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 גי~יןבירוש~מי

 לי~ ~ שאמרו ~~~ הלכה סוף פ~~
 כול~ה צי~ור

 ב~מראה יע~ש מי~~~ כוליה ציבור ליתע~ר~

 הפני~~~
~ 

~~~~
~ 

 צריכי~ א~
 ~לא פומב~ת~ גלויה במחאה לצאת

 ~יינו בביהמ~~~ ח~ונותל~שות
 קוד~

 ה~זופה
 ואחר ובת~לות~ נ~י~מח~לות~

 הת~פ~
 ישיבת אחד מ~ד כנהוג

 ישיבת השני ומצד~נ~י~~
 הס~ודה ואחר ובתולות~ נשי~

 וכל ונש~~~ אנ~י~ וריקודי~ מחולו~ ועושי~ תוזר~~והמשתה~
 ב~חד~י~המשפחה

~~~~
~ 

 סומא למ~ות רשא~ן א~
 ~ש~~

 ~י לעב~ר קבוע
הת~~~

 ~שנה בכל
 ב~שאלה נוראי~~ בימי~ ~~

 א~ שאלות~ שלש עוד יסת~פו~זאת
 ~שא~ גמור סומא א~

 ו~ו~ ל~חת~~ ~א ~הקריבהו גב~~ למימר איכא דהא ש~~~ל~~ות
~ 

ב~
 ~לא וא~~ל

 ~יי~
 ~ש אי ו~ו~י נא~ ~ה~ריבהו גבי~

 ~~לדעת לחו~
 יהיד~

 בב~ק ליה דסבירא
~"~ 

 פטור דס~מא ~~א
 הא~ורות המצותמבל

 ג~ ~ בתור~
 כ~~ ~לכה דאין ואת"ל

 ל~ני ~עבור רשאי איי~ודה~
 ג~ התיב~

 ש~~ ויו~~כ~ ב~~ה
 אחר לחזור ~~קד~~ן נ~רא~~ב~מי~

 ש~~
 היוחר

 ~~ו~~

~~~~
~ 

 ע~~
 ביארו לא אמאי השואל~ ה~רת

 בא~~~ ת~י~
א~~

~ו~ן ובאי~~ ~א~ת~שה~~ דוחה ~עשה אמרינן
 ~מרי~

 ד~הוי
 מ~~

 ~בראש בעביר~~ הבאה
 ~~שוב~

 ה~ ל~ ~~~~~~~
 בער~וב השואל

 ~לי~~~ ובחו~

~~~
~ 

 ~ה~שלה ~~יון ~~ב~ו ~ר~ים ~נ~יס ~~
 ל~תו~

 ואמ~ו ~~נק~~לה~
 ש~צונ~

 שה~בנק~
 ל~

 חע~ה

 ~יו~~~כת~
 ו~~~~~ ~~ודש שבת

 וכ~
 הלות על חרות י~י~

 ל~ו~~ ב~נ~~~ב~
 לא ~~בנ~~

 ת~~
 ~~וא~ת

 ומסחרי~
 כדת בשא~~~~ נ~~ אול~ ויו~~~~~

 מ~
 ~עשות

~~~~ות~
 ~ו~סל~ן~

 יהיו א~ר
 נשל~~

 ממ~~ת לה~בנק~
~ו~~

 י~~ ~~~ ו~~~
 ב~יוק

 קודש~ שב~ ב~ו~
 וב~

 ~עבור

~~  ל~ש~ ~וכר~ 
 כיו~~~ ו~ן ~פראט~ס~י ~~תאה~

~
 א~ר ~~בנק~~ הנ~ל~~ ~ה~~~~ע~~

 לפדו~ן ~~תי~
 ~וםי~~

 ~~י~ ~ וע~
 ~ור~ם

 ~ו~ בא~
 יו~~ו

 ~~ו~
~  ~י~ ~ ~י~~

~  ~ י~~~~~ 

~
~ ~ 

 י~יס
 ~ב~ ~~

 ב~בפ ~ום ק~~וש
~~~~ 

 ~ ב~ ~~~ ~ ~~~~

~~~~
~ 

 ~שר ~רשות שכ~רת
 ~ע~

 בע~~ן
 ~רו~

 ~י ~ם
 לשכור שרי י~א וא~~בן ~עיר~ ~ר נקרא~~פרימא~~ א~ ה~פרימא~~י אצל ~~~~רת הרשות~שבירת

 ~ מו~ט דבר בעד ולקיטו~כירו אצ~

~~~~
~ 

 ה~גדה ע~ד
 דב~~

 של בבתו בהמעשה ע~א נ~
נ~וניא

 ~ וכו~ שיחין חופ~

~~~~
~ 

 ~ושני~~ מ~~ני שמן ל~שות רשאין א~

 ~פ~~רעא~~~רעל~~הנקרא~~
 ~ לצור~

 ~ ~~סח

~~~~

 ~שיני~~~וחבו~~ ~
 ~איינגעז~צט~~צאהנ~~

 אשר
 נבל~

 מ~ב~י~חמ~~בה~
 אי~

 יתנהגו
 בה~

 ~נין ישראל ~ני
פסח
~ 

 וכן
 י~

 בחלב~ מ~בשר ב~וע ח~ש בענין בזה ~הסתפק
 ~ב ומאכלי בשר מאכל~ ב~~ ושותי~שאוכלי~

 ~ חמי~
 דב~י שהבאתי אחר התשיב~~~בפנ~~

 יו~~ ~פמ~~
 סי~

 נש~~ו ~ק~ד~במ~ז ק~
 הדברי~

 חמ~ז סי~ או~ח ~ש~עראה להחמיר~ ~ש ~ח ~ולענין ~ ~אלה
 ~~י~

 ובפמ~ג סק~ט ובמג~א ~~

בא"~
 את לה~~ח ~נכון יע~ש~

 השיני~
 ~פה שיכול כשיעור

~~סבול~~  דבור ~מצ~ בסוף זו~ בתש~בה ש~~ 
 נשמטו מוסי~"~~אני המ~חי~~

 המלי~ ג~
 בשו~ת ראיתי ~ובעת ~ ~אלה

מהרש~~
 לצרף שכ~בתי מה מכל העיר לא כת~הובמחילת ה~ל~ והח~ד מהרדב~ז ש~~יר קצ~~ ~י~ ח~א

 ~ד~ז~
~ 

~~~~
~~ 

~~ 
 ית בשת

 מי~
 יש ~ביו~~~כ~ורי~~

~ 
 א~סור

 שתיית ר ~~ת רשא~ן וא~כרתי
 מי~

 ביו~~כ
 מכשיעור יותר אפילו ~בנ~~ בו שיש~תולה

 שתיי~
 משק~ות

 אע"גאחרות~
 של~

 עוד ונתלבנו ונת~ררו הרו~~י~~ אמ~ו~ו
 דיני~תידושי

 ב~~א
 דהי~י~~

 ~ א~ו ~~ניניס

~~~~~~ 
 ש~א לשב~~ נאי~ בגדי~ שינו~ ד~עי~ן הא בענין
 ל~חליף צריכי~ א~ חול~ כשליהיו

 מנ~לי~ ג~
 נאי~אחרי~

 בלשון א~ ~לענין ש~ת ~כבוד
 נש~טו מלבושי~~בכלל מנ~~ תכ~י~

 ה~רי~
 ע~ד להעיר ~ויש ~ ~אלה

 כ~ב~קי~ושין
 ~ דאמרינן ע~~

~בואר ~ר~ ע~~ וכו~ הנעילו הלבישו
 ~ג~

 בלשון
 ח~מ~

 אין
 מנ~לי~

 בכלל

 מלבוש~
~ 

~~~~
~~ 

 בה נו~~~ן א~ר גדולה אחת עיר בענין
 לנהוג רש~ין א~ אייר~ בר~חנשואין לעש~

 ז~ירו~
 שלא

 כל י~וד ל~עמיד ש~~ן מט~~ אייר~ בר~ת ק~דושיןלסדר
 ~~~י עיר מנ~ג~על כ~

~~~ 
 ~יכא

 בז~
 ~ ~~~~~ו~ ~~א חשש

~~~~
~~ 

 ל~יות ר~אי רווק א~
 ש~~

 ו~י~~~ ב~ראש~~שנה~
הכפורי~~
~ 

~~~~
~~ 

 מ~סר תובחת
 לש~~

 לעבור ~צמו את ~~ש~יר אחד
לפני

 התיב~
 להשי~ אחת~ בבי~כ~נ

 נבול
 ~תקיע~~~" ועשה ע~מו את ~שכיר ש~בראחר ש~~

של הגבאי~ ע~
 ~ביה~~~

 ~ת~ל שהוא ~ער~ן~ ~ם ממנו ~בלו אשר
 ~ב~~מי~~נוראי~~ אצ~

~~~~
~~ 

 לה ~~ ~ת אש~
 וב~ל ת~~יס~ ~י בן יל~

ו~י~ה ~~~~
 ~יל~ ~ק~

ה ~  ו~~ם ל~י~וי ~די 

~~~
 הקיצה

 ~~נ~~
 ~~~ס ו~~א~הו

 ול~ נע~~~א~~ וע~ ~יל~ ~ ו~~~~
 ~ו~ עליה

 ו~~ת ~י~~~~~ ~~ ~פ~ ~ ו~~ל~ ו~~
 או~~~

 ~י
 ~~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~י~



~ ~~~ ~~ ע~י~ ~~ ~~~ש~~~  
 ~~~וי

היא ~ ע~
 ודור~~ ~אל~

 ל~דר
 ~~ב~ ~

 ש~א ~~ה
 ~~ רו~~

~~~~~ 
 שינה

~  אונ~ 
 ~אה ~ הדברים אלה נ~טו

~~~ד
~  

 ע~א
 על ~א~~לו לראשוני~~ אשריהם ~~רו~

אונ~
 ש~ה

 ~ש~
 ופ~ש~ ד~ןי

 ד~~ ~
 וחומר קל

~ 
 ~ו דשינה

 לעמוד יכול א~ שא~ן אונס~~וא
 א~

 ושלא ע~ו
 לעינו~ שינה לו~ש~אה לי~

 עכ"ל~~
~ 

~~~~
~~ 

 אורח להזמין שא~ר בירושל~י מאמר נמ~א א~
 משו~ טלה~ בשר ~עודחעל

 שקשה
 ~ למעי~

~~~~
~~ 

 קדושח דין לו ~ש בשכירו~~ שהוא חפלה ביח א~
~יהכ~נ
~ 

~~~~
~~ 

 רש~~ א~
 למע~~ הג~ה הב~הכ~נ א~ ~גביה

ול~שו~
 עזרח

 נשי~
 ~נאל~ריא"

 בחו~
 חללו גו~ה

 ומער~ ~פון~ דרום~ ~פנות~ שלשאצל
 ~~נאלער~ע" ומחי~וח

י~שו
 ~בוהו~

 חלונוח ע~י מלמעלה וםגורוח
~ 

~~~~~ 
 המפםקח האמצעי כוחל לםחור רשאים א~

 בי~
 וה~אולם~ ~~ ביהכ"נ

 ~פ~ליש~
 ה~~ירה ומ~רח ה~יהכ~נ~ שלפני

 העזרח א~ להרחיב בכד~ רק ~יאהזאח
 ה~נוי~ נשי~

 גבי על
 חלק נמצאת להיוח ה~יהכ~נ~ ~ל מער~ה ב~ד ה~אולם~עלי~ח

~העז~ח
 בחו~ נשי~

 הג~ אנש~ם~ עזרח של חללה
 העזא~נ כי

 נח~~וח שום לה אין~פ~ע
 לם~י~~

 זאח
 ו~ני~

 כולה הלא כי זה~

 ~~י~במו~
 ~כדי היא ~טרחםעיקר אול~ ~חוכה~ המחפללים ה~~ה~ב לפני ודי ~י

 הרווח~
 עזרח

 נשי~
 שחהיה

חלל~ בחו~
 ואוירה

 ש~
 ~ עז~~נ

~~~~
~~ 

 בח~"ל מקומן באיזהו שנמ~א הש~ועהע~ד
 דומה ב~וק פ~רות~האו~ל

 ~ למ~~

~~~~
~~ 

 ועל חוחם~~לא מה~~אהן~~ ה~~לאמ~ע נש~רה אחדו~~וו~גאן~ פםח~ קמח ~וואגאן~ ש~י ש~או המקרה ע~ד
 הש~~

 ~ ~ההכ~~ של פ~~אוח עליהם ~ש

~~~~
~~ 

 ~~דון הרחיים~ בהכשר המנהג ע"ד
 הגדולי~ השק~~

 ~מאנופאלא~~אנ~~זאקקע~~הנ~~אי~

~~~~
~~ 

 הש~ל ל~ערח חשובה
 ~ברכו~ במש~~

 ~ קבע לה אין ה~רבח~לח ~~א~ ~ד

~~~~
~~ 

 בר~ש המשנה בפירוש השואל להערח חשו~ה
~רכו~

 שמע" אח ~~ורין
~ 

~~~~
 חשו~~ ~~

 המנהג ע~ד השואל להערח
 ל~~חל~

 ~דוש
 לומר ש~תליל

 ואח~כ בוקר~ ויהי ערב ~ויהי ~
מ~חילין

 ~יו~
~~~~~ ~ ה~ש~~

~~ 
 ישו~

 לחמי~ח
 רבי~

 שאנו ע"ז
~ בקדוש~ מח~לל~~

 יגאל~ו ~והוא כחר~ ~
 ~~יח~

 אנחנו והלא
 מצפי~

ו~יחלי~
 ~י ה~לישיח~ ל~אולה

 הג~ול~
 הי~ה כ~ר השניה

~ 

~~~~
~~ 

 ~~~~ים ~~כ ע~ד
 דל~

 נמשלה
 לאחרים ב~שפ~~ו יח~םר לא שאורולפי לאור~ ה~ור~
~ ~~~~~

~~ 
 ~~~ או~ח הרמ~א ~ל השואל להערח ~שובה
 ומתקנ~ ~ שכ~בח~~ג

 ~ב"ק עז~א
 פ~~~

 שתהא

 משכ~~א~
 וא~פה

 ~ ש~~ ~ער~

~~~~~ 

 לעיר ~שכל מו~ר חו~ח
 א~~

 שלא ב~חור ש~חרו
 להיוח זקן~ מג~לחב~לכה~

~~~ ~ נוראי~ בימי~ ש~~
~~ 

 המחבר~ מ~ן ה~מ~"~ ~אור קונטרם
 ומ~וד~ ערו~

 המם~~פי~ הד~ני~כ~
~~~ ~ ה~מ~~ ~ברכח ב~דר

~~ 
 קינ~~

 חמה"~ ~זהרי
 ומקורי~ הערו~ יכלכ~

 נא~נ~ם

מש~~
~~~ ~ ה~ה ברכח בםדר ו~וסקים

~~ 
 או~ח ~דש~ ה~פרי ב~ש"כ ב~~עה לנהוג רשא~ אם
 ~~ל ~כ~ח~י~

 המ~~ועו~ ~פ~ ב~
 דאי~א ה~~א

 לי~ א~ר ד~הן~ ~בי~יה~דה
 לדו~ ל~~

 דא~~ה אי~~ כל
~נ~~

~~ ~ וכו~

~~ 

 ~י
 ע~ מ~ו~

 מ~ה ל~כול
~~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~ 

~~~
 ~ע~~ ~~

 ~~י~~ב ~~~ ~ ~י~
 ~ ~~~ ~י~ ~~

~ ~~~ ~~ו~ ~~~~ ~  ~ ~~ו~ ~~ ~ ~ 
~ל~~~

 ~פו
~ 

 ~ים
 ~~ ~~~ ~ י~

~~~
~~ 

 חשו~ה
 הער~ ע~~

 השואל
 ~~הדר~

 חשבו לא ול~ה~דוע ~~ ~~
 דוד ~~י בשנו~

 הש~
 ~~שים

הי~רי~
 שמ~

~~~ ~ ב~ברון
~~ 

 ע"ד חשובה
 הער~

 ד~ב~רא ~מב"ם על ה~ואל
~~~ ~ ~וטא ~קרא המחענה דכלליה
~~ 

 בו~ע ~בע~~ב דקי~~ל בהא
 מ~ר~~~ ואור~

 ג~כ א~ כהן~ הוא האורח א~הדין הא~
 ה~עה~~

 בוצע
 ~אורח ד~י~~ל בהאו~ם ~

 הא~~ מ~ר~~
 ~וא הבעה~ב א~ ~דין

 אםכהן~
 מ~~ הבע~~~

~ ~~~
~ 

 דברי ב~אור בענין המח~ר~ מ~ן ~כח~
 ~~~א ~~ א~הו ר~ ליה דקרי ~~ב~ י~ט~נהדרין הש~~

~~~ ~ נאלי~~יארוד
~~ 

 הערוח
 נחמדו~

 ~ הנ~ל בענין
~~~

~~ 
 ול~ לביהמ~ד~ ~"ח שנחן באחד

 בפירוש ~מר
 ל~ח~ו ירצה ~אם ה~נה לא ו~ס לצמי~וח~שנחנו

 ו~ניו חייו~ לן ו~בק ~ידו~ הבח שיהי~ אחר~בי~~ד
 כן לעשוחרשא~ם א~ אח~~ ל~יהמ~ד ול~נו הנ~ל~ מ~~יהמ"ד הם~ח אתלה~~יר רוצי~

~ 
 ~אלות שלש ~וד ים~עפו הזאח בהש~לה

~ 
א~

 ואח~~ ק~ן~ לביהמ~ד ם~ח שנ~ן מי
 ~~יו או הוא רוצה

 אי גדול~ היוחר אחר ל~~המ~דלהעבירו
 שיי~

 מ~לין ~זה לומר
 משו~~קודש~

 ברוב
 ע~

 הדרח
 ~~ ~ ~ל~

 להע~יר שרי א~

~~
 אנשים ~חוכה המתפללים אחר ל~יהכ~נ מ~יהכ~נ

 יש ~םוחלמידי~חכמי~~ ~~~~י~
 למ~~ש~

 י~ראו אם ~~דושה להע~אה
 אנש~םבה

 חשו~~~
 וח~ח
 ג~ ~

 ולה~יא לט~טל שרי אס
לביח ~~~

 ח~וב אד~
~ ~~~

~~ 
 ה~נהנ א~

 שנוהג~
 ~ מ~וה םעודח באמח היא חדש"ביח ~חנוכ~ בשע~ םעודה~ לעשוח

~~~

~~ 
 כשר ~ין~גפן

 מכר~
 י~אל

 מ~באםאר~י~
 לו שיש

~זא~ד~~וק~~~ חערו~~ א~ז~ ע~י הי~~נ מ~יקות נ~הוה שמא לחוששיש מטע~ ה~ח~ בחג לשחו~ו מו~ר א~ מחוק~טעם
 ~~אם~

 ם~ח ח~~ז ~~י~ הרמ"א פםק וכבר
דצוק~ר

 ~סו~
 בנדון ~וב~הערה"י בפ~ח~ לאכ~ל

 הש~משו~
~םח~

 צוקר
 ל~ור~

~~~ ~ הפםח
~~ 

 אדו~
 אחד שאיש גדולה~ ~~למוד~חורה~ מ~מד
ממ~משי

 הח~~
 אח ~פחח

 הדל~
 שלו~ בהח~ר

 ~יו~~ ש~~
 בבוקר הש~ח

 ~שן וראה חה~ לשחו~
 לאחוריו ~רחע ה~זהוהמשמש ה~ציגא~ר~

 ואחר חה~ לשחוח המלמד נ~כבא ~~ו~~ השני הש~~ וכו~~יו~יו~
 שתיי~

 שנ~ פקדו ה~ה
 מה~קא~~עט~אנש~~

 לה~~~~
 ~חפחח

 ~בחדרי~ הדל~
 באו הל~~חו וא~ר מבפנ~ם~ סגורהי~ אב~

 ~י~
 ומצאו שלו~ ל~חדר

 מה~~יג~ר~ אפר מקומוח~~ב~
 וג~

 ~שוועפעל~ ~גפרוריח"

העלצכ~~
 הא~ש ואו~ו נ~ערי~י

 מהח"~~ המשמ~
 ש~פש אמר

 ואוח~ ק~~ ~ציגא~ר~ ~חיכח ו~~א~ח~כ
 שני

מה~אמ~טע~~ ~~נש~~
 וג~

 להעיד רו~ים מהח~ח~ ~~~ש האיש
 ~כולים א~ דמחאי הרבב~ני כ~~

 ~~ל המ~מד א~ לדחו~ עי~~
ממשמרתו
~ ~~~

~~ 
 שנע~ה הש~~ה~ ע~ד

 ~נםים המדי~ה~ בע~
 שהע~~ זה~ באופןקריה~ ~~חובו~

 בצדדי ~בו~~~~ קנים
 מן ז~~ ~ל ~זה מחוח ברזל של וחוט ~~יר~מ~ותי

~~~ 
 ~לוי החוטובא~~~

 ל~מ~ י~ א~ ה~~י ~~נ~
 ע~ז

 ב~ור~
 ~נים ~י להעמיד באופן ה~ח~צור~

 גבו~~~
 ~ים י~

 כנגדמכוונים
 וא~~ שלמעלה~ החו~

 ש~נם
 ~"~בהחוט~ ~~~ נוג~

 ~ע~~ ש~~~ ~~ או"ח ~~ש~ע ~שרי
 ~ ~ י~~

לפק~
 ~חוש שיש ~טעם ב~ה

 ~~ ~~~ ~א~ לד~~
~~ 

~~ב
~~ 

 ד~ש
 ~~ל~

 ~ה
 ~ם~ ~~ ~~~

~ ~ 
 ~~עו~

 ~ל
 ~ו~ ~~

~~~ 
~~~~ 

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



~א
 ~מ~ ~

 ו~א ~~~ס~ ~ת~~
 ~ג~ע מחי~י ~~

~עומדת ממחי~~
 ~ ~לי~

~~~~~~ 
 ע"ד

 מפ~~
 ~~ר בהעיר~ב ~ו~ה שאינ~ו אחד

 מבטליס ~ה~רעים ~~סבעיר~
 ~ המחיצ~

~~~
 ע~~ ~~

 רווק ~העמי~ו אחת בעיר הנ~שית התועבה
 ו~~יה~ס לנערות~ ~ספר בבית רעותלמורה

 מחו~~ו~
 ~ולכים ~שבת וגס לעיר~

 בט~נתס בבי~~ס~ ללמו~
 ~ומרן ומי וק~רין~ לומדיס רק כותבי~~ ~ינם~בשבת

~ 
 הכי

~מור~
 מחויביס אס א~תןי ישנ~ור ~בת למחלל שמוחזק רעה

 בפומבי בזהלמחות
 מחלליס אינס ~ה~יס אע~ג גלי~ ברי~

~ אפילו אביהס~ דעת ע"פ~בת  אנחנו מצוויס הכי 
~~~ ~מ~י~ורא להפרי~

~~ 
 ~וק באי~ה

 בתור~
 כל בו נמ~א

~~~ ה~אל~~~בי~~~
~ 

 לב~ו ואמר ~בית~מר~~~ לו ~יש א~~ בכ~י
 ~~טר~לע~ות ~ל~

 מכירה~
 ~רב לפני ו~א ~~ח ובנו

~מת~
 אחר

 ז~
 ואז ~ערבים~ בין ~~ית בשעה אי~ורו~

ה~~י~
 את

 החמ~ ~~
 מ~ ~עת ושואל ע~ים~ ג~ ב~י

 לעשות
 ~ ~פסח לאחרבח~ו

~~~
~~ 

 ~לו~י~ ~מצ~ ~נה~ י~א בן קטן נער
 מלא

 מקום באיזה וה~מינובפםחי ~~~
 מו~~~

 ולא
 הגי~

 ולא
 עם ~צלוחית את הביא ה~סח ואחר אדם~ בן ל~יס זאת~יפר

 מותר ~ם אביוי לבי~~י~~
 הי~~

 לא או ה~ח~ ~אחר
~ 

~~~
~~ 

 ל~ערת י~וב
 ~מ~~~ ~~ ~~ו~~

 ע~ב ב~
 לפ~~

 ~~ ~~~~ ~ב~~איבעי~
 ~~ו

~~~ 
~~~ ~ 

~~~
~~ 

 ח~יב~
 להערת

 ~מא~~ מ~ו~ ~דע~ השו~~
 ~~ביא

 ~שלש~ ~ בראשית בפ~~ ז~ל~רמ~~ן
 א~ו

~~~ ~ ~אדומי~ ~~ואג ומרגלים~ נח~~ ~~ולס~ מןונאבדו ~מ~

~~ 
 הנאה~ באיסורי ~כיה יש אס

 כג~
 ש~ה ~ש~אל

 לרשותו ו~ביאו בפסחמגוי ~מ~
 במ~י~

 עובר אם
 ע~

החמ~
 לא או יר~ה~ בבל ~זה

~ ~~~
~~ 

 ישוב
 להער~

 רש~ על ~ש~אל
 במ~~

 ~~ד ~בת
~~ב

 ד~~
~~~ ~ ב~בת כו~ אומר ישמ~אל ר~

~~ 
 אנ~י מחויביס אס חיי~י לן ושבק שנ~~ר בשו~ב
 כל ויתומיו לאלמנותו ליתןה~לה

 שנ~ מ~~
 ראשונה

 המעותלפטירחו~
 שקיב~ חוד~

 וגם הק~ל~ מקופת השו~ב

~אי~
 הקהל~ אנשי יחנה~ו

~~~ ~ ראשונ~ שנה עבור אחר ~מהס
~~ 

 ביאור
 והמש~ יפ~

 נ~ה
 לפר~

 ~ני ח~מר כ~ין
 רב שלהמאמריס

 חנחו~
 נר ע~ב~~ כ~ב ~~שבת

~נוכ~
 רב ואמר וכו~י פסולה אמה מעשריס למ~לה שהניחה

 אין רק ו~בור דכתיב מאי ~תנחוס
 ב~

 מיס
 וכו~~

 בו אין מיס
 ועקרביס נחשיסאבל

 י~
~~~ ~ בו

~~ 
 ערב

 פ~~
 למכור אחד ו~כח בשבת~ להיוח שחל

~חמ~
 עס החדר למכור מוחר אס שבח~ ~ערב

~חמ~
 ~ומצ~תי ~ הדבר~ם אלה נשמ~ו זו~ ~שובה ~ב~וף ב~בת

 ~~כ ~י~ יו~ד רעק~א וחי~ כ~~~ ~י~ הגר~וני עבו~תבשו~ת
 שרי ו~~~ר מתנה ~~י ורק בשבת מבכרת בהמה למכור~~ור

יע~~~
 וי~

 ל~ל~ל
 בדבריהס"~
~ ~~~

~~ 
 ~~~ תשו~~

 דלא
~~~~ ~~ 

 ~~ק
 לומ~

 בלולב ד
ושופר

~~~ ~ תדיר משוס קודס~ תפל~
~ 

 ~~ל~ הש~ ב~~ין
 אביהם~

~ 
 ~~א~נ~ג~ ב~אשי~

 אי
 ~ חול א~ ~וד~~~~י

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

 ~~וא~ ה~~~ ע~ ח~וב~ ~~
 עפ~י

 מ~~~
 ~תב~ש

דבכל
 פ~~

 ש~וא
 ~וח~

 ~וא הרי
 ~קיי~

 מ~ות
 אשר מ~ע כמה שיש ~ידענו מה ~פי כן~ וא~ דוזבחת~~שה
 ~ב~ א~~~ או מאו~ע ~י אס כי לאדס בא~ןאינן

 ~עת ולפי
 ~~חרדיס~~פר

 ~רי~
 לחזור ~אדס

 אחרי~
 א~ ל~ביא

 עצמו
 נכון ~ר~ה ~כן~ וכיון הל~ו~ המ~ות לקייס~נס כ~י חיוב~לידי
 את ה~רא שכלהדבר

 אחר לתזור יהדר ה~~ דב~
 מ~ר~

 אחד
 ~ריכין אנו אשר ~מצות משארי ~~את מ~ע ~~רע ו~~ה~~ו~חי

ל~דר
 אחרי~
~ ~~~

~~ 
 הב~מה~ נטרפה ועי~ז בהמה~ בש~~ת ~קלקל ~ו~ב
 ~ הפסדו להקצב ל~לס חייב הואא~

~~
~~ 

 ששחט ב~~~~ בשחיטת שקלקל ~ו~ב
~~ 

 כהוגן~

והקל~

חייב השו~~ א~ הב~מהי ופרכוס נדנוד ע~~ ~~ה
~~~ ~ נש~~

~~ 
 משנים אחת בקהלה ~ע~ה הת~ה ~~ד

בתורת קדמו~ו~
~~ 

 להעמי~ לד~ת~ וסייג
 ס שובי ~ני

 ר~אי אס ש~~ס~ ע~ ו~יאה ~כין לבדוק ~מטב~יס~בית
 אחד~~ב

 ל~~
 לשחוט גדר

 ול~דו~
~~~ ~ לבדו

~~ 

 ~~תא ל~~ול~~ידי אל~ם~ ~א ~לא ~בחא ההוא
 מ~בב~אלה

 ~~מוי ~רעה ומורה ~מתא~ ומו~~

ועבי~
 גו~ת

 עבי~
 ~דול שכר ~נוטל

~ 
 תרתי~יס לב~~ הכ~רות

~~~~ 
 הו~ ו~ו~ וב~רי כ~ף

 מו~יף
 ע~ ח~

~ ו~~~~~ ב  ~~ ~ 
 ~בים

 ו~ו~א~~~ם ב~רו~ ו~ ב~~ו~
~~ ~ 

 ב~~ ~~~
 ~~ב

 ~ ~~ו~ ~~~

~~
 ב~ ~~

 ~ו~ת
 וב~

 כ~~ ~ ~~ט~~~ ~ווזות
 ~ ~~ ~~~ ~~~~ ~ב~י~ ~י~ ~~~

 ע~י ~פי~ו ה~~וטמ~ס~~עופות
 בדיק~

 אנש~ס ~מו ו~עת ה~~~~
 לקול ס ~ו~ע~אינס

 ~ורי~
 ומוריס

 ואוכלי~
 נ~ש בשאט

 בלא ~מ~~~מיס אוו~ות ובר~אווזות
 בדי~

 יש אס ~וש~~
 בדיקת ~י עכ~פ להסלהתיר

 ~ הוש~
~~~

~~ ~  
 חייבין~~ין דמ~נתו~ ~שובי~ס בענין אחד גדול רב הוראח

 וג~
 אחריס בדב~יס ~סוק ר~אין אין

 ה~~~חיי~~ בבית ~יוחם ~מןכל
 כג~

 ת~ות ח ~ניח~ס להיות

ע~
 הכ~רות

 שיצ~
 הממונה הנאמן עבודת זאת כי ידס~ מתחת

~~~
~~ 

 ~ה~~~ בה~
 היו האונות וראש~ ביותר~ ש~ה

 ה~ו~ן הבודק וה~יד חלב~ מרוב בשומןמו~לעיס
 בנחת~האונות

 דר~
 ~~~יה ולא מיעומ~ש~

 דלדו~ ~ו~ נ~א~
~~~

 וג~ בריאה~
 ~ בפו~רין בנפיחה הריאה בדקו

~~
~~ 

 ~ל שוכבת ב~ודה הבהמה א~ לבדוק ר~אין אס
 ב~יקת א~ל בב~~~ ריעותא אי~ה יש ~ס רקהאר~~

 את כשיתלו ~ח~כ~ ~ק יבדוק לא~יא~
 ~ב~מ~

 יפתח ואז
 ואח~~ פני~~ בבדיקת ~ריאה לבדוק ~~~פש~~ת

 את י~ציא
הר~אה

 לבדק~
 בדי~ת

 חו~
~ ~~~

~~ 
 ~לא ~ור

 הי~
 יכול

 ליל~
 ואחר ברגליו~

 אז ~ה~~מצאו ~בדי~~
 ניביו ~ל או~ס בהאסות~~ הבו~~~

 מעו~ליסהיו
~ ~~~

~~ 
 ולאח~ אווזא~ ש~חט שו~ב

 ~שחט
 ~~ה~ ~ו~ ~

ו~ני~
 ~דו~ העוף את

~ 
 יל~

 אחד
 ראה וכ~שר~האווזא~ ~~~ ~ח~~

 ה~ו~~
 מלמו~~ שוהה עדיין ה~ווזא כי

~~
 מי~וט את ושחט

 ~~די ש~ו~ט~ ה~נ~
 למ~

ו~י~~
 ה~~ל ל~~ו~ב ~יה

 ~עס ~~ו~~~ ~וז~ ד~
 ~~י~



~מיעו~
 רגל על ~אול נפשו ~~ב א~ל ~~רא~

 ~נ~~~
 טרם

 וח~~~חז~
 יהא מ~שו~ב בה~~ר אז שיצא כיון ב~רא~ המיעוט

 באשר להחמי~~ ~ש דלמא או~שר~
 הרג~ ~נחח~

 שהי~ בעוד
 וטרם מפרכס~~~אווזא

 אבר עד~ין האווזא~ נפ~ יציא~
 אח~כ וש~ה כשחזר וממ~לא הדם~ על ~אכלו לא משום~סור~ הנחח~

 ב~רא במיעוטשהייה
 נא~

 ~ הרגל גם

 ~~~י~~
 ~ב~יבה דחלב ~מידן מצינו ע~ב~ ~~ט בחולין המבוארלפי ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~

~ינה
 חל~

~~~ ~ שחיטה

~~ 
 טעו~ ע~~ אחח לאשה נזדמנה

 במקום נב~ה~ עוף
 והדיח~ שחו~~עוף

 ומל~ה~ הנבילה אח
 עופות ב~ עוד עם הנבילה אח עירבה ו~ח"כ לבשרה~שעושין כדר~

 ~דרה מ~~ר רו~חין מיס עליהם ושפכה אח~~ בכליכש~וח
 האש~ אצל~עמדה

 קודם הבשר א~ לרחו~
 בישו~

 זאח~ז כנה~ג~
 בין הנבילה העוף א~הכירה

 ~ הכשרו~
~~~

~~ 
 בנו~יחומו~~ מהש~~ א~ לכל ל~ח נ~ר ~א~יריקה אחד איש

 לפרקן כש~גיעו המנוח~ אחיו
חמש~ ם~

 ועשריס
 אל~

 ליי~
 וכע~

 אס
 וחמשה שבעיס ~ם~וס כל א~ ג~םה~ לה~ישלח ומבקש~~ שואל~ ~~נו~

 אל~
 בכ~~ ליי~

 הגיעה שכ~ר שב~ן~ הבכירה ה~~ומה א~ ל~שיאשתוכל
 ר~י אסלפרקה~

 ~ לשנו~ כן~ לעשו~
 מה מכפי הצדקה~

~~ ~שנדר
~~ 

 ל~מיכ~ הוע~ נידון
 בעיר שנ~ייםד אוקריינא מ~וני

 ו~ען הועד~ באוצר המ~טל הגון~ םכום ונצט~ראח~~
 כםפי מלהעביר הועדים חדלו ל~~ה~י

 חסרמטעס לאו~ריינא~ ה~רומ~
 מםפיקו~ ידיעו~

 הועד~ חברי רוב החליטו מ~~ם~
~ק~~

 ~~למוד~~ורה" ~~ין ליםוד לעין~ ומצוי הצבור הסכוס אח
 באוחה~חםר

 העי~
 משנשמעה והנה

 רוב מהרו זו~ החלט~
 ויערכוה~נדביס

 הועד~ של החל~~ו ל~טל כד~ בכחב~ מחא~
 שלא אחד פהוידרשו

 לעשו~
 בסכום

 ז~
 בל~י אחר~ דבר שוס

 מעוני בין שס לחלקס כד~ לנאמני~~ ידועיס אנשיס~ל אדריסאו~ באמצעו~ לאוקריינא~ ישר לחעוד~ו ולשלחולהזדרז

~~ר~ו~
 הידו~~ם

 ו~פש~ במק~מס~ לה~
 ב~אלחס

 ל~ורו~
 להם

~~~ ~ יעשו אשר המע~ה א~~~ורה
~~ 

 הורא~ א~ ~ שונו~ ~~רו~
 ~אחר~~ לשון

 ב~
 ~~ין

ד~ר
 ~חוז~

 לפי ~וא שכן חזק~ו פעמ~ם~ ג~ ונכפל
~דו~יוי

 ג~
 ונולניסי ~נבים עב~ים ~חם בענין

 ד~
~~שאר הו~~~ ~~~ ~ ו~יריס~ 

~~ 
 ~~בדיקו~ האש~~ שאל~ בנידון

 אינן
 בב~יק אפילו דה~~נוי~וח~ ל~ עולו~

~ 
~ל מו~א~ טה~ה~ הפסק

 ה~~
 פירורין כעין

 שחורו~ קרטי~
 ~ולפ~מים

 נוט~

לאדמימות~
 מאד~ קטני~

 כמ~
 ואי ק~~י שערו~ וב~ין ~~~~

 לבדוק~~שר
 במיעו~

 מפ~~ בצפורן~
 ~נא~~ ו~קו~ן~ ק~נו~ן

במשמו~
~י~ ~ היד

~~ 
והי~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~

~~~ ~ עולה~ והעל~חיהו ל~~
~ 

 הגאוו ~ברי ביאור
 בע~

 הגול~~ ~באר
 ~נל~~

 ~שו~ע
יור~ד

 ~ו~

 ~ שכ~ב ש~ד סי~
 רשא~ א~~ ~א~

 ~~ ל~ן ~דם ה~פלה ב~ל אא~כ יו~ט או ~שבח~~פלה ל~ט~

~~~
 ~שאי~ א~ ~~

 לעקור
 מ~~

 ~~~ס ~ל
 ~~י~י~

חו~בו~
 ~ל

 ז~ב~
 ~~צא ואם

 דא~ורי לומ~
 או~ן מפיהס~ ל~קח רשא~ם ע~~פאם

זהב~ ~השיני~
 ה~בוע~~

 בפיהם
~~ 

 א~~ ~שראפל~~~ ע~י
 ב~ו~ם

 ~הו~~אם ~יליס ~יוב~יי~ס
 ~ ~ ~י~יה~ ולה~י~

 ~~~י
~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 

~~ 

~~~
~~ 

 אחד יהז~~ איש
 ~~פל ~צ~א~ מאנ~

 בדר~
 הדר~~ באמצעוקברוהו ה~~~ו~

 ~ו~
 מו~ר אם לנפי~~וי

 ול~ברולפנו~ו
 בקברו~

~~~ ~ ישראל
~~ 

 איזה בענ~ן הש~לה ע~ד
 מקומו~

 שב~בי~~החי~ם~
 ה~חברה מנה~גי ד~~י לפי אשר אח~~~ע~ר

 ח~לו מאז עברו ~ל~ו שנה וחמשים ארב~ים זה דשם~~דושה~
 היו קדמוניוח ומש~יס שס~לקבור

 המקו~ו~
 הנ~ל

 מובדלוח~
ל~בור~

 שם נמצאו עוד כי יען אבן וילדו~~ ילדים
 על ~ציוני~קברים~~ שום בלי פנויו~~ רבו~ מקומו~הילדים~ מצבו~ ב~

 א~ לקבוע מ~~ה רשאיס אם לשאול~ נפשםעזבו ~
ה~נו~ו~ המ~

 שבין
 וכו~י מ~יס~ ~לקבור~ המצ~ו~

~  
 נכון

הדבר
 לעשו~

 בחינה
 ו~~ה בארבעה ש~ לחפור ~ זא~

 מקומו~
 ו~מ~א יראה ~א באמח ואס הנ~ל~ המצבו~ ~ב~~פנוי~~

 שו~
סימ~

 ימנו אז אדס~ לקבר ~מוכיח
 ~שני~

 המשמרעל שיעמו~ ונ~~~ כ~ר
 ע~ בכ~

 רק א~ חדש~~ ~קבר איזה שיחפרו ~מיד

ירא~
 ~ומ~י ~פקוד ~קבר~אדס~ היה שבו סימן איזה שם
 עליו ולהעמ~ד בעפר~ ולס~ו מחוליי~ו~ ה~וא הבורשי~מלא

~~~ ~~יון~
~~ 

 ~שובה
 לשאל~

 לענין ונם~פק~ עלה אש~ ~שואל
~להיו~

 דוקא הוא אס ה~יח~י ~~ול עס ~ונה
 לו נודעכשלא

 ע~
 גדול ומצא ה~בליס אצל שבא

 דלמא או עמהןי מונהאז אצלם~ ~בי~
 להיו~ יכו~

 ג~ עמ~ן מונה
 לא אס

 רק לונודע
 ע~

 גדול אשר ~עיר~ לאו~ה שבא
 הבי~

 בא ~אי~ואע~ג ~ם~ נמצא
 ~ אבל~ לבי~

 וב~ר~
 גם חשיבה נמצא אגב

 אד~ בני החלו מאז ~נחחדשה השא~הע~ד
 ב~~םיל~~ ~נםוע

 ~ר~אוח ארבעים לנ~וע יכולים אשרהברזל~~
 ויו~~

 ביום
 ~רוב מק~ס מיקר~ ~ה אסאחדי

 להיו~
 מונה

 ע~
 גדול

~ואיל ~ביח~
 שיכו~

 ב~וס לבא
 אח~~

~ 
 ובהגה~~

 המחבר~~ ~מבן
 רשאי אס ~ החדשה הש~לה על גסידוב~

 להיו~
 גדול עם מונה

 ~~ה~י~
 א~~ו

 ~אי~
 באויר~ ~~ורח ~~מ~דל ~וםע

 ~זע~עלי~~ ~א~ראפלאן~~לו~טב~ל~ן~
 אשר וכ~ומה~

 כצפר~
עפו~

 ממ~רים
 לרו~

 הרבה באויר~
 ~~או~ ומאו~ עשרו~

 ביום
~~~ ~אחד

~~ 
 מיום ~ונין אי קרובה~ ~מועה לע~ין

 המיח~
 ~ו

 שהיחה הקבורה~מיוס
 מאוחר~

 שני
~המי~ה~ ~~ ימ~  ~שמ~ במי הדין~ ~ד גס ידובר וב~הערה~ 

 שמועה
 לו עולה אם ~שב~~קרובה

 ב~ח~~
~~~ ~ המ~ן

~~ 
 ה~~ו~ אבני ל~נין

 ~נ~ א~~ יש~~ מ~בי~~קברו~~
קדמונ~ו~

 מוכ~ח~ם ~יו
 עצמו~ לפנ~~

 כ~ה
 ~וא החדש לביה~ק להובילם מ~ס~קברים וכמ~

 ש~הנשא~ו ו~~ לעי~ מחו~
 מ~ו~רי~ ~מ~בו~ אב~

 ומונ~~ס עבר~ בכל
 אלו ~ה~~יד מו~ר א~ ~דול~~ב~יון ש~

 המ~בו~
 ~לוח~ים קב~י על

 עבור קטל ש~י ~ל ~מם~שפ~ו
~~~ ~ ~~~לד~ אר~

 גד~ ~לג~ו~ י~ א~ ~~
 ~~~ אי~ור~ ולא~יר

 בלילה ~ריאה בדיקחולבדוק ל~~
~ ~~~

~~ 
 ל~~ן ראוי אס

~איש ~~ ~ו~~ ~~ ~~עו~~
 אש~ כח~ ~~

 ~ליו ע~ר ~בר
 ~משי~

 ~נה
~ 

~~~
~ 

 מו~ ~וכ~~
 הח~~ א~~~ ל~ו~ב

 ~~רה
הכבוד כ~~ ~~

 הר~ ~~
 מ~דל ~ה~א דאחרא~ ~רא

ב~ו~ להחק~~
 בכ~י ~יין

 לה~י~
 ~בול

~~~ ~ ~~ב~~ ~~
~~ 

 שו~ב
~~ 

 מ~ס ~מלא ~~וא
 ז~וקה שה~א א~~לא~~ ~~ו~י~ שס~ הרב~
 ~ו~ג ~יהוה~~~ב לה~~ וא~~~ ל~לי~

 ל~שו~~ ל~שו~ ~ בדב~
 ע~ז
~ 
~ 

~~~

 הער~ א~ ~~
 על

 ~~~ה~
 ~~ו~~

 ב~~
~~ 

 ~א
א~~ ד~

 ב~
 ~ל ~ערה

~ ~  
~ ~  ~ל~ ~י~א 

 ~ל ~~ה ~~~~~~ומו~
~~ ~ 

 הק~~
~ י~~ ~~  סי~יו~ד ~ש~~ 

~~~~ 
 ב~ ~~

 ב~~ ~~ ד~~~~
 ה~דל
~ ~~~

 ~ו~י~~ מו~ ~וכח~ ~~
מ~פט ~~ א~ ~~ ~~ ~ר

 ל~רו~
 ~ב~ר חלק

~~~~ 
 ~ל

 ~ א~~~~~ב ~ב~~
 ו~ש

 ~~ינ~ כ~
 ~ו~

 ב~~ ~ כ~
~ו~~



 שבי~ מ~~ע~ו~
 עליו וק~ה ה~י~~ ~ן ~חוק ~שחי~ה
 ~ ~מסעי~~ה

~~~~~~ 
 לשאלת ~שובה

 שמ~ השיא~
 בחצר ע~ול נקב

 ו~חת ~סל~י ~יתר גדול וה~~הכבד~
 הנ~

 הי~
 אר קרום~לוי

~ 
 ל~פוח וצ~ה כיס~ כמ~ן חלול והי~ הנק~~ סביב

דר~
 כיס כעין בנפיחה ועלה הנז~~ הנקב

 ארו~
 עבבםופו צד~ מכל סתוס

 וחז~
~~~ ~ טרפש של כמו הי~ ו~מונתו מאד~

~~ 
 ודקר ב~ה ונ~נפחה שנח~תה אחד עני ~ל פרה
 ב~רצע~ ישראל אומןאותה

 בדו~
 בין

 צ~
 עורעד לנ~~ ב~

 ה~חו~
 זו פרה של החלב להתיר יש אס

~ ~~~
~~ 

 כ~ להכריע~ ~ק~ס יש אס
 ~הכי דאמרינן היכי

 במקו~ות אףרביתיי~ו~~
 ש~~

 דר~י~ייהו שס נתברר
 ממקוס בזה מכריעין אחדי במ~וס עכ~פ כן שנמצא כיון~~

~~~ ~למקוס
~~ 

 שנפשטו אווזות בר שני
 העורו~

 וע~בו ~~ליהס~ שומן
 עורות ש~רעם

 שו~~
 ונמלחו ואווזות~ אווזות בר ~ל

 ובשר בשר~ שאר עס ביחד נמלח הבשר וכן יחד~והו~כו
 ואח~בה~הי

 בר ~~שני אחד בש~ק נ~צא אווזות ~בר בישול
 במקוס שנש~ר הנ~ל~~~וזות

 תו~ צוה~~
 ש~שי"י~ ונקשר אגו~ל~

ומדד
 הר~

 ~צענט~~מעט~ר~ ~ני אחר השבר שה~ה ומ~א השואל
ממקוס

 שמ~חילי~
 יש אס הצוה"ג~

 לסמו~
 בנד~ז

 ד~וח~
 א~ודל

~~~ ~ ~צענט~~~~עטער~ שני עור כש מכווןהוא
~~ 

 ע~ף יוס~ אחר ~ום תרננולים~ של בלול
~ 

 נק~ע
 בהס נמצא ו~א שלימים~ ו~נשאריס לגמרי~ראשו
 והשליבות דרו~ה~ רושס~ום

 ~הלו~
 ז~"ז סמוכות

~ ~~

~~ 

 חסידים~ ב~ס~ר ~~"כ על הפליאה ע~ד י~וב
~סי~

 ~כתי~ ~ ר~~א~
 ~בדו~ הזקן הלילה שהנחנו ופש~נו הואיל אמרו כי הנ~ה~~יד א~ בנ~י יאכלו לא כן על

לכ~
 בשבילנו~ לו אירע

 לכ~
 ותימה ג~~"~ לאכול שלא נדרו

~~ו~
 בחולין ~פורשת ~שנה ~~ד

~ 
 ע~~י

 ואי~
 הס"ח ~ב

 כהלכתאשלא
~ ~~~

~ 

 אשה
 אח~

 ששה שהפשיטה
 אוו~ו~

 העורו~ א~ וערבה
ש~~

 באח~ ~צ~~ וא~~כ ביחדי
 אווז שומן עור אי ב~ה לדון י~א והשואל טריפה~ ו~אי~הי~ה הנפ~טות~ ~האווזות

~~~ ~ ל~~כבד ראו~מי~י
~~ 

~  
 א~

 על הערה
 בכורו~ ~ו~

 ע~א כ~ז
 לגדולה דלמשחה ~א ל~ש דשמא ~ שכתבו ואתיי~~ ד~

 ~"ו בסוטה והא וכו~י ~בשראלא
 ע~~

 ד~רשאין א~רינן
 ל~שחה קרא אמר מ~ט~ ודב~~ ושמן ~~ן ל~וכו לי~ןהכהנים
 בשר~ שא~נס דבר~ס בשאר דגס הר~לגדולה~י

 בעי~
 למשחהי

~~

 ד~שוס ע~אי פ~ו בפסחים ר~י ~ש~כ על לקושיא ישוב
 התוס~ לדעת והא למשחהי ד~תיב משום עה~ש נאכל ~פסח~~י

 כיון ל~דולה~ ל~~חה בפ~ח ליכא בכורי ד~ה ע~ב ע~ה~~~ח~ם
דל~ו

 ~תנו~
~~~ ~ ~~א כהו~ה

~~ 
 השאלה ע~ד

 בדר~
 ~ חמ~~ ~היכי

 איס~~ ס~ק
 ודא~ מאיס~רחמור

~ 
 לז~ת פ~רון למצוא וכדי

 ~ בספק לא אבל ודאי~ ~איסורנ~~נת דא~~ ג~ סעי~ ~~ז סי~ ~ו~ד ב~~ע ר~~א ~יד י~אה~~לה~
~~~

~~ 
 השאלה ע~ד

 בדר~
 תמצא" ~היכ~

 בתערובו~
 דאם

 ~~ם אין ~~ם ח~ור ששים~ש
~ 

 לזאת ~רון ו~צא
 דין ~ו~ד די~ם ~בחידושי שרד~ ~~לבו~י ע~"ד~~אלה

 ~בארשט"לע~ין קט"ו~
 שנ~ח~~

 דאס טבל~ של בש~ור
 א~

 ס~~ בו
 ~שום ~ח~~ מ~קוס עליו להפר~ש תקנה~יבא

 דה~
 מחד

~רב~
 ~~י על

 דרב~
~ 

~~~

~~ 

 עושיס והא~~ ~חוש~ ~~ה להם ~יש א~ם בנ~~שו~יןי יהוד~ם~ אינס ~י הנ~ין ה~~אלק~ן" ש~ייח נידון
 ~~ בשב~~ ~ם~~מאלק~~

 ~ו~רים
 ~~תול~

 ~ במו~אי~שבת גם
~~~

~~ 
 איזה יש אם

 ל~שו~ ה~~ר~ ~
 הפסח לחג ~~~ש

~חרצניס
 ש~

 המורים גדולי ~~י יהודיסי אינס
 ע~דו ~א~~חו~ל

 ג~~ לג~ו~ בפ~
 ביד ול~חות

 וה~ואל ~~~עו~ס
~~ 

 ~קל
 ~י~ ~~ש~ ~~~

 ~~ודים

 ~ו~~~ ~מ~שין ע~~ ~ל~ס היין כל את~ושים
 שה~~וסק~ ועוד ברגל~דריכה ~ב~

 מ~צ~
~~~ ~ מהח~צנים הלחלוח~ת כל

~~ 
 בס~~

 אם ~כשב~~ במקום ~בבש~ כתוב בה ~~צא
 לא או אחרת~ להוציאצרי~~ס

~ 
 אחד ו~ורה

 על~ו זכות לי~~ד איזה יש א~ א~רת~ להו~יאשא~צ פס~
~ ~~~

~~ 
 אשר א~ בכפר ~מקואות בנידון

 מ~ו~
 אחת

 ו~~ וש~~~מב~ור נ~שי~
 יחדיו לה חיברו

 ע~י יחד נ~חברו המקואות שני אלו והרי שאובים~ מ~יסמלאה א~~ ~ק~~ עו~

נק~
 וכל השקהי ע"~ והו~שרו ~נוד~~ ~כש~ופרת גדול

 מיס לה יש המק~אות ~תימאלו אח~
 מרוב~~

 ממ~ס יותר הרבה
 איז~ וע~~ס~ה~

 והעמידו מש~~ די~תו את הבלן ע~~ ס~בה
 על להשגיח ~חת~ונכרי

 המרח~
 מהשגחתו שבר שוס לו ואין לב~~

 כי המקוה~ע~
 ל~

 ושתי המ~וה~ על להשגיח כלל נ~מנה
 היו לאה~~ו~ות

 ~נעלו~
 אחדיס ימיס א~ר רק ימי~~ איזה

 ותושבי אותה~ ונעלו וכפ~ר ש~ג ע~י הנ~שיח להמ~וה דלחעשו
 ע~ת~ א~ הע~ר~ על ~שא~תס ~פ~ס הנ~להכ~ר

 להנשיס טבילה
 פ~~ים במה ונ~נס יצא אחד ישראל רקיש~אל~ הש~~~ ~ל~ ו~מדו ננעלות המק~אות היו ~לא הימיס באלושט~לו

 ביו~
 ראה ולא

 וג~ שינויישוס
 ~אח~ לב~~ העתיד ~ל

 ננע~ת אחת שמ~~ה
 אפ~ר אי כס~רן ת~וידין בה טובלין אשר ~~ניה המקוה ורקיפ~~
 אס לש~ול נפשס עזבו ול~ן ננעל~~ילהיות

 לט~ו~ יבול~
 בה

לכ~ח~~
~~~ ~ ה~~וה א~ לשמור י~~אל שס שאין א~~~י

~~ 
 ברב ~בח~ו אחת עיר מ~היגי לראשי מוסר תוכ~ת
 הקסאחד

 בארו~
 עצמו את וי~ב גבול~ משיג

 וה~ב א~יהס~ מ~ס ל~לא הראויס בניס דאיכא באת~א זר~כ~א ע~
 הס רוצים א~ פי~ס~ את שאלו לאוהקהל

 לו~ת~
 על

 א~~נ~ חבר אשת עס השוה ל~~ק כלל ב~ו לא גסהרבנות~ ~ז~~
~רה"~

 ~~יעה שכבר היתומ~~ ובתה ז~ל~ ~~נוח
~~~ ~ ~ש~תבתולה ~~~ ל~רק~

~~ 
 ~וכחת

 ~וס~
 ולה~ובי"ס אחת ~יר מנהיגי לראשי

 עוברי יד~ מס~יעיס הס אש~ ~~דדשס~
 אינס אשר המערער~ס בידיל~חזיק עביר~

 מניחי~
 לרב ל~~מנות

 הוא אשר ז~ל ה~נוח הרבבן א~
 מ~סמ~

 וראוי חכמיס~ ב~סמיכת
 למלא איצטלא לאותוהוא

 מקו~
 הם ורו~יס ז~ל~ ה~ב אביו

 לעצ~ס רע מקח לקחו דשס והש~בי~ם ~נחלתו~ ~הס~פחלגרשו

לגזו~
 ז~ל ה~ב אביו מקוס הממלא ו~נה ~רבנית ~כירת ~ת
 אחרח~ זעוד זאת ~ופות~ ~ות שח וממ~ס מהזביחה תמידשנלקח
 מורה ל~~ות בנפשו ~ז הרהיב דשס אחד~ו~ב

 ~ורה שיש עבשיו~גס בעי~ הוראו~
 הורא~

 המנוח הרב ~ן הוא הלא ~מוס~~
~ ~~~~~ ~ רש~תו בלי ~מסדר~ס~קידו~~ן" ו~סז"ל~  

 א~
 וע~ה תרפ~ז~ בשנת כרס ~~ע באחד

עולה ושוי~ טובי~~ ענביס לעשות ~כרס ~תחילהשלישית~ בשנ~
 לער~

 על ~רו~ה~ הפםד והוא לעי~ אלפיס ששיס
 כ~

 נפשו
 את להתיר ד~וה~ק עפ~י ט~בה ~צ~ איזה יש אםבשאל~ו~
הענבים~

 ב~
 הערה

 נפלא~
 ה~~ניות בפ~רוש הרמב~ם דברי על

~פ~ב
 מ~א~ ד~~ל~

 עו~יס וכה~כ הע~לה ~ דתנן ~א על
 וז"ל כתבו~א~יסי ב~ח~

~ 
 ש~~כו אסמכתא לח~מיס עתה זוכר ו~יני
 ~ עכ~ל הדין~ זהע~~ו

~~~
 ~א~ ~~~

 ~~וב
 נ~~

 אהלות במס~ ~ השואל תמיהת על
~פ"א

 מ~ח~
 הרמ~ח ב~ן התנא מונה

 א~ר~~
 ופ~רשו בנקב~ו~י ~ח~שה ~ באוהל ~~מא שכאו"אשבאדם~
 ובבכורות ההולדה~ כלי הן שהן והרע"ב~ והרא~שהרמב~ם

 והקש~ אברים~ רנ~ב ומ~או בא~ה ר~ ~ל~ידי שב~קו ~~~וע~א ~~~
 אלו הלאהשואל~

 ~~חמש~
 והי באשה~ נמצאיס אינס ש~נקביו~

 הרנ~בנינהו
 ד~אבריס שס~ בבכורות דאמרינן מה לפי ו~וד~ שמצאו~

 ~שוס באה~~ מ~מא~ן אינן שבאשההיתרות
 דבעי~

 לכל השוה דבר
 ~ו~ל ~א שבנקביו~ ~חמשה הנ~ ני~א נמי הכא כן ואסאדםי

 ~ בא~ה א~נס ל~שרבאוהל~ לט~~
 ב~

 יפה בי~ור
 בהבנ~

 לשון
 ~עש~ ~ שס ע"א מ~הב~כורות ~ש~~

 זונה ששלקו ~שמעאל ~~ של בתלמ~ד~ו
 א~ר רנ~ב~ בה ומצאו ב~ק~ למ~~ שריפה שנ~חייבהאחת

שמא ~ ~ה~
 ב~ש~

 ו~נ~ ~~ריס שני הכחוב לה שהוסיף ~דק~ס
 ~ ד~ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 אם
 ~א~ו ~~~~~~בר~~ המ~ ל~ב~ נכ~
 כמש~~ לדרו~~ ור~ל~ולצ~ון

 החייס~~ ~~ספר
 ~~ו~~~ב~

 כמש~כ ~ו של~ב~י סי~ ~~יו~ד סופר~ ~~חס
ז~ל ה~~~~

 ~שס~
~~~ למ~רח~ ורגליו למערב ראשו ~~~~ה

~~~ 
 ~שן ב~ת~הקברוח על ~חים כמה ~ש אחח בעיר

ש~
 ~~לן בחים כמה עוד ויש י~ודיס~ אנס

~ו~יה~~~
 ש~~ ר~

 הבתיס ~חת ~~ש לביה~ק~ ב~ניס מ~ו~ריס
 ~כהניס היחר יש אס לחו~~ ~~צמות והשליכו ש~פרו~רתפ~ס

לי~~
~~~ ~ מביה~ק להלן הס אשר בהבחיס ע~~פ

~~~ 
~  

 א~
 חכרי~ים לע~ות נכרי ל~כור רש~יס אס

לצור~
 ישראל~ ~~מ

 ב~

 הרמב~~ ~בר~ מקור
 ~פ~ד

 אבל~ו~ל~
 ה~א~

 פש~ן ב~וט~ תפוריס יהיו ש~ת~ריכ~ס ~~~ק
~~ניס~

~~ 
 מק~ר ~ המ~~ר~ ~~~ן ב~~ה~ה

 המנה~
 ע~ף שנו~ניס

ע~
 בידו

~~~ ~ מ~ ש~
~~~ 

~  
 הד~ר נכון א~ ~~

 ~חור~
 שי~ח~ו ~בח

 ה~וחטי~
ב~ו~~

 ה~~ ע~ף אפילו עיק~ כל ~~נה~ ~ראש של
 ב~

 אס
~ש~י

 ב~ו~~ לש~ו~
 ר~ה~ של שני

 ל~ור~
 שיש~וט ב~ופן ה~ול~ ימי

 שיהי~~~~י
 ש~ו~

 מבל בשר בזית לאבול
 בהמ~

 מ~עוד
 ~ יו~

~~~
~~~ 

 אס
 י~

 מקוס
 שיחו~

 שאסר דמ~א הרב של האיסור
 ש~ב~ אחד~ ~~חלשו~ב

 י~תר זבח בתורת הקודש ~בו~ת
 ב~ע~ ב~ ש~ה~ ושש~~לשיס

 קודש" ~פקודח בידו ה~יא ש~~ו~ב

 ~~פו~ס~ א~~ ~~י~~~~~
 ק~~שא~ ~סבא

 ~סמ~~
 הע~ר~ ~~ותה

 ~~ר~ ~~מ~~ בת~וש~
 ד~חא

 ~יל~ צרי~
 לפני ~שו~ב עס לדין

 מ~~הקיס~ר~~י~
 עמו אתו ~עמוד ~ירב ו~רב

 ~ לד~~
~~~

~~~ 
~  

 א~
 מר~~ות~ שידיו א~ד שו~ב ~ל קול יצא
 עדותס קבלו דאחרא מר~וה~בנים

 ש~
 שונים אנשיס

המעי~י~
 ע~יו

 כ~א~
 ו~~ריו בפניו~ שלא

 השובי~~
 עליו ~עידים

 זהכי
 כמ~

 אינו סכינו ~ס אשר
 עול~

 ם והרבנ בפניהם~ י~ה
 י~~ו שאין הדבר מ~ח~ש ~ה~א וה~ו~ב ע~~ו~ זבי~תו אתפ~~ו

 שובי~ס לפני לב~ינה עצמו העמיד כי צד~~ו בו וענחה~רתתיח~
 נאמנה עליו יע~דו והס אחרחי עיר ~ל ס~ו~הק
 םבינו ו~י מר~~ות~ י~יו~אין

 לבדיק~~ יפ~
 ב~

 ב~נין
~~ 

 א~ד
~~ב~ש~~

~~ 
 גב~ע בענין

 של~
 בע~ד~ ב~נ~

 ד~
 לאפרו~י בענין

 ב~~ד~ בפני שלא עדות מק~~ן אי~~~י~ורא
 ~ה~

 יש אם
ש~~~ לפ~ו~

 מרתח~ח~ שי~יו
 ו~

 נ~מנים שוב~~ם אם
 להעי~

 על
 ~ב~~ש חביר~

 ז~
 ידיו שרחתו שו"ב

 לא~ו~ כשרצ~
 הפר~עה~ בעור

~~
 כ~רצה ידיו שרתת~

 בסירכא~ לא~ו~
 ט~

 יד~ו שרחתו
 כשש~~

~~~
 ~~ ~~א

 י~
 סכינוי כשב~ק ידיו שר~~ו

 יא~
 לתומו שכשנשען

 ופ~ מ~פקי~על
~~~ ~ אצבעוחיו רת~ו מע~ה כלפי ידיו

~~~ 
 דשם ~~~~בים א~ת בעיר שקרה המעשה אדות
 בכ~ר א~ד שו~ב א~לש~~ו

 ~סמו~
 העיר~ לאוחה

ו~~לאי~
 הקצבים אצל ~מיד ש~וא א~ד ערל ~"י להע~ר ~ש~~ו

 היה ועמו ה~ו~ות~ להפשי~הנ~~
 עו~

 ה~רל
 הב~"~

 מכפר

~~ו~י~
 הביא ~נ~ל ו~ערל ~~~אי~~

 מבח~
 ~~השו~ב

 הנ~~
 שש~ט

~~~ ~ להעיר ~ה~י~ו ~~איסמ~ה
~~~ 

 ונמצא במ~ם~ ~ושים דג~ם ~ס ~~רה בענין
 אם עוף~ ב~ר רבעבקדרה

 שיי~
 בדגים ס~נה

~~~ ~ יחד ~שר עםבבושים
~~ 

 ~נו~דה טריפה ~יצה
 ביו~~

 שנ~ער~ה
 בא~ר~~

 אם
~~~ ~ ~הבט
~~~ 

 כמו ב~ב דם יש אס
 ~שו~
~ 

~~~
~~~ 

 שי~ ~~
 בה

 ~~מומי~~ קצ~
 ונ~ב~לה דם~ תערובות~נ~ד ~~ ~~ ~י~ ~~
 ה~~~

 ~ו~ר אם
~~~~ ~ ~~~

~~~ 
 י~ן

 ג~
 אשר

 ~~לפ~
 או~ו

~  
 ~~ונ~~

 ~שר עכו~ס~בכח ~מא~~
 ל~ו~

 אולם ה~ב~~~י
 נו~ע איננו~ופי~ ע~~~ ~~

 כ~~
 אם ב~ין~

 ~~ י~
 ~ה~ל
~ ~~~

~~~~~~ 
 שידוע חביוח

 שעמ~
 ונחנו ר~ים~ י~~~מ~ם ~ו

 ו~ה י~ס~ כמה בו ועמד כשר~ יין אח~כבו
 ש~~

 גדו~ וצור~ה~ח~
 אחר ~~ן שום ~עיר ה~ה ~לא

 א~י~
 ~~ידו~א

והבדל~~
 דברי מט~ס ה~ין א~ והחירו

 ה~~~
~~ 

~~ 
 אולם

 מט~ם שה~ירו מהיין נש~רא~~כ
 לא~ר ~ם ו~~~~ שעה~~

 שום בלי כשר אחר ~~ן בהע~רשנזדמן
 ~אל~

 ~ם אם
הנשאר הי~

 ~נ~~
 ואיש~ר~ ~ואיל מ~עם לכחחלה~ לש~וח הוחר

אי~תרי~
 ב~

 בוה וכיוצא
~~ 

 הו~ר אם איסור~ן~ שאר בכל לחקור
 מ~י מ~כל דבראיזה

 ~א~ר ~ם מהמא~ל ונשאר ~בת~ כבו~
 מטע~ שבח~ לאחר גס המא~ל שיור~ הוחר אםשב~~

 ~איל
 איש~רייו~יש~רי

~~ 
 ~ר~ח לאכול מו~ר אס השאלה בנידון

 באב ~~עהעד א~
 מהבש~

 שנשחייר מבושל
 שבח~ מס~ו~~

 ד~
 אי

~~~ ~ אהדד~ ד~תרי ~ילי ~ריעבדינן
~~~ 

 לא בו~ בל~י~לו~ה סיבה ע~י אשר אחד~ באדס
 וכע~ בקטנו~וינמול

 א~ נמול~ להיוח ר~ונו
 ורק

 המיישנו~ ~סם ~שקוהו שהרופאיס זהבאופן
 ~הפי~ ~ד~ המי~ה~קודס ~~לאף~~ע~אנ~

 צערו
~ ~~~

~~~ 
~~ 

 א~
 ישראל

 שנול~
 לו

 ב~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~י~ 
 יע~א ~~~~~~~ ~~י~~~~~~~ ~י~~~~ ~~~~י ~~~~~י~ ~~~י~~~~~

~ 

~~
 שכמעט מדרשס~~ ~ ~בית בנידון ש~לתם~

 ~~ור מעות סיפוק די להס ואין למאד~עד ו~ר~ נהר~
 נפשס ע~כ ב~קיה~ את להחזיק בכדי בזה~ גדוללתי~ן הנח~~

 ~ ש~בבית מה~~ת א~ד~ ~~~ר לי~ח מו~ריס אםבשאלתס~
 יש א~ זוכר~ שבשם מהזקנים אחד שוס אין ~אשרמדרשם~
 ע"י הזאת ה~~ת את ולמכור הלז~~ הס~ת על ~ו~ש~~ה
~גרלה

 ~אוי~
 פלעטין~~ ~

 ~ו~
 שיזכה שמי הותנה בפירוש

 ה~~ת את להוציא לו חלילה הגורל~ עפ~י הזאתבס~ת
 עד שהי~ כמו בביהמ~ד~ ישאר רק ~מדרשם~~ מ~ב~ת~זאת

 ה~ה~הי~
 הזאת~ הגרל~ ע~ שיעלו שהדמים נשק~ה~ ותקות~

 לה~י~~~
 ~ד~שם" ~ ~בית ~ת ~תקן

~ 

 ~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~

 מותר ~~~
 בד~ה בי~~נ לחזק ~~~ למכו~

~ 
~~

 הגרלה ~י ~~~ למכור מותר אס
~ 

~~
 מות~ א~

 ~ת למ~ר
~ 

 ליחיד רביס~
~ 

~~~~~~~ 
 ריב~ש ב~ו~ת מבוא~ת הרא~ו~~ ה~לה

 למבור ~א~ור אמרת~ אשר וז~ל~ ר~~ה~ ~י~~
~~~~

 ל~
 ביה אית ואפילו הוא~ מבואר בדמיה~ ביהכ~נ

 וכו~~ ה~יר אנשי במ~מד בזט~ה שאף שאמרח~ ומה~יוהי~
א~י

 חו~
 ו~פי~ כפרי~~ בשל אפי~ ב~~~ להח~ר

 זט~ה ש~ין כמו ~~ת אבל וכו~י העיר אנשיבמעמד בזט~~
 עצמו ~ת ולהוריד להתנות~ י~ולין ה~ר~אנשי במ~מ~
 מקדו~ת~~

 י~לין~ן ~
 לקדושה חמורה מקדושה להורידן בד~ו~ לה~נ~

~ל~י
 ו~

 תפלה~ מהל~ י~א פרק ז~ל הרמב"ס ממש~כ נראה
 אי~ לעו~ ~ ה~ב ~~ת מ~~~תובפ~י

 לשני אלא ~~ת מוכרין
 והיינו וכו~~ אשה שישא או בדמיו~ תו~ה שילמוד ~דברים

 ~מ~י~ה בגמ~ לןמדאיבעיא
 כ~~

 ע~~~
 י~~ ~~ת ל~כור מהו

 חדש ~ו~~ח
 וכו~

 לה ונקטי אפשיט~~ ולא
 אפי~ ומש~ע וכו~י אשה~~שא תורה~ ללמוד ~ס כי ~ ס~~ למבור ~ין דלכ~חלה~חומרא~ ~~וות~

 זט~~
 ~~יר אנשי במ~מד

 הריב~ש ודברי ע~שיוכו~
 אין דהרי ~ מ~~ס נבוניס~ ז~~

~~ 
קדוש~

 במש~כ ~~ת~ ~קד~שת למעלה
 הרמב~~

 בפי~~~ ז~ל
 ח~ו בזיון לנהוג א~ור ומה~ת הי~ד~ תפלהמהל~

 הפ~~ג במש~כס~ת~ בקדוש~
 באו~~

 וכ~ה קנ~~~ רס~י ~מ~ז
 ~סרו ~~~~א ומה~י ק~~ג~סי~ ב~~~~

 ח~~ז~~
 ב~ו ~במגילה

 ד~~ ס~~~ ~כרו אס ב~~~~ד~ס ~ב~ז~
 אלא בד~יו יק~ו

 א~~ג ~~~ת~ ~דו~ה בד~יו לו~~ין אין אבל~~ר~ ס~~
 וכש~ב בי~~ב"נ~ ~קדושת למ~לה היאהז~ת שהקדו~~

 שאי~
 לוקחין

 דאין ~נ~ג ~י~ או~ח ו~ט~ש~ע שס כמ~ו~ר ביהב~נ~ב~מיו
 דהא ע"א ~~ט ~מנחותכמבואר תורה~ ~יסור והיא קלה~ לקדושה ~~וורה מקדושהמורידין

 ד~~לי~
 ~~ה ~~ב כ~א ~ש~~ ז~ל רש~י וכ~כ ע~ש~ מקראיילפינן מורידין~ ולא בקודש

 ובו~" לה י~~ינן מקר~י מורידין~ ואין בקו~ש~~מעלין
 כ~ו מגילה רש~י~ועיין עכ~~

 ע"~
 וב~ה~ש~ אבל~ ד~ה

 וצ~ע~
 מקדושה מורידין דאין דהא ע~א~ ב~ו במגילה פנ~י~ס~ וכ~~

 לקלה~חמורה
 הי~

 ע~ש~ מה~ת
 ו~"~

 סי~ או~ח ~פמ"ג
 ~וספתא~ כ~ו במגילה רש~י ~מ~ה~יא ~ שב~ב סוסק~א~מ~ז מ~~

 ~ולא ע~~ל מ~ת~רא~ ובן ד~ת~ דהוה משמע הקדישוס"~~~
 הנ~ל~~ וכל ע~א ~~ט ממנחות כלל~ביא

~~~ 

 ~וע~י~ז
 ה~יר אנשי במ~מד ז~~ה שאין דכ~ו ז~ל~ הריב~ש כתבשפיר
 מ~~ו~~י~ עצמו הס"ת להורידיכולין

 כ~
 להת~ות יכ~לין א~ן

דכמו בלומר~ בנ~~~ ובו~ ~לה ~~דו~ה ~מ~רה מק~~שה להורידןבדמיו
 דלהורי~

 מה~ת~ חסור הוא מק~ושתו עצמו הס~ח
~ הרא~ונהי ה~אלה נפשטהה~י בן~ ו~ס מ~~ת~ ~סור הימנה ק~ה לקדושה הס~ת דמילהו~יד ~  

 שיזבה מי ~ס ד~נ~ד~ ואע~~
 הלז מה~~~מ~ד ~ס~ת את יוציא ~א הגורל~ עפ"יבס~ת
 הוי מ~מבאמור~

 דר~
 בזיון

 ~~ו~~~
 שפ~רש~י וכען לה~~תי

 דאפי~ ביה~~נ~ מבירת ל~נין א~א ד~ה ע~ב כ~ז במגי~הז"ל
 חלו~ין~ מכי~ת ר~מ אס~ לרבי~~מר~יס ~

 דדר~
 הואי בזיון

 בנ~ד נמי והכא עב~ל~ לבלוס ~עיניו אין ~כלומר
 דר~

 ב~~ון

 ~תו~ש~הו~
 דלרבי~ ~ בלו~ להס~ת~

 חשובה ~ה~יהמ~ד
 ~מדר~ס~~בית א~ל~

 דהרי מה~~ת~ יות~
 מ~כרי~

 בהס~ת חלקס
 ס~~ מו~רין ~אין הוא~ וכללא בי~מ"די תקוןעבור

 ללמוד אלא
 וה~ה ~~ה~ ו~ישאתורה~

 לצור~
 היא~ ר~ה דמצוה ש~ויס~ פ~יון

 דב~בי ~~א ~אגודה ו~~ ~בויס~ פדיון ד~ה ע~ב ח~ ב~בכתו~~

ובהרמ"~

~~
 ~~~י

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

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

~  

~ ~ ~ וב~~~א
 י~~~

 ~עי~ ע~ר ~י~
 א~

 על וה~~י
 ע~~ ~ הטויו~~

 ~ו
 דרבי~ ז~ל~ מנוח רבי~ובשם

 יכולים
 למ~ו~

 לל~וד ~~ח

חור~
 ליחום

 המו~
 והב~י א~~י לה~יאו או עליהם~

 נראה ב~~~ל~~יים
~~~ 

 אלא ש~ינן לא נמי
 שי~מוכו~ ~העל ל~~ א~ א~

 והם ~
 במג~א ועיין ע~~לי ~דול~לי~ עניי~

~י~
 קנ~~

 ~~ג ~~ק
 ~וי~

 ה~~א ~~ברי ל~~ל
~~~ 

 ו~~ן~י
 ל~ח~ דא~ נרא~ועפי~~

 בנידון
 די~~
 י

~~~~~~~ 

 מוחר א~ השניה~ השאלה
~ ל~ו~  

 ע~י
הגרלה
~ 

 ~~ צבו חכם ~שו"ח ~ה
כחב ~~~

~ 
 ~היו

 נוהג~
 להכריז

 בביהכ~~
 ו~או~א למכור~ ס~ח כשיש

 ~דמי~~מעל~
 כדר~

 ומ~ן ~כריזין
 ומחה הנמכרי~~שבביהכ~נ ~קו~ו~ בד~~

 בשמש~
 ככהי יעשו ~~א

 ו~ס~ה הלקח~ אבן על בס~י~ד~יא מה~י~
 משום ט~מא~ ומ~~ע~י~~ ~ה~ בפ~~ הר~ב~~

 ~ר~ שאינ~
 כבוד~

 יהא ולא
 ~בו~

ס~~
 וכוונח ע~לי ~נבחו~ הנמכר ~נב פחות

~~~ 
 ~"ל

םובב

 הו~

 בהר ~דר בחו~כ דחניא הא ~ל
 ~דכ~יבע~~ ~כ"ה~מ"ב~

~ 
 יעמידנו שלא עבד~~ ~מנרח ימכרו ~לא

 י~~ על ויעמידנו~~ימ~א~

 א~
 עכ~ל הלקח~

ש~עוני והילק~~ החו~~
 שלא גדס~ ~

 ויעמיד~ סימ~א~ יעש~
 ~בן על

 אוח ~שם רענן~ ~וה~יתהלקחי
 כ~ג~

 ~לא פ~~~
בפרהסיא ימבר~

 הסימ~~~ בחו~
 ~ ~לק~~ ~אבן

 שמוכרי~
 ~~ והרמב~~ עכ~ליה~בדים עלי~

 כ~ב ה~ה עבדיס מהל~ בפ~א
~ 

~א~
 נמכר אינו ב~ד~ שמכרוהו או ע~מו א~ המוכר

 בפרה~
 א

 ~סי~טא ולא ה~ח ~~ןעל
 שהע~די~ כד~

 ~נ~מר נמכרין

ל~
 בצ~עה אלא נמכר אינו ונו~ ימכרו

 בד~
 עכ~לי כבוד

 עצמו במוכר עב~~ ממכרח ימכרו "דלא שם דה~~או~ע~ג
 י~ ~וכי ~דכחיב דוח~~מ~י

 ~~ אח~ ימ~
 ל~~ ונמכר

וגו~
~ 

 ~םק וא~~ה
 הרמ~~

 או ע~מו אח ~מוכר דא~ד ז~ל
 ~ו~ וכו~~ בפרהסיא ~מכר ~ינו ב~ד~ש~והו

 ~כי דלשון
 ע~י~מ~~~

 מכרוהו ד~ה ע~ב י~ד בקידושין ~~~י משמע~ אחרי~
 אחרי~ ע~י ימכר~ ~דכי בגנבחו~ב~ד

 יע~~י וכו~ משמע

ו~
 פירש~י

 בח~~~
 ראה ~בסדר

 ט~ו~י~~~~

 ו~~~~ז
 מרן ~סקשפיר

 דג~ ז~ל~ הר~ב~~
 נמכר ~~ו ב~ד~~ ~מכרוהו

 ~אינו מפני המקח~ א~ן עלב~ר~סיא
 ~בו~~ בדר~

 ור~יחי
 ז~ל מ~ראדי ~הרש~ק להגאון סח~ס שו~חבס~

 שכ~~
 שראה

 בגליון ~ני~~~ש~~ע
 ~ד~~

במ~~כ הח~צ~ על שהשיג אחד רב ב~ם
~ 

 בגנבחו~ ה~~כר ~גנב פחוח ס~ח כבוד יהא דלא
דש~ני

 ~ח~
 בפרהס~א ~פרסמו לבזוחו דאין שגנב עברי בעבד

 י~כרו ~דלא קרא דהא~ הנ~ל מכל העירו ש~א ו~מה~יי~~~~
 יש שפיר וא~כ נאמר~ ע~מו במוכר עבד~~מ~כרח

 להוכי~
כ~וכח~

 המ~~ר עברי מע~ד פ~וח ~~ח כבוד יהא דלא הח~צ
 ~ל בה~~זה בפרהסיא~ א~ע למכור דאסור ~ו~קו~ מפניע~מו
 כ~ה~ ~ב~ר בחומש וכפירש~י המ~~אבן

 מ~ב~
~ 

 ~לא
~ בהכר~~~ עבד~ מ~רחימ~ו  אבל 

 ג~
 על

 ~ח~~
 יש ~~ל

 ל~מו~~~
 ~~ וכא~ור ~~מ~~ ממוכר הוכחחו הוכיח לא מ~ט

~~
 שהשיג הנ~ל סח~ם שו~ח בס~ רא~חי הלום

 ש~
 על

 הח~~
וכחב~

 ~~כו~וח של~ה ~~נה מ~ו נעלם ~~~חכ~ח
 בליט~א~ונ~לין באי~לי~~ נמכרים להקדש~ הנא~ן ה~~דשין~ פ~ולידכל ע~ ל~~

 ~ חו~
 הבכור

 והמ~~~
 לא הד~וטוח הנאח דמשום ~~לו~~~י לבעלים~ ש~אחן
 נ~~~לי~

 ב~~ים

 מ~הג בהםלנ~וג
 ~ול~

 ~כרו
 ~~ באיט~~

~ ו~~  ל~וח לשנוחו אסור ס~ח ד~י~י"ל ~~ 
~ 

 ~~ה
 ו~~כ ע~~לי וכו~ ב~יה~"נ ~ל~ו ולהכ~ז~ל~לו ~וח~ ל~דו~ה~ י~י~ ריוח~ ~מנו יהי~ אם וכו~י כיו~ב~דושה ~~ קל~
 רצונ~ הנ~ל~ ביהמ~דשגבאי בנ~~ עפי~~

 ~~ח ~ד~י לעשוח
 ננד ~ה ~דושה דהוא~יהמ~ד~~ ~חי~

 קדו~~
 א~~~ ~באוח ~נ~ל ס~ח

ב~
 ~גאון גם

 מ~ר~~~
 על שהשינ ~~ל

 הח~~
 מודה ~~ל

שא~ור
 ב~ ~זלז~

 השגח בגוף ~אולם בהגרלהי ~כרו

הגא~
 י~ ~~ל~ מהר~~ק

 מ~בחים להעיר
 ע~~

 ~ ~~י~ע~ל ע~ב
~~

 רווחא בליטרא~ שי~קול מהו ה~יח~ לב~ק ב~ר

 א~ד עדי~יקד~
 זילוח~

 דבעו בגמ~ ע~ש ע~יף~ דבכור

 היטב ~עיון ואחר ~מ~נא~ שם~ימו ו~ה ה~בעיא~יפ~~
 בה~רלה~ ה~~ח למכור אס~ר ~דן דבנידון ויוכח יראה~ם~

 עיי~~הי~
 וה~
~ 

 ב~ק~ שנ~~~~~~
 אח~ונים ~~ה עומדים~ חשובה ~~י

 כמבו~ר ~ה~רלה~ ס~ח ל~כור להחיר שדעחם~~ל
 ~~א וחשו~ צ~א~ ~י~ ח~ב ~בו~יב~ו~ח

 ח~~
 ~יוחשו~ מ~ג~ סי~

 האר~
 הא~~ר ר~ו מ~מ ט~ז~ סי~ ח~ב

~ 
 על

 ד~ריהמחיריםי
 רע~"~ ~גא~

 ~י~ ליו~ד ~~~ ז~ל
 י~ח ס~רפ~ב

 הםכי~
 ב~ארי ועוד ~בונ~~ ~ציוב~~ ~ל~י~ בס~ הוא וכן ז~לי ה~~צ לדעח

 האחרוני~
 לה~~צ ש~סכימו ז~ל

 ~ג~ ז~~ ~י~ ח~א ~ב~הם זרע וב~ו~חי~~~י
 מו ט~ ~~~ה

~ל
 הח~

 ל~~כ~ר ~ה~יר נו~ה וד~חו ז~ל
 ב~~ר~~

 ~וע~ימ~~כ
 ז~ע בדבריי~ל

 ~~ א~רה~
 ~~ת למכור לא~~ור ~~לה מ~מ

 ובנ~ד עש~הי גורלע~י
 ג~

 נ~~ה ~ד~~ס ~~ל האחרונים כל
 ~~םור בנ~ד מודים מ"מלהחיר~

 מ~~~
 בי~~~ד~~ ~חי~ן ס~ח מדמי ל~~וח~~ונם הנ~~~ ביה~~ד ~~ב~י
 ~~ו~~ ד~~~

 ~~ה
 ק~ושחנ~ד

~~~ 
 י כ~~ל

~~~
 ~~אלה ~~~~~

~~~ ~ 
 מוחר

 ~~ למכו~
 ~ל

~
 רבי~

 ליח~ד
 ~מ~ ל~שי~ י~ ד"~ ~

 דחנן
~ז במג~ל~

 ע~ב~
 אח מוכר~ן ~אין

 ~מורידין מפני לי~י~~ רבי~ ~~
דר~ח ~ אי~א סוה~ב~ דמגילה פ"ג ובירושלמי וכו~~ מ~דו~חואוחו

~  
 ע~~ ~ו~בן ב~~י ~~י~ר אמר~ יוח~ן ר~

 ~~רין אין ד~ן~ ~הא פי~י~ם
 דלכ~~ דרבים~ס~ח ~יינ~ ל~י~ רבי~ ~ ~

 א~ר
 מק~ו~~~ ל~יד~

 ו~ל
~  

 נ~י
 ה~~ס וב~ליון ~כ~ל~ היא~הורדה

~~ 
 ~ח~~ים ~~ם הביא

 ~~י~ ז~ל ל~~~~דדעי~~

 ~~ו~
~ ~  ~י~ ~~גו לארבנן הי~שלמ~ ~ל~ 

~ 
 ~שנד~ם ~~ל ב~ה~מ~ל הראב~~ ובהשגת ~~ל~ וכ~~ ר~מ~
 ~ו~ילנ~~

 ~יא
 ג~~

 ~~~~י ל~רו~~י

 ב~~~~נ ~אבל ~וסיי~
 לר~~

 ב~קח~~עמוד ~~ ~אי ו~ל ל~ח~ד~ ~~ר~ן~
 ר~~~

 עכ~~י ו~~
 ~ו~

 ז~ל בד~~יו
 ~ל אח ~וכריןאין דב~~

~ ש~~ ~ ליחיד~ רבי~ ב  ~ג~~כבנ~ד~~ ~~ 
 ~~~נ~ שב~י~

 ~~ מש~
 ~ירו~ל~י

 ש~
 נר~ה

 מ~~ הכי~ ס~לדלא
 מח~ור~א

 ז~ל~ ~~~ב"~ כ~~~
 ~~ ו~

סח~
 ו~כ הירושל~י~ לשון

 של ~~ח למכורדאין ~~ישי~~ ה~ל~ נ~ נ~~~
 י ~יחי~ רבי~

~~~

 אי~וא כן
 בנידו~

 לאיצ~רופי חזי דידן~
 ~ל~~ ~

 ~ לא~~ו~~~י~י~~

~~~~~~~ ~~~~ 
~~ 
ל~~ורני ו

 ~~~~~~ב~
 ז~ל

 הע~
 ימ~ ~~ ~ ~הא פיר~~~ על

 ונמכר וגו~
~~ 

 דמייר~ דר~ינן וא~~ה ימ~~ כ~ו נפ~ל~ לש~ן ~~כ הוא
 ב~~ כמ~~כ ומחוורחא ע~ב~ י~ד בקידושין ~רש~ש בהגהוח ועיין ב~הי שנד~קו ובשפח~כ ע~ש ע~מ~~ע~י

 ~~~ ד~ונמכר ~לק~מ ראה~ פ~ ~ה~ח אריהגור
 שפי~

 לפניו ~כחוב ~~ני נפ~לי לשון למכחב מ~י
~ ~~ 

 הפיעל ו~נה ימו~~~
 ה~ניוח~ ~ואהמכירה והגור~

 ושי~
 עצ~ו~ מכר דהוא אע~נ ~ונמכר~ ~שון

 דכי~
 מד~חו עושה ש~ינו

 הבי~ שהעניו~ ~
 שפירבי~ ~י~ ~ה~

 ל~ו~
 ע~י כ~לו נפ~~~ ל~ון ~~מכר~

 ~ח~י~
 ~ יע~ש וכ~~ נמכר

 ~~~ג~

 אח מוכרין ה~~ד שאין איכא אחרינא ~~~א
 משו~ בהכ~~~ העבדי~

 י~מעו ~א
 ה~ב פ~א ~נ~דרין ה~~~ פ~ד ו~גילה ה~ו דכ~ובוח פי~דו~יר~שלמי ע~~ ק~ בכחו~ח כדאמריק ויברחו~

 יע~~
 וכ~ה

 ~רמב~~
 ~~ב ולוה מלוה הל~

 ~ל ח~ה ו~ח ג~י ~י~ ק~ט סי~ ו~חו~מ ד~ סעי~ ק~ד סי~ אה~ע וב~וש~ע~י~א~
 ~~~ ~~~ ~~~ הח~~

~~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~~~~~ ~ ~י~~ 

 ו~~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~
~~~ 

~~ 
~~~ ~~~~ ~ 

~~~

 ~אל~ו
 לדע~

 ~וות
 ~רי~~ א~ ~ע~י~

 במחאה ל~ת
 ~לא פומבית~גלוי~

 הי~נו בביהמ~ד~ ח~ונו~ לע~ו~

קוד~
 מצד כ~הוג החו~ה ו~ר וב~ולו~~ נשים מחולו~~ החופה

 השני ומצד אנשי~~ ישיבתא~ד
 י~יב~

 ואחר וב~ולו~~ נשים
ו~שים ~נשי~ ורי~דים~ מחולות ועושיס חוזרים והמ~~ה~סעודה

 ו~
 ~מש~חה

 י ביח~

 אמ~~ ~~~~~~
 אותיל לא

 ~י דברי~ דבר~י א~ ~~
 דב~

 שצריכי~ז~
 ולכבד לירא

 ~מקו~
 לנהוג שלאקו~ח לה~~ ~מקודש

 במקו~
 קדוש

 מנ~
 מפורש רא~~ וק~ות ב~יון

 ~ומשולש בנביא~~ ~ושנוי בתור~~ ~וכתוב נאמר מסינייוצא~
 וג~ב~ת~בי~~~

 בהלכותס~ ח~מיס שנו
 ברו~

 בהס ~בחר
~וב~שנתםי  גואל~י ~ור ~~ר החלי~ ו~~ לי~ וירוח וא~~חה 

~~~~~~ 
 קד~יס ~בפ~ היא מפורשמ~ע

 י~~
 ~ו~~דשי

 ה~~~ א~יתיר~ו
 ו~~

 מתיירא~ אתה ממקדש
 המקדש על שהזהיר ממיאל~

 ~כיבמ~
 וכחבו ע~ב~י ו~

 ו~~מ"קהסמ"ג
 ~דג~ קס~ד~ ~במצו~

 ובתי כנ~יות בב~י
 צר~מדרשו~

 קנ~א סי~ מהמג~א וכ~מ מורא~ו~וד~~
 מורא על מו~~ר אינו ~~ח ~~ו~~תב סק~~

 ~~ב ו~ ~י~ י~~ כלל א~ס חיי~ס~ ו~אי~י ע~~~ מקד~
 ב~~

 הפיסקים
~ו דמצו~

 ליר~
 ~מקדש מן

 נו~
 מד~ו~ייתא~ בביה~~ניוביה~~ד בין

 לי~א~ו~יי~
 ~~~ד ~י~

 ול~ ע~~
 ~יין

 ה~~~ ל~~~
 ~~ין

 ~י~ ~א~~א~ו~~~
 מ~
 י

~ ~ ~ ~ ~

 דמג~לה ~ג מה~~ן ע~ז ל~עיר ~יש
 ~כתבבז~~ה~ ~ת~~ ל~~

 דבי~~~
 ~~קרו ~יון וד~וותי~

 מדבריהס קדו~ה תכ~ים ~טילו שבקדו~~~ דבר~ בו ~~מר~שוי
 ~א~~י~ש~ה~

 בשו~~
 ש~שמ~ י~ד~ ~~ לאבר~ס חסד

 מדב~יו
~חילק

 ב~
 ~~יקרה ב~כו~ להתפלל רק קדו~תו ש~ין ביה~~נ

~היא בתוכו~ ללמוד שקדו~~ו ביהמ~ד מ~א~כ מדרב~י ~לא~אינה
~~~ 

 י~ אמנ~ ~~י דאוריי~א
 ממשנה ל~וכ~ח

 במגיל~ ד~וריי~אי בי~~נ ~~דוש~~מ~ור~ת
 א~ר ע~א ~~ת

יהודה
 ביה~~~

 ~נ~מר ק~דר~א אותו עו~ין ואין וכו~ שחרב
 ע"ש~ ש~מין כש~ן אף קדו~~ן מק~שיכס~ ~~וה~ימו~י

ו~ן
 ~א~ב~~~

 ~י~ בח~~~ ~~~
 עה~~ ל~~~

 את והשימו~י
 ~י ל~בות מ~דשיכם~ מקדשי~ ~~~מקד~י~~

 כנסיו~
 מל~ים והגאון מד~~תיו~

~ 
 ~~ו~ה ~בס~

 והמצו~
~~~ 

 שד~~פי~
 ביהמ~ק על כי ביה~נ~ גס שכ~לל

 מ~דש~ ~ול~~
 ~ם~~~~~

 ~~~שי~ ~~
 ~~~וי

 ~ישר~~
 עכ~לי

 ספר~ו~~
 וא~~~ י~וד~~ ר~

 הנ~ל ~ילה ב~נה לשיט~~
ן

 אמ~~שא~
 ~ן נ~ש

 דדוק~ ל~ו"~
 מקדשי~~ ד~ב היכא

 ~רבו~נוכ~
 י~ה וביהמ~ד~ בי~~נ

 ל~
 ה~ק על

 ~נ~ל ה~~יס וכלוהיראים
 הסוברי~

 דמ~ע
 כ~יב לא ב~ה הא~ וביהמ"~י בי~"נ על ~םקאי ~יראו~ דמקד~

 ~~לוע~כ ~ מ~שי~
 ד~

 ע~~~ ודו~~~ אחר~ באופן לה~ו"כ פירשו
~~בו~  

 ~יהכ~נ דקדושת ~~ל י~ודה דר~
 ובי~מ~~

 ~ה~~י

~~~~

 י~~ה דר~
 עו~ ~א~~

 ל~~~י~
 ב~יל~

 כ~ו
~  

 ~ין
 שמ~י לא אני י~ודה דא"ר דמוקי בביהכ~ננג~ס

אלא
 ~ד~ מ~~

 בר~~י ע~ש ק~י~ אקרא ושס ע~ש~ בלבד

 א~י~ד~~
 וכ~

 ע~ד א~יל י~ודה ~ר~ ~ע~כ ע~אי י~ב בי~א
ל~ע~~

 ~~ דבי~
 מדאורי~~אי הוא

 ו~

 מבואר
 דע~

 פ~ו מ~ו~ה ~בהל~~ר~ב~ם
 ~~ו~

~ ו~~ו~ הב~ ~ וז~ל~  מדרשות~ ובתי~נסיות 
 שא~

 בהם
 ~~ ~רין~ דיר~~ ב~

ש~
 ע"ב י~א מיומא ומ~ורו ~~ל~ ~ודש

 הבי~ ~ה~
 ו~ו~

 מ~ מ~בית~~אימ~וט
 שהוא כל אף חול ~~וא בית

 ~ו~
 י~או

 ~א~
 בי~כ~נ גם ~~ל ~~ל ו~רמב~ם ע~שי קודש

 שהם משוםו~כ בז~~ וביהמ~~
 בכל~

 מבואר ו~ן מה~~~ ~ו~ש
על ~וס~ מ~נמו~

 ~רי~
 ~~י~ מזוזה~ ~הל~

 ה~
 ביו~ ~ש~ דא~רינן

 י~ב
 ע~~~

 בביהכ"~ל~~
 בין

 דדי~רי ד~~~יס לכ~~~~ כרכי~
 ולאכול לש~וב מות~ין שי~יו כדי גמור~ ~קדש או~ו מקדשיןאין אורחי~ ב~

ב~
 דכ~כים ~~ל במ~וזהי חייבת ~ו~ ה~ורחים

 ש~~
 רביס

י~ולין
 לעשו~

 ~~ם
 האורחי~ לצו~~

 ~וי ~מור דהקדש כו~
 להרא~ה ~צאת~ וכן ע~ש~ מ~זוזהו~ר

 החי~ו~ ב~~
 ~מצוה

~כ~ג~
 ל~גמ~ הביא

 יומ~
 ~נ~ל

 דמ~ע~
 וכו~ הבית ~ר

 ~ל שהיא~
 ה~ ע~שי כו~ ~וא קודש בתי ב~ל וביהכ~נ~ו~י

 ~הני מבואר
 ~ס~וכי גאונ~תל~א

 די~ב~
 דביה~~נ להו ד~בירא קינא בחד

 לא ר~ו בסי~ יו"ד הטור אבל מ~~תי קדו~חןוביהמ~ד
 רק קודש~ שהוא משוס ממ~ו~ה ביהכ~נ ל~~ר הטעסשס ~~

 פ"ז ברכות בתר~י ו~~מ בז~י מ~~כ בדרישהוע~ש לדירה~ עשוי שאין שר~ל בפרישה~ ע~ש דירהי ~ה ~~יןמפני
~ 

 הא
 ~בב~~ותדאמרינן

 מ~~
 ~~א~

 הרא~י בפחח אלא מכב~ין דאין
 ראוי ביהכ~נ ~פ~ח ש~~ב ע~שלמזוז~~

 ואי~ ~~
 פו~ר

 ~אינה ~שוס ~לאממזוזה
~~ 

 ~~שי דירה
 ונ~

 הט~ס ב~ב
 י קודש ש~וא~שוס

~~~~~~
 המרדכי ~על ש~~ אנשי ~בחידושי

 ~~~~יק~נות ~לכ~
 תח~~~א~

 ר~י דביה~~נ שכתב
 ו~הל~זוז~~

 חייב~ ~אינ~
 ~ין מ~ני או קדושתה~ מפני היא

 די~~ב~
 הרי ע~שי ~ו~

 ~ע~
 ה~וסקים בין ~למא

 וכ~~
~~ 

 הנ"ליה~עמי~
 וי~~

 פליגו ד~פוסק~ם
 בז~

 ~י
 קדוש~

 ב~הכ"נ
 ~וכן ודו~קי ~ה~ת~וביהמ"ד

 מ~וא~
 מהתרגום

 י"ח~ י~רו~בפ~ ב~~ יו~~
 ב~~

 ית ~הון ותהודע ו~י~ להם ~והו~עת
 היא דביהכ~נ הרי ע"ש~ ~~ כנשתה~ן~ ~בית דייצלוןצלו~א

 ר~י תני ע~א ק~ בב~ק אמנסמדא~יי~א~
 ו~~ד~

 להס
 ז~

 ע~ש או~~ות~ ~~םללמוד חייה~~ בית פירש~~ ע~ב ל~ ו~ב~מ ~~תי ~ירש~י תייהס~בי~
 הש~~ בג~י~

 ו~יין בזה~ מש~כ
 ב~מ ~~~אמהרש~א

~~~ 
 ~~י להם לקבוע דהיינומשמע חייהס~ ב~ת בב~ק דל~רש~י ~כתב~

 וי~ל ע~שי לת~~ מדרשו~
 ~ע~וי כיון דביהמ~ד הנ~ל ל~בר~ס חסד ה~ו~תכמש~כ
 ~ה~ת ביה~~נ דגס מוכח יב~ע מהתרגום עכ~פאבל ת~ת~ על רש~י פי~ להכי ביהכ~נ~ מ~א~~ מה~תי הואל~~ת

 שלא הנ~ל היונתן עלבמפרש ~~~י~
 רא~

 ~ח"א להמ~רש~א
 בב~~

 וג~הנ~ל~
 בח~א להמהרש~א ראה לא

 ח~ ברכו~
 ע~

 ד~~ה
 ומצאתי ~ ~ש~ה~~הנוגעים

 ב~מ~~
 מ~ז ~~א ~י~ ~ו~ח

 מ~ס ומיהו מדרבנן ביהכ~נ דמורא ש~תב~ס~~א
 נד~

 י~ל

ד~~
 וה~ראים להםמ~ק הביא ~לא ותימא ע~ש~ ~וה~

 שכתבוה~ל והפ~סקי~
 ביהכ~ דמור~ איפכ~

 היא~ מה~ת ו~יהמ~ד
תימה ו~~

 ש~~
 תנא שהוא הנ~ל להר~ן ה~יא

 ומ~~תי לי~~ דמ~י~
 ר~~י א"ח בפמ~געוד

 במ"~ ~~~
~כר שש~ ~~ו~ב~~ ~~מ ב~~ה

 ומ~כי~ ~~
 דע ~~~~~ ~~ל~ ל~ר~ן

 דקדוש~
 ביה~~נ

 ~ו~ ו~א~ היאי מדרבנןו~~רש
 סו~~י ב~מ~ג

 אס ונ~פק ש~ה סק~ובא~א ~~~
 אב~ נות~

 או מ~י~כ~נ
~~~ד

 דר~
 דלא דמקדש~ דומיא לוקה~ ~ם ~י~ה~

 ת~ש~~
~

 ~ד אל~כס~ לה~
 מקד~

 נפל~ ומא~ ע~~~
 בעיני~ היא

שבמ~~
 ה~ר ב~מו הוא דהא נינ~ו~ ~~ראי דבריו

 ~מ~כי~

ל~~
 דכל הנ~ל

 קדוש~
 וביה~ד ביהכ~נ

 אינ~
 מדר~~ן~ אלא

ו~א~
 ~ר

 ונ~~
 לענין בכאן

 וג~ ~ ~לקו~
 ש~א תימה

 ~הבא~י ~ר~יות מכל ב~כ~גיש
~~ 

 להו~יח
 ו~הג מד~ורייתא~ וביה~דבי~~נ דקדוש~

 מ~ ב~
 ד~~~י

~יראו
~ 

 ב~~ וראי~י
 ~מנח~

 ~מ~ה חינו~~
~~"~ 

 ~כ~~
 ג~כ

ד~~~
 דקד~ש~ו מביהכ"נ אבן

 כידו~~ הבי~ מקדו~~ ק~~

ו~~
 איבא ~דרבנן אי~ר א~~ר רק מלקות~ חיוב ~ין

 ת~ו~י תר~ עליוות~ני ע~~
 ~יד~

 ד~~י
 של~

 ל~~ן הביא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~~~ ~יי~~ ~
~ו~~מ~~  ~לי ~מק~ו~ 

 וג~
 מה

 ש~~יט~
 ~י~ וידוע

ד~דוש~
 ~י מי~עי לדידי הביח~ מקדו~ח קלה ביה~נ
 ~~~ד לקמן שא~אר ~מו~ובאי

~ 

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

 ביחזקאל
 ~~ אמר ~ה ~ ~~א~

 מעט למק~ש לה~ ואהיוגו~
 ~כ~ט ובמגילה שס~ באו אשרבארצוח

 ע~א~
 מעט דמקדש אר~י

 יש ול~אורה ע~שי שבבבל ~דרשוח ובחי ~~סיוח הבחיאלו
 זה קרא דרשו ~מהל~בין

 דוק~
 שבבבל~ וביהמ~ד ביה~~נ על

ו~~
 שבחו~ל ביהכ~נ כל ~ל

~ 
 מעט~ ~~ק~ש קראו ל~ה ועוד

 לה~ קודש ~ולו הלאדוקא~
~ 

 הי~ ועוד
 ל~~

 ~ה השיעור ל~רש
 ~מש~~ ~~~~~שנקרא

 ממע~ין ד"ה ~~ב ה~ במ~ילה החוס~
 ~סחים רש~י ועין ש~פ~ סי~ יו~ד בב~י בבדה~ב ו~ייןע~שי
 שיהא ~פי~ ע~ש שי~ור~ שיש דמשמע ימעט~ ואס ד~ה ע~אצ~ט
 נח~עט במ~נה ~~ב פ~ עירובין ועיין קייס~ חבורה מבניאח~
 חי~ לחד שס ובגמ~ ~ו~~האוכל

~ 
 ע~ש נחמ~~~~ נחמ~טי מאי

 בירושלמי ועייןבפי~ש~יי
 סו~~~

 לא ד~ה שס ו~פ~מ דחעניח~
 והבן יעו~ש~ן~

~ 
~~~~~~~~

 נראה
 לפ~~

 ~~ח במ~י~ה ד~מרי~ן מה עפ~י
 ע~ויין הן ח~אי ~ל שבבבל ~נסיוח דב~יע~ב

 ולא ~ן הי~ בבבל דדו~א י~ב ~~ק ~~~א ס~~ במג~א ו~ייןע"~~
 ועיין ע~~י שבחו~ל ~ר~וחבשאר

 ב~ו~~
 סי~ חאו~ח ~ו~ר ח~ס

 משו~ לשבח~ ~עס נאמר דשסל~
 ש~לו א~ ביח חורבן דאחר

 להגאל מצפ~ן והיו ו~ניאל יכניה ביה~~נ ובנולבבל
 סו~

 ע~
 לא ~ן ואס ע~ש~ כו~ חנאי על ב~אוה סחמן ע~כשנ~~

 ומו~א שס~ רש~י לשיטחמיבעיא
 ג~

 ד~ה ע~ב ג~ ב"ב בחוס~
 י~ולין ~ישובן שאפי~ ד~~ סי~ פ~א ~ס וברא~שועייליהי

 לעשו~
בה~

 מובא ז~ סי~ דמגילה פ~ד הג~א לדעח וכ~ה ~~ן~ כל
 מה ש~יר ואחי ניחא וד~י ע~שי סק~ב קנ~א סי~במג~א
 וק~ישא דקילא מע~~~ ~מקדש דוקא שבבבל לביה~~נשקראו
 להר~ן וגסקדו~חןי

 פ~~
 שעל ~פי~ הרמ~~ן~ בשס דמגילה

 חכמיס וכן ~נייס~ בהן ולהש~יב להא~יל עשויין~ ~ןחנאי
 שס בש~ג ו~~ה עש~ה~ הדחק ב~~ח ב~ן ליהנוחמוחרין

שבבב~
 היו

 מצוי~
 מ~דשין אין ל~ן כו~ א~ח~ם

 לביה~~
 שלהס

 להר~ב~ס ~ו~~ה מזוזה בהל~ הנ~ק"י כמש~כ גמור~הקדש

 הנ~ל~והחינו~
 אוחו ~קדשיס שאין כ~ריס~ של ביה~~נ לענין

 באוח ~בנ~ל ה~רחיס ע~י גמורהקדש
 א~~

 נקרא לא ולה~י

~
~ מעט~ ~מקדש  ~ס אף אלא 

 להרא~
 דב"ב פ~א

 ובחי~
ב~

 ע~א ~~ח ובמגילה דא~לו~ ד~ה ע~א ק~א וב~סחיס ה~ל

 אורחיסי לענין אף חנאי מהני לא דבישובן דס~ל אין~ד~~
 ק"א ~בפסחיס ~מרוומה

 דלש~וא~ הנ~~
 בביהכ~נ קידוש

לאפיקי
 אורחי~

 בחדריס היינו בביהכ~נ ו~ו~ דא~לו י~ח
~סמוכיס

 ~עי~ לביהכ~
 במ~ז ובפ~~ג סק~א קנ~א סי~ בט~ז

 מהני דלא א~י של בביהכ~נ היינו כן~ ש~י~ ש~חוס~ שכ~שס
 אבלחנאיי

 בחו~
 ובמח"~ ע~שי לאורחיס חנאי מ~י

 דבריו
 ד~~~והיס~

 מבואר ~ראה ~נ~ל בחוס~ והמעיין ובכ~די ע~ב צ~~כחולין ~יה~ בבבל ושמואל קאי~ לשמואל הנ~ל בפסחיס

~פו~
 שפיר ~חי אפ~ה מ~בריו~~

 מ~
 שבבבל לביהכ~נ שקראו

 מ~ו~ מ~ט~~~מקדש
 בחורבנן דע~~פ

 ~וח~~
 בהן~ ל~ש~מש

 שבחו~ל~ דבי~~~נ לנו יצא ע~י~ז ~ןו~ס
 חו~

 שבבבל מביה~~נ
 דמקדש לה~~ קודש כולו א~~ ביח חורבן ~חרשהי~

 מע~
 לא

~ ~נז~~ הביח חורבן אחר שבבבל ~יה~~נ א~אנקרא  עוד ונ~ל 

ב~
 לאוחן שדוקא ביה~~נ~ ד~ה ע~ב ~~ח במגילה החוס~ ~~י~ד
 בוא לעח שהרי חנאי~ ~הניש~בבל

 הגוא~
 ק~ו~חן~ ח~ע ב~ב

 ב~~יאבל
 ל~

 ע~שי ~ימח לעולס קדו~חן ש~רי חנאי~ מ~י
 ~~~ ל~~~רא~

 קדוש~ן שא~ן כיון ~בבבל דביהכ~נ החוס~
 וד~ילעולס~

 ש~~
 הקדש מצינו ד~א ~אור~יחא~ קדו~ה ב~ס

 ~א דקדושה בב~ד וכדקיי~ל ~זמן~ אחר ~~~ן ושח~קעלז~~
 ~נ~ל במגילה~~ר"ן מדרבנן~ אלא קדו~חן ואין ע~ב~ ~~ט כנדריס ב~די~~ק~

~~ 
 ול~ד ~~וי~~ ע~ח הארציח דכל נימא

~בל~
 בא~ ועיי~

 ~י~
 ~"א~

 ולה~י
 ח~איי ~~

 כ~~~
 ~ו~~

 ~~ ~נ~ מ~ ~ ~~ ~~ סוכה~ ~~ה ע~א ~~בבשבח
 ~ל~ ביצה בר~ן ו~~ה ע~שי ~ו~ נפקאדמ~א

 ר~ ע~ב~
 ~מביא

~ש~~
~~ 

 ~יון בא~י
~ ~~כ~ שק~ו~  ~ ~  ניחא ~~~ ועפי~~ סוכ~י בע~י ~~ו חנאי~ מהני ולאהיא~ מה~ 

 קשהדלא
 כ~

 ~לעיל ~~ש~י הק~שיוח
 א~~ בא~

 על
 ~~ח מגילה מהמשנה דרבנן~ ביהכ~נ דקדושחש~~ל ~~~
 י~~ ויומ~וה~ו~כ~ ~~

 דמ~י~ ד~נא ~וס ע~~~ ~~ו ~גילה ע"א
 ו~דו~ח קאי~בא~י

 ~~~ וא~ ~י~ מה~~ ~ ב~ה~~~
 ~ילו~

 בההוא ע~א ל~ג מ~~וחזה
 דעיי~ ~~ח~

 רב~ בי~
 מזוזה~ הו~ללא ~י~מ~~

 מהה~ ופרי~
 ~ה ד~ייל ~יחחא

 ~שאני י~ל ול~ימש~כ ע~שי מזוזהוהו~ל לבי~ ר~~
 רב~

 ש~~
 בי~מ~דוקדושח ~~ ד~

 שהיא משוס ממזוזה פטור ול~ן מה"ח~ ~~
 משא~~ ~נ~ל~קודש

 שס ביהמ"ד ~קדושח בבבל~ דר שהי~ ר~ה
 הו~ל ול~ן היא~~דרבנן

 ~זוז~
 ראיה מ~אן אין ~ן אמנס

 ר~יה דמ~~ן די~ללסתור~
 להפוסקי~

 לפ~ור הטעס ~~בו שלא
 מ~יס רק קוד~~ ~~א משוס ממזוזהביהמ~ד

 ~אי~
 ע~י

 לבבל~ א~י ~ן חילוק ~ין ולדידהו כנ~ל~לדירה
 ~וי~

 עוד~
דהנ~

 ~נ~ל החום~ ~ל ה~שה ט~ו~ ס~ק קנ~א סי~ ה~~~א
 ~גואל בוא לעח ש~בבל שבב~ה~~נש~חבו

 ביהכ~נ ש~~יד~ן שאמ~ו ע"א ~~טממגילה קדוש~ןי חפק~
 שב~ב~

 ~~~ ~יקב~ו
 אבל בא~י יקבע הבנין דדוקא וא~ל~ו~~

 הקרק~
 בחו~ל~ חש~ר

 ילי~דה~
 מ~בור ק~~ח

 וכ~מ~
 ה~רקע ו~חס

 ו~יין בא~יי נקב~
בק~נ

~~ 
 שס הרא~ש

 נ~~ או~ ~~~גיל~~
 שס ~ש~ע על ובנ~ח

 הנ~ל ל~ סי~ ח~ו~ח ח~~ס בשו~ח וראיחי בזה~מש~כ
 שבח~

לחר~
 ~מקומם ונעקרו נדלדלו ו~רמל ח~ור דהרי ~~~~א~ ק~שיח

 הק~קע ונ~בע חורה~לקבל
 שלה~

 קרקע א~ל ~ז~~ בא~י
 ו~ר~ל מחבורקו~ח לי~~ ממקומו~ ונ~לדל נטלטל שלא ביה~"נ עליו שנ~נהעולס

 ש~א מה ש~יר אחי ~פי~ז כן וא~ ~~~
 משוס מעט"~ ~מקדש לביה~~ניחזקאל

 דל~
 רק בא~י יקבע

 ~בפסוק ביחזקאל שכ~וב מה שפיר ואחי הקרקע~ ולאהבנין

שאח~ז~
 ~שר הארצ~ח מן אח~ס ~ואס~~ ~

 נ~ח~
 קודש~ הקר~ע ~ס יהי~ שאז ~י~ ישראל~~ אדמח אחל~ס ונחחי

ודו~~
~  סי~ ~מגילה במרד~י וראיחי הייחי וצופה 

 חח~"ו~
 ביה~~נ כי ~ו~~ שחרב ביה~~נאר~ וז~ל~

 מקד~ נקר~
 ~דלקמן מעט

 ונראה ~~ש~ כו~בפרקין
 המשנה לי~ דקשיא המרד~י ~וונ~

 דק~וש~ן מקד~י~ס~ אח מ~וה~ימוחי דלמדו ע~א ~~חדמגילה

א~
 ~נז~~ ~וממין כשהן

 וקש~
 לי~

 האי~
 ביה~"נ ילפינן

מביה~~ק
~ 

 פי~ ול~ה
 דג~

 א~~י אד~ לא ב~ניי ~ואני זמ~ז~ ילפינן שפירולכן ~נ~~~ מעט~ ~מקדש נקרא ב~ה~~נ
 ~באוח שהבאחי מבחו~~ המרדכיהביא

 וי~ל ~ר~כי~ גדולח ~ר~ת וצ~~ מדרשו~~ ובתי ~נסיוחבחי לר~ו~ דמ~דשי~ם~ א~~
~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~כ~ו ב~הליס

 ובמגילה ביח~~ מ~וןאהבחי ~~
 גריסנא הואי מריש אביי אמר ~א~ט

 בבי~
 ב~י ומצ~ינא

 וב~~י ~ני~חא~ בבי גריסנאהואי ביח~~ מעון אהבחי ה~ דוד דאמר להא דשמ~יח כיוןכנישחא~
 ובילקו~

 ~מו ~רבא~ ה~ירסא
 קושיח מיד~ קשה ולא שפיר אחי ו~פי"ז הש~ס~ בגליון~נדפס

 ~בח~א~מ~~רש"א
 שס~

 ח~ מברכוח שהקשה
 ע~~

 מצלו הוה דלאאיפכא א~יי דאמר
 אל~

 דמגילה הא י~ל ועפי~ז לק~מ~ ~רבא~~ דהגירסאשכ~בחי מ~ ולפי ע~~~ גרסו דהוה הי~א
 דרבא משמי~ פפא ורב אסור~ כנישחא לבי רבנןומבי שרי~ רבנן לבי ~נישחא מבי דרבא משמי~ פפי דא~רע~א כ~
 משמי~ שנ~ס דאמרו פלא וזה ע~ש~אי~כא מח~

 ~ב~
 אחד כל

ל~יפ~~
 ~חבירו
~ 

 צדקו ש~יהס פפא ורב ~פי רב דברינו~ ולפי
 פפי רב רק דרבא~ משמי~יחדיו

 שמ~
 ש~מע קודס ~בא

 על ביח~~ מעוןאהב~י מ~~
 בי~~

 והוי
 ~רי~

 מגילה ~~ין בבי~א
 דרבנן ביחא רבנן~ בי מ~י ע~ב~ח

 ולכ~ ע~ש~
 אמר שפ~ר

 לבי כני~א~מבי
 רב~

 דמקוס שרי~~
 חור~

 י~ר וח~ר קדוש
מ~וס

 ח~~
 ~י~ או~ח ב~~ע עיין

~ 
 וסי~ ~"ח~ ~~~

~~ קנ~~
~ ~~~ 

 שמע ~פא רב אבל ע~~י י~ז ~עי~ רמ~ו ~י~
~רבא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~ו~

~~~~ 

 ~~מע לבתר~בא~ ~~~~~~ ~
~~~ 

 ~~~ בי~~~~ ~עון אה~~י ~~~
 וא~~ בביהכ~נ~~~~

 לביה~~נ
 ~י י~

 קדושו~
 ~מ~ום

 ~אי ~רבא ~~פ ודו~~ אי~כא~ מ~~י להכי ~פלה~~~ו~ום תור~
 ~ ביה~נ היינו ~י~~~~~עון

~~
~~~ 

~~~~~~ 
 ה~אי~

 בתהלים זה~ על כאחד
 ~צ~~
 לנו~ הי~~ א~~ מעון~~~ ~
 ~במ~ילה~בא ודר~

 ב~י ~אל~ ע~~~ כ~~
 כנסיו~

 מ~~שו~~~ וב~י
 שאמר מה י~ל ~מעון~~ נקראים וביהמ~ד דביהכ~נ~ע~י~ז
 ~ן~~~

 הק~~
 במשנה

 כ~ובו~
 ~זה ~המ~ון ע~ב כ~ז

 ל~
 זזה~

ו~~~
 אמ~ ו~

 לא ~זה ~המ~ון ~~א ח~ כרי~י~ במ~נה ~~ב~ג

~~
 ו~ן ~ילה~י

 אמ~
 ב~ב בבא

 ~~ בכ~י~ו~
 ~א

 היינו דהמעון~ ~י~ ע~א ק~~ו ב~~א ~בא וב~~~ם~~~

 ו~המ~~
 ~גליון נד~ם

 ובכריתו~ ב~ו~ו~ ה~~
 ~~יל~ ה~~~ וע~~ ~~~ו~י~~

 בבי~מ~ד ~נ~ב~ו י~ל הנ~ל

~מ~
 שנק~א ~ו אז

 ~~מע~ וז~~ ~עון~~ ג~~
 ועיין ה~ה~~

 ב~~ו~ו~~~י~~
 יו~ין ~~ ב~ם הנ~ל המ~נה על פ~ב

~~~ ~~ 
 בעב~ ~~~

 נשבע החורבן שר~ה
 המע~

 הזה
 והשי~ ~~~ א~~ מעון~ן

 לא אמאי ותמהני ע~ש~ עליו

 לה~~~~~
 על א~ה~ ד~מעון הפסוק ~דרשו הנ~ל

~~~~נ~  נל~ענ~ד ~~עון~~ ובי~מ~ד לביהכ~נ ~קראו ו~ה 
 ע~~י~~עם~

~ 
 ~בר~יע~ ע~א י~ב בחגי~ה ~אמרו

~ ב~~~ון~  כ~ו~ 
 מל~י של

 ה~ר~
 ~~~ ~ירה ~א~~ים

~רי~~~~~
 ~~יר~ מקו~

 ובברכו~ ל~על~~
 אמר~נן ע~א ו~

 ~ר~ א~~~
 ~~לה~ ת~א שס רנה במקום ~ת~ל~~ ל וא

~~
 בביה~נ רנה~ ~מ~ום ד~ה ~~י

 ~נ~י~~~~~ שי~ו~ ~ש~
 בב~~~ ע~~ ~ב~ ~ול

 זו רנה ע~א ל~א

 ו~י~~י~~~~
 הרי ע~~~ ~ב~ ~

 דביהכ~
 רנה מקום הוא

 וי~ל שי~ה~ מקום ~היא ~מ~ון~ ~רא ו~ן ~~י~~~

 דר~ ~~י~~~פי~~
 ~מעון~~ ד~ק~א ביהמ~ד ~ל נם ר~א

 ד~ב~~~~
 כולה התורה דכל ל~ט~י~ ~זיל

 ~שיר~~~ נקרא~

~ ~
 ~~א

~~~ 
 ל~~וב ד~וה רבא אמר

~~ 
 ~נא~ר מ~לו

 לבם ~~בו~ע~ה
~~ 

 שם ה~~ס שב~ליון אף ה~א~~ ה~ירה
~~~ם

 ש~~
 רבה~

 גירס~ מ~
 היא וכן ~רבא~~ שם ר~ח

 ~דרים ~עיין ~~~מ~~יר~
 ל~~

 ~א
 ה~את~ דהשי~~ דמ~~

~~
 לחודה~ ה~רה

 ר~
 ה~ירה לי ~~י~ ד~למען מקרא

 ברא~~ ע~~~~~~~ הזא~
 ~י~ה דאי שפי~ ור~ן

 לבד~
 ~דו~א מאי

 אמר וכן ע~שי~יכא
 ב~גיג~ ר~

 כל ע~א ג~ וב~~ז ע~ב י~ב

העו~
 הקב~ה בלילה ב~ורה

 מו~
 עליו

 חו~
 ~ל

 ביו~ ח~~
~~מ~

 ב~לין ו~~ה עמי~ שירה ובלילה ~םדו ~~ יצוה יומם
 ו~ר ע~א~~ג

 ב~ירי~
 ~גון ~~ינו ל~ל~ד ב~ונה רע~ לב על

 ד~ל ~י~~~י
~~ 

 ~ולה ו~ה
 דביהמ~ד ~~יר וא~כ ~ירה~ נקרא~

 ~ו~ה ~ו~לו~דין
 נ~ר~

 ~א דמעון ~~ון~~
 מקו~

 שי~ה
 ~~ ~~ ש~ר ~ח~ב העיטור ב~על ו~א~י ~~~~

 א~ו ד~~י~ב~ בר~ו~~
 ~ ~~~ובו~

 ד~א~ושי ~~א
 מ~ר~ ~מ~~

 מקום ~וא ~מ~ון לפי ב~עונו~~השמחה
חגי~ה ה~ ~ע~ ה~

 הנ"ל~

 וביהמ~ק כו~י המקום לפני השמחה היא וה~ירה
 אומרים והלוים הזה~ ~~ון כדא~י~ מעון~נ~א

 ~~ר~
 ~~י

 ב~ה~~ום
 ~פי~

 מ~~י וכן ע~שי במ~ונו שה~מחה אומרים
 אבודרהםבס~

 ב~
 הביאו ~לא ו~~ע ~ש~ בע~~ט

 י~ל במעונו~ ~מעון~~~וש~מחה נקראו וביהמ~ד דביהכ~נ~נ~ל ~ש~~
 בשמ~~~ ה~ את עבדו ~ הכתובב~עם

 ועי~
 ~ והבן ע~~ה ברע~ה וגילו בד~ה עומדין~ן ר~ בר~~ ב~ר~

~~~~~~ 
 ה~לי~י ה~~וב ו~א בכ~ובים~ משולש ~וא
הזה

 בי~ א~ ~לרומם ~ ~~~~ ב~ר~
 אלה~נו

ולהעמיד
 רב דרש ע~א י~א ובשבת ~רבו~יו~~ א~

 ז~
 ~ל

 ~בה לסוף מבי~כ~נ ~בוהין שגגותיה ~יר שכלביהב~נ~
 ע~ש ו~ו~י~ומם ~נא~

 ב~י~~
 בית ~המרומם כשם וז~ל~ שפ~~

 ~רבותיו~ א~מעמיד ~~
 כ~

 מרומם ~אינו מי
 ב~~

 א~קינו
 מ~רי~

 ~י~ ~סידים ב~~ר ומ~~י ע~~~ הע~דא~
 ר~~

~ראה א~ ~ ~~ב
 או ~ב~ ביה~

 ד~יס היו שישראל דע בוי דרי~ ~שע~
בו

 דר~
 בזי~~

 ו~
 בו ש~ה~ין בי~~ד

 םו~ו ~אש~ ק~ו~
 וי~ל במ~רש~ ~ש~~ לה~~~

~ 
 ~א~ ~~ ב~~י ~~י~

 ב~ומש ברש~מובא ~א~ ~י~א
 ~ר~~

~ י"ב  תעלה וכי ד~~~י ד~~י 
~~ 

 ~ל~ ~~ו~ למזבח~ת~ נות~י~ ~י~~~ד~~
 ~~~ו ~~א

 עונו~יכםויגרמו ~~~י~
 ל~ק~

 ועי~ן עכ~ל~ ~~חרב
 ב~~ג~~

 ~נ~א ~י~
 ~בעון ~~~ב~םק~א

 ~ו~
 ~~ש

 בב~ה~~~
 נהפבין

 ~ מ~~ז הביא שלא ו~מהנ~ ~~~~~~ו עכו~~ ל~~

~~~
 ~י~~נ ~דושת כי ~ה~ עד ה~~בר מן עולה

 ו~~המ~~
~~~ 

 ב ב ו
~ 
 ו
~ 

 ~ו ~~
~ 
 נ ב י ו נ

 ~" י א י ~
~ ~ 

 ו ש
~ ~ 

~~~ ~ ~ ~  
 נבא ~~א~

 ~~ לבא~
 ~כ~י~~ ~~~נו

 ביה~~נ~בקדו~~
~ 

 לו יש
או ~ ההי~~ ~דו~

 ~ ~עזר~ ~דוש~
 או

 קדוש~
 ~ ~בי~ הר

 ד~י ואקדים
המרדכי

 במגיל~
 ~כ~ב ת~~~ו ~י~

 לנתו~ ~א~ו~
 ב~פרימדתניא מביה~נ~ ~בר

 דנות~
 והעזרה ו~~י~ל המ~בח מן

 ובמג~א קנ~ב~ סוס~י וברמ~א ~~ג~ ~~א ~~ בט~זו~ובא ע~~ ב~~~
 דהוי ~תב ס~ו~ם

 כנו~~
 אבן

~ 
 במר~כי א~נם ע~ש~ ~יכל

 רכ~ח ~י~ ~שבת~~ק
 בש~

 ~~מ
 ~על~

 אי ~נ~~ק
 מו~~

להש~מ~
 ~~ג בהעליה

 בי~~
 ~וי ~י

 כעלי~
 ~א ד~זרה

 דש~~ וכת~~ ע~א~~ ~ו ~~~סח~םנ~קדשו
 דומה

 ל~~יו~
 ~היכל

 דמק~ש~נ~קד~ו~
 מ~

 שלנו
 לנהו~ י~

 ~דו~ה בו
~  

 מעין

קדו~
 ~י~ או~~ וב~~~ ~~~~ סי~ ב~הרי~ק ו~~ה ע~~י ההיכל

 ~~~ ובשו~~ י~ב~ ~עי~~~א
 ~תב ל~ ~י~ חאו~ח

 מגילה בירו~למי ומ~א~י ~ ע~~~ להיבל דומה דביהב~נמסב~א דנ~
 שהי~ וה~~מ הק~ע ~ופי~ מיקל הי~ דר~י ה~ה~~ג

 ~דר~א~ דבי או~רא על בגד~הון ~~חיןל~~י~א מקלל~
 ל~י~ל ד~י ש~~ ירו~ל~םו~~יון ב~י~~ ע~~

 ~~~א~
 ולהצי~ר

 הנ~~

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



~

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~  

~ ~  

~  

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  דמי ~~י~~~ 
 ~עי~ ל~~

 ~~ו~~א
 ~יל~

 לע~~~~
 ~הוא בי~~נ ~ח

 במ~ר~
 ב~כל ~צי~ ש~ן

 ~~~~ ~~ ~לח~~ו~י~
 ~הל~ פ~א

 ~ב~ ~~
 ולע~~

~~
 ~ ד~מו מו~ים

~~~~~~~~ 
 ק~ו~~ מ~מ~ ה~י~ ~~ו~ י~ ~~אור~
ביהכ~

 א~י~
 ~~נו ~י ע~רה~ לקדוש~

 ד~ילא~~דיא
 קדוש~

 אפי~ ~יהכ~נ
 ~קדוש~

 ~~נו ~בי~~ ~ר
~מים

 ב~ש~
 המ~ה

 ברכו~
 א~ם יכ~ם לא ע~א נ~ד

 ל~
~ב~~

 ובברכו~ ~~ו~ ורקיקה וכ~~ וב~עלו במ~ו
 ע~ב ס~ב

 ~~על מה ~מ~על~ ~~ שריי בבי~נ ~~קיקה רבא~מר
ב~ר

 הבי~
 בהר רקי~ה אף ~ו~~~ ובביהכ~נ א~ור

 ~בי~
 ~וא

 בבי~נ~אסור
 י~ל ולכאורה ~~ש~ ש~

 ~הי~
 לי~ פשי~א

 הא רקיקה~ ~ם ~י~י~ דיליף ~ו~ר בביהכ~נ דמנעללרבא

ערב~
 ער~א

 ~ ~י~
 ונר~ה

 דנפק~
 לי~

 ~יב~~ מ~~~
 בר~ה

ל~
~~ 

 רשא~ן ~~~נים ד~ן ע~א מ~ וב~וטה
 לעלו~

 ב~נ~ל~הן
 לו נפ~ה ~א אר~א כו~לדוכן

 רצו~~
 וב~וס~ כו~~ ~~~לו

ס~ה
~ 

 בשם ~~א~ ד~ה
 ר~~

 לבנס דמו~ר ~~מ ~מזה

בבהכ~
 ועו~ וב~על~ ב~דל

 מגילה ממ~נה רבו בשם ~ביא
 דא~י~ ~ל~א יעבורי לא יחף ~ף עובר איני בס~~ל האו~רע~ב כ~~

 ע~~ ב~נעל מו~ר ~~י~הלפני
 ו~~~

 לרבא ~י~ ~שיטא
 ~ ~רי בביהב~נ~מנעל

~~
 לה~יר יש אכ~י ~מנם

 ש~~ מהמשנ~
 ע~א ס~ו

דבםמו~ו~
 ~קיטע של

 ~שנ~~
 רגל~ו

 ומהל~
 שוקיו על

ו~ושה
 ש~ ~מוכו~

 ל~ו~יו עור

 כ~ירש~י~
 נכ~~ין

 ב~
 בעזרה

 ש~שמיט מה על תמה שם וה~ויו~ט~~~י
 הרמ~"~

 בפ~ז זה
~הל~

 הבחירה~ בי~
 ו~

 ברכוח סוף הרא~ש ~ל ב~~ח ~מה
 במל~מ ו~א~י ~~ד~סי~

 בפ~~
 מ~ל~

 הב~~ר~ בי~
 ה~ב

 עלש~~ה
 ו~מח~~ ב~הי ה~מב~~

 לא
 רא~

 ק~מו שכבר
ר~ינו

 ~ויו~~
 ולפע~~ד ~~לי

 סמכו~בר מידי~ ~~~ ל~
~~ב~ם~

 ו~~
 בפ~ז להוסיף לו ועל~ה א~~~ ב~~בה ברמ~~

~~ל~
 ביהב~~

 ~~~ב ה~ב
 במנ~ל כו~ הבי~ ל~ יכנ~ ל~ ~

 המשנה ~שון ושינה עכ~ל~שברגליו
 בב~כו~

 ושם ע~א~ נ~ד

~~~
 ~~~~~ו~

 ו~ ס~~
 הבריי~א לשון הוא

 ביבמו~
 ו~

 ע~~
וב~ו~~

 הן הנ~לי קדושים פ~
 ~מ~

 שבבריי~א
 שבברכו~

 ם"ב
 נאמרע~ב

 ג~~
 אכ~י הרמ~~ם~~ ~ל~ ~ברגליו~ "ב~נע~ו

 ל~ הרמב~ם העחיק אמאיק~ה
 שבברכו~ ה~רי~~~

 ולא
יו~ר ~מ~

 להע~י~
 והבריי~א המשנה ל~

 ~י~~י~
 הנ~ל ו~~ו~כ

ו~וד ~
 ק~~

 ני~א א~ ~ם
 ע~ ~רמב~~ ~~~

 הבריי~א
~~ב ~ב~ר~ו~

 ל~~ הנ~~~
 הבריי~א ~שון ו~ינה ~ם~ ~במקלו~ כ~ב

 שבי~ו~~ ~ב~קלו~א~רו ~~
 ש~ד~ ו~~~

 יגיד ~מ~לו~
 המ~נ~ לש~

~~~~א
~ ~~ ~נ~~ ו~ו~~ ~יב~~  ~  

~  
 ולא המקו~ו~י שב~ב חכ~ם ל~ן~ל

~ ~יכ~ ~  ~~~~ ~ 
 מ~ ק~ו~~

 במה פעל
 שהוס~

 ו~ב
 ~ב~

 ~ב~~יו~
~

 הוא
~~ 

 ~~נעל~ יו~ע ש~ינו
 ~~ע~ ~~

 ~ליו~
~ 

~~
 ~ל

 ברו~
 ~~ל שהרמב~ם

~~מוכו~ ~~ ~ס~ ~ ~~י~~ ר~
 של

 ד~א ~~~~ הקי~~
~סמו~~ שנ~נס~ ~~ ~~

 ~~ירש~י לעזרה
 ב~~~

 ס~ו
 דלאו~שום ונ~נ~ין~ ~~ ~נ~ ~~

 מנע~
 נ~הו~

 ~~ ~לו בראש דלאו
 ע~

 בגמ~
 שאשה דבמנעל~ע~ב

 חולצ~
 בו

 ב~~~מ~ש~ל ~רמב~~ ~~~ נכנס~ א~
 ב~ב~

 מ~~ ~~~ שם
 ש~ו

~  ~ב~י~ 
 כו~

 דס~ל ש"מע~~י
 אע~~

 אינו ~מנעל~ ~הוא
~  

 בירושלמי כש~ואלדס~ל וע~~ ~~~~
 ~ב~

 ה~ח ~~ו
 ~ ~ו~

 ~נדל ~~ום
 בוונכנסין

 לעזר~
 כו~

 ש~~ בק~~ ע~~
 ~א~

 ~וא
אינו ~נע~

 ~ר~
 שאינו דכל בזיון~

 בו נ~סין א~ ~ ~ כמנע~
 שם ו~מרה~פ עש~ה~לעזרה

 ~ ש~וא~ ד~~
 ~יו~~ין

 בו נ~סין ואפ~ה לחלי~ה~ ~נדלמ~ום ב~
 ו~פ~~ו ~~~י לע~~

 דשפירי~ל
 כ~~

 ~מנעל ~~ל הרמב~ם
 שברג~~

 ~א
דין לא~ו~

 סמוכו~
 של

 הקיט~
 ~ל שהן

 אם דאפ~ שו~י~
 ~מנעל נקרא לא מ~מ ~מ~~ל~~דנ~רא ני~~

 ~בר~ל~
 דשוק

 לא~
רג~

 כיבמו~ הוא~
 לא~ ב~וקיו א~~ בר~לו ע~ב ק~כ

 ו~~ה הארכובה ~ן ~~~ין ~~א ~ג~~ף וע~~
 ונכנסי~ ו~~ה~

 לא וגרי~~ ~י~ק ולכן כנ~~י ל~זרהבו
 יכנ~

 שבר~~יו~~ ב~נעל
 ווהפי~~

 ~ר~
~ ודו~ק בז~ון~  מו~ח הרי ~~~ 

 ~ף~~~על מ~ור~ו~ מ~~ו~
 שהו~

לבי~ב~נ א~~~ ו~זר~ ~~י~ להר בו לכנס אסור
 מו~~

 ושפיר
 יל~

 ר~יקה ~גם ממנעל רבא
 ו~~ו~רבביהכ~נ~ מו~~

 מז~
 ~~~ו~~מע~רהי כ~~~ ~~~~ ~ר א~י~ ~לא ~י~כ~נ

 על ~זה ק~ה
 ~ו~י~

 ~בא~י
 או~ ~לעי~

א~~
 גם קאי ~יר~ו ~מק~~י ~מ~ע ~ס~ל

 ע~
והרי וביהמ~~י בי~~נ

 ביבמו~
 ~~א היא ~ו ואי ~ א~רו ~~ב ו~

 ~ק~~
 ~א

 בהר אדםיכנס
 הבי~

 ~כ~~ ב~נעלו במקלו
וכל ~~~~ ~יק~

~ 
 ~~י ~ירא~ ~~ א~ש~ ה~~ וא~~ שרי~ בביהכ~נ

~ם
 ~ ~יה~~ ~~

~~~~~~ 
 ~י~ ~~~י ח~י~י~ הלו~

 ~~א~~ במ~~~ ~ ~ו~~
 ~~ק~ ~~ ~~~ ~ק~~

 ~~~~~נ
 נ~הר היה ~מה נודע לא וטעמוע~~~

 ~ב~
 ו~~ר ~ור

ולפענ~~ ~
 ~ ו~~ נפ~~ בא לא ~סו~ו אף

 ליראיוי
 נ~~

 לו~ר
 ~האר~י נגל~~ עפ~י לשבחטעם

~ ~~לל~~  
 ב~ה ~ש

 ב~~~ דר~ו ש~ן כנודע ~~ערבא~ דאל~למו
 ור~

 ראי~~
בי~וש~י

 ב~~ו~
 פ~ג

~~~ ~ ~~~ ~~ 
 ~ר ד~~~ל

~~ 

~~
 ב~~ר ~~~~~

 ~י~ו~~ ~~~ח~
 ~~~ ~~ו~

~ ~~~ ~ד~~~ ~~~ ~ר~~ ע~~ ~~~ ד~~~~ ~~ת~~  אפ~ ~ר~ ~ל שאינו כגון לחלי~ה ר~וי אינו א~ א~ל ל~רה~לכנ~ ~~ ~~י~~ 
~ ~לב~ הנ~ ע"ש~ ~~ו~ר  

 ה~א
 המרה~פ ~לפי~ דלשמואל ~נ~ל~~ירו~ל~~ ב~~~

 הנז~~
 אדם כל ~ל כמנעל ~~ינו כל ל~ליצה שכשר במ~על אף

 נ~ם~
 ~םאף כנ~~ לע~ר~ ~

 אי~~~
 ג~~ מיני~

 ביב~ו~ ~פורש~
 לכנס ~ו~ר בגד של ~באנ~ילא ע~ב ק~ב

 לעזר~
 ע~ש

 ~כ~ב ~~א~א~~ אל~ ~~~ ב~~ בפירש~~
 ~~ר~ ~ל~ב~ ~

 דאין ~ז~ון~ לי~א
 בטיט ~~~~יס~ ~~

 ע~~
 וא~כ

 מ~~~
 ש~~ר ה~~ח

~רא~ ל~~~ ~~~
~ ~~ו~ר~ ב~ור  

 ועפי~~
 יש

 ל~חו~
 דברי

 כנ~ השו~~
 י~א סי~ יח~קאל

 ב~ום~ שדק~
 ~ו~

~~ 
~~~ה ~~וס~ ש~י~ ~~~

 ~~ו~ ש~

 ר~~ והוכי~ ב~~לוי ~צועה
 ציי~ו לא ו~ה ב~ל~ בביה~נ לכנס ~~~ר ~ה

~ ע~  ~~נים י~לודלא ~ו~י~ ~~~ 
 וכ~ב מו~רי ל~יהכ~ ש~~ ב~ד~ לדו~

 ~י~
 ב~על שרי ~לא

 בבי~כ~
 בב~~ו ~~א

 ~~ו~
ו ~ ב~וטה ~~י~~~י 

~ ~~~ 
 רוא~ וא~ לא~

 ה~נעל
 לדו~ ~ש~~~ והטי~

 ב~~ו אם אבל הטי~~ נראה י~יו ~~~~ביה
~ב~הכ~נ א~ ק~י~

 ~ו~י~ ול~ א~~
 לו ~פ~ק מש~א ~~~ח

 ר~וע~
 ~לא ~~ח

 שנ~
 ב~~כ הנראה וכפי ע~~

דיב~ו~ ~~ ~~~ אי~~~
 ב~על ~~סין ש~ין ל~י ו~~ל~ ב~~על נכנס ~ורם דאין דא~ל שם ~~~רו ה~ל ~ב ~ב

~  
 ~א ול~~י ~י

~ב~
 דלא

 כר~~ ס~~
 בבג~ים ל~י~הו י~ל ה~ל ~~~ה

 ~עש~
 ~~ו

~ 

 לכנס ~~ר ב~על
 ל~

 ~י
 בע~ר~ ג~ ~ה~ ו~~י~~~~ל ~א~ ש~~

 הטעם
 הטי~ מ~~

 כר~~י
 ו~י~ ~נ~~~ ב~ב~ו~

 ~יכ~
 וה גם ~~ר

~ ~~ ~  
 ~ו~ר לבדים ~ל דב~על ~~ל~~חוס~ ~~~ ~~ח

 דאל~כ לדו~י א~
 ~~ ל~~ ל~~~ ~~

 ~רי ד~נעל
~ ~  ~  

 לר~א
 יעלו ~לא הי~~יב~~ ~~~

 לדו~
 שלא ~ב~ים ~ל ב~~ל נם

 בה~ ~ל~
 פעם שום

~ ~~~ ~ עלי~ ט~ שא~ ח~  א~~ 
~דו~

 ~חר לב~ים ~בשל א~ א~~י

 ~דו~ ~
 וגם ע~ש~

 ~~והים~ ד~ר~ ב~~
~~~ 

 לו~ר
~  לב~~ ~ ~~ ~ ~ ~יב~~ 

~~
 לא

 ~~ר~
 ~י~~~ ~~ל~ ו~נ~ל ~~ל

 ~~ב ק~ב
 ~ ב~נ~לי~

 בגד
~ ~~ 

 א~~ ב~ד ~בשל
~ 

~~ 
~  ~~~ 

 ~ר
~ ~נ~~~ בי~~ ~ר~י ~ע~~~~כ~ ~  

 ~אין
 ו~ל~~~ ב~~ ל~~~ ד~

 ~בואר
~ ~~~ ~שו~  ~  

~ ~  
~ב~

 ~~ת
~ ~~ ~~ 

 ~ם
~ ~~ ~~~ ש~ ~~~  ע~ ל~ו~ 

~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

~

~  ~והוא עינו בבת כרוקק בביהב~נהרוקק 
~ ממ~  ברכו~ בבבליריב~ל ~א~ 

 הבית ב~ר ע~ב ~~ב
~~ 

 והירושלמ~
 ע~ש~ ע~ב ~~ו פ"ג בברבות בתר~י ~ובא~זה

 ו~
 שבתר~י

 מ~~ ביה~~~ ה~ר~א ~פניםש~
 בביהב~~~ ב~דו שס ~וגה

 זרוע ב~ור ~צאתיוכן
 ~גדו~

 ל~ניו שהיה ~ת ~~~ תפ~ה הל~

הגיר~~
 הרוקק הנ~ל בירושלמי

 ובו~~ בבי~כ~
 ו~

 הוא
 בן ~הר~ש בתשו~הגירסא

 ~רשב~~
 ב~~ מובא ר~~ה~ ~י~

ברבי
 יו~~

 בירושל~י ש~ל שס הברב"י ומש~ב קנ~א~ ~י~
 זרוע~ ~אור ~~ר בימיו נתפ~ט שלא מש~ם ~~שיביה~~ק
 ראי~ והביא בביהב~~~ מ~על לענין הבר~~י שס ~ו~ש~ב~נ~ל~
 ע~בי ב~ד ~גילה~משנה

 במ~
 ס~~ה להתו~~ אז ראה לא

 ~גם ש~~ל לשיטתו אזיל ~הירושלמי ולפענ~ד הנ~ל~~מ~
 ~ורב~נעל

 לכנ~
 ~ביהב~נ

 כ~
 מ~ורש והוא ~ביתי להר

יו~~
 שבק לבנישתא~ עאל ב~ר שיהודה ה~ח פ~ב ב~מ בירושלמי

 ב~י~ר ןע~שסנ~לוי~
 ~יי~

 הביא ולא ע~~ ~ק~ה ~"א ~י~ לה~ג~א
 ~י~ בפ~"ג ועיין הר~ב~~~ בשס ה~~ל קנ~א ~י~~הברב~~
 ובמח~ש~ק~~ שס בא~א~א

 ו~~~
 ~~~ל ~בואר היר~שלמי

 א~ור לביהב~נדגס
 לבנ~

 שבקו להבי הביח~ להר במ~ במנעל
 הי~ב פ~ז פ~חיס ~ובירושלמי~נ~ליהון

 דרבנ~
 ~נ~ליהון שלחין

 של האגוףתתת
 וא~~ ~~~~~ הבי~ ~

 א~ור דרקי~ה בש~ב
 שאינו מ~נעל מקו~חבביהב~~

 ~ר~
 ~וף ~ובירושלמי בזיון

ברבו~
 של ה~א ~מנעל אמרו

 בבו~
 ובו~~

 שהיארקיקה בביהב"נ~ א~ור
 דר~

 ~~ב בברבות שאמרו במו בש~ב~ לא בזיון
 ~~ל הירושלמי~חבמי ונ~א~ הבית~ ~ר לע~ין הנז~ ברבות ~וף ובירושלמיע~ב

 דק~וש~
 א~רו ו~הכי חמורה~ ביהב~נ

לב~~
 בבי~ב~נ~ לרוק וגס במ~על

~~~~~ 
 ~~בר בג~ף

 שכתב~
 ~~ל ~הירו~מי להוביח

דא~ור
 לבנ~

 דתליא י~ל לביהב~ני גם ב~נעל
 א~ור הבית בהר דמנעל ע~ב ס~ב בברכות דילפינןבהא
~קרא

 נעלי~ ~דש~
 ~ק~א טעמא ומפורש ע~ש~ רגל~~ מעל

 הוא~~ קודש א~מת עליו עומד אתה אשר המקוס ~ביש~
 לשי~ת דלהבי לומר אפשר עפי"זוא~כ

 ה~~~
 ~ותר בבלי

לכנ~
 רק דבביהב~נ ~~~ל מ~וס לביהב~נ~ במנעל

 הבני~
 הוא

 ~~מו קי~ש" ~~~~~ נ~רא לא ביהב"נ קרקע אבלקודש~
 ב~ע~ייהו ב~ אות לעילשבתב~י

 ~רבנ~
 ~ביה~"נ שא~רו

 מקדש~רא
 מע~

 ע~ש~

 הוא בי~ב~נ ק~קע ~ס ול~י~ו~למי
 אסרו ולהבי קודש~~~דמת

 לבנ~
~ לביהב"נ~ ב~נעל  

 ברב~ת ב~רושל~י ה~עיין~ן אמנ~
 פ~~

 ~א ~הירו~ל~י יראה ה~ה
ילפו

 בל~
 בבבבלי א~ור ד~נעל ~ע~י~~ ד~~ל מקרא

~ 
 וז"ל

 ~על וב~בק ב~נעלו ~בית בהר יבנס ~~א ~ שס~ירושל~י
 שמור מ~ט בו~רגליו

 רגלי~
 באשר

 תל~
 בו~~ אלקי~~ בית אל

 קהלת במ~~ר וב~ה רגלי~~~ מ~שמור הבל דל~דוהרי
 ~עיין ע~ש~ה פ~ו~ ברבות בתו~פתא גס ז~ל הנר~א ~גהות ולפ~ י~תי~י~ ~~~~~

 ברבו~
 ובירו~ל~י ע"א ~ג

 ברכו~
 מגילהובירושלמי ה~ג~ פ~ב

 ש~ר~ו ~ה הנז~ קהלת וב~~~ר ה~ט~ פ"~

קר~
 עש~ה אחר לענין רגלי~~ ד~שמור זה

 ו~ו~ק~

 וב~פרי
 רנ~ת ~י~ ת~א~~

 עה~פ~
 וה~ה

 מחני~
 א~~ו ~כ~ן קדוש~

 ~~דו דלא הרי ~"ש~ בו~ וב~נעלו ב~ו הבית להר יכנסלא
 ~עלי~" מ~של א~ור ~מנעל זה~לל

 ~ש~~
וטעמא ~~~ל~ ~בלי

 בעי~
 ל~י~תם והמד~ר דהירושלמי נלפענ~ד ולבאורה

ומבואר נא~ר~ ~ו~ה ~תן קודם ~עלי~~ ~של דקרא ביוןאז~ו~
 בירושל~

 מחן קו~ס מן למדין דאין ה~~~ פ~ג מ~ק
ב~דרש וב"~ ע~שי חג מה ד~ה ע~א כ~ מ~ק בתו~~ גס ומובאתורה~

 רב~
 דע~ וכ~~ ז~י ~י~ ויחי ~ו"פ

 הרמב~ם

 ~~ תול~ב~ה~~~
 על ירושל~ס~ ב~~~ון ומצאתי גה~נ~

~ירושלמי
 ~הדרי~

 דבדבר שכתב מת~~ אס בד~ה ~~ד פ~א
 לו~~ין

~  
 משיס מ~ת~ ~~דס למדין דאין הוא חק~~ רק

~  הל~ ~~~ד~ ~ור~~
 ~יר י ~~תבר בדבר אבל

~מי~
 ~קודס

 ב~ד וא~כ ע~שי מ~~
 לע~~

 שאינו ~ל
 ד~

 ב~~ ~~~~
~~ 

 ו~ין
 ל~~ור~ ~~~ ~

 ר~
 ו~~~ ~~

אין
 ו~צאתי ~~~ מקו~ למ~~

 ב~ר~~~
 ~ל

 ~רוש~
סנהדר~

 לא גז~ששנס ה~בלי ל~טת שבתב~ ~ת~~~ אס בד~ה ~~ד פ~א
 יל~~

 תמוהיס ו~~ריו ע~ש~ ~~ת דקו~ם ~קרא
 אישת~י~ וב~ח~מא~~

 מיני~
 במ~

 במו מ~ורשות~ גמ~
 וביבמות עפרון~ מ~~ה ~יחה ~קיחה בגז~ש ~~אב~ בקי~וש~

 י~~
 ע~ב

 י~יס גז~ש ע~א ה~ ובנזיר י~~~~ ~בני אחוה דאחוהב~ז"ש

ממק~
 דלק~חה בגז~ש ע~ב י~א וב~~בה ~~~ה~ ימים שנתים

 ~שהוא אזוב מאגו~תלקיחה
 לה~יא הר~ מצריס~י בפ~~

 גז~ש~~~ין
 א~רו לא והמ~~ר והירו~למי ~~ת~ ~קו~~

על אל~
 גו~

 מ~ת~ מ~ו~ם ל~~ין שאין הדין
 מ~ו~

 ~ורה ~ב~נת~ה

 ~~ז~~ ~שא~~ הלבה~נ~ח~ש~
 א~ס שאין

~~ 
 מעצמו

 ע~א ~"ו בפסח~ם ~רבו~ק~לה אא~~
 י~~ ונ~~

 ~~ז ובשבת ע"ב
 הל~מ~~~ והיא וברש~י~ע~א

 ו~ב~
 ~קודס גם למ~ין ש~יר

 ~ וז~ב~~ת

~~
 למ~יןאם היא~ ד~מ~ראי ~~לוגתא הנ~ל ב~נה~רין ה~רה"פ ~ש~ב

 ~ק~~~
 עיין בזה~ פ~וגתאאיבא בבבלי ~~ס וי"ל נבו~~ ז~ ע~ש~ ~~ת
 ביו~~

 ~אברהם אנן ~אר~י ע"ב ב"ח
 ובה~~ות עש"ה בו~ מאברהס ~~ר ~נא א"ר ונגמר~~יקו~

~~ר~~
 י~~ ובברכו~ שם~ תיות

 ל~ברהס הקורא דבל בהא ~~א
 ובה~הותאברס~

 חיו~ ~הר~~
 עוד ו~צינו ע~ש~ שס

 ביבמות מ~ת~ ~ו~ס שנ~~רו ~ק~אי ~למ~ובש~ם במ"~
 ס~~

 ע~א
 י~ שההגבי

 ~ני~
 ו~א

 ל~בר זבר הביאו ל~ר~~~ ~~ייב ~ל~~
 ע~ש ~~ברה~~~קרא

 ו~י~ ~~~י~

 ~~ש~ מ~צחק
 וב~

 ~ירו~~מי
 בשי"ק~~ ~~~ש מאברהם ~ה יל~ו ה"ו פ~ויב~ות

 וב~
 ביבמות

ס"~
 השלוס ב~בר ~שנות ~~~תר הא למדו ע~ב

 ~~אבי~
 ~וה~

 ובבתובו~וגו~~
 ע~ב נ"ז

 ~נו~ני~
 ~~ת~ב חו~~~ י~ב לב~ולה

הנער~
 וב~ו~ה ימיס~~ אתנו

~~~ 
 ~מותר ~~ב

 לה~ני~
 לרשעים

בעוה~~
 פני מ~בראות

 ות~צני~~ א~ק~~
 ובקי~ושי~

 ע~ב ~~
 ב~י~ש~י שס וב~~רש~א בעל~ ~~בעולתילפו

 יש~ות נוסחאות ~בבלב~ קרא~ אמ~ ב~~~
 ביל~ו~ וב~

 בעולת ~והיא קרא מביא
 ~בי דבתיבבע~~

 אבי~ל~
 וב~י~ושין ע~ש~

 ב~~
 מ~וימל ע~א

 ~ובירוש~~י ע~ש~ בנ~~ יצ~ק אתאבר~ם
 קי~ושי~

 ה~ז פ~א

ילי~
 ~שי~תם ~זיל ~הירושל~י וי~ל ימו~~ הש~יני מביום

 ע~ב פ~ב ובמנחוח ע~ב צ~ז ובזבחיס מ~ת~~ ~קו~סלמ~ין דא~
~~~ישלח

 אברה~
 י~ל ו~המ~ה~פ המ~בלת"~ את ויקח י~ו את

דהש~~
 מ~ת~ מקו~ס ל~~ין ~~~~ ~אי ~~~ו~~ות אלו בבל

 י הנ~ל בב~ב~תוה~נ

~~~~~~

 על ע~ב ד~ ח~יגה ~תו~~ קו~~ת קשה ~לא י~ל
 בלא ~ולבין שאין מפנקי~ שא~רו ~הש~ס ש~י~רש~י

~נ~~
 ותמהו חצרי~ ר~ום מ~בת~ב ב~נעל~ א~ור הב~ת ובהר

 ~של ~~בתיב נפ~~ל הנ~ל בברבות דהא בי~ בד~ה ~סהתו~~
 ע~ב ק~ב י~~ות ברש~י ~צאתי ואני שתירצו~ ~ה ע~שנ~לי~~~
 ~~פ~~ל ג~ב שבתב ~נעל~ ואצ~לב~~ה

 ובחידושי ~צ~י~ ~רמו~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
ו~ברבות

 ~הנ~ל~
 ~של ~~~ל

 נעלי~
 הביא שלא ותימה עב~ל~

 ~~"סהר~ב~ן
 ~~ ~ג~~

 ~נ~
 ~הל~ פ~ב בר~ב~ם ~עיין

 ~~אח~י~ה
 ובמל~~

 פי~ שהר~~ם ~ש~ה שס
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 מבי~

 ~ו~ה~מש~או~~
 ע"~ מ~~

 ז~ כגיטין אסור זמרא וגס
 ~וא וכן זמרא~ ד~ה שםוב~~ס~ ע~~

 בש~~
 סעי~ ~ק"ס סי~ או~ח

 שרק שם ~ברמ~א~~
 לצו~

 בבי~ כגון מצוה
 ובמג~א ~כלה~ חתן

 מק~ר~ שהשטן כ~בו ~א ס~ק שם בא~אובפמ~ג
 ב~מחה

 וש~י~ באכילהי~ירה
 כש~ ע~שי ~~

 ~מ~ו~~ ש~קרא בביהמ~ד
 בש~ שכ~ב~י~מו

 ~בא~ כאחד הב~ם כ~ובים
 נ~

ודאי ~ד~~
 שע~

 גמו~~ א~ור ו~וא ב~ונו~ שהש~חה נאמר לא
 מ~רש ועוד ו~ומר~~צ

 יוצ~
 כ~בו~ בירושלמי

 דף ה~א פ~א

~
 זקניס ש~נין ע~א

 ע~ של~ן~ ~ש~יו~ בבי~
 הוא שכן

 שלא להש~יח ~קניס ממנין ~~כי ו~~ מש~~~ ה~~~רס~
ינה~ו

~  
 ע~ש ראשי

 ב~י~~
 ואם

~ 
 שצריכים כש~כ

 ור~ודיס ו~ש~יות~ ~~ונו~ לעשו~ ר~ ~ו~ ~~~~א למחו~

 מדרשו~~ בב~יו~ו~~~
~~~~~~ ~ ~  ו~ו~ 

 ~~ל~~ ב~~~קה~ ראי~י

 האבד~ק רח~מוכו~
 ני~מ~

 שליט~א
 ~כע~

 ~ו ~שוב~ו ~~פס
 סי~ מרדכי חייס באר שו~תבס~רו

 ז~~

 סובב אשר
 ה~ו תפ~ה מהל~ בפי~אלהרמב~ס לפר~ הול~

 ב~י וז~ל~ שב~
 כנסי~

 וב~מ
 נוהגיןאין

 ב~
 בהם שו~ן ואין אוכלין ואין וכו~

 וא~
 ניאותין

 לאכול מותרין ותל~ידיהס וחכמיס כו~בהן
 ולש~ו~

 בהן
 הברייתא על ע~ב כ~ח ~מ~ילה הג~~ מל~ון ושינהעב~ל~ מדוח~

 ~אין בביהכ~נשאמרו
 ניאי~י~

 ותלמידיהם חכמיס א~ר בהן~
 וש~יה~ ~אכילה ענין על זאת הרמ~~ס ~ב ולמהמו~רין~
דחכמיס

 שאמר הגמ~ מלשון שי~ה ומדוע מותרין~ ו~למידיה~
 ניאותין~ ד~ואין הבריי~א על ד~זרבא

 שהרמב~ם וכ~ב~ ~
 וציין לתוכו~ ~ת~ש~ין ניאותין ואין כפירש"ימפרש

 י~א כיומא שהואהרש~ש להגהו~
 ע~~

 מתק~ט ה~~ח אין בבית דגס קצת דמש~ע וכתב ל~וק~מבושס לצא~ לת~ח ש~נאי ע~ב ~~ג ובבר~ות ב~שמ~ס~ שסופירש~י מ~~שטו~~ ניאו~ות~ מאי
ומזה ~לש~~~ מילת ליתא פ~ו דא~ז דבמס~ כ~ב ובמוס~רבבש~סי

 ר~ הוכי~
 ~~ן ~~ה בת~חי מיירי לא דהברייתא

 בכל וכי ~מוהים~ דבריו כל ~ור~ו~ כבוד ובמחי~תדבריו~
 עיין לא~ ודאי זה בב~מיס~ היינו ~מ~~שטיס~ שאמרומקום
 וע~ש מת~~טין~ שנאו~ין~ ד~ה במשנה ע~ב י~ד ביצהברש~י
בגמ~

~ 

 ע~כ ושס בהס~ ניאותין אי תפילין ל~נין ע~א ט~ו
 חוטא~ ד~ה ע~א כ~ו ר~ה ~ר~י ו~יין בבשמיס~ מיירילא
 מציין ~וה דר~י ע~ב ל~ ברכות וע~ין לה~~ש~~ יתנאהדפי~
 קמ~ה ובשבת בבגדיוי עצמו מ~שט ופירש~י מצלי~ והדרנפשיה
 ופי~ש~י מצויינין שבבבל ~~חע~ב

 מקו~~י~
 עוד ומבואר ע~ש~

 בשבת לחודי ו~חבש~ו~ לחוד~ מתקשטות בנשיס ד~סיו~ר
 בו מתבשמות ~היו דמ~וס ע~בס~ב

 נע~~
 כו~ נמקיס

 מתקשטות~היו ו~~ו~
 ~רחי~ נעש~

 ~יינו מתקשטו~~ ו~ירש~י כו~
 ~~ ומ~רכסות שסורקותשער

 ובמ~
 ~לו ע"ב ט~

 ה~
 ~~שיטי

 מעבר~ א~~ פני~~ ~ל סרק ומעבירה כו~נש~ם
 על סרק

 של השער להעביר כדי ~ופירש~י מ~השל פני~
 מט~~

 דר"ח ד~ית~ו

 ~ע~ש הכא כדאמר ~י~וטין ~י כי ו~רש~ימקשט~~
 ד~ה ד~ כתובות וברש~י פוקסתד~ה בתו~

 ~וקס~
 ו~רש~י

 י~ד סנהדרין וב~~~י פירכוס~ ובד~~ שר~~ ולא ד"ה ע~אי~ז כ~ו~ו~
 הא~ס פ~רכ~ס ע~ב ס~ ובב~מ פירכוס~ ובד~ה שרק ד~הע~א
 ע~א ל"ד ובשבת ~~ש~ ולדי~ניה לרישיה צבעיה כו~ היאמאי

 ד~הוברש~י
 ע~ב י~ג חענ~ת ברש~י עיין ע~ש~ מ~רכסו~

 סרק ע~א צ~ה ובשבת ע~ש~ ב~יערפירכוס
 ע~

 מ~ני ~ניה

 ע~~~שצוב~~
 ודו~~~

 היינו ד~~ה~ דמת~שטות להדיא הרי
 ביומא רש"י ש~~ ומהבשער~

 רק ~וא בבשמיס~ דמתקש~ו~
 ~~ו~~ דראש~ ~שו~ בשער~ לפ~ש לו אפש~ אי דשסמשוס
ו~יין

 ב~ובו~
 קט~ו סי~ וב~ה~ע סו~"א~ ע~ב

 וב~~~
 סק~ט

 ~ניה על סרק מ~ברת ~ם כש~כ ~וא~ גנאי מ~וס ו~~כע~ש~
 מזוזה~ ש~ להיות שמיס כבוד ואין הנ~ל~ ט~ כמ~ק מ~השל

 רוחצות ניאותות מאי בד~ה ה~ל י~א ביומאכפירש~~
 הנ~ל ביומא פירש~ שפירולכן ע~~

 ועיין בב~מ~ס~ מ~ק~טו~
ברש~י

~ יבמו~  
 לנשיס ~שמ~ס כ~ב רוכל~ ד~ה ע~ב

 ברש~י ~עיין ע~שלה~קשט
 כתובו~

 תכשי~~ ד~ה ע~א מ~ח
 פירש~י ו~ן בהס~ מתק~טות ש~נשיסבשמים

 בכ~ובו~
 ~~ז

בד"~
 וכ~ה תכשי~~

 ב~"~
 וצ~ע סק~וי ע~ סי~ אה~ע

 ממ~~
~~ 

ע~ב

 ה~~ל~

 והי~נו
 ~בגדיס~כברכו~

 על בכ~מ ראה הנ~ל מ~ג
הרמב~ם

~~~ 
 דעות מהל~ פ~ה

 בתירו~ ~~~
 הא~

 ביומא~עי~ן יעו~~
~~~ 

 ד~ה ע~א כ~ו פסחים וב~וס~ ע~א
 ~וס~ ועיין~"שי ~אות~

 ~ב~
 מ~א

 ע~ש~ ר~~ ד~ ע~~

 דירה וסד~א
 ~~ה ו~ראו ביומא עש~ההיא~

 ברו~
 ועפי~ז

 נדח~
 דברי כל

 ~ה~~ידי~
 ~~ ~מוהים~ ודבריו שליט~א

 ד~~~ ודאי
 ~קשטיס

 ~י~~ כשב~ נאים~ בב~דים ע~סאת
 למאניה ~א דר~ ~ב

מכבדו~יהי
 ע~א~ ~~~ ב~נהדר~ וכ~

 וב~~
 וכ~ה ע~ב~ ~~א

במדר~
 ח~~ומא

~ 
 כסותו הוא ~דם ~ל שכבו~ו ב~ סי~ ~ו

 פ~ בא~~ ~עי~ע~~
 שב~ע

 מנבל בה~נשא~ ~ל~ ~ דר~
 ולובש ~~ ~ורה דברי ~לעצ~ו

 ~~ ~א~ ~~ד~
 א~~ לס~

~ ~ור~ ~~~~  ~  ~~ ~  ~~ 
 ~נעשה

~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~  ורש~י ה"ט~ פ~ה דיעוח הל~ ב~מב~ס~~~ה
 ל~ובו~ מחקש~ין ~אין דבביהכ~נ~פי~ הנ~~ במגי~

 כנ~~
 ~הל~ פי~א בכ~מ הגי~~אוכ~ה באלפםי~ וברש~י

 חפל~
 ה~ו

 ~א~
 מחקשטין

 במגילה ובר~ןבחוכו~~
~~ 

 ע~ש~ בהס" מחקשטין ~אין כחב
 אין גופי~ ב~יהכ~נ דהיינו ~בהס~ רק בבגדיס ד~סוי~ל

 לב~הכ~נ וליכנם ~ודס ~~~ו להחק~ט מוחר אבללהחק~ט~
 עיין~קו~טי

 פ"~ ברמ~~~
 מהל~

 ~פל~
 מ~ן כחב ה~ה

 כנ~ל~ מצלי ו~דר עצמו שמציין בר"י כו~ ומציין ח~לה~ל~ו~יו
 מבוש~ול~~~

 ~עוח מהל~ בפ~ה והר~ב~ס אסור~ לשוק רק
 ה~~ל דא~ז וממ~~ ~לשוק~~ ~ילח ג"כ להדיא כחב ה~~ל~~~ט

א~~
 ברכוח בי~ושלמי וכן ~ש~ק~ ה~י~ ג~כ ~יוצא~ דמילח ראי~

 ה~~~~~
 ג~כ ~~~א

 ~לא דל~ן פי~ שס ~~~~מ ~ל~ו~~~ מיל~
 ~~לפי~ ע~~~ מבו~ס~ ה~~חיצא

 בברייח~ ה~מב"~
 כ~ח דמג~לה

 והיחול ש~וק כגון היינו בביהכ~נ~ א~ור שהיא ראש דק~וחע~א

 א~ש ב~ילה~ושי~~
 דגר~

 כפירש~י דלא והוא בו~~ אובלין ~ואין
במגילה

 כ"~
 דקדו~~ו עיקר ועל וה~~~י עש~ה~ אין ד~ה ע~א

 וחלמידיהס ~כמיס ~ רבא שאמר ע~ז נ~י~ הר~~ג ידי~נשל
 על דוקאמוח~ין~

 ~פיס~~
 עפ~י י~ל בהן~ ניאוחין דואין

פירש"י
 ביומ~

 כלומר הנאה~ לשון הוא דניאוחוח מאי~ ד~ה י"א~

 הנא~ בביהכ~נ לי~נוחדא~ו~
 עפ~י שלא ר~וח אלא ~אינה

 רבא א~ר ע~זדו~ק~~
~ 

~~וא משו~ מוחרין~ וחלמידיהס ד~כ~~ס
 ביח~

 וכל ד~בנ~~
 הנא~~

 מדוח~~ אלא אינה בביה~~נ
 ~~ק ש~ירו~~~~ז

 ~שוחין ~וכלין דא~ן ז~ל~ הרמב~~
 המחצ~ש~ק במש~כ ~נאי~ אינו ~~~~~~ק~ וחיבח כנ~~~~~דו~ק~~ ב~ן~אל~

 ~ ע~ש ~~~ב~ קנ"א םי~באו~ח

~~~~~~~ 
 מ~

 שכחב
 ~רה~~ ידי~~

היינו ניאוחוח~ ר~כ ד~מר דהא ע~א י~א ~יו~א הרי~ב~אוב~י~ המאירי~ כפי~ מפרש דהרמב~ס נראהדיוחר שליט~א~ ארחמנו ר~~ס
 רו~צ~~

 ו~~ל~
 ניאו~ו~

 ובמחילח ע~ש~ כו~~ הנאה מלשון

בבו~
 הנ~לי י~~י ביומא ב~קומי~ ~ירש~י אי~חמיטחיה ~ו~חו

 הנא~ מ~שון ~ניאותוח מאי~ד~ה
 ז~ל~ ר~~י ודברי ע~ש~ היא

 ראה בכ~ד~ היא מבואר הנאה~ לשון דניאוחוח שפ~רש~בזה
 מ"בבשבח

 ע~~
 פי~ וכן נהנ~~ ניאוחין~ ואין ד~ה וברש~י

 ע~ב נ~א ב~כוח ובמ~נה בפיהמ~ש~ והר~~ב~~מ~"ס
 הנר ~למברכין א~

 ע~
 נהנ~~ ופירש~י לאורו~ שיאוחו

ברכוח ועיי~
 נ~~

 ובירושלמי ~מ~~ יאוחו יאוחו לא אמר ~~ב ע~ב
ברכו~

 יאוחו~ אמר דרב ה~א פ~ה ובע~רובין ה~ו~ פ~ח
מ~ב~את

 פ~ ~ש~~ על חכמיס בשפחי ~ועיין לכס~~ נאו~

וי~ל~
 הנ~ל~ דמג~ה ניא~ין בפי~ ~~וי"ל ע~ש~~ ~ט~ו ~~ד

 א~ע ~אה ה~ד פ~ג ברבוח הירושל~יע~~י
 ניאו~

 כו~ בחלוס
 ה~א~ פ"ח יומא בי~ושלמי וכ~ה ~~רדיס~ ובפי~ הפ~מ ב~י~ע~ש

 מקושט שס ~ס שפי~ בק~ע ע~ש ה~ו~ פ~א ח~ניחובירו~~מי
 עייש~ כו~~בחלוס

 ~~כח דוק
~ 

 הפ~מ פי~ ~אה יו~ר

 ~הנ~ל~

 הרה~ מש~~~~~
 מה~ג~א הנ~ל בהעחקה

~ 
 ~ק~ה ~נ~א

 הי~ו ש~י~ מצ~ה ד~עודחד~א
~~ 

 עיבור
 שאין שנ~~

 אלא בהעולין
 ~"א מהירושלמ~ הוא ו~מקור וק~יח~ ב~

 בהס שנבנ~ין בדיקה צ~כין ובי~~ד ביהכ~נ ה~אדפ~חיס
 ובר~ח~ב~בחוח

 וצי~
 שי"ג ו~~ש ל~~ע הנ~ל הר~~ג

 מבוארח זאח שגיר~א ותימה ~~~ ובר~חבעיבוריוח
~ ~ל~ג~ םי~ או~ח ובטור דפסחיס~ופ~א בר~  שלא עוד וחימה 

 שכל הנ~ל הרה~ג~ר~יש
 הפו~קיס וכל ~~וה~ הז~ הענ~

 רק בביהכ~נ~ ה~~ החודש עיבור דס~ודח ~מקורהביאו

מירושל~
 מבוא~ מ~א~י אני ובאמח הנ~ל~ דפסחיס פ~א

 עוד
 דר~ ~וה~~~ ~~עניח בפ~ד פ~~יס~ כמהבירו~ל~י

 בפ~מי ~~ש זו~ םעודה על דבופראל~נישחא מפק~ יוח~
 ו~י~

 י~ושלמי
 ור~ םוה~ד~ ~דר"ה

 יוח~
 לש~ו אזיל

 מ~~ ב~רושל~
 פ~ב

 ד~פרא יוחנן דר~~"ג
 נ~

 לכנישחא
 ירחא דקד~ש ~אן עס ~קי י~אואמר ואכי~ פ~ור~ ומל~
 רומ~~ ~~

 וכ~ה
~~רו~ל~י

 פ~~ ~הד~
 ~ש ם~~ב

~ ו~~~ ~~  

~ג~
 הי~ בצפרא

 ~ו~~
 בבי~כ~~~ הפירורין

~ 
 בלילה אלא היחהלא ~~~ ~םעו~

 ~עי~
 ~שובה ~ערי

 או~~
 חקנ~א ~י~

 בשר לעניןםק~ל
 מב~ש~

 אס שבח~ מ~~ודח שנ~חייר
ל~כול ~ח~

 מר~
 מהגה~ק יששכר בני ב~~ עיין ע~ש~ ח"ב ~ד

 אב ח~וז חדשי ~במאמרי ז~ל~דינוב ר~~
 מא~

 אוח א~
 י~~

שהארי~
 ז~ל מפשעוואר~ק ~ופר מהר~ס בשס וכחב בזה

 שזה ואמר שבח~ של מאכליס משיורי נכבד לאיש מכבדשה~ה
 בירושלמי מקור לו יש ~זה וי~ל ע~ש~ כו~ מנחוח שיריכעין
 שר~הנ~ל

 יוחנ~
 ואכל מצוה ~עודח של הפירורין מלקט הי~

בביהכ~~
 ביוס לה עול~ן דאין ע~ב ע~ בסנהדרין כד~ר~נן

 בלילה~א~א
 ופרי~

 לה עולין א~ן חניא דהא
 בליל~

 ביו~~ אלא
 אחריפו כדרחב~או~שני~

 ועול~
 ופירש"י ופוקו~ אחריפו

 בלי~ה ~ו~מ שה~עודה כו~ מעט יוס מבעוד ולע~וחל~קדיס
 פ~ד בירושל~י לשיטחו אזיל דרחב"א ונראה~ייש~הי

 יוס~ בעוד ל~עודה לביהכ~נשיע~ו דכופר~~ ביהכ~נ לאנשי שצוה יוח~ן ר~ בשס ~אמר הנ~לסוה"ג ~ח~ני~
 ו~~~י~

 ה~עודה
 הפ"מ~ב~י~ בליל~~

 שס~
 ~הי יוחנן לר~ מסייע דקרא שס ~מ~ו ~~ס

 ובחיב כו~ החודש~ממחרח
 ~מדו~

 ישי בן בא לא
 עו~ין שהיו הרי ~לחס~ אל ~יוס~ס ~מו~ ג~

 ~~עוד~
 א~~ יוס ~ם~ף ה~~ודה מחחיל ~הי~ הנ~ל יוחנן לר~ומםייע הימיס~ ב~~י

וממשי~
 הימיס ב~ ב~ביל בה~עו~ה לצ~ח כדי ב~~ ליל עד

 א~ ב~מואל ~ונחן בחר~וס וכן הפ"מ~~ ~כפי~דר~ח
 כ~

 חרגס
 ~ החודש~ ~ממחרח~ל

 ירחא עיבור דהוא דבחראי ביומא
 החודש עיבור דםעודח דנימא ועפי~ז ע~ש~חנינא

 נלמ~
 מקרא

 ~עודח א~כ וגו~~ ה~ידש~ ממחרתד~ויהי
 עיבה~~

 קבלה דברי
 קבלה דבריא~ האר~י ~~כבר ע~א י~ט כר~ה דמיא~ כד~ח קבלה ודברי~י~~

 כד~~
 להרה~ג~ בחשובה דמיא

 מוה~ר וכו~
 וא~כ ~~ל~~ מיאםי ראבינאוויטש ב~רילדוב

 עפי~~
 ליישב יש

 דבר אכל ד~נן הא על ע~ב ע~ בסנהדרין ~מהרש~אקושיח
 דחק~חאדאע~ג ופירש~ אבליס~ חנחומי לאחויי הש~ם ומפרש מצוה~ש~וא

 דרב~
 להק~יח דאין המ~רש~א ו~ב וכו~~ הוא

 ~קנ~א נמי דהיינו החוד~~ בעיב~ר אבל רישא לי~ ~נא~א
 פ"ח ~נהדרין בחויו~ט ומצאחי ע~ש~ כו~דרבנן

 מ"~
 אבל ~~ה

 מה ולפי ע~~י מענה מ~א ולא כן~ שחמה מ~ה~ שהואדבר
 דסעו~ שפיר~ אחי~כ~בנו

 מדברי נלמד החודש עיבור
 דמיא ו~~~ח ~~~ ~~כ~ו וגו~ החוד~~ ממחרח מ~ויהיקבלה

 וזהכנ~ל~

 פ~ו~~
~ 

~~~~~~~~ 

 ה~ז החודש קידוש מהל~ ~פ~ג כחבשהרי בכ~~~ עמו אחרח דעת ז~ל הרמ~~ס רבינו
 ~פני ~חוד~~ את ב~דכ~מע~רין

 של~
 ~~ו~ה בו וע~שין מובן~ ~מ~וס עוליןהיו ~~~ יוס כל עדיס ב~ו
 בי~

 ~נ~ף אלא בלילה לשס עוליןואין ר~ח~ שהיא ל~א
 ק~ד~

 ~ולין ואין השמש~ על~ח
 ואין מעש~ה~ פחות זול~עודה

 ל~ עולי~
 בכ"מ האמ~רה מצוה ס~ודח היא וזו הס~ודה~ ~עחו~וב~ין וקט~יח~ דגן ב~ח אלא

 ~~ל הרמ~~ס עינינו מאזר על בעיני היא נפל~ח ומאדעכ"~~
 בשחיס ששינה כמושנ~אה

 ו~לח~
 לו
~ 

~~ 
 ב~ה

 דע~ו~~ואר שנרא~
 שס~וד~

 לא החודש עיבור
 ה~~

 כלל
 מוכן~~ ~~מקוס ~לאב~יהב~נ~

 ו~ירוש~
 המקומוח בכל

 בביהכ~נ ~~ה ~ה~עודה יוצא מפורש ל~ילש~~~חי
~ 

 ומה
 המראהשמצי~ן

 מקו~
 ח~וה~ ע~ב~ כ~ג לר~ה א~ באוח ~ס

ונרא~
 ובי~~ בירו~~יס היחה ~~ולה ~חצר שס להמ~ה כוו~ו

 ו~ם נקראח ה~היעזק
 עוש~

 ע~ש לה~~~ס גדולוח םעודוח
 מהל~ פ~בוברמב~ס

 קה~~
 אח מכנים~ס דב~ד כחב ה~ז

 ~מ~וס כ~ב עי~~ח וב~~ודח ע~שי כו~ ~חד~ ~למ~וםה~דיס
מוכן~

~~~ 
 משמע

 שאי~
 המקיס זה

 סעודו~ ש~
 העדיס

עכ~פ וצ~~
 מבו~

 ה~מב~ם דעח
 ~~ו~

 הי~ה ~א החו~ש עיבור
 הנ~ל הירושלמוח ~ד ו~וא בביהכ~נ~דוקא

~ ~~ 
 במש~כ

 ~ב~~ח לםעודח עולין ~יו~רמב~ס
 בנ~

 עלוח קודס
 וכ~בכנ~ל~ השמ~

~ 
 ב~ג ~ס עוד

 וה~כימו ~ ה~~
 בנ~

 ועיברו

~~
 ~~~ ~~ ~חודש

 ב~ה~~ ~ני~ ~~ ו~
 ע~

 ע~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~

~

~  

~ ~

 ~~מ~
 וכ~~רש~~ ~ו~ ופ~קו אחריפו ועולו אחריפו רח~~א

 ~ת~נית ~~ד ~ירושל~י נ~~~ל~
 הנ~ סיה~~

 רח~~א א~ר
 יוס ~בעוד עולין שהיו ו~~ואר ט~ו~~ באות ~כנ~ל יותנן ~~בשס

 בלילה הסעודהוה~~יכו
~ 

~~~~~~
 דב~~~~ דרח~~א ~א ~פרש שהר~~ס ~אה

 להק~יס היינו ועול~~ ~אחריפו הנ~לסנה~רין
לעייל

 בנ~
 קוד~

 ג~ בברכות ~ועיין הש~ש עלות
 ע~~

 דתרי
 ~יין לילא נשיף ~וו~נש~י

 ~ילק~~
 צפרא נשף א~לתי~ ק~~א~ סי~ ל~ ~ א~ ש~ואל

 ע~ש~
 כו~ י~מא ואתי

 ע~ש~

 עפ~ וגס
 זהפי~

 יתור~
 ש~ סנהדרין בג~~ אה~די~ דקשיין ה~ריית~ת

 ~הא

ד~ני~
 כיון היינו ~לילה~ ~לא ביוס לה עולין אין

 לילהי ~אובנ~ף שעול~
 וה~

 היינו ב~ס~ אלא ~ולין שאין ~תניא
 שבא~~כיון

 עלה שהרי הוא~ יוס
 ונרא~ השחר~ ע~ו~

 להר~ב~ם
 ד~ה ה~~ל ע~ב ע~ ~~סנה~רין ~פירש~י נכון יותר זהפי~

 לשון קשה ~~עו~י היוס ~סוף עולין שהיו ~פי~ש~יאחריפו~~
 ב~וס~ כלל הי~ לא ~העליה ~~ש~ע ~~וס עולין ~איןה~רייתא
 ע~ש ~לילה~ שהי~ה קאי הסעו~ה ש~ל ~זה~ ~חקורש~י

 ~ה~ליה להר~~~ס א~ל ~ע~ין~~ לשון ק~ה ו~~תיב~הר~ס~
~י~

 בנש~
 ~קוד~ הכנ~ ~פיר א~י ה~~ש~ ע~ות קו~ס

 ~~ות

~~~~
 ח~ כ~רכות הוא~ וליליא י~~א

 סו~~~
 פע~יס דארש~~י

 ~~ ~לילה פ~מיס שתי ק~ש קוראש~~ס
 קו~~

 ע~ש~ח~ שי~לה
ואח~

 של ~~ י~~ח ויוצא עה~~~ לאחר
 יו~

 כו~ לילה של וא~
 כו~~ ~~~א ~ההיא ~קיי~~ אינשי ~איכא יוס לי~ ~קרידהא

ואי~~
 ~~פ ~~ש ~ורא שא~~ ~פע~יס ~רש~~י

 ~יו~
 א~

 וההיא היא~ ~~~א הנה~ח קו~ס כ~~~ הנה"ח לאחר וא~~נה~ח קו~~
 ע~~~ ~ע~א ~~היא ~~נו אינ~י ~איכא לילה לי~דקרי

 ~רי~ף ~~ש הלכתא~ותרוייהו
 ~עיי~

 ~~ל~ ~~א ~ר~ב~ס
 ~~בואר והייאה~י ק~~

 ז~~ ש~
 ו~כ~~ ה~~~~ ~ליית

 ~~ר~~ ~~ס

 ז~~~~וה~~
 ק~~ס א~ ~~ה שיעור ~~ו הנה~ח ~שיעור

כל ~יע~
 ה~~~ גו~

 ה~ר~~ ~ל
 ו~יי~

 ~ש~~
 ~ר~~א נ~ח ס~~ או~ח

 ~~ס~י~
 ~~~~ וב~ג~~

 ו~~ט~ז שס ו~פ~~ג

 ע~~ה~

 ועיין
 כ~~~~ילה

 ע~~
 עה~~ח ~~שיעלה

 יו~
 ~ולאכה לענין הוא

 ע~~
וכיו~

 השח~~ ש~~~~וד
 ע~

 ע~ות
 ה~~~

 ~וא~ ולילה י~~א
 כ~~ל~ ה~ריית~ת ר שפ~~ושב

 ול~~
 ~פרש להר~~~ס לי~ ניחא

 ~ הש~ש ע~ות קו~ס ~ה~כ~ה הי~דהע~יה

~~~~~
 ~לע~ל שכח~נו ~ה לפי לו~רעוד

 א~~
~ס~ו~~ ~~ו~

 ה~ו~ש עי~ור
 נ~~~

 ~~ויהי ~~רח
 ו~~שט החו~~~י~~חרת

~~~~ 
 ח ~וכ

 הר~~~~
 ש~~עי~ה

 ~~~~רח~~ ~שון ו~ייק ~השכ~ה~ ~שחריחהיחה
 א~

 להיר~~ל~י
 ~~~~ילו רק ל~רש ~פשר אי הנ~ל~ סוה~ג ~~עניתפ~ד

~סעו~ה
 וג~ר יוס~ ~~עו~

 הםעוד~
 ולא כנ~ל~ ~לילה היתה

 זה על ה~~~~ס יענה ~הי~דע~א
~ 

 יפרש הר~~~ס ואולי
 תעני~להירושלמ~

 ~פקיד יוחנן ~ר~ ~נ~ל
 ~כיפר~~ לכנישת~

 ע~ש~ ועי~ורו ז~נ~ א~ין ואתון אי~~~~ דו עד ~יעל~ס~ין

~~
 שפי~ כ~ו

 ה~~
 ~~~ו~י היוס ~ס~ף לעלות להס שצוה

~ה~י~
 דו ~עד אלא כנ~~ בלילה הס~ודה

 א~~~א~
 קו~ס פי~

 ~ירושל~י שסייס ו~ה ~ש~ש~ עלות קודס ~~שף דה~ינו~~וס~
הר~~~ס כ~~~ החו~ש~ את עי~רו בהשכ~ה שאז ~י~ ו~י~ורו~~~~נו

~ 
 ע~~~ כ~ד ר~ה ~ועיין הנ~ל הט~ו ~~~ג

 ע~ סנ~~רין וב~ש~י ע~~~ י~ו~םנ~ד~ין
 ע~~

 ד~ה
~~ 

 ~עיה~ח~

 ועפי~ז ו~ו~~~~~~~
 א~~

 ~סייע קרא בירושל~י ~~~רינן הא

 ~~חרת ~~יהי פי~~ר~י~
 ~~ו~~

 ~ש~ריתדהס~ודה ~ש~ כנ~ל~ ע~~ח שפי~
 ~ו~הפ~סקי~ ודו~ק ה~ת~~ ~השכמ~

 ד~ל
 ס~~ או~ח ב~ור ~יין ה~~~ מצוה בז~~ז ר~ת~סע~~ת

 תי~~
ובש~ע

 ואחרונ~~
 ~~~~ע ~~ל דהירושל~י י~ל ש~~

 שהת~~
 ~י~~ ר~~ ~ס~ו~~ הלי~ה~ עד ונ~~כת מ~עו~~עוד~

 ב~וד~ול~
 עיבה~ח~
~ 

 י~ ~~~~~~~~~~
 ד~~ו ~~ה ז~ל שהר~~~ס לומר

 של ~~עודה ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~
 עיבה~~

 בבי~נ ~יתה לא

~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~ס ~~ו

 ~~~ ~י~

ע"ב
 ~~ ~ב~ ~~~ ב~~~~ ~א~ סו~~ ~~ ~פר~~

והא ~~~~
 תנ~~

 דגן בפת אלא לה עולין אין
 ~אין ~ע"ג קמ~להא ו~~ בלב~ וקט~~

 עול~
 אלא

 אסיק וא~~ו ו~~ ב~
בשר

 וי~
 לא עס~ק קא ~~~צוה כיון ואכל~

~ מ~שי~  
 ואי

 דסעו~ת הס~~ק ~שס~~ג~א כ~~ והטע~ ב~~כ~נ~ רק ~יא עיה~ח ~סעו~חני~א
 ~צו~

 כ~~ג
 שא~

 ~לא עולין
 וקטנית~~ת

 א~
 ק~ ~נז~~ ושרי ראש ~לות בה

 בבן
שאסיק סו~~

דהא סו~~~ ~ן נעשה אינו בל~ז ב~יהכ~נ ו~כל וי~ן בש~
 א~

 ע~ירה דבר באכל
 דר~~

 שס כסנהדרין ~קוס של ~קולו שו~ע ~ינו~שוס ~~מ~ בן נעשה א~נו
~ 

 אלא
 דו~א היתה לא עי~~ח ~סעו~ח ~ילן להש~ס ~ס~לו~אי

 ל~חות וישבביהכ~ני
~ 

~~~

 על להע~ר
 ~ר~ב~~

 ק~~ח בהל~
 דאין שכת~

 תיבת והש~ט כנז~~ עי~ה~ח של ~צוה ס~ו~ח היאוזו הסעודה~ ~עת ואוכלין וקטני~~ ~גן ~פת אלאלה ~ל~
 עולין "אין א~רו בג~~ שהרי~בלבד~~

 ~ל~
 ו~נית ~~ן ~פת

בל~ד~
~ 

 ~כתב כיון ז~ל~ ~ר~~~ס ש~עת וי~ל
 ש~~~

 עולין
 סוע~א ל~ד כז~חיס ~~ל~ד~ אצ~ל כו~~ ~גן~ ~פתאלא

 לו ~ה~יא ח~י~~ אלא לי ת~יא אל ר~ו שא~ל~תל~יד
 ד~יו על כ~ע~יר אלא ד~ריו~ על כ~ו~וף שאינווש~ורין~ ~ט~

ע~~
 זבחיס ו~~וס~ ע~ב ~~ת בכתו~~ת ~ועיין

 אלא ~~ה ש~

ע~ש~

 כיון נ~י והכא
 שכת~

 עוד א~צ ~אלא~
 לכת~

 ~בלב~~~
 פ~ו ~רכות בירו~ל~יו~צא~י

 ה~~
 ~~רכ~ ו~~ ע~~יס~ו~כלין ירח~~ לריש ~לקין ~רב~ן

 כו~ ~סופה
 ב~י~

 ל~ול ~~ע~ו
 ע~ש~ח~

 ~פ~~
 ובפי~

 ~~ה~~ד~
 שהי~ א~~ ב~י~

 א~א ~ולין אין ~א וי~ל ~~~~עי~ה~ח ~~עו~~~
 ~פ~

 ו~~נית ~~ן
 ~~שיס בתוס~ וראיתי ~~ לה~יר~ ~לא ~~חי ולא ~ייש~~ו~ש ~

 ליישב שכתב ~~ב פ~ח~סנהדר~ן
 קוש~

 ~שהב~י ה~ויו~ט
ל~יל

 סו~
 א~ת

 וכח~ ט~ו~
 ~צוה אפי~ עי~~~ח ~סעו~ת

 א~א לה עולין אין ~האאינ~~ דרב~
 ~צוה ~וי ו~~ ו~טנית~ ~פ~

 כיון ה~ל ~םנה~רין ש~~רו ו~ה ויין~ ~~~ר ל~דרהראויה
~~~ציה

 ק~
 פירושא ~~~י~~ לא ~סיק

 דעוס~
 ע~~~~י ~~וה

ו~זה
 ~יו~~

 ~~ה ~צוה בח~ורת אכל ~ש ~וקי ~~~~~ ~~כ
 ~י~ ~ל אלא חכ~יס~ של ~בורת הי~ ~ו~אי~עיה~ח ~ש~ א~~ ~~ש~~ לא עסיק קא ~ב~צוה כיון אפ~הסריק~ן

הס~ו~~
 ~בריו ובל ע~לי ב~צוה ~~~~ק רק ~צוה של אינה

~~ו~י~
 ~~ז ק~ח ~הל~ ~פ~ג ~ר~ב~ס לה~יא ~~ו~ר ~הא

~~ל
 ~~עו~~

 ~תוס~ וב~ה ה~~ ~צוה ~ל סעו~ה ~יבה~ח
~~ק

 ע~~ כ~~
 ~רי~ות ול~~חת ~~ה

 ~צוה~ סע~~ת ~היא ~בו~ר ~ק~ה קנ"א סי~ ה~~~אשה~יא ב~~~ ו~ ע~~
 ~~ ~~וה~ ~עודת ~אינה ~ל~י~~וועוד ~

 כל
 ה~~ו~רהנ~ל הירושל~~

 בביהכ~נ עי~~ח ~עו~ת ~ו~לין ~הי~ ~~
 ~זה ~ס"ל ני~א ו~סכנ~ל~

 כהר~ב~~
 ה~ה ~ה~ודה

 זה ~~אר ~ו~ל עכ~פ ~ו~~~~~~~קוס
~ 

 ו~ואר
 ו~ירושל~י סוה~ג פ~ב ~~ק ~ירו~ל~ייוחר עו~

 סנה~ר~
 פ~ח

 ~רבית ל~ין ~~ף~~ב
 ~~ור~

 ע~ש זו סעודה
 ~ועי~

 ~~ג~א
 סק~~~~ ר~~בסי~

 וג~
 ~י~ ~ו~אי ~עיה~ת ~כש~כ מש~כ

 טע~א בלא דא~כ ת~וה~ ג~כ ~נז~~ חכ~יס שלח~ורה
~~~צוה

 ק~
 ~כ~לה סו~~~ ~ן נעשה אינו עסיק~

 כ~~ואר~ע~ן~ סרי~~~
 ~סנ~ר~

 הרש~~ בה~ה~ ו~~~~ ~ס~
שתמ~

 על ~~ה
 בס~~ ~ו~~

 ד~~י ומש~י ~~~יו~
 העיר~ לאהתו~ח

 וע~~
 עודו~ה ~~א~ א~גר א~רתי ת~ל~ ב~ה הר~ה שהאר~תי~יון א~ ~ק~ל~ס~ נ~תיירו ד~יס הרבה

 ח~~
 ~ ל~ועד

~~
דבר

 הכ~
 ש~י~ר נ~מע

ל~~ הו~ וח~~ ~~
 וכל ~~ר~~~ ב~תי ומש~אות חתונות

הפור~
 מל~ל

 י~וש ~מי~~ ~
~  ו~ה ~חיי~~ 

 בנח~תלר~ת
 ~י~

 ומ~ה ~רו~~~י
~ 

 י~~ס
 אי~

~  ~~ ~~ ו~ ~~ ~~~
 ~~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~ ~ ~  

~  

~  

~ ~  ו~חזקו ח~ו ידידיי ואתס בעולמוי שמווית~דש
 ויקרא~~שול לה~~

 ל~
 ונזכה נחיבות~ משובבי גדר גודרי

 על בניס לבלהשיב
 ~ אבו~

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

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

~~~~~~ 
 ~~~~~~ ~ז~ל~~~~ ~~~~ ~~~~~

~~~~~~~~~ 

~~
 לדעת ח~צה היפה נפ~ו א~ר

 חוו~~
 להוראחו והסבמתי

 למנותו ל~ומאדרשא~ן
 ש~~

 לפני לעבור קבוע
החיבה

 בכ~
 ~ נוראיס בימיס גס השנה

 ~ז~~ ~~~~~~~~~
 יס~~~ו

 ~ ~~~ו~ ~~~ ~ו~

~~

 למימר איכא דהא ש~~~ להיות רשאי ר~ל ~מור ס~מא אי
 וגו~ לפ~ח~~ נא ~הקריבהוגבי~

~ 
~~

 ואח~ל
 שיי~ דל~

 יש אי ו~ו~~ נא הקריבהו ~בי~ למימר
 פטור דסומא ע~א פ~ז בב~ק דס~ל יהודה ר~ ל~עחלח~ש
 בחורה האמורות ~מצותמ~ל

~ 
~~

 גס התיבה לפני ל~~ור ר~~י אי כר~י~ הלכה דאין ו~ח~ל
 בימיס שהרי ויוה~כ~בר~ה

 נור~י~
 א~ר לחזור מ~ק~קין

ש~~
 ~ א~~ ס~י~ ~~~~~א ~י~ או~ח ברמ~א במבואר הגון~ היותר

~~~~~~~ 
במגי~ה ~~ היא משנתינו ד~ז וגוף טהור~ מקומו מקור

 ד~
 שמע את פורס סו~א ~"א כ~ד

 כל אומר יהו~ה~~
 של~

 ראה
 מאורו~

 על ~ורס אינו מימיו
 ופס~ושמ~~

 הרי~~
 ז~ל והרמב"ס ~ת~ק~ וש~פ ז~ל והרא~ש

 על פורס ~הסו~א וכתב בזה הוסיף הי~ב חפלה מהל~בפ~ח
 שליח ונעשהשמע~

 צבור~
 סעי~ נ~ג סי~ או~ח ב~וש~ע וכ~ה

 בתורה~ יקרא שלא ובל~ד ה~יבה~ לפ~י יורד ~סומא וז~לי~ד~
 הא מפרש שהרמב~ס דנראה כתב~ שס ובב~וכו~~

 דח~
 סומא

 ש~ע על ו~ורס התי~ה לפני ~יורד דה~ה שמ~~ עלפורס
 סומא גבי חששו דלא הרי ע"ש~ מדר~י לאפוקי לי~~איצטריכא
 נא ה~יב~ו בי~למימר

 לפחת~
 ~ס~ל צ~ל וע~כ וגו~~

 מ~ח~ סוס~י פ~ק תולין ביש~ש המובא מהר~ס~ כהתשו~רבוותא להנ~
 לו שנפלו ~דין מ~ח בו ש~געה אדס אס ושש~לחוז~ל~

~רועותיו

 ~ר~ל~

 ~שאי אי
 הוא~ וראוי דראוי פ~יטא ~~ להיו~

 ~מ~"ה הוא~ המוב~ר מן ~צ~הואדרבה
 ~פ~

 בכליס להשתמש

שבורי~
 ולא

 כד~
 דאין וגו~~ נשבר ~ב שנאמר ~~ו שריס

 על מסייס והיש~ש ה~הר~ס~ ~ב~ל כהני~~ אלא במומיןנ~ל
זה
 לויס אפי~ דהא דבריו~ אח למלא אח~יו אבוא ~ואני ~

 בקו~~ אלא נפס~ין אין ~~"ה וב~ע בש~לה בשיר~~בודתן
 ~"~כש~~

~"~~~ 
 והמג~

 היש~ש ~דברי רמז ~ק"ח נ~ג בסי~
 אבל~לו~

 ה~י~
 משתמש דה~~~ה דהא קע~ג ~מור להזוה~ק

 מוס בו שיש מי אבל רוח~ ושפל דכא היינו שבו~י~~בכליס
 וא~~ לע~ודה~ פסול ב~~מ כהן ולבן ~גו~~הוא

 גס
 בש~~

 יש
 הק~~ב~ ועו~ליוהר~

 נא
 לפח~~

 ~דקו נראה ולכ~ורה עכ~לי
 שר המג~א האדוןדברי

 בי~
 דיש ה~והר

 של~ ליז~
 ל~יות

 ~ע~~ש~~
 ~ריב~ל כוותי~ חניא ע"ב כ~ו בבר~ות ~הרי

ד~~לו~
 תפלה מהל~ פ~א הרמב~ם וכ~פ תקנוס~ תמידין כנגד

 בב~מ ~~ש ו~~ו~~~~
 ובש~

 שהתפלה ד~ ס~י~ צ~ח סי~ או"ח
~~א

 במ~ו~
 היא שהחפלה וכיון ע~ש~ וכו~ קרבן

 במקו~
 ה~~~ו~~~ ~רב~

 ככהן הוא
 המקרי~

 וכ~פ
 הזהיר~

 תור~נו

~קדו~~
 ~ ~~~א אמור בסדר

 ~ש~ י~ז~
 לא ~ום בו יהיה

~ ~י~ח ושסיקרב~~  ~כתוב עליו כשנה הוו ד~א אע~ג כ~א~~ 

~~~
 ~~~~ ש~י

 ~~~ו
 ~~א~ו~ ב~

 ע~ש~~וח~ת
 ~העי~ ~י~ ~עפ~

 אינו ופי~ י~רב~ לא מוס בו אשר איש כל כיע~~פ ~~~~ ~~י על
 לא דאל~כ שם~ חכמים ובשפתי לפחת~~ נא הקריבהוכמו שי~ר~ ד~

 ~אי ~להחו~כ עכ~ל~ יקרב לא כתיב ל לע ד~אלמ~ל י~~
 מוס בודאשר ~~

 אחי~
 מוס אף לרבות

 עוב~
 י~רב~ לא

 ז~ל רש~י ופי~ קב~עי במוס מיירידל~יל ו~~

 צ"ע~
 בע~מ מ~מ

 ~~~ ב~ו~~ כדדר~ פסולה~עבודתו ש~ב~
 יחלל ולא בו מוס כי ד~תיב

 ~ם בחומש פירש~י וכן פ~ולה~ ~בודתו ~בד ש~ס מקד~י~את
 וצ~ע אסי ד~ה וברש~י ע~ב ט~ו בזבחיסו~ין

 מקידוש~
 ~~ו

 דכחיב מהא פסולה עבודתו ~עבד דבע~מ שלמ~וע~ב
 וצ~עי חסר~ כשהוא ולא שלס~ כשהוא שלוס בריתי את לונותן הנ~

 גסוא"כ
 ב~~

 ועבודחו קרבן המקריב כבע~מ שהוא בע"מ
 ~ח~א ה~דול זרוע אור בס~ ומצאתיפסולה~

 בשו~
 סי~

 הי~דאס להדיא~ וכת~ ש~~~ להיות רשאי אי בשוגג~ נ~ש שהרג אדסל~נין קי~ב~
 כה~~

 להיות יכול ~א הוא גס א~ לה~ריב~ פסול כהן
 ה~ ע~ש~ וכו~ קרבן במקוס דח~לה משוסש"~~

 דס~ל להדיא
לה~ו~ז

 דש~~
 ודאי לשיטתו וא~כ קרבן~ המקריב לכהן דמי
 להיוח רשאי אינו דב~~מ ג"כדס~ל

 ~ ש~~
~~~~

 ~הל~ הגדול ~רוע אור בס~ לה~יא מצא~י זה ראה

~~~
 סי~

 ק~~ז~

 ה~נ~ת דח~ן המקצועות~ ספר בשס

~רי~
 ה~~וב על~ו כן אינו ואם בגופו~ ונקי וישר צדיק להיוח

 נא הקריבהו וכו~או~ר
 לפח~~

 ונראה ע~~לי וגו~
 דמש~~

 ה~ו"ז
שה~~ן

 ל~יו~ צרי~
 וס~ל ב~~מ~ יהי~ שלא היינו ~~~פ~~~ ~נקי

 נא ה~ריב~ו מ~וס הוא~הטעס
 לפחח~

 מב~אר הרי וגו~~
כשיט~

 ומ~מ הנז~~ המג~א
 ~כ~

 אח~ז
 ~שס~

 ~רוע~ ה~אור כתב
בשס

 ~און יודאי רב והורה בזה~ל~ המ~~ועות ספ~
 וכו~~ ה~וניס ש~ע~יו כ~ז אותו מס~~ין ואין הוא~ כ~רסומא דש~~

 כתבובתשובות
 וש"~

 התיבה לפני לירד מהו ושאלתס כראוי~ להתפ~ל יודעיסוהס ~~נה~ מרוב עיניו שכהו זקן או סומא
 ~ובתן~ ידי הרביס אתלהו~יא

 כ~
 המגילה את קורין א~ן אבל חובתן~ ידי הרב~ס אתומוציאין החיבה~ לפני שיורדין ראינו

 מ~ש קשה ולכאורה האו~ז~ ~כ~ל וכו~ בס~ת קוריןואין
 האו~ז~ שה~שירוסומא ש~~

 מש~~
 לדידי~ שפסול מומין בש~ר בע~מ

 והלאכנ~~~
 ב~

 המומין
 הפסול~

 גס נ~שבין ובבהמה~ בא~ס
 ביאת מהל~ בפ~ז ברמב~ס כמבואר בעין~שמונה

 המקד~
 ה~ה

 וכלע~שי
~ 

 ב~דס שפ~סל מוס בו שיש
 ו~בה~

 ועבד
 ה~ו ה~ק~ש בי~ת מהל~ ~~ו ברמב~ס כמבו~ר פסולה~עב~דתו
שס

~ 
 וא~שר

 ~ש~~
 דמי לא סומא

 לש"~
 מש~כ ע~~י בע~מ~

 עינוי דפקח דמ~ן ואחח~~ הזוה~ק בשם ~א סי~ או~חהט~ז
 צ~ה סי~ ~ו~ח ו~באה~ט ע~ש מה~מ עלי~ מקדיס צלותי~ב~עת
 כיון וא~כ ~~ו~ ובסי~ שס ובשע~ת ע~ש שכנ~~ג בשססק"א
 המחפללשבל

 צרי~
 ול~כי תפלה~ בש~ת סגורות עיניו להיות

 גלוי סומאנס
 ב~י~ עינ~

 שב~א~ה צלותי~~
 צרי~

 עיניו להיות
 משא~כ ש~~~ להיות רשאי ולהכי כ~~ ~ל מומו ניכר אינוםגורות~
 בשארבע~מ

 מומי~
 נא ~קריבהו ל~ימר איכא ודאי ה~יכריס~

לפחת~
 ד~ע~~י ~רוע~~ ה~אור דברי שפיר אחי ועפי~ז וגו~~

 להיוח רשאידאין
 הש~~

 ~~מ מומין~ בשאר בע~מ
 ש~~

 ~ומא
 שכתב כ~ה סי~ מברונא מהר"י בשו~ת מ~א~י שוב כנ~~~כשר

וז~
 למ~ות שאין באו~~ ~איתי

 ש"~
 מקומ~~ וש~תחי בע~מ~

א~
 ובו~~ פסולה עב~ד~ו דבע~מ דמסיק מקידושין ראי~ ~ל

וכ~
 כו~ ק~בן במקוס דתפלתינו

 למנותו נכון ~~
 לש~~

 קבוע~

אב~
 באקראי

 יכו~
 דמחפלל מסימא גרע דלא

 ~כ~ל~ לפעמי~
ובמח~~

 ~או~~ דברי מיני~ אישתמיט
 בעצמו שכתב ~מו ~~ל

 ~או~ז מש~כ ג~כ שפי~ ונראה איה~ ~ומוששכח
להיות צר~ שהש~

~~ 
 שכ~ והטע~ בע~מ~ יהי~ שלא ד~ינו בגופו~~

 כתב ~ה שטעס לעיל הב~י כבר קרבןי ב~וםד~פלה ~י~
 הערותי וגםבעצמו~ ~או~~

~ 
 הא

 ~ידוש~
 כ~~~

 א~
 לחלק ~ש~כ

~~
 קבוע~

 וב~
 ~סומא ר~~ והביא ב~~ראי~ להתפלל

 אינו ~ה לפעמים~ת~לל
 ~א~

 ~הל~ ב~ח הרמב~ם שהרי
 גבי כ~ב ~~ל~~ה

~  
 ש~~ ~~נעשה

 ~ ב~ האו~~ ו~
 ~~~ לש~ ~~ ~~~~~ ו~ ~~י~

~~~~ 
 ~ו~ ו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

~~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

 ע~א
 להיות היי~ו ש~~~ ~לע~ו~ ואינו~ ~~

 רשאי ~~ו~א הפוסקים כל מלשונות נראה ו~ן ע~ש~בק~עו~ ~~~
להיות

 ש~~
 ב~~ראי ולא ב~ביעות~ ~ס

~י ~ דו~~
 ד~א הראשונה~ שאל~ נפש~

 שיי~
 ~בי

 ש~~
 ~ומא

 ~א הקריבהולמי~ר
 לפחת~

 ~ וגו~

~~~~~~~~ 
 לבל ד~~ל ~נהי

 הנ~
 באות שהבאתי רבוותא

 פ~ז בב~ק יהו~ה כר~ הלכחא דליתהק~וס
 ~בן פש אבתי מ"מ המצ~ח~ מבל פטור ~סומאע~א

 ע~א ל~א בקידושין הש~ם לשון ~פ~ט הנראה לפידהא לברור~
 ר~ דאמר ע~אפ~ז ובב~~

 יוס~
 מריש

 הו~~
 בר~י הלבה א~ל דהוה מאן

 ~הא לרב~~ טבא יומא עבידנא ~מצות~ מבל פטור םומא~אמר
לא

 מפ~י~נ~
 עבידנ~~ והא

 הש~~
 ובו~ דאר~ח לה דשמעיחא

 לרבנן ~בא יומא ע~ידנא ב~~י הלכה אין ~א~ל מ~ןאדרבה
 ל~~ ~ו כ~~י הלכה אי לי~ מס~קא ~פ~קי יו~ף דרב הריע"שי
 ם~ק נ~ג ~י~ באו"ח הפר~ח לפי~ש~במ~מ

 י~~
 לרב ~ם~ל

יו~
 ~אן ~דאמר דר~י~ ~ו~תי~ ~לכ~א ~לית

 דא~~
 מאן קאמר נמי ~כי ד~תר ואע"ג בוותי~~ ה~בחא דליחא~מא כר~י~ הלבה

~א"ל
 א~

 בר"י~ הלבה
 ה~

 ואזיל~ ~קט ~ירכיה לישנא
 והו~י~

 בן
~ס

 מ~םחי~
 הג~ה אמ~ו הוו ששת ורב יוסף שרב ע~ב קט~ז

 ו~פענ~~ ע~ש~בבי~
 ~לית בש~ם דוכחי מכמה להוביח ~~ל

 דהנה המצוחי בבל ~ייב ~םומא בר~י~הלב~~
 בקי~ושי~

 ל~א
 רב ~~~רינןע"ב

 הו~ כ~ יום~
 ~~ור ד~מ~ה~ כר~א קל שמע

 שכינה מקמיאיק~ס
 דאתי~

 ~~אור יו~ף רב הא ו~שה ע~~~
 לומר יחכן ולא המצו~~ מבל ~טור ול~~י כנ~ל~ הוהעינ~ס
 מה~צ~ה שפ~ור בל שבי~הדאתיא

~ 
 יו~ף ל~ב ~גס וד~י ~לא

 ~ליח במצו~~ ~ייב~ומא
 הלכח~

 בנחלח ~ומצ~חי ~ר~י בווחי~
 שס רא~ ולא בזה~ שפלפל ר~מ םי~ ביו~ד ~חח~ת לה~עלצבי

 י~יב קא הוה אביי ע~א כ~ט ב~וכה ובן הנ"ל~~לה~ר~ח
 ~~בקמי

 יום~
 זיקא נשב במטל~ת~~

 ו~

 ~עתאי ד~נינא לדידי א~ל וכו~ מהבא ~אני לי פנו יו~ף~ב א~~ צי~ו~א~ מייתי
 יו~ף רב השיב לא ו~מה ע~ש~ ~י דמי המקפה ~ח~חבמי
 דםומא כר~י ~ם~ל ביון ב~כיל~ו עצמו ~ת לצ~ר מחו~בשא~נו
 לא ולהכי ממצות~~טור

 ע~ המתי~
 המקפה ~~~ח

 ~ע~ג כר~י~ ~לב~ ן ~א למע~ה ה~~ה יוסף לרב ~ם~לודאי אל~ ~
 בר~ה החוס~ עפימ~~כ י~ל~לכ~ז

 ל~~
 ובמ~ילה הא~ ~~ה ע~א

 ר~י ד~~ר ~אע~ג וכן~ ד~ה ~~ז ובב~ק מי~ ד~ה ע~א~~ד
 ע~ש~ כ~כרי יהא ~לא חייב~ מ~רבנן מ~מ המצוח~ מבללסומא
 ע"~ ירוחס~ רבינו ב~ם חע~ג םי~ או~ח ~~~יוכ~כ

 שלא
 אס ~ס שפיר ~תי עפי~ז וא~ב הנ~ל~ ב~ק מה~ום~ רק~~יא
 מ~ר~נן מ~מ ממצוח~ ~~ר ~םומא ~ר~י ~~ל יוסף דר~~ימא
 שכתב קי"ב ~י~ חאו~ח מהד~ח נו~ב בשו~ת ו~יין~ייבי
 המצות מכל ל~ומא פטרית ד~י ש~וכיחו בב~ק ה~ום~~מ~שון
 ישראל בתורת נוהג שאינו נברי כמו ~וה ~~ב מ~רבנ~~~פי~
 מובח מ~ה ~~ש~~לל

 דה~מ~
 ~טור

 א~
 הדרשא דמשמעות פ~טא מ"מ ר~ה~ בתו~~ ל~ון~י~וי ~רא~ ~ף ~מל~ת~

ד~ל דב~
 ~מצות בל כולל זה וחוקיס~ ~מצוח אינו במשפטים~ ~אי~

 ~~מ~ג על ה~יג וע~י~ז ~ל~ת~~~ע
 בפתי~ באו"~

 כוללת
 המצות~ מכל ~ו~א פוטר ~ר~י דמה ב~ש~ב כ~ט~ ~ת~~ג
 במל"ת~ ~~ל מ~~ע~היינו

 ע~~~ מה~~ חיי~
 ו~

 על תמה
 שבתבו בר~ההתום~

 דסומ~
 יכיל מדרב~~ שחייב

 לבר~
 וצונ~~

 ותימ~ ע"~~ ת~ר לאמשום
 ~~עה~ת לוי~ ב~~ ומצאתי ~ש~ מוז~ר אינו ת~ור ~~א ל~ו על~ם וחוקים~ במצות אינו ד~ומא ביון

 ש~ח~ ל~
 ~ב~י

 התו~
 חייב לר"י גם ~סומא במש~כ

~דרב~~
 כי~

 ~וה אינו ~לדידי~
 ב~~

 לי~א ש~ב חסור~ דלא
~ום

 ~רבנ~ חי~
 ג~~

 ~ל~ ~~~ ד~ב~ ~ו~ ד~ ~~
 ~~ר

 ונרא~ ע~שיא~~ינהו
 ~טור ~ומא דלר"י ~עתו

~  ו~~~ מ~רב~~אפי~ המ~ו~ 
 ונראה ~וזר עפי"ז

 ~ה~יר יש ועפי"ז בר~י~הלבתא דל~ ~~ הראיו~
 מהא לזה~ ראיו~ בבמ~ עו~

 ששת דרב ע~א נ~ח~ברכות
~"~ 

 וקאששת ~~ פת~ ו~ו~ מלבא ~מי א~ל
 מבר~

 ע~ש ובו~ לי~
 במהרש~~

 ~ומא ~ק~~ל ~ח~א
 חייב מדר~נן לר~י דאפי~ המ~~ש~א ~ומש"כ המצות בבלחייב

 בפמ~ג עייןב~חו~~י
 או~~

 ~י~
 רב~~

 עליו שחמה ~~~ו בא~א
 ריש דא"ל ע"ב ~~ז ד~יטין הא ג~ב שפיר אתי ועפי~זע~ש~~
 ששת לרבגלותא

 מ~~
 לא

 סעי~
 ~~ל ג~ן~ מר

~~~ 
 עבדי מ~לו

 ה~ וקש~ ע~~~ וכו~ החי מן אאבר~חשידי
 מכל פטורו~ומא הו~~ ~~נ ששת רב

 המצו~
 בנז~ לר~י ממל~ת ~ס

 א~~ ~
 ודאי

 ה~צות בכל ח~ב ד~~מא ~ס~ל לשיטתי אזיל ששת דרבמשוס
כנ"לי

 ועו~ ~~
 ם חכמ דשנו מהא בר~י~ הלבה ~~ין להוכיח יש

 כ"ה כריתוח המשנהבלשון
 ע~~

 בוטא ~ן בבא על ע~יו אמרו
 יוס בבל ~לוי אשס מחנ~בשהיה

 חו~
 אמר יוה"ב~ מאחר

 הז~המע~ן
 אלא מביא~ הייחי לי מניחין הי~ א~ו

 א~~
 עד המתן

 ד~י~א הוא השנה ימות בש~ר ופי~~~י ~ספ~~ ל~יחשחבנס
 ~מא ~~פקלמיחש

 ~ט~
 ב~טא בן בבא הא וקשה ~~ש~ ~ון שוס

 בב~~ הוה~~ומא
 וםומא לעיני~~ נקרינהו ~~ורד~ס ~~א ~~

 ~מ~~ת~ אפי~ המצוח מבל~~ר
 והאי~

 חולין הביא
 הי~ דזה לומרודו~ק ~ בעזר~

 ק~~~
 דהלכה וד~י אלא לעיני~י שנקר~נהו

ד~ו~ו~
 ~ ה~צות בכל ח~יב

~~~
 נ~ל

 להוב~~
 ~סומא אלא כר~י~ הלכה דאין רב ממע~ה

 מביצ~ המצוח~ בכל~ייב
 סמיא ההוא גבי ע~ב ~~ז

 א~ל ע~יבח~ ~מאיא~ל עציב~ דהוה חזייה שמואל~ דמר קמ~~ מתניתא מם~רדהוה
 ~ל~

 ו~ו~ חב~ילין ר~ב ע א~תיבי
 ~רי לכ~ע ~ת~פושע א~~

 לדי~~
 וק~~ ~סו~~

 פ~ור סומא הא
המ~וח מכ~

~ 
 ~מואל למר דס~ל ו~~י א~א

 דהלכ~
 בבל חייב ~~ומא

 ל~~~תו ~זיל שמואל ~מר וי"להמ~ות~
 שע~~

 רב מ~שה
 כה~~

ב~ידושי~
 גבי ע~א ~~ו

 הה~~
 מ~דר דהוה ם~יא

 מ~נ~ת~
 קמי~

 שמואל~ ~~ר ל~~י~ אחא זי~תה אש~ו אמר שלי~ אתא כיוכו~
 מהימן איא~ל

 ל~
 פ~ור סומא הרי ג~ב וקשה ובו~~ אפקה זיל

 ל~בי~ הא שזינחה~ ~עפ~י אש~ו את יוציא ולמה ממל~ח~גס
 אים~יכא

 ר~
 כלל
~ 

 ועו~ המצות~ בכל חייב ~~ומא למעשהדהלכה לש~~חו~ אזיל שמו~ל דמר משוס ודאי אלא
 מגיט~ן להוביח יש

 יו~ף רב ~מח~יף ע~אב~ג
 האי~

 ו~ו~ ב~שתו מו~ר םומא
 מזה וגסע~שי

 מוכ~
 לר~ דם"צ

 יום~
 בבל חייב ד~ומא להלכה

המצו~
 מהא להוב~ח יש ו~וד

 דתני~
 במנחות

 מ"~
 וראיחס ע"א

 פר~אותו~
 אלא אינו או לילה~ לב~וח

 ~ר~
 םומא~ ת לבם

בשהו~
 וקשה אמור~ סומא בסוח הרי בה~ חכםה ~~ר אומר

 פ~ור ~ומאהא
 מכ~

 המצוח
~ 

 ד~~מא הוא דהלכה ודאי א~א
 מנחת ב~~ ראיתי שוב המצותי בכלחייב

 חינו~
 שכתב ב~ מצוה

 שכתב ע~ח םי~ הזקן לר"י המ~ריע ~~~שמצא
~~~ 

 דלר~י
 עליו שהשיג ק~וש מאחד ה~~ה יש ושס ממל~ת~ פ~ורסומא
 ו~מ~חח ע~שי ~יב ~בל~תו~ובר

 חינ~~
 שב~נ מ~ות אותן מ~מ מלאוין~ ~ף המ~ות מ~לדפטור נא~ א~ ש~ף בתב~

 דלא נהי מב~נ~ גרע שיה~~ סברא ד~ין ~ייב~ הוא ~םעליהס~ מוזהר~
 בהרנתק~ש

 מ~י~ין לעיל שהבאתי ות רא איזהל~~ת י~ וע~י~~ עכ~~~ ב~נ מק~ושת נפיק לא חבל ~יני~
 ע~~ ם~~

 ~מ~יטין
 מא ~ם במש~כ תמוהיס~ המנ~ח ד~רי ג~ף אמנםע~אי כ~~
 כמ~~~ר הדיניס~ על ~צווה דב~נ ~יי~ל ~~א ב~~~ מצ~ת ז~על ~~~

 וה~י ע~ב~ נ~וב~ה~רין
~~~ 

 ר~~ הי~ ~כן אמרי~ן ע~א ~~ז
 מכלפוטרו

 ~~ו~הי דיני~
 ו~

 שאי~ו כלמטעס ג~~ הו~ המ~ח~ מכל שפוטרו
 במ~~~

 אינו ס
 ~י וח~קיס~ במצו~

 להדי~
 ~גם

ממ~~
 ב~נ

 ~וזר ו~~כ ל~~י~ ~~ו~ םומ~
~הבאתי ~איו~ ב~ ו~א~

 ~ה~~ ~~י~
 שאין מיניי~ו

ו~יון כר~י~ ~~

~~~~ 
 ב~י הע~~ני

~ ~~ו~ מ~ ה~~ ~  ~~ ~ משב~ ~ו~ ~~א~~~~ ~~ 
 ע~ב

 ~~ ~ ~~מ~
 ~י~י ~ נפ~י~ על

 ע~~ ~~יל~~ ~~~~י~
 ~~~ ב~יר~י

 ~א
~~ 

 בלא ~~א
 ח~יל~

 ש~ים ~י ע~~י
~ ~ע~~ ~~~~ ~ו~ ~ ~~ ~~ וי~~~   ~  ~~ 

י ~  
 ו~ ~~י~

~ 



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 פסוק~ ד~כ~ ל~עת~ ש~ו~~תי
 ~א

 דםו~
 ~בל ~ייב

 התיבה~ לפני לעבור ~י~ דשר~ פש~א א~כ המצות~~
להוצי~

 ז~ל הרמב~ס לדעת גס בת~ה~ חובתן י~י הרביס ~ת
 ~ ס~~ב שסו~מג~א ~ ~~י~ ק~ו ~י~ או~ח כש~ע ~יא~ ~אורייתא מ~ע תפלה~ס~ל

~~~~~~~ 
 המובא ירוחס~ הרבינו לדעת נבוא ה~וא הבא
 עובר אינו דסומא ~ס~ל נ~ג~ סי~ או~חבב~י

 סי~ באו~ח בשמו הב~י כמש~כ ~שי~ת~~ וא~ל התיבהילפני
 ~טור דסומא ~ס~לת~~ג~

 שסוה~~י מ~רבנן~ חייב ומ~מ ~מצות~ מכ~
 ע~ש~ ד~~י כוותי~ הלבתא לית ~~א עליו~ תמ~

 ובב~ק ל~א בקידושין יו~ף ~רב ביון ס~ל ירוחם ~רבינוונ~אה
 מ~ן אמרפ~ז

 ה~ב~ דא~~
 לומר דחש נראה כנז~~ ובו~ כר~י

 לעיל שהבאתי הראיות אלו ורוב בר~י~ד~לבה
 יתר~

 ~רבינו
 ~ס~מא במ~~כירוחס

 חיי~
 בב~י ~ועיין מדרבנן המצות בכל

 בשתי דסומא ומרדבי ירוחס רבינו בשס ~בתב ז~ סי~חו~מ
 לומר חש ולח ע~שי דיין ל~יות בשרעיניו

 כי~
 פטור ~סומא

 כדין~ שלא לזה ויתן מזה יטול שמא ~ל~תגס
 עיי~

 סנה~רין
 סו~~א~~

~ 
 ליכא ~מצות בבל חייב דמ~ר~ן ביון ודאי אלא

 וי~ל למידי~~מיתש
 ~ראיו~

 ס~ו מנ~ריס ~י~ ירוחס ~רבינו
 סומא בוטא בן ובבא ~ינא~ ~~ין בוטא בן דבבאע~ב

 לומר ו~~~ק ע~ש~ ל~ני~ נק~ינהו ד~ורד~ס ע~א ד~בב~ב ~וה~

דמע~~
 שנקרינהו קו~ס ~י~ דנדריס

 לעיני~~
 ~נו~ב ומש~ב

 ~רב להוביח הנ~ל קי~ב סוס~י חאו"חמהד~ת
 יוס~

 ס"ל ע~ב
 ממצות פטור דסומאלר~י

 דא~ל מ~ן מדאמר מ~רבנן~ א~
 עב~פ ~לא שמחה~ ~ו ומה לרבנן~ יו~ט עבידנא בר"י~לכה
 המצית בבל חייב מיהאמ~רבנן

~ 
 יוסף לר~ דס~ל ודאי אלא

 אפי~ לגמרי פטורדסומא
 מדרב~

 שמח הי~ ד~ש~~ הא~ ד~ה ע~א ל~ג בר~ה ה~וס~ כתבודכבר ר~י~~ ~ה ~ין ~~מ ע~שי
 לא ~מדאורייתא במה יוסףר~

 ודאי מדרבנן אבל ועביד~ מיפק~
 הנ~ל ע~א ב~ד דמגילה מתני~ ירוחס רבינו מפ~ש וע~י~זחייב~
 דרבנן ואתי מדרבנן~ דברבות משוס תנן~ שמע על פורסדדוקא
 הרביס את ל~וציא התיבה לפני לעבור משא~כ דרבנן~ ק~מפ

 סמש דאור~יתא~ תפלה ~ס"ל ~"ל ~רמב"ס ל~עת רשאי אינוב~פלה~
 ~ל~

 סומא אתי
 מדרבנן ~חיי~

 ומפ~~
 בת~ה להתי~ב~ס

 בד~ת ~ט אות ח~ג בוללת בפת~חה או~ח ה~מ~ג ו~~כמה~תי
רבי~ו

 ירוח~
 כהרמב~ן ~ס~ל ל~ידן וא~ב נ~ג~ סי~ ובפ~~ח ע~ש

 ק"ו סי~ המג~א כ~ש~כ ~פ~ס~יס רוב ~עת וכן מ~רבנן~דתפ~~
 אס גס ולהכי בפמ~ג~ ו~~ש וםק~ב ~~~א ~ס ובט~זסק"ב
 ~~ר ~סומא בר~י דהלכה לומרנחיש

 מ~
 מ~מ המצות~

 ומוצי~ מ~רבנן~ שחייב סומא אתי ושפירחייב~ מדרב~
 בח~ל~חובתן י~ ה~ביס את

 שהוא
 מדרב~
~ 

~~~~~
 ~~י דהלכה דס"ל ירוחס רבינו לדעת ~ה ל~דש
 ~ייבי מ~רבנן ומ~מ המצ~ת~ מבל פטור~~מא

ו~~כ
 ~~י~~

 סומא
 עד~~

 את להוציא התיבה לפני ל~בור יותר
 ~אר יד"ח~הרביס

 ש~~
 דהא סומא~ ש~ינו

 צרי~ ~ש"~
 ~יות

 או~ח בש~ע וב~ה ע"ב~ ט~ז כתענית ~עב~ר~~ מן רי~ס~י~ו
סי~

~~~ 
 ~טור ~~ומא כיון וא~כ ד~~ סעי~

 מה~~
 יו~ר ~עבירות ריקן ~ואודאי המצות~ מכל

 מש"~
 התוס~ ~ש~ב כעין אחר~

 לא ~מדאורייתא במה יוסף רב שמח הי~ ~מש~ה הנ~ל ל~גר~ה
 בנז~~~~קד

 בש~~ נ~ וה~
 לא מדאורייתא ~עב~פ כיון סומא~

 במ~ת גס ~צוה ב~וסמיפקד
 ~ז~

 ריקס הוא ביתו ודאי
 ~י~רין גס ~עבירה~~ן יו~

 ממרק~
 ע~א~ ~~ ~בר~ות עונותיו~

 נ~טא ~י ~~ כנז~י~~~~ דרב~~ ומפיק ~ר~נן~דאתי מדרבנן~ ש~יא בתפלה יד~ח ~רב~ס את להו~יא יבולושפיר
 ש~להגס

 ~ השני~

~~~~~~~ 
 הבוא ~~א

 ~ ל~י~~ נב~
 ~~י~~י ~~ה

 נאואשורה
 וארא~

 מלשונות ~א~ ל~~יק
 הרמב~ס שהרי ז~ל~~פוס~ס

 ז~~
 ~~ב~ תפלה מהל~ ב~~ח

 ~~~י~~~
 ~~~~ ע~ ~~ ~~מ~ ~ ~~ א~ר~ ~~י~

 ר~~ ויוה~כ בר~ה ~גס ~בו~ר ~שונו ו~~ט ש~~~~ונעש~
 הרמב~ס ~יירי ש~~ י~ בהלבה שהרי ש~~~להיות ~~~

 ויו~~~ בר"~
 ז~וע~

 סובב
 ~ול~

 ~טוש~ע מלשון וכ~מ י~ב~ בהלבה מ~~כ גס
 ~סומא שב~ י~~~ ס~י~ נ~ג סי~או~ח

 יור~
 לפ~י

 יקרא שלאובלבד ה~יב~
 בתורה~

 וכ"כ
 עו~

 ס"ט ב~י~ או~ח הטור
 ובלבד אחריס ולהוציא ל~תפלל ש~יבול ז~ל ה~~ש אביובשס
 ש~א ~ובלבד סיימו ומדלא ע~ש~ בתורה~ יקראשלא

 יר~
 לפני

התיב~
 בט~~ עיין ויוה~כ בר~ה

 סק~ג~ ס~ט סי~
 להיות רשאי ויוה~כ בר~ה ~גס ~ס~לודאי ~~~כרח~

 ש"~
~ 

בכ~~~~~~~~
 ~חרוניס ג~ולי לאיזה שראיתי מפני
 להעבירשיש ש~עלה~ קע~ו סי~ חו~י שו"ת עייןשאוסריס~

 חז~
 שלא מעיניו באחד אפי~ סומא

 ית~ל~
 ~ימיס

 בשמו וכ~ב בזה~ ב~וצא והגון ראוי אחר ד~בא ~יכאנוראיס
 ~מ~ברי ש~תב ב~ע"ת ע~ש י~ח~ ס~ק נ~ג סי~ או"חהבא~~ט
 מ~מ נור~~ס~ ימים על ~אי דבריו בתחלת דאף נרא~החו~י

 יש אס ~שנ~~ ימות בשאר אף למנעו יש שבתבמה~~מיס
 ובשאי~ת במוהו~ ו~גון שראויאחר

 יעב~~
 סי~ ח~א

 ע~~
 וח~ב

 ~~לה ובמח~ב ובברב~י ~סול~ שהוא בתב ומוק~צ ס~זסי~

להלכ~
 ד~ת שבן מאחר ש~~~ ל~יות יכול השנה ימות דבש~ר

 א~ וש~פ~ ו~רא~שהרמב~ס
 ל~ברי לחוש יש נוראיס בימיס

 אניאין ופ~סקיס~ מהש~ס ל~וביח ש~~בתי מה לפי ובאמת עב~ל~הח~~י
 רוא~

 ו~פענ"~ בזה~ חששא ~וס
 את למנ~ת להתיר יש

~סומא
 ~ש~~

 ~עכ~פ ל~מר ואין בנז~~ נוראיס ~ימיס אפי~ קבוע
 ~פני ~סו~א י~בור שלא לחוש יש נוראיסבימיס

 ~תי~~
משו~

 פרקיס בארבעה הא ~שה דא~ב ~ינו~ זה ~מה~ דין ~ימי

 ני~ון א~ס יוסי לר~ שס וב~מ~ ע~א~ ט~ז בר~ה נידון~~~ול~
 יעבור ש~א לחוש יש ~~ין ~בימי ואס"ד יוסיבבל

 ~פ~י ~סומ~
 ~סומא יע~ור ש~א לומר הו"ל גופי~ ט~מא מהאי א~ב~תיבה~
 יוס בבל נידון א~ס ~~א התיב~~ לפנילעולס

~ 
 לפימש~כ כש~ב

 ד~זר שאני~ דר~יס דתפלה כמא~~ ~~ה ע~א ט~ז ר~ההתוס~
 ע~ש~ נקרע~ינס

 והאי~
 ~~סומא ~~נה בבל ~צבור מניחין

 בתפלה י~~תיוציאס
~ 

 בזה חילוק דאין ו~אי אלא
 בי~

 שאר
ימות

 ~~נ~
 ~באות לעיל שה~אתי זרוע~ ~אור בס~מובא גאון~ יו~אי רב ז~ן הורה ובבר נוראיס~ לימיס

 ~ש~~ א~~
 סומא

 מ~שה ונס הגוניסי שמ~שיו זמן בל אותו מסלקין ואין ~וא~כשר
 תשובות~ בשס האו"ז מש~ברב

 ש~ב~
 לפני שיור~ין ר~~ו

 האחרוניס ראו ואלו כנז~י יד"ת~ הרביס ~ת ומוציא~ן~תיבה
~דברי

 ~או~~
 בזה ~ו~ו ~וו הנ~ל

~ 
 יהודא חייס ~~ ~להגאון דעה ש~י בשו~ת~~~~~~

 בראדי ~ק~ק ר"ממסאסניצא
 ז~ל~

 סי~ ח"ב
 לפני עובר דסומא ~~~ע מפסק לזוז דאין דאף בזהשבתב נ~~

 לעשו~ו ~בל באקראי~ אלא אינו זה מ~מהתיבה~
 ש~~

 קב~
ל~ת~ל~

 יש בקביעות השנה ובבל נוראיס בימיס
 לחו~

 ~ה
 ו~מח~כ ע~ש~ וכו~ המצות מן פטור ד~ומא כר~י הפו~קיסלדעת
לא

 רא~
 כ~ה~ סי~ מברונא מ~ר~י השו~ת ב~ה לחלק ק~ו שכבר

 ~באות לעיל ~וכחתיו~רי
 א~~

 הפוסקיס מ~בותינו
~ ז~י בתילוק כוותי~ ס~לשלא ~ק~מ~ני~  ל~תו~~ ~יוע להביא מש~ב וגס 

 לר~י דאפי~שכ~
 פטו~ ~סומ~

 נ~ו דף ~ה~א הרואה בפ~ ברכותמה~רושלמי ~דרב~~ חייב מ~מ המ~ת~ מן

 ע~ב~

 ר~ ~תני
 דבריס ~לשה אומריהו~א

 צרי~
 אדס

 ב~ ~ו~
 וכו~ יוס

 וקשה ע"שי על~~מצות מצווה ~אשה שאין וכו~ אשה עשנישלא בר~
 ~~ דלדי~~ א~~י~~ר~~

 ל~ר~ צר~
 שלא גס ו~וא ברכות~ ד~

 ~ור שה~ומא סומא~ע~ני
~ 

 ~מ~וח~
 ורחו~

 ל~מר בעיני
 ש~א מפני וע~כ ע~אי שזהו עורים~ פוקח בברכתנבלל ש~
 עכ~ל~ כ~ה תקנו לאמ~רבנן חי~

 ~ ובמח~
 תמו~ס ~בריו

 במ~ו~ ~ירו~למי על ~פנ~~ ~~מראהש~י ~~
 ~~ב

 כתבביושב~ ~~ ה~~
 ~ע~~

 ד~~ל צ"ל
 ד~ו~~ ל~ירושל~

 אפי~
 שלו ה~וע בלא~ה וגס ע~~ ~מ~ות ~ל~~ור מ~~~

~ 
 להביא ~רחוב~ס ממ~ ~

 ~מ~
 ד~ ~רושל~~ ל~ו

 הוא שביריש~מי~יהו~ה ~~ ~~
 ~א ע~ב~ מ~~ ~~~ ~ר~ ~~

 ~מ~ ~~י~ ב~ה~ נ~ ~~~או~ד~י~
~ 

 ~~ ~~א ~~א
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~ ~  

~  

~  ~  

~ ~

~
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~

 אע~~ וכו~~ ~ו~~
 דהרי~ף

 סו~ט והרא~~
 ב~ו~~~א וכ"ה יהו~ה~ ר~בזה גר~ ~ב~ו~

 בזה ~י~ דגירסחו מבואר אלא~ ד~ה שס במ~חוח מר~~ימ~מ הש"~~ בגליון ו~ה פ~וי ~רכו~
 ע~ש לפנ~נו שהיא כמור"~~

 ~וי~
 ~~ה שס רש~י על להעיר

 ד~ירסא נימא ~ס וא~כ עש~ה~~ הנז~ מהירושלמי האי~~ולי
העיקרי~

 לא ודאי ~מ~ היא
 בתיס~ וע~ש מידי~ ק~~

 ~ו~א כש"כ וא~כ ע~שי מצוי אינו ד~ור זיל~ ~~ה ~~אמ~ד מנחו~
 דעה~ ה~~ערי דמ~"כ ל~מ~ ב~ז וגס מבורי יותר מצוי נושא

 ב~יניודרחוק
 שזה לומ~

 בבר~ נכל~
 בא~ת כנ~ל~ ע~ריס פוקח

 דהרי היא~ רחוקהלא
 בבר~ו~

 א~~ינן ע~ב ס~
 בה~י~

 פ~ח כי
עיני~

 שס ו~רא"ש הרי~ף לגי~ וגם עוריס~ פוק~ ברו~ לימ~
 ידי~ מנח~כי

~ 
 נכלל ודאי מ"מ עיני~~~

 של~
 ~ומא עש~י

 שה~י זו~בברכ~
 ה~ומ~

 אינו
 מ~ר~

 מ~ו סי~ כה~ג~א זו~ ברכה
 וע~ש ~~~~ס~ק

 ב~מ~~
 וביד

 א~~י~
 ד~ר ~סיף ~ה~ מש~כ

 נש~~~כ~
 ועליהס ה~א~~ניס~ ר~ו~י~ו דברי אלא לנו אין שאנו

 או~ח ב~רכ~י ר~י~י ~גס כנז~~ חייס~ אנו ומ~יהס ~מ~ין~אנו
 נ~גסי~

 על שח~לק יהודה בני בס~ עאייש הר~י ~שם ז~~ או~
 דטעמו ואפשר ע"שי אחר מפני נדחה אינו דה~ומא וס~להחו~י

 ~ שכ~ב~י במו~~כ
 אגיד~~~~~~~

 ה~מ~
 יפ~ ~י אכחד~ ולא

 כ~~ה הורה
 ~ס~מא א~לה~יר

 להיו~
 ק~וע ציבור שליח

 כש~לה בקדושהי והוראתו ~וראיס~בימיס
 ~ מפורש~

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

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

 ~~~~~~~~ ~~י~ נ~י

~~
 ~~~ה נ~א~~ אשר

 לא א~אי ל~~~ דו~~
 ~ע~ירה~ ה~~ה מצוהד~וה אמרי~

 או
 ~ ~הי~ו~

~~~

 ו~ו~ ~~ר~נן אלא דאוריי~א ל~ו בעבירה ה~אה דמ~ה ~~~ דט~~א ~כ~~ו ה~ו~~ ~~ה ע~א ~~ ס~כה בתוס~ יעיין

יע~~
 ע"א ~~ סיכה ו~~וס~

 ד~~
 ועיין משוס~

~ר ~אג~ בשו~~
~ 

 דלא ו~ראה ע~~ה צ~ו לסי~ ו~קונ~א צ~ז וסי~ צ~ו סי~
 נוידיק~ה

~ 

~~~~~~~
 מה

 שכ~~
 הו~ ב~בירה~ ה~אה דמצוה כת~ר

~ רק
 היינו ל~~~ דוחה ועשה ח~צ~~ באי~ר ~~ ~

 ~יכ~
ד~~~~

 ס~ר דהא היכא אבל אג~רא~ הוא
 ל~~

 ז~ו"ד להל~~~ דוחה עשהאין אח~צא~ היא
~ 

 ~ורש~ ס~יר~~~~
 רבו~י~ו מקושיית לזה נמ~א

 והספר ע~א~ ט~ז דף לנדריס הרשב"א בחי~ז~ל~ הר~שוני~
 כי~ד מבש~ועו~~ בנדרים חומר ד~נן הא על ~ק~ו ל~~מ~וה החי~~

 שאני ~יכהקונס
 עו~~

 ש~נדרים ~סור~ בנדריס וכו~
 דמ~~ה עשה יבוא לא ו~מאימ~וה~ ~~ ~~~

 ל~~ וידח~
 דנדריס

 ~ה ד~דריסו~ירצו ~
 בשע~ ו~יין ~~~י ב~ י~ ול~~

~~~ ה~ל~
 ~ ~~קש~ נ~רים~ מ~ל~

 ק~א ~לין שב~ו~~ מהריב~א
 ~~ר ולד~י ע"~~ע~א

 ה~~ל~ א~
 דשאני ~ראשוניס לקושיית

 ד~סור~ד~יס
 ~~~ה י~ול ~~א הוא~ ~~

 ל~~ו~
 להאי~ור

~~~
 ב~~ ומ~א~י

 נד~~ י~ו~
 להגאין

 רי~~
 בסי~ ז~ל מלבוב

 ~~א ~~ול ביד~ט~ו
 באמ~ ש~קש~

 על כן
 הראש~נים~ ק~שי~

~ש
 מ~

 אבל ~ה~
~~ 

~~~ 
 אי~

 שר ז~ר לא
 ר~

 ~בר~יוע~ה יו~
~  ~~ ~ 

 ~ל שם ~דרים הנ~~י
~~ 

 ש~נדרים וז~ל~ ש~~~ מ~בועו~~ ~דר~~מ~
 ~לי~

 ע~ד
 ~~ ~א א~ור דנד~ים~~~

 ו~~
 ד~ לא~~ מא~לין

~ באי~~ מ~~ לע~ו~ ~ו~ ~~ ~לא ~~~~~ ו  

לי~א
 בה~ למי~

 ד~~י
 ו~~ דנ~י~ ~~ ~~~ דמ~ו~ ע~~

 ל~דיא ~י~~ל~
 דאין ה~~ק~י דע~

 ~ב לש~חו~ בזה אזיל ו~~"יחפ~~~ לאיסי~ לד~ו~ י~ו~ עש~
 אי~רי ~א~ ד~~ ~~

~ור~
 נדר~ם לענין ~ש הם~ גברא איסורי

 חל~
 דאל~~ כן~ לומר מוכרחולשי~~ו הא~~ר~~ על

 איסורין ד~ל ד~ימא אלא
 לא הם~ חפצאאיסורי

 מ~כח~
 לדידי~ ~לל

~~~ 
 לשי~תודהא ל~~י דו~ה

 עש~ א~
 יכול

 לדחו~
 חפצאי לאיסורא

 א~
 וד~י

דכ~
 איסו~ נדריס~ מלבד ~ורה ~יסורי שאר

 ~ברא
~ ~ 

~~~~
 ברש~י

 כרי~ו~
 ע~א י~ד

 דהיינו ~ב~ א~~ ד~
מוסיף

 ד~י~וס~
 להדיא ~רי ע~לי אח~א~ איסורא

 ז"לדרש~י
 ס~~

 וכ~מ ~י ~פצא אי~רי ~ורה איסורי דכל
 ו~~כ ע~ש~ ~~ט"ו סי~ ~רשב~אמתשו~

 ע~~
 ~~יר א~י

 שלא ע~א ד~~ז ~דריס בחי~דהרש~"א
 ~י~

 ~הנמ~~י
 ע"כהנז~~

 משו~
 ~סורי דכל לש~טתו דאזיל

 ~ור~
 ח~~א ~סורי

 מוכ~ח ולהכי ל~~~ דוחה דעשה מקוס בכל אמרינן ואפ~ההס~
 דע~קר~ומר

 ה~רו~
 עשה ~נדרים מ~וס ~זה~

 ~ הי~ ול~~
~~~

 בס~ ראי~י
 ~ו~

 שכחב ב~ דין הכולל ~~ער ט~ס
 ע~ב ד~כ הרי~ב~א מדברי שנר~הדמה

 איסורידבל ~ה~ ד~~
 מאכלו~

 ג~רא איסור אלא הוא~ ח~א איסור לאו
 הרש~י לד~רי ~מתנגד מו~ן~ אי~והוא~

 ב~רי~ו~
 י~ד

 ר~ו~ינו בזה דפליגו ביאר~י הרי הנ~ל~ כהנמ~~ידס~ל היטב~ מוב~ים הריטב~א דברי ~כתב~י מה ולפייע~ש~ ~ה~~ל~
 ועוד ~"ז~ העיר לא במח~כ שאול~ ו~היד ז"ל~~ר~שוניס

 כוחב והנני בס~ד~ נפלאים ד~ריס בזה א~ייש
 כע~

 בע~יו
~ל

 טרדו~י מ~א~ נח~
 ~ הרבו~

~~~~~~ 
~ ~ ~ ~  

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
שליט~א ~~~~~

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

~~
 היו~ ~ ש~לתו

 ואמרו ~~נק~~ להס ל~וח ~הממ~לה~ ר~יון שק~לוממח~~~ נכבדי~ חרדי~ א~~ שני ל~ניו ~~~ו
~~צונס

 שה~ב~נ~
 ~יוס ~לא~~~ תעשה לא

~~ 
 קודש~

 ו~ו~~~
~הי~ ו~

 ע~ חרו~
 ה~וח

 ~~אבלוי~
 ~הוד~~ בה~באנק~~

 שה~באנק~
 ~עשהלא

 הלואו~
 אול~ ויו~~~ ב~~ת ומסחריס

 בש~תס~ נפשס
כד~

 מה
 ~וועקס~ין~ ב~~טרו~ לעשו~

 נש ~יו אשר
להבאנק חי~

 והזמן שונו~~ מ~ק~מו~
 פרעו~

 ~בת ביוס בדיוק יהי~
 מוכרחיס פרע~ן הז~ן יע~ור ו~אסקודש~

 מ~~רחיס אשר ל~~אנק~ הנשלחיס בה~דופליק~טען~ כיו"בוכן ~כר~ט~~ט~~ ~עשו~
 ודורש~ס שואליס וע~כ יוס~ באו~ולפדו~ן

 יוכלו אופן באי~
 ע~~ם ע~י ויו~ט ~ש~ת ~זל~~ופ

~ 

~~~~~~ 
 לה~יר ~צ~ד כ~~ה

 כ~ לעשו~
 ~י~ם הנ~ל

 ~כו~ס ע~י~ודש ~ב~
 ~ק~ו~

 בש~ע במ~ואר
 או"~

 סי~
 ~היינו מכס~ לענין ו~ ~עי~רמ~ד

 שה~בו~~
או מאה~ מכל יק~ל

 א~~ מכ~
~ 

 וז"ל וכ~ב וב~~
 ~ה~י~~ דהוי אף ~

 שרי ד~כאבב~י~ עי~
 מ~י~

 רק ~ן דאין בנ~ד ו~ו~~ ~סידא
 שבו~

דשבו~
 בלבד ~נ~ר~ ד~רה

 ב~י~ ע~~ ו~~~
 ~סד דהוא ~ה

 דאפי~ וכו~~גדול
 לדע~

 י~ ~ק~ז~ ~ז ~~ ~מג~א
 בכ~ן ל~תיר

 ~ולפענ~~ ~~ליו~~
 דהן דא~ג זה~ הי~ר נכ~ן לא

 פ~ק סק~ז ~~ז בסי~ד~מג~א ~מ~
 דבמ~~ ~

 י~ ~דול~ ~פסד
 ל~יר

~שבו~  
 אבל ~~ו~י

 ב~
 א~יה

 רב~
 ~~ז ~~

 וכ~ב עליו~יג ~~ ~~~
 ~ ו~~

 ד~ריו ואין
 מ~~רח~

 ~י
~י~יא ~~ ע~ ~~

 ~~~כיר ~רבה גדוליס ננד ~ביו~~ ~ ~~
 ~ו~י~

 ~~ ~ו~~
 ~ו~~

~~~ 
 ר~א

 ~~ ~~ ~ל~ מ~מ~ ד~ל~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~י~
~~ 

~ ~ ~ ~
 וכ~מ~~נויא~

 בםי~~
 עב~ל~ נ~ח~ םי~ רקנ~~י בפםקי ו~~מ

 עוד וב~ב ~נ~ל להא"ר רמז סק"ז בא~אשס ש~ז ~י~בפמ~ג ו~
 מו~ר~ רמ~ י"ט~ וב~י~ ~וז~ל

 ודוק~
 עיין פתאום~ הבא הפםד

לבו~
 שב~~ ב~ ועיין

 ~מונ~~ ~ל בהול דהוה הרא~ש בשס

 ל~~~
 ~~סד

 שא~
 לפני יודע ~י~ אס ומבש~ב פ~אוס~ בא

 וב"~ ~~~ל~~ב~~
 עוד

 הפמ"~
 כ~~י ם~ק בא~א ש~ז סי~ באו~ח

 ~וז~ל
 ד~מיקל לבוש בשס ~מ~א

 בםב~
 הפםיד לא ראשונה

 דוקא מע~מו~ שיבין רק דיבו~~ בלי שיבא~ ל~כו~ס ולומרוכו~
 ועפי~~ עכ~~~ דדליקה דומיא פ~א~ס הבאבה~סד

 י~ל
 ם~ק בא~א רמ~ד םי~~פמ~ג ע~

 י~~
 בש"ז ~ וז"ל שב~ב

 ~שבוח ה~םיד לא המיקלבמג"א ב~~ או~
 א~כ פסידא~ במקו~ דשבו~

 מרו~ה ה~סד דוקא י~ל ומ~מ בו~בין~ באין מו~רב~א~ה

עב~~
 בסי~ דהרי נ~נהו~ סי~רא~ ז"ל הפמ~ג דברי ובמחב~~ה

היינו הפםיד~ לא דהמיקל דהא ~ להד~א ב~ב הנ~ל ב~ז ם~קש~ז
 דו~

 וג~ ~~או~י הבא בהפםד
 רמ~ד ~י~ ה~יר לא

 ~וא~ב בנ~ל~ שס ~א"א ע~ז ומש~כ םק"ז ש~ז םי~מ~מ~~א
 הב~נק בעלי וה~נשי~ ~~אוס~ הבא ה~סד שאינו בנ~דעפי~ז
~~ל

 יודעי~
 שהוא א~פ~י דאםור~ פשי~א שב~~ לפני הבל

שבו~
 ~ דשבח

~~~~~~ 
 על שעלה

 ~ע~
 ב~~ה

 לד~וו~
 לדין שאל~ינו נידון

~ ו~~ ם~~ רמ"ד שבסי~מכם  לפענ~ד 
 אינו~ ~~

 ובמש~ב מידס~ במציל דהוי משום דשרינן~ מכס דין~ש~ני

המרד~
 ב~~א ז~ל

 דשב~
 רמ"ד בסי~ ז~ל ו~מג~א רמ~ז~ םי~

 מ~וס דשרי~ נראה ומ~מ ~ וז~ל ובתב ~בריו~ מבאר י~ז~"ק

 דאםור די~א וא~~ג~םידא~
 ד~בו~ שבו~

 פ~ידא~ ~במקוס
 חייס~~וה~נ~יב

~ 
 ~במקוס דצ~ל הגיה ב~ליון

 מצוה~~
 מ~מ

 שלא ~ בל~מר ה~דבי~ במש"ב מידס~ כ~ציל דהוי שרי~הבא
 ע~ש עכ~ל~ י~ג~ בע"ז כדאמרי~ עכו~ס~ ביד הממוןי~~ק~

 ~ בזה~ל ~ז ~כ~ב~מ~~הש~ק
 שלא וזה

 ~וי~ ביד ממון יש~ק~
 על ב~ב י~ז ם~ק בא"א שס והפמ~ג ~ב~לי מפס~דא~~דיף

 ~ וז~ל~מג~~~
 היינו~ בלומר~ ~מש~ב

 א~
 מ~ח~ה המבם דשובר

 שלא הפמ~ג על ~ימה ~קצח ~כ~ל ובו~ מעכו"סכמ~יל ובשב~ הוא~ בה~~ר בששב~ו מ"מ בחובו~ לוקח לאמהשר
 שב~ב ז"ל~הב~ הבי~

~ 
 ומרן יע~ש~~ הנ~ל המר~בי על רמ~ד ב~~

 בי~ר עוד ד~ז מ~אר י"ב םע~~ ר~ד סי~ שלו בש~ע ז~ל~רב

 וז"ל וב~ב~יאור~
 לפ~ ~

 שק~ל~
 אפי~ איםור בה אין המבם

 שבות וה~ז שבו~~ משוס אלאלי~ראל
 דשבו~

 מ~ירין שיש
 ש~ז~ בםי~ כ~ש הפסד ב~קוס~ו~ו

 וא~
 במ~וס ~ף אוסרין שיש

 לא אס~פסד~
 לצו~

 מצוה~ דבר חשוב באן מ"מ במש~ש~ ~~ה
 א~ר לגבו~ו יובל לא בשב~~ מהנברי ~מבס י~ול לא~~ס
 הוא והרי ~נברי~ ביד ה~מון ויש~קע~שב~~

 עוש~
 במה מצוה

 סי~ בי~ד במ~ש מידס ~מון~מציל
 וע~י~ד ~כ~ל~ ושע~ב~ ק~"~

 הרב~רן
 ז~

 ז~ל ~רמ~א של ~זהב לשונו שפ~ר ליישב יש ב~"ע~
~~י~

~~~~ 
 שיאמרו ח~ישינן ולא ~ וז"ל שכ~ב ו~ ~עי~

 ל~ור~ ~
 עכ~ל~ ח~שו~ לא גוונא בהאי פםידא דבמקוס עישה~ ~~~~ר~~
וקשה

~~~~ 
 ב~נור חששו מדוע

 ומרח~
 במבואר ע~~ ~מראית

 ~נור והלא רמ~ג~~סי~
 ו~ח~

 איכא לפעמיס
 פםיד~

 ~ותר

 בשלמא י~ח~ ם~ק רמ~ד בםי~ המ~~א ~מ~"כ~~כס~
 מ~ע~ מי~י~ ~שה לא ~י~ק"ו רמ~ד~~י~ להט~~

 ~ שס ש~תב
ו~יו"ב דבמרח~

 גדו~ ~ה~ א~
 ~~~א לדעת א~ל ~~ כל

~~ ~ 

~וי~ל
 ע~

 שכ~ב י~ח ס~ק שס ~~ג~א בנליון הדג~מ~
 ~נורדגבי ~ ו~~

 ומר~~
 אפי~ אסור

 בקבול~
 ובו~ חשד מ~וס היינו

 אמנסיע~ש~~
 עפי~~

 ~ה~דם שפיר~ א~י הנ~~~ ז~ל הרב ש~ע
 שכתב ~~ג~ שס בקו~א רנ"ב~ םי~ בש~ע ז~ל הרב מש~בעוד
 ~וז~ל

 ~ל זו ~זירה
 ג~כ והו"ל משבו~~ עדיפא ~א עין~ מראי~

 ועפי~ז עב~ל~ דש~ו~~שבו~
 ל~

 דחשיב מבס~ דשאני מידי קשה
 שלא בדי מצוה~דבר

 בידי הממ~ן י~~ק~
 שבות והוי ה~בו"~~

 חיישינן לא ולהכי מצוה~ במקו~דשבו~
 ~ שיאמרו עין~ למראי~

ל~ור~
 יש~קע שלא מש~ס ש~וא כלומר חש~ו~ לא בה~ג פםי~אדב~~וס הזהב~ בלשונו ז"ל הרמ~א ש~ק~ק וזה עושה~ הוא ישראל

 ולהכי ~~וה~ עושה הוא ו~רי ה~בו~ס~ בידהממון
 ל~

 חיישינן~
 ומרח~~ ב~נורמשא~ב

 א~
 ~~כ דהוי

 זשבו~ ש~ו~
 ב~וס

 כא~ור אס~ר מ~מה~~~~
 ~~א~

 לו אין שא~~נו~ דבנידון מו~ן~ ממילא האלה~ הדברי~~~~~

 לדין כלל דמיוןשו~
 מב~

 שבסיי
 רמ~~~

 ~האי~
 יעלה

על
 דמשו~ הדע~

 רש~ון קבלו שכבר
 נ~שוב הכי זה~ ~ענין הרבה ממוןושקעו דירה~ ושברו באנק~ ~ע~ו~

 בכדי לפסידא~ זא~
 הבאיס אחרי~~ ~םקיס בעניני בשב~~ לנכרי אמירה עי~זלה~יר

להבאנ~
 בגון ~הרווחה השבת~ ביוס

 ש~ר~~
 ~וו~~ם~ן~

להבאנק הנשל~י~
 םבו~יס ו~גבות ~איינקאס~~~ לע~ו~ א~ריס~ ממקימו~

 ביוסבו
 או דוקא~ ש~~

 ~פרא~עם~"~ לעשו~
 בגון או

~דופליק~~ען~
 להבאנ~ הנשל~י~

 ביוס לפדו~ן ~מנס שהג~ע
 לה~יר נוכל הכיהשב~י

 שבו~
 מ~ע~ הנ~~~ ~~ל ל~כרי דאמירה

 ~נין בגוף הרבה ממ~ן מכ~ר ששקעו ~ה א~ דא~ לפ~דנ~ש~

~שיי~
 הב~נק
~ 

 דפ~י~א ומכ~~ב
 דב~

 הבאיס הנ~ל~ העם~יס
 רק הס דוקא~ השב~ביוס

 ולא הבאנק~ להרווח~
 שי~~

 בלל
 דמו~ר גבייהו~~ומר

 מ~ע~
 דהוי

 בבדי נברי~~ מידי במצי~
 ממון יש~קע~א

 ש~
 בל דהרי ביד~~ י~ר~ל

 הנ"ל~ הש~רו~
 אינס עכו~ס~ של הס אס אפי~ הבאנק~ ~~י ג~יינא לידיהבאי~
רק

 ו~ש~כ הבאנק~ לה~ווח~
 ה~ ~~

 פשיטא וא~כ ישרא~יס~ ~ל
 לה~ירדאין

 הפ~ד כאן אין ד~רי לנברי~ ד~מיר~ שבו~ בד~~
 רקבלל~

 מניע~
 וכבר ~ריו~~

 נוד~
 ופ מש~ס

 ע~א ו~~ ע~א ב~ במ~ק ~מ~ואר ה~סד~ ~שיב לאהריוח דמניע~ ~קי~
 פ~ב וביר~~למ~ אילנא~ איברויי ד~ה שסובפיר~~י

ה"ב~ דשבי~י~
 ו~~וםיו~~

 סו~"ב
 דשב~עי~

 ד~ה
 וב~רושלמ~ יע~ש~ ר"~

~~ק
 הוא ~רן וקרנא~ ~גרא~ ~ אמ~ דריב~ב ה~ג~ פ~~

~ 
 ובק"ע

 הוא ק~ן נמי הריוח ובי ב~מיה~ ~י~שס
~ 

 יע~ש~ ובו~
 שס הר~~ב"א ובחי~ אב~ משל כבוד~ לענין ע~א ל~בובקידושין

 ס~ שהפ~יד נ~ינה בן דמא ד~ס ב~ב ~~ר~ ד~ה ל~אבדף
 פםידא~ ~שיב לא אפ~ה א~יו~ כבוד בשביל זהב~ דינרירבוא
 ה~בר~אל~

 ו~ד~זינ~ בעלמא~ ריוח
 יע"ש~ ~אבד דבר חשיב לאריוח דהעבר~ ח~ה"מ~ ~ענין

 ~ב~
 זב~יס ב~וס~ וכן

 ב~בו מ"ד~ ד~הע"א ק"~
 זכו לא שעדיין דכהניס~ ~ס~דא ד~יכא ~

 בבמה הפוסקיס עוד ו~כ יע~שיב~ורו
 דוב~י~

 וב~וש"ע
 שונה לבל ובנודעונו~ב~

 הלכו~
 ~עמא נמי והיינו ~וב~~ בדוב~י

דאז~ל
 קנ~~ בשב~

 דדוקא לנברי~ ביסו נו~ן ~ ד~נן הא על ~~א
 לא לידו א~י דלא מציאה אבלביסו~

 ע~~
 בי~ו דוקא בלומר

 אבל הפסד~ דהויהוא
 מציא~

 ובירושל~י הריוח~ מנ~עת רק הוי
~ביעית

 פ~
 אמרו ה~ו

 ~ ד~ני הא לענין ~
 פירות המוציא

עביר~
 ועי~ מ~יאה~ הוא דשנינא בהן~ לינע אםור

 ~לאד~~יאה הפ~~
 ~ידע דמכיון לידו~ בא~

 א~~ פירו~ ~ה~

~~~~~~~ 
 ~עפי~ז

 ~~~ ע~ י~~
 ~~ב

~~ 
 ~~~ רמ~~ בםי~

 ~שון ~~ש~~~ ~~~י~ו~~ ~~~~ ~ק~~~ ~ ו~~ו~~ ~~
 שב~קים~~ל ~רמ~~

~~~~ 
 ~ל ~זרו לא גדול

 מראי~
 ~~~ עין

 ~תנור מ~ט דא~כ הדק~ל~ ועפ~~ז
 ו~~ח~

 חששו
 והלא~~~ ל~רא~~

 ה~~~~ ~ד~~
 בתנור ~נ~ל

 לפעמי~ ו~ר~~
 ~ידא אי~א

 ~ות~
 ~ב~~ם

 ~ ו~~~ ~נ~~

 כ~~פ~ ~~~~~~
 ~~ניות על י~~אל~

 ~ע~ ~~~ ~~רא~ ~~חו~ ~~ל~ ב~ו~
 ~ווח~~ ~~בו~י ~ ~כ~~ ~~~ ~ות

 ~~ו~
 אי~~יט~י~ ~ובמחבת~ה האבד~ דבר מקריוודאי ~א~~

 ~ב~
 ע~ו~י דא~י~ להדיא~ שכ~ב הנ~ל~ הריטב~א ~י~

 רווח~
~

 ~~ל~ ~יוח ה~~ת אלא פםידא~ חש~ב לא אפ~ה ז~~ ~~נרי ~~וא ~~
 עי~ ו~י~

 ~שניות על בת~א~י
 ~וב~

 פ~ב
~ות ~~~

 ו~~ח~ת~ה ~~~~ ל~
 ל~

 ~~יר
~~ ~~ 

 ~נ~ל
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~גע ~~~~~~~ ~ ~י~~ ~יי~
 ו~ט~

 ~חי לא דעדיין ב~ד וא~ב ~ש~ בהן
 לי~

 של
 כ~ ~"ל~~שוחפיס

 ב~~ח לבא העחידיס הנ~ל~ ~עסקיס אלו

 ר~~ו~
 נובל דלא פשיטא ~~רווחה~

 לחשו~
 לפ~ידא~ כ~ז

~ע~
~ האמור~ בדבר זה ~ענין הרבה ממון בתחלה ששקעו  

 ש~וח בענין מש~ב ו~ דף החדשוח ב~א בחשו~ רא~תישוב
 שס ועיין הריוח~ מני~ח ובדין פסידא~ ~מקוסדש~וח

 ~הה~רוח העיר ולא ע~ש~ אסור גווני בבלד~פרהסיא
 ד~רי על גס להעיר יש האמור ~ועפ~י בעזה~י~שהערוחי
מרן

 ~ו~~
 ~ש~ה ב"ט סי~ חאו"ח מהד~ח ז"ל

 ~ וח~~

~~~
 בקצרה מובא ק~~ סי~ ז~ל מהרש~ל משו~ח ~זכרתי
 ו~פמ"ג ~~ז~ ס~ק רמ"ד סי~במג~א

 ס~ ~א~~
 י"ח

 לחלק שב~יע~ש
~~ 

 בישול ו~ין ~~בס~ קבל~
 די"ל ~ח~ ה~

 יימר דמישאסור~
 שחשי~

 מניעח אלא אינו הלא גמורה~ פסידא
 י~ח ס"ק רמ~ד סי~ ~מג"א ~עיין היוס עושה שאינוהריוח
 ~ל~~שע~ש ~~~ע~ יוס לכל דחש~ינן פסידא ~ש יוס ~אוחו דמ"מ ~שב~

 ו~מח~הש~ק~
 עוד ובו~~

 ד~ק~לת ל~לק~ בח~
 מ~א"ב שמו~ על נקראח אין המלח~ ~ישול של והבליס~מ~ס

בנ~ראו~
 נקראח ה~אנק דידן~ ~נידון ל~י~ז יע"ש~ שמו על

ע~
 ~ ב~בר ואסור~ היהודי~ שס

~~~~~~ 
 ~י~ ~~ו~ח ז~ל הר~~א ש~סק ממה ב~~ה שה~יר
 ז~ל ה~ויז ~שס י~א סעי~ש~ו

 דב~~
 אינו ג~~וח

 וג~ דר~~~~אלא
 זא"ז~ סוחריס שדבריו הנו"~~ ~ד~רי ה~יר

 סי~ד~מהד~ח
 ב~~

 הנ~ל הרמ~א דבדאי בח~~ ה~~ל
 לסמ~~

 ~ליו~
 דאין ב~~~ ל"גו~ס~~

 לס~ו~
~ בל~~ ע~יו  לא ~מ~בח"ה הנה 

 ד~רי בנוף אזעיין
 הנו~~

 ש~חר ל~~~ ש~סי~
 ~בח~

 שהאו~ז

הו~
 ב~~ זו~ בדיעה יחיד

 הוא כד~י נימא אם ו~פי~ ~ וז~ל

~סמו~
 ~שעח ~ליו

 הד~~
 ~ה~הוח ו~יין יע~שי

 מהר~~
 ז~ל חיוח

 ח~ ~י~ין מס~על
 ע~~

 עצמו סוחר שהנוב~~ להעיר שקדמו
 שהנו~~ בזה~ דבוונ~ו ונראה יע~שי ל~ג לס~~ ב~ט~~סי~

 בסי~
 כלל העיר לא ב~ט ובסי~ האו~ז~ על ~א~ חמהל"ג

 ~ ע~ש ז~ל המג~א ד~רי הביא רקמדנפשי~~ ע~~

~~~~~~~
 מהמשנה האו~ז על הנו~"~ חמיהח

 מפורש~
 בשבח

~~~~ 
 ע~א ק~ג

 דהבוח~
 לשון~ ~בבל ובו~ או~יוח שחי

 ~ז~~ל בחב וע~זחיי~~
~ 

 הי~ו לשו~~ ד~בל להאו~ז דס~ל ונראה

ל~ו~
 הבחב א~ל ל~~ז~

 צרי~
 וחימה עב"לי ובו~ אשוריח להיוח

 ק~ג בש~ח ז~ל לפירש"~ הביאשלא
 ~ וז~~ שבח~

 לשון~ ~~בל
 עב~ל~ ואומה אומה בל של ו~ופן כחביס~ בלשל

 ו~
 הר"ן פי~

 בל ז~ל הרי~ףעל
 בח~

 ~רמ~~ס פ~~ ובן לשון ש~עיס של
 פסק שפיר ומש~ה ז~ל~ המאירי בחי~ פי~ וכן שס~בפיהמ~ש
 ז~להרמ~~ס

