראין. אומר ואני מירו לההויאאין
 , ומוציאיןשירו כזה שויכם הככ[ אכ[א ספקולא

 דאפילו כנכסים מוחזק האחר שאין כנ"רוכ*ש
 ; 4הכ[4* כלל שכועה  עסק כאן אין הכ*חלרעת

 ח"4פ משה  פגי  ועיין ליכא וכנ"ר ברורהניאיה
 . רסיל וכהכ הנ"ל ר1"יף תשוכת שהכיא מ*גסי'

 כיר הנמצא רכ?[ חזקה לה ול'ת כמנודמהיטן
 נ[4, ואנן התווכה כ?[ פירש ושם וכו'האדם

 : הכוקימ'ל

ולרחחא2321



פימי לצריעארח משטםחשן
 ב-'

 ,מ,כע" כ"ה:,"'גייולרחחא
 עסק כאן אין דכ"עואליכא

 שמעון אפי' אלא כרירה ראיה צריך אלאשביעה
 מוחזק הוא ראיבן אלא כנכסים מוהזק אינוהלוה
 ראוכן הכיעח ל,כורק הנכסים עיקלו הכ"ררה4ה
 החוכ הריינים שכיררו כיון בירו ךהכם כאלווהוי

 נ[ראוכן סך אותו לשלכם ח"כ ששמעוןואמרו
 מהלכות פ"ט הרמ"בם רכתכ מהא תימראומנ4ו
 איש וכחכו הרין ארת שחתכו כ"ר 1,"כ(שמיטה
 נשטט 4וינו וכך כך לזה ר['תן חייב אתהפלוני
 פסק וכן עכ"כ( לירו ב4ו וכאלו הוא כגכויש,ה

 ככל' וכרתנן מה' שער וכ*הת 1% כסימןהרי"בא
 גמרו ככר ובנ"ר סי'י' פ"4ה ככ"ק שלמרהשל[ כים ועיין משמטין אינן ב"ד מעשה כלשכיעיה
 נ[ראוכן חייכ ששמעון נרור דכר וה41שהכ"ר
 הוו ל4ן ריבות רביי ועכשיו בו כפר ל4ןושמעון
 וכיון לא 4הו המעוכבים מנכסים יתפרע אםאלא
 ראינו מורה הכ"ח אפילו כגכוי והוי מואשקשהוא
 נראיה אנ(א האחר ולא הוא ל4ת כשכועהנאמן

 כלל הר"אש בתשובות כר;דיאמצאתישיא : כדכתיבנא א*א 'וכאן רעריםנרורה
 שלא המסרב עכ[ וששאלת  וז"לע"ג
 ואינו ונתחייב לרין ירר או לריןלירר

 כיר ממונו ב"ר ועככו כ"ר צווי כ[עשודקיוצה

 ו[י נראה למסיכ והחזירו מצלתן ער( ועכראחי
 הנפקר חייכ המסיכ ממון לנבוה ימצא ל4ןאכם

 הוא שהרי למסיכ שהחזיר הטמון למליהי14ר,ן
 אותו צוו שכ"ר וכיון נתן מררבי למלוהמשועבר
 המסיב נח כ"ר הפקיעו הר' להח~ירולמסרכשלא
 מזיק דהוי ועורי נ[מכ(ודה גכיהו כ4ויכ[ווהוי

 סיטן הרכ"י פסק וכן עכ"ל חכירו שלשעיכורו
 את שתכע ממי ע"1 ככלל טמ"ש תשיבני 41פקו

 ן לרי שכא וקורס הזמנח כ*ר לו ונתני לר'!הבירו
 ' משמטו ושכיעטן בגכוי הוי רלא השמטההגיע
 סימן הטור והכיאו נ4 סימן ע"ט כלל ממ"שנכם
 וקורכם ראוכן ערן ש"ח שהוציא ל[ף על[ק*ר

 ככן גכיה הוי לא החנות שפגירת ופסק ליי"ל[ לשטיו מוקדכם שהיה ראובן על[ שטרשמעין הוצ" ואח"כ הנותו וטגר הריין שלח לייןשהצנינו

 משמט 4הינו הלכך דין גמר ע'י-כם היה שלאנהני רשאני וכו' 4לוי ונתנוה ככ"ר הסחורה שמושלא
 היכא עכר[ תפיסק הוי .נ[4ה נמי החנותוסנ*רת
 וראי ע"ג רכלן[ וכההיא כניר ריין גמרראיכא
 משועבייט הם 14 נכמים רחתם ועור תפיסההוי
 הגכו ככר האפילו שכם שכתכ וכמו הכ*חלשני
 מירו מוציאה היה שמעון ללוי הסחורה ארתנ"ר

 אחרינ4ש רטעמ4ן ואע*ג מוקרבם שהואכשטרו
 רהנכסים אחר מזמן היו השטרות דשתילהיכא מהני ראשון טעכם מ"מ וכו' ועיר שאמרקאטר
 מהני ל4ן הלכך לשוה לשניהם משועכריםדהיו
 כ*ח שכם שאין כנ*ר אבל האחר של שהואבמה
 דא'כא וכ"ש מוהזק רמקרי פשיטא שיתכעאחר
 אחר ב*ח היא הנותן שיהורה לומר ואין 1-ןגטר
 לגכו ןרה ולפי כהוגן נעשרה ר(4ן שהמתנהביון
 ועם רמי רלית' וכמאן יהורה לשל הרכהמוקרם ה41י ראוכן חוכ שהרי מוחזק מקרי נ[4,יהורה
 שהסחורה כהדיא להכיר מציאות יש אם זךהכל
 טמנה גיכה שאינו וראי 4שן עצמה מהמתנה4היא
 ראובן שיגכה נהרי' לעיל ה1כחתי ככר כנ*רומ"מ
 רא54" הזינן רכהר4ין,כיון

 רא14' וכ"ש ק5יג,א
 דכל נלל שנועה 5"געסק ואין סגי קנוניאחשש
 שלא עשה שהוא כיון לקנוניא רחיושינןטקוכם
 הכירו ואפילו כהוגן שלא עושים אנו 4וףפהוגן
 ל4ש טמש המתנה מעסק היא שהסחורהוהעירו
 נשכועתו נאמז יאינו מהכם ומ4נין כהוימשנחיפן
 יצילנו והן והנלע"דכ יהורה ול4ן שמעוןלא

 :משגיאות

 - - חדברים  "לה נל  אח*רהכא

 ימי,נל= ,ינופ'ימי שאלהג
.

 1שמעו1 "שכו1 לעשורע כאו -
 היא מרהכם ואחת הכיעות כמרה טראוכןרהוכע
 נכם' פ4אורזפ"םאםמשכירורע 4ורכעשוקוכע
 להשכון ראובן ששכר אהן כספינה שהוכאוסוחרה
 4א. טזה לו הייכ היה שלא ראוכן והשיכשטעון
 הנהע הס18נה ראש עס שכדנתפשר פייסאפק"נ

 היט לא שהקאפיטאן לפי וגפגיו כרשותוקאטיטן
רוצה



 *'("הת' ן משטטהשן

 ומנהני ייני שנפי ר(פי 3יוכם 1% י[ירתןייצה
 גיסי הם8'נהבעג( באמצעלת הקאפיטאן עכם נתפשיו ולכןכלכ[ כאכם ,כות כ[ראובן ו4ין לקאייטאן מניעדנ"ר[ השנירו-ז שכר[ ומצ'א.ת כאו9ן היהדסיחרינם

 פייטאס במאתים ראובן שר(
 בס5ינההתנהעם הנו"חלק לגיסו שהיהיכשביל
 יה(י פ'(סחס שחמשיסשטעון

 ל(-

 פי'מאם וק"נ ,אח נפשיה חלקו יפסיר של4ןכרי כשביל"למי
 מאימה ידע שג(4ן השיכ ושמעין לשטעוןיוהיו

 הספינההלאלהש6ינ4 וכיויימשכירו' ,א'טפשרח
 חן'ב ושראוכן שלי הם הם:חייס נכסי שכירו'כל

 מכ' ככתכ רא'בןעיות הב'א אה"כ 'לפורעם
 כאו לא אכל סל מכל נכל כדבריו שהעירועיים

 שמעון הודה זארז צכ"ר.4חר חתימתפלתקיימו לול*י עריתמם נחקי ול4ש כנ"ר 'להעירהעריכם
 ל4? אכל כמאתים שבתפשר הוא שהאמתואצר
 לעצ6ו כולם 4א "ספינה לבלל כלז6 ליתןהתנה
 שש6עו' נכ*ר הבע שמעון שהורה ראוכןוכראו'
 איןו שמעון יתחייכ ואכם עדים ע*פ לפרןהוא,ק
 כפין. שהוחזהלאשניעי.פטן' שאין מתכיעותיו כאיזה חמורה 4הן קלהשכיעה

 ראונן שיפטר אר(א
 הכזן לא שהו4 הש(כ כשלוע,וש6עין 4לנ6יי
 נתהייב' יאונן 'צא ,א6 ק"ן אלא הלה'16נה*לא לפי מהמאתים הגמת ראוכן ש(ייוז כדי אל34ן
 כא6ת:והניא שהיה מה אלא לוקח היה ל4וכרן
 העריבם ש'עדו קודם לו אמר שכן "כם 4ף'ער
  רהוחא( לון תמצ' ואם כפרן הוח,ק אם דינוטה
 114 התניעעז שאר לכל כפרן הוחוק אכםכפרן
 :לא-

 עעגן"כ ני :'תההצובה
 ככל צריך וירה43לעולפ -לא .. ך'..'.
 שלא ישראל בר כר[ כוכות להפך כחיםטאמצי
 רהכופר נן ריף ככ"ט וכרא'תא 6חן"תולהיצי4ו.
 ישכע לומקצתה שהייכ ערים נאו ואח"בבט*ה
 יא45 טישתמיט אישתמיטיקא ראימור השא'זנל

 צריך להחכישי ערים וכאוהכופ~נפקרון
 ר4והל ןשכמ אכל שלתבע כשעיץ כירלשראוהו שיעירי

 מני הר4*ט כתכ וכן כ5רן הוחן.ק נ(4? לבןקורם
הוורא~

 פרעתין יאטר * הן **צא אטר נגטרא

 עם סשןיפלעייק
 ויר[נ4(ן.4כי'

 נפנינו: העיים יאומריב 6רש?י
 ( הואיל כפנינו 6יע ולא ב"ר ע"5 נםי פרעתבעו

 שוכ ניאנון 4שין כ"ר ע"פ נ[עצ~י העיווכפני"ם
 כיו פרע מעות לו שנורמן ואח"כ מעות ל[וה'1 כ[4י שמא כפרן הוחזק מיר פרעו של4ןבשכיל וכי לומר היא ות'מא בעדים שלא פרעתיךלומר

 שנוקל 'מן כ7[ כפין ארכם נחויק ל(4וויעולם טעורז ל[ו שידא ער מישתמיט קא44שת6ומי לפרעי רוצרן ואיני ע-יכם כפני 4אמרוא749(ו
 כפקדוו דכיפי לעיל כראמר וכות צר לול6צו4
 אמרי' הכי לאו הא שכפר כשעה כרשותוהפקרון שיאי עריכם שהעידו לא אבם כפרן הוחזקל4?
 נ"ל שמוצאוהלכך עד לרחות וטכיין נאברשמא
 שפרעתו או' שאתה ערי'כשעה לו *ח6רילפרש
 א;י פיעתו שלא וירענו שעה באותה הייתלמנו
 כ'ין כפרן דהוחוה לא כ(י ליתן אתה הייבואפ"ה
 קמכוין יכי'רלאשמוטי צר לו למצוא יכוליןשאנו
 בטמון לכיפי 1כ[4ל כיינירה רכנן דמע,,נוער*

 כמ'מציעא כה"ג כתב ט,ו וגךולה עכ"לנהכוון
 שכפר רכשעה העיים שיאמרו סגי לאשכפקרון

 שעה שכאותה יטיאמרו צריך אנ(א ברשותוהיה
 * וקמשתמיט שנאכרה היה רסכור ברשוהו*"יה יודע היה ו[א שהוא מצויה.4וו ישכחה.שבא יא%ר,* מהני לא בלבר ברשותי רבראוהורטשמן כידו שראוהו 4יו יודע היה ושהי4, נרשוהוהיה

 וז"ל[ ייב 5"ק צ"כ כ6ימן ב! כרהב לממ"עגבם
 אינשי ראחזוקי הוא ןה טעם'רין רכלל כתבתיככר

 ענייניה' לתהץ שנוכי ומן כל לא.טהזקיןבחשורין
 ומן שעכר 4הף בירו ניהנה רלהוצאה פלוהומ"ה
 4שמרינן להוציאה לירו ב4ה שכרשות כיון6"מ

 מעות ליה ריהוו ער מכוין קא טיניהלאעיז3וטי
 ו4ופ"ה ניהנה ר[הוצאה רלאו נפקרוןטשא"כ
 נוכל ג"כ שכפר כשעה 6ירו שהיה עדילכשאין
 טמנל שתנעו כשעה שמ4? ולומר כערו7[טעון
 ממקומו שנתנלנל או הניאו אנה ירע לאפקדונו
 שבועת שהוא השומרים שכועת שישכענוויר4ן
 ל4?  ילומר  לבפיר רעתי על  צלחה  ומ"ההת?רה
 שימצאנו 6ט1'משבועוראויייער שאזחשקיהמ
 וצי* כטה'צדד'ן רואה הנך עכינש לירו-הו-נו
 ' כ':ך) מה,קת ארם שום לאוציא שלא כקאווצד~ין

יי,.-1-
 ;;,,/ן,,,, ו



 ' לצהיק 4אף5י ,: מוטט,השן

 3 סימה
 : רל4ש כישיעי 4יינן4* דאה:והי. מכליןוליהחזיקו

 חערוומ שכיערז שנשנע ר-נוי ראטוינןבט4וי י ' שכהת ילט;,ן י מ:5 ' 9טלי:טש 'קןשט:ניק
 הנשכעין; כו[ כפ' הר"ן כיהכ חשוד רהוילשקר
 שורא.*, מקיוב שנעשה דכר על :ע שנש מירדוקא
 רשבק, אפשי ד4:ל"כ הזמן היצי לפי שכחולא
 כרקנ יכן כ' כ", צ"ב סימן יהסמ/'ע כרהכוכן

 ומימ: ו!"ר( מ*! סימן קמ4ן הנו,ל פ'מהרש"ל
 וובר[ 4(1קי4ל דבר ענ[ .כשבשבעדוק4ל

 קציכ זמן על( וי,:ל(בם רקחוב על(נשנשבע
 ולשכועה לעדוו-ק פסול אינו למכיר ינול[שהיה
 הרש?כא כשם נמצא שכועתו.ןכן ער[ שעכראף

 עייכם כאן ואין שכ"תי ט,ען אנם וכןבתשובה
 הסמ"ע עו[ לחלוק חשכ והקיך ואע"געכ"ר( מחזקתו להוציאי אין ה,מן עי[ המלוהשהיהיר
 ד?ש דכריו כסיף כתכ מ"מ הרש"כא תשובתמכח
 הרשן רבי* תיר*ודלפי נ4"ר וכסימן כדוהקלישב
 4וכ[ו פ' משמע,מהנמרא וכן בוכההל(תלותו ה4ופשי הרכה ,מן כשעכר 4א הרש*בא מיירילא

 עייכם אומי ר"א "תם ראיתא י4"נ דףנערות
 משוכם. לקי כן4ה )מילקא ט;למי טמינאזיממיו
 נארי תרע רב4ו 4ומר נינהו ההיחה כנירלאו
 4,ישתלין 14מדי מעיקיא כהו ניתרי א.ב"זבהו
 ום"מ, . שענה הוי שכהה רטענת קמן האוכו'
 ראיתא לנ"ר טוכא מלתא לי פסיקאלא

 כפ-

 בל
 לשטיאר( רכ מכי לירה שלחו מיו רףיהנשכעין

' 

 והלרה: לי קצצת שהים. 4צמך אומן רבינוילמרנו
 4וטה נשכע מי אמרז אלא לך קצצתי לאאומר
 קצ,ציק 4וומן ו*פסיר הכית כעל ישבע כ!1להן
 רמי נמי נ"ר איכ ע"כ אינשי רכירי מירכיודאי

 אינשי: רכירי ומ:נכהנ(קציצה
 והוא אחר ממקים להפדבזכותו 1ש144*ר1

 יורזר הוא שתכע הוא שטען טמה  **'*8'
 כרי ראונן ע(1 חייב שהירזמטרק

 קורכמן לו אמר שכן א' ער והביא האמתשעדה
 מה, אלא. יטול ריןיא נמר וכשעת העריםשינאו
 ובזה פייטאס טאתים שהם האטת כפי לושחייכ
 כ~ה 4ש' ער ער!ת טהני 4הן להקור צרירהיה
 כ"נ בפרן רהוחזק מ"מ דיועיען תימה אפי'אכל

 יעיייכם והעייכ[ בך"תיס חוכע עוההיוסדהא
 ה-:יהזק' י4ת*כ ר4ווכן כרכיי ק"ן אל[א לושאון
 41ה"כ העריכם רכיי נ-פי האמת כן היההאלא מאקיכם אם כ; אמר מתהל"ו הא ק"ן אמראיבן שיור' רוצה היה מה וא*כ כהטשיפ לפחותכפרן

 : לחוכהו 1כותונהפך
 י כן הכע למה לפיש ייע לאותואו8."ע כ[שעת שר[מיוהו נ"ל דעתילפי לא.טב

 ב*גקי' אטענני יאטי שלא מנהניש",כחכייו מנין ה?דורק שבועוק כפן4ה:תא , ז . .').,ן
 ואגלגר[ שכיעח ויתהייכיי במנה לי שיירהכרי
 ת*כ[ 4,חר ממקיכם שכיעיהעליו

 שקר. מרכי
 סיף. סיף ראלת"ה שלימרו מי כינת אי כןהיתה שטעין שכיינרה כייאי נ*ו[ זה לפי ע"כתרחק
 לא וכשישכע הנתכע שהוא כיין כשכועתויאיכן ייעירפטו' כ"ע הא כתכיעחו שמע1ן ירויחמה

 אף(א פייסאס ק"ן שהכם שהורה מה א(אישלפ
 שבוערז להייכו אלא הירז לא פגמתו רכלודאי

 שנועיק עע[יו ול[גי[גר( מקצת כמורההתורה
 תניעורז' שכם שירהיו ד*4ופשר אחרותתכיעות
 וכן. שכוצרז בלא נפטר נלגול,!היה דבלאאהרות

 ועור. עש'לגהלו שלא כיון הוי לא נפיןשרמיט ואעאח;סוי' לפי' יורע יטאעו 4אמורי'רבךיו
 רכל ל4ונשי- להו טצשמע גשדירי רינא כשערלאו
 יכול כאטת לו שחייב מה אלא לוקה אינושכמוף

 ראמרינן כההיא האמת לו שיורה כרילתכו"ותי
 היה לא מספק .תוכע הען ואם עובדא הוההיאך לפ4ה' מםתהןיל"באיו'פיט רהוה אפשראונ לר* משיע דמי כלא לאינשי והחטוף לאבכ"מ
 _הלנר חק כטעא טיטכיע:ן ן שאי .ראיכזנשנע
 4מר א*א רה4ש כוראי, רחטת.תבע לכררכרי

 הנתבן שנפפר כיון תכ?עתו פל ליקח כרישתכע
 טען, לא רכיוו:שהוא לומהבשכוע'כרכתיבנ'יאין

 נ(רבר ררגר[יכם חרא נ(יה טענינז לא אנןהכי
 ירע, שנ(א אלא כדכתיבנא ממי היאר8ענת1
 , רנר4שינ ועור כטצנתו תיק! מה דאל*כלפרש

 ראפי* ועור שזוהי.כוונתו כעצמן שטעןהרברים
 טוה. כר[ ריק4ו 'לנק טענינן אנן הכי טעןלא

 6י, על אף כפרן לההןי)ץ ישלא כרי הג4שאוטר
 רו4ט14: ומע4יה ל,ה טענינן אנ4 ,שקן לאשהוא

אשתטוטי



 .,,4יח, טשששחשן
 ש64צא% עי י6י"1"646 5י5544 44.ש46*ל, ישנא**.4ע ."5(ו" 96ק ששא4פקדיו.4מיען "8יייז4והעיימשל4י" "%*5י6שאשהמוטי
 ?4י]ט44-%ל

 ל4 י4יהו 4ע"ג )ליה 6לנינן 44'
 הנשכע-לפיוע על שנש4 ל"5: מחוד' לשד,5סי' 5רנשי הכיאיה 3אשונה 5רש5"4 5,5 י5ן6ע;ן
 :טו*ו יי,כ"5 ש%עתו שעי,יעי( 6,י5ה6מ, *י* ול4 י,ומן 4)45 5יי5י י[,6ז 55%להניין
 התשו' ונפקק חשור הוי אי הומן לו האריךשהוא
 של4ו ערימם העירו 4"8;' 4הלןא עלר ןלא5תב

 ירו מוקוך  ידכם  וירז שנ[א יבגין המלוההאריכו
 4ותרפי ולא 5יה 4ונום רי"ל נפטל' אינואטקה
 כגמן ר4אמור וכטעמא זוזי5'ה

 במלוךי בכופי
 מהד*כם ר4וה ננם וראה עכ"כ[ קאי הוה5ידיה רכ*ר" כעירנא סהרי אצרי לא א' כפקרוןוא"נ

 ר(א שהוא כטענוו-ק כ5ין לה5ןיקו שלא*דרין וצרי נקש טענירז כמה ופ"א נ"ח סי'טל,נלין
 הוא: דבדיר נדכר,ה להארוך ואיןטען
 בכ*ר היייק *הוא 5ל נוגט*-א דבפינית4" דליתא אלא זהנר", 4נ,ע4(ש8 הטענייי בי- שם לאהיי "*" כפ בונ*ש

 רזו אח/'כ עריכם נאו 'א%ילו ערים שכאוקודש
 הוילא

 כפרןז4יי
 אחר הוה ההויאה דננ"ר 6מ'

 5כא דהא בנ*דשהועד
 ראובי

 העדלרמ- ילני4ן
 כנ"ר. להעיד 5עדום נאן שלא 4כל וירועב5תג
 כט"עו עדורע דהוי י44" ש%*ון שיהיהנפנ*הם
 העדיוש/טלהו, וז"ל סי'כ"ח נש*ע פסק וכןחט40
 ור(יכא עכ'נ( עדות אינו ליר נכתנעיותם
 נערווז. ממונות ריני 55ותנין 8ההיאלישויי
 רזרק נ[ווין כפני רלת תנעול שלא כדישמשטר
 5ונישא8שד כשטר חחיטתן ע"י אלא הייאלא

 שינ4וו צריך היה וא5ם "יים ילכו אוש*טותו
 יקע ז-עיכ4ורז ניני, היה לא להעירל5ני.כ"ד
 להח41קו אנל ולה נעיית ישייך מלללתנמנעין
 7[רהעיר בשד ל[פני שינאו שצריך זראיכפרן
 רה*ריכם שאין רש*י 3רהנ ון*ל הטורו3משש
 ר(נ"ר אותו יישל[חו נכתנ עדותן להעיריכולין

 עיורק מקכ7[ין תיילשאין ד*ן) שנחבהימ3"ט מרנרי יראה נ"נם.וכן מפיוףולא6פיכדאמיינן
 ( ע4יכם שניכם גי על שנאמד העריםאלאטפי

פ )נ ששז 1 :'לצדיק
 שיפריכם מרבר* 4ו5ל( 5ח65 ול4.מ*44פ4הם
 י:ע'נינ*י 'ןןי.:,,ייןי::נע:ץנ'יייוון6.:":ליר
לוויי

 עכי7[ נשטר לחתום 4לא הת4רו של4 הרי
 עדי בחתיטורז דדוק4, נהדיא משמעמרנריו
 טרעת המכר או ההלואה ש"ת6ו'נשעתהשטי

 נעיי" אכל 4ל"מציית דשייך .הרזירו והמלוה הלוה ש והקו5ה65וני
 וכיוצ,פשישא ננ*ר א"ר

 ר[ב*רויעירז העריכם שינאו וצריך הת*רודלא
 שהבאחן הרין כסיים הרמנ"ם וכ"נ הבע"דנ8ני

 נדיני שנשטר כעיורז ינין ו"ין ויל(ל[עיכ[
 יהן מש 4א יובנלות נמכות לוטר צריך יאיןקנסית
 ויש רמי קנסות כדיני ונ*ד עכקל ידן מכתנולא

 נסוף דהרמניכם רניון והטור נרבדי7[רקרק
 שצרי'להעי'מפיהפ הרברים נהריא פירשרנריו
 ההיעף מדיוקא הטור הוצ'או למה נתנם מפיללא
 נ'טטי לחתום אלא התירו שלא הריוכתנ

 ונ"כ[

 יש ממונורז דבדיני ל[רעכיה רצה דהשארלימר
 לחתים ורוקא ניי שיעידו דצריך מצ'אותג"נ

 טעמא ואיכא ידמלוה הל1ה מרעת שהיאנשטר
 אף מהני "דא אבל:נרלינא ה"ירו דלתדנעילת
 יכר7[4* נקנסי! אפל התייו לא האחרתדאיכא
 ס'8ק כי"ד מהרי*8 5תכ וכן אופן נשיםהת'רו
 7[ומר הימב"נם ?ל הולקים שיש ראע"פ4א

 7(קנסית. מ"מ מראזרייתא הוי שנשטרדערוח

 ולא יהמ טפ הבעינן פליג4 לא כ*ע ועונשיןמכות
 ליה מרמי נ"ד כעיו דידיהדהוי ונרון כתבםמ9י

 שיעקמ"ר? ,ישון נתנ'מהר"4 ונן ועונשיןלטנות
 5נ8הכ( אק 7[~נות טקום יס ש נראה עורויל

  דהנוכר 0יאיכן כשאלה,וויכ[ שכתוב ממההוק
 זומעץ 'כ19י שלא נ"ר נפני והעירו עד'םהניא
 כ(4ש  שמצין  שהוא די1 שהכעל א"נ נמצאונל'
 כמוה נורע יכבר הערא קני[ת נשעת שםהיה

 'טנ[4ש -עייכם קבלו דאם 8"ן[ מי4-(סקיםוכמי
 נו- גכם .ניאדה וכן ערות עדותן אין נע*רנ8ני

 דבעדי דס"ר( הפו8קיכם נדונןי מדניינהריא
 צריך ירהנע"ד הכע"ר על היא ההונההנחשה
 הכהשה יבשעת הערות נשעת'ק5לת שם,4"יה
 שמעק כפני הרהנהשה היתה שר(א כנ*רוא"כ
 שהש השוכחש" העדיפ כפני שתהיה אג'פהנ'ל

עדי



 י'טו לצריק ,ארח - משוטחשן
 בפני שי4ש שהירזרץ כיון משמ המחילהעדי

 קכלתן אין וזויכ .כע,ר כפני שלא מקריש8עון

 עפ'ל כדיעבד ואפי' הנו' וסק" הפ לרכריק-לה
 דהרקבם ר(נ"ר ק"ו של כנו בן ק*ו נרוןוא*כ
 היתה שערותם כיון ואפ"ה ככ"רהעידו

 כ"ש כריעבר אפי' עדות עריתם אין כעירבפני שכ(4~
 כפני ך:עידו שנ[4ן 7[רעיתא תרתי דהווהכא

 דהתם וע1ר ככ"ר מפיהם העידו לא וגסהבע"ר
 שרק41ה כיון ו4וע5"כ הערי8 היויהטוכהשיכם

 והכ4ן נ"ש בפניו שיהיה צריך הנע"ילחוכת
 ועור 41ור: הובתו והוי הנע"ר הואוטהמוכחש

 עיותם נחקרה ולא התימהן נהקיימו שלאאחרת
 שר[פי רליתנדו כמאן להו משוה זה וכלכב"ר
  ך:וחוק ור(4ן עדיבם שכאו קודם הודה הו*לוה

 המי~נינע"ייהין"איברא ( ן :בפרן
 גרות שם רהיה ירע אושראה

 ככ"ר כ[יהע'ר העדים כאו שלא יאע/'9כשטר
 ך:1*ר( הורה העריכם יראת רימחמת כיוןמ"מ

 נראה וכן כפרן והוח,ק עדים שבאו אחרכהורה
 וז"ל י"א כיס הרכקי שהכיא הרא"שנשתשוכת
 ב4ו וכ[4ם לריין שהזמינו לשמעין תוכעיאונן
 ה,מינו שלא כופר ושמעון ההומנה קנםושיפרע
 שמעון הורה ואז עריפ אכיא אני אומרוןאובן
 הין להןמנתו מיר שכא עייס ושיביאשהומינו
 נן4ה כאומר לויתי ל[4ן האומר שאמרוכאותה
 ערים'כרכריו יכיא אפ4 נאמן ואינו רמיפרעתי
 משמע עכולמכאן בת'טוכה היאושכ"כ

 רכיו~
 כעכ[ ש4שמר כמו ער'ם שיבואו מיראהושהוהה

 אככ[ . כפין  והוחוק ערים כאו כאלו והו'רינו

 שאמר צ"ל אלא כן לומר א"א ט8י מעיינתכר
 שר[ימרן משנר: רהא והכיאם ערים אכיאאני
 י4הה הי4ש ומתמא שכועות ממכת נס.ףשנינו
 כןא 4הככ[ גנכתי אמר וכאין שמטשמשיןערים
 והיינו קין אכןא משלם אינו מכרתי ולאטבחתי
 ככרייו-ו4ה שמעון כרכי לר*א רפליג'כחכמים
 העדים שהכיא צ*ל א"כ עקה דף מרובהבפרק
 משנה אסתם הולק להרא"ש ליה משיינןראלשנ
 כ*ח ס"ק '"ד מ" הסמקע וראיתי כהלגתאורלא

 מב41ש והתוכע 11"ל וכתכ הל"ל התשונה!שהכיא
 9 טהור' בסי'ע"ט  עכ*לוהרב"י שה~מינוערים
 4שינו מעצמו הורה אם נתוכ טצאתי ון"לכתב
 הורה שנ[4ן ואע"פ עריים ער-שיעידוהוכפרן
 7(4ה וכאים שמשטשין עיים שראה י מפנאלא
 ע"פ גנכ גני ארלבוא דפליגי כחכמים כפרןהוי

 נרברת צ*ל א*כ עכ*ל אהר ער עיפשנים:וטבח
 ערי8 אכיא אנ3 ראוכן שכשאמר הרא*שכדכרי

 * כרור רכר ווה המט"ע שהעת'ק וכמושהכיאם

 רר[4ה אלאו לעכור שלא כרי רץ ן ב,שי
 דכרי כאז 4,כיא להתעלםתוכל
 שכ[4ן וכרי '"ר כיםרהש,*ך

 כ[עניינינו ו-,עיקרייכ( מרבריו אכתוכלהאריך
 יהרב"* שהכיאה כמו הנול תשוכה שהכיאאחר

 מר[שון עכ[יו והשיג הממקע דכרי כתכוהד"ט
 הרא*ש תשוכן שכתכ ר*י דכרי והכ'אהתשוכה
 ערינבש 4הכי4ן 4תני 4הומר וראוכן וכתכהנ"ל(
  שך:ומינו ורהוררה שטעון ח,ר הערינב(ומיראת
 יאש4ש שהעריכם טשמע הערים ומיראתומדכתכ

 נןכך וז"כ[ כרכריו להוכיה ורצה וכו' ערייןכאו
 העריש מיראת שהורה יכל ס*ל רהראישנראה
 כפ'מרוכה כראכ*ש והי'נו ערים כאו כאלוהי"ל
 גב ואףער( כרנ הת8 קימ*ל רהא ררכאליכא

 כש*ם רפריך כיון מ*מ התם עליהרחכמי'פליגי
 אפ4 דאטרי אנא וקאמ'רכ כהנאי רכ לימאהתם.

 משופ 4א התם ראכ*ש קאמר לא ע"כלראכ*ש
 חכ4ש אכל רעדים כיעתותא מחמת מנווזד*קא
 משמע כן4ן ערי8 כאו ואה"כ מעצמוכמורה
 נתקשה יכריו וכסיף עכ"ל כראכ"ש ס"לרכ"ע
 כרזוכ מיהמצ4הרזי ע"ט כמימן הרכיימרכרי

 : כצ"ע הרבר והניה לעילשהכאתי

 :גי:רלש"::%:נג ןגותמהנ'
 רקאמר משון לפגם טעםונתן

 להוכית רצו )מזה כראכ"ש אפי' ראמרי אנארב
 נרכרין להוכי'רלא כרי לכל כראכ"ש סכרירכ"ע

 חורפיה ואגכ השליט מלפני כשנלהיוצאהורהוי
 הת0 ראיתא כפ.מרוב' הגט' דברי ואכיא רקלא

 4המה רכ עדים כאו ואח"כ כקנם מורהאיתמר
 רכ 4הירז'ב'ה ובי הייב אמר 1שמ41ער1פטור

לשמואי



 פא מ :'טימן " לצייקארח , מש4טחשז
4שמואי

 ו4ימר וב4"ין שממשמשין: ערים ראה
 טש?[ם איני מכרתי ולא סכ"הי לא אנ"ננכתי
 שחורו כגון עסקינן כמאי הכא ליה אמר קיןאלא
 בר אלע'ר י' סיפא מיהני 'הא יא"יייהסערים
 ייעייי ער.ם ,כאי איטרשמעי;

 סני דת*ק מכ%,
 דק4שי ראכ*ש  איכא  ל(או  שמוא( ליה אמילא
 תנאי ודאי לשמיאל כיאכ*ש דאמיי אנא3ויתי
 אנא רכ יך 4"מי היא חנאי ר(ימא מי ליכהיא

 רא*כש קאמר יא כאז עי ליא*כש אפ.ידא-רי
 כיעהי".דעי,ם סחמת מידו רהא משום 4"הקם

 ע"כ מידה א*בש אפיי.י מעצ-י ימייה הנאאבי
 לרה לקת שא*א רגמ' יכר. פשט ייא-הייאה

 יאמיי 4ונ4ן ינ יאמי ייץיא ""יר;יץבני-
 לא כזה דפטוי ערים כא- יאחקכ בקנסרי-מייה

 ס*ל[ ראכ*ש ראפילי יחנאי פייגתאהיי
 כוורזי

 את"ק דפל*ג'ראכ*ש דכמאי מזה זמשך לאאכל
 על- דאף הכי ליכדם*,

 כרכ ס9לן דראכ"ש פ,
 דמ"ימחמרק ברהיא מ"מ  עדע2: נאוגאח"כ

 כיג פשיט וזר כראכ*ש לרכ ס"ל לאניעית,תא
 עק[עק רפרגגי מחמת כין ישמעחתאמפשטא

 כנניעף הקויש יכעו לן סתם ינכי יעידרננן
 בלנם רמירה האי 4א יכיאו יא והפיסה'8כרבנן
 ריכשה'יה תא א ואם יפטור  עי.ם נא,יאח*כ
 )[א כראכ*ט יל[כה דעריכם כיעתיתאמרמת

 מלהכ'14 פוסקים ושאר יי""ש מישהמיטהיה
 כן ואבם כיאכ"ש יל4כה אין ד,כ*ע ויאיאלא

 ומהמרז יבאים .משים ממ דאפילי צ*לנהכיח

ירא~הוי-
 שהכ" המ"כ יכרכיי כלל רייב ראינו

 נכינ.פם היא*ש כת'שיכס הסמ"ע ודכייהרכ*י
 העויה כ(' איסיפי מהר*י נ"כ וי*כובייאים
 הטעמןשכהכ~,: כפו4.מכ5 ה."זק לארשמצין
 1:ע1"1י(י'(;"ןולכל ה עתמ

 כני רהא יא אי יתכיעיהשיר
 הוה1ק3פיז ל[א ?את לתכיעה רא8ילוועכחתי
  ריריו להוציא כדי ינל הכ'עית שאי לכל3"ש
 דעתי,את, אחיה כפרן דהותזק. 3מצזאיק"מיקי
 יכי. אמר י-ו הף א.חז-ן שניכם כפ-ק איחאאני
 אף כשוה "יכ שטר קייצא :גקנז רבי אמ?אבהו
 יוט'  כ(נער[ים4 יחזיה לא הנפק בו שכועבע*8

 יר, מעשה ני[ אכהו לרכי ירטיה רןאית'כיה
 כ*ד, מעשה כל לא כדי ,רמ'ה לו  אמר  יחוירד*ז
 ומשוכש רכא אמר כפין שהוחזק כנוז אלאשוין

 אכ44 כלל פדע לא תו זימנא "רא כפיןרקוחזק
 'אררכוקא חי"(מאתא כשטר' מרהני' יבאאמר
 מרינ481 דרבי כי*ה שכחאי התפ איתא עיי.ע*כ
 ככתוכוהדן רמילתא איצטלא לנלתיה להגחכ

 היו. לא להו אמר נתיכתה אירכס עליהוקכלה
 ל[רן כריכ אי, ואמרי פהדי אתי מעייםרכרים
 חייא כי די ל?י1.ה  %יי.ךיוו,וי,ו להו אמייס'ף
 ונרזנ ע"כ א'צטלא יאותה כ8-ן הוהזקחא"ל

 ואקכ4 כידך לי מנה א"ל ון*ל ע"ט בסימוהטיי

 ואמר ,חזר ודץ?(יהו מעיייכם ~עדיםלהד*מ
 לאיוהר ורוי(א ממון לא'תו כפין הוח:קפיעחיך
 אחי.יכרהכי ך4ממון נ(א אכל כפין  הי-והממוז
 ,משיכט כמצ'ע4" טראטרינן ליה רנפקאהרכ*י
 וקא. כול4 מרע לא תו וימנא חדא כפרןדהוחיק

 הראכ"ר וכ"פ אחרה נטליה כפין כהוחוק ימייי
 כז,מעוכדא ל[)4מיד יש גכם בה*רק דנריוהם

רשכתי
 הוחזקוק הייא רני רא")[ הנ*?[

 לאית'א'צטלא דייקא דמשטע איצטלאלאוחה כפי*
 דאלו-,ן,י-4 א-רח לחכ'עה לא אבל כ8יןחוחזה
 ררי49* וראי א?[א י4א ותו כפרן היח:קתלימא
 וכן אחיה לתכיעדק ויא ן כפי הוהןק ממוןלאשתו
 שה.ל4קוביפ, מצינו יל-א ר5.סקימ כ%הסכימי
 ( נכמךן ל(והכע אתר-, ככר( חביעות כמההבע

 שהכו2 תביעית אותן לכל כפרן לדה,יקופעמים
 רהאי כי דכל נפין שרוהזק אותה עם אהתבנח
 ?[ר:ניא עלין כ[הלק שיוצה ומ,. לפיוש'הו"ל

 סק,ב;מכל

 , כשרן .שהוח,ק איר:רז עם ב-חי שתכעחכ'עוח 4ל"

 י טנמ*רשבועות והוא ל*א מי' כי4ן4נ ;עכתכמטה
 שטיית בן א' לוה על לו שיש כרלוי יז*ל מ*זרף
 קשפיות כנ: הלוה יכפי כמאת'ם וא' בינהא/

 וכח,י ~ה בשטר חחוטה מאגוכת.א"ת
 ?ו ארז '1 יונהשי אל[ו נתית כ פ" ~ה;נשטר י י ח:ושה

 -מהוצוא4ד ( קלדן א4,מלם שודאי אחיתנעיוח
 נ"ר ' אכא



 ג סיק לצדיק אהח משפטחשן
 השאר ענ[ וישנע מנה אר[א ישלם לא3אאד
 וכן ו' טעיף ,נ*ט בסימן וכתכ עכ"ל וכוןננק"ח
 כעיינם שטר המנ(וה וה'צי4ש להד*מ טעןאם

 ל(ישכע צו.יך המר(יה ואין כפרן הוחזקשהלוהו
 בשג* הר[וה שכפי ניון ל"א כסי- זי: לפיעכ'ל

 הוח,ק ככר כשר א"ד-מהם נפשך יטמההשטרהז
 אחר ל(שטר שרהיה,ק'נ8רן ואע*8כ"רן

 בכרז שתבעוהו אע"פ האהית על נפיןהוהזק ל(4"
 רזשני דהייין וכפי האקרת על ישנעא"ת.אלא

 כפדן רה.י כית שכיעה כלא 'לשלם 4 היההג*ל
 ד4ימהשטרו' חשור שהתיכ'ג*3 רכיון לומרואין
 נשכע ךהיר[כך רהרהוכע לישכע יכול איניפ5ול
 חשור התונע ראין חרא ליתא הא כדינוהגתנע
 דהידה אלו מכתות שא' יורע היה כשהלוהודאטו
 ועור השור הוי לא טזוייף שאיןהשטי כל56ול
 לודין שאין הוא פסיל הוא האהד שהשטרדמה
 וע*כ ר, 'ש ע"פ מר(וה חוב רין אכל כשטרהוב

 ר4ול["כ  ע*פ מלוה כיין ונפטי הנתכענשכע
 רה1טיאלא

 ה41" יראי הכן
 נשכע 4ט4ל' שקר

 .הנהכע
 עיי חוור נעשה ה"וכע ראס ועוי

 וח,רר? חשוריכם שניהם הו"ע( א"כ הפטלוטר
 משלט. לישכע *כיל שאינו ומתוד לנהבעשבועה

 אלא דהגה*ה' אליכא 'יחליקו או צ"כ- כסייכט*ש
 וע*ין ע"פ רין.מלירה ר[ו יש 61ול הש%146אי
 כפין' רףקוח?ק .4"ע*ג והיל[נך וכ*שך3ש"מע
  כ8רן  הוחזס דלא האחרת על( נשכע אהיכשטר

 שכרהכ 4וחר מיין ראירה לרכיא יששיפ : אחת ככת שנחכעו אע"געליה
 נפי יי% ע"יק נסי' הש*ע"

 נכל[

 י(ו שחייכ אווקו מעייי15יעריכם
 עך[ הרז~דה זישבע'מן "משים ישלםה6שי6

 נ(4ה אחת כתכיעה ראפין האלקמןהשאי
 מיקיי.

 אכל רוק' כפין שהוחזק מטון כאו"ו אלאכפין
 מ"4הה'הליעה שהם אע"8- אהיים לחמשיםלא

 שרזכעכם 4יע*פ 4וחררק נתכיעה כ"שעצסה
:גגג'ם:"7ךןגן(ייאיתי : אחתככח  4חר למטין ,ה  יי-1/"עי.ש66טין .: , , .,,!.
  ו6סט"ע 'דניי שכמ ר?ניא6.ר4חזרולפרןגבם

 כאהר רמרהק*ה סימן תשיבת:אדשנ"אשהכוא
 דהוחזק: יא.כן מכית שטיות שגננ עליושכיררו
 ראוכן על שמוציא .כל.שטרוק על זה ע"יכטרן

 בעיני צ"ע זה דין וכאמת 1ז"ל עליו לו1הוקשה
 מ'(וכם י4פשר ככוי[כם כפין יהאוייחזקרלמה
 יס*ל כילם שננכ נעש'חשור מקצתן שגנכד3יון

 'כ צ סימן רל(קמן היאשוצה כסכראלהרשכ*א
 נשבע' שכנניו שטר שמ!צ.4א דחשיד ט.סעיף
 פטורה ה4מנ. ראובן שמת כיון וכאן ונפטרהי0ת
 שמת כראיכן לההק" ושכ"א כתשוכת מ.יריוכן

 )(ייין ז*ה וך(פי שגנכ.מ"צתןואלמנתוביררה
 נ(א צ"כ סימן רלקמן האתרונה כסכרארק.מ*ל
 כו-זשוכירז יגכם השטיירז ל(שאי כפרןהוהזק
 נ(הרזיישכ' שיש כזה מסיים שם גיפיהרשכ"א
 נ[ר?' צריכין אנו 4ין ולרידי עכ"ל ע"טכרכר
 ' מרין יל[4ה כיר, נגע כפין ~יין הרשכ"ארהא

 מאי: כן 4הכם כיה אית חשור ררין ראת"לחשור
 הוא א"ר נממין החשור הא הרשכ"א עלחמיהתו
 אטרו יוקא יככפרן אהר עלהשור

 הוי רכ(4"
 לחשור: לא אבל אחר לממיןנפרן

 כמ*ש; נפיז ייו לי יש ראפייי 3*י ףאף
 שטר. כשום להאמי.1 4ו,ןרש"כא ע4ש3ש

 משוש. והטעס זרה ארם על,1יוציא
 לא: אכל ששרית שהוצ'א נשכיררו מי4ריידש*כא
 ירעיל דלא כיון הילכך הוציא שטיות איזהנתברר
 כפרן' הוחזק הילכך כ6רן ה~ה,ק שט4ות איוהעל

 הששרות שכי( שאפשר שיוציא השטוהזלנל
 ולעולם שגנכ אותם הבם ירה אדם ענ[שמוציא
 זרה'ולזה אדם עי כלל ששי לו היה שלאאפשר
 הוציא' כך מר-נתן רכשכם*9"וציא רש"כאנרהנ
 שטר איזה על ירעינן דלא רמ9ום קמן. האכולן
 רדעחזק: דכיון לא8שי' אנל כנלן פסל כפרןהוחזק
 ליחא  וראי  יהא  ל1כל  בפי'ן  הוחוק כמקצתכפין
 פ' ינן אטי והא וא*ח רש*כא.יז*נ4 המשהוע*ז
 טמנק, האחר 9טרו' וליהושנ* מל%ה הנשכעיןכל

 רחם שאני ות*רץ מנה של 4נה ממאחיםוהאחי
 נכרון: אבל עכ*ל( כעוד השנאיות טן 4וחררלךאי
 ' ירומה גנכ שלא שטיות שט ש'ש יראי א'נידיריה

 יאומר ערים 'וכ4ו ח5ירו שטד.על ושהושךא לטישה
 שומשי הזכיר והשרא-זלא ע*(י ל[1:זייפו 4טילריד3

חל1ו



5ט נ ס'מז לצדיק איח ן. משטהק
 פגכ'ן א'ן יה שיו?'א שפר דבל סך שוט ולא.הלוה
 ידעינן ל4ן ה*נ. מויייף איוהו ייענא רלאנהכם
 נשטרות יש אבם ירע-נן לא גכם גנכ שטראיזה
 שכתכ ומדה פשיט ווה גנני שלא שטר א'זה*ו%ו

 אע'קר קאי לא נדכי להתיישכ יש וכזקוש"כא
 נטי וקא וזאל[ שחירץ אחרת אקישיא אלאהדין

 האי ש"מ פפא יכ 4ומי נערית 14 כפ'יאמרינן
 דאמרי כגין ואוק*מג' כיה מנכי.ן לא ר.עאשטרא
 דיקא דמשמע שנ,רא האי יי  וייפו 4ן אמ.ירירן
 התם שאני ל4" אהייני שטי' אכנ( שטיאהאי
 רנראייירעי' הכא אכל לא א. ו"ף א, ירע"דלא

 השטיות לכנ( נ*כ לחוש "ט יא1בן מכיתדגנכ
 נרני להתי'שכ *ש 'שכוהא7שא

 זיה יער[ עכ"ר[
 להתיישנ ייש וכייעי להתיישכ  4יטן כתן ז יריהח

 ניאה זףה תיייט רלפ' הרבה עיין צריניםודנייו
 שאר נ(כנ( לחוש יש שגנכ ירעינן ש-ראידכיין
 לפי יזרן.אינו הגניכ יגרעיס הי'נו אפילןז5טיות
 ראם תיליצי יפי משמע ויכם לעיל שתירץטה
 יהיו שטיות'ו כי אחר שטר שזי'ף יירעיםהיינו

 ; להתיישנ:  שצי'ך כתכ וע"ופסיליס

 הרי"נש תשוכת ע7( הש*ךנתקשהשש*
 ספק 4"ין י~"7[ שכוהכ שנ*יסימן

 לטעון ינול ו ואינ כפין היהוקשראיכן
 עליהבם שמעין ינאמן כליכם חפציפ כאיתםעור
 נאמן היפצ'ם כומויי גכם בירי הכם עדייןלומר
 נהם אמור שרוא כרכר איתס שיע-יך בלשמעין
 שיווי על( יה4ן;נאמן "מאי וצ*ע שניעה,וא*צ

 נפין הוח,ק לא וה על הלא שכיעה כלאההפצים
עכ*נ(

 ול4"
 רכ'ין כור: עיון צייך אמאי ירענא

 כשיווה נפין רהוחזק ייאי  כפיובתוציםרהוחוק

 שאמר נמי והוי ימיהן 7(' מה הן 7['דמה
 ל[4"

 דאינו פיעתי שליותואמי צד'ם נאו ואה*כלוויתי
  יפין  הוחוק אתת נתנ'עי לטענה רמטצנהנאמן
 שפרע,וכן טוען ו4וה"כ כפי שכתח%רה זהונון
 הר*ןעחכ

 נריה רשכתי אההיא אוהוין שנים נפ,
 'מהא ושמעינן יז*ר( לעיל שהבאתי מרינוםורן

 שנחהלה זה כנון בפין היחזק לטענהומטע:ה
 להניא יש ומכאן עכ"ל שפיע מיען ואה*כנפר
 אחר לממון מממין ראפילו א.ה. ראם לנ"ר.ראיה
 וטת'ה* םאי אףב כפרש הוהשק אהת. נבתה5נתבע

 ודאיךהבנל אן(א הגא אחר נממון טעג,תהשתי דה4* הלן נקי אתימ כתכיעה לטענעטטענה
 נפ85 הוהוק לא אחר למכהן דמטמון אמרינז;נוומ
 מטענה'לטענת ודוקא נכרת-א"ת גחנעיאפילו

 ששמעת' יולפי נאמן אינג *"חר ממוןנהכיעת
 אח' בכת  דבנחכעו להוכיה שריצה מי שםשהיה
 )מכי4" דמ' ממ.נא;כחד

 כח?א ממהר*שך ראיה
 11"ר( קצ'1סימן

 כפרן שהוהזה אע'פ לומה ואיז
 שעשה מההשכון שהעליכם שיחכרר הסדכננר
 לו.עכם

 יהיוש גשלא כפרן נהזיקהו י4, עכ*1 וכי
 שהוח1ק דט' הכפינות סך ע" העודף בשאינאמן
 עך( כפין הואזק לא א"ר ממון תכ'עח עלכפרן

 ראיכו עכין החשנינות ואלו א"י ממיןתכיעת
 מהולקו' ממונות היי שניניה' יההפרשיסלשמעין

 מלת* הד השנחפות עסק כל ספה רבלי ליתא.דהא
 רגע*נ רה*הננ"ר להוכ'ח ריצי' ומכאן ע:*ל'-הוא

 ממונות רקיו שכיניהם וההפדשיכםרהחשכינות
.טחויקים

 ממשאוץמתנו'כננס-

 משמ.כל פקייותו
 7(ית4* וראי הא ).. היא מלת4ן חרחכיעיתיו
 שכהכ כמי הרין יהיה שיתפיבם שכנכםישאע*פ
 כלן קאמה רה4א כלל דמי ל4" נ"ר מ*מהר*שך