 בפי~~
 דהבוח~ ה"~

 חיי~~ לשון ובבל ב~ב ~בל
 סי~ או"ח בפמ~ג ומצאחי סק~י~ ש~מ בסי~ בשמו המג"אובמש~כ
 לשון~ ~בבל שפי~ ז"ל ורמב~ס ~רש~ שרמז סק~ ~א~אש~מ
 וכת~בגופן~

 בתב ~בל ~לשון~ ל~רש דיש ג~ב
 בעינ~

 א~ורית
 איחא ד~ס ה~ג~ פי~ב הירושלמי ~לשון להעיר וישעב~~
 ~בזה~ל

 שפי~ בק~ע ע"ש אלפ~א~ אפי~~אל~ף לשון~~ ~~בל מ~ו
 פ~ג ~~ במשנה וב~ה עב"~י ~לה~ק א~ף במו יון~ לשון~לפא
 ע~ש~ הפ~מ ~פי~ ובפ~י ע~שי יון לשון בית"~~ דאלפ~אד~קליס
 ~גדו~~ זרוע ~~ור ~ס~ר חדש אור ומצאתי עי~~ אח ~~וה~יר
 ע~ו סי~ ש~תהל~

 שה~י~
 לפירש~י

~~ 
 בל היינו לש~~~ ~~בבל

 וגו~וכ~ב
 ש~

 ה~וי י~חק ~ר יואל להר~ הביא ואח~ב אומה~ בל
 ~ שפי~מבון~

 מא~וריח ל~ד בח~יס~ שאר או בומריס שב~ב

 בחיבה דאינה מה~ח~ פ~ור בשבח ישראל בתבו אסויו~~~
 ~~ב בירושלמי דגרס~נן מלא~ה~ ח~ובהואינה

 דש~
 ~ ה~ג

 מהו
 או ומשמע יוניח~ לשון והוא ביח"א~ ביח אלפ~א~ אלף לשון~~בל

~ו~
 ו~י~ו יוניח~ בגופו או ש~~~

 ע~ב ח~ ~גיטין דאמ~

~ת~
 ~~פו ו~שה לע~"ס~ ד~ומר ~ש~ח~ אפי~ או~ו על~ו

~~~
 שבוח אלא בו שאין

 דרבנ~
 ~טו ~להס~ גופ~~ על דגזרו

 מעשה בו שיש ~~ו~~ ~ ש~נו~ ~גופו אבל ש~ס~ר~ דידן~~ו~~
 ס~ל ~ולא עב~לד~ורייחא

 בהובח~
 ח~ מגיטין ל~ג בס~~ הנו~~י

 ו~ב~~ ~~~~~ב
 וכו

 ~~ ~~~~ עו~ כח~
 ~~ד ב~~ ~~ת ב~~~

 כ~ה~אוח
 דדוק~

 ש~ינה הגל~ס~ ~בחי~ח
~~ ~~ ~~ 

 למימר ~רי ולה~י מדר~~~ ב~א אסיראדלא יו~י~~
 משוס ~שב~~אונו לבתו~ לעכו~~

 או ד~דן~ בת~ א~~ א~~ ישו~
 לעבו~ למימ~ אסו~ מדאורייחא~דאסורה ~ונית~ ~~

 ז~ל הלוי יואלר~נו ב~ ע~~ אות חפילין מהל~ פ~א מיימוני ~הגהוח וכ"בע~ש~ בשב~ א~ לבחוב
 דבת~

 משוס ~לא אסור ~ינו ~כו"ס
 מ~ה~ ~פני הפי~ על י~ל ו~~י~ז ~נ~לי ~או~ז לשי~תו ואזלע~ש~ ש~ו~

שבח~
 ד~ס פי~ושו~ עפ~י שס

 ב~~
 אוחיוח שחי

 ה~ו~ז ו~פי~ד ח~י~~ ~ע~ז~ לשון מש~ראו יוניח~ מל~ו~
 הנ~~

 דדוקא אי~י~ ~ה
 או דידן~~בתב

 לשונוח ~שאר א~ל ~יי~~ יוניח~ בח~
 מש~ב על ל~מוה יש ~וע~י~ז פ~ור~ שלה~~~גופן לע~~~ ש~

 שבח שבירושלמיהש"ס בנלי~
 פי~~

 ה~ג
 להשי~

 ~~ל ה~ע ~י~ על
~פירושו
~ 

 אל~~
 ~פירו~ו וב~ב יו~~ לשין אל~~א ~היינו אלפ~~

 ופי~ד~וק~
 דאל"~

 ש~י היינ~ אלפ~א~
 א~פ~~

 ובמ~כח"ה ~~שי וכו~
 ~ג~ה ~~ב~ר ה~~ל זרוע~ ~אור הספר ד~~י~י~חמי~חי~

 אמח והפ~מ הק~ע ופי~~ימיו~~
 שפיר א~י ועפי~ז ~~מו~~ ויצי~

 ה~~ודה ד~רי ~ס הס ונבוניסהכ~~
 ~פר~

 שה~י~ הדר~
 ~ס~

 ש~ו סיי ~~האליה
 ס~~

 דס"ל ב~ד~
 דב~~

 אי~ו ש~~ס
 וי~ הנ~ל~ ש~או~ז ז"ל הלוי יואל ב~~ר~ דס~ל מ~וסמדר~נן~ אל~

~ה~
 ~ הנ~ל מהירושלמי הוב~ה

~~~
 שבח~

 ~ס ועיינחי ~מד~ שדי מה~~ ~ת~ר
 כ~~ ~מ~~ב~

 רוב שדעח שס שסייס קי~א~בלל
~~ 

 סקיס
~~~ 

 נראה
 דגסדס~ל

 ב~~
 אישחמי~~י~ ו~מחבח~ה י~~ש~ מה~ח הוא של~ס

 ובל הנ~~~ ז~ל הלוי יואל הר~ ~שס זרו~~ ~אור ~ספרד~רי
 שעדיין האו~ז~ לד~רי ראו לא שס~ שה~יא ז~ל ה~~רוניסגדולי

ל~
 ~ימיהס~ נ~גלה

 ~רו~
 לדידן אולס המאורוח~ יוצר

 אי~
 נ~~מ

 ש~וח דא~~ לדעת הובח~י כ~ר דהרי ש~לחינו~ לנידון מב~זלנו
 פסידא~ ~מ~וסדשבוח

~~ 
 ~פרהסיא להחיר

 ~ ותל~~

~~~~~~ 
 שכח~

 מהא להע~ר דיש בח"ה
 ד~~

 ~י~ב בנגעיס
 עלמ~ה~

 מ~
 חרסו בלי על ה~ורה חסה

 מ~ט ב~~לין ז~ל ~פירש~י ~ועייןוכו~י ו~
 ע~~

 ד~ה
 מהמשנה הביא שלא וחימה החו~ב~ ~שס זו דרשהשהביא ~ה~ החור~

 מוה~ר הגאין ~הגהוח ומצאחי הנ~לימפורשח
 ברו~

 ז~ל פרענקל
 ז~לי פירש~י על ~זהשהעיר

 וב~
 מהד~ח ז"ל נו~~י ~~שו~

 ה~יא ק~ססי~ חיו~~
 ש~גרי~~

 מש~ב יע~ש ~זה~ העיר ז"ל
 ע~ו ~מנ~וחהגמ~ ~חר~

 של~ ע"~
 מצ~חי ואנ~ מהמ~נ~י ה~יאו

 פ"ו ממנ~וח עודלהעיר
 ~ש~ס ~שנדפס בח~י ~פירש~~ ע~~

ווילנא~
 ממ~ש ~~יא ~ לא גס מהתו~ב~ רק ג~ב שס שה~יא

 ו~ת העדה אח ~ו~שקיח ~ דבחיב מהא ע~ב ע~ובמנחות
 ה~ו~ה ד~ה ע~א ב~ז ר"ה ~פירש~י ועיין ו~~ע~ ע~~~~עירס~

 ז~ל ~~א ו~ס~ וגו~~ ופנו~ הבהן ~ו~וה מה~סוק שה~יאחסה~
 ~זהי מש~ב ע"ש הנ~ל~ ~~ו ~~חוח ~~יא ש~אחמה

 ראי~ ד~ין חירוצא~ בחד מ~~ב שס ~ר~ה א~חן מצפהבהגהוח ועי~
 ואח ~עדה אחמ~וה~קיח

 ~עירס~
 ~~ס

 ~דר~ דהה~ל~
 אי

 ~~ במבילתא בדאי~א מס~גף~ ב~ה לי~ליח
~ ע~ש~ ~ש~~  

 ~"ז ס~ק רמ~ח סי~ מהמג~א יוחר עוד להעירויש
 שבח~

 ~שס
 יובל ולא ~~מחו~ ל~~יס שיגזלו ~דס מחיירא דאס ז~להסמ~ג

 מד~ז ראי~ אין וע~י~ז נפש~ פקוח מקרי ~רנליו~ללב~
 פקוח ד~וי החס~ ד~אני יש~~ל~ ~ל ~המחן על ~סדהק~~ה
 ב~מו~נפש~

 סי~ חיו~ד ~מהד~ח הנ~~~י על ~העיר יש ולפי~ז
~"ס

 שבח~
 משוס ~פי~ אליס וג~~~ מ~והשקיח~ זו דהראי~

 דמ~~
שי~א~

~ 
 יוצא ד~ר ה~~ הסלע~

~ 
 נס ~עשה ודי ה~~ע~

ל~ור~
 בצמא~ ~מוחו ~לא ישראל נפשוח ל~ציל ~הוא הע~ה~

 עוד ל~שות ~~הוהק~~ה
 נ~

 נס שיצא
 לצור~

 בזה בעי~ס~
נראה

 אי~
 ול~ ע~שי ובו~ ישר~ל של ~מון על חס

 מה
 ראי~אין שבתב~

 מ~ס~
 ל~~למ~

 ד~ורה
 ח~

 ישראל~ של ממונס ~ל
 בא~ו~~ נ~~ פקוח ~שוס הי~ בעי~~ ~ה~לח ~ת~~דש~ני
 סדר ~חומש ~פירש~יוי~ל

 חק~
 ~~~~ק~ת~ ~ עה~ ~ח~~ ב~

וגו~
 הק~~~ ש~ ~~בא~ ~ בח~

 עב~ל~ ישראל~ של ~ונס על
וק~ה

~~ 
 גו~י~ ז~ל ~~"י

 ~ ~ר~~
 ~~א

י ע~~ ל~~ ויו~
ו~ל~



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~י~~
 ו~~חו~ ~~ ~~~ו~ל~

 מקרא ~ביא ~ח~י~ ב~ש~י ע~ב פ~ו
~~עים

 ~ כ~~
 ל~לפל ויש

 בז~
 ~~ל ~ח~ו~ הנוב~ ע~י~ד

~י~
 ו~~ע ו~~ןי ע~ש~ ~~~

~ 

~~~
~~~~ 

 מהא להעיר ויש ~ וז~ל ~~~ה

 דחו~

 מ~ט
~א

 דאמרי~
 ואיסו~ ר~ ~

 ואח ד~וריי~א

 ישראל של ~מונס על ~ה ה~ורה ~א~~
~ 

 ~בל ~ ומשמע
 דרבנןבא~סורא

 אמרי~
 של ממונס ~ל חסה ~~ורה שפיר

 לס~ר בה~מה י~ין ע~~י~שראל
 ~זו~

 על הר~י~~
 ל~~ון~וח חרי~~

 רשב~~
 מש~ס ישראל של ממון לאבד דאין חס~~ דהתורה ~~רינן דרב~~ ס~ק בענ~ן דדוקא ש~יאר ~"ל~

 אין דרבנן~ שהוא אע~~י וודאי~ באיסור ~בל דרבנן~~~יקא
לחו~

 ה~~ס וע~כ ~מון~ ל~~~ד
~ 

ו~יין ה~ק~~ ב~ד דהפקר מ~וס
 בש~~

 אוקמוה ממון דלענ~ן ממון~ להוציא בדי איסור~ חז~ל גזרולא דרבנן~ דבאיסור שב~ב ב~ז~ ~~ק קי~ט ~י~ יו~ד
 ח~ב מ~ד~ק שו~מ ו~שו"ח שאול~ יד בהגהוח ע~ש ~ורה~א~ן
 שאמרו ה~~ל ע~א מ~ט דחולין דמהא ~ שכחב ק~ז~~י~

 דאורי~חאאיסורא ~
 ~מר~ וא~

 ~ל ~מונס ~ל חסה החורה
 משמעישראלי

 רבנן ~~רו לא ממון ד~מקוס בהש~~ ק~
 לחוש אין איסור~בודאי אב~ ספ~~ רק דהוה ה~ס~ שאני מיהו וכו~~ חסהו~ורה

 ~זוהר מס~ ג~כ ו~ביא ממון~ להפס~
 ראיחי ה~וס ~ס ע~~י לד~~ו שכוון ושמח בן~ שכחבהרקיע~
בה~וח

 מ~ר~~
 ~~א ב~ז בר~ה ז~ל חיוח

 שכח~
 מ~~ס ישרא~~ של ממונס על חסה החורה ~ אמרינןשפיר ד~מ~ע~ לחלק

 חייב ~יןדבמ~ע
 לבז~~

 דקיי~ל ל~ח במ~וח משא~כ ~מונו~ כל
 אד~דחייב

 באו~ח ברמ~א יעבור שלא ע~ז ממונו כל ל~זבז
 לא ודאי בכ~ד~ ועו"ד ~רנ~ו~י~

 שיי~
 החורה לומר

 ~ס~
 ~ל

ממונ~
 וא~כ מ~~נו~ כל ~בזבז חי~ב ~הרי ישראל~ של

~~ 
 מש~כ

 הרדב~זבשו~ח
 ח~

 וב~~~~ קמ~ה~ סי~
 דא~יי להו דפשי~א ~~~ ~י~ חו~יובשו~ח ~ב~~~ סי~ ב~ח
 דר~~ן בל~~

 לא ~רבנן~ ד~איסור פשי~א~ ו~~י~~ ~~~י ממונו ~ל~~זבז ~רי~

 לומ~~י~
 י~ר~לי של ממונס על חסה ה~ורה

 וי~
 ל~~~ל

ב~~
 ~ ואבמ~ל הרבה

 ~~~~ו~
 בס~ס~י ז~ל הרמ~א דברי ל~רף כח~ה ש~ב
 מזונוח לו יש דאפי~ר~~ח

 והול~
 לס~ורה

~ מצוהי דבר חשיבלהרווחה~  חשב במדבר~ שיירא והליכוח ~ספינוח~ הפל~ לעניןדדוקא לאיצטרופא~ חזי לא זאח הנה 
 זאחהרמ~א

 ~הול~
 לעני~יס לא אבל מ~ו~י לד~ר לסחורה~

 עמ~ס ללבח ולענין י~ז ס~ק שס המג~א וכמש~כאחרים~
 דדוקאלתחוס~ חו~

 כשהל~
 ע"ש לסחורה~ ולא מצו~~ לשס

 שכ~ שס~ ~א~א ובפמ~גבמ~צהש~ק~
 כל שיהי~ דלענין ~

 בב~י ועי~ן ע~~~ ממש מצוה בעינן כד~א~ נחשב~עיר
 שכחב רמ~חסוס~י

 חשיבי בסחורה הולכיס ואם ~ וז~

עוס~
 ה~ולס כל אח פ~רח א~כ במצוה~

 ממצו~
 וכו~

 ל~רף ד~ין ופשיטא בד~ז~ לפלפל יש הרבה ועוד~שי
 ~ בפרהסיא לנ~רי דאמירה שבוח ל~חירזא~~

~~
 רו~ה שאינו סק~ח בא~א רמ~ד סי~ א~~חפמ~ג ~~~

 והעכו~ס ישראל~ של מקולין בשבח לפחוחל~יר
 דחילול משוס לעכו~ס~ טריפה בשר שסימכרו

 הש~
 יש

 שהעכו"סבדבר~
ובשבח ומס~גר~ ס~ור שלהס חניוח חגיס~ ביו~

 ויו~~
 והכא ~~ש~ כחוח ישראל ~ל חנוח יהי~

 חגיס ביוס שהעבו~ס ה~ס~ חילול איכא דידן ב~ידוןנמי
בל

 ~~בענ~
 יהי~ ויו~ט ו~שבח ~~סוגר~ סגור שלהס

 ~~~ב~נ~
 הוראה תצא לא מאחי ~ן על ~וח~ י~ראל

 ע"י אס כי להחיר~~אח
 ב~בלנ~ח וגס מ~ש~ שו~פו~

 במה ~על ~שו~פ~ח שי~פרססוב~אי
 ~יחכ~ר~

 באי לבל
 דא~ עי~~~רי

 ~ם ~ל ~ב~נק נ~~ח י~י~ לא
 ~ ויחנ~לבד~ י~רא~

 הא~י
 ה~ו~~

 ~חנאיס כל
 ם~י~ רמ"ה ~י~ או~ח בש~ע כמבואר ~שיח~וח~קיד~ ~חח~

~י~
 ב~~

 ש~~ל וכיון ו~ו~כ~ ~~~ ~~עי~
 ~~ יודעי~

 ~י~א ~וב ב~ה~אנק~~ חלקלהא~י
~~~ ~ר~ ~~~~ עין~ מראי~

 סי~ מג~א ועיין דע~~~ ~ופ~ק
 ~ והבן י~ש ~~ח ~י~ חאו"ח ~ח~ס בשו~ח היטבועיין ה~~ ~ק~א~ ר~~

 י~~~~
 ל~ל~ל

 ולא ~רבה~ בז~
~ 

 ~ ~~ הא~ף

~~~~~~ ~~~~~ 

 וכו~ ~~~~~ ~~י~~~~~
~~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
שלי~~א

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

~~
 ידי שיו~איס חדש~ בדבר לדון י~אחא~ר

 היוסקידוש חו~
 בש~~

 אמירה בלי בלבד~ הלב בהרהור
 ~זבור~ ד~ניא ~~א י"ח ממגילה ל~~~ ר~יה והב~חב~ה~
 הרי ח~כח~ ~לא אימר ~שהוא ~ל~~יכול

 שכח~
 אמור~ ~לב

ה~
 החיוב ~ע~ק~ בקה~י כן~ ו~ס ב~~י ז~ור מקייס אני מה
 הש~ח~ יוס אח ~זב~ר מ~בחיבהוא

 בברבו~
 ~~כ~ר~ ~~ב~ כ~

 היינו~חוד~
 ~בחו~ד בא~ורי בל~

~ 

~~~
 זבית

 בח~דו~~ ~בוו~
 רע~א סי~ באו~ח הפ~"ג לדברי

 סק~בבא~א
 פ~א ח~נית במס~ משניוח על ישר~~" ב~~פארת מ~אחיאולס ש~מה~~ ~כרס בס~ וכ~כ ברמוי בן שבח~

 ה~שנה לשון על שס ד~דק ~~רי הבי~ ~~ל דלא א~ אוח~~א
 ~זוברין" קאמר ולא מזכירי~~ ~~אימחידחנן

~ 
 ו~ל ו~חב

 ו~ילה~ק ע~אי י~ח במגילה ב~ב ~~~ע הוה דזוברין נ~לאו ~
 ק~ומפ~חיס

 ע~~
 היין על ~ברהו ~ ד~~ר~נן

~ 
 ד~~ס נ~ל

 הי~נו ~ל~ד~ו~~ מד~יבש~ני~
 בא~~רה~ בקידו~

 ו~
 ~מרי~

במכילת~
 דאין להח~א"י דס~ל הרי ~כ~ל~ ב~~כה~ ל~ד~ו

 ~מ~ני ~אמ~ס בלב~~ הלב בהרהור קה~י יד"חיו~איס
 אישחמיט דבמחבח~ה קינ~~ בחד די~בי ג~וני~ חלחא~ני ע~

 ~ר~פ ~חו"כ מ~ורשח ברייחאמינייהו
 בח~קיח~~

 וז~ל
 ~זכור ~

 ~רי ~שמור~ אומר כשהוא בל~~~ יבול ~~~שי~ ~שבח יוסאח
 ה~ אמורה~ הלבשמי~ח

 שונה שחהא ~זכור"~ מקייס אני מה
 חשבח ואל ~זבור ~ ובה~אבפי~~

 ~חהא ובו~ הק~~ח~ אשר א~
 ~שה אשר אח ~זבור ~ וכ~~א בפי~ישונה

~ 
 יבול ~מלק~~

 הרי ~שבח~ ~לא אומר כשהואבלב~~
 שכ~~

 הא אמור~ הלב
 י~ח ~גילה וב~~~ ב~י~"~ שונה שחהא ~~בור~ מקייס אנימה
 ~ק הביאוע"א

 מ~
 זכירח לענין הנ~ל דחו~כ מהברייחא

 בפירושו ז"ל להר~ב~ן ומצא~י בנ~ל~ ~מלקמעשה
 עה~

 פ~
 כל שהביאח~א

 לשו~
 בדברי יש ט~ס ~בל ע~ש~ ~נ~ל החו~ב

 ~ במש"ב שס~הרמב~ן
 ~ולשו~

 ו~~ל הספרי~י
רק שס~ נ~מר לא חצ~~ סו~פ בספרי דהרי הנ~ל~ להחו~כוכוונחו ~~~א~י ~ולשון ~

 עשה אשר אח ד~זכור ~
~~ 

 כ~ו בפה~ שח~א ב~ינן ~מל~~
 ז~ל הרמב~ן של המצוח~ ב~~פר וכן הנ~~י י~ח מגילהב~מ~

 הרמב~ס אוחן ששכח~שחשב~

 ז~ל~

 להספרא ה~יא ז~~ ~מ~ע
~~
 ה~ עשה אשר א~ ד~זכור למ~ע ל

 אלהי~
 ומהרמב~ן מ~חו~כ יוצא מפורשעכ~פ י~~~ ~מריס~

 ז~~
 דזבירת

 שב~
 לענין

 בהרה~ ול~ב~ה~ ה~א החיוב עיקר~~~
~ ~ האמורכדבר בלבד~ ~לב  

י~
 שהק~ו ק~ש~ ד~ה ע~א ל~ב ~~טה מה~וס~ ל~וכיח

 ~ייר ~~אי לש~~ בכל נא~רין אלו דחנן ~ס ~משנהעל

 ~~ידו~
 דיו~אים ~~ד ו~י ע~~י וכו~ דאור~יחא שהוא שבח

 די~ל ~~וס~~ ~שיי~ ~די קשה לא בלבד ב~~ור ק~~יי~~ח
 ב~ני~ ~נו לאד~~~ה

 ~ידו~
 בה~הור ~ם ~~ר ~ב~~ ~ל

 בלבד~לב
 לא הלב ו~ר~ור י~~ח~ יו~אי~

 ~ב~ב יו~י~ לר~ ד~ה ע~א ~~~ ~~ר~וח בחי~ ז~ל~ר~ב~א כמש~~ לשון~ ~י~
ו~~ל
 ~אי~טרי~ ~~ ~

 ל~~רי רחמנא
~ 

 ~~וא ~ן
 ~ו~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~י~~~א ~~~~~~~~~ ~ ~י~~ ~יי~~
 א"~ ~

 ב~ור ~~י~ ~אז~ו~ לה~מיע
 לא הלב ו~הרהור ש~~~~למא ~ל~

 שי~~
 א~א עכ~לי לשון

 ד~~~~~~ וד~~
 יוצאים דאין להתו~~

 י~~
 ~הרהור ~~י

 ~ב~בד ה~~

~~~

 ~~ל הרמב~ם ~שון יוצא מפירש
 בם~

 קנ~~~ מ~ע המצות
 שצונו ~וז"~

 לקד~
 בכני~תו דברים ולאמר ה~בת~ את

 את ~זכור ~ ית~ אמרו והואו~ו~~
 ו~דש~ו~כרהו כלומ~ ל~דשו"~ ~שבת יו~

 דל~ון ד~~ל מבואר הרי ~~~י ובו~ בב~כ~
 ית~ן ~וע~י~ז דוקאי ~פה היי~ו שבת~ לע~ין ה~מור~זבור~
 מ~ל~ ב~~ז ז"ל הרמ~ם לשון גםלפרש

 ומצ~ ח~~
 לספר ~ורה שלמ~ע ~ ~כתב ה"א

 ב~סי~
 לא~ותינו שנ~שו ונפלאות

 ~~ל~ ה~ב~~ יום את ~ז~ור שנאמר כמו ממצריס~~י~א~ אש~ הזה היום את ~זב~ר שנאמ~ בניםן ט~ו ב~ילבמצרים
 ובפס~ים במב~ל~א מ~ואר ~זה ~~ב~ שם משנה~וב~מג~ד
 לא ~~פנ~~ו דבמ~ילתא תמהו ז~ל ה~חרונ~ם וכל ע~ב~~ט~ז
 ~~~ז ~פסח~ס וגם מש~~~ ~~~ור~ ד~~כור~ מהגז~ש ב~לנז~~ה
 ע~ב קי~ז בפסחיס רק מזה~ זכר אין~~ב

 ש~
 ~ איתא

 בקה~י יצ~מל~זביר דצרי~
 מהגז"~

 ו~תיב~זבור וג~~~ ת~בור~ ד~למען
 בנימי~~ ~בני ובהנהות איתן~~ ~י~ בהג~ות ע~ש השבת~ יוםאת
 ~שנדפ~ו הרמב~םעל

 בו~ילנא~
 ובמחכ"ת עש~ב~ בזה שה~ירו

 ~~ל הרמב~ם מש~כ מינייהואישתמיט
 בס~~

 ~נ"ז מצוה ה~צוח
 ~שה~ה המכילתאבשם

 מכ~ל מכילתא ולשון ~ וז~~ ל~ניו~
 כי ~ש~אמר

 ~שאל~
 אס יכול בנ~~

 בנ~ ישאל~
 לו~ ~גיד את~

 בזמן אלא ~י אין שואל~י ~אינו א~~פ לבנ~~ והגדת ~ת~~
 ב~ו בן~ לו~יש

 לב~
 ת"ל מנין~ א~ים ל~ין בינו עצמו~

ויאמר
 מש~

 אל
 זכו~ הע~

 היום את
 הזה~

 ר~ל
 שהו~

 ועפ"י עכ~ל~ השבח~ יוס את זכור ~ שנאמר~מו לזכרו~ צוה
 ה~~
 ר

 ש~י~י~פר~
 לנו דמנין ליה~ דקשיא מש~ם ז~ל~ הרמב~ם לשון

 ~~בור מלשון~וכיח
~ 

 בפה זכירה דהיינו ו~ו~ הזה~ היום
 ~פהי ה~ינו ~גדה דסתס ~בנ~~~ ~וה~דת ל~ון מ~וס דאידוק~~
 ~שיא~כתי

~~ 
 בינו ~צמו ל~ין בינו בן~ ~ו שיש בזמן אלא לי

 ~נ~~ מנין אחריםל~ין
 שצרי~

 להגיד
 ~פש~ דו~~ ב~

 דדי
בהרה~ר

 הל~
 בלבד

 לכ~ ~
 ~נאמר ~~ו ~ ~תב

~ 
 ~ת זכור

יו~
 ו~ין ע~בי פ~ו ב~בת המו~רת גז~ש ~היינו ~כ~מר ה~~ת~

 ד~ ומנח~ת ע"א מ~ח בזבחים ~מ~צ~~~ז~ש
 ובכ~ד~

 וב~זבור

 יו~~~
 ~יי~ו ה~ב~~

 כ~ר ~ב ~~ירת דה~י דוקא~ ~פ~
 או הנ~~י ~ה~ו~כ הש~ת~ יוס ~ת ~שמור בלשון~~ורה

 המצות ב~פר כמש~כ ~לקדשו~ מדכ~יב ~~לכהמ~ילתא
 ~ ~~לובחפ~"י

~~~~
 בענין דגם נראה הכי

 ~זכר~
 ~פסק ~ם בבל יצ~מ

 ומצוה ~ וז"ל ה~ג ק~ש מה~~ בפ~א ז~להרמב~ם

להזבי~
 יום א~ ~זכור למען ~נאמ~ ובלילה ב~ום יצ~מ

 צאת~
מא~~

 ימי כל מצריס
 חיי~

 ולא דוק~~ בפה נמי היינו עב~לי
~י

 בהרהו~
 הלב

 בלבד~
 דילפי~

 ~~~ז
 מה~ז~~

 ה~וזכ~ת

ב~~~ים
 ~י~

 ~אראב~י ע~ב
 ~תיב ~ביצ~מ~~גז~~~ ~יו~ ב~י~ו~ ~~ ~~~י~ ד~רי~

 ~~~~ יו~ א~ ~זכור ל~ען ~
 ~בתוגבי ~אר~מ~

 ~ז~ו~ ~ ~תי~
 יום את

 השב~
 כ~~ל לקד~ו~

 ממילא כנ~ל~ למחצה גז"ש~ין וכיו~ ~~
 מוכ~

 יצ~מ דענין
 שב~~

 ~~זבור מהגז~ש ~ייל~י~ן יום~
 יו~ א~

 ~~יינו ~ש~~~

~~~~~~
 שפיר אתי

 ~שו~
 ~ב~כות המ~נה

 י"~
 לדק~ק ויש ב~י~ות"~ מ~ריסי~יאת ~מז~~ין ע~ב
 ל~

 קאמר לא
~ה ז~ל~ ה~ו~יו~ט כן דק~ק וכבר ~זוכ~ין~י ~~ון דמתני~~תנא

 שתיר~
 ע~י י~ח כמגילה ב~ב~ מש~ע הוה ~ז~ברי~~ דל~ין שפיר~א~י שבתב~י מה וע~~י ל~~עיין~ ~מ~וא~ תמוה~ ~ה

 נק~לכ~
 דמז~ירין ~ם ~משנ~ות הת~~~י ו~"כ ~~זכ~רין~~ ל~ון

 ~~שומע מזביר דיב~רו שע~י היי~ובהפ~י~~
~ 

ומצאתי ~ יצ~מ~ לזכור
 המי~ח~ החיני~ ~ס~

 ש~ל ~מצוה ז~ל ~הרא~ה
ו~~~ ~כת~

 זבירה עמלק ~~נין ד~תיב זכיר~~ בלש~ן בתירה מצאנו
 מריםוע~ד ~

 ~ זכיר~
 נ~כ וכ~יב

 זביר~
 וכ~~~ז~ל בפה~ ~עשותה הקב~ה באתנו מצריס זכירתועל מצר~ס~ יציאת ב~נין

 כ~א~~רבות
 ע~א~

 ויציב אמת
 דא~ריי~~~

 די ה~~~ות~~ ~ושאר
 ~א ~קה~י ש~ת ז~י~ת ן וענ עב"לי לבדו הלב בזכירת בהםלנו

 הלב ~הז~רת די אם כ~להזכיר
~ 

 דם~ל ו~פשר
 להח~ו~

 ד~ם
 בזכירות לנו די ~זבי~ו~" ~ו~~ר במש~~י נכלל ש~תזבירת
 לא ש~מחכת~ה נפ~את~ נו~אות או~ם ~~הלב~

 זכ~
 הת~רה שר

~על
 החינו~

 ז~ל
 כ~

 לן דג~י המ~~אר הנ~ל ~תו~כ ~ברי
 גבירחמנא

 דב~או~א ע~לק~ וז~~~ מריס~ וזבירת ש~ת~ זביר~
 ~~~ר~ על ללמוד יתירא~ קראא~בא

 ~פה שהוא א~לו~ ~נאמ~
 הו~ עמלק~ מע~ה זכירת ולענין ןדוקא

 םו~פ הס~י נגד ג~ב
 י~ח מגי~ה וגמ~~צ~~

 ע~~
 הנ"ל
~ 

 תמיהי ותרי
 ~מצוה שה~י נ~נהו~ סי~ראי ז~ל דבר~ושבמח~כ דכירי~ מיד~
 ת~"~

 הביא
 אשר את ד~ז~ור הנ~ל ~צא סו~פ דספ~י הברייתא א~בעצמו
~שה

 ל~
 שונה ~תהא הוא עמ~ק

 ~ ב~~~
~  ס הד~ר וע~"י 

 ~שמים בשו~ת מ~~כ על לתמוה ישהאל~
 רא~

 ר~~ג ~י~
 םגי מה~ת הימים בלדי~~מ

 ~"כ ע~שי בל~
~~תי~ה באו~~ ~~מ~~

 בולל~
 לכל יענו ד~ה ותי~ה~ ~ש~ ק~ש הל~

 דאי~כאהנ~ל~ ~ובחו~
 ~מעינ~

~ כאמורי מיניי~ו  
 ~~ הלו~ ג~

 תי
 י~ג סי~ ~ריה ~~גתב~ו~ח

 שהאדי~
 ~~כ

 להוב~~
 ~וצ~יס ד~ין

 ~ברי ~י~תמי~תיה ובמחבת~ה עש~הי הר~ור ~~י יצ~מיד~ח
ה~~ר

 החינ~~
 ~~ וא~~ל~ בדבריו ~רבהלפל~ל וי~ בד~~~ ~הוכחתי ~ובחות שא~י וגם הנ~ל

 ~~ג~א תשו~ ד~רי ב~ו~ ו~~
 ~~ביא תצא~ פ~ מהרמב"ן הביא~ס

~~~ 
 לן ד~לי הס~רי

 ~~~ור" דלשון ו~מל~~ ומריס~ שבח~ ג~י כ~ובים של~הרחמנא
 וכת~ דוקא~ בפה היינו ג~ייהו~הנאמר

 ~ ע~ז
 ד~יו~

 ~ס~ס
 ל~ ר~ש~ספר~

 שיוצא כשג~ה היא ו~מחבת~ה ע~~~ ~כי קיי~ל
 זו תא ד~י ז~ל~ אריה" ~ש~גת בעל הנשגב הגאון ה~ליטמלפני
 ~~א ~תםהוא

 ~התו~~
 כסנהד~ין ר~י~ ~~~א ו~ם הנ~ל~י

פ~ו

~~~ 
~ 
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~י~~ פ~ו
 ע~~

 ~~וב ~נ~ל הס~רא~ ~ולשון וצ~ל הספרי~~~ולשון ~ במש~כ הוטע~ו בהרמב~ן שנפל והט~ם וב~~ד~
 ראי~

 בפ
 על ז~ל~ראב~ד רו~

 התו~~
 מ~ילה מה~מ~ ~מוה פירושו אולס ע~ש~ ~פי~~ שונה~שתהיה ~ במ~ש אחר פי~ שפירש בחוקוחי ר~פ

י~ת
 ע~~

 מ~וה חינו~~ ~מנחת ~ספר וראיתי וצ~ע~~ הנ"ל~

כ~~
 בארלא ובמחכ"~ הנ~ל~ ל~שאג~א ו~יין יצ~מ~ זכירת בענין מש~כ

 העני~
 היותר והתימה ~ס~~~ באר~י ~אשר היטב

 דברי אי~~מיטתיה שב~חב~ת ז~ל חינו~~ ~~מנחת עלג~ולה
 שר זכר ולא בד~ריו~ להעיר עוםק שהוא החינו~~ה~ספר
המנ~ח

 החי~ו~ מש~~
 ו~~ ש~ל~ ~מצוה

 סותריס שדבריו
 באלו כלל העיר לא והמנ~ח האמורי ~דבר תר~ג~מצוה זא~~

המקימות
~ 

~~~
 היוס קידוש חובת ידי יוצ~ין דאין נ~מע~ ה~לדבר
בש~ת

 ר~
 ב~הי באמירה

 אב~~
 רבה ~אהבה ~דו~~ת

~ 

~~~~~~~~ 
 ו~ו~

~"~~~ 
~ ~ ~  ~~~~ 

~~~

 נ"י
~~ ~~~~~~~~~ 

~~
 שכירת בענין שאלתו

 הר~ו~
 בש~י~ת דיאס ~ עירוב בענין ה~יר~ מ~~

 הר~ו~
 א~~ ס~י~ ~צ~א סי~ ~~ו~ח שר~העי~~ נקרא ה~פרימאר~אס ~~~~י~א~~~ ~צל מ~משרת

יא~~
 ~~י י~א

 א~ ~ש~ו~
 ול~י~ו שבי~ו

 בע~
 ~ מועט דבר

~~~
 זה ~

 ~שו~
 לענין העיר שר ~ק~א דה~ימאר~ וברור

 דבריבביאור ס~ב~ סי~ ח~ב מהד~ת ומשיב שואל בשו~ת כמ~~כז~~
 ה~י~~~

 ~וכן ~עיר ~~דון ~יון ת~~ז~ סי~ ~~ל
 בזה~זהוא

 י~ ה~פרימאר~~
 ל~ל העיר~ ~תי בכל כח לו

 ~ף וי~ול ל~יר~ ויופי תקון~יהי~ מ~
 ל~ש~י~

 הבתיס~ ולקל~ל
 ל~קןב~די

 גס וי~זל ~עיר~ צר~י ש~ר לכל או ו~י~ותה~ ~ע~
 מאד~ן ~ר~ות וקנ~ית שכירת דמועיל ודאי א~כ ~ד~~~להטות
 ~זה~ ה~דון מיתת לא~ר א~~~ הזה הזכות נפקע ולאהעיר~
ד~~~

 העיר מאדוני שקוניס דבריס כל ~מו
 ~שיי~

 כיון לעולס~
 סק~ט~~ ש~~ב סי~ או~ח ~ט~ז ~ועיין עש~ה וכו~ הז~ות~~ו
 סי~ ח~~צו~ו"ת

 או~ח וב~מ~ג י~~ אות שפ"ב סי~ א~ר ובס~ ו~~
 שפ~בסי~

 ע~רי ובס~ ס~~ ב~~
 הד~~

 כמה בשס ט~ו סי~
 מ~ר~ס ובשו~ת שו~ת~ספרי

 שי~
 אבני ובשו~ת קפ"ב~ ס~~ ח~ו~ח

 ובס~ מ~ב~ סי~ חיו~ד ח~א ד~ח ובשו~ת מ~ד~ ~~ חאו~ח~דק
 לס~ ובהשמ~ות ע~ב~ קי~ד דף ~בע ב~ר בח~ק אורמאורי
 דודחסדי

 לת~ספ~~
 ~ש~~וף דעירובין ~~ה

 הרי"~
 דפוס

 וישיעש"ה~ ווי~נא~
 לפל~~

 שו"מ ~ו~ת עפי~ד ז~ל בדברי~ס הרבה
 מז~ וגדול~הנ~ל~~

 בדבר ל~ג סי~ נתנאל חורת בש~ת ~תב
 והבן~ ובשו~מ~ ע~ש ב~~ל~ ת ה~ש ש~ירת גס דמסתמאדי~ל עירוב~ ת~קון ז~ות ~בורגערמיי~טער~ מהאדון א~ גדול~ש~ר
 דשי~רי~ הי~~ו~~ש~~

 ש~ת~תי מ~עס פק~וק~ ~וס בלי דשרי מאר~~ ה~~רדהיינו מה~~ורגערמייסט~ר~~ הרשות את ב~חוד
~ ~~מני~ ~~שות ~כירת מוע~לו~פ~ר ~נ~ל~ ~עיר אד~ן ~מו ~מל~~ ~טעס כח לו ישדה~~רימאר~  היה אס בנ~ד וא~כ~ 
 ואע~~ דשרי~ ודאי מה~פר~מ~ר~~ ~רשות לשכורבאפ~רות

 ~ל~י

 ה~פרימאר~ ~ת~הדברי
 ~מ~

 ~וא
 ו~~~~ י~רא~

 ~~~~ס
 הדר~ ר~פ ובפיהמ~ש הט~ז~ עירובין מ~ל~בפ~ב

 סי~ דעירובין פ~ו הרא"ש עלאשר~י ~הגהו~ ו~
 י~~

 לדעת הביא
 מהני דלאז"ל הרמב~~

 ש~יר~
 בעירובין במרד~י ו~"ה מי~ראל~ הרשות

 נראה שכן ~תב ~~פ בסי~ ובב~י וב~~מ תק~~~~ סי~ הדר~~ק
 ז~ל והרא"ש ע"ש~ עד ד~ה ע"ב ס~א ב~ירובין ~~ל רש~מפי~
בפ~ו

 דעירוב~
 ~ב~י מ~יא ג~~ ס~י~ ש~פ סי~ או~ח ובש~ע ע~ש~ ~יווה~יג ז~ל~ הר~מ דברי רק ה~יא לא הנ~ל י~ג סי~

 ובט~~ הדעית~ ב~ז~ל
 הר~מ לדעת ~עם ~תב ס~~ב~ שס

שבא~ר~י
 דביש~א~ משו~

 כלוס לאו מ~ו~פ פחות
 הו~

 ע~כ
 הירוש~מי על בשיר~ק ו~ן ע~~י בישראל לגמרי הש~ירותבטלו
 דעירוביןפ~ו

 ה~~
 דלא ז~ל ~ט~ז ~עס ~~~ן ~תב הל~ה~ ד~ה

 משו~פ ~~חות יש~ור דשמא ~~ירה מ~~ס מי~ראל~ שבירותמהני
 ~ע~ו~ס~~מו

 ול~
 בזה לפ~ש ~ן וה~~יס ביני~ס~ ל~לק ידע

 הר"מ מ~סק לזוז ד~ין ע~~~ ו~יי~ ירוש~מי~ החלמודלשון

והרמב~~
 בס~ ו~ן ע~ש~ ז~ל

 דלענין ~תב~ סק~ו ש~פ סי~ א~~
~ל~~

 ש~ירות מועיל ד~ינו נר~ה
 מטעס מי~ראל~ הרשו~

דדעת
 ה~~~~

 ו~~ה ז~ל~ פוסקיס רוב דעת ~~ד הוא ז~ל
 ~פמ~~

~ו~~
 םי~

~~~ ~~~~ 
 ~~~ש
~ 

 ~וא ~ת~~~ דברי דלפי ~יון ~~מ
 ~עת יוצא ~~ורש ו~רי ~~~~~יא~ ש~חמ~לל

 ~רמב~~
 ~~ל

 ד~~ר~ל ~ט~ז עיר~בין מ~ל~בפ~ב
 ~הו~

 ~~ר~סיא ~בת מחלל
 ~עכו~ס כמו ~מ~ו ו~ובר~ס דבריו~ ל~ל ~עבו~ס ~וא~רי
ע"ש~

 א~
 ש~~ב מה ~פי אולס

 ~ת~~
 אי ~ע~מו ד~~~~רימאר~

 ~ע~ין כל ~עיניו ~לס ו ללעג ~הוא ~טעס לש~ור~~פ~ר
וא~~ ~ הז~

 הוא ד~רי ה~פרי~אר"~ ~ל ~~~~~ת ל~~ור נבון ל~~ורה
 ד~רי ולקיטו~~ש~ירו~

~ 
 י~תר עוד ומ~ואר ע~ש~ י~א סעי~ שפ~ב סי~ ברמ"א~מבואר לשכיר~ שרי ולקיטו~ ~~ירו ~ל מש~ירו

 ב~ו~ת ו~~ש~כ ז~ל~ ובב~ח ע~ש שצ~א סוס~י בב~יד~~

~הרי~~
 שו~רין י~ולח~ לו יש שהשר ש~ל ~ וז"ל צ~ד~ סי~ ח~א

 ~אין א~~פ וכו~~ י~ולת להס ~ין ש~ס אע~פ ול~י~ו~משכירו
 ~~עירובין פירס~י ליקועו~ שהרי יד~ תפיסת שוס ולקיטולשכירו
ס~ד

 ע~א~
 מ~ל~ ~בפ~ב והרמב~ס ~~יר ~שעת ~שברו דהיינו

ע~רובין
 הי~ב~

~ ע~~ל~ שמ~ו~ היינו דלי~וטו ~י~  אס וא~י~ 
 ספר השו~ת דלד~ת י~ר~ל~ הוא מאר~ ה~פר שלהמ~רת
 נו~ל ~שעה~ד רק ז~ ס~~יהושע

 ל~מו~
 ו~קיטו ~ש~ירו לש~ור

 ~רן קדוש מ~ה יוצא מ~ורש ~רי אבל ע~ש~ ישראל~הוא
 דא~י~ להדיא~ שכ~ב הי~ב~ ~ירובין מהל~ ב~~ב ז~להרמב"ס

 ע~~ל~ לד~~ו~ שלא מ~~יר~ זה הרי ישראלי~ ~~שו~ או שכירוהי~

~~
 ~שו~~~ בפ~וח ממנו ~~כר אס מהני לא ~וא~ ישראל אס
~מש~~

 מוב~ ה~ו~ש~ ~ולדעת ~ק~ו שפ~ב בסי~ ~ט~ז
 בס~

ע~ קוב~
 ~ו~רין אס נס הט~ז~ עירו~ין מה~~ ~פ~ב הר~ב"ס

 ע~א~ מ~ד כ~נהדרין הו~~ ישראל ש~טאדאע~פ משו~פ~ פחות ממנו ל~כור סגי ~א ~פרהסיא~ ~בחממח~ל
 הקי~~ א~

 שס
 בזה חל~ו ש~א ~שמע ה~וס~יס ד~~~מתכתב~

 ע~ש~
~ ~  

~~~~~
 ~~ו~קיס ורוב הר~~~ס דלדעת כיון י~ל א~תי
 מטעס מישראל~ ~ר~ות לש~~ר מו~יל אינו~נ~ל~

 ע~~ מ~ו"~~ ~חות יש~ור שמא~~רה
 ~רשות ש~ירות בטלו

 כ~~~~מישר~ל~
 הרמב~ס ד~ברי ק~ה ע~י~ז א~כ הנ~לי ו~שי~ק

 שמשו ~ו ~~ירו הי~ דא~י~ פ~ק דהרי ~~דדי~ סותריסז~~~
 זה ומטעס וצ~ע~ מ~כיר~ זה הריישר~לי~

 עכ~~
 בנ~ד

~~~ 
 לא

 דבאמת נראה ~ו~ס ישראל~ ~הוא מ~מ~רת הר~ות ל~כורמ~ני
יש

 ל~מו~
 ~רא~ש ~ב~נו דעת על להל~ה

 ז~~
 דמועיל דס~ל

 ס~ל לא ~~ל הפוסקיס דרוב ואע~ג מישראלי נס הר~ותשכירת
 זה ~מט~סכוו~י~~

 ל~
 דישנל~ע~~ד ~~~ ~~~ו~י כוותי~ ל~לכה ~א~ר כ~ק

 להלכ~ ~ס~ו~
 ד~ת על

 ~ר~~~
 ~לא ~~י~ ~~ל

ב~עה~~

~~ ~~~~~א~
 מ~~ ד~ר~ לכל כ~כו~ס שהוא ~ע~ג ב~ר~סי~~ ~בת ~~חלל ~ס

 כי~ראל~ הוא ~רי לחו~רא
 כ~מ~~~

 ב~נ~דרין
 ~~י~

ע~~
 ~~~~ י~ר~ל ~~~א ~א~~פ

 ~~עת יה~~ע~ ~ערי ~~ו~ ב~ס ש~ביא י~ד ~ות ד~ סי~ א~~ע ברכ~י ועיין וי~ל~ ~

 י ~אע~~ ~ ~~~י~ ~לא ~~~~~~א~~
~~~~ 

 ~ו~~ י~~~ל
 אנ~

 ~~~~ כ~~ו~ס~ ~וא ~~י ~לי ל~~ר אבל וקידו~ין~ ~יטין ל~ין

 לה~י~וי~
 ~ד~יו

~~ 
 ו~א

 ~~~ ע~
~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ב~~רי ~~לב~ מט~בשעה~~~
 ~מ~~

 אם ו~~ ב~~ו~י
 בה~א בדאמר~ן רבי~~ נ~דיחיד ~ו~

 בע~~~
 הרדב~ז ובש~~ת ב~~~~ ע~ש ע"א~ ב~ ~ף ה~א ~עי~ובין~א וירושל~ ~~~ מ~ו

 ע~ש ע~ד ~י~~~א
 ובשו"~

 בתשו~ ו~מע~ן צ~ד~~ םי~ מהרי~ט

~~רי~~
 הירוש~~י אישת~יט~יה דבמחכ~~ה יראה שם

 הל~
 הטעם שב~בו הנ~ל ו~שיר~ק הט~ז על י~ל עוד ~~ והבן~ע~~
 שובר~ן~אין

 ~זירה מט~ם מישראל~ הרשו~
 שמ~

 בפחות ~שבור
 היא הר~ות שכירת עיקר כל הא וקשה כנ~~~ וב~~משו~פ
 ~~יר~~ט~~

 ~~א ם~ב בעירובין עב~~ם~ ממ~שה ילמד שמא
 וא~כהנ~ל~

 אי~
 ונ~זור אנן ניקום

 בשבת ל~זירה~ ~זיר~
~~~ 

ע~~
 ו~במ"ל~ בב~ז הרבה לפלפל ויש וב~~ד~ ע~א צ~~ ועירו~ין

 א~ר וס~ ~שיר~ק עלו~~הני
 של~

 ר~ק בש ו~יין בב~ז~ ~עירו
 ה~ב ~~ו בעירו~ין הי~ושלמיעל

 שהניח ~ריב~נ~ הל~ ד~~
 בשאר איבצ~~

 מקומו~
 הלבה רבים במקום יתיד בעירובין

 ~ וחבין עש~~~ לשיטתי~ אזיל השיר~ק וא~ב ע~ש~כרבים

~~
 בשם ק~~ה~ סי~ בש~ר בשו~ת מש~ב לסניף לצרף יש
 בלא ~ם ~מקיל דבזה~ז שכתב ז~ל~ א~ז מה~~חתשו~

 לאשב~רות
 ע~ש~ הפסי~

 ב~ו~~ וב~
 הס~רדי ~וו~ר

 לדור ר~ילים שאנו דבזה~ז כ~ב ב~ב סי~~~ בל~ ת~ו~~
 בי~

 לא ~~~ו~ם

שיי~
 ע~אי ס~ב ~עירובין עכו~ם~ ממ~שה ילמד ד~מא ה~עם

 ובן להקל~ לצדד ישא"ב
 ~ור~ בשו~~

 העיר ל~ג סי~ נתנאל
 לסניף ד~ז לצרף יש דבש~ה~ד ו~~קבזה~

 ב~
~ 

סי~~~
 ה~פ~ימאר~ של ממשר~ו הרשוח לשבור דשרי דפסקא

 ~ ישראל ~וא אם~~י~

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

~~~~~~
~~~~ ~~"~~ 

~~~~

 ~ל ~בתו בהמ~~ה ע~א נ~ דב~ק ב~א~דה חי~ו~ו
 מעשה כ~ין מביא שם אחא ~ר~ שיחין~ חופרנחוניא

ל~~ור
~ ~~~~~ 

 ~מק~מו שם בתוס~
 וי~אה דבר~ ~"~

 ש~ב~
 כן הקשו

 ~בן~ ב~שירי ~קשה ובן ~ל~ ה~ום~ ~עלירבותינו
 פ~ה הירוש~מי~ל

 ד~קלי~
 ~ ~"ש אפ~ר ~~~ ה~א

 ש~~ר~~~~
 אחא רב שבא בת~ה

 ל~מד~
 רחב~ד שכוון

ברוח
 הקוד~

 לא ~רוה~ק מ~עם ובו~
 מיחי~~ בטל~

 ~ ובו~ ודור דור בבל~~ולה

~

 ע~ב ט~ מיומא להעיר יש זה
 דמ~מ~ו ~~~רו~ בב"~ ועו~

 עב~ז מי~ראל~ רוה~ק נס~לקה אחרוניםנבי~ים
 שבוון למדנו ע~ב ם~דבע~רובין אמ~י~

 ר~~
 בקידו~ין ו~ן ~~~~ בר~ה~ק

 הו~ בי ~ א~רינן ע~אע~ב
 ו~פירש~י ו~~ דרבי נפשי~ ניחא

 ~יד~ה

~ 

 נזרקה נפש~~ ניח
 נבוא~

 ויש עכ~ל~ ב~~מי~
 ואבמ"ל~~~ז להארי~

~ 

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

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

~~~~ 
~~~ 

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

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

~~
 ~אל~ו

 ר~א~ א~
 מ~רעיני ~מן ל~~ות

~נ~~ים ~ושנ~~
 ~~לא~ע~

 ~~א~עלא~~
 ה~ס~~ ~~ לצו~~

~~~
 שבשו~~ אמ~ ~ן ~י אומרי בקצירת ~להשיבו א~נע לא
 שלמ~בי~

 ~זירת ~לל והם חרדל במו הן דמיד~ן מידי שה~רעיניןמטעם בפסח~ ~שמן לאס~ר ב~ב ק~~ז סי~ חיו~ד
 ובמ~ב~~ה י~ו~ש~ ב~ה~ סי~ ז~ל מהרי~ל מתשו~ והביא~טניו~~
 סי~ או~ח ה~~ז דברי טתיהאישת~ו

 ~נ"~
 ב~עם ~ב~ סק~א

 ש~ידול לפי ~ח~דלאיסור
 ~חרד~

 והרי ב~ב~ין~ ~וא
~ומה ~~

 ל~ידו~
 ~בלל הוי ע~ב ק~ניות~ מיני

 ק~ניות~ ~זי~
 סי~ ז~ל~ רש~ז הרב ~~~ע וב~ביעו"ש~

 תנ~~
 א~ ~ינה~ זרעוני מיני משאר וכיו~ב אקלייז~אוז~ע ~ וז~ל ~~~ סעי~

 בהם נוה~ין
איסור~

 חו~
 וה~ בש~יט~~ הוא שגידולו לפי ~חרדל~ מן

 הוא
דומ~

 נ~לו אם אביל~~ א~סיר אלא נה~ו לא ק~ניוח במיניואפי~ ~ ב~ ה~ ובסעי~ ובו~~ בבל~םי ונ~סר ק~ניות~ מיני ל~ידול
עליהם

 מי~
 מ~יקר אס~ר ד~ן מיני בה~ בזה~ שביוצא ב~נין

 ואפי~ עב~ל~ ובו~~הדי~י
 ל~ע~

 דזרע דס~ל ז~ל הסמ~ק
 דמ~~~ן דבלאםור~ קנ~~

 משמ~
 ובתה~ד הנ~ל מ~רי~ל בתשו~ במש~ב

 שעושין משמע דמיד~ן~ מיני דבל י~ל ~~מ ע~ש~ קנ~~~~י~
 וב~~ ר~מ~ ד~~ נ~ה~ בנדרים ז"ל ~פירש~י ברי~~מ~ו

 שםהר~~ש
 וה~רעינים שו~נ~ם זרע ~~א~ב ע~~~ אסורי ד~~

 אי~הנ~ל~
 העיר לא והב~ש בריי מ~ם ע~שין

 מ~~
 ראיתי וכן זה~

 ~נטו הרבנים מ~דוליבמה
 מהבי~

 וביון ~נד~ז~ שלמה
~זירת שה~י~

 מהן לעשות ~ר~ילין מקומות דיש מש~ם הוא~ ק~ניו~
 במופת~

 ~חמש~
 המינין

 ולב~
 בנ~ ~ינם אוחס לאחלופי ~תי

 סי~ בב"יוב~ה ב~~ק~ וב~ה ~קפ~ח~ סי~ דפסחיס בפ~ב המרדבי במש~כ~ור~~
 תנ"~

 ב~רעינ~ ~פ~~ז א~ב ע"ש~ ה~~מ בשם
שושני~

 אי~שי ט~ו ~לא פשיטא פת~ ~~ן לעשות ר~ילין שאין
 בן שאינו מי אפיי לאחלופי אתי ~לא~ה~

 ~ ~ור~

~~~
 ב~~ז

והבו ב~ל~א~ חומרא אלא ~ינו ~צמו~ קטניו~ ~זיר~
 ~ל~

 ל~ו~י~
 ב~~ ~ח~י במש~ב ~לה~

 סק~ט חנ~~
 ~ע~ש

~~~~~~
 שה~~~ינים דידן~ בנידון

 קו~~
 טחינ~ם

 חה~~ קוד~ קל~ס~ ונ~שים חם~ בתנור~ו~ם מ~י~י~
 ולא

 ~מיני ד~ם כלל~ מים ע~י~ם~פלו
 ד~~

 פ~~~א ~~ ~רי~
 וזה ~ללילחוש ~א~

 ~שו~
 ~ וברור

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

~~~~
 ~ו~

~~~~~ 
 ~~ו~

~~~~~ 
~~~~~ 

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

~~~
 אדות על לדעת~ ודר~

 א~ר הזר~ס~ ה~יני~
~ו~יבין ~~ו~א~~

 פיו~ ל~ו~
 ~אכל~ ~הם ו~בל~ו ~דם~ ~ני

 ה~נה~ ימות כל~אובל~ם ~מ~
 א~

 ~ ~~~ ל~~ין יתנה~ו
 ו~ן

 בענין בזהלהסתפק י~
 חש~

 ש~ובלים ~~~~~ ~~ב~ר בלוע

~~ו~י~
 בהם

 מאכ~
 חמים חלב ומאכלי בשר

~ 

~~~

 היד ואין מכ~ש הרוב ע~יהמה ~י~בל~ ~~~~כלי~ מאח~ בזה~ ~~~ונים ~ח~ו כ~ר
 ו~ו~~ ~לטו ולא בל~ו לא~בוודאי בה~~ ~ילד~

 ועי~
 סי~ יו~ד

 ק~~
 ב~~ ~י~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  ~י~~ 
~~~ י~ י  ~ד~ובט~ז

 ובש~~
 וב~~ג ם~"ה~

~  
 שכתבו סק~ד

 אף הים~ב~ ש~ןד~כ~ש
 הש~~

 ע~~ה הפ~מ באיןואפילו הדחה~ אלא דא~צ ~ל~ כט~~
~ 

 עפ~י לה~יר~ םברא עוד מוםיף~~~~
 ~~מודי בםפ~ מש~

 הל~ו~דני~ל~
 תערובוח

 ~ב~~

 א~םור נפל לענין א~ םי~
חם

 ל~ו~
 נרא~ ו~~ל~ וכחב דכ~רי חם ~יתר

 דאינו
 נא~

תי~

 קצת שהה ~~כ חומ~י םי~ק אם
 כמ~~

 םעי~ ~~ב ב~י~
 על הטיפה דנפלה א~~ג מותר~ מיד וכ~םה ני~ר אםב~

 ~ ניער לי ומה ע~~~ה~יכה
 בס~ ועיין עש~הי ל~ד ב~י~ עוד וכ~כעכ~לי האיםור~ אח שםילק או וכיםהי

 ערו~
 ה~לחן

 י~ל דאולי וםיים הח~~~ ~ד~רי ש~לפל ל~ג םעיף ~וףה~ת
 ויתחיל האור על ~חנו בכדי שישהה ~ואדה~יעור
 ע~שילהרחיח

 ועי~
 דחרומות פ~ו מש~יוח ~ל ישראל חפארח

 בשו~ת מצאחי שוב ואכ~מ~ לפלפל ויש מ~ב אותמ~י
 מבפנ~ם הקדרה בדופני שנפל חלב טפת ל~נין ר~~ג ~~~ח~א הרדב~~

 ביםה או ניער ~אם הרוטב~ מן~עלה
 מי~

 נבלע לא

בקדר~
 ו~יין ע~~ה~ שנפל במה רק ומשערין

 חנ~ב ס~~או~ח ב~~~
 ~ק~

 שכחב ~געל~~ ~~ין
 צרי~

 ש~א לדקדק
 ~כלי להוציאלמהר

 ~~ו~~ מ~
 ליכנם הרתיחה אל ~נאי שי~א עד

ולהפ~י~
 שאינו ~~כ להט~ז ד~~ל מבואר הרי ע~שי שבלע מה

 פמ~ג ועיין קצחי שהה אא~כ מיד כש~לקו ו~בליעמפליט
 דאם ודע שכ~ב~ בש~ד ~~בםום~י יו~~

 נפ~
 חלב נר

~ 
 הכלי

 ד~~ל הרי ע~~~ וכו~ קצת שםושהה
 ג~~

 ק~ת~ ~הה דדו~א
 ~ח ~י~ יו~ד הפמ~ג דברי וצ~ע לא~ור~ ~י~ובלא~~

~~ט במ~~
 בד~

 הא~
 שכח~

 לחוכו ~~פל שי~~ב כל איסור לענין

א~
 וי~ל הנ~ל~מכל וצע~~ ~כ~לי לדב~~ שיעור ואין אםור~ ~ד ~לקוהו

 ~ ו~~~~

~~~~ 
 עפי~~

 ברורנר~ה
 ב~יעו~

 ~~ו~ר
 ~ר~

 הפה
 הרי ב~ינים~ונוגע

 הו~
 והו~ל קצח~ ~הה כלא

 השינים שאין ~מצא מיד~~~לק~הו
 בולעי~

 כלל
~~ 

 לפלפל ויש
 דהיחרא בכחא פי ~איצטר~ חזי ועכ~פ הרבהיבזה

 דעד~
~ 

~~~
 נא

 עיני~
 דינים באסיפת חמד ~~ה בספר וראה

 ת~תבח שן ~~ד שכחב ~~ד אות ד~ ~י~ חומ~צמערכח
עשוי

 מכ~
 יש אי בו~ או~ל ה~נה ימ~ת ובכל מעצם~ או

 ממאכלי בו שנ~עלחוש
 ח~~

 ו~ז~~
 וכח~

 בית ס~ר בשם
 כמו הגעל~~ ~לא ב~ל~א~ בש~שוף ~סגי ל~ט ~י~האו~ר

 ~ ותל~מ ~~~~י ה~ב~י~ ב~ןש~ושה

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

 ~~~~ ~~"~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~~~~~~~ ~~י~
~~~~~~~ 

 ה~~וםי מבוא
 ע~~

 ועצ~ לייע~~ באחי
 ה~

 ~~יפיר~ם צום ~יום תת~נה ש~א התורה~ ב~~ת~ום~ הי~

 על יעלה ואל ~~~~~י והנורא~~~דו~
 רא~

 מורא~
 מחזיק~ם שאנו מפאת~י לחשו~

 או~~
 אנן ח~ו שיב~ם לחולה

 שרינ~
~

 כןמלחשוב ל~ חליל~ בשנה~ ה~וחם צום ביום להחע~ת שלא
~ 

 צפינו בצפיחנו פה כולנו אנחנו אדרבה
 ~ ~ גם יח~ור במהרה ישראל עמו חוליהרופא ש~

 אוח~

~ ~ 

 רוטפש חחלואי~~ לכל וירפאה~א~~י ל~~יח~~
 בשר~

 מנו~ר
 ובר~ן ~אמ~א ~כנ~רי~

 ש~
 גבר ~ע~פ כיון אבל ע~ש~~ חו~ר ד~ה

 ת~~~ו ב~י~ המג~א רבינו כ~ב וכבר ~חה~חלש
 ע~שי האויר שינוי ח~ו קולט ושוחה אוכל כשאינו הוא~ד~וםה סק~~

 ש~יקר אחה~א~כ
 רפואח~

 אפ~ח אנא לכן ~ח~ אויר לשאוף
 ומצו~ בכיו~ב~ חז~ל שהתירו דהיחירא~פחחי ~

 חכמ~ דברי לשמוע
~כ~ול~

 א ע~ ק~ו
 ובכ~ד~

 ע~א~~ ק~ג ~ככ~ובוח מר~א חכמים ולשון

~~~~~~~ 
 מותר ודאי ~ם~ מיבעיא לא

 ל~
 אפי~ לשחות

 א~ינא ומנאכשיעור~
 ל~~

 ~ינו~ עיקר דהא
ביוה~~

 ב~ינוי רק הוא
 שהי~

 ב~שו~ ונם~פק עלה וכבר ה~אי דיומא פ~ח בירושלמיוכ~ה ~~~~ ~ד כיומא ~נ~~~ אבידח
 ~מובא קטנותהלכוח

 בחפאר~
 יומא משניות על י~ראל

 אוחמ~ג פ~~
 י~~~

 אבידח בהווליח ~~~~י~ מדלא חייב~ אי ביוה~כ~ מים ~~ותה
 נראה ול~~נ~ד ע~שי הנפ~

 לפשו~
 ~~יקא

 ~ל ה~~~ ~~ו יו~א ~ירוש~מי דמערבא~ מה~למודא~א~
 ו~וכה םוכה כל ~על ש~~המשנה

 למה ~ מיםוהרי ~זון~ ~רי לו~ אומרי~
~ 

 ~הוא דבר אלא תאב יצה~ר ש~ין
 ~ופי~ ח~יש דהוה לר~ח~ ל~~א סלק ר~מ כהדא~לו~ ~ס~
 חל~~שהיה בק~ע~

 ש~יה פי~~ ו~פ~~
 כחו~ ~~

 ~ה~ א~ל ~חינאי א~ל
 ~~ל ל~בי~~ סלק שעה בחר לי~~ ונחחשבקיה~

 מ~
 ~~דח

 ~~לת לי ~~יח ~ד א~ל~חיוח~י ההי~
~ 

 א~ל אמאי ק~ה לכאורה וא~כ חשיש~ שהיהאלא שי~~ם~ ~לה ~לל ר~ח ה~~ שלא מבואר הנז~~ המפרשיםלפי~ הי~ו~למ~ לשון ~~ט והנה
 אם סכנה ~שש י~יע א~ כלל ~מ~והו ולא~שחה~ ח~~ ר~~
 מכ~יעור פחוח דוקא שישחה לו לפרש ל~~מ הו~לועכ~פ יש~ה~ ל~

~ 
 ב~ו וליח זייני~ לא דמים כיון לר~מ ד~~ל משום ודאי~אל~
 ה~וחה ב~יא וגם הנפשיאבידח

~~ 
 ולה~~ פטור~ לצמ~ו

~~~ 
חל~

 או
 ~~ ת~

 שם בירושלמי דאיחא העובדא גם ~ויונח לכחחלהי~וע~י~~ מות~ סכנה~ בו שא~ן ~ע~י
 ח~~

 דרחב~א אח~~י
 בר ח~ עובדא ה~ין משחעיהוה

 נ~
 הוה

 מהל~
 לה ~מר אנאי צחייא אבא ה~ ברחי לי~ אמרה עמיה~וברחיה בשוק~~

 ~ה~ן ציבח~~רכין
 ~עט~

 אנאי צ~ייא אבא א~לי
 ע~ש ומתח~ ציבחר~אורכין א~~

 בפ~~
 ולכאו~ה לשתות~ חאבה היתה לא ששובאפשר ~חה~ לה א~מר ה~~ דאלו

~~ 
 דהא להבין

 ברתיה לי~ שאמרה שמ~ו~אזניו ב~ו~א~ א~ הי~ ר~~א ~ם הירו~למי לשון מפשט הנראהכפי
~ 

 ~י אנ~~ צחייא ~~בא
 לא ו~~ועפ~~ים~

 התי~
 ~~מ שהח~ר כ~ו לשתוח~ לה

כנז~ ל~~~
~ 

 עוב~א האי דשאני ודאי אלא
 ד~~ו~ ור~ח~ דר~~

 ~ה~~
 ה~י~ מ~~ ~כנה~ בו הי~ ש~א אע~~י תשיש~~~ח

 לו
 פ~ו~~ ל~~או ~ים השותה בריא דגם כיון עכ~פ~מים ל~~ו~
 ולה~

בחשאב~~

~~~~ 
~ן

 המ~ב~
 ו~מ~~ר ה~~~~ק

 ~~ו~ ~
 ~~ית~

 במ~~

 ~צ~~~ ~~ל
 ר~ ~~בי~ ~~~~ ~ח~~

 ~חד
 ש~א אחד גדול מרב ש~~ע לשע"~~ הנ~ח~~ב~ ~~~ םפ~ ב~~

~~~ 
 הי~ כי כאלה ~~נ~ים לו לעשות

 צרי~
 ג~

 וא~~ בשר~~ל ~~ שיניים~ מי~
 ו~ג~ ~~~ של

 ל~ו~~
 ו~~יק פ~~י

 ש~
 עכ~פ יז~ר כ~~ ~ל עצמו ~ל מ~~יר ~א~נו מי דגם

 לר~ו~
 פיו

 יפהאלו ושיני~
 י~אר שלא ~אופן לא~ילה~ אכ~ל~ ב~

 שו~
 ~בהיוחו הנ~ל ה~ב ~~ ה~א כן ~ הרא~ון~ מ~א~ל לחלו~ין

 מומ~ה לרופא ~אל~~יען בעי~
 ואו~

 עשייחם ~ו~ן ה~יניים~ בעשי~ח
 ש~

 וא~~ הל~ו~ ~שיניים
 לו

 ב~סל~~
 ממין נעשה ~הוא

 אח~
 ~~~י~~~ו~~

 ~~נו ש~~~~ו אמ~ריקא
 י~דו כן כי דבר~ ~ו~ בו~~

 לעשו~ ~~ופאי~
 יה~~ ~א~ ז~~ ממין

 ~~א ~מא~ל~ליעה ~י~~ ב~יניי~
 ~ז~

 מזה וי~~ח וש עיפ ~נין
 שוני~ חולאי~

 ~ יע~ש ל~~וף

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

~~ ~  ~~ 
 ~~חבר

 ~~~~י~
 ו~~~~ר
 ב~ו~ ~

 הרב ~רי ~בא ~~ ש~לח ~~~ובוח
 ~רב~~ ~~~י~ ~ג~ו~

 שליט~א
 מצ~ת~ לדפום~ול~דרן להעתי~

 ג~
 ~~~ו~ה

 ~נוכ~י~
 ~יה בעודו הנ~ל~ ל~ר~~ח ~ע~וכה

 ~בעי~
 ו~ען

 ו~~~~~~ החולי~ בבי~
 חולה בא~ת

 ~םו~
 כ~ד ומנוחתו זה מחליו ~ת ~~ר ~ד ~~ל~

 בעי~
 נ~~י וויען

 וי~
 כי

 ~ב~ו~
 מדובר

 ל~עח~~ה אמ~~י ד~מע~~א~ חדוותאה~~~חית~ בה~~וב~
 כל~

 בלי ~~יא ~מ~ח
 ~ר~ חו~

~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~  

 לכ~תילה~ ה~ירב~~~ב~ס
 ~ בשא~ מ~~~

 חשש
 ~ו~

כהד~
 מ~~~ ~~וי~ נש~ בר דהאי ד~תרי~ עובדא

 עמו
~ש~ק~~

 כד~
 ~ד שום רחב~א לה מצא לא הב~יאים~ כל

 לה לה~יר~~ר~
 עפי~ז וא~כ ~עמים~ ב~ ~יבחר~ ~אורכיןר~ב~א ב~נ~ אביה לה אמר ו~~ר מ~ם~ לשתו~

~ב~א ~ש~
 ~ירושל~

 ~מא לכל לא א~ל מים~ לש~ות התירו תלש לגבר~וקא להורו~ דרתב~א~ שניה עובדא הדין גם
 ~ ע~ש בזה קמ"ל מה ש~~שה שם ה~י~ק קו~ית ומיושבלמי~~

~~~~~ 
 דברי גוף ~על אמ~ם

 ~שו~~
 בהו לית ~דמיםבמש"כ ל~קפק~ יש הל~ט
 ~י הנ~~~~ אביד~

 ~הוא דעינוי כ~ב ואם~ ד~ה ע~ב ~~ד ביומאבפיר~"י
 הנ~ש~~ביד~

 בתו~
 ר~ת ~ירו~~מי ובלשון מיירי~ ~גוף חלל

 נקטו~נ~ל
 עינוי ש~וא ~דבר ~

 הגיה ~ם והק~ע נפש~י בבי~
 וא"~ כבבבלי~בירוש~מי

 באיס הם מ~ם נם הלא
 לתו~

 תלל

הגו~
~ 

 ע~ז מיומא מהלק~ט~ אי~כא לכאו~ה להוכיח יש ועוד
 על קרים מיס מדכ~יב עינוי~ ~יק~י דרחיצה שס דילפו~~א
 עי~הינפ~

 ופר~
 עינוי דנם ~רי ע"ש~ ~ו~ משתיה ודלמא

 ג~כ בו שיש וע~כ עינוי~ איקרי מיס~שתיית
 ע"ב ע~ד כיומא הנפ~~ א~ והאבד~י כתיב עינוי גבי~~רי הנ~~~ אביד~

 לי~ ודאי ר~יצה דהרי י~ל לזה א~ל~נז~~
 ואפ~~ ע~ש~ כי ד"ה ע"ב פ~ בנדרים הר~ן~~~~כ נפ~~ איבוד בה

 מקראי למדו
 בה ~יש עינוי דבעינן המ"ד דגס ו~~כ עינויידאי~~י

 שפיר ו~~י~ז ~רתי ~ל~~ לתייב ~יינוהנ~ש~ אביד~
 פר~~

 ~ודלמא
 מ~מ הנפ~~ אבידת בהו לית דמיס נימא אם דגס כלומר~~י~~~
~ איקר~~עינוי  

 וג~
 דמ~ם ~טבעייס~ חכמי ~כ~בו מה ל~י

 ו~שו~~ ולח~ קור בה~ יש ~יכ~~~י
 אלא אינו לצמאוי מיס

 ומלחלת ומקרר~דיח
 הת~~

 כלי ו~אר ו~גרון
 באים ~מיס ושתיה הגו~~ על ~יא דרתיצהאלא לשת~ה~ רחיצה בין חילוק ואין כרוח~י אלא ~ינו מים~~~ה וא~~ האכיל~
 בתו~

 הגו~~
 ש~ירועפי~ז

 ~רי~
 מיס ~שו~ה דגס כלימר מש~יה~ ~ודלמא

א~
על עיפה~ בנפש כתיב ~מי משני ש~יר זע~ז כרוח~~ אלא
 נ~~

 המבואר לפי וא"כ כ~יב~י עי~ה
 דע~

 כמה
 מדבריהםי אלא אינס עינוי~~ ו~אר~חיצה ~וסק~

 עי~
 ישנים ב~וס~

 מ~ל~ ~~א וברמב~ם שס~ ובר~ן ו~רא~ש יוה~כ~ר~פ
 שבית~

 ובמרה~~ וב~י~ ובטור ~~~~ע~ור~
 יוה~כ ר~פ ~ירו~למי על

 ~האריכו ולמהד~ה
 בז~

 דגס נ~מא ואס
 ~שות~

 דמי מים
 דהתולה ע~ סעי~ תרי~ג סי~ או~ח ברמ~א מבואר הריל~תי~ה~

רוח~
 ~ מסוכן שאינו אעפ~י כדר~ו

~~~~~~~ 
 על ל~קפק יש

 הה~~"~~
 ל~ון ~פ~ט דנראה

 נ~ש~ א~ידת בו ~יש ~~נוי ש~מ~ו~~גמרא~
זה

~~ 
 ~~ וש~יהי לה

 על
 ש~יי~~

 נמי ~~א וא~כ ע~ש~ כו~ נשמה~ א~בוד בו ~יש דבר~~יזה ~ דנרסו ~ראה ~~~ ~א ~י י~ניס וה~וס~ הנ~שי ~בנת~יא ממיס~ ע~נ~י גס שהרי ק~יי מ~ס
 רוא~ס אנו כא~ר נשמה~ ואיב~ד םכנה אי~א ממי~~~~~וי
 ~קדוש ~חייס~ ב~אור יעיין~חו~~

 עה~
 חיי ~סדר

 גם ו~א~ר להשקותו ~ו~כל~~~~ שרה~
 לגמלי~

 ופירש אשאב~
 להקדים שיש א~ז~ל~פ~י

 ~זו~
 וזה לבהמתו~

 דוק~
 ב~כילה

~~~
 או~ סכנה דאיכא בש~יה מש~~כ ~~רי או סכנה

 צער~
 ~ה~פ חקת בסדר ה~עס עוד וכ~כ עש~הי ~דס~דס

 ו~~קי~
 ~עדהא~

 וא~
 בעירם

 ~ועי~ ע~~
 י~ת~ ס~ק ק~ז סי~ במ~א

 דלש~ו~ הס~~~~שם
 קודםי אדם

 כדאשכ~
 וע~ש ברבקהי

 ראי~ לא~ויי ~ו~ל ד~~י ~~ע ~כ~~~ א~ים~~יד
 ~~והשקי~

 וא~~ע~
 ובא~ר ע~ש בעירם~

 בא~א וב~מ~ג י~~ או~
 ~יר~ ע~ ~ש~~~~

 ב~~
 איש~מיט ובמת~כ ~~שי חק~

~י~י~ו
 ~~אמ~ ~~ל~א~ ב~י~ בע~מו ~ידי~~ ה~~

 הביא
~~י

 העדה א~ ו~~ו~שקי~ ~ב~~ ~איו~
 ב~~~י וא~

~ב~נ~
 ~ב

~~ 
 א~ים~

 ע~
 ~ג~א

 בש~
 ~~ח

 דט~י ד~~

~
 ל~~וי~

 ובמח~~ חק~י ~~
 לא

 ~י~
~ ב~צ~ון ב~ת  

~~שר ו~~~
 ד~~

 לא ד~~~ס ~~ם ה~~ ~~~ק~ט ~ל ~יקו ~עם
 ~ני~

 ב~ירוב~ להדי~וכ~~
 ~~ ו~ב~~ ע~~~ ל"א

 ~~ם ע~ב~
 ה~זשנה בלשון ששנו וזה ע"ש~ זייני לאומלת

 יומ~
 ע~א ס~ז

 בט~ז וכ~ה ~טבעייס~ חכ~י כל וכ~כ מיס~~ והרי מזון~הרי
 ר~ה סי~או~ת

~~ 
 דמיס

 אם כי טע~א~ לי~ לי~
 מ~

 שקבל
 ודלא ע~ש~מאתרים

 של ספיקו על ש~שיג י~ראל~ כהתפאר~
 א~ לשתייה~ שראויין דכל וכ~ב~הלק~ט

 כ~ל זייני לא ד~מיס אינו~ זה שכתב~י מה ולפי ע~שיחייב טובא~ ~ין ~דלא
 ~יוןוכלל~~

 דלי~
 ה~~ז ועפי~ד ~נז~י כהט~ז ~עמא~ ~וס בהו

א~י
 ג~ שפ~

 הא ~ל ק~~ב סי~ באו~ת הפמ~ג שהקשה מה
 ~סולים פ~ומיס~ דמיס שס ג~ בסעי~ המתב~ש~ב

 נימא ~קשה ~ם~ ס~ח בא~א וה~מ"ג ברכהי של כוסבהם למזו~
 ~מאקמא

 ב~
 וכו~

 ע~~
 ד~ם קושי~~ זה אין ו~כאורה

בי~
 דאין ברוב~ ב~ל אינו

 טע~
 הנז~ הט~ז וע~~ד שוה~

דמים
 לי~

 בי~
 מה רק ע~ו ~ל ~~

 שמקב~
 וא~כ מאתריס~

 בטל דשפיר ב~ל~ קמא קמא דני~א ה~~ג הק~ה~~יר
 כיוןברוב~

 דלי~
 גמרא שהיא נזכ~~י אבל טעמאי בי~

מפורש~
 בע~ז

 ע~~
 ~"שי דאיסורא למיא דהיתירא חמרא נפיל דקאדמיירי מוקי~ ~ס ו~ג~~ בנו~ט~ ~~ס דיין ע~א

 להנאון ומצאתי וחפש~י טעמאי איכא במיס דגם לה~אהרי
 שו~ת בספרו ז~למל~ב

 בי~
 ב~ ~~ תאו~ת י~חק

 םי~ ביו~ד ה~~ז ע~ימ~"כ די~ל וכתב בז~י ~ט~ז עלשת~ה ~ או~
 בנימות טעס~ ליכא דבגיד דאףק~

 צרי~
 ולהכי מדרב~ן~ ס~

 שנאמר או טעמאי יהב דלא אע~ג ס~ בעי~ במיםנם
 דט~~

קלי~
 וניעורי ~וזר ~בי~ אמרי~ן לא דבמיס שס וחידש ישי

 באריכות~ע"ש
 וה~או~

 מלבוב
 ז~

 כלל ~עיר לא
 הנז~~ באו~ת~פמ~ג מקושיי~

 ג~ור~ ~~ ב~ לי~ ד~~ מבואר~ עב~~
 ~תפק שפי~ ו~~כ וכללי כלל זייני לא שכתבתי מהולפי

 דהשותה לומרההל~"ט
 מי~

~ ~טור~ ביוה~כ  ~א וה~~א 
 שאין דבחו~ה יומ~~ מ~ירושלמי להוכיח דידי~ פשטו~א~דרא

 ביוה"כ~ מיס ל~תות לכתחלה ה~ירו סכ~הבו

~~~~~~ 
 מאכל מיני מכל ל~כול ~פילו אלא ~וד

 נ~ל לפענ"ד כי ל~י מותר כדיני~~מכשיעור פחו~
 חדש~ דבר בזהלהמ~יא

 ד~נ~ ~
 ~ספר מצ~תי

 וז"ל~ שכתב ~י"~~מצו~ החינו~
 ול~יכ~

 אעפ~י תו~ה~ שהוא מי
 להאכילו ר~וי ~רבה~ ~לוש יהי~ א~ ~מור~~ סכנה בושאין

 מבואר הרי ע~שי וכו~ ~אמרו מכשי~ור מעטו~~שק~תו
 סכנ~י במקום א~א מאכילין דאין כשיע~ר בין לחלקהחינ~~~ דע~

אב~
 מכשיעור פחזת

 מ~כ~לי~
 ~ג~ סכנהי שאין א~פ~י

 שבס~
מ~חת

 חינו~
 באמת וז~ל~ כחב ~ס~ ~~ אות

 ל~
 חילוק ראיתי

 אין דודאי מ~ום~ בשוםזה
 ~ו~

 באין הותר ~ורה איסור
סכנ~~

~ 

 דרבנן איסור
 בדר~

 אכילה
 דע~

 דאסוריס הראשיניס
 ג~כ מבואר ~נ~ה סי~ ועיו~ד ~~וי בפס~ים ע~~נלחשאב~ם~

 אמ~ו לא וכ~ן~ן~
 ~פו~קי~

ויכול סכנה~ שיש זה באופן אלא ד~ז
 אנתנו מחויביס משיעור ב~חות סכנה מידי לצא~

 כמו סכנה שאין במ~וס אבל כו~~ כמבואר בזהל~קדק
 ש~~ור~ לאכ~לש~סור

~ 
 ר אס דת~ש ת~~~ לאכול אםור

 ולפ~נ~ד ~כ"ל~ וז~פמ~~ת~
 נ~~

 דברי ליישב
 טעמא עיקר כל דהא ~א~רס~ למי ~מה ר~יםכי ~חינ~~~ הס~

דס~ל די~
 כ~

 ל~י~טרופי~ ~חזי מ~ום הוא מ~~~~~ אסור דת~ש
כיו~~

 לן אס~רה ו~בר ע"א~ ע~ד
 ח~~ הג~ו~

 בחשי~ו~יו ז~ל
 דוקאדהיינו וכח~ ~שי כ~אכל לאכילה~ ד~חשביה מ~וס דהוא ~ו~ב~~~

 בעוש~
 מש~כ ~~~ ~~תו שמחשיבו מעשה

 בי~ אמרינן לא שמחשיבו בו שמראה דבר עו~ה אינו~ם

 ובהג~ו~ ~א~ ק~ד ~י~ ובחוו~ד ע~ש לאי~רופיח~
 א~ב

ש~
 נ~אה זה טעם עפ~י וא~כ

 דדוק~
 האוכל בריא אדם

 ~~י~ה ~וה~~ש~
 מעש~

 אחשבי~ ~~י שמח~~בו~ בו שמראה
 ~איכל ב~~אב~ס משא~כ ~ה~~י אסיר ולהכיבאכי~~ו~
 משו~ מכ~עור~~תו~

 שהוא
 דאי~ וד~י ~בה~ ~ל~

~א~
 בא~י~~ו

 זא~
 ש~~ ש~~יבו~ מעשה ~~שה

 אי~ו
או~ל

 ו~כרח ~ותקתו~ ~~~ו אלא ~י~~~ ~~ ~~~
 י~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~

~~~ ~ ~~~~ ~י~  ח~~י ע~"פלאכול
 ו~

 ד~ו~ר מודה ר~~ דגס י~ל
 ח~~

 ~~ת
 כתב ~פיר ועפי~ז לח~א~~ס~~~פ

 החינו~
 לי~ ~רי דחשא~~ס

 ~ה~תי א~ר דח~ש דקיי~ל ~~~נ מכשיעור~ פחות לאכ~לביוה~כ
 ~ בח~ש דאורייתא איסורא ליכא בחשאב~סמ"מ

~~~~~~~ 
 ביומא דס~ל ר~ל ~ס דהא ~ה דאכתי

 ס~ל דלא מ~וס וע~כ מ~~תימוחר דח~~ ~~
 ~עמ~

 דח~י
 שאסור ר~ל מודה וא~~ה דאחש~י~~ מ~עמא ~הואלאיצ~ופי~
 כיומא~דר~נן~

 וא~כ ~~ב~ ע~~
 ק~~

 נימא ~ס אפ~ לד~דן ~ס
 דלא מ~וס בח~~~ דאורייחא אי~~א ליכאד~~ש~ב~יס

 ברמ~א מבוארוהרי איכא~ דרבנן איסורא מ~מ אבל דאח~בי~~ ~עמא~בי~ ~יי~
 ~ו~~

 סי~
 קנ~~

 סעי~
 דאע~ג ג~

~א~ה"נ
 מדר~נ~

 לא מ~מ בהס~ להחרפאוח לח~אב~ס מו~ר
 קו~יא הדרא ו~~כ ע~~י ~איסור י~תה ולא~אכל

 ~~~ עללדובחא
 החינו~

 לח~א~~ס להאכיל שהחיר
~כ~יעור פחו~

~ 
 אבל

 מ~~
 דס~ל י~ל

 להחינו~
 ~מצאתי כהסברא

 שאין דכל י~א ס"ק בא~א ~כ~ח סי~ או~ח~פמ"ג
 ממנוי לאכול ~ס ~ח~א~~ס ר~~י ~צמו~ מח~תאיסורו
 ע~ש יינס מסחס ע~ז הקשה~~~מ~ג

 ו~~מ~~
 בא~א

 ~ו~יין ~ק~מ ו~א~א~~ו~ ס~~
 בפמ"~

 בא~א ~~ח ס~~ או~ח
 ~~~ה~~~ח

 ו~~ע~

 בחשובו~יו ~~ל ~רעק~א הג~ון א~ל
 קנ~ה סי~ יו~ד ~פ~ת ~מו~א ה~~י~

 סק~~~
 לומר צידד

 אלא ה~תר~ ב~צמו~ו דהמאכל~היכא
 דיומ~

 גריס~ קא

~~ו~
 ~ירות

 וכ~כ לאכול~ לח~א~~ס ~רי ב~~ח~ מוקצ~
 ע~שי ~"ט סוס~י או~ח יעקב~ ~~י~ועות~~שי~וח
וא~כ ~את~ בסברא רבנן קדמוהו ~כבר ~אה לאו~מח"כ

 עפי~~
 ~פיר

 כת~
 הח~נו~

 לח~אב~ס ל~~ ד~רי
ביוה~ש

 ג~
 מכשיעור~ פחוח ל~כול

 דאיסור ~י~ ~ריס קא דיומא אלא היתר~בעצמוחו דהמאב~ כי~
 ~ס לחשא~"ס אסרו לא בכה~ג ע~י~ רביעיו~~כ

 ~ ד~בנןאיסור לאכו~

~~~~~~ 

 ~כ~י
~~ 

 ~~~ק ~רא~ה ~~~י להעיר
 בי~ ה~י~

~~ 
 לחשא~~ס אסור ~מו~צה להדיא כתב ~~ש~ר

 ~סי~ ו~פמ~ג וה~שי~ע ר~ק~א ~~~ כסב~ת ~~ל ~לא ה~יע~~~
 ובמ~~כ הנז~ י~א ס~ק בא~א~כ~ח

 אי~תמי~
 מינייהו

 אלו~ר~~ה דב~
 ~כב~

 ~ע~ות~
 ~ז~

 ~אלקין ~תייח ל~נין בח~ו~ה
 ~ויס~~ ~~י~~~~ין

 כ~ותריס ~ם הרא~ה ~ב~~ ל~אור~ ו~"~
 ~ס~ ל~~~כאהדדי

 החינו~
 ~~ ~ס ~הרי הנ~~~

 החינו~
 מיו~ס

 ~~לל~רא~ה
~ 

 ~יהי~ וי~ל
 מז~

 מחב~יס איזה ~כחבו למה ראיה
~הספר

 החינו~
 ~קדמון אלא מה~א~ה~ א~נו

 אח~
 ~שר מפורסם

 וכיון וה~ינ~~י ה~א~ה ~זה פלי~י ו~~כ ~~ו~ ח~סלא

~~א~רוני~
 ו~ס~ כ~רא~ה~ ס~ל לא הנ~ל~

 ~חי~~~
 תנא ~וא

דמסי~ע
~ נקטי~ן~ דהכי י~ל ל~ו~  ועפי~ז 

 י~
 על ~~כ ל~ק~ק

 ~~ז~ תרי~ח סוס~י באו~ח הפ~"נ~ש"כ
 דמםח~ר~

 ~ח~א~~ס
~ף

 דברי~
 ואסור ~~ור

 מדר~נ~
 ול~חות לאכול ל~חן לו ~ין

 ~מה ותימה~~~ל~
 כת~

 מהרמ~א ~~יא ולא ~נפ~י~~ ~סברא זה
 ~נז~ ג~ ~עי~ ~~ה סי~~ו~ד

~ 
 דהמא~ל כ~ון הנ~ל ולהא~רוניס

 היתר~~צמותו
 ~ל~

 ליכא ~~ח~א~~ס י~ל ~ריס~ קא דיומא
 ~זה אזיל ד~פמ~ג י~ל א~ל ב~~~אי~ורא

 ל~י~תו~
 על שפקפק

 הו~ל עכ~פ ~בל הנ~ל~ י"א ם~ק ~~~א שכ~ח ב~~~ ~~ו~~רא
להביא

 ~יארחי ~~רי מכ~~
~ 

 ד~רי
 ה~י~וני~ החינו~ ה~פ~

 ורא~
 ~וא

 לסמו~
 ~ הדחק בשעת ~לא א~י~ על~ו~

~~~~~~ 
 א~~נא שאת

 ל~
 עו~

 ~י~
 שח~י ~~ד

 את ~תדור דהי~נו ב~ה~לאיצ~~ופי ק~
 ~ד~ עצ~

 מ~ל בנ~ריוה~כ
 לא יוה~~~ כ~~יע ו~י~ה מא~~~ ~~

 אכילהא~ור ~~~
 ביוה~~

 על חל איסור דאין נדרי איסור על לחול
 לאמר אמת מגידי מ~~ ~שמעתי ידענא~ עו~דא אנא כיאיסו~~
 ש~י~ ~~ל סלאנטר ישראל ר~ ~~~ון בימי ~~ילנא מע~ה~~~~
 א~ע ש~נדרו וצוה להתענוח~ יראיס והיו ~יוה~כ~ ר"ל חולאתא~

 מקום ~כל~ס ד~~ דא~ היתירא על לפקפק ~יש ~הגס ~כ~בתי~ כמובנדר
 דאמרי~

 איסורים ב~ על ע~ר אפ~ה אאחע~א~
 ב~ עשה כאלו עליו אני דמע~ה ~~~ ל~ ע~~~ ל~בכי~מות
 ר~~יס בין לקברו נפק~מ ~אי את~י אלא חייבואינו

 ~שפ~~ ס~~ סי~ יו~ד הפמ~ג וכ~כע~~~ גמורי~
 ~~ש~ ו~~ק~ג סק"א

 אד~ר~ ע~ד בסוד~ה בב"ח להל~ ~פתיחה יו~ד בפמ"גוכ~ה
 בין לק~רו מ~א~כ ולחטאח~ למלקות אאחע"א תירוצאדלהאי
 עוד וכ~ה ע~~י איסוריס ב~ ד~בר ודאי ~מוריס~ר~עיס
 ת~ו~ה~ באד~ה ~ז אות ח~ב פסח להל~ ~פ~יחה או~חבפמ~ג

~~
 על ~זה שתמה

 יו~~ ה~"~
 ~~~~ת וכ~כ סק~הי רל~ח ~י~

 ~זה ~ארכתי ~וכבר ~ש ל~ה סוס~י חאו~ח מהד~קנו~ב
 מ~יר ל~רבבח~ובה

 מוינע~~

 ~אבל
 י~

 א~ע ~נודר ד~~מ
 מיומא ב~הלהעיר וי~ וחטאתי כרת מאי~ור עכ"פ א~ע לפטור ירו~חכנזכ~~

 ע~~
 ע~ב

 ב~י~
 אסור יוה~כ במשנה ה~ק

 ובשת~ה~באכילה
 ופרי~

 ומשני הוא~ כר~ ענו~ ~סור~ ~ש~ם
דלא

 נצרכ~
 ~כת~תי ~ה ולפי ~~שי וכו~ לח~ש אלא

 מחני~ ~מיירי אלא ~לםי ב~יעור נמי דמיירי ל~נויידהו~ל ~~
 בנ~ר ~~ע ~הודר ~יכאבכה~ג

 יוה"~ קוד~
 מאכל~ מיני מכל

 ל~ו~~~
 ועכ~פ אאח~~א~ מ~עס ~~י~~ וחייל יו~~כ אתי

 ו~הכי כרת~ איסור מיני~איפקע
~~ 

 ה~~נה ~ל~ון חכמיס
 וכו~אסור יו~~~

~ 
 ואכמ~ל לה~יר~ אלא באתי ולא וי~לי

~ 
~ 

~~~
 בז~ ~~~~~~~

 שהו~~ ~~~ לו~ר~ נ~ל הי~
 ל~ול לו

 ל~~ ~~ א~ ~סכנה~ מ~~י~יוה~כ
 ~אמרו

 בו ~וד לאכול לו מוחר אפ~ה הס~נ~~ ~עברה הרופאיסלו
 לפימש~~ כ~יני~י מכשיעור פ~וח עב~פביוס

 ט~ו בחולין ~תו~~
 ד~~ע~~

 כי~ן ~וקצה~ הוי דלא וה~ריא~ חולה לו ש~י~ כ~ון
 מ~~נה ~ה הרי וכו~ ונחרפא החולה על מתענה~~י~ ה~י ע~א י~ ~תענית ועיין ע~ש~ לחו~יו ~חוזר ~ואשרגי~ות

 ומשלי~
ו~ר~~

 ~מ~~יקין ~~מיס מתענית מ~ש הק~ה ה~א~~ד ~~ם שס
~~

 חצית קו~ס ~שמיס יר~ו
 וחיר~ ~

 ~~ל הכא ד~אני
 ~ע~

 ~ר~מי~~~י~
 ~שה~ג ע~ש ת~זור~ ~~א

 שכת~
 כן נ~כ

 ה~א ~~כיח מ~וס ~ע~כהר~~~די בש~
 ש~ח~ו~

 הנ~~~ כ~תוס~ ל~ליו
וא~~

 ~פי"ז
 ~כ~

~הסכנה ~רו~איסי לו ~אמ~ו אע~~י ~יוה~כ נמי
 ביוס בו לאכ~ל לי~ ~רי אפ~ה ממנו~ ע~ר~

 כמו ד~ני~ולהכי לחוליו~ ~חוזר הוא ש~~י~ות ~ט~ס כ~יני~~ ~כ~יעורפחות עב~~
 ~ חשי~~~

~~~~~~~ 
 ~~ק~ות

~~~ 
 ~~א לקי~ו~ין ב~י~ מ~~ש~~א ~בואר

 ~אחזו מי וז~ל~ ~~~~ אי~כא~ע~ב
 ומ~ם עיניו~ ~יאורו עד אוחו~מא~י~~ן ~למו~

 ואיל~
 קא~ ~א~סו~י~

 הרי~~"ל~
 לכאור~

 לאיסורו חו~ר הוא ~~~~יא דלאחר מ~ואר
ה~אשון

~ 
 חול~ שהוא ~ולמוס~ ~אח~ו ~י דש~ני די~ל אינוי ~ה

האוח~
 ~נחרפא~ ~ידוע חו~רת~ וכשמר~יחו רע~ון~ מ~~מת

 יו~עין ~יו ד~נ~ין שס ובש~ס ע~~י פ~ג ביומא~~יר~~י
 ב~ן ~~י~חין עיניו~שהא~רו

 כיון וא~כ ~~~~ ו~~עמא~ לר~~ ~ו~
 מ~חין ועינו חו~רת~~~ר~יתו

 בי~
 אולס ~ריא הוא לר~~ ~ו~

 ולהכי מימיוי כלל ~~לה ה~~ לא וכאלו ~ב~יאים~ככל
 דמשס הרש~~אכ~ב ~פי~

 וא~ל~
 מ~א~~ קאי~ ב~~סורי~

 שאר
 ~"ל~ ~התוס~ לחוליו ~חוזר הוא הר~ילות ~דאי~ב~ם~ חול~
~הרופאים ה~~

~ ב~ ~~~~~ ~  ה~ע~י~ 

 ~~~~ר
 ~~~ר~ ~~ ר~ית~ ~~~ ~

~~~~ 
 ~ע~

 ~~ ~קש"ע
~~~ה ~~~~ ~ו~ ~~ ~~~~~ ק~~~~

~ 
 י~ראל ר~ ה~און

 סל~נ~~
 ובתב ז~ל~

~ 
 ~~ו ~כבר

 ~ו~כו~י~
~ דו~~~ ~~וני ~ל ~~ו  נתווכחו ~אולי 

 ע~
~~~

 ~כתב
 אא~ו~~ למ~~

 הרב
 הא~י~ הג~~

 ~ ~~יט~א



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~~ו~~~  
 ~סכנה ~נו ש~~רה

~כול ~ ~ אפ~~ ~ע~
 א~ ~

 ~וס
 עכ~

 כדי~~ מכשיעור ~חות
~ 
~ 
~ 

~~~~ 
 יש

 ~ להע~
 שכחבו ע"ב ט~ו חולין התום~

 והברי~ד~ול~
 ע~ב מ~ו פ~חיס מחו~~ ו~~ה כ~~ל~ מו~ה הוילא ולהכי לחו~יו~ שחוזר הוא ~ילות

 רב~~ בד~
 א~כ ~ואי~~ א~ינן אישה~שו~

 בטל~
 הואיל שבח~ מלא~ת כל

 לחשיב~םוראוי
 לא כלל ~כיח דלא כיון ותירצו~ ~

 אמר~~
 הואיל

ע~~
 שה~~ כגון דא~ור~ ~ר~י דטעמא ~ס~ דמשני בחו~ן~ וא~כ
 לחשיב~ס~ וראוי הואיל דמותר חיפ~ל קשה ~בריא~חולה
 לאוכאן

 שי~
 לא דחולה לומר

 שכי~
 ~ילוח והבריא~ חולה דהא

 ~חוליו לח~רהוא
~ 

 ראיחי ~הלוס לה~ר אלא באתי ולא ו~ע~
 ש~ביא קל~נ~ ~~ ~קצש"ע בה~רתו ז~ל גאנצפריד ר~שלה~א~ן
לשו~ת

 בנ~
 דאס ל~ד םי~ ח~ו~ח ציון

 הו~ר~
 מפני ביוה~כ לאכול

כי עוד~ ל~כול לו דמותר י~ל ה~כ~ה~ עב~ר לאחר ~ס אזיהס~ה~
 מאח~

 ערב~ עד מערב הוא נפ~וחיכס~ את ת~נו דמצות

וכיו~
 דלא

 יכו~
 קפידא אין שוב הסב~ה~ מ~ני זאח מצוה לקי~ס

 באותו וי~תה יאכלאס
 יו~

 כחב ושוב ~כנה~ בלא גס
 ~הד~ר נכדו לו ~הראה כחב~ שס ג~פ ר~ש והגאוןבדבר~ ל~ו~

 להי~מבוא~
 ~חי~

 הר~ב~~
 ע~ב דכ"א קידו~ין

 ~הנ~ל~
 ע"ש~

ולפי
 בל~ז ~כח~תי~ מ~

 איכ~
 בזהי להתיר אחרח םברא

~~~בר~
 ~בת~~י ~מו מהרש~~א ~תירה ליבא ~את

~אות לעי~

 ט~~
~ 

~~~~~~~ 
 שכתבתי מה על הערו~י קטנה אחת ~ערה

באות ~לעי~
 ד~~

 איסור בטעס
 ~כחב ממה ביוה~כ~ ח~~

 יש חדש דדין םק"ד במ"ז תרי~ב ~י~ באו~חה~מ~ג
 בח~~

 איסורא ~~א טשה~ בה לית ח~ש אי~ורין דא~ו~בשאר~וה~כ~

 משא~כ ~~ועה~ ~~י~ וחייל בע~מ~~ת~ר~
 ביוה~~

 ~שה דיש

בח~~
 ועפ~~ד סק~א~ בא~א ~"ש נפשותיכ~~ אח מ~ועניתס

~~~ג
 לפר~ י~

 ה"א ~~ו תרומות בירו~למי מ~ש ~פיר דאתי

~~מוד~  
 ד~ה במר~~פ ע~ש מה~ת~ אםור דח~ש ביוה"כ

 ו~~"פו~~ה~
 ע~

 רפ~ח יו~א ~ירו~למי
 דהש~ם ולמה~ ד~~

 ביומא~לן
 יוה~~ ר~~

 ~~ ~~ל לא ע~כ
 ~עי~

 מצי~ר ב~~מטה
 בשס מש~כ ת~ומוח ~יר~שלמיעל

 היעב~~
 ~חס בם~רו ז~ל

 יוכל ~לד~יו ~ש~~~
 להיו~

 היינו ביוה"כ~ ר~ל דמודה
 מכזית ~ות אבל מככותבות~ ~חות ~~יא אף כזיתב~יעור
 גםמותר

 ביוה~כ~
 שפיר אתי לה~מ~ג אבל בטעמו~~ ע~ש

 מכזית~ בפחות אף ביוה~כ ר"ל דמודה בפ~יטוח~~~שלמ~
~ני

~~ 
 דיוה~כ

 דג~
 גס ו~הכי כנז~י בה יש עשה

 הפרי על ותימה ב~הי ~וד~~~
 ~ל~ ~גדי~

 ה~יא
 ~מהירושלמי

 להעיר אמרתי ~~~~~~~~י~~
~~ ~~ ~~~ 

 על
 לעילשהבאחי מ~

 ~םו~
 אות

 דמ~~ ציון~ בניןהשו~ת ~ב~~ י~~
 היא נ~~ותיכם~ ~ת ~ענו דמצות

 אס ק~ידא א~ןשוב ה~~~~ מ~ני ~וה ל~יים יכול ד~א והיכא ערב~ עדמערב
 יאכ~

 ב~א נס יוס ~אותו ויש~ה
 םכנ~

~~~
 ול~ברחו

 נ~א~
 לקיים יכול דלא היכא דה~ה לכאורה

מצוה
~~ 

 י~~ יוה"כ~ שהוא אח~כ~נז~ר אעפ~ ואכל~ הוא שיוה~כ ש~כח כגון שגגחו~ מ~~ח
 אס מ~"ת קפידא אין דשוב

 ולכאורה היוה"כ~ כל וישחהיאכל
 י~

 י~ח מ~י~וח
 במנחה חלב וכזית ביוה"כ~ שחריח חלב כז~ת אכלאלו ע~~

 חלב דנקט~בו ~א~ ד~ה ובחוס~ ע~ש חטאוח~ ~י ~~ דמח~יב ה~נ~וה~כ~
 ולא ביוה~כ~ ~חרי~

 נק~
 דהיתר מלתא

 יוה"כ עבור דהיחר דבמלתא י~ל שכתבתי מהולפי ~~~ כו~ ב~כילה ד~~ור עצמו יוה~כ עבור קרבןוחייב
 חייבאינו ~~

 אבל בלבד~ שחריח אכילת ~ל רק ח~אח~ אל~
 חענו מצות ~קייס יבול ~אינו מאח~ מ~חה~ אבילח~ל ל~
 אמנ~ ב~~~~ ע~ב עד מע~בנפ~ותיבס א~

 מ~נה דהא אינ~~ זה

~פור~~
 אינו א~ח בהעלס ושחה אכל ~"א פ~א ~יומא היא

 א~אחייב
 ב~א א~~ רב ~חיב ~ס~ ובכריח~ח א~ח~ ~טא~

על
 מ~נ~

 זו
 ולפי עש~ה~ ח~~וח שחי לחייב ~

 שכח~תי מ~
 ח~אוח~ ~י~יבא

 ~ל~
 א~נ~~ זה ודאי

 וד~"~
~~~~~ ~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~
~~~~

 ~~~י~ ~~ ~~~~~
~~~~~~~~~~~~ 

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

 ~~~י~~ ~~ ~~~י~
 ~י~~~

 ~ו~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~י~~~~י~

 ~~י~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~י~ ~~~~י~~~

~~~
 דרכ~~ ~~וח ~וכבדחו ~ ~מרינן ע~א קי~ג בשבת

 יהא שלא~וכב~~~~
 מלבוש~

 ~בת של
של כמ~~וש~

~~~~~~~~~ 
 קידושין ~וספתא ד~יתא ~א ליישב יש לחוליו~ שחוזר גבי~ ~וא רגילות ~הבריא דהחולה ה~ל והראב~ד ה~~~

~
 ~האומר ל~ג סעי~ ל~ח סי~ א~~ע בש~ע פ~קינן וכן ה~~~ פ~ב ~

 שמי ~אין ע~מ לי מקוד~ת אח הרי להא~~
 דעדיין כחב מ~ד בסו~~ק ~ס ו~ב"ש מקודשת~ אינה ו~מעון י~סף שמו ונמצא י~ף~~א

 ~רי~
 מה ~סף ~מו בתנאי ישוב

קפי~
 בדבר
~ 

 ~י~~ שפיר~ אחי הנ~ל והרא~~ד ול~חוס~ ה~ל~ ~תוםפחא על דוד חסדי בפי~ ע~ש
 איכא בזה ד~ס

 אס לידה~ בשעח שמוח ב~ נותנין היו שלא דמשמע םק~ד~ ~כנא בשס ש~ ~ות גיטין בטיב מ~"כ ל~ירבתי~ ~פי~
 ~~~וס~ ל~

 ע"י לו

חו~
 וא"כ ~~שי

 ש~ ~פי~~
 ח~~ה מח~ת ד~א בדבר ~~י~א יש

 נתו~

 לחול~ו לחזור הוא ורגילוח שמעון~ שס לו
 ~א~

 ב~~ף
דברי

 י~ גיט~ הטי~
 בפי~ מה~~ק להעיר

 יהוש~
 ~י~ז ט~ו

 לענ~ ~ ש~
 ע~נ~ל

 ב~
 ~~ת~ בשני נקרא ~הי~ ~אפ~ר ק~ז~

 כן נקראיס אדס בני שה~הכמו
 ע~~

 במהרש~א ~עיין
 בח~

 האס~ מן כלב ~י הי~ ד~ניאל ש~ב ~ל~~ ד~ה ע~ב כ"ז ~וכה
 מ~רש~י ט~ור ומקורו ע~~~ קנז בן הי~ יפונה~~ועתנ~אל בן הי~ ~לב א~~ מ~ב לאאבל

 ז~~
 ~~ו יהו~ע ע~כ

~ 
 ו~ין הנ"ל~

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 ~ וה~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~~ו~
~~~ 

~~ ~ 
 וכו~ חול~ל

 יעו~
~~ 

 וי~
 להוכיח

 ד~עלי~
 ~לל

 ע~א ~ ק~כ בשבח ד~נןמהא מל~ו~
 ולוב~

 ו~ו~ ללבוש ~יכול מה כל
 אומר~~~

 שמנ~
 השמנה ב~ן ח~יב שם~ ובגמ~ כלי~~ עשר

 ה~ה~ דשבח פט~ז בירו~למי וכ~ה ~עלי~י ~ני כלי~~ע~ר
 ~~ב~א ח~ו~ ~ה~יא כ~ד~ ~~ ח~א בשבו~י מצאתיוכן

 ~מנעלי~ מפורש~ ז~ל~ו~א~ש
בס~ וכ~~ יעוי~שי מלבוש בכלל

 ~תוב מלשון ע~ז להעיר יש ולכאורה שלמ~~ כר~

 ~~~~~~~~~וש~
 בלוח ושמלוח וגו~ בלוח ~ונ~לוח

~ן על~הם~
 ~ש~

 ב~סוק

 י~ג~
 ונעלינו~ שלמוחינו ~ואלה

~ כ"ח ב~~בד~~י ו~ ו~  

 ט~ו~

 וינע~ו~~ ~וילבשו~ ~ כחיב
 ה~י

 מלבוש בכלל א~ן דמ~~ל מל~~כמבואר
~ 

 י~ל אולס
 ולשון לעצמה~חורה דל~~

 ע~ב נ~ח בע~ז לעצ~ן~ חכמי~
 יעו~~~ לחוד חכמים ולשון לחוד~ נביאי~ לשון ~~כ~אמרינן ממ~ר~~ ד~ה ע~ב ל~ז קידושין בחוס~ וראה ע~ב~קל~ז וחול~

ורא~
 ~ער בשו~ח

 אפרי~
 ~ס~פק ~עלה ~כ~ד סי~

 וא"כ ה~ל~ מכל ~עיר לא ובמח~ת~ה בזה~מש~כ יעו~~ מלבו~~ בכלל מנעליס ~ס חברו~ להלביששקבל ~~
 יהא שלא דא~רינן ~~א מוכחממילא ~פי~

 מלבו~
 ש~ח של

~מל~ו~
 ~~ להח~יף דצריכיס נ~~ ~~ינו חול~ של

 מנעליס

אחרי~
 ~מ~עלי~ ~בח~ ל~בוד

 ~כלל
 ~ מלבו~

~~~~
 בירו~למי מבואר ~~ז

 שב~
 דלאו ~איחא דש~ ה~בי פ~ו

 אורח~~
 ליה מי~וי נש ד~ר

 והק"ע לש~~אי וח~ לחולא~ חדסנדלין~ תרי~
~~ 

 ב~יחות~י פי~
דלאו

 ~ור~י~
 זוג~ח שני לו שיתקן נש ~בר

לחול אח~ מנ~לי~
 ~פ~מ אבל לשבח~ ואח~

 ש~
 בל~ון ~ירו~למי ל~ון פי~

 זוג ח~ ~נ~לין~ ח~ין ל~ו שיהיו נש ~בר אור~יה ~או וביבתמיה~
 ~בח זוג וחדלחול

~ 
 הפ~מ ולפי~ ~כ~ל~

 מוכ~
 ~ריכין

מנעליס להחלי~
 אחרי~

 וי~ל ~ב~י לכבוד
 מה~

 בכתובוח דחנן
 מנעליס לה דנוחןע~ב ס~

 ~ה ~ס ו~ירש~י למועד~ ממוע~
 ~דשי~ מנעלי~ממועד~

 ובכחובוח רגליס~ שלשח כל
 ~תנא ~ אמרינןע~ב ס~~

 דל~ ~אי~ הרי~ במקו~
 תל~א בלא ~גיא

 קמ~ל אורחיה ואגב מסאני~זוגי
 ~ניתבינ~

 ב~וייהו~ שמ~ה לה דניהו~ היביכי במועד~ ני~לה
~~~ 

 מובח הר~ וא~כ
 מנ~ליס להחליף א~צ ~ילן~~הש~ס

 ~חרי~
 ומצאחי שבח~ לכבוד

 לא ובמ~ת~ה לד~זי שרמזבחוי~ר
 העי~

~ האמור~ מכל  ~והנה 
 לשינוי ~נין אר~י~ ארחב~א ע~א קי~דבש~ח

 ש~מר~ מ~"ח~ בגד~
ופש~

 ולבש ~~~יו אח
 קשה ולכאורה יעו~~~ וכו~ לן מיי~י ~בח בגדי ~ינוידלע~ין כ~ב~ שס בח~א ובמהרש~א אחרי~י בגדי~

 ~רא זאח למדו ע~א ~י~ג בדף לעילהלא
 שלא ~~וכבדתו~~

~הא
 מלבוש~

 ~בח של
 כמ~בוש~

 ואס כנזכר~ חול של
 י~

 לנו
 ללמוד עוד לי למ~ ב~ורה~ ~נאמר מ~סיקללמוד

 זא~
 מ~א

 ~ב~הדד~י
~ 

 קרא דמהאי ~כחב~ ~עקב~ ~בעין ומצ~חי
ד~ולבש

 בגדי~
 קד~ח י~ל כ~ נמורה~ ראיה ליכא א~יס~

כ~ונ~
 קי~ג דבשבח ~פיר~ אחי ועפי~ז עכ~ל~ ~אני~ לגבוה

 דנאמר ד~וכבדחו~ ~קרא זאח למדו~~א
 לענ~ מפור~

ו~יינו ~~ח~
 ~~מ~

 דמרן
 הרמב"~

 ע~י מפירש~ן ~בח וענג~כבוד ~כחב~ ה~א שבח מהל~ בפ~ל ז~ל
 הנביאי~

 ס~פריס~ מדברי והס
 יהיה ~לא הוא ~בח דמכבוד בח~~ ~~ובהלבה

 מלבו~
 החול

כמלבו~
 דעיקר ד~~ל מ~וס יעו~~י השבת

 בד~~ ה~ימו~
 הוא

 ~ו~~ו~ מקרא ~בלהעד~י
 ה~~ ו~~~ ה~

 ד~בריוא~~~
 קב~

 ה~מב~ם קראאפ~ה ע~~ י~~ ~~ ~~א~ ~רה ~דברי
 וענ~ לכבו~

 ~מדברי ~~ח
 ~נו ~בר ד~ל דס~ל לטעמיה~ דאזילמ~וס ~~~

קרינן ב~ר~ ~ור~
 ל~

 וכמש~~ סופריס~ ~ברי
 מהל~ ~~א הכ~ע

 אי~ו~
יעו~~

 ו~~ד~
~ 

~~~~~~

 נראה
 דא~~

 אח~ם ~עלים לה~ליף
וכדמו~ח ~~ לכבו~

 כחובו~ מ~~~
 והאי ע~בי ס~ה

 לןמסייע ~~
 לפר~

 דלא ~ק~ע~ ~~~ בניחו~א ~נ~ל להירו~למי
 ~בראור~יה

~ 
 ~ני לו ~יחקן

 זוגו~
 מנ~ליס

 כאמור לשבח~וא~ד לחו~ אח~
~ 

~~~~~~ 
~ ~ ~ ~  

~~~~~
~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

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

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

~~
 בה נוה~ין אשר גדולה~ א~ח עיר בענין~אלחו~
 ~~רוח ל~ה~ג רשאין אס איירי בר~ח נ~ואיןלע~וח

 י~וד להעמיד שאין מ~עס אייר~ בר~ח קידושין לסדרשלא
כל

 ב~
 וא~ בזו~ עיר מ~גי על

 לא ח~ש בזה איכא
כעין חחגודד~

 ~ש~~
 הרמ~א

 או"~
 סי~

 חצ~~
 ~~ סעי~

~ 

 ומקומו חח~וד~~ ~לא הסוג~א ~ל וראינה צא~~~~~
ט~ור

 שוא~
 ע~ב י~ג ביבמוח וזורח

 ~~אי ו~~~
 ~ ל~אר ונחזהוניח~

~~
 ~איא~

 דרש~
 ~~ה א~דו~~ ~ע~ו לא חחגודדו~ דלא

 ב~למא וא~מכחא ~רבנןי דלמא או היאיגמורה
 ~ הי~

~~
 ~אינו לחלוח ~יש ~דבר א~

 מחכוי~
 חחגודדו לאמ~וס ~י~ לאי~רא~

 חחגודדו לא ~~וס איכא ב~נהגא~א~ ~
~ 

~~
 ל~כא אחח~ בעיר דינין בחי בשח~אי

 למיח~
 ~ ל~י

 לי~א דרבנן אי~ראואפילו
~ 

~~~~~~~ 
 לר~ ר~ל דא~ל ~סוגיא מ~ט

 יוח~
 אי~י

 גמור דלאו מ~מע חחגו~~ו~לא ~~
~ 

 החורה
 ו~ס~יאי

 מדפרי~
 אח~ז הש~ס

והדר ~~~ לג~~יה ליה מבעי האי ~
 ואימ~ ~ פרי~

 דאחא הוא להכ~ כוליה
ומשני ובפרש~~~ ~ע~~~

~ 
 שהיא ל~דיא מ~כח חרחיי ש~מ

~ 
 הוי ולא החורה~

 בחוס~ ע~ין החוס~י בעלי רבוחינו כ~~ג כמש~כאסמכחא~
 ד~ה ע~א ~~ סוכה וחוס~ פ~~וה~ ד~ה ע~ב כ~גע~רובין

 דמדפרי~מנ~
 דדרשה משמע דאחא~ הוא להכ~ ~א ו~א

 ~~ז בחובוח ~וס~ ועיין ע~ש~ א~מכחא ולא היאגמורה
 ד~ה ע~ב ח~ מ~ק וחיס~ דמ~ר~ ד~הע~א

 בח~~
 ס~ז ~ז בחוס~ ו~~ה ל~א~ סי~ ג~ה פרק חוליןוברא"ש ע~~~
 אר~יד~ה ע~

 ע"~
 ב~ב בחוס~ ~וצ~ע

 קמ~~
ע~~ה מ~~ ~~ה ~א

~~~~~~~~~~ 
 ~בח מהל~ ל~ בפ~ק ז~ל

 ה~~
 ~ו~א ~ כחב

 מל~ו~ יה~~
 ה~בח~י כמלבוש ~חול

 ו~
 במ~~א

 או~~
 רס~ב סי~

 ~א ~טוב ~ ה~בים ~שם כחבסק~ב
 ילבו~

 ~ל ב~ול
 מ~

 אול~ חלו~י ~פי~ ב~בח שלבש
 ה~ב ב~~ע

 ~ו~~ ~ בזה~ל ז~ל האר~י בשם הע~יק ~~לרש~ז
 מבל בשבח ללבוש י ~לא מד~ד~ים ~שה אנ~י

 ~פי~ בחול~ ~ב~ מ~
 וב~ב~ וחלו~~~~ובנס~~ א~

 ~ו ~מל~~~ ו~מח ~ דכחיב ד~א אר~א ע~ב קי~ג
 בגדי~

 וה~ינו מיו~דו~~ שמלוחאלא ~י~ה~ ערומ~ וכ~ ~ ז~ל ופיר~~י ~בח~ של
 ל~ב~

 פ~ח ב~רו~למי וכ~ה
 י~ב ~~ פ~ה רוח ובמ~ר ~~ז~ דפא~

 ~ יעו~~
 ~~~~י~

~~~~~~ ~ 

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

 שכ~ יו~~ן~ ו~~~~ה
 ב~

 ז~ל הר~י
 דוק~

 ~א~נם אבל וכו~ חשוביס ב~גד~ם
 חשובי~

 ואנפליא~ח מנעלים כמו כ~כ
 וכ~כ לב~יא~צ ו~ו~~ וחל~

 ~~~~י~ בפ"~ ~~~~
 ט~ז סי~

 ~~~ וב~~~~ י~~~
 ~י~

 ר~~~
 ו~רבה ~י ובנו~כ וי ~~י~

 ~~ ל~~ ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  תוס~ ועיין ו~ע~~~~~~ה ~~~~~~ ~ ~~~~ ~י~~
 מ~~

 ובה~הות הא ד"ה ע~א ~~
 וכן ודו~~~~ וצ"ע רנשבורגר~ב

 נרא~
 הרמב~ס דעת מבואר

 ו~~ל~ י~~~ הלכה עכו~ס מהל~בפי~ב
 שלא ~ו אז~רה ובכלל

 בתי שניי~יו
 דינ~

 ז~ אחת~ בעיר
 ו~ה זה~ כמנהג נוהג

ניהג
 שד~~ אחר~ כמנה~

 גורם זה
 שנא~ר גדולוח~ למ~לוק~

 אגודית תעשו לא תתגודדוצא
 עכ"~

 הרמב~ס ומדכתב
 התורה מן ~מור לאו דהוא דס~ל ~בואר האזהרה~ בכללש~וא
 וע~~ אסמכ~א~ולא

 מ~~כ בכ~מ
 לתר~

 הוה דלא
 ~~כל~ותלאו גדיד~

~ 
 ~לא ~~וא ידענו הלאו ~עי~ר מ~ום

 ~לא גם הכתוב~ ~רבה ולאעצמנו נג~~
 להעשו~

 אגודות אגודות
 ומדלאעכ~ל~

 תי~~
 שהוא דס~ל ~~כ מבואר אסמכ~א דהוי

 וכ~כ כנ"לי בלאו תורה~בר
 התב~~

 ~~עת סק~ב י~ג בסי~
ה~מ

 ע~~
 וכ~כ

 באו~~ הפמ~~
 להו~יח ס~~ו תצ~ג סי~

 ה~יא ולא הנ~למהכ~מ
 מהתב"ש~

~~~~~~~ 
 ראה ~ן~

 ז~
 ~הרמב~ס המצות בס~ר מ~ורש

ל~וין
 מ~~

 ~בכלל אמרו והנה וז~ל~ ~כתב

 האזהר~~
 ואמר הקבוצים~ יח~וק במנ~~ם~ העיר בתי מחלוק

 דקרא גופיה אבל אגודות~ א~ודות ~ע~ו לא תתגודדולא
 מ~ על חבורה ~עשו לא ~אמרו כמו הואהנה

 דרשי כמו וזהו

וכ~
 ~םנהדרין ~מרו

 ~~י~
 ~נאמר בל~ו~ ~ו~ר ~מחל~קת המחזיק

 צד על ג~כ הוא וכעדתו~ כקו~ח יהיהלא
 הדי~

 וב~ורש עב~ל~ ו~ו~
 להד~א הרמ~~ס כתבח~~

 דה~
 במחלו~ת המ~זיק כל דאמרו

 ובמג~א ~ברמב~ן ע~ש האסמכתא צ~ על זהו בלאו~~ובר
~~~כ

 בזה~
 ~רמ~~ס ~מדמה והרי

~~ 
 אגודות ת~שו דלא

 דמחזיקלהא
 ~ס~כ~א~ ג~כ ד~וי דס~ל מובח וכו~~ במחלוק~

 סיתראי ז~ל הרמב~ס עינינו מאור דברי יהיו שלאו~ע"ג
 ב~רשת עה~ת ברא~ס וראיתי בז~~ הרגישו לא כליוונושאי ~

 ~~~ כת~ תחגודדו~ דלא ע~~פראה
 אגוד~ת ת~~ו דלא דרשה

 ע~שי היא מ~רבנן ורק בע~א אסמכתא אלא אינואגודות
 מ~וה חינו~~ ~מנחת ~ס~ר ג~כ ~ובא יסל~מ~ בס~ו~~כ
 ותמהני ע"~~~ס~ז

 מא~
 ומצ~תי ~~ל~ מכל העירו ~~א

 ~ורבס~ ~ו~
 מפראג מהר~ל ל~ג~~ן א~י~

 ז"~
 פיר~~י על בבי~ורו

 ~שי~ ת~גוד~~ לא בפ~וקעה"ת
 שס

 ע~
 וכתב ז~ל הרא~ס

~י
 ה~

 תעשו דלא דרשה
 ~גודו~

 והו~יאו ~יאי התורה מן
 ~~ ~ת~על~ בבנין שבא הכתוב לשון מדקדוק~את

 הוי לא
 עש~~ גמורי לאו ו~ואא~בתא

שלא ו~ימ~ ל~~ וינעס ב~ב~יו
 מכ~ ~~ ~בי~

 הנ~ל
~ 

~~~~~~~~~ 
 נ~ל

 בז~ ל~עי~ עו~
 ~מצאתי מה עפ~י

 פס~יםבירושלמי
 פ~~

 על ~~א
 לעשות ~נהגו~מקוס המשנ~

 מלאכ~
 ~אל ר~ב~ל ~ וז~ל ~~י בערב

 ו~י~ יוח~ל~
 ~~גו~דו בל מ~וס א~ר

~ 
 ב~עה א~ל

 ואלו כב~ש עושיןשאלו
 עוש~

 בעלמא במנהגא אבל כ~~~
מ~וס

 ש~חמי~ ~ו~
 לא ~~ן על

 בי~ ~רי~
 תתגוד~ו לא

~ע~~
 וע~ש ה~ע~ שכ~פ

 ב~מ~
 א~ ו~ו~

 לר~ ר~ל
 ~~הרי~ יוחנ~

 ויוה~כ
 ביהו~~

 וב~לי~ ~ר~~~ נ~גו
 ~רי~~נ
~ 

 א~ל
 ~אס התס~אני

 ועש~ עב~
 ובג~יל כג~יל~ בי~דה

 מעכב ~אינו ~וכיוןיצא כיהו~~
 אי~ ב~יעב~

 כאן
 משו~

 תתנו~~ו~~ לא
והדר

 פר~~
~ ~  פור~ 

 קורין ואלו בי~~~ קורין אלו ~י
 את שסדר מי ר"י א~ל כו~יב~~ו

 םמכ~ המ~נ~
 למקרא

 ו~יר ועיר ומ~ינ~~ מ~ינה ומשפח~~משפחה
 ~כלומ~

 ~יש ~כל
~ו

 ~ סמ~
 לא המ~א

 בק~ע וע~ש אגוד~~ בי~ שיי~
 גבורתא ~לכתא כמה והנה ובמ~פ~יובפ~מ

 לד~דק יש רא~ית בס~~~ שאבאר כמו הנזכרמהירש~מי למשמ~ איכ~
 ו~ ~כב~ק קלילא לישנא תני מ~וס ~בכלהירושלמי בלשי~

נק~ וכ~ ע~~
 ~ ב~ושייתו ר~ל

 ~שוס א~ור ו~נו
 ב~

 ולא ~~גודדו~~
 בירו~למי ה~סיף ולמה תתגודדוי לא כאן אי~י ~ הבבליכ~שון נ~~

 ~משוס~~ל~
~ 

 יש או~ם
 לו~

 ~תפ~רת בפי~ מש~כ עפ~י
 בברכות מ~ש על דבר~ות פ~ח בםוף המש~ות עלישראל~
 ע~אל~ג

 ברכ~ לעני~
 שא~צ

 ה~ו~~
 משום

 ל~
 ~ וכ~ב ~~~~

~ד~~ו
 מל~

 ~~וס~
 ו~~

 ~~א עו~ר ~רו
 ~מ~ ת~~

 יל~ותא ~לאוודאי
 גמו~~

 ו~ק היא
 הקשה ז~ל שבנו ו~גם~יאי ~~ וא~~~ מד~ב~

 ע~~ ~~
 מפ~ים ו~ביא

~ 
 ע~ב

 ס~~וחולין
 בלאוין גס ~משוס~ ל~~ן דנקטו ע~א

 מ~~ גמ~י~~
 ~~פיר~

 עובר ~גמ~ אמרה דאס ז~ל א~יו כוונת
 א~ בל~~

מוכ~
 ~ו אז ~מ~וס" ל~ון באמר משא~כ גמו~~ לאו דהוא

 אסמכתא ד~וא לומר נ~כל אלא דאורייתא דהוא ~כרחאין
 ~בי דשיתין אמרינן ע~ב ס~ד וביבמות חשקנו~בל ~~שים~ עובר ~ק~יו דהמשהה ע~ב ט~ז במכות דאמרינןוכמו

 ב~~א דש~י דמ~ן ב~ות שס ~~ו וכן דר~ה~מפירקא א~~~
 ~~או אע~כ ו~ו~י תשקצו בל ~משום" עוברדאומנא

 ~העיר מה הנה עכ~ל~ אסמכתא רק היאת~קצו דב~
 ממכו~

 ~~ז
 ב~ח~כ ~~ב~ ס~ד ומיב~וחע~ב

 אישחמי~
 דברי מיניה

 מ~יש וגס בזה~ מש~כ ע~ש םק~ב י"ז ס~~ והת~~ש ~~זסי~ ה~ה~~
 במח~כ כו~~ ד~ומנא בקרנא דשתי מאןמ~אי

 אי~~מי~
 מבולס

 ז~ל המפ~שים דכל ~ם~ ~~ב ~~ז ב~כוח הר~~ב~אמ~~כ
 ב~למ~~ ~סמבתא וקרא מדרבנן א~א שאינוכתבו

 ז~ת הוכי~ו דהמפרשים ~פשר להת~א~י עב~ל~ נקביודה~שהה כא~~~
 כ~~ל~ ~מ~ום~ מ~ת בזהמדנ~~ו

 וכ~~
 ~~~ מצ~תי זאת

 בש~ס ~~מ~ו היכא דכל הרשב~א תלמידי בשם שכ~ב~מו~ה יבי~
 דרבנן הוא שנ~מר~~משום

 ע~~
 ו~ם ~~ב~ ~~א נדרים ו~יין

 נדרים~ ~ידות ~ספר ומצאתי~~וי
 שכ~ב ~ק~ב~ בי~~

 דקדקי ~~מא ד~האי לומר אפשר ~פיר ~~יהשתא ע~~י זה ~~~~ס שנ~מר~ ~משום דצ~ל ט~ו בדף גסלהגיה ד~י~
 להירושלמי ~ם"ל מ~וס ~ת~ודדו~ בל ~משוס בירושלמיונ~~ו ב~~~ב~

 ~מ~וס~ מלת בזה נק~ו ו~כי בעלמא~ אס~תא אלאדאינו
וא~כ

 יהי~
 מהירושלמי ראי~

 להרמב~~
 מה~ת ~~~ר לאו ש~וא דס~ל הנ~ל ולהפוסקיסולהיסל~מ ולהרא~~ המ~ו~~ ~~ר

~אמור
~ 

 לה~ביח ~משום~ ממלת ~כרח דאין דס~ל צ~ל ע~כ
 מ~ת נ~ו ומ~מ מ~~ת~ ~הוא די~ל אסמכח~~ דהואמזה

 ד~~ל י~ל עוד ל~ילי כנזכר בכה~ג גם~מש~~~
~בבלי ד~ל~~

 נג~
 הירו~למי
~ 

~~~~~~ 
 ב~תי ~א~ילו חדש~ דבר מ~ירו~למי למידן מצ~נו
 איכא מקומות~ בשני ו~פילו ~ינין~בתי

 חילקו לא דהרי ת~גודדו~לא ~זש~~
 לתר~

 כמ~~נת קו~ייתס~ כל בזה

~~~~
 גדול ~ידוש ו~ה י~ד~ ביבמות בבלי

~ 
 של~~ היר ועפי~ד

נלפענ~ד
 ל~ר~

 מהל~ י~ב ב~~ ז~ל הרמב~ס עינינו מ~ור דעת
 בעיר ~ינין בתי שני יהיו ~לא ד~~ק ~~ל י~ד ה~כה~כו~ס
 ז~אחת~

 ע~ש ~~ג~דדו~~ לא ~~~וס וכו~ וזה זה במנהג נוהג
 רבא~ נגד כאביי ~~סק בזה ~ליו שתמהו ובלח~מבכ~מ

 הוא ז~ל מהר~~כ בשס שם מ~~כ ו~ם מאד~ דחוק ז~ל~כ~מ ותירו~
 כמ~"כ ~דולדוחק

 ~לח~~
 םי~ ח~ה הרד~~~ בשו~ת ועיין

~ל~
 מש~כ ~~~ד

 ל~~
 דעת

 מחיורתא אמנס למעיין~ קצתדחוקיס דברי~ ו~~ ע~שי הרמ~~~
 ל~ר~

 דעח
ז"ל ~ר~ב~~

 ~ס~
 פ~יגו ד~ב~לי כיון הנ~ל~ הירו~למי על עצמו

 א~ת ~~יר ~ינין בתי בשתי אי ע~א י~ד ביבמות ורבא~ב~ בז~
 להרמ~~ם ם~ל תת~ודדו~ לא מ~וסאיכא

 דל~
 מ~י שב~~ן

 בירושלמי להודפשיטא
 מ~~

 בבבלי~ ~מוראי ד~ליגו מאי
 מש"ככעין

 ה~~~
 דלא סק~א ק~~ה סי~ יו~ד

 שבקינ~
 מאי

 ב~~ס ~םפקא מ~י משוס לירו~למידפשיטא
 ד~ל~

 וכ~כ ע~ש~
 בשס ~~ םי~ או~חבברכ~י

 דר~
 ~~ש~ הק~ש

 שביק לא נמי והכאהנ~ל~ להש~~ ציי~ ול~
 הרמב"~

 דהירו~ל~י פשיטותא
 ~~ום איכא ~~ת ב~יר דינין ~תי בשתי דאפילודס"ל

~~ 
 ת~גו~~ו

 כלל בזה חלקו לאשהרי
 ב~ב~

 דפל~ג מ~י
 ~~ ר~~

 אביי
 ולהכי ~ה~ לן לית א~ת בעיר דינין ב~י דב~תיוס~ל

~~
 כ~ביי ~פיר הרמ~~ם

 וכ~~
 מ~~~כ ~ירושלמי~ טות

 ם~ל ות~וו~יהו בזה ~~יג~ לא ורבא דאביי עיירותבשתי

ד~יכ~
 וגם ~~ודדו~ לא מ~ום

 ~מ~
 דהש~ס

 ~י~מו~
 ~"ד

 אמרו~ם
 הת~~ לתר~

 עצ~ס כורחים היו ר~א ~ל במ~~ו
 תיוב~א מאי ה~י ואמ~וו~ו~

 מקומו~
 ~אני מקומות

 ע~~
 הרי

 ד~ליג מ~ן ליכא מקו~~ת דב~נ~ דילן בה~~ם להודפ~י~א
 ולכ~~

 ג~ ו~ש~~~ו~
 ~דבירו~למי א~~~ ~לה~י ~~לי ~לח~מ

ד~י~ ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~~~~ ~~י~  בשני~א~לו
 מ~

 מית
 מ~ו~ ~סו~

 מ~מ תתגו~~ו~ לא

פ~
 משו~ ~~ל~~ כהש~ס שפיר ~~מ~"ס

 ד~כה~ג
 ב~בלי~ לן ~פשיטא מ~י משוס ~ירושלמי ד~שיטאמאי ~~קי~

 לכלל~והדרינ~
 כהש~ס ~הלכה

~~~ 
 נגד

 ~ירוש~מי~
 וזה

 על ז~ל~~ מ~ר~~ס ~ה~~~ת מצא~י וכ~ת ו~בון~~רור
 ~רמז תצ~ג םי~האו~ח

 לתר~
 עפ~י ז~ל~ ~רמ~"ס דעת

 א~ל יעו~שי ~נ~ליהירושלמי
 ~מ~כת"~

 ~ל א~ ביאר לא
 ~ שס ~ד~ריוי ל~לפל יש והר~ה מהירו~למי~הנלמד

~~~~~~ 
 אלא שאינו ד~ד~ר מהירו~למי~ ללמוד יש ז~ת

 לא משיס ~יה לית איסורא ביה וליתבעלמא מנ~
 ~ופיה יוח~ן ר~ שהריתת~ו~דו~

 ליה לתרו~י לר~ל כן ה~י~
מתני~

 שפי~ וכמו שנה~ו~ דמקו~
 הק~~

 משא~כ כנ~ל~ והפ"מ
 מזה הכי יו~~ן ~ר~ א~ל ר~ל ~~~~י דילןבש~ס

 יו~נן דר~ מ~מ~

ל~
ד~פ~י ועו~ הכי~ ס~ל ~ו~יה יו~נן ר~ ~ירושלמי א~ל כ~~ ס~ל

 ה~~~
 ד~~קו ~~לי

 ~מ~קנ~
 די~ן ~תי שתי ~ין ל~~ק

 ~תי ד~~תי ~קומוח~ ~ניו~ין
 דינ~~

 לן ~ית לר~א א~ת ~עיר

ב~
 לא~יי נס לכ~ע עירות ו~~תי

 מ~~ ~יב~
 ת~גודדו לא

 דל~מ~קנ~ משמ~וכנ~ל~
 וא~כ קמאי~ שנויי מ~~~ו ~הו ~דרו

 דל~~נאי~ל
~~ 

 ~מנהגא
 איכ~

 ואפ~ה ~ת~ודדו~ לא משוס
קשה ל~

 ה~
 מתני~

 דמקו~
 ~~~גו

 ש~~~ כיו~
 וכ~מ עיירותי ~שתי

~ה~י~ף
 ו~ר~~~

 ~י~מ~ת ה~יאו שלא
~~ 

 בכל דלהמסקנא כה~ג ~ק"ו תצ~ג סי~ ב~ו~ח המ~~אוכ~~ש~ב ~ל~ד~ המסק~א אלא
ד~ר

 שיי~
 אחת ~עיר אחד ~~~ד ת~נודדו לא

 שהוכי~ ~ע~~
 ~ן

 ~~~יס~תו~~
 י~~

 מהירושלמי ו~וא שתי~ ד~ה
 ~~חי~

 ~~ה פ"א
 ו~מ~צית חרנ"ח ~י~ ~~ר"ח ועיין ~מ~ה~~יע~ש

 ה~~~
 ~~י~

ת~~
 על ~א~א ו~פמ"ג

 המ~~~
 מ~ם ראי~ דאין די~ל

עש~~~

 הנ~ל והפ~מ ל~ק~ע מ~ו~ר הנ~ל ~ירושלמי מ~~~כ
 להל~~~ר~י דס~~

 מ~ום לי~א איסורא ~יה ד~ית ~~~מא ד~מנהגא
 תתנו~דולא

 כ~~~
 יו~נן דר~ ~~ירוצא נבלל שס ~ו~~~"מ

 ~י~מות ש~מרו הס~רא ~סהנ~ל לר~~
 מל~כה ~ומר דהרו~ה י~~

 דלית~וא
 דכמ~ לי~

 וע~~~ ~~ו~א~ ~יכא בטלני
 ברו~למי

~סוף
 ~כ~

 ז~שי~ק ו~ק"ע ב~~מ
~~~ 

 וראיתי וה~ן~י וי~טל
 על נתנאלבקר~ן

 הר~"~
 ~י~מות

 סי~~ פ"~
 שה~יג ד~ ~ות

 המ~"אעל
 ~כ~~ הנ~~

 ד~~מ~קנא
 בכ~

 ענין
 ~~י~

 לא
תתגודדו~

 ולא
 ב~~ מחל~י~~

 ~וא מלאכה א~~ר ד~רו~ה ~~~א
 ר~יה וה~יא ליה~דלית

 מ~ו~
 ~ס ~~וגיא

 דג~ ~מו~~
 ל~מ~קנא

ס~ר~
 ~~הר~~ל וכ~כ נבונה~ ~~רא התלמ~דא

 בי~~~
 ~י~~ות

 וכ~כ ע~ש~ י~ סי~שס
 ~נתי~

 ~~~ע ~~~~ון חייס
 ל~שי~

 על
 י~ד י~מות מתו~~ להדיא מו~ח שכן מוסיף ואני ~ז~~~מג~א

ע~~
 דמ~ו~ר ~ש~ה בשל~א~ ~"ה

 ~~~~ס~~~ ~נ~
 מ~ל~ינן

בה~
 ס~~א

 מ~~
 וא~כ ר~ ~איס מ~ב~ין שאין אומר ~הרואה

 ג~כ קיימא להמס~נא דגס ג~כ ~וכחממילא
 ה~

 תירו~א
 משוס ליכא~~מנהנא

 ל~
 ~חי~ ומצאת~ כ~מור~ תתגודדו

 י"נ י~מות עלהריטב"א
~~~ 

 ד~א ~~ד~ריו יוצא שמ~ורש וי~ד
 ~~~נ~גא ד~תר~ייןתירוצא

 ליכ~
 תירו~א אגודות למימר

רויח~
 ר~ל וכדא~צ ~וה ש~ירא

 ~תמיבו~~
 ~מילי ליה וצר~כא

 מל~כה ~ומר דהרואה טעמא דליכאד~למא
 הו~

 ליה~ ~לית
ע~~

 ~ריט~~א
 שכת~

 דש"י ~~י~ת כן
 ז~~

 ר~ל דגס שפי~ ~~כ
 ~וא ק~שייתו ע~ק~ ממ~ילה~ לר~י~~ק~ה

 ר~
 א~ל וט~ו מי"ד

 לא ומש~ה דכפריס ~כניסה ~וסלא
 ~רי~

 לא~יי ר~א
 ממגיל~

~עי~
 שס ~תוס~

 ד~~
 כי

 וב~ר~"ש~

 לא ר~ל ~גס ס ~ש
 לק~וא עיירות כ~ני ~ושיס רצו ד~ס דמי דכמנה~א ~כ~יס~~ני פרי~

~י~ד~
 ועי~

 דכרכיס וט~ו מי~ד רק הי~ לא ~~ל קושיית
 לא ~א~ייועיירות~

 ~ו~
 ד~שני קושיא

 עי~רו~
 וה~י~ב~א ~רש~~א ~חי~וכ~כ ~~ לן לית

 דה~
 ליכא ד~מנהגא תירו~א

 מדלא וראיה ~מס~א גס ~ימא ת~גודדו~ לאמשוס
 פרי~

 ר~א
 ממ~ילהלא~יי

 הכני~ דיו~
 משוס ו~אי וע"כ ה~פ~י~~ לבני

 ד~~ כמנ~~א~כפ~יס
 וי~

 ו~רש~~א הרי~~~א ד~רי להעמיס

 הנ~~~ירושל~
 לר~י הק~ה לא דר~ל ~~דיא שס דמ~רש

~~~י~~
 ר~

 ו~~ו~ ~"~
 מיו~ ו~

 ~~~~ה
 ~~ט~ ~ו~~ור~

 מ~וס דירושלמי ~~מא היינו ו~כ הנ"ל~~רש~י
 לא משוס לי~א ~~מנ~~א להו פ~יטא ו~ה~רושלמי דמייכמנהגא הכני~~ ~יו~

 ~תימ~ כנ~~~ת~~ו~~ו
 להירושלמי ~~יאו שלא הריט~~א על

 ~ס ~~~מות הסוגיא שבכל ~ריט~~א ~ד~רי וה~עייןוצ~"ג~ ב~
 ~עודיראה

 י~
 ו~ו~ק~ ~ש~ה הנ~ל מהירושלמי ד~ריו על להעיר

 על להריט~~א ~~יאו שלא הירוש~מי מ~רשי על ~מ~ניוגס
 ~ועוד ~הירוש~מיי עליו ול~עיר ~נ~ל~הסוגיא

 דאית ~מנהגא דגס ~נ~למה~רושלמי נל~~
 כל מ~מ איסורא~ בי~

שאינו
 מ~כ~

 לא ~דיע~ד
 ~~י~ שיי~

~ ~ת~ודדו~ לא מ~וס  
 על ותמהני הלכות~ חידושי ~מה הנ~ל מהירו~למי למדנוהרי

 ה~יאו שלא הא~~רוניס ושארי הנ"ל ת~~ג ~סי~המג~א
 שפסק קנ~ג סיי חיו~ד מהר~ד~ס שו~ת ~ועיין הנ~ללהירושלמי

 ד~מנהגאג~כ
 ליכ~

 בתשו~ות ועיין ע~ש~ ת~גודדו לא
 ~מנהג דגס הוכיח נ~ ו~סי~ ~מג~א~ על מ~~כ מ~טסי~ מע~~
 שבתב ~ז ~י~ ~נ~י ~~ש~~ ועיין ע~ש~ תת~ודדו לאאיסור ~יי~

ד~מנהג
 שיי~ ל~

 ע~ש תת~ודדו~ לא
 ~כת~

 על לפ~פק שיש
 ו~א ע~~~המ~~א

 כת~
 ~ולי ~מ~~א~ על ל~ק~ק שיש מה כ~ל

 האחרוניס כל אבל לעיל~ שכת~תי ה~רות לאיזה ~וונתוא~שר
 ~זה הע~רולא

 מכ~
 ~שו~ת ועיין ~ס~~~ ~הערו~י ~הערות

 תרע~א ~י~או~ת
 ~ק~~

 ~נ~י לה~ו~ת שה~יא
 ע~~
~ 

~~~~~~~ 
 ~ער~

 סוכה בר~~י זה~ ~~~ן הערותי א~ת
ע~א מ"~

 ד~~
 לעשות שלא ~חי לא נמי לדי~הו

 לולב דחי ~א ~לדידן תורופ כשתי אג~~~ת~ונראה אגודותי~ראל
 עיירות ~שתי דינין בתי שתי וא~י ב~ל הא וק~ה עכ~לישבת
 ~גודות ~עשו לא מ~וס ליכאו~כ~ע

~ 
 בהג~ות ומצאתי

 הס~ ~א~ן תמריס הכפות ~שס בזה ~העיר י~ד ~י~מות~יות מהר~~
 ~גאון ומש~כ ~ו~~ לעייןת~י

 מהר"~
 ז~ל חיות

ה~וס~ ע~י~~ לתר~
 פ~~י~

 דמתק~צ~ן כיון ד~ירו~ליס ~תי~ ד~ה ע~א י~ד
 מלאכה~ באיסור לנהוג ראוי א~רות מעיירותשס

 ולהמג"~
~~נ~ל~

 ~סוכה ר~~י דברי גס א~כ ~תגודדו~ לא מ~וס ~יינו
 ~~~י כ~הס ~~~ל ד~ני כיון ל~שיש

 ל~
 שו~ דחי

 ל~~י גס
 עב~ל~ דחי לא ל~ד~~י

 ה~אתי כ~ר כי ~מו~~ ז~ ותירו~
 מפ~~יסכמה בש~

 של~
 פיר~ו

 טע~
 הר"ן ש~ס מוסיף ואני לדוכ~א~ ר~~י על ~קו~יא ~דראא~כ כנ~לי תתגוד~ו לא משוס ס~ הת

 מה~~ פ~ז ~הרמב~ס וכ~מ כפירש~יי ~ס ~ירש~סו~ה
 ~לח"מ ע~ש כן~ שפי~ י"ח והלכה י~ו~לכה לול~

 ול~ענ~~ ~
 עפ~י י"ל

 ד~בת ~ומרא מ~וס דםד~א ~~א י"ד ~י~מ~ת~~ש
 דלאו ~ס דק~~ל ו~ףדמי~ אח~ כמקו~

 כמקי~
 ד~אני י~ל דמי~ אחד

 ע~יה נכרתו ~כן יותר ד~מור מילה~ענין ~ת~
 י~~

 כי~מות ברי~ות
~~

 ע~~
 י~ל שפיר לולב לענין מ~~~כ ע~י ל~א ונדריס

דמ~וס
 חומר~

 ממילא וע~י~ז ודז"ק~ דמי אחד כמקוס ד~~ת
לא

 קש~
 ב~ ~בי~ה דקיל יו~טדלגבי גליות~ של ~ני מיו"ט ~ס ~לח~מ קושיית מידי

 ע~~
 ~~ומות שני באמת

 ה~
 מש~~ו~~

 תת~ו~דו ~א
 ודו~~
~ 

~~~~ ~ ~ ~  

 ~מעתא אסיקנא ~כא
 ~~ענין ~הלכתא~ אלי~~

 שהיא ~גס בזה היתר שנ~גו אי~ר בר~חנ~ואין
 ליכא ~~~ה אחרות~ מעיי~ות שס ומתק~~ין גדולהעיר

 לא מ~וס בזה א~ן הוא בע~מא דמנ~גא ~ואיל תתגוד~וילא מ~ו~
 וב~ר~ כנ~ל~תתגודדו

 ~~ר ~אס ~~ר כל ~נ~ל לה~ר~שלמי
ועש~

 ליכא ב~יע~ד מעכב ואינו
 משו~

 נמי והכא תתגודדוי לא
 מי~ל

 ~ק~~
 וכנס

 אי~
 ~י~ או~ח כש~ע אותו עונשין

 בנה~ג בשס ~~ ס~ק שס ~באה~ט ועיין א~יס~~ תצ~~
 נשואין דשא~

 מהטור שהביא ~ס יוסף ~ברכי ועיין ע"ש~ מ~ו~שעוש~
 ברק~

 כמ~ועו~
 ע~ש~ ידיס ב~תי זה מנהג שדחו פ~קיש

 הרדב~ז~ש~~ת ועי~
 ח~~

 אייר~ בר~ח ~הסתפר גס ש~הג תרפ~ז ~י~
ע~~

 ~~פ~ב קמ~ב סי~ חאו"ח סו~ר חתס ~~ו~ת ועיין עוד~
 ~~ אייר~ ב~"ח ~~ואין ל~~ותנה~ו

 כן~ ו~~ בז~~ מש~כ
 נמ~אא~

 ע~ ~~~~ א~
 ~ית~~ וחילו כחו יי~ר ע~מו~

ואי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ן ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~י~~~
~ 

 ~לי ~~ס תתגודדו לא מ~וס לחוש מה
 ועו~

 הרו~ה
 שאינו לו~רית~ה

 ~ת~וי~
 ותל~~~ ~~ל~ לאיסור

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

~~~~~
~~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

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

 ~~~~~~~~~ ~~ ג~י
~~~

אשר
 דר~

 ר~אי רווק אס דע~י~ חוות ל~עת
להיות

 ש~~
 ויוה~כ בר~ה

~ 

~~~~~~ 
 ~עליו ~זה הרווק לדעח~ שנ~כחתי כפי

 גס הואהשאלה~ ~סוב~
 אב~

 אמו על ר~ל
 ת~~

 יב~ח~
וא~~

 וב~ה~~ לריעותא~ ת~תי ~~י~ א~~א
 רשאי איננו ל~~ע

~ה~ות
 ב~~~~ ש"~

 ה~ס ~ס"די א~אר ~~שר
 ש~ת~~

 שפיר
 ל~חויא~~מי

 מ~~~
 דהא ע~~ סי~ ראש ~ש~יס ב~ו~ת

ד~חז~רי~
 שיהי~

 ה~~~
 ל~שותו ~ע~~א ~לסול רק הוא נשוי~

 ומ~~~ ~~~~~דו~מת
 זה

 ~~תי~
 ~לי~א הי~א

 ~ע~י~
 ~יניה

 גדולי שכתבו ~ה ~שו~ה שערי ב~י ~~ל ~ו~ע ~~ר אולסע~ש~ ו~ו~~
 ~וש~נקא ~~אוה~ח~וניס

 ז~~ ~הרא~~
 השו~ת על חתוס

 סעיף שמ~ה סי~ יו"ד על שאול יד ~~גה~ת עי~ן ראש~~~~שמיס
 אין וע~~פ ע~שי זה על ברורה ראי~ ש~תבה~

 לסמו~
 כל עליו

 ובפרט~~
 להק~

 סי~ ~או"ח הר~~א ~בר~ מקור והנה ~~ו~~~
 ש~סק א~ ס~י~תקפ~א

 הש~~ ~צרי~
 נובע נשו~~ להיות

 ש~ביא מנהגיס~הגהות
 ה~~~

 נשוי שאינו ~~י וז~ל~ שס
 ~ביא ואח~ז ב~~~ ביו~אכדאיתא אש~ ל~ ~תקינ~ס ~היו ד~ה~ג דומ~א ויוה~כ ר"ה יתפלללא ~ש~

 ה~"~
 אתרלחזור וז~ל~ ~~תב ~ה~~בו

 ש~~
 ת~~וה~ ע~ו~ה נ~ד הת~~ה ~י ור~וי~ הגון

 ל~קד~ו~רי~
 שה~א עבודה~ העו~~יס שני כמס~ר שניו במס~ר

 ~~ה~בן
 מן למעלה שיהי~ ה~וובתר מן והמ~וה ו~מ~~~~ שני~

 ~~"ג ~ומ~א אשה לו שיש ~י א~א מת~לל שאין ו~ו~ שניסל~
~הי~

 ~~יני~
 ~ו

 ~ש~
 ~~טא ~ן לשומ~ו ~שה לו ו~תהיה א~רת

 באו~ח ז~ל חי~~א לה~ה~ק יוס~~ ~~ר~י ב~~ וראיתיע~~ל~
 י~ג אות תק~~אסי~

 ובד~~ וז~ל~ שכת~
 ~אשה זי~ני תרי ~תב

 ה~~ה וא~נו לו~ ~תקיניןאחרת
~ 

 ולפענ~~ ע~"~~
 מידי~ קשה לא

 אחרת א~ה דאף ב~ ביומא ~ס"ל יהו~ה ~~~ הל~ה ~אין~נהי
 ~ל~"ע פש~טא הא אבל שס~ כ~בואר לו~תקינין

 ~רי~
 הב~ג

 אשה ~כ~פ לושיה~
 אח~

 עבו~ת מה~~ בפ~א ברמ~~ס כמבו~ר
 הל~ביוה~כ

 וז~ל~
 בעדו וכפר שנא~ור נשוי~ ב~~ג עשוי ה~ל

 ו~~~ עב~ל~ אשתו זו ביחווב~ד
 בס~ר

 החינ~
 המיוחס

 מנחת ובס~ קפ~ה~ במ~וה ז~ללה~א~ה
 חינו~

 דאף~נראה וז~ל~ כתב שס
 בדי~ב~

 אשה לו אין אס פ~ולה עבודתו
 ע"~

וב~ת~~
 ~~א ~~ה ב~ ביומא ישניס התו~~ דברי א~שת~יט~יה

 הדין הוא עפי~ז וא~כ ודו~קי ל~לפל ויש~ש~ה~
 בש~~

 ב~~נ
 ויש דכ~גי ~ומיא אשה ~~וי שיהי~~בעינן

 להע~י~
 בלשון ~~ז

 ו~ה~~לבו~
 דנק~

 כ~~ר~ אחרת~ אשה לו ~כינ~ס שהיה הלשון
 לדידן ~~"פ ואיכ לו~ ~תקינין אתרת א~ה גס לר~י~הרי

~הי~
 וברור ~שוט וזה אתח~ א~ה לו

~ 

~~~~~~ 
 ~~ו

 ~~ו~קי~
 ה~ל

 ד~ש~~
 ~ו~~א ~וא ביוה~כ

 א~א הוא~ ב~ל~א וסל~ל ה~ושאל שם לאו ~~~ ~~~~

 ~~~א~
 מוכת דהרי בעזה~י~ אבא~ כאש~ ~וא~

 ~םו~~ם ב~~~
 י~ו~ בשא~

 ה~ה
 ~ש~~

 ו~קריב ~~ומד ~הן הוא

 ~ב~~~בנו~
 ו~~~לא

 ה~ ~~~~ דב~וה~~ ~וכ~
 ~~ובד ככ~ג

~ו~~
 יו~~ד~~י

 ב~~כ~
 כ~ו

~~~ ~~ 
 ~ד תפלות ריב~ל

 דעת ~~יר אתי ו~פי~ז ע~~~הכי
 ~~"~ הר~ב~

 ת~לה ~הל~
 ד~פלות ש~~קה~ה

 ~נג~
 כליו בנושאי ע~ש ת~ו~ תמידין

 ע~זשהקשו
 ~פס~

 כוותיה דחניא ריב~ח נ~ד כריב"ל
~ 

 ע~ש

 ~~ל ד~~ב"ם א"ש שכתבתי ~ה ולפ~ ובלח~~ב~~~
 ס~~

 לפס
 דריב~ל ~תיה ו~חלפי ~כי~ ס"ל דרבנן מטעמאכהירושל~י ~

 הפניס~ ~~~א~ עפי~ש~כ ~~ל עוד עש~הי להירושלמי~בבלי
 כל ~הרי חובה~ ערבית חפ~ות ~~סצ~ל ע~~ חקנוס~ אבות תפלות דלמ"ד ריב~ל~ ד~ה שס הירו~למיעל

 שלש~
 כולן ~בות

 ~~כ תקנו~ ת~~ין נ~ד דחפלות למ~ד ~שא~כ לטובה~שוין
 אינן שהן ו~~ו תקנו~ ופדריס איבריס נגד ערביתתפלת

~ע~~~ס~
~ 

 י"ל ועפי~ז ע~ש~ הוא רש~ת ערבית חפלת
 דם~ל לשיטתיה אזיל תק~ו~ ת~יד~ן נגד תפלות ~ס~ל הנ~ל~~בלי דריב~

 בתוס~ המובא ~ל ~מרס רב לשיטת רשות ערביתתפלת
 כרבא פסקינן דאנן וכיון ע~~ה~ ~~ר ~~ה ע~ב ~~ברכות
 ~ר~ב~ם כ~ש~כ רשות~ ערבית תפלת דס~ל ע~ב ~~זבבר~ות
 תמידין נגד תפ~ות ~קי~~ל מוכח ממילא ה~י~ תפלה מה~~בפ~א
 וא~~תקנו~

 פסקטע~א ו~האי בבלי~ ~ש~ס לשי~ת ~ס הרמב~ס פ~~י
 הרי~~

 ז~ל
 בפ~~

 להתפלל אין ד~ה~ת י~~~ דבר~ות
 ועובר ת~ידין~ ב~ ~~קריב דהוה פעמי~~~ני

 ~שו~
 פ~ לקרזת לחוש דאין ~~ח סי~ או~ח בטור וע~ין בתר~י~~~ש ~וסיף~ בל

 ו~יון ודו~ק~ עש~ה ס~"א וב~ג~א בב~י ע"ש ב~פ~החנ~~ד
 מו~ח~מילא חקנו~ תמי~ן כנגד תפלות ~י~ל דאנן זאת ל~עת~הו~חנו

 דהש~~
 התפלות ומקריב הע~מד ~~הן הוה

 שהיא הקהל של היא שהתפלה ו~~ל~ ~~~~ ~י~ או~ח ~ב~י~יבא ~~ד~ שורש ב~הרי~ק ~ה~יא ~~ואר ו~ן ~בור~ קרבנותב~~~ס שה~
 שה~ו הת~ידיןב~~וס

 בא~
 ~~ל

 ~~ו~
 ~יהיה ראוי ו~ין

 ז~ ו~טע~ ור~ונס~ ~דעחס ~לא קרבנס להקריבשלוחס אד~
 פ~ק

 איני ול~~ר החזנות את ל~כ~ב י~ול ~חיד דאפי~ ~מחהרבינו

חפ~
 וע~~ עכ~ל~ חזן פלוני שיהיה

 ~~הרי~ק שדברי ~הגס ב~~ע

ז~~
 יו~א ~~חו~~ ~א~~ תמוה~ס

~~~ 
 ותוס~ ~י~ ד"ה ~~ב

קידושי~
 כ~ני הני ני~א דאי שכתב~~ ~אמר~ ד~ה ע~ב כ~ג

 ~לא ~קריב ~הן נינהו~ דרחמנא~לוחי
 ~~ע~

 בע~יס
 ז~ל וב~י ~~הרי~ק לה~יא מבו~ר ~~מ אבל וצע~ג~יעש"~~ בע~~~

 ~ס~לש~עתיקו~
 דש"~

 קרבנ~ת ו~קריב ה~ו~ד ככהן הוא הר~
 ~ף ו~קרא ~~~ הק~וש ב~והר ומ~אתי עיני את ה~ זהאיר~ב~ר~

י~ח~
 הק~ושיס~ מדבר~ו יוצא מפ~רש ~ס ש~בוא~

 אזיל בזוה"ק ~רשב~י נראה ולפ~נ~ד עש~היכ~הן הו~ ~ש~~
 אותו היה הוא כי רשות~ ער~~ת חפ~ת דס~ל ע~א ~"חב~ר~ות לשיטתי~

 ה~מראה שהוכיח ו~~ו ת~ידין~ ~נגד ת~~ות דס~ל ~ו~חומ~ילא ע~~~ רשות ערבית תפלת וא~ל יהושע ר~ לפני ש~אהתל~יד
 איתא טע~א ד~~אי א~ש וא~כ הנ~לי ה~רושל~י עלהפנ~ס~
בזוה~ק

 הו~ דהש~~
 חי~ ~~ בזוה~ק עוד ו~~אתי כ~הןי

~ 
 תפ~ות בהדיא א~ר ~ר~~~י ~ ר~"ט ~ף ויחיוב~~ ~ל"~~

 ~נג~
 ת~י~ין

 א~ר וגסתק~וס~
 תפלת א~אי ל~בח~ טע~ ש~

 ערבי~
 רשות

 ובמח~~עש~ה~
 דב~י הנ~ל ה~ניס~ ה~~ראה שר זבר לא

 תפלות ס~ל דרשב~י לדעת שהראיתי וכיוןהזוה~ק~
 ס~ל שפיר ו~ש~ה לט~~יה אזיל רש~~יוא~כ הנ~ל~ ה~~~~ס פסק טפי א~~ ~נ~ל~ ד~רושלמי כרבנןתקנוס~ ת~יד~ ~~ג~
 ד~~~

 כ~הן הוא
 ז~ינו ~~ר ואחרי ודו~קיכנ~ל

 ~וכח ~~ילא ז~~~ ל~ע~
דביוה~כ

 ~ש~~
 א יוה~כ עבודות ~ל ~~י כ~ה~ג~ הוא הר~

 אלא~שרות ~
 ב~ה~~~

 ועוד ~~ב~ י~ב והוריות ע~ב ל~ב ~יו~א
 בפירש~י ועייןב~~ד~

 ~כל וז~ל כתב הע~וד~ בר~ש יו~א~ ברי~
 ~תרא ב~~ק בהוריות ~ד~ליף בו אלא כ~רה א~נה יוה~כעבו~ת

~
 אשר ה~הן וכפר יוה~כ גבי ד~~~ב ע~ב י~~

 ימש~
 אותו

 וב~גהו~~~לי
 ~~~~י לא ~כי בז~~ל~ ע~ז ~תב הרש~ש

 ~ירו~ל~י אי~ת~יט~יה ובמח~כ~כ~ל~ ~~
 ב~~~

 דהוריות
 ~קרא זאתד~ליף ה~~

 הנ~~
 וב~ה

 ~~ו~~ בבריית~
 עש~הי אחרי פ~

 ה~ יו~א ב~רש~י ועיין ירוש~יי על הוא ז~ל ר~~ובוונת
 ד~~

~~
 כתב ל~~ר~ תל~וד

 כלו~לא ב~ה~ ~בוד~ ~~י~ לל~~ א~ ו~~~
 ה~~

 ב~הרן
 נא~ר~

 ע~לי וכו~
 ו~

 וכ~ז
 נע~

 ~ר~~ ~~הז~~~~~~
 וכיון

 כ~~~ ~ י~~ עבו~ ~כ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  ו~~~ ב~ג~אלא
 גס

 הש~~
 ~פלל

~הו~ יוה~~ תפ~ במקוס
 ככה~ג~ הוא ~י יוה~כ~ עבוד~

 ו~ר~
שיהא

 וגדול~ כנז~~ ככ~ג ~שהנשוי
 מ~א~י מזו

 ב~ה~~
 וי~א

 וסייס קרבן~ לאו ~בניה נשוי שאינו כהן ~כל דס~ל ~ה~ ד~
 דלאו ~~א שאני יקריב~ כי אדס דכ~יב ממש~עבזה~ל~
 ולאו אדסאי~ו

 בכל~
 יבמות ~ועיין ~וא ~אדס

 ס~ג~
 וש~ינתא

ל~
 ובגין וכו~ בע~מ וא~י פניס ד~הו בגין ע~ו~י ~ריא

כ~
 ד~ש~כחו אדס לה~~ ~בן מכס יקריב כי אדס כ~~ב

 עכ~לי אחר ולא דא ~רבנא לא~בא חזא האי ונ~קבא~דכר
 בשאר גס לה~ה~קוא~כ

 י~~
 השנה

 דהש~~
 הדיוט ככהן הוא

צרי~
 ביוה~כ בכ~גרק הכי~ משמע לא ו~וסקיס מש~ס אולס א~~ ~וי שיהא

 בעי~
 מ~זי~ אשה~ נשוי שיהא

 ו~ר הכתוב
בעדו

 ובע~
 בש~~ ~~~ וא~~ כנ~ל~ אש~ו זו ביתו

 ביו~~כ

ב~י~
 ומ~~~י א~~~ נשוי שיהא

 ~~ א~~~ בפמ~~
 נ~~

 בא~א
 ויוה~~כ ברה~ש ~ק~~א בסי~ עי~ וז~ל~ שכתבסק~ו

~יהא ב~י~
 הש~~

 דומיא שלשיס~ ובן נשוי~
 דכ~~

 בשארומשמע אש~~ לו שיש
 ימו~

 קודס נשוי מ~מ נשוי~ אין אפילו ~שנה
 בשאר ואפי~ זקנו~ נ~מלא א~~לולבחור

 עכ~לי השנ~ ימו~
 מכל ה~יר לאובמח"כ

 האמור~

~~~~~~~ 
 כן

 י~
 על לדקדק

 מש~~
 הנ~ל הכלבו

 דבעי~
~~~~

 לו ש~היה דכ~ג דומיא שיהיה
לש~~ו אש~

 מ~
 דבר לו מנין לבאורה וקשה ~~טא~

 ז~
 הא

 ~וא ~טעס~יקר ב~~
 מגז~

 ביתו~ ובעד בעדו ~וכ~ר ~כ~וב
 היכיחדהכלבו וי~~ ה~טא~ מן לשמרו מט~ס לא ~בל כנ~ל~ אש~וזו

 ז~~
 ע~א ו~ מיומא

 ד~~י~
 פירש למה מבי~ו

 מ~~תו ו~ירש~יוכו~
 וכו~ ~ס עמו א~~ו תבא ~יר~~ למ~

ע~~
 פיר~~ למה מבי~ו ש~י~ ~בי~ו~ ~~ה ב~וס~

 ל~חילה ~י~רי~והולמימר דהו~
 אח~

 שלא ~בית בהר
 נ~קד~~

~~חילו~
 א~~ו ו~ו~ל

 להיו~
 ולכאורה ~~~~ אצלו

 קש~
 מאי

 ימיס ז~ על מאשתו או~ו ~מ~~י~ין ~א~~ולי
~ 

 הנ~ל ולהכלבו
 דבעי~ן כיון ~~ירא~י

 ביוה~ בכ~~
 ~שמרו א~ה לו ש~היה

 ה~ חטא~מ~ר~ור
 כ~

 ש~הי~ נמי דבעינן ס~ד
 עמו~ אש~ו

 קידושין בתוס~ עיין החטא~ מן ~~מר יו~ר יהיהועי~ז
 נ~ דל~ר~~ ה~~ ד~ה ע~בב~ט

 מי
 ~י~

 יו~א אס א~ה לו

~ו~

 פ~ב ~קידושין ועיין ~~שי ~רהור איכא אכ~י למקומו
 דלר~אע~א

 א~
 לו שיש מי

 שרוי~ ו~ינ~ אש~
 ילמד לא אצלו

 ו~ש~ה~ופ~~~
 ~רי~

 וא~כ כנ~ל~ פירש למה מבי~ו שפיר
 בגמ~ כד~~ש מבי~ו או~ו דמ~רישין ~לכה דקיי~ל~~י

 דמלתא~עמא
 ע~~

 כיו~א בסלו~ פת לו שיש מי~ומה שאי~ ~פי נשוי~ ~יהא בעינן ע~~פ אבל
 י~~

 בתו~~ ו~~ש ע~ב
 ז~ לאחר דשרי כ~ון ש~~~ יחידי~ד~ה

~~ 
 ביה קרינא בסלו

 ל~דיא וכ~מ~~שי
 שלפ~נו ל~נוסחא ע~ב~ ס~~ ב~ובו~

 ביוה~כ כ~ג לענין ו~~נ שס~ ביומא ~ב~ח בהג~ות ועיין~~שי
 שיש~יון

 ~אינ~ אע~~ אש~ ~
 לו יש מ~מ א~לו~ שרויה

 והיינו החטא~ מן נשמר הוא והרי בי~~ קרינאב~לו פ~
 י~ל וע~י~ז ע~שי הנ~ל ע~א ~ב בקידושין דר~א~~ק טעמ~
ה~~ת קו~~

 ב~ו~
 ~~ל ע~ב כ~ט קידושין

 ודו"~
 ~~ה וא~כ

 ד~~ג דומיא שהוא~יו~~כ ב~~
 דבעי~

 א~ה נשוי שי~א נמי
 וי~י~

נ~
 וז~ ~~לבו~ דברי ש~יר ו~י ה~א~ ~ן

 ~ נכון

~~~~~~~ 
 ~אל~~ו בנ~~ון ~א

 ממ~~
 ~אוי אי~ו

~יות
~~~ 

 ~או~ ~~ מאח~ בימ~נ~
 ש~דיי~ ~א~~ס~

 בעי~ן דהרי שניו~ למספר בא לא
ל~~וה

~ 
 ו~כ"~ ~לש~ס~ ~ן ~היה המ~חר

 לא
 פ~ו~

 מבן

 כמש~~ ~~~~~
 וכ~כ הנ~ל~ ~~לבו

 ~~ ב~~~
 ~~ו

 ~ ~ו~ וא~~~~
~~~ 

 ~נה
 ועדי~

 א~ה נ~א לא
~היות ~ ~ל~~~

 ש~
 מטעס בי~~נ

 שאמרי~
 בקידו~ין

~~ 
 ~~ב

 ~ל~ו~עבר ~~
 ע~רי~

 ~לא ~נה
 כ~ א~~ נ~~

 י~ו
 ו~ו~~~ירה בה~ו~

 עבירה והרהורי ~ש~
 ~~ ~ו~ ~עביר~ ק~

 ~~י~~
 ב~~

 ~~~ ~~ ~~~ ~~ ל~~~~ נ~ו~י~ ~ו~~

 ~לאפי~וש
~~ 

 אדס ~וטא אס כי
~ בה~~ו~  החשוב חלק שהואבשכלו ~ו~ ~ו~ 

 מ~ול~
 ~אדס

 הנמ~~
 ~~ר~ו ~חר

ואינו
 עש~~~ גדול ~ר למרידת פחות מעבד מרי דומ~

 בתוס~ ~בואר מ~~~ אסורעבירה והרהו~
 ע~~

 עיין ע~ב~ כ~
ל~ חול~

 ע~שי שלא ד~ה שס וב~וס~ ביוס~ הרהר~י שלא ע~ב
 הרהור דהא ביאור~ בי~ר הק~ה שס בחו~ן הר~ב"ןו~חי~

מה~
 דכ~יב

 ונשמר~
 בב~י וכ~ה ע~שי וכו~ רע דבר מכל

 ~ר~ ב~ס כ~א סי~אה~ע
 יונ~

 ~וא~ור בזה~ל ז~ל
~ 

 ה~ורה
 בלאו ~ובר ~~ר~ור שעל ~נויה אפילו באשהלהרהר

 מ~~~
ונשמר~

 בב~ש וכ~כ רע~~ דבר מכל
 אה~~

 כ~א סי~
 סק~~

 ונוראו~ע~~
 בפ~י~ה ה~מ~נ על נפלא~י

 כולל~
 לאו~ח

ה~ חל~
 י~ל ובו~ ב~וס אדס י~~ר לא וז~ל~ שכ~ב ~~~ או~
 ועיין ע~שימדר~~ן

 בפמ~~
 ח~ג ~ס

 או~
 וב~ש עש~ה~ ט~ו

 אישתמיט במח"כ כי לאמרא~
 מיני~

 הר~ וע~י~ד ~נ"ל~ ~ל
 הרהורי הנ~ל ביומא ~~ש לפרש ג~כ אפשר ~ליונה

 ע~יר~
 הי~ב וד~ק מעביר~~קש~

~ 

 מוס~~~~~
 על

 הרא~ונ~
 ~אל~י~ו בנ~דון

 המהרי~ל כ~ב וכבר ר~ל~ אבל הואשהרווק
 ~ק~ד ~ק~א סי~ במג~א גס מובא ק~ח סי~ ב~ו~~ל
דא~ל

 תו~
 להתפלל אסור יב~ח

 אחר חזן בדליכא אכן בימ~~
 ב~שו~ גו~יה במ~רי~ל אמ~ס מהרי~ל~ בשס המג~א כ~כ~רי~
 ר~יתי א~~ר ולא אחר חזן בדליכא אכן וז~ל~ סייס~נ~ל
 דאפשר ד~יכא משמע ומל~ונו עכ~ל~ ז~ל~ הר~ג מ~ושהתיר

באיז~
 אחר למצוא אופן

 אע~~
 ~~ל שהאבל

 עדי~
 מ~אחר

מ~מ
 יתפל~

 דהי~א כלל ~מ~רי~ל הזכיר לא ~~רי הא~~
 מ~ז סי~ מ~י~ו ב~שו~ ~מש~כ ~רי~ מיני~ ~עדיףדליכא
 ~לומר ליה שמיע דלא ש~מ ע~ש~ תק~~א סי~ ב~מ גסמובא
 על להעיר ויש הכי~ ס~ללא

 הש~~
 ס~ק שע~ו סו~"י ביו~ד

ע~ז וכת~ לה~פללי לאבל אסור דבימ~נ המהרי~ל פסק שהביאי~ד
 בזה~ל~

 דליכא היכא מיהו
 מי~~ ד~די~

 מותר
 ואדרב~ כמהרי~ו~ ס~ל ד~א יראה ב~שו~ במ~רי~להמעיין ובא~ ת~~אי ~י~ באו~ח הט~ז וכ~כ ~ש~י עכ~למ~רי~ו~ כ~~

עפי~
 יש המהרי~ל

 לדחו~
 שהביא בזה המהרי~ו דברי

 עש~~~ ~ל אחר מ~א שלא ~~~~ה די"ל ז~ל מוליןממ~ר~י
 ש~וא לריעוחא~ ~רתי גבי~ דאית שאלתינו בנידוןכש~כ

 ~ס~ ~תב כבר ר~ל~ אבלוגס רוו~
 ביו~ ~דו~

 או~ח ~~
הל~ ~פס~

 לירד בכה~ג הניח שלא למעשה
 ג~ ש~י~ כיון מ~מ בתלמוד~ בקי ~~ח ~יהש~רווק ~ע~ ה~יבה~ ל~~

 ~בל
 מק~לינן לא קולי דחרי מטע~ בימ~נ~ לה~פלל הניחו לאר"ל
 ודונ~אע~שי

 לז~
 ד~ה ~ב ~~ז נדה ב~ו~~ מ~ינו

 סי~ יז~ד בש~עוכ~ה מ~ו~~
 ק~~~

 ז~י סעי~
 ועי~

 ~יס~י יו~ד ב~~ז
 ובמק~א ע~~י ~~~מ בשביל אפי~ מקילינן לא קולי ד~ריצ~א

 דהיכאהארכתי
 די~

 אחד ד~ל אף דל~~~ל~~ ~י~ולי ב~ ~חד
 מ~מ בדיעבד~שרי

 ב~ה~~
 ~ור בדיעבד ~ס

 מ~ל~~~ד הלח~ כמש~~
 יבו~

 ו~ז ~~
 ודו~ק~ עש"~

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

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

~~
 ~~~תי

 ר~ ~לו~
~~~~ 

 ~שחרי~י~~ ל~~לל ~צמו את ~שכיר~י הי~ ~~י~ בא וצעק~ו ~י
 ~עשה ד~חנ~~ בביה~נהבע~ל נוראי~ בימי~

 ~~~אי~ ~~ ~~ ~קי~
 ו~~~ר ע~~~~~~ ~נו ~לו וגס כבזדו ב~ני~~יה~~~

 במ~מו ~~ודו א~ ו~ברו הלכומ~ם נ~
~ 

~~~

 אשאל ~~ת
 ~עשות הי~~ן ~בוד~~ ~

 א~ ~~ ~ ~
~~עלו~

 שי~א הוא ב~~~ ה~~ויות
 ~י~~ ~~ ~~ וב~י~~ ~ב~ ~~ ~~~~~העבי~~ ~י~ בי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~~~~~י~~ ~~~~ 
~~~

 ~ע~ש עכ~ל ב~י~ו ו~זל ת~ס
 ב~~ ~~הר~~

 ~ה
 ב"ב ~ברש~~ס ע~ש ג~ל בו שפרט ~ה ~לשכתב

 ~ס~~
 ד~ה

 צא ע~ן~~וב
 ולמ~

 ~~ש
 בחל~וד~

 ר~ש ~י~~ל~י ד~ע~בא
 ע~וי ח~ילה שעושה מי על קרו דרבנן ד~ידושין~ ג~~ק

~חבריה
 ~ל~~

 ~פ~~ ע~ש יעזו~~ שדי ו~ראח ח~ד ~ר~הו
 על עצ~ו ש~טריח חבילה~ עלוי עושה שפי~ ~~ה~~פני

 בה~זבוח החביל~
~ 

 ש~י עיין רשע~ שנקרא ונטלה זה וקדס ההפק~
 נ~ט קידושין בבבלי ~~רו זה ד~טעס נר~ה~פ~נ~ד

~~ 
~~הפ~

 ע~ש~ רשע ~א הימנו ונטלה א~ ובא בחררה
 על בתי~ א~ חלק ~הרי~ט~בשו~ת

 ~רי~
 ~יכא איחפרש לא בז~~ל~ זה על~ב דקידושין~ ג~ ~~ק
 ~שב~

 דנקרא
 דעבר דבל ~קרי~ דעבריינא~י ~ רש~

 אדרב~
 ~נ"ל רשע~~ל ע~ריינא~ ל~~י שרי

~ 
 ש~יר א~י שבחבתי ~ה ולפי עב~~ וכו~

~הש~~
 הקרא על ~~בו ב~לי

 ~~ל~~
 ויראח ח~ד מר~~ו

 נק~א שדי יראח שעוזב ד~י הנ~ל כהירושל~י יעזוב~~די
 ל~ג ~קידושין ~כפירש~י~שע

 ע~~
 ודברי ע"ש~~ וטוב ד~ה

 ~בירושל~י אחר ~~קוס ו~שירה אחד ב~קוס עניה~ורה
 ~~רס ~י טל יפה~ פ~~ שס ב~הר~~ט גם או~ס ה~ה~~~~ג ר"~

 ירד שלא ט~~~~ לא ~עה~ ~שח ~ו~ח פ~א ~סנהדרין~~ל
 ~~ברי הרבה פלפלתי ~~~ק~א שס עיין חבירו~לאו~נוח

~~הרי~~
 עט ולא ז~ל

 הא~
 בחו~~ וע~ין פה~~

 ~ב ד~~י~ו שבח~ו ~שו~~ ד~ה~~ב ב~~ ז~חי~
 בש~~

 אין עבודה
 ~~~לה ל~~יס~ ל~ו דהשתא ו~~ע~~גב ניחוח~ ריח~רבנו
 לבו היהלא

 שנדפ~ו גרס~וח בחילופי ~ס ועיין ע~ל~ לשמי~
 בעינן דל~בי ש~~ ה~ס~בסוף

 בש~~
 ~נ~וריוי נ~ה פרקו שיהא

~י~
 ~~ע~ר יש ~ו~באן ~ס עיין ל~~כפרין~ ~בפרין בין לחלק

 פ~ו ~י~ הרא~ס בשו~ח שכחב ~העל
 והרש~~

 ח~~
 ק"ו סי~

 ו~יין ו~~ע~~ ע~ש ז~ ~~ק נ~ג ~י~ או~ח היטב בבאר~ו~א
 חקפ~א ~י~ או~חבר~~א

 ו~ט~~
 דאס~ר שס ג~ ס~ק

 צו אין בבודו ~ח ~זהיר ~ני בן על ע~ש~ בחזקהל~חפלל לש~~
 ~השתדלוח שישחדל לחבירוי כי~ ח~ון ש ש ב~קוס זיר~זאלא
 לע~ק יבואו ~בנסח מביח בחיס שהבעלינ~רצה

 השו~
 עס

ר~
~~~~ 

 ~בבד ב~ודו יקייס ו~זה ד~חניבס~ אב~ד ~רב בפני
 ח~י אל מהונ~~ ה~אח

 ~~ו~~
 אלא

 ~גרונ~
 ~ב~רש~י

 ~ו~א א~~ הלבה דפ~ה ~~ פרק ובירושל~י ג~~~~יב~שלי
 ד~שו ~ד~ ד~ה ע~א ל~א ~ידושיןבחוס~

 ~הונ~
 ~חונ~~ ב~ו

ובחו~~
~~ 

 ממה ד~~~ע
 ~חננ~

 ~שלי ו~רש~י שס~ עיין
 ~ה ~~ל פי~~נ~ל

 שחננ~
 ~פיל~

 ערב ~קול
 עכ~~

 ול~ענ"ד
 שדרשו בט~א ~לחא לומר~בן

 מהונ~
 במו

 מחו~
 ~ה

 דאין ערב~בקול שח~נ~
~~ 

 חנס~ ~חנח לשון אלא ~קוס ב~ל
 ~ח וחנו~י ע~א ז~ ו~ברבוח וא~חנן~ ר~פ בחו~שבפירש~י
 ר~ש ש~חו~~ ב~~~ה עיין חנון~ ~אינו אף~על~~י ~~~~אשר
 ד~ה ע~ב י~ז~שנה

 של~
 וק~ל ע~ש~

 ער~
 מחנח ו~~י ~איש

 ~ב קולה א~ה ~רק היא~~נ~
 ו~~

 כנ~ה ער~~ קולו איש
 יכב~ ער~~ ב~ל ~~ ~ו א~ כן על ~ב~~~א

 בקולו לבוראו

 ~~~ל~ערב~
 בר~

 ~ לכ~ודו

~

 ~חי ~~ ~י
 ~~ ~פי~

 תז~ל ש~~שו
הא ע~~~ ~~ ~~ענ~

 ~נ~ דבחי~
 שאינו ~בור שלית ~ה ב~ולה~~ עלי

 י~~א ול~אורה בפירש~י~ ~ין~גון~
~ 

 בלשון ~א~ר ה~סוק

 והאי~~ק~~
 על ~ה ~~~וק א~ למ~רש יחבן

~  ~ 
 ~וכבר

 חב~ש ה~און בזה~רגיש
 ז~

 ש~~ ~~ניח בתי~ ש~~ ב~~ר
 מ~ ~~~יין

 שבחב
 ~ו~ ב~~

 אחי שכ~ב~י מה ~י השב~~
~פי~

 ~~וא ~יון
~~~ 

 כתו ~~ש ~י ~~~ ~אינו
 ע~ב~קילה כנקיב~

 ~~ כ~~ ~~ בא~ קו~
 ו~בן~ ע~ש ~א

~~~
 ~כל ~בר

 ~ב~ ~ נ~~
 ~~שחדל כבו~ו

ש~בעלי ב~~
~~ 

 ישוו
 ע~ ע~~ א~

 כי פ~"פ~ ר~
 עו~ל~~~וב

~ כבו~ ~ ~  
 ~ל

 נפ~
 פב~פ ר~ ח~נת

~~~
 ולבי

 ו~ו~ נ~
 שבבודו

 י~
 ל~ל

 ~א~י~ ~~
~

 דח ~י
~ ~ד~ וב~~~ ~ו~~~  ~  ~  ~ד~ 

 ~בר~ו~ ~~~ כא~~ חאונה~ לא עליו רעה ו~ל~~~~
 הרע ~ין אין שלו שאי~ה ~~ה לזון ר~ה שלא~עין ~~
 שול~

בו~
 פע~ח רבה ~ב~דבר לק~ש ריש א~ר ובן

 ~י~ב~
 ~לא

~~ב
~ 

 וליח בלוס~ אנש ~ר
~~ 

 יהיב
 כלו~~

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

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

~~~~ 
~~~~~ 

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

~~~~~~
~~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~
 ~~~~~~~~~ ~~ ג~י~

~~
 ש~~ל~~~ ו~ח~ב ג~סס ומצאה ~~נ~ה הקיצה ו~~א~וביו"ב~ ~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~

ו~ח~
 על ~~~ל~ח וצו~קח דוי ע~י~ ו~~ה נעצ~ח האשה

 וזאח הילד~ נפשועל נפש~
 היא בי אומר~

 ה~~~~ היח~
 ל~יחח

הי~~
 ~ליו שב~ה ~ינחה עלי~ ~~פה כא~ר ~~חמא

 חשו~ה ~ה ל~דר ודיר~ח שו~לח היא ע~ב חו~ו~~
 ~ה רו~הש~~א ~~~~

~ 

~~~
 ~ש~ב ח~ובה שע~י ~אי לבל נודע ~בר

 בשו~~

~~~
~~~ 

~ ~ ~  ~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~ 

 ~שיס דיש להחענו~~ ~~ח~~רה אשה על להח~יר רשאיאיני
 עכ~ל~ ההריון ~~~ידיןשהן

 וב~
 ~צאחי

 ~ד~~
 הטור על

 ~~טיאל חי~ס ~ו~ה ~חשו~ ו~ן ו~~ל~ שכחב ד~ ~וח ~קס"ח ~י~~ו~ח
 ~~וצאוח נש~ס~ל

 יל~י~ אצליה~
 ~חיס

 וג~ י~י~ ש~~ בח~
 ~חשו~ וכן עב~ל~ רצופין~ י~יס ב~~ ~שוביןלי~וח

~~~ 
 סי~

 ב~ו הוה ~נה על ~ובבח ש~ל ~תב~ו
 דמאחר ~זידה~

 ~עוד ליש~~ לה הוה לא ~צלה~ ~ונח שהתינוקשי~עה
 ~ב~ה עוד ו~~ב ע~~~ לפשיעה~ קרוב והד~ר אצלה~~ונח שהחינו~

 ~י~ ~או"ח ה~ג~א ור~~ס ה~וסקיס~ ~ג~ולי~ו"ח
 ע"~~ חר~~

 עלוחי~א
 המג~~

 ~נ~לי ~~~~ח ~~~ ~או~ח להד~מ צ~ין שלא
 בענייואני

~ 
 זביתי

 להבי~
 ד~רי

 הפוסקי~
 שבל דס~ל הנ~ל

 שהחינוק ~ידעה ד~אחר ~זידה~ במו הוה בנה על~ובבת
 ~ירוש~~י ~וא ~~ואר והא לישן~ לה הוה לא א~להמונח
 ד~לילה ~~ד ~דמבות

 דר~
 ~מט~ ל~חן החינוק

 ~ער~~ה~ ולא
 ~~וביו~

 ל~~חן החינוק
 בעריס~

 בפי~ ע~ש ~~~ה~ ולא
 ד~לילה להדיא שב~ב ~שה~~~י

 ד~
 ~~חינוק הוא

עס ~ו~~
 א~

 דרשאי ~הירוש~~י יוצא מפורש הרי ע"ש~ ב~טה
אשה

 ל~~
 ~~וד ~לילה

 שהחינו~
 ועיין ב~טה~ ~צלה ~ונח

 ~זה וז~ל~ שב~ב שס הירושל~י ~~ליון ירו~לי~~~בציון
 ~~ה אשה לע~ין בחשו~כ~ב~י

 יל~
 ~ח שלה

 ו~ש~~ ~כ"ל~ ח~ובה לקבל~חייבח ~עריס~
 ~ד~ריו

 דא~~
 ~מ~אה

 ~להולד
~ 

 ב~טתה
 ~לי~

 ~שו~ ח~ו~ה~ לק~ל חייבח אינה

שד~
 ב~מור~ בלילה ~~~ה א~ו עס שובב ל~יוח החינוק

 ~בח~ו הנ"ל לה~וסקיס ~ביא ~לא ~י~ר עלוח~~ני
ו~~~י להי~ו~

 ~י~ושל~
 יש ~נ"ל

 ל~ע~
 על

 ~שו~
 ח~ חח~ס

~~ חו~~
 וב~תבח~~ יעו~~ ~פ~~

 ד~בואר ~א אי~ח~ט~י~

 ד~ דביו~ ~~בירושל~
 ל~ן ~ח~ק

 ו~ ~ער~
 ~~~הי

 ~ל ב~ש~ ~ח~ל
 בפסחי~

 בפי~ וכן א~~ ~ה ע~ב ק~ב

 וא~~ ~~ ~ ~~~רשב~
 ~עשה שהע~יקו

 ש~ לו~אמרה שה~ר~י~ דר~~
 ה~ה על

 ו~
 וכ~ה ע~~~ ו~~ עשה

~נאל ברבי~
 ~~ו~ ~~~

 וע~~~ ש~~ הש~ס
 שפיר ~~ל ~ירושלמי

~~  ~  ~ש~ ~~~ ~~ 
~  ~  

 החינוק
 להנח~

י

~מ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  ביוס~ב~טה
 אלא

 בערי~~
 ח~ בבר~וח ~אבל

 מ~ו~~ ~~
 ~אי

~עש~
 ~ני וא~ל שב לו אמרה ~האר~יח אחר~ באופן ד~~פ

יו~~
 ע~ש ו~~

~ 
 ~~ו~~ק ~~פ שראה ~שוס וי~ל

 רוצ~ ש~יח~
 עלי~ל~עלי~

 בפי~~~י ע~ש
 ~~ע~ ~~~

~ 

~~~~~~~

 עוד לכאורה נ~אה ~י~
 דא~ ~מ~

 להחמיר לנו
כל

~ 
 דכיוןבמטחה~ ~ ינ~ ~~נה שמצאה האשה ~ל בח~ובחה

 עלי~ שחק~
 כדאמרינן היא~ אנוסה ~ינ~ה

 דאיכא משוס ע~ב ד~בברכוח
 ~כחב בפירש~י ע~ש שינה~ אונ~

משוס
 שינ~ אונ~

 דשינ~ הרי ע~ש~ וכו~ החוקפ~ו
 מקרי

 אמז~ל נודעוכבר אונ~
 דאונ~

 כנדריס פטריה~ רחמנא
 כ~~

 מ~א ע"א
 לא ~ולנערהדבחיב

 חע~~
 ע~ש וכו~ דבר~

 דח~שכח~~ וכ~~ ד~ בפיר~
 וכ~ה עלה~ רחמנא

 בב~~
 ע~ב כ~ח

~ ובע~  ע~ 
~ע~~

 ודו~ק~י מ~ ~~~ ע~א פ~ב יומא ובח~~~ מחקיף~ ד~ה בחוס~
 בו עשו לא רוצח דג~י ע~ב ע~ו ~~נהדרין אמרינןו~הדיא

אונ~
 כרצון

 ע"~
 הסוחר לענין ע~ב ל~ב בב~ק אמר~ן והכי

 ע~ש הוא~ אנוס ~ביס שכיחי צא דאי לא~פה ביוס כוחלואח
 לו מונחח אבן הי~ה ע~ב כ~ו בב~ק וכ~מ פטורי מ~לוחדאפי~
 וכ~כ ע~שי פטור גלוח דלענין ונפלה ו~מד ב~~ הכיר ולאבחיקו
 וא~כ ע~ש~ רוצח ד~ה ע~ב ע~ו ב~נ~דרין ~הדיאהחו~~

 ~וא דאו~ס כיון בשינ~~ נפש ההורג לע~ין נ~י דה~הי~ל עפי~~
 כ"ו בב~ק ~חנן ואע"ג הוה~ לא ~לוח בר אפ~ החוקפחו~~ינה מחמ~

 וב~נהדרין ישן~~ בין ער ~~ין וכו~ לעולס מוע~ א~סע~א
 גר~ו ע~אע"ב

 ~כמי~
 אדס המשנה בלשון

 מוע~
 וכו~ לעו~ס

 ישן~ בין ער ~בין דה~יר~א ונראה ~ר~ון~~ בין באונס~~ין
 ה~ינוד~~ק~

 ה~
 ב~~ק יו~ף בנמ~קי ועיין הוא~ אונס דישןמשוס ~רצון~~ בין ~אונס ~~ין ב~נהדרין ~גר~ו

 ע~
 המשנה

 ~ועד~אדס
 כ~ב וכו~~ לעול~

 י~~ בין וז~ל~
 שו~ג מ~וס

 מחייב דלא ~ימא דלאאיצטרי~~
 אל~ ~ו~~

 א~ל ער בש~וא

 נמי י~ן דאפי~ קמ~ל הוא~ אנ~י~
 כלומ~ עכ~ל~ חיי~

 דאעפ~י
דישן

 אונ~
 הנמוקי על וחמהני חייבי אפ~ה הוא

 יו~
 שלא

 ע~א ע~ב מסנהדריןהביא
 דגר~י~

 ~בין בהדיא
 ~אונ~

 בין
~רצון~
~ 

 הא מ~מ
 פצע חחח פצ~ קרא דאמר מהא ע~ב כ~ו ב~~ק ח~קיהדבי כד~ני~ נזק~ן~ לע~ין דוקא היינו חייב~ ~אונ~

 ~ללחייבו
 האו~~

 ע~א ע~ז ב~נהד~ין וכ~ה ע~~~ וכו~ כרצון
 ~פירש~י ע~ש כרצון~ אונ~ בהן עשהדנזקין

 וז~ל~ שבח~
 בועשה נזקי~

 וכו~ ישן וא~י~ בידים דעביד היכא כרצון~ אונ~
 ~לוח ל~ניןאבל ע~~~

 דהוי משוס דפטור בישן וה~ה באונ~~ פטו~

 לחמוה יש ועפי~ז האמור~ כ~ב~אונ~
~~ 

 סי~ צ~צ ~ו~ח על
 ~ילד לקחה שהיא א~תו אבל וז"ל~ ~~בה~

 מחו~
 הערי~ה

 המטה~לחו~
 לישן במטה אוחה והניחה

 ל~ ~ו~
 לא~וקי

אדע~~
 שמא

 חחהפ~
 ~נו דע~ז מועדח~ נקראח עליו היא

 ב~יצדבמחניחין
 ~ר~~

 מועד אדס
 ובין ~וננ בין לע~~

 ער~ין מזי~
 י~ וב~

 ו~ריכה וכו~
 ולפענ~ד ~כ~ל~ כפ~~

 ז~
 אינוי

דהא
 עיק~

 לע~ן אלא נשניח לא הנ"ל הר~ל בכי~ד המשנה
נ~ין

 דעש~
 ומש~~ כר~ון~ אונס בו

 לענין משא~כ חייב~ ישן אפי~
 ~ו~ י~~~~

 לא ~וצח גבי דהא אונ~~ דמיקרי מ~וס
 אפשר כן~ ~מנס ודו~קי כפרה~ ו~~צ כנ~ל~ כרצון ~נסבו ע~~
 בני~ון ד~~ל הנ~ל ד~~יסדט~מיי~ו לומ~

 ~שינ~ ~י~
 ~וי לא

 ע~א ד~ בב~ק דאמרינן מה עפ~כאונס~
 ד~~ ~י~

 ~זיק
ן

 דכיי~
 הוא אורחיה ופשיט

~~ 
 הוה בנ~ד נמי הכא ו~~כ

 אדעחהל~~וקי
 שמ~

 רגלי~ א~ ~פ~וט
 עחולא בקול~~י~ נשחיירו דב~יס אריכוח ה~בה ו~ד לפשיע~~~~וב והדב~ הילד~ על

 ~ ~ הא~~
 ~ נ~~ ~דב~~~~~~

 א~
 ~זו~ ~פש~

 ~עח
ש~חענה א~~ ע~

 ~ב~
 חלושי~ ~ד~~ו~ כי חעניחים

 ועכ~פ~עו~~~
 ~~~ ~~ חחע~

 ~ו
 ~~צא~י~~י א~ ~ ע~~ בכ~

 נ~~ בשו~
 ~~~~ ~~~ ~~ י~ ~~ ~ע~ו~ם

כשאני
 מ~ד~

 ~~ובה
 שמ~א~ לאש~

 ילד
 אנ~ ~ל~ ~

~ להחמי~ 
 ~~י ול~קל

 ~וא~
 ~~ל מרבוחי וקבלחי עכ~ל~ וכו~ ~ענין

 שהחשובהנ~ע
 היוח~

 ~א~ה ~~~דל היא בנד~ז נכונה
 יחוסר~ל ~~~~

 בחו~
 י~ט מסנה~ין טהור מ~רס ולפענ"ד בי~ה~

 י~וס המגדל שבל דא~~לע~ב
 ב~ו~

 ילדו~ כאלו מ~ה~כ ביחו
 היא כי ח~ופר~ חט~חה ו~י~ז ע~~~ י~ג מ~ילהועיין

 ער~ח ~כל להחענוח חו~יף ועוד נפש~ חחחנפש מקיימ~
~~~ 

 ~נה
 ל~ חעל~ וכ~~~מימהי

 ~ב~כה ואסייס שלמה~ לחשו~ה
~~ר

~~ 
 ~עה

 ~י~
 וב~ב חאונה~ לא

 לעל~ נזכ~
 לציון

 ~ אכי~רב~ה~

~~~~ ~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~ 
 ~~ו~

~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~
~"~~~~ 

~~~~~~~~~ 

~~
 ~ש~

 אמח ~ס לדעח~ ~אל
 נכ~

 מ~מר שנמ~א הדבר
 אורח להז~ין ~~~סור ~~ירושלמי

 ע~
 ב~ר ~עו~ח

 ~יזהו לדעח~ שאל~ני ו~כלל ל~עיי~~~ ~ק~המשוס טל~
~~ 

 ~חז"ל ~ן
~מדובר

 ~בדל~ ב~
 בי~

 לב~ר בהמה~ בשר

~~~
 ~מצא לא

 מאמ~
 אנן וא~~~ בירושלמי~ כזה

 חכס גבר מדברי~מעינן~ איפכ~
 בעו~

 האל~י ~חוקר
~מפ~ר~ס

 בע~
 ~סדר ז~ל יצחק~ ~~קידח

 ויר~
 ~ער

 הבקר ואל וז~ל~שבתב י~ט~
 ר~

 בן ל~חוט לבו מנדבח והי~ ו~~
 אחדבקר

 ל~ור~
 ו~ו~ חלב ~טלה" להס י~~יק אשר אנ~יס ג~

עכ~ל~
 ול~

 כ~ל חש
 לומ~

 ~אסור
 להזמ~

 סעודח על ~ורחיס
 למעייס שקשה מ~וס ~לה~בשר

~ 
 ודאי אלא

 מרן וכן אינוי ~~~
 ~ כחב ה~ז~ ~ד ~עוח בהל~ ז~ל~רמב~ס

 דקה~ בהמה ד~~ר
הו~

 קל יוחר
 ל~כו~

 בהמה ~בשר
 מברכוח י~ל ~ולס ע~ש~ ~~~

 ד~~ר ~~ב~מ~ד
~ 

 זוז~~ ~ר גדיא אפי~ ואר"ח מקטי~~ ק~ן כל
 בר ~ ופירש~י רבעא~ בי~ דליח אלא ~מרןולא

 זוזא~
 כלומר

 זוז ש~וה וטו~~שמן
~ 

 עד גדל ~לא ~בעא~ בי~ ד~י~
 של ר~יעיח טלה~ כ~ון ש~~~~יעיח

 אי~
 ~ל ~ביעית כדי ~די

 גדול~עיר
 עב~~

 מה~~ דאחד ע~ב מ~ב פ~חיס ועוין וצ~ע~
 אח ~זוקפיןדבריס

 ~ק~
 ~מן בשר ~וא ~עיניס~ אח ו~איר~ן

 ~ ופי~ש~י אפחח~ דלא~צ~יר~א
 ~לא עז

 ילד~
 ~בל

~  
 ~ר~ח

 ~ב~ליון~ל
 ווי~א~ דפו~ ה~~~

 בפי~ כחב
~~ 

 ~ס
 ב~

 י~אי
דהיינו

 בנדרי~ ועיין ~ריס~ ~ו~~
 למיבל ~ ~אמ~ו ע~ב מ~ט

 פ~~ין ח~~א עד דחוראבי~רא
 ע~~

 פי~ושי~~ ב~ ב~~~י
 ~ס בח"אוהמ~~~א

 ~ר~ן ~אשון פי~ ולפי ו~~ל~ כ~~
 דחוראבישרא

 הו~
 ~לב מחזיק

 כ~ט בע~ז ועיין ע~לי יוח~

ע~
 ~אמרו
~ 

 ~אחד
 מעש~

 ~~ולה א~ שמ~זי~ין דבריס
 ה~ט דעוח מהל~ פ~ד ~מב~ס ו~יין ~ור~ בשר ~או~ללחליו~
~~~ב

 דבש~
 ~דוליס ~ו~יס

 ~ הו~
 ~א~י ~אין ~רעיס~ ~מאכל~ס

 ~בימו~ מ~~ אלא מ~ס לא~וללאדם
 וכו~ ~גשמים

 ~יי~י דליבא~ ~ל~א לי~ ד~ח מאן דהאי ע~ב ~~ט~~ובין ועיי~ ע~~
 וכו~ דדיכרא ~מינא דאטמאבי~~א

 ע~
 ועיין

 ב~~
 ע~ב ~~ו

 מו~ר ~~א~ו
 ~בבהמו~

 ~יין ו~ו~~ ~ור
 דב~~ ב~

 ח~א
 גדלו ~מהו~~~ ~~

 מעשי~
 בא ~~~~

 ו~~ ב~~ו~ מיני ~מ~ ור~
 י~~ו~

 ו~ו~ בעולם
 וכ~

 ~ני
 ב~ ~ דג~

 ט~~ו ~~א ו~ו~
של

~ 
 ~ומה

 ו~ו~ ל~
 ע"~

 מ~~ש~ ~~ל
 ~ו~~ ~

~  ~~~~
~~~~~~ 

~ ~~ ד~ע~ ~ ש~ב  
 ו~~~~ ~~

 ~~~ ~~~~ ~ ~~~ד~ ~~ ~~~~
~ ~ ~ ~ ~  

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~~~~~~~ ~ ~~ ~~~ ~י~
 ~~ חיו~ד ~~~ ~~~

 בשר ~ל לט~ו דומה אינו עז~ בשר שטעם מ~ד~~שהחוש ~ ~~ב ~כא~ה~ הנה ~ באד~ פ~~
שו~~

 ו~ו~
 ושם

 ספק ~דאין ~ כתב גמרא~ אב"א הנה ~ באד~~
 ב~ם שוה אינו טמא~~~

 ל~ד~
 ~יין ע~שי וכו~ ~~ור~

 סק~א ק"ז םי~~ד בש"~
 ובפ~~

 ובפמ~~ בשפ~ד~ שם
 בשער

התערובו~
 םי~ או~ח ובפמ~ג פ"ד~ ה~~ ובחלק פ~ב~ ח~א

 תקי~~
 מפקפק ~נ~ל מקומות ובאיזה ס~ב~במ~~

 הפמ~~
 בד~~י ז~ל

 עוד ל~עיר ויש ~~זי מיני~ אי~תמיט ~מח~~~ה ז~לומהחת"ם
 בחומש ~~למפ~רש~~

 בראשי~
 ~א~

~~ 
 ~כתב

~ 
 דומה אינו

טעם
 ד~

 באספמ~א הים מן הע~לה לדג בעכו~ הים מן העולה
 ב~ מכ~~כ ב~ם~ ~וה אינו ~חד מין שאף מ~ואר הריעכ~לי
 לפלפל יש והרבה ו~~עי וטהור~ וטמאמינים~

 בכ~~
 עט ו~א

האס~
 ~ פה

~~~
 ל~עיר שיש נ~כרתי

 ק~~
 ~ בזה~לאיתא דש~ פנ~ם~ סו~פ ממד~ר

 אר~ דר~ ~תו~ למד~
~אם ~קרבנו~~ מן

 יל~
 יו~ לאכ~ני~~

 עופוחי ומאכילו יפ~~ מקבלו רא~ון
 מאכילו ~~~ בשר~מאכילו ב~

 כלל ~מדרש פי~ ולא ע~ש~ וכו~ דגי~
 או דקה~ בהמה בשר אם שני~ ביום מ~כילו בשר איזה ~לומ~
 ג~הי בהמהבשר

 אב~
 ~ינחס סדר בח~מש ז~ל בפירש~י

~כ~ט~ל~ו~
 ~ורה למדה וז~ל~ תנחומא~ מ~רש ב~ם הביא

~
 יום אכסניא לו שיש שמי אר~~

 ראשו~
 ~רי ע~ש~ וכו~ בהמה בשר מא~ילו למחר דגים~ ~כיל~חר פטומו~~ מאכילו

 שני~ ~ביום דלה~ד~ר חנחומא~ למ~רש המד~ר בין שינוי~איכא
 שלישי" ~ביום ~נח~מא ולה~~רש בהמה~~ ~בשרמאכילו
 בהמה~~ ~ב~רמאכילו

 ו~יי~
 ע~א ~~ד חולין בחוס~

 מאכילו השל~שי דביום המדרש~ בשם ג~כ שהביאועשרה~ ד~~
 וי~ל ~~ליכפירש~י ב~

~ 
~~~~~~

 בה~הות
 מהר~~

 שנדפס הש~ס ~על ז~ל חיות

בווילנא~
 ד"ה שם פ~ד חו~ין התוס~ ~ל

 מדרש ~ וז~ל כחבהנ~ל~ עשר~
 הו~ ~~

 ~יו אשר ~מדרשים מאוחן
 רמז מצא~י ו~א חפש~י כי מ~תנו~ ונאבדו ~~ל~ הקדמוניםלעיני
 הללו המדרש~בר~

 ב~ו~פ המד~ר דבריאישתמיטתיי ובמחכת~~ עכ~לי ש~פנינו~ במדרשו~
 ז~ל ופירש~י פינחס~

~ ~נ~ומא~ המדרש בשם הנ~ל פינחסםו~פ בחו~~  
 ובמדר~

 חנחומא
 ש~ פנ~ס ~סו~פ~לפנינו

 ~בינהי מאכילו השלישי שביום איתא
 בשר מאכילו השלישי שביום כ~ל הז~ר~לא

 ב~~~
 כפירש~י

הנ~ל
 ~ ו~~~

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

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

~~~~~~~~
 ~ו~"~ ~~י~~~

~~~~~~ 

~~
 בא~י

 ע"~ מאהב~~ ב~שוב~
 כ~דר~ק שאל אשר

לדע~
 בי~ו אם

 שהוא ~פל~~ ~י~
 א~לו~ בשכירו~

 ~ ~כנס~ ב~ קדוש~ די~ ~י~

 ~י~ א~ח לה~ע ~נו ~י~ ~~בנים ~הע~קה~ ח~י~י~~
 ומ~ י~~ םעיף~א

 שלא דכל לדע~~ הוכיחו
 נ~~

~~~~~
 לו ~ן לביהכ~~

 ~וא~ ואנ~ בי~כ~~ ד~
 ד~

 ראי~

 שלא דכיון כ~ב~ י~ז ~ק שם ~א דהרי~~
 נבנ~

~ח~
 ובשו~~ ע~~~ ~נ~י בי~ ~ני לבי~~~~

 חאו~ח ~~ם

~
 ~ב ~~

 ~ וז~ל ה~~~א~ ע~
 אבל בעי~ ~נאי עכ~פ ומ~מע

~~~~ 

~~~~ 

~ 
~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ 

 ~מג"א על שם הח~לק ~א~ר~ וא~~א~ו~~
 ד~תיר המח~הש~ק סיים מ~מ תנאי~ בלא א~~ע~~~ להשתמ~ ו~~

 בתוכו~
 ~~ אמנם ע~שי שמענו לא ~נאי~ ע"יא~

 עי~
 ~~ז

 קנ~ד סי~ או~ח בש~ע~ו~א מפור~
 ס~~

 וז"ל ב~~
 ~וכרים ~

 בי~
 ממהר~י ~~ור~ הש~~ ומקור ~יהכ~נ"י דין לו אין בו~ומ~פללי~

~
 להדיא~ שכתב שם~ בב~ מו~א חב~ב~

 שבי~
 בשבירו~~ ~~וא

אי~
 עי~~ של כרחובה זו ו~י קדושהי בו

 ~א~
 וה~ה ~יאי בעלמאד~~אי קדושה~ משום בה

 או חודש~ בשכירו~ ש~ ב~יה~
 ב~ א~שנה~

 ע~ש~ קדושה
 ואע~~

 מלשון משמע דלכאורה
 ב~מ~~~

 כש~~~ דר~ ז~~ חביב
 או חודש על

 הו~ שנ~
 ~ששובר~ע~אי~~~מש~

 ~ב~~מ בוי יש דקדושה י~ל אכתי רב~ זמן על
 ~פמ~~

 כ~משמע~ דבלב~~ ~~א~ במ~ז ~~ד םי~ באו"ח
 ~אין

 ~~ו~
 אפי~ להם~ קנוי

 לז~
 כעראי ~וי רב~

עכ~~
 יכול אינו ד~שוכר ~שום ב~עמא~ מילתא ~"ל ו~ענ~ד

~ק~ש
 הבי~ א~

 לשם
 ביה~~ קדוש~

 להדיא כדמוכח

~בער~~  ~  דפר~ 
 הקדישו בפשיטוח~

 מ~י ~כי בו~ הד~
 ~מקדי~

 בי~ו מה ~חמנא~ ~~ר ביתו" יקדיש כי ~איש
 ברשותו כל אףברשו~ו~

 ואע~~ ~
 ד"ה שם דב~וס~

~~ 
 כתבו

 משמעוז~~~~כא
 דא~

 להקדיש~ י~ול ~שוכר
 מדפר~

~יכי בו~ הדר
 מ~

 הקדישו אם ~~יא~ דב~וספחא וקשה~ וכו~י לי~ מקדיש
 השוכר ה~נ ו~~ל מ~דשחי~ו~ר

 מ~
 שהוא זמן כל לי~ מקדיש

 וה~הברשותו~
 דמ~

 ~סר
~ 

 ו~א שכיר~וי ימי ~ל לכ"ע

ד~ר~
~נד~ו כ~"י הרמב~ם על ~בח~ ז~ל הרדב~ז וכן ע~~~ ו~~

 בווילנא~
 הביא ל~~ ~~ פ"ו ערכין בהל~

~~~ 
ל~חוס~~

 שוכר ~קדישו דאם
 ראה מ~מ ע~ש~ מקוד~

 וז"ל להדיא כתב ל~ד~ ~י~ דב~ק ~~ה בי~~ש~צא~י
~ 

 ואם
 ~למודא מ~מ להקדישי יכולשהשוכר קחני~ שבת~םפחא ~~~~ כללי קדיש דלא נ~ל השוכריהקדיש

 די~
 אף וכו~י עיקרי

 וכו~ ו~ת~ספתא התלמו~א שמשוים ב~~ם~~שנמצא

 ~נ~ל~

 מ~מ
 מקדיש מצי ~יכי קאמרי סתמא ~למו~א כי דח~קאי דשנוייאנ~ל
לי~
~ 

 חל שההק~ש לעיל שכ~ טעמא לפי וגם
 ע~

 חל ואין ההנאה~ אלא הדבר~ ב~וף מידי לשוכר אין בכאןוא~כ הדברי נוף
 ~הנאה אותה ומ~רש~ שמתנה לא אם כלל~ ההקדשעליו
 של שויו כפי דהיינו ~קדש~ י~י~ בבי~~ לי~יש

ה~נאה טוב~
 שי~

 על לו
 הבי~

 ל~קדיש ~כול שפיר ו~הו וכו~
 אפשרוכו~~

 כה~
 וכו~י לא ס~מא הקדישאבל בכה~ג~ דאיירי ה~וס~א לפרש נוכל

 ו~
עכ~ל למ~~ה~ ~לכה ~ל זה

 ~יש"~
 סי~ ז~ל להרמב~ן ~בתשו~ וא~~י

 רכ~א~ סי~ יו~ד בב~מובא רמ~~
 ובש~

 כתב ~מ~ו~ שם

דהשו~
 לאסו~י יכול

 והש~~
 חוםפחא ד~וא כ~ב ז~ל

 ~תוסי הביאוהערוכה~

 בערכ~
 ~ומ~א~י ע~ש ע~א כ~א

 ב~ובו~בשי~~~
 דף

 ע~~ ~~~
 ש~ב

 ~ה~מ~
 ז~ל

מסופק
 ~ד~~

 ל~סור יוכל משכונא~ ובעל ~כר אם
 ופש~טא מ~יקו~ ~ר בתשו~ ז~ל ד~מב~ן ונראה ע~שיוכו~ ב~~נמו~

לי~
 ד~שוכ~

 י~כל
 ו~ימ~ לאסו~

 על
 הש~

 ~עיר שלא ז~ל
 מ~מבז~~י

 ~~ ב~~
 ש~רי מוד~י ביש~ש ~~ל ~~ש~ל

 דשפיר נ~ל השו~רי אוסר ו~ם ~ ~ל ל~דיא~ שםכתב
יכול

 לאסו~
 כל המשכיר~ על אפ~

 וההנא~ ~נאה~ על~ל דק~~ ~כירו~וי י~
 שלו

 ~י~
 אם אבל עכ~לי

 ם~ל ~שוכר~הקדיש
 להמ~ש"~

 כלל~ קדיש דלא ב~דיא~ ביש~ש
 על ו~מ~ניכנ~רי

 ~ש~~
 ~וספחא שהוא שכ~ב ~ל

ערוכ~
 דב~י ~שח~טתיה ובמחכ~~ה

 ~מ~~
 ביש"ש

 ~ס~א ש~ש~~ל~
 ~או~

 ~דב~ א~~
 ~מור

~ 

~ ~ש~~~~~~~ ~ ~ חאו~~   ~נרא~ 
 דע~ו

 ~ל שכור~~ דביה~~דס~~
~ ~~ 

 בויש ~שכירו~~
 ~וש~

 משום
 ו~ע~ר היא~ ממ~ ~יומ~ ד~~רו~

 ער~~ו~
 ~א

 ד~~ ~
~~~ 

 מה~וספתא מ~ש
 ~אד ו~~ני מקודש~~ שוכר~דישו

 ~במ~
 ~כר לא

 ~ש~ל דברי ~~"םשר
 הל~ ש~ ~~~ בי~~

 ~~ ~י~ ~ השו~ ~די~ ד~למעש~~
 במ~~ה ו~ם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~  מ~~ בשם הש~ע ~סקאישחמי~~ה
 ב~

 חב~ב
 לו אין בו ומח~~לים ביחדהשוכ~ים ~~~

 ב~~~ ד~
 כ~~~

 שם~ החח~ס מש~כ~וגם
 א~ ~ וז~~

 הש~רו לא הכא
הקרקע כ~~

 עול~
 דיני כל ל~ם ויש על~הם~ חלהוקדושה ישראל~ של הם וא~נים~ העצים הבנין גוף אבל

 ~~ד ~~ באו~ח הפמ~ג מש~כ א~~חמיט~י~במ~כח~ה עכ~~ ביהכ~~
 ~קע~ על העומדים ביהכ~נ~ באו~ן וצ~ע ~ וז~לם~~א~ במ~~

 מדחה העכו~כ רוצה ו~ם ~שראל~ של והבניןעכו~ם~
 או~

צרי~
 ~~ אי מש~י הבנין ליקח

 קדושח דין לו
 ביהכ~~

 ~י
 ל~~נ~~~א ונ~~מ בזהי ו~על~וי

 ~~ר~~ ושא~
 ~ ~ עכ~

י~~~
 ביח דמ~~ה ולומר~ ~זה להעיר

 ב~ לי~ בה~שמח~ללים הש~ור~
 קדושח

 ביה~~
 משום

 מצינודלא
 ה~~ןי א~ קדושחה ושחפ~ע לזמן~ הקד~

כמבוא~
 פדא דבר בזה~ ~לוגחא איכא שם ובסוג~א בכדי~ פקעהלא הגו~~ קדו~~ רבא~ ~אמר ע~א כ~ט דף בנדרים

 ~ום ליכא ולדידי~ בכדי~ פקעה לא דמים ~קדש דאפי~ס"ל
 ר~א אבל לזמןיהק~ש

 דקדוש~ ס~~
 קדושח אולס לז~~ דמים ה~דש ישע"כ בכדי~ פ~עה דמים
 הגו~

 ~~עה לא
 מעשה מהל~ ב~~ו ז~ל והר~ב~ם ז~ל~ בר~ן עש~ה וכו~בכד~

 ~קעה לא ~~וף דקדושח להלבה~ פסק ה~ז~הקרב~וח
 דמיסוקדושח בכד~

 ~כדי~ ~ע~
 ~ בכ~מ ע~ש

~~~~~~~
 י~

 לז~~ ~דש דיש ס~ל~ ד~וס~ להוכיח
 ~סוכהשהרי

 ד~
 הא רבא אמר ע~א מ~א

 ו~חוס~ ~צאי החזירו~ נטלו~ לי~ ש~חזירהו ע~מ זה~ אחרו~ל~
 ~~ה~ם

 היל~
 דאמר כיון וא~ח ~ וז~ל כחבו א~רוג~

 וי~ל ו~~~ מקודש אינו הקדי~ו אם א~כ לי~שחחזירו ~~
 בידו~וי דה~~

 לה~דיש~
 קדוש להיוח

 ז~ כ~
 עד בידו~ ש~וא

 מ~ואר ~י עכ~ל~ש~זיר~
 לכאור~

 דיש ס~ל ז~ל ד~וס~
 לזמן~ק~ש

~ 
 יש אולם כ~ח~ בס~ ~זה ~ה~ר ו~צאתי

 ב~מ~ ~מימרא דבעל כיוןלייש~~
 כנ~ל~ רבא הוא שס~ סוכ~

 דקדושח ס~ל האורבא
 דמ~

 ודאי ולדידי~ בכדי~ ~קעה

 ה~ד~י~
 ועפי~ז לז~ן~ דמים

~~~ 
 ~ליבא ~חוס~ חירצו

 לשיטחודרבא
 דה~

 כל קדוש להיוח להקדי~ו בידו יש
 קדו~ח לרבא דהא בידו~שהוא ז~

 דמי~
 נכוןי וזה בכדי~ פ~עה

 י~ל ש~יר וע~י~ז בבדי~ פק~ה דלא קיי"ל הגוף~ קדושחאבל
ד~יח

 שכור~
 ~דושח בה ליח בה~ ~מחפלליס

 לא ע~כ לז~ן~ הגוף קדושח דאיןמשום ביהכ~~
 חל~

 עלי~
 ~ כללביהכ~נ קדו~

~~~~
 א"כ

 קש~
 שבחו~ל~ ביהכ~נ כל דהא

 במהרה ~ק הגואל בא לעח הרי ק~ושה~עליהם י~~ האי~
בימינו~

 חפ~
 ע~ב ~ח במ~ילה החוס~ כמש~כ קדו~חןי

 ע~ש כנם~וח ב~יד~ה
~ 

 ד~י אינו~ זה אמנם
 ש~קבעו שבחו~ל~ מדר~וח ובחי כ~~וח ב~ידעתידין קיי~~
 קנ~א ס~~ במ~~א ועיין ע~א~ כ~ט במגילה הקפר~כר~א בא~~

ס~~
 במגיל~ החוס~ דברי בצ~ע שהניח ט~ו

 ע~ב ~ח

ד~
 לבי~~~ חנאי מהני דלהכי שכתבו~ כנסיוח~ בחי
~בחו~~

 ~גואל כ~בא משום
 במהר~

 ח~~
 קדושחן~

 ~א~קשה~
 כ~

 לקבוע ע~ידין כנסיוח בחי
 בא~~

 וכחב
 ביאח קודם שנחרבו דכיון אב~ורבנן~ קאי~ דהחוס~ד~~ל
 כנסיוח בחי אבל ע~ש~ בא~י יקב~ו לא~~ואל~

 בשו~ח ומ~אחי ב~ב~ בא~ יקבעו ודאי ב~~~בי~ובן ש~
~נסח

 חאו~ יח~קא~
 מהא החוס~ על שהעיר ~~ םי~

 ~נ~~ ~ק~~ר~
 ל~~~ ~ וז"ל וכחב

 גדול~ חילוק מצאנו

 ל~~כ~~ דמי ולא ~שכורים~ ~ו~ ב~ב~
 ~בבבל

 שחל~

ה~דו~ה
~ 

 ע~ש~ ו~ו~ ~~ר ל~~א א~א
 שלא דכירי~ מידכ~ חמיהי וחרי המ~אי דבריאישחמ~י~ ובמ~~~

 לבושי בהג~וח ראיחי הלום ~גם הנ~ל~ מכלהעיר
 שר~

ב~לי~
 ס~~ או~ח הש~ע

 שציין ב~~ סעי~ קנ~~
 ~ האמור כדבר בלל~ עליו העיר ולא ט~~ סי~כנ~י להשו~

הכ~~~~~
 בהא

 ביח ד~יחו למעש~~ להלכ~ סל~י~

 ל~ לו~ ~~כור~חפלה~
 משום כ~ל בי~

 ומוחר~ ~~~~דו~~
 בל~ ~ם~ ולישן ול~חוח לאכול

 פ~~וק~ום
~ ~  

~ ~ ~~~ 
~~~~~ 

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

~~~~~~~~~~~~~ 
 ~~ו~~ ~~ ~~~

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

~אלחו
 ~גביה~ונם ~~ם~ שהב~~ב במחנ~~ א~ ביה~~~ בני~~

~ 
 ~ב~~נ

 ו~שוח למעלה~ הג~

ע~~
 ~גאלעריע~ ~שים

 בח~
 ~ ד~נוח שלש אצל חללו גובה

 ומער~ ~ו~~ד~ו~~
 ~בוהוח ~שו ~~~אלעריע~ ומחי~ח

וסגורו~
 חלונוח ע~י מלמעלה

~ 

~~~
~שאל

 אב~
 ויגד~~

 ~ק~~
 שאבוח ל~~~ ויאמרו

 עלי~ם ה~ ~דאבוחינו
 ה~כי~

 אח לבנוח שלא
 עזרח מעט~המ~דש

 בחו~ נש~
 האנשיס~ עזרת של חללו

 ע~י רק יהיה לא שביניהםוההבדל
 חלונו~

 והרי ~כוכיח~ של
 יראה~ו~א

 ב~
 ~רוח

 דב~
 ו~ם ~בי כ~הכברכוח קמי~חזיא~ והא רחמנא~ אמר

 שע~
 בא~ה

 ערו~
 ב~ד כברכוח

 אם וגםע~א~
~~ 

 וילונוח
 ~אהר~אנ~~

 זהאין ~חלונ~ח~ על
 הב~

 יחגלגלו במזיד או בשו~ג ~עמים ~רבה ~י

הוילונוח~
 ומיחזי הוילונוח מחקרעוח לפ~מים או זב~~~ ויסח~לו

 באיזהו ראושבעיני~ס נאמני~~ אנשיס לי ~~רו וכן ע"ב~~ נ~ח ~כברכוחנ~ורא
 מ~ומ~

 העז~נ ש~י~ בבי~כ~נ שבחים של

 ע~ב~ ל~ג ~כשבח קלוח~ דעחן שרובן והנ~ים~ג~לעריע~~
 וראה וא~די ד~~ ע~~י י~ח ע~ז ור~~ ע~בי ~~וקידושין
 ~~א ובש~ג ח~ע~ט סי~ דחולין פ~אבמ~~כי

 דחו~~
 ובאו~ה

 הוילונוח אח גל~לו כ~א~~ סי~ כ~כלל
 ~וג~

 אח ~חו
 ושחקו ב~~ר~ בהנשים הסחכלו שבביהכ~נ ~~נש~סהחלונוח~~

 ביח ב~מחת מחקנין ~יו גדול החיקון אבל ר~ל~יחד
 ששנוהשו~בה~

 חכמי~
 סוכ~ המ~נ~ בלשון

 ~יה ע~~~ נ~א
 כמש"~ בנשים~ האנשיס יסחכלו שלאבאו~ן

 ב~י~מ~ש הרמב~ס
 יו~טי ב~וס~ ע~ששס~

 ובג~
 ~ קרא אמרו~ ~ב נ~ב סוכה

 אשכחו קרא שס~ ופירש~י ודר~ו~אשכחו
 ש~רי~

 י לה~יל
 בי~אל ~דר ולעשוח ~נשיםאנ~ים

~~ 
 קלקול~ לידי יבאו

עכ~~
 ח~יל~ כן~ ואם

 לשנוח לנו הוא חולין
 אבוחינ~ מנה~

 וכבר
 חטוש ~ואל אדם מכל החכסאמר

 נ~ כ~םחם אמ~~~ חור~
ע~ב
~ 

 בקיאי שהיו עדי~י~ והרא~ונים
~~~ 

 יו~י~ במכ~ל
 ט~ ~כיומא חוכיח ובירה דו~י~ שוםבלי

 ~~ב~
~ 

~~~

 הבעה~ב~ ר~ון כי ~~רמש~כ
 לנחו~

 ~כוחל אח
 הכוחל ~וא אשר ה~~ל ה~נסח מהביח מערב~ל

~~ ~  
 כחבי

 ~שבועו~ ~~
 ~ים

 ~ ב~ שהא~ רכ~~ ס~ חיו~~ ~~ ~~ ~~
 ~ש~ר

 ~~~י~ י~~
 ימי כל

 והעיר~שכ~וח
~ 

 על
 המ~ר~~

 ~~הב~י דב~ק פ~ה ביש~ש
 ל~ל~

 ו~י ~~י
~ 

 ש~בחי
~~ ~ ~~~~ 

~ ב~ב~~ב~ ~  ~~ ~  ~ ו  ~אי~ 
~ ב  

~ ~ ~ א~~  
~~ 
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 בז~~ ~ם
 א~

 ~עתי
 דע~

 שה~א~ם לנ~ו~~ להקל נוטה ~ורה
 ע~~

 בט~ז ע~ן כנ~ל~ ול~קן ~נות
או~~

 ~י~
~ בשם רע~ו סי~ יו"ד ובב~י תקצ~ו~ ~י~ ובח~ב ע~ז~ ס~~ח~א הרדב~ז ובשו~ת שם~ ב~~ז ובפמ~ג ס~~ג~ קנ"~

 ~~ דידן כנידון גוונא ב~האי כי ות~א~~ עש~ה~ אכ~דרנ~ הר~
 לנתו~~~ור

 ~~ ו~ב~
 ~וכב~ מאד~ קצרתי

 נודע
 דהנו~~

 במקים בב~~~~ד או בביה~נ דברוהםותר
 שאס~

 הוי

~ו~~

 מן אבן
 ההיכ~

 עדיף לא ביה~נאו דב~ה~~ד ד~ריו~ בריש ~ת~ר ומ~~כ
 ~אד דו~ק כי ישראל~ מ~זר~

 המרדכי לשון אישח~יט~יה במח~כ ע~~ל~ וכו~ להיכלביהכ"נ לד~ו~
 ונס~~ק שעלה מה לע~ן הר~ם~ ב~ם רכ~ח סי~ דשבת~"ק
 דשמא ו~~ב~ ביהכ~נ~ ~ע~ג בהעליה ל~ש~מש מותראי

דומה
 לעליו~

 הוא וכן ~~ש~ ו~ו~ שנ~~דשו ההי~ל
 י~ב~ סע~~ קנ~א סי~ או~ח בש~ע ועיין קס"א~~י~ במהרי~
 דה~~ כתב~ סק~ו קנ~בסוס~י ובמג~~

 כנות~
 אבן

~ 
 לה~כל דומה דביה~"נ מסברא דנ~ל כתב~ ל~ סי~ חאו"חחת~ס ובשו~~ ההי~לי

~~~
 היה ~ר"~ ה~ג~ פ~ג מ~~לה בירו~למי מצאתי ואני

 שהיה ו~~~מ הק"ע ~ופי~מ~קל
 לנש~י~ מקל~~

 דשטחין
 ע~~ מדר~א~ דבי אוירא עלבגדיהון

 ירוש~ים ובציון בש~~ק
 והא~רונים הראשונים כל על ו~ימה עש~ה~ להיכל דדמי~כ~~

 א~ ~ מהירוש~מי העירו ~לאז~ל~

~~~~~~
 להתיר ד~ש ~~~ר

 נתיצ~
 בנידון וסתירה

 ~מש"כ זט~ה~ דעת עפ~ידידן~
 וכו~והמג~א המ~~

~ 
~~~~~

 איננו זה דהי~ר שכתב~ ~~ םי~ ח~א ~הרש"ם בשו~ת
~כדאי

 לםמו~
 אני ות~ל ע~ש~ ה~ולם כל ה~נדבו לא דיד~ו דאדע~אודאי בזה~ז~ ~נב~רים דזט~ה מש~ם עליו~

 ~ דנ~שאי מד~~א זאת סברא~וונתי

~~~

 ~גאלעריע~ ל~שוח הדבר נ~ון שלא נ~מע~ ה~ל ~~ר
 נ~ון ולבי התח~ונהי על ידו המשנה ו~ל~ב~ה~~~~

 ~שנו לא ~~~ לדבר ~חרדים ישראל ששאריתוב~~ח
 נזכה הזה הדבר ובגלל מעונה~ קדם~לקי בחצרו~

 לציון לע~ו~
 ~ אכי~רברנה~

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

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

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

~~~
 אם~ל~ו~

 רשאי~
 האמצעי כותל לס~ור

 ו~האולם" ביהכ~נבין ~מפסק~
 ~פ~לי~~

 הב~הכ~נ~ ש~פני
ומטר~

 להרחיב ~בכד~ רק ~יא הזאת ~ם~~רה
 עליי~ גבי על הבנויהנשים העזר~ ~~

 של מערבה ב~ד ה~אולם~
 ל~יותה~יהכ~נ~

 נמצא~
 ~לק

 מהעזר~
 נשים

 בתו~
 של חללה

~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~ 
 הגם אנ~ים~~ר~

~ 
 ב~~ע ה~זא~נ

 ~~ ל~ א~
 נח

לסתירה צו~
 זא~

 הלא ~י זה~ ובנין
 ~~זו~ בו~~

 ל~ני ודי די ~ה~א
 עיק~ אול~ ב~וכה~ ~מת~~יםהבעה~ב

 ~ ~ ~~~~ם
 בנ~יה שת~יה נשיס ~~~ת הרווחתב~די הי~

 ~~ו~
 ~ללה

 דמחנ~ הבי~~~נ מנ~לי רוצים ~ועוד ~~א~נ~של ו~ויר~
 ש~י~ם חדש~ם שינ~ים~ד ל~נו~

 ~חוצי~
 ו~תירה בבנין

ושואל ~ביהב~~
 לדע~

 לע~ית רשאיס אס
~ ~ 

~~~
 פ~גם נודע כבר

 ה~ח~ם מרן בקידש ה~אד~ הגאו~
 ~ה~ד~ ז~ל~סופר~

 לכםהוא ~ולין ל~ ו~ל ה~ורה~~ מן ~סור
 לשנו~

 אבו~י~ם וא~ות אבותי~ס שבנו מה
 ~~א~

 ז~נ~~ ויגד~אבי~
 ל~~ ויאמ~ו

 ~וא~
 ~~~ש

 ~ור~
 אמ~~

~~פס~~~
 לאו זה והר~ ע"~~~ נ~

 דמו תורה ~דברי שה~אקבלה דדב~ עשה~ ~ו~~~ הב~
 ~כר~~

 לסתור רש~~יסא~ם אין כן על ~~א~~ י~ט
 ולנ~ו~

 ~דתניא ב~יה~~נ~ דבר שום
 מ~ אב~ לנוח~ ~ני~ ~~ס~~י

 ~הי~ל
 ד~~ ~סיי~~ הגם פ"ד~ מגילה במ~~המ~ד~י ו~~~ אלקיכםי לה~ ~ן חעשו ~א ~ ש~אמ~ בלא~ת~שה~שהוא הע~ר~ ~~ ה~~ז~~ מ~

 נ~~
 מנת על

 דהה~א שרי~~בנו~
 בני~ נתיצ~

 מקרי~
 וכ~

 ב~ו~ח הרמ~א ~~ק
 דכל ע~א כ~ד בבר~ות אמ~ינן מזו וגדולה קנ~ביסום~י

 ~פילנט~רינ~ו~
 ~ד~

 ד~ה בפ~ש~י יע~ש מ~זיוני~ להו~
 כ~יס ~תום~~א ~תניא הא ט~מא ~הי~~ו ונראה~נ~ורי~הו~ ~~

 ק~א~בבא
 פר~

 פ~ו ובפסחים א~
 ע~א~
 א~מר ~א~ל ~~בא ~

עליות
 בי~

 ה~דש~ם קדשי
 ~מור~

 ש~בית ה~דשי~~ ~דשי מ~ית
 נ~~ס ~ה~ג~~~ק

 ~ש~
 בכל

 ו~נ~ שנ~
 יוה~ב ת ל~בו

 בית ו~ע~ייח ו~ו~ ביוםפ~מיס אר~~
 א~~ ק~~~

 נ~נס
~ 

 ~ה
 לבנות נ~~סיס ה~ל ובו~ צריכ~~ היא מה ל~דע ל~נים~~~~וים א~~

ולתק~
 ו~ו~ הט~מאה~ את ולהוציא

 וברמב~ם ~~א~ ~~~ ו~~ירו~י~
 מהל~פ~ז

 לנטו~ינהו ~~ל ~~וס והינו יע~~~ ~כ~ג~ בה~~~
 בית ב~קי ול~~ןלבנות

 ~~~ א~~ המ~ד~
 ~~ש

 איתא זה ו~ע~ן קה~ק לעליית בעלו~ו הקו~ש וחילולבזיון מ~ו~ ~~~
 וב~וס~ ה~א~ ד~ס~ים ובפ~ו ה~א~ דשבת פי~טבירוש~מי
 ע~ב ם~ו~ס~ים

 ~דשים~ לשם ~היא עבודה דכל והא~ ד"~

אי~
 ~רמ~~~ ורא~ יעו~~ה~ מ~ילה בה

 מהל~ פ~א
 דרק ה~ז~ יסוה~ת מהל~ ו~~ו שם~ ו~~~מ הי~זהב~ירה בי~
 בנו~~

 אול~ אםור~ ה~~ח~~~~
 ם~~ג ~נ~א ~י~ או~ח ב~~ז ראה

 שיוכל בכותל גו~א ועושין בכותל ש~ד~ק~ם שט~נד~רל~~ן מש~~
 ע~י שסלהח~יק

 ע~
 ~~~ר ~לאו ד~~ או~ו

 ע~ש ~בדו~
 ~ ~ד~ז מ~~כ במ~זב~מ~ג

~~~

 דאיכא דהי~א ע~~~ ע~ה מזב~ים זה בדבר להעיר
שתי

 ~דו~~~
 גו~ין ושני

 ל~
 דהאי ב~דו~ה מז~זלינן

 ~פירש~~ יע~ש ~~~ינ~~ דג~פא ד~דושה רווחא משוםגופיה
 מזה~ למידן ו~צי~ו ה~ס~ד~ה

 אפ~ה ~וו~~ ~~~שות ~~ת~ דאפי~
לא

 מז~ולי~
 בקדו~ה

 ~~שו~ אח~
 ~גו~א דק~ו~ה רוו~א

 שאל~נו ~~ד~ן כש~כאחרינא
 עזר~ ד~ד~ש~

 הרבה קי~א נשים

 עז~מקדוש~
 ~~ו סי~ או~ח במ~~א ראה אנש~ם

 סק~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~י~~   ~נ~י~~~~
 בבוקר אומרים

 םמו~
 בק~ה~ אי~ה לנ~ילה

 ובו~~ יות~~ חייבום לא ~~מים ש~ם ואפשר בזה~ ד~ומה~~
 ומט~זע~שי

 דעזר~ פשיט~
 אין נש~ם

 ב~
 וכ~ב ב~ב~ ~דושה

 בנו~~האחרו~ים~
 ד~ל~לה פ~י~א תשובה~ שע~י ב~י לבל

 עזא"נ ב~ד~שת לזלזללנו
 ~שו~

 ~ו~נ הרוו~ת
~ 

~~ 

~~~~
 רע~ו םי~ יו~ד בב"י

 וב~ו~ת ~כם~~רנ~ ר~י ~~
 בדר~~ ד~~~ר דהיבא ע~ז ם~~ ~~אהרד~~ז

 אפי~~םור א~~ת~
 ל~ור~

 ~מ~רי תי~ו~~
 דר~

 ע~ש הש~תה~
הר~ב~ז ~ו~שו~~

 ח"~
 נמי ו~בא ת~צ~ו~~ םי~

 ב~י~ו~
 ש~~~ו~

 ואינ~ה ~~אב~~יהם ו~שוכלל בנוי עזא~נהביהב~נ ה~~
לשום נ~~~~

 תיק~~
 ~בולים הלא עז~נ דבר ו~ל ~~~~

 ה~
 בלא א~ר~ ~~דבבנ~ן ל~ו~י~

 שו~
 ~ל עזא~נ~ בבבוד נ~יעה

 לםחור רשא~ם דאי~ם פ~י~אבן
 ו~נ~ו~

 ~קרי זהדהרי עזא~נ~ בביהב~נ
 ~ר~

 ה~במת ~פ~י וא~ילו ואסור~ הש~תה
ז~~ה

 ל~
 להתיר י~בן

 נתיצ~
 ב~~וה שכתבתי במו בזו~ ו~~~~ה

 לא דידהו אדעתא הזה~ בזמן הנברר~ם ~הז~~הת~ובות
 וב~ב ~עולם~ בלהתנ~בו

 ח~~ ~הרש~~ ב~ו~~
 י~ םי~

~הי~~
 ב~אי אינ~ו זה

 ~~מו~
 ~ יע~ש הא~~ר ~~עם ~ליו~

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

 ~~~~~~~ו~
~~~~ 

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

~~~~~~~ 

~~~~
 שה~ה~ק בת~ה ש~ע אשר

 מם~נ~
 פלפל זצ~ל

 ע~
 במה

 מקום ב~יזה שנמצאואמר ~ר~וב~ ~י~ות ל~בול ר~אים ~~ח אם גדולים~רבנים
 ~האוב~

 ל~ל~~ דומה בשוק פירות
 זובר אינווב~"ה

 באיז~
 ובקש~~י בזה~ מאמר נ~צא מקום

 זה דברל~אר
 ממ~~רי~

 ~ נאמנים

~~~~~~~ 
 הדבר

 ד~ בקידוש~
 בשוק האובל ~ םוע~ב מ~

 ו~תום~ לעד~~י פ~ול וי"א לכלב~ ~ו~הה~ז
 בירושלמי ~מרינן הא לעדות~ פםול א~א~ ה~שו וי~א~ ד~ה~ם
 ~ז~~ה בשוקא א~יל הוה ב~רר~ש

 א"~ ר~~
 שבח אין

 ל~~~

 ~~~ע בשוק~ל~בול
 אי~ ~ל~~~

 ר~ח ופי~ ~~י~~~
 דה~~~

בש~וט~
 דפםול פשיטא כן אס וא"ת ואו~~

 ~ג~ל~
 וי~ל הוא~

ש~ו~~
 שאינו דבר ש~זל א~נ ~רוטה~ מ~וה פ~ות

ע~י~~ מקפי~
 והר~~

 ב~ין ~~~ש
 שהל~

 משל ו~ו~ם המוברים אצל
כו~ם

 מע~ ~ע~
 וכו~~ ל~נות רוצה ~א~ו

 ור~~
 דאו~ל פ~~

 היינוב~וק~
 ~אוב~

 ם~ו~ה
 ד~~

 הב ד~י~ושין~~ופ~ק והרא~~ עב~ל~ יותר ד~נאי
~ 

 ~~כ
 ל~י~ו~

 אבל ה~ו~~~ כמ~ אלו
 ה~רוש~מיל~ון

 ת~~ שב~אין ~ ~אמר ר~מ בדברי ש~יים ב~ינוי~ הבי~
 וב~בד בשוקא~ דאביל

 בש~
 אין מד~אמר דקדקדהר"ח ובת~~ ~ ~ר~~

 שב~
 מבלל ת"ח

~~ש ~י~ דלא~ר~~
 בש~

 דבל ~ת~ דהיינו בק~נ~ ע~ש ובו~~ ם~ודתו שאובלהיינו בשוק~ או~ל דהאי הביא ר~ת לפי~ ו~ם גרמי~~
 קרוי~הם~וד~

 מ~ואר הרי יעו~ש~ ל~ם ע~ש
 ומיפםיל ב~וק~ לאבול אםור דפת ~עודהדרק ר~~ ~ע~
 עי~ז~ לעדו~

אב~
 רק פי~ות

 ש~~ אין לת~~
 שאר אבל בשוק~ ~בלם

כל
 אד~

 ~ שרי

~~~~~~ 

 א~רת שדעת נראה ז~ל הרמב~ם עינינ~ מאור
 מ~ל~ בפ~~א ש~ר~ בזה~עמו

 עדו~
 ב~ב ה"ה

 ובןוז~ל~
 פםולי~ הבזוי~

 ה~נ~ים והם מדבריהם~ לעדות
 בל בפנ~ בשוק ואובליןשהולבין

 הע~
 ~ל מ~~ידין ~אין ובו~

 אלו שבלהבוש~~
 ח~ובי~

 ~בלב~
 ואי~

 על מ~פיד~ן
 ע~ו~

 ש~ר
ומם~פק הנ~ל~ ~י~ושין ~ב~ום~ ל~יטוח הביא שם ובב~מעב~לי

 הרמב~~ דע~ האי~
 שם בה~מי~י ו~ן ע~ש~ נוטה

 ~"ת לשיטתהביא
 ל~ד םי~ ~ו~מ בטוש~ע א~ל הנ~ל~ והר"~

 הב~א לא ~~חם~י~
 ר~

וה~ום~ ~ה~~~~ בתב~ שם ו~ב"י ל~~מב~ם~
 דר~

 ר~ת~ בםברת להם א~ד
 ד~וב~

 ה~~ו בשו~~
 םעוד~וקובע

 בשו~
 מש~ב והביא

 במ~שרי~
 ~נ~ב

~~~~ 
הרמב~ם שד~~

 ~י~ו לעדו~~ פםול דאמרינן דהא דם~ל לומר נראהויו~ר לכ~~ הברע ~איתי ולא בתב~ והב~~ ר~~~ בדע~
בשאוכל

 ב~~
 בפני

 ב~
 בו שאין ב~וק אובל אם אבל ~עם~

 והי~ו ~יפםיל~ לא ושבים עובר~ם קצת א~א ה~ם~רוב
 ד~רושלמ~ההיא

~~~ 
 ו~~הנ~

 הכרח הב~~ הביא שלא~

ל~~לו~
 דעות ~הל~ בפ"ה בעצמו ז~ל הרמב~ם ~מש~ב ז~~

 ~עט אוכל ~~~בס ~ל~~~~~
 אלא ~אבלנו לא לו~ הר~וי ז~

 מפנ~ אלא ב~וק~ ולא ב~נות~ יאבל ולא שלחנו~ עלבבי~ו

צו~
 ו~אי וא"ב עכ~ל~ הבריות~ בפני ~ת~~ה שלא בד~ גדול~

 שאין הנ"ל~ והרא~ש בתוס~ ~מובא מה~רושלמי טהורמקורו
 ~~ח שלשב~ו

 לה~ו~
 אובל

 בשו~
 בלל ה~רה לא ז~ל והב~מ

מקור
 הרמב~~

 בהל~ הרמב~ם ד~ת ~בואר ~רי ~י בזה
ד~עות

ה~~ור ~~~~~א~
~~ 

 בשו~ת מש~ב על לפקפק
 שו~~

 כ~~י םי~ ~~ב
 בנד~~

 שה~א ש~ל~ו~ ~בנידון ~קל דע~ו שנר~ה
 דב~מ~ ~דו~ה~ ג~ב ~~רי נשים של דביהב"נ ~ וב~ דידן~ ני~וןבעין

 ובם~~ וה~ן~ יעו~ש ~~~ דבריו שאר על לפקפק יש וגס הנ~ל~ ב~ק~ב ~ם~ המ~~א ד~רי ~יש~מי~~י~ וב~~כ~~ה עב~ל~וכו~ ק~ו~ םי~ במבואר בתפלה~ מ~ו~בות נשים
כ~~

 והביא הראשונים דב~~ו א~ הפ~ם עוד מ~זק שם
 שנראה יע~ש בד~ז~ ~~ש~ק הגאון מש~ב ש~

 שדע~
 מהרש~

לה~מיר ~~ל~
 בני~ו~

 יש ובן וא~מ~ל~ בדבר~ו~ לפלפל יש והרבה בזה~ מ~~ב ב~ד בםי~ עוד יע~ש נ~פענ~ד~ וכן בזה~
 ל~~

 בנד~ז
 והבן~ יע~ש ~~ד~ םי~ ~או~ח לאברהם חםד בשו~ת מש~בעל

~~~~~~~~ 
 ~ר~~~

 דמ~נ~ ז"ל
 צור~

 ~ם מו~ר ג~ול
 לת~~

 ~הו דב~יב יה ~שבטי ד~ז שהוביח י~ל אולי בשוקי ל~בול
 ל~ז~וישב

 ב~ה~

 לישנא ~~~טא ו~ו~י בא~~ יש~עאלים ארחת והנה ויראו עיניהם וישאו ל~ם לאבול ~וישבו
 השב~ים ש~יו משמעד~רא

 א~כלי~
 היש~עאל~ם~ ל~י~י צאנם על בשדה

 מהמדר~ וב~~
 ~ום~י תשא ~םדר ~נ~ומא

 ב~
 ~יב~ן וראהבא וז"ל~

~~ 
 ~דולו~ מעלו~ ל~ד~ מ~יאן שעב~רו~~הן ישראל

 נאבל א~רו בו~
 ונשת~

 ונהר~הו~ נעלהו ו~ח~ב
 אבלו~

 א~ל ל~~~באו וש~ו~
 יהוד~

 נפש~ להרוג מבקשיס אנו
 ו~בר~

 ו~וצע נאמר וע"ז מנאצין~ אלא מברכין אנו א~ן לאלקינו~
 ~ודרשתם ע~ש ובו~ לי~מ~אלים ונ~בר~ולבו ה~ ~א~ בר~

 זא~
 שאמר ~מה ~בע

 יהוד~
 ~~פרש ~~נ~ומא ועפ~~ בצע~~ ~~ה

~~~~ 
 דר~ת

 אלא בוצע נאמר דלא ע"ב ו~ בסנהדרין~~מ
 ה~~רש~א פי~ ~ה ו~~~יע ובו~~ ~הודה~ בנג~

 שאמרו דמה שם~ בח~~
 ד~

המבר~
 דברי אחד בקשר י~קשרו ועפי~ז ~~~~ ובו~ י~ודה ~ת ו~גדף ה~קלל בל ה~י~ו מנא~~ ה~ז ~הודה את

 ר~~
 ~בםנהדרין

 ע~בו~

 ש~~
 אמרו ששם ע~א ב~ דף םנהדר~ן בריש ~ירושלמי גם יחפ~ש ועפי"ז והבן~ א~דים ו~בר~ם א~ת בשפה ר~מ ו~ברי

 אמר ~"ל ובבבלי יו~~~ א~י ~לו בר~~ ובוצע ~ מא~ר ר~בשם
 דל~

 ~הודה בנגד אלא נאמר
 ~ ול~

 שפ~ר~ א~ שבחב~י
 ז~דדר~~

 דרש~ בר~~ בוצע על
 ~נ~~ כה~נ~ומא ~~~ו יהודה

 והבן~

 בש~ה א~ו שהשב~ם ~~נחו~א גס נראה ע~פ
 בביתו א~א ל~בול לת~ח ש~~ אין הלא וקשה הי~מ~~לי~~~עיני

 ~ישמעא~ים ב~~ בשדה לא אבל שלחנו~ ~~
~ 

 אלא
 צור~~~ ו~א~

 ~כא מו~ר~ לת~ח גם גדול
 נ~

 ~~ו ~שבט~ם
 צו~ ל~

 גדול
 ב~ה~ צ~~ ל~ניח י~לים ~יו לא ~~ ב~~

 ~~~~~~ ו~~
 ~ב~ר וא~שר ~לחנ~~ ~ל

 ~~עט~
 ~יו ולא נ~שם בר~ב

 ~ ~~ ~~י~ ~ולי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~ ~~ ~~י~
~יעות~

 דר~
 שאר אבל ב~וק~ ל~~~ל שבח אין לת~ח

 כ~
 ~~ס

 דברי לכאורה נראים וא~כ עי~ז~ לעדוח ~יפסלו לאודאי

~~ב~
 להלכו~ אהדדי כ~ח~יס

 הנז~ ע~וח
 ~ל~ ~

 ו~אי
 דהא הנ~ל וב~~מ ~~ב~י כחילוק לח~ק אנו~כרחים

 אס אבל ה~ס~ כל בפני ~וק כשאוכל היינו לעדוח~דפסול ~~מרי~
אוכל

 בשו~
 רק העס~ ~וב בו שאין

~~ 
 לא וש~יס עובריס

~יפסל~
 ור~

 הרמב~ם ~ק~ק שפיר ~פי~ז בזה~ שבח אין לת~ח
 דבהל~ות הזה~~ בלשונוז~ל

 ע~ו~
 כתב
 ~שהול~ין ~

 ואוכל~
 בשוק

 ~ס כתב חכס~ ~בי דיעוח ובהלכוח העס~י כלבפני
 ~ולא ~

 בלשונו עוד לה~מיס ויש העס~~ כל ~בפני כתב ולאב~ו~~י
 א~ו אלא לעדוח מיפסלו ~דלא ~ ז~ל הרמ~~ס של~ז~ב

 ההולכיןהאנשים
 ואוכל~

 היושבין לא אבל כל~~ בפני בשוק
 לעדות מיפסלו לא ~כ~ז ה~ס~ כל בפני אפי~ בשוק~ואוכלין
 ~קפידין אין אלו ש~ל הרמב~ס כתב בזה הטעס ~יקר כלדה~י
 ופסול~ ~~ה ע~ב מ~ ~דושין ב~ירש"י הוא ו~ן הב~שת~~ל

 בוש אינו ~בודו על מ~יד ואין הוא~ל בשוק ~האוכלשכת~~
 ~עצ~ולזלזל

 וליפס~
 לא שאינו כל על ~ם ~~~ב ברש~י ~ע"ש

 פניס ~ושח לו ואין עצמו על מ~פיד שאינו מט~ס ג~כהוא לע~ות~ ופסול הישוב מן שאינו ובד~א~ במשנה ולאבמקרא
 ה"א~ עדות ~הל~ בפי~א הרמב~ס ~ברי שפיר אחי ועפי~זע~ש~
 חזק~ כ~~ עד שירד מי ~~ל ע~ז~שכתב

 רוב על עובר שהוא
 להרמב"ס ~ס שע~כ כיון כלומר~ עב"ל~ ~ידו~ שיבו~ועבירות
 ~~~כה שהרי פניס~ בושח לו שאין משוס הטעסע~~ר

כתב ה~
 מש~כ ונ~צא ~הד~יי דד~י משמע וכו~~ הבזויין" ~וכן ~

~ 

~~א~
 מקפ~דין

 ע~
 גם קאי הבושת~~

 ע~~
 שאינו

~ 
 הישו~~

 שא~ןוכיון
~ 

 רוב על עובר ~הוא חזקה ודאי פניס~ בושת
 ~ידי מביאה ש~בושה ע~א כ~ כנדרים לידו~ שיבואועבירוח
 וכו~ ~ו~א הוא במהרה לא המתבייש א~ס וכל חטא~יראח
 מבו~ר וכן חו~אי הוא במהרה מתבייש ~אינו דמי ומש~עע~ש~
 ו במחזור שנמצאו הפר~יס ~אלו בפ~ד ~א~ז ב~ס~~ה~יא

 ע~ש~ וכו~ חו~א הוא במהרה ~נים~ בושת לו שאין מיד~כל טרא~
 ד~וקא נראה עפי~ז וא~כ ~טעמו~~ הרמב~ם דברי שפירואחי
 ואו~לין ההולכין~~ו

 בשו~
 גדול גנאי דהוא העס כל ב~ני

 שאינן ודאי כ~~ כל בנפשייהו שמזלזלו וכיון ביותר~~זלזול
 הוא וזה לע~ות~ ~יפ~לו ולהכי ~ק~~ ע~וח על ג"כמקפי~ין
 ואוכלין ~ההולכין וכתב עד~ת בהל~ בלשונו הרמב"ס~~~ק
 העס~~ ~ל ב~ניבשוק

 כלו~~
 בנפ~ייהו ש~זלזלו אלו ד~וקא

בז~זולי~
 מאלו א~ ב~סר משא~כ ל~דוח~ מיפס~ו כאלוי גדוליס

 ב~~ק~ ואוכלין היושבין אלו כ~ון ל~דו~~ ~י~~לו לא~תנאים
 לא ושבים עוברים ~ח ב~י רק ש~זכלין אלו כגון~ו

 לע~ו~~~יפסלו
 ור~

 ~וד לדייק אפשר ואולי חכס~ גבי דיעוח ב~~ הרמב~ס~ירי ~א~ ובכגון בזה~ גם שבח אין לח~ח
 העס כל בפני בשוק ואוכלין העזמדין אלו ~~ם הרמב~ם~~ל~ון
 מי~~לו~ ואוכ~ין ההול~ין אלו דדוקא ע~~פ~ ל~דוח מיפסלו~א

 ~~ כגי~ין ~סור~ ש~~נו~ על בבי~ו גם מעומד דלא~ולא~פ~י

 לעולם ו~"ל~ ה~ג דיעוח מהל~ בפ~ד הרמב~ם וכ~פע~א~
 אדםכש~כל

 יש~
 ש~אל על יטה או מ~ומו על

 עכ~~
 ו~ש~כ

 במס~ ~מבואר שאס~~ח~ח
 ד~~~

 ~נמצאו ה~קים אלו ~בריש
במחזור

 ויטרא~
 עכ~לי ~עומד יאכל לא ח~ח ~~וא ~י וז~ל~

 ה~~~ס שהרי בזה~ לעדוח מיפסל לאעכ"ז
 דקד~

 ו~חב
 ש~נאי ואיכלין~ הול~ין דוקא מש~ע בשוק~~ ואוכלין~ההולכין
~דול

 הו~
 בהגהות כ~ת ומצאחי כנ~לי

 מהריע~~
 שס~ בקי~ושין

 בין ל~~ק דיש ~ד~פשי~~כחב
~~ 

 ואוכ~ין~ ההולכין ובין ~וק~

~ב~
 ~רמ~~ם א~ מי~י~ איש~מיט ~במ~~כ ע"שי ~א~כלין ~יו~~ין

 ו~ב~י~~מ
 ~ ה~~ ~

~~~~~
 בדע~

 ~~~י
 ז~

 מ~ו~ גד~~ה ל~ו~ח ~~ו
 להיוח ח~ח שלד~רכן

 צנו~י~
 באכילחן

 בביח~ ב~ו~ין גםוב~יי~ן
 בבבורוח מ~א~ר~ן ~לחנ~י על

 ואין ~ ע~~~~
 שוח~

 ופיר~~ רבים~ בפני מים
 דדר~

 ~~ח

 ~~~י~ ~~ל~ ~~~~יו~
 ו~~~

~~ 
 ~~~ים ~ו

~ 

 ~ל~~ א~~~ אה~ר ו~א ש~~ה~ דר"נ ב~י~ מר~ה~~~
 לשאר ~ים ובין סעודה בשעת שלא ובין ס~ו~הבש~ת ב~
 סי~~ חוס~ ~וב~סקיעש~ה משקי~

 סי~ ובמ~~א צ~ד~
 ק~

 ז~ ס~ק
 דרבותינו ו~מע עש~ה~~ שס ובבר~~~ ובא~אובמחצהש~ק

 ס~ל ז~ל התוס~בעלי
 ב~ע~

 ת~ח של ~רכן ~כן ז~ל רש~י

להיו~
 מקשו מאי דאל"כ שלח~ו~ על בביתו בא~ילתו ~ס צנוע
 ~שוק ושותין באוכלין מיי~י ~רש~י י~ל הא ע"ב~ פ~ו~פסחיס
 בפני מיס דמשתינין ~~ומיא רביסבפני

 רביס~
 ~"כ וב~~חיס

ל~
 הי~ דר~נ ברי~ דר"ה שס כמבואר בשוק ב~ותה מיירי
 ~התוס~ ו~אי א~א ~נב~י~ שלבביתו

 בשיט~ ס~~
 רש~י

 ו~~מ של~נסי על בביתס ~~כילתן ~ס צנועין להיותח"ח דדר~
 ד~~ר ע~ב ח~ ברכותמהש~ס

 ג~ליא~
 ~והב אני דבריס בג~

 וצנו~~ן ב~יה~~~ וצנועין בא~ילתן~ צנוען הס הפרסייס~אח
 ומשמעבד~א~

 ~~נו~י~
 כנ~~~ ש~~נ~ על בביתס גס בא~ילתן

 אפ~ר ל~אורהועפי"ז
 ל~ר~

 ס~ב דכתובות הא
 ~רע~ק ד~ז~י~י~ ש~ועד~לבא ~ברת~ ~~~

 צנו~ ~הו~
 דלהבי ו~ו~י ו~עלי

 ~א~י~~ו צנוע שהי~ בו ש~אחה ~שוס ~צנ~ע~~ אותוקראה
כ~ר~ן

 ש~
 ת~ח~

 י~~ א~~
 ד~ין שס דאמרו ע~א ס~ב מבר~וח

 שצ~וע למי ~לא ~נוע~קורין
 במהרש~א וע~י~י ע~~~ ב~יה~~

 ו~כת~בות בב~כותבח~א
~~~ 

 שפי~ מדבריו ונר~ה
 ה~

 ~ק~אה
 ~הי~ ~~וס צנוע~לרע~ק

 ~נו~
 ~י~ה ו~פ~נ~ד ע~~~ בביה~כ

 ~~ז ~ש~ול ויש כן~לו~ר
 נ~~

 ע~א ~~ב בבר~ות ר~נ שא~ל ~מו
 ~אי וא~ר ~ר~נ ק~י~ ~נ~ת ס~~נאלההוא

 ~נו~
 ב~~רחו~יו

 ע~~~ וכו~הוה
 אב~

 שהי~ ש~~~תי מה ל~~
 צנו~

 ~תי באב~~~ו
 ברבות בח~א המהרש~א מש"ב ~וגס טפי~שפיר

 ה~ עס לכת~הצנע ~קר~ ~~
 אל~י~

 דוחק
 לפר~

 ש~א ~י~~ה ע"ש~ בהכי
 לה~~סה~יא

 סוכ~
 ש~ר~ו ע~ב~ מ"ט

 דהצנ~
 ~~ק~~~ עם לכת

 וה~~~~ ~~ת~ הוצאחזו
 וכו~ כלה

 ע~~~

 ו~~ל
 ~איןבברכ~ת מ~~ז~~ בגו~

 אל~ צנו~ קורי~
 וה~~רש~א בביה~כ~ שצנוע למי

 והוי ה~~נה בל~ן ש~נינו מה ד~ס ~תבשס
 ל~רש יש ~ו~~ צנו~

 ~~ו פ~ו ב~~~י ד~נן בהא יענה מה י~ענא ולא ע~שי זהבע~ין
~ 

 ב~ש ~~ברי נוה~ין הי~ ב~הוצנועי
~ 

 ~~מ~י פ~ו וביר~ש~~י
 ~ אמ~ו ה~הסוף

 אר~ח כש~~י~ צנועי~ מהו
 כ~

 ש~~~ר ~נינו
 ~רס ~ס ב~מאי צ~ק מ~כי בן מ~ר~י ובפי~ צנוע~נ~א

 שהבש~ ~נינו ~~~~~ דאר~חבירושלמי
 והרמ~~ס צנו~~ ~~רא

 הס ~~נ~עי~ פי~ שסבפיהמ~ש
 המ~~דקי~

 שס ו~רע~ב ב~צות~

 בר~~י ~ו~~ין במ~ות המ~~~~יס ותי~יןהוסיף~
 ~ר~ו~

~~ 
ד~ה ~~~

 ותיקי~
 ה~~רי~ צנו~~ פי~ ~ס והר~ש ~"ש~~

 ן ש~~~יר
ע~םי ~~

 ו~
 בנ~ה

 י~~
 ~ענין ~~א

~~~ 
 ~~~ צנועות~ ~ל

 ר~~~מ
 כל או~ר ~אני א"ל צניעוח~ תני ואת ~ריכות תני ~נא אמי~ר~

 ח~מיס דבריהמקייס
 צנו~ נקר~

 מקייס וש~י~ו רבא א~ר

דב~
 מק~י לא רשע הא ~~~מיקרי~ הוא צנוע ח~מיס

~ 
 ו~ו~

 ~מר ~~ה הנ~ל דמאי ה~ו~~מי על הפ~מ בפי~ ~ו~ייןע~ש
 הנ~ל ע~א י~ב בנדה דרבא וי~ל חמוהיס~~ ו~בריו חס~~~~~
 לשיטתו~זל

 ביבמו~
 ~בר~ המקי~ס כל אביי דאמר ע~א כ~

 נק~אחכמיס
 ~~ו~

 ~ברי מקיים שאינו וכל רבא א~ל
 ח~מ~

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

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ ~~ 
 עב~יינא ~~ ל~ק~י שרי אדרבנן דעבר מ~ן~אי

~~ 
 ~ועפי~ז

 מהרי~ט ה~שו~ עלחמהני
 ח~~

 ~ל בחי~
 ~~~ הרי~~

 ~~ידושין

נ~~
 ~ני ~בי ע"א

 בחרר~ המה~
 ו~ט~ה ~ר ו~א

 ו~תב ר~ע~ שנ~רא~~מרו הי~נ~
 אתפר~ ~~~ המהרי~~

 ה~בא
 נהי ~שע~ דנ~~א~~כ~ן

 דכ~ מ~רי~ ד~בריינ~
 א~ר~~ן ~~ר

שרי
 אב~ עברי~א~ ~קר~

 רשע
 ~ מנ~~

 ~ש~ ו~~
 ו~

 ~ה
 מכ~זהביא ~~

 ד~
 ~נז~י רשע נ~א חכמיס ~ב~י ~קייס ~אינו

 בפמ~~ועיין
 כו~לח בפחי~ה או~ח

~~ 
 ~וד וי~ל כ~~~~ אוח

 ~א ~ביי ו~ל בינו~ס~ ~נו כגון רבא דאמר ע~ב ס~א~ברכוח
 וי~ל ~ריה~ ל~ל ~יי ~רשביק

~~ 
 ~זלו ~רווייהו ור~א ~א~יי

 ~~ח מקייס שאינ~ דבל ד~מר דרבא בשיטחי~הו~בזה
 מי כל לדידי~ וא~כ~ע~ מי~

 שמקיי~
 לא ד~ח

 נ~~
 א~א

 ב~ו~

~
~~~ ~  ~  

 ב~~י~י ~נו
 ~~~ ~~ ~~~י~ד~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~  

~ ~  

~ ~  

~ ~  ~~ו~~ ~~אד~ח
 ~מ~ שפי~ ל~~

 ~י~ ~~ ~ לרבא
 חיי ~ר

 ב~~יון אבל ~ון~ ~~ בריה~~כל
 הש~

 שם ע~ב ~~א בבר~ות

 ובילקו~ ד~ע~כת~
 וא~~ ~ה~ הגירסא

 ר~
 א~יל אביי

 וא~כ ~י רבא ולאלשיטתו בז~
 כיו~

 ששנו ~מה ל~עת ~~וכחתי
 והמדק~ק שהכשר ו~רושלמי~ ומ~בבל~ המשנה~ ~שוןחכמים
 זה טפי שפיר אתי ~~י~ז ~צנוע~~ ~קראבמצות

 דכלבאברתי~ שקרא~
 שבו~

 לר~~ק
 ~צנו~~

 ~ובות ה~וס~ כ~ש~כ

 ~למד ~דם גם דרע~ק דהוה~ ד~ ע~~ס"~
 שו~

 מ~ת
 ~ ע~שהי~

~~~~~~ 
 שרבותינו הירישלמי דברי ~~ף מ~הביא עטי ~כלה

 ~ ~ס~~ אמצא קדו~יםוד~ת ~~~~~ ~וו~~ ~~~יל~ ~~~~~ שי~י מ~ום ~ד בהואדקדק א~~~ ב~ות ~כנז~ עלי~ יסודותי~ם ח~~כוהק~מונים
~  ד~נה 

 לש~ ז~
 פ~ג ~ירושלמי

ד~~ש~ות
~~~ 

 ה~ב
~ 

 תני תנא ~אית
 ~א~

 להיות ת~ח של שבחו
 אכיל הוה בר~ש ר~א ~דא בשוק~~וכל

 בשוק~
~~ל ר~מ~ חמתיה

 בשו~

 ~כ~~ר גרמיה~ וב~ל אכיל~ את
 ה~סי~

מ~אכול א~~

 עוד~
~ 

~  

~~~

 רי~טא לפום
 נסחר~

 נודעו לא עקבו~יהםוגם דירושלמי~ חכימאי שבילי מלפנינו
~ 

~~ 
 תני~ תנא ~איח ~~אי

 קאי א~יכא~כו~
~ 

 לפרשה~ המפ~שים נלאו וכבר
~~ 

 יש עוד

ל~~ד~
 חנא דאיכא משמע חני~~ תנא ~אית ~~מ~ו זה ~לשון

~~רינ~
 ~~ הוא ומאן ע~ז~ דפ~יג

~~ 
 ~שאין שא~רו דמלשונם

 ליכא ודאי דננאי משמע ~~וק~~ ~וכל ל~יות ת~ח של~בחו
 בברכות חש~ו ~דלא ~בחוי ~אין~לא

 מ~~
 ע~ב

 אל~
 ש~ה

~ב~ים
~~ 

 א~עתין תיםק מהיכא ~שה וא~כ ע~ש~ לת"ח ~נאי
 ~ב~ו שאין לומר שהוצרכו ~שוק~ אוכל להיות הוא~שבח

~ 
~~

 ~גי~ בירו~למי דלפנינו כאן~ מ~נו ~ירסאות ~ינוי ~ם ו~וד
 ו~תוס~ בשו~~~ אכיל ~וה בר~ש~ר~א

 והרא~~
 הנ~ל וב~~מי"י

 לא ו~כאורה וכו~~ ברב~י ר~ש בירושלמי הי~ ד~ירס~ם~בואר
 איז~ לן~יתפרש

 ~יא עי~רית גירםא
 ועו~ ~

 מסיים הרא"ש
 א~תא בירו~למי ולפנינו ~רמי~~~ בשל "ו~לבד היר~למיבלשון

ב~
 כנ~ל ~רמי~~

 ונרא~ ~
 ~רמיה~ ~ו~טל ~לפנינו דה~~ר~א

 ~ שבירושלמי המעשה לשון מ~טחיות כמובן היא~עי~רית

~~~~
 ז~ל הר~ש למש~כ א~יס ~~ק~וקים~ אלו כל ליישב
 הא על מ~~~ ~מ~שרות~~~ג

 דת~
 והחרובין ~

~לא ע~
 כנס~

 מוריד ~~~~ לראש
 לבהמ~~ מה~

 וכ~ב וכו~ ~טור
 ~מ~ו~~~ בין ~מו~צה על דאו~ליןהר~ש~

 בי~
 לאו לם ~ע אבל ל~יל~ כ~~שינן לרב~פ~~ במקו~ן~ ~לא

 ו~~ה ל~~~ה~ ד~ק~
 והאלאדם~

 ב~מ~ דנק~
 לפ~ בירושל~י ~~~פרש

 ו~שון ע~~ל~ בש~~ לאכול~~ח ד~~ ~אי~
 הר"~

 להמ~ייןי ~חר ~ו אין
 י~פר~ו ודבריו בכאן~ נפל ~ט~סונראה

 עפי~~~~
 ז~ל הר~ש

 ~פרק ברישבעצמו
 ש~בי~ שם~ מ~~

 להירו~ל~~י
 ב~~~

 דמעשרות
 דאין רבי בשם ~אול בן יוסי דא~ר ~רבי~ ס~ל דרב~~~~
אוכלין

 המוקצ~ ע~
 דאוכ~ין ~רב~ן~ ס"ל ועו~א מ~ומו~ על אלא

על
 המוקצ~

 ~ל שלא בין מק~~ו על בין
 ~ז~ומ~

 יוסי ר~ מתיב
 עד החרו~ין ה~ינן~ לרבי~~~ש

 ~ל~
 ~ראש כנ~ן

 א~יל וכו~~ ה~~
 וכיון הר~~~ ופי~ הן~ ב~מה מ~כל ח~ובין חרובין~ תתבינילא

 להדיהיב
 לב~מ~

 ~נ~~ בר~ש ~~כן כל יבשו ~א ד~דיין ידעו
~~ח~

 כל שיב~ו
 צר~

 ל~ק ו~עולא לבה~ה~ להאכילן ~ין
 דדלמא דחרוב~~~ני~

 בהמ~
 א~~ דה~~ דוק~~ לאו

 דנ~~ וה~
~ה~

 ~פי~
 בירו~ל~

 שאין לפי
 ד~~

 בשוק~ ~אכול ח~ח
 עכ"~

ו~~~
 ע~י~ז

~~~ 
 ~ברי שפיר

 הר~~
 ~~ ד~ס הנ~ל~ ב~~ד

~מ~~ה
 ~~ול~

 על ~~כלין ~ל
 ~~ המו~

 בין ב~~ו
 מהם דמ~ריד לעיל כ~יש דחרוב~~ המשנה לשון ש~~ראחי במקומו~ אלא אוכלין דאין דס~ל לרב דאפי~ ו~תב~במקומוי ~~

 א~ל כנז~~ הם ב~ה מאכל דח~ובין משום דוקא~לבהמה
 ו~א לא~~ ו~~ה לבהמה~ דוקא ל~ולעולא

 ~נ~
 לפי בהמה

דר~
 ~ר"ש דכתב הא עפי~ז וא"כ ~שוק~ לאכול ת~ח
 לעולא ~אבל ~ וצ~ל הוא~ ט~ס לבהמה~~ דוקא לאול~ולם

 ברור וזה לבהמה~~ דוקאלאו
~ 

~~~~

 נתיישב עפי~ז
 ה~

 דקדוקים
 הרא~ני~

 ~~יח דהאי
 על ~אי ש~יר שבירושלמי~ ~ני~תנא

 המשנ~
 דחרובין

 דוקא~ ~ו לבהמה ע~כ ~לדידי~ ~~ אמרו דלעולא כלומרהנ~ל~
 ~כול שבחו שאין משום אלא לאדם~וה~~

 בשו~
 במ~ני~ נ~ו

~ ~~ ~~ ~~ ~נ~ ~ ~~~~ ~~~~ל~~  
 ו~~~ו

 מאכל דחרובין משום בהמה~ לשון ~תני~ נ~~ו דוקאע~כ
בהמה

 שנראה ז~ל לה~ר~א אליהו שנות בס~ ומצ~י כנ~לי ~
 דברי ז"ל הוא גםשפי~

 כ~ ~ירושל~
 דגם לומר אין אבל ע~ש~

 שרי ת"ח ד~ם יסבור כרבי~ ד~ל דרב ועולא~ רב פליגיבזה
 ז~ל ~רמב~ם דברי יהיו דא~כ אינו~ זה בשוק~ אוכל ל~יותלי~

 מהל~ דבפ~ג אהדדי~סותר~ם
 פס~ הי~~ מ~שרו~

 דאין פ~ק הנ~ל ה~ב ד~עות מהל~ ובפ"ה ש~~ ה~~מכמש~כ וכרבי~ כרב
 כנ"ל בשוק אוכל להיות ת~ח שלשבחו

~ 
 מודים דהכל ודאי~ אלא

 ז~ל הרמב~ם דפסק והא בשוק~ אוכל ל~יוח ח~ח של ש~חושאין
 ו~לא שם~ בירושלמי כרבנן דס~ל כעולא ולא כ~בי~ דס~לכרב
 הלכ~אין

 מחביריו ברבי
~ 

 מתני~ ע~כ דלעולא משום י~ל
 אלא הוא~ דוקא לאו לבהמהד~ני

 הר~ש כמש~כ ל~דם~ ה~~
 איסורא ~מ בשוק~ לאכול ת~ח של שבחו שאין אעפ~יה~ל~
 ~א ע~כ לרב מ~א~כ רשע~ מיקרי ~א עבר ואם ליכא~ודאי
 דלאדם הוא~ דוקא לבהמה~ מחני~~קתני

 מ~וס איסורא~ איכ~
 דברי על עבר ואס מקומו~ על אלא המוקצה ~ל אוכליןדאין

 מסייע מ~ני~ וא~כ רשע~ מי~ריחכמים
 לרב~

 פסק ושפיר
 הכ~מ כמש~כ כו~י~~ ז~להרמב~ם

~"~ 
 תמיהת ואז~א

 הירושלמי ~להמרה"פ
 רפ~~

 ב~ ה~~ביר~ ד~ה ד~עשרות
~תמ~

 שם והכ~מ הרע~ב על
 ע~"~

 ~ברע~ב ~ו~יין
~ 

 מה
 ~לשפי~

 ויש שם~ י~ראל ובחפארת דחרוב~~ המשנ~
 במרה~פ ועיין בדבריו~הרבה להארי~

 ע~
 ~ב פ~ג ~עשרות ~ירושלמי

 שכ~ ו~חרובין~ד~~
 לו שלקח הרע~ב ~ל

 ד~
 ולא לעצמו~

~ד~
 שהרע~ב יראה בר~ש היטב המ~~ן ובאמת ע"שי הר~ש
 כלל נטהלא

 ~~ הר~~ מ~
 ~~~ה

 וה~~
~ 

~~~~~
 ~אית ~האי זא~~ ~עת שהוכחנו

 ~~ ~נ~
 שבחו שאין

 שיטת נצבה ו~ם קמהש~יר וא~~ קא~ ~חרובין אמתני~ ב~וק~ אוכל להיות ת~חשל
 ר~~

 ~הבאתי
 ~או~ל בין חילוקד~ש א~~ב~ או~ לעי~

 פ~
 וב~ בש~

 האוכל
 מה ול~י ~יירי~ בפיר~ ~ירושל~י האי ע~כלשי~חייהו וא~~ בשוק~ פירו~

 דהירושל~י ~~ורשה~ כש~לה הדברנח~רר ש~ב~
~מתני~ שה~ מיי~~ ב~ירו~

 דחרוב~
 קאי

 כנז~
 וא~כ

 ע~~ עפ~~
 האי דגם ~ל

 ~~א ~ול~~ינו ברב~ ~ר~ש ב~ו~ל~י שהביאומעשה
דהו~ בר~~

 וחמתיה בשוקא אכיל
 ר~~

 ב~קא וא~ל
 א~

 אכיל
 הי~ בחרוביןג~כ ו~ו~

 הא~ דאם~לא~~~ ~מ~ש~
 מביאיס

 בי~ושל~
 ~א~ ~ז~ר~י~

 ~יות ~~ח של ~בחו
 בשו~ אוכ~

 ול~~ ~~~ ~אכל הי~ ב~~י בר~ש המעשהד~מא פירו~ ג~
 ~~ר

ר~מ ק~~
 אכיל א~ ~שוק~

 וד~ א~ ~
 ~ו דקים

ב~~י ~~~ ~~~
 ור~~

 ר~~ הבי~ו ושפיר ב~~י~~ ג~כ הי~
~~ 

~~ 
 ~ל~~חו

 ~~~ ~ ב~~ ~~~ ~~
~  

~~ 

~ ~ע~~~~ ~~י~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ל~~י~ י~ ~ ה~ב~ ב~~~~  
~~~~ 

~~ ~~~ ~ ~ ~  ~ ~  ~י~ו~ 
 ע~ ~~~~~ אנ~~י~ דק~י ~~~ ~~~

 וב~ק בר~~י~
~ ~  א~ 

 דחו~~א
~~~ו~י~ ~ י~ ~~~ ו~~~ ~ר~~

 ~ב~~~~
 א~~ ~ה~ וי~~ ~~ ~~ י~~ ~א

 ~רי~י אנ~~י~
 ~ב~~

 בש~י
 ~~~ ~ירוב~ ~~~

 ~א
~  ~ 

~~~
 ~~י ~ב~ א~ר

~ ~ ע~~~  



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~ ~~~~ ~י~~~~י~
 כירושלמי ~~ ב~ה דמ~כל אע~ג חרוב~~~רב~י

 ב~~ ו~ר~~~~ ה~~~~~שרוח רפ~
 ~~רובין הי"א ~יעוח מהל~

 משוס וי~ל ע~ש~ ל~ולסרעיס
 דסימ~

 מקמ~ין~ עשירין
 ~זה יהי~ ~ו~~כ שברש~י ~ב~ בפי~ ע~ש ע~א~מ~ו כחו~~

 וא~ל בר~~~~ ~א ולא ~ב~ ר~ש בירושלמי ~העיקריחד~גירסא רא~ ק~

ה~
 לערב שבח מערב חרובין בקב לו די הי~ חנינא ר~ ~ס
 ע~ב י~ז כברכוחשבח~

 וחעני~
 כ~ד

 ע~~
 י~ל ע~א~ פ~ו וחולין

 ב~עני~~~ירש~י
 ~ר~ח שם

 ~ר~ל~
 ח~~

 הי~~ לחס
 ~ויש ע~שי בחרוביןהי~ ו~גלג~

 ~ייק~
 עוד

 ~מ~ ק~~
 ל~ש ר~מ שאמר

 ~בשוקא ~ברב~י
 הלא כלומר~ אכיל~~ א~

 נכ~
 ~א~~ ר~ג

 כברכו~ באכיל~ן~ ~ועין א~אוהב שהי~
 ע~ב ח~

~~~~ 
~ 

~~
 י~חק~ ~פ~ד ~~פר ~מ~א~י מה ליישב יש האמור

~או~
 א~

 ~אוכל~~
 במק~א ש~אה שכחב~

 דומה זה הרי בשוק~~אוכל ~בפירו~
 למל~

 דהרי מ~ד~ וקשה ע~ש~ וכו~
 כנ~ל לח~ח שבח אין ואפ~ה בחרובין~ דאיירי ~~לבירושלמי

 אחי שכח~חי מהולפי ~
 שפיר~

 מיירי ~הירושלמי כיון דאדרבה
 ודאי ~נז~~ לעולס ורעים ה~~ ~המה דמאכלבחרובין~

ראוים שאי~
 להעלו~

 בשוק~ לא~לס כש~כ מלכיס~ ש~חן על
 דנראה

ודאי
 ~עבחנו~ כדר~

 שפ~ ולה~ ב~וק~ ~חרובין~ לאכול
 אמרו

 ח~ח של שבחו שאיןבזה
 להיו~

 משא~כ ב~וק~ או~ל
שאר לאכו~

 פ~רו~
 דהרי י~ל ש~יר א~ס למאכל ויפיס טוביס שהס

 ~מביא מה ~פיר א~י וא~כ ~~ל~~ ~ומהזה
 ה~פח~

 ~ ~לפנינו להירו~למי נינהו סי~ראיולאו י~ח~

~~~~ 
 ~~ח ~ל שבחו דשא~~ י~חק~~ ה~פחד דב~י ליישב יש
 כהוריו~ מל~~ ~ל מש~חו במעלה~ יוחר ~דולשהוא

 י~ג
 דחכס פט~ז~ סא~ז ובח~ב~א ה~~~ פ~ג ש~ ו~ירושלמיע~~~
 מ~מ ~~א~ ~~בכ~יט~ן ~~יס~ אקרו ורבנן נשאי ר~פ ~מד~ר וכ~ה למל~~~ודס

 מעלו~
 המ~נה ~לשון חכ~~ס ששנוכמו מלכיס~ ממעלוח יו~ר ~דוליס ח~ח

 בא~ו~
 ובמ~ד מ~ה~ פ~ו

שש~חנ~
 בירו~למי דייקו שפיר ~פי~ז וא~כ משלחנ~י ~דול

 שהאוכל א~פ~י כ~ומר ו~ו~~ ח~ח של ש~~ו ~ש~יןואמרו
 ועפי~~ ~זה~ ~בח ~ין לח~ח מ~מ למל~~ דומה ה~זבשוק פירו~

מיוש~
 אמיר ~~יש ~~ק~~~י ה~~ ~ק~וק

~~~~~
 ש~~פלחי מה דכל

 הוא כה~ ~~
 ר~

 מה לפי
 המפרש ~בל ~חרוב~ן~ המ~נה על קאי ש~ירושלמי ~ני~~נא ~אי~ דהאי ז~ל וה~ר~א הר~ש פי~ א~ר~נמשכחי

 שבירו~למי חני~חנא ~אי~ ~האי ו~יר~~ זה~ ~ פ ~וחה שס הירו~למי על משה~~~ני
 נשמ~

 שאח~ז המשנה ~ל וקאי ממקומו
 ואי~~ו ~שס

 ח~
 כל אומר ר"נ ו~ו~ ~מעשרוח חי~~ח שהיא

~~~
 אדס

 בו~
 ~ירו~למי דא~א הוא ו~~ה~ בחוכה~ מלאכול

לפ~
 ח~ח של ש~~ו שא~ן חני חנא דאיח

 או~ להיו~~
 בשוקי

וא~~
 או~ל כ~לו נראה ~חובה~ לאכול ~וש ~הוא בח~ר

 ~שי~א ע~י~ז וא~כ ב~רה~פ~ו~ש בשו~
 ~ל~

 מה על מי~י ק~ה
 דומה ה~ז ~שוק פ~וח ~הא~כל הנ~ל י~~ק~ ה~~חדשמ~יא
 ס~חר ואינ~למ~~

 כל~
 של ש~חו שאין שלפנ~נו ~יר~~למי למ"ש

ת~ח
 להיו~

 מיי~י לא הפ~מ פי~ ~ע~~י משוס ב~וק~ ~וכל
 ~ דוקאבפירוח

 כל ברר~י~~~
 שיטו~

 רבוחינו
 הפוסקי~

 באר הרא~וניס
 ועחה~טב~

 ד~
 איזה נקל~ לנ~ון

 דר~
 פני אור י~כון

~ל~
 בין שהי~ טבא הפלפולא ~בין ובין ~~~

 ~רבניס ושארי~~ל מ~נ~ הגה~~
 הנ~~

 בג~מ נ~ע
~ 

~~~~
 ~ ~~ ה~~

 נש~ר~ ~~
 במה ~זה~ בקולמסי

 ל~י~שד~~~י
 ~שאין שאמרו הירו~~י ~לש~ן

~ב~
 ~ל

 ~~ו~ ~~~
 ח~בו~~א ~ה~ גנאי ~~~א מכלל בשוק~י אוכל

 ~~~ ~בר~
 ש~ה אלא ע~ב

 ~ב~~
 ננאי שהס

 ~~י~~ וא~~ כ~~~~
 לכאורה

~ 
 לד~~ק

 בז~
 על גס

 ~~ ~~~ב~~
 מהל~

 ~עו~
 ~~ב

 ~שה~~ ש~ח~
 לא

 יא~
~ ב~ו~ ול~~~  

 ~לא
 ~~נ~

 ב~י
 ומ~~ ~~ריו~~

~ ~~~ו~  
 א~א

 ~ בז~
 ~י ~ל אמנס

 ב~~~ ~גי~

 ולבבו יראו~ ~~יוהירושלמ~~
 ~ב~

 ~וס ~די~ ~שה ~לא
 של~רכן ~~

 חכ~
 ירו~למי

 ל~פו~
 ו~ה~ נ~יה לשון

 וכיו~~
 בזה

 מבו~ם שי~א ל~~ח ש~~נאי~ אמרו ע~ב מ~ג ~בברכוחמ~ינוי
 פ~ח ובירוש~מילשוקי

 ~~ה~ ~~רכו~
~ 

 נקט~
 אל~ גנא~ לשו~

~שא~
 מבושס~ יו~א להיוח ח~ח ~ל שבחו~

 ו~
 ~ב~מ~ אעפ~ נמי~ והכא~~ו~ ~א~~ במס~ ~א

 או~ל להיוח ~~~ח הוא גנאי
שפיר ~א"~ שבחו~~ ~שאין בל~ון בירושלמי נק~ו שפיר~שוק~

 לש~ ג~
 ברור וזה לשבח~ וטעמו ז~ל ~מב"ס

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

~~~~
~~~ 

~~~~ ~~~ 
~~י~~~ ~~~~~

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

~~
 המקר~

 ש~או שנזד~נה~ טהור~ לא
 למח~

 ~ווא~~~ ב~
 ~מ~י ה~~לאמ~~~ ~~~רה אחד וב~וו~~~ן~ פסחיקמח
 ~~ ~~ני~~~~~~~אן~

 מה~~~~ן~~ ~~~לאמבע~ ~ק לו ~יה

 יש השקיס ועל ~ו~ס~בל~
 ~~~או~ עלי~~

 ה~הכשר" ~ל
~ 

~~~~~~ 
 כב~

 בעש~~~ אז היה ול~~ר ~נד~ז~ להקליש של~ענ~~ הק~רה~ ~~~וב~י א~ו~ה~ מלחי
לשעה ~מו~

 שא~
 הל~לר

 לב~ר יכולחי לא ~ק~ל~ו~ יו~~
הי~ב ב~

 ~ח~ אול~ ונימוקיי ~ע~
 בכחא חו~ד בע~ה~י אבאר

 ~נ~ ומוכרח ~ע~יף~~הי~רא
 לה~רי~

 ~טריחא ה~ס ~~ח~
 חז~ח~ לא ~~יין כי כ~י~ לחולש~ ט~~~~ ~יל~אלי

 ~~רו יש~ח שה~ חוה~ק ~ח ~ל אש~ן אמנסלאי~ני~
 ~ ~כי~רוירפאני~

~~~
 ~י~ר הק~מה~ כ~ין והיא ד~ז~ ~מקור א~יר ד~י
 ~~רכח השו~ח ~ברי ~מ~ת~ה ול~חוח חו~ד~~י~ור

 מ~ ~ף מפסחיס ונו~ע טהור ~"ז מקוס ~קור ~~~ז~משה~

ע~~
 לו~חין אין ח~ר

 נחבקעו לחח~ ואס ~~סח~ שעור~
 מוחר ר~א אמר הדר עד וכו~~ מוח~וח~ נח~קעו לאאסורוח~
 לנק~ה וא~א נק~ה~ ~~ח יו~אין ~חניאללח~ח~

 בל~
 ~~~י לאאי המ~וח~~ א~ ~וש~ר~ס ש~א~ר לל~וח~ מצוה ר~א אמרה~ר ובו~~ ל~יחה

 ל~י~~
 בי~ ~דר ~א ואפ~ה וכו~ למ~י ~י~ור

 לשס הפי~ו מה~ביחו כי כיפי דמה~כי לה~הו דאמררבא
 וכו~י ~~ינן סופו ועד מח~לח~ ~עיקרא ~מור קס~ראלמא מצו~

 שריא בחישת~~ דט~עא ~י~ דח ~רבאה~וא
 ר~~

 לזבוני
 שס ז~ל והרי~ףלנכריס~

 בח~
 לל~וח~ ~קיאין ~נו~אין מ~ח~בח~~ שדרו וה~י~נא ~ ~~ל
 ה~לכ~

 שרי לא
 ל~

 עכ~ל~ למי~חח~
 ~~~~ בפ~ה וה~מב~ס הרא~ש~וכ~כ

 חמ~
 מיד~אוחן וטוחנ~ ~וב~~ להסיר כ~י ~מיס~ אותן לבלול מוחרהחטים וז~ל~ כחב ה~ז ו~ה

 כדר~
 אח שטוחנין

 הסול~
 נה~ו וכ~ר

 ב~
 ישראל

 ~זירה ~מיס~ החטיס יבללו שלאו~ו~
 ש~~

 עכ~ל~ ויח~י~י~ ישהו

ועי~
 שס ~הר~"א

 ~מ~י ש~קש~
 ~רי~ ל~

 הא ~ל הש~ס
דא~

 של דחיט~ן ~מואל אמר והלא ללחוח~ מו~ר רבא
 זו קושיא שקשה וכ~~כ ע"ש~ אוחס לוחחין אין~חוח~
 ר~א דאמרלה~קנא

 ד~בא שנימא~ לא אס ללחוח~ מ~ו~
~ל פל~~

 שמוא~
 ולפענ~ד ש~י ~~נ~י וכ~כ

 לייש~ י~
 דהרי זו~ ~ושיא

 א~ ~ו~מרחס שנ~מר ל~חו~~ מ~~ה רבא אמרל~סקנא
 אי~צו~~

 ל~
 ל~מ~~כ א~כ ו~ו~~ ל~אי ש~מ~ר ~י~ה~ ד~עי

 ~י~ ~יו~ד~~ז
 כת ד~ין ס~~~~ קי~

~בר ~א~ ח~מי~ ב~
 ~פי~~

 ו~~~ להי~ר~ בפירוש החורה
 באו"ח ~~ז

~קפ~~
 ו~ה ~~~ ב~ סי~ חו~מ ~~~ז עוד וכ~כ ~~ה~

 וב~וס~ ~"ש~ י~כור ולא ד~ה ע~ב ס~דב~מ ב~ו~
 ב~~

 ע~
~~ 

~~
 ~שי~~

 ~~~~ ב~חי~ ~ו~~ ב~~~~~ ו~~
 ~א

~~ ~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ע~ש
 ~וכב~

 ~דולי ~~י~ין ~~לי י~~ו
 ~~חרו~י~

 ~פלפלו ~~ל
 ובשו~ת סק~ג~ קי~ז סי~ יו~ד בפ~~~ח ועיין זהיב~לל

 ובי~י~~ ב~~ חשו~ קפ~ט סי~ ובשי~ט כ~ב~סי~ טוטו~~
 מנ~ת וב~~ ע~ג~ ~י~ יו~ד חת~סו~~ו~ת ~~ת~ ~י~ יו~ד

 מ~ו~
 ~~ אות ר~~ז

 תשו~ בו~כ ועוד~~ש~
 שערי ב~י לכל כנודע ז~ל~ האחרו~י~

 מחלמו~א ה~ז~ לדברי סמוכיס הבאתי ב~ניי וא~י~שובה~~
 פ~ג בסוטה ~פורש ~ו~למיד~ע~~~

 ~ו~
 ז~~ ~לכה

 י~~~~~~ דפרי~
 בכלל כהנת נ~יס

 ~גזיר~
 לטמא אסורוח להיות

 נמצאת ומ~ני~ל~~~י~~
 מדח~

 הק~ע ובפי~ טמאוחי פ~שוח
~~~ירוש

 ~חי~
 אהרן~ בנוח ולא אהרן~ ~בני

 ~~א פי~~ והפ~~
 ~נ~ל~ כהט~ז ~בואר ~רי ע~ש~ הכהנוח ולא הכ~~ים~בת~ב~
 כיון נמי~ הכאוא~כ

 אמר~ ד~~ור~
 את ~ו~מרתס

 בפירוש התורה ה~ירה ~רי ל~~י~ שי~ור ~תי~ה~ דבעי לא~~י המצות"~
 אין ושובל~חות~

 כ~
 ביד

 ~כ~י~
 משא~ב ללתות~ שלא לגזור

 ~פ~חי~ זריזין~ ב~קוסו~א בזריזין~ ~ליתא מש~ס ללתו~~ שלא ח~מיס גזרו שפירבמנחוח
 בפי~ב הרמב~ם וכ~פ ע~אי ל~ו

 ה~כ מעה~קמהל~
~ 

~~~~~~~ 
 דמותר שפסק ז~ל ~רמב~ס ב~~ת להעיר יש בן

 הה"מ וכ~כל~תותי
 ב~~~

 מה~~
 ~ומ~~

 ה~ז~
 ~ד~ רבא דהר~ ~~~~ולבאורה

 בי~
 מצ~~ ו~~~

 ל~~ות
~ 

 ~וב
 שס שה~ואל ע~ט~ סי~ חאו~ח מ~ד~ת ~~ב~י ב~ו~ת~צאחי
 בז~~~עיר

 ותירו~
 ~א ל~חות~ ~מ~וה דלהמ~~נא שס~ מש~ב וגס ל~עיין~~מבואר ~דול~ דוחק הוא במחב~~ה ז~ל הנו~~י

 ז~ל מהפנ~~ ~באתי ~רי ע~ש~ וכו~ ~~ואל ~ל ר~א~~יג
 ס~ל דרבא דל~מ~~נא~~~ב

 בש~ב ללתוח~ מצו~
 ~פלי~

 על
 ע~כ ב~זה~י~ בנ~ל יפה ד~ז תיר~תי בעניי ואני ~~~~~~ו~ל

 ל~~~נ~פענ~~
 ז~ל הרמב~ס ~עת

 ש~~~
 ולא ללחוח~ מו~ר

מצו~~
 מ~ו~

 ב~ון שהקשו~ כי~ ~"ה ~ס התוס~ קושית לי~ ~~שיא
 ש ד~ע~~~~ל

 מ~
 דצר אלא ~יא~ מצוה לאו~ילמא ללתות~ דמצוה מוכח ~יכי וא~כ היפו~~ בשעח

~ 
 סופו~ ועד מת~לתו שימיר

ול~
 שס התוס~ ~תי~ לי~ ~~חא

 ומש~~
 פי~

 מ~
 הש~~~ ד~ייס

ואפ~~
 שס ז~ל בפיר~~י ובו~~ רבא בי~ ~דר לא

 עב~ל~ לישה~ ~ודס שימור ~עינן דאמר ממאי בי~ הדר לא ~~ז"ל ו~פ"~~ ~~~
 וממילא בי~~ ~~ר שפיר לל~וח~ ~צוה דאמר ממה א~לל~ש~~ קו~~ שימור~ ב~ינן ד~~ר~ ממאי בי~ ~דר לא דרק~לומר
 ~ידי ~שהלא

 רש~י דברי לפרש ~ס ב~~~ח וכ~כ החוס~י ~~שי~
 שפיר אתי ~פי~ז~ל~

 פ~~
 לל~ות~ ~מו~ר דרק ז~ל ~רמב~ס

 ~~ו~ ~מצו~~י~לא
 דאמר ~א בי~ הדר המ~ק~א~ ד~פי

 ~ נכון זה כי ודו~ק לל~ות~~~~~וה

~~~~~~~~~ 
 ~ל להעיר יש

 ~גהו~
 שס הרמב~ם על מיימוני

 וז~ל שכתב ו~~אות
~ 

 חיטי אבל
 דשרי~

 קיי~ל
 ד~~~רכרבא

 מצו~
 בפ~ב המרדכ~ וכ~ב עכ~ל~ ובו~ ~לתות

ד~~חי~
 כתי~ ד~~ל ונר~ה ע~ש~ ~רא~ס בשס ~קס~ט~ ~י~

~ח~~~
 ש~~יא ז~ל מיי~וני הגהות בעל על ותימה ~נ~ל~ ~י ד~~
 ~ל לא ז~ל הרמב~ם והר~ ה~מב~ם~ לדעת ל~ייעלהרא~ס

 ללתות~ ~~מ~והכלל
~ 

~~~
 ממש~~ הרמב~ס~ ל~~ח ל~יע בה~מי~י מש"ב

 ז~ל הרא~ם

~ח~

 בין
 לשריי~ מו~טח~ זילופ~

 ~~ה ע~ש~ וכו~ מ~ובה
במרדכי

 דפ~חי~ ~פ~~
 רקאנטי ~מ בפ~י ~כ~ה תק~~~~ ~י~

 ~שס קס~אסי~
 ~~~ ו~~ה ~נ~ל~ הר~~~

 היראי~
 ק~ה ~י~

 כהי~מ ~"ל ~~ל ד~~~~ם ונראהע~ש~
 ש~ב~~

 ש~~נס מו~טי~~מיס שה~ית~ הה~~
 באי~

 לידי
 ~ימו~

 ~ה"מ הרי ~בל ~הסי

~"~
 ז~ל דהר~~~ס בתב~

 ס~~ ל~
 דדברי ו~~ם כהי~מ~

 וא~~ עכ~ליעיק~~ הרמב~~
 ~ צ~ע ~ג~י~ דברי

~~~~~~~~~ 
 דהיינו פי~~ ז~ל דהרמב~ס נראה ~יתה~ פי~

שבו~י~
 ~~ב~~ לה~יר כדי במיס~ ה~טיס

 א~ תנ~ג~ ~~י~ ה~~י וכ~ב ~יד~ ~ו~םוטוחנין
 ~על

 ~~~~ל~ ~רו~
 ~י~ בח~י ומצאתי ~"ל~ שריי~~ לשון פי~ ~~~~

 תנ~~
 ש~~י~~י~~

~~ 
 ~ר~ב~~

 ו~י~
 ותמה~ ז~~ הערו~

 ~ביא ~לא

לםייע
 הערו~ ל~~~

 מ~~ש ז~ל~
~~ור~ ~ ה~ ~~~~~ ~~ ~~ו~~ת~

 יוסי ~~ א~ורות~ ~לו הרי ו~מי~ו במיס ושעוריס חט~ס
 ש~ורים השורהאומ~

 במ~
 א~ורות~ ~לו הרי ונתבקעו

בין ובחומ~
 ו~~~ כ~

 ~~תיס ~פ~ב בירושלמי וכ~ה מותרי
 ע~~י ~~~

ו~ינו
~~ 

 ~~ו~את ברייחא
 בש~~

 ~א מ~ בפסחים בבלי
~~ 

א~
 נחבקעו לתח~ ואם שעורין~ לוחתין

 שורןאומר יו~ ~ וכו~~ אסורו~
 בחומ~

 שקראו דמה מבואר הרי כנ~ל~ וכו~
 ~רבינו וכן בחוספתאי וכן ~שור~"~ בירושל~י קראולתיתה~ בבב~

 וא~א ~ שאמרו ע~ז כחב שס~ הש~ס בג~יון ז~ל~נאל
 ל~~

נקי~
 לא החטים~ את שירין אין אס כ~ו~~ר לחיתה~ ~לא

 ע~א ל~ו ב~סחיס ז~ל מפירש~י וכ~מ עב~ל~ סולת~מ~ס י~
 ל~~ר~ ~ וז~ללתיתה~ ד~~

 מ~ט~ במיס
 ו~כוח~~

 ל~~יר במכ~שת
 ~~ל~ ~קיה~ סולתן ~ת~א כדימורסנן

 ~ו~
 ס~~ ה~ר~יס ~ס~

 כו~~ין מס ש~זלפ~ן אחר ~יינו דלתי~ה~ בחב~~~ה
 ועייןע~ש~~ במכח~~

 ~~רמב~~ ב~יה~~~
 ~~~ו

 ~מכשירי~
 חטיו ~נ~~לוה~מח ~ וז~ל ב~~ מ~נה

 קו~~
 יו~רו א~ר הוא וס~~ות ~טחינה

 דבר~ ~עין ו~יא עכ~ל~ וכ~~ סולת יעשו ואז ~הברח~~וביו
 בפ~בהר~~ש

 ד~~חי~
 בהו דעסיק לתיתה~ ~כת~~ ~~ז ~י~

 הנ~ל~ כפירש~י במבחשח~ שכות~ן בלומר עב~לי וכו~בתיטי
~~~ב

 ~רמב~ם דפי~ וי~ל ב~ברח~ ~וביו יוסרו אשר ~ ~רמב~~

והערו~
 ו~בןי אתדיס ודבריס אחת ~~ה היא ~כל ז~ל ופיר~~י

 ~ ~ב~ז ~עיר ~לא הח~י עלותמהני

~~~~~~~ 
 ארבא בההוא~ כדמוכח ~ן~ מחמיצין ודאי במיס~ ~הו אסאבל ז~ל~ הרמב~ס ~מש~כ מיד~ אוחן ~טוח~יןאלא במיס~ שהו ולא במיס~ החטיס את שבוללין מיירי

 הרמב~ס על הה~מ וכ~ב ~נ~ל~ ~חי~חאדט~עא
 ב~"~

 מהל~
 ~באו כיון ~ו~ריס ואין לכתחל~~ ואפי~ שלותחין~ תעיד~~תי~ה ~ וז~ל ק~ב~ סי~ בתשו~ הר~ב~א וכ~כ הנ~ל~ ה~ז~מו~~צ
 ~הכל בחישחא~ דטבעא ל~רבא דומה ואי~ו ובו~~ הח~י~ובמיס
 ~ן ~מים~ שטובע ובל במיס~טבע

 שוה~ ה~~
 בו ויש בו

כדי
 ל~חמי~

 וכ~מ עכ~ל~
 ב~~א~~

 סי~ ~~ח~ס ~~ב
~כתב ~נ"ל~ כ~

 בעובד~
 בח ד~בעא ארבא ד~היא

 שת~
 דמינת כיון

 ודאי וע"כ עכ~ל~ חימו~~ לידי אתינייתו~
 מ~~~

 ~מיס ד~הו
 ב~א אבל ~~יס~ ~יל ~י~ור ד~~ו היכי דוקא~ זה ~בלכנ~לי
 המג~א שהוכית כמו עדיין~ החמיצו ~א מ~ל~ שיעור ע~ייןש~ו
 מ~ת~~ ~ק"~~ ~ס~זב~~

 היא ובא~ת ז~ל~ ו~אגור קב~ז~ סי~
 ~רע דלא ~שוס ד~~תברא~מילתא

 ~ושעוריס~ ת~י~
 לא מיל~ שיעור שהה בלא כה~~~מ~יסה ~י~יס~

 נח~מ~
 מ~ו כ~סתיס

 וכיון ב~י סעיף תנ~ט ~י~ או~ח ובטוש~עע~אי
 ו~~~כ ~לימי~י ח~יס כש~כ מיל~ שיעור קודסנת~צה ל~ דעי~

 ודבר ~ וז~ל כ"ה~ סי~ ד~סחיס ~~בהרא~ש
 ~~~~~ ידו~

 ~יא
 ~מהרת אינו ק~ה~דבר

 להחמי~
 וכיון ~עיס~~ כמו

 שה~י~
 לא

 ~הו ~ס וא~י~ עכ~ל~ ~חט~~ כש~כהחמיצ~~
 אינן עד~ין מ~מ מיל~~יעור ~מי~ ~חטי~

 ח~~
 ספק ~~א ודאי~

 חמ~
 ולדעת ~~ש~ ~קי~ב ~ס~ז בסי~המג~א כמ~~~

 ~רמב~~
 אלא א~נו ז~ל

 ב~~~ הרמ~~~ כ~~~~ דרב~ןיאיסו~
 שאין ה~ח~ חו~~צ מ~ל~

 ~~בקע ולא שנבללה~~ן
 ח~~

 בלח~~~ ~~ש תורה~ ~ל ג~ור
 במים ~הו אס ז~ל~ הרמב~ס בדעת ~~~ז ב~י~ הפר~חו~כ
 ו~מ דר~נן~ אי~ור אלא אינו נחבקעו~ולא

 מה~וא ~מב~ם~ על שהק~ה ב~~ סי~ ~~קותבדי~י ~~~ מהרי~ מ~ו~~
 ~ילמא שתשו בתי~תא~~טבעא א~ב~

 הדר~
 ~פק דהוינימא ו~מא~ לישראל~ ומזבנה

 ולקול~ דרב~
 ו~ו~

 ע~~
 ~ס~ל מבו~ר הרי

בד~
 ~ההוא~~ו וי~תר~ ~ל שיעור במים החטים בשהו דאפי~ הרמב~ם

 ~רב~
 דטבעא

 ~~מ בח~שת~~
 ~י~ בח~ וע~יןדרב~~ ~~~ ~ל~ הו~ ל~
 ת~~

 ~ סק~ז

~~~~~~
 ב~י~ ז~ל ~לבוש כחב מ~ו

~  
 שנמ~אבתב~~ל ~~ ~~~ ~עיף

 אפי~ ו~עוריס~ ~י~
 ~וה ~אממש~ נתב~

 ~מ~
 ~א מ~~ת~ ג~ור

 תמ~
 ~מור

 מדר~
 וכו~

 הןע~ה~
 אמ~

 הוי דנ~בקעו ~~ל מ~מע ה~ום~ים דמ~ל

~~
 כמ~~~ מה~ת~ נמור

 וא~י כנודע~ ז~ל ה~תרוניס
 ~ידו~

 ה~~~י ~~ת~~~ל~ו~
 תיו~~ כתל~ ד~בו~י~ דבריו~ ל~ר~

~פי~~



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~  

 ב~~ ~~ הרא~~~פי~
 ו~~~~ ~~~~ כ~ה~ ~י~ ~פ~חים

דנתבק~
 לאו

 ח~~
 מ~קאמר להחמי~י קרוב א~א ~וא~ ~מור

 שורן יו~י~~
 בחו~

 שכ~ב ע~~ אות נת~~ל בקר~ן וע~ש וכו~י
 שורן שנופחות רואה אם ש~י~ש~י ~ ול~י ~ו~~ל

 דבנ~~עו~אי~ א~ ~חו~~
 ממ~

 דהוי למימר איכא
 ~מ~

 מהני ולא ~מור
~מיתת

 חומ~
 עכ"ל~ וכו~ נח~~ו לא דעדיין היכי אלא

 התוס~תא אישתמי~תי~ ז~ל~ ק~נ בעל הגאון שלו~~~"ה
 ושעו~ים חטים על ~~י~ יוסי ~ר~ להדיא שם~מבואר הנ~~ ~~ז דפס~ים ב~~ב והירושלמי ה~ד~ ~פס~ם ~ב~~ג

 דבשורן א~~~ ~~ז~נ~ב~עו~
 בח~מ~

 הפ~~ח וכ~כ מותרי
 הר~ה בזה ופלפל~י הנ~ל~ הרא~ש כדברי ד~עיקר ת~ז~ב~י~

בעזה~~~ו~
 בת~~ת ~ועיין פ~~ האםף עט

 יש~~
 ~בללא הרובלים~ ~קו~ת בשם הנ~ראת מו~ד~ ~לסדרבפ~יחתו משניות~ על

~~~
 א~א דבגרעין הרמב~ם~ מדברי שנראה שכתב~ נוקש~~

 לחימו~שיחמי~
 לרבא רב~ל ~א~יבי~ מהא ע~ו~ וה~שה גמור~

בההוא
 עובד~

 והרי מכלאים~ בחישתא~ דטבעא ד~רבא
 ו~חק דר~נןי והכאמדאוריתא~ ה~~

 לתר~
 ~ארבא~ עו~~א דה~וא

 ~פ~ב הר~ן וכמ~"כ ממש~ ב~תבקעומיירי
 ע~~~ ~פסחי~

 א~א ~נ~ל~ ה~בוש~דעת
 לתר~

 וג~ כן~
 בל"ז

 הרמ~~~
 ז~ל

ל~
 לי~ ש~יע

 כלומ~
 ו~מ~~כ ~~עיין~ כמבוא~ כה~~ן~ ס~ל לא

 דארבא עובדא ~הוא~ה~מ
 ה~טים בש~ו מיירי וכו~~

במים~
 כנ~ל~~
~ 

~~~~~~~ 
 דעת בינה~ ~מרי להבין זכיתיהכי~

 ~ו~ל תנ~ג~ בסי~ הטור~ במש~כ ~~ל~~דמונים רבותי~
 מן ~מח ליקח לגאון~ תשובה

 השו~
 הגאונים~ בתשו~ וכ~ה ע~ל~ איסו~~ מחזקינן דלא בו~~יוצאין מותר~ ~~חק בש~ת

שערי
 תשו~

 גאון שלום שר רב ב~ם רצ~ב~ ובםי~ צ~~~ סי~

~~~
 וכ~~ ~~~~י ~צד ~~ ~~א סי~ וויטרי במחזור וכ~ה
בש~

 וכ~ה ד~~חיס~ ב~"ב הרי~ף ~ל
 ~בחני~

 הל~ ר~תי
 סי~ בש~ע ו~~פ ~~שי הכלבו וב~כ מ~ה~ סי~~ח

 תנ"~
 סעי~

 ובט~ז~~~
~~ 

 ל~תו לאאימר החטי~~ לל~ות שנ~גו ~~ו~ום דאפי~ כ~ב~ סק~ג
 בד~

 ~כ~ל~ ~קיאין~ אנו ש~ין אף שנ~חמ~~
והדבר

 מבוא~
 ל~ז בס~~ ז~ל הת~~ש עפי~ד בטעמא~ מילתא

 שכח~~~
 דבדבר

 שא~
 סמכינן בו~ לעמוד יכולין ה~יבור

 ~נ~ד נמי והבא ע~שי ~קי~ן אנו ש~ין אף בדיק~ינו~~ל
 מח~י~ןלא

 וכ~ אי~ור~
 איסורא~ מח~~ינן~לא דה~ק~ סקט"ז~ תנ~ג סי~ בח~י
 בדר~ שלותת~

 ד~~ שנתח~~~
 מ~ינא

~~~
 ללתוח~ מוחר

 שהגאוני~ ~~
 ובשעת וא~רו~ גזרו

 ~ש~ כת~ ~סק~ח~ דהמג"א אמת הן עכ~י גזרו~לא ה~ח~
 כמה

 שרגילין ד~מדינתינו ז~ל~~ונים
 החטי~ לרחו~

 ~י אותם ושי~ין
 ב~ים~ שנטבע כ~נן ממש דהוי השוק מן ~ח ליקחאסור ~מי~

 מ~~ה ראי~ו~יא
 שהבי~

 מחזיקינן ~אנן ~מ~ב בסי~ הב~~
ה~ולת

 לחמ~
 בשו~ת ו~ן ע~~~ בח~ים שלותתין מ~ני גמור~

~"~
 סי~

 ל~~
 והבי~ בזה~ ה~מיר

 הנ"ל~ מהת"ה ראי~ ג~כ
 עכ"~ במים~ החטים ששהו היכא מייר~~ הםאבל

 מיל ~יעור
 סי~ ח~ג הרדב~ז בשו~ת~ ~ייןויו~י

 ~ק~~~
 ש~~ שמ~אר

 שש~ו בזמנם~ הלתיחהע~ין
 שיעור שהו ב~א א~ל ע~ש~ הרב~

 לידי בא אינו במיס~מיל
 חימו~

 בסי~ המג~א ~מש~כ כלל~

 ~ד~ בי~רתי ואני סק~~יתס"~
 וכ~מ כנ~לי ~טעמא~ מילחא

 הרבבש~ע
 ~~~ ר~~~

 שיעור שהו לא דא~ י~ז סעי~ תנ"ג סי~
 ~~כ ע~י בשעה"ד השוק מן ~מח לקנות מוחר במים~מיל
 אינם הגדו~ים~ ~רחיים ~בעלי בז~"ז~ במדינתינו~~י~ז
 ~טחינה~ קו~ם ממ~~ מועט זמן אלא במיס~ ~החטים~~~ם
 כ~ים ע~י החטי~~ נוזל~ם הרחיצה~ א~ותומ"י

 שוני~~ ~בלי~
 וכמש~כ מיד~ אותם וטוחנין~ב~ים~

 הנ~לי ה~מב~~
 ~~ב ~סי~~צ~צ ~~ והרי ח~ו~ שנתחמצו לומר כלל ~יסורא מחזיקינן לא~יר

 הנ~~
 ~יי~ ~ד~ז~ המחמיר

 בס~

 ש~~ ~שו~תו
 וז~~~~ב

 ~מי~~ ~~ ד~זל~ין כיון ועוד
 םמו~

 לטחינה~ ממש
 נייחו מינחולא

 כל~
 זה ו~~יף חימו~~ לידי אחי ~א במיא

 א~"~~~~יתה~
 לומר אפש~ ה~~נים~ החמירו דבלחיתה

 ~~מירו~לא ד~ז~
 עכ~~

 ~מ~ינתינו ~זה"ז ~~ושין כמו ממש וה~א

 ~מח ל~נות מותרח~ו ~שע~~~ ~בז~~~ ~~~~ ~פי"~ וא~~ כ~~י ~דוליס~~ייס
 ~~ו~ מ~

 בהר~יס ~נעשה
 שנ~בררב~~ינתי~ו~ הג~ו~י~

 לנו~
 ב~ים~ שו~ים ~ח~יס שאין

 אי~ מיל~ שי~ר בש~ו א~~~ דהרי ~ש~מועט ז~ ~~
 ח~

 ם~ק חס~ז בםי~ ~מ~"א ~מש~כ ~פ~~אלא ודאי~
 דלא היכא כש~כ~ וא~כ כנ~לי דרבנן איסור א~א אינו~רמב~ם ולד~~ י~~

 ד~א מיל~ שיעור~~
 מחזק~~

 בשעה~ד אי~ורא
 גזירה~הוי משו~ עכ~~

 שא~
 ~נ~ל~ ~ה לעמוד יכילין ה~יבור

 ז~ל הגאונים ~ם ד~שעה~ד הנ~ל~ח~~ וכמש~~
~~ 

 ~~זי אס~ו
 וברור~שוט וז~

~ 
 בכדי ב~~ז~ וה~רכתי ~~~~~~~~~

 נחלת בעל ~גאוןמעיקרא~ ~~~י~ א~ להצ~י~
 ~~~~ ש~ע~

 ק~חא לטח~ן מותר דבשעה"דשפםק~
 ד~םח~

 ~חנו לא ~שמא חד~~ ס~~~ מט~~~רחיים~ ~~ו~ ~~~
 ~נו וביני ~יני שמא ש~~נוואת~ל ~ית~~ ~וא~ ~~

 כמ~~
 ~אינה ~ואה

ונת~טל לחית~
 ~ח~~

 בתבוא~
 וכו~ ל~ותה שא~נה

~~~ 
 אחרו~ס וכמה

 ב~~רי ע~יןעליו~ ה~י~
 תשוב~

 השקל ~נ~גםק~~~~~במחצית ~י~
 ~לו~תין ~ל~~~ן וכ~ב~ עליו~ השיגסק~ח ~~

 ~זי~ ~~וחות~ ב~
 ~יקר

~י~רו
~~~ 

 טחנו
 כ"א נ~~ר ולא לת~תה~ שאינ~ ת~וא~

 לבט~~ מ~כוין~~י~ו ~~ית~
 ו~~

 בשם ~מ~ז םי~ המ~"א כ~
ובו~ הרשב~~

 להי~~ ~אי~

 כבר כשיש דוקא א~א ~~~~ שיהי~ ~ד ~~ליו
 א~ א~~~~~

 לב~~לה ~~~~רו~וח ל~~ות נ~יר
 וכו~

 ~כן
בז~~ז

 ל~מו~ א~
 זה~ הי~ר על

 עכ~~
 ~פי

 יש~זה~ז ג~ שכתבת~ מ~
 לס~~

 היתר על
 שבמד~ת~ו ~~פ~~ בשעה"ד~ ז~

 ה~~י~ לר~ו~ר~ל~
 ~ש~ו ~~~ חמ~~ ס~ק אלא א~ו מ~מ

~~טי~
 במים

 קו~~~
 הנו~ינה

 שיעו~
בתש~ המעי~ ובא~~~ כנ~ל~ מיל

 נחלת
 דא~~ להדא שם מ~~אר יראה ~~~ ~ס~ שבע~

בו~אי
 איכ~ ג~~ ל~ת~

 ו~ל ~ס כ~ב ~~רי ס~ס~
 ה~ מ~מ ~

 לא ~מא ח~אם~~~
 ~ימי ~~~י לתיתהי ה~ א~ ~~ נ~~~ע~

 היו~תלמוד
 טוחנ~

 ל~צות~ ל~ת~ ת~א~
 ואת~~

 נ~~~~ו

~תחמצ~
 מה מ~מ

 ~נטח~
 ~ן ~~ט בו ינ~~רב אח~כ~

ה~ת~~ם ~~ט~
 נתבט~

 בס~
 ~ס~~ ~~~

 ותי~~ ~~~~
 ~ל

 מח~ה~~קבעל הג~~
 ז~~

 לא דבמ~~כ שנראה
 עי~

 ~יטב
נחלת ~ת~~

 ~ס~ ש~ע~
 ~~ י~~

 ~~ח~~~~ק במ~~ב
דא ע~~ ~הש~

~ 
 הא ~כ~~ל~~ ~~ע~~ות ~עשות נ~ר

 ~~ע~
 הר~~"א

 א~
להו~י~

 י~ ~נ~ל~ ו~ו~ ~~~ ~יהי~ עד ~~ליו
 ת~ו~ עפי~ד ליי~ב

 ס~ ~ל~ר~"ע
 כ~~

 מו~א
 נ~ח~ ~~ק ~~ה ס~ ~~~ ב~ר~~

 ל~וב~~~"~
 אמרו

 ~~ רב~
 ו~~~ לכ~ח~ה~ אי~ור מב~~ן

ל~~ר~ח
 שהש~

 המו~א הרא~~ד~ ~~ת ~פ"י ה~מ~~~ על
 מב~ל דאין דס~ל~ג~ה~ ~ר~

 לא ו~"כ ~~ת~ יא ה ~~~~ל~~ א~~ו~ ~

ש~~
 מ~מ ת~רה~ א~רה ~א ד~ש~ה~ד ל~ימר

 ש~~ ה~ל~
 ~א~כי~

 ה~יסור
 אלא ~מ~ח~ ש~

 יכו~ן הצי~ו~ שאיןובכ~~ג ~~~בנ~ ~~ו~ מ~~י~~ ~שי~
 ד~א א~~~ ~~~~~ ~ל~ ל~~ו~

 כולאגזרו
 ק~ה ~~ס~י ~~ד ו~~מ~ג עש~ה~ הא~

 ע~ש~ ~ש~~~
~~י~

 בש~~
 סי~ ~~ר

~~~ 
 ס~~ז

 ש~~~
 ~~עת

 ~ר~~~
 ז~ל

 מ~~~ל~ ד~~ד~~~
 היא ~כת~~ה אי~ור

 ול~ מ~ר~נ~
 ק~ה

מי~
 קושית

 הפר~ח~

 ו~~כ
 ה~~

 ~~בר בנ~ד נ~י
 ד~שע~~ד י~~~ ש~ר ~רב~ן~ איסו~ ~לאדאינו ~~כחנ~

 ש~י~
 הצי~ור

יכו~~
 ~ותר ב~~ לע~וד

 ~בט~
 של הית~ו עכ~פ ~כ~~ל~~

~~א~
 נחלת בעל

 שבע~
 במ~~תינ~ ~ש~~ ~צי~~ אמת ז~ל

בהרחיי~
 הגדולים

 ~ו~~~
 שפיר

 ~שע~~~ ~םמ~~ י~
 ~~ו

על
 הה~ת~

 הנ~ש ~ל
 ז~~

 וזה
 ~רור~

~~~~~~~~~~~ 
נתנ~

 ונ~ו~ה ראש
 מה ~~~~~י שאלת~~ ל~ד~

 דבע~ ~דברים~ נ~וחי~שבת~תי~
 השו~ת

 ה~ריז במח~ב ד~~ ~י~ משה~~כח
 להחמ~ר המדה~ ~~

 ע~ ~א~~ו~בני~ון
 חו~~ בלי ~ברזל~ מםל~ ע~י הבא ק~ח

 ~~ שהסבי~ סימן~ו~~י
 חש~ מטע~ האו~~ ל~עת

 חילוף
וכו~

 ע~~
 ס~ס~ מטעם בד~ז~ ל~בשיר ~רור נראה ול~ע~~ד

 ה~וקי מן ב~ח החלי~ו ~ת~ל ואפי~ בל~~ ~ח~~כו ~א שמאחדא

 חימי~ ~~~ אי~ ~ז~ ~~~~~
 בשעה~ד דהרי ~ז~~ז~ א~י~ כלל~

~~~ר
 מן ~~ ל~נ~~

 ה~ו~
 נ~ש ו~השו~ח ~ז~זי ~~י~

~ותר ~ ~ ~~~ ~~
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~ ~~~ ב~~מ~~  ~~ ~חי~~ ~~קו~ ב~ 
 הא~ר

 ~~~ בס~ד~ בד~ז מםפיקים~~ם
 ב~~ ז~ל ~רמ~א ~ר~~ו

 ס~י מהני לא ~פסח לאכילה דלהתיר הח~ר ב~~ סעי~ת~ז
 והעלה ~ם~ עליו השיג ~~זאבל

 אפי~ מותר הפסד~ דבמקו~
 דהעיק~ כתב~ םק~ ~ם בח~י וכן בםק~~~ ע~שב~יל~~

 נ~ל

כ~םקנ~
 פוםקים ז~ל אחרונים הרבה ועוד ז~ל~ הט~ז

 שו~ת בעל הגאון לדעת ל~וון~בו מדרשם~ בבית הופיע ורוה~ק תשוב~~ שערי באי לכלכנודע כ~ט~
 ~ב~~

 קי~ז~ ם~ם~י ח~ג
 ע~י להתיר שםדמפורש

 ם~~
 ע~ש~ באכילה גם

 ו~
 ~וכיח

 בםי~הפר~ח
 ק~ב םי~ ~רשב~א מ~שו~ תם~ז~

 ~ ע"~

 ~~~~~~י~
 םי~ ח~א מהד~ק שו~מ בשו~ת ראיתי

 ז~ל הרמב~ן בשם ~רי~ב~א~ עפי~דשחידש צ~~
בחולין

 ד~
 דבתרו~~ שכחב~ ע~ב ב~

 לא בהו~ ~םל הדעתו~י~ח שימור~ דבעי וקדשים
 אמ~ינ~

 םפקו דברה~ר גבייהו
 לא דס~ק מ~וםט~ור~

 ~ו~
 מצ~~ לענין עפי~ז א~כ משומ~י

 ח~ב במהד~ת וכ~כ ע"ש~ ס"ם~ ~~מ מ~ומר~ שי~י~דב~~נן
 ע~ש פ~ד~םי~

 ש~ארי~
 דהרי בזה~ ל~~ר יש אבל בז~~

 בתיבבש~ת
 ~ושמרת~

 איםורי דל~נין נימא~ הכי השבת~~~ את
 ם~ם מ~ני לאשבח~

~ 
 במג~א רם~א~ םי~ או"ח בש~ע ~וראה

 ב~~א ובפמ"ג םקי~ד~ ובמג~א ש~ה~ וסי~ ובמח~הש~קסק~א~
 י~ט~ ובם~קשם~

 ובס~~
 בכ~~~~ ועוד ~~ש~ ב~~

 ב~גי~~ ~~~~~
 שם הש~ם דק~~יב ע~ב י~א

 כמ~
 ענינים

 מ~מרת שבת~ עריות~ ~ג~ן ~ושמרתס~~ בהםדכתיב
 ~~ם ל~מ ה~י דבכל נ~מא הבי ע"ש~ מצה~~קודש~

~ 

~~
 כ~ג ~מ~~ים דכתיב מהא בזה~ להעיר יש

 לעשות ~ ופירש~י תשמרו~~ אליכם אמ~תי אשר~ובכל ~~~ג~
 דר~א שם~ מ~מבילתא נובע ומקו~ו ו~~י ב~ז~רה מ~עכל

 נימא ה~י ו~~כ ע~ש~ ומל~תי מ~ע~ לע~ותאומר~
 דב~

 מ~ע
 ם~ם ~מ~ב~ו~ה

~ 
 וד~י ~לא

 ~ כמובן אינו~ ז~

 ~~~~~י~~
 על ~ם באמח~ ~~

 ג~
 ~~ל הריטב~א דברי

 טובא~ קשה טמא~ ברה~ר טו~אה ~ק אפי~ פוםל~~עת והיס~ שימור~ ~בעי היכא דכל שב~ב~הנ~ל
ממ~

 ה~ משנה דט~רות בפ~ד המ~נה~ בל~~ן חכמים ששנו

 טהורי ברה"ר ם~ט חכמים אמרו תרומה~ לענין ד~ם~נ~ל~

וכ~~
 ~משנה~ מל~ון יוצא מפורש הרי הנ"ל~ ע~ב ט~ו בשבת

דגם
 ~תרומ~

 טהור ס~~קו ברה~ר ~פ~ה שימ~ר~ דבעי
~ 

 אולם

 ז~רא~
 שלמ~ במ~יני מצ~תי

 ב~ם~ים
 ד~

 ~~ה בתום~ ל~ד
 הדעת היםח פםלה לא ~מסקנא~ דל~י שכת~~ ה~וף~פסול

 לא תרומתי~ ~מ~מרת דכתיב ומהא בק~שי~~ ~~אבתרו~ה~
 ~לא הדעת~ בהיםח ~תיפ~לילפינן

 שצרי~
 לא ואי שמירה~

נשמ~~~
 מא~

 לן לימא
 שתי~ם~

 שפיר~ אתי ועפי~ז ע~ש~ וכו~
~~

 דםפק תרומה~ לענין הנ~ל~ ~~ה דטהרות ~פ~ד ~ת~ן

~ומא~
 ~ם מ~מ שי~ור~ דבעי דאע"ג ~שום ט~ור~ ברה~ר

 והמעיין הדעת~ בהיסח בדיעבד נפסלה לא נ~מר~~לא
 ב~וליןב~י~ב"א

~ 
 ע"ב ב~

 ד~~
 ואם

 שח~
 שלא יראה

 שהרי תרומ~~ ~נין ~דבריו כ~ל~ב~ר
 דשאני ו~~ל~ בת~

ואפ~~ שי~ור~ ב~ו למיעבד דב~י דביון מוקדשים~ שמירת ד~~י~~ק~
 לא בהם פוםל הדעת~ ~יס~

 ~י~
 שי~ור ספק בהו

 אם בדיעבד דבתרומה ~למ~~ כהמ~יני דם~ל ומוכחע~~~~
 לא נש~ר~~לא

 נ~םל~
 ממילא וא~כ כנ~ל~ ~דעת בהיםח

ל~"~
 ~ל

 הרי~~~~
 ז~ל

 מהמשנ~
 ~ וא~ש דטהרות~ דפ~ד

~~~~~~~ 
 י~חק ר~ הגאון בשם ששמ~י ~קישיא ליי~ב יש

 בםנהדרין לבוב~ האבד~ק ז~לש~~~~ם
 ד~

 ל~ג
ע~א

 ~פרי~
 הטהור את טימא וכו~ ~דין ~ת דן דתנן מהא

וכו~
 מ~

 ~~ל ופ~ש~י מביתו~ וישלס עשה ש~שה
~ 

 ~א אלמא
 א~א וא~כ בתרומ~~ מיירי דמסתמא ון כ וה~~ה~ עב~ל~ה~ר
 ~~זורכלל

~ ~ 
 הבע~ים אסחו ~מא~ ~אמר דמיד ~ד~~

 ~דעת בהיםח נפםל וממילאד~תייהו~
~ 

 נדפסה שכבר ~ושמעתי

קוש~~
 ש~תבתי מה ע~~י ~ולם תח~י~~ שאינ~ ~חיב~ריו~ זו

בש~
 דבתרומ~ ול~~מ~ שפיר~ ~י שלמה~ ~מ~יני

 בדיעבד

 דעתו והסיח ~שמר~~ לאא~
 מ~

 ~ כ~מור נ~לה~ לא

~ ~~ ~~ ~י~~ ~נ~ ~ה~ י~ ~~~~~~ ~  מהל~ בפ~הז~ל 
 ~מומ~~

 ~~~ ~ל~ה
 המצו~" את ~ושמרתם~אמר ~ו~ ~ וז~~

 כלו~
 הז~ו

 ב~~
 וש~ו

 מ~ל~ותה
 חמ~~ ~

 ~לפי~
 ~מ~~ אמרו

 ליז~ר א~~ ~י~
 עליו יבוא שלא ~~םח~ ממנושאוכל ב~~

 ע~ ~~קצ~ א~ ~~
 ~לא

 ועי~ן ע~ל~ חמ~~ ~ום בויהי~
 ב~ו~~

 מהד~ת נוב~י
 המחוור הפי~ ~ש"כ ע~ט~סי~ ~או~~

 ~~ע~
 ~מ~~ם

 ז~~
 ~רא האי ע~כ הרמב~םדלדעת ~~ב~ ע~ש

 ~מצות~~ א~ ד~וש~ר~~
 ~ב ~הרי אםמכתא~ רק הוי לאודאי

 ~ל~~
 ~~מי~~ א~רו

 ~ביא ת~ס~ ~טואו~ח~בסי~ על בב~ח ועייןע~ש~
 מש~~

 מהר~ל
 שהיה אחד לעניןבהג~ה~

 ~א~ול ~ה ולא ~~~~~ תפו~
 הרא~ונהבלילה

 מצ~
 ~ליו וכתב ו~ו~~ עכו~ם ש~קנה

 דלא ~סקי~~ בשופטני ~אוהב~ח~
 א~

 מ~ה כלל
 ~ליל~

 אי~ר י~~ור ~לא כ~י דאורייתא~ מ"ע על ועבר~ר~שונה~
 ב~י~ ~ח~י ו~ן ~~~י בסום~א שס הט~ז וכ~כ עכ~לידרבנן~
 ~ וז~ל ~תב םק"ב~ת~ס

 ו~

 ~שימור
 הוא ~~~ ל~

 חמו~~צ~ מהל~ בפ~ה בר~ב~ם וכמש~כ ב~למא~אםמכתא ר~
 מש"~ במ"~~ שם או~ח בפרמ~ג ועייןעב~ל~

 ~ ע~ש בזה

 ~~~~י~~
 ביומא מ~ירש~י עוד בזה להעיר

~ 
 ~א ל~ג

 ונ~קא ~ וז~ל שכתב המצו~~ על מעביריןד"~אין
 ו~~ ~מצות את קרי ~~ות~~ את ~~ושמרתם במכילתא~לן

 ובו~ ~ ~ מעבירין אין ד~ה ע~ב ו~ במג~לה בפירש~י ובןעכ"ל~
 ~יומא התום~ מדברי ו~ו~ח~~ש~

 ל~~
 נ~א זבחים ומהתו~~ מם~בר~ ד~ה ע~ב ו~ במגילהומ~ת~ס~ מעבי~ין~ אין ד~ה ע~א

 ע~ב ם~ד מנחות ומהתום~ אשר~ ד~הע~א
 אב~~ ד~~

 ~~ל
 ~~ה ~~ו~ה וכ~מ ד~~~ היא ~~צות~ על מעבירין דאין~הא
 וכ~מ ע~ש~ ש~ל ד~ה שם ופירש~יע~ב

 מ~~חי~
 ~~ב ס~ח

 ועיין עש~הי הל~לה כל כשרין ד~הופירש"י
 ~מ~~

 ~י~ ~ו~ח
 וז~ל שבתב ~~א במ~ז~~ה

~ 
 אין והנה

 ~~ביר~
 את ~ושמרתם כאן ~לבוש כמש~ב היא~ד~ת ~מצו~~ ~ל
 ה~ות~

 ~כ~לי
 ~ומצ~~י ~נ"ל~ מכל העיר שלאותמהני

 ב~ו~~
 ~~א הרד~~ז ~ ~

 דה~ שכתב~ תקכ~ט~םי~
 ~יא~ ~דרבנן המצות~ על ~בירין ד~ין

 ~~וש~ר~ם במכילתאואםמכוה
~ 

 ~~~לי ו~י המצות~
ובמ~בת~~

 ומ~ ד~~~ ~~יא דמובח הנ~ל~ כל אי~מיטתי~
 לא

 ד~ושמר~ם קרא מהאי למישמ~ דליכאמוכח~
~  ולפלפל לדחות ויש מ~ים~ דגן שמירתלע~ן ~~צות~~ 
 עב~פ ו~~ן~ בד~~

 ו~"כ מ~~נן~ אלא אינו דמצה~ זה שימור ~עיקרשמע~נן
 על ותמהני ס"םי דמהניפש~טא

 ה~א~
 רב

 יו~
 ~~ל

 ז~
 ~יני

 העיר שלא הרים~ועוקר
~~ ~ 

~~~~
 מ~ ~~~~~

 זאת לדעת שהראיתי
 בס~~

 ל~קלדיש ~רור~ נראה
 בדי~

 ע~י ~בא פ~~ של ק~ח
 מ~תי ו~בר ~נ~ל~ ס~ס ~טעם כלל~ חותם בלא הברזל~מםלת
 בעל דבמחכת~ה~אמורה~

 השז~~
 ה~י~ מ~ה~ בר~ת

 ~דה על
 בד~ז~ל~חמיר

 ו~
 התיר ~~ סי~ ח~א מאהבה תשובה בשו"ת

 של~מח
 פ~

 בלא ~כו~ם ביד שהי~
 ~סי~ וכן ~~ש~ חוח~

 אינם לתותים~ חטי~ דג~ כתב~ שם~קפ~א
 ח~~

 ע~~~ נמור
 מו~~ ה~~ םי~ שמואל מעיל בשו~תוכן

 או~ת תשובה בפ~חי
 אס ~~~ אלא אינם ל~ותים~ דחטיס ג"כ כתב תנ~ג~סי~
 לידיבאו

 חימו~
 בעניי~ אני ותל~ח ע~ש~

 ה~ברים~ ~יאר~י
 ראיותעפ~

 ברורו~
 ~ בס~ד וצודקות

~~~~ 

 מקום דיש שם~ כתב גופי~ מ~" ~ברכת השו~ת
 ח ~~ש ד~כא מט~ם להקל~ל~דד

 שהי~ במסילה~ב~מ~ר~ים וזי~~ ל~
 מר~י ~לא הממשל~~ דגל תחת

נפשייהו
 ע~~

 נכונה זו ס~רא ובאמת
 ופשיטא מא~~ הי~

דיש
 לםמו~

 כ~ ~ומ~~ ממקור ~ת~סב~א ול~~ ל~רי~~ לו ~~יה במ~ם קיצר אבל ~~ז~
 ~נ~

 ~כו כבר
 ~כ~ז~

 על
 או~תו~ לה~ד ~~א משום רק הע~~ם~ דחש ~י~אדא~~ ד~~נן~ בא~~רי ~~כ ד~~~ ~אי~י א~י~ ל~קל כ~את~סברא

אמ~י~
 דלא

 ~בוא~ בנ~ד~ וכ~כ ~~~ ~~
 דף בחולין

 ע"אצ~~
 ד~מרי~

 ~פילא לי~~
 ארמא~

 שם ובתום~
 ד~~

 שם~ ובר~ן~ינן~
 ד~

 ~כ~ה ~~ נפ~ ~עי לא ק~לא~ דהוי



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  ~~~~~~ ~ ~~~ ~י~~
 צ~ת ~~~~ וב~~ו~~~רשב~א~

 ו~ ~~~ ש~ ובש~~
 ב~א

 ~~ משנה ~~מאי ~~~ג~נן
 ח~~~ המולי~

 הרא~ש~~ דמאיי נכרי~ ~וחן
 ש~

 שהוא לפי ~ ו~~ל ~~ אות
 מ~פר~

 מ~ומנתו~

ויר~
 וכ~כ ע~שי ~בו~ פרנ~תו י~ת ~מא ש~ר~ ל~~ות

 עלבפ~~ הרד~~~
 ~שנד~~ הרמ~~~

 ~גליון
 ולא ~ וז~ל י~נ~ ה~~ה מעשרמהל~ בפי~~ בווילנא~ הרמב~~
 מרע דלא ~ו~ן~ מי~עי~

 וכ~כ וכו~י אומנתו יפ~יד ש~אחזק~ו~
 ~ו~אי ~~~ל ~~ו~ בהלכ~ ש~ עו~

 ~מולי~
 חזקתי~ מרע דלא וכו~ לטוחן חטין

 ~שלולהחליף
 מטמאי מהל~ ~פי~ב ה~א~~ד ~וכ~כ ע~~~ וכו~

 כי ~~א~ ומוש~מ~כ~
 האו~

 ע"ש~י וכו~ אומנתו על מקפיד
ואפי~

 במ~חות כ~בואר נפ~י~~ מרע דלא אמרינן בע~מא~ ~ת~

מ~~
 ופירש~י כשרה~ ~ת~ר ~~ן מ~וייצח טלית ה~וקת ע~א

משו~
 יין לענ~ן ~~~ז ~פ~"ב הר"ן וכ~כ ע~ש~ נפשי~ ~ע דלא

של
 רמוני~

 וז"ל וכ~ב נכרי~ ~צל לקנות
~ 

 ה~כ~
 מן ללוקחו

 היכא ~כל שריהתגר
 דאיכ~

 דליכא ואע~ג נפשי~~ מ~ע לא~גר דמילתא~ עלה טפי למק~ד
 למי~

 ל~~ר~ וראי~ עלי~~
 במנחותמד~מרינן

 מ"~
 כ~רה החגר מן מצוייצת טלית הלוקח

 משו~ דמי~ת~~ וטע~אוכו~~
 וכ~כ עכ~ל~ נפ~י~ מרע לא דתגר

 ~אמרינן הא על ק~~ז ~~~ פ~ו ~~רכותהמ~~כי
 ~ברכו~

 ~~ו

ע"~
 ~האי ~ע~ג עב~~~ נפשו~ מרע לא דאומן ~ייש~נ~~לא א~ור~~ ~ב~יס ולשאר יין~ ו~ת~רו~ות ~ ~זה~ל ~~זה~רד~י וכת~ וכו~~ ~~יא הנדוא~ מבי דאתיא הימל~א האי
 ב~~ע וכ~פ כאמור~ ג"כ נפשי~ מרעד~א כאומן~ ~ינו דתגר אמרינן מ~מ תגרי~~ מ~י~י~הי~~~ת~~

 יו~~
 ~י~

 ~ ה~~עיף קי~~

~~~~~~~ 
 ~י~ תאו"ת מהד~ק נו~~י ~שו~ת ראי~~ ה~ו~
 כת~כ"ג~

 מ~~רא
 ~נפשי~

 ~ וז~ל
על ל~~ו~ ו~יי~

 עכ~ל~ אומנ~~ מרע שאינו אומן~ ~ל ~ו הללו~ ה~~חרי~
ו~מ~ני

 מא~
 ז~ל נוב~ הג~ון על

 ~במתכת~~
 לא

 ז~
 שר

~ו~
 ל~~ז ראי~

 שו~ כנ~ל~ ופו~קי~ מש~~
 נוב"י בשו~ת מ~אתי

 הי~ ש~מ~~~ק~ בעצמו~ שכתב ע"ב ~י~ ת~ו~תמהד~ת
 מקצ~

 אבל ~הנ~ל~י ע~א מ~ג מנתות בגמ~ מ~ואר הד~ר ו~אמתבזה~
יש

 שם במש"כ ~ליו~ לתמו~
 לתמו~

 כ~ ~~ או~יח המג~א על

ש~~~
 ~לא

 ~מכינ~
 ~הוי טובא קפי~א ~איכא היכא רק אתנר

זיו~

 טלית ~יקח דשר~ ו~א לעבו~~~ ~פי~
~ 

 ~אי~ משו~ ~תגר~
 עכו~~~ר~

 ~זה~ל~ ע~~ כת~ והנו~~י ~בג~י ציצית לעשית
 דטלית דטע~א המג~או~~ברי

 ~~ין משו~
 עכו~~ דר~

 לעשות
 י~י~ האי~ א"~ ב~~~י~יציח

 רמוני~~ ליין ממנו ~ר~ן
 וג~

 ~רי

~~~
 בה~~א מ~~ש

 משו~ ~~ליח~ ש~~מ~
 נפשי~~ מרע ~לא

 ~~~יא והמג~א ז~~ ט~~ ~ירש~י~ן
 טע~

 ~כ~לי ובו~~ מל~ו

ו~מחבת~~
 ~מחצה~ק פי~ עפ~י יפ~~ ותי~ ז~ל~ ה~~ן ראיית ~לבעצמו שהעי~ המ~~א~ דברי ~ף שעה~ לפי אישתמיטתי~

 ~ ות~יןע~ש

 גופי~ ז~ל המג~א על ~ ~~~~~י~~
 ~~רי לתמו~~ י~

 ~~ל דבר~ת בפ~ו המרדכימד~~י
 ~~כא ~~ף מוכת~~ימל~א~ לענ~

 ~ליכ~
אמ~ינן אפ~~ לעכו~~~ ~ף זיוף

 מר~ ~~
 נפ~י~

 כאמו~
 ~ ו~ע

~~~~~
~~~~ 

 מוכח~ ~תולין רפ~א ~"ל
 ד~או~

 אמ~ינן
 ~פשי~ מרע~לא

 א~
 זיוף ~וי ~לא היכא

 ג~
 לת~יט ליתן מותר אי לענין ש~~ ~~ שהרילעכו~~י

~טי ע~~
 קנ~ו~

 ל~לכה ל~ון שאפשר ~ ~~ל בג~י~~ לתפור
 עכו~~ בין או~ן ~הוא~כל ו~ומ~

 מ~~רינן שרי~ ישראל ~ין
 ~יצית ג~י מ"ב דף~תכ~ת ב~

 ~ דנקחי~
 עכ~לי וכו~ ~~ומחה

וה~
 ~הוי כ~כ באומנתו קפידא ליכא כלאי~~ ל~נ~ן

 זיו~
 אף

 ואפ~ה לעכו~~ חייט ל~יות לו אפ~ר ע~יין שהרי~~~

~מרי~
 ל~~ ~י~ ח~צ בשו~ת ומצאתי נפש~~~ מרע ~לא

 ~תב
 זאת~ ~~רא~עין

 לת~
 ~י~ ~יו~ד ה~~ח ~שיית

 קי~~
 ~קי~ב

של~
 על ות~הני ות~ין~ עש~~ א~~~י הר"ן ד~י ~י~תרו

 ה~
ז~~

 הנ~ל להמג~א ~ביא שלא
~ 

~~~

 על ~"מ לפ~מש~כ
 ~מב~~

 מאכ~א מהל~ בפ~ת

 ו~~~~א~~י~
 יו~~

 ~~ ~עיף ~~ב ~י~
 ~~ ו~ש~~

 נ~~~~
 ~מרינן דלא

 או~
 לא

~~ ~~ 
 ~דבר על~ע~ד ~~ ~~~ ~

~~ 
 ב~וט~

 ו~~ ~~ ~~ פש~ן~~שמד~י~
 ע~~ ו~ור~~ ~ול~~בו~

 ~ד~~ ~~ ~~א~ ב~~~י
והה~מ ~~~~

~ 
 י~ו~ע ~י ב~ו~ת א~ל ~יאי א~

 יו~~ ~~~
~~ ~~ 

 ~ז~יר לא ~ר~ן ו~ה ~ ו~ל~תב
 ~~ וא~~~ ~~ ~די~

 ~ש~~ להחליף~ ~רת~ דאו~~אפ~
 לד~י

 ~ ~~~ל~פי~ ד~~ ~~~
 ~~ או~ח בפרמ~ג~~~~~~

 וז~לכתב ~~ ~מ~ ~~~
 והנה ~

 ב~ב~ אומנתי~~ מרע לא ~אומן ~~~אות ב~~ ~~ ב~~~
 יכול איןהא על~~ לעמוד ~יכול

 לעמו~
 ~~ירור~ על

 או~ ~
 לא א~ ~~ור~

 שלו מו~מ וכל טוב~~ ~קפדו רמוני~~ וייןתכלת
 י~~י~ בז~

 אפ~ר ג~כ וקפילא וכו~~~רב~
 לא עליו~ לעמו~

 מ~~
 משמ~אומנת~~

~~ 
 ו~ס ~~~ אומנתי~ כל מפהיד בלא

 ~~ל ~~מ~ג הגאון על ו~מהני עכ~לי וכו~~ לאשת~טישא~י
העיר של~

 מכ~
 ~ האמ~ר

~~
 על בהה~מ מ~~א הרמב"ן~ מ~~רי להעיר יש

 לקיחת לענין שכתב י~~~ הלכה מאכ~א מהל~בפ~ג הרמ~~~

 ~ביצי~
 ~ וז"ל ~~כו~~~

 וטהור פל~ני~ עוף של שאמר~ דכל
 אפי~הוא~

 מצי ד~א היכא כל נ~שי~~ מרע ~לא ~וא~ עכו~~
 הב~י וכ~כ עכ~ל~ וכו~לאשתמו~י

 ב~ו~~
ועיין הרמב~ן~ ב~ם פ~ו ~י~

 יו~~ ~~~~
 ו~~י~ ~~~ב~ פ~ו ~י~

 עש~ה ~ק~ה~ פ~~
 אומן ~~י ~וקא דלאו ז~ל הרמב~ן דעת מבואר ~ר~~פר~~י
 ~פי~ ~~א נפ~~~ מרע דלאא~ינן

 לא ע~~~~ ~~~
 ~ר~

~פשי~~
 ~ לא~תמו~י מצי דלא היכא כל

 דמשו~~~~~~~
 למכור ~גר שהוא

 מ~ע לא ומש~ה ~~ ~י~
 שבע באר ב~~ ומ~אתינפשי~~

 ד~
 ע~א ק~ח

 חגר לעניןשהוכיח
 ע~ו~~

 לשבורומוח~ק קבוע~ ח~ר ~וא דא~ גבינוח~ ה~וכר
 יהודי~

 ומ~ר כשרי~~ ~~ינות ~עשות
 ~ישרא~

~כו~~
 המשקל~ ע~~י ~שוה

~ 
 ~ת א~

איננו ~בינו~
 ה~תימוח~ ~ה~ ני~

 שזה
 הת~ת~

 של ~יא
מ~מ י~ר~~

 ~~ דתג~ אמרי~
 בכה"ג~ נפשי~ מרע

 עש~הבזה וה~רי~

 ~~~~~~י~~
 בשו~ת היי~י

 מהרי~~
 ~~~ ~י~ יו~ד ~~ב

שהחמי~
 ~~~ינות לא~ור

 הבאי~
 ממרחק

 שמביא~~ ע~~~~ תגרע~י
 ו~לפל ב~תמי~~ ניכרת ~אינה כ~ב

 מ~ ~~ ח~ג לב בן מ~ר~ השו"ת ב~בריש~
~~~~ 

 ~כה~ג
 חתימות לוייף נפשי~ מרע לא ~מ~מא לומרראוי

 כא ה וכי ~~~על~ג~ בקהל~ רעתו ת~~ה פןנכר~~ ~נשי~
 ~~~ ~רמא~~ בק~~אאטע~מה ד~~כי~

 ו~ו~י חזק~ו מרע דלא
 דטעמא ו~~ל~ כתבוהמהרי~ט

 ~ל~
 ל~ ~זקתי~ מרע

 אלא נאמר
בשל

 ש~~ א~י~
 ו~א מכ~יף~ לא בש~ו~ א~ל ~ה~~ לזייף

 חזקתי~~מרע
 ~אינוכאשר ביהוד~י~ ~מ~לי ~נפשי~~ מש~~ת א~רבה ~הא
 רשעי~

 ונ~תבחו שב~ו
 ~~י~

 וכ~~ ~שו כן אשר
 הגדול הגאון על נפ~אתי ונוראותע~~~

 מהרי~~
 ז~~

 דהרי
 הוכ~יכ~ר

 ד~~ ופ~~קי~~ מש~ ~~~~
 ~שלו

 ב~ברי הרבה ~פל~ל ויש וצע~~~ האמור~ כ~~ר נפשי~~ מרעלא ~ח~~ ~מרינ~
 עפי~~ אלו~המ~י"ט

 ועפי~~ הנ~ל~ ~~א כ~ ~י~ ~או~ת ~ג~א
הת~

 ~~ל ~מהרי~ט עכ~פ ו~בןי ~נ~ל ~~ט ~~~~
 ~ושהיה ~~~~ קי~

 להארי~
~ 

~~~
 לדעת ~וכחת~ אשר ~~~~

 מ~~יא ~ברא נפשי~~ מרע ~לא זאת~~~ברא ופו~י~~ מ~~ ב~~~

~י~
 ~~ידא רק ~ליכא היכא ואפ~~

 ~~~מנתו~
 או

 ש~~
 ~י~א

 ממי~א ד~ת~ ~אי~ורי אפי~ להקל~ ע~ז ~מכינן מ~מדממ~~
 ~יש דכש~כפשיטא

 להק~
 ~ודאי ~ברזצ~ מ~לת ~מ~רתי

 ~פשייהו ~עילא
 להחל~

 מ~ני ~זי~י
 שיע~שו ה~מש~ה~ אימ~

 להיות~ת~~
 ו~~ ~מא~~ נתפ~י~

 יודחו
 מ~שמר~~

 ויקופח

~ ~

 ~ג~ ~ישמ~~ איכא דלכאורה
 דאיכא ~יכא

 בעינן מ~מ~מ~~ת~ אי~
 ~הרי עכ~פ~ את~ ~ות~

 ~ש~
~~~~~ 

 דה~י~ אמ~ינן
 יין לשתות ~בי ~בית ר~ת

 ב~רו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

 א~ י~ענא ולא א~י בחות~ ~כ~י~של
 מ~ו~

 מ~ום אי ד~ה ~פירש~~ ע~ש נשיאה~ דבי א~מתא משוס~י כר~א~ לה דםבר
 שליט שהיה ה~יא מן ירא המ~י~ו~ הנכרי שהיה וכו~~אי~תא
 משמע הר~ עכ~ל~ וכו~ המ~כותע~~

 ד~~
 היכא

 דא~כ~
 אימת

 ראי~ דאין ~~ל~ אמנם א~י חותם בעינן מ"מה~~כוח~
 ה~ין עיקר~~פ~י יינם~ ~ם~~

 ~י~
 כע~~ חותמות~ שני

 והרש~~א ע~א~ ל~ט
 םתם ~~~ ע~ז~ הקשהז~ל

 ~י~
 ו~מאי דרב~ן~ אלא א~נן

 חיבת ~משום ות~~ חוחמות~~~ צרי~
 ניםו~

 ומזייפו טרחו עליהם~
 א~~ בחותם~ף

 לכ~
 ה~~י וכ~כ תורה~ כשל בו החמירו

 יו~~
 םי~

~י~ח~
 והש~

 ~ף ומזי~פו ~חו ניםו~~ חי~ת~~ום י~ל~ נמי הכא וא~כ ע~שי בשמו םק~ה ~ם
 דא~כ~

 ~בי ~ימחא

נשי~~
 שליט ש~וא

~ 
 המלכות~ ע~~י

 ולכ~
 ר~ח החמיר

 ד~יכא היכא איםורים~ בשאר~ אבל א~~ חוחם בד~ז~כ~פ והצרי~
 מרע דלא ~שום כלל~ חוחם בלא להתיר יש מלכו~~אימת

 ~ כנזכרנפשי~הו~

~~

 םי~ בחשו~ הרשב~א למש~כ ראי~ ~מכאן להע~ר~ יש

 אין א~~ה ל~כו~ם~ כםידא ש~ש ה~א דאפי~תשס~~~

לםמו~
 בלא לכ~ח~ה עליו

 הו~חות בבמה ד~~ והוכי~ כ~ל~ חות~

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

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

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

~~~ 

~~~ 

~~~ 
 כ~נ~ים מ~ש נח~סים מה~ דבר איזה מז~יפין או~חל~פין
 והיא ~~ כל נפשייהו מר~י דלא ופ~י~אינענש~םי

~א~י~ כע~
 ההוא ע~ב ם"א ~ע~ז

 כ~כ~
 חמ~א בי~ יחיב ~הוה

 א~ר דנ~י ביני ק~י ~הוה עכו~ם אשתכח~~~ראל~
 חלש עכו"ם אם ד~ה ב~ירש~~ ע~ש שר~~ חמרא כ~~~~ל~ו נ~פ~ א~

 ע~ בע~ז וכ~ה עכ~ל~ וכו~ עליו ה~יר שופטי אימת ויש~וא~
 ובטוש~ע~~א~

 ~ו~~
 ~~ ם~יף קב~ח םי~

 וםעי~
 חלשי~ ~מםלת~הברז~~ ~~ר~י~ל ובנ~~ ~~ש~ ה~

 ~משלה~אימת שירא~ זה~ לענין הם
 ע~ז יחפםו שלא ה~~ר~ ושו~

 ולא כגנב~ם~
 ~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~ו~~~~~ ~ ולזייף להחליף נפשייהומרעי

 ומש~ן יושב ועכו~ם פתוחו~~ שחביות אעפ~י יין~לתוכו
 בירושלמי וב~ה ה~שתמר~ בחזקת שהוא מ~י~ו~ר~

 פ~~
~ע~~

 וז~ל ~~ב~ ~לכה
 י~ראל חני~ ~

 ו~כו~
 ח~יו~ א~י~ נכרים~ שומרים אפ~~ עיר~ שלבפ~כיא ~ינן~ את שכנםו

 פתוחות
 פי~ שם וה~~מ~וחרותי

 לשו~
 ולשון שבירושלמי~ ~פר~ייא~

 עכ"לי בשוק~ למ~ן שמה~ ומ~מ~דין חביותי~~הםוחריס שמבי~~ מק~ם~ היינו שבתוםפתא~ ~~~א~ או~~ווא~
 ~קום ~יאונראה

 מיוח~
 היין ומש~ה הממשלה~ מטעם

 מפני נפשייהו~ מרע~ לא ~השומרים~ משוס תר~מ
 ש~א ~פני ~~וםפח~~ וז~שהמ~שלה~ ~מ~

 ~לומר משתמר~ בחזק~
 ~~ י~ב ~הוה כרכ~~ ~ההוא לומר ואפשר ה~מ~לה~מט~ם

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

י ~ ~  
~ 

 ~ה ו~~ הממשלה~ אימת מפני נפש~~הו~ מרעי לאהמ~רתים

 ~ל לערכאות דומה זה ~והר~ האמור~ כד~ר מ~תמר~ב~זק~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~  
 ~ נכוןלהיתר

~ ו~~~~~~~~  ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ 

שיח~י~
 הנה ע~ש~

 לפענ~~
 להחמיר~ לחוש ~אין ברור~ נר~ה

 כ~נג~
 האחרונים וגדולי הרא~נים הפום~ים

 ז~~
 כמו

 ע~א י~ב ~ף מע~ז נובע ד~ז ומקור בס"ד~~אבא~
 ~ו ~א ~א~~~~ דאמ~~

~~ 
 א~יי אמ~ ~~~~~~

 ~ל~ ~ש~ מ~~

 מה~~ ~~~ אמרינן~~א
 ו~~ ל~~ור~~~ י~~~ל אפי~

 ע~
 ובת~ם~ וכו~י בקדירהנבילה

 ש~
 ~י~ ו~~ל~ ~תבו ושדי~ ד~ה

 להרו~ח~ ~~ ~מ~נה~ בשר ושקל שלו~ כחישה בשר שדיר~י

אב~
 לא ישראל את ל~כשיל כ~י בחנם

 חי~שי~
 ורא~~ וכו~~

מלק~
 ~לא דמורייס~~ א~בא ההוא גב~~ ע~ב ל~ד דף

 דקיםתא ~יון חמרא~ לח~ובתחייש
 ~מוריים~

 ~י~ בלומאי
 וכו~ ~וז~ בארבעה פי~ לומי~ בארבעה דח~רא~ וקיםחאבזוזא
 ב~~א הרא"ש וכ~כעכ~לי

 דע~
 הר"ן ו~~כ ע~ש~ ט~ םי~

 וכןשם~
 ~~ויו~~

 ~מא ול~ח וז~ל~ כתב קי~ח םי~
 הביא שם והב~י בחליפיןי נהנה אא~כלה~שילו~ החלי~
 בש~ הגש"ד~בשם כת~ ח~~ אות שם ובד~מ ~םמ~~ כ~ב שכן וכת~~ה~ל~ מ~פוםקי~

 לח~ירוהשולח ~ה~ה ~ וז~ל א~ז~ ר~ח
 ורא~ ב~ר~חחיכוח

 כרא~ון ~מ~~ שהוא
 ~ם ריוח לו אין ~הנבר~כיון שמוח~~ש~ל~

 הח~י~
 לא

 ח~ישי~
 עכ~ל~ לחלופ~~

משמ~
 בדבר רק לח~ופי~ חיישי~ן לא בשולח~ דגם

 מוםיף ואני ז"ל~ ~ד~מ עב~לבחליפין~ ~נהנ~
 ש~

 ~~ל ~~י דעת הוא
 ~ם~ דאמרינן הא לענין ע~ב כ~טבע~ז

 חומ~
 ש~ו

 איח~ופי~ משום ואי וכו~עכו~ם בי~
 כיו~

 ל~ חוחם~ דא~כא
 ט~ח

 ו~שמ~ עב~ל~ מ~נו~ברע להחלי~~ ל~ורכו~ אי~לופי מ~ום אי ~~ה שם ופירש"יומזיי~~
 אפי~ לצורכו~ הנאה לי~ לית ~אם

חו~~
 הרי עכ~ל~ ומזייף טרח ו~א ~מהני~ הוא פורתא~ זב"ז~לה~ליף חילחי~~ ~"ה ע~ב ל~ט בע~ז מפירש~~ וכ~מ א~~~ א~
 דבלא ג"כמ~מע

 א~ חוחס אפי~ כלל~ הנא~
 א"~

 וכ~מ
 ע~~ה א~ן~ ~~ה שם ובת~ם~ אבל~ ד~ה ע~ב ם~ד ע~זמפירש~י
 ואוה~ן~

 שכ~ב אמר~ רבא ~~ה ע~א י~ב ע~ז מפירש~י להקשו~ ~
 לי~ חזי דאי~~מ~סחפי~ ל~~ר~~ נבילה ~ניש~י לעכו~ם הנאה ליח ~ה~ם ~וז~ל

 בטעמא וםיים הנ~הי ל~ה ~לית בטעמא~ דפתחלכאורה~ ו~~~ ~כ~ל~ ב~~נא~ לי~ תבע ישראל~
 לאו ~אי לבאורה~ ומשמע וכו~ידמים~פי

 כ~ל ה~אה לי~ דל~ת אע~נחייש~נן דמיםתפי~ טעמ~
~ 

 הב~ח ~גיה כבר אמנם
 משום א~~ טעמיםי ב~ פ~~ דרש~י כלומר ~ומיםתפי~~ שםבגה~ש
 שם הריטב~א וכ~כ דמיםת~י משו~ והב~~ ~אה~ לי~~לית
 הנאה לנכר~ ל~~ ~לית ~שא~ה וז~ל~ ~ירש~~~בש~

 לי~
 נבילה

 ועוד י~ראל~ של~~דירתו
 ~מיר~~

 מיני~
 ו~מ~ני ~~~לי וכ~

ע~
 שלא ז~ל הב~י מרן

 הב~
 ג~כ דם"ל כלל~ רש~ ~~ת

 ו~ ם~יף קי~ח םי~ יו~ד בש~ע פםקינן וכן הנ~ל~כ~פוםקים
 מותר בח~יפין נהנה נו א~אם

 בכ~~
 וכ~כ וכו~

 הש~~
 שם

 ~הואםוםק~ח~
~ 

 שאינו ~כל הפוםקים~ מכל ~ומוםכם הש~ם
 עוד וכ~כ ע~ש~ כלל חותם בלא אפי~ מותרנהנה~

 הש~
 וכ~כ סקמ"א~ קי~חבםי~

 הש~~ עו~
 םקט~ז ר~א םי~ ביו~ד

 ו~~כע~ש~
 הש~~ עו~

 הט~ז וכ~כ ~ש~ םק~ו רע~א םי~ ביו~ד
 ה~~א ו~~כ ~ש~הי םקל~ח שם ובב~ש םק~ה~ י~ז ~י~~אה~ע
 וכ~כ במ~~ש~קי ~~ש םק~א~ כ~ םי~~ו~ח

 ~ו~
 באו~ח המג~א

 ~וע~ש םק~ג~ ת~י~זם~~

 במ~צהש"ק~

 ח~ד הר~ב"ז ~שו~ת וכ"כ
 ~לא שע"א~ א~~~~~

 חיישי~
 לו שא~ן כיון החליף~ שמא

תועלתי
 ו~

 לד~זי ראיה שום ~ביא
 ו~ל~כרח~

 ~ור מקירו
 ~ ה~למכל

~~~~
~~ 

 וב~ניות י~~~ םי~ בראשונות מהרי~ט ~בשו~ת~מת
 נרגא בי~ שדי ג~~םי~

 כבר אבל עש~הי בד~~
 והח~ םקל~ו~ קי~ח םי~ בי~ד הפר~ח עליוהשיגו

~תנן מה~ ~~ל~ המהר~~ט ראיית על ז~ל הפ~~ח שהשיב שמההגם ל~ט~ בםי~
 ב~~

 ~~ משנה ~דמאי
 המולי~

 חטים
 לטו~

 ואע~ג שיחליף~ ~חיישינןמשוס ~מאי~ עכ~~
 ~ל~

 ~נאה לי~
 כל~

 ע~ז וכתב
 ~ ו~~ל~פ~~ח

 אינו ~טוחן ~ההיא כלום~ ז~ ואי~
 מחלי~

 ה~~ם ו~תח~פים לטוחן~ ח~ם במביאים מדק~ק~ שאינואלא בכוונ~~
~אליהם

 עכ~~
 לפרש~י~ן ~ר~ ~~ מא~~ חמוהים ~בריו ב~ת~ה

 שהעכו~ם הנ~ל~ המש~~
 ~החל~ חשו~

 דחיישינן אלא~אל~כ מ~עתוי
 ~~~ החטי~ נחחלפ~ ש~

 כמש~כ
 אמאי ק~~~~חי

 ח~
 ~מתני~ ברישא

 ~~ ה~ולי~
 לטוחן

 ופי~ למעשרו~י בח~~ן ע~ה~ לטוחן או~~י~
 הרע~~

 ~~~י ~לא
 א~י ול~~~~~~ו~

~ ל~~ ~  ~ ~  ~~~ 
 ~א



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~ינו~ ~ודא~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~י~
 ~~~~ ~~~ ~עי~

 ע~ו~ם~ ~~~ו~ן
 הר~ש פי~ ו~ן ~רע~ב~ וכ~י~ להח~~~ דחשוד ~שוםדמאי~

ו~ר~~~ם
 וכ~~ ב~י~~~~

 ~ל~ ~עש~ מהל~ ב~י~א ~רמב~ס

 ~ועפי~~ ע~~~י~~
 ~ס ל~~יר יש

 ע~
 הרמב~ם על בפי~ ה~דב~ז

 בווילנא~~~נד~~
 ה~ר~ח דברי כעין ~~תב ש~~ ~~ו בהל~

 ובלא~ה ~ ו~ל ~פר~ח ~כ~ב הב~ התי~ אבל ו~בן~י~~~ה
 ל~קנ~~

~~ 
 מ~יס

 שא~
 י~ מ~~ א~~ ~ין ~ס שהחטיס

 קצת
שינו~

 ~~י~
 קצת לו ויש וכו~ ~חבירו לבן או כבד ~א~ ע~~ו~

 טורח שוס לו שאין וכיון בחל~פין~~נאה
 על אף מח~יף בז~~

 ~כון~ תי~ זה עכ"ל~ ישראל~ להכשיל ש~כוין לא מוע~~~~נאה
וכ~~

 ~ו ~ינתא א~י~ אר~י ה~ט~ דסנ~דרין םו~~ד בירו~ל~י
 תאנה אין הפ~~~ ו~י~ לחבירתא~ דמ~א לא~~עתא~

 ה~הרי"ט קו~יית ~ידי קשה ולא לדבריו~ ~קור הראהשלא ה~ר~ח~ על ותי~ה עכ~לי אחר~ ל~ל דו~ין זה ואילן ~דה~ל וחע~
 מ~ום אי לה~ ניחוש ~~ה תלב~ ע~ב~ ל~ה דע~ז מהאז~ל

 טהוראיחלו~י~
 חיו~

 ט~א
 יר~

 איכא נמי דבטהור כיון ו~~~
 ד~ילתא עלה ל~יקס ל~כא ~יימי~ דלאנםיובי~

 דלית דאע~ג ~וכח הרי שעירב~ ~ורחא בהאי רווחא לי~דלית אע~~ וכו~~
 ע~ש~ ~~ז השיב ~ס והפר~ח לא~חלו~י~ חיישינן רווחא~לי~

ול~ענ~ד
 פ~ות ~ל נהרג נח בן קיי~ל דהרי לק"~~ ב~א~~

 ו~ודיעין~ ד~ה בפ~רש~י ע~ש ע~ב~ ~"ז ~יב~ות פרועה~~~ו~
 דבר על ק~יד דעכו~ם ~ וז~ל~בתב

 ~וע~
 וכו~

 עכ"~
 וכ~ה

 ובכ~~ ע"ב~ ע~אבע~ז

~~~~~~ 
 י~

 להע~ר
 ג~~

 ל~אכילו ~שראל את ל~כשיל רק ~עכו~~~ הנאת בלאאבל ~ וז~ל ~בחב הנ~ל~ ~~ ~י~ הרא~ש על
 לק~ן כדא~ר חיישינן~ לא אי~ו~~דבר

 בפ~~
 ע~א ל~ד דף

 קים~
 א

~~ורי~~~
 ולא שרי~ לו~י בד~ דח~רא~ וקיסחא בלו~א~

 ~~א~יי~ינן
 ער~

 בו
 מ~~

 וה~הרי~ט עב~ל~ להכשילו~ יין
 וז~ל וכחב הרא~~~ דברי פי~ הנ~ל~ ~~ ~י~בשניות

 כלו~ר ~
 ~ועט~בדבר

 א~
 ~ל חריפתא הפלפלא וכ~פ עב~ל~ ה~סד שם

~ר~~~
 לא ~~~ט~ דבדבר ~ וז~ל ~~~ א~~ שם

 ק~י~
 ליו~~א

 ~~ ק~ה~ שכתבחי מ~ ולפ~ ~כ~ל~ו~ו~
 ~ל ~ס ~~יד עכו~ס

 ~בר ~ס לדי~יה א~כ ~נ~ל~ ביב~ות כ~ירש~י מו~ט~~בר
 ~פ~ד הוי~ועט

 וה~~רי~~ ~
 כתב שס

~~ 
 ~רא~ש דבר~

 וז~לאלו~
~ 

 נהירא~ ולא
 די~

 ~~ן ב~ורי~ם~
 ~~א ~ו~~ בש~~~

 דב~ברי~ ז~ל~ הראשונים ~~~כ~אישת~יטתי~ ~~ז~ ~תב ו~~ר~ח ~כ~ל~ ~סידא ואיכא בנ~ט~ אלא~~סר
 ~~ן עכו~ס ~ל

 בה~הולכי~
 ו~~~~כ ~כ~ל~ וכו~ י~רוצו ~לא ~ד~ נ~~~ א~ר

 בזה אי~ת~יעת~~ ז~ל~פר"ח
 ~~ ש~~הרי~~

 ה~~ל ג~ חשובה ב~וחה
 ~~יטח ס~ל דהרא~ש לן~ לי~א ד~אן ל~~~~~פר~ח וק~שיי~ ע~~~ הנ~ל ה~~שוניס דברי הביא ~ה~ ול~ניןבאד~ה

 וכברהנ~ל~ הר~ש~ני~
 הח~~ השי~

 הפר~ח~ על
 והאר~~

 ע~ש~ ב~ה
 ~בר~ ה~יא ~ו~י~ שה~הר~~ט ~ללהעיר ול~

 הראשוני~
~ ~נ~ל~  

וע~~~
 ה~~~י~ט~ ~א~וח ~דחו י~אה וה~~~~ ב~~ר~ח ~~עי~ן

 ו~~ש~כ ~~ל~ האחרוניס וגדולי ~~אשונים ה~וםקים כל~גד ~ו~ בד~ז~ ה~הרי~ט ו~עת וברו~ותי נ~ונוח הו~חותעפ~י

~ש~~
~~~ 

 דד~ םום~~ח~ ~י~~
 ~~וס~ס~ ~~ל ~~וס~ס

~~~ור~
 ~ש~~ ~דח~ ו~מ~ל~

 לחוש ל~~~יר ד~ש ~ש~~ ~ב~כת
 שיחל~~ חיי~י~ן הנאה לו שאין ב~בר ד~ף ה~וב~יםלד~ת
 כ~ן ל~ת ש~~ב~י~ ~ה~~פ~י

 ~וא המהרי~ט רק ~לל~ ~וברי~
 א~ורה~ ~ל~י וכ~ר ~יו~ השי~ו וכבר בד~~~~~יד

 דבעל
~שו~ת

 על ~~ריז ~ש~~ ~ר~~
 ה~~

 להח~ר
 ~ ~~יף~הי~רא וכ~ ב~~

~~~~~~~~~~ 
 די~ן דבנידון נראה ~~ו

 הת~ו~ ב~~ כ~ב דה~~ כלל~ לח~ש~אין ~ו~~ ה~ה~י~~ ~~

הר~~~ות~
 ה~~ל~ ובשניות

 א~פ~~ לאח~ו~י~ ד~יי~~נן ד~א
~ו ~~~

 הנ~ה~ ~ו~
 ל~

 ~רח שהוא
 ל~כ~

 ועפי~~ ~חלי~~ ~חל~ף בנקל~ ~י~~תר~י ד~ ~ל~ ישרא~~ את
 ~יישב הוא

 ~~א י~ב ב~~ז~~וס~ ~~
 ד~~

 מההוא ראי~ ד~~יחו הנ~ל~ ו~די
 התם ש~ני הא ו~ה ו~~~ דמורייםא~ר~א

ו~פ~~די ביו~ ~י~
 א~~

 הי~א
 אי~א ~~ידא~ דליכ~

 ~ ד~יי~י~
 ~ב

המהרי~ט
 לתר~

 דודאי ~ל~
 ל~

 ל~יי~~ ~רחא דאיכא היכאאלא חי~שי~~ דלא ה~ו~~ ~~רו
 דל~

 נ~י ~~~א ומהאי ~רח~

ל~
 ~בא מההוא ו~ייתי לה~~יל~ ~די ~~ון ל~פםיד ערח
 שי~רב ~י~~י~~ םב~א דא~ןד~וריי~~~

 י~
 רק ביוק~ שהוא

 דה~הרי~ט ונראה ע~ש~ וכו~ טרח לא ה~נ להכשיל~כ~י
~~ל

 ד~ח~
 כמו ~וי

 ~~י~~
 א~ בםי~ התב~ש הו~יח וכן

 ע~ש~ס~~
 וי~

 ~פי~ש~י ל~עיר
 בחומ~

 ~~~ ~רשת ריש
 ביו~ר וכו~~ זירוז ל~~ן אלא~ו~ אי~

 ~רי~
 במקוס ל~רז~ הכתוב

 ו~קורו כ~ס~ חםרון בו~יש
 ש~~ מהתו~~

 ~ו אין באן כי הצוו~ה~ ~ו על ~ינו זה~ ד~דרש ~~ז~ כתבשס בפירו~ והר~ב~
חםרון

 כי~
 וז~ל ~כחב עה~ת~ ~עור בפי~ ומצאתי ע~ש~ ובו~

~ 
ו~~~

 ח~ו~ ז~~ בצוואה ובניו לאהרן טורח להס שיש כיון
 כ~ו

 שור בבכור ~ועיין עב~ל~ ~יםחסרון
 ב~ידו~~

 ע~א כ~ע
 דברי איש~~יטתי~ וב~חבת"ה ע"ש~ הנ~ל בחו~ש ~ירש~י~ל ~ש~~

 דטירחא מבו~ר הרי הנ~~~~ והטורהר~ב~ן
 חשוב~

 ~םידא כמו
 ~ירושל~י עוד להעיר וישד~מון~

 רפ~~
 ~~א דב~ק

 וב~~~ ו~ו~~ חבירו על ~עלהשור ל~~י~
 ~ס

 ד~~
 כל לא

~~~ 
~~~~ 

ד~וכח
~~~ 

 עפי~ז וא~כ ~סידא~ ~~ו הוי ~~ירחא
 לאיחלו~י~ חי~~נן לא דידןדבנידון ~ש~~~

 היה ד~~חליף~~ום ~~~~ ה~הרי~ט לד~ת א~י~
 צרי~

 לערוח
 במ~לואי ~אד~ ~רב~

 ול~~ות מחד~~ ול~~פ~~ ה~סו~נים~ הרחיים~ בעל ~ל~~~~ם
 טירחא זו והרי הראוי~ ב~קוס הה~שר שלה~חק~ות

 ~ה ו~רי האיי כו~י שיט~יח כלל~ ס~רא ואיןו~רובה~ גדו~~
 דו~

 את הכא ד~~שה~ ה~ד~ דד~~י ~פ~ג בירו~ל~י שא~רול~~
 ב~פות ~ו~ות כ~ן ו~~ני~ ודאי~ ~~ר את והכא ד~אי~א~ר

 ~ל~ ~עשר ~~ל~ ב~י~א והראב~דוכו~~
 ט~~

 דברי ~י~
 שהוא ~כיון בק~פו~~ דב~ופה אלו~~י~~~~י

 ~רי~
 לכוון

 לא דודאי ~~~~ הח~יף~ ~לא הדבר ~רובב~ילו~יס~
 ~ר~

 יכוון לא ש~א ~~ייר~~ ~הוא מא~ר במילו~י~~~~וו~
 וג~ בכ~~~ ע~~ב~ילוא~ס~

 סק~ד ת~"ח ~י~ בח~י ועיין ע~ש~ ~~בריו~~וכ~ס ה~~ב~~~ ~פי~ ~ביא ה~הרי~ט

 וברורפשוט ו~ ~א~ור~ ב~ילואיס~ ולכוון ל~ח~יף~ ערחו לאו~אי דידן~ בני~~ן נ~י והכא ע~ש~ ~ידי~ לניד~ן ז~ל ה~~ב~ד~~ח ~~~ ~~י~
~ 

 פם~ד~~ ~~ו ~~ובה ג~ול~~~טירחא ~~חב~י ~ה~~~~~~
י~

 עירחא ~~~בא דהיכא דרבנן~ באיסור ו~ו~ר~ ל~דש
 אע~~ ~נ~ל~ג~ולה

 א~~ה בחליפין~ ~נאה ~~~ דאית
 ~~י~ד לאחלו~י~~י~~י~ן

 הפר~~~
 ב~~א ל~ב סי~ באו~ח

 היכא ד~םש~~י~~ ~קי~~
 דח~ישינ~

 ל~ח~ופי~
 כ~ו~

 א~א~ בו~ שנ~נה
 ~~~רי~~ל~

 ש~הנה דכל ותי~ ל~קל~ דרבנן ~~ק ד~י
 דרב~ן ב~יםור ו~~~ה שה~לי~~ לודאי וקריב רגילב~~י~~~~ ה~כ~~~

~~א
 ~~ח~

 אס ~~הו קי~ח~ רס~י ~ביו~ד א~ור~ א~
 נ~נה~ ל~

 ~ ל~כו~~ לי~ דא~חה~~א דר~~ן~ סור בא ו~~כ ~~ר~~~ ~~~ה ~~חלו~י~ ~ל~~~יי~~
 ~ע~~ ~~ול~~ ~חא

 בחל~~~~ שנ~נה
~~~

 הוי ו~אי ~וא~~ ~יר~א
 לודא~ ק~~ב ואיני ~סי~~~ כ~

 ~ו~ל ~וב~ה~ליף~
 דרבנ~ ס~~

 וע~ ול~קל~
 ~כבר בנ~ד~ ~ז

 רק דליכא לד~ח~~וכחתי
 חש~

 ~~ שפי~ ~ר~נן~ אי~ור
 להקל

מ~ע~
 לקולא~ דרבנן ס~ק

 ע~~~ ~~ד~ להק~ שי~ ~~כש~~
 החליף~ לא ש~א ס~ס~ דאיכא הקיד~וח~ ~איתיות שכ~בתימה
 ל~חו לא ש~א ש~ח~יף~ את~לוא~י~

 בדר~
 כ~ור~ שנתח~~~

 ס~ ב~ו"תו~~אתי
 ח~נו~

 כל לת~ו לא ש~א זה~ ~קל~~ם ~~~ ש~~רף י~א~ סי~ י~ודא בת
 ~נ~מ~ בדר~ כ~

 ע~ש~
וכ~~

 ~~ד ת~"ח בסי~ בשמו ~ח~י

 ע~ש~
~ 

~~~~~~

 בנידון ~ם~ ~~ה~ ה~בר~ת
 ע~י~הובא ~ק~~ ~אלת~

 ע~ל~
 ~לי ~כו~~~

 ~~ב~ חו~~

לם~~
 בז~ ~~~~ בטב~~י ~יר

 כוון
ב~ב~~ ל~ ל~~ו~ ד~~ י~~

 ~~נ ~י~ ביו~ד דלה~ז וא~ג
~~~~ 

 רק
 באי~~

 ~כי~~ב~
 אד~~ כל של ~ב~ע על

 ~ב~
 ~~~~ בא~~ור

ד~
 נ~~ ~~~

 כבר ע~~י ~~ב~ע
 ~שי~

 עליו
~אי~ר א~~ טב~~ לו יש ע~ה א~י~ דאי~רי~ דבמילתאו~וכיח ~נק~~

 ~~~ ~ ~~~~ וכ~~ ~~~
 ב~ר~ו~ג ע~ש

 ב~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  ב~~~א~
 וכ~~ ~ב~ן~ בשס בחי~~ הרשב~א

 ~יש~ש ב~ס
 ~~ריטב~א הביאו שלא וחמ~י ס~~~ ובש~~ד ע~ש~~~

 שבתב שס~ בבה~ב קנ~ג~ סוס~י אה~ע בב~י מובא~ב~מ~ פ~~
 ע~שי וכו~ בטב~ע ע~מו על נאמן כ~א ~באיסורא~להדיא~
 רק ליכא דבנ"ד לדעח~ ~ובחת~ כברדהרי ל~ז~ צריכיס ~נו אין ובנ"ד ש~י והתב~ש ~ר"חוכ~פ

 חש~
 דרבנן~ איסיר

שהוא ~קמח~ אח ~כיר ~קמח~ ~בעל טב~ע~ מ~~~ ~כל~ולדב~
~ 

 ~דיפא דטב~ע~ נוד~~ וכבר ~~נה~ ה~סארטי~~
מסימנא~

 ד~ ~חול~
 בש~~ ~"א~ צ~ו

 ד~יכא בנ~ד
 השקים~ ומנין השקיס~ של ~קמח משקלוסימנא~ טב~~
 ס~מן~ הוא נמי מנ~ן סימן~ הוי מדמשקל ע"ב כ~גבב~מ כדאמרי~

 וג~ ה~קיס~ של רשימותוגס
 החלויס ההכשר~ ~ל הפתק~ות

 בר~ום~ ד~ה בחוס~ ע~ש שס~ כב~מ סימן~ ~וי נמיעליהס~
 פעס ~ וז~ל כחב ו~~ סי~ כ~ב ~ער שבאו~ה~ בהג~הומ~אחי
 בשו~ן קדירות נמצאו להס~ אשר כל להס וחזרווכש~~~שרו ל~~ אשר כל ה~~י ונ~לו היהודיס~ נת~שואחת
אווז~

 והיה אות~~ מ~או כא~ר ל~ס ש~יחו ואמרו
 עכ~ל ~גודה~ דק~א~ מטב~ע גרעדלא להח~רה~ נ~~

 ודברי שבאו~~י ~~~~
 ובט~ז קי"ח~ סוס~י יו~ד בב~ח ~~כ מוב~יס הללו~ אנודהס~
 לה~יא הוסיפו והט~ז והב~ח ~~שי סקי~ב קי~ח~ סוס~ייו~ד
 הכ~ר~ מהשומ~~ הקדירהוכשהחזיר מ~ט~ בכף ש~~ד~רה השו~ן מן א~ ישראליח לקחהוכבר העכו~ס~ בין נ~א~ה קדירה ~ וז~ל מנחס~ מהר~ר תשו~עוד

דבכה"ג להחיר~ נראה ~הניחה~ כמו בו שהיחה ~~ו~ן ממנושנלקח שבש~מ~~ ה~ומא הישר~ליח
 שיי~

 מ~א ס~ק קי~ח סי~ ביו~ד והפר~ח עכ~ל~ טב~ע~
 ולב~ורה ~ ~~ל ע~ז~תב

 ירא~
 על פליג מנחס~ הר~ דחשו~

 ולי~א~ אגודה~ בשםמש~כ
 ~~ דהכ~

 ~ל~ טב~ע~ ~י~
 ע~~

 יש בלא~ה ~א~ ואיה~נ~גומא~
~~ 

 טב~ע
 דש~ד בגווה~

 הביאו לא וכולס ~כ~ל~~ה~גו~ה~
 ולפ~~ד שבא~~ה~ מהג"~

 דמסרה מסוביחא~היא ע"ב~ ע~ בע~ז ממ~ש ז~ל~ הא~ודה לד~רי נאמן מ~ור~רא~
 ל~

 אר~א אר~י לעכו~ס~ א~קלידה
 שמירת אלא לה מ~רו לא ואמרו מדרשא~ בי הוה~ובדא

 ~פס שאס מכאן ~ וז~ל כתבו ולא~ ד~ה ~ס ובת~~~~לבד~ מ~ח~
 להס ונמ~ר בביתו~ ~כו~ס ~מירח ו~ניח ~י~ודי~ אתהמושל
 של אף ~מפתחוח~~ל

 יי~
 ~ס וכו~

 מ~א~
 ~~~יחס כמ~ ~ישראל

 דבווחי~ ~שריס~~ל~יס
 אשכח~

 בגדיו ג~י~
 ~ומא~ לעני~

 שאס
 ט~וריס שהניחם ~מו~~אן

 ובו~
 בכ"מ אוחו בשמ~פ~ין ואולי

 וחבור סימן~ לישראל היה אס אכן ובו~ אסור היין גםו~ו~
 ו~ו~~ מותר~~גופה

 עכ~~
 להט~יס יש האגודה ועפי~ד

 משו~ כשריס~ שהניחס במו ~י~ר~ל מ~אן~אם ד~ז~
 גרע דלא

 ~ ב~גודה כמש~כמטב~ע~

~~~~~~ 
 על י~ל

 המרד~
 ב~~ז

 סו~~
 ש~תב ישמעאל~ ר~

 ~י~ ~~פת~ שבתפ~~ בת~וב~~ ~"כו~~ל~
 ר~ח

 ביד~~ והמפתחות ה~הו~יס~ בבתי ה~ומריס שהיו~כ~ן~
 אין וי~ודיו~חפשיס~

 ו~ו~~ בבי~
 פ~וח ~תח בלא אפי~ והתיר

 וה~גודה התו~~ ועפי~ד עכ~ל~ ו~~~~ ~~ל~ת~ וע~זלרה~ר~
 ~~~~ל~

 ד~יירי ה~~~ה~ ליי~ב
 כג~

 הי~אלי~ ש~צ~ן
 כ~ו

 ד~א~הניחם~
 כמש~כ מ~ב~ע~ ג~~

 ~אגוד~
 ~~~ו או

 על ותמ~ני ~פיר~ ואתי התוס~~ כמש"כ עכ~~~ ~~מןלישר~ליס
 שלא~~~ח

~~~ 
 ראי~ להביא ומר~כי~ מה~וס~

~דברי מדבריה~
 ~א~ו~~

 וגם טב~ע~ דאיכא דידן~ בנידוו וא~כ
 דיש פשי~אכנ~לי ~י~נ~~

 לסמו~
 ~אמורי להיתרא~ ע~ז

~~~~~ 
 שחש~ מ~

 רי~תא יש ~ב~~ד לומר~ כת~ה
 ~~~ מ~ווא~~~ ה~בלאמב~~ שנשברול~ינו~

 ~רא~לפ~נ~~
 דיש ב~~ד ב~ור

 ~ום בלי בזה~ ג~ להת~
 ~י בעזה~י~ ~~באר כמו כלל~~קפ~ק

 הנ~
 בר~~א מבואר

 ב~ ~~י~ קי~ח סי~יו~ד
 וז~ל~

~~~~ד א~ ~~~ח ~~בר ר~אה אס ~בל
 ו~~

 ולא ~ש~ח כמו טוב
 ~~י~ו~ א~ העכו~~ נ~נ~

~~
 ח~ישינן~

 ע~ל~ מ~לקל~ ~~חו~ א~
 ~ וז~ל~תב ~~ ~ ובש~~

~ 
 ~י בכוו~ה שנע~ה שנ~אה ~ו~ק~~ שהחו~

 בכ~~ דאל~~~ס~
 בנ~ב~~ ו~~ו נא ו~ו ~כ~ל~ וכו~ ~~י

 ~~~ד~
~~ 

~~~ 
 ~~ואל

 ~~~~ ו~~ ~~ ~~~ ~

 ~י~~ ~ ~~~ ש~בו~~~
 ~אס

 ~~ו~ ~ו~~
~~~ 

 ~א והנ~~ ~~י יש דאורייחא ב~יסורא~י~
 וביי~~ בטהרוח~ ~לא בחה~ד~ ה~קללא ד~ ב~מ~ ב~
 ~הו~

 ו~ו~ התרו~ה ספר מ~מיר בזהו~ס ~~~ איסור
 וב~~~ דבר~~ ע~~

 ~א
 שאנן זו קולא ענין דאיןדק~

 מקילי~
 קי~ח~ בסי~

וכאן ~~~~ ל~~
 כ~~

 דע~כ מוחרי שהוא מודיס
 אלא פלי~י~ ~~

 כמו חליפין~ חשש ב~י אף איסור~ חשש בושיש בדב~
 ב~ה אבל נט~~ו~ נגע שאס וט~רו~~ בנ~יעה~ נאס~נגע ש~ ביי~~

שאנו
 מק~י~

 בסי~
 ק~~~

 בדבר הוא
 ~א~

 רק אי~ר חשש בו
שנזא

 החלי~
 ו~~יטא בחליפין~ נהנה שאינו וכאן באי~ו~~ ה~ותר

~מוחר~
 שאי~

 חשוד ~א רק ישראל~ את לה~~יל ח~וד הגוי
ל~חליף

 ל~ובת~
 וד~ז

 מבוא~
 וגס מטויו"ד

 א~~
והסברא ראי~~ ~ם

 והנה~ עכ~ל~ ע~מה~ מצ~ נ~~נ~ ~י~
 מה

 ~בואר וכו~~ ~מוחר ב~ל~~ין נהנה ש~ינו דכל דד~ז ז"ל~~~וב"י שסיי~
 ~בואר דד~ז ~~ע~~ הר~~~י כבר הנה~~~טיו~~~

 ולאופיסקיס מ~"~
~ 

 ראי~~ שוס בלי בלבד~ הטויו~ד
 ר~

 ~ד
 ב~~~ ביארת~ וכבר ז~לי הנוב~י שח~ב ~~והס~ר~~

 ד~ז
יפה

 לעי~
 דבכה~ג וברור פשוט עפי~ז וא~כ ב~א~~כ~~י ~אוח

 ~~ולקל שהחוחסאע~~י
 ~ דאורייתא באי~~ר ו~~י להתיר~ י~

~~~
 ~ע~כ לו~ר~ בנוב~י ~~ואל דעת על שעלה מה

 בחה~ד ~ל~ ל~
 אלא מ~לקל~ ~ה~י~ס רוא~ ב~~

 א~ל דרבנן~ א~~ור ~הסוביי~נ ב~הרו~
 ל~

 ז"לשהנוב~י ונר~~ ד~~~ ~איסור
 הסב~~

 בעל ~~נ~~ לפענ~ד~ נהי~א לא בזה~ לו
 רצה ר~ה בסי~חה~~ד

 להשוו~
 דעת

 ה~ו~קי~
 פלוגתא יה~~ שלא

 חתי~ח סי~ דע~ז ~~ב במ~דכידהנה בס~די היטב באר ד~ז ~באר ב~~י~ ואני ~~~~ ~ד~זביניהס
 דהי~א ~ וז~~ ~~~

 יש החו~ס~דנח~לקל
 מדמי~

 ~ל~ו ה~ניח דא~רינן לטהרוח
 אעפ~י בחו~~~ ו~חס ונעל אוליירון~ שלבחל~ן

 מקו~קל~ וחו~~ כתוח~~~ח ~מ~~
 ד~~י ומ~ור ~כ"לי טה~רוח~ כ~יו

 ז~יו ה~ו~ן וז~ל~ ד~~ ס~ ד~הרות פ"יבח~ספחא ~~ וכ~~ ו~~ ~י~ דטהרות ~~ח מ~וס~~א נובע ז~להמרדכי
 ב~ש~~

ע"~
 ~חוח מפחח ומ~א שבא אע~~י ו~ו~ וח~ס ונעל

 פ~ ב~~ז ~~~רדכי עוד וכ~ה ע~~ל~ ט~ורמקולקל וחו~~
 ע~ ~אלח~ ~~ר ~ וז~ל חחמ~ז~סי~ יש~ע~ ~

 כמדי~ה ליי~י כ~א נ~כו~נה ~~א ה~פחה ~אמר~ וכו~~ החדרמן שלפני~ יין~ ~ל ~ר~ף
 ד~ניא ו~~~ בדבר א~~ור חשש שאיןלי

 בחוס~ת~
 וכו~ ~~~ות

 ~חוח פתח ו~זצא שבאאעפ~~
 וח~ת~

 וק~י ט~ור~ מקילקל
 קאי~ מילתא ואכולה יי~נ~ עושה ~~ו בעכו~ס~ וכןסיפא
 ע~ ~דף בע~ז נמיואמרינן

 ע"ב~
 ~מפקיד דמי ו~א ~~ב~יא~יין ~הו~ות~ ~הרותיו ~~~א

 ש~~וף ע~ש וכו~~ חח~ ד~~~~
~תשוב~

 הר~ נחחס
 ש~~ו~

 ב~ר
 ו~וא ז"ל~ ~ברה~

 ~~~ ~הר~ל בתשו~ ~עיין טהרוח~ מם~ על הר~ש ~י~~מחבר הו~
 אל~יס ~~ ובסדה~דכ"~~

 תחקל~~~

 לשי~~~ ~ז~ל ~ל ו~~~ש
 שהר~ש מ~~~ פ~ז טהרוח~מס~

 פתוחמפתח הנ~~ החו~~~~ הב~ ש~
 וחות~

 וכתב ~הו~~ מ~~~ל
 וחי~ה ~ וז~

 חביוח ~ולח ע~ב ל~א ~ףב~"ז דתני~
 ש~

 יין
 ~יר ו~ל כותי~ בו~

 מו~יסושל
 ~כיר אס ~ו~ס~ בי~

 ו~תמו חותמו~
 וי~ ו~ו~~ אםורל~ו ~~~ ~ותר~

 ביד דמ~קיד ל~~ק
 וכו~ ~א~י~ ~~ו~

 דאע~~~ ~~~ל ~ל ~ר~ש בש~ ~מ~בי דעת מ~ואר הר~עכ~לי
 ת~ה ב~~ אבל מות~~ מקו~קל~החוחם

 הארי~
 שער ה~בבית ~~ל~ הרשב~א

 ש~י~ ז~ל~ ~זקן ה~"י בשס והביא ד~~
ד~~ז ~הב~יית~

~ 
 ע~ב ל"א

 דקח~י~
 דא~ א~ורילאו וא~ מות~~ ח~תמ~ ~כיר ~ס

 ~ל ~שחזר
 וא~ ~~ר~ ~כירו חו~ו~

 ~או
 וכ~כ ע~ש~ וכו~ ~שתנה ודאי מי~תא ד~כחאאסו~~

 וז~ל י~~~ סו~י ~~זב~~ב ה~א~~
~ 

 ~ש~~~ וי"א
 דכיו~

 ש~וא
 ע~~

~חו~
 ~~ותא אי~א ה~~ו~ ו~א

 בתו~ ו~~ ע~~~
 ~ז

ל~~
 ד~ה ~~ב

 ~וה~ד~ ~~ו~~
~ ו~~ ~~~~ י~מ בשס ~  

ו~~~
 ~~ל

 שא~
 ~ותס ~א

 ~~ ~~ל~
 אא~כ

יו~א י~~
~ ונ~נ~  

 ועיין
 ב~ויו~

 ~י~
 ק~

~וגתא ~~ ~~א~ ~י
 בי~

 ~בו~י~ו
 ~~י~~~

 ב~~י ~ל הקדמוניס
~ ו  

~~~
 ~ה~ו~ ~~ ר~~ ב~~

 ~פ~~י~~ ד~ת
~~ 

 יהי~
~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~

~  יו~ר הבא~י ~ואני~יניהס 
 דע~

 הפוסקים
 דא~שר ~ וז~ל וכתב למעי~~~ כמבוארבת~~ד~ שהבי~ מ~ בד~

 אדם דע~י דניכר~ בענין החותס דמתקלקל דהיכאפלי~י~ דל~ לומ~
 ד~א היכא אבל ונכנם~ ביוצא אלא שרינן לא נעשה~בכוונה
 או טלטול~ ע"י אלא נ~שה~ בכוונה אדם ד~~י מיל~אמוכח
ע~י

 אפי~ ושרי נ~שה בכוונה שלא אמרינן ו~ינוקו~~ ~המו~
 על בש~ג ומצא~י ~~ל~ ונכ~ם יוצאאין

 הרי"~
 מ~~~ ~~ופות~ בעל וכ~ב ~וז"ל ד~~~~ פ~ב

 והי~ יינ~~ ש~ח ב~חד
 דתלי~ן היין~ ~ת ו~תירו החות~~ ונתקלקל מבצק~~ח~חס

 וק~קלו הבצק~ את אכלו שמא~עכב~ים
 עכ~ל~ החותס~ א~

 שער או~ה ב~~וכן
 כ~~

 ~~ב המרדכי דברי ה~יא י~א ~י~
 הנ~לדע~ז

 שכ~~
 ~ותרי החותס ~תקל~ל דאם

 וכת~
 דבודאי וכו~~ בכה~ג בדיעבד לה~ירו ~הגינןוהכי ~ וז~ל ע~ז
 הרי ~כ~ל~ ק~קלו~ שאדס בו שנראה לא א~ נתקלקל~ומעצמו לזייף~ יר~

 פ~ק וכן כנ~דע~ רבו ~היה ז~ל כה~ה"ד ~~ל דהאו"המבואר
 בב~חתמו המ~בר~ עמש"כ וכת~~ ח~~ ס~ף ק~ל ~י~ ביו~דהרמ~א

 חותמו~
 רואיס ~ס ו~ו~א א~ורי ס~~ר שמצאו וכו~

 במ~וס א~ל אדס~ ע~י בכוונהשנ~~ר
 שיכו~
 ~~~ר ל~~~ת ס

 ~לא תיני~ו~~ ~ו ב~מה~ ע~י או מעצ~ו~ונתקלקל
 ז~ל~ ~רמ~א עכ~ל בדיעבד~מותר ~~וונה~

 ו~ש~~
 הביא ~~~~~ ~ס

 נו~~י בשו~ת ורא~תי ע~ש~ האו"ה~דברי
~~~~~ 

 ~י~ חיו~ד
 שנ~תר רואיס אס דוקא רמ~א כתב למה ~ וז~ל שכתבע~ב~
 ולמה אדס~ ע~י ~נ~~ר רק לכתוב ~ו~ל אדס~ ע~יבכ~ונה
 אנו אין ~~חס~ שמן ודאי אלא וכו~~ בכוונה ~דבר~לה

 ~וא כי קלקלו~ ש~עכו~סאומריס
 מר~~

 לא ~אס ~טעס~ להדיא שכתב ה~ו"ה~ דבריאישתמי~תי~ ובמחכת~~ ע~ש~ וכו~
 ועל לזייף~ ירא בודאי קל~לו~ שאדס בונראה

 כרח~
 שמעצמו

 ~נתקלקל

~~~
 שס הנוב~י מש~כ

 לתמו~
 ב~ז ~ר~ש מדברי הת~די על

 עכו~ם ביד דמפקיד ל~לק ויש שכ~ב~ הנ~ל מ~ז~ט~רות
 ע"ש~ וכו~ לא~ או בכוונ~~ נשבר בין כ~ל חילק ולאשאני~

 המובא הר~ש~ ~שו~ דברי ז~ל מהנוב~י אישתמיטו~מחכת~ה
 ר~ פ~ ~ע~זבמרדכי

 דינא דהאי ג"כ שבתב ~נ~ל~ ישמ~א~
 ~מפ~י~~ דמי לא ד~~רות~ד~ו~פ~א

 דצרי~
 והר~ש כנ~~~ חו~ס

 הר~ש~ מדברי סתירה א~ן אבל לשיטתי~~ אזיל בטהרותז~ל
 דישלהתה~~~

 משוס ~תה~ד~ ~ל חילוקו ב~ר~ש~ לה~מי~
 ~מש~כ נטירו~א~ עלי~ ~ביל דמילתא םתמא~הנפ~ד

 ~מ~ום ~~~ב~ ס~~ב~ בנה~מ וע~ש ~ק~ח~ רצ"א ~י~בחו~מ הש"~

 שכוונ~ו ~עניינו~ מוכח הרי לידו~ כש~ו~ן בעליס~ ~מיר~שצרי~
 ~לא פשיטא וא~כ ~~ש~לשמירה

 ראינו ~שר ~אחרי כלל~ מר~~

ה~ו~
 ש~~ונה בודאי~ מיל~א מוכחא הנ~קד~ ביד ~נתקלקל

 עש~ה ש~ני~ דמפקיד ז~~~ הר~ש וזש~כ החי~ס~ את וקלקלנשבר
 ועכ~פוהבן~

 א~
 ~ח

 ז~ל ~וב~י בקושיי~
 לדחו~

 ~םוקה ה~כה
 ז~ל ו~רמ~א א~ו~ות~ בעל בשס והש~ג והאו~ה~ ה~ה~ד~~~סקו
 ל~תור~ם

 המנ~~ ~
 נהנינן וה~י ~ וז~ל האו~ה ש~ב

~~ ~ כנזכר בד~עבד~ל~~ירו
~~ 

 דא~ למי~~ ~~
 החו~ם ונ~קלקל שנשבר רואיס אין

 כ~ו~ אד~ ~~יבכוונה
 ל~לות ~יכוליס ב~ם

 ונ~~ל~לשנ~~~
 מע~מ~

 מ~~ דאורי~א~ בא~ורואפי~ מותר~ בכו~ה~ שלא ~יבה ע~י או
 ש~ב

 האו~
 בעצמו~ ~וב~י

 ~ואדבודאי
 וי~ ~~~

 ו~לקל לז~ף
 ו~ החו~~

 אנו ~~ם

~ ~~ ~"י או מע~~~ ~~~~~ל~~י~  
 ב~ונה~

 ~~א~
 ~ו~ ז~~ ~~ ~~~~~

 ~ל ~~
~~ ~~ 

 ל~~יר
 ~~~ ~~י~ ~שו~ב~~~

 הא ~שה~ ע~ש~ ל~לא
 ט~ם~י

 ~~ ~נ~ל~ ~~ו~~
 דאוריי~~י באי~~ר א~~ לה~יר

~~
 ~ישוע~~ ר~~י

 י~ב
 יו~

 ~~ל ~~
 ס~~

 ~כ~ב
~~~ 

~ע~
 ~יר

~~ ~~ ~  ~דרב~ 
 ל~ולא

 ע~~
 ובמ~~ה

אי~מי~~
~~ 

 כלל ה~ו~ח על במנח~י ומ~א~י ~~~~
~~~ 

~~
 ש~ב ל"ה

 ~~~ ~ע~ ~~
 האו~ה

 ~י~ ~
 א~~

~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~י~~~  ~~ 

 ש~רא~ ~~ל~ ל~~
 שהם~ים ~דבריו

~~~ 
 השואל

 ש~~~~
 הי~~ ל~דע~~

 מה ולפי דרבנןי באי~ור א~א ~~ה~ד
 כאמור אינו~זה שכ~ב~

~ 

~~~
 בה~וואגאן~ גם ש~לתינו~ בנידוןע~~ז

 שנשב~
 אס אפי~ להחמיר~ כלל לחוש איןה~בלאמבען~~

 ~ה~~ארטין~ הוא שהקמח שרו~ים כיון ~~~~ ~"י בכוונהשנע~יס רואי~
~נשל~ו

 א~ ל"ח~ ובכה~~
 כמש~כ מ~ול~ל~ שהחותס

ביו~~ הרמ"~
 ב~ סעיף קי"ח סי~

 ובש~~
 ~לא משוס כנז~ר~ ס~~כ שס

נהנה
 העבו~~

 עוד מצאתי ובן הח~י~ו אס
 במ~צ~ש~~

 על
~ ע~~~ כן שכתב סק~ג חקי~ז ~י~ באו"חהמג~א  ~לא~ה ו~ס 
 פשיטאבנ~ד

 שנ~~~~~
 שונאי ס~מיט~ן~ ~~~נט ע~י ~חו~ס

 ב~אן שר~ו ~כמוישראל
 ע~

 ב~וואגא~~ ~~באה~~ ~ל המ~לה
 ו~תקל~ל ~~שבר או הרב~~ ~ל ה~ותס את וקל~לוששברו ל~~רא~~ילוואניע~~ מ~ראמ~~~ הנש~ח ~~~~ של צו~ער שלא~

 ~שוט וזה אח~תי ~י~ה ע"י אוה~ר~~ ט~טול ע~ימעצמו
 ~וברור

~~~~~~~ 

 איזהו ~חסרו א~ ש~בווא~אן~כת~ה~ מש~כ
 ק~~

~ שקיס~מאיז~  מ~~~ה לדעתנוכחנו דהר~ לח~ש~ א~ן בזה גס ~נה 
 מ~ומו~

 נמצאיס המש~ל ואחר ה~~ ~ל~נורי~~פ מלאיס קמח שלהשקיס א~ כ~~~י~יס ~~דינה בערי
 מהס שקיסאיז~ו

 כמ~ ח~רי~
 מריס והש קמחי ק"ג

 ~ב~~ מעי~י~~ שמ~מידיס~הנא~נ~ס
 הש~יס מילואי

 ~~~~ו י~~עים~ ~נבי~ ב~רחייס~נמצ~יס
 ~ער~~ה~ ~ה~~~

 ~פני ~רחייס~ לב~לי ה~נביס את למ~~ר רצונס א~ןו~שומריס

 ~~~~ירא~
~ 

~~~
 ~פי~~ להתיר~ יש בל~ז

 בב"ח מובא ז~~~ מהר~ס תשו~
 ולאחלופי יהבי~ ~א מיהב ~~לי~ מ~קל ד~נבי מותריס~הנשאריס ~~~ת~ ~גנבו ~~~ינות ~ וז~ל ש~תב קי~ח~ ~וס"ייו~ד

 רבי ~מר מ~ה~ ומצא מאחיס בה~יח דהא כה~ג~ חיישינןלא
מנ~

 ואפי~ ~ניח~ ו~נה נטל
 לרבנ~

 זב~ז ~~ו~יס אינס ד~בינ~ת
 מפ~~יס נובע ומ~ורו עכ~ל~וכו~

 ד~
 י~ דף ו~יצה ע~א~ י~

 מאתיס ~ניח ~בי וחכמי~~ רבי פליגי דשס~ב
 ובת~~~ חולין~ ~כל וחכ~א מוט~~ ומנה מונח מנה ~~לדרבי מנה~ ומצ~

 ע"א י~פסחיס
 רק ~וא ~נ"ל דהפ~ו~תא כתבו ~ניח~ ד~~

 אבל זב~ז~בקשו~יס
 כש~י~

 וכ~כ ע~ש~ ל~קל מו~ו כ~ע ק~ורי~~
 ~~~ט~ ~י~ ב~ו~ח~טור

 והי~
 ~עת

 הי~~
 ~י~ ~ו~ח ש~ש~ע

 פ~ק ס~~~ ~י~ ובי~~ד ~~~ ב~ו~ח ו~פר~ח ג~~ סעיף~ל~ט
 הח~י וכ~פ ~~בוש~ ~עת וכ~ה ל~לכ~~ עיקר אלו~ י"אדדעת
 וכ~כ ע~~~ סק~י תל~טב~י~

 הש"~
 בשם ~~~ח ~~נ ~י~ ביו"ד

 ומצא עשר~ בהניח ל~קל דהמנ~ג ל"ב כלל ב~~ח ז~להרב
חש~~

 ו~~"~
 מזו ~ו~דולה ע~ש~ קשו~י~ באינן דמיירי ~תב~ ז~ל

 שהרי מתיר~ ב~שוריס ~~~י~ ו~ דין כ~ב כ~ל באו~ה~שמע
 ומצ~ ~~יכות~ ~שרה ~ניח ואפי~~ב~

 ~~י ואפ~~ וכו~ ~ש~ה
 וב~כ ~כ~ל~ נגנב~ ד~מא של~ה~צלע

 ~ש~~
 וע~י~ז שס~ בשמו

 ב~ס שכתב סק"כ ~~ג ב~י~ ז~ל ה~ב~ש דברי~"ע
 ה~~~

 ד~א
 ו~~ ב~שור~ן לא אבל ~מוח~ן~ כ~א והאו~ה ~ת~חהקילו
 ובאמתע~~

 הש~~
 קאמר דלא ה~~ח על אלא כן כתב לא

 ~ל אבל עכ"ל~ קשוריס באינן אלא ל~קלד~הגין
 האו~~

 לא
כ~ב

 הש~
 דמיירי כלל

 בא~~
 בירושלמי ומצ~~י ו~ע~י ~שורים

 במעשר למע~ה ה~כה ב~ז ~א ר~ דהורה ה~ו ~ני דמ~שר~~ד
 בירושלמי עוד וכ~ה מוטלי ומנה מונח~ מנה ד~~לכרבי

בי~
 נודע וכבר ע~ש~ ה~ה ~~א

 ב~ליכו~ מש~~
 ~י~ אלי

 ע~ש~ רבים שהם חכ~ים מ~ברת ~פי עדיף רב~ ד~עשהת~ל~ו
 ה~~מוד מבוא ~ביב ~הנדפס ~~למוד כלליוב~~ר

 בסו~
בר~ו~~

 סמ"ג~ בשם י~~~ בשם ~ב
 מתני~~ ~~~ דשב~ינ~

 וא~ עכ~~ רב~ דמע~ מש~ כמעשה~ו~קי~
 המבואר ל~י

 דמע~ש~ ~~דבי~ושלמי
 דמע~ש המשנה ~~ל~ דבי~~ ו~~

 ע~ קש~ וא~ ~~י~א~יא
 כחכמים~ ש~ו הפו~ים כל

 דע~~ף רב~ מעש~ושב~
 ו~~~ משנה~ ומ~~ם חכמים~ ~~~

 דג~~~
 למ~ש~ ומסייע~ כרבי~ ה~א מ~נה ~~ם

 ~ב
~ 

~~ ~  ~~~~~ ~ ~~~ ~~~ 
 ~~כ ~~

~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  דאמרי~ מ~~ מעשר~ ה~ל מנה~ ומצא מ~חיסדחנן
 מנה

 כלל כתב ולא כרביי והיינו מוטל~ומנה מו~
 דאי~

 כן ~לכה
 ועלבקודש~ ~~ר~

 כר~
 משוס

 ~~ל~ כהירושלמי ר~~ דמ~ש~
 ז~ל~ר~ש אב~

~~ 
 בת~לה כתב

~~~ 
 אולס ר~י~ מחנ~~ דסחס

 דלמ~ד אח~כמסייס
 בב~~
 בב~ ~בל א~~ בכיס מחלוקת ע~ב י~

 ככ~ע מתני~ מיתוקמא מוטל~ ומנה מונח ~ה ה~ל דבריכיסין
 להירושלמי ה~יא ש~א הר~ש על וחימה עכ~לי כיס~ן~ב~~

 להגר~א אליהו בשנוח וכן כאמור~ ~רבי~ דמתני~ שס~דמ~ואר הנ~~
 דאמר הוא~ ו~בי ובשניס~ איירי~ מקושרין בכיסין כ~בז"ל
 מוטל~ ומנה מונתמנה

 עכ~~
 ויש וצ~ע~ הנ~ל~ להירושלמי ג~כ הביא ולא וה~ן~ ~ש~ ע~בי~ ב~יצ~ אשי דרב ~שינויא והיא

 מה~~ בפ~ו ז~ל הרמב~ס על הראב~ד בהש~ת ב"זלה~מיס

מ~~~
 ומה עש~ה~ ג~ הלכה

 ש~~ר~
 ד~ר~ב~ס שס ז~ל הכ~מ

~ס~
 כבר ע~ש~ וכו~ נינ~ו דרביס משוס כחכמי~~ הלבתא

 ~~~ל~כות לנו ש~י~ל כל~א ה~יה~אתי
 אלי~

 ט~יעדיף רב~ דמעשה
 מס~ר~

 על בשי~ק ומצאתי רביס~ חכמ~ס
 הכ~מ~ על שהעיר הורי~ ד~ה ~נ~ל ביצה~י~~למי

 וסייס

 ואניב~"~
 יותר הדבריס ~ארחי ב~

 מ~~י~

 ~מבואר
 ~למעיין

 ל~עיר ~ש האמור~~~~
 ג~~

 על בפירו~ו ז~ל ~דב~ז על
 ~גליון בווילנא ~~נד~סהרמב~ס

 הר~ב~ס~
 והבןי עש~ה

 לא ~הראב"ד שס הרדב~ז מש~כ~ו~ס
 השי~

 על
 ב~~~ ה~~~"~

 עיין ע~ש~ ו~ו~חמומ~צ
 בב~~

 שהע~ר ת~~ט סוס~י ~או~ח ז~ל
 י~ דהניח ד~ז חמו~~צ ~הל~ השמיט~הר~~~ס

 וס~ים ט~~ ומ~~
 ועייןבצ~ע~~

 במרה~~
 ד~ה ו~ הל~ ~~~ש פ~ד הירושלמי על

~ח~~
 לתר~ ~הא~

 דע~
 האמור ועפ~י עש~הי הנ~ל הרמב~ס

 ~ והבן ע~ש עליו~ להעיריש

 י~~~~~~~
 הב~ת שהביא ז"ל~ מ~~ס התשו~ דגס לומר
 פס~ הנ~ל~ קי~ח סוס~יביו~ד

 ש~י כרבי~ ג~כ
 רב~ דאמר מהא יעיר~ דבריו~ח

 מנ~
 וא~~כ ~נ~חי ומנה נטל

 ג~כ דטעמו ו~פשר כרבי~ ל~סוק~דעתו מל~נו~ ומשמע זב~ז~ קשוריס אינס ג~~נוח לר~נן דאפי~סייס~
 לסמו~

מ~וס הירושלמי~ ע~
 דמ~~~

 דידן ד~נידון למידן~ מצינו עב"פ ~אמ~ר~ רב
יש

 לה~
 ס"ג סי~ בשמ~ח ז~ל להת~~ש וא~~ י~בי~ ~א~י~ב ~ק~י~ משקל דגנבי הנ~ל~ מ~ר~ס ~תשו~ כמש~כ לכ~ע~

 ~פס~מ ~~~פי~ג~ סע~~
 י~

 לעיל הוכ~תי כבר דהרי להחיר~
 הוי ד~~~חא כ~~~באוח

 שאלחנו בנידון וכאן פסיד~~ כמ~
 הוצאה ו~ס פ~ח~ ~ל אחר קמח לשלוח ג~ולה ~רתא~י~

~בה

 ~~ ~~א~~~~
 ~י~ה ל~עח

 ~י~ ~~ ~~~ו~ ~י~~ ~~~ ~~
 ב~וס~

 ~ נד~
 ע~ב ו~

 ד~~
 בשעח

~~בו הדח~
~~ 
~ ~  ~ד~ 

 שה~ואל
 והי~ לו~ הל~

 ~ש~~ הוי דטירחא מבואר הרי עכ~ל~ ו~ו~ א~יו~דוף גדו~ טו~
 ו~הדח~

 ~סחיס בתוס~
 כ~~ ~

 ע~ב
 ד~

 אפ~ר~ לא
 הוא וכן ~פשר~ כלא הוי גדול ד~רח~כחבו~

 במרד~
 פ~ב

 ע~ש חת~~ו סוס~ידע"ז
 וכע~

 דף בעירובין הח~ס~ כחבו זה
 ד~ה ע~או~

 וס~
 קצ~~~ בסי~ מהרמא~י ב~סקי וכ~כ ע~ש~

 ~ל~ובשו~~
 ע~ש~ י~ב סי~ ~~עה

 ז~ וכע~
 ~חב

 ה~~~
 ב~ו~ד

 ~ ~~~ ~~~ קל~~~ס~

~~~~~~ 
 ב~דון

 וע~יס בששה יחדותיחמכחי וב~י~ ~~ ובר~ פ~ו~ ~אל~~
 ש~ ~מנ~ חיבו~

~~ ~  ~ני מש~~ח~ י~~ ו~ 
 ~א~~ר נ~~~ ~וה~

~~~~"~~ 
 ~~ו~

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

~~
 שאל א~ר

 ה~~ם נידון הרחייס~ ~~כשר מנה~י לדע~
 ~אנופ~~א~יאנס~זאקקע~ ~נ~~יסה~דוליס~

~ 

לה~יבו~~~~
 ע~

 ~השקיס מכיניס היו בפ~~ הרחייס א~הכש~תי ~אש~ ה~ ~ אומ~~ בקצ~ח אתר~
 סי~ בא~"ת כ~ט~ז ~דשיס~~דוליס~~

 תנ~
 ס~"ה
~ 

 ו~שאר
~ירות

 הכ~רת~
 כיבוס ע~י ~שניס~ ש~~ס שה~ו גס

 סי~ או"ח כמג"א כביס~ן~ ~ש~ת רבה~ וח~~ט~ ואפר~בח~~ ~יט~
 ע~ש י~ט~ ס"קחמ~ב

 ~ק בא~א ת~~א ו~סי~ בא"א~ ב~מ~~
 תנ~ג סי~ ז"ל ~רב וב~~על~ו~

 ובמ~ציח ע~שי ~~ סעי~
 י~ז ס~ק תנ~ג סי~ תשובה ובש~רי י~א~ ס~ק ת~ג סי~השקל
 שאילתבשס

 יעב~~
 ~ו"ת וראה יעו~ש~ חדש כיס דצריבין ז~ל

 יעו~ש~ ל~ש אין דבדיעבד ~כ~ב~ ט~ז סי~ י~חקעין
 ח~יס דבריבשו~ח ועי~

 ח~~
 מנ~ח ובשו~ח ל~ה~ סי~

 ט~ו סי~ מש~
אוח

~ 
 מ~ר~~ שו~~ ו~יין ~~י

 ב~נין מש~כ רל~א סי~ שיק

 והרב~~~
 ~ ואכמ"ל ל~לפל~ יש

~~~~~~~ 
~ ~ ~ ~  

~~~~~ 
 ~~ו~

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

~~~
 העיר ~בקונטרסו~~בריו

 כח~~
 ברכוח ב~שנה

 ~אפ~ד
 ~ס ובג~~ קבע~ לה ~ין ה~רב ~~ל~

כ~~
 חפלת ליתני מק~~ ע~ב

 ה~~~
 מ~י אלא ומשני~ הלילה~ כל

אין
~ 

 תפ~ת כמ"ד קבע~
 וכת~ה רשוח~ ערב~~

 ~ה~~ון ~ כת~
 דת~ת נמצא וכו~י עביד כמר ודעביד עביד~ כמ~דעביד ע~א~ כ~ז שס ב~מ~ דמ~ואר מה עוד~ משמיעתנו ~~ע~ להאין

 לפ~מיס בי ק~ו~~ זמן ר~ל קבע~ לה איןערב~ח
 מתפ~ל א~ ~ינו המנחה~ מפלג~ותה להת~~ ~ו~~

 מנ~
 ה~מן קודס

 אי~ו המנחה~ ~לג אחר מנח~~ ~חפללו~ס ~~~
 י~ו~

 ~הת~לל
 ו~ו~~ הלילה עד~רביח

 ~ ע~~

~~~
 ~מ~מ~ות במ~ח~ה

 ~ז~
 לא

~ יח~  
 ~א

 יעש~ של~ולס~קיי~ל א~
 ~~ או מיני~הו~ ~חד ~~ס

 מפה~ יו~א~פורש ~~~ ו~~ס ~~ ~ס שינהוג לא ~בל כ~רבנן~ אויהודה
 קדו~

 והטור והרא~ש שס~ ~ונה הרבינו
 רל~ג ~~באו"ח

 ו~~~
 רל~ג סי~ בש~ע ו~~פ

 ~ע~
 א~~

וב~
 וא~~ ~ה~

 ~פיר
 ~ ~~ ~ער~ תפל~

 ש~~ ~ כרבנ~~ לעו~ס~יעשה ~ ~ע~
 משמעוחד~~י ~וחו~ יהודה~ כ~~ לעולס

 ~ת~~
 ~~ין בלשון

~ 
 ~ל קב~~

דג~ לאשמעי~
~ קבע~ ל~ אין המנחה תפלח  ~ש~עו~~ ד~~ וחו~ 

~~
 ~א

 כ~~ יח~
 פשט גם

 בברכו~ הבר~ח~ לש~
 ע~ב ~~ו

~ 
~~~ 

 ~ו
~~ 

 הערב
~ 

 לה
 אב~ ~~ ~~

~ ~ע~ ~~ו~ד~ ~ ~ ~  
~ ~  ~~י~ 

~~  ~  ~  ~ ~  
~~ 

~ ~ ~  ~  ~ 
~  ~  ~ יו~ ~~~ 



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

~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~לי~~
 ~ו~ה ו~ל

 דברכות ב~~ד ~י~~ על הר~י~ תלמי~

ב~~~
 שפי~ קבע~ לה אין מאי

 דה~ ד~עמ~
 ~אי לא ב~יית~~

אל~
 ד~ר למא~

 ש~מנ~
 ברמ~ס וכ~מ ע~ש~ וכו~ הלילה בל

 ט~ שבת בפירש~י אולם בלח~מ~ ע~ש ה"ו~ תפלה ~הל~~א

ע~~
 כתב רש~ת~ ~רבית חפלת ל~~ד ד~ה

~ 
 כננד ~הוא מפני

 משמע עכ~לי כפרתן~ ~עכבין שאין ואימוריס חלביס~קטר
 תפלת למ~ד קאי ~ברייתאדט~מא

 רשו~ ערב~
 בתוס~ ~ע"ש

 ו~תו~ למ~ד~ד~ה
 בס~ ומצא~י והאמר~~ ד~ה ע~ב פ~ז יומא

 שפי~ שס~ מקובצת בשיטה ברכות~ מס~ על משלש~"~ברכה
להדיא

 בריית~ לה~
 וז~ל~ וכתב רשות~ ערבית תפלת למ~ד

 רשות~ שהוא פי~ קבע~ לה אין הערב תפ~ת אמרו מהומ~י
 כלל אבריס דליכא ~לפ~מיס ומ~וס יום~ מבעוד נת~כלוב~לא כלו~ ~לילה~ כל ~בים ופ~ריס אבריס שהרי לקמן~כדמ~~ש
 ומפני יוס~ מבעוד נ~עכלושכבר

 כ~
 ערבית דתפלת ~מרו

~ עב~ל~רשות~  
 ב~

 הרע~ב וכן
 בפיהמ~

 א~ריס הקרבת כנגד שהוא לפי רשות~ ערביתדחפלת כתב~ ~ס~ בברכות
 הניח שם~ חדשים ובתוס~ וכו~י הל~לה כל שק~~יםופדרים
 ערבית דתפ~ת דהא להטע~ס~ נ~ל ול~ענ~ד ~~ש~ בצ~עדבריו
 דברי בהקדם ר~ות~ ערבית דתפלת בהא תלוי הלילה~ כל~מנה
~צל~ח

 בברכ~
 ע~ז העיר אבריס~ שהרי בד~ה ע"ב כ~ו שם

 סייג שוס חכמיס עשוש~א
 סייג שעשו במו ערבית~ ל~פל~

 ~לילה~ ~ל ת~ע זמןולדידהו מק~ש~ ד~טו~ות ס~ נש לענין ונפ~מ חצות~ עד ב~ת ער שלבק~ש
 ~ג~

 סייג עשו לא ולמה
וכתב ~

 סייג עשו לא ~הבי רשות~ ע~בית דתפלת ~יון ~ ד~~~
 ~נ~ל~ ע~ב כ~ז ברכות ה~מ~ בלשון ~~ז להעמים ויש~~ש~

 ~~ין ד~לש~ן כלו~ר רשות~ ערבית פלת ת כמ~ד קבע~~ לה~אין מ~
 ~וכיח קבע~~לה

 דזמנ~
 ~לילה~ כל

 הנ~לי ~בריי~א ~טעמא
 עשו מדלא מוכחוממילא

 דתפ~~ ודאי~ ע~ב לד~~~ סיי~
 ערבית

 אחדיםי ודבריס אחת שפה ה~א וה~מ~~ דהברייתא~ ונמצארשות~
 שלא ותמהני ע~~~ ~~ר~י למש~כ כוון הרא~ש~ פס~ידה~יצור שכתב~ ~~~ ~ות דברכות פ~ד ה~א~ש על יו~ט במ~דניומצאתי
 להרמב~ס בפיהמ~ש מש~כ ר~ית~ הלוס ~גס הנ~ל~ מכלהעיר
 ~"ל דברכות~~פ~ד

~ 
 מפני קבע~ לה אין ~ערב ~פלת ~ש

 הת~ד~ ~ ר~ל ~שותי היא אבל ומנחה~ כשחרית חובה~אינה

 וע~כ בלבד~בה
~ 

 על ~קפידו
 בס~ ו~צאתיעכ~ל~ ו~ ו~ו~ ~~ תח~

 ~נה~
 על שלום~

 ש~~
 רס~ז סי~ או~ח

 פי~ וז~ל~ ~ב~יו ובי~ר הנ~ל~ להרמב~םל~יהמ~ש שהבי~
 ד~~~

 דראוי
הי~

 של~
 ~פ~ת להתפלל

 ה~ר~
 רמש מכי א~א לר~י~ א~~

 דק~קו לא הי~~ ש~~ו~ דכי~ן אלאל~לי~~
 בזמנה~

 אותה ומתפלל
 מ~~גלר~~

 ואי~~~ המנ~~
 וכו~ הוי יממא ד~כ~י ~~~ג

 על ה~ב~ ~ב ~ש~ת בירוש~מי מצ~תיואני עכ~~
 ~ המשנ~

 לא
 הס~ר~ לפני אדםי~ב

 ~סמו~
 הירושלמ~ ומקשה למנחה~י

 בברייחא~ תנא חייא דר~מהא
 ~סמו~

 היאי מנחה דתנינן חשיכ~ אמרה~ הדא ק~איב~ירוצא ~ומש~~ ל~יכה~י
 ל~נחה דקרינןדשמעינן פענח~ הצפנת בשס הש~ג בשם כתב ~סובשי"ק

 ח~יכ~
 ע~ש~~ וכו~

 וב~ירו~
 בתרא

 כר~ א~יא דמ~ני~ ~~רו~למי~~שני
 יהו~

 תפלת דס"ל
 ותנא חייא ור~ המנחה~ פלג עד~~נחה

 סמו~
 הר~ ~ד~~ הערב עד המנ~ה דתפ~ת כר~נןס~ל לחשיכה~

 לס~ם אי~מי ירוש~מי דהת~מודמבואר
 יהודה~ כר~דאת~א דשבת~ משנ~

 דס~~
 חפלח

 המ~ח~
 ה~נחה~ פלג עד

 דםתס הנ~ל~ בפיהמ~ש הרמב~ם מש~כ שפיר את~ועפי~ז
 ~~י~ א~יא קבע~ ל~ אין הערב תפלח ~ דת~ן דידן~משנה
לר~

 יהוד~
 מפ~ג ערבית תפלת להתפ~ל דמו~ר כ~ו~ר

 תח~ת על הק~י~ו לא ר~ות~ שהוא דמפני ואיל~~המנח~
 כאמו~זמנה~

 ~אין דתנן ~אפי~ זרעיס~ סדר על אליהו שנות בס~ הגר~א וכן
 שהריהנ~~י הרמב~ס כפ~~ קבע~~ ל~

 ~תפלל ולר~י לשחרי~~~ מנחה~בין ~ דהיינו תפלות~ ~אר ל~~~ל יכולין ~אין בזמן זמנהאלא עצמי~בפני זמן לה אין ~ פי~ קבע~ לה אין וז~ל~~~ב
 מנח~

 עד
 שז~ן ול~בנן ואיל~י המנחה מפלג מעריב~ זמןו~חיל ~מנחה~ פל~

המנח~
 ס~ר ב~ס כת"ה מש~כ על לתמוה יש ועפי~ז~כ~ל~ וכו~~ ערבית של מערב זמנה מתחלת הערב~ עד

 ~~זעולם דר~~ ביס~~נותן
 ל~

 הס~ר ראיתי

 הז~~

 שמ~~א
 א~ן הערב ~דת~~ת הא לפרש~ ג~כ שכתב הגר~אב~ס
 ~ראית~ ד~רי~ ~ינו וזה וכו~~ הגמ~ כפי~ שלא ~~ע~~לה

 ~ליהו~ ~~נות בספר ו~ל ~גר~א ~ש~כלדעת
 ~פ~~ו~א יפה מכווניסוד~יו ~נ~~

 דגמ~
 האמור ו~~בר

~ו~

~~
~~~~ 

 בע~מו למש~כ זא~ז~ ~ותריס ~קוב~ת ה~י~ה

~~ 

 כ~ז
 ~תני~ ~~ ~~

 ערבית~ ~לת
 דה~ פירו~~

 דנו~נת בריית~~
 עיקר תפסינן דלא כתב ועפי~ז הלילה~ כל דזמנה ע~זטעס

 לה~
 דגמ~ ~ירוצא

 ~הנ~~~
 קבע~~ לה ~אין ד~נן דהא

 וצ~ע ע~~~ מידי מוכח לא דברייתא ~~מא דעפ~י ר~ות~ ערבית תפלתכמ~ד
~ 

~~~~~~ 
 שאין נשיס רוב דנהגו ~כתב סק~ב ק~ו סי~ או~ח במג"א

 בבוקר דאומריס משוס בתמידות~ מתפללו~
 סמו~

 לנטילה
 די ומד~~~ ב~שה~ איזהז

 בז~
 סי~ או~ח בפמ~ג עוד ועיין ב~~~~ ב~מ~ג ע~ש יותר~ חייבום לא חכ~יס שנס ואפשר

 ואכמ~ל~ בד~זי וי~ל תמוהיס~ ~צל~ח דבר~ וא~~ ע~~~ ע~בית ~תפללות אין ~ש~~ שכ~ ס~א במ~זרע~א

~~
 ~~ושלמי~ירו~~ ~~~~

 ע~ י~~ ~נ~~
 וז~~ כחב ב~~ אות דברכות פ"ד המרדכ~ שבגליון ה~בוריס~ ה~שלטי

א~כא
 מרבנ~

 ע~ ~מ~רשי ק~~שי
 תפלת דז~ן רבוותא להני דס~ל ומשמע שתחש~י עד הערב

 ז~~ ע~~נחה~
 דבין דאמרי~~ היא~ מילתא ולאו הוא~ יממא הכוכבים צאת דעד בפ~ק מדאמר ה~וכביס ~את

~ר~
 יהוד~

 בין
 לרב~

 ~חמה~ שקיעת אחר ~תמי~~ עבודת לעקר אפשר אי ולד~ה ת~נום ת~דין כנ~דת~ות
 שט~~תוס~

 עכ~
 גילה ולא

 המ~נה~ לשין בפירוש רש~י דעת ~וא שכן הרואה ואנכי ~ס~ מי קשישאי רבנן ~ ל~
 ומהירושלמי שתחש~~ עד הערב~ עד שס~ בפיהמ~ש הרע~ב וכפ~י עכ~לי ח~כה~ עד ~ר~~ ע~ ד~~ השחר~ תפלתר~פ
 לה~א מוכח~נ~ל

 ערב~ דע~ רש~~ ~~~
 הרמב~ס מרן דעת אבל חש~כ~~ עד היינו

 בפ~~
 ~~~~ תפלה מהל~

 ד~~~
 הערב ~עד התר~~

 בכ~~ ~א~~
 אליהוי ~נ~ת בס~ הגר~א פירש וכן ע~שי החמה שפ~קע עד אלא אינו

 התפאר~~~~~
 כ~ה ~בראשית הכתוב לשון מו~ח וכן ע~ש~ דברכות ברפ~א משניות על ישראל

~~~~ 
 לשוח יצ~ק ~ויצא

בשד~
 ~ו כב~כות מנחה ת~לת ד~~נו ער~~י לפנות

 ~ ולש~ ע~~
 החמה שקיעת קודס היינו ערב~~ ~~~נות

~~~ים כדכתי~
~~ 

~  
 לפ~~ ~ו~ י~~

 ~רב~
 ירח~

 ~וכבוא במיס~
 השמ~

 וכ~מ ותב~~ עזרא אבן ב~~ ע~ש יבוא~
 בברכו~

~~
 עס המנחה תפלת דמ~לי אמאן במערבא~ ~לה לי~~ ~ ע~ב

 דמדו~
 חמה

 ו~~
 ~ד ~וי"ל והבןי בפירש~י ע~ש

 ~עוד חשי~~ עס ד~ה ע~א ל~ד שבת~פיר~~~
 לע~ר שהות ו~ש הוא~ יו~

 וע~ ולער~
 ב~~ה ~~~ ~שבת ~א בת~~יו~ט

 עס וי~~ ~ ו~ל ~~ב חשיכה~~
 קודס ב~~~~ חש~~

 ו~~ שחשי~~
 ד~נ~~ לישנא

 היי~ ח~~~ ~ע~
 ~ח~ת עס

~~~ה
 פירש~~ ל~ש ואפשר ע~~~ ~~

 ~~י~ חשי~~ עד ~ער~~ ט~ ~~
 עד

 שעדי~
 ~עדיין הע~ב~ בא לא

~~
~ 

~ ו~~~ ~~ ~  ~~~ 
 ע~ב~ כ~ו בבר~ת ו~~ר~~י

~~ 
 ~~ד~

~ ~ב~  
 עד ולא

 בכל~
~ ~~ ~ ו ~  ~~ ~ ~  וע~~ 

 ~ו~ת
~  ~  ~  וב~~~ ע~~ ~~ 

 ~א
~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ סוף 
 ~ב~

 ד~מ~~~ות נשמע~ ה~ל
 ~ת~ ש~~מי~

 ב~חבח~~~שנה~ ב~
 ורק יח~~ לא

 ב~~
 דחנן דהא יפה~ כוון

~~
 ~ע~~ ~ה

 כפי~ יהודה~ לר~ נס ~אי~
 כנ~כר~~ל~ וה~ר~~ הר~~~~

~ 

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

~~~~~~~~~ ~"~~ 

~~~
 ה~יר אשר

 כת"~
 ~~קונטרסו~

 לפ~~
 ~ה

 ברכות בריש~משנה שנ~ט~
 ~~ו~

 ו~א ש~ע~ את ~קורין"
 שצר~~ ~ו~ לר~~~או~ריס"י

 וכו~ רס בקול ~~~וא
~ 

 ד~~~~~
 ~ה

 ח~י~
 יו~~ כמפו~ ב~נה~~~

 או~ח בש~ע
סי~

 ס~~
 כ~ו סעי~

 נו~נ~ די~
 ר~~ בקול ק~ש לקרות

וי~
 ו~קור בלח~~ לקרוחו נוהגיס

 לשו~
 ~~שו~ נובע ~ש"ע

 והרש~"א חנ~ב~ ס~~~רש~~א
 י~ ~~

 בזה~ל שס
 ברוב וראוי ~

 כאו~א שי~א בדי בלחש~ כולו ל~~רויש~אל
 ~ש~

~ בפיו  א~~ 
 ~ובא גא~~ הא~ רב בחשו~ וכ~כ עכ"ל~ ~צבור~ או~ובקרוא הש~ועה~ על האחד יבטח או~י רס~ בקול אוחו או~ריןשאין
 ה~נ~א וב~כ ע~שי ו~ סי~ ~ל~קר ~הר~סבחשו~

 ב~~
 בסי~

~"~
 ולאדשו~ע מ~א~ סי~ ח~א ~רא~ס ובשס כ~ה~ ~~ס והביא ט~ז~ ס~ק

 קר~
 וע~י"~ ע"שי יצא

 ~ס~ ~גר~א ע~ש~כ י~ל
 ו~~ל אליהו~~~שנ~ת

 ~קורא~ ו~א רביס~ ~לשון ~קורין~ א~ר ~
 אחד שבברכות ~~ני ו~ואו~ו~~

 מבר~
 ומו~יא

 ~בל כולן~ ~~
 אינוק"ש

 אחד כל ~אלא ל~וציא~ יכו~
 ~רי~

 ב~ני ~קרוח

ע~מו~
 יש בל~ר ~קורי~~ ו~ל~ון עכ~ל~ ~קורין~~ קתני ~כן

ר~יה
 כדע~ ה~ובת~

 ~~~~ש ז~ל~ והרש~~א ~און ~אי רב
 יצא לא ~רא ולא~ש~~ע

 יד"~
 חשו~ על תיובתא ~כאן ויהיה

~רא~~
 מידי ~שה דלא שפיר אחי וע~י"ז די~~י ~ס"ל ~נ~ל

 דנקטה ~~שנה~ ב~שוןשדקדק דמגילה~ ברפ~א משניות על לדוד~ ~שו~ניס ה~~ שלדקדו~ו
 קחני ו~א ~נקראח"~ ~גי~~

 ו~~~~~~כ ~~~~ ה~גילה~ א~~~ורין~
 ה~ר"~

 משמע ~וה בק~~~ ~~ו ~~~י~ה אח ~קורין~ קחני הוידאי שפיר~ אתי ז~ל
דכאו~א

 ~רי~
 ~גילה ד~חני השתא אבל על~ו~ בפני לקרוח

 דרק שפיר משמע~נק~ת~~
 אח~

 לפ~י ~~גי~ה את קורא
 אבל ונ~וןי ברור וזה יד"ח~ ו~ו~~יס שו~עיס~ וכול~ה~~ור~
 ס~א בסי~~טור

 כחב~
 הר~שון פסוק ~קרות בס~רד דנו~גיס

 טו~ ומנה~ ~~בקול
 בס~ וכ~כ עכ~ל~ ו~ו~ הוא

 אבודר~~
 בדף

 ~~ה סי~ דברכות פ"ב הרי~ף ~ל ~~ר~י וכ~כ ע"~~ל~
~  ~~אר יאמר ואח~כ ~ל~ש~ בשכ~~ו שיאמ~ ר~ל וכו~~הת~~נו 

 ו~נהג מקומות~ ב~~ה היוס נו~ג~ס וכן ~~ה~ אםבקו~ר~
 הרדב~~ בחשו~ וכן עכ~ל~ הואיפה

 ב~ול הוא ~יפה~~~נהג כתב~ תמ~ו~ סי~ ח~ג
~  והארי~ ~מנהגינ~ 

 ע~ש~ בד~ז

 בס~ו~ן
 ~~~ ~ע~

 וכתב~ בד~~~
 ~~~ו~ ~י~ ~~~נ~

 בקו~~~
 עו~ ו~~י ה~ח~בה לעורר כדי

 כתב
 ש~~א ראינו ולא שמענו לא ש~ישי~ מנ~ג ~ ו~~לשס ~רדב~~

 ש~~
 ~ורא

בקו~~
 וה~בור

 בלח~
 ~לא וח~הני יעו~"~~ וכו~

 ~בי~
~דב~

 באו~ח בב~י מובא ה~דר~~ בשס ה~לבו מש~כ ז~ל
~וס~

 ס~~
 ש~~ שצ~~ ו~~ל~

 וכ"פ עכ~ל~ וכו~ ביחד ש~יס ~ס וימליכו ה~הל ~יש~עו~די ישראל~ ~שמע קולו לה~מיע
 כתב וצ"~~עוד ה~~ סעי~ ס~ב סי~ או"חבש"ע

 של~ לבדו~ בקו"ר כמנהגינו הקורא ~ ו~~ל ~~~ו~ ובסי~שס הרדב~~
 ~בו~ע~

 ו~~צח ה~~ירוח~ א~~רי~ או~ס וראה לביהכ~נ~ באה~~שכינה ב~ע~ במדר~~ א~רו ש~רי עש~~ יפה לא
 ~~ר~ ב~~~רות ו~ס מסחלקתי מיד ~קדימין~ ו~קצתמאחרין~

 כללא וכו~~ ב~ה ~קוס ~ל יחודו שהוא ~ק~ש~ כש~כ~~
דמיל~א

 ~פי ~יוצא הד~ור ש~ין נחתינא ו~הא ~ליקנ~~ בה~
~בור

 יח~
 ~הן ~ דכתי~ היחיד~ מפי היו~א לדבור דומה

 ו~~ ימאס~ לא~ביר א~
 עכ"~

 ועפ~י
 האמו~

 ~פיר ~יישב יש
 כלו~ר רבי~~ בל~ון ש~ע~ את ~קורין~ לשון המשנה~~טה מ~

 ~אמור~ כדבר בצבור אס כי ביח~דות~ ~~ש אדס יקראשלא
 ~רא~ס תשו~ על תיובחא ליכאועפי~ז

~"~ 
 ~נ"ל~

 כפי~ ולא כפירושנו~ בל~ר~ ~~ורי~~ לשון מפרשדהרא"ס וי"~
 ודו"ק ו~ל~נר~א

~ 

~~~~~

 ~חפארח ב~ל הגאון מש~כ יעיין כת~ה~~ערת
 ע~ ז~ל~י~ראל~

 א~ אות דברכוח~ רפ~א מש~יות
הוראה

 ד~
 ~קרא~ ~ ו~~ל

 ש~צוה ר~ל נמי~כא וכו~י לפר~וס בקול ק~יא~ לש~ הו~
 פ~ לקרו~

 לעורר כדי בקול~ ראשון ק
 ~ עכ~~ וכו~~הכוונה

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

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

~~~~~ 
~~~~ 

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

 ~~~~~~~ ~~י~ ~~~~~~

~~~
 ישראל שנהגו בענין לדעת שאל ~שר

 קדו~י~
 ~קי~וש

 ה~שי~~ ~יוס ~ רס בקול ~חחיליןואח~כ ~קר"~ ו~הי ~רב ~ויהי ב~חלה לומר קודש~ שבתליל
 ו~קשי~

 הא הע~~~~
 דלא פסו~א כל ~קיי~ל

 ~רצוויש ~ ~י~ ~~קי~ן לא אנן ~~ה~ פ~ק~~
 לחק~

 כל לי~ר
 ה~סו~
 ~ו~רא ~

 ~לקי~
 אשר כל ~ח

עשה
 והנ~

 וי~י ~~ד ט~ב
 ער~

 ו~~~ר ~שש~~~ י~ס ב~ר ויהי
 לפ~פק שישכתב

 ע~~
 ~ה מ~ד ~טוב ~ ~~דרש א~~~ל ~טעס

 עכ~ד לחייס ~רכה ~ ביה כתיב ו~ש~חהמו~"~
~ 

~~~
 שרלה ~ה

 ~~ק~
 ~על ה~און הוא ה~סוק~ כל לו~ר

 ~~ל~~~~יון
 ~בנ~יו~

 ~נ~ורא ~סי~ור
~~ 

 ~~~ ס~
 ~~ז~~ מ~ע~ הפס~ק~ כל ל~מר שלא ע~ז כת"ר ~~~~פקומה

ב~ד~~

~~~~~~ ~ 
~~ 

 ~~~~א
 ~~~ש ~~~ ~~~

 בירו~ל~
 ~~ג ברבות

 ~ס~~רא ~לא ~ ה~~
 בק~~

 כאו~א שיהא

מש~
 ~ ע~ש בפיו"~

~~~
 ליב ארי~ ר~ הרה~ג ד~רי פה מלהביא אחדל לא ~ ~מח~ר בן

 ~ורדו~
 קד~ בימי ~י לי או~ת ~קלה ודעתי דבריו~ ~ה~לא ~~~~~ צד התפלוח~ ~או~ר ~סדור ~~ל

 הכי אין
~ 

 מתחלת ~קידוש את שהתחילו
 א~ אלהיס~וירא ~~סו~

 חושב ~ני ~ה פי ועל וגו~~ השמי~~ ויכלו ה~~י יוס בקר וי~י ערב וי~י מאד ~וב והנה עשה אשר כל

להב~
 הפ~~ן דברי

 ל~ ב~~רו~
 כל ~פ~ט שבח

 אשר ~כל במאמר ויקד~וה יירשוה טהוריס שביעי~ מקד~
 נברא ~עולס כיע~ה~

 ~~ נ~תי ~נה ~ל~יס ו~אמר מן מחחיל ~עשירי והמאמר מאמר~~ בעשר~
 ~רא ו~ס~ס

 יוס ו~~ ~שה ~שר כל את~לקיס
 ~ש~~

 ~פי
 שבי~~

 הקי~ש נוסח החחילו
 מ~חל~

 בל את אלקיס ~רא המקרא
 אש~

 ל~ ~~עש~
 ש~ס ישראל ~אלו ~הוריס א~ר

 ~~~רי~~
 ~ורשיס ~ירשוה

 נופל~~~ בשב~ ~שב~~ א~
 ~~~ה

~הא ~חל~
 דא~~~

 ~~סקא לש~ת ~~~ר
 ~מ~חל~

 שב~ א~~ לאל
 ~מנחיל

 מנוח~
 ישראל ~ע~ו

 ~~~י~ וב~~ל~
~~~

 ~~ו~~י ~~~~ו ~~~~~ו
 ~~י~י~~

 ~~~~~י
 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ב~

 ~~~ב
 ~ה~~~~ ~~~ ~ש~~



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

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~~ר~
 זכ~ כנ~ל~

 ~~חם שו~ח לדעח בזה לכוין
 םופ~

 ז~ל
 על לחמ~ה יש אולס יעו~ש~ י~ םי~ח~ו~ח

 מר~
 ז"ל ~ח~ם

 הרבה עוד במדרש ישנן וה~א בנ~לי זו דרשה רק הביאשלא
 םי~ פ~ט בראשיח במ~~ר כמב~אר זה~ פסוק על באלודרשוח
 י~ג~ ום~~ י~ב~ ~י~ י~~~ ~י~ י~~ םי~ ט~~ םי~ ז~~ סי~ ו~~םי~ הנ~ל~~ ה~ח~ם שהביא הדרשה ~היינו ה~ םי~ ~~~ םי~ב~~

והמעיי~
 הדרשוח בל כי יראה ובנו~כ~ שס במ~"ר היטב

 ~עס מזה ל~שוח נובל ולא לטובה~ אלא נא~ר~לא
 ~ כמובן הפםו~~ כל לומרשלא כעי~

~~~
 ז~ל ~חח~ם מרן של ~~מו ~~~קר

 שכח~
 ליישב

 המנה~
 הקידו~שמחחילי~

 ב~ויהי
 ע~~

 ויהי
 בקר~

 ברצונס כי
להחחיל

 ~יו~
 שבר~שי יח~ש הוי~ה שס צירוף מ~ני ~ששי~

 ולא ~השמ~~ ~ויכלו ~הששי ~יוס בוחח
 נ~ו~

 ~יוס להתחיל
 ~ויהי ~~חילין ~~ב כ~וסי של מ~מעוח בו שאין~ש~י~

 ~שמיס~ ~~כלו עס ה~ירוף ונחמלא ה~ששי" י~וס בקר~ויהי ער~
 עכ~ל קרא~ למפםק שרי אחר באופן אפשר דלאוכ~ון

 זה טעסולפענ~ד
 ל~

 זה מ~עס להחיר כ~~ ~ל ~~וור
 ~~ז והלא מ~הי פ~קיה דלא בפםוקילהפםיק

 נל~~
 ~קרא

 ~דכחיב
 שבל ו~וס מפורש ה~לקיס חורח ~ספ~ ~ויקראו

 ובמ~יל~ ב~קרא"~ויב~נו
 אמרו ע~ב ל~ז ובנדריס ע~א ג~

בשס
 רב~

 חרגוס זה ~מ~ורש~
 ~ושו~

 ~פסוקיס אלו שבל"
 ה~סו~~ס~ ~~ופירש~י

 הא~~
 בר"ן ועיין נפם~ין~

 פ~ד בירושלמי ~ראה ~~מיס ~יסוק זה במקרא~~ויבינו בנדריס~
 יעו"ש~~ בשינוי רק הזה~ הפסוק ~ל ~~ב ~~שו ה~אדמ~~לה

 אמ~ינ~וב~ירו~
 ~~מיס פיסוק ~ ס~ל דרב שס~ בנ~ריס

 והיינו י~ו"~~ הואדאור~י~א
 מק~~

 ~הוא הנ~ל~ קבלה דדברי
 ~~~הכ~~~~

 ו~ו~~ח~ ~~א~ י~~
 דף וי~הל ~~~ הקדוש בזוה~

ר~ה

 ע~ב~

 חורח בס~ר ~וי~ראו חנינן ~ ~ז~~ל אי~א שס
 ~~ורש~אלקיס

 ושו~
 דאינון רזא~ או~מוה והא ו~ו~~ ~כ~~

 יעו~ש מםיני~ למשה ~~מסר כו~א וב~~ ו~~~ורח ~עמי ~י~ס

 נוע~עו~
 ו~~ברי ~~ ס ש~ח

 ה~ה~~
 ~הור מקור נו~ע אלו

 ~ל מירולמש~ב
 ה~~~

 צדק~~~ ד~ה ~~~ב ל~ז בנדריס ז~לי
 וכו~ באחר מ~~יק~ ~~ס שבו~ב~ן היינו סו~~יס~~עי~~ר

~צ~~~~
 כהררי"

 נפס~
 אמ~ינן ובפ~רוש יעו~ש~ ו~ו~ ב~~ם

 הו~ ~ופ~יס~ ד~י~ור שם~ב~מ~
 ולפירוש מםיני~ למש~ הלבה

 היי~ו ספריס ד~י~ור ז~ל הר~ן שלמורו

 פ~סו~
 ~עמיס~

 מ~~ילא~~ב
 מ~כ~

 ~סיני~ ~משה הלבה ~וא ~~מי~~ דפ~~~ק
~ הנ~ל~כזה~ק  ז~ל רש~י ~ל ~ע~א נמי והיינו 

 ד~ה ע~ה ע~אמ~ט בקי~ושי~
~ 

 ~ שכחב מ~~ף~ ה~ז
 מס~ני ~ת~גוס

 ~מק~אני~ן~
 ר~י ב~~וס~ ~בל ב~ה~~~ ע~ש ~בל~~ ד~ו~~~

~ז~
 ג~כ ס ~~ ו~~א~ ~~ום שבגה~ש ~ל

 מקר~
 הנ~ל

כפירש~י

 ז~ל~

 ש~ ~ת~ס~ וכ~ה
 וע~כ המח~גוסי ד~ה

 יוצא כמפ~רש נאמר~ מ~יני הנ"ל מ~א הנלמד דכלמשוס
 ג~כ מו~ח ומ~~ילא ומסורחי ~~מיס פי~וק ל~נין הנ~לבזה"ק

דה~םוקיס
 ה~י~

 דהא מהל~מ~ס~ ד~ורייחא ג~כ הוא נפםק~ן~

~כ~
 כ"ב במגילה רב ~אמר הא ועפי~ז י~פינן~ הנ"ל מק~א

 ~ז ובחעניחע~א
 ע"~

 משה~ פ~יה ~לא פםוקא דבל
 ליה~ ~ם~ינןלא א~

 הו~
 ~א~ל מ~~ס

 ל~י~ח~
 דה~םוקיס

 מסיני~ למש~ נמם~נפםקין~ האי~
 נלמ~ ~אורי~א~ והוא

 מק~א
ד~ברי

 וא~כ הנ"ל~ קבל~
 האי~

 ~ל להעלוח נוכל
 מוחרים נהיה יח~~~ י"ה ה ש~ צירוף ~ע~וח דרצונינודמ~וס ~~~

לע~ו~
 ד~ורייחא ~יםור ~ל

 לה~םי~ ~~~לל~~~
 ~~~ו~א

 פם~יהד~א
 ~ מ~~

~~~~~~

 ~ר~ אחר באו~ן אפ~ר שלא ~כיון ~ז~ל הח~~ם
 ~לא זאח ל~רוא קשה לפענ~דלמפם~~~

 ~א ב~ב ב~~ילה למ"ש כלל זאח דמ~ דלא אחר~~באופן ~פ~
 לחינוקוח לפסוק החיר דר~ח ע~ב כ~זובחעניח

 ש~
 ביח

 ובפ~רש~י ~פ~~~ ~~א משוס ע~ו~ין~ ולהחלמד הואילרב~~
 ~~נן שהח~נוקוח לפיבחעניח~

 יבו~י~
 ה~נ בולי~ פםוק לק~וא

 משא~כ יעו~~~ והיוצאין הנבנסין מ~וס ~~א~ דב~ילו~ ם~ח~גבי
 לא שאלחנו~~נידון

 שיי~
 צירוף ~עשוח דרצוננו דמ~וס לומר

 ~לא ~ זאח נקרא יח~~~ הוי~השס
 א~ר~ ~~ופן ~~ש~

~ 
~~

 מהר~י בה~~ות ראיחי הלוס
 יעב"~

 ~מ~ ז~ל
 בהא ע~אל~ קידוש~

 ~אמרי~~
 ~אנ~ שס~

 לא נמי בפסוקי

בקי~
 ~~~י ה ל ~~~י במער~א אמר ר~~~א אחא ~בי נן~
 בא אנכי הנה מ~ה אל ה~ ~ויאמר ~~וקי ל~לחאקרא

 יעב~~~ הג~ון ע~ז וכ~ב ~ע~~~~בעב ~ל~
 ד~א פ~ו~י~כל כללא~ ה~י דע~י~ז

 פ~~י~
 משה

 ל~ פ~~י~~ ל~
 ~ר~ ידוע

 ב~~הוח עוד וכחב לשונו~ באן עד המנהג~ לפיוה~ל

יעב~~~
 מגילה ב~מ~

 מערבא דבני ש~~ דאמרינן בהא ע~ב~ כ~~
 ~~ינ~ו מ~וס הוא ~אפ~ר וכחב~ שנין~ ~לח ~אורייחאמס~י
 ~בריו ועפיי ע~~ל~ וכו~ ~~ כ~י~ו~ין ב~לח~ לפסוקיפס~י
 מה ליישבא~שר

 ב~~~ שהני~
 שנ~~ בח~ח לד~ורייחא מם~י מע~בא דבניע~ז ר~"ב~ םי~ בא~~~ ז~ל המג~א

 והאי~
 היו

 ועפי~~ יעו~~~ הםדרוחמחלקין
 ה~א
 יעב~~ ~

 ~אבל כאמור~ בחלח~ לפסוקי כםקי ~סדהרי ש~יר~ אחי ז~ל
 ~ו~

 ~~רי
~גאון

 יעב~~
 דהרי חמוהיס~

 בק~~ו~י~
 מבואר ע~א ל~

 להאי רק ~םוקי לחלחא פס~ידבמ~רבא
 ~~ ~ו~א~~ר ~ ~ר~

 בא אנבי הנה מש~~אל
 אלי~

 במהרש"א ע~ש ו~ו~~ הענן" בעב
 ש~חבבח~א

 החורה~ פסו~י בשאר אבל ~עו~ש~ בזה נבון ~ע~
 שפ~קו יאמרמי

 לחל~~
 פס~ק~
~ 

~~~
 ליישב

 קו~
 ~~~~א ח

 ~ב~ו~~ ~נ~~
 אמז~ל ~פ~י א~ר~

בירושלמי
 שב~

 ~מ~ה ה~א~ ~~"ז
 ו~מ~ ו~ב~י~

 ~ר~וח
 בנ~~ צ~ווי~ אמ~רה~ ~~ר~ בחו~ה~שכ~וב

 ~~ותיו
 ש~

 א~~~ס
 ~~~ז ~ו~ר~ס ~מס~ וכ"האבינו~

 דק~~~ ה"י~
 ~~חו~ה ~~~יוח

הס
 בנ~~

 א~א~ של שנו~יו
~~ 

 ~~מ~~
 ~ו~רי~

 ~יי~~ו
~ 

 ו~בע~ס מאהקב~ו ה~~~
 בב~ ב~ו~ה~ ~~רי~ ו~מש~

 וש~ת~ ~בת
 ~ח~~ ש~~ סו~ריס ~~ס~ על יע~בי ~נ~לח ובפי~ ~~י~~עולח
 בם~~ר~ה

 ~~מ~
 נאה ~בר ~למ~~

 ב~~רו~
 ו~מ~~ הירושלמי

 ~~ק~ סף ביש~ש המהרש"ל ~~~י בה~דס הנ~~~~ו~רי~
 ~אנ~נו החור~~ בקרי~ח חו~~~ ל~ני א~י~ ~ני בין~חילוק
 ~ח לשנה משנה קור~יס חו~ל~ני

~ו~אין ~~ בא~י אבל ~ולה~ החור~

 ע~א קי~ח וכשבח יעקב~~נ~לח
 שנוחני~

 ב~א נחלה
 מצריס~

 ~י~וש אוחה ~ומקדשיס ה ו ש יקד ו
 היו~~

 ע~ה" אשר ~כל במאמר
 ~~~וש ו~ח~ב

 ~מ~ח~
 שהוא ~~ה א~ר כל אח אל~יס ~רא

 ס~
 המאמר

 מע~~~ הא~ר~
 ויב~ מ~מר~~~

 אלהיס

ביו~~
 ~שבייעי

 ~וג~ ו~~
 ה~או~יס הל~ונות וח~ס אלהיס~ ויכל ב~ס שנזכר ויכו~ו בפ~ו~י

 לח~ו~ו~
~ 

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

~~~~~~ 
 לפרש יש

 מ~
 םי~ ככ~ז יחרו ~סדר ~מד~ר ~דרשו

 א~
 י~רו~ הוא קרוב~ שכן ~וב רחוק~ מאח קרוב ~כן ~~~ב ~

~~י~
 כ~~ י~~ב~ ~ל אחיו ~~ו מן רחוק~ מאח לישראל~ ק~וב יוחר

 הי~~ סי~ ~יח~ו ~נחומא ב~~~ש ~~י~
ונר~ה

 לפר~
 ז~ל פירש~י עפ~י

 ~בחומ~
 חולדוח פ~

 הק~~~ ~קצ~ ~ ב"ה~~ל~~
 משנותיו ש~יס ה~

 ~לא כ~י אב~~~~ ש~
 יר~~

 לח~בוח יוצא ב~ב עשואח
 רעה~

 ש~~ו בחור~~ פר~יוח חמש נחמע~ו עשו~ שע"י ונמצא
 א~ר~~ הי~

 ב~~חק ~נ~~ ~"פ ~י

 נחוס~ו היו בודאי~נו~
 ~מ~

 ~מ~י~ח~ כמבו~ ת~זה~~ ~ואחה ~תורה~ ~חח פר~ה הוםיף יחרו מש~~ב בח~רה~ ~רשיוח
 טו~ ~ וז"ש י~וי ר"~ ~~ומ~~~ר~~

 פ~ש~ ש~וסיף יח~ו~ ז~ קרוב~ שכן
~~מעטו ש~רחי~ עשו~ ~ה רחוק~ מ~ח בחורה~ ~~ח

 ~ר~יו~ חמ~
 ~ ~א~ור י~ו~ ~צ



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  והא ו~חצ~י שניםלשלש נ~~~~ ש~~ור~ בש~י~ה~ פע~יס שני ה~ורה~ כל~ראין
 דא~רי~

 ב~ס~
 ~גיל~

 ~כ~ט
 שנים ג~ ~רושו~ שנין~ לתלת אורייחא ~סקי ~ערבאדבני הנ~ל~

 ע~"פ הקדוש ובזהרו~חצהי
~ 

 נ~ ~דיקיס~~ ~~שיס יש ~אס
 ה~ שבחורה~פ~שיות

 נ~ כנגד
 הפירוש וא~כ השנ~י שב~ו~

בירושל~י
~ 

 לדידהו שבתות~ לקע~ה פרשיו~~ קע~ה ~ הוא
 ד~סקי א~י~בני

 לאוריית~
 שנה לכל וא~ב ו~חצ~~ שנין בג~

 ק~נ הן~ פרשיותנ~
 קע~ה הס כ~ה~ ~נה ול~צי שניס~ ~של~

 ועפי~~ עכ~ליוכו~
 דבני לו~ר דיש ~~ג~~~ קו~ית ק~ה לא

 ש~ל~~רבא
 שפסקן הפרשיות הן הן ~רשיות~ דקע~~

 ~ עה~שר~ינו מ~~

~~~~
 הרש~ש ובתי~ פרשיוח~ ער~ה כולה ~ורהדכל ~ ~י~א שס ~~~ םי~ פי~ח קרח פ~ במד~ר ~צ~תי

שס
 הנ~ל~ כהירושל~י קע"ה צ~ל דאו~י בחב~

~ 
 ל~ודה~~ובליס כתב~

 ~חשבו~
 ו~צ~~י לפנינו~ שהוא כ~ו ~ר~ה

~ו~
 ג~כ איתא שס ב~~ סי~ קרח ~~ ~נחו~א ב~~רש

 ב~ד~ר~ מקו~וח בב~ להגיה ק~ה ובודאי יעו~ש~ פ~שיותער~ה הגירסא~
~ ~נ~ו~א~וב~~רש  

 ג~
 קרח ה~ד"ר על ~הרז~ו בפי~ ראיחי

 וז~~~ כחבשם
 ויחב~

 ~~ש שפיר יתכן וע~י~ז ~כ~ל~ וכו~ בתורה יהיו פר~~ותוב~ה ה~צ~ח~ כל ~סיני בקב~ה בידס שהיה
בברכו~

 ע~ב י~ב
 פרשה כל ג~ירי ~

 ~פס~~
 ר~נו ~~ה

 כפירש~ ~סיני~ ל~~ה הל~ה הוא ~ג~ירי~ ~לשון ~נ~ל~~ם~ינן
 עיין ג~ירי~ ד~ה ע~ב ק~אבסנהדרין

 ~~~ מ~~~
 ~~ל~

 בי~
 ~ ואב~~ל וי~ל ה~ו~הבחיר~

~~~~~~
 גבו~יס~ ~מ~ן ~~~ ב~~ ~ס~ ז~ל ~חת~ס

 ~ול~
נמ~~

 וש~ תח~י~~
 נאמ~

~~~~~ 
או אתנ~חא~ ~א~~א

 זק~
 בא~צ~ להפסיק ד~י ~~יר ~~~

 ~~ו~
 יעו~שי וכו~

 ויעלו~ ד~ה ברש~י ע~ב נ~ב ביו~א ראההנה
 וקרוב דשכ~וס~ ט~מיס פיסוק להו קיס ~יה דלא ~ ~ש~כשס~ ובמהרש~~

 ~בל דשב~וס~ בא~נחחא ~כרע ד~ין רזא~ ה~פענח בחבלזה
 נראה ~שו~דיס~ גבי ש~ח~ ד~ה ~ס ~תוס~~דברי

 להופסי~א דהו~
 פיסו~

 ור~~ י~ו~ש~ ט~~י~
 ב~~ס~ ג~כ

 ~גיג~
 ו~

ע~ב
~~~ 

 מש~~ ~ס~ וב~הרש~א טע~~~ ל~סוקי
 דברי בפשט

 ~וה דלאדאפשר עוד~ וכתב הכר~י לן לית טע~יס~ פיסוק ע~י דגס שס~~תוס~
 ידי~

 פיסוק בהו הוו אי קראי~ בהני להו
 ו~פי~ושי רברבי~ ב~שלי ~לוי ~~ז א~ב יעו~ש~ וכו~ לא או~עמיס
 ~ש~כ ~~ה ס~ק ל"ב ס~~ ~ו~ח ~~~ג~א ~וי~ל הנ~ל~סו~יזת
 ל~ שאין ~דבריסלענין

 צ~ן ולא יעו"ש~ הכרע
 ו~~ן~~הנ~ל ~ה~הרש~~

 בסו~ ועיי~
 רבינו בשס ~~~כ ז~ל~ ~ו~י שו~ת

 דאפשר וכחב הפסוקיס~ ~נין ס~וס לענין ז~ל~ ~~וןסע~יה
 ~עיר לא וב~~כח~ה יעו~ש להפסק אחנחתא גסדחשיב

 הנ~ל~כל
~~ 
~ 

~~~~~~~~
 בליל קה~י ~~תחיל ישראל של מנהגם ליישב
 עפ~י בקר~י ויהי ~רב ~~וי~י קודש~שבת

 דחענית פ~ד בירו~ל~יהמ~ואר
 ד~ ה~~

 ד~~ד ע~א~ י"ט
~ 

 שס ובק~ע ~צ~וי בפני ~סוק בקר~ ערבויהי ~ויהיחו~~~
כחב

 וז~ל~
 רקיע~~~יהי ש~~רש~ בראשית~ שבפרשה בק~~ וי~י ערב ~וי~י

 חו~~
 הש~ישי ביוס ~גס כיון עצמו~ בפני ל~סוק

 ב~~~~ פסוק והוא ש~ישי~~ יוס בקר ויהי ערב ~וי~י~תיב~

 חוח~~ל~
 לפ~~~ אסור פסוקיס שאר אבל הזה~ גס

 בשיט~ ברכ~ת~ ~ס~ על משלשת~ ~ברבה בס~ כתב זהוכעין עכ~~
 בברכו~~קו~~ת~

 מעליא כ~ה ~ דאר~י ע~ב י~ד
 ש~~תת~~ ~

 בני אל ~~בר ערבית ב~ערבא א~רו ~ א~ר ר~~~י א~אדכי
י~~ל

 ה~ט~~ק וכתב וכו~~ א~קיכס~ ה~ ~נ~ אליהס~ ו~ר~
 דבל לעיל~ דאמרי~ן מהא הבא לאקשויי וליכאו~~ל~
~שה

 דל~
 לא דמש~ה וי~א וכו~~ פסקינן לא ~~ה~ ~~ה

 בם~ ~ו~ ש~ ה~םו~ הפם~~שי~
 ~בר ~ מוח~ ~~חרי

בני א~
 ישרא~

 בעל וה~און עכ~לי ~לקיבס~ ה~ אני ~ליהס וא~רח
 כ~ב הנ~ל ב~~ו~ ז"לחת~ס

 תירו~
 ~חי~ ת קוש ליישב מ~ש~ זה

 ~שיטמ~ק קושית ~שהיא ז~להר~ב~א
 הנ~~

 ~חו~נו בשס

 ב~~הות ובן יעו"ש~~א~~~רד~
 חיו~ ~~ר~~

 שס בברכות ~~ל
 לא ובי~יהס ז~ל~ ~מ~~~ ~י~ בעל בשס זה תי~כתב

השיט~~ק נד~~
 ותי~~ הנ~

 ~גאוניס וכל הש~~~~ק על
 מנ~גם ליישב ש~עתתא הא ~עליא וכ~ה מהירושל~י~העירו של~ הנ~~

 לה~יק ד~י דש~יר ישראל~של
 הפסו~ בא~צ~

 מ~ום הזה~

 כא~ור השלישי~ ~יוס גבי עצ~ו~ ב~ ~שו~~~ו~
~ 

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

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~י ~~י~~~~
~~ ~~~~ 

~~~
 ~~~~~~~~~ ~~י~ ~~י
 לדעתשאלח

 ~שלישי~~ ~~ולה ו~~ליס ~צפיס אנחנווהלא ~והו~ ~ כחר~ ב~קדושת מחפלליסשאנו רביס~ תמי~ת על נכונ~~ ~ענ~
~

 הי~ה כבר שניה הגאולה
~ 

 ~ה~יב~~~~~
 שפ~ינו הנה כי מאהבה~ ח~ובה

 לשון לו נחן ה~ א~ר הנביא ~פי יוצא ~פורש בןכי מללו~ ברו~
 ההוא ביוס והיה ~י~א~~ י~א ~ישעיהלמודיס

 יוס~
 ה~

 ועיין ט~זי פסוק סוף ע~ וגו~ ע~ו~ שאר ~ת לקנוח ידו~~שנית
ש~

 כ~ו שניח~ ~ בזה~ל שפירש י~~ ב~סוק ז~ל~ ברש~י

~קנ~~
 אבל שיעבוד~ ~אין ברורה ג~ולתס ש~יחה ~~צריס

 היו ~שועבדיס שהרי ~מנין~ מן אינה שני~ בית~אולת
 ~עה~ח ז~ל הרמב~ן בפי~ ועיין עב~לילכורש~

 פרש~ ס~
 ~י~ודיס ~ה עליהס~ לעגורק ע~ו~ גויס הרנינו לא ~י~ בית בבנין כי ו~~ל~ כת~האזינו~

 גדוליהס והיו עושיס~ ה~מללי~
 ~~יבל~וב~יס

 ה~~~
 וכ~ל~ בב~~

 ההס ובי~יס לו~ ~שע~בדיס
 וביו~א עכ~ל~ ע~ו~ אד~תו כפר ולא לצריו~ נקס השיבלא
 דבריס דח~~ה ~בואר ע~בב~א

 הי~
 ~אלו שני~ ~ב~ת ~סר

 ו~וריס ורוה"ק~ ושכינ~~ ~שי ו~רוביס~ וכפור~~ ארון ~הן
 וכן בתו~י~~ ~ע~ש ~ו~ת ד~ה ותוס~ וברש~י ע~שותו~יס~
 כ~ה ~כ חשיב ה~א~ הבחירה בית מהל~ פ~דהרמב"ס
 חזרו שלאדבריס

 בבי~
 כלי הל~ ובר~ב~ס בב"מ~ ~ע~ש שני

 והוריות ע~ב~ נ~ב מיו~א טהור ו~קורו י~~י ~לכה~מקדש
 ועיין ~כ~~י כמש~~כ ע~ב~ ה~ וכריתוח ע~~~י~ב

 יומאבח~א במהרש~~
 והכא וז"ל~ בת~ ע~~~ ~~~

ח~ש~ הנ~ אל~ תשי~ ל~
 ~~שוביס ~בריס

 ו~ור~
 חסריס שהיו ובו~ הרבה בהן

 ~שם ~כ~ב ~י~ב סי~ או~ח בב~י וצ~ע ~כ"לי שני~בביח
 כשח~רה אמרו~ לציון שכינתו ~~~חזירא~ח~

 שני בביח חסרה הי~ה שבינה הא וקשהעכ"ל~ שני~ בבית שכינ~
~ 

 ~מנס וצ~~~י
 דמכות ~~ב ובירו~למי ה~א~ דחענית פ~בבירושלמי

 השיריס שיר רבה וב~דרש ה~ב~ ~~ג והוריותה~ו~
 דברים ה~שה בין שכינה~ ~ח~ון ~ש~ו לא י~א~סי~ פ~~

 שני בביתשנחסרו
~ 

 יומא הש~ס ובגליון וצ"ע~ע~ש במקומה~ ~משח~~ שמן ~ח~ון ו~שבו
 כ~~

 ע~ב
 ~ע~

 ממד~ר שם

ב~עלוח~
 סי~ פט~ו

 שנק~ ז~~
 נ~ע ולא ~מנורה~

 ~שכינ~~
ע~~

 במדרש ג~כ ~צאתי וכן
 ~נחו~~

 ~~ ~~ שם
 ותי~~ ~~

י~אלנו
 שני~~

ע~
 בהג~ו~~~~~~

 ל~ בקידושין הר~~ש ו~י~
 ע~~

 ב~ו~י
 גרס~ות ח~ו~י ~~~א מש~כ י~ר~ ד~~

 בברכו~
~~ 

~~~ ~  
 אישת~יט~י~ ו~~~כת~ה יעו~ש~ ~~ו~ים ~ין~ ~~

 מש~~
 ~ל חתנו

~ ~~ ~~ב~ ב~ במהדו~ ~~~ המ~ש~~  ~~ ~~~~ ובשו~~ י~ו~~ ~מ~~~~~ 
 ~~ ל~י~ו~ין ~י~

 ו~ י~~~ ~~~
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  כלל העיר שלא ז~ל ~רעק~אעל ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~י~~
 מ~~

 דוכתי תלתא
 והמ~~ר הירושלמי וע~י הנ"ל~ שה~ש מהמד~ר וכןשבירושלמי~
 שבב~י הא~ח דברי שפ~ר ~יהנ~ל

 הנ~~
 ודו~ק
~ 

~~~
 ג~ולה ~יתה לא שני~ בית שגאולת לדעת~ הראיתי
 שפיר א~י וע~~"~של~ה~

 הנו~ת~
 כמגילה י~ח~ ש~ת~~ת שביעית ברכה ~שהיא ב~ניינו נאראה ~ בברכת לנו שחקנו

י~~
 ע~ב~

 גאו~ת כמו לא ~ כלומר שלמה~~ גאולה לגאלנו ~ומהר
 היתה ש~א שני~בית

 ~צריס גאולת כמו אלא שלמה~ גאו~~
 ~לא ~אמור וכדבר שי~בו~~ מאין וברורה שלמה גאולהשהי~ה
 הנביא וז~ש התשוביס~ מה~~יס דבר שוס כלל נ~~ריהי~
~ ז~~מיכה  

 ט~ו~

 ~כימי
 מאר~ צאח~

 נפ~אות~י אראנו מצריס
 ~שלח פ~ הקדוש ב~~הרועיין

~ 
 פקודי ובזוה~ק ~~א~ נ~ד

 לגאולה ~ני~ בית גאולת בין ~ה ע~א~ ר~מ ודף ע~ב~ רל~~~~
 ב~ב~העתי~ה

 ועיי~
 ויקרא ב~וה~ק עוד

 ד~
 ~זריע ובפ~ ע~א~ ו~

ד~
 בין מה נ~לאות וחראה ע~א~ נ~ב

 פור~נ~
 ע~~ה לפורקנאי

 ~והו~ ~ מתפ~~יס ~אנו מה שפיר ואתיו~ו"ק~
 שנית~~ יג~לנו

 בגאולת אז ש~א~נו וכ~ו שנית~ שלמה גאולה שי~אלנופי~
 פי~ ~~~ לאלקי~ לכס להיות וכו~ בר~מיו וי~מיע~ומצ~יס~

שיתזי~
 גילוי לנו שהי~ וכמז לציון~ ~כינ~ו ~נו

 ש~ינ~
 בצאת

~ ~מ~יסיישראל  
 ~ו~ וז~

 ויציב~ א~ת וברור
 אבי~

 דו~ש

 ~בא~~

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

~~~~~~~~~ 
 ו~ו~

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

~~~~
 ששל~ חי~~ת קונטרס בהקדמת דבריו

 ה~פרשיס מש~כהביא א~~ כת~ה
 ~לכ~

 לאור~ התורה נ~ש~ה
 יתחסר לא ש~ורו לפי אור~י ותורה מצוה ~ר ~כמ~ש

 ~ לאתריסבהשפ~תו

~~~~~ 
 מקומו ומקור זהי לענין מקור הביא לא כת~ה
 פ~ ב~פריטהור

 ~~א~י~ז~ בהעלו~~
 דומה משה למה ~ ו~~ל וגו~~ ע~~~ ~ש~ הרות ~ן~אצלתי ~ ע~~פ

 נרות ממנו ו~לקו מנ~רה~ גבי על שמונח לנר ~~ה~באותה

 ולאהרבה~
~~ 

 כלוסי אורו
 כ~

 לא
 הית~

 מ~ה של ~כמתו
 פ~רש~י וכן כלוסי~סרה

 מש~~ וי"ל ש~י בתומ~
 ע~א כ~ב

 א~ור~ נמי לשר~א משרנא מ~ו~~ אכ~ושי משוס מ~דדאמרינן

 כמ~ן דמיחזי ~~חו~י~ בד~~ו~יר~
 ~שקי~

 ק~ת ושו~ב נהורא~
 ט~ו~ סי~ ג~ כלל הרא~ש בתשו~ ו~יין ע~~ל~ שמנו~~לחלוחית
 ו~~לשכתב

~ 
 למד~יק דמ~ דלא

 שו~ב דהתס מצוה~ מנר חול~ ~
~ש~י

~ 
 בט~ז ועיין ע~~י ו~ו~ ומכח~שו ~ראשון

 יו~~
 רע~ד סי~

 וכתב עליו ותמה א~ו~ הרא~ש ~תשו~ שהביא~ד~
~ 

 דבנר

 שיי~ ל~וד~
 אורו אין ממנו כשמדליקיס דהא הכח~~

 מש~כ ובנ~"כ~ ע"ש ו~~~~ום ח~
 לפר~

 ז~לי רש~י לשון
 בפתח~ת~עיין

 ~ו~~
 שה~י~ ~~"ה~ צ~ב סי~

 מה~~ז ג~כ

~~
 שבמחכת~ה ~י"א~ ~י~ חאו~ת י~חק ~~ת בשו~ת ו~ין

אישת~יטתי~
 ~ הנ~ל כל

~~~~~~~~ 
 ~צד קונ~רםו

 ח~~
 יצה~ר~א~~א ~ שאח~~ל מה ~ב~א

 ל~
 ~וי

 חדות~
 ד~מעתתא~

~ הקדושי ב~והר המאמר שנמצא לווהגידו  אנכי הנה 
 ה~אמר מקיס לכת~ה~ראה

 הז~
 חולדות פ~ הקדוש ב~והר

ד~
 וזלה~ק הנעלס~ במ~ר~ קל~ח~

~ 
 הכי

 איצטר~
 יצ~~ר דאלמלא ~עולסיכ~טרא לעולס~ יצה~ר

 ~דו~~
 וכו~~ ליהוי לא ~שמ~תא

 ה~ את ~ואהבת ~ כתיבובג~כ~
 ע~קר דהוא לבב~~ בכ~ אלקי~

 לפרש יש ו~פי~ז עכ~~דכו~א~
~ 

 נ~ד ב~כות דתנן
 בשני לבב~~~בכל ע"~

 יצרי~
 וק~ל וביצה~רי ביצ~~~

 ט~~ ~בד~ ~~~~~~~~~~
 ע~ב י"ג ~ע~רובין ה~מ~ מביא

 ו~~רו~נ~נו
 נו~

 נברא ש~א ל~~ס לו
 ~ וכתבוכו~י

 ע~~י ~~נ~ל
 מ~

 ~כ~~ומני מפרשיס שר~יתי
~~בי~ים

 ~ש~ כ~
 ה~~ר~~א

 ~~ ז~ל~
 ~נ~נו~

 ר~~
 ~ת ~מנו

~ עב~ל~ ובו~ והע~~~~ה~~ווין  ל~~יא הוא כן 
 ב~הרש"~

 מ~ות

כ~~
 ~ ~עוי~ש ~צות תרי~ג ~~ה ע~ב

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

~~~~~"~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~ו~

~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~
 ~~~~ ~~י~ ~~י

~~
 בהרמ~א העיר ~שר

 באו~~
 ~ב~ק עזרא~ומתקנת ~ שכ~~ תר~~~ סי~

 ~~ב~
 אשה שת~א

 ש~~א בלצ נזבר לא ע~א פ"ב בב"ק והלא בע~ש~~ואופה מש~מ~
אש~

 ~ו~א בע~ש ואופה משכמח
~ 

~~~
 םי~ ב~ו~ח ז~ל ה~מ~א בשם כת~ר ~~תב ה~~ון
 בהרמ~א~ כ~ל נמצא לאתר~ג~

 ר~
 ה~ור על ב~~מ

או~~
 תר~ג ~י~

 ה~מ~ג ע~ז העיר וכבר כן~ בת~
 באו~~

 סי~
רמ~ב

 ~~~~ ~~רס ב~~ע ה~~מ דברי והנית ס~~~~ ב~~~
 יעוי"ש ~ב~~ש~~הג~ל

 מ~"~
~ בזה~  בא~ת אולס 

לא ז~~ ~~~~
 גיר~~ תי~

 ~רן של וב~~~~ת מ~~ו~ זאת
 מש~מת ~שה שתהאתי~ן ~~זר~ מר~~ה~ פ~ ה~~ודה~ ב~~ר ל~דיא מ~~כאיש~מיט~י~ ז~~ ה~~~~

 ו~ו~~
 ב~~ ומ~את~ ~~~~~ ~~~ל

 ~~~ ~ו~ח רבה~~~יה
 רמ"~

 ס~ ~ב~י ג~כ ש~ביא ~~~י

 מ~ו~ש ~מ~~~י עיני~ את ה~ והאיר ~נ~~~ה~גוד~
 יוצ~

 בן
 בירו~למי דמערב~~בתלמודא

~~~ 
 ~מגי~ה

 םו~
 שיהיו הת~ין דעזרא~יתא ~~~ ה~א~

 ~~ או~י~
 ~ת~א שב~ות~ ~~רבי

פ~ו~ה
 מצוי~

 וש~היו ~ ד"ה ~ס קר~~" וב~שירי י~ו"~~ לעני
 ~בע~ש מ~ש ו~ש~ וז~ל~ ~ת~ בע~ש~אופין

~ 
 ~~ ובב~~י

 ~ הגיר~~מרובה~
 שתה~ ו~ופ~~ ~ש~~ת ~שה שת~א

 הפת
 ת~א ~~~~פה ~ וה~~ לעני~מצוי

 אופ~
 וכו~~ ב~תרית

 ~ב~ב~ ~בע~ש"~ ~תאפה שתיקן גיר~~נוליישב וי~
 ~~יר

 א~~ ~ דר~ה ב~ית~א ת תענ מס~ בבבלי וכ~מ ל~ניי ליתנוהפת ל~וצי~
וכ~~

 ע~ש ~ל לענייס פת נותניס שיהיו בתעני~~ בי~ושלמי
~~ל

~~  ~ ~  
~ 

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

~~ ~  ו~~~ ~~י~~ ~ו~ 
 ב~יתת~ ~

 בת~נית דו~א~ ~ן ח~ינא ~~~
~~~ 

 כי~~א~ ~~~ ~~~ בר~~ י~~ש ~"א~ וריש ~~ב~ ~וף



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~~  שלא ז~ל ~י~ק על ~ותמהני ~שי~קעכ~ל
 ה~י~

 ~~ גירסת
 הנ~להא~~דה

 וירוש~מי בבבלי הש~ם ונמצא בבבלי~ ~
 אתת~פה

 ואע~~ אחד~ס~~ ודבר~
 ח~מ~ לנו פירשו ד~א

 ו~ו~ה ~מש~מת אש~ שתהא תיקן ~ע~רא~ר~שלמי~
 בע"ש"~

ול~
 ~~~ו

 בע~ש~ פת אופין ~שי~יו החקין דע~רא ~~~ אל~
 ~~ת צרכי כל להכין ~יכין דבלא~ה ~שום ~ דס~לי~ל ~

 ר~נ סי~ א~"ת ב~וש~ע כמבואר הבו~ר~~השכ~ת
 םעי~

 א~~
 בבוקר ויש~יס ב~ה~ל~ שס כ~ב ז"לוהטור

 ביו~
 לה~ין ו~

 ~ז~~נה משמע והכינו~~ הששי ביום ~והיה ~ דכתיב שבח~צרכי
בב~קר

 ה~באה יבי~ו~~ ~שר את ~ו~~י~ו ~ דכתיב דהבאה~ דומי~
 ת~

 ק~~ז משבת טה~ר ומקירו עכ~ל~ לאלתר~ בבוקר
 א~~ ו~כינו~ ד~ה ~פירש"~ ע~שע~ב~

 ב~ס מביא שם~ בב~י
 דד~ז סק~א~ ר"נ םי~ באו~ת הט~ז וכ~כ לקט~~ה~~בולי

 ~מ~~~~ אלא ~והיה~ ד~ין חכמ~ם~ממ~~
 ראה~ ~פרש~ פעמיםי ב~ ב~פרי הוא ~ן הבי~ושלא ז~ל~ גא~ני הני על לתמוה ויש ~כ~~י ה~לשתי~~ ~ם כי~והיה ~ ~נ~מר
 יב כי ~והיהנ~ה~ ~יסק~

 א~~
 בר~פ הוא וכן ~מיד"~ אלא ~ו~יה~ אין

 ~והי~תבא~
 ת~א~~ כי

 אי~
 ~מיד" ~לא ~והיה~

~ 
 תמיהי ותרי

 כנ~ל דהב~ה דו~יא דהכנה ~ ממ~ש נובעדד~ז הנ~ל~ והטור מפירש~י ה~יא שלא ז"ל~ הט~ז על דכירימידכר
~ 

 ומצאתי

בפמ~~
 למה ו~~י וז~ל~ כתב שם ~ק~א במ~ז ר~נ סי~ או"ח

שבקו~
~ הלבוש" ה~יא~ ~~ור ל~~ש  

 ב~
 ~ה~~הדומיא ~~יאו~~ אשר ~והכינו

 דהי~~
~ שעות~ ד~ בוקר ואפשר וכו~~ ~בוקר  

 דפירש"י בט~מא מילתא לומר ו~שר עכ~~~ ~כו~~ מיד~והי~~ ג~
 דבעינן דהא הנ~ל~ ל~~ כה~~~ול~ פירשו שלא ז~ל~והטור
 ~והי~~ ואין ~ו~יה"~ ~~כתיב הוא ~בת~ ~הכ~ת~ש~מה

 כאמיר~מיד~ אל~
~ 

 ~פ~ט ז~ל~ כהר~ש ~ס~ל מ~וס ט~מא~ היינו

 יהודה ר~ דק~מר דהא דמפרש מ"ד~דט~רו~
 שס~ במשנ~

 ר~י כ~אמר היוס~ ~ותו כל היינו ~מי~~~ ~מ~~ח אתלו יולי~
 וכ~פ ע~ש~ ליה ~רי ~מיד" היום או~ו וכל שם~בחו~~תא
 דתנן בהא ע~א ל~א בערכין וכ~מ שם~ בפיהמ~ש~ר~~ב

 ב~המו~
 אמרו שם ובגמ~ ~מיד~~ גואל ה~ז תומ~~ ~~ ~~תי

~ני~
 ד~

 דק~ני ~ ו~~ל ~ב ~תני~~ ~ד~ה ובפירש~י ~~~ ב~בי
 דרש~י הרי עכ~ל~ וכו~ ביוס בו א~י~ דמ~מע ~מ~"~ ג~ל~ז
 ~מי~~ דלשון ~~ לאז~ל

 מ~מ~
 ~עה באותה אפי~

~ 
 ומ~~ח

דרש~י
 ז~~

 ס~ל
 הנ~ל~ כ~~~

 דכ~
 אותו

 היו~
 ~~י ~מ ק~י

 בנו ובה~הות ק~כ~ סי~ צ"צ בשו~ת ל~~יאוכ~כ
 ז~~

~ יעו~ש~  
 בש~ה ~ ש~ דא~רינן ע~ב~ ו~ מ~רכות קצ~ להוכיח ישובן

 מצא ולא ~יהכ~נ~ ~א~ב~ה
 כועס הוא ~~יד~ עשרה~ ב~

 א~ורינן הא אל~ ~ש תמה נ~~ ~י~ הרש~~א ~שו~ת ע~ש~וכו~

 ו~~~ב~כ~
 ו~יין בזה~ מ~~כ ~~~ש ואתיא~ ~ינה ~דמה עש~ה

 ~בזוה~~
 ~ומה

~ 
 ~~ליון ~זה ה~יר וכבר ~~א~ קל~א

 ~ןהש~~
 ב~~ש~~

 ש~~תי מה ו~פ~י בזה~ מש~כ ב~"א
~י

 ש~י~
 שבא וכיון יוס~ אותו כל היינו ד~~יד"

 כו~~~ הוא ~מיד~ דהיינו היום~ אותו ~ל עש~ה מצא ~א~בי~כ"נ ה~ב~~
ומצינו

~  
 בת~נית יו~ר

 י"~
 לש~ות~ מים להם אין אם ~ ע~ב

 עלי~ןמתריעין
 ~מיד~

 וח~ישי~ ~~י~ ~הן~ ~מיד~ ואיזהו
 עירו~ין בתוס~ ועייןיע~~~ ו~

~~~ 
 כשהופנה אלא הוה~ לאלתר לאו ~מיד~~ ד~~מרוהא ~ ו~"ל שכתבו מיד~ ד~ה ע~ב

 אב~ הלכה~ של~עו~~~ה הל~
 לבתר

 דמלא~ מ~ש~
 טו~א

~ ע"אי ג~ מגילה רש~י ועייןע~"ל~ הו~  ה~כ~~ה בענין עפ~~ז וא~כ 
 את והכ~נו ~ ע~ב קי~ז שבת ב~מ~ בהדיא אמרינן שבת~להכנת
 ~לאלתר~ א~זהו ~ ג~םינן ע"ב~ כ~ז ובגיט~ן ~לא~תר~~ יבי~וא~~
~כ"ה

 גירם~
 ז"ל ר~"ד החוס~ גי~ וב~ה א~זהו~ ד~ה שם ה~ו~~

ע~ש~

 ע~ש וכו~~ ותשרה ש~ירא ~תעבור כד~ ~שהה ~ ~ומר ר~נ
 על נ~נאל בקר~ן ועיין ~שי שתעבור ד~ה ותוס~בפירש~י
 לשון ~מצינו מכאן שהוכית כ~~ אות דיבמות פט~זהר~~ש
 ~מן על~לאלתר~

 ~ע~
 ~מ~אי לומר א~שר ועפי~ז ~ד~י אחת

 צרכי הבנת הש~מת לענין ז~ל~ והטור רש~י ~ב~או לאטעמא
 ~מי~~ ~לשון משום ~מיד"~ אלא ~והיה~ דאין דרשה~ להאישבת~
 ומש~~ האמורי כ~בר היום~ אותו כל על ג~כ לפ~שיש

 לא
הביאו

 ר~
 ~ב~קר שהי~ה דהבא~~ דומ~א דהכנה לטע~~~

 עכ~~ כנזכר~לאלתר~
 כל להכין צריכין ד~~~ת הנ~ל מ~ל מ~ו~ר

 ו~~צ הבו~ר~ בהשכמת שבח~צרכי
 לז~

 דעיקר כל~~ עזרא תקנת

תקנ~
 לא עזרא

 ר~ הית~
 הנ"לי ירושלמי הת~מוד כל~ון לעני~~ מצוי הפת שת~אמט~ם שבתית~ בערבי פת אופין ~~יהיו

וממילא
 מוכ~

 מ~כמת אשה ש~הא
 ואופ~

 ועפי"ז כנ~ל~ בע~ש
 ו~ו~~~ משכמת אשה ~שתהא בירושלמי שהש~יטו מה שפיראת~

~כב~~
 ו~

 ע~~
 ציין ו~~ה~ש קלילא~ ל~שנא תני ירושלמי~ דתנא

 ~~ב ~נ~נ שבת~רש~~
 בני לי הראה שוב יעו~~~~ קלי ד~~

יקירי
 הנבו~

 ת~ימה~ ~תורה בפירוש נ~י~ יהודה אלכסנדר מר
 בפ~~ע~~ת

 בש~ח~
 עה~פ~

 וגו~ והכינו" השש~ ביום ~והיה
 וז"ל שכתב שם~~ ט~~~ות

 הוא ט ~פש רה~ז~ בס~ ובתב ~

דת~נ~
 ~ב~ק ע~רא

 פ~~
 ו~ופה~ מש~מת אשה שתהא

 זו דדרשהעיקרא אה~
 ~מי~

 אין ולדעתי הנ"ל~~ ע~ב קי~ז ~דשבת
 מצויה פת ש~הי~ כדי ~תר ומטעם הש~וע~ ימי כל עלכ~א ע~ש~ על רק לא היתה דהתקנה ~כאן~ זו בתקנה שי~כותכל

 הי~ה לא עזרא דתקנת ~נ~ל~ ~מגילה הירושלמיאישתמי~תי~ רה~~~ ה~~ בעל ובמת~כ עכ"ל~ וכו~~ כפירש~י המ~זירים~~ענייס
 שתה~ מט~ שבתות~ ~ערבי אופה אשה ש~האאלא

 פרו~ה
 ה~כמ~ד~נין ואופ~~ משכמת שת~א כלל החק~ן לא עזרא אבל ל~ני~ס~מ~ויה

 מה~ת הוא שבת צרכי ~כנת
 ו~~ל קי~ז~ כשב~

 שת~א חי~ן דעז~א שנ~טו ע~א פ~ב בב~ק בבלי הש~סד~ס

אש~
 מש~מת

 האגודה ~~רסת כפי בע~~~ ואופ~
 נק~ו~א הנ~ל~ והד"~

 ~ני~
 רק הש~מה

 בדר~
 ר~ה ע~ראי לתקנת השלמה

 שיהיו ~ שכתב כ~סו~א~ משיס ד~ה ע~א כ"ה תעניתרש~י
 כדי דהיינו וי"ל עכ~לי וכו~ שבת ~כבוד ~יםה אי~~תשכינותיה
 והיינו לעני~ מ~ויה הפת שתהי~ בכדי עזרא~ תקנתלקיים

 לכבו~
ש~~

 ~ב ~ב"ק ז~ל רש~י בלשון ~ס כ"ז להעמיס ~ו~~~ר
 שהיא ~~יום ~ שכחב מ~במת~ אשהושתהא ~ד~

 ל~~ות~י ~רי~
והיינו

 נ~
 ש~יכות או לא~וח~ הנשים צריכות שאז בע~ש

~אפ~ת
 לצ~ר~

 הד~מ כמש~כ יו~ט~
 ב~ו~

 ~~ל~~ תכ"ד ~י~
ואח~

 ~ה~~~~~~~
 עי~ה ~ו~ות שכ~נותיה

 ל~בו~
 ~ ~נ~ל עזרא תקנת לקיים ~די דהיינו ~נ~~ה עכ~ל~ ו~ו~ ~~ת

~~~~~~ 
 מפיר~~י הב~א שלא הפ~~ג ~ל

 ב~~~
 ~~ ~ה~יא ~ן ~כתב הנ~ל ע~ב קי~ז

~~~~~~ 

 ~לא ה~מ"ג על
 העי~

 וכ~ור ד~ה ע~א ב~ פ~~יס ובתוס~ יעו~ש~ ~~א ~~ד ברכות ובירו~ל~י ע~א כ~ז ב~כות מ~ס
 ~ש~כ~ו~~

 ~~~ בש~
~ ~ ~עו~ש ז~ל  

~~~ ~  

 כנדרים ~לאלתר~~ נמי היינו ~~~ד~~ ~לשון עוד ~ינו
 ~~ז ~ ל~~תו ~~ומר ל~נין ע~ב~ ~

 גי~~
 קודם ~חת שעה

 א~ורה~~ת~~
 ~אבו~

 נזיר הוי ~לא~ת~~ ה"נ וכו~י ~~יד~ ~~ומה
 ו~יין ז~ל ב~~ן ע~ש ובו~~

 ב~יר~ב~
 ע~ב ~~ו ~וכה ~~ירש~י ו~יין היום~ מ~~ות מותר~ם ~~חי~ים ~~יד~ חדש הו~ר העומר מש~ב ~ ~~ ד~נן ~~א ~~ח~במנ~ת ע~א~ ל~ב

 ~מיד~~"ה
 ח~~~ו~

 וי"~ ~ ~כ~ לולביהן~ את ~ומטין
 ע~שי וכו~ ~ולב מצות םיוס אחר ~מיד~ כלומר תינוקות~ ~מיד~

 ועי~
 תו~~

 ע"ב ד~חולין
 ד~~

 דף שונים בענינים ~"ל לר~ת הישר ~ובם~ ~ד~ ~ותר
 ע~~

 ~וע~ד~

 א~ן א~~ דשיעור ~ שכחב שס ו~~הרש~א
 ~~י~~זה

~~ 
 ~י~ או~ח בר~~א ועיין

~~~~ 
 שכתב א~ םעיף

~ 
 שבורר ~ה וכל

 לצור~
 ~ע~דה אותה

 ש~~י~~
 ~~יד~ ~ה

 מ~
~ ~ ~~~~ ~~~ ~~ 

~~~ 
~ ~ ~  

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

~~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~י~~~ ו~~
 מ~~י ק~ה דלא י~ל האלה ~~~רים

 ~~קדוקי~ ~~
 ~ל

~"~~
 ב~א ר~~ב ~י~ באו~ח ז~ל

~~~~ 
 וב~ל וחבי~~ ע~~ה

 חמימ~~ה~חורה
 ~מח~~

 מ~ל ידע לא
 ה~ל~

~~~~~~ 
~~~~ 

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

 ~~~ ~~~~י~~ ~~~~
~~~~~~

 ~ ~~י~~ ~~ ~~~~ ~י~י י~~~~
 ח~ ~ ~~~~~~~

 ה~ מ~ח נ~ע רוח ~י צבאוח~ ה~ קנאח ~~~י א~~דח~ חבער בהגי~י בקרבי~ לבי
 בה שנט~ו נכבדה~ קה~ה במחנ~ק החפלה~ ביחעלבון המולה~ ל~ול משנחו~ יעור ~שר ~א~שויעירני
 שבח~ המ~~לה~ ~בהאשרה

 זקן מגולח ~הל~ה~ ~לא בבחור
 הרנה בימ~נ ב~דם שישא מע~ה~ כלפי מלוח~ורק

 איש~ין והת~ל~
 מכ~

 כאלה שמע מי ~אח~אה מי ה~~ולה~ העולה לחקן לב על שס
 ~ אה~ ~

 המ~וארה הע~~~~
 לא המ~עליס ויושר בה ילין צדק נ~מנה~ קריהוהמ~ודרה

 אי~ה ~קדושה~ ~לח~סהיא ש~קדושה~ ד~ר לכל הר~שה~ א~ן וח~ונה~ ד~ח מלאהממ~ה~ ~~
 הה~~

 ב~רבה והווח ~להוח עליה
 שיר להשמיע בגבול~ס~ ש~דד באכי

 ~סילי~
 בביח

 שמ~ול~ן ~ חפלוחי~~
 מעוזכס יהיה ה~ וחדוח נפשי~~~ וח~י אלי נא

חנו ~
 בבו~

 של ל~ל~ו
 וחגרשו וג~אלו~ ע~~~

 מ~י~ ל~
 ה~

 חאמרו וצאל~ללו~
 יר~ לו~

 מן עליו
 ~מי~

 ~חן ועליון ה~
 לו חוכי ~ל ~~ריקולו~

~ 

~~
 תפלה מהל~ ב~~ח ז~ל~ ~~מ~~ם מש~כ נודע כבר הנה
 ממ~~ן אין ~ וז~ל י~א~ה~~ה

 ש~~
 אלא

 גדו~
 ע~~~י וב~~שיו~בח~מ~ו שבצבור~

 ו~
 ש~~ צאי~ מאין דא~ כ~ב~ נ~ג~ ~י~ או"ח ~טור

 האלו ~מדוח כל בו שיש ~~ון~
 ט~ז ~ף~~עניח ה~פור~י~

 ע~א~
 ובמע~ים ~חכמה ~~צב~ר ה~וב יב~~ו

 ו~ן ~~לי~וב~ם~
 ~ו~

 וב~שו~ ה~~ ~~יף נ~ג ~~~ או~ח ב~~ע
 ~ח~ ~~ב~ ~י~ ד~ ~לל ז"לה~א~~

 חזן כי נחרעמ~י ~ וז~ל

~~ר~
 ר~ע ~וא ואפי~ ערב~ ק~ל לשמוע להנאחס~ ה~ הזאח~

 ~נ~חיה~~ ע~כ ב~ולה עלי ~נ~נה אומר והקב~ה ו~ו~~נמור
 בטור הוא וכן~ב"ל~

 או~~
 ומקור נ~ג~ ~י~

 ~הור~ מקומ~

~חעני~
 ~ק~ל~~~ עלי ~נחנה מאי ש~י דאמרי~ן ע~ב~ ט~ז דף

זה
~~~ 

 שם ז"ל ור~~י ~ג~ן~ שאינו
 חזן המעמיד זה ~ גר~

 ~לבאור~ ~"ש~ וכו~ הגון~אינו
 ~פ~וק ~ל הא ~דקדק~ יש

 וא~ נק~ה~ ~לשון נ~מרהזה
 יח~ן

 לדרו~
 ~ח

 ~פ~
 על הזה ק

~~~~ 
 בחי~ שור ~בכור ז~ל ת~~ש הגאון בזה ה~גיש ו~בר
 ע~~~~ע~~

 ב~ניי ואני ~ש~ל~ ~~ו~ר חו~חח בזה מ~"כ
 סימן ~לעיל פלוניח לעירבחש~בחי

 ט~ו~

 י~ה ה~בר אח פ~שחי
 מה עפ~יבעזה~י~

 דכחי~
 ג~ ~מש~י

 ~ט~
 ה~ א~ ~~~ד

~~הונ~~~

 מה ~~~כל ש~ ז~ל ופירש~י
 שחנ~

 ערב מקול אפי~
 קידו~ין בח~~~ מובא א~~ הל~ דפאה פ~א ובי~ושלמיע~ש~
 ד"ה ~אל~א

 ~בד~
 ש~~ ו~ח~~~ מחונ~~ כמו מהו~~~ דרשו

ד~ש~~
 ממה

 שחננ~

 ~דרשו ב~~מא מלחא לומר ויח~ן ע~~~

~הו~
 מה ~חו~~ ~~ו

 ~חננ~
 ~רב~ בקול

 דא~
 מקום בכל חנ~ן

אל~
 ~~ ו~בר~וח ואחחנן~ ר~פ בחומש כפירש~י חנ~~ מחנח לשון
 ~יין הגו~~ שאינו ~עפ~~ אח~~ אשר את ו~נוח~~א

 בה~~
~בחו~

 ר~ה
~ 

~~ ~  
 ע~~י ~~ש ד~ה

 וקו~
 ערב

 באי~
 ד~ ~~ ~~ ~~וד~

 ~ולו א~ש ואין ערב~ קולה אשה

~ר~
 ~נדה

~ 
 ע~כ ע~א~ ל~א

~ 
~בוראו י~ב~ ערב~ בקול ה~ חננו

 ב~~
 שהקול הערב~

 בר~
 אבל לכבו~וי

 ~~~ ב~~~
~~גון~  ח~~ 

 ערו~י בא~ה וקול ערב~ שק~לה כנקי~~~ כ~ו

 ~נ~~~
 עלי

 ב~לה~
 זה

~~~ 
 ~~~ שאינו

 ~ ~הב~

~~~~~~~ 
 ~~וע

 הג~ו~
 הל~

~~~ 
~~ ~~~ 

 שאין נוחןוה~ן ~ ~~ל כחב
 ~ר~ה ~ניגור~ נעשה קטיגור דאין ~~~~אינו אד~ שו~ ה~בה~ לפני להורי~

~ 
 ו~ו~~ ~~ד

ועו~
 שכיון

 שש~~
~וח לצדיק~~ זרוע ~אור ע~~ל~ חפלחו~ בעבור למעלה רוגז~עולה מפני נענשי~~ הציבור כל הוי ה~ון~ אינו

 הקוד~
 ~ז~ה מ~ר~ו~ בביח הופיע

 לכו~
 הזוהר לדברי

~קדו~
 ויקרא בפ~

~ 
 דש~יחא לאינון וויי ~ וז~ל ע~ב~ י~ח

 דהוא י~ט~~~ המשיח ה~הן ~אם הה~ד בגיניה~לא~כרא אחיא על~~ חובי דהא יאוח~ כדקא אשח~ח לאדלהון

~לי~
 שריא דדינא ב~ין הוא~ ה~~ ל~~מ~ ישראל~ ~~ל

 וכש"כ ע~ש~ ו~ו~~לייהו
 לדקדק ~ריבים נ~ראי~~ בימי~

 ~יהיהביוחר
 הש~~

 באו~ח ז"ל הרמ~א שפ~ק ~מו מאד~ הנון
 אחר לחזור וידקדקו ~ וז~ל א~~ ~~יף חק~א~י~

 ש~~
 היוחר

 וב~ע~~ס בחורה גדול והיוחרהגון
 ~אפש~

 שיחפלל למצא
 ו~ו~ וימ~נ~ליחוח

 ג~
 דצר ~חב~ הקדוש ~ו~של~ה נשוי שיהא

ל~וח ~
 הש~~

 אחר לחזור ~ וז~ל ב~~ ~וח ~ס בד~מ מובא הכ~בו~ מ~פרנובע ז~~~ הרמ~א דברי ומקור נמור~~ חשו~ה בעל

ש~~
 ונה~ו ו~ו~~ ~~נוה ~בודה ~נגד החפלה כ~ והגון~ רא~י
שאין

 מחפל~
 גדול ד~הן דומיא אשה~ לו ~יש מי ~לא

 לשומרו ~~ה לוושחהיה ו~ו~~
~ 

 והנה ע~~ל~ ה~טא~
 מש~~

 ל~ו גד~לי ד~הן דומיא הואביוה~כ דהש~~
~~ 

 בעלמא ו~ל~ל המושאל
 מוכח דהרי ב~~ד~ א~אר כאשר הוא~ ~ן האמח א~אהוא

בש~~
 השנה ימוח בשאר דגס ופוסקיס

 הש~~
 העו~ד ~~הן~ הוא

 דביוה~כ מוכח וממילא צבור~ קרבנוחומקריב
 הש~~

 כ~~ג הוא
 ריב~ל אמר ע~ב ~~ו בבר~וח דהרי יוה~~~ עבודחה~ובד
 דעח ~פיר אחי ועפי~ז ע~שי הכי אמרידרבנן ה~א~ דבר~ות פ~ד ובירושלמי ע~ש חקנו~ חמידין ~נגדחפלוח

 וע"ש חקנו~ חמידין ~נ~ד דחפלוח שפסק ה~ה חפלהמהל~ ~~~~ הרמ~~~
 דחניא ריב~ח נ~ד כריב~ל~ שפ~ק זה על שהקשו כליו~בנושאי
~ווחיה

~ 
 ז~לדהרמב~ם ~~יר~ אחי ש~חבחי מה ול~י ובלח~מי ~כ~מ ע~ש

~~ 
 ~עש~ה להירושל~~ מבבלי ~ר~~~ל שי~יה ומחלפי ה~י~ להו~בירא דרבנן מט~מא ~הירו~למי~ לפ~וק

~~
 לוי~ ר~ פינ~~~ר~ ~~ד~ ~ברכוח ~ד בירושלמ~ דאמר~נן מה עפ~~ י~ל

 ז~ דג~יי~~ מנ~ ~~ יו~נן~ ר~
~~וב~

 בוא אלא והח~~ל~ בוא ~ו אומר ן א החיבה~ ל~ני
 בעדינוי ~יים מלחמוחי~ו~ עשה צר~ינו~ ~ש~ ~רבנינו~עשה וקר~

 ~פר ~ב~לובפי~
 ה~רדי~

 וז~ל כחב ז~ל
 חקנו~~ חמיד~ן כנגד דחפ~וח שלנו~קרבן קר~ ~ר~נינו~ עשה ~

 וש~~
 ~ל~הן דמי

 הרי ע~~ל~ המשיח~~ ~~~הן עה~פ רש~~י ו~דכ~ ~חמיד~~מקריב
 להו~בירא יוחנן~ ורבי לוי~ ר~ פינח~~ ~~ דגס בירושלמי יוצא~~ורש

 ג~~
 ול~~י ~קנוס~ חמידין ~נגד דח~לוח

~~~ 
הרמב~~

 ~קי~ב ~~ג ~י~ בחב~ש יוס~ ~כל ש~ומריס ~קרבנוח~ב~דר ז~ל~ ה~~~ש על להעיר יש ~ז ~ועפ ~וו~~יהו ז~ל
 עבו~ה ~~א החמיד~ הק~יב ~~לו ~או ~ה~פלה ~ וז~לש~חב
א~רח

 ~מקו~
 מ~ואר שבח~חי מה ו~פי ע~ש~ ו~ו~ הת~יד

 החרדיס ~~ ב~ל עפי~דמהירוש~מי~
 ד~~~ ז~~

 ל~הן דמי
המ~רי~

 ממש~ ~חמ~ד
 וצ~ע~
~ 

~~
 י~ל

 עפימש~~
 ~ם הירו~למ~ על הפני~~ ה~מראה

בהלכ~
 דלמ~ד ריב~ל~ ד~ה ~~

על חקנ~~~ אבו~ ח~לו~
 כר~

 לומר צריכין
 ד~~

 כל דהרי~ ח~ב~י ער~ית חפלח
 ~נגד דחפלוח למ~ד משא~~ לטובה~ ~וין ~~ן אבוחשלשה

חמי~~
 נגד ע~~ית ~פלח וא~כ חקנו~

 מ~~בי~~ אינן שהןו~מו תקנו~ ופדרי~ ~יברי~
 חפ~ ~~

 ע~שי היא רשוח ערביח
 י~~וע~י~~

 ד~~ל הנ~ל דבב~י ד~ב~ל
 ~נג~ חפלו~

 חמ~דין
 לשיטת ר~וח~ ערביח חפלח ד~~ל לשי~חיה~ אזילחקנו~
~ב

 המו~~ ז~ל~ עמ~
 ע~ב ד~ בר~וח בתו~~

~~~ 
 דא~ר

 ו~ון~~ה~
 ד~~

 ~~~ כ~~ בברכות~ כרבא ~~קינן
 ח~לח ד~~ל

 ~מב~~ כמש~~ ר~~~ערביח
 ~~ילא ~~ תפלה מ~~ ב~~א

 פ~קי ~פיר ו~~ ת~~~ ח~דין~ ~נגד ח~לוח ~~~~ל~וכח

~  ז~~~
 ד~~ לשיטחיה ~יל רשב~י דגם ~וד ונראה

~זו~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~  חיי פ~~זוה~ק
 דתפלו~ ע~~ קל~~ ~

 כנגד
 ויחי פ~ ובזוה~ק ע~ש רשות~ ערבית דתפלתוס~ל ת~ו~ ת~יד~
ואזיל ע~~~ רכ~~ ד~

 לשיטתי~
 כ"ח בברכות

 ע~~
 דם~ל

 ש~
 ערבית דחפלת

 ~וא כי~שות~
 הי~

 אותו
 ה~למי~

 ר~ ל~ני שבא
 י~וש~

 וא~ל
 כנגד דתפלות דפ~ל מוכח וממי~א ע~ש~ רשות ער~ית~פלת
 שהוכיח וכמו תקנום~~מידין

 ~מרא~
 ~~נים

 ע~
 הירושלמי

~נ~ל~
 ומהא~

 ע~ב י~ח דף ו~~א פ~ ב~ה~ק ג~כ ס~ל ~עמא

~~~~
 רשב"י ~~ם לדעת~ ~ראיתי הרי כנזכר~ ככה~~ הוא הרי

ס~ל
 ת~לו~

 כנגד
 תמידי~

 ~ר~נן ~~ום~
 ~נ~~ דיר~של~

 ואתי
 ודו~ק ז~ל~ ה~מב~ם פסק~ טפישפיר

~ 
 ד~ ברכות התוס~ על לה~יר ~ש ה~מור~~~~~~~

 ד~~ ע~~
 ~~ל~ ~און ע~ם רב דברי לדחות שכתבודאמר~

 כלומר לי~ שמיע לא יוחנן דר~ מ~כח ממי~א ~נ~ל~~~נים~ ולה~רא~ ע~ש~ חו~ה ערבית תפלת ס~ל יוחנןד~דבריו~ר~
 בירו~למי דהרי וק~~ ת~נום~ חמידין כנ~ד ת~לות ~~ללא

~~~
 יוחנן לר~ ס~ל הנ~ל ה~ד דבר~ות

 דהש~~
 להכהן דמי

 משום ~~ל~ החרדים ס~ בעל שפירש וכמו ~ת~י~~~~~ריב
 יוחנן ר~ דברי וא~כ ~ק~ו~ תמי~ין כנגד ת~לות~~~ל

 נינהוסי~ראי
~ 

 כ~ו ב~כות דאמ~ינן מהא לה~יר יש וכן

 טע~ יוחנן ר~ אמר אר~יע~~
 וא~ן ~~~~~בית מתפ~~ מנח~~ ~תפלל ולא

 בז~
 ע~שי קרבנו ב~ל יומו דעבר מש~ם

 ד~פל~ יוחנן לר~ דס~לו~וכח
 הי~~ ק~בן במקום לאו

 וא~כ ע~ש~ ואז~ל מצלי דבעי אימת וכל היא~ רחמיצלו~א ר~
 זא~ז םותרים יוחנן ר~דברי

 ל~~
 ~נ~ל ב~רושלמי ד~מר

 י~לועוד ~
 ע~

 ~~א כ~ו בברכ~ת התום~
 ע"ז שהק~ו ט~~~ ד~~

 יוחנן ר~~א~ר
 טע~

 בשחר~ת מתפלל ערבית~ ~תפלל ולא
 ולפמש"כ ע~ש~ רשות ערבית תפלת ר~י א~ר ו~א~ת~~
התוס~

 בברבו~
 ע~ב ד~

 ד~~
 דר~ ש~י~~ א~י ~נ~ל~ דאמר

 וצ~ע חובה~ ערבית תפלת דפ~ל לשיטתי~ אזיליו~נן

 ב~~ז~
~ 

~~~~~

 ש~וכ~נו
 תמידין כנגד ת~לות קי~~ל דאנן זאת~ לד~

 ~וכח ממילא תקנוםי~
 דהש~~

 ככ~ן ~וא
 ג"כ ז~ל הרי~ף פסק ~ע~א ומ~~י ~בורי ק~בנותומק~יב ~עו~~

 כמ~ריב ~הוי פעמים~ ~נ~ להחפ~ל אין דמה~ת ד~ר~ו~~בפ~~
 ועובר תמי~ין~~~

 מ~ו~
 בס~ וכן ז~ל~ בתר~י ע~ש תוםיף~ בל

 קרבן~ ב~קום דח~~ה ס~ל ~י~ב םי~ ב~ו~ת ה~דול זרועאור

ו~~~
 ~וא

 חקנו תמידין כנ~ד ~תפלות מט~ם כהן~ ב~קו~
 סי~ ז~ל מברונא ~~~י ~שו~ת ו~ן~~ש~

~~~ 
 לענ~ן כן כתב

ש~~
 מום ~ל

 ע~~
 ו~מג"א

 או~
 ם~~

 נ~~
 ~וי~ל ~"ש םק~ח

 לוי את סימונייא~ לבני י~יב דרבי ~יבמות~ ס~~י~ב~ירושלמי
 א~ר~נן ע~א נ"ג בסוכה והרי ע~~~ ו~ו~ וחזן לדיין סי~~~ר
 קי~ה אתוי~לו~

 קמי~
 וכ~ה ואיטלע~ ד~בי

 במגיל~
 ע~א~ כ~ב

 ~~ב ק~ג כתובות ברש~י ועיין ~~~~ כ~הובת~ניח
 ל~ ד~~

ולמ~לע~~
 לה~ות רשאי מום ד~~ל ~זה מביאר ולבאורה ע~ש~

~~~
 בברכות ~תים~ למ~~כ ראי~ יהי~ דמכאן י~ל אמנם וחז~~

 והרא~ש ע~~~ מ~ד ומנחות ל~א~ ד~~ ע~~ל~~
 ~כ~ י~ז~~~ פ~~ בבר~ו~

 דח~~
 ע~ש ש~~~ ~יינו לאו

 במ~דיו~~
 ~~א ~~א ב~בת ז~ל ר~~יוד~רי ח~~ אות

 ועו~ הח~~ ~~~
 בכ~ד

~  

 ה~י~ף על גבורים השל~יוכן
 ר~ בפו~

 ~~ם כתב
 אמרו שלא~~~~ ~~~

 הש~~
 עם חובת ידי מו~א

 שבשדו~
 א~א

 כ~גד ש~םבתפלות~
 ~מי~~

 ב~~י~ק מבואר וכן ע~שי ובו~
 או~~ ב~~י מובא מ~ד~שורש

 היא שהתפלה ~ ו~ל נ~~~ פי~
 ש~יא הק~ל~של

 ש~יו ה~מי~~~ במק~~
 ואין ~בור~ ~~ל ~א~

 אדס ש~האראוי
 ש~וח~

 ו~ו~~ מד~תם שלא קרבנם~ להק~יב
ומט~

 רבינו ~םק זה
 שמ~~

 את לעכוב יכול יחיד דאפי~
 ~יני ולומרהחזנות

 ח~~
 שיהי~

 עכ"לי חזן~ פ~וני
 ו~

 מ~אתי
בספר

 ~דב~
 ח~ןי כ~~ או~ ח~~ מ~רכת ז~ל חיד~א לה~~ון ל~י~

 בח~~ן~ ג~~ריא מ~בח~ ~ ו~~ל עה~ח~ ז~ל א~רים הרבינובשם
ומ~~~

 הרי ה~קום~ לפני הלב בכוונת ומ~פלל ~עומד בל
 התפלות כי ~בח~ לפני ומקריב ~עומד גדול ככהן~וא

 בס~ד~ לד~ת ש~ר~יתי ואחר עכ~ל~ תקנ~ם~ הק~בנותב~קום

דש~~
 הרי ~שנה~ ימות בכל

 ~ו~
 ~~~ת ו~ריב ~~ומד ככ~ן

 ~ביוה~כ מוכח ממילא~בורי
 הש~~

 ש~רי ככ~~~ ~וא ה~י
 עבודתכל

 יו~
 ועוד ע~~~ י~בוהורי~ת ע~~~ ל~ב כיומא בכה~ג~ אלא כשרות אינן

 ב~~
 בפירש~י ו~יין

 יומ~~ ב~י~
 הרש~ש ~ובהגהות עכ~לי אותו~ ימשח אשר הכהןוכפר יוה~כ~ ~בי~ דכתיב ~ב י~ב דף בתרא ב~רק ב~וריותכדיליף בי~ אלא כשרה אינה יו~~כ~ עבודת שכל ~ וז~ל כתבבר~~ע~

 ~ב~ח~כ ע~~ל~ ~ה~ מצ~תי לא ~ אנכי ~ ב~ה~ל ע"זכתב ~~
 בפ~ג ~ירושל~יאישת~~ט~י~

 ~קראי זאת דיליף ה~ב~ דהוריו~
 זכ"~~נ~לי

 ~~ל ר~~י וכוונת עש~ה~ אחרי פ~ ד~ו"כ בברייתא
 שבועות בתוס~ עיין ~ירושל~י~ על~וא

~~~ 
 ע~ב

 ~ד~
 וכפר

~~~~~
 ועיי~

 ד~ה ~~ יומא בפירש~י
 מ~

 לו~ר~ תלמוד
 ~וז~ל כת~

 ש~~י~ ללמ~ אם
 באה~ן ~פרשה כל ו~לא בכ~ג~ עבוד~

 וצ~~ עב~ל~ וכו~נ~מרה
 ה~ש~ש~י מה~הות במח~כ נעלם וכ~ז

 ~ם וא~כ בכ~ג~ אלא כ~רות ~ינן יו~"כ עבודת שכלו~יון

~ש~~
 במקום ש~וא יו~~כ~ תפלת ~מת~לל

 ~רי יו~~~~ עבוד~
 כ~~ג~הוא

 ו~רי~
 נשוי שיהא

 כנזכר~ ככ~ג~ אש~
 וג~ול~

 מ~ו
 ויקרא בזוה~קמ~אתי

 ד~
 ד~~~ ע~ב~ ~~

 נ~וי~ ~אינו כ~ן דכל
קרבני~

 ~י ~דם דכתיב ממשמע וזלה"ק~ וסיים קר~ן~ לאו
 הוא דאדם בבלל ולאו אדם~ איהו דלאו הכא~ ש~ניי~יב~

~~י~
 ~~ג יב~ות

 ע~א~
 שריא לא ו~כינתא

 ע~והי~
 ~ג~

 דאיהו
 ובגין וכו~ בע~מ ואקרי~גים~

 ~~ד~ כתי~~ ב~
 ~~ם יק~יב כי

 דאשתבחו אדם ל~~~קר~ן
 לאקרבא ח~א ~אי ונקבא~ דכ~

 עכ~ל אחר~ ולא ~~~קר~נא~
 אתם לבי~ מנהמתאשאג ~
 יח~~

 קהלה
 שלא בח~ר ם~ל ל~עמיד לכ~~ ~וא חוליןח~ילה הנ~בד~
 להקריב ~~~ ב~יכל זקןמגולח כ~לכ~

 תפל~~יכ~
 השי~ת~ לפני

 והת~~~ו ח~ו אנא וקלקול~ מ~בשול ל~שמר נקללנב~נים וד~~
 ~ו~רי לכם ויקרא מכשול~ ~כםל~פיר

 פר~
 ~שוב~י

 וב~בנ~יבו~~
 נ~כ~

 ~~~י לראות

 של~~ מלא~
 בניס לב~ להשיב

 ~ א~י~ר אבות~על

~~
 מ~פ~ עתיר~

 שמו ~ית~דש ~~ו~י~ מ~מי ~י לתשועת
 וי~ירבעולמו~

 עמו~ ח~פ~
 איש יריס ואל

 א~
 ~ו

 עמו ה~ ו~יה אמו~ ~ור~לי~ו~
~ 

~~~~~~ 
~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~ ~~ ~י~~

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

~~~~~
 ~אדס בני ~~ח

 הבט ~ען אדמ~~ ~~
 יכוננו ידיו אשר מ~~הו ולחזוח ש~ה~מ~~לוח~ה~ א~

~וכ~
 ע~יו חושב~ וא~נו ומזלוח בחקופוח לחשוב ~יורע

 ~~ ~י~~יהאומר הכחו~

 י"ב~
 ~~ ~י~ל ואח

 ל~
 ~או~לא ידיו ומ~שה יביטו

 ~שב~
 בחורח כחוב כן כי והנה ע~א~~ ע~ה

 חועלח מה ששא~חס ~מה ~ ז~ל ה~מב~ס מרן אלהיםאיש מש~
 הסחכ~ו בב~ייחא מ~יר ~~ אמר כ~ר ומז~וחי ~חקו~וחיש

במעש~ו~
 ~~ ש~~ו~

 ה~ורא~ אח מכ~ר אחה
 ~שו~

 פאר
 אורו~~ ~~~~טי בעל בקודש הנאדר הג~ון נ~ג~~ סי~הדור
~ם~~

 ג~~

 ח~ב
 ~מ~~

ב~~~~~ ולהםחכל ומ~לדוח ב~~ופוח ב~י ~יוח
 ש~ליח

 בח~~~
 מה~

 ירח ~ה ~~~ל
 וכוכבי~

 מעשה
 כל יוצר~די

 ~ צבאו~ אלהי~

~~~~~
 כמה עד וחשכילו ~בינו ה~לה הדבריס

היא חביב~
 מצו~

 ב~חה
 לבר~

 ה מ ח ה ת כ ר ב
 לשוכן ו~~לל להו~וח שנה~ ב~ח יחליפו ה~ וקו~ ה ח פ ו ק חב

 בה~~~ונ~~
 בשע~

 שה~~~ש
 ~אוח~ ~גי~

 הראשונה~ נקו~ה
 ב~~ש~יח~

 ש~וק~ע
 ~רקי~

 הלא ברא~~~ במעשה השמיס
 ~ברכוח ז~ל האל~ייס חכמינו ה~ידוכה

 ~~ב~ נ~~
 ו נ ~ח ~

 חמ~ הרוא~רב~
 ב~בור~ה לבנה ב~קופ~ה

 אומר כס~רן ומזלוח במםילוחסוכוכבים

ברו~
 ואימח ~רא~יח~ עושה

 הוי~
 אב~ אמר

~ל
 כ~חשנ~

 ונפלהחקופח מחזור ו~דר
 ~~ש~ ~רב~~ נגהי ד~לח באורחאבשבחא~ נים~

שהערי~
 ואז ד~ ליל ~חחיל ב~בח של~~ ~מש

 מוש~
 ש~תאי~~מ~

~ 
~~~~~

 עצמי את מצאחי
 מח~~

 גל~ן עלי לכחוב~~~ן הרבי~~ את ל~~ח בדבר
 ~כר~

 הד~יס כל ~בספר
 המסח~פי~

בע~~
 יאוחו ~~ושיס ישראל אשר ~חמה בר~ח ~~ר

ל~ור
 נים~ בחקופ~ החמ~

 זו ~נה
 ~חר~~ה~

 ב~ס
 ~ ~בע~ל פםח~ ~ערבה~ביעי

~~~~~~~~~~~ 
 שנה לכ~ח מב~ח ו~א ~חקופחה~ חמה

והח~ופ~
 ~ל בחחלח

~ 
 כש~ואה

 אומר בבוקר~ ד~ב~ם אוח~
 ~בר~~

 או~ח ~ש~ע בר~~יח~ עושה
 ~עושה הנוס~א ה~א מד~קה ~וחר ב~~~ ~~~~ ~כ~ט~~~

 ~~ע~ח בראשיח~מעשה
 שס~
~ 

~~~~~~~~~~ 
 ~מובחרמן

 לבר~
 ב~קר לכחחלה

 משע~

הנ~
 להבריז צוה ז~ל ~~~רי~ל וכן ה~מהי

 אדס כל ~הר שלמחרחבערב
 החמ~ ה~ כ~~א~

~~ב יבר~
 ~~מ~

 אברהס~
 ~שס~

 לא דאס
 ~ר~

 ע~
 ש~~ח ג~ אחר

 רבה~ ~אל~ו ובס~ר הזה~ ממקום עברה שכבר יבר~~לא

~~ם~
 ~~שע~ ~ ~~ב

 ~~חק
 לבר~ יכ~

 עד
 יע~ב ~~ה~~ן כח~ ו~ ח~ח~

 עמ~~
 ש ~ל

~ 
 ~~~ח עד שהוח

~~רו~ו ~בםי~
 למגל~

 חעניח~
 וכ~

 מר~בה~ ~ד~ל בה~ה~ח כחב

~~~~
 ~~~~ל~

 ו~
 למע~~ ה~ב~ ע~י~~

 ב~נח
 חקמ"~

 ~לא

 הש~~זרח~
 קודס ש~ה עד

 חצ~
 ב~ם ~ברכ~י

 עכ~ל~ ומ~~~

ו~גא~
 ת~ו~ה~ ~שערי בעל

 ~ש~~
 בבוקר ~~ס כ~ב

 אותה~מ~םיס ~נ~~ י~
 ימ~~

 לח~ח ~רוב עד
 או~

 ח~גלה
 וא~ומלכוח~ ב~~ ~ב~~

 נח~לה לא
 בל~ י~ר~

 יע~~שי ומל~ח שס
 ~ישועו~בע~ והג~~

 ~שס יעק~~

 ס~~~~
 נרא לא ~אס ~ ~~ל כחב

החמה ~
 בח~יל~

 אבאמר מ~ש~ עשה וכן ה~ם~ ח~ח עד ימחין ה~ס
 ~ג~~

 ואני חקמ~ה בשנח החםיד
 ב~נת אחר~ הק~~

 לבוב~ פה~קע~ג
 מביא ב~ה" ~שער~ בםפ~ עכ~~

 ~ש~
הגא~

 ג~ שאחר ו~מג~א כהלבוש עיקר נר~ה ~ל~ מהר~~ק
 לא ה~ס עלש~וח

 יב~~
 ולא

 בדע~
 לבר~ המחיר~

 יהא~לו ח~ח עד
 םפ~ ד~~

 הרי
 כ~

 הב~בוח
 דרב~

 ~~ק ו~~
ולהקל דר~~

 ולהיפ~
 אי~ורא ם~ק ה~י

 בע~
 ל~ז~יר

 שמיס~לב~ל~ ש~
וכ~

 וםייס
 ד~מ~ר~

 ג~ אחר לבטלה ברכה ~וי ומ~כוח בשס
 הורה וכןשעוח~

 יע~"~י חר~ט שנח ל~עש~ הלכ~
 כ~ב חמ~~ ~ש~יב~ל הגא~

 מ~~כ~
 ב~~חה אף הברכה

 ~כר רש~מה אסבעבים מבוס~
 מ~~

 א~ העביס~
 חראה לא אס

 כל~
 עב~~ מברכ~א~

 ו~ספר
 ~נח~~

 בשם מב~א ח~ס~
 ~עב~ס מח~~ה דאס ז~למהרש~ק הגא~

~~ 
 דרשימה

ב~~ מברב~ ~כ~
 ומ~כוח~ שס

 האחר~ והגא~
 ז~ל ~ברעזאן רש~ם

 לם~ר~בהס~~חו
 פ~~ הנ~ל~

 יש דבכה~ג
 לבר~

 ~צ~ח ~נחות מ~~ם ראיהומ~~א ומ~כוח~ בשס
 ע~א~

 הבדיס ראשי ויראו
שמכו~יס דא~

 כי~ ~פרוכ~
 ~פרוכח ש~וח~ין

 ובול~~
 ומקומן

 ~ב~~~ ו~ו~ נמי הכא ~ראו~ בכללהוו ~יכ~
 וכ~

 ~ב~ר בם~ר מצאחי
~זרח~

 ~ד~ו~
 לי~רנו

~~~~~~ 
 עמיד~ה במקום ניכרח החמה שגוף באופן עביסה~נ~ס א~ דא~ ספ~ ~א~ בזה~ל~

הג~
 במצי~וח ~ה~ה

 הל~נ~ ~לבר~~
 מח~רי~

 ~כ~~ג
 ה~~ה אור ברא~ח חל~ ה~בר דאין הכא שאנילב~~~ של~
 ~ ~ב~ל ש~ה ~או~ה ע~מדח ~היא בעל~א מקוס או~וברא~ח ~ל~

~~~~~~~~~ 
 ם כשיוצא

 מביח~הכנס~
 הקהל מח~ספיס

י~ד
 ו~ברכי~

 מש~~ זו~ ~ר~ה
 עס דברוב

 א~שר אי ו~ס מ~~~דרח
 חי~ ~החא~

 יח~ח~ו אל בב~קר~
 ~חד כל אלא ~ה~~שביל

 יבר~
 כי השמ~~ זריחח כ~רואה מ~ד

~

~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 
 ב~להגאון

 ~דר~
 דאס כ~ב~ החייס~

 יכול ~~יניו זכ~ ה~מי~
 עדלהמתין

~~~ 
 ומתאספ~ס מ~יה~~נ בשחריח כולס שי~~ו

 מ~ר~ין ו~ין א~~כ~ נראה יהא ולא ב~נניס~~~שרו ~שמ~ ל~מת~~~ אין עננ~ס נ~~ה אס אבל ב~~ל~ ~ברכיסכולס
 ברכ~

~
 עד ו~ח~ב היו~~ על ז~ניוח ש~וח שלש אחר עד רק

 ~~~מ ומלבות שס בלאמבר~ין חצו~
 שס~
~ 

 לב~ ~~~~~
 זו ברכה

 ביו~~ ~~
 םי~ ~הב מסגרח ~ס~

 אוחס~
~~~ ~ 

~~~~~~ 
 י~~~

 אב~
 ~א

 ~ו~

 ~שדי ~ם~
 חמד~~
~ 

~ו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 יבר~ ל~
 ~יעוין זו ברכה

 ושע~ פמ~~
 ~ס

 מד~ת שו~מובשו~ת
 ~~~ח~
~ 

~~~~~~~ 
 גרמא שהזמן מ~ע דהוי ~ו ברכה מברכ~ן אין
~~י~

 ח~~
 נ"ו ~י~ ~ו~ח

 וב~ו~~
 ~ ~ו"מ

 מד~~

קס~~~
 יברכו נ~יס דגס כתב ~סף~ כצאן ~נוהג ו~~~ר

 זהב~מ~גרת
~~~ 
~ 

~~~
 בז~ ~~~~

 א~וש ב~רט לחר~ט
 ובצפו~

 שמיר
 בעל ~אדיר ~גאון נו~חת כפי ~חמהברכת ~ד~

 ~ב~~ו~ו~יו ז"ל ~ופר~~~~ס
 מובא נ~ו~ ~ו~"י ~או~~

בס~
 פ~~

 וכרס

 ש~מ~~
 ~תהליס~ וגו~ אלהיס ה~ ומ~ן שמשכי ~

 י~ב~ פ~~
יירא~~

 ע~ב ~שס דוריס דור ירח ולפ~י שמש עס
הוד~נו ~~~

 ל~
 ע~ב~שס

וזרח~ ב~~
 ג~ ~מל~כי צד~ה שמש שמי יראי ~כס

הגידו כ~
 ~שמי~

 ~ז~~הליס צדקו
הל~ו~~ ו~

~שס ה~מיס מן ה~ את ה~לו
 מעשה עושה אמ~~ א"יב קמ"ח~
 בראשי~

~שמי~
 אל כבוד מ~פ~יס

~ש~
 א~ו~~עדאל י~ט~

 יפארו~
~מתפלת סלה

~שס הה~יס אל עיני אשא ~מע~ותשיר שחרית~ ש~
 קכ~א~

 א~מר ~~ק~יא ~ן חנ~יארביתנו~~נןהרואהחמ~בתקו~~הו~~ב~~~~~ע"~
 וב~

 ~~וף
 ~ ~~~~ן~~~י~~ מכו~~

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

 מלפ~~רצ~
אבו~~~ ואל~י אלהי~ ה~

 ~~ח~~נו ~מו
 ה~ה לזמן והגעחנו~ק~מתנו

 לב~~
 ברכה

~ 
 ~חי~ו ~ן

 בתקופות לברכה ותזכנוותקיימנו
שמחיס לשל~~ ~~לי~ הבאו~ אח~ו~

 ~~יר~ בבנ~
 וששיס

 בעבודת~
 ו~~כנו

 פנילראו~

משיח~
 ידי על שכ~וב מקרא בנו ותק~ס

 נביא~
 והיהכאמור

 הלבנהאו~
 כאו~

 שבעתים יהיה ~חמה ואור החמה
 כ~ו~

שבע~
 ה~ חבוש ב~ס הימיס

~~ 
 עמו ~בר

 ומח~
 מב~ו

 ~ י~ו~ ק~י~~~~י~~ יר~א"~
 חמד~~~ד~~~~~~~~~

 עד ~עס ~הי ~ זה ב~~ח~חמה~ ~ב~כ~ נד~~ ד~יס~ א~יפ~ ~חל~
 כ~נ~~

 פתח
 די~ודא רזא עדא~הו

 ~ב~קדמ~
 ~ר~ח א~ ל~ס ה~הר ~ק~י

 בראשית תו~ה~ פ~וקיאל~~~
 ~נ~

 ~~ד י~ד מפ~וק רבי~י
 עד ל~ד מפ~וק ל~א ירמיה נביאיס~פ~וקי כ~

 ס~~
 פסוקי קפיטל~

 פ~וק עד קל~ו תהליס~תובים~
 י~

 עד קמ"ח
 ז~ ~~ו~

 הברכה
 ~"~ אד~י אל זרחי עד ~ו~ר שמש שירה~בפרק ארב~י נגהי עד חמה ה~ואה ~~ר ע"ב נ~ט ברכותקכ~~~ י~~~ ~~ז~ ק~יטל תהליס בכח~ אנא בראשי~~ מע~העושה

 בן
 עלי~~~ דרב~~קדיש עקשי~