 עט4 כעליו אם לענין וכן רוא חד השותפוחעסק
 עסק כנ[ אהר ולא השוהפ.ת ח"לת כתיאו(ינן
 אכל הוא אחד עכק רשוה9,ת עכקי. שכלועסק
  עפק ובכנ( מהכיו מיפיר ועטק עסק כר(כנ"ר

 ושולח שסייי עצמו נפני שליהות הי4ושעושה
 4הי שמעיז לתיעלת 'אפילו י(ראוכן שמעון%ו
 שאק מה רו,תו בלא כלי' הפ*אטיר ראוכועושה
 לעיני ברור זדה חילוק היית ימפ:י נשוהפ'םכן

 נשותפים דאפילו טלנר כיאיות אאריך לאהכל
כ. " : אהריו להרהר'ש

 אפ* כפין הוחזק לאהעייהדשמעיז %5ל
 התכיעף נשאר ,כ"ש תכיעהכאיתהע-
 . : דר3* יירהוהאמה:

 ס"8 רודריגים חיים אנרהםהצעי

 מםגענ;:עמנן שאלהי
 ינוטל פ*אטיי כתור'ראיבן
 . בשנר בכא



 וככר( למאה כן ר4רקנריבם כמנהג טרחוצשכר 'י סימו לצדיק ארח טשפטהשן
 היו' ויהי ביניהם ומתיעצ'ם מדכרים היואעסקים
 י4ווכן ל[חשכין ספינר: הפא"טור שטעיןשכר

  שפנעז גיכם  מזלה ממנה שיצאה לעירוכשוכה
 נכם' כה היה אם לראוק אותה ותפסי שולליםנה

 ול4ן וחקרן חפשו לנמל שרכ'אוה ואהראויכים
 אלא כרשע עלילות להתעולל ואופן מקיםטצאו
 שכפי אף עליו לההעילי שיצו א"ר עכ91ם3כסי

 הספינה כל[ פטרו ילנן כיין שכ(4ו היה-הנראק
 השכירו' גונה היה ושמעון שמעון ליד:כמשאה
 נותן והיה כספינח הכא.כם הנכסים כעלי.8נל
 נכסי 4וך נכסיהם לקכר[ ר[הכם ככקכהרש1ת
 הקינ"סול בשכם נשארו עליו שהתעללוהעכו"ם

 שהעלילו מה העכו"ם וכראות השולל" פפינת,8ל
 ככת' רשות לי ונתן הקינ*סול את ופ"ם הלךעל'ו
 רלך כדכר שמעון וכשידע וקכלם נכפיו.לקכל

 שכר כ[ו שיפיע טמנו ותכע.אצע4.והענו"ם
 פי,סאם ארכעים שהכם שהביא מנכפיוהספינה
 ורשורז כחוקת והיו שהנכסים כלוכם כ(ךאפרע ול* איה דירי דכריכם כעל לאו השיכווהעכו"ם
 שמעון וכראות 4,יתו ופייסעי הקונ*סול.כרשיז הנכם" לי נתנו רשותך שכלי ראיח והאהקונ*סול

 יאונן וכשירע כקייוכ השכי שלישי כשניונמו נתפשי והטורח העמל הפצר1'ואהר כמה אחרכן
 נתן שלא שגען ואמר לרין שמעין את תכענרכר
 ושמעיו לשלבם הייכ שהוא להתפשר רשותע4ו

 אר(א עושה 4הינו עושה שהוא מה שכלהשיב
 טענות וככש העכו"ם וכין בינו שעכי מהככ[ לראונן 4ומי ושהוא ראיכן שו[ ורצונושדעתו

 עכם ,4יוכר4 כמו שיהפשר ר[ו ואמרהעכו*בם
 שכישו' כיין לגכו' היהאפשר שלא ועוי העכי*8'

 לישותו היציך ולא נכסיו העכו"8 קבלהקונ"ם,ל
 ר(ו ושהיה מאימה ידע כ(4, שהוא 18ועןראוכן
 : טי עם הרין כערכאות העכו"ם נגד דין1צרוך

 ::כ::עלע::::השיבה
 אתה קצצוק נט-עותיהרגרז

 אקל פטיר לקלצצו לי אמר' אתה להרגו ליאמרת
 אקל כטיניוה כר( לכרייתא חיי שנקת לאא"כ

 העומר ק"יגןמתניתה'נשוי %א א"לאיסמייה
 וקטור ע"כ יכו' לקציצק העומר ובאילןלהרינה
 שאר אככ[ יו*ל וםיים שפ"ב כסי' וה ריוהכיא
 עכ"ל נאמן' אינו "ישיתני אתה חטיען מ:יקכל

 שנקת לא א"כ הלמויא רקאמר מהא ליהונפקא
 עלה המררכי '-ובתכ * כמיניה כל כייה לכיה'י

 על( טען שיאוכן שאר(ת אשר פאיר רעהשיכ

 כל(4ל ועיכי חוכ' כעל[י פטירז אתהשמע,ן
 4הכם לפוטין אמרת אתה משיכ  ושמעוןידיעתי
 כמיניה כל לא לראובן שעדייןחייכים עדיםיש

 כראמרינן לפוטין לי אמרת אתה לומרדשמעון
 העימד כשוי וכי,עי להרנו לי אטרת אתההכא

 עריכם אפ"אין מהימן לא הכי לאו האלהריגה
 לי אמית אתה לומד נאמן אין נטיעותיושקיצץ
 ככ( פייך כי כן אכם טיירי דוקאכדאיכא.ערזם 41וי קצצתי לא 4ימר כעי ר4וי מגיכ(קוצצן
 ואם טהימן לא עדים כדליכא דאפילו ש"מאיא שהרנ או שקיצץ כדליכא.עדים יוקמיהכמיניה
  מנו: רהי"כ( וי"ל במנו טהימן לא אמאיתאמר
 נותן דאין משקר שהוא סהרי דאנן עייםכמקום
 ה*נ כ(קצץ עומדים שאין נטיעות לקצץרשות
 כע[ והעיכיכם ההוכ לפטור א"ל דלא סהדי12נן
 החוכ וה היה ער*כמה יש זאם פרעוהו שלאומן
 ההילשא ימי כל ולא שבו הנאה טוכת כפיישלם
 כטה אמרינן וכו' אשתו את שגירש פלוניכאיש מעידנ' דמכורז 9"ק כררקניא כ(יטכינשיוויו
 : עכ*ל וכף ,1 ככתוכה ליתן רוצהאים

 ::י-ם :ך:4הימדבריו
 דאיכא כנ"ר כ*ש מגו ליה אית א5ילולפוטיו ל(י אמרו: ארקה לוטרנאמו-

 היוה שעדיין סהרי ראיכא חדא לריעותאתרתי
 כעל דאין ירעי כ*ע דהא החוב העכו*ם לוחייכ

 רהירה ולא הספינה שכא למי אלא פייעהנכסיפ
 וענ( לראוכז וכ(א ר(שטעון אלא העכי"םמכיר
 אדנ:8 דאין דח?קה רקימ"ל 1כי71 לגכיתושמעון
 אתה לומר שמעון נאמן אינו א*כ חוכותיומוחל
 מגן דרהוי מגו לירה אית שופ" למהול ליאטרת
 אשרו הכ טשכם, ועצבל4 בפן _הר*ן כתנ*הטיהגי ונדכרי מנו דל(יכ4ל כנ*ר כ"ש חוקרהכמקים

ש"שי



ה-

ארח משפט
 מרכרי משמע וכן ,4ל הר*1 וכו נימםשאמר:נן
 נ"ר יככלר4 ז' סי' נ' כלר( כתשובות,ו שוהרא"
 ס"א: סי' דכ*ק ח' פ' מהרש"ל זכ"נ'"ב מ" מיימוניות הגהות כתשונות איתא והכילפיף
 נ".ן :יה"טמ,2י,ל להי" נויטך:מ"מ

 שיהיה טעם מאיזה כ"כ בט)חשאיני
 העומד וכאיל(ן ל(י-:ריגה והעומר כשור הייאז

 וגפטי ינשכעליקצץ
. 

 רשאנו לחלק ניאה עוי
 להתפשר הוא שינילות מפשרה כהחלט5חילה
 מצאתי וכן לנמרי למחול לא אכל חוכי בעלעס

 סימן בח"מ הרכ*י יהביארה הרשב"אבהש)כת
 שטר ל(1 היה ר4ויכן שאלת 11"ל ג' מהווקכ"ג
 לשמעין וטסיו עכ"ום על מנה 'ק מחזךוכ

 ' רינרין כעשרה רהעכ"וכם עכם ונוקפשרשמעון והלו4י

 שרהוא 4זען שמעון אם והשיכ השטר ל1יהחןיר
 וטוען שיוכר( כמו ולהתפשר לתבעו נירומ0יו

 העשרה לו ליתן ימזימן ריניין כעשר'שנתפשר
 וטיען ככך מוררה אינו שראיכן אע"8דינרין
 ' להתפיש ושלא החונ לתכוע יא כירו טסיושלא
 נשכע שוהזיקו מה ממנו ורקונע כרצונואר(א
 ליה רהוה כירו מסרו כן מנת שעל היסתשמעון
 ככר(ככ51ר

 שאומר כיון מקצר[ כמורה ואיני
 ע"מ לו מסרו שלא מורה שמעון אם אכלהילך
 כמה שמ'ן כלכר4 לתכוע אלא להקפשרש'וכל

 ר(קוצצו ל(י אמרת אחוה רהא ךץ ,ן(ו", : ענ"כ( רגרמי דינא טשום ומשלםהפסירו
 8 ק8'ק8

 לאי
 שכרהכ וכמו כמיניה כע(
 משקן שהוא סהרי ראנןהמררכי

 שהוא נשכועדק 1ח5" לימחל עומר שטרדאין
 צריך ע*כ 4א חוכו מוחל ארם ראין חזקהכנגר
 ההנ(טיומ מחיל(ה הוי רר(א הכא רשאניל)מר

 אנ(א עכ"וס של בתוכ רוקא ול4ע ענ"וס*ל כהוכר: וכפרט להתפשר אינשי עכיריראררכה
 הנוכ(רווק פיכות כמה מפני ישיאל שלאפילו
 כפשררה שאין ניון רע(כך המה שרכים3חוכות
 ה5'אטור נשכע להחפשר עשוי ארס ראיןחזקה
 החוכ כל כשטחר[ אכל הרשכ"א וכמ"שונפטר
 הרשב"א רלרעת נר' כ"כ כטוח היה לאחפילו
 לשלש הובו.)חייב 5וחל ארם אין חאןן4מרינן

 פג י 9יטזלצדיק
 כסיסע) הרכ"י שהביא א"רת כתשובה כתבשכן
  וצ"ו, מיאלף כת.עעכה הרשכ*א ולתכ וז"להנז

 לנ, שאמר אע"פ "הוכ כל לע3*ים שטחלראוכן
 הייכ כשכ(י עשה בשר(ך שחעשה כשםשמעון
 דיכו  שוה היה כמה אומרנא כןפי לפיועראונן
 כשם ליה עכ*לשרקאמר מיכנימ כמעיתלימכר
 א כ( יהחוכ משמע כיטלי עישה כשלךשתעשה

 כשתנכה הול*ל כטיח היה דאם כטזח כ"כהיה
 שינכר: לומי ררצונו וראי אלא שלי תנכהשלך
 להח5שר רהיינו כשלו שיעשה ולמו שייכלכמו
 אכפ כך כל בטוה שאינו ואפ"ה כחיכו יעשהכך
 הוא שרגילות ראע"8 לשלם חייכ החוכ כלמחל

 לכ, למחונ( מ"ם שיוכל מה ליהנותלרתפשר
 פכלף הגאה לו שאין נקי דחוכ כעל ויצאהחוכ

 ) . : מוחר( ראינו 5הרי-אנן

 מ "'ק ג בן,: י""יוראית4

 ר4שלם חייג ין"ל שםהש"ע
 מותל היה ל4 -שאם נענין ומ"ר' עמושיתפ'טר ר" כ(ענ*יכם החוכ כ(מחונ( כינתו היהשלא
 מחילורן פי ועל העכ*וס מן החוכ מוציאהיה

 כמ1 רנימי מרינא לשכ(ם חייכ הילכךהפסירה
 מ;מע מרכריו עכ"ל רכירו של שטרותיושורף
 נתפש'פטו'רעמוחל אפ כטי'1ח8"ה כחוכרמיירי
  ומיני: ןישרןכם חייכ החע(טית כמחילהאכל

 אינו גמורה כטהילה אפילו כטוח חוכרלשאיגו
 נחפעע4 אם כטיח דכשהיה רברי1 לפי וצ*לחייכ
 ,ואן4 הכ נאמן אמרתי לא אומר והנ"חלהתפשר * אמיז את אומר והמוחל כיניהפ מהלוקתויש

 חאס הכע- רבמחילת דקאמר כיון רהאלשכועה
 ינ אס. דבטחיג(ח נראה פטוה וכפשרהלשלם
 ל4 בפשרה אבל "וכ טוחל אדם אין'חזקה

 ננ4ר שהיא' במחיר(ה יא*כ פטור הילכךהזקה נ4*
 פטור חזקה רכ(יכא כפשרה אכל כקה ס4קקע"ו נ8.%ן הוא שכוקכ וכטו שכועה מהני לאהחזק

 פטור כפשררה רהכא ע(מימר ול(יכאכשכוערה
 צשה כשלך שר:עשה כשס ליה דקאמרמשים
 דלישנא מיעתא רהא ליה מסייע רלישנאנשלי
 וכשאיע שכועה כנ(א אפיכיו לפטרז ליהמהני

  גען.ור8 שבופה ליו:8ודהבר/פלום2ק'%דגי
?ינ*



 משפטחק
אר"

 י5'מז לצריק
 4הרהרז יאטר כטוח חיכ ינש4ו*נו חוקה6נא
 ר,א כיון לרעתו כיטכיעה נאמן לפטרו לוא?רת
 להר'גה הע,מר משור רומיא יהוי ה'זיקץטריא

 : ליקצץ העימרוא'לן
 נחיכ רמיירי ניאה הסמ"ע מרכי* 65אף*
 לשלם הייכ שכח'וז*ל כטוח שא111 /84*

 שלא הוא דעת ראמרן וכו'להכ'רו
 לשלם רצריך יהא לעכ"ים שימחול כוונתוחיה
 כלי לענ*ום שמחל ראוכן כשמה-ה ווקאהיינו
 רגרמי מיינא לי לשלם "י'כ מ"ה שמעיןישוה
 נשכע ל[1 מתל שמעין שכרשית אמר איאכל
 היכאו אחרת כתשיכה רשכ'א כ"כ ינפטיהיסה
 שמעון שכרטירק אמר אי מרכו-(כ עכ"ל5ר*מ
 שאינו דכחוכ דס"ל משמע ה'0ז רנשכע5חל
 דפ'ה"וכל ליהישה'א חקשה רי4ז*ה מייריבטוח

 הנ"ר[ הפיסקיכם וכל יהרא*ש ר4מררכי*תשוכת

 איכם א'ן יחוקה כשביעה אפ'כ(ו נאמןדאינו
 כחוכ ימיייי לסמ"ע רס*ל צ"ל לא חוכיטוחל
 כשלך שתעשה כשם ל'ה מרקאטר כטוחשאינו
  להריגה כשור והוי שלך כשתגכה ק'4*ר ולאוכון

 לירז קאמר כרלא וכ*ש ליקצץ העומרפכא'לן
 אמרת אתה אומר וכי'והוא כשלך שתעיטהכשם

 ול[א כטוח כחוב אבל ינפטר רנ'טכעשאחפישר

 ה'יכ ליה רקאמר אפ" או וכי' כשם ל'הקאמי
 בפשיה אבכ[ שכיעה מהני ילא לנמיי.3שמהל
 רכשא"% כטוח שאינו כ'ן כבטיח נין שוהדינו
 לפשרה רלפחו' מיכיחים ררכריו וראי וכף3שם
 כזה וב*ן כ~ה כין ל[יה אמר רלא והיכאועזכוון
 ליכא ימזה להתפשי הוא ררנילות ונפטרנשכע
 כעיקי והש*ך הסמ"ע פליגי נ[4ן וא*כואןקה
 4חכם כינייהו א'כא רורש'ן טשמעית אלא"ריו

 ול[14 חייכ כמחל וא*כ כטיח כחיכ מייר'הדין.
 וכש4ווטר כטיח כ4,.ני מי'ר' או שכועהושהנ1

 4ופשי א"נ נשכעינפט- למקיל לי אתהאמית'
 נמיה כחוכ ימ'ייי ס'ל[ נמ' רהסז*עייטי
 שהעשה כשס רא*ל[ רכיון וס*ל[ הש*ך'נרעת
 אפינ[1 לומי כיונתו אי לן מספקא וכו.נש(ך
 4ה' הילןכך לפ.טרה אלא כוינתי אין או;לטתיל
 וראן כ4פשר-ה רנ(פחורז לןגמרי פטיינחפשר
 פפיקא איכא רבריו מתטת מחילה אנל[*תרצה

 "ל( נץ ארכם רא'ן חזקה איתועהה[נך
 : הש*ך אדכרי ונפטר_ופלינינשנע ח1*

 צ:%:נ:גמהגנגגגאבל
 שהכאת* התשו' והיא הרשכ*אשל

 מנה ,מחזי עכ*ים על ש"ח לי ש*ש ראוכןלעיל
 נפשרהיסשוכמרהכי אלא אייריוכרושסיא

 הילכך  כשכיעה סנ. לא הכל נמחל אכלנשכע
 ש4חינו נחוב רטן'י' דס*לי קמא כתירוצאנ*ל
 נפשרוץ הו' דידיה נמחיה מה*לה הילכךבטוח
 כזרז יכין כנגרם חזקה דליכא כטוח ייי אפיחוכ
 כעקר פייגת' דאסישי ועור ינפטר נשכע כזהוב'ן
 וכתיריצ14 והש*ך 'הסמ*ע כ,ן מפשינן לאהרין
 4וככ[ רורש'ן פשמעית אלא נייהי ב ליכא(4דא

 2 ווין כילם הריןבעיקר
 כ'ן אים4ה1שר אין  אמיצןחוסה /ל ל4ו רבפשרדק הנ*ל מכל העילהי4ף651

 4ו'ן חיקה אמרינן גמויה כמחיכןה אכלכטוח יה'" של[4" נ'ן נטוח חוכשיהיה
 היויקא רכר.א כטוח ייויףכחוכ חיכי מוהלארם
 שאינו ושור חכירו שן[ שטייח'ו רשורףרימיא
 יר[4ץ כטות שאיני כחוכ אכל[ לטכ'חהעומר
 דך(יכ4ו להריגה העומר כשיר ה11 היז'קאכייא
 כטוח שאינו וטעמ*רכיון ינפטי ונשכע חןקהתו

 לעכע'וכם למחול יריה ינכיי שלא הרניוקייכ
 ראיכ'טוכת ואע"ג  וה על טיכה לי שיחז'קכרי

 מ*פ נןי שמחל למי טוכה ררח"כיתויסהנאה
 ממק אינה רנאה וטיברז הח,קה ליכא יתיכיון
 איט לשלם כש""כ ואפ" ונפטר הש(יחנשכע
 נ[4ץ וכוה ל'מכר כישייי'י כאומר אויאמ:נ[ם

 ה9'אטור ינאמן ויאי כנ*י הילכך הולקטצאחי
 ראפיכ(ו 4מינא הוה מסר.*ונא לא יאיכשכיעה
 עכרי ליה רטכא לומי יכיל יאכע*יהאשכיען
 ררפק'?4 ניין ניום גיבה היה טלא ראפ'?רליה
 כרציני כרה ר(עשי" הקינמול כרשות והיהזנוהו

 מסיילכעלט שכשליחותי היה כך שהיהומע'שה
 לעיל'טכק4הם נזת רכמצ,אות סחרי ראנןועיר

 יהידץ שאם ת'מא ואפ'לו שותר ולתתלהתפשי

ת1כעי
 טקו5 מנל כיימום ייצא כעיכאותיה*היה

 ר. הוציא כ[_ קטן בסך) הוא וגילותבערנאותירם
ע*



*ורח לטפשחא
 . לשיכם יובננרו יח.ינו וא9;ל[ו' טניזעף

 מיה כן* מול~יכם אזנם לעולפ מ"מהן!!א!ת
 שה"ם'ר טמה יותר מפם,ד שחיה ואפ'ס'שהיציא

 חימרי כל עליו נוקניס אפילו סזף יסיף .2רהכפ
 אלא,כמרה לפרוע חייכ א*נז מזם ויצאהמק,ם
 היו ל[4ן מוכרו היה שאם 4פש*טא לימכיעהטיה

 קונדק ארבם שאין בסך:שנחפשר כ"כנ?הנים.לו
 מועט נדכר אל[א עליו לרין לירד שצריךחוכ

 נ לאכעי שניעה אפ"ואשכ
 אפייו וצ*4פט1ר שה9'אטיר דנרקורם
 נ הצעיר כהכתי והנלע"ר,צשכועה1
 מ*ם ניס רורר וןיים יפברוזם:
- קאה ]  לןיוורנו כעיר הרר יא*בז 

 נעיר דקרר 4שמעון שלח ' ו * 4וק.ג8
 כיי כגריכם סך4,יזמיר

 אחררז כסחורה ו*לכישם שיהליפם או'שימכים
 כסחורן שיהליף אלא כעורות יחליף שלאוניבר

 מעורז יתן ושלא מעורוז וחריפה טיכהשתהיה
 דוקא כם"ויה סהירה אלא החלוף על(מחושכים
 נהו מאמצי כל4 ועשה רץטריבם קבל[ושמעון
 גריעות מחמרז מצ4ש ול4, יכטהושביםלמכרכם

 ביאם עשיה לו שהיו אחד סוחר שםהנגדי',והיה
 עולה היה כיניהם שהחני הערך וכפי גמליםצמר
 וכעך[ צמי כאלאם שמנרה כננד הכגדיכםשיווי

 נאלאסאנשאריש השנים יקח לא שאם אמרהצמי
 כעל[ אמר לראובן שהניע,הכתכ וקורפהנ"ו[ המעשה כל[ ויראונן כהכ כך שמעון~שיארץ החלוף נןעשות רוצה שאינו מחושניכםלטעית

 נך כר[ להמתין רוצה היה של4, יומעוזהי~י
 ליקח הוציך גיועיפ כ"נ שהיו הצנדיכםלפכור כדי כן שמעון כשיאה פטיר 4"ו כנים אואל(א
 ה"ה הדכרים אחר ויהי ככההו'4בים כאלאםחשתי
 כמה יודע היה המשלח:וכ[4ע ל[יי הכתכהנ*ע
 אלאבחיוף מתושניפ יתן שלא וכלכד ל(4 וונתכ כטובצמר הח4ף שיעשה לו והשיכ השליח שמעיןשועשה

 סחור"
 הזה הזמן נתוך * כסחורה

 שמעתשת[ח
 כנ[.

 רוצרו הגרהגה פשחורתו 'לצאת שנר' ג[עפתט )(ראובן צמר באלאס הל.סרה

 פד הסימזלצריק
 ועל[ שנחן המחושכים על ראיכן עלא'פיטי*קו פ שמעי ועשה ג(ו להטיכ ונינתו מ"ישכיםלתת

 !ש,ע, ר%'ו,"פ.ק, ..של' 1.איא'רי:::ולקנל
:2:ןג%ךגמ;,::ןג(נ'ג::בל מחושכיפ שנתן כשלירותו שינרה ששמעיןשכ.ין
 כאלאם ומשמונה הנגרים של ההיצאותראיכו וישלפ ככ( שינה ולא הנגרים שיווי כנגרשהכ( השמונה 'קנל רסיא.בן ע..1 שמ'ק:לבויעיי
 שככ[ התגיים מנהנ הוא שכן שמעון טיעןעור-
 וחיי5' בסחוי'פיכה יא יחליף שלא 1% כתכשהוא שינוי יש הסחורה נמין שגכם ראוכן טועןעור* היכה תגרים החתים זוה ועל לקכללמשלח כופין והעיות הרפסי על[יו שךשליחיקכל'ףז

 שכתן ואע*5 גרועה יוחר היא והצמרמעורות
 נע'?ה שהחילוף הרכר נתגלה נצמר שיחליףלו

 תחלתו על סיט הוכיח החילוף על הסכ"שא"'נ שנ?11 טוען ושמעון יקשנ[יח לחשנוןישאר ואוכ שליחות שינה החיליף שכשעת נמצאקור'
 : מיעכם הרין כלום שינה ולא כהינן עשה שלמפרןונמצא

 כע*וה כי רכר שואלילהשינ יכיי י"י יא כ אמת הזתשובה
 רכיפ ימים זה ונחלתינהייתי

 ככר כטש4ש ראשי וחכ(י יהלמו עכקי עינותיכי
 נעלטש לגירסא ואפילו תורה חתום תעודהצור כי ונתקיים רוהי השכ ירזניני ו)(א עלייכנרו
 ורקגון כר4"י ש4ויני ולהעמיק.ועיר לעייןכ"ש
 עכש היושכיכם רטלכיכם פני את וליראותלבא
 להפצרת'חשואר[ וההוראהחשפ"ה הריןכסא

 מסרכין ואין הוא חשוב כי ריקס להשי'פניושלא כרי
 שלשר*ש כע ללקוט ממחיצתי יצאתילנדול.ע*כ
 והפיטש התלמור ממאמרי אמיר כראשנרנרים

 הטורימ8 וער( רעתי זכרונייקוצדכפיחולשת
 ולררי,אשליך לאיץ ומזהירים מאיריםכטישרים

 פכשור8 אפי'כשיכא לי למטי דלא היכי כיקזכי
 ב *4הרון 4אזיין ועל *4 א' על ו4רמר ו4צזחיל-

נפי



ארח טשפטחיטן
 לצדי"

 ב ש'מ' ''
 נראד: כיכאיררה כשאל4ה שנא טה וו*84
 ליטר ויכיל המ'ט(ח ר4וכן עפ  'שהרין "084

 ושזניה .אעכר שכיין הוליתלשמעין
 ייצר: יאתיר, הצמר לקכ% יוית אינישלי"וח
 מפני ש%יחיתי נתבטל :ט:כי :ים מ העווקלתקן
 ראית4ש עיכרא ההיא לל הי*ן 'טכתכ כסוהשזניי
 ר[יך:וווי ריהכה איוקהא הה.א פשיט נטב9'

 שלא לה וכו א,ל .איע' לה למ',כן גכיאלההוא
 לתקיני 4ן"ל נהמן ריב יקמיה אקיאנאהדי1ת
 שר(4ש מיניה וננא ז.י( ג(עייח. יר[אשייתיך
 וכר:כ ע"כ כאחרי1ה ניה%ה זבנה והררנאקייות
 רב האראמר גני מקר'ט האייט כייש הר"ןעלה
 שדרתזך לתקוני א"ל מצי של.ח שוי אנלפחמז
 פשיט יגט מעיבי4ש כ[מירק דאיכ, לעית*%א
 חפצ-: אם ליה ה"ק ."מן ורכ כתכ ולכסיף%כה
 שזוכל לא אכל א"-יות עליך קניל כקרקעהיא

 רוצה שהי" לומר יכילה היא ש-יי ככךלכפותה
 ש(א כיון ריז מל ובר משלו המוכי כאחיעתיתר
 עכ*ל כאל האש' אצל מקתו הרי  שליהיתי%1ז
 לכפירש 'כול אינו העוות 'תקז רא5'לו קמןהא

 : וכו' דין מן וכרכמ"ש שליחורזי עשה שלא כיון לקכל למשלחודשליח
 ןיג':י:ןןך; ןן:ןןאיברא

 ר('קח המשלח רוצק אינואם
 שמע" רכזיז בטענק העיות לי יתקן אפי1%המקח
 רכל הר*ן טרכי' שליהותי'משמע נטל עו1זקוא
 ריפסי .ר(ו מנ.ע דעדיין לטעין יכול דאינוהיכא
 יצוק ל[ו בשזש 4הך רמקה ל[קנל אותוכופין
 י-י*ו כר:נ דרי פ:.ט יגט בעיכיא כגוןטענה
 '.הר שיוצה לו לימי שיכיל לכפיתו יכילשאין

 ירררקי לא יכייא* עכ*ל מש(י המוכינא-רזות
 דאפי(ו ניאה הי"ן מ-כרי ראייבא דעתולם.ף
 לכפיחו יכול אזנו קפסד שים לו מניעא:נו

 ל('.שכ יי'6 יכף יין מן וכי רבי'1 כס.ףש:ר:כ ממ"
 פשוט רנט נהריא ירא,בםלשאני

 שר44"
 עש-ה

 סתם קיהע להנות האומר כל כי כללשליקותו
 ואחריית ככרי '!יז' איניש ש*י דלא כא"-ייההיי

 שלא נמצא הלכך :מפיש ופתם ה,א מ'פי8עיח
  לו.העוורז שיתקן מהני ולא כלל  *ליחוחועשה

 4,ש יר עושיס ויש כך עושים שיש כרכראכל
 ש,א נענין השות שמהקן כי[. י?.טינהע*פ
 יאף4*ל לקכל אותי כיפ.ן למשלח טענהניטאי
 ר(אשיז כו9.ן שאין (ימי הי*ן א'צט-וךאמ"'
 משים נהריא תיפוקלזה %ה שיש "טענהמש.ם

 כייט ט"מ רזן מן יכי רקאמר גכ ע%ק'טינהיאף
 טוייריזי(א ילא מצלים לא לה שישרהטענות

 - י'טיניי שינוי ניו חזלו ראיכא והא לכתכההו*ל
 ה'2ער על ה5'מה גנ' בכ"' הכיאו נ"י כעלנ*כ
 החלפוק הישכ"א חלמירי וכתנכ4ם הנו'בסי'

 1כיק טכ*א הר תלמ.רי ונשטת %1ל לע.%שכתנתי

 היה כ44" דהקם נאהר'ות שלא ללוקח רמירלא
צ*יך

 יפסיף אנל ונני' כא"ייות רכ*ע לי לומ-
 ראפסיי אזהי הגכיהכשעי

 א*ו( רלא אנפיט.ת
 הכי רעכיי י4,יכ4ן כנ"ר !ה כפי וא*כעכ*כן
 כיפץ הע"רק ל(ו שמ:קז כל הכי יעכייוא.כא
 ואי:ש נינהי י".קי רשזנו,י יאע"ג לקב'למז(ח
 טיר'ק*" הבין כר נריאמ*מ כיהלמשרי

 ברברי,
 יהי*ן יערת ראיןכן אמרינן ראפיהר"זיעור

 ככ"ם כהי'א .גי4יה פליג דמהרילא חוינןהא
 רפר[.ג י(ומר אני יצף'כיבם שך(ו"'ן מהן8'א
 רלא חדא למוטלח. 8עמא נראיכא אשיייעלזה
 מריריר? נקש-: שלא כרי ר יע שסנכ"מחילק

 ה-,י*ן. בדכיי יהנין -נכ"מ גאמי שאכםאריריה
 יטעמ4* ל.ה ר[,ת ני אפי(י 4מיץיח כיפיזדאזן
 . דכרתכ אמא. פל['ג א*כ כ:ה ער4יו ה.(הוהוא

 לירק בראירה עליואפילי דפ(ינ י-אי א(אבכ"*
 שרנ~ענרק ימן כל[ העוות לו דמתקן כ'יןטעכה
 מנ*כם, ה רערת יה~א שכ' כתכ חלישה-ינפהיא
 רקרמב:כט יער- .טכן שכ"נ כי, יטצ*עיאע'ג
 יהוא, הני ם":( מ:י.5.א מ*מ כ'" אאייךלא
 , ירא'ן מירי מיצץ ספק יאין מסק הר*ן ירעתכרי

ועור
 שהו4"

 , וכופין שית'כם אני ימיטיו 4וחרון
 .: %קכל למין%ח.

,ע. כר[* הר"ן דרערת ת.מא ראפיר(זין4ריש 1
 כיפיש 4,י: ענ*, דבשים ס*% ספה . .

 כ:ע_ נ"ר נ כיקכל(.אפ*הל4טשלח
 , יי(א לקכ.( 4משלח ביפיז רעוית דכשיהח,מורו

 . רנט אה-יא נ"יקי -ם רהא כל% לייייי 3*ררמ.
 ר(שר(י%רש ניף נכל שינה השלוח ות:ספשוט



 ש)יףץ טוש8שהשצן
 אנל ילנ*' ששלאיהו לי41)ע4ש4 י"יו4ש4ש
 י4הכא

 שקני
 העיל-ן כאנ(א6 כשטנה כי(נ(

 כי(י כמעורן יותר שהנה ה3ניי6:אל(אלשיווי
 יהפוץ 47א ואם מיעעו לו לשל*ה י"יבןושוש
 יום 55כ( )ל"*כונו'ו6ע8,6 ?ש4, 4ותם'לקחת
 ו4וכם 7("והכי שקינים-ם44"-לשלוח5שי"ילם
 אס 3אן -י"ונה!חף כהי4שחד'ל"ש;כיןא(ני:חפץ

שא
 י"פיי

 יחשני,השליח ,ש"יו כשתי'43ל64
 ע(שלוחו:צ" לא'ו6ר אלא רטי לאשהא

 יקגיה:'4(ז
 ר4נר*ן נששיץ שניכנ יל(קח ד,נייןיו,ך((ק'כל
 י4"א 5עלו רשניה6 הקיש מעות שהיר4מצא
 *לי"יתו שעשה ישלי4"'3,

 '3זי"
 עשא % טעל

 4646..ל(י.447454ק 63י 4ינרין אארננ'וה"ה שי"" שי'היאי ע"ו ינ"ז יעל יזהז"י'שלי"א
 -כע4א 5י4עעכ6' יל"*הכי;.אית*. *ליה4א%ר
 ו,י)4כדה י(ר:כם חן לשללא4 כ"ה 64ד*שע'4ה
 זדאור"ום השניה על 56ל הא;י"של(ח%ע~תיכה שייי4ו"י *נעשרה 6שום טעל מעלי.כ"ה4י, שלשה נטלו והם שאים שלו אמד והוא*איי"ים

 ו3ז "מ1י
 וס"

 ולי6ע6 יטעילה שש4 הרט45ם
 3", של יכריו על פעכ'4 ה*י יל4 טשיםי,4י
 ~3'ל טיטןי,אלא

 לחשכין 1ית61פתהיי "1( יכיע:
 ל"ו 4יכעיא 4למנה כפ) לן 4(נעיא והכ44וזליח
 יונ'ן 1א~כ( ( כיף "*י מ" ). ל*תכא לי ?כיןשששל
 וליחכן6יהא אוי רכריו על 6יסעש פאי 13ראל4ה
 נפי ולי"כא הוי יכיע עי מעכיי רלמא אוקנ4
 הינוא ל(ר א3עי 5(4ש "א מ6'ק ובטעש "ףלע

 כוי4ו ע(יוה "5י, לילי4כא וכ'ן 1"ל ליה 44מר.
 "ש"ך 5י פ6.,;י הז4לכז ינאן % פיסרף*ורא'
 6עכ*יעל6 ה. י5*5.לא 4י'כא 34נ'י "מן'*מא

 איא*בריו
 יי6י

 טשייחה4 5לק( ש34ה 'ל4
 ל6של"שכופיז

 ששלא 3יין 4 "פי3"6'צףאריית3ס "םשותי ש,י("" י"שניממ 34ל( ל"את.ש'
 ג ה*ל*ה ששעק :לאש143 **אלע '; 3רהכם "פי אינו יאכם י%ש7(ח לחשכוושאתס

 6"ל כ זעושר יא ענ4ידהא
 רהרהנרי6 6נ"3 יא34א "*אהעש?*3*4על*ח %יא6י* אאנה6איי 4שנהג; ;' : ' : ';. 'ך. מיליךזא והלב4ר רכים .:,הנשש -מ 4ח%1*

 א שייטמ:%ץ.*6,ך א8י65*ע*ע6""

 פא "" *15יעויק
 ,אכל יאיו .יהכ'" 44ןד דפ(כקיס-שא(4 כלשוי,
 ה6~ל( ינסיק ""ל6ה את מכשל 64להנ;או6י, 41"4ז הועהצי4ש רמחני'-אץר עלה הפיעל-םאת השיני פרק כ'יושלמי ינן אמו פבי'חותאיותר ראיי איזה  אביא השיאל ר*ון  להפיק כרי6"מ

 מ6נ"נ ישני י"6ייםולא ממנהנ ישנו לא-כתיא
 ג6ד אקרו "פדה כד"יא ר,5הי ככ6ה יכ,;"ססנים

 כעו נטע הומנ*6 כהכ קנ(איכן;4אי-סיכימהא
 טשא י דכד נכל 4ייל עיקר ~ה וו*ל מכייה.שה/

 מקי83 כאהו ארם כנ1 לשון אחד הילבי6 וטתן'
 זבמקי6וין כ*ח כסיףיס' כתכ יכן המנלג*4אר
 י8% רגע"ר 13נהנ ,ר הולזיא הכל אלי שכעניניםי לע קכעה סי- היי3*ש עישין. י(ר "-4)-אהייס
 1553 דו 4תה ז3ן 'וו4ל 41 על ,*ל הרשנ*א *5,ץב. יישל( ש'כם הרש5*א ע(שק הכיא ןשל והוא'ובו'

 כמקיש 3ז נהני ו4פ' 3מפינות שנ"גו כמ" שקיט'
 483ף תנחי הוא כ"לי כןכמקומז נורג אתה."הד

 כפיחשננ*  יסכימי ר(4י  ואפילו כינ*רםטומכם
 ראא מנהב ריא הרי סהס כן ש3הני אל4ד15רינה
 ה6יש מן דעא ר4 כתכו לא *64יע "תנו.כוכחלו
 כ,ץ בן'ר חנאי קוא בש,ל(ו 3ו יר3יו כהכונאל4
 ההלכה כגנף הוא *84'י1 יזי*י לעשות'כןשנהט

 מכטל(שר,מנהג
 ר47ב"

 מיצ;4ץ,86 ואין ענ/,(
 יקיאזו4? כפי או כיודה כראיה אלא,ןהשזומיפ

 עכן'י4 לרס מספיקית ל"יות רס,חרי8 שךייך'
 כל4 ל3ו* כ(יהכיא  עצמי טטריח יאיניהוי143

 לוכלש כי רלאו כן פסקי אחי פי שנזלס "י6יסר.
 מסןנעע;םטעתה ..- - 4 רבל רסכיר אנאודוץ.
 16" ה.אשיהי

 )/ טשוח סי:כ:
 :שי4לץ? י(שמעון יאוכן כשנתכ רכייאיאימר
 ע5* נסמך טכייות אייפ" יות4 כסחייה"כנרי6
 וזרינ41 עינ'ז 3נד ש*היה וכללר השליח לרציו44ע'

 אשף יה4ה ס"ירה "')י "שלשי *יע 4היןש%4 ינ'נ'י יע" י ל6י יזיבל .לי שכחכ מת. בפיא6"4רה
 4"ש 4,י ריא ו3כיא ילי יי5*לת געירא4(46,
 7(י*קיוע ונ3ירי 5ל:ה6"היות והלוא 4יאכנב*ע

 הכייא האנ*א יכפ' ויטן ינפי הפקיסאולעלפי
 יילטא נבא



 ארח . . .בשפש הק ..
 מניצ היה אם .יותר.ראטו המנוקשקלנות.ונפי

 אין4ז אותה מקכלים היו לא היוקר בזמןהצמר
 כפי השליח ורצון דעת עלפשיט'שהמש5נממך

 מה וא"כ מעורות יותך ההריפ4ן עיניוואות
 ה:א שהצמר בעיניו ).שנראה כ11ן השליח)עשה
 אנ[א כן שיהיה אפשר וגם חריפא-ומעורותיותר

 השר*יה על תנר קורא אינו שהמשלחששמעת(
 כיון שיהיה כמו יהיה מקט ממנו כהי:להנקם4א'

 הסהורות-אל4ן מכלל הוציא ולא סתסשנתכלו
 אלמנה ב"פ אית4פ והכי דעתו נסמרעל.העורף
 שהב4לרזי. בעיא ההיא נכי ע"כ צ"ט דףנזונת

 כי ליה דבריו.רלא.מיבעיא על מיסיף גכי.ו4נ4ל
 ליה 511ין ואזל ל*'כירא וכיזן ראלל.זיל הכעי..לך'

 5:יה הדרת לא*מצית זוזי מלמרכן'לך לא ראו'יך עכרי לה דטלא ל)ה .אמר אמרילן מי מאי'לותנא
 עילואי שטיי דליפשו לי ניחא לא א"ל ר?למאאו

 וטייושהלי
 על[ מעכיר אי איפשיטא ויא כגמ'

 הכי קאמר.כתי הכי יאפילו מוסיף * הוידבריו
 לא'ולא ליה האמר לשנים ל4רולא אמרפשיט*

 לנמ ואפי' ומםיק]לא' מאי סתמא א?ל.לאחר לנ'.
 הפנפקיכם דאיפל-גו. ואע?ג למאה ואפי6:לאאר
 רכר)ו טהכא.ונסקס שמעינן לנ"ד מ"מכגרסא
 אע"ג , ר(ו אטרו בר"ה שכנם התוספהז כהכווכ, עייי לפעון יכול יא-נו השליה רעת _עו[.נסמך
 רל4, רהיכא לך וסכירא הואאל פי' שליחרטעה
 כרצונו לעשות השליח על רעתו הטיל רכייופי'
 קטן הא וכו' למאה ואפי' לא' לעיל אמרתרהכ'
 וכ"ש השליח רעת על סמך סתם לו שאמררכל

 בהדיא הסחורות מכלל להוציא פירש,הכא,שלא
 כזרז הייפא יותר שיהיה. שפי' ימה עירותאר[א
 נסחרה שרוצי' שיעו-הי3ה וכיון דעתו עלנסמך
 צא לשלוחו האומר כיאית,כפ"ר4ןרומןתאטיתיך כהכי לש~עלה השל'ח לוטר יכול נאחרת וישזאת
 ב"רז רעת יורע אינו ואם כ"ה כרעת תרופאהום
 1,4 עיטרה פיחת מחמשיפ  אחר  בבינתיתתורם
 והתון רש*י ונתכו תרומה תוומתו עויה.הומיף

 ד4ל%6 משום מ"א רף טקדש האיש נפ'הפעם
 כהריא.בגן איתא והכי בנ"ר נמי והכי הכירת,רמ ואיכק* הכי רתורם ראיכ4ש כיון 4תטרתיךכחכי

 תהלר,4 על פט הוכיח וכן ל רפ. 3זונתאלינה

 , " לפשזשריק

 נצ8רלועתר ההלוף  ייו9רו המשלח ל[ורכרזכ
 . מחמת הכנרים יה'ה שלא כרי ליה עכר ליהרפבא

 זורע18 ואין רואם אין יוית בקרן מונחיםגריעהזם
 מרן, השליחות להועלה שעשה ובל  עשויאכלם

 עכל5: סיפו דזופיח 4,מר*נן 1,4 . 1.*4ש,,, 1 : לקמן שאוכיהו כמו עשוישעשה
 צריה הייתי י[א או.כ[א תחלתו 1 *נג ן_ו

( '!1השל.חנמ,שה '  ו.ן 
 א!ניח לןב"עדל(חנ[וק פה פתחוןליתן

 ' רלא ניאה ולבאורה השליח שהדיןעם.הצירים מככי
 ' ראיפליג1' תחלת)מרה4ה על סופו היכוח ?נן]אמר

 יאיש 4עי כ"א דף 4ילימציאורקאכיו.יהבא-נפ:
 : שלא יאוש רשי ופן' אוילא יאוש הו)  מרעתשלא

 ממנו.' שנפכ( שסתמו,?אוש'לכשיורע דכרמרעת
 ' מיהנבש פל שנ יכעלים ירעו לא עיייןוכשמצאו

 י4,וש דקוי ל*4ה אמר 4וכיי יאוש הוי אמררבא
 קנ"8 די"על מהנהו ההו( כאכיי הלכהואפסיק'
 מהנ). י[4ה כס-ף מתשנעשה רכל משמעא"כ

 מעיינין' כד אבללתחלתו
 , לחי'נהרף יש כי'טפי

 כיצ'אמינהתול'שלא הקש, לאכיי הגכו דמק'5הא
 חכייו שרה לתוך שירד תיומתותרומ'הרוטרעת
 אין' חל 8שו8 חושש כרשףאם שלא ותרם.%ןקט
 ו%ני-ן תר,מה תטטתו לאו וים תרומהתרומהו
 ' שכא הרי לאו ואס גול משום חושש אם יורעהוא
 . נמצ4שו אפ יפות אצל כלך לו ואמי ומצא!כ"ה

 : תרומתו אין לאו ואס תרומה תיומתו מהםיפות

 ' יכך כין ער[יהכם והומיפו הכעלימ ליקטותרומה

 . מהכם י19ת נמצאי וכי תרופה תרוטתו כךוכין.

 . הות לא הא פתדם אמאי.נעירנא תרופהתרומתו.

 ה"ב דשויי'שליה ראכ" אליבא רכא תרגמהירע
 דעשאו היכ4ו דכל משמע ום'מטתנרא

 דעשא9 כנ"ר א"כ חחלתו על טופו הוכיחאטוינן שליי
 תח(8ווט'נשעשת סי8ו.על דעכיח אמריןשליח
 לכאוירו פ"ס הטהטלח טרעףז לא.שינההחלות

 ' יהא טעמא בהאי נרגא ניה לטזודדנראה.דאיכא

 ' מר,4* תיתיכ ל84 אמאי. אשכחיה'אשי%דשיכרא מ4היירי אתא בפיא)קארשיכרא רקדישפרסיא הה8* התפ .איתא .נ"כ-, דהן מקיש. האישבפן
 בל14 "מינ אטה.ל4פ הרגא לקטיה אתאאריטו

אצי-



 פן יהי: סיטן: לצדיק 4רה. משש8חק
 וכו' דה3יא 3לבי תרומה לענין אלןא י*ית*צל
 מקירש' דעכרוא'3ה היא כיסופ' שום מ הכאאכל
 א*כ יכין יפית נמצאי 4"כם ה ר' הקיספותלבתכי

 7*או שליח.ראי רשויה פרוימ4ו רלימרנבצי
 דכעלמ' מרבריהפ משטע עכ"ל מ"תי מאיהכי

 ע7( 18,0 היכיה אטרינן לא שליח שוייהא*ילי
 מוקי יתריטירז נ8*ד ככם יהרמ '111יוש .תהלתו-
4 ' אנ'  שליח עש4ע כרל4, רתיימה "היא . 