~~~~~~~~~~~~
 ע~נו ~~ וכ~ודמימי~~ יח~~ בשמיס~ אל אל כ~יס~ אל לב~נו נ~א

 י~ר~
 אור מאורי

 בי~י ~א~~ ודבר ברמה~ ב~ו~ ש~ה~ ה~ בעירהחמה~
 יאמן~ במהר~ ישראל~נביאי

 ו~~ן~ א~

~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~י~~ ~~~~~~~~ ~~

~~~~
~~ ~~ 

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

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

 ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~י"~
~~~

 עיני למראה ~יה ~ן בי
 קונטרס~

 ו א בשם הנחמד
 שמחתניהח~ה ~

 בפעלי~~
 בשפחותי~~ חן ~וצק

מ~ל~ל~
 ז~ו~

 לזכו~ זכאי~ ~~~י
 ב~דר הרביס את

 עס~ח~ה ברכ~~
 כ~

 הש~כיס ~ד~יס
 ב~~~

 זה~
 ערו~

 ומסודר

 נ~~ב~ג~~
 ו~תק~ל

 ~ב~
 אס

 לב~ חכ~
 גס לבי ישמח

 א~~
 הנה~~~ בר~~ אב~~וב~

 ברו~
 יוצר

ואל~ ~מאורו~~
 או~י~

 בש~~ נא~ניס~ ומקיריסהארות הענ~ים~ ב~לו חמ~~ ~ז~~י ק~~רם ~רא~ו~ם~ ~ל
 ופוסקיס

 ~ הקדמו~נ~ רבו~י~

דב~י~ ~~~~~~~~~
 בקצי~~ ~בא~ יאיר~

 דברי האי~ר
 ~~~ הדור~ ~פאר בתשו~ ז~ל~~מ~~ם

~נח~צת נ~~~
 ~~נ~

 ~שב~ במ~~ ש~לה~ ~~ל~ ~בר~~ כל א~תיק
 ה~~נ~ע"ה~

 ~~ופ~ת לחשב
 ~~~ו~

 חושב וא~ו
י~יה אי~ וכו~

 ח~~~
 ~י~ה~ נפק~ ומ~~ זה~

 ~לכה היא ואס
 ת~ו~ות~ש~ב תשובה~ ~

 ומזלו~
 בו כ~ול

 חכ~ו~
 ~~יבור ~~כונה

 מה ~~אל~ס ~האמ~ס וכו~~
 ~ו~ל~

 יש
 בי~~ת~ ממ~

 כבר
 ~סתכל בבר~~אר~מ אמ~

 כ~ ~מ~~ במ~ש~
~~~ר ~~ א~ מכיר אתה

 ו~י~
 הע~ס

 ולכאור~ עכ~~ וכ~
 על להקשות יש

 למ~~שו~~ו~
 יש ג~ול תועלת כי ה~יב לא

~~קו~ו~ ח~ב~ בי~יע~
 כאמז~ל מ"~~ ים לק

 ע~~~ ~בשב~
 מ~ן

 שמצו~
 על

~~ד~
 לת~וב

 וע~~~ם ושמ~~ם שנאמר ומז~ת~ ~~ופו~
~~ 

 זה ו~~ העמים לע~י וב~תכס ~~מת~ם~וא
 ובס~רומז~תי ~קו~~ חשב~

 ~ברי~
 ~ח~א

 מאמ~
 ד~

 פ~~
 גדולהבהפלגה ~ב~ ~~ח כ~ב ה~ני שבטלמ~ס הזה~ הכ~וב נ~ק~סוכבר ~ ו~ל כ~ב

 לחשב~
 והמו~~ ~מח~ר~

 בא~~ו בידינו~ אשר
 שהיה מוכח~~מזה

 וב~ ~ישראל~ נבוו~~
 זה ודבר ~ם~ נבי~יס

מאבו~ס
 ~כ~~ וכ~ ~נביאי~

 ו~וד
 איכ~

 נפק~מ
 ~במ~ע וה~מ~ק ~סמ~ג ~מש~כ זה~בחש~ון ~דול~

 מ~ז~
 לח~וב הקב~הצוה וז"ל~

 ~תבואה בישול כי ומ~ל~~~ תקופ~~
 א~רו~פירו~~

 החמ~ ~~ק~פו~
 ע~י ~ כ~ ועוד הולכיםי הס

 מתי ~~ע ~תקו~ות~חישוב
 יצ~ר~

 ~שמור שנאמרכמו השנה~ זלעבר ~חד~~ לעבר
 חד~ א~

 בחדש ~פסח ~יהיה האביב"
 ו~קופ~~האביב~

 ~ז ועפ ~"ש~ וכו~ החמה לחשבון היא השנה
 ד~נן ב~א להעיריש

 ~בו~
 אומר חסמא דר~א סופ~ג

~ 
~~קופי~

 ה~א וקש~~ לחכמה~י פרפ~אות וגימט~יאות
~~קיפו~ חשב~

 לענין הלכות~ גופי ~ן הן
 ~א כר~ה ~~ה~ עיבו~

 י~א וסנהדרין~א~
 ד~יב דהא ע~ב~ י"~ ע~ב~

 ~יינו האביב~~חדש א~ ~~מו~
 שמו~

 ~יהא ~קופה של אביב
 ח~נאל~ ~ברבינו ~ועיין~יסן בחד~

 ע~~ י~~ ב~נהד~~
 ~דפום

 שס בנליוןומש~כ ווילנא~
 להעי~

 דלא דנראה וכ~ ~ל~ ~~ח על
 ניםן בחדש ~יהא אביב שמור ~ק ~קופה~ ~ל אביב ~גרס
~~

 גי~~א~ כעין מצא~י ~~ני
 ~~א בי~ו~מי ~

 ד~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  מהל~ פ~ד ~רמ~~ס ו~ין עיש~ה~~וה~ב ~~~~~~~~~ ~~ ~י~~ ~יי~~
 ~ידו~

 ה~א~ הח~ש
 ~ודו~יין

 ~רמב"~
 וב~ל~ הרמ~ה~ וב~~ג~ שם~ ב~ בהלכה

 ב~וספתא ו~יין ~~~מי~~ז
 סנהדר~

 ~~ב
 ובירושלמי ה"~~

 ובמר~~~ ה~ב~ ~~א~נה~רין
 שס

 ד~~
 שפירואתי סימנין~ ~לשה על

 פס~
 מנחת בס~ ו~יין הרמב~סי

 חינ~
 מ~וה

 ד~ז הר~ב~ס הביא לא אמ~י שה~שה ו~~ אות קה~חד~
 מש~ה ואס ב~~ו~ ניסן תקופוח תפול ~לא לי~הרד~רי~ין

~~ו ~~
 צרי~י~

 ו~~~מש~כ ~~ש~ ~~~ר
 המרה~~

 ב~~ה שס
 יו~ט ה~וס~ ~מש~כ וצ"ל ~יש~ה~~ בכ~ז~ ל~לפל ישמעברין~ א~

 חסמא ר~א ~ד~רי ~ וז~לשס
 ה~

 ה~ה~~יס מן הידי~ה ~ל

 מה ולא~לב~~
 שנמ~~

 ו~~~ור החו~ש~ קידוש ש~וא מ~ס~
~נה~

 ~ל~ני~
 עוד ו~יין ~~~ ו~ו~ הל~ות ~ופי ~ן שהן ודא~ זה~

~תוסיו~ט
 ש~

 והיא ו~ו~ עצמה ת~ונה היינו ד~ק~~ות ~נ~~ ~א~מ לה~י~ דא~יח והש~א ש~ת~~ פר~ראוח~ ד"ה
 יד~ ה~~~יס~ ~ל~~י שמ~ד~~ת האלהי~~ח~מת

 הב~רא וי~יר
 ז~ל ~ר~ב"ס ~ד~רי הן והן ע~"ל~ ~מיס רו~ב הוא כיי~ב~~
 ז~ל ה~וס~ו~ט של ו~מח~ת הנ~ל~ הדור ~אר~ת~ו~

 ~ ה~מב~ס חשו~אי~תמיט~~ה
~  

~~~
 ~~ישוב הנ~~רת~ בחש~בתו ז"ל הרמב~ס א הבדלא
 ומזל~ת תת~ופ

 הו~
 מ~ע

~ 
 ~וא

 ~שו~
 לשי~תו דאזיל

 ~~~~במ~
 על ל~שיג הרא~ו~~ בשורש המצו~~ ב~~ר

 ה~ה~~
 שהו~ז~ל~

 ח~וב ~~ו~ה
 ~קו~
 א~א ~~ינה ~מ~~~ ת

 מצ~~
 ~~ש~וד~ריה~~

 ~ו~מ~~
 קנ~~~~

 וה~מב~~
 הר~~~ן ~ב~ורש ז~ל

~~~
 חשוב ~י הה~~וח~ ל~~ל הרמ~~ס שח~ד מה ~ז~לי כ~ב
 שהוא ומזלות~~~ו~ות

 מונ~
 הוא

 ל~ד~
 הת~ונה ח~מת

 מ~בריהס~ מצוה ושהוא ב~~ולחשוב
 ל~תוב שס~כו

~~בח מ~~~
 ע~ה~

 אלא מדבריהם~ מצוה אינה זו ~י ה~ל~ות~ לב~לח~ילה ו~ו~~ ו~זלות ת ~קופ לח~וב ל~~ס ש~צוה מנין
 ~ל מ~וה היא בה~ליו~~יס

 דר~
 ויודי~ו בה~ שיסתכלו הזירוז~

 ובמחכת~ה במ~א~~~ ~~ש ~כ~ל~ ו~~~ האומות ל~אר~~~דות
 ~לו~ הרמב"ן דברי ~ס אישת~יטתיה התוסיו~ט ב~ל~ל

 ~~ מא~ ק~הועפי~ז
 ג~ ~י~ אורות~ ~ל~וטי ב~ל ה~און

~שהב~ת
 ב~ברי~~

 שחשב
 להי~~ למ~~

 ולה~כל ~תקופות~ בקי
 ש~ליתב~ב~ה

 ~~ל~ בח~~~
 חמה ג~גל

 ו~ו~
 שכת~תי מה ולפי

 אין ולה~מב~ן מ~~ריהם~ מצוה אלא אינה הרמב~ס ~ל~~ת אינו~זה
 ~ל אלא מדבריה~~ מצוה ~סזו

 דר~
 ~אמור בה ליוד~ים הזירוז

~ 

~~~~~~ 

 לשון הב~ת ~~
 ה~~~

 ר~~ט סי~ או~ח
 ~מה הרואה ב~ס~יף

 ~תקו~תה~
 ו~וא

 והנה שנה~ ל~~ח שנהמכ~ח
 המ~~~

 ~ס
 ע~ז~ ~ת~ סק~~

 דלא הפי~וזה
 ~מש~~

 שהביא ~מה וכוונתו ~~~ל~ ו~ו~ בה~מי~
 מהל~ פ~י הרמב~ם ~~ל מ~ימונ~בה~הות

 פי~ו~ ברכות~
 ~ב~

 ~~ כ~היו ה~~מיס דבי~ות ~ה~רו~~של
 ימי~

 ולא ~ו~ונניס
~ר~ה

 חמ~
 ב~ותו ו~~ביס

 שתראו~ ה~~
 צרי~

 ו~ן לב~~
 זה פי~ הביא ז~להל~וש

 ז~~יס~ ה~טרת ~תב ו~ן י"אי בש~

~~~
 ה~ב דבר~~ת פ~ט ~בירו~~~י

 ש~
 ~ ~יתא

 ~ת הרואה
 הלבנה ואת בת~ופתה~~ח~ה

 בתקופת~
 ו~ת

 בטיהרו~ הר~י~
או~ר~~

 ~ברו~
 הדא ר"ח א~ר בראש~ת~~ עושה

 דתי~~
 בימות

 ו~ו~~ או~ ראו לא ~ועתה הה~ד ימים~ ~~ לא~ר בלבד~ה~שמ~ס
 ירושלמי ~התלמוד נראהולבאורה

 ~~י~
 וס~ל בבלי~ תלמיד על

 ~ל ~ה~ ~פני המפרש אולס הנז~~ ~~~רו~~ של ~ב~כ~~
 ~ל הי~נו ב~קופתה~ החמה את דהרואה הא פי~ שסהירושלמי

 דאמ~ והא ~~ב~ נ~~ בברכו~ א~~~ בדבר~ שנה~כ~ח
 ר~ח

 ~א על קאי ימיס~ נ~ ואחר ה~~מים בימות ד~ימרהדא

 ~ל ל~~יר יש ו~פי~ז ~וי~ וירוש ב~לי ש~ס ~~~ל ~ל~ולא~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~

~~ריש~
 דהירושלמי דמשמע ~~~~~ ד~ אות רכ~ט בםי~

 פלי~
 הוא ~ה~רו~~~ של הב~ פ~~ ו~תה ו~ו~~ דידן ~למו~א ~לבזה

~~
 ולפי ~~~~ ~~~י כ~למ~ד הוא הרמ~~ס ו~י~ ירו~ל~י~

 מ~
 פלי~ו לא והבב~י הי~וש~מי~~ב~י

 ~ל~
 ~ ~~~~ בד~ז א~דדי

~~~~~~~~ 
 מצאתי זה ראה

 ב~מ~ר~
 ר~ה~

 ~ד~
 ~ח~י

~~רשה
 כ~~

 כה ~לא ח~~~ םי~
~~~ 

 ~~ל
ועת~ ~זה~

 הרואה ~נא או~~~ ראו לא
 ~ או~~ כ~דרן~ מזלו~ במסלוחס~ ~ו~ב~ס ב~~רה~לבנה בת~פח~ חמה~

 דהמד~ר הר~ ע~~~ י~יס~ ~~ לאחרו~לבד הגשמי~~ בימות אמר ~את הדא אר"ה בראשית~~ מעשהעושה ~ברו~
 התחי~

 אור~~ ראו ~א~ועחה ~ ~~תיב מהא
 וסיפ~

 ורו~ בשח~יס~ הוא ~בהיר ~ ~~רא
 הגיר~א כלל נמצא לא במד~ר וגס וחטהרס~~עבר~

 דהמד~ר מבואר ומ~~זב~יהרו~~ "והר~י~
 וכ~י~ ~ידן~ תלמודא ~ל ~לי~

 ~ל~ב~
 ה~רו~

 פי~ ו~ן
 הגאוניס ~ל ~ל ותמהני הנ~ל~ שב~ר~ין~ ~הפלאהו~~ל מש~"~ ~~~ני כ~י~ ודלא ~ס~ המת~~

~ הנ~ל~ ~המד"ר ה~ירו שלא ז~ל והאחרוניס~ראשוניס  ו~~~י 
 י~ה~מו~

 י~ הל~ה פ~ו דבר~~ת בתוספ~א דחניא מה ל~רש
 המזלות ואת הכו~ביס~ ו~ת ~לבנה~ ואת החמה~ את~הרואה
 אומרכסדרן~

 ~ברו~
 ~ אומר יהודה ר~ בראשית~~ עושה

 זו החמה~ל ~המבר~
 דר~

 אחרת~~
~~~ 

 בכורים~ ~מנ~ת במ~רש
 יש ~~ת~תי מה ~פ~י אולס מאודי דחוקפי~ ש~~ר~

 ~~ר~
 דהח~ק

 ~~~ד~ר מעונ~יס~ ימים נ~ ~~היו ה~ש~יס בימות~~רי
 מוסיף יהודה ור~ ה~~ל~וה~רושלמ~

 ~~המבר~
 דו זו ה~~ה ~ל

 ~ כלומראחרת~~ ~
 ב~ליי ~ש~~ שנה~ ל~~ח ~נה~ מ~~ח רק דהיינו

 ראש שהיה ~~ל~ יהודה ~ר~ ~ידן חלמודא ~ן~ ו~ס ~~ נ~ון~וזה
ה~דברים

 ב~~
 ~שבת מקוס~

 ומנחות ~~ב~ ~~~
 וב~~~ ע~ב~ ק~~

ו~~~
 ~ בבלי ~ש~ס להל~ה ה~וסקיס רוב

~~~~~ 
~ה~~ה נ~ו~ ס~~ חאו~ח סו~ר ח~ם בשו~ת ראיתי הלום

 ג~~
 של הב~ ~פי~ ~ל

 ה~רו~
 ש~ו~ הנ~ל~

נ~~
 ב~י~ העמיס וב~~ת~ה הנ~ל~ ע~ב נ~ט בר~ות הגמ~

הערו~
 רמזס לא אשר ~ברים ז~ל

 ~ערו~
 ופ~~ק ~~~~

 ~ל~ל
 ברכ~

 והניח החמ~~ ~ידוש
 ואישתמיטתיה ~~~י בצ~~

 חמה ~דהרואה הברי~תא ~~פרש ~דא~ ~רבדקיי~ל ~לדי~~ שכ~ב~ ~ס החת~ס ~~י~ד לה~יר יש ~עוד הנ"לי~ל
 ~~קו~ת~

 כד~וכו~~
 ל~~ יוס~ מל~ ל~רקיס ~שרואה ה~דול~ יס הרואה

יום~
 מבר~

 בבר~ות ~~דתנן
 ו~ד~~רשינן ~~א~ נ~~

נ~ט בברכו~
 ~~ב~

 ~שכיסו יום~ ל~ ~ג~רסא בזה ~ם ואול~ ד~וותיהי ה~נ
 ורואה ~שחו~ר ~וס~ שלשיס נראית לא הח~ה~ ~אתה~ביס

מבר~
 ל~רש אפשר ו~~י~ז ע"ש~ ו~ו~

~~~ 
 ~~ו ~תוספתא

 ה~ידבר~ות
 ~הנ~ל~

 ~ אומר דר~~
 המבר~

 ~ו החמה~ ~ל
 ונשתהא תדיר~ הים ~ת הרואה אומר~ ר~~ היה ו~ןאחרת~ ד~~

בי
 ~רי~

 ~נוסחת ש~י~ ב~וריס~ ~מנ~ת במ~רש ~~ש לבר~~

 ה~~~ס ו~פי~ד ~~ש~ ו~ו~ ר~והו ולא יוס ל~ שש~ה ~~ל~ה~ר~~
 ס~ל~ ~ר~יי~ל

 דהמב~
 זו הח~ה ~ל

 דר~
~ש~יסו ~ ~~ומ~ א~ז~ת~

 העבי~
 כשחו~ר יום~ ~~ נראיח ולא החמה~ את

 ה~דול~ היס את הרואה ~ ~ומר ר~י היה ו~ןמבר~~ ורוא~
 הגדול דהים ל~ר~יס~ ד~ה ~~א נ~ד ~בר~ות ו~~ירש"יב~ה"~~ מבר~

 ~ר~~ ר~ ל~ ~בע מכו~ן~ ו~דול חשוב ~הואלפי
 ל~צמו

 התמה נמי זה~אע~~ל~
 ו~דו~~ חשוב~

 ו~~~י מה~בנה

ה~וכביס~
 קב~ ולפי~~

 ~זיל ור~~ ל~~מה~ בר~ה ר~י לה
 היה ~ו~ן~ בתיס~תא~ מ~ש ש~יר אתי הבי ומש~םלט~מי~~

 או~ר~~ יהודהר~
 והמפר~

 א~ע ד~ק שם~ ב~ור~ס~ ~מנחת
 אישתמיטת~ה ובמ~~~ת ~~~~ד~~ ל~ון דהוא ~ו~ן~~ מלת~פרש

מש~~
 ח~ב מהרי~ט בשו~ת

 חאה~~
 מ~ד סי~

 דלשון להו~יח~
 דבר מורה~ו~ן~

 ~דומ~
 לר~שו~

 אולם ~~~~ לנמרי
 ע~

 מה
ש~תבתי

 יחפר~
 ודו"ק כאמור בפשיטות ~ו~~ מלת

~ 

~~~~~~
 ~ל~א ~ולי נ~י~י למ~שה

 לבר~
 ה~ה בר~ת

 נ~דע מהמנה~~וכבר לווז ואין שנה~ ~~חב~ל
 אבותי~ודמנ~ג

 ~~ מנ~ות ~חוס~ הוא~ תו~~
~~~ 

 נ~סל~ ד~ה
ולד~~

 ~~ ה~ב~ ממריס מהל~ בפ~א ז~ל הרמב~ס
 במנ~י

 ול~ ~ורו~~~ אשר התירה ד~~~~י מ~עישר~ל~
 ~~ור~ ד~לא

 ~ופיה ז~ל הח~"ס ו~םע~ש~

 ~שס~
 ~אין מסי~ס~

בר~ת מ~~ ל~
 החקופות יח~בון ל~נין דקיי~ל לד~דן ~ף החמ~

 ~דא~ כר~

~
 דלא הבו

 צ~~ס~~
 ם הנש את להנה~ג ~לה~

 זו~~ ב~~ לב~
 ובתשו~~~ש

 מ~~
 ובפמ~~ בש~ו~ב~ ר~~ט סי~ ובבר~~י ק"א~ ~י~

~ו~~
 בא~א ~ם

 וכ~ יעו~~ ס~~~
 ~~~ת ~~ זה ן

~~ 
 י~~~ ~י~

~~~~~~~~~ 
~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~ ת~~

 לענ~ ~~~ תו~יו~ ~~~
 המים ~ן הםכנה

 ~ב~~
 עפ~י ולא ש~ואל~ דמר ~קופת ע~"י ~היא~~~~~
 ור~ה הלבה~ עוקר ד~נהג אדא~ רבת~פח

 ~ ~כ~ח~וס~י או~~ ב~ר~
~~~~~~~~~~ 

 ~באות
 א~~

 ~עושה ~ ~ברבה נוסח מדויקדיותר ה~ער~ת~ בשם כתבח
 ב~ם בן שבתב הש~ר~ת על להעיר ויש בראשית~~~~שה
 דבש~~מח~ב~

 ~ דאיתא
 ~ברו~

 השמ~ת הוא בראש~ת~~ עושה
 ~עוש~ ~ וצ~לה~ופ~~

 והוא עב~ל~ בראשיח~~ מ~שה
 תמו~

 דהא

ניר~
 פ~ט ובירושלמי ע~ב~ נ~ט ב~רבות שלפנינו הגמ~

 ~וא הנ~ל~ ה~י דברבות פ~ו ובתוםפ~א ה~ב~דברכות
 פ~י וה~מב~ם שם~ הרי~ף גיר~ת הוא וכן בראשית~~~~שה ~ברו~

 ו~ספר ~י~ח~ד~רבות
 ה בן~ ואם ז~~~ ~בודרה~

 חב~
 ~ל לומר

 שהיה המ~ויקים~ ~פרים הני~ל
 ב~~

 סופ~ים השמטת
~ 

 אמנם
 הר~יתיבבר

 לדע~
 נוםח א~תאשם ח~~ סי~ פ~~ג אח~י סדר במ~~ר שמצ~~~

 ~ הברכ~
 אתי ועפ~"ז בראשית~~ מ~~ה ~עושה

 ~י~םתשפיר
 ב~~~ הרא~~

 פסקי ב~יצור וב~ה י~ד~ ס~~ ד~ר~וח
 דב~בות פ~י הר~ו~~ם ~ל ו~~~מ ~ב~~~ ~י~ או"ח ו~~ורהרא~ש~
 מ~שה ~~עו~ה ה~~בה ~~בנ~~ח ברבו הל~ אבודר~ם ובס~הי~ח~

 ע~~ברא~יח"י
 ~ נ~~~נן הב~

~~~~~~~ 

 ~ בת~ח ~~
 המו~ח~~ מן ~מ~וה

 ב~עתבבו~ר לבחחל~ ל~ר~
 הנ~

 הנ~ ~בו~~ ~חמה~
 ראה

זה
 חד~

 לספר הנס~ח אור~~ ~ע~בר ב~ונ~רם שמ~אתי
 ~~ל חיים~~~חות

 שכ~~ או~ח~ ~~~
 וז~ל
~ 

 י~ל
 לש~הה~רכה דעי~

 ~ש~~ה ו~~ב החמה~ ~ני~לי~
 מכוונת ש~שעה י~ל לצפו~~ הנוטוח ובמדינתינו המקומותילפי ~ברבה~ שע~

 ערב לעת ה~לישיליום
 שקעה שלא ב~וד הששיח~ בשע~

ה~~ה~
 ו~

 ב~ה אז~ לי הס~~מו והרבה אופקוי לפי מ~ום בכל
 בם~ר בזו בחקירה ~דמו כבר ובאמת עב~ל~ אדם~ קדמנישלא

 וה~~ ~ ו~~ל שכחב יזרח~~בוקר
 לפי הענין על ל~~ור ~יש

 בחשבון החכונה~ ~~~י הלבושים~ הרב לנו שמסר העיבורםוד
 אחר שעות~ ו~ לחשוב צרי~ים שאנוה~קופ~ת

 חצו~
 של יום

 ללילה חושבים אנו ~עוח~ ו~ ואחר ל~ום~ דו~א מדינהאותה
למה הב~ל~ השנה בזה בד~מ זה לפי א~כ השנהי זמן ב~ללעולם~
 אי~

 חצות אחר ז~~ שעה בחחלח דהיינו מיד ~בר~~ן אנו
 חלייתה כעת והוא שעה~ באוחה נראית שהחמה כיוןהיום~
 ולמה ~לה~ מזל בחחלת שהיחה בראשיח~ במעשה ממשברקיע

מאחרי~
 עד

 הבו~
 וכו~~

 ע~~
 שניה~ דברי וב~מת

 בחקירה
 הוא התקופוח~ ~שבון לענין חשבונינו דהרי נכוני~י אינםזו~
 בעל הגא~ן במ~~כ בירו~לים~ החקופה שתחול הז~~לפי

 משניוח ~על י~אל~~תפ~ת
 מועד~

 דרקי~~ ב~שבילי
 ל~~ םי~~עיבור סו~

 והו~
 ~ל~ ברמב~ם במבואר במולדות~ ב~ו

~חודש קידו~
 םו~~

 ב~בות בירו~למי מבואר ו~ר~ ע~ש~
 פ~~

 ה~א
ו~אחד ניםן~ בח~ופת דבאח~ ד~~ םי~ ~ב~ו אמור ~~ר וב~~~ר ד~~דף

 נ~ו ~~~רובין ~ועיין ש~ין~ והלי~ה היום תשרי~ בתקופ~
 ו~הג~ות הרש~ש~ ובהגהות ואין~ ד~ה שם ו~וס~~~א

שם~ מה~יעב~~
 עש~~~
~ 

~~~~~

 י~ל
 בד~~

 ~א~ החחה דברכת ז~ל~ הלבוש ~ש~ב ע~~י
 ~על חמודוח~ וב~דברי היום~ על שעות ג~בכמו

הרא~~
 אות ד~רכות ~~ט

 מ~ב~

 בזה~ל ע~ז כחב
~ 

 ידעתי ולא

מנ~
 עכ~ל~ ~~

 ובס~
 רכ~ט םי~ ~ו~ח על רבה~ ~~ליה

 ~ב ב~~אות
 ודבר~ו עכ~ל~ המאו~ות~ נת~ו ~יום~ על ~עות ~~ ד~~~שביום ~ שכתב הל~וש עפי~ד הד~ח~ ~ושי~ ל~ר~

 בברכו~ ב~ירש~י יו~א ~~ורש ~~ית~ו~ים~
 נ~ט

 ע~~
 ד~ה

 תחלת הוא בשבתאי המאורות תליית ב~עת ו~~ל~ שכתבכל~
ליל

 עכ~~ ~~
 ע~א ~ו בעירובין ~ד רש~י וב~כ

~~~ 
 ~~נהו

 בפ~ט ה~ר~י וב~כ~~~~
~ ~ברכו~  

 ראה ~~~ם
 ~~~~י ~~

 ~בחב~ ה~ג החודש ~ידוש מהל~ פ~ט הרמ~~ם עלבמ~רש
~תקו~~

 אדם ~ולד קודם שהיתה תשרי
 הראש~

 ~לר~א
 י~ בר~ה העולם~ נ~ראבתשרי ~אמ~

 ע~ב~

 בשלש היתה
 וכו~י ד~ ~יום ש~ות ג~ עד בתנועההתחילה ול~ ראשונה~ שעה ~~חלת ד~~ בליל נבראת שה~~ש וכו~~ד~ ביו~ שעו~

 וב~~~
 שם דבריו

 ד~~ ליל בתחילת נבראת ו~שמש ~כתב
 לפי~

 היתה
 ביום~ ~~ות ג~ עד בהיר אורה היחה לאזורחת ו~שהית~ הלילה~ זמן והוא ש~~ת~ י~ב ~אית ואינההאר~~ תח~

 הי~~ לפיב~
התקופ~

 ד~דידן מובח וממילא ע~~לי רביעי~ ~יום ש~ות בג~
~ם~ל ע~א~ י"א בר~ה יהושע~ כר~ החקופות חשבון לע~יןדקיי~ל

 בניס~
 נברא

 ק~~~ םי~ מ~ב בשו~ת במש"כ העולם~
ובפ~~~

 למ~~כ ראיה ומבאן ע~שי ס~~א במ~ז רכ~ט סי~ או~ח
 דברי ואלו דאלו שבתבו~ כמ~ן~ ד~ה ע"א ב~ז בר~ההתוס~
 ולא ל~ב~אות~ במחשבה עלה דבת~~י חיים~אל~ים

 נבר~
 עד

 ו~~ ע~ש~ניסן
 היתה בן

 תקופ~
 בג~ הראשונה ניםן

 ואעפי~כ ד~~ ~יל בתחילת המ~ורות ש~ת~ו דהיינו רביעי~מיום ש~ו~
 שעות ג~ עד בהיר ~ורה להיות אורה~ את ה~מה ~פיצהלא

ביו~
 סי~ דרקיע ~בשבילי ישרא~" ו~~ח~~רת ד~~

~~~~ 
 הוםיף

לומר
 ~ול~~

 דבל ~ט~מא
 מ~ש~

 ~ב~~ה נבראו בקומתן בראשית
י~א

 ע~א~
 זריחת תוקף ~יקר ו~~י

 ג~ ב~וף ה~~~
 ו~פי~ז ל~ו~ ו~ס~ם~י ל~ה~ בםי~ עוד וע~ש הי~ם~מהת~לת ~~ו~

 םי~ ~שם דרקיע~ ב~ש~ילי שפירבתב
 ל~ב~

 הג~ון ~ביו בשם
 ~עוח ~~ בםוף ~~~ ביום בברכה החמה דמ~דשיןז"ל~

 ו~ק ז"ל~ הל~וש דב~י ש~יר אתי ~כי ה~תא~כ~ל~ מ~יו~
 שעות ג~ ד~~ שביום ~ שצ~ל בד~ריו~ סו~רטעות איז~

ה~חילה היום~ ~~
 ~ולבושיה החמה~ תנוע~

 ל~עמ~ם וא~שר חיור~~ כ~ל~
 שבת~ו בש~~~ והמח~ר הי~~~ מה~ב פ~י הר~ב~ם בלש~ןב~ז

 ~ אומר ~ב~קר~ ד~ביום ~
 ובירושלמי ע~א~ כ~ז כברכות בו~~ נקרא ש~ות ד~ד~ד ~ בלומר ברא~י~י מעש~ עוש~ ברו~

 כ~ז ל~רבוח ציין ולא עב~ל~ וכו~ שעוח ד~ ~ד בוקרואפשר םק~א~ ב~~ז ר"נ ~י~ או~ח בפמ~ג ~ועיין ה~א פ~דבר~ות
 ~ג~ות ד~רי הם חמוהים ועפי~ז ~~~ הנ~~י והירושלמיע~א
 זמנא היום דכל ~ שבחב רכ~ט סי~ הש~ע ~ל ~ר~בה~~~גול
 דקאמר ובו~רהוא~

 הרמב~~
 ולא ע~"לי וכו~~ למערב נוטה שהחמה מ~עהדהיינו אתי~ ~רב למעו~י אולי וכו~

 את ~הצדיק יש עפי~ז וא~ב הנ~לי והי~ושלמי ב~ז מ~רבות~לל העי~
 ~~הב~ת ז~ל מג~א בעל ~גאוןהצד~ק

 בקונטרם~~
 ~אם שבתב~

לא
 ע~ בי~

 ~א שעוח~ ג~ אחר
 יבר~

 ~ב"ל~ ובו~
 אול~

 הגאון
 ~רקיע ~בש~ילי ישראל~ ~תפ~רתב~ל

 ~ם~
 א~יו בשם כתב

 ~שה ד~ם דנ~ל ז~ל~~גאון
 שע~

 החק~ה ~חר
 ~ עכ"לי~שב~ כז~נ~

~~~~~~ 
 ז~ל מברעז~ן מהרש~ם הגאון מ~~כ הב~ת ב~ באות

בעני~
 דא~ זה~

 ניכר ורשימה בעבים~ מב~םה החמה
 יש ~עבים~מבין

 לבר~
 מש~ם ראיה ומביא ומלבוח~ בשם ~

 ~מ~וםים דאף הב~ים~~ ר~שי ~ויראו ע~א~ ~~ח~~ות
 הוו ניבר ומק~מן ובו~~ין~ בפרובח שדוחקין כיוןבפ~וכח~
 ~דחות יש ולפ~נ"ד עכ~לי ו~ו~~ נמי והכא ~ויר~ו~~בבלל
 דר"י ע~א~ נ~ד ביומא ד~מרינן מה ~פ~י זאת~ראיה
 יראו ~ולא ~ וכחיב ~~דים~~ ראשי ~ויראו ~ כחיבר~י~

 בירושלמי הוא וכן נראין~ ואין נראין כיצדי האהחוצה~
 ~~רו~ה דתניא בנ~~~ ע~~~ז וא~ב ע~ש~ ~~א ~~ו~ק~ים
 נראה~ ואינה נרא~~ ב~ל~ ל~שה אפשר אי וכו~~ החמה~את
 יש וע~י~ז ג~ורה~~ ~איה משמע בלב~~ ~הרואה~ ~דלשון
 השו~ח על~עיר

 ~שב~~
 גם מובא ל~ סי~

 בשער~~
 על

 כ~ז ם~~ או~ח~"ע
 ~ ו~בן עש~ה ח~~ או~

בקונטר~

~~~
 ~~חבר בן

~ 
 ש~~ ~ ~~ ~~ל~ ר"ת בשם מ~~כ בו~ר~ וכ~ור ד~ה ~~א ~~ פ~ח~ם מתוס~ ל~עיר יש

 ~א

~~~~~~ ~ 

 ~~~~~~ ~ ~~~~ ~~י~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~ ~~ ~~~~~י~
 ל~~~םף אפשר אידאם ~ש~ר~ח~ ב~ ~ב~ ~~ ~בא~~ ~~~~~~~~~~~

 בבוקרעם ברו~
 ~~ בש~~

 ~ה~ בשביל ~~אחרו אל החמה~

~~
 כל

 ~ב~~ אח~
 כדמוכ~ מידי

 בר~ה
דטעם ע~ב~ ל~~

 דזריזי~
 מקדימין

 למ~ו~
 דחה

 לטע~
 עם ד~ברוב

 מצוה ומא~ המצו~~ על ~עביריןאין ~ דאר~ל ע~א ע~ מיומא בד~ז להעיר מל~~~~וישהדרח
~ 

 הדרת עם ~ברוב
 ד~ברוב הא ד~שבינן מבואר הרימל~~~

~ 
 ~ל~~ הדרח

 מקדי~ין דזריזין מ~עם זו~ מצוה ~~י~ן אמא~ וא~כלמצוה~
למצות

~ 
 יומא יש~ים בתום~ ~ע~ין

 ב~~
 אנן ד~ה ~~ב

מ~ברהם
 להעיר יש ע~~~~ועוד בםו~~ד וניגמור~ ני~ו~

 להמחין אם לענין שנשאל ל~ה סי~ ~ה~ד עפי~ד~ד~ז
 דהא ע~א ל~ט מיבמות והוכ~ח מוצש~קי עד הלבנה~לקדש
 תתבטל ~מא בירא דוק~~ היינו ~שהינןי לא מצוהדשהויי
 להםת~ק ראוי באין אבלהמצוה~

 שמ~
 וכן ~ש~ה~ המובחר מן מצוה לעשות כדימשהינן המצוה~ תת~טל

 תב~ו ~י~ באו~ח בקצרההרמ~א פ~
 םע~

 ע~ש ב~
 דיבמות פ~ד וב~ש~ש שם~ ובב~ח קם~א~ םי~ אה"עבטוש~ע ~ועי~

 ב~ח ובשו~ת ט~ז~םי~
 החדשו~

 צ"ה םי~
 ~והחשוב~

 הזאח
 פ~י בעל מהגאוןהיא

 ~הארי~ ז"ל~
 עצמו ~ת םו~ר פ"י ב~להגאון ובמחכת~~ ע~~ה~ שם
 למש"~

 ח~א פ~י ~שו~ת
 מהתה~ד הע~רו ש~א נדולה ו~ימה ~ש~הי ט~ו םי~ח~ה~ע
 עיין והבן~ עש~ה הנ~לי מהיש~ש הביאו לא גם~נ~ל
 י~ב ~י~ הגרשוני עבודח ובשו~ת קב~זי םי~ ~צבשו~ת
 וע~י~ז ז~ל~~ בדבר~הם לפל~ל יש ו~בה ע~~ה~ י~גוםי~
 לחמו~יש

 םק~ב כ~ה ~י~ או~ח המ~א על
 מצוה שהו~~כל וז~ל~ שכת~

 ~מצוה אח~כ שיעשה שי~ל א~~פ מש~ינן~ ל~
 הוכיח התה~ד הרי וקשה עכ~לי ו~ו~ המוב~ר מןיותר

מםוגיא
 ד~במו~

 להםתפק ר~וי אינו ~אם הנ~ל~ ע~א ל~ט
 כדי משהינן~ שפי~ וכל~ מכל ותתב~ל המ~וה תע~ורשמא
~ וצ~~ג~ כנ"ל הרמ~א וכ~פ אח~כ~ המובחר מן המצ~ה~עשות  
 יעכב לא ~~~תי~~~ לשמור התמהמהתי ולא~~שת~ ~ כתיב ~ וז~ל שכתב תתע~ח םי~ חםידים ~םפרומצאתי

 אד~
 את

 ~ברית בםפ~ו ז~ל ח~ד"א רבינו הקדוש וה~און ובו~~המצ~ה
 ~על~ולס~

 ~~ אמ~ינן הכי ~ וז~ כת~ שם~ הם~
 ל"ט~יבמות ה~ול~

 ע~~~
 ~ש~ינןדלא התם~ ומוכח משהינן~ לא ~וה שהויי

 מצו~
 דיש ~~ם כי ודוקא המוב~~ מן לע~ו~ה

 כ~ הדבר ו~וב להס~פק~ שאין בדבר אבל בדבר~להםח~ק
 צבי חבם בשו~ת ראית~ וכן עב~ל~ דמשהינן~ ל~ה ~י~הת~~ד

 ק~ו~י~
 והה~א וז~ל~ שכת~

 דברכ~
 בת~ה הרב שפםק הלבנה

~י~
 באופן נעשיח ההיא~ המצו~ דהת~ ק~יא~ לא להמתין~ לנו
 טוב ~יותר צד ~ל לקיימה כדי להמתין יש לכן משובח~יוח~
 שאפ~ר אחת במצוה ~יהאו~ו~~

 לע~ו~~
 שלא היום

~ 
 משום בזה ואין למח~~ להמתין טוב המובח~~ מןולמחר המוב~~

 ~ועיין עכ"לי ה~צ~ת~ עלמ~ב~רין
 עו~

 מ~ה ~י~ ח~צ ב~ו~ת
 ~~~י ו~ו~ פ~ג ובברכותבאד~ה

 ו~
 לבנו מ~אתי

 ~מגדול הנ~א ח~נ~ שלו~ ~ב~ידורז~ל יעב~~ הגאו~

 עוז~~
 ~א~ן וז~ל~ ש~~

 מ~וה ל~הויי~חוש
 כדק~י"ל ע~היו~ט~ לק~ימה כדי ~מ~ם~ ~~~

~ב~
 קידו~

 לבנה
 וב~~ עכ~~ ודכוותה~

 בביאור
 ~גר~

 ז~ל
~ ה~ת~ את מח~י~ן ~א~ן דהא ~~ב חכ~ו ~י~~או~ח  ל~ ז~~ל~~ ר~ 

 תעשה אם אבל י~ירהי בהדור ת~ה

אח~~
 יותר ב~דור

~ 
 על ~מ~י ע~ש~ מחמי~ן המוב~~

 י~~ב ~בות בשו~ת מצאתי שוב ב~~~ ~~יר ~לא~ש~~ת
 סי~~~א

 ל~~
 בקצרה מובא

 או~~ בשער~
 אות ~רנ~א ם~~

 שב~ ~ לע~ין~~ז~
 הדין ע~י כ~ר אתרוג לו הבי~ו ה~ל

~~
 או שעה לה~ין רוצה ו~וא

 ~ת~~
 לו שיביאו

~ מ~ד~~ו~  
 ~~נ~ דא~ ~

 ~צוה ל~ות
 ~מוב~ ~

 ~~ו~~
 אפי~

 מרו~ ז~
 שודאי כל

~ 
 מ~וה ל~די ~~בא

 ~ה~ב~~
 ו~מ~ ~י~ ~~

 הוא
 לעשו~

 מ~ה

~~~~
 ~~~ו

~~~ 
~ מ  

 ל~עש~
 וראיה

 ~ו~
~~ 

~~~~~ ~  
 ~אי~

 ו~~ ו~~ים
~~~ 

 ~יש
~~ 

 עט ולא השבו~י בדבר~הרבה
 הא~

 ~ן וא~ ~ה~~
אס עפי~~

 הרקי~
 הדבר נבון לא ב~~~י~~ זכו והשמים ~טיהרו

 עד להמת~ן מחויב אחד כל א~א בי~יד~ החמהברכח לב~
 ~ו~וב המובחר~ מן המצוה ל~שוח כדי עם רוב~יחאםפו

 ה~~ר~ת שה~יא ~ומה ה~מור בדבר ~ח~ש~ המל~~ הדרתעם
 עם ד~~~וב מ~ום ~חקיע~ דה~ני ע~ב ל~ב מר~ה ראיהשם

 ~ל~~~הדרח
 ו~רי~

 ד~עביד
 בראש~

 משום
 דזריזין דה~עם הוכיח ומזהלמצוח~ ~קדימי~ ד~ר~ז~
 מ~דימי~

 להא דוחה
דברוב

 הדר"~ ע~
 בשעת דאר~י שם~ בגמ~ דלהמםקנא י~ל

 ה~ח דר~ה בפ~ד כהירושלמי להבבלי ם~ל שנו~ המלבוחגזירת
 שם גרםו ולא מ~ה~~ ~~~י ב~י~ע~ש

 כל~
 ד~ברוב הא

 לג~רםח וגם דזריזיןי טעמא גרםו לא וגם מל~"~הדרת ע~
לא

 גרםי~
 מקדימ~ן דזריזין ה~ם שם

 עש~הלמצות~

 והבן~
~ 

אהוב~~
 וטוב~ באשר~ ה~פ~

~ 

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

~~~~~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~~י

 ~~~~~~~~ ~~י~ג~י ~~~~

~~
 במש~כ ב~נע~~ לנהוג ר~אי אם לדעח~ שאל אשר

 ~חוב שמצא ~ק~ל~ קכ~ח ם~~ באו~חהפ~~ח
 ליה ~םיר דכ~ן~ בביתיה נדה דאיתא היכא המקצ~עות~םפר ~~

 וה~ר"ח ובו~~ בנידותה דאיתה א~מ~ כל לדובן~למיםק
 הם דלאו לפר~~ם~ ~ין אלו ו~ברים ~ זה עלבחב ז~~
 והנחהדין~ מעיק~

 לישראל~
 מזיד~י י~יו ואל שוגגין שיהיו מוטב

ו~~כ
 הבא~~~

 מ~ט ~ק קכ~ח ב~י~
 בש~

 הפ~~ח
~ 

~~~~~~ 
 ו~אה נא

 םפר ~ברי הביא עוליס~~ ~החלובפרק ~מי~~ למ~~ ~~י~ושו ~~ל~ שהראב~~
 משום בטע~ו~ ו~~בהנ~ל~ ה~קצועו~

 וזב~~ דלנ~~
 ~מ~

 הבחוב
 וגו~ ישר~ל בנ~ את~ו~זהרחם

 ~טמ~~
 וגו~~ משבני~ את

 צ~י~ל~יכ~
 לכל ~ובא~ ה~חקה לעשות

 מ~
 כהנים ברכתכ~ון במקדש~ ~נוהג

 ~בש~ת ס~ל דרע~ק נמי וא~חן וכו~~
~~~ 

ע~א~
 מכלל לנדה~ איתק~ ~ע~~

 ~צר~~
 א~י~ ל~ר~יקה

הבית~
 ולפי~~

 באהל~ מטמא ש~~ז כ~ס למידן~
 ו~~~ וכו~~ בהנים~ מ~~~ לענין מ~רבנו~ב~הל~ ~טמא~ ~ד~ ~

 ו~~ז
 ועו~למת~ם~ אי~ק~

 דרכ~~~ מ~ל~ה ~~רחק ~ דבתיב ~מידן
 ~~ד~~~ עמ~~ לספר ואםור לנ~ה~ וה~ה א~ות~ ~~להחרחק דצרי~

 בזמן שאפי~ לומר~ תימה מיהא כ~יוי ~ישא אול~קריב~
 מתב~~~ והמ~מיר וכו~ קאמר במקדש דלמא ד~~~ נוהגיהיה ~ז~

 בזה~ז ~אפ~~ לד~ז~ רא~ה להביא יש ולבאורהעכ~לי
 דף ה~א דבר~ח פ~ג בירוש~מ~ דה~יד"זי נוה~

 שלח נש~ה~ יהודא דר~ א~~י~ ~נהו~י~ דמכתכד ~ א~א ע~א~ ~~~
~ 

 ~ינא
 ולא ~אי ~~בתר

 ~לי~
 בת~ ~~~ ד~~ ~ הפ~מ ו~~~

 ר~
 ב~ייהון אס ~ וא~ר לע~ת~ ~ה ולא ~הן~ שהיהמנא~

 א~
 ב~~ ל~מט~~

 ~~כ~ לא ב~תתן טומא~~~ נדת
~ו~ ו~ ~כ~~

 דנ~~ פ~~ ב~רושלמ~ ~ד
 ~~א

 ~~~ ע~~ ל~~ ~
 ד~ס

 אית~~רושל~
 שב~ום ~~רתי גירסא

 א~יה ~הורא~ ~
 גר~ נשיאה~ י~ודאדר~

 ו~ס~~אהן י~~ ~~ א~יה ~יהודינ~~~ ~ שם
~ 

 ~נ~ל~ ~~מ ~~
 ~~ וק~

 ~ר~ ~א
 י~יו~הכהניס מ~~

 מוז~י~
 ~מא ~לא מי~ר~~~ ~ו~ר

~~~ ל~~
 ~~~ם

 ו~~ראל~
 ~~~א ~א ב~וה ~ז~יס

שיי~ ו~~ ~
 בכ~~ ~א ~~ מצא

~  ~~~ ב~~א~ ~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~ 
 ו~~

~ ~  ~~ ~~ ~ ו ~  

 ~~ה~ה~קרבן

אבי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~~~ ~~ ~~ ~י~~ ~י~~~  ד~כה~י~ שפ~ר~~י
 ~דה ב~הל לטמא שלא מ~ז~ריס דוקא

 ~מ~ועות ובס~~אמור~
 דילמ~ עוד~ חיי~

 במי~י הכ~ן ננע

 וא~כ בשמו~ ~ם הראב~ד ו~מ~"כ לאטמויי~ וא~י היא~~~ע~
 להן מטמאין אין הכ~~יס בחייהון אס ~ מנא ר~ אמר~~יר
 יוחר ~עוד כנ~לי ~ש~כ לא במי~חן טומאחן~ נדחב~~~י
 ד~ לומ~~אפשר

 ~ל מנא
 כב"~

 בנדה
 ם~

 דכל ע~ב

~נשי~
 ובס~~ נ~ו~~ ~חוח

 דאגב ע~א ~ס בגמ~
 ביעחוח~

 ~~ט בנ~ה דס~ל לב~ה ואפי~ יע~~~~ חזיא דמותא~ד~ל~כ~
 אלא נדה דאין~~~

 מ~א דר~ י~ל מ~מ נדה~ ש~ח~
 חיי~

די~מ~
~ כ~~כ~י לא ~במיחחן אמר ~ה ומט~ס נדה~ מתה  

 דנזיר פ~ז הירושלמי על הק~עאו~ס
 ה"~

 ל~ד דף
 אס ~ וא~ל ~ וז~ל וכחב אחרי באופן מנא~ ר~ דבריפירש ע~~

 אין הנ~יאבחיי
 מ~טמאי~

 הנש~א מיחח לאחר לאחיוחיהן~
כש~כ~ ל~

 וה~
 עכ"לי הוה נ~י~ה יהודה רי ~מ~ח בחר מעשה

ו~~~
 מפירושו ל~וז דאין שכח~~ ~חייהון~ אס ד"ה ב~י~ק

 פ~~ ~~~י וא~ב יעו~ש~שבק~~
 הק~~

~ הנ~לי הראיה נדחה  

כש~~
 פי~ לגירסח

 ב~~
 דברכוח פ~ג ~ירושלמי על חרדיס ספ~

 ~~ה~~
 ~ד ~ שס בירו~למי ~~רס ע~א~ כ~א

~יה זה~ נהור~י דר~ וכח~~ נ~יא~~ י~ודא דר~ א~וה ~נהוראי"ר~ דמ~
~~ 

 א~רי נשי~~ הוא
 מו~

 יהו~א ר~
 יעו~~~ וכו~ נשיא~

~~יט~
 אול~ הנ~ל~ הרא~ה דנדחה

 ספר בעל על לחמוה יש

 של~ ז~ל~ח~די~
 העיר

 מגיר~~
 הנ~ל~ ד~זיר פ~ז הירושלמי

 להגי~וקש~
 ~ וצ~ע ירו~למ~~ בח~מו~ המ~~מוח~ בב~

~~~~~~~ 
 ראה

 ז~
 מצורע~ סו~פ ~נחומא ~מדרש מ~אחי

 ד~~ ~ בזה~ל א~חא~ס
 הי~ה הנדה~ ~ב~ומ~ח

 ~נ~ה~ כ~ו~וא~ ל~ני"~דרכס
 ול~

 ~בל מ~טמ~~ ~~וא ל~ס נכ~ס ב~גאין בביח~ שהמח המחי כטומאח
 נ~~

 נכנס נדול כ~ן
 ל~יחעמה

 ויוש~
 על

 ובלב~ ~אי~ט~~
 האיצטבא חהא שלא

 ע~~~~נו~~ה~
 ~פ~~

 ע~
 יוס~~

 ~~ וח~~~ ~~
 ה~וסק~ס כל

 הביאו ~~אהנ~ל
 ~~מ~ר~

~ ~נ~~~ ~נחו~וא  גס 
 הלו~

 ראיתי
 ~~ג סו~ ח~ו~ח חח~סבשו~ח

 ש~~~~
וכחב הנ~ל~ ה~א~~ד בדברי

~ 
 כוונחו אין מחבר~~~ ~~מ~מי~ ~ ה~אב~ד דסי~ס דהא

 נ~ה בא~ל ~מטמא~הכהן
 ~ל~ יח~י~

 שי~יה לדובן~ לעלוח

עו~
 פ~ע ח~אח~ על מו~יף

~ 
 ע~ב

 ~כ~ונ~ צ~~
 ~ר~ב~ד

 לי~נס ~לאהמחמיר
 ל~ה~

 ~א~ל הנכנס אבל ~~ר~~ נ~ה
 נאמ~~~ו אסנדה~

~ 
 ס וי~נ ח~יר

~~ 
 ~וא ~דוכ~~ לע~ות ש~א ע~~ו

 ~~כ אי~~מי~חי~ ובמח~~~ה עב~~~ ו~ו~ סו~לח~ ~דעח ~איןדבר
 חנחו~א המדרשדברי

 הנ~~
 ~יחזה

 הוי~
 ל~ברהס ~כור בס~ר

או~ח
 שהביא נ~~ או~

 ס~~ בש~
~~~ 

 ~הברכ~י ~הביא
 ~ו~א מי~רי ה~קצו~וח דס~ר ~~~~ ~~ל~הראב~ד מצ~
 במק~~

 ובמחכ~~ה זאחי ליחא ~~~ח סי~ ~י~ח בברכ~י ולפ~ינו ~~יי~
 עייןלא

 בג~~
 ד~רי

 ונסחפק עלה רק ~הוא ז~ל~ הרא~~~
 כמש~כ ו~יונ~ו כנ~~י ~~ב~~~ ד~המחמיר ~ייס ו~ב~זב~~ז~
~ח~~ס

 ז~~
~ הנ~לי  י~ר~נו ה~ 

 ~נ~~~
 ב~ב

 ל~~וו~
 מ~שר קול

 ~ אכי~ר ולאורי~~ לחומ~ס לנ~ שי~~ווד צ~ק ו~~הן הריס~ רוס~ל

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

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

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

~~~~~~~~~~~ 

~~
 ~ה הלשון~ ב~ה ב~~~~רסו~~ ~ח~ה העיר ~~ר

 ד~ל ה~מור~ דל~י א~~~ ~יא ~דולה~ו~יא~ י~
 הי~~ ~בע~

 עליו~א~צ דל~ ~י~~~ מחפ~ש היכי א~כ מ~~~ לאכול כלל מצ~הא~ן
 שב~~ ח~~

 ~~ל ~י~נו ~ל מצוח~ עליו ~אכל ימיס
~אכל

 חמ~
 ~שנו

 אכו~ ~~ו~
 מ~ה~

 הל~
 כלל~ אכ~ל ~וס כאן ~ין

 ~ הז~יבפ~וק
 הימיס ש~עח ~~~

 עכ~ל~שו~~ ~י~ מצו~ ח~כ~
~ 

 ~ח בפסחיס כ~~ה יעיין~~~~
 ~~ון ר~ ה~יב ש~ ע~~

 ~אוכל מנין ד~מר יהודה~לר~
 חמ~

 מ~לה ו ~עוח משש

~הו~
 שבע~ חמ~~ על~ו ח~כל~ולא ~ נאמר כבר והלא כן~ לומר אפשר וכי וכו~י בל~ח עובר

 בש~ה מצוח~ עליו חאבל ימ~ס
 בפנ~~ ~ע~ש חמ~י חאכל בבל ישנו ~ה~ אכ~ל בק~ס~י~נו

 ו~אי ~צהי לאכול מ~וה שבעה דכל ~"ל~ דר~ש ~ש~ח~
 ~ו~~~ ח~~ל י~ם ~שבעת ~ דכחיב דקר~י~ מרו~א לק~ןלן דנפ~~

וכחיב
 ר~וחי ימיס ~בעת דכל וכו~~ מצוח~ ~~כל ימיס ~שח ~
ר~ש

 דרי~
 מ~ש שפיר את~ ועפי~ז יעו~~~ ~חר בענין לה

 דר~ הא לר"ש ליה ליח ~וכי ~ ע~ב ~~אב~ס~יס
 באכילח חייבוחנשיס אלעז~

 כל~~ מצה~~ אכול בק~סיש~ו חמ~"~ חאכל בבל שישנו ~כל וכו~ מצ~
 דר~ש

 אזי~
 ומצאחי לשיטחיהי

 קצ"א סי~ ח~ו~ד חח~סבשו~ח
 הרא~שבד~ח ש~~מ~~ ה~~ס~~ ו~~~~~ ~~~ד~~

 וז~ל וכ~ב ה~זק~ניי כשי~ת דס~ל ז~ל~ והר~
~ 

 ו~י ר~ו~~ דהוא א~~ג ~בעה כל מצה באבילח א~~אמצו~
 מ~הי על ז~ כל מברכין אין ה~י ומשוס כללי אכיל לאב~י
 לי עשיחי וכבר קעביד~ מצוה אכיל~ ~ימ~מ

 שלו דה~מוכ~ס וא~ר ז~ל~ החח~סעכ~ל ~~~דושי~ ~מוכי~
 מ~~חיס הוא ~~~ח~

 סדר עזרא~ ~א~ן בפי~ ו~~מ הנ"ל~ ע~ב ו~~א ע~ב~כ~ח
 ב~

~~ב~~ו~
 עה~פ
~ 

 וז~ל ~חב ~אכ~ו~~ מ~~ח ימיס ~שבעח
רק ~

 ימי~ ~ב~~
 זכר להיוח מצה~ לאכ~ל צוה

 לכס ~~ לא~~

בצא~כ~
 ימיס ~~בעח ה~סח על הזכיר והנה וכו~י ממצריס

~אכל
 מ~וח~

 ~ח~וב~
 ד~ ע~

 ו~צאחי ע~"לי הפ~ט~
 ב~~

~מ~ש~
 ימיסשבעח וז~~ שכ~ב ~פ~ה~~ ~סי~ ז~ל מוו~~א ל~גאון רב~

 ואינו ~~וה~ ש~עה כל מ~~ח~ חאכ~
 ~ור~

 לה
 ל~בי א~א~~ות~

 לי~~
 חובה לג~י ומ~ו~ חובהי ש~יא רא~ונה

 מצוה אעפ~כ להי קרי~~וח
 אולם עכ~לי הו~~ מד~ורי~ח~

 בהל~ י~קב~ב~~ק
 פס~

 סקכ~ד~~ ח~~ה ~סי~
 ה~~

 בשס
 אכילח על מברכין אין טעמא ומ~אי וז~ל~ שבחב נ~~ ס~~הכלבו
 שמ~אן לפי ~ראשו~וח~ בלילוח ~קמצ~~

 ו~י~
 וזה ר~יח~

 לא~ול י~ול ~אין מ~ני ~לא אינו מצה~~או~ל
 חמ~

 וכו~
לה~ביע

 רעבונו~
 סו~י באו~ח המ~~א וכ~כ עכ~ל~ מ~~~~ ולא

 וז~ל המ~י~~~ בש~ח~~~~
~ 

 מה
 ~א~

 מבר~ין
~~ 

היינו ז~~ כל ~צה
 ע~~ל~ חמ~~ ~כל ~~ין אלא באכיל~ו~ מצוה ~אין ~שו~

ע~~
~ א~ר~~י ~ביד  בט~ז ועיין 

 או~~
 ~~~~י ~רל~~ סי~

 ~ער וב~~ ע~~~י הנ~ל הט~ז ד~רי לפרש מ~~כ ~סו~יא~פ

~מ~
 הל~ הרמב~ס ~ל

 חמ~
 ~עס ו~הג~וח ~~אי ~~ו ומצה

המל~
 דבע~נן ~~ל דהט~ז ה~ין ~ס~

 כ~ו ל~~י ~~וי~ מצ~

~דר~י~
 ~נ~~ ~י~~~ ולפי~~ עש~הי ~וכה נ~י

 אינו זה
 ע~~

וע~~
 יעלה דה~י

 ע~
 הדעח

 ל~~
 מ~וח ל~~ח ד~סור

 מטע~בחוהמ~~
 כ~ו לשבעהי הראויה ~ה ~אינה

 בסוכ~לר~~
 דעין ע~ב כ~ז

 עו~י~
 אל~ בחוהמ~~~ סו~ה

 ודאי
 ו~~ין~ עש~~ ~~נויזה

 ולא בז~~ ~פל~ י~ ו~ב~
 הא~ ~~

 ~ה~

~י~

~~~~ 
 ~~~~ ~~ל~ רש~ ~~~ ~~נ~~ ~~~~ ב~~ ~~ב~~ ~~ק במרדכי

 ~שב
 ~~~ ~~ ~רו~ ~~~ ~~

 ~ו~ד בב~ מובא רנ~א~ סי~ ב~ה~דו~י~ן ע~~ י~~ ~ה
 מן ~אח~ ~~ע ~כ~ב~ ק~~ה~ ~

 ~~~ולי~
 ה~ה

 נוה~
 הספםל~ על~~ד ~י~~ ~~יר

 מ~ו~~ כשהו~
 ~ב ~ם ו~ב~ה ~לו~י כ~~~~~ל אלא לא~ור דא~ן באצ~באו~~ כ~ו הבי~~ ב~ו~ל~

 ~~~~ ב~
 ~י~ב~א~~

 ~ו~ל שלא ~בוע~ א~נו ~ס ~ושבח~ ~~~~ בספ~~
 ל~ענ~

 וב~מ~א י~ו~~י ו~ו~ ו~~ה ~~ה
 יו~

 ~~ ~י~ ~~ ~~
~~~~

 ו~ימה
 ~~ ע~

 ~~~קיס
~~~ 

 ~בי~ו ~~א
 ~ ~~~ ~נחו~ ~ה~ד~~
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~ ~ ~  

~ ~  
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~ ~  
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~ ~ ~  
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~ ~

~נשג~ו~י ~ליאו~ שאלו~יו~ על מ~הבה~ ~שובה להשיבו בא~י  וז~לכ~ב ~ס~ג~ סי~ א~ח בב~י י~יר דבריו פחח 
~ 

 לחי~ בפ~ק~ הג"א כ~בו
 ביה דאינשיב מחי~ה~ או

 הב~י ו~חב הג~אי עכ~ל לחי~ ח~ב לא קאי~ מצי ולא קא~ז
 ופש~ בזה"ל~~~ז

 מ~א~ינן הוא
 בסוכ~

 כל ע~ב ~ד דף
 דלמ~ ע~ז~ ~~מה ו~~ר ע~~לי ללחי~ד~~ה ומש~ מחי~הי אי~ מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינהמחי~ה

 הו~
 ז~ל הב~~

 גמ~ ה~א הלא ~מו~ ממרחקלה~יא
 מפורש~

 ח~ דף בעיר~ין
 כיון ~א~אבל מ~ליא~ לחי ~~מ חסדא~ רב דאמר גו~י~~ לחי לעניןע~א~

 דנש~
 ביה

 זיק~
 ~ הוא ~לוס לא ל~ה ושד~

~~~~~~ 
 ~~ר

 ~רגי~
 בזה

 בה~ה~
 ~נד~ו ~~ל הב~ח

~ווילנא~
 ט~ ב~י~ דעירובין ב~א ז"ל הרא~ש על

 ~למוד ~ וז"ל ו~~בבה~~א~
 ער~

 גביה ע"א ח~ בדף הוא
 ע~~לחי~

~  או~ם 
 הה~קפ~ בר~ש~~

 היי~י סבור
 בעל חסדא דרב להוכי~~ לפע~~ד שנראה מה עפ~י זא~~~ו~יא ~ח~

 ע~א א~ ~עירובין~מימ~א
 הנ~~

 בעירובין כ~~ד ס~ל
 בחידושיו ז~ל הריט~"א דהנה ע~~~ היכרא משוס לחי ע~ב~~ב

 לחי שס~ ר~ה דאמר הא על הק~ה ע~ב~ ה~ דףל~~רו~יו
 ~ד~יוהבולט

 ש~
 ד~ וכו~ מ~וי

 אמו~
 וכ~ב מ~ויי משוס נידון

 וא"~ ~וז~ל
 לחי ל~~ד אלא היכר~~ משוס לחי למ~ד הניחא

 ~~ מחי~ה~מ~וס
 ~דא~

 דמשי~ כ~
 מ~לי~ טפי בפח~~ וס~יס

 דדלמאוי~ל
 ר~

 הונא
 ס~

 היכרא~ מ~וס לחי
 עב~~

 ו~דוע
 וברש~י ~~א ז~ כגיטין הונא~ רב של ~למידו ~ו~ חסדאדרב
 ב~וס~ וכ~ה ע~אי ל~ג בב~מ וכ"מ ~סדאי ~רב ד~ה~ס

 ~~זסנהדרין
 ע~~

 וכיון ~ובא~ בדוכתי עוד וכ~ה אל~~ ד~ה
 רבו הונא כרב מסתמא היה~ הונא רב ~ל תלמ~דו חסדאד~ב
 ד~למיד אמרינן מקוס בכל דהרי היכרא~ משוס דל~י~"ל
 ~~בואר ~בו~ס~ל

 בשב~
 ע~~~ קכ~ח

 ד~רי~
 הו~א~ רב על

 בתוס~ וכ~ה הוהי ד~ב ~למיד הונא דרב משיס ~~ו~~רב
 בסוה~~ ע~~ ל~~ ש~ו ד~ה ע"ב קנ~בב~ב

 התוס~ וכ~כ

בשבו~ו~
 ע~א ~~ב

 ד~~
 ~עמא דהיינו ~וי~ל ~~ש~ מיל~א כל

דרב~
 היכראי משוס לחי דאמר ע~א~ ט~ו ~~ב~ י~ב ב~רובין

 כיומ~ חסדא~ רב של וח~נו ~למידו היה דרבא~שוס
 ע~ה

 ורב ע~~~ חסדא רב ד~ה ~ס ~ב~ש~יע~ב
 ח~ד~

 של ת~מידו
 לח~ דאמר רבו~ כר~ה ~~ל הונארב

~ריטב~א כמש~~ היכר~ מ~~
 ה~~~

 ועיין
 ב~~~

 רמ~ב סי~ יו~ד
 ~כ~~ ~ק~~

ב~
 מהר~י תשו~

 הב~
 ~דול רבו~ של רבו ~~בוד ~~ל

~בו ~כבו~

 ע~ש~
 ו~~

 דאמר מהא רא~ה דאין ל~ר א~שר ע~י~ז
 הנ~ל ע~א ח~ בעירובין ~~דארב

 בד~
 בי~ ~אינשיב לחי~

 דל~זיקא~
 ~שיב

~~ 
 ~~ אמר לא חס~א~ רב דדלמא

 כר~ה ~דס~לל~מו ר~
~~ 

 ~י~ר~~ ס מש דלחי
 ומס~~

 לא
 ~ל מחי~ה~ ~~ס לחי ~מ~ד ~בל כה~ג~ ~יכרא אינשיעבדו
 דאינ~י~ לח~~~ס

 ז~~ כל עכ~פ מתי~~~ ~שיב זיקא~ בי~
~אין

 הרו~
 ומ~~~ מ~לוי

 ז~ל הב~י ~ו~ח ~~יר
 ע~~ ~~~ מ~~

 מהא~נ~ל~
 ד~

 כל יעקב בר ~א רב
 מ~י~

 י~לה שא~נה
 מ~י~הי אינה מ~ויה ~רוח~עמוד

 וי~
 ~י~יח

~~ 
 אחא

 ב~
~

~ בסי~ ד~ ~~י~הי ~שוס לחי ~~ל  
 ע~א

 ר~ ~~
~~

 בר
~~~ 

 כ~~ ד~ו~ בב~~~ שא~ ~~מ~ ב~מא
~~~~ ~  

 ~ו ~ש
 ~~ס~ רו~

 עו~~ א~
 ל~י או~ו

 ר~~ ~~~ ~~~~י~
 ~ה ~ל

 א~~ ~~ו~ ~ע~מ~~
~~~~ 

 ~~ן ומו~ח
 ד~~

 א~א
 ~~ ~~ ב~

 ל~י
 מ~

~ ~~  ~  
 ~א~ מ~ס לחי

~  ~ ~ ~  

 יע~ב בר אחא רב דאמר ל~~~
 טע~

 ד~ל דס~ל ר~מ~ של
 בו ~ש~בר

 א~ חיי~ ~~
 כל דס~ל~ משוס לחי~ או~ו עושין

 ש~מד~~חי~~
 מחיצה אינה ברוח

~ 
 דרב מוכח ודאי אלא

 ~מר שפיר ולה~י מחי~ה~ משוס לחי ס~ל~ יעקב ברא~א
 ז"ל הב~~ כ~ב שפיר ו~~~ז ~נ~לי בטעמאמיל~א

מדאמרינן ג~~
 בסוכ~

 ברוח לעמוד יכולה שאינה מחיצה דכל
 דעירובין בסיגיאכמבואר מחי~ה~ משוס לחי קי~~ל אנן דהרי לל~י דה"ה משמע מחי~~~~ינה מצוי~

 י~~ ד~
 ובב~י ע"א~ ~"ו ובדף ע~ב

 וב~"~ ושס~ג~ שס~ב סי~או"ח
 וברמב~ס ע~ש סק~ט~ שס~ג סי~

 מ~~פי~ז
 לעמוד ~כולה שאינה מחיצה דכל ~יי~ל דבמחיצה וכיוןעכ~לי כמחי~ה~ ~וא הרי שהלחי~ להדיא~ כחב ה~~~ שב~

 וכ"~ ללחיי ה~~ כנ~ל~ מחי~ה ~נה~רוח
 בד~מ

 ע~
 ~~ור

 יכו~ה שאינה ~~יצה שכל שס~ הטור מש~כ שעל שס~ברס~י
 ברוחלעמוד

 ~ק ובה~~א ~ וז~ל הד~מ כ~ב מחי~ה~ אינ~
 לחי~ דה~הדעירובין

 הרי ע~"ל~ צ~ה~ של קניס או
 ע~א ח~ דף מעירובין לד~ז מק~רו הערה לא ז~ל הד~מדגס ~בו~~

 דס~ל משוס~נ~ל~
~~ 

 דה~ לדידן~ משס ראיה דאין
 קאי שס

 רבו~ ~~ה ד~~ל משוס אזיל~ ול~עמו ~י~ דס~ל חסדא~רב
דל~

 משוס
 היכר~

 מחיצה~ מ~וס לחי~ דקיי"ל לד~דן משא~כ

ע~~
 מ~ינו רק ד~ז למידין ~ריכין

 ש~
 ~אמור כדבר מחי~ה

~ 
 ההשקפה~ בראשיח ל~~~ במ~שבה~לה

 החמי~ ל~ר~
 הן הנ~ל~~גדול~

 ~מ~
 הב~י צר ק הנ~ל~ ~ירוצי דע~~י

 דרכו כן ו~א ~הארי~~ לו ~היה במקוס~ל
 בקוד~

 אלא לס~וס
 עכ~פ בעצמוחן~ נכוניס הדבר~ם ~כ~ז דבריויל~רש

 ה~הו~קו~י~ ל~ר~
 לחדש שכ~ב גופי~ הג~א על ז~ל הב~ח

י ב~למוד יוצאהמפורש ד~ ~  לדידן ד~ז חידשודהג~א שפיר~ ~~י ש~~ב~י מה ועפ"י 
 דקיי~~

 וכן כנ~ל~ מחי~ה מ~וס לחי
 שלדרכן

 ~~גהו~
 לחלמידיהן לשנות ז~ל אשרי~

 בדר~
 קצרה

 אינו ~יומו הג~א לשון ~בל ע"ב~~ ס~ג וחולין ע~ב ג~~כפס~יס
 ~ ודו~ק ~~ כלמדוקדק

~~~~~~~ 
 בנית~ דבריו שעל גופיה~ ז"ל הרי~ב"א דברי
 דר~ה במש"כ~ ~א~י ~מוהים ~ירו~י~יסוד

 בעירובין כמבואר מחיצה~ משוס לח~ ס~ל הו~אדרב ש~עינן~ איפכא אדרבה אנן הא כנ~ל~ היכרא משוס לחי~סבר~
 דרב בעובדא מאליו~ העומד דלח~ בס~גיא ע"א ט~ודף

 לחיא נפל וכו~ קמי~ ~ה יתיב והוה מבו~ה~ ב~~ואיתיב הו~
 מר לה סבר לא ר~ה~ ~~לוכו~

 אדיקל~ לסמ~
 הרי ע~~~

 לחי הוי ~ליו~ ה~ומד ל~י ~~ל~ דר~ה להדיאמבואר
ודאי ו~~~ ~

 משו~
 ~~וס לחי~ ל~ד דהרי מחיצהי ~~וס לח~~ דס~ל

 דוק~~יכ~~
 עובדא וההוא ~סו~י~~ שס כ~בואר היכר~ הוי לא דיקלא~כגון מאליו~ העומד לחי אבל היכר~ הוי בידיס ע~ידא אי

 נ~ני~ד~יק~א~
 עירובין בירושלמי ד~ער~א~ ב~למודא גס

 פ~
ה"ד~

 דעובדא וגו~א
 מבו~ר~

 דללישנא עש~ה~ בשינוי שס
 הוי מאליו~ העומד לחי~ לר~~~ דס~ל ל~דיא מוכח שס~~מא
~ח~

 כא~ור~ מחי~ה~ משוס לחי דס"ל ~כח וממילא
 רב ד~ה~~~~פ ~ע~~

~~~~~
 ~ב~ירובין לשי~י~ א~ל הונא ד~ב

~ 
 ה~

 לחיד~~ר ~~
 הבו~

 פחו~ מבוי~ של מד~נ~ו
 מארבע

אמו~~
 נידו~

 וז~ל ~חו~~ ד~ה ופירש~י וכו~~ לחי משוס
 העומד בלחי כאביי~ הלכ~א ~קי~ל איקב~~ לחי לשסדל~ו ואע~~ ~

 דכשר~מאליו
 עכ~~

 ~י~ דלא ז~ל פיר~~י על ~עיר ויש

צרי~
 ר~ה דבלא~ה ~אבי~~ הל~~א ד~י~~ל ~שוס לומר

 מאליו העומד דלחי ס~ל ~לז~~המימרא בע~
~  

 כנ~ל
 ד~ה ~סה~ו~~ וכ~~ ~

 ~~~~~א ב~י~ ו~~~י ז~לי ~~~ ל~ע~ ~ו~
~ס

 ~כ~~
 לה~א

 ז~~ ~~~ ~דע~
 ~ס~ל ~ט~~~ א~ל דר~ה

 יש ~עוד ע~~י ל~י הוי מא~יו העומד~חי
 ל~~

 על גס
~~~ ~ש~~

 ~ ל~~
 ~ ו~הכי ~ ~~ל

 ~י~ק
 ~~ מ~ני~

 ~~~ י~ ~ף
 ול~~~

 ש~מ ק~מר
 ה~ומ~ דל~~ ד~~

 ~~~~ הוי מ~ליו
 ~י~ ו~~

 ~סי
~ ~ ו~ ~  ~~ 

 ~ר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  לח~ הוי ~אל~ו ~עומד ~~י מ~~הש~מ
 ~את שמ~נן ~י

 ד~יקלא מעו~~א רבממ~שה
 ב~

 הונא רב ~א~ל הנ~ל~ ~ו
 למעש~~ הלכהלרב~

 לסמו~
 ~ר"ה לה~יא מבואר משם ~~יקלאי

 לחי~~ל
 העומ~

 יוצא מפורש הרי וצ~~י כנ~ל~ לחי הוי מאליו
 ס"ל~ ~ר~ה במ~פבש"ס

 לחי
 ה~ומ~

 וע~כ לחיי ~וי מאליו
 מחיצהי משוס לחי ~ס"למשום

 ~ה~
 כ~וגיא ~ליאי בהא

 קשה וא"כ הנ~ל~ ט~ו~עירובין
 מא~

 הריטב"א על
 היכר משום לחי ס~ל ~ר~ה לומר ~עתו על~עלה ~נ~~

~ 
 נ~ר ולית

 נ~ ~כע~ז ~יפ~קיני~~ נגר~ ברולא
 ע~~~

 גם להעיר יש ~וכזאת
 בגל~ון ע~ש ~מו~~ ארב~ ~~ה ~~ב ה~ עירו~ין התוס~על

 ~לא ותמהני ה~וס~~ על שהעיר ז~ל רעק~א להגאוןהש~ס
העיר

 ע~
 נ~נה וע~ה הנ~ל~~ הנש~ב~ ~פליא~ ז~ל הר~ב~א

 ~ברי על שהעמ~תי ש~יסו~ ~כיון כת~ר~ לקושית ונש~~הראש
 ז~להרי~~~א

 רפ~ הו~
 ה~~לי הבנין כל נפל ממילא

 וקושי~ ז~ל~ הב~י על כת~ר קו~ית ה~ראוא~כ
 על הב~ח

 ~ ל~וכת~~ג~~

~~~~~ 
 נל~ענ~~

 לתר~
 וה~~א ~ב~י ~ברי

 ז~~
 עפי~~ב~שיטותי אח~ באו~ן

 סי~ באו~ח ז~ל ~מג"א
 שס~~

 נ~יב ~אי לחי~ ה~~ ס~יף ש~ בש~ע ~פס~ינן הא ~לסק"~~
ואפי~ ~ המג~א כ~ב ע~ז לחי~ ח~יב לא קאי~ מצי לא זיקא~בי~

 א~
 מ~ילו~ הרוח

 עכ~ל~ שס~ב~ רס~י כמ~ש מני~ו~ אלא
 ומקורם סק~ז~ שס~ג סי~ א~ר בס~וכ"כ

 נוב~
 ~סוכה מסוגיא

 י~ולה ש~י~ה ~~ה שם ז"ל מ~ירש~י וכ~מ ע~ב~ ~~~~~

~ע~ו~
 שהרוח ~ כתב מ~ויהי ברוח

 ע~~לי ומביאה~ מוליכ~
 וכ~פ עכ~ל~ הרוח~ יני~נו ש~א ~ כ~~ ~~ביד~ ~~ה ~ם~ברש~י
 ~ל~ ~~ז ~בת בהל~ ז~ל~ר~ב~ס

 ~עמו~ כ~~
 מ~יה ברוח

 וכ~ה עכ~ל~ יתנ~נד~~לא
 ~טוש~~

 ~~י שס~ב רס~י או~ח
 להעיר ישולכ~ורה

 ע~~
 אמאי נמי~ ש~ירא וג~י וז~ל~שהק~ו אילימא~ ד~ה ע~א י~א עירובין מחוס~

 צר~
 זה ~בלים~ שלשה

 רוחוח מ~~ צוה~פ יעשו וכו~~ מזהלמ~ה
~ 

 צריכין שהיו ל~י מצויה~ ש~ינה ברוח ליפול יכול ~קלוגם וכו~~ ר~י ואומר
להגביהו

~ 
 הגמלים

 בעלי רבו~ינו על ~חמהני עכ~ל~ וכו~~
 בשלשה בירו~למי~ מבוארת ~ושייתם הביאו ש~א ז~ל~התוס~

 וסוכ~ ה~ט~ פ~א ו~עירו~ין ה~ב~ פ~~ בכלאי~~קומו~
 ~~א

 זה ח~לים~ ג~ מ~יפין כן אמרה מתני~ חגיי~ א~ר ~ ו~~לה~~

 אם מזה~למעל~
 כמו מע~ר~ יות~ מצלת~ שה~יאה את~ אומ~

 חבל~ן
 וא~ ~ וז~ל הפ~מ~ ופ~ אח~

 את
 שצוה~~ או~

 מתיר
 בחבל כן כמו והא ח~לי~~ שלש~ לי למה מ~שר~ ביו~ראף
~ל ניתרת~ ויהא ומכ~~~ שמכאן בקני~~ אותו שיקשור ס~יאח~~

 או~~
 המחיצה

 בצוה~~
 ~כ~~ הרי עכ~ל~

 חגיי ר~ קדמם
 סי~ ~~י~ובין פ~א ברא~ש ומצאתי זאת~ב~ושיא

 י"~
 ש~~ה

 הנ~ל~ התוס~ כקו~יית~~כ
 ותיר~

 ~~כ
 משים ~נ~ל~ כ~ירוצ~

 ~~ריו ו~~וף וכוי~ מצויה שאינה ברוח ליפול~נקל
 הביא ~~

 ~מם~ מהירושלמי~ק
 הנ~ל~ כלאי~

 ~ו~~~
 ח~ ואות ז~ אות ב~~נ

 ו~~א~י ט~יואות
 ~מרה"~

 הנ"ל עירובין ~ירו~למי על
 יונ~רבי ~~~

 ו~פי~~ ז~ל~ והרא~ש להתוס~ שהביא
 יש הנ~ל ~~נ

~ ו~ו~ק~ הנ~ל~ המרה~פ ~~ברילפל~ל  על ~~~מ ועיין 
 שס~~ םי~~טו~~ח

 ס~~
 סי~ ברמ"א וכן י~~~

 ע~י צוה~פ ~מ~נ~ כתב~~~ו ם~~ ש~~
 חב~

 כמש~כ שע~~~
 לעי~

 סוס~י
 גמי ~אפי~שס~ב~

 ע~~
 ות~הני ע~ש~ מ~ני

 ~~ מאו~
 ~רמ~א

 ~מהני יוצא~ ~מ~ורש הנ~ל~ מפורש מהירושלמי ה~יר שלא~~ל
לע~ו~

 ע~ צו~~פ
 חב~

 מגמי זאת להוכיח וא~צ
~ 

 ~~י ו~רי
~י~ר

 ~י~
 מהתוס~ ~ם הביא שלא

 ~~ הנ"~ והרא~~

 וא~כ
 שאין מחי~ה ~גם ני~א~ם

 חשיב לא מני~ו~ א~א מ~יל~~ הרו~
~חי~ה

 ~ש~ ~~~
 התוס~ על

 והרא~~
 שכתבו ז~ל

 ברוח לי~ל י~ול~בקל ~ב~ ל~נ~
 ולמ~ מצוי~ ~אינ~

 כ~בו לא
 אם ~אפי~ ~ד~ה~ יו~ררב~א

~~ 
 מפילו~ ה~וח

~ני ~ מנ~ד~ ~
~ 

 ומצ~י
 ~מחצהש"~

 ~ב סוס~י המג~א על
 ס~~

 כ~א~
 וכו~י ~ב~~יס מקנה ש~~ג ~נה ~~ל ~~~~~~

~ אב~  ~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ 
~~ ~~~ 

~ ~  

 כ~~ב~
 או ג~~ הוא אס ~~א

 חב~
 הרוח י~~ ש~א א~א

 שפיר א~י ועפי~~ עכ~ל~ וכו~~ הכשירוהו ואפ~המני~ו~
 ~תוס~שדק~קו מ~

 והרא~~
 ל~נין ז~ל

 חב~
 ~~ב~צ לצוה"~~ ש~~ג

 אין מני~ו~ הרוח ~אי משום ברוח~~ ליפוליכול
 ב~

 כלוםי
ותמהני

 מא~
 ~לל שר זכר שלא ~ל המחצהש~ק על

~ הנ~ל~ ו~רא~ש והחוס~מהירושלמי  ~מי אותו ~עכ~פ המר~כי~ בשםוכתבו ~ ~ם המ~הש~ק ~ומש~כ 
 של~ צרי~

 ע~י ינטל
 עכ~ל~רוח~

 ל~
 שכן ~"כ ~ר זכר

 כת~
 בפ~א ז~ל ~רא~ש

 רבינו בשם י~~ ~י~~~ירובין
 וקנ~ ~ וז~ל ז~ל~ מאי~

 ע"ג
 ו~לב~ בעלמא~ משהו קנה אלא ע~~~ טפחרח~ה ~א~~

 יהא ~לא
ניטל

 ~רו~
 וכ~כ עכ~ל~

 הש"~
 זה ~שון וכעין ז~לי ~רי~ף על

 המר~כי כתבממש
 בפ~~

 ומצא~י תע~ח~~ סוס"י ~עי~ובין
בפמ"~

 שס~ב סוס~י או~ח
 בא~~

 שכתב כ"~~ ~~ק
 ג"~

 ש~רוח כ~ו~ סעיף ב~ס~גוחבל ~ וז~ל
 מ~מ או~ו~ מני~

 ועיין ע~~ליוכו~ ~ו~ צוה~~
 בפמ~ עו~

 ע~שי סק"ד ב~~א ש~ג ב~י~
 ב~בריו~ לפלפלויש ~נ~ל~ והרא~ש ו~ו~~ ~ירושלמי ~~~ אי~~יטתי~ו~מחכת~ה

 ואכמ~~
 להעיר יש ~וע~י~ז

 ג~~
 על

 ~י~ או~ח ~שו~ה ב~חי ~ובא ~~~ ~~ י~קב מ~~ות~שו~ת
שס~ב

 סע~
 ~~~פ ה~ושים באו~ן לי~הר שיש שכ~ב~ י~א~

בח~ל~
 ונ~ל לימ~ח~ אח~כ ו~רכו

 למטה~
 ו~ם

 מו~~ו ש~רוח כיוןו~ו~~ ונ~ נ~ הול~
 מ~יצה הו~ל ואנ~~ אנ~

 עכ~ל~ ברוח~עומ~ת שאינ~
 ולהמחצ~~~

 והפמ~ג
 ~ ~ל~עלה~ חבל~~י בצוה~~ הנ~~

 אין מני~ו~ ~רוח אם
 ב~~

 ~כא~ור כ~ום~

~~~
 ~~ו~יא למידן מצינו

 ~סו~~
 דף

 כ~~
 הנ~ל~ ~"ב

 שאינה~~~יצ~
 י~ול~

 ואפי~ מצויה~ ברוח ל~מוד
 ~ה~~י ל~חי ו~~ה מחיצה~ אינ~ מנידה~ אלא מ~יל~~הרוח א~

 ועפי"~ כנ"לי מחיצה משום ל~י~הרי
 ה~א ~~רי שפיר א~י

 או לחי ~ הג~א בשם שכ~ב ז~לו~ב~~
 מ~~~~

 בי~ ~אינשיב
 אין ~אפי~ כלומר~ לחי~ ח~יב לא קאי~~ מצי ~ולאזי~א~

 הרו~
מ~ילו~

 ולא קאי~~ מ~י ~לא נקרא ~זה מנידו~ ~לא
 לחי~ חשי~

 מ~וגיא טהור מקומו מקור ז~ל הב~י ה~~ה שפירועפי~ז
 דף~םוכה

 שאינה מחיצה ~כל שם~ ~מבו~ר ע~ב~ כ~~
 יכול~

 ברו~ל~מו~
 הרוח שאין אע~~~ מני~ה~ שהרוח כלומר

 ח~יב לא כה~~ ללחי וה~ה מחיצהי חשיב לא מ~ממ~ילה~
 האי אבל מ~ליא~לחי הנ~~ הנ~ל~ ע~א ח~ ~ף ~~ירובין ~אמרינן מהא משא~כלחי~

 ~נשי~ כי~
 לא לי~~~ ~וש~י זיק~~ בי~

 ~ו~~י ~לשון כ~וכח מפילו~ שהרוח מיירי~ שם בעירו~ין~ה~י לחיי חשיב לא מ~מ מני~ו~ אלא מפילו~ הרוח ~~ין~א~פ~י ~נ"ל~ הג~א של ~ינו להוכיח ז~ל הב~י מצי ~א הו~~כלום
 מ~ילו~ ש~~וח ~היינוליה~~

 וניט~
 ברוח~

 וכ~
 מפורש

 ~עמ~םב~~ס~ יו~~
 א~ רבו~

 הי~ו ~ש~י~~ ~לשון מ~פר~
 בג~יון ~ם~ ז~ל חננאל~ ~רבינו בלשון י~צא מ~ו~שוכן מפי~~
 מ~ו~ ~ם~ החשש ~עיקר ווילנא~~~~~וס הש~~

 מחיצה~ ~הוי
כ~ב קי"~~ ~י~ עירובין הל~ ה~~ול" זרוע ~אור בס~ וכןברוח~ הניט~

 מיל~~
 ~ וז~ל ~~~~~ בט~מי~

 א~
 הואיל כ~ום~ זה

 ~רוע~ ~~אור לשון ~ומקור ע~~ל~ וכו~ להפרי~ה~"ה~וח וי~~

~~~ 
 פ~וק צ~א ~תהלים ה~~גום מלשוןנו~ע

 ה~~
 ~יעוף

 ו~רגום בימא~~~~~~י יומם~
ט~ו בשל~ ~~רש~ עה~~ אונקלו~

~~~~ 
 ~יר~ ~ ~ה"~

 בחומש~ ז~לבפירש~י ו~~~ ~ימ~~~ ~ש~י תרגם ~~~
 וצ~ע~

 שפ~ ומש~~
 ~~ל הב~י הוכיח

~~~ 
~

 ~ף ~סוכה מסוגיא
 כ~~

 ע~ב
 ~לומר~ ב~וחיל~מו~ יכו~ שאינ~ ~מחי~~ ~ה~

 ~א~~~
 א~

 הרוח
 מפיל~

 אלא
 מניד~

מ~~
 האמו~~ כ~בר ללחי~ וה~ה מהניי לא

ונכון ב~ ~~ ~ ו~ו~~
~ 

 מ~ ~~~~~~
 ~ת~ר שהעיר

 ע~
 באו~~ ~ב~

~~ 
 רב~ ומ~~ ~~~~

 ~~ א~י~
 ~א ~ע~ש עליו

~הני
 ו~ו~

 ~ב~ כפיר~~~ ~לא הוא
 ב~בריוי נ~באר

~~ 
 א~רי~ל~

 ~בוי ~~ום ~~ן ~"א~
 אל~ ו~~

 ~~לא
 ~~~ר וכו~~~ב~~ ~~ ~~

 ~ ~~ ~ ~ ~~י~~~~ ~~~ ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~ ~י~~
~~~~~~~

 על להשיג ~ל~ ~ב~ח ~~מו שכבר אישתמי~תי~
 וכת~ בז~~ ז~ל~ב~י

 וז~ל
~ 

 שהבין כמו ודלא
 ~אמר מע~ש עליו ~~כו בדלא דדוקא ותו~~ מפירש~י~ב~י
 דל~י ~~שר לחיי משוס נדון מע~ש~ עליו בד~מכו אבלוכו~~
 משמע וכו~~ לא~וקיה מצינן לא במחשבה~ אנן ז~ל~ רש~י~כתב
 לא~וקיה~ מ~י ~ליו דסמכו בדיבור אבל במחשבה~ דוקאל~~י
 לא לחי~ לשס לקב~ו בידיס~ עבדיה דלא כל אלאול~תא~
 לא~וקיהמצי

 רש~י שפ כמו בדיבור~ אפי~ ~ותל~ מתו~~
 ז~ל רש"י דברי ופירש ז~ל~ ה~~י ~להשיג ~~ז~ ~~~ג בסי~ ז~ל ~~"ז וכן ~כ~~~ וכו~ ~~ו~ובתח~ת

~~~ 
 ע~ש~ ~נ~ל

 הביח קדמווכבר
 ז~~

 ~ כאמור

~~~~~~
 רש~~ ~מ~~כ ז~~~ הב~ח

 לא ~מח~בה~ א~ן ~ ז~~
 דוקא ל~ז זכו~~ לא~~ק~המ~ינן

 ד~ה ע~ב מ~ג ב~מ בתוס~ עיין ע~שי וכו~ בדבורה~ה א~~ במח~~ה~
 ~כ~בו~החושב~

 ה~
 ב~ מנחות פירש~י ועיין דבור~ ~וי מחשב~~

 כגון~ ד"ה ע~ב מ~א זבחיס ברש~י ו~יין מחשבה~ ~בל ד~הע~ב
 נ~ט בכורות ובת~ס~ מח~בהי ד"ה ע~ב ד~ זבחיס בת~ס~ועי~ן
 ס~ג ~ס~יס ובתוס~ במ~~~ה~ ד~הע~א

 ועיין ר~מ~ ~~~ ע~~
ב~וס~

 חולי~
 מ~~מ ועיין אל~~ ד~ה ע~א ל~ט

 ע~
 הרמב~ס

 ס~~ב ~~ ס~~ וב~ב~ש ה~א~ המוקדשין פ~ולי מה~~פי~ג
 יו~ד~ובפ~~ג

~~ 
 במ~ז

 ~~~א~
 דב~י מינייהו אי~חמיט ו~~ח~כ

התוסיו~ט
 ~ו~

 ג~~ סוס~י ס~ת ~ל~ ברא~ש ~עיין ~ב~נ~~ פ~~
 ד~ה ש~ ובתוס~ ע~ב נ~ט קיד~שין ועיין וד~~ק~ ~ס~ו~מעיו~ט

 ק~~~י~ ~י ו~ז~ק עש~~~מיד

~~~~~ 
 ~יש ז~ל יהונתן הר~נו ~ל כת~ר ש~ע~ר מה

 ~בא בר ~מי אמר ~ המימרא עצ שס מש~בעי~ובין
 לחי ~~ה~מר

 הבול~
 רבינו וכתב וכו~~ מבוי של מדפנו

 וז~ליהונתן
 ה~ וא~~ ~

 אמר
 ר~

 בלחי הונא
 המו~~

 אע~~י
 שש

 וכו~~ אח~ ל~י ~~צ ד~א~ ~
 והרגי~

 ר~ינו דדברי כ~~ר

יהו~ת~

 דר~ה במימרא ~לפנינו ה~ירסא ~~י ה~נה~ מח~סריס ז~ל
 ~ ע~א י~ דףב~ירובין

~~~
 ב~ה הרגיש כבר

 בה~~~
 על ז~ל ~ב~ח

 ה~י~
 בגליון

 ובתבש~~
 אחר~ ש~ירס~ להדי~

 ~הרבינו ~ו ~י~
 על בב~ח לשי~תי~ אזיל ז~ל~ ~ה~~ח מצאתי וכן ז~ל~יהונתן
 סי~הטואו~ח

 ~ס~~
 ומש~כ ד"ה

 ודו~

 במ~וי
 וכו~

 גר~י~ן
 הי~ ז~ל דהר~י להדיא שכתב ע~ש וכו~~ י~ דף דעירוביןב~~א
 ז"ל הרמב~ס ד~רי גם מיישב זו ~י~ ו~~~י א~רתי גירסאלו

 הרי"ף ב~ליון שנ~~~ו מהרמ~ז~ בח~י ועיין~ש~ה~
 ~בדפו~

ווילנא~
 וגס

 בה~הו~
 ~~רי~ב~ נימ~י וב~גהות ~ס~ ראס ~ני

ובהגהוח
 ו~~ארי שכיר~ פעול~

 הר~ישו כ~לס שס~ הגהו~
 מיניי~ו ~ישתמיט וב~~חיב בז~י ~מוהיס שדבריו ז~ל הר~יעל
~ ~נ~~~ הב"ח~~רי  לפלפל יש וה~בה 

 בז~~
 מפאת או~ס

 באמריס א~צר~~דותי

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

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

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

~~
 ד~נן הא על ע~א ~ד עירובין בגמ~ ~~~~ו

 כ~
~י~

 שואלת טפח~ רוחב בו יש טפחיס~ ~~ ב~יק~ו
 ~ויע~ ~ ~א אמר אר"י מנ~~מ~~~מ~

 וכו~ ט~יס ג~ בהי~ו ~יש דכל ~הכלל ~דע בזה~ל~~~ה וכ~~ וגו~~ ~~ס~ את

 במ~ואר ~מדו~~ חכמי לפי מכווןאי~
 והאיכ~ ~~~ ש~ובתוס~ להרמ~~~ ~פיה~~~

 ול~י~~
 ~ל ~שה

 ה~~~י~~

 ב~ י~ טפחיס~ ג~ ב~יק~ו שיש ~כל ~~אמר~
 טפח~~ רו~ב

 ~דת שתהא ~ה די ע~ולה ה~רה דאס~~ש~ע
 י~י~ לא וא~כ ~צו~צ~י~י~~ט היק~~

 ר~ ברח~
 טפח

 ח~~

 ד~ורת~ ~ לומר ואיןמש~ו~
 א~~ינן מי לקולא לחומ~אי ד~~~א ד~~~י~ ~ימ~ ד~~ דק~ לא

~ 
 עכ~ל ו~ו~

~ 

 כ~~ ~~~~~
 ~רמב~ם על ~ה~מ

 ב~~~
 ~בת מה~~

 ~דע וז~ל~ שכ~ב~ הכ~~
 ~מ~

 ~~ היקפה הי~ אס שאמרו
 עכ~לי ~ו~ ו~קילו דבריהס בכל ~קד~ו ולא וכו~ הואמטפח פחו~ אל~ בחשבון~ מדוקדק אינו טפח~ רוחב בה יש~~חים~
 בכלל רביעי ~ויכוח שני בכוזריועיין

 א~~
 בהיקפו שיש כל

 כ~בו דהלמודיס וכתב~ וכו~~ג"ט
 שי~

 באלכסון יותר מ~ט
 מפני לו ח~שו לא חז~ל אבל העיגול~ משליש~עי~ולי

 משוסשיעור~ מיעו~
 דלחומר~

 ליישב יש ו~~י~ז עכ~ל~ וכו~ ד~ו לא
 בעל ה~און~ברי

 ~~פאר~
 עירובין מ~ניות על ישראל~

 החפארת בדברי יש סופר ~ ~עות אבל כ~~ה~ ש~עיר כ~ז~~ות פ~~
 ודו~קישראל~

~ 

~~
 ~עירו~ין ~~א הי~~למי על ה~ניס~ ב~מר~ה כת~ה יעיין
 והרמב~ס להתוס~ ~~ביא וכו~ למדו היוס מן ד~הה~ה~
 מתיישב ואס וז~ל~ וכתב כנ~ל~ מדוקדק החש~ון ש~ין~כתבו
 ו~~י אותו~ יסוב באמה שלשיס וקו וגו~~ מ~~~ו באמהע~ר ~ ד~תיב קשיא~ קרא מ~מ ~יהו ח~מיס~ שאמרו להכללבזה

א~כ בה~~ף~ אמות ג~ בל על בק~רוב שביעית שניתוסף מדות~חכמי
 עכ~~

 מהיס ההיקף יהיה
 ל~

 פחות
 משל~י~

 ~אמה ו~חד
 לא דה~ו~רוט וצ~ל מ~ט~ויותר

 ק~שי~
 וכו~

 עכ"~
 הרי

שמיע דל~
 לי~

 ב~מ~ כ~~ה של כפירושו ליה סבירא לא כלומר
 אלא וכו~~ החור~ ב~יני ע~ז סומכין דאנו מנה"מדשואלת

דלשו~
 ~היכא לומר רק כוונו לא ~נ~ל בג~~ דק~מרו מנה~מ

 ע~ב ט~ו בבי~ה רש~י שפי~ ~כעין ~ללא ~ה~י רבנןא~מכוה
 ע~א ק~ס ב~ב וכן ע~ש~ מנה~מד~ה

 אמרי~
 כה~ג מנה~מ

ע~ש
 ברשב~~

 ו~תו~~
 טובא בדוכתי ו~וד שדות~ ד~~

 ~ש~~

כיו~ב~
~ 

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

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

~~~ ~  ~~~~ 

~~~~~
 ~~~~ ~~י~ ~~י

~~~
 ש~מרו ע~~~ ק~ז בסנהדרין כת~ר ה~יר ~שר

 אשר והימיס ~ דכתיב וכו~ דוד נצטרע חדש~סששה ~

מ~

 ~חב~ון שנה~ ארבעיס ישראל על דוד

 מ~

ובירוש~יס שניס~ ש~ע
 מל~

 בחברון ~ וכתיב שניסי ושלש שלשיס
 מל~

 על
 לא חדשיס ששה וה~י וגו~י ח~שיס וששה שניס ש~עיהודה
 שנ~טרע~ זאת ה~א ע~~~ ~ת~ר והח~לא נ~טרע~ ~~מקחשיב~
הי~

 ולמ~ בירושליסי ש~ע~ דבת מ~שה משוס
 חשבו לא

 השש~ חייו~~שנות
 היתיריס~ ח~~יס

 ~מל~
 עוד ~ח~רו~~

 ~ו~יתו תוכן ע~כ~חטא~ ט~
~ 

~~~
 א~נ דאוריה~ מעשה בשביל היינו דנצטרע מהדילמא ~ וז~ל ~כת~ו ~~~~ ד~ה ~~ב כ~ב יומא בחו~~ ור~ו נא

 ישניס בחוס~ אבל יעו~ש~ וכו~ ש~ע בת ב~ביל נצטרעאס
 וו~ל כת~ו ש~ה~ ד~השס

~ 
 נצ~רע

 דו~
 משוס

 מעש~
 וכו~ ~~א ק"ז ~סנהדרין דיל~י~ן לר~ וקשה ו~ו~~ ש~~דב~
ו~ותס

~~~ 
 נ~ט~ע~ במק~~~ הפסיק שחיסר יתירים חדשיס

מ~מ~
 בחב~ון ~היו

~ 
 ~רעת אוחה דו~אי וי~ל

 ש~ד~ ומ~~ירוש~יס~ ה~ת~
 ~א~ד

 חד~י~ שש~ אות~ הפ~ו~יס~ ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~י~~
 ~יי~~חבר~~

 חדשים~ ש~ה שה~ו ~הו~יע
 ש~

 ~~ו
 היה שניס~ של הח~~ון על היחיריס ~דשיס ששה שאו~סלפי במ~~וח~

 מלכתוב יותר לדלגס~ לו נוחבחברון~
 ש~ל~

 ל~ב בירושליס
 וח~~שנה

 ~יר~ ~
 אס ליה מספקא אבל אל~נן~ ה~ר

 על יתיריס היו ח~שיס ו~ ואוחס שלמיס~ ~נה מ~~וד מל~
 המ~

 הו~ או
 ה~ו סחדש

~ 
 שנה~ אר~עים ח~יב וח~י שנה ול~ט החשבון~

 ממילא ומובן ~כ~לי מ~ו~עוח~ למנות רו~ה ~נו כיבמ~~~~

דעפי~~
 כת~ר הערת מי~י קשה לא י~ניס התוס~

~ 

~~~~
 על בע~ני נשג~ה ~יאה כן

 ג~
 י~יס החוס~ דברי

 ונסחפק~ דעלה ז~ל~ ~לחנן רבינו ~שסבמש~כ
 ה~א פ~א ר~ה בירושלמי דמבואר מה כלל הב~או ולא~נזכרי

ד~
 כ~י~ ~ בזה~ל איתא ~שס ע~ב~ ~~

 אשר ~והימיס
 מ~

 ~ו~
~

 ~בחברון ~ וכחיב ו~ו~~ שנה~ ארב~יס ישראל ~ל

 מ~

 על
 בכ~ל ~ו~י מ~~ ובירושליס ח~~יס~ וששה שניס שבעיהו~ה

 יתירים ובפ~טחםיריס~
~ 

 ושתיס שלשיס ~ ר~י בשס רי~"ק
 ~השניס היוומח~ה

 שמל~
 ~ירושליס~

 וה~
 ~לשיס ~ ~כתיב

 שלמיס~ו~ל~
 ~כדי

 לח~ו~
 אותן מונה הוא לירושל~ם~ ~בוד לו

 לח~~ון בולע מרו~ה ח~בון ~ אומר ברבי יהודה~למ~ת~
 ~ אומר ברבי דיהו~ה ~ פי~ שס והק~ע~מועטי

 שמ~~
 מ~

 א~א ומח~ה~שנה
 שיש א~פ~י מ~~ כגון ~לא~ למנין כשמ~י~

ח~י
 למ~ו~ו~ ~ש לא יוחר~ ~~

 ו~ו~~
 ש~ע וגבי ל~~~ ~אלא~אינן יכנו~~ ~ארבעיס ~ לזה

 שני~
 ~נה ח~י ~חשיב

~ 
 שאינו

מני~
 הירו~ל~י תירו~י בשני חלוידה~בר נפשט~ ז~ל אל~~ן רבינו של םפיקי ~רי עכ~ל~ ~א~

 הנ~~
 הק~ע על וח~~ני

 ז"ל הרא~ש רב~נו ממש"כ ל~בריו ס~~עתא הביא שלאז"ל
 ~ז~ל שכתב ל~ט~ סי~ ~~ם~יס~~י

 שכן ~
 דר~

~~~גיע המקרא~
 המני~

 ~חש~ון אוחו מינה אחח~ פחוח עשירית לסבוס
 ~כל כיו~ב~ האח~י חס~ון על מ~גיח ו~ינועשי~יתי

 יכנו~~ ~~רבעיס וכן ש~עיס~~ מ~רימה הבאה י~קבלביח הנפ~
 מ~~ב שהעיר ג~~ ~וח בק~נ י~~ש~כ~לי

 מש~כ יעו~ש ע~~י ~~~~
 שורש ~מצות~ ~~פר ז"ל הר~~ב~ן מ~~כ ראה לא ז~ל והק~נבזהי

 ~~ר להוציא יחושושלא כן~ ובנ~יא~ס בחורה וגס בחלמו~~ חכמיס מ~הג כי ~~~ או~~אש~
 וי~~רו ה~לל~ מן אח~

 ע~
 י~ו~ש ו~ו~ הרוב

 הנ~ל הירושלמי על הש~סובנליון
 ז~ל להרמב~ן לס~~מ רמז ב~~ או~

~ 
 הר~~ש ר~ינו על ת~ווה ל שיש דכירי~ מי~כר ~מיהי~~~~

 דה~שבון הנ~ל~ ל~ירושלמי ~ביא שלא גופיה~ז~ל
 ~ מ~ו~ט לחשבון בולעמרובה~

~~
 מהר~י בהג~וח ראיחיהלוס

 ~ב~~
 פםחים ~ם~ על ז"ל~

~שנ~פסו
 בהגהו~ בווילנא~

 על
 הרא~~

 אכלו יש~אל ~ובני וכן נ~ב~ יכנו~~ ~אר~עיסוכן ~ שב~ב מ~~ סי~
 ה~ן א~

 שהי~ איש~מיטתיה~ ובמחכח~ה עכ"ל~ שנה~~~רבעיס
 קושיח

הגמ~
 ב~י~וש~

 ארבעיס וכי ע~א ל~ח
 אר~עיס ו~~א אכלו~ שנ~

 אכלו יוס של~ס חסרשנה
~ 

 ~ל בבאה~ט וראה וכו~י
 הר~~ש מש~כ ~כפי בצ~ע~ שהניח םק~י~ תפ~ט סי~או~ח הש~~

 הא ~שיא~ מאיהנ~ל~
 דר~

 המקרא
 ~ל ותמ~ני עכ"ל~ ~ ~

 עטולא ב~ה~ ~פלפצ יש והרבה הנ~ל~ להירושלמי הביאו שלאכולס
 הא~

 ~ פה

~~~~~
 במ~~ר שמ~אחי ~ש~ ~בר זה וראו נא

 רו~
 פ~ה

 שש~ או~ן כל ~אר~ה~ ו~~םי~
 ~וד שה~ה ח~שיס

 עלו לא אבשלוס~ ~פני~ורח
~ 

 בש~ירה לו ~חכפר ש~יה המנין~
 פי~ שס ובמת~ככהד~וט~~

 ו~רבן ~
 מל~

 אלא בש~ירה~ אינו
 ~חכמי ונראה ע~~ל~ וי~~א~ בפרשה ככתוב ~~ר~ב~~יר
 ~נ~~ע ל~ו םבירא לא כל~מר כ~ל~ להו שמיע לא ז~להמ~רש

~ו~
 חדשיס~ ששה

 ו~
 מהא כלל הזכירו לא הנ~ל ~ירו~למי

~ כאמורידנצ~רע~  ~ם~הדרין וראה 
 ס~~

 ד~ה ובפ~רש~י ע~ב
 שבע בן ש~מה אז היה אבשלוס ~כ~מרד שכ~ב~א~נימא~
 שאחר ~ שכתב ל~~~ ד~ה ע~א ה~ נזיר ברש~י יעו~~~וראהשניס

 ש~~~ שנ~~~
 אבשלוס ~עה ~ו~~

 ~יע ע~~יו ~ וא~
~ של 

 אב~
 דמשמ~ ~ ש~~בו הני~ ~~ה ובחו~~ יעו~ש וכו~

 היהד~וד ~~
 מ~

 אחר שניס~ ה~
 מע~

 ~ה
 יעו"שי דאבשלו~

 ט~ו ~~~ה בפ~רש~י ~מבואר גירםאי~~ בחלופי~~וי ו~
 ע~ש ושלשיס~ ד~ה שסובתוס~ ע~~

 בהגהו~
 שי~ה

ב~ה~ש ~נד~~ מקו~~~
 ווילנא~

 מפרשיס דיש ~ שכ~ב
 ~בע~ס חי משמ~~ ~ו~

 וע~ש וכו~~ ח~שיס וש~השנה
 עו~

 מ~וב~ח בשיטה
 ויש עש~ה~ ז~ א~ת הגר~אובהגהות כ~ח~ או~

 ~ ו~בן ~רב~~ ל~לפ~

~~
 ~נא בספר מ~א~י ~הנה בזה~ י~ל קטנה אחת הערה
 אליהו~~בי

 ~פ~ב~
 ש~רש

 עה~ד~
 ~ברי ~אלה

 שבעשר~האחרוני~~~ ~ו~
 רוה"ק שנםחל~ה שנה~ וש~יס

 מ~ו~
מל~

 ישראל~
 ב~

 ב~~ר פ~ו ואוכל דמעוח~ מוריד ויוס יוס
 נ~טרע ח~שיס דששה ~ א~ח~ הנ~ל~ ע~ב כ~ב וביומאוכו~~
 בפי~ ומ~א~י ש~ינה~ ממנו ונםחלקה~וד~

 ~ישועו~
 שס יעק~~

 בזה~שה~י~
 וכ~

 ~~ב דנורא זי~~קין בס~
 או~

 הביא שס ט~
להגמ~

 יו~
 קבל ~דוד הוא דהענין כת~~ י~א~ ובאוח הנ"ל~

 ששה מ~ורע להיוח א~בה~ של יסוריס ע~~ועל
 ו~~ני ח~ש~ס~

 ח~הו זה ומ~עס ~גו~יי ד~פרעו מבואר ע~ב כ~ב ביומאדהא ותי~~ י עכ~ל ו~ו~~ ו~סנה~רין השבינה ~ירשה ה~ר~ח~טומא~
 התוס~ בע~יר~ותינו

 וכו~ מארבעחיס יותר שלס דא~כ ז~ל~
~ וי~ליע~ש~  אבל 

 ~ו~
 חשוב~~ של עולה ~~ ~ ~ו~ס

 עליו ~קיבל ~ם~ ו~תנ~ב~א ע~ב~ט~ז כמ"~
 עו~

 ו~~יס יע~ב~ אלקי ~משיח ~ שנקרא שכרו זהוהיה מ~וח~ ועול תורה~
 ומי~~שרא~~י זמרו~

 ועכי~א זי~ע יעו"שי פ~א~ ס~~זכחנ~~~א בי~~ דבר ה~ רוח ~ שנאמר עליו~ ~ורה רוה~ק
~ 

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

~~~~
 ~~~~~~ ~~~י

~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

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

~~
 הרמב~ס מש~כ על כח~ר העיר אשר

 בפ~~
 מה~מנה

 וז~ל~רקיס~
 וזא~ ~

 וכו~ אותנו המשל~ח החו~ה
 טב~יא~ס להיו~

 ב~ר~ הול~
 לו שיש מה יאכל אמ~עי~

 לאכו~
 ב~ווי

 שי~נה ולאובו~~
 וכי רז~ל~ ואמרו הנפש~~ על חטא מאשר עליו ~וכפר בנזירואמר ~~בי~~ ~בא מה ל~י ~~זה והזהירה גופו~

ע~
 זה חטא נפש אי~ה

~ 
 מן עצמו מ~ע א~ר על אלא

 אחח על וד~ר~ ~בר מכל ע~מי המ~~רוכו~ היי~
 כמ~

 וכו~ וכמה
 הא ~ת~ר~ והק~הע~~ל~

 בע~
 בתעניח דהיושב הנ~ל המאמר

 ו~בר ע~א~ י~א ~תענ~ת כן דא~ר שמואל ~וא חוטא~נקר~
 ע~א י~ בנ~ריס והרי כנ~ל~ חוטא נקרא ~הנויר הק~~~כר~א
 ור~ש ה~דיק~ ~ש~ע~ן ~ אבייאמר

 כולן ה~~ר~ ור~~
 שיט~

 ד~זי~ הן~אח~
 ~שה~ וא~כ יעו~~~ הוא חוטא

 ה~י~
 ~שיטא

 וה~א כןי ל~סוק להרמב~סלי~
 אנ~

 ~א~~וה ~היכא ~ קיי~ל
 כמש~כ מיניי~ו כחד הלכ~א ליחבש~טה~

 ~רי~~
 בפ~ב וה~א~ש

 יעו~ש ה~ סי~~ב"ב
~ 

~~~
 כ~~ר

 ~שו~ת השואל~ למ~~כ ~קו~יתו~ לכוון זכ~
ממש שס~ הקשה שהשואל ~רפ~~~ וסי~ ח~~א~ סי~הר~ב~א

 כקושי~
 ~אתה אמרת~ ~ וז~ל ~~~ב הרמב~סי על ~ת~ר

 ד~וח מהל~ ש~~ק~בפ~ג הרמב"ס עלחמה

 ה~א~
כל ~ דאמר כשמ~~ל~

 בתענ~~ ~יוש~
~ כןשאמר ~קפר~ כ~~א ~סבר ואמרת חוטא~ נקרא  

 א~
 וקי~ל ב~י~ה~ לה ואוקמינא

 דלי~
 הלכ~א

כשי~ה

~
~~~ 

 שלפנינו ~ירםא
 ב~~ני~

 א~ל ~נ~~~ ה~י כי ~~ר ~~~מו~ל ~~מ~ מ~ו~ש ע~א י~א
 ~ב~~ בהגהו~

 מוחק
 וי~ל ~נא~~ האי כי ~~בראלו ~יבו~

 דט~~
 משו~ ~י~~ ב~י~~~ו~ ה~~ח

~ בנ~י~ ב~~ז~ ד~ם השוו חנא~ס ~כ~ה
 ו~ו~~ ע~~

 ~ כנ~ל ש~ה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~~  ו~~ב~א~~י~ה~
~~ 

 יו~~ ~ ב~~ל ~~ז
 ~א~ה ממה

 אני הרמב~ס~ דבריעל ~מ~
 ידע לאו~מואל ~~ה~ לשמואל ששוית עלי~~ תמ~

 לה~
 נזיר ד~מרו

 היתה וא~י~ הוא~ תוט~
 דא~ורא שמואל~ איבא הא ~בור~ שאתה במו ~~ורה~~יטה
 ג~ורין בללין לאו בגמרא~ ~אי~מר כללי ובל ~כי~ ופסק~וא~
 בפ~ג הרמ~~ס על משנה בלחס ראיתי הלוס ~ס ע~~ל~ ובו~הן

 הרמ~~ס על ג"ב שהעיר ה~א~ דע~תמהל~
 בנ~~

 דביון ובתב~
 בתעני~ אמ~~ר~ל

 נפשו ~גומל ~ שנאמר ח~י~~ ד~רא י~א
 נקרא דהמתענה ~ פ~~ ורש~י ~בזרי~~ שארו ו~וכר ח~ד~איש
 נקרא מת~נה שאינו דמי גומל~ ד~ה ~ס ובתו~~חסיד~

 בין שבב~ן~ הסוגיא ולפי~ז ~תוס~~ בפי~ ~בר הרמ~~ם ~ינור חסי~
לשמואל~

 בי~
 להחענו~~ ראוי אין לר~ל~

 ולב~
 כסק

 בשיטהי הלבה דאין דובתי בבל דקיי~ל אע~ג בן~הרמ~~ס רבי~
 ~הליבות בעל בתב הרימ~מ

 ד~יב~ עולס~
 ב~מ~ ~מובת

 לא ~כי~ הלבתאדהוי
 נקטי~

 ~אי כי
 בלל~

 ט~י מובח והבא
 הקפ~~ בר~א להו אית ור~ל~ ד~מואל ~~א דתענית~םוגיא

ולב~
 מש"ב אישתמיטתיה ובמחבת~ה ע~~ל~ בן~ הרמב~ס פסק

 דסובה~ בפ"א~ר~ן
 בעני~

 בעינן אי
 סו~~

 להדיא שב~ב ק~~~ דירת
 תלמודא דפ~ק היבא מ"מ בשיטה הלבה אין דקיי~ל ד~ע~ג~ן~

 יעו~שי משיטה לה מפיק הבי~ ד~ובת או מינייהו~ כחדב~דיא
 דקידושין~ בפ~ג ה~~ן ~ודוכ"ב

 ~ענ~
 מקנה אדס אי

דשלב~ל
 ~ ע~~

~~
 כפי~ סובר ד~ר~ב~ס בפשיטות~ ~בתב הלח~מ על י~ל

 מתענה ש~ינו ~מי ס~ל דר~להתוס~~
 נקר~

 תסידי
 גאוני בזה~ פלי~ו דהרי ~~ כל הוא דפשי~א מ~ל~א לאוהנה
 ~דפוס הש~ס ~גליון חננאל~ דרבינו ז~ל~ דקמאיקמאי

 דר~~ ~נ~~~ ב~ו~~כ~ב ווילנא~
 נקרא התענית מן עצמו המונע אמר

 ~בנ~~ש גרשוס הרבינו א~לחסידי
 שס~

 דר~ל להדיא~ בתב
~מר
~ בפירש~יי והוא ~כ~ל~ ~וי~מנ~~ במו מל~כול~ עצמושפירש ו~ו~~ נ~שו~ ~גומל שנאמר חסיד~ נקרא בתענית ~ושב ~  

 הר~ת בפי~ ר~ל ד~רי מפרש דהרמב~ס נניח~ אס דאפי~ועוד~
 הקפר ור"א ב~מו~ל ~"ל דר~ל מובת אינו אבתי ז~ל~והתו~~

 נשמע לא עד~ן אבל חסיד~ נקרא דאינו די~ל חו~א~דנקר~
 ביבמ~ת ל~ביי רבא דא~ל להא דומה ואינו תוטא~ דנקרא~זה
 ~קרי ~לא הוא קדוש חכמיס~ דברי מקייס ש~ינו דכל ע~אכ~

 נמירש~
 ל~

 מקרי
~ 

 י~ב בנדה רבא אמר ובן
 ע~~

 ו~אינו
 הוא צנוע ת~מיס דברי~קייס

 דל~
 ובו~ מי~י

 יעו~~
 דהרי

~ב~
 מסייס הקרא

~ 
 דנקרא לא ~בל אבזרי~~ שארו ~ועוכר

 אבזריי דנ~רא זה מקרא כלל ~ביא לא ז~ל והרמב~סחוט~~
והרי

 ~מרי~
 ~~~ ~ ע~א ב~ב ב~ירובין

 שיבול מוצא אחה
 כל עללד~ש

 קו~
 וק~~

 עלמו ~משיס במי הלכ~~~ של ~ילים תילי
 ~~ו על~אכזרי~

 וע~
~ בי~ו~ בני  ומבוא~ ב~~ 

 דמי מזה
 ~ תוטא נקרא לא עב~פ שמיס~ לשס ~אכזרי~~ ע~מו~מ~יס

 נ~~~~~
 וראה

 ~רשב~ מ~~~
 ז~ל

 עו~
 סי~ בתשובותיו

 ועו~ ~ וז~ל הנ~ל~ ~רפ~ח ו~י~ת~~א
 בעיקר דאף

 שאמרו~ מקוס דב~ל ל~~~ ~ת לא~שיטה
 בו~

 דבר ~אמרו

 בולן שאמרו~ כל אבל מיניי~ו~ כחד ~בה דאין ~וא~חד~~
יש

 ~ ל~
 שהלבה מהן יש בבולהו~ הלכה ש~ין וא~פ~י ובן~

 בפ~ק כן תמ~א דייקת וכיכ~ותו~
 ד~וב~

 דירת סובה גבי
 ול~י~ אתד~ דבר אמרו בולן אמרו ~א נמי ובאן בעינן~קבע
 ובמו שמו~ל~ כ~אמר ה~~ כר~א~לבה

 ש~~
 הרמב~ס~

עב~~
 וא~ם ~ר~הי י~ל אלו ~רשב~א ו~~ברי

 ל~א~
 ~~ם

 הנה ~י זה~ בענין לשונם ודק~וק מ~בז~ל~ אמוראי איזהשל
 היה בקידש דרבו יוחנן~~

 לקב~
 שהשוו החבמים שיטת ביחד

 דא~ר ע~א צ~ד בשבת במבוארדעתסי
 יוח~
 ור~ ~תיר~~ בן ~

 א~ד"~ ד~ר ~~מרונתן~
 וב~

 א~ר ע~ב נ~ח לין בח
 יוח~
~ 

 ור~ר~י~
 ישמעא~

 עוד ומצינו אחד"~ ד~ר ~~מרו
 ש~ע~

 אחת
 ר~ ~ יוחנן א"ר ~ ע~ב נ~א ביבמות לשוני~ יוחנן ר~שינה

 ~בירא ~כולהו נחמיה ור~ עזאי~ ו~ן ור~ש~ וב~ש~גמליאל~
 ~ קונה מ~מרלהו~

 דרבו~~~~~~
 בקוד~

 ל~ב ב~סחיס ס~ל~~ ~~ול~ו לומר היה
 ~~ולהו ורי~נ ו~~~~ ~א~~י~ ~ אביי ~מ~ ~ע~ב

~~ל~
 תמ~

 ~מר ~ ע~ב ז~ ב~ובה ~בן ב~נ~ה~ א~ור בפסח

~~~
~~~~~~ 

~  
~~~ 

~~ ~~~ 
~ ~~~ 

ם~~
 אדס ס~ל~ ~בולה~ ור~מ ורבי~ ראב~י~ אביי~ אמר ע~ב
 וב~ש~ רשב"י~ ~ אביי אמר ~"ב צ~~ בב"ק וכן ד~לב~ל~מקנה

 במ~ומו שינוי ס~ל" ~בול~ו ישמ~אל ור~ ורשב~א~וראב"י~
 ~ס והתוס~~ומד~

 דל~ו ~ בתבו ר~ש~ ד~~
 דוק~

 ד~ר אמרו
 הרשב~א ו~~ב עב~ל~ ~בו~ הן אחת בשיטה ב~ומר אלאאחד~
 ~ו~ן ~"ז~ מ~~ב יעו~ש ~תו~~~ ~~ס ~~ב צ~ג לב~קבחי~
 ס~ל~ ~בולהו ור~~~ ורש~~ג~ ר~י ~ אביי אמר ע~ב קי~תבב~מ
 ~~ח בב~ב ובן ~ט~רי והזיק~ רשות~ חבמיס לו ~נתנוב"מ
 תשמי~תיה ו~ל א~הו מי~י~ איניש מז~ין כי ס~ל~ ~בולהוהמדי ו~~ו~ וסמ~ום~ ור"נ~ ו~~מ ורשב~~~ ר~א~ אביי~ אמר~~ב
 אביי אמר ע~א ו~ ובנדריסמזב~~

 שס והר"ן בנ~ל~ הן אחת שיטה בולן הקפר~ור~א ור~ש~ הצדיק~ ש~ע~ן ~
 ד"~

 בולן
 ~כתב

 את~ דבר ממש אמרו לא מיהו
 בחוס~ ובן יעו~ש~ ובו~

 כתבו א~יי~ אמר ד~השס
~ 

 אמרו~ אחד ~דבר ק~מר לא ולהבי
 דנ~יר ס~ל~ ~דבול~ו אחת~ שיטהאלא

 ~~ט~
 ובו~

 דל~ון ז~ל ו~~~ן התוס~ דעת ומבואר ע"ש~ בולן ד"הובתו~~ יעו"~
 אחת~שיטה

 הן~~
 ~ ס~ל~ ~בולהו בלשון הוא

~~~~~
 ו~מרו ~~א~ ס~ט בב~מ נחמן~ מרב זה בלל למד

 שיטה אלא אי~מר~ הלבתאלאו ~
 ~ח~

 אי~~ר~
 יוסי ור~ ר~י ~~נ~ א~ר הבי אי~מר~ ~יטה ד~ה ~סו~ירש~י

 עב~ל~ ד~ריהס אמרו א~ח בשיטה בולן שמעון~ ורבןבנו~
 דב~ פירש~ ~נ~אל רבינו ו~ס בת~ו~ אלא~ ד~ה שסובתו~~
בה~~

 לית שיטה~ שנאמר
 ה~בת~

 ~ ~ב~ל ו~ו~ מיניי~ו כחד

 נשמע הנ~ל~ בתשובותיו הרשב~א מד~רי הנלמד~~~~
 ~מרו ~ב~לן ש~מ~ו~ במקוסדרק

 דב~
 אח~"

 אבל מינייהו~ בחד הלבה דאיןהוא
 ~מק~

 ~יטה ~ ~אמרו
 אח~

 ~כולהו אוהן~~
 והרש~~א במו~ו~ שהלבה מהן יש ~"ל~~

 שראו ~בל ~ וז~ל שי~ד~ ~סי~ בן שבתב לשי~חואזיל ז~~
 ~אין הדור~שבאו~ו ח~מי~

 הלב~
 יצ~~כו ש~א כ~~ שאמ~ו ~וחן בבל

להארי~
 ולומר

 ש~~
 ~אמר בפ~וני ולא ~~ שא~ר בפל~ני ה~בה

 להס ~~שו~~
 דר~

 קצר~~
 ודר~

 ~~מ~ו ו~לוני פלוני וא~רו בלל~
 לו~ ובו~~ ~תד~דבר

 ע~ד א~ל ובן עב"לי במו~ס~ ה~בה שאין
לשי~~ו

 שלישי~ שער ~ני~ בית הבית~ ~תורת ~~פ~
 ד~

 ע~~~ מ~
 ד~רםי~ן ~נוצה~ ניט~הל~נין

 ~חולי~
 ורי"ש דר"י ע~ב נ~ח

 דאו~מ~ה ובתב~ ~חד~~ ~~ר~אמרו
 בשיט~

 בוותיה ה~בתא וליח
~יעו"ש~  

 ק~~ ולב~יר~
 לקידו~~ן בחי~ ~ל הרשב~א דהרי

 ש~מורה שיטה ~כל אי~כא~ ז~ל רש~י ~שס בתב ע~ב~~ב

~ ו~~~~~  ~  ~ ~~ ~ 
~~ ~~~~ ~  

~  

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

~~ ~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ 
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בלש~
 היא~ שיט~ לגמרי~ ל~~~י שוו דלא כה~ג ס"~~~ ~~ולהו

 ד~ר ~אמרו פלוני ו~~ פ~וני ר~ עלייהו~ איתמר ל~מרי~וכש~י

 דהרשב~א וצ~ל יעו"שי ~מש ~~ד דבר דמשמעא~ד~~
 במקוס דרק כמ~פ~ בשמו שכת~תי כמו אלא הכיי ס~ללא גופי~

 הו~ א~~~~ דבר אמ~ו ~~ולן ~ש~מ~ו
 הלכה דאין

 ~~בועות ~"א מהירושלמי ~~וי~למיניי~וי כח~
 ש~~ דאית~ ה"~

 ו~רמב~ס יעו~ש~ וכו~ א~ד~ דבר ~~מרו שניהם וראב~י~דר~~
 מהל~בפ~ג

 ובכ~~ ~ר"ש~ ~סק ה~~~ ~מי~~
 ~ס

 ה~~~
 ד~רי

 והו~ל א~ד~~ דבר ~אמרו ו~אב~י ר~ש א~~ינן~~ירו~למי
 שי~~

ול~
 ועיין עכ~לי כו~ת~הו קיי~ל

 ב~י~
 יו~~

 ס~~
 רצ~~

 ל"א ס~ק
 בביאור ועי~ן בד~ז~מש~כ

 ה~ר~~
 ~~ק

 על ו~מהני י~ו~ש~ נ"~
~כ~מ

 ו~ש~~
 וה~ר~א

 ז~~
 בד~ז רו הע ~לא

 עו~
 ~ר"ן ממש"כ

 ~ס א~ד~~ דבר ~א~רו ו~לוני פלוני ר~ דאמרינן היכא~כל ~ב~~ ~ירת ב~וכה ב~ינן אי בענ~ן ד~ו~ה~ ב~~אז"ל

שוי~
 מי ויש ~בירו~ לדברי מו~ה א~~ וכל ל~מריי בד~ריהס

 כוותי~~ו~ הל~תא ד~ו~ וא~שר שיט~~ חשי~א לא ~כה~גש~ומר
 הוי ס~ל~~ ~בו~הו ~~וני ור~ פ~וני ר~ ~~מרינן היכא כלאבל
 ~היאשי~~~

 קבל~
 ~יד

 ז~~ ~ג~וני~
 כ~ד ה~כ~א ד~ית

 ש~עפ~י מפנימינייהו~
 שהולכי~

 ~~~~ ~שי~ה
 אי~

 דבריהס כל

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

 ~~~~~~~י~~~~~
~~ 

 ז~ל ~ר~ן וכ~כ ~כ~ל~ וכו~במיעו~ו
 ~ו~

 ז~ל הרי~~~א ב~י~ וכ~כ יעו~ש~ ד~לב~ל מקנה א~ם איב~נין דקי~~~ין~ ב~~ג
 ליבמות ב~י~ וכ~כ ז~ל~ רומ~ו~י ~ר"ש ב~ס ע~ב ס~בב~ידושין
נ~א

 הרי"ף על ה~~ ~~~מת ב~~ ז~ל הרמ~~ן וכ~כ יעו~~~ ע~~
 דב~ל מ~ו~ס~ שהיו הגאוניס כל הםכימו~~~ר וסיי~ כנ~ל~ ~~ל רומרוג~ ה~~ש בשס ע~ב~ ז~ ~סבסוכה

 מ~ו~
 שאמרו

בתלמו~
 הלכתא לית כה~ג וכל שי~~~ שהוא ס~ל~~ ~כולהו

 ה~~ם בגליון ראיתי ה~וס ~גס יעו~~~ וכו~ מינייהוכחד
 ~~ו~ דשבועות ~~אירושלמי

 ב~ס שהביא
 הרמ~~

 ז~ל מ~אנו
 לא א~~~~ דבר ~אמרו ~ דאמרו ~היכא שכתב~ ~~ג~ םי~בח~ו~
 התלמו~~ בכללי הכנה"ג וכ~כ שי~הימיקרי

 ברכו~ שבסו~
 סי~

 שכחבל~ו~
 ג~~

 וכן תח~י~~ ~ואינו כנ~ל מפאנו הרמ~ע בשם
בה~הות

 חיו~ מהר~~
 י~ בנדריס

 ע~~
 ~רמ~ע בשם כן כתב

 ~במחכת~~ ז~ל~ גאוני הני על מ~וד ותמהני יעו~ש~מפ~נו~
אישתמי~

 בד~ז רבוותא ופליגי הנ~לי כל מינייהו
~ 

~~~
 הרמב~ם על כ~~ר שקושית נשמע~ ה~ל דבר

 ז~ל הרשב~א בתשו~ ש~ירמיושבת ז~~
 האמור~דבר הר~שון~ בתי~וצ~

~ 

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

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

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

~~~
 ואורת בוצע בעה~ב דקיי~ל בהא לדעת~ ש~לת א~ר
מבר~~

 ~אי~
 ג~ אס כהן~ הוא האורח אס ה~ין~

~ 
 בע~~ב

 ~ו~ו~ע~
 ה~~ האור~ דלמ~

 ~וא
 ~ הבוצ~

 ו~ס
 האי~

~~א הדין~
 הבע~"ב א~ כהן~ ~וא ה~ע~~ב אס מבר~י דאור~

 ה~ורח דל~א או מ~ר~~הכהן
 מבר~

 שבעה~ב ~ע~~י
 כהןהוא

~ 

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

~~~ 

~ב~ ~~~~
 אי ע~י~

 ~בידנא וכו~ מתפ~
 יו~~

 עבד אתפח לרבנן~

 ~כ~ לפרו~ ~ופירש~ ל~שרי מ~א ~י ר~נן~ לבול~~~ו~~~

~מ~יא
 ולא~ול~

 לישרי ~ר~ז א~ל
 מטא ~י ל~ו~ שרא בוצע~ בע~~ב דאמר יוחנן דר~ ~~אמר ~~~ ~ א~~ מ~ ~

 א~ללברוכיי
 ל~ נברי~

 להא מר לה סבר לא א~ל מר~
 בבלדמן ~ר"~

 דאמ~
 ~א ~~ ס~ל כמאן ואיהו מב~~ בוצע

יו~נן דא~~
 בעה"ב מב~י ואורח בו~ע בע~~ב רשב~י משו~

 מבר~ ואור~ יפה~ ב~~ן שיבצעכדי בוצ~
 כ~~

 שיב~
 וכדי לבעה~ב~

לבר~
 זו ב~מ~ דקדוקים כ~ה א~דיס ~י~ב~ הדק הדבר

 ~ ע~יהסלע~וד ~ראוי~

~~~~ 
 בחי~ ז~ל ~קדמונים רבותי~ו בזה דק~קו שכבר

 ד~ה שס ה~ו~~ על וב~ה~ש"א ש~~ בברכות ~רא~שו~תוס~ות חסיד~ ר~י בתוס~ת משול~ת ברכה וב~~ה~שב"א~
 ס~ל ~ר~א כיון ~בר~לא

 כה~
 דא~ר מי~~א

 ו~~כ וכו~~ ס~ל כמ~ן ו~יהו ~~מרו כמו בוצ~~ ~עה~ברשב~י משו~ יו~~
 לר~ז א~לא~אי

 ~ ל~צו~
 ו~מהר~"א

 ר~~
 להעמיס

 דברי מיני~ אי~חמיט ובמ~~כ לה~~ס~~ ק~ה הי~זו דק~ש~~
רבותינו

 הר~~ו~י~
 שאבאר כמו ~~ז~ ~תי~צו מה הנ~ל

ב~~ד
~ 

~~~~~ 
 ~~~י~

 ר~ז
 ל~

 דא~ר להא מר לה ~בר
 זו למימרא ר"ז הזכיר לא אמ~י ~ו~~~בע~~~ יו~~

 ר~ז גס ומ~~~א ~ן~ ל~~א ~~מ~ו כמו ~~~~י~ בש~דר~י~
 ~~~ר מר~ישמע

 הלכ~
 זו

 ד~ר לומר ~~צוה ~~~~י~ ב~~

 ור~ אומ~ו~~~~
 יו~נ~

 ב~~~וו
 כי~~~ו~ ~~ז~ ה~פי~

 וירוש~~י ע~~~צ~ז ע~ב~ צ~ו
 ~~ב ~קליס וירושלמי ה~א~ ~~~ בר~ו~~

 מ~ק וירושל~י~~ה~
 רק א~רו לא ע~ב~ נ~ו ו~נזיר ה~ז~ פ~~

 שמ~ת~אעל
 דמ~אמ~~

 בי~וש~מי וכן אמ~ינן~ לאומ~~אי א~רינן~ ובתראי דק~מאי ~~~~~ בבי
~~~ 

 ר~ בשס ~"~~ ד~~ת
 ה~מועה את ל~ל~ל ~ת יכול אס~ו~נן~

 ע~
 א~רון~ ו~~רון רא~ין~ ר~~ון ת~וס לאוואס שלש~הוי משה
 כ~

 קי~ושין בירוש~מי הוא וכן בשי~ק~~~ש הק~ע~ ~רס
~~~ 

 ה~ז
~ 

 ~~ז
 שבת בירושלמי גרס ~וה~~מ כ~~ הק~ע גרס שס ו~ס~~ב~

 אחרון~ אחרון ~ו ראשון~ ~אשון ~ו חפוסוקידו~ין
 וי~ל~

 ~שוח~ועיין
 ד~~ פ~ב רבתא וב~סי~~א ל~~ מזמור ~יב

ובזו~~
 ע"ש וישב

~ 
 שדרשו לשי~~ו~ בזה ~ז~ל דר~ז וא~שר

 ובפ~ב ה~ב~ דש~ת פ~א~~רושלמי
 ו~פ~א ה~ה~ דשקלי~

 ~סוק ר~ז על ~~ז~~~ושין
 ז~

 גברא ~הוא ששת דרב ל~מוע~יה חששין צריכין אנן ליתר~ז ואמ~ ימצא"~ מי אמונים ~ואיש
מפתח~

 לא~רו לו אפשר ~י ~~~~ סגי שהי~ כיון הק~ע ~ופי~
ולראו~

 ~שמועה בעל ~לו
 ~~עתא אמר ~את פ~יה לבר רבי חכיםיסא לר~ ר~ז אמר וכן לנג~~י עומ~

 אין אותו~ מ~יר ~~ה שאין כיון ד~~ק הק~ע~~ו~~~ ~מי~ ~
 ל~

 לומר
 ~ש~עה בעל כאלו ולראות לאמרה~ א~א שהרימ~מיה~

 עומ~

לנג~ו~

 אמרן יו~~ן ר~ א~ל
 מ~מי~

 הק~עי ~פי~
 והו~

 ~י~
 וה~ יוחנן~ לר~ מכיר ~ייתי ואנימכירו~

 היי~י כאלו ~ה
 ~~ אבל י~מ~ בשם ~~ פי~ עוד ~ק~ע וע~ש פ~א~ לברמכיר
הק~ע

 נרא~
 לר~ב ר~ז אמ~ ו~ן שס~~ הירושלמי בסוגית יותר

ב~~
 ~~ל וכו~י לרב רבי חכים

 ~~ ר"~
 ~שמו אמרן

 שבת בירושלמיעוד וכ"~
 ס~

 ~י~~
 ~ועי~

 פ~ח בירושלמי
ה~ג דתרומו~

 ד~
 בשם הלכה לומר שלא ר"ז ~ל ~דרכו ה~י ע~א~י כ~ט

 וא~כ אותוי מכיר היה ~לאמי
 עפי~~

 י~ל
 נ~ ד~כ~

 מ~~ה
 דב~~"ב זו הלכה ~~ז אמרלא

 בוצ~
 ע~א ~~ה ב~מ ו~ש~י ר~ז~ אמר ד~ה ע~ב מ~ג~כתובות כפירש~י יוחנן~ דר~ לקמיה ~א~י סליק ש~~~ ~ותו~מכ~ר שהי~ י~~נן~ ר~ בשם רק

 ודאי ל~שב~~ משא~כ ~כ~ד~ ועוד~לא~ ד~
 ל~

 שנראה מכיר~ הי~
 לרשב"י מכיר הי~ לא יוחנן ר~~~ם

 ד~~
 נולד יוחנן ר~

 קמ~ה י~ב הוה וכ~ ע~ב~ פ~ב כ~ומא~בי בז~
 ק~ דר~

 ד~ב אחוריה שורן י~~~תיב הי~~
 ~נורא ~יק~ין ונפקי ~ב~~ קמי~

 דר~מפומי~
 וכו~ דר~י לפ~מיה

 ו~~
 ידע

 ~מ~י~~ ה~ מ~

 וכ~כ ע~ב~ קל"~~~ול~
 ~~יד ב~קדמה הרמב~~

 החזק~
~ק~

~~ 
 בהשגות ע"ש רבי~ ~ימי

 ד~ה ע~ב ל~ב שבת כרש~י רשב~י~ תלמיד היה ו~בי ~ל~~~ו הג~~ ו~ש~~ ה~אב"~

~~~~ 
 ע~שי דרבי רביה ~ה

 בשב~ ו~
 ~ר ~~ב ~"ז

~י



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~  

~  

~ ~

~ ~

~ ~  

 בהק~מת ו~יין ~תקוע~~ ר"ש א~ל תורה למדין ~שהיינו~בי
~ר~ב~~

 ה~ה דשבת ~י בירוש~מי ~~ין ~נ~ל
 ~~ר~~

 רבי וכי
 הוה קורשי בר דר~י תלמידי~ לא הוה~ ~רשב"יתל~ידי~

~ 
 כו~

 ~ק בוצע~ דבעה~ב זו הלכה ר~ז אמרלא ולכן לרשב~יי מכיר יוח~ן ר~ הי~ לא שודאי נראה ו~זהע~ש~~
 בש~

 שהי~ יוחנן ר~
 ולא ~~תו~~כיר

 שג~ רשב"י~ בש~
 ר~

 יוח~~
 ~כיר היה לא

 כאלו ול~אות לאמרה לו א~שר ו~י~ותו~
 בע~

 עומד השמו~ה
 כנ~לילנ~דו

 אמ~~ ~~~
 למה קשה אכ~י באמת

 ל~
 ר~ז אמר

 חכי~ ~ ג~כ יוחנןלר~
 מן שמו~~א אמר דאת לר~ב~י רבי

 כנ~ל כן ב~ז ~לר~ב יסא ~ר~ ששאל כ~ו~~יה~
~ 

 למה ונס
 בעל כ~לו לרא~ת לו ש~~א א~"ג יוח~ן~ ~ר~ זו ~לכהקי~ל

 אנן דלית בעצמו ר~ז ש~~ר וכמו לנ~~ו~ עומדהש~ו~ה
 לשמ~~תיה חששיןצריכין

 ~ר~
 ~שת

 כנ~ל זה מטע~
~ ~ 

 ~~~ג~
 בש~ כ~ן א~ר

 יוחנן ר~
 בסת~

 ולא ב~צ~~ בעה~ב
 ה~~ ל~בר~ ט~ם שוםנתן

 דר~י ב~ימרא
 י~ה~עין שיבצ~ כדי בוצ~~ בעה"ב בטעמא רבנן א~רורשב~י בש~

~ ~ 

~~~~ 

 ב~~ הרמ~~~ בדברי לדקדק
 ה~ב ברכות מה~~

 ב~~"בשכתב~
 ~ז~ר~

 המוציא
 ו~ח~כ הברכה~ ו~~~~~

בו~~~
 וה~ורח

 ~בר~
 בדי בהמ~ז~

 שיבר~
 ו~שה וכו~~ ~~~ה~ב

 כדי בוצע~ הבעה~ב דל~בי הטע~~ ג~כ בתב לאל~ה
 ~האורח ש~תב כמז י~~~ בעיןשיבצע

 מבר~
 כדי

לב~ה~ב שיבר~
~ ~ 

~~~~~ 
 יוח~ן ר~ של ~בר~ו כתחלת ~~ל ד~~ז

 ולא בוצע~ ~ע~~ב ~אמר~שב~י בש~
 כ~~~

 דבריו
~א~ר

 ~ור~
 ~בר~י הבו~ע ד~מר כר~ה ס~ל א~א ~בר~~

 ס~ל לא יוחנן ור~ מבר~~ דאורח ~ו~נן ~ר~ ר~ז כלל ש~ע~לא וע~~
 ~ז~כלל

 והאי~
 כר~י דס~ל לר~א אח~כ א~רו

 רשב~י בש~
~~ורח

 ~ מבר~
 להעמים ורצה ה~~ש~א~ גם בזה דקדק וכבר

 ~ ע~ש להתוס~ קשה הי~ זו ~ושיא~גם

 לדקד~ ~~ו~
 שם ד~י~א ה~ב ~~ח ברכות בהירושלמי

 ור"א בר"ז כזועובדא
 שי~וי~~ בכ~~

 וז~~
 אמר א~בחיה ל~יסרין~ ר~א גביה ~ליק~~ז ~ הי~ושל~י

 אז~
 יהב למ~בו~~

 ~ככר דקיצי ע~ולה~י~

 לח~~

 א~ל ברי~~ ~ב ~~ל
 ב~ה~~

 יו~ע
 ככרו~ של~חו

~ 
 ש~~ו ~~אחר דאכלון

 ל~כו~~

 סב א~ל
 א"לברי~~

 חבי~
 אנשא לר~ה רבי

 ר~~
 א~ר הוה ו~וא

 ד~~א כיון ג~כ~ הירושלמי על וק~ה ע~כ~ חות~~ הוא~~ותח
 ו~ורח בוצע דבעה"ב ס"לב~בלי

 ~בר~
 יוחנן ~ר~

 רשב~יי בש~

והאי~
 ו~וח~ ~ לבצו~ לר"ז ~ל

 דזו ~ומר
 ועו~ יוח~~ מר~ ~~א שש~ע ~~ם~י~ ש~ירושל~י~ ה~עש~

 למה קשה
 ה~י~

 ר~ז
 כחו יודע ~עה~ב ~ל~~א

 ש~
 כלל הזכיר לא ואמאי כברו~

 דר~~~י~רא
 יוחנן~

 כ~
 שה~יב

 ר~~
 ~~ר לא ~ בב~ל לר"א

ל~
 ~וחנן דא~ר להא ~ר

 ~ בו~~ בעה~~
 ~ר~ז י~ל ולזה

 חש שלא הנ~ל בירושל~י לשיטתו אזילבי~ושל~י
 הכא וא~כ כנ~ל~ השמועה בעל את הכיר שלא ~י~אמרה להלכ~

 אמר יוחנן שר~ ~ון~מי
 להלכ~

 רשב~י בשם זו
 ול~

 כלל הכיר
 לו~ר ר"ז חש לא ולכן~רשב~י~

 ~לכ~
 ולהכי יוחנן~ ר~ בשם

 ~~רלא
 ר"~

 שיב~ע כדי רשב"י בשם ~ר~י טעמא ג~כ
 י~~יבעין

 אל~
 ~ע~א א~ר

 ~שו~
 של כחו יודע דהבעה~ב

 שאב~ר כ~ו הוא~ אחר ~~ם ~ש~הככרו
 בעז~~ לק~

 ולא
כה~י~

~~~ 
 אחד טעם שזה ~~ברו הח~דים ובעל

 כדי ע~
 דלפירו~~ י~ה~ בעין~יב~~~

 להדיא ר~ו א~ר לא אמאי קשה

 רשב~י~י ב~ם ~~י שא~ר כמו י~~~ בעין שיב~ע כדי~טע~
 ~~ ~~א ודאי~לא

 ~ט~~ ~~~ ח~
 ד~~י

 ~~ו~ ר~~~י~ ב~~

~ ~נ~ל לרשב~י ~~י הכירשלא  
 וע~י~

 מה ש~יר אתי
 אנשא לר~ה רבי חכים ~ בירושלמי ל~~א~~ז שאמ~

 ~ו~ ר~~
 אמר

 דר~ס לאבוי~~ז
 חכי~

 כ~~ים בירו~למי כ~בואר לר~ה~ רבי
 משו~ סוה~~~~~~ט

 לשיט~ו אזיל דר~יז
 ד~י~

 בעל את ל~יר
 והיו ~גדו~ עו~ד הש~ועה בעל כאלו בעיניו ש~~י~השמועה~

עיני~
 ~הנ~ל כירושלמי ההלכ~~ לכוין יוכל ואז מורי~~ את רואות

 ש~מר בבבלי קשה אכ~י א~ל ש~~ ~ק~עו~י~
 ר"~

 זו הלכה
 בוצע~ב~ה~ב

 ~ש~
 זוהלכה א~~ ~~י כלל הזכיר ולא ~וחנן~ ר~

 ג~ רש~~י~ ב~~
 ~~ם שום הזכיר לא

 את לא ~ד~ז~
ה~~~

 לטעמא ולא יפה בעין שיבצע כ~י
 ש~~ע~~~

 כחו ~דע
 בכרושל

~ ~ 

~~~~

 נ~פענ~ד
 לייש~

 ~~ ~~דוק עלתירצו הרא~ש~ ותוספת חסיד~ והר"י בחי~~ הר~ב~אדהנה ~חתא~ בחדא שבבבלי הדקדו~ים כל
 הנ~~

 נ~שב שהיה ר~ז דשאני די~ל
 הא~ ~ו~י~ לבצוע וא~ל כבעה~ב ר~א חשבו ש~ירולבן לבבודו~ ~סעו~ה כל עביד היה שר~א ל~י כב~ה~ב~ זוב~~ודה
 כל מובן אינו הנ~ל חסיד ר~ישבתוס~

 עיי~ש~ ~

 ולכאורה
תירו~ם

 ל~
 בל ר~א עביד ~שלא הנ~ל להי~וש~מי יתכן

ה~עו~~
 בהזדמן רק ר~ז~ ב~ביל

 ר~~
 הז~ינו לקיסרין

 הי~ ולאעמו~ לאכו~
 ש~

 קו~יא והדרא כמ~ואר~ אורח כשאר ~לא
 ~בצו~י לר~ז א~ל ~~אילדוכתה

 והל~
 בבבלי ס~ל ר~א

 כ~~ל בוצעדבעה~ב
 אמנ~ ~

 דשאני י~ל
 ר~~

 לי~ מש~רי דכי ר~ז על אמרו ר~~א~ מ~ה בח~ליןדהא אורח~ ~ש~ר
 הוא אתייקורי אמר אזל~ לי~ מזמנין הוו וכי ש~יל~לא

 ~נכבדין ~ ו~ירש~י בי~דמ~יי~רי
 ה~

 אצל~~ סועד שאני במה
 הוא דאתייקורי וכיון עכ~לי מתנה"~ זו ואין היא~והנא~~
 הוא ר~א והנאת בר~ז~ ר~אדמתייקר

 במ~
 סועד שר~ז

 אכתי ולכאורה לבצו~~ ו~~ל כבעה"~~ נחשב ש~יר ולכןאצלו~
 ~ובןאינו

 תירוצ~
 של

 ס~ל ר~א דהא הנ"ל~ הראשוני~
כר~

 בש~ יוחנ~
 ד~עה~ב הט~ם דעיקר רשב~י

 בוצ~
 הוא

מ~ו~
 מו~יל ~ה וא~כ י~ה~ ב~ין ~~בצ~ כדי

 ז~
 ר~ז שהי~

 לא מ~מ הא בבעה~~~ ר~א א~ל~~שב
 שיי~

 לומר ר~ו נבי
 כיון י~ה~ בעין שיבצעכ~י

 ש~אמ~
 ר~א ורק ~~ה~ב~ ~ינו

הו~
 ~~ע~~ב

~ 
 ~ומצ~~י

 בק~ב~
 על

 הרמ~~~
 ~הל~ בפ~ז

 לא דהתוס~ וכתב הרש~~א~ על בזה ש~~~ק ~~בבר~ות
ניח~

 שיבצע כדי הט~ם עיקר דהא בתירוצו~ להו
 לא וזהי~ה~ ב~~

 א~ בר~~ שיי~
 ע~~לי בש~ילו הס~ודה שהי~

ובאמת
 הרשב~~

 הסכי~ו וכבר זה~ בתי~ ה~א יחיד לאו
 ותוס~ חסיד ר~י התוס~ הזהלתי~

 הנ~ל~ הר~~~
לא והקו~~

 ראם~
 ס~ל הנ~ל דהראשונים לומר~ ו~ריכין

 דהטע~
 כדי

 י~ה בעיןשיב~ע
 ל~

 ~ורח בס~ם אלא נאמר
 לאכול~זמינו שבעה~~

 ~~לו~

 בש~יל א~א נעשה לא ה~עודה ועי~ר
ואחד א~~ לכל ~ותן הי~ ש~בוצע הי~ ש~נה~ם כיון וא~כ~בעה~ב~

 ~ה~סובי~
 פ~ז בתר~י כ~ש~כ ~~וסה~ בס~ודה

 שא~רו ע~זדברכות
 בעה~~

 ב~י~ שיבצ~ כדי בו~ע
 י~ה~

 שהבו~ע הי~ שמנהגם מכאןדנראה
 לכול~ נוח~

 ש~י~ ממה
 כד~ בו~~~ שבעה~ב בזה א~ו ש~~ר ולכן עכ~ל~בוצע
 ול~ לכ~ו~~~ ה~אויה ~רוסה י~ה~ בעיןשיב~ע

 ~נה פרוסה
 ה~ורח ~שא~כ ~ין~~~ר

 המ~פ~
 שהעולס חבירו~ לשלחן

 על חז~ל שהחליטו ו~א ע~ש~ ~ב ~~ב כבי~הבעדו~ חש~
 ~לחן עלהאוכל

 ח~~ ש~עול~ ~חרי~
 הוא בעדו~

 בירושל~יש~מרו מט~~
 ער~

 פ~א
~~~ 

 ריב~ח ~א~ר
 ~ס~כל בהית חבריה~ ~ןדאביל סי~~

 בי~
 וכן

 ~ו~
 קידושין בחוס~

~ו
 מ~ה~ וה~פני ~לי ~~ ~~

 ד~אן ~~ ש~~~ ה~ו~ל~ ~ע~
ד~כל

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

~~~~~ 

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

~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~~~ ~ ~י~~ ~יי~  מל~סחכל הוא בוש דחבריה~ ~ןד~כל
 והופ~ בפניו~

 פניו
 העולס ולכן עכ~ל~ אחרלצד

 בעד~ ח~~
~  כיון וא~כ ב~י 

 יו~בש~אור~
 לא להס~כל~ ובוש עיניו ויחשבו ל~ב~ ~נכ~~

שי~
 ~~ה~ בעין יבצע ש~וא ע~יו לומר

 לחל~
 לכאו~א

~רוסה
 ל~ הראי~

 האורח יבצע אס כי
 פרוס~

 קטנה
 ~לק ואס ~חריס~ בשל רעה שעינו עליו יאמרולכאו~א~
 ~ווחר שהוא עליו יא~רו שלא לנפשו ירא נדולוח~~~וסוח
 שיב~ע כדי בו~~~ שבעה~ב ~~רו שפ~ר ולבן ב~ה~ב~משל
 כ~ון יפה~בעין

 שי~
 ~~~~~ עיניו~ ראות כשרון לו

 זו בס~ודה
 לפ~ ואפי~ ר~ז~ של לכבודו הסעודה כל אח שע~ה ר~~~של

 רק שהזמין שבירו~ל~יה~עשה
 לר~~

 א~~ה ע~ו~ לאכול
 הוא ר~א והנאח בר~~~ ר~א דמתיי~ר הואדאחיי~ורי ~י~

ב~~
 שר~ז

 ~חולין כפירש~י כללי מחנה ~ו ואין א~לו~ ~וע~
 ל~צע לו נח~נה והרשות כ~ע~~~~ נ~שב שפיר ולכןהנ~לי
 פרוסה י~הבעין

 לכאו~~
 ש~יר ולכן בשלו~ העושה כ~דס

 ~בצוע~ לר~ז ר~אא~ל
 א~

 ס~ל בעצמו שר"א
 בוצע~ דבעה"~

 בשס כר~י דס~ל ~~וס לר~א ה~עס דעיקר כיון~~מ
 ~ם א~כ יפה~ בעין שיבצע כדי הוא ד~ט~סרש~~י

 בר~~
 ~רשוח כי ה~ה~ ~ט~~שי~~

 נחונ~
 ~~שי יפה בעין לבצע לו

וז~
 ~רור

 ~ הראשוני~ בט~~

~~~~~
 דר~~ ~כל~ שפיר אח~ עפ~~ז

 סבר לא ~ ל~~א ה~יב
 דא~ר יו~נן דר~ להא ~רלה

 ס"ל לאאנא ~ פי~ בו~~י ב~ה~~
 ~ט~~~

 שיבצע כדי רשב~י ב~ס יוחנן דר~
 ~חר יוחנן דר~ יפה~ב~ין

 טע~ שא~~ הו~
 זה

 רש~~י~ בש~
 ~יו~ יוחנן ר~ דתרי ר~~ ד~ה ע"א ח~ ~כחובוח החוס~כ~ש~כ
 ז~חיס ~חו~~ ~ו~יין אמורא ו~~ד ~~א~אח~

 ע~~ ~~~
 ד~ה

 ~אני יוחנ~~יור~
 ל~

 חש אנא וליח תנ~~ ~הי~ יוחנן לר~ ~כרח~
א~א

 לשמוע~
 בעל אח שהכרתי ~ו

 השמו~~
 לשיע~ו ~ו~זיל

 ~ר~ ש~~חי לא ואני הנ"ל~~בירושל~י
 יוחנ~

 שוס ה~~רון
 ~א ~ו~להלבה טע~

 שנ~
 בו~ע~ דבעה~ב בס~ס~ ההלכה לי

ומ~~~
 הסעודה שכל ~יכא אף בוצ~י ~~עה"ב דלעולס דס~ל

 ~~מ האור~~ לכ~וד אלא נעשהלא
 עכ~פ דהא ~ו~ע~ הבע~~~

 האחרון יוחנן דר~ ד~עס ואולי בעה~ב~ האורחאין
 ה~~

 ~שוס
ד~"ל

 כטע~~
 ~וצע הבעה~ב ~ל~כי בירושלמי~ דידי~

~הבעה~ב ~שו~
 יו~

 ולטע~ כ~ו~ של כחו
 אס אף ~ה

 לו נ~ונה והרשוח האורח לכ~וד אלא נ~שה לא~סעודה

 מ~~ בשלו~ ~~ושה ~אדס י~ה ~~יןלב~~
 האורח שאין כיון

 ~ודע א~נו לכן ה~כ~~ של ~~ו ~ודע ו~ינו~עה~ב~
 ~יא~

 לבצע
 פ~וסה זהמככר

 הראו~~
 יש ~~~ לכ~ו~א

 ~כ~
 יוחר~ ~~ביעו~וא חוק~ שכחו

 מטא וכי רכה~~ או ע~~ שבלי~~ו ~~~
 ~ ל~~ז ר~א ~~ל~ב~ו~י~

 נב~י~
 שא~ה כ~ון ~~ פי~ מרי לן

ל~
 אלא האח~ון~ יו~נן מר~ ש~~ח

 ו~דין בו~~~ ~בע~~~
 לר~ ~ודה שהוא ל~יוח ויובל כל~~ ~~נו ש~~ח לא~בהמ~ז
 בש~יו~נן

 רש~~י
 כדי ~בר~י ד~איר~

 שי~ר~
 ~כן לבע~~ב~

נבר~
 השיב זה על ~רי לן

 ר~~
 לה ~~ר לא ~ לר~א

 פי~ ~בר~~ ב~צע דא~ר~ר~ה לה~ ~~
~ 

 ~כ~ו לר~ה ה~רחי ו~ני

 ר~~~שא~
 וכו~~י לר~ה רבי חכיס ~ בירושלמי לר~א

 ולכ~
 אני

ח~
 ברכוח ה~ל~ח מש~כ נד~ה ~ו~פי"ז כנ~ל~ לש~עתיה

 ו~יושב הבצ ש~יר וא~י עיי~שן~ סבר לא ~~ה החו~~על ש~
~לא

 קש~
 נחיישבו~ ה~~~"ס ~ברי ו~ם שב~מ~~ הדקדוקיס כל

 ~חב לאדלה~י
 כר~ ד~~ל ~~וס יפה~ בעין ש~~צ~ כ~י להט~~

יוחנן
 שאמ~

 בו~~~ דבע~~ב בסחס ~ו להלכה בש~ו ר~ז

 וע~~ לד~ר~ טעס שוסבלא
 ~שום

 אף בוצ~~בעה~ב ~לעול~ ~הח~~~ ~~~
 היכ~

 אלא נעשה לא הס~ודה שכל
 ~פ~י~ו ודאי ונראההא~ר~~ ל~בו~

 ע~
 בט~ס ~שא~כ ~ה~ טעס

דה~ורח
 ~בר~

 כדי
 שיבר~

 ~~ל לבע~~בי
 דג~

 יוחנן ר~
 ~טע~ הרא~ון~ יוחנן לר~~ודה ~~ח~ו~

 יוחנן~ כר~ והלכה הוא~ ל~בח
 החו~~ כ~ש"כ יוחנן~ כר~ הלכה יוחנן ור~ רבד~פי~

 ב~כו~
 ד~

 רב חל~יד שהוא ר~ה לנבי ~~ש~כ דא~~רי ד~הע~ב
 י~~ חו~ין ח~ס~~ועיין

 ~ה ~י ו~ו~ק בעא~י ד~ה ע~א
 ~נכון

 כ~ ~~~~~~~
 ה~ב~ף בד~ר~ להעיר יש הזה הח~ון
 על ב~ש~כ ה~ב ברכוח ~הל~ ב~~ז~שנה~

 שבהס הג~ול הביח בעלי כ~לן היו שאס שפסק שסהר~~ב~ס
 והואבוצ~~

~~~ 
 כן שכחב דנ~ל הכ~~~ וכחב בה~~זי

 אורח~ שס כ~יש רש~"י~ ~שוס דאר~י לישני ~רי~ני ליי~~
 דבו~עלישנא ואיד~

 ~בר~~
 כ~בול~

 שבהס ~דול ו~~~~א ביח~ בעלי
 ~שון ובא~ח עכ~לי ליישבס כחבו ~~כ ו~חוס~ שבוצע~הוא
הכ~~~

 רשב~י~ בשס ר~~ ~מר לישני חריד~ני ב~ש~כ ח~וה
 לישנא דבה~י~ליחא~

דאר~~
 כלל א~ר לא ר~יי ~שוס

 רקרש~~י~ ~ש~
 בש~

 א~~י"כ לעיל~ ב~ה שדק~קחי כמו א~רה~ עצמו
 להט~ס אמר לא יוחנן ר~ קמא דבלי~נא דר~י ל~שני חריאיכא
 ט~ם א~ר רשב~י משוס דר"י ובלישנא יפה~ ן בע שיבצעדכדי
 ועו~ז~~

 דר"י ק~א דבל~שנא
 ל~

 ו~לישנא ~בר~י ד~ורח סייס
 כ~ונת ו~יקר ~בר~~ דאו~ח ~ייס רש~~י ~שוסדר~~

 הכ"~
בדע~

 ליישב~ הרמ~"ס
 כיו~

 ה~שונוח בב~ דעכ~פ
 ס~~

 לר~י
 בזה ~ודיס ~כ~ע כיון וא"כ בע~~~~ רק אחר בו~עד~יכא

 בו~~דליכ~
 אחר

 ר~
 קש~ ~ע~"~~

 ~~ה ב~ס ר~ז אמר א~אי

 אמר בירושל~י ושן מבר~~ה~~צ~
 ר~~

 הוא הפוחח ~~ה בשס
 ול~~ה~~חם~

 הבעה"ב ~ ב~דיא א~רו לא
 בזההא ו~~~י בו~~

 ד~עה"~
 ~זה מו~יס וכ~ע כלל פ~ו~חא ליכא ~י~ע

ול~ן ~
 ~יר~

 איירי ד~~י לישני חרי ד~ני
 אורח~ ש~ כשי~

 נ~~לכ~
 ב~צע~~ ד~בע~~ב הל~ון ש~יר

 וה~
 דר~ה ל~שנא

 לא וא~כ ביח~ בעלי כשכולן איירי ~בר~"~ ~ב~~עדנקט
למינק~ שיי~

 ~~ח~וא ~~כי בעה~ב~ כולן דהא ומבר~~ בו~ע בעה~ב
 בינ~הס ו~ין ~~~~יס~ בכ~~ן ו~~ה שבו~ע~ הוא ~בהס נדולודאי

 דע~כ כיון וא~ב ש~י~ע~ הוא שבהס ה~דול ~"כבע~~ב~
 לי~נ~

דר~~
 י~ל ~~י~א א~רח~ס~ ~כולן ~ו ~~~~ב בכולן או מיירי

ד~א
 פ~י~

 עס ~סב ~~~ה~ב ~היכא ג~כ ומו~ה ר~י~ על כלל
 בע~~~אורח~

 בו~ע
 מפש~נן~ לא ~לו~חא דא~ושי מ~ר~~ ואור~

 תרי ~ני ליישב ~יש נ~כ ~כ~בו שס ה~וס~ כוונח ~~כוזה
 כשהבע~~ב דר~י~לישני

 ע~הס~ מס~
 ואורח בו~ע הוא ודאי

 ~ע~~ב כשאין אבל~בר~~
 יעשה שבהס הנדול עמהס~ מס~

 ו~~המו~יא~
 ~וא

 מבר~
 עכ~לי ב~~~ז~

 וע~
 להו דקש~א ודאי

 ~שולשח ברכה ב~~ הוא וכן כנ~ל~ כן~ חירצו ולבן כנ~ל~~~כ
 ~~י~ הס שנ דבר~ לקייס שיש ~~כ שבתב ח~י~~ ר~יבחוס~
 דר~ילי~נא

 ו~ישנ~
 דר~ה~

 ~צאתי ו~ן ע~ש~ הנ~ל החו~~ כ~ו
עוד

 ש~
 ~רוע אור ב~~ ~צאחי וכן כןי שכחב הרא~ש ב~ו~~

 דברי ~קי~ס כן ~"כ שכ~ב ק~צ ~י~ ס~ו~ה הל~ה~דול
 יחבו ~קדמוניס רבו~ינו שבל ה~יע~ש~ שניה~

 קינ~ בח~
 ~יישב

 ולישנא דר~ילי~נא
 דל~ דר~~

 ש~מ~ו ו~הא פלי~ו~
 ב~~~

 על
 ו~ו~~ ~~ל כמאן ואיהו ~ר~א

 ל~כ~
 דר~י לישני דפלי~ו ראי~

 לא דע~יין כיון די~לור~ה~
~ 

 ~מו
 הש~~

 דאורח ~ר~י ~לישנא
 בלישנא לו~ר ~נ~ל א~~~בר~י

 דר~~
 א~רח דס~ל

~נהי ~בר~

~~~ ~  
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~  
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~ ~  או מיירי ע~כ דר~ה ~לי~נאדנהי 

 בכו~

 או בעה~ב
 כשב~ה"ב ד~~ה י~ל מ~מ בנ"ל~~ורחים בכול~

 מם~
 נ~כ אורח עם

 ו~י~ו ~ ר~א על הש"ס קאמר שפיר ולהבי מ~ר~~~~וצע
 לבר~~ לר"ז דא~ל במה ס~ל~כ~אן

 וע~
 הש~ס ~שני זה

דס~~
 לי~~ש דלא י~ל מ~~לא ש~ן וכיון מ~ר~~ ~אורח כר~י
 דר~ה~~~גחא~

 מו~~
 ש~עה"ב ~~י~א

 מס~
 ~ס

 דא~כ ל~~~ות ואיןמ~ר~~ דאור~ אור~
 ~ר~~

 ~~~~~ב ד~יכא מו~ה
 ל~ר~~ ר~ז רצ~ לא בא~ת אמאי מבר~~ ~~ורח אורח~ס ~~~

 ~י~ ור~ז ~עה"ב~ הי~ והוא עמהם~ מסב הי~ ר~א ~כאוהא
 ו~ו~~ה~ורח~

 לא
 ביר~

 ר~ז
~ 

 ~יים ~א יוחנן דר~ כ~ון אינו~ זה
 דאורח דר~זק~י~

 מבר~
 שפיר ולהכי כנ~~~

 ס~~
 ~~~י~ לר~ז

 ~ב~~~בהי~א
 מס~

 ~נהי ~~~~~ ~~וצ~ ג~כ ~א~רח~ עם
 או מיירי ~~כ דר~ה דלישנאדאה"נ

 ~בול~
 או ב~ה~ב~

 מ~~אור~ים~ ~~ול~
 כשבעה~ב דה~ה ס~ל

 מס~
 ג~כ האורח~ עם

~ב~~~~
 ~בוצע

 מבר~
 באו~ כח~חי ~וכ~ר כנ~ל~

 ~ר~ז א~

אזי~
 ~אורח רש~~~ בשם דר~י להא חש ולא בירושלמי~ ל~עמי~

מבר~~
 כיו~

 מ~א~כ השמ~~~~י לבעל הכיר ~א ר~י ש~ם
 ש~יר מבר~~ ~אורח ~מן ~ש~ס דסיימולדידן

 ש~~ י~~
 לאפושי

 ~ כנ~ל ור"ה דר~י בל~ש~יפ~ו~חא

~~~
 נלפ~נ~~

 פ"ח מה~~ישלמי מו~ח
 ה~~ ד~רכו~

 ~נ~ל

במ~
 ס~ר ד~ני ~~~~ ~ל ~ל~גא ~מתני~א ~ שם שא~רו

 מחחילין המזון באמצע וכו~~ ה~דול מן מ~חילין ח~זשה עדנ~~י
 לאחר הנדול~מן

 המזו~
 לאו מאי ~~~ר~~ מן מתח~~ין

 וא~ ל~רכה~עצמו שי~~י~
 מ~~קן כ~ר החוחם~ הוא ~פו~ח ~ומר א~ה

 על פליגא דלא הבריי~א משני שם י~חק ור~~וא~
 ע"ש~ ר~~

 פלי~ רש~~י ב~ם ~ר~~ ס~דואי
ד~מחני~א ~ שאמרו זה על ק~ק ר~ה~ על

 פ~י~~
 רש~~י ~גם לומר הוסיפו ולא ר"ה"~ על

 ר~ה עלפליג
~ 

 ~בולן דמיירי לר~ה מו~ים דהכל ודאי אלא

ב~~~~
 או

 בכול~
 ~סב דבעה~ב ו~יכא ~בר~~ ~הבוצע אורחים

 ~אורח רש~~~ בשם לר"י מודה ר~ה גם האורח~עם
מבר~~

 ר~
 סו~ר ~~ז

 דר"~
 מסב דב~ה"ב היכא ד~~ה ם~ל

 ג~כ האורחעם
 הבעה~~

 ס~ל לא ~ר~ז ~שים ~ר~~ ~~וצע
 ~~א י"ל שפיר לדי~ן משא"כ מ~ר~~ דאורח דינא ה~יכלל
פליגו

 ר"~
 ~~ים ~פ הנבי~ים ~כל כנ~ל רשב~י ב~ם ור~י

 וע~כ ~~יגו~ ד~א אחד ~ס~נון ~חנ~או~ראשוניס
 שכ~~~~~ מ~ע~

~~~~~~~
 ל~~~ה~ש~א ~ר~יתי יען בכ~ז

 ז~~
 ה~וס~ על

ש~
 ~~וס~ ב~~רי שהעמ~ס ס~~~ לא ד~ה

כוונה
 של~

 ~ו~לין אינ~ ~~וס~ ודברי ~לל~ החום~ ~עלי כיונו
 מצא~~ וכן פ~רושויכלל

 בה~הו~
 מלא

 ע~ ~רועי~
 ~~"ס

~שנ~~סו
 בוו~לנ~

 שכ~ב
~ 

 המ~רש~א~ על
 א~

 שום כתב ~א

 ה~הרש~א ~י~ לו נראה לא ל~הט~ם
 ~ם ~~וס~~ ~~ב~

 ה~י~ ב~~~ה שכ~~י אחרי ולכן ה~וס~ בדברי ~חר פי~~ב ל~
 ז~ל הרא~ונים ג~ולי עוד מצא~י וכי ~~ום~~ ב~~ריהברור

 ג"כ אבאר כהתוס~~ ג~~שכ~~
 ~ס~ו~

 ~~~~~א ~~
 במחכ~~הבזה

~ 
~~~~~ 

 הכריחם מי ~הקשה
 לייש~ ל~

 לישני
 ד~כאורה ~ה~די~ ~ר~יו~ישני דר~~

 בש~ע~~ משמ~
 דפליגו

 וכו~ דאר~י כהא ם~ל כמאן ואיהו כ~ק~מר ור"ה~ ~~י~~דדי
 הי~ ז~ל החוס~ ש~עלי כח~~י דכ~ר לק~מ~ ודאי זהעכ~ל~
 ~נ~ל מהירושל~~י ה~~~~ דמלבד לזה~ גדול הכרחלהם

 דפלי~ מאןדליכא דמשמ~
 לישנא להו ~שיא בל"ז גם ר~ה~ על

 משמ~ מ~ר~"~ ~ה~וצעד~מר דר~~
 שאינו בוצע לאש~ו~י ~איבא

 כיון א~~הבעה"ב~
 בוצ~ שהו~

 לב~ והא ~~ר~~ הוא
 וזה ~וצע~~ ~בעה~ב דדוקא לזה הסביס ר~ז ו~ם ר~ישל ~ל~ונו~
ש~כריחם ~ו~

 לחר~
 כהא ס"ל כמאן ואיהו ש~מרו ו~הא כנ"ל~

 ור~יי ~ר~ה ליש~א אהד~י דפ~יגו כלל רא~~ ליכא וכו~י~אר"י
 באר ~עיל שכ~~תיכמו

 ~ הי~~

~~~~~ 

 ~נראה המהרש~א
 ~ק~י~

 ~~ר ~ר~ז להו
 ~ו~~~ ~עה~ב ~אמר ר~י שלדבריו כת~ל~

 אורח ~אר~~דבריו כ~~~ ול~
 מ~ר~

 לא ודאי זה ע~~~~
 נכו~

 ~הא לומר
 ~יונ~ ו~י~~ לז~~ ה~וס~ כלל ציינו ~א שהרי ל~ו~קשיא

 ה~א
 ~~רי בח~~ח שס~ל ר~ז ~ל ~וא ~~וס~ קו~ ~עיקר~לד~ריו ועו~ ר~ה~ דאמר להא מר לה ס~ר לא ~ ~אמר ~אעל
 חרי הני ~יי~ב ד~ש ~~~ס~ שכ~ זה מה ד~ריוי כסוף ולאר~י
 דר~י~לישני

 ביון הי~~ ז~ל המהרש~א דכוונח שנימא לא אם

דר"~
 ר~י ~בר~ חחלח רק אמר לא

 ~~כ בוצ~י ד~עה~~
 ר~י אמר~לא מ~מ~

 כל~
 ~~ב מ~ר~~ דאורח

 האי~
 לר~א א~~כ אמרו

 נ~חא הי~ ע~י~ז וא~כ מ~ר~~ דא~רח רשב~י בשם כר~ידם"ל
 דיש החוס~ מש~כ~צת

 ~ר~י לי~ני ~רי הני לייש~
 ~א~

 ל~ון
 אינוהמה~ש"א

 נ~דוק~ק~

 א~ באות ישב~י כבר זו קו~ אמ~ם
 ~פניםת"ל

 ~ יפו~

~~~~~ 

 דר~א כיון דקשה בה~וס~ ל~עמ~ס המהר~~א
 וס~ל ידעהוי

 לה~
 ו~~ ~וצע בעה~ב דאר~י

 כת~~י כבר עכ~לי מר לן ליש~י מעיקרא לר"ז קאמראמאי

באו~
 הוא שזה א~

 הי~ ~ר~ז ע"ז~ ותירצו הראשונ~ם~ קושיי~
 כבעה"ב~נחשב

 שכ~ כיו~
 ר~י ו~וס~ ~~~ו~ו~ נעשית הסעודה

חסי~~
 ג"כ שכחבו ~עפ~~ הרא~ש וחוס~

 ~ ~~ר~
 אפ~ה זו~ ~ו~

 כנ~ל~ החוס~ כמו ~ר~י ולישנא דר~ה לישנא ליישב ~ח~ככחבו
 ~התוס~ ו~אי וע~כ כ~~ כ~~ו הנ~ל קו~ מחמת ~לאו להדיאהרי
ג~כ

 ל~
 בזה כיוונו

 ל~ר~
 כ~י~ ג~כ דס~ל וי~ל זו~ קו~

 ~ הנ~ל~אשונים
 ג~
~ 

 ו~~~~~~
~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ 

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

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

~~~ 
 לה~ו~~ ~ש"כ ונסהנ"ל~ ~~~~~~ ~ ~~

 ~~~ הרשב~~ עפי~~
 מחזי~ו ר~א ד~~~רא וכ~

 כ~עה~~
 קיבל לא ור~ו

 והחז~~
 ע~ו

 כאור~

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

~  

~  

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

~~~~~ 

~  ~~~~ 
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~ ~

~ ~  

 מש~~
 ל~לוגי ~ן ~ית המהרש"א

 בי~
 ~דול~ דליכאובין ~דול~ ~איכא

 מתו~ ול~~
 ר~א ~ל ענוחנוחו

מעיקר~
 מ~נו~ ~דול לר"ז משוה הוה

 ול~
 לבצוע~ א~ל

אמר ור~~
 את~ אדרב~

 שאת~ וכיון גדול~ ~וא
 יש בעה"ב

 ל~
 לב~וע

 ג~ולים~ בכולן וה~ה גדול~ שם בשאין בוצע~ בעה~בכדאמרי~
 במש"כ מאד~ תמוהים כ~ן ~מהרש~א דברי ובאמת~כ~ל~
 הי~דר~א

 מחז~~
 ממנוי לגדול לר~ז

 ה~
 בירושלמי להדיא מ~ואר

 הנ~ל ה~ב דברכוחפ~ח
 בה~

 מעשה
 גופ~

 דא~ל ור~ז~ ~ר~א
 ~רבי~~ לר~אר~ז

 ו~אי~
 דעת על ע~ה

 המה~ש~~
 לומר כאן

 ~חזיקשר~א
 לר~

 דבר~ יהיו שלא ~~וכדי ~מנו לגדול
 ראי~ דאין י~ל כ~~ כל חמ~~יסהמהר~~א

 שהי~ למי אף ~רבי" לקרות בקוד~~ ודר~ו הי~~ גדולענוותן דר~~ מזה~ כ~~
 חבירו ירמיה ~~ שהרי ממ~ו~ וק~ןחבירו

 הי~
 וקטן

 וכ~ה ~~יב ד~ה ע"ב י~א גיטין התוס~ כ~ש~כמ~ונו~
 אמר~נן ואפ~ה ע~שי בעא ~~ה ע~א י~ג חול~ןבתוס~
 וקאמר ו~תיב דר~ז קמי~ ירמיה ר~ דיחיב ע~ב פ~אבמנחות
 לי~ ~קרא להדיא הרי ע~ש~ וכו~ כן אומר אתה ~ר~י~ א~לוכו~
 שבאמח ~ף ~רבי~ ירמיה לר~~~~

 ל~
 הי~

 ע~י וע~~ ר~~
 ענוחנותו~ודל

 קר~
 ומ~ינו רבוי הי~ שלא למי אף ~רבי~

 ע~ ר~~~ ~ל ענוחנוחו ב~בח ~ז~ל~ה~ליגו
 ~אמרו

 ע~~ י"~~~נ~ד~ין ~ל~
 ל~ולם ד~ר~א מל~יסמכיה מיטמר ד~וה

 ה~ג פ~ג בכ~רים בירו~למי וכ~ה ע~ש~ ו~ו~ וקיים ~~להוי
 ~מ~יתי~ ב~י הווןדר~ז

 ומצינו ע~ש~ וכו~ עלוי מ~בל בעי ולא
 לא ~ אמר בעצמו שר~ז ה"ב דדמ~י פ~ג בירוש~מיעוד

 כלכ~ר ר~~
 כ~

 ומרוב הן~ בעצמו ר"ז דבר~ ה~~מ~ ו~~~ וכו~~
ענותנותו

 כ~ ותענית ע~א~ כ~~ מגיל~ ~עיין ~~ש ו~ו~ א~~
 וכו~ וא~ל ימי~~ ה~ר~ת במה ר~ז את חלמידיו ש~אלוע~ב

ול~
 ע~ש~ ו~ו~ ממני שגדול מי ~~ני צ~~ח~

 ועי~
 יומא

 כ"ח ברכוח ועיין ע~שי וכו~ מי~חא לי~ הוה כי בר~זע~א פ"~
 הוה כי דר~זע~א

 ~ג~ר~י~ ~~י~
 דבי אפח~א ויחיב אזל ~וה

 בעירובין וכ"ה מ~מייהוי איקום אז ר~נן ח~י ~י אמררנ~~ט
 רבנן~ חלפי כי פי~ שם בב~כוח ורש~י ~צ~~ ~~ינוי ע~בכ~ח

חלמיד~~
 ענוחנוחו גודל מ~ני ו~~כ ע~ש~ ו~ו~ ה~וצאין

 רצ~
ליקו~

 ה~~מי~י~~ מ~ני אפי~
 וכ~

 ע~ב קי~ב ב~~ת מצינו

 א~ו וכו~ מלאכים בני הרא~וני~ א~ רב~ז א~ר ר~זש~מ~
 ח~ בשקלים וכן ה~ג~ פ~א דמאי וב~רושלמי ~כו~~כ~מורי~

 ה~ חולין בחו~~ ~עיין כן~ ר~ז ~שם ראב~ז אמרע~ב
 וי~ל הב~~~ ~שם צדי~י~~ד~ה ע~~

 ~ג~~
 ענ~תנותו גו~ל מ~~ח

 ו~פ~~~ כן~~אמר
 הדורות ~דר ~ס~ שמ~~~י מה ליי~ב יש

באות
 בהא ~דק~ק בר~~~ ז~~

 דמנ~ו~
 ~ר~ ית~במדאמר ו~~ב~ הנ~~~ ע~ב פ~א

 יר~~~

 יר~יה דר~ נראה ~דר~ז~~ קמי~
 לא מזה~ ~אי~ אין שכתבתי מה ולפי ~כ~ל~ רבו ירמ~הר~ נרא~ ~~~ אומר את~ רבי ~א~ל~ וממה ר~זיתלמיד
 ~~~ ת~מיד הי~ ירמיהשר~

 א~
 ~רמיה ~~ גם כי קמ~~י שיחיב

 ~למוד ב~נוה ל~תנהג בקודש~רכו
 תו~~

 ל~~מי~ ו~זיל
 ירמיה ר~ דא~ל ע~ב~~ה בב~~

 לר~ז~
 ל~בר~ עצמו המקטין כל

 ~ן ע~~י וכו~ לעוה~ב גדול נעשה בעוה~זתורה
 ממ~

 ~א~ל
 דרכו כן כ~ רבוי ~ה~~ ראי~ אין ג~כ ~רבי~~ ירמיה לר~ר~ו

בקודש
 ~הח~ה~

 שקרא מה ג~כ א~~ ועפי~ז טפי~ בענוה

לר~~
 ~ר~י~

~ 

 ה~דר על ותימה ר~ו~ היה שלא
 י"ל ~ועוד רבו לר"א ר"ז שקרא ~נ~ל מהירו~למי ה~ירשלא הדורו~

 החוס~ וכ"כ ~~ כפירש~י חבירים~ תלמידים ~היואף רבותינו~ אסי ולרב לר"כ רב ~~רי ע~ב קמ"ו שבת הש~סעפ~י
 רבותינו~י~ להו קרי ואפ~ה תל~דיו~ ~ה~ו הו~~ ~~ה ע~א~~ד בב~~

 א~ש~ ש~י ל~וכיח יש עדיין כן~מנם
 לו~

 הוה ד~~א
 ~שו~

 ל~ו~~~~
 ממנו~

 ~ ב~נהד~י~ ~~רי~ ~ה~
 ~ט

 ~ב~ ~~

מי~~
 מר~~ ר~~

 דמות לו יר~ה
~ חמו~  ~ברודאי ה~ ~ ~ופיר~ 

 טמ~
 הוא

 ו~סו~

 אין א~ל הא נאלאי יארוד א~ל
 נ~ל~~ יארוד ~ ופירש"~ השמים~ מן יורד טמאדבר

~וטה~ ~~
 עו~

 וכו~ תמיד ומספיד ובוכה תנין~ ששמו
 איחא ואם ~נאי~ בשם וקראו טפי ר~ז על ר~א שהקפ~דהרי עכ~~

 ~~~ ל~דול ~~ז החזיקדר~א
 הא~

 כל עליו הקפיד
 כזה גנאי שםלו לקרו~ כ~

~ 
 ודאי אלא

 דמעול~
 ר~א החז~ק לא

 שצ~ין הש~ס בגליון ומצא~י המהרש"א~ על ו~שה ממנוילגדול לר~
 נחמד דבר שכחב ~נ~ב ~~ ~~ בשו~תלעיין

 וא~ בז~
 ת~י

 חו~יהשו~ת
 לע~~

 מעליותא מי~י בהני
 ד~י~

 פלא שהוא ו~אמת
 לר~ז ר~א ש~רא מה על ישתומם העובר וכלגדול~

 גנאי בש~
 והלאכז~~

 חבי~
 ~ה וחשוב

 קט~נא מתפח דכי עליו~קבל ע~ מאד~ מאד ר"א בעינ~ ר~~
 חרי~

 טבא יומא למיעבד שקי
 לי~ וקרא כנ~~י ע~ה וכן רבנןילכולהו

 חרי~ ק~ינ~
~~~ 

לשבח
 במ~

 ול~ ב~ו~ה~ ויתיב חנורא ושגר נפשיהובדיק דגיהנם~ נורא בי~ נשלוט דלא תעניות מאה שיתיב
 ב~~ ~~א הוה

 כב~מ~ורא~
~~ 

 ע~ש~ ע~א
 והא~

 או~ו וקרא חזר
~~ 

נאלא" ~יארו~
~~ 

 ~ל
 ~ בויו~

~~~~
 ~נ~ נאהי פרפרת בזה לומרנלפענ~ד

 ז~ל רש~י
פי~

 ה~ ע~
 שא~ל

 ר"~
 הא לר~זי

 א~ א~
 ~מא דבר

יורד
~ 

 עכ"ל~ הוא~ טהור ~שנו וא~ הוא~ ~אינו ו~בר השמים~
 ר~~~ דבריולכ~ורה

 ז~~
 דא~ ~ובני~י אינם

 הוא~ שאינו דבר

הא~
 ישנו
~ 

 דהא ~ו~ר וצריכין
 ~פיר~

 הואי שא~ו דבר רש~~
 הרוב ~להיינו

 ~כע~
 ע~ב נ~ה ~בת התוס~ ~ש~כ

 ד~
 ארבע~י

וסו~
 ד~ה ע"א כ~ז

 אל~ב~
 ד~ה ~~ב ~~ ~~~ה

 דהו~א~
 שע~~~

 ~י~רד בנמצא אינוהרוב
~ 

 אבל חמ~רי ד~ות ה~~ים
 טהור~מצא א~

 הו~
 ו~ם

~ 
 ~וא ~זה י~ל הוא~ ~~ינו דד~ר

 ר"ז על ר~א~הקפיד
~~ ~  ~הי~ ע~ 

 במלתא בשאלה מטריחו
 ~וה כיוצא שאלה ~~ל מצינו וכן שכיחא~דלא

 א~קו~
 לר~

~בי ~רמי~
 מדרש~

 ~א ו~ל ~~ה ~ם ובח~ס~ וברש~י ע"ב כ~ג כב~ב
 ~יי~וה דא על ד~ה ע~ב קס~ה ב~ב ב~~~י ועיין ע~~יאפקוה
 הק~י~ נמי וה~אע~שי

 לשאול מ~יחו שהוא זה על ר~א
שאינוי דב~

 וי~~
 ~~~י שאינו ד~דבר לפרש לר~~~ שהכריח הוא דזה

 ד~י ~ימא חמרא שהוא לתלות ~ש דהא בזה~ ב~י מהולכאורה
 שנול~ נמי אי ~~א~ ל"ט~ע~ז

 שהיוצא הטהור מן
 ~הורי הטהו~ ~

כמשנה
 בכור~~

 ה~
 ע~~

 בהגהות וב~כ
 י~ב"~

 לרש~י היה הכ~ח ~יזהוא"כ ש~ אי~ן מ~ה ובהגהות
 לו~

 הוא שאינו דד~ר
~ 

 ול~י
 כ~~ כל ר~א מדהק~יד כן~ הוכיח דרש~י שפ~ר~ אתי שכחבחימה

על~כר~
 ~הקפיד לומר ~ואפשר הואי ~אינו דדבר ודאי

 לא ~דיין נסים~ במ~שה שאלה ששאל~ל ר~~
 על ששאלרשב~ח ~ב~למ~ איר~

 אט~ת~
 בדבר הוא למ~שה להלכה

 לו אירע שלא בד~ר הי~ ר~ז שא~ת משא~כ הנס~ לו ונעשהלו שאיר~
 נסי~ במע~~ ~שאל~ גוף ~ל ~בלעדייןי

 לא וד~י
 הקפי~

ר~~
 ~ל~~ לשתי מותרין א~ בעבים~ שירדו בחטין ע~ב ס~טבמנחות נםי~~ במעשה בזה כיוצא ובעיא שאלה ר~ז ~שאל ומצינו

 ~~~~י בע~ים ירדו נס דע~י חט~י ד~ה ובתוס~ ברש~~וע"ש
 עוד לו ד~יהו~~ל

 ה~~
 דו~א ~תו מד~~א מזה~ ג~ול ~ותר

 ~מו כןי מו~ח נאלא" ~יארוד ~~ה ~נאי~שס
 ~ ~אבא~

 דרכו ד~~ז להו~ח ישדהנה
 הי~

 ~~י תמ~ד~ ולספוד לבכ~ת
 והחילקיים

 יח~
 ~~ז ~ה~א פ~ג ברכות מירושלמ~ לבוי אל

~  ~ל אי~נ~ ואשכ~וניה מיזקפניהי בעיין א~ןבדי~וראי 
 ל~~ אמרכןי ~~

 ל~
 על דאתינןי

 ש~
 על ~תן והחי

 לב~
 וכן

 ס~~ ז~ ק~לתבמד~ר מ~א~
 ~~ ט~

 הגירסא במדרש
 ו~~~ בש~ו~

 שר~ר~~
 ואשכחוניה ~וז~יניה אזלון ב~יבורא

 ב~יב~~ אי~~
 ~~ מ~~~

~  
 לון

 ~~ ~ דאת~~ על~~
 הא

~~~~ 
 ו~~ ~~ ~~ י~~

~ ~  ~~~ ש~ ~~~ 
 ~~ ה~
ב~

~~ 
 ד~~ה להא

 ~ ~~ ~~~ ~ו~ ~הבו~~
 ~~ א~

 ~י~
 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~

 ~ב~ר~ס
~ ~ ~~~~ 

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

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

~~~~~~ ~~ 
~~~ 

~~~ 
~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~~~~~ ~ ~~~ ~י~
 והלכוב~~ה~

 פני על משכב מצאוהו ~קפו~
~~~ 

 ב~צונו
 וא~ל חולה~אינו ~

~ 
 למה זה

 ז~ו וא"ל בר~ן~ מוש~ב אח~
 מאין לבו על להעלות וכ~ז וכו~י משס שבאנוהעולס

 ב~מ~אה וראיתי עכ~ל~ לבו~ אל יתן והחי וזהו ישוביושמה שיב~
 ברכות הירושלמי על~פניס~

 פ"~
 בדיבורא~ שרע בד~ה סוה~א

~כתב~
 נקרא א~ בספר ~ראה

 מ~ר~~
 כמו בדיבורא ופי~ וכו~

 כלומרב~ברא~
 ~חוצ~ כשיצ~

 וראה
 אל נחן ה~ברות~ ~קו~

 ו~מרה~פ לאר~~ ונפל ו~רע וחלש~ מעו~ה ונ~שהלבו~
 זהעל חמ~

 האי~ וכתב~
 לר~ז ע~ה

 מ~מו~ כאח~
 לבב ורכי רוח

 ב~ש עצמו לנסות ר~יל שהיה וכו~ ר~ז בעצמו והוא ~~בל
 וכע~ וכו~~הבוע~ת

 אחמ~א~ ה~ברות מ~וס בראותו ית~על
 ו~~יעכ~ל~

 תמ~
 ור~ז אבל~ בבית חכמיס לב ~לא תמיהחוי על

כר~מ
 ע~ב כ~ח כ~ק בזהי ע~י~

 דחני~
 וכו~ ~ומר ר~מ ~י~

 דיםפי~ מיחה~ של ~בריס לבו~ אל יתןוהחי
 וכו~ יס~דוני~

 הא ~ הנ~ל קהלת במ~רש ~ז~ש וי~ל~~ש~
 מ~

 והחי ~דאיתמר~
 אליחן

 ל~~
 הוא~ מלא מ~~א הלא מובן~ ~ינו ולכאורה

 הא ~ היל~ל יוחר ~דאיחמר~~ זה ~ל~מרו והאי~
 מ~

 ~דבתי~~
ולפי ~

 מ~
 דחניא הא על המדרש דכוונת שפיר~ אתי שבתב~י

 אומר ר~מ~הי~
 כנ~~

~מ~בריו הנ~~~ ~מ~~כ לפי~ נשמע מזו וג~ולה
 מש~~

 אף מיתה~ של דבריס ל~ו אל ~ותן ~י~ דר~ז
 ולא כלל~ ~ברות למ~ום ראה~~א

 ממ~ח~~ ~י~בר למ~ שמ~
 ה~להמ"מ

 ע~
 הוא ב~שר מית~~ של דבריס לבו

 כ~ ס~~
 אדס~

 בגליון ~ו~~ש ע~א י~ז כברכות עומ~יסי ~ס למיתהוהכל
 כמו ה~י~ חח~כ~ח איוב ביל~וט וכן ר~מ~ בע~י ~הגי~~ש~ס
 לטעמי~ אזיל ~ר~מ וי~לבע~י~

 במ~~
 ~נ~ל~~ ע~ב כ~ח

 ב~ח~כ הביאוהמרה~פ
 במ~ ~בר~ו~ לסחו~ מ~ש~

 שר~ז ש~ביא
 העלה שר~ז ר~יה מזה ו~~רבה באש~ עצמו לנסות ר~יל~י~
 ז~ונועל

 ~מי~
 ויתיב נפשיה בדיק ולכן מיתה~ ~ל דבריס

 אשבתנור
 ~סי~

 אס עצמו
 ישלו~

 בי~
 פ~ה כב"מ ד~י~נס~ נור~

~ ~~ל~~א  לדעת שהוכחנו ו~ון 
 דר~~

 לבו אל ונחן נעצב

ו~~ל~
 א~כ מי~ה~ ~ל ~ברים ~כרו~ו ~ל

 ע~~"~
 שפיר א~י

 ה~היט~
 בנ~ה ~אמרינן

 כ~~
 ירמיה ר~ מיני~ דבעי ע~א

מר~~
 א~ה במעי בהמה ~אמר לר~מ

 ול~
 ~ואי מעליא

 למימרא ב~חות~ לאיתסורי נ~~מ ל~אי מה~י קי~ושין אביהבה קב~
 ~ראב~י וכו~דח~י~

 ע~
 לי~י לר~ז ירמיה ר~ ה~י~ו ב~ן

 ופירש~י~ ג~י~~ולא גיחו~
 הל~ו ת~ב~לות ~בכל

 עס~
 ירמיה ר~

להביא
 שימלא לא~ס דאסור ש~ק~ ולא ש~ק לידי ר~~

~ ט~י~~ מ~מיר ור~ז שחוק~~ו  
~~ 

 ולכאור~
 יפלא

 מא~
 למה

 כל ירמיה ר~ עשהזה
 כ~

 תחבו~ו~
 שחוק~ לידי לר~ז להביא

 אבות כמשנה ל~רוה~ הא~ס את מר~ילין וק~ר שחוק תנןוה~א
 פ~ב דמאי ומשנה מי~נ~~נ

 מ"~
 י~א דלא

 מהל~ בפ~ב ז~ל ~רמב~ס ל~שון מקור ~ובע ומזה בר~ש~~~ש בשחו~ פ~ו~

 ה~~יעו~
 רעק~א רפכ~ו~ ובאדר~נ ~~ש~

 סיי~
 ~ח~~ לכבוד

 שב~ רש~יו~יין
 וז~ל שחוק ד~ה ע~ב ל~

~ 
 שאין מ~ש שחוק

 בו אין מ~מ ~צון~ של אינו וא~י~ עליו~ מי~שבת ש~וק~~ת
 להביא כדי ~בולות י~מיה ר~ עשה למה קשה וא~כ~~לי יישו~

לר~~
 לשחוק
~ 

 ~י~ ר~ז של ש~רכו כיון שפי~~ אתי שכחבתי ~ה ~פי
להיות

 ולה~~ו~ נעצ~
 ר~ חש ו~כן מיח~~ של ~ברים לבו על

 לה~יע ~ו~ל ועי~ז ~שחורה~ המרה ח~ו עליו יגבר שלא~רמ~ה
 במ~ה ~רית~ רוחלח~לי

 מ~~ בכורו~
 ע~ב

 בא~ ~צ~~ רו~
 שגברה שס בפיה~~ש הר~ב~ס ו~~עליו~

 המר~
 ~~ורה

 כ~

~~~ 
 ~נפ~דו

 פעולו~
 הרע~ב ~י~ וכן עכ~ל~ וכחותיו~ ~~וף

מ~ר~נור~
 המרה מחמת קצרית~ רוח ~~

 ~חור~
 הנוברת

 על ש~י~ ~ורש~ עכ~ל הר~ש בלא ונש~ר ~קיס~ליו
 רו~

~ר~
 ו~~~~ב ~~מב"ס כפי~ ~י~ ו~א ~די ~~ח

 שה~
 ע~י

 ~א ~רה~ ~רוח מ~מע ~~משנה משוס שחורה~~~
 ~ו~

 ~~~ כר~~~נ~פ~~
 ל~י~י~ אזיל ורש~י סוע~א~

 ~~ ב~י~~
 ~י~ור בלי~ה יחידי דהיוצא לעולס~ ~~הסוע~ב

 וכחב~חדיה~ גנ~ריפ~
~ 

 האוחז חולי ש~וא ש~מע
 ~אג~ מתו~

 ~~ש
 לפי~ אבל אחרי פי~שנ~ל

 הבאה דחולי מ~מע ו~אי ששמ~
 שחורה מרה ע"יה~דס ע~

 ודא~~
 ועיין כשוטהי א~נו

 בפתח"~
 סי~אה~~

 קכ~~
 ס~ס~~ב

 וצ~~~
 ולפי~

 ~ר~ב~~
 ו~רע~ב

 בלא נשאר להיות האדס יוכל ש~ורה המ~ה ח~בורתשע~י שס~~
 לבו אל שנתן מ~וס בדיבורא~ ר~ז שרע ~להכי י~ל~ר~ש~
~כפי~

 ~מערי~
 לביה~ חליש ~~~ה בר~ז ~צ~נ~ בל~ז ו~ס הנ~~~~

בחעני~
 בדבר שאלה לר~ז ושאל ירמיה ר~ השכיל ולכן ע~א~ ז~

 שחוק לי~י ל~ביאו כ~ישאינו~
 ל~פ~~ ~ע~

 וע~בונו דא~תו
 ד~ריס מ~ט ישכ~ אולי לבו~ א~ולחזק

~~ 
 ור~ מיחה~

ס~~ ירמי~
 ש~יי מעט ~שחוק אבל אסור~ ~חוק פיו למ~א דרק
ועכ~ז

 ר~~
 דאפי~ דס~ל מ~וס ש~ק~ לא

 ל~חו~
 ולא מעט

 ~ס~ר~ ~יולמ~א
 וי~~

 ששנו מה בפ~ט ור~ז ירמיה ר~ דפ~י~ו
 המ~נ~ בלשון~כמיס

 במ~ח ~~ה~ פ"ו אבוח
 דברי~

 שה~ו~ה
 ואחד בהס~נ~ניח

 הוכיח ירמיה ור~ שחוק~~ ~מ~ע~ט מה~
 ויפ~ ~רי~ ש~וק דמיעוטמזה

 דמיעוט ס~ל ור~ז ~ת~רהי לקנין
 ש~א היינו~חו~~

 י~ח~
 כ~~~

 כמ~~
 ע"ב ~~ במ~ילה החוס~

 אבל וכו~~ כ~ל ש~~ס יהיו שלא ~~~ל ממ~טין~~~ה
 א~

 לפרש
 ~ה הש~עור ל~~ש לו ~י~ ~א~כ ~~~~ ס שש אבלממע~ין

הו~
 וא~~ עכ"~~ ממע~~ קורא

 הפירוש ש~וק מיעוט נמי ה~א
 דא~~לא~כן כ~ל~ ישחק~~א

 הו~~
 ~ירא ~וא מה ~שיעור ל~רש

מ~ט
 ~וע~~כרח~

 במ~ט ~אפי~ ד~~ל
 ש~ו~

 נ~רא
 ~פרו~

 בשחוק~
 פ~ב בדמאי מזה~ ~מנוע~צוו

 ס~ל י~יה ור~ הנ~ל~י מ~~
 ד~ה ע~א צ~ט פ~חיס כ~י~~~י ~יעור~ ש~ש משמעדמיעוט~
 ~ענין ב~~ סי~ ל~יל בחשיבה~ מזה הערו~י ~וכבר ימעטאס

 וס~ל מ~ט~~ מ~דש הנקראבי~כ~נ
 דר~

 כאלו הו~לוא~כ אסור~ שחוק ~יו ~מ~א
 מפר~

 ~~ו ממ~א ש~ינו דכל שיעורא
 דזה ~~כ י~ל ~ו~פי~זש~~ שחו~

 ה~~נ~ ש~~~~~
 ~ולא ~ בדמ~י

יהא
 פרו~

 וכן בשחו~~~
 הר~ב~~

 כ~ב ה~ז די~ות ~~~~ בפ~ב
 אדם יהאלא ~

 בע~
 אדס יהא ~לא וצוו וכ~~ וה~~ות שחוק

פרו~

 פי~ ~~ש~ ובו~ בשח~ק
 דדו~~

 ~סור~ חדיר בשחוק להרבוח

~ב~
 מעט

 שחו~
 להאדר~נ ~ביא ~ס ~יימוני ובה~~ות ~~י~

 דשחו~הנ~~
 וקצח עכ~ל~ ש~~ק~ מי~וט ~י~ ~כבוד~ סיי~

 המשנה בל~ון חז~ל ששנו מה הביאשלא חימ~
 ~מי~ו~

 ו~ן בהס~ נקניח שהתו~ה ד~ריסמ~מ~ח ~ו~ ~ו~
 י~

 להו~יח
 מכ~ו~ות שרי~שחוק דמיע~~

 ק~~
 שאמרו ע~ב

 מ~~~ ~מ~
 השחוק

 ו~~~כר~~ ל~ יפ~סימן
 ~כוונ~

 שחוק מעט

 ד~רי~

 ~~~~ז
מחמיר

 טפי~~
 בנדה כפיר~~י

~~~~ 
 ~החמיר ר~ז ~ל דרכו ~וכן

 ~~ח ברכות בירוש~מי שמצינו כ~ו מ~ו~~בכל

 סו~

 ה~ו
 לושאמרו

 עלינו מחמיר א~ מה רבי תלמי~יו~
~~~ 

 ו~יין
בירושלמי

 ~וריו~
 ובציון ה~~~ פ~ב

 ~~ ~רושלי~
 וכל ד~ה

 ב~ס זעיר~~ר~ עמ~
 הגר~~

 ז~ל~
~ 

~~~~~~
 שפיר אחי

 ה~ מא~
 בברכות דאמ~ינן

~ 
 ע~ב

 חזייה דרבה~ ~מי~ יתיב הוהאביי
 ~הו~

 בדח קא
 מנח~א~ ~פילין ~נא א~ל כ~יב~ בר~דה ו~ילו אמרטו~א~
ר~

 ירמי~
 חזיי~ ~ר~~~ קמי~ יתיב ה~ה

 טובא~ בדח קא ~~וה
 יהיה עצב בכלא~ל

 כחי~ מות~
 א~ל

 אנ~
 מנחנא~ תפ~לין

ופירש~י
 ק~ דהו~

 בדת
 טוב~

 כפורק ונראה מדאי~ יותר
 ושררתו קוני ~ממשלת עדוח והס ~ ~ירש~י מנחנא~ ~תפיליןועל עו~

 ואי~ פי~~ ש~ בח~ש והמהרש~לע~י~
 ע~שי עול כפורק אני

 ל~אורהו~א~ת
~~~ 

 בתפילין~ ~סור בלא~ה וק~ר ש~וק הא
~~ו~

 היסח
 ~מש~~ ה~ע~

 הרא~ש
 בברכו~

 ~~ף
 כ~~

 ע~ב~
 ובתר~י כ~ח~ סי~פ~נ

 וכ~~ ש~
 בטור

 או~~
 ע~ש מ~~~ ~י~

ב~~
 ~ב

~ ועי~  ~~~ 
~~ 

 ו~ ~~
 מ~

 ~הארי~

~~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~  



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~~ ~~ ~י~~ ~יי~~~~~ ~~~י~~~ ה~בה
 להו~י~

 זה א~ל ע"שי ~ת~ילין ~סור הדעת היסח דכל
 קא אמאי קשה וא~כ ~תפילין~ אסור לכ~ע וק~ר דשחוקוד~י
 טו~א~דחו

 ~ ~ת~ילי~
 הרי ועוד

 הר~~~~
 חפילין ~הל~ ~פ"ד

 ועל אדם של ~ראשו שה~פילין זמן שכל ~ת~~הב~ה~
 ואינו וי"ש עניו~וא זרועו~

 נמ~
 וכו~ ~טילה ו~~י~ה ~ש~וק

 שה~י~ו זה מהווא~כ ע~~
~ 

 אי~ו ע~יו שהת~ילין ז~ןכל אדרב~ הר~ מנ~נא~~ חפילין ~אנא
 נמ~~

 ~שחוק
~ 

 דזה לו~ר ו~יכין
 כפירש~י ~לא גמור ש~יק אינו ~~~~וי~קא

 ~ת~~~~
 ע~א כ~ב

ג~י
 הנ~

 א~נשי תרי
 ~דו~י~

 עלייהו~ ז~ל הנ~יא ~לי~ו דא~ר
~ה~

 ~ ופירש"י עצ~~י~ מב~~ן שהס על דאתי~ ~למא ~ני
~~~~~~

 דזה ~וי~ל ע~ש~ ~דס ~נ~ ומ~מ~יס
 ג~~

 דר~ ~~~א
 ~~ש~יר~~י~

 לה~יא תחבולות
 לר~

 לידי
 ש~ו~

 נ~י ה~ינו
 ו~שמח ל~ד~~יכה~ג

 לר~~
 רצה יר~~ה ר~ כי עצ~ן~ שהיה

לנ~~~
 עי~ז

 עוה~~
 אליהו כמאמר

 ז~ל~
 ש~~יס היו נמי והכא

~ ~ח~ילין~ כלל שש~~ו לא א~לטו~א~  לפיר~~י אלא ~~נו וכ~ז 
 א~לז~ל~

 לה~י"~
 בתב ש~רי ~זה~ עמו א~רת ש~עח ~ראה

 ובל ~נ~נא~ קא תפילין אנא שא"ל מה~~ר
 כ~

 דאר~י ל~ה~

משו~
 וכו~~ ~~וה~ז ~~וק ~~ו שימ~א לאד~ לו ~~ור רשב~י

ו~~~
 שחוק~ הי~ ש~ד~ו ~דו~י ד~אי ~ס~ל הר~ שס~ ~ר~~ש

ו~~~~
 וגירסא שינוי שיש מה נד~~ק ומ~ו~ס ~~יר~ א~י

~~רח
 ~הרי~~

 ~האי שהר~ והר~~ש~
 שהי~ דא~י~ ע~~ד~

 גר~ו ~א דר~ה~ק~י~ יחי~
 כל~~

 ו~תר~י מנחנ~~ ח~ילין אנא ~~"ל
 דא~יי עו~דא ~הא~ ~~ו~סין מצינו מדויקות שבנ~~אותכחב
 מ~~נא~ חפ~לין ~נאנמי

 שה~~~
 הי~ שא~י~ ~פ~ר

 ש~~
 ללא

 ודאי א~א אסור~~ ~צוה ~ה ~אין ש~~מ~ה ~~ון ~צוה~דב~

~~
 ו~י~ ירמיה ר~ ~ה~יב במו מנ~נ~~ ח~י~ין ~~יב הוא
 כי שמ~~ אני מצו~ ~מ~ת ר~ל מנ~נא~ח~ילין

 ~ול~
 ~יי~י

 ו~~במעי~
 זה הת~ילין להניח יבולתי

 ימי~ כמ~
 ~~ני

 ב~יו~ שמ~ אני שנת~~~חי וע~שיוהנ~יו~~ ~~~
 ~~ו המצוה

 גדו~~ ו~י~~ עב~ל~ ~ה~~~~י מתו~
 ש~רי הח~~י~ על

 ב~ו~
ע~א ~ל~~ ן

 ~~ פרי~
 ו~י~ עי~~י~י ~י~ א~~י ומשני ידיה~ ולפרוס א~יי~

הרי~~
 הי~ ולא הי~~ ~מ~יו ~ו~ה בלומר ~ס~ וה~~~ש

 נ~~יו~ ~תל~הות יבו~
 ול~יכ~

 ו~~ש עב~~~ ידיו ~ורש הי~ ~א
 כל ~אביי לו~ר דו~ק שהוא ~כת~~ כ~א~ אות יו~טבמעדני
 במעייס~ ~ו~ה הי~ימיו

 לכ~
 שפ~~ כפירש~י יותר ~~~ מסת~ר

 ו~~~רו~~ ע~~~ ובו~ לת~מידיו ש~~עעחיס
 פוס~

 שח~ על
ה~~יפיס~

 ~ב~ער~
 חולי לו הי~ שא~יי פי~ ~נ~~

 ול~
 לו הי~

 וכו~~ נ~ביולש~וח
 וב~ער~

 ~שמ~ ~דן~
 ע~ש~ כ~ירש~~ שפי~

 בז~ ציי~ו~ב~
 ש~ע~כין ~הפ~אה ועיין ה~~ס~ בגל~~ן

אנ~ ב~ר~
 ~ועיין ~צ"ע ~~ניח

 ~ש~
 חש דא~יי ~וע~א ~~ג

 ~~ירש~י וע~שב~ד~ו~ן~
 ד~~

 דאנםי ו~ד~ה דא~ר~ רבא והא
 י~ל וא~כ ~ש~ה~ ~~ידני~ ~בנןלי~

 דז"~
 ~י~ יד~נא רבא

 ע~~ החולי לו ~א לא ודאי דל~~יי פ~~ נ~~י~~ ~~כ~~ן~נ~~ני
 לה~ה~ת יכול הי~ ולא הי~~ מעים ~ולי דהא נ~~יוי ~~הה~הי~
 בנ~לנקביו~

 להרי~
 ~~ולין לפירש~י א~ל והע~ו~י והרא~ש

 ~~ל לי~~ א~~ודה~~~י~~ס
 דז~

 הד~ו~~~ החולי לו גרים ג~כ
 לה~י~ף וא~כ והבן~י ע~ש ר~א כ~ו ~ע~כ~ נק~יו ש~ההע~י

וה~א~ש
 שנרא~ והע~ו~

 הי~ י~יו כל ~~~יי ~ד~ריהס~ להדיא

~ו~~
 ימיו כל פטור שהי~ ודאי ~מעיו~

~ 
 כחו~ין הת~ילין

 מעיים ד~לי ~ו~~א~י
 ~טו~

~ 
 או~ח ו~~ש~ע הת~יליןי

 ע~~ ~טור~ צער לו אין דא~י~ א~ סעיף ל~חםי~
 ~~~א

דאפי~ ~~~~
 הול~

 ~ש~ו~יס
 ע~~~ לה~~ירדאס~ר דמש~~ בח~~ וגס פט~ר~ ו~~~ו~ו~

 ר~
 ~~עת

 ק~~
 שיכול מי מותר וח~לה

 ע~~יליזהר
 וא~

 הי~ שאביי פי~ ש~~~~י ני~א אס
 חול~

 ~מעיו
 אכ~יו~תרפ~~

 ~~~ ע~~~ ~ש~
 ו~א~ ~זה~ ~ביאו לא

 פ~~ות
 כמש~כ מעייס~ חולה ~י~ ימיו ש~ל משמע והרא~ש הרי"ףלשון

~מ~יו~~
 וא~~ ה~~ל~

 יכול הי~ לא דאבי~ ~מא אס
 ~יזה~

 ~ש~~ ~~~להפי~~
 ותפל~ ~~ש

 תפילין~ להניח לו אסיר ~י~
 ה~~ל במג~אועיין

~ 
 הנ~ל ~הל~~ט ~רא"ש שמ~ו~ר ~ו~ף

 ו~טו~ רבה~בשמושא
 א~יי שאמר ל~ז סי~ או~ח

 דכ~
 המניח

 ~ער~ וכו~תפילין
 בו שולט גיהנם של אש ש~ין בו אני

 מ~~ע~~
 הגיהנם~ ~ני יראה שלא בטוח הי~ ~עצמו א~יי

 ~~אכעירו~ין
 ע"~

 אינו ~~יים דחולי
 הגיה~ם פני רוא~

 א~ר ~הרי הדין~ מן הוא שבן וב~מתע~ש~
 ר~

 ע~א י~א ~ש~ח
 ור~ ע~ש~ ~עי~ס חולי ולא ~ו~יכצ

 י~ע
 היט~

 ~~ע
 ע"א ק~ח ~ש~ת ר~ל~~~לה א~ח~

 הו~ דר~
 ע~~~ ~מעיה חייש

 קי~ח בש~ת יוסי ~~ שא~ר דזהו~"ל
 דיה~ ע~~

 עס חל~ו
 ~ר ד~מר ~~ייס ~חולי~מתים

 רו~~
 ~חולי ~חיס צ~יקיס של

 ק~נ ו~כתו~ות רו~ן~ ד~ה ו~תוס~ ~רש~י ע~שמעייס~
 ~~ייס מ~ו~י מתא~רו ע"~

 סימ~
 ~ה ו~פי ע~~~ וכו~ לו י~ה

 רו~יס א~~ס ~~ייס ב~ו~י המ~יס כ~ שפי~~ אתישבח~תי
 הגיהנס~נ~

 הנ~~~ ~עירו~י~
 שא~י~ התר~י ל~י~ ~ש~ ועי~

הי~
 דר~ה~ ק~י~ ~~~

 והל~
 ל~ ו~שבח ~~הי תל~~ד היה א~י~

ע~~
 כל אמרינן ע~א קי~ז ו~פסחים

 ש~ו~~ ת~~
 ר~ו ל~~י

 שוש~יס שפחוחיו שנאמר חבוינ~~ מר נוט~ות שפתותיוואין
 ~~מת ~ריר~ח מר~ נו~~~ח ו~י~~~י ו~ו~י ע~בר ~ורנו~~וח

אימ~
~  

 ה~

 ש~~מיד כן ואס
 צ~י~

 לפני ~א~~ה יושב להיוח
ר~ו~

 והאי~
 לפני טו~א בדח וקא יתיב ר~ה תלמיד שהיה ~~יי

~~~~
 ד~וה לר~ה חזייה דא~~י לפרש נלפ~נ~ד

 ק~
 ~דח

ד~א הנ~ל~ ו~פ~~יס ~~ש~ת ק~א לחי~ ~י~עיא ולאטובא~
 וה~ ~ר~~

 ~י~ ~תלמיד~
 מוח~ ~ר~

 ~~~ו~ה לישב לו
 התל~יד ורק דעחו~דו~י

 ~~י~ א~א ~א~~~~ ~יש~ צרי~
 דפ~ח מק~י דר~ה הא בי ד~תח מק~י דהא שם~ל~~י~~א

 וא~כ ע~~~ ר~נן ו~דחו ד~ד~חותא ~ילתא~~ר
 הב~

 ~זיל נמ~
 ויחי~ ל~~מי~~ר~ה

 ~דח~ וקא
 וי~~

 מקמי דהי~
 ד~~~

 ~~ו
 קא דהוה ח~ייה א~י~ ורק~ר~נן~

 ~ו~~~ ~ד~
 ~~אי~ י~תר

 וגילו א~ל ~~יר הנ~ל~ב~ירש~י
 פי~ כחיב~ ~רעד~

 דנ~י ~
 מילתא לאמר ~~ודשד~רכו

 ~בדי~~~~
 ~~~ דפ~~~ מ~מי

~~
 הו~ל

 טו~~ לבדו~
 ש~רי ~ו~ר ~ואין

 ~ד~~
 םי~ ~יו~ד

~מ~ב
 כ~~ םעי~

 רבו ראה דאס
 ע~ ~ו~~

 ל~דחני א~ל ד~ת
ר~~נו

~ 
 לו~ר לא~יי הו~ל נמי הכא ו~~כ וכ~~

 ר~ינולמדת~~ לרב~
~ 

 דמצינו אינו~ ד~ה י~ל
 הי~ שכ~

 א~י~ ~ד~ר
 מ"ט ~עירובין ר~~~~ס

 ~~~ רע~~
 לרבה אביי

 לדיד~
 קשיא~

 או קשיא~ לרבי א~לו~א
 ק~י~

 לו ש~ק~ה הכא מכש~כ למרי
 ~פורשממקרא

 ~עיי~
 ~~~א ~מ~רש~א

 ע"~ ~~~ סנהדרי~
 על

ה~
 אין אדס כי ~~ינו~ למדחנו ~ר~א רע~ק ש~מר

 ~ע~~ וכת~~באר~י צדי~
 הזה בלשון א~ל הו~~ ד~רא

 עכ~ל~ לרב~התל~יד שו~~ כדר~
~~~ 

 ש~צינו לפי א~~~~ על ~~ה קשה לא
שד~ר

~ 
 ר~~~ או ~ר א~ל ולא ר~ה ~ם

 כנ~ל~
 שפיר וע~ז

ה~י~
~ה

~~~~ 

 שס
 ב~הר~~~

 ~נא שקשה ו~ה ~ ו~~ל ~כחב ש~~ה~~ ~~~כ~ח
~ 

 ~כוינ~
 א~~א

 ~ם~
 שה"ש~ ~~ד~ר ע~~י כוונתו~ ל~רש ונ~ל ע~~~~ ~ב~~ וה~בין וגו~ ~תרש~ש ~~ולאיס זהבז ~לילי ידיו דק~א אסי~א

 ו~
 ל~ד ה~~ שה~ש פירש~~

 גלי~י הלו~ות~ אלו די~יו~ ~פי~
 זה~

 בתרשי~~ ~מו~איס הד~רוח~ אלו
 שכל~

 נ~ג בעירובין ועיין מ~תי תרי~ג הדברות בע~רת

~~~
 שט~ו א~קיעו~ ופירש"י לזה~ין~ ~ר~יעו

 לזה~י~
 כ~הב אדו~ות לוחשות גחלים

 ע~~
 וא~כ

 ע~י~~
 ~~ו שקלים ~ירושל~י ו~י~ן ב~ה~~ א~ומ~תג~~~ס ה~י~ ~ה~~ גל~י ידיו

 ם~
 ה~א

 דהתור~
 לבנה אש היא למש~~ ~~~~ שנתן

 ~א~~ ~ובל~ וכו~
 ~ח~~ש ~~י~ש~ ו~ין אש~~~ ~י~~ דכחיב מאש~ ונ~ונה מ~ש~ח~ו~ה

 ו~ין ש~יר~ אתי ~~~~ז ברכה~ םד~
 ~רע~~

 ~~ה אבות
 ~~~ו~~ת~~ו

 ~צ~~י~
 ~~ינו וכן ע~~~ חמה ~ג~~ל

 בע~~
 תורה מד~רי ~~וםק דכל ע~ב ~~

 ו~ו~
 בדב~י

 ~אכילי~ שי~~
 ~חלי לו

~ח~
 ה~ט~ים שנאמר ס

~~~ 
 ו~~ר~ וגו~~ שיח על~ו

 ול~ ב~~~~ ~כתב ~לוח בל~א
 הא~ור

 א~
 ד~~ת

~ 
 ~לילי

~~ 
~~

~ א~~ ~ם  ~~~ ~ 



~ ~ ~ ~
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~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~

~

~  

~~יב
 רב~ ~

~~~ א~ מ~וה ~מחת ~~ מנחנא~ ~פילין אנא
 ~~~ והו~

 ימיס~ אי~ה במעיו היה שחולה ה~ר"י ~פי~
ול~

 ש~ח הי~ שנ~רפא וע~שיו להנית~ יכול הי~
 ~וא"כת~ילין~ ~מצו~

 ~פי~~
 דר~ עובדא האי ג~כ שפיר א~י

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

~~~~~~~~~ 

~~~~ 

~~ 
 ~~וגילו קרא ה~יא ~אביי ב~ו~~א ל~ה וקשה שבר~ לויהי~

בר~~ה~י
 ובעובד~

 קרא הביא ירמיה ~ר~ ~ו
~~~~~ 

 יהי~ עצב
מו~ר~

~ 
 יש ו~וד

 ב~וב~~
 והרא~ש ש~רי~ף נוס~א~ שינוי זו

 א~ל ~ ב~~ןגרסו
 ול~

 ב~ל מר לה ס~ר
 מו~ר~ ~י~ עצ~

 א~ל לא אמאיו~שה
 ג~~

 ~~~יב~ מו~ר יה~~ ~צב ב~ל
~ 

 ו~פי
 ~פ~ר~ א~י ש~ת~~י~ה

 ~ל~~
 אב~י א"ל לא

 לרב~
 מ~רא

דב~ל
 עצ~

 ~~~~~ ג~ר היה לא ~רבה מ~וס ~ו~~~ ~הי~

וא~ר~~
 מקמי ד~~י~ו~א מיל~א ל~מר ~~ בקו~ש ~רכו

 לרבנן להודפתח
 ~נ~~

 ~ ו~ל
 ~רח~

 קרא ~האי ~~ריש
 ~~ב~~

עצ~
 ס~ר ריש ~במ~"ר אחריתא~ ~~ר~א מו~ר~ י~י~

 וכ~~ ע~ש~ ב~ס~~ מ~~
 ~~רוש~מי ו~יין ה~אי פ~ב ב~וריס בירושלמי

ברכות
 ~ ה~~ פ~~

 ~~ז
 ~לל לרבה ס~ל ולא ~ש~ה~ ר~~~

דא~
 מ~~~~ ש~~~ לו ~הי~ ~ב א~~ ~ראה

 ~צ~ן שגבר ר~ז
 ור~היה~

 ~מי~
 ~מה לו ~שה

 ~חבולו~
 ו~~~ה שישחק~ בכ~י

 ו~ל הנ~לי ~נ~ה ~חק~לא
 ~~רח~

 ~רא ~ה~~ ~דרש מש~ס
 ~~~ וא~~ שבר~ לוי~י~ ~צ~ א~~ מראה ~~א~~ ~~~וטו~ מו~ר~ יה~~ ~~בד~~~ל

 ר~ שחזייה
 ירמי~

 ב~ח ש~וה לר"ז
 ~~~~~י ~נרא~ דלא ~והוא ~קודש ~רבו ~ן ~לא מה~ו~א~
 ~ר~~~י~

 י~מי~
 ~נ~ל~ קש~ ~א~~ אינו~ וז~ בד~~ ~א הוה

 ~ה~י~ושאלא
 הברו~

 ול~ן ש~~ב~י~~ ~מו בדח~ הוה ~ר~ז
 ~~יר לי~~~ל

~ 
 מו~~~~ יהיה עצב ב~ל מר לה ס~ר ~לא

 ש~ל לשיט~ו לר"ז ש~אלפ~~
 ~כרח~

 קרא מ~אי הו~יח
ג~ר להיו~

 נ~צ~
 ~וא~צ ~~~ל

 ~ו~
 שה~וונה ~ה~ר~י ל~ח~ק בזה

 ~ל ~ס ~י ~צ~~ ול~ ~~ח~יהי~ של~
 ~י ~~~ האמצ~

 נר~~
 שד~כו

ש~
 הי~ ר~ז

 ~נ~י~
 אנן ~בל ו~בן~ ~נ~ל האמצעי מג~ר בזה

 ~צר~~~~~ינ~
 ל~יו~ א~~ בל

 ~ה~מב~~ האמצ~י~ ג~ר ~ל
בפ~~

 מהל~
 מ~ו~ ה~ז~ די~ו~

 ו~ו~מי~ ירמיה~ כר~ ד~יי~ל
 מו~ר יהי~ ~צב ד~~ללה~רא

 ב~ר~
 ירמיה ור~ הנ"~~~ המ~"ר

 ל~בא~~
 קרא ~האי ~ס~ל ~לא ~~~~ בהאי ~פירו~ו ~~ל

 שבמ~~ר ~ה~רשאחא
 ~ק~

 לר~ז להביא בקש ול~ן הנ~~~
לי~י

 גיחו~
 לא לי~ ~בל ~שיטתו~ לר"ז ~י~ ש~ק~ה אלא בנ~ל~

 ועל~"ל~
~ 

 ~מח~ פי~ מ~חנא~ ~פ~לין אנא ~~ז לו השיב
מצו~

 ~מח~ אני
 ~נ~~

 ~בשמ~ה נראה ~ומזה
 מצו~ ש~

 ~פי~
 ~אן ש~רי שרי~ ש~וק פיולמלא

 ק~
 ו~הרי~ף ~וב~~ ~דתו

 ובל ~ מנ~נא חפילין אנא א~ שכ~בווהרא~ש
~~ 

 ~מה
 דס~ל ומשמע פיוי ש~וק ~י~~א לאדס לו אסור~אר~י

 שרי~ ~צוה ~ל בשמחה ו~פ~ה הוא~ אתד ושחוק~~ב~וחי~
 ו~ן ~ו~~ טובא~ לב~וחיאפי~

 ממ~
 טו~א רבנן שב~חו

 דרבינאי ברי~ דמר ד~רי~~הלולא
 ו~

 דר~אי דברי~ בה~ולא

כ~ר~~~
 ~~~~ ~א

 ו~~
 ~בר~ו~

 ט~
 ~ס~~ בר"~ ~~

 גא~לה
 פסי~ ול~ל~~לה~

 רש~י ~י~ן ~~ש~ יומא כולי~ מ~ומי~ חו~א
 ס~~~ירובין

 ומשמ~ ~~ש~ שח~ק בחוכ~~ ~~ה ~~ב
 ג~כ

~~~מ~
 על מזה וקשה טובאי ~לבדוח ~פי~ מו~ר מצוה של

הט~~
 ~י~ ~או~ח

 שכת~ ס~~~ ~ק~~
 הגלו~ ~בז~ן

 א~~

 ~לבש~חה
 אס~ ~~

 פיו ~א
~~ ~  כן~ ש~~בהפרישה ~~ ~~~ 

 ו~~
 מהנ~ל
~ 

~~~~~
 ב~ל~ח ~ייתי

 בר~
 ~~ דף

 דאב~ בעוב~א נרם שלא הרי~ףבגי~ת ~~ ~דק~ ~~~
 ג~ מנחנא~ תפיליןאנא ו~~

 ורב~ ~אב~ ש~ובדא ~~ק
 הביא

~ר~
 ד~וגילו

 בר~ד~~
 ור~ ~~~ וב~ו~דא

 ~רא מביא
~~ב~ בכ~

 ול~
 בו גער רבו~ ~הואורבה בדח~ ~וה אביי ורב~י ~אב~י דבעובדא דנ~ל ~ת~~

 ~ר~
 לנוכח~ גערה

 א~~ ול~
 וגילו

 כשמדבר לנוכח~ ציו~י לשון ~הוא~~~ד~~
 וכו~ לרב~

 ואביי
 קא ת~יליןהשיב ל~

 מנחנ~
 ו~~ ~~ילין ~י~ ~רש~י

 ו~~
 עדות

~ממש~~
 מסיר ש~נו כ~ון והיינו עלי~ קוני

 ~תפי~

 אנו
 רואי~

 ~ד~י~ שמי~ש~ור~
 ~יושב וב~~יד ~~יחתו~ ב~~ת אפי~ ~ליו~

 ש~ו~א אות זה אין רבו~לפ~י
 ש~
 מורא ~ק א~ ש~ס ~~יו~ ס

 ג~~ עליו~ר~ו
 לו א~א

 ל~~~~
 שאסור ~~פיל~ן

 ~ר"י בעו~~א א~ל רבו~ב~ני תפיל~ לחלו~
 הו~

 ~מי~ י~יב
 ור~~ ~ר~~

 הוה
 לא ר~י וא~ל~בדח~

 לרבוי ה~ד~ר ~~~מיד מר~ ס~~
 שהוא בר~~ה~ וגילו ק~א אמרלא ול~

 ~שו~
 הביא רק לנו~ח~ ציווי

 ש~ ~צ~ ~~לקרא
 וה~י~ לנו~~~ ווי צ לש~ן נו

 ~נא ר~~ לו
 ~מז~ תמו~י~~ ~בריו ~ל ובמ~~ש ~~~ל~ ק~נ~נא ל~ן~פ

 ~ש~~צ
 הוה ר~ה א~ דגס ~ד~~ הוה ~~ביי ~~ל ראי~ ~ין נוב~ב~שון
 הר~י~י ~~~ר נו~~~לשין ש~ו~ ~ר~~ה~ ~ו~י~ו קרא מ~~י לו לאמר א~י~ י~ול הי~בדח~

 ש~~ל רע~ב מ~ט מע~~~ין ל~~~
 ~ל~יד~ ~ לרבה~~~

 למר ~~ל ולא נ~בח~ ~~~ין ק~~~~
 ק~י~

~~
 ש~פ~י

 הרו~
 ~מר~ ~רבה א~יי א~ל הי~

 כשב~ לרבו~ה~~בר ~~מי~ ~~ר~
 ~~א קנ~ג

 ~א~~
 מר ~נון לר~ה א~יי

 ל~בה אביי דא"ל ~~~ צ~~ ב~נ~~רין ו~ן ו~ו~~ ~י~~סני
 מ~

וב~וס~
 יבמו~

 ק~ה
~"~ 

 ע~~ין ב~~ס~ ו~יין ~~~~~ ~~א ~~ה
 ~~ה ~~אה~

 וה~
 דמ~מ~ שב~בו~ מ~~

~ 
 שלא רבה~ ד~~~ינן

 נו מצ ~~מ ע~ש~ ו~ו~ ח~ירו לרבא מר אבייאמר
 ג~~

 ~~~ר
אב~י

 ע~
 א~~~י ~נ~ל~ ~מר~ א~ל ולא נו~ח~ בל~ון רבה

 ד~ה ע~ב ק"ל בחולין~~~~וס~
 ובנ~ה רב~~ ~מ~

 משמע מאי~ד~ה ע~~ י~~
 מ~~ריה~

 מ~בר אינו לר~ו ~מ~~ר ד~למיד
ע~ו

 אל~
 ע~ש~ מ~ ~לשון

 ~ב~
 לד~רי~ס ס~ירה מצא כבר

~~~קדמ~
 מבמה הדורו~~ לס~ר

 מקומו~
 שה~שה בש~ס

 להרבה~למיד
 ב~שו~

 וא~כ ~~שי קשיא ~מר א~ל ולא נוכח
 ר~ה א~ ~ס נמיה~א

 ~האי לש~לו אב~י יכול שפיר ב~ח~ הי~
 בר~~ה~ דוגילוק~א

 ו~ו~
 אי ד~לא~ה

 ~פ~
 ~י~ דא~יי לומר

 ~נ~ל רבה ~ר~ו קמ~~ ~ו~א~דח
~ 

~~~
 מ~~~

 ~~~למי~ ~נ~ל~ ה~ל~ח
 זה ~ין ~בו ~פני היושב

 ה~~ילין מ~יר~~ינו
 ש~ור~ ~ו~

 ~פי~ ~ליו ~מיס

 רק א~ ~~ס ב~יח~ו~ב~~~
 מור~

 ~~א ג~כ ~ל~ו ר~ו

ל~ל~~
 שאס~ר ~~~יל~~~

 לח~ו~
 ~מוה~ כנ~ל~ רבו~ בפני ~~ילין

ול~~
 ~יק~ ~ג~ שמיס~ ~מורא ר~ו מורא הא י~~נ~~

 ד~ז
 אסורד~למיד

 ~~יל~ לח~ו~
 ~למ~ ר~ו~ ~~ני

 מסנ~~~ין
 ק~~

~~~
 שאסור

 ~חלו~
 ~ בפני ~~ילין

 ב~~ה בפיר~~י ~~ש מל~~

שח~~
 ~ ~~ב בפניו~ ~~ילין

 לו ~הי~
 ~פ~ו~

 מ~ני אחר ~צד

 מ~~ותו~~ימ~
 ולחלו~

 ~~~מ ו~~ה בפניו~ שלא
 בפ~~

 מהל~

 ו~ש~~ ו~~~י ה~ו~ת~~
 ל~ח סי~ ~ו~ח

 ס~~
 וא~כ י~א~

 לפנות הו~ל נמיהכא
 ל~~

 ~חר
 ולחלו~

 ב~ני שלא התפי~ן
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~  ו~~~
 כן עשה

~  ~ 
 ועדוח אוח

 שממ~~
 ~ונו

 המה לטעסועוד עלי~
~ 

 אסור דלהכי הב~י שהביא
 לחלו~

 חפילין
 מ~ני רבו~~פני

 ~פור~
 ראו~ ואין שמיס~ מלכוח עיל ~מנו

 אינו א~ וא~כ ע~שי וכו~ רבו בפני ~הלעשוח
 חו~~

 חפילין
 שמורא ראי~ ממילא רבו~ב~ני

 ה~עס דעיקר עליוי שמי~
 עולי כפורק שנראה משוס רש~ כחב טובא~ ל~דוחדאסור

וא~
 א~נו

 חול~
 נימא אס מ~~~כ עו~~ כפורק אינו חפי~ן~

 אז הניח לא שרבה דמשמע דחלמודא~ ~ישנא כפשטוחהכא
 רשאי א~יי שהיה ודאיח~ילין~

 לח~ו~
 כמש~כ בפניו~ חפ~~ין

 דמאי רבה~ ש~מושא בשס ל~ח סי~ או~ח ~בטורברא~ש
חקנתי~~

 לכרו~
 כרכי ו~דר ברישא~ ר~י~

 ח~מידי~
 בב~ ע"ש

 מהר"ש הגא~ן ~שס הש~~ה ל~עסשב~ ~~ד~ ס"ק ש~ ובמ~~א ס~~ד~ ל"ח ס~~ או~ח ובט~זובד~מ
 דכשחול~

 מונע חפילין
 ~גם היכא אבל הו~~ עבד י~מרו שמא ~רבו~ מלשמשע~מו
 מוחר ברא~ו~ לין ~פ לו איןרבו

 לחלו~
 כחב והט~ז ע~שי

~מצ~
 ובמהרש~א הר~ש~ בשס זה טעס כחיב

 ~ח~~
 סנהדרין

 ש~~ע כ~ב ע~ב~~~א
 טע~

 ה~~~ח מש~כ ~וגס ע~ש~ זה
 לא ירמיה ר~ וא"ל ק~דח~ הוה ר~ז ור~ז~ ירמיה דר~ד~ובדא
 דהא חמוה~ זה ו~ס כנ~ל~ ~רבו המדבר כ~למיד מר~ להסבר

 קמי~ יחיב הוה שאביי נא~רו~ אחד בלשון עובדוח~ השניהחחלח

 חזיי~דרב~
 דהוה

 ק~
 הזה ב~~ון וכן וכו~י ~ובא בדח

 קא ~הוה חזייה דר~ז קמ~~ יחיב הוה ירמיה דר~ אח~כיא~רו ממ~
 הוה דאביי ורבה~ דאביי בעובדא פירש אמאי וא~כ טובאיבדח
 ומ~ש קבדח~ הוה דר~ז פי~ ור~ז~ ירמיה דר~ ובעובדאק~דח~
זמ~ז

~ 
 שויס העובדוח דשני דמילחא וקוש~א מ~וורחא ולכן

 ורבה~ ד~ביי בעובדא דכמוהמה~
 ע~
~ 

 כר~~
 בדח הוה ר~ה

 הוה ר~ז ור~ז~ י~מ~~ דר~ בעובדא נמי הכא וה~הכנ~ל~
 ~וח דברכוח רפ~ה יו~ט במעדני מצאחי ~~וב~ד~י

 לא ר~ז דהא בדחי דקא ירמיה לר~ חזייה דר~ז~פי~ ו~
 כנד~כלל~ גחי~

 ע~א~ כ~ג
 ו~

 דאביי החר~י ~י~ לעיל
 דר~ שאעפ~יוצ~ל בד~ הו~

 ירמי~
 וכדמשמ~ הי~י ~למידולא ובכ~ד~ החס כד~~חא דר~ז מיני~ בעי

 אלא וכו~י קמי~ ~יחיב לישנא נמי
 הוה~ חבר~למיד

 ול~
 מ~א שהעיר ההע~ה ~מגוף מאודי חמוהיס דבריו גסובאמח עכ~ל~ מר~ ~ה סבר ~א ר~ז א~ל

דר~ז
~~ 

 בזה ופירש~י ~ערוחיי אני גס ח~ל ג~~~
 דברי יפ~

 ירמיה ר~ שאל ~ופא ~ה דאדרבה כנ~ל~ ~שיטחו לר~זהש~ס
 לבדוח דרכו שאין~ר~ז

 והו~ כל~
 בדח כעח ו~מה עצבןי ~בר

 ירמי~ דר~ המעיו~ט במש~כ וגס כנ~~~ ש~ח אנימ~וה דשמח~ מנ~נ~~ ח~ילין אנא ~~ז לו השיב זה ועל~ובאי
 הי~ לא

 הוה~ חבר חלמיד אלא ר~~~ח~~יד
 ולכ~

 לא ר~ז א"ל
 ע"ב י~א בגיט~ן החוס~ מיני~ אי~חמיט במח~כ מ~~לה סב~
 ד"~

 של חבירו ירמיה דר~ ש~חבו בעא~ ~~ה ע"א י~ג וחוליןיחיב~
 הי~ר~ז

 ו~
 מגמרא ~עיל הבאתי מזו וגדולה כנ"ל~ ממנו

 ~ף רבי~ ירמיה לר~ קרא דר~ז ע"ב ~~א ב~וחמ~ורשח
 ו~נוחנוחו ט~בו מדח ה~~ ~ה ו~ו~חחי קמי~י יחיב הי~~ר~י
 א~ע ~חק ובחנס ר~ז~של

 ל~ המעיו~~
 ~ישנא ~האי ~ירו~ו

 בערכין הח~ס~ שכחבו דאף מרי לה סבר לא לר~י ר~זדא~ל
 ע~א~~

 ד~~
 כנ"ל~ ~ח~ירו מר לומר דרכס דאין והא~

 לנבון ודעח לר~י~ ~בי גס ש~א שאני~ ר~ז שלענוחנוחו מ~~
 ~צל~ח שדברינקל~

 וד~
 הי~ ירמיה שר~ שחשב במה חמוהיס~

 ר"ז~~מיד
 ול~

 ובמח~כ מר~ סבר לא א"ל
~ 

 מיני~
 בגי~ין החוס~אישח~יט

 וחו~~
 ומזה הנ~לי דמנחוח והגמ~

 לר~~ ר~י~~מר
 הי~ ר~י ד~ס ראי~י אין מרי סבר לא

דרכו
 בקוד~

 עצמו והק~ין בענוה להחנהג
 ע~

 כנ~ל ד~ח
~ 

~~~~
 ר~ז של ונימ~קו ט~מו לדעח ~וכח~י שח~ל ~כא
שלא

 גחי~
 י~~ה ענב ~~כל דס~לי משוס מעו~ס~

 לבו~י אל יחן ~והחי לקייס כדי ו~ס~~ר~~
 ולכ~

 גבר ~ה
 ~בנדה ~שאלו חחבולוח~ כמה ירמיה ~~ עשה ולהכי חמידיע~בן
 ע~א~~ג

 הנ~ל~

 עפי~ וא~~ גיחי~~ לי~י להביאו ~אינו~ בדבר

 ~ ~~ ~י~~
 א~הו ~~ ~~א

 נאל~~ ~יא~ו~ לר~~
~~ 

~ון
 ש~

 דרכו
~~ ~ 

 למשחעי ~בהו
 כאן גס ולהכי ע~~ינ~ג כעירובי~ חכ~ בל~~

 ר~
 לו

 לר~~
 על חכמה~ בלשון

 כפ~ש~י שאינוי בדברשאלה שש~
 הנ~~

 ~יארוד שמו וקרא
להוכיחו ברמז~ לו וטמן חמיד~י ומספיד שבוכה חנ~~ שש~ו ~עוףש~וא נאלא~

~ 
 ממנו שאל ולכן חמידי עצבן גבר ג~כ שהוא מה

 בלומר גיחי~~ לידי ~ה~יאו בכדי שאינו~ בדבר שאלה ירמיה~~

~דוק~
 כמוהו עצבן לגבר

 שיי~
 ממנו לשאול

 כאלו~ שאלו~
 לדידימש~~כ

 שיי~ ל~
 ~דבר ה שא ממני ל~~ול כלל

 שאינ~
~

 ז~לי רש~י בכ~ונח להעמיס נוכל וכ"ז כלל~ עצבן גבר אני אין
 ~ מאוד נכון זה כיודו~ק

~~~~~
 ונשובה~ ראש נ~נה

 ביו~
 קרא אבהו שר~

 משמע ודאי כזה~גנ~י ב~ לר~~
 של~

 לר~ז מח~ב ר~א היה
 ~בברכוח המהרש"א על לדוכ~א קושיא והדרא ממנו~לגדול
מ~ו

 הנ~ל~

 ממנו לגדול לר~ז משוה היה דר~א במש~כ
~ 

 אמנס

 דכוו~י~~
 פעס לר~ז ר~א שקר~ו ~מזה הוא~ ז~ל המ~רש~א

 ראי~ א~ן נ~~א~~ ~יארודאחד
 שהי~

 ואפי~ ~מנו~ לק~ן מחשי~ו
 להוכיחו ~י~ כוונחו שכל ~כא~ שאני כי לו~לדומה

 ש~א ל~ב~ו~
 כל נעצב ~בריהי~

 כ~
 עליו יגבר שלא ~יה ירא כי

 זאת וזולת ל~יל~ שכתבחי כ~ו~שחו~ה~ המר~
 י~

 ר~א הי~ דב~מח
 חז~ל שהפליגו שמצינ~ כמו ממנו~ לגדול מחזיקו ענוחנוחובגודל
 ע~א~ ~~ כסוטה ר~א~ של ענוחנוחו בגודל~אוד

 ע~~
 בכמה

 ענוה ר~א ~עשהמעש~~ח
 לראש~ ע~ר~

 בברכוח עשה ו~ן
 מחזיקו הי~ לא ואלו מר~ לן לישר~ לר~ז שא~ל הנ~ל~ע~א מ~~

 ד~ה ע~א ה~ ערכין כחוס~ ~מר~ לו ~ורא ~וה לא ממנו~לגדול
 לא דלח~י~ווהאי

 שיי~
 כש~כ כנ"לי מר לומר

 ל~~
 וי~ל ממנוי

 ז~צ המהרש~א שדקדקדזה
 ~ וכח~

 ~מתו~
 ר~א שצ ענותנוחו

 למ~ש ~י~ וכוונחו ממנו~י גדול ~ר"ז ~~וה הוה~~יקרא
~ טפיי ענו~ן הי~ שר~א ע~א מ~בסוטה  להעיר יש כן א~~ 
 קרא דרבו דמצינו מ~ה הנ~ל~ ע"א ה~ ערכין החוס~על

 מהיכא מ~ לר~ל יוחנן ר~ א~ל סו~~ב ג~ ביומא ~מר~~לחלמידיו

יל~
 ציין וכבר ~למ~דו~ הי~ ~ר"ל אף לה~

 בז~
 הש~ס ב~ל~ון

 מצינו וכןשס~
 בס~ט~

 מר לחלמידיו קרא ~רבא ע~א ~~א
 דוכחי ומ~מה מ~ה הדורוח~ לסדר ב~~קדמה הוכיח וכןע"שי
 דכל זל~ז~ ~מר~ ור"ז ר~א שקראו מ~ה ראי~ אין ו~~כע~ש~
אחד

 מ~זי~
 במח~כ והצל~ח והמעיו~ט ~מנו~ לגדול חבירו אח

 בכ~ז העירולא
~ 

~~~~~~ 
 הנ~לי ~~א מ~ו בברכ~ח ז"ל המהר~~א דברי ~וף

 ~דול~ דא~כא בין לפ~וגי לן דאיחבמש~כ
 מיסב בע~~ב דכשא~ן החוס~ דמ~~כ ~ וכחב ג~ולידליכא וב~

 ה~א וגס המוצי~~ יעשה שבהן הגדולעמ~ן~
 יבר~

 ~~ה בהמ~ז~
 פ~~נן והכי קודס~ הגדול ממנו~ גדול ויש בעה~ב~כש~ש
 דגדול לקמןה~כ~א

 מבר~
 פ~קינן דהא מאד~ חמוה ע~~~ וכו~

 בזה ל~~יר שיש אמח הן גדול~ האורח ~ס ו~פי~ בו~ע~הוא בעה~ב~ עמהם יש דאס י~ד סעיף קס~ז סי~ או~חבטוש~ע
 כדי בוצע דבעה~ב מדאמרינן שכחב~ שס ~~~על

 ד~~מא וכיון יפה~בעין שיבצ~
 משו~

 שאעפ~~ ודאי משמע הוא~ הכי
 על חמודוח בדברי ועי~ן עכ~ל~ בוצ~~ בעה~ב ~דולש~אורח
~רא~ש

 פ~~
 ג~כ ~נראה ע~ש כ~ב~ אוח דברכוח

 הש~ס זמן בין לחלק כחב ולכן יפה~ עין משוס הואדה~עס מד~~

לזמ~~
 ל~ב~~ ס~ק ב~~א שס ובפמ~ג קס~ז סי~ ובעט~ז ~ע~ש

 דהאוקשה
 הרמ~~~

 הביא ~א ה~ב ברכוח מ~ל~ בפ"ז ז~ל
 דלא ונראה יפ~~ בעין שיבצע דכדי להט~ס~ל

 ס~~
 כלל

 הכ~מ על ג~כ י~ל ~ו~~י~ז א~ באוח לעיל שכחבחי ~מוזהי טע~
 בוצע דאינו ג~~ בה~כה הרמב"ס עמש~כ ~כ~והב~י

 פרוס~
 ו~~ עיןי כצר נראה שהוא מפניקטנה~

 הרמ~~ס ~הא ג~כ וקשה ~~ש~ י~ה בעין שיבצע כדיה~עס מ~אמרי~ ~ ש~~~
לא

 כל~ הבי~
 זה ל~עס

 כבר שהרי קשה ו~וד וצ~ע~י ~
 ~באוח ל~להוכחחי

 א~~
 ~שה לא הס~ודה ~כל ח~ב דבאירח

 ש~ ל~ בי~~ ~דמחייקרי ואחייקורי לכבודו~~לא
 ט~ם ~לל

~~~
 ~בו ולמה

 ~ש~
~~ורח א~ אפי~ בו~ע~ דב~ב ב~ס

 ~~~ ~~ד~
~~~ 

 ~~ו~ ~~ ~י~
 ~א

 ~ע~
 ~~א



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~  

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~

~

~  ~לא האורח~~כבוד 
 שי~

 הטעס
 דע~

 אורח אפ~ה יפ~~
 ~ מבר~

ו~
 ~~ק קס"ז ~י~ ~ג~א על י~ל

 ל~~
 ~~~ח עמש~כ שכחב

 ב~מ~ ~כ~מ וכ~ ~ו~~ לג~ול כבוד לחלוק~~גו
 דה~

 ח~ק ר"א

כבו~
 ~מהרש~א עפי~ד בכוונ~ו כתב והמ~צהש"ק לבצועי ~ר~ז
 ל~~ז החזיק~ר~א

 ממנו~ לג~ו~
 א~~ ול~

 אעפ"י לבצוע
 לא הד"ח דהרי ועוד חמו~יס~המ~רש~א ש~בר~ בתבח~ כבר ובאמח בפמ~ג~ ע~ש הבעה~ב~~י~ שר~~

 דעכ~יו אלא קאמ~
 לחלוק נהגובזה~~

 כב~~
 לג~ל

 הש~ מז~ משא~
 מודה

 וא~כ בוצע~ הב~ה~בדלעולס
 האי~

 ראי~ ה~ג~א מ~יא
 ר~ז ד~בי ~ס~ל שנימא לא אס ~ר~~~ מר~א הש~סמ~מן לז~
 ל~

~יי~
 וצ~~ יפה~ ~עין הטעם ג"כ

 ~ והבן

~~~~
 דהטור נלפ~נ~ד

 אס אפי~ בוצע~ ~בעה~ב כן ל~~
 מהא ~~ול~ה~ורח

 דאמרינ~
 פ~ז בירושלמי

 כהן מקרי וק~ היה~ כהן ~ר~ז ע~~~ מ~ט דףה~ג דבר~ו~
 ~מ~

 ס
 בפ~מ ~~~שלוי

 וכ~
 הוא

 ע~~
 ברבות בירושלמי

 ור~חדאבב"ח ה~~ ~~~
 הו~

 ו~ש~ש קאיס ר~ז והוה אבלין~ ן יחב
 ו~~אתי ע~ש~ שרע בד~ה ~~א דברכוח פ~ג ובמרה~פב~~מ~ ~~ מעל~ בכהונה המשתמש וא~ש כהן~ ~~וא וכו~~קומיהון
עו~

 ה~א פ~ו ~~יעיח בירו~למי
 ד~

 דר~ ~~~~ י~ח
 ~ה

 ~בבל מ~קלייא מבר יהב גרמיה~ ~מי וה~ה ~פ~ללחמחא ~ז~
 שהיה ב~"מ ע~שו~ו~

 בה~
 ~רכ~ת בירושלמי ~וד ור~ה עש"ה

 כ"א ~ף ה~אפ"ג
 בשמ~ ע~~

 וכו~~ נשיא יודן ר~
 ~חב~~ ~ח~

 לר~ז
 היה ~ר~ז ו~~כ~ יע~ש~ ו~סא~י~~ ~~י~ו~ן~ ~גו~נ~בכנ~~~א

 הרי בוצעי דבעה~ב מט~ס ~~צ~~ היה ר~א ואפ~ה~ה~~
 כמו ג~ו~~ שהאור~ ד~~~~ילה~יא

 ר~~
ב~~~ב אפ~~ ~ה~~ ~~יה

 ~ בוצ~

~~~~~~~
 הר~~ונים קושייח מי~י קשה ולא ~י~ב מ~ו~ב

והמ~ר~~~
 ~באוח לעיל ש~באחי

 א~~
 שהקשו~

כיו~
 ~ר~א

 יד~
 בוצ~~ דב~ה~ב

 האי~
 לר~ז ~~ל

 ~ לבצו~
 ולפי

מ~
 מעיקרא~ סבר הוה ~ר"א ש~יר~ אחי ש~חבתי

 ~~ש ע~ב נ"ט כגי~ין הוא~ מה~ח כהן וק~ימח הוא~כ~ן ~ר~~ כיו~
 ה~ט ~~יטין פ~ה ירושלמי ועיין סק~~~ ר~א סי~ במג~א~ו~יין
 א"ל שפיר ולכןע~~~~

 לר~~
 לבצוע

 א~
 הי~ שהוא

~ כהן~ ה~ורח ~ס אפי~ בוצע~ לעולס דב~ה"ב לו ה~יבור~ז הבעה~~  

והשח~
 ~ברי היטב מובן להכי דא~~ת

 הד"~
 אות ק~~ז בסי~

 בשסח~
 הג~ו~

 ~~פ~י
 הח~שי~

 שיש א~פ~י בוצ~~ ~בע~~ב
 שלפ~ינו בי~ו~מי ובאמח עב~ל~ ~~רושלמ~~ ~יתא וכן כהן~~ס
 ~~ז~ כלל נמצא~א

 ועל~כרח~
 ~ר~ז הנ~ל להירו~למי כוונתו

 ומצא~י עיני את ה~ ה~יר ~שוב כנ~~~ מבואר וממילא~ו~~ כה~
 הגבוריסב~לטי

 ש~~
 ~רכוח המר~כי

~ 
 אוח שאכלו שלשה

 ב~ה~ב כהן שס יש ואפ~~ ~ שכחבג~~
 בו~~

 ופליאה
 ~כד~יחא א~ור~ מכהן עב~ות שוס ו~ס ~קה~ח~ דומיאקדושחו מ~ח~ האי~

בירושלמי
 וכו~

 אם אכן
 ר~~

 כהן הי~
 י~

 יכול שבעה~ב ראי~
~בצו~

 בט~ז ~ועיין עכ~לי לר~ז ר~א שעשה כ~ו כהן~ ברשוח
 ובבאה~ ל~ט~ ~~ק קכ~ח סי~~~ח

 ובברכ~~ פ~ב~ ס~ק שס
 קס"ז ב~י~ רש~ז הרב ב~~ע ומ~~חי עש"ה~י קכ~ח ~י~~יו~ב
~~י~

 י~~
 א~~ ~ודם ~וא ד~עה~ב ~א לה~י ~~כ שכתב

 ע~~~הן~
 בה~ה

 לאמ~ס וב~א~ ~~~ ~~ ~רו~ ~~נפ~~ ש~ח~
 ~ו~ ~~ ~י~

 מקור
 לז~

 ~ראה
 כ"זיאישחמיטחי~ שבמחכח~

 ~ז~
 ז~ל ~הרש~א מש~כ ~ו~ס

~גדול ד~~נ~
 מבר~

 ר~ז ר~ה לא הכ~ ומשוס
 לב~

 ע~ש~
שהרי חמו~~ ~~

 פסקי~
 ~בעה~ב אס ואפי~ מבר~~ הוא אורח שס כשישאבל אור~ ~ כשא~ ~~~ ר~א~ ~י~ או~ח בטו~"ע

 מ~~ ~דו~
כדאשכ~

 ~ב בעוב~א ~ו~~ב מ~ו בברבוח
 ורב~

 ע~ש
א~~ה ~~ בע~~ב דא~י~ ~~ ~ע~~ ר~א ~י~ הרב בש~ע וכןברא"ש~

 לעיל שהבאחי ה~ניס~ ולה~מראה ~בר~י האו~
 ~ב~

 שכח~ב~
 יש כאור~י ור~א כבעה~ב~ נחשב ר~ז להרשב~א

 בעה~ב אפי~ מבר~~ דאורח דינא הא~להוכיח
 כ~~

 מ~~א
 ולהמ~~פ ~בר~~ לר~א ר~ז שא~ל הנ~ל ור~ז ~ר~אעוב~א

ב~~~
 לר~~~ ~"ז לי~ קאמר הכי הנ~ל~ הרש~~א

 ~ס~רח~
 ש~ני

 בס~ו~ה כבעה"בנחשב
 ז~

 וראוי ~אורחי נח~בח ואתה

ל~ר~
 כנז~ בהן היה דר"ז ואע~ג כנ~ל~

 וא~~
 מ~פט לו

 לבר~הקדומ~
 "וק~שחו~ מטעס

~ 
 ר~ז שא"ל ב~א ומ~חז~נן

 דאורח מינה~ שמעית שיבר~~לר~א
 מבר~

 אס א~~
 ~ ~א~ר וכ~בר כהן~הוא בעה~~

 דפסק~~~~~~
 להלכה

 ולמע~~
 אם אפי~ בו~ע~ דבע~~ב

 והאורח כ~ן~ הואהאורח
 מבר~

 ב~~~ב אם אפי~
 ~ ~הןהוא

אב~
 ~אהבה דוש~ח

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

~~~~
~~~ 

~~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י

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

~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~י ~~~~~

~~~~~~ 
 מבוא

 השלו~
 מ~ברנא רבה ל~~רא כמשפט

 התק~ל ל~רק הג~תי לנכון כן כי הנהדאומתא~

תשוב~~
 אס שאלחיי ~בר על אלי~ ~רמתה

 ~ב~ה~~
 ביצ~~

 גס מב~~~ ~האורח ואס כהןי הוא האורח אסגס
 בררח ל~ל וחהלה כהןי הואהבעה~ב

 הי~~ ~ד~
 ~~ן

ממקורים ז~
 טהור~

 נועס א~רי
 ב~י~~

 ובקיאוח
 ~ לאירייח~ וחיל~ כח~~~ש~ נ~~

 יקירי ~רי~~~
~ 

 קראחי
 בש~

 הבאור אח לב
 נ~ט ~דף ~נהדרין במ~כח משז~לבארת ~~ הנ~~
מיני~ ע~ב~

 ירדה ~ אבהו מרב זירא ר~
~ 

 מהו ח~ר ד~ת
 ו~~ נאל~יא~ו~ א~~ ~

 ~נ~~ ~מו ~וף ~וט~~ ~נין ~ רש~י ~רש

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~  

~ ~ ~

 תמי~ ו~~י~ו~וכ~
 ו~ו~

 ו~ה~ עכ~~
 ע~~ה ~אל~

לבאר בי~~
 בארו~

 אבהו ר~ של הנפלאה שיחתו
 באו~ לר~~

~פל~
 ~ ברכתי ו~ו~~י

 ~ר~
 ~יראיו~י מחכמתו ~לק

~~~~
 ב~שובת~ ~בא~ ~י בראו~י~ ~ן~

 ~~ ~באות אלי
 ~ט ~ב~~דרין הש~~~ ~ב~ליון כי~ס~~

 ~בר שכ~ב קנ~ב ~י~ יא~ר~ ~חות ~שו~ת ן לעי~יין ש~~
 בז~ נחמ~

וב~~וב~~
 כי גלוי~ ~ו~עת אלי~

 א~
 ת~ת חו~י השו~ת

 י~~
לעיי~

 חו~י השו~ת כי ויען ~~די~~ ~עליותא ~מי~י
 להעתיק ב~בר~ מחויב ע~מי אח מ~~~יידי~ חח~ נ~צ~

 לפנ~
 הג~ין ~ברי

 ~זה ז"ל ~בריו כה הלא קנ"ב~~ ~י~ ב~שו~ו~יו יאיר~~ח~ת

הלש~
 ליה ~~רי מה ~וצ~~ע ~

 ר~
 במם~ת זירא לר~ אבהו

סנה~ין
~ 

 נ~ט
 ~יארו~

 ש~טה תנ~ן ר~~י~ ופי~ וכו~ נאלי~

 לו לק~וא ג~ול ובזיון גנאי ~בר לכ~ורה והוא תמיד~~מםפי~
 אר~יי אכזרי עוףשס

 ~עיון וא~ שוט~
 נלפ~נ~~

 זו שגם
 ור~ אבהו ורב ולשבחלטובה

 זיר~
 ~~לי~י כמו מח~לקין היו

~~~ראי
 ב~ור~

 ק~וש נקרא ~ם בתענ~ת
~ 

ש~~צינו כ~ ~וטא~
 ש~רמב~~

 ומרביס נ~שם המ~ערים בגנאי איפליג
 מ~~ע הכי ~קרא ופש~יהבתעניתים~

 אבי~
 ו~תה ~~ל ~~וא

ו~
 ולכן

 נ~~
 וביר~ש~מ~ חוטא~ ~נזיר

 ש~תי~
 ~~ן ליתן א~ם

 ~ו~שב~
 להנות לו אפשר ~יה

 מאש~
 לברואיו אלהיס ברא

להנות
 ב~~

 הי~ וז~ נ~נה~ ולא
 ו~כ~ובות אבהו~ רב ~~ת

 תיה~ מת באני בי ~איפ~ת ע"אד~~ב
 ע~ו~א ליה ואי~~רמי

 ו~יה פירש~י~ ע~ש ליה~ דס~~ו ~ב~א לתרי ו~סקינ~ווסליק
 מש~יין קי~~ דבי ~א~ה~א ~י~ז ובכתובות חואר~ ויפהמ~עננ
 ואפ~ר קי~~~ בי פניס נש~א ~יה חגיגה וב~םכת וכו~~קמיה
 מפניכי

 כ~
 ~~רי ~ורש והיה בה~כות ק להעמ בבחו ה~ה לא

אג~~
 שאמר שהיינו זה ע~פ ביאר~י ~וכ~ר ~וטה כבמ~~

 ליהאחוו כ~
 ~מו~

 אמ~תי ואני ~~פר~~ונא נהרא י~ג למותו
 הא ~עתי ולפי הדרוש~~ מקום כאן זאן וגו~ י~עתילריק

 ~~~~א ~~ח~ברכות
 ר~

 הי~ לגברא~ גברא בין ~פק א~הו
לצור~

 מש~וע אז~ו י~~ר ~~מה ~בור או י~~ בע~ק ה~~דלות
קר~~ת

 ~פ~יקא פסוקא בין היקל לא ומ~מ בציבור~ התור~

 לרמב~~ ~~~ל~
 בהלכות כ~מוכח לה~מיר

 ור~ פי~ב~ תפל~
 ה~ה~ירא

 להיפו~
 נפשו מם~ף

 מ~~
 לא~י עלה פרישותו ולרוב

~~נ~~
 הפו~לי~ ב~

 ב~נו~א נפשיה וב~ק ת~ניתיס שי~ן ~צס
 וב~"ק~~ו~י~ש~

 ~~~ ~~ולי~
 ושמואל דרב מוגרמה ~אכל ~~ב

אע~~
 רצה לא ~א~י חביבותיה מפני ~ר א נוהגין ~בל דבני
 ל~ר~ותלהחמיר

 דא~
 וברוב שס~ כמבואר להו כיי~ינן

 לקבל ~ה לא~ו~נותיה
 ~~מיכ~

 ומצ~ ~~~~~רין~ בפ~ק
 ~ו~ל

~יבותיה
~~ 

 ל~ני להו קרי
 ב~~

 י~~ו ~א ל~הוכ~~ו ע~ב~ מ~ט בנ~ריס ט~~~י
 נג~ ~

 ~וגס ופרישתו ח~~~~ו
 לי~ ~קרי טפשא~ ~בל לבני דקרי א~~ו רב ידע כי אפשר~ה מצ~

 ~שון נ~לאג~כ
 ~ות~

 ו~פ~~
 כ~ור נעשה ~גו~יו מ~ני כי~

 ~~נה~רין ~בפ~ק סמכוהו כי כן על ~ו~ו~וש~ר
 ~~~רי ובכ~ו~ות~

 ולא שרק ולא ~~ל לא
 פירכו~

 ר~ל חן ויעלת
 מצ~

 ולבן התורה~ היא אוהביםא~~
 ~מ~~

 בצער שרוי ~ה
 וא~~ביגון

 ע~ ~נ~ה~ ~בגמ~
 הביאו ~אן

~ 
 ~ידי לר"ז

~חו~
 רבי ~ב~ח יומא כ~נין ~~~ ולא

 ואפשר נ~ריס~ במ~כ~

ר~
 לגנאי ק~או לא ומ"מ שטות~ של ל~~ידות חש~ו ~בהו

ר~
 ומ~וק~ק ת~ד~ וי~ונו ו~ישתו התבו~~ותו על לה~ות

 ר~י ש~~~ה
 ~אל~ י~~ו~ וז~~

 ~~ין
 שו~~

 ~~ס~יד
~קשה ~מ~~

~ 
 ענין

 ולמ~~ לכאן~ ה~פ~
 ~אכזר ~יה כי ש~יר אתי

ע~
 גו~ו

 לענ~
 נפש

 וח~י~
 בה~פ~ ~רוי

 ~ונו~יו על ודא~ה
 חשב אבהו ~ב לש~מיס~ כראוי בעיניו ותורתו צ~ק~וומיעוט
 ~~י

 ו~נוי ~גי~ו
 נ~

 ~ם נפשו כ~ות נתמע~ו
 עומ~

~
 ו~~י~ת

 וש~~
 הישר ~~ת

 ול~
 על

 שאב~י~
 ~יה

 יר~~
חמי~

 קראו אב~ו ~ב בדברי נכלל ~כבר
 נאלי יארו~

 ואין~ו~
~ 

 ~וש רק
 מופ~~

 ומ~ון ע~נג בהיכ~י תנין כמ~ש

~~
 ~ם

~  
 ~לצו

 ו~~~ ~ת~~~ו~ ע~ שמור~ ש~
 ~ו~~ ~~~~~

 ~ ~~י

 חו~י ~און של שבמחכ~ת יר~ה~ ב~ין~~~~
 ממנו ~~ ~ישתמי~ ~~

 ~בריה~
 ~"ג ב~ות בירושלמי ~~ל

 ~ו~
 ~י~ ז~ ~לתובמד~ר א~~ הלכה

 ט~
 שם~ ~וצא שמפורש

 הי~ ש~
 ~~כו

 ~בבות ר~זשל
 והעל~ ~מיד~ ול~פו~

 של ~~ריס זכרונו על
 ~בכל לבו~~ אל יתן ~והחי ~ שנאמר מה ל~יים כ~ימי~ה~
 הארכת כן כ~שר מו~ר~~ י~יהעצב

 הרב~
 בזה

 ב~שוב~ו כלל הזכיר לא ז~ל חו"י ו~~און ב~~~ ~באותאלי בתשובת~
 לה~ירשס

 מהש~~
 ל~ ברכות

 ע"~
 ק~יה יתיב הוה ירמיה דר~

 וה~מת וכו~י ~ו~א ב~ח קא ~הוה ו~זייה~ר"ז
 אגי~

 ולא
 ל~אכח~

 ומחקבלי נאה באופן שם ל~ בברכות הענין בארת כ~
ותה~ה

 לא~
 הנ~חו מקוס

 ל~
 להתג~ר

 להאר~
 ש~צר ב~קום

ה~או~
 ברכת ו~רכתי ז~ל~ חו"י

 הנהני~
 אשר ~~בר ~זה

 זכי~
לכו~

 של בעיקרן
 ל~ע~ ה~בר~

 ו~ו~ ז~ל~ חו~ ~גאון
 הום~ת

 כי~ עצום~ ובקיאות בחריפות וקמחאמיא
 הטובה ה~

 ~ עלי~

~~~~~
 מכל

 מ~~ר~~ המקיב~
 ~נעימיס

 בתשובת~
 הרמתה

 ירמ~ה ~~ אבהו רב של השת~לו~ם כל כיאלי~
 לבל כנפשס~ ל~ס החביב ר~ז~ של אזנו למו~~ להעירהיתה~
 ~מרה עליו יגבר שלא היו יראים כי ~~ כל נעצב ~בריהיה

 ~רכי ח~בתי לע~מי~ וכש~ניהשחורה~
 ל~ע~

 איש היה ר~ז כי
 העצ~יםח~וש

 ל~בר וזכר לע~בות~ הנוט~
 ז~

 בירושלמי מצאנו
 תפלת פ~~ברכוח

 הוינא וכו~ ר~ז אמר ~ השחר~
 מ~ני מ~יירא היה עליו הש~ורה מרה בהחגברות כיבליליא~~ מפ~~

 לא ובכן השונים~ לילחזיוני
 ר~

 בלילות משכבו ~ל גסע~ו היוס~ כל ר~יוניו על העלה אשר הש~ו~ים החזיונוח כל~פני א~ כי מ~יירא הי~ מעונותיו
 ש~א~

 אלא לא~ס לו מראין
 ב~ ~~ניאל שנאמר לבו~מהרהו~י

 כ~ט~
 מלכא ~אנת

~ל רעיונ~
 משכ~~

 מהכא אימא ואיב~ית ~~יקו~~
 ~~ם~

 ~ורעיוני

לבב~
 רב של מאמ~ו נודע וכבר ע~ב~י ~~ה ~ברכות ת~דע~

 של מאמרו ידענונא והנ~ לילה~ בעת~תי רעיס חלומות לר~ז לו מ~אין ~יו ~פקכל בל~ שם~~ ~ברכות טוב~ חלוס מראין אין טוב ~לאדס ~ה~א
 ~ ר"~

 ~מיס ש~~ה הלן ~כל
 בל~

 ~לום
 ~ברכית ר~~נקרא

 ר~ז אמר ~ן על ע~ב~~ נ~ה ע~א~ י~~
~~וינא ~

 מפח~
 ~ירושלמי ב~יליא~

 ברכו~
~ 

 גל~ להו~י~ הנ~ל~~
 ~~צביס ~לוש גבר היות וט~עו~ מזגולכל~

 האמורכ~בר לעצ~ות~ ~וט~
~ 

~~~~~~~ 
 עם אמרתי א~ר את ~ה~ מלהב~א אח~ל
 שיח להביןה~~ר~

 ~ו~
 ו~ ~מ~י~ה מאמ~ס

ע"א~
 ~מ~ה לה נא ~או~ ~

 רק~
 נק~א ~ול~ה ש~~ ~מגילה א~רס עפ~יל~רש י~~ חמ~~ה~י כלי אב~ה כי

 שאפילו רקת~ שמ~
 ש~ריקנין

 והוא כרימון~ מצות מ~איס
~~ ~ 

 המוניי ~ת~ם
 בשבבותיה שהיו הבריונ~ לרגליש~~ל~

 ~ר~~
 ואשר ר~ת~ בעיר

 ~~נה~רין תשובה~ ועב~ו בלבי~הו ~הרהרו מוחו אחרית~ף
 ~הרי~נים רקת ~אמרהובצ~ק ~ י ~ כרמון~ מצות מלאים שבה ~ריקנין כי הכל ראו ואזל~ז~~

 שברקת~
 כלי א~דה כי

 חמ~תה~
הל~

 כלי אוצר זירא ר~ הוא
 חמד~

 וסגולה
 אש~ י~ר~

 על
 שלמה ב~שובה ~זרוי~ו

~ 

 ~~~ ~~ו~ ו~~~~~ ~וקי~~ ~ו~~~ ו~~~י~~~~~

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

~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ י~י~י

~~~ 
~~~~~

 ~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~י

 לנכ~ הנע~~~~~~
 ואביע הגיע~~

~ 
 תו~ה

 ר~~
 ב~ו~ל

 ~לתשוא~~חן~
 העתק~~

 ~~ו~ת כתיב~ ~לי
 לבאר שכתב ~~יאיר~~ ~חו~

 ~~ה~ר~ ה~
 ~~י ע"א נ~ט

 ~~ ~~ו~~
 ל~ו~ ~א~ ו~~י ~~י~~ ~י~ו~ ~ ~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  ז~חי~עזה~י
 במ~ לכו~

 לדברי
 ~גאו~~ ~א~

 ~~ בעל
 הוםפחי בעניי אני~ולם ז~

 ~יאור~ בי~ נאמנים~ מקורי~
 ~ בס~דאמחי ~~

~~~
 בעזה~י~ הערוחי אשר אח מלהודי~~ טוב אמנע
 רא~ון על לי~ ש~עחקח זו בחשובה חו~בדברי

ראש~
 ~ חחרון ~חרון ועל

~~~~~~ 
 ~בהו ~דר~ שם~ ~חו~ כ~~ דבר~

 ו~
 ז~רא

מחול~י~
 דפליגו כמו היו

 אמור~
 ~בחענית

 י~
ע~א~

 והר~ב~ם חו~י או קדוש נ~א אם ב~עניח~ בשורה
 המצע~ים בגנאיאי~ליג

 ופשטיה בחעניחיס~ ומרבי~ נפ~
 מש~וע הכי~~א

 ~אבי~
 נ~א ולכן וגו~י ושחה" אכל הלוא

 שהי~ ~ל וחשבון~ דין ליחן ~דם שעחיד ו~ירושלמי ~ו~איה~יר
 ילא לברואיו אל~יס ~רא ~אשר להנוח לו~פשר

 נהנ~
 ~י~ וזה

 ~כ~ל א~הו~ ר~דעח
~ 

~~~

 ש~פ~י ל~עיר
 דברי~

 יש
 חרו~

 דעח ~יישב מרוו~~
~~מ~~ם

 מה~ ~~~
 מהשמנה ובפ~ד ~~א~ דעוח

 שפסקפר~י~~
 כשמוא~

 י~א ~בח~ניח הק~ר ור~א
 ע~א~

 דכל
 שה~ואל חו~א~ נ~א בחעניחהיושב

 ~~ו~
 סי~ ~רשב"א

 מש~ם פ~~ו~ ~ל ~קשו ב~קומו~ וה~ח~מ חר~"ח~ וםי~חל~א

ד~וקימנ~
 לה

 בנדר~
 כשיטה ~לכחא וליח ~שי~ה~ ע~א ~~

 ש~שבחי ~ה ב~י~~ר~~
 ע~

 ~עיל זה
 ~~שו~~

 ~~ח~י סימן
 ~~ירמיה דקרא דפ~~א כיון ט~י~ ש~~ר א~י החו~י~~עפי~ד
~כ~ב  

 ט~ו~
~ 

 הלו~ ~אבי~
 משמעי הכי וגו~~ ושח~~ ~כל

 דוד~ ב~~ודחראה
 כח~ ש~

 זה על
 שהיה ~יחכן ~

 ולזה וכו~~ ובמשחה במא~ל א~ע~גף יהויקי~
~~ ~ 

 הלא
 אבי~

~חע~
 ב~א~ל

 בהגהוח ו~ס ע~~י וכו~~ וב~~~~
 קרא~ מ~י ~עיר ~נ~ל פרקים מהשמנה בפ~ד הרמב~םעל מהריעב~~

 דין ליחן אד~ דעחיד ~ מבואר בירושלמי גם החו~יול~עח
 אבהו ר~ גם ולדעחו ז~י עלוחשבון

 םביר~
 לי~

 כמש~~ כווחייהוי פ~~ינן ושפיר ~כי~ ~הו םבירא ~עלמאסוגיא ו~~~ הכ~

~~~
 פסק יפה ועולה ~~~ש~ ל"א ס~ק ר~ד םי~ ~יו~ד

 ~ כאמור ז"להרמב~ם

~~~~~
 בשם שכחב ~דבר בגוף שי~ל

 ~ו אפשר ש~י על ו~~~~ן~ דין ליחן אדם~שעח~ד ~ירושל~
 מ~שרל~~ח

 ~ר~
 לברו~~ א~~יס

~ נהנה~~ ו~א בהם ~הנוח  
 ~ירוש~מיולפנינו

 בסו~
 בשי~וי ~~ל כזו~ מימ~א איחא קי~ושין~

 ~~~ ~עח~ ~ רב בשםלשון~
 ש~אח כל על וח~בון~ דין ליחן

 ~ פי~ שם והפ~מ אבל"י ולאעי~ו~
 בהתאווח מ~~~ח שנפ~ו

 ונמ~~ ה~בר~על
 הב~~ ובפירוש הק"עי פי~ ו~ן הנפ~~ על חוטא

 ~~מ~~
 ד~י~ ~ דק~מ~ דה~ ~

 על וחשבון דין ~חן אדם
 משו~ אכל~ ולא עיניושראח

 ~~ריהן~ לחזר לבו נוחן שאינו

לבר~
 להשם ול~ודוח

 ב~~
 ב~ם להחיוח אלו~ מינים שברא

 וכ~ אד~~בני
 יחעלה ה~ם טובוח ~עיניו נחשב שאינו

וע~ז ב~~
 א~

 ~ב~רושלמי

 שם~
 זו~ לשמועה חושש היה אלעזר דר~

~~יה
~~ 

 ולא~~~ ל~~ ~וטוח~
 ~א ~פחוחלכל חד~~ ודבר דבר מ~ל

 ~ וכעין ו~~~ בשנ~
~~ 

 הק~~
 בט~ז ו~אה

 םי~או~~
~ ר~~ ~  

 ~ביא
 נ~~

 ~~ם וכחב ~נ~ל~ ~~ירושלמי

~ח~ב~~
 המח~הש~ וכ~~ בבר~וחי להרבוח ~י ~טעס~

 על
 ~~ה~~"א

 ם~~ ~~~
 ~~ד

 א~ וא~~ י~~~
 ~ל ראי~

מה~רו~ל~
 דהמח~נה זה ל~ין

 ~ר~
 ~ ~~א

 דבכ~וב~ החו~~ ~~~~ ~~~~~
 ע~א ~~ב

 ~מרי~
 ד~~

~ב~
 בי ~~חח

 ב~
 ואיחר~ ~וחיה~

 ~יה
ע~ודא~

 ו~~
 ואסקי~הו

 לח~
 ו~~ ליה דםמכו עבדא

~ 

~~

 ~ה~יר
 לה~י~ ~~~~

 ~~ז~ ד~~ה ~א ~ירו~למ~ עוד
 אבהו~~ר~

 ~ו~
 ~חי נחח

 ב~ד~
 ד~ב~יה~ די~וםין

~ו~
 מ~סחמי~

 על
 ~ר~

 ~ו~יין~
 שר~~ ו~י~ ~עי~

 ~קפי~י
 ~~~ ~הו ~~ל

 דר~~~ ש~ ~~ ל~~י~י כ~י ~חי ~ ל~ ~~
~ ~~ו~ י~~ ~~ א~~ ו~יה ט~י~ ~ ב~~~ 
~ מ~~  א~חו~ ~~~ר~י~ ג~~י~ נע~י~ ~~ ~ 

~~ה
~~ ~~~ 

~~ 
 ~פ~

~~~ 
 פ~ ו~~

 לי~ול~ ~ח

 ~~ גד~~ ~~ א~ ~~ ~~ ~ ו~ ~~~~
 ~~ ~י ~~

אחה
 ~חי שימרחי ~ ~~ן ואמר ב~ליבח~~ על~ מסח~

 וגבו~~ו כחו מ~ואר ~רי ע~~יז~~וח~~ ~~
 ש~

 ו~שר ~~~ו~ ר~
 שב~חובוח ה~ובדא היאדהיא

 ם~~
 ~א

 ~~~ע ~~~ ~~
 ~ירושלמי של זו עובדא~רש

 ~~ באו~
 ~~ ~ ו~~ל

 ~והא~~ו
 בה~ לרחו~ יר~

 ו~ ט~ריה~ של מרחצאוח
מסח~

 שלא נסרים~ שחי ~ל
 לי~

 ~~רקע על
 י~~

 מ~ני
ה~ינה
~ 

 אחד~ מניח היה וזקפין~ ~עין
 ~ ובחו~

 ז~פו
 אוחווהניחו ~ש~

 במקו~
 הראשוןי שפםק

 ו~
 חמיד עושין היו

עד
 שמ~י~

 ~הו ואמר הכין~ מהו ~ וא~ל ~~רח~~ ל~רקעוח
 מזיקו בנערוחו~ סובל שהאדם שהצינה ~ז~~וחי~ כחישמרחי ~

לזקנוחו~
 ו~~~ עכ~~

 ~~רחו על ר~י~ כלל מהירושלמי אין
 ~ אבהור~ ~

~~~
 ז~ל להחז~י לו היה

 להבי~
 ע~א ~~ מבר~וח עוד

 ~ברי וחד יימאה~ שזיב ~מודא~ על קם ניסא~ לי~אחרחיש מ~וחי~~ בני בי א~חיח בני~ לבי על א~~ודר~
 ~זרוע אבריה~ בחד ~ ש~~ בפירש"י ע~ש ~בריה~בחד

 ~ יעו~שוכו~

 ע~ ~~~~
 מצינו ד~רי ז~ל~ החו~י

 ~ ד~~
 גבור~ ~יה זירא

דארכבי~
 אע~ג ע~בי ע~א ~קידושין אכח~י~י יוח~ן לר~

 קטין ~ ליה קריזה ד~ט~~ ע~~~ פ~ה בב~מ כ~ירש~י גוצא~ איניש היה זיראדר~
 ח~י~

 ~ם~ ~יה
 וםנהדר~

 ו~~ ע~א~~ ~~ז
 ב~ר בעל היה יו~נן ור~ הרבהי מתענ~~י~

 י~~ ~~בר~ו~
 פ~ב ובירוש~מיע~ב~~

 דש~לי~
 ~וה יוחנן דר~ ה~ה

ואזל מ~מי~
 ע~

 והק~ע וכו~י א~א בר חייא ר~
 ש~

 לפי ~ ~~~
 היהב~ר ~בע~

 הו~~
 ואפ~ה ע~שי בהלי~ח~ ~~ אד~ על להשען

 ג~ור~ ~~כ שהיה מוכח הרי כחפיה~ על ארכביה ר~זהיה
 גבור ~היה דוקא אבהו ר~ על ~חו~י של הוכחחו לי~ו~זדא

נגד
~ 

 ~ זירא

~~~
~ ~חענ~~ ~יה ~בהו שר~החו~ימש~כ  
 ליה עבדין דהוו ע"ב קי~ט בשבחר~ה

באפו~
 הוה חי~~א~ עיגלא שב~א

 יעו~שוכו~ כו~ייח~ מיני~ אכי~
~ 

~~~~~ 
 ל~חובוחמקום והרא~ חואר~ יפ~ ~יה אבהו שר~ החו~ימ~~כ

 י~~
 ~בוצי~א לי~ דקרי להא ~וכוונחו וכו~~ לי~מ~~ין קיס~ דבי דא~החא ע~א

וכן דנהור~~
 ~ו~

 מ~ריין קי~ר דבי ד~מטרונית~~ ע~א י~ד ~~נהדרין
 על ~ פי~ ב~צינא~ ד~ה ע~א י~ז בכחובוח ובפ~רש~י ~כי~לי~
 ש~~השם

 קל~~~
 ב~~מ ~וכ~ה ע~א נ~ח כב~ב מבהיק~ ~ניו

פ"~
 ע~~

 ובפירש~י ב~ה~ש יעו~ש וכו~
 י~~ ~סנהד~~

 ע~א

~"~
 ~~א~ דשבח פ~ח מהירושלמי להעיר ויש יעו~שי בוצינא

 קה~~ ומד~ר ה~~~ ד~ק~ים ופ~ג ה~א~ דפ~חיםו~י
 סי~ פ~ח

 דר~ תלמידיו חמוניה ~טברי~~ אחי אבהו דר~ איחא ד~ם~~~
 א~הו ר~ אשכת לר~י~ הח~מידים אמרו נהוריןי אפוייוח~ן

 אחאםימא~
 ~~~ לג~י~

 שמ~ת ח~חא אורייחא מאי~
 אד~ חכמח עליו ~רא עחיקא~ חוס~חאא~ל ~

 ~ניו~י תאיר
 מבואר~רי

 ~מד~~ מהירושל~
 דלאו

 בכ~
 פניו ~יו יומא

 ~א לעח רקנהורין~
 ~וריי~א ע~י~~~ ~~~ח~

 ויפה ~ואר י~ה היה ~טבעוא~ם חדח~
 מע~ ~א~

 ~י~~ב שופריה
 כב~מ~ב~ו~

 הנ~~ וב~
 בכ~ז ל~~יר להחו~ והו"צ

~ 

~~~~~~~~~ 
 מ~י דאפשר ה~ו~~

~ 
 ~ל ~כחו היה לא

~~
 ~ב~

 ו~יה ב~~כו~~ לה~מיק
 ד~~~

 ~~י
~~~

 כבמ~
 ס~ה
~ 

~~~~~
 מ~ בסוטה ד~רי ~~ ~ומר

 ~י~~ ש~
 ~נן דאימנו

 ברישא למ~יהעלי~
 אחד והיה יע~שי וכ~

המיוח~
 דח~בוהו

 ברא~
 ב~י~ין דסמוכו~ ר~ק חל~א מ~ני

~ט
 יע~~שי ~~

 ונחיי~
 במ~ח~~

 וה~~
 לו

 לדרו~

 כי~ל~י בב~ה~ והורה ~~י ~~~עירוב~
 דשב~ ~~

 ~~א
 מו~~ ו~י~~

 ~ה
 ~ ~~ י~

 ו~ו
 ~~~ ח~

~ ~
~~ 

~~ ~  ~~ 
 ל~ ~

~~~~~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ו~  ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 וא~ ~א~~~~ ~~י~
 כל

 איל~
 לאב~ו
 א~ ~א~ ~

לרי~
 ~ ו~ו~ יגע~י~

~~~

 אבהו ר~ של טעמו דעי~ר
~ ~ירושל~ ~ שאמ~  

 סי~ ~~~ב שרה ~י פ~ ובמד~ר ה~א~~ע"~
 ב~

 ופ~
 משוס ~וא ג~~~ סי~ ~~בפ~~י

 ~ יע~שמ~ כ~וט~ ~גדול~~ ענוחנוחי~

~~~~~
 דברכוח הא דעחו דלפי הח~"י~

~ 
 ע"א

 היה לגברא~ גברא בין נפק אבהודר~
 ~ צ~ור או יחיד ב~~קהש~דלוח לצור~

~~~
 ס~~ ~ו~חבמג~א

 קמ~
 הא שכ~ב~ סק~ב

 דוקא ~צאח~ דמי שפיר ל~בראג~רא דב~
 לצור~

 ~פמ~ כמש"~ מכבר~ ~חורה קריאת כ~שמעוהיינו גדול~
 בא~א

 ~ יע~שסק~ב

~~~~~~~~ 
 קריאת משמוע אזנו י~~ר דלמה החו~י~
~חור~

 כ~וטה החור~~~ ספר אל העס כל~ואזני ~ מ~א להביא לו היה ו~ו~~ בצבור
 בא~א שס בפמ~גראה ל~

 יע~ש~ סק~~
~~~~~~~ 

 הקיל דלא החו~י~
 ~~ו~ ב~

 ~~וק

ול~
 כדמוכח להחמיר~ להרמב~ם ~~ל

 או"ח מהטור ל~ביא לו היה ~י~ט~ תפלה מהל~בפי"ב
 ו~~ בב~חי ע~ש להדיא~ כן שפסק קמ"וסי~

 במג~א
 ס~אשם

 ~~~~י~
~~~ ~~ 

~~ 
~  ~  ~~~

 ומס~פים פרושיס היו לא ~י בני דהרילהעיר
 ~בני שמעי~ן~ א~פכא אנן אדרבה כ~~ כלנפשם

 אמר ~ר~ין ע~א ס~ב ~כחובות ראה מעונגיס~ היוא~י
 ופירש~י דמערבא~ מפנקיכגון

 ~ד"~
 מפנקי
 א"י ~ו~ני ~

 ו~משח~י במאכל~עונגיס
 ~~ לכ~

 כח~ ובעלי בריאיס
 ור~~ יע~שיוכו~

 בברכוח עצמו על אמר
 נ~~

 אנא ~ ע~א
 כלומר בחלמא~ ש~רי דחזאי עד לא~י ~בבל סלקילא

 אלע~ר ר~ רבו שא~ר וזה יע~~~ ~ונוחיוש~רו
 שנאמר עון~ בלא ~רוי בא~י הדר כל ע~א~קי"א בכחובו~

~שעי~
 ל~ג~

 בה ~יושב ה~ס חליחי שכן יאמר ובל
~נשוא

 ~ון~~
 ~ברכוח במ~רש~א ומצאחי

 נ"~
 שכחב ע~א

בהדיא
~ 

 ~לקי לא אנא ר"ז שאמר זה
 מבב~

 לא~י
 מ"ש עפ~י בז~~ל~ וכחב בח~מא~ ש~רי דח~~יעד

 וזה עכ~לי וכו~ עון בלא שרוי בא~י הדר כלבכחובוח
 ~לפי ~ חטא בלא ד~ה ע"א ~ז בברכות ~ש~ישפי~
שחו"ל

 ~הרב~ א~יישי~ת ~שא~~ כ~מורי "עון~ נשוא הוא ~ו~ל ישיבחכלומר ~~~~ וכו~ בישיבחו יש ~ון אלא ~כיוח~ ~ אי~
 וראה שם~ כפירש~י ב~~~ חלויות מציח

 של הרוחנית וכוונ~ו ע~אי י~דבסוטה
 ~א~י ע~י לעמו הוא מקושרבא~י הד~ ~ הי~ה~ ר~~
 ל~

 ~ש~ולה
 א~י ישיב~

 שבח~~~ה~ת
 ~ספר~
~ 

 ~ראה וכו~~~~נ~תים ~~ ~ ~~~ ~ה~ ~ב~~ ~~ו~י~ שהב~ ~~~~~~
 ~ש"~

 ה~~~~ל

 ו~~ל שכחב שס~ פ~~ בב~~ של~~~~כ~~
 נ~~ ~

 דכל

ה~
 מאה

 ~שאמרו~
 מ~ והוא ~וא~ ~~

 יו~
 ורוחע~~ל~ ארבעים~ ~~נו

 בבי~ הופיע~ ~קוד~
 ~~רשו

~~ל~ ~רש~~ ש~
~~~ 

 ~~ר~~י
~ ~~~~ ~~ו~י~ ~~~~~  ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

 הו~~
 ארבעין

 ~~ני~~
 ו~ו~

 וב~חכ~~~ יע~~
ה~~~

 ~~י
 ~~~~ איש~מי~~י~ ~~~

~~~~~ 
 ~~ ~~~~ ~ח ~חולין ~~ו~י~ ש~ביא
~וגר~~

 דאע~פ וכת~~ ~אל~ ~ב
 לא דא~י חביבו~יה ~פ~י אבל אי~~~~~~ו בב~ ~~
~ ~ראות ~~~~ 

~ ~י~ר~ ~~י~~ ~א~ ~ ב~ו~   ~~~ 
~~~~ 

~~~ 
 ו~~ ~~ ~~

~ ~~~ א~ ~~י  

ו~~
 ע~~

 ~טעם שם אשי ולרב
~~ 

 ~שום
~  לחזורדעחו ~~ 

 ~ הו~

~~~~~~~ 
 ר"~ ד~ר~ דמצד החו~י~

 טפשאי בבל לבני
 ~וכ~ה ע~ב מ"טכנדרים

 ט~~ בביצ~
ע~א~

 שטוח לשון ~~לא~ א~ו ר~ לי~ קרי ט~מא מהאי
~ 

~~~~~~
 ד~י דרחב~א טעמא ~מי דהי~ו לומר~ אפשר
 בזבחיס ~חרדא~לר~~

 שם~ וברש"י ע~ב~ כ~
דהיי~

 שוטה
 ובהו~

דמשום מד~~ כננד ~דה נמי ו~יינו ע~שי
 רחב~א לי~ קרי ל~כי טפשאי~ לבבלאי ק~ דר"~

 רבא ~י~ דקרי ~ב ~ה בב~ק עוד ראה אולם~חרדא~י
 ע~ש ~חרדא~~ ע~ב כ~ בב~מ עמרס לרב רבה לי~ קריוכן הרשב~~י ובחי~ ו~ש~טמ~ק~ ברש~י~ ע~ש ~תדורא~ עמרםלרב
 מבואר ~רי הר~ח~ ב~ם שס וב~טמ~ק ~ר"ח~ ובלשוןברש~י
 ח~לומי מ~וסדלאו

 מד~
 בשס ק~או ~דה כנגד

 של בכבו~ס שפ~מו מצינו לא ואביי עמרס רבדהרי גנאי~
הבבלייס

 ואפ~~ ט~~יס~ לקרוח~
~ ~חר~א~י לו קראו  

 ~י~~גיל
 ר~

 ירמי~
 כפ~חים טפשאי~~ ~בבלאי לומר

 ע~ב ס~ ב~בחים וכן ע~ש~ רבין על כן ד~מר ע"בל"ד
 אמר וכן ע~א~ נ"ב במנחות כן אמר ו~ן רבין~ על כןאמר
 ~רו ~שחא עד רבא וא~ל ע"ב~ נ~ז ביומא רבא עלכן

 ~מירי ולא להו מגמרי~ ד~א ~ט~שאי טפ~אי ו~שחאטפשאי~ ל~
 דכי ירמיה ר~ רבא אמר ע~א ע~ה ובכתוב~חע~ש~

 ק~י להחס סל~ק כ~ רבנן~ ק~~רי מה י~ע ~והלא הכ~ הו~
 לפעמיס ק~או דכי מ~ואר~ ומכ~ז ע~~~ טפ~~יבבלאי

 ח"ו כוונו לא ~נאי~ בשס ~חבורהמן לא~~

 לא~חת~
בכבו~ו~ לפ~ו~ הדבריס~

 בע~~
 על שע~ה כמו מדה~ כנ~ד מדה חשלו~ין

 כי הד~ר~י כן לא אפוא אמ~ כי ~"לי חו"יה~א~ן דע~
 חכמינו בדברי רואיס שאנחנוה~רות כ~

 הוא ז~ל~ האלהי~~
 מביטיסשאנחנ~ ר~

 בכח ~שכל בעיני עליה~
 המדמ~

 ה~דושה החורה בכח ראו ז~ל שחכמינו לאמחו~ הא~תאבל החומר~ של
 ובהיוחס הטהור~~ והנשמה ~חבונהבעיני

 במ~~
 הח~נ~~

 ומצב~ מעמד באוחו חומרי מוחש מכל היומופ~טיס
 על מ~~נס~ אזור וה~דק האמת רק וכבוד~ ~נאי~ס ~אי~
 אז לב שמולא ~~

 ע~
 ונעשו המ~ו~~~ וכבוד ~חומרי ~~~ש

 ה~כ~ה שערי ה~~ לפני ~שר ה~ער זה בשער~כאויבים
 שעוסקיס וחל~זי~ו ~רב ובנ~~ האב ואפי~ו וה~ע~~והח~ונ~
 ~ויביס נעש~ס אחד~ בשערבחורה

 מפי~~ס ויצא זה~ ~ ~~
ל~עמיס

 שנע~ין עד ~שס זזיס אי~ס אבל זריס~ בטוי~
 אוהבי~

~~
 ע~ב~ ~~ כ~דושין ~סופ~~~ והב ~אח שנ~מר זה~ אח

ו~~
 ברור
~ 

~~~~~~~~ 
 כחות נתמעטו נפשו~ ועינוי סי~ו~יו ידי עלכי ~~~ על ח~ב אבהו דר~ דבריו~ ~~וף ~~ו~

 ~ וכו~ היושר דעח ו~יקול והחריפות ~~ון עומק מהםנפשו~

~~~
אמרו ב~~רוש ~הרי נ~ירין~ לא ב~חכח~ה אלו~ דבריו סוף גם

 הוריוח~ ~בסו~
 על

 ר~~
 חריף ~יה

 א~ל שמ~ח~~ מחדדן זירא לר~ א~ל ע~א~ ~ה בעירוביןוכן ע~ש~ ומקש~
 ששח רב א~ר ע~א ~~ו ובעירובין ע~~י נינהודיממא

רבה גבר~
 כר"~

 בב~ב ו~ן ע~ש~ וכו~
 א~ר ~~ב פ"~

 רב~
 ו~רי אני

 ומכ~~ י~~שי ר~ז ומנו ח~~מינהו~~בחבור~
 שלא מוכח

 נתמ~~
כ~~

 של נפשו
 עו~ק כי ה~~~ופיםי ע~י ר~~

 וה~י~~ ה~י~
 ~~ו לא ~י~רה~ ד~~~~~~

 י~ כ~ ~~
 ~ייו
~ 

~~
 ~ה

 ~ל ל~עיר בח~י אמר~
~~~ 

 ~י
~את בתשו~ ~~~

 ~העח~
 ואמינא לי~

 ל~
 יי~ר

 ~בא ~ר~י~א~~א זא~ ~י~ ~ד~ ~א~ ע~~ ~~ת ~ל~לין~אור~~אי וחי~ ~ח~
 יש~ע ~~ ~ערו~

~  
 ויו~

 ~ ל~~
 ~וש~ ~~~~

 ~ ~~ י~~~ ב~ה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~~~~~ ~~ ~י~~ ~יי~~

 ~~ו~ ~~~~~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~~~י~~~
~~~~~~~ 

~~
 ~נתן באחדהש~לה~

 ולא ~ביהמ~די ~~~
 ~רצה שאס התנה לא וגס לצמיתות~ שנתנוב~רוש ~~

ל~~ו
 ל~~ה~~~

 שי~י~ א~ר
 ביד~ הכ~

 וש~ק
 ובניו חיי~~ ל~

 ול~נו הנ~ל~ מהביה~~ הס~~ א~ להעביררוציס
 ~ ~ ~ ~~ו~ ר~~י~ ~~~~רי ל~יהמ~~

~~~
~~~ 

 מ~ור
~וא~ ד"~

 לביהכ~נ~ ס"ח חנולביהכ~נ~ זוז מאתיס תנו~~ומר ~ ב~ הל~ה י"א פרק דב~קמהתו~פ~א ו~וכרח~ ופ~ו~ ו~ור~~
 לביה~נינתנו

 הרגי~
 ב~ניהס~ רגיל יהי~ שניס הי~ ואס ב~~

 הזאת ~ת~ספחא הביאו ז~ל הקדמוניס ~רבוחינו לשנ~הס~ינתנו
 פ~ בב~ב ברי~ף כמבואר למעש~~להל~ה

 הבתי~ חזק~
 ~י~

 פ~ק ובמ~דכי נ~ו~ ס~~ שס בר~~ש וכ~ה ובנ~ק~י~~ש~"ה~
 ובשו~ת צדקה~ ~ל~ ~גדול זרוע ובאור ת~~~י סי~דב~ב
 מ~נ ב~ב ~וברשב~ס תרצ~ג סי~ מרוטנבורגמהר~ס

 ע~ב~
ו~

 ב~וש~~ ~~ינן
 ~עיף ~נ~ת ס~~ ~ו~ד

 ד~
~  

 וד~~ א~
 ונשני~נאמר~

 רנ~ג ~י~ חו~מ ב~וש~ע
 סעי~

 גבי כ~ג
 מ~נ~

 ובש~~ ס~~ בסמ~~ ~ש~כ~מ~
 ל~ג ~~ק ~ם

 הי~רשי~ שאין יוצא~פורש ומכ~~ ~ש"~
 הס~~ א~ לה~ביר יכולין

 מביהב~נ
 ל~דיא עיד מצאתי ו~ן אחר~ לביהכ~נ ב~~ רגיל אביהסשהי~

ב~ו~~
 ~י~ מ~וטנבורג מהר~ם

 שמ~~
 וכ"מ ~ וז~ל שכתב

בתוספת~
 ת~ו ~או~ר ד~~ק

~ 
 י~נו ~~הכ~נ~ דינרים

 בה~ר~יל לביהכ~~

 ~ו~~~

 אחר~ לביהכ~נ מביהכ~נ דאפי~ אלמא
 א~

~יו~שי~
 כיון ~~ס~ לבי~כ~נ ש~מר אע~י ~~נות~~ יכ~ין

 דאמר היכא כש~כ נ~כוון~ בה הרגיל דל~יהכ~נ למימרדאיכא
 ~~תינו~ בנידון קו~ח וא~כ עכ~לי לשנות רשאין שאיןבהדיא~

 ש~~א~~~
 נ~ן ~עצמו ~יורשיס

 ~ס~~
 ר~יל שהי~ לביהמ~ד

 יור~ו~ין ב~
 ל~נו~ רשאי~

~ אח~~ לביהמ"ד ל~עבירו  וא~כ 
~פי~ז

 מש~~ ~~
 סי~ ח~ב ~מבי~ט ב~ס ~ד ~וס~י המ~א

 ומחמ~ א~~ ביהכ~נ להס שהי~ ~~ר בב~י~ע~~~
 הו~~כו סיבה

 ע~~~חל~
 ~דין לש~יסי

 שכ~
 הקודש כ~י

 ואס יחלוק~~ וס~~
 להוליכם יורשיו או הוא יכול א~ ש~~דישס י~ועיםח~~ם ~~

~~יהכ~
 וי~ל ע~ש~ ב~וכו~ הוא אשר

 האי~
 היורשיס יכולין

לה~ביר
 מ~יהכ~~ ו~~~~ ~~~ ~~

 בה רגיל אביהן שהי~
~להוליכו

 ל~ה~~
 ~~ר

~ 
 ~~כ

~~ 
 שנפ~דו ה~ס דמיירי

 כולסו~ייד~
 ~רא~ון~ מ~בי~כ~~

 ונ~~
 אביהן שהי~ הביהכ~נ

 ו~~~ בה~~גיל
 היורשיס יכולין

 הס~~ ~הולי~
 לביהכ~נ ו~יו~ב

 אם מש~~כא~ר~
~~ 

 שה~ ~~יהכ~נ נ~~ל
 בה~ רגי~ אבי~

 ק~~ס ונפרדו ~נ~ח~ורק
 א~ ~בי~~~

 היורשיס שאין ודאי

 לבי~כ~~ ~~~ ~~~לי~ ל~~~~שא~~
 ה~שו~ ~ואין ~~כר אחר

 ו~~~~~~

~ ~ ~ ~  

~~~~~ 
~~~ 

~ח~
 גדול היו~ר

 מהביהכ~
~~~ 

 ~פ~~ ~~ ~~ א~
רשא~

 מ~וס ~העבירו~
 דמ~ל~

 ש~י~ ביהכ~נ
 וכן גדולי היו~ר בי~כ~נ ממעלחעדיף ~~~ ר~י~ אבי~

 מוכ~
~~~ 

 ר~ח~~י~ ~מב~
 מוב~

 ~נ~~~ ~י~ יו~ד ב~י
 ~ ו~~

~ו~ה ~~~
 ~מו~ ~

 וה~נה לביהכ~נ~
 בש~

 ~~תן ~מכר
 נ~ה ואח~כ שנה~ בכל למאור~ש~ן ~ית~

 ב~ מחלוק~
 בני

 לביהכ~נ שינ~ן אומר~~יש העי~
 הסמו~

 וי~ לגן~
 ~בי~כ~נ ש~תן

 אומר והלו~ח ש~עירי ג~ולהיו~ר
 לתת~

 ל~אור
 בי~מ~~

 נראה
 וכו~ ביהכ~נ למאורדינ~ן

 ~י~ ויתחל~
 ~ר~י לפי הביהכ~נ ב~

 ק~נו ~פי והק~ן גדלו ~~י ה~דוללהס~
 עכ~~

 כתב ~ס והד~מ
 לביה~נ יתן לא אמאי~~ע

 ובש~~ הרגי~
 בר~יל דמיירי לי~~ קשיא מאי יד~אולא ~ כ~ב ~ק~ז ~ס

 עכ"~ בש~י~
 ה~י

 להדיא~בואר
 דמ~ל~

 בה~ הרגיל ביהכ~נ
 ממ~ל~ עדי~

 ביהכ"נ
 הי~ ב~ס ול~כי גדול~~יו~ר

 י~חלק בש~י~~ רגי~
 ב~

 ב~
 א~~ביהכ~נ~

 לכאורה ~ועפ~ז נדולי יותר מהס ש~חד
 שנתן במי ונס~~~~ ~~לה מה כת~ר~ של ~פי~ו נפ~טאממילא
 להעבירו בניו~ או הוא~ רו~ה ואח~כ קטן~ לביהמ~דס~ת

 אי גדולי היו~ר ~תר~ביהמ~ד
 שיי~

 בקודש ~עלין ~זה לומר
מ~וס

 ברו~
 מוכח~ שכ~ב~~ מה ולפי מל~י ~דרת עם

מעל~ דא~
 שיהא כ~~ כל מ~ה נדול~ היותר ביהב~נ

 שי~
 לומר

 ראיה הרמ~~ן מת~ו~ ש~ין ~~~ל ~אי~רא ~ו~ש~ מ~ליןבזה

ל~~
 ה~דכי לפימש~ב

 ב~~~
 בשס ת~~ב~ סי~ דב~ב

 תשמישי גבי~וקא ~~ר~~
 ~דוש~

 ולא בקודש ~ל~ן ~מרינן
 ע~ש מצו~י ~שמיש~ לנביולא מוריד~

 דקר~
 תשמישי ומנורה לנר

 וע~~ רנ~ט~ סי~ יו~ד הב~ ב~מווכ~כ מצו~
 ש~תב בד~מ

 דלא כ~ב קכ~ח ~ורש במהרי~ק ~בל ע~ש~ ע~ז~יג דהר~~~
 שו~ יוכ~

 ~~לו~~וס~
 וכ~כ ע~ש~ ~~רדכי שכתב ~ז

 הש~~
 ~סי~ בשמו

רנ~ט
 ס~~

 ~פ~ר אתי ל~~ד ו~~כ בוהי מש~כ ע~ש י"א~
פסח

 ~מ~~
 הוי דלא למאו~~ בשמן

 ר~
 ~וה~ ~שמישי

לחלקו
 ב~

 שאחד ~עפ~י ביהכ~נ~ ב~
 מה~

 משוס גדולי יותר

דס"~
 ~~מישי דלגב~ ג~כ

 ~~ו~
 לא

 שיי~
 מע~ין בזה

 בקוד~
~וכו~י  לט~נת ז~ל ~רמב~ן חש ש~א מה ג~כ א~ש וע~~ז 

הלו~
 ~~~ו שאמר

 לבי~~~
 ~~ם בני ש~לשון א~פ~י

~~ 
~או~

 ~וא
 ~ביהכ~~

 לחוש הו~ל ~כ~י מ~מ
 שהרי בקוד~י עילוי בזה איכא~א הלוקח~ לט~נ~

 קדוש~
 ~ורה ביהמ~ד

יו~ר
 ב~מ~"ס כמבואר ביהכ~ני מקדוש~

 פ~~
 ~~נ~ תפ~ה מ~ל~

 ו~י~ י~חי סעיף ~~ סי~ או~ח וב~וש~ע בכ~מ~ע~ש
 ~נ~~

 ~~~עי~
 וב~"~

 סי~ ~ו~ד
 ~מ~~

 כ~ד ~ק
 א~~ ~ ~"~

 ~~~י

כד~רן~
 דל~ כי~

 מ~~~ן בזה ל~ש מ~וה~ תש~~ש~ רק ~וי
 וכו~בקו~ש

 כ~כ~
 גס אולי קדושתהי דחמורה בס~ת~ משא~כ

 מ~וס גדולי היותר לביה~נ ל~עבירו דשרי מ~דההרמב~ן
~ ~קודש~מעלין  ~ולס 

 מפש~
 מו~ח ~~ל~ התוס~תא לשון

 ביהכ~דמעל~
 גס טובא עדיף בה~ ~גיל

 ממעל~
 בי~כ~נ

~ וכאמורי גדו~~היו~ר  
~ 
~ 

~~~~ ~  

 מ~ל~ אי ~~~ שנסתפק הספק עיקר
 בי~~נ

 ~וי גדולי~יותר
 מ~~~

 לענין
~~~ 

 ~~הא
 עם ברוב משוס ב~ודש~ מעלין ג~~לומר שיי~

 איכא ~מ~~~ ~דר~
 וכפי וירושלמי~ בבלי מש~סל~פ~ט

 פ~ו~
 ד~נה דרבוו~~~

 ~נן ~ב ~~זב~גילה
 א~

 של א~ ~כ~ן
 מ~ני ליחי~~ רב~

שמור~די~
 או~ו

 דב~ מ~דו~
 ר~מי

~~~ 
 אף א~כ

 ~עי~ ל~
 ~~ ~~~דו~~

 ו~~~
~ 

 ~דו~~ ~~י~ ~"~~ ~ ~~ו

~ו~~  
~~~ 

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



~~~

~~

~~~ 

~~~~ 

~  

~~~~~~~

~~~~ 

~~

~גח~ ~áגí ~~קז~ ~ ~ ו~גץ~ ~קז~ וחק~  ~קחגלם ~~   גו ויגו ~קח~ם ~~~י גל╨ וי~~
~á~ 

 ~קז~~

 ויגם
ולץך  ñזקל áז¢í áץ ~¢~ה ~~ל ה¢זויםז ו~גו ~~~גלם גול
ñá~¢ו  ום

 ג~

 גל╨ ñזקל áז¢ñ áץ ח¢~ה ~~םל
~  

 ום ~ח
~
 ñץ ח¢╞ה ג~םל ולזגי ~ץ ו~ץ

~á¢זá ~ז 
 ~גם ל~¢ם ~ז~ל

~ו"ץ  חזי¢á ד~╨ ~ו~~ ñגח~ז ╞~á~ ñ"ץ ולזגז ז~י

 הו¢~
חזח╨לז  היזñז á~ ╨~á~ץ ~~¢ז á~ם ~á~ץ ñגחá~ז ╞"ג ~á~ץ

גוה  ~á~ל ק~ץ ~á~ץ¢הá ג~יז á~~ם
~~~ 

 ñ~á ~~~ץ ñג¢זיááז

~
 ¢לו ל~¢

 ñק~
 ~ד~ה

~~ 
áג~÷ו גלםקז¢גהם ~ג¢זיñ ╞÷~ו÷ז~ 

ום~ג  כגםץלק ק╞ז~á וםז ~~~ג¢זל ~ק~ץ ה¢זוáםז
וםהז גחץלק~

~ 
 ¢לוק ל~¢ גגלםקז¢גá הל זס ~ץזלק

 כזקם ~גחץלק~
גו~ץ

 וה ~גםץל╞ ק~ז÷á ~~זיז גו¢÷ל כ╨ג~םג ~הם חזח╨לי ך~~
á¢ג"ק  ה~╞ כגם~ל ~ק~ז÷á ה~~ז

~~á ק ו~יáח á¢כיז וזה ג~ק 
גהם  כ╨גףםג

 ~וח~~זח~ גו¢~ל~
áקñ וáם~ 

 ה~~
 ~םגדל ז~י ו~ץ

~~ 
 ק~ץ ~זגםדñ á~קה

áל"~
~á 

ñזñ~ג áק~ ~גגם ╞~~ץ ד~ל~ה ח"זו 
~~~~ 

הקז~÷ל  כג~ג¢זל
 כגו~

áז וה╨ñח~÷~ 
 הםץ~

 ~ñק
ג~ק¢  כגגץז

~¢á╨כ~ 
 זו

 ~ח~~
 גו הזה

 ~הם~
 הקז~÷ם

 ה¢~ל~
ה¢זוי~ ~ñ~זח גי ~זק~÷ ץñ~ה ~וחáהםגדל ז~י ו~ץ וג 

זג¢~~  ~"ל~~ ם~~
 כיז ~ו¢áחñל ~~יץ ח~יחלáז ~~

~ñק גזה~ גח~~ áס~ל ÷~~~ ¢ñ~ג áח"זו áזה╨ג╨ י~קלם זלפץ~ ñגו¢חג 
זוגáה  ~ ¢ק~ו כגו כ~╞ג¢זל ~~¢╞ ~ו ~~ק¢╞ קזáםז

 ם~ז
ו~ץ

 ך~~
 וגá~ םםי חזח╨לל

 וםז~
 חá~ם ~זי

 גז~~
 ו~ñזח

~~ñו
 ~~~לñוז ג¢הק ñגחá~ñ ז~י ו~ץ ~¢

~¢á╨כ 
 ם~ג

~~ם~ם ~ם~╨~  ~~ז ~ו ╞ג¢זלק הקז~~ל ה¢זלח
 ¢ג~ל כ~י~ ךזג~~

~áח~יחל  ~ג¢~ ~ם~י~ ג¢חז גהגלח ¢י~גל ~¢גי~
 ח~הל

~á~ץ  ~~לח~גו ~ג╨גל חז¢לד ~זק¢ז~ל ~לזגá á~ג ~á~ץ ד~י

כה~ á~הי ~י"הז~ áהם ג~דáםג וגáק~ 
 ¢"~ ~וñז~

 ~~~ק
~ה¢זלח כג~ג¢זל ~¢קי ג~~הים áגקה ~גñ ¢áג~דá ~לחק╨ק כהá הקז~÷

 הם÷ גק~ץ ג~ה ~ג~הם וה~ כגו~
 הקז~~

áכה 
 קלק~

ה~
 ~וגה

~¢á╨כ 
 ה¢זלח ~ה~ם וחגג¢זו~ל ~וגה ╞~ñו╞

~ו╞ז הקז╞~  ~םו
~ 
 ~ה ╞"¢ ו¢÷ל ~םג הם

 גוñז~
 גá¢ ~¢ם

 áגק~
~ה~

 ~וגה ñםזו~ ╞~╨ץ~ם ם"╨ ~גáהם הגו¢ ~~¢~ו
ח~י ח~~  ק~ז~á וםז גכג~ג¢זל ז╨גו וםו ~כ╨á¢~ל חזי¢áל
ק~ץ כגםץל~  ~םץל ק~ז÷á וםז ~כג~ג¢זל

 ~~גל~
~ 
 ~~ץ ~╨~לו╞ ñק

וה
 ~"ג¢גלד~

 á~ג~הל ם~ס חג╨הק ~~~á כזקם
 ~~ק~

á~גם~ 
ו~÷ז  ~כ╨~¢~ל

 ~ק~ץ ñוז ~לג╨ ז╨גו~ ~ם~

~ 
 ~¢÷ל ÷ג~ל ~ם

י~קל~~~  גחו ¢ג~ק כז~ם ~"ג¢גלד~
 ~וז~

áו ולםץñוחיל 
áו~ח¢~
~ 

 ג~זח ~גá ñ~÷ חזו á~ם ~~ם ~ז~ם וáזל
ם~ס ~זקח~  á"ל ~זו ~~~ג á~ñל¢הם╞

~"á 
 ולזג

 חזג╨ק~
 םו¢קג םץ

~ך  גק~ץ ל~יז ~זחהל ñגחáס
 ñ~לםם~ וז~

 זום
~¢סץá ~ג¢גלד~  ו~ץ ~~╞ ~áקזגל ~~~~~á ~זá~ק ו~╞ כגו╞ הáגקג

ז~╨  á"ץ

 ו~
 וםו גיםלם ~~á ז╨גו ~ח~הל ~~ץ כג¢~ה╨áñז

~áה¢גח
áםהל חג~ 

~"~ ~á~~ל 
á¢ג~ק~ 

 ק~~

 ~~á כזקם ג¢גלד

~~י ~ ~לו ג~יו ~~ק÷ וה~ ולזגל á~ג ~á~ץ  ~ק~ץ 
~╞ז~á ז~~  כ~םץל╞

 חיזל ו~~
 ם~╨~

 ו~~~á גá¢╞ ~ז וñז╞
~~~ 

 וםז כג~ג¢זל ו~ה ~~╞ ~י ~~
~ם~~  ~ה

 ~י╨ ~ם~~ ~~ ~גו╨~ ~
 ~ץ~~

 ~ו¢╨
~~~~ 

¢~ק  זו ~~á¢╞ הסáז áקגגחג
~ ~וג~  

 ק╞~á ~~~ז
~~םזהז

 חחז~
 ~ח~╨ ק~ñ ╞áג¢לזו

~áג 
 ~áק╞ ו~י ~~ץ

~ñולץך ~גדז  ~ג¢לוז ñק ╞חם ~~"ל
 ~~ ג~ז~

~~זיז ~~áז íג~זו á÷כגםץל╞ ק╞ז 
~á~~ 

 ~לץךז
ום ק~á~ ~ד╨י ג¢~ ~~ח~

 ג~╞~

 קג כג~ם
~ 

á~הק÷ה ם~ה 
~ 

á~ז ~דוáו~ק¢הל 

~~ק¢ג~י  ~~╞ז÷á ~~םג╞ ~ו¢÷ל
 כגםץל~

á~ו 
 ק~

 דגםף

~
 ג~ם ñהק ╞╨╨

 ~ג¢לו╞י
 ~ולץך

 ג~╞ז ויגו~
 ~ח~

 ~¢~áז
╞~~  ~~ג╞

~ 
 ~גחז
~ 

 ~ ~חחזף ~ג~םזהז
~~ 

 ~זץ
 חזל~

ג~~¢ á~~ 
~  ~~ 

 ~ז¢ג~á ~ו ~ק
 ק~~ ג~~

 ~לץך
כלק ~יג~  ו¢÷גץל ÷םחחל ~חם גñג÷םח ו~ל╨ ~ח ñג÷םח

 ~גה~
 ג~ם

~ז¢גח  ñגיםזהז הםגםל ~םג~ם ~~ז ~~~ץ ה~ז
 ñגחחז~

 זגה
~áה  ול÷ םק

 ~ג~

 םק ו~ק¢הלה ם~~ ום ו~חו ¢ג~ק וםו
ויגו  ñק גול

~á~ג 
 םáו ~áהם גפז¢גח גו¢חá םק

 ~ץ~¢~
áñג~ 

וה  ה~÷ ~גúם ו~ק~הלה ם~~ הל ז~ג ה~á ם~
 ~גץז~

 ¢לגלם
~~ם  לם קח

~ 
 גיגה~ ויגו~ ~ל~ך חגם

 חיזל╞ ג¢~ל ~דחה
~גחם  כגםץל╞ ק~ז÷á ג~זיז וה זג¢á~ם ñד ח~╨á ויגו ול~ך
áג╨ה

 זדגם~
 ~חז~ז ¢לזם ק~á~~ ╞áז

 ~וה םק ~áה ~~╨י ~
áגו¢ח~

 גפ~¢גחי
 גפז¢גח ~ג~áה╞ ה~áז ום ם~ñ ~גחי ~ול÷ וםו

~ל~~
 ג¢~ם דחה ~יגו╞

 גל~
 י~וז ח~╨á ויגם ~~ל~ך וםז

ג~~~~

 ñד~ י~קל ~~ק¢הלה
~~ 

 םז~ד ¢לזם
 ÷ח~

 ~~~╨י ה~╞
כ~חחז~

 ויגו ול~ך ג~ם ñהק ~╨╨ ~ץ חזלזו י~זץ זג~גק
הá¢~ו דח~  ולץך ום ו╨ץ╞ג זלז~ל הגו ~ ~י

 ~╨~ גו~
 ~כגיםזהז

áלס~ ñ 
~~ 
 ~ץ

 ג╨~~
 ñ~קהל היזá ╨~~ ñ~ץ ¢וזáל וג╞הם

ק~ץג

 ~חזלז~
 ñגוá ¢~ים ~ץ ~ץה

 ~~להג~ק ~גה ~íגג÷ זג~
ו~גו╞  ~ג"ק¢ג~á ~גגץז ו"ק¢~á ╞~דוגחñ áק וגáהק ~ד

ק~ץ  כגים~הז
 כ~חחז~

 ~כגיםזהז ~זל¢ם ñהק
 ק¢~לá ~ם~ ~~חחז~

~ך~י~  ~~ ñח╨ג~
áקלזח áכזזי ו~ק¢הלה י~קלם ~~ק¢גף 

ñגךץלחלק גםזוז~  ~ץ חזלזו ~~זץ
 ~ ╞ד╨י

 ~ץ
 ג¢~ דח~

 ~ח~~
כהג~ץ  ñגיםזהז ~גñ הג~י ~ñהם גלגáז ק~÷לה זגה כג╨גדל

~םהח
 קז~~

 כג¢זñגה ~ם~י~ ולחñלז ¢ז÷ל ~"ק¢ ם~ס ñז÷לל
וק¢~ל  ום ~ופל גוה

 גג╨ץ~
 ק¢~לל ג~ם~סח ñ╨לו ג╨ו

á~
 ז~גם~~

~ ג~םז הל גúáúיק ~ק~ו  íגק¢~לá ~~╨ג╨~~ק 
ג╨ה╞ ñ~ם 

~á~ח~~ ~וג~ ק 
 ק~á ~~~ז גו כגםץל ק╞ז÷á ~~זיז

~וח~לñו  ~~ץ ~ם~╨ה í╨גו וםו
 ך~~

 גו¢÷ חזח╨ל╞
á~¢~  כגםץל~ ~ק~ז÷~ זלי

 וúגג¢זו~לז ח~ם כם ~~גלם ~הם
á~~

 ם~~ ום~ זק¢~
 ~כ~יםזהז י~ץז

 כגחחז~
 דחה כהק

ל~ל  ~~ל~ך ~ה~ז ףק ¢
 ג¢~á~ דח~ ~יג~

 ם~╨ה
 ñגק¢╞להי

╨~~
 ג╨ה~ וק¢~ גו~~ חז~╨~~

ñ~ז םá~יהםז ח~╨ ג¢~ם ~דחה ה  ה~זלד ~ñה ~~~ז גוגה
 וק¢~
 ק~ז÷á ~זיז

 כגםץל~
 ו~ץ

~~~  ג╨~~~
 ג¢~לז דחה ~גו ~~גו¢

 ~~םזה~
 ח~╨ó áגñזל

~~ 
ñ"ם 

~~╨ה  ~~~ה ~~פל╨ז ~גק~~לה
 ñגק¢~להי

 ~חה ויגו~ ולץך
╞á~~ áג¢~╞ ~דחה זלגג÷ זהג~ךגק áול~ך ¢á~ ז¢לוק 

~ד ~ ñםזו  גה~áז 
~á~זהגגחדזם~ ק 

 ק¢~ם
~גגו ~ו÷ז~ ╞~╨ץ~ם╨י  ~ה

~á~¢ג 
ñ~~ á~ק 

 ñד~
 ñו ~לג╨ ו~ק¢הלהי ם~╨ה

חגם
 וúגג¢ז~~ל~

ñ~ם ╞á~ול~ך ~~ס╨י י~וז כגו ~גו¢ ק 
á~~  ם~ג זדגם~╞

 גק~ז÷á ל~ל ג~י~
 כגם~ל~

 קחגלם והם
ג╨ה╞  ~וגה זו ג~ם

 ח~~
á~ק~ז 

 כגםץל~
~~יז ג~╨ח ~ו╨ג¢חו גו וה á~לד" ~ג¢ ~גם~ל╞ ק~ז 

 ו~ץ ז¢לוק
 חזי¢á~ ח~

¢á~כ 

~ñחיל~
 ו~ץ

 ך~~
 ~ץ גו╞ז ם~ñ ג╨ה╞ גו¢÷ חזח╨ל╞

~לזג~
 וגדזñה

 ¢ג~~
 ולםץá ~זה╨ג╨ ~¢יס╨י ס~ג~ץז וגחו

╞¢~~  גגá¢ז
 וñז~

 ñד ~¢
 ה~á~ זדגם~

 á~ג ~á~ץ ד~י ~á~ץ

~~םג~
 ם~ñ ג~דá╞ ~"הי י~הז~á כה כג¢~י ~~~הים ו¢~ל

כג~~
 י"ד ו~גג¢זו~ל╞ חגם כם קחגלם והם

~ñ~זקל םñ 

~~ז~~

á~קלחק~ק כ áג~דñ 
 ז~

 כ~~ג¢זל ~~~ז÷á גá~ז áגקהק
~"ץ

 ך~
áהקז~÷ גהם÷ ~ג~ו ז~גקם חזח╨ל 

 קל~~
 ה¢זלח

גכג~ג¢זל  ו¢÷ל ~ו~
 ~םג~

 זל~ץá םץá ¢ל~לה
~ל ~ם"╨~ וזה~  ~~~¢ם ~ףץז

 áגק~
 ה¢זל╨ ~וגה גיהםז ¢גףק

 ~ק¢~~
 ם~ñז

áñ~¢ז  כזודה ~~ד~¢ ם~ס
 חגקז~

 ¢הל
 ה¢~

 ~חáחיק
~ל

 ~ק~

 á~ק ~~~~ז ה¢ז~ים

 ז~~
á~י חיק~ ñג~ 

~ñז~ח ¢ףז¢~  ~ז ~גם ~גם וה כג~╞ כג╞ג¢זל ה~ז╞~ל
 ~¢~ ~ו~ז~

~ק~
 ~~~חיק
 ק~ץ י~קל ~הסá גף~ז ~

 הם~ ~
 הקז╞÷ם

~  ╞~¢╞ ם"ñ ו~╞ ~~╞ כג╞ג¢זל ~גו וםו ~~~╞ ג¢זל~יז

~ג~ץ~
 גחגו¢ה חץ╞ם ~~╞ הלי ג~╨ח ם~~~ ו~╞

~~
 ו~ג ז╨ם

~~ 
 ~~ז

~¢~~ 
 ~~ו
~~ 

 ~זיז
 ק~~~

ג~~

~~  ~á~ ~ז~~ ñג╨ז¢חו~
 ~á~ á~ץג ה~~~á ~גלח~גו ז~~גל

~  
á~ 
~  

 וגá~ ~ו~ ~ז
 ם~¢ח

 ~ג~

áá~~ ¢~ 

~~ ~  ~ו~
 ם~¢ח ~~ñ ~~~ וג~ק

~~ ~~~ ~  ~ ~ ~~~ 
 ~ג~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~

~ ~  שאמר ליש~א~~י
~~ 

 בירוש~מי
 ב~~רי~

 הנ~ל ה~ג פ~ג
 בק~דש שמעלין~~מעחי~

 משו~ וכו~
 אלא שאינו ג~כ ד~ל

 ~שמ~חי~ ואמר קלילא~ בלישנא וגריס~ ודי~ק ~ג~~~דר~ן

שמעל~
 ~קודשי

 וט~
 הזה וכלשין מה~ח~ לא א~ל חכמי~~ מדברי שמועה אלאאינו ו~~~ בקודש דמעלין שד~ז ללמד בר~ז

ש~~
 מצאחי בירושלמי~ ר~מ

 ג~
 פי~א קהלח ~~~ר

~~~ 
 חן

 ששלח בעובדא לשבעה~~לק
 ר~

 וכו~ דר~בר~ש ל~יחחיה
 ש~עלין ~שמעחי~ לי~וא~ה

 בק~ד~
 ע~ב פ~ד ~מ ~ו~יין וכו~

 וא~~ר לישנ~~~ האי שס נש~ט ה~ה~ פ~ שב~ובירושלמי
 ג~כד~מ~ה

 מ~ע~
 א~א אינו בקודש~ דמעלין ראבר~ש~

שמוע~
 חכמיס מדברי

 ומדר~~
~ היא~  סי~ או~ח ~ט~ז ו~יין 

 וז~ל הט~ז~ על שכחב שס~ שרד ובלבוש~~~א~
 וכן ~

 עכ~~~ ~סמכחא~ רק ג~כ ~וא בקודש~ ~~ין שבש~ע~טעס

~~~
 בלי ב~שיטוח~ שכחב זה על

 שו~
 ~מעלין ור~י~~ ~ד

 אינובקודש
 ר~

 במ~ז כה~מ~ג ד~~ל ואפשר אסמכתא~
 שהאדס היינו ש~~ בש~ע האמור בקודש~ ~עלין ד~אישכחב~ ש~

 זה אין וא~כ בזה~ מש~כ ובא~ר ע~ש לקדושה~ ממ~וה~עלה
 דוכחי בכל הנאמר בקודש מעליןע~ן

 ~ ~ד~

~ ~ ~ ~
 דהא ס~ל דר~מ לדעח~ הראיחי ~~ל הכא

 מדרב~ן~ א~א אינו מורידין~ ולא בקודשדמ~~ין
 דקדושח בזט"ה~ מ~ה לענין ~מגילה הר~ן לפי~ש~כוא~כ

 קנ~ג ~~~י או~ח בפמ~ג וכ~ה מדבריהס~ אלא אינוביהכ~נ
 ועייןבמ~ז~

 בפמ~~
 אחח ובח~ובה במ~זי קנ~א רס~י או~ח

 ד~~ז לדעח והערוחי הנז~~ הר~ן בדברי הרבה~ארכחי
 ר~מ שבין ב~לוגחא חליא הוא~ מדרבנן אי ביהכ~נדקדושח
ור~י

 ביומ~
 דר~מ ד~רה~ ~יח בה שאין ביהכ~נ לענין ~ב י~א

 י~ב יומא בחוס~ ע~ש פוטרין~ ו~~מי~ ב~זוז~~ יב~ח
 ע~~

 ד~ה

 רבנן והיינו ר~י~ הוא דר~מ פלוגחא בר דמסחמאהא~
 המבואר ול~י ע~~~דברייחא

 ברמב~~
 הל~

~ מזוז~ עיקר ה"~ 
 ~ע~

 קודש~ שהן לפי ממזוזה ~טורין וכו~ דביהכ~נ
 ב~פר בה~א~ה וכ"ה מזוזה~ בהל~ הרי~ף על מהנמ~~יוכ~מ

ה~ינו~
 ע~כ ~מזו~ה ד~י~ר ר~י וא~כ ע~ש~ חכ~ג מצוה

~ש~~
 טח~ לש אזיל ור~י היא~ מה~ח ביהכ~נ דקדושח ~ס~ל

במשנ~
 אוחו עושין אין וכו~ שחרב ביהכ~נ ע~א כ~ח ~~לה

 אח והשימוחי שנאמרקפנדריא~
 מק~שיכ~

 וכ~ה ע"ש~ וכו~
 מקדש~~ מקדש~ זה~ פסוק ~ל ל~ז~ סי~ בחוקוחי ~~בחו~כ

 ו~ח~ ע~ש~ וביהמ~ד ביהכ~נ לרבוח~~ד~יכ~~
 ~וא ס~רא

 ור~מ לשי~וי ואזיל~~י~
 דס~~

דס"ל ~ו~ במזוזה~ חייב ביהכ~נ
 ~יהכ"~ ד~ד~ש~

 ולהכי ~דבריה~~ אלא אינו
~איוח מ~~וח~ ~ד~ז וקבעחי בזה~ ~רבה והארכחי ב~וז~~~יבח מ~~

 ~ ברורו~

~~~~ 
 הבוא

 נ~~
 טעמא לפרש בזה

 ד~~~
 במגילה

~~~ 
ע~~

 ד~ל
 ~יהכ~~ דמו~~

 גדולה מעיר
 קטנה~ לעי~

 ד~י~א~שוס
 ~יש~

 ~שחא
 נ~

 משוס חש ולא קדישא~
ברוב

 ע~
 ~~~ח

 ~ל~ ~ כנ~~ מל~
 לנו נ~י~ין ~כחבחי ~ה

 דר~~~~א
 לשיטתו ד~זיל

 דק~וש~ דס~~
 ביהכ~נ

 אי~
 אלא

 ~~~דבריהס~
 בקודש דמעלין הא

~ ו~ ~  
 א~א אינו

 ד~רוב והא~דרבנן~
 ע~

 ש~~ מל~~ ה~ח
מטעס ~~ו~~ הידור

 ~ז~
 נ~ ואנוהו~~ אלי

 ~ב~~ אלא ~ינו
~הח~ס~ כמבו~

 סו~~
 ז~ל רש~י על ב~ה שה~יגו לולב~ ד~ה ע~ב כ~ט

 דכחיב ~ודר~ ~צו~ דב~ינן משו~ פסול~ ~יבש דלולב~י~
 ולא לכחחלה~ ~א ואנוהו דאין וכחבו~ ע~ז השיגו והחוס~זא~ו~
 ~וע~ין ע~ש לדיעבד לבחחלה בין חילוק איןדמדאורייחא וכי~ ד~ה ע~ב ~~ גיטין ב~~~~ להדיא ומ~ואר ע~~~ בהכימיפסל
בברכי

 יוס~
 דאיכא איברא באד~ה ב~ אוח א~ סי~ יו~ד

ע"ש~~ ל~י~~
 וכ~~

 ~ס הש~ס דב~~ בהא ז~ סי~ פ~א בב~ק מהרא~ש
 הידורגבי

 ~צו~
 או מל~יו~ שליש אי שליש~ עד

 ולא מלבר~ שלי~
 כיון כחב~ ז~ל והרא~האיפשטא~

 דל~
 דשל~ש נקטינן ~פ~~א

 חריפחא ו~פלפלא אמרו~~לגיו
 ד~ידור ד~עמא כ~ב~ ~~

~צוה
 דר~~

 מ~ן ~ה קדמו בב~ ובמ~~ח~~ ע~~ל~ ול~ולא
המשביר

 ז~~
 סק~ב בט~ז ~~ש חרנ~~~ ס~~ או~ח בב~י

 ~בח במהרש~א ועיין ש~~במ~ז ובפ~~~
 ק~

 החוס~ על ע~ב
 שכחבאר~ח~ ~~

 וז~~
 דמ~ו~ ~

 לא ואנו~ו~ אלי זה
 מכ~ז~ ~~יר שלא וחמהני עכ~ל~ ~דאורייחא~ פסולשיהי~ מסת~ר~
 עי~

~ר~
 דאס אהא ד~גילה~ ~פ~ב

 ב~ השמי~
 ו~ו פ~וק הסו~ר

ע~ש
 דמשמ~

 וע~~ ב~ילהי ~פ~ול אין דזא~ו ג~כ
 דאי משום

ז~
 וכ~ ע~ש~ ז~ בסוס~י הריב~ש וב~כ ע~ש~ מה~ח פסול
 לולב ~הל~ פ~ז וברמ~~ס ע~ש~ ~ק~ח חרמ~ט ס~~במג~א

 סו~ה מ~מ~ ב~~מ ע~ש לול~~ לאגד המוב~ר מן המצ ה~~
 ב~צוח ל~ניו להח~וח כדי ל~גדו~ מצוהדל~ב~ן ל~~

 ואי~ ע~~
אל~

 ~~ סי~ ארי~ שאגח בשו~ח וע~ין המובחר~ מן מצוה
 כחבדבריו בסו~

 ~מ~וח לפניו דהחנ~ה את~ל בל~ון ש~
 ו~מחכח~ה ע~ש~מדרבנן א~~ אי~

 העי~ ל~
 הנ"ל מבל

 שהוא מצוה~ דהידורלהדיא המבוא~
 מש~~

 ~ינו ואנו~ו~ אלי זה
~ כנ"ל~מדרבנן אל~  לא ר ~פ שכן~ וכיון 

 ח~
 בי~כ~ו במכירח ר~מ

 מ~ו~ ~טנה~ לעיר גדולהמ~יר
 ~רוב

~~ 
 מילי חל~א בזהדאיכא מטע~ מל~י הדרח

 דר~נ~
 ביהכ~נ ~דו~ח לשיטחו~

דמ~יקרא לק~~~~ ג~ולה מעיר כאן כש~כ דרבנן~ מקדושהוהורדה דר~~
 קדיש~

 בזה דל~~א ~דישא~ נמי והשחא
 ברוב ס מש רק כל~~מקדושה ה~רד~ שו~

 והרי ה~~י ~
 ד~ידור כנ~ל מדרבנן ~אאינו ~~

 מצו~
 ~ו~א מדרב~~ רק א~נו

מרבי~
 ליחיד

~~ 
 ר~מ

 ~ע~ג כלל~ קדושה ליכאדביחיד ~~ע~ ~קדו~ה~ הור~ מ~ו~
 דג~

 ~ר~~ן ~י הוי זה
 כסח~לז~~ ר~~ ח~ ~~~~ ~רבנן~ והורדה דר~נ~~ ביהכ~נ~דושח

 בביהכ~נ שחשו וכו~ העיר ~ני דר~פ ~חני~

~שו~
 ~ט~~~ ל~יר גדו~ה ~עיר מש~~כ ע~ש~ מורידין אין
 מקדו~ה ~ורדה דליכא ~די~~~ נמ~ והש~א קד~~~~דמעיקרא

~ק
 ~שו~

 ברוב
~~ 

 הידור
 מצו~

 ג~ הוי מדרבנןי ש~יא

~ ו~אמורי לזה ר~מ חש ~לאדרבנן~  ע~~ דפל~גו ורבנן 
 בר ~~~~דהיינו דר~~

 ~ליג~~
 דר~מ

 כחו~
 יו~א

 הנ~~~
 ו~~ מה~חי הוא ביהכ~נד~דושח ס~~

 מוריד~ן דאין הא
 הו~

 מה~ח~

ו~~~~
 אמרו ש~יר

 לר~~
 א~ב~ נמי כ~~ג למי~ש~ איבא אי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~י~~  ~ ~~~~
~ ~~~ ~ו~~~  ~~~ 

 ו~אי ~ד~ור~~א מ~ום
 ~ מצ~ה הידור ~~וסלמיחש איב~

~~~~
 ה~רן ונשובהראש ~נה

 לפשו~
 ~ל ~פי~ו

 פ~יטא ו~אי זהדהא כ~~~
 דהלב~

 עלי~ דפליגו בר~ן
 איבא נמי ל~~נ~~ ~דולה דמ~יר~מ~

 ל~יח~
 ~שוס

 ברו~
 לעיר גדו~ה מעיר ביהב~נ ~מבור ~ש~י הא ול~ידהו ה~~יע~

 להו ~~עלי ~~וס ~יינו~~נה~
 ל~~י~

 ב~~ואר ~עול~~ ~קדו~ה
 ~גילה ~פירש~ילהדיא

~~ 
 ולפיר~י ע~~~ ו~~נן ~"ה ע~ב

מ~ואר ש~
 ד~יב~

 ל~כור חב~יס ~חירו לא ~~~יס עילו~ דליבא
 ק~ישא ~מעי~רא אע~ג ל~טנה~ גדולה ~עירביהב~נ

 מ~~ ~דישא~נ~י והשח~
 ~ש~ס ~דידהו ~מיחש איבא

 ו~זה מ~רי~ ~~דושה הור~ה זהדגס ה~מ~ ע~ ~רו~
 ~מיל~

 ד~~טנה ~ובח
 ל~~נה ~דולה דמ~יר ובמו מ~רי~ ~~דושה ה~לאהל~דולה
 מ~~נה נמי הבא ~~רי~ ~ק~ו~ההור~ה

 ל~דו~~
 הע~אה

 ~~~יי~~~ו~~
 ~~ וב~ו~

 ~באורה
 לה~~יר ~~רי ~פ~~ו~ נפשט~

 העלאה איבא דבזה לג~ולה~ ~~נה מ~יה~~נ~~ח
~שוס ב~דוש~

 ז~~י לפירש~י אלא ~חבן לא ב~ז ~א~נס ע~י ~רו~
 לאא~ל

 ב~
 ה~~נה בפי~ושו ז~ל ה~~ור ~על הרז~ה ~עח

 אס ~תני~ ~ילי ~ילי ~חני~ ול~נ ~ וז~ל שס~ ע~ב ב~זד~~ילה
 וא~י~ ~דושחו~ לחלל מוחר ב~~~ס~ לע~וח~ברו

 ו~ו~~ לר~~

וא~
 ~~~ו~~ו~ להעמ~~ו ~~רו

 עושי~
 ~~ר ו~זו צרב~~ בל ב~מיו

 ~של ~~~ורר~מ
 ~וחר לרביס ~ביס ~~ל א~ל ליחיד~ ר~י~

 סי~ ~ו~ח ~פמ~ג ועיין ע~~ל~ובו~
 ~נ~~

 ~~~ז ~~~ז
עוד ב~~~~

 ל~י~ ~~~יא אד~רי ר~~
 ובח~ ה~~ור~ ה~ע~

 ~ וז~ל
~פי~ז~

 ד~רבנן פלי~ו~ ור~~ ר~נ~
 נ~י ליחי~ רבי~ מש~

 ד~~ וז~ ~ה~איח ק~ו~~
 ~ב~ל~ ו~~~ וי~ו ~~וח הט~ז

 ו~~י~
 ~~~~ג

~~~~
 ו~א ~ וז"ל ש~חב ~ק~א ~ס

 א~י~
 וי~ו אוח ה~~ז ~~~ב

 מוחר~ ליחיד~ ברבין~ שלביהב~נ
 ברב~~

 ~ש~ע ~ר~מ~
 והורדה ב~~~~ וז"א מק~ד~י במו ~~ושה דהוהס~ל דר~~
 ~ב~~

 עוד נח~~ה ובן ~ב~~~~ק~י~
 ע~

 ~~ו שס ב~~~ז ה~~ז
 הנ~ל~ ~מא~ר ~על ב~~ח ה~~זדד~ח ש~יר~ אחי הנ~ל~ ~~"ז ~מ~ז ~ע~~ו ז~ל ה~~~ג לפימש~ב~~ל ע~~

 מ~~~~~ וב~~
 ~~ק שס

 ~~~ל ~דבריהס מ~ואר ו~ר~ה עש~ה ~ס~ ב~~א ו~פמ~ג~~ז
 חשו לאדלה~~~נא

 ר~נ~
 להא בלל

 ~ברו~
 ו~פי~ ה~מ~ עס

 ~~וש~ דמ~~ ~~ר~~ ~~~ושה הורדה לאו ליח~ד~ר~~ס
 איח

 נ~י הבא הורדה~ ~יבא ל~י~הו לי~יד מר~יס וב~וב~~
 מ~~נ~

 ~יןל~~ול~
 מ~~רי ו~~כ ב~~ושה~ ~ע~א~ בא~

 ~פו~~י~
 אלו

 ~~במובח
 בני~ו~

 ~~נה מ~י~כ~נ ס~ח ד~הע~יר ~~י~ו
~ ~~~ושה ~עלאה ~קרי לא~גדול~~ ~ ה~~   אבל 

 רא~
 זה

 דאין ה~ש~~ ע~ ה~~~ ~וף ~~ג ~~י~ה ~ירושל~י~צאחי

~וברי~
 ברבנן~ אס חנאי~ על אלא ~יהב~נ מוברן אין בר~מ~~ס ~יי~י~~ אנן ~~ באן ~יח ~~~~ ובו~~ ליחיד ~~יס של ~ח

~ובר~ן
 או~

 ממבר
 ע~~ ~ ~ול~

 וז~ל שפי~ בפ~מ
~ 

 רישא
 א~ קיימין~ א~ן דמה לאו~מה~ ב~ן וליח לי~~ ~שיאד~ח~י~
 בד~רי~~ר~מ~

 הא ק~יא~ ~~חני~
 ר~~

 אין ~~יפא ~א~ר

 בל~~ו~רי~
 דלא ואי ו~ו~י ~~אי על אלא ~יהב~נ

 ג~~ינ~
 ר~מ

~הרי~א~
 ~~א~

 הא ד~ס~פא~ דר~~ ברבנן אי ~ה~ ~וק~יח
 עולס מ~בר אוחו ~וברין~די~הו

 וכו~
 ~~דושחי~~ורידו א~ להו אי~פח ולא

 ופשי~~
 לא נ~י ~הודה דכר~

 אחי~
 ובמאן

 ומ~ני ע~~י לה~ו~מינן
 ב~~~~ ~יפח~ ~ הירו~

 ומ~~~ ~יהכ~~~ ~חני לא ד~רישא ש~י~~בפ~מ ע~~
 לה

 דב~~~
 ~וברין ואיןמייר~~

 רביס שהיו מ~~ו~חו דמורידו ליחיד~ מ~~י~
 היא ה~י ועבשיו בו~קורין

 דע~ס ח~יסב~ס ה~~~~ ~גליון וע~ש עב~ל~ ליחי~
 להר~~~~

 ר~נן ~ל~ירושל~י ~~~ו~ ~~~
 ונר~~ ע~~~ ר~מ על ~~חני~~לי~ו ל~

 ל~ח~~ם ד~~ל
דלהירושל~י דעי~

 ר~נ~
 א~ב דאמרו

 א~
 לעיר גדולה מעיר לא

 הו~יפו אלא הח~~י על בלל פליגולא ק~נ~
 דבר~~ ע~

 ~~ס
 דמורי~ו משוס ~~~~~ מוברין אין ל~טנהגדולה ~עי~
 עפי~ז וא~ב עס~ ~רוב בו ~ור~ן שהיו~ראשונה מקדושח~
 ל~~נה ~דולה מ~יר ~~ח דלמבור להדיאמהירושל~י מבוא~
 לה~~~ר שרי דלהירוש~~~ ~ובח ו~~ילא ~~דוש~~הורדה איכ~
 דהוי לגדול~~ ~~נהמ~יהב~נ ~"~

 העל~
 כ~ין ~~~ו~ה~

 מ~יחו ~~ח מביא דבאו~א ע~א~ מ~א וב~ו~ה ע~א~ ע~ביומא ~א~ר~~
 להראות בפירש~י ע~ש לרביס~ חזותו להראוח ב~י ~ו~ו~ו~א

 נמי והבא ע~ש~ ובו~ ס~חשל נוי~
~~ 

 דל~רושל~י לו~ר
 וא~כ בק~ו~~~ העלאה ~~ו~ ~שוס ג~ולה~ ל~יהב~נ ~~חלה~~יר ~וח~

 ח~וי ~~~ז ~פ~רשה~ בש~~ה ספיקונפשטא
 ב~~~

 וירושלמי ב~~י
 ובד~ר ~ר~ווח~~ו~פירו~א

 ה~מו~
 ~ו~
~ 

~~~~~~ 
 דיש

 לו~~
 לפי

 ~יט~
 ~~~י הנ~ל ~~ילה רושל~~י ה

לה~בי~
 ~~ו~ ~ק~ו~~~ ה~לאהדחשיבא מ~~~ ל~~ול~~ ~~נה ~~יהב~נ ~~ח

 א~שר א~ב ~~י ~רוב
 ל~יהב~נ ~~~הב~נ ~~ח לה~~יר ~ש~י הדין ~וא~ה ~~~~~
 ב~ובהה~חפלליס נא~ ~ח~

 ~נ~י~
 איבא זה ~~ס ו~~ח~ חשו~יס

 הוא ~ב~~ד ~~~ו~ה~ל~על~ה ל~יחש~
 ל~"~

 ~ה ~י~~או
 ה~א~ פ~ז יומא ~י~ו~ל~י ~~~ואר ב~ן~ ~~~~~~ וה~~~וח~ח~ ~ ח~ו~ אנ~י~

וסו~~
 ~~ו~ ~~ז

 ~ ש~ ~~~~~
~~~ 

 א~ר
 הו~כ~ א~ר~נ~

 אחר
החו~ה~

 מ~~ב~ ~~~י~ ו~~~
 אח

 התו~~
 אצלו
~ 

 ו~שני
~ 

 אלא
 ~נ~ שהןע~י

 אד~
 ~הן מ~~לה החורה ~דוליס

 הרי ע~ש~ וב~
 ~שרינןלהדיא

 ל~ול~~
 ה~~ת

 מח~להש~חורה מ~ו~ וחשובים~ ג~ולי~ ל~נ~~
~~~ 

 ~י~וש~~י ו~~~~
 פ~~ הז~

 ב~אור
 הל~ה~~ל~ ~רו~

~~~ 
 ~ ס

~~ 
 חשו~י א~~ ל~יח ~~ח ל~ב~א ~שרי

ועי~
 שי~ ד~~ב~ח פ~א בהג~א

~ 
 ובמרדכי ע~ש א~ז ב~ס

~ו~~~
 או~~ ~ב~י ~ס המו~א דר"ה~

 קל~ה~ ~ו~~י
 ועי~

 בד"מ
 שסובמג~א

~~~ 
 ~~ן ד~ר לאו ~~ח דלטלטל א~~~ ע~ש~ ב~ז

 ~~ה~ק ב~~ו~רהו~~
~ 

 האי דאר~א ע~ב דע~א אחרי
 אחרא כ~שחא ל~י ב~שחא מבי ~פ~ ~~~ח ~לוחאד~~ריחו
 אר~יא~ו~~ו~~

~~ 
 מ~~ א~~ ~~די ~א ולא מ~חפי ~~ל

 אבא ~~א ~~ז ~~~~ח ~וא ובן ע~~~ ב~שחא ל~יב~~~א
 ~~~ש בניש~א לבי בני~חא ~בי ~~~ו~י~י~ו

~ 
 ~~מ

 ~א~ס ס~חל~ביא שרי~
 ~~וס ~~ ח~

 שהחור~
 מחעלה

 באד~
 חשוב

 ו~~~סב~~~
 ז~

 לביהב~נ ~"ח לה~ביר דשר~ ~פשר
 ~~~ ו~אמורי ב~דוש~~ ~על~ה דחשי~א חשו~יס~ אנשיסבח~כה המחפל~~

 ב~יקר לפ~~ק יש לפענ~דא~~ס
 הד~

 שהוביח
 ד~ר~ הנ~ל~הירושל~~ הא~~

 לה~י~
 חשו~~ ל~~ס ~~ח

 ובא~~~
~מע~~

 ~ירושל~י
 ש~

 לבל דלאו יראה
 ח~ו~ אד~

 החירו
~~ח ל~ו~~

 אצל~
 א~א

 לכה~~
 ח~ן והא פרי~~ שס ~יר~ש~~ישהרי בחו~~~ גד~י~ ~~~ ע~י מל~~ או

 מובל~
 ~בי אוריי~א

 דוד של שזר~ו ~~~~ רי~~ב~ ומ~ניגלוחא~ ~~~~
 שס~ משו~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ אי~~
ע~ד~

 פ~ ~~ב~ ~~~~~~~~
 ~ ~~ חאו~ח ~הושע

 שכתב
 ו~ ד~רמ~~~

 וכל הטור
 ה~ו~~י~

~~ 
 נם

 ש~חי~ את~
 למכור

 שחשאר אפי~דברכין בי~~~
 ביהכי~

 ובו~ שהי~ה במו
 ול~ ~~~~~

 ~נ~ג ~י~ ~~~ז ד~ח הוא כן
 והמג~~ נ~~~~

 המ~י~~~ בשס מ~~ב~~ש הנ~~~ כ"ז ~~~ק
 ו~~

 ~ז
 ל~

 ובע~~ר עש~ה~ ~ס ~פנ~י ~ו~יח ~ידי ~שה
 חילו~

 ~פנ~י
 ב~ ש~

 ~~לה עיר
 ל~~~~

עי~
 ~פמ~~

 ~י~ או~ח
~~~~ 

 ~ פנ~י להשו~ח ראה ~א ~~חב~ח והפ~~ג ע~ש~ ~ק~י בא~א
הירושל~י ~~~~~~~~~

~ 
 גיר~ח ל~שב יש הנ~ל ילה

 מובר~ ~א~ ~ה~ ש~~ש~וח~ המשנ~
 משל

 רבי~
 יחיד ל~ל

 ~ד~~~ וב~
 יהו~ה~~ר~

 ועי~

 שס המש~וח ~ל ח~ש~ס ~~ו~~
 בח~

 ~~ע ~ ו~ל
 דהאי~

 אפ~ר
 ב~ ~~~נה~י~ל ~~~ הא יהודה~י ר~ ~ד~רי לגרו~

 ~מו~ר~
 ח~ר לשס אוחה

 עב~~ וב~
 ~מוקי ולה~רו~למי

 ל~
 ר~ת

 ~ש~
 ר~

 לה~~~~ ~ח~
 דש~~ר ~~ל מ~~י דב~~ח

 י~העולה
~~ 

 בשי~ק וע~ן יהו~ה~~ ר~ ~דברי הגיר~א
 ע~

 הירושלמי
 ש~

 ש~ר~ח שה~וא בר~מ~ אס ד"ה
 דב~~ ~מחנ~ הרא~~

 ~~~י~יי
 ~ה~א~~ ול~~~

 ~בואר
 ~ג~

 ~ל הר~~~ס רק ~~~~ דברי ~~~ ~יר~חו
 ~~ בפיה~"~

 ~~~ ד~~י ~~~ ש~י~~חו נראה
~~ ע~~~

 ~~לנ~~~
 ~~~~ב~~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

 ~ש א~וח~ן~ ~~הג לו
 ו~~~ ב~~

 ב~~א וה~ר~י
 ה~לדר~ה

 ~ר~
 הע~~ק וכן א~וחי~~ ~~נהג ~ולא~ בירושל~י

 להדיא~ הרי ע~~י בשמו הנ~להב~י
 דהריש זאח~ דלול~

 של מ~רעובא גלוח~
 דו~

 אצלו~ ~ס~ח כלל ~וליכ~ן ~~ לא
 כ~~~~ לס~ח גלו~א ע~די קא ו~א ~~~פי ב~ל דבני~נ~ל כהזוה~~

 ~ר~ ~לא ודאיוע~כ
 ל~ולי~

 כ~~ג~ או ל~ל~~ א~ כי ס~ח~
ש~חו~~

 ד~י ישפיר בהן~ ~~ע~ה
 להולי~

 ~~עס לגדולה~ ~טנה ~~יהכ"נ ס~ח ל~עב~ר שרי ~אסכש~כ~ ~כ~ אצלס~ ה~"ח
 כ~~כ הנ~לי ~גיל~ כהירוש~~י עס~ ~ב ע~י ~קדושהה~ל~ה
 דכבוד~ יש~אל~ גדולי לכ~וד ס~ח לה~~יר~שרי

 ~כ~וד עדי~א
 לו הניחו דא~רו~ ע~ב י~ג ~סוטה ~ד~וכת עס~ ~רובצ~ור
כ~ודו

 ~~רו~י~
 כ~ודו ~ו הניחו א~רו~ וחו ~ב~וע~~י ~וחר

 הרי ~פירש~י~ ע~ש ~~קטניס~ יוחרבג~וליס
 ד~~ו~

 גדוליס

 ~~~ ~רו~י~ ~כ~ו~עדיפ~
 ~צינו וכן

 ה~ל~ ~כ~ו~ עו~
 עדיף

 ע~~~ ב~ ו~~~ז ע"~~ ח~ בר"ה ~~ורימכ~ו~
 ד~ל~

 וצ~ור
 שנא~~ לדין~ חח~הנכ~ס ~ל~

 ~ע~ש ע~ו ו~שפט ע~דו ~~פט
 ק~~~ דשל~הבפי~ש~י

 לה~

 ~רעא אורח לאו אי~~א
 ל~יק~

~לכ~
 ועפי~~ ע~שי ~~~ראי

 פ~ג ~וריוח הירושל~י שפיר אחי
 ~שוס ע~ש~ ~~ד~ח נשיא נ~~ח נשי~~ ונדבח ~~ור דנד~חה~ד

 ~ל~ שהו~דהנשי~
 ע~יף כ~ו~ו

 ~ל ~שה אבל הצ~ור~ ~כבו~

~
 י~ג הוריוח ~ב~לי

~"~ 
 דשעי~ ~ס~ ~~מרינן

 קו~ס ע"א
לש~יר

 נ~י~
 יחיד והאי צבור~ האי ~~ט

~ 
 ב~מר~ה ו~צא~י

 דהיר~~~~י וכת~ בזה~ שהרגיש ש~~ הירושלמי ~לה~נ~ס"
 ~~כ ~~צי~ו הנ~ל ~כל העיר שלא וחי~ה ע~שי ~ילן אש~ס גפל

 ד~~ל ~וכחי ~כ~ה ~~לי~ש~ס
 ~כ~ו~

~~ 

 עדיפא
 ~בבו~

צ~ו~
 ע~דו ~~פט ש~~ר של~ה~ ~חכ~ח ~~ זאח ~ול~~ו

 ~~~הי ~ל דינו ~~יח הופיעה הקודש ורוח כנז~י ע~וו~שפט
 א~ו ו~ס ע"~~~ כ~גכ~כוח

 דעד~ ~ל~ בכ~ו~
 חכס ~כ~וד היא ~ש~כא~כ צ~ו~ ~כ~ו~

 עדי~
 כ~וד ש~רי צ~ור~ מכ~ו~

חכ~
 גס ע~י~א

 ע~א י~ג ~הוריוח כמ~אר ~ל~~ ~~~ו~
 ~א~ז וחנד~~א ה~ה~ פ~ג שס ~ירושל~י וכ~ה ל~ל~~קודס דחכ~

~~ט~ז  ~~י~א ש~~ינן למל~~ קודס ש~כס וכוון ח~~ 
 ~וב~ור~~וכיון צ~ור~ ~כ~וד ע~י~א חכס דכבודהוא שכש"~

 ל~עח~הראי~י
 דכ~ו~

 או חכס
 עדי~ ~~~

 ~~כ צ~ור~ ~כ~וד

~פי~~
 ~~י שפיר

 להולי~
 שהיו ~ל~~ או לכ~~ג הס~ח

 חכ~י~
 והחור~ג~וליס~

 אדס לשאר אבל ~הןי ~חעלה
 ~שו~

 לן ~נא
 גדול לנו ד~י לפקפק~ יש~כתי ~~~ ~~ ~~~ נ~י מיירי ~ה~~ז ני~א אס ואפי~ ~ט~~להחיר

 ה~~ ו~~~ה גלו~~~ מ~רי~
~ד~ר

 קש~
 על ירושליס~ לח~~י

 ז~
 מו~יכין שהיו

 אצלו~ הס~~
 דוד ~ל שזרעו ~שוס ~~א ~ירוקא~ מ~אוולא

 ~~ו~
 ~ס

 שה~~~ ומכש~כ~נ~ל~ וכ~
 דל~~ח הזה~ ~ז~ון קשה

 כ~~
 ~ין פו~~יס

 כהר~~א ~~רי ~כל ~~ח דיןלנו
 יו~~

 ~~~ ~עיף רמ~ג סי~

 ~~~~ועיי~
 ~~~ד~ ~~ו סי~ חו~מ ו~ס~~ע א~~ סוס~י חו~מ

ובש~~
 ו~נ~ בז~~ ~~ארי~ו ס ~~~רונ ו~~רי ~~~ ~ס

 לן
ל~~יר

 ~~מה~~
 לטלטל

 ס~~
 לאדס ול~ו~יכו ל~~וס ~~~וס

 ~~שו~
 לכן

 לפ~נ~~
 יוחר נר~ה~

 כ~ש~עו~
 ~~א ה~~א לשון

 ~ל~ הנ~ל~ד~רכוח
 ~ירו

 להולי~
 דאיכא היכא אלא ס~ח~

 ~ופי~ זר~ע~ ב~אור וה~עיין ת~ו~~ ו~~ס חולה~~ר~י~
~גס ירא~

 מ~מ~ו~
 לשונו

 ו~ש~כ ~ש~ה~ ~~ ~~ר~
 ה~~~

 ~סוס~י

 ש~שמ~~~~
 שרי~ ~ולה ש~ינו א~~~י חשוב~ דל~דס ~~~~ז

ו~
 ~ע~יק

 וכ~מור~ ~מוה~ לפע~~~ ב~~ו~ ש~ ה~ג~~

~~~~~~ 
 ~ ל~~~

 ~עיל ~ח~חי
 ~~או~

 ב~
 ~ן

 ל~
נ~~

 ~והכ~נ ב~~לח
 ~~ס גדול~ היוח~

 או~ם~ ברו~
 ש~חפל~
 ~ם ~כחתי שהרי~כ~ר ח~ו~יס~ אנשיס שס ס

 ~יורשיסדאין
 רשא~

 שה~ ~~י~כ~נ ~ח ולהע~יר ל~נוח
 ~~ו~ ~ה~אחי הראיה שס ש~חי~~י ה~ס ~~~ רנילא~י~ן
 ~~~~ח עדיף ~~~ דרגיל ~יהכ~נ ד~ע~ח רס"ח~ ס~~הר~~~ן
 אבל ~נזברי ~ורידין ~צו~ד~חשמישי ד~~ב~ ~פ~א כהמר~כי דם~ל די~ל ~~וס גדו~~ היוחר~יהכ~נ

 השח~
 דראייחי חזינא

 ~ר~ן לפי~ש~כ ונר~ה~ ח~זר ז"ל~הר~~~ן
 ר~~ ~~גיל~

 ~ני
 בשסה~יר~

 הר~~~
 כחש~ישי או~ה ע~ו ד~יה~~נ ז~ל~

 ומזה הרחו~~ אח יק~ו לא ד~יהב~נ החס חנן ו~פ"הע~ש~ ~צו~
 גס ~~א כ~מרדכי~ ~~ל לא ~~ל ה~~~~ן ודאי דע~כ~וכח

 סו~~י ~~~ז או~ח ~~~~ג ו~אחי ~~רי~ין~ אין מצוהבחשמיש~
 הפרש באד~הק~ג

~~ 
 ~צו~~ לח~~ישי קדושה חש~ישי ~ין

שכ~~
 שנוי~ ~~ח~~קח ~נ~ל ה~רדכי דד~רי לה~יא כן

 ד~הר~~
ר~פ

 ב~~
 לה~~~~ן ~~~~כ ~~~ר~ ~ה יש ק~ו~ה ד~יהכ~נ

 ו~פ~~ הוה~ד~~וה
 וא~ן להוריד~ ואסור ~יבה יקחו ~יהכ~נ

~ ~כ"לי ~ה איח קדושה ש~~וכה ובל ד~י~כ~נ כהר~ןקיי~ל  
 ~~כ חי~אוכי

 יחר~ ~~י~
 ~~ל הר~ב~ן

 להסו~י~
 ו~ ~ערכין

ע~~
 ישראל גבי

 שהחנ~~
 שס~ ואר~י לביה~~נ נר ~ו ~~ורה

ל~~
 ל~נוחה ~וחר ~צוה לד~ר א~ל הרשוח~ לד~ר אלא

 ~כח~~י ~הולפי ע~~
 ~הר~~~

 ס"ל
 ~ין ~צוה ~~ש~ישי ד~~

~ורידי~
 לנו יו~שה

 לפלו~
 ~~ש ~ ולי~~ ~ופי~~ ~צוה ~דבר וליחני

 ~~חיחא ל~צוה א~ל ~חשי~~~ ~~צוה~לא
 ה~ו~אהמהרי~ק~ כ~~~ ~ ~

 יו~~ ב~~~
 סי~

 רנ~~
 ~~נס ~~י י~א ס~ק

 ~ר ~ה~ו~יא כיון ~ו~ לקושיא ~ש לא ז~ל דהר~~~ןי~ל
 ~פ~ר ול~~י ~וה~ ח~~יש~ אלא שאינסקאי~ ו~ניר~

 ~וי ~~~ה דזה ~טעס לשנו~ה~ ~וחר~~וה~ ד~ל~~ ~מרינ~
 ה~לא~

 ד~ח~~ה
 לא~ר ~נ~רקין ~~וה~ ח~~ישי רק ~~לא

 ש~י~
 ~חש~~~י ר~ויין

 ~~ש~ן ~רי ועכשיו ~~ש~ ע~ב כ~וכ~גילה
 ~~~ ~מ~

 ~~ה~
 לו~ר ~וא~שר מצוה בגופהשיש

 ד~~ר~~
 ~סוגיא

 ~~ש א~רו~ ~דלא הר~~"~~ כש~טח~~וכיח י~ ~
 ~ל~

 ו~~ו דייקו ~~א לש~ו~~~ ~ו~ר ~צוה~ ל~חש~~שיא~ל הרש~~ לד~ר
 אל~~צוה~י ~~ד~~

 ~~רי~ן ~צ~ה ב~~~ישי ד~ס ~~וס ודאי
 מ~ו~~ ~~ד~ר ~לא לש~ו~ה ~~ן ו~הכי ~ו~ידין~ואין ~ל~~
 ל~י~~ו~ ~זיל ז~ל ~רמ~~ן ~~~~ז ~וא~כ ~צוה~~~גופה ~י~

 ~הא~ור וכד~~ הר~~~ן~ ~~שו~ ראייחי נצ~ה ו~ם ק~הו~~יר

~~~~~~~ 
 ~מ~ כח~~~ ~ד~רי ~ע~רה ל~וא אחינא

י
 ולע~וד ~ז~~ לדון ~יצא

~~ 
 ~עח

 ~נו~~
 ~דעינן ולא ~~~~~~

~~ 
 ~~שו~ והביא ל~י או ה~דישו

 רנ~~~ ~י~ ביו~ד המובא~הרי~ק~
 ו~~~~

 ה~יא ~~~ו ~ס
~שי~ ~ש~

 ש~~י~
 י~~

 ~י ל~אר ס~ח ~ין ~חלק ~כ~ ב~א סי~
 מזה ~ין ~~~~כ~נ~ ~~ניחז ד~ס~ח דשיהק

 ראי~
 ~~~די~ו~

 ז~ כייען
 ~בלי ~~א~כ קדו~חוי ~~דל ~~ני ב~י~כ~~~ ~קו~ו

 ~וחס ס ~~~~ ~יו לא הקדי~והו~ לא אסהקוד~~
 שהני~סוכיון ~~י~ב~~

 ב~
 ~כ~נ

 ~~~~~ מס~~~
 וכח"ר וכו~~ הו

 ה~~

להוסי~
 ה~אריח על

 ~ס~ר~ יו~
 ע~יד ~א ~~יר ד~ו ע~~~ ~כ~א~~הדרין ה~~~ עפי~ד ~זה~ ~~רח

 ~~~י ~~~די~
 ~ו~ן ~~י~ז ו~~כ לעו~ס~ שלו שיהי~ ~כס~ד~ע~נן

~~~ ~~ 
א~ר~

 ~~די ~~די~ו~ לא ~ודאי
 ~ל~

 ~י~י~ ~~קע

 הנה~כ~~~ד~ ~~~~

~~ 

 כ~ר ~זהי ~~ח ~~י~ד ההו~~ה
בה~הוח ~~~

~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 ש~ל
~~ 

 אפרים היד וקדמוהו במקומו~ שס ה~ו~ד

 ~~~~ ~בהג~ו~~
 סי~

 קנ~~
~ ע~ש~ כ"ב ס"ק  חו~הואם 

 לחלק~יא
 ב~

 על ויבא יעלה הקודש~ כלי ל~אר ~ח
 ~נ"ג סי~ באו~ח הש~ע~ס~י נכ~

 םע~
~~ 

 לענ~ ~פס~
 כ~י

~ק~~
 שנהגו

 בח~~ת ~הס לביהכ~נ~ להביא~
 ~ע"~ ה~~~

בסעי~
 כ~ ובסע~ף קם~א~ שורש מהמהרי~ק נובע ~קורו י~~י

 פסק~ם
 ~~ע~

 ס~ח
 ש~ת~~~

 איןראובן~ של אבו~יו ~ל ~הי~
הצ~ור

 ~ להתו~ יכול~
 נינהו ~יחר~יולכאורה ע~~ בשורש מהמהרי~ק מ~ירו ~ה ~נם
~ 

 ~ס~י לה~שוח ב~ה הרניש וכבר
ה~~בר

 אה~
 גם מובא ל~ב~ ס~ק בא~ר די

 בפמ"~
 שס

 ומה במחצהש~קי ע~ש ~~~~ ס~ק ובא~א י~ד~~~ק במ~~
 ~חיר~

 בזה~
 יראהה~עיין

 ה~ שדתו~
 ~כתבנו מה ~י אבל

 לחל~
 ס~ח בין

 ש~יר ~חי הקו~~~ ~ליל~~ר
~~ 

 ~~ה ~לא ה~~~~ פס~י הני
 מהר~ם בשו~ח ועיין~~~י~

 ~~וב~~
 ~"ב סי~

 ש~ס~
 ג~כ

~~~ לענ~
 כלל הביא ולא ע~ש~ הנ~ל ע~ ~~~רש כ~מהרי~ק

~~~~י~~
 ~ס~א שורש

 והש~~
 שס~ל ואפשר הנ~~~~

~~~ 
 ל~לק

 כנזכר ה~דש כלי ל~אר ס~חבין
~ 

~~~~~~~ 
 הדין בעי~ר

 שחיד~
 ב~ לעיונא איכא הח~ח~

 אע~יק היטב ב~ר ~~~ ~~א~ ו~דיטובא~

~
 הח~~ ~דב~~

 על ~כ~ב
~ 

 רבה ~~מר
 לכתוב ~צוה ס~ח לאדם אבו~~ו לו שהניחו א~פ~י~ב כ~~ בסנהדר~

~~לו
 ~נ~~

 כ~~ו ועתה
 לכ~

 ומייח~רא ~ וז~ל השירהי ~ח
~לכם

 אבוחיו~ ב~ל ס~י ולא ב~ינן~ ~~~~ דמש~ ~~רי~
~אל~~

 מייחורא נמי ומחני~ ה~ירה~ אח ~בו ועחה הול~ל
דלו

 ~ד~~
 מדכחיב

 ~יח~ד ונראה החורה~ מ~נה אח ל~ ו~ת~

 ~~ה~~
 שפיר לאו ומ~דישה~ וכ~~ ל~יהכ~נ ונח~ה לעצמו

קעביד~
 ~כי~

 בה ~וצא אינוו~ב היא~ שלו ולאו הקדש של הוא הרי שמק~ישה
 י"~

 ול"ל וכו~י בעינן שלכס כחיב~ דלכם

 לחו~~~כ~י~
 ~לתא חל~א

 ס~ח~ שכחב דיתי~ ~~~~ וכו~
 שצרי~ פשיט~ נ~דה~~~~

 כד~שמע אחר~~ ס~ח ~ו ל~וב
 הר~ב~ם~~רי

 פ~~
 ~הל~

 מלכי~
 ה~א

 במ~
 לעצמו שכו~ב

ס~ח
 יו~

 דכשלא אבוחיו~ לו שהניחו ~~ח על
 הני~

 כש~א~~ נמי יחי~ וא~כ ס~חי ב~ כו~ב שנאבד~ ~~בו~יו~
 ס~~ח~

 נראה ולכן וכו~י א~ר
 ~א~

 ס~חי להקדיש
 של~~~כ~"ה ~כ~~

 ה~~~
 ~~ל

 אישחמ~
 רבוחינו דברי ממנו

 במלח~וח הרמב~ן ד~נה ~ל~הר~~~נ~ס
 פ~~

 ט~ ~ף דסוכה
 בהו ~יחר לא ומ~וזוח ~בחפילין ו~"~~ כחב דלשמ~~בשמעחא
 ואלו לשמו~ לכ~ובקרא

 כחי~ בס~~
 ~כחבו

 לכם~
 והיינו

 וההיא תוב~ס~לשם
 דא~~

 מצוה רבה
 ~כחיב משלו~ ~חו~

 נפק~~ ~מכ~בו" ההיא ל~~~~ו
 ~ל~ וג~

 ~~~ב כ~יב
 ל~מוודרשינן לו~

 בחי~ וכ~ב עכ~לי ו~~
 סנה~רי~ הר~

 ד"ה ד~~ח
~ ~שי~אי  

 וחיבח "לב~~ חיבח דהאי יוצא ~פורש ~דיא

~~
 משלהם~ ~יהי~ ~~ורוח באו לא

 ר~
 דב~נן אחא~ ~מי~רש

 ס~~א ר~ע ס~ ס~ח ה~~ שאול יד בס~ ו~אחי ל~מ~ישיכחוב
 לעיינא אנהירנוהו דמשמ~א וכחב הח~ח~ על בזהש~ר

ל~~
 בשו~ח וכ~כ ע~ש~ ל~רמב~ן

 שו~~
 רס~ו ~~ ח~א

 ~ל~מוה
 ה~~~

 ~ש~כ ~~נו ~נעלס
 הנ~~ הר~ב~

 ע~ש
 ~ש~~

~~~
 הח"חי ד~רי לדחוח

 ו~~
 לו ל~ייע כלל הב~א

 ש~
 כחב

ג"~
 הב~~ מדב~י וכ~מ הנ~ל~ לסנהדרין בחי~ושיז הר~ן

 דלא
 ~ ו~~ל ר~ע רס"י ביו~ד שכחב ה~ל~ ~הח~תס~ל

 אעפ~י א~ר
 א~~יו לו~הניחו

~  ו~חה ~נא~ר ~שלוי ל~וב ~צ~ 
 איש ~~ל אל~א רביםי בל~ון ~~~כחבו~

 ואי~
 ~ישראל

 ~~ח לכ~וב~~ו~ב
 לעצ~~

 שהניחו דאעפ~י נש~ע וממילא

אבו~~~
 ו~~ ~~ח

 ופש~ עכ"~
 ס~ל ~לא ~בואר לשונו

 וחי~~הח~~
 על

 הב~~
 הביא שלא

~נ~לי והר~ מהרמב~~
 וא~~

 ב~י~ דה~~ח ~מא דהיינו
 רנ"~

 ~הסכים הנ~ל
ל~הרש~ל

 להשוו~
 ~~~ ד~

 ~לי ~אר
 הקו~~

 ~א~רי~ן
~בייהו

 ~~י~ ~שו~ ~~ ~~י~ ~מ~~
 דלא ~שי~ו

~~~  ~  ~~ ~  
 ~~ר

~~ 
 ~~~ישו

~~~~~~~~~ 
 ליישב ~ל הי~

 ~ע~
 ~~י ~ח~ח

 ~ל~ מה~מ~~ס ל~בריו ראי~שהביא ~י~
~ל~ים

 הנ~~
 הרמב"ם דמרן להוכית ~נו ויש

~~ 
 ~~ל לא

כהרמב"ן
 והר~

 דהאי ~נ~ל
 אח~ ~לכם~~ חיב~

 לשם לאורוי
 ~~ל הרמב~ס מחשובח דמוכח מהא להי אמינא ומנאחובחבם~
 לוניל~לחכ~

 המוב~
 מהל~ פ~א בכ~מ

 חפיל~~
 דס~ל הי~א~

~
 עש~~ ד~בנן~ ~יא בס~ח לשמה בוד

 בע~יל דנראה בלשונו

 הכ~דס~~
~כחב י~~ ס~ק ב~"א ל~ב ~~ או~ח בפמ~ג ומצאחי

 ~~ לה~י~ ~
 ז~ל הרמב~ם מחשו~ נר~ה

 ~עיבו~
 לשמה

בס"ח
 מדרב~

 הוא
~~~ 

 ומצ~חי
 עו~

 ס~ק שם בא~א בפמ~ג
 ו~"ל שכחבל"ב

~ 
 מדרבנן לשמה כחיבה ו~ע

 הו~
 דהא

למ~ו ל~
 מ~~~ ר~

 ורשב~ג ע~ב מ~ה
 עיבו~

 כחיבה בעי~ לשמן
 בעי לאלשמן

 וע~ב~~ ב~מי~
 לעיל כחבנו

 מ~רב~
 היאי

 בעיבו~ ~חפיל~ ~~~כ~~ עי~
 ב~בוש ~בל

 דילי~ ~ש~~
 לה

~ציצי~
 עוד הוא וכן עכ~לי ~שמה ~בעי ו~כה

 הוה לשמה דעיבוד ~~כ כחב חפילין~ ~הל~בפחיתה בפמ~~
 יע"ש ל~ולאוספיקו דרבנ~

 ~ועפי~~
 ה~בא ~גאון~ חשו~ ליי~ב יש

 ס~ברא~~
 ובטור ס~חי הל~

 יו~~
 ב~ם שכ~ב רע~א~ ס~~

 דס~ל ~א~ן~ ~ה רבמורו
 דר~

 למי~בד ה~ובחר מן מצו~
 נפיק~ לא ~בור בו ש~ורין ספר מחורח אבל ~שמ~~~יבוד
 משה רב מורו היא דכדאיוסייס

 ~סמו~
 עליו

 בש~ה~~
 ע~ש

 יו~~ובש~~
 שפ אתי שכתבחי מה ולפי ס~~אי ר~"א ~י~

 להכ~יר עצמס ~מכודלהכי ~
 ~שוס בש~ה~ד~ עכ~~

 היו~ד על שאול ~יד ומ~א~י כ~~~~ היא מד~~נן בס~חלשמה ד~יבו~
 גאון ר~מ ~ובר הנראה דכ~י ג~כ שכ~ב סק~נ רע~אבסי~

 ~שמה~~יבוד
 מ~רבנ~

 אין מ~אורייחא הי~ דאם היא~
אפי~ לסמי~

 ב~~ה~~
 כמ~ו~ר

 בש~~
 רמ"ב סי~ יו~ד

 בהנהגו~
 או"ה

 הנ~ל~י ו~מ~ג הרמב"ם חשו~ מ~י~ איש~מיט ובמחכ"ח~~ש~
 בס~ח לשמה דכחיבה ס~ל ~הרמ~~ם לד~ח שהר~יחיוכיון

 ם~ל דלא ו~~י ע"כ הי~~מ~רבנן
~ה~נו חובחכס~ לשס לאורוי א~א בס~ח הנא~ר ~ס~דחיבח ה~~~ והר~~ כהר~ב~

 לשמ~
 א~כ

 עפי~~
 הח~ח כחב שפיר לכ~ורה

 דרשינן ד~כסד~ייחורא
 בעינן~ ~משלכ~

 כי~
 ל~ה שמצא

~ כנזכר~ ז~~~ הרמב~ס מרן לו דמסייעח~א  לדחוח וא~ן 
 מ~~ היאי מדרבנן לשמה דכתיבה להרמב~ס ~ס"ל~נ~י

 י~ל
 עחה כוחב ואינו ל~ס~ דכ~בו המ"ע קייס שכבר היכאדהיינו
 משא~~ בהם~ לקרוח ~~ח להרבוח כדי אלאהס~ת~

 היכא
 קייםשלא

 ~די~
 הוא זו ב~יבה רק לכס~ דכחבו המ"ע

 הרמב~ם ~ס אולי המ~ע~מקיים
 יוד~

 לשם לכ~~ דבעינן
 ~ופא דלהא ליחא~ ~הח~בתכם~

 ~~י~ ל~
 כוונה ~ב~ינן קרא

 בלא~ה דהא חובה~לשם
 אנ~

 מ~וח כולה החורה ב~ל ~יי~ל
 ח~~ה סי~ באו~ח דהטור ואע~ג כוונה~צריכוח

 ספו~
 מס~~א

 ועיין לא~ או ~צ~כ~ ~~ל אי הרמב~ם בדעחלי~
 בהה~~

 ~~ב
 דברי שה~שה ה~ד שופרמהל~

 ע~ש אהד~י הרמב~~
 לו~ר הפוסקיס הכריעו מ~מ הטורי של ספיקו עלמש~כ ב~~"~
 ד~~להרמב~ם בדע~

 מצ~~
 בס~~~ב הר~ן כמש"כ

 חקפ~י ~~ או~ח בב~י וכ"ה ע~~י כןהרמב~ם ב~~ ~~~
 ועי~

 בב~
 שגס וכיון חע"ה~ ~י~או"ח

 הרמב~~
 ~ל

 ~~צ~~
לא ודאי א~כ

 צרי~
 זאח קושיא ~~מנס ~~ח~ גב~ לזה ~יו~ד ~רא

 על ~ס לנויו~~ה
 הרמב~

 למ~ל גופי~י
 להורוח דלכם~ ~~

 בעינן~ חובחכס~לשם
 ~ר~ה סופ~ב ב~לחמוחלה~יא כמש~~ ~מצ~~ ~~~ ה~~~~~ ג~ ~~

~ 
 ~ס

~~~ 
 אפ~ר הי~ רי~~א

 ק~~~ל~ר~
 על ~את

 ~~ע~~ ה~~ב~~
 יראה ~~ב~~ ~~

 כ~~ ובר~~ ורבא~ דרבה ~ליבא החם~קאי
 ~~א

 ~בוא~
 ~רבה

 כמש~כ ~מצאצ~כ~ ~לורבא
 ע~ש י~~י ב~ ~~ הרא~~

 סוכה~בחוס~ ב~~~~
 ע~~ ~~~

 ~~יר ולשיט~יי~ו ~~ש~ אמר ד"ה

צרי~~
 לאורוי ס~~ ~בי קרא

 דל~~
 חובח~ם

 ~~ ~עי~
 ~חוק

 הרמב~ן דהרי~ו~י
~~~ 

 אליבא ~~עחא לא~וקי
 ואנן~איי ~~ ~ה~~~

 ~~~ קיי~~
 כנז~

~ 
 הי~ ו~כאו~ה

 של~פיקו ~~ ל~~ א~ש~
 באו~~ הפמ~

 סי~
~ 

 בא~א
~  

 ש~לה
~~~~ ו~~  

 ~~ א~
 ~יאי ~~~~נן

~~~ 
 ~~ב

~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~  ספק ~~~וט~קוס
 ז~

 למיפשטי ~~~ו שכ~בתי מה ולפי

~~רמ~~
 דלכס כחב שפיר ולהכי ה~א~ מדרבנן דמצ~כ ס"ל

 ~ולס חובחכם~ לשס ד~עינן בא ל~ורוח ס~ת~ גבי~כחיב
 ~~דיא דמוכח ב~הי ה~מ~ג נם~פק דבח~ס ליחא~~ה ג~
 ע~ב ~ה~~ירובין ~סו~י~

 לענ~
 עש~הי היא מ~~ח דמצ~כ חוםיף~ בל

 ס~~ חאו~ח אסאד מה~י בשו~ח~ומצאחי
 קע~~

 ש~ביא
ג~ולי ב~~

 אחרוני~
 וג~ זו~ ~א~~ ג~כ שהביאו

 מהרש~~ס הביא
 דס~ל בדבריו להדיא ש~בואר אע~ג~ ד~ה ~~ב קי~ד~ס~יס
 ז~~ ~לפני החשו~ה בםוף בזה מש~כ ע~ש היאי מה~תמצ~כ
 סיס~~ ובמג~א עש~ה עצמו~ דברי שכח במח"כ הנראהוכפי

 מה"ח מצ"כ דס~ל מד~ריו ונראה שם~ בא~א ו~פמ~גחקפ~ט~
 ~ע~א סי~ המג~א על ~מחצהש~ק ועיין ע~שיהיא

 בפל~ול בזה הארכחי אחר ו~מקוסע~~ה~ סק~~
 ~פ~

 האסף ~חולא נ~ס~ אף
 פה~

~  ומחוורחא 
 ל~ר~

 ז~ל הרמ~~ן דברי
 וה~ה ~ וז~ל שכחבו וכי~ ~~ה ע~א כ~ז בע~ז החוס~עפי~ד
בס"ת

 ~רי~
 לשם כוחב אני הכתיב~~ בת~לת ב~ירוש שיאמר

 ק~י לשמו ל~ו דסח~א קדושה~ לשס וה~זכרות ישראל~~ורת
 גבי ע~ב מ~ה בגיט~ן א~כ לש~ן לאו דסחמא כיון וא~חוכ~~~

 שנאמר פסיליס~ ו~ן אשה ו~בד נכרי מין שכחבןסחו~מ

וק~רח~
 וק~ אש~ אנב נכרי דחני י~ל פסול~וס~מא עביד~ סחמא ~כרי תיפ~ל קרא~ ל~~ל וכו~~ וכ~בחס

 וכ~ה ע~~~
 מבואר הרי ע~ש~ קמא בתי~ ואל~ ד~ה ע~א מ~ב מנחותבתוס~
להדיא

 ד~~
 לשמה ~עינן דבס~ח ס~ל ה~וס~ בע~י ~בותינו

מדאור~יתא~
 ו~רי~

 ~יאמר
 ודאי וע~כ לש~הי שכו~~ ~פירו~

 נ~~שד~ח~
 דחיבת דמייחו~א הנ~ל במ~חמוח הרמ~"ן כדעח

לכ~
 ו~ן חובחכסי לשס דבעי~ן הכי דרשי~ן ס~ח~ גבי ד~חיב

~~ואר
 ג"~

 התכלח פ~ במרדכי מו~א מאורלינ"ש~ הר~י ~יטת
 וכת~ הנ~ל~ ~תוס~ בקו~יח ~~כ שהקשה חחקמ~ו~סי~

 ~~כ

ד~רי~
 להדיא הרי ע"ש~ כוחב אני לשמה בפ~וש ~יאמר

 ב~ינן דמה~ת הנ~ל~ הר~ב~ן כדעח ג~כ מ~ורלינ~שלה~"י דס~~
 דא~"כ בס~ח~ל~~ה

 אי~
 ~~ב מ~ה מ~יט~ן לקושייתם החחלה

הנ~
 ~והמרדכי

 ~תיר~
 מאור~נ~ש~ הר~~ קושית על שס

 האידקסבר די~~
 תנ~

 על ובנק~~כ ע~ש לשמהי כחיבה בעינן ד~א
 האי של ד~עמו ואפשר עש~הי ס~א רע"ו סי~ יו~דהט~ז
 כה~~ח דס"ל משוס הוא~תנא

 הנ~~
 ~~ת~ גב~ ד~חיב דלכס

 מינ~ ~שינןלא
 ~בעי~

 חו~ח~~~ ל~ס
~~~ 

 להורוח ~אחא
~משלכם

 בעינן~
 בטוש~ע הלכחא ונפסקה

 יו~~
 רע~ד ~י~

~~ ~ע~
 ד~י~

 כותב אני בפירוש ש~א~~
 ל~

 קדו~ח
 ע~~ ~~~

 ם~~~בש~~
 במחשבה ~גי דלא

 ואע~~ ~~~
 דה~א~ש

 ס~תהל~ ב~י~
 כח~

 ש~רבינו
 ~רו~

 אס בזה נסחפק
 יו~ד בב~י וכ~ה במחש~ה~ סגי אובשפ~יו~ להוצי~ צר~

 ~~~ ש~
 מ~מ

 להו ד~שיטא בע~ז מחוס~הבאתי כב~
 ד~רי~ ד~~

 שיאמר
 על וחימהכנז~~ בפירו~

 מ~
 הנ~לי מ~חוס~ הביא שלא ז~ל הב~י

ו~~כ
 ~ח~יש~ עפ~~~

 לנו
 ש~י~

 דס~ל הנ~ל~ הרמב~ן דעח
דלהכי ~~

 ~ר~~
 דב~ינן להורוח ס~ח~ גבי דלכס קרא

~ובתכס לש~
 כלומ~

 כו~ב שהוא בפירוש שיאמר ב~ינן דבס~ח
 חובחלשס

 מצות לש~ר דומה זאח מצוה דאין ס~חי ק~וש~

 כדי בל~ו לכוון בהו וסגי מ~~כ~ בהו דאמרינן ~ח~רה~האמורו~
לקייס

 המ~~
 מ~וכחי כדמוכח

 בש~~ טוב~
 ד~אני ופוםקים~

 מיני~ דרש למ דלכס~ דקרא ייחורא דאיכא ס~ח כתיבחמצוח
 הלב בכו~ח סגיו~א לשמה~ שכ~חב בפירוש ש~אמר והיינו חו~חכם לשסדבעינן

 בל~ד~~~~~
~ 

~~~~~~~~~~~ 
לקמ~ח~

 ודא~ ל~~~~ שה~א~ו מה דעפ~י
 ס~ל לא ז~ל הרמב~סמרן

 דהא דלכס~ מ~חורא היא מדא~ר~תא בס~ת ל~מה~כתיבה כ~~מב~
 כחיבהלשיטחו

 ~ס~ח לשמ~
 אי~

 שה~יח כ~ו מ~רבנן אלא
 עי~ד גבי ה~מב~ס מת~ו~ ל~ב~ ס~ או~ח~~מ~ג

 כ~~ ל~מ~
ו~~~~

 מ~~ר שם הרמב~ס
 דג~

 ~חה ~ה שמקיס בס~ת
 רק א~ו לשמה ~בוד מ~מהמ~ע~

 ~חימ~ מדרב~
 על רב~א

 היא יש~ה דפ~נ~א מ~~ ~י~חמ~ט ~במחכ~~ה שס~הפמ~ג
~~ת

 ב~
 ~~~ היאי מה~ח ~~~ח לש~ה אי ז~ל קדמו~נו רבות~ו

 ~~כרחי כ~ז כחבי~חר
 מהפמ~~

 ל~ט סי~ באו~ח
 שס ~ס או~ס ע~ש~ ו~ל ד~ה ע~א מ"ב מנחוח מה~וס~~~~יר ס~~~ בא~~

~~~ס
 מ~~

 דברי במחכ~ח
 הרמב~

 והח~ בסוכה
 בע~ז והח~ס~והמרדכי הר~

 הנ"~~

 ~~~ו~א צ~ל ע~כ ולהרמב~ס
 ~מ~~כס בא להורוח דלכס~דקרא

 בע~~
 שהביא כהח~ח

 לש~~חו א~ל ~~ל והרמב~ס מ~כיסי הל~ מה~מב~ס~א~
 ~כ~כר

~~~~~~~
 כ~ן להלכה

 שהר~~~~והר~~
 החוס~ בעל~ ורבות~ו

 ה~~~~ו מאור~ינ~ש~ והר~יבע~ז~
 בס~נ~

 אחדי
דכחיבה~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 י~~~~ ~~~~~~~~י~
 ~~~~ ל~ו

 להו~~ ב~~~ ~ד~ו~~~~ ~~~ ~ב~~יב~ ~~~ ~~ ~~ר~ב~
 ב~~~~ו

 ~וח~ ~ ~~
 ל~~ה~

א~ל
 ~~פיל~

 דלא ~~רמ~~ן ס~ל
 ~עי~

 כ~יבה בה~
 כל~ ל~~~

 ~ס ~ו~ה במ~חמות לה~יא במ~~כ
 מ~חרדלא דבחפ~~

 ב~~
 וה~ו~~~ ע~~~ ל~~ה למי~חב קרא

 ל~~ ס~ א~ח
 םעיף

 י~~
 ~ם ~~ס~ו

 ד~~~~ ב~~~~
 ~~ו~ב שי~מר

ל~~
 ~ב~י א~רי ~מה נ~רר~ס ע~~~ ~~י~ן ק~ושת

 הר~~~
 רב~ו ב~ס

 ברו~
 לד~רי ~~ס ~~שי כן ב~~~~ן ~ם שנ~~~ק

 ממילא ~~~ל~ ~~~~וב~לי הרמב~
 ~פ~~

 ~~יקו
 ו~כ~~ כ~~

 ~~פ~ נ~אה
 ה~א~~

 והרב~ו
 ~רו~

 א~ו ~~מ בחפל~~ ל~~ה ~בע~ן ד~~ל
רק

 מדרבנ~
 ואולי

 בל~~ לה~~י~ ~~~~
 ~פ ג~י ו~~~ו ~ד~~וו ה~וש~ע

 ל~
 ~י~מר~ ה~תי~ה ~~חלת ~ בזה~ל ~נ~ל ל~ב בס~

 ל~ם ~~~ב ~ני~~~
 ~י~~ר ~צרי~~ ~ כ~בו ולא ~פי~ן~ קדו~~

 ו~ו~
 כמש~כ

 בלש~
 רע~ד ~י~ ~~~ ~~~ש~ע זה

 סעי~

 א~
 ג~

 ~וע~~ם~~
 קל~א ~~ אה~ע בב~ש

 וע~ן ע~ש~ ~ק~~
 בזה~ הרא~~ בל~~

 וא~י
 מ~~~

 אלא א~ו ד~ח~~~ן דס~ל
 זהירו~

 להש~ח כדיבעל~~~
 ~~~י~~ ד~

 ~מצ~י כמו ל~~ת~
 ל~נ~

 ~מה
 ~ברי~

 ~ע~~ ~~~ ~~~ן
 ~~ב ח~ מ~~ה ~מ~נה

 א~
 בין

 ומז~וחלח~יל~ן ~פרי~
 וכו~

 שס ו~רמב~ן
 ד~~יל~ חומר~ ~~ח~ וכ~~ ~זה~ ~~~י~ במל~מ~~

 ומ~ו~ח
 קחנ~

 אבל ~~~~~~ ~~~י לא קולא
 ~פשר ה~~ןמ~~יקר

 ~ב~~יל~
 להוציא ו~~צ ל~מה~ במחשבה ~~י

 בזה הטוש~ע נק~ו לא ו~הכי מ~יח~ ~אי~ ~י~ ב~פ~י~
 בה~~ הד~ח ~ושית י"ל וע~~~ז~~רי~~י לש~

 ~~פ~ל~
 אוות

 ח~
 באו~ח הרמ~א על ש~מה

 ~~~י~
 מח~ל~~~ ס~~ דמ~ש וכ~ב זהי

 ע~~

~~~~~
 י~~~

 שאני שכ~~ב~~ מה ול~י ~~~~~~ רע~ו ~~~
 תפיל~

 ~~ש~~כ ~יא מה~ח לשמה כתיבה דב~~ת ~ס~ח
 ~חפילי~

 ~~~ כ~ז~
 א~ ל~~דיק ~פ~רו~פי~ז

 על ~פקפק ~~ג~ סי~ ח~~ד ~מ~~~ק ז~ל נו~ב בעל ~ג~~ן הצד~ק
 דע~ו ונראה יחו~~ לש~ אמ~ר~

ד~~י
 ~י~ו~

 בלבו
 המ~~~ לקייכ~

~~~~ 
 להו~יא

 ו~~ה~ק ~~~~~ בש~~~~
 מ~~~ערנא~~~~ ר~~

 ~ח~ו~ה ז~ל
 יצ~ ~~~ה~~~ סכר~ ~ב~~~

 אל ~~ דבר יחחזק שכ~ב~י מה ו~~י ע~~ב~ על~~ ו~שיג מי~~י א~ללחו~
 יחזקא~

 דה~י ח~~~ מיס מ~~ר לה~לו אנו ~וכל
~~בח~י

 ~~נ~ ~ד~~~
 שמ~~נן דקרא~ ייתו~א דאיכא ס~ח גבי דדוקא ס~ל~ ~~תי~ ודעימי~~ הרמב~ן קמאי ~~~יפי הנ~

~~~א דבע~~
 בשפ~י~

 בשא~ מ~א~כ
 דק~~צ ~ע~ג ~~~ח~ כל

 מ~~~
 מ~מ

~~ 
 ו~~צ הלב~ בכ~~ח

 לה~~י~
 ~~~ה~~~ וע~ש ~~~ור~ ב~פח~~

ו~~~
 ט~ ס~ ח~~ח לאבר~ם חסד בש~~ת ראיתי ~וב אחח~ ב~קירה ~ש~ח~ בל לםתור יש שכחבתי מה ~~פ~י ~חזה

 שהש~
 ר~ח ה~~~ק עלג~כ

 ~~~ערנ~ו~ט~
 ב~ל הגה~ק המכריע כדברי שהל~ה וכתב ז~~

 ובחב ~ל~ ~~~
 ג~~

 ה~~ות מכל דמוכת
 ~הוצ~א ח~ב ואין הלב~ ב~~~ת ~~י~מ~~כ

 בדבר~ המעי~ אול~ להל~ה~ כ~ן י~~ ~~חסל~א ~גס הנה ע~~י ב~פח~
 י~צא

 ~~ב~במ~כ~ח
~~~ 

 ~ כו~כ
 חמוהי~ דב~~~

 וב~~~ ~~~~~
 במח~~ת

 ~גג~
 ~~~ה

 ~~מ~~
 דה~למ~ס~ במש~כ

 לשמ~ כחיב~ בעי~
 ו~~ל~~~~~

 ~~על~ ~ש~הי
 דברי ממנו

 ~ר~ב~
 במלחמות

 ה~~
 דקרא יחירא מ בס~ת דרק

 שמעי~ דלכ~
 כ~~~ צשמה דבע~ן

 ~א ו~איולכ~ע
 ~~ל~~~

 כנ~ל~~~~ ~~א



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 דקרא מיי~ורא וע"כ הי~~ מדאורייחא ~ם~ח ~~מה~כחי~ה
 ~משל~ם כלל ם~ל ולא ~ו~חכם~ ל~ם דבעינן כן למדודלכם
 של דינו נםחר ממילא לדידן וא"כ נקטינן~ הבי ודאיבעי~~
~ח~ח

 הנ~~
 לא דהמצוה ם~ח~ להקדיש דמ~ ושפיר

 ~אמור וכדברמבעלי~י נפקע~
~ 

 בם~~~~~~~
 ם~ י~ בפחח~ח בק~רה ~מובא יונה בני

ר~ע

 םק~ג~
 ודחה ~ח~חי על ~שיג ז~ל ~וא ~גם

 והוכיח מלכים~ הל~ ~הרמב~ס~אייחו
 בטו~

 וד~ח טעם
 דר~

במ~~
 ם"ח לו שנאבד

 צרי~
 ~הדיוט אבל א~רח~ לו לכחוב

 זה ו~וכיח מכר~~ ~ו ~~~י~ה~ ואפי~ נאבדה~ אפי~ המ"ע~וצא
 ע~א ל~ ~מנ~וח ~גמ~~ל~ון

 ה~וק~
 מן מצוה כ~וטף ם~ח

 ~כבר מצוה כ~~טף אלא שאינו מ~~ע~שוק~
 א~ח~

 בעולם~
ו~זה

 מש~~
 ד~צוח

 ה~חי~~
 ע"ש נשאר~ מוכר ג~י

~~ארי~
 הלכחא דליח נראה דלפענ~ד דמלחא םיומא ~יא~~

כהח~~
 ז"ל
~ 

~  

~~~
~~~~~ 

 נד~~ ש~ח~חי מה
 כח~ר ~~ירח גם

 ל~ורי~ לא~ לי~ ני~אדלא ~ח~~
 שלא~די א~ריו~ ל~ניו ם~ח

 חפ~~
 ~אםור ~מו ~מצו~~ ממנו

 למכו~
 זה~ מטעם

 ~מכרו גם יונ~~ לה~~ני שכח~חי מהולפי
 מינ~~ נפק~ ל~

 ~~צוה ~יני~~ ~מנ~ח ~ם~ ו~ם כנזבר~~מצו~
 חרי~ג~

 ~וכיח
 לא ~מכר דגם ~רמ~"ם~לשון

 נפ~~
 ע~שי מהמוכר ~~צוה

 דל~ ם~רחו~ דחה ~~צמ~ שכת~רומה
 אם לא~ לי~ איכפח

 ~מנו~~קע
 המ~ו~

 שמת כיון ל~ בש~ח כמ~ו~ר מיחו ל~~ר
 ~הנ~ וכו~~ ~~~י~ע~ה

 במד~ר י~ענו~ ~ז~ל מדרש אנו בזה
 ל~ורוח~ ~~וע מ~וה לו ש~ין מי שבל ב~ ~י~ פכ~ב א~רי~דר
 ~נאהמה

 ק~ ברש"י וכ~ה לו~ י~
 ה~ ~ח

 פם~~
 ט~

 הזה~ל~~דרש ~~~
 ~מ~

 ע"ש קנ~ה~ בםו~~י ז~ל המ~~א א~ונינו
 ם~ף בירוש~מי ועיין הנ~ל~ קהלח להר~~י שה~יאבמח~~ש~ק

 בל~ון ~זה להמדרש ~~מים שם ה~~ם וב~ליון ~~ורים~~~~
 ~ ע"שהירושלמי

~~~

 ~נוחן דכל נניח ~ם אף ~~פ~נ~ד נשמע~ ~כל דבר
 לחלוטין~ נחנו לא אפ~ה בו~ לקרוח לב~~מ~דם"ח

 הו~ל כן שהמנהג כיון כ~ב ם~ק קנ~ג ~םי~ המג"א~מש~כ
כאלו

 ~חנ~
 מ~מ ע"שי ~לי~ ר~ים קדושח חחול שלא ~ח~לה

 ל~ודאי
 על החנו לא ב~ד

 ז~
 אש~ לה~יא כגון מצ~ה~ לשסאו ~ד~ק~ ~שעח למכרו להחיר רק
 שיע~ירו אבל ח~רה~ ל~מוד או

 אביהן שהיה מ~יהמ~ד ם"חבנים
 רגי~

 א~~~ ל~יהמ~ד בה~
ול~רו~

 ~~נם ~ו ל~~ח גלוחא
 שעח שום ו~לי ד~ר~ ~ל~

 לפענ~ד~ד~~~
 א~

 גם בזה~ היחר שום
 י~

 ~הבא~י למה לחוש

 ~באוח~עיל
 ד~

~ ו~חע~י~ אחרי~ פ~ ~זו~ק  ~יש~א לבי כנישחא מ~י אפי~ ע~די קא ולא מםחפיבבל ~~ 
 יעשה ולא י~ה~ ולא ~אה לא וגםכנ~ל~

~ 
 ~מינובמהרה ~ד~~~ בי~ בנין עינינ~~ חחזנה ה~ו~~ק ~בודובז~ח במ~ומנו~

~ 

~~~~~~~ 
~ ~ ~ ~  

~~~~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י

 ~~~~~~~~~~ ~~~~י~~~ ~~~~~ ~~~~

~~
 אם נשא~ח~ אשר

 מ~ה םע~ת באמח ~דש~~היא~חנו~~~~ית בש~~ ~~ו~ה~ לעשוח שנוהגין המנה~
~~ 

 דבר~~~~~~~~
 ~ראיח

 ל~ע~
 ~~~~~ ~~ או~ח המג~א מש~כ

~~~ה~
 ד~~~ודה ש~ע~ באר ם~ר בשם

 בא"י הביח~ב~~כח שעוש~
 ה~

 והבאח ~חו~לי ולא מצוה~ ~~ודח
 פ"ח םוטה מירושלמי ~זה~ כ~קור שהביאו הא~רו~םדברי

 ~~~ ~ ע~~כה~ד~
 ביח ~נה אשר ה~יש

 חד~
 חנ~~ ולא

 כ~~ד~רים
 ~פר~ ה~~

 ד~~~יב ~וזר~ שאינו ~חו~ל ביח ל~ונה
ולא

 חנכ~
 אח

 שמצו~
 וגם לחנכו~~ מצוה שאין ז~~ יצא ל~נכו

 שופטים ~בפ~ חמימה~ ~חורה ~מחבר דבריהבאח
 מהיר~ש~מי ראי~ כל אין ~~~ו דלדשכ~~ב~ ~ם~

 הנז~
 א~רי זהו~~ן ~~ דפרשה כ~ן

 בא"~
 מ~א~כ ל~~ל מא"י לצאח ש~ס~ר ו~דאי

 דהא המג"א של לד~ו ~טה ~ם~רא ומ~מ בגל~~כשא~
 ~כ~~ ב~ו"ל~ ב~חיש~יח מצוהאין עכ~~

 ~~ל הנה~
 ~כ~~ ~מ~ מאומה~ כאן חידשלא ~מימה~ ה~חור~

 נ~~ה דהם~רא
 לדי~

 של
 ~ירו~למי ~על עד~~ ~~קר~ן דהריהמג~א~

 הנ~ל~
 כחב

 מ~~בפירוש~
 ~~וה~ בא~י ש~דירה ~~נכ~~ שמצ~ה ~אח

 ~ כח~ אח~ בד~~ ~ם~ קרב~~ו~~שירי
 שמ~~ן מהכא

 סעודוח לאו חדש~ בייח ל~ניכח בחו~ל ~ז~~ז שעושין~~ם~ודווח
מצוה

 ה~
 לאכול אםור מצוה~ שאינה מ~עודה לאכול ש~א והנודר

שם
 עכ~~ ~~

 ה~פ~ ~פ~ ~ן
 שם משה~

 שמ~ה ~אח ~ כח~
לחנכו

 בא~~
 ~על ירושלים~י ו~~~~ן א~י"י י~וב ~~שום

~~רושלמ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~
~~~~~ 

~~~~~~~ 
 להוכיח ~~יא לא למה י~ל

 ~מ~~ ~~~ר~ ~~~ ~מו~~ ~י ~~
 ~~י

 ~ל~~ ~~ו~~
 בהל~ ~~~~כי

 ~~~ ס~~
 ד~א ~~לז~~~ ~~~ש ~~ם שכ~ב~חקנ~~

 ש~ דאמרי~
 ~ן אל~ח כח~ה~ כאלו ~~ח א~ח ~גיה

~~י קא~ הש~~
 ~ע~~

 עבי~~ דאדר~~ מצו~~ ח~ירו ~םר לא
 ~~ר להשהוח בי~ו ~יחה

 ש~י~
 ~"ש ו~~~ ~~גה

 ו~ד~~
 ~~ש~ ~~ע ~~ ~~ד

ו~~
 ע~ רם~י ~פרישה

 י~מ ~ כח~
 ~~ו~~

 מצוה ~~ל מצוה~
 מחביר~

 ב~~י~~ ~א~ ~הגי~~ לא א~ז
 ע~ש וכ~~ ח~ירו ~יד ה~חה

 ל~ מנחוחו~חו~~
 ד~~ ע"~

 ~לשו~~ ~ ~~שי אם
 ~~~יע ש~לוקח מש~ע זה

 מהמ~~~~ ~מ~~~
 ול~נ~

 אי
 ~לו~~

 ~צא
 ~ק~יח~ ~מ~~

~~~
 ם~ל שם ~הר~~א םוםק~א~ ר~ע ~~~ ~~~ד וה~"ז ה~מ"א ~פ~גחח ~~ליא

 ד~~וק~
 הו~ ~~~ת

 כחו~~
 בזהי ~צא ואינו ~~יה

 ~~"ל רש~י ש~~ח נגד שהוא ו~~ב ע~~~ ~שיג שםו~~"ז
 ~~י~~ מ~~~ דהלוק~

~~ 
 ~כ~ב

~~ 
 עי~~~ ~~~ ע~ש~ ~~~ י~ירהמצוה

 מנחתב~~
 ח~ו~

 ו~אי~י ~~רי~ג~ ~~צוה
 ~רי~

 שם דבריו
 ~פשו~ כח~

 ה~~וה~ ~~א א~ו ~~~ח א~וחיו לו ב~ניחו דכמו לו
 לי ~~~ ~צ~~ אינו ~~ח~קנה ה~~

 ~נ~
 ה דעיקר כ~ן ירו~ה~ או

 ~צו~
 הל~~ ריש הר~ו~~ם ~~ל~ון ו~וכ~ח הכחי~ה~ היא

~~~~ 
 שכתב

 וא~~
 יו~עאי~

 ל~תו~~
 א~רים

 כו~~~
 ~ו

 וכו~
 אינו אם כחב~ ולא

 יוד~
 דם~ל ודאי אלא יקנ~י לכחוב

 ~~~ו~~
 וכחב י~ח~ יצא ~א ~~~ח

~הר~~~
 ~נה דאם מ~ורש ש~~ ~נ~ל

 א~ ~~א ~אי ל~
 שכ~ וחמה~ ~~~~ ~הרמב~ם ד~ו

 דב~~ במח~כ איש~מיטח~ הנראה

~או~
 ב~~ר ז~ל הרמב~ם ~י~~ו

 המצו~
 להדיא שכחב י~ח~ מצוה

 לכ~וב~ לו א~שר ~י ו~ם ~
 צרי~

 ~יקנו~ו
 ו~~

 ל~דיא ~~~ ע~ש~
 ם~ל ז~לד~רמב~ם

 דהק~~
 ~~~ עביד~ ~~ה ~"ח

 ורא~
 ע~ד

 ב~~נ~~~
 ~י~~~

 ~שם~
 או הקדישה דאם ~כ~ ל~ת~ח ~~א גם שהביא

נ~~דה
 נ~~~~

 ע~ש המ~~~
 דבר~ שברי~ ~~ל~~ חמ~ני ~זה ו~ם ~ז~~ מ~~~

 ~~~ל םוכה במ~חמות להרמב~ן ~עצמו הביא

 א~א ~לכ~~דמ~חור~
 ד~עי~ ל~~~~

 ע~י~ז ~~~כ חו~חכ~~ ~שם
 הת~~ ד~רי נדח~ ממיל~

 כל ד~א
 הוכח~ עיק~

 לי~א והא משלכם~ דה~~ דלכם~~הא ~י~~ ה~~ח~
 ~הרמ~~

 ד~~יו בםוף ה~~"ח מש~כ וגם כאמ~~~
 לדחו~

 רא~ח
 ה~~~

 מ~רמב~ם
 ~וא גם ו~לקמלכ~ם~ ב~~

 ק~~ו כ~ר ע~ש~ להד~~ מל~ ב~
 י~~ הב~

 ~ו"ח בפמ"ג ~ע~ן כ~ל
 להל~ ~פ~יח~

 ח~י~~
 שעלה

 אםלע~ן ונםחפ~
 כח~

 עור ~ל ~חו~מ
 וכח~ איה~~

 משלכם לומר לכם~~ ~~בו מדכ~יב והנה ~ שם
 חהי~

 לא
~~~~כ~~ה ע~~~ כע~~ מצ~ח~

 אישחמי~
 וכל הח~ח מי~~

 ~~ הנ~~
 בבכ"ש החב~ש דבר~ מי~~ אי~~~~ט

 ~ב~
 דף

~~~וב מו~~ א~ לע~ן ~~~~ ~~~
~~~ 

 ~~~~דה ~ה~ה עור
~~~~ 

~~~~ 
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 כת~ ~~~י~ו~~~
 ל~~ר י~ח ~מכאן ג~כ

 בא~
 ~שה~יא ~~ע

 ~~ל~ה~ג~~
 לעשות מצוה אין ש~~ו~ל

 ~עוד~
 ~חנובת

 ~עו~ש~וכו~ ה~י~
 ו~

 לה~~ש ה~יא ל~ב ~~ק רי~ז ~י~ יו~ד בבאה"ט
 נודר ל~ניןונפ~מ היא~ מצוה סעודת לאו בחו~ל~ ה~ית~ ~חנוכת ד~עודתהנ~ל

 ~בנ~ל~
 סי~ נדריס ידות ב~~ ~ש~ו וב~כ

ב~ד רי~~
 יו~~

 ~עו~ש מ"ח ס~ק
~ 

~~~~

 דגס להוביח נ~ל לפענ~ד
 ~זה"~

 כדב~י~ ~חו~ל~ בתיס ל~נות ~לינו מצוה~~מ ~~ו"ל~ ~גלות שאנו
 ~ירמיה

 ד~כ~~~
~~~~ 
 ה~ אמר ~~ה ~

 ~ל ישראל אלהי צבאו~

הגול~
 ~נו ~ ב~לה מירושליס ה~לית~ אשר

 ונטע~ ו~בו~ ~תי~
 דבל וב~~ל~~ ד~ה ע~א ~~ו ~ענית ב~ירש~י וראה ו~ו~~גנות~
 לי קרו ישראל~ את ומז~יר ומודיע מצוה שהנ~יאמקוס

 ק~לה וד~רי יעו"ש~~ק~לה~
 בר~ה ~~ו~ בד~~

 וכן ע"אי י~~
 קרא הא~ וכש~כ ~א~~ ז~ ~ע~ף ~רצ~ו ~י~ או~ח בש~עהוא

 ~נו וגו~ ה~ אמר ~כה ~ שאמרד~ירמיה~
 בתי~~

 תורה דד~ר
 הפמ~ג ובמש~כהיא~

 ~פת~ח~ באו~~
 י"~~ אות ח~א בוללת

 ד~ר ערומיס הל~שת ~שי~~
 הוא~ל הו~~ תור~

 דבתי~
~~~ 

 ש~ת וב~וד ~עונג ואיב ובו~~ ה~~ אמר~בה
 ~~ו~ת ובמש~ב ד~ת~ הוה ד~ר~ ה~ פי ~בי ~~~וף דבתי~ ו~ו"~

 צמ~
 צדק

 הוה ~~ת ~דעונג כ~ח~י~

~~~~ 
 ע~~ל~

~~~ 
 ויתבן

 ה~א פ~א ח~ה ~ירושל~י מ~שע~י"ז ל~~~
 ד~

 דה~שו ע~~~ א~
ול~ידן ~

 מ~
 הק~לה

 ~~תמיה~
 מה מן ~ימון ר~ ו~שני

 ~ דכ~י~
 ~פי~ ע~ש ד~ת~ שהוא במ~ יורנו~~ ~להיו למשפ~~~וי~~
 פ~~ ~ר"ן ומצאתיה~~~~

 דפ~~~ס
 ד~

 להירו~~מי ~ה~יא ע~ב ט~
הנ~לי

 ועפי~~
 דב~יב כיון ש~יר~ ~ת~רש הנ~ל הפמ~ג

 ~~להי~
 וא~כ דבר~~ ה~ פי ~ב~ כ~ו ד~ת~ הו~~ורנו~~

 ~כ~
 ~האי נמ~

 דכתי~ דירמי~~קר~
 ~ ד~תהוה ו~ו~~ ב~יס~ ב~ו ו~ו~ ה~ אמר ~כה

~~~~~~ 
 ~אר~י ~א ~~כ שפ~ר א~י

 ~כ~ו~ו~
 כל ~ ע~ב ק~י

 שנאמר ~עש~~ עו~ר לא~~ מ~בלהעולה
 ~~~ל~

 ו~כאורה ~~~~ נאוס אותס~ פקדי יוס עד ~היוי ושמה~ו~או~
 הרא~~ דלפימש~כ~שה

 ~ש~ם דקאמרו היבא דכל שו~~יס~ ~פ~
 וא~כ יעו~ש~ מה~ת הוא ~עו~ר~~לשון

 הא~
 ד~עו~ר ר~~ קאמר

 הוא מה~ת ל~ו הא יו~או~~ ~~בלהבעשה~
~ 

 כ~ז ~בירמיה שם דגס כיון שפיר~אתי ה~מו~ ו~פ~י
 אמר ~כה ~ כתי~ ~ב~א~

 עשה במצות הוה ה~~~ ב~נ~וס וסייס וגו~ צ~אות~~
 אמר טעמאומה~י התור~ מ~

 ~עוב~
 ~מהרש~א ר~ה בע~ה~~

 ב~יאג~~
ד~~

 שנאמ~ דה~ ~ שכתב בע~ה~ עובר
 ל~ון ~ו~או~ ~ב~לה

 הוא~~ווי
 והנ~

 ד~לי~ו
 ~תו~~ וראה יעו~~י ~עש~ עו~ר~

כתובו~
 ד~~~ א~~ג ~ ש~ת~ו יו~או~~ ~~בל~ ד"ה ~א ~~א

~~א
 בגלו~

 ~יב ראשון
~ 

 קרא~ ~פיד נמ~ שני ד~גלות י~ל
 ~ע~ין לומר ~ש נמי והכאעכ~~י

 ז~
 ירמיה ש~מר

 ~ש~
 ~~נו ה~

 וכמ"ש או~נוי ה~ שה~לה הג~יות כל על קאיבת~ס~~
 ~ירמי~

~~~
~  

 ז~
 שמ~~~ א~בס הגליתי אשר העיר שלוס את ~ודרשו

 כל עלדקאי
 ~גליו~

 דא~ות בפ~ג כדת~ן
 מתפלל הוי ~ מ~~

 ~לכו~ ש~בשלו~~
 וכו~
~ 

~~~~
 מדברי עשה~ ~ דמ~ות לדע~~ ~וכחתי ~כי

 ~כל בתיס~ ל~נות כד~ת~ שהוא ה~~ פי ~על ק~ל~

 א~הנו~~~
 ~~ד או~נו ~~ הנלה

 נוכ~
 ~~יון ~~~ת

 ד~עודת לומר יש ש~יר ב~~א~~וירו~ל~~
 ~חנוכ~

 בזה"~~ הבי~~
 ~~יבחו~~~

 ~ ~צו~ ~~~~~

~~
 על ~הגהותיו א~ריס~ ביד ראיתיהלוס

 הק"~~ לד~רי שה~~א הנ~ל~ ~ק~ה תקס~ח~י~ באו~~ המג~
 ~ירו~למי שהוכיח הנ~ל ה~ד ד~וטה פ~ח הירושלמיעל ~שיר~~

דסעודה
 ח~נו~

 ~ית
 בחו~~

 מצוה לאו
 הי~

 וכ~ב וכו~~
 ואפשר ~בזה"ל ע~

 דדוק~
 אין אז בא~~~ שרויס ישראל ש~יו בזמן

 ק~~ ~~כ~ו~ות אמ~ו ~רי ~חו"ל~מצוה
 כ~ ע~~~

 הדר
 ~~כתו~ות אמר דר~י ~~ה~ז משא~ב ובו~~דומה בתו~~

 שס~
 ~עולה בל

 ודעת ובו~~~ב~ל
 ~מ~

 פו~~
 מצוה אין דעב~פ ס

 כ~~~ב י~לשפיר לא~ ל~לו~
~~~ 

 שעושה מי
 לשמוח~ ~~עוד~

 ומ~מ מצוה~ ~ע~ד~ ק~~ הוי לש~ש~ ו~ינו~ו לבית~ ה~~את ש~כ~
 נדרלענין

 א~ריס~ ה~יד על ו~הני עב~ל~ להק~~ דאין נרא~
ש~מחבח~ה

 ל~
 ב~ל הע~ר

 דג~ ל~וב~~
 איבא ~ת~~ל ~זה~ז

 ש~ קבלה~ דד~רי ~עש~~מצו~
 וא~כ ~תיס~ ל~נות ב~~~~ א

איכא
 מ~ו~

 באמור ~~ינובו
~ 

~~~
 שכת~

 אפריס~ה~יד
 ~ש~~

 דדע~
דעב"פ פו~קיס~ במה

 ~~צו~~ אי~
~ ל~~י~ ~~לות ~ז~~ו  מ~ד ת~וה 

 גסדהר~ ~
 רי~~~ לפו~

 הוא הלא י~יד~ דעת ~~א ז~ת א~ן
 מוב~ ז~ל~ חי~סר~~נו

 שהיה ע~~~ ~"י ב~ו~ות ~~~~~
 איןדעבשיו ~ אומ~

 ל~ו~ מ~ו~
 י~ו~ש~ ו~~ ~~~י

 המ~רי~~ ~ו~~
 ז~ל

~~~~דושיו
 לבתו~ו~

 ~~י

~~~~ 
 ~~~~~ ב~~~

וה~יא ב~~ ~ו~ור א ה
 ז~ל הר~ו~~ן דע~

 דיש~ב~
 ~מה~ת ~~ה א~י

 הי~
 גס

 ומנא~~ז~~ז~
 ~~ונ~~

 ו~~יס ~זה"זיאפי~ ~ה~~ ויש~ת~ אות~~ ~ויר~~ס ~~צות~
~ 

 ול~ת
 ל~~ ד~~

 דר~ינו
 ~תשו~ וגס יעו"ש~ ~י~יה~הרא~ש ו~ת~ס~~~ ~~ל~ ~~י~
 ~~~ מ~רי~~

 סי~
 ב~~

הארי~
 ~ל לת~וה

~~~~ 
 ל~עו~ד~ ~ ו~~ הנ~ל~ ח~יס רבינו

ד~~רי~
 בל נגד שקו~ה א~י שי~י~ת ~~~ הרמ~~~~ ש~~יא

 ו~סהמ~ות~
 ה~י~

 ~י~ מהר~ס לתשו~
 ה~ה ~~~ון שכת~ קצ~~

~ 
וע~

 ש ראיתי כי
~ 

 בו~ן ~ין ~זה~ז~ ~ין ל~~ק~ ~אי~ א~~~ ~~י
ה~יתי

 צרי~
 אני

 ד~~~ ל~א~
 ~~י ~נו מי בי התו~~י מ~סוד אינן ~~~ס~ ר~ינו שד~~יל~ד את~ ו~~~ן ע~כ~ ובו~ ~זה ל~~ק

 הת~ס~~דברי
 ממה~~~

 וה~א~ש
 ז~~

 ~~~יס וכ~~
 ~~ו~~ ומש~ב ~

 ~גה~ ~~~י~ לדור מצוהדאין
 כ~ל~ ~יא ד~~ו~א ולא היא~ ~ל~יד

 ב~ו~ות ל~ת~ס~ ה~~א סק~ב~ ע~ה סוס~י אה~~ ב~~ש וגסעב~ל~
 והאגודה ד~הר~~ש ובת~~ הנ~~~ ח~יס ר~ינו~שס

 ו~~ו~
 ז~ל

 מ~והדיש מש~~
 מעיל ~תשו~ ו~ס ~ז~~~~ ג~

 צדק~
 ב"ו ~י~

 רא~ונים הפו~קיסמבל דמ~וא~ ~ת~
 הא להו ~~ירא דלא ז~ל~ ו~~~וני~

 ~ייסדר~ינו
 בה~

 היט~ וה~~יין ~~ו~ש~ ז"ל
 ד~ר~ ש~ל יראה

 ~ פ~ הא~ף עט ולא הס~ ~מוהיס ~מ~בת~ה שס א~~יס~ה~יד

~~~~
 להעיר מ~וס יש ~ד~ין כןי

 ~נידו~
 ~~~ שא~תינו~

ד~מרינ~
 ב~רכין

 ב"~
 ע~א

 במ~ל~לי ד~ו~ל~ ד~~ק~
 דמי~ד~~י

 וב~
 ל~ו ~קידוש~ן התו~~

 ~~~ו~ ב~~ ~~~ ע~~

דלפיב~
 שע~שיו ~פי ומעש~~ ת~ומה ~~~ו

 אי~ ~חו~~
 הק~~ע~ת

 ~שוע~דות ש~רישלנו~
 ה~

 מהס נותניס ואנו ל~~~~
 ל~פריש קרקע דין להס איןא~כ ל~~~~ מ~

 תרומ~
 ע~~~~ ומ~~ר

 התו~~ בת~וזה וב~י~
 ~ב~~

 דה~~ק~ו~ אס~ ד~ה ע~א נ~ה
 עי~ר

 הוא וכבר המל~~ שלהן
 מו~ז~

 עב~ל~ נ~~ גו~י מ~סר~ ולא

וקצ~
 ה~יאו ש~א ז~ל התו~~ ~עלי ~~ותינו על ~ימה

 ~~טמ~רכין
 הנ~~

 צ~ה ~י~ חו~מ~~ור ~ומצאתי
 ב~סשמ~יא

 י~
 ד~~ו~ל ל~ו דס~ירא גאוניס

 נש~~י~
~~

 יעוי~~ ה~~~~ו~~
 דפלי~ו ~~~י

 הנ~~~ ~ס~ר~

ו~דע~
 וה~~~~ ~~~~ינו ~נידון ל~~~ל יש ~רא~~ד

 ~פ~~~~~~~
 ל~אורה

 ~ומ~ ~~ש~
 ד~עודת

 חנוב~
הבי~

 ~~~~א~
 ~ט~ז על

 ב~ו"~
 ~ענ~ן ~כ~ ב~ םו~~ק ~~~ז ~~

 ~הי~ ~גי~~
 ב~י במ~~ב בד~~~ קבלה ד~ר~ ~קיי"ל ~~~ה~ ד~~י

ב~י~
 ת~~~

 צ~ג~ ~ענין ~ת ~~ס
 ו~ימ~ עכ~~

 ה~יא שלא
 ~~~ר~

 ע~~ י~~ ~~ה מפורשת
 ~ הנ~ל

 ו~~~~
~~~ 

~ ~~ ~~~ 
~  

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

~~ 

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

~ ~~ 
 מ~ על לע~ר ~מו~ר ~~~ב

 ועת~ל~ לעולס~ בא שלא
 מזכת ~רי עב"ל~ ש~~ ~ונ~ לצו~

 ~ו~ ד~~ ~~ת~ דעו~

~~
~~~~ ~~~~~ 

 ~י~
~~ ~~~ 

 ש~ו~ ו~וכי~ ~~~
 ש~~ ו~~~ ~~~ ה~ו~~ ~~ ו~מה~ יעו~~ה~ ~יתא~

 ~~ו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  ~י~~
הבי~

 לאו
ס~ד~

 כלהיא מצוה
 ~הזה בז~ לאר~ ~חו~ ~

~~~
 שידרשו ח~ח לשס מזמניס אסוב~רט מצוה~ לםע~~ח לח~וב נוכל בזה~ז חדש ביחחנוכח סעו~~ ~ אמורה~ מלחי כבר לעצמי~ ~ש~ני דבר~

 ד~~
 בודאי

 שע~י ~א~ ל~ל כנודע ~~ו~קים~ שבחבו כמו הי~~מצוה ס~וד~
 בהל~ה המצויניס שעריסציון

~ 

אבי~
 דו~~ח

 רב~ ~אהב~

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

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

 ~~~~~~~~ ~~י~ ~~~י

 ב~~ ~אל~~~~
 מבאסאר~~יע י~ראל מכ~ס ~ש~~ יי"ג א~לו שנמצאהיוח ~ליט~~~ וכו~ המפ~ר~ס הרה~צ ~~מו~ר

 ~ו ישוהי~~ג
 אס לדעח שואל ~~כ מחו~~ טע~

 מח~קוח נחהוה שמא ח~שש ~הוא מטעס ה~סח בחגלש~וחו מוח~
 ע~ גפ~~היין

 ~ערו~~ איז~ ידי
 ~טאס~~ ~ז~נד~צו~ער~

ו~בר
 פס~

 ~~ח ~~~ז ~~~~ הר~יא
~פ~ח ~~~ו~ א~ו~ ~צו~~~

~ 

~~~
 אש~ א~ לכח~ר מלהודיע אמנעלא

 ~י ~~~ר
 שום אין שבזמנינו ~צהרים~ כשמש גמור~בב~רור

ח~~
 לחערובח כלל

 חמ~
 בה~זאנד~צוקער~ ולא ~הצו~ער~

 ול~~טאס~
 אני כי ~ווירפעל~~ המרובעוח צוקער בחחיכוח

הג~~
 ציקער המע~ה ~רושח ~יח אח שניס כמה הכשר~י

~פא~ריק~
 בריפיט~ען~

 הס~ו~
 ש~~פאנ~שט~ לעיר ונ~אה

 ו~פרט בכלל הצוקער בחעשיח כי זר~ ולא ראו~ועיני
 הי~ ואלו ~לא~י וכ~ל ~~~ ~ כלל חי~צא ובר חימצא חששאין
 שלא כשמש~ ברור כבימינו~ ז~ל הרמ~א בזמן הצוקערעשיח
 למהדרין ~פי~ באכי~ה~ מחירו הי~ ~דרבה כלל~ מ~מירהי~
 שאילח בשו~ח בד~ז הקיל וכבר ה~~הדרין~מן

 יעב~~
 ח"ב

 צוקער שקיסטין וכחב ס~ה~סי~
 ~מה~ג עפ~י היחרו~ פ~~

 עו~ וכ~בז~ל~
 וז~ל
~ 

 הדר מגוי~ הנקח ~וט~צוקער
 כל יהי~ ~אכלנוא~יקו~ן~ שכזיח והלו~י שלנו~ המ~וח מכל יוחר~ כשר הואב~כונ~י

~~ 
 וכו~ בהכשר

 יעו~
 כחב וכן

 ישרים אנשים מפי והעיד חס"ז~ ס~~ ח~ו~ח מאיר ~יחבס~
 אין שבאמח והעידו לפסח~ הצוקער עושיס ~היווכש~~~
 נמ~א ~ם אפי~ ואדרבה מ~די~ בו שנח~רב חשש~~ס

לפ~מ~~
 הדקד~ חו~

 ~יורוח
 הסירופ~

 או ~~רוחי במו
 הפסולח או~ו שי~לזט טבעו הזה הבישול הנה עפ~יצרור~ח
 הרחיח~~ ~~יח~~~

 שקורי~
 עומד~ שחמי~ שו~~ס~

 העושין
 וא~ילו מאומה~ נש~ר שלא עד זו~ זוהמא ומנק~ס~~ו~ניס~

 הי~אס
 לש~ שנפ~ ~אפשרו~

 מעיד ש~ני ~מה לחם ~ירור
 כלל ~אפ~רוח~אינו

 ~זמנינו~

 ומט~ס ~הפ~יט~ הבישול ט~ע
זה

 כח~
 נהגו ואחריס ~מוח~ם ל~ברים שחש~~ שלולא

 מחירו ה~~ בפניהם~ להחירן רשאי אח~ שאי א~~י~~בהן
ב~~י~ה

 ל~~י~
 אינו באמח אבל וכו~~

 אל~
 בטעו~~ מנהג

~~~~~ ~~ ~~~~

~~~~
 החשש בגוף

 ~חש~
 ~ס~

 הצו~~ר אחלהחיר הנ~~ מאי~ בי~
 ה~י ~ש~ם בה~א~ לאכי~~

 יש איסור~ ~הם נהגו ואחרים המוחריס~ דדבריםדינא~
 בר~י ב~~ ~ראיחי מה עפ~י דידן~ בנידוןלה~ר

 יו~
 ~י~

 הוא אס ~ד~ז לחקור שכ~ב בשיו~ב~רי"ד~
 מ~אורייח~

 או
 וז~ל ו~חבמדר~נןי

~ 
 א~א שאינו הוא פשוט דד~ר ונראה

 דייק והכימדרבנן~
 לש~

 סי~ ~יו~ד ~~~ע
 רי~ד~

 ~וי איסור~ בהס ונהגו~מוח~ים דברי~ שכ~~
 ~כא~

 נד~~ עליהם קבלו
 ~~ סוס"י דפ~חים פ~ד ב~א~שמבואר והדב~ וכו~י מ~ע ~~י עלי~ם קבלו כאלו ולשוןוכו~י

 ט~ו בנדרים מפורשח גמרא מינייהו ~ישחמיט~במחכח~ה בשמו~ ד~ז ש~ביא ש~ע וה~ה~ר ז~ל~ חיד~א הגה~קעל ו~ימ~ ל~ל~י דרבנן ספי~א דקיי~ל להקל דיש ו~ו~ספיקא לעני~ ונפ~~ וכו~
 דברים ו~ו~ מדרבנן יחל בל מאי ~ ~הדיא ד~מרינן~~~~

 ופירש~י וכו~~ איס~ר בהס נהגו ואחריםהמוחרים
בד"ה ~~

 ~~ואר הרי מדרבנ~~~ אלא יחל~ בבל אינו ~ומ~ח ~ אי~
 מדרבנןי אלא אינו דד~זלהדיא

 ו~
 ז~ל הרא~ש פירש

 וז~ל~ המוחריס~ ד~ריס ~ ד~ה ע~ב~ פ~א~נדריס להד~
 צריכיס

 אימר רשב~ג בד~ה ש~~ ~"ל~ רש"י שפ~רשומה עכ~ל~ וכו~ ~~ורים בדברים לזלול י~או שלא מד~~נן~ה~רה
 יפ~

 משוס
 הב~ח ח בהגה ~ס ר~ה ~דאורייחא~י דברו~ יחל ~לאשנאמר
 דרחמנא משוס להפרי ~~צ בד"ה~ זה~ לפנ~ שפירש~י מה עלקאי ~דאורייחא~י מלח ר~~י שכ~ דמה ~ שכ~ ~פ~רש~י~ שהגי~ז~ל~
 דברי וא~כ וחבי~~ יעוש"ה וכו~ ד~ורייחא מלאבוח בהניזכייה
 ט"ו בנדרים בעצמו למש~כ נינהו סיחראי לאו ~~ל~ירש"י
 שכ~ נ~ט ס~ק ~ל~ד סי~ נ~~יס י~וח בס~ ~א~ הנ~ליע~ב
וז~ל~

 בנדרים רש~י דברח על הב"ח ה~הח בזה יקרו ומה
 ע~ב~~פ~א

 הנ~ל~~

 שם רש~י דברי על עמדחי וב~ה וכו~
 יפר ~ומר ר"ג~כ~

 ב~ בש~ס ולפנ~נו שנאמר~י ~משו~
 ~~שנאמר~~

 ש~~ ול~~מ
 א~~

 בשס שמועה יבין ~ס~ עפי"ד
 דבכל ז~ל רשב~אח~מידי

 מקו~
 הוא ~שנ~מ~~ ה~~ס ~נקט

 מדרבנןי הוא שנ~מר~ ~משיס שנקט והיכאדאורייחאי
~ ע~שוכו~י  

~~ ~ 

~~~~~~
 בעל הגה~ק על מאד חמהני

 ~או~
 החייס~

 שס למידקי איכאחו ובאד~~~ ~~לי ו~ש~~ ~ ובאד~ה לפר~ח~ וראיחי ~~אד~ה ~~ב~ סי~ יו~ד על חואר~ ~פרי הבהירבספ~ו
 ו~נ~ כפ~

 ו~ר~ן ר~~י דלדעח ושלש
 משום ובד~ה ד~א~ ד~ה בר~ן ~ע~ש ע~בי פ~אבנ~~יס

שנאמ~~
 שבמ~כ~~ה ברור שנראה ב~יני נשגבה ופ~יאה הוא~דאורייתא איםור~ בהס נהגו ואחרים המו~ריס דדבריס הא
 ~ש~כ להגיה~ צריכיס ~~~~ בנדריס ~ירש~י ודבריהנ~ל~ ו~ירש~~ ~~ב ט~ו נדרים מפורשח הג~~ מיני~אישחמיט
 על בב~ח ומצאחי ~נ~ל~ הב~חבהגהוח

 ~י"ד~ ~ס~י הטויו~~
שהבי~

 כלומר בנדר~~ עלי~ס קבלו כא~ו ~הוי ה~ורד~ש~כ ~ וכחב הנ"ל~ ופירש~י ע~ב ט~ו דנ~ריס ל~א ג~כ
 ~ב ש~יר ועפי"ז עכ~לי הוי לא מדאורייחא נמורנדר אי~

 ו~יינו ב~ירש~יי לה~יה הנ~ל ע~ב פ~א בנדריס הב~חבהגהוח
משו~

 הנ~ל בב"ח למש~כ לש~טחו~ ד~זל
 אי~ דד~~

 ~לא
 לדעח ~ראיחי ח~ל ה~ימדר~~~

 דד~~ בס~~
 ~מוחריס דדברים

 יבאו שלא מט~ם מד~בנןי איסור אלאאיני ~פניהס~ להחירס ~שאי א~ה אי אי~ור בהס נהגוואחריס
 לז~ז~

 ב~ברים
 טרח בחנם ובמחכ~~ה הנ~ל~ יו~~ ~~ברכיכמש"כ בספיקא~ להקל ~ש זה ומטעס ה~~לי ~רא~ש כמש~כאסורים~

 קדמוהו כבר ~~~ לשון בדקדוק ~שגס הש~ע מלשון~אח להוכ~~

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

~~ ~~~ ~ 
~~~ 

~~~ 
~ ~ ~  

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

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

~~~~~~~ ~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  להביא לוולמה 
 ממרח~

 והלא ל~מו~
 ד~

 בגמרא ~בו~ר
 ~דבר טהור~ מק~מו במקורוברא~ש

 ~ האמו~

~~~~
 דל~ו שאל~ינו~ בנידון

 דב~
 בהי~~ג ~יש הוא~ ברור

איזה
 כ~ק רק ~וקער~ ת~~וב~

העלה ~ל~ט~~ הרה~~
 ס~~

 שמא ה~ורה~ מ~נ~שו ~ה
 י~

 איזה בהיי~ג
 ~הרי דרבנן~ ב~יםור ס~ק זה והרי ~וק~ר~תערובות

 ל~נ לה~שירוה~וק~ר~ גו~
 הפם~

 כמש~~ בטעותי אי~יר~ ~ו נהגו שא~ריסרק המו~ריס~ מדבריס באמת הוא
 בית בס~

 למיחש וליכא להקל~ דרבנן ~פק קיי~ל והרי הנ"ל~מאיר
 דידן בנידוןכלל

 של~
 באיסוריס לזלזל יב~ו

~ 

~~~~~~
 שנתברר אחר~ כי שאלתינו~ ב~~דון י~ל מ~ו
 על כלל חשש שוס אין דבזמננו גמור בבירורלן

 ה~~ח~ ~~ג ~וק~ר סתס לאכול ~לא ~ט~וח מנהג~הוא באמ~ וא~~ כאמורי כ~ד~ תערובת איזה בו שישה~ו~ער
והרי

 ~ב~
 ה~וס~ מש~כ ~ודע

 ~~סחי~
 אי~ ד~ה ע~א נ~א

 שנהגו דד~ריס ז~ל נס~ס ~בינו~~ס
 ~ס~וריס ~עוח~ מחמ~

 הר~~ש וכ~כ ב~ני~ס~ להחיר ~כול מוחר~ והוא אםור~~~וא
 ד~ם~יס פ~ד בירושלמי הוא וכן ג~י סי~ ד~ס~יס~~~ד

 הירוש~מי על הפנים במראה ~~י~ן ה~ו פ~א ו~~עניחה~~~

פ~חי~
 ~נ~ל ה~ו ~~א

 ד~~
 וכ~ה י~ו~ש~~ ד~ר כל

 ~ס~יקא עכ~פ א~~ ס~י~ ~י~דסי~ ב~~~~
 בח~~ו~~

 כבני~
 דידן

 דישפ~~~א
 להק~

 ~ פק~וק שוס בלי

~~~
 ~~ין

 מתירי~
 רק ~וא לכ~~ מת~ל~ו הובשרכשלא בפסח~ לאכלו ה~ו~ע~~ את ~ז~~ינו

 מ~ו~
 דישראל

 ית~ות בחומרות ל~חמיר ~הגוקד~שיס
 לצור~

 הפ~ח~ ~ג
 צוקער ~חס ליקח עם להמון ~ירואס

 ל~ור~
 הפ~ חג

 יעלה שלא הצוק~ר את שומריס שאינס מ~חניות ~סיק~ו
 ע"כ ~מ~~ אבק~ליו

 מחמירי~
 ונאמנים ~ומריס לה~מיד אנו

 נס ה~וקער את ל~מור יזהרו ומ~ילאבביח~~ר~ח~המ~שה~

 נקל ל~בוניס ודעתב~~ניו~~
~ 

~~ 
~~~

 ~ש~ ש~ אין שאלתינו דבנידון ס~קינן
 על ~ל

 הר~~צ ו~"ק~י~~ג~
 ~לי~~~

 בו ל~את יוכל
 וישמ~ כ~סו~~א~בע יד~

 הרגל ~שמחת
~ 

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

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

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

~~~
 שאיש ~~מחנ~~ ~גדולה ב~ח"ת המלמד ~דות ~אלתו
 ~~ ~~~~ ~~~~~ מ~שמשיאתד

 ~~~ת
 ~לו~ ב~~~

 ~~ב~
 ~יוס

 ~~ לש~ו~ ~בו~ ה~ב~
 ע~ן וראה

 והמשמ~ה~צי~~~~י
 הלזה

 נר~~
 וביוס לא~וריוו~~~יי

 ו~~ר תה~ לשתות המל~ד ג"כ בא בבו~ר~~שני ~~ב~
 שתי~~

 ה~ה
 להמשרחת~יי מה~ק~מיט~ט~ אנשיס שניפקדו

 הדל~ ~תפ~~
 יי

 באו הליכחו ואח~ מ~פניסי סגור הי~ א~ל~ב~דר~
 מה~~גאיר~ א~ר מקומות~ בב~ שס ומ~או שלולה~דר ת~
~גפרורית~ וג~

 ~שווע~~ל~ה~לצכען~
 המש~ש האיש ואותו נבעריסי

 אמר~ה~~ת~
 ש~י~

 ~~יגאיר~ ~~יכת ומצא עוד~ ~~~כ
 וגס מה~ק~מיעעט ה~נשיס שנ~ואותס

 המשמ~ ה~~~
 ~וצי~מה~~~

 בפני~ כ~~ להע~ד
 בשא~תו ונ~שו

~ד~ות י~~י~ א~
 המלמד א~

 ~ הנ~~

~מ~
 שאינו דמי

 ב~~~ הול~
 וסנו טובה~

 ~ומענ~~
 אי~

למדי~
כמ~ק אב~רי~י מימשכי~ דילמא דחיישינן משוס ~מנו~ ללמ~דדא~וריס קטניס~ בתלמידיס וכ~"כ למוט~~ שו~ו עד ממנו~

~~~ 
 ו~פירש~י ע~א

 תורה יבק~ו אל לאו ואס ד~ה ש~
 ט~וו~חגיגה

 ע~~
 בתוס~

 ע~ש ~~דו~~ ~~ ד~~ ש~
 רמ"ו~ ~~~~ו~ד ובטו~~~

 ו~ש"~
 א~יו ב~ס שם ~ומש~כ סק"ח שס

 על ~לח~מ עיין זצ~לי~גא~ן
 הרמב~~

 ת~ת מ~ל~ פ~ד
 ע~שי כן שכתבא~~ ~ל~~

 ועיי~
 סוס"י ה~יב~ש ~ח~ו~

 מ~~
 מש~כ

 ו~~~ ו~~ע~ ~"ל הרמ~"סבדעח
 קוב~

 ב~~ד ~רמב~ס על
 דברי אי~תמיט~י~ ~מחכ~~ה ת~ת~מה~~

 ~נ~לי ~ריב"~

ע~~
 ~" ~~למד את ל~~ול ~~א ל~ענ~ד ~ן אמנס ותבין~~

 ~פ~ם ~ראה מהת~ת~ משמש ~חד~עד
 הרא~ונ~

 בחדר
 כמפור~ מה~ציגאיר~~עשן

 הגאון מרן מ~י ~וצא
 החב~~

 ז~ל
 שכ~ סק~הי ב~~סי~

 ~אין ~שוט ד~ר ~ ו~~ל
 ~~אוי עדוח ד~עי~ן וכו~~ עדיס עפ~י אס כי כשרוחו~מ~ז~ח אד~ להו~י~

 ~י~ תו~מ ו~ש"ע עכ"ל~ ידו עלל~סול
 ל"~

 ~~י~
 ע~"י אלא בעבירה~ נפסל אדם דאין~~קינן ~~ ~~
 עדי~

 ~יעידו
 בפ~ת גם ~ובא שס~ יו~~~ ו~~~רכי~~יו~

 ס~~
 כתב ל~~~

 א~~ ~די~~ שני ע~~י דו~א משמע ~וז~ל
 א~ד עד ~~פ

 וכ~כ מדרבנן~ א~י~ כלל ~יפ~ל~א
 מהר~~

 בא~ה ~לוי
 ממ~ש מ~מע וכן ברוריסי ודבריו י~~י~י~

 הרש~"~
 ח~ב

 עב~לי נ~ה~םי~
 ו~~

 הקדוש ~גאון על להעיר
 ועוקר סיני יו~ף רב ~לא ממ~מעותי רק ד~~~שהוציא ז~ל~ חיד~

הריס~
 ~י~

 ~ס שמ~קימ~ ~ר~ ~כר לא
 הי~

 ~הו~יח יכול
 ~~~~ ~עי~ בר~~א ~הריד~ז~

 ד~י~ ~~
 וכו~י קול על נ~~ל

 ~קלא ~אפי~ ו~א~ש ר~י ב~ס ~חב ס~~~ ס~ק שסו~~מ"ע
 כ~ר ~~ק~דלא

 ~עדו~
 ~כחו~~ת החוס~ ולפימש~כ ע~~י וכ~~

~~ו
 ע~~

 ו~~כ עש~הי הקול מן ~רוע את~ ד~ד ו~א~ר~ ד~ה

כי~
 ושאר דה~~~א

 ~ו~~~
 נ~סל ד~ין להו ס~ירא הנ~ל

לע~ו~

 ~~~~ב~
 ~בשעה~ד מובן

 ~ו~ למצו~ ש~~~
 ~ת~לתו ~~~~ר

 לצו~~
 וכן נקי~ ~ו~~ר ~~ם ~ס ~~ר ~~~ ~ג

 ~י~ ~~א ~מל~~ה~ בש~ת ~לכ~י ~ו ~~ דבר ~מני~ ~~לו ל~ב~ס~~~י
 ~מצי~ו~

 ~וקערי ל~~יג כלל
 מ~חלתו~מו~ר

 יד~נ כ~ש~כ ודלא ה~~ורי ~ד~ר צו~~ר~ ס~ס ~ס ~~~~ ב~ו~את ל~ס ו~ת~תי הפ~~ ח~ ל~ור~
 ~ר~

 ~~ון
 ה~בד~קוכ~~

 ני~מ~
 ~~וחר ~ו~ער ס~ס ליקח שעה ל~ור~ת צויחי ~ וז~ל ~~ג~ סי~ מרד~י ~יים באר ~ו~ת בספרו שלי~~א

 ולע~ו~~~י~
 מרקתת הפ~~ חג ק~דס ממנו

 כמ~~
 ו~~~~ס ה~ות~~ס~ דבריס מטעס ז~ל~ מ~יר ה~יח מחש~ת וי~~נו וכו~י ס~ר~פף

~~~~ 
 אמרי~ לא בלח~ דבלח~ ברור~~ לה~כה ~ש~ע ~עלי ~חליטו כ~ר ~~א חמ~י משהו ת~רובת יש ~ס וגס~ איסור~

 ו~~~~ ~כ~ל~ ~~ס~י ו~י~ור~~~ר
 כל

 הז~~ ~טיר~~
 ~ו~ס ~יר~~ף ~~צו~~ר לע~וח

 צור~ לל~ הפ~~ ר~
 מטעם כי ~וא~

 ~שוס ~ח~ש ~ה ~ו~ס ~~ז~שי~~~ ~~ע~א מי~תא ס ב~נ ~כחבתי ~מו כלל~ לח~ש אין איםור בו ונ~גו המותריסד~רים

 ~או במ~~~ה וני~ר~~ז~
 ~י~ ~~~~

 כ~ן ~~ין ~נ~א~ סו~~י ~בב~י בב~~~ב כמבו~ר כלל~
 ~מ~

 ח~ש ~א י~ו~~

~~~
 וכ~כ תו~~~ א~רי~ לא לכ~ע נבדק

 ~~ג~~
 ו~~~ ~~~ ~ק ~נ~א ~סי~ בשמו

 עוד ו~~ה יעו~~י ~~~ ~~~~ ~י~ ~~~ז

 תס~ב ~סי~~~ר~~י
 י~ ~~~

 דין ~נוהג מי ~ף ~וב~~א~ ירושליס ד~עי~~ק שכ~
 חו~~

 לא
 ולא בודאיי אלא ~~ נ~י~

 הר~~~ ב~ו~~ וכ~~ י~ו~~~ ונתב~לי ~~סורי ~וה ~י םפיקא~~~אי~
 ~ל~ים שני סי~ ~~י ~לק

 ק~~
 בטע~~ מיל~א י~ו~ש

 בס~~~אה
 מקו~

 והר~ י~ו~~הי ~~ת ת~~ז םי~ ~ים
 תלי~ בפם~~ ~ו~נ דדין ~כ~ חייס המקור בד~רי ל~פל יש

~~~~~~~ ~~~ 
 ~~ט סי~ יו~ד ב~~א המבו~ר

 ו~ ם~
 ובכרו~~ יעו~~י

 ב~ ~~ק ~~ט ם~~
 באד~~

 ~י~א

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

~  

~~ ~~~ ~  
~~~ 

~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~~ ~י~~  לעדות
~  

 כש~כ ה~ול~
 שא~

 עד ע~י נפסל
 אח~

 ~ויש
~~עיר

 ע~
 סי~ באו~ח המח~ה~"ק

 נ~~
 ששניהס ~ ש~~ב סק~ז

 דהא תמ~היס~ ודבריו עכ~ל~ ו~דיס~ פ~יק דלא קלא~וין
מה~~ע

 בש~
 בקדל~פ~ דאפי~ אי~כא ~~ואר הנ~ל~ ה~ו~קיס

 ~חז~ת האדס אח מוציאיןאין

 כ~רוחו~
~ 

~~~

 בב~ שמצאו ה~נש~ס~ שה~י~ו ה~ו~זדנות~ שאר~ ע~י
 בזה~ וכ~וצא ~~~ר~רית~ ו~ס מה~~יג~יר~ אפרמקומות

 מהר~ס ב~שו~ יוצא כמפורש לפסלו~ ~פשר אי~~כ
 מ~ו~לי~

 סי~
 ותשו~~"א~

 מ~~
 ~פ~י אדס ל~~ול ~פ~ר ~אי שכ~ נ~א~ סי~

אומדנות
 והוכחו~

 ממה לד~ז ראיה נ"ל ו~פ~נ~ד ~ש~ה~
 ~ הקב~ה לו שאמר בשעהמוצא את~ ~ וז~ל א~~ סי~ מ~ו פרשה תשא כי סדר במד~רשמצאתי

 ~ל~
 כי רד

 שח~
 היה ~מ~~

 איני ~ אמר ישראל~ שחטא מאמ~ן היה ולא ב~וחות~~פס
 מאמין אינירואה~

~ 
 ~נ~מר
~ 

 אל מ~ה קרב כאשר ~ויהי
 א~י ב~יניו~ שראה ~ד ~ברן שלא וגו~~המחנה~

 לבני לה~
 מ~ידיס שהסאדס

 א~שר רואי~~ שאינ~ מ~
~~~ 

 משה היה
 הו~י~ א~~ ~~~~~ שח~ ~~י שא~ל ב~קב~המאמין

 משה
 ע~הרבינו

 אר~ דר~
 ~יהא א~י~ לישרא~~

 ~ומ~ ~~~
 מן ד~ר

 ~~~שו~ עדותו~ ~~~ל אסור נא~ן~~חידי
 אס פיו~~ ~ל דבר

 הרי ~מדרש~ עכ~ל רואה~אינו
 מפור~

 מ ~~י י~צא
 דבר שומע אסדאפי~ ז~ל~ רש~

 מ~
 יחידי

 נ~מ~
 ~עשה ~~ע~ות א~ור

 ע~י כה~~~ מ~שה ל~~ות קו~ח~ ~ל ב"ב קו"ח ~ו~יעל

~ומדנו~
~אין פ~~ס~ו~ ולקפח מהת~ת ~ותו לה~יר ה~~ל~ והוכ~ות
 ה~~~מי~~~

 כ~~ לע~ות רשאיס
 מש~ ב~~~

 זמנו
~ 

 אומדנא ~פ~י מ~~ה לעשות רשאין דאין ~אמור~~~~~~

בלב~
 דתענית ~~ד בירו~~מי מ~ש ג~כ ~פיר אתי

 ~ת וירא ה~ח~ה~ אל משה ק~ב כאשר ~ויהי ~ ו~~ל ~~יהלכה
 דן א~~ יהא ש~א ~~כאן אחא~ רב בשס ר~ח~עגל~י
 ש~א ~ פי~ שס משה~ וב~~ני~ומ~ות~

 ~ן א~~ י~~
 אחא ר~ ד~~רי קשה ולכאורה ~~ש~ ו~ו~ ~יראה עדדעתו ~~ומד~

 דר~ תניא ~~ב ל~ז בסנ~~רין דהרי אה~~~~~ותריס
 אח~

 ס~ל
 ובשבועות ע~ש ~ומדנא~ בתרדאזלינן

 ובחוס~ ע~~ ל~~
 ~ס ובשבועות~ה~ר~ן

~ 
 לכ~~ ~ה"ג~ מ~שה~~~שות שפיר~ אתי שכתבתי מה עפ~י אולס
 א~מדנ~י ~תר אזלינן לא

~תכן ו~פי~
 ג~~ לפר~

 עובדא גבי ע~א~ פ~ה ב~~ובות מ~ש
 השתא ואר~פ בגווה~ לי קיס חס~א רב בת ד~~ר חס~א~רב דב~

 אפומ~~י ~~י~ קר~נא היא~ מ~תא בגווי~~ לי קיס מר~א~ר

ופרי~
 ס~ד קר~נא

~ 
 כלומר אפומי~~ שט~א מר~נא אלא

 לעשות רשאין אנו דאין ~שוס אדעתין~ ס~יק ~אדקרענא
 רבה~ כה~מדרש ב~וזי~~ לן דקיס אומדנא עפ"ימ~שה

ו~ירושלמי
 הנ~~

 בנתיבו~ ועיין ו~ו~קי
 ~י~ חו"מ על ~~שפט

 במש~~~~ו~
 הנ~ל~ כל א~שתמיטתי~ ובמחכ~~ה ~~ש~ סק~ב

ע~~
 עת ולא הרב~~ בד~ז ל~לפל ו~ש ותבין~

 הא~
 פה
~ 

~~~

 המלמד ~ת ל~חות אין לדעתי~ נ~ע הכל דבר
 לקייס ו~מצוה החובה אמ~ס הזמן~ סוף עדממשמר~ו~

 על~ו ולה~גיח השכל~ מוסר בתוכחת תוכיח~~ ~~וכח מצותבו
 כ~י החיות כנ~י ~חת ~רוסה הקב"ה של וי~ו ~~יחאיבעינא
~קבל

 בע~
 הוא ו~לט ע~א~~ קי~ט ~כפסח~ס תשובה

 ל~ב ~כנדריס תשובה זו בח~מתו~ה~~ר א~

 ע~ב~
~ 

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

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

~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ 

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

~~~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~י ~~~~~~ ~~~י

 ~י ~~~~~~~~~

~~
 פנסיס ב~נ~~ שנע~~ שאל~~

 ק~~ ב~חובו~
 באופן

~~ 
 ~~~~ו

 ב~~~ ~בוה~~~ ~~~
 מ~~~י

~~ 

 זה~ אל מזה מתוח ברזל שלוחוט
~ 

 ובאמ~ע ה~~~
 יש אס מד~ת שואליס וכת~ר ~ז~~ ~פנס~לוי החי~

 לסמו~
 ~~ז

 ~ צ~רתבתורת
 באו~ן ~פת~~

 להעמי~
 גבו~ס ~יס שני

 מ~~וניס~פחיס
 ה~ כנג~

 נוגעים ~אינס ואע~ג ש~מ~לה~ ט

 כבש~~ כ~ר~ מ~מ בהחו~~ממ~
 מטע~ בזה~ מ~~~~~ם כ~~ר~בל י~~י סע~ף ~ס~ב סי~ א~~ח

 ל~~ו~ די~ סק~כ~ שס~ב ~י~ ב~ג~אמובא הרא~ס~ לדעת שח~שו
 מ~י הפ~ול קנה

הרואיס
~ 

 משוס ה~א צוה~פ ~נין ~יקר ~כל כיון ~וד~ ו~~~ו
 ובני~וןמחיצה~

 די~~
 יו~~יס הכל

 ~החי~
 הקניס ~ל המחוח

 ו~א הפנסיס~ לתלות ל~~~ן רק~וא
 מחיצהי לש~

 ע~כ מאל~הי העומדתממחיצה ו~ר~
 ~ ~ו~~

~~~~~~~~~ 
 לצ~~ ~~ נראה ציר~ ב~זר

 בזה
 א~יר ~ברי ופ~ח ד~~יף~ד~יתירא בכח~
 חז~תי ~ו~יס ו~ראש הח~ש~ מןהבא בא~מ~

 ל~א~
 ה~~ר ממקור

~ 

 ד~~~~~~~~~
 י~א

~~~ 
 אחד באדס מ~~ה א~"י

~~ שנ~~
 ~ו~~י~י~

 זמורה ו~~ח ה~דה~ פינ~ת בא~בע
 ח~~ו ל~ני מ~שה ובאע~יהס~

~ 
 כלאיס~ ל~~ין לו ו~תירו

וא~~ל
 כ~ר~

 לו ש~תירו
 ל~נ~~

 ~ל~יס~
~~ 

 ל~נין לו התירו
 ~ו~ ה~ירו לא ~~ת ל~נ~ן ~ו~ ה~ירו ~כ~איס ~~~ר ר~ישב~~

ופרי~
 חס~א ר~ והאמר ה~~~ מן אילי~א ~~קינן במ~י

 ולא ע~ה לא הצד מן ש~~אהצוה~פ
 ~~ו~

 על ולא באמצ~י~ו~ לזה מזה הזמורהשמ~ח הצ~~ מן ~ופירש~י

 ראשיה~~
~~~ 

 ~ל
 ז~ל גחון האי ~בינו בשס פירש ז~ל והרי~ף ~"~י ו~ו~גבן
 היינו הצ~~ מן ש~~אה ~ו~~פ~ה~י

 ש~שא~ כגו~
 של מ~דו

 בק~ן ופיתחא זויות~ בקרן פיתחא דה~~לכותל~
 זויו~

 ~בדי לא
 מהל~ ב~ט~ז ז~ל הרמב"ס וכ~פ עכ~ל~אינשי~

 שב~
 ע"שי ה~כ

ולפענ"~
 נכון נראה

 לפ~~
 של טעמי~הו

 ~גאונ~
 האי רבינו

 ה~מרא לשון להודק~יא משו~ ~נז~י ובו~ באמצ~יתו לזה מזה ~זמורה שמתחהיינו ה~ד~ דמן ז~ל כפירש~י מלפרש שנא~ו ז~ל והרמב"סוהרי~ף
 בגופ~

 ד~ובדא
 שנ~~

 ד~
 משמע ~~ליה~" ו~שון עליהס~~ זמורה ~ומ~ח שנקטו~נ~ל ק~נ~יסי~

 שמתח א~א באמצ~יתו~ ~היינו הצ~י מן מייר~ דלאלהדיא
הזמורה

 למעל~
 אמרו ה~א~ פ~א וסוכה ה~ט~ פ~אועירובין ה~ב~ דכלאיס פ~ד ב~רוש~מי וכן הקניס~ ע~ג

 נ~~
 קניס ארבעה

 וכש~כ ע~שי וכו~ ~מלמע~ה~ גמי וקשר הכרס זויותבארב~
 ~ומתח זו ב~ובדא שגרס שנראה ~ופי~ לפירש~ידקשה

 זמור~
ע~

 וא~כ ~םי הרא~ש גירסת הוא וכן ג~יהן~י
 האי~

 ~ל סליק
~ע~

 הנ~ל המק~ה
 ד~רי~

 ~ילימא ~סקינן במאי
 מ~

הא וכו~י הצד
 מ~ור~

 במן מ~ירי דלא מל~ונס יוצא
 ולכ~ ~ הצ~

 הני
 ל~ו ~קשיא ~ומה כנז~ ~חר בפירוש הצד~ דמן~מעתא ה~~ לפרש ~~א~ בחד יתבו ה~ולס~ אבות גאוני~לתא
 ב~א ו~הר~ן י"ד סי~ דעירובין בפ~אלהרא~ש

 ~~וכה~
 פי~ על

 לק~ן ~~א~זה~
 בס~ד~
~ 

~~~~~~ 
 בסוגיא חדש פירוש מצאתי זה ראו

~ 
 להרבינו

 וז~ל ~~~~ י~א בעירובין ז~לח~אל
 ואמרינן ~

 באחדמעשה
 שנע~

 ד~
 ~~נ~יסי~

 אלו ובין הש~ה~ פינות ב~~
 קניה קונדיסין~~~

 ז~
 ש~הי~ ~~י ט~חיסי מג~ בפחות זה~ אצל

 פ~חו בעושה נ~מא אי ~סקינן במאי ו~ו~~ הפתח מקוסזולת ויפל~~ ~ושממו שלא בשביל עליהן זמורה ומתח מחי~ה~~מו

~
 העמיד ~~ומר ~~~

 ~וזו~
 ~~אן ~נה א~א תקרה~ בלא

 שע~אה צוה~פ והאר~ח מכ~יו~ה
~ 

 עשה לא הצד
 ~וה~פ~ה~ג ~לי~ן~ א~ ו~נ~ מכאן~ ו~נה מכאן קנה שע~ה לעולסאלא כלו~

 מעלי~
 נראה עכ~ל~ הוא

 לפרש ז~ל ח~~ל להרבינו ~הכריח~~א ד~~ ~ו~ נכו~ לפענ~~
 הקונ~~~ ~~

 היו
 זא~ז~נ~ה

 מ~ בפחו~
 ל~~ דק~א משוס טפחיסי

 קו~~
 ~~ו~~~

~~~~~ש
 וא~ ~ ~~ל ~~~~מא~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~י~~~
~ואי~

 למה ביר~ות ~םי ~בי א~כ רותות~ ~~ מכל ~וה~פ ~~ני
 ~ונדי~ין ד~ ~עשות להם הי~ וכו~ דיומד~ן ל~ר~עההוצרכו
ו~מורה

 ~~ז ~בע~רובין נמי שי~רא וג~~ וכו~~ ע~~
 ע"ב~

 ~מאי

~~~
 זה חבל~ם של~ה

 פ~ת פחות קניס או ~זה~ ל~ועל~
 ~וחות מד~ ~וה"פיעשו מ~~

~ 
 מ~~~ים הי~ שלא לפי ~ ~תירצו ומה

 ו~~ לי~~ ושדי גמלא ~אתי ~שום ~~~כל
 ליפול יכול ב~ל

ברו~
 שאינה

 ~ו~וי~
 להר"ח נר~ה היה זה ותירו~ם יעו~ש~ וכו~

ז~~
 לדו~ק~

 ~יר~ ולכ~
 ~יו הקונדיםין דבין מיירי דכ~ן הר~ח~

 ומחח ט~חים~ ~~~ בפחות זה אצל זהק~יס
 בלא רוחות ~וד~ ~ו~~פ אבל כנז~~ וי~לו יוש~מו ~לאב~ביל עליהן~ זמו~~

 דהוי משום מהני~ לא באמת כנ~ל~ זא~זקניס
 פרו~

 מרובה
~~ומר ע~

~ 
 טעמו הי~ דזה ואפ~ר

 ~רמ~~~ ש~
 ~~~ק ~~כ ז~ל

 הט~ז שבת מ~ל~~פ~~ז
 ד~פרו~

 מהני לא ה~ומד על מרו~ה
 מ~~ם שס~~~ ~י~ ובב~י בהה~מ י~ו~ש~ו~"~~

 ד~יר~
 ~"כ

 כ~י~ זולע~בדא
 הר~~

~ כנוד~~ ק~לה דברי דב~יו שכל ז~ל  
 לפ~ש ~~ל לא ז~ל הר~ח ד~ם למ~~ן מצינועכ~פ

 ה~
 דצוה"פ

 שהעמ~ד היינו ה~ד~ ~~ן אלא הנ~ל~ כפירש~י ה~ד מן~עשאה
~זו~ות

 בל~
 עוד ושנה חזר ו~ן תקרהי

 הר~~
 ז~ל

 ~ירו~
 זה

 ו~ם אר~ח~ גופא ד~ה ע~ב י~אבעירו~ין
 הבי~

 ע~ד שם
 ~מפרש ~שבשם

 פיתח~
 כנ~ד עו~ד קנה כגון הצד~ מן

הק~נדם
 הנ~ו~

 ונתן בזויות~
 ~~נה~ על ~חד צ~ו ע~ג~ קנ~

 ~נמצ~ הקונ~ם~ על אחדוצדו
 ~~רצ~ כ~ורת

 א~א מזוזות~ לה ע~ה לא~הרי פתח~ כצ~רת ולא
 הקונד~

 מז~זות במקוס נ~ן
 היינו הר~ח~ ש~~יא ~מפרש ~יש ~רוש ד~~י ונרא~עכ"~~
 פי~חא ה~י~ו הצד~ ~מן ~נ~ל~ ז~ל ~~ון האי רבינו של~ירו~ו
 ~נ~~א הר~ת שכתב וזה ~ינ~י~ ע~די דלא זויות~בק~ן

 ~שהרי פחח כצורח ולא~יר~ה כ~ור~
 עש~ ל~

 משום מזו~ות~~ לה
 ע~א ו~ בעירובין כהחיס~~ס~ל

 זויות בקרן ד~ס דפתח~~ ד~~

 ב~זוזות ~ח כ~ין ע~~~~~
 ומ~קו~

 ע~~~ פתח ~פיר הוי
 בשם שם הריט~~אוכ~פ

 הראב~~
 ד~ה ע~א ל~ד מנחית ברש~י יעוין ע~ש~ פצ~מין בלא~יינו זויות~ בקרן דפת~א ז~ל

 ~ ע~ש וכו~ מזוזות פ~ימי~~ להאין וה~

~~~~~~~ 
 לרבותינו ~~כריח ה~~רת לד~ת שהוכ~תי

~~אוני~
 לפרש ה~~מו~ים

 דל~
 ז~לי כ~יר~~י

 רובין דע ~פ~א ז~ל הרא~ש שה~~ה מה ל~י~ב אבוא~תה
 פירו~ו על י~ד~~~

 ש~
 ופי~ ~ וז"ל וכ~ב הנ"ל ז~ל ~און ~~ה

 זמורה שמ~ח כלאיס דלענ~ן מובן~ אינו~ה
 ע~~

 לא קונ~י~ין
 פיתחא הוי לא קונדי~ין דע~ג י~ אות בק"נ יע~ש ~כי~משמע

~~ר~
 ~מביא שמפרש יש בשם ~כתבנו ~ה ול~י ע~~~ זויות

 הקונדס כ~~ד עו~~ד קנה כ~ון היינו הצד~ מן דפי~חאהר~ח

~נעו~
 ~קנה~ על אחד צדו ע~ג~ קנה ונ~ן בזו~ות

 ו~ו
~ל אח~

 הקונד~
 דזה ~און~ ~~ה של ~ירושו ~~כ ו~יינו כנ~~~ וכו~

 ע~א י~א בעי~ובין בריטב~א ~מצאתי זויות~ ב~ן ~חא~יא

~כת~
 ~~ בשם לה~יא

 רי~
 םמו~ קנ~ ~נתן ז~ל

 לקונ~~~
וע~

 ~מפ~ש ~יש כפי~ והוא ע~ש~ בזויות פתח
 שמבי~

 ~ר~ת~
 ~~ל גא~ן לר~ה~~ם

 לו~~ ~וכרתי~
 ~י~ קונדי~ין הד~ ש~ין

 מ~~ ב~תות~א~ז קני~
 ט~חי~

 ~ר~ת כמש~כ מח~~ה~ כ~ו ש~ה~~ ~ד~
 ומ~~כ הם~ ~בלה דב~י ~~אונים ~ל ופירו~ן ו~בןי~נ~ל

 דלי~נא~ריטב~א
 ד~

 ~כר~חו הצד~
 ל~ר~

 כ~בתי כבר כן~

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

~~~ ~~~~ 

~~~~ 

~~~ 
 דפתתא~לא

 ב~~
 זוי~ת

~ 
 ~בל אינ~י~ עב~י

 ב~וי~
 עבדי

 לא ~~~~~~
 ~ידי~ ק~~

 ~המע~י~
 ז~ל ~י~ף ~גס להדיא יר~ה

~יי~~
 ב~~~~

 זוי~~~ ~קרן
 כ~ל~ בזוי~~ ב~ת~~ ו~~

 ו~
 ~~ן

 כתב דעיר~ב~~ בפ~ק ~ר~י~ן ~ה ~וכה~~~א
~~ 

 ~י~
~רי~ף

 ~~ נהירא~ ד~~
 א~~ינן

~~~ 
 בקרן ~~חא

 היי~ו אינשי~~~י ~וי~
 ~~א~~

 ~כפ~ר~~י רוחית מ~תי

 ל~ ~~ ~ר~~ ~ב~ ~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~~
 ע~~ ו~ו~

 ~~~ל~י
 ש~יר ~~י ~~~ז

 ד~~
 ב~ה~~ מיי~י הרי~ף

 ויו~ ~~~~~א
 ר~תו~ ~ש~י ~~וכל

 ו~י~י
~~ 

בקנה
 ו~ציור ~קונדםי ~נ~~ עומ~

 ב~ליון ז~ כעין ציור נדפםובן כ~~
 הרי~

 ש~
ש~דפו~

 וע~כ יעו~שי חו~י ~גהות ב~ם ווילנא
 הי~ בזה דכוונתוצ~ל ~

 לתר~
 הר~ן ~ושית

 יש ב~ם הר~ח ועפי~ד ~נ~ל~והריטב~א
 ~~כ ~פיר ~תי הנ~לש~פרש

 מ~
דכי ~ם~ ה~~ן עוד שהק~ה

 ~מרינ~
 הפיר~ה נידון ש~א ה~מ ה~י~

 כפ~ח~
 ש~ש~ה אבל

 א~י~ ~ש~וע ממ~י~וה~~
 ~ק~

 הראב~ד ו~~כ מ~נ~~ זויות
 ~~~~ הר~ח ול~י~ש~כעכ"לי

 כיו~
 הקנה ~נחן כ~ן דמיירי

 על אחר וצדו ה~נה~ על אחד צדוש~~ג~
 הק~נד~

 הוא והרי
 ~~רי פתח~ כצו~ת ולא ~ירצהכצורת

 ע~~ ל~
 הק~~דסא~א מז~זות~ לה

 ~~ו~ו~ נת~
 וע~י~ז כנ~לי ~וזוזות

 א~~
 ~ה ~~כ

~ה ק~~ ~אין~ ר~ה ~ל פי~ושו דל~י והר~~ב~א הרא~ששהקשו
 דמת~~

 ה~~~
 ל~ימר הו~ל ~פ~רו~ו דהא גבן~ על א~א

 שהקשה ה~כ שבת מה~~ בפט~ז בלח~מ יעוין באמצעןי~לא
 ~כ~~ ע~ש~ מדנפ~י~ זה פי~ על זוקושיא

 ה~א~ש קדמו
 שמ~ר~ הי~ בש~ שכ~בתי מה ולפי הנ~ל~והר~ב~א

 שב~~ח
 כלו~ר ~ב~~~ על ~~לא דאמרו דהא ~פיר~אתי

 דל~
 מיירי

ב~נ~
 כנ~ד עומד

 ~קר~ ה~ונד~
 רוח~ת משתי שאו~ל זויות

ונת~
 על א~ד ~דו ש~מע~ה הק~ה

 ה~נ~
 הק~נדס על אחד ו~דו

 דמי~רי אלאכנ~ל~
 ~קנ~ שנח~

 בע~מן ה~ונדיםין על שלמעלה
ה~ו~~י~

 ול~ ממ~~ המ~ו~ בר~ש זה ~נ~ד זה
 ז~יות ~~רן

ש~ו~~
 וז~ רוחות~ משתי

~ ~ומ~~ צוה~פ דהוי ~~ן~~ ~על מ~רי  
 ודבריהס נ~שי נוחי ה~~וניס ר~ו~ינו ~יט~ת בס~ד ~~רתיהרי

מ~וו~ים
 ד~ו~~~ ~ק~ו~ה~ והור~~ם מפו~ש~~ כשמל~

 כנז~ זויות~ ב~רן דוקאה~ינו ה~~~ ~ן
 לשיט~

~ ~ד~ימי~~ ז~ל ~~ון ר~ה  
 ~וזוזות היינו ה~~~ מן הר~חול~י~ת

~ ש~~~~ קנ~ בל~  
 ~בירא לא כלומר להו~ שמיע לא ז~ל ר~~י של פירו~ואבל

 ~להו

~~~~~~ 

 ~~~ב ב~י~ הב~י למרן חזית~ הלום
דא~פ~י ~~~~

 ~הרי~~
 מן ~~ר~ו לא ו~רמ~~ם

 ~שמע ~ינא ל~נין מ~מכפיר~~י~ הצ~
 דא~

 חבר אס לדיד~ו
 דלישנ~ מהני~ לא מצדיהן הקנים לשניהע~~ון הק~~

 ~ביהן~ על ד~נה
~שמ~

 ודאי
 ע~

 מדב~י ו~~נ מ~דיה~~ ו~א ~ביהן~
 ה~א~~

 וכו~
 ה~ד~ מן ~פ~רוש אלא פ~י~ו ולא ~ביהןי על ~~ינןדלכ~ע
 ז~ל ומרןעב~ל~

 כפ~
 דבריו

 ושנ~
 ש~ת מ~ל~ ~~~ז בכ~מ

 מ~~מות ה~חילה ~ואחר~עו"~~ ~~~
 י~~~

 הק~ו~ים
 לפ~נ~ד ז~ל~ הב~יהמ~ביר האד~

 י~
 דעת להוכיח

 ה~מ~~~
 ז~ל

 ~י~ט ~בת מה~~ בפט~ז ש~~ילהי~ו~~
 פ~~

 הקניס דגובה
 שיהיובעינן

 ~בוהי~
 י~

 ~פחי~
 שבת מהל~ וב~י~ז יותר~ או

 ~י~ בפחות ~פ~~ כ~ר ד~וה~פ ~םק~י~ד
שהקנים ובע~~ י~ו~~י ~~~י~

 ~בצדדי~
 שעל מהקנה ~~והים למע~ה בו~טים

 ז~לי הרמב~ס לד~ת כ~ר וא~~ה הצד~ מן ~וה~פ והוי~ביהם~
 ח~ר א~ ז"ל הנאונים דעת הואו~ן

 ה~~י~ ~קנ~
 הקנ~ם ל~ני

 שפ~~מ~דיהן~
 ~ מהני

~~~~~
 לפענ~~ ~~ל~ ~ב~ מרן הו~~ת ~יקר ד~ל א~י~א
 דמ~י~נא לדתותיי~

 דקנ~
 ליכא ~ביהן~ על

ל~י~~~
 כל ל~מרי למ~ט דבא

 הצ~ ~
 שהרי

 לגיר~
 ~~~י

 ומ~~ ~ הניל ד~~בדא ב~~פא ~~ר~ווהר~~ש
 ~על ז~~רה

 ~ן ד~י~רי ד~ק~~ ~ד~תא ם~יק וא~~ה~בי~ן~~
 ~כנ~~ ה~~

 ואע~~ ~~~יבאו~
 דמטעס ~ם ~~תבתי

~~ 
 ר~ותינו נאדו

~גאונ~~
 ~~מיי~ו~ ד~יקר י~ל מ~מ ז~ל~ רש~~ ~ל ~מ~ירו~ו

~שו~
 ~פירו~ו להו ניחא דלא

~~ 
 לפ~~ רש~~

 הי~נו ה~ד~ דמן

~מת~
 ~עצ מ~י לא ודאי דזה ב~מ~~י~~ו~ מזל~ז ~זמורה

 משא~כ~ביה~~~
 ה~~ כ~חב~

 ~~לי~
 מצדי~ן הקנים לשני

~~ו~
 כמש~~ ג~י~ן~~ ~~ל ~קרי ~~~יר י~ל לר~ש~~ן~

 להדיא~~ל הרי~~
 ב~ו~~~

 ~י~ ד~ו~ה

 אל~
 ל~נין ה~~

~~ 
 ~~י ~ל

 ו~~י ~ ו~~לא~ס~רה~

 דאמ~י~
 על

 ~~י על ל~ו ~~דר~~ ג~
 א~אמ~ש~

 ב~מו~
 ומ~רגמנן מנ~ה~ מ~ה ו~~יו כדבתיב לה~

 נ~י~ י~כ~ עכ~לי עלוהי~ ~~~יןודשרוין
 וקנה כש~~ו

 ~ע~
~בי~

 ~ביהן על ~או ~ל
 ~פי~ ~~א ~~י~~ ~~~

 ~ו~
~~ ~ ~ ~ ~ 

~~י~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~~~ ~ ~~~ ~י~
לראשי~

 דגס מהני~
 ז~

 גב~ה~~~ ~על מקרי
 וכע~

 כתב זה
 ~~א סי~ יו~ד~ב~י

 ~עני~ ה~ו~ עמ~~~
 ~~בועה גיג~ת

 ובתב ~רי~ הנוד כשפופרת נ~ב בשוליה יש דאסוכו~ באר~
 ומ~ו~ איירי~ מצדוד~ניקב

 נ~י והכא ע~שי ~וליה ל~~ ~ימש"ה ל~וליו~ ~וב שיהא דב~ינן
 ~מו~

 גס עפי~ז וא~כ ראשיהן~~ ~על או גבי~ן~ ~עלמקרי לראשיהן~
ל~ק~א

 דמתר~
 ~על דמיירי הנ~ל דעובדא לגופא הש~ס

 י~ל מ~מ~ב~~~
 דסמו~

 גבן~ ד~על מהני ל~~ע לרא~יהן
~ כנ~לימ~רי  עוד להעיר ~ויש 

 בז~
 חכמיס ששנו ממה

 הסלים ג~~ ~~על הגוז~וח מ~ה דבבוריס ~ג המשנהבלשון
 נו~נים היו לא יוסי ~~ תני שס~ ד~ בהלכה ובירושלמיוכו~י

 ע~ הגוזלו~א~
 תולה אלא הבכוריס~ ינבלו שלא הס~יס~ גבי

אותן
 חו~

 לסליסי
 ומר~

 ה~ט בכוריס מ~ל~ בפ~ג ז"ל הרמב~ס
 וז~ל~ וכתב הזהב ~לשונודקדק

 ו~
 הסלין מצ~י ~ולין ה~ו

 ובפיהמ~ש יעו~ש וכו~~ וב~יתורין
 להרמב~~

 המ~נה על
 על בפירושו צדק מלכי הר~י דברי צ~ע ועפי~זהנ~לי

 ~משנ~
 מה ולפי יע~~~ דמתני~ הת~א על פליג יוסי דר~ שכתב~ש~~

 יש גבי~ ~על לשון גס דהרי לזה~ הכרח ליכאש~תבתי
לפרש

 חו~
 פירושאא~א כלל~ פליג לא יוסי ר~ ועפי~ז מצידיהן~ לסליס

 ק~
 כנז~ מפרש

 וצ~ע~
~ 

~~~~
עו~

 דדוקא לזה~ נו~ה גופי~ ז~ל רש~י של פי~ושו דנס
 משא~כ מ~ני~ דלאהוא בא~צע~תן~ מצדיהן הקניס ל~ני העליון הקנה חבראס

 ס~ו~
 מהני~ ל~יט~ו ~ס לראשיהן~

 מזל~ז ~מורה שמתח הצד~ ~ן לפרש ו~רס דייקשהרי
 לשון כ~ שס ב~נ~א וכן יהונת~~ הרבינו וב~פ וכו~~~~~מצעיתו~
 להדיא משמע ומלשונס י~~ש~באמצעיתן"

 דדו~~
 ~בא~צ~יחן~

הו~
 הוי לא דזה מהני~ דלא

 כשחבר משא~כ כלל~ צו~~~
 ~~ניס לש~י ה~~יוןהקנה

 סמו~ מצדיה~
 שפיר ~ראשיהן

 ז~ל ~רש~י ו~~~ג אינשיי עב~י כזה ~צ~ה"פ מ~וסמהני~
 ~ולא ~לשונומ~יים

 ע~
 להוכיח כת~תי כבר מ~מ רא~יהן~~

~גס
 לראשיה~ סמו~

 ~שון אבל ראש~הן~~ ~על מק~י
 ע~~~~אמצעיחו~~

 ה~א~ ~ו~א
~~~~

 ממש~כ להשיב
 סי~ חאה~~ בש~~ו~ ~~זהרי"~

~ 
 דכל

 נקרא ממש~ ב~צהושאינו
 ~כייל כללא ~~י ל~חות בחי~ושי כתבתידכבר ל~תא~ זה י~~שי ~~~~

 ל~
 ~מהרי~ט

 מקוס דכל ~ש~ס~ דו~חי מכמה הרבה ראיות ו~~אתיז"ל~
 דוק~ ~אמצ~ לשון בלשונסשנ~~ו

 הוא
 ~~אפר~

 שהרי ~צ~ן~
 דתנן ~א על אמרו ע~א טיוב~ומא

 ~ז~
 ממנו

 ע~
 טהרו

~~
 אמצע ~~ד ופירש~י דמזבח~ אפלגי~ לאו מאי וכו~~ מזבח
גו~ה~

 ו~
 ~ירש~י

 עו~
 ביומא

 נ~~
 דמזבח~ אפלני~ ~~ה ע~א

 ב~וס~ ו~ן כותלו~ גובהבאמצ~
 סיכ~

 בשל~~ ד~ה ע~א י~ג
 בקרב~ דלשון משוס ח~שה~ ה~ינו ישפוט~ ~לקיס דבק~ב~~בי
 ו~כ יע~~~~ חמשה דהיינו ע~~~ בח~י כלומר ~מצ~~~~~ע
ה~~ז

 ב~ו~~ לה~~~
 מקרי~ לא דממוצע סק~א רל~ב סי~

 לא ~לז~~ יותר לזה ב~וב מ~א~כ לזה~ כמו לזה קרובא~~~

נ~~~
 וא~כ מכ~ד~ עוד וכ~מ ע"~~ ~מו~ע

 הכ~
 רש~י נמי

 דדוקא הוא~ ~וקא ע~כ ~ב~מצ~ית~~~ לשון ש~תבו והג~אוהר~י
 בחצי דהיינו ממש~באמצ~~תן

 גוב~
 משא~כ מהני~ דלא הוא

~מ~~
 וצוה~פ מקרי~ גביהן~ ד~על מהני~ ~פיר לראש~הן

 ~ אינ~י ~בדי~זה

~~~~~~
 ש~יר ~~י

 לתר~
 קושי~ ג~

 ~~ל ~ריטב~א
בעירובין

 י~~
 ~פירש~י מה ומ~הו וז"ל~ שכחב שס

 למ~ל דא~כ דוקא~ לאו בא~צעיתו~ ה~ה שנ~ן~~ל
 וכשהוא הצד~ מן א~י~ נימא גבן~ עלב~נתנו ל~ו~מ~

 סמו~
 לראשן~

 ~~~~ ~~תב~י מה ולפי ע~"ל~ כדפרישנא~ ודא~אלא
 ~~ויק~ ז~ל~~י דלש~

 ו~
 הר~י דייקו

 והג~~
 וכתבו

וע~כ ~~אמצעיתן~ ל~ו~
 דוק~

 ~מו~י ומה הואי
 ~ש~~

 היינו גבן~~ ~על ~מיירי
נמי

 ס~ו~
 דג~ לראשי~~

 ז~ו~~פ מ~~ ~ב~~ ~על זה

~~
 נ~ן שהמ~קוף כנז~ ~ינש~ עבדי

 לר~~ סמו~
 ש~י

ה~זוזו~~
 ומ~~

 י~ד ~י~ דעירובין פ~א ~רא~ש
 פיר~~ בש~

~~~
~ 

 שלא ~צד~
 ~עלי~ נ~

 ~~ו א~א ~ני~~ שני על

להס
~ 

 ~~קוף לפ~ח דומה ~ין ~אז ה~ד~
 ~~~ע~

~~~ 
 ב~ש~י פירושו לפי היינו יע~~י~מזוזות

 דמש~~
 על ~ו~א

 הי~נוראשי~~~
 ~צרי~

 ראשי שני על מונח העליון הקנה שיה~~
 נמי~יינו ראשיהן~~ ~על דלשון שהוכחנו מה לפי א~ל ממ~~הקניס

 סמו~
 הו~י דו~א ~באמצעי~~~ רש~י ומש~כ לראשי~ןי

 הקניס לש~י הע~יון ה~ה חבר אס גסא~כ
 אינשי~ שעבדי לצוה"פ דדמי ~~ום מהני~ שפירלראשיהן ~מו~ מ~די~

 שפלפלו והפ~פיליס הבניניס כל בזה לס~ור יש דברי~כניס ו~~
האחרו~יס

 במ~
 מדברי ל~וכיח ש~~ב בס~ס~י הט~ז ~חידש

 ~לא צוה~פ דעיקר ז~לר~~י
 ה~ני~ יה~

 ולפי ע~~~ כשר בשוהאבל למעל~~ בולטין
 מ~

 עדיפא שכתבתי
 מז~

 איכא
 דא~י~ ז~ל מרש~ילמישמע

 סמו~
 כנז~י ~וה~פ מקרי לראשיהן

 שכ~בו מה ~ח~וניס ובשאר ~~ או~ מ~ח כלל ונ~א תו~שיעוין
 י~טי ס~ק שס~ג בסי~ הפמ~ג מש~כ נמי ת ל~ח יש ועפי~זבזהי
 ול~ ~ במש"כ הנ~ל ה~~א מלשוןלהוביח

 בין ~חוב שיהא
 ~~שמע באמצעיח~י~~יהס

 דצרי~
 לקנה קנה בין תחוב~א הקניס~ ראש על מונח דוקא

 ל~
 ול~י ע~ש~ מהני

 מ~
 שכתבתי

 לדייק אלא באו ~א ~~א ~ברי ~עיקר מהג~א~ ראי~ ~איןי~ל
 קנה בין חחב דאס ז~ל רש~יכדברי

 לק~~
 ב~מצ~יתן דו~א

 משוס מהני~ ~לאהוא
 דצוה~~

 כזה
 ל~

 משא~כ אינ~י~ עבדי

סמו~
 ~י~וין שניהם בין ת~וב מהני דשפיר י~ל לראשיהן

 דברי לפ~ש מש~כ~ו~ש
 הג~~

 אחר בא~~ן
 י~"~

 ובשו~ת
 הגאון וגס צ~~~ סי~חאו~ח ח"~

 מליס~
 ב~~~ו ז"ל

 כתב שלו~ עירו~~ןבחיקון חייס"~ ~מקו~
 ~ת~~ ח~ דא~ ~

 מהניי ~ניס

וצי~
 חותכין הי~ ו~לו ל~חי~ שיעור דא~ן משום לזה~ סברתו

 החבל מן שלמעלההקנה
 ה~א כשר~ הו~

 דאף כ~ר~ נ~
שאינו

 חתו~
 והאריכו פלפ~ובתשובותי~ס והאחרוני~ י~~ש~ דמיא דפסיק כמאן עדיין~

 הרב~
 ודימו א~ו~ המק~ח בד~רי

 חסד בשו~ת י~וין דמי~ כנטול יתר ~אמרינן למה זאת~ס~רתו
 ו~ש~ר ל~א סי~ או~חלאבר~ס

 באי לכל כנודע אחרוניס~
 ~ ~שו~השערי

~~~
~~~~~~ 

 ~ז ~~~ או~ח ח~א י~ה א~ן בשו~ת
 הגא~ד~ק~להרב

 ז~ל~ טשערנא~ויט~
 שהשיג

 להאי כלל מקוס אין דבריהס דלפי בזה~ האחרוניס דבריעל
דינא

 דצוה~~
 מן ש~שאה

 בשום לה משכחת ולא פסילה~ הצ~
 ~חלק לומר נוכל תמיד שהרי~עס~

 הק~~
 ~~ו~ט

 ל~י אבל שהארי~~ יע~ש א דמ דפ~יק ~מ~ן שע~ג~מהקנה למע~~
 היינו דפ~ולה~ הצד מן צ~ה~פ דעי~ר שכ~בתי~ה

 ה~נה חבר אם ~דוקא המ~~ח~ סברת שפיר אתי~באמצעי~ו~ ~וק~
 ~צד מןהעליון

 ס~ו~
 המיעיט דחלק לראש~~ן~

~ 
 ~~ולט הקנה

מלמ~ל~
 והוה ~~י~~ דפסיק כמאן שהוא בי~ אמרינןוש~יר ~קנה~ עיקר ל~בי ו~~ל טפל~ הו~ ש~"~~ מהקנה

 ח~ר א~ משא~כ אינשיי ~בדי כזה וצוה~פמעליא~ ~וה~~
 ~א ודאי בזה ~באמצעיתן~~ הצ~ ~ן הקניסלשני ~קנ~

~~~ 
 ל~~ר

 ~ל לומרחזית ד~~ ד~יאי דפסיק כמאן ~הס הבולטיס ה~יס חצ~יעל
 קניס ח~אי ~ני דל~ילא~ פלג~

 הבול~י~
ש~

 דל~~ דמיא~ ד~סיקי כמאן
 ~~אי

 ול~כא דמיא~ דפסיקיכמאן ~~ דלמטה~ ה~נ~~
 ~וה~~

 שכתבו מה ~כעין כלל

לענ~
 כנטול יתר

 דמ~
 ל~ה ~י~ בתב~ש יעוין

 ר~~~
 ~~ט

 דמאי תוארה~ ושינתה יתרתלענין
 חזי~

 דהאי
 הפ~~~ וכ~~ וכו~י היא י~רת אחרי~~דלמא ה~א~ יח~~
 בכ~ד~ ובלב"ש

כנודע~

 ושפיר
 משכח~

 ~ה
 צוה~~

 מן שע~אה
~יינו דפ~ולה~ הצ~

 וז~ ~באמצעיתו~
 ~פיר וא~י ב~ברא~ ברור

דברי
 ~ ~קו~

~"~~~

 לה~י~ ~ס~ י~ה~ ~אבן ~על ~רב
 דלא ~י~

שיי~
 לומר בזה

 רו~~
 ני~ל ~אלו או~ו

 וכ~~
 התו~~ ממש~כ דמיא~~~ק

 ~ ~בחי~
 ע~ז

 ודע~~
 ~נין

~מיס
 ~תח~וני~

 לו~ר דא~ן למעל~~ הני~נין
 ב~

~אלו ~~~ ~~אין
 ~ס ~ה~י ~~~ ~

 ~~~תו~~
 ל~בה ~אוין

 לה~יר איןלמ~~~ לי~ר~
 ל~ל~ לי~~

 ולומר
 ~א~

 כאלו א~~ו

~~  ע~~ 
 וא~כ

 ~~ו~ ~~~
 ~~וב

~~ ~~~~ 
~~ 

 ~י~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~
לומ~

 מ~חוט שלמעלה דהחלק
 ~ואי~

 דהרי כניטל~ ~וחו
 י~נו אם עצמו~ הב~לט החלקאו~ו ~

 החו~
 כ~~~הי~ ע"ג~ ממנו למ~לה

 וכ~
 אם גם מה~וט~ ל~טה יהי~ אם ראו~ ~הוא

 לא ל~עלההוא
 שיי~

 ~~וס~ לס~רת כני~ל~ אוחו רואין גבי~ לומר
 ד~ם מפורשת גמרא מיני~ אישחמיט כבודו~ ובמח~לח~נ~ל~

בכה~~
 ע~א ג~ בעירובין ד~רי ניטל~ כאלו ~ואין ~מרינן

 קורה מקצחלענין
 בחו~

 ו~ו~ מעשרים למ~לה קורה ומקצח עשרים~
 העובי אוחו ני~ל כאילו רואין קלוש~ ד~ה ופירש~י קלושיא~רינן

 דגם להדיא הרי יע~~י ל~עלה ו~אה
 בכה~

 כאלו רואין אמרינן
 מ~מ מעשריםי למטה הי~ אם ראוי~ הקורה שכל אעפ~י~טל

אמרי~
 ~ וק"ל לדחות יש זבחים מה~וס~ ור~ייתו רואין~

~~~~~~~~ ~ ~ 
 ~~ שהנחני ומצאתי עיני

 ב~ר~
 אמת

 בירו~למי גרסינן שהרי בזה~ ~היתיראבכחא
 ר~ה ה~א~ פ~א וסוכה ה~א~ פ~א ועירובין ה~ב~ ~כלאיםפ~ד
 או מלמעלן~ ~מ~~~ את מה פיאה~ הדאבעי~

~ 
 ~ו~י~ ~~ד

ה~ע
 כלו~ר ~ והפ~~

 ~אי~
 מלמ~לן אס הצוה~פ~ ל~שו~ הדין

 מן אס או הקנים~ע~ג
 הצד~

 מן כש~כ מלמעלן~ חימר ~ין
 ~~~ והפ~מ~ הק"ע ~ופי~ וכו~הצד

 ממילאא~כ צוה~פ~ ~הני מלמ~לן
 שמעי~

 דכש~כ
~ 

 מן שצוה~פ ל~י ~מהני~ הצד
 ~מי~הצ~~

 לבנין י~~ר
 מחיצה~

 הרי בירו~למיי יעוש~ה
 יוחר הוא הצד~ מן ~וה~פ בירושלמי להדיא ומבואריוצא מפור~

 מצו~~~ע~י~
 ש~שאה

 מלמעל~
 הקנים ~שי ע~ג

 שמו~יל~ הוא כש~כ הצדדמן ממ~~

 נכ~~~~~~~~~
 ~הכריח לשבח רטעם ה~ ש~ה מאד~ וברור

 ורב~ו ~ר~ח~ ה~~ם~ עמודי ארבעה גאו~~לה~
 מן ~ה~פ ב~בל~ דאמ~ו הא לפרש ~ל~ וה~מב~םוהרי~ף~ הא~
דלא הצ~

 ~פירש~~
 רחוקה פל~חא לעשוח שלא בכדי

 ב~
 תלמוד

 ירושלמ~ לחלמודבבלי
 ה~~

 מן צוה~פ ~ירו~למ~ לשי~~ דהרי
 וכש~כ עדיףה~ד

 שמועי~
 וא~כ

 האי~
 ל~יטח לומר אפ~ר

 עשהדלא הבב~
 ולכ~ כ~ם~

 דהאי פירשו
 מ~

 ש~מרו ~~ד
 בבבל~

ענ~
 ונמצא כ~כר~ ~וא א~ר

 דלפירו~
 ~~ג~א ~~כא הגא~ים

כלל
 ב~

 בבלי
 ~רושלמ~

 העלי~~ הקנה חבר דאס מודים וכ"ע
 מצדיה~ ה~~נ~~לשני

 הש~ס ~בג~~ן~ו~~~ג ~~הני~פיר
 אחר פ~ והעמים הק~ע~ על השיג ~~~~ עירוב~ןבירושלמי

 דס~~~ירוש~מי~
 ד~ה~פ ~~כ

 לא ה~דמן שעשא~
 מ~נ~

 מ~מ
 ~יטבהמע~ן

 לש~ בש~~~ו~
 אינו שפירושו להדיאיראה הנ"ל~ ~~~~ומוח שבבל הירושלמי

 נכ~
 ה~"ע כפ~ ומח~רחא כלל~

 ~רור שנראה ממה לנ~רושם~ ~דולה ום~נ~~או~~~מ~
 ~ירשו הקד~~ים ~ג~ונים~~ם

 כ~
 אמח ו~ורת

 ב~י~ם~ ~יח~
~ה

 פש~~
 ~~י~ הב~י מרן ~ל אנכי ת~~ה ועפי~ז וברור~~

 ועוקר
 מ~מע ~ביהן~~ ~על ד~נה ד~שנא ובכ~מ~ ~~ב~י שכחב ז"ל~רים

 דקנה ~~לישנא ו~~ענ~~~ ~~~~ באוח ~כנ~ל ~~צ~יהן ו~א~~אי~
 ברורה וראי~ כלום~ נשמע לא גביהן~~~על

 גם שהרי לוה~
בי~ושלמי

 עירוב~
 ~~א

 ד~ ה~~
 צוה~~ ~ א~~רינן ~~~~~ ~~

~א~~~~
 ~~ה

 מיכ~
 יע~ש~ גבי~ן~ ~על ו~מ~א מי~~~ ו~~ה

ול~יטח
 ~~~~~ ~ירושל~~

 כ~~~ ~צ~ ~ן
 הב~י ומ~ן ~מועיל~

 עשהז~ל
 ב~ של~ו~

 א~א פליגו ~~א והוכיח ה~וסקים
 בפירו~

~~
 אבל ה~ד~

 לד~~~
 מודים כ~ע

 ד~וה~~
 ~ן

 הצ~
 לא

~~~ע~~ד ~~הנ~
 יוח~ ניח~

 פלו~חא ד~יכא לומר
 דאיכא מלומר ~~ל~ורש~י ~גאו~~~ ב~

 ~לוג~~~
 ר~וקה

 ב~
 חלמוד

 ~צא ~~~רש שבי~~~~~~ כ~ן וא~כ ירושל~י~ל~~מוד בב~~
 ~הו סבירא ~א ה~ולם אבוח וה~א~~ם ~מוע~ליכ~~כ הצ~ ~~~

 ~רושלמי~ בבלי החל~ודם שני~לפי~~~ן כפירש~~
 מ~ומו על א~ד כל

 ~~~ר~ם ו~~ז ~חד~~ ודברים אחח ~ש~ה בש~ם~~בא
 ~ה~~~ ~~נכי ~~י כי ~~~~~~~~~ו~ים~

 ~~י~נו מאור ~ד~נו ~ל

~~~
 ב אח~ ~~~~ ז~לי ~ב~י

~~~ 
 ~~~~לה

 ~~ל~
 מע~~~~~ ~~~~~~ ~

~~~~~~
 ~כן ו~~~ר ~~~י ~~~ ~~~~ נב~~~

 לא~~ר~~ ~~ ועכ~~~י ~~ר~ ~~כ~
 לס~ף ש~חבחי מה כל

 ה~ד~ ~ן ~~~~~~~~~~א ל~~~
~~~ 

 ~~ע~ע~רא~~~
 וב~ד~

 ~אל~~~~

 ~~לח~~ ל~ד~ עו~ נ~~ ה~~ הכ~ ן~~~~~~~~~~~
 ד~ם

 הלכה נפסוקאם
 ל~ע~~

 ו~עימ~ ~~~~י
 לכ~ע הקנים ר~שי ע~ג ולא ה~~ מן ~~~א~ ד~ה~פ~ס~ל
לא

 ~הנ~
 העמידו אם עכ~פ מ~מ

 ש~
 ק~ם

 ~~והי~
 י~

 שפ~ר שלמעלה~ החוט כננד מכ~~םטפחים
 מהנ~

 ~ח~~ו ו~ה
 ~כ~ב ס~ ~מג~א מובא ז~ל הרא~ם לדעחכ~~ר

 םק~~
 דיש

 ה~סול הקנהלש~ף
 לפ~~~~ הרו~ים~ מפ~

 רחוקה חש~א
 ~א~אר כמו חמוהים~ ז~ל וה~ג~א הרא~ם ~ברי דעיקרהיאי
 ~מה ומריש~ם~די

 אנכ~
 דהא

 ~ה~~
 אי~ וא~כ הפוםקיםי שכ~בו כמו מחי~הי מש~םאלא היא~ הי~רא משום לאו

 אי~וא
 איכ~ הרואי~~ מפניפ~ול

 בזה
~ 

 ח~א ומ~יב ~~אל בשו~ח ומצאחי
 ר~נ~~

 שחמ~
 ד~וה~~ חמוהים~ המג~א ד~ריב~מת והנ~ ~~ל~ וכחב והמ~~א~ הרא~ם על ג~כ

 ה~חום במבויודוקא היכיר~~ משום אינו
 ש~~

 כ~ן ~א אבל היכירא
 עכ~~ וכ~

 וב~חר
 החוס~ ל~ימש~כ ~ם תמ~~אני

 בעירוב~
 ארבע~ ד~ה ע~ב ה~

 וא~~ה ב~י~~ ק~ח ה~כר מ~מ מח~ה~ משום לחי למ~דדאפ~
 דכ~~ועמד~ש~ שם~ ה~וס~ס~מו

 יש ~חי
 הי~יר~ ואיכ~ ק~~

 הריט~~~ ו~~~עכ~~
 נמי הכא וא"כ שם~

 כי~
 שה~מידו

 הרואים מפני פ~~ול ומה היכי~א~ ואיכא קול~ לה ישלחי~~~
 בזהאיכא

 ~~ו~ ~
 ה~~ם ~ם~ר

 ~הגא~
 ז~ל מבר~ד מהר~~ק

 לש~~בחי~שיו
 ם~ או~ח

 ~ס~~
 באד~ה

 עו~
 לה~ו~~ לפרש מדנ~~~שחידש מקו~ח~ בס~ ראי~י

 עירו~~
 ד~ה ע~א י~

 מודה מחי~~~ משום דלחי המ~דד~ם ושנ~
 קצ~ היכר~ דבעי~

יע~~
 שכחבו הנ~ל ה~וס~ מי~~ אי~חמיט ובמ~כ~ח שהאר~~

להדי~
 מדנפש~ ם~~י ~ס~ג ס~ המג~א וכ~כ כןי

 ע~ש~
 שהר~יש וראיחי כ~ו סי~ ח~ב ברא~ם וע~נחי ~"ל~ ~םהשו~מ ומש~~

 כ~ר שצוה~פ הרואים י~~דו שלא כדי ~מ~מ וכחבב~ה~
 הצ~ מןש~ש~ו א~

 בצו~~~ לעחי~ ויתירו
 הע~וי

~~ 
 ע"כ הצד~

 רק א~ו וא~כ ~ להחמיריש
 חש~

 ול~ענ~ד ~כ~ל~ ובו~ קל
 הזה קל ~~שש עלגם

 שחש~
 מראיח מפני

 ע~
 שי~מרו

 ~~ש~ה"~
 לחמוה יש כשר~ הצד

~ 
 כזאח מר~שיח דהנה

נחקורה
 ב~~

 מדאור~תאאי פםול~~ הצד מן ש~שאה ד~ה~פ ~נא האי
 הוא~

 ש~יר מ~אור~חא א~ל מדרב~~ רק או
 מהש~ס להוכיח יש אמנם ברה~רגמורי א~י~~~ני

 מהני לא מ~רבנן דרק הנ~לי~א עירוב~
 ~ה~~

 ~~ן
 הצ~

 ר~ דהרי
 לא ~צד ~ן ~~ה~פ בר~ח ~םס~ל

 מה~
 ~בל שבחי לע~ן

 ע~~ ~וה~פ~ הוה ה~ד מן דא~י~ מודהלכלא~ם
 ~~~ בפירש~י

 דשבת משום הוא~ דה~ע~ובדר~ח~
 חמו~

 וא~כ ~~שי מכ~אים

ל~ימש~~
 ד~ה ע~א כ~ב רב~ ד~ה ע"א ~~ בעירובין ה~וס~

 להוכי~ו~~~~
 מ~~ר~ ~~חר לרב א~~ מה~ח מהני ד~ה~פ

דה~~
 מ~~~ח פיאה

 בכלאי~
 ואף ע~ש~ מעשר יו~ר ~פי~

 דע~~ נימא~נמי ~~
 מ~~ח הצד מן ד~ה~פ צ~ל

 מדמה~ מהנ~

 כלאי~ל~נ~
 כנז~~~~~

 וכי~
 מן ד~וה~פ זאח ל~~ח שה~~חנו

 ~~ה~~ ~~ה~חהצד
 וא~ו

 ~ל~
 המ~ו~ר ~פי וא~כ ~דרב~~

בש~~
 ז~ כ~~~ שמ~ה ו~סי~ י~~~ סעי~ ~~ג ם~ או~ח

 ור~~א
 ~~עי~ ש~~~וםי~

 ג~
 דעכש~ו

 א~
 וליכא רה~~~ לנו

 ש~~~ה ~~י~ ~~~~ז וכ~כדאורייתא~ איםיר~~
~~~~~ 

 ו~ג~א
 יע~ש~ הכי להו סב~רא נ~םקיםרוב ~~~ ד~ ם~~~

 ונמצ~
 ד~ה~פ

 ~רי הויבזמה~ז הצ~ ~~
 ~רבנ~

 יש ל~~~רה ו~~כ לג~רה~ ו~~רה
 ד~~א האי ב~וף~פקפק

 ~~וה~~
 ~זמה~~ ג~~ ד~ס~ל~ ~צ~ מן

~ה~
 ~לא מקום בכל ~יי~ל

 ~~~ין ~~~~~~ ~~ר~ ג~רי~

לחר~
 שא~~ו קנ~ז~ ס~ ~~ד בב~י מו~א ז~~ ~~שב~א עפ~ד

 ב~ס טב~החכמים
 ז~

 ו~~~ורי חראה ו~מא חשמש~ ~מא
 ש~~רהואעפ~י

 ~רת מ~ני על~~ הח~ירו היא~ לג~ר~
 ש~~

 ב~יסור ~החמירו ~רייע~שי
 כ~~

 ל~י~ה~ ~~~~~~ ל~~ר
 ו~~~

עפ~~
 דה~ ~בח~ באיסורי

~רינן ~~י~ לכאור~ כר~~ איםור נמי
 ~~ר~

 דא~~ ~חא~ זה ל~יר~~~~~
~~נו ~~א~ לא ~~~ ~מא

 ~~ורשו~ סו~ו~ לפרנ~ בביה~~ד~ ורנלי~
 ב~~ס~

בעירוב~
 ע~ב ~~

 ~ וםו~~
 ~דה ~~ב

 ע~~ ~~~
 ~אמרו

ד~~
 ~~ליו ~~~~~יד רובו

 ו~~ חו~~
 זגזרו

~~~ 
 ~אינו ~ובו

~~~~~~ 
~~~~~

 וג~רו ~~~~פי~~ ~~~ו
~~~ 

 ~~~~פיד ~י~~~ו
 ~ו~~ ~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~~~ ~ ~~ ~י~~
 נ~ וליג~ו~ ופ~י~ה~י~

 ~~~ו ~עו~ו על
 ~~פי~

 מ~ום
 היא ~ ו~שני המקפידי~יעוט

 ג~ירה~ ג~פ~
 ואנ~

 ונגזור ניק~ס
 לנזירה~זירה

 יע~~
 המקפיד רוב והרי

 חוצ~
 והבא מה~ח~

~לי~
 לנזירהי ג~ירה בזה לגזור החמירו לא ואפ~ה קאי~ בכר~

 ~~ו~
 ג~ר~ן דלא שבת~ באיסורי גם

 ג~לג~~
 י~א כשבת

 שהביא ז~ל הב~י מרן על ותמ~ני בתו~יי יע~ש ע~א~ ~א~~ב~
 ב~ה עליו לתמוה הע~ר ולא יוסף~ ביתה ז~ל הר~ב~אדברי

 ע~א ק~ד חולין התוס~ ע~י~ד י~ל אמנסוצע"ג~~
 חיישינן~ ול~ לג~ירה~ ג~ירה דגזרינן מ~מותדיש ומנא~ ד~~
 דא~

 לדמות
 יע~שי מדמה שה~~ס במקומות אלא זל~ז~ חכמיםגזירות
 על הנקה"כ ~~יג אלו החוס~ועפי~ד

 ה~~
 ס~ק צ~ סי~ יו~ד

 בפמ~ג ע~ש~~~
 נזרינן דלפ~מים הלכה~ שבן ~כחב שם~ במ~

 נ~י הבא וא~כגזלג~ז~
 גם הצ~~ מן צוה~פ לענין בנ~~

 ב~מה~~
~ כנז~~ גז~ג~~ דהוי אע~גפסולה~  ~בל 

 ע~
 שחידש ג~ירה האי

 עשה אם ד~ם הצד~ מן בצו~~פ לומר מ~נפשי~ ז~ל~רא~ס
 הפסו~ ~נ~ לשלוף יש תחתיו~ אחרקנה

 ודאי עיןי מ~ית מפני
 הוי בזמה~ז והלא עין~ מרא~ת משוס בזה לגזור ~א היכןקשה~
 ג~ירות ג~ שגזרו מ~וס בשוס מצ~נו ו~א כאחד~ גזירותג~

~אחד
~ 

 נ~ סעיף פ~ז סי~ יו~ד להר~~א בזה שקשה וכש~כ
 אעפ~י עיןי למראיח חיישינן לא דרבנןדב~יסור

 שהש~
 שם

 דרבנן במ~די ~אפי~ והוכיח עליו השיג~~ו
 חיישי~

 למ~ע
 מ~~יע~ש~

 שם הפר~ח
 ס~~

 ולאסור ל~זור לנו שאין כתב
 מפנימדעתינו

 זולת עין~ מראי~
 במ~

 ב~למוד שנתבאר
 עפי~ז וא~כיע~שי

 א~
 רוא~ אני

 ז~ל~ ~רא~ם לדברי מקוס
וכמע~

 בבירא דינו נפל
~ 

~~~~~~ 
 מ~תא אמר רבא גברא

 א~
 א~ו~ ~~~ין

 בכדי בס~ד~ ח~תא מלתא עוד א~נאואנא
 הלכתא לית ועכ~ז הגמרא~ ~לשון ז~ל הרא~ם דברילה~מיס
 צ~ט סי~ מפאנו הרמ~ע השו~ת דברי ואקדים בזה~כוותי~
 ולא עשה ~לא חז~ל שאמרו מקוס דכל חד~~ כלל לנודכייל
 גם אף אלא תיקן~ שלא די דלא היינוכלו~~~

 שקל~
 אבל

 שאמרוהי~א
 ~ל~

 לא אבל תיקן~ שלא הכוונה כלוס~ עשה
 ~ליגו ~ללא דבהאי ~רואה ואנכ~ י~שי~לקל

 אמורא~
 ביבמות

 על הטמא מן תור~ין אין התס תנן ~ שם אמרינן ע~א~~~~
 ~לא במזיד תרס ואס~טהור~

 עש~
 כלוס~~ ולא

 ופרי~
~~א מ~י

 ~ש~
 א~ כלום~י ולא

 ~לא ~סדא
 עש~

 כלום ולא
 ~~נ לטי~לי~~ הדר ג~יוא ההיא דא~י~~י~~ כ~

 ב~~
 אושע~א

~~
 לא

 ע~~
 כלום ולא

 הוי ~~ומה אבל השיריים~ א~ לח~
 ד~יגו הרי יע~~יו~ו~

 מקום ~ל חסדא דלרב א~ו~אי~ ב~~
 דלא והכוונה עי~~~ ~כל היינו כלוס~~ ולא עשה ~לא~א~רו
 אלא תיק~~~א

 א~
 היכא אפי~ ב~א ולר~נ קלקל~ גס

 המכוון א~~ה כלוס~~ ולא ע~ה ~אדא~ו
 בז~

 שפי~ לשיטחו~ ~ס~א לרב וא"כ קלקל~ ~א ~םאבל תיקן~ שלא רק
 אמר

~~רוב~
 הצד ~ן ש~שאה צוה~פ ~נ~ל

 ~ל~
 כלום~י ו~א עשה

 ~לא כלומר עיקר~~ כל כלוס ולא עשה ד~לא אזיל~ו~~ע~י~
 אלא ~יקן~ שלאדי

 א~
 דגם הייני~ בזה והק~קול ק~קל~ גס

~
 אפ~ה שע~ג~ הקנה ננד מכווניס אחריס קנים העמ~דו

~ריכ~
 כהרא~ם הרואים~ מפני הפסולים הקנים לשלוף

~~~ 
~  

 ד~לא דס~ל ל~טחו חסדא לרב ניחא כ~זאבל
 עש~

 כ~~ ולא
 ~יק~~ ~כל~נו

 אב~ כנ~~
 לדידן

דגם או~עי~ ב~ כר~~ דפ~ינ~
 ~י~~

 ~לא שאמ~ו
 עש~

 ולא
 המ~~ כל~~~

 הוא
 כ~ו קלקל~ לא אבל תיקן~ש~~ ~~

 שפ~
 הרמ~ם

 בפ~~
~~~ 

 ה~חתרומות
 עפי~ז וא~כ בכ~מ~ יע~~

 לדי~
 הכא

~ 
 ~ענין

~וה~פ
 ~ שעשא~

 ~לא דל~ע נימא אם אפי~ ~~
~~ 

 ולא
 ע~פ אבל תי~~ דלא רק היינו ה~יו~~ עיק~ אפ~~כלום~~
 מכוו~ם אחרים ~נים העמידו דאם ~נה~ ונפקא ~ל~לי~א
~נגד

~מילא ~~י~ ו~~~ ה~וליםי ~~ים ל~~ף א~צ שע~ג~ ה~~
 ~ש~ נדח~

 ב~אי ~~פל ~ן ~זה ז~ל~ ~רא~ם
 מ~~נו הרמ~ע~יל ~~~

~~ ~ 

~~
~~ 

 אפ~ר ~יא
~~א עו~ ע~~ לבנו~

 ~ ~~ י~~ בע~וב~ ~א~י~

 ~באאמר
 ~ עש~

 והג~יהו למ~וי
שהפליגו ~ של~ ~ק~~ ~

~ 
 הבותל

 שלש~
 ~לא

 עש~
 עירובין למ~~ בחי~ שור ~בבכור ז~ל חב~שוהגאון יע~ש~ וכו~ כלו~~ ולא

 הדין דהוא א~פכא ד~ה ע~א י~א עירובין ~ה~וס~הוכיח שם~
 מ~קר~ע או מהכותל ט~חיס ג~ הקנים ל~חיק איןבצוה~פ
 סי~ או~ח בפמ~ג הוא וכןיע~ש~

 שס~~
 יעוין סק~ה~ בא~א

 עירוביןבחיקון
 ספ~ שבסו~

 מקו~ח
 מש~

 ול~י י~~ש~ בזה
 נוכל שכחבחי~מ~

 לה~מי~
 ~אמר ע"ב ע"הכיו~א חסדא~ רב של תלמי~ו היה זו המ~מרא ב~ל רבאדהרי הג~רא~ בלשין ו~ברחם דע~ס
 בדי~

 יע~ש תלמידא~ אכל רבה
 ורבו דרבא חמוה ח~~א דרבבפירש"י

 ע~כ וא~כ עב~ל~ הו~
 כלוס~ ולא עשה ד~לא רבו ~ס~א כרב לרבא ס~לודאי
 די דלא כלומר עיקר~~ ~בלהיינו

 ש~~
 אלא מהכות~~ ~ו ~הקרקע ג~ט הרחי~ואם לחי~ בתו~ת תיקן

 א~
 ק~קל~ גס

 ואין ~הניי לא ג~ט מ~כוחל או ~הק~קע שהרחיקן כיוןאפ~ה אלו~ ~לחייס ע~ג צוה"פ עשה ~ם דגס היינו~ ב~הוהקלקול
~ מנ~ט~ פ~ות ויקרבם אותם~ שישלוף עד חקנה~להס  
 הרא~ס לסברח בז~י א~ ק~קול עיד לאשכוחי דאיכאואפ~ר
 ~~ה א~כ הרואיס~ מפני הפס~ל ה~ה לשלוף דיש דס~ל~ל
 היכא אף זהבנידון

 שעש~
 ~~עמידן קניס ע~ג הצוה~פ

 ג~כ ג~ט הכותל מן הר~וקיס אלו שהלחיים ~ללכו~ל~ סמו~
 ממשמכוונים

 נג~
 ~פני צוה~פ האי מהני לא ש~~ג~ הקנה

 דעיקר שיס~רוהרואים~
 ~יכו~

 ע~י רק הוא בזה~ הצוה~פ
 מן הרחוקיםהלחייס

 ו~ת~רו נ~ט~ הכות~
 לעתי~

 בקנים צוה~פ
 הכותל מןר~וקיס

 ג~~
 שי~לוף עד ~וה~פ~ להאי תקנה ואין

הלחיי~
~ הכותל~ מן הרחוקים  מלשון ראי~ איכא וא~כ 

 ניחא כ~ז אבל הנ~ל~ התב~ש ש~ידש למה גופי~~גמרא
 לרב~

תלמי~
 ד~לא כוותיי דס"ל חסדא רב

 עש~
 היינו כלוס~~ ולא

 עיקר~כל
 אב~

 גם כנ~ל~ אושעיא בר כר~נ ד~~~ינן לדידן
 מן והגביהו למבוי ~חי ע~ה אס דלכ~ע נימא~ם

 ע~כ כלוס~י ולא ~שה ~לא ש~ש~ מהכותל ש~~ליגו אושלשה ה~~~

עיק~
 לא עכ~פ אבל לחי~ בתורת תיקן ~לא רק היינו הכוונה

 אלו הלחיים ע~ג צוה~פ ~שה ~אס ~וה~פ~ לענין~לקל
 כמש~כ מ~ני~ שפיר מהכוחל~ או ~~ק~קע ג"טשהרחיקן
 מ~ח בכללהח~א

 סע~
 ובנ~א י~~~

 או~
 על להשיג שס ד~

 דהוי צוה~פ~ ד~אניהתב~ש~
 ~רחי אם וגס ~מורה~ מחיצ~

 מ~ני מה~ותל ג~ט~~ים
 ~ יע~~

~~~~~ 
 יש

 להעי~
 ~ה

 לרב~
 ~ב דס~ל לשיטתו

 די דלא ~ינו כלוס~~ ולא עשה ד~לארבו חסד~
 ע~ב ~ו בי~מות דאמרינן ~הא ק~לי ~ס ~ף אלאתיקן ש~~

 גרגי~תא אכ~ה ורקתה~ תומא אכלה רבאאמר
עש~~ ~ל~ ורק~~

 וכו~ כלוס~ ולא
 יע~~

 הרי"ף על הגבוריס~ וב~של~י
 כתב~~ם

 דא~
 וא~נ~ כ~וס~ ~ו רקיקה

 להפסל ר~ויה
 ~ק~מ קס~ט סי~ אה~ע בב~ש יעוין יע~~~ האחים על~ו ברקיק~

 דאין משמע כלוס~ ולא עשה ~לא ~~~רו ~ש~ס מלשוןשהוכיח
 בכה~ג כללפוםל

 שכתבתי מה ולפי י~~~
 לרב~

 לשיטתו
 ולא עשה ~לא ~ל~ון שמע~נן איפכא ~בו~ חסדא כרבדס~ל

כלום~
 די דלא

 של~
 א~א לעלמא~ להתירה ~ו ברקיקה תיקנה

 להיותה קלקלה~ ~~אף
 נ~םל~

 אבל האחין~ על
~~ 

 ניתא
 דפ~ינן לדידן אולם כנ~~י חסדא כרב דס~ל ~~~~~ול~בא
 ולא עשה ~~א שאמרו במקום דגס ה~~~ אושעיא ברכר~נ
 אבל תיקן~ שלא רק היינו הכיונה עיקרכ~ם~

 ג~
 נ~לת דאינה הגבור~ס~~ ה~של~י פסק ~פירעפי~ז קלקל~ לא

~ האחיןי על~ו ברקיק~  וזה 
 ג~ י~~

 מה
 ~ה לפני ~ם אביי שאמ~

 ~ום~ ולא עשתה ~לא ~~וח וקלטתורק~ה ~
 ו~~

 ~וא דע~כ
 ~~כ ~ט ול~~~ ~~ל~ ורבא חסדא כ~ב ~~ל אביי דגםמשום
 ~אבלשון

 ע~~~
 להורות כלו~~ ו~א

~  ע~ ~~~~ 
 ~אחין~

 גס ל~ידן~וא~~
 נפ~ת אי~ ב~

 כ~~~~ ~אח~ ~~
~  

 ~מב~ם ב~ון ~~~ ל~ע~י~ ~~ואפש~
~~~ ~  

 מ~ל~
 יבו~

וח~~
 ~~ב

~ ~נ~ ו~~~  ~  ~~ ~~~ א~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~

~ ~  מלשון ו~נה ~לום~~ ~אי~~~שון
 הש~~

 ~לא שאמרו
ולא עשת~

 ו~~ כלו~~
 בקו~ש ~רכו כן

 ~ לש~~~
 ולפי

 מ~
 ~כתבתי

 ל~יטעי ליתי ~לא משום שינה~ ~להכי ~פיר~אתי
 קלק~ל ~~םלו~ר זה~ מ~ש~נ~

 א~כ~
 כ~~ קיי~ל לא ואנן הא~ין~ על להפ~ל

~כנז~ר~  ז~ל הרי~ף אמנם 
 בלשו~ ג~~

 ~ולא ג~פי~ ור~א ~ביי
 וכן הוא~~כלום

 הו~
 תוס~ גירסת

 ב~~ס שנדפסו מקמאי~ ח~
 ~ יע~שווי~נא

~~~~~~~~~ 
 להעיר ~יש

 בגו~
 ם~ל רבא אי זה~ ~בר

 רבו ח~דאכרב
 ~~ל~

 ~לום~ ולא עשה
 פפי~ ורב פפא רב בזה ~פליגו וי~ל כ~זכר~ עיקר~ ~כל~יינו
בב~~

 דה~וא מע~ה גבי ע"א~ קכ~ו
 בכ~~

 נכסי זבין ~אזיל
 ו~פשו~די~י~~

 ולא עשה ~לא א~ל דרבא~ לקמי~ אתו וכו~
 סבר מר~לום~~

 עש~ ל~
 בכולהו סבר ומר ~פ~גא~ כ~ום

 ס~ל ~י פלוגתייהו~ אית~ר דמבללא וי"ליעוש~ה~
 רב~

 כרב
 כרב ס~ל ~לא ~ו כנ~לי תל~ידו שהיה משום ~וקא~~ם~א
 לא רבא שהרי בזה~~סדא

 תלמ~~
 רב

 חסד~
שהיה אל~ היה~ לב~ו

 תלמי~ ~~
 יום~~ רב

 ת~~יד היה וכן םוע~א~ נ~~ כיו~~

 מ~ו ב~ב ותוס~ איק~ע~ ~~ה ע~א נ~ח ע~ז כתו~~ נחמן~ר~
ע~ב

~~~ 
 רב ~גם להו~יח יש ~~בל יע~שי שלח

 זו ~לא היינו~ כ~ו~~~ ולא עשה~~לא ס~~ יום~
 של~

 גם אף אלא ת~קן~
 ~לא ב~שכדברי עש~ אמ~ יוםף רב ~ אמ~ינן ע~א י~א בב~כות שהריקלק~~

 עש~
 ובתו~~ יע~~~ וכו~ כלי~~ ולא

 ם~כ~
 ג~

ע~א
 כתבו ~אמר~ ד~~

 דאצטר~~
 ד~~ה היכא לאיתויי~

 לה מו~מי ו~~שמדר~נ~~ מ~מירי~
 ~~אוריית~

 אם ג~רינן~ ולא
 יעו"ש~ וכו~ ~אורייתא ~~י~ חובתו~ י~י יצא לא ב~ש~כ~ברי עש~

 עשה ~~א יוסף רב ~~ר ש~ירועפי~ו
 כלומ~ כלום~~ ול~

 ~לא
 י~י יצא ~לאזו~

 ~~~ ק~קל~ גם ~ף אלא דרבנן~ חיב~
 חובת

~אורייתא
 ל~

 י~א ב~כות בתו~~ יעוין יצ~~
 ע~~

 תני~ ~"ה
בש~

 ~~~ ~ועפי~~ ~עוש~ה~ הר~ש
 מה ג~כ

 דאמ~
 אביי

~יב~ו~
 ~א בל~ון ~רוח~ ו~לטתו רקתה גבי הנ~ל ע~ב ~~ו

ע~~~
 משו~ כלום~~ ולא

 הי~ א~י ד~ם
 תלמי~

 י~ף~ רב
 יעוין ובכ~~~ ע~א ל~ג~קי~ו~ין

 ברי~~
 ריש י~ונתן וברבינו

 יעוין יע~ש~ הי~ ~אביי רביה יוסף ~רבעירובין~
 במהרש~~

~חיא~~~
 בב~ב

~ 
 כ~~

 ע~א
~~~ 

 א~א
 רב~

 ור~א ~אביי
 רב ~לתל~~דים

 יו~
 ~ יעו~ש הוו

~~~~
~~~ 

 ד~
 ע~ ~~בתי מה

 כללא בה~י ל~לפל כה
 לפי רק הוא ז~ל~ מפאנו ~ר~ע לןש~ייל

מ~
 לכלל שהע~~י

 ~ז~
 כד שחבר~י ~~ול~ ~כלל בחיב~י

 שהגאון שם והבא~י טלי~~~ינא
 רי"~

 בהגהו~יו ~"ל ~לבוב
 ~ואין כללא להאי ~עתיק זרעים ~דר משני~ת על ~אול~~בית

 ~~~משניו~
 אב~ י~י~י ת~ת הגהותיו

 במ~ודתי ש~עליתי כעת
לבנות

 בניני~
 כ~ל~~ ב~אי

 ולא~ו~
 ~~לכתא אליבא שמעתא

~ז~
 לי לויתי

 מ~י~~~
 ה~~ניות ~פה~ א~

 ~ע~
 ~בית הגהות

 תרו~ות במ~~ ו~~אתי ותפש~ישאול~~
 על ~~ב~ פ~~

 ה~
 ~ ~תנן

 ע~ ~ט~ ~ ~רמי~אי~
 וכו~ ~רם ואם ~טהור

 ~זי~
 ~לא

 על כלו~~יעש~
~~ 

 וכח~ מפאנו~ הרמ~ע לכלל ~ביא
~ביבמו~

 האי ~י פלו~תא איכא ע~א פ~ט
 ~ריו~

 לטיבלי~~ ה~ר
 פ~קו~~ב~ס

 מ~ר~מו~ בפ~~
 ~~ת

 ~ל~
 ~טיבצי~י ה~ר

 נ~ח~והכ~~
 ה~ש~~ מגוף ולפמ~ש ב~מא~

 מבואר
~ימא ~~~ כ~

 ~ול~ל ל~בלה~ הדר ~א~ ~ג~
 ~ל~

 עשה
 ול~

 כלו~"~
 בלו~" ע~ה ~לאומ~~מר

~~~~ 

 ~לא רק
 חיק~

 ~בל השיריי~~

 קלקל~ל~
 עכ~

 בית הג~ות
 ול~ענ~~ שאו~

 ~~ריו ~מחב"ח

 במש~ת~והי~~
 ~~נו הוכית ~~רמב~ס

 ום~
 לשון על עצ~ו

~משנה
 ה~"~ ~הרי ~וקא~ שבמשניו~

 ~~ט ביב~ות
 ע~~

 ~~ל

~ע~י~
 ~~~ה לשון

 ~~ ו~ ~~ו~~ ו~ ע~~ ~~~ ~~
~~ 

 שבירושלמי~~~נה
 רפ~~

 ומ~ ~רו~~~ ~מ~~
 ~~ה

 ~רמב~~
לסמ~

 על
~העתי~ו המשנ~ מלש~ יות~ ~במשניות~ המשנ~ ~שו~
 ~ש"~

 וירושל~י בבלי
 ולכ~ור~ ~

 ~מו מחוור~א
 אמוראי ~יגו כל~א דבה~י ~עיל~ש~תבתי

 ר~
 ~~א

 ~לי~ אושעיא~ ב~ר כר~נ פסק והרמב~ם אוש~יא~ב~ר ור~~
 לי~

~ כללאילה~י  דמלתא ולקושטא 
 אדרב~

 ל~ו~ח יש
 וירושל~י בבבלי וגמרא מ~שניות~וכתי מ~~~

 שנקטו ~יכא בין ב~~נ~~ חז~ל חילקו שלא~~מונים הפו~קי~ ולשונו~
 ו~ין כלוס~~ ולא עשהא ~ש~

 היכ~
 כלו~~י עשה ~לא בל~ שנ~טו

שה~
 הנותן ע~א ~~ בע~רובין המ~נה בלשון חכמיס שנו
 ~~א עיר של בעיבורהעירובו

 ~~שנה ובל~ כ~ום~~ ול~ עש~
 ה~ו פ~ה עירוביןשבירושלמי

 ~נ~ ~~
 וכ~ה שם~ ~רי~ף על יהו~תן רבינו גרס וכן שם~ הר~ח~י~ וכ~~ כלו~~~ עשה ~לא

 מה~~ ~~וברמב~ם
 ע~רו~י~

 ב~~~ ~שנה בל~ ~וכן ה~ה~
ננ~ים

 פי~~
 שתי ששי~רו או בתער שלא שגלחו וכולן ~~ד

 וב~זי~ כלום~~ עשו ~לאש~רות
 ~לא בזה גרםו ~~א מ~ב

~ כלום~י ולאעשו  
 וב~שנ~

 נדה
 ס~~

 העבירן ע~א
 כאח~ ~~נין ז~ ש~~~יר או~~דרן של~

 כלום~י ולא עשה ~לא
ו~רמב~~

~ כלום~ עשה ~לא ~רס ל~ז הל~ה א~~ מ~ל~ פ~ט  

 א~ ~~א~ ל"~ ע~א~ ל~~ בז~חי~וכ~
 חיסר

 אח~
 מכל

~לא ה~חנו~
 ע~~

 ו~זב~ים כ~ום~~ ולא
 ~~ ע~ב~ ~~ט ב~ס~ים וכן ~א~~ כלו~~~ ~שה ~~א ~זה~~סו ~~~~ כ~ג וב~~חות ע~~~ נ~~

 וש~מיו ~ולתו המוכר ת~רע~א~
 ~~ל~

 עשה
 ול~

 והר~ח כ~וס~~
 ע~ה ~~א גרסשם

 כ~ום~
 וכ~ה שם~ רש~ גרס וכן

~ ה~ח~ מעילה מה~~פ~ד ~ר~~~~  רב אמר ע~א ק"ג בכתובות וכן 
 וכ~ה ~לום~~ ולא ~שו ~לא א~מנה ~~ור ש~~כרו יתומיםנחמן

 צ"ד~ םי~ אה~ע ובטור ה~ב~ אישות מ~~~ פי~ח~ר~ב~ם
 בש"ע וכן שם~ב~~י אב~

 סעי~ ש~
 ג~םו ד~

 ~ל~
 כלום" עשו

~ סק~חיב~~ש י~~~  אמר וכן 
 ר~

 ~גיטין נחמן
 ל~~

 ~לא בל~ ע~ב
עשה

 ול~
~ והבן~ ~אן~ ד"ה ב~ירש~י יע~ש כלום~  ב~בת וכן 

כ~ב
~~~ 

 אמר
 רב~

 ~לא ועו~ד נ~ח חפוש ~י~
 עש~

 כלו~~ ולא
 שם ר~א אמר ואח~זוכו~~

~ 
 הדליקה

 בפני~
 והוצ~אה

 ~ל~
 עשה

 ~א~א וכו~~כלום~
 עוש~ הנח~

 ~~א עשה ~לא א~אי מצ~ה
 לא ר~א ~~ם להדיא הריכלו~~~

 חיל~
 וגם בלשונו~

 היכ~
 ~ליכא

שום
 קלקול~

 ~לא ב~~ נקט
 עש~

 עשה ~לא בל~ון לומר רבא ר~יל ~היה ~ה ש~יר~תי בפ~יט~~ ו~~י~~ כלום~~ ו~א
 ע~א קכ~ו~ ע~ב~ובב~ב ק~ו ו~י~מות ע~ב~ י~~ ב~י~וביןכלו~"~ ול~

 וא~צהנ~ל~
 עו~

 קלקולא ולאשכוחי בניני~~ לבנות
 בהנ~

 מי~רותי
 שא~ר מ~ינווכן

 רב~
 קנ~ה ב~~ב ג~כ

 ע~~
 גבי

 ההו~~תו~
 ז~ן

 ~ב~דאזי~
 ע~ה ~לא וא~ל ~רבא~ לקמי~ ואתא נכםי~

 דגם אףכ~ום~~ ול~
 ש~

 וכן קלקול~~ ליכא
 ~שב~

 אמרו ע"א כ~ג
 ~~~ וברמב~ כלו~~~ ו~א ע~ה ~לא חשו~קהדליקה ~
 ~הל~

מגיל~
 בכולן נקט ה~ט וחנוכה

 ~ל~
 יעו~ש כל~ס~~ עשה

 ~~א~ פ"ג בי~ושל~י ~וכן ז~~בהלכה
 ה~ז

~~ 
 שייר ר~י בשםר~א ~ ע~א י~ד

 ~טלטלי~
 ~לא

 עש~
 ז~ ו~הלכה כלי~~~ ולא

השניה
 מטלטלין ~ייר ~ ש~

 ~ל~
 ע~ה

 ול~
 ב~ב ו~ו~~ ~לו~~~

 ע~ש כלום"~ עשה ~לא בזה גרסו שייר~ ~~ה ע~בק~~ט
~מר~~פ

 שיי~ ד~
 ~ירו~למי ~ו~ן

 פ~~
 אמ~ו~ ה~ג~ ~~מ~י

 ~י~ ~עשר~~י~
 ~~~ש וכו~ כלום~ ולא עשה ~לא מנחות שירי

ו~רמב~~
~ יעוש~ה~ שם ו~כ~מ הי~~~ ~עשר מהל~ פי~ג  

וכ~
 ~ירושלמי

~~ 
 ~~ב~ ~~מ~י

 ובקי~ו~~
 פ~ג וב~ב ה~~~ פ~א

 ~~רוה~ג~
 ~לא לח~ירו ~ה~~ו ~וברי המוכ~

 ע~~
 כל~~~

 שפח~ווול~י
 ~~~ לח~י~

 ו~רא~~ י~~ש~ וכו~ כ~ו~~ ע~ה
פ~~

 ~ב~ב
~ 

~~ 
 גר~

 בכו~
 עש~ ~ל~

 ולא
 ו~ כל~~

 הוא

ב~

~~ ~  
~~~~ ~ ~  ~ ~ 