 רמרי עיכרא נכי רכסמוך טשים מציא:ת אלויפ. תיריצ4ו לההיא ליה חש ל4"וא"כ
 טשוכם ל(רז 18קי טקדש האיש ונפסר4ויפק
 האי ליה ילית וביון הכ*מ עליו יכרכתכססיפיחא
 תחלתו על טופו היכיה אטרינן רלא ש"מתירוצ"א
 אנל תלט?רא כרקאמר כלכר תרומה לעניןאלא

 שליח רעשאו היכא אפילו אמרינן ל4ןיעלמא
 כין לומר צייכין4ונו טפי כיה מע"נינן כרפ*ט
 דעשאו היכא הרמ*בם לדעת ובין ההומפיתלדעת
 סיפי ה!כיח ראמרינןוטליה

 רליעת התלתו עי(
 אטרינן ל(4ש קרושין גכי רדוקא צ*7(ישזיפפות
 אלא כן אמר רלא טפי למיהש ראיכא משוםרגי

 4תי רשליח כסשותא טשום 4וי כםיפותא3ושוכם
 שאס רמכי הטתקדשת ראיתתא כםיפה:א8שום
 ובפרט כוה מועט כרבר ק8רן אוהו רהאההאשה
 לו להתקרש תתיצה לא להתקרש לה שנותן3טה
 חריפא טהאי תיתיב לא אטאי קאפר הכיומשום
 טעט4, משוכם נטי 4,י כעיניה הן למצואכרי

 צ"ל כעלמא אכל קדישין גכי מהני לא"הרינא
 ר"*תה תהלתו על סי18 להוכיה שליהותימיעי
 ךהרזכם רשאני רמשני דההם פוגיא מתרץהיכי

 לשוי* היכא רכל רמשם' שליח רשויינתתמה
 .כין . תחלרזו על פטו הוכיח אטרינןוטליח

 למיי' יאוש כי* רה"להלק כעלמא מן3תרומה
 4*הנמא קרושףן רשאני ור4,י אי(א הכיקיאמר

 י"'ינין(גנ:גפעמה : אהיינא מטעמא או רכתיבנא '-
 ריכרנכי תחל,ו על מי18 חוכית. ::י

 אהם מה דידא שויישליח דיאלאשמע;'היכא
 רמעיקרא וכיו, לרעתכם שלוהנם אףלדעתכם

 7(14 הכי קאטי הכי רכתי אע/ונ ליה קאמרלא
 ק4וי רכ[תרום רכיין "ט*ל 3יא קרינןלרעתנם
 טושו רוכיה מקרש האיש וכפ' הכי כתרכרקאמר

 היכא כר( כעלמא אבל תר'מה והוי תחלתועל
 משוכא אכ(4" ר4ם/~עת לאמרינן שליח שויי'רלא

 ינ[~כה ראיי: שאין ואע"פ הכי קאמיכסיפיתא
 הבייצ קיו'קים טהר"י שכרזכ טמה ר(רניוכר

 גנ? ריוקא % פשנה על רתריטיון פ*רהב*מ
 שר[4* רזורכם ' למעופי קיא איצטייךתי5טה
 רלתרי8נ' טשוס תרוסמ רהויא דם4רא טשוםכרשי

  שות8ו'  פויפת שלא "ורם רשותף קי"ל ואםקאי

 כר האיי ההיא יאפ"ה כרשות שלא תירםיאריס
 שהקן רקרישין מרסיא וההוא אר'פ שהיהאימק

 כ*רק רעת הוכחת ד(הי מהני לא שכרלמחצית
 4"נ7( שויי'שכ(יח ילא משוםכנתרומה

 מרמי בר!רה ראיה לך חזא רטהנה ג'טיטאשליח ברשי
 ו?הי4ו מוקי אישות טהלכות ה רבפ'הרמ"כם
 משמעירכעש4ו* שי(יח עשאו ברל4ורקיושז
 לאוקומהן הו"ל ראלח*ה דסע"ח אטרינןשליח

 אנ(4ן שליח עשא* כשלא וכ"ש שליהכרעשאו

 הסע*רן 4וטריק שליה כשעשאו ילכשעודאי
 : יקי'מין שריריןומעשיו

 הוימשי; רטעמאהתרזמת כין ריןסן445%*
 נם88

 גכי כרטשני יויי כין שליחשעשאי
 ' משוכש וכק"ךישין 4יייסק כרמרי)

 י חד4ן נ[טויתא תריי'הו איכ4ן הכ4וכפיפותא
 ' פעט4* ש"ך 7(14 רהכ4ן ועור שכ(יהרעשאי

 כשחוור אלא כסיפותא שייך רלא הראדכסיפותא
 ' , אכל ממננ מתכייש שהאחי ים אחר כפנ*טעישיו
 ' שהכם 'כרכיים מעשיהם  יורע מי ככתכהב4ש

 ( יוצכיח. שכקן שכעהנה כיון ועור עצמ/ לביןכינם

 היה לא כצמר החלוף לעשות היה שרצימרעתו
 ימשף ל"מר הכא שיתי *יך נעשה אפ עדייןיורע

 למשלח 7(ו יש לרא* .4ה[א הכי קאטרכ6'פיתא
 רצונהוכיק שעשה מאהר 7(שליה טובהלהחויק
 : נתענכ,פהוהצ שלא ריו" מןה לו ונמשךלףעתו

 :. ~וית פוונוין,נקהן ארוך ומן ל ' ' השויי'". היכ4ן לאשמועינן איצטריך לאךחהוטה

 א8" רהא%8ליח
 ן. ' :- : : י:י : נ " '' ' , י ב.עלפא'ן5הנ*.;.ודוקא:'*ינא.:,
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 טה' כ5"י הימ"בם מ'ש "'יייכע ה 8*ק- לציקק ארח , טשאהשן
 ואח"כ הנ*רו מרעת שלא יעשה עכי)ן שייה"

 אמ4ן מה יקשה עכ"ל פטור זה הר*למעשיו ובךיהםכיי נך לן-עשיתי הוריעייאמ' -י
 שהוא לטעשיו הפכים שאם 5שיטאלאשמועען
 למעשיו רהסכים רהא רירא צ"כ[8טיי'אלא

 שא*ן מפני אף[א הס:'ם ולא נ.נהו מילי59רטי

 הילכך לתקן נירו ואין שעשה מה לרישינפירי
 ואינו מהני כע"מ4פ כהסבמה קם"ר( חיינ'הא

 אהר היחה כשהרומבמה אם ימה השת.צריך,קנין
 רכתיבנ' טעמא האי יאיכא אע"נ השיניי*ריעת
 שייך רל4פ הידיעה קוי.כם כשיסכים 3*טפהני
 עשה יאירנא שינה רל4ז ראמיינן טעמ4ןהאי

 מה"רי מ"ש יראה צ4, רזמ'טנ[ח ירציןכדערז
 לאחר ששלחו שיתפים על קל"ר סימןארר"בי
 כהנאי שיקח הסחורירז ופירשי סחורווםי(יקה
 יהשליח לברו יהי71[ו אחרות סתורית יקיזשאם
 ל?יתפ" הרבר והודיע אדוית סחורה ולקחשינה

 השליח נו חזי אח"כ כילם בשם א'מהפוהסכים
 סחורה יקח ,41תכם מפורש שנשטר שכיוןוטען
 והיה היה לעג. נזק י,צים אכם להםומרה.שכת: לעצמי אותה דוצה לפ,כד לכרי ?[ו יהיהאחרת
 טענתו בן להבם שכתנ שכיון והשיב בםכדטטה
 ופ'טיטן ז*לפשיטא כהב רברע וכתיך טענהחינה

 השוה48 חייבים היו פחת יהיה אם שהרירמהני
 עכם היראה אוהה נשניל הפחת עליהכםלקגל
 כנז"ל מנייהו חדא דל'כא בנ"ד כ"ש נהפךה"נו ואפ" נהם לחזיר 'כילין אינם שהסכ,טי זמןי:ל קמן הא עכ"ל לריך נכתב כינ,הם שהתניהיות
 רהא מדשליח שוחפין רין ושאני כשותפיןמייר. אררנ' ודמה"רי ררומ"נם דההיא למימרוליכ4ש
 ח*ב טהר"שך יכן בריניהם שוים ושליחשות9ין
 11"י( וכתכ דהרמ*בכם ההיא דהכי4ה פ"וסימן

 כ' ולטעין לחזיר לראיבן שאין ו8שיטאפשיטא
 הרין השלוחין ונן להם יש שליהין דיןהשהןפין
 אע"פ שהשותפ'ן יכשכם השות8'ז כמוש?[הכם
 ושתק לעהתפו הרנר כשהוריע הטנהג מןששינו
 השליח גכם שעשי הפשיעףז מ4 פטוריהשוקף
 כטה חזי פוק עכ"כ[ וכו' 7[משלח *היייעכיון
 טייע היה של* ששע'פ זאר! ראיה היאהזקה

 א"441 ולא שתה ש .אלא איפן בשים כינתוהמשלח
 שהור?ק, ננ"ר הורא'כ*ש הויא שתיקתולו-דכי
 וב4 המש7[ח י(רעת וכיון נזררן והשליחכונחו
 נשורמה: הררב"1 נשכם שכוקכ ככנ"י-ץמצאתו
 דשרזיקרז5; ושרזק מה:שעשה למשלחשהוריע
 פ'מוו ח*א חיים ן' מהי"א כחכ וכן הודאההויא
 על( קע"ו נס.' שכתנ הסמ*ע (רעת ואפ'לופ"י

 שיסכי8) שצייך לעיל שהבאתי דהרמכ*םההיא
 ש8 כתכ שהרי בשתיקה א4לו רסני מידחכנ"ר עב"י סג* לא לחורה נשתיקה אכל בפירישעמו
 נשרקיקדק4 אכל[ נפירוש ייסכיכם משטעחש47

 דמ'4*. כה,דאה דשת'קה כזה אמיינן לאבעלמא
 רהירק. 471א עשאיהו דכני מאחר רשתק '"לדהא

 דעדיון דהיכא מינה א*כ.דון עכ"ל לשנוהנייי
 אפי'שתיקר* לשנות,ולתקן נ'רו ליש עשאוהילא
 רקטשי(הר דעתו דגילה ננ"ר כשש ה,ר-אההויא
 מעשיי, רא9"אחר וכ"י ויצינו חפצו ה*השזה
 כהוראיי הייא רשתיקה לעיל רהנאת' להנהופ"ל
 בנר נן ק"ו דיינינן והשרזא יחיר כגגר רניםוהוו
 מיהניי המעשיה  יריעוה אחר ומה.אם ךרישל

 . לטהלי ראיכא אף נרורה הסכמה יכשששתיקח
 נקםכמן, 'ר'ע'המע,ם'י קורם דהו' ננ*רבטעמא
 מבפרז שינוי דהוי די(4ש כ*ש לא כ3תבברורה

*ונפי  רואים שאנו דנל אימיאנישיא
 9טיהשליר4 השליח נתכווןהמשלח דלטוב"

 היא"שה מתשונ' נהדיא שניאךכמו
 יכ4 ?["ח סע,ף קע"י בס" הריביה כניהביאה
 4שינ*. יבנ*ר יע"ש ק*י סימן טהרי*ט רעתדוא
 זהוו* המשלה 7[טוכת נתכוון אם להיכיח?ריך
 יר4יי' הח47יף עושה היה ר(א שאם 1ירועברור

 עו4 יאמלס ככגר כי זוית נקרן 3עגחי8הננריפ
 י . : סם יאכ"םתצמר

 שה"ל(יף נמה טעגירז.ואכם ננן 2נ*ק ברינ4, השףיח זכה דלפעניר העילהר*5(ל
 מעורו"' ייתר ישינה חרי9אנםהורה,

 בר**ני זוכה ה,ה לא ואמי' עיניו ראאנ8י
 מצו4

 ירק' עי ע[יו יבאו ואפ שניה כ"ליקה יזנהא
 שקשנ(יהי' . דנל הנרחתי ככר נמחושנים4קח
 ינ"*4י' אלינע למשלח 1ו4 העעי לעצפילה4ה

י3ל



 ארת."*:משא
 הג"נ( ככ?[ עינ'הם לשי5 'צ*י והריןלוייאה נפא ע)( היישכיס וע?( דמ* ננטו( על534
 כדי אי זבין מי מיעח*ולי*אור( מכשיל ריסיי כרי, 4,ונ* עע-, נקשי-ו כלטון נא מהם*שאל -יביי על להקשו' יש יאם אדע ולא נער .אניצי

 : כתבת* והנלע"ר השמ'ס טן שיור*ני פהלתוז

 ס"ם רורריניס  חיים אביהםי

 חכמי הטחנר ר:יב דהטנ"מועכם 4ש'להונן*
 : ( בתשובתם 3מכואר שאלעיקי -י

 ייו%י%.ונ מז:ג ש"להי
 שטעון לקרג1 יהר*.ימ'נה].

 ילנכזת להשנירם הנ*ל הבתיס על ~וירניארשכ
 המיגזן ל1 ולשלוח זה יענין השייך"שכ"יו'ילנל

 שניםהרבןהיהמשכי' שמעין עשהלייושלסזכן
 הכת'ם בעל[ היה כאלי השניותאבחיםוגוכד

 כתיעכי-ז ינדזץ שמעיד נשכי  קג'כם אחרשמש
 לאוכן זכשידע רקנשני.בם ,ג טנ- כפיהעג*.פ
 עי[ מ7[יוזרנו ללזי יהדשה טינה הרעופמגשה
 מכל מש~ע השכון ולקחת הנ"לו3תיס

 קי4ו מהשוכריס לוי .עבה גבה שלאשנבהזמה השבירי
 נ7( שיב*או יאמרר(הס דשנריכם ?4נ7[לוי

 דהיו נפר": לדעת ט'טמזנין לים שהיואעיכרים
 כ'שוכדיס מ?א וביניהפ עשו :כן עד'יןי*יזביפ
 יוכ( י"4ש אחת טקיר8.שנשכר.שמעוןז38ץנשו
 נתג7(ה ימים אחר ק,דם יטים עשרהא*חרח
 .ז-זיוה קידנם ימים עשרה הנעשת שא,קהיובד
 יעיו כר(יענה שנפרע מיקיכםאהבר

 7(וכידרע ימיכם עורה 'השונר וקרפוגעההם קטני4"
 רהיו 7(א שנשבר מיום המלכית דין ונפישפעק
 ררן על מעותיו הניח פרע יאם לו לפרוע*ניליש
 העמל אחר , ללוי ,צנית פעם לפרוע וח"נ4צכ*

 לערו'מלהמה השוזמובא  עם לוי 3הפשר8ץטורה
 קידכ( יטיס י*א היה ששוברו האחר השוכרעם

 מוקדכם.והידה 4שתד שובר שמצח שכיון*שוען
 רוצרק; יע(כן מוקדבם היה זה שוכר ינם4ישש

 בשברי שקרעבואבשרשמאצב*ישגשרקקעכר

 9ן ' י שייזללד*ק
 י(ש., שיש כין ?כע לי רוצק ראיני טזעןוהשונר
 , קנוניאטף, עשק ראחי נזמו.הדאויואםהשובר
 לו. שיש נלגטי שא*כ שייז ו*יא כל לאו בכךלו

  עד(י* ימעני,שיכר
 ש*וק?) טרה כי[ הספק ער(

 נאן. מה כו שאבם אהשהה דספק עלזטשניעין
 מאחרן קפק לא.הוי ש11 טיען לוי " יפהשיכר
 ,ןשנ'; שטגזן 'ר מכרקינוק 4וחד נגיירעמצא
 _ יהקריכם שנעכי אהר 7[י נזנשי הללו9רעינות
 בורו יליה איכפת דל(א טוען והשיכרהשיני'ם

 לחי.כי דשמעין הימנו כלדלא
 בכתיבתוו()פש',

 בעיר עהוה אינז ושמעון כן כתכ רקיוקדכלא
 כיון אינונאמ! געיד היה זאפי7[ו לשואר[יכרי

 . גזל(ן, דהוח:ק ועוה כיכי נונע יהוי 3ידוישיברו

 2ה שע ~יופי ללשכ~גטי מצ" נעצמי שליינ"ש
 קנזניא3 עשה שהיא איתא ראם השיכי טועןעיד
 נכל קניניא לעשית לל ה:ה כשיבר הנתינ3סך
 היינ"שע'פייזמ: היה שהוא לו שהזהחייבטה

 אחרכר פרע והחטשים מארבעים הזאוהעץכר
 מימיכם הוי שהשיבר על ה*א החששה ואפללוי

 שובייכם~' נמרה יש הלא השכירה קידםמיעט.ם
 שפרעי רסי"ייםניוי

 קויסהשביררץ ימים לן
 : טי עם 11ין * לישבע רוצה אי3וה'לכך

*
. 

 5"נ'ג" %[::ם:ק::ךוןשובה
 הפיכק*'שאץ מכל הואפשוט

 פ"4* הרמב"בם נמ"ש ספק טענח עונובעיס
 טכל מוטכס ות רבר ה*ה וכהכ ונטען טזעןמי

 ההיץ נבי שאמרו מסה נן ורקרקו ז"לדפומקים
 היפרע שכוע' שתז זמשניעין דאטר נחמןדרכ
 שריי הרין זכן כדוקא היא נריא טענתנטחז אד(4* לו י* אא"כ תוכע אדם אין ה,קהט"ט
 נשנע איפ התורה מן ששטעתו מקצת מורהקז

 נע?ל כרקנ וכן  עכ"ל גפ*ר כם/ן;ט שמאכטענת
 צל הקשדה ג*ת כעל והרב ל"ח סם*ידתרזטית
 מיית' מאי. 7(מידק ואיכין וזזי[ ר4*והדנרי

 מקצרן פודה 4"ף י שהר וקאמר מהצתטמורה
 כמקפרש טידה אס ק*י כעין דהוי דמש1גוכו/

 נ5 כשמא נשבע  אעו דהורה שכזעתשנתחי"כ
 טפי שרוי ן"1 מיף צו ין- וא ןצדנ(עקעע

יתוץ* אזנה*



 'ארח ,,. סשטט חשן..
 רהטנוייכם שמ" כטענת הנ'צבע'םיהייהיכל מן משכיעין שו*וין כמח שביע-ק יב13יההע
 רקקוי כל לומר הכא טייך ילא .וכיחיבמזנה
 הינרה ונדחק עכ*ל ון תק ר,ערייקא כע*ןרכנו

 יימ:": עיו' הואנניוי ק"ז של ית*ש('גא
 טעלת על 4א שכיעתה'סן איןטסכיע.ןנתכ
 כפדומה כיצד פטור ספק טענת על אכליראי
 ה?(ויתיך שאמרמנק או מנה אצלך לי וישל*

 4יימר והנחבז יכו' 9יעתני שלא לייכ4דומה
 היטת משבוערק אף פט'י ה*: לרכיריכלומאין
 רה4שומר וכן וז*ל כתכ וכפ"ד בזה כיוצא כלובן

 והכ(ה מנה בירך לי שיו אבא לי אמףלרגירו
 מעויכ זרה ראיי חבהטיפ א?[א לרכירי 4מן8צמר
 אינו התורה מן ששביע:תי אמכמודהמקצחיפה  דהשת?1 ניור והיא הק14 ה"ה רך 14 ריניםשני וערי עכ*נ[ היפת טכועת כו אלי יפטור*4כידה
 בכיפר היסוה שכועת אפ.7, שמא כפהננח%י4בפ
 כלל ישבע שלא דין אינו מררכנן ששנועתינכל
 ה: ידמי מרדבנן רהיכ שהיא למי השז כותקנו של[4* הרקורה מ; מחייכ מטי הוא הק"ואת*כ
 ר?(4ו וההה.חשוך היסת שבועת שנתחייכלמי

 כרי4ה כטענרה אף השכועיה שעיקר ניוןוסף הכ4י לשעבריבן לחקנחא ר:קנהוא תקנתאה.יא ה'סרז דשברער( ויטור( שכנגרו ישכעאמרינן
 נטענרז אותו "קייכיכ: היעו אכםאויתקנתא

 שמע-מינה מ"ט לרוהקים הוציד שע"כירכנן ר(שבוערת רקרקורה משכועת ה1ה שהק*ודיא שרהנין כמו ולא לתקנתא בחקניגא הויאשמא
 שאין מכעיא רל(א נובעים איןדבקענתכפק
 כרי ל['שנע רוצה א8'יל(י א(א "ותומשביעין
 טניחין ראין ממהכרא התיכע של רעתולה9'ס
 וכן צריכר? שאינח שכיעה ,רהוי ר(ישכעמותי.

 וכו' ס*ו אוק הטור על ע"ה ס" ככנוהנ1וצאתי
 ם5ק 18ענ-ז מיקרייא האי אי לחקור צר1דאבל

 4תתר שפיעי הנשכר יר כוק'כרזכיון.שנמצא
 ככרי4ה %וי יר וכתינה מוקרפ והשנר,4נשכר

 ר' כסם הטויים כע?( הרכ שכתכיומיארמח
 פנרז ?4ך היקל שאתהנ אכא שו4 בפנעשבהוב מצאתי ראמר היכא ףהריק"" י9ק .כן ג"וז.ם"י

 ו פימולצד"ק
 היאףפ זשכתכ ואתח"כט דדבויתאג בפלינרת4ל תלוים הצררים, רנלאלוין? : א5יהיסת.פשמעין 4שינ ורעימיח אכקערל"4מכ"ם לי ראפילההיא ספק' טענת ?(יה דיינ'נן או ראורייר-זאשי_יעה רטשכיעז אחר עד ס5ק.ע"פ יטענו רומיאאו 4יטרש 4הוו ש4שב(עיו יזי כתנ שי4א , ליובד%ר

 לעילכהה4 שהפאת- מה"טועןנפ*א
 שהף עייכם כפני צוה'לי או מנה אצ(ךשישלי אב" לי אמר ויל ס5ק טענת על משניעיןראין
 ענ*כ(  היסת משביעת אף פטורהיו כלוש די כ לך וכייהנתכךאומראין מנה אצלךלי

 רוז1יריו' שבועת דחייב ' ל'ה יסכירא  עלייהשיג  והראכ*י
 שכועו"ן כפיק )יכנן יאנ*י כפלינח4 תלויו,ה

 פסק ידואב*ר כרכנן פסק דוהרמכ"כםהןיינים
 ור'טאי% ן הרמכ* רעת ריא שכן וכתכ עליועיין כראנ"י הפומקים אפ"לרעת טחולריןהראנ"ר שא,ןרבדי ביי שם כחכ הטגיי והרככראכ"י

 ח*ב ימהרש*ך ל*ו שער כשף ,צחק כרדי*א רער-ע שכן וכרתכ התרוכערז נענ[ פטק וכןל*ל
  ימהרשי*פ  הזש*ר פ"כ  שצון9י' כגיהר"אמי"
 כהרטכ"נ4 פ*ל הפוסקי8 רוב ונכלל מי'ה"מ

 טעגר*. מגח :שרהיכע כיון כריא כטוע?%א8ילו
 כ*ש אותו פשכיעין ואין שמא טענת הויאניו

 ר-5וסקיכ2 לרעה ראפיש אכא לי אמרכשטוען
 אירזו משכיעץ ואין שמ4ת טענרז הוילראכ*י
 כפנקפ כתוכ רטצאתי רין ו4"נ ה?ה שכתככטו
 יר כקכ אלימא רלא כוותיה קימ"ל לא אכאשל
  ברזרי14. אכיו 7[1 מכשאטר אנין של 5נק8אי

 תכלית לא'~ה או ליוה ולא ללוה דרצהיאימא
 גזכר ו7ישן כך אהי שימחקנו רעת  על כןכהכ

 כנמרא כראיתא אנפ*ה המות מלאך אולטוהקו
 ורסמיע והכ*ח כמ*ש כהראכ*ררם"ל4 משוכם היינו המשכיעין גאין חא' רן שפמקומה

 הץ ו[א ואפיכיו שהיכחת' כמו כבתיה לןק"מא ול[4י
 הרמבקם עם הפיטק"והאהרונ*ם רונט0נימים

 קי"כ( טענת רב?(א כ'ש קי"ל יכול.לוטיה*ה
 ראפיזלהראכששא ועור הרין כפי פשביג"אותואין

 . ,יע התד דהאומר שא4 "אי נ*בם!% ה"ורנ,כ %ן אחר לי טאמד אכא לי אפר שאניורעיפיה



 אףח, אש%טחשן
 7(ישכע -אוהו טהיינין אין מנה אצלרדיש4
 פנקסו רמי ר(א כך לאכא אמר רצי רלאובש9
 מחתה בחדא דכולהו אכא של "חרלפנקפושל

 '"4ש נשכם כתנ רבענ('המפה ואעקגג%התיגהו
 משביע"היסת נאטן 518י לו וההופר שיגמרבכל
 כן אוטריכם הייני יאפ" ועיר הש"ך השיגוככר
 בנ"ר' אנ~( 7(תינע נאמז היה פשהמגידהיוגו

 כמרה מצא רהרהוכע ואפיכ(ו חזקתיהראיתיע
 : נאמנותו הוא היכן הנשכי ןיופיפשעשה.

 במ"ן: ן'ן:ןל" :גן:,גמ"יובר
 ה9נקס ע"פ שנועה ימחייכ למא, אפ"-יהא י9נקם אהד ג"ר רמי ולא ירו טנחכ כןגתוב
 כו יליכא מיוקרק שהוא לו שברוד כפנקפווקא

 מהשכתוב שכר( ירוע אעושישטעות"נלאם
 כראיחא  שנועה ליה טחייבינן לא אמתגו-ההא
 ינלי' ויש ערנירנ5)1ט ,לןטןיי,1,.י.),,(ו'ו' שראף  וה וכנדון וז"ל 8"1 כלל הרא"שנתשוכות
 ליר,ך יש יורעים ביתו 3ני יכל מע'ייםיעיים

 לא ומשם בעיניך יואה הנך עכ"לאחרוהשנקם
 4הככ[ מרקרוק שנכתס שירע שציוך לווזחונל
 שלפעטיט 3נייר כתוכ שמצא ע"י תובע3שהיא
 סמך עכן כטצחק או 8ה 7(תנלית עגשההדם

 כלל*  עי[ע לשטכינן רלא פשי%א אח"כי%וחקו
 היממ כ7[ לא קמן איתיה לא5י' ינשייליה[קמן רלית" ייור הוי לא ספק ואפ,'שענת בללףנלשה 88כ" לא רנ"ר ק"ל פ"פ ושון מר.ר"אוכ8שש
 כפנקס כן כתוכ טצא א5יכ(ו השוכר כחלגי*

  רו"ס  שכתב  וכמו המייחרס ע4ץשב%גוס
 כרקיב  במצאיקי רימאןימחייב  9ל'ו41שף%5י לערי

 רכר יקאצח(,כ4? האמ אנא שכ[גפנקם
המכחישי

 ד7[4ן מויו כ*ע שיבי כראיכא אבנ[
 השיכר-דאפ"4גרנא*נות נח דגחל5שגתי:ביה
 כע,, מכקי[ *שופר *הש פהמ ילאאשהל!,מאי
  הרא*של בשבם הרינ"ה שכתב  כמו בונולם*%שך

  רהנליובה ונל וח%וכר בעל יאתיילי"ר%רלכפהא

 שגחב וושיכפו ל99י פל8  טשאן והפר***פי

 פת י  פיפן,ר%ריס
 כרעכ ינן ער(ץ רי ש.ש שש. מבטלגלס,ם

, 
 אסיכ[ו מכטל  ושובר ג"ג  שער  הרזרוטורקב9ל

 7[רזניע: ו(כי מלאי אשי הוא ואחה זה הואמי : וא"כ סי'נ*א אלשיך כמ"שמהרקם כ"רמעשה
 עכן  יר(השכקי ולהשכיע צייכה שאינהשכועה

' 

 סאינו~א%  ויופים כמה לו שנמצאו ונ"שהנל שלי  בתששא לשיא אלהיך ה שס את תשאלא
 , ר(עשירז שמעין שהוחזק שכיון ל[מימיוליכא
 כלו( הצרעינן לשכך חזורהו4ו וזיופיבםקניניא
 רומ4 לשכייתי קיוכ שנעשו הנטצאי'השוברית

 ג ער( שהעירו עדים 5"נ סימן  רהטיר  שכתבדמה
 , שכל פתפ שטר להם שי?ייפ1 מהם שכקשראובן

 . יניב. והרון כרהכ.הרא"5 וכן אתרעןשטרותיו
 מישהוג'אן. וז"ל וותק*ה מי' כתשיבההישינ"א
 מקצת'מני) שהוציא ונתכרף ראיבן עלשטרוח
 . וטבשכש לכולם כפין הוח?ק פטירתי אחרראובן

 כשכ2 נטי הכא כור(כם רהוציא מקצתןעה,צ'א
 ן עשד? כן כאוקר שנרזכיר כמו קנוניאשעשה
 ' דמ רף במכות דאיתא כן ל81ר  ואשא היאבורנא וד4הי רה4ה לשכירהו קרוכ הפ שבול8באחרה

 4וייו?ין  ואישהקור  סהרי ראושאי אאתאההיא
 .  אחריני :סהדי אייחאי א?ר[4ש  ואישתקירסתייי

 . 4טשל וי הוהוקה לקיש ריש  אמר אישת?וררלא

  הוהוקו %י ישר4ה7[ ככ[ הוק,קה היא אפר"א
. 

 ; טששר? לאו היא רהוהזקה ראע,נ קמן האע"נ
 מפנ*, לא נ3"ר ה"נ ראהריני ח?קת"הו8רעינן
 שהשרכר,בעל נאצר  4ייף או  .לציול הוא*הוחןק
  יהיהא*ן  ששמ?ון 3ית  ו4הך*רנ4ש  ?'יף_ו?שובף
  כרןוכ  שגפצ"ה שפה אמרינן וכשקריסכויופים
 מהיענין לא כן או8ר עצמו רצא א*י' אוכנייי
 זיופיפ  ינסצאו שקרן שהוא שכשפ ואמרינןליה

  ר87מ*, והניטורצ  מערות 4וו[ו בפרק ראאאוהא שקי היא  נו  אואויר כחב שההה מה כדאחדים
 ויופ4 אחר  שמחור שהעידו מי על והר"ןושיא"ש

 לא רהרשנ"א  ההיאוכן
 אפ~

 שטרורזיוז שכל[
 אבכ%. ל(%בותי ישה%  הש%רור? כען אלאאת4ש
 אפ" רהס אמדד לא לאחר?שלחוס

 ארנםנ ככל(
 ככי" מקטמרזד7[4ן ככפה אמרו בחזהתןרהם
 4 שוע4ו כ*שכא בציראחו ש לוישי למיכהיפננ



 יהרשכ*4שאמר. להרףא ממש וה ידומהח*וף י 6'א' לצדזקארה סשטחשז
 כאןכשם אף כ!(ן ו;!ציא צתן מק ;4קיצ'א טםדנ

 עשה בך ל(י שנמצ4קי אהריבם ?י!פיכבשששוד
 נ(טע:רז עיד 4תנו.צייכיכ( און ;ה יתוע12יף

 הכהיב קגו.י'כסך עשה שהוא איתא דאם1"צוכר
 ע(ו הי*כ ושה'ה מה ככל לעשמזו היהלו3,טיכר
 מהיממנן הייב שהיה המה מכל הש!כהדא8ילו

 2 לנמר'ל'ה
 כלרן ישוכר להשכ'ע ראין העילה 4(14**

 מניהים אין ל4שכע ואפי'הואי!צה ן**/
 שאתרז שבינ'-: רהוי לישבעשה1-

 ער(' 9"נץ-ה ח*מ ככנ*הנ שכתכציינתלטו

 ר(יי יתנע אכם מ*מ יע*ו  יבוי ס.'ו אותהטור
 ופתרים"כרין- בירו ס:פ.הר:ות חרםש*הר?1

4 נתבת' והנלע"ר פ8ק סנענתנל  נאנהצעיר 

 ס*מ רורריג*ם היים,14גנרהם
 .- כ, ה.נ.ח 4ש.=שעו פיהרה 1ת8תמרז ואכן "1*אידץ8

 ילהשי4ש לאפיטרו15פימם שירארז מקיפ48ר"ה 4"* תוכ*ב כיריקליכם ** מדרש לקגיע.8ירהןיד
 אהר בציואתו אחדים,נמפורש ולדברים;*תמוה
 הציוארז עך1 עירעוריס ר:אבךמלרו'כמה4תת

 הטעות סך ונחני המה "רשי ע8.לנהפשרוהנ*ר
 . נה היימרר יפיעי הנו~וכפירוה'ר המדרשלקכחנ

 רור כיי ויה*4 יכנסו המעף ש"י ומרר הכ"ר*יצי
 כ(סףר כרי לעילש נצח* וטמונה ננר יהיהיאח4
 שמנשר? פה שכי יכל3ר ה"4 הטעית ענעי8ל
 אנירנם עמם יהחכיו ועור תקהל ע"פ שנהננל שקזמני ההקדשורז ממוני  וכדע? כחבהת*היה
 מורשך? מירכי הנמהמ הקהל יהירי ואהדן3ד%ה
 נלר( . הנ*ל עכ[ נ"כ טטינה טויניציא'צלמון
 *הירז הנ*ל נמעירז שיעשי מר: שכל(וזעילה
 מחלויו-ז יפיר(  וין באי~ה ואם הנ"ל כל5דעת
 הטירשר*ן כשנם יתכע לנ*ר המ!רשה*1ףרכי כ4* ימיכם אח* * הרוכ ע"פ יתנקנו3יניהם
 כייניצ'4, כטונטי אהזכם ישימו מעותושאיתפ
 ל4ו כר: השניחו ולא יטכיטי לא ואחלחכיעה
 סטייזבישען וו*שים 3ד %4זר ' רגצטוגעםץחכ"ראלא

 448 5'יי שהיו שרטעוח הנינר ראה.רורהג,'
 קנארו קנא . מבקיס ואין ד*רש וא*ן *עשיןנל
 סו"י44 ניי ב8'יר* לר'וה הטעות לתת ורצהוף

 ךעת צריו  שהיה כ"ןכנהולאכל
 רמעינ ריית יציק שלא כפמהם וטען לב*רבא ורצין4כירי

  4-ורן ,8ירויחו,ויעשו נלי 3ידו מעוככיםהאלי
 יוריעוך1 כן ושעל נ8יייא ליתי ווצה היהולנן

 ניכ1 ורתרה עטי שיסנימו כר' הכירי4למכרנים
 תב'עה או פענה איוה להפ 'ה'ה שאם כ"דכפני
  כעימו: יעעו:המוכ יכר 'שיבי ל4? רמאםיטעין רעת8 לחוות לכ"ר 'בו4ע יפים ל ו-:שכעייעל

 4 המעוחלתיעלח
 כה6 *להתהת למפג54מ הנ*ל כי[ להגירשלהי טעמתי שש6שאכ*ר אחד -

 היום. הנףננשל
 פה ייצה 4ן נכ4 וה'י

 לכ'4 השיי*ה- מריל' כע הנ*ל מכי ימיס יאהר וטצ8צי
 *עתסש ל'תו ו:יה שרניומישוי ?פני יירהנש' הטע,* לעת הג,כי עכם טפנים של4ו,היהוטען

 על8 אשג'ת4 ו44? רלעהנ3ר דגובר רורוכי"עת ל3י בשמו קיתה *ארז ומהאה ותביעהבטונטי
 ע4 *ת"ו'1ל4* והמטלני18תכירי4 ןארןהכיעה
 עפ4 היל6 וצה נ*י ע*י נלט שיתרה ה?346עיי
 4ח4 .' * ל16אי*8 83ן"4ג פא%עא קצ4לו~ן

 *שאל8 ללנ,5ף לפפינ64 ' %"י4וירוז4לי%"ינ?כ אה%.*ל1* יבפ לעליי6 כ* יפיפ%קי-*נ~י8
 46 מעותאל4'א5וע(י שהייאו וה9'רותפים

 3לל85 להת חלם היו של(א ה*יני4דגטמעיפ 4~* 8עשן הו14את על; נוייז'4? שישתרלובקשה ל"ה* *נ4* 5יר4שלי3נם הפריש ל(קכיע 5ר4 4יה'
 5ת4ייג ל*רע ליעת"יועים -עיצל-4היהשמאאי

 6נכטי*% אהי.י%'ם*רףלאו-* 4* ישצם אמ כלום השיני לא י"פ'רוח ,עליהיה א* יכאי*ה במייש שי5מיי ריכם-חחמ8ים6י
 יר4566 6)לשלם ל4 ה*י* כ8*יייע %עתכירם מאאצ.*לי

 יא*ת 4" ל6יהו שנתן פרה שכל לנוכהתיכעיכם
 א4 של41ה ש3'4ן  8וען ורגובי טרעתכםשד(4* עש* שהכל נית י11 מחתו פחתי יאנםלהשנונו
 קנ4* הטעין להש3יחפ.צניהים

; 

 רעא'"נא"
 הן

 לכ"4 כעתי ר11'ע ילפיבך להשכ'ר4ורצה
 שכו85 וכ*1ן) יאנל לף3ם הור'עו ,הכ*י כנ*לכד4פ אזתלי

 *פ? "יי"ח'ו3ל שתיעת*א4א עיץ )צ לאשח*
שעא



איה 8שסשחשן
 ההנפ שנפני ועוף .וומנם טדעתס עשוי"עשה
 להט הודיע ובן המעות וסכי לריוח המעית;היו מי ניר ע~הכם וא:יר רוריע הנו' ירושי'ם.שליח
 לסחויה וחה ו(ר פתיח ביתו היה יקנ"ל[יסיתר  המעו' רכשנתן ועוד אהר שליח בפני שניתפעם

 בהקפח פתורות סיהרימאחרים לו נתנווש~וחר
 4ולו במעות טרח כן ושעל לש"ש שה עושהכל
 לא התראתו 1'סעל כלוב להם א8ר ולא ירעולא שטעול8 משיב'ם והמ8ונים . נלל שברנלי
 שכנ' ועוה הוראה הויא לא ושתיקת' להשיב'השו
 משובם לשלכם והייב במעשיו עטו מסכיכםהיה של4ס ב"ר עקי בו והתרה קמירשה מררכיהשיב

ה"שיבה' עממי: הדקדפשע
 * *8יי*,, נ9 ברור נ"ל( בשא(ה יכא כפי .

 נכסיו הכותב שטואל. אמר יהורה רב אמרניחלין "1 3פ' מיכם וא' טובא כרוכתי נגמי4"כראיתא דעדאה הרא חבירע ניםהממ' '.
 ואפי'עימר קנה כהם אפשי אי הלהלאחרואמר

 לר אבא רבי אמר . קנה ל4ה אמר ור"יוצווח
 בשיתק כאן מעיקיא בציוח כאן פליגי לא!ממל

 יצהק בר נהמן רב 4המר ציוח ולכסיףמעיקר4ש
 נכסיו הכותכ י4ו רתנ ורבנן.נ(מהליקר(,רש"כג ב4ונו ציח ול(בסוף ושרתיק אחר ע*י ל(1 שיכדה)

 בה' אפשי אי הלה ואמר עכרים בהם והיו.לאחי
 4עכלין 4הלו הרי כהן שני רבן היהגאכם

 כ*ון אובמ רש*בנ; פתרימ"
 שאמ-

 כבר בהם אפשי אי הלה
 וצוח אפי'עוטר ות"ק והוינןבה יורש'ם בהן;?כו

 רכ'ע 41נסי'ז1" שהק קל רלא פל.נ. לא;דנ"ע
 . ע"כ אצ'ח טאי לירי מטו לא כי רסכיוקש:א עד צוח דלא והאי תהילתו על סיש הוכיהסכר ורשכ"ג ביה הרר יקא הוא מהיי צוח רקא.ודאי קננ:הו מרשתיק סכי דתיק צו" וכ(בסיף:ושתק אחר ייי על לו ש~יכה פליגי כי רקני פליגי לאי
 ורוכ י"ב שי' גאלאנטי ~אהר"8 5"ה 8י'אירבי ומי7ר"י קנ"וה בשורש מתיי'/ק רערת הואוכו רמ"רץ סימן בכ*י וק"א מהר כמ*ש הרי*ף,דעק ני4"ה וכן כרכנו והנ"י והרא"ש ישב"8 ופסק,

 פם ן סימן'לעדיק
 שו7:ן.ן ו4לע"פ כדור4:ו-, שהיקה אמרינןשתק רמעי"רן כיון א3"ה לו להונ יכול אינו האיצוה 1!מ4:י לידו הגיע שלא יכל כישב/'ד לימייכול דהודק לידו רהיע כשלא דאף 'כמן האהפיסהים
 כע9 איחוין שנים נפ' איהא והכי כהוראההויא דשתיקי-ז אמרינן אל4ן כיה הלינז לאנטעמא השתיקה לטתלי ראיכא דאפ" מהנאושיעינן ממוצא -:נ5:קי ונפיט מנווגא לעניז כ"שטיתה חייכ רז:'כא רלעכרים ל(האכילי-: הרומהלענין

 רשחיע אי רמי ה'כי מהו א'כפנינו תקפה ןיראר'
 צית והרל נועיקרא ישתיק צריכא כ~4הלמענד ע(יר; ד7ורה מאי צווה דקא ואי ליה אוייהידויי
 מעא/ איפש.טא הרמב"ם ולרעת איפשיטארלא כהידאוך'כיוו רשתיקה יהרא"ש הרמב"םופסקו א'פשיטא רבנזור(א ל'ה קחןו הא סכרמעיקרא דשוהיק רהז: מל(קא איגיאי השהא צוהדקא כיון רילמא או ליה אירי אורויי מראישתיקמאי

 ק(ייץ קה,ו הא קלמ:דא רהאמי טעמאכההיא כ(מיהע(י דאיכא ראפ'כ(ו קמן הא המגירהרכ שם וכמ"'ן אהמר להלכה אה"ל ראיכא.רהיכא הימב"בם של ררכו ויריע את"ל עכיררהלמורא
 ער לו אמר אביי אמר . רף האומר ב8'להריא כן משטע גם . לטעמם חשו ולא הוהאהדהויא פסקו רכי ואפילו על'ה מייבים והיו בההפ.סים לכ"ד כאו דהא הוא שכן ררגלי'לדבר יעוררבנן
 הונ4, והנא נאמן שותק והלה חלב אכלתאחר
 נ(מימר וליכא הודאה הייא ושת'קקםלמעמא חיישינן ו(א ואפ"ה כהוראה שהיקה יהיהשלא כדי והר הר כ(כל טעטא אמ'נא רהוהלכולהו יכו' צי עביר והלמיכא נאמן שותק והלהנרכע שורך אן  עד לו אמי אכיי ואמי וכו' נאמןשיהק והלה טהויותיך נט:או א/ ער לו אמר אכייואער איעת.'מייין הא לא ראמר פטור.טעמאאכלהי ל(4ע אומר והע(ה חלכ אכלח אחי עד לואמר
 איסף אדם אין רהא אחד דאיכאער ההםרשאני
 והעף רדמנא אנור אחר עי יקום דלא לואמרו ובי"5 הקיס?ו'שט ש5ירשו כטו שיו שאינורכר
 לן- והוה י:י'ן אני הבע*ר ו?פי רליתיה כמאןהוי

 תלמור4, רמייווי טעמי בהנהו שהיקינולתלות
 י נטעמא אכג משגיחין רלא וראי אלא הוראה הויא דלאולומר



 י'ימז לצדיקארח משסמחק
 שנאמר ואף ' * הוראה הויא ושתיקה.נטעמא
 כיה ר(2-ינן טעמא דאיכא רכל ניאהדמסכיא
 רא"טעמא היכא דהיינו ל5'מר איכאהשת'קה

 א נכי המפקיר רפיק כההיא לוראי קרוכרבא
 א' וכל גול מהם איזה יורע ואינו מ"מיםהשנ~ל
 ימסיקנ[ק כיניהם  נזיק[ה מניח נו4 איתי4עמר
 הגו?ין טוען טאי לנולן תכעי כי תלמירארכעי
 אמר טיקנרק רנ שותק הלה רנ אמר יהודהרב
 שרזיקרז 4הככ[ צווח הלה מ*ר ציוח הלהרכ

 2(או רהכא שתיקה שיתק הלה ומ"רבהיראה
 הר י(כל[ רשתיקי האי א*ל מצי היא3-וראה

 מאי  חזי פיק ע*ב הוא האי רילמא ראט-נאוחר
 "וא לודאי קייב רהא הנא חוינן קא רכאטעמא
 אלא נ"מ[ לא היא רהא החמשה לכל הודהשלא
 מהשג~ל אלא יפיע שלא 91שיטא מאתדטנה
 ראנן שנזל(כם החמשה לכר( שיורה אפשרואי
 כטעס' אכל כה פלינ* ואפ"ה אמת שאינוסהי'
 כירז חלינן רר(4ן פשיטא כהאי הוי רלאווטא
 רכא כ[א טעמא שים רליכא ננ"רוב*ש

 להשיב חשו שאומרי'שלא "א לתלות כמהיטא ונ[4~
 נ?[1 דבר 'טום כ[עשורז יכוכ[ היה שלאספני

 לא דכ"ע ראלינא המה הכל אלו ורכריםדעתם
 דכלי מורה הגונר דהא רהו כל טעיה אפי'הוי.

 וך(פיכך רכר שוכם לעשית יכול היה לארעתם
 היהצריך כ[4, ראל"כ כ"רג,להאונמנהזמנת

 היה דרער(כם שתקו וה יעל נהם והתיה ,הלכל
 נתמנו יאלכך כיון לריוח המעיתשינתנו

 יעשון נלי המעית שיניחי ברשיעי כהוטחוקינן רר[4~
 וכ*ש יההקרש הענייכם ייפסייו שניס כ"כפיי

 כפ'שביע' הרא*ש יכהב כ"ר ע4י בהםשהתיה
 הורארק הויא לא רשתיקה היכא ראפ.'הריינין

 שןירן כהורא'יהנ:כר ליה חשכינן נכ*ר היהאם
 ר[יהנורז ככיסי המעית להנ'ח שלא עצמיאת
 רזע"ב 5יי שיעשי כ-יקע זועכם אלאמהם
 כירו שהיו הסיחי .אכם השמ.ס מן כפילושכרו
 לא הא לעשות לי מה ל'טלם לו ואין מנכסיוירר
 כיתו והיה כנכסיפ אמור היה לו שכשנתנופשע

 : לרוחקפתוח

ת*י
 יבנן %5יני ך(א כאן ריןעד מן כר

 442ע וגס יינ דפ היא כהודשב*נ

 יאח*נ נשתק אי(א ננ*מאינעי4ש
 בנ"ר אנל לא או תחילהי על סיפו הןיח איציה

 מ4שן ליכ4ן כלים אמרו ולא צווהו לארמעולם
 דאומרנן ועיר הוי היראה ה14י כי דשתיר,הרפליג

 חכעו תונ*נ ירושלים רכששלוחי הואדרעתא
  עמר:כם שם שהיה רג,נר להם שאמיהפירות

 למפיע שתיקת' ואם נהנפ ולמי לריוח נתנמאם
 ל[א שמעוים שם אימרים היו הוראה היהלא

 פירות שס היו שלא אימרים ה'1 ונס נ~ההסנימו
 הפוסקמם .4הביאו כמו כאומדנות רריינינןוכ"ע
 טהרא"ם נ' ס" 9*1 כלל הרא"ש ככולםרובם
 סימן וח*נ קכ"ה 9י' חיא ל3 ,' מהר"י נ*גסי

 דלאו אהרים .וינים מ"ה ח"כ טהרש*ךקכ"ב
 : אנא רונלאני

 יתננו שלא לודמורשהלהשינ- ענעע~ן:ג:ע:מא'ברא
 דמורש,ז שדצין לפי עמו מסכי' היה 1שלאלריוח
 ליכ' וא"כ נויניציא נמונטי המעות שישימוהיה

 שכבי ועירשתיקץ
 המ.רשה כז נה' התרה טקירן

 לעשת הנוכר יכיל[ היה כ[4ה יא"כ נכ'רהנו'
 היא כייכ4מ ודאי הא כפירוש דעתו נליכר[ובם
 להניחו נכ'ד לטמונ"6 תכע שמקורם כיוןדהא

 א"ב תניעתו 'על[ השגיחו ולא רצו יל4ןכמונסי
 יצי יל'תיה ל[ה'וכמאן אולא הראשונההקכיעה

 אהד כשה*ינ א"כ המעיתצריוח לתת הרין1הןר
 ימיפט הל תיך טש'כ היה אשילו יטלם-שנעה
 היה של44ה 4שומר והיה נ"ר ע"י הגוכרשקנע
 על4ו שכ-ון מחאה היי ל4ן מחאתו עמנטסכים
 הכיעה וכאיתה "יאשונה תנ(עתו מחמת 4אהיה
 לנמרי כטלה עמו הממונימי[הסכיכם רצי?(4,

 בלבר נשמו מוחה שהיא שכיון ועורכרכתיכנא
 והידד יטחות רצי ל4ן שחניריו טלת4ימוכחא
 איט האן ומחאת נשתיקיפ הג~כי עםוהסכיטו
 עפו מסנימים אינכם האחרים שכר[ כייןמעככ
 טחאה הויא תוכעים שהממינים רעכשיו?[מימר וליכ4י כשאלע שנ4, גמו י-רוכ אחר ילכיוככל
 יימ4ש רהך יכ בי נר אפייו יהא שנים כטהאחר
 ע"ת'קה רין נטל דא"כ מלהא יאי כי לימאלא

 לדן ליכא "4עי יא %ולם שהקו שאםצהוראה
ניה



 זשימן לצך*ק ארח : משטס"*
 צווה שותק'ולבסיף הוי זמן נאישה תכעו ואםבוה
 לשתיקה תכף שיהיה צ-יך שהצויהה וראיאלא
 שירארה כדי ומן כ(ו ש'ש ראונאה דומי4םצויחה

 הו'4ש שתיקת* הומן זרק ואתר לקרוכולתגר-4שי
 שהשתיק' טשט' בפנינו א' תקפה נכי וכןטהילה
 ככריתית אמיינן והכי הכ*ר בפני הי4ןוצוי"א
 אכלתי לא או' והוא הלכ אכלת כ לו אמרונכי

 נ(ו שימעין הייתי מויר אטי בתחילה אםאי"מ
 מזיר 4שמי ינאחרונה היים ני( עטי רן היה4כם
 לית הרין שנע'קי ואע"פ ר(י שימעין א*זהייתי
 עליה פליני טענר אהאי לאו מ'מ כותיההלכת'
 ראפי' מיהא ושמעינן כזה תלו* הרין עיקיואין

 ראמר.נן משוכם כהוראה השתיקה ראיןכ(מ"ר
 ער( סיפוהוכיה

 ההילאי
 לשת.קה כשתכף ייקא

 צוח ילא 1האי כמ*ש המעעהק אונשנגמיצויהה

 משט אצוח מאי לירי טטי לא כי השת'ימנרעי
 ליה מהני ר(א ליריה רמטא המעשה ננמררכי

 "א בזה לרון הוצרכתי ולא רכ"ע אליכאצויחא
 הלכת' נפסקה רככר כ*ש כע"ד של פיהםלמתים
 האי בכי תחילתו עין מופו  הוכיה אמרינןרל4ה
 קנ"ה כשורש מהרי*ק שכ' מה חזי פוק *גינא
 נוחלין יש דפ' בההין ונתן שנשא השתיקהנענין
 כוה למימר.כענ*ן שייך ו(4י לרש"כגדאפילו
 עד ציח מרלא יאררכא תחילתו עי( סיפימוכיח
 ועה כיה רהדר הוא דהשתא מלתא מוכחאהשחא
 שתיקן חילו'כין וכח.שאין ארצי ארצוייהאירנא
  והכיא מעשה כה שאין לשתיקה מעשי כהשיש
 כ*ר התיארה כו רהיה כנ*ר כ*ש ל(יכרראיה

 וא*נ ב*ר שליח ע*י להוריעכם שר(חוונכתיכה
 חיכח ל'ה ועה י*נ כפ' יהתם ועוי וקכילו8כיו

 שכם שהיו רכיון רש"כפ שפירש כמו 11נמתנה
 הכי ואפי 4עקם לוון רוצה היה שלא צוחעכרים
 ישתק רכיוןאמרינן

 כ*ש נתיצה וראי מעיוך"
 רכ*ע יאייכא כלל הובה שפ דליכא רכיוןהכא
 לממונ4 והייוב צויך 'שם היה ואררכן הויאההוי'

 להק וי.1 כןלעשי
 שיתקי* כרי והנאה מצוה שכי

 עישים המה כאמונה כי לשולקיו נאמן צירנהם
 כלי שניכם חמעו השת4ה  ער  המעות יני"וואכם

 שתקו ולפיכך נתרצו רמעיקיא וראי %אהידש כמעירז מזז גיוי(רה פ'?יעה 4,ין:ל(ךשיי1יחי

 שאש' נחכייט רפ*ג. ס~מן ה"ב היי"כו השיכ~,
 רטתי"ה האחרים וזקקי זאיק עשיתי טהסאחי

 וא*כ הכם עשאירי כאלו היא והר* רמיא3הוראה
 פ.טעו הם נם הגזכר יפשע אזטרים הממוניםאם
 3י רשתיקה רעולה כלל . יהייי טטתקיכיוו
 ן דכתיכנא טעמי מהניע'טוי הגזכי שע'טה ומק הוי נמויה הוראה גונ4ההאי

 דים:2 גנעןמעע:ש"5'?י%2'ובר
 לשלו2ם אוקו שיהייב ייין ולירקדין

 ואיתן הוהב בפ' תנן הקרש כממון דהאפשיעתו
 גשכע אינו חנם שימר דכהקרשית רוכח*בכמה
 משלם אינו ושפשע הורה ואם מש(פ איניש*ש
 שכן כר[ב והרש"בא והרא"ש הרי"ף יטפסקנמו
 מר"ן פסק וכן רהל(וי וי"י הר"ן רערז יכןעיקר

 היא בטעמ4ה ימלק4ה כהרמ"בם דלאמהרי*קא
 ררונ~נא אמ' רלשמיר עניים כממון יה"ה,עוש
 משו' החיבל פ' כסיף כראית' לעניים  לחלאולא
 למימר שייך ול4ש תונעיפ ל(י שאין ממוןרהוי
 הת8 כרקאמר הוא ולשמור להו קייץ מיקץהכא
 המררש לקכוע הוא הממיני' כל שכיצין כיוןדהא
 יתימות ולהש" שירצו 'כלומר" שירצי מקיםנכל
 רכר בשום הסכימו כ(4י ועייין כעיניהםכישר
 למימר ליכא נכם . להו דתכעי ענייםליכ4ה
 עיכרן רהא תובעים הש כירו שהפקירוהושהכ*ר
 הפקיר גבאי יהוה ייסף ררכ הוי ר:חכםרמייתי
 לאו 4חי ואעפ"כ נכיא ההוא נכי יצדקהארנקי
 כהייח כתכ וכן מחייכי היה יא להו דקיץמשים
 ב"ר מ'2וכם ואי ון'כ( סק"י ש*א סימןהסמ"ע
 עכ*ל שלהמ אי12 ממון הרי לירו הממוןשמסיו
 שכם יהיה נימא אפילו גונא ככל יכנ*ר קמןהא