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

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~י
~~~~~ ~ ~~~ ~ב~

 תו~
 ~י~ב ~~

 בב~~~ ~י~~
 ר~ט ~י~ ~~מ

~ ~בן~~ו~ע ט~~ או~  
 ו~

 בירושלמי
 פ~ח~

 ה~ד פ~א
~שש בתמ~ ~מקד~

 ש~~
 עשה ~לא ול~לן

 ובירושל~ כלו~~
 קידושין

 ה~אפ~א
~ 

 ~לא בזה גרסו ע~ב ב~
 עש~

 ~ע~ש ~לו~" ולא
 באיז~ו עוד~ומ~ינו

 מקו~
 עשה ~לא בל~ שנקטו

 כל~~
 ביומא

 הקדי~ ~~ במשנה~ ~~א~~
 כלוס~ עשה ~לא לחבי~ו מעשה

יע~~
 ובירושלמי~ בנ~~

 בנדרי~ ו~
 הפ~יש ע~א ל~ו

 פ~ת בהפ~יש שם א~~ו וכן כלו~~י ע~ה ~~א תבי~ו עלתלב ח~~~
 פ~ג ~נהדרין בירושלמי וכן חבירו~על

 המכ~ ה~~
 עדיו

 סוף ~א קידושין בירושלמי וכן כלו~~י עשה ~לא גדראת~י
 חורין~ בן את ~רי~~ג

 וולד~
 וכו~ עבד

 אומרי~ וחכמי~
 ~~א

 אר~א כלו~~~ עשה ~~א מהו כלו~~יעשה
 כ~

 פירש
 ~א חור~ןי בן ~יה~ המשנה~~בי ~ה~

 כלו~~ ולא עשה ~לא בין חילוק דאין ~וכחתי כברדהא כנ~ל~ ב~לגא כלו~~ ולא עשה ~לא אי ע~א קכ~ובב~ב פפי~ ו~ב פפ~~ רב שבין פל~ג~א~ כעין דאתיא וי~ליע~~י ע~~~ שניה~ ר~י בש~
 בהר~ה ביאור די לדעת הר~תי הרי כלו~~~י עשה ~לאובין

 לשון ב~שונ~~ ~~"ל חילקו דלא וברו~ת~ מפורשותר~ות
 ולא עשה לא ביןחכמי~~

 כ~ו~~~
 ובי~

~ כלוס~י עשה ~לא  
ועפי~ז

 עסוקין שאנו זו בהלבה ז~ל רש~י דברי ג~כ א~~
 ~גרס ה~ד~ מן שעשאה צוה~פ לענין י~א~ בעירוביןבה~
 ול~ינו כלו~~~ עשה ~לאשס

 את~
 עשה ~לא בגמ~ להדיא

 כלו~~ולא
~ 

 ו~רס~ דייק ז~ל דרש~י ניחא~ שכ~בתי מה ולפי
מ~ו~

 חז~ל חילקו דלא ~נ~ל~ ~מקומ~ת מכל שהוכיח
 בלשונ~

 ולהכיבזה~
 נק~

 ~ועפ~~ז קצרהי בלשון
 א~~

 ג~כ
החו~~ גיר~

 בזבת~~
 ג~כ שהע~יקו ואומר~ ד~ה ע~ב ~~ט

 מן ש~שאה צוה~פ~~מ~ בלש~
 ה~~

 ב~ ובעירובין כלו~~~ עשה ~לא
 ד~הע~ב

 כמו כ~ו~~ ולא עשה ~לא גרסו אימא~ ואיבעי~
 ל~נינושהוא

~ 
 ד~ל~א דקוש~א ניחא~ שכתב~י מה ולפי

דליכא
 שו~

 בין ~ילוק
 ולהכי אלו~ ל~ונו~

 פעמי~
 להאר~~ אמרו

ופעמי~
~ קצרהי בלשון נקטו  כתבי אחר 

 ראיתי מצאתי כ~~
 פ~ט נדה במס~ משניות על ז~ל רעק~א הגאון וחי~בהגהות
 אחר באופן ז"ל מפאנו הרמ~ע השו~ת דברי ש~חיקמ~ז~

בזה~
 ולא עשה ~לא תנו העשייה~ ע~י והפ~דקלקול אי~~ שיש למי~עי~ דאיכא שחשו~ דהיכא חידושו~ ד~יק~

 כלו~~
 ~~ומר

דל~
 מעול~י זו מע~ה ~שה לא כא~ו והוי קלקל~ ולא תיקן
 היא זו והה~תקה יעו~שי כ~ו~~ עשה ~לא קצרה בלשוןנק~ו במע~יו~ קלקול צד שוס שיש למי~עי דליכא ~יכאמ~א~כ
 שהעתיקו ממהבשינוי

 בהגהו~
 ומו~ל~ת הנ~ל~ שאול~ ~בית

 אבלהשי~ה~
 מ~~

 מאד
 ג~ קש~

 ~וכעת ~תדתי זו העחקה
 בפ~ח ז~ל ~פאנו ל~רמ~ע זוטא אל~~י בהלכות~צ~תי
 ולא ושבח שאכל דמי המשנה על~ב~כות

 ל~דיא שכתב בר~~
 הכוונ~ כלו~~~ ולא עשה ~לאדה~ומר

 ק~ל ולא תקן ~לא

יעו~~~
 חילקו ~לא ראיות תבילות הבאתי כבר ובעזה~י

תז~ל
 וכמה בזה~ בלשונ~

 פעמי~
 ~לא בלשון אחד בענין נקטו

ע~~
 ובמקו~ כלו~~~ ולא

 מדעח~ ~ינ~ אתר
 גופא זה בענין

 יתנו ברורות ו~ראיות כלו~~י ~ה ~לא בלשוןונק~ו
 ~ וי~~קוע~י~ן

~~~~ 
 ונשו~ה ראש נתנה

 למה נ~~~ ו~מסיל~
 ל~וכ~חל~זע~ה~ ~התח~

 לע~
 ד~~א ה~ד מן שעשאה ~וה~פ ן

 העמי~ו א~ דעב~~ כלו~~~ ולאעשה
 ~חר~ קני~

 כנגד

 שפיר שע~ג~~חי~
 וא"~ מ~~

 לשלוף
 הפ~ולי~ הקני~

 מפני
 ודלא~~וא~~~

 ~העת~ וג~ כנ~לי כהרא~~
 בחידוש הגרעק~א

 גופי~~ הש~ס בלשון ~ה להע~יס יש הנז~~ מ~אנוהרמ~ע
 ב~~ ~צד ~ן ש~שאה צו~~פ לענין ר~ח נקטדל~כי

 ~ל~
 עשה

 וג~ בזה~ תיקן דלא לומר כ~ם~~ולא
 משו~ ~קל~ לא

 דלא
 איזה שיש למי~עי~ליתי

 ד~יינו בז~~ ~לקו~
~~ 

 העמידו
 ק~

א~רי~
 כנגד

 שע~ג~ הקנ~
 ~רואי~י מפני לשל~ף כין צר שיהא

 ר~ח אתיו~כי
 לאשמועי~

 דא~צ
~ הפסו~~~ ~ק~י~ לשלו~  

וכש~כ
~~ 

 ~גרסו והתוס~ רש~ ~גי~סת נימא
 ~ל~ ~ז~

 ~שה

 ~יש ו~מיטעי ל~ש~~י ~~א ו~~י ~~י ~יקרי~~ס~~
 שו~

 אבל בזהי קלקול~ד
~ 

 ~ה
 ~הוכת~

 ~~ל תי~ו לא
~ כנז~ר~~לל ~~ונ~  דבר ~ף 

 תשש דלפ~נ~ד נשמע~ הכ~
 ~ר~~

 חשש~~נ~~
 ~~ל מלבוב רי~ש ה~א~ן הוא וכדאי היא~ רתוקה

בשו~~
 שו~מ

 הנ"~
 על שה~יג

 לסמ~~ ~רא~~
 שלא א~~ עליו

בשעת
 כל וכן בש~ה~~י כש~ ה~ח~

 לדעת תשולא בתשובו~י~ האחרוני~
 ל~יצט~ופי וחזי בזה~ הרא~~

 ג~
 ~ידי ~עמא

 עלשה~ג~י
 ~ וז~ב בנ~לי הרא~~

~~~~~~~~ 
 כת~ר שת~~ו ~ניינא~ ~~שש~ אחינ~~
 כיון ~אלת~נו~בנידון

 שכ~
 הכל ~ידן ו~נידון מתי~ה~ משום~וא ~וה"פ~ ע~ין עיקר
 דהחו~ יודעי~

 המתות
על

 הקני~
 לתלות למען רק הוא

 ולא עלי~~ הפ~~י~
 ממחיצה גרע ואולימחיצ~~ לש~

 העומד~
 דוגמא ומצאו מאליה

 לז~
 ~ב~ שנאמר~ע~~

 והכא כללי ~~כוון מלא גרע לחולין~ ונתבוון
 שנעשה כיוןנמי

 החו~
 שע~ג

 הקני~
 בפירוש

 לש~
 ש~צינו אמנ~ א~ ~~והנה ~וה~פ~ לענין מהנילא אחרח~ ~יבה

 לא ד~ה ב~וס~ ע~א י~טב~גיגה כדוגמת~
 ~א מ~מ ובכ~~~ יע~~

 מקו~מ~~תי
 מצינו ולא מ~יצות~ לענין ~ו לסברא

 ב~ירובין אדרכלין~ מח~צות אלא מ~יצ~~~ מכלל חז~ל~הו~יאו
 ל~ לה~ עבידא דל~ניעותא כיון ע~אכ~ו

 יע~ש מ~~צה~ הו~א
 לאו ס~רי דלמ~ר כיוןבפ~רש~י

 העשויה מחיצה וכן הואי ~לו~
 ש~ דאמרינןלנחת~

 ל~נין דוקא א~~ה יע~ש~ מח~צה ש~~ה ~~א

היק~
 דירה~

 ~~~ן אבל מחיצ~~ הוי דלא דא~~רינן הוא~
 סי~ ~עירובין פ~ב ברא~ש כמ~ואר מ~יצהי הוי ~פירבתוכ~~ ל~ל~~

 וב~וש"~ ו~רשב~א~ו~~
 יעו~~ יע~ש~ א~ סעי~ שס~ב סי~ או~ח

ברמב~~
 שאינה מח~צה ~בל שגרס ה~~ו שבת ~ה~~ ~ט~ז

 והרא~~ד ~ת~צ~~י אינה לנחתעשויה
 בהה~מ יעו~ש עליו~ ה~י~

 ואע~~ ~ ו~יי~ ~ר~~ב~~~ גיר~תשמיישב
 העשויות ש~מתיצות

 אד~ בידי הע~ויות אלו מו~י~ת~ ו~לע כתלמאליהן
 ללא

 ס~פןתו~לת
 ל~בט~

 הדין ~כן כל~~~ ואינן
 במ~יצ~

 העשויה
 מצאתי ואני בלח~מי יע~ש ~כ~לילצניעות

 ~כל להדיא~ ~רס ש~~ בעי~ובין ~ננאל~ ב~רבינומ~וארת הרמב~~ ~ירס~
מחיצה

 ל~ל~~ ~מתר~
 ~ש~ת

 שאינ~
 ש~שויה מתי~ה כמו

לנ~~
 יע~ש ~חיצ~"~ אינה

 עשויה שאינה כיון הוא~ ש~~ע~
 ק~ועה~~יות

ברור ונרא~ יע"שי הוא עראי אלא כבנין לע~~~
 ~מ~ ז~~ שהרמב~~

 ש~ל ז~ל~ הר~ח גיר~ח על ע~מו
 קבלה~ דברידבריו

 אב~
 דהוי צוה~פ

 ונעשה מחיצה~ משו~
 וא~לקביע~ת~

 למען דנעשה ש~ל~ינו~ בנידון כמו לי~טל סו~ו
לתלות

 ע~י~ ~פנסי~
 דלאאף גמו~ה~ מחי~ה הוי ודאי יתק~קל~ שלא פקי~א ~עינאע~י~ מש~י~~ן קרתא ונטורי המד~נה ושרי

 לש~ בפירו~ נ~ש~
 ~ ~ל~ול היתר

 בצד~~~~~
 ש~וא ~בר בכל להוכיח א~זה

 ב~רוש עשאה ואפי~ ממ~~ מחיצה שאינהאע~~י מחיצ~~ משו~
 ולא אחר~דבר ל~~

 כאביי קיי~לאנן דהרי מהני ~פ~ה טל~ול~ היתר ת~קון ל~~
 בעיר~ב~

 מאליו ~עומד דלחי ע~א ט~ו
 לחי דאמר ל~~~י~ ואביימהני~

 ש~ ברש~ יעוין מ~י~ה~ הויאמאליה הע~ויה ומחיצה ~חיצה~ משו~
 הוק~עשלא מאל~ו~ העומד שפי~

 ~ז~ינוהו דלא מבוי~ ת~קין לש~ ש~
 לכ~

~~ן עב~לי
 הו~

 בפמ~ג
 ~ו~~

 שע~ה אעפ~י לכ~~ הזמינו שלאהיינו מאליו~ דהעומד סק~ח בא~א ש~~ג סי~
 וע"כ ~~~~~ ~י~~

 ללחי בעשהדמיי~י
 מהני~ ואפ"ה אחרת~ סיב~ ~~~ ז~

 ו~
 ה~ ד~ירובין מה~וגיא ~דיא~בואר

 ע"~

 לחי גבי
 נידון מד~א~ פ~ות מבוי שלמ~פ~ו הב~ל~

 יעו~~ לחי~ משו~
 ברש~י

 נעשה ולא מבוי~ של ~דיפנו הבו~ט לחי~פי~~
 ביתו בפאת בניינו הו~א ~לאלחי~ לש~ ש~

 כדר~
 שעושין

 נידון מד~א פחותתי~וק משו~
 לחי~ משו~

 וסמ~~
דלאו ואע~~ עלי~י

 הל~א דקיי~ל א~קבע~ לתי ל~~
 כאבי~

 להדיא ~רי עכ~לי דכשר~אליו העומד בלחי
 דא~

 ~ש~ הלחי ד~~שה
 לתזק א~~~יב~

 א~ה הבנין~
 מה~

 לתי ~אי
 מבו~ר וכןמחי~ה~ משו~

 ~עו~ד ~לתי ~סוגיא מגוף עי~
 יעו~~ ורבא~ אביי בה ~ליגי~הוו ~בו~ בר בי ~וה ב~קא ~הוא גבי ע~א ט~וב~יר~בין מאלי~

 ~פי~ בר~~
 ~~ ברק~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~י~~  ~~וה ~~~~~
~ 

 עמוד ו~~ ח~ו~ בר
 הי~יע א~ ~~~

 עומ~
 ~~אש

 אחרמ~ו~
 ע~

 ~יע~ ~ופירוש
 י~ו~

 דאףלהדיא ~~ ע~א~~ ~~א ב~~ב
 דה~מ~

 אחר ~בר לשס נע~ה
 לסמו~

 מכח וא~כ לאבייי מהני אפ~ה טלטול~ היחר לשס כלל נע~הולא ~יצי~~ אח
 נוכלכש~כ

 להו~י~
 םיבה לשס בפירוש נעשה אם אפי~ דצוה~פ

 ~וי ~וה~פ ~א מהני~ מ~מ טלטולי ~יחר לשס ולאאחרח
 ~נשמ~ כמש~~ מ~חיי יו~ר ~מור~~מחי~ה

 מ~ח ~כלל אדם
 להשי~ לעיל~שהב~~י

 דמ~~י וס~ל ~חב~ש~ ~ל זה מטעם
 בשו~~ מצא~י ו~ן מהכותלי ~~ט הר~יקו אם ~סצו~~פ

 ש~סוף
 ~~ בס~~ ז~ל ר~~ז ה~בש~ע

 ע~ ~~~ שה~~
 וכ~~ החב~ש~

 ~~כ
 ~םכימו וכן יע~שי מל~י יוחר ~דיףדצוה~פ

 מ~דולי ~ר~~
 קו~ח וא~כ מלחי~ יוחר ~מורה ~~יצה הוי דצו~~פ~אחרונים
 אס ~ס ~~וה~פדמהני

 נ~ש~
 בפירוש

 לש~
 וזה אחרי ~בר

 וברורפשוט
~ 

~~~~~~~~ 
 ~אוני דא~ בשאיל~א ד~לי~ו ראי~י כן

 ה~~ב~ר~י~
 ~ב שבו~י שו~ת בעל ה~און

 מהני~ אחר ד~ר ~~ס ו~ס מ~ל~ה~ שנעשה ד~ו~~פ ם~ל ח~~םי~
 דוד~ ~יד ~ס~ראו~ס

 בעירו~י~
 ~שם ה~יא ע~א ט~ו דף

 ~מילרמהר~י ה~או~
 שה~י~

 וכח~ ~ש~ו~י~ ~ל
 הוי לא דצוה"פ

 ממש~מחיצה
 ר~

 ני~ר שאינו ו~ל למחי~ה~ ~ה משוי דצוה~פ
 לשס נ~שה ~לא אף דצוה~פ נימא א~ דאף וכו~ מועיל~ינו
צוה~פ

 ר~
 שנעשה

 שנע~~ שנ~~~ כל מ~מ כשר~ מאלי~
 לםיבה

~חרח
 ~ס~~

 ~צ~ ~~ל ~י~ ולכאורה יע~~~
 לה~און ראי~

~מהר~י  שבם~ מילר 
 י~

 מלשון הנ~לי דוד
 ב~וס~שהרי וה~~~~ ~~ו~

 עירו~~
 כחבו והא~ ד~ה ע~א כ~ב

 םוכה ברא~ש וכן ~~~ש~~כמחיצ~~ חשי~ ד~וה~~
 פ~

 דבכל כ~ב~ ל~ד~ םי~
 ~כמחיצה~ חשיב ~ו~~פמקוס

 יע~~
 הוי דצוה~פ כ~בו ומדלא

 משמ~~מחיצה~י
 דס~ל

 ד~וה~~
 כמש~~ ממשי מ~יצה הו~ לא

~~או~
 להוכיח ע~ז ~םי~ ז"ל ח~צ

 כ~ף ד~~ע ד~כ~י~ מכמ~
 שאינו הוא~~~מי~ן

 שו~
 יעוין יע~ש~ מ~ש

 ~ה~הו~
 ~~~~ ח~צ

 םי~ יו~ד ~ט~ז יעוין ז~ל~מל~ו~
 ם~~~ רמ~~

 המוק~~ דכל
 ~לשון נמי הכא וא~כ יע~ש~ המקיש אל ל~מרי שוה~ינו
 דס~ל ~ל ~כמ~יצה~י חשיב דצו~~פ ש~חבו והרא~שהחוס~
~~כ~פ

 צוה~~
 אינו

 שו~
~ למח~צה~ ממש  

 אב~
 כ~~~י כ~ר

 ~~זורה מחיצה ~וי דצוה~פ ~~ימו האחרוניס ~דולישהר~ה

 ~ם דא~י~ ז~ל שבו~י ~~און דברי מאוד צדקו וא~כ~~~ל~

 ה~וה~~נעש~
 הי~ר לשס ולא אחר דבר לשס ב~ירוש

 ~ מ~ניטלטול

~~~~~~~~ 
 פ~א הירו~למי ~פירוש ~לוי דד~ז חזינא~
 ופ~ד ה~א~ דסו~ה ופ~א ~~ט~ד~ירו~ין

 ~~ציל מהו~ פיאה ~~ז קומי ~~ון ור~ב ר~ב ~~~~~כלאיס
 מצל~~ פי~ה א~לבםוכה~

 ס~~ סו~
 ~ופי~ ~םוכה שיציל מ~ו

~ק~ע
~ 

 ע~~ שמונ~ ~~ ם~
 עמודיס

 שהםכ~
 מהו עליו~ נש~ן

 אמרינן ~י כמחיצה~ דליהוי הםוכ~~ עלשיציל
 דל~

ו~ו~ל מ~מי~ ~רע
 כפיא~

 וכו~~

 םוף אין א~ל
 םכ~

 מציל
 ~ין מ~ בםוכ~

 ~ה~ה
~ 

 נ~שה לא וזה לכ~~ נעשה זה
 ל~

 דה~פ~ ~ הק~ע ~ופי~
 ל~~ נע~י~~יא~~

 ד~י~וי
 מ~יצ~

 אבל ~מד~~ ~יא מ~ים
םוף

 ם~
 אלא למטה מחי~ה~ לשם נעשה לא

 לס~~
 למעלה~

ה~~
 מפורש לכאורה הרי מ~יל~י אינו

 יוצ~
 לפי~ מ~~רו~למי

~~~
 ~י~ה לשס אלא מתיצה~ לשם נ~~ה דלא ד~יכא

 אינו אחר דברול~ס אחר~
 לסמו~ מועי~

~ עלי~~  הלוס ה~ס 
 מהירושל~י ~הקשה סק~ב חר~ל םי~ באו~ח להמ~~א~אי~י

 ~ר~~~ ע~~ז~
 ו~~מי~י מר~~י ~שם

 ~~~י~
 לענין צוה~פ

 בא~סוכה~
 וא~~ לסכ~~ מ~יעו~ הקנים ב~

 אעפ~~ ע~~~ קנה
 ~~שירי הייתי צופה ~אבל בצ~ע~ ום~ים ל~י נעשה~לא
קרבן~

 ע~
 ~נ~~ סוכ~ הי~~שלמי

 על ~~מה נ~~ה~ זה ד~ה

 איירי ע~כ ד~ירושל~י משוס ~מ~~~קושי~
 ל~נ~

 סוכה ל~~יר
 מחי~ות להשאין

 ש~ בעי~ן ~~יר ולהכ~ ~יאה~ אל~
 ~יהא

~ע~
 נ~שה כשלא ~שא~כ כמחיצה ~וי דאז ל~~ מ~חלה

 כיון כמחיצה~ ד~ו אין ל~~~מ~ח~ה
 ד~רו~

 המרדכי אבל מרוב~~
 ~~~ג~~~

 ~רו~ה ~ו~ד ~~~י
 ~פרו~~ ~~

 ולכ~
 לדיד~ו

 מ~ש~י~
 ~~ה שלא ~ס ~ה~פ

 ~~י~ י~ו~~ ~~
 ו~או

 ע~י~ז ו~~כ ~וו~ו~שכן
 שהעומ~ די~ ב~יד~

אפי~ ה~רו~~ על מ~ובה
 ~~ צוה~~~ מהני ~פיר ~ירוש~~י ~~י~

 אם
 ~וחזיחי~ ~ח~~~ סי~ה לשםבפירוש נ~ש~

 להפמ~~
 סי~ או~ח

 שה~יא ~ק~בבא~א ~~
 שנר~~ א~ר~ ~ש~

 ~יירי ~ה~ושלמי ש~י~
 שאין לצל~ דע~מאבםוכה

 ~סכ~
 ~א ~יכא ולה~י כלוס~ מ~יר

 לכ~נ~ש~
 משא"כ מהני~ לא

 ס~
 מהני לסוכה~ שמ~יר דסוכה

 ~א~ר ל~י~ וא~כ יע~ש~ לצוה~פנמי
 בניד~

 נמי שאל~ינו
~החו~ כי~

 ה~נםים לתלות רק נעשה לא הקניס~ על המ~וח
 בכל בירושלמי המ~יין ~~ל מה~~ ד~א י~ל כ~וס~ מ~ירואינו עלי~

 כלל ~כון אי~ו פירושו הא~ר~ ש~מח~כ ירא~ הנ~ל~מ~ומוח
~ ~ו~~ לעיין ה~~ר ם~ ~ח~י~ואין  ~ה~און אביט זה אל ו~ס 
 ד~ירו~למי בירו~למי~ חדש פי~ש שפי~ ~ס~ בעצמו ז~לפמ~ג

פרי~
 אין אמאי ~

 הסכ~
 כצוה~פ חשיב

 נו~ע ~אין קני~~ ע~~

~סכ~
 קנה ~ניח כמו ~ס~

 ע~~
 להס לי~ע דא~צ

 ומשני ~
 ולאהואיל

 נעש~
 צרי~ כ~~ ל~ס

 ל~י א"כ עכ~ל~ דוקא ~י~ע
 מל~ד בנ~ד~ ~דולה חומרא עוד לנו יצאפירושו~

 הרא~~ חומר~
 דל~הנ~ל~

 ~~והיס קנים ד לה~מ מהני
 י~~

 מכווניס
 ~ס ~למעלה~ה~וט כנ~~

 אי~
 כיון בהח~~~ ממש נ~~עיס הקניס

 ו~ה~י ~לטול~ הי~ר ~שם נעשה לא שלמ~לה~החוט
 צרי~

 ~י~ע
 המעיין אמנס~וקאי

 הי~~
~ס ~ע~יל~ יר~ה הירוש~מי~ לש~ן ~~וף

ולפירושו ה~~~י כ~י~ ומחוור~א נב~ן~ אינו במח~כ הפ~~~~ פי~ו~
 בנ~~

 ל~~~ נעשה לא א~ גס צוה~פ~ מהני ש~יר
כנזכרי

 יעוי~
 בפ~י

 מש~
 ו~~רו~ין כלאיס הירו~למ~ על

 בעי~וביןובשי~ק ~~~
 ~~~ ש~

 ס~
 ~ י~וש~~

~~~~~~~ 
 בשו~~ רא~~

 ו~שיב שואל
 ח~~

 ~נ~ן ~~ח ~י~
~טעל~~ר~ף~

 שהאר~~
 בדברי לפלפל

 דצ~~~~ הש~ו"י דברי מ~זיק ז~ל והוא דודי י~ וה~~שבו~י השו~~
 םי~ה לשס ו~ס מאליה~שנעש~

 ~עי ~א דצוה~פ מו~יל~ אחר~
~ כלל~ היכרשוס  ראי~י ~ס 

 ~לוי הכל דלדע~ו~ שס~ מש~~
 לכאורה ד~ריו וע~~י ע~לי מועיל~ מאליה נעשה דאף~שיטא ציר~ היכר בעי לא אי אבל צירי היכר בעי צוה~פ אי~זה~
 ליישב ~פשר~י~

 קושי~
 ש~א א~פ~י ב~וה~פ ש~~ירו ~~~ל וה~מי~י והמרדכי ~רמ~אעל ה~זכ~~ מ~ירושלמי ~ר~ל~ סי~ ~~~~א

 לשי~תו אזיל דהירו~למי שפי~~ אתי השו~מ ולפי~ד ~כ~~נעש~
~עירו~ין

 פ~~
 היבר ל~וה~פ דב~ינן דם~ל ע~א ה~ דף ה~א

 ~ שם דאמ~ינןציר~
 ב~ר ינאי ר~

 י~מעא~
 ציר~ ר~ב~ל~ ב~ס

 צירוכן~
 ~יעו~~

 כנו~ ואת הכיור א~ מל~ון ו~ן~ ~ שפי~ ~ק~ע
 ~פי~יעו~ש

 ה~~מ~
 ציר~ יצ~ק~ ב~ר ר~ש ~~ס ירמיה ר~ וכו~

 ציר~ הי~ר ~~י דצוה~פ וכיון יע~~י וכו~ צירוכן~
 שפ~ר ~ה~י

~~~
 נעשה ~לא ד~וה~פ להירוש~מי

 לכ~
 ~ש~~כ ~הנ~~ לא

 ע~ב י~א בעי~ו~ין דס~ללדידן
 דצוה~~

 ו~נו ציר~ הי~ר בעי צא
 ו~~~ה העירו~ין~ ב~רוי~י שראה בהר~מ~ ~ר~י על~~מכיס
 כ~~~~כ צ~רי ה~כר ~הן הי~ ולא ז~ל~ רש~י ~ימי שנחקנו~ידס

 מ~ל~ ~~~ז~ה~מ~י
~~~ 

 וכן ל~י אות
 הו~

 ~~~~א
 פ~~

~עי~ו~~
 ו~יון יע~~י ~גמי~י ~~ם י~ד ~י~

~~~ 
 ~~ינן

 והמרדכי~ לה~מי~י לי~ פ~~~אלהכי ~י~ ~י~~
 ד~~

 לכ נעשה ש~א היכא
 ~~~ל~ה שנעשה צוה~פ ו~סמ~י~

 מו~~~
 וה~מ~~י כנ~~י ~דידן

~ ל~או~ה~ נ~ל הי~ כן לשי~ו~אזיל  ~חר א~ל 
 העיו~

 ~ירושל~י~
 יסוד לה~מיד שאיןראי~י

 ע~
 שכייל כ~לא האי

 הנ~ו~ ל~
 ~~ל

 דה~ ז~ל~שו~מ
 מ~~~ל~ ~י מ~ל~~~ הנעש~ צוה~פ

 ~~י~
 אי ~זה

 ש~רי ציר~ ~יכר בעי~ו~~פ
 בע~ עיק~

 פיא~~ ביןשחילק הנ~ל~ בירוש~~י המ~מר
 ל~~~

 ~עשה זה וא~ר ~~~~
 לכ~

 נ~שה לא ו~ה
 עי~ו~ין בי~וש~~י להדיא ו~~~ר ~עירה~ ר~ הואל~י

 ד~
 ה~

 שס יוח~ן כר~ ס~ל ז~ירה דר~ ~נ~לע~א
 ל~ ד~וה~~

 הי~ר ~~י
 ~ין ~ח~~י~ י~ו~שציר~

 ~~נ~
 ~ד~תין~ ל~ו שס~ירא ~~מ~~

ד~וה~~
 בעי ~א

 צי~ היכ~
 ה~ו~מ~ ולד~רי י~ש~ הו ~~י לש ז~ירה~ ור~ הונא~ ברוא~א רב~ ד~~~~ רב~ן ~~ה ב~~ע י~ו~ש

 דם~לדמאן
 דצוה~~

 צי~~ כר ה ~~י לא
 ~~יט~

 ל~~
 ד~~

 צו~~פ

~נע~~
 א~~ מועי~י מ~ליה

 ר~ ד~רי י~רו
 א~~ ~ ז~י~~

 ו~~י

 ~ד~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ליח~
 לכללא

 ~י~~
 ~איחי עוד ~

 ש~ב ~~ ב~ו~~
 ה~~~ מן שעשאה צוה~פ הוי לאד~עליגראף~

 ~י~
 ד~נין

 כהלכתוי נעשהה~טעלי~ר~"
 ~ו~~~ וא~

 ~א הצד מן שעשאה
 שעשה משום היינומועיל~

 ועשה להיפו~~ מעש~
~ 

 ~לי הצד~
דעח~~

 עשא~ דל~
 דנעשה כל אבל צוה"~י לשס

 מאלי~
 ~ו

 ל~יבה נעשה ד~"טעלי~ר~ף~ כנ~ד א~רח~ל~יבה
 אחרת~

 פ~יטא
 ושנה שח~ר יע~ש ~~ולידאינו

 ~בר~
 יע~ש~ פעמיס כמה זו

 ~~לתינ~י ל~ידון ~ם דידיי ~ברא לאיצטרופי ~זי ~י~ולכ~ורה
 ואיבעית ד~ה ע~ב ב~ עירובין מהתוס~ ~ופרכת~ ~ברתו~מנס
 מאי ש~~שו ואומר~ ד~ה ע~ב נ"ט ו~בחיםאימא~

 פרי~
 מפחח

 ווי ע"ג ~יו שהכלו~~ות צוה~פ~ דהו~~ החצר~ פתח ש~ני~ח~רי
 ותיר~ו בהןי תלוי~ס שה~ל~יסהעמ~דים~

~ 
 כיו~

 היו שהכלונסות
 הו~ל מבחו~~ בעמ~ים ש~בועין הו~ין~ל

 צוה~~
 יע~ש~ ~צ~ ~ן

 בעמודים ~~בועין הווין היו ~ם ~ם הא קשה~ ~בתיולהשו~מ

ו~~~ו~~ו~
 ו~כה~~ כהלכ~~~ לעניינם נע~יס

 צוה~פ פ~ול אינו

מ~
 ה~ד
~ 

 ~ול~~~ ליתאי ~ה ו~אי א~א
 ~שו~מ ראיתי ריה~א

 דבריס כ~ה זו בתשו~השם
 שי~

 ול~ורי ל~נ~ת בהם ~פלפל

אפ~
 ב~~שונים הארכ~י ו~בר בהאחרוני~~ א~צר טר~ותי מ~אח

 י~ויןז~לי
 עו~

 ~ו ~י~ שס ~שו~מ
 ל~ני~

 ו~ם ט~~~
 ~וג~ ~~ הא~ף עת ו~א בד~ריוי~פלפל י~ ש~

 החייס בספר ראיתי
 תר~ל בם~~ ז~ל מהרש~קל~גאון

 ל~ר~ ש~ת~
 המג~א קו~יח

 ובמ~כ~ח יע"שימהירושלמי
~~ 

 בגוף עיין לא ז~ל הוא
 ~ב~יו ו~ל הנ~לי~ירוש~~י

 להמעי~~ נ~חי~ ש~
 והבן~
~ 

~~~~~~~~~~ 
 וח~י שאלתינוי בני~ון להקל נראה לפע~"ד

 ~י שכחב~י ~יתר צדדי הני כלל~י~טרופי
 ע~אי מ~ו כעירובין בעירוב~ המי~ל כדברי והלכה רחובותיב~ר
 דאמרינן הא לענ~ן ד~~ ~י~ ~עירובין פ~ב שברא~שואע~ג

 קרפף גבי ~~א ~"הבעירובין
 מב"~ יוח~

 ~ו~ למ~ו ובא
 הרא~ש והביא לקולא~ מתני ש~מידרב

 לפס~
 ~לית ~~ל הר~מ

 כדברי הלכה דקיי~ל ~שום ואי וכו~י שימי בר כר~ההלכחא
 דאמוראי בפלוגחא אבל דחנאי~ בפלוגתא ה~מ בעירוב~המיקל
 המיקל כדברי הלכה דאמר הא ועוד וכו~י בללא להאיליתא

 הרא~ש ~בריבםוף ~~~ יע~~י וכו~ במחיצות ולא אמ~ו~ ב~ירוב דילמאבעירוב~
~ 

 דרבה פלו~חא לענין ~ה~ ב~י~
~בעירו~ין ור~~

 דקיי~ל הר"~~ בשם הביא ע~א~ כ~~
 כר~~

 הלכחא ד~~ל למדתי מדבריו ז~ל מ~יר רבינו וכ~ב~עירובין~ דמי~
 הלכה עד וכו~ ד~מוראי בפלו~חא אפי~ בעירובין~ המיקל~ד~רי
 המיקלכדברי

 בע~רוב~
 כ~ון במ~יצות ~ף

 הכ~
 יע~ש עכ~לי

 בשם ה~א~ש ד~רי יסחרו שלא ~ייש~ מש~כ מ~ אוחבק~נ

~ר~~
 ~י~ ח~א מהרי~ט ב~ו"ח נתקשה וכבר יעש~הי אהדדי ~~ל

 ב~ס הרא~ש דברי ~ה~שות~~ד
 יע~ש אהדדי~ הר~~

 בזהי מש~~
 דברי ~ינייהו איש~מיט שבמחכת"ה והק~נ ה~הרי~ט עלו~מהני
~~מי~י

 ע~
 למהר~ם שהביא ו~ אוח שבת ~הל~ בפט~ז הרמב~ם

 מ~ברישלמד
 הר~~

 ואפי~ בעירוב~~ המיקל כדברי ~ל~ה דס~ל
 אפי~ ד~מוראי~בפ~וגחא

 דמחיצ~ בפלו~ת~
 דלא פ~ק שהמהר~םהביא שם~ ~~ ~ובאות

 אמ~
 ~עי~ובין ~~יקצ ~דברי הלכה

 ~א~ו~אי~~~לו~א
 ד~י~מ~ ועו~

 לא
 כ~ב שוב ומ~מ ~מחיצוחיו~א בעי~וב~~ ~לא ~כ~ ~~~
 במק~~

 ~~ם
~~ 

 ~ה~י ~אפ~~
 כדא~א דאמורא~~ בפ~וגחא אפי~ בעירובין~ המיקל כדבר~ה~כ~
 דכבר הרי עכ~לי וכו~~ ב~ו~~ וכ"מ ~לעיל~ב~ג"ה

 בזה לחמוה יש ~ו~וד אה~~י~ המהר~ם דברי להקשוח~~מי~י קדמ~

~~
 בשם ברא~ונה במש~כ הנ~ל ו~גמי~ ~ר~~ש

 ה~~~
 ~הא

 ולא א~רו~ ב~רוב דיל~א בעירוב~ ~יקל כדברי הלכהדאמר
 בלשון נקטו למה כנ~~~ב~~יצות

 ~~ילמא~
 הא ~ביאו ולא

 ~~א דעירו~ין פ~א בירוש~ידמבואר
~~ 

 ב~
 ע~

 ד~יב~ל
~ ~לכ~ 

 ~הלכוח המיקל כ~~רי
 עירוב~

 ש~ואל ו~ן וכו~~
 דתנ~נן ה~י כ~ון ב~א ר~ה וא~ל בע~רובי~~ ~מיקל כ~בריהלכה א~~

 גשרים ו~ן~מןי
 ~מפולשי~

 מ~לטלין
 ~חתי~

 ~~י דב~י בש~ת~
 אוםריןי~~~מיס

 א~
 אמרח~ ~ירובין לא

 ובק~~ מחיצוחי אלא
 ד~~~ ~~~~

 ~א
 ~~ו~~

 ו~א א~~~י
 ~~ ~~י~~ו~~~

 כר~י~ל~ה
 ב~~
 א~~~ ~א ~י

~ ~~~ ~~~ ~לכ~  שפ~ בפ~~ י~~ במתיצוח~ לא אבל העירוב~ב~ייח 
~ 

 ~לא
 פ~א ובמרדכי עש~בי~~ה~

 דעירובי~
 ~ביא חפ~ב ~י~

 ~~י~ל~ כדברי דהלכה להדיא מאיר~בינו בש~
 ב~

 בעי~ובי~~
 כשמואל ולא כריב~ל~במחיצותי ב~

 דאמ~
 ~ירושלמי על במרה~פ הנ~~יוראיתי להי~ושלמי וכוונתועכ~ל~ במחיצ~~ ולא בעירובין

 בשם להמרדכי שהביא שמואל~ ד~ה~ם
 הר~~

 וח~הני יע~שי ~נז~
 ~ר~מ ~ברי קשיאן וכי הנ~ל~ וה~מי~י להרא~ש כלל הביאשלא

~אהדדיי  על גם בזה לתמוה ראיחי עוד אמנם 
 ~מר~~~

 דהא
 אי ~ל~~~ כללי הני שהשוו והגמי~י מהרא~ש ש~ראה מהלפי
 בפלוגתא גם ואי במחיצות~ גם בעירוב~ ה~יקל כדבריהלכה

 וא~~ כנז~י בעי~וב~ המיקל כדברי הלכהד~מ~ראי
 מה לפי

 גם ב~ירוב המי~ל כדברי ד~לכה הר~מ בשם המרדכי~פ~ק
 כריב~ל~ב~חי~ות

 מכל~
 ד~לכה דאמוראי ב~לוגתא ג~כ ד~~ל

 חצ~ט~ סי~ דעירובין פ~ד מהמרד~י וקשה ~מי~ליכ~ברי
שהבי~

 ה~יקל כדברי הלכה דפסקינן דהא ~יר~ רבינו בשס
 אבל דתנאי~ בפלו~תא ה~מבעירוב~

 בפלוגח~
 לא דאמוראי

 דוכתי ~כמה לדעח הראיתי ~עכ"פ בכ"ז~ וצ~~יע~ש~
 פסקשהר~מ

 ~הלכ~
 ב~חיצו~~ ~ם בעירו~~ המיקל כדברי

 ת~ה ~ו~~י הרי~~ש על גס ב~ה ~וי~ל ביר~למי~כריב~ל
 ומחיצוח לחוד~ דעירוב ~ס~ השואל על לח~וה בפ~יטוחשכחב
 כדברי הל~ה בדאורייתא~ עיקר לי~ דלית ~עירוב ודוקאלחודי
 עיקר להו דאית כיון דרבנן~ ~פי~ במחיצוח~ ~בלהמיקל~

 ~אבדאורייתא~
 אמרי~

 המי~ל~ כדברי ~לכה ב~ו
 וכ~~

 הרשב~א
 רבוחינו מפלוגתח ב~ה הביא שלא ותימה עכ~ל~ עבוה~ק~ב~~

 יעוין וצ~עי הנ~ל~~ד~ונים
 בצי~~

 שציין הנ~ל הירו~למ~ על
 ולאלהריב~שי

 ~עי~
 כלל

 ~ מכ~~

~~~
 גאוני הני כל דעת דידן~ לנידון לאיצטרופי ~~י

 ז"לקדמ~י
 המיקל כ~ברי דהלכ~

 בעירוב~
 ~ם

 הרב ש~ע שב~וף בשו~ת יעויןב~חיצו~י
 ג~ סי~ ~~ל רש~~

 ~הנ~ל~
 צוה~פ~ של הקנים העמדח לענין בפשיטוח~שכחב

 שלית כנ~לי טפחים מג~ ב~חזת לכותל ~מוכים שיהיוהתב~ש~ שמצרי~

 לי~ד~~
 שלא הפשוט והמנהג

 לדקד~
 וני~וקם וטעמם בז~י כלל

 כדח~ן ראיהי להביא עליו ~ופרים בדב~י ה~חמיר ~כל~חם~

 אנן וגם י~ו~ש~ ~י~~ב~~
 ב~ד~

 ~ וחל~מ הכיי נימא נמי דידן

~~~~

 נראה ~~פענ~ד ~לתא~ מ~קנא
 להחי~ בר~

 בנידון
ש~לתי~ו~

 ל~~ו~
 ~~וט על

 שה~נ~
 בחורח עליו חלוי

צוה~~
 קנ~ ~~ים~ ש~י להעמיד באופן

 י~ג~והים ~כא~~ ~ה ~כאן
 וכשר שלמעלהי החוט כנגד ממש ומכוונים ~פחים~

ל~מו~
 בטו~ב י~ודותי חמ~חי בעזה~י כי ~פוקי בלי ~ה על
 ר~ובותבאר וטובוח~ נכו~וח וכו~ן משולבוח~ ~ב~ז ~ורות ברא~ות~י~~~

~ 

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

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

~~~~~~

 ~~~י
~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 קםאש~
 ~~ט~

 מודס איננו אשר אחד
 ש~~רעים ל~ם~ טעם ונותן ש~מחנ~~בה~י~וב

 ~ ~מחי~ה~ב~ליס

 ~כםי~~~~
 ~ה

 בחוש~
 יודע ו~יננו הו~~

 ~ כ~
 ~~מרו

~בנןי
 וזו~~ שו~ ד~~ ~~קו~

 באתרא
 ~~י~

 אינשי

~עי~ובי~
 ע~ב כ~ג

 שהו~ ק~~
 םאתים ~בית יותר

 הוא ~~י ~ובו~ ~ר~~~~ ~הו~
 ~~~~י~ בפירש~ ~~ש ו~~י כג~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 ~ו~ ג~ה וה~ל אי~שי ד~רי לא ~~~רעונים ~ירה~~~ט~ם

ע~~
 ~~י~ שנ~ח םי~ או~ח בטו~~ע הלכתא איפ~קא והבי

ט~
 ע~~

 אולס
 רא~

 במ~ז שנ~ט סי~ או~ח ~פ~~ג מ~~תי זה
 ו~~~ וז~ל~ שכחבש~~

 דירה~ מבטליס זרעיס ס"ט בשנ~ח

הו~
 לחומרא דפ~ק ואע"ג ~ס~ מ~יפק רחבהו~~ה מאי~~ רבינו בשס ב~ור עיין ב~צר~ ודאי לא םפיקא

 קמאי~ בי~ אמר מה נדע דלא ידיע~~ חסרון בעיןד~וה בדרב~~ א~
 עוד בשישמ~מ

 ספ~
על ות~~ני עב~ל~ לצד~~ אפשר בה~ג וכו~

 הפמ~~
 שבתב ב~ םי~ דעירובין בפ~ב ז"ל הרא~ש רבינוקדמונינו~ רא~~ עינינו~ מאור דברי בזה הביא שלא

 אפי~ להתיר נראה מדבריו ~ ב~ה"ל ז"ל מפירש"י~וכיח
 א~ב ובו~~ זרועה בולה ואפי~ ~אתיס~ מבית יותרכשהרחבה
 מקרפף~ עדי~ארח~ה

 ~~כ~
 יבטלושזרעים מקר~ף~ וחצ~~ רחבה ~למוד אין

 אשבחן דלא ביון מסתבר ומ~הו ובו~~ דירת~
 ז~ל ~הרא~ש לי~ דמסתבר להדיא הרי עכ~ל~ וצ~ע~מקרפ~~ וחצר~ דרחבה דירה היקף ביטול ללמוד דאין ~קרפף~ אלאלי~

 ש~ייס ו~ע~ג דירתם~ מבטליס ~זרעיס אין וחצר~דברחבה
 מקוס בבל המדבריס להרא~ש דמ~תבר מה אפ~הבצ~ע~
 ד~ה ע~ב ב"ג עי~ובין בתו~~ עוד ומצאתי ~ובאימ~עת
 ביתר ג"כ לי~ שמיבעיא הר~ח~ בשם רובו~ונזרע

 מב~~
 ~ס

 ד~רחובי~ל
 א~

 שתש~י~ו לפי דשמא ומו~צה~ ו~הר בדיר
 לרש~י גס בי זריעהי מש~ס מתבטל ~י~ורב~

 צ~י~
 ל~לק

בי~
 בפ~קי ראה עב~ל~ לקר~ף~ ו~צר~ ומוקצה~ וס~ר ~~ר
 הרי יע~ש~ ובלבד ד"ה ש~ ב"ג~ וב~ום~ ל~ט~ ~י~ שסתו~~
 בעלי רבותינו ושאר הקדמוניס~ ראש ז"ל ג~ון הר~חד~ס
 דמ~תבר מה דגס ונראה בזה~ ונ~חפקו עלו ~~ל~התוס~
 די~תסי מבטלים הזרעיס אין וחצר דברחבה ~ל להרא~שלי~

 ע~א כ"ג ~ס וה~וס~ הר"ח כמש~כ ג~כ ו~ימוקוטעמו
 סוד~~

 זריעה משוס ~ב~ליס אינס רב~ שתשמישן לפיובלבד~
 בעיירות דבש~כ למידן מצי~ו ז~ל דבריהס ~ועפ~יכנ~~
 נ~תפקו לא באן ועד הדירה~ מבטליס הז~~יס שאיןשלנו~

 ~ל~ ז~ל~הקדמוני~
 אבל וח~ר~ בר~בה

 בעיר~
 א~שר

 ~ ל~קל להודפשיטא

~~~~~~~
 קצת למצ~א ~פשר

~~~ 
 דבעיר מהש~ס לזה

 בב~ק דהרי הדירה~ מבטליס הזרע~סאין
 ד~~ר~ון~ ט~מא ~מ~ל לבאורה~ וקשה ע~ש~ ~ירחון~ש~ס ופרד~ן~ גנות בה עושין אין דבירושל~ס אמר~נן~ ~~ב~~ב
 מ~וס ל~~~יפוק

 דזרעי~
 ~יתה ירושליס דהא הדירה~ מבטלים

 כדאמרינן בלילה~ נעולות היו ש~לתותיה מפנימ~ורבת~
 ירושליס ד~ה בפירש~~י ע"ש ע~ב~ ו~בעירובין

לומר ~ודו~~ ~
 ד~יצ~ר~

 ופרדםין גנות דא~י~ ד~ירחון~ לטעמא להו
 ~~רחון~ מ~וס בה עושין אין מב~ם יו~ר בהס שאין~~ט~יס
ותו

 ד~~
 היו הראשוניס~ בימ~ס שעשו ופרד~ין גנות

 כדמובח מב~ס~ יותרהרבה גדו~~

 בכ~ד~

 ו~אי אלא
 דבעי~

 אין
 באתי ולא ב~ה~ ולפלפל לדחות ויש הדי~~ מבטליסהזרעיס
 פרי בשו~ת לה~א מבו~ר ~ומצאתי לה~יר~אלא

 שכתב ט~ םי~ ראשית ~בן ב~ללה~און תבוא~
 ל~~י~

 בעיר הטלטול
 כשיש גנו~~ ~ה~יש

 ב~
 הז~עיס דאין העי~וב~ ~קון

 בהס שיש שלנו עיי~ות לא אבל בקרפף~ רק ~מ~יצהמבטליס
 ב~ועל נמוריסדיורין

 א~
 לנו אין דבלא~ה מ~וס בטעמו~ ~ע~ש לטלטל~ו~ותר לדירה~ ההיקף מבטליס הזרעיס

 ומצ~~י למעלה~ ה~מור מכל הביא ולא יע~~~ ד~~ריי~א~ה~ר בזמה~~
 בל~עו~

 שה~יא הקמח
 שמואל דבר בעל החםיד הנ~ון בש~

 ג~כ ~הורהז~ל
 ונמ~~ו תומ~~ ה~ק~ בעי~

 ב~
 שדות

 שזו~עיןלתימה ס~ו~
 דמו~~ או~~

 לט~טל
 בתו~

 שוב ע~שי העיר
~צ~י

 ת~~ ב~~
 הנ~ל שמואל להדבר שהביא ~ט םי~

 י~ל ~ ~ל~כתב
 ~םימנ~

 ~ור שהביא ~~מ ב~ב~י לו ~א

~ר~
 לתלק

 ק~~ ~~ ~~
 ת~ ~דיר~ ~ובה~ ש~נה

 ~היא
 ו~~~וב~

 ~~ל ל~ב ו~~ל
 ד~

 ז~ ~מ~~
 ~ב כ~ב

 ב~ינה אבל ~~רי היי~~~י~~
 ו~~

 ~לה
 ~פ~

~ י~~ ~~~ ד~  
 ~~ ~ב~~ ~~~

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

 אלא החומרא ש~ין ~וןלקולא~
 ~~ ~ב ~י~ מ~

ה~ ~~
 שהב~תי הרא~ש ד~רי

 למעלה~
 ~רב דברי נםתייעו ~רי

הח~י~
 בו שיש ב~~ע ז~ל שמואל דבר בעל

 יש ~צ~ע~ ~ייס אף להקל~ ישראל של רבן הרא~שדעת שנר~ ממ~

לסמו~
 עב~ל רביס~ יב~לו שלא ל~~ן~אחר באופן אפשר שאי הדחק בשעת דידי~ מס~רא על

 הח"~
 ~י ותיתי ז~ל~

 ~הביא הי~~~י ואני ~~ל~ ח~צ הגאון ~דעת ~בווןשזביתי
 כ~בר הנ"ל~ והתוס~ ז"ל~ ~און ר"ח בשס מהתו~יגס

~הא~ור~  ושאר והר~ח להרא~ש מפו~~ת ראי~ מצ~ת~ ובעת 
 ד~~צר ד~~ל הנ~להפו~קיס

 אי~
 ~זבט~יס הזרע~ס

 ~~~ ה"ד~ פ"ג מ~שרותמירו~למי הדיר~
 הפנ~ס במראה

 ~בוארותראה ת~י~ ד"~
 להדי~

 ז~ל לוי מ~~ה בעל ~הנאון עוד ~ומצ~תי ותבין~יעש"ה הדירה~ מב~ליס הזרעיס ~ין דב~צר
 ב~ודש~ חומרב~פרו

 ש~מ~
 בעיר להתיר ג"בוהורה ~נ~ל~ והח~צ הדב~ש על ~~ב

 שי~
 מט~מ~ גנות~ בה

 נאמר ~לא

ד~
 ובן ע~~~ בעיר ו~א בקר~ף רק הדירה מב~~יס זרעיס

 הג~ון ההו~אה זקןהורה
 ריע~~~

 מור ב~פרו ז~ל
 ו~ציע~

בעי~
 ש~ין ומ~ור~ח~ המו~פת

 ה~~עי~
 והח~צ מ~דב~שוה~יא הדירה~ ~בטליס

 הנ~~
 במ~ב~ת ז~ל ו~ה~~~ג ע~~~

 אי מבוי~ ל~נין ~~ב א~ דף ה~אפ~א עירובין מהירו~למי בזה לפלפל עוד ~ויש ב~ו~ ~~ני~~ישתמיט
 זרעי~

 ~בטליס
 עת ולא עש~ה~המ~יצה

 פה~ האס~
~ 

~~~

 דבר
 ה~~

 בלי כשר שב~חנ~ העירוב נשמע~
 ~פקפוק שו~

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

 ~~~~ ~~~~י ~~~~~~ ~~~~~~~
~"~~~ 

~~~ 
 ~~~~~~~ ~~י~ ~י~~~~~~~~~~

~"
 ש~עמידו במחנ~ו~ הנעשית מה~ועבה שאלתו~

 הוא והבית~הס~ר לנ~רות~ בבית~ה~פר רעות~למורה רו~~

מחו~
 רק כותביס~ אינסשבשבת ב~ענת~ בב~ה~ס~ ללמוד הולכיס בשבת ו~ס לעיר~

 ו~~י וקורין~ ל~מדי~
 שומ~~~

 הכי
 שמוחזקהמורה~רעה

 למח~~
 ~ו~ן ~שמ~ר שבת

~ 
 אפ~ה אביהס~ דעת עפ~י השבת את מח~ליס אינסדהקטניס אע~~ גלי~ בריש בפומבי בזה למ~יות ~חנו מחויביסאס לדעת~ וש~~ל

 ~י~ור לדעת ערגה ונפשו מאיסור~~ להפרישס אנחנומצוויס
 ממק~ריס זהדין

 ~ נאמני~

~~~~~ 
 ~~~ו~ה~ השאלה ל~נין העי~ה~ אבא

 שבתמקדושת ונתחי~
 שהי~

באחד ונו~~~ חמור לאו באוהרת
 מלאכה ~ל ~~שה~לא ~ ית~ו בפרשת חרות~ שבלוחות מא~~ות~ מה~ש~~

 ובנ~ את~
 ובמבילתא וב~~~~

 ש~
 בחומש~ בר~~וב~

~ 
 ובת~ ~וב~

 אינו או ה~ניס~ אלו
 בבר ~י אמרת~ גדוליס~אלא

 ~וזהר~
 ת~ל מה הא הס~

וב~
 ובר~~י קטני~~~ אלו ובת~~

 ~~ס~
 אלא ~ מ~ייס

 ~שבת ששנינו ו~ה הק~~יס~ שביתת על ג~ליס להז~יר אלאבא ל~
ב~א

 שב~ ק~ ע~א~
 לבבות

~~ 
 ששביתתו מ~ני לו~ שומעין

 והנ~ ע~ל~לי~~
 ע~א~ קכ~א בשבת

 ~~ ש~~ ~ פרי~
 אוכל

נבילו~
 ב~ד

 ~וו~
 העושה בק~ן יוחנן דא~~ ומ~ני להפרישוי

 אביוילדעת
 ו~

 משני~
 ביב~ו~ הש~~

 ו~כ ע~א~ קי~ד
 ופירש~י~כילתא

~~ 
 על העושה בק~ן נמי מיירי ע~כ

 אביו~דעת
 ו~

 שםבגו~א ו~~ שס~ חכמיס בש~י מו~א ה~א~~~ ~~
 פ~ אמ~ יעו~~

 משמע ופירש~י המביל~א ד~רי
 אפי~דמ~ירי

 ב~
 שא~ו

 רק ג~ול~ ע~~ עוש~
 עוש~ ~~ו~

~ ~~ ~  ~~ה 
 ה~~~ שבי~~ ע~ ~דו~י~ מו~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

לאפ~ושינ~
 ה~~ ~פ~~ חכמיס ~שפתי וכ~כ מאי~רא~

 ש~
וז~ל~

 אפי~ דמוזהרין משמע כצורתה~ המשנה הרב מד~ביא
 עוד א~צ הנ"ל ופירש"י להמ~ילתא וא~כ עכ~ל~לא~~ושינהו~
 מתני~ רי דמי ~נ~ל יוחנן דר~לשינויא

 בק~~
 ע~ד העושה

 דהגדולים מתני~~ שפיר אתי בלאיה דלהמכילתא משוסאביו~
 תקשה ולא ד~וב~~~ מקרא הק~ניס~ שביתת עלמוזהרין
 מה~וד

 דפר~
 מצווין ב~ד נבילות אוכל ~ן ש~מ הש~ס~

 קטניסי דהיינו ~ובנ~~~ דכ~יב משוס שבת~ דש~נילה~רישו~
אבל

 ק~
 ל~פר~שו ~צווין ב~ד דאין ~~מת י"ל נבילות ~וכל

 ע~א קי~ד ~יבמות דא~ר פדת ~~ על קשיא ~כתי~ואי~ל
 שס ~ש~ת שפירש~~ ~במו וכו~ ו~ליא טלי דבר~ל

 ד~~
 הק~נים על מצווין הנדו~יס ~ין שבת על דאפ~~~ס~ל ש~מ~

 די~ל אינו~ זה שן~להפר
 ~ר~~

 כדרש ס~ל לא ע~כ
 אין ולדי~י~המבילתא~

 חילו~
 האיסוריס ובכל לנבי~ות~ ש~ת בין

 מוזהרין הגדוליסאין
 ע~

 שפיר ולדיד~~ להפרי~ן~ ה~טנים

קפרי~
 דש~ת~ ממתני~

 א~
 ד~וב~~ מ~~א המ~ילתא ~דרש

המתני~
 בלא~~

 שאי~ו ב~~ן אפי~ א~ש
 עו~~

 אפ~ה אביו ע~ד
 ~ין נבילות אוכל ק~ן אבל שב~~ מ~יסור לה~ר~שומצווין

 ש~מ ד"ה ב~בת בפ~רש~י כ~ז לה~מיס ו~ש להפרישוימצווין ב"~

 במש~כהנ~ל~
 דהק~ש~~

 דיבמ הא ~ל היא
~ 

 דבר דאמר
 דרש~י משוס ע~ש~ בש~ת וט~יא~לי

 אזי~
 לשיט~ו

 ~אינו ~~~ן ~פי~ מי~רי~ ~מ~ני~ שפיר המכילתאדלדרש דס~~
 נבילות אוכל בק~ן מ~נה ~מיש~ע ול~בא אביו~ ע~ד~ושה
 כחב ש~~ר ו~כן לה~רישו~ מצוויןדב~ד

 דה~ושי~
 על אזלא

 שמ~ג סי~ באו~ח ה~ור גי~ הי~ וכן רש~י~ לגי~ ר~י על ~אור~פ
ע~ש

 בב~י~
 אין וא~כ כנ~ל~ ה~כי~תא כ~רש ס~ל לא דע~כ

 ע~כ ו~דידי~ נבי~וח~ לאי~ור ~בת ר ~יס ~ין כללחילוק

~רי~
 ע~ד ~~ו~ה בקטן ~מיירי מתני~ לאוקמא ר~י

 בשבת והרא~ש הרי~ף של ונימוקס ~ע~ס ~זה י~לוע~י~ז אביו~

קכ~~
 ה~י~ו ש~א ה~ל

 א~~
 כצורתה ה~שנה

 ~ק~
 ש~א

 מה והשמיטו עלי~~ שש~יתתו מפני לו ש~מעין איןלכבות
 ק~ן ש~מ עלהדא~שו

 אוכ~
 לה~רישוי מצווין ~~ד נבי~ות

 דמייר~ ר~י דאוקי מהוגס
 ב~~

 וכבר א~יו ע~ד העושה
 ~מ~

בז~
 סי~ בא~ח הב~י מרן

~~ 
 שמ~ג ~ב~י~ ד

 ועל~
 ~ס~פק

 ו~פי ע~~~ב~עמס
~~ 

 נמי ~ס~ל ~~יר~ ~ת~ שכ~בתי
כדרש

 המכי~ת~
 מ~זהרין דהגד~~ים

 ע~
 מקרא ~קטניס~ ~ביתת

 הנ~לי בח~מש וכ~ירש"י ~ו~ ~ומעין אין אפ~ה אביו~~~ד עוש~ שאי~ בק~ן ~~~ ב~שו~ה מיי~~ המ~נה וא"כד~וב~"~
 על ~או ~~פ על רק ~אי לא ~"י ~ל ותירוצו ה~~סוקושיית

 וה~ור רש~י לגי~~~י~
 הנ~~~

 המכילחא כ~רש ס~ל ד~א
 ~ נכון וזה ה~מור~כדבר

~~~
~~~ 

 שלא והרא~ש הרי"ף של ב~עמס
 ~עתי~

 אלא
 ול~ ~צו~תה~המשנה

 ~עו~ה דמיירי העת~קו
 פ~"ז ~ש~ת ה~רושלמ~ עפ~י א~~ו~~~ד

 ~פרי~ ה~~
 על

 ~ק~ן~מ~נה
 שב~

 לכבות
 ש~~עי~ אי~

 לו~
 מלקטאו~ו רא~ ~ני כן ולא

 עשב~~
 את אין

 זק~
 ~מש~ ~ו~

 תמן
 א~

 לו

~ור~
 ~~~ בר~ ב~~ביס~

 לו יש
 ~ור~

 ב~יבוי
 ע~~

 ~ע~ש
 לו ~ש ~~גדול שפי~~ק~ע

 בכי~ו~ ~ו~~

 ~רשב~א בחי~ ~בל
בשבת

 ש~
 לו הי~

 גירס~
 יש ~~ן ~משני ~ירו~ל~י~ אחרת

~ו
 צור~

 לו אין ~כא ב~ס בעשבי~~
 צו~~

 וסייס ~~י~וי~

 שומעין ~ן ד~הירו~~מי~~~~~א~
 ל~

 בש~~ן א~י~
 עוש~

 ע~ד
~~יוי

 ~~~~ ~~ ו~~
 הר~~~~ ול~~ ~~ל~ ~~ר~נו~

 ~~רוש
 לו ~ין דה~ן ~וןבירו~למי

 ~ור~
 בש~ין א~~ בה~בוי~

~ושה
~~ 

 ע~ ו~ימ~ י~ו~~~ לו~ שו~עין אין אביו
 ~~~ראה

 בד~ה ~שסהפניס~
 תמן~

 שהקש~
 ~רשב~א על

 ~ז~ל~
 אבל

פ~~ ע~ קש~
 ~קאמ~ ז~

 ~ו יש ה~א ברם
 ~ור~

 פ~קא דמהיכא כ~~וי~
 דישלי~

 להק~
 ~זה

 ~ור~
 וסת~ כיבוי~

 ~ו ן א ק~ן

 ~ור~

 ~ב~~

 יות~~אדר~~
 ~~ה הוא

 כשהנ~
 ש~א ו~~א ע~~ל~ ובו~ ~ולק

 ~יר~א ~ו ~י~ שהר~ב~אהר~יש
 ~ ביר~~ל~י ~~~~

 ~~ק~
 ~ין

~ו

 ~ור~
 ד~ה ~ב וש~ר בהכיבויי

 כ~ר~ ~~~
 גמרתנוי

~~~י~~~
 א~י~ ~~וי~

 ב~אי~
 עו~ה

 ע~~
 אין אביו

 ~ו~ע~

לו
 ואפ~~ ~נ~~

 ד~רי~ף
 ולהכי הרשב~א~וכג~רסת ~ו~~ ~~י~~ ~~~ והרא~~

 ל~
 הב~י ~ל ~~רו~ו ~וגס אביו ע~ד בע~ה דמיירי העתיקוולא כ~ור~~~ המשנה אלא ~עתיקו

 של~דבםי~
 ~טעמ~

 של
 הרי"~

שהס ~~ו~ בהשמטתם~ והרא~ש
 מפרשי~

 קטן דכל לומר היינו ו~ אב ע~ד ~עושה
 עו~ה ודאי הדליקה~את המכב~

 ע~~
 וכו~ א~יו

 ע~~
 ל~עמ~ס יש

 שהוא שם~ הפ~מ לפי~ וכן הרש~~~~ ~לגי~בהירושל~י
 בלש~

בתמ~ה~
 כיון

 אי~ דהק~~
 לו

 צור~
 ע~ד ודאי ~כן בהכיבוי~

 ~בל עושה~ ~ואאביו
 הרש~~~

 בזה דהירושלמי בהדיא כתב
 ~לאהוא

 גמ~תני~ כדר~

 ס~ל ו~רא~ש דהרי~ף י"ל ושפיר
 הג~ בזהיכהירו~למי

 קיי"ל ואנן שבבבלי~ גמרתנו נגד ש~וא
 דא~רינן מה לפי מ"מ הירושלמי~ נגד דידן כ~מרא מקוסבכל

 והא לי~~ מספקא ~פוקי יוחנן דר~ שס ע~א ~י~ד~יבמות
 הכא דקאי משיס אביו~ ע~ד ~עושהדשני

 הכא קאי מ~חי~
 מ~ שבקינן ולא ע~~~~דח

 מאי משוס לירו~למי~ ~פשיטא
 כמש~כ דילן~ לש~סדמ~~קא

 הש~~
 ~~א~ קמ~ה סי~ יו~ד

ע~~
 סי~ או~ח ובברכ~י

~ 
 שמ~ג סי~ בב~י ראיתי שוב ע~~~

 ~עס ג~כשכתב
 ר~י דאוקי הא והרא~ש~ הרי~ף ה~מט~

 ס~וקי דר~~ משוסלמתני~~
 מ~פק~

 שכתבתי מה ול~י ע~ש~ לי~
 ט~מס הי~וש~מי~עפ~י

 ~ול~
 כתבי ~אחר נכון~ ויותר יפה

 ב~~ אות ~~ו ס~ ע~ש הל~ ה~דול זרוע אור ~ס~ מצאתיזא~
 הנ~ל בהיר~ש~מישגרס

 כגירסת ולא של~נינו~ כהגיר~~
 והבבלי הירושלמי ש~שווה מד~ריו ונראה~רשב~אי

להד~י
 יעו"ש~
~ 

~~~~~~~ ~ 
 דדוקא ר~י ~ל כתירוצו ~ל הפוס~יס רוב

~~~~~~~~ 
~~ 

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

~ 
 דמתני~ להתי~ מביא הנ~ל ~כ~א בשבת הרי~ף עלהר~ן
 ~י~ ~~ש הל~ הנ~ל זרוע באור וכ~ה ~ל~ד~ בסי~ ה~~יכמש~כ נ~א~ בנתיב והר~י סמ~ג ו~~פ ~ביו~ ע~ד העושה בק~ןמיירי
 שבת מהל~ ב~י~ב ה~~מ ~ו~נהל"ו

 לפירש~~ מביא הנ~ל~ ה~~
בשבת

 להבחין היודע בק~ן היינו ~ביו~ ע~~ ~עוש~ דק~~
שכי~וי

 ז~
 ~~ה~מ ומסיי~ וכו~י בשב~לו ~~שה ו~וא ~~ביו~ נ~ח
 אביו~ ע~ד עושה ~הו לבאר ז~ל פירש~ ~~זכרתי

 זרוע באור וכ~ה שסי לשבת ה~~ירי בחי~ פי~ וכןעכ~ל~
ה~ל~

 וכ~
 מביא הר"ן בחי~

 בש~
 וכתב ז~~ פי~ כעין יהונ~ן ר~

שכן
 נר~~

 שלא הה~מ על קצת וקשה יעו~ש~ ז~ל שפירש~י
 ביבמות להרש~יה~יא

 קי"~
שה~ינ~ק ~ וז~ל אביוי ע~ד בעושה ד~ה ע~א

 צופ~
 ע~יו~ עומד ~~ביו ב~~ לו שנוח ורואה ~אביו

 ס~~פ שס ביבמות ו~נמק~י ע~~ל~ לע~ות~ מ~והו כ~לו~הוה
 דעתו ומ~לה אביו שס כשעומד כי פירש~י~ בשם מביאחרש~
 ובאלו עשה~ קוס כאומר ~וא הרי שיעש~~ לי~דני~א

 על ~~ן בחי~ ו~ן עכ~ל~ וכו~ ~סור ש~וא ~י~יסמאכילו הו~
 שב~

 כ~י~ הרא~ה בשס מביאהנ"ל~
 ע~ש~ ~

 ו~
 ~ירי בחי~

על
 ~ב~

 שצוהו כמי הוא ד~רי סיי~~ ~נ~ל
 ע~~~ לעשו~

א~
 של~ד ~י~ או"ח ~~~י

 משוו~
 ז"ל ר~~י דברי ב~

 ~קטן ~מ~~ש דכל לומר נכון שיו~ר וכתב ל~דדייו~במות שב~ב~
שעושה

 נח~
 של~ ~פ~י לאביו~ רוח

 אביו לו ~ראה
 מסתמאלי~~ דניח~

 נח~ לעשו~
 ~ושה~ הוא רוח

 וצרי~
 בידו למחות

וכו~

 ~ש~~~

 הנ"ל בחומש ופיר~~י המכילתא ~פי~ז ו~~כ
 שביתח על ~~~ריןדהנדוליס

 ~ק~ני~
 ~יירי ד~~~~"~ מ~א

 בעושיסנמי
 ע~~

 ו~ן הנ~ל~~ ו~ג~"א ~כהר~~ם אבי~ם
 מבו~ר~צאתי

 ברמ~~~ ל~די~
 ~~ב יתרו~ פ~ עה~ת

לא ~
 תעש~

 ~ל
 ~~וס~

 מל~כה
 ~ת~

 וב~~
 ~זהרנו הק~ני~~

 הבנים יעשו שלאבשבת
 ~ק~ני~

 וברצ~נינ~~ לד~חינו מלאכה
ע~לי

 ו~
 ד~ן ~ וז~ל קנ~~~ דף ~בת הר~ב~א ב~י~ מצאתי

~עוש~
 משוס ב~ה ועובר כלו~ר אביו~ לדעת

 ל~
 ~ל תעשה

מלאכה
 עכ~לי ~~נ~~ את~

 ו~
 ~ספור~ו ~~~

 ש~
~~ב~

 עכ~לי א~י~~ ל~~~ ~~ו~~ ~ק~ני~ ו~ח~ ובנ~
ומבו~ר

 ~~ט~ ~כ~~
 ~טנה או

~~~~ 
 מ~אכה

 ב~~~
~~~  ~לא א~ג ו~~~~ 

~ 
 ~~~ בי~~ ~ו

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~  

 עו~א~י~
 ב~ו

 ~ה~
 ~רא

 ב~ד~ם~להו ד~ ~~~ וב~~ ד~ו~~
~  

 עו~ר ב~בת~ משא הטע~ם אם
~ 

 ל~~י ב~
 מ~אא~י

 ד~ב~
 לים~ו ~לא הק~ים~ על ~~ל~םלהזהיר תאכילום~~ ד~לא מ~א והב~~ וב~~~י

 כיב~ת ביד~םי ל~
 הרמב~ן ~ברי נכ~נים עפי~ז וא~כ ע~ש~~ ~מ~ג~ םי~או~ח וש~~ ~~~ז~ פי"ז מאכא~ם ה~~ ברמב~ם ~כמבואר ע~אק~~ד

 מי לענין ה~ז שבת מהל~ בפ~כ הה~מ שהביאם ז~לוהרשב"א

 בדר~ש~~~
 כיסו דנותן ו~~~ חרש ע~ו ו~י~

 מהן לאיז~
 כ~~וא הימנו ונוטלו מהל~~ כשהוא עליו ~מנ~חו וכתבו~ירצ~~
 וא~ר מבהמה~ גרע לא ~ודא~ אסור~ לא~ה ~אעומד~

 לדבריו ~~ם ונ"ל וכו~~ םתם ורבינו א~ד~ ב~דים~להאכילו הו~
 על מצוו~ן~ו ~א~

 ש~יתות על מצווין שאנו כמו ~לו~ שביתו~
 עכ~ל וכו~ ב~דים להאכילן אלא נאםרו ולאב~תי~~

 ~ל מהמכילתא ~ה~מ על ותמהני ~ק~ח~י רס~ו סי~במג~א ~ועי~
 היכא ע~~פ הק~נים ~ביתת על מ~~ין דאנו להדיא~בואר
ד~וש~ם

 ע~~
 ז~ל והרשב"א והרמב~ן כנ~ל~ וברצונם א~י~ם

 דם~ל לשיטחםאזלו
 כהמ~ילת~

 ~~מב"ן ~כתבו ~וזה כנ~ל
דבקרא מב~~ה~ גרע ~לא ד~ובנ~~~ מק~א לאווין בב~ דעוברכלומר ב~ד~ם~ להאכ~לו הוא ואם~ר מבהמה גרע לא דודאיוהרשב~א

 דמזה לומר ואפשר תאכילום~~י מ~לא וגם נ~מרו~ אח~
 במ~ז ר~ו םי~ או~ח כהפמ~ג מוכחי~י~

 ד~~ש ו~מחבר הרמב~ם ~כ~~הא שכחב~ םק~~
 וק~~

 מ~ן לאיזה נותנו
 בר קטן בנו א~ל בנו~ שא~נו דוקא ~יינוש~רצה~

 חינו~
 נוחנו

 שפיר ועפי~ז ב~וי ~אינו בקטן מ~~רי ע~כ וא~כ ע~שילח~ש
 הה"מכתב

 שא~
 מ~ום ~ים~ שביתת על מ~וו~ן הג~ולים

דה~
 שביתת על מו~הר שהאב אלא נאמר לא ד~ובנ~~ קרא

 על לא אבל ~קטן~בנו
 ק~

 עושה שהוא אף ב~ו~ שאינו
 אמ~ ב~ד~ם~ להאכילן ~לא נא~ו ולא וברצונו~לדעתו

 צ"ע

ל~מש~~
 בשם של~ד ~י~ או~ח הב~י

~  
 ~משמע נ~א~ נת~ב

 ע~~~ א~ור אביו ש~ינו אעפ~ גדול~ ע~ד העושה ד~ןמ~בר~ו
 ~ והבןוי~ל

~ ~

 ה~א
 ~ופ~

 ד~ר~ ש~~~ ~תי ~עפי~ז ~~יתי
 שכתב ~~ב~במצוה ~~ינו~

 בש~
 מלאכת ~על ז"ל הר~~"ן

 עכ~~~ ~ק~ן בנו מלא~ת כמו בלאו~ ~~ו מוזהרבהמתו
 על ~וזהר דהאב כ~מכיל~~~ ~ם~ל לשי~תו אזיל ז~לדהרמב~ן

ש~י~~
 כ~לי ולרצינו ל~~תו מלאכה בעו~ים ~קטנים~ ~יו

 חינו~~ ב~מנחתוראיתי
~  ~~~ 

 ל~וף
 ~מום~

 דבר~ד~~ע ~כ~ב~ ~ש~ת~~
 החינו~

 מט~ינו ~ם ~מ דו~אי ה~מב~ן~ בשם
 ~א ~ל עוברבשבת

 תאכילו~
 בין לח~ו בי~ים ל~~כיל ~אם~ר

ב~
 מל~~ה עו~ה אם ~ו על מוזהר ש~~א אבל ב~וי שא~נו ב~ן
 דילן~ בש~ם רא~תי לא זה~עצמו

 שב~ ועי~
 ו~במ~ת ק~~א

~~~~  לכבו~ ~ב~ 
 בר~~~ וע~ש אביו ~ד בעושה וכו~

 רק דהוא ~אה~ב~ת
 מ~~

 דא~ור
 ל~~י~

 לא אבל ~~~יםי
~~יו

~ 
 וע~מ ~כו~ ע~ו ~ז~ר

 ה~~ פ~~
 ל~~~א ~~ב

 שא~
~ ~~~ ע~ ~וו~~  א~~ א~ 

 ~ניו ~אינם ~יי~ ~ס

ו~
 בנ~ו שבי~ות על מ~ווה שיהי~ ~ס בשום ~~י ולא
ם ~~~ 

~  
 וב~~ת~ה

 ~יש~~~
 ~מכילתא מ~~~~

ו~~
 ה~בואר והס~ו~~ו~ ו~~~~ן ~רש~א ו~י~ ב~ו~ש

~~~א
 ~בר~~

 שלא ד~וב~~ ~~א א~חנו דמוזהר~ן ~ל

 ה~~~ ~~יע~
 ו~~~ו~~ו לדעת~ו ~לאכה

~~~ 
 ו~~~~~ן

~~~
 ~י~~

~  ~ 
 ~רי

 דד~~~ ופי~תי ע~~ת~~ ~ה~~

~ ו~~~~~ב~  ~ ~ה~~~ל~~ ~~ 

~~~
 ~~ ~י~~~

 ~בת ~ש~א ~~
 ~~~~ ~ ר~~

ו~~ת~
~ ~  ~בו~ 

 ~מו
 ~ת~ת~

 ~ ~שב~א וז~ל
 ~ו~~ה~

 על~
 ו~~

 ~~ת~ין ו~ה
 וכ~~ ~ו~~

~ ~~ו~~~~  
~~~ 

 ~ייב ~ב בג~ול
~ב~ופו וכ~ ~~

~~ 
 א~ ~או~~תא אי~~א

 ~ לק~ אמ~~נ~
 איכא

 ~או~~~תאאיםורא
 ~ ~~ו~

 תאכי~ום
 ו~~י~

 ~יב~~
~~~ 

י~ר ~~
 ~ב~ ל~~ אד~

 ~י
 ~~~ ו~~ ~~

 ~ל
~  

 ~בא

~~~ ~ ~  ~~~ ~ו~ ~~ ~י~ ע~ 

מלא~
 אתה

 ו~
 ב~ו~ת ומצאת~ עכ~ל~ ו~ו~

 דדבר~ו וכתב~ אלו~ ~ר~~~א ~י~ לדבר~ ~~ת~קפ~ג או~~ ~~~
ביאור~ ~ר~כי~

 ~תחי~
 ~לא ומסי~ם תאכילום~ בלא

 מלא~הי ~עש~
 ~הה"מוה~א

 ~~~ל~

 גם ובמחכ~ת ע~שי דבר~הם לבאר וכ~ב
מיני~

 אישתמי~
 בחומש ופירש~ המכילתא

 והרמב~
 ו~וונת ~~לי

 דה~ב דהיכא ~שו~ה~ר~ב"א
 הט~~

 בנו על
 ד~ובנ~~ מקרא והב~~ ~אכילוםי לא משום א~~ לאו~ן~ בשניעובר ב~בת~ מש~

 וז~כהמ~י~ת~~
 ~גם פשוט

 דנו~נין דהא ~רשב~א מחי~ מ~מ~
 דא~~ר המ~~ח כ~~~כ ~לא בנ~ו~ שהם נמי מייר~לחשו~ק~
 הפמ~ג על להעיר יש ועפי~ז כנ"ל~ בניו שא~נםדמי~י

 דאפ~ר לעיל שכ~בתי מה ונדחה הנ~ל~ םק~ד רם"ו~י~ או~~
 דבר~בזה לת~

 הה~מ~
~ 

~~~
~~~~~ 

 ~מור ~~ת~ ~ל את או~נו ~לקיםהוד~ע
 הגבו~י~~ ה~של~~ על קיימת תמיהמעתה

 מי~ר~פ
 ש~ח~י~

 ~ וז~ל ב~~ אות
 ל~טן שנות~ו אומר מז"ה

 ולא מה~ת~ הק~ן על מוזהר ש~ג~ול להוליכו~ לו ~א~רו~א
 סתם~ לו נו~נו אלא תורה~ איםור לוהת~~ו

 ו~ק~~
 ~וליכו

 א~פ~ימאליו~
 עוש~ ש~ק~

הו~יל לאביו~ לו שנוח שרואה אב~ו ע~ד
 ו~~

 והתירו ס~~~~~~ ~דברי א~א ~י~ורו אין מצ~הו אביו
 הגבוריס~ דה~שלטי ונ~אה עכ~ל~ ~~י~~ אצל םופריםאי~~ר
 אין לכבות ~בא דק~ן ה~שנה ~ל כתבי כל בפ~ לשיטתואזיל

 ~ם שכתב לו~~ומ~ין
 ~ת~~

 ~בת מ~ל~ ב~כ~ד הה~מ קושית
 ~רמ~~ם דמ~~כ וכתב ~מ~ג~ םי~ או~ח הטור וקו~~יתהי~~~
 דבאיסור ~בת מהל~בפכ~ד

 אי~ דרבנ~
 ש~וש~ ואפי~ ~נ~ן~ בכלמ~יר~ ~~~~ישו~ מצווין ב~ד

 כ~ון ו~פ~ה וכו~ אביו לד~ת
 ~רבנן א~ם~רא אלאדליכא

 ~"ש~ ו~ו~ להפרי~ו מ~ווין ב"~ ~י~
 אזיל ~גבורים~ ד~~~ל~יוהי~נו

 לשיט~ כא~
 מז~ה

 הנ~~
 דס~ל

ד~~
 אין ל~דיא~ מצוהו אינו ואב~ו ~ואיל א~יו ע~ד שעו~ה

 אלאאיםורו
 ולהכי םיפרים~ מדב~

 ~פי~
 הרמב~ם ד~ת פי~

 בע~שה אפי~ דרב~ןדב~ים~ר
 אביו~ ~~

 מצווי~ אי~
 להפרישו~

 שבתי לענין ~ף ל~זירה גז~רה גזרינן ולא ~רב~~ תרי דהויכ~ון
 ~ע~~י כןי לרבא דם~ל ע~ב י"א ב~בתכמבואר

 דם~~
 לאב~~

 הו~אה דלענין~ם
 ב~ב~

 ד~ה ב~וס~ ע~ש לגזירה~ גזירה גזרינן
 ד~ה ~~ב כ~ג שבת בתום~ ~~עיין אב~~אמר

 גזי~ה~

 מ"מ
 נ~ב ~בקידושין קג"ם מיע~ל בר דאב~~~ לגב~ כרבאהלכתא
~א

 ובכ~ד~

 או~~ ~ב~~ ו~יין
 רנ~ב ם~~

 בדעת רק כרבא~ פוסק~הרמ~~ם סק~~ ש~ ובט~~
 ש~ הרי~~

 הט~ז כ~ב
 ב~~נורה הרע~ב ב~עת גם להעיר ~ויש ע~ש כאב~~ד~וםק
פ~א

 דשב~
 ~ל נת~אל ובקרבן ע~ש ~ג ריש

 מ~ד םי~ד~בת ~~~ הרא~~

 ע~ש~

 ~רשב~~ ממש~כ בזה לה~יר ~~ש הגס
 חכמ~ם ~~~ו ז~~ ביום ~בילה לענין קצ"ז םי~ יו~ד בב"י~ובא
 ~מא כ~~לע~ות

 לאח~
 ואעפ~י וכו~~ ו~סתור תראה שת~מש

 הרי עכ~ל~ ש~ה~ כרת ~פני עלי~~ ~חמירו ה~א~ לגזירהשגזירה
 הנ~לי ~בת מ~~ם וקשה לגז~רה~ גזירה ~זר~~ן ~תש~אי~ור
ואפ~ר

~~~ 
 לע~ין דם"ל דא~יי ~~~א

 ~ב~
 דגז~~~ן

 מפני ~ל~~
 ו~כ ~בהיכרת

 עפי~
 ל~ביי ם"ל בשבת בהו~~ה ~וקא לאו

~~זרי~
 גם ~ף אלא ה~ל~ ע~ב ~~א שבת ל~~ום~ כדס~ל

 מפני גל~ג~ גזרי~ן שבתאיםורי בכ~
 כ~

 מה~~ם ב~~~ ו~י~ן שבה~
 עלמלובלין

 ~תו~
 ש~תב ה~~~~ ~~ת

 ד~ר~~
 טעס ליתן

 בהו~אה אבי~גזר למ~
 ~ות~

 ~~אה ~ב~ מ~ום וי~ל מק~~~~ מ~ש~ר
 בח~ ועיין ע~~~ וכו~ גזירה ~דאמ~~י

 הר~
 ~נ~ל שבת על

 ~~~ ה~~~ ~~~~ת~
 ל~~יי ~ל

 ~ז~~~ ~~~ ~~ל~ ~~~

 ו~~י~
 ~ ול~ ~ש~

 שבת איסורי בכל ~כתב~י
 גז~~

 ג~~ג
~ל

 ~ר~ מ~
 וי~ שבה~

 בזה להעיר עוד
 ~ה~

 דאמר~~ן

 ~~ ~~~ו~~
 ע~א ו~ ו~~ה

 ונד~
 ~~ז

 רו~ ~~~ ע~~

~ ו
 אינו על~ו מקפיד ו~א~~ו חוצ~~ ע~ו

 ~ו~~
 ו~~רו

 ~א~רו~ו ע~
 ו~ל וכו~ מק~ד

 מי~ו~
 רו~ו חשום המקפיד

~  ו~~ה
 ול~גזור

 נ~
 על

 ~י~~
 משום מקפיד שאינו

 המ~י~~ע~
 ד~ו~ ו~ש~~

 ולהר~ב~א ל~י~הי ~~רה
~ה

~  ~~~ ~~~י~ ~~ 
 עלתה ולא ~~

~ ~בי~  
~~  וי~~ ~~ ~י~ ~~ וא~ ~אי~ 

 והבן~
~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ה
 וד~

 גם כוותי~ ד~~ל ולה~מב~ם דל~בא
 ~ע~~

 ש~ח
 ~גבורי~~ ה~שלטי כחב ש~יר עפי"ז א~כ ל~זירה~ גזירה~זרינן ל~

 אביו ע~ד בעושה אפי~ דרבנן דבאי~ור הרמ~~ם בד~תהנ~ל
 ד~ושה כיון לה~רישו~ מצוויןא~ן

 ע~~
 אלא אינו גופי~~ אביו

 וא"~ ~~ריסימדברי
 על עפ~~ז

 ~רח~
 ~~ל הגבוריס~ לה~שלטי

 דמי כ~ז~הלהרמב~ם
 ש~חשי~

 לו
 בדר~

 י~מר לא ל~~ן ו~וחנו
 ואעפ~י מ~ליו~ מולי~ו והק~ן ~תס~ לו נותנו אלא להו~י~ו~לו

 התירו מד~ס~ אלא אי~ורו ואין הו~יל אביו ע~דשעושה
 ~~~ם מה בזה שפיר וא~י כנ~ל~ הה~~דמ~ני

 הרמב~~
 ב~כ

 ו~תב ה~ז שבתמ~ל~
 ~רצה~י מהן ל~יזה נוחנו ו~~ן ~חרש ~

 דדו~~ התנ~ול~
 לה~ ~שנוחן

 מהם ונוטל מהלכ~ם כשהם

~ש~~
 ~ומד

~ 
 ~חנה לא וגם ו~~ש~"א~ להר~ב~ן ~ד~~ל

 וב~ג~א בהה"מ~ ו~~ש מב~~י~ ~ליה~ שנו~ןדמיירי
 או"~

 ~י~
 מה ולפי שס~ וב~חצהש~ק בא~א ו~פמ~ג ס~~ח~ר~~ו

 שפיר אתיש~ת~תי
 ~זי~ ~הרמ~~~

 ~אפי~ ו~"ל לש~ט~ו
 שנותן כיון ~הל~יס~ כשהס להנ~חו וא~צ שרי~בש~~

 אלא אי~ורו אין אביו ע~ד ב~ו~ה אפי~ להו~י~ו~ אומרואינו ~ח~
 אחי וע~י~ז בכ~ע~ התירו הפסד ומשוםמ~~~~

 ~~ שפי~
מש~~

 רס~ו ~י~ באו"ח המ~בר
 ~ע~~

 לא~ד כשנותן י~א ~ ו~
 ~ש~וא ע~יו מניחומ~~ו

 מ~~~
 המחצהש~ק והו~יחו ו~ו~~

 דה~ח~ר ~ס~ ~א~אוה~~ו~ג
 ע~~

 ומש~~ ~הר~~~א~ ~~ל
 י~א

 וש~יר ~וב~~י~מ~ירי
 ש~י~

 דהא י~א לשון
 דא~ חולק~ הר~ב~~

 ~ין בשבת ד~א י~א~ ל~~ן ב~ ~מה א~~ בשב~~ ד~י~רי~~~

חו~~
 ש~תבת~ מה ו~~י ע~~~ ~~לביס ~~~ס ד~~ל ~~ל וב~ע

אתי
 משו~ י~א~ לש~ן כ~ וא~~ה בש~ת~ ד~יר~ ש~י~

 דלהרמב~ם
 ~נותן ~יון בכ~ע שריבש~ת

 ואי~ סת~
 אלא אי~ורו

 מד"~
 ה~~~ומ~~~

 מ~ו~ייח ~ר~~א דברי י"ל ו~~י~ז כנ~ל~ הת~רו
 הג~ור~~~ ה~שלטי ד~רי אמנס ותבי~~ ע~~ה~מג~א

 בש~
 מז~ה

 ~עפ~ אביו~ ע~ד עושה דאפ~~ ד~~ל במה מ~וד ת~והיסגופ~~
שרוא~

 אלא איסורו אין מצוהו אביו ואין הואיל ~אביו~ ש~וח
 ש~ו~ח~י מה ל~י וקשהמד~ס~

 ~הרמ~~~
 בחי~ וה~שב~א

 אביו ~~ד ה~ו~ה ~~~ן להמבי~תא פי~ שע~כ הנ~ל~הפ~~~י~ ומ~
 מ~~תהוא

 ו~ו~ ~
 שפירש~י מה ~פי קשה

 ~וש~פ~

 ~יבמוח
 הוה ב~~ לא~~ו לו שנוח רואה שהתינוק ד~י~י ע~אקי~ד
 באוח ~~נ~ל ל~שות מצוהוכא~ו

 ג~~

 לעשוח שמצוהו ~יון ו~~כ
 בעוש~ ג~ א~~ הוא~~~~ת

 לאביו שנוח שרו~ה א~יו ע"ד
 הואמ~~ת

 ~המכילתא פי~ ~~ז~ה בשם ד~~~ג ~נימא לא א~ ~
דמיירי

 דוק~
 לא אבל מה~תי הוא ודאי ואז מצוהו~ ~שאביו

כ~~ש~
 אב~ו~ ~~ד

 וחול~
 וצע~ג הנ~ל ~פו~קיס ~ל על בזה

 ד~ה ~~א דקכ~א שבת ~ל הר~ן חי~ בלשון ~צת~וי~ל
 עש~ה אביו ~~דהעושה בק~

 וצ"ע~~

~~~~~~~ 
לכאור~

 מיי~י דהמכילחא נימא דאם קשה
 וג~ לעש~ת~במצו~ו

 בעו~ה דמיירי הנ~ל לש~פ
 שבחי לענין קרא למ~ל לעשות~ ~מצוהו דהוה ~ביו~ע~ד

 ע~א ~~ד כיבמוח מה~~י א~ור האי~ור~ם ב~ל לעשותמצוהו ה~

 מ~ומא~ד~~פינ~
 ומשם בידיםי להו לי~~ו דלא ושרציס~ ודם

 ~כא לע~ח במצוהו ~מ~ ו~כא ~ולה~ התורה ל~לילפי~ן
 ~דיםי כמאכילו דהוה חא~ילו~~ ~א מש~ם דא~~יחא~אי~ורא
כ~~"~

 מי ר~פ לשבת בתי~ הרש~~א
 שהחשי~

 דהא הנ~ל
 קי"דבי~~ות דחני~

 ע~~
 אד~ יאמר לא

 ~~ חותם לי הבא לת~נוק

דאי~~
 מ~וס דאורייתא~ א~~ו~א

 ל~
 ~אכי~ום~

 ו~
 ~מל~מ ה~יא

 הוה לעשוח דמ~והו הרשב~א חי~ בשם ~א~א~~~ הל~בסוף
 ו~"~ בידים~~מאכילו

 שבח לענין מיו~ד קרא למ~ל קשה
~ 

 בשלמא
 ~ריכוחא דהנ~ ד~ובר שם הב~י לפי~ ש~~~ ~י~ ~ו"ח הטורלדעת

 וא~כ הם~ דוקא ולאו בעלמא~ דחייה הם ע~א קי~ד~ביבמות
 שלשה הוי וטומאה~ ודם ~רצים קראי חלחא~י

 כחוב~
 הבאיס

 ולכ~ע~א~ד~
 מה~ מלמ~ א~

 ~~י ומש~ה כולה~ החורה לכל

 קר~ ~צ~~~פי~
 עושה בק~ן ד"~~נ~~

 ~הי~ו אביו~ ע"~
 כפשטא ד~~ל להרמב~ם משא~כלעשוחי ~ו~

 ד~יגי~
 ל~ני דצריכי

 ~ר~~ כחד והו~ל קראי~~לת~
 ו~לפינ~

 מיני~
 לכ~

 ~י~ או~ח ב~"ז ~ועיין שם הב~י ~~~~כ בידיס~ ל~ו לי~פודלא שבחו~ה~ איסורין
שמ~~

 שס ובמ~ז
 עש~ה~

 ו~~~
 קרא למ"ל ל~בתא ~ו~יא הדרא

 ל~ות ~מ~הובשבח
 וע~~ ~

 י~י~ דמז~ צ~ל
 מו~

 החו~~ ~דעת
 הל~ ב~וף המל~מ שהו~יח ו~מו ב"די אין ד~ה ~~ב מ~ונדה

 כ~ו~ית התו~~ הקשו מ~לא הנ~ל~מא~א"~
 ~ה דאמר ~ון ~א להפרישו~ מצווין ב~ד ~~ין נבילוח אוכל ~~ןלה קרי דהי~ ה~שב~א~

 ומדלא דמיי ב~דיס ובמאכילה ~~ול~ כמ~ד הו~ל לי~~ מופרבעל
 לא ל~~ ~ופר הבעל דא"ל דמה ד~~ל מ~מע כן התו~~הק~ו
 הנ~ל~ ~המ~ילתא הוכחה להתוס~ יהי~מ~מ ע~ש~ ב~יניו תימה ש~וא המל~מ ש~חב הגס בידיסי מאכילחשיב

 מדב~~נ~
 מיוחד ~רא

 חורה אי~ורי דבכל מ~לל מ~~חי אסור ל~שות ד~צוהולשבת
 אי~ורליכא

 מה~~
 לעשות~ במצו~ו

 ר~
 ביד~ס ל~ו דספו הי~י

 לאוד~אני אינו~ ~זה ~ול~~ ~תורה ~כל מ~בת דני~ף לה~~ות וא~ןממש~
 דשב~

 וגס ~רת~ בה דאית משוס איסוריה~ ד~מ~רא
 ב~דעת ראיתי וכן ול~ח~ עשה בהיש

 ז~ני~
 עה~ח התו~~~ מבעלי

 פס~ק ~י~ב באפ~

 ט~ז~

 ע~ז~ הקשה והר~מ אחריס~ ע"י אפי~ופירש~י ב~ס~ יעשה לא מלא~ה ~ל ד~~יב בהא
 ובתירו~

 הב~
ואע~ג ה~טניסי ובחו בנו ע"י ר~ל אחר~~~ ע~י ~פירש"י דמהכחבו~ ש~

 תעש~ מל~ ~נפ~
 אתה מלא~ה ~ל

 ובנ~
 שבת ה~מ ובח~~

 אי~~ריה~דחמירא
 אב~

 ברמב"ן ~ו~יין עב~ל ק~~ל~ לאי יו~ט
 פירש~י עלשס

 שס~
 כל ילפינן ~א מדברי~ם להדיא ומ~ואר
 מש~ח כולההתורה

~ 
~~~~~~ 

 יש א~תי
 ל~~ד~

 ע"א ק~~א בשבת דאמרינן ב~א
 עלהנ"ל

 המשנ~
ש~מ לוי שומעין אין ל~בות שבא ד~~ן

 ק~
 ב"ד נבילוח או~ל

 מ~ווי~
 וקשה להפ~ישו~

 ה~י~
 ש~מ

די~
 שאני י~ל הא משב~~ נבילות אוכל ~טן

 שב~
 דח~רא

 וג~ כרת~ בה דאיח משוסאי~ור~~~
 ול~ח עשה בה יש

 א~ ~
 יש

 דצ~ל ש~מ~ ד~ה שס ה~ו~~ לפימש"כ פלפול~ ע~ד זהליישב
 דהנה ל~יטתו~ יהודה לר~ ש~יר א~~ היא~ יהודה דר~וכיון ע~ש~ חייב לגופה ~א~צ מלא~ה דאמר יהודה כר~ מחני~דמו~י

 מה ד~ה ע"א ק~ו בשבת החו~~לפימש~כ
 ל~

 שפיר יהודה דלר~
 ~תיב ל~ל~~~דלא או יצא~~ ללאו דהבערהשמ~ינן

 ל~
 תע~ה

 ש~~ הבערה~ ובתב מושבותי~~~ בכל~לא~ה
 ל~או

 יצא~
 ~ו

 ~~ל ר~י אי להו ~~פקא ~פוקי דלהתו~~ ונראה ~כ~לילח~ק~
 ~~ל יהודה דר~ להו~יח נ~ל ולפענ~ד לח~~~ או יצא~~ללאו

 דר"נ ע~א ע~ בשבת ~אמרינן מה לפי יצאת~ ללאודהבערה
 לחלק~ד~~ל

 יצאת~
 לא ~ומר

 שנאמר לפי ח"ל~ מה חבערו~
 ל"טאלו הדברי~~ ~לה הדברי~~ דברים וגו~ הד~רים אלה וגו~ משה~יק~ל

 מלא~ו~
 כולן עשאם יכול וכו~

 בהע~~
 על אומר אני ועדיין תשבוחי ר ובקצ בחריש ת~ל אח~~אלא חייב אינו א~

 ~אלא ~ייב אינו כולן ועל שתי~~ חייב הקצירה ועלהחרישה
 לא ח"לאח~י

 חבער~
 ולומראליה לה~יש י~~~ ולמה היתה בכלל הבערה

~ 

 ~~~ וחייב~ן מלאכה אב שהיא הבערה מה
 ~ב שהיא כל אףב~"~~

 בפ~עי עלי~ חייבין ~לאכ~
 ובר~

 שם
 ה~ש~ ~ולן~ ועלד~ה

 וב~צ~ר דבחריש קרא דהאי
 ו~ו~י ללמד לא וללמד ה~לל~ מן ויצא ב~לל שהיה דברהיא נ~ ח~בות~

וחיר~
~ 

 ופרט בל~ת כלל דהו~ל
 בעש~

 אותו דנין ואין
 מלמדין ואין כא~ד~ הבאים כתוב~ן שני וקציר תריש הויא~נ בכו~~

דהו~
 חד~ למיכחב

 ע~"~
 דלא ש~ש~י~ האחרון כהפי~דנראה ~ כ~בו כולן~ ועל ד~ה ~ם ובחו~~

 משוס ו~יר~ מחרי~ ~לפי~
 כחובים ~נידהוו

 וכו~ כא~~ ~באי~
 יהודה לר~ וא~כ ~~ ע~~

 מ~מדיןי כאחד הבא~ם כ~ובים ~ני~~~ל
 כ~נהדר~

 ע~ב ~~ז
ו~ר~~י

~ 
 שפי~ ע~ש~ ק~בר ד~ה

 ילפ~נן
 ~ילו~

 ~לאכוח
 ח~ב~ ו~~~~ב~~

 ד~וו
~  ~ב~ 

 ~כלל ~הי~
 וי~

~~~~ 
 ~~~~ר ~ן

 ע~~ ~ ~~~ ~ו~ ~~~ ~י~~ ~ ה~~~ ע~ ~
 ~ה

 ע~
 ~~י~ה~

 וה~~ ~~~
~ 

~ ~ ~
~ ~ ~ ~  

~~ 
~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  לדי~ ו~~~ ~י~כ~ל 
 ע~כ

 מ~
 ~ש ת~ערו לא ~כ~יב

 ולא מושבית~כס~בכל
 כתי~

 מוש~ותיכםי בכל מלאכ~ ת~~ה לא

~~~
 ~ס~ס~י ~חו~~ לפ~מש~כ וא~כ יצאת~ דלל~ו

~~~~ 
 דהמ~ד

 אי~ נמי ד~כ~וי ג"כ ס~ל י~את~ ללאו דהבערה~~ל
 אלא

 צ~ו מ~בת לזה הכרח שכתב ע~שלאו~
 ע~~

 דא~ר
 מצ~תי ר~

 חסר אר~~יס מלאכ~ת א~ו~ ~ אמר דאם~~י סת~ים~מגלת

 חייב ואינוא~
 ~א~א~

 לא מיהת הא מ~ס וכו~ מ~ס א~ על
 מא~ ~צאת ללאו הבערה למ~ד וה~שה וכו~~מס~קא

 אינו דהאי ~ס~~רא הא בזהאיכא ספיק~
 חיי~

 קאי מ~ס א~ על
 ל~ו אלא דאינואה~ערה

~ 
 הא וכ~וי דהבערה ודאי אלא

 אינו נמי כבוי ד~ס ע~כ יצאת~ ללאו ה~ערה ואי תליא~בהא

 לא ואסב~י וכ~ו~~ ה~ערה תרתי לי~ חסר וא~כ לאויאל~
 אינו אלאקאמר

 חיי~
 ו~~כ ע~שי מהס א~ על

 מ~מ~נה ~שמעינן מהשפיר א~ עפי~~
 ד~

 שומעין אין לכבות שבא
 ~טן לעניןלו~

 אוכ~
 לומר דאין להפרי~וי מצווין ד~~ד נ~ילות

 דהא אינו~ ~זה כרתי ~ה דיש איסורי~ דחמירא ש~תדש~ני
 ללאו ה~~רה דס~ל לשי~תו ולר~יהודה מתני~~ ~אי יהודהלר~
 כלל כרת וליכא לאו~ אלא אינו בכ~וי נם לדידי~ א"כיצאתי
 דאינו נ~ילות~ אוכל קטן ~ין ש~מ שפיר ולהכי ~בוי~ג~י
 ~~~~ מכבוי לאויאלא

 ד~ס להק~ות ואין לאו~ אלא אינו
 ש~ת דשאני למימר איכא א~~ה לאי~ א~א אינו כ~וילמ~ד

 ד~~ אי~ו~ זה ול~~~ ע~ה בה דיש~חמירא
 הא~ות על דרק ע~א~ ~~ו לי~מות בחי~ הרשב~א~פי~ד לייש~ יש זה

מלאכות
 אלא ד~~ינו ה~כא א~ל ול~תי ע~ה והוי העשה~ נאמ~~

 לא ג~ידאל~ת
 מצ~ר~

 דקאי כיון ~~כ ע~ש~ לל~ת העשה
 שו~ יצ~ת~ לל~ו ה~ע~ה למ~דהבא

 ל~ת אלא ליכא
 ד~ן ש~מוש~יר גריד~

 אוכ~ ~ט~
 ג~כ א~~ר וע~י~ז מש~~י נ~ילות

 שהשמיטו ~מה והרא~ש הרי~ף של ~עמס הי~ דזהלומר
 ע~ד ~עושה ~ק~ן דמיירי דש~ת~ למתני~ יו~~ן ~~ דאוקילמה
 ד~יי~ל דלדידן ~ס~ל משוסא~יו~

 הבער~
 וא~~ יצ~ת~ לחלק

 ע~כ
 אוכל ~ן דין כלל למישמע ול~כא כרח~ איכא בכבו~~ס

 איסורי~י דחמירא ש~ני דש~ת י~ל ד~~יר מ~~ת~נ~ילות
 ~וחנן דר~ לתי~ א~צו~וב

 דמו~
 ~ק~ן למתני~

 העוש~
 ע~ד

אביו
 ~א~

 יוחנן~ ~ר~ לתי~ ~ר~כ~ן ~כ שם לפירש~י
 ~י~ ~בשבת ש~יבמותי ~"פ על קא~ דהקוש~אשפי~ כיו~
אות כנ"~

 א~~
 ע~ד ~י~ל

 ~לפול~

~~~~~~~ 
 ו~בה ל~~ ~הירין לא החו~י דברי נוף ~א~ת
 דאם בס~ד~ דב~~ו על ל~שיב ל~ ישחשו~ות

 דהבע~ה ולמ~ד מחת~נהוי מח~א ~חדא וכבו~ ~הבערהנ~מא
 בפסחים ה~וס~ לפ~מש~כ וא~כ בכבו~~ נמי ה~ה ילאת~ללאו
 ליכא יצאת~ ללאו דלמ~ד הר~ב~א ~~ם לחלק~ ד"ה ע~בה~

 מהא ~שה ע~שי עליה מלאכה שם דאין כ~ון ביו~~~איסור
 ע~א כ~ב בביצהדתניא

 א~
 לחוס כדי הב~ת את מכ~ין

 והא ע~שי היא יהודה ר~ דההיא לה ו~ו~~נן וכו~~עלי~
 ד~~ ~הוכחתי ~הל~י

 ~הוד~
 ם~ל

 ~ה~ער~
 יצא~י ללאו

ולהחו~י
~ 

 איסור וליכא לאוי אלא אינו כבוי
 ב~ו~

 כללי
 א~ יהודה~ אדר~ ~הודה דר~וק~יא

 א~ל כהחו~י ~לא ודא~
 מ~וםאי

 ה~
 ד~ה ע~א כ~ג בבי~ה התוס~ ע~~~ד לי~שב ~ש

 ~אפ~~ שכתבועל~
 ל~~

 שלא ה~ערה דשרי
 לצור~

 כלל
 ~ע~ים שי~ו לפ~ ~יי~בירז~למי~

 ל~ור~
 א~ל נפש~ אוכל

 דלעיל~כ~וי
 א~ו

 לצור~
 ~יו~ט~ ~~ע אסיר ודאי או~נ ת~ון

 דאל~כ כהחו~י ~ס~ל ~~ח אלו התוס~ ומדבר~עכ~ל~
 כבוי ג~י טעמא הא~ ל~~~ר להולמה קש~

 מ~ו~
 ~~נו דלעולס

לצו~
 או~ני ת~ון

 ה~
 אסור בלא~ה

 לכ~~
 דשר~ דמאן

ה~~ה
 ל~ר~ ש~

 ~א
 ~שו~ ~~

 ל~ני ~םהתום~ ~~~~ יצאתי ללאו דס~ל
 אב דהוי כבו~ וא~ ~

 לכ~~ ~לאכ~
 ~אסו~

 כהתו~י דם~ל ודא~ אלא
 דלמ~~

 ללאו
כ~וי ה~~ ~~

 כבו~ אסור ~פ~ה ל~ו~ אלא אי~ נ~
 לכ~

 ~ום
~ל~לס

~  ל~ו~~ 
 ~~ קשה דלא ~פ~ר ואתי או~~ ת~ן

 ו~~ק ~הו~ה אדר~יהודה
 ~ו~~

 ~~~~ ש~~ מה
 ש~~~

~
~ ~~~י  ~ ~ ~ ~י~   ~ ~~ 

 ~~ל

 יהודה ~~~ ~~ש~א ה~~~ל וא~ככה~ו~~י
~~ 

 ש~~~ לומר אני ובוש קש~א~ הא ~חו~י על קשיא א~אלא עש~~~~ י~ודה
 מיני~ אי~תמ~ט ב~~~כ~תהנראה

 ~~נ~
 כ~ט בש~ת מפורשת

ע~~
 ~כו~ן פוטר יוסי ~ר~

 ח~~
 עושה ~הוא מ~נ~ ה~תי~ה מן

 ~ס ו~~ו~יפ~םי
 ~הבע~ה ל~~ אית יוסי דרי אע~ג כת~ו~

 גדול~ כלל ~פ~ כדתנן ~~~ע~ אף דחייב מודה ~כ~~י יצאת~ללאו
ושו~

 מ~~~ס אמר
 דמ~~~~

 בהדיא אבל ספק ד~פ~ אמר
 יוס~ ר~פוטר

 ~~ואר הר~ ע~לי בכ~וי~ ~מחיי~ ~~ב~ה~
 ~~~וי מ"מ יצאת~ ללאו ~~ע~ה דס~ל יוסי ~~ דאףלהדיא
 חטאת~ דחייב~ודה

~~ 
 ~וסי דמר~ ~~ל הנושא חומר מחמת

 דבירושלמי יוסיי דר~ שיטתי~ מח~~א דהא כ~~ כל ראי~אין
 יהודה ר~ ובישל~ ה~עיר ~ ~ס ~מרינן ה"ה~ פ~בש~ת

 יוס~ דר~ על וקשיא מבשלי משום יוסי ו~~ מבעיר~משוס מחיי~
 על לימדההבערה

 המלאכו~ כ~
 אי~ו ש~תורה

 מחיי~
 משוס

מבעיר
 יצאתי לח~ק דה~ערה הק~ע ופי~ מ~~ל~ ~שו~ אל~

למה
 ל~

 ח יהא
 ע~ י~

 שס ו~שי~ק לכולן~ א~ ~היא ה~ערה
 ללאו ה~ערה ~~ר יוסי ר~ דהאהק~ה

 יצא~
 ק~ה ולא

 מ~ואר ומזה ע~~~ שם ~מ~ה~פ הק~ה וכן הירו~למי~קושיית
דבירושלמי

 מיחל~~
 ג~ב ש~יר אתי ועפי~ז יוסי~ דר~ שיט~י~

 ג~י הי~וש~מי בשס על~ ד~ה ע~א כ~ג ~~יצה החוס~דברי
 לחלק ה~ערה דס"ל משוס ~וםר~ יוםי ~ר~ ~~~ה שלנר
 יוסי דהא וקשה כנ~ל~~צאת

 ס~~
 ו~פנינו יצאת~ ללאו

 פ~ה ביצה~~רושלמי
 ע"שי וכו~ אוסר ח~קיה איחא~ ה~ב~

 פ~~ ברא~שוכ"ה
 סי~ דבי~ה

 כ~~
 מפרש~ כעת ~ח~י ~ואין

 ט~ס א~שר או ~זה~ ~תוס~ על הרגי~ו אס לעיין בי~המס~
 שי~תי~ מיחלפא ד~ירו~למי ~~יר ~תי ~ב~בח~ מה ולפיהיא~~
 ~מ~ס כנ~ל~ ~צאת לח~ק וס~ל יוסידר~

 להירוש~מי ~אמ~
 יהוד~ דר~ ~הוכ~תי ~מה הנ~ל ~ירוצ~ על להעיר ~ש~ל~ז הנ~~

ס~~
 ד~~ מבואר הנ"ל ~ירו~למי דהא יצאת~ לל~ו הבערה

 מחי~~ ולהכ~ י~את~ לחלק ~הבערה ס~ל וד~~~הודה
 יהודה ר~

שפי~
 מ~עיר~ משום

 ז~
 שבת~ת~ מה נדחה ~ס להירושלמי

 ר~ ~~י~ א~צ י~א~~ ~חלק ה~ערהד~מ~ד
 יו~~~

 מ~ני~ דמו~י
 ~ מ~ א~יו~ ע~ד ה~ושהבק~ן

 ד~ש~ת למ~מר איכא ד~ל~~ה
 ~ו ~הלכה שס מבו~ר דהא אי~ו~ זה ולהירוש~מי כנ~ל~שאנ~
 ש~תורה המ~אבות כל על ל~מדה ה~ע~ה המ~ד הוא יוחנןדר~

 ל~לק ה~ערה~דה~ינו

 ~~את~
 לשי~~ו יוח~ן לר~ וא~כ ע"שי וכו~

~ כ~~לי א~יו ע~ד העי~ה בקטן מתני~ לאוקמי הו~ללא  

ועו~
 כבוי על ~ילה דחייבין ~~מו~ל שםדמבואר א~ל~ ד~ה ע~א מ~ב שבת מ~ש~י החו~ על קשה

~~~ 
 ~ס"ל אף

 ~~~ת להדיא כמבואר יצא~י ללאו דה~ערה כר~לשמואל
 ומצאתי כהחו~יי דלא ודאי אלא ע"איע~

 ~קי~~
 ~רמ~~ס על

 שבתבהל~
~"~ 

 ה~א
 ה~ ~~~ ~כ~~

 שו~ניס
 ~~~ר~ ש~יי~ ע~ש החו~ייס~רת כ~י~ לדו~

 לא זו
 מ~וו~

 כלל
 ~ להחו~ כלל ראה לא ו~~~כ~~הע~שי וכ~~

 העיר לא
 ~ב~ב~~ ~הבכל ש~

 ב~~
 ~ש הר~ה ועוד

 ~~ל~
 ב~ה

 ו~~
 עת

האס~
 ~ פה

~~~~~~ 
 קשה דעדיין אנכי א~זה

 ס~~ האי~
 ~הש"ס

 די~למישמ~
 מ~~ן נ~ילות~ אוכל ~~ן

 ~ש~~ילכבות ש~~
~ 

 אינו ~~~וי נימא אס
 אל~

 ולית ג~ידא לאו
 ד~מיראי ש~ת דשאני למ~מר איכא אכ~י מ~מ כרת~~י~
 ש~ת ד~חללמשום

 כעכו~
 ס"ט כעי~ו~ין

 ע~~
 האי

 וכן כע~~י ש~ת ~י~ דחמירא~וא ת~~
 ~חולי~

 ע~א ה~
 ד~ומ~

 ל~לל
 חמירא חנא האי ו~ירש"~ ~ולה~ התורה בכל כמומר הוישבת
 ו~יין ע~שי וכו~ כעכו~ם שבחלי~

 במ~~~
 ש"ו סי~

~~~ 
 כ"ט

 וכ~~ מע~זי חמור דשבת ב~ש"~ גי~סא לושהיה
 מנ~ל ד~~ע

 ~רש~~ ל~גיה כתב ב~ ס~~ יו~ד ~ל בה~י וב~~ ע~ש~~א

~שב~
 ח~ור

 כעכו~~
 ח"ב ~~א בשו~ת ~כ

~ 
 ג~י

 ס~ק ~א"א קכ"ח ס~ או~ ב~~~ו~ת~
 נ~

 לו שהיה
 חמירא ברש~יהגיר~א ג~~

 ו~ם~ ~ע"~י ש~~
 תי~~

 גמא
 ל~~~~

~ ~~ ע~~~~ ~  ~~ ~יר~~ו~ ~ ~~~~ ~~ ~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~י~   ממ~לל חמו~ ו~ה לגמרי~ בה~ הכו~ר א~~ עכו~~~ עובדיב~
 ~י מש~~כ~בת~

 ע~~~ שעוב~
 חמור שבת מחלל אנוש כדור

 ו~~י~~ ע~שימיני~
 ע"ב נ~ג דגיטין הא ש~יר אתי

ש~ דא~רינ~
 לר~מ

 משו~
 ד~א חומרא

 קני~
 משו~ ולר~י וכו~

 חומרא
 הרי ע~שי מיני~ בדילי מיבדלדע~א

 דע~~
 משבת~ חמור

 ש~~ר אתי הנ~ל גמא~~~~ת~בת
 דמנס~

 בה~ שכ~~ר היינו
 ע~ב מ~ח יבמות ברש~י ועיין שבח~ ממח~ל וחמורלג~רי~
ד~ה

 עכו"~י בעובד השבת ~ת דמחלל ג~כ שכתב חושב~ ~
 אמרינן דוכתי דבכ~ה שנאמר~ ד"ה ע~א קי~ט ב"ב בחו~~וכ~ה
 שבת מחללד~ומה

 סנ~דרין בתוס~ וכ~ה אלילי~~ לעוב~
 הש~ס ומדנקטו ע~ש~ בעיקר ככו~ר ש~ת ~מח~ל לאי ~~הע~ב ע~~

 וחוס~~ו~~"י
 בכ~~

 אינו ש~ת ~מח~ל להדיא מוכח ה~מיון~
 לעובד ~~מרישו~

 ע~~
 בעי~ר דכו~ר וע~כ בעיקר~ וכו~ר

 בשו~ח וכמ~ש ט~י~~מור
 ח~~

 סי~
 ע~~

 דטבע מקומות~מ~מה כו~נתו~ באד~ה
~~ 

 ה~מיון
 כ~

 ה ש שאינו ~וא
 ~ט~ז ~ועיין ~~ל מלבוב רי~ש ~~און בהגהותו~~ש ממ~
 יו~~

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

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

ש~~
 ב~~רו הלב~ש כמש~כ ג~ור~ בשיווי שוים

 ערבי ~נחמ~
 במעט קצת דמיון על נאמר דמיון דלשון ק~ושי~~ ~~נחל

 סו~~ ו~מר~~מזער~
 ~דומה א~ לרבות א~ט

 לד~מהי ~~~ומ~
 תיבחואלו

 דומ~
 י~י~

 הכוונ~
 לגמרי~ דומה

 ~אי~
 דומה נמצא

 שלא ~י"ג וה~מ~ג המג~א על ותמ~ני ע~ש~ ובו~לדומה
 ו~ב~~ מב~זי~ביאו

 דמיון לו שיש חמור שבת
 שבת דשאני לדוכתא קו~יא ה~ראוא~כ ע~~ לעוב~

 ~חמיר~
 ~טן ולהכי

 ל~~~ת~בא
 אי~

 לוי שומעין
 והאי~

 מזה ~"מ
 קט~ די~

 אוכל
נ~ילות
~ 

 ~או א~א אינו דכבוי נימא ~א~ לומר הייתי וסבור
 ב~מ~ג מובא להתו~ש~ ראי~ מכאן ~הי~כנ~ל~

 או~
 בא~א

 ש~ב הנ~ל~ כ~ט ס~ק ש~ו סי~ המג~א עלוב~חצה~~ק
 או אב שהוא מה ~וקא מ~מ כע~~~ חמור ד~בת~ניהי

 ~לא ~אינו תחומין ~א~כ סקילה~ או כרת עלי~דחייבין תולד~
~או

 ע~~
 וה~~~ש~ק ע~שי מיני~ חמור

 ש~
 דא~שר כתב

 א~ילו והיינו אבי~רייהו~ וכל שבת דאיסור ל~מג~א~ס~ל
דבר

 שאי~
 בו

 מ~מ וסקילה~ כר~
 שק~

 ועיין ע~ש~ כע~ז
 או~חב~מ~ג

 ב~תיח~
 שם ו~עיר ב~הי ונסח~ק ~עלה שבת~ להל~

 וחילק ע"א~ ס~ומ~נ~דרין
 ש~

 לאו בין
 ולאו לש~ב~ דתחומין~

 שבסי~ והתו~ש מהמג~א א~ ~עיר לא וב~חכת~ה עש~ה~דמחמר
 ב~ סי~ יו~ד ב~תח~ח מובא מ~~~ח~ ובס~ ~נ~ל~ש~ו

 סק~~
 כתב

 עבר ~ס דאף ראי~ל~~יא
~ 

 מ~מר ~~ לא דשבתוע"ז~ לאוין
 העיר ולא ע~י ב~ד מי~ת על שיע~ור ~ עד התו~~~לכל
 דחמירא דהא נימא א~ וא"כ הנ~לימבל

 היינו כע~ז~ ש~~
 דאיכא וכדומה מלאכה אב על ~עבר ה~כאדו~א

 חמירא ~א ~שבת~ לאו על רק ~בר דלא ~יכא ~ש~~כ~~ד~ ~ת~
 איסור~ משא~ש~ת

 ש~יר אתי וא"כ שבתורהי
~~ ~~~ 

 ~ין

קט~
 נבילות אוכל

 ~ד~
 כנ~ל לאו אלא שאינו כבוי

 לה~~~
 אבל

 לדוכתה קושיא ה~רא החו"י דברי לסתור שכתבתי מה~י
~ 

אמנ~
 שכ~~ נזכרתי אח"כ

 ביבמות מ~ורשת בגמרא תלוי י~~
 ~אמרינן ע~או~

 ש~
 יהא יכול דתניא הא על

 כיבו~
 אב

 תשמורו שבח~י ואת ~יר~ו ואביו א~ איש ~~ל שבתידוחה ו~~
 לא וא~~ה דמחמר לאו לאוכו~

 א~ ו~י~ ~ח~
 דק~י~ל

 ליגמרדעדל~ת
 מהכ~

 לי~חיי דלא
 ו~

 ל~י שאני
 ולא קאי בעלמא תנא והא~חמיר~י ~שב~

 ~פ~
 וכו~

 ע~~
 וברש~י

 לאוי שאני ו~ת ב~~ה~ס
 מחלל ~~י~ל ~חמירי~ ~שב~

שבת
 כתב תנא~ והא ובד"ה עכ~ל~ גמרי~~לא ומני~ דחי~ לא ~רידא לאו א~י~ ומש~ה עכו~~~ כעו~~

 ד~~כ~
 ~נא

ב~למא
 ד~ל~

 ולא לחו~א~ ~שבת ~~או וכו~ לאוי ש~ר
 לאוי ש~~~~כינן

 ד~ב~
 דת~רי

 עכ~~
 ~לא ~ואר ה~י

 רש~י מדברי וג~ דחמירא~ דשבת לאו שאניפרבי~ן
 המח~ל דא~י~ מבואר הנ"לו~ת

 שב~
 גרי~א ~או

 ~פ~~~ח~~ כל~
 על ~~ני בעכו~~~ חמור

~  ו~~~ 
~~~~~~~~

 ו~~נ"ח
~~ ~~ ~  ~ ו~~ 

 במחאה ~את אמר~י~~~~~~~
~נעשית ~~וע~~ ~~ ~~י~

 ~~עמי~ ק~וש~ ב~חניכ~
 ~לם

 ~אשר~בית~הס~ר~לנערות~ ב~י~~
 לעיר~~~ מ~ו~

 הוא הלא
 מו~~ורה~רעה~ רוו~

 קנאת אש~דת~ תבער בהגיגי בקרבילבי ב~רהסיא~ שבת לח~ל ~בר לאוחו
 ~באו~ ~

 ה~את
 לאמר ששמעתי מוינעשטהע~ר

 מורי ונתגדלו תורה י~א שממנה תל~יות~לתל הי~ קדמוניות~ שבשני~
 הוראו~

 ועתה
 ~כ~בת תורה זו ה~לאה ו~א~ ~~ל~ ~לאו~~ יר~הבעוה~ר
 חשכי~ הולכי~ ע~~~~קל"ח

 נוגה ואין
 אור~ עלי~~

 ~ו
~כמגילה תור~

 ~זונה היתה ~יכה ע~ב~~ ט~~
 עיר נאמנה~ קרי~

~~דק
 ~הי~~

 בכל ולת~ארת לשס
 ה~~נה~

 דוה זה על
 שעדיין עינינו~ חשכה אלו ועללבנו~

 ~ש~
 ע~רתינו אל עינ~נו~ חכלינהעודינה קרנינו~ בין מרקד

~ 
 תמימי אשרי אבל

 ~י ~ל מנ~וריה~~ ולבנותי~~ לבניהם~המ~~י~ דר~
 דר~

 דרושי~ להיו~ התור~ב~~
 ~~ ובר~ות ח~ציה~~ לכל

~רכס
 נ~

 ואחר~ לבביה~~ אחרי יסורו לא י~קי~ו כי
 נאהואילו ~ עיני~~

 בטובכ~
 את לגרש

 הל~
 מעירכ~~ יהיר ~ד

 ו~~
טמ~

 תא~ו
 וא~ לו~

 ~אבו
 ושמעת~

 טוב
 האר~

 תאכלו~
ות~ו~

 ~עו~~ס יהיה ~~
~ 

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

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

~"~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
 ~~י

~~~
 אשר

 באי~ה לדעת~ שא~
 ~ו~

 בתו~~
 ~ו נ~~א

 הא~בכל
~ 

 פסו~~~~~
 בס~ר כ~ה

 ~ט"ז~~ז~ בש~
 ~~בר ~~ה ~

 בן שבתב הטורי~~ ב~בעל ע~ש וגו~~ ~~ ~והא~ר
 עו~ ע~שי וכו~ ביתא אל~א יש הפסוקב~ה ~

 בזה ~סוק נמצא
 ו~תחנןבסדר

 ~~~~ל"~~
 לו ל~חת ל~א א~קיס ~נסה או

 ~ז~ ~ ~~~ל שכתב ה~ורי~" ב~בעל ע"ש וגו~~ ~וי מקרבגוי
ה~סו~

 ועיין עכ~~~ וכו~ ביתא האל~א יש
 ~מד~

 ~סדר

~~ 
 ~מ~~

 סי~
 י~

 ~~ר
 יו~

 מ~~בא
 לק~

 מ~רב גוי לו
 ~~גוי~

 מוצא אחה ג~ולי~" ~מור~ס
 וש~י~ ~~עי~

 אותיות

~
 וא~ ~~~ה~

 יאמר
~ 

 שבעי~ א~~
 אמור ~ס~ וחמשה

~
 ~אינו שני" ~גוי ~הס ~א

~ 
 ע~ב היינו ושחי~~ב~בעים במת~כ~ ~~~ש וכו~ המנין

 היו~א~~ שמו~
 ~יבא" מ~ויסע~

 וכ"ה עכ"ל~~ ו~~~~~
 ~ו~

 ס~~ ~כ~ג אחרי סדר במ~~ר
 סדר ובמד"רב~י

 ~~רי~
 וכ"ה י~א~ סי~ ~~א

 ~י~ ~כ~ושנה~ עה~פ ~~בש~~ש במד~ ~ו~
 ב~

 גו~י~ והמ~"ר
 ~ב~ה של ששמ~ ~שם סי~~

 ~~ו~ וש~י~ שבע~
~ 

 ~שלח ס~ר הק~ב~הר וכ~ ע"ש~
~ 

 ס~ר בסוף ועיין ונ~ב~ נ~א
 ~ ~ד~ שמות~ מס~ר~~וה~ק

 שמות הע~ב כל
~ג~ היו~אי~

 ~סוקי~
 עש~ה~ במרובע~ ~ח~~ בבית ואות א~ת כל ~נ~ל

וכ~~
 ~~ ב~~~ק

 ~~ בהעלות~
 נ~~ס וכ~ה וקנ~אי ק~נ

 ב~
 ~~ו~קח~ב

 ומב~ כנזכ~
 ~ס~כה ~~ל ל~~ש~ טהור מק~ר

~
 שכתב והו~ אני ב~~ה

 ~~~ם~~ שמו~ ושתי~ ~משבעי~ ו~~ל~
 בשל~

 ~יט~ ~ויבא~ ~יסע~ הסמו~ן מקראות
 ~אמור כל וע~~ עכ~ל~וכו~

 י~
 ל~וה

 עמ~
 מג~ה בס~

~~ות
 ~או~

 ~ובא ~ע~~
 ב~~ ~

 ~ל~ו~ ~דר~
 ש~באו~יו~~ ע~

 ו~~~
 בשם

 כ~ ~ י~ ע~ ש~
 כ~ב

 או~יו~
 ח~~שב~ור~

 ~אות
 ~ ג~

 ~קי בשל~ה
 י~

 שב~ורה
~  ~ 

~ימ~
 ד~ א~ ~~~ ~~~ ~~י~ ב~~ נאדרי ~~

 ל~~
~

 בשלשה
~ ~  ולא שב~ור~~ ~~~ו~ ~ א~ 

~~ 
~

 ~פ
~ ~ל~ ב~~ ו~ ~  ~~ 

 וא~~~
~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~  

 ע~ מו~~ ~ א~ ~ ו~~ א~~ ב~~ ו~ ~~~ו~
~~~ 

 ~י~ ~~ו~~
 וק~ה ע~ל~ ~~

 ע~~
 ~~לי מהמדרשיס

 ~~וראיס עד גו~~ מקרב ~י לו לקחת ~לבא דבהפ~וק~דרשו
 שבעי~ ~ י~גדולי~~~

 ד~יינו אותיותי ושתיס
~ 

 ואפ~ה ע"~י
אנו

 מוצא~
 פע~יס ג~ הפ~וק ב~ה

 ~ס וא~י~ ~י או~
 אינו שני ~גוי~דת~בת נימ~

~ 
 נמצא עכ~פ הנ~לי כמד~~ המנין~

 מתיבת ו~ג~ ~אשון ~גוי~ מן ~ג~ דהיינו הפ~ק~ ב~ה ג~ב~פ

~~דוליס~
 תלפיות מדרש וה~~ עמוקות מגלה ה~~ על ותמהני

 להמדרשיס הביאו~לא
 ~נ~~

 שבגליון משה~ די ~ בפ~~ וראיתי

ה~ד~
 שב~~

 ל~ ל~
 ע~ב של שבשס מדנפ~י~~ שכתב ~נ~ל~

~י~~א
 מה~~~~~

 בהס יש ~יט~ ~ויב~~ ~י~~"
 ~א~ב~ כ~

 ועפי"~ ~ג~ ~~~
 אי~ שני דגוי ה~ל ~ד~ר אמ~~ל מפרש

~
 ג~ א~ דגס כתב ~ה ומט~ס המניןי

~ 
 הראשון ~גו~~

~~ 
 ו~מחכת~ה ע~ש~ וכו~ ע~ב של ב~ס אינו ג~ ~י ~מנ~~ ~א~

 ~~ בכ~~שג~
 ג~ האות על ~ענה

 שבתיב~
 מדבר ש~וא ל~י המנין~ מן אינו השני ~ו~~ שרקל~מתו והאמ~ ~דו~יס~~

מהמ~י~
 יש~אל~ על ד~אי הראשון ~~~ו~~ אבל גאיס~ שהיו

 מ~~~~ וה~~~ון ~מנין~ מן הזא~דאי
 או~יות

 מכווני~
 המה

 על חכמיס בש~תי עיין ל~עיין~ כמ~ואר ~ד~לה~ המ~ורהע~~
 אות ~~~א~ ~כ~ה תרומה ~~~י~ש~י

 ק~
 כתב

 ו~מחכח~ה יע~~~ י~~ וב~כל~ ע~ש ~~~ נמצא לא ~רוןש~~רשת ע~~ ~~
 ~~~ר~ ברי~ ח~א~ ~גדול~ ~רוע באור ועיין מ~~ל~ העי~ולא

 בנ~ מתחלף ג~~ באלב~ס~ ~ כ~ב כ"ג~ אות בי~א~ב~א~~א

י~~~
 נאמרה דלא ע"ב ד~ ברכות ועיין

ועוד יע~~ באש~ נו~
 י~

 כמה עמ~י
 הערו~

 וא~מ~ל ~ה בענין נכונות
~ 

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

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

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

~~~~~~~ 

~~
 ~קרעטש~~~ ~ר~ח~ ~ ~בית לו ~יש אחד~ בכפרי ~אלתו~
 לבנוואמר

 ~יל~
 ~שטר ו~ע~~ת

 מכירה~
 שכח וב~ו

וב~
 ב~עה א~סורו~ זמן אחר כ~~ר לפ~~

 חמישי~
 ~ערבייס~ בין

 כ~~ר ע~ת וע~~י אחז~א~ שבא ע~ה ~וב ~א כי היכ~חווכ~~ר
 כל את~~~יר

 ~חמ~
 זע~~ ~דיסי ~~ ב~ני

 כדת ל~ע~~ ~ואל
 ~ הפ~ח ~אחר בתמ~ו ~עשות~ה

~
~~ 
 ~ ד~יי ~~רתי א~ ע~ ~ו~~ ~~ י~ ר מ א

 ~ל ~א

 ב~הכ~ל~
 שהפקי~

 את
 ~ח~~

 ~~~ורו~ ~מן לאחר
 ו~ ~לו~~~ינו

 יכול
 אד~

 ~~~~ר
 דב~

 שאינו
 ~ ש~

 מפורש וכן
 מפקיר אדס יש וכי ~ דאמרו ה~ג~ דפ~חיס ~~ג בירו~למייזצא
 ~~~ ~~ ש~~~בר

 ~ש~
 בירז~ל~ ו~

 ~ב
 ד~~

~~
 מ~יב

 ~ו~~ ~

 ל~~ל
 את אין ~

 שע~ מ~ ~ ~ד~
 ~ר ~אוצ~~ן

~~~ ~ 
 ו~ ~ וז~ל ~~

~  
~  מ~ 

~י
~ ~ ה~י~   ~  ~א ~~~ר ול~לן~ 

 ל~~~
 ~~ן

 וא~~ ~ ה~~~~
 ~כתי

 למ~~
 ~פ~ק ל~ל

~ ~  ~~~~ ~תדמש~~ ד~ 
 ~כ~

~ ~ ~~~ ~~~ ~~ליה ו~~~י~~ מד~יה~~ א~~ר ~א  ~~ 
 ~ר~~

 ע~~~
~ ~ ~ ~~א~~  

 ג~ס
~ 

 ו~ ~ ~~מ ~ו~~ ו~~
~א~~  ל~ 

 ~ות~
 ו~~~

 ש~~י
 ת~

 דאי~ו
~  ~ 

~~~~~ ~~ ~  ~  
 ל~~ע

 מ~~~~
 א~ור

~~ 

~~

~~~ 
~ ~ ~  

 ל~נין ~~
~ ~י~  

 ~~~ת~

~ ~י~~~ ~  ~  ~  ~ ד מ  
 ו~מ~

~~ ~ ~  
~~ ~  ~ ~ ~~ ה~י~   ~~~ 

~ ~~~ 
~ ו  ~ ~ ~ ו~  ~  

~~ ~~ 

~  

~~~~
 ~~ח~

~  ~  
 ~~י ~~~~

~ 
~~ 

 א~~ ע~~בר~~
 ~~~ ~~~ ל~ דע~~ אינוי ~ה

 ~ס
ו וי~וא ~~ ~וא א~ל בר~תו~ שאי~ דבר~ה~יר ~~~ ~  
א~ל ~~

 מש~ בח~~
 ~אי~ו ולמ~ל~~ ~עות

 ~לל~ ~
 לה~~ר~~ל ~~ ~שי~

 כ~~
 ש~ו ~בר

 ~ כ~מו~ ~~

~~~~~~ 

 דאמרינן ~א ~יר אתי
~ ~ ע~~ ~ ב~~~  ולא קיימא ברשותי~ ו~אואיסורא~ 

 ~ופירש"י מב~~ ~
 עכ~~ ~ו ~ינו הוא~ ברשותי~ דלאו

~ ו~ ~  בגליוןשס ~~ 
 ~דפו~ הש~~

 ווילנ~~

 כי ~ כ~ב
~ 

 ~דס
הי~ ~~~ ב~ותו ~ינו דמצד ~ו~ר ע~~י וכו~ ~לו דבראלא ~~

 יכו~
 ~~ל~ הב~ח כמ~כ ~ה~קיר

 מ~ ר~
 ~לו ד~נו

 ~ש~כ ~ואי ה~קר מדין דבי~ול להפקירייכול ~~
 ו~~ ע~שידפס~יס ב~~ הר~

 והר~ח רש"י שדקדקו
~~ 

 הטעס ו~בו
 שלו~~ד~אינו

 ו~
 ע~א~ ז~ ב~חיס

 דפר~
 ~ון בשיתי וניבטלי~

 ברשותי~ ולאו דמיא~ כדאוריית~ עי~וי~~ דרבנןדאי~ורא
 ופירש~ מבטילי מצ~ו~א קיי~

 ~~ ולא שלו~ ~ואינו ~ ~~ ש~
 ה~~ר מדין דביטול ~אמור ~עם ודאי ו~כ ע~ש~ לי~מבטיל
 אינו דרבנן בשעות ו~ס ~ה~נגעו

 ~~~~ י~~
 ~~~ ~אינו

~ירושל~
 הנ~ל
~ 

~ ~ ~  ~ד ~~א ~י~ חו~מ על בק~ה~ח~
 ~י~ ב~שו~הב~ח ע~ ~ש~

 ~הנ~~ קכ~~
 ו~כיח

 ברשו~ו שאינו דבר להפ~יר ~כול דאינו ~~א~~ט ~~~
 ~~דה ~~~~ הב~ח דעת מיישב ס~~א ססבנ~מ ~~ ע~~
 כ~ר שהוא כגון ברש~תו~ ~י~ו~וא שה~ דבז~

~~ 
 דאין וד~~

 מטעס~ש~וא הבי~ו~
 ~פקר~

 ד~~~ מועיל~
 אי~ורא דב~ר היא~ ~רוכה

 ~~~ בי~י בעניי ואני ע~ש~ וכו~ לב~ל בידו~ין
 מיל~א

ב~עמ~
 בקצה~ח עוד ומצ~תי ב~~די

 חו~
~~ 

 ת~
 שהוכיח

דב~י~~
 הנאה

 ל~
 א~~ג ~ללי הפקירו מהני

 ~~~ ~~ו~
בעלי~

 ~א משוס מופקר~ ~~ו הפקירו ו~~ה לי~י אית
 והוכי~ בר~ותו~ ש~נומדבר ~~~

 ~~א~ ~~ מפס~ס כן
 ו~מה~ ע~ש~ וכו~ בשיתוניב~לי~ ד~~~

 מ~~~ העיר שלא
דעיקר ז~

 ~~~ ה~ע~
 ל~טל ~כול

 ~~~ ~ס ~וא ~~ ~חל~
 ומ~א~ ~ל~~~ו~

 ~~ח נ~~ ~י~ ח~ה~ע ~ם בית בשו~ת
 מהנידהפקר

 בד~
 והוזמו ל~~ילה~ שנ~מר ~~ורע~א ~~ ב~י~ו~ ~י~ מה~ ברשותו~ שאינו

 עדיו~
 המחזיק ~ל

 ע~~~ ~כ~ ~

ובמחכת~~
 ~כר לא

~ 
 דבשור שבתב~ ת~ה ב~~ ~~~ה~ח דברי

הנס~~
 ~י עדיו~ ש~ו~מו דכיון הט~ס

 ~ מ~ו~
 מ~~ר~ ~~

 ה~ ה~~ירו~ דב~~יס ו~ון~נ~ה~
 כן והו~ת ~~~ ~~ירו

 ~רמב~סמדברי
 ~פי~~

 ומצא~ ות~י ~ש~ה מנ~מ
 ב~ו~

 ב~ניות~הרי~ט
 חאה~~

 ~~ ~א להדיא~ ש~~ מ~~ סי~
 ברשותו שאינו ב~רוה~ר ~לו~

 ע~~
 בצל~~ וכן

 פ~~ס
 ~ר ~ק~ר יכול ש~נו ~~שיטות~תב ~~~ נ~~

 ~~תו~ע~ ~~
ו~~

 ~יטין ה~~י
 ע~~ ל~

~~~ 
 צ~~ ו~~

 ~~כ
 ~ד~ ~פ~ דמ~~ ה~ל~ ק~ד ~י~בתשו~ ה~~

 ברש~י ש~נו
 כמ~~ככוונתו

 בנה~
 כן ~ב רי~~ ר~י

~ 
 כ~טל

 לכשיתח~~תבוא~
 כבר כשהוא ~בל

 חמ~
~~ ~~ 

 דאינו
 לבטליכ~ל

 הי~ש~י על י~שליס ~יון ומ~א~י כנ~י ול~~~
פ~ג

 שכ~ ה~~ דפ~~
 ד~ש~מי

 ~~ ~ וב~חכ~~~כה~~חי מ~ ~~ל~
 רב שר

 יוס~
 שאול

 ~יו~~
 ד~י

הנ~מ
 ~ל~

 ~מ~~
 ~~י בכוונת

 ו~
 ~ה

~~ 
מ~~ו~~~

 ו~ה
 ועי~ וב~~ ~שו~

~~~ ~  ~~~ 
 ~~ג

 לפ~ש ~א~~ ~~ח~י~
 ~ב~~ דב~

 זקינו
 ו~~ ~~ל~

 ~כר
 כל~

להירו~ל~
 ~שו~ת וראה ~ל~ וכל

~  
 יו~

~~~ 
 ~~~י

~~~~~ 
 ~כ

 ו~~~ ~~ ~~~ ד~ ל~
 ~ ~~ ~~י~מ~תי~

~~~~~ ~  
 ~~מע~

~ ~  ~~ ~ ~  ~  
 ~א

 ע~~
 ל~~~~~

 ו~~ ~י
~ ~ ה~~   

 י
~ ~  

 ~מ~קוד~
 ו~יח~~ ~י~~רו~

י ~  ל~~~~י ו~~~ ~יתו 

 ב~וכ~
~~ 

 ~כ~ ~~
~ ~~~ו~ ~ ~  ו~ 

~א~  
ו ~  

 וב~~
~ ~ ~~ לא  ~  ~~~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~י~
ובר~ו~

 מ~ני ~א ~ה~ג ו~אי הפסח ימי כל ממנו וידע מד~ו
 עבודת בשו~ת וכן ~קט~ו~ ~באה"ט ע~ש הפקר~ ~אוביטול
 לו שיש מי ד~לחא כ~לא ~ כתב ק~ה סוס~~~גר~ני

 שיש א~~פ לשאול~ שבא ידוע~ והוא הפ~ח~ עליו ~ע~רבבית חמ~
 שס השע"ת במש~כ ת~~ה ואל עכ~~~ א~יר~ שהפקירו עדיסלו

 וז~ל ~ שכתב עה"ג ב~ס ט"ו~ס~ק
~ 

 שהפקירו האמת בעצמושיודע לעצ~~ו~ הוא א~ל
 הפק~

 יתזור שאחה~פודע~ו לגמרי~ מלבו והוצ~או גמור
 מ~~ ~ו~ ויזכ~

 עב~ל~ ~ו~ לזכות הוא יכול

 אמ~ה~
 ראה אבל ז~ל~ ~ריקא~טי בכוונת כן כתב עה~ג ש~~ל

 י~ד ~י~ חאו"ח י~י~ע פני בשו~ת מ~אתי~ה
 שכת~

 וז~ל
~ 

 ע~כ
 בהפקרהרי~~נ~י

 לכל ל~מרי ש~פקירו מ~ירי~ ממ~
~ומו~יאו א~~

 ~שוק~~
 בלב ביטול בלא ומפ~ירו

 אח~כ~ ~ע~מו~וא ש~כ~ ו~כו~
 כג~

 או ~אהבתו אדס בו י~ע שלא ש~ד~

 ~~מיראת~
 מכירה כמו ממש

 לג~ ~ל~
 שיש~ור ~ודע ה~כירו

 ויחזור ~חג אחר עד חמ~ולו
 ל~

 עכ~ל~ ז~ל~ הרב כו~ת זהו
ורא~

 בא~א תמ"ח ~~ או~ח ~פמ~ג
 סק~~

 ~פ~ ~דברי מש~כ
 תמ"ח ס~ או~ח ב~מ~ג וראה עש~ה~ ז~ל ה~יק~נטי~שס
 פ~~ ש~ועו~ ~~ירושלמי להוכיח ב~~~כ ~~~ח~א~א

 ~אמר
 ~~~~ות ~וראה ותב~~ עש~ה לא~ בח~רו הא א~ וק ש ל ן קי פמ

 ~~ב הרא~ש עלאשרי
 ב~ס מש~כ ~י~ד~ דפםחי~

 האו~~
 ובד~מ

~~
 א~ אות תמ~ה ~~ ה~ור

 שהארי~
 האו"ז בדבר~ יותר קצת

 ורא~ ע~ש~~ל
 ~פ~ח~ס ~~ב ה~רו~~~י ~ל ~~~ס" ב~מראה

 ש~מה ~~ג~ חמ~ו הפקיר ד~הה~ב
~~ 

 ~~~א
 ~~~~ ~או~ ~ש~

והמ~י~
 יר~~ תש~~ח~ ~י~ הגדול~ זרוע ~~אור

 קשה דלא
 ור~ה המרה~פ~ ~~שייתמידי

 ב~ו~ עו~
 סי~ ~ס~יס הל~

 רמ~~
 ו~ב~~עש~~

~ 

~~~~~~

 תו~~ות ב~ו~ת מש~כ נזכרתי
 ~~~ י~ד~ ~י~ חאו~ח רא~

 ~ניד~
 שע~ד י~ש ~שות~ות לו שה~ בא~ד שאל~ו~

 בער~פ ל~כור ושכח הא~~~אצל
 ק~~~

 לו הורה חצ~ת ואחר
 בפני להפק~רהמורה

 ואמנס ~ ~~ל כתב ~בר~ ו~אמ~~ ג~

בבא~
 אח~ז להפקיר המ~רה לו הורה

 וא~ איסור~
 כאן

 מועיל ה~פקר ואין לב~ל~~ ברשות~ לא ~יסורו ד~אח~זכ~ל~ ~פ~~
 ~ז~~ המורה ב~עת עלה מה אדע ולאכל~~

 עב~~
 ובמחכת~ה

 באר ד~ז לבאר שהערו~י מה מכל כלל ~עירלא
 וז"ל אח"כ הת~ע~"ר ומש~כבעזהי~ת~ ~יט~

~ 
 שכבר מאחר ומ"מ

 א~יהורה~
 כי~

 ~במ~כת~ה רמ"ג ב~י~ הקצה"ח למ~~כ בזה
 א~ רמ~~ ~ס~ב~~ה~ח

 סק~א רס~ב בס~ רק מ~~ דבר ר~ז
 כתב~ס

 כן~
 דמד~א

 י~
 דכמו

 ד~ה~
 בשבת רשות ~י~ול

 כמו דה~~~~וס
 כ~~

 יפות~ א~ל
 ~ס~מ~ ואמרי~

 ~~ ניחא
 אחר ב~~ר ה~המ~י~רא~

~~ 
 ~י~ל

 אמר~~
 מ~יקרא ~~~מא

 ולא שש~ח אלא ~~~חא
 וכו~ יד~

 קצת להצ~יק מש~כ ע"ש
 א~ ול~ענ~~ ~~ורה~בזה~את

 מל~ד כי אחו~ ה~דק
 בעצמו כ~ב~ל שהק~ה~~

 שחליל~
 לס~יף אלא כן כתב ולא בזה~ להקל

 לסניף גס ~דעתיבעלמא~
 ל~ר~ א~

 ~~א מ~ורש דהרי ד~~
בדברי

 בעירוב~ הריטב~~
 דלא ע~א~ ע~א

~~~ 
 ~עירוב שס

לומר
 כל~

 נ~רובי לגבי ורק י~ות~ אצל
 ח~רו~~

 לנו די דר~נן
 דה~תא~ ד~תובגל~י

 עכ"~
 ביטל ~א ב~כח עפ~ז וא~כ

קו~~
 ולא מה"ת~ יראה~ ~בל על עיבר שש

 מה~
 ד~~א גל~י

 ומצא~~דהשתאי
 ב~וב~

 על
 הרמב~~

 תמ~יס ~ל הק~ה~ח ד~~רישכ~ב ה~ב~ חו"מ מהל~ בפ~ד
 וא~ מאו~

 זה היתר ל~רף
 בי~ל אס עש~~י~~~ואפ~ לס~ף~ אפי~כ~ל

לומ~ כנה~ החמ~
 ~כ~

 ח~ירא~
 ~וא~~~

 ש~~מריס וס~בריס כלל~ מבי~ס
 תל~ד ~~~ המג~א כמש~כ תחינה~~~ה

~~~~ 
 ושכח

דלא למ~ר~
 אענ~י מה~

 ש~י~ל~
 משוס

 חש~
 בס~ כמ~ואר הערמ~~

תמ~ח
 ה~ ~עי~

 לא וא~~ה
 מה~

 אח~א ל~פקירו
 ~י ב~~

 ~עמאמ~אי
 דאמרי~

 ~חא דמעי~רא
~~ 

 משוס
 כמ~~כ ~~ו~~תא~נמי ~~ דבכ~~~

 ב~ו~~
 ו~ם בב~לו ~~ם כ"ג נ~~ ~ע~א

 אלא תורה~ אי~ור ה~ ~~כא משוס אסור~ המ~~רה על א~ס~~
 וכי~שביטל~

 כדאורי~~א~ הוי ~~ביטול יועיל שלא גזרו דחז~ל
 לגבי ורק עש~הי ~קמ"ו ת~~ז םו~~י ~~~~א כתב~ה~ג
ע~~בי

 ~~י~ דרב~~ חצ~~
 לומר

 ~דהשת~
 ~~ ~חא

~~~~
~ ~~ ~~~~~~~  ~מ~~~ ל~~ ניחא נמימעי~רא

 הריט~~א
דברי ~~~~ ועפי~~ הנ~~

 ה~ו~~
 תו~פ~ר

 ~~ להצ~~ במ~~~
 ~נ~ המו~ה

 וברור~פשוט ~~ ~

~~~
 במה כלל פ~ל דלא~לקינן

 א~ ~פ~י~
הח~~

ה~מור ~~ב~ א~~ורו~ זמן ל~חר עדיס ג~ ~~ני
~ 

~~~~
 בכחא לצדד יש שאלתינו בנידון ד~נא ל~נין כן

 בנו את צוה ~~~ב~רי~ כיון דע~~~ד~יתרא
 ~~~~ מ~ירה~~ ~~~רולעשות ~~ל~

 כמש~כ פושע~ ונקר~ שכח~ ד~נו
 וכש~כ פושע~ נקרא ד~שיכח ~ק~ו~ ת~~~ז ~י~ או~חבמג~א
 ומ~ור~ ע"ש~ עצ~~ת ~~ח~תבשוכח

 מ"ג בר~ות ברש~י יו~א
 ~~~סוף

 ו~ ~~חיס וברש~י ~כ~לי מ~ע~ל~ ~~~ע~ לי~ ד~~י ד~ה

~ו~
 ~מ עכ~ל~ וכו~ פ~י~ה לידי ויבא י~כח פש~~ ד~ה ע~ב
 עליו~ ~וה א~ר ~~כ~רי~אביו

 לי~
 דנקרא י"ל ~ט~מ~ ו~עשו~

 ואע~גאונ~י
 דל~ע~

 הפו~~יס רוב
 ~חמ~

 הניחו אפי~ שעע~~פ
 אושו~נ

 נ~דע ~~מ ~~ו~~ אנ~~
 ד~~

 התש~~~
 ~י~

וכן קצ"~
דב~~~ס ד~~ הל~ חו~מ מהל~ ~~א ~כ~מ מובא ~~~ן~ דע~ מ~מ~

 וראה מותר~ אונ~
 ב~~~~

 ע~ש סוסק~ג~ בא~א או~ח
 וי~ בזה~מש~כ

 ~~ניף זאת ~צ~ף
 ~כ"~

 ה~ב שדעת י~~~ ל~נין
 ת~~ב ~ס~~ שלו ~ש~ע~~ל

 ס~
~ 

 דבמקוס ~בתב~ ~הג~ה~ י~~
 כזית בו שאין הפסח עליו ש~~ר די~ש י~ל ~~וד~ גדולהפ~ד
 שתיתבכדי

 פר~
 מ~ני כא~ד ~ש~ות~ שא~א לפי

 ה~ ח~יפות~
כח~~

 תערו~ות ע~י
 וי~

 שימכרנו דהיינו ~הנאה לה~ירו
 וימכרנו הנכרי יחזור שלא ~ענ~ן ש~הא ש~זהר רקלנכ~~
 ממנו וי~תהלי~ראל

 ~סו~ ו~שתי~
 ש~ין למי אפי~ ישראל לבל

הח~~
 ו~ש ע~~~ שלו

 ~צ~
 ל~נין בתשו~~ ז~ל הפ~י דעת ~ס

 א~א דאינוי"ש
 כ~מ~

 שרינ~ ו~~~~ נ~~~~~
 יין ברוב לערבו

 באופן לנכרי ולמכרו י~~י ס~ס~י או~ח ~~י בשו~ת כמש~ככשר~
~לא

 ~חזו~
 לד~זי ~ניפין ~צרף יש ועוד לישראל~ וימ~רנו הנכרי

והנ~פ~~~~
 ~החפזי כ~ב~י

~ 

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

~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~~י

~"~~~ ~~~ 

 ~"י~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

~~~
 נער בענין ש~לתו~

 ק~
 בן

 שמ~~ שנ~~ י~~
 ~לוח~ת

 והטמינו ב~סח~ י~שמ~א
 באיז~

 מוצ~ע~ מ~וס
 את ה~יא הפסח ואחר א~סי בן לשוס זאת ~י~ר ולאהגיד ו~~

 לדעת ושואל אביוי לבית הי~ש עסה~~וחית
 א~

 ~י~ש מותר
 ~ לא או ה~סח~אחר

 א~~~~
 לפ~פל הוא למותר

 בד~
 ~יה ובדין לק~ן ז~יה

 הדבר ~הכי~ בלאו גס הלא ~נא~~באי~ו~י
 עיקר ~הרי הפ~ח~ לאחר מותר ~נ~ל י~ש ד~~לוחיתוברור פ~~~

הטעס
 דח~~

 משוסרק הו~ בהנ~ה~ אסור ה~~ח עליו שעבר י~ראל של
 דקנ~~

 קנםינן
 לי~

 ב~םחיסכר~ש ירא~~ בבל עליו שע~ר הוא~ל
~  

 מפירש~י ~הוכ~ח ו~ש ל~~
 ב~~

 ל"ט
ד"ה ע~~

 שו~
 ~נהי~ קנ~א בני לאו ד~טניס אין~ ד~ה שס ובתו~~

ו~~
 שורש מהרי~ק ב~~ו~ להדיא

 שהארי~ פ~~
 להוכיח~

 לאדבקטן
 שי~~

 דא~י~ ו~ייס~ קנ~~
 בל~

 ר~י~ ~וס
~~ 

 ~בר
פשוט

 ~~ דא~ הו~
 ~ם~ בשום

 ~אי~
 מע~ה

~  
 ~וס

 בשוס ולהפ~י~ולה~נישו
~ ש~עול~ ~~  בד~רי ~רותי נ~ב~~מן ש~ח~~ ~תש~~ 

 ~~י~ המהר~~~
 מש~ם לדעחו

 סיי או~ת בפמ~ג ומצאתייס~~
 ~ל~

 ש~~ב ~ט בא~א

וז~~
 ~ י~~ ש~ ח~ וה~ ~

 שע~ר
~  ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  ~~ ~~ ~~~~ ~י~~

~~
 דשרי~

 ~למא~
 ולפי~ז נ~נסי~~

 אפ~רופו~
 למכור ~שבח

חמ~
 אחר מותר ויהי~ מחמ~~ אחריותו י~לק שש~ והגיע יתוס~ של
 ~גס ~כ~ליהפ~ח

 שד~~
 זא~ז ~ותריס ז~ל הפמ~ג

 שה~
~פ~

 בפתיחה או~ח
 בולל~

 וז~ל בתב ב~~ אות ח~ב
 ליויראה ~

 חמ~
 דאםור~ א~שר הפסח עליו שעבר ח~ו~ק של

~ע~~
 ובו~ שוגג הני~ו במו פ~וג~ לא ~מ~נסי~~ דליכא

 עב~~
~~

 שבתב כמו לה~בה ~יקר נראה
 הפמ~~

 תל~די בסי~
 לדעת לכוון שזבה מ~רשו ב~ית הו~יעה הקידשורוח

 דלא לה~יא בפשי~ות ש~תב הנ~ל~מהר~~ק
 דבר ומקור כלוס~ ק~ן מ~שה ד~ין מ~עם קנ~~בשוס ~הק~ קנסי~

 וחו~~ מפירש~י~הור ז~
 ב~~~

 ~ הנ~ל

~~~~
 חייס ר~ ~הרב גס נשאלה ~אח שאלה

 טויב~
 ח~א שלוס של חייס בשו~ת תשוב~ו ונדפסהז"ל~ ~בא~וש~

 ובת~ ב~ה~ ~ס
 ~ד~פשיה ע~ז

 בזה~ל~
 דלאו זהו לא ק~ן וא~ב

 דאינו ~~א הוא~ ן עונשבר
 נ~ה ב~נה~רין כ~אמרינן ~ובר~

 ש~~ג סי~ או~ח ובש"ע ע~ש ליבא~ תקל~ איכא~ קלוןע~ב
 אין ~וב בב~י עבר דלא וביון שס~ ומג~אב~"ז

 ראה שלא מלבד הנה ~חש~ש~ ע~~ל ח~~ו~ על לחול~במיס לקנ~ מקו~
 ו~ירש~י ומהמהרי~ק~ מקומות~ בב~ מה~מ"ג ידעולא

 הגמ~ דברי בפשט ~א~ ש~ה גס אף אלא הנ~ל~בב"ק ות~
 שהוביח נ"הבסנהדרין

 ~ק~~
 שם דאמרינן מ~~ס ~ובר אי~ו

 עיניו הבי~ו ולא ליבא~ ~קלה כא א~לון
 ~לראו~

 דמסיימו ב~ה

~~
 ורחמנא איכא נמי ~~לה היא ~מזידה ~בי~ן ב~דיא~ ~~מ~

 מ~ט ס~ק ~~ ~סי~ ל~דיא ז~ל ה~ב~ש וב~ב עלה~י~ ~חסהוא
 ו~~נה ~ק~ן הנ~ל נ~ה סנה~רין מה~~ס אי~באלהוכיח

 ואיסו~~ ~עביר~מזידי~
 ו~~בריס יע~ש~ ~עבדו הוא

 ח~~~ שה~~~וביחי~
 ~א

 ~בי~
 שמ~ג סי~ או~ח במ~~א עי~יו ~ראו ממה זא~ העתיקרק ~סנ~דרי~~ הגמ~ ~דברי ב~ל

 בדברי ין לע שס בת~וב~ו ציין ~~רי~ק~ד

 ~מג~א~
 והמג~א

~
 איבא ~קלה ע~ב נ~ה ~סנ~~רין ~א~רינן ~ בזה~ל בתב
 זה וב~שון עב"ל~ לי~~יין

 בת~ ממ~
 בה~תקתוי הח~~ש

 ~מש~כ המג~אי ב~שון נפל שטעות~סופר כללידע
 ע~~י איבא~~ וק~ון ~יבא חק~ה ~ דבצ~~ ~ס~ ז~ל~מחצהש~~ק

 באמור~ הנ~ל~ דה~מ~ ~המס~נא המג~אוכוונת

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

 ~ בעולס ~ד בשוס ולהפסי~ו ~הענ~שו כלוסקטן מעש~ ~ין ~ט~ס הנ~ל~ ~~הרי~ק ו~מ~ב ליה~קנסינן

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

~~~~~~~~ 
 ו~~~

~"~~~ 

~~~~~ 
~~י ~~~~~~

 ~~~~"~ ~~~~~~~ ~~י~~~

~~

~  ~  ~~~~~ 
~~~מי~ ~~~~~~~~~~~~~

 נמי ~מורי מקדיש~ ~דאקדושי א~רינן מי ל~יש~

א~"~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
 ה~י דמשום

 טע~~
 ~מר~נן לא

 ~א~
 הקד~י הק~שו

~י~
 טע~א

 כי~
 וכו~~ מעשה בו שאין לאו הוא דתמו~~

~~~~
 ע~~לי וכו~ הכא ממ~ט~נן ב~למא גריעא ~~רא

 כ~ב~וכ~ר
~ 

 דא~~
 מטעס לדתוק

 ~~ש א~א גריע~~ ~~ר~

 ~ש~~ע~
 של בטע~ו ~~~~ה~ הל~ בםוף ~~ס

 ה~~~ור~
 ~~ם

 יתזו~ ~~
 בו

 וכי~ ~~ה~~
 יכול ~אינו

לפדותה
 ~ליפ~

 ~ו~ ממנה ב~ו~ה
 ~תו~ ~~ ל~י~

 ~ ו~ י~ל~~~ ~לא~יו~
 ~ו~~ ואמר~ ~חליףי

 הוא

~ י~~~~~ ~ ~ו~ ~~~  ~  ~  ~  ~~ 

 שעבר~~וס ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~
 ע~

 יח~~פנו" ד~~א ~או
 ביוןלרמ~~ח אב~~~ ~י~ וגו~

 דק~~
 ~לל ליתי~

 ~ל~
 יחליפנו~

 לענ~
 ~~יה ו~מורתו הוא ~ו~~ה בבלל נמי~י~י~ ~ונשין~

 ~דש~
 עכ~ד

 ~אורביחר
~ 

~~
 דיש ~ה עפ~י זה~ ב~ן לומר ב~~ד נ~ל ~~~~~

 ד~ה ע~א ל~ט בב~ק מ~~~~~ילהו~יח
 נינהו קנסא בני ~או ~ק~~~ס א~ן~ ד~ה שס ובתום~שור~
 פ~א ~ורש מהרי~ק ב~ו~ת ראיתי ~ובע"שי

להוביח שהארי~
 דבק~

 לא
 קנ~ שיי~

 מפ~רש~י ~והעיר
 ב~~ק~

 ו~ייס
 ואפי~ ~וז~ל

 בל~
 דאין הוא~ פשוט דדבר נלפענ~ד ראי~ שוס

 מ~שה דאין ק~ס~ בשוםהק~ן
 ק~

 ול~פסידו להעני~ו כלוס
 הרמב~ס מרן ל~עס ע~י~ז וא~ב עכ~ל~ שבעולס~ ~דבשום
 דז~ש~~ל

 תורה~
 ~וא קודש"~ יהיה ותמורחו הוא ~והיה

 בר דלאו ד~ן לומר לרמב~ח מב~~ל שפיר ק~סא~משוס
 לא הוא~עונשין

 שיי~
 ה~מור כדבר בד~~~ למק~סי~

~ 

~~~~

 ולא ל~ב~ח מבע~ללמה
 פ~

 בק~ן לומר לי~
 דלא משוס ~מורה~ עושהדאינו

 שיי~
 הנ~ל ~הרי~קוכ~ש~כ גבי~~ קנס

~ 
 מ~פקא דאבתי אי~וי ~זה י~ל אבל

 לר~ב"ח~י~
 ט~~~~ דילמ~

 ז~ל הרא~ה במ~~ב הוא~ דק~א
בספר

 החינו~
 בענין המורא בלבנו לק~וע כדי שנ~ב~ מצוה

 זה וטעס ע~~~ וכו~הקודש
 שיי~

 ~ והבן מ~יר~~ נמי אמורי מק~י~~~מדאקדושי ~ בגמ~ וז~ש קטן~ גבי ג~ב

~~~~~
 אם אמרו~ שס א~~ז ע~~~ ב~ תמורה דבש~ס

תמ~~
 ובבר ו~ו~~ ~מורה עביד ~~ן לומר

 ז~ל ה~אונ~ס דשי~ת ז~~ סי~ דקידו~ין בפ~א הרא~ש~~~ב נוד~

 כמו ~את~ל~~ דבלהוא~
 פ~

 ב~~"ח הב~מ וב~כ הואי ~ותא
 מ~ל~ ובפ~ב הכ"ו~ שבתמהל~

 ובלח~מ ה~ח~ נזירו~
 ה~ג ק~שמהל~ פ~~

 ע~~
 נ~א~ לבאורה והנה

וא~כ הא~עיא~ דנ~שטה
 אפש~

 דנס ד~~ל או
 הר~~ה ב~עס ד~~ל או קודש~י יהיה ו~מורתו הוא~והיה ~ נבי~ ו~מר ל~קנסי~~ שיי~ ב~~~

הנ~ל
~ 

 ז~ל ד~רש~י דנראה אינוי זה אולס
 קשי~

 ~את~ ל~
 ק~~ לומר~ תמצא ~ס ו~פילו ~ שס בתמורהודייק

 ~ביד
תמורה

 וכו~
 לאשמעי~ן~ ~תא רב~תא ~ וז~ל ו~ירש

 ~~ בגה~ש הב~ח בה~הות וכן עכ~לי הכי~דאתיה משו~ ו~~
וא~י~ ~ ג~יס

~~~~ 
 ~ס~ל ~ל הגאוניס ד~ס דס"ל נראה וע"כ

דב~
 היינו הוא~ פ~י~ותא ~את~ל~

 דוק~
 הש~ס ~נקט היבא

ב~שו~
 הי~א מ~א~ב לחוד~ ~את~ל~

 דנ~~
 ~ו~~ילו בל~ון הש~ס

 אהרן~ יד בעל להגאון ומצאתי פש~~יתא~ ~וי לאאת~ל~
 כלל הרמב~ס בב~ל~ מ~א~י יד ובס~ צ~ו~ דף הג~~~בללי

 ש~~כי~~
 בהדי~

 ~ה שפיר אתי ועפ~~ז יעו~ש~
 שפ~~

מ~
 ז~ל הרמב~ס

 ~פ~~
 והכ"מ תמורהי עושה ~ס ספק בויש שהמיר~ ד~טן ה~ח~ ת~ורה מהל~

 ש~
 כיון ~ליו~ ת~ה

 למה בא~~~~ ל~סוק ב~ודששדרכו
 פ~

 שאפשר ובתב~ ס~ק~ שהיא
~רבינו

 ל~
 אתי שכתבת~ ~ה ו~פ~י עב~ל~ א~~ל~ ג~ס~ הי~

 ~י~ רס~ו ג ז~ל דהר~ב~ס ברור דנראה ~ידיי קשה ולא~פיר
בנמ~
~ 

 ~ת~ל~ ~ואפילו
 כ~ירס~

 וחמהני ובא~ורי ז~ל~ ר~~י
 ~עירו שלא מלאבי~ וה~יד אהרן~ ~~ידעל

 ~ הנ~ל ח~ הלכה ת~ורהבהל~ ו~כ~~ מהרמב~~

~~~~~~~ 
 ~~יר יש ~ן

 ~גו~
 מה ה~~~~

 טעמובג~~ ~~~י~~ ש~
 ש~

 תמורה ה~~ ב~וף הרמ~~ם

הנ"~
 ולהו~א

 נפקו~~ מ~
 ל~ינ~~

 ו~
 ~~כ נודע ~בר

 ו~~~~ כדי~ ד~ה ~א י~ד ב~וטההתו~~
 וצא

 ~~י~
 ~מר

דדריש
 ~~~~~ הי~~ ~~~ ד~~~ ט~~~

 לן
~  

 ~~~ ~~י
 ו~~~

 ~תו~~
~~~ 

 ~~ט
~ע~א ~~רי~ ~~ ור~~ ~~ ע~~

~~~ 
 כתבו

 וז~~~~
 אלא ~יגו לא

~~ 
 ד~י~א

 וא~כ ע"~י ו~~~ות~
 ~~~ ד~~~~ נימ~ ~

 ~~יא
~ ~~ ~~~~ ~ ~~ ~ע~~~~  ~ד~~ י~~~ 



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~"ל ע~כ ז~~~ הר~ב~~ ~טע~ ~~ ק~~ו~
 דרמ~~~

 כר~~~~
 ו~~ ב~~ס~ טובא בדוכחי דקרא~ ~~א דדריש

~דר~~
 ~~א

 ~קר~
 חורח בס~ כמש~כ

 מה לנו יקשה ועפי~ז ע~שי ~~ד קפ~ג סי~ נדה ה~~על ~שלמי~
 דמערבא בתלמודאשאמרו

 בירוש~~
 ~ש~~ ה~פני דלגירסח ה~ב~ פי~נ ~מוחוב~רושלמי סוה~א~ פ~א חרומוח

 חמורה~ חמורחו שיהא מהו ק~~ לענין ג~כ מבע~לש~~
 דא~ ש~~ואמרו

 זל~ז ה~ע~וח כל הוקשו ~~מ סבר
 ~המה מעשר ~ביא ~ינו~ם וכו~~

~ 
 חמורהי עושה אינו

 בהמה מעשר דאמר ~~ש ~~ורו
 לימ~

 כל על
 ור~ש ר~מ דהא יקשה האמור~ ולפי ~~ה~ ו~ו~ל~~רה הקדשי~

 ס"ל א~ וא~כ ד~~~ ~~דר~
~~~ ~~~~ 

 ~~היה

 ו~~ור~~~
 הוא קודש~ יהיה

 וע~כ קנםאי משו~
 ~לא~הק~ן לדיד~

 אי~
 כא~ור ל~~~סי~ ~ל~ש חמורה~ עושה

~ 
 ~בל

 ~דה~ ה~~~בן~~יר~ח
 ש~

 יח~רש גירס~ו דעפ"י ~פיר~ אחי

הא~עי~
 ע~"ה ~ורה~ עוש~ א~ ~כו"~~ ל~~ן ~יר~שלמי

ו~ג~~
 תמו~~

 שנ~~ס בירו~למ~ ומ~אתי ע"ש~ בל~א ~~א ג~
 ~~~~חדש~

 דמפורש ~"א~ פ~ט ~~רוח מ~~
 ל~דיא~ ש~

ד~
 ~ירוש~מי ה~~~~וח

 ש~
 במ~רשי ע~ש עבו~~~ לענין קאי

~~~
 א~חי

~~~ 
 מרן דעח לנו

 ה~מ~~~
 דלא ד~"ל ז~ל

 ~~א~ ולוה מלוה מהל~ ב~ג שפ~ק כ~ו דקרא~ ט~~~ר~י~
 מהל~ ב~א ~ק א~איא~כ

 ~ם ~וא~ דספק ה~ח~ תמור~

ק~
 ה~~ל חמו~ה ~ל~ שבסוף ט~~ו ע~~י חמו~ה~ עושה

~ 
ו~

 בהל~ ב~מ
 עכו~~

 כחב ה~ד פ~ד
 דהרמב"~

 לא
 אלא כו~ב ואי~ז דקרא~ טעמא דדרישכר~ש ס~

 הטע~
 בו שאין

 ~~ה מ~ה ~~נהדרין פ~~ ב~וסיו~ט ~כ~ה ע~שי לד~נאנפ~חא
 אול~ בחוס~ח~י ~ע~ש~ו~ין

 ס~~ אה"ע הטור על הב"י
 ב~עחס~ל ט~~

 ה~מב~~
 הלח~מ וכ~כ דקרא~ ~עמא דדרשי~ן ז~ל

הרמ~"~
 לפ~פל הרבה ישועוד ו~ע~ ע~ש~ ה~א ולוה מלוה מהל~ בפ~ג

 בד~~
 עט ולא

 פה~ ~א~

~~
~~~~~ 

 ~מנע לא ~מ~חב
 מלכחו~

 שר~~י מה
 דאינו מ~ש לענין ע"א ט~ בחמורהל~ע~ר

מחפיס
 ~יה ד~מר ~יכא רק שלו~ שאינ~ ב~קד~

 ~ס~ וראיתי ~ש~ וימיר יבא ל~מיר הרוצה בלדהק~~~ דב~מ~

 חינו~נ~~~~
 ס~ ~ל

 החינו~
 שנ~ב~ מצוה

 שח~
 ד~י

 ~ה הוא~~יחוח ~ט~~
 ל~וס~ ~ליחוח ונחבטל ~שלד"ע~ ה~

 ~~ב~ י~ב~מ
 ו~

 לענין ש~~ דב~~ו בס~ף ~קר
~  

 ש~קדיש
 ו~רב~חו~

 כ~
 להמיר יכול אחר אס וכו~ ל~מיר ~רו~ה

 דמ~רבא בחלמודא מ~ש אישחמ~טחי~ ובמחכ~~ה ~~שי~~
 משה ה~י לגירסח ה~א ~~ב קידושין~י~ו~למי

 ~וא~
 המר

~ירנו~
 ~וי~

 ס~רין
 מי~

 של ששליחו
 אלא ~מותו~ אד~

 אינו שליח זו~ דלגיר~א מבואר ~י ~~י ~חוב~~ט
~ירי

~  
 ~מ~ינן איפכא אדרבה ~~ ה~ע לגיר~ח

 ימירנו~ ~~המר ~~א~~ירו~~
 ק~חי~ ה~לי~ א~ לרבו~

~~~
 כיון ~~~ ~~ק

 ~חור~ דב~
 שלד"ע~ ~ין

 לכ~
אי~רי~

 ב~ ערכין בחוס~ ~ור~ה ~~~י ~א
 ~~~ ע~~

 מהל~ ~~ג ו~~מ~~ו~
 ע~~ה~ ~אדון~ בד~ה ~~~ עב~י~

 ו~בן~~ בדבריהם~ לפל~לויש

~~~~~ 
~~ 

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

 ~~י~~~~~~~~~~~~

 ~~~~ ~~ שה~י~ ~~~ ~ור ~~~ ~~ ~~~
~~~ ~  

 ~ק~ ~ל ~~~~~ ~~
 ~~~ ~וע~

~~  ~ ~  
~ ~~ 

 ~רו
~~~ 

 ~~ ~ו

~~ ~  ~  ~~~ 
 ~ו~

 ~ ~~ו~~

 של~ מלב~ ~עניי~ אני~~~~
 באיזה ~דע

 ~א~א ~~ א~ ~~ו~
 גו~

 ~בה ד~י מאדי בעיני חמוה המאמר
 וזל~"ק נ~ט~ חקונא הז~ר ~ח~ני מבו~ר~אי~א

 חענה ~לא על הבא~אעבר בי~~ ו~וי~ ~
 ברע~

 ~יד וכו~ שקר~ עד
 יודע כי ~ ~אמרשיקרא~

 אלקי~
 כי

 וכו~ ורע טוב יו~עי כאלקי~~ והייח~ עיניכ~~ו~~חו ~מנו~ אכל~ ביו~
~~~~  

 וג~
 קדו~~ מ~ה יוצא מפורש האדומי~ דואג בדבר

נעי~
 שהגי~ ישראל~ זמירוח

 שקר
~ 

 סלה~ ~~ק מדבר שקר~ מ~וב~ רע א~בח וגו~ לשאולויגד האדומי~ דואנ ~בבוא
~ ב~~ה~~~ ~~~~~לים  

 פלוג~א איכא המרגלים~ בדברי וג~
 כמבואר ירושלמי~ תלמוד חכמי ובין ~בלי~ החל~וד ~כמיבין

בס~טה
 ל~~

 ~אר~י ע~א
 וגס של~חנו~~שר ~אר~~~ על ~באנו ~ ע~~פ ר~מ~ משו~

 זב~
 ח~ב

 בו שא~ן ל~~ר דכל הוא~~ ודב~
 אין בח~י~חו~ א~חדבר

 ~~יי~
 ~סופו~

 אול~
 בחלמוד

 זה~~ אמר לא זה~ ~~מר ~מה איחא ה~ו~ פ~ט סוטהירושלמי
 ~וג~דהפסוק~

 חלב זבח
 ודב~

 י~ש~י אמר ע~כ~ הוא~~
 אמרווהשאר~

 בסו~ה בח~א מהרש~א וראה יע~~~ מר~לי~

 ע~~ל~~
 וג~ וי~ל~ ~~~

 ב~~ס איחא
 ~י~

 ע~א ל~ה בסו~ה
 רבד~מר

 מש~שי~
 ~ר~לי~ ~ ~הדיא

 ואח~כ וכו~~ ~ווי שקרי
~מרו

 דאיכא הרי יע"ש~ וכו~ היא~ ולא גמ~~ ~~ח~
 ו~ע~ג זה~ בענין ח~~ל ביןפלוגתא

~ 

 ~~~~~~ו~~~

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

~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~י

~"~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

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

~~
 באיה~נ זכיה יש א~ לדעח שאל ~שר

~~ 
 י~אל

שקנה
 חמ~

 עלעובר א~ ~~זיד~ לרשו~ו והביאו ב~סח מגוי
 ~חמ~

 בבל הזה
 יר~~~

 לאו או
~ 

 מהרמב~ם והביא
 מהל~בפ~א

 ~מ~
 דקנה ש~סק ה~ג ו~צה

 חמ~
 לוקה בפסח

משו~
 דשור ש~בו בשור~ ד~ה ע"א פ~ סנהדרין מהחוס~והעיר באי~~נ~ זכיה דיש דס~ל ו~בואר ע~שי יראה בל
 א~ר הוי דא~ מחיים נאסר אינוהנ~~ל

 בחי~
 אי~ו ~~כ

 ו~י יעו~שי בטביחה אינו במכירה ~אינו וכלבמכירה~
 במכירהי אינו בהנאה האסור ש~בר להחוס~דס~ל ~~~

 ו~~
 ה~ה

בחמ~
 הי~אל זכה לא מגוי ישראל שקנה

 ב~חמ~
 שהרי כלל~

ה~מ~
 אחר

 ז~
 ב~נאה אסור א~סורו

 ואי~
 וממילא כלל~ זכיה בו

 לדעח ושו~ל יראהי בבל עוברדאינו
 ה~כ~

 אם בד~ז הפסוקה
הלכה

 ומור~
 ~ע~י כרבוחינו ~ו הרמ~~~~ ~דעח כן

~תו~~
~~ ~ 

~~~~~~ 
 ~כוון זכית

 לדע~ בד~
 ~~ו~

 ~ל ~ב~
 ב~~

 סי~חאו~ח
 שה~יר י~~

 פ~ ע~
 של

 ~ל הי~ ה~ברא ~ד וכתב ~נ~ל~ ~החוס~~נ~ל הרמב~
 לזכוחי~ול א~ ~~

 בחמ~
 לא בו ~כה אם ואף ב~~

 ~ה~
 ~~ו

 ו~~של~
 ~מב~ם ~ון אבל עליוי עובר

 ל~~ ~~~
~רי~

 דבריו~ אח ~אימה לקבל
 יש ד~ל ת~א סי~ ~רי~~ש~ס מבו~ ובא~ ~ב~~ ~~
~  ~~ ו~ ב~~ 

 ו~ עלי~ עוב~ בפ~~
 ב~~

 בר~~ר
 ב~גב~~ ~ י~ש~~ ~ל~ ~~

 ו~ו~ל
~ ~מ~  

 ו~א
 עב~

 ~י~
 ~בו~ ו~ ע~~ב~

 ~ה~א
 ב~~

 ד~~~ בפ~ג
 ~~ ב~ ~~

~
 ~צא

 טב~
 ולא

 ~ע~~~~י ש~ב~~~ ע~ ~~ב~ ר~

~~~  ~~~ ~ ~  ~  
 ע~~ ~י

~ ד  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~

~ ~ ~  ~גמ~ בה~יא ~~רינן והכי לעול~י ~~לה~אינה 
 מגבה דלמא ופירש~י מבטלה~ והדר לה מנבה דלמא ע~א~דמ~ב דל~י~ בסוגי~

 בהגבהה לה ו~ני~ה
 וכו~~

 בה אין בהנאה~ ש~סו~ה ואע"ג
 ~הי זכי מצי עכו~ם ע"י להתבטל ש~כו~ה כיון א~~~ממון~ ד~

ומכאן
 לחמ~

 של בפסת
 עכו~~

 הוי בו לזכות ישר~ל שאפשר

~מ~
 חאו~ח ח~ס בשו~ת ועיין עכ~ל~ לעו~~~ ואש~ר י~אל~ ~ל

 כש~ הר~ן~ דברי ב~יאור ש~תב ק~פ וסי~ קע"ט~י~
 של שע~ז

 ~~~~גוי~
 מ~מ עולמית~ ביטוצ לה אין שוב ישראל מדאגבה

 גוי ע~י להתבטל אפשר ~יתה לה מגבי~ הוי ~א ואי~~איל
 ~~ ומקרי ~ישראל~ בהזוכה

 עוד לה י~י~ שלא יש~~ל~ של
 ה~~ לעול~~ביטול

 לה מניח הוי דאי כיון בפ~ח גוי של חמצו
 נמצ~ מותר~ הי~ ~פסת אתר עד גויבבית

 בו יש
 שו~

 מציאות

בעול~
 שא~ לישראל קנין בו יש א~כ מידי~ שוה שי~י~

 זוכה
 טעמא ומהאי עולם~ ליא~ר ישראל של חמצו ~עשה בפסתבו

 הקו~ה נמילוקה
 חמ~

 שס~ל להריב~ש הביא ~ולא ~כ~לי בפ~ח~

 ג~ הכיי~~
 ~א

 ע~ ~עי~
 ומ~אתי בזה~ ש~סת~ק הנו~ב

 שבמח~כ ג~כ שכתב הנ~ל חו~מ מה~~ ב~~א ~מ~~םעל ~~וב~
 שלא ע~ש הנ~ל~ הר~ן ~ברי שעה ל~י ממנו נעלם~נו~ב

 הבי~
 להריב~~~"~

 הנ~ל~

 גוי של בחמצו דדוקא הר~ן ~דברי ומשמע
 לה מניח הו~ דאי כיון בו~ לזכות לישראל דאפשר הואבפ~ח~
 ישר~ל קנה א~ אבל כנ~ל~ מותר הי~ הפסת אחר עד גויבבית

חמ~
 כיון הלוקח~ בו זכה לא ישראל~ מחבירו בפסח

 ד~~
 אי

 מניח~וי
 ל~

 בו אין הפ~ח~ א~ר עד המוכר ישראל בבית

שי~
 זוכה הלוקח אין ולכן מי~י~ שוה שיהי~ ב~ולם מצי~ות

 ~מנ~ בב~י~ עובר ואינובאה~נ~
 ממ~נה ל~וכיח יש ל~~נ~ד

 ישראל ~ל ה~ומנין ~ ע~א ע"א בע~ז תנן ד~א להי~ימפורש~
 של חבית נכרי ל~םששילח

 נס~ יי~
 מו~ר ~ש~רן~

 לומ~
 תן

 לה קנו לא דהא ~ו~ירש"י דמ~ה אתלנו
 וכו~~

 לרשותן מ~~כנסה
 דזכו ד~יון אסור~ לר~ותן ~ש~~נסה דמש~ה ~ר~ן ופי~אסורי

 יו~ד ב~ור וכ"ה עכ~ל~ ש~לי קא יי"נ דמי דמיה~ שקלי כיבה~
 דא~ קל~בםי~

 שהרי א~ורין~ דמיו ל~ו תן אמרו בו שזכו לאחר
 ע~~ לו~ אותו מו~רין כאלו~וא

 בב~י~
 ו~~ר~

 דאינו דס~ל הנ"ל
~שה ג~ ~~~ להתבטל שאפשר היכא אלא גוי של בע~ז לזכותיכול

 י~ולי~ האי~
 ואי בהנאה~ שאסור ביי~נ לזכות הפועלים

 לעול~~ ל~ת~טל~פשר
 ו~~

 היו א~
 מניתי~

 גוי בבית להיי~נ

לעול~
 שו~ שאין נמ~א א~ור~ הי~

 מצי~ות
 בעול~

 ~יי~נ שיהי~
 להר"ן באה~נ זכיה אין ובכה~ג מ~די~שוה

~ 
 ס~נ מע~ז ~~ה ו~ן

 ש~ ופ~ר~"י בידי ונתן שנטל כגון דר~א בשינויאע"ב
 ד~ה

 ל~~ ונתן החניני~ מ~דשנשא~
 ואשתכח ב~שיכה~ דקננהו וכו~

 אפשר אי ~כ הבא הא קשה ו~הר~ן ע~שי וכו~ יי~נ~לקח
 ~וי ע~ילהת~טל

 ~~ל~
 ד~י~ ~ודאי

 במקו~
 להתבטל ~פשר ~~י

 ~"ה ו~~כ באה~~י זכיה יש דלעו~ם הישראל~ בה ~וכה גוי~~י

ב~מ~
 לישרא~ י~ י~~אל~ ~ל

 בו~ וקנין זכיה דין אחר
 וי~לה~סחי ב~ו~

 ~~~ דלכ~
 רבי~ו

 בפ~~ ~רמ~~~
 ~נ~~~ מ~ו~מ

 לוקה ~~ינווכ~ב
 ל~ ~שו~

 ~ה אא~כ ~ראה
ומשמע בפס~ חמ~

 בי~
 קנה

 מעכו~~
 ומקורו לוקהי מי~ר~ל קנה בין

 ~ ~~ל מ~משנה וזורח~ואף

~~~~~~~ ~ 
 ~ושיית מיושב ~ינו עדיין

 ~ו~~
 ~שור

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

 הלו~ת~אין
 ~~כ כלל~ קונ~

 אה~~ בכ~
 ע~שי ~ ~ן לומר ~ו"ל

 הנסקל~ משור דלק~מ ש~יר א~י הנ~ל ~ר~ן ~עת~~~א
 ~~ר~~~ני

~~~ 

 של ב~ז ~~א~כ ל~תב~~~ אפ~ר ~~י
 ב~י זכי מצי גוי ע~י להת~טל ~יכולה ~כיון~~ו~ם

 ~פש~ בפ~~~ גוי~ל בתמ~ ו~
 ~יח הוי דאי ~יון בו~ לזכות ~י~ראל

 א~ ע~ ~ו~ בב~~~
 הי~ ~~סח

 מות~
 לפי משא~כ כנ~ל~

~~
 ~כיה י~ דלעולם ל~ו~יח ~~תב~י

 באה~~
 ש~~ במקום אפי~

~~ר
 ק~ ~ה~ב~~

 כ~ל הנ~קל מ~ור
~ 

 ~~ר ולכאו~ה
~~י

 לו~~
 הנסקל ~ור ד~~י

 ~ ד~ו~
 ו~~ו ~קבר~~

 ל~~ ~~ב~ ~ ~ו~~~ר~
 בי~ ולית ~~אי

 ~~~ מ~ ~

 מ~~גמ~ומש~
 א~ מ~ו~~ ~ינו מכרו ~~ו

 בנ~~פין
 בה~~ יש ממון דיןמותר~ ד~~

 ול~
 ~וכ~מ ב~לים מרש~ת נפקו

 ול~ן ע"ש~~ פודין אין ד~ה ע~א כ~טפסחים בתו~
 בה~ שיי~

 זיכה
 דקונה א~ש עפי~ז וא~כוקנין~

 חמ~
 ~ל ועובר בו זו~ה בפסח

 ו~סורב~י~
 ג~

 ה~םח~ לאחר
 דה~

 בתמורה משנה הסתם
 מבוארע~ב ל~~

 דתמ~
 בפ~חים ~ר~י הנשרפ~ן~ כל בכלל ב~סת

 ביעור דאין ע~ב~ כ~ז ~~~~כ~א
 אל~ ח~

 שריפה~
 ב~"ב~א~ש ו~י~

 דפס~י~
 ו~ב והס~ג דרש~י ג~ סי~

 פסקוז"ל ~ברצלו~
 בר~~

 ואף
 ~הגאוני~

 ו~~פ
 ז~

 כחכמים~ שפסקו

שחמ~
 י~למ~מ ב~ סום~ ברא~ש ע~ש אסור~ שא~רן ~נקברין בכלל ~י

 הכו~~ לפימש~~ בז~
 דהא סק~ד פ"ז סי~

 אבל דרבנ~~ חומ~א רק ~וא אסור~פרן דנקבר~
 מ~~~

 מו~ר ב~מת
 כתב םק~א בא"א תמ"ה םי~ או~ח הפמ~ג וכן~~ש~

 כחב םק~ד שם במ~ז וכן מ~בנן~ רק הנקברין אפרדלהמ~~א ~~~
 תמ~ה שי~ ~סח בהל~ להמקו~ח ו~פילו עש~ה~ ~ןדי~א

 מ~מ מה~ת~ אסור אפרן הנ~ברין דבכל~ס~ל ס~~~
 בחמ~

 מודה
 מ~ע~ מדרב~ן~ רק ~סור אינודאפרו

 דהוי
 שלכהנ~~

 ~~ש~
 שכתב בב~ח~ להל~ בפתיחה בפמ~גועיין

 ד~ ג~~
 שאר

~י~ורין~
 חו~

 שלכהנ~א דהוי מטעם דרבנן~ דהוה אפ~~ מבב~ח~
 הר~ן לפימש~כ א"כ הנ~ל~ לה~ו~פ הביאו נא ושניהםע~ש~

 דאמרינן ב~א פ~ב~בפסחים
 דחמ~

 דהוי מ~ני במשהו אוסר
 מותר שהוא~שיל~מ

 לאח~
 ~"ח ~בדף כר"ש דקיי~ל ~פסח

 ע~~

~~~

 קנסא~ משו~ מדרבנן~ ~פ~ח לאחר לי~ אסר דר~ש דאע~ג
 ר~ש כשאסרו הוא~ דשיל~מ לר~ש דמדאורייתא כיוןמ~מ

 משו~
 עליו להקל בא לאקנס~~

 אל~
 עליוי להחמיר

 וא~
 שהר~ן

 ~יינו ~ו~ סבראדחה
 ~ג~

 אינו ~~י~~מ
 ר~

 ולא מדרבנן
 י~ ~

חומר~
 זו סברא מצאתי וא~י עש~הי ~דרבנן ד~בנן

~~ 
 ברש~י

 י~גחולין
 ע~~

 של~ דרבנן~ ~ו ד~ה
 ~מרו

 חכמי~
 דב~~ם

 אל~ עוקרין~ דנמ~~ ~ורה~ מדבריל~קל
 ולעשות להחמיר

 ברש~י וכ~העכ~ל~ סיי~
 זבחי~

 וכ~ה ע"ש~ וה~ניא ד~ה ע~א ~~ו
 מצינו דלא תקינו~ ד"ה ~~א ע~ט ב"קבתוס~

 לומ~
 ~~י

 לידי דליתיחז~ל ח~מר~
 קול~

 כ~ בכורות מ~וס~ ו~~מ ~ש~ה~
 ע"~

 ד"ה
 אימאואיבעיח

 ס~ יו~ד בט~ז כזו סברא נמצא ~וכן עש~~~
 ~ק~גשמ~ב

 ~~ לע~~

 התלמו~~ בזמן ~סור ~הי~ בדבר
 להח~ר ~לא כח בנודאין

 יד בה~ה~ת וע~ש להק~~ ול~
 שאו~

שהב~~
 ~~~ וא~~ ע~~~~ הנ~ל מ~ר~ן ע"ז

 נ~י
 בח~

 ג~ ~~~~
 נימ~~~

 כחכמים דהלכה
 ש~מ~

 ו~~רו ~נקברן ב~לל הוא

 ~~ור~ ~פרן דהנ~ברין ג~פא דהא כיון מ~מאסור~
 הו~

 רק
 לחומרא והיינו הנ~~~ ~הכו~פמדרבנן

 ~הח~י~
 בנקב~ין חז~ל

 ~~ונה אבל ~~ור~ ~פרןשי~י~
 ~מ~

 נימ~ א~ ~פ~ח~
 ש~~~ו

 י~~~ לא ו~י~ז ל~ כ ממון ~ין בו יה~~ לאא~יר~
 ~יי~

 ~ו
 שהחמירו חז~ל ~ומרת שמכח ונמצא וק~ין~זכיה שו~

 ~~ ע~
 קולא לנו י~אחמ~~

 ~~מ~
 זה

 ~פס~ בתו~ ~ק~~
 יע~ור שלא

 ~יעליו
 וב~~ה בב~י~

 מעכו~~
 יהי~

 ה~~חי ל~ח~ מות~
 להקל באו לא חז~לוגזירת

 אל~
 ~נ~ל לה~מיר

 ~לו ~ואשמכ~ר ~~מ~ בשלמ~ ~
 ~זה ~סח~ מקוד~

 ~וכ~ ש~י~
 ~זמר

 ~~ור~ ~פ~ו שי~י~ שה~מירו חז~ל מחו~רת קו~א שוםי~מח ~~~
 בו ולית ~ם~ר ש~פרוד~ף

 די~
 עליו עובר אפ~ה ~ללי ממון

 כ~ס~י~ בר~ותו~ הוא באילו הכ~וב ~שאו ש~ריב~יי
 ע~~י ו~

~בל
 בחמ~

 בפסח שקנה
 ~בז~

 ה~תוב ש~ש~ו בלל מצי~ו לא
 וא~כ ע~~~ ט~ ~וח פ~א ח~א פםח להל~בפתי~ה ~ו~~ ובפמ~~ הנ~ל~ בחשו~ הנו~ב ~מ~~כ ב~ותו~ הואכאילו

 נ~~~
 ש~~י~

 ש~~ קו~א~ ח~~ל ~חומרתנ~מח
 על ~~בור

 חמ~
 ש~~~ ז~

 ~ב~
 ~ו~~ ש~פרו תורה דין על אוק~וה ודאי בזה ולכן

~~~~
י~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 כ"ח ~י~ ~א~~ע הח~מ על לפק~ק
~~ 

 ו~ן ל~ט~
~ב~ש ע~

 נ~~ ~~~ ש~
 ו~בן~ ע~~ה

 ~ו~~ ב~מ~~ וע~י~
 תמ~ה םי~

 ו~פ~~ז ~~~~~~ז
 ממיל~

 ~~יר ~ו~ב יהי~
 גבי ע"א ע~ז ~שנה~ו~יתי ~~ דלק~~

 האו~נ~
 ~~ח

~~~ 
 נכרי

 חבי~
 ~מ~נ~נ~~~

 כיון ~ס~~ לרשותן
 דז~

 ~~ ~אף כ~ל~ בה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

יי~נ
 ~ הו~

 הנקברין
 א~ו~ ~א~

 כמבואר
~~~~ 

 ~ב
וכ~ה ע~~

 בש~
 ס~ק קנ~ה וב~~ס~י כ"ו~ ם~ק קכ~ג םי~ יו~ד

 ש~פ~ו תורה~ ~ין על אוקמוה ע~כ בזה גסאפ~ה י~~
 ויהי~ ממון~ ~ין בו י~י~ועי~ז מוח~~

 שיי~
 ש~וכל בכדי וקני~~ זכי~ ב~

 לומר אם~רין האומנין~ לרשות היי~נ שנכ~ס שלאחרל~חמיר
 דלא ממילא מ~ון~ חורת בי~ולית ~סור~ אפרו שיהי~ כאן נימא אם משא~כ ~מיוי לנ~ תןלנכרי

 שיי~
 א~כ וקני~י זכי~ בי~

 לנו תן להנכרי לומר מו~ריס ~או~נין שיהיו קולא מזהי~יע
 להקל ולא באו להח~יר חז~ל ותקנתד~ו~

 לכ~ ~
 אמרו שפיר

 דמיו לנו תן להנכרי לומר שאסו~ין לחומרא~ בהיי~נ דזכושס

~ועפי~
 היי~נ דקנה הנ~ל ~~ב ם~ג מ~~ז דלק~מ ~מי א~ש

לחומרא~
 וה~ן~

 כיון וכדומה~ הנסקל כ~ור נקברין~ בשאר אבל
 בהו ~לית אסור~דאפרן

 די~
 כל~~ ממון

 שיי~ ד~~ ו~מיל~
 בהו

 וקנין~~יה
 ול~

 רק מ~ור~ אינו דמ~רן ~בייהו אמרו שפיר

הי~
 שיהי~ בעולס מציאות שוס ש~ש

 ~ו~
 מידי

 ~בנ~ל~
 דהא

לא
 ~מי~ ~י~

 ודו~ק קולא~ לידי דאתי חומ~א דהוי גבייהו
 ~ נכוןוזה

~~~~~ 
 הנ~ל~ הר~ן ~ברת ש~פ~י א~כי אחזה האמור

 א~ דשיל~מ~ הויבפ~~ דחמ~
 דלאמשוס ר~ש~ קניס לא~ה"פ ~~ס

 אמר~
 ליישב יש לה~מ~רי רק להקל זה דבר חכ~ם

 אי~ור ~טעס ש~~ל הר~ב~ס על קשה שלכא~רה מהבזה
 מה~~ פט~ו ברמב~ם כמבואר ד~יל~מ ש~וא לפיב~שהו~ ח~~

 וס~ל ה~ה~ חו~מ מהל~ בפ~א ובכ"מ ובהה~מ ה~ט~מ~כ~~ם
 דאסנמי

 החמ~ נ~ער~
 קודס

 הפם~
 וני~ור חוזר בם~ ונ~בטל

 הי~ב~ חו~מ מהל~ בםופ~ד הה~מ כמש~כ במשהו ליאסורב~סח
 ע~~י כן הרמב~ס מדברי שנראה תמ"ז םי~ או~ח בב~יוכ~כ

ול~ימש~~
 םק~ח ~מ~ז םי~ פםח הל~ על חייס מקור בם~

 בפלוגתא תליא ב~ם~~ וניעור דחוזר בהא וקת ~חדעיקר
 םי~ ביו~ד~~ב~אר

 צ~~
 להיתר שנפל באים~ר

 ונתבט~
 וא~~כ

 מ~~ס וניעורי דחוזר התס דס~ל דמאן איסור~ ~~יונ~~וסף
~אמרינן

 אי~~ר~
 הכא ע~א~ כ~ב כבבורות דמי~ דא~תא כמ~ן

~מי
 בחמ~

 כמ~ן דאיםור כיון בפםח
 כשמגיע דמי~ דאית~

 וכו~ במשהו ואוסר חו~נ~סח
 ע~~

 ה~~ג לפימש"כ ו~ס
 חדש דין סק~ד בא~א של~ה םום~יבאו~ח

 דכ~
 בא"מ ד~י~~מ

 ה~מב~ס על ~שה וא~כ עש"ה~ חו~נ אמרינן ~א~נ~ר~ה
~ם~ל

 ~חמ~
 וני~ור דחוזר ~~ל ואפ"ה דשיל~מ~ הו~

~ 
 א~נם

 הדרא חו~נ לענין הכא דהא ש~יר~ ~תי הנ~ל הר~ן~י~ד
ק~~יית

 הר~
 לדוכתא

 דחמ~
 מ~וס דשיל~מ~ הו~ לא ב~םח

 ר~~י קניס ל~ח~~פ~ם
 וכ~

 לא
 שיי~

 תירוצו לומר כלל
 להקל זה ~בר חכ~יסא~רו של~

 ר~
 ~ס א~רבה דהא להחמיר

 דחמ~~ימ~
 מזה י~מח ~שיל~מ הו~

 ש~~ קו~~
 בו ~ומר

 אם~שא~כ חו~~
 נימ~

 הרבה בזה ~והארכתי והבן חו"נ~ בו אמ~נן~פיר ~ם~ר~ דלאח~~פ משוס ד~יל~מ הוי ~לא

 ~מק~~~
~ 

~~~~~~~~ 

 הד~ריס
 נשמ~

 ה~~ן ש~~ה מה שע~~י
הםב~~

 ~~א הנ~ל
 דחמ~

 דשיל~מ~ הוי ~פםח
 דד~יל~מ ד~אדכיון

 אי~ ל"~
 החומ~א שע~י אף מ~~בנן~ רק

 לא קולא~ נ~~ח~החמ~רו
~~ 

 עפי~~ עש~ה~ עי~ז להחמ~ר
 שקש~ ~ לייש~י~

 ~ני מעשר ~מרו ע"א נ~ג דב~מ בהא
 במ~~ר א~רו ~ש ובאיזה ברו~~י~טיל

 שא~
 פרוטה שוה בו

 ויצ~ לירוש~~וש~נ~
 וכו~י

 ונעיי~ וליהד~ ופר~
 וכו~

 ומאי בטהור~ ל~ולס ומשני וכו~~ונ~רקיה
 י~

 מתי~~ת~ דנ~ל

ו~י~
 ~ח~~ ~אורייתא~ לא~ל מ~יצה רבא והאמר

 לקלוט
 מח~~ות ליחנהו כי למ~יצוח~ אי~נ~ו ~י רבנן גזרו וכי~ר~ן~
 ומשני ר~~ן~ גזרולא

 פלו~ ~~
 ~ה לפי וקשה ע~~ה~ וכו~ רבנן

 חז~ ~~~ כ~ ~א~~כחב~
 ~~כ להקל~ ולא להחמיר ~ק

הדרא
 קושי~

 משוס ו~י נפרקי~ ~ לדוכחי~ ה~~ם
 כי~ן ליתא~ זה לקלו~~ מחיצות עכ~פ והוימחיצוח~ ~~ו~
 דמחיצו~

לקל~~
 רק

 ~דרב~
 דבטיל ני~א אס וא~כ הסי

 דאי ~~ מטע~
 יצ~ ומ~יצוח~ קליטת ע~י למיפרק~~פשר

 להחמיר רק דבריהס אמ~ו לא וחז~ל דשיל~מ~ הוי ולאשב~ל זו~ מחומרא קולא לנו
 להקלולא

~ 
 שדחה מה לפי אבל

 הר~
 דדשיל~מ דהא כיון נמידהכא שפיר~ אתי ~נ~ל הס~רא

 ל~~
 ~דרבנן~ רק א~נו

~~ 
 ש~~י

 שהחמירוהח~מרא
 ק~לא נצמח מ~יצ~ת~ בק~יט~

לא עי~ז~ שבט~
 ~יי~

 ויש אמרו~ והס אמרו~ דהס אדבריהס~ לה~מיר
 הנ~ל~ להם~רא זו מה~מרא ~דולה~ייע~א

 ודו"~
 בתום~ ועיין

ש~
 ~ וה~ן ע~ש פלוג~ לא בד~ה

~~~~~~~~ 
 עוד נ~ל היה דלכאורה

 לייש~
 ~ושיית

 מצ~ ב~מת דהא הנ~קל~ משורהנ~ל הנו~~
 הסב~א

לא
 שיי~

 ד~ה~ הוא~ קו~ח ~הלא באה~נ~ ז~ה ~יש לומר כלל
מ~

 ואינו מרשותו נפק בהנאה שנאסר ~ון ~כבר~ שלו שהיה
 שאינ~ מהשלו~

 יוכל ~ שלא דין אינו ב~~ותו הי~ ולא שלו
 ולקנוחלזכוח

 ולהכני~
 כה~ג קו~ח ומצינו ב~נאתו~ שא~ ~בר לרשותו

 ימכור יכול דתניא ~א ע~א ע~ו נדריסבש~ם
 אד~

 בתו את
 אמ~~ נערה~כשהיא

 אינו מכורה אינה יו~אה~ כ~ר מכורה קו"ח
 תימכר שלאדין

 ו~ ~~~
 ~~ ומה א~י אמר ע"ב י~א במכות

 ש~א דין אינו גלה שלא מי עכ~יו~ י~א כברשגלה
 ע~~~ יגל~

 ע~ב כ~ט בערכיןוכן
 במו~

 שדהו
 אמר רב ה~ובל~ בשנ~

 ושמואל ויוצאה~מכ~רה
 א~

 כל מכו~ה אינה
 מ~~ עי~

דש~~~
 דין אינו ~כ~רה שאינה יוצאה~ כבר מכורה ו~ה ק~~ח

 מכ~ו הנםקל דבשור ~א א~ש ועפי~ז ~~ש~ וכו~ חימכרשלא
אינו

 מכור~
 וא~

 וה~ה הנ~לי קו~ח מטעס כלל~ קונה הל~קח
 א~~ ~ה~ מ~~ס לזכות יכול ~לוקח אין אה~נ שארבכל

 בקונה

חמ~
 ודאי ~~~ח

 שה~וק~
 שהרי ברשות~~ שאינו ~ף לזכו~~ יכול

 כאילו הכת~בעשאו
 אף הנ~ל~ ~~ב ו~ כ~~~~ם בר~ות~~ ~ו~

 כתב הנ~ל בתשו~שהנו~ב
 שהו~ ב~מ~ דדוק~

 מקודם שלו כבר
 כאילו הכחוב עשאופםח

 ~זכית שיוכל אבל וכו~ ברשותו נשא~
 כאילו הכתיב ש~שאו מ~ינו לא ב~סחבחמן

 זוכ~
 בו

 גס מצינו לא מ~מעכ~ל~ עת~
 ש~~ש~ לה~פ~

 הכתוב
 לה~מ~

 שהוא
 ומסת~~א ב~~~ת~~ ~~נו הוא ~אילו עתה בוזוכה

בפ~ח שקנ~ ש~~מ~
 הו~

 דומה
 לח~~

 עשאוס וב~ניהס מכבר~ שלו שהי~
 בקונה למימר ליכא עב~פ ברש~~ו~ הס כאילוהכתוב

בפ~~ חמ~
 להרמב~ס ם~ל ש~~ר ולכן הנ~לי לה~~"ח

דקונה הנ~ ו~~~
 חמ~

 ביח בשו~ת ומצאתי ברור~ וזה לוק~~ ~פסח
 ג~כ שהעיר י~ אות ם~ םי~ בחאו~ח ז~ל לבובלה~אבד~ק יצח~
 מקו~ח באה~נ זכיה~אין שי~

 הנ~~
 ו~ס כה~ג~ קו~ח ש~מצא שהע~וחי המק~מות מש~רולא מערכין~ רק ~יר לא אבל

 ~~ל שלא רב על כ~ט ~ע~בין הש~ם דמקשה מהעפ~י מש~
הקו~ח~

 ופרי~
 דאמר~ן נ~רה כ~היא בתו את מוכר דאינו מהא

 לא התס ו~שניקו~ח~
 ו~יזדבנ~ הדר~

 לא לכן היובל ל~חר ומיזדבנא הדרא ביובלאבל קו~ח~ אמרינן ומש~ה
 אמרינ~

 דם~ל דלר~ש כתבוע~י~ז קו~חי
 חמ~

 ~~ מ~~ת~ מ~תר לאחה"פ
הד~

 ומ~זדבנ~~
 ולכ~

 זכ~ה יש
 בחמ~

 ולא בפ~ח~
 שיי~

 קו~ח
 ובמחכת~~ ע~תו~די באיסורי~ כרב דהלכההנ~ל

 ת~ו~ם~ דבריו
דמלב~

 ד~ם
 חמ~

 לאחה~פ
 ל~

 קניס דהא ומיזדבנא~ הדרא
~"ש~

~ 
 ע~~

 ב~~ באות לעיל שכתבחי כמו י~ל
 א~

 בל~ז גס
 הרמב~ם דהא באיס~י~ כרב דהלכה במש~כ תמוהיס~בריו
 ויובל שמיטה מהל~בפי~א

~~~ 
 ו~~כ ע~~~ כש~אל פםק

 ד~וקא לומר ואין ~א~~ כה~ג קו~ח ~אמרינןדם~ל ~ש~
 ~הוי ש~

 מ~א~כ ב~יני~ כש~אל הלכהדיני
 לעני~

 ו~אי ~אה~נ ~כיה
 ע~~

הלכ~
 כיון ליתא~ זה הו~~ איםורא ~הא כרב

 דעי~
 פלוג~יי~ו

 בו~אי הו~~ ב~~~~ וש~ואלדרב
 נקטינ~

 כש~ואל
בנדרי~ ה~~ כמש~~

 ~ ~חב~ ~ ~~~~~
 ה~~ ~~~ ~~~ע~~ ~ו~~~ י~~~

 ~~~ר~ה
~~~ ~~ ~  

~~~~ 
 ~~~~ ל~ ~שמו~~ ~~~~~

~~~
 יעו~ה
~ 

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~

~ ~ ~נד~יס 
 וכ~ה ע~שי הלכה ולענין באד~~ ע~~ ~~

 ברא~~
ב~~

 ~~ו~~ייהו דעיקר כיון נמי הכא וא"כ ~ש~הי ד~ סי~ פ~ד
~וא

 אף היו~ל~ בשנת ש~הו המוכר לענין בדינ~~
 הל~א אפ"ה כנ~ל~ איסורי לענין נפק~מ ~לוגתתןמסברת שנמ~~

 ע~מ~ת בס~ ועיין~~מואל~
 יוס~

 קידושין על
 ע~~

 ע~א
 הביא ולא ~~~~ הריטב~א מד~רי מחידש כ~ל ש~מד~בתב
 ו~ע הנ~ל ו~ר~ש מהר~ןכ~ל

 ~ועיי~
 סדר הדורות בסדר

 אבא א~ באות ואמורא~סהתנאיס
 דפ~י~ו ה~בא שכתב רב~ הו~

 ~פסוק במאן צ"ע ולממונא~ לאי~ורא הנוגע ~דבר ושמואלרב
 ~~יר ולאעכ~~~

 מהנ"ל~
~ 

~~~~~~ 
 ר~יתי הלוס

 בדר~
 עפ~י אחת~ פר~רת אגב~

 הנ~ל~ ע~ב כ~ט ~ערכין~ס~גיא
 ~פרי~

 ולרב
 קו~ח אמר~נןלא

 כה~~
 ימכור יכול והתניא

 ~ד~
 בתו את

 מ~ז~בנא ה~רא לא התס ומשני וכו~~ קו~ח אמ~ת נערה~כשהיא
 מוכר אדס דא~ן ע"ב י~ח ב~ידושין כדאמרינן ~ ו~ירש~יוכו~י
 כן~ לרב הש"ס ומדמשני ע~שי וכו~ שפחות אחר לשפחיתבתו
~~~

 אחר לשפחות בתו את מוכר אדס דאין ס~ל ~רב מוכח
 אע"ג י~ל דלפירש~י ה~ס~ ~~ה בתוס~ וע~שש~חו~י

דבקידושי~
 בתו מ~כר אדס ~י תנאי~ בה ~ליגי ע~ב י~ח

 דס~ל כר~ש קיי"ל מייהו שפ~ותי ~חרלש~ות
 ה~~

 דאסור
 נ"ל ובזה עכ~ל~למכור

 ~ת~~
 הרמב~ס על הל~~מ קושית

 בתי את מק~ש האב שכתב הי~א אי~ות מ~ל~בפ~ג
 ק~נה~ ש~יא כ~זלדעתה ש~~

 ו~
 לאביה~ ו~ידושיה לא~ה הזה לאיש נחתי בתי את~נא~ר בדו~ רשו~ה נ~רה כ~היא

 נפקא דלא משמע ע~ב ג~ בקידושין דהא הלח~מוהק~ה
 ה~מ זאימא ~ שס דמ~שינן דוקא~ ק~נה אלא קראמהאי
 נער~ אב~ קידושין~ לקבל יד לה דלית~טנה

 יד לה דאית
 ע~שי וכו~ כ~~א ותישקול נפשה א~הי תקדיש קידושיןלק~ל
 אדס אין לרב דס~ל ה~ל ~ערכין דמובח שכתבנו מהול~י
 שפחות~ אחר לש~חות בתו~וכר

 מתור~
 דהא הלח~מ~ קוש~ת

 ~~ בקידושיןהתוס~
 ע"~

 ד~א ~קשו ק~נה~ ה~מ ואימא ~~ה
 לאלקטנה

 א~צ~ר~~
 כסף ~~~ מזבין זביני דהשתא קרא~

 מיירי דקרא די~ל תירצו ישניס ובתוס~ מיבעיאיקידו~ין
 שכבר ~~קטנה

 מ~~
 ~ד~ ואין אחת ~~ס

 לשפחות בתו מוכר
 ק~~ ועלי~ רב~ אמר לר~י קאי שס בקי~ושין הס~~יא~הא מוכרחי~~ התו~~ ודבר~ ע~שי קו~ח ליכא ~~~~א שפחות~אחר
 א~ן ד~~ל לשי~תי~ ולרב ~"שי ~נה ה~מ ואימא ~ירכא~אי
~דם

 מו~
 ~~י~ ~~חות~ א~ר ל~פחות ~תו

 ~~ו~י כ~בו

 ~קרא ~אימא הוא ~~~ס ד~~~ית~~ל
 ~~~ה ~יי~

 דס~ל למאן אבל~~רה~ ~~
 ~ידוש~

 ע~ב י~ח
 ד~~

 ~ו~ר
~ לשפ~ו~ 

 ~רא ~~ל ~ומר א~שר אי לדיד~~ ~~כ שפחות~ אחר
 ~~וס~ ~שית ~~ז יקשה דהא בקטנה~מיירי

 ~~ דל~טנ~
~רי~

 זבוני דהש~א ~רא
 מזב~

 ~בעיא ק~דושין כסף ~ה
ואין ~

 לתר~
 כ~~ו~י מכרה כשכבר ~מיירי

~~~ 
דהא ~י~~~ ~ה

 ל~~
 לשפחות בתו מובר א~ס מ~ד

 שפחו~י אח~
 הנ"ל~~מב~ס ~ב~י ש~יר אתי עפי~ז וא~כ בנערה~ מי~רי דק~א צ~לע~כ ו~~

 דה~
 עבדיס מהל~ פ~ד הר~ב~ס

 הי~~
 ~ו~

 ש~יר ולבן ש~חות~ אחר לש~חות ב~ו מוכר דאדסכמ~ד
 כת~

 נערהד~ס
 נפק~

 ~שה לא לדידי~ דהא קרא~ מ~א
 ~ק~נה ~וס~ ~ישית ק~~ה ה~מ ואימא הש~סקושית ~ל~
 ל~

~~

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

~  ~ ~  
 ~ב~~ נכון זה כיוד~~ק

~~~
~~~~~~ 

 שהביא תמ~ו סי~ א~~חלהפר~ח
 באות ל~יל ~שה~אתי ת~אס~~ להרי~~

דאע"ג וכת~ א~~
 דח~~

 אפ~ה הוי~ מאיה~נ
 ש~י~

 זכיהי בי~
 מ~~ז הראי~מדנפשי~ וה~י~

~~~ 
 דלמא גזירה דא~ר ~~א

 ותמהני ע~שי לה מ~~ל והדרלה מג~~
 ~ל~

 ק~מו ש~~ר הביא
 בנ~ל זו~ בר~י~ מ~ג ב~~זהר~ן

 ל~~וה י~ כן וכמו א~י ~או~
 א~ ~~ק ח~א ~סת להל~ בפ~יחה או~ח ה~מ~געל

 ~ו~
~~ 

 ק~דם ~הנאה ע~יו ~מצו שאסר מי ~כאורה ~ וז~לשכ~ב
 ד~~ ו~~י דילי~י דלאו בב~י עובר א~ן פסח כשבא~~סורו~
 ברשותו אין~ברי~

 וע~א~
 הכתוב

 כ~
 ו~ס~י לאכה~ג אב~ רחמנא~ חדית ברשותו לו

 תרמ~~
 הוי לא מלולבו הנאה המודר ס~ב

 ~~ה מחו~מ ה~ב פ~א ז~ל ובר~מ ל~ה סוכה ועחה~רשלכס

חמ~
 הוא דילי~ לאו והא לוקה

 דאסו~
 ~~ו וקני~ו בהנאה

כלום
 ובה~~

 אלא קרא חדית לא
 כה~~ ע~~

 נ~י
 די~י~

 הואי
 דאיסור ~ף בטילהי ~ין ו~נה ישראל ש~~ביהועכו~ס

 ביןו~~ל ה~א~
 לז~~ ~רמ~~

 ש~ ו~מ~
 הכרס כלאי

 כה~~
 נמי

 וע~~ עכ~ל~ בב~י עברי~ל
 על לה ~ד ותימה י~~~ או~ בסוף

הפ~~
 ז~ל הר~ן קדמו שכבר ראה לא ש~מח~~ה ~~ל

 ~מנס הנ~י להפר~ח ר~ה לא וגס מע"ז~ ~ובראי~
 ד~~יו ובמ~כת~ה תמוהיס~ כאן הפמ~ג דבר~בל~ז ~~
 הוא~ די~י~ ד~יה~נ דס~ל מבואר דכאן~א~זי סו~רי~

 וה~
 או~ח ב~מ~ג

 ~~~א מציצית פ~א ~הכ~מ הביא י~ב ס~ק בא~א ~~אסי~

 ~ר~~י~ ~~~~~~~~
 מצמר ציצ~ת עו~ין דאין

 עיהנ~~
ו~~

ב~
 שהקשיתי מה מ~תא ~נזכרתי מה ~~ב~ אמנע לא בזה ~~~~~~

 בערכי~
 הנ~ל

 עו~
 וב~י~ושין כנ~ל~ שפ~ות אחר לשפחות בתו מוכר אדס דאין לרב דס~ל ~נ~ל ערכ~ן מה~~ס ~מוכח מהדלפי שנ~י תרי~ר כ~ר טליא הו~א כד

~~ת
 ע~~

 אמר~נן
 דמ~~

 ~ס~ל ע~כ שפחות~ אחר ל~פחות בתו מ~כר אדס ~~ן ~ס~ל
 י~

 ב~ירש~יי עש~ה למסורת~ ~ס
 דבריס ג~ גבי ה~ה דברכות סופ"ט מהירוש~מי לה~כיח יש ~וכן למסורת אס יש לרב דס~ל מוכחוממילא

 ~ג~ר~
 ב~ד

~ל
 מ~~

 וכ~~ עמהן מעלה של ב~ד והסכיס
 מגיל~

 למסור~~~ א~ י~ דס~ל ~רי ע~~~ כ~יב וקבל ~~ר ~ב וקבלו~ קיימו א~תר
 זה א וא~י מהן אחת אכל חלב~ של ואחת ~ומן של אחת חתיכות ~~ לפניו ~י~ רב אמר אר~י ע~ב ~~ז בכריתות דהאו~~ה
 חתי~~ חייב~ ~כלמהן

 ואכלה שומן של ספק חלב של ספק א~
 פ~ו~

 עש~ה למ~רא~ אס ~יש משוס דרב טעמא ר~א ואמר
 אל~בא לרבא דס~ל הרי ע~שי אהדד~ מבחשי לא והמסורת המקרא הנ~ל דבכריתות ~~ל~ו~ ד~ה ע~א ד~ סנהדריןובתו~~
 וא~ב למקרא~ אס ד~ש ~בד~ המ~רא בתר אזלינן אהדד~~ ~כחשי בלא ד~ף~ב

 הא~
 א~י~א בערכין ה~ס ס~ס מש~~

דלא דר~
 אדרב דרב וקשה למסורת~ אס יש דס~ל למאן רק שהוא מי~דבנא~ הדר~

 ועי~ ~
 ערכין ב~וס~

 כ~~
 ע~ב

 ר~ידלפי~ ה~ס~ ד~~
~ 

 עש~ה~ מידי קשה לא
 ועי~

 ב~וס~
 קידו~י~

 ע~ב י~ח
 ~ס ~לר~ת ר~~~ וד~ה כיון~ ד~~

 דס~~ מא~
 אין

מוכר אד~
 בת~

 ~שו~ שפחות~ אחר לשפחות
 ל~ק~א ~ס יש דס~ל

 ע~~
 ~ צ~~ לפ~רש~י א~ל לק~~~ וא~כ

 ש~רמ~~ס נראה א~ל
 למסורת~ אס יש ס~ל שפחות~ אחר לש~חות בתו אדס דמוכר דס~ל ~מאן ~~ כגירסת ג~כ גורסהיה

 דאס~ל~~כ~
 ד~רי יסת~ו

 ה~ב סוכה מהל~ בפ~ד ופוסק כנ~ל~ שפחות א~ר לש~חות בתו מוכר ~אדס ס~ל הרמב~ס שהרי~רמ~ס~
 ~רב~

 ו~ בסיבה
 כמ~~ למסורת~ אס דיש וע~כע~ב~

 הפמ~ג גס
 יו~~

 ע~ש כן ~~~א במ~ז פ~ז ס~~
~ 

 ג~כ ~רס שהרמב~ס צ~ל וע~כ
 ~גיר~

ר~
 ~הרמ~~ס ~ס~ל י~ל אמנס ש~~~ ואתי ז~ל~ רש~י כגי~ ולא

 כהירושל~
 ~סוכה בפ~א

~~~ 
 ור~ש דר~נן סוע~~~ ב~ ~ף

בסוכ~
 במרה~פ ~עו~ש למסורח~ או למ~רא אס י~ א~ ב~א ~לל פליגו לא

 ע~ב ו~ סיכה בבבלי ~ס ועיין מ~ט~ ד~~
 ב~ל~ פסק ולהכי למקרא אס יש ~מת ל~מב~ס ~~ל לומר אפשר וא~כ~~ש~ להאב"~

 עבדי~
 א~ר לשפחות בתו מוכר דאדס

 ג~כ דס~לש~חות~
 כ~יר~

 קי~~ל ד~נן שבתב ~~ב פ~ז בסי~ לה~ו~פ להציל יש ועפי~~ ~נ~ל~ רש~י
 ~ה~גת למקרא~ ~ י~

 דה~~~~ ~נ~לי~~ג
 כהרמב~ס ~~ל

 בז~
 ב~~ין התוס~ כתי~ ס~ל ולא

 ב~~
 ע~ב

 ו~~ב ~נ~ל~ ל~ירש~י ~~~ ד~~
קו~ת~ ~~י~~

 ~ צ~~ ~נ~~
 ~~נה ~~ ו~~ת

 ~ ז~ פ~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~איה~נ~ משוס לאו ~~עמא ו~ו~ קד~ס משלולא
 דהא הוא~

 טעמא א~אמלל~נ~
 משו~

 ~ותמ~ שיעו~~~ מיכחח כ~וחי
ה~מ~~

 כחב לא למה
 הכ~~

 הוא ~הטעס
 משו~

 ~אסור
 ז~~ת הואי של~ס לאובהנאה

~~ 
 שלו בהנאה ~א~~ר

 בורכאהא ~ו~
 ערל~ אתרו~

 תוכיח
 כ~ל חימה אין הנ~ל~ פסח לה~~ בפתיחה ה~מ~גולפימש~כ בצ~ע~ וסייס ל~ה~~ ~סוכ~

 מהרמב~ס הוכחתו לפי ~הא הכ~מ~על~
 ~ס~~

 ~קנה
 בח~ר וגס הוי~ ~לו איה~נ ~ס~ל משוס ~"כלוקה~ חמ~
 כןי ~ס~למבואר ~וכ~

 ולכ~
 להרמב"ם ~ה טעס הכ~מ כתב לא

 אתרוג ומ~~כל~יטתו~
 ~הא חמו~~ ~~כ תוכיחי ערל~

 גבי ~~וקא סק~כ ~רמ~ט סי~ המג~אכמש~כ י~~
 אחרו~

 כיון
 ~~ לאכלו~ ראוי ~אינול~לב ~בי משא~כ לאכלו תהא ~לכס לכס ~ר~ינן ל~כיל~~~ר~וי

 שי
~ 

 ה~א וא"כ עכ~ל~ בי~ ~ינן לכס בהנאה ~אסוראעפ~י שלו~ שהוא וכיון כ~~ למ~רש
 ציח בצנמי

 וע~ש בי~~ קרינן שלו הוא~ ~~כילה מי~י ~לא~
בפ~~~

 ~~סי~
 תרמ~~

 בא~א
 סק~~

 לה~שב~א ~~כ שהביא
 ~הרשב~א וכחב מקרי~ ~לכס שלו~ אי~~נ ~אף שיטות~בשבע
 סעי~ חרמ~ט סי~ או~ח ברמ~א ~המובאב~שו~

 ב~~

 חזר
 ~וע~ש בחי~ושיוממ~~כ

 בא~~
 סי~ אה~ע ברמ~א ו~יין סק~י~

 ומצאחי והבן~~ הרשב~א תשו~ בשס כ~א ס~י~כ~ח
 עו~

בפמ~~
 וז"ל שבתב ~ק"ו בא"א תמ~ג סוס"י או~ח

~ 
 יו~ע הוי

 ואי~~ ממכיר~ לעכו~ס~ חמ~~פ ומכר עבר ~אס~מ~מע
 אין

 י~יס ביש מ~מ ש~יה~נ~ אעפ"י הנברי~ ~קנה בב~י~~ובר
 כ~מוכח מכירה הוה שפיר ומקנה~ קונה~וכיס~

 בי~ ק~ינן לכס מ~מ ~~יה~נ בלולב בסוכה~ ובחה~רתחלה~ במ~~ ~יי"~
 ו~ין ~~~ שלו ~א~ה~נ המקומוח אלו בכל ~ס~ל הריעכ~ל~
 ~עיין כלל הכ~מ על~ימה

 ב~ו~~
 מהל~ פי~א הר~זב~ס על

 ~ו לא ובאמח כ~ז~~ אישתמ~טחיה ובמחכח"ה הי~איציצי~
 עצמו את סוחר שהפמ~ג ~מצ~~י ~לא~לבד~

 בפ~~ג~הנה בזהי עו~
 יו"~

 במ~~ ק~ט סי~
 ~המה~ש~א הביא סק~א

 כל ~~~~חמא שכ~ב וליטעמי~~ א~ל ב~~ה ע~ב ל~חבביצה
איסורין

 לי~
 ותמה ~הו~ ~מפק~י בע~~ס~ להו

 ~~מ~~
 אטו

 בע~יס להו ליח אמ~י בהנאה~ ומוחר אכילה~אי~ורי
~ 

 ולכן
 בא~ה~נ לאוקמי איכא ורבנן ~ר~י ~פלוגתא דה~ק לפרש~חק

דו~~
 יבש נתערב אי ומיהו וכו~~ להו מפקרי

 ~מי לשלומי שמעון ~י~ מחייב אי לעייןיש מא~ה~~ ביב~
 מפקיר ואפקו~י חסריה~ מי~~ לאו איה~נ הגוזל ~ו~איההוא ח~יכ~ בע~

 חצירו לו זכחה י~ל שמעון בביח ה~ערובת ~אס ויראהלי~~
 מחייב ו~אי עלי~ בעליס ~שס אבילה בא~סורי ומ~הוכה~~~
 מ~ליא חתיכה ~מי ל~~ו~ילי~

 ולהפ~~ עכ"~
 הנ"ל באו~ח

 עלי~ בעליס שס ו~~כ לכס~ בי~ קרי~ן באיה~נגס
~ 

 ומצאחי
ע~~

 תמ~ח סי~ או~ח ב~מ~ג
 ~ק~~ במ~~

 וז~ל שבתב
 והוי ~

 מסתמא אכילה אי~ור~ סחם ומיהו קנאו~ ישדאל מ~~יהכי וע~~ איה~נ~ ~ף קונה לי~ ניחא אס א~ס של ~~צירויו~ע
 ו~ס עכ~ל~ וכו~ לא או ה~קר סת~ן אי איה~נ ליו~~פקא וכו~~ ע~ב ל~ח ביצה ז~ל מהר~~א ועיין בעליס~ מפקרילא
 אף קונה רו ~חצ בכאן שהחליט כיון תמוהיס~ ~בריובזה

משוס קנ~ו~ ישראל מ~בה ~כי מע~ז הראי~ שרמז ו~מואיה~נ~
 ~י~

 ק~מו שכבר ~עיר לא בכאן ~ו~ס באיה~נ זכיה
 זובראי~

 ה~~
 בע~~

 והפר~ח

 הנ~ל~

 ~איה"נ משוס ו~אי ~~כ
 ו~~כ כנ~ל~ בי~ קרינן ו~כ~~ בעליס~ להסיש

 האי~
 חזר

 הפקר ס~מן איה~נ איונסתפק
~ 

 וא"כ
 ע~י~~

 או ~גונב

ב~וז~
 דהא מקרי~ ~מור ~ז~ן או ~גנב ו~אי מח~ירו~ א~ה"נ

 לי~נות יבול ~הא איה~נ~ ~ל נקרא בעליו שס~ע~יין
 מה~

 נ~ו קי~ו~ין כחו~~~~~הנ~א~
 הפמ"ג של ספיקו ה~רא וא"כ איה~נ~בשאר משא~כ ע~ב~ ~"ח ~ב~ק לבע~ו~ עליו מצוויס שהכל~א~ ~~~ ~~~ המ~~~ ד~ ~~

 בב~ ראובן של אי~נ חחיבת ביבש יבש נתערב אסהנ~ל ~~ ~~ ביו~~
חחיכו~

 ~ ~~עון~ של
 לשלו~י שמעון לי~ מחייב

 ב~~
 באוח לעיל שכתבנו מה לפי כן להסחפק שיש ~כש~כההוא החחי~ה

 פסחיס כתוס~ ~מי~ כממון~~~ן ~~~ורס בהו יש ממון ~ין ו~אי מוחר ~אפרן דבאיה~נא~~
 כ~~

 ~"ה ע~א
 בעליסי מרשוח נפקו דלא ו~אי~"כ פו~~~ אי~

 ו~כ~~
איה~נ של האפר אס

 ~ו~ס להאיה~נ~ ש~זל ~ף ו~ז~ו חבירו ובא פר~ה ש~
~~~~~~~ 

~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~ל חמור פטר בפודהדאיבע~ל

 חביר~
 של פט~ח ה~ונב ח~ש ואר~נ ~ו~ הוא~בעליס ממונא בהנאה~ מותר ~א~ כיון חיבעי לא ~ר~ש דאליבאואמרו ל~~ליס~ פ~יונו אי

 חבי~~
 משלס

 לאחר לו יש עכ~יו~ לו ~אין וא~פ~י ל~יס~ כפלתשלומי
 ~ניבה מהל~ פ~ה ברמב~ס וכ"ה ע~ש~ וכו~מכאן

~~ 
 ה~ונב

~

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

~ ~ ~ ~  

 ~פיר ח~יב להכי ש~פ~~~ אחר לול~ות
~שלס דבעליס~ ממונ~

 לעולס~ שאםור~ס איה~נ~ בשאר משא~כ כפל~ תשלו~
 פט~ר~~אי איה"נ ה~ונב וא~כ ~בעליס ממונא חשיבי ולא כלל~ שלואי~

 א~
 ואפרן הנקברין~ מן ~הוא פט~ח ~שאני י~ל

 כחמו~ה~סור~
 ומש~ה ל"ד~ ע~ב~ ל~~

~ 
 היו לא

 לאחר שלולהיוח ראוי~
 ממונא חשיבי הי~ לא שיפדה~

 יש ממון ~ין ודאי מוח~~ ~~פ~ן איה~נ בשאר~"כ דבעלי~

 להו~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

 פ~וראיה~נ
 כפל חשלומי משלס פט~ח ה~ונב ובו~ מלשל~

 ומשמע ~~~ק~ פ~ז בחוספתא וכ"ה~ו~
 ~גונ~

 אי~~נ כל

מהנשרפי~
 ואפ~~ מותר~ ~א~רן

להעיר ויש וצ~ע~ ~בעליס ממונא חשיבי ו~א מ~וון~ ~ין בהו ~ליח~שוס וע"כ מלשלס~ פטור
 עו~

 בזה
 מהתוס~ת~

 הכרס כל~י ~א~ פ~ה כלאיס
 לה~יא הרי בהנאה~ ~אסורין גזל משוסמותרין ~להכי שכחב בכוריס~ ~מנחח ~פ~~ ע~ש גזל~ משוסמות~ין

~~ 
 שכלאי

~ ~נ~ל~ בב~ק ל~טחו אזל בכלאיס והחוספתא כנ~ל~הן והפ~ר בעליס מרשות ונפקו ממ~ן~ ~ין בהו דליחוע~כו~אי גזל~ משוס ב~ס אין א~"ה מותר~ שאפרן ~שר~ין מןהכרס  
 ג~
~ 

~~~~~~~~~ 
 או ב~ליס ל~ס יש איה~נאי ואמוראי~ תנאי בזה ~פלי~ו לומראלי

 לא~
 א~ה ערלה א~לה יהו~ה רב אמר ע"א ל~ו בב~בד~נה
 חנ~החזקה~

 ~רלה בשנח הש~ה לבעל ל~ איכפח ~לאהרשב~ס ופ~ חזקה~ אינה וכלאיס ו~ביע~ח ערלה א~ל~
~~~ 

 ער~ה וכו~מיחה לא
 שביעי באיסור~ אביל~ן וכ~אי~~

~ 
 לכל הפקר

ולב~
 הרש~"ס ומלשוו עכ~ל~ ח~~ה הוי ולא מיחה לא

 ש~ק~~
 כחב לא וכ~א~ס וב~~ר~ה לכל~ הפקר בשביעית רקו~תב

 ~~ו~
 ~אסור~ס אעפ~י וכה~כ ~ער~ה ~שמע באיסור~~אכ~חן
 להס יש איה~נ ~ס~ל משוס הפ~ר~ ~וי לא ואפ~הב~נא~~
 י~לאו ~מחוח~ הש~ה לי~לבעל ~י~פת לא א~~הבע~יס~

 וכה~כ ערלה~א וקשה כנ~ל~ פטור איה~נ וה~~ל הס~ איה~נ ~בלא~המכסי~~ מי~
 ~~ש~פ~ ~~

 ליהנות שיוכל בשביל הפירוח~ לאבול ~לא לה~~ח~ק~מחוח והו~~ ~וחר~ דאפרן הס
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~א~~
~~

~~~~~~ 

 פ"ב כ~איס י~שלמי
~~~ ~~~~~ 

 ו~ יה~~ע~ ~נאי על
 ~הו~ע בא לא

 לפר~
 עבירה עבר עבירה~ ~עוברי אלא

 ~סור~
 משו~

 ~ל
 וכ~

 מע~ה
~~~ 

 אסוריס ~~~ בכ~ס כלאיס
 משו~

 וכו~ ~זל
 ~~ה ב~ב י~ושלמי ו~ין בפ~מ~ ע~~~

~~~
 שס ש~סו~א

 יר~ה ן המעי ~בל בפ~מ~ ע~~ ~~~~ בש~וי ~~
 ~א~

 מ~ס רא~
 והב~

 ע~א פ~א ~~ק תוס~ וע~ן
 ו~~ה א~י ~~~

כא~
 מהי~ש~חי להעיר ~ש

 ל~ ו~ ~~ר~
 לפרש יהושע בא

 אל~
 ~בח~אי שכת~ו ולה~וס~ ~~~י עבירה לעוברי

 י~
 מ~רי שע



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~~ן 
 ו~~ו~ ~

 היי~י
 לו~

 ~אי~ י~י~ דמכאן
 נ~ו~י~~ין לה~י~ב~~

~~~ 
 בערלה דמקדש ~משנה על

 ו~ב~~דש~~ אינ~ וכ~~~
 וכ~~ ~

 ע~לה הא
 ~ וכה~

 הנשרפין
 תיר~ ומו~ ו~~י מ~ן של ~בר ו~י~ותר~ דאפ~

 ~אפרן יש ד~פי~
 ~~ו לית דהשתא כ~ון~ו~פ~

~~ 
 דכי א~מ ממון~

 שר~
 להו

לבערינ~
 דידי~~ לאו

 וכל נינהו~
 הק~ד~

 זכה
 באפ~

 הרי עכ~י
 וא~כ הפקרי הוי איה~נ דאפרדס~ל

 ג~
 הוי וכ~~כ ערלה

 בשביעית כמו~פקר
 להרשב~~

 ~~ז ~רמב"ם ~~~ן הנ~ל
 ובכ~מ ה~ג ויובל שמ~~המהל~

 ש~
 בין פלוג~א ~איכא

~~ו~~~
 רק או ~~ הנשרפין מן שביעית פירות ~י בזה

~רי~
 מה סק"ב קמ~א ס~~ ~ו~מ בנה~מ ועיין ע~ש~ לה~קירן

 פי~ עלשדקדק
 ע~~~ ~שב~~

 וכ~
 ~~ בכ~ובות רש~י פי~

 חו~מ בס~~ע ועיין ~~ש~ הפק~ ~יא דשב~עית אכלה~ ד~הע~א
 ס"ק קמ~אסי~

 י~ח~

 א~י אבל
 קש~

 להתוס~
 בפס~י~

 כ~ט
 ע~ז ב~וס~ כן פודין~ אין ד~הע~א

 ס~~
 בדמי~~ ~~ה ע~א

 על ג~כ~הק~ו
 שו~פ איכא הא בערל~~ ד~ק~~ המ~נ~

 איה~נ דא~ר ד~"ל ע~כ כהר~~~~א~ תירצו ולאבאפר~~

 ~ו~ל וא~כ הם~לב~לי~
 למחו~ השד~ לבע~

 ב~ביל
 ש~א ו~יין~אפ~~ ~נא~

 מיח~~
 חזקה הוי לא ~~~י

~ 
 י~ל א~~ם

~י~ דז~
 גיר~~ ~~~ ~אמ~

 ה~~ח
 אכל~ ש~ שג~~

 ערלה
 ו~רשב~~ חזקה~ ה~ז וכלאיםושבי~~ת

 דלא זו גיר~א על כ~ב
 ולפינ~יראי

 מ~
 הו~ל באיםור בא~~ה ~~ף שפ~~~ ~תי שכתבנו

 והתוס~ האפר~ הנאת בש~יל למחות השדה~ב~ל
 בתבוהכי~ בד~~ ש~

 ~שא~לה ואייר~ ר~ח~ כגירס~ עיק~ לר~י דנרא~
 והתוס~ ~כל~~ ד~ה ע~א פ~ בכ~ובות פירש"י וכןזמורות~

 וכ~~ ~~ח~ כגי~ גרס ר~ג שגם כתבו אכ~ה~ד~ה ש~
 ב~ב ברא~ש

 שכתבנו מה ולפי~ם~
 לגירס~

 והר~ג הר~ח
 א~~

 כלל לדחוקי
 ~ו~ל באיסור באכלה דאף זמורות~ כש~כלהדמיירי

 חזק~
 יהו~ה דרב מוכח י~י~ עפי~ז וא~כ ה~~ל~~~ע~

 איכאב~יה~נ וג~ ה~~ ושלו בעלי~~ להם יש דאיה~נ ~~ל הנ~לדב"ב והבריית~
 הנ~ל~ והתוס~~א כהמכילתא ס~ל דלא ג~לי משו~

 ~הי~ו~פי~ז
 נכו~

 מאוד
 הרמב~~ דע~

 טוען מהל~ ~ב בפ
 וכלאי~~ ושבי~~ת ערלה אכל ~ וז~ל שכתב הי~בונטען
 שנה~ה~עפ~י

 בעביר~
 ע~ש עליו~ השיג ו~אב~ד חזק~~ ה~ז

במ~מ
 מש"~

 ולפי בזה~
~ 

 מאוד ש~יר אתי שבתבנו
 וש~ ~וא~ שלו דאיה~נ שס~ל לשי~~ו א~יל~~רמב~ס

 בעליו
 דקנה ~ו~מ~ בהל~ שם~ל כמועלי~~

 ~מ~
 כמו לוקה~ בפס~

שהוכיח
 הפמ~~

 וע~כ ז~~ באות הנ~ל פ~ח להל~ ב~תיחה

משו~
 והו~ל בעלי~~ מר~ות נפקו לא באפרן ליהנות ש~כול

 ומ~ חזקהי ~וי מיחה ומדלא להמ~זיק~למחות
 שהקשו

 מובת ~יכא ~~כ איסור~ באכילת דמיירי ש~י~הרמב~ם ע~
 י~ל ע~ז אכילה~ הוי זמורות דאכילת ע~א פ~ בכתובות~ מינ~
 מ~בי~ית~ הוא הש~ס דהוכחת םק~ב קמ~א סי~~נה~מ כמש~~

 מ~מ אכיל~~ שמי~ איסור ~אכילת דנהי ~ה ודאידבשבי~ית
 כמש~כ ~הוא~ ~פק~א ~ביעית~א

 הרשב"~
 ~ו~

 פירש"י
 ע~א ~~בכתובות

 ה~~
 רק ~ביא לא והנה~מ

~א~ילת מהרשב~~~
 ה~

 ש~כל דמיירי ע"כ אלא חז~י ש~~ לא ודאי

 דל~~מורו~
 ~מו~ות דאכילת מוכח וא~כ הוא~ הפקירא

 עכ~לי~קה חשי~
 א~

 מלשון
 הרמב~

 מ~מע הנ~ל טוען בהל~

דג~
 לא בשב~עית

 מיי~
 בעב~ה שנה~ה ~לא זמורות~ באכל

 ~ויש הנ~ל ~~שונוכמבואר
 לפר~

 דס~ל ~ת
 דאכי~ת ~~~ הש"סדהוכחת להרמב~

 ז~ורו~
 שלא אע~י אכילה~ הוי

אכלה
 כדר~

 דהוי וכה~כ וש~יעית ~~לה דאכל מהא האוכלי~~
 ~מבואר אי~ור~ באכילת ~תה אדם של דנפשו אע~ג~ח~קה~

 תרומות מהל~ פ~י ברמב~ם וכ~ה ה~בי פ~ו ~רומותב~רושלמי

 ~ועיין עכ~ל~ ממנו חותה אדם של נפשו ~~םור~ב~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ד~ ~~~ 
 חזקהי הוי א~ה האו~~ם~

 מ~ו~ ו~
 ו~כלה דאחשביה

 חז~~ה~
~ 

 ~בילי באכלה ה~ה וא~כ שלכ~א~ ~~כ~ה
 ~י~ א~~~ ~י~~~~

 ~חש~~י
 וי~

 וח~שתי ו~~~י לדחות

 ~~כ שכתב ~םק~ז קמ~א ~~~ בתומיםומ~~י
 ח~ק~ ~וי איסור ד~כילת לרמב~םד~~ל ~~ דא~

 ~~לה כיון וכו~

וכלא~
 וכן מהנשרפין

 שביעי~
 ו~ש~ה מותר~ א~ן הנשרפין כלוקי~ל מנש~~ין~ דהוי הרמב~ם ~תב

 ע~~
 ~ל גחלים

 א~ מותריו~אים ~רל~
 לי~ות בערלה הנ~ה דיש למחות ~ו~ל

 וכו~ ~ב~ובות מזה הגמ~ דייק שפיר וא"כמגחלתן~

~~ 
א~לת

 המערער הנאת כל כאן דהא אבילה~ קרוי עצי~
 הנאה קרו~ דזה וש~מ ~עצים~ תשמיש ~נאת בשביל הי~למחות
 והנ~ עכ~~~ וא~ש~ואכילה

 בזה העיר לא ש~מחכ~ת מלבד
מכל

 מ~
 במ~~כ תמו~~ם~ דבריו ב~~ז גם אף ת~ל~ שהערותי

 ~תוס~כ~בו דה~ תמוה~ מגחלתןי ליהנות בערלה ~נ~ה דיש למחותדהו"ל
 פסחי~

 ד~וקא גחלי~~ ע~נ ב~לה ד~ה ע~ב כ~ו
 אפי~ מותר אפ~ן ~נשרפ~ן דכל דא~~~ מותר~בדיעבד
 א~~ן ב~ן לח~ק ישלכתחלה~

 ב~~מ ~~ה עכ~ל~ וג~לי~
 ~~לין התוס~ ולפימש~כ הכ~ב~ מאכא~ס מהל~ פט~זהרמב~ם ~~

 ד~ה ~בד~
 ~היכ~ מות~~

 בר לאו אסור דלכ~ח~ה
 לא לה~י וא~כ ע~ש~הוא דמי~

 מיח~
 לפי אבלהגחלי~~ הנא~ בשביל ~מ~רער

 מ~
 דרק שכ~ב~ו

 מ~ו~
 ה~פר

 בלב~
 הו~ל

 התומים מש"כ ו~ס ובנ~ל~ הכל~ שפיר אתילמ~ות~
 כ~ח ~~ב ב~מ~ דאמרינן מ~א מהני~ זמורותדא~ילת ~הוכ~~ ש~

 החו~בן ושנת בע~י~י~ עומד הנביא שהרי ילפינןדג~ש ~~~
 ל~ושי הנבואה ציוה לא ע~כ ~ירמיה הי~~ ש~יעיתמוצ~י ~נ~
 אי~ורי ב~~ילת חזקה ולע~ות ת שביע ~אי~ור שיאכלוח~ו ר~ע~

 צ~לו~~כ
 דג~

 בשביעית
 אביל~ משכ~~

 דהינו ~י~ר
 מזה דיהי~ י~ל ול~ענ~דע~שי עצי~

 ר~
 לחד ~

 תיר~~
 ~ל

~~~~ 
 ~פ"ד

 ~~ביעית הרמב~ם שמ~~כ ~כ"ה~ ו~ובל ש~י~המה~~
 ע~ש~ מ~רבנן אלא אינו הביח בפני שלאאף נו~~~

 ו~י~
 בצ~~ח

 ~~א ~~ו~רכות
 שכת~

 שו~אי
 כוונ~

 ע"ש הוא~ ~ן ~~מ~~ם

 צל~ לעני~~הא~י~
 של

 אתי ע~י~ז וא"כ בת~~ל~ ע~ל~
 ש~
 ר

 ~נביא~דנאמ~ה
 נח~ב יהי~ ש~עו~~ר

 ~מ"ק~ ה~
 יה~~ ולא

 עדי~ן ירמיה ובימי מדרבנ~~ אלא שביעיתנוהג
 ל~

 ~ז~וי
 ~~יישב ~~ ~יס~ק קמ~א סי~ בנה~מוע~ין

 ב~ש~~ות~ א~ש שב~בתי מה ול~י אחר~ באו~ןהתומים ק~שיי~ ~~~
דירמי~

 לעשות מצווה הי~
 ח~ק~

 שאי~ו ~ש~יע~ת אף
~דאורייתא נוה~

 של~
 הבית בפני

~ 

~~~~~

 ע~כ ~ז~ה~ הוי איהינ דב~~ילת ד~~~ד לק~י~תא
 יש דאיה~נדס~ל

 ו~~~ ב~לי~~ לה~
 הא צ~ל

 ה"ב פ~ג ב~ב~ירושלמי ד~~רי~~
 ~~לו~ת~ ע~

 דר~
 ישמעא~

 ורע~ק

 דאר~ ~~במשנ~
 ע~ש ביני~וןי ערלה שני

 ~~~~ במ~ה~~
בש~

 חי~
 הרמב~~

 דלר~
 ישמ~~~

 ~~~ור ~ירי ה~ר~ה
~~ 

 ~וי
 ואזיל מותר~ שאפ~ןהיכא א~ בע~י~~ מרשוח נפקו דאיה"נ דס~ל משום ע~כ עשיהיחזקה

 ~ז~
 ~י~~נ דגו~ב במ~ילתא ל~יטתו

 וע~כפטור~
 דאיה"~ משו~

 להו ליח
 בעלי~

 יש~~אל ר~ ~~הרי
 א~ל כנודע~~ המכילתאחיבר

 הרמב~~
 דא~~~נ ~~ל ה~~ל וש~פ

יש
 בעלי~י לה~

 ל~ ו~~
 ~ביא

 ~רמב~~
 ב~לכותיו

 לה~
 ו~~ו~פ~~דמכילת~

 ~~~~ ~~ור~ איה~נ והגוזל דהג~נב
 ד~דעחו

 היכא חייב דבאמתי~ל
 ויש עכ~~~ שו~~ דא~~~

 ~ ב~לי~ ל~~

~~~~~~~~ 

 דעת ליי~ב יש ~~וד ראיתי אגב
 ה~מב~~

בפי~~
 ~א ~פי~ ~נ~ל הי~ב ~~ען ~הל~

 אי~יר~ ~א~י~ת ו~ל~י~~ ו~ביעית ערלהדאכלה
 ול~

 ~ושיית קשה
 הוכי~ו היכא דא~כ ע~זהקדמונים

 מינ~
 ~נ~ל ~~א פ~ בכ~ובות

 דהוכחת י~ל ו~פ~נ~ד אכ~ל~~ ~וי זמורותדאכילת
 ~ש~~

 הי~

 שעבד לטעמי~~ד~
 עובד~

 ר~~י ד~א זמורות~ בחבילי
~כתובות

~~ 
 זמ~רות בחבילי אכילה דחשבה פי~ עבד~ ד~ה

 והאכיל לפילין~~אכל ש~
 ~ה~

 מה ו~ריי ו~~~ ל~המ~ו הבעל
 רק הן ~מ~רות ש~בילי ~כ~ון ע~~לי אכלשאכל

 מ~~~
 ~י~יןי

ופיל
~ 

 מהן וכש~אכיל מ~וי ~ח בכלאיס כמבו~ר הוא~ חיה
 ~י הו~~ הדחק ע~י ~כילה ע~כ ל~המ~ו~הבעל

 א~
 זה

 ומדח~ב~ כלל~ בהמהמאכל
 רב

 י~וד~
 זמ~רות חבילי ל~כילת

 ~~כ~כילהי
 מ~~

 ~~י א~ילה ~~~ל
 הדח~

 ~מה
ד~י~ו ומ~י~ א~ל~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~לי~ו
 ור~ל יו~נן ~~ ב~~

 בש~
 ד~~ ע~א ע~ו

 יוח~
 לי~ ~~י~א

 הדחק ע"י אבילה ~~ל ו~ל אבילה~ ש~ה לא ~דחק ע~י~כיל~
 ~~~ק וכן ~~ילה~שמה

 ע"~ י~~
 אר~פ

 ~~י דאכיל~
שמי~ ~~ח~

 שהתוס~ ~ף ע~שי אכיל~
 בש~

 אכילה נז~קין דלענין לשבח~ נזיקין ~ין ל~לק~בו אכיל~~ בד~ה ע~א ע~ו
 אבילה~ ש~ה~דחק

 ולענ~
 שב~

 אבל ע~שי אכילה חשיבא לא
 לענין ד~ל יו~נן לר~ רק בן ~חיס~ בח~ו לא דע~ב ~יחא~זה
 דשאני ~ל ע~ב ולדידי~ אכילה~ שמה ~א הדחק דע~יש~ח
 ~דחק דע~י ד~~ל לר~ל אבל משונהי לי~ חש~ינן דלאנזיקין~
 באמח אבילה~~מה

 לדידי~
 אבילה ~כ~מ ~ובן לנזי~ן שבח שוה

ע~י
 הדח~

 וא~ב אבילהי שמה
 ר~

 יהודה
 דחשי~

 לא~ילח
 ~דחק ע~י דאבילה בר~ל דס"ל ע~כ א~ילה~זמורוח

 אבילה~ שמ~
 ~~ג ~~ת ~הל~ בפי~ח ~רמ~~ס דעת מאוד שפיר א~יועפי~ז
 מה לבאורה וקשה אביל~~ שמה הדחק ע~י דאבילה~פסק
 יוחנן ר~ במקוס ב~"ל בזה~פ~ק

~ 
 סס ו~ה~מ

 גרי~
 ר~

אישעי~
 ~מקו~

 ~רמב~~ ד~~~ ובח~ ר"~~
 שהלבה אוש~י~ בר~

 מה"ג הש~ס ~גלי~ן ~ועיין ע~~ל~ יו~נן ר~ ל~~יבמוחו
ו~יין רי"~~

 ה~~~ ~גליו~
 ~~ד דשבח פ~ז ~יר~שלמי על

 ל~רמ~~סלו שיצ~ ש~ח~
 ל~סו~

 דחני מ~וס יו~נ~~ ~~ לג~י בר~ל
 סס בירו~למי הו~עי~ר~

 בר~~
 ק~מו ובבר ~~~~

 ~קו~~
 על

 ~ל~ז ספ~ר א~י שב~בנו מה ולפי שס~~רמ~~ס
 דר~~ מ~ו~ בר~ל~~~ק דהרמ~~

 בלל חילוק ~אין וס~ל הבי~ ס~ל ~~~ק

~~
 רב ובן הנ~ל~ בהחו~~ ס~ל דלא לנזי~ין~ שבח

 יהוד~
ש~ב~

 בנ~לי בר~ל דס~ל ~~וס ע"כ זמורוחי בחבילי עו~דא
 וז~ ר~יומעשה

 ברור~
 וא~

 בהן לענין אר"פ ~"א ק"י ס~~~ק
 לאוג~ה וא~יל~ היא~ גםה אכילה הד~ק ע~י ~כיל ~כי ~ולה ~וזקן

 ~ו~ כלו~
 בגליון ציין ~וכבר

 ה~~~
 בזה~~ לעיין

 כי ולכן לאכילה~ ~אוי שאינו חו~ה לע~ן דרק ליתא~ זה~"מ
 ח~יב ~דחק~ ~~יאב~ל

 ~נפשו ~ס~ וכפירש~י ג~~~ אכיל~
ק~ה

~~ 
 מ~א"כ ~~ש~

 ו~ ~בהמ~
 ~י נפסו למלא באדס

 ~ר"פ ~~ל שפ~רי~עב
 דאכיל~

 ה~חק ע~י
 אכילה~ ש~~

 דא~~~ וח~ו~~ ד~~ ע~~ י~ט ~ב~ק~פי~ש~י
 ~ן ~אויין ~עב~~ ב~~ן הד~ק ע~י ל~י~לינהו ואורח~~ו~ואיל ב~~ רגילין דאינן

 ע~י סלא ואפי~ א~ילה שמי~ וכו~ ~י~קרינן
 ~~ח~

 ~~~לי
 שבת מס~ על ה~איר~ בחידו~יומצ~י

 ש~
 שכחב

 ~פר~ ~~ף שמאחר~נמ~ ~יחב~~
 ~ו~יאו אס ~דחק ע~ אוכלחו

לנו~~
 פיה

 כמל~ ח~י~
 פי

 פ~~
 ש~ה ~דחק ע~י שאכילה

 ~ו~קיס וישאכ~להי
 בה~

 עב"לי יוחנן כר~ סו~~יס ~הס מפנ~
וצ~ל

 ד~י~
 דיש ~נ~ל ב~חו~~ ס~ל ~מאי~י ~ה~יא פוס~ס

 ביןחילוק
 דעח אבל יוחנןי ב~~ פסקו ול~כי לנזיקין~ ~ב~

הרמב~ס
 נרא~

 דלא ברור
 ס~

 כהחוס~
 ~נ~~

 י~ל ועפי~ז

ג~~
 ל"ח ~ע~ז דא~~ינן בהא

 ע~~
דחזקיה צליה~ ו~יצה מליח ~דג

 ו~~
 מ~ו יבמוח ובחוס~ ~סרי יוחנן ו~~ ~רו~ קפרא

 ~הא בתבו יוחנן~ ר~ ד~הע"א
 דאס~

 אע~ג ביצה~ יוחנן ר~
 דאכילה ה~ל ע~א ע~ו ב~~ת לשיט~ו א~יל יוחנן דר~משוס וע~~ ע~~י וכו~ ח~ובה אכילה זה אין ~י~~ לגומעה~ראוי
 לא הדחקע~י

 ~ה~י אבילה~ סמ~
 ביצ~ אס~

 בע~ז
 כ~~

והשח~
 יש הבא

 להעי~
 על

 הטו~
 ~י~ יו"ד

 קי"~
 שכחב

~ש~
 דדגים הרשב~א

 מלוח~
 א~פ~ גדו~ים~

~  
 אנ~ם

~ובליס
 או~

 אכיל~ מל~ן~ מחמח חיין~
 ~ו

 ~דחק ע~ אביל~
~יא

 אכי~ה~ ואינ~
 ל~י~~

 ויש ~~ור~י גוי בשלס ~ס
 וראשון ש~חירויהחכמ~ס

 ~ביא ~ם ו~ב~י עב~לי עיק~ נרא~
 מ~ל~ בפי~זלהר~ב~ס

 וה~א ו~י~~~ הט~~ מ~כא~~
 ~~~אב~~

ו~ר~~~
 והר~י~

 ~נאכל כיון ס~לו~~פ ד~י~ ~וי~ ~לאו ~ליח ב~ג ~פליגו שפי~
 כ~ו~

 ~~ ~יי מליח שהוא
~ב~ יוח~

 א~י~ה~ שמה לא הדחק ע~ אכ~לה
 ו~א~י~

 ~~י
 בז~

ובת~
 ה~~ב~ס בדעת גס

 ~~ס~
~~ל~ ~~ום ג~ו~ם מלוחיס ~דג~ס

 ~ב~~ וכ~~ ע~~~ אביל~ א~ ~דחק ע~ דאכיל~
 בה~~

 ~לפי הנ~לימאבא~ס
~ 

 ש~ח~נו
 דדע~

 שבת ב~ל~ ~~~~"ס

 ~דחק ע~ידאביל~
 קש~ אביל~~ ש~~

 דברי דיהי~
 ~מב~

 ~~~ א~ ~ ~~~~~וח~~
 ~ו~ר

~ ~~י~ ~~ דשא~  

 אלא~אבליס
~ 

 ו~~ גדול~ ~דחק
 ~~ל

 ~~~י ~~ ~~

 דז~וי~
 דג ג~י ~ס ~~מ ובן ~~~י ש~ק~ק

 מלי~
 ~~~נו

 ג~ול הדחק ע~י אלאנאבל
 ~ו~פ~~ ~~~

 י~ד ~~ק קי~נ ~י~ביו~ד ~ט~~ ~ב~י ~"ע
 בי~ה ג~י שבח~

 ~ו~~ דבשל~
 דאביל~ ~~ע~~~ורה~

 ~ע~י
 הד~

 מחירין ל~ש ו~ף ~וא~
 ~חק ע~י אלא נא~לין שאי~ן לפי באן~ מודיס גדוליס~בדניס
 גס הנ~ל ו~ב~מ ולה~~י ע~שינדול

 בדגי~
 אלא נאבליס אינס

 דדעח מ~ו~ר עב~פ וצ~ע~~ נ~ול דחקע~י
 הרמב~~

 הוא
 ע"י ~~להד~חס

 אכיל~ שמ~ הד~
 שעבד יהודה ~ב וא~כ

 הדחק ע~י ד~בילה דס~ל ע~כ זמורוח~ ~חביליעובדא
 ש~יר וא~כאבילה~ שמ~

 קאמ~
 ~~~ס

 י~וד~ ד~~
 ד~~ר לטעמ~~

אבלה
 ערל~

 ומיי~י חזקה~ ~~ז ובלאיס ושביעיח
 הש~ס ~ובחח ו~יקרבא~סורי ~אכיל~

 נודע דב~ר ~וא~ מערל~
דפירות

 בחו~
 אינ~ ע~ל~ ~ני נ~

 ~פירוח אין ~ וז~ל ק~ושיס~ ~פ~ ז~להרמ~~ן במש~~ לאבילה~ ~ו~יס
 בחו~

 שניס ~~
 נו~ן אילן ואין מ~עט~ שהוא לפי ~~~ ~פני ל~קריבוראויס
 ורוב~ טו~~ ריח או ט~סבפריו

 אמח ו~ו~ רקו~יס ~ס
 הד~ סנה עד נ~י~~ו ~ח~~ח ~~פ~יהדבר

 ר~
 ד~ק הליחוח

 ~שמו וב~ב ע~ש~ ובו~ ל~בילה טוב ואי~נו לגוף מזיקמאיד
~ס~

 ~ח~ו~
 יו~ד ~ש~ע וב~ה ~~~ח~ הטור ו~פי~ רמ~ז~ מצוה

 ע~לה דפירוח י~ז סעיף רצ~דסי~
~~ 

 ~~~י וקל~שיס ד~~ס

ועפי~~
 דב~ב ~~ג להירוש~מי לפרש יש

 ה~~
 ~פ~ו~~א הנ~ל

 דל~~ פ~~ בינ~הון~ ערלה דשני ואר~ח ורע~ק ישמעאלדר~
 דס~לישמעאל

 ~~עי~~
 ב~~~ ר~א~ ~ירא

 וא~כ ע~~~ ל~ו
 ~~א פירא ל~ו דהא חזקה~ הוי לא ער~ה ~אבלה ודאילדידי~
 ד~~ל לרע~ק משא~כ ~~ ו~לושיס דקיס ערלה ~פי~וח~וא~
 ע~לה דאבלה י~ל ~פיר לדידי~ ~וטא~פירא

 חזקהי ה~~
 ~~מב~ן בחי~ ד~ק כאשר ~י~ושלמי בפי~ עוד לדחוקא~צ ועפי~

~ו~א
 במרה~~

 ד~ירא שס
 זו~~

 ודאי ערלה ~ירוחבאבלה וא~~ ע~~~ ו~מדר עלין ב~ון
 דאביל~

 משוס וע~כ חזקה~~ו~ ואפ~~ ~וא~ הדחק ע~י
 דאביל~ ס~~ י~וד~ דר~

 ע~י
 וא~~ א~ילה~~מ~ הד~

 ח~ילי לבהמחו בהאכיל ~~ה
 ~~~ו~ו~

חש~~
 אכילה

 מטע~
 הש~ס קאמר ושפיר כנ"לי זה

 דר~
 כי ודו~ק לשי~חו~ הרמ~~ס דעח ש~יר ואחי ל~~~י~י~~ו~~

 ~ הואנ~ין

~~~~~~~ 
 יש

 ~~ ל~~י~
 ~הובח~י

 לעי~
 ח~ באוח

 ב"ב ו~הירו~ל~י מש~טיס~ סדרמהמבילחא
 ~עליס להו ליח דאיה~נ ס~ל ע~ב ישמע~ל ד~~ה~~~ פ~~

 הא ~פ~ר אחי ועפי~~ המביל~א~~ חי~ר ישמעאל ר~~שה~י
 ד~~יס ד~ני ע~ב ו~ ~פס~יס ר~אדאמר

 ~י~
 של ברשוחו

~דס
 ועשא~

 ברה~ר בור ~ן ואלו ~רסוחוי הן ב~ילו הב~וב

וח~~
 ר~א דאמר ~יתא שס רק ע~~~ ב~ט בב~ק וב~ה וכז~~

 בד~וס ~שנדפ~ו חננאל ר~~נו ו~פי~ ישמעאל~ ~~ בשסכן
גר~ ווילנא~

 ב~יר~~י ועיין י~מ~~י ר~ ~~ס ר~א בפסחיס גס
 שלו~ אינו ~וא~ ~רשוחיה דלאו ד~ה ש~בפסחיס

 וב~
 ~ירש"י

דאמר
~~~ 

 סלוי אנן ד~ריס ב~
 וכ~

 פירש~י
 של אלא של~~ הבור ד~יןבור~ בד~~ אח~~

 ~פ~
 ~~כ וא"ב ע~שי

 ד~~~
בחמ~

 ל~פוסק~ס וקשה ב~נאהי ש~סור ל~י הפקר~ ~וא ~~י
 ~מאי ~אי שלו דאיה~נ~נ~ל

 חמ~
 ב~ש~חו אינו

~ 
 וכ~~כ

 ~קש~
יות~

 ע~א פ~ בכחובוח לרש~י
 שפי~ ~נ~ל~ אבל~ ד~~

 ע~~~ הפקר דהוא כחב ו~שב~~יח בהנאה~ אסו~שה~רי ב~~~~
ולמ~

 הוא וממילא בהנאה~ דא~ור ג~ב ב~רלה כחב לא
 ~ואי שלו דאי~~נ ג~ב לרש~י ~ס~ל ודאי אלא~~~

 ~י~וב~~חים
 דח~~

 רש~י וד~~י ~ואי והפק~ ש~~ א~נו
 כ~ות~~~אי~

 זא~ז
~ 

 ת~~~ט ~י~ או~ח ~פ~~ג ו~אתי
 לפי~~"כ ש~ב~~ ~נ~ל סק~בבא~א

 בח~~~
 ו~ג~א ו~~חבר

 לכסדא~~~נ
 קרי~

 ב~~תו אין דבריס ב~ וב~סחיס בי~י
~ 

י~
 לאו

 אל~ חידושא~
 ~~ינו

 ו~צאחי ~י בתו~~
 ~~ בכלל~ע~~ס ב~ו~ ~~

 באד~~
 הקש~ ~~רא~ ו~ב

 ~~כ
 לכס ~~הב~וכה~ להח~~~

 ~~י~
 ~~~חים בי~

 ד~~
 ~או

~~ 
 ~ו~

~~~ו~
 ~ב

 דל~~ ~~~ ~~ ~~~~ ובא~ ~~
~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~

~ ~  

 ~מ~פ מבואר הנ~ל פםח~ס ~ר~~ ~ריהוה~
 דחמ~

 שלו לאו
הוה

~ 
 מ~ינו אלא הוא חידושא דלאו הנ~ל בפמ"ג תירוצו וגם
 חייס מקור בס~ ומצאתי לפירש~י~ יפה עולה אינו כןי~~~ה
 ועתה באד~ה ובי~ול בדיקה בדיני תל~א סי~ פסח ~ל~על

~ב~ר~
 דלר~ש במש"כ ~~ז ~י~ ~אג~א השו~ח עס ש~ ~הלחמו

דס~ל
 חמ~

 לממון גורס ~~סח מיקרי וא~~ מותר~ הפסח אחר
 ע~יו ותמה קאי~ וברשותי~ כ~ט~~סחים

 ד~~מ~
 גורם מה שלו

לממון
 ש~י~

 לאחה~פ~ שמותר מחמת בו לומר
 ה~

 להתקיים א~א
 מצוה דהא אחה~פעד

 בהש~ת~
 תיכ~~ לב~רו מצווין וה~ל

ו~ין
 ל~

 גדול ה~ו~~ר דבר
 מז~

 שהכל
 מצווי~

 לבערו
 צ~ל וע~כולהשביתו~

~~ 
 הוי תשביתו דמשוס

 חמ~
 מי~רי דאיה~נ ל~ה סוכה הרשב~א כחב הא איה~נ מ~וסדאי ברשותו~ אינו

 שתמה נ~ז כלל להפמ~ג ורדים בגינת ~ועיין ע~"ל~של~ם
 עלג~כ

~ 
 הה"ג קושייח ליישב יש ולהמקו~ח ע~ש~~ ~ן ש~ב

 חייסר~
 טולצי~

 סי~ ובפמ~ג ~~מקים בשישנת שהביא ז~ל

ח~מ~~
 ~~א ד~חיס אהא ש~קשה הנ~ל

 ע"~
 פליג לאדלמא דר~א~ ופליגא

 דא~צטרי~
 לא

 יאכ~
 הייתי ד~סברא בצירי

או~ר
 דחמ~

 ~מעט דבאתרוג ה~חו~~ גזירת ולאו ~הנאה~ ~רי
 או~ח ובפ~~ג ע~~ל~ צרכיהס ל~ל לכס אכילה א~סורמלכם

 כת~הנ~~
 לא הנ~ל ולהמ~ו~ח ע~~~ א~ש בח~~ר דלמש~כ

 גם חשביחו משוס ל~~רו עליו מצווין דה~ל ~יון מידיקשה
 מזו וגדולה ~אי~ בר~ותי~ ולאו שלו אינו בהנאה מותראס
 במש~כ ~שאג~א ~ל להש~ג ~ס המ~ו~חכתב

 דלריה~~
 דס~ל

דחמ~
 בהנאה ~ותר ב~ח

 ~~כסחי~
 כ~ח

 ע~~~
 הוי

 אפי~ לנכרי ולמוכרו להפקירו ויכול בפס~~ א~י~ב~שותו חמ~
 למכור מוחר שיהי~ לומר דחימה המקו~ח ו~חב וכו~~בפסח

חמ~
 העולס מן שישביתו מ~מע תשביתו דודאי בפ~~~ לנכרי

 לריה~ג אף ברשותו אינו ג~כ מיקרי ו~ש~ה ~ו~לגמרי
 אס דאף ~יע"~י

 חמ~
 אפ~~ בהנאה מותר ב~סח

 מיקרי
אינו

 ברשוחו~
 הר~ח ~ישייח קשה ולא

 טולציי~
 להמקו~ח~

 לו מצאתי כי השא~~א הצדיק את ל~~דיק ~יש אמנס~ם
 כתב שכן~בר

 ~צל~
 ה~וד~~ ד~ה ברש~י ע~ב ו~ בפסחיס

 דלריה~ג איסורא~ ולב~ר ד~ה בג~~ ע~א ז~ בדף עודו~"כ
מיקרי

 חמ~
 השא~~א על המ~ו~ח תמה ובחנם בר~ו~וי

 במח~ת~ה כי חמב~פ~ לנכ~י למכור ~ותר ~לריה~גב~~~כ

אישחמי~
 עבר ~~ה ~~ב כ~א בפםחיס התז~~ ש~ה לפ~ מיני~

 דא~א כ~ון המקו~ח מש~כ ו~ס ע~ש~ להדיא כן שכ~בוזמנו~
לי~נוח

 ר~ מהחמ~
 בש~ח

 ~רי~~
 מיקרי ולא ש~כדה~נ~ ~וי

 דיכול אף ~לו~ אינו דמיקרי איה~נ ב~ל כ~ו דידי~~מ~ון
לי~נות

 מ~פ~
 שהרי חמוהיס~ דבריו במחכ~ח עכ~ל~ ושלכדה~נ

 ד~ה וי~ל שלכס~ מיקרי דאי~~נ בםוכה ל~חה~ר בע~מו~ביא
 ליהנוח שיכול משוס ~לו~ מיקרי דאיה~נ ~ט~םבאמת
 ו~א כמ~פ~ הקודמין באותיוח לעיל שכ~בתי ~מומאפרן~

ד~מ~
 שי~ול אף ב~שו~ו אינו

 לי~נ~
 שלכדה~נ~ בו

 כ~
 עמד

ב~
 הצל~ח

 ב~שמ~ו~
 ל~

 הערותי ~ובמק~א ע~ש דפםחיס
 דבריו עלהרבה

 ו~ ~ס~
 ~~~ו