 : פטוי ה הפשיעה
 יחליק )ע"י "'(איברא

  הזהכ כפ' כראיתא הייכמיהא
 נשבע אינו ש*ח רקאמי אהא אמהניחיןרמקשה

 ונננבו שקליהכם אר[ ששל"ו הע.רטההיאדכני
 אר"א אר(א מ0יק וכסיף לגוכיים נשכעיכםוכו'

 יזלזלו שלא כרי היא חכמיש חקנח זארקשכיעה
 טררכנן חייכ איני רמראוהיית' אף א*סהקישות

מיהא



 ה ס'כז ל?ד'ק ארח טשא""
 נמצ4ש טפי ניה מע,יני3ו אנלכר "יע8ךהא
 מר,שה משלם אי3י נ"ש נכ' רהא 'כצרות'4יבתו

 לשמוי הפועל אחמהשוכי
 א-

 ומשנ* זכו' הפחח
 מירן כשקנו אר*1 יכן מירי כשקני ששי: א"ררכן

 איתא ראם רלז3יל רר"א ההיא ליצ רליתו4שמע
 מררבנן דה"נו ברר"א הי*47לשנייי להוראית
 כת' וכן כותיקהו והלכחא יהי דלית 8צ'4א,אלא
 הרי"ת השמיטו ולפיכך מהר"ם כש' המירכיועם

 וא"ת להלכה רר"י הא וכתכי דוקא ההי'והיא*ש
 פסקו הדיינים שכושק ב'פ' והר*א'2 :הףי"ן4יר4ז

 8ריכנ' לישכעיחיי:ין
 וייל מהרי"קא פסק וכ,

 יהא פשע ש(א שכיעה היי ל4ט שבועהדאיתה
 בש"ע ומהיי"קא הט,ר שכהנ א"י %יבס'8;
 שפ'2ע הודה 1 אפ'/ שפטיי כתכ מררבנץשישנע
 א7יא פנ4ר שהו4" כיון שביעה צריך מר-יא*כ

 כפר 4לכם 4הו כרשי;ו שא'נם ה'א יארקץ4כיעה
 בפ' הניכ,יים בש"טי כ'-;כ וכן יכיומהבפקדין
 הרייף יאיה הכ'או לא ו[פ'כך הרי'ניןשב,עת
 והא וא"ת הכותכ מפ4 אלא רר"א מי-א)הרא*(
 שעמ4ו האי כרקכ שכירית מה' ב%בהו-מ*בם
 רמ"ת' בהנהי דטקל דומ"כם רשאני 41לון-"א

 ,בה4ן כוותיה ולא);י"ל נפשיעק דתייכטחניתיז
 3חוצת כ"ב  לאהיה אםועור

 היטו"
 הייתינ)רכיה

 ולא דכתגכנ' כמא* ה.ינו מדיכנז דמח"כרר"א
 לא נאתי ילא מפפ'ק השו אי1 אכל הפשיעהעל

 שכיעה אותה שאפין וכ*ש לאמ.תי הריןלהוציא
 וכ'נ עניינם נמעות 7['ו'ק4ו כהקישיתשחי.בו
 י4ע עניים נשל אכל נטיי ביקיש יה*מי~"לן מי'מיניית הגהות כשם ש"א פימו נכ"י8היי"קא
 עו(ייכם לישנע ת.קני רי[4ת הא' כוליהיישי
 "ף הי'* מרביי מוכיח יכן מלשלפ פט.רכשהוא

 : הזרנ בפ רכי המ- וכ"כעכ"ל
 שפשע 3ימ4ז אפילו דכנ*ר העילה54לין5
 עע5שע

 הכאדלא יכ"ש פטיי רכ"ע אל,ב"
 פהוח. היה הסיחר רכית כל7(פשע

 הסכימי ,יה :ל ומלכי מ(תתי להיהלריחק
 כ7[

 להרהר אפיר %1פע*רג נשתיקתם עמיחממיניט
 עשהילפי לש"ש הכל 3י שרנל'כם,ירכראהרע
 והאינו' הכמית קנונ' איה רכי. שייכיזטייעת'
 והטלתי נסמכתן עליה' 'ן האר וארירי נרולילפ:י

 טנשוו4 שיבא א5" לי לימטי דלא הונ4 כיידבי
. :יהנלע"דכ

 רודריגיס הייפ זןביהםהצעיי
 יא'נ131תי"י'ליננוייכל ון5ך5 ק*פצץ

 יחבת"רופ ,שר"שכקוה ו * *84
 ומטלטיף מעיקטנהיהךג

 על5 כלום צוה ל4ן פתאים שמתיתק2חמהמק

 אפיטריפ81יכם ג מיני כן ב*ר 'טר4לי וכ"1נכמץ
 בבית ונתנור הק(תשה לצות אלו נכבים זנללפהח
 היטתח ומכיסי תאכל מפתי מהאפיטייפיפישא'

 לא שנה ,ף בת היתוטה שתהיה שעי הב"רעורו
 איוה מימת והיו3ם 4הי כנכסיה 4וותיהיח,יקי
 שנה ט"כ נת היתומה כהייה שם שהיהערעור
 471"פוטרופ,פ 7(בן וגתקרשה נהרצתרהנקרונ
 בקרוב שנדה טי"ב בק ג"נ והארו8 בכיתושהיתר
 לה שיהנו מאפיטייפום'ה שיה שנתקרשהואחר
 וש'בא* 3רולה 2ךייא כיין אכיה עזכין נכס'נ7(

 והאפיטייפ:ס" כעי עייה עטהושנאמןלחשנין
 אותה -שליטו ש7(4ם שכ"דג:רו 'בנייןאימייכם
 על לעכור רוציס אינם נ בת שתהיה עיננכסנה
 הקיקעף על לפקח ראוי איגו שבע,ה ועייגזיהב
 זמן כי הדין שכפי ועור ב' מכן פחות יהואכיון
 2 מי עבם וןין לה לתתם ראוי חיגו נשאתשלא

 טי)-( דף המפקיי כפ' איתא 554ץרלי,יאי
 אמר יה.דה ""ר ו ,נ4

 שכיי שמו"
 המר'ם ל3צור ענלים לקציי קמה יהניחשנשכה
 ימעמירי/ לנכם'י יורוין כ*ר למסיק זתיםינדור

 יאח"כ- ומוסק גירר יכוצ-אפ'טייפיסוקיצי
 יעילכם אפוטייפא י(וורם ל3כטיי קיונמירירין

 נראת; מכאן ע*כ מוקמינץ לא לייקננ'אפיטריפא
 יאיכ לגדילים א4טיפום מעמ:רים שאיובהדיא
 היתימה ישליטי שלא לגוור רנ"ד ר4א מיהמהני
 טעכ( איוה ש:ני ובץראי שנה כ' עד נכט'העי

 5עמיפ, מה' א' על שם."מ נראה ולי *סמכי

 שאמיה שטה ה"א כלם על 1,4 מקצתס4,י'על
 לממרץ. היינו טה*~שינץ ל4, %רקנניא4.טרופ4ה

 .'ר.שט', נטי'ס.דגכ!" יקם אהר עליהםאפוטרנפא
 - . ' ק כ ש ש: ' 'ן



 צא ז'ז סיפן ' לצףיק אךה משאחשן
 קטניכם כשהם אפוט*ופיס למנות אב7[*נשכה
 הרשות נרוליבם כשהם הגפיטר91י0יתשימשך
 הכ*ר שאין לומר שסמכו 2ר אפ רב' .נירם
 היורש מפניהקנת יוצי' אם אכל לסנותחייכים
 לפקח'כנכסיכם יאויות הנשיכם ראין כנ*רכגין

 ,טכתכ מה ע% שסמכו אפור הג ' כירטהרשות
 יפ'ם אפיט- יהיוה שדוצק מי שפ היה שאםוצוור
 ימכיר ראייה ואינה קיקעוק שם שהיו שביוןכן שעשי א5'טי הי' - מיקטינן לגרוליםאפילו
 כקטנה היא הרי כ' כרת שתהיה ער הריןמן

 שתהיה עי מקטנות' יוצאה שאינה דמלכית'רינ' רהוי מש,ם כן שגויו לי' אפשר אחית ועורואק -
 האפיטיופוסים מ.סי'ס א'ן זמן אוהו ועי כ'בר(

 עליהכם שסמנו הטענייק דהפ אלו ,אםהנכם'ם
 סמכא כי אינפ הסמוכות כל לרידי ג,רתםלג"ר

 הנ"כ( המפהיר דפ' מימר4ן יכההיאד*? : השנין לזצוא לאהת אחת עליהם ואשיב'.
 לכקש טירחין כ*ר איז וו"ל רש'י 8"אע

 שנתמלא גיולים לאנ'טיםאפוטיופים
 איכ4ה ליתמי דכשלמא ימצאוהו שלא לפיקנם
 מציי ר[רכר א15טיופא ליהויהוידשמע

 אכי[
 רכל שמזנ" מיכריו ע"כ להי שטעי לאלרקנני
 אפיטיפא-וכשהגיעו' לאמוקמעא טצוהדליכא
 יתומי' כפ'הנןקין חגן וכן מצוה ליכא -תי4רלות
 4,לי ומינרהי אפזטיופיס 1כ% כ*ה אצלשסמכו
 מקרו ל4ו ריתום הוא וירוע כ"ר מינוהויתומים
 כסוה יכן 'תימים של אניהם היא שב*רנ%ילו עי אפיטיופום להם להעמ.ד חייכין.כ"ר:לימ טהלכורו פ"' הימכ*בם כתנ יכן גרוליטכשהם
 יעע-יל;לתף איכי אפ"דרה שהנייל )זטןרפ4כחכ
 מונעין כ"ר' אין רעה כררך והולך ומפם,דמדא'
 אא*ב אפטיופיס לו טעטירין יאין ממוניממנו
 יהירק אא*כ כ(י יתני שלא מורישו אי אכ"וציה
 מרוכרה ,מן עי 7(ו יתני שר[א או ומצליהכשר
 כ"ד 4שין יקאמר ט4וי כרכריו לדק-ק וי'טע"כ
 אפטיופים 4 מעמייין ואין ממוני ממנימינעין
 דיצרז אניאודאי טני מניידהו דכתראדגיא-ק
 העמייו. רבין*מר

 כין כקטנוקו אפטישומ י[י
 - ככ7[ גרול כשייק אכק שמת כגוו העמירושלא
 שאי1.לנ'ר'להשטץי, אותו:גכפיו 4שיקיןשנין

 לרס לקם;'א4ן מינוהו ואפ" לגדול'םאפיטר'פים
 ריאטף נמ' ריייא גדול לכשיהיה למניתורשית
 וכו'יאם מירישי אי אביו צוה4ע""כ

 מרובה ,מן ער הכ"ר מניהו אא/'כ ולימאכיייה ולו-(5י 47פל,ג שיגדין לאקר "ף למנותיהכ*ר אית'ריכיל*-
 כן'מפני יצ"ח יכיל המיריש דרוק' טיטא פאלא
 כעצוו4, ראפי' ועור לא רינ*ר אכל נכסיישהפ

 .משיכט אלא כיכריו יעשית ך צי איניהמירי'(
 9*ט 75ר*ן שכתכ כטי רמרק דניי לקייםמצ'ה

 4,בי שמינויע ופיס א-פוטי גכי הא'טהמצ'איק
 שאם'קרכם הכן ומכר כ' כן שיהא ערה'תומים
 שאעפ*י רהאפוטרופיסזכה טיר להוצ'אהלוקח
 לקיי6 מצוה טשום קיינ: לו לתת8 רשאישאינו
 טעמ14 האי רלינ4ן .כיר אככ( וכון המתלנרי
  ש,גדילל פי אפיטייפ.ס."א 'למנות רשא'םאינם
 7 לנע*ד שיש 81 ר4 ר4ו%?

 חל1"(ל[וטר,
 רמעמייין! בנמ'דמגו דמצ,נ, 04 ננו4ש

 מעמיריכש ל4קטןאפוטיופיס
 7(עיל שציינת' המפק'י כפ- דאיתא לגדולג"נ

 ננ4 י מעף.י הקטן לנכםי אפ,טייפיםימעמידין ימגי נח7(ור: מהלכית ח ם'פ הרמכ*םוהכיאו
 ן ק!נ*4ן דקדק.ה ועור יטנשכיח ,קנתו לנכם'כן

 ז. דמדקאמי י4עיל שהנאתי רש"ימרברי
14. 

 טעמ'משום הוי לרקנני אפוטייפא טוקמינןרלא
 מ4 .שצם יש ש4הכם מינה שמע'נן ימצאוהושלא

 שהיו-ל כיו, נטי כנ"ד איכ בידם הרשותשדוצה
 ל(מנותי כ*ר כיר הרשות שיוצה מ*04

 4וכן[.

 מהכ" הקם שא:י יהא היא כייכאבאמת
 רהתס'

 כע8קי. טייה הממן בנכס' טזרה שהו4"כשעה
 מטרהינן רינ4ה.ככף'447ל כי יאטריח(השכיה
 אהר ולרערי' הקטן לננסי אפוטייפיםלאוקומי
 ונטצ4?: דהוקנה שמתרה. ואפשר השכייהלנכסי
 גכ. על דא9 ועה- היהים של הנכסיס כ%כטעט
 שנשכה. כיין איכא מציה קצת נמיי*ליבאדמציה

 שטיר? כ,מן הכא אכי[ נכס.ו לתקו כ*רונוק"'ו
 לוע4 .קטן כנהפי טייח ניילאיני כשהואכנכסיפ

 רהוא וגם .כישוה 'עסוק כמצוה רעוסקרא'ייי
 יהרש4%?מרכריףשיק שדקרק ..כמהש- מצוהיכ שום שם דליכא ועיר לכ*ד יתיראטרהא

 שמוהוכ(קיןע7(קה לגקיינס לא.שויךין
ו?ף,איי ..,י



ארח משממחשן
 רכל ז*ל "רשב*א רקרק מזה וו"ל ה~קו%ש
 ל*וה רמוקמינן כהו יטיח רמשכחנאמאןואכא

 7[נכסיו קריכ מ,יירין יא*י ענ[ייםאפיטיופא
 מי אשכ"ינן רא5'ר(י כתכ 1*ל הרא*ה אכל1%'

 אדכם כני ':כ[ שאין.ררככ( טיכם מ מוקמינןיא הכא ראזר" והיינו ע(יה סמכינן לא כןשיקבל
 להפס'ר שמא לו חוששין נדול,ס כנכמילטיוח
 אלא ר[יה מייייין לא הלכך רוצה הואהנכם'ם
 ליוה קשיא ל[א דסכתא ימעשה קייכ18וו(מינן
 עיר וכוהכ הרשכ*א רעת נתנ הטוי גסענ"נ[ יניוקנבם כ הכייע ולא זה כל הביא ז"ל?זיננ"ר
 4הכם שאפי7(ו כתכ ו"ל קיא"ש א*א אבלח"ל

 מציי שאינו כיין אפיטיופא להיות אחראתרצה
 יכור[ 4שפיכ[וכשימצא עליו לכקיט לכ*ראין
 שיצה ונר' עכ"רי למנותו שלא למהותהיירש
 רכ[הישכ"4ן ,קנ"ל היעית כ' ן כי פשיהלהטי(
 ימקא' טנחי' מ ולא ייה קמינן מ שימצא זמןנל

 היירש ימחה נ[א אפ'ו[י ולהרא*ההיורש
 ר-הנכמיבשם ר(רהפם'ר כונתו רמסרז"אטוקמינן 7[4"

 4ונ7* מוקמינן לא היייש ימחה אםילהרא"ש
 : ?מצא אם מוקמינן מוחה דליכאנל
נמה:ייש:ם:::1וכל

 שלא כא.פן לחקן הכ*ר יצייכיםקמן
 הכ"ר שהייכים כיון הלכך לאיכי' הנכסים.13%4
 שריצרק מי ימצאי אנם נננסיו ו7(עייולתקן
 קמן נרול כראית אכל עושין אפיטייפוסיהיות
 ומה רהשתא מוקמינן לא כנכסיו להשגיחחריצה
 שכן כר- כנכסיו ל[יטפל לכ*ר אין לרעקא~יוצא

 כנכם'ו ליטפל לכ"ר שאין לפנ'נז נרולנשהיורש
 אפילו שמת נו כששמעו הרשכ*א לרעת1ח9"
 אפיטריפום מעמירין אין כרורה יא*ה יהםאין
 היב וכ"כ מקויפ מינוהו ואפייו ימצאיאפייי
 ומיהו כתכ הרשכ"א יעת שכתכ שאחרהמנ-ר

 רץ41נ שכן כל ליורש שומעין שלת נוטששמעו
 ווקוכע אק דיירש וראי הם אלו רנכסיפדירע*נן
 מכר( ממנו אותכם מינעין שאין פשיטאנכסיו

 נפרי(ו הראשינורז סמוכורז שהמ שמעינוהנ"ל
 זה יער( כא אני הף וע( נ*נהו 0ץכא כר~או
 ובר ו4*ל[ תס?ח סיי רייב*ש שנחכ מהאניא

 ח 9'פ,לצרק
 ייג:ויום4מ כן הוא ראינן.היהום שאם הואברור
 שמיציאין נרון( היא שמעתה שעיית כ'והכ'א
 י[יהוכם איהם ין ומיסי  4וייוי מישותהנכסים

 מיבע" ולא ומתן משא כטיכ יורע איננו אםואף
 ומשאו מטנ[טר[ים הם אלי שהנכסים ~תכנרון
 כמיהל' כמתנ'ב.ן כין כמכר כיו קיים כהםומתנו
 9' על אף גרול טהוא כיון מאכ.1 ירשםואפילו
 7(מעלה כמ"ש ומתן משא כטיכ יודעשאינינו
 אא"ב  לבבור  יביל שאינו  בהרקעות אפילואלא
 ואפי'בקיקעו'שירש ומתן משא כטיכ -יורעהוא

 עשריכם כן הוא כן אם אלא מוכר שאינומאכיו
 ומוסרי'איתפ אלעזר מיר הנכסים מוציאיןמ"מ

 ל(מכוף כירו רשורק שאין אע"פ שהריל[יתוכם
 כ(רהיייה כתכם לפקח היא יכיל מ*מהקרקעית
 ולסחור' ולכנות ולסלקם'ולשכי'פיעליםאריס.ם
 כתקין ולעשית ולהיציא ולהכניס וליטעולזרוע
 נעשק שהיתו' כיין וכו: כעיניו יראה אשרנכם'ו
 ואף הנכסים מיצ.אין האפומרופוס מיר אףגרול

 אךא איתו טמנין כ*ר אין שהרי כ"רכשמינוהו
 מכיין 4ונר( הר"מז"ל שכהכ וכמו שיגרלוער

 אכ* במיגהו וכן טיקמינן לא לריקנניאפוטרופוי 4הטרינ* וכפ" ונ[אפוטרופוס להם מהשהגרילו
 שינרן[ו ער אלא רעתו אין השת8 עלהיתומים
 הוא היחום זה אם ואף וכ4 יריע לומן פי'אא"כ
 4הין אעפ*כ ומתן משא כטיכ יורע יכלתי198

 שאיו נרול( שדהוא יון כ מנכם'ו אורזומ.נעים
 . עכ*ל וכו' ים לטפש ממניןאפיטרופוםב"ר-

 ן'נ,יללגן:ך"יקן,7יג4"מו,נךי
 י9ה. שנחו המוריש כשטינהי ואפ4 שייצההזמן
 מטעכם' אלא ינייו לקיים צריך אין כ"ריטנה
 י(עינ*4 שכהכת. כמו המת רכרי לקייםרמציה

 כ' ער מתתלתו כ"ר כמינורעכ*ש
 שנך-

 שגרע
 מור4 ולא מעי לא שגזרתם המיריש מכ"כחם

 הטרן: רכי' 7[קייכם רמציה טעטא רליכאכיון
 הנרונים אפיטיו'לכניו אבט מינה אם ' . א9*עור
 יכוליכבג יכניו ח"א כ*ו נתיכ ירוחפ רכיניכתכ
 כון 'ש אא*כ אפיטרופום צייכיפ, אין.אנולומר

 שב4ז1: רהיינו נברי(זמת ש(קי-נם טצוה8שום
הנכסיפ



 צב חסיטז לצדיק2ירח פ*טפטחאטן
 כך נ(עכם האנ כחיי ופוס האפיטר ליר יפ-הצנס
 כירו שהיו אי הצ~אה אחי ר(ירו כאי אםאבל
 ההוםפווק כקנו וכן כ(4ה כך לשם שלאתתלה

 פיק וכם.ף רניטין כספ*ק ו"ל[ יהר"ןוהרא"ש
 רנ*ב מ'טן ח*מ ר7טוד לתכ האשה.וכןטציאת
 .: ככך כ*ר גזית חייב.ל(קייפ שאינוכתכ

 מומח ::::של"ותכהני
 עכ[יו חליק.ם הפיסקיםשכל

 אפוטרופים למנית האכ שיכול כפירוששכתנו

 רוהיינו כרו7י4, שכם כתכ הר"י והלא הנרולעי
 אכר( המת רכרי לקיים מציה שייך דלאבטקים

 לטנדת יכונ[ הטת רכיי לקייס ר-איכאגמקים
 רפים' רכרו זה וכמציאות רכייו לקייםוחייכים
 אכם אבכ[ הגר-ול עי אפוטרופוס למניתש'כול
 או הצו4הרה אחי האפוטרופיס ליר הנכמיםבאו
 נא נו דכהאי כיון כך לשם -שלא תחלה כירושהיו
 שהוכחתי כטו המת רכרי לקיים משימציהליכא

 4ונו אין ר(ומר א*כ.יכ'רןים הנ*לפהפוסקים
 : אפו8-ופוסצייכים

 מןהי,:ג::יךג:::(וף
 נ(עשירז נכסיה ממנה למנוע יכולופ הכ"רקאין
 כקרקעות לטכור תונל שלא אלא כרצינהצהם

ל %:: לא -כעלשנם  כת ריא זחה'ה 
 נהיר'רהא ולא למכיר יכויה אינה שהיא כיוןכן
 האשה טציארץ בס"פ הר*ן הכיאו הרשכ*אכתכ
 כמצי' אכ[א תקני שלא מיכית יורשת כת,פאפי'
 ירוש,הכת אכל כהצויה האכ כנכסי בניםוירושת
 פיעט תפשת א*כ ע*כ מצויה אינה האכננכסי
 רל4, ר7כרז עין להאמיר נרצה ואפי'הפשת

 שאפשר 7(עינ( שכתכרקי טה עניןין : כ' כת שתהיח קודפ אפי'הכעו[ ויכו'למכור עלה לוסיף רלא הלו מ'מכישיא
 משובם כן ל(גזיר הכ*ר שסמכו .1

 מה הוי פוק רמלכותא רינארהוי
 וז"ל הצ*ה סי' ריכ"ש רהכ,או הרשנ"אזכחכ
  שברין סשופוינאימצ,בות4ש שאמרהשזעעם

 ג:.ןו ס כאפוטר.פ יו-נ'ת להיותהאםהענ-ם
 שכתב ממה לורה מספיקשאינו

 הה,טב"4י
 ז"ו(

 ר'נוו 4המרו העכו"כם ייני ער( של4וכתשיכה

 דיניבם על מקפיר המלך שאיןרמלכיתאדינ4י
 רעת1 לפי רינים ומפרש כא אחר שרייןירועים
 הקפדה למלך יבריו'ואין ומהפך כא ואחרושכלו
 מצר ע.ט.יים ירועים נטופ'ם הם אא*כ כללכוה

 שאמרו כאותה נך 4א ירוני שלא וטציההמלכות
 כשטרא 4א איעא איניש ניכול לא אמרומלכא
 שכרינייהכמן אע"פ ולפינך לא אחי בעניןהא

 כ[פויעו צריך בע"פ חכייו אי-ז המלוהאפילו
 רמלכו'ורשנא מצר ולא הוא מריניהפ זהכעריפ

 ל(נו דינא ל(אי אומתו ריגי אכל רינארמלכוקא
 שכאורקו ישראל אפיכ[י כו נרגו ענין הואאא"כ
 וכענק ההנוניכם ופנקסו -7תנייבם כרעימקים

 שפיונ מי עליה לקכולי כין כסטיצתאשאמיו
 )ז"י( ררשכ"4ת תשיבת עב*ל סמש למקנאכין
 .שבנ*וך לווז תיכנ( לא ימשס כעיניך רואההנך

 י : העכ"ום ריני אחר לרוןאין
 וכהא מל'קנא כהא לה העו 4445אפ

 ר"ל ד~ה ט:עה לב*ר ח"שינןרלא כ[ומי ו4הין כגזרתם הנ*רז-טעו גחיהנ"
 שטעו חיישינן ל(4ה י לאסתפוק ראיכארכמקיפ
 לא- לומר כיה שייך לא כיור הוא כשהטעותאכל

 ועור הפי0קים כתכו וכןחיישינן
 רל"

 י4א נאטר
 *לל רגמירי רינא ככי 4א טיעין לכ*רחיישינן
 ואע"פ לא מרעתם ניפ 'שר- יא שכםוי .כערכאות

 שכודאי אני אומי הכ"ר עי וכות להליץ כריכן
 שנלי  היחופיק  לובית איא  וו בנזרתם כיונולא
 האפוטיו5ו4 חייכים יהיו נכסיה תתכע שלאזמ;

 רומי'ראפ)טר)ן כהם לחוור יוכלו ולא כהם.לפקת

 יוכלו לא כאן אף-כו יכי'לחווי אינו שוכ שהתהיל רביין יתומים.של

 לח,וו-

 שנה"ם כ4 ער כהם
 וה"יא הנאי עליהם 'טר-לי וכיין היא תתכעלא
 כרלז*כ שההיה תתבע"חי היא אפ אכלקייש
 נ"ע( שערות שתי והכיאה א"ר ויוםשנה

 בירא-
 יוהעשר7 נכס'וה טמ~ה לטנוע הנ"ר רעתשאין
 ש~את הוראה יהלשה האפוטרזפיסי' עםחשכין
 הנשא'מנכמ'ה' כל לה  ושףהז'רו לחשכיןעטהם

 מכ'וץ-7 אס'לובקרקעןנדהוקא לפתולףטלה
 .אסך3



 י סימז לצייק ארח . 0שפ8חק
 וקיים: יבריר והכל-שריר מהילה לא אנלאס?1
 שכעל' האפוטר1%1מי8 ששוענים מה1?%55
 לפי הקרקעות ענ( לפקה ראוי אינוקע'

 רזרה לעיל כתכתי ככר כ' בןשאינו
 ואפ"למכו' לפקח לא אכל למכור %א נאמ-לא
 ג(ו 8כאו אם אכל קיקעיח ניורש אלא נ4:מילא

 ס"רל"ה כטיר כיא'ת!ל למכיר 'כול אחרנאופן
 ה'4ן אלא בירושה לבעלה כאו לא ובנ"ד.יע"ש

 בנכסי ארם ?נל להיית הרין וח:זי לוגנניסתם
 או למכיד כח לי וש אם שיהיה מה יהיה,הרוסתי
 : זה כענין מורירין ולא מעלין אינב והשניםלא

 4ה'5) נכסיה:ה כ(ה ליהן הראוי טן,נ/ אינו נשאת שלא רכל שטיעניס מה1?לף6
 מעות הנותו כאכ אלא ?ה גאמררלא

 נמשגה כראיתא לכחי קיקע לק5ות שליש5יד
 רברי כ(קייכם דמציה ומטעם ס"ט ריףנתונות
 לעשו? דיכילה ודאי אכיו צוה לא אם אבלהמת

 : י כתבת והנלע"ר כרצ,נהבנכפיה
 ס"מ יודרינ'ס הייסאצעיראכרהם

 טטאשך4יג::קהסעויה נשאלתיש
 בהריפיר-ןובפוסקיכם

 את' צוואה ענין על וישרה 5בינה וסכראובפלפול
 מהבעלי מאהר נניר והוא מחלוקת ברהשנפלה
 היאר יאיית ולהניא להוביח עלי וצוה לדייןוינין
 דב4:טצע דכיון דנהטלטלין המתנה מקכלקנה:
 ררך המצידה שנתחייכה כרתוב ט' טמןהמתנה
 ישם מיתקה נ;מן שימצ' מה כל על ושעכירחיוב
 אלא מטיטלים נהנה לא א"ב מתנה הוזנרהלא

 שאמהטרשי' מ,נא שפונפקא הנל סך עדחייכם
 הישוח כמעית טהמטלטלים למקנל לסלקץרצו
 כיין עצמם המטיטלים גוף שקני דלמא או4ירם

 נזכר ל4, הצוואה שבכל נסתפק עיר איתכםי-י איפן ונאיזה טיתא ולאהר טהיופ היתהשהמתנה
 רילמ' 4ע היורשים איתם יקחו וא"כ שטרית8תנת
 נכנסו בעי%ם לה שיש זכות כל איקם שההנה)כיון

 מה הוא זר: ככ( בהם זכו ואיך השטר:תכבללכם
 שאעיכראי ערכי את אני שמכיר ואע"נששואל

 טעטי*ם מט5י להשינ עלי ה'א הובה מ"מוהגין
 ומאציליה העיר מגדולי שהיא המצוה שנדולהא'
 שציואה השנית הפכה מצותו לשמוע 4הניוהייב
 המצייה במצות סררתיה אני עליה שנשאלת,גק
 : ואומר ואתחיל הףין כפי הכל ולק"םלשריך עלי וה,בה שלי דמררש בית כעלי קרוניהלזכוה

 י~צאנהמקום לא מפהעד *)ג/*זג*ז מתחלתה שורארץהציאה מי%ק,ק?יושי*
 להסתפק ,רוכל אומלהשה

 הוא חדאי כנ"ל עליה שנשאלו על-הש%ותעל"
 כמחנדז נוקנוה שהמצוה כצקרים כשמשכרור
 טטלטלין קרקעווה ו,כיותיה נכסיה ככןגמורה
 נופ4? לגמרי כר-כם וזכי וקני לקרוכיהושטרות
 דעת בן לכע( כירוע מיתה לאחר ופירימעכשיו
 פה הפיסקים וכך( נוחלין יש פ' וגמראמהמשנה

 רבר על הש%ה כאה שלא כיון כזה אאריך ולא4ף
 שכחהלת ואימר שנשאלתי מה ער( ואתחילזיה

 וליתן לצוו' שרוצה המציוה דכיי כהצעהציואה
 עדיכם נפני מיתתח %1אחר מעכשיו נריאמתנת
 הנזנייכם כנ[ ל,כות וינו שיקנו ושביעהבקנין הסי בציואה לקמן שיאמר מי כיד השטרושיוזנו
 טה כל ואגכן קרקע אמות ר' להם ומקנהבצוואה
 לקנות שיצטייר מי לכל זארת ב?יואהשתאמר
 שהנל ואטרה שיפירע. כמו אחר לכל שנותנ'*ה

 מחבה מיהה לאהר מעכשיו כריא כטתנהעישה
 למיהדר רנ(4? הגמור כיצינה ומפורסטתגלייה
 ושעכורבגופי היונ כתוית עושה אני זאתוצוואה

 וכו' וראקנה דקנאיובטמוני
 ינמם~ש:מ ננ'ננדזטעתה

 שכל[ שאטררה מאהר נוהנו-,,
 ברי4ז במהנת נותנרו היא זארן כצוואההכתוב
 נ1פ' מעכשיו ומשיטלין קרקעות ה הזכייובצוואה
 כמתנה שנהח'יבה אטרה ושם פייי מיתאולאחר
 שנתהייבה שר"ל הוא וכרור ישעכוד כחיוכזאז

 נ*מונה המעיערים כננד ולקיימרהכ(העמידה
 :ובנופה

 שאיו ייימי יהייק ינעיי אפשי רי 4 נ?52
 ח*ש %ו שי-כיים מפני מכחן רא,ה עאש ש18)*

הצעה



צג %' פימז : לצדיקארח מ'8מטהן
 צריכים 4ונו 4,כל המציה ורכריהצעיה

 אינו ?ה כמאמרה שעשו 'עירוש;ע,-:ם
 ושכם תערים דכיי שכם הצ'אה כס'ף יהאכלום
 המצוה ככית נקי:נו ח"מ ערים אנו י,"כ(כתיכ
 כציואה הכתוכ כר4 וביארה אטרה וכפנינופל:ני
ה:א'

 לצוו' לעשות שר?תה מה והוא אותה וקייני
 ואמרה ומפורסמ' נמירה ומתנה כייא צייאתליתן

  בכלפרטי  ושעבור חיוכ כתורת עושה שיכללני
 ה:ארז כצוואה שכתיכים כמו ורקרוקיההצייאה
 קנין ושנקחממנר; עריכם )(ה'ות פנינווחיתה
 יכן בצייאח הכת'כ כל על ישכיעה אר*אקנורר
 הטיעיל בא,פן שאמרה כמ. ממ~ה וקנינו.עשינ.
 כדי פלוני כיר ותנו וחקמו כתכו לנו יאמרהכנ*ל

 ושכועה הקנין מלכר נמוי קנין יקנו זהשב'שטי
  עכ"ל הנ*ל כל ילקיים לאשר כהם ליפיתוהכל
 הציואה שטר כל שקיאו העריס אמיו בפ"הרי

 טתחלהה כיה הכתוכ בר( יביאיה ואמיהכפניה
 ולוחן לציית רצונק ש4ילתק מיה והוא ס51הועי
 מרה וכשנרי*ק וכר גמוירז ומחנה כר'4,צייאת
 ככר[ לומר הופיפו ועיר כה הכתוכ :ל(שאמרו
 כפי הכל וקנו ע'שו שהכם נמצא ורקדוקיופרטיו
 אמררז ושכם רכריה כתחו[רז י-צעתהציואתח
 ל4ש יאפילי כריא כמתנת עישה אני יהכלבפירוש
 כתחלתה 4א מתנח מלן הצייאה כסיף " מוכיוהיו
  עשו כצייאה שנ:כי מה .טכל העדים שאמיוכיון

 כמתגיה נתנה שיוכל[ 4המרה הצוואהובתתלרק
 מהן פ"י הרמקכם כר;כ יכ, כר-,כי סניטעכשיי
 בין באמצע בין כתחלרה כין כרזכ וז"ר[נחלות
  ירו;ה ל[שון  שהוביר אע"פ מתנה משוכםבסיף

 ובש*ע דטיר כתכ וכן ק"מ" רכריו יכסיףנתהלה
 כתחלה שכתוכ יככ[ כהריא ל[ך הרי רפ*אפימן
 ואפ:לו כסיף ה,כייוה של4ו אע"5 מתנהי('טין
 כאן וכ*ש רמתנה אמר" אהר כא,פן כסיףאמרו

 מה ומוייי טעלה ואיני עצמם הערים,טה!כירוה
 דכיין לומר יאין ט' כסימן כאמצע ה,כייוהשלא
 המטלטיי' נתנה לא היוכ יא יתמ כתוכ (אששם
 מי רוראי המטלטלים נוף קצה יל4ה קי.נםאר4א
 רויך הנותן כנ( דהא כן יאמף ל4, נוקפו 4מוזן

 שנר4ודה כמו ויה כ4וופן מתהיינ והיוכ)שעכור
 הטפק שאר ועכל רי*א ר"פ %פ ונש"עונטר

 וטטיפו מתחלתו מהמפורש אונם שילמיועוד
 הפותן בענין ר סעיף סיף ימ'. כש*עם'מ!ועור
 אךיא עשאי ל(4, מבניו לאהר מהנה נכםיוכל(

 שיח4ו  בטןר  פירש אבם  יי"י( כתכאפיטריפום
 טפיטלי יו שכתי או לאהר" ולתת למכוררשאי
 כללא דא"/'כ כקני! לו שהקנה "י מקרקעיאגכ
 לשון המתנה כשטר שכהיכ וכןכנ( וקאמרנייל

 נתכווג נמורי4 רלמקנףה ממנו נ[הוכיחשאפשר
 ומתנה כיה איתנהו כילהו כנ*ר ולפ"1קגה'עכ*ל

 :' היאגמורה
 המצוה ש?חתה שכר[ מזאת נדולה*זרך8
 6לאה,וקי ספרא  ידע רלא אע*גתז"ל כחקני* כח ויפוי ל(שון ככישינתכו 1אם

 כ*א סימן מהרש"רכם שכרזב כמוכר4ווימיהני
 כחכ קצ"ג %ע ומהרא"רכ נ["ר מומןומיר*שח

 "4מ 'וסף כיתה הוכאה והריט"בא רבו נשםכן
 גאון האי ר" רעת " הו שבן נתכ רשם פ'אסיטן
 אל(א זה כל אטרתי ולא זאת כציואה איתאווה

 כמ""ו ברור הכל הזאת רכצוואה דמלתאלרווחא.
 צויאה ועור זרק לכל צריכים אנו ואיןלעיל
 כית4ן היכאה הרש"כא מלעהן ריעתקה כמעט'י

 דבייי כסיף שכתכ ר"ז כסימןיו0ף
 ומ*6נ יל/י[

 שאינ9 מטלטלין או ס"'רה או עסק כ(ו ישאם
 ל[ר 4"ין וכר כעיהם י4חלקם וריצהטסוייטים

 ונכסיו עצמו ש*הייכ ר'ל ב"ייכ*ס 4א כזר,תקנה
 טה כפי ואחר אחר לכר[ פטירה ר,אחרמעכשיי
 שהוש רואה הנך עכ*ל לרכות 114 לטעטשייצה

 ל כאן שכתוכ הנוסהעצמי
1ע411

 לן א'נפח יא רמטלטל.ן ימאק'ן'ן':
 כמטלטלי' כן לומ' אפשי היהשאם-
 ן כ ר(ומר כהכרת צריך לגופכם איהם הקנהרלא

 שכל כתוכ ט' ומין פרל כאותו שם רהאבקיקעו'
 'רתקנה רקנתי '11 ומטי קרקעי. נכסיהשאר4
 מהייכת הכל זתה . ושיטצאי שיהיוך[הונון

 י: ושם ושעכור חיוככתורת
 ולפי מתנה הו,כרה 4

 נתנהנייז ל4ו הקיקעות אף צ"ל החולקרברי
 כמטלטלום חייכם אלא מוזנה שם  היוברהשלא
 מטלטלין ולא קרקעות לא נתנה שלא ניוןוא*כ
 ובסוף כר4הש  1הובירה הטתנה; רזתקייכםנמרה

 ה"ואה. כדא



 ח ט*כי . לןריק ארח . משמטחשו
 'הזיקו יקנו שעיה שכאיחיה ישצוותר:הציואה
 כמם'ית 4הף אלא בלבי כקנין לאוי:כו

 מהתה כ"י4ל דהכל אל[אוראי ג-ך4פייכח השט-
 נחנה הכל מטיטלין יכק קיקעית ובין8חקעהו

נופ4"
 11'כיה והקנק מ'תה לאחר יפיי4ה מהיים
 : כדלקמן ימיעיל בא51זאותם
 הני ג~ן::יביננסע:מןואולר

 על הוא כאן הנזכר ה"ייכשאם
 כ44וייהה ברשותה שהיו נכ0ים ושאיהקרקעית

 רו-47ש לצירך שיא רוא א"כ להקנותם כד'שעה
 כפני כס.ף כשק"מה כין הצייאק כתחל(רה3ין

 טעכי'ולמה 1 היוכ נתורת נתחייכה כברהערים
 ר[התהיינ עצמי כפני קאפיטילו לע'טחזחוציך
 לומן צריך כהכרח אלא לנמרי מיותר יהואנכל

 ילאיאי זה כרא- זה ראי לא ,ה וח'וכרשעכור-
 בי4"ש שעשה ושעכיד רוהח'יב זרה כראיוזרק

 סרשוחן אז שהיו היכרים על היא בסיףונחקי'ם

  כאותו שקנאם כיין חיוכ צייך היף שלאאע*פ
 רפ'יי כיון מ"מ ממש כנכסיו בישותו והםיום
 הם ופ'רוההמט(טלים לאח'מיתה 4א זוכהאיני

 כהם להשתמש בישותה הניהמ נהםלהשהמש
 הייייצ'כט שאם ר4נותנת ר~ח נחת לעשותכרי

 קיקע וקוניבם איתם מונרים היו המתנהמקבלי
 קיים היה והקיקע הפ'רות איכלת היתהוהניתנת
 הריפכ"4ן כ.זם רנ*? ס'מן הרכ9' כמ"שלעילם
 שהניהו' מה יא"כ שם הכיאו הרמ"א וגםוהנ"י
 הלכך רוח נחת נ(יה י(ע'טירז כדי הזאאציה
 איחם יננכי כאולי ונתח"כ,שאם עצמהשעכר'

 4ההר שימצאי ננסים משאר לפיעם יאנסיאו
 ונשרזענרוק יכה שנתהי הזה ההי,כ אכל8'תתה

 כידרה  או היה שלא מה על הוא ט'בקאפ'טילי
 ואפעישתקנה לעילם כא שלא ולרכרוברשותה
 היתרה ונהכיה יילאה ההיא יום מה לידה1יכא
 מקנרק 4הרכם ר4"'ן ושענור חיוב תורתצריכה
 כה'ונ 4לך[4? נישותו שאיני רני אודשיכ"ל
 יכפיט הפיסק*ס ככי( כהריא כראיתאושעכיר
 שכרזונ וכמוה ר*י ר*ט ס' ט'מן וכש*ענטור
 שמתחיינרק שאמרה כיור הוא 'טילו קאפכאוחו
 א8 אף שר"ל מיתתה בעת שיטצאו הנכסים.על

 ב'ן קרקעורז נין ודץל44ווה ההוא מהי,םתקנה
 שעה כאית' לה טהיה הקרקעית ועלמט(טלין
 ומרק לגמרי שלהם יהם להם ' הרב היוםכא,תו

 כין וראקנה דקנא' יאמרה עי'-ם להתה"נלה
 מיהוקרז שאינה כין כהם שףוהזי.ח הננסיםעל
 ל(ה.:וורז כך4י 4החרריז כעיר כין :ה כעירכין

 כרשותרז שהיו לרכיים בי'טותה שאינםדכריס
 יכיל או לה הראו' אהר רכר כין עיד שםוכתוכ
 קמן הא מיתתה כשעת שימצא לה ראוילהיוח
 ש4ה'נו רבי רידי,קנוהר- הוא כאן הכהוכרחייכ

 והאי*ש כל שקטה נהה וכזה ושלכ"לבר'(יתה
 טדהטעמ'כם בין זה מטעכם כון הנזכרמהספק

 : והוהר ד' א'מהם רעפי'הראוינים
 4הרקאן יץ יה1י*?

 ד(ס3"
 יהו4ן 'דוע כשטי ק:אןש4שכם אלי מטלמלין קנה היאך השיאל . גי שגם, שנכהפק האחר

 י4רבר תשוכה י כשטר נקנין אינןדמטלטלין
 ממיז י[פניכם צייך יא'נו כרור רבי דהו4ןזה

 שכתהי[ו-זה וכסיפה כתהלתה כצוואהשכתיכ
 כרי וכשכיעדי: סידר כקניו ממנה שיקניאמרי'
 כרהונ עיר כציואה הנז' כל ויחזיקו ו,כושיקנו
 ל[נל( מקנה ואגכן רא*ק אוהם שהקנתהשם

 'ש כאן ול(פ", זה לקנין שיוציכו נצייאההנז'
 האהרקניןסייור ' המועיליםנלהקנ'3ים

 י[מטר(טר(ין נין ל(קרקע כין רכר לכלראהני
 הרמ"בפ פסק וכן מ"ד רף נכ*מ .וגמיאכמשנה
 מ4 ח"מ והטור מכירה טהן מ"ה ריש כהייאז"ן

 משיכרה צייך ו4"ינו כש"ע שכם פסה וכןר"ג
 גכם י סודר קנין רליכא נמקום אל(איהגכהה
 כמ"ש 4"חר קנין צייך ואין גאגנ קנין4וינא

 ובש*ע והב"י והטור מכירה מה 5"גדהימ"נכם
 בטור נראיתא נאננ נקנה מטנע יא4 ר*נסימן
 סורר ן קנ' ולא אנכ שם היה לא ואפי' קי"גסימן
 כ(8 שנתן שכיון נעלשא ברכור המטלטליןקנה

 דמוהני לכדו נקנין כ'ן מיר והק3-ווהקררע
 שצויתה כמי השטי נמסירת י,ן כנ*4,(קרהע
 נקנ* הקיקן שקנה מיי העדים עשו וכןהמציה
 י"א דף ככ"מ נהריא כרא'ת' שכתיכו (טליןהמט

 פפקיוכן
 ונסעיף ר' סימן יבש"ע הפוסקים כנ(

 שמיגה המשמ שכר א8 8'הו ה"ל כתב נהגהנן
גו



 לציי" איח ט'ש*טמשן
 י . צר ש .ס'מ;

  כעלמ' כרכור חפ4' וכקנין נמתנה לו נתנו אובפ
 שקנו קמן הא עכ*)4 ברשות, הוי דהשתאקנאי

 ופיר4ם מה'ום גופ4י  לגמרי  בשלמותדמטלטלין
 קנו(המטלטלין שלא אומר אתה ואפ מיתהלאחר
 אותן הקנתה שלא כיון קנו ל4, הכנות גבםא"כ
 הקנה שהר* הו4ש וכוש האחים קנין ע"'אד(א
 : סורר כקנין נקנין "ינן וטעית מעותאותו

 גמור קנין המטלטלין שקני העויה 45ופ44
 המועילינבם הקניניכ( כי"ן4ולכם /שפ*ן

 להקנות מיעיל מהכם אחדשאפילו
 כחכם פות לי כדי ככלכם שהקנם אנ[אבשלמית

 העריכם כרכר הצוואה כשזף כהריא שכתוככטו
 2 על,ו לפקפק מקום אין והוכל

ואהר
 ככלל נננם'ם אם השטיותבענין2הן:(נ:ג:::נני

 : לסשיי'שנכנם"פנלל ג*כ הוא  וה לא אוהמתנה

 השטיון כמתנה נכט,ה כל שכהכה שכיוןהמתנה

 רף.%נ?אש"נ ככ*כ היא וכןככלל
 , כחנ ככר ככרי אפילי אי כש"מ מי'רי אינפיס שישמחלי"

 י שכהמי81ל ס4י סימן ככ"י יכריי הוכאוהייט"כא
 איקרו שעכורייהו וכל שטרי כתש,כההריט"כא

 כר4ה'רת4"נכם'
 שמורי ו4וע*פ שמר( מי נפן

 ככור ריוקא נש"מ אלא כתכ-שעננויקהרש*כא
 ממורינו'  קכלנו  בי(?נוופירו' מונח  במקייורכינו

 יה41" הרמ*כן כשכםהי*אס
 וכן ככיי4, ההיז,

 ויש. תמיר תופם 4"ני יכן הראשונ'פ רעתוראה
 הכי4*' מהי*שח ונכם  עכ"ל לרכריהם ראיה)[י

 העיר  היי  וו*ר[ א""כ וכתכ ל*ר כמ'מןלהלכה
 רי4ש המוכהקיכם הפיסקזכם כל[ עי[מריט"כא

 4א4ור מיש ופנתנה כנ*ר יא*ב והרש*בא "אשכהר
 כר4 אטרה אם נמו ה'ינו ל[ה דאית טטונאבל[

 י[רבייו יאיה יהכי4ו עכ*ל כ[רק ,ץ'שנכסים
 וכ*ש חולק כלי נסיפי %) פימ כננ*הניהוכאה
 ל4ן מהר*שח וכנדון וממין נכסים שהןכידפנ*י
 כמן אמירה ולא מסירה ולא כתיכה לא שכםהיה
 הנ"ל ,הפסקאןשכחכ כת"לת שכם כהריא*נתכ
 כת' עור ומהריט"כא מהנימי~י שם ראיהוהכיא
 אפילו רממינא רררא וכלן ממונא שנותן*כ(

 ן"ן[ וויש"נאלהר*אש
 .ניין'.רכד-ווב ננ*ך י~רי

משק , (: שכלממוד ודאי שר*ל דממונא דררא וכלפשש4י

פפו4פש4

 אלההדכרים נל אה*ר -הכא ~.

 י:ג"'4עה',ך"י'."שארה
 כ' מינו י'ןקטנ*כם'וכ'רן ..

 אתר. י נכסיהנם עכ4 הלכה וכ ין כדא18טר51וםיכם

 עכ( השכינווה לעשורק יכ4ע היתומיכםשניל[י

 די..עיי מנהנ רה41, שכן מאהררהאפיטייפימיכם
 כמרו מצאו האפוטרופוסירע פנקסיבר4ויתכם

!

 -הטתעפק היה שהוא מהכם אחר 09שע פש4ע"
 נכל ככד



 .ארחיי טשאע."ק
 שכן .האפיטרו5קם חבי* נהפכפח "ננסימ9ללן

 ' לחבעו יכ1לרץ היתומ.בם ביר )י4תין*שכר פ:שע שהאפיטריפים ימ"מק ביניהכםד5כימו

 שעשה הפ'%יע1ת כנ( להם שיפרעפהפיטריפיס .. קבעי
 כנ[ קללנים עיכפים רס הדין שטו ני1ןפ1חשו
 ש4וכם משיב והאפ'טרו19ם חבירו בשנילאחר
 יעאכללפי  ומוומדל שכן שה41ש מחמתו פשיע" אי,ה*ם4%ם

 האהע האפוטריפיס שעשה רפשיעי
 שהוא כץן לפרוע חייב4יינו

 מתעסק היה ר(4"
 מתעסק שהיה ממה כלוכם יורע היח ולאבנבטים
חנייי

 ר-ירזומיבם על( יר-ינע שוהו4ו ועור4
 חוק אוא שכ.1 3 בערכאות האחר5ריא5ופרוטרם

 אומרים:, והם להם_ יקן ש'זציא ומה ( לנשכי1דת
 שמא 3עיכאוקיהס לדון ייציסוםאינם

 'ל4"
 יונו

 דב*בערכאותיהן הם הויצאי' כיין יוכו ואפי'גדי:
 לעש1ן רוצנם לכן מדאי יותר גרול הרין עינוי5יש
 והנשכר 4"פ1טריפוס ע.כם רין שיעיוך כרי*מוו וזכייתיוו נחם כל יתנז 1הם וגלן ערב כריןשוי'ב שהו4ש כיון כריןקודה זיץ אפיטרופיס עכםיי1

יונוהריןעפפי:.

 י%י:נג%מיגו,השוכה
 . וכחש הפקרון שכועת פ' כיתשלטי אא4"יהכי , הנ"י ובהנ הכלטאחרטי-ם

 לאן לטכחש בשבועהשרט בדין לכשיצאבעמאי
, 

 שלוו שניבם אמרה הדה יוסי רב* אטר59הש[ת8ין
 זה ואהראין כהכיןעדבאין רלא אע"נ9האחר
 ראמרין היכי רכי והר"ן הר"אש ופירשוה הסלוה

 לשנ*נם לומר והמלוה.יכול המפקיר אלאהממין בחצ' 4א לאנתחיזבתי לופי יבול מהם אהד*ףן ט4י שליו ים שנ אף לשניכט אלא נתחיינהי לאלו אומר אלא הממרן כחצי לי נתזץ'יבק לנפקדלימר ינ1ל מהם איי שאין אחר אצ, שהפקידינשנים
 . : שו8רים מב' גרע ולא וד9)וו כעד אחוסו( שיתתייב5 ע*מ 4א וניס מינו לא שודאיהיחומים ונננסי בעניני ולהשניח לפקח ב"ו- אותסשטינו אפוטרו5וסי' ג' וכ"ש לפקףון בק לטלוה ביוויוה זרה שרין בהריא נשכדנ מרברו1 לענינינודברין עיקד ע"כ בבל הייב 4"' וכל אשהל1יתידופקדתן

 * :'סימן..
 חפימקיכם בין מחלוקתרנפל
 קכרניש כערבים רינם הוי4לי

 ש.י?ה מלן מאי:ה הכלליפרע
 . וכשלא מחצה אחד מכל וגובה עיבים בסתםהיו 4ש* או לי5רע ממה גכס'ם,חר

 -ינאו 4ו ורע.ק ערנ מרין דאחר ל ע הוץרימצא
 הכ(כר נפמקה וכבי יע*ש יוסף יכיחיהכט'י
 חלקו ל9ייע אחר לגל שיש האומר"דכלכדבר'
 לאהד 3כ0ים א,ן אכם אכל תלקו א"ר מכלנובה

 * סהאחי הכל גוכהמהכם

 נ"ו כש. במ~מי'""וראיהי
הצעיר 71[' חלקי אחר מנל אר(א גובה ואינו לוויםבן דין ולאפיטיופיסים לש1מריס י'
 ל4"

 רבר'ו עיקר אכי4, וללן רככיו נדאו-
 דאחר חו-; יעתי י;וצי 3פי עלידובםכ4וןואויכ
 רעלמא ערב ן ד' להכם יש לווים דבשנישהעלה
 יין' ס ל אין דאעוטרופוסים נראה  וחז  וף'לנתכ
 להכם. שיש ליו,ם בן דשאני מ"א שלוו ל1ויםב'

 מהנין-: ינהנו הזא-ל נן אמד מרכיזההנלגןטוכה
 [ לד,:בם הלוה דרני ואדעתא לזה עדביס,ה1:עשו
 ן 7(4ו הכ' דבלאי דמיוה יעתיה זאמר.נןהמל1ה

 כם, לף שאין שומריגבם גבי אבלהיהטלוה'להבם
 ערבות עלי1 י4ל אטרינזרמ,8תמ" לא מוהטובה
 וכי. לצדה לו דמה חבייווול

 אשת5. ע*ד נל.הטפקיד רכ" דאטר הט5קיד*פן , לדביייו ראץ' .ור3*

 טשתכע. אלא לי מהמנו לאאינה, נשביעהל ל' מהטנ, את למימ' מצי הלא לעניןשא הכיי אסרי' דלא ר*ת שם ונחכ מפקיד הואיבניי
 ופטורי* אינהי

 לשי9 חיינ לשלם להם ואין הם פשעו אםאבל
 לחנירו מפקיד שאד' פקדונית כל ראל"תהחוא
 שכם כרקב וכן וכו' תאכלם זהי4ש לאשתוי5פיי
 * שימי לשגן גיעט"ימסי לא דזה ויחעהר"אש
 היא ינניו אשת1 ע"ד הטפקיר דבל ראע"גלשמור
 היאחיינ. יהא לאשתי יפסרם שאיסב(אשעמא והשת4* השתשר עיקר היא הנער( מ"ממפקיד
 לשמור עשהם קנל וההש דמאהר טטעםלשלם
 טעכם ל9י ואף כא' כשגילורס כיעכם ערבהיא
 אי9 אכם יק מחויכ לאשהואיני ימסים ארםשכי
 עטיר "1א לשלם להו אית הא 5שמע לשלפלהפ

לצץ"ק
א*ברא

אע"ג



צה .' ס'מן לצדהקארח מששטהשן"
 שימריכ2 כשני כ"ש השימר ע'קר דהו4החע"ג
 - רא' יגן אמי ד,א ב'חר ה,טמירה על"הישקביי
ערכ

 בשכ2 7= ר(ע שבתנתי ואע*ג חנין* כע-
 גכי לוה כאחד רינ, שנים גכי ייקיד יאםהימ"בן

 אלא פקדון בסתס אי'ר' לא 'בן יהרמ ."ן( םענ
 ' מתנה ששנינו וכמו בפירו'? כהרייהו כהקניטייר'

 מד;4ן ראי'5-; ועזר וכו כשיאל[ ר[ו:'יתש""
 לחמשה שורו מסף א עמוד " הף 3נ"קדאיהא

 הנשארף השטייה מז עצמי א' סלק אס איםב3
 זה שיחייכ מצ'נ1 ולא דר*אש שס כמ"ש יכ'םהי

 - שני רין להם יש שימרים ששני את"ל אףאימף אני ועור חכירו כעי שנתעינ מטעכ2ענםתלק
 זר; רין כהם אין אפיטיופיסים שני מ"מלווים

 ישבע ל4" יתומיס 4ובי מ'נהו רק"ר[דמטעם
 שמ' רהיישי' הני,ק'ן רכרפ' דאמר שאולכאבא
 לענין' הכי למימר ראיכא ה"ה עכיר ולא8'מנע
 עכיר ולא  ימנע חכירו כעד יתערכ הוא דאםזה:

  אכוא וכתהילה יאיותיו ב7[ עם מהר"טאעכ"כ(

 יר,1על(יי
 כרין 41וח"כ וראיותיו ש.מרינם כ,
 שומיי' בשני דגס  ואומי  ואתחילאפוטר91וסיפ

 לעיל הונהתי דככר חדא לוויס לבע שוהרינכם
 בחרא יוסף ביתה שהובאז והר"ן הר"אשטרכרי
 הנ"ל הירוש' דכרי רנמיף מחתינהויעודטחתה
 שהזתייב נו כפר לשניס שהפקור אחר וז"לאיתא
 נמצע לא פרוט' שיה להם הפקיר חייכ זה כינפר
 שכיעה כ7[ תמן פווטה דצי עכ( קרבןשביא
 וףל( ז-:ירוש7(כף רניי הרא"ש יפירשפרוטה ע%"צי קל4ר: שנועוה הכא פרוטה עלחלה
 חייב זףה כו כפד "ייכ זה נו כפי לכ' שהפקיראן

 כ91ר ה7(נך הכר[ ער[ מחייכ מהם אהדשנל
 אן נל ש.היינ אומר אתה ים ופריך הוא מטיןב

 פרוטרץ אצכ[כם הפקיי שאם 4עמר נמצאתוא'
 תייב 4י כל זה את יהשכיע וח,ר זה איזוהשכיע
 משודץ שחות על אהד נל קיכן שתתהייבנמצא
 לפחות פרמ נה לאשמה וריזורהאטרהפרוטה
 הריינין שניערז פר" בירושי(טי פרוטהטשוה
 מרכר* נהרי' קמן דא יכו' הנל על חייכ אחר3ל שהרי פרוטה  שיה על חלה שנועה כל תטןר4ני

 עעמו'8 ככ' רה*ה זה דין מקור שהיאהירושלמי
 כ"רה בעוק וופ*ט יהו"ן ויא"ש ועת חאאן

 שכת3 ומ; ' הרמכ*ן כשם ילהק מי1המהלכות
 מ'"רי 4ור(א פקדון ב0קם איירי לאדהרמבון
 ממעכ*ת וכו'.נטת'ל' כפירוש נהרייהיבההנה
 הי4ט כרקדוק ישל(א כקש חרמב*ן ' ינרשרח.ק
 ן יבפים  הבי פומקמי(פיש שים א.שחמיםדלא

 הם  הרמכ"ן ררכרי יעיר  הרין עיקי תלוישכזה
 ' רכ(א אע"גכ ביריא קאמר  יהתמ  הירוישלמיעל

  ואחראין  ערכאין לזה ןה  ו14חראין ערבאיןכתביו
' 

 י זה עיבאין הפ הרי  הרביב"ם כתב וכן הם  לזחזה
 הוכחהי ובבר  פייש של(4ו אע'פנ4וה

 רגפקר.

 ט4תי בהריירהי  רבהתנה יעור ניגהו נהרריולוה
  אצטר"לאשמף'  רהם  רבשלמא פשיטאלמימרא

 ע% רמתנה אע"ג כשווי( להיות ש*תרמתנה
 .פו קי ר:נא  שכממין  תנאי וכל בתורה שכתובמה
 עך(  ערנ לה'ות כאיכשהתנהאנל

 מ4יי ח5ייי
 הוקוררץ וני  אינא  נחורה שבהוב מה  עלמחנה
 . בורכ4ו יראי רא  בערחבירו ל(התערבאסרה

 זר: רבר  ך(אשמועינן  צריך לאהוה  וא"נהיא
 . ד;דע שמן בדכר יכ  7[התהי ר4נול הוארפשימא

 יצרה לו דמה דקאטר טעטא גמ * ח"נאעו
 ן4ע שאין הגב2 שומר  יהא היא סעטא לאווכי'
 כלי כפשיעה ~לצרהלדוזח"ב לי מה מוהטוכה

 מה כש"ש להייה ש"ח כשמתנה וגסוגאהןנלל
 טר:חייכי מסר:מ4ל רקכאגמי 8הה'יבו;נאה ל(י ש4ו'ן ראע"פ מצ'אות שיש יניון ילצוהלו-

 דקפץ4 טאתר הפקז'להם  יאדעת'רהכיחרווייהו

 ' וראי הכי רבלאו  לאחרלעיר ולא לשניםלהפק'ר

 גבי צ"ר רף  בנ"ט הנאהכיאיו:4ו כ(ו ישרגם
 כטאי כגמיא דקאמר כשזאל להית2 שישסתנה

 יוחנן ורבי מירו שמוא47'נעקנ1 אמרנרברים
 רק4*  הנאה בהד4א מידו  קנו נשלא אפילואמר
  הוא-גמר מרהימנא  ראיגיש קר(א כ(יהנשיק

 2 הכי אטרינן בנ"ר נמי הבי  נפשיהומסעברא

 :נמנית'שר
 ו( שוד~מ,ה

 ל(הפ
 אש כל כהנל השמירה טורהלאקוליוי נדי שי

 שניר8 כשמ(רת מפשיעה כטוחים יתרולהקחפ
 חכיוז. 5ער- אהר כל לרחחייכ ונתרצו רצ)ולהכ,

 מעליהם  ו5פרק,בם  דבוהימגותא שם קונים דבזהן
.י בשגיוץ ריש .  סעלייהא  בשמירה  האהרילת  חהמרן



 יפימז לצדיקאיח ט648"א
 : מבאחריהןר..

 %נ:ב:~ענ~ךהןוהראיה
 וכו' מפקיר הוא ובניואשתו

 לא הפקרון נשעת רהתם רעתו למוף יררווילא
 להורה רבע"ה ואדעתא כע"ה ביר אלאהפקיד
 4הדעוקא הפק'ר ולא נתה'יב לברו וחאהפקיר

 המפקיד כל ראטיינן והא ונניו אשתושיתחייכו
 ןיה להתחייכ לאו מפקיי הוא ובניו אשתוונ"ר
 בע"רה אצכ[ הפקיר אכם ראטו בן אמרו זהעל
 וכיח 'דצו אפילו או ובניו אשתו מוה ידעו1לא
 ובניו אשרקו רהיו-עחייבו כפקרון פשע אובע*ה
 וראי וה4ן הפקיר רהכי דארעתא משוםלפרוע
 ר[4ש נן רהירה המפקיד דערע ראם היאבורכא

 רכר[ היא הכונה אר(א מחשנותיהם*השכותיו

 וכניו איאתו ביר להפקירם שיוכל ע"רהמפקיר
 יהיו י(כרכם והם משטירתו יסתלק והוא18פקיה
 לשלכם להם אין אם ר"ת לרעת ואעפ"כחייבים
 וע(כניו ו[אשתו יתן שלא גזרה לשלם רוא1קייכ

 4הבר[ מנכסיו נקי המפקיר ויצא יחריושיאכלו

 רמרומי אפיר[ו היה שלא כיון ערכות משוםלא
 אשתו שיכנסו ארעתא אלא  ערכות שלשחשכה
 ורע כרכרהיכנ4ה ממנו הוא ויסתלק נחיוכובניו
 גכיה המפקי' הרניל לשימר שממר כשומרראם
 חייכ נ4שנ(ם שני ר(שומר אין שאם הבירינא

 וךתרומווק בספר כראיתא ר"ת לרעתהראשון
 1(14 ראשין רכשמסרנ(שומר וירוע מ"8קער

 הראשון שומר כ(4הותו אר(א לחייכ נדעתוהיה
 והשימר כיר שימסרנו המפקיר ירע ל(4שרה4ן
 במהשכתכם כן היה לא שומרין הכן וגםהארור
 אינו וור כעיכיה שיהחייכו כרי רפקדוןבשעת
 פטור וסיעתירה 7(רהרמכ*ם ומ"מ לפניםצריך
 המפקי' הכ'שרגיל רכשמס/לשומר משוםלנמרי
 שמתחלתו מאחר לגמרי משמירתו נ~תלקגכיה

 גזרו וו(4ה הטפקיר הפקיר א' ר'טומר.ארעתא

 כ'ון אנפש" ראפסיר הוא ראיהו חיוב שוםעליי
 שיפקיר רצונו שאין פירש יר[4ה בזה*נתרצה
 שומרים רשני ארעקא לכ' כשהפקיר אכלינידם

 נכס"לשני כשאין מאחר הכל לנבות וינילהפקיי
 פן כר'ש ראית4ן נרה נגעו סילוק רמרינ41צדע

 וא?יה יו תחח הרועה נננם לרועה טסיההכונס
 יקי* ודי רשומי תהתיו ואס'קמ רמאן תהתיועלה
 תיובתף חהוי לימ/ לגמרי ל'ה איפטר קמאושומר
 ומשני חייכ לשימר שטסר שומר 'רכא ראמררכא
 שמסיה רקתני  ליועה מסרה מאי רכ4ו כ[ךאמר

 , החת לשמור שעוטר קטן רועה והו4הלכרז'ליה

 לכי~יליה לממסי ררועה ראורחיה הנדו7(רועה
 שהיה שירוע היכא רה"ה המפקיר פן הנ"יוכתכ

 בכניו! 4,"נ לגמרי תחתיו קכם ה"1 ל[והמאמינו
 כעלים' של( שררכם כמי א"נ נפקד של[ואשתו
 כוה ננעו סיר(וק דמרין קמן ה4ו 4הצלולהפקיר
 שיתחייב1 פוסק רשום אדעתיה סליק לאו1עולם
 וכניו אשתו או כרויליה יתהייכ דאטו עיכטדין
 היא כורכא נמי הא להנבם מסרה ל4ן אכםבעדו
 מ"פ שער שכחננעשהת ראיה ,הא טהרעתוחוץ
 הר"י ינשאל  וו"ר[חשג

 שטר שףוצ'א יורש ז"כ(
 כ[ו ויש והיבים וכך כך פלינ' אצל למורישושיש
 שהמשכון' קיורש. וטען וכך כך משכין כהםאצלו
 אשע שתשכע, אהר תלמיר והורה מלרישו מןאכר

 ו.טול כפשיע מהם-שלא אכר שה?שכו;המוריש
 המפקיר כל ט( יאיה והכיא שכ*טרו מההיתום
 ראיה תווכה * מפקיר הוא וכניו אשתו רעהעל

 אומי?ואיונה,נכ,נהןשאין
 אל[* וכו' המפק"- כי(

 ואמ' קיים המשכו; לו שניתן האיש אותוכשהיה
 רכה נאטר איך הכא 4"ככ( ואכר לאשחושנתנו
 וכף מ0פק שנשכיעכה 7(ה שמפרו 'אמר טיורק

 בעיניך רואה הנך ע"כ סימן הט,ר והכיאועכ"ל
 אלא כה נגעו עינ מרין רלא ל~יז תוכל יאומשס
 כ* ר.ן להשוות היעת ענ( יעלה ,לא סיליקמרין

 רפקיר רהכי וארעתא נכייהו שהפקירושומרים
 כיה נ(יפקיר עליירו פכלוהו ותרוי'הוהמפקיר
 ירעו ול4י! הפקיר ריריה ואדעתא לחוריההכעל
 וא"ס כשעה-שהפקיר הפחדון מןרה וכניו4השתו
 לשלכם'אינו ל(הכם כשאין רוראי קישיתונסהלק
 ערכמ מרין ,.כעל ולא היאשון לשימר לחייכיכול
 ר*ת לרעת נורה משום אלא לגמרי שנסחלרןכיון

 : וכרכתיכנאורעמיה

ו1?י
 טמף דככשק ראיהמההיא שהכיא מה

 .יורץ3 אינ' כאמת ארכם כני להן שורו,3ן
להעתיק אצטה" וע"כ ככיוון הזה הטררשלכוין



*ןרה משטםהשן
 י!'ל( שהם כמו והרא*ש הנמיא דברייעתיק

 מהכם אחר בו ופשע אים בני לחמשה שירוססי
 ל(4ש אירהו רבלאי אילימא ' דמ היכי חייב*הז'ק
 איהו דכלאי 4א קעכיד ראיהי עיטא פ מנכרהיד
 ון"נ( הרא"ש וכתנ קעביד מאי מ':טרנמי

 מ4הי
 לא שהאחי'ם וכגון לגמרי ופטור כלומרקעכיר
 ולא האחר כשפ:ע השוי משמירת עצמםסלקו
 הי:יר ב'טמיררק שנשארו וכיין יותר לשמיירצה

 פטיר יהיא חייבים הן האחר כ%א לשמרוויכול',
 נ(שמרו שיכיר( מ' לכל שויו לכילן מסישקר'
 אמרו אם אככ4 חבירו בלא אפילי לשמרו ציונתו
 מסלק"עצמינו אנו גם לשמור רוצה אינך אםלי

 הרואהיראה . עכ"ל חייבין כולןמשמירתו
 אלא לאשמעינן ניית רלא והנמן הרא*שטרנר'
 ל11'ם בב' דא9" לשלם לרם כשיש החייג הואמי

 הנירו כער4 רא' יפרע ר(א נ(שכ4ם לרםכשיש
 השור לבעל 'פרעו לשלם לרם אין שאם1לעילם

 מובח יהכי הפסי לו 'ג'ע אם הנירו נעד אחרנל
 שכתב ערבו'ממה רין להמ שיש הרא*שמר-ברי
 רמסרו תקש'ביון וכו'רלא שורו לכילן מסרשהרי

 לזרק חלקי על אלא אחד כ% חיינ אינולהמשה
 נ(,רה זה ערבים ונכנסי שירו מסר ש,לולןאמר

 מן נסתל(ק לשמרו נתיצו ורם חבירוונשנסתלק
 דאם חייכ" הם ו%כן עצמי מחיונ יאפיזהעינות

 דכ.ן לכיל(כם דמסר למעם צייך היה לא כןלא
 בכ(א אפי' חיינים דם לשמרו נתרצושהאחרים
 וכיון כדכתיבנא ויאי אר(א לכוך(ם דמסרטעמא
 כיין שנסרזל(ק זרה נ(חיינ מקוכם שם איןשכן

 נ(אחד שאכם ולעולם ופטרוהו נתרצו יםשהאחר
 ' עיבו מרין כעדו האהרים שיפיעי לשלם לואין

 יתחייכ4וורזו כ(שלם לאיבעה להם איןואפ'לו
 חביריו שאם השור לכעל בעדס לשלםשנסתלק
 לחביריו כשיש אבל השור בעל פשרו לאפטרוהו

 ונמ*ש דפייר החמשה לכלדההס י(מפק'י הנפקרים לחיוכ דמיולא 'ש ר(ני4ק דהטז'ק ט,,רידהיוכ ררתסי,ן4י4 : לגמרי פטור הואלשלם
 קנלו וכן הפקיר כלם ריתחייבו יאדעתאחרא"ש
 לניזק השימר" כל נת"ייבו לא הכא אבלעליהם
 זפרז41ז חתקו(רז בעו( ארד ו(ילך לו ישחלכך

?ך *. .5יטן .לפר,ק
 ר,השתים )(י יש לשלס לי אין ינ,קיאםדנוים
 יאינ, יפסי'רני:ק ואכיו רבעל שחטו יאםפהשרר
 האחי'ם מהשומריכם ו%א הטפק'ר מן לאהוכע
 הקקיה לבעל וא.ן השור הני,קהפכ שאםולעיל'
 מה'ן מה4והריכם )(הניע יוכל למפקירלשלם

 : ערבות.
 : חכירי בעד אהד כל1היינים עק=, ממש כל114יבם ה,1 דשומיים העילה51ל%
 רפ'הנזק'ן מההיא ראיה  שהביא ו צןכיש רה4יופוטרופופ עליוכחיוב אכיא *פ4י,**יץ

 4וכי שמיגהור-4הפוטרופום
 4שת" שביעה עליה ר"'ת -אי ישנע לאיתימיס
 נמ' הכא כוותיה דלוימ*ל שא,ל כאכאלאמנועי

 ל(אמנועי אחי חבירו בער לח'וכיה את'תאי
 ע

 מהוורתא ולאו היא יאיה לאו מחילות כמהואחר
 רבנן פנ(.ג' שבועה נני ררוקא ועיקר בללהיא
 ענ('ר: רמ'וק ראי קימל*ן וכוותיה שאולואנא
 אמרי לא להתת"כ אכל לאימנועי אתישכיעה
 מוהנ-: נבי לעיל שהבאתי רמציעא כההיאהכי
 ליה נפ'ק רקא הנאה רנההוא כשואל להיותש"ש
 נ"כ דף  בחבוההיס'פ'אנוקין וכן  כנ*ל וכוק4א
 אפוטר,' אנל וז*ל שאול באבא הלכה ד*הע*ב

 מ"ז בשביל מימנע לא היתומ'ם לצורךשנהמנה
 כ(ייז דעבר משוכם אי לכ'ע בשפשע-שמשלם
 דאייי' קיא עליה רנפיק משום אי נפשיהדניחא

 ובסיף פכ(יגי ר1קא שביערה וגבי הואמהימנ4ן
 מכריח 4שרבם  ~הירושל(מי ראיא הביא.הריבור
 התשלוניז מן עצמו מבריח ואין מהשנועןעצמו
 השתדליהו כנ[ לעשות יחשוב שהוא היאוסכרא
 בנ"ר וגכם תשל1טין לידי אתי ולא לפשועשלא
 חביהו כעד אחד כל מוטכילההערנ לוטריחשוב
 בנקל ינאו ולא מעולה 14תר השמירה שיהיהנרי
 4וננ( כ(רהשתענד מתרצים הלכך פ'טיעהלירי

 שישביעידהו רוצה ראינו לאימנועי אתינשנועה
 הרקוספי2י וכהברי מטנה להנצל יכיל ואינובחנס
 רהא דפיסקי ורוכ והר*ן להלכה הרא*ש ג*ככת

 אמרינן  1ן(4ל כפשיעה חייב ראפיטרופוסקיי*ן
 נתוער(ת שטעאזדל( -נל הר.~אבל וףלדסטנע
 אוטר שהוא תשלומין מחטת נמנע איניהיתומים
 טצויהנל הפשיעה ואין שלפשין אזתי אנינלכו

נך



 ס'סן , לצריק ארח 0שמשהשן
 ההשיעה ראין אפ,טיופיסיס נב' ולש עכ*ליך

 דמינור17 כנ*ר ונ"ש מ'מכע' ר)(אטצייה.ורא'
 מהרם"א לדעח ראפינ[ו מענוא האי וליכאנ"ד
 שנ' כרין יה.ה 7=פהורק אי עימת רין בהוה'כא

 הובחת' וכבישומרים
 ר(הכם ריש בהייא לעיר[

 : ליוים. ב'דין
 כמ:::ף,-ןייםשמםן[זלענין

 ד,כ1 ודאי בערכ4הורה'הכםאחי
 כריןוא9* יגו לא דשטא במענותיהםהיהומים
 ואפשר היין ועינוי הרבה הוצ4ווו-ז שכם ישיזכי

 ש4ש'ן לעיכאותועוו- מערכאית אותםשיוליכו
 כערכאעהיהב4 לרון י"ת על לעבי' אותםטנייחום
 יעור בירם שמוחיכם אלא עיד ולא דאפ'2רהיכא
 אפוטרו' מנכסיו ירד כ(א זה זמן רבתוך יאמר18י
 אלא דמ' לא הא הוא גם ישכור או יכיירום או4ז

 4הרק 'תכע דאז דינא צ'ית רלא אלםלכשהלוה
 הלוה על הערב יהןהף ואח"כ מטנו 1.גכהאערב
 מתשפיע לו עדישיפיע ינדוהו או ממנו4יוצ'א
 ער כנירוי אותו כופין ידוק4ש קכ'ט מטןבש*ע יק"4י ומחר כפכ*ה הרמב"ס שכתכ כמועשבילו
 אהר י[ילך חי'ב אינו המלוה אבל לערבש'פרע
 כנ"ר ונ*ש טהערב יגכה אלא כדין ולכופוהלוה
 נל ירזנ1 והאימים שישימהוא אוטר אנילכך
 לעשות שיוכל כדי אפוטיופף?ה ביר וונוהםנהם
 כרשו-ז שהעלהי א"ר . בערכאות האחר עםדין

 ע*ו בסי' הש"ך ראיתי פצאתי הנ"ל כל4צייתי
 עליי חלק וכקוצי הנ"ל טתרם*א תשובתשהכיא

 על[ רזירוץ כאיןה כ(רעתו שכיונתי רמ 3כרוך'

 :ראיותיו
 לשלמם הייכ הנ"ל שאפוטיופום דכר5%9נ
 ר[ו יתנו והיתומ'ם חכייו והלק חלקו 4 ]*

 חכירו עם דין לעייך ווכותם בחם כל.
 האפיטן שיעשה להמתין ליתומים מכריחיםואי:

  ואינו פ'טוכז רבר 11ה כעיבאותיהם חכירו עםרין
 2 נתנתי והנע[ע*ר לפניםצריך

 ס"6 רורריני9 היים אנרהםחצעיר

 '""ה'י?",ינ"ןגךש "לה ש'"
 יע*א לליויינו לשלוהמה

 לעילמי שבוי' יפר'ין יהיו הנ"ל רסך שפירו'כדי
 ווראובן לעילם קיים יהיה ן והקר הפבק בליעד
 ורלי שמיהה ואחר בעיניו כניאה ונמוחמיעיך[ היותר באיפן בריוח ליהנ' לליוורנו ישלח' עיר4ן
 ברלכל

 ישר"
 צי1תה כא'צר ראיכן ע'2ה שכקה

 יעל כן ציותה פליני' א'ך לליוורנו לשמעיןוכהב
 צוואה שיעשה כרי הנ*ל הסך אליו שולח הואכן
 כל)' לעשית רצה ולא שמעין ונתרצה איחורבלי
 פ-יון שך[ הממינים 1ע*פ שכעירי ביד ע"פאלא

 הדבר ר[תקן יעליהן שלהכם שהפייותשביייכם
 פייון לתועלח יעשי כעוניים והטוב בוריוער[

 יישר וכתיב נ(כ"ר הדכי הוריץ וע"כהשבויים
 למטינ.ס הרכי שיוריעו מהם 1בקש אטרזדברי
 כטשכנתא להלבישם דשות כ[י יתנו ביחד1כילם

 כאלל ר(עי2ות מרה דצונם שיאמרו 4הוכנכייתה
 יהל ורפירורן הקרן ינלה של4ן כאופןהמעירק
 י[טמוניכט הדבר  הוריעו הנ*ד עשו וכןשנ[הן
 באיפן במשכנהא שילבישם ה~כיטי יהדוכולכם
 דיקיי"טו הנקיי דין ג~ר זה על ועשו מיעילהיות'
 גירו משכן ולן'1 ללוי הטעות ונתן שטעוןרזר(ך
 העיר כעשתה 4י כנ- משכנתא.כנכייתה בי4רהנית
 החכפ ה"ה העיי רב ע4' המשכנת4ה שטרועשו
 כמיה*רר שמו כשערים גודע הגרול הרכהשלם
 בער חתכז והוא ה"ה יצ"ר( קושטא דאשמואל
 לאה מעיוכון הן מעוח שאותם כשטי וכתיבעליו
 כתו' ועור שכו'" לפריין הפייוק שהקרישההנ"ל
 הנהוגות משכנתא שטרי גכל שנעשהכה

 יוכיגיקיןחו"ל כישר"

  אח-
 עשו עצמו 'ים באיהו וה

 הנו'ששמעון היב עליו חתוס וגם שכייותשטר
 שברה ולוי בייו שמשכן עצטו הנית ללוישכר
 ול[1' מהטזביר השכייות גובה היה וריאלאהד
 היה ושטעהן שניכ( כמה לשמעון השכיריתפרע

 שלא שנינ2( כמה עכרו אה*כ לממונים איתו נותן'
 מהאמן אותו נוכה שהיה אע*פ השכירי' לויפרע

 ועבש,ל שטעון מת 4י שנים ובתיך לישהשכירה
 שה?ה השכירות כל י ללו ותובעים הטטיניסכאים
 ופקע מה. שכל לוי השיב שענרו מהוניםחייכ

 לשעכר'



צו יאפיטן- לצדיקאךה מ'ט*טחשן
 המשכנתא ל(1 ששכי טאחר י"ק ה*הל4שעכר
 ל.חן רוצה שאינו מנעיא לא זה ולפ' כירושהשכין

 מה טהקרןכ45 147 שינכו ר'צה אלא שחייב8ה
 אתם דירי רברי' כעלי לאו אימי ולממוניםשנתן
תכ'עותיו ועלי1 עמו נעשה שרשטר שמעוןאלא

 מה כר[ מהקרן לו שיננה היורש הואובמקומו
 מ,ה יידע אינו שהוא משיכ שמעון ייייששפיע
 כחיים שהיה- כעור משמעין חבע לא ילמהכלום
 לו היה לא מויישו ששמעון ועור הוא יכרהל4,
 המציה לעשות שטר' 44 ותועלת הנאה ןהבדכר

 כין המשכנתא שטי כין שנעשה יכייןהממ,ניפ יע** עשה נ"י ע"פ והכל שבוי" פריוןלתועית
 7[א וכעדוחו העיי -כ כ"4צעוח השכ'רייעשטר
 דיורזוירקינו יכפי המועיל[ כאיפן אך[א'נעשה

 טזה רכר מעי%ם ידע לא היורש והנההקרושה
ואיני

 יזה הטעשה היה איך ניראי יטעין ימו4
 %עי7( הכת,ב כל(ונפי

 ירעת דעתי ממנ' שאלי
 ) . - - : לאמיקו אמת דין , : :ה

. -. , - -  

 עעיני"ןיןןןןןךיממשובה
 נצ4, כך י4ו-י דרננן 114י1

 איזהו נפ-ק איתא אהיות יחקייות נשקלקראת
 כטישי 47א הלכחא ליח רבא אמי ס"ח רףנשך

 נרשא' כחכירי ולא מחוזנאי בשטר* ולא'פפינאי
 פלנ'א ליה משכן הכי רכחכי נישא* חכיריוכו'

 קנארז אימת מ'נ'ה הכרה וירר לפלניאארעיה
 קנינא הכי כתכי רקא יהאירנא ניהליהראקנ.יה
 שלא כרי חכיי והרר עירניו כמה שהינאמיניה
 מן[ת14 י"אי ימ' שפיי לייין כפני רלתהנעיל
 כ4ר;ך מלוה קני'ה אימה רש"י ופייש ע"כהיא
 הכירורז כתויומ לכעליו ניהליה ראקנייהשרה
 כרה איןטויח שהיי קצ-ציה רנירז נוטלנטצא
 יכי' ככ4יכם ט"כייותו יפס'י יולקה.לא אסואף
 ררכית אגיר נטי שהייה ראפי- היא מלתאולאו
 וא(כל[ כעושדה פפק כ14ן .ש4ז'ן יהו4ן3טויה

 מדכייו עכ"לן נוטל* ואיני שמיצי14שפעמים
 כפ"ה כתנ והרמכ"ם י*ק הו' ~השמעיננרעסק

 כירו ממו?רנת שדה שהיתה מי וכי ון"ן "ממ
 הערם' טפני השרה לבעץ 44ותה ו'שער יחערלא

 שני* י(:ה ונורשן נשרהו עימר זה שהרירנית
 יכתס עכ"כ( מעוחיו.שהיוהו כשכיל חרשככל
 ניש4ז' נחכירי רהי(כתא ילית ס וז"להמ*מ
 . והויי רכירז העדטת איא שאינו ?*ל ררכוכתכ

 שהוא , פי רש"י אבל ז"ל והרשכיא הרמב*ן ו.
 . ל[מפרע מיתא רא'נ7[אי כלומר גמורקרכית

 . הנימוקי וכ*3 גמורה רבית הוא ילפיכ כןעע"ר

 ראיני-אי משום ררש"י דטעמיא הרשב"אנשם
 עכרי רהני ארעתא רטעיקיא ע ל4מפימל[תא

 יהנא,נ.כ1 ררונ ש*ה נסימן הריב"ש כתכונן
 הו14 קציצרה רכית לאו נרשאי רחכיריהסכ.מי
 שעי תרומה גיריל(י ינעל[ רנ'ת הער8תאיא
 רוהרמב*נ2ם חי סכרורז לשישה חלקו ח"ג8"י

 רהו) ררש*י וחר רבירק הערמת שהואופיעתיה
 ואי4 רר;וי.א"ר ד;טפרשיכם 7(ש4הר ותרר"ק

 מא': 4ל' ל(ביי יצריך מהן א"ר משוטמוציאין
 שהו2נ'מתהילתה כמי הוא הנ"ל הפיסק"דפליג*
 רילץ או א"רל לכ"ע הוי מתהילחי החנ" לאאכל

 התנוי י[א הליאה דכשעת היכא רוידפלוגתייהו
 מתחיי[רזו' נשהרזנה אכ7( לי השכייווא""כ
 תשףן הכיא קס"ט כסימן והרכ"י ר*ק הו'לכ"ע
 כמשכן; 4א כתכירי.נרשאי רש"י על נחלקויא כא4 שער יז*ל[ החשוכהכתכ דכרי ינסוףהף"ן
 כנחן 4הכנ( 1% מכיה 4לי חכיה יאח"כשתס

 פעיטירז; כן מנרז שעי ערים שיעירושיפנינו
 כסימן הריב"ש גכם גמורה רכ'ת ה'1המשכונה

 . דיימ גכ עי4 ראף כחכ הנקל דנריו כמשךהנקל

 עשר מתחילה ררתם קצוצה רכית היי זהרכנרון י"י יכית הערמת אלא הוי רלא אמרוהגאונים
 4וו רנכ"וה4ש נמשננתא אי מיחרתטשכנתא
 מנ י-ר[ור; חוכרה כך ואהר רסוראכמשכנתא
 מיניר-ן חכרה יהרר כשטרא כתכי רהכיהטלוה
 ורן בנרון 14כך( כיכית שנראה "7[א אינווזה

 וכה כמניה נאי מוכי שזה הוא התנאישתתלת
 ששנינו אל[א היא נמורה והלואה קצ,צהרכית
 , הנשל כשעי כנ*ת גס . על"ל מכי כלשוןאותה

 שיה*ה ואיך וז"ל יכריו נט-ףכתכ

 פלינת-

 רהנ?
 . וע144 סיקכם כשמשכ, אלא אינם 1",רכיותא

 פייש אם אכל לחכיהטמנו הלוההתנהשיחזיר
 ליע אכה וולתי הת4 קעוצה רבית לכ"ע שוחכירנהע"ט



 'אס'סץ לצדוק4רח משסטחש?
 ז"ל ננו 'ממ13 שה3ין מה בפי 1"ל הרא"ש.4צח
 יכז עכ"כ[ יכית אבק 4וך(א אינו בהקנהדגם

 שנתכו הרשכ*א ורכרי המ,יר היכ רביי8וכחי
 מר(רקא יא'גר[אי משומ קוא ז"ל רש"ישטעם
 שנרא. המשננחא עשו רקכי ראיעקאלמפיע
 5פי יהוניח 4ונ(4ו תנאי שס היהשלא

 ע5(

תחלקו:
 בתחלה דכשהחנה בפויטית שן קעשא81, רכרני 4ושיי(1 יהני מכר[,111.21ין?

 ומחלוקותם ר"ק היי 'עלכ
 מינירה חכרדה ואה"כ תנאי בלי כשטשכנה4וי

 רבההוקנרז משמע רמהגמי4ן ר(י קשה'ילפ"ז
 והרר כ4פכ4ניא ארע*- פנ(ניא ליה משכןהכי רכוהכי נףשאי חכירי רקאמר מיירי8תהר(רתו

 שטר עשו רמרזחר[יהו דמטמע מיניהאכרח
 רמשמע אחר כשטי הכל והחכירותהמשכנתא
 הפוסקיכם  פליגי  וע"1 טתחלה התנו רכךבהריא
 א"ר מטופ 4תו תלמורא ו[ה אסר ר"ק טשוםאי

 להו טנ4ה ועור פליגי כתחלה רבהתנוולעילכם
 משום הוא ררש"י רטעמא ו"ר[ והניטקילה*ה

 בהר1א. ק4ה עברו רהכי ראדעתא מלתאראיגלא'

 כעי'שה ספק כאן שאין מיטום טעמו רש"יקאמ-
 אבל( ר"ך( נוט[ ואינו שמיציא שפעטיכםואוכל

 יעול' הפסי לייי לביא וא"א ודאי ריוח3אןועא
 וכז' מלתא ראיגלאי 4ום % טענוז? האי להוהמנא
 מ"ש ר"ק הו' טעמא האי משוכם ראי קשהעיר

 לאנרא רקיימא בחצי אפ.לו בחצרו ורר8הלוהו
 כשכר נ(ו פייש שלא רכ5-( למינר רעכ1רתנרא

 יכונ[ ראינו קציב 5[זמן היה וההלואה גירתיך8
 רור יו אמר הזמן הזמז-וכתוך קורפ ממנולתכוע

 ?כינ* תיית כיה רשייכא כמ,טכנת'ארעתיהכ*ש גלי אמרינן ולא א9י אלא הוי לאנהציריילכ"ע
 רקשה וימר נ"נ[ לכך רעק גילוי אירינןרל4ש
 "כרה יאח"כ היכה ?מן המליה כיר שהי רכילרי
 לא לכ*ע דהא קצטה רכית ביה ש'יך ה'כיללוה

 י:י0!י,,ןינייי,( ייימינ ".. ,,ג:,4ה:"י,'"י-י
 ל[א אפיל[ו אי ר"ק רהוי חוכך לך שאחזירער
 טשו2ם היינו רמאן 4ור(יב4ז הכי לו ואמרתנע

 4ובלי, הל(ואה נתחי4ח חשיכה הומןדהאוכת
 "ך[4ן זמן ך(1 האריך שלא קצ,ב לומןכשהיה
 בשכר לו אמר ולא 3ן לו אמר הקצו: ומןבתיך

 פי,-ש1 לפיכך א*י 4א הוי הכאלא כמומעיתיך
 איערז*4 רמעיקרא מיתא איגלאי רש"יילדעת
 אבנ[! הלואה כהתנה_כעועת והו"4 הלווהודהכי
 מלתא אינלאי ראמרינן הגא ימשט קשהפריין
 כחצייי ירר כהלוהי הכי אמר1נןולא

 כמה' ינ*ל(
 יעי( קע*כ נסימן ח*ל אכ'ו כשס הטירשכתכ
 לשמ4' כיחו ממשנן שראו' האידנא שניהנים8ה
 יפירונ כביתי נשאף יראובן משמעון שוכרוולוי

 אני כתשובה ז*להרא"ש 49,4י כרשכ השיכי לוי ע"י לשמעיןהשכירות
 קצי4ש רבי' אכל אוסרו.

 וגפ. ההלוא' על רכית לו פסק שלא כיון הוילא
 מעיוה14 שמעין יפם'ר ישרף או הנית יפול(אם

 13 לרייןי(השרהדנ[ ואין לאוסיו ישלכת"ילה
 יהא* לג כרייא ולא וו"" רטור כתכ ולוהע*כ
 84פיף ישרף או הכית יפיר( 4וכם שכתכטעמא
 על( 4,הריורז ל(1 שכיתכ שכיון מעותיושמעון
 ך"רמ*רו ומרכרי טעיתיו יפם'י וראייאנכסיו
 המל*ג גני שכתב כד*ינ" יוצא ר*ק שהואיראה

 קציב ברכי כ(י וחכרה והור שרקו ער(לחכירו
 משכן כי מעיקרא בהריה אתני רלא וה*מא"ר
 4הגר או מיניה ליה וחכר רליהרר ארעתאגכ*ה
 אכר[ וככך ככך מיניהל'ה

 בהדירק 4תרשני 4וי
 אחנירז י9ש כריינין ויוצאה היא ר"קטעיקרא
 לןיון חכר כ["ש מיניה איהו ליה דחכרנהדיה
 כ"מת ה'נ[ היכ*י עליו יכתב עכ"ל וכי'אהף
 ר(רכר1 גמיריה סרתיררה הרמ"ה מרפריש4וין
 ר*ק הוי רלא כתב  ו"ל היא גם שהרי ז*להרא*ש
 כלוסרשלא ההלואה על רכית לי פסק שלאכיין
 שהלוה אע*פ והלכך ההלואה עי כן עטוהתנה
 * ר*ק היי עמו התנה אם הא דמשמע י"קייי רלא כתכ השוכי  עם בשכייית קכין ערכנכנם

 להתניו ה'ה פנהגם הנראןמרכרי-רבינו כ9יאך
 דכיון הרא*ש השיכ יאפ*ה הי[י"ה כ.טעי-זכן

 המתנ'מעוהיך כוכי יו אמא שלא כ(ימרר"ק הוי (א ממש יכית חהליאק על עמי פסקשלא
 פתם לו אטר אלא יככד לכר ה"צי אשכיראני
 טוז הנ* נ(4ש לחרש וכך כנך ממך הביח אשכוראני



 אקניה דל(א וה*מ שנתכ יימ*ה 1מדבר*יק צת יא ס"ו ר?ריק עיח מש4םת*:
 יכוץ( מיני רליהר'וחנרליה ארעתא יכו'נהריה
 מעווהיך כשכר 1,41מר עמי נמרקנ" .דאיה4?

 7(הרם"ה א.צטריך ל(א י:.ך ככר ממךאחכרנה
 ליש' רייק יהכ1 בהריא יתנו כאילו הי"להלוף רארעת'רהכי דכיון משום ר*ק דהו,יאשמ,עינז

 הרמ*ה דנקש מינ'ה ליק וקכי רל'הררדארעת
 דכרי והכנרז נכוונת הכ*ח ג"נ כחכ וכן*כ*ל
 כשיא הו' פלינחייהו רעתהיכ*י ל8י א*כהטיר
 . כתב יכן מעיתיך יהל1זיכשכף כתח'לת ליאמי

 ורר ה147קו נכי רשנ*א רץלמיי* בשםהרכ"י
 כש'ע והרכ א*י הוי א*ל(כן לא א0ר*קא:ל הו" מעירקיך בשכי לו אמי שאם כתצירוורר

 נששכיה רסוישו רבמשכנר(א טיקאטרמשמע והכ" נמירעו הטיי דפסק מטיכם08ק.כהימ*ה
 משמע דמותי י(ר(וה שנרה 1.יאתריאחי

 ראסו נימא ו"8ילו אס,י בנכיתארכמ'טכנתא
 הוי אחר יפסיקי נליא ס*מ יבית אכקמשיס
  תרמירירלב*א רע-ת  הברי  זה כפעם דהא1*ק

 כנכייתא דכמשכנתאי8ינתכו
 י4תי א*י הוי הפסהה דכלא רס*ל ש"מטותר כשהפסיקויאח-

 א"כ ר*ק הו* הפסקה יכלא א(א הכי תימאלא
 מר*ק י(הוצי4תו סנ* היה 4תחינשהפסיקי
 ין[ א"יוו.ונדוווו

 יקיק ן יכ 7(נטי' 7(הת.י,י *
 ףהא ט.ני" איני זה מ"מ כת*י מ*י רלאהש'ך
 יתכ. לומיאפ8ר

 ר(חלת שבאק יג'יו קאץ-
 4הייייו פגי -יה יפק'פי ליא אחר הפסיחינין

 .הת'י' (א אכל לא*רפ'י"ק
 י(כתח,%-

 4,כרן
 כין הכ(וק ראין 8"7( ייעיי(כם אפז4לויריה

 יה יכין זי דכין הפס'קי כ(כ[" אתי1שהפס'קו
 הכיאה כתשונן הרשכ"א רעק הוא וכן א"רועי

 יכן א*י הוי גי:4ש דכככן קס"ר כפיט;היב*י
 רה"טר רנ*% כדכייו הרמ"ה יעת כהר.אהוא
 ל*'ש מינ'* איהי ליה יהכר אהניהכהריהל*ש

 קכירן דככרק אששח מה אכל( א"י ו('החכי
 ואס אי*ק ה.י אסור כיפסק דאפי כהריאכתכ
 פ'טיכם כהרמ"ה יפ8ק ן(ימי 4פני צייכיכםפן

 ישזה 4יכ'ת חימרא ט" ומ כיקיה יהטיידפ"4
 כמ*ש מע'קיא י4חיייה יייקא יעתי'ט*.ראא

 נשנר ל'ח פתב רלא א**נ הרפ/'ה נרברי 2הרין.