 להפמ~~
 בכלל

 נ~~
 ~~כ העיר

בז~
 ע~ש

~~~~ 
 יש והרבה

 ל~ב~
 ולא בזהי

 ע~
 ~אסף

 ~חוו~אאבל פה~
~~ 

 ~~ ב~ס ר~א ~א~ר ~~א
 יש~עא~

~~מ~
 דס~ל ל~~ן ~ף בר~תו~ אינו

 דאי~~~
 בכ~מ~ ~וא שלו

 ~אפ~
 ד~~ משוס ~יד~~ ~די קשה

 י~מעא~
 ל~~חו אזיל

~~~י~~י
 ו~

 דאיה~~ ב~ב בי~ו~למי
 ~פקו

 ~עליס~ מרש~
~ל~

 ~~~נב
 הוא שלו ~או ~ור~ איה~~

 אב~ ~~~
~~וסקי~

 ע"~ הו~~ ~לו ~איה~נ ד~~ל
 ~~~ ס~ל לא

 ו~דידהוי~~ל~
 ע~~

 הטעס
 דחמ~

 כה~~חחשביחו מ~ו~ בר~וח~ אינו
~~ 

 ~הא ב~מח א~ל
 דא~

 ב~ס ר~א

~
 לא ~ל ~מעאל

 צריכ~
 לט~ם ~לל

 ה~ו~~
 בלא~ה כי

~י
 ~פ~
~ 

~  
 ו~י~~ לשי~וי א~יל ~שמעאל

 ~י~~ אין
~~~~

 ~ים
 ~ וב~ו~ פ~ו~ ~~~~יו~~

 ו~~~~
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 איג~כ
 ~~~ י~

 ~~~~~י ~~ו באיה~נ
~  ~או~ 

~~ 
 בהאדהא

 חלי~~

 דאיה~נ ם~ל אביי ד~ס י~ל עפי"ז
 ~ביצה ~~~ ד~מר הא ש~יר אתי וא~כבעליס~ ל~ לי~
 ~י~ל ~עניןדשני ע~~ ל~~

 איסור~
 לממון חובעין~ לו שיש מ~ן בין

 דא~ל והא תוב~ן~ ~ושאין
 וליטע~~

 הא
 דאר~~

 ~בילה
בטילה

 בשחוט~
 בטלה~ לא בעלים לה אית ד~י ~נ וכו~

 לא אמאי המהר~~א קושיית קשהולא
 פרי~

 הכי
 לא בעלים ל~ו אית דכי ה~נ ו~ו~ ור~נן דר~י גופהפלוגתא א~~

 דליח באיה~נ לאוקמי אי~א ורבנן דר~י דפלוגתא די~לבטיל~
 ביו~ד ~פמ~ג שפי~ הפירוש כ~ין ~ו~א לדי~י~ בעליס~להו
סי~

 ק~~
 שהב~תיו כמו להמהרש~א~ סק~א במ~ז

 ~ירת עלי~ נבנה היא חומהואס ז~~~ באו~ ל~י~
 ~ם~

 לא דלהכי די~ל
 שאמר כרבא ~~א מ~ב ב~~זאביי תי~

 גזיר~
 לה מגבה דלמא

 לה וקנה לה מגבה ~ופירש~י לה מב~ילוהדר

 ~הגבהה~
 זכ~ דאין ו~~מי~א בע~יס~ ל~ו ליח ד~יה~נ ס~ל דאביימשוס

 לנו יחיישב ועפי~ז ~נ~ל~ ~וא כלוס לאו ו~ייתו~איה~נ~
 שהרהין בישר~ל ה~ה חו~מ מהל~ בפ~ד הרמ~~ס דעח~פיר
 ה~אתי לא אם לו א~ר אם העכו~ס~ א~לחמצו

 ל~
 מעות

 ~נה פלוני יום ועד~~אן
 חמ~

 ברשוח ה~ז מע~שיו~ זה
 ואו~והעכו~ס~

 החמ~
 לאח~~פ~ מותר

 והו~
 שיה~~

 או~
 זמן

 ~~~ל~ הפסח קודס לו~בע
 ~ע~ ו~~

 ה~יג והרא~~ד שס~ הה~ממביאו ז~ל~ אפרים רבינו
 עליו~

 ה~יע לא א~י~ וס~ל
 בפ~ב הר~~ש וגס עליו~ עיבר אינ~ לאח~~פ עדזמנו

 י~םי~ דפסחי~
 ~ת~

 הרמב~ם דעת לי~ נהירא דלא
 ל~אב~ף א~רי~ דה~

 ע~א~
 אמ~ח אי דאבי~ אלי~א

 בשלמ~
 הוא למפ~ע

 אע~ג א~מא ~אי~ דנכרי דברש~ח בהנאה מו~ר מ~~הוב~~
 הא~יוח שאין אלא ק~י ישראלדבבית

 ע~
 אמרינן ישראל

 הי~ ה~סח ~ו~ס כבר ~אילו חזי~ן גובה הוא דלמ~~עכיון
 ו~ש~~ ה~~רי~ברשוח

 קני בהדיא דא~ל לרבא
 ל~

 הרא"שי עב~ל לנ~~י~ גמ~ר ~נ~ן קנוי הי~ דלמפ~עדאישת~ח מ~כשיו~
 נ~ון נ~~ענ~ד ~כתבנו מהו~פי

 הרא~שי קו~יי~ ליי~~
 ~יהי~ ד~~ינן דהט~ס הרמב~ם בדעת ~תב שם הה~מדהנה
 קודם ~זמןהגעח

 פ~ח~
 הי~ ש~~~ח ~יון א~ור~ לא~ה הא

 הר~ ~פ~ו~ו בעי ואי הואיל אמרי~ן לפדותו~ ישר~לביד
 וכ~ה עכ~ל~ אסור נ~י ~ש~א ~לו~הוא

 בק~~
 על

 ~שה לכ~ורה ובא~ח כ~י אוחשס ~ר~~~
 ש~~ ~הא~~

 לומר
 קנהלהעכו~ם ~א~~ וכיון ~איה~נ~ ז~י~ אין הא ~לו ~וי ל~דוחוובידו הוא~~

 חמ~
 להעכו~~~ ~וי הוא הרי מעכשיו זה

 זו~ה הוא לפדוחו ישראל ו~ש~א י~ראל~מר~וח ונ~~
 מ~~~

באיה~
 וא~~ באיה~ני זכי~ ואין

 לפדוחו בידו אין בא~ח
 באיה~נ~ יזכה ~לא כדיכלל

 שיי~ והאי~
 לומר

אמנס ~ הואי~
 ל~ באמ~

 ~יי~ל דאנן מידי ~שה
 י~

 באיה~~~ ז~י~
 הקו~הול~כי

 חמ~
 ~~ב בע~ז וכדרבא לוק~~ ב~~

~~~ 
 אב~ה~~

 דל באיה~נ זכי~ אין דס~ל ל~יטתו לאבי~
 דלא פשיטא כנ~ל~ בעליםל~ו ~

 ~י~
 הו~יל לומר לדידי~

 ודאי צאביי ול~ן באיה~נ~ ז~י~ ~ין ~הא ל~דוחו~ובידו
 לשיטתו ~רבא ~שא~~ אח~~פ~ זמנו ~הגיע אף~ו~ר

~י~
 ~פיר באיה~נ ~כי~

 שיי~
 הואיל~ לומר לדידי~

 ~יגיע ~פירבעינן ולכ~
 הז~

 ~כס~י קודם לו ש~בע
 וא~

 קיי~ל
 ודו~ק אפריס~ ורביני הרמב~ס ~סק שפיר ואחי~בא~

ז~
 ~ בס~ד

~~~~~~~~ 
 כי

~ 
 דלרבא

 ~ט~ם וע~כ ב~י~~נ~ זכ~ י~
 דאיה~נמשוס

 י~
 וא~כ ב~ליסי להס

 אי~ו~גוזל הגונ~
 ערלה כגון מחבירו

 וכ~~
 דהא לשלס~ מחויב

ע~~
 וה~~ מא~~ ליהנוח י~וצ

 בכל
 איה~ ש~

 אחרים אין
 דאיה~נ כרחס~ בעל מ~עלים ליטולי~וליס

~~וח נפ~~ צ~
 ~~ בעלי~

 ולכאו~ה
 י~

 א~באי ד~בא ל~~שוח

~~
 ~~יס

 פ~
 ע~א

 ~ב~ ~~
 ~ד~יס ~שנה על

~~
 ולויס כ~ים ~קונס ע~ב

 נ~י~
 ~רחו~ ~ל יטלו לי

~י~ו
 ~ע~

 וכי~ן ל~~יס~ ~לא חזיא ~א דתרו~ה ~~וס
~~י~א

 ~ליי~ו~
 ~יא

 ~~~~ ע~~
 ע~ש

~~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ שכחב
~~~ 

 דמהא ז~ל ~שב~א
 ~האו~ שמעי~

 הנאת
 ע~ש בע~כי אוחן ליטול א~רים יכולים עצמו~ ~לפירוח
 ה~~ר דאי~~נ לרבא ש~~ל הרי הוא~ ה~~ר שמטעםבר~ן
 ~עלים להו וליחהוא~

~ 
 ~ברי על השיב כ~ר אמנם

 בעל הג~ון~רשב~א
 מחנ~

 זכיה בה~~ ~"ל אפרים
 את ~לחום ~א ושם ד~יסי~ מהפ~

 וכת~ מוש~
 דומה הנידון שאין

 דאי~ נהי בהנ~ה~ נכסיו ~צמו על שאסר ~מילראיהי
 י~ול

 ל~~נם ויכול ~נכםים לי~ איח קנין מ~מ ~הם~ הואליה~ות
 ההיא כי מ~ם ונפרעים באים וב~ח לוה ~ו לאחיו~ אול~ניו
 ק~ט ~~~~קדחנן

 ע~א~
 ובמותו בחייו בהנאחו בנו אסר

 וכו~~ לא~יו או לבניו ויחן יירשנו לא מתאם
 ל~מרא לאו יירשנו~ לא מח אם דקחני ~הא דמ"זבנדרים הר~ וכח~

דכיו~
 דהא בהם י~כה לא בהנאה לו א~רים אלו דנכם~ם

 אל~ נינה~~ דידי~ נכסים וד~י~לא מהם~ ונפ~עים באים וב~ח לוה או ~אחיו ~ו ל~ניו ויחןק~ני
 רשאי ~אינו

 ליהנו~
 מהם

 וה~~עכ~ל~
 ~י נ~הנים דכהנים בההיא מש~~כ וכו~י הכא נמי

 ה~א~ כהןדממון
 ואי~

 אלא לו
 עלי~ דאם~ינן וכיון הנא~ טוב~

 ~~רומוח~ ז~וח ~ום לו ~~אר לאחו
 והל~

 נוטלים
בע"כ~

 ופ~~~
 םי~ בת~ו~ ל~~~~~א ה~יא ו~ם ~זה שם

 חר~~
שנרא~

 ~וח~ו~ ~א~ה~נ לז~ות יכולים דאין דם~ל
 הרש~~~

 אלו

 בקצר~מ~~אי~
 ~רמ~א

 ~סו~ע~י ~~ח ~~~ אה~~

 כ~א~
 ו~ם

 וכת~ חש~~"ו~ םי~ הרש~"א לתשו~ה~יא
 ~לשיטחי~ דנ~אה ~~כ

 ~כול ד~ינו ~~ידי לזכ~ח יכול אדם דאיןקא~~ל~
 ממנ~~ ליהנו~

 ברמ~~ המו~~ לה~ ~~~ובה ה~~~~א בחשו~ עודופלפל
 או~ח

 ~ר~~טס~~
 םעי~

 ע~ש ב~
 ~פמ~~

 ם~~ חו"מ בנ~"מ ומצא~י אפר~ם~ מה~~נ~ י~~ לא~מח~~ח והפמ~~ סק~~~ בא~א
 ש~שיב סק"ארע"ה

 ע~
 ב~ר הרש~~א דד~רי וכ~ב המ~א~פי

מלל~~
 והארי~

~~~ 
 ו~םו~

 שכחב להר~~~א הביא דבריו
 ~~ע~ז ד~~ינןבהא הטע~

 מ~~
 ע~א~

 נע~ה לה מ~~ה כי
 ע"~

 של
 כיוןי~ראל~

 לזכו~ דרו~
 זוכה

~ 
 הרשב~א בחשו~ ~ו~וא ~~ש

 דר~א מידי קשה לא עפי~ז וא"כ עש~ה~~ קע~ח~י~
 ה~מ~ג על וחמהני שאח~ז~ ב~וח לקמן ~אבאר ו~מואדרבאי
 סק~כ בא~א חרמ~ט סי~באו~ח

 ~ה~~ל~
 שכ~~

 שהר~ב~א
 דאיה"נ ~סוכה הרש~~א בחי~ ממש"כ ח~ר חשמ~ז סי~בחשו~
 ~ר~ן ~מו~א מהרש~"א~ העיר ~א אמאי ע~ש~ לכםמיק~י
 ~ע~כ ליטול א~רים יכולים ~איה~נ ד~~ל ע~א~ דפ~הנד~ים
 וכן ה~קר~ דהוי ~ע~יו~~ל

 בפמ~~
 ובפמ~ג ק~ט~ ~י~ יו~ד

 ~~ז תמ~ח סי~או"ח
 םק"~

 אי באיה~נ לי~ ש~םפקא
 מיניה אישת~יט במחכ~ח הפקרי~ח~ן

 ~הנ~ל בנדרי~ הר~

~~~~
 בשו~ח ~~~~~~

 נט~
 ~~ ~י~ חאו~ח ~ע~ו~יס

 הב~א~השואל
 סי~ או~ח לה~מ~ג ~~

חמ"~
 באוח ~הנ~ל

 ז~
 ו~~ר ~בר ד~ם

ממכ~רה לעכו~ם~ ב~~~ חמ~
 ואיל~

 ~ו~ר ~ינו
 ב~~~

 ~איה~נ לחה"ר ומביא

 וכשיש בי~~ קרינןלכ~
 ידי~

 קונה זוכוח
 ומ~~

 ו~נ~~ש
 על ואבוא ה~~~י עלחמה

 ~ד~
 ~ ד~ריו

~~~~~~ 

 גלוי ~י~~ר ד~ירה
~~~~ 

 ~~ור מ~ה ~ב~ק
הנסקל

 מ~נ~~~
 הקדישו מכור ~ינו מ~רו דינו

 ~י דמרי~ בר~וחי~ דלאו ופירש~ מוקדש~אינו
 אף אי~~נ ב~ביל שא~ב מה דא~י~ בע~יל נראה~רי ל~קדושי~
 ~כוח~א~רים שא~

 ע~לי כלל~ במכירה אינו מ~מ בו~ ורשו~
 בריח ~~ו~~~שה ו~

 אבר~~
 ~ ~ו ~~~

 ע~~
 ול~ה ~הארי~~

 ש~וא ~סקל שור~~~ני י~
~ 

 הנקברין
 דא~

 וא~ א~ורי
 ליכא

 ~מ~ן~ ~ורם~ום
 ול~

 מש~~~ ~כורי ~וא בר~וחו ~או ודאי
 ~ל~ע~ בפ~~~ח~

 ~~ה
 א~ פו~קי~

 ב~י באוח~עיל שכתב~~ כמו ~ו~ר
 ול~

 ו~אי
 ~דגור~ ב~~ ~~ ~~ ~

 ~מ~ון
 ~~~ ול~ ד~~~מון

 לה~ו~~יםאבל ~ו~ קא~ בר~~~ו ו~~ין בי~~
 דח~~ ד~~~

 ~ף ~~יא~ ודאי א~ור אפרו
~י~א

~~~ 
 יש מ"מ ~ד~~~ א~א

~ ~~~ כ~ ~לפ~  ~ ב~י~~ ~~ו~ 

 הנ~~ ~~~~~~
 ~~ב הפמ~ג על

לכם ~י~~ ד~~~~
 ~ש~

 טעוח הוא ה~שב~אי ~ידושי
 שיטוח ~~~~ע סוכה מס~ ~על~החי~ושים םופ~

 ת~מ~ו ~י~ בחשו~ ה~שב~א והנה לה~יעב~א~ אלאלהרש~~א אי~ שבידי~
 ובאמח ע~שי דבר לש~ם כלל שלו א~ו דאיה~נ ם~לוכו~

 ד~~י מהנט"שא~שחמיט
 ה~~~

 בא~א חרמ~ט סי~ באו~ח
 שכחב ה~~לסק~כ

 לה~י~
 ממש~כ בו חזר בתשו~ ~~~שב~א

 ו~םבחי~ושיו~
 הקצ~~~

 ח~ה םי~
 כח~ ס~~~

 שהרש~~א ~~כ
~חי~

 ל~וכ~
 בעלים להו ד~יח מש~ם לכם חש~ב דאי~~נ ס"ל

 מס~ שעל שהחידו~~ם כה~~~ג ם~ל הקצוח שגם הריע~ש~
 ש~~ב~ם~ה

 הם ~הרש~~א שטח
~ 

~~~~~~~ 
 ~~ ק~ינן לא~איה~נ שכ~ב הרא~~ד ד~רישה~יא ~וכה~ ~ח~הריטב~א ד~רי לכל הנט~ששהעחיק

ל~נ~~
 לי~~ דו~~

 הו~ לא ~~ינ~~ לי~ ד~זיל ו~זאן ~~ידי~ בי~
 ~זל~

והריטב~~
 וכ~~ הרא~~ד~ על ה~~ג

 שהוא ~כל
לא~~ים וא~ של~

 ר~ו~
 ~~ות

~~ 
 ל~ם

 עכ~ל ~ה~ קרי~
והנט~ש הריטב"~~

 כח~
 ~רור דנראה ע~ז

 דע~
 הרא~~ד מ~~כ

 לי~ד~~ל דמ~~
 ל~

 הוי
 גז~~

 לא ~"ז
 ~לי~

 דאל~~~ה הרי~~~~א~ כלל
מה

 יענ~
 ד~רי ~ו שידו~ר ~ם הריט~~א

 כה~ם ק~ם בדפ"ג ~מח~~ החם דחנן אהא ~~הבנד~ים ערו~ הש"~
 שם ~~פ"ה ר~א ~לה וא~ר בע~~~ יט~ו לי נה~ןול~ים
 הנאה טו~ת ~ידא~~

 מ~~ ממ~
 אלא ח~א לא דתרומה ~ש~ם

 אחי ד~א וכ~ןלכה~ם
 למיסר~

 ו~הא שם וה~"ן הרש~~אוכ~ ב~~מ~~ ע~רא ~ו~א ~ל~
 שמ~י~

 פירוח ה~אח שהאוםר

~~~
 עכ~ל~ ל~כב יכול נו וא בע~ב או~ה לי~ול א~רים יכולים

 הכרח מוכרח~ה
 א~ו הש~סי מדב~~ ~ל~

 דג~
 הריט~"א

 לסבראמודה
 ז~

 ~ה וה~ה ~נט~ש~ עכ"ל
 ~ דנרא~

 ~רור
 לא מ~~ר~ ~יה~נ ד~ל דמאן להרא~~~ מודהדהריט~~א

 ה~

גזל~
 לפענ~ד

 א~
 ס~ל דה~יט~~א ~רורה ראי~ זה

 דברי ~ל ~ל דהש~ג ן מוכיח ~ריט~"א ד~ריד~ש~וח ~~
 הראב"~

ומ~
 מה ל~ דקשיא

 יענ~
 ע~אי ~"ה דנדרים להא הריטב~א

~~
 נכ~ה~ מ~נה ע"ז יע~ה דהריט~~א הוכ~~~ וה

כהר~ן ~~~~
 בנדרי~

 האו~ר ~בי ע~א דמ~ז
 ל~~

 לא ו~ח ובמוחו~ ~ח~~ לינהנה אח~ ~אי ק~ס
 יירשנ~

 ד~~~ נכסים ד~~"ה
 ולכן~נהו~

 נ~ח~י~
 או לבנ~

 ~ע~ח וכן לאח~
 ההיא ד~אני לדידי~ צ~ל וע~כע~ש~ ונ~רע~~ ~~~~

 דקונ~
 ~הנים

לי נהנ~ ול~~~
 ד~~רו~~

 הי~~ ~~ונה ~~~~ן
 וא~

 אלא לו
 ~כ~ן הנאה~ ~~וב~~

 עלי~דאםרי~
 לו נשאר לא חו

 שו~
 בחרומוח~ זכוח

 כמש~כ בע~כינו~לים והל~~
 המחא~~

 ד~ ם~ מ~~קר זכיה בהל~
 על זה מ~עםלהשיב

 בש~ הר~
 ~~ע~~ח~ כמו הרשב~א

 לע~דבר~
 מ~ל~ בפ~ב להרמב~ם ~ם י~ב~ באוח

~~ 
 ה~ב

 ערלה דאכלהדס~ל
 וש~יע~~

 ובלאים
 ע~כ חזקה~ ה~~

 בע~~~ ~~ה~~לים אה~נ ליטול יכ~ים אחרים דאיןדס~ל צ~~
~כ~ים

 הבעל~~
 יכו~ם שהרי ל~~ל~~ שלא למחוח

 א~אי דאל~כ מא~~~~עכ~פ ליהנו~
 הא חזקה~ ה~

 ל~
 בי~ו הוי

 ~~חה ומדלא למח~ח~ דיכול ~ס~ל ודאי אלא~מחות~
 ה~

 באו לעיל שכח~נו כמוחזקה~
~ 

 לדי~~ ~ם וא~כ בא~יכוח~ ח~

צריכ~
 פ~ה דנדרים ההיא דשאני לחלק

 שא~
 בחרומה לו

 וא~כ כנ~ל~ הנאה טובחאלא
 א~ עכ~~

 הר~ט~~א על חימה
ד~~ל

 ה~~
 ה ~חר ובאמח ~~~

 להנט"~ ~~
 מהחוםפ~א לחמוה

 משפטים פ~ וה~כ~חא דב~ק~פ~
 שמפור~

 ~ה~~א
 איה~~ ד~~~

~~ו~
 ו
~ 

 ~כה~~ דכ~אים~ ~~ה מהחוםפחא
 מות~ם

 מש~~
 ~~ ~א~~ אבל~~י

 מזה
 א~

 ב~וח כחבתי דכבר רא~~
 ול~~ן ~ואמורא~י חנא~ם ב~ה דפל~ובאר~וח ~~
 ~~~~ר שא~~ן ~~הנ~רפין אי~~נ~ דה~~לדק~~ל ~רא~

 כנ"ללשלס ח~~ בא~~~
~ 

~~~~~~ 
 מש~כ

 ~נ~~~
 ~~~לה

 מ~
 מ~א

 ש~~~~ב~~
 ~~ל ע~מו

~~~יה~~
 מו~ר שא~~ן ב~וחן ~~~

 א~ש~~ ב~פ~~ ~~
 הא~ה

 ב~ידו~ו ~~ב~ ש~~י בה~י ~ח~~~~
 ד~~יי מורו ב~ס~נ~ו ~דוש~

 י~
 ב~~~ן

 שו~~
 ו~ו~

 ~~ק~ד~~~ א~נ~
 ל~~ ~~~~~~~

 נ~נ~~~ דיד~~ לאו
 וכ~

 באפרן ~כה ה~~דם
~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~י~~
~רי~ב~~

 הבאתי אני ~ו~ס
 להריטב~~

 ב~ות לעיל

 ח~~

 ולכן
 גבי הראב~ד על ~פל~ג מהודאי

 ~תרו~
 ~ס~ל מש~ם ~יינו

דא~ה
 קרי~

 הנט~שי~כ"ל אחריס~ לרשית מתח"י יצא ש~א כל לכס בי~
 במ~~~~

 בשס הריט~~א ש~רי דבריוי תמוהיס

~ור~
 ומ~מע נינהו~ דידי~ לאו להו שרף ~כי להדיא כתב
~הדיא

 ~א~
 קרינן ולא נינהו~ די~י~ לאו מתח~י שיצא קו~ס

 מ~ובה הריט~~א דברי יסתרו שלא כ~י אמנס ל~ס~בי~
 ס"ל דב~ובה צ~ל ע~כלקידושין~

 כהי"~
 בקידושין שה~יא

 פ~~יס התוס~ של הב~ בתי~ ~והוא שו~פ ~אפרן בשאיןדמיירי
 תוס~ וע~ין איןי ד~ה ע~בכ~ט

 קידושי~
 ~~ה ע~ב נ~ו

 ~מ~דש~
 שס"ל~רי

 דכשי~
 משוס ו~~כ ~קו~שת ~א~ת שו"פ באפרן

 ~~בס בסובה כתב שפיר ולכן נינה~ידדידי~
 קרינ~

 ~ברי~א~ל באיה~נ~
 הרשב"~

 שהרי אה~~י~ להקשות ~יכולין ו~אי
 מן שאלו אעפ~י וז"~~ כתב דנ"ו קי~ושין בחי~~~~ב"א
 מיהא דהשתא מ~וס א~מ~ מ~ו"פ יותר ב~פ~ן ויש~נשרפין~

לית
 ל~

 זה ולא אחרינא כגופא הו~ל לי~ ק~יולבי בעולס~ א~נו הא ~פרן משוס ואי למב~ן~ ~אסור ~מיס
 בו~ שק~ש~ מ~

ו~ו~
 ו~שמ~ ע~שי אפר לבשיהי~ ~מר לא הא

 אמר ~~לו
 ן יבול ~איה~נ ~~"ל וע"כ מ~ו~שת~ אפרלכ~יהי~

 ~זבו~
 בהסי

 א~ס ~~ין תשמ~ו בסי~ ובן תר~ב סי~ בתשו~ ס"ל ~הריוקשה
 יכול דאינו במידי לזכותיבול

 בהל~ המ~א~פ כמ~"כ ממנוי ליהנו~
 באות לעיל ש~~א~יו כמו ~~~ סי~ מ~~קר~כי~

~ וצע~נ~ י"ב~  
 דכל ~~~ח ס~~ בתשו~ ~שב~אומש~כ

 ~זבו~ שרו~~
 בו

 בחמצו בו ולעבור לעו~ס בהנאה ס~ ~י בו זבה בהנאה שאסורא~פ~י
 בה לזכות לו וא~א בהנאה שאסי~ה שאע~~י בע~ז ש~~רווכענין
 ע"ז ב~~ לזכות ש~עתו כל~~מ

~ 
 ע~ בי~~ קרו ש~אל

 שי~ט~ה
גוי

 ע~
 ט~~~א שס ~כ~ל~ בה לזבות ישראל הנביה ש~א

 לי~~ר כ~י בה~מ~~ זוכה הוא דל~ו~רא א~כאאחרינא
 ג~כ בע~ז ובן בחמצו~ ב~י בו ולעבור לעולםבהנאה
~חו~רא

 הו~
 שרוצה כל ~פיר ולכן ל~טלה~ יו~ל שלא כדי

לזכות
 בבה~~

 באיה~נ הזכיה ד~ין היכא משא~כ לזכות~ יכול
 דאינו ודאילחומרא~

 צ~ל ע~כ וא~ב להרשב~א~ לזכו~ יכו~
 כלל תליא לא~להרשב~א

 ה~
 דזוכה

 בהחמ~
 יועיל שלא ~ע~זוכן בב~י~ לעבור

 ביטו~
 ~לעולס בעל~סי להס יש ~~יה~נ בהא

 ויכוליס בעליס~ להו ליח ~איה~נ לשיטחו להרשב~א~~ל
 בשס דפ"ה בנדריס ~ר~ן כמש"כ בע~כ~ ~הס לי~ול~ריס
 מטעס כ~רוצ~~ לזכות דיכול ס~ל אפ~ה כ~"לי כן~רשב~א
 ~וא~כ הואד~חומרא

 קש~
 סי~ והקצה~ח באו~ח ה~~נ על

 וע~~~ז בעליס~~ להם יש ~איה"נ הרשב~א בדעת ~ס"לת~ה
 דר~א י~ב אות לעיל ש~~שיתי מה ~ידי קשה דלא שפיראתי

 ~יכולין ע"א מ~ב בע"ז דס~ל~רבא~
 וס"ל ב~~~~ ~זכו~

ד
 ~ת~י~ כול~

 להרשב"א די~ל בע~כ~ מהבעלי אי~~נ ~יטול
 ס"לדרבא

 באמ~
 והא בעליס~ להו לת דאיה~נ

 ~וא ~לתומרא~שוס בע~ז~ ~זוכ~
 כנ~~

 א~ש לכאורה אלו הרשב~א וע~י~ד
 דלאג~כ

 ק~~
 שהבאתי הנו~ב קושית

 ברי~
 א~ ב~ות אמיר

 ~שור שהוכיח ב~~וב~י~
 הנסק~

 והקשה באיה~נ~ זכי~ ~אין
 באמת דלהרשב"א לוקה~ ח~ב~פ דקינה דס~ל ה~~ב~ם~ל
 ~קונה והא באיה~נ~ זכ~~אין

 דלחו~~א שאני לוקה~ ח~ב~~
 גם ~יושב ו~~ילא~יא~

~~ 
 שהק~י~י

 ~ה~~
 ע~א דע~ז

 בד~ת באמת אמ~ס~~א~
 הרמב~

 ~הרי כןי לו~ר א~שר ~י
 טוען בהל~ מהר~~םהוב~תי

~~~ 
 ב~לי~~ להם יש דאי~נ

 אפי~ ב~י~נ~ זכי~ דיש ב~~ת י~ל ~~י~י~וא"כ
 ~י~

 דיצמח

~ול~
 ~זהי

 ו~
 שהק~ה ~~~שיא

 ~ו~
 ~שו~~נ

 ~ב~
 השבתי

 בכ~הלעיל

 ~ניס~
~ 

~~~~~~ 
 ~וי~ט על ~מוה הנ~~ש

 שת~
 הרע~ב על

 פ~~~~~
 דבכורות

 ~ת~ ד~
 את ~שוחט

~ב~ו~
 ונודע

 ~~ ל~כם~ ~~~ ~ל~
 והוא א~לו~ ~אכלו

 ונודע ~~ה ~ת ה~וחט וכן ו~ו~ ה~~ים ~הםי~~יר
~פה ~הי~

 ו~
 ~י לו יש~ו ו~ו~ לנכרים ~כרוהו

 ו~בי ~~ע~בוכתב ה~רי~
 ב~~

 דב~ו~ לנכרי~~ ~~רוהו ~ני לא
~~

 ~~ר
 ב~א~

 ~~ה ו~ני ~וי~ט ~~יו ו~ב
 שא~

 ~אין דמיו~ את תו~ס ~ינו בהנאהש~סור
~ 

 דמיואת שתופס ~בר
 להיו~

 ה~ובר הישראלנמ~א בהנאה~ אסור ת~יס ~בבור קאמר הבי ~הר~~ב הנט~שובתב התויו~ט~ עב~ל וש~יע~ת~ ע~ז א~א ב~והו
 מחויב והט~הו~ השני~ נישרא~

 והאסור דמיו~ בעד לי~ יהיב מי~י ~ל~ו ~מנו שקבל המעותלו להחזי~
 שאינו בו זבות ~וס לה~ובר אין הלו~~~ הישראל שביד~נאה
 כלל~בעליו

 ~~מי~ ולב~
 הישראל ~~~ל

 הלוק~
 מן בע~ו

 שייבות שוס הראשון המובר ~ לישראל יהי~ צד מאיזה~נברי
 כבר שנתחייב ה~מיס בעד ~~רעון ~ה שיחשב בהס~בות

 מיד ~בל ה~מיס אוחן שהרילהחזיר~
 נטל~ הראשון שלחפצו ~~ לאו הנברי~

 ~הראשו~
 אותו~ ~על אינו

 תמ~ אני וגס הנ~~ש~עב~ל כל~ החפ~
 הנט~ש~ של תמיהחו על

 שנראה הרע~ב על ק~ה ~לבאורה מללו~ ברור התויו"ט~דברי ~~~~
 את להס דיחזיר ומברו~ הבכור את בשוחט שגס~~בריו
 שה~כ~ל~ קנ~~ משוס הואהדמיס~

 ~ירש"י ובן איס~ר~ בשר

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ 
כדפרי~ ~~~

 כן רשב"א על ~~א ל"ז בבכורות הש~ס
~ 

 וע"כ
 לי~ ~מברת לאו איד~~ל מומ~~ ממקוס לי~ דזבין בגון מיירי ג~כ ~מתני~ באמתדס~ל צ~

 לעב~~~
 ו~רי לי~ מ~זינא הוה

 איכא שפיר וא"ב ע~ש~ כן לר~ב~א הש~ס שתי~ כמוניהליה~
 הי~ ה~ין ומן למוכ~~פ~י~א

 צרי~
 ~דמ~ס את לנבות

 מחזיר ק~ס מטעס ~רק בת~ו שפיר ו~בן~הפםידוהו~
 ול~ הדמי~~את לה~

 על החויו~ט חמה שפיר ו~פי~ז ה~ין~ מן
 דבבור לעכו"ס~ מברוהו בכ~ר ~~י קתני לא דלה~י שב~בהרע~ב
 ~אפי~ וב~ומר בה~אה~ אסורתמיס

 הלוק~
 יכול אינו

 במש~כ ~מבירה~ מדמיליה~ות
 התויו~~

 במ~~ני
 יו~~

 פ~ה
יבול והל~ק~ דמיו~ את ת~פס אינו ש~רי ות~~ ס~ה~ סי~~בבורות

 ליהנו~
 וא~ב מה~מיס

 צרי~
 מה ~כ~פ לה~וכר לנבות

 אי ל~~וקח המוכר דא~ל לעבו~ס~ שמכ~והו ע"ישה~ס~דוהו
 באן ~הא ניהליה~ ו~רי לי~ מ~זינא הוה לי~ דמברתלאו

 במו איסור~ שוס לישראל האביל ~א שהרי להמובר~למיקנס ליב~
 ~מיה~ו לי~ ואזדא מכרו~וי ~~~ה שס ורש~י הרע~בשפי~
 סופ~ה א~גזי ברי~ט ומצא~י וח~שתי החויו~ט~ על הנט~ששל

 לי ותיתי ש~ירשתי ~מו התו~ז~ט בבוונת ג"כ שבתבדבבורות
 ~נ~ה~ב לפימש"ב אמ~ס דנפשאי~ מסברא קיימ~יושבעזה"י
 עפ~י רש~י בבוו~ת י"ב ס~ק ~ס הט~ז על קי~ט סי~ביו"ד
מ~

 סו~פ בש~ס דמובח
 ב~

 י~וע אס דאפי~ ה~וק~~ין פ~ול~
 בו שהי~בבירור

 מו~
 ת~נ~א ~ל ~עבר כיון הדמי~~ מחזיר

דרבנן
 להראות~ דצרי~

 ל~וקמי עוד א~צ א~כ ע~~~ ל~בס
 ש~יר אתי דבל~ז מומא~ ממקיס לו דזבין ~יבא דוקא~ני~

מ~
 ו~א ק~ס מ~וס ~דמיס לו דמחזיר והרע~ב רש~י ש~י~

 בי~ו~ ~מיירי כיון הדין~מן
 א~צ ול~ן מו~~ בו שהי~ בבירור

 משוס רק ה~מיס אתלהחזיר
 ~נ~

 שלא על
 ~~ס~ הרא~

 אלגזי הרי~ט עצותימא
 של~

 ב~ז כתבי ~חר מ~נקה~ב~ הביא
 להאו~"ח פר"ת ב~~עיינ~י

 הקדו~
 י~ו ס~ק קי~ט בסי~ ז"ל

 הנט~שי כמו התויו~ט על ג~כשתמה
 ניח~ ול~

 לי~
 ~ה~ מומא~ ממקוס לי~ דז~יןדמיי~י לחר~

 ~ר~י~ אלא אתיא לא

ואנ~
 קיי~ל

 כר~~
 הואיל דס~ל ע~א ב~ח בבבורות

 הדין ~ן וא~כ אםו~~ ~ומח~ עפ"ישלא ונש~
 צרי~

 א~ להחז~ר
 ~אי שפיר לו לומר יכול ד~לו~חהדמ~~

 ~פסידת~
 ויש ע~ש~

 כ~ח סי~ דבבורות פ"ד אלנזי ברי~ט ~ועייןלפלפל
 פי~ ק~ס~ מ~וס ר~~י ש~י~ ו~ה ביצה~י~ש~י בדע~

 ~פר~~
 ~פ~~וש

 הביא ש~א ו~~וש להנק~~~י לעיל שפירשת~ כ~ו ג"כ~ב~
 כלל~ר~ת

 ~הנ~ה~~
 כ~ז~ ~ני~ ~ישת~יט ב~ח"כ וה~ט~ש

~~~

 ~~~ש וחפשש~תר
 לה~י~

 ~ין ~יש ר~ות
באיה~נ~

 לע~~
 ~יחול

 שם ~ט~ז ~בא קל~~~ סי~ ביו~ד ~~ור ר~~~והביא ~ח~תו~ איסו~ איז~
 סק"~

ו~ש~
 ~~א ~~ק

 דא~
 לפוע~יו א~ א~ר

~ 
 ו~קד~ וש~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~~~ ~~ ~~~~ ~~י~  נ~נו אם א~י~ ל~נווני~~~ינר
 ~ח~

 זה ~ינר יהא ~~ל ולא

בי~
 הדי~ר לו שהקדיס ~כ~ון ~סור לפועליס שחשקה עד

 מי~
נק~

 דהרש~~א הנט~ש וכחב להס~ נתנו וב~ליח~ו ~יין ~ו
~~~ל

 ש~
 לו ~שהקדים דאפי~

 יהא א~ל א~~כ מוחר~ די~
 ~ההדינר

 ע~ בי~~
 ~הרשב~א משוס היי~ו ל~ו~יםי שח~קה

 לא דאיה~נ ד~~ללט~מ~~
 קרי~

 י~ל ולכן לכס~ בי~
 דל~

שיי~
 כלל

 לו~
 וב~עח ~יי~נ~ לישראל לו קו~ח ש~מעוח

 אין ~איה~~ ~א~~~ ~ס~ל הריט~~א כסברח ד~~ל כ~ה~ור
 אח~ ~~~ן כ~ז מ~מ~ע~כ~ ליטלו יכול ואחר בעליו~ישראל
 במ~כ~ח~~~~ לכם ~י~ ו~רינן ~שלו הואנו~לו

~~ 
 ~בריו

 מ~ מ~ש~~ למ~יי~~חמוה~~
 שכ~ב

 ~~ר~~"~
 ~~~ל לט~~~י~

 כ~ר ש~רי ליח~~ ו~אי זה לכס~ בי~ ~ל~ש באיה~נ~ זכי~דאין
 ~~~כ~~~י

 םי~ בחשו~ ה~ש~~א
 ק~~~

 ~~ל
 ~~וצ~

 לזכ~ח

באיה~~
 הרשב~א ~עח ל~יל ש~יארחי וכמו ~חומרא~ בהו זוכה

 ~הט~ס ל~~יא מבואר ~~~ בחה~א וברשב~א הי~ב~בא~
 ~קלי וכי ו~ו~ ~י~~י~ו ה~~~ר לו נחן ~מי~חא ~סח~א~וא

 שצ ה~י~ר הוי לא הכי בחר~ועליס
 ישרא~

 משמ~ ע~ש~ וכו~
לה~י~

 היי~נ נקנה ישראל של ה~ינר דאס
 לישרא~

 שיהא
 משוס ו~אי ו~~כ ~לו~~~רא

 ~יכי~
 לחומ~א באיה~נ לז~וח

 כסברח ~~~ל הטור ב~~ח הנט~ש מש~כ ~וגסלכ~~~
 ש~חיחיה~י~וי ומלב~ ברי~ב"א~ פי~ו~ו דחיתי וכ~ר נכוןי אינוהרי~~~א~

 כ~
 ישראל ~~ין באי~~נ לומר ~וא ~וחק

ב~ליו
 ו~~~

 בע~כ~ ליטלו יכול
 א~

 כ~ז
 ש~י~

 נוט~ו א~ר
 ל~~~ ~י~~רי~ן

 ול~
 ~וחק לו ~י

 כז~
 אלא ~בד~ בריט~~א

 ~~ו~

מי~י~
 ~וחק ס ל~~מ

 כז~
 ו~ו~ ~טו~~ ~ס

 היי"נ ע~יין שה~י
 ל~טלו י~ול ואחר ב~ליו ~ישראל ~~ין נ~מא ו~ס נ~ר~~ שלב~שו~ו
 כ~ל~ ישראל לרש~ח היי~נ י~יע לא~~~כ~

 והאי~
 דהוי נימא

 ~שראל שליי~נ
 ו~ו~ ~

 ראי~ להביא הו~ל יוחר
 מה~

 ~אמ~ינן
 כגון ע~ב ~~ג ~ע~ז ~ינאב~אי

 שנט~
 שס ו~ר~~י בי~~ ונ~ן

 שלק~ וא~חב~ במשיכה~ ~קננהו כחב שנשא~~~ה
 יי"נ

 וזכיה קנין דיש להדיא מ~ואר הרי ע~ש~ לפו~ליוו~שקהו
 ~ א~ באוח ל~יל מ~ה הערוחי וכברבאיה~ני

~~~~~~~ 
 להדיא שנ~ל הנט~ש

 מש~~
 ~רו~

 קונה ~י~ראל
 ~גבה דלמא ~א~רינן ע"א מ~ב מע~זאיה~נ~

 וא~~כ וכו~~ לה מבטיל והדר~ה
 להפ~~~ ~צ~

 בפחיחה או~ח
 פסח~הל~

 שה~י~
 ג~ולה ח~מה ובאמח מע~ז~ זו ראי~ ג~כ

 ו~רש~~א ~מ~ג~ בע~ז ~ר~ן זו בראי~ קדמו שכבר ~זה~~ליו
 י~ע לא גס חמ~ו~ ~י~ או~~ וה~ר~ח ק~~ח~ ~י~~חשו~

 ~י~~הריב~ש
 ח"~

 ~פמ~ג על חמ~תי ו~בר הכי~ ~ם~ל
 כ~ו~ איש~מ~ט ממנו גסשבמחכ~ח

~~~~~~~ 

 הנ~~ש~וד
 ב~ר~

 עמש~כ ~~~
 ל~ל~בפחיחה ה~מ~~

 פס~
 ~הנ~ל~

 דגם
 ב~מ~

 ~לאי של
 ~בל~ו א~~~ בב~י~ ~ובר~ברס

 איסו~
 חמ~

 א~ור
 בהנא~

 משוס
 ~~ל הוי~ מיהא שלו עב~פ ואיה~נ הואיל מ~מ~ה~כ~

 אי~ו~
~מ~

 כאילו הכחוב עשאו
 הו~

 לן איכ~ח לא ~~~וחו~
 ~פ~~ג ~ו~יכ ~ח~ מצד הנאה איסור בו~יש ב~~

 עו~
 בקצרה

~או~~
 שעלה הנ~~ש וכחב הנ~ל~~ ~ק~ב בא~א ~רמ~ט סי~
 מהירושלמי ~דב~יו ראי~ לה~יא~~עחו

 ש~בי~
 המ~~~י

 דפ~חיס פ~א בירוש~מי ~ו~וא ~~ס~יס~יפ~ק
 ד~

 ע~א ב~

~~א~
 יוסה ~~ ~יחא בירושלמי ~לפנינו ב~י דר~מ

בעי~

 ~~~י חודה חלוח שם ~או~לין שבי~וש~יס ~צירוח
 בדיקהי ~ריכין שיהיו ~הו~זיר

 ופ~י~
 מן ~~~ן ~~ר והלא

 ו~ש~ ל~י~ורי ביעור ב~ן לחלוק ש~א ומשני~נותרי
 ל~~ח

 יעבור שלא ב~יקה ד~עס ד~~ל ~~סחים~~~י
 ב~~~

 ~אי
~רי~

 ב~דקין כבר וה~א
 מ~

 שאינו לי~ ~י~וק ~א הנותר~
 ~~~וס ה~~ה איםור מפני ברש~~ו אינו דהרי בב~י~ו~ר
 כהפמ~ג ו~אי אלא~וחר~

 א~ הנ~~
 ה~מ~ג ם~~ח ש~וף כחב

 אינו שנע~ה ~ף לומר הא ~מנ~ל סו~לחה ה~~ח~ין
 ~~ור זמן קו~ס אפי~ ו~~קר~~~וחו

 חמ~
 בכלל ג~כ יהא

~~

 דאיה~נ ל~יטחי~ אזיל ו~~ט~ש רוא~~ אחה אי
 לי~

 להו
 לפי א~ל~~לי~~

 מ~
 אי~ ד~ה"נ כ~~פ ~הוכחחי

 ~ו

בעליס
 וקרי~

 ~~רח ~~~ ~י~
 ה~מ~~

 נכונה
 ~ ~~~ ~י~

 ~ש~כוגס
 לחר~ הנט~~

 ~לא רש~י שי~ח
 ח~ש~

 עליו
 א~ן ב~~ מש~כ ע~~י כנ~ל~מהירו~למי

 ~~י עמש"~ העו~~
 הביאוב~שו~

 ה~א~~
 הני ע~די ~שפיר ~~~חיס ב~ק

 ~וקאי לאו ד~שש הרא~ש וכ~ בש~י~מב~לי
 והו~

 כ~ ~ל
 ב~עור אין ~ס"ל לטעמ~~~ר~~י

 ~לא שריפה~ אל~ ח~
בשע~

 אבל ~שי וכל שש~ ~חחלח בי~ורו
 בש~~

 ביעורו
מכ~ן

 ואיל~
 פסחיס ~כרש~י ~בר ב~ל ה~~חחו

 ב~~ח שלאד~ה ~~~ י~~

 ב~~ו~ו~

 הביטול מהני ש~יר ו~~~ז ~~ו~~
 ביעור אין ~אזב~~~

 ח~ו~
 א~א

 ~~יפ~
 וד~ר מוחר~ ואפ~ו

ה~ורס
 ~ממ~~

 פ~חים ~כהחו~~ שלו והוי ~~י כ~מון
 ד~הע~ב כ"~

 ~ין~

 מ~~יל מצי ו~~יר
 ל~~~

 האבן ~ש"ד
 א~שולפי~ז העוז~

 ~שיט~
 ~~ל~ק רש~י

 מהי~ו~למי~

 כל דל~~י~
 דבחמ~ אל~ קאיי בר~וחו ש~שריפהאיה~נ

 מש~ע
ש~וא ואיל~

 מוזה~
 ולא א~ור~ ואפ~ו דבר ב~ל ה~בחחו מה~ח

 ד~שאו ~זיה~~~ מ~ני לא אם בב~י עוברהי~
 ולפי~ז ברשוחו~ הואכאילו הכחו~

 מצ~
 וא~רו הנשרפין מן נ~~רהרי נוחר~ שמשוס הנאה אי~ור
 נמצ~ ~וחר~

 עובר ש~יר
 גם באמח והנה קצחי ביאור ~חי~~ו~ הנט"ש עכ"דעליו~

בז~
 דלמהי ב~~ח~ח"ה~ חמוהים דבריו

 צרי~
 ממרחק להביא

ל~מו
 להובי~

 עפי"ד קאי~ ברש~חו הנשרפין ~ן איה"נ ~כל
 ל~ביא הו"ל יוחר ה~~זריהא~ן

 בז~
 ~~ כחובוח מרש~י

 מ~בריו לה~יא ~משמע אכ~ה~~~ה ע~~
 כמו מה~שרפ~ן ~איה~~

ער~ה
 וכה~~

 ה~וזר ה~בן על ו~ס י~~ באוח כ~~ל הפ~ר~ ~~ לא
 ~לא לחמוה ישב~~מו

 להובי~ מז~ הבי~
 לשיטחו~ לרש~י

 מה~ר~~ל~יוי"ל
 ~~~י~

 ה~א סוף פ~ב
 דר"~

 חלוח ~אל ב"ל
 ~~יע ש~א עד נותר נע~ו אס נימ~ נוחר ש~~שוחו~ה

~מ~
 אח ביע~רן זמן משה~יע דבר~ בכל מ~~רן אח ביעורן~

מ~ע~~
 ~שריפה~

 ע~~
 ולפי בזה~ גירסאוח ~ינוי שנ~ל ב~~ע

 נוחר נ~שו ~אס מ~מע לפנ~נוהמבואר
 ע~

 הגיע ~~א
 ב~יןביעורו~ ז~

 חמ~
 מ~~רו אח בי~ורו ~זמן ש~ש~א ני~ון~

בכל
 דב~

 לפני שס בירושלמי ~~ביאז כהבר~יחא ~ו~וא
 שכ~ אי~~י~ ד~ה ע~ב י~ב פ~~יס ב~ו~~ ועיין כר~י~דא~יא ז~

 ועיין ע~~~ ר~ח כ~עח בירושלמי~מפ~רש
 בי~~

 ש~~ עיניס
 ה~וס~על

 די~~
 היינו אחיא~ ד~ר"י להירושלמי י~רש דר~~י

 וב~י~ ~~ש פ"ח בא פ~ במ~ילתא הכי ~ם~ל~ריב~ב
 ~להמלבי~ס

 המכיל~א~
 וא~

 ני~וא
 דבחמ~

 אינו מנוחר
 עוב~

 ב~לל ~~י~ו משוםבב~י~
 של~

 א~אי ק~ה רואה~ אח~ אי
 ש~א ~ףני~ון

 ב~מ~
 אין הזה ~וחר הא ~מ~~ כ~ין ביעור

 ~יןבו
 חמ~

 ולא בב~י~ עליו עובר ש~ין לפי כלל~
 בשרי~ה שמ~וחו נו~ר ~שאר ב~~יפה אלא הזה בנוחרל~ון ~"~

~ו~
~ 

 אלא באחי ולא והבן~ הנ~ל כה~מ~ג ודאי אלא
 ~ להעי~

~~~~~~~~~ 
 ~~ לה~י~ ~~~א~~

 ~~ל ה~ט~ש מ~"כ
 ב~~ מ~~חי ו~ן מוחר~ נוחרדא~ר

 פא~
הל~~

 על
 ש~ט~

 ר~ ~ג~ שח~בר ם~ה ר~ח
שר~~ מוישניווי~ פ~~

 ~ליו
 ~או~~ הפ~~~

 בא"א חמ~ה ~י~
 ~ו~~~

 והוא א~~
 ד~ט ה~~הב~אר

 ~ר~~ ~גמ~ ~~אור שנ"ל שכ~ ~~~ עמו~

ילי~
 ~בי~ור

 ~מ~
 ~פ~תיס ~נוחר בש~י~ה

 כ"~
 ע~ב~

 מו~ר א~רו ~~חר ~מומש~ע וא~~
 מ~ו~

 ~~וא
~ 

 הנ~רפין~
 כ~

~מ~
 הנ~רפין ו~ל בשרי~~~ ש~וא משוס ~ו~ר אפרו

מוחר ~פ~
 ו~ו~~

 ו~ש נע~וי ~י ב~בריו ע~ש
 להעי~

 בזה
 ~מצאח~ מ~~

 עה~ח נחל ע~ביבס~
 ~דרו~

 א~ר לעולם ~ק~ש דאפרחמורה ב~ו~ דא~ח~ שכח~ ל~~ח~ ב~
~~~ 

 ~~ו~י ד~ל בסוגיא
קו~ש

~~~ 
 ~י~ול

 ונוח~
 הן ל~ולס

 ~אי~~
 נ~שים ~י א~י~

 מא~~ חמו~יס נחל הערבי ~ב~י ~א~~ א~נס עכ~ל~א~~~
ו~מחכח~

 ב~~ף ~~ה ~הי קול~י פלטה ש~גה
 ע~אל~ד חמו~~

 ~רי~
 ונ~ר~ין ~ש~ס

 גרםינן אי ונשרפין~ בד~הב~וס~ ~ע"~ מו~~ א~ ~~ק~
 ע~~ ~ במ~~

 בגליון

ה~~ס~

 ~וחר א~רן ~נשרפין ~ל ח~יא ו~א
~  

 ~מא~ר
 א~י~

ואפ~
 ~ה~~ש

 ~ון ר~ב~ח ו~~ני ו~~י אסו~ ל~ו~
 דנפ~~

~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~ ~י~~ 
 ב~~~~~

 ד~יפוק דלמעול אינש דליכא מאלי~~ הקדש
 שכתב ה~~~ ד~ה בפירש~~ ~שלחול~~ אפ~

 דהנ~
 שרי~ה ד~~ונין

~גם~
 בל~

 מ~ילה ~ס
 י~

 ~ק~יש~ ~חולין~ א~רן
 קוו~ת~יהו

הו~י~
 ד~א משני ור~ש ע~~ל~ וכו~ ונפ~ו

 דתני~
 דאפר

 מיב~יא לא וא~כ ~~~~ ה~שן בתרומת מיי~~ א~ור~הקדש
 אפ~ ל~ו~ם ודאי הב~לתי~

 זול~ מ~~ר~ ה~דש
 תרומת

 וכ~כ ~ס~ ל~ר~ב~ם בפיהמ~ש וכ~ה אסורי ש~ואבלבד ה~~
 דכ~~פלה הא~ לתי~ אפי~ א~א ש~~~ר~~ב

 ~~וס מות~~ נותר דא~ר מודה מ~מ א~ור~ הא~ר הק~שבעצי מאלי~ דליק~
 בר~~~ ל~~יא כמבואר ונ~~ל הואיל קדוש~ודקלישא

 דאפר ~לל לו~ר אפ~ר אי ז~ל דרש~י ~~מא בלא גסועוד הנ~~
 דה~ א~ור~נותר

 שציו~ כיון
ממילא ~צ~תו~ ונעשית לשו~פו הכת~ב

 ד~ל~
 ~~ע"ב ל~ג ~ת~ורה ה~ו~~ כמש~כ אי~ורי~~

 כ~ון קודש פ~ולי דכל נ~ל ד~הער~י ו~וד ~נשרפין~ד~ה
פ~גול

 ונות~
 ק~~ כנ"ל~ א~ור אפ~ן ל~ולס

 ~~ש~ס למ~ל

בת~ור~
 הא על תירוציס ~ח~ש ~~ב כ~ז ס ב~~ח וכן הנ"ל

 הקדש דאפרדתניא
 ~~ו~~ר~ לה מ~~י לא ל~ה א~~ר~ לעול~

ב~פר
 פ~ו~

 ~ותר ~ו
 דא~ר~

 נו~ר ~א~ר ודא~ א~א ~~~רי
 ולי~א ~כ~ע~מותר

 שו~
 ד~פר ~ס~ל מ~ד

 וכן ~סיר~ נות~
 ברמב~םמבואר

 פי~~
 ~מי~דשין פ~~לי מ~ל~

~"~~ 
 שכ~ב

וז~ל
~ 

 וכל
 ה~שר~י~

 של
 א~ר~ ~~~~

 מוחר
 מ~~~ חו~

 ו~ו~ ~~ז~ח
 בר~~~ס ושסעכ~ל~

 ~ל~~
 ~ כתב י~

 הן אלו
 הנ~~~י~

 וכו~
ו~שב

 ג~
 בשו~ת ~~צ~ת~ יען בכ~ז והארכתי ביניהס~ נותר

 יצ~קבית
 חאו~~

 י~ב אות ~~ ~י~
 שתמ~

 הע~~נ על ~~כ

~~~
 תליא דזה וכ~ ~סור~ נותר ~א~ר ~פ~י~ות במש~כ

 הא~ דלתי~ הנ~ל ע~א ל~ד בתמורה ~גמ~ תירוציב~ני
 מאלי~ ~לי~ה בנפלה מייר~ א~ור ~קדש דא~רדהבריי~א
 דה~מ ו~~ה ~~ור נו~ר א~ר ה~ה דנימעל~ א~נשדליכא
 בתרומת דנ~י~רי ולתי~ נותר~ באפרלשנו~~

 הדש~
 מ~מע

 ב~ו~~ ל~דיא מוכח ו~כי מצוחו~ דנעשה כיון מותר~נותר ~אפ~
 עכ~ל~ וכו~ באפרה מו~לין ו~~ן ~~ה ע~א נ~במנחות
 א~רו מעילה שוס בלא ל~כי ונ~סל~ הואיל ק~ושתודקלישא מותר~ נותר אפר הא~ לתי~ ד~ס במחכת~ה~ אבי~ כן לאובא~ת
 כרש"ימותר~

 ~~~ו~~ ש~וכיח ומה הנ~ל~ תמור~ בסו~
 ד~~ כללי הוכ~ה אינהמנח~ת

 ב~ל~ נפ~ל ש~א ~~רה באפר
 דא~רה לומר יכו~ין בתמ~רה ~א~ דלתי~ ~תו~~ ~~שפיר

 א~רן בהק~ש אפי~ שנ~סלו~ בנשרפין מש~~כדאוריי~אי
 א~ר דס~ל מהתו~~ הוכחתו דעיקר משוס ~ואימות~~
 הו~ל יותר בת~ורה~ הב~ כתי~ מו~ר~~קדש

 להבי~
 ~כן

פ~~
 דכל להדיא הנ~ל ~רמב~ס

 ~נ~ר~י~
 א~רס הק~ש של

 הבי~צ של פלפו~ו כל נ~תר ממילא במח~כ ועפי~זמותר~

 דר~י ה~~י קו~ ליישב במש~כ ההוא~ באותש~~
דאפר ~~~ ורע~~

 ~קד~
 ר~~ יליף ~הכי א~ור~

 דא~ר~ מנות~ חמ~
 אסור

 מ~ ולפי ע~ש~ נו~רכמו
 מ~ד ש~ס דליכא ~יתא~ זה שכתבתי

 ד"ז שאין אמ~ס ~ואס כנ~ל~ אסור נותר אפרדי~ב~ר

~רי~
 ~וד

 נראה כי לראיות~
 ~ש~~

 שאפ~ וברור
 מותר~ ניתר

מ~מ
 ע~~

 ~דע~~~
 ל~וכי~

 ד~מרינן מ~א ~את~ לי~~ר בזה ~וד
 ערלהב~~ושלמי

 ה~~ ~~
 ~יד~ ש~שאן מ~ו~~ות דאבנ~ס

 ~כתיב ~~ורות~ אלו~רי
 צרע~

 ממארת
 ת~

 מ~~ה ~ו
 וא~

 מי~ר אפ~ן הנ~רפ~ן כל יוחנן ר~ בשס ר~א ממנו~י~נ~
 ר~ קמי~ ר~ב~י התיב ע~ז~ מחמת ה~אמאפר חו~

 יוחנ~
 הרי

 ~ביתא~ר
 ~המנ~~ע~

 אמר ואת ע~ז~ מח~ת בא אינו ~רי
 נתיצ~נ~יצ~ דכתיב ~א~ ~ייא א~ל~ור~

 ~בבית
~~יב המנוג~

 ונת~
 וב~~~ הב~ת~ את

 מצבות~י את ונח~תסכתיב

וא~~
 א~ ולכ~ורה ע~ז~~ כמו ודינס ~~ ע~ז ב~ל

 נ~~א
 ו~~~חיס שב~מורה קמאכת~~

 ~נ~~
 דא~ר

 אס~~~ ~קד~
~מא~

 ל~
 ~"כ ~ו~נן ר~ אמר

 ח~~
 מאפר

 ~~ד~
 ~ס~~~ ד~עו~ם

 שב~~~ס ב~רי~~אכ~ו
 אל~ הנ~~ ותמור~

 ~~שי~א ו~~י
 ל~~לי~

 ~סור נו~ר ד~~~ ~~ד ואי מותר~ הקד~ דא~ ~ות~
 ~~ה~~ל

~~ 
 למ~מר

 חו~
 נותר~ מ~~ר

 ~ל~
 ודאי

 ד~~

~~~~ 
 יוחנן ר~ אמר לא ל~ה לה~ות ואין מות~י

 ~ו~

 הב~ לתי~ עכ~פ הדשן~מתרומת
 שב~~ח~

 הנ~ל ותמורה
 לא הדשן דתרומת ליתא~זה ~

 נחש~
 כלל

 פ~לי מהל~ פ~ט ברמב~ס ו~ין מק~ס~ בשום~~~רפ~ן ~~~ ~מש~~
 אינם דחשבוי הנשרפין וכל שס~ ובכ~מ ה~~ה~ו~~שין
 או שנותרו ודא~ אלא שנפסלוי או שנ~מאו ~לו~לא

 וצ~וה וכי~ב~~נאסרו
 הכ~ו~

 משא~~ לשרפס~
 תרומת

 ~לא הוא הכ~וב ו~ז~רת הנשרפין~ לא~ו כלל דומה~אין הד~
 כפסחיס יפזר~ שלא ושמו כ~תנ~א הדשן~ ~תלפזר

 לא ולהכי תמורה~ ו~וףע"ב ~כ~~
 איצטרי~

 ~וחנן לר~ לי~
~מימר

 חו~
 ד~~כ לומר וא~ן הד~~~ מ~רומת

 כל וחמורה דפס~~ס בברייתאתניא אמ~
 הנ~רפ~

 מותר אפרן

חו~
 ~רו~ת ~א א~ור~ ל~ולס הק~ש וא~ר אשיר~~ מאפ~

ה~שן
~~ 

 ~נשרפין~ ~ין כ~ל נ~שב
 שיי~ והא~~

 לומר
כאן

 חו~
 ג~ ~

 ~~יג באמת דלה~~ די~ל ליתא~ זה
 ל~י~~י ~מעריב קא ולא מ~~~~~ הברייתאל~ו

 ~ו~

 מעצי
 משו~ הק~~~ וא~ראשירה

 ~אפ~ ~~א
 ~~ולס הק~ש

 מיירי ע~כאסור~
 ~~ש~~ ~תרו~~

 ו~י~
 שיי~ות לוה

 ד~א~ר והא כנ~ל~ הנ~רפ~ןבין חש~ ל~
 הש~~

 שס ב~מו~ה
~עמא

 ~חרינ~
 מ~ו~ להו~ ~מעריב ~א ~~א ע~ז

 דא~~רה

 והק~~ עבו~~~ בי~ ב~~ו~ ל~י~
 ~ו~מיתי ~~~~~ ל~ אין

 ~~ין ~ידי ~~~א ~~ז ג~ב ~~~רו ~או~מה
 ~ת~ו~~~

ה~~~
 בין כ~ל שייכ~ת

 ~ ~ הנש~~
 י~ל

 ד~~"~
 א~רו ~א

~~~
 זה

 ר~
 ד~~ר לה~~ד

 ו~אי ~סיר~ ה~ד~
 ע~

 בל
 ~הקד~~נשרפ~ן

 ~כמו
 ש~~~~

 ה~מ~~ס

 ה~~~~

 ו~פיר

י~
 ה~~~ לא~~ שייכ~ת לו

 ולהכי ה~~רפןי בין למיח~ב

 ל~ש~~~יצ~רי~
 ~ר ~מ

 ~~מ~
 על אחרי~א

 מ~
 ד~ל~ג

 מ~~~כ הק~~~לא~ר
 ~ק~~ ד~~~ לה~~~~נ~

 מותר
זולת לב~~

 ל~~~~ ד~~~ ~א~~ י~ל ה~~~~ תרומ~
 ג~כ

 מ~רמ~~ס א~ל יו~~~~ ~ר~ ~~~מאדידי כ~עמ~
 ד~~ ~ר~~

 ם~ל

 שהרי דידי~כ~עמ~
 ב~~~ כ~~

 כל ~י~ג פס~המ~ק מה~~
הנ~ר~ין

 אפ~~ דה~~~
 מו~ר

 חו~
 בנ~לי ה~זבח מ~~ן

 ~~ר ~לא יוחנן ~ר~ ד~עמא ש~יר י~ל בי~ו~~~ימ"מ

~ו~

 ~~~~ ~~ו~ ה~~ן~ מתרומת
~ ש~~תי~ כמו  

 לכאורהאמנס
 י~

 ~~~אי ~נ~ל~ הירוש~מי על ל~~יר
 יוחנן ר~~מ~ל

 דכ~
 ~~תר א~~ן ~נ~~~ין

 חו~
 מ~~ר

 ~~א ~~ז~ מחמתהבא
 בריית~

 ~~פ~רשת
 הי~

 ב~~~יס
 ה~~לו~~מו~ה

 א~ ~
 יוח~ן לר~ לי~ ~~~יע ד~א י~ל

ה~
 ~~ה ע~ב כ~ז ס ב~סח ~מהרש~א כמ~~כ ברייתא~

 דג~לרבנן~
 רמ~"ח

 לה~ שמ~ר~
 בר~~~א

 ~כנ~ל~
 הכי בתר רק לי~ ~~יע לא~כתי מ~י~ר~

 שמ~~
 ~~שי ~ה

 בפ~~חועיין
 ש~קש~ ב~ אות ~מ~ה ~י~ או~~

 כ~ו~יית

 ובמח~ת~ה~מ~~~~~~
 אישח~י~

 שע~ לפי מיני~
 ~~~ר~~ל

 השער וכ~כ הנ~ל~ו~מ~רש~א
 ב~~~ ~מ~~

~~~~ 
ומצ~ ח~~

 דר~ ~~ל נ~י ה~א וא~כ ע~~~ הי~א
 יו~~~

 ביר~~~~י

עדיי~
 הי~ לא

 ~מי~
 לי~

~~ 
 ו~ה ב~יית~~

~~ 
 ~ר

 ~מל~הש~
 ~~~י~ ני~~ א~ א~~~ לומר ד~פ~ר ~ס

 מעיקרא לרמ~~חלי~
~~ 

 בר~יתא
 ל~~מ~~~ ס~~

 ~הא
 ה~~ש ואפר בבריי~אדקתני

 ~ינו ~~ו~~ לעול~
 ~ל~

 ב~~~ ו~~ ולכתחלה~מדרבנן~
 ל~~~ ד~~ש~ כ~ב ד~~ז

 נרא~ ע~שי מדרבנן א~אדאינו
 שב~~~כ

~~~~~~~ 
 מי~י~

 הירו~למיאז
~~ 

 ד~~ר ל~~~א ~~ש~ע ה~~ל ד~רלה
 מ~מתהבא

 ל~דו ~~רי ~וא~ דאוריית~ ע~~
 גז~~

 נ~~~ה

 ונר~~נתיצה~
 בב~~ ~~~ ~וא דאורייתא ש~ז~ש

 ~ו~ו~י~ו~~~וי

הז~
 על ~ס ל~ע~ר יש

 מ~
 ש~~בתי

 ~ו~ לעי~
 ב~

 והרי ~וא~ ~מ~ר~נן יי~~~א~ר ~עני~
 וד~וריי~~ עבו~ס~ ד~קרו~~ ע~זמחמת ~~~ ~~~ ג~~ ~י~

~ו~~
 ד~רי ~ל תיובחא י~י~ ~זהמהירושלמי ו~~

 מ~
 ~~~~ד ~~~י

סי~
 ~ס~~ ק~~~

 בג~~ת ~ס
~~ 

 ~~ז
 ~~ו~~ אינ~

 רק
 ~ס ~~"ז ~~יו ~מהו ו~~ר ו~~~ח~~~מ~רב~ן

 ~ק~~

וה~~~
 ~י~~~ ע~~~ ~~~י

 ~~ ~~וב~~
 ~ו~ל~י ~ה

 ~נ~~~
דג~

 משוס ו~ב מ~~~~ ~סור ~~ז א~ר
 ל~

 י~בק



~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

בי~
 ~"ב ל~ג בתמורה ~תוס~ כ~ש~כ מ~ומה~

 שאסור גחלת וכש~כהנ~ר~ין~ ד~~
 מ~~~

~  
 ד~
~ 

~~~~~~~~ 
 י~

 מהתו~~ מותר~ נותר ד~פר להו~יח
והר~~ש

 בסו~
 ע~~

 בתוס~ ע~א~ ~~ו
 ~מ~~~ ל~ו~ סי~ ו~ר~~ש יומא~בת ~~~

 ל~וכיח
 ליל~ ~סו~

 לבד
 ~אל~~ כולו~ א~א הט~ס~ לפ~וס ~ורסאינו

 למה
 הצר~

 ה~תוב
בכלי

 ושט~פ~ ומ~יק~ שבירה~ ~ר~
 ~חר נח~שת בכלי

 נ~~ ל~ו~~ח~אח~ בישו~
 כי מו~ר~ לפ~ס

 שנ~ש~ מי~
 נפגם נותר

 ש~שנפ~ם ד~~פ"~ י~ל ~מי~ו וכ~ בו~ לב~ל ~וה~ת ו~ותר~~מו
 הוא ~ז~ה~כ מ~מ נות~~ נ~~ה אס מ~"תהוחר

 שביר~
 בכ~ח

ומריק~
 דכל כ~ הר~~ש דברי ובסף וכו~~ נחשח בכלי ו~טי~ה

 הללוהדו~~יס
 צריבי~

 שאינן רבותינו לפי ~ומר ~נו
 ב~נו א~ אבלמע~~ע~ מצריכי~

 להצרי~
 מ~ טפי א~ש מ~~~ע

 ק~ ו~ס~יר~ ש~צרי~
 שעה כל כי הח~א~~ בישול אחר ו~טיפה

 היוס בחחלת ש~רית ~פי~~בי~לו
 השח~ בעמו~

 ~~מ~ר
יה~~

 בלו~
 נותר~ מא~~ור הכליס ס

 שת~ וכי~~
 חיוב עליהס

 ו~טיפ~מריק~
 להגור ~וראיתי הרא~ש ~כ~ל פק~~ ~א שוב

 ע~~רי~
 התוס~ כק~~ ~~כ סהקשה צו פ~ ע~~ת רש~י

 הנ~ל~והרא~~
 ותיר~

 ~יראה
 ~פירו~

 שאין כל~ר ישבר~ ה~~~ב
 ו~א בה~~לה~ ~~נהלו

 ~מר~
 ~אין משוס נ~ל~פ~ ויה~~ לשהותו

 גס והביא פ~ומי~~ ~בריס שיאכל מ~כ~ו את ~~~ס רו~ה~~~

לה~~~~
 ~תיר~

 ~בעמו~ כיון ע"ז~
 ~למ~ר ה~~ר

 מי~
 ~ל

 ש~י~ה ~יובעלי~ס
 ומריק~

 ~א ~ו
 פק~

 מכ~ן~ לא~ר אפי~
ו~~

 שהוא גמו~ה נבילה מן ~~יף ~כי וסברא~ ~ע~ ז~ ד~י~

 ~כ~ד~ הכ~~ נימא ה~נ מו~ר~ פגוס נ~~ה ו~ס לש~~נ"~
ו~~~~~י

 ~~רא~
 והרא~ש התוס~ מינייהו אי~תמ~ט ~~מחכ~~ה

 הרא~ס ~תי~הנ~לי
 הו~

 בשפתי ~ראי~י הרא~~~ ~~י~ ממש

~~~י~
~ ו~ צו~ פ~  ש~~י~ כ~~~ 

 ~רא~ס ק~סיית ~~לו~~ב הרא~ם~ של ותי~ ל~קו~ ~~כ
 עמ~

 זה ~מה ומ~תומס מר~יד
 ~~וקא כן לה~~ות~י~ו

 אכיל~ ~~ני~
 תליא האי~ור דבטעס

 ~דינו בנותר מ~א~כ נהנה~ שאינו בנ~ל~פ היתר ~ש אז~ילת~~
 יהי~ שלא דע~ו א~ אני~ ו~ני ע~ש~ וכו~~~רי~ה

 מ~~ומ~
 ~תירצו וה~א"ס~ התוס~ ק~מו כבר הרא~ס ~~ו~יית ~~~כ~

 ו~סכנ~ל~~
 נימ~

 ~י~ הפלתי לפימ~~כ ~שה ~~ר~ נותר ~אפר
~~ז

~~~~ 
 אסור~ נ~לפ~ג גס אס~ר ~אפר ~אמרינן ~~~מ

~~~
 דבב~ח ~ק~

 מ~ ~הו~
 נטלפ~ג יהי~ ח~ב~פ וכן ~נ~ברי~~

 אפרן ~~ק~רין ~~א שנאמר לא אס ~צ~ע ~כ~א~~~~
 ~סו~

 הוא

ר~
 מ~~ת ~בל דר~נן מ~א ח

 נ~לפ~ג וא~כ מו~ר~ באמ~
~נתינת

 ~ע~
 בא~ר וא~כ עכ~~~ וצ~~~ תורה ~ין ~תר ~ז~ינן

 מנחות ~~~ו~~ שנר~הה~דש
 נ~~

 ע~א
 ~י~ ד~~

 ~~א ~~~
שבתמור~

 הש~ר גם ~מ~~כ מה"ת~ אסור

 ה~
 ~ל~ בפ~ג

חו"~
 הנ~ל

 שנרא~
 ~הוכחתי מה לפי וכש"כ כן~ מה~וס~

 ע~~ ~אפ~ דערלהמה~ושל~י
 ~י~י כי וא~כ מ~"ת~ אסור

~~~~~~~~~~~~~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ המל~ 
 אסו~יס שאינס לגמרי שוה דינם ~שניהס מזה בעצמו

 א~רבה להוכיח נלפענ"ד ~ופא מזה מ~רבנן~א~א
 איפכ~

 כנ~ל~
 ג~כ נ~תר דאפר נימא אם~פי~ז

 כ~~ו מה~ת אסו~

 ~שא~
אפר

 ה~~~
 ~~לו מאי ק~ה ~לימעול~ אינש הוי דלא היכא

 נותר~ ~בי נ~ל~~נ ~נימא והרא~ש~תום~
 הא~

 היכ~
 שהאפר

 אסור נטלפ~ג ~ס מה~ת~אסור
~ 

 ו~~י אלא
 הו~

 ה~בר
 נסתר ו~פי~ז ~רור~ וזה לכ"~~ מותר נותר ~אפר ~~רתיאשר

 ~ הנ~ל בדרוש נחל הערבי של פלפולוכל

~~~

 הכל ~בר
 באיסורי זכיה ~יש קיי~ל ~א~ן נשמ~

 והראיו~~נאהי
 ~~ותיהן י~נו הנ~~רות~ ברורות

 בעזהיו~צ~קו

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

~~~~
 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~י ~~~~~~ ~~~י

~~~~~~
 ~~יי

~~~
 ר~"י על העי~ה בא א~ר

 ~ב~ ~מ~נ~
~~ב כ~~ דף

~~~ 
 ~ו~~ אומר יש~~אל ~~~

 ב~בת~
 כל א~ר

ה~ובר
 רש"י חידש מה י~א~ ותמה ע~ז~ י~~ומ~

ב~~~ בפירו~ ז~~
 הל~

 דאין שם תנן ב~דיא
 ~~לי~י~

 ~~ ב~~~~
כבו~

 ש~ת
~ ~ 

~~~
 לשואל

 כענ~
 ~ל רש~י ~~~ינו דמ~ור כהלכה~ אשיב

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

לכב~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 בז~ ~~~~~~~~
 ~~וס~ ~מש~כ לי הוגד קשה חזות

 ~~רכ~
 ~ם דמהגמ~ ר~י ב~ם א~פ~י~ ד~ה ~~ב כ~

 משמ~
 דבית

~~~~ ~~~ 

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

~~ 

~  

~  

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

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 וקש~ ב~די~~~בנ~עי
 המפירש מהירושלמי הביאו לא אמ~י

 ~נ~
 מדכ~יב בהנא~~ ~אסורות מנונעות באבנים ~ם שדרשו

 כנ~~~ממא~ת צרע~
 י~ ו~~

 ל~עיר
 ע~

 בפ~~ז הכ"מ
 מה~

 אסורין דכולן בתים בנגעי הרמב~ם עמש"כ שכתב ה~א צר~ת ~ומאת

~ ~ ~

~ ~  

~  

~~~~~~~~~ ~  

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

~ ~ ~ ~  

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

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

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

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

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

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  ~י~~
 ולענג~י ~~ת~~~~

~~ 
 ~נא~ר טו~ים~ ימים כל

 לק~ו~
 ה~

 וכ~ה ע~ש~ וכו~מ~ובד
 בטוש~~

 ע~ב ז~ מגילה המשנה ~לשון חכמים שנווב~דיא ~א~~ חק~"טי סי~ או~ח
 ו~~ה בלבדי נפש אוכל אלא לשבחיו~ט ב~~ אי~

 בש~~
 ~~ שבח

 ע~שי הנ~ל ממחניחן נינהו~ הדדי כי ושבת דיו~טע~ב
 דא~ור לענין שבח א~ו יו~ט ~בה דגזר ע~ב כ~ג בשבחמצינו ו~

להדליק
 בש~

 וא~~ ע~ש~ בשבח כמו ביו~ט ~ריפה
 ה~א

 מדליקין א~ן ביו~ט גם ישמעאל ~ר~ ~ראה ל~אורהנמי
 נראה הי~ ועפי"ז ~ בשבח~ בו מדליקין שאין כמוב~טרן~
 ~יישב~כון

 ג~~
 ר~ ד"ה ע~א כ~ו ב~בח החו~~ קושיית

 במחני~ דק~ני יש~עאל דר~ הרשב~א~ בשם ~~ק~וישמעאל~
 שנמש~ מש~~ השבח~ כבוד מ~ני ב~טרן מדליקיןדאין

 אחר
 ד~זרינן א~א יפה~הפתיל~

 ~מ~
 ~ס~ל ישמעאלדר~ מש~~ וה~~ ויצ~~ י~יחנו

 ד~~
 מן היוצא

 הע~
 אינו

 נמש~
 אחר

הפתילה~
 וע~~

 מן יוצא
 הע~

 דזו~תאי פסולח דהוא הוא~
~ בקושיאיוה~יחו  קישייח ליישב ב~עיוני עלה רה ול~א 
 עפי~דהחוס~~

 הרמב~~
 מדליקיןי במה ר~פ בפ~המ"ש ז~ל

 בשמניס מדליקין שאין הטעםשכחב
 אחר נמש~ין שאינ~

 אצ~נו ~העיקר לפי אסוריוזה וי~א~ ו~ניח~ו וח~ו~~ חלוש ה~ר אור יהי~ ~מא משוםהפחילה~
 שהדלק~

 נר
 בשב~

 ע~~~ מ~וה

וא~~
 ~~יר אתי ודאי ז~ל הרמ~~ם ~ד עפ

 מ~
 דנקט

 ~~ש י~מעאלר~
 ב~טרן מ~~יקין דא~ן ה~~נ~ ~

 מ~~
 כבוד

 נ~בח ~עמו דעיקר~בח~
 הו~

 יניחנו שמא ~זירה משום רק
 י~ה עולה זה וטעס ש~~ ע"ב ~~ה כ~בחוי~~~

 ~י~
 אס

 דעטרן~ימא
 נמש~

 אס ובין רע~ ריחו ורק הפתילה אחר

 דעט~נימ~
 אינו

 נמש~
 למי~זר איכא עכ~ז ~פחילה~ אחר

~בי~
 ש~~

 יניח~ו
 ודבריס אחח שפה הוא וה~ל ~נזכרי וי~א~

חדיס~
 ו~ו~~
~ 

~~~~
 בס~רו בזה ט~מו את שינה ז~ל הרמב~ס ~ן

 הל~ החזקה ידהגדול
 ~ב~

 ~ם ש~חב ה~ח פ~ה
 כ~א ש~ח ברש"י וכ~מ יט~י שמא גזירה~שוס ה~חיל~~ אחר נמ~~ין שאינם בשמניס מדליקין שאין~הטעם

 ע~~
 ד~ה

 קוש~יח ~דרא לכאורה וא~כ ע~~ל~ להטוח~ וא~י נמש~ין~שאין
 ד~ין הטעס ישמעאל ר~ נקט למה לדו~הה~~~

 ד~ין חיפ~ל ויצאי יניחנו ש~א ש~ח~ כבוד מפ~יבעטרן~ מדליקי~
 ש~ינו משוס בע~רן~מ~~י~ין

 נ~~~
 ושמא הפחילה~ אחר

כ~~ל י~~
 אול~ ~

 כ~ו ישמ~אל דלר~ שהו~חנו הנ"ל דבר~ו לפ~
 מ~ליקין שאין ה~ה שבחי כבוד מפני ב~טרן ן מדליק~אין
בעטרן

 ~יו~~
 נ~ט ~פיר ל~כי ו~~כ יו~ט~ כבוד מפני

 ~אינו מ~וס ט~מא נקט ולא דוקא~ זה ט~ם יש~עאלר~

נמש~
 הפ~~לה א~ר

 דנפ~מ משוס ~נ~ל~ יט~ ושמ~
 משום למי~זר לי~א ודאי ביו~ט דהא יו~ט~ לענין לדידי~אי~א רבת~

~מ~
 ע~ב כ~ג בשבת כמבואר יטה~

 ~מ~ ~עני~
 ~ר~פה~

וע~~
 א~ר נמ~~ין שאינס דבשמניס ~~ת~ו גזירה~ ד~ה ~חוס~
 הוא דפ~יטא ~ש~ח~ למישרי אחי לא ~יו~ט שרי כיהפחילה~

דב~~
 ~מא בהן למיגזר ~י~א

 לה~עם אבל עש~ה~ י~~
 דהיינו ~בח~ כבוד ~~ני ישמ~אל~~ ש~~

 משו~
 יניחנו שמא

 האיוי~א~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~
 נ~ שי~~ טעמ~

 ~~י
 ניח~ ו~~ ~~ ~ו~~

~~~ 
 מ~י הט~ם יוחר ~מי~קט י~מ~אללר~

 ו~~א ~ב~~ ~בו~
 ~דליקין א~ן טעמא ~מה~י להורוח כדי ו~~אייניחנו
 ~נ~כ~י ~יו~ט אפי~ב~טרן

~ 
 נ~ל ה~~

 ~~א~~
 ~ישב

 ~ החו~~~ושיית

~~~

 עמו היתה אחרת דעח ~~ל ר~י עינינו ~~ור

~
~ 

~ 
~~ 

~  ~  

~~~~ ~~ 

~~~~ ~ ~  
 ~ו~אח דש~ת~ ב~~ב ע~וכה חוס~חא לנו ויוקשהבביהמ~די

 דחניא רע~א~ כ~ד שבח בש~סגס
~ 

 אין שאמ~ו אלו
 ביו~~~ בהן מדלי~ין בשבת~ ~הןמדל~קין

 בתיספחא ~פי~וש דאי~מר ~ללא מהאי ו~~כו~ו~י ש~~~~ מ~~ חו~
 להדיא מו~ח ~יו"ט~ ~~לי~ין בשבת מד~יקין שאיןאלו דב~

 ש~ין אע~ג ב~~רן~דגם
 מדל~קי~

 בו מדליקין ב~בח~ ~ו
 ומז~ ~ב~~ביו~טי

 רש~~ הו~יח
 ז~~

 דגם לומר
דר~ ט~מ~

 ישמע~~
דהיינו שבח~ ~בוד מפני ~~~רן מד~י~~ן דאין

 מתו~
 שריחו

 לא ה~ל~ ע"א~~ה ~ש~~ ויצא~ יניחנו ש~א ~זרי~ן ר~
 ש~י~

 ~ש~~~ שבח~ גבי רק נמי
 ~~ויט

 דפש משוס בעט~ןי מדליקיןשפיר
~~ 

 ל~~ע להו
 א~שר ביו~ט שהרי ויצ~י יניחנו שמאלמיגזר לי~~ דביו~~
 להדלי~

 ~ר
 ו~הו~י~ מהע~רן~ הנר של במקומואחר

 הע~~ן של הנר אח
 הזהב בלשונו ז~ל ~ש~~ דקדק ש~יר וע~י~ז ~ביחי~ן

 ~לומר ב~בת~~ ו~ו~~ יש~~אל~ר~ ~ ו~~~
 דדוק~

 קין מדל אין בש~ח
 אבלבעטרןי

 ביו~~
 למי~זר לי~א ד~~ו~ט ~~וס מדליק~ן~ שפיר

 ~אמור~~~ל

~~~~
 להקשוח

 ~פי~~
 מדלי~ין ש~יר דביו~ט אי~א אס

 הדרא א~~בעט~ןי
 ~ושיי~

 כ~ו ~ש~ת הח~ס~
 ר~ד~ה ע"~

 ישמעאל~
 לדו~חה

 נ~~ ~~~
 ~ע~א ישמעאל ר~

דאי~
 ~היי~ו ~~~~ ~~וד ~~ני ~ש~ח ב~טרן מד~י~ין

 שאינו מ~וס חי~~ל ויצאייניחנו ~~~
 ~מש~

 ו~~זא הפחילה אחר
 לשנויי ליכא ז"ל לרש~י ד~א ~נ~ל~י~ה

 משו~
 נפ~מ ד~י~א

 שרי אי ן ל~נ ~עמים~ ה~ני א~ובין
 ל~דלי~

 ~יו~ט בעטרן
 ~ד~~ק~ן אין ב~בח דרק בה~יא ס~ל ז~ל רש~י ~האכנ~ל~

 שרי וביו~טבעטרן~
~ 

 לשי~ח ד~ס משוס ליתא~ זה אמנס
 מצינו ז~לרש~י

 לתר~
 ~~ר ~א~פן הנ~ל הח~ס~ קו~~יח

 ה~~ו~עה מ~י ש~ח~ו מפני~ ~~ה ע~א ~~א ב~בח החו"יעפי~ד
 ולא יזכור ~י~ז ~ביח~ ~שר אחד ~ר רק שיש ~א~ממה~~א
 שבחדר נ~ות ש~ריטה

~~~ 
 סי~ א~~ח ו~רמ~א

 ובמ~~א א~םעיף ~ס~~
~ 

 עפי~ז וא~כ ע~~~ ס~~ד
 מיוש~

 ק~~ייח

 ~~וד ~~ני הט~ס ~~חני~ י~מ~אל ר~ נקט דלהכי~~וס~~

 ~זרה דהיי~ושבח~
 נקט ולא צא~ ו י~י~נ~ ~מ~

שאינו ~שו~ ה~~~
 א~ נ~~~

 ה~תילה
 ו~מ~

 ד~~~~ ל~שמו~ינן ~~י י~ה~
 אחד נר עוד דאי~אהיכא

~~~ 
 א~ל

 הנ~
 ינ~~ני ושמא רע~ ריחו ~ה~~~ן מ~עס ~~~רן~ קין מ~לאין א~~~ הע~רן~ ~ל

 הוא ~~ייהו החששדעיקר ה~~י~~~ א~ר נמש~ין שאינס ~~ניס בשאר מ~א~כוי~א~
 ר~

 אס ע~~פ יט~~ שמא משוס
 אחד נריש

 ~ש~
 ל~ הפ~ול~ אצל

 יטה לשמא עוד חיישינן
~נז~ר

~~~~~ 

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

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

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

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

~~~~~~~ 
~~~ 

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

~

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

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~~נזכרי  דדייק הנ~ל~ ר~~י ~ל~ון ל~~~יס ~נו ~וכל וכ~ז 
 ו~לב~א היהיוגריס

 נשמ~ ג~ורח~
 ודו~ק ה~~ורי מל~ונו

וז~
 ~ נ~~ן

~ו~
~  ~~~~ 

~~ ~~~ 
 ב~~ת ו~ובו~רמדליקין~ ~ ~~ ~~~

 כ~~
 ט~~ יש הש~נים בכל ~~דו~~ה ע~~ן~ א~ מ~~~ ~ר~~~ ת~כ

 נמי יו~ט ~~~ יצא~ שמא

דחו~~
 כ~ן קי~ר ו~מ~כת~ה עכ~ל~ ו~ע~ק~ ~וא

 וג~ לה~רי~~לו ~הי~ ב~קו~
 מיני~ אישח~יט

 לשו~
 ~~יח ומה הנ~ל~ רש~י

 נמי יו~ט דהאב~~ע
 אתי ~כת~תי מה ו~פי ~וא~ דחוב~

 ולא~~~ר
 פשי~א דביו~ט מי~י~ קש~

 ד~כ~~
 למיגזר ליכא

 דביו~~ מש~~ וי~~~ י~יחנו~~א
 א~שר

 להו~י~
 ~ל הנר

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

~~~~ 

~ ~  ~~ 

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

~~ 
~~~ 

ע~~~ ~~

 ~מ~כ~ת
 איש~מי~

 כ~א ~~~ת ה~ו~י מיניה
~"~ 

 ש~י~ ריב~~~בש~
 ~ש~~ני~ מדלי~י~ שאי~ ~ט~~

 ש~ינם
 מש~~ הפחילה~ ~רנ~~כ~ן

 ו~יין י~ו"~~ יב~ה ש~א
 סי~ או~חב~~ז

 רע~~
 ו~מ~~א ם~"ב

 הפ~~ג עמש~כ ~~זגםו~בן~ עש~~ סק~~ ש~
 בי~ נפ~~ ש~

 ה~~מים
 ל~~יר ~שי~ו~שי

 הר~~
~~~~ 

 מ~
 שב~~חי

 ~~י~
 ו~ו~ק~
~ 

 כו~~~~~~~
 ~נו נוכל אחרת

 ל~~מי~
 ה~~ל~ רש~י ~פירוש

עפ~י
 דפ~י~ מ~

 פ~ב בירוש~מי דמ~~בא בחל~ו~א
 ~ ~~ב~~בת

 ק~בי בין מה עטרן בין מה
 ~ ד~י~

~ 

 בפ"מ ~~ש
 דגי~ ~מן ד~אשפי~

 ע~ש ישמעאל~ ר~ פליגולא ~גים~ ~ק~בי ~~~שה היינו ~מת~י~~ דקת~י
 בק~~

 בפי~

 הב~~

 ו~שני
~ 

 קרבי

 ~~~דגי~
 אין ~ולקין שהן

 ר~ח~
 בין עטרן רע~ ריחן כבו רע~

 וריחו הואיל תאמר שלא רע~ ריחן דלק בין~בו
 ר~

 ~עון יהא
 ~רבעהרחק

 אמ~
 ק~ש ~לענין

 כן לפו~ וחפל~~
 ~י~

 לומר
 בו~ מדליקיןאין

 לפי~ ה~ה ומהירו~~מי ~~רושלמיי עכ~ל
 לפירש~י גדולה סייעחא יש דגים~ קרב~ הי~ו דגים~~שמן הפ~~
 ע~

המשנ~
 בשבת

~~~ 
 וז~ל דגים~ שמן ד~ה ע~ב

 דג~ם מקרבי ~
 שבת בחוס~ וע~ין עכ~לי~נימוחו~

 כ"~
 ע~א

 ד~~
 בפירש~י ועי~ן ע~שי דגים שמן היינו ~או דגים ד~~ביש~~בו מהוח~~ חלב

 ע~א ~ובשבת
 ד~~

 שם ובתוס~ בינייהו איכא
~~~ 

 ב~נ~י~ו איכא
 ר~ת בשם וה~יאו דחו~י שפירושו וכ~בו ~~ה~ רש~י עלשהשיגו

~ש~
 ~~ינו שכתבתי מ~ ול~ ע~ש~ ~ג~ם ק~בי הי~נו לאו דגים

~אי~
 ~~ול~

 ותימ~ ~נ~לי מ~ירושלמי ל~ירש~י
 הב"י מרן על

 מקרבי דגי~~ בש~ן שפי~ דר~~י שכחב רס~ד סי~ באו~ח~~ל
 דייק~גים~

 למיכ~~
 מסננים שנימוחו ~מ~קרביים כלומר מקרבי

 ומוציא~ןאותו
 ש~ וז~ ה~לו~

 אבל במחני~~ דשריא ~~ול דגים
~ל

 של~
 ~~~י ברונא דרב דגים ~בי ~יינו ה~לול~ ~וצ~או

 ~~יגיא מאוד ~מוהיס ז~לודבריו
 דשב~

 ופירש~י ע~א כ~ו
 מהל~ פ~ה הרמב~ם על במל~מ מ~~תי שוב ו~בןי ה~~לוהת~ס~
 ה~טשבת

 ~הבי~
 ל~~~י

~~~ 
 דשבת מ~~ו~יא עליו ותמה

 ~יין שלא ותימה ע~ש~ הנ~לכ~ו
 ~ל~

 גם הנ"לי ~~~וס~
 ח~א בסוף מהרי~ט בשו~ת ועיין הנ~ל~ מהירושלמיהע~ר ל~

 חלב ד~ה שם לשבתבחידושיו
 מהות~

 הנ~ל~ ל~תוס~ שהביא
 שפ~~ פיר~~י על הוא דתי~הוכתב

 דני~ דש~
 קרבי היינו

דגי~
 ~עיר ולא ע~שי ו~ו~

 ~ו~ ג~
 וכיון הנ"ל~ מ~ל ז~ל

 מ~י~~~למי שיט~ו ~וכיח ז~ל דרש~י לדעת~~ראחי
 הנ~~

 א~כ

כיו~
 ~ ב~ה הנ~ל ~ירוש~~~ שסי~ס

 רע ור~חו ~ואיל חאמר ~~לא
 כן לפום אמית~ ארבע ה~חק ט~וןיהא

 א~ לו~ צרי~

 עפי~~ וא~~ בו~ימדליקין
 על לפרש נוכל

 נכ~
 ~~~י ~ונת

 דרק~לו~ר בשבת~~ בעטרן~ מדל~קין אין אומר ~שמע~ל ~ר~ ~ שפי~הנ~ל
 בשב~

 ד~יי~ו שבתי כבוד מ~ני בו~ מדליקין אין

מ~ו~
 א~ל וי~א~ יניחנו רע שריחו

 ל~נ~
 ק~ש

 ותפל~
 ט~ון אין

הרחק
 ד~~

 ועוד ודו"ק~
 דברי~ הרב~

 טרדותיומפאת קולמ~י~ בקן אתי נ~ארו
 ~~בו~

 ~מועד חזון ו~וד ~ום~ לעטי אמרחי
~ 

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

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

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

 ~~י
~~~~~ ~~~~~~~~ 

~~
 שאל~ו

 ב~ו~~
 אנשי מ~ויבים א~ ו~ל~ח שנפטר

 כל ויתומיו~ לאלמנותוליחן הקהל~
 מש~

 השו~ב ~ק~בל חדש~מ~ות לפטירתו~ ר~שונה ~נה
 מקיפ~

 ה~הל
 הא~~ ו~~ ~

 ~~נהגו
 ראשונה שנה עב~ר ~חר ~מ~~ הקהלה~נשי

~ ~ 

~~~
 ~שר~ל

 נוה~י~ ~דו~~~
 ל~~נס וחנינה~ חמל~ברג~~ ומדינה~ מדינ~ ועי~~ עיר בכל

 של ו~א~מנ~~ היתו~י~
ואם במחנ~~ ~קודש עבודת שעבד השו~ב שבתוכם ~~ודש~~ה~כלי

 נחו~
נותנים ב~~יו~ ~ו~ב ~קיבל חדש ~~~ות כל ~~רנסתם

 לה~
 עכ"פ

 אחר ו~ם ~ראשונ~י בשנ~
נוחנים ~ראשונ~ ה~נ~

 למתנת י~טרכו שלא ~~~קה~ איז~ ומש~נה~ משען ל~~
 זזאת ח~ו~בו~ד

 ~ אל כהררי ש~דקתם בישראל~ ~חעוד~

~~~~~
 ד~ה ע~ב כ~ מנחות ~~וס~ היא תורה ~שראל
 מה~~ פ~א ברמב~ם וכ~בוארנפסל~~

 ממרי~
 ה~ב

~עפ~י
 התור~

 וכו~ והמנ~גות וכו~ התקנות אלו יורו~~ אשר
 זרא~~ע~שי

 שבת בפום~
 ש~תבו ש~מ~ ד~~ ע~~ כ~~

~ 
 בפירש~י וראה עב~לי המנהג ל~נות ~ין ~חמיר ~עולם~~~נהגו כיו~

 ~נהגו~ מ~ד ~ שכ~ב אורויי~ ד~ה ע~ב ~ותענית
 משמ~

 אינו אבל מאיליהן~נ~גו ה~
 עיק~

 במג~אמובא ל~ד~ סי~ הרמ~א בתשו~ וכן
 או~~

 סי~
 ובמקנ~ ס~~~~ ת~~

 ~במ~ו~ ~ כ~~ ג~~סעיף ס~~ סי~ א~~ע
 שנהגו הכוונה ~ונהגו" שנאמר

 ~י~ במג~א וכ~כ הדין~ נגדמע~~ם~ ה~~
 ס~~ ~קל~~

 י~וי
 ~ד~~~ נגד הוא א~ ~פי~ המנהג על לעבור דאין מבוארהרי ~~~

 אליהו יבא אםואפי~
 ויאמ~

 א~ן ~מ~~~~ על ל~~ור
 כמ~וא~~י שומ~~

 יבא שאם ע~א~ ל~ב ומנ~וח ע~א~ ק~ב ביבמות
 נה~ו ש~בר לו ש~מע~ן אין בסנדל~ חול~ן אין ויאמ~~לי~ו~
 יבמות ובירושל~י בסנדליהעם

 זה על סיימ~ ה~א~ פי~~
~ו~מנהג ~

 מבט~
 בירוש~מי הוא וכן ההלכ~~י את

 ש~א שטען דזה ~~~~ שלוחין מ~ל~ פ~ח ~רמב~ם פסקוכן ה~~י ~~~ ב~~
 מ~ו סי~ בחו~מ הרמ~א ~~ק ו~ן ראיהי ~~יא על~וכ~הג~
~ ד~יסעיף  

 ב~
 פסחים ובירושלמי

 ~קונםין~כשם ~ אמרו ה~~י ~~~
 ~ להלכ~

 למנהג~~ ~ונס~ן
 יעו~

 בגליון ~ם
 ~הש~ס

 וכמו בהלכהי י~וד לד~ז יש ממילא ~ו~ שהמ~~ג~~~~~

 הרמ~א~ שפס~
~~~ 

 קס~ט םי~ בי~ד
 םעי~

 ~~~ ו~או~~ י~~~
 ם~~רע~~

 ~הי~ ~~~
 ~~~ג

~ 
 קיי~ל וכן התנוי כאלו הוי

בח~
 רם~

~~ 
 ~א~~י תשו~ בשם םק~ד בם~~ע ~ע~ש

וכן

 ~~~~א~
 יעוש~הי נהגו ד~ה ע~ב נ~ב ~ר~ות מ~וס~

 ~י~
~~~ 

~  ע~ ~~ 
 ~~ה

 ו~מ~
 ט~ו ר~ה ו~~~

~~ 
 ~~ה

 ב~ה לפלפל ויש~גוי ~~
 ~ ~~ב~

~~~~~~ 

 ~כתב~ ל~ה ס"ק ל~ה בםי~ התב~ש עצ
~ כיו~~ ו~~  ~ו~ ~~ ~~~~ 

 ב~רד~י ~~ש~כ ה~כה~
 ~י~ ו~~~~ ה~ע~ ~~~

 ~ל
 ~ ה~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~ ~ ם~~~ ~י~~~
 סק~ח תרל~ח סי~ או~ח ~ט~ז ~~א~ן

 ~עיי~
 ~~ במ~~א

 שע~ד קיי~ל הפועליס את בהשו~ר ו~ם כ~ב~~ ~ק~ג

 ~~מנ~~
 כב~מ נ~כריס~

 ה~~לי לענין נמי הכא ע~א~ פ~~
 הח~ו כאלו הו"ל כנ"ל~ נה~ו קדו~יס שי~ר~ל ~יוןקו~~~
 עליהסי אוחו שמנו בעת עמהס~ בפי~וש ~~ל~~~~
ל~רנס

 ~למנות~
 שישל~ח~ פטירת~~ לאת~ ר~ל~ וי~ומיהס

~~~~
 סי~ באו~ח ז~ל~ הל~וש מ~~כ נודע

 מיבא ק~~~
~ס

 ב~מ~~
 דהיכא י~א~ ם~ק במ"ז ק~~ג סי~ או~ח

 ~~ל וה~מ~ג לאחר~ זכותו למכור גס יכול בפיר~~~~~ו~נה
 כמוהו ה~~ן אינו א~י~ י~ל ~סייס

~ 

~~~
 ש~שו~~

 ~ענין ~תב מ~א~ סי~ חחו~מ ~~ד~ת נ~ב~י
מכירת

 הזכו~
 ~צבה שיש במ~ינה~ שהיא בעיר ל~ור

 ~ל~עתו וכחב ש~ה~ לדור רשאיס יהו~יס בע~~ב ~מהל~ר
 לא דת~פ~י

 בז~ שי~
 קנין~ שוס

 וא~
 למכירה מקום

 שז~ צ~ל ~~ ש~ה~ו ~יוןאבל ~ וסייס וכו~~ ממש בו שאין דבר הוא שהרי בזה~~ח~ול
 שיש מזכות נ~שו מסלק

 ו~~י~א~ו~
 זוכ~

 דמלכוחא~ דינא ע~י האחר בו
 וא~

 כאן
ק~ין~

 ר~
 נה~ו~ שכבר אלא לפקפק~ יש זה על ו~ס ~ילוקי

 ~בל~כ"ל~
 ל~ע~~~

 שלא ות~הני פקפוקו~ על לפק~ק יש
 טריווש מהר~ל בשם ~הביא קל~ו~ סי~ או~ח ~~מ~~אהביא
 ~נוה~יס שבמ~וס המ~רי~ק~ על~חו~ק

 שחת~
 עולה בראשית

 ו~~~ כהן~במקוס
 הביא לא וגס לאחר~ ~שו~ו למכור דיכול

 ~פ~~ ז~ל~ הרי~ף על גבור~ס~מה~~י
 ל~ב ~ף ~ב~ק

 ל~ח~~ שלו מצות למכור י~ולדאדס ~~ו~ ס~ק ש~ו סי~ או~ת במ~~א ~~כ מובא ~~~ אות~~ב
 ה~שלטי דד~ר~ אמ~ ה~

 קנין ~לי~ שי~ול ממ~וח להס ~ין שהמצוות בעצמוכתב א~~ אות ע~~~ ד~ דע~ז בפ~ק שהרי נינהוי ~יתראי ז~לנבוריס~
 כתב שס המ~~או~ס וכו~

 שהש~~
 המצוח~ קניית על מפקפק

 על ולהעיר להביאס ז"ל להנוב"~ הו~ל ~כ~פי~ו~שי
~ד~ריהם~  

~~ 

 לפלפל יש והרבה
 בז~

 ולא
 ע~

 פה ה~סף
~ 

~~~

 אנשי התנו ~אלו ד~ו~ל ~שי~א שאלתינו~ ~ני~ון
ה~ה~ה

~~ 
 רוש

 ע~
 ~~ת ~~~~ ~מנוח השו~ב

 אוחו~~נו
 כדבר ויתו~יוי אלמנו~ו ל~~נס ב~ח~~~ לשו~~

 הזה ה~~ר ו~גללה~מור~
 אב~ ~ברכ~

 ולב תבא~ על~הס
 יו~ר ~~א~י ט~ז ~כב~ב יר~~~למנה

 א~
 ~ אכי~ר יארי~~ ~~ו~י~~~~ להארי~~

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

 ~~ ~~~ ~~ו~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~
 ~ ~י~~ ~~~~~~~~

~"

~א~ו
 ו~~~ת~

 ה~~ו~ה
~~ 

 ~מין לו
 כ~ב ~~שבת תנחוס ~רב משמיה המאמר~ס~ני ה~ש~ תו~~

ע~א~
~ ~~~ 

 וכו~~ פסולה אמה מעשריס למ~לה ~הניחה ח~ו~ה

 ~רש ~הנאואמ~~
 רנב~~

 דכתיב מאי ~ תנחוס דרב מ~~ה

ו~בו~
 ~ין רק

 ממשמ~ מ~ס~ ב~
 שנאמר

 והבו~
 איני רק

 ~ו ש~ן~ו~ע
 ~י~

 מיס ~יס~ בו אין ~~ל ~ה
 אי~

 בו

 ~ ~~ י~ ועק~בי~ נ~שי~אב~

 כב~~~~
 להבין המ~~שיס האריכו

 ה~~~
 המ~~ים ~~י

 אני ו~ס ~תיקיס~ והדבריס חנחוס ר~של
 ~בא וכעת מחו~יסי ב~ב~יס פ~מיס כ~ה בזה הארכתילאל תהל~

ה~יר~
 הבא באומר

~ 
 דבריס הח~ש

 נ~מדיס~
 שני לקשר

 ב~שרהמאמריס
 ~מי~

 הנה כי ~חדיס~ ו~~ריס א~ח שפה
 ~דפנות דהיכא ע~ב ב~ כה ס ~ש~ם חב~~לאמ~ו

 מגי~ו~
לסכ~

 ~פי~ו
 כמאן כשרה אמה מ~שריס למ~ל~

 ~רב~
 דאמר

משו~
 מניעות דהדפנות וכיון עינא~ בה של~א דלא

 ~פירש~י~ עינא בה שלטאמשלט לסכ~
 דר~

 ו~תו~~ וכו~~~ דפנות
 ד~ה~שס

 וכ~ו~~

 מב~י וקורת חנוכה ~ר דמי ~לא ~ כח~ו
 שהק~רה אעפ~י ~כ~ ~~~לה היכר חשיבדלא

 בסוכה כמו עינא בי~ שלט לא טפח קורה~דה~ס ~~לים~ ע~~
 בבית שהניחה חנוכה נר הדין דהוא ~י~ עכ~ל~טובא~ ~רתב~

 ~~כ מכ~למע~ה
~~ 

 ~~ו~ח הט~ר ~~נס והבן~ לס~כה~ ~מי
~י~

 הלוי ר~י בש~ כח~ תרע~א~
 ~ה~

 ל~ע~ה שהני~ה דנ~ח
 היינו פ~ולה~מכ~

 דוק~
 בבית מניחה א~ל ב~ו~~ כשמ~~חה

 דפנות ~ס סו~ה ~בי כ~~מ~ינן בשרה~ מכ~ למ~להאפי~
 כשרה מכ~ למעלה ~פי~ לסו~ה מ~יעותהבית

 ~שלט~
 ~ינא~ בי~

והטו~
 הש
~ 

 שאין וכתב עליו
 הנידו~

 בעי~ן דהחס לראי~~ דומה
 מ~יעוח שמחיצוח וכיון ב~~~ ו עינ~~~~~ט

 ל~~
 ישלוט י~ס על

 הבא אבל ב~~~~יניו
~~~~ 

 ~י~לוט
 ~נ~ו~

 למעלה שהוא וכיון
 נ~~מ מאי עינא~ בי~ שלטא ד~אמכ~

 ב~~
 למעלה שהוא

 לא ~שבילוממנו
 של~~

 ~~ס שס והב~י עב~~~ טפי~ עינא
~הרי~א

 תיר~
 חרע~א סי~ ~או~ח ~~~ז וראה ~~הר~י~ סברח

סק~ה~
 עיקר ה~ור רבינו ~~ברי וכתב המה~י~~~ על חמה

 מכ~ למעלה שהיא ~נ~ח מועילד~א
 א~

 דפ~ות שיש ב~ית
 לשון ~שטוח ו~אמחי~~שי

 ה~~מ~~
 להו~יח ונראה כן~ משמע

 אמה~ מעשריס למ~לה ~בוה שהוא דכלעוד
~ 

 היכא
 דאיכ~

 ~ס שולט העין אין אפ~הדפנוח~
 דר~

 ו~נא הדפנו~י
 מה~י להא~ינא

 בו~
 הצדיק יוםף את השב~יס ~השליכו

 ~ןי~ו~ח
 א~

 מח~יק ה~~ אמוח כ~ה ~י~~ עמוק לומר חמ~א ו~ס ל~~או היה~ ק ~מ הזה ה~ור אס ~חקור יש ~~ו~ס

~ומקו~
 ~ספר מדבר קדוש ~אחד חזיתי בקודש כן והנה

 חיי~~ מים~~~ר
 ~לה~או~

 ח~ס רבי קדוש אלקיס ~יש
טש~רנאווי~ער

 ז~ל~
 ~על וישב בפ~

 ה~סו~
~ 

 ~ויק~הו
אתו וי~ל~

 הברה~~
 שכחב

 דב~ר~
 שמא ח~ו ולא ~שליכוהו ה~לכה

ימו~
 ~ה~ו~~~ וז~ש ~נאוהו~ מות שנאת כי והבלא~ מחב~א

 לר~ז שבא נר~ה ~לבור"~~לא
 ד~

 ה~ור
שהוא ~~~~ ~חייב~

 ל~
 ~בו~~ שמלת ~~בור~~ וזה טפחים~ מ~שרה פחות

 ~פחי~י ~~רה על לרמז עשרה~ העו~ה ההי~ן~ ש~~ ביןהוא

 ~נ~ בב~ק רז~ל ~~~~ו~~
 ע"~~

 כד~ בו שיש בור~ה לומ~ ~~ר~ נ~מר למה א~כ
 לה~ית~

 טפחיסי עשר~
 ול~

 נ~צא
 להיותמ~וס ~ו~

 מ~ור~
 ~פח~~י ~שרה הוא ה~ורה שחייבה ש~ור

 בכל ו~~כ ו~ו~~ הזה מרמז שהואואפשר
 מ~ו~

 בור ~נ~כר
 נוראות ו~נה ~כ~ל~ ב~שרה~ שיעורו מיס ב~א שהוא~ס

 עלנפלאתי
 בע~ ~~א~

 ז~ל~ חייס~ ~יס ~~אר
~~~~ 

 להיות מקוס ~וס נמ~א שלא ~כתב
 התורהשחייבה שבו~ מ~ו~

 הו~
 טפחיס~ ע~רה

 הו~
 ~~מת

 ממנו נעלס הרס ~בודו ובמחילת גדולה~~ימה
 ~~~ בב~קמפורשת גמ~

 דפרי~ ~~~~
 מאי דבור חולדה הש~ם

 ~תיביי י~ ולא כתי~י ט~ לא ט~ ותולדה י~ אב אילימאניהו~
 הרי ע~~~ וכו~ מיתה עבדן י~ לרבנןלהו וקי~ רתמ~א~ אמר לו ~הי~ והמת קשיא~ לא האומשני~

 ~פור~
 לה~~א יו~א

 ~תייבה~~ור
 ~ור~

 נל~ טפ~ים~ י~ הוא
 מ~א

 ~~מ~

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  ל~~יהי~
 ועו~

 ~בור דנשמע שכחב הבאמ~ח ~ברי על לנו יקשה
 משני הוא טפ~יס~ בעשרה התורהישחייבה

 ההי~
 של

 מאי א~כ~הברה~י
 פרי~

 כ~יבי י~ לא
~ 

~~~~ 
 הב~מ~ח מדברי ~נראה

 שהבו~
 בו שהשלי~ו

 מה וגם טפ~יסי מ~~רה ~~ה יוםף את~שבטים
 שבכלשםובר

 מקו~
 טפחיס~ בעשרה שיעורו ם~ס בור שנזכר

במחילת
 כבו~

 רבותינו דברי ממנו אישחמיט ~אונו ה~ר
 ד~ה ע~א ~ג~ בב~ק התום~בעלי

 ~א~
 ~~י~ ר~~י על שתמהו

 דחנןלהא
 בב~~

~~ 
 ע~ב~

 שיש בור מה
 ב~

 להמ~ת כ~י
 ~םת~ ~~חיס~עשרה

 ועוד כתיבי~ י~ א~כ י~~ בו יש בור

 דריש ~הכא~קשו~
 מוהמ~

 ~םתס פירשו ע~כ וכו~~ לו יהי~
בור

 עמו~
 יעויש~ה~ וכו~ לו יהי~ והמח בור~ וצריכי~ הרבה~

 נק~ו למה התוס~ בד~י ש~קדק מלוב~ין מהר~סו~י~ושי
 בור דםתסבלשונס

 עמו~
 הול~~ ה~בה~

 ועוד עשרהי ע~וק
 ש~דקדק

 כתב ולכן התום~~ ~~רי משמעוח לפי
 המהרש"א וגס יעוש~הי התוס~דברי המ~~

 ~ש~~
 ה~ום~ על דקדק

 כתי~ דאי הול~לדב~שיטות
 דוקא הכתוב גזירת אמי~א הוי בור

בור
 עמו~

 ובמחילת ע~ש~ וכו~ ~א עשר ~ור אבל וכו~

כבו~
 המהר~ס של גדלס ~דר

 והמהרש~~
 אישחמיט ז~ל

 ע~א ~מ~ה בסנהדרין התו~~ ~ברימינייהו
 ד~~

 ~ה
 פירש~י על ר~ת~הקשה בור~

 ה~~~
 יותר בור םחם דאדרבה

 כדאשכ~ןמעשרה~
 ביום~

 וכדאשכחן לבור~ שהושלכו וירמיה
 יש~עאל שמילאבבור

~~ 
 ~ת ומ~ש וכו~~ ח~ליס נתנ~ה

 כתב דאי צריכי~ ו~רווייהו מ~ש~ה~ יותר ~וי בורדםתס
 כחב מי~ ב~חות אפי~ ת שימ ענין ב~ל ה~א לו~ יהי~והמת
 דאי כ"כ בעמוק ה~א בור ר~מנא כ~ב ואי בורירחמנא
 כתב בו ימות שלאא~שר

 רחמנ~
 בראוי לו יהי~ והמת

למו~
 ~ו~~ ~ס נקטו ולהכי יע~שי ו~ו~ עשרה דהיינו בו

 ~ם~ס הנ~לבב~ק
~ ~~ הרב~ עמו~ בו~ ~  ש~מ~ו בסנ~דרין לשי~תסאזלו 

 מיו~
 שהוש~ו וירמיה

ומבור לבו~
 שמיל~

 יו~ר ~רבה ע~וק בור ד~תס ב~נ ישמעאל
 וג~מ~שרה~

 השב~יס בו שהשלי~ו ~הבור בתום~ להדיא מבוארעכ~פ ~ והבן ~נ~ל בםנהדרין יו~ר ~בו~ר~ס הצריכתות
את

 יו~
 חשב כאשר ולא מעשרהי יוחר הרבה עמוק הי~

 לדחות יש ה~ל הב~מ~ח לפי~ד כי לו~ר ואין הנ~ל~~ב~מ~ח
 בו שהשליכו שה~ור בא~ח לומר שיש מיו~~ החוס~ראיית
 אלא טפחיס~ מעשרה רק הי~ לא יו~ףאת

 ע~י להמית כדי בו שיש ס ט~ח י~ לבור הוהש~יכ השלכ~ בדר~
 זה אמנס כנ~לי להדיא הבאמ~ח כמש~כוהבלא~ ח~~
~הרי לית~

 כתו~
 את ויעלו ~וימשכו ~ לאמר

 ה~ו~ ~ יו~
 וא~כ

האי~
 כ~ה מבור ולהעלותו למושכו הצריכו ולמה מ~ועא~כ טפחיסי מ~רה רק הי~ לא שהבור לומר א~~ר

~ 
 מה

ג~
 ד~ה ע~א ~צ~ב בשבח התוס~ הוכ~ת לפי

 אשתכח~
ובעירוב~

 ד~ה ע~א ~מ~ח
 גופו~

 ד~ה ע~ב ~ק~ט ובפ~חיס

ברו~~
 ד~ה ע"א ~י~ד ו~~יגה

 ברוס~
 וביומא

 ~נ~~
 ע~א

 ד~~

~מה~
 ד"ה ע~ב ~ק~ ובב~ב

 והכ~כין~
 א~ס דקומת

 ע~
 כתפיו

 של כתפיו שעד הרי יע~ש~ והצואר הראש מלבד אמ~ת~ג~
 וא~כ והצואר~ הראש מלבד טפחיס~ י~ח לו ישאדס

 א~
 אם

 קומת כי~אמר

 יו~
 קימת מס~ס יותר ~בוה הי~ לא

 הזה הבור מן בעצמו לצאת יכול הי~ ~ל בכ~ז ב~נוני~אדס
 למושכו צריכן היו ולמה ס~ טפח ~~רה רק ~~וקשהוא

 ~~ה מבורולהעלהו
~ 

 נא~ר אס לנו יקשה יותר ועוד
 ש~~

יום~
 ב~ל היה

 קומ~
 יותר גבוה

 מס~~
 כ~ו אדםי בני

 כ~~ואר אמו~~ עשר גבוה שהיה ע~ה רבינו במשהשמצאנו

בברכו~
 ~~ד

 וב~ב~ ע~~~
 ע~א~י ~צ~ב

 ~א~
 לפי מ~ש~כ

 ~~~ב בש~ת ~~מרומה
 שס~

 ~ל שלדגו~הן למ~ א~~ דמ~אן בקם~ד~
 לוי~

 אמות עשר
 הי~

 ו~

שס אימא~~ ל~~~יבעית

~~

~ ~  

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

~ ~  ~  

~  בר~ות ~בח~א במהר~~אומצאתי 

 ש~~
 ז~ל ר~"י על הוא ~ס שהעיר

 דר"נ בא~וח ע~ד מצאתי וכעת ע~שי בז~
 ~ ~פ~~~

~~~~~~ 

~~~ 

~~~~~ 

~~ ~~~~~~ 

~ ~~~~ 

~~~~ 

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

~~~ 

~~~ 

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

~~~~~ 

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

 י~~

~~~~~~~~~~ 

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

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

~~~~~~~~י~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

~~~~~~~~~ 

~ ~  ~~~ ~~ 

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  
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~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 עכ~~~ס~
 כמבואר אמו~~ ~~ ל~ם של גו~~ן

 ב~~ר~
 ~שם

ד~~
 ואיבעית

 אימא~
 הר~ן ובחידושי

 ~~ס~
 שגם הרא~ה בשס

 יע~ש~ אמות ~לשמונה ~רוב לויס של גובהן אימא~לה~~יב~ית
 מוכחוממ~לא

 שיו~
 קומה בעל היה ודאי ה~זב~~ נושאי הלויס ולפני ~~הרבינו מש~ לפני דורות כמה ~ה~~דס ~צדיק

 ומ~~~ניס ומת~ע~יס ~ול~יס הדורות אנשי ~~י יוחר~~בוה
 לדורמדור

~~~ 
 שיעור ל~נין ~~ב קי~ו דף ~ס~יס צ~~ח

 קפ~א סי~ ח~ו~ח סו~ר חתס ובשו~ת ע~~~ ~נת~טלו~ביצים
 ~ב פ~ג דעירובין בהאשתמה

 דאי~
 אנשי חז~ל שיערו

 אדס חיי בס~ ראה ע~ש~ ו~ו~ ~מ~בר דור אנשי ל~ידורם
 פס~~ל~

 נת~~נו ם שהביצ ~כמו ~ ש~תב ט"ו אות קכ~ח ~לל
 נ~~~נו~~~אנשיס

 וא~ ע~~~
 ~בשבת הש"ס דמסיק מה לפי

~ס~
 אלא ש~רה ~ש~ינה א~ן מר דאמר שאני משה ~די~מא ~
 להוכיח יש אכתי מ~מ ~~~~ ~ומה~ ובעל ו~שיר גבור חכסעל
 ~~ל ~י~ הצ~יק יוסףשגס

 ~ומ~
 ~ליו גס שהרי זה~ מ~עס

~יה
 שור~

 יב~ע וב~רגום אונ~לוס בת~גוס כמבו~ר נבואה~ רוח
~~~

 עה~פ~ מק~~
 רו~ ~תרגמו בו~ אלקים רוח אשר ~יש ~זה ~נמצא

 ~פ~ק דר~א ב~רקי הוא ו~ן ע~שי בי~ נבואה

ל~ט~
 שרוח פנחס ר~ סאמר

 הקו~~
 יוסף על שורה ~יה

מנעוריו
 וע~

 ~~~~ ו~ו~ מותו יום
 א~

 ~בס~ ה~מ~~ס ש~~ת
 פמ~ה נבוכיסמורה

 ~שני~
 ~רוה~ק

 ~חו~
 ונבואה

~ע~שי לחו~  נראה וכן ~ן~ מו~ח לא מהתר~ו~ים מ~מ ב~~ 
 ~~~מ~תרגומים

 ויגש~
 ~ ע~~פ

 תר~ס י~קב~ רוח ות~י
 תרגס ב~ע ויונתן ~ע~ב~~ ~ל קודשא רוח ~ושרת ~אונ~לוס

ושרת ~
 רו~

 הרי נבואה~ והיי~ו שכינה~~ עליו~שר~ה שס~~ ויגש ~פ~ פי~ש~י וכן יע~~י וכו~ נבואה
 להדי~

 ש~וה"ק

 ~יה נבואה שרוח האמור לפ~ וא"כ ~א~ אחד ה~לונב~א~
 קומה בעל שהיה ודאי יו~~ עלשורה

 ג~כ~
 ה~כינה אין כי

 ~ל אלאשורה
 בע~

~ כ~זכר~ קומה  מה על להקשות ואין 
שהבאתי

 ~יו~~
 א"כ היה~ נביא

 מדו~
 הש~ס חשבו לא

 לישראל~ להן שנ~נבאו נביאים ~מ~ח ~ין ע~א י~אבמגילה
 נבוא~~ ~~~ בר~~י~עוי~ש

 אמ~ס
 באש~ ~ית~~ ז~

 מצא~ו
 שכ~וב ממהק~ה ועו~ במ~רש~םי ~מבואר שם~ נ~שבו שלא נביאים ~מהעוד

 ~ורו~
 ולא ~משי~ את לבשה

 נחש~
 ג~כ

 נביאיס המ~חבין
~ 

 בה~~ות ומצאתי ו~פש~י
 מ~ר~~

 חיות
 ט~ו~במגילה

 ע~~~
 א~ חש~ו שלא מה ל~~ש~ת בזה שה~יר

 וכתבעמשי~
 ועו~ ~

 עליהס שהי~ אנשים הר~ה מצינו
 שמשון~ י~ת~~ ג~~ון~ ומי~ד~ אל~~ עתניאל~ רוה~קהש~עת
 בין נח~ו ולאשאול~

 ב~מורה ל~רמב~ם ~~ין נביאיס~ המ~~
 ובמחילת יע~~י לחוד ונבואה לחוד שרו~~ק הנ~לנבו~י~"
 על ~~יר לא~בודו

 ה~מור~
 ~נ~ל מהתרגומיס נבוכים~

שמוכ~
 שהכל לה~יא

~~ 
 כנ~לי היא

 ו~
 ש~שבו במה

 קשה נביאות~ שבע שם~~גי~ה בש~~
~~~ 

 רחל גס תשבו לא מדוע
 בין~מ~ו

 ~ ה~ביאו~
 הלא

 מ~~~
 ~~~ ~~כו~ בירו~למי

 ~~מ~~ה~ג~
 מנ~י~ות ר~ל

 הרא~~ו~
 ע~~~ וכו~ הי~ה

ו~
 ~~דר במד~ר הוא

 זיצ~
 סו"פ

 ע~ב~
 נביאות שהאמהות

 ורחלהיו~
~ 

 ~הגהות וראה ע~~~ וכו~ ~אמהות
 מהר~~

 תיות
 י~ד~בדף

 שס~
 היו נביאות שהאמהות פס~ז מהב~ר שהביא

~~~
 ו~א

 ידע לא ~ס ~הבאתי~ והמד~ר מהירו~למ~ יד~
 ויצ~~ ~פ~ בחומשמפירש~י

 ~~ט~ל~~
 שהאמהות ג~כ ש~תב

 ו~ו~י היונ~יאות
 ח~מיס~ ב~שפתי ש~ ו~וי~

 שתיר~
 שני

 נביאות הז~ בין חשבוס שלא מה עלתירוציס
 במגי~

 ~ס
 יש זה ו~פ~יי~~ש~

 לייש~
 ~מ~רש~א קושיית

 ~~ף בסוט~
 של נ~ואתה נתקיימה ד~ה בח~א ע~אי~ג

 רבק~~
 יעו~ש~

 ויצא ~פ~ בחו~ש ~פירש"י ~ודוראה
 ל~~~~ד~

 יוד~ת ד~ר~ל
 ~~~ וא~ הנ~ל~ ו~מד"ר ~הירו~למי וסובר בנ~ואה"יהיתה

 ~צדי~יוס~
 נ~יא ~ן נ~יא

 וב~
 ומ~ילא היה~ נביאה

 ל~ח בנ~ריס אמנס אס ~מעלה~ ~נז~ר ג~כ~ ~ומה בעל~היה מו~~
 אר~יע~א

 אי~
 אלא ~~ינתו משרה ה~~~ה

 ע~
 ~בור

 ח~~
 ~לל ~ש~ו ולאועניוי

 בע~
 ב~~ס שח~בו כמו ~ומה

 ~~ל~ס בזה קדמו ו~בר ה~~ס~ ~גלי~ן יע~~ש הנ~ל~ש~ת
 ~ב~~ז הרמ~~ס וגס ה~א~~ התו~ה י~ו~י מהל~ ~ב~~זמשנה~

מיסוה~ת

 שס~
 ~~ב לא

~~ 
 שהנביא הנבואה תנאי ב~ן

 ~ס ~בת בש~ס ~מ~ואר לפי מ~מ ~ג~~ ~ומה~ בעלל~יות צרי~
 ש~~י~ היא הנ~ואה ~~~נאיא~ד

 בע~
 ~ומה

 וא~~ ג~~
 ~יון

 נביאשיוסף
 בעלשהיה נ~א~ הנ~ל~ דר~א בפרקי ~מ~ואר ~יה~ קבו~
 ~~~~ קומ~

 וה~ר~
 ~ושיא

 לדו~ת~
 מ~וע

 הבור ~ן ולה~~ותו למו~~ו ~רי~יןהיו ו~~~
~ 

הבור שהי~ וד~י אלא
 ~מו~

 ~ר~~
 לצ~ת י~ול היה ~א ג~וה ~ו~~ה בע~ ~אף

 כי לומר ואיןממנו~
 ל~ו~~

 רק הבור ~י~ לא
 ט~~יס~ ~ע~~~

 ור~א~
 ~יון

 ש~דר~
 הש~~~והו השל~ה

 ב~ח~ הבור~
 וד~~

 ועי~ז והבלא מ~~בטה נחלששהי~
~~ 

 ולכ~ הבור~מן לצא~ בע~~ו י~~ל ~י~
 ~ה אמנס ולהעלותו~ למ~ש~ו הצר~כו

 ~עה~~~ לאמר בתב ב~צמו חייס~ מים ה~בארשהרי לי~~
 וימשבו

ויעלו
 וגו~~

 שה~תוב
 מעי~

 את ו~משבו ~שר
 יו~~

 הבור~ מן
 ב~ופו שלם ~ולו~ יוםףכלומר

 וב~וא~~
 ולא

 נ~~~
 ממ~ו

 ~מהכלום
 שכת~

 שלס שהיה
 בחואר~

 ~~ו~ו במחילת
 מבעלי ז~ניס בד~ת ~מובא בפר~ר~א שדרש מהממנו אישתמי~

 פ~ עה~ת~תוס~
 וישב~

 ו~~רביס נ~שיס מאימת פניו שהורי~ו
 התוס~ ב~לי רבותינו אמנם~בבור~

 ב~צ~~
 ~~ס ~~בו

בתחלת
 דבו~ס~

 את ~~ש~ו שבשעה
 ~~ יו~~

 חצי
 בע~~~ו י~ול היה ב~ל כאב~ שוס בלא היה בגופושלם ש~~~~ כיון וא~כ י~~~~~ ~בתחלה יפ~ו תואר לו חזרהי~ ה~ו~

 ו~מה ~~~ים~ מ~שרה רק היה שלא ה~ור מןלעלות
 משם ו~~עלותו למוש~ו צריכיסהיו

 אל~ ~
 מו~~~ ו~אי

מ~~
 של שהב~ר ~נ"ל התוס~ בעלי כדעת

 יוס~
 ~~וק הי~

 ~ משם למוש~ו צריכין היו ו~~ן~רבה~

 ~~~ב~
 ~ המחבר~ בן

 ~העיר
 ע~

 ~~י
 ~~ור~ ~ר~~~~

 ~~ה ה~ל~ נבו~~ם~
 ~כת~

 ~רק~ם ~ב~מ~נה ~~מב~ס
~יע~ב ~~

 א~
 על ~תאבלו ימי כל

 יו~
 רוח ותחי א~ר ~~ייו שנ~ב~ר עד רוה~ק ממנו נ~תלק

 י~~~
 אבי~ס

 שגם מזה משת~ע עכ~~י י~~ ~~ נבו~ רו~ ו~ר~וא~ר~~מתר~~
 סו~ הרמ~~~

 הוא א~~ ונ~וא~ ~רו~~ק
 ו~~~~

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

~~~~ ~~~~~~ 

~~~ 

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

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

~~~ 
~ ~ש~~ 

 דלא
 כ~ ה~רי~~

 ~~ר~ כ~י ~לא ב~מ~
 ל~תנבאו~~ הנבואה תנ~י אלא ל~~ש נחח לא והרמ~~ס בק~יע~~ ~~~נה

 ו~~~ בל~~ יע~~ בקביעו~~ י~י~ ש~א~~~
 המהרש~א על ~~ה יש

 ~ב~~
 ע~א ~י~ב

 בח~~
 שס שאמ~ו ~ה על

~ו~
 ~~טלה ב~~ק~א~~~~ ~~~ב

 ~ הנבוא~
 שניטלה א~~י ~יר~י ניטלה~ לא ה~כמיס ~ן ~~ביאיס

~ 
 שא~נס הנביאיס

 ו~~~כמי~י
 המ~~~א

 ~י~
 מקשים

 הי~~ האי~
 ~נבואה

~~ 
 ~~~ ח~מי~~ באינ~ ביהמ~ק ש~רב

 הק~~ה אין
 מ~ר~

~ ~

~  
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 ~וכיח יש
 ~~ ש~~~

 היה יוסף
 עמו~

 ~~ה ~ר~ה~
 בידאיחמר

 מדר~~
 ם~~ ג~ איכה ~מד~ר

 ל~~
 שדרשו

 ~ הפסוקעל
 ~זה חי~~~ בבור ~~מחו

 יו~
 זה ירמיה ~ה

 דניאל~
ו~

 ~בסי~ שס אח~ז
 מ~~
 ~~ר~~י ~

 ש~~
 חחחיוח~ ~בור ה~

ז~
 יו~

 מפורש ב~וב ~צאנו והנה ~ניאל~י זה ~רמיה זה
 ~~ח~ירמיה

 ~ו~

 אוחו וי~לי~ו ירמיהו ~ת ~וי~חו
 א~

 הבור
 א~ וישלחווגו~

 שהצריכו כיון וא~כ ו~ו~~ בחב~י~" ~רמיהו
 נשמ~ חבליס~ ע~י הבורהלהור~דו

 ~זה
 ש~י~

 עמוק~ הבור
 בפי~וכ"כ

 ~מצוד~
 ~איכה המד~ר דר~ח ול~י שסי דוד~

 של לבורושקראו שס~
 יו~

 חחחיוח~~ ~ור א~~ ~ס ירמיהו ו~ל
מש~~

 שגס מוכח וממילא בעומק~ שויס שניהם שהיו ו~אי
בו~ו

~~ 
 וכן הר~~~ עמוק הי~ יוסף

 י~
 מן זאח להו~יח

 ~~פ~~ה~סורה~

 וי~ב~

 ~ח ויעלו ~וימשכו ע~~פ
 הכ~~ במ~ורה~ ב~הבור~~ ~ום~

 ואי~~
 ירמ~ה~ אח ויעלו ~וימשכו

 ו~ל בזה~~ ~ש"כ ~~ע~"ט~יעוי~ש
 כר~~

 שניהם שהיו מ~וס
 וישב~ ~פ~ ברמ~~ן ומצא~י הנ~ל~~ כהבאמ~ח ~ו~א ב~ומקשויס
 אשר הזה הבור אל אותו השליכו ~עה"פ

 ב~בר~
 וז"ל~ כחב

~נ~
 ה~ור

 ה~~
 הר~ עכ~ל~ וכו~ ממנו לצ~ח ~וכל ולא עמוק

ש~ס
 ~רמב~~

 אמת ~הן ע~וק~ הבור ש~יה מ~ורש כחב ~~ל
 ~ עה~~ ~ס~ ~אח~ז הרמב~ןשמ~בר~

 בו אין ריק והבור
 מלשונונר~ה מיס~

 שהו~
 שהרי עמוק~ בור ה~~ אס בזה כמ~ופק

 ועקרביס נח~יס אבל בו אין מיס ה~~ל חז~ל דרש ~ס~ביא
 בח~רי ו~ק~ביס נ~שיס ~יו וא"כ בזה~ל~ ~~ז וכחב בו~~ש

 אוחם רואיס היו ש~לו ~הס י~עו ולא עמוק שהיה אוהבור~
 ~ג~ול נס לו שנעשה להס ברור ה~בר היה ליוסף יזיקוולא

 רע מכל חצילנו זכוחו כי וידעו גמור צדיקושהוא
 ואי~

 יגעו
 הוא אשר ה~במשיח

 ח~~
 לסברא ו~~כ ע~"ל~ ו~~~ ומצילו בו

 להנח~יס הש~טיס ראו לא כן על כי הרמב"ן של~ר~שונה
 א~ן ה~ור~ בחורי שהיו משוסוהע~רביס

 ראי~
 ש~יה כלל

 ל~ברא ש~ס לומר יש מ~מ ~מוקי~בור
 הר~~ונ~

 על

~רח~
 יכול הי~ שלא באופן ע~וק הבור שהי~ סובר הרמב~ן

 זה~~ שלפני בפסוק שכחב ~כמו ממ~ול~אח
 עמוק הבור הי~ שבאמח נאמראס מ~ופ~ הרמב~ א~
 בכ~~

 ~נחשיס ~יו אס
 ומה אוחס~ ~ואיס ה~ב~~ס שה~ו ודאי ה~ור~ בקר~עוהעקרביס

 ראוש~א
 ~ו~~

 הנסיבה
 הו~

 או ה~ור~ בחורי שהיו משיס רק
 עמ~ק הבור שהיה נ~מר~למא

 ש~~ כ~ כ~
 הנחשים היו ~ס

ו~עקר~
 לשלוט ה~ב~יס ~נ~ יכלו לא אפ~ה הבור~ ~קרקע ס

בהס
 ולראו~~

 מ~מח
 שהי~

 ~ובא~ עמוק הבור
 ונפק~

 מינה
 ~רמב"ן ~לבספיקו

 ז"~
 לס~רא כי הו~~ בזה

 הר~שונ~
 שלו

 לא שיוסף לומר יש הבור~ ב~ור~ והעקרביס הנח~יס~היו
ניצל

 בדר~ כ~~
 ~נחש~ס כ~ נם~

 ר~
 כיבמוח מזקי~ איצצא ~~ב

~כ~א
 ע~ב~

 וברכוח
 ~ל~

 הנחשים שהיו וביון ע~א~~
 ב~וריו~עקרביס

 הבו~
 הי~ ~א

 ש~
 לא ולכן אי~א שוס

 והעקר~ים הנחשים שהיו ש~ו ה~חרונה לסברא אבל לויהזיקו

 ~ו~~ ~~~ ע~י~ ~ו~ נפ~ כ~~~ וא~~ הבו~~ב~~~

 יבמוח ~~ירש~~ ~יצ~א~~~הי~נו
 ~~ ~~ ק~~

 ~ג~
 שה~~ משוס ודאי וזה לו~ הזיקו לא זאחובכל

 ב~~
 ולכן ~~~

 ~~ל כחבשפיר
 כר~~

 ~דעו לא ש~שבטיס ~~מר צריכין
 שהיו וה~קר~יסמהנחשיס כ~

 כי הבור~ בקרק~
 הי~

 עמוק ~בור
הרבה

 ע~
 לשלוט עיניהס י~לו שלא

 כן ו~ראוחס~ בה~
 כ~סופק נראה ~היה שלא כ~י ז~ל~ הרמב"ן דברי לפרשל~ נ~א~

~ מעיקרא~ לי~ ד~שי~אבמה  בזה שפלי~ו לומר ויש 
 ש~יצל מה אס והירושלמיבבלי הש~~

 יו~
 ~י~ והעקרב~ם ~הנחשיס

ב~ר~
 פט~ז יבמוח בירושלמי אמרו הנה כ~ לאי או נם

 בחוס~ גס~מו~א ה~~
 קכ~~ יבמו~

 ד~ה ע~ב

 איז~
 ר לבו ~נפל ~

 אני אומר עליו~ ~ע~דין אין ~ריוחשל
 נעש~

 כדני~ל נ~ס לו
 נעש~ אנ~ אומר עליו מעידין אין אש לכבשןנפל

 לו
 ל~ור נפל ועזריה~ מישאלכחנניא נ~י~

 מל~
 ועקרביס נחשיס

 היא ~כןעליו~ מעיד~
 הק~~ ~ירס~

 ו~מה מ~וע וק~ה שס~~ והפ~מ
 נח~יס מ~א לבור בנפל גס נ~מרלא

 מעידין שאין ו~קרבי~
 נס לו נעשה שמאעליו~

 ~ ~יוס~
 ביבמוח להבבלי בשלמא

 ע~ב~"א
 ש~~

 דס~יר~ ~פ~ר~ אחי
 בח~ס~ ~יעו~שנסיס מעש~ מזכירין אין ל~ו

 ובמה~ש~א~
 ~ ק~~ להירושלמי אבל

 אלא
 להו ס~ירא ~ירוש~מי ~ח~מיו~אי

 כס~~
 של הרא~ונה

 בו שנפל שה~ורהרמב~ן

 יוס~
 בחורי והעקרביס ~נחשים היו

 כלל ניצל הי~ ו~אהבור~
 בדר~

 ~בל נס~
 להש~~

 שפיר ב~~י
 היו וה~קרביס שהנחשיסלומר י~

 ~קרק~
 ה~ור

 ויו~
 ניצל~ ~י~

 נ~בדר~
 משוס אוחס ר~ו ~א הש~~יס רק

 שהי~
 ~בור

עמוק
 הרב~

~ והבןי ~נ~ל~ הרמ~"ן של האח~ונה כס~רא  
 בפ~~ש~ומצאתי

 ס~ק י~ז סי~ ~אה~ע
 מ~ג~

 מה ו~"ל~ שכחב
 מ~מ~ ל~ור~ ה~מו~יס בנקביס שהן ר~שוופ בו~ ~ש ועקרביס נח~יס א~ל מיס~ בו אין ריק הבורש~מרו

 ~בחו~
 עצמו הבור

 שהיה מעשה ~חשיס~אין
 כ~

 בש~יל ~יה
 יו~

 עכ~ל~ הצד~~~
 דברי ממנו אישחמיט כ~ודובמחילח

 האמו~ וכ~ הרמב"~
 ~פ~ ברא~ס ומצ~~חילמעל~י

 וישב~
 שהיה כיון שהקשה

 א~כ ועקרב~ס~נח~יס בבו~
 ~א~~

 ה~ורה כחבה
 ר~ובן ~וישמ~

 ~קכ~א ~יבמיח חניא והא מידס~ו~צילהו
 ע~א~

 לחפירה נפל
 וכו~ עליו מעידין וע~רביס נחשיסמלאה

 ו~יר~ ~
 י~~ו ש~א

 כן לא דאס ועקר~יס~ נ~שיס ~בור שיש מזההשבטים
 שראו כיון אוחו~ למכוררצו האי~

 הנ~
 ה~~~ו שלא הקב~ה לו ~עשה

ול~
 ול~ יעו~~י אוחו המ~חו

 הנ~ל הרמ~~ן לדברי ~לל הביא
 ע~א ~ג~ חגיגה במ~רש~אומ~אחי

 בח~~
 ד~ה

 אבל~
 שה~י~~

 וכח~ להרא~ס~ב~רה
 ~זה מטן הרמב~ן ~~ברי

 ~ ע~~פ ~שס חייס~ מיס ~בארובעל יע~~
 ויע~~ וימשכו

יו~
 מן

 ~בור~
 ~~ע לא הרם כבו~ו במח~לח

 ז~ מ~

~~~

 ברורה ר~יה להב~א במישור ~וכיח לי נראה
 של שהבור חש~בהע~יה ש~י~

 יום~
 ~~ה ע~ב ~י~א במ~ילה החוס~ שכ~בומה ~ הר~י עמוק היה

 דיש~~
 שבכל

 מקו~
ד~~י~

 פחו~ השלכ~ אין ~והשל~~
 וכן ~מהי מ~שר~ם

ב~~ש ~ו~

~~~~~ 
~~ 

 ~~ג~ה ~הרש~א

 ~ם~
 בשם

 ר~ ה~ע~
 ד~~וב~ ~~

 ~מר
~  לה~ל~כ~ 

 לבור
 ~~ ~ש~י~ ~~~י~ א~

א~
 משמע הבורה~ אוחו השליכו והס הזה~ ~בור

 עכ~~ אחר~ בו~
 ~טור ב~י~ קדמו כבר

 ~עה~
 פ~

 וישב~
 הבור אל ~ומר היה שהוא ו~חב הז~~ ~בזר אל ~וחו~~ל~~ו ע~~~

 ~ל~
 וה~ דבר~ בו היה

 שהי~ לבור והשליכוהו ~ לו שמעו לא

 עכ~~נח~~~
 להמד~ר הביאו שצא וחמהני

 ~ם~~
 וישב

~~ ~  
~~ 

 אחד היו~ בורוח ש~שנ~ שס שמפורש
 ו~פ~~ז במח~כ~~ ~י~ו~שוע~ביס~ שר~י~ מל~

 ממיל~
 ~בא~~ ש~ב מה נ~ר

 ול~ ~בורה ~~ר במה ש~~ק אמיר בריש ~הב~חי
~~ור

 כנ~~
 שאם שפ~~~ ~חי שכ~בנו ~ה ולפי

 לבור ש~שליכוהו ~מע היה ~לבור~ כחוב הי~
 ~~ב ~ומה כנזכ~~ ~חר לבור שהשליכוהו ש~יר עשמע~בורה~ דכחי~ השחא אבל ~~~~ שא~

 המ~ש~~
 בריש שם~ ~בחג~גה

 ~~~ דבריו~
 בכלל

 והבו~

~~
 ~~מא

 נ~
 ר~~ ע~שי ו~ו~ מיס בו שאין משמע

 ~מב~ן
 ויש~ ~

 וע~ד בזה~ל~ שםיים ~~ ~והבור ע~~פ
 והבור~מר הפש~

 א~ ~~
 היו א~ שג~ כלל~ ~ס בו

~ 
 י~א מעט ~ם

~~ 
 יש אמנם עכ~~

 ע~ להע~
 ~~~ ב~ב ~ה~ום~ ~ה

 ד~הע~ב
 ~~ מכל~

 וכו~ ~יקן ש~ניחה ~ה
 ~רי~

 משמע
~ ~מ~  

 ~י ~ם ~ה ~ה שלא
~  

 ~א
 ב~ו~

 ~~ז פ~~ם
 ו~~~ ~א~ ד~ה~ב

 ~ב ~ואוח מם~
~~~ 

 וברא~ש
 ~~ ~~~~ א~ ~~ ~~א~ ~~

 ~~ב
~ ~ ~  ~~ ~א~מ~~ ~~~ 

 ו~~ם ב~~ם דרכו
 אי~

 בו
~ ~ב~ אי~י~ ו~ ~~  ~~~~~ו דה~ ~~ ~ ש~~ ה~ש~ ו~~ 

 מ~ ~י~~ ~י~
 נחשים

~ עכ~ ~ ~~ ~~ ~אמ~ ~~~י~ ~ו~   ~~ ~  ~~ 
 ~"נ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ~~י~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ת~י~ ~מ~~מ~~~
 ~ב~ת

 ~~ר~ ד~~ ע~~
 וקיס וז~ל~ שכ~ב

 ~ח~ת השלבה מיקרי דלא לרבנןלהו
 מעשרי~

 עכ~לי אמות
ו~ה

~ 
 הבורה~~ אוחו ~וישליבו דכתיב כיון ג~כ ב~וסף כן

 ו~אימ~מ~
 שהב~

 בבורו ו~ן אמה~ מ~שריס ~חות היה לא

ירמי~
 אוחו וישליבו ירמיהו את ~ויקחו כתוב ~~א~ו

 שמי~א בבור ו~ן השלבה~ ~שון ג~כ בו שנ~מר הרי~בורה~~
 במו השלבה לשון ג~ב בו נאמר חלליס נתניה בןישמעאל
 אשר ~וה~ור~כתוב

 השלי~
~ מ~א ~~ר~יה וגו~ י~מ~אל בו  

 ~שלב~ שאין וכיון~~~
 על אמה~ מ~~ריס פחות

 אלו שבלודאי ~ח~
 השלש~

 בורות
 עב~~

 ~חו~יס היו לא
 זאת להעמיס ויש אמ~~מעשריס

 בבוונ~
 בסנהדרין הח~ס~

 מה ד~ה ע"א~מ~ה
 ~נ~ל~

 ~ר~ת בקו~ית
 ד~ד~ב~

 סתס
 כדאשבחן מ~שרה יותרבור

 ביוס~
 שהושלבו וירמיה

 בבור ובדאשבחןלבור
 שמיל~

 ב~~לי חלליס ב~נ ישמעאל
 בלשונס שנקטוהרי

 הנ~ כ~
 בהו דבחיב בורות ג~

 השלב~ ואין השלבהלשון
 וש~יר אמה~ מ~שריס ~חות

 התוס~הוכיחו
 מז~

 עמוק בור ם~ם דאדרבה
~ הנ~י ~מע~לה לשי~תם אזלו בסנהדריןוהת~ם~ ה~ב~  ויש 

 ~איכה המד~ר ~וונת ג~כ הוא שזהלומר
 זה חיי~ בבור~~~תו הנ~~

 יום~
 וגם דניאל~י זה ירמיה זה

 ~ ~שס~אח~~
 ~קראתי

 שמ~
 יוםף זה תחתיות~ מבור ~~

~~
 זה ירמיה

 דניאל~
 הבורות אלו שבל לומר ר~ונם

 נאמר בבולן שהרי אמה~ מ~שריס ~חוחיס היולא
 כתובים ל~עח לכס הראנו כן כ~שר ~שלב~~ ~~וןב~ו

 ה~~כה~ לשון בהו דבתיב וירמיהו ~יו~ףמ~ור~יס
 ~ה~~ תרגוסי בלשון הש~כה ל~ון בו נאמרבדני~ל ו~

 ~בפ~ תר~סאונק~וס
 אותו ~~ליכו ~ ע~~~ וישב~

 י~יה ~רמוהבור א~
 לגובא~

 וכן
 אותו וישליכו ~ עה~~

 יתיה ~ורמו ג~כ תרגסהבורה~
 לגובא~

 כי והנה
 ~ו~בדניאל

 ~~~ז~

 כתיב
~ 

 ורמו לדניאל ~והיתיו
 אריותא~~די לגוב~

 ו~

 ג~כ נאמר תורה ~~~יב~שון ~צינו
 ט~ו ~שמות כמו ~השלכה~~ והיינו~~מה~~

 ~א~~
 רמה

 ו~ירש~יבים~
 וכ~ השלי~ ~

 ש~יר ולכן ~שי
 של בורות השלשה אלוכל נקר~

 יו~
 ~~ס ודניאל ירמיהו

 בעומק~ שוים כולם שהיו משום תחתיות~ ~בורא~ד
 פ~ות השלבה ואין השלכה~ לשון בהו נאמרשהרי

 ~זכר אמהמעשרים
~ 

~~~~
 התזון כל

 ה~~
 לקשר ונ~ובה ראש ~נה

ב~שר
 אמי~

 רב של המאמרים ~י את
 בריש שה~~ו תנתום דרב משמיהכהנא

 הנה כי אמי~
 שה~יתה ת~וכה ~נר ד~שבתחלה

 למע~
 אמה מע~רים

 משמע ~כ~~ למעלה שהניחה קאמרוםחמא מ~~ למ~לה עינא בה שלטא דלא משום~ולה~
 א~

 בבית
 בנ~ת עי~א ~לטא לא א~ה ד~נות~שיש

 דר~
 הד~ת

 וה~יא לעיל~כנזכר
 ~תו~ ~ םמוכ~ לז~

 ~הבור ודרש
 יש ו~קרבים נח~ם אבל מים~ בו איןרק

 בו~
 אשר

 ~א א~ה מעש~ם יותר כי מוכח~ה
 ש~~

 ע~א
 ד~יכא היכא~ף

 ~~ ד~ות~
 לא

~ 
 וה על ~~שה

 שר~כי~
 ~ב~ה ~עשה הגדול ה~ם את ה~בטים

~יוסף
 ~י~

 שב~ר והעקרבים מהנ~יס
 הא~

 חזרו

 במ~י~ונג~
 כ~ו~ית למו~ו~ ה~

 ~ הנ~~ ~מב~~
 ועוד

י~ש~
 לנו

 כי~
 א~כ ו~רבים~ נחשים בבור שהיה

 ראובןה~ת
 ~י~

 ו~~ כ~~~ ה~לה
 ה~ורה ~בה

 ~רא~ם ~~ית ~דם~~~י~להו
 כר~ ~~ ~ ה~

 ~י~ין

 שהש~י~~~
 ~לל ידעו ~א

 ~תשי~ ב~~ ~~
ועקרב~

 עמוק הבור שהיה מ~וס אוחס ר~ו לא כי
 עמדו רגליהם אשר יה שבטי וא~ב אמה~ עשריסעב~פ

חו~
 לבור

 ל~
 הנח~ים את ולראות לשלוט ~יני~ס יבלו

 מכ~ יותר ש~וא דבל הבור~ ב~ר~ע שהיווה~קרבים
 ה~ין איןא~ה

 דבר לראות לי מה כי ~ו~ ~ול~
 לי ומה אמ~~ מכ~ למ~לה גבוה במ~וס מונחשהוא
 יותר למטה עמוק במקוס ~ונח שהוא דברלראות
 הלא אמה~מכ~

 עי~
 ולר~ות ל~לוט יו~ל לא הא~ס

 ~ום שאין ה~בע חכמי ~סבימו ~ובן אמה מכ~יו~

~ילו~
 הראות ב~וש

 בז~~

 שאין ל~~יא מזה מובח ~רי
 ידס שעל לומר מו~י~ין הבורד~~ות

 ישלו~
 לראות העין

 ~מה~ מב~ יותר ע~וק שהוא הבור בקרקע שישמה
 ~נ"ח ~דין הואוא~כ

א~י~ ~סול~~ אמה מכ~ למ~~~ שהניח~
 ב~~

 נתק~רו ומעתה הא~ורי בדבר ד~נות~ שיש
~דו"ק~ קשריס~ בא~ו קיימא של בק~ר המאמריס~ ~נייפה  

~ 
~ 

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

~~~~~~ 
~~~~ 

 ~ו~~
~~~~~ ~~~ 

~~~"~~~ 
~~~~~~~~ 

 ~~~~י~~
~ 

~~
 ערב בדיןשאלתו

 ~ס~
 למבור אחדושכת ~שב~~ ל~יות ש~ל

 ה~~~
 מו~ר אם ~בת~ ב~רב

 עם החדרלמכור
 החמ~

 ב~~~
 ו~בי~

 ה~ק דברי
יעקב~

~ 
 דאס שבתב~ םק~ח תמ~ד

 ש~~
 חמ~ו למכור

 שב~~ ב~רב מיוחד בח~ר לו~ש
 ~רי~

 בשבת לתת

במתנ~
 דאפילו ואפשר ~מ~ת~~ מסירת עם החדר לנברי

 במ~~ הוי ולא שרי~~~ירה
 דאסור וממכר

 כיון בשבת~
 ~חבו ובה~ג חמ~~ מאיסור לינ~ל כדי אלא עו~השאי~ו
 לש~ור דמותר י~ה~ ד~ה ע~א ם~ו דף בעירוביןה~ום~

רשו~
 שאין לפי וממבר~ כמ~ח הוי ולא בשבת~ עכו~ם
 ~לאעו~ין

 ~התי~
 ~כ~ל ו~ו~ טל~ול

~ 

 לדחו~ י~~~נ~~~~~
 ראיית

 ~ח~
 יע~ב~

 םי~ באו~ח ז~ל המג~אעפי~ד ~נ~~
 ש~

 שבתב םק~ו
 שאס~ר אלא דירה~ דיר~ן אין ע~~ם ~בידבשלמא וממכר~ ~מ~ח דהוי ל~בור~ א~ור ד~~בת ~לא ~וז~ל

 מ~ו~
 ל~ג~ירה~

 י~ו~ש בי~ר~ל~ לא אבל קנין~ מי~י

במח~ש~~
 הנ~ל התוס~ בל~ון המג~א דברי להעמים ויש

שכתבו
 כמקח הוי ולא ~

 וממ~~
 לפי

 שא~
 א~א עושין

 אין ע~י~ז ו~~כ ~י מי~י ~לא כלומר ~~~ולי~התיר
ראיה

 מ~כי~ בל~
 ~היותד~רי~ה חמ~~ מכ~ת לדין ב~בת ~ברי רשות
 מקח ~שוס דאםור ודאי גמ~~~ מכיר~

 ~דולי ~ל ותמ~ניוממברי
 ~אחרונ~

 הא~ר ~ ~א ~~ל
 םי~ באו~חו~~מ~ג

 ת~~
 שם ובבאה"ט ם~ת~ בא~א

 ובמ~הש~םק~ו~
 שם

~~~ 
 ובםידור

 ~דר~
 החיים~

 ~~~להגאו~
~~~ ~~~ ~  ~~ל הת~י ~~~ ~~י~ 

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

~  

~~ 
~ 

~~~~~~~ 

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

~~ ~~ ~~~ 
 אל~~~אמר הבא וכל

~~ 
 יש~ם

~ 
 ~~ה~

 ~ מ~י~ בא~
 מה

 ~ ~י~ ~~~ ~~ ~~~
 ~ם

~ ל~ ה  
~~~

 בב~ור
~~ ~ 

 ~א~ם
~~ 

 ~ם יפה עולה ~~ס~ רב
~  ~ ~  ו~ ~~ 

~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~  

~  

~ ~ ~

 א~דאס
 במחנה~ ~~ש~

 ~~ל~ הח~י ר~יית ל~ח~ח ~יש כלל העירו לאוב~ח~~ה כא~ו~ ~שבת~ לנכרי למכרו שי~ול

~~~
 אור~ ~חורה ב~י~ור ראיתי

 ~~פ~
 ב~ופו

 קונ~ר~
~~ר~

 ב~נתיב קכ~א וב~י~ חיים~~ ~נ~יב החיים~
חיים~

 ~~ או~~
 וא~מו~~ ~ וז~ל כתב

 ואפי~ וכו~~ מעוח ממנו לוקח אינו אפילו ב~~תלמ~ור א~ו~ כ~~ ~~~ח~ ~~י~
 ~י~ םבירא ~~ל ~הרב ונראה ע~~ למ~ור~ ~~ורמרובה ב~פ~~

 ואפש~ כה~~יי הלכה~אין
 ש~מרחי מטעם ~היינו

 כ~בר~אייחוי ~דחו~
 ~ האמו~

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

~~~~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~~ ~י~~~~ ~~~~
~~~

 ~~~~~~~ ~~י~~~
~~~~~~~ 

~~~~~
 שום אש~מט ~~א ע~ז להעיר הביא ~~ו ~י~
 ושופר ~בלולב לומר~פו~ק

 משום קו~ם~ חפל~
 בברכות מ~ש עפ~י מיישב נ~י~ יהל~ל מוה~ר ו~רה~גת~ירי

י~~
 ליה ~מעח מי לעשיה~ קריאה ~לה~~ים ע~ב

 וכו~~

~~~
 ~~~ר ~~פר מ~כ מינייהו אישחמיט כח~ה במחילח
 ולעולם ~ ו~~ל לולבי נטילח םדר~היו~~

 א~
 יפרוש

 חזרח ~תר לולב~ ליטול הצבור ונהגו ה~בור~ מן ~~מוא~ם
 ע~~לי וכו~ ~הלל אח לגמור שי~רכו ~~ם ש~ריח~תפלח ש~~
 ~ל"ה~~ ו~

 הק~ו~
 ~מ~~

 ~וכ~~

 הביא
 מ~

 בכת~ק כחוב שמ~א
 הי~ טוב ~יו~ר ~~ל~ האר~י ח~י~ישל

 לבר~
 אתר הלולב על

 בםוכ~~ הה~ל~ קו~ם העמי~ה~ח~לח
 א~

 הרואים מפני
 חעש~

 ו~~ה~ ~ק~וש~ החי ~האר"י הרי עכ~ל~ הראשון~ ~~ר~נ~לי
 ועיין לעשיהי קריאה להק~ים ~א~ן לומר כלל חשו לאז~~~

 כ~ומר להירישל~י לי~ שמיע ~לא ה~ג~ פ~ב ברכוחבירושלמי
 ~ לע~י~~ קריאה בבבלי ~~חו מה ~~ללא

 ~ ~ש ~י~ שמעת

~~~~
 ~אח הלו~ב אח שנטלו משמע ע~ב ע~א ב~וכה

 ~הרי ~חפ~ה~קודם ב~
 אבא ל~~א~ אמימר ~ר מ~ א~~

~לויי
 ק~

 ~ ז~ל ופירש~י ביהי מצלי
 הי~ מחפלל~ כשהיה

 לולבו
 הכא שם~ בגמ~ ו~~~יםבידו~

 ולא נינהו~ מ~ו~
 טרי~

 ע~ש
 וז~ל שכ~ב ז~ל הרשב"א ובחי~ הבא~ ד~הב~ירש"י

 פיר~~ ~
כי

 מחו~
 לא בו ~את שנטלו מצוה של חביבות

 ~טר~ה ~פרשויש ו~ו~ טרי~
 דלול~

 ח~בה ו~יא היא~ שעחא ~~~וח ~יון
 ע~ש~ו~ו~

 ועו~
 בגמ~ חניא

 ~כ~
 ~י~

~~~ 
 ירו~ים אנשי של

 ~ולב ~ל~ הר~~~ם על משנה~ ו~בכ~ף ע~~יו~~~
 ~ברי ~ף שהב~א ע~ש םק~ג~ חרנ~ב ~י~ א~~חובמג~א ~~~ פ~~

הש~~ה
~~ 

 ועו~ ~ה~ ל~ל~ל יש והרבה
 ח~ון

 ~ ~מוע~

~~
~~~~ 

 עיין שופרי חקי~ח
 ב~רו~ל~

 ~ד
 ~~ם ~וא ~רא~ש~~~ו ה~~ ד~

 ~ו~
 יעוש~~

~~~~~~ ~~~~ 

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

~~~~ 
~ ~  ~~~~ 

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

~"

 ~~להי ~שם ~~נין למעשה~ הלכה ל~עח שאל אשר
 ~וי ~י ל~א~נ~ג~~ ~בראשיח~~י~~~

 ~ו~~
 או

 חול~

~~~
 י~יי חחח ~א ולא בחיקו~ם~ מש~כ הביא ~ח~ה
ועין

 ל~
 ראחה

 ב~~~
 ~~ס~

 ~~אל~י ה~~~ ~ופ~י~
 בעל מפי~ מוכח וכן במקומו~ ~~ל פירש~י וכן חוליאביהם~
 שכת~ ז~ל~~~~ורנו

 אין לבן~ אמר אביהם~ ~אלהי ~ וז"ל
 כי אברהם~ אלהי עם נחור אל~י ל~יין שי~~תי מהלמאן ל~

אמנ~
 אביהם שהיה חר~~ של אל~יו הי~ נחור~ אלהי

 ש~
 אבר~ם

 נחור~ושל
 עכ~ל~א~

 ולכאור~
 הביאש~א בחומש~ פירש~י על לה~יר יש

 מ~~
 משמעו אבי~ם~~ ~~א~הי במקומ~~ ~במ~~ר שם

 בפי~ושו להביא מקו~~ ב~ל ~קו~ש~ ~רכו וכן זחול~קידש
 אברהם~ ~אלהי ~רק מהמד~ר שם שהביא וכמומהמ~ר~
 להמ~~~ כלל ~יין לא ובמ"מ קו~שי~וא

 וי"~
 פי~ ז~ל ~רש~י

 משמעו אבי~ם אלהי ~~ה ש~~ המ~~ר על היפ"ח ~פי~~המ~~ר
 פי~ ~ וז"ל ו~ול~קו~ש

 ~קאי קו~ש~ שהו~ מ~מ~ לכ~ו~
 א~ל אברה~~אלהי ע~

 שהי~ חרח על ~קאי חול~ הוא באמ~
 ~ו~ ו~~עכ~ם~

 ז~ל פר~~י ~פיר וע~י~ז ~ב~ל~ ונמ~~~
 פלי~ו לא היפ~ח~ לפי~ דהרי חול~ אב~ה~~ ~~~להיבפשי~וח~

 ~ופרים~ וה~ס~ המ~~רכלל
 אב~

 על כהונה~ ~מחנח המפרש
 וז"ל כחב שם~המ~~ר

 ה~ג ~
 קו~ש מש~~ו אביהם~~ ~א~הי ~

 ל~ מח~ אברהם~ אבי חרח כיוחול~
 הי~

 ול~ם~ף ע~ו~םי עו~~
 עכ~ל~ וכו~~ ~ש~בה ~רח ש~שה ל~~ בפ~ כפירש~י למו~~~~זר
 מ~ש עפי~זו~כ

 במ~~ר~
 קו~ש ~מ~מעו

 ה~~ וחול~
 לפי

 וכ~~כ~מחי
 שיח~

 כן לפרש
 גירם~

 ומ~~ש קו~ש~ מ~מש אביהם~~אלהי ~ שם שמעוני~ ~~ילקוט
 חול~

 כלומר
 לאחרקו~ש~ שמשמ~

 שעש~
 ל~י וא~כ כאמורי חשו~ה~ חרח

 יש ו~פי~ז בד~זי וה~ד"ר המ"~~ ~פליגו נ~א~ ~מח~כ~ופי~ זו~ ג~רם~
לחמוה

~ 
 ובמד~ר ~ וז~לשכחב הנ~ל~ ~ו~~ים מ~~ על יע~~~ ~לח המפרש

 לפר~ ו~~ ~ודש~ ו~וא יעק~~ של ~בי~ם על לפרש~יש וחול~י קו~ש מ~מש א~יהם~ ~אלהי ~ איח~
 על

 לפרש כלל העיר לא ובמחכ~~ה עכ"ל~ חו~~ ו~וא לבן שלאבי~ם
 פ~ ~עה~ח~ ז~ל הטור~ ב~פירוש ו~~אחי הנ~ל~ המח~כ~פי~

וי~א~
 ואלה~~ אברהם אלהי ~ עה~פ

 נ~ו~
 שכחב בינינו~ ישפטו

וז~ל
~ 

 כל פי~
 אח~

 אבוחינוי אלהי בינינו~ ישפוט אמר
 אלהי לבן~ר לכ~

 נחו~
 ~קינו~ אב~הם אלה~ ~ אמר ויעקב זקנו~

ו~

 שרבי~ו ונראה ע~ל~ ו~~ אביהם~ ~אל~י אחריו א~ר
 בפי~ ~~ל עזרא~ ~~~ן בעל מהגאון זה פי~ קבל ז~ל~ור

 ע~
 ג~כ יחכן ז~ל~ והאב~ע ~ור של פירושם וע~~י יעו~ש~החומ~
 גירסח לפי וכש~כ ו~ול~י ~~ש ~~שמעו ~ ב~~~ר ~~ש~פרש

 וה~נחלח~~ל~~~
 כלומר וחול~~ קו~ש ~מש~ש יעק~~

~~ל~

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

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

~או~
 ~כור~יהבריח אחד שכל

 נשב~
 אבה~ ~~רש הוא פה~ ~אביהם~ חיבח כי נרא~ ולי טעםי ~ה ב~ברים ואין אביוי באל~י

 על~מו~ה
 החפ~

~ והר~~~  ש~~ו ~ל~~ל~ו~~ דאיוב יב~~ ~אבי ~ 
 שי~וא~

 המו~ע להיותו תשועחי~ ~ל~י יח~ הוא
 ~~ ~~הל~~ אל ראוי ~יוחר ל~יוחו ח~לחי~ א~יוכן ה~~ח~

 י~~ אוחו לתאר יש
 ב~

 ~להי להיותי~ אבי~~ ~אלהי
 הח~~

~אלהים כלו~ ו~~~
 ~אש~

 ר~ון נת~לא ~ו
 ~פ~

 ה~ות שני
 לטובתם~ הא~

 האלהים או
 אש~

 כל
~  ~יותם ~~ ~אל~ האב~ת ~צון 

 א~~~קרובי~
 שבועחו לבן ~ים הנה

 ב~
 ~צ~ ~הים

 הש~עתו~ ~ב
 ויע~

 נשבע
 יצח~ ב~ח~

 ~~~חו
 י~ענו וכבר נ~רא~ ~

~~~~~~
 ~~~~~ה

 ~~ עו~ ~~~~ ~~
 ~ה

 ~י~
 וא~~ ~~~

 על ~י
 ~ונ~

 יעקב גם אמר ~ו
~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~א~~~~ ~בר~~  שהרא~ ~~~ ~~ ו~~ 

 ה~ל ~וא
 ~ ה~ ~אחר~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~

~  משמעו~ האמח~ לפי אבי~ם~~~~~~הי 
 לפי וחולי קו~~ ומשמ~

 אבו~יו באלהי נ~בע ויעק~~ ל~ן אח~~שכל
 ~ב~

 ~שעפי~ז ו~~כ
 לנקו~

 בקידושי הזה~ השם א~ לק~ש למעשה הלכה
 ~ ז~ל ה~חרונים כמש~כספק~

 ~על שא~ל~ ~יד ~םפרמש~כ~~~~~~
 יו~~

 רע~ו סי~

סוסק~~~
 ~~ש~וח ז~ל~ הנאון א~יו ב~ם

 לא דמחחילה ככה~ לע~ות שיש חול~ או קודש ~םאם שנםחפקי~
 ואין בח~~ הר~שון הוי אז ~ק~שו~ וא~צ חול הואדאם מו~ילי ממ~נ ~אז וי~ד~ם~ ~קו~מם~ על~ו יעבור ואח~כל~דשם~ יבוי~

 כללמועיל
 ע~א ~י"ט ב~י~ין הח~ס~ כמש~כ השני~ הבח~

 ואם ר~ח~~ אמר ד~ה ע~ב ק~ד ושבח דיו~~~ה
 צר~

 ~תבא"כ לק~שו~
 ~רא~ו~

 ע"ש~ בתב השני כתב והוי כחב~ הוי לא
ולפ~נ~~

 לא במחכ~~ה
 יחב~

 מהני לא דהא זאח~ עצחו
 ז~ל הלבוש במש~כ ~שמהי הקולמסהע~רח

 ~יו~~
וכ~ב רע~ו~ ס~~

 ~ש~~
 ~~~ר וב~ב םק~ב~ רע~ו םי~ ביו~ד ז~ל

~"~ 
 באו~ח

 ס~~ או~ח ~מג~א ו~י~ן ל"הי ס"ק ל~בסי~
 ובלב~ש~ ם~~~~ ל~~

 ו~פמ~~ וב~ג~מ~ובמח~הש~ק~
 ה~ג~א ע שח~הו ש~~ ~א"א

 סי~ או~ח בפמ~ג ועייןבד~ז~
 ל~~

 ~~"א
ס~~

 ו~~ו~~י ל~~~
 מש~כ אלאיו~ד~ה והנה~ ~~~ה ל~~~ לםי~ בפח~הל~ב
 מהני ~~אב~~ז

 ה~בר~
 ו~עיקרי ע~ש~ לשמה הקולמס

 ~ ו~ו~ק עש~ה~ ז~ םי~ ב~ו~חה~ינים

~~

 מש~~ ראיתי ה~ום
 וב~כ הל~~ט~ב~ם נ~ט~ ~וס~י חיו~ד רבים מים ~שו~ת
 בשו~~

 ~ז~ח שמן
 ח~~

 כ~ה סי~

 ~ם~מובא
 ~ע~ו םי~ יו~~ ב~חח~~

~ ~  שמות בבלל~שות ~נ~ ~~~~ 
 םפ~ שי~

 קו~ש~ הם אם
 ע~ש~ ו~~ ~ספר כחיבח בתח~לת הש~וח כל שקידש ~העל הסו~ר~ ~יםמו~

ולפענ~~
 גם

 ~ר~
 חליא זה

 בפלו~ח~
 ז~~~ רבוחינו

 סי~ ~יו"ד ז~לה~~ז דל~ע~
 ז~ל הסמ~ג סק~א~ רע"~

 סבי~
~יובל ~ לי~

 הםופ~
 לסמו~

 על לקדש~ בשכח
 שקיד~ מ~

 ~שמות כל
 בתו~~ ועיין ע~ש~ הכחיבהבחחילת

 ע~~
 ע~א כ~ז

 וכי ~~~
 הםמ~נ ל~ן כעין ג~כ ~בתב~היבן~

 ז"~
 וכ"כ ע~ש~

 ל~ב ם~~~או~ח ~פמ~~
 בא~~

 י~~~ באוח ס~ת בהל~ הרא~ש~ על חמי~ו~~ ב~~בריאולם ע~ש~ בנ~ל~ ה~~ז בשם ל"ב~ ם~ק
 בחחלח לומר ם~י דלא משמ~~ ז~ל וה~ור דמה~א~שבחב~

 שהואהבחיבה~
 כות~

 בםמ~ג כ~משמע ~לא לשמן~ השמות כל
 ל~ב סי~ או~ח על א~ר בם~ וכןע~~~

 ס~~
 הובי~ ~~ו~

 מהמ~ב
 צ~~~םי~

 לה~פו~
 בא~א ל~ב םי~ באו~ח ה~מ"ג אבל מה~~ז~

 רא~~ ~אין ~ כת~ ל~~~ם~ק
 מש~

 שמואל ~בר ו~~~~ח ע~ש~
 ה~~~ג~ ד~רי ~~רש בתב ע~ו~םי~

 ל~שוות~
 ש~רי ~~עח

 ~יו~~ יום~~~ ב~ברכי וב~כ הנ"ליפו~קים
 ע~ש ה~~ז עצלהעיר ~~~ אית ~ע~ו ~ ס

~~~~~~~~
 ~עצ~

 ~י~וש~ לק~ש ח~ים ~יא ~~
 ~ ~אמורכ~בר ספ~

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

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

~ 

 ~~~ב~
 ~חר~ם ~ם~ אונקלס~ מחר~ום עוד ~ה~יר ראיחי ב~ז~ כת~י

 ~אבוהון~ ~אלהה ~
 ~מ~

 כמו

 ~חר~ם~
 ~~חלחי~ תרגם~ ו~א~א~רהם~~~ ~~ל~~

 ~א~ו~ון~
 עה~פ ש~ר~ם במו

~ 
 דח~תי~~ ~יח אלהי~~ א~ ~נבח ~למה

 ו~~
 שם~ ~~רא~ית אלהי~~ א~ ~~צא א~ר ~עם ~ע~~פ

 ליא~~~~~
 חר~ם
~ 

 ~חלח~~~ ~ית
 וכ~

 בחרגום
 יונת~

 תר~ם שם~
 ~ל~א~ ובב~אשיתדאבוהון~~ ~~לה~~ ~

 ל"ו~ול~~~
 ת~~~~

 ע~א ג~ ו~מגילה ~~ווחי"~ צלמי ~ית
 אמ~ינ~

 ~~~ מ~ו~ חור~~ של ~חרגום
 עו~בידייהו~

 א~י~~ר ר~ מפי ואמרו הגר~ אונק~וס~ וחזר ושבחוהו~ חרגום~ ז~ ~~פור~~~ אלה~ם ~תורת ~ כדבתיב עזרא~ מקמי
 ~פו~ ה~~ם~ בנל~ון ~שם חננאל~ וה~~ינו ~הו~עיור~

 ווילנ~~
 ה"~~ ~מגילה פ~אובירוש~מי ע~~~~ לאחרים~ ל~~והו בן א~~ו~ למ~ו ור~י ~ר"א כ~~~

~ 

 ~ ~ אי~א שם ע~א~ י~
 לפני החורה תר~ם ה~ר ו~~~~ס

 ר~~
 ו~~ל אוחו~ וקילםו ר~י~ ול~~י

 ירוש~ים~ ב~ציון ע~ש אדם~ מבנייפ~פית
 שמ~~~

 ובב~ב ה~ו~ה~ מן לתר~~ם מ~~ן ~~~~~ ~פ~~ז
 צ~~

 דתניא א~תא~ ע~א
 ~~ר ~ונ~ל~ם ~עת דחשבי~ן הרי ע~~~ ובו~ אמר הגר~ונקלום

 ~ת~
 בםפר ומצאתי ~ברייתא~

 ~י~
אות התי~~~ ~~כל~י מלאב~~

 תרנ~~~
 שבחב

 וז~~
 להקשות א~ן

 מ~~~יו וא~רבה עי~רי התרגום בעל ובד~~י ~חר~ים~ על ברייתא~ משו~
לכל לה~ו~

 ה~~וח~

 כ~משמ~ נאמרי מסינ~ ל~ש~ התרגום כי
 אםחר במ~ילת דילאון~ ~ה~~י דמגילה~ ~פיק

~ 
 בפר~חועיין עב~~~ ובו~~ ע~ב~ ל~

 יו~~
 בחלב~~ ג~י חבשל ד~לא ~ קראי החלחא כל על שחר~ם אינק~ום~ החר~ום על שתמה סק~א פ~ז סי~

~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~~~ יו~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~ י~י~~ ~~י~~~~

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

~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~ 
 אשרדבר

 העיר~ בא~
 עפ~י

 מ~~~
 א~ ~י~ החב~ש

ס~ק
 נ~ט~

 ~בכל
 ~ע~

 הרי שו~~~ שהוא
 מקיי~ הו~

 ~וז~~~מ~~
 מה ל~י וא~כ י~~ש~ ו~~~

 ~מצ~~
 ב~~ר

~~רדי~
 לם~ר ~~ה~דמחו ז~ל

 ~מצו~
 ויש בד~ה שלו

 מ~~~
 לאד~ ב~ין אינן אשר מ~ע כ~ה ש~ש~ו~

 ע~י א~ כי
מאור~

 ~~ון ~בה~ איזה או
 מצו~

 ביומו ומצוח וציציח~ מ~קה

ח~~
 למי מ~ניש~ן ~טה של הב~ד שאין א~~~ ובתב ש~רו~

 מ~מ ~קיי~~~שאינו
 ה~ד~ צרי~

 להביא א~ריהן~ ל~זור
 בדי ~יוב~ לידיעצמו ~~

 וכ~א הללו~ מצו~ ~~ לקיי~
 מלאבא דא~~~ מ~אמנ~וח דש~~

 ק~~נ~ לר~
 יעו~~~ ו~ו~

 וכיו~
 שבן

 ~ירא ~כל הדבר~ נבוןנראה
 א~ר ל~זור י~~ר ה~~ דבר א~

 ש~א בבדי ל~וב~~ א~דמקרה
 יע~~

 י~~ע ו~מה ריח~~~ בע~~ן
מ~ע

 הז~~
 א~ריהן להדר ~~יבין ~~ר הנז~רוח המצות ~שארי

כאמור
~ 

 הני~ון דאין לומר יש או~י
 שאני כי לר~יה~ דומ~

 הק~וש דרבינו ~בי~ דמ~ינוש~יט~~
~~~ 

 ב~יניו
 י~~

 על שנה
~~יבו

 לה~~~
 ~יל

 בי לש~י~~
 ~ב~

 בד~מרינן נו~~~~
 בב~~

 וירו~למי ע"א~~~~
 ב~אי~

 וב~ר ה~~~ ~~ט
~~~~ 

 ~~ םי~
יעו"שי

 ו~יח~
 ~י~ נח ~~~ חנ~ומא במדרש

 ז~~
 ~קב~ה

שרחמיו כ~~
 ע~

 האד~~
 כ~

 ור~מיו שנ~~ר הבה~ה~ על ר~מיו
 וכו~ מ~שיו כלעל

 יעו~~
 עכ~ד
~ 

~~~
א~צ בל~ ~ענ~~ ~ול~ ו~ח~ בהש~ל בני הערוח י~ה

 ~שו~~
 ש~וא אע~~י לש~וט~ לידו שיג~ע להדר

מקיי~
 מ~ע

 ~לא להדר~ א~~ מ~~ ~ה~~יטה~ ~וז~~~
 ~בחורה~ מ~ע משאר עדיף דלא לידויבא א~

 אד~ שאי~
 מ~ויב

 מש~ם ~הדיא במ~ואר א~ריה~~לחזור
 ~ול~

 בי ע~ב קל~ט

יקר~
 ש~אמר ל~י ח~ל~ מה ~~ני~~ צ~ור קן

 י~זור י~ולובו~ ח~ל~ של~
 ו~ב~ו~ ~הר~~

 ש~ וב~י~ש~י ל~ני~י~מאורע י~ר~~ בי ח~ל ~~~ ~ימ~א בדי
 שנ~מר ~ל~י ~~~~ ד~ה

 של~
 עד הואת~ המצ~ה א~ר ל~זור אני שומע ~עמי~~ ב~חשל~
 ~~ל ~~ירש~~ להדיא ומש~ע עב~לי לידו~~שחבא

 דדוק~
בשי~ו~

 בה ~~חיב ה~ן
 שפיר ו~~ן ~של~~ של~

 הו~
 ם~ד

להובי~
 ולהכי א~רי~~ ל~זור ש~~ויב מזה

 צרי~
 דבי ק~א

 דאין ~~יטא וד~י מ"~~ בשאר משא~ב במא~ר~~יקר~~

אד~
 א~רי~~ ל~זור מ~ויב מישראל

~~~~~
 רו~

 הקו~ש
 בבי~ הופיע~

 רש~ של מדרשו
ז~ל

 במ~
 ~הדיא ~בואר כן כי כןי ב~י~ ~~י~

 וז~ל כ~ז~ םי~ ~י"ט ~קח ס~ר~מד~ר
~ 

 ה~ורה ה~~ידה ולא
 ~קרא כי אלא המצוח~ א~רלרדוף

~ 
 כי חפגע~ כי צפור~

 ח~~וט כי חמור~~ראה
 זיח~

 באו א~ וכו~~
 ליד~

 מ~ווה א~ה
 א~ר ~בל א~רי~~~ לרדוף ולאעליה~~

 ~שלו~
 שלום בקש

 ורדפהובמקו~~
 א~ר~ במקו~

 עכ~~
 יוצא מ~ורש הרי

 ~ ~מצוחי א~ר לר~וף ~א~צבמד"ר
 ב~י~ ~ל~א~ ~י~ ~םח הל~ חיי~~ ~מקור בעל~גאון ע~ אקר~ ~~ ועפ~~

 בדיקה

 ונרא~ וז~ל~ כ~~ דבר~ו~ ברישו~יטל~
 מ~שים ~~ם

 ~~י~ה ד~רא ח~~יחו הי~ א~~בשלמא
~~ 

 כ~י~יוב ~~י~~ ~~
 ~~~יי~ ה~~~ לקיי~

 ל~זור
~  ~עי ~~ 

 דב~ח~ מוב~ וכו~~ יקרא כי ~~ל קן~ימ~א ~~ ~~עו~ ~~ י~~~ ~~ו~ ~~ קל~ בח~י~~אמרינ~
 ל~זור ~~ויב ~ע

א~רי~
 כד~

 אני ובוש עכ~ל~ ו~ו~~ לקיימה
 לומ~

 ד~מ~כח~ה
 להדיא המבואר הנ~ל והמד~ר ~ירש~י מיני~~ישחמיט

בדבריה~
 אד~ דאין ז~ל

 ~ מ~ע א~ר לח~ור מחויב

~~~~
 ע~ז להעיר יש

 מברכו~
 ~ר~י דא~~י ע~ב ~ג

 האור~ על מ~זריןאין
 כד~

 המצוח על שמ~~רין
 ומש~ע ע~ש~וכו~

 ד~חויבי~ ל~אור~
 ו~~ל המצו~~ א~ר ל~זור

 הרבה דאיכאכיון
 כ~ובי~

 מהם מ~מדין אין הנ~ל~ כמד~ר
 וא~כ לכ~עי בולה ה~ורהלבל

 עפי~~
 דברוב י~ל

החורה ~צו~
 מחויבי~

 באלו ~דוקא אחריה~~ ל~זור
 דאין הוא למעוטי~~ראי דאיכ~ המצו~

 מחו~בי~
 אפשר המצוח~~וב משא~~ א~ריה~י ~~וור

 דמ~ויבי~
 באמת

~ ~~רי~י ל~~ו~  אולם 

ברי~~
 וברמב~~ ש~~ וברא"ש

 מהל~ פב~ט
 גרםו ה~ו~ שב~

 ברכוחבגמ~
 כדר~ הנ~ל~

 ~מ~זר~ן
 כ~ ע~

 המצוח~
 דבכל מש~ע~~ה ומלש~

 מחויבי~ ~מצו~
 דהאי וי~ל א~רי~~ לחזור

 דו~א לאו~~~
 אל~

 ב~ולין ה~ום~ כמש~כ ~~צ~חי רוב כלומר

נ~~
 יבמוח בחום~ ועיין הדור~י בל ד~ה ע~א

 ל~~
 ד~ה ~~א

 ~י~ אז~ח וב~~זאיי
 ע~ש ~ק~ג ~~~~ב וםי~ סק~א~ ~~~

~ועיין
 ברמב~~

 הל~
 ~בו~~

 לא~~ הוא מ"ע ב~ב~ ה~~~ ~~ז
ע~ו~~

 ומ~מ~י~
 ~~~~~ וכו~~וחה שנאב~ ע~ ~~רי~~ לרדוף מצוה ו~א~י וכ~~~
 מ~רמב~~ וי~~

 ע~ש ובו~~ עושןולא ~~ר~~~ רודף אינו בעיניו שנח~זו שכיון המצוח עלוהמלעיג ~ כ~ב ה"ב~ ~~ד ח~ו~ה ~ל~
 וברמב~~

 מ~~~ ~~ה
 וז~ל ה~~~ שב~

~ 
הדלק~

 אינו בש~ח נר
 רשו~

 ~ייב שאינו מצוה ולא ובו~

לרדו~
 אלא לאכילה~ נט~י או ~~~~ בגון שי~~נה~ עד א~רי~

~ הנ~ל~מבל וצ~~ ה~צוח~ א~ר~ לרדוף דמ~ויב ומ~מע ~כ~ל~ ~ו~ה~זה  דמדר~~ן ו~~שר 
 מ~ויבי~

 המצוח~ כל א~~ ל~זור
 דברכוח האי ש~יר א~יוע~י~ז

 בכ~ו~ וצ~ע הנ~לי ~~~ נ~~
 ~ם~ר על וחימה הרבה~ בוה ~פ~~לו~ש

 שהיה ~מקוםשק~צר הנ~ל~ ~ר~~
 ~ להארי~

~~
 לה~יב ~א~~י כ~~

 ל~
 ב~~ וע~ה בה~~זי~

 ~ל~
 ור~ב

 ה~ ויהי אמ~~ דבר~ל
 ~מ~
~ 

אבי~
 באהבה דוש~ח

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

 ~~ו~~~~~~
 ~~~~ ~~~"י ~~ו~~

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

~~~~~~~ 
~ 

~~
 שק~קל שו~ב בדין ש~ל~ו

 וע~~ז בהמ~~ בשחיט~
 חי~ב הוא א~ הבהמה~נטרפה

 לשל~
 ~ ה~םדו לה~צב

~~~~~~~ 
~~~ 

 נובע
 ~~~ מפ~ש~ מגמר~

 ~~ב~ ~"ט

~
~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ב~~ ~~ 

~~~~~
 ~וקא ~יפורי~ ~~בחי

 כע~ ~
 ~ו

 לק~
 שול~ני~ לענין ~~ ב~ק

 ~~~ ~ו~
 וא~ור~

 ~י~~
 שולחני

 אומ~~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  דממת~ת ראיה איי~י זיל וא"ל דר~י~ קמי~ הוה~ובדא
 בשכרי כאן בחנס~ כ~ן ל~ק ~ ומשני ואפטר~~לתרנגוליס

 מהל~ פ~י ברמב~םוכ~ה
 וב~ור ה~ה~ שכירו~

 וש~~
 סי~ חו~מ

~~ו
 סעי~

 פ~ור ב~נס דטבח ד~ז וטעס ד~
 אימא~ ~ בד~ה כאן~ ז~ל~ ה~וס~ בעלי רבותינו יפהב~ארו חייב~ ובשכ~

ובב~~
 ע~ב כ~ז

 וסבר~ ד~ה ע~ב פ~ב וב~מ ושמואל~ ד~~
 ע~ב ~~גוב~ב

 וסנ~דרי~ חייב~ ד"~
 באד~ה ע~א ע~ז

 ~גניבה ב~ערבא דאמרי ע~ב~ ~~ד בב~מ דאמרינן מה~פ~י רו~~
 קרובה וא~~דה לאונס~קרובה

 לפשיע~
 בירושלמי ~וכ~ה

 פ"~
 ~רובה אינה וא~ידה לאו~סין ~רובה דגניבה ה~א~דשבועו~
לאונס~ן

 יע~ש~

 ואדס בת~ווייהו~ מיחייב שכר ושומר
 לאונס~ ש~ובה נניבה~ בכעין ופ~ור א~ידה~ בכעיןחייב המזי~

 גניבה~ כעין ~ונם דהוי פטור~ שק~ק~ בחנ~ אומן טבחול~כי
 טבח מ~מ עלי~~ חייב שכר דשומר א~~ג לא~נס~~~רובה
 כ~~לקל~ ~ייב בשכר~ דעביד טבח א~ל פ~ו~~ בחנסד~~יד
 בב~ק ~ר~ב"א בחי~ וכמש~כ שבר~ נושא ש~ואמפני

 ~~ב~ ~~~
 דלהכי חייב~ בשכר אומן ד~בח ~ וז~ל פסק~ ולענין ~בד~ה
 ~ר~פ~ ובד"ה עכ~לי טפי~ ~לידוק היכי כי אנרא~ לי~יהבי
 חלוי שחיטה ג~י ~ וז"לכתב

 שאפי~ ידיס~ באומ~~
 ויכוין י~~יח אא"כ לעתיס~ י~לקל ד~י~ורי כטבחאהבקי האו~

 ~י~~~ב~~כתו
 ולפיכ~

 ע~~~~ לי~ חשבינן ~מור א~נס לאו
 ש~יר מהל~ ~פ~י ~ה~מוכ~כ

 ש~ו~ סי~ חו"מ~ ובב~י ה~ה~ ~
בש~

 בב"ק ב~י~ הרש~~א למש~כ וכוו~תס ז~ל~ ~~ש~~א
 דה~~מ סבר סק~ו א~ סי~ ש~י~ה ה~~ דע~ת ~ו~ס~~נ~ל
 איש~מיטתי~ ובמחכת~ה בתשו~~ הר~ב~א בשס כן כתבווהב~י
דברי

 הרש~~~
 בחי~

 ~נ"ל~

 אומן דטבח ש~יר פסקינן ומש~ה
בשכר

 שלא שישגיח בדי שכ~~ ל~~ יהבי ~לה~י ~יי~~ ש~לק~
יבא

 לשו~
~ כנ~ל~ לאונס ה~וב ל~כ~ול אפי~ כלל~ מ~שול  

 דתניא בהא ע~ב~ ~~ט בב~ק ~גמ~ ש~גיה ~ע~אוהיינו
 ~בברייתא

 כ~נ~שא שה~א מ~ני חייב~ וניבלה~ ל~~ח~ בהמה
 אל~ שכר~ שומר שאינו אעפ~י ש~ר~~ ~~~מר כמושהוא תאמר~ דלא כלומר שכר~~ ~נושא שהוא מפני דאימאשכר~~

 שהוא
 ממש~ שכר~~~ושא

 ולפיכ~
 כי אנרא~ ~י~ י~בי ד~הכי חייב~

~יכי
 דלידו~

 כדבר ח~יב~ ~~טב במ~אכתו השגית וכש~א ט~י~
 ~~ט ב~ק ז~ל בפירש~י להעמיס ~פשר וכ~זהאמור~

 ע~~
 ד"ה

 ~ י~~ש בשכרד~~~יד

~~~~~ 
 ~~און בהגהות ראיתי הלוס

 ז~~ יעב~~
 ~~נ~~סו

בש~ס
 ווילנא~

 הא על שכתב ע~ב~ צ~ט בב~ק
 ~ בגמ~דאמרו

 נ~ל ~ וז~ל שכר~ נושא ש~וא מפני אי~א
 באשלא

 בברייתא השנוי הלשון ליי~ב יש אלא הגירסא~ לשנו~
בב~מ

~~~ 
 לי~ ומסל~ינן הו~~ ועומד מו~רה דטבחא ע"ב

 בחנס מיירי ~ס עלה~ וקשיא הוא הדר דלא פסידאמשום
מה

 סילו~ ~רי~
 פ~י~א

 מסול~
 הוא ועומד

~ 
 ב~כר ואי

 הקדים ו~א בשכרי וצ~ל איכא~ פסידא מאי דינר~ ~ווה~דים
 אלא משתלמת שכירות שאין ואעפ~י הוא~ שכיר אלא ~כרולו

 כבר כ~לו כלומר ~כר~ כנושא ה~ה הכא~ ~~לבסו~~
 עכ~ל~ וכו~~ לי~ מ~~ק~נן לשלו~י מצי לא ואי ומ~לםי~כיר~ו ק~

 שכתב מה ~ימ~~ דברי אלא אינס בכ~ן דבריו כלו~מח~~~ה
 ~~~ ~ דבריו~ריש

 כל א~שתמי~תי~ הג~רס~~ ל~נות ~~~ בא
 כחבו חי~ב~ ד~ה ע~ב ~~ג ב~ב וב~ו~~ ה~~ל~ ה~וס~~ב~י
להדיא
~ 

 ש~ר~~ ~נושא שהוא מ~י אימא וקאמר~ מגיה~ ~~גמ~

ופירו~
 מבואר~ ה~א~ ~ה~ה

 המקומות בכל ה~ום~ מדברי

 מ~~כ~ ~וגם~~ל~
 לייש~

 ב~מ בברייתא ~שנ~י הלש~ן
 לא זה ~לשון הגמ~~ בגיף כרגע עיין לא במחכת~ה וכו~~~ב ק~~

~נ~י
 ~בריי~~ ~~

 הוא רק
 מימר~

 כ~א ובב~ב שס~ דרבא
~ י~~י~~ב  

 וג~
 מש~כ

 לייש~
 המימרא גוף

~ 
 ~~בחא

 ~לא ~~~א מ~ום ~~ ו~ס~ינן ו~ומ~~מו~רה
 על הה~מ דב~י אי~תמיטתי~במחכת~ה ~~~

 ~רמב~
 שכירותמה~~ בפ~ ז~ל

 ה~ז~
 ש~וי ~וס~ חו~מ בב~י גם מובא

שס והמ~י~
 ירא~

 ה~אב~ד ~ד~ו ~~בר
 לה~~ו~ ז~

 ~ושי~ו
 ה~~

ותיר~
 ~~ז
 ~נסינן בחנס דאפי~ ~

 לי~
 ולא

 עבי~
 דמשלס דאע~ג איכא~ טובא ~סידא בשבר~ נמי ואי בש~ר~ולא ~חנם~ לא

 עכ~ל וכו~ מש~ס ~א אורתיו בושת דמי בשתו~ דמי ב~מה~דמי
 ~"נ~~ב~ב

 ע~ב~
~ 

~
~~~~~~~ 

 ד~ז ל~~ר קצת
 מפני בטעמא~ מיל~~

 חתו~מ רא~~ תועפות ~שו~תשראי~י
 ש~ת~ל~~~

 ~~י~וק בעיקר ~ וז~ל
 ב~

 ~בח
בשכר~ אומ~

 ו~י~
 ז~ל ה~~שוניס יפה לנו ביארו לא בחנ~~

 ואסהד~ריס~ ~~~
 אומ~

 מה אונס~ ו~וא ~ניבה~ כ~ין הוי שקלקל

בכ~
 פ~ור באו~ס ~~י שכ~~ דנוטל

~ 
 ובמ~כת~ה ע~~ל~ וכו~

ס~
 בד~רי ב~ניס~ כרנע עיין ולא הנ~לה~ ז~רונו על אז
 ד~בת הטעס~ יפה שביארו הנ~ל~ ~רשב~א וחי~התוס~

 שקרובה גניבה כעין הוישקלקל או~
 לאונ~

 גמור אונס לא אבל
 היכיכי א~רא~ לי~ יהבי דלהכי חייב~ ~~בר ומ~"ה ~י~~חשבינן

 דליד~~
 התוס~ בדב~י ~ו~אה האמור~ כדבר ~פי~

בכ~
 וישמ~ ~נ"ל~ ה~~ומות

 חכס

 ויו~
 ביתר לקח~

ביאור
~ ~  

~~
 יש ~אמור ~~~~~~

 לתמו~
 ~~ו~מ ז~ל ~סמ"ע מרן על

 ש~וסי~
 ס~~

 ה~עס כ~ל הביא שלא י~ג
 ~ד~~שו וחידש הנ~לי התוס~ בע~י רבותינו שכת~וכעיקר
 דכיון פטיר~ מומח~ ~טב~ א~ בח~ס~ ~ וז~ל אחרינא~טעמא
 ד~זל אמרינן ~ידו~ זה מבשול ל~וא רגיל ואינו מומ~ה~שהוא
 ~ו~טו אבל לידוי זה מ~ש~ל ש~א לו גרס ~בהמהדבעל
 ראס ~וע~וח ו~שו"ת ~~~ל~ טפי~ להזהר דה~~ל חייב~בשכר
 ודאי ה~ע~~ב דהרי יותר~ ~ד~ר להסביר כתב הנ"ל ל~גסי~

 דמי לו לשלס להט~ח נתחייב אס גם~פסיד~
 ודמי בשחו דמי ~~סידדמ~מ ה~המ~

 ה~~ח אבל אורחיו~ בוש~
 לא מלשלם~ אותו נפ~ראס

 יש יותר א~כ כלל~ ה~~י~
 בח~ס~ וכ~ז ב~ה~ב~ במזלל~לות

 דנ~~ור אעפ~י ב~כר~ א~~
 ש~ר בשומר וכ~ו הפסיד~ ודאי שכרו מ~מ מלשלס~או~ו
 מז~ איח~~ תו וא~כ ע~א~ נ~ח בב~מ באונס~ן~שנאבד
 ~~~~~ מ~זל יותר ב~ה~~~ במזל ~חלות לנו ~ן ~מילאה~~ח~

 ~~א גר~~ מ~לו ד~או לברר דעליו חייביומשו~~
 שא~רו ו~מו~בע~~ב~ מז~

 דצרי~
 הכא ~ו~~ן~ ש~וא ראי~ ~הביא

נמי
 ~רי~

 דמזל לברר
 ומ~ו~ה גרס~ בע~~~

 ~ייב~ בש~~
 בד~רי זה ל~~ס רמז נמצא ~לא מל~ד ו~היעו~שי
 דהרי ת~ו~י הס~רא גוף ~ס א~א ז~ל~ הראש~ניסרבותינו
 כ~ל~ ה~~ד לו איןהטבח

 ר~
 ש~רו~ ש~פ~~ד ~ריוח ~נ~~ת

 מש~ס נ~דעוכבר
 ופו~ק~~

 הפס~~ ח~יב לא הריוח דמניעת
 איברויי ד~ה שס ובפירש~י ע~א~ ג~ ע~~~ ב~ במ"קכמבואר

 ד~הדשביעית סיפ~~ ~בתוסיו~~ ה~ב~ ד~~יעית פ~ב ובירוש~מיאילנא~
 ר~~

 ~י~~ב ה~~~ פ~ב מ~ק ובירוש~מי יע~~~

 הוא ק~ן ו~~נ~~ א~רא~ ~אמ~
~ 

 ובק~ע
~~ 

 פי~
 ~רן נמ~ ~ריוחוכי ב~~י~

 הו~
 יע~שי וכו~

 ובק~~ו~י~
 ~~א ~~ב

 הרשב~א וב~י~ אב~ מ~ל כבוד~ל~נין
 ד~ה ע~ב ל~א ~~ף ~~

 דמא ד~ס כ~ב~~ר~
~~ 

 ס~ שה~~~ד נ~ינה
 ריבו~

 דינרי
 ~בשביל~הב

 ~~ידא ~שיב לא א~~ה אביו~ כ~ו~
 לא רוח דה~~ת חוה~מ~ לענין וכדחז~נא בע~מא~ר~וח ה~~ר~ ~~~

ח~ב
 ד~~

 ~~ה ע~א ק~ד זבחיס ב~וס~ וכן י~ו~ש~ ~אבד
 ~ כתבומ~ד~

 דליכא
 שעדיין דכהניס~ פסיד~

 ל~
 בעורו זכו

 כת~ו וכן~עו~~~
 עו~

 טובא בדו~תי הפ~סק~ס
 דמנ~ע~

 הריוח
 הבה~~ נוף ~ד הו~ל ב~ה~ב~ ~שא~כ הפ~ד~ ~שיבלא



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  בשכר ב~בח גם א~כ כ~"ל~ אורחיו בו~ת ו~מי ב~חוודמי
 זה מ~שול שבא לו שגרס בעה~ב~ במזל לתלות ישיותר
 זירא דר~ ~עמא ~היינו לומר אפשר ~ולכאורהלודוי

 שאמ~
 לו יק~יס טבח~ לו שי~חייב הרוצה ~ שס ע~ב צ~~בב~~
 ~ש~ ע~ב~ ~~ט בב~ק באספ~ז וראהדינרי

 הרמ~ה
 ז~

 שכ~ב
בטעס

 דצר~~ ד~~
 הו~~ ד~ט~ס י~לשכחב~י מ~ וע~~י יע~שי דינר לו יס ל~ק

 דכו~
 בא הרי דינר~ לו ש~ק~יס

 דאתרע י~ל אח~כ~ כשקלקל ושוב בו~ וזכה לידו~~ריוח
~ חייבי זה ומטעס מכיםו~ הפ~ד לו יש עחה דהרימזלו~  
 מה~ קש~ אכתיאבל

 ש~ו םי~ ~חו~מ הט~ר ש~~ק
 הברכ~וח~לו~חין דהטבחי~

 הכש~ו~ ~
 חייבים נבלו ואס ~כר~ מ~~י

 ש~ו ס~ בח~~מ ~רמ~א וכ~פלשלס~
 םעי~

 ד~ז והרי ד~~
 רק ה~יודאי

 זכה לא עדיין ד~רי הפ~ד~ ולא הריו~~ מניע~
 קושיא הדרא וא~כ שחיטה~ אחר ~ד בהכרכשחותה~~ח
 דיו~רלדוכתה

 לחלו~ י~
 יהא ואמאי בע~~ב~ במזל המכשול

~ט~~
 לש~ס ב חי המומחה

 אל~ ~
 טעס ד~יקר מחוורתא ודאי

 כמו ~אד~ז
 שכת~

 וזה הנ~לי ~התום~ ב~לי רבו~ינו
ברור
~ 

~~~~~~ 

 הנ~ל~ ב~שו~ ראס התועפות על להעיר יש
 שהשיג ~ס~ ~~ריובראש

 ע~
 שהמציא השואל

 ~אינו היזק דזהו משום חי~~~ ב~כר אומן טבח דמשו~הח~שות~

ניכ~
 שי~מור השימר על דחיוב וחייב~ שומר הוי דבשכר אלא

 ב~ומר ד~ס מ~גד~ לו שעומד ~לא ניכר~ שאינו ~~יזקגס
 הריאומר

 לפני~ של~
 ~ליו ו~שיג וכו~~

 יס ום ד~ריס~ באריכו~
 מיניה אישתמיט ו~מ~כ~"ה יעו~שי ו~ו~ ניכר היזק דהוידפשוט
 בשוחט אבל ~ וז~ל שכתב ~~ד ~~ק י~ח ~םי~ ה~ב~שדברי

שנתמנ~
 בעינן ולא לבעליו~ שומר הוי בכה"ג ~בעליס~ שציוהו

 בשומר ~גס א~~ל אפי~ נ~י אי ה~יבר~הי~ק
 ~עינ~

 היזק
 כ הניבר~ ה~זק הרמב~ן לי~ דקרי היכי כי מ~מ~ניכר~

 הניכר ~יזק גו~א ~שח~טה לבעליו~ הועילה לאש~שחי~ה
 שנתמנה דשוחט ס~ל ~תב~ש דגס הרי עכ~ל~ וכו~~ ה~נהיא~
הוי

 שאינו בהיזק גס דחייב לומר ונסחפק ועלה ל~עליו~ שומ~
 הביא לא שבמחכח~ה ז~ל התב"ש על תמהני ~ולס~יברי
 בשיטה מובא ז~ל דהרמ~ה רבוותא~ ב~זדפלי~ו

 צ~חב~ק מקובצ~
 ע~~

 לנז~ן~ ~ומר בין ~לוק ~אין משס הוכיח
 כ~ב כ~~ םי~ ד~ק פ~ט ~יש~שו~מ~~ש~ל

 דשומ~
 יכול ~ינו

 וממילא הש~ל~לומר
 מוכ~

 בהיזק אפי~ חי~ב דהשומר דס"ל
 יראה שכן לגזלן~ו~תב שו~ר בין חילוק ויש ניכר~שאינו
 אלהד

 ד~
 מה~~ בפ~ג ז~ל הרמב~ם

 ה~~ ג~~~~
 ~~ע~ש

~ח~מ~~
 בחו~~ ו~ש"~

 ~מ~רש"ל~ על השיג סק~ז שם~ג ס~~
 וס~ל הש~לי לומר יכול אינו דהשימר נותן השכל שאיןו~ב
 ובנתיבוח יעו"שי ניכר שא~נו בה~זק פטור ~ר~~י~
~מש~ט

~ 
 הש"~~ עם דה~ן וכתב ע~יו~ העיר ~~ג

 הביא ~ם~י ~ו ~~~צה~ח וכ~
 הש~י דע~

 ו~
 במג~א

או~~
 םי~

 םק~ה~ תמ~ג ו~~ ם~~א~ ~~~
 לי~ שמיע ~א

 ובהגהו~ כהמהרש~ל~ ם~ל לא~ומר
 נתיב

 חייס~
 בב~

 העיר ולא הנ~לי מהמהרש~ל המ~~א ~ל העיר שס~המ~~ו~
 מה~גח~לל

 עלי~ ה~~
 פ~ג הר~ב~ם על במל~מ ומצאתי

 ~זילהמהל~
 ה~~~

~ר ~ וז~ל שכ~ב בפדו~הי לתום~ וראי~י באד~ה
 מ~

 המ~מ~ ת~~ לא ~י פשוט הוא ע~ו
 והמדמע

חייב~
 א~

 שהוא
 היז~

 או גזלו~ ~זה בשביל וכי ניכרי ש~ינו
 עליו~ שומר~נעשה

 שנפ~ שאת~ יתר לו י~א
 ~אינו בהיזק

 ל~לן פ~רו לא ו~~כ ל~א~רי ~תן לא ו~אי האני~ר~
~ה~ק

 ניכ~ ~ינ~
 עוד וכתב ו~ו~י ממילא ~בא ~יזק אלא

 וז~ל הנזק~~ בפ~ ל~וס~ וראיתי ~ באד~ה~ס~
~ 

 אני וסבר
 שאינו ב~זק ~לקו דבהנזקין דאף~ו~ר

 ניכ~
 שוגג בין

 ~טור וב~וגג~~י~י
 א~

 ~י~ו בי~יםי ~ע~~ו
 ~ם~ל ~נ~ל המה~ש~ל דעת כלל הביא שלא ז~להמל~מ ~~ ג~ו~ ותימ~ יע~ש~ ו~~ רה שמ בתו~ת ל~~ו אתידלא הי~~ ~ו~~

 שומר ב~ןלחלק

 ~ז~
 בד~ז~

 והש~~
 כאמורי עליו~ השיג

 בשערומ~~~י
~~~~ 

 ה~ג ומזיק מחובל בפ~ז
 שהא~י~

 ל~ל~ל
 כ~ח סי~ אפר~ס ש~ר ובשו~ת יע~שיבד~~

 הארי~
 בין ל~כריע

המהרש~ל
 ו~ש~~

 תמ~ג םי~ ~םח הל~ יעקב ובחוק יע~ש~ ז~ל
 שס ובש~ר~ת יע~ש עליו~ מש~כםק~ז

 ובשו~~ םק~~
 בר~א

חיו"~
 כתב ק~ה סי~ חאו~ח ~ת~ס ובשו"ת ע~ש~ ב~ םי~
 השיגשבתנס

 הש~~
 וכן יע~שי המהרש~ל על

 ~שו~~
 אליהו ~ד

 על ות~הני יע~שי המהרש~ל דעת קייס כ"א וםי~ כ~םי~
התב~ש

 ל~ס שהיו במקוס שקצרו ראס~ וה~ועפו~
 ~~אר~
~ 

~~~~~~~~~~ 
 להעי~י~

 החב~ש ~ל
 לא~~~כ וקש~ לוי יש שומר דין ~~חמנהדה~ו~ב ~ס~ הנ~~

 ית~י~
 אלא חייביס אינם ד~~ומ~יס כ~מ~~י אלא

 אלעזר~ דא~ר ע~ב~ צ~ט וב~~מ ע~א~ ע~ט כב"קב~שיכה~

כדר~
 ~קנו

 בלק~חות~ משיכ~
 כ~

 תק~ו
 בשימריס~ משיכ~

 בב~ק ~פנ~~ על שהק~ה הנ~ל~ תיע~~ר בת~ז~ ראי~יוכזאת
 בטע~~ ~ ~כ~ ע~ביצ~ט

 ח~יב~ בשכר אומן ד~בח
דנוטל ~כיו~

 ש~~
 ו~מתנ~ או~סין~ א~~יות ~ליו ק~ל כ~~לו ~וי

 שומר
ח~ם

 דא~~ ג~כ~ והקשה ~שוא~י לה~ו~
 כ~מש~י אלא יתחי~ב לא

 הי~ ול~אורה ~עו~~~ ~קו~י~וו~שא~
 דאס סק~ג~ רצ~א סי~ חו~מ על במש~~א הנ~המ~ש~ע~ימש~כ אלו~ קו~יו~ לייש~ נרא~

 שכרהקדיס
 משיכה~ ב~א שכר שו~ר דהוי ודאי שכר~ לש~מ~

 בכ~~~ ש~כרו פו~ל וכמו מהני~ קנין~הא
 הכס~

 ל~נין קונה
 ומ~ וכו~~ לחז~ר יכולשאינו

 או מ~אבה~ ל~שות ש~ברו לי
 א~עזר ר~ דאמר דהא צ~ל ועפי~ז יעו~שי וכו~ לו לשמורשכרו
 שומריס~ ג~ בשאר דוקא היינו בשומ~י~~ משיכה דתקנוהנ~ל
 שומרמשא~כ

 ~כר~
 ~ו~ש הוי שכרוי לו ס כשה~ד

 ג~
 בלא

 כאמו~משיכה~
 ~ הנ~ל הקושיות ומ~ושבות

~~~~
 פ"ח בירושל~י מצאתי

 יוחנן דא~ר ה~א~ דשבוע~
 אלא חייבין וא~ן הן~ שומריןד~

 דר~
 ופי~ קנין~

 ~הן ויקנו ש~משכו~ עד בשמ~ר~ן מתחייבין איןהפ"מ~
 להיו~

 לשאר ש~ר~ ~ומר בין חילוק ~וס ~אין ומבואר ע~~לישומר~
 ~זש~כה בעינן דבכו~ן שומריסג~

~ ~  
 בנ~ק~י ראיתי ו~ן

 קל~ט~ םי~ ז~ל ~רי"ף על דב~ק~פ"~
 ד~

 כ"ט
 ע~~

 בד~ה
תקנו ~

 וז~ל כתב בשומריס~ משיכ~
~ 

 ואפש~ דמי~דא~כא לי~~ מיבעייא שכר בשומר
 שומריס ב~אר אבל שכרו~ בנתינת תלוי שי~א

 מבואר הרי עכ~ל~ ז~י במאי ~או ד~י דתקנ~~פשיטא
 משיכה דתקנו האבעיא~ דנפשטא דמ~חר ס~ל~דהנמק"י
 ר~י~י הלוס גס משיכהי בעי~ן ~כר בשומר גסבשומרי~~

 פ~ת הירוש~מי שבגליון ירושל~ס~בציון
 ~~ין ה~~~ ~שבועו~

 וגס מרובה~ פ~ בב~ק ב~נ~~ילעיין
 צ~

 מ~נה בם~ לעיין
 מהירו~~~י בצע~ג והניח ו~י םי~ שו~ריס ~ל~אפ~יס

 שהע~ו~י כמו ~נ~ל~ הנמ~י על להעיר דכוונתוונראה הנ~~
מדנפשא~

 ~ומ~
 ~עיין ש~~ין

 במחא~~
 ו~ ~~ שו~יס ~ל~

 שומרים הל~ שם ~מחא"פ ~יינתי ז~~י סי~ וצ~ל הואיט~ם
 שהוכיח וראיתי ז~~~~

 ג~~
 ם~~ הרשב~א מ~שו~

 א~
 ~שומ~ ז~ ~רי ש~רו~ נטל ~שומרדאס ~ל~~~

 באותו נתח~יב
 משיכה ~קנו דא~ר אלעזר ור~ קנין~ עביד וכםףשנטל~ הבם~

 ~ירות דםתמא שכרו~ ~~ל לא כשע~יין ~ייריבשומריס~
 וא~~פ לבם~~ א~א מ~חלמתאינה

 נ~ ש~מפקי~
 לא עדי~ן מ~~ דלא ~ה כלמ~מ ~ר~ לו

 שומר~ נ~ש~
 אבל כהנתהמ~שי ל~~דםבירא ה~ עכ~~

 קש~
 המחא~פ על

 והנת~מ~~
והציו~

 ~עי~ו שלא ירושלים~
 בז~

~~ת ~ דאמ~ינן מ~א ~~~ ~הביא

~~~~~~~ 
~ ו~~~ ~~~ ע~~ בב~~ ~ל~ ~ ~~רי ~~ע  ~אמ~ ע~~~ 

 ~~ו
 ~ ~ ~~~~י~ ~שי~~~

 ~ב~י
ר~

 דה~ ה~~~ ~ירוש~~ ~וח~
 הי~ א~~ ~~

 ~ ~למי~
 יו~ב ~~ אלעזר ו~~ יו~~י

~תירתו והכ~~ ו~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  י~~~~ ~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ טבת 
 או~

 דלא אע~ג שכר~ שומר מ~עס תי~ב ש~לקל ~~כר

 ~גבי כמו קנין~ עביד וכסף שכרו~ ל~ שהק~~ מ~~מ~~
 ב~~ק ר~ז שאמר ד~ה ונראהפועלי

 צ~~
 שית~ייב הרוצה ע~ב

 ~ייב דינר~ לו הקדיס דאס כלזמר דינר~ לו יק~יס ~בח~~ו
 ~נין~ עביד דכסף משום מש~~ ~לא~~ג

 וכ~
 לנאון ר~יתי

 בב~ק באס~~ז~ מובא ז~ל~ הרמ"ה ~וא הלא~דמון
 ע~ב צ~~

 ע~יו~שר~תי
 לעי~

 באות
 ד~~

 הק~יס ~אי ~ להדיא ~כתב
 זה ומ~עס מ~~~ דלא אע~נ משתעבד דינ~~~ו

 איצ~ר~~
 ז~ל~ ניס הראש ~בותינו ה~ה בזה~ דרבוותא ~~וגתאדאיכא למידין~ ~~י~ו עכ~פ ע~~~ ו~ו~ ~בת גב~ דינר הקדמת~~א ר~

~לדע~
 לה~יא ס"ל ~ו~נן ד~~ הנ~ל ה~א דשבועית פ~ת~הירושלמי וכ~~ משיכהי ב~ינן שכר בשומר גס הנמק~י

 בהא א~רינא~ ~עמא צ~ל זו ~ולשי~ה כאמור~~כי~
 ~~יס ~ש~~ ~לא אע~ג חייב~ שקלקל בשכר אומן טבת ~דקיי~ל
 פועליס דשכירות דקיי~ל וכמו הקנין~ לזבוח~~גמר שהתתילד~שעה
 על שס ובנ~~ק~י ~~ב~ ע~ו כב~מ מלאכה~ בהת~לתנ~~ה

~רי~~
 תס~ו סי~

 ד~
 וכמ~~כ ע~ב~ מ~ו

 המ~~~~
 שומריס הל~

 ~עיין הקנין~ נ~מר ר ~~מ ~ה~חיל דמשעה ~ם~ ז~סוס~י
 ה~~ וסי~ ד~ סי~ ~~ליס ש~ירות הל~במתא~פ

 וב~~~
 חו"מ

 ~עו~ש י~ד ס~ק ~ל~גסי~
~ 

~~~

 סק~ה א~ סי~ ש~י~ה הל~ ~ו~ה דעת ~ס~ ראיתי
 ~אס~~ז דברישהביא

 צ~~ ב~~~
 ר~~ה ב~ס ~~א

 אס ~קלקל~ אומן ד~בח דינא ב~אי לו ~נראה~סר~ס~ה~
~קדי~

 ~ביא ואח~ז שכרו~ לו כהק~יס הו~ל שכרו~ לו ל~סוק
 שכרו לו ה~דיס ~אס הרמ~ה~בשם

 משתעבד~
 ~לא אע~ג

~~~
 ומ~עס ~נ~~~

 ז~
 מ~~ור דמוכח דהא ה~ע~ח כתב

 בלא דגס ש~ו סי~תו~מ
 הקדי~

 מיירי ע~כ חייב~ שכרו

במש~
 אישתמי~תי~ ובמ~כת~ה ~~ש~ וכו~ הגביה או
 והנמ~~יהירו~למי

 והנתהמ~~ והמחא~~
 דלא אע~ג ת~יב~ ש~לקל בש~ר אומן ד~בת ~~מאדהיינו לומר~ ומתוורתא הנ~לי

 ~~נין~ נגמר לזבוח~ שהתחיל דמשעה משוס הוא~ש~~
 בשו"ת ש~~ק מה א~ש וע~י~ז הכל~ ש~יר ואתיכאמור~
 ביארתי ~ות~ל ~ש ל~לס חייבשקל~ל מ~קהל~ ~מ~ונה אומן~ ד~ו"ב בפ~י~ו~~ א~~ סי~ע~~ח

 הלכ~
 קצרו ז"לוה~~רוניס ~~עמא~ ~ילתא זו

 במ~ו~
 ל~ס ש~יו

 ~הארי~~
~ 

~~~~~~~~ 
 ~סקמזו

 הח~~~
 סע~ בש~ת כ"ד ב~ו~~י

 שהיא ~ע~~י בש~ר~ ה~ו~~ ד~~~כ~ו~
 אע~~~ השח~~ ~נהיגי מה~ומ~ות באחח ה~~~ה וק~קל~ו~~

 מ~מ גמור~ היתר~~דאו~ייתא
 כיו~

 ובמרא~ עכ~לי לשלס~ת~~ב לאסור~ בש~י~ות ש~~פורש
 בשס ~ד~ז~ שס ציין מק~ס

 ס~ק ד~ סי~ בתב"ש וכן ~ה~ד~ בש~ שהיה~ בדיני~דרישה~
 ~כל ~~~ו סי~ ~התה~ד בקצרה הביאי~ז

 היכ~
 לאסו~י ~הו~ל

 י~ח סי~ בתב~ש וכן לשלם~ תייב שנחמיראדעתי~~
 ס~~

 כ~ד
~ביא

 על ו~מ~ני יעו"ש~ להתה~~
 ~תב~~

 ~תולקי מ~ ישבשס להחה~ד~ שהביא ה~~ ~עי~ ש~ו םי~ חו~מ להרמ~א~~א~הביא הנ~ל~ ב~מ"ח ז~ל
 והש~~

 ס~"י
 ~ס~

בי~~ש~ המהרש~ל וכן ~ה~ה~ד~
 כן ופסק הנ"ל~ להתה~ד הביא ~ג ס~~ ~ב~ק פ~ט

~יעו~ש~  עש~ ~א~ ~ כתב סק~י שס שבק~~~ח הגס 
 ~לקול

 דהו~ל דהוא~ כל בשה~הבשוגג~
 היז~

 ~~~ו~ ניכר~ שאינו
בשוג~

 וכו~
 י~ו~~

 התו~~ ממש~כ ה~צה~~ על קשה ~אבל
 ט~מא~ ד~ה ק~~~ק

 ~ענ~
 לי~ דאית ה~הור~ את ~מא

~~וב
 אע~~

 ע~~~ נ~ג בגי~ין דאמר~נן מ~~א הוא~ דשוגג
 למ~~ במ~יד~ ה~ס דמ~יב~~מא

 ~~י~ ~א ניכר שאין ה~זק
 כאו~א ~הא שלא כדיהיזק~

 ומטמ~ ~ל~
 תבירו~ של ~~רותיו

 שידקדק כדי תייב~~~נ
 בד~

 נמ~ הכא ו~~כ עכ~ל~ יפה~
יש

 בזבי~ו יפה שידקדקכ~י ניכר~ שאינו ב~יזק גם בשוגג~ גם ~קלקל~ להשו~~ לחיי~
~ 

~~~~~
 ע~י~~ הק~~ח~ דברי ליישב ~יש

 ~ט ~יש~ש

דב~~
 ל~נין ~~ה~ ס~~

 ג~ ~ס~
 ~בירוי בש~ה

 להק~י~ א~ ~~~ל
 ה~נ

 הו~
 ניכ~ ~אי~ ה~~ק

 כמו וק~והו

~~~~  
 ~א

~ יה~  ~~ ~~~~ ו~~ ~ו~ 

~~
~  

~~~~~~
 ~הכ~תבירו~

 ~יון למי~~~ ליכא
 שבע~

 ~ם
 ~~~~~ נ~

ע~~
 שער בס~ ו~~כ

 ע~ המ~
 מ~~ פ~ו ~מב~ם

 ~ב~
ומזי~

 ~יכא דכל שס~ בסו~ד ה~ג~
 ד~

לא למ~י~~ היזקא ~~
 שיי~

 כ~א יהא שלא למימר~
 הול~

 ו~כא ~עו~ש~ ומזיק
 אבד זה ~הרי בש~י~תו~ שקל~ל בש~ר~ ~ו~בלענין נ~
 לא ~~כ שנו~ל~ הכרכ~תותו~ס ~כרו~

 שי~
 ~~עם ל~ייבו

 ל~~ מ~י דהא י~~~ק~ בו~אי זה ~ה~י בזביח~ו~~י~קדק כד~
אע~ג פסי~~

 ~א~
 רק לה~ו~ב כאן

 מני~
 ע~~ לה~סיד~השו~ב ירצ~ לא ריוח ד~ס ~שי~א מ~מ ד~~ בא~ת לעיל ~כתבת~כמו ה~ס~~ חשיב דלא הריות

 בזביחתו י~ה שדקדק ~שי~א
~ 

~~
 ראיתי הלוס

 להנ~המ~~
 עצ שהשיג ~~~ח במשה"א ~ס

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

 שאסר לדיין~ דד~~ ועוד בסי~~ ראשו כמ~יז והוי דמי~~~~~ן
 הכא הי~~~ שי~ק~ק כדי מ~עס לשלס~ דח~יב המות~~את
 הוא כןנמי

 ~~ו~~
 דאין י~ל שכ~בתי ~ה וע~י יעו~ש~

 ודאי דה~ו~ב מ~~ס ל~יי~~ בש~ר שוחטלדמות
 ~דק~~

 יפה
 מ~מ ~בל כאמיר~ הריו~~ י~~יד שלא כדיב~~יח~ו~

 י~
 ל~ייב

 ~~~ הנתה~~ש~ ~כ~ב ה~~~ון מ~עס לשלס~להשו~ב
 באיסור

 ~ ~א~~ר הניכר~ היזק הזי ה~אוניס~ וחו~רתדרבנן~

~~~~~
 דבזה~ז י~~~ סי~ ח~ב מהד~ג ו~ש~ב ~ואל בשו~ת
 ומש~עב~י~ השו~ב~ את ומקבל~ס ~מניסשה~הנ

 י~ו~שי מ~ש~~ה א~י~ ~~~ור בבעלי~~ כש~ירה הויזל~ז~
 הכי תמוהיס~ דבריובמ~כת~ה

 הבעה~~
 הס ~שוע~דיס

ל~ו~ב
 לשחו~

 אצלו דוקא
~ 

 ~עות לו ישל~ו רק א~ ~לא
 או~בוע

 ~עו~
 דו~אזרוציס ~עש~~ ו~ל שב וי~יה לו~ ~הת~ייבו ~דש
 לשחו~

 הכי ~~ר~ במ~וס
 יכ~~

 ה~ו~ב
 ל~~ו~

 ~לה~
 ~ס או

 ש~~ הבע~~~ רו~י~
 הכי ב~ל~ בשר ~~בול

 דוקא שיש~~ו לכו~סיכול
~ 

 להאי השו~~~ ~ין כ~ל ~ומה ואינו
דינא

 דבש~~
 הרב ~ענין י~~~ ~עי~ ~מ~ו סי~ חו~מ

 וכן מידיס~~ח ע~
 הש~~

 ~~ו ~קהל~ ~ס
 שע~~

 השו~מ~ ~עח על
 ב~ע~ת ו~צאתי והבן~ יעו~ש זל~זי דמשו~ב~יס התס~דשאני
הל~

 ש~י~~
 וכ~ב ה~ו~מ על ג~כ שתמה ס~~ה~ א~ סי~

 מ~עס ~שי~ה~ ~בל ~~וריס ושביר פ~על כל יהי~דל~בריו
 ו~ו~ ~ן לו~ר ית~ן ולא בבעל~ס~שמירה

~~~ ~ 

~~~

 ~~ר ב~ס כת~ר ~כתב
 ~קו~

 ס~ר ראיתי ~ו~א ~~ח~"
 שהביא מעולס~~זה

 בש~
 לשו~ב ~אירע ~אול~ בית ס~

 ר~א וה~און בשחי~הי~~~~ל
 מ~אב~

 יעקב ר~ הגאין ה~רה ו~ן ~~~קל~ לומר הש~~ב יירא שלאכדי מ~שלס~ ש~~ור הורה
 להביא יש ל~אורה הנה ע~~לי זה מ~עס ג~כ ~~ארסאוו ז~לצבי
 ~אי דימ~~ ~ו ש~ימא שי~דיע~~ כדי ד~ה שס ו~~ש~י שיודיעו~כ~י ~~ור~ ב~וגנ ~מרו ~~ס דמ~ ע~א~ נ~ג מגי~~ן זאת לס~רארא~~

 ל~ לי~~מ~ייבת
 אולם ע~~ל~ אי~ורא~ וא~לי לבע~י~~ להו מו~ע אתו

 התוס~ כמש~כ ליתא~זה
 בב"~

 ~י~א~ ד~ה ע~א ק~
 עס ועירב~~ ה~מא~ את~יהר ל~ני~

 כירותי~
 ש~א ל~י~ש~ ליכא

 ו~~ל חכס זה שדיין ~כיון ~מאיס~ שהן יודיענו לאא~~~
 החוס~ וכ~כ עכ~ל~ יודיענו~ ודאיהוראה~

 ~~~ סנהדר~
 ע~ב

 ~~עס ל~~~ר~ אין הוראה בעל ~ס דגבי ש~רבן~ד~ה
 מוד~ ל~ מ~ייבת נמי דכי שיודיע~ו~כ~י

 בחוס~ ~ועיין לי~
 והכא יע~ש~י שלא ד~ה ע~א נ~נ~י~ין

 נ~
 ח~ס~ ~בח מ~י~ו

 שהשו~~ ~ כחב ~ס וברש~ ע~א~ ט~כ~ולין
 מ~פלא ואין ת~ת

 סק~ח ש~ו סי~ בנ~המ~ש ~וגס יודיע~ו לא אח~כשמא ל~יחש~ ליכא בשיחט ~~~ ~~~~א וא~כ יעו"שי ~~נובעיר
 נ~י כי וא~כ לדיין~~ דמיד~~וחט כתב~

 מתייבי~
 יודיע~ ל~לסי ל~~

 אכילה~ באיסור אחריס להכשיל שלאכ~י
 ו~

 עמרס רב כתב
 דהשו~ב ~~לגאון

 ~רי~
 ונם תורה~ בן להיות

 והטוש~ע דתול~~ בפ~א הרא~ש כמ~~כ מרבים~~~ ~~ להיו~ ~רי~
 יו~~

 ~ ם~~~
 ~יכים ~~~ובי~ם

 לה~~
 ו~ר~ים זהי~ים

 ו~
~~

 לי~א
 ה~ בי~~ מצאת~ שוב יו~יעו~ ~ל~ ~~

 ש~י
 ב~י מ ~למיחש ג~כ שכתבא~ ~ ~~

 ש~~
 לשלס~ ~ית~ייב ~~מת

~~  ~ ~ ~ כ~~ יודי~ ~  ~  
 ~ט~~

 ~~ ולכ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  לית~י ~~ שכתבתי מה ולפי ע~ש~ ו~ו~ תח~י ~זאתה~כשלה
 למיחש כללדליכא

 בשו~
 כמו יודיעי שלא ויר~ש ת~ח

 לא ~במחכת~ה היא~פ על וחמהני הנ~ל~ מהתוס~שהוכחתי
~ בזהי כלל~עיר  ~~ סי~ ~חי~ה הל~ דע~ת בס~ וראיתי 
 ובמ~כת~ הנ~לי להיא~פ הביא הוא ש~סס~~ה

 עליו העיר לא
~ ~ האמור מכלכלל  

~~~
 אומן בטבח להל~ה~ הוא ברור שדבר נשמע~ הכל דבר

 סי~ ח~ב שבו~י בשו~ת וכ~כ לשל~~ חייב שק~קלז

נ~~
 מ~מ הנ~ל דע~ת בס~ וכ~כ ש~~ בסו~ד

 ש~ ~י~
 ~הוא

מ~לי~
 ולפ~מי~ ישל~~ שלא שק~קל~ אומן בטבח עין

 בבוא
 הוא לפניוהדבר

 הצדדי~ כו~~
 מו~ט~ בדבר להתפשר

~~
 לשלם חייב הדין מעיקר א~ל הצ~דיס~ ~רצון ש~א

י~~~
 י~שה במרומיו~ שלום ~והעושה

 שלו~
אכי~ר ישראל~ על

~ 

~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~
 ~~~~ ~~~~י ~~~~~ ~~~~י

~~~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~~~~~~ ~~י~

~~
 ~שחט בהמה~ ב~חי~ת ש~לקלבש~~ב שאל~ו

 ~ם הבה~ה~ ופרבוס נ~נוד ע"~ הי~ והקלקולכהו~ן~ ~ל~
 חייב~שו~ב

 ~ ~ ל~ל~

 ב"ק ~תוס~ בד~~י ר~~~~~~
 כ~~

 ושמו~ל~ ~~ה ~ב
וב~~

 צ~~ וב~ב וסבר~ ד~ה ע~ב פ~ב
 ~ב

 ד~~
 מדבריהס דמוכח י~ו~ש רוצח~ ד~ה ע~א ע~ז וסנהדריןחייב~
 המכ~ול על רק חייב ~~נו שקלקל~ בש~ר או~ןדטבח

 ~קרו~
לאונס~

 כע~
 ~~יבה

~~ 
 פ"ח בירושלמי הוא ~ו~ן ע~ב צ~ד

 וא~כ פטורי ~מור אונס על אבל יעו~ש~~ ה~אדש~ו~ות
 משמעלכאורה

 דהיכ~
 נדנוד ע~י נתהווה ב~חיטה שהק~קול

 ז~ל בפיר~~י אול~ ופטור~ נמור~ אונס ~וי ~בהמה~ופר~וס
 וז~ל כתב דקעביד~ ד~ה ע~ב צ~טבב~ק

~ 
 וקמ~ל

 דלאהוא דפוש~
 חשי~

 למיר~יה דהו~ל פש~ע~~ אלא אונס~ לי~
 מבואר הרי עכ~ל~ בה~ ויזהר ~בהמה תפרכס שמאאנפ~יה
 ~ אונס לי~ חשיב לא הבהמה~ ונדנוד דפרבוס רש"י~דעת

 י~ ~~~~~~
 ל~מוה

 ה~של~ ע~
 על ~גבורי~~

 הרי~
 ~ל

בפ~ט
 דב~

 אות ~וף ע~א ל"ו דף
 ב~

 שכתב
וז~ל
~ 

 לשחוט לו המסייע האיש או העו~~ או ואנה~ אנההב~~ה ע~מ~ שא~~ כ~ון בסיבתו ולא שק~קל~ בשוחט ו~~ע
קל~~י

 האי~
 יחחיי~ ו~~ ה~ו~ב~ ~פ~ר

 לשחוטי לו המסייע

וא~
 ולא בסיבח~~ ק~קלת א~ה ~ו~ן זה

 המסייע~ בסיב~
 טוען וזה והעוף~והב~מה~

 להיפו~
 נראה וכו~~

 דשיי~
 בהו

 הרי עכ~ל~~~ועה~
 על~ ~הש~~

 בד~~~ ~סתפק
 הב~א ולא

 ח~יב לא הבהמה~ ופרכוס דנדנוד דמ~ואר הנ~ל~ מ~יר~~יכ~ל
 ~ אונס~י~

~~
 ~~ סו~י שחיטה הל~ קדושים דעת בס~ רא~תי ה~ום
 ברי~ ש~לקל~~ שו"ב תשלומי ~חיובבדיני

 ד~ ~פשיטו~~~~סק ש~~ דבריו
 נרא~ ~עוף~ נד~ד ע~י הי~ ~~ל~ל

 דהואד~~ור~
 ~~ ל~~~~ ב~~ר~ והבי~ ~~~ א~

 הביא ~ק"ו~ א~ סי~ שחיטה הל~בדע~ת
 אס ואפי~ ~נ~לי בב~ק ~ירש~י מינייהו אישתמיטובמחכ~~ה ~נ~ ו~דע~~ להש"~

 ל~המה עו~~ בין חילוק איזה דישנימא
 בד~~

 עכ~פ מ~מ
 ~ הנ~ל מפירש~י להעירהו~ל

~~~~~~
 בד~ז לעשות הדבר דנכון נראה

 הדע~ת וכמ~~כ והשו~ב~~קצב ~~ פשרה~
~~ 

 ~~ אות
 ~ ישראל על ושלוס הפ~רה~על ל~~

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

~~~~~~~~ 
 ~~ו~

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

~
 בקהלתו ~נע~ה ה~קנה

 משנ~
 ~דר בחורת ~דמוניות

 שני להעמיד לד"ת~וסיי~
 שובי~

 בבית
 רשאי א~ שניה~~ ע~י והריאה ~סכיןלבדוק המט~חיי~

 שו~~
 אחד

~ד~ לפר~
 לבדו ול~דוק לשחוט

~ ~ 

~~~
 כבר

 החכ~ אמ~
 אדם מכל

 ~ק~~
 ג~

 ~טו~יס ~ ט~~
השנים

 מ~
 ז~ל ו~ירש~י וגו~י האחד~

 ~ש~~
 ~ובים ~

~~ני~
 וכבר עכ~לי ד~~ לכל

 אמר~ נו~~
 ל~ ~שבת ז"ל

 ופירש~י תורה~י דברי תחילתו ~~לת~~פר ~ ע"ב~
 ~ש~~
 תח~ו ~

 וכלו~ופו~
 בינ~יי~~ עוד שי~ ~שכ~

 יע~~ עכ~~
 במהרש"א

~בחיא~~ד~
 וז~ל ~כחב

~ 
 שדרשו~ו יחזקאל ספר ~בי בפ~ק אבל

 משו~וכו~~
 משא~~ וכו~~ היה לנביא מו~זק דיחז~אל

 ק~לת
 ע~א~ ~ ~במ~יל~כ~אמרינן

 את מטמא דאינו
 הידי~

 מ~ני
 וכו~ היא שלמה שלשחכמתו

 עכ"~
 ~לא ו~~ל

 באמ~
 אנן

 ~~ו כמו ב~הי מחומרי הידי~~ את מ~מא ד~לתקיי~ל~

חכמי~
 המשנ~ ב~שון

 ~~ משנה ~~ה עדיות
 ויד~

 מ~ה פ~ג
 וקה~ת שש~~ש וכו~ ~קן ע~ב מפי אני מק~בל ב~עואר~ש ~

מטמאי~
 את

 ז~ במ~ילה נ~כרה ב~ה וחומרי ע~ש~ ~ידי~
 וד~ה והלא~ ~ד~ה בפירש"~ יע~שע~א~

 ת~ש~
 ~כתב

 מ~ו~ הידי~~ אתשמטמא ה~ע~
 וב~כ ~~ש~ נאמר ה~ודש דברוח

 ב~ה דסברו ש~~ ב~דיותהר~~ב
 ד~

 ברוה~ק ק~לת
 כוונת הי~ דזה ונראהע~ש~ נאמר~

 המהרש~
 ל~ שבת ~בחאג~ד ~~ל

 ~~יי~~~~
 בזה~ל
 ~י~ ~

 עכ~~ הכי~ התם קאי לא
 כלומר

 ד~~ת קיי~ל~אנן
 ברוה~~

 פ~וק קהלת~ריש בתרגו~ מ~תי וכן נא~~~
 ~וא קהלת דאתנבא נבואה ~~ת~מי ~ א~~

 ועפי"ז ע~~לי וכו~שלמה~
~ 

 לתמוה
 ע~

 ~~ל ה~ב~ם ~ן
 ~ומאות אבות מהל~~פ~ט

 ה~ו~
 וז~ל שכתב

~ 
 ד~י ולא

תור~
 ש~~ש אפ~~ קו~ש~ כתבי כל אלא בלבד

 ו~ה~
 ~הן

 וקשה ~~~~י היד~~ ~ח מטמ~ין ח~מ~~דברי
 ה~

 ~י ~ל
 דסוברים משום הוא היד~ם~ את מ~מא דק~לת להודסבי~א
 נ~מרה בלבד ~למה של מחכ~תו ולא ~מר~~ ברוה~קדקהלת
 דיחזקאל ש~תב ז~ל המהרש~א ~ל עוד וי"לוצע~~י

 משא~כ היהלנביא מוחז~
 ~ה~

 ~ילה ברש~ ~לא ו~~י
ד~ה ע~~ ~~~

 נבוא~
 ~למ~ חשי~

 שנת~~ו נביאים המ~ח ~ין
 ס~ע ~ס ~~~ ה~ר~א בהגהות ~~ש ~לי~ראל

 ד~
 ח~יב

 ריש מה~ר~ום אבל ~נביאי~י בין~למה
 ~הל~

 מ~ואר ~ל
 ז~לכפירש~י

 ~ועי~ ~
 שכת~ ~שני~ מ~ה פרק ~ב~ם~ ~~ורה

~ו~~
 ~ו~

 ע~ש
 ~~ ועיי~ ~"~

 דא~ו ~~א י~ט
ד~~י ~

~~~~~ 
 ~~ ~יר ~ ~~ר בן

 ~~~ ~~ ו~צ~~ ~~ ~~
 ר~יה

~~~~ ~~ 
 ~~ נ~~~ ~~ ~~ ~~~

 ~בי~י
~ ~~ ~~ ~~~~~ י~~~  ~  ~~ ~~~~ 

~ ~~ ~ ~~ ל~ ~ו~~  
~~ 

~ ~~ י~~  ~~ 



~

 ~בל~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ו~~
 ב~ע הוא וכן ~~וי חורה ~דברי

 או~~
 סי~

 ~כ~ב סק~ב חרפ~ז סי~ או~ח ב~~ז ועיין ז~י סעיףחרצ~ו

~
 וצ~~ ע~ש~ ור~ח ר~י ב~ס

 ע~א ט~ו חעניח רש~י ועיין
~ ~ וצ"ע ובקבלה~ד~ה  

~~~~
 חורה דבר~ השניס~ ~טוביס דכחיב דהא מו~ח
 ~וא וא~כהיא~

 ל~ני~ הדי~
 ~חיטה

 ד~ם רס"ד~ סוס~י ביו"ד הט"ז וכ~כ השניסיטוביס ובדיק~
מילה~ לע~י~

 צריכ~~
 עוד שס יהיו ~ילה שבכל

 מוהלי~
 מפורש וכן כנ~ל~ ובדיקה שחי~ה לענין ד~~ה מוכחוממילא ע"שי א~ריס

יוצא
 ~פ~

 י~ח סי~ בשמ~ח ז~ל~ החב~ש בעל קדוש
 ו~"ל ~כתבכ~~ ~~י~

 ממניס ה~ לדבר החרדיס ב~קומוח וראיחי ~
שניס

 ~שובי~ס~
 רעהו אח ואיש הא~ד~ מן השניס טוביס

 ~שער הקדוש של~ה בס~ וראה ע~ל~ ~ויזהירו~~יעזורו
 אוחהאוחיוח

 ז~~
 בשעח הנזהר נקרא ד~זהירוח~ שכחב

 כדח ול~שותה לשמרהמ~שה
 יעב~ ש~~

 מה דבר שוס
 ע~~~ וכו~ עליו~מוטל

 ו~
 ע~ב ~ק~ז ב~ולין ז"ל פיר~י

ד~ה
 זריז~

 ע"ש מעש~~ בש~ח להזהר ~יודע היינו ~ד~היר~
 וכ~כ ע~ש~ זהירוח ד~ה ע~ב ~~ ע~זובפירש~י

 הב~~
 על

 ז~ל הב"ח ~ודברי ~~ סוס~ או~חה~ור
 ואי~ ~ הקדוש בלשונו ~~ל ~תב~ששכחב וז~ וצ~ע~~ ע~ש ר~פ רס~י הטואו~ח על בעצמול~ש~כ נינהו~ סיחר~

 יע~ורו רעהו אח
 ב~עח יזהירו רעהו אח ~איש כלומר~ויזהירו~י

הש~יטה מעש~
 והבדיק~

 וכז~ח וכהלכה~ כדח הכל ול~שוח לשמור
 סוף נ~ז ~שורש ז~ל במהרי~ק ~הדיא מבוארהחורה

 שהואשכחב א~~ ע~
 ממשי~

 ביה דשכי~ין גסה בהמה מאכילח ידו
 ועיין ע~ש~ ש~י~ה בשעח ב~דקין שני שהיו לא אסטריפוח~
 סי~ יו~דבפמ~ג

 י"~
 ס~ק בשפ~ד

 ב~~
 ~~ס שיהיו טוב ודאי ביוחר המ~פרציס רבובעוה"ר ~בז~~~ ~ ~כחב

~צל
 ש~י~~

 בש~~ח וכן עכ"ל~ מא~ד~ השניס טוביס כי
 במדינוח הנהיג שהוא כחב נ~ח סי~ ~~ב יעקב~בוח
 בה שיש בה~ה שוס ~~שירשלא ממש~ בפועל כפס ~חקעו השוחטיס שכל למ~מ~חו~הסריס

 ריעוח~
 שיצ~רף עד

אליו
 שוח~

 ע~שי המורה או המו~~ה השני
 ו~

 בשו~ח
 לה~ה~ק חייסדברי

 ~סאנ~
 ~חב ~ פ~~ חיו~ד ח~א ז~ל

שהמ~ה~
 הריאה בבדיקוח ~ המק~מוח בכל

 שש~
 ~ובי"ס

 ב~למחפ~~ס
 הצור~

 יעו~ש עצמו~ בפני אחד כל
 ~ו~

 בסימן
 שו~~יס שני שיש י~ר~ל תפוצוח בכל ~המנהג שכחבי~ב
 בלבד אחד~אין

 ש~~~
 סכינו ~רו~ה חבירו בלי

 וכ~
 מנה~נו

פה~
~ 

 רק שו~טיס א~ן ה~~ ו~ראי מומחיס השו~~יס שח"ל
 באיזה ~רוד אחד שאס עלי~ס~ הח~רנו ויותר שני~~בצירוף
~ירדא~

 ~י~
 מהב~ד א~

 ליל~
 יע~ש~ הש~י~ה ל~יח עמו

 כל מינייהו אישחמיטובמחכח~ה
 הנ~~

 דעח בספר וע~ין
 ל~~ ס~ק י~ח סי~ ז~ל ב~עזאן להגאבד~ק~ורה

 מאה ח~ו~יס ועליו ישן~ ~~ף ~ראה א~~ רב לפניו~עיד ~ וז~ל שכחב
 שו~ב שני חמיד שיבדקו ש~~ו ז~ל~ הב~י ובראשסרבניס~
 ~ריאה~ ואח ~סכיןאח

 ו~ור~

 עב~ל~ נ~~~~ י~כנו גדר

ו~ענ~~
 ובראשס רבניס ~המאה זאח לעדוח נאמן מקור נ~ל

 נח~ש~ בגזירח ~נ"ל ~חקנה ~ל הע~בר על גזרו ~~להב~י
 כל להחמיר מנ~ל ק~ה ול~אורה שמחאי חרס נידוידהיי~

 ~ל האב~קנחס~
 ה~וב~

 הח~ס על
 ע~ כעו~~

 חומשי חמ~ה
 יוצא כמפורשחורהי

 ב~דר~
 וישב ~~ חנ~ו~א

 סי~
 ~ל ע~ן שעבר ע~א מ~ד ב~נהדרין מ~ש שפיר אחיועפי~ז ~~ש~ ב~

 דעבר ~שוס ~ע~שי גס חמשה ~נאמר חורה~ ~ו~שיחמשה
 הערח ~די ק~ה לא ~ו~פי~ז הנ~לחנ~ומא כהמדר~ תורה~ חומשי ~משה על בעובר דינו ה~רסענ

 המה~ש~~
 מקומו דמקור ונראה והבן~~ ישראל ~טא ד~ה שסבחיאג~ד ז~ל

 סוטה בירושלמי ד~ע~בא~ מחל~ודא ונובעטהור
~~ 

 ה~ד
 ד~ה ~~ב ל~ז סו~ה ב~וס~ גס~מובא

 ר~ש~
לא אשר ~ארורכחיב ~ ו~~ל

 הזאח~~ החורה דברי אח יקי~
 נופלח חו~ה י~ו~

~ 
 וכו~

 ר~~
 מטה~ל הב~ד זה אומר~ ב~ח

 ~כ~
 ז~ל ה~הרש~אגירסח הוא

 תבא בפ~ז~ל הרמב~ן וגירס~
 ע~ש~

 ש~ואל בשס יהודה בר ר~ה דא~ר
 ~דבר מו~ל מטה ~ל ~ב~ד ד~ל ~בואר הירוש~~י~וונח יע~ש~ להקיס עלי ואמר יאשיהו ק~ע הזה הדברדעל
 אח להקים העס ~יוכלו בכ~י לד~ח ו~ייג ~~רלעשוח
 דארור ע~א ל~ו בשבועוח חז~ל אמרו וכבר ר~ל~ יקיס~לא אשר ~ארור בכלל זה הרי חו~ש לאו ואס הזאח~החורה
 ח~נה עשו דאס מבואר ו~מי~א יע~ש~ קללה בו נידויבו

 שובי~ס שני לה~~יד זאח כ~ון לד~ח וסייג ~דרל~שוח
 המטב~יסבביח

 ל~דיק~
 ע~ז העובר כל והריאה~ ה~כין

 נ~מנה ~~~ר ועפי~ז ~~ל~ שמחא ~~ס נידוי בוארור ר~ל~ התורה~ דברי אח יק~ס ~א א~ר ~ארור בכללהוא
 וע~ו ז~ל הב~י ש~רן ה~~ל הרב שלעדוחו

 רבניס מא~

ז~~
 ~זרו

 בגזיר~
 נ~~ש

 ש~ שדוק~
 י~דיו ילכו שובי~ס

 ד~ף מבוארומ~ילא ל~מחו~ א~ח ו~וח~ם ולבדוק~ ל~~וט המטבחיסלביח
 שנ~ש~

 שני ~~ה~מיד הז~ח ה~~נה
 בב~חשובי~ס

 ה~~ב~יס~
 בלא

 דנעשה ביון מ~מ ~רס~
 ע~ז העובר כל הדח לה~יס ולסייגלגדר

 ה~
 זה

 ~נ~ל החקנה נעשה אסד~ס ה~~ סי~ ~יו~ד שיק מהר~ס בחשו~ וכ~כ האמור~כדבר ~~ ו~רם נידוי בו א~ר וגו~ יקיס~ לא א~רב~רור ק~
 נעשה כאלו דינו חרם~ בל~

 פסולה ש~י~חו לבדו וש~ט השו~ב עבר ואס בחרסיהחקנה
 ~ ע~ש ההחראה~חר

 יש האמור~~~~~
 לחמ~

 נו~ב השו~ח על
 חקנה ~ע~ו הק~לה ב~ידון שס שנ~אל א~סי~ ~יו~~ מהד~~

 הרבע~י
 בצירו~

 ה~ל קציני
 ששו~~ וה~רי~

 לבדו א~ד

ל~
 לבדו א~ד ~יש~וט ש~ה ~~ירוש והוכרז ~בירו בלי יש~וט

 ובו~ ב~רס ה~יזו ש~א ביון והשיב ~~יפה~הוא
 שכחבחי מה ול~י יע"ש~ שלשה של ב~ד ע~י עצמסל~חיר יכולי~

 כאלו ~ינו ~רס בלא החקנה ~נע~ה דאף ליחא~~ה
 וכבר כנ~ל~ ~~רסנעשה

 נו~~
 לחורה וסייג לר~יס דגדר

 יבוליסאין
 ל~חי~

 רכ~ח סי~ יו~ד בש~ע כמבואר
~חי סעי~

 ו~
 דכיון ג~כ כחב י~ג סי~ ~יו~ד ~ח~ס בשו~ח

 ב~ד אפילו לד~ח וסייג ל~דר הזאח החקנהשנעשה
 י~ול אינוהגדול

 לבט~
 הזאח~ החקנה אח

 דאחרא מרא ~ב דברי המבטל דהשו~ט וסייסבזה~ והארי~
 הדבר ק~וב פני~~ וגי~י בעזוח לבדו ובודקושו~ט

~י~~

 נא ושא יע~ש~ ו~~ ~שראל ~ביא~ להס אמר לבר~ה~ צדיק~~
 ור~~ עיני~

 עוד
 ~ו~ בש~

 ~מ~ח
 ע~ב~
~ 

 מ~~
 נבי~יס

 דו~ראשו~~~
 ול~ ~ע~ש~ וש~ה

 בדח ~~נוח כמה שלמה חקן ~ז~ל מסורח
 ~ ישרא~

 א~~
 ~שבח ~צרוח עירובי

 ע~ב~ י~~

עירוב~
 ~~א

 נ~י~ ב~~ ~ ע~ב~
 ידיס

 ו~~ דרכיס לעו~רי ח~נ~ ג~~ ~ ~ש~~ ל~ד~~
 ~ב~~

 נזקי ה~~ רמב~ס עי~ ע~א~ ~~א
 ~מו~

 ד~ ~פ~ח~

 ברכח~

 ~ונ~

 הגדול הביח על לו~ר שלמה חיקן ~זון בברכח י~ושליס
 והקדו~

 רו~וח ועינינו ע~ב~~ מ~ח ~ברבוח
 חקנוח ממתקני היה של~הבעלי~~~~

 בי~רא~
 נביא ~יה ~~ק כל ~~י

 ~ה~ ג~~
 כי

 מצא~ ~
 ראינו

 ~~רבה ~ ב~ל~וד מבוא~
 מ~ד ~סוכה ~ו~~ נביאיסיפוד

 ~חקנ~ ע~א~
 ~~ ~רש~ ישרא~~ חקנוח ממח~י שהיו ומ~אכי~ ~כריה ~גי נביאיס

 יסוד~י ד~ה

ובא~~
 של מדרשס בביח הופי~ה ~דש ~וח

 ~מובא ז~ל ורש~ ה~ר~~
 ב~~

 ~ח~וב~~
 י~ראל~ נב~אי בין ש~מה אח ~~בו

~ר~
 ~ר

~~ 

 ~ו~ה בחלמוד וז~רח
 מ~~

 ויומא ~ב
 ל~

 ע~א
 ~נ~

 ~א~וח שני על נפל~חי ו~וראוח
~ש~י ~גדולי~

~ ~~ ~~~ו~  
 ~ש~א

 ~~ר~
 ~~רו שלא ~~ל

 ב~
 ל~~יר

 ~~ר~ ~
 ~י לה~א~ ~~א

 המל~
 שלמה

 ~י~
~

 ח~מה לבב ~יא~
~ 

~ ~~~~ 
~~~~~ 

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 בעל ~גאון על ותמ~ני יע~שי פסולה שש~~~ולומר
~~~ 

ז~~
 מכל ~עיר ~לא

 ~ הנ~~

~~~

 לעמוד ~ת~ר על מוטל שבודאי נשמע~ הכל~בר

ב~~~
ויבד~ו ישחטו שוחט~ם שנ~ ~דוקא גדר ולגדור

בבי~
 אפשר ואי בד~ו~~ק~ א איש~ר לא דמעולםכיון ע~ב~ כ"א וקידושין ~~ב ~~ כיבמות ~ישתרי~ ואשתריאהואיל בנד~ז לומר יתכן לא כי כ~~ח~ המטבחים

 אח לה~י~
~~ב~

 מצד לכל האסור
 נח~ש~ ~זיר~

 ברכת~ עליהם וח~א ינעםולה~ו~ע~ם האמו~~ כדבר
 טוב~

~~ 
 ח~ר~~~~א טוב

 או~
 ימים

 בימינ~
 ~ רצון יהי כןאמן וכבודי עושר ובשמאלה

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

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

~~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~~~~~~ ~~~~י~~~ ~~~~
 ~~~~~י~~~

 שלא טבחא~ ב~הוא שאלתו ע"ד ל~שי~ו~~~~
ומורה דמ~א~ ומו~צ מהרב בשאלה דא~תא ~ידילשאיל אלקים~ ~ר~

 ו~~ירה ל~צמ~~ הרע~~
 שכר ש~ו~ל ע~ירה~ ~ורר~

 הב~רות ~ן~דול
 לב~

הוא ועוד ובש~~ כס~~ מ~מ~~ תרתי דמים
 מי~~~

 ~~א
 ע~

 הקצ~ים עם וקנ~ן במסחר ועוסק פש~~
 וג~ב~עורו~~~

 ו~~~ה וכיו~ב~ םוסיםי ב~ורות
 הא~י~

 ~~אר
 כל הןד~ז~

 פ~ דבר~ עינו~ רא~~ יק~
 חן~ חכ~

 וכו~ ומובהק~ם גדולים מרבנים ח~ובות כמה ליהעתיק וג~
 ~שליט"א

~~~~
 ולפענ"ד ח~דוש~ בלא בי~מ~ד אין ~ן~

 ~העיר י~ ע~
 שום כ~נין שואל ו~ינו בהוראה~ לבו ~ה~יסבד"ז~

 ~ דא~רא מרא מ~רב~אלה
~~~

 הנ~ ~~
 ד~יחבאתר להו~ו~~ אדם ל~ום רש~ת שאין ברור~ הדבר

 גב~
 באתר ~ ע~א ס~נ ~ברכות

 ע~ש שון~ ב~שניהם וכו~ ~בר חהוי לא ת~ן נברדא~ת
 ע~שי וכו~ ל~ו~ות ~בר דאית באתרא אביי~כדאמר לדיוקא~ דאתא ~ וז~ל ~כתב ~~ל בחיאג~ד ובמהרש"א~פיר~~~~

 לשו~לפר~ ויתכ~
 ~בור ע~ב ~~ג בסנהדרין ה~~~ עפ~י ~גבר~~

 ו~יין ע~ש~ לה~יבש~ודע
 ~ער~ בערו~

 אולם א~~י גבר
תמ~ני

~~ 
 דברי אישתמ~טתי~ שבמחכת~ה ז~ל~ המהרש~א

התי~~
 כ~~ ~ו~~

 ז~ל~ הר~ח ול~עח ב~וין~ ד~ה ע~א
 ~וראה לענין מ~ירי לא ע~א~ ס~גד~רבות ה~

 כל~
 ד~ח ע~ש

 שעפ~י בשו~ב א~נם ז~~~הר~י
 צרי~ הד~ עי~

 כפוף ל~יוח
 משמע ~ וז~ל כ~ד ס~ק י~ח סי~ ק~ושים בדעחכמ~"כ ~דוליםי מעידים לו ויש ביותר מובהק הוא השו~ב אםואפי~ הוראה~ ~ום להורוח דאסור פש~~א דאת~י~~ מרא הרבתחת

מש~חז~ל
 ט~ח~

 מ~ום הוא וכו~~ חכם ~מי~ סכ~נו סר דלא
 ולא באחרי~~ הרבכבוד

 ב~ ש~~
 מוב~ק שהשו~ב ע~י ~טי~

 גדולים~ מעידים ~~~ביוחר
 ו~

 כוונ~ו באחר~~ ~ב אם
 ולא ממ~~ טו~המשום

 כבוד~ משו~
~~ 

 וכו~ מוחל אינו דמ~מ
 תק~ז~לרק

 להיו~ דצ~~ ~~
 מצ~ להרב ~פל ~שו~ב

ע~ שהם~
 הש~ב

~~ 
 ש~ודע ~~

 מםתפ~ להיו~
 ע"א ~~ ~חולין ~~ל מפירש~יוי~ל עכ~ל~ וכו~~ ושואל

 ד~~
 שהשוחט ~שם~ טבח

 בעיר~ ממנו מופלא ואיןת~ח
 עכ~~

 מפירש~ יוצא מפורש הרי
 ת~ח הש~ב אם ד~םז~ל~

 ומובה~
 אפ~~ ביוחר~

 רב שיש כל
 צרי~ בעיר~ ממנומו~לא

 השו~ב
 להראו~

 שבגליון מכת~י ב~רדב~ז ומצאת~ כאמור~ ~חב~~ שלכבודו מפ~ םכינו~ לו
 מהל~ בפ~א ווילנא~ דפוסה~מב~ם

 ש~~
 ש~ב כ~ו~ ~ל~

לתר~
 הרמב~ם דעת

 יש טב~ם ~~ ד~~י טע~ בהו~פ~ ז~~
 ~ו~ם א~~ם טב~ם ~שו~~~

~~ 
ו ~  

~ 
 ~ע~

ו~
 ~פום~י~~

~~~~ 
 ו~בח עיונו~

 אלא לחכםסכינו ~~ר~ו~ ~~~ כיו~~
 מ~ו~

 מכת~י משנה במ~ידומ~א~י עכ~לי וכו~~ חכם של כבודו
 שב~ל~ו~

 ~דפום הרמב~ם
 שכחבשם~ ווילנ~~

 ב~
 ~מ~ה בזאח שהצריכו ש~טעם ז~ל הראב~ד

 כ~ון אחרו~~ ממצות ~ו~רלחכם
 מ~י ו~פילין~ ציצי~ עש~~~

שצרי~
 הי~ב המ~שבה לפנות

 שיר~יש כדי הבדיקה~ בשע~
 ומ~ני וכו~~בפ~ימה

 שצרי~
 חששו הוראה כמו והוי ג~ול~ עיון

 וירא~ וכו~~ חכם של כבודו משוםלזה
 שלזה

 נ~כו~
 ~בינו

 שהצריכו ב~עם ז"ל ה~~מ דעת מבואר הרי עכ~ל~וכו~~
חכ~ם

 להר~ו~
 הוראה~ כמו ד~וי משום הוא לחכם~ םכין

 עי~~צר~
 דכש~כ מ~כח וממילא גדול~

 בהור~~
 או~ה

 המ~מ ועפי"ד ח~ם~ ~ל כ~ודו משום ל~ורות לשו~בשאסור ~ופ~~~
 ז~ל ~רב בדברי ~העיר יש~נ~ל~

 בש~~
 בקו"א י~ח סי~

~וח
 ט~ו םי~ ~"ש ב~ו~ת כחב שפיר ועפי~ז והבןי עש~~ ~
דאם

 ~ו~~
 מידי השו~ב

 דאית~
למחול אין העיר~ לחכם בש~לה

 הני~
 השו~ב אם אפי~

 ~ור~ ש~ כד~ הור~
 ~חכםביד אין מ~מ

 למחו~
 ו~ם ע~ש~ שחייב ה~י~וי

 כתב י~~ עפ~~~
בשו~ח

 יו~ אה~
 בעקרי מ~בא ב~~ ~~ יו~ד ~םפרדי

 א~סי~ הד~~
 או~

 דד~ז שכ~ ב~צרה~ ל~ה
 ד~בח~

 ~כינא סר דלא
לח~ם

 משמחי~
 לאו לי~~

 בדה~ר לענין ~ם א~א ב~~ין~ דוק~
 ~ם ~וראה~ עניניוש~ר

 הור~
 וצאו ע"~~ חכם ~א~ת בלי

 הקודש רוח כיוראו
 ~~מ~יד דלדעת מדרשם~ בבי~ הופי~

 עיקר דכל בטעמא מלתא שפיר את~ הנ~ל~ מכת~ימ~נה~
 חכמיםשהצריכו

 ס~י~ להר~ו~
 משום הוא לחבם~

 שצרי~
 עיון

 כש~כ~ מכח מוכח ~מילא וא~כ הוראהי כמו והוי~דול~
דא~ו~

 שארי להורות לטבח
 עיון ש~ריכים האמורות~ הוראו~

 ו~דיקות ל~תיטות שייבות שום להם ואין להוראתם~~דו~
 והורה השו~ב עבר ואם ב~~ ר~יל שהואהסכן

 הרב פי שאלח בלאהור~ות~
 שחיטתו ד~תרא~ ~~

 ~אסור~
~~~~~ 

 בחשובח שכחב
 הרה~

 נ~י מ~הר~~ק וכו~
מ~~טמאר~

 לחר~
 בפ~א ז"ל ~רמב~ם דעח

מהל~
 ש~יט~

 ל~בחא שמנדין הט~ם שכתב ~~ו
 דל~

 סר
 לפי ~ם~ קמי~סכינו

 שיםמו~
 ו~לא פ~ומה~ ותהי~ פ"א~ ע~ע

ב~~~
 ח~ל~

 לה~א~ח אמרו דלא יוצא~ מפורש ע~ב ~
 מפ~ אל~לח~ם~ סכי~

 חכם של כבודו
~ 

 חםדא לרב דודאי וכחב
דס~ל

 בחול~
 ופ~ימה צפורן~ כח~ירת פ~ו~ה ד~יעור ע"א י~ח

 עם ~ם כזו~דולה
 האר~

 לר~ח וא~כ ו~הר~יש~ להבחין יכול
 ה~

דצר~כי~
 ה~א לחכם~ סכין להראוח

 ר~
 אמנם כבודו~ מפני

הרמ~~ם
 ולהלכת~

 גם שהוא כל אפי~ דה~~ימה דקיי~ל
 ~~ ה~ערה~כחוט

 שפיר ול~כי ובקי~ חכם רק מר~יש אינו
 לפי הטעם הר~ב~םכחב

 שיס~~
 כנ~ל~ ~"א ע~ע

 רק דהוי אמרו שפיר ע~כ דר~ח~ אליבא שם אזלאדחולין והש~~
 בפשי~ות במש~כ ותמהני ת~"ד~ ע~כ חכם~ של כבודומ~ום
 פ~ימח דשי~ור דס~ל הרמב~םב~עת

 ~כ~
 של

 שחיט~
 כ~ש

אפי~
 בית מ~ל~ בפ"א ז"ל הרמב~ם והלא השערה~ כח~~
 הל~הבחירה

 י"~
 ש~ח~ור כד~ שנפ~מה ~בן כל ~ וז~ל כחב

מבואר ~רי עכ~לי פ~~~ זו ה~י ~חיטה~ של כ~כין הצפו~~בה
 ד~מב~

 ס~ל ז~ל
 ~כ~ דפגימ~

 וא~"~ צ~ורןי חגירח כד~הוא שחיטה~ של
 דהרמב~ם

 פ~~
 שחיטה מהל~

 ק~ן החלם ~י~ אם ו~פי~ וכו~ פ~ם בה יה~~ ולא ~ כתב~י~ד
 כלל ~~~יר ~לא ~~~לי ~סול~~ שחיטחוביותר

 דשיעור דס~לומש~ע ~~ו~י ~י~~
 כ~~ הפגימ~

 סי~ ביו~ד ~ור וכ~כ
י~ח

 בשמ~
 י~ח ~~ בפר~ח העיר וכבר

~  ~פ~~ח ומש~כ~רמב~ם~ דב~ בס~יר~ 
 ~ר~

 דברי
 של~ ~ב~

 יסתרו
 ~א~זדבריו

 ע~ השי~ ע~~
ע~ש סק~ו~ ~~~~ י~ח ~י~ ~ב~ש

 ~ברי בביא~ מש~
 ראה אמנם ~~לי ~~ב~

 מ~~ ב~מגידמ~א~י ~~
~  ~~~~ ~מב~ ~שבג~~ 

 ווילנא~
 ~~~ה מ~~בפ~א

 שב~ה~~ ~
 ~ים

~  ~ה ולפי ~ 
א~ הדר~

 ~~כ
~~ ~  ~  ~  ~יי~ ביו~~ קט~ 
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~תחגו~
 אינם ז~ל הרמב~ס דברי ו~פי~ז עכ~לי ~פורן~ ~ה
 פגימת דשיעור וס"ל ז~~ז~ותרים

 םכ~
 היא שחיטהשל

 ~באר ח~~סוס~י שבאשבול בנח~א וכן כ~~ו~~ ~פורן~~חגירת
 דם~ל ז"ל ~רמב~ם דעת~ן

 כחג~
וזבה ע~ש~

 לכוו~
 לדעת

 ד~ אות י~ח סי~ דע~ת בס~ ור~יתי הנ~ל~ שב~~יהמ~מ
 ~~כ~כתב

 מדנק~
 בשיעיר הוי ממילא ~תל~~~ לשון ה~מ~~ם

 והו~ צפו~ן~~~חגירת
 ~ן

 להו~יח הוסיף ו~ם ה~~חותי מב~~
 ~הרמב~ם ומפיה~~ש פגימה~ ~~ה ע~א ל~ז בכורות רש~ימלשון
 ה~מנע מן חסרון ש~~ב וכיון ח~רון~ בלא אינה דפגימהשם~
 מנמ~ הביא ~לא ותמהני ע~ש~ הצפורן~ בה תחגורשלא

 ~~גם למזבח~ מנין דאמרינן~ ע~א נ"ט בזבחיםמפורשת
 ~ת ~~יו ~וז~חת ~ שנאמר פסולין~ שם שנשח~והקדשים שכ~

עו~ותי~
 חסר כשהוא ולא שלם~ כשהוא וכו~ שלמי~~ ואת

 ע~א ס~ בזבחים וכן מזבח~~ ד~ה ע"ב י~ז חולין בר~~י~וכ~ה
 ולא שלם~ שהוא בזמן א~א וכו~ המזב~~ א~ל מצות~ואכלוה שנאמר~ מנח~~ שירי בגינו אוכלין אין שנפגם מזבחא~רינן~
בזמן

 שהו~
 מ~ור~ הרי חםר~

 ב~~ס יוצא
 ~ דל~

 הוא פ~ם

 ~היינוחסרון~
 ב~~~י ו~יין צ~ורן~ כחגיר~

 ז~~י~
 ע~א ~~ח

 כ~ב~ נפ~מו~ד~ה
 גדו~ה ~גי~ה

 ש~יק~
 ~יכר~ השחזתה

עכ~ל~
 ~~ומ~ ועיי~

 מ~ו~ ~ דאמרו ע~א ע~
 ר~~ון~ של פגמו

 הו~~ חסר יאמרו שלאופירש~י
 עכ"~

 פ~ם ד~שון מבו~ר הרי
 או~~ ~ב~ז~ העיר לא ~מח~ת~ה וה~ע~ת חסרון~הוא

 ב~~ת
 ש~י~ה של סבין פ~ימת דשיעור ג"כ ס"להרמב~ם

 לכוון ג~כ וזכה כאמור~כ~ג~צ~ הו~
 כדע~

 הנ~ל~ מב~~~ המ~מ
 שבתב הי~א דפסחים בפ~ז ~י~ושלמי ~ל ~ש~ס ב~ליוןומצאתי
~~כ

 לתר~
 הרמב~ם ד~~ש~כ ו~י~ ז~ל~ הרמב~ם דברי סתירת

 בה ~~~ג~ר בדי שנ~גמה אבן כל ~ ה~~א ביה~~ח מ~ל~ב~~א
צפורן

 כםכי~
 שנפגמה בםכין היינ~ וכו~~ שחיטה של

 ~נ~ס~
 מכלי

ש~ת
 וגונ~~

 כ~י מה~~ פ~א כה~מ~~ם או~ה~
 ה~~ו~ ה~קד~

עש~ה~
 וי~~

 ע"ד
 בגו~

 י~ז בחולין ר~ח דברי
 ע"~

 אף דאמר
 ו~פסל שנ~נם מסכין ~מי מיירי דר~ח די~ל סכין~פ~ימת
 וא~~ שר~~מ~ל~

 ליכא דעפי~ז ואיד~~ לדוכתה ק~~יא ה~רא
 בחוליןלשנויי~

 ל~
 לענ~ן קאי לא ר~ח גם דהא מיירי~ ~א

 רקחולין~
 ל~ני~

 שרת בלי
~ 

 התוס~ עפי~ד וי~ל
 בחולי~

 ג~
ע~א

 ומחוורתא ודו~ק~ עש~ה~ כגון~ ד"~
 לתר~

 הרמב~ם~ דב~י
 צפורן~ בחגירת שיעורו ~חיטה~ ~ל סכין פגי~ת לענין גםדס~ל

 הנ~ל משנה~כ~~מ~יד
~ 