 דהכ'. אדעתא יקיא רפע ארעתיה וגלימעיתיך
 ' הייכ*מ אכל מעאיך בשכר כהתנזנהריאוהוי טלוהי היה לא ממנו  שוברו היה לא ואםהלוהו

 . 0"ל(. כינ(הו 1"7( והיא*ש והרי2נ*אוהרמנ"ן

דרוקא
 כשההנ-

 . כשכר ואמר ההי(יאה כת"י,ת

 4א.שהשכיר כתנ %א אם אבי י/'ק היימעיתיך
 הרינ"עא דכר* כן גכם מוכ"י ו'-:כ*המשכנח4ת כשםי כן כתכ אפינ(ו א*י 4תד(.י הו' לאלו

 עשו מרז"כ(רק רהרתם רקאטי לעילשהכאתי
 41הדר כשפר כיקכי דהכי יכו' מותיתמשכנתא
 שהכאת* הגמר' מלשין טשמע 1כ1 מינ.החכרה
 %8ניא- ליה משכן אלא תנא. כלשין כתכשלא
 פי[יג8: וע"1 מיניה חכיה יהרר לפלניאאישיה
 יכיוש ס"נ4 רהרמכ*ם וסיעתיח והרמכ*םרש"י
 כיתנרן דר:1' ס"ר( ויש*' א*ר ה?* התנהר(א
 בפי'ש'רהי"*ע4 כתנ וכן יעת רהוינלי'משיס
 שיכיש מתשי.הרא*ש נן .-יכיח כהרמכ*םס*ל
 יץכי לימי צריך יע"כ כ:*ל הע*כ רס"יטיף

 :כן כם כהרמכ' ס"ל( רהרמ*ה אי(אדאלתיה
 יחיר  שיוא גיש*י ' הרכ פס" היאך חטיידעת
 הרמ*ה והרשכ*א רר*ן מנום הו והציח זהכדעת
 שרעת ככ*ה מהרינךא שכ"כ והריטכ"או"ט'ר

 א*'לו שם ישס,ים הרש*כא כתלמ'דיהייט*נא
 קכלתי וכן כלל הטשכינה לתוך המלוה גח'קל*

 דקלטירי הרכ*י הכריח וככי עכ"ל הרכפטויי
 ן כ לומי א'א ודאי יש'י על חולקיםהרש*כא

 והש*וי דהר*מה מיט'ס כן רפסק ירא'אלח
 סיע(

 מהטפורי רש*' רדברי סתו ו'למו. ז"לכרע.רש"י
 להיו* מעיקרא תנאי צריך י(עיי' הר*מהנרכרי
 פיהש דלא היכא אלא הוי ,4ת יפ(וגתייהיר*ק
 %ק קע*ב ס'מז הש*ו כרזכ יכן טעיתירכשכי

 רכשא* הרמ'ה כדעת כאן הם-י וטסקנת ו,*לק-
 הוי ז רסורא ממשננתא חיץ פ'ייש )מ'טכונות
 שיהזיף ימשכינה כשעת "תנה "כם צץ קצרכ.ת
 כל כמעץת לו אנר או כפ.יית ה.יי'* ליי*הכור
 כהי*אש יריא כו .ט.י1ח כתחיה כיתכאייק*ה
 צר*ך 4א כתנאי נס קציצה יניח הוה ר%אד4*4
 ואשגיר א-זור אנ4 מע.ת.ה רמחל כשכרשיאמי
 אח"ב שיהיה כת"ייה כן שיחכר פון אלא7[ך
 ר?ק וצ' נ(ע ילהש:ייו להואיר עייוח'יכ

 8"פ נע(28 ענ*י



 .יא,שימן לצריקארח טשפפחשן
 נרש"י 8*ל א* הרנ"י ברעת ק 5סה8 אנ'8"מ
 שיוא אפשר י"ק רהוי כב"ה שכתנ דטה לאאו

 מרנריו יש ראיה ורמרימי שהביא 4ש"חמלשון
 יסור4ז כמ'טכנרן4ם שמת'ר מי שהביאככ"י
 נרשאי נהט.'רהכייי הלכה ילענין נתבולבטוף
 משמע מררננן 4הסיר רסויא נמשכנתאאפילו
 ילא ירננייתא יסורא בטשכנתא נין חילקדלא
 לעיל רמ'יתי הרמנ*ן וכדעת 4אמררבנןאפירי
 מככ[ מ"מ הכ* מם'ק ינייו ועל כסמיך5יניה
 יא הוי לא רכ"ע אל.נא דבנ"ר שפעינןהנ*ל
 ר:נ4וי שוכם ליכא המ'טכנתא נשטר רהאא"ר
 רארעת'רהכי רמז אפי' ול'כא ולהשכירהלח:ור
 נרזח.ל[רץ התני שכך להוכיח והמ5ע*ההלוהו
 נמ"ש הרןוהו היתר שבצר לומר המלוהונאמן
 כ(קחת לשמעון שאמר ראובן קם"ט ס*םהטור
 (קחקי כ(א משינ ושמעין ליר מיר רנית8מנו
 ככ(4ש שנאמן ן*כ( א"א כחב עכ"ום ע"יאלא

 4וחר עי( רהרשנ"א כשם כתנ והרנ"ישניעה
 מת וככי כי*ק לישראל שהלויה עליושהעירו
 רהרבר כל חתיסנו שוהוא שטר לפסולורוצים
 עכו"8 של סנתר או אפוטר.פא שרהוא85ירסם
 כיון נשייר( כח?קת גנרא ואוקי בעב"וםתולין
 וכדגי9" נו להלות יכולי' שאנו לפניר'ורנרשיש

 וו"ל בר:נה מהיא*י וכ"כ עכ"י ונו'בתיספתא
 טוען שזה למ,וה יייה שבין פענות בשארוכן

 כיהיתר לו ש-הלוה טוען יזה כא.סורשרקר(ואק
 ו~ייה עכ"% נ'טכיע-ה שיא אפ" 9טוידהמלורה
 משיבם א. ולמכר"ל ר4מני"נ[ טעמיס5כטרה
 יכ84י משיכם אי כשיורק כ"וקרן גבראדאוקי
 לישכע. יכול וא'נו חשוד רהמלוה הוי הלוךדנרי
 ינשאומר ישע עצמו משים ארם פשו'ראיןאי

 משום אי רשע עצמו משים ברנית שליההליה
 נטהויד"נ כזה ועיין ואכי לישעמ'רפרוזכיהיה

 ואפילו מת שהמלוה רידן כנדון וכ"ש ק"זסימן
 הירן שנה'תר מתוכו רמיכיח שטי שם היהלא

 הייה שרמיריש מה ליורשים רטענינןרקיל*ן
 יומר רלוה כמינירה כל לאי רודאי לטעוןיבול
 דטורינו כנ"ר כ"ש נ*ניי-8 יההנאי יהירהדכך
 רמשכנתא שטיות דהשתי עשה זצלה"הורכינו

 כוהזתר היה לא ואם עליוהן והןירורשכירות

 שדשערי18 ונ*ש לאינשי איטייא י ספ רהורהלא
 להן ונחשכ רששימין דל(א אר[אי עובייםג?ב

 מצריכם ויציאת ישראכ( באלרהי נופי-'םכאילו
 רמתיה רנרנא נגיכיין גניא רנא בגניאוח*ו
 למאן מארירה לירה 1שאר? מחטאת לווחי.טשני כב1י ר(השרו שמו נישראל( נורע גלותאוייש
 נפ'איזהש איהמ ונוילקמזאת הנו ארעתיהרטליק

 ששר' ההון עלייהו עילי'נפל רכ נני רם*ת טךנ
 אמר נרהפשר 8לגא באגף פלגא ביה כתיברהוה
 לאינשי ואיסירא היה רנא נברא עיליש רנרנא
 תרי כאגרא פלנא א* נפשך מפרה ס9' הור:לא

 נאגר; תילתי תרי נהפסי פלגא נהפטואיתילתי
 מונ'חא ר:שפר _רמין יאע*ג קמן דהא *ע"כ

 פ4גא בי כתינ נאיסידהא נעשה רהעסקבחריא
 הוה רבא רגניא כיון משמ כהפסר פלנאנאנר

 ככ5* כשטר רכתונ יעוד השטי כ9.רושהכחינ ה5פ נהדיא שהוא אע"פ להיתרא ליהמפישינן
 כלל חז*ל[ נתיקון יהעשייווה משכנתאשטרי

 ', מחז.קנן לא דהבי דכתנו רכי יסניטיה19סקיפ

 נל'של11 כראוי ינעשה אמיינן איא יעותאביה
 ליויש* טעני אנן ולפ"ן בהריא ריעותאראיני
 עלה? ולא נוהיתר נעשה ר*יכל מתחי(הרודאי
 כן' גמיו אח"כ אלא לממשכן להשכירוכרעתס
 ו(4פ; אם והניהא וא"ת א"ר אלא היי יאוא"כ
 באיסוי איתו מח;יקיןהיינו כ(4* איסוי שום נפי,וש זה כעסק רואיםהיינו

 רואיטש אנו 4,ככ[
 ואפילו:. מא"ר לכ"ע לפחות ניצול רא.נינהריא
 .; כן ואפ הרהלואה כשעק נן כרעחכם והיר4לא

 דנגביא' רכיון לעיל אמיינן הא חןקת'האיתרע
 דב4ויסור' כפייוש טשמע אפ)כ(ירב4ועסקינן

 צשה היחר צר יכאיזה לומי עלינו חיבהנעשה
 אפ'".יש ודאי רהא לזה ציינים אנו א'ן ננ"ראכל
 ניו1' נעשףה דבר-יתר ודאי לכתחילרה א"רשפ

 אלו ?מעות ביקריא. כהונ דהמשכנתארנשטר
  לעשות; הקהל חכם על סמכו שנוי'להכימפריון
 ירע 1*ל והרב ההיתף ררכי בכלהרכר

 5'טוט זה )יכר כאקי להלוות שכו"מותרשל8ריון רלכהחיי
 רנשלי-י8' ועדי ד?טור כחכ וכן ק*ם ס.מןבש*ע
 הימכ*8 ור*נ מאי רכ"ע דאר(.בא עשונ*ר

 מספקץ רוהרשנ"א ואן"ג מלוו-! טרףנס9"ר
ליה



 צטי 'א סימן לצריקאיק '5שאחיק
 שבקינן דלא רהרב*י פסק ככר נמשכנהאליף:

 משו' ז*ל יהרא"? *ם - יהרמ דנאינים8'טיטיתא
 דעכר מה עכד כהיתרא ול*"ו דהרשנ"אספקא

 מיציאין טנעי'ראין לא וא"כ כ"ל איסייאולינא
 ר-אי כי יכל מיהקק מנכ.נן רי(א ומינהטייו
 ח-יב פרע 'טי44ה רמי אל(א הוא ממונאאפיקי
 ו(מ'מר יייכא שכיים גכי היא ררזת'ראיפרוע
 ור;וי מהדיוט או(א מהממ.נ'ם ליו" לאדהלוה
 דהא לישי4 והלוה יחןר מיעכ"ים שליוהנמ(

 הקם ש-:מעווה בהייא כתיכ המשכנהאגשטר

 מוהעכ"וכם של(וךק לחמי ודמי שכיי'כםמפייון
 י-נם אלו שמעית יודע וףלוה ישיאלנאמצע,ת

 קם"ט סימן דהטוי כמ*ש שמירזרמר,ענ*וכ(
 מר;רי"ט כמ"ש השטיים שליח חואוהמלייז
 ח*א משר: כפני ע(יו ירקסכים מ*ר סיטן3'"ר
 ראפ'לו ,כחכי 'טמגו סימן זאב וכניסין צ"רסי'

 ממון דהוי שורה מפני טותר קציצי רביתשהיה
 הקרן שיהיה ציה שהמצי" מפני נעיים לושאין
 אינהא 11*ל וב"כמרקר'"ט ער י(עילמיקיים

 קייג4 דהקרן שירהייה שרהוקרשוע*מרבמעית
 יתחלקו לצרק4או מהם יעשי ומהפייאלעולם
 יאיתי כורז ראל'ם לניקוי  או לת"ת אילעניים
 מטעם ילא ז*י רנותיני כפני נאק" היתר-ן8נהגי
 כער(י ייאו עניים רהני אלא הוא ענייםדממון
 כלום די,נ(רן בגיף לרהם כיון.שאין מקייהממין
 אחר  לבוא העתידים . כפירות אלא ויכיםאאינם

 כזרה ליהשגיה ,צהיפקר והשקיר לעילפשילחאי

 ל,כות אכ(א הוא רהמעית 3על של שלוח4לאי
 מרבריו ורהוכיח עכ"ל, משגיח הואאענ*ים
 עור משה כפני עלוו יהםנים יע*4נרא4יז
 לעני'ם "1 8ייות שאין מפני אהי מטעסנת3

 וכסיף רהפירות כעלי אפילי לשיקיא'פיוחיים
 יארץ שט'ם עי(י אנ' ומעיר וז*כ( כתכרבייי
 תילרק על יושכת כרז'ותרה צש*ת כעיישכא"י
 מעות כזו(תת נירהגים דהיי ז"ל יירלנים3פמ

 שהוקרשו תויהבישיכ'ומעות ללומיי*הוקרשו
 גכרי", אכרהם ומהרשר למאה ל*כלת")כר4וח

 איו ס קדושי כסף הנ -מעות כידו רהירזןלהשמ
 וטחשכ שנים וקוכע ~ה נענין אותש מלוהוהיה

 ננרארכא רבע,ליש כגגרא אפרואדשופוחרי

 מטעט לא *יי ו4רא*ש לרנרי ואף וכףד:ור;
 ילא שכהם הקרן שאין מטעם אלא ענייםממון
 מה ניחא יבוה עכ"ל טע,לם מ;ה ארםנ"לק
 דהרב-י שהכיא הרשב"א כרכרי לי קשהשה'ה

 הנעשף כמשכנתא מסתפק שהיה לעילורטותים
 . כמעירש טותר אם רכירז אכק בה .שישבאופן
 כרכית אפי' שטותד נתכ עצמי הוא והאיתומים
 מטון ש'אני אן(א רהרכ"' שרעב'או כמיקצ~צרה
 ירהקין כעל('ם ל(ו שיש ממין  שרזואיתומיס
 שכתכוהוא וכמו מיוחדיס שלהפידםוהפירות
 איתנהו ךכולהו שמע"יכנשר הנ*ל מכלנעצמו

 ~ףז כמו דרגנן כיכית מיכעיא ר(אר(טיכותא
 רהכושכנתא בשטר כחוכ היה א3ילו אלאדפותר
 גשכייי כייהלוה להנימההנאי

 נשכר לי ואמר
 דקיר; מעיל(ם  המלוה בה  החזיק ולאמעותיך
 9ר? שלא רפירות ר-ל(ור: מיד ומוציאיןמותר
 רהלור, לשכה אחי טעם נ*ל עור . עתהעיר

 השכ'רה הוא 4א וה כבית מעולם רר לאמעולם
 שהוא ונטצא השכירות גיכה היהלאחריט'והוא

 ההי8ים יאפ"במעות הפ,מקים וכוה.3ת3וריויח
 רטדבדי ואע"ג שד;רו'ח נמו ליהן ח'ינור"ק
 ו-מידכי דנדי שפירש רעהו לפי נראההיב*'
 לתת שי:הניה כמו לעצמו הוא שהרו'השצריה
 דהנ*ל בחשונה משה בפני תרצה כנרליתומים
 מרהפעמיס ל,ה צריכיכם אנו אין רכנ"ראע"ג
 טש81 אי שלוהם אינה שרקקרן משופ או'והנ"ל

 רלעכין ועור מייחייפ לעניים ד;וו לארהפירות
 4ונו א'ן פרע שככי מר: מהקרן נ(נכותשלא

 פען(8 משמעון ורכ'ת קרז הכל שחיה 4אהקרש שי טעות היה לא אפילו אלא ~ה לכלצרינים
 מפלינן ין4ה קציצףה רבית ראפילו קימל*ןהא

  אביהבם  וכשעשר: ממויים כרנר אלאמהיירשיש
 ככור נ(החןיר'מפני יתומיכם חייביכםרזשוכה

 יתומי'נינהי, רלאו מהני חרא ליכאאכיה'והכא
 ללאפ הטור" כנכיר חייכ ראינו קרונ יורשאלא
 היונא ליכא יא"ב מעות  אלא  הוי הטסוייםרבר
  יו4ו  מבויגא  ראפיקי קימכ(', הא ול(נטתכלל
 נ(י(1) י(ח"ב "יי או(א אינו שכתכתי פה'וכל

 כל 1לאו עקה ער פרע שלא טה ועלפי

 כמיני-

 :רודאי נינהי ריריה ינרים נעל' לאו דהמפוגיםלוטר



 ל8יפן לצףיפ ארח, פשש"ק
 לפדיון דהו' כתיב המשכנת' דבשטר נ'ון:חדאי
 עמעין 4הרמ והממוניכם הב*ד והישושבויכם
 ננגרו יין יעיוך נעלי' הוו דהם וראילהלנ'שו

 ניד ולעון(כם שלהם שלית שהיא משמעוןיוחר
 השלית שעושה מה כל לכטל או לסייםהמשלח

 בהלנות כראיתא 9יוני שליח שהוא שהודיעוסל
 : קפ*ב סימןשיליחין

 חייכ שר(ף הנ'ל( מני[הע~רןהג68644
 *רזה ער שחיינ מה כנ[לפייע '.ן

 י(פענ*דוהמ יה כל שכויםל6ריון
 : אני'ר משגיאות *צילנו.'

 שכצעיריפ צעירנאם
 י% רורריניפ חייםזלברדזם

 כהזר, ל[שו1 עי השור כדברי וטריא שקלא6
 הר*כ תשובו"ן ו-זיך רקיך ואהיא המחכר8הרב

 : זצול*ל(כנ*הג

 וך[ביר י'ש ש*כ קיעי כה*ת 5ל 184ה*6נ
  עם לדון  עצמי על שקכלליה 983831

  ונו'יכחכ עכ*ים לפנ'ר1לוה
 עצמו שחייב ר[וה כה*רז כרזב כ'י סימןהשור
 8רברי אלי רבריש הוצ'א דאיך וקשה יכףנקנין
 יראה כ?הומו רהרואהנהזת

 שאיי
 רברי כרבר'ו

 ?(4ז הוא שהרי כיפז וו(4ה 45*רוש לאיוטור
 נר4יהשכך שמשכם תשוכתהרי*ף אלאהכיא
 ואף לחזףבו שיכול ראינו כך שכתכ היוררנרי
 יכ["מ העכ*ום אל כע*ר עם לילך ר*איאינו
 למ'הרר ל'ה ואית הוא דכריש קנין וכףגה*נ
 שרכינו ינראה שכרזנ הרב14 קשה'על(י'ווקר
 רהיינו וכו' עלויה פקבע( אכלאי מ*שפ8רש
 כעקכי[ הי' עכו*ם דייני ער['יו ד4קכר[לומר

 שהי4ש שמל4בר כתכ דכייינים כתשונההרי'ף רכרי הט ל[הפך והא עכ*ל. כלום קנין4ין:לאחר מירי קנו אם כזה וכין כזה דכין רעכ*ום6הרותן
 הוי רלא כחכ ודסהרותא דכר'ם קנין הויאמיד
 האור דכי' ופשש הרב*' 8" יל9' רכריםקנין
 וכיין הר**ף דכיי כהכנת לי קשה ועוד שוין4ם

 גיניח רקנו 48*ן הרשורז ל4דבר רא8י'ש3הנ

 למ'הרא ליה ואית רכר4הוא סנ,ן רעבירבמלת
 ונשימ4ן סהדותא ממקכל שנא מאי וא"כע"כ
 הרי"פ י רני על אבל4 ידעת שעם בטינדכרין וחורז הרכ"י הקישיא הרניש נכי הטירלרכיי
 הכ' ליב'לתריצי עכ*ום לפני לרון לגמרישאסר
 ר(מלוה ~נות דכשיש הוב*י אפי'לר-נר'ועיי
 יפנ' וינ4שי הנכם.ם עלשענור הק:ין חלנכך
 ר4פנ' ילך ור(מה זכותו כפי ו'ריני יוראלרי'ני
 רהנא למימ' וליכא רמ חלול שרעא עכ*יםדי'ני
 ר4'יני ש4ו*ן סמצ'אותמיירי

 יורעיכם ישר4שר(
 למלות זכית שיש *ודעים כאהיכן דא*ככדינירום

 4א לערכאיתירם לילך לו יתייי א*ך ומנהבכך
 שיש נעכ"יכם מצינו וכן ר'ניהם שיירעיםצ"ל
 י'שי6 העכ"ום וממרהו יור4 על חוכ שטרלר

 דוי 2 נ רהנה יא8'נ(ו יעור ) א' טי' ת*'כלר[ הי4ש*ש נמ*ש כריניהם לחכעי יכיל אינואחר
 נשכע הוי נשכע יאפ'יי בחורה מ*ש עלפתנה
 כהן הטהי הכיאו כתכ והיא*ש ( ד*ת עללעכיר

 נטל יתנאזשמיטה
 שאי8 אקשהפה כהר*י הנייי

 הזכות כ8י 'רוני 'שר6 דייני אנל ניא.ם4יבריו
 זת נמצ.אורע ד4זכם הי4ז וה*י לעכ*.םשיש

 כעכ*ופ הו4ה הי' עכ*ים מחמת הכאראמרנו
 אינ4 יכיייניהם כד'נירום לעכ"ום נכסיי1שעכר
 ישד4 עם *שראל כ"ש זנכ*ום ל9ני לתכעויבול

 יר4א רכי,ם הויקנין עכ"חם יפני לילךרלענין
 הרייניכם ייהיו עכ*ים כדיני א4א נכמיושעכר
 יני ד' שירונו הי*לכ[ י ל8ניהם לרוי ולא*שראל
 מ4ל[ שהיא ב9נ*ימ ליון ילא נייני"8ישראל

 4לנ* ופכאן יטיר שכתכ כפה קשה עודהן
 רמה' וכולקשה רשג כששר ?כותכין הואילאומר
*ני,

 כ8י-
 עאריינ* נכסיי רשעכר דכ'ון ר[כ4ין

 * וצרי כו לחזור יכול הליה דאין כתכ האענ*ים
 א9'ל1  עכ*ום היע* לפני לדין המלוה עםלילך
 ונו דלא א9" יכופו יכיל איו דאי 9י יכשיכיל
 רמד ענך ויי*ש הכייך קרירז אצרו האמ'ניה
 שאי1 ר(ומי כוינרזי ואם עילו'ה שדי יכאגורא
 ששיטת. עלז .שעכרח כגון ישראי כייני יכיתלו

 ש4"ינול נזמן הירן*ל כך לנכווז יכיל אינווש*כ
 כדינ' לןכיתיכול

 כר4א,8  שברזב כמו ישראן4
 ' 1נ8 הנ( הרא*ש א א, 4תכל( 8"8 ועוךל3רע

היאך



 ק סימז,'3 לצד'ק ארת 5"מט"1
 יה41ה לעילרהא מ"'ט על 2 היא* "ולקהיאך

 דכיי כשנרייק הנ*ל ' כ ליישכ נ"ל ליי* . : כלקה חילקבריןג"כ
 יכיל( זה לי ראינו כר שכתכ הרי"ףן

 אף הקניז מ"מת י*ל בולח,ור
 י[ילך רשאי אינו ואף א'מיר שכם טא.ןנמקים
 רהוי משום הקנין ל 'טיחי כמק'ם אף בע"רעס

 הטיי ד"ק .ם ימ א"י10ר
 רנין יהקנין דכשחל(

 ודוקא נכסיי טעבר היוק שהרי המלוה ,כיתנפי
 חיוכ[ ראיכא בדייניעכ"ום אכל ישיאלנרייני

 חלול יאיכ' איחורא ;וי רהא רנין אין לם לע,4'
 ע1[ הרא*ט כמאי-פ?['ג לתיץ צריך כאןא'

 הכוקב"לילך שכינת הרא*ש שכתכ ומהוהת
 ישרי -ייני יליכא במקים הואבעיכשת

 , כינתו

להליז
 נע-

 לא נרשיעי אינשי יאחווקי הכיתב
 וכו' בפסקיייתשוביתיו היא*ז וכמ*ש8ח~קי
 4שעי"וה דסהרי וכ"ש ל(קמ.עי,ן
 ולשון רכתוכות נפ*כ כדאיתא חתמילא

 דנין אין ישר4שוי( דאפילו דפליג נראההרא"ש
 .ככה*ו-ש רלא הורק דין על לעכיר עכ"וםלריני
 בכלי[ מהכיוה ראיה ועור י3"ש הטורשרגיא נף4מקשיביתיי לעיכאי'כן לילך ן א לכ*עאבל
 טמינ4ש א[א איסורא ליכא יהתם י"ג סי.48"

  שם  לילך כהדיאאינו-יואי שפ" דאףולעייט
 ט"טו-ש הבא כישראל אפי' רהא אוכאואיסייא
 רנין אלאבישיאנ[ ו(.נ(ך ישאי אינועכי/.ם
 וכי' א' סיטן ה"י נכלל כת: יכן בריניהפאותו
 דאפ" קאמר ס"ח רנלל עצמה תשובהיבאזתה
 כס?*ע ילא יכו יהמלרעוםרילפנינו הלוהאם

 פלינ כפא* הא*כ ילר נוונא לערכ4ו'בכללילך נהרי4* פידש ראמ רלהר4"ש וצכתנ כ*ובממן
 5ינר לא דהרי"ף ודאי יקא הריוף על 5וזיא*
 'לו יראפ סיטן "*י כלל הרא*ש נתשוכיתו3יין
 דהרקינע אין וטן עכי*ם בדונ* לדוזתייכחתנה
 וכו' ר*ת אר(א ירונו ולא כעי4ות להכיאוישאי
 יראי ליוא"שהלכך

 דאפי' כשטר 5ייש ראפי.
 להכמחו לעיכאי'אסיר להכיאו ייכלנרציי'דינא

 כרקכ מפאנו עזייה והרן ודעמיה כסמ*עדלא
 לביף  יכוליכם אני שאין  בומן דרוקא נ*אגסימן
 לדון בונתחיינ לויאיש בערכ4צת לילך%5תר

 דכמ"ש כדכרי ראם יעיר יע*ש נ"ר כרשות"א לילך רשאי א,נו נתחייכ לא אם אכלכפניהם
 מור י- יבר' נפי ב"הת עי( ש י,רא" פליגכמאי
 יא/,ר? י4עכ",כם לילך דמותר ס"ל רכולהוכיון

. 

 המפר" כל דהא כן לימה א"א פי' כשלאדפליגי
 ן ב4הופן השטר ר(פיש 3כיכ4ים 1 שאנ רכלשוים

 אל[4*., איתו לפרש יך צי ד"ת כנגר יהיה לאש

 יער4הל דייני דנין באם אלא פליגי רלאוראי
 : ני'בהדי' סי'ר"ש כת"הר לאו או העכ"וםכדיני

 עכ"ונט8' לעניןנ(יוןכדיני אלא !,ינו הלשלןרוה
 47ומר רשטיי שיפר4ו הויא הלשון רןהרקאמר
 . שיוכל ישרא7[ בו-יני למלוה הלוה ה ירחשאם

 שטטע תורת שמוחל לא האומות בריני לכופוזה
 כדיני יתרצה שאם יאמר , אםאנל

 ' ונ(א ישר4ג[

 לעולש. אלל השפטה שמוחל ניאה נכלום יהנויי
 י%ריע לקךן וכמ"ש 'שראי י בריינ ה יהישהכל
 ללכרע בפירוש דנהחייכ כיון %ל הטורלדעת

 צייף וכן שלדם לרינים כםי1 נ .בר שעלעיכאות
 דכונ* שכתכ הרא*ש ליעת א"ת ו בישר4לרון

 א"ס דינא צ"ת רלא במציאית הוא כןהכותבים
 , כורקכ היך אפ"לא הא כן לכתוב יך צר היהמה

 וכ[א י"7( 1ו4ונז  1*י א~תו ו8ין כ ר פשיטאנן
 'עו4'ל( דייני דליכא מציאות ל אלאנשתעבר

 דהוא ל5ניהכם רהולכים רהא ה' חלול ליכאויאז
 נ(עינ[וי ה*1 וכ(א ישראל י ריינ שם שאיןמ.5ני
 נווהנים8 ישרא1[ יייני שכם נשיש אכל*ראחס
 נ8י ישרי ריינ* ליכא נר אי וא"ת ליראתםעילוי
 לפניוהכם שי, נותנת הרעק כן נתב לאאפילו

 4"יסיר4* רליכא ונ*ש וחדי הלה יאכלדאלת*ה
 אמינ84 דהוה י*ל לוה ייאהט עילוי ליכאדהא
 שיוציא* .א5שר כרינינו רנין הענ*ום ראיןיכי*ן

 4תרש שיטו *צ לתתילבע*י נרין שלאפרגמחוק
 1(פניהבט ללכת יורשה לא יא*כ שוחר עויהרין

 ספ* ררינ'או ספקא ראיכא היכא נרינינודאפילו
 י4נר ברורה ביאיה אנ(א המוח(ק טירממיאין ראי* חהה רגרולה דגווהןק מיר מוציאין איןאחי
 דישיאד( רב*ר רכיון לאשמו3ינןאתא

 מטתמ4*
 אי'נמי י עכ*ות 4תני נכםיו ושצכינשתעכר
 בנ*ק5ק שלמה של יס כמ*ש אחר כענ*ן.יתווץ

 4שנ84א אי נ5יווש רהיכלרטענ 8*ה טמן 4ף.:
 ,וצא

,. 
.( 



 י3טימז לצריקאףח _משפט"ק
 כתכ י(א אי אבל ב*ר רשות בלי לך ל? יבו"הוא
 2 ב"ד רשות כלי לילך אינויכול כלום1
 יי וטזקשח

 שתשכת-

 רכיי ער( הנ*ל( פירוש
 מיכם כשו"ת לי און מצאתי הטור "שן4'

 ו,*ר[ נ*ג כיטן מהראכ"חעמוקים
 כמקככ[ הפוסקיכם כין אשר הטחלוקתיאשינה
 דעת הטור מ*ש שכפי העכ"ום כריני לדון*ליו
 ערנאותיוהכם בריני לדון עליו שהמקבל3*הת
 כדין כו שהכירוזכה דבר יש 4וכ2 מידווקנו

 ר(רון חייכ ישראכ[ בדיני ור(א שלהכ2*רכאוה
 שלא אכ(א כן עליו קכל שכבי כיון ההםנדינים
 מ"נ( ז"כ[ ווהרא*ש ערכאיתיהם כפני לרון*לך

 והטור כמ*ש ישראל אפילו כריניהםשאיןלרון
 רערןי ו(כוין שזיכני ביוךה' עכ*ל כשמו**ל

 רקכם כה"רן רכרי כ(תרץ גחזוי זה ולפילדעתו
 כוונרן שרקו4ן ואפשר הטור לרעת הרי"ףדכיי

 לזכית שיכוכ( זמן שכל והיא וד'שף שלואמיתי
 כןריינ' ל(ילך שהתנה מה כריניהם כמו3יינינו
 ואין דכרים קנין הוי איסירא דהוי מלכר*נכ*ום

 רין בשם אותם רנין 4קכ[4ס בדיניהםטשניחים
 מניינינו יותר כייניה4 זכות לו כשיש אבלתורה
 עלט-ן דמקכל דומיא יהוי לריניהם ננםיושעכר

 רברי' קנין הוי דלא מיניה וקנו דעכ"וםזפי:דותא
 יותר כריניהן זכוח בשאוןלו 4א איירי לא*הרי*ף
 8ל(כר רכרים קנין 4זי44ה רר(יכ2"צוקריניפ
 יותר כריניה. שזובה ר,טו'רכל כתב ול,:ואיסור
 כקנין עכ"ום ערורק עליו כמקכל דהוי%נדיננו
 ישר4לי דייני ויניו כו לחער יכור(יהאינו

 כפי
 רל(יכא עכ*ום עדות עליו כמקכל דהויריניהס
 ש4ונו רככ[ ביהר'4, רכתיכ היכא אלאאיסורא
 יך צי והוררה רין כנגד יהיה שר(א ש לפר.בו.ליס
 שר(א לן לימא מאן הכי נימא לא ואפילול3רש
 מפשי'ועור לא פלוגתא דאפושי זה כנענ'ןדיכר
 ישט'נז שכ(4, כהדיא כתב דאפילו הרא"שויכתכ
 כשטרי וכותכין דהי4,יל הטיר יוציא ומכאן:*כי'
 ה"י[ עכ"וכם רייני . ל[9ני להכיאו ישאי עכ*ומ, כדיני ישיגכין כייני כין חיכו יגכית שיכול';חוב
 לפני לילך נשתעכד לא יהא עכ"ום בייני,לרונו
 כי: ישר4הי4 כדיני בין כחנ אכןא עכ*1ם.דייני
  רהוי טב?ש דהא ו4מומ לחיבי ולא עכ"וס ניברי

 ניינ'הס וכהר חורה דין שהנ'ח יראת'ניוןעילוי
 4 ישי בריני לכילו יכו' *אינו כזמן וזהולפניהם

  תייה  שבריני  וב.וצ'בוה שמטה עליו שעברכגון
 ישר4הל רייני רנין 4הן מירו להוציא יבולאינו
 שיכיכ( כזמן אבכ[ העכ*וםכדיני

 כדיני ל(כיפי
ישרי

 ירנים כיון אמינא עכו*ם,דהוה בריני כמו
 וביון הרתכם י(' מה הכא כןי מה ישראלכרינ'

 מש1כם דכ(4ה קמכ["ן לילך יוכל עצמיששעבד
 '2ם היה לא ואפילז יראתס איכאעילוירלעולם
 ביהרן4ש שני4הד: ונמו רבריכם קנין הויא"יר
 הר(יכה. שאיסיי לקמן שאכתוב הרשב"אמדברי

 כמו; חמיר כ"כ אינו כדינינו כשרינםעי[ערכאות
 : כתכ כר ואחר נינו לרי דיניהם כין הפרשכשיש
 לדין; .בשטי שכחכ אע*פ ז"ל הרא*ש א*אאבל
 ונף' י.:מט שר(א זיה ככ4ל אין הענ*וםכריני
 כ4רון כשטר שכתב אע*פ בוקשינרה עייונתכ
 כריג* בשזונה אהיי'ף יכו'ופליג האומותכריני

 4שותננש רני דאין ישראל מבר4יני יותרהעכ"ום
 ר:רכ"* הביאה הישכ*א יכמ*ש העכ"וםכדיני
 : 2  וכף.בכך 'צטניוןרוצי* *כוואעץפ נתו שמתה כאהדשם

 ד%%4הק הרכ זר נענין שכתכ .מה עיין איח3
 י(עולכ2 ש16 יה* א4לאי במוהד*יוהמפורסם
 ( מחד* שנרפ4 ) יוסף ברכי הכהירבספיי
 ן נא שהאריך דמ ואות מ כאות כ*ו 0י'בחלם

 :::ין9י:שוראיה'
 יאיות כמה שראיתי לפי כולה אעתיקאווכרץ

 2 וז"ל טנה מאתים וככלל להכיאםשחשכתי

 ננ:ינןמלמטשאיה
 ורינאו יע"א ליוורנו טהושני אנש*םקצת

 כליוורנו אשר ה*י הטעמד אנשי כ(פניהרברים
 הענין שיתעננ אומר גזרו כחכמהםוהם

 ע-

 ף
 טעטתא יכרי בתות מהשתי א' שכל ברימדש"

ט



 'קא ש'9ז'ב. לעייק איו4 לשפט"שן
 אשר)ללנם ייחרני ניביאית!י-יכי י יפהיפה
 מהד1כום! י2מעמי:שאלי 4ונש' הסכמתיהריב
 , יפני העניין וה שיתדי., הוא שיציה *ר"ה'וג"רול
 מוחיינבם לפני;ג4;אנשום 4"1) פיזה שלל2קונמול
 הרברים ישמעון כשמועיאוכו יעתהעכו"ם
 תירה, רין כ*א רוצים שאינם אומיים .דאכה
 איןמיימקון' מתושני והם הנסבעי0 שדםמאחר
 קדמתהי קדכם נרמ' 3י רהלה עיפ רניןןושי
 ; שאנשי מאחר כי ועור ביטאי':למשפט ישבושמה

 מהריכוס. לשאיר( תורות עניי הק חלפודיבבם
 העביו עכי"בם עפ"י הענין ש'תר"ן יר"ההגדול
 עכו"ס לפבי ילא לפנ.הן כהורה שכתונ מהעל
 עפ"יתורתינו כיא5 להתריין אינסיוצי' הפנם

 רקדין ל.ציקה המורה מורנו יורנו *הקרושה
 . מיעס

 השמיפ מן ומנופל גפול יגיעהו ושכרי
 .נ

 א אץ'ק אך א'נה טיםתשובה
 לעשו'אנורה מה כרתררינא

 שיש חקירהאחת ואראה נא.,
 להשען הראו* כמנהנ נהגי אם הלן בגרוןלחקיר
 ממונות נריני ליגם יהיה כי וטצה רינ כנ[עליו
 אהר הולכין אוב( הערכאות בפני להתדייןללכת
 אין 4הו הלנה מנטל בטמון כמנהנ ודהטגהג
 ) רמנהג למ*ד יאפילי לע"ר מראה אחריוהולבין

 ראיה יו אין אפילי שכממון ביבי הלכהמבטל
 זדה טנהנ יוז- יילכין אין דידן ננהוןטן.התורה
 יפני לדון דאשור ראיסייא רהונטלת4ו;טשונבם

 אמר עכ41ם לפני ילא ילפניהם משיםהערכאות
 הפוסקיבם רוכ שהסכימו ירעוק יבכררחמג4ה
 אפי' יוע.ל לא האיסוי ננר דפנהנ כלם,וכטעט
 מצוה נשול שום בו יש ואם ותיקין ע*פ'קכ2גהו
 יאש- . 'ה נחר ן אולינ רלא מורו כ"ע התורהגצן
 מהרי*כל כספייהם האחרונים י לנרול תראה אהיר

 ח"מ, חלק ומהרשד"ם . ס"נ סיטן י*א כלל'טיא
 *סימן'ט"ר

 והרר"ב"
הגרוכ( והרנ . כ"י כחשובק

 וע"ה ע' םימן ו"ל ה6י ימהר"י * כהינהגניים מריני " ס'מן בחשיכ,תיו קארו מהר*י
 תדומה נרלי ונספר נקב. סיטן ח"א צרק.ת~שפט
 שטרתזי' לכהוב העיר בני שנהגו ימנהנ שס*בוף
 המגהג אכם אחריו הולכין ננריבם פגרי פיעל

 61יים*-עלה, וקביע ' העיר כבא1תה פישיטנהקני
 ' משפפ* נעיל הועא כנרון ךאף מיני ו-ו4זופי

 , דיש דנל וסיני חולק וינ ק"ג וסימןשטואל

 :, שניא . אחריו הולכין אין רין"ייה לפטל ציבי

 ;כן שנהגו ובל הערנאות ןופרי פי עלשטרותיה. ר(כהוס נרבר איסוף שיבם אין רההם רא מןר4ה
 ביניה' שההנה כמ' הוא הרי וקכוענמנהג;פשיט

 דמהנ' לד*ן פשל 4הו קיוב .עליו נמקבלוה/'י4 :ג כערגאותיהכ42 הננתבים שטדוה אותכםשיועילו
 ., מריצעש שהכם וכיון אביך;וכף נאמןען(יכרלנן
 ' אי0יר רמטע' ה6 כנדון אבל בירם ימחא מיכוה

 שניהע ואפילו כדיננו שרנים כרין ראפילו בהנגע1
מרוצי'

 .' לפניה.כמ"וט לרון אסוי זכוקם נדיני לרוי

 , משפטיכם נפרשת התורה כפהייש ,"7(הרמ*כן
 תועיגן מה אקכ כש4 כח"מ,ס'מן יל היבוהניאו
 , לרוורי2ד: כפירוש כן שהחנו 4א יהא רלא 6המנרג

 הרא"ש,ייז וכמ"ש מהני ל4ו הערנאותלפני
 י סימן בח"ט ו"ר( המורים בעל שהני4שבתשובות

 ממוניה לחפק~ר1 נעצמו שליט דאדכם דנהיכ"ו
 ,. ולא דלפניהם האיכור אבל שירצה י[8ישליתנו

 רצפין בתנ ו*ל דהדמ"לן למיהק זאינאאאי4רא כ(מיעבי שביק ומאן טחיל מאן עכו"ם ר(פני.
' 

 , ואלו !. .הערכאזת בפני לד,ן. אסיה רהנים-שניהם

 , שרוצה דינין מבע6 אחד נתכ ייג נ*א;כמשריפ
 אלפם.1 רב וכר2נ ר(ו שומעין 4הין כערנאותליק

 על שחילק משמע ע"כ לנדוהו שצויךנתשוכה
 . לר1ן רוצה דינין מבעלי כשה4חד ורוקאהרמ*בן

 - אותד מגדין *הז דוצה אינו והשני דהנרכאשתנפני
 עכ( והחימא להם שומעין רהצים שניהסאכל:אם

 רומ"בן דברי ש'כתכ כ"1 40 ח"ם הרכ4'הרב41ל
 ולא לא: זר-: כמיכין ו"ל ירוחם רבינל ויבדי""כ4
 דמשומדרנינר י(ל %ל ואילי שחולקים-ביאד
 שצריוי רביפס זכתכ עלה למיוזר בעי  ו"לירוחם

 ראין דיניו מכעלי 4ם' ירוחם רבינו נקטו(4ותו.
 4שע 1(ץ: ר אינו יחבירו רוצה כשהאהד אלאלנרזתו
 אנל* יסראל נריני דימ צייה להיותו אותוסנרין
 אין אבר( 44יבא דאיסירא נהי רוציבם יניהסאכם
 * דמפה .הרבבעל מדכרי טוכיח וכן א,הםסנרין

 נדיגיהם וכות למלוה דכשאיו 2[וטה עודההיפשר
 אניר-לירת רוצים קניהם אפילו אז מבריננןיגתר

,4גזש- ; א :י ונו ;:-



 ס שימו לצרק *דח מ"סשחיי
 מנייפי יותד כריצירם וכית לו יש א8 אנל*סיל
 4יין.כאןאיסוי ל5)יהם שניהפלירון נתר?ואפם
 ,כות ?(ו יש אפ'לו מתרט'ם אי2שנידם אם*כל

 י פירהט ולכולהו אותו מנרין מכדיננו יותיצד'ניה'
 ס.ין:ב: העלן:ג::נה:ן

 והוא הרם"כם כיעת עכו*ם של  כעי'כאותהעיל"
 לנהונ דו4ו נמור שאמר 4שחרז בתשיכה?וית

 ב כם"ר לפנינו שיתבאר וכמו דעכו"מנטשפט

 1כי ביראירל
 : נצ בנ

 עכם וגוהן נשא שרשיכןמאחר
 כעסקיה'לרון יצ(יכי שלא שנהגו כמוןסשמעון
 ונ[כאורד: וכו' הנמנשת מן רהוררה:שהיהפדין
 אם הרין , כעיקי ראפילו. שאטרו 8ה הפך*ראה
 וליתא אחריו הולנין ליריו,כעיכאיתפ?ט

 חלילה כעיכאות לדון שילנו ו"ל מהרש"ךנהכ רל(4י
 ר(פנ* נ[רו שיל(כי ו--: רכר יאמי קרושל6ה

 הרב שאטר מה אכל יראתם עילויהערכארש1הי
 מקיכ( שתו מנהג שהיה אחר ענין דוא שםלל

 יהרזוררן רין נפי משאימחן כעיסקישלאלרין
 והעמדה היי היה .התיר'לא ע*פ בן היורעיןשאף
 נמשיהכם כ5י הכיהרי0 עופ דני1 היו אלאלהם

 ישר4' ריינ* אפ" רנין היו 1ה גלונל.תקנותירם
 הלכו ,אפ שאף ז*ל היכ כתכ וה על המנהג*יפ
 שנדהנו המנהנ כפי להתנהנ ח?יבים אהרלטקימ
 סילני "כל העסק  שנעשהבמקוס

 ין כ(ר:ר(י-.
 רנים דא5יך(ו ז"ל נ רי התיר לא הערכאותלפני
 כשי רנין אינפ אם כ*ש שנתבא כמו אסירנריננו

 ז*י[ הרכ כרכרי  למהבתן פוווט  וורז התורה יןר
 ייוד. אלא ערכאוק תיטוכה *עתה .ככל הונירשלא
 כריני לרון 4א א:נה ההקפדה רכל הסיחייםביק

 קכלז' אכם אכל ייאתם עילוי שהוא מפניע?ו"כם
 כל כלומ ככך אין ישראי ערנאווז.מיןלרוןצר,ן
 כך נהנו 1,4 כך התנו 4הו. מייצים ריניםשנעלי
 ו"כ[ מרברי.הרשכ*אאבל

 "רכ יכיאה כתשובי
 ראפ" 1'יפוכח סהודש'ן כ*ו סיפן ח*מ ככ*יז"ל,

 לפניהם הולך שאינו אעפ"י עכהם כיינילהחנרנ
 שמתה א על נשא הנז. כחשונה חץל אסירלרון
 ד(ו,נכ,' שיחזיי חתננכעיכאות. אוה ותכעבחי

 שנרינןיעעראר(זהבעל  שאעפ"י בטענההנרוניא

 שיס:ת*ים יולעט שדעל' כ-ן "שתו אתיוש
 כן מתנל לאלו ש6 4שה הנושא 3ל רדיפרוניי6
 רבר צל )של 'וכו*י"ש*ב רערכיא נמלי שאגודיוכסי

 לכעני, וכאמת.אמולשמתנין ק.מ תנאישבסטון
 העלו"כם 6ש5ט שה41ת מפני כו לנהוג אבלודה

 הע*א אה מחקה שהוא לפו ראם'ר לי נראהנאטת

 זאע*פ עע"א ל6ני ולא לפניהק רוזורה  שהוקרוזהי
 הנית שלא רפר'שכ1מין והו*4 ככך רוצע(שיכם
 ש דצינ' ע4 לו' לנחל' שהוא הע6 אףתייה

 יהק-
 לפנירף' לעטיר אפילי' ולא וריניהם העכייםהוקות
 וכף ישרא4 שהיליהבם.כף*ני נרכר 'א5יליליין
 ימ'טפטיהג העכי'4ם כדרכי לילר מזה 4מיראכל

 יום'8ד עתה אם וכ*ש ככה לנהונ קרוש לעםחשי
 מ.2ענח על( הטימך נחלה לע-רלחטוא

 הקנה.

 ועולךי חוטף-הח.י' מ5י4 4ה לונושה ה?ההרציץ.
 שכל אני ואומי חכקש מירי וריזורה וענףשירש
 ' רינין כל עוקר גכלל שמותי לומר כוה.רומומך

 המקורשי' הקרש למפיי לנו ומה השלימההתרה
 ילמרו: 4ישי ורכ רכינא וא"ריו רבי י[נושחרשו

 טלואית כמות להם ייכני הע"ע* ריני כניהם.את
 כיקי4 כ,את תהא לא הלילה עע"ו מררסינכית
 הנה * ע*כ עייהם שט חהגתי התורה שמאח"י

 לפני ילכו שלא שאפילו ננרון קוראי ואאזתשונה
 אסור'גמוף עכו*נם בריני כ(רון לנהוגהצי)אות

 משוכש אכי עכו"בם משפט* לדון,כןכשם"ג אמר לא רהרש"בא דקושהלקקא' אומר יאניהוא')
 4,מרו יכאמת נרזכ שכן מותר כן שנרגימני-ג
 שהו4ו מפני כן לנהונ 4הנר( זה ככעניןשמתנין
 בקונטיק(י ועיין ראמר נ*ל כאמ' קענו"םטשפט

 יויייגיס(* חיים אביהם הצעיירדשד
 טרכייי ר14כחנ1 ר.ני.41ירק 1 1 כנ.* לתשיכה ?"ל( מהרש*ך :יתרז ןויך14**41

 יכנ[
 ' יכוליכם ירין ד[פניהכם הולףשא-נו

 הרשכ"א מתשונת ואיו יחורה כדי4 שלאלהנהינ
 כרייני ירין כן נ[נהת דאפילו כפירוש מוכח41ל

 טקימח דיש שאני ופתן ימשא  ו'"ל אסור.'ישר4
 - ירייה ר4א הגמור התורה רין ע"פ יתנהגושאם

 ירןנן ימתן המשא: .ויתנטל והעמי-ה קיימלרם.
 14 הכרט שיתק4ס, כיי דענ"קם כנהשים)לההנהנ כעצמשי הם לנהיג עיכאית יפני שאינם(רניןכל

 אכיי עיי שר( ישוכרה מפני מנהג טנהגםופתז
 *4, ירריי



7:פ'8י דע"ל'יק _אה'קז מיטטטחשן
 קכ וב

 שייך.נדינ4) ד447ה יהם ינדזמה *יושא1ייני
 שיןקיי*המעף , מפנ טענה כאן יאין ומחןדמ.טא
 עמור כלת' העכ,"ם (פם כמ להתנהג אפייוימתן

 ללכת בדבר גוק מדו ג' מוה העלינו אסירלפניהם
 כ[יהגהיג ר אס ומחן כמשא אפילל יפנ'הםלרון
 ומתן נמשא לפניר6 עמיד נלת' העכ"וםבדיני
 בייוש1' ומתן טשא שא'בם הדנרים נשארמיתר

 עמוד בלת' נרעירומ בהוג ל א5" א להבדוכוומה
 . ,:ילפנ?המאסור:

 ומיבר הנחנ(ה ניין יל הרשכ"א24נאע עי נ"בילי בם" יייב"ש'יי4לל
 הירושורק בדיגי 47יון נהנידאכ(

 שכם דבד'ו ימתוך א"ריו הולכע העכיים)מנהג
 טנהנ מנהגגם בדין לפניהם לעמודצדאהדאפילו

 שרושב?, הרשב-א,"ל הלנונקט'"כדברייענין
 1כן )") דרשב""א לרכרי משכש .ל"י81ל'נתשו'

 יר( הרשב"א דביי להלבה תפפ 'כנ"י ו*להרב
 הרשר"בם צפ הוכירס ולא הריב*ש רברוהשמיט
 נם* ו"4 אררבי ומהר"י . סימזקל,"א א"ה3חלק
 סתט ס"ח סי' דה'ב ציק משפט יובעל .קכ"ב
 העתיק.דהזיכדק ז-כ( יהמ9ה כעל הרב אכלכן

 בם" דדשב?*ץ"ל יתשיבת ימ*תסדיב"שנם"
 :רו41נ"א י5אפלע ו"כ[ לרור.ב דס"ל ננך'רם"ם

 "יקא עט"6 בם'תן הסמ'ג יכ6"ש ""לוהריל"ש
 ננרע ום7(בר המע*7ן 'ה4וה ו"כ( רוירשוי(פי

 העדבאו'2 3ריני יולהענהג לרק אין ו"לקריבשש
 יאוט' לנ"ד דאהאי ח,ו וה שכתבתי ל8 וק58
 מררוכוס'ר"ס ש14 אשי דהאנגש *1ו*'

 פקה של הקונסיל זה.לפני דיוקףוזן
 ,סיחריכם (ונסיבם ג' לפני או יהע31אית 5פמ"1

 טקיר ל(יבם .עזכי 'דקנרו אשי את הדעזערלים
 ארש עובו גשני'ס נירות :להם לחיוכ זקזיםזציט
:הן

 נמנוק י(הם 1(בנית ישדאג( קדוש את נאצי
 'ה"הרהיזחנור 'ה"ו דעכ14ם נ1רר"סי;פליאי,כבית

 הנזכר' נתשזבה ,"ל א ידשכ" ינמ"ש ע5יהסשק
 גמפיי גרע :ונ8ד העיבחית בדע' לירק הרטהעל

 ו,נש* בפני שעמדו ו"ר(דאחר הדשכ"א18נ1ח
 :והאנש" שנויו צ1ה ג?רו נחבמתס יהמההמעמד

 שגזהו ?2מרק גוורואחור חר'נחאלהאשיליהם
 נבילד'גכרקם תלוטשה:רבעו"נעףהמעט'נרק

 מ4מ8 סילי הר ע7( ור:ס אבו( דגל' .עלדואשר ושראי ורע ?ל תמיהא ימלחא 2יקו,דאעקאעם
 סיר) של אנשים יאלה האנש" ביע וב"ירבטיב
 חמימס וה תוות הישדה הדרו מן מהר ו מיהם
 4הם לונקל אבם מעשד,ת הנצענצע אודיייטז

 הןה47בגו4 י(דבר נ(ים 'שמע ?מילעקלקלוח
 יא,י6 כעיטת נכליה חיק ולחנק נעורהםבאשת

 וליהפכש 'רמא יל'א4נע בסיליאלמיפהיליסים
 נהגו ד4ס בווי-( דווףאם .,נד,החרטה

 עמרו שכגי כל מה'קאי2ו מנהגבערכא"מגהנם לי"
 פת שם מי התורה ברי2י ידנו המעמר י אנ'טלפני
 דיהורר, בדין ש'מיון מה טיוצינם שאינםלומר
 אמרן הערכ,4ת'ייצה בדיני ההכל אחרי:וללכת

יפה,טע"
 עב14 באדם שהמיה שמאחר הש41הל

 יר4ה טהיוכום לשאוי חק )תיפונר4ת
 ,ו,אלפני אי4יריותולפניהם יעכרו ענ"טםלפ4 שורהר"

 יחנהמ י6דאל זטלקר המנ"נ יה7ה אם אףעכ-ום
 4* לרוזדיין א'נם:רהו'ם שנ!ננדםנדיווערבאות

 ואנש4 כהלבה ?אמהו שומעחנדין'רשזורוקילהם

 שימ,4 ם5ך לשא,ללשפ נהוגן שלא'מציתסושו
 ויי4, שלא.ביינ! לה6 יעשו צכ"וםוידקע*9

?תד"*
 י"טראל טשה כדת הדיוהנמי ע"פ ליאם

 עשא "וא שנהלמי טנימות בדדבה שמצ'12נט
 וכן גל נהוכן שלא להם עשי לפיבך גחונ,*לא
 שאפ שר(הס המנהנ עיפ שיתדיעויהבריהס *ויעשיי ל(תושבי כח אץ זה בלא שאף ה6בנדון
 אפ'כיו. או ליווהנו עיר 'היינולתושבי גןוןנהנו

 עו4 ירישב' תובע'ם נשהם אחרה ונידלתזשבי

 'בל4 צתבעים הם אחית וגיר אבלבהושכי'לעוהני

 מבהג ע-פ שיתדיינ4 להנ4'תם ינולים איןספק
 .4ייחר הוי4ך ידחינע נתנעובם שהם ניקיליוורנז
 יכמהגרבור"נרברו המוטכס טן *זה נמו.המעבצ
 ז2נעשוד, .דכידן 'י(ומר .ו*ל שר,ך חצהדהי7בוש
 שנוהג4 המנהג .הד'4נו:נפי 62קום.הה,א!העסק
 'השסקסה זינעשח דבג"ד מעה העסק2מכךכם
 ו"ץ צטגהגו חןמיר פדה לרוזדיין קטראויאיוציר
 אבורו יק4) 1 ל'ווהל נעיר געשה העסק ידה.4)כם

 בדקובם 4)חר  יההך(בין  1'1(,הר84בש.תעהר*שך
 היוגמ47ש העםק"הלאגשדעזוכע:יהגהבע'שנעשה
 אהדוע לעור התוכע'. וצ4ו ואח-בך הצסכן-':שנע*1

 וש4 *2ו2ו



 4יי"י לצד'ק ארא ."שן,פשא
 ליוורנ כעיר היה לא מעילם שהנהנע.4לנ*ד
 לההנהג לנתכע היוכ אין לכ"ע העפק'3שנע'טה

 מקימו מנהג כפי אלא העסק1פגמנהג'שנעשה
 יע"א יר איזמ כעיר העסן שנעשה כוה בנ"ר1"ש

 תמ'(ה לד. מ,'נ"י :"ינו '"א ש'אפווק
 עירין בנורת נח"ש כמרת גוו'ם *ן,נו זהאפ"י

 למש8ט יחריו הריכ להם אשר ךאלהזטהאנשים
 יע*א ליוורנו שבעיר המעע?ד 4נש4 לפנ:יקרכו
 אימ' יגזרו אשר ונכל ההירה ע9*י זך יין%תד(יז
 סיררן כחף יהנו ואמ תהיה וכן הריןל2הקופשנן

 מועלי' היוהם מלכר ?ה רביינו אל שמעלשלתי
 יעיה ואכם לרם כיאוי משפט  נע)נזנ4רםן1יין

 יע"א א'זמיר עיר תושכי מנכם' לעכך לבםונל
 מתושבי פה הנמצאים מהנלטש 4ה נער_כחנהנו
 "א יכ חנם ככ( ננחרשעיני יא יע"4ליוורנו
 רכל ושפ"ו קן מ' בחח*מ ז"ל מהרש"רפשכהב
 רצי'ת שיאמר אפי להשמט שיכול להושסיש
 וכהכ כמה1סיאחר נכפיהם לעכפ לכ*ר 'שיינא
 דין לרהטיג מאר קשה בפראנקיאה רהרבריפ.וסם

 ייצא יכא ער ד(פקרון לענכ התובע ויכול קננןדו2!
 *הין שנ4פנינו וכנדק הנר:כע ל"י*ז,נ*ש*ירון
 פיקי שהם דכך( לחששאטורך

 שדנין מה עוו[
 גרולה רינא צ"ת יא לך אין עיל'ם פוחריםנפנ. שיתרייו הרובוס 1את ובקשי ה"י המעמר"שנשי
 מלקין אין אכל פי נכסיהם לעככ והיו.יכוליןט,ה

 וכלאו נפה ישכוד לנו  ושומע . מתייןאאן,נ
 תושכי נכסי לעככ 4י,ירנו חושכי כיר כח איןהכי
 גכ4 אין שכע-רנו יריע רככר רק"ל א'~מירעיר
 אנו סרכן יהיה שאכם דינא ציית יהא שלאאחד

 נאנשים וכ"ש ' * רינא להיותיצייתבזכריחים
 דציית כצע שונאי אמרע לאנשי טוהזקיםהללו

 2י כחכתי הגלע*ר וטפורמם !רוע כאשרלרינא

 ורקן הרמה עד ל(ריפיי ראוי פ'ו אף ימרהאשר כיכול ביויים לרכייבם גכםוטה אעגט יי"י :~ן ע:ןדברי
 י 2 אמת תירת תורתו לקיים אהת נררך'רריננו

 3ןל3נו% בניבמין.הצעיר

 כל 4ל(קייכ( לשמוע רך-ישים. בויט4 העריה נר[ כי נאטנה 41עך2יי
 ,מ,ינ, יגי,ל היב שנחנ נמי ,א"ו.נ'םי"ט.נ.פ
 ושני ש!רונו להם ראוי הריכ 4?םאישר שהאנשים והציק האמת ורנריו אמן לער,שיתיה

 יש *ית.ן%כטת ור.ש,מעגנה" המעמי
 שכבף 4חרי שא ועלר יהודה שהואי' ) ס9ם. ריארבה -צחקנאם
 שיחיר הרכ פורנו רכ"ה גבר4טהורה
 ההבל אחרי נלכה האומרים עלשערוריה שהאאי כאתי,על גכ?4ו לאפושיעכ"ו

  ויהכול.
 מושכווקם מקום נכל שמם יוז ואכרתפוכמקים

 וה%ומרכןמתלר( יראהם לעילוי מחשיכיםדפ
 שנ4הטר ל[השכיחה עכ"ום שם ימיקר השםאת
 יאם * וכו' פ,[ילים יאויכינו צירם כצירנ4 לאכי

יט-

 רהטימה ה הורוק ה' רכר את לשמוע אזנס
 ושגיהכג כפוב ימיהלם יכנ[1 מררכיהכםוכ(שיב

 :ננעימיפ

 הזצ ייסתהצשר וע הטפרנם דאלמעם

 ,תשוי , . . לפ"ם נפ ( זה בחלק אן כם4 ך לעיל כתשינתי עייו נ 23נכנ"שתי יו%6*ם ככמה9רר הייםהצעי
 עכ*ום(: כריני מהריק*אבפןהנלרון

 . : וערבית לויכב שבח . והה,טובות השאלוה ונשלפומסו



קנליקיט'ם
 ארוך קונטרים כהכ ה5הבר שאיכ נהיי! איהצ
 דמי"כם ונאפס עצים בפלפוכ[ התפיפר כלליעל
 קונטייס להד8'ס ראיתי ומ*מ הרפוס אל באלא
 כרקן תקפו ספר עי( וטריא שקל[" והוא והק9ן

 : ( הש*ך להגאון:

 כיהן ר(קפו ס ל(ירי נ64 הק9,טה44נב: כללי כם9יי שכתכת* אחר הטחכר*4יוף4
 ככנ[לי 4א אינו ספרו שכלטיש'ך

 שלא סכיא הניח לא גרוקיו כל ע% ט4אהח4ים"
 נפלפיל יאהרונים ראשונים ה9וסקים מנל אההב
 ולק'י' ימיני אחור להשינ נלבי גומי והייתיגדול

 כתיכותי ולגנין העמיי אל גדוליס נמהיםבעצמי
 הצורן כ9י ךו לשין 9נאי לי היה שלא אע"9ס*מ

 ע4יחציכם ונעליז ?(,צצלי *א רס9י *היהמ9ני
 י4?ע*פ רבריבם איזה רהומן נ9י נו עיינהי4תיתי

 ראיתי ט*מ לדעתו כיוינחי ש"ל הינהשכדבי4
 כטרה יר(כן לפענ*ר נראים שאינס רבייםאיוה

 בעיני שנראה מ4 לכחוכ גטרתי לראיתשיכייתי
 ' : כסקך התילי ווה נהוגן שלה שא,מ ו4פענ*ר,

 גג~ינןגנ::ך אבסיסן
 רשקיל[ נהן שתקפוככור

 אי י(א או מידו מוציאין אי אוחוים כ' כפ'וטרי
 ל[א אי טירו טיציאיו ראין רפסק נהרטכ"ם46ל
 ל דס' רנר' ע*נ 3ם" שיכיא כמי כוהיה ס*ללא

 עיר ככוי כספק ונ"ש רקפיסה מהני לאדבתיקו
 4מ עמיר ס*י רף הכית כטשטרק מ"מ ו1"לכתכ
 מירו מיציאין דאיו כהיסב*ם דקי"ל דאפשרכתונ
 הרטכ*ם י רבי ליישב כהכ שי*א כתשיכ'ם4יגם

 מייילמעש' יהלכ,רמוציאין רם"ל אע*נטשטע
 ידאי ולפענ"ר עכ*ל כהרמב*ם רם"ל4פשר

  שכחשונורהיו מה מכ4כר ררא ס"נןכהרמכ"ם
 אמרו ל[4ן הכית כמשמירה ררטכ"ם רעתישב
 כרקכ מוהנוומ רנכי כויאי 4"ל[א אפשרכדרך

 מינייה מפקינן לא מליי כהן חפם שאםהרשנ*א
 טיח  רמוצ,אין וכרקנ הכירז נגרק עו(?יהשע כן4ש או עם איקיו י(ויים אי ר*ס9קאליהכרכ

 ע5*4 והשיכ טירו יטהייאין ככור כטפקדאשפהן
 . לכשת"ל אפ'" הכוהכ אמר ו,"ל הניתבמשמית

 מוציאינ4 כהן תקפו דאפ'( בכ.רות רספקכההיא
 אש. גהן תקפו ו,יימ"ל ככויות דספי. נוגאדההיא וציי וני ההרהכ( ?יקו דומה א'נומירוועריבא
 והמוצי4*; מתני' רהא המנונא כרב מירוטיציאין
 תפפ בין כהן חפם ימשמ'כין קתני ס-םמחבירו
 כרק רזקפן לך אימא לעולם רחי רקא היאריחויי ורנ4* הרהכ( המנונא לרב ליה וכיסכייא'שראל
 מינרחרז יאיה מכאן רא'ן ויימר טירימיציאין
 מפשט4ש מתני' ר[אפוקי לרנא 4תיצטי.ךומ*מ

 בע%מא ריהוי 11ה .כהן מוצי" מאןולמיטר
 ריגל[רפי גכי המריר פיק ככתיכותוכראמרינן

 מוצי4? מאן ו4ויק'מנ4ו ימע"הימכהראמי'נן
 הניא ליה.לרכא ראמר חיננא דחי'לי' נט''ואכיי

 ה5':עג י(א הא משום אי ליה ואמי לךדמסייע
 המנינ4 רכרב משמע מ*מ כיה רהרר  ואע"גלמר
 קר4 אירך רהפיס מאן לכל רמחנין נפירושאס"ל

 ' עכ"ל מידי טיצ.א.ן אין בהן תפפנכירות.דא. ספק בכל :"ל הרמנקם פסק יכןטיצי'ימתמקקתני

 רם"ני כ(1וו הונ?( לא ימ:ס-הוך,רואהנעיניך

בפי"
  אפשר  בייך אמרו  ול(4 הרמנ*ם כרעת

 הרץ וגם מכירה מה, כפ"ג כתכ הרכ-הוגירואם
 ל4והד רהשרה הקנר: גכי רקרושון כפשק,4ל

 4ויפשיט44 רך[4? נעיא רהוי לאחרידמטלט(ין
כהקג דכי שכהכ רכריו מוכה' והכי הוא אהידמטעם אפשי מיניה -פקינן הפם שאם מ"%שהרשכ*א
 מפקי"

 ע% רגוג'ר רהרכ כרקכ וכן טיניה
 נשכשה גכי ממין נוקי מהלכוח כם"פא הרטכ"ם,

 מיציאין אין תפס שאם פסה כך ומתוך וי*לכ~נכ
 קצ? מלכר דממונא תיקו ככל ו*ל דרכו וכןמירו

 גכ4 עכינ( כן ב"כ י(א לסה טעם שישמקימית
 כספק ס"י4  דהרשב*4ן שר[עור(כםנאמי.

 זאע*פכררמכ*ם ככוי
 שכאיו-

 ובס,ף 4וחר טטעכם שיהיה אפשרמוציאיןמירו רכספיק4* 'אמי מק.ם
 : אפישנונמקימו

 יכו" יאחרונים יאשינים הפיסקים כל .נ( רערן טיהו הטיחיל פיסקא א' נס'טןלעכם
 ג?יל חיל( והעטיר ירבי ההייטהרכ

 עש4 לי מצא זו[א הימב*פ ננר פו9קיס שלעדב
אלא



ייקלטים
 הרד*ך'נ"5י"

 הנינותי יתזנענ*י עו טיי צ'
 ה,ש זטהכיו המעינה מיל אחרק מעיניצטפי'
 1היכ הראב"ד ירם הדמכים נדעת יע2יבייםירם

 ני4יה ינן י"ף והר ודכזתיו עיז מגדל ובעל4ימגיד
 של יינות.1 הגבידיס 'ומהריק*א:ושלט' ה2אר(ועת
 שכל ידע והדייב*ט הגאוגים 3ש0 -ור*י א"ש4י

 נככור היממ"ס עוי שחולק.ס צהביאדפזסיךם
 נת5סדקבכ1ד טיירו שנ7(ס מ5ני האטת יךאגן
 מספק שגא ילא לעי;(ם אכל דספק שבזלדא"ר
 המץומורע כבל דתוס9'ח דהא לשאיספקיתגכוד
 הק'טו נלם שהכ'א שאר5יסקיש וכל הינשציין
 כל חעירש1י שנתלמיר ספקות לשאי בכור15ספק
 י ט יש רזו וסכד דרכו י ששיחר

 ומה7(רי
 דבםפק

 ד'04ז עעולר אהר שהפם משהם מידו טז?יאיןככוד

 א-ן'5דשיא,ם ז:ספק שגולר הפסקורגם שאם(מכ4
 אחרעם בריא  בבנוי.גופות שאין תיהזו ונם'מירו
 בו"נא" שאין נרשו'וכין הפס שלא מפניאייצו
 היימ(פך 'ליה נדאית 'ולמי ליה כדי.4יח י5וי4ללי

 צין:סשק דפיש שאין לעיי4ם אכל מירוטיציאין
  דאיתנת9יסה.הרענאהם דכל ספקית לשארצכיוד

 מהיו מי?יאק אק יעתו נפי אהד כ47:רשייכקם
 טוציאין8ירו ל4;4יכיכם רוזנאיבם שם שאיןונל
 כגק 'הר(47י 3תנאיבם שקז5וס :כנכור דמ'זהיכי
 או טיפקרוה זוכהן ביד שילדה קיים ד5רהשהיה

 'ת11מקוד2 'הו"ל רילרה,3ישותו וכייצא18שכרת
 :כד3יהבתי כדשחז תשס ה4"ל[ ריוספקזגסשבולר

 ד2' עפי 'שלגר הבכור היה אם !גם רנספייזף
 כלן שנהגיידאו אחד שמזנתרשו קירס טלדאפ
 שדהיה ווו 3בהר שהוא נריא 8ועז שהבהן98ק
 הת"3 לדעק ממקום'עןר הבהן ה5יסטנכטיהכהן
 ע7ןיו שטוענין הרכר קפיסתו'ע47 רמדגישכהב
 ליה נראית ולמר ליה .כיאע( לפרימהני"5שתז זי4שי ועם5ק שנילד ק,הם "יפפ דהזי ניויצאעכל
 שרעיזט מפני הוא טירי ורנבכו'משיאין כתנו'ואט
 'ו3ל הצייכ" רוצנאים עאאהןעץ רםיהייצעגיןהוא

 התו' כרברי כו ,ובהריא'איכ"הוםהה בדה-2הדכר
 יקשדע ח*ל[ ממוג4ש ר*היאוקיזנתציז"5נ'

 נ4הן דזקפי ככיי 90ק נב* דמציעא בלוקזאמר
 שנולר ואדם 'מפ5 לא ,רהבנף א"4זתלואש%.ניחם יק4" דלאחיס9 ת045ה 'אלמא מירו איתוטשיאין

 צקושו יצץ ומן "א 5רי ליכ*שעגי %נר55ק
ב,ן

 נהיי'"
 לי!-נית ה%ייך הגאי זעם וליכא ס*ל

 כ'עי5 לבכ"מ 3ף'דזשיו ילהדיטב*א נ2 סקה5

 -:*,י כו-י כין בכור 2שק בין עת'ן י-בםרספקית
 אם אכ7יי מיצ'א,ןמ,די בעך:ם שאסהפס,ספקות
 רכ,ע הניין3ספיי א,;מושיאיק כערים שלאתפם
 5יסגף שאר כל וה'וכן דעת ע4 !מהקושי שישטה

 'לש4שר ככור ספק כ.ן טח"קיגן א*ן הדבזטהאיא
 מוציאים אין הצייך "תגאי ש2 שיש דכלוש5קית
 ר-ירמנ*כש רל7(כך מיציאין התנאי שס שא'ןיכל

 רצפילו המנהנא ברב נבור בספק ש5סקיוסיעתי
 ' כנ7ל ה"ק מירי מו:ציאין אק חנאי שום שםאין

 שפני דמשיאין כרבה ה5וסקיבם אכ7[,הספקיר(
 וכיץ 'הפפקי' 3נל ד,ה הצייכים תנאיס זדם,2אע
 לא ימי 'סה 2ת9 נא' ח הצרץך ' ט לצדד יריך'ו%כן
 שיבש ;נהיםבןן5 .דגאברקם "תט*י ימים יךוצי

 נ8 החולק רם 'ומי לעיל זטכתנתי כטו דם'וגדזלש
 וגרולש שרכי5 וכיין יי"ט בס5יי 'וכ,ה:עייו!עליו
 ציאה נהרמב'/ם יסיניים דם שפייסמיםזטתר
 הכ(כדה 1(רון "שר4"יי נותילץז 3'טה "הף!נעיני

 וכלן- זהראנ"ר י-ף שדך נירן נההמל*םלמעשה

 כ*י כז ואם - כוותיה ( ע41 הנזכיקם.לע"ל וסקום:ה5
 :המצתנזכם ד:שת אחר יהק,י צי*ך הץהשה'לא
 דה7(בו עכבדעם יטהבש כיון ט',% קטה בתפ"נאי

 לרעתש עי נבע 'רעדא כ50רי כתכתיאחייהמינכר
  אענךע יטיסיס טמעע2 במיגים הארז דרבינס

 ב השמ.ם וזן שימייעגנ' במ. חלקי אני;4וף
--4*,4,8*-  יהאן קב,אינר.דקסמ*ג 

 צטק יפסק דיע נעש_,ן *8 ש 4ש(,4אא4
 4וק דהבהן שאמי5אצכחי

 שתד7(רש וכ?[ צ*הגחב *כעשקט%יאיזמידו
 עעצ4אץ וסאא*כ .תקשה אייןטזעל' דטל*ה'רינו
 יס5ק ת44 שנ קוףבם שה'פ2 3 2"י(*ת ידו זואותי

 :וכבר כי*ע יח' יהנ גיבה ,%הוא בתכ.ובשניהש
 דמשי4"ין :רודאיס*7[ כ !רף ,כוהגס9ייצתבקי
 ו-:י4וך כן :2אם ימהעונחב בסמיעם טל.וטעות
 *4 ד עש"בם במ1מה .אורןה !ואז3ל אמשכ'קאמר
 '"ה עחצ צכר .הדי אתעה :אוכלשהכעל

 .4וזנדע *וצל[ 7(הטר מוהצרה דכיון ייא ,קואעה ושההר[הי
 גיענ ,עיד בו !והאוםוד,מיש נהבההיהרטוךיטע

של%6



קדליקופים
8ףל

 וע"-

 אינו "?שייאנל( ר4%י*טש4יך
 אין'לכהן ו"לא יקריבו ת.תי מהינא וכופקי'כ.ה
 רכיוו יךשי4ו אימה 9 גמם וכג בו ?כ*ה צד*ים
 וכיה עעונ לכהן' דאין :אע*נ 'עכורה בני,ה יהראם
 דפ"ו4 ויאי אך(א יננ1 שלא(יקה לימי יך*ויצטר לכ2 שיקריבנו לטעיח אפשר היה יהקיכת נםנו

 נפי'ם טל וטעית 'מ'רו אוקולממ';נ:דמיצ.4וז
 מוציאין ד4ויז יעוה:ריסמא שנר(נרקיר*ר

 שכתכתי נטו יפלאישחמ,טתיהקהיא'דעשיוצ*ה
 רןקי.ם;דני'הםמ*ג שם'כהגה שכתל י0אבם8יי

 כמיה עלןט ויש גדור(ים שי'מ:-ט'דוחקימםנמי
 יטחנוכדי 3קיפה פילא 4עיול* ואיןלנוקושיוח
 דפוניא:דהתמה חאמת'הוא שאיני.מ"מ טהלקיים

 שפ התו% וכדברי הספק שנולר א"ר 'בחפם מ"י.
 מ'יר' דככור -כייירה4ן שני שראה לופראכל
 ההלכ* פשנן כננר הוא רספק שנילר קיי0נהפס

 : ?ר על ואין'ל*להאריך.
 וכיאשמם.מרז הרא*ש לשיניה 'ן כמרי הכיא 4"הר'שבסימן4 ן*י?51ן?

 שהקשה הרגל כפ,כיצרשכתכ
 - אם אש. דר' כעיא הר הכ'א לא למה הרי*ף,נל
 דהר4,4ש הנה י*ול4ל כסין כתכ וה אח4 כ".עמור י*י דף כספרי כרקכרקיה וכי. יציייחה שינוייש

 בכור רןספק כתיקי ר0מ(ק4ה דרינא ספחאמדמי
 ' דכתוכיהת כפ"כ  ו"ל י*' יעת נוטה שלוהוכחכ

 ומרהרש"ו( ש"צ סימן ח"ט ר0עי נמשךואהריו

 פירש רי*י כ9'שיטווק שכהכ ה' סי דכ'קפ"כ
 שר(4?' כחכ יכ(וה ע*כ בהיקו תפיסי טתנידלא

 ותוכן האריך כך ואחר ~ה דכי מהום כשיםטצא

 מספק דכתיכית כפ"כ הקשי - שהתים' הוארכריי
 דינר ל(ספק וכז יתרי יעדות'רהי' ל(ספקככיי
 חיליק שאין שניא'מיכריה4 יהרש או לשנה2הכ

 נפשיטות-שכן לפיש לו "טלא'היה %טוי1הקשה
 ש4דעק אימי ואני פשו'כ*כ שאיני ר*1 דעההיא
 ככויקה4? כביערזא פ'שוט ומהיש*ל.היאהטור

 : י'  סימו  ועל ה'  סימן  עי שאכתוכובטו
 איןמספק ומ*מ וו*ר(כרקכ 4ץףאיי,?

 הרי*ףירכו' עכ( קישיאככור * ' ,ןקף.'
 כתיקו תפיסה ימהניהסיכייס י..

 .ויוראיש. עע רוי*ף הפי0ת כרווחא ~"לונתתשב

 דהבעליפן משתם מ.חי מוציאין וכה*ג ככורכטפע כ* -ממדזנ*5*1'כהינרלררההא 4מר נ4% וראיד
 וש(4י עכ*ל וכן" אהי לכי! יעת,'אמחו

 יד,נר:4
 ככמ'ימוציא? רהר;"ף'פ*( כפאו'ט1'טאיןוט*א

 ת*רוןילקיש'א'דאפהצ55 4מציא שנח.יכ כרימירו
 רככל רכיון לודאי הדנר ' וקריכ )כהרמכ"מחם"ל
 מיף מיצ,איז כהרמב*נודאיו ס"ל דדי.נח0פיקא
 יעתו דכככיי לומי לנו 'ש. מסחמא א*כ ט.כ%ן ני העליה ההב ובכם בטפרי שהעלת* כמוההופס
 אין וגם ליתא חיש"הרא*ש יא"ב הרמב*םנרעת
 ר:יייצף ראף.אין ועיי הרכ לתיייץ צריכיםאנו
 ר:רי"ה[ כיעדק אימריכם דאפ'4'היינו יפהעולה
 זכשץ אין:לכעיי' דהא מירו הנכור דמוציאיןלימר א"* הנאה רטונרת מטעכם מיצי4ורנככיר
 כיכת 4א יכ41לתכעי אימ 1א"כ הנאה טיכת4א

הנא"-
 ממון הנאה טיכרז אפי'למ"ד כי לו שיש

 והא,הנ4*, ס,ף-ד*ה ר ככ"מ'דף כתכנהתיס'וכו

 4הר(4?' ויאי וכירה איזלכעל רהא כיין וכןוכו'
 לבעי(ינבו, יש ככיר' כידאי ר*אפ'לו הנאהכטיכת

 לה' אין ככור מפק שהוא כמה אכל הנאה טוכתבו

 י"ר' יפי"ח כתנ יכן וימע*ה טהכהן  וכי'יותיכו
 פי'רמוציאין' שאו שפסקו וטה כ*ה %ק %א40
  הילו' 46ל לא וייה כרכה דפסקי משום הואפירו

 ולפ?ו[ לעיל עצמו הוא כמ"ש פיסק'ם שאדןהוכן
 מהי ריפי הר"'ה'ינ*ש על שת'יץ מה נראהאינו

 י"מ.בר כשם נדרים מהלכות כפ"ו הכ*משכתכ
 אילה" הנ,ה דדעת-הרי*ף:שטינת המעילי שמעון'

 ס'מן.ש"ן, א*מ כש*ך רהינ נמ("ע וממנוממון
 ' ככור ביזספק ר:פיס-קיכ( שכתכו חייוקיםושאר

  מוון ימז כ4הרי"ף שלא.דאיני ון כ. ספקלשאר
 ככום' ספק כין דרעתו'לחלק לומר ט"ים שםאין

 " רם"ר4 כפירושו סחמי ודאי אנ(א ספקותלשאר

 רפ"ינ הרר'ך שכתכ וכמו יחלק דאיןכהרמכ"ם
 ' מרן עי( שסמך הרי*ף הניאו לא ולוה הרכעליה
 4הין 0פי רכמקיכם מק'מור: כהרכה פסהשהוא

: 

 4הין שכננדו ר-מוחוקו4שכם:רהפס מירמיציאין
 שאכם ט' כפיטן שרעלר'ריב וכמו מ'דומוציאין
 ' ר-י"ל אחרורק מספקור, ?ה ספק רמשיניא')א

 וכט"ש נטעה של4ת 0די ולפרשלרר""'להכיא
 יי, רוא*ש. ;:)



 ם * ם י יקל
"רא*טןי

 טפקינן י4א תפי2 דאי יזשים הרי"ף כתגהשלא שינוילצדירי יש בההי'דאם הרי*ף
 כפירושי סי-מ, כתנה שך(א כיין הנאנמ.טניה
 שכחכ כ4מר; מק01 י"פ"ו-אין מ'יו מיציאיןיא',

 הוקה עכ"פ יו *ש שהישיאי שכיון?שמ-הלטש
 שהלה מקי' ככל שייצה למי ליתנז הנאהדטיכת
 ועלי1 מיציא יעולס יהכהן כהוקחואיא

 לה4' ריכי' וכתכ סמזכי ה?א זה וטעם עכ"ליא'ה ר(י-כ'4"
 דאפ" שכתנהי כמו ל'חא ולריד' הרי"ף דעתנן

 להוציא אין ממין הזי יטיכקחגאה הפוסק'םירעת
 הודרץ שככר ג"ש הנ4וה טובה כיי' אלא6.רו

 ושאר וה4גודה והמררכי והרא"ש ררוווספיחאוא
 : הכ' %ל נ[אפיסקים

 %: יג ,"5ייי.. ג:."וטי"גח'ישגהכשס
 סכרחס ל(ירע הכרח שם שאיז4ומ4

 הש"ע שפסק מקומויה כמה עצמי.הניא4הרנ
 ה,ל(קין ריש  ביזב  והיא מ,ציאין אין חפסשאם

 הרכ שכוי;כ כמו הב"ח וכן ר%.ו:לנתא היניכחכ נ(ז" ובשניהכם נלל הג'ה לא ס אתייובמקימוה
 רהיי ה')י רעתיה דןהוגיח אפשר אי וא"כעצמו
 אכל ק*ר כסימן רכריי על שנתבת' וכמוגהיקו

 : כוירו רטהציאיז נהר*א פסקובפפק*כניד.
 פרזמו שי(כך יאפשי ח"ל נתכ 1**4*1
 דברייהבם הש"ס חכמ'טתחכ(ה1

 מוציאין א'ן האחר יתפוש שאם נרטי העניןירם שמם,פק י(ומר כתיקיזהעי(ו
 עצמו מצר כנכור רקני7(ר כספק ש4וק מהמירי
 וה יכי טהת'קי ייציא היאך 'דעתי ילאעכ"ל
 הרכר להם ינסקפק רכ'ין מיצ'אין אין הפםסאם
 לא' לפם.ק נידם שאין כי,ן ת'קי שיאירוצדיר

 רכיין ויומי לחלוק לנע"ר יש ואדרניאטהצדד'ו
 ילעולכם רל'תיה כמאן הוי כספק הרבישהניחו
 והיה %א נאי* איתיה קמא מייה נהוקתהטמיו
 האי כי ככ[ איתא יאכם ונתכע תעע מע.לםשם
 כםפק ואם האמיד'לפי'ט דררך לפיושי להלהוה
 ר;והם שייך דלא היאלמפני ת'קו אמרו לאככיי
 דין איזח אי נכעיא אלא כן אמרו דלא ת'קולוטר
 צריכי' נככו'אינפ אנל להס פפק לנו.עיעאוג'לו בי מסתפקיכם החכטיכם שהיו יורעי0 ה"נוקלא

 א*נ4' יה טרעיט .הנ5 ספת:פהרי לנו.שהואלגלות
 אחיידען' שהכא' אפט כתיקו-קיה ספקם יגלולא

 כהיקו גילו הינ רעהם כפ' הרין'פ0קו
 נ['כ4ש וה וי(פי דוין 7[פסיק בייינו ואין47הם שנסתפ"

 י : מלהא מינההאילמשמע

 שבי4ו הי מחד(ק שכ(וכהוג נתנז2יד
 יירו3 האיני הביוק במשמררז 7[הדיאש

 יכדי י4רביוי הושב"א דכרילינוין
 הנ4 כמשמרת שגתב דכריי כל אניא נטעישלא

 ר0פק כההי4ן ל4ומר 7(כשתמצא אפילוהנוהכ 4אמי 1ן"ל דבירק בדה י יכי כננד לתיז ס"וד5
 1כדרבא ס.דו 18ציאין כהן תפסי ראפילובכירות

 ד7(פי ל(ומי דאפשי הוא דהר:ם לוו רימהא'ני
 כנור אינו שטא כנור שמ4ש נגופו הואשהכפה
 ר4ומרי שייכות שונבם כו לכהן אין מספקוהלכך
  אבל  וטקול הוא דבמר ראיה איית' כעליםל'ה
 ככנ(י4 ליי ואי ישני או  עם בכלל איני הלויאפ לש רמספק4ן אלא כהונה טהנא ורא' שהםכאן
 מרקניר, שר( בגיפן ללוי ואין כהן של ה, הריעם
 "י שכר[ כספק המוטל כממ,ן והו"ל כללחלל,

 שם שאמיו וכענין מוציאי.מידו אין בירושהופם
 מירו אותו פוצ'אין אין לט*ד יפנינו אחרכתקפו
 כ*טענו'כנגד קמן הא עכ"ל נוה כייצא כלוכן
 החלף לתיץ "א הרשנ"א נן בתב שלא חראהרנ
 ככור7(טוהנויץ כיןספק שמחלק הרא"הלרעת
 גהרמביכש 4של דהא הני 4*ל לא לריריהאכל
 מידו מוציאין *הין נטתנות בין ככור במפקדבין
 רקאמר נטי דייוך א' כם" דכריו שהעתקת'נטו

 . ,ה: חילוק ס"ל יא רלמסקנא לומילכשתטצא
 בבחי שבספק  הוא  ה"יליק  בזי' ראף יריע

 ה?(כך ל(4" או דככור החי1כ עליי יש אםדוא דיספ"
 ליה מפקי, ולא נכורוח שאינן רונא בהרא,לינן

 בחיי'יוראי ספ,קא ל'נא אנל קמאמישףמאייה
 אלא המתנו' בגיף איני 1הספק כהונה טתנותהם
 כת נגרע נ(4, רלכד 7(א או עם מקרי איבליי
 שיהירץ להרשבוא %ל לא זה הלוק ואףהחיוכ
 עם. א'קרי לא לוי אי כמתנית שאף מפניאטיתי

 מהלו'כדו'נן מ!קרו ולא נלל נמתנות חיוכל'כא

 מרזנוהץ הוו יאו חיוכ למתנות יש עם איקיוואי
 גנוף שגכם ננוי 7[טפק שזה הזא כז חוסכהעה

מגמןי



ר!ץ מיס ריקי*
 לא או כהינה טתנוח הוו. אי 5פק ישמתנות.הלף

 רכרי להשויינ שרצה למה ש'היהגח~יי איך%היה
 כשך-כפק נין ה'לק לא שהוא לחלוקווזישכיא

 הי:נ(וי יבר כ'ן אלא  בנופו כנופהלכשאינוהוא
 כסנרה התלוי דבחיקי כסכרא תלוי לאינוכסכיא

 כיורזי שהרין 47י סביר4ן י4י תופפ לומייבזי
 סי' כי*ר הב"ה שכתכ אלא,להא דמי לאוהליקו
 רמ4,י יזרמכ"ם על( הי"ן שהכיאתמיהת6"א
 ד4תין פ*ק שכטוהנורז .ככור מספק טתנותשנא

 כרזייוייריצ דהרמנ"ם ליתא יהא נמוציאיןמירו
 ולפענ*ר ו1"ל תירץ והכ.ח ( ד"יןטיציאיןפסק
 הספק ככור ככפק רהתמ לראיה רומה הנרוןאין
 כהאי אי הוא דהספק אנלןהכא העילם לכלהוא
 תנא ק,"לכהאי לוטי כהן יכול תנא כהאי אותנא
 יראה כאשר המחכי כחילנ'הרב ממש והו-עכ"ל
 כשרזי הרב דההו ינ*ה של וה וחילוק מעייןכל
 כור כית דכפיק וכתכ %א סי' כש"ך'ליירירים

 7(חרש זהב בריגר ששכרי מרהץ גכייבפ'השואל
 כהרי4ש משמע וכן כרזכי נ[חל[ק יא*4שטובח
 דין דזרזם האדמדמי ננ' רמציעא פ/'קנאשירי
 הפימרז טהני לא רכתרווייהו כהן יתק5יטר"ץ
 )(י ותטיהא הנול הרשכ"א כחילוק חילקהילכך
 שחיו(ק עצמו ההי[וק הוא הב*ה רהילוק-רכיון
 י4הי וכ*ש עכ(יו שהקוה טה לריריה תקשוכאן
 וקבא כהאי ראמרי דאנא טענה לתופס מהנ?לע
 כרקיקו כ"ש כוורזיה כהריא מפרש שהתנאאף
 רזכל( שר;ר? כותיה ר*יסכור סכי4ה שםשאין

 ועור ' רזפ*רזו ר(יהנית הו"ל רלא5ומופקים
 שהקש' מה להקשית יש נ"כ הרשב"אשלחיליה

 הקשה שמהכ2 טקומ'ת כאותם רהא הכ"חעל
 חילק והוא דרינא לספק בכור של מרותימןהשוו

 'נ( 7(ע שכהכת' כמו כוראי נראה אלאביניהפ

 ופיעתיה הרמכ"בם רעת כין רהטהליקת אעכם"
 כין נ[א או לתפ'סה ענאי צריך איושארפוסקים

 נכנסת וראותי שנא ס5קות_רלא כשאר ניןכככור
 ושכן הכ"ח רעת שהכ4א %א טימן י"ר~גרולה
 ראיות'ו.  ארצה והפיל 'ברבר  ושהארי כרמ"אכתכ
 שהיליהרשכ"א כתכ יכסיף חלו'הרשב"אוהביא
 כן' יאם אחד מקים אל הולך הכל סיף סיףוהכ"ה

 נקקו ע7(יו קשה הכל המ-ח על  שהקשה מהכל

 להייקר הכיה ליכן יאיב לעי4 שנהנתי נמיהיא
 לאו,2,י קכ*" על שהל,שה מהקוש'ותואדונא
 לרערז טוירה וה והלוק ון"ל כחכ אהיב יכלל

 יכם א"י דכטקוטיח רהסס"ג ראיה והנ*אהסמ*ג
 י-צייך 1נ(4ה מירו טוציאין אין תפם ואכםכתכ

 מ,שיכם טעכם ונהן הספק שנולד קירםשיהפום
 כחליקו ס"( דהסמ*נ הוליר ומוה איפשינארלא

 דהספק שנול(ר קודכם תפימה הצריך לאולפיכך
 יא'ת אינה רוי אומר הצייך.ואני ככיר כספקאנל
 שרז"'כ(ת דנר רכל .כייל כללא צ"ה כעשיןרהא
 כן ע4,הרי חקופרז מוענ(רז 4הין רגוע"הדינו

 קורבם הפס א/'כ (א הת1קם מיי אותו1מיציאין
 עךיור ככר[ ה~צרך. ר(א שכן וכיין הסשקשנולר
 דהךא וכן מהטפורש סז'ם וילמר לכיזבימקומות
 שע(4ש'כרזכ כיטון הי"א כתכ הפי5ק'ם.וכןררך
 ענ( 'טנסמך מפני ככמה-מקוטות החפיסהאופן

 : ת"כ כספרו כהגה הוא יכן אהי כמקיםשכתבו
 ההסט*ג לרעת לוטר וא"א ל~"ל כתכשף

 %' כסמיך שנהכתי הראשוןההילוק
 ככור מספק כן נ(1מד הוא שהריה

 ו4תני עכ"ל שכחכחי כמו לתר'ן צייך ירא'איא 5הרי תרי רש"י דכלי הכי' ונם טמון ספקלשאר
 שדהק'טרע רכשם רעחר לסיף ירדתי שלאאימי
 ירהי4וך הבע לחלוק ליה הראשוןתקשהלחלוק
 פפק וש4הר ותיי תרי וספק ככור ספק ריומשוה
 אינ1 וה של ספק חלוקות ספקות הם רכלס-טמון
 להצר*כ/הפימה כאחי כלם והטיום וה שלכם3ק
 ההי'דבכורו' הביא רשם ועיר הספק שנולרקירם
 חייכ ואינו כלפניו ל' יום אמ לו ביוס שמתככור

 ונשאק ומ"ב בלאמריו הוא אפ או יכהןכח'סלעים

 זנויר קורנם הכהן תפס שאם וכהכ כספקהרין
 נין דמהנ4ג איתא יאם מירו מיציאין איןהכפק

 -רבר כנוף לש4וונו / הדבר כנוף הואכשהספק
 א7(א הדבר כגיף הפפק אין הנא, הא בסכראאלא
 יהיךז רספק שנולר אחר הכהן הפם ואפילובדין
 רהויכנ44ההר'וכפ1 ס"ל אנא לומר הכהןיכול

 דהפיסה שיהיה הצריך הפמיג יאפ"ה ריכרברי
 : : ככור כפק כרין דספק שנול קורםן.

 ט,'טונ',ת כהני מוכרה וכן וו"לבחכש%פ
 כרקיק* ר%ל י"ר סי( לקען מ"שלפ'
 טהני אכז



 ים. יטלין
 כתכו ז ט'ע ט"ליכירה' 5"ם ובסיס הפיסהשהני

 עכ"ר[ צ"ה נעשיןגהסמ"נ
 ש,יךו אומר ואנ* '

 טוען כה' שהרי מהסם*גאהנרחעצמושהוכיח
 קיי-בם לתפיס שצייך עצמו רסצ"ג רברי הניא,

 כנ'7( ל(' נתס ממת יאיה זדביא ר(מפק.:"םנולר
 שהקשרזי יהקושי4ת ע4(.ו יש הרכ כדבר" ואם.
 מהלכף כפ"ח שכחכי מה רהלנד הסמ*ג טינרי'

 מידו מיצ.אין אין רקפסיקנמסי 4קכם גכי-הובל
 447ק הרמב,בם כרברי הס הסמ*ג שדנר*,םכתנ
 שהכי'קיים ראבי"ה מיביי לאפיקי אלא נןגתב
 דהסם"ג כהנ יע"1 מהני לא דתפיסה שכחכלכן
 כראירע לסי לעולם אנל דמהני כהרמנ"םיגתכ

 4ה: וה כין חילזה זאין ליה כראית זלמר ליה.
 1:2 יו(י::קהילל,שה

 גשבעבגק'ט' 4א מייו איתו מיצ.איןדנמסיאין
 מוציאין אין תפ8 לא ואם שתפס כמה חכהו5ז
 הכתס בפ' שהרי נרורה ניאיה אלק סי המ.סיד
 לישכע כטסיר נגול תקנת עשו אם אמימרכעי

 משה זר' ד"ח 1שוין כתיקו זנשאר לא איזליטיל
 מכל 7(ווומדא דאיסיי4ת דתיקו שכמוורש"י
 וכלזל4ו מכל לולא דטמ~נא ת'קו גדזכל

 הלכ4 ק1אק ועוד ש49יחלוקו גאון האי ,ר'גדברי
 מ דנריז שמי אינו מטטם אף כיעסיממסועור

 ש2נח דשור ההזא כ* לה8הפק שיאוי כשקאכם
 הינ כתכ א(י דכיים יעל עכ"ל ב5ק הרבריינק לבעלי ש4וף ילרה שנגחה אחר 4ק1 ילרהוענגחה קוי אם ירוע וא'נ* 3צדה עיכי תטצא הפיהאה
 ק'"מל הוה אי ראפ" לחלק שרזצה להדי' הריה"י

 פפק הדבר א'ז יומי יבי הכע( יגל תיקויעבי מטובשכתנתי עשכ והי*ני לתיקו דמ' לאנסומכיס
 :עכ"ל 'עמי זפהר'ן בכ*רור דזמהוןי מיכדא אלאאצלי

יתטהנ'
 מכל לקולנן דממעאדתיקו ךג(ג:גךמי:י,"'ס,י

 כיון ולא שיהלזדץ שאומר האי רב קרברי דלאוכל
 סיע נש"ך הח וגס יאהד תפס אס לענין כ%נוה
 שכען לו' כונתז ואס נןה הרנ"י על השעי8"ו

 לח4ק יש ב3"ר עמדגס יאוהו זה חליקשמצינו
 לחלוק 4א כקני מ"לק אזנו חדא,רהת' איני והנן
 רם4ן מיעיל "ה חיליק אין לר:רן אכל האי ר'על
 ואדדכ' נלל מוציאין ואין חולקין אין דג. וכיןהכי
 זעזד זה נחלת( טשגיח*גן דלא נגגדי יאיהטש.ם
 טיען שועא מסיר (ענין ח4(א בכך מחלקשאעי
 וץ בריא שעגח ,יינא שננח ףשיר זכההיאנריא
 :יניון ה41ה נרור זדה וחיל(וק חך(וקי נינוהה'א

 טיענק ניז תפ.8ק לענין ליה שאגי לאדי0מ"ג
 זלעיים בייגי ,הילק לא דלכך בר*א לטענחשמא
 שנולוי ל,ודן שיחפף בעינן דרינ' כם5יקאיצפולי
 דספק שניו(ר 4וחד וק5ס שבככור וכיוזיקס5ק
 וכה*נ ת"ל שס נת' עזד נת'קו וכז מירוסיצ.אין
  1נדהי י4*ב א"ה.דף 8. דחוספית מחלקיןסמש
 לסקס יודתי לא יט' דרכ' כזת*' והלכחא ד"הנ'

 התיט4 כדכיי דמן.חלוקו סכיר זאיני נזהדעתז
 ש?ראח כרי התהםפית דנרי ני( נא, אעתיק ןזלב

 וסעליה8 דגמן רנרי אקרמם וכתחלה רינשהמעיין
 לחנדיה דאמר ההוא ההם א*תא התתשעיתדברו
 ןכאתה.זהא מזנך א"ל( ארעא בהאי נעיתטאי
 לרב' גח*ולחישליה ה1א י5א וי ששהא א"לשטר'
 לו הוה מ,נלחא שטדא טחהו אוא שי.9א שטראאין

 דהוא כל נוראש האי א*נקיטוא"ינמיאמעא

 אם-
 טעלק שטיא 4ה אעעי.אמר לשקר לי טהדבא
 שסראהאש אטאיסםכת!אהאי ץסף דן א"ל.דוא

 להכייא ואפו ההוא ,דיא בעלמא "ספא,1טרא
 אשל5 ששוא זה4ה בך דנחשיקנא שוי מאה לידכ

 דלעי5 צההזא הטעשה זמ'כל דוא זייפאיצטיא
 נארעא ורבא כחתיד הלעתא אבזן בר איריא"ר

 כדב84 נוח*.הלכח4ה יומף דרן בזותיהזהלכתא
 ייסףא זכד' חוקיס דקייפאארעא דהיכאכארעא
 לדחוק' וציקך הלכתא גמאן ליה דמספקאפידש שמיא* דבי דרנה.כארעא כחחיה והלכהאויל דחזסץ כתכו זע"ו ע"כ לוקמי ?חי דק*ימ'דהיבא
 לם9ק4ט' זחדי דהדי ס5ק84 כין ולחי(ק47פרש
 כמ1, טדאקסא נחוקת איקטא דלא דהאדרינא
 , תיח 3הדי תר* איק' דאמרינן .שטיא דבר3ננסי
 *תיי, קיי הוי התם שטזא' 3ד כחציו נכס*זאוקי
 י בחזווסאיקט זאירומ"אועא י5י דליתנריכמאן
 ל84( דמפ נמאן לןוינזנ דמםפקע א הכ *בלקמ"

שיז



מיייסיט'ם
 טד4ש אהוקיק איקמה יאיי(משי.שהקרצי(י

 ורוהק המיהןק מיר ונהניאהמא
 ינ5' יעיי רו4"

 הלוקו כית לה שא*ן כהדיא יראה הף.אהענ*ל
 כין ודה היי(וק ונשה .טהרכ הדא התוטטרכרי
 8"ק שהו4ו ככוד רמן רוט*4, ממי(טליןחופפ

 ררינ4?כין פפקיר,דספקא שאר לכל3מצ.אות
 יגכז תילק ל(א שרוי רקיקעית כי1רמטלטלין
 .חלוק נתנו לא התושו אכל לכל שמ: הוא8מעשי

 ותרי כתרי התס. יהא לבמשלטליו מטלטלץ יי נשה
 ה,כ4ש יהתכם דהני%ש הכם ועיין וצא כי.אמרינן

 _ הו4ל ל4ו דג[יקו וכפי ר,קמ* שלרק1ימי

 רומיא הוי התס רהא כיינש להשיהם%תלמורא
 התנם י-הים' כ9'רוש כרץכי ובן לרעתורככור
 ריק4ו שט'4ן כי נהוקר, 5מינא ואיקיפי"ה

 4"מרי3ן אכלגמטלטלין הכ' היאדאמה3קהקע
 ברכר'ו הה4ש הטעכם המד"41ואם כחולף'דהוו
 לתלמורן להה שאני י" ההס וכין דכאווילק-רכין ל4" רצא להד* לקיקע כיןעזטו(טלין תלוקא'ן

 ל(עמן ורהרי דיתרי 7(טקא סשקיירינאכין
 כבר' ש'הירה 4"יך מדגי34וד ריתפיטטטל8לין

 נחייישיי יקרשנ*א וכן שץ הלהז ראן8ךיהה
 ריץיספית *י8'יישץט.דכרי לשצ*%'ילפ*ו שי'לא*

 *יה נרבר 'יה*ד יהש יישנאש אל4צא מ5%יכישי
 שא'ן וכ*ש יאיהנ1שכם הא*ן'להניא וניי,ומ"א4
 צ"ו יכשימן יאע*ג .~רה ,רבר 8יכרלהםלאיששא
 אףשיכס פלימ והיאש 4מימשא יאעא45קנ
 אנל סוג'א' אותה כ8י' אלא עליה 49מ ל5%שם

 סויינא הוא קושטא ישנ*ם רסכרת %ל3עלמא
 ררככתא שסובפלונתא להוכיח שרצה כענ'ןליה
 ל'תא הליקו לעניו "כל התופס 'מיר טוציאין64ין

 הצייך לא הח"כ ילרעת  התיט5ות 81וכיכת'כנא
 שיבם נפשטה של4ש, . נכע'א או3תיקי
 הההי שהאתנאי

 כרנים לב' יאם ככור:3כי 'ש כפד
 כתכינחן

 יתפס טשופ ריא 8הנ*4 רתפיפה דהטען
 4?' ננליון מ עטיי נ4יי:יף-*י וכש*שכישית

 צריר א'נו נ8שט שלא -יכיץ איתאוחס
 שתפס משוט שכם טעם לתת היצרכו י(8התנאי
 שיה'ה זריך היה ל4ש כיתיש8פ".היא  והאכרשות

 רהכנ('כמז מהני ע3*ן וככון נרשורשר*יז9יטה

 בסיגא 3ם . ן הסטינ. 8:83דמרי לונעשה%ערצזי

 מפיפ פוטי 5ר"ה כתוספית רףי כנ*מ כהןקקפי
 'ע"ש כיי כ,ת ימפ' דמרחץ מההיא דתיס8ו'הקשז
 אפ ראשון ונפוט'לן אי כסביא רתלי כתיקו הו'והא
 רשאנ* אחיוןלשון

 מינ4"
 ככור

 והו"י
 לטפשט,

 לן כיום כמת שת'רץ כמוכישות ]שנכבם'כה*תר-ר"רי טשום עלא פשיט ול4אהכ*
 משמ3 רמכאן ')

 מפני ה0פק שנולד קודכם תפש כ4שן שייךדל4ש
 שכתכתי'בספר5 כטי הספק נילר ההרששנתחלת

 ( כרשות שנכנס תירץ: ין:ך א/ ע?4ר חוירף
 תנ*1 כסכרוצייך רהלוי כטפק ראף פיהאעומע'נן
 כה*תכ ורל4ת הרא*ש וכרעת ספית התי1(רעת
 דכל ה8'סה מהנ* לא רבהיקו רכחיכותהתוט18ת, מרכרי ראיוה ראין ו' ינס.טן י' נ0.מןשכוהכ
 תליא יל4ה נכפק ייא שכם שכהיספותרפלפ1ל
 רהוכפיה-טר)' רלדונח רעלה 'יך ילפ כללנסכדא
 חלוי רהכל נפשטא רלא כעזא 4?1 כהיקו5פיסה
 דהיספות רעת ,עהשוה הרא*ש על ופל'נסטכיא
 רהוכפות' ראה הוא שאבם או~ר המילרעתו

 כנשל כמציעא אישטםיטיתי'מהשנלכויבהונא
 לאפק כסבי4" רגו(יי כפק כין ל(ירה שאנ*דלא

 שכן כ"כ נבם * כיור רכי ווה נככורכמציאות
 דסמ"ב כרערה ממש ייקנטי טהר*כם רעתטוכח
 רינו שתחלה כי( נחכ חט"ו שנס.מן שסזנוכמו

 תקיפיץ  מוע'ל אין אמר נו שתקף יאינו אםהטע*ה
 שלא אםתקף' אכל ריגקמ וםושהאין:מירשלאה*כ
 קוו4 ה"ל אלא ריקא לאו וו*ל דינשכ ופי' ,ןנפנינו

 יסנולר קירכם ( וכי.: הכ"ר ל(פנ' הספקשניי(ר
 כחכ וכם4תמ*א עכ"ל מ'נ*ה מפק'נן ל4שה8פק
וו*כ(

 רככן יי*ח 4תלפס רכ פסקי
 רממינא ת'קי

 כחכ ו"ר( וו,רמ"כם המע"ה פ4 יישכ*אחולקים
 חצי הנ*וקגיכה תפם וכרואם ב~נכה כשכשהנכ*
 'ם*י ניאה הו4ו ם?ק הרבר רזיהגוק

 רדמע"ה
 ר'קגטי טהי"ם עכ"ל מיניה מפק" 44 הפםואם

 הרמ"כס רכר' הכיו רמדלא הח"כ הולירומכאן
 לרען כמ"ש לחלק רם"ל טשמע ה148לעיל.סימן

 כתיקו כרמ"בם דרעתו טכאן טשמע ונםרסמ"ג
 ואני חולק שוס עליו רביא ילא עליו חלקמרלא
 אש הכל דירעתו ש"מ כלל חולק י,א המע"הלכל כייי כלל4" הט"ו שכמימן כיון ראדרנא4"ימר
 %א וה לענ,ו אינו הרמ"כם רעת כאן שהכיאלבנה

 על 23)נז



ליקוטים
 רע4 כן ואין תולקין שא8יו וי*ח הרי"ף רצתעל

 הנתכע שיהיה כין רהמע*ה כיש*בא לאהך6*כם
 ולכן חולק 4שין לעילפ התוכע  ית1ם  ביןבויחוק
 הכיאו ת8'סה די, לענין רלאו ניין עליו "לקי(א
 כייל כלל" חפ,סה רלענין הלה(ה רין לעניןאלא

 : לכתכז  עור הוציך 1לא תט*ונס'טן

 הש"עיישך'ו,ן:נן מ"זסימן
 אפשיטי רלא נעיא רהוידביון

 עליו והקשה מיגיה מפקיגן ת5ם אבם אכיוליעת
 מיהני היא"ש לרעת ביי4ו טיען שהנמסידכיון

 י"ט רף תזרצוקי כספד' והלושתי יבן )רקפימתו
 נטית' נעיין כד אכל ויל זחירץ ( יע"ש וןננילי
 רה4ש יכדהזגן שפיר סלק4ש הטור ררבף'חחבה*
 ל4ו מגי לתופס ייה דלית רוכתא רככלפשיט4ש
 להיי"ת דש"ס כספקא לא אם כלים תפיכהימהני

 הערות שכשטר כספק 4הי ום'ער(ייהווהרמ"בס
 5*ב  רהרא"ש  ונמ"ט ורויי ירקר1 השטרשענ-4

 יכגן בריה לכל ח" שכקח ל4ת דאל*כוכת)נות
 וןה הוא של' הנירו.כעדיןויאמר טשלאוסקהפוש

 רע"כ ג'ח מסיר גבי ה"נ א"כ סאליו 9שזטרבר
 נמי דרינא ספקא כלא ראל*כ  כעדים בתפםמיירי
 מבו 7[יה ראית ניון לב"ע ת9'סה דמהניפישיטא
 הוא הרי הרין מן וא"כ תפפעי ל4" אמי בעילאי

 כמאן ותפיפתו בעדים שתפס מרה להחזירבצחו"כ
 ולא מעלה לא דיריה בדיא מענת א"נ רמירליתיה
 שכא הראשון'רק ביר כאלו הוא יהרי זנוןבווררת
 נמסר אי לן רמכעיא ררינא ספקא מכה בילובית
 ררינא רבכפקא להרח"ש ס"ל וככר ונוטלנשכע
 מסיר גכי הטזר כתנ שפיי א"נ תפ,סא מף.1ע[א

 ררינ4ן בספקא הפיסק מרגי ל4ל דךא*שרלדעת
 : עכ"ל )ריקא,.

 כלל' ש_רא"שירעמיהכיילי 8 ע4 נ2 ע8 יכ-ן נדאיכם 4"ינכם רכייו44(י*קןו"41
 הספק שגולר קזר' שתפםרכל

 שלא או כעיים שתפס כ*ן טהני כייא נטענת*ע
 רטענו-( כלל4ה כ'יל למה ראלת*ה מהניכעי'ם
 לירץ ליוק א8" עדום נלא תפם אם הלאנריא
 תפם ואכם מגו משים תפיסזו מונ' כריאטענת
 רבדיו כפי רמי דליתיה כמאו כריא טענתכערש

 מהני ,תיי תר' נערוה דדוקא למי4ולינא
 תפיפי4.

 רה4ש מס'יעי שהשטד משוכם כעדים הפסאפילו
 מפקינן נ[4ן רהפס דגי,ן וו"נ[ כתכ האשהכפ'

 מהניא דלא אשכחן רל4ה כריא שטען כיוןמיניה
 דאטר החדש נס.ף בכא יכו בכור בספק שאתפיסה

 טענת לתופש 4פין דנהני למשכ(י כולי נהמןד'
 ט.ען כמטיטלין שהמיחןק היכא כ7[ אכלבר,א

 קטש הא עכ*כ[ להוצ'אמירו לב*ר כחנריא.אין
 ת5'סהו רמהני ברי' כטענ' תיפם לפל כייל.דכלל'
 כלא תפם שאם ליח, כללא האי הת"כ נרנייוא8

 ראית דכי,ן נר44, טענת לטעם צריך אינועריכם
 ערי'נמאן-רלא. כפני תפס ואי כהכי ס:י מנוליה
 מהני' נרי דטענוק נהכרח צ"ל הילכך ימיהפים

 ןושי4? הרי4ש ה4ו*כ כעריבם תפס א5"תפיס:ו
 1:טור כדקב' יהיאך ברירה . טוען דנמסורלדוכתיה
 רא"לכ שכהנ ומה -תפי8ה טהני דלא אביושדעת

 דצייך קישיא איגה  *1 נריה 7[כל( חיי שבקתלא.
 כיאית' למי מהני' רת9יפה דאטר" דהיכאלחלק
 רירעינן) כמוירה4י יגו הי ר[יהה כהאית ולמרל'ה

 3נון לנ1 ירזע הר'ן א-ן אם אכל אמ'היתשהתכיע
 נטמ ייעין אנו אין אנל שמשי הוא שא"תהמסיר
 ככ4ש וכן לתב4נה שירש שיש שנשטר ערוחאי
 מאה נאסתירא יכן ו[' ניים כמה וכן החרש3סיף
 מונר 4וני כסלע פאה בשלש*פ כזר גכי וכןמעי
 ש'ש4 כול4א;יועינן: נתיקו  שעלו הכעיות כל וכןלך

 יחלוקת שנפלה הוא כוה ךככיוצא ןתניעהשורש
 מהנ* ( " להר הלכך מהני לא תפ'יימתי מהנימתי

 משון 'תפוס אדם א8 עניןאכל נכל כריאטענת

 אל4א תפם שכשכילה אהרת טענ" לו ואיןחנ.ר

 שה)הבפנ' רכישן טהני רלא ויאי הוא שלושטיען
 כל 'ולאו ה'ה הח8ים שכיר יודעיס אנו ככרעייס
 איהן)ווכדומת ככ' רהאהלכך ההש שלו לףכמיני'

 וו(4ן ר.זפיס . הדכה עצמירץ עכ[ היאשחהתכיעה
 קימ*ל ילכ"ע ור4ןי מחת אהרת טענהמחמרץ
 כ4? ווה היא עג[ו האיבם שכיר מיה רכלחוקה

 כשהפם אכל ראיה להביא עליו מח~קתילהוציאו
 עריכ2( היו שאם ערים שכם ה'ו שלא ליטרצייך
 מאריה נהוקיי. יא מיקמינן טהנירי 4והרשתפס
 החןקה מחמת בערים שלו כ*רו שהיה כ*קקמא

 ינק מירו מוציא'ן וא'ן שנ[ו שהיא אטהננ עצמה)
אליבא



קזליקוט*ם
 הרין מחטת ר(ן רפספק היכא 4בל יכ*עאלאמא

 שהיה כירור לנו ואין טענותיהם מת2ת אפילואו
 בתניעה לרכר ולגלים שורש ו*ש מהם א'כחשהת
 אחרת טענח מחמת ממש של(ו שהיא וטעןכנין

 חביעה ליפיע שתפם או הם!ק 14 כ4ששממנה
 בוין מאיוה תניעק באותה לנו  ר(ו'ינסתפס'טהוה
 שנראה ונמו טוהני ודאי י4ן כי טוען אכםעייבם כפני תפם אפילו יכו' אפילו ר4ו? שיהיהתכיעה
 עולה תירוצי אין לע4ליל9": שהנאתי ממהכקהו'

 ררך כתכ עור . הושיא.7(רוכתירהיפת,הררא
 העיליילדירי שהו4ש וכתכ הקושיא לתרץ:שחרת
 כערורן יאפי שכתכ ועיקף שורש לו מצאתילא

 ומסייכמ וכו' רז5יפרק בוהני שטר כלא ותרידוערי
 ערווק- כק לתלק יש דשפיי משיכם תפיסהמהני רו(4* רנמ0ר ררינא למפקא רמי לא ומ-מןן"ל.
 . שניציא כיין ואיני כוראי סמכי תיי רככלמשים כיי4* שטוען אף דרינ4ש ספר,א וכין ותרירתרי

 . מש"אכ, כו שפחלקהנ*י יכמי התופס 1רשו'ננמון

 ער( מ"ט ניי רטוען ראע"ג רנמסר ררינאכם?ק
 יו(א עיני עריכם נאן אין ריליה כריאמענת
 ל(4ש עריכם כיוקי בשעי דהא דעתו 'לסוףירותי
 *כמ4ון רזרי 7(היי תיי דאוק* עליהםסמכינן

 תפסל(4ש ואי ונתכע תוכע גש4שרו רמי תנהו7( רכ' וכיין 4ןתזקוקירה מטון יאוקי רמידכ4יתנהו
 שורש ר*ש כיין כערים תפם יאפי' מיניהמפקיגן
 שיש ספק ככיא רהכי ורומי4ן זו לתביעהורגלים
 רטיען ראע*נ ומ"ש . לתכיעת ורנליסשירש
 עריכם כאו א(ן דיריה כריא טענת על מ"מכויא
 שכוקכ. י4ה כר טעגרן רכל קא?י מאי ירעתילא

 איכ4 יאי ערים כלא היימ רמיני וסיעתיהר"אש
 עריפ משים טיניה ליהרלאמפקינןעיים.תןיק

 אתר ער ע*פ תוכע יאפ" בריא טוען אינווצפי'
 למה כייא טענה וא*כ ראויייתא שכיעהמחייבו
 רף שכתכתיבם9רי המישיאנפו בתידוץאלאנ*ל

 כנליח*'ט
 ואפ א*פשיטא ולא הניזק כתצרייד8ינ נש:עמן1נים י*ימן
 שכתכ- רכיי'ה40מע והביא מירו מוציאין ן איתפם

 כזהמשפע שועלק אכע החירורעת כתבומרלא

 61ב.. 'והר"מ4ש כהר*כ4 ילא כאו פיעד90ל.רלא
 שכתנ; הטעם 451 עמיס הסכים יהוא הכ"חבחכ

 , לשלפ לי פוסקים הב"ר א"כ מחחלחו שמועדש, נזק: רהי4, שמתנלגל דכ'ון הוא שפירושוהימע

 בישורז תפם א"כ תפיסה כל4ה אפ" שנהנתטה
 . : 7(שאר גכם הפיסיעו מרעי ילכך שנהניח מהנגר

 , 4ון עמור כ"ר רף י  נספי שהעלתי מה ולפיע*כ

 כתפם או אלא תפיסיברשות מהני לארלהי'א"ש
 ז-ן4וי כייאכ(ית' בטענת או שנילדהספקנךרם

 עמוי בץףכ"וסיף שהעלתי ילמה יתירוצא
 כן

 כהרבוצ. רהא לית' קושיא כה4מ"כם הטוררדעת
 מוניהיכ(94- טפקינן לא קפ'ם יאי כהכפקומות
 כספרי: שנם שתראה נמו אבו רעתהזכיר
 היא*ש ךכיי פי' על כקכ י*"ףש8*4י*

 כש*ר שכרתב כמ4 ו_נל *. ו .נני 44ון4א
 י*ר ס"קל שי"ננסימן

 שכתכת3 כמה ועיין ע"א כ"ה רף בספריהני4זיו
 :עליו

 ר*' כההיא כמ,ש ן ען ג51ט הרא"ש דניי ער( הקשה יי**.איףןל
 נכי השו"

 רלא נטצ'ע' ראטר מהא 9ייך וכי'מיחזק' רהשואל רמון מראאוש7(ן
 ו-ותנבצ רשאני יתירז ספק כמקוכם ח9.ס,מרהנ*
 ה54 הף בספרי וה על 'כחכתי וככר ברשותרתפים
 שכב4 עלט השגתי כנ4ו1ןבם ל"ב ל מרר*יע7(

 : קטןכנייר
 מדברי להוכיח רצ-ה 41**4,5רץ*5ץן

 רכיע'
 היא*שי שהכי' שטה .יי", כ8 כן נמןג(

 השואע-1 כפ' רזרי*ףד5רי
 קיקונ אמ' נהמן יי' הרי"ף מיכרי הרא"טו,*ל

 ! ושטעינ4 כותיה וקי"מל וץ.מאיכין כעליםנ"וקת

 ענ*ן, וכף אסתירא ראמררכ לה4ה דליתאמעה
 א8 תפיסה טהני ל4, הרא"ש לרכריוהקשהדהא
 מספק"נמטלפלי'

 שנ(:1',. הג* ת'רוצים גן ז יינ-י,

 כןמכמאג והוכיח לאס*ל ליה הוי"ף רם"שהכיא
 ול4יי- רוי-ף רכיי רמררנייש ו(ימר שאיןראיות
 ה"8. התיריץהב' הכי רס"ל רץטזח היי עליהפליג
 רגג . דספק שנולר , שיכם שתפס מ*ירןדשב4
 כספר4  .  כתבוה' ככר נזיה  כישיומ  בתפסרמאר*
 לי86* שאין היויהם רבינו י מדבר לומר ירצםבנ"ל

הפיץ
*,



ליקיט*ם

%)י-

 הכש אלא לי
 4וי

 יצ,
 י% ניו מא%44פ

 כ44ה מ0פק כי יכין סצק בי טכרזינ שטרלץכ(

 אלא 5ויניה מפקינן ל4, תפם ואי ממינאפפק'נן
 בחןלך כקיקע זאנל כמטלפצלי 1ה ביור'וכלכראיה
 לגלו% רלא(3נירא נמלתא ודוקא עימדתנעלים

 מפקינן תפפ שכת'ואי טי ויש הרא*ש ינןגת.קי
 וכינ ערך יייאשון סצק בי שכתיב כשטימיניה
 לחרץ דא"א יוצ'א ר'ירוהמ ומינרי עכ"לר'יפם
 והרא"ש דר'"ף רעת יהשיה משוכם היורוזיר~ע

 טיד'התופפוא?יי מיציא.ן 4היןו(~מרעכמטלטלין
 להעטיד ז*אפשר ולעיינם %וכרח ש4שינו4,ו%ר
 האומיים. רעת לאפיקי ראתא י%פני ה%כתיויז
 יהיי*ף נחב הי"יי יל" עניו מכל מירודמי4יאין
 ולמר.. ל(יה כראית ולמר הכיו 8"ל ל41,4רא*ש

 בטענת ולרוא"ש ענין ככל( להר'*ף ליהני*וית
 שהכיא הרי"ף ולשון הספק שמלר לךים או יא5ר

 באופניכם דוקא אל(א תפז6תי טהמ עניןדבנע( הכי 6*ל ל4י שהביאי אע"פ השואל כפ;%ו"1*ש
 : כנ*?רעצוונילים-

ל מיגקעתןןטוי'*לא .נ"רס'מן %  
 שכהנדת* ?מו כייטענה

 מרהביא שב שכחכתי ההכרח לעל י*8נספר*'דף
 ליה רמשטע ראפע4% תירץ רנתיבות מ9"בואיה
 ' ש5רזיכ כמו ספק פטענח מנאאפי. בכלדמיירי

 כשכציהר4ה"כד ר%ציע4ש פ*ק ריט*כאנהדושי
 הך שה2ם רמפר מיר 4יכא רבתוביכשמ פ"כוהי*ן
 שטצא כנון שטא טוען שהטליה רכתובותדפ*כ

 נכם ט?ו מה ואינ4*ודע שטריחיו בין יהשטי
 ראייה הכי4ו ל(א הימנ שהרי ועי"ל וושלנתכ
 פשנ רש*י פייש וכן שכחכ רק רכתוכורהטפ*כ

 לכן קורכם מ*ש דלפי ל,מי .ורצה וכףר5תוכוח
 נ8 לפיש יש מ"ניא הטפה שנ1לר קורםרתפיסה

 כןרברי.רש"י

 וע*ק-
 היצטייבכוייעור ראייתי

 רנפיתת' רס*ל רמאן טהיי"ק מיבי'נתכוהוצי
 מהנ' כריא, רכטענת כ"ש חפיסה מהנ*דרככתא
 תפיסה טהני רלסמ"ג 1' בס" צכחכ ?יקא4יטה
 כפלונחא כ*ש המפק שניכ(ר אפיר4ו-אהרכת*קו

 הפיסח מהני רל4ו רסץו( למאן ראפילידרכוות4ו
 וניק-דלהכימנ- דיבוות4ן בפ*נת4ש מרהנינתיקו

 4זמף ,"3י כ"קו33ייא'5*5 'לתיקי הפיטהפיי3י
 ררינ'פ.רכן דאעיקר'למאייס(יק

 צפל( הי*ר )% וא"כ רמפק שנולר קור5*יא בתיי שש' טאני לא רלהלמנ דעתי רפךלעיל הו5חקי שכבי
 : לאטייי הכניזיתו' .'

 יו'6יי,קן:11(מן לזסימן
 טעמא יחים, שנולא "ד יכל יש.ליטי א?נפויל כרזכ שכ*א פעת הרשן המ?כחיוטת: הואשהכיא התה"י ון*ל כ4,ורד יורתי .. ,.,

 להדיא %שמע התי6פית קושית ולשון וכףהאמר
 מספק התו5ס רכ,ך4 5הז יחקפר שטעתאכההי4ל
 לה ישיקמינן %ע'ה מפק'נן נייא לט?וז יוכל,ולא
 תפס אז אפי' ע"כ לטי וווצה קפא מראכחוקת
 העיכור מתיש מדמי4תי'לאיה שנללינהס5קקירם

 דהשוכ. נח5ןיאע*נ דר5 אליב4ש היארלמשכ'ר
 ניא.רכתכ לחת4ש5 וצי4ך יכהיתי יקירםחפופ
 הכאתיה הימ"כן כש5צ רבכייית 5*ק %ף4ושרי
 -הת"כ אלונתכ רכריי יעל א' עמור 5ן רףכסשרי
 הת"ה מףהכ,, נהאה ולכאורה וו"י( נ*חכפ'טן
 זכרהכ לפש3."4 דכילי העכיר רהיש רהךבתח4ה
 פ*ק 4*שיי ת'ת5 ני.!4ש לריזיישב יצריך4,ח"כ
 לחלק ויש א""נ *כתכ וכו' הרט"כן כוףרככירית
 שלא קפי6ה טקר* הע*מור רחרש כהך וא"כיכו'

 ואכם שלו שיהא 4רעתא החפיסי רל4ש כ*יןכרשות
 ואררכ' מיכרח4ם רבריו אין ת"ה בעל נחכווןלוה
 מכואר וכן הפי8ה.כישית מיקרי  העכור רתרשהך

 עמיר ריש בו"וץ רזש ככוי יש פע כתוספו,להריא
 דכונת. חק ריא וץמחילה אחר אופר ואמ עכ*לב'

 מ4ו לא רבכייית מהי"אש שהקשה כמההת"יר
 רקאטר כי11 א"א הע*בור רחרש אההיאלהקשית
 שנולר קירם תפיפח מהני לא ה,וספית רכרידכפי
 . כטענ' יוקא אלא: דטטלטלין תפיסה כשוסרספק

 לי5א ררועפ רכנורות הרע*ש מיכיי הקשהכיוא
 שנולר קורבם ש,פס החפיסת ומהני כרי4יטענת
 אנלצ אהניא כרשות תפ'פה דמטעם ותירץהספק

 קוך8ש חפיסה מהני ל4ש כישית תפ,מהכרליכ4ן
 . מירה כמטלטלין'אכל'כחדצ%אעיכור הספקשנולר

 שיד8*' כהתפ,סדאיעתא כיששז רהייא"%ס"ה.א

 עמוי רף,פ,א נםפריש4"כטדשכתנת'
 לי4; על אן
כנ"ת



קק;ויקימיט
 צזה**ע3גשוץ

 "ני,?רע*י
 גיול רוהק י רפפו( שננלר ימטענם 4החקיבם

 ואע4י
 נצ" ( ש"ע

 יה4ט מקני ל4ץ קי'מ4ש :ג4י:ם כץוחק -קעוק
 דכיון טיכם מ הייני ברשיח חפ'סק י[יה טכיגןד"
 טעמא מהני "4ש עי43-ת נחוקרשבעליחשקיקע ע[יה.וכיון שאי' " אוי, החרש בסיף א4א כ4*.דלא

 כמ"ס הכל * כרשית שלא תפ*סה 1ר**ל.דאוו1'*
 ה:;ג:ם,לבגגיי : כע עמנד .זכ"ה א' עמ,ד דף.כ"א ב*פר*.
 בין הד4הש בין דליתא*"י4א אומי ואני)כייצא ברי*ש נטקנרז חנאן וו5 שס ציןך ואיןמיניה מפקינו ס-נרים;ילא חוץ-טהר"אש הפי0ק'ס.ויב ה'1(כך יראי בביר שהט ל1מר יכול אינולעילם אננ4.בבכיר 3ך סיכי אני להטריכולין

 התנאי' כו כשיש מ*נ"ה מפקינז לא יסקע( פשאי
 משון פעם עקן מירו מ,ציאין שאיו כתנטקימות שנכסרה מפני הימג נדעת נן ל[הכריחוריא 1[ידץ נדאיוק ור[טר ליה 3דאא לסרהצריכים

 מוץ דכ13רורמ מהדהקא כן זהוכיח הספקשנולר קירכם החפזשרץ געשזזצ*וקדצריר בתכלמגה רנאי שום ?* צי איני נפעתשה דלא דהיכאאיתא ד4הכם נ' דף ריש נספי' 3ם"ש המקומותנכל לכרץכי רצה זלא צ"ה גסי כתכו שהתנאיאלא דאיני יעמר ואני הנא* נו 5'. ולא איפשימאדלא
 ד4טינז איהא ו"5 עכ*ל מיניה מפקינן לאהספק שנילד קיים רק5'ס כיין ימא ל,חסי'סוו"לנ-ום
 חג4ה? קוום ציעש הוה לע רוןס הא הספקשנולך קזרכמ רוק5ס חנא' קץ הצי לסה תנאי שוס%ריך
 ודשף*. שדץיי חם5ק ככוד. ספק רין רהשזרהזיאך יאי[*רהרה בת5שי" וקנא* עדיך ויין6חמוץ כין עימו מהמת "ספק נין שאני.ליה דל8גראח ל'לא כלאחר ל ריים סי3י שאני כט אמתד"(כרן 4הבנינ*ש כי לההצ'א ראייה את א'יתי לוסייכיל 'כ הח כדכיי שהפס והכהן גלאחרע ש כלפניויום 4הבם אלאנרין הדכר כגוף הו' לא שהספקע'ק
 נעי' ענין ינכיי  יקץ ?אני רלא נדאי אלא"הרז הש1וסי היאך הרץ מהמת ספק ?סא4שהיאשטפק

 שגדלירזשורז6י6.ו11נם
 ריספי

 שהע1(רן'" כמו
 ; ידפ פהפ5 5יעף 5מע שאע.5שצי4ן'ןו"8פק ' הספקית צ*לדכגל הטמ*ג,ילפשו ביעתכספרי

 ;גילד ס קי: ליה ק"י לסעי, ל2"ר 'טכאו -םדק
 הי4ה מסגי.שרספק דרינ4ן בספקא יהיינוהספק
 סש נשכ2 סיה סימן בח*כ וכ"כ הרין מחמתלב"ר

 מחלק בת'קו שאף שכ'א ס'מן תה"ר רעדעהביא )כסיפי 47ב"ד הספק שנילד קירכם ייסףשארירש
 ו' יבסימן את*כ 4וו הססק שגולר קוכנ הפשבין

 ש פי4 והו4ץ תט"י 0ימן ייקאכטי י*מ יעתנוקנ
 רבנוי ההיא כגין כמצ.אורק ספק 4לככ4 כןדנר*ו
 שהביא זיאיתי ממש רספק שנולי קירכםפירושי
 אין תפם שאס מסיי נרין ע עשין מרום*מגדאיה

 דוי4* עסקו ורש"י ור"מ ושי"ח טייומוצי4תין
 דחזלקי6 אמי יא סזסכיס ראפילי ועורנסימנרס
 עכ"ל בספק רובר דינין לנעלי ההש..שאףא1[א

 הטעם מן לת'קו דל'ד חליקי העלה אלווטרנרים
 א'כ4ו רהתס משיבם רהחלוק,הואשנתבוליה4"

 ברי4ץ סענה ל"כא זברסימכ"ס לנגןל יא ביטענח
 דקאמר אפשר כייא ס"ל_טענת לא רדס"מגואף

 בתפש ילדיריה לם'מכוס חיי14ק יש מ"משוייהו
  בפ' שהתוספי' גב(כתכ י מטעמו יל4םקש"ה
 רהרי ספק ן. נ' עציו החיוק כתנו נ["ב דףא"ה
 שהוי כו מצא היכן ידעקי לא דרינא הם9קא יזתר

 הוי התבם וצ*ל וד"7 החאהחי[וק
 כמ4וז ותרי תר.

 קמ4ן סרה בחזקת ארע4ש ואוקמי דמ'דליתגהו
 שייך לא התס רינאכמאן 1(ן דמספקא הכאאבל
 וניצי' קמא א"זלין-טרה אוקטא לטימר האיכולי
 יהאת הרואה  עכ*לכל  ר:ייחוסטיה

 יאפי-

 בהלופ
 כפי דאם זעזד שלו ח*ק עם תתו "לוק וייךלא

 קש -נמ רבנעיא'שעי4תךז ס,' שייזהמנוי"ש : מינ4ה טפק?ן י4ת אמאי תפם ינם א"כדככוך נהה'4* זד'נו טעסו ד-ןי ותרי רתרי ההיאדבריו
 ידק6 4הינז נפזטה ל4י .גת,קי*וי

'.
 להסדדוח שישל"גר'ח תנאינשל ' . .
 נו-ץ יס כהנ לכ' ואמם גכי בכחי יש כ8'התושפות
 4ש'.גחבו כגליון 2' עמוד 144 רף בספי*כדאקע4ה
 שכתמת? ומהטעם כישחז דתפפ משיכםדהטעם
 ההל' שזשספק ד4 ביום ימת נחכ לט*מג זסןזכם
 הע?ח1 המהגי כחכ 'כלאחריו ג4ניואו לע תםא5
 דץוי דחס 'יהא הספק שעו4* קיז2ש . .דחפס שחםס

 - . לחהש? גזהמר'1 בפשסתן~4אצ 4והל5שפקףששבתאק1
שמ"ך



ייהיטים
 כטגיק נם כחיקו התוספות רעת תנא. שיפצריך

 רהק:1 ממונו פיטר כי"ר-, 1. רף כרהוב*טתקפי
 רהם והא כור כית !מפרק רמרחץ טההיאהתוטיח

 אי ראשון לשון תפיס אי נסכרא רתלי כת'קןהוי
 ולא הכי ?ט לטפ ורע*ל ככיר מספק רשאניאהרון
 כמו כרש:ת ר*ל כהיתר שנכנם מיט(ם אלאפשיט
 כספרי כמ"ש מכאן ומשמע ל' בי!ם כמתן2תירץ
 שנולר קיי' הפס כאן ש'יך דלא א' עמ.ד ח".דף

 ר(כך רם9ק ניכ(ר ההרש שכתחלת מפנידהספק
 כספק ר4הף מיהא שמעינן כדש,רמ שנכנסתייץ
 יכדע' התוספית ורעת חנאי יך צר כסבראהתלוי
 הכירע כמשמרת שרש"כא גנב(בתב .הרא"ש

 הכנתי ר(4, כעניי ואני ,ה חיליי, כר(ב %ורף
 הוא כש-ספק כין אלא תילק שלא כדכריו ;החלוק
 : יע*ש ככע*ר אלא שאינ! להיכא הדברכג:ף
 ר*ה מ"ח רף ישנכור פ' רהע0פית מ"ש814?
 כא יום מת דמש!ה נתן כהנים לכ' 1אם8!4

 התכם שאני ן"ך ה ולרעוק בכורלספק
 מינה ישמעינן ברין ר?א * הספק רהכא'טהכא
 מוציא'ן אי! מןעתס הכעל'ם נתנו אם נככ!רדגס
 הכל א*נ ן ממי ספק לכל למר בכור מספק סמ"גוי

 מירו: ן סוציאי המ*עה דיגו שתהל' נל 1כתנש!ה

 ערימוי"1"מ"ככמ קמשמן
 רהרוכ הולכיזאחרעימה

 קשרה 8י! עי ק" מם4 כתכ7(רהפך הנ"יההרכ
 רנר[ והקדים המנגיכם רכיי ארצה להפ'לווצה
 החיורשיו שכל[ אימר אני כראקתיול(כןסכרתו

 הביא כתחיל' שיסמוכי מי על להם איןורא'ותיו
 שפלפ', נתשובותיו כנבנישה* חיים מהר"ררכחי
 ' טהני4ן דתפ1ס*ק ק'*לן התופס יטעון איךוו"ל
 בער[יו 4וי מוחוק מקרי הת:פם אם פליניוכהא

 הריכ 4וחר אלא לולך לנו ל'ת וכו:'אהראשונים
 ו*ל כ4כ כן יוסף מהר*ר הגרול הרב שכתכופמו
 ושאר רוהר"מא פכ(וגתא 'נני מם5ייו ב'כ*ח

 יע*ש המצרז או הטוחזק הוא קח הלו אסרבויתא
 לקטן שהוכ"תי יכמו הפיסה מהני ככה*גיגם רפ'טיטא נהייא 3[א כת*כ כתכ ~יק ועלע3"ל
 ק"י 4"ג ק"כ'נמי'

 לכ כן ממהירי ראיה והכין
 זרבמ*בש. שלפי אההם רטשמע מ"1 מ'! אף ח'י

 רביא ואח"כ מיניה מפקינן לא שקולהמחליקת- איה*ה הא הפימהו מהני לא היא יחיראהייזכף4
 והר"ח שרהביא רהרן'טוכה שהיא אהרתתיטוכה

 כוהב ששם צ"ז רף מ"א סי' ח/כ. כ,ננכנישח*
 כן אכם פ,סק,מ שאה עכם הר*מק, מהלוקתגכי

 כתכ רכריו יבסוף הלוקח או המיחז' הואהמצרן.
 7[ן הורו ( הר*מה נ הוה ראה יהי ילאוואע"נ
 מוחזק דליכ4? כיון רינ4ן בהך רוכא כתרלמי!ל
 ופשיטא ח*ל  כחב  וה יעל עכ"ל פליגי כהאדהא
 התם רה4? אלו יאכ ן' מהר"י מרנרי ראיהדאין
 והלכך טוהוק ראקרי רנימן כלום המצרן ביראין
 לכללא הרריה טוחןק מיקרי 4שי פייגי רכהאכיון

 מוחוק נקרא והליקח כרבים הלכה ורכיםדיחיר
 ליכ ן. טהר"י מיכרי לכאורא משמעואררכ4ן
 ן נ. רוכה כוהר למיןל לן דאירע מיכתכלהפר
 מטש מוחז3! הלוקח הוה אי טשמע מיחזקרה*כ
 מפקה הוה לא תפיסתו מהני אי רהוהפליניאעיג
 ממהרי"מט ראיה הביא עיר עכ"ל[ ודוקמינייה
 לומ' א*א ולפע*ר כרכריו מש8ע ריה0'שלפ,ם
 מ!חזק שרג(.קח יטלפי טשמע דכריו שכ(פיגן

 היא המצר מכן מ!חוק יורהר והוא כשטרוטרינא
 המצר כן חןקת היה אכם אכל טירו מיציאיןרא*'
 ונותני' הלוקח טיר מוציאין  הליסח  להויתשוה
 שהון מסייעו א4 מפוסק .יותר היה אם המצרלכן
 נגר אפילו קי"ל לומר ויכול ותיפס מוהזקונקרא
 שיש כאופן ומוחזק רהחיפס ה!נ(יר ומכאןרכים

 קיול לומר ש'כול לא או חפ'סה הו' אספלונתא
 תולה היה לא רא"כ נהירא ולא מירו טיציאיןיאין
 מטעכם מוחוק רכ('נא כיון שכתנ כמה רינוהר'

 ל(גכי ל12הזק רהו4ל הנ(וקת רהא פן(יגירבהא
 ואלו מה7(וקח ן טוציאי ראין הטעם ווהוהמצין
 אכם א5" פי(יגי רההם משום שכתכטהטעט
 . לא ררהא טירו טוציאי? אין .שוה שניהם נחהיה

 כדכריו נימא דאפי' ועוד המוחןק הוא מ'ירעינו
 ככחכם שויבם והם אורקו מס"עי שנים היושאם
 ק"ל' מכה המצי כן שהוא הטיחוק כיר מנ"י'ה11

 - רבן משעבם רהיינו הנ(וקת טיה ט,ציאיןורק'ינו
 . אליכ' טצינותו מכח טוח:ק מעילם היההמצר

 ט4ויי 7(וקה 7(נכי עשאו רקרום וח,קתודמאן
 י4"א.י 4ייז הנתכע מיך התוכע כשתפס אבלקמא

 7(יניפ



 קט..ליקיטים
 אי,להניתו לא 4 טות1ק ליה טשוי ה-פימ"אם
 טאר"המא שהיה מטי וייציא הספק שיכאכייי

 טיחוק שינ[וקח ורה דטעכם יעיר מיחזק 114 יי
 רפליג'אהר*ט" רטאן א.יבאבשב4דולהוא

 רמשופ
 שהללקח אטרו טעט"קאי

  נווחוי
 רמצין משוכם

סיחזק

 מכ-

 אכר4 מיונא מוהזק ורי(וקת תקנה

 ולרידי' עליעי יעלינ כיר*טה היא ,קי"לכשאם
 4לין י4אע*ה הלוקח טכח גרושן הואכח.המצרן
 הוא יי יורעיכם אנו . ראין מטעכם מירולהוצ'א
 שגראת טרי  ויפ14 רכהא.פל(יל טשיכםהמוח:ק
 כתפיפה כשפליגי יאפ" סךי כת"אסיט(מרכי,ו

4לן
 מירי מוציא"

 א*נ כשניות כיה רהדר צ*נ[
 טירו מיציאין אין אמרינן ראפ'לו קאמילמביתא
 טירו מוציאין 4הן פוטק אלא רליכ4ה ניוןמ"מ
 : שקול כטחלוקת אפילו הכי אמרונן רלאוכ*ט

 קי"לן טיניז דיכי"ץ4, נ8 ג8 גוןג( דכפנ(וגת4ו רכיון .גרזג -"8%ףןי4*4
 ומהני. 'נריא' לטענת לק9 [:

 עצטה נתפ'סה רפליגי הילא אפ'15 ה"ההפ'סה
 אג-רינן רמ*ט דמ' רל4ש 4הומר ואני הכ'רינ4ן
 שהוא טשום כרי כטענתדהו*ל

  מוחוי
 וכמטונא

 כאש טותןק-אכל שהוא כיון רוכא כתר אזלינןלא
 הוא מי 4"/'כ המווחק הוא טי יורעיכם 4ונודאין
 4א טהני לא קי*ל טענח רהא קי*ל לימישיכול
 וז*כן קכ"1 סימן הנ'רן בשן: וראיע*לטוחזק

 ט*ו טיטן ששון ן' טריר*4ש נתשוכה גךזכצוד
 קי*לוע"ש לוטר שליה ע*י לחפיםלמ*הייכול
 ממה ע"ו להקשות יוט ולכ4היר4ש ילהאריך
 כאכן כהגה ומרר*מא ק*1 ס*טן היףש?כיקכ
 מהני ל% שליח רע*י כ*ב סעיף צ*ק ש,טןגעור
 4א פליגי רלא דאפשר עיוז 1ייך ) ךשפיפה
 חג שכוראי וגכם פשטי כגין ורא* הואקשרהיק

 יץין. ררטותא ררינא'4תו כספקא645רים.אכל
 :ונ:121%:מ%1
 רהרי*כש ל(ק"מ העיון 4החרי אכנן (הטוריכם
 כשיטקי רס"נ( 4"זלי לטעמייהו שכםומהר*מא
 התופם גכי יש*י אפירף שהשיגו וסיעתםהתומע
 לתפום רמצי דפ*כ[ לאתריס שחב כמקוםלכ*ת
 רש"י עכן השיגו והפיסקים ור4ספות שליחע"י

 י*ם כה"מ וכמוונהכארוכזשתטו.האטיוניכם
 לשין שכם טכי4ן ששון מהרר*אן' אכל(ו,"ה

 שעש4וו דמ"י' יש"י דכרי שיישכהריט"כ4ש
 כיש"י קיקל לטימר רטצי כעדיכם.וכחכשליח

 רל14 פמקי יאחיונים ראשונ'ם הפיסקיםרכע[ כיון כרין,יה חונך אני וט"מ ע*ש5הריט*כ4ה
 הת"כ: עכ"כ( צ"ע וערייןגרשדי

 שאין כספי. שכתכת. מה עם אימף י י י4ר
 ~ר-ד,ן 4?ג.

 שיהיה שצ_.ך צ*ע,כלו[
 שא'נו כמקי' אשילו רהיא נרורההוכ

 כשהכ כ*ש כרור שידהירה צריך ל(אהריכםחכ
 מהני. ,רל4ה יורה רש*י דאפיכ(ו כנ"רלאחךיכם
 עלן ה"ה סימן כנה*ג וע"ן שליה -גשאואפילו
 ששון ן' כמהריא ועיין ששון ל רטהר*אהנ"ע(

 : דריניא כספקא מייריאי

 קכ'ו0'מן
 קוםר"בית החההמףכטן ,. .., :ען4ן%עי

 כפלומ "י[ ק כזה לוסר ראוי אין וכה"נהכסא
 אני בזה וגם וכף הוא דאיסיא מילתא הךרהא
  נחייכנו אכם מ"מ איסור שה41, ככך רמהחוכך
 המע"ה שפיר ניה ושייך ממון הפסר הו"ללסלקו
 ואפ"ה דאיסירא מלתא איכא נמ* ככור כספקוהא

 כפיסקיש מחלוק: ראיכן ה'כא 1כ1 המע"האמר*
 ז'ששון מהר"א שכתכ רכית אנק 4ע ר*ק הויאי

 כזיז דהאיכחי ועור המע"ה קס"כ םימןגופ'רה
 רא19ד(ו '"ד %ק רנ"ט סימן כ'*ר ש*ךכספרי
 ממונא כפק אמרינן דאיס.רא מלתא רהויהיכא
 לעיין צייך זה רנר וער( עכ"ל וכוןלקילא

 : ל"ג ד5 עד כ*ט מדף .בספר*כטהשכהנתי

 כעגהילנ',נחיפנ ג4"לילן
 ל4ע כענינאהר אכל מגו טטעס -י-כשההפימה

 כרהכ-4נ(יער! ס*ק.הן שפ*ה ונ"שךמי'ישנא
 דוק4ו תפימה מהנ' י[א רד'נא.הר"אש.כספקא

 וכר:כ טיף-זני עריכם כר(א אגל כעדיםג-צתפם
 ררינא נספקא ריוקא וצ*ל תן'ב כספרושהאריך
 ספקא כשאר לא אכל מנו ראיכא הטעניתמתמת
 כ*כ רף כספרי כרזנרץ כן מגו שייך כ(אדרינא

 עמוד אנ:דן



ליקומ,ם
 מיד:ו בפסק4ש ח"ל שם ברהב עוד : * כ'ימור
  ר[ו-ז טהני ל4ה שטר יחבייו דהיכאדישניאה
 שתפס לימי השטר על לו צוז'יב  במעותהפיסה
 ררינ'.: ספקא שהיא אהית חניעה מ4יםהמעא

 וו-1 %יגכ יבייו*ו1וםר ווד("וצדיייווצריוצן,שראךנון
 ע*בז אורמ בספרי צ"ל וה ועל וע*ש רמנכגבוי
 ול4ש ח*כ[ קטשג 40 ה"כ טראני הר*םברצב
 ה4ש נהר'*ף קי"ל מכח היא יוכלה גיוןתימא
 לידה למת רטי ן וכ עי ונו' האחה ואין רינאקס
 וער כרנ ררייצינן; מלוה מת ואת"ל מלוהנחיי
 ואפ"ה עכר כר"א ר?כר יטאן מש"ל ארםדאין
 עכ"ג[ רהפיסי הוי תפס רא' המפרשיכ(כו-(כו
 ליוה מהני תיפס 4*חר שתופם ~רבריומשמע
ר-פיסקי

 הו4ן כרוה שפיר מעיינינן נר 4יככ[
 ק.*כ( כמעם בתיפסורוה4ס

 רנן תפיסרש מהני
 ש?[א חופס שהראשון טפני טעמ4וכדמפרש

 ה"נ .לע4רו הרין ור חוה4ף 'שנהקפדש הרמב?כם שכתנ כפנ'ע אןלתמפה ודמי נפיןרהדין חינו יגבית,אוה טקיכ(בע*ר טצא 4כשח%ס.הב* רהללה,ירבים ההיוכעיקף
 מינרן הנדועדיפ*י

 . שהכ( *י רתפט היבא אכל( רגא נתראלינן הרין טן הנא אכ?[ לשניהם שהה ה8פקדהתם
 מ*ניה טפקלן הלכרלא קי*ל טענ' לטעיןיכול

 י[עיקרו הרין חוור ותפס האחר. גשחור.ו(פינך
 מגת והכי רובא נתר רא?"ינן נגשום רינאוקם

 ,: ועייןעוך כיכתיכנ4ש אל4שהמעין שיראו4 נמד גהייא ולא אהרים חילוקיסלעשות ננכ*הנ.שרצה יינא-ורלא קא'קם -נשהפסהוא מורה לאייותיסחנייו הדיו כעיקר וביתרליכא דרינא ססק4ש נשאר אנ?[ שהני4שמהראיורץ
 נ*רש נספר*שב(

 .* : .. יהנ*ל:

 * נע! ועד מריש *' רסייקט רהמנאבריך
 הפשותלוח

היקוןטשתשימה עמורדף
 "בא?ץ

4ן  

111ר
נ'
ט
4
ש8

ייי

כ'
ב'
ב4
%

צ*ל .כש*פ4*
צ"לטתוד הר4נשולי
צ4לניר הן טישורבאורח
1"%ו~4מושרא י"ו רלנשפתי
 צ"ל נפשקיף יאן הני*ר רימוסי*"ט

ההופ*ימ
1"ל

צ*להצףף-
יק4 ר8יותי4 י"6 חן חןנתשו'44

נשיש.
עיר
גא

 מ51יא.
 יניקוריטו1
 נשקיו* הא1

.;

הצר 4?הוטי*
י4יה4ן

"ם



דטפת"ות
 לעוי 11ת'ו! שת' אוטרראשלנתיב מילין ייש טרנו*"ראלץהלאאראשי.ש,1

-י("
 ן א- ח4 דדים =יארח

 זס3 טיוקמח 6*6 שטפ"ח . א%ק
 51ס641 5פר9ס מזתר "0(-

 חן י4 5חאי1 .ן4"ין.,

 י4 5עסרס מג0י4 96 "יייימניםצנ
 סק הנ"5 ענ(ן ה"קגרע5 סרנ "פ1'ג

 ז' הוייוי קווס ס' 6נח ימיעימר%1ד"כש
 חה סנ"5 עשע 5יוורנו רנניהסנמח

 טף 6"ן לסיות  6פר6וי  סיימחמסה

 50 פרו10ח נסנת 5מיס מוחר ו"ם קי
 נמקזס החס "ג5 5ק5יתססח

 ג"כ 5ינ0ס מיתר. 61ס 6היסינ'
 ס5וי 3גימין סרב תסונתוני"
וג"י
 . ן. -

 . נע*פ.6חר חמן 5ז סהגיט מיז

 גמסנס  לטכי"ס  ונחנו "יסויוזמן
 מז"ר קש 5ו סחזירו סטסתו6חי
ע4ו 5""1  155פ מוחר חס ינטתקק ע5סדן

 3ז י4"" היכ6' בי*0הייק51"מי;
 ס4ש 1"ט מערנ5פסותו

 ע5 וכ4ל ומ'**ך ע5יו ויקףגנס ח0י טפיקית עפדיס ואר ר"יט
 . י הנ54עגין

ח*י  גישע 8נח פ5 והחעי5 ס9עס .מיי
 "מרען 6י התע5ס נתגיונוכר
 5ף. ר6מונ"ו נ',והפם'ר

 ~יץ5 "ף6 רחמ* עערת חסיבתי1ו
5*6 "ל54ע"ע

מס ע5ולע זומשר "ו חסונת129  הרנ חסזנתינ
 עוסרר6"

 זש*5 יהעי5
5*כ ה2*5ע*ע

 סרנ 1נרי ע5 **5 "68 חפוגת%19
פ8יינ*5
 6ס סעגות מן נ%זס סכשויק מילוך

 ( 8עחת1 5%?8יש3ין

 "י י י..?

8"ח.דמיס
6*8
ע"נ
ע"נ
ט*נ
עינ

3ס

ע*"
ע*6

6*8

ע*נ

ע*ל
.8"ג

ע*ל

ע3*ג

 .. 4ץ,-ו)ן, חלק  רעהיוהי

 .) . גש יל ס'ורס "0ו סירכיס ח5כ ע45*

 המחנר והר3 תויה 6יפור נו זעפ -'
 יתינ4פ סס 1מ~ס ומזה ע3יו50ק

 ה*ס ןוברי ה6יטר היכהמבות
 עיג חוקף,.6'- נכ5 טגרת* ומחסרסמקייס

 .ן,ין.. קווס הות1.,נקדרס סממ1 נ0ר2נ

 .עץג 'וב 5סהייח ח' מורה סורסע5והס
 הכי5 ע'ע סמ"נר הר3 "מונתנ

 ע"פ קשי.' 'י6סר
 ו"ין העוטק'ם עסקו "יך סקמס41

 *.. ' י ד,הת,קג. ניון נכעלס פנטיסר6ם

 ., - מסר/'נ- בגרס, 1תס1גהםסמו56
. 

 ע"6 חשי - 1"3ס15י
 סר3"5 תסוכת כ5 ס*ס תסונתךן

ע,הנ"מה:"5
 ס"ה ?נרי ע5 וי ה הינח:ונחן

טיג 5ק"
 נ9 ומ"י ע"ו ותירון ק'מיתז

ע"53שח.דנוריס
 דוקח,ע מעגה מהרקכ ס'" קוק

 יתיל א"ן 1 סקדפ ההע גףתים'
)לע מ0 ,. .ך, 5נ*5ה"ס
ט"י פאתטש5 התיעף היו מ63 סקת והי1מ
 .עקג  ".  פרב4' הנ*5 ענק 0נ%נקע5.י

  *פי:ימיעסוסויסעי6ניץ%4, ע'י . ק*נ סנ*5 סחטנ9 ע5 ס*ס ת0וכתי4ש
 ק-5 פ"ר .; ז פ5פקפן 5נטג ךכי
 ימו (מ*ס הל"5 כענק מממנס ינרירניג
:

 שין ל ו(5 טויענ6מק ינרימז עיי 4 )'9%::::ךו*1;עקי7144
.י.הנ*5ו

 :מו -
 טשו 4ו ננ34 ר34ר,*ל סר*נ ע%8עיזן

 . י'- ללו"יך,י"?-,///,

ע"פ
... (. 

ע"6

ע,6
עית
ע"כ

וביל
ע"ח
 -עקנ
עש*
קש*;
 105:ע4*
 :.ע,5י

:
 ס8'

'טשמ



 1ר7מןתח
א,
 """ יס פ""יי ס"יה ל י"
 :ס:ן :!:::ן: 5וחנה_סס "'נ

 5פירעס ורי5: ברסס ועןל"ח,
 ממחבת  ו"סתי וגתגנוט)ט5ין'וכי

 לגגך

 הי6ם'כס ע5יסתי סנס"ן6סס מיב
 נהי3ח' הפק'י 31ת מרעתססיג,0

 נמו העיי פרנסי ניוכר"מיכס
נ"3 )ר סהתיר1 וטועןסגם3ע

 נ*1 ~"תתת נונכין'גביב,גתו*

 די הלק משממהשן
 ה5גס 35יי יייט יאנת "י*םא

 * ייי* ימ5ניתת דיגתרווחח.

 הות. ח0 5ס,כיח 05131 נחכסחר"ם
 * כחנס וכךיז ריניס פרעי נכ5נ551

 מלן- דנר ג6סר סיחס6ו"פחטו
 סחווס עפ"י 5רון רסיחנתנס
 נ*ת נחמגה סיחס כחמר ומסיקחחון

 ס3'ך סמעוד מתויח סעיננ רחזגן3נ

 הרהס והעכו"ס חוג1 נעךעגו"ס
 סנההר סגושון מבן 0הכ3"נרוח

 5ח מתנס סמטר ונחנ5מ מחנס5ו
ע"ר נסוגןנעסס

 חניע1/ 6יזז מסמעון סהנע רחונן1
*'

 סוחזס 6ס מסז מהן נ6תת ונפי
ע*ע חגיונית 5ס6יגפרז

 ר16גנגנתפסר % ע'"טור סמעוןך

 המפההות 1נ4נןךר32מך
 ,יצ*י, מ'לול געמיה הורש נטלאכת הנצכ'ם ידיעל

ת יציי מלול היים דורי

 'צ"י מאל,וגי 'צמק'ל'ר54ורהאות',ת

 עני*סי"6" עס 15 ססיכוי3סענס
 ן ל 39לנ טוען ור"ובן ר6ונןנננמו

 עששפ*3 נסינןעם:
 ע"",":גע*ר -' - נריןם5יתםמינס:,
 . ע3 יפקת ער16נ1 מורם: 5וין

 46 מהים מנועס סתגשעכוקיו

- 

 , י

..'. 

 .יפני, קנ*3 רחוכג גגת* ררס0יס
 ע'4יש3.כחסן

 ,.1 - ביר  לייות הקום מעית סנחן סק.,ר 'ן
  6מ %לנרסב%תרסותרה'

  יסיס-

 ן ' '.
 בקייי*"כה"נוס)ס:

 .:' 3"רסחנר6פוטדופוסעז4ת81סדן

-' ער חהעע3נגגצע ונ?ריס645י

 ע*3 גד סגן י נתסחה4ה
 יי"נג"נ המט)ט14 סמחנסמקנ4 קגי 6יר מה5יקת נס ינפ4 ג3"6הכם
 יס5נצ ת"נ  6פיערועונצספסגנ6סי

 ע*)ג*ר נ"ת עפ*י51רק
 : 4" עס מסכנת6 סימי סמעידין)

 סמעון וחור מכויס' ון פרנמעות
 רנ זמ4 ועבר הנל ~ו4והפכירס

 ממעוד ומח-ו5"פרגנססגירוש*ל
 6יפרוב מ5ו4 יסחונעימוסממו
 מסונצ נ 5ערו רוגס סהינ1וטועך

 ע*נג*4 ר")ן וסוי)
 5ס11 ע5 סטור נ1ני' וטיי6 םק65 ינ2)

 'ינ*נג*ונ3הקז
 עניך ע3 גנ*סכ 9סרבחסוגס
 'ע"נווה2'6

 .' נהן תקפ4 ספר ע5 וטרי6 סק5ת,נ
 ע** ק*נ 3גגהוןספ*ך בעמיניסתפיםס:

ע*6

ע64

ע*הע""

ע.6

עשנ

 בתשבהחזז מהולל "מבודלאל*