~~~ ~ ~ ~ ~  
 הא~ד~קהר~~ג

 נאווסעלי~
 של~~~א~

 ~ בזה~ל וכ~ב הגהותיו~ כת"ההס~יר
 ח~ם~ קמי~ םכיני~ סר דלא טבחא ה~י ע~א י"ז בחול~ןולכן

 מפ~ש ובן הוא~ בדיקה לשון סר~ ~ ע~ב כ~ בתענית~~רש"י
 ש~יטה מהל~ ~~~~א~רמ~~ם

 ה~~ו~
 כל

 ~ב~
 בדק דלא

 רואה שהחכס וכו~~ חכם לפני שלו~סכין
 אי~

 בודק ה~בח
 חבם~~ ~ק~י~ הש~ם לשון ומ~וקדק הד~ת~ בי~וב סכינו~ל~ניו
 שהחכם ס~ד דאי הכיימ~ע

 צרי~
 בל~ון הו~"ל לבדקו~

 ~ול~~לח~ם~
 קמי~

 חכם~
 איש~מיט~יה במחכת"ה עכ~ל~ וכו~

 ~ רבינא ~מר הא ~ל ע~א ס~ג ב~ירובין ז"ל שפיר~~ימה
~

 ~רב~ו וכן עכ"לי וכו~~ לטבח ס~ין בדק בבבל~ סכינא

~ננא~
 ~דפוס הש~ס בגליון שם ז~ל

 ווילנא~
 ~ בזה~ל ע~ז פי~

 ל~~ח~ הס~יןבדק
 סכיני~ סר דלא טבחא האי כדגרםינן~

 ע~~ל~ ~כו~ ~כםקמ~~
 וכ~

 כדי ד~ה ע~א ט~ בחולין ~רש~י
 ח~~בי~ר

 לבדו~
 שה~~ח ~סכין

 ~י~
 ל~כס הסכין ל~~ות

 עכ~ל~ וכו~~עיר
 ו~

 ~~ס בגליון ז~ל~ גר~ים הרב~נו
 וכ~~~ ~קור כדי~ב ש~

 ש~בדו~
 וכן עכ~ל~ חכם~ סכין או~ו

~בי~ה
 דאיבע~ל ~~בי ~~~

 לה~או~ מ~
 ל~כם ~כין

 הטבח לה~אות מהופיר~י ~יו~
 ם~~

 לחכם
 לבדו~ ביו"~

 ו~~

 במקימו ז~ל~ רש~י שפי~ וזהעכ~ל~
 ~חול~

 דלא י~ת~
 כל~מר עכ~ל~ לחבם~ סכינו הראה ש~אסכינא~ ~

לרא~~ ~י~ שהחכ~
 םכינו את

 ש~
 כלשון ולבודקו ה~בח

 הש~
 י~ ב~ולין

 ~להר~ות ע~ב~ י~ז~~~
 סכי~

 כבודו מפני לח~ם~
 חכםי ש~

 מהל~ ב~"ד ז~ל ~רמ~~םובן
 וז~ל~ כתב ה~ט~ יו~

 א~ו
 ויא~ פג~מה~ ~הי~ שמא ביו~ט~ ל~ם סכיןלהראות

 לו
 ומבואר ע~"לי ~גימתה~ מש~ם בה לשחוטאסור

 ~~~מתהי ורואה לטבח~ סכין בודק ד~חכםהזהב מלש~~
 לפני ~סכין בדק שלא טבח ~ שחי~ה מהל~ בפ~אהרמב~ם ומ~~

 ז~ל המה~ש"ל במש~כ כוונ~ו כנ~ל~ וכו~חכם
 ביש~~

 פ~א
דחולין

 מוב~
 בא שה~ו~ב ח~~ ~~י~ ~~ סי~ בשמ~ח בתב~ש

 הםכן אם אותו שואל והחכם בידו~ וס~ינו ח~ם~לפני
 ~כלומר הוא בדוקוה~יב ב~ו~

 ל~ניו~ שבוד~
 החכם בודק וא~~כ

 ויש י~"שי ן הס~א~
 להעמי~

 כ~ז
 בל~ון~

 ~ינא סר דלא הגמ~
 וזה ח~ם~קמי~

 ~~ו~
 ~ וברור

~~~

 העיר כת~ה ~~~~
 במ~
 ע~א כ~ט מבבורות ד~ז ר

~דתנן
 ה~ו~~ דג~

 בין ח~~יס~ שק~בו שכר
 מ~~ מבע~מ~ ביןמ~ם~

 שוח~ין אין
 ע~~

 ביבנהכאילא מו~ת~~ הי~ א~~כ
 וכו~~

 ~ וז~ל ~~~ה וכתב
 נ~צא

 ה~נוכ~ילא~ גדו~ לחסי~ ד~~
 כ~

 בת~ו~ וכן ובו~ התנאים
 הרה~~

 וכו~

מ~ום~~א~
 ולקבל ~ וז~ל כתב ~ליט~א

 מיח~די~
 הורא~~ עבור

 וכו~~ היה גדול שחםיד ביבנה~ לאילא רק בבכורות~תירו
 ספר בשסוהביא

 תור~
 ~~~ינו יק~תיאל

 תח~י~
 יש ~שד שמפני

 הג~ה וכ~~ה וכו~ וכשר ~ו~חה שהוא היכא ב~יעבדלהת~ר
 ~~דב~יו

 ביבנה לאילא שהתי~ו כת~ה שכתב הטעם זה~~~~~~
 בפי~ רק מוזבר אינו היה~ דחסידמשום

 כאילא~ ד~ה ע~א כ~ט בבבורותז"ל רש~~
 וב~

 ז~ל הרע~ב פי~
 בבבורוח שור וב~כור ל~ו~ ם~ק י~ח סי~ ז~ל וה~ב~שב~יהמ~ש~

 הקש~ ע~א~כ~ט
 בזה לש~ול

 ותיר~
 ובמחכת~ה ע~ש~ בדוחק

 ש~~ב בכורות~ מהל~ ~פ~ד ז~ל הרמ~~ן דבריאי~תמיטתי~
 דאםור משום דמ~ני~בטעמא

 למשק~
 ~ומ~ן הור~ה אגר

 ~~ה אא~כ דילי~~ הוראהמיבטיל דשק~
 ~מו~ח~

 כאילא לר~ים~

 שעתא וכל לדידי~~ מיי~י דכ~ע דכיון אגרא~ לו רו דהתביבנה~
 ושרי דמוכח ב~לה אגר הו~ל וכו~ להו ~מחזי ב~יושעתא
 וכו~למשקל

 ~א~
 בכורות מ~ל~ ב~~ד ז"ל הרא~ש וכן יע~ש~

 ~ וז"ל כתב ה~~~~
 וכ~

 ~י~א
 ~יבנ~

 לי~ול~ חכמים לו שהתירו
 ו~~~תי עכ~ל~ ובו~~ בבורי~ן ~ליו מ~יאין היו שהכללפי

 ~ד~וס ~ש~ם בגליון ז~ל~ גרשיןלהרבינו
 ווילנ~~

 שם~ בבכורות
 כאילא ג~כשכ~ב

 ~ביבנ~
 עכ~ל~ ~רחו~ מפני לו ש~תי~ו

וכ~
 דברי ז~ל דבריו

~ 
 ~~ל~ ~~~ג ז~ל הר~ב~ם וכן ~ב~ה~

בכ~רות
 ב~ וידעי ג~ול~~ ~מ~~~ה ה~ה אא~ב ~ כת~ ה~

 ~כמיס
 והוא עכ~ל~ וב~~~ כמותו~אין

 בלשו~
 הרמ~~~

 ~~שונו ~ב~ב ז~ל
 הפיםקים דרוב~ ו~~ה לרבי~~~~מומחה

 ~מ~~ ~~
 כ~~מר ~ו

 על ל~מ~ה יש ו~~י~ז ז~ל~ רש~י ~ל כטעמו להו םביראלא
 ~כתב ש~~ב ס~~ ביו"ד ז~להטור

~ 
 הוא אא~כ

 מו~ח~
 וי~ו

 וכו~ בכ~ר לכל וידועמוחזק
 ע~~

 דס~ל משמע ומלשונו
 ז~ליכפירש~י

 והל~
 מלשון

 ז~~ הר~~~
 ~עמא דס~ל מ~כח

~הר~ב~
 ~מומחה לשון ~ופי~ ו~~ע~ ז~~~ פוסקים וש~ר ז~ל

 ובנ~~י ב~~ סי~ ~ם וברא~ש ע~~~ ה~ בםנ~דרין ~ייןלרבים~
 ~ש~ ~א~ ריששם

 לשון ד~יקר ~ש ז~ל~ גאון שרירא רב
 מומח~~ ק~יע לענין ע~א ם~ כשבת מנום~~~מומחה~

 ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

הר~~
 כ~ב ע"א ה~ סנהדרין הש~ס ~גליון שס ז~ל

~~ 
 דפי~

 ד~ה ע~ב נ~ח עירוב~ן ברש"י ועיין מ~וסה~מומ~
 ה~~

 אין
 פ~ה ברא~ש וע~ש ע~~ל~ במדידה~ בקי מומ~ה אלאמודדין
 ~י~דעירובין

 ז~
 ו~יין ז~לי רש~י כגירסת מהירושל~~ שהו~ית

 מש~כ שס~ הרי~ף על יהונתןברבינו
 ~טואו~ח ועיין י~מ~ ~ש~

 ז~~ סעי~ ~ש~ע ע~ש בזה~ מש~כ שס ובב~י שצ~טסי~
~פי~ ו~י~

 הרע~~
 ובתוסיו~~ ש~~ המ~נה על

 חדשיס~ ו~תוס~
 ו~יין ~דבריהס~ לפלפל וישעש~ה~

 ~מנ~ו~
 מ~ב

 ברש~י ע~~
 לענין ע~א מ~ ב~~ז ועיין ע~ש~ ו~ין ד~ה ו~תוס~ ואי~ה~~~ה
 נקחין אין ד~יס~קירבי

 אל~
 שס ז~ל והר"ן המומ~ה~ מן

כתב
~ 

 בהןי בקי היינו דמומחה ז~ל רש~י ~דברי נראה
 ז"ל הרמב~ס ו~ן ע~~~ ו~ו~ נאמן מומ~ה מא~ ~ פ~~ואחריס

בפ~~
 שהוחזק אדס היינו ~מומחה פי~ ה~כ~ מא~א~ס מ~ל~
 ~ת~~א מובא ז~ל~ הר~~~ן ד~ת הוא ו~ןבכשרות~

~ 
 ס~די

 שס ובפר~ת י~א~ וס~ק סק~ט פ~ג סי~ יו~ד ב~~זו~יין
 ו~~ע עש~ה~ ס~"~~ שס ובפ~ת~ק~~א~

 בכ~ז~

~  עיינתי שוב 
 עלבדרישה

 הטויו"~
 ~~ ואוח ב~ אות שי~ב סי~

 שפי~ בסופו~
 ה~ש מאו~ח ראי~ וה~יא מ~וס~~ ר~ל ד~ו~חהמ~~פשי~
 ו~ן הנ~ל~ כל אי~תמיטתי~ ו~מח~ת"ה ע~~~ ק~יעל~נין

 או~~סו~
 מח~ק ג~

~~ 
 ~ין

 לשו~
 סחס ובין לרביס" ~מו~חה

 הרמ~~ן ד~רי זה ב~נין לי~ אי~תמיט ובמח~ת~ה~מומחה~~
 ~וא~שר לרב~ס מומחה לשון ~ד~ז ל~דיא ~כחב הנ~לב~~ורות
 ס~ה ~ע~רו~ין מ"ש עפ~י ~י~נה~~ ~באילא המשנה לשוןלפרש

ע~~
 ~ג~ ~ילעאי א~ר

 ו~כעסו~ ו~~י~ו ~~ו~ו נ~~ר א~~ ד~ר~~
 ע~ ונות~ ~שנו~~ ~~י~י~ ד~הו~י~ש~י

 ~אמונה א~ א~ס ~נ~

הו~
 ו~פי ~כ~~~ ע~שה~

 ~יר~~
 אמר אילא ר~ יו~~ין ~~ר

 ב~~~ו ניכר ד~דסכן~
 ~~יי~

 ~אילא~~~ א~ אות הדורות ס~ר
 כר~ ר~ל ~~~יל~~~ מ~ש שפיר את~וע~י~ז

 איל~
 דא~ס דס~ל

 ~וחזק הוא ואס באמונה~ נו~נ הוא ~ס ~ביסוניכר
 פיו~ ~ל שוח~~ן ~אמונה~נו~נ שהו~

 ו~~ן~
 בזה לדבר יש והר~ה

~ 

~~~~~ 
 שכת~

 רבים לשון ~~ויק ו~ן בזה~ל~ כ~"ה
 העדות אפ~~ מ~מע עדותו~ נ~ט ונא~עדו~יו~~

 קדמוהו כבר זה ~דקדו~ו הנה~ ע~~ל~ וכו~~ מ~ברשהעי~
 ו~יין שס~ ~ח~~ והריט~"א והרש~~א דקידושין ~סופ~ב~ר~ן
~בר~י

 יוס~
 מש~כ י~ז~ ואות ט~ז~ אות ט~ סי~ חו"מ

 ~~~ת ~~~~ה ומו~א באר~~ו~~זה ~ע~י~
 חו~~

 יע~ש~~ סק~י ~~ ס~~
 ו~כ~~ ~ ו~~ל כת"ה ש~תבומה

 נ~רא פ~מיס
~ ו~ו~~ ח~ו~  

 דפשו~ וז~ל~ ~~תב ס~~ו ~~ סי~ ~תב~שיעיין
 הוא

 ~~ע~~
 ע~ש~ ו~ו~ הוה הכי~ ד~ש~ד דלי~נא אח~~ ~פעס אפי~חשו~
 הבר~~י עלותמהני

 וה~"~
 ברא~ש ~~י~ן להת~~ש רמזו ~לא

 לע~~ן י"ג סי~ ~סנ~דריןפ~ג
 ח~ו~

 העריות על
 ע~~

 וצ~~~~~
 הרא~ש על ש~מה יו~ט המעדני דברי כת~ה שהביאומה

 וכ~~ דבכורות~סופ~ד
 ~שיש ש~ר נטל שלא ל~ת~רר ~א~~ר

עדי~
 לא מא~חר ש~ר ועל ו~ו~י מי~ו ~~ס זזה שלא לפנינו

 מ~ני מה ~~חשוד תמיה~ו~ על תמה וכ~~ה ש~סו~~מע~ו
 ו~ו~~ ידס זזה~לא

 ~יע~י~
 הפניס ~מ~אה

 ע~
 הירו~למי

פ~א
 דסנהדר~~

 ~הרמ~~ן להדיא שכחב ~~ני~~ ~אי ~~ה ה~א
והרא~ש

 פלי~
 אס ~~~רא

 יכולי~
 אנו

 ל~~ו~
 העדיס על

 נו יד זזה לא~מרו
 מ~~~

 שהוא אעפ~י הרמ~~ן דלד~ת י~ו~
 בפע~תשו~

 ודין עדיס~ אהני ~מכינן כ~~ג ~~ל ~~רת
 ~ו~ט~ המ~דני ד~רי צ~ק~ ועפי~ז ע~~ל~ ~טל~ לאהזה

~~~~~~ 
 ~ת~

 ו~ין מעדות~ ט~י ~רע ~דיין~ ד~ין כת"ה
לה~נה~~

 ש~ע~ות ~ל~ה~ א~ת בה~~~~ כ~ח סי~
 ב~ליס~ שהעיד הע~ות ~ל אס ~~ר~ נוטל לענין ונסתפקעלה
 דיניו שכל לי~ פשיטאו~דיין

 בס~ ~יעיין ע~~לי ב~לין~
 אח~וניס וש~ר עז~נ ס~ בשס שהביא ט~ז~ אות ט~ סי~ברכ~י
 בתיל קרי הר~ן שהרי הכנה~גי על~תמהו

 ו~ דע~~
 כי

 ע~ש~ ~ו~~די
 וע~~

 מל"מ בהגהות
 ע~

 פכ~ג ~רמב~ס

~~~~~~ ~~ ~~~ ~~ 
 ו~ב ~ש~~

 ו~~ ~ ~~

 לתלק ~~לידע~י
 ועיין לדיין~ ע~ ב~

 ~ע~ ~~כ שכתב כ~ אות ט~ סי~ וב~ר~~י ה~ד~עדו~ מ~ פ~~ במ~
 ועיין ע~~~ שוין~ינס ו~~

 במרה~~
 ~סנהדרין רפ~א הירושלמ~ על

 כתב ~ב~ אמרד~ה
 וז~ל~

 ד~ן כמו עד ~דין מכ~ן למדנו
 מהריב~ל בשו~ח ומצאתי עכ"ל~ וכו~הד~ין

 ח~~
שכתב צ~~ סי~

 דע~ו~
 דא~ אחד~ ~~ל ודיינות

 שקבלו~ המעות החזירו
 י~ת~ סעי~ ל~ד סי~ ~ו~מ ברמ~א וב~ה ע"ש~ כ~ר ועדותודינו~
 תו"מ מהרשד~ס להשו~ת הב~א וגס הנ~ל~ להמהריב~לוהביא כן~ ג"כ ש~סק ע~ט סי~ חו~מ ח~ב מהרי~ט בשו"תומצאתי
סי~

 ט~ו אות ט~ ס~~ ~כנה~ג ועיין ע~ש~ ~
 שהבי~

 ג~כ
 ולפענ~ד ע~~~ שוין דש~יהס הנ~ל והרמ~א ~מהריב~לדברי
 ע~ב מ~ט נדה המשנה בלש~ן ח~מיס ששנו ממה כן~בואר
 ואינו להעיד שכשר ויש ~העיד~ כשר לדון הכשר~ל

 שס ותושב פורט ה~ו~ עדות מהל~ בפט~ז והרמב~סלדון~ כש~
 ~אר דכל מוכת~ וממילא ע~ש~ לדון כשר ואינו להעידהכשר ~~

 סי~ חו~מ בש~ע ו~~ה להעיד~ פסוליס לדון~הפסוליס
 פשוט וזה בטל~ ועדותו ש~ינו שכר~ הנוטל בזה ונ~לל א~~סעי~ ל~~

 מי~י קשה דלא ש~יר אתי ועפי~זו~~ור~
 קושי~

 ~ת~ק הגהוח
 ש~ ע~א ~~ט ב~~ורותשלמה~

 ~שנדפ~ו
 בווילנא~

 ~~~מיט ע~ז
 קדמו ו~בר בטל~ דע~ו~ו להעיד ש~ר דנו~ל ד~ז ז~להרמב~ס

~ז~
 תק~ז סי~ ח~ג הר~~~ז בשו~ת

 ש~פ~ ש~ת~
 הל~ות ב~ל

 שערו לא אשר ד~ר לחדש ~ש"כ ע~ש ד"ז~ מצא ולאעדוח~
 ~ס~ מצאתי ו~ן ע~~ה~ ז~ל~הרא~וניס

 שאיל~
 ~~~ס

 פיק ישעי~ר~ ~ה~א~
 ז~ל~

 מה ולפי ע~ש~ ד~ז והטור הרמ~~ס הש~טות על ט~סליתן מצו~ שכת~ ד~ריס~ פ~ השאילתוח על
 ד~~ז מי~י~ קשה ד~א ש~י~~ אתישכתבתי

 ~כ~~
 הפסול ~~ל

לדון
 פסו~

 וברור ט פש וזה האמורי כדבר להעיד~
~ 

~~~~~~~~ 
 שכר לע~ין ~ת~ה שה~יא ה~עדיו~ט ד~רי
 יפה מוהר"י וכו~ הרה~ג וגסמאוחרי

 ~יירי ~ה~עדיו~ט ש~תב מהבר~~י הביא~לי~~א~ מבעל~
 כת~ ומש"~ כלל~ משבר הזכיר לא ~~נא~ד~~מי ~י~~

 קנסוהו דלא
 מ~ירושלמי לה~יר יש ולפ~נ"ד ע~ש~ ו~~ דינול~~ל

 שכר ~נ~טל דתנן הא על ה~ד~ פ~ד בכורות מס~על התד~
 בטלי~~דיניו לד~

 פרי~
 חמיא~תא וכו~~ דינו ש~ר לדיין נותן א~ל תני~ ~ וז~ל

 ~~תמיה~
 ~י ואתמר בטלין דיניו

 דאפי~ כיון ~~ומ~
 ב~לין~דיניו

 אי~
 ונ~אה ~~~ שכר לו לתת מותר

 ~בל ~ס~ דתניא ד~~ורות~ ד~~ג התוספתא עלהיר~~למי ד~וונ~
 נות~

לדיי~
 ע~ש וכו~~ ~כר ליטל לדיין ~~ו~ר ~אמרו אעפ~י וכו~~ ~~ר

 להירושלמי דהו"ל ק~~~ הנ~ל~ ול~ברכ~י ~כוריסי מנחתו~~י~

ל~ר~
 כלל הזכיר לא הדין~ את ש~ן דקו~ס ד~יירי הברייתא~

 לדיין נותן ~א~ל א~רו ו~ש"ה ~~תמא~ הדין את ו~ןמ~~~~
 ש~כו~ר~ אעפ~ישכר~

~ 
 ו~יין ח~לוק~ דאין ודאי א~א

 ע~א~~ה כתיבו~
 ג~~ ~פרי~

 שנוטל הדיין מכוער דתניא הברייתא על
 ה~~ ו~ו~~שכר

 תנן ~א וכו~ ~ינא אגר אילימא
 הנו~

 שכר
 דיניולדון

 ב~לי~
 אלא כנ~ל~ ~"כ קשה ולה~רב~י ע~ש~ וכו~
 דאיןודאי

 שו~
 תילוק

 בד~~
 ~ ו~ו~ק

~~~~~~
 ~~בגליון שלמה~ ב~~כמת

 חו~מ~ הש~~

 הא שכתב

דנוט~
 ~ ~וקא ב~לין~ ~~ניו לדון שכר

 רגיל שהוא וידעו לדיין ~~צמס ~או אס א~לכפיה~ ~ ~ן א~
 ובפר~ שכ~~לקבל ב~

 הש~ר לו נחנו אס
 להם שא~~ קוד~

 וק~לו דס~רוהפס~ד
 ע~~

 קרוב עליהס קיבלו ~אס גרע לא
 הפסול דא~ן הכא מדאורייתא~ דפסולי אף דמ~ני~ פס~לאו

 כנל~נ~ד כפיה~ ע~ שלא דין ~ינו בודאי דרב~~ רקדאוריי~א~
 ש~ה ובמח~~~ה עכ~ל~ברור~

 ~ל~בריו הרבה~ בז~
 מהל~ פכ~ג מל~מ בהגהות כמש"כ בח~ס~~ אני~מה ~טל~
 ~ס~גיא ~ינ~~ אישחמיט ו~ס ~~ש~ה~ה סנהדר~

 דכתובו~
 מ~ה יוצא מפורש ו~ס הנ~ל~ ~בכורות ד~~גותו~~תא ע~א~ ק~ה

בס~~~ קדו~
 שכתב י~ז ס~ק רע~ב סי~ ~ו"מ

 מ~ וז~~~
 עליו ש~וא

 מ~וה~ מ~וםל~שות
 ~ג~

 ולימוד ודי~~ פ~יקה
דאסור ו~~~ב~ ~ו~~

 לקב~
 ~~ ~לי~

 ~~ י~ ~ ~
 ע~~~ ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~  

~ ~  

~ ~

~ ~  

 במ~תר ע~סק הנ~ל~ ש~טבח השאל~ גוף ~ענין
 י~ הנ~ סוסיםי בעורות גםעורות~

 בזה להעיר
 ~י~ושלמי~~~ש

 םוט~
 ~ויטו דכתיב בהא ה"~~ פ~א

 א~~
הב~

 ~יירא וה~~מ הק~ע ~ו~י~ עוברת היתה מברכ~א
~ביא~

 סחורה~

 ועו~~ין ישראל של ~רכיהן מניחין והיו
 ~ופי~בפרקמטיא

 דלפיכ~ הפ~~
 כ~לו הכחוב עליהן העלה

 ישראל של בצרכי~ן נתעסקו שלא ~~ום הבצע~ אחרהטו
 העוסק וכיו~ב~ בשו~ב נ~י ~כא וא~כ עלי~ן~~ המוטלכפי

 ~תע~ק ולא ישראל ~ל צרכי~ן מניח הואבמ~~ר~
 בה~

 כ~י
 שיש אדם שכ~ב ל~א ס~ק י~ח סי~ בפ~~ת ועיין עליו~ה~וטל
 לצבור~ שו~ט למנותו אין מ~שבות~ ורוב טרדות~ ~רבהלו

~ הנ"לי מהירושל~י ה~יר שלא וחמהניעכ~לי  ~שוט וא~כ 
 כ~ת~ תש~בה שיעשה עד שו"ב ~~היות ~םול כזה דשו~בוב~ור

~~~~~~ 
 שכח~

 בפ~א הרמב"ם עפי~ד להעיר כת~ה
 מעמידין דאין ~~ו מלכיםמה~~

 ~ל~
~ וכו~ בור~~ ולא קצבלא כה~ג~ ולא  קצב הוא הנ~ל~ טבחא ו~אי 

 חזקה לענין המנויים~ בכ~ל ~וא השו~ב גם ו~לאובורםיי
~ אחריו~ ולבניולו~  ה~יר לא ז~ל הר~ב~ם באמת הנה~ 
 רק אומנתיי~ו~ דזילו מאלו מנויים~ ~א~ ממנים שאיןכלל

מל~
 בתנא מצאתי זה ראה אולם מהןי מ~~ידין אין וכ~ג

 אין והבור~קי ו~בלן הג~ע ~ וז~ל פט~ז~ זוטא אליהו~בי
 לא מהן~עמ~דין

 ~ל~
 ~שיא ו~א

 ול~
 להם ~ו~רין ואין כ~~י

 אפטרופםין ~הן מעמידין ואין ל~~ים~ שררה בו שישדבר
 אומר ר~יליתומין~

 פ~ולי~
 ועפי~~ ~כ~לי הן לע~ות

 דגם י"ל
 גרע ~לא או~נתייהו~ ~זילו מ~~ו מעמידין~ א~ןשו~ב

 עכ~~
 ~מ~פטרופ~

 ~~~י~~~~~
 מאד ה~ינ ש~יט~~~ מאו~טראה הרה~ג
 שתידש נצבים~ פ~ ת~י~ה תו~ה ה~~על

 בעירו~ין א~~לעפ~י
 נ~~

 ע~א
 ד~חו~~

 ~בס~רנים לא תמצא ~א
 והוכיח בעיירות~~ ~~זירין ~ס~רנם ~ ו~ירש~י בת~רים"ולא
 לק~וע יכול כי לת~ת~ ~ותר אינו בביתו~ ~סק לו שיש ד~ימזה
 לזה עת~םלו

 ולז~
 מ~ כ~ וכו~ בטלין דד~ריו וכתב יע~ש~ וכו~

יתר~
 ותנר ב~גרנים~ ~ולא הכפל על

 הל~
 ~וכב אינו

 בעי~ן ת~רים~פירש~י והול~
 ב~~ומן~
~ 

 לפענ~~~~~~
 ~י~~י~ דכתיב מהא להעיר יש

 ר~רבי~~י ~תגר~א שם ובתרגום שרי~~~~ס~~יה כ~ג~~~~
בי~~~ל ו~

 ~כ~ז~כ~א~
 קדר נשי~י וכל ~~רב

 המ~
 יד~~ סחרי

 ובתרגוםוגו~~
~ 

 ת~ר~~~ אנון נבט ר~ר~י וכל ~ערב
 ו~

בפ~ו~
 כ~ב

 ~שם~
 ~תגרי ~ שם ו~תרגום שבא~ ~רכלי

 ~~גרין ~ ובתרגום בעמים" ~סחרים ל~ו בפסוקוכן שבא~
 ~~ ב~שליו~ן בעממ~א~

~~~ 
 טוב ~כי

 ~ ובתר~ום כם~~ מסתר ס~ר~
~דטב~

 תגרותה
~ 

 ~ל~א ובמשלי דסימא"~ ת~רותא
~~ית~ י~ד~

 ~והות ~ ובתר~ום סוח~"~ ~א~ות
 הי~

 אלפת
 דת~רא~

ובפס~
 ~מ~ול סחרה~ טוב ~כי ~ם ~~ח

 ~גרותה~ דטבת~
 ב~לכ~וכ~

 ~א~
 י~

 ~וס~ורת הרוכלים~ ~ו~~חר
 חגריא~

~  
 מבוא~הרי

 ~~ם אח~~ הכל ~גרא" ולשון ~ו~ר~ דלשון
 כמד~ר בעיירות~ המתזיר רוכל הוא~תגר~

 מצור~ ~
 סי

 ב~קדמ~ ועיין ~~ע~ ~נ~ל ב~ירובין רש~י ופי~ע~~~ ~
 ~פר

 ה~דולים הת~רנים הם ר~ל התגרנין ~ ו~~ל כתב אד~~~~כמ~
 ה~ו~רים הם וה~חרנים ו~~י ~תורה ולילה יוםהעוסקים

 אישת~יט~י~ וב~תכת~ה י~ש~ה~~נ~
~ הנ"ל~ כל  ועוד 

י~
 ~ פ~ ~אםף עט ולא בזה ל~לפל

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

~~~~
~"~~ 

~~י ~~~~~ ~~~~
~~~~~ ~~~~~~ 

~~
 שאלתו ע"ד להשיבו ב~תי

 ~מרתתות ~י~~ השו~~ בנ~~
 הא~~ונים ג~ולי כל שכתבו ~ה חזו שפיר כת~ר עיני~~~~

 ~דרשא~ בבי ~לכתא איפסקא וכבר בנד~זיז~ל
 סמוכיםל~~וא ויש ולבדו~~ לש~וט ~סור כזה ש~ו~ב בקדושה~שהוראת~

 בחו~ין ממ~ש לד~~
 עד לעבוד~י כשר שיזקי~~ד~עד כהן~ לענין ע~ב~ ~~

 ~ כ~~
 הרמ~~ם וכן כחי מאין רותתין~ ור~ליו ידיו שירתת~ בד~הז~ל ~יר~~י ~ירתתי עד

ז~ל
 בפ~~

 כתב הי~~~ מקדש ביאת מהל~
 להיות כ~~יע הזקן ~

 מאור גרשון~ ה~רב~ו אבל עכ~ל~ עומ~~ כש~וא ורועדרותת
 ~דפוס ~ש~ס ב~ליון ז"ל~הגול~

 ווילנא~
 ~~ולין

~~ 
 מחמת ידיו שמרתתין ~ כלומר שירתת~~עד ~ כתב

 עב~ל~א~~ זקנה~

~~~~~
מ~מת ~רתתין~ שידיו בכהן ב~עמ~~ מילתא לומר

 זקנה~
 דעי~ז משום לעבוד~~ כ~ר איננו

 ואע~~ כאמו~~ לש~וט~אסור
 כברכוח כשרהי בזר דשחי~ה

 שםובתוס~ ~~~~ מ"ב כיומא היא~ עבו~ה לאו ושחי~ה ובכ~~י ע~ב~ל~א
 ~יו הכהנים רק לכ~חלה מ~מ ע"ש~ ~חיט~ ד~~

 בש"ס ~ש~דפסו הרש~ש וחי~ בהג~ות וכ"כ הקדשים~שו~~י~

ווילנא~
 ב~רכות בהגהותיו עוד וכ~כ שם~ ע~ב ל~א בברכות

 דגם אין~ ד~ה ע~ב ע~ו קידוש~ן בתוס~ הוא וכן ע~איכ~ח
 ל~ לכ~חלה~ בזרים~ הכ~רות ע~ודות וש~רש~י~ה

 כי עבדו
 ~יו הכ~נים במש~חות רק ועפי~ז ע~שי מיו~ס~ן כשריםאם

 מס~ בסוף המש~ה~ בלשון חכמים ששנו ~מו בי~ו~ן~בקי~ין
 ודנה הנזית~ ~ל~כת יושבת היתה גדולה דסנהדרימדו~~
 הכהונהאת

 וכו~
 ~~מ~ וכן

 יומא במשנה
 ~הפייס ע~א~ כ~~

 מי הי~ה~ני
 זורק ומי ~ שו~~

~ 
 מ~ום ב~וס מצינו ~לא וכו~~

 ~י לו~ר~ בישרא~ים~ פיי~ותשהי~
 ~ שוח~

 משום ודאי~ וע~כ
דלכת~ל~

 ר~
 ~~~פארת ו~צאתי בקדשים~ ~ו~ט~ם היו ~כהנ~ם

 קדשים סדר ~שניות עלישראל~
 ~בפתיח~

 ~תומר קדשים לסדר
 צבור~ בקרבנות דדוקא בד~ז~ ש~ילק ב~~~ אות פ~אבק~ד~~
ל~

 דבריו וע~~י ע~ש~ לשחוט~ י~ראל ~ניתו
 ע~ י~~

 הרש~ש
 וחי~ בהגהות~נ~ל~

 הרש~~
 פירש~י על ע~ב~ ז~ ב~ס~ים

 רגיל~ם היו דכהנים ~וכח הש~ס דבכולי כתב~ פסח~ ד~השם

~~~ו~
 ~ הרבה בכ~ז לפל~ל ויש ע~~י

~~
 לשח~ט אםור מר~תות~ שידיו דשו~ב ~שמע~ הכל דבר

 ~ופי~ השו~ב ~ל ה~בר ומוטלולב~וק~
 למשו~

 ידיו

 ~לום ח~וי הרבים את להכשיל ~~א בכדי ו~ב~וק~מלשחו~
 ~אוהבירב

 תורתי~
 מכשול למו ו~ין

~ 

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

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

~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~"~ 

~~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~י~~~~

~~~~~~~~ ~~
 ~ש~ ~~

 שאל
 לדע~

שזה ~מ~ו~מי~~ אווזות ובר ~אווזות בענין
 כט~~

 את ו~ס~ו ב~~נ~~ רבנים אסי~ת שהי~ שנה
 קמו וכ~ת ~וושט~ בדי~ת ~~ א~~ ~~~ט~י~~העו~ות

 י~~ ~~~~~~~
 על

 הח~~~
 ~~ה~ע

~~~ 
 ~~~ע הב~ש ~ל ~~ש~כ כ~~~ ~~~

 ~ו~ ~ ~
 ~נ~

 ~קן הוא דאם ~ט~ני~~
 דהאי ~ וכתב ב~קנה~~לות י~

 ז~
 ~אלו שב~י~~ בר ש~וא נ~ל

 אביי הלא ש~ים~ ~
 ובו~ שנ~ן שתין חי~ ~~

 ו~ייןי~י
 פ~~ בתויו~~

 ~~תב ~~~ד~ש ~~ביא ~כ~א דאבות
 ~פרי~ ו~~ ~הרי~ב~~

 ~ ~~~נה גר~ו
~ ~שי~ ~ ל  

~~~~~ 
 ש~בתי ~ה

~ ~ל~~ לע~~ ~ז~~ י~~  ע~ ~ 
 ~ כ~~ור שירתת~



~ ~
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 בשאט ואוכלים ומורים~ ה~רי~ לק~ שומעי~ ~ינ~~שי~
ע~כ הווש~י ב~קת בלא המ~וטמים~ אווזות ובר ~אווזותנ~ש

 נ~~
 או~זות ובר האווזוח להם ל~תיר יש אם בשאלתו

 עכ~~ ~ו~מ~~המ
 הרבנים ~התירו כמו הוושט~ בדיקת ע~י

 אונגא~ן~ ממדינת שליט~אה~~
 וכת~~

 שכ~י כתב
 ע~י ~~י~ להם להתיר יבולים אנו אין רי~ד סי~ יו~דבש~ע הנר~~

ב~י~
 הווש~~

 ב~דינ~ וב~~
 אבוחי~ם וא~ות שא~ו~יהם זו

~גו
~~ 

 ~ עכ~ו~ד מעולםי אי~ור

~~~~

 ~כתב כמו אמת
 שאי~ כת~~

 ע~י א~~~ ל~ם להת~ר
 כנדר~ם מדרבנן~ יחל~ ~בל זה ו~רי הוושט~בדיקת

 יו~ד יו~" ~ברכי ~ם~רו ז~ל חיד~א הק~וש ו~ג~ון ע~א~ט~ו
 אם בז~~ חקר רי~ד~ס~~

 ו~ביא מדרבנן~ או מדאורייתא~ הו~
 וב~חכת~ה יעו~ש~ מדרבנן שהוא דמ~כח דפסח~ם ~~דמ~רא"ש

איש~מי~~י~
 הגמ~

 מ~ורש~
 יוצא דמפ~רש הנ"ל ט~ו בנדרים

 רי~ד ר~"י ה~יר~ על בב~ח ו~~כ מדרבנן~ יחל~ ~בל~היינו
 ~ע~ותי ~~ד~ ~ימן לעיל~~ובתשיב~

 בדברי~ בז~
 נ~לאים

בעזהשי~~
 עט ולא

 ~אם~
 מד~ת~ יותר ~~ס וח~~~רא פ~~~

 כ~אכעירובין
 ע~~

 ובירוש~מי ~~ד~ ~א ברכות ובירוש~מי
~הדרין

 ~~~ ~י~~
 דידן בנידון בפרט ~~ז~ דע~ז ו~~ב

 שלי~~א ~ג~ הרבניםשהאםפת
 ~קע~

 ג~ר בה ~גדרו מצ~ו
 בש~ע ~םקינן וכברחדש~

 יו~~
 רכ~ח ~י~

 סעי~
 דאם כ~ח

 יג ם או לרבים~ ~דר ~םכמה~יתה
 ל~ור~

 אינם מצוה~ ולד~ר
 ~התיר~יכולים

 ועיי~
 ~מנהג ~~~ק קכ~ו םי~ ~ו~י ח~ו~

 ה~דינה~ כ~~קבל~
 חר~~ צ~י~

 ל~ ~מדינ~~ כל
 עיר של

 מו~א קמ~ד~ בשורש ז~ל ה~הרי~ק מש"כ ראה יעו~ש~אחת
 כ~~ ~ל ש~~מירו ש~ראשונים ~ שכת~ ~~ד~ ~י~ יו~דבב~י
 וגו~ בני ~שמע ~ כתיב כיו~ב ו~ל גדר~ בה וגדרו מצאו~בקע~
 ז~ל הריב~ש בשם מש~כ ע~ש וכו~~ וגו~ ~ורת~ תטושואל

~יעו~~~  בחולין המרדכי מש~כ נודע וכ~ר 
 ל~נ~ן ג~~נ~ ר~~

 קד~שים ישראל ושמנו ~ וז~ל גיד~ של~מנו
 ה~

 בו ונ~גו
 בני ~ כדג~~ינן בו~ ל~חמ~ר וראויאיםי~~

 ב~ם יש ~~~ת תורה~ ~שליותר סו~רים~ בש~ הזה~
 ול~ת~ עש~

 ובד~
 ה~ובר

על~ה~
 ומ~ מי~ה~ חייב

 בו נה~ו ק~~שים ישראל בו ש~נינו

אי~ו~
 ~ עכ~ל ד~~~ ה~א זו

~~~
 ~ ות~~מ במדינתנ~~ אבותינו מנהג על ~ע~ור לנו ח~ילה

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

~~~~~ ~  
~~~~ 

~~~~ 
 ~~~~~ י~~~~ ~~~~ ~~~~~

~~~~~~~~~ 

~~~
 בק~ושההוראתו

 שאין ~מ~נתו~ ה~ובי~ בע~י~

 ו~חייב~
 בדברים לע~וק ר~אין אין

 אחרי~
כ~

 המטבחיי~~ בבית ~יוחם זמן
 כ~~

 להיוח
ח~תמות מניחי~

 ע~
 ~כשרוח

 שי~
 עבודח זאת כי ידם~ מתחח

 הממונ~הנא~
 ~~א ע~ו~תם עיקר השו"ב אבל כ~~ על

 ורק ~קודשע~ודת
 בעס~

 םכיני בד~~וח כגון ~קודש~
 ~נחיצוח שו~ב ב~לכות ופל~ול וחו~~ ~נים ובדי~ח טה~ח

 והרבהלשעת~~
 ~~י~

 ו~ו~ הדעת ישוב
 כמש~

 הרא~ש
 בז~~ז וקו~ח ~ל~ יונה~ר~

 בתו~ ~בודק~
 המ~בח~ם ביח

אשר
 ~ע~

 ע~כ מאוד~ ג~ול הדעת והבל~ל
א~מר ג~

 ~~בר ויחע~קו חלילה~ בזד~ן יע~רו ~שו~ב ~א~
~~~

~ 
 על אסירה ~חי~~ן ~יה

~~ 
 העירי בני

~~~
 ~ס~~ כי הרו~ה אנ~י

 ~ה
 ויבמו~ ע~א~ נ~א ~כשבת ז~~הורה ~ב~ וה~ וי~י~ ~~~

 במ~ש~א ועיין ע~אי כ~דוסנהדרין ע~ב~ ק~ה
 בשב~

 ע~א ~א
 צ~ע ודבריו שם~בחיאג~ד

 הש~~ ע~~~~
 רכ~ב ~י~ יו~ד

 ~~טם~ק
 ~וב ו~נה ו~בן~י עש~

 עש~
 גדר לגדור בעמיו

בגז~ה
 ע~

 ילכו ~מען השובי~ם
 בדר~

 ל~יוח ~ובים~
 סי~ דחולין ב~~א ~א~ש כמש~כוז~ירין~ זריז~

 יו~ד וב~וש~ע כ~ד~
 י~ח~י~

 ~עי~
 ע~ב ק~ז בחולין וכ~ירש~י י~ז~

 ד~~
 זריז

 ש~ודע ~יר ~~יר~~דיף
 להז~

 בש~ת
 זריז וכ~~~ מעש~

 הנולד~ אחהרואה
 ו~ח~

 לי~י יבא ש~א עצמו
 כ~

 וכו~~
 וד~ה ז~יזות~ ד~ה ע~ב כ~ ע~ז ב~ירש~ ~וא וכןעכ~ל~
 על הב~ח וכ~כ הרי"~~~ ש~ל ~וברש~י וב~"ן ע~שזהירות~
 ו~ ע~שי א~ סוס"י או~ח~~ור

 ר~פ רס~י או~ח ב~"ח ין
~ת~

 ק~דם הוא דזהירות
 המע~~

 ובמחכ~~ה ע~ש~ וכו~
 וכ~ירש~י א~ ~סי~ ב~~~ו למש~כ נינ~ו ~ית~אידבריו
 ~עייןה~לי

 ב~
 חבורה~ בני ד~ה ע~א ק~ג ערובין רש"י

 ה~יסקין דכלשכתב~
 עכ~לי וכו~ וחכמים זריזין בקדשי~

 אתי הנולד~ את ~~ו~ה הוא דז~יז הנ~ל ק~ז בחו~יןו~~יר~~י
 ד~איז~ו ב~ע~א~ מיל~אש~~ר

 חכ~
 הנולד~~ את ~רואה

 ~~א~ ל~~כתמי~
 ו~ב~

 הן בקיאין הם~ ז~יזים ד~ה ע~ב ~י~ד ש~ת ~י~ש~יועיין וחכמים~~ ~זריזין שם בעירובין ~ירש~י
 וכו~~בכל

 ע~~
 ~~חים ו~ירש~י

 נ~~
 ע"ב

 ד~~
 ע~ש~ זריז~ן

 ~ו~ב דממנים ~~~ב כ~ ~ע~ף י~ח ~~~ בש~~ח בת~~שועיין
~יודעי

 ת~ר~
 כ~ז ולד~~י ע~ש~ וזריז~ם~

 נכל~
 ועירובי~ בש~~כ~~רש~י ~ז~יזין~~ בלש~ן

מ"מ מ~ע~ י~~רי ש~ם וא~~~י הנ"ל~
 צרי~

 סרר ~מד~ר ~~א וכן ע~א~ כ~ג כמכות למ~ורזין~אלא מזרזין אין להו דם~ירא כרב~ן ל~ו~ לאז~ורי
 וע~כ ~ז~~~~ז נש~

 כת~~ עש~ כתור~
 כי המזורזין את ל~רז

 הוא חוליןח~ילה
 להשו~~

 חביל~ ~~~ם על ל~ע~~ס
 יכולין כזאת עבודה כי ~כשרות~ על חוחמות להניחכגון ~רדי~

 מב~עדי כ~~ על ~מ~ונה אחר מהימן איש ע~ילע~ותה
 ע~~~ם לע~ורוחלילה ל~ם~ ש~ש ~~ודש ~רד~ת ~שובי"ם ל~ני די ודיהשו~ב~

 דכל תו~יף~ בב~
 ~מוסי~

 גורע~
 ~~ק י"ח ב~י~ תואר הפריוכמש~כ

 ל~~
 ~ו שיש אדם ~ וז~ל

 למנוחו אין ~~ ~רדותהרבה
 שוח~

 ~ו~ל וד~ז וכו~ לצ~ור
 ה~יר~ חכםעל

 עכ~~
 ~ל הממונה נאמן אחר איש ואדרבה

כ~
 חותמות להנ~ח

 עד~~
 ד~ש החות~ות~ השו~ב משי~יחו ~~י

 ~השו~ב ~~דתייהו אגב דלמאלחוש
 יח~י~

 להם
 ב~

 כשרה
 וכה~~לטר~ה~

 ע~א ל"ג בע~ז אמרינן
 דפר~

 דישראל ומאחר
 למ~ל ~ג ~ומד אחר ישראל י~~ לחוכןנוחן

 ~ ומשני ~
 ד~~א

אגב
 מנם~ טיר~י~

 וז~ל ~~ד~ דע~ז~~ב ובירושל~ בפירש~~ ע"ש אדע~יה~ ולאו
 אפילו מעתה ~

 א~
 ישראל

 עומ~
 ע~ג

 אומראנ~ ~
 ד~ז ב~ב בר~ן ועי~ ב~מי ע~ש החל~ף~ שמ~

 סי~ ביו~ד הפ~~ג והנה ~ש~~~שם
 בש~~~ י~

 עלה ~ק~ח

ונסחפ~
 הט~ם ~כל לומר

 ~אמרי~
 רמיא דלא מילחא

 הוא א~עתיה~ ~וד~ינש עלי~
 משו~

 אחר אבל ב~בודתו~ ~~רוד
 ~חולין ע~ז ל~עיר יש ~ולכאורה ע"ש מ~ימן אחדאפי~
ע~ב

 ד~~~
 ו~ל~ ~ עולא בר דרבה אוק~מתא על

 א~מא
 ע~ש~ וכו~ סגי לי בבריבמוקדשין

~~ 
 מה~~ח נו~ב בשו~ת

 מ~א סי~~יו~ד
 ש~קש~

 בש~ח ידע בלא הש~ס מוקי לא אמאי
 ~הני ולא טמא ש~ואשחיטה

 דלא מלתא דהוי לי~ ב~
 אדעחיה~ ולאו דאי~ש עלי~רמיא

 ~יר~
 לא הוא דאם

 ידעויד~~
 אחר~

 שלא ראו שהם מה~~ ומה טמא~ שהוא
נ~~

 ~לא
 ולה~~ ע~ש~ רמיא דלא מ~א הוי ל~ ג~

דוק~
 ברי מהני לא בעבודתו ~רוד שהוא להשו~ט

 ~הוי~~ום
 ~ילח~

 ~~~~~ אדעחיה~ ולאו ע~י~ ר~א ד~א
 רוא~אחר~

 דה~ מ~~~ ש~יר
 ו~~י~נו ט~ידי לא ~ם

 לו~
~~~

 ~ע
 וא~ ט~אי ש~א י~~ ד~ א~

 הדרא
 ~ו~~



~~~~ו~ ~  ~~ ~  ~~ ~ ~ ~ ~  לדוכתה~נו~ב ~~~ 
 ה~תי ו~~ור~ ~

 ~ושי~ לתר~
 הפמ~ג ע~~~ד ~ו

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

~~~ ~~ 
 דבריו ובמחכת~ה להיפו~י ש~ב כ~א ס~ק בא~א תמ~זס~~

 בתורת ו~~ש ~~מ~ ק~צ ס~~ יו~ד ט~ז ועיין זא~ז~סו~יס
 ס~קהשלמיס

 שתי~~ נ~~
 ~תוס~ לפימש~כ וא~כ ע~~י רכ~ו ס~קל~ו סי~ וברא~פ ע~ש הקילו~ דבכתמיס

 בחולי~
 ב~

 ~~דש חיבת משוס הוא בנמ~ דהט~ס שמא~ ד~הע~ב
 א~~ין טומאת מהל~ בפ~י הרמב~ס ולפימ"ש ע~~~דמכשרת
~י~~

 הקודש דחיבת
 דרבנ~

 ועפי~~ ע~ש~
 לנפשי שויתי אמנס הנ~ל~ הנו~בקושיית מידי קשה לא

 מ~ד~קהנו~ב ~~~~ הדר~
 חיו~~

 עולא בר דרבה שכתב ד~ סי~
~~ל

 ~יב~
 דאורייתא הקודש

 ע~~
 קושייתו הדרא וא~כ

~דוכתה
~ 

 אולס
 ל~ר~ נלענ~~

 התוס~ עפי"ד
 בחול~

 ב~
 ו~~ל שכתבו ובמוקדשין~ ד~ה~~ב

 מפרבסת דאמרינן א~~~ ~
הרי

 שמא חיישינן כחי~~ הי~
 שפירוע~י~ז עכ~ל~ פירכו~~ אח~ יד~

 ~רי~
 ידע ב~א ד~ס ס~י לי בברי ה~מ~

 טמא שהוא שחיטהבשעת
 לו~ מהימ~

 שלא ~י ברי
 עוד ויש היטביודוק ב~בודתו~ עוד טרוד איננו ~וא ~ם ~רכוס א~ ד~רי~~ע~

 לפל~
 שם אריה הלב עפי~ד ~~ה

 עט ולא~~~ה~
 ~א~

 ~"ז ב~ויו~ט ו~יין פה~~
 ~"כ חיה לענין ש~ב מהר"ס בשםמ~ה דאהלו~

 דחיישי~
 דלמא

 למידין מצינו ה~י ע~שי א~עתה ולאו ננעה דטרידאא~ב
 היטב דקדק לא דלמא בעב~דתו הטרוד דכלדחיישינן
 השו~ב אס חיישינן דידן בנידון נמי והכא אד~תיהיולאו

 ~ם יניח ~קודש~ עבודת בעבודתו ~רבה~טרוד
 א~

הח~ת~ו~
 ולאו י~ה דקדק לא טרדו~יו ~~ב דלמא

 על הממונה הנ~מן אםמש~~כ אד~י~
~ 

 הח~תמ~ת את מנ~ח
 א~ס בן לשוס וח~ילה אמ~י וחותמו כלל~ לחושא~ן

 היא אמת פ~ק ~י ~ה~ פ~קעל לפק~
 כד~ הירה~ ויפ~

 של
 שדברי ידע לא ומי~ורה~

 א~~ כ~~~
 ~בריו וכל חזוק

ד~~
 ~סק הממרה ו~ל הש~רה~ אל קול~ים בפ~ס ש~ליס

~ה
 מ~~ ה~~

 התורהי פי
 ל~

 נא ש~עו
 ותחי עוזכס ול~און ול~וה"ק ישראל לאלהי כבודתנו יעק~ בי~

נפשכס
~ 

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

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

~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~

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

~~
 וראשי ביותר~ ~נה שהיתה בבהמה ~אלתם~

היו ה~ו~
 בשו~ מובלעי~

 והפריד ~לב~ מרוב
 הבוד~

 בנ~~~ ~ה~ונ~~~שו~
 ~ר~

 שום נשאר הי~ ולא מי~ומ~~~י~

 ~ו~~ד~
 ו~ס ~ר~א~~

 ~ד~
 ~ריאה

ו~כשי~ו ב~~~ין~ ~~~יח~
 ~ הבהמ~

 ~~~ ~~י~~~~
 ~~~~ונים ~~ו~י ~~~~ו ~ה ~ו ~יר

~~~~~ 
 ו~לי בכ~~~י ~ה~ה

 ה~י~ ~פ~

 ~ו~ ~בקו~ שה~~י~
 ~אין ב~ו~ן ~יא~~

 לחו~
 כלל

 ~י~ השומן ופרידת~סי~כא~
 דר~ בנח~

 וע~ ~עומ~שי
 כמה

 צאו זה~ בענין לי~הרצריכין
 ור~

בשם ~א~י ~ וז~ל שכ~ב א~ח~ בשם שכ~ קנדי~ה~ אנשיובמנהג ~ באד~~ ~~טי ס~~ יו~ד בב~
 ~ו~וא י~וד~י למר ~נאוניס ששלחו ~רצלוני~ הר~

 ~ו~
 ~ב

 ~את בשאלה מסופק שהי~ ~~ל~ ג~ןיהודאי
 ~י~ טריפות הל~ ה~דול~רוע ~א~ המובא~

 ~מ~ ת~~~
 ע~יו

 הדע~~
 בס~~

 ס~קל~ט
 נ~~

 נבלעו האונות דאס ~ס~ל

 כו~
 בשו~~

~ס צריכ~
 בכל פו~רין ב~יק~

 האונות~
 ש~~נו

 ~י~
 שא~ה

 מת~~
אינ~

 ד~בא לטרפ~א
~ 

 והשיב
 א~ ~ חו~~

 רי~ות ~ה
שה~ונו~

 ואנו שב~רפ~א~ בחלב דבוקות
 מפרקי~

 אותו
 והודו ו~~יר~ מתיר אני ובזה סי~כא~ שוס מ~ינו ולא~אונא~
 לכל שלא א~ ואו~ ה~אוניםי~י

 כי אמרו א~
 מ~

 חכים
 ד~ברא יהודאי מר אלא הכי~ כילמ~בד

 ונזהר הוא~ רב~
לדקדק

 ולראו~
 לה~רות וה~א סירכא~ דביק~ת באותו יהא ~א

 בה לעשות יתכןכן
 ~ס ומ~מא עכ~ל~ כ~~ אח~ נפיח~

 מלאבתו עשה ש~בודק ל~אות וד~~ו היטב~נזהרו כת~
 אס האונות~ כל פושרין בבדיקת בדיוקלבדוק באמונ~

 ~רוע~ ה~אור ובעל ~בה~ה~ להכשיר תורה ~ל כדתהורו~ יפ~ כ~
 ~~ל ~און יהודאי רב ~בשס ז~ח הו~~ה על ~ם סיים~~ל~

 רב ומר חנינא~ רב ~~ קמ קיימי הוו כד ב~~יבתאמ~יבתא~ רי~

 ח~ינאי רב בר נטוראי~ רב ומר כלהי ריש מונ~י~~
 ~~ריפ~~ להכ~יר ש~א מצוויס~ שאנו~וכשם ~ ז"ל~

 כ~
 שלא הכשרות~ לאסורשלא ~~וויס~ ~נו

 לכלו~
 הוא וכן ~א~~עכ~ל י~רא~"~ של ממונן

 בש"~
 הנהנת בקיצור רמ~~~ סוס"י יו~ד

 מירושלמ~ וי~ל י~ו"ש~ ט~~ אות או~ה~~וראת
 ע~~

 דאמ~ת לי~ ביש לא ~ ש~ואל קומי בא~ בר נחןשאמר ה~ט~ פ~ב
 אלא טמ~~~~ור ע~

 סופ~
 לו~ר

 טמ~ ~~
 הפ"~~ ב~י~ ע~ש ט~ור~

ובציו~
 ע~ז בחוס~ וכן ~~ו~~ הב"י בשס מ~כ שם~ ירו~ליס

 ד"ה ע~אמ~
 א~~

 על ותימה אלוי הירושלמי דברי מביאיס

 והש~~האו~~
 ~וי~ל אלוי הירוש~מי דברי הביאו שלא

השו~~ ע~
 ~~ק ~~ סי~ יו~ד בבאה"ט מובא ד~~ סי~ י~ב בית

 אש~~ קידו~~ לענין קל~ול~ שיבאלחוש י~ אסור~ מותר על דבאימר ~ שכ~ ז~~ אות שס ובפ~תי~~~
 ~פמ~~ וכ~

 במ~ז
 הט~ס כ~בו ו~א ~~~ יע קדרוח~ בב~ קלקול שיבוא ~ כ~סק~ו~ ש~

 ש~נו ~רוע~ ה~אורשכחב
 מ~ווי~

 שלא הבש~וח~ ל~סור שלא
לכלות

 ממו~
 הנ~לי ~י~ו~~מי הביאו לא ~ס ישראלי של

 עלי~ל ו~
 הש~

 בקי~ר
 הנה~~

 ~ יש הרוב שעל מ~י המותר את~אסור דאסו~ ש~ח~ הנ~ל~ או~ה ~ור~ת
 העיר ולא יעו~שי וכו~ קילא לידי דאתא חומראוהוי במק~א~ הקל צד

 ~כ~
הנ~~

 וראו
 בתב~~

 שרמ~ י~ב~ ס~ק א~ סי~
 להירו~~מי

 לפלפלו~ש ~נ~~
 בכ~~

~ ~ ואכמ~ל  
 ~ו~ו יפה כי נשמע הכלדבר

~ 

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

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

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~י~

 ~אלאשר
 ~ לדע~

 שוכבתב~ו~ה הב~~ א~ לבדוק רש~י
 האר~~ ~

 רי~~א א~זה ~ש א~ ~

ב~~
 אבל

 בדיק~
 הר~אה

 יבד~ ל~
 את כ~י~~ו א~כ~ ~ק

ה~~
 ואז

 י~~
 ~~~ את

 ~ב~ו~
 ~ים~ בבד~ת ה~אה

ואח~~
 ~ת יו~יא

 ~יא~
 בדיקת ל~דוק

 חו~

 י

חל~ל~

~~~~~
 ~כמ~ ד~~י~ ~~~ נו~~ י~ ~~ ~~~ ל~~ ש~~ ~י~ ~~ ~~

 ~ו~~י
 ~~ ח~~ ~ה~~ר~ ~ ~~

~
~~ 

 י

~  ~  ו~י~ יש~~~ 
 ~~ה ב~~~

~~ 
 ~א

 ~יב חס~י ~ו~ ד~~
 ~~ ~וצו~ ~

 ~ת ~נו
 ו~~~ הבי~

 פיר~~
 ~ב ~~ט ב~~ן

 ו~~ יעו~ש ~ו~~~ ~~ם ~ור~~ ד~~
 ~~ ~~י~

 ~ביא ~~ ב~ין
 ~ה~

 ~~ ע~~ ~ דכ~יב
~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ו~~

 כ~ש~~ ~~ לעשות הוא
 ~י~ ת~ו~ה ~רי ~ס~

ל~ט
 סעי~

 וז~ל ~~~~ ~י~ וברא~פ קכ~ה~
~ 

 יש

~ב~ו~
 ול~ האר~~ על ~ו~בת בעו~ה הב~ה~

 ~~ לתלותהי
 לת~תה~רגלי~ ל~עלה~ הבה~ה את ~ושכיס כ~הם הק~ים~ ר~יל~ם~פ~~ים

~ 
 ועי"ז הבה~ה~ ~נענעיס

 ~תנת~
 ן

 הסירכו~
 ל~~ות ואסורוכו~~

~ 
 עיין ~~~ל~ ~~די~ה~ קו~ם

 כ~נסר~~ ~ שכ~ב ל~ג~ סי~ השס~גדל ב~~~~
 כ~ש~ בריחוק לרו~ן

 ~דופן נע~עכ~עושין
 ה~~~~

 הדופן
 ~וש~

 וה~יא~ ~עצ~ו~
 לא

~~~כה
 ~~ו~~ א~

 יהי~ א~י~ נ~ס~~ ו~ודאי ~סירכאי ע~י
 ליזהר יש וה~ודק ע"ש~ נ~ו~~~~ירכא

 ~או~ ~או~
 ל~יד ש~א

להקצ~
 חלק~ ~הריא~ ל~ש~תו~ או הבה~ה~ בעל

 ר~ו~~ ס בלי
~~

 אחר
 ~י~ ~די~

 בכדי כדתוה~ק~
 ש~~

 או הק~ב~ יגרוס
 חו~ש ואס נקלי לנ~ון ודעת עי~ז~ ו~כ~ול תקלה איזה~שר~~ו~

 ~כר שהק~ב אח~כ~נתוו~~
 בש~

 ולה~רי~ ~קצ~~ א~ לה~ביריש חו~~ בד~ת ~לא זאת~ בה~ה
 י~~ור שלא ג~ור~ איסור ע~ו

 הפניס~ ~~~אה עיין ~זיד~ אטו שוגג ~נסינן ל~~עבכה~ג ~"~ בשוגג~ ש~שהו נת~רר ואפי~ לישראל~ כ~ר ~שרעור
 הירושל~יעל

~~~ 
 דתרו~~ת

 שהא~י~ ה~~~
 ~עת כן ~ב~ר

 טפי חיישינן בדבר~ ו~~ג בא~סור~ שידע ~היכא~ירו~למי~
~~~ראה עו~ וכ~~ עש~ה~ מזיד~ אטו שוגג קנסו בדר~נן וגסל~ער~~

 ע~ הפני~
 א~ר ד~ה ~~א~ פ~ד עי~ובין הירושל~י

 ועפי~~ ע~~ה~ אחא~~~
 ס~ק ~"ט ס~~ הפר~ח על להעיר יש

י~ב
 ע~~

 ועיין עש~ה~ עליו~ ה~יג ס~~ו~ ל~ט ~י~ ובתב~ש
 ~כיון ~ שא~~ו ע~א~ ריש ד~~ ~ף ה~א ~"א עירוביןבירושל~י
 ~~ש הן~ כ~וידין הן~חש~ו

 ~פ~~
 ~ וז~ל ש~י~

 ~חו~
 שא~נס

 הו~יא ו~פי~ ל~ולם~ הם כ~~ידין דרבנן~ איסור עלחו~שין
 חו~ש אס ד~רן דבני~ון פ~~~א וא~כ עש~ה~ וכו~~ב~ונג
 בשר ל~כור הר~ים את יכשילהקצב

 ~~ה~~
 נבדקה ~לא

 בבדי~ת~~א~
~~ 

 ~~~זר~ כדבר להעבירו יש ~ד~~~
 ~ ב~ו~זז~

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

~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~~~~י

~~~
~~~~~~ 

~~~ 
 הי~ ~~א ~~ר ~~אל~~שר ~~~~~~~~~

 ~~ל~ י~ו~
 או~~ ~ה~~ותאי ה~ו~נא או ~~י~ ~~אוהבדי~ה ואח~ ~ר~~יו~

 כל
 ~עוכל~ם ~יו~יביו

~ 

 ג~~~~
 אנ~י ~~~ה ~~ה

~~ 
 ~~~~~ ~~~יי~~ ~ת~~ ~~רי

ו~~
 סי~ תוא~ ב~י

 שכת~~ סק~~ נ~~
 ~לדי~

 דאנו
 ~פירו~~ס כב~~ח~רינן

 ~דה~י~
 דניבין ו~~תבר הר~ב~ס ~~י~

 נ~ד בחולין וכפירש~י ה~רו~~~~י~
 ו~יין ב~אסות~~ ה~~~~ ה~~~~~א~ ק~ ~י~ היינ~ ~נ~ב~
 פמ"~

 סי~
 ~שפ~~ נ~~

~~~י
 ~~ ב~~~ ועי~

 ~עת ש~ין שכ~ ~~ה
~~ו~ים רבי~

 של~ני~
 הפ~~ת ו~ברי ע"שי ~~~ה כ~חת מכרעת

 אי~~ו~ו
 בטר~~~ ~~ל~~~ במת~~

 ט~ו ~~ק ~~ ~~
וס~ק

~~ 
 ש~~

 ~רו~
 ס~ל הפו~קים

 ~ה~מב~
 ובא~ת ~ע~~~

~~~ ~ ~~ ~~י~~ ~ה
 לית~

 כנז~~

 יש
 ~הח~~

 דלא~~ס ה~ו~ ~~ ~יבי~~ ~יעכול אי
 נש~~

 כש~וט
 ועי~~

 ואי הוא~
 איעכו~

 ולא ~טן ~יד
 ד~שאר היר~~נש~~

 אחו~
 שרי ביתרות~ו~ ב~וכתי~

 עכ~ליה~~דכי~ כ~~~
 קשה לא ה~לו~ הפ~~~ ועפי"~

 ~י~
 ~~שיית

 דא~ן שכתב ~ו ~~ חיו~ד לאברהס חסדה~~~ת
 ~יאו~

 ~~ין
 כל ~נת~~לו כי נש~טי ולא ניבי~ איעכול שיהי~~ר~~א

 ~~קו~~~ ל~י~ם ~ולית א~~ראי ~יב~
~~~~ 

 ~~זיק
 ב~

 שלא
תנ~ק
~ 

 ~~~א שפיר~ אתי ה~~~ת ולפי~ש~כ ע~שי וכו~
 ~ניבין כ~ירש"י בא~ת ס~ל ~~ל מה~רדכי נו~ע מקורו~~ר ~~~

 כ~~וא~ ~~ גידהיינו
 ס~~~י פא~ט ב~ר~כי להדיא

 ה~יד רהיי~ו הני~ין~ ש~ס~ן שס~ ד~ו פ~ו כלל ב~~חועי~ן ת~כ~~
היוצא

 ~רא~
 אל העליון עצס

 הג~
 דנש~ר ב~קו~ה~ ל~יקם ל~קולית א~~רשפיר וע~י~~ כפיר~י~ והוא ע~שי

 בדוכת~~ אחו~
 כ~ש~כבה~תרותי

 הפר~~
 ע~~י לה~רדכי כ~ר ד~ש~ה לה~יא

 ~סי~ הדע~ק על ~~ט ב~קדשועיין
 נ"~

 ~פ~ק כ"א סיס~ק
~נכון

 ל~ו~
 שלא

 בה~~
 ~ר~יינו החיצונות נ~עכלו רק אס

~י~רות

 בלבד~
 יש ו~י הניבין כל נתעכלו אם א~ל ע~ש~

 כש~ב בה~~~~ א~י~~~~~יר
 בנ~ו~

 י~ול השור הי~ ש~א ~י~ן

ליל~
 ~~א בהפ~~~י אפי~ ~~ר~ה ~יביו כל ונתעכלו כלל

 להריא כ~~ואר להטרי~~ יש יר~ו על ~ולע רק אםא~י~
 יהו~ה לחם ביתבס~

 ~ו~~
 יו~ר ~והפ~"ג ע~ש סק~ו נ~ה סי~

 קיצר סק"ו נ"הסי~
 בהע~ק~

 דברי ב~וף וה~עיין בל~~י הס~
 בש~ו וכ~כ עליו~~ הפ~~ג ה~גת ~הר דסרה יראהה~ל~י
 ~בא~שוטשהנה~ק

 ז~~
 ע~ש ס~~ה~ נ~ה םי~ דע~ק בס~רו

 הגיד רק נ~עכל ~ם גס להח~יר יש בצ~לע ולדבריוב~~~ו~
 בנת~כ~ו כש~כ ע~ש~ ~דוכתי~ דשף נוטה דצולע בלבד~הע~יון
 ניביוכל

~  
 ועפי~~ להטריף~

 יפה
 הור~

 הגאון ה~ו~א~ זקן
 ב~פרו ז~למהרש~ק

 ~טו~
 ע~~י ר~ו סי~ ~~~ת וד~ת~ ~עם

 של ב~ב קו~חוא~כ
 קו~~

 אתי ויש להחמיר~ ריש דידן ב~דון
~~יכות

 ~ברי ע"כ בי~י עתותי אין אולס בז~~ דבר~~
 ~~עטיס

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

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

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

~~~~~~~~~~~
 ~~~~~~~~~~~ ~"י~

~~
 בשו~ב ה~אלה~

 את ~~~ט ולאחר אווזאי ששח~
 קס ~ידו ~עוף את והנ~ח~נה~ ~ו~

 יל~
 אחד

 עדיין האווזא כי השו~ב ר~ה וכא~ר~ה~ווזאי ר~~ ~ח~~
 ~כ~~ והוו~~~ ה~נה ~עוט את ושחטת~ר מל~ו~~ ~וה~

 ופשי~א מי~~ו~ ל~ה~
לי~

 ל~ת~~
 שהייה ~עעם ~~ורה~ האוו~א ~גוף

 ב~יעו~
 ~~ל על ~ע~י~ חוות לשאול נפשו ע~ב ~~תאבל בת~אי

~ח~ר טר~ הנחת~
 מהשו~ב בהיתר ~ז ~יצא דכיון די~ל בתרא~ ~~יעו~ וחת~

 ובתח~ה ~~רייהא
 להק~ ~יד~

 לד~ז ד~~ונות ל~~וא ~~ע~ר
 ~~~ברכות

 ע~~
 ~ם דא~ינן

 לענ~
 כיון ~טה

 ד~~~ו~
 ~~ת

 כיון בנ~ד נ~י ו~כא וכו~~ ~ינהטו~אה ~~
 שנתת~

 וי~א הר~ל
 ~~י~ כ~~ות ה~יא ועוד ~י~י~~ שא~ז איסור שםפקע בהיח~
 מ~שנ~

חו~~
 ק~~ט

 אול~ ע~~
 חז~ ~שיפולי~ בב~או

~א~ר להח~יר~ לצ~ד
 שנחת~

 הרגל
 בעו~

 וטרם ~~~ מפרכ ה~וו~א שהי~
יציאת

 ~~יין ה~וו~א~ נפ~
 הנת~ אב~

 ה~ם~ על ת~~לולא מ~ו~ אםו~~
ב~~ב ש~~~ א~~ וש~~ ~שת~~ ו~~ל~

 דהא ~~ל~ ~ ~~
 ~~ ~~ ~י~~ י~~ ל~

 ~ ול~ כס~~~~ות
 ~ר~ה וי~ל ז~~~

 ~עו~~ ~~ כ~~
 ו~~~~

 ~~~~ה ~ ~~ר~ ע~~ ע~ ~~~~~~
 העדה את ~וה~ת ~ ד~תי~ר~~א~ ~~ ש~ ממ~~ ע~ ~~~

 ו~~~ ~~יר~~ וא~
 ל~יל~ וב~שו~ה

~~ 
 פ~לתי ה~~

 בענ~
~ ~ ~ה  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~~ ~ ~י~ 

~~~~
 אם

 ~מ~
 ~~ל ל~ל~ולא~ ~מה ~כונים כ~לו ~מיונות

 ל~עמי~אין
 עלי~ם

 יסו~
 להלכה

 ~~שלי תליא ~א ~אי~א~יקר ול~ענ"~ ולמעש~
 ~ רברב~

 כתב וראה נא וה~ט

~
 שאי לי~ ד~רירא סק~ה ק~י ~י~ יו~ד ~ט~ז ~מת ~ברי

 ל~תיר~~ר
 ב~ו~

 מה אחד
 ש~ח~

 א~ור~ יהי~ והשאר ממנ~~
 ס~ק שם הפר~ח ו~ן ע~ש~ עליו השיג שם ש~נקה~כ~גם
~~ג

 ש~~
 ובת~ ה~~ז~ על חמ~ו

 וביותר ע~ש~ מלבו ~~ז ש~דה

~ארי~
 דווילנא רב בהמ~שה לה~ה"י שהביא ~ם ~קונ~א

 והפר~ח עול~~ גאוני בזה~נ~~קי
 ~ואה שהוא ~ליהם~ כח~

 הט~ז ד~רי אחרי ~נמשכו ב~שר י~ה~ לה~כה כוונו לאשכולם

~נ~
 מוחר מק~תו שי~י~ אחד בבש על לומר ב~ין ~אי~ו דס~ל
 סי~ ב~לתי ועיין ע~שי וכו~ ~מור טעות הוא וזו ~ור~ומק~תו
 ~נא שא אולם ע~ש~ ~ק~ה במ~ז שם ו~פמ~ג ~~ג~ ~~קק"י

 חו~ין שור בבבור ז~ל ת~~ש בעל ה~און ע"ז מש~כוראה עיני~
 שם ~~ב~~ף

 י~~
 ~אין ה~ר~ח על ובתב מושל~ את ללחום

 ~עלמ~~ מ~~רא עולם גאוני ר~וותא ~ל לחלוק כדאי~בר~ו
 דאמרינן ע~א~ ע"ו עירו~ין ~גמ~ מוברחתו~עתם

~ 
 י~מא ס~ק

 ~~ת~ דהאי לג~י אי הכא א~ל מילתא~ מינברא לא לילה~~ק
 כ~~ לא~ ~~ה שם ו~רש~י ~ית~ דהאילגבי

 הבא משו~נן ואי
 ניתן ולא ואיטלולא~ ח~כא כי ~ר~נן מי~י ~ויין ~בי~ והבא~~י~
~ה

 ה~מ~ה ד~ר לעשות ~~ין ~למא עב~ל~ לרדוח~ לצדוקי~
 ~~עיקר א~"ג~~בים~

 ב~ ~~י~
 ואין הוא~

 ל~
 מזו~ ג~ולה תימה

 די~ח ~~יטין וכ"מ ובו~~ ~ר~ה וח~י כשרה~ חהי~ בהמה~ח~י

~~רי~
 מו~רח~ וזו אסורה זו א~ בח~ר נש~ם ב~ יאמרו לשמואל

 אלמא כו~~ גיטה זמן זו ומשני ע~ז~ א~ס ~ני ~ית~הו~יר~י
 וצ~ל א~ם~ ~ני ~יו שיתמהו ~~ר לפס~ק אין הכי לאודאי

 חש~~ני ואל וכו~~ בעירו~ין ז~ל רש~י בשם לע~ל במ~ש~~עם
 ~ט~רות ~~וממ~ני~

 ~מ~א~
 ~סתרי מי~י דע~~ינן אלמא ובו~~

 וב~ע ~ע~~ ~לי התורה מחוקי שהם ט~~ות דשאני~ענייני י~ל~ה~~י~
 ומ~מא טמאים שמטהרת תוכיח ו~רה מיד~~ להו קשיא ו~א~~עי

 ל~יל ~ררתי הא ~תורה דיני בשאר אבל וכו~~~הורים
 ~ס"~

 ~ס~~שי~
 כז~י ~מוה דבר לפסוק שאין ~~ל ה~אונים

 בבכ~ש התב~ש~כ~ל
~ 

 אמ~~~~
 הבכור ~ברי נועם אמרי הם טהורים ~י

 ~ו~
 ה~ר

 אתי יש כן אמ~ הואי~~
 עו~ להוסי~

 ו~מחא מיא
 שהביא ה~בר גוףדהנה ל~~~

 הבכ~~
 ע~ו בעירובין מרש~י

 הוא ואטל~ל~י כחוכא ~ר~נן מילי ליהוי ~לא ~~ישי~ן~נ~ל ע~~
 ס~ח ב~י~ו~ין מ~ורשתגמרא

 ע~~~
 מ~רש ~ר~א ע"ש

 הת~
טעמ~

 היכי כי ומ~ט~ין~ וחוזרין מ~טלין ~אין ~ס~ל ~שמואל
 נראה ולכאורה ע~שי ואטלולא כחוכא ~ר~נן מילתא ליהו~דלא
 כלל חייש לא ומ~טלין~ וחוזרין מבטלין דם~ל~רב

 לה~
 ~לא

 וע~י~~ כחוכא~ ~~בנן מיל~א~יהוי
 ע~ו ~עירו~ין ~הא ~~ל

 הא וכן קאי~~נ"ל~~לשמואל ע~~
 ד~י~

 לשמואל ע"א י"ח ~ניטין
 כנ~~~ וכו~ מותרת וזו אסורה זו א~ בח~ר נשים שתייאמרו
 מל~א לי~וי ~~א ~זה ~ח~ש לשיטתו לשמואל רק ~יינו~~כ

~רב~
 ~ כתוכא

~~~~
 ~ח ב~רו~ין הרי~ב~אבתי~

~  
 ~~ה

 שם~ירש ל~~
 חיי~ ~~ ~ג~

 מנתח ניהוי ~נא ~זה
 והא כחו~~י~בנן

 ~ס~~
 משום רק היינו ומ~ט~ין~ תו~רין

 וע~י בטעמו~ ע~ש ~לל~ ~חוכא ה~בר מית~י לאדלשיטתי~
 לה ~מחקיף ע~ב ע~ו ~תולין הא שפיר לן אתיא ז~לד~~יו
ר~נ

 לשמוא~
 ומותרת באש~ה ~~ל ממנה א~ר יא~ו

~ 
 וא~ל

 לרב ל~~~~~א~ר~~
 נ~

 מו~ל ממ~ה א~~ יאמרו
 ~~ש~~

 ~ומותר~
 ~אש~~ מוטל ממנה שחיה א~ר קא~נא ~כי א~ל

ומות~ת
~ 

 ~ש~
 ו~~

 ד~ם לא~ורו~ ה~~ר יבין מבין
 ~~שם~ ~~ל~

 הי~ כי ~~~ כ~~ר הטעם
 מלתא לי~וי ~לא

~ר~~
 ושמואל רב ביי כלל ~לוגתא ולי~א זאטלולאי כתו~א

 ~ בז~ מו~ דכ~בה~

~~~~
 מה ונחזה ~תי

 ~ר~~ ~עמ~~
 ~ה

~~~ 
 ~~ו

 מלתא ליהוי~לא
 שם מ~~ריו ~ו~א מ~ורש לא~ ~ה ע~א ע~ובעי~ובין מפירש~ הנ~ ~ו~ דרב~

 ובאמת ע~ל~ לר~ות~ ל~~וקים פה ניתן ~~לא משוםהוא ~~~~~
לשון ~~

 ז~
 מקומו מקור

 ונו~~ ט~ור~
 מגמרא

 מ~ור~~
 ביומא

 לתל~ידיו רע"ק ~אמר ע~במ~
~ 

 תתנו אל
 יא~רו ו~~ התורה על החולקים תל~ידים ~פי~ש~י ~~~שלר~ות ל~דוקי~ מקו~

 המשנה בלשון חכ~ים שנו וכן ~ל~~ עושים הם רצונםלפי
 לר~ות~ לצדוקים מקוס תחנו אל אומר ~ר~י ~~ג~ג ~ר~
 ז~ל דלר~~י מבואר הרי ז~ל~ להרמב~םבפי~~ש ~~~

הוא הח~~ ~יק~
 ל~וצ~

 ~ל~ ~דוק~ם~ ~ל מל~ן
 ימצאו

 מקו~
 ל~עיג

 י~מות מתוס~ אולם חכמים~~ברי ~~
 מ~~

 ע"א
~~~ 

 מל~א ליהוי ~לא שחשו דהטעםנראה ~~~~ ~אי
 עש~הי כ~~ על העולם ~נו ישמע ~לאמשום הו~ כ~וכ~ ~רב~

 ו~
 מ~ואר

 ~~~~ ~~ז הרמ~~ם עלמהכ~מ
 תרומו~

 ל~נין ~ט~ז
 שכת~שם~ אנ~רוגינו~

 מיחזו נקב~~ האח~ זכר~ שהאחד אומר א~~ ד~ם
 ~~ת מיקיימי ולא וא~טלולא~ כחובא לאינשילהו

 ו~ו~~ חבמי~
~עש~ה~  הת~ס~ ומדברי 

 ע~~ מ~~ יב~ו~
 יש הנז~~ מ~ש ד~ה

 שפירש הנ"ל~ ~צ~ב ~חולין ה~ב"ש עללהעיר
 וזו אסורה זו א~ ~חצר נשים ב~ יאמרו ע~א י~ח~~יטין ~~~י~ לה~

 ~~יניהם ו~הי~ א~~ ~ני ש~ת~~ו ~היינומוחרת~
 ובת~ ~~ירו~ין~ ב~ירש~יואי~לולא~ כחו~~

 ואם ~ז~~ל~ ע"ז
 ומ~~ ובו~~ נשים ~~ י~מרו ~ה"קלומר~ נפ~~

 מהא~ הא
 ~ם א~ב שניהם~יתירו ב~ ומ~~~

 בנ~~
 שיאמ~ו ל~כי~ ל~יחש איכא

 טרפה~ וח~י~ כשרה חצי~ שהבהמהאפשר א~~
 ~ ומ~ו~

 יבואו
 ו~~חכת~ה עכ~ל~ הכל~להתיר

 אי~תמי~
 ביבמות התוס~ מיני~

 יאמרו י"ח ~גי~ין ל~א ~~ירשו מ~בריהם~ יוצא ~מפורשהנ~ל~
 ש~י~ם שכתי~ת סו~רים שהעולם וכו~~ א~ בח~ר נשיםב~

היתה
 סמ~~

 להת~ר וי~וא~ ל~תינה~
 חו~

 ע~~ל וכ~~~ של~ה
 ~י~מות ה~וס~ ד~רי ~~וף~אי~רא

 ש~
 פיר~~י ל~י ~~ע

 יש וה~בה ודו~ק~ ע~א~ י~חבגי~ן
 לה~רי~

 ולא ~זהי
ה~םף ~~

 ~ פ~~

~~~~~
 ~עי~י נש~~ה פליאה כ~ז~ ל~עת הראיתי ש~ן

 ע~
 ה~~ון

 ד~ריו ש~מחכת"ה עליו לומר אני ובוש ז"ל~ ~ר~ח~
 ~ופי~ הוא שהרי עצמו~ ~~רי ושכח נינהו~~יתראי

 ~בל~י בת~
 וז~ל ג~~ אות ס~ף שלו~~ס

~ 
 ~מי~י ומיהו

 דר~נ~
 ~~יקא ~קיי~ל

לקולא~
 א~

 וה~מ ש"ד~ ~ברי לתרי ~סתרי תרתי ~איכא
 מינ~רא~~א ~~כ~

 מילת~
 ~מי~י א~ל לילי~~ ם~ק יממא ס~ק כ~ון

 ~ כדא שרי~~י ולא ו~טלולא ~וכא כי דרבנן מ~לי מיחזו ~ן~איתא
 ~~מח~כ עליו~ א~רא ~מה וא"ב עב~ל~ ה~ר~ ו~ס~פ ב~מב~~
 משחליםי י~י~מ~ויל

 ביו~
 א~כ ~עירו~~ן~ מ~א י~ע גו~י~ שהוא

 ~ה~ות ל~וק ז~ל ו~~ימי~ ה~~ז על לח~וק יצאבחנם
 אין דהא וא~ור~ שרי~גו~א ~~~

 חוב~ ל~
 ~זו יות~ גדולה וא~לו~א

 מקצתו שתהי~ א~ גוף עללומר
 כשר~

 ~ הנ~לה~כ~ש ו~~~~~ טר~ה~ ו~שאר

~~~~
 העירה א~א הכ~~

 עו~
 כ~נ ~רס~י ה~~~ש מ~~רי

 וז~ל~ שכ~~~ס~~א
 ~קצת וראיתי

 ויש מ~~~ ~~ס ואין א~ו~ להלכות ט~מים לתתמתתכמים ש~י~ו~ ה~הו~
 א~ ~עם דלמ~ש מי~ייהו~ חור~א ~לי~וקלחוש

 שמתו~
 ~שו~~

נ~ל~
 ד~~י ~תו ~ו~י ~יעתותא מחמת ~א~רים ה~ם ומתקשה

 שאיןמ~יים
 ~~~ מחז~קי~

 דם
 ב~~~

 ~רי לש ע~ה~ סי~
~ 

 ו~ו~

 ~רואה ואנכיעב~ל~
 ~המתחבמ~~

 ש~י~ו~~ ה~הות ~עלי

ע~י~
 כוונו ~נ~שייהו ומ~עתי~ היו~ מנביאי

 למ~~~ ~~~מ~
 ~~סי~ ~גדול~~פ~~ס

 רי~ח~
 ~ר~ ~הלבות אשכחן הכי ~ וז~ל

 א~אי שהייהאלי~~~
 אסורה~

 ~אישתהי דכיון
 ~מ~~ו~

 סי~ן
 דמ~~ מ~~לק ~יע~וחא מ~מח ו~אי בש~עור ושההב~~~

 ~א~רים~ו~~~ע
 ול~

 ע~י א~י~ נ~ק
 ~ס~ אבל וכו~י מליח~

 וכו~ כ~יעור ~שהה כיון וכו~ ~צאתיה~כם
 מ~~

 וכו~ קשח~ט

ו~ו~
 ע~ ~פ~יש~ ועיין עכ~ל~ ו~י~~ ~ם מי~לע ו~ו~

 ~טור
 יו~~

 ס~~
 משו~ ~סול~~ ~~~יי~ והט~ם ~ ו~~ל כתב סק~גכ~ג

 ~כ~יב

ו~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~חיטוח~ ב~ ולא א~ ~חיטה ~~ע~ש~ט~
 ועו~

 שהבה~ה ~פי
 באברי~ נבל~ ו~מר~~ת~

 ע~י אפי~ שוב יוצא ואינו
 חולין ~רש~י ו~ל עכ~לי~ליחה~

 כ~~
 לשוייה ~לא ד~ה ע~א

 אע~ג ידרוס~ שלא ~פי~ ~~ בל~אגיס~ר~~
 דהל~ו~

 שחיטה
 יש ~~~ללמ~ס

~~ 
 לקמן ~פ~י~ן דרסה~ כגון שנכתבו

~ושחט~
 א~~

 דבין מ~מע ~ל~ו ~ש~י ומד~רי~כ~ל~ אשארא~ הלכ~א גמירי וכי ומ~~~ ~ש~ן אלא ושחט
 אי~ה~מצאו ש~ה~ הלכ~~ ה~מש~

 בלשונו ~~ל רש~י שדקדק וז~ו שנכתבו~ ~ל~ו~
 וג~ רביס~ בלשון ~שנכתבו~~וכ~ב

 דקדק
 ~כתו~

 דלאו מורה ~כ~ון~~ לשון הנהכי ~~ה~~ ~כגון
 דוק~

 ~דבר זה הוא
 בהגמי~י כמבואר כדו~מתו~ גס אלאשנ~ט~ ~ב~

 ~ופ~~
 של~~ין ~הל~

 וז~ל ~כתבוש~~פין~
~ 

ממנו למידין ~ה~ כגון ~למודא ד~~ר היכא כל
 עכ~לי לגמרי~ דמי דלא אע~ג קצ~~ ~דומה דב~

 בתלמודא י~צא~פורש ו~
 ב~לתא דמער~א~

 דוכת~
פ~ט בירושלמי

 ופי"א ~ד~ דיבמו~
 לכה~ג אלמנה כגון אלא מעשין אין שמואל דאמר האלענין ה~~ דגיטין ופ~ט ה~~~ דכתו~~

 ע~ש שמואל~ אמר כגון לאוכו~
 ש~

 הוא
 גירס~

 ע~ש~ הק~ע
והק~~

 הא~ת ~ון
 ~פורש מצא~י שכן ~ו~ בגירס~

 וג~ס הנ~ל~ להירוש~מי ~הביא ~מדיר~ ~~~~תובו~ בר~~
 בהדי~

דמפרקי~
 אי ד"ה ~~ב צ~ח סנהדרין רש~יועיין ע"ש~ וכו~ א~ו דוקא לאו ~ל~מר שמואל~ ~~מר כנון

~ 
 ח~א

 הו~
 כג~ן

 הוא ~~ות כגוןהאי וכו~~ ~י~ה כגון ר~ינו מ~ש ~ וז~ל ש~תב ל~~~ סי~א~~ע בב~י ועיין ע~ש~ הוא דו~~א ~כגון שס~ בל~א ~קדוש~ר~ינו
 וצרי~

 יו~ר באשה מומין דאין דכי~ן למחקי~
 שלעל

 כהני~
 לא אלו~ א~א

 ~י~
 בפמ~ג ~וע~ין עכ~ל כנון~ לומר

 לרע~ק באגרת~ו~ח
 ~פי~ י~~ או~ מלמ~

 מל~ ~~
 אישתמ~טתיהוב~חכת~ה ע~שי ~כג~ן~

 כ~
 ע~ד ב~ה הארכ~י וב~~~א הנ~ל~

 י~ל ועפי"ז ואכ~מ~~ נפלאבבקיאות
 דג~

 ר~~י
 בחול~

 הנ~ל
 ~יש ~ וכ~בדקדק

 ~ה~
 וכו~י דרסה~ ~ון שנכתבו

 הוא דכוונ~וצ~ל וע~~
~~ ~ 

 ~שהייה~~
 ל~ע~ דה~

 ~ל הא~
 ~~~הפרישה

 משו~ פסולה~ שהיי~
 ב~ ולא ושחט~ דכתיב

 דנשמ~ דרסה~ כדו~מת הוה ולכןשחי~ות~
 ג~כ

ו~~י~ כנ~ל~ ~~שח~
~~ 

 נימא
 כטע~

 הב~
 דשהיי~

 פסולה
 מש~~

 שנבלע
 מ"מ הנ~ל~ ~פ~דס ב~פר א~יל לשיט~ו ~רש~יבא~רי~~ הד~

 לומר איפואמצינו
 ג~

~ ד~~באיסור בתורה~ כנכ~ב ד~וי ~שהייה~ ~ל ש~~~א סק~ב~ בשפ~ד כ~ג סי~ יו~ד ב~~~ג ורא~~י 
 וש~טי ~מ~ש עליו~ וכת~ הנ~ל~ לה~ריש~

 ול~
 ב~

ש~~ט~~
 לית~

 לב~ ~וא~ דהל~מ~ס
 שהערותי מה ומכל הנ~ל~ חולין מרש~י כלל ה~יר ~לאותימה עכ"ל~ בקרא~ ~פורש ~רסה

 בית בחה~א ~~ל שמהרש~א איבראב~~~
~~ 

 דכ~ג א~ שער
ע~ב

 ~מיב~
 להל~ הפ~יחה בריש ובפמ~ג ח~~ רס~י בתב~ש גס

ש~יט~~
 ע~~~ ב~רא בפירוש הוא בלבד ~רסה דרק ג~כ ~ראה

מ~~
 ~לכה עוד ~יש להוכיח יש הנ~ל חולין מרש~י

 ~ וכ~אמ~ שנכתבה~דרסה כדו~מ~

 וב~~ב~י
 ~~~ ~ ~ע~~~ ע~~ ~קום~ ~מקוס ~רש

 דס~ל הבשר כל פ~ הר~ן לדעת ~פי~ ב~הידבריו
 בב~מ~יש ~~ ~ע~

 מ~~
 שאותו שס כתב ה~י

 ד~
 ~בהן ~~ט

 א~
פ~ר~

 מ~ן
 ב~~שו~

 והו~ל
 ~אבר~ ד~

 ו~~ ושרי פירש שלא
וי~ עכ~~

 המ~ט דאו~ו ס~ל ~אה~נ
~~ 

 גם נפרש אינו בב~מ ~יש
 כש~כ למקוס~ממקוס

 ל~ר~~
 ~מובא

 בר~
 ~ע~ו ד~בואר ש~~

דס~~
 נמצא לא דב~מ

 בה~
רוב מש~עות ~וא וכן ד~י ~עט אפי~

 ~ הפו~
 שס~מו

 בלשונ~
 לפסוק

 מח~י~י~ ד~~
 ~ם

 ~ס~לוע~כ בב~~
 בה~ שא~

 אפשר לשיטתייהו וא~כ כלל~ דס
בשהיי~ דג~

 ~ח~~קין שאין הב~מ להכשיר יש
 ד~ בה~

~  לא הנ~ל~ שור בבכיר ~~ב~שלפי"ד אמנ~ א~~ 
 יתכ~

 כ~~נ~ ~ר~ה~ וה~אר כשרה מקצתה שת~י~גופא חדא על ~מר כ~ל
 להכ~יר דא

הב~~
 ה~כי כי ל~ע~~האמור וכד~ר אסורה~ ת~~~ כו~ה ~גוף ו~אר ד~~ ~ן שאין

 דל~
 כ~כא דרבנן מל~א ליהוי

ואטלולא
~ 

~~~
 אתי

 עו~
 להביא

 ראי~~~מה~למ~~
 בהן מחז~קין ש~ין מע~יס הבני להכשיר~נו אין ב~חיטה דבשהייה

 ד~
 גנב טענת ה~ועןאר~י ארחב~א ע~ב ק~ו בב~ק גרסינן דהרי אסור~ יהי~ כולוה~וף ו~~אר

 בפק~ו~
 איתביה וכו~ וה~ ד~ ~שלומי משלסומכר ~בח כ~ל~ ~~לומי מש~ס

 רח~~~
 ה~כז ~ר~י

 ~~בישורי~
 ~שביע~

 מעידיס והעדיס ~מן~ ו~מר אני

 אות~
 ~אי הכא ו~א כ~ל~ תשלומי משלסש~כליי

 לא וה~ ד~~~לומי אין~ כ~ל תשל~מי כ~ל~ ~שלו~~~ משלס וק~ני ט~י שחבלא ~שר לבזית ~~~~
~ 

 כ~ו~ הב~~ ~ ומ~ני
 ש~בלו

 ב~ן לי~ולישני וכו~~ ~ביל~
 פקועה~

פ~ח בירושלמי ~וכן ע~ש וכו~ כר"מ ומשני
 דש~ועו~

 ה~ג
 פ~י~

 במ~רה~~~~ ע~ש אחרינ~~שנ~יא שס ומ~ני ר~יי על זו ~יר~א ר~ח
 ו~ס~~

להכשיר יש ~בשחי~ה דבש~ייה
 עכ~

 דמייריולישני קשה~ אכתי ד~י בהס מחז~ק~ן שא~ן ~~מ
 שחיט~ו דב~מצ~

 ~ כשיעור סה~
 אכלבהיתר ועכ~~ שהיי~~

 מחזיקין שאין הב~מ א~
 ד~ בה~

 כדאמרן~~

 כל ~שארכיון א~
 הגו~

 ~~סולה ~שחי~הואע~ג ~~ב~ ע~ח ב~ק במשנה כמבו~ר וה~~ מ~~ ~ור הפוסלת~~היי~ ~עס מד~ריתא~ נבילה הוי ~נש~ט
 הב~~ א~ עכ~פ התיר~

דשאר כיון מ~מ
~ 

 גוף
 ~נ~ח~

 ע~ח ב"קבנ~~ כמבואר ו~~ מד~ ~ור בידו נתנבלה
~~ 

 ~הוי מי~י וטב~ו ~~ל וה~~~ מד~ ~ור בשחיטה המעכבדבר ר בשי ולרבי בעינן~ כו~ו וטבחו דל~~ק
בטביחה

 ~ ע~~
 ~~כ הכי~ משני ו~לא

 ש~ע~נ~
 ~כאמור אסור~ כולו ~~ יה ~~ט ג~ף כל ושאר הב~~ להכשירל~ו א~שר דאי

 הראיתי~~~
 לדע~

 באשל~ ת~א ~ה ד~בר ~עזהשי~ת
 בד~ז להחמיר נכון נראה ע~כר~רביי

~ 

~~~~~~ 
~ ~ ~ ~  

~~~

 ל~~ן מ~נו
 ~~~חכמי~ דט~~

~~~~ שחיטות בהגהות
~~ 

 ק~ד בהררי ויסודת~ יפה~ עלה ~~ב"ששהביא
 דכן ז~ל~ ~~ש"י ~פרדס בס~ הישר ספר על כחובה הואו~נה

א~רו ~~~~~~~~~~
 רב~

 ~שום ~~ולה~ ד~הייה ~ט~~א
~~~~ 

 ~לע
 לא קינא~ בהאי דיתבי נאוני~ ~הני ש~ע~ן ו~ריבאברי~~

 ל~ושיית כללחשו
 ~~ב~~

 חורבא דתיפוק הנ"ל
 הבנילהכש~ר ~~~ מ~ע~

 בהס מח~י~ין ש~ן מעיי~
 ~ ד~

 ~~י ואפשר
 ב~ה ~~כשיר כן ומורין הלכה ד~ן ב~~ת ס~ל קמאיגאוני
 מח~~ין שאיןהב~מ

 ב~
 ומש"כ ~~~

 כ~נ סי~ יו"ד ~פ~~~
בש~~~

 ~~ל ~תב~ש על ~~ב
 דב~

 יש ו~י ~עי~ס
~  

~~ 

~~
 צ~ סי~ יו~ד הבא~~ט על העיר אשר

~~ 
 ~ב

 ח~ב ~וי בקי~ה~ הנ~צא ~חלב ~~~ דס~לב~וס~ר~
 וכ~~רשחיטה~

 תמ~
 וקיב~ ~ותר~בחלבה שב~לו דכחל ע~ב ק~ט מחולין עליו

 בין ה~ש ~ה ~סור~ בח~בה שבשלה
~ל~י

~ 
 א~ ו~~ במעיוי כנ~ס

 ~עיוי כנוס
~ ~  שחיטה חלב ~נה~בקיבה ~חל~ 

~ 

~~~
 הלו~ ~ ה~חבר בן

 האב~~ק ~~ל ר~ל ~ל~ג~ון יהוד~~ ~י~ בס~ ראיתי
 סאדאגורא~

 ~ל
 ס~~סק~ח~ סי~ ~י~~~

 ל~סוק שדעתומפר~ת ~וב~ לענ~
 ש~

 מעייס הבני להכשיר
~ יע"ש~ כהפמ~ג~ ודלא חי~ לאכל~

 ן

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~

 זה
 ~בו~

 ~ו ~~י ~~~ם
~~ 

 ~~א ~ל לה~אה~ט
 בעל ~און~וא

~~ 
 ~מל~~

 ז~~
 ~מב~ם על

~~ל~ בפ~~
 תמה~~ וא~כי ע~שי ה~ו~ מאכא"~

 ע~
 גא~י ~רי הני

 מינייהו איש~מיט ~במת~כ ז"לבתראי
 מ~~תי ואח~כהנ~ל~ ~חולי~ ערו~ התלמו~

 בהגהו~
 ~אול יד

 ~יו"~ בגלי~
 ~~ ~י~

 הרא~ה ~גם להו~ דמ~ייע תנא מ~אתי אנכי אולם בזה~~הע~ר ~
 ~~~רז~ל

 החינו~
 וז~ל כתב קי~~~ מצוה

~ 
 הנמצא ות~ב

 עכ"ל~ מת~~ של תלב בכלל שהוא מתירין~ יש בהמ~~בקיבת
 מנחתובם~

 חינו~
 מ~א ג~כ תמה שם

 דחול~
 ע~שי הנ~ל

 כל ~יןעכ~פ
 כ~

 גם ש~רי והבאה~ט~ השעה~מ על ת~מה
 לעיר בתשובה בזה והארכ~י כוותייהוי ס~ל ז~ל~~א~ה

 ומ~א~~דאבעש~י
 אין עתותי כי

 ע~~ ביד~
 דבר~

 בזהמעטים
~ 

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

~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~~~~י

~~~
~~~~~~ 

 ~~~~~~~~~~ ~~י~

~~
 עוף טעות ע~י אחת לאשה נזדמנה אשרה~~לה
 והדיחה ~חוט~ עוף במקוםנבילה~

 ו~לח~ הנביל~ א~
~דר~

 ואת"~ לכ~רה~ ש~~ין
 עי~בה

~~ 
 ב~ עוד עם הנבילה

 רותתין מים עלי~ם ושפכה אתת~ בכלי ~שרותעופות
 ~אש~ א~ל ~עמ~הק~ה מ~~

 ~רחו~
 ~ודם הבשר את

 ביש~
 בין ~נביל~ העוף את הבירה~א~~ז כנהוגי

 ~ ה~~רו~
~  

 ~~יב~ וכ~

~אי~
 בי~ו

 ~~י א~ לה~~י~
 ~ ~כ~רו~

~~~
 יפה

 ע~~
 דםוגיא ~ע~ג בזה~ להח~יר ~חשש ~~~ר

 מכ~ר ע~רוי דאפי~ לומר בפשיטות אזלא ~~ידע~מא
שלא

 נפ~
 אינו הקי~ת

~~ 
 מ~מ כ~~י אלא

 המעיי~
 בס~ר

 ~ש~יה ~ונ~~~פי
 את~

 ה~תרונים מג~ולי המיותד

 ז"~

 ב~י~
 כמה הביא ז~ל ~הוא יראה~~ת~

 לפ~ו~ ~יו~
 ל~לכה

 בכולו~ אוסר ~ק~לות נ~םק ~~לא מכ~רדעירוי
 א~

 דבריו בסוף
 ~יים~שם

 ד~~~~
 ~~םכימו

 ה~
 רק א~~ דאינו והרמ~א

~~
 יש

 ל~מ~
 אבל בה~~~מי עלי~ם

 בהפ~~~ של~
 ~ש

 ~ יעו~ש בכולו ~םורלהתמ~ר

~~~~~
 ~יש

 ל~ד~
 ל~מיר

~~ 
 זה שתדשתי ~ה עפ~י

 דקיי~ל דהא לומר דנפשאי ~~ראכביר
 רותחין מעט כשמערה רק ~וא כ~ק~ רק ~בשל אינודעירו~
 אם ~למ~~רי

 הר~ עיר~
 בכולו~או~ר הרבה~ עירויות כ~יעור ר~~~ין

 וכמבו~
 בשם י~ב ם~ק ~~ה ~י~ יו~ד בט~ז

או"ה
 והב~~

 הרבה ע~רויות דע~י טעלי~ר~ לע~ין עמו ~~ים
 וב~~~ ע~~ בכולו~ האיםורבולע

 ~ק
 י~

 שס~ במ~ז ובפ~ג
 ר~יתי מצאתי וכעת מ~רו~~ בה ו~ע~י זו ב~~ראוהארכתי
 טו~ו~ד בתשובותיו ~~ל מהרש~ק להגאון זו בםברא~כוונתי
 כתב שם~ התשו~~ באמצע ~~~ ~~~ל~תאי

 דל~או~
 ו~~~ז

 הרבה זו עירוי ע~י נזתל אם א~ פעם בעירוי ~~~~ל
 כ~עורת~ן

 עירויו~
 ~~ הרבה~ קילותים

 ~מה ל~~~~ בכולו
לי

~ 
 נפםק

 ~קי~~
 ומקלתי ותוזר בנתיים ~~פ

 ו~
 מ~בר יותר ואדרבה בנתיים~ ~ילות נפסק~א ~~ לי

 ~ק~
~שנפ~

 ~~~ם ~ילות
 ונפ~

 לא אם משא~כ הר~יתוחי
 ב~ים~~~~ת נ~~

 כי~
 יו~ר לומר ראוי בנתייםי נתקרר שלא

~~ע
 ו~א~ ב~ל~

 בזה
 ~י~

 ~שר ה~ם~מ במקום דמ~מ

~~~~ 
 ש~~ת ~י ~י~

~~ 
 ~בה

 א~
 או~ר עי~י

 ~~י~~
 יש בה~~מ ~לא אבל

~ ~  וא~~ ~~ 
~~

 לן דכייל כללא ~אי ש~ו~ע
 מ~

 הט"ז
 ביו~

 ~א ~~י

~~
 לא קולי ד~~י י~ב

 מקילי~
 בהפ~מ

 ע~~
 וגם

 ל~ת ~~ק ע~~~~ ביו~~ ~ש~
 נרא~

 בפמ~~י ~ש בזה~ כה~~ז דס~ל
 ~~ז נדה בתו~~ מ~י~ו והכי ע~ש~ מ~ח ~~~ מהד~ק~דג~מ ו~~~

ע~~
 דשרי אשכ~ן לא קולי דתרי ה~~ת ב~ם מ~ום~ ~~ה
 וכן ע"שיהש~~

 פסקי~
 ~י~ י~ד בש~~ להלכה

 ק~~~
 ז~ ~יף

 ~~~ ש~~לבוש~ ואף ע~~~ מקילינן ~א בהדדי קולידתרי
 ז~ אות עצמות לטר~ותבפתיחתו

 כ~~
 דה~כא

 שי~
 הפ~מ

 ת~י גם מ~ילינן אורחים או ויו~ט שבת כבוד או ~~מבצירוף
~לי

 ע~
 ~ל ~סקו על ז~ל האחרונים פק~קו כבר מ"מ

 ~הוימשום הוא~ ~~~ז דטעם צ~א ~~ס~י במ~ז ה~מ~ג מש~כ לפ~~לב~ש
 ו~פי~ז ל~י~וראי ~"~

 ל~ל~
 ~תרי להקל אין

 ~~~ה ~ודאי ש~אה ~~ר שאלת בנידון עפי~ז וא~כקוליי
 ~ולי תרי והוי ה~בה~ קילוחים עירויות כשי~ור ודא~~הס עו~ו~~ ~~ על ששופכין מים כ~עור ~כ~ר~ רוחחין מים~בה
 ע~וי ~מא לאי~רא~ ~ם דהו~ מ~~ם מקילינןי דלאב~פ~מ
 אוםר אינו מ~ע~ת דעירוי את~ל ואפי~ בכול~~ או~רמכ~ר
 מ~מ כ~~~אלא

 ~כ~~
 בעירוי

 מי~
 ~רבה רותחין

~~עור ~~~
 ~בל~ הר~~~ עירו~ו~

 ~אמור בכולו~ ה~י~ור
~ 

~~~~~
 שהפמ~~

 ~מ~ז צ~ה םי~ ~יו~ד
~~~ 

 כ~ב ~~ב~

~ג~
 נבלע עירויות ~~בה ~ע~י לומר ד~ז

האי~ור
 הוא בכו~~

 דיןי ~ידו~
 ו~י~~

 ב~~~ג וכן ~ד~נאי בצ~ע

~ו~~
 ותמה בצ~~י ד~ז הנית כ~ז ~ק בשפ~ד ~~ת ~י~

דמבו~ר מה~
 באו~~

 עי~וי ע"י שתשמישו דכלי ~נ"א ~י~
 ע"י ואיהכשרוי ~~

 ע~רויו~
 ומצאתי ע~ש~ עירו~ע~י ~געל~ מ~ני מה בכולו~ בולע הרבה
 במנח~

 נ~ז כלל יע~ב
 ובתב ~או~ה~ ב~ברי ג"כ~~עיר כ~~ ~~~

 באו~ח וה~ור ~ וז~~ לתר~
 עירויות ~דע~י זה טעם כתבו שלאו~~פ

 בל~ הרב~
 ~כולו~

~בי
 קערו~

 צ~ל הגעלה~ לענין
 מ~ו~

 תשמי~ן שכ~י דוקא ~~ר הגעלה צריכין היינולא מ"~ בבו~ו~ דנבלע דאף
 כ~

 הכ~רן
 מ~עם לאו אי בעירוי ~גי~י~

 שחי~שי~
 ש~שתמ~

 בכ~ר~ פ~א
 חס איש י~קב מנחת בעל ש~~און הריעכ~לי

 ד~~
 בקסתו

 ותרופה מזור איזהלמ~וא
 ~קו~י~ ל~ר~

 על
 הנ~ל~ הא~~

 העלה לא עדייןאולם
 ארו~~

 קשיא דאכ~י לבאורה~ ~זה
 הא~~

~יי~
 כח~מישו לומר

 הכ~רו~ כ~
 ~גי לה~ות

 ה~ע~~
 עירויי ע"י

הא
 א~

 הרבה עירויוח שע~י כיון ~ב~יע~~ בעין הפליטה
 בכולונבלע

~ 
 בפמ~ג ומ~אתי

 או~~
 ~~ב בא~א ~נ"ב ~~

 בסדר ~ו~ח בפמ~ג ~ועיין יעו~שי המנח~י ~ל ~זהשהע~ר
 ב~~ה~ השואל ~ם ~נשאלהנהגות

 ~ד~
 ז~ אות סיף ~י

 ~ ןע~ש
~~

 דעת ליישב יש לפענ~ד
 יתפרשו ו~ילא ז"לי האו"~

 זה ד~ה המנח~יידברי
 לש~~

 ט~ו דין ל~ד בבלל האו~ה
 בקערהואם ~

 צרי~
 כנגד ס~

 כו~~
 במה עלי~ ~~ערין לפי

פעמים~
 והול~

 דדוק~ בכולה~ יום יום מדי ובולע
 של ~ירוי

 אמ~י~פ~~
 ~לא בולע שאינו

 כ~
 ו~ן וכו~~

 וכו~~ ~טעלי~~
ו~~ינו ~כ~ל~ וכו~~ בכולו ~איםיר בלע ~רבה עירויות ע"יא~כ

 ~כמ~ דלש~
 ~עמים~

 ~י~ק~ שי~
 פעמיםי שני ~ל ~ם

 שר~י~ מוחוקים~ ד~ה ע~ב נ~ תוליןכרש~י
 במה ~~חטו

 ~~מיס~ וג~ ב~ ל~נינ~ ששחטו מבו~ר ~ם ו~ש~ס ~~ליפ~מ~ם
 א~ סעיף ~ס~א ס~~ באו~חועיין

 לעני~
 ~מ~פי בחנור ~~ק

 שםובח~י
 שי ~הרב~~ ל~ון דגס מ~~נו וכן ע~ש~ םק~~

 כר~~י ב~י ~ללמינקט ~
 חו~~

 בה שיש סכין ד~ה רע~ב י~ו
 ~~ה ע~א פ~ כתובות ברש~י ו~יין ע~ש~ הרבהפגימות

 ר~~~
שכ~~

 הוי אחת ג~וגרת על יותר ~הוי כל ~ וז~ל
 עב~ל~ ~רב~

 ~פי~זוא~כ
~~ 

 לשון בזה ~כתב ז~ל האו~ה בל~~ן גם לדקדק
 בכל עירויות ~ני דהיינו כנז~~ ~הרבה~ ולשון פעמים~~כמה
יום~

 העו~ ~~~
 להדיא מ~א~י ו~ן ובערבי בבוקר ~אוכלים

 ובערב בבוקר ע~ו~ות שני היינו ~נ~ל~ האו~ה ~כ~ב~רבה דעירויי~ ~ ~ב~ב ד~~ םי~ כ~ר הל~ת דניאל~ ~חמודיבםפר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ע~ש
 ~וה~מ~~

 מקור איז~ו ~ביא כלל ה~יר לא
 דע~י לדעת ~~וכחתי וכיון בס~ד~~ שהב~תי כמו ~אלו~ללשונות מ~ו~

 עפי~~ א~~ בכולו~ ~אי~ור נבלע עירויות~~י
 לומר יש שפיר

כת~~ישו
 כ~

 ד~יינו וככ~~~ הכשרו~
 ~~ב~~

 ה~ע~ה בזה סגי
 דלשון נ~מא אם ואפי~ פע~וי~~ שני עירוי~~י

 ~כמ~
 פעמיס~

 ו~יין פ~מים~ ~~ ~ל קאי ~הר~ה~ולשון
 בת~~~

 ס~~בי א ~י~
 סגיעכ~פ

 ע~רוי ע~י ה~על~
~~~ 

 בח"י להדיא מ~ואר והכי
ס~~

 תנ~~
 ם~ק

 כ~~
 בשם

 ~לבו~
 עירוי ~~~ ש~געלה ז~ל

 ולפי האחרוניס~ עליו ש~שי~ו עליו כתב וה~~י ~~~~לע~ות צרי~
 לבו~י~ ~כ~בתימה

 שיטת ית~רש דבריו דע~~י חיור~ כ~ל~
 י~ק~" ה~מנחת ~ל בתי~~צו כ~ז להעמיס ויש ז~ליהאו~ה

 הביא ם~~ט ב~יאור~ס צ~ה סי~ יו~ד ה~וו~ד א~ל וה~~~~נ"ל~

בש~
~ 

 או~~
 ~~לי~ר לה~~יל א~ור זה מטעס דב~מת נ~ח כלל

 של ~עירוי בכולוי בלע הרבה עירויות ש~~י ~~~~ עירוי~ע~י
 אי~ו אחתפ~ס

 ~~לי~
 תנ~א סי~ במ~~א ו~יין ~"ש~ כ"ק רק
 ~ וצ~ע י~~~ס~ק

ו~~
~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~ 
~~~~~ 

~לוע
 בצונ~

 ומ~ הוא~ ~ו~ן מהכ~ק דלמטה כיון
 שהי~ לי

 הרבה או אחדעירוי
 ולפ~נ~~ ע~~~ ~ ע~ראו~

 ליי~ב יש
 ~~ו~ה מיירי דבע~כ שס~ הנ~ל ~ניאל" ה~חמודיעפימש~כ

שהי~
 עיראו~

 דכיון זה~ אחר זה חכופות הרבה
~~~ 

 עירוי
 בעודהשני

 הק~~~
 ו~ו~ יותר מב~יע הרא~ון ~עירוי חמה

 ~ה~ו~ה הנ~ל ~~~ו סי~ חליתאי ~וטו~ד ב~ו~ת וכ~כע~שי
 דאפי~ שס כתב ו~פי~ז הכי~מיירי

 בפ~~
 עלי~ נזתל אס

הרב~
 ~ע~ין חמין

 שי~
 ~ה~וים לעשות

 בולע קילוחי~~ הרב~
בכולו

 ~כנז~~
 האו~ה של דינו ~~פענ~ד כיון כן ואס יע~ש~

 קו~י ~רי הוי שא~תנו ד~~~דון לו~ר יש ש~יר ויציב~~מת ז~
 ~ האמור בד~רבה~ס"מ~

~~~~~~
 להחמיר לצדד שיש

 בני~~
 עפ~ כת~ר~ שאלת

מ~
 דהא ט~ סי~ חן ת~ואות בש~~ת שהעלה

 שאינו בכ~ר דוקא היינו כ"קי ~לא אוסר אי~ו מכ~רדעי~וי
 מכ~ר עירה אם אבל האש~ ~צלעומד

 ש~ומ~
 יש ~אש א~ל

ל~ו~
 לאסו~ ד~~ל ה~וסק~ם לדברי

 ~ ע~ש בכו~ו

~~~~~
 ~נטה כת~ר עשה טוב ~י לדי~א~

בנידון להחמי~
 ד~~
~ 

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

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

~~~~ ~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~~~~

 ~~י
~~~~~ 

~~~~~~~~ 

~~~
 ר~ לפני בא

 י~רא~
 ~ב וה~יא מבאהוש~ נ~י ~הרן

 אותו בי ~יוח~ ש~ל~ו~ ב~ברמכת~ר
 ר~ ~אי~

 א~ת לכל לחת נדר מאמעריקא~ ~~י~ט~רן ב~נ~~
 מ~של~

 י~ומות

בנו~
 ע~~~ שטערן ~עלי~ ר~ המנוח אחיו

 לפרקן כשתגיעו
 ועשריםחמשה ~~

 אל~
 הבנות אם וכעת ליי~

 ומבק~ת~ שואל~
שי~ל~

 וח~~ה ~בעים הםכום כל ~~ את ב~לאל~ ר~ גיסה לה

~ל~
 שכבר שבהן~ ~בכורה ~י~ומה ~ת להשיא ~תו~ל בכ~י ליי~

ה~
 רשאי אם בשאלתו~ נפ~ו וכת~ר לפרקה~ עה

ל~ת כן~ לע~ו~
 מ~

 ~ ~נדר מה מכפי הצ~קה~

 כפי~~~~
~ 

 ~יתומות ה~נות~ס בת~~ כי נ~י אהרן ישראל ר~ לפני שהציע
 הנ~~

 להלוות רק רצונה
 שתי של חלקן ליי אלף י~~משים ~~

 ~~נותי הית~מ~~

ו~דעת~
 ~~~ות ~יתן

 ~וע~~לין~
 עפ~י בטחונוח~

 נימו~

המדינה~
 באו~

 ~יותר
 ~ועי~

 ~וונא וב~אי
 לי~

 ד~ז
 דהאומר ע~~~ ו~ בערכין כמבואר דמותר~בוש~~ ~רי~

 זו ~ע ~
 בין ~ל~תר~~ בין ל~מו~ בין ~~נותה~ מותרלצדקה~

 ופיר~~י זו~ הרי ~ אמר ~ין עלי~~רי ~ ~מ~
 ד~~

 ובתוס~ לא~~ אבל
~ס

 ע~~
 ל~בירו לה~ו~~ה היינו ~לאחר~~ ל~ון שפי~ ~ד~ ד~ה

 ~נ~ט סי~ יו~ד בש~ע וכ~פע~~י
 סעי~

 ~לא ~א~ל ~~~
 ~פי~ להבבי~~ ליתן לשנוח~ אםור הל~ואה~~תורת

 ~ר~ט~
 א~ת

 בשו~ת כמבואר הק~נות~ ל~יתומות שנדר~~סכום
 אתן ~ העני לשמ~ון שאמ~ ~ראובן ~ שנ~אל ק~~ד~~י~ ~~~ הרדב~~

~דקה ל~
 וכו~ וב~ כ~

 אני אחר לעני ~ לומר יכול אס
 סלעהאומר ע~~~ ו~ ב~רכין דא~רינן מהא וראייתו אחרי לע~י ליתןויכול רא~~ן~ ~ה ~לא שכ~ב מי ראי~י וכבר ~ וו~ל והשיב~י~ן~ רוצ~

 ל~נותה~ יכול ~באי~ לידי ~את שלא עד לצדקה~ ז~
 ~~מר התס~ דשאני כ~ל~ ראי~ מכאן דאין ~ א~מרואני

 ~ז סחם~ לצדקהזה ~~
 יכו~

 א~ן ~ שאמר ב~~ד אבל ל~~ותה~
 מםר ~אלו וכיון כמסירתו~ לו דאמ~רתו ~ני~ אותו זכהצד~ה~ ל~

~ ~כ~ל~ לו~ ל~תןוכופין ל~נו~ה~ יכול אינו נמי לחוד בא~~ירה ל~נותה יכול ~ינ~לו~  םי~ חו~מ על בק~ה~ח ראיתי שוב 
 ~שו~ת קל~ד~ ס~~ הרד~"ז ו~~ו~ת ~ וז~ל ~כ~ סק~ד~רי~ב

ריט~~
 י~ול ~ם עני~ ל~לוני בנודר נ~תפקו רם~ד~ סי~

 ל~~וה לשנותו דיכול כיון ו~ראה ע~ש~ אחר לעניל~נו~ו
 וכמ~~אחרת~

 לידי ~א ~לא עד ד~ה ע~א ו~ ערכין התו~~
 ד~א כיון עני~ ~פלוני בנודר דה~ה נראה וא~כ וכו~~גבאי
 עכ~לי וכו~~ אחר לעני לית~ו לי~ וס~י צדק~~ וו ב~י~~ ~דכתיב נ~~~ משיס אלא ואינו ל~נייס~ בצ~קה ל~בוה~ אמירהאמרינן

ותימ~
 ~במחכ~"~ ז~ל~ קצה~ח בעל הגאון על ~דו~ה

 לא

העתי~
 קד~ש מ~ה יוצא מפורש דהרי הרדב~ז דברי י~ה

 ~מי ודחה א~רי ל~י ליתן לשנות יכול ואינו עני~ אותו~~ה עני~ ל~~וני צ~~~ א~ן ~מר דאם לי~~ דפשיטא ז~ל~הרדב~ז
~ האמור~ ~דבר איפ~אישכתב  ~ל~י ~ס~ הקצה~ח מש~כ ~ם 
 בנוד~ הפוסקי~~ רובדעת

 ואין לה~יוטי~~ירה לנבו~~ ~~י~ה אמרינן לא לעניים
 עוש~

 קנין
 אל~

 נדר משום
 בלב~

 הוא
 בסי~ ת בפ~יט וכ~כ ע~שי ~ר לעני לשנוחו יכול וא~כמחויב~
 ומת לפ~וניי ליתן נדר לענין סק"ה~רנ~ה

 ~ר~ל~
 דא~נו

 קנין עושה ואינוכמסירה~
 ע~~

 םק~ז רמ~א בסי~ ~וד וכ~כ
 ~~א ו~~אה מאו~~ חמוהיס דבריו בזה ~ם ובמחכת~ה~ש~

עיי~
 באות~ קל"ד~ סי~ בח~ד ~ופי~~ ~רדב~ז בשו~ת אז

 תשו~ה

~~
 אמרינן דלאדס~ל ~נ~ל~ ת~ס~~ סי~ בתשו~ הרשב~א דברי הביא ~ה~ לפני

 אמיר~
 צדקה לענין דמי~ כמס~רה לג~וה

 מחוורח~ זאת ~בר~ו דאין ~ עליו וכתבלעניי~~
 ~או~י וכל

עולם
 ראשוני~

 ~רד~~ז ו~~כ עכ~ל~ בזה~ ~ליו ~וקים ואחרונים
עוד

 בח~~
 ~נו א~ר הפוסקים ורוב ~ וז~ל תק~ו סי~

 ~וה~
 ם

 והרא~ש וה~מב~ם הר~"ףבהס
 ז~ל~

 הרי ל~ניים ש~מירההסכימו כ~ל~ אחריהם~ והנמשכים
 ~ו~

 ~מםת~ר וטעמא לג~וה~
 רנ~ח ~י~ י~~ד בד~מ וכ~כ עכ~ל~ ענייס~ תקנת משום~וא
 וז~לס~ג~

 ס~~ הרש~~א כתשו~ ד~א ה~וסקם ~סכימו וכן ~

 ו~~כ עכ~ל~ וכו~~~~~~
 הש"~

 דכ~פ נ~~~ ס~ק ~~ז סי~ חו~מ
 ~~~ ה~וםקי~~כל

 לג~וה א~ירה אמרי~ן לעניים~ ~צדקה
כמסי~ה

 מרן על ותמהני ע~שי להדיו~
 ה~~~~

 שכתב ז~ל
 כל איש~מיטתיה ובמחכת~ה ~~פכא~ ס~ל ה~וס~יםדרוב
 דנ~~ה ש~~ב כ~א~ ס~ק ~"ז בם~~ ~ס ב~ה~ת וראיתיהנ~ל~
 ~~~~ וכו~ לעני מ~ני לשנות ד~סור רי~ב בסי~ כמש~כעי~ר

 כתב ר~~ב בםי~ ~הרי נינהו~ סיתראי ~בריוובמחכת~ה
 דס~ל הפוס~ים רובד~ת ד~~

 דאמי~~
 לשנ~תו יכול ~~ין~ ~ינו לעני

 אמ~ כנ~לי ~חרלעני
 דבריו דחיתי בעניי אני

 ז~~
 כדבר

 פמ~א בשו~ת ~ועיין~אמור
 ח~~

 ~ שכ~ב קל~ד~ סי~
 דכ~ דהא

 ~י~ חו~מבסמ~ע
 קכ~~

 כ~ה~ ס"ק
 דשיי~

 ~דקה ~בי שפיר
 הטור ~ון ~יי~ב אלא בא לא וכו~~ לגבוה ~מירהלומר

 רק דאינו מודה~ ודאילד~נא ~ב~
 ד~~יו ו~ם ~~לי נדר~ מט~~

 ו~~ש וצ~~~ והבן~ הנ~ל הפוס~ם רוב ד~ת עפ~י םת~וה

 ברו~ אמ~ב~גהו~
 הסמ~~~ ~ל

 ~~י~
 ~~לי ~~~ב~א ~תשו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  וב~צה~ח ~~ח~ סי~ הרמ~א בשו~ח ו~~ין ~אמורי מ~ל העירו~א 
 ב~ ר~~~ ~ס

 שו~ח
 הר~~

 הר~ה לפ~פל ויש ע~~~ שטאט אייזן
~ ו~~ע~~ וה~~ ע~~הב~~ריה~~  ב~חא~פ ~וד ראיתי ~וב 

~ל~
 ~ד~~

 ש~ביא ז~~ סי~
 בש~

 כ~~י ב~שו~ יפה~ מהר~ש
 דאינו סי~ר ז~ל הרדב~ז אבל אחר~ לעני מעני ל~נוחדיבול

י~ו~
 לעני דבנודר הובחוח בבמה הוביח ז~ל והמ~א~פ ~~~ו~~

 לשנוח ר ~סי~~~
 ליח~

 שבתב~י מה וע~~י ע~ש~ אחר לעני
 ~מצא~י עש"~~ בד~~יו ~~~פליש

 בש~מ~~
 ע~א~ ל~ו ב~~ק

~~
 מ~ני לשנוח יכול דא~נו שכחב~ נו~~קסטא~ ~~~ס

 ~ ברור וזה ע~ש~לעני

~~~~
 מב~שח ה~ניח ~אס דידן~ בנידון כן~

 יחן ש~יס~
 חלקי שחי~ה

 הלוו~ה~ בחורח רק הקטנ~~~ היחו~ו~
ב~מו~י

 ~~י~~
 בנקל להשיא שחובל בבדי לה~ ~יחן ~רש~י

 להביא ויש לפרקה~ ~~יעה ש~בר הבבירה היח~~ה ~חיו~ר

~~
 ס~ז בת~בוח המ~נה בל~ון חב~יס ששנו ממה ל~~ו~ ז~ר
 בבודה לפי אוחה מפ~נסין ב~יס ישו~ס~ זוזי מחמ~יס לה יפח~ת לא הי~ו~ה~ אח ~מ~יא ל~ניןע~א~

 ~א~
 וע~ש

 בפירוש ~מוראי~ שס דפ~י~ו ~~ה~ ~ב~ובוח בפ"ו~רושל~י
 שאומ~יס אומרח זא~ ~ אמר ח~ננא דר~ ~~~~~~ל~ון

ל~וו~י לפרנשי~
 ו~פר~

 לווין צד~~~ של בביס זוז נ~ בשאין למת~~

~~~נסי~
 יש אס אבל נ~י עד ס לה~ל

 בבי~
 ~וסיפין מנ~~ יוחר

ל~
 ל~י

 זאח אומר~ יוסי ~ר~ מנ~~ יוחר ~~י~ ב~ודה~
 ס אומרש~ין אומר~

 אבל בביס~ בשיש למחני~ ו~פרש ללווח~ לפרנסי~
 בימי ש~אח אחח~ בנערה מעשה ב~דא פוחח~ ~יס איןא~
 ישחבוק אמי וא~ר צדקה~ של מביס ~תבעה להנשא~ אמי~~י

 ואמר הרבה~ בביס הי~ ~לא ~ ה~"מ ~ופי~~ועדא
 ~צרי~

 להניח

 העניים~ לפרנסח ב~ס~מעו~
 המועד~ לצור~

 ~גרמיח ר~ז א~ל
 אחה ~ הפ~מ ~ופי~ קייס ד~ועדיא דמרי~ יחבול~ אלאיפסוד~~
~~ורס

 צהפסיד~
 בביס שיש מה ה~ל~ יבילה אלא ~ל~~ מני~ואין

 הקב~ה ~יים~ דמו~דיא דמריהלצרבה~
 יזמ~

 לפרנסח עוד

 המועד~צור~
 אמי בר~ יוסי ודר~ בר~ז~ חיננא דר~ ואחיא

 לה נוחנין ~ דאמר ~יננא דר~ ו~חיא ~ הפ~מ~~~
 ב~

 שיש מה
 בר~~ בבודהי לפי~יס

 שצרי~ין מה על מש~יחין שאין דאמר
 אח~ב אם נ~י והכא ~ח~כ~~ים

 חבואנ~
 להנשא אחרוח

 ע~~ בר~א~ ודר"י עזר~ להן ימציא~~~~ה
 ה~~ע~~ בפי~ ~ם

 גירסא לו שה~ה ב~ז~ סי~ צדקה הל~ הגדול~ ~רוע באורו~צ~תי
 מפרש ~ירסחו ו~~~י הנ~לי דירושלמי עובדא בהדא~חרח~

 האו~ז וז~ל והק~ע~ הפ"מ בפי~ ודלא אחר~ באו~ןל~~רושלמי
 בקופה~ חסר ~הי~ שישיאוה~ אמי דרבי ~מי~ אחי~ ילדא~~א ~

 הצדקה גבייח עח ש~בא עד המ~ינו למועדא~ ישחב~יןואמ~

אב~
 עחה אין

אלא י~סיד~~ ~ודמוח ~~ירא ר~ א~ל ללווח~ חייבי~
 ~ כלו~ר ~~ים~ דמועדא דמרי~ יחכול~

 א~ לדי~~
 ימות

 שלא המצוה~ זו יפסיד הצד~ה~ גביית זמן קו~סה~באי
 וילווה המצוה תבלה ~לומר ית~ול~ אלא היחומה~ זו~~יא

~~~
 דמועדי דמרי~ עבודח~ ותבל במו המצוה~ וי~יים ~וחה~
 חנינא דר~ אחיא המצוה~ זאח בזבוח אותו יחי~~יי~~~ה~ב~ה

 ש~ אמי~ בר~ יוסי ודר~ זעירא~~~
 שחייב סובר זירא

 ללוות~~~באי
 ו~~

 ~א~ סוב~ א~
 ומדשתיק ללוותי חייב

~י
 מ~מ~

 ~ר~ עובדא ד~ביד
 ז~יר~

 הלבתא דהבי וש"מ
 להלווח צדקה~ ל~באי~א~מרים

 לצור~
 בשנחסר עניים~

 בבי~
~

 ע~~ל~ צ~קה
 ו~

 הוא
 בה~הו~

 סי~ דב~ב בפ~א מרדבי
~~ז

 ע~~
 ~~~ ~~בב~י

 ~ וז~ל ~קצ~~~ הביא ~~~~ סי~
 כתב

~~הות
 ד~ש~~ר משמע~ דב~ושלמי א~ז~ ~שם דב~ב~ ~~ד~

~~~~~~ ~~ 
~ ~  צ~~ה~ שלבביס ~~~~~~

 צר~~
 לל~ו~~ ה~~אי

 ~ב~~
 ב~וסיו~ט ו~יין

 שלא ע~יו~ והעיר א~ו~ ה~~י דב~י ש~~יא מ~~~ דבחובוח~~ו
 דפש~א ~שום דאפ~ר ו~חב בירושל~י~ מחלו~ח בד~ז שישהזביר
 מ~~~ באוחו ט~י די~אד~~ני~~

 ה~לב~
 מרדכי ה~הוח דברי בגיף עיין לאובמחבח"ה עב~ל~ ~ליבי~~ נק~ינן

 שהב~
 דע~יד משמע אמי~ ר~ מדשתק ל~יא~ שב~ב ה~~להא~ז דברי בל

 צדקה ל~באי ~אומריס הלבח~~ דהבי וש~מ בר~ז~עוב~א
 להלוו~

לצו~
ותימה עב~ל~ ר~ז~ של דבריו ק~ל א~י שר~ ומשמע מ~נפ~~~~ שבחבי~א אוח רנ~ז סי~ ביו~ד ז~ל ה~~~א בביאור ו~צאתי ענייס~
 הבי~ של~

 ~ס~ ה~ה דכחובוח פ~ו הי~ושלמי על בשי~ק ומש~בו~רור~ ~שו~ וז~ הנ~לי ו~או~ז ה~מ~ר בחבו ש~ן
דא~

 ובמ~בח~ה ע~ש~ בלל מחוור מרדכי ה~הוח של פירושו
 מאד מחוור דפירושו יר~ה הנ~~~ ו~או"ז בה~מ~ר היטב~מ~יין

 ה~~ע של מפירושו יוחרהרבה
 ~שי~~

 ~ והבן עש~ה~

~~~
 ~ס מחויבים יחומה דלהשיא מהיר~ש~~י למידן מצינו
 ובמש~ב בבודה ב~י להשיאללווח

 הש~
 סי~ ביו~ד

 ~ ע~ש הראוי בפי נוחניס ד~זה~ז סק"גר~נ

~~~~~
 להלווח המ~וה~ אח ס ויסי גמו~~ לו~ומרים במצוה~ שה~~יל נ~י~ שטע~ן ב~~ל ד~~ דפסקא

 לחל~י המ~יע ליי~ אלף חמ~יס הסבוס אח ה~~ל~ל~יסחו
 ח~ן והיא ה~ט~וח~~יחומות

 הזאח המצוהובזב~ח האמ~ר~ ~דבר בט~ונות~ ~ט~ו~
 יוצ~ במפור~ אוח~~ יחי~ הקב~~

 בירושלמי
 נודע וב~רהנ~ל~

 ~עי~ ~מ~ט סי~ יו~ד בש~~ ש~~~י~~ מ~
 להשיא מוו גדולה צדקה שאיןט~ו

 ענ~וח~ בחולו~
 ~ מצוח בזהויקייס ע~ש~ י~ומוח ד~וקא ז~ל אלש~ר הר~מ חשו~ בשס י~א~ס~ק ש~ ובש~~

 ~~מבשר~
 או~ד ~וברבח ~ח~ל~~~ אל

 ט~ז ~כב~ב ארנין~~ אלמנה ולב חבא~עלי
 אבי~~~ ע~א~

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

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

~~~~ 
~~~~~ 

~~ ~ 
~~י~ ~~~~~~

 ~~~~~י~~ ~~~~~~~~ ~~~~~
~~

 ~נתיי~ד אוקריינא~ מעוני לחמיבת הועד נידון שאלחו~
במחנ~~

 שב~~~נו~~ הפלבי מהועד קורא~ ה~~ול ע~י

ובתו~
שע~י מ~~~~~ ב~ח ~דולה~ אשה ~ס נמנחה הנז~~ הו~ד

 השפע~~
 הר~חה המרובה

 ק~ו~ ל~ב~
 מנדבים של ~דול

 שבוע מדיחדיריים~
 ~ב~~ ב~בו~

 ו~~ר ~~~י מן פ~וח לא

על~
 ~ל~לח הנז~~ ה~ד ביד פעס

 ס~
 ה~לכ~ ~ועד אל ידו~~ ם

 ~אמצע~ח לחעודחו להעבירו בדי~בקעשנוב~
 ~~לאו~ריינאי השוני~ ~ו~ד~~

~~ 
 ~דלו לש~ה בי ע~~ השמ שנפוצה ז~ן זה

 ~ס~ מט~ס ל~ו~~יינ~~ החרומה בספי את מלהעבירהו~דים
 ובי ט~מיס~ ועוד מה~ם~ מס~יקותידיעוח

 ל~~~
 הו~דיס

קיימיס
 ר~

 על
 לה~י~ סמ~

 ובנחיס וכו~~ הידיעות אח
 ו~ב~~ו ~ברי בו העשוח בלי הועד~ באוצר המוטל הגון~~ב~ס נ~טב~

 ל~ח~ החליטו~ דעוח וברוב הועד~ חברי רובלי~יבה
 אח

 ~חלמ~ד~חורה~ ביח ליסוד בעין ומצוי הצבורהםבוס
~ זבמחנ~ הח~  משנשמע~ והנה~ 

 וי~ו~ו בכחב~ מחאה ויערבו הנז~~ הגדול~ האש~וברא~ם המנדבים~ רוב מהרו זו~ ה~לטה
 החתוםעל

 כדי הועד לפ~י להגישה מנדבים~ ~~~
 לבט~

 ~ח
 ~עשוח שלא אחד פה בדרשם~~~טתו~

 בס~~
 שוס זה

 דב~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~  ~~~~ בלתי~~ר~
 לתעו~ו ולשלחו

 באמ~עות לאוקרי~~~ ~~
אדר~~ות

 א~שי~ ש~
 ~ם לתלקם כדי לנאמנים~ י~וע~ם

מע~~י ב~
 הפרע~

 במקומם להם הידו~ים
~ 

~  בשאלתם ונפ~ם 
להורות

 ל~
 את כתו~ה

 המע~~
~ ~עשו~ אשר  ~פיר וכת~ר 

 הג~ האשה ~ל ~חה שיפה ~ו~ דע חוות להחו~אקדמי
 ~אפשר כיון הוע~~ של כחו משל לשנוח~ ~לא האו~ת~ה~אח~
 ל~נות~ י~~ל ~ה ~י לאו~ריינא~ י~ר לתעו~תו~ הכםף אתלהמ~א
 בהו~ אית~הו כלהו אוקריינא מעוני ~וה~ר~ כי ידוע~הל~
 ~~ולה מצוה והיא ר"ל~ ור~ב~ וחרב~~בר~

 ~ות~ עו~
 מפ~יון

~בוים~
 ליו~~ ו~~~

 ~ם ולהפ~ת א~~ םעי~ רנ~ב םי~
~ 

~~~~~~ 
 מ~ נלמ~

 ל~בוי פיר~ו אם אבל ~ ו~~ל ~תב ~ם ~~ל וה~ע~ב ~בויילאותו ~בוי~ מו~ר לשבו~י ~בוים~ מות~ ~ ~ה~~ב ~ק~י~ ~מ~~ה~ ב~~ון ת~מים ~שנו
 ב~ותר~ שבוי או~ו ~כה~ה~

 עכ~~
ת~י ד~קלים~ ~ופ~א ובתו~פתא

 פודין אין ~
 ~~קלים פ~ב ~ירושלמ~ הוא ו~ן ב~בוי~ ~בוי~

 פי~ ~ם~ ו~ק~עה~~~
 מעות ~בו א~ ~ וז~~

 לצור~
 שבוי

 ל~נותו א~ור~~~
 לצו~

 גברא ההוא גבי~~ ~~ב~ קי~ז בב~ק ~אמרינן והאעכ~ל~ מה~אש~~ ע~~ף השנ~ ואפי~ אחר~ ש~וי
 ~קלה עילויה~ ג~ב~ ~ליקו ~בוי~ס~ ~פדיון ארנקא גבי~מפקיד ~הו~

 ל~י~ אתא ניהליי~וייהבה
 מציל והא ~ אביי א~ל ~ר~ה~ ~רב~

עצמו
 בממ~

 אין ~ א~ל הוא~ חבירו
 ל~

 פ~יון
 ~בוי~

 קשה~ אכתיולכאורה ~~ה~ ג~ל
 האי~

 כנ~כר בשבו~~ שבוי~ פו~~ן איןואא אחרים~ שבוי~ם ב~מון ע~מו הציל
 וע~~ ~

 צ~ל
 ~בב~~

 היה~~ארנקא מ~י~~~
 ל~~~~

 ש~ י~ועים~ שא~נם ~בויים םתס
 ~י~

 מטעם ר~ה~ פ~רי~ הוי לא ו~אי י~ועים~לשבויים
 ומצאתי ידועים~ אחרים ~בויים מממון א~ע לפדות יכול~א~ן הנ~~

 ~~ל~ הר~ב~א~חי~ושי
 בב~~

 שכתב ~ם~
~ 

דהכא ~ וז~ל לה~יא~
 מש~~

 ~~ם לפדיון א~~ו ב~הפקי~והו
לפ~יון ול~ היא~ שבו~י~

 ~בוי~
 לאותו שבוי~ מותר תנן~ דהא וכו~ ~דועים

 ~אלה מהל~ ב~~ה הרמב~ם ~ל הה~מ וכ~כ עכ~לי וכו~~שבו~
 הרשב"אי בשם ה~א~ופקדון

 כתב~ והה~~
~~ 

 נראה
 על תמה ~ם והכ~מ הרמב~םי~ברי מתו~

 הה~~
 כתב ~~ה

נראה ~כ~
 מתו~

 עכ~לי ~~ ב~בריו הוא שמבואר הרמב~םי דברי

 ליי~~וי~
 ע~י~~ הכ~מ~ ת~יהת

 לארבי~ו מ~ב~~ ~ ו~~ל שכ~ שם הלח~מ
 ~ד~א~ ~ד~~~ הכי~ ~~מ~

 ~ממ~ ז~ בשא~
 ו~~~

 דה~דמ~~~
 ק~י ב~~א

~~~ 
 ואע~~ למ~~ה~ ~הזכיר ה~לוקות

 ~א~ ~לא למ~י~~אי~
 אל~

 ממון ~ה~קי~והו אמי
 ע~~~ וכו~~ שבויים בממון עצמו ו~ל אקדם ו~או~בויי~~ עניי~

וחב~~
 כוונת

 ~ הה~~

~~~~~~
 ~וה~~ א~~ ל~בוייס ~ו אלו~ ל~~~ים ~~ו אםא~ל ~ ו~~ל אח~~ במש~כ ~~לי ה~~~ס ~כוו~ת הה~מ

 ק~ו~~~~
 ה~מון ~ה ה~י ל~~~

~~ 
 וי~~י תוב~~ן לו

 וכת~
 ~זה~~~ע~~

 ~יהיו חרתי~ ~בעינן היא~ שהכוונה נראה
 אנשי~

 אח~ כל חלק וי~היד~עים~
 ע~~ וכו~~ י~וע

~יו~ר ו~~ל~ הכ~מ כתב
 לו~~ נ~~

 ~פילו ~~י~ו~ ~~~~ת
~ ~י~ ~~  

 חייב~ ~מי
 ~וה~ומ~~

 הוא
 קצו~

 ~הוא היינו לה~~~
 מ~ח~

 לנמרי
 יהאשלא לה~

 ~י~ ר~~
 או כו~ה ~~~ ~~קה ל~נות ~באים

 מ~צת~
 ~הרי"ו אבל עכ~ל~ א~~ם~ ענ~~~~

 בת~~
~בא כ~ו~ םי~

 ב~~ ג~
 נר~~ סק"~~ רנ~ו ~י~ ~ו~ד

 ~ח~ת שגירםא
 הי~ אסאבל ~ ו~"ל שב~ ~רמב~ם בשם ~ביא ~~י ב~~~ם ל~ו~י~

 הוא~ ~הרי אלו~ ל~בויים או ~לו~ לע~יי~ או~
 ו~ו~~ להם~~וי

 וכ~
 ~~ל הגר~א ביאור גיר~ת הוא

 ר~ו~י~ ביו"~
 ע~~ ~ ם~

 ~שיטא ~יר~~ס וא"כ
~~ל ~~מב~~

~  
 לא ~~~

 ק~
 ~ל חלק

 תייב~ ואח~ אח~

~~~ 

 ~~ד
~~~~ 

 ~~~~ ~ל מהר~~ו
 פ~

 ה~מ~א
~י~ ~י~~ ~~

 ר~
 ~ ו~~ל ~~ ~~י~

 פ~ר~ א~ ו~
 ~ו~ן

 ל~ו~ ל~~ א~ ~לו~~ ~ע~ ~ ~~ ל~י~תנו ואמ~
~~~ 

~~~~ 

ע~ש
 ~וע~~~

 ~ד~מ
 ~י~ ע~

 ~~~ו ~~
~  ~ ~  לא ~הכא מהרי"ות~ובת ~~ 

 מה~
 מהרי~ו~ הת~ו~ של ונימוקו ~עמוהביא ~ם~ ו~~ ע~~י ~~~נא

 ו~תב~

הטור ~~ מו~ ~~
 ~~~ ו~ ע~~ הרא~~ ב~~

 ~ם
~~~ 

~א~ש ל~ו~ ~ע~~
 ו~~

 וכ~
~~ 

 ~עת נראה
 מה~~

 ~ש
 ~~מהביאו ~ל~ ~ותמ~

 ~מש~
 בשם ~כלבו

 הר~~
 אם ~ ~~ל ר~ו~םי~ י~ ב~~ מובא ~~ל~

 ~יר~
 ה~תן

 לשנותה א~~ יתן~ ל~ לענ~
 עיר בנ~ ו~ף ~לומרלעולם~

 א~
 לשנותה~ יכולים

 עכ~ל~
 ומצא~י

 י~ םי~ ~~קה הל~ אפרים מתנהבם~
 ו~"ל~ ~כת~

 ~לפ~מים
 ~ע~יפא למ~וה ואפי~ כלל~ ל~נותו ~כוליםא~נס

 מ~נ~
 והוא

~~כא
 ~~ ~~וק~~

 ומטא י~וע~ס~ ל~נ~ים המ~ן
 גבאיי ל~~

~כ~~
 ~מטא

 ~מון ונעשה העניים אותם בו ~כו כ~ר ~באי~ לי~
~לה~

 העיר טובי ~בעה ~כימו ואפי~
 במעמ~

 א~~י כל
 לאפ~ו~י כמינ~יהו כל לאוהעיר

 ~ע~~י~
 ו~ה

 מבו~
 ב~ברי

הרא~~
 איי~~ לעני~ם~ עניים~ ~מותר ~מתני~ שכ~ בפםקיו

 ישנו לא ~הותירו במה ואפי~ ה~ניים~ או~ם של לשמםכשגבו
אות~

 ואם אחרים~ ל~יים
 במו~ריה~

 לאצ~ו~י ~א~~א אמרו
ולומר

 מעי~
 אלא גבו לא

 וא~~ה ליותרי ולא צר~~ לכ~
 אחרי~~ לעניים ישנו לאאמרו

 מכיו~
 ~ל ~מם אותה ~גבו

 ~אינם הגבייה בעיקרכ~~כ אל~
 יכול~

 למצוה ואפ~~ לשנותה
 ~~יימו ומה מינהי~ע~יפא

 בי~ו~למי ~~
~ 

 ואין
 ראו ~אםהפרנסיס בי~ ממח~

 ~~ר~ ~י~
 ~ן לשנות~ ובאו ~~~ר~

 בעיקראבל ז~לי ר~י משם בנמק~י הרב ~~בר~ וכ~נ ק~יי ~ו~רי~םבידםי ממח~
 ~א~~~ נלע~~ ~גבי~

ואפי לאלו~ ולהפם~~ ל~נותה~ ~~ולים
 במעמ~ ~ט~

 א~~י
 ~עי~

 וכו~
 עכ~~

 המחא~פ על ותימה
 העיר ~לא~~ל

 ~הר~~~~
 הר~ב~אוחי~ ה~~~ ופקדון ~אלה מהל~ ב~~ה

 מ~י"ו ותשו~ ע~ב~ ~~~~ בב~~
 ו~א~

 פום~ם
 ~מבוארהנ~~

 ~~בריה~
 לעניים ה~דקה פ~רשו ~אם כחי~וקו

 א~י~ועי~~
 האמור כ~ר לשנ~~ יכול ~י

~ 

 י~ ~פי~~ ~~~~~~
 על~הק~ה ~~ו~ םי~ שא~פ השו~ת קו~~~ת ~י~~ב
 הרא~~

 ~י~ דב"ב ב~~א
 כ~~

 ~ו~א עני~ם~ אותס ~ל ל~מם במק~ה ~~גבו~כ~~ ~ה~~ל~
 ד~בוי~~

~ע~~
 בפ~ת

 או~
 ל~~

 לא
 י~נו~

 לעניים ל~תנו
 ביד ממח~ן ואין ~ םי~ם ~~ה~ פ~ב ~שקליםב~רו~למי וה~ אחרי~

 ראו ש~ם~לומר ה~רנםי~
 ~רנ~י~

 ~ש
 ~ור~

 אין לשנו~~ בדבר
 בי~ןיממ~ין

 וה~א~~
 ~ו~י~

 בםו~~
 ו~ין ע~~י ~את הב~א שם

 יו~~ב~~~
 םי~

~~ 
 ~כ~ ~ק~ז

 ל~ר~
 במ~~~ הרא~~~ ~ברי

ב~~
 ה~רו~ל~י

 ~נ~ל~
 ע~~י

 או~
 ~אמרו~ ~ירו~~למי~ ~ברי~םיום ~פירי אתי המחא~פ עפי~ד
 ~לא גבו לא ~מ~~~רא למ~מר דאיכא מ~ום קאייאמותר~הם הפ~נ~ים~ ב~~ ממח~ וא~

 ולא צור~~לכ~י
 ליות~

 אבל
 בעי~

 מי א~ן ה~בייה
 ~~ה אפ~~ל~נות י~~

 ~ ~~~ הע~ר~ אנ~י במעמ~

~~~~~~~
 צ~~כ~ן המחא~פ

 ~ ל~~
 ה~~ש~~י ~ה~~א

~ 
ה~

 דתוםפתא ברייתא
 ~ב~י פו~ין דאין הנ~ל~

 ~ה ~ה~י ל~אורה ~~~ה~~~ויי
 מבוא~

 משנתינו~ ~וף
 ~~~ ~~ו~ לאו~~ ~~ו~~~ות~ ~~~

 ~~ו~~~~ם
~~~ 

~~ 
 המעות ~נבו הגבי~ה~בעיקר ~~~~

 ל~ו~
 דא~ר ~ה~ ~בוי

 ל~נו~~
 שב~~~ור~

 אחר
 ~כ~בנו מה ו~פ~~ ~

~~ 
 ~א~כא

 בגוף~~א~כ ל~נו~~ הבא~ הפ~נ~י~ בי~ ממחין א~~ ~במותריהם~~~~~ ג~~ל~ נ~~
 ~צ~ הגביי~

 לצור~ ~~~י~ אם~~ ~~~ שבוי
 ~~ו~

 ז~ה ואפי~~חר
 ~~~~ ~ה~ ה~~~ ~~ ~מעמ~

 ב~~ו~למי
~ ~ 

~י~
 ממח~ן

 ~ה~חא~פ קאיי אמותר~ס רק ה~~~ם~ בי~
 ~~י~~ ~~~~ ~~~~י ~ב~ב בפ~א הרא~ש לשון ו~מ~~~~ הנ~

 הנ~ל~~ירושל~
 ~כ~מ קא~~ אמות~~ ר~

 ~לש~
 ת~ו~

 ו~ ~~~~י ל~בכלל ~רא~~
~ בפיה~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ם ~~~ 

 מ~
 ע~~י הנ~ל

 וי~~
 ו~ו~~

 ~~~ ~~~אלת~ בני~~ ~פ~~ וא~
 ה~~יה

 ~~ם~~ו ~~ר~י~ ~~~י~ ~~~~ ו~~~
 או~~י~נ~ ~~ ~~~

 ~~~א
~ ~~ ש~ ~  

~~~~  לת~ת~ ~אפי~ א~~~ 
~  ~~~~ 

 ~ו

 ~~ ~~ ~~ או~~נ~~ מ~ ~~~ ~~~~~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~~ ~

 כמש~כ ~דס~ ה~מון בא כאלו ו~י ~המעוח~או~~יי~
יו~~ הש~~

 תשובת בשם ~ק~ד~ שם ובט~ז ובד~מ ~~~י~ רנ~ו ~~~
 ~ הנ"למהרי~ו

~~~~~~~~~ 
 ~החחייבו המ~וח אס ד~פי~ ברור~ ~ראה מ~ו

 ולא המנדבים~ ביד עדיין ליחן~~מנדביס
 כיו~ הג~אי~ לידעדיין ב~

 לעניים נדבחם ליחן ה~נד~יס שפ~רשו
 מעוני בגון ומבוררי~~ידועם

 ר~~ם אינם וביו"~~ אוק~יינ~

 בש~~ח להדיא כמבואר אח~ת~ מצוה לד~ר נדבחס ליחןל~נו~

מהרי~~
 םי~ ~~א

 כ~~
 ב~שו~ ~ועיין ~"ג ו~י~

 מהרי~~
 ס~~

 ויש ע~של~~~

 לפל~ל~
 ובי~~ש

 ב~~
 ~י~ פ~ד

 ב~
 הל~ ובמחא~פ

 ב~ ~י~~דקה
 הארי~

 ב~ה
 דמצ~ וכח~

 במ~ר ~ם זו ס~רא
~~ 

~ה~~ל~
 פיר~ דא~

 לע~יי~
 ד~וי הגבאי~ ליד כשבא או ידועים

 דבזה מצ~ה~ לדבר אפי~ לשנוחה יכול אין ידועיס~ ~ניים~מקיס
 לה~~ו~~ כמ~~רה לגבוה אמירה~וי

 בקני~
 משוס ולא גמור~

 ~רדב~ז בשו~ח ו~צאחי עש~ה~ ב~בד~~דר
 ח~~

 ש~מר בר~ובן ~שנשאל קל~ד~ ~י~
 לש~~~~

 אחן העני~
 ל~

 והשיב ליחן~ רוצה אני אחר ל~ני לומר יכולאס וכו~~ כו~כ צדקה
 ~ וז~~

 וכ~ר
 מיראיחי

 שכח~
 אחר~ לעני לי~נו ו~כול ר~שון~ ק~ה שלא

 יחוורא
 דאמרינ~ מה~

 ו~ בע~ין
 ~ ע~~

 מכאן דאין אומ~ ואני לשנותהי יכיל גבא~ ~יד~ באח ~לאעד לצדק~~ זה ~~ע האומר
 ש~מר ~~חס~ דשאני כלל~~אי~

 יכול אז ~~~~ לצדקה זה ~ל~
 א~ן שאמר בנ~ד~ אבלל~נוחה~

 ל~
 עני~ איחו זכה צד~ה~

 דאלו וכיון כמ~ירחו~ לודאמירחו
באמירה לשנוח~~ יכיל אינו לו~ מ~~

 ~חו~
 אינו נמי

 יכ~~
 עכ~ל~ לו~ ל~חן וכו~ין לש~וחהי

 המ~וה ~ דחנן ע~א~ ל~ מגי~ין לד~ז ראי~ להביא נ~לול~~נ~ד

מ~ו~
 הלוי ואח ה~~ן אח

 להיו~ ה~ני~ וא~
 ע~יהן מפריש

 בחמיה לידי~~ אחו דלא ואע~נ מקשה~ שס ו~גמ~וכו~~
~ 

 ~ואמר
 ע~ש~ וכ~~ ולויה כ~ונה במכירי ~רב~

 והירושל~
 פ~ג גיטין

 למחני~ ג~כ מוקי יוחנ~~~ ר~ בשם ~ר~א~~ז
 ~הנ~ל~

 במכיר~
 מכיר ויש ע~י~ חנינן הא ~ ע~ז והקשוכהונהי

 ~ו~י~ ~ לע~
 דבענ~הפ~מ~

 שיי~ ל~
 לו~ נו~ן שיז~מן ע~י~ ~~ל אלא מ~ירו~

ע~~
 ח~ש דלא בבלי~ בש~ם ורב ב~~~~

 לח~~
 זו ~ושיא

~ 
 וכי

 לעני מכיריש
~ 

 מ~ני לשנוח דא~ור דס~ל~ משום ודאי ע~כ
 וכיוןל~ני~

 ד~ב~
 ע~ז~ מע~ח והלוהו ז~~ ~עני המ~ע לחח ח

 יכול לא~וב
 ל~נוח~

 כמסירה לגבוה דא~וירה ל~חרי ול~ת

להדיי~
 ~נייס ~ארי להו א~חי וממי~א כנ~ל~ ~מור בקנין ~מי
 ו~~ש~ מידיי ק~ה לא הכי ~ בלאו בענ~ וא~כד~~ייהו~

 ל~מר
 מפ~יד הוי דרב ה~ב~ ~ד ב~מ בירושלמי לש~~חי~ אזיל~ב

 מ~~ן~ הוה אי נש~ לבר מחנה ח~ן ל~~ דנימ~ אימחלמ~~~י~
 ע~~ר ואי ~יד~ לי~~ב

 אימלי~
 בי

 ע~~ חניינו~
 בפ~מ

 קכ~ה ~~ חו~מ ובטוש~ע ~~לוהרא~ש ובה~י~
 ~עי~

 ~ובס~~ע ה~
 ~י~ ב~ומיס ועיין ~ק~ב~ רמ~ג וב~י~ שס~ ו~דרישה ב~~~~~ק ש~

 ויש וצ~ע~ עש~ה~ ב~~ סו~"י צ~ק~ ~ל~ ובמחא~פ ~ק~ב~~~ו
 ~כחב מי כהיש לעני~ מעני~ ל~נות ~מו~ר ~~ד ואיל~~פל~~
~~יא

 הרדב~
 רה אמ עני גבי אמרינן דלא ~שוס ~נ~ל

 כמ~יר~~~בו~
 להדיוט

 ד~
 בזכיה

 גמור~
 נדר משום אלא

~לב~
 דחייב~ ~וא

 ויכו~
 ב~ני~ נד~ו ל~יים

 הו~ל ~~כ ~ח~~י
 ל~ני~ מחנה ליחן לו כש~מר גם למש~שו לצווחלרב

 דוקא~ זה לעני ליתן ~וד מרוצה שאינו אפשר ו~ש~לו ש~ת~ו ~המלי~

~~
 אחר לעני ליחן

~ 
 ודאי אלא

 דאי~
 לעני~ מעני לשנוח רשאי

 ו~~~חי כאמורי גמו~ה~ ~כיה באמיר~ו זכה דהרא~וןמשוס
 ש~וכיח ב~ סי~ דב~ק פ"ד~~~ש

 מה~ ~~
 בירושלמי דרב

~~נ"ל~~
 ד~

 ל~נו~ו יכול לא זה~ לע~י ~ע אמר~
 ~אתי~פ~~ז בד~~

 שפי~
 לשי~ו אזל דרב

 ומו~

 ל~ דגיטין ל~~ני~

ע~
 ולא ~י כ~נ~~ ~~~י

 ל~ר~ ח~
 ~וא~ ~ דחנן ~א

 דב~ ~שו~~~י~י
 יכול דאינו מי~~ ק~~ לא ~~ה

~ני לשנו~
~~ 

 ד~~י ונמ~א
 ~הבטי~ ~אש~

 אח לו ~ת
 המ~

~~~  ה~ורי ~בר ~עתיי~ו~ ~~ ~~ ו~ ~ו~~ 

~~~~~~~  ~ ~  
 על

 ~~ו~
 של

 יש וכי ~ יו~ ~
~ר

~ ~ י~~ ~   ~~~ 
 ~שו~

 ~שב~
 ~י~

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

~~ 
 ~לא

 ~לא ~~ ל~דיוט כ~סירה לגבוה~ אמי~האמ~ינן
 אמירחו א~רינן לא בענייסאבל ~~ו~~ בהקד~

 לגבו~
 כמס~רה

 ~לא בלחוד~ באמירה גמורה ז~יה ע~ייס ביה זכו לאוא~כ ע~ש~ ל~דיו~
 ~~~ צדק~~זו בפי~~ משום דברו~ לקייס שחייב עלי~ דרמי הוא דנדרחיובא

 לשנוחה וי~ול ע"אי ו~
 ב~ ~י~ צדקה הל~ במחא"פ ~ועייןאחר ל~ ~ אחר~ למצו~

 שהארי~
 לבאר

 בח~ו~ ועי~ן ע"~י ו~ע~ייהו~ בזה~ דפלי~והפו~~יס ~י~ו~
 ז~ל הר~ב~א דדברי שהק~ה ~~ו ~י~ ז~ל א~כנזיבצלאל מהו~

~וחרים
 ז~~

~ש~ה ולק~מ~ א~ש שס~ ב~ ב~י~ המחא~פ ועפ~ד ע~ש~

 ודו~~

 זה דמ~~ם י~ל ועפי~ז
 הק~~

 וכי בירוש~מי
 לע~ימכיר י~

~ 
 לא ~ע~יים דבצד~ה כ~ומר

 אמרינ~
 ל~בוה א~ירה

 לא ו~דיין ל~ני~ מע~י לש~וח מוחר כן ואם ~הדיו~~כ~~יר~
אבל דע~יי~וי אסחי לא ה~נייס וש~רי הראשון~ העני ~י~זכה

 הש~
 דגס ~~ל בבלי

 בצד~~
 אמרינן לענייס

 אמיר~
 ומש~ה ~~ור~ בקנ~ן גמו~ה~ בזכיה להדיו~~ כמ~ירהלגבוה
 ~ע~א ו~יינו כ~~~יי ו~לכה בא~~ר~ לע~י~ מעני ~שנוח יכולאינו

 דפליגודהפוסקיס~
 ע~

 להו ~~~ירא מ~ום ז~לי הרשב~א
 ~ח~ס ב~ו~ח ~ומצאחי הא~ור~ כדבר בבלי~כש"ס ד~לכ~

 ז~~
 חיו~ד

~י~
 ~ל~

 ~השו~ל הנ~ל~ רד~~ז לשו~ח שר~ז
 ש~

 ג~כ ה~~ר
 חייש ולא כהו~ה~ במ~ירי לה דמוקי ל~מ~י~ין

 ~~ר~
דלא ע~~~ יש~אל

 שיי~
 דאינו ~~~~~ בלא~~ עני דביש~אל ודאי אלא מכירי~

יכול
 ב~~הי~~~~ ~אריבוח הדבר ~י~רחי ~ואני לעני מענ~ לשנו~

והח~~~
 על חמה

 ה~ו~
 ~ וז~~ ובח~ מאוד~ במא~ד

 ~~ע וחו
נ~י

 דהו~
 אינו

 יכו~
 עני ~~שר אבל נד~וי ל~נוח

 מ~
 דמש~ה ~רחו~ בעל ממנו ~וטליםהלא ולו~ לי

 ש~י~ ל~
 מ~~רי

 ע~ייס~
 ל~ני ליחנ~ דילי~ אמירה לי~ אהני מאיא~כ

 ע~~~~ ובו~~ ז~
ו~ראה

 דהחח~~
 ז~ל

 נמש~
 ~ה~~ ~~~ז ה~ל~מ דברי אחר

 לעני ~כיר ויש הירו~~~י קושייח שפי~ ה~ו~מעשר
 דב~~ע~~ ~

 בא~ם ה~~יים אלא וכ~~ לבעליס הנאה טובח בו דאיןעני~
 הוא העני אס ומורי~~ מ~לה אינו א~כ בע~כ~ הימנוונו~~יס
 ממעשר דעחייהו אסחי לא העניים שאר דהא המלוה~ של~~ירו
 הבעה"ב~ של ~כ~רו זהעני

 אל~
 בע~כ ונו~לים ב~ים

דבעה"~
 דידן דחל~ודא ~ ה~ל"מ כחב דבריו ובםוף

 דמ~ני~ לרב ד~"ל וא~שר העני~ לחלוקח ג~כ הוא~מכירי~ ~חיר~
 ~כל דנח~ו לב~ליס~ ~יה~נ בו שיש ב~ח המחלק במ~ע~ייר~
 הירושל~י ~ל בש~~~ק ועיין עכ~ל~ וכו~~ שירצה~ני

 ~י~~~

 ~"ג
 על מש~כ ~נינן~ והא ד~הה~ז

 המ~"~
 ונוראוח ~~ש~ הנ~ל

 ה~~ ב~~ז~ קינא בחד דיחבו גא~י~ חלחא הני עלנפלאחי
 הם

 ו~שיר~קהמל~מ
 שבמ~~ח~ה ז~ל~ והח~~~

 אי~~מי~
 מינייהו

 דא~י~ להדיא~ שבח~י יש ד~ה ע~א קל~א בחול~ן החו~~ד~רי
 א~ דוק~ לבעליס~ טוה~נ בו ~איןבמ~ע

 ל~חו
 אי~

 אין ~וצ
 ~ם ומיהומידוי

 ~~ ~~נו~ ו~~לו ע~י~ וב~ לקחו~ ל~
 יר~ה

 בו שא~ן ממון דהוי לו~ יחןלא
 חובעי~

 ע~י~ז ו~~כ ע~~~
 ליח~ דכש~מ~ ל~ני~ מכיר יששפיר

 ~ו אין ז~~ ~~נ~
 מ~עם אחר לעניליחן ~~נו~

 ~~יר~
 א~חי ~~ניים ו~ארי ו~ו~~ ~~~וה

 ו~~כ ~~ל~ כ~~~ס~ להם~ יחן לא ירצה לא אם דהרידע~יהו
 ה~ת~ס ד~הבתנם

 הנ~~
 ו~ו~ק~ ל~~ ~~י~ין השואל ~איית

 הרמ~~ם ב~ליון מכ~~י בהר~ב~ז מצ~תי זה ראה כן~אמ~ם
~דפוס

 ווילנא~
 מ~ל~ בפ~ו

 מח~ו~
 ד~רמב~~ ש~חב ה"י~ עניים

 ש~רי מ~ע~ לע~ין הנ~ל חולין כהחום~ ~"ל לאז~ל~
 ~ ~ח~

 אלא
 באיסהע~יס

 ו~ו~~

 ה~~ קשה ~~ל עב~ל~ ~ר~ו~ ~ל
 מ~שר מה~~ בפ~זמה~מב~ם

 ה~ו~
 ד~ם ד~~ל מו~ח

 בחלו~~
 ~מש~~ מכירו~ ה~ני הי~ אס מו~ילה~ני~

 וכ~כ ש~~ המ~~מ
 ג~~ין הירוש~מי על הפניסבמראה

 ה~~ ~~~
 ו~י~ ב~ום~ ד~ה

דהא
 דאמרי~

 ל~~~ מ~~ר ויש ב~רושל~יי
 ~ירו~~

 ~לומר הוא~
 ~ ~כיר~ לו ~יש בעני~ גס~~~ינו

 ~עשרוחיו לו ליחן שרגיל
 ~ל ו~וריד מ~לה אינו ~נ~ל~ הרמ~~ס בדעח ול~דב~ז~~שי

 שה~~~~
 וני~לים ב~~ס הענייס דהרי מכירו~ ~וא

 בע"~
 א~ול~

 כנ~ל ~ה ממ~ע דע~ייהו
~ 

~ וצע~ג~  אמור 
 ראי~ד~כא מעח~

 ~י~
 צדק~ ליחן ~ר~ דאס ע~א ל~

 ל~ני
 י~~

 ~ ~י~ ל~~~~
 ול~המר~~ א~רי לעני ~~דקה

 ה~י~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

ע~
 ה~רוש~מ~

~  
 מוכח ~הירו~ל~י ~ם הנ~~ דגי~ין

 היש ~ברי ז"ל הרד~~ז דחהושפיר ~~~ ~
~ 

 ש~תב
 של~

 קנה
 ראשו~

ו~~ו~
 באמור ~ת~י דזה אחר~ ~ני ~תנו

~ ~  

~~~
 ראיתי

 בקצה~
 וז~ל ~כ~ סק~~~ רי~ב סי~ תו~מ על

ובשו~ת ~
 הרד~~

 ושו~ת ~~"ד~ סי~
 ריט~~

 ו~ ע~כ~ן התוס~ ו~מ~ש אחרח~ למצוה לשנותו דיכול כיוןונראה ע~~~ אחר ל~ני לשנותו יכול אם עני~ ל~לוני בנודר~םתפקו רס"~~ סי~
 ~נודר ~ה~ה נראה וא~ב ובו~~ ג~אי ליד בא שלא עד ד~הע~א
 דכ~יב נ~ר משום אלאואי~ו ל~ניים~ בצד~ה לגבוה א~ירה אמרי~ דלא כיון עני~ל~לוני

 בפי~
 ליתנו לי~ וסגי צ~קה~ זו

 הקצה~ח בעל הגאון על ג~ולה ותי~ה עכ~~~ ו~ו~~ אחרלע~י
 מפורש ~הרי הרדב~זי דברי יפה העתיק לא שבמ~ב~~הז~~~

 אתן א~ר דאם לי~~ ד~~יט~ ז~ל~ הר~ב~ז קדוש מ~~יו~~
 יכול ואינו ~ני~ אותו זכה עני~ ~~~וניצ~קה

 לית~ לשנו~
 לעני

 ו~~~אחר~
 האמור כדבר אי~בא~ ש~תב ~מי

~ ~  מש~כ ~ם 
 לא לעניים בנודר ה~יס~ים רוב דעת דל~י ~ם~ה~צה~ח
 א~א קנין~ עושה ו~ין להדיוט כמסירה לגבוה אמירה~מרינן
 יבול וא~כ מחויב~ הוא בלבד נדרמ~ום

 ל~נו~
 א~ר ל~ני

 סק~ה רנ~ה בסי~ ~~שי~ותו~~כ ~~~
 לעני~

 ומת לפלוני~ ליתן נדר

~ר~ל~
 ואי~ כמסירה~ ד~ינו

 וכ~כ ע~ש~ קנין עושה
 עו~

 בסי~
 ובמחבח~~ ע~ש~ ס~~זרמ~א

 תמוהים ד~ריו בזה גם
ונר~ה מאו~

 ש~~
 בח~~ ~ופי~~ הרדב~ז בשו"ת אז עיין

 ק~~די סי~

באו~~
 סי~ ~חשו~ הרשב~א ~ברי הביא ~הי לפני שם תשובה

תק~~~
 דס~ל הנ~ל

 דל~
 אמירה אמר~נן

 ל~בו~
 להדיוט במסירה

ל~ני~
 ובתב לעניים~ ~~~ה

 עלי~
 םברתו דאין

 וכל מחוורת~ זא~
 ו~~כ עב~ל~ בזה~ עליו חלוקים ואחרונים רא~ונים עולםגאוני

 ז~להר~~~ז
 ~ו~

 אשר ה~וסקים ורוב ~ וז"ל ~ק~ו סי~ בח~ג
 והנמשכים ז~ל וה~א~ש והרמב~ם הרי~ף בהם נוהגיםאנו

א~רי~ם
 כו~~

 הס~ימו
 להק~ש~ באמירה הוי לעניי~~ דאמיר~

 הר~ב~ז וב~כע~~ל~
 עו~

 שכ~ וא~~ג ~ וז~ל קע~ג סי~ בח"ד
 בהק~ש ~הד~וט במסירה ל~בוה אמירה אמרינן דלאהרשב~א
 ~י~ף ומכללם עליוי נחלקו עולם גאוני בל הרילעניים~
 הוא הרי לענ~ים שאמ~רה הסכימו כולם ~~ל וה~א~שוהרמב~ם
 וכ~כ עכ~ל~ עניים~ ~קנת משום הוא ~~םתבר וטע~אלג~והי
 וז~ל םק~ג~ רנ~ח סי~ יו~דב~~מ

~ 
 ו~

 דלא ה~ו~קים הסכי~ו
 וכ~כ עכ~ל~ וכו~~ ~~~~ג סי~ הרשב~אבתשו~

 הש~~
 סי~ חו~מ

 נ~א ~~קפ~ז
 דכ~~

 ~גם ה~וסק~ם כל
 בצ~ק~

 אמרינן ל~ניים
אמיר~

 הק~ה~ח מרן על ותמהני ע~ש~ להדיוט במסירה לג~וה
 אישתמיטתיה ובמחכת~ה אי~כא~ ס~ל ה~וםקים דרוב שב~ז~ל
 ~נראה שכ~ ב~א ס"ק פ~ז ~סי~ ~ם בקצה~ח וראיתי הנ~ל~כל

 ע~שי וכו~ לעני מענ~ ל~ות דאסור רי~ב בס~~ במש~כעיקר
ובמ~כת~~

 דלפי כ~ רי~ב בסי~ דהרי נינהו~ ~יתראי דבריו
 לשנותו יבול קני~~ א~נו לעני דאמירה דס~ל ה~וסקים רוב~עח
 השו~ת ~ל לחמוה ראיתי ~זה~ ~ו~היותיהאמור כדב~ ז~ל~ דבריו דחי~י ב~ניי ~ני אמנם כנ~לי אחרל~ני

 מהרי~~
 ת~א

 שכ~ להקשותי ואין באד~ה ב~בסי~
 ~הרי~~

 ~~ בב~ק ז~ל
 ~~~~~ בסי~ הרשב~א לדעתמ~בים ~ו~~

 סי~ ח~ו~מ ח~ב~הרי~ט ובשו~~ ע~~ה~ הנ~ל
~ 

 בדברי המעיין דהא וק~ה עש"ה~
~רי~ף

 ז~ל ~הרי~ף יראה בעין ע~ן שם~ ע~א ל~ו ד~~ק~ בפ"~
 המרדכי וב~כ ז~ל~ ~רש~"א בדעת ס~ל לא ב~ומר לי~~ ~מיעלא

~~~
 סי~ ~ב~ק

 ז~ל העזרי אבי רבינו בשם ~ם~ מ~~
 ~הרי~ף כמ~פ בתב הנ~ל הרדב~ז בשו~תוגם ע~~

 ל~
 ס~ל

 ו~~כ~רש~~א~ כדע~
 במתא~~

 ב~ סוס~י
 דהרי~~

 דגם ס~ל
 אמרינןעניים בהקד~

 לעיל ר~זתי וכבר ע~ש~ כמסירה לגבוה~ אמיר~
 בדעת מש~כ ע"ש סק~ב~ ס~ו סי~ חו~מ על התומיםלדברי

הרשב~~
 ~ם בתומים שהעיר וצ~~~~ומה ז~ל

 להקשו~
 על

הר~י~
 ~הבי~

 ב~שו~ ~~~א
 עי~ ~~~~ ~~

 מה~~ט ב~ו"ת
 ~י~ח~א

 בא~~~ ל~~
 בשו~ת ~ועיין עש~ה~ ~מר~ ואין

 ס~ק קכ~ה סי~ חו~~ו בסמ~ע ~~ דהא שב~ קל~ד סי~ח~ב פמ~

 ד~יי~~~~
 בא לא ובו~ לגבוה ~מירה לומר ~קה ג~י שפיר

~ ~~ ל~~~יי~~  
 ~דה ודאי ל~נא

~  ~~ 

 ~~~~~ם
~  ו~ 

 ד~~יו
 הנ~~~ה~ו~ים ~~ ~~~ ~פ~~ ~~~

~ ב~ו~ ועי~ ~~~ וה~ ~  
~~ 

 סייוב~ה~ח ~~~
 ר~~

 בשם
~ שו~~  ~~~~ ו~~ ע~~ ~צ~~ בדב~י הרבהלפלפל ~~ ע~~ ~~א~ איי~ 

~ 

~~~
 סי~ ~~ה הל~ ב~חא~פ עוד ~איתי

~ 
 שה~יא

 ~בול כת~י~ בת~~ יפה~מהר~ש ב~~
 ל~~

 מעני
 לע~

 אב~אח~
 דאינו סובר ז~ל הרדב~ז

 יכ~
 ז~ל והמח~~פ לשנותי

 דבנודר הוכחות~ בכמההוכיח
 ~דו~ לע~

 ~י~ן לשנות אסור
 יש ~בתבנו מה ועפ~י ע~ש~ אחרלעני

 לפל~
 ב~ ל~ו~ ~~ק ~~מ~קומצא~י עש~הי בדבריו~

 וז~ ע~ש~ לעני מעני לש~ות י~ולדאינו ש~~ב~ מסרק~א מהר~ם
 ברור
~ 

~~~~
 לפ~ אפי~ א~כ בס"ד~ זאת לדעתשהראיתי
 מת~ לו~ אומר דלבו כת~ה~שבתב

 שע~קר עיונו
 ברמב~ם עיין לעניים~ שמחלק מי הוא~ה~ב~י

 רפ~~
 מ~~

 ענייםמתנות
 ה~~

 חייבים שכ~ רנ~ו~ רסי~ יו~ד ובט~ש~ע
 מחלקין והם וכו~ ידועים אנשים צדקה~ גב~י ~הםלהעמיד

ו~ו~
 למ~וני לי~ן בהתנדבם פירשו שהמנ~בים כ~ון ~~מ
 ע~כ ומבורריםי ידועים עניים נקראים בבלל ו~םאוקריינ~~

 בעובדא סוה~~ פ~ג מגילה מירוש~מי לה~יר ויש האמור~כדבר לת~ת~ אפי~ אח~~~ מצוה לדבר נדבתם ליתן ל~ותאסור
 ולארמלתאי ל~תמייא למפלגא ~ריטין לי~ י~בו אבא ברדר~ח
נ~ק

 ופ~גו~
 שיהא מהו לרבנ~י

 צרי~
 תח~יהןי להפריש

 ר~
 ~ר

 לה~רי~צר~
 ור~א וכו~ תחתיהן

~~ 
 ~ין

 צר~
 להפריש

 עד המצות ~ל ו~ו~יתחתיהן
 של~

 נתנו
 ~זבר~

 ~שאי את
 לשנותן~ רשאי את אין ~זברין מ~ניתנו~שנותן~

 בשו~~ ועי~
מהריט~~

 סי~
 ע~~

 הי~ דלא שכתב
 ר~

 קבוע גבאי אבא בר

 ו~~ע~~
 וה~א~פ י~אי סי~ צ~קה בהל~ המחא~פ בשמו

 לא ~בירושלמי והא ~ ו~~ל~תב ~
 ק~

 עצמו הוא לחלקם לאו מעיקרא לי~ יה~ו דכי למי~ר~יכא לרחב~א~ גבאי ~~ ח~ב
הוה~

 שלא דנמצא הוהי הגבאים ליד לאמטויינהו כדי~ ~לא
 ולה~ ולארמלתןי ליתמי לזכות רח~~א מעולםנתכוון

 אזל
 ב~~ זכי לאחד שאמר כל בעלמא אבל לרבנן~ופל~ינהו

 זו
 נעשה מהשתאלענייםי

 י~
 הי~ לא אי ואפי~ הע~ים~ כיד

 בסי~ במחא~פ עוד ועיין עכ~ליגבאי~
~~ 

 כתב
 ~ וז~

 אפ~ר
 לפי ליחמי ~מפלגן ל~ יהבו דרחב~א עו~א דההואלו~ר
 וכיון שירצה למי עיניו~ראות

 ש~
 לא

 שיי~
 דזבה לומר

 היו שלא ~ון ולארמלתאי~ ליתמירחב~א
 מבורר~

 עכ~ל~ ו~~~
ובעין

 ז~
 וראיתי באד~ה י~~ בסי~ שם המח~~פ עוד כחב

להרב
 מה~י~~~

 העניים ~ו דאם מכ~~ ומוכח עש~~י ו~ו~
ידועים

 מעו~ ~~ון ומבורר~~
 ו~יו~ב~ או~יינא

 כ~
 שבא ~י

 מ~מ ל~~ים~ ~חלק הגבאי הוא איננו ~ם אפי~ לידו~המעות
 בידו ידו זההרי

 ~עניי~
 המנדבים ש~תנדבו

 ע~ו~
 ואםור

 לצור~ המעו~לשנו~
 ~וה

 אחר~
 שלא ו~נה עבר ואם

בדת~
 ~ש~~ א~ים מעות תחתי~ן~ לה~רי~ צרי~

 הראשו~ים ומבוררים הידועיםלעניים לחל~
 להעיר ~וישודו~ק ה~~~ כהירושל~

 משב~
 ~~ח

~~~ 
 ~~ר~

 י~~
 חל~י

 ~ש~~ צ~הי ~מחלקי ולא ~~צדקה~~גבאי
 ~חוד~ דגבאי

ומח~י
 לחו~

 וי~ל~
~ 

~~~
 חלילה כי נש~~~ ~כל~בר

 ~לי~
 ~ע~ות ~א

 הועדבהחלטת

~  ~ 
 ליסוד ה~~ות

 ~דב ד~פילו לד~~ הוכ~י בבר ~הרית~ת~ ב~
 ~י~ה לגבוה~ דאמירה ל~ות~אםור ב~~

 ל~~ו~
 ~~יי

 פ~יון לשם הגבויוב~ט
 ~ שאי~ שב~~

~~ 
 ~דולה

 והא ע~ב~ ח~ כב~ב~ו~
 דא~י~

 ב~ילה
 יו~ר ת~תגדול ~~ ~~

~ ~~~ל~  ~~ 
 י~ן

 מ~ון דל~~יא ש~ב ~~א~ ~ס~י יו~דה~ר ע~ ~ב~
 ~~א פשיטאנפשות~ ~~~

~~ ~  בפניש~ו~ד דא~ ~~~ 
 ~ע~ש עכ~ל ובו~~ פ~

 עפ~י ה~בר ~ון ~ן על ע~ש~~~~ו ובט~~ ב~~~
 דתוה~~

 לה~~יא

 א~י~ ~~~ ל~~~~ י~~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  הפר~פ~ מעוני בין שם ל~קם כדי לנאמנים~ ידועים~~ם
 ~~ ו~~ררי~~~י~~י~

~~ 
 ~~~ל

 ~ ~כי~~ י~~

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

~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~
 לכת~ר ~ציין א~בה~

 ~ערו~ ~ז~
~  ועבר~ ש~ של המדרש ~ביחס~רו ע~ 
~ 

 ד~~ ~~ם~~~
 ממקו~ ~ י~ד~

 רע~י תרבות בן אחר
 ~י~~

 שאין אחר~ קראו ~כ~וב ע~ב~ ~~ ניטין ~א~ ו~מםוט~
 ~אשון ~ל ~וגו בן~~

 ע~ש~ וכ~
 ~~א~ ~~~רי~ ו~~

~יס~
~ ~ ר~~  

 ~~~ ~שם~~~
~~ 

 מ~
 שחוזר שדבר ש~תב

 והרה~~ מ~ותיו~ לפי הוא שכןחזקתו פעמים~ ~ ו~כפ~
 איזמאיל האבד~ק וכו~

~ בזה~ העירשליט~א  
 וי~~

 עוד
 ממ~~~

 ~פפ~ה וישב פ~

 ~~פים~
 א~ר ~כי ~ עה~פ

~ 
 א~~פ א~~א ~וא~~ ~ם ימות

~אין
 שכחב המד~ר על בפירש~י ע~ש סימן~ י~ נח~

 מאמ~ רע~ סימן לו הקרהאם וז~ל~
 כד~~ב פ~מי~~ ~~ לאחר בו

 ~ם ימוח פן אמר~כי
 כרבי בניו~ ב~ מחו וכבר כאחיו~י ~ו~

 בעין שכחב במ~~כ וע~ש עכ~לי חזק~~ הוויין בתרידאמר

~~
 ובירושלמי ז"ל~ רש~י בשם

 שב~
 א~פ ~ איתא ~~ט~ פ~ו

 סימנים ~~ לא~ר ובלבד םימן~ י~ נחש~שאין
~ 

 ז~~ ~שם~~~
 ד~~

 ~~ל~ל ננבים~ עבדים סתם ~ כחב
 מרב~ ~ מ~חפ~ב מאבו~

 ע~א~ י~א קידושין פירש~י ~ועיין ~זלנים ע~דיםדס~ם ~ ז~ל ופירש~י ~זל~ מרבה עבדים
וכ~ובו~

 נ~ח

 ע~א~
 הימנותא ליח חמן~ אמרי ע~ב~ פ~ו ובב~מ

 כל כשאר עבדי טבי אין ~ ע~ב ט~ז בברכות ואנןבע~דיי
 כשריםי א~נם העבדים כל דשאר ומ~מע ~יהי כשר~ע~דים~
 ~ ~דרש ~~~~ ל~ב בנדר~ם דמ~ד טעמא דהיינווי~ל

 חניכיו~~א~ ~ויר~
 ~הוריק~

 ל~א סוכה ובחוס~ בזהבי
 ע~~

 ד~ה
הירוקי

 ו~
 מ~ז חו~ן בחום~

 ד~~ ע~~
 פיר~ו ירוק~י א~א

יה~ו של~
 ~הו~~

 משום שפיר~ אחי האמור~ ולפי י~"שי הממון אחר
 שלא בזהב~ הוריקן ולהכי הם~ ו~נבים ~~לנים ע~דים~ס~ם

 ~ ~~ול ל~וב ~הוטיןי~יו

 ~~~ ~~ם~~~
 ~ז~

~ ושירים ~ שאר הוראת  
 עי~~

 ~~ ~ו~ד

~~
 ~ב שם~ שאול~ יד ~ו~ה~הוח סק~ז וב~~ז

 ל~~
 ~~~ר~~ ש~ב כמו רות~~ד~

 וי~~
 מהד~ת נ~~ב מ~ו~ח

 סי~ח~ו~ד
 ר~~

 דלא ר~ו~ וסי~
 שיי~

 ~ ושייר~ ח~י
 דשייר אם

 ע~ש~~ת
 וי~

 ~כוח
 ע~~ ~~

 שם ובתום~
 ד~

 מחקיף
 כל למנין~ וכ~יעמודעש~ה~

 דמת~~ ~ושיו~ ה~
 ל~ו

 ~~~י ~~א~ ו~~~~לי~~ו~~
 ל~י~ ~~ו~~

 דצ~ל
 ~תני ב~~

 ומש~~ושייר~
 ק~~יית על

 ר~~
 ~ לר~מ

 שבועה נמי וליחשוב
 אחרושי~~א

 מח~
 אפשר דאי ~~ם זוי ~שיא שם

 ~ח~יבי ממה יו~ר הוא ש~שיור מפנ~ ושיירי תניבזה לומ~

כ~ש~~
 ~ש~הי ר~ו רס~ בנו~ב

 ודו~~
 הש~ע ~שון ~וי~ל

 סי~או~ח
 נ~~

 שנשתיי~ו והוא ~ ב~ ס~ף
~  

 מכות ובש~ס

~~~
 ובפירש~ אינ~י ~אר טפשאי ~מה ~ ~ב

 בני רוב ~ ~
 ומוכחא~ם~

~  
 מ~י רוב

 ~שיור~
 וי~ל

 ל~~
 לחודי ~~וב

~חו~ן
~  

 ע~~
 ו~~וס~

 ל~ ~דוש~
 ~ב

 מ~חרח~ ד~
 ~ד~םכחבו

 ל~~
 נבי~ים

 לחו~
~~ 

~~
 י~

 ולא ~~~ ~~~לי
~מועד ו~~ ~ הא~ ~

~ 

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

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

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

~~~~ 
~~~~~~ 

~~
 למע~ה הלכה לדעת שאל א~ר

 בניד~
 ~פי~ דה~נו יפות~ לה עולוח ~ינן~הבדיקוח ~~~ה~ ~~לת

 ~בדי~~
הפ~

 על ~ו~אח טהרה~
 ~ח~רות ק~טין פירורין כעין הע~

 נוטים~ולפ~מים
 ע~ר~ כמין ~אוד~ ~~ני~ ל~~מימות~

 לבד~ן ~פשר ואי ק~נות~שע~ות ו~עי~
 ~~יעו~

 ~טנוחן ~פ~~ ב~~ו~~
 ~יד ~מ~~וש שנאבדוו~~ו~ן~

~ 

~~~
 בר~שיח ~~~~

 ~הש~פ~
 ה~~ת

 מ~עס ~~חמי~~ נ~ט~
 ה~~י~~ד~כ~~

 שהיא טהרה~ ~סק ~ל
אוחה מח~ק~

 ב~י ברור~~ בדי~ה ל~יוח ~~רי~ה נדו~~ מ~~ לטהור~
 בנ~ה כ~ירש~י ~לי~י~וס

~~~ 
 ע~א

 וז~ל שכ~ ו~כא~ ד~~
ומי~ו ~

 הפרש~
 פ~וח~ מ~ין דמ~~ו~זק בעי~~י בטה~ה

 ליכא
 וח~צ~ ~תב~ו~~ ~~ בטהרה~לאחזוקי

 ~~סק~
במ~~ה כדאמרינ~

 דהפרש~
 ביד יוצא~ס אנו ועוד עכ"ל~ ב~י~ן~ בטה~ה

 ז~לר~~א
 ביו~~

 ~צ~ו םי~
~~~ 

 הרא~ו~ים ימים ג~ ד~ם י~
 מ~ר~ח ~~און לד~ת ואפי~ ~~~~ ל~~רי נקיים ל~יוח~ריכים
כהן

 ד~~ל מ~בוב~ ז~~
 ~ב~

 לה יש ~שה
 חזקת~

 מ~ול~ת בחז~ת ~וחה~~מע~י~ין הנוף~
 דמי~

 שלא
 ו~ו~י וסת~ בשע~

 ~נוב~יוכמ~~כ
 ז~~

 שהשיג ע~ש ב~מו~ ם~ג~ סי~ חיו~ד מה~"ק
 וכ~ שם~ ~נו~ב םיים ו~~~מעליו~

 לי~ י~יבנא אפי~ ו~וד ~ וז~~
 חזקת וכי מ~מ כהן~ מ~ר~ח ~~אוןםברח

 ~גו~

 מוציא ש~ינו
 א~ל ~~~~~ ב~~ח ש~א נ~הדם

 ונקודו~ ~ר~י~
א~מהה ל~וציא~ דרכו

~ 
 והלא

 ח~~~
 ~ג~~

 ש~~ הנשים~ ב~ל
 ש~א להוציא

בש~ת
 אתה וע"כ כלל~ וםח~

 צרי~
 ~חחדש ~ו שבאשה לומר~

 מ~~ א~~ מחז~ת~~ ויצ~~ ב~~~~מקרה
 מובח

 באופן נדהדם מוציא~ שאינ~
 ז~

 ~~חרו~ים כל וכ~כ ~~~ל וםחה~ בש~ת ~לא
 להיוח צריכה טהר~~ ה~סק ד~די~חז~ל

 וכ~פ וכ~~ מ~~ נקי~
 סי~ ב~~נ ש~ר אדם בי~חבס~

 ו~
 סי~ צ~ז כלל אדם ובחכמח

 וז~ל כ~ז~~
~ 

 ~פ~י שנמצא מה אבל
 רו~

 כנ~ידה ~עד על
 שחור דפ~מ~ם שבדקין דק ב~ או אחח~ה

 נדבק ש~י~ מ~למא שבא ל~יוח יכול כזה קטןודבר א~ום~ ולפ~מי~
 ואח~ל מ~~מ~~ ~מא ם~ס יש וא~כ בגדיה~ על אוהשערוח~ ע~

 לא ו~ם נימוח~ אינו שמא ~מקורמן
 שיי~

 דבודאי ב~יק~~ ל~ם
 ב~ו~~~~ או~ם לבדוק ב~פ~ר הי~ לא הגמ~ בז~ןאף

 מ~~ח
 דע~~פ ונ~לקט~וחם~

 ~ב~יק~
 מחז~ת שהיא ט~רה ~~םק של

 להיוח צרי~ה ו~ו לט~~ר~~אוחה
 בל~

 אלא תלי~~ שום
 ב~יק~

 וז~ל סיים ~ם~ א~~ וב~ינח עב~ל~ וכו~~ברור~
~ 

 ו~לבד
 ~~~~ ~~ ~~~י~~י~י~ של~

 ~ו~יין ע~~~~ וכו~~ ~ו~~ה חזקחוא~רבה ט~ר~~ ח~ק~ ל~ אין ד~דיין ~~~~~
 בבנ~~

 ~~ש~י י~ םי~
ודברי

 ה~כ~
 ~~~ל וכ~~~ כת~ר~ ~ם ראה ~~ו ו~בנ~א

 רח~ם ה~א~ן הרב לידידי ב~~פהנ~ל הש~ל~
 מני~מ~

 ו~קיל ~לי~~~~
 ~או~ו שמפני ל~~ וה~~ים ~ה~~~ ~~~ק בב~יקת ~~ ב~~~לו

 יש מזו~ם~מ~ום
 ~~לו~

 ו~~~ר בזוהמ~~ כאלו הנקו~ות
עליו חפ~

 של~
 ראה

 ל~ח~~~
 דברי ולכאורה ~נ~ל~ ו~בנ~א

 כא~ר~ בט~~א~ ~לחא ש~אר~י כמו הם~נכונים ה~~~~
 ול~

 יח~ן

לס~ו~
 ש~ו~ו ~מפני ~~~~~ הרה~ג ידידי של ט~מו ~ל

 מקו~
 י~מזוה~

 ~~~א בם~ ד~~י ~~והמ~י הללו ה~רטין לחלוח
 הנ~~~

 הב~בה~
 ח~ו~ בשם

 הח~~י~ ~ב~
 ל~ו~ סי~

 שכ~

ש~חי ש~~ ע~ יע~~ ~~~ו~ ש~רו~~ ונקודו~ ~~ שנ~בע~
 ס~~ ל~ א~ ~~~ נ~

 ל~ת~ר
~ 

 ~מ~~ו
 ~בדי~

~~~ ~~ 
 ו~ם

 ~ל~
 באותו

~~ ~  
 ליכא

~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~ ~~~ ~י~~ ~~י~~~  זהימ~י קמיי~א ט~פתא דרק ע~ב~ כ~כנ~ה
 ע~~

 ד~ה ב~ירש~י
 בזוהמא לתלוח ~ימא ו~סחזינאי

 שמ~חו~
ד~רי ליחא~ זה מקום~ שב~ותו בשערוח הדבו~ים ה~ניםמח~ת מקיס~ אוחו על

 הנשי~
 כלל נוגע~ח אינן בבדיקות~ הזהירות הצנו~ות

 ה~ד~ט וכמש~כ ש~~חו~~ ה~~רות על הבדיקה שלבה~ד
ב~~~

 ק~~
 ב~ד~ה~ ~~ז~ ~~ק

 ומיהו
 ~ לכאור~

 שבז~
 החלמוד

 העד את יגעו לבל ונזהרו~ ב~~~יסהיו
 מבחו~

 א~ל הוא בדוק מקוס אותו דאר~ז ע"א י~ד ~נדהו~~ין ע"שי וכו~
 בתבו דחוק~ ד~ה ש~ ובחו~~ ובו~~~~~ולת

 וז~ל~
 הוא בדוק

 כלל באהש~ינה
~~~~ 

 אולם עכ~ל~ וכו~ הזוהמא מ~ני לר~ס~
 בש~~ת ~צאתי זהרא~

 בדבר ~ שנשאל ל~ט~ ~י~ יעקב ש~
 כנים נשיס כ~ה ~צלש~~ו~או

 דבוקי~
 א~ומיס ~רטין קרטין העד על נ~~או א~ע בודקותובשהן מקום~ שבאוחו בשע~וח

 העד עס מתח~כח וכשהיאוש~וריס~
 מב~ו~

 מקוס על
 ונרא~ העד~ על אלו קרטין ג~כנמצא ה~ערו~

 הל~ו שהקרטין ל~ין

~~
 דדם ולאו הללו~ וט~פין קרטין שמולידיס הכניס מן בא
 אלא הוא~שלהס

 מזיע~
 כע~ן ~נמצ~ו כמו הללו~ הכניס יו~~ת

 ה~ב שם וכ~ב פרעוש~ס~ דשכיחי ב~קוס א~ו~י~ין
 כניס דהני ~ב~ חקרי גדולי בהסכמת בהי~ר הדבר י~א~בן השוא~

 דאפי~ שס~ וכתב דס~ שמ~צי~~ים שנתברר א~ר ד~יא~כ~~~
במ~

 שיו~~ת תמיד שמ~גשת א~ת בא~ה כעת ש~תחדש
 לבונה~ בימי ~~מה לבדוק צריכה הרגשתה וע~י לבנה~ליחה ממנ~

 ב~ו~ומו~א~
 ג~כ מאד~ דק~ס ~~~ליס קטניס ~יפין הליחה

ברור
 ה~י~

 ~ודאי ובמכ~ ~כה~ דין לזה שיש כיון ~ה~ירה
 ש~ח~י~ ובתשו~ ע~ש הרגשה~ ע~י חזיא אפי~ ~~~~~~~ו~ין
מ~~און

 מ~ר~~~~
 ש~~כ~מו

 ~ניה~
 כז~~ שאלה מבנו שנשאל ~~ז~ ~~ק ק~צ ~י~ ט~~ה ~דריב~~ ~ו~צ~תי ע~ש~ ~~~יר

 ~וב~וף לכאורה ומיהו ~ באד"ה ושס ~ז~י הרב~ופ~פ~
 ע~א י~ד נדה הגמ~ בקושיח לפ~פל ה~יר ~~יאן~ ותובאד~ה~ ה~~~

 וניחו~דפרי~
 ~~ה בפירש~י ~ע~ש הוא מאבולת דס דילמא

 וב~ו~~מ~כול~~
 ש~

אי הגמ~~ ~ושית ש~ירשו ~~ה וליחושי ד~ה
 ע~

 על או קאי שלו ~ל נמצא
 נ~צ~

 ~~~ ~אי ש~ה על
 ~ א~

 אכ~י הא וקשה הוא~ ב~וק מ~וס או~וואר~ז
 איכ~

 למימר

 ~~~~נתלבל~
 ~ב~ו~

 שם ~~ס ז~ל וכ~~~~וה~ד~ט
~ה~ בזה~ל~

 אי~
 שי~י~

 בניד~
ואפי~ ~~הורה~ והאשה בהם דחל~ן נ~ל הנ~ל~ הכ~יס

 תו~
 מטעמא כנ~~~ בהני ל~לוח יש ל~פירתה ימיס ג~
 העד עס ~תחככת שה~שה היבא ע~י~ז וא~כ עכ~ל~דכחיבנ~~

 ע~מבחו~
 ג~כ ונמ~א השערוח מ~וס

 ~רט~
 ה~~י על אלו

 ל~~~~י~
 אפ~~ לה~יר~ ~~ז

 ~ו~

 ~בל ל~פירתה~ ימים ג~

ב~ד~
 עס מחחכ~ח היתה ש~א~ה כח~ר ~ז~ר לא ש~לתנו

ה~ד
 ~בח~

כ~עח לכאורה נראה ה~ערות~ מקוס על
 נמ~א דאסהחב~א

 קרט~
ה~~ק בבד~קות כאלו ונ~דות

 וידידי כאמורי להחיר~ א~טהר~~
 מ~אמ~ ~רה"~

 מכ~~~ העיר לאבמחכ~ח של~~~א~

~~~~~~~~~~~ 
בכחא ל~~וח ~~~ח מ~אתי בע~~י~חכן

 לב~לה~ אשה ל~~יר בכד~ דעדי~~דהיח~א

ה~~~ד ע~~מש~כ~וא
 ז~~

 קפ~ז ב~~
במהד~ק ~~~~ ~~ ~~ש~ ~ק~~

 ~~ס~י ח~~~
~~~ 

 ש~יא ה~ו~~ חזקת מחז~תה~ ה~שהי~~ה ~לא ברורה~ ברא~~ והוכיח הנ~ל
 מ~ולק~

 קרט~ שמ~~~ ואע~~ ו~~ה~ב~~~ של~ ~~~ס~
 מ~~ ~ב~קתה~

 ~אה לא
 חזה~~מחז~ת~~

~~אה אם אפ~ וא~כ ע~ש~ נדה~ דס ח~~ה ~לא
 ~רט~

 יש טהרהי הפסק בב~יקח
 ל~מו~

 ~ט~ם להקל~ ע~ז

ש~~~מיד~
 מ~ולקח שהיא חזה~ג~ חזקתה~ על האשה

 וכמ~~כ ו~תה~ ב~~תש~א ד~~~~
 ה~א~

הנ~ל~ ~ל הכהן מהר~ח  מ~מ כנ~לי ז~ל רח~כ על השיג ז~ל דה~~בואע"ג
 בח~~~

 שם
 בשו~חוכ~מ ע~שי ~נ"ל ~~~ח~כ כ~ברי וה~לה הנו~ב~ על השיג~נ~ל~

 ל~ג~~ י~וש~ פ~
 ~ו~~י ח~~ד ז~~ מג~ש בעל

 שכ~א~~
 ~~ל~

 כי~
 ודאי הו~~~ שפ~ק

 אמר~~
 א~קמי

 ז~ל ה~~ב וגס עכ~ל~ שנטהר~~ כ~ןנ~~רה~ אחזק~~
 טהרה~ בחזקח מקרי אז היא~אס ל~בונה~ דבימי י כתב שם~ ב~ג"ה ה~ אוח ~~~א~ ~~~ח~~ד במהד~~ גופי~

 עי~
 כ~ט בזבחיס

 ותו~~ רש~י בו נחל~ו שבד~ז ע~ש וכ~ן ד~ה~תו~~ ע"~
וכ~כ עכ~~

 ~~ ה~~ד בגל~ן מרבבה~ ב~גו~
 קפ~~

 על
 הש~~

 ב~~ב עוד וכ~כ ע~ש~י~נו ~~ק
 ~~ ח~~~

 נ~~
 ~~ בה~נ בשער בבנ~א~ וכן ע~שי דן~אני מה על ~ באד~ה

~~ 
 ח~ר ז~ל ש~נו~ב שמ~אבזה מאד~ ששמח כחב

 ב~
 מש"כ על שם ~שיג וגם

 ה~~ב~
 וחו~~~ רש~י בו נחל~ושבד~ז

 והו~
 כתב ז"ל

 דא~
 ראי~

 מש~~
 ע~ש~

וכן בזה~ ~~~ב על ל~ש~ג ~ק"ה~ קפ~ז ב~י~ הח~~ד קדמווכבר
 ו~איחי ~ בא~~ה קמ~ד~ ~~ בח~"ד ז~ל~ החח~~

 שנר~ה ג~כ וכ~ב הנ~ל~ ה~~ב עלהשיג בנ~~~
 שב~ו~

נ~ע ובתש~ נ~ח~ ~י~ חיו"ד אברהס בריח בתשו~ וכן ע~ש~מזה חזר ימיו
 חיו~~ שעשועי~~

 ~~י~ נתיביס ~~~ירבחשו~ וכ~ הנו"בי על ל~לוק הא~יכו כ~א~ ~י~
 נ~~

 בד~חה~לה י~ ~~י~ עילאי דבי ארי~ וב~~~ו~
 הגא~

 ז~ל רח~כ
 דשל~

 איכא ו~תה~ בש~ח
 חראה שלאה~ף~ ~זק~

 ~אה לא קרט~~ שמו~את ואף נדה~ ד~
 לפימ~~כ וא~כ בד~רה~~ עש~ה נדהי דס חר~ה שלאמחזה~ג~
החת~~

 ז~~
 לא אפ~ אלא ~ באד"ה קמ~ב~ ב~~

 פ~ק~
 כלל

 באד"ה~~ קמ"ד~ ו~~~ ~ ה~ן מכל ובאד~ה~~טהרה~
 פסקה לא אפ~ בזה~ ~~י מ~אור~חא~ דבנדה ו~ל~לפענ~~ והנ~

 ל~בח הרא~ם ימים על~ שעברה כלבטהרה~
 ד~ש משוס א~א וכו~ ראי~ חז~~ת ל~ ~~קההרוב ע~ נדחה~ ד~~

 ~נ~~זבו~ ~~~ דיד~
 עב~ל~~~~ עכ~פ~ בפ~נו בטהרה שפ~קה בע~ן

 ב~
 דם דא~ ~ בתב ואפ~~~ ~ באד~ה קמ~ב~וב~י~

 מבת~
 שהוא ממהמשונה עכ"פ ~וא אס ~מ~ה~ מ~ראה שהוא אע~פ שעה~ כללראוח שר~לה

 ~~כ ש~מת~ה ~חר א~כ ו~~ה~ בשע~
 וחפ~וק יפ~~ באומד דמי~~ ברא~ לפ~~ק שדרכהימיס~

 ~ו~~ו~~~רק ~מראה נ~י העד אח~כ וחראהבט~רה~
 שה~

מל~~~
 ל~~ן ט~רה~ הפ~ק ש~ר מ~רי מכחה~ דס ממראה

זה~
 ~עי~ עכ~~

 ~שס מש~כ שמבואר~מה אמנס ~ באד~ה י~ד~ ~"ק ~~~ז ~~ ב~ד~ט
 מדס מש~ה~ ~דמה משוס להקל~ ~~~ף לעשוח דיש ד~ש~שו~ח ובש~ ע~ד~ ~~ ח~ב שבו~ חש~

ו~חה~
 עש~ה~

 עפי~ז וא~כ
 ב~ד~

 ד~~א דידן
~~ר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ דר~ שא~ ~ר~י~

א~
~~~~~ 

בח~
 הרשב~~

 ~~~ על
 ~~~ נ~~

 ק~י ~לה על נמ~א על הגמ~ דקושית ~ירש~י בשם שהביא הא~ ~~ה ע~א
 ב~~~ אבלע~ש~ וכ~

 הר~~
 ע~א י~ד נדה מ~~ על

 על נמ~א~ ~~ל פירש~~ בשם כחב ~יח~שי ד~~
 ע~

 של~
 ~ו~חב פ~י~~

 על נמ~א~ על ק~יא ה~נ ומי~ו
 ע~

 שלה
 ~ו~

 ~~~ עכ~ל~
 ועי~

 ב~~
~~ 

 ~ב~~די ~הרש~ק להגאון נדה מ~~ על נדה
~~~ 

 ח~ על שחמה שם~ ~"ד נדהבח~
 הרשב~~

 בשס ~כחב
 פ~רש~~

 הר" חי~ אישחמיט~יה ~ ובמחכ~~ה ע~ש בפירש~י ~~חא מה
 ~~~ ~א~ שלה ~ל נמ~א על ה~מ~ דקושיח מ~ירש"י להדיא שהביאהנ~ל~

 וכנר~~
 ~~ל~ ~רש~~א ב~~~ יש טנ~ח~~ופר

 ן ~ ~

ב~
 שלא כל ~~~רה~ ~פסק בבדיקוח ~ ~~ל כחב ~~~ד ~~~ו נ~~ בח~~ד ~~~~~~

 בחזק~ נבדקה~
 ב~יקה בעי דהא ~~~ רואוח

 ו~ עכ~~ וכ~מדאור~ח~
 ~~ שבריש בפחיחה ~~הרה~ ~לבו~י ב~~

~"~~ 
 ע~ש היא~ מה~ת ט~רה~הפ~ק דבדי~~ת ז~ל הרמב~ס שדעח ~וכ~ח

 שהא~~~
 בשו~ח אולס ב~~~

 י~~~ זכר~
 נ~~

 עמ~ ט~
 שס

 מברע~ל~ הגא~
 ~דיקה~ס ~מח~ר על ~ל

~ 
 ~~א טהרה הפ~ק של

 ~~~~~~י~~~
 ~ מ~רב~~ או

 בד~~ה בלי גס שמה~ת י~ל
 מוחר~~

 ~אס ו~י~ו
~~ 

 ~~הרה~ הפ~ק ~וימרגשח~
 ומדרב~

 היא
 ד~נ~

 שפלפל ע~ש מ~~~ ב~~קה
 ב~יקה שבש~ח ~~שוס ~~א ~ב~יקה ~עיקר ~ וז~ל שכ~ א~~~~ן ב~ד~~ נ~~~ כ~~~י ח~~ד מהד~ק ב~~ב וע~ן בד~~

 דעח~ נותנ~
 להרגיש

 ד~ ~~
 ~~~א

~~ 
 ~מ~ורי

~~~~ 
 ~ה

 ~~~~ל~~~~~~~~~יו~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~יי~פ~~~~רה~~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~

 ומשונה ~ן~ לראות נ~ים
 ~~ר~

 בם~~ט וכ~ש~כ ראי~י
~ס~ם~י

 ק"~
 וא~ל ~ ~א~"ה בהשו~~~

 ~ה~
 ד~דם ~ ס~יקא

 עש~הי וי"לי הרז~הי שמ~יא ~אי ו~יהו באד~ה~ סק~ח~~פ~ח סוס~ ובסד~ט ~~ש ט~אים~ דמים דרוב ~מרינן לאמ~ונה
וכ~כ

 ולבן ~אד~ה~ הנ~ל~ ו~ סי~ בה~נ ~ש~~ ב~נ~~
 לא כ~לו~ משוניםד~דבר~ס ~ צרי~~~

 רו~ ש~י~
 ~ן ד~ם

 נמיהכא ע~~י המקו~
 אמ~י~

 בר~יית ל~סוק שדרכה ימים~ כ~כ ש~מתינה ~א~ר
 נקי העד אח~כ ותראה ~ט~~ה~ ות~~וק יפה בא~~דד~ים~
 ונקודות ~רט~ן שמצ~ה רק הוס~וח~~מר~ה

 דשפיר הע~~ ע~
~~ק~י

 ה~~~
 מכתה דם ל~נין הנ~ל~ החת~ם וכ~~כ טה~הי

~ כ~מור~~~~ונה~  שיש ה~~וו~~ ~ס~ס עוד ל~~צטרופי ו~זי 
 באד~ה ~ה~נ~ ~~ר ~בנ~א ו~~ש~כ די~~~נידון

 ול~~
 צ~~~ין~

 הב~ח תשו~ ~שםהנ~ל~
 הח~ש~~

 מע~מא ש~א דהס~ס ל~ו~ סי~

בא~
 ו~קו~ותי קר~ין הני

 וש~~
 ע"בי ~ב כנדה ~ן~ בריות

 ספק זה~ו~ס~ם
 אחד~

 ע~ש~ וכו~ מהשני ~ה~יר ~רוב יותר
 הל~ על ישראל~ ~תפ~רת ~ס~ ז~ל~ ה~לתי ~ב ~~ווגדו~ה~
 קפ~ז םי~נדה

 דחזקת ~היכא סק~ב~ ק~צ וסי~ סק~ו~
 טהר~

 וכ~כ ע~ש~ דהוא כל בס~ם א~י~ ~תיריןמסייע~
 הח~~~

 ז~ל

בחיו~~
 ~ו~~כ ע~שי אזדא~ וממילא באד~ה~ ~~~ב~ ~י~

ע~י"ז
 ב~י~ו~

 בתראי ~אוני שכל לד~ת~ הראיתי שכ~ר די~ן~
 ה~~ו~"ל~

 ~שעת שלא ס הנש דכל ז~~~ רח~כ הגאון כ~~~
 המוצאת האשה ו~ף תראהי שלא הגוף חז~ת להם ישהוםת~
 י~אה ~א ה~דיקה~ ב~דק~ט~ן

 ~ח~ה"~ בז~
 נדה דם תראה שלא

 יש א~ככנ~~~
 לסמי~

 יעקב בית בתשו~ שכתב הס~ם על ~ם
 ~ו~א ק~~ז~ס~~

 שם ש~סד~ט וא~~~ קפ~חי סוס"~ ~סד~~
 טהרה חזקת להאשה ~יש כיון ~"מ ע~~~ הס~ס ~למ~~~ק
~~בינן

 ג~
 ~אד"ה קמ~ב ~סי~ החת~ס כמש~כ ג~~ע~ ס~ס ~ל

 ~זד~ומ~י~~
 ע~שי א~ר ~או~ן הס~ס ~ם שב~אר ~ עה~ג ו~ש~~ת ~באד"ה ~השו~ת~ ק~צ~ סום~י ~סד~ט ~וד ועיין י~~שי

 האסף עת ולא ו~~ן~ בד~ריו ל~לפלויש
 ~ פ~

~~~~~~ 
 שכת~ ה~~ ב~וס~י מר~כי מאמר ~~ו~ת מצ~תי
 ~~ס~ק~ א~ ~וז"~

 ~טהרה
 ו~~

 ווםת~~ דם ראתה

כ~~
 שא~ן בח~ה~נ~ ~ות~ מ~~ידין ש~יר ק~טין~

 ז~
רק ~דה~ דם

 נלפ~נ~ד ועוד אחרו~י ~ריו~
 דא~

 לתלות דאין נ~מא ~ם
 מ~~ ~מור~םי נ~~ים ו~עי~ן דם~ כ~תראהבמ~ה

 זה
 דוק~

 בדם
 א~ל וכו~~~מ~ר

 צו~תן דבא~ת וש~רות~ ~~יפות ~ו ן~ בקר~
 כמש~כ בלל~ הדם ~תו~דות ואינם ברי~ת~ שהם עליהםמוכחת
 מ~ש~ דם ראתה ווסתה ד~שעת כיון וא"כ וכו~~ בחי~הרשב~א
 אדרבה א~כ ראייתה~ ~סקהו~כשיו

 חזה~~
 מםייע

 ז~ ~אי~
 דם

 וא"כ ל~רור~~ בעינן פושרין~ ע"י ל~רר דאפשר כיון ורקכלל~
 כאן ויש דס~ זה שאין ~נין ~נו י~ישים~ אותם ~ראתהבש~ה

~פס~
 טהרה~

 וע~
 לברר דא~צ הם~ם~ לנו ~עיל תו הבירור~

 טצדקי ל~שות לה שאפ~ר ~ה כל שבודאי ~נד~ד ~ו~~לל
 ואם טובי ~ה ~~ור~ ~נקיון טה~ה ה~םק להל~יות

 הי~
 ~לתי

אפ~רי
 ~ל~

 ~~ האלה~ הק~טין רא~ית
 אחר תמתין

 ~~ ~~ ימ ~ל~ה וו~~~~י~י ה~~
 ~נ~א

 מ~~~
 אחר כראוי~ ~צמהת~דוק וא~ פ~וחי מעין

 שתר~ו~
 על חמצא לא ואם היטב~

 תוכל דקים~ ק~ט~ן הנהו כ~א~עד
 לםמו~

 על
 ה~~ק~

 ב~קום
 ות~בול~ נ~י~םי בז~ ומ~ש"כ טה~היהפסק

~~~ 
 ו~~חכת~ה

~ הנזבריס~ ~~ל ~אחרונים ~דולי כל ~כת~ו ~האיש~~י~תיה  
 ~~ד~ ל~~~שמח

 ש~עי~
 זכיתי ד~ז

 לכו~
 ~אע~פ ה~דולה~ לדעתו

~~~~~~~~~ 

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

 ז~ל~מרא~אמ~~ ~~~~~

 ~~כ ש~תב שבםופו~ בשו~ת
 ל~

 ב~נין
 באפ~ר אין ואם וז~ל~~ וכ~הק~~ין~

 יע~
 תמיד ~ו~אות

 ~~ א~ הז~נ למ~ות תת~יל א~י ה~ק~בלי ~רט~
 א~ וכו~ ימ~

הטבי~
 לא

 כל~ חבדו~
 שי~ואו עד

 עד ~ו הו~י י~
בבשרה שתר~י~

 כ~~
 ת~ר שלא שם וםיים ה~שיםי

 ~יל~
 י~ר

 ל~~~ ~ם~ר~מ~
 ו~ה ~~~י

 בדו~
 האל~ מה~ב~ ו~ו~

~~~~~~ 
 ~~י~~

~  
 ~~~ ~~~י~ א~~ ~ו~ם

 ~זיה~לי~
~~~ 

 יום
 ~ום~

 והול~~
 ~~ ובכ~

 כה~~ ~ו ~~~~ן
~ר~ל  הדברים א~ המקיליס~ חכמים ל~ב~י שימעין ואם 

 נמצאים ואינם ל~מרי~הולכים
 כל~

 ה~ ע~לי
 ~עת שגם

 י~ םי~ ~ו~ד עילאי~ ~בי ארי~ בשו~ת עוד ו~צאתיכ~מור~ ה~רט~~ ~ין ל~ל דעתו ז~ל שלמה תפארת בעלה~ה~ק
שהארי~

 ו~א~צע הקרטין~ ~דין
 ת~~ב~

 ~~ין כת~י הביא
 ז"ל מר~ליות ם~נדר מו~~רהאדיר

 ~~ מסאט~ו~
 מה ימ~ם~ ה~~ משאר א~ עכ~פאו רא~ין~ יום וגם לגמרי~ נקי י~י~ טהרה שה~סק אפ~רואם ~ וז~ל

 טו~
 בש~ם ~פשר אי ואם

 וה~א~י~ אלכס~רי ~ק~ ~כ~ד ל~ל~ יש הפסק בלי אףאופן~
 מהגאוז זה נכתב וכ~ראה ~זה~ל~ ע~ז כתב ~~ל~ ~ילאי~ד~י

 שד~ריו בבירור ~יד~עה הי~ ואם ובו~~ הק~טין ע~דהנזכר
 נכתבהללו

 ~דר~
 השא~ה נוף על חשו~ה

 ע"~
 י~~ין~יינו ה~~ל~ ה~~ין

 לס~ו~
 א~תמח כי הברזל~ עמוד כעל

 גבר~
 עב~~ עכ~ל~ וכו~ ה~~ונים ג~וןוהוא ~א~ ט

 ה~און ש~ם רוא~ם אנו
 דע~ו ~~כ ז~ל אדב~עבעל ה~דו~

 גם הק~טין~ ~דין לה~לי נוט~
 ע~ז ל~~וא ונסת~ק ועלה טהר~י הפםקבלי

 תנ~
 ~וי דמס~יע

ורצ~
 ק~~ב ~כ~סחים ~דול באילן ד~ז לתלות

 ~"א~

~~~~ 
 הנכונה ההוכחה ~ד~ז~ לאי~רופי ח~י

 הר~ב~א חי~ דע~י~ד ~י סי~ ~יה~נ ~ער אדם~בינת ~~ ~כ~~
 הן~ בריות דרו~ן דס~לז~ל~

 ~~ו~י~
 ~נ~ה המ~נה לשון שפ~ר

 רק נרסינן~ דלא התוסיו~ט~ שה~יא ה~ירסא עפ"י ע~א~כ~א
 ~הורה~~ ל~ו ~~~ם ~ כלל ~משנה םיי~ו ולא ט~אה"~ נמו~ו~אם
 הם ~כ~נ~ד~~ ל~דוק אפש~ שאי היכא ד~ס~מא ~שמעדמוה
 התוסיו~ט על וחמהני ע~~~ וכ~~ בריות~חזקת

ד~~ח~ת~ה ז~ל~ והב~~~
 הי~ו~~~י~ ~ירםת היא זו ד~ירסא להו~ אי~ת~י~

 לשי~~~~ אזלו ירושל~י התלמ~ד ולפ~נ"ד ה~ב~ פ~~ שם~במשנ~
 בי~ושל~י ~ם ~ם הובאדהרי

 הנ~
~היתה באש~ ~ א~ מ~שיות~ ב~

 מפל~
 כ~~

 והב~ ובו~~ אדומ~ת קליפות
~ 

 ב~שה
 כמיןמ~לת שהיח~

 שערו~
 ל~ופ~ים~ ~אלו והח~~ים וכו~י א~ומות

 הא~וא~~~
 מכ~

מ~פנים ל~ יש ~ומא וה~~ וכו~י ~בפנים לה יש
 וכ~

 ש~~רו בהירושל~י כלל מסיימו ולא
~ 

 ח~יל
 ~~ ל~

א~
 נדה בבבל~ ש~ימו כמו טמאהי נמותו

 ע~~ ב~~
 ~~כן

 ~~יימו ~לא בהירושלמי~ כמו הגירסא דנדה~ פ~דבהתוםפתא
 ו~ו~י ל~ים תטילג~כ

 ר~
 ולא כב~~לי~ ה~יה ה~~~א בה~הות

 כללה~יא
 ~ להירוש~~י~

 ל~ירושל~י דס~ל מ~ום ו~אי אלא
 ~הקלי~ות וחלינן הן~ בטהרה ד~וחזקות ~וכחת זו ראי~ד~סת~א

 והש~רות המב~~ מן הקל~פות הרו~י ~ן הן השערותאו
~ הנ~ל~ ~שב~א בחי~ כ~ש~כ נינהוי בריות ורובןה~ומא~ ~~  

 מפירס~תוה~ושיא ~ ~אד~ה ב~~~ סי~ ה~ר~וני עבו~ת בשו~ח ~ש~כ על י~לועפי~ו

~~~~ 
 ~שני ש~

 ~ה~~י ~ל ~ וז~~ חצ~~~
 היי~ו וכו~~ ל~~ם חטיל ~ ב~~~ שאמרו מה~~רש

 עכ~~~ ~םופ~ים~ היו ~ע~ם שהם כן~ ~מרוב~~מם שה~ופ~י~
 וז~ל~ש~~ל כ~ ל~~~ םום~י יח~קאלבנסת ~שו~~ ו~
 הרו~אי~

 ~~~~ם
 ה~דיק~~ מכח רק המכה להם נת~מת לא כי זה~א~רו
~עפי~ז

 מ~ור~
~ עש~ה~ י~ח סי~ ~~ כלל בתשו~ הרא~ש קושית  

ובי~י~
 ~~נד~סו ז"ל ה~א~~" ~תוםפי חדש~ אור נ~~לה

 ~פום הש~םב~ליון
 ווי~נא~

 ש~רו~~ים להדיא שפי~
 א~רו ע~כ ד~ז~ ל~םברור ל~ ~~~~

~ 
 ות~~~ ע~ש וכ~~ ל~יס יתטיל

 הרא"ש על ~דולהות~מה
~~~ 

 בתשו~
 של~ הנ~~

 ~זה שם ~עיר

לתר~
 ~~יהי ותרי קושיתו~

 בירושלמי דהרי ד~ירי~ מיד~
 כללסיימו ל~

~ 
 ~א~רו
 ~ ~~~~ וכ~~ למ~~ ~~~ל ~

~~~~~ 

 י~ל ע~~י ~עלמא שהם הואומ~י ש~~רו~~ נקו~~ת נמ~או ש~~פ הב~א מ~~כ
 עו~

 ~ש~כ

~שו~
 ~מש ב~ם דגם ל~~ םי~ הח~שו~~ ב~ת

 אמ~~ן ל~
 ~וא~ אדוםדשחור

 אלא
 שלק~

 י~ט ~כנדה
 ע~א~

 ~~~ א~א
~לו~

 ז~ל רש~י ע~י~ד כן ל~דש הש~ל בדעתשעלה ~~~ו~ סי~ חיו~ד ת~~ם ב~ו"ת ועיין יבש~ בדם לא אבל
 בנד~

 נ~ד

~~~
 ש~י~

 ב~~
 ~~ר~ ~

 ו~~~ם ~כ~ל~ ~~ומהי
 ~ ~ י ~ י~~~ ~ ~~~ ז~~

~~



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~~ש
 רש~י ~ו~

 ע~~ ~~ באו~
 ~ל וב~~ת~ה

 אישח~י~יה~~ל ה~~
 שבנד~

 ~ב כ~ב
 אמרי~

 בהדיא
 ~שערות ~הברייתא בלש~

 א~ומוח~
 בירושל~י הוא וכן

 פ~~
 דנדה

 מ~נפשי~י זאח ~י~ש לא ז~ל דרש~י ~בואר ~יה~ב~
 ~~~ מ~~ םי~ האשכול ס~ ועייןותבין~ ע~~

 המ~ל~
~ שערה כמין  

ג~
 אדומים יבחושין כמין וכו~~

 וכו~
 קאי~ אכולהו ואדו~ם

 אשכ~ל נחל~~פי~
~ 

 ד~דו~ים ~ ~~~פי~ כחב
 ק~

 על ~ם
 ע~ש~ כן כתב קפ~ח סי~ ~ש~לה לחם ~ם~ ~כן~ערהי
 על ~וי~ל כנ~ל~ א~ומות~ ~שע~וח לה~יאדמבואר הנ"ל~ וירושלמי שבבבלי ~ברייתא מלשון ה~יא~ של~וחמה~

 הב"ח~רח ~~
 ז~~

 י"ח ~~ה ז~ל~מ~~רש~י הנ~ל~
 ע~~

 ד~ה

ש~
 שכ~

 ו~~ל~
 שחור חנ~~ ~חמשהוא~~ג וכו~~ ט~א דם מראות מארבע שהחחיכה

 א~ו~
 עכ~ל~ וכו~ שלקה אלא הוא

 ע~א כ"א נ~ה ברש~יוכן
 כחב ירוקהי ~~~

~ 
 קא לא ושחור

 יוצא ~פורש הרי עכ~ל~ שלקה אלא א~~ם~ דהיינוח~יב~
 דג~ ז~ל~מ~ירש~י

 הוא~ אדום דשחור א~רי~ן יבשה בחחיכה
 ונם כאמו~~ ב~ה~ שחילק ז~ל ~ב"ח עלוקשה

 תימ~
 על

 ~ ב~ה העיר שלא ז~להחח~ם

~~~
 ~~~ע הכל ~בר

 לפ~נ~~
 להקל בס"ד כעת נ~ל

כ~בר בד"~
 הא~ו~

~י~ילני נפלאוח~ יר~נו ה~~ושה מתורחו ה~
~ 

 ז אכי~ר הטעוח~ ומן ה~גי~וח

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

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

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

~~~~~~~~~~

~~
 ~נדר בענין העיר א~ר

 יפח~
~ ~שו~ים דכתיב ~  

ל~א~
 ~והיה ~

 היו~~
 ~~אתי ביתי ~דלתי יצא א~ר

 והעליחיהו לה~ והיה ~מון מבני ~ש~וסבשובי
 עולה~

 ו~~פרשים
 קרא לה~י פירשו ו~עימיה והרל~~ג הר~"קהמ~ורסמים

ב~ר~
 א~י או~

 ו~
 ראוי בלחי יהיה ~ם ~ה~ ~ו~יה אמר

 קו~ש יהיהלקרבן~
 לה~

 ~~העליתיהו לקרבן ר~וי יהיה ~ם או
 להאי ד~~ו ז"ל המ~רשים חכמי א~לםעול~~~

 קר~
 דיפ~ח

 המק~א~ את מח~קים ואינם כהוגן~ שלאנ~ר
 ~יר~ ר~

 שנ~ר
 לה~י לעולה המז~ח ע~ג והעליחיהו שיהיה מה יהיהב~תם~
 בחק~~י ובמ~~ר ם~~ג~~ פ~ חיי סדר במד~רכ~~ואר
 ו~מדרש ~ד~~~~ז

 תנחומ~
 ובתנדב~א ה~י סי~ בח~ותי

 ~ פי~אסא~ר

~~~~~ 
 ד~ ~ח~נית ~י~ן ~ה~"ם

 וא~רבה הנ~ל~ הפש~נים ה~פורשים כנ~ולי ם"ל~לא ~בואר~ אינ~ ע"א~
 אח ~~חלקים פירושםלפי

 ה~קר~
 קו~ית ליישב יש כאמור

 אמרו שהרי ~ם~ אג~ות בחי~~מהר~~א
 שאל י~~ח ~ ~שם~

 ~בר ~פילו יכול ו~ו~ ביתי מדלחי היוצא ו~יה כהוגן~לא

טמ~
 ו~ק~ק ~כ~ל~ חזיר~ או כלב ט~~~ ד~ר ו~יר~י וכו~י
 טפי ~א~ דבר לו אפ יכול ל~ימר דל~ל והק~~ה~הרש~א~

 מיניההול~ל
 א~~ ~~ו~ ו~י~

 ~ו
~ ~~ ~~ ו~ ~  ה~פרשים לפי~אבל 

~~~ 
 דנדר

 הש"ס נקטו דלא שפיראתי ~~ ~~ ~ א~ ~~
 ב~ אפי~ יכו~

 דבתו מ~ם
 ולה~ישה להתי~דה לה~~ ~~ושה להיותיכולה שפי~

 ה~שים לפי~ לה עשה שכן כמו לאי~~תנשא ל~~ אד~ ~ב~
~~ 

 ו~י
 ~יר או ~~ב ~ון ~א דבר אפי~ו דיכ~ל משום רקנק~ו
 ו~ש~~ לה~י קו~ש להיוח רא~~םדאינם

 ~הו~ן שלא לו השיבו
 בתו לה~יח ליה ניחא דלא ~ה בתו~ לוו~~~מנה

 נז~~
 ו~פי~ד

 הנ"להמפר~ים
 מ~וש~

 קושית ~ידי קשה ולא ג~כ
שהקשה ה~~~~~

 ש~
 ודי~ו טמא~ לדבר אדם ד~דמה הנ~ל דלהמ~~ר

 כ~ם~ א~ר לא עולה עלי הרי טמאה בהמה על ~מרכ~חנן
וא~~

 ע~ש ב~תו~ י~חח נ~ר כלל חל לא
 בצ~~ שמסי~

 ולפי
 קא~~ ~ו~ דאו~ה~מור~

 בדודה לש~ת נ~רו עלי~ תל שפיר
 מקודשהלהיוח

 לה~
 אלא נדרו להתיר י~ל היה פנחס רק

 רצו~לא
 ~ל~

 ולא בגלע~~ אין ~הצ~י ד~אמר והיינו זא~ז~

~~~~~~~ ~ 

~ ~ ~ ~  
~  ~~ 

 הר~"ש ובפי~ ע~ש~ו~ו~
~ 

 יקדים דאם משום הט~~ כתב

 ונמל~ לקרב~ה~
 שם שהזכיר ונמצא ולידור~ דבריו מל~מור

 לבטלהשמים
 ע~~

 יא~ר ש~א הטעם פי~ הקד~ש והשל~ה
 עולה רקעולה~ ל~

 לה~
 שהוציאונמצא עול~~ ~ת ובין לה~ מלת בין ימוח שמא

~ 
 ~דבי~הו ואחריו ל~טלה~ ~מ~ם

 קדו~ים בנתל ועיין ר~לי ימות שמא הטעם ונקטוהמפר~ים~ כ~
 בראשית פ~ריש

 מ~
 ~תוס~ מ~אתי ו~ני ע"ש~ בזה שהעיר

 ~קשה שהר~א חטא~~ לה~ ויאמר ~~ה ע~א ל~ט ~ומאישנים
 פשע דילמא קרבן לה~ אינש לימא ~א שאמרו ע~א י~מ~דרים
 המפרשים וכל ~תי~י ~ה ע~ש לב~לה~ שמים שםו~דכר

 ~ועיין הנז~ להחו~י ראו לאבמחכת~ה
 בישועו~

 יו~ד יעקב
 אס וא"כ ~~~ אישחמי~יה ובמחכת~ה ע"שי קמ"חסום~י
 עולה ~והעליתיהו דהול~ל קשהא"כ ~~לי הפסוק את מחלקים שאינם הנ"ל המ~רש כחכמינימא

 ל~~~
 ~א ומדקאמר

 והעליתיהו לה~~~והיה
 ~ולה~

 מלת ו~קדים
דמח~קינן ש~~ ל~~

 ו~ ק~~~ או~ ואו~ לק~~
 והיה לקרבן~ ראוי ב~תי יהיה אםכלומר ל~~~~ ~ו~ה שאמר
 שאמר ו~ה לה~י ק~ד~

 ר~וי הדבר י~יה ~ם הוא~ אח~ ענ~ן עולה~~~~העליחיהו
 ~תיוע~~~ז לעול~

 ל~ה ~בפסוק י~ח~ שאמר מה שפי~
 שם~
 ~ואנכי ~

 לא ה~ אל ~הפציחי
 אוכ~

 ~מרה היא גם ובתו לשוב~~

 ~~ם~
 אח פצי~ה~~~י ~

 פ~
 לה~

 ~לומר ~פי~~~ ~א כאשר לי עש~
 שאמר~י ק~דם לה~~ ~והיה לאמר והק~מחיש~חח~חי
 ~ל הנדר שאין ולו~ר לשוב אוכל לא וא"כ עו~ה"~~וה~ליחיהו

הואיל
 ואינ~

 ואני לעולהי ר~וי
 לשב~ להפרי~~ ~כר~

 בדודה
 ~בפ~ק שם שמסיים ~ה שפיר אתי ועפי~ז לה~~ מו~~~הוחהיה

ל"ט~
 נ~רו את לה ~יעש

 א~
 י~עה לא והיא נדר

 ידעה ש~א ב~ה נדרו לה ע~ה בזהכלומר איש~
 אי~

 בה וקיים
 וה~חיל שפצה מה הר~~~ןחנאו

 ב~ד~
 ~והיה

 לה~
 תנאו כי

 עולה~ ~ו~עלי~יהו ישא~ר ~ה ב~ד~והאחרון
 אי~~

 עליה ~ל
 בא~ר~לל~

 ראוי~ אינ~~
 לעולה

 כל~
 כקושית

 ~~רש~~
 ~~ל~

ודו~~
 זה כי

 נכו~
~ 

~~~
 ~תה המדרש לדעת לה~יר שיש

 ליל~
 ל~י

 ימ~אוש~א ~~הדר~
 לנדר~ פח~

 ~ה דרש להם י~א ~אין
~ 

~י~
 ~ ~~~~~~~~~~~ ~י~~~

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

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

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

 דקתני ~נ~ל~ז~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
 כ~~

 קלי~ה דכ~ין דומיא ש~רה
 וכו~

 ~ה בעל של לפי~ וסייעתא ב~שמ~~ א~ת ~ער
 אב~

 ~ב~י

~~~~~

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

~ ~ ~ ~  ~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 דכ~יב הא שדרשו ה~ סי~ ב~קו~י פ~ ~נחומא במ~רש~ין ~~ ~ ~~ ~~~~ ~~~ י~~

~~
 ב~~ק

 ל~ז~
 על ו~רד~י ו~לכה חדשים ~ני ~מני ~הרפה

 וכי זכריה א~ר וג~~~~הרים~
 י~

 ה~ריס~ על יורד אדם
 ~~בני ו~ל~

 אלו ההרי~~ על ~וירד~י מהו ההריס~ על עול~ס
 כ~~הדרין~

 ויש ~~ש~ וכו~ ה~ ר~ב אח ~ים שמ~ו שנאמר
 אצל ~וירד~י" לשוןליישב

 ~ ~נהדר~
 א~יה ל~יטת שאמרה

 ~צ~~~ אשפיל הקציניס~ ר~ש ישר~ל שופט אני ש~מריפ~ח

ואל~
 אצל

 במד~ר שס כמבואר וכו~~ פנח~
 היה ~סנהדרין כבוד שגס מו~ח וממילא הנ~ל~וב~~דב~א וב~נחומ~
 שה~בעיניו~ שפ~

 מ~ט וכפ~תיס הנ~לי כהמדר~ים ע~ה~ היה
~~~ 

 לשיט~~לכ~
 ~ ודו~ק~נהדרין~ דהיי~ ההרים"~ על ~וירד~י א~רה יפחח

~~~
 ו~מרה י~תח בת שדקדקה מה על לה~יר יש

~ 
 ~ואבכה וגו~ חדשי~~ שנ~ ממני~הרפ~

 ע~
 ב~ולי~י

 דוקא ~דשיס שנימדוע
~ 

 להטמין ר~ה שבזה לומר א~~ר
 ולהראו~ ~מליצה~ברמז

 שגס ה~נהדרין~ כח אביה ליפ~ח
 מסכמתה~~ע

 שלהב~ולים השנה~ ל~בר הב~ד נמלכו שאם גזיר~ס~ ע~
 ב~

 פחותה שניס ג~
 חוד~

 שנבעלה העבור
 ואם חוזרין~ ב~ולי~ העבור~ מחודש א~ יוס פתו~ה אסגס חו~רין~

 נחעברהלא
 ~שנ~

 חו~רין~ ב~וליה ואין שנים ג~ לה נחמלאה
 בירושלמיכמבואר

 ~~ו~ו~
 ~~ש~ ה~ח פ"ו ונדריס ה~ב~ פ~א

ו~~כ
 ה~נה~רי~

 יכוליס
 מחוד~ ל~שו~

 ב~די ~~שיס ב~ א~ר
 כיוונ~ וזא~ ס~ הב~וללהחזיר

 הוא ג~ול כמהלו ל~ירו~ חדשיס~~ ~שני ~ באמרה
 ~ר הטבע גס אשר הם~הדרין~ כ~

 ודו~קלמ~מע~ס~
~ 

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

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

~~~~~ 

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

 ~~י~

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

 ובקשתו שאלחו
 לפר~

 הגאון בדב~י הסתום א~ לו
 ~~ף יור"ד ה~~ע בגליון ז~ל~ ~גולה~ ~~ארב~ל

 ~~פלה ל~טל רשאי אדס אין ~ בזה"ל שכחב של~ד~~י~

על
~ ו~ד~~ ~ז~~ דר~ ~  ~והבן 

~~~~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ י~~~י ~~י~~~~

~~~~~
~~ ~ ~ ~ ~ 

~~~~~~~~~~ ~~ ~~י~~~

~~
 המ~יס של מ~יהס ל~~ור רשא~סאס ה~אל~~

~ר~ל~
 ~כ"פאם ד~סור~ וא~~ל ~זהב"~ ~של ~~י~בוח ~שניס

 ר~אי~
~~~ 

הקבו~יס זה~~ של ה~ניס או~ן מ~י~~~ ליק~
 ~פיה~

 בעודס ~~~ אשר ~שרא~לי~~~ ע~י רק
 הס בידיהס ~ולה~ני~ס ~ס להוצ ~גיליס היובחייהס~

~~ 

~~~
~~~~ 

 ~יני~
 מש~~ חזו~ ש~יר יוניס~

 ~~ח~ונ~ס~ גדול

 ב~~ה~~ו~
 שו~~ ~בכור ב~~רו ז~ל ח~~ש

 ד~ ע"~מ~~
 ~מ~~י~ ובאמ~ ע~~~ כ~ט

 כמהימצא ~ש~ ב~כ היטב
 דברי~

 ב~~וס ~יצ~ כח"ה ל~ ובמ~ ב~~ז~ ~מוהיס
 טה~רמקומו ממק~~ בעזהשי~~~ ד~ו אבאר ~~ניי ואני להארי~~ לו~היה

~ 

~~~
 ~ר~י~ המש~ה~ ב~שון חכמיס שנו

 ו~~מ~ ~ס~ה~נ~ שנ~רג~ בהמ~ בשערה~ נהניןשנהרגה האש~ ~ ~~א ז~
 נכריח~ בפיאה רב אמר ~ ע~ב ז~שס

 ~~מ~
 הא חנו~ ד~מרה

 ~ופ~ ~נו~ אמרהלא
 ומי~~ר~ היא

 ו~רי~
 וה~ ~

 לי~ מיבעיא
 נשיס ש~רלריב~ח

 בפיאה רבא ואמר מהו~ צדקניו~
 נכרי~

 קא
 לי~מיב~יא

~ 
 כי ~ ומשני

 ק~
 דח~י לריב~ח~ לי~ מיב~יא

 גופה ~נו אמרה לא וכ~~~ בה דמחבר הכאב~יכ~א~
 ו~א ל~נב~י לי~ ק~יא~מי~סר~ הי~

 דבהמ~ דומי~
 ק~ני

 וכו~
 אלא

 ~ווחי~ לו~ תני או~~ת~~ גמ~ד וזו או~~תה~ מיחתה זואר~נ
 נוחנין~ ל~~ונ~ת ש~רי ~נו ואמרה ליהרג~ ~יצ~ה האשהדרב
 מפני נ~~ניןי איןמ~ה

 ש~~~
 פ~יטא בהנאה~ א~ור

שנויי אל~ ~
 המ~

 בהנא~~ ~~ור
 ~ני~

 ~מתה האשה דרנב~ כווחי~
 ע~~ וכו~י בש~רהנה~ן

~~יער ~ וז~ל שבחב אר~נ~ א~א ד~ה ~פיר~~י
 ל~ המ~

 אוסר~ה מי~תה דאשה וכו~ ב~אה מי~~ר

~שי~
 בר לאו

 עשוי שאין הוא~ מי~~
 עכ~ל~ ובו~~ להשחנו~

 נהניס שא~רו מה ~ וז~ל כ~ שס בפיהמ~שוהרמב~ם
על בש~~

 שח~מ~ מנ~
 לפי לפל~ני~~ שערי ~נו בחייס~ בעודה

שהוא
 מובד~

 ~~רה כאלו ממנה~
 ל~~

 ממה דבר שוס
 ~ס אבללה~ שי~

 נהר~~
 ב~נייה~ א~ור שערה כלוס~ ~~רה ולא

 ~~~יס~ מ~וד ז~ל הר~ב~ס מ~ן דברי לכאורה והנה~~~י
 ~כ בהנאה~ ~~ור ~ערה שנהרגהדהאשה ל~~ו~~ הרמה ד~תו דאס וביה~ מנ~ה עצמו דברי בד"זש~ו~ר

 מ~
 לפל~נ~~~ ~ערי~נו אמ~ר~~ מ~י

 כדפרכי~~
 ידי ~נו אמרה אילו ~ בגמ~

 יהבי~ ~~ב~~
 לה

~ 
 ~~ראי הקד~שים דבריו בל~ז~ וגס

 ~~הדרין הל~ ברמב~ס שהרי~הו~
 וז~ל פסק ה~ד~ פי~~

~ 
 ~ו~ל

 מו~ר ~~הרג~א~ה
 ~י~ד ברמ~~ס וכן עכ~ל~ ב~ערה~ ליהנו~

 הכ~~~ אבלמהל~
 פם~

 וז~ל
 ה~~ ~

 אסיר
 כו~ו~ ~ה~א~

 יודע ~י וז~ל~שכ~ב בכ~~ ע~~ עכ~ל~ ~ו~ו~ שאינו מפ~י ב~~~~ מו~ר שהואמש~רו חי~
 בסו~ דה~ לו~ מני~

~~~ 
~~~ א~~~

 דבפיאה ל~מר ודוחק
 נכרי~

 ד~לי
 ד~שמ~ ב~יכ~~

~~~ 
 לפרש~ ~ו~ל ~~כ

 ~כ~~
 בל~~מ ~ש

 שהאר~
~ל~~  

 הרמב~ם מרן
 ~וקי~~~ דפו~

 ~נב~
 שלא ו~מהני עש~~~ ~~~~

 ה~גיש~
 ~~~~~ ש~ ד~

~~  ~~ ~~ ~~~ ~ ~  
~  ~~~ר 

~ ~ 

~ובב

 הו~
 ג~~

ביט~
 החפ~ה

~~~

 שא
~~~ 

 וראה
 ב~

 ~הר~ ~~~
 מרוטנבורג

 לכל הוא הדר כ~וב ושם~"ל~
 הח~ידי~

 הרבה

 מ~ו~ו~~ק~~
 ז~ל הגאוניס וחקרושאיזנו

 וד~~ ~רפ~~בני ב~ג~ד~
 נאמרה

 ונשני~
 בריש פעמיס~ ג~

 ב~ה~ל לאמר כ~וב שס~~מי~
~ 

 מחזיק וכש~~ס
 בבי~

~~~
~ ~  ~~~~ ~~~~~~ ~~י~ ~ 

~ ~ 
 כצ לבטל י~ל ואז פ~מים~ ג~~~פלה

 שם ש~דשו ~ו~רים מדברי שניו~ ו~הת~ו~עכ~לי וכו~ ~פלו~

בשנ~
 ~~ק~

 לפר~
 וז~ל ~ב

~ 
 וכשאדם

~~~ 
 חבירו

 ~~~רו~דו~~
~~~ 

 יכול ~ין
 יו~ ~~~ ל~

 או

~~~

 ~~ה
 ה~ו~~ ~~~ ~

 ~פ ~יב~ל עד

~~~~~~ ~ 
 ~דר

 קדוש~
 אח~כ

 יב~
 כל

 ~ב~וב עכ~ל~ ~~~ לו ~עשו עד~~פ~ה~
 ~~לי~

ב~~
 ששם

 ~שו~ רב~
 ~~~ה מאור

~ס נא~ ~~
 ~~~ ~~~ ה~ב~ ש~~ ~~ הלש~ ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~ ~~ ~~~ ~~י~  ב~~ת ~מ~~י~יני
 הרש~~~

 ש~עי~ ש~ל~ ~~~
 הרמב~ם על

 מ~ני ל~כה~ כוון שלא נראה ~ בז~~ל עליו וכ~בבפי~מ~ש~
 בין אוקמה ורנב~י וכ~~~ ורנב~י דרב הלשונות שתי תפסשהוא
אמרה

 בי~
 למי~ה~ ~מ~ד בין מיתה קודם וכשנ~זז אמרה~ לא

 ~ עש~ה וכו~ שופטים בספר בו שחזר וכו~~ מיתרבאש~

~~~~~~~~~~ 
 הנ~לי בפיהמ~ש הרמב~ם דברי לפרש נ~ל

 הש~ס ~גליון ז~ל~ גרשום ה~רבינועפי~ד
~דפ~ס

 ווילנא~
 ~יינו אר~נ אלא ~ ו~~ל שכתב

 ט~מ~
 דנהנ~ן

 מיתתה א~ה~ דזובשערה~
 אוסרת~

 א~א נהרגת אינה דאפי~
מתה

 כדרכ~
 גופה דהוי מידי אסרה~ ~א וכי בהנאה~ נ~ס~ת

 מש~נה~ אינה שערה מיתה~ מחמת דמ~תנהממש~
 הילכ~

 כי
 הרי עכ~ל~ ונהנין~ ממנה~ כמופ~ש הוי תנוי מיתה קודםאמרה
 יוצאמפורש

 מפ~
 רב~~ו קדוש

 ~רשו~
 שכל ז~~~ הגולה מאור

 דס~ל ~~ל~~ ד~רידבריו
 נ~נין ~ דז~ש דר~ב~י~ מת~ בא~ ג~

 היינובש~ר~~
 דוק~

 ק ב~מרה
 מית~ ד~

 ולא מתה או נה~גה אם מ~א~ב ממנ~~ ומו~דל כמופ~ש ה~ידאז לפלונית~ שערי תנו
 שערה דבר~א~רה

 ~ח~לין ~~ וכ~מ כגופה~ ואסבה"נ ל~בה~ בט~
 ~אי לי~~ מבטל ב~סו~ו~ מת ~ ד~מרינן ע"~~קכ~ה

דאזלינן ~כאן~ ש~וכיח ט"ז~ ס~ק שי~א סי~ או~ח במג~א ועיין~י~~ מב~ ל~
 בד~

 והיינו ~~ו~ו~ מת ומש~ה וד~תי~ מח~בתו בחר

 מ~ו~ מ~טל~אינו ~ג~ים~ שא~ מש~~כ ~ה~~ יק~ר דהא ל~טל~ דעתותכריבים~
 תנו מיתה ~ו~ם אמרה דאם המתה~ שער לענין נמי~כא ו~~~ ~מחצ~ש~ק~ ע"ש להפ~יטם~ דדעתו

 ~~ הוכיחה הרי לפלוניח~ש~רי
 דעת~

 היכא משא~כ בש~רה~ נהניןומש~ה לגופה~ שערה בט~ה דלא
 דל~

 ~טלה כלו~~ אמרה
 כ~~פה בהנאה ומית~ר לגבה~~ערה

 ~וג~
 לאוקימ~א

 כ~~ צ~ל ת~ו~ דאמרה וטעמא נכריתי בפיאה מיירי דמתני~דאמר דר~
 ניחא דלא ד~~ה נליא תנו~ דאמרה כיון בפיאה~ ד~הכפירש~י

 סי~ הרש~~א בתשו~ ~אתי וכן ע~~י וכו~ כנופה ~דתיהוילה
ש~ל

 הנ~~
 וט~מא נכריח~ ב~יאה פרשה דרב ~ וז~ל שכ~

 הנקברת ממטה גרע דלא דידה~ לגבי~ ב~ל דלא תנו~דאמרה

~מה~
 נופה תנו~ אמרה לא הא וכו~י לה הנ~ק~ן מכלים או
 ולאו ומיתס~~היא

 גופ~
 אלא קאמר ממש

 ומי~סר לגב~~ בט~
 ש~ם ב~יהמ~ש~ הרמב~ם דברי שפיר אתי ועפי~ז עכ~ל~~כנו~~~

~ו~
 ~מיירי ז~ל~ גרשום רבינו כפי~ דר~נ~ אוקימתא ~ו~רש ז~ל
 בד~ר בשערהי נהנין ומ~~ה לפלונית~ תנו מי~ה קודםב~מרה
 אינם בפי~מ"ש~ הקדושים דבריו ו~פי~ז ב~עמא~ לתא מה~מור
 מניה~ זא~זס~~ר~ם

~ ו~יה~  הרמ~~ם דברי גם לפרש וא~שר 
 ה~זקהביד

 פי~~
 ~~ד סנה~רין מה~~

 שפס~
 דאשה

 וכ~~ בשערה~ ליהנותמותר ש~~ר~
 דש~ר הכ~א ~בל מ~ל~ בפי"ד

 דמיירי כנזכרי גופו שאינו מ~ני ב~נאה~מוחר המ~
הי~א כה~ג~ נ~

 שאמר~
 בלא משא"כ לפלונית שערי ~ני מית~ה קודם

 ~ברא~רה
 פשיט~ ~תה~ קוד~

 דשערה
 ב~

 ו~ס~~~~נ~ לג~~~
 הרי מיתה~ קודם דבר א~רה דלאדכיון

 הוכיח~
 דעתה

 דהא ב~ערה~ נקברה ל~יות~תכוונה
 עב~~

 לא
 גר~

 מבלים
 עלשנזר~ו

 המ~
 ד~ס~רים~ במטה ונגעו

 בםנהדר~
 ע~בי מ~ח

 ~י~ יו~ד בטוש~ע וכ~ה ~~בי פי~ד אבל בהל~ הרמ~~םוכ~פ

 ם~~שמ~~
 וכ~כ ג~י

 הר~ב~~
 לענין הנ"ל ש~ל סי~ בתשו~

פיאה
 כנזכ~ נכרי~

 דאמרינן וכש~כ
~ 

 וזה ממש~ שערה לענין
~דקדק

 מ~
 מהל~ ~בפ~ד הזהב בלשונו ז~ל ~מב~ס

 ~ אבל~
~ו~

 כי~ן כלו~ר~ גופ~~~ שאינו ~מ~י בהנאה ~ו~ר שהוא משערו

~אמר~
 ומו~דל כמו~ש הוי לפלונית~ ש~רי תנו מי~תה ~דם

 לה~ שיש ממה דבר~ שום ל~ת אמרה כאלו זו ו~~ימ~הי
 והרמב~ ~רשים~ הרבינו כמ~כ~ופה~ חו~

 אבל ה~~ל~ בפיהמ~ש
בהל~

 ~דר~
 פי~ב~

 הרמב~~ נ~
 ואי~~ ~שנה~ לשון

 בא~רה

 ~כל~ הפו~קים~ ~מש~כ לפלונית שערית~
 ~רמב~ם

 הד~~ פרטי במק~א דמפרש היכא כל בק~דש~דרכו ~~~
 נ~

 במקים
ו~פי~ז שבמק~אן~ הדברים פר~י עפ~י ו~תפרש המשנה~ לשוןאחד

 אז~
 ש~ל סי~ בתשו~ ז~ל הרשב~א קושיות כל

 וסייעתו הר~ב~ם מרן עלשהקשה ~נ~~
 ז~~

 שהקשה ~ה ובפרט
 ועו~ ~וז~ל

 דגמ~~ אלישנא לאיפלוגי~ לא דר~נ
 דאקשינ~

 משכחת ~יכי לפרוקי אלא אתיי קא נינהו~ ~נ~ה איסוריאמאי להדיאי

 דהא ל~~ ותדע דמשתרי~ל~
 ר~

 אדינא פליג לא
 המתה דשער ~~כוס~ל א~ינא~ כלל פליג לא דר~נ הכל~ שפיר אתי ~כחבתי מהולפי ע~ש~ וכ~

 אסבה~
 דבר אמרה ד~א היכא

 ולא הוא~ פשוט דדבר ז~ל הרשב"א ו~מ~~כ מי~תהיקו~
 באמרה דמיירי למתני~~ אוקמה ד~נ א~א אדםי בונחלק
 משום האמורי וכדבר לבתיי שערי תנו מיחתה~קודם

 שפי~ וכמו מגופהי שערה ומובדל כ~ופרשהוי דבכ~~~
 ~ הנ~ל בפי~מ~שז~ל והר~ב~ הר~~

~~
 יש האלה~ ~~~רים ~~~~~

 לפר~
 התוס~ דב~י גם

 ע~א י~בב~ק ז~
 ש~מת מי לו~~ יהי~ מ~והמת לי~ תיפוק אדם~ ולא שור~למ~ל וא~~ ~ וז~ל שכתבו שה~ור~ ד~~

 מותר שהשער משום ואי וכו~י אסבה~נ דה~ת וכו~שלו
 והרשב~א ~א~~ ע~ש וכו~ ע~ב ז~ ב~רביןכדאמרינן

 תמה הנ"ל~תשו~ ~~~
 וז~ל וכתב התוס~~ ע~

~ 
 ~בשער הדבר ותלו

המ~~
 להו~מה ובקשתי פרשו~ ו~א ש~ע~כין~ ~מועה באו~ה
 עלה שכת~תי מה ו~פ~י עכ~ל~ וכו~~ לי עלתה ו~אלד~ר~הם~
 ג~כ דס~ל ז~ל ~תוס~ בעלי ר~ו~ינו דברי לפרש~ידינו
כ~~בינו

 גרשו~
 דהלכה ז~ל~ והרמב~ם

 כא~קימת~
 דרנב~י

דא~ר~
 בשערה~ ליהנות מו~ר לבתיי שערי תנו מיתתה ק~דם

 הסמ~ג ~דעת ~וי~לכאמורי
 ז~~

 םי~ ביו~ד הב~י ש~ביא
 כולו~ אסבה~נ המת ~ וז~ל שכ~ש~~ט~

 חו~
 ז~ל והב~י מש~רו~

 יודע דאינו וכתב ע~יו~ת~ה
 ל~ מנ~

 אות שם ובד~מ
 תמוהיםי דבריו ~ וז~לכ~ ב~

 דה~
 נראה ב~מ~~ רש~י מדברי

 בתוס~ו~ט ובן בב~ח~ ע~ש ע~~לי וכו~ ~~~ג כדברי~הדיא
 זו העתיק דבב~י כתב~ האשהי ד"ה דער~ין~סו~~א

 הלכ~
 בשם

 ל~ בסמ"ג~ שהרי ותמהני עכ~לי וה~יגו~הסמ~ג~
 מזו ~~ר נמצא

 הגהות~ בחידושי ומצ~~יהלכה~
 ~נדפסו ה~~י על

שכ~~ בווילנא~
 שצרי~

 למ~וק
 וכו~ הרמב~ס במקומו ול~תוב ~מ~ג~ ~יב~

 דס~ל ז~ל~ ~מב~ם מרן דעת י~ה ~ירש~י וכברעכ~ל~

דדוק~
 ליה~ת מותר לפלוניתי ש~רי תנו מיתה קודם באמרה

משערה
~ 

~~~~
 הד~מ ~ל עוד ל~עיר יש כ~~

 ז~~
 דהפוסקים במש~כ

 דרנב~י באוקי~א רש~י כדברי פירשולא
 שמ~~~ ~י~ הטויו~ד על דכוונתוונ~אה ע~~

 ז~ל מדבריו דמוכח
 כלומר או~ת~~ ~מ~ד ו~ו או~תה~ מיתתה זו דאר~נ~ האשפי~

 שערה כשנגזז מיירי~ד~ות~~
~~ 

 נהנין ומש~~ למיתה~ ~מ~ד
 כן פי~ דהטור דערכין~ ב~ו~א ז~~ התוס~ו~ט וכ~כבשערהי
 זה ופי~ ע~ש~ ~~ל כפירש~י דלא~סיגיא~

 תיד~
 ה~שב~א מרן~

 ~~ בתשו~ז"ל
 ש"~

 ע~ש
 ש~ארי~

 מ~אתי ואני זה~ פי~ ~חזק
 ז~ל הר~ת ~שם שכתבו בשור~ ד~ה ע~א פ~ סנהדריןב~וס~
 דמש~ע ~~ב ~~ מערכין והקשו מחיים~ נאסר אינודשוה~נ
דשוה"נ

 דמפרש בשערה~ נהנין שמתה~ האשה גבי מתיים~ נאס~
 ואין אוס~תה~ מיתתה וזו ובו~~ איםור עלי~ תל מחייםכלומר גמ~ד~ לפרש ויש אוסרת~~ נמ~ד וזו אוס~תה~ מית~ה זוהתם~
 לא ז~ל התו~~ דגם ~בזאר הרי עכ~ל~ ~חיים~ איסיר שוםעלי~
 שלא ז~ל ה~שב~א ~ן על ותמהני בע~~ין~ רש~י כפי~פיר~ו

 בעלי מרבותינו לפירושו ~ייעתאהביא
 ~תו~

 ~ ז~ל

~~~~~~~~ 
 לה~י~ י~ דעפי~~

 התו~~ על
 ב~

 ע~א ~~
 שהשור~ה

 הנ~~
 בפשיטות ש~בו

מו~ר ~~ דש~

~~~~~~~ 
 נ~~בה

 בעל~ ~ב~~י~ ע~
 ה~או ~לא ~~ל~ ~~ו~

 ~ו~~
 ~ו

 ~ב~~
~~~ ~~ 

 א~~א
 ~~~~ ~י~~ ל~

 ע~ בכו~י~ ~~~~
 ה~ו~א

 בוויל~א~ ~~נדפ~
 ~וה~ ~

 יהי~
 לו~

 הי~ שא~ ~~~ יצא
 ה~ה

~ ב~ות~  ~א ~רו~~~י~~י~~ 
~~ 

~~~ ~~~ 
~ ~~~ ע~ ~ ~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ת~
 ו~כיחו

 ד~~
 ~הסו~יא

 יעו~~~ ~ב~ ~ ד~ר~
ו~~~

 ~~ ~רנב~י~ אוקימתא פירשו ד~ו~~
דאשה ~~רכיו~ רש~י

 שאין הוא~ ~תה בר לאו ושער אוסרתה~ מית~
ל~~ו~ עשו~

 פי~ ז~ל גרשוס ~בינו דגם כתבתי ~וכבר
 ש~וס~ אל~הס~יא~

 המת ~ע~ תנו~ אמרה בלא דגס דס~ל מבואר ז"ל מרש~יאבל לפלונית~ ש~רי תנו באמרה ירי דמ לו~ר
 אלא בד~ה ע~שמותר~

 ~ר~~
~~יית ~ידי קשה דלא ש~יר אתי ז~ל~ כפירש~י פירשו דה~וס~ני~א ואס עש~ה~ לוי תני ובד~ה

 ~שב"~
 כמו לפ~ונית~ שערי תנו באמרה דמיירי התוס~ ד~יעוד לפרש צריכ~ן ואין בב~ק~ ה~וס~ על בתשו~ ז"ל

 אות לעילשפירשתי
 ג~~

 ~דפוס ע~ב ז~ ערכיןהש~ס בגליון מקובצת~ ב~טה מ~אתי וכן
 ווילנא~

 ~ושיער וז~ל אוס~תה~ מיתתה זו דארנב~י האשפי~ התוס~~ ב~ס להדיא ~כ~

 וכו~~ להש~נות עתידה ד~ין הוא~ מיתה בר דלאו או~רתה~אי~ מ~תת~
~ע~ש  בשורי ד~ה ע~א פ~ בסנה~רין התוס~ הא וקשה~ ב~~ 

~
 כפיר~י דערכין להסוגיא ~ל פירשו

 וממיל~ ז~~
 מו~~

דס~ל
 אסיר המת~ דש~

 בהנא~
 האמור וכדבר

~ 
 לומר~ ויש

ד~תו~
 בשס כן כתבו בשור~ ד~ה ע~א פ~ בס~הדרין

 הר~~
 ואזיל~~ל~

 לשיט~
 ד~ה בתוס~ ע~א קנ~ד בב~ב

 ועוד ~
 היו שבחייו ר"ת~ ופי~ ~ וז~ל וכ~ להש~נות~ עשויין~ימניס
 מיתה~ לאחר הושחרו ועכ~יו שומא~ והוו לבנות~הש~ות
ונראו~

 אישות מהל~ רפ~ב במל~מ ~עיין ע"ש וכו~ כסימניס
 ע~~ אלו~ הר"ת בדברי מש~כה~ב~

 מבואר ~י שהארי~~~
 והיינו מ~תה~ ל~חר משתנות השערות דגס ס~לדהר~ת

 מיתתה ~זו בערכין דאר~נ הא לפרש לי~ ני~א לאדהר~תי טעמ~
 ש~ין הוא מיתה בר ~ו דשיער משוס ~פירש~י~~ו~רתה"

 דהא להשתנותיעשוי
 הר"~ ל~יט~

 מש~נות השערות גס
 עלי~ואין אוס~~ה~~ מיתתה ~זו ~ר~ת פי~ ומש~ה כ~~ור~ מית~~לאחר

 שו~
 מיתה קודס שערה כשנגזז ולהכי מחייםי אי~ור

 מיתה לאתר ~ש~נות דה~ערות כהר~ת ל~ו ~בירא לא~לו~ר להו~ שמיע לא שהשור~ ד"ה ע~א י~ בב~ק והתו~~ כנ~לימותר
 הא פירשו~ ודאי~וע~כ

 ~א~רי~
 סימניס ע~א קנ~ד בב~ב

 כפי~ להש~נות~~שויין
 הר~~

 נו~ות~ היו לא בחייו~ש~א ועודי ד~ה שס בב"ב התוס~ שהביאו
 ומ~~~

 בב~ב הנ~וק~י כפי~ דס~לאו ע~ש~ ~ומות שס יש מיתה
 ש~

 שפי~
 עשוי~

 או להש~נות~
 שנתמסמס או גומות~ בהס נראה אינו נ~יחה~ ע~י או~~ושרות~
 ונראהה~שר~

 בפכ~ט הרמב~ס על והה~מ עכ~ל~ גומ~ת~ בה~
מ~~

 ו~ירו~ ~ וז~ל כתב הט~ז~ מכיר~
 יש משתנין~ סימניס

 שפירש~י
 י~ בב~ק התוס~ הו~י~ו שפיר ו~ש~ה עכ~ל~י נושר~~

 משוס מו~ר~ ה~ת ד~ער ע"ב ז~ ד~רכין מה~~גיאע~א~
 ע~וי שאין הוא~ מיתה בר לאו ז~יער שס~ כ~ירש~י~~~ל

 אינס ז~ל ה~וס~ דבעלי ~פיר~ אתי וע~י"ז ~אמורילהשתנ~ת~
 אז~ל ו~חד א~~ דכל אלא אהדדיי~ות~יס

 לשי~תי~
 ~דבר

 ~ ודו~קהאמור~
 נ~~ ~~~~~~

 ~~וגיא ~~נין בעזה~~ת~ לחדש לפע~~ד
 ~נב~י ~~ב~ ז~דער~ין

 דא~
 מיירי דמתני~

 ~בר דהי~ ממש~~שערה
 תלו~

 ק~י~ל אי
 ל~נ~

 המת שער

~~ומ~
 כ~זוזי לגזוז

 בגיט~ דה~
 ל~ט

 ע~~
 ט~ו ובסנהדרין

 בזה פליני בש~רוי ~ו~לין אי ~ב~ו~ א~ ה~קדישלענין ע~~
 שכבר ל~זוזי העומד ד~ה שס ב~הדרין ~ופי~ש~יורשב~ג ~~~
 ד~ה פ~רש~י ~~אי נ~א ובנזיר עכ~לי לה~פר~ ור~ויפ~ע~ שיל~

 ~~רו עליו ד שהכב כגון ~ז~ז~ ה~ומדשערו
 וכו~

 שס והרא~ש
 ליגזוז עומד הי~ מתי ש~ר~ לגידול להס ה~ גבול ~ ~~לפי~
 ע~ל~ו~ו~

 ~א~פ~ז~ ע~
 ~שוס ~רו~ בש מו~ל~ן א~ן ס~ל ד~~ק

 ד~ערו ד~י~ ~ז~דל~
~~ 

 משב~י אש~חי להו דשבקה ~מה

 ~~ורשב~~
 ~~ערו

 ועיין ~~א~ ~כגזוז כגו~ו~ ל~
 ~הס~ה בתו~

~~ 
 ס~ל דר~ב~ג שכתבי~ לאו~ ~ה

 אשב~דאשבו~י דאע~~
 כל

 ~~~ דקאי~ מ~
 איניש עביד לא

לי~ דשבי~
 ע~~

 ~ש כת~ק~ פסק ה~י~ מעילה מהל~ פ~ה והרמב~ס
 ולכאור~בכ~מ~

 ~נזיר י~ל
~  

 לג~העו~ ש~~ ~זקיה~ דבעי ע~א
 כגזוז ליגזז העומד כל אמרינן מי וכו~

 ~מ~
 חבו~ן בש~ת מטמאאי ~האיבעיא שס החוס~ ופי~ ע~ש~ ו~ו~ מחוברין הא ~האהשתא א~ד

 ע~ש~ הרא~ש פי~ וכן ע~ש~ למ~
 ה~ומד דשער ה~~~ מת ט~מאת מה~~ בפ~ג הרמב~ספסק וכ~

 משיס בב~~~~ ע~ש ספק~ הויל~ז~~
 ש~י~

 דלא בעיא~
 לענין ורש~~ג דת~ק מה~לו~תא ה~~~יא פשטו~א איפשט~
 עבדו~את ה~קדי~

 דפ~י~
 דש~ר מ~ס בשערו~ מועלין דאין כת~ק~

 דמי כגזוז לאו ליג~זהעומד
~ 

 טעמא דהיינו ודאי וע~כ
 כמה כלדב~ייס משו~

 דשבק~
 משא~כ מ~ב~~ אשבוחי לשער להו

~ להוי איב~יאבמח~  ~~רבינו פי~ לפי י~ל אכתי או~ס 
 ~ד~וס ע~א ט~ו סנהדרין הש~ס בג~ן ז~~ח~נאל~

 ווילנא~
 ~ ס~ל ~ת~קש~י~

 ד~ע~
 כגזוז~ ליגזוז ה~ומד

 עבדוהמקדיש לפי~ דמיי
 מוע~~ א~

 עמו ~וקדש לא דשערו ב~ערו~
 וא~~ עש~היוכו~~

 כת~ק ה~כה
 כמה ~ל דב~ייסאע"ג דמי~ כ~זוז ליגזוז העומד דש~~
 דשבק~

 ~ וצע~ג ב~ת~וכ~~כ משב~~ א~בו~י להו

~~~
 להוכי~

 דש"ססתמא דהרי דמי~ כגזוז ליגזוז ה~ו~ד דש~ר להוסבירא ו~נב~י וא~יי ד~מ~ דסתמא ע~ב~ ס~ה מנדריס
 פ~י~

 הוא מטל~לי~ רא~ו ו~ער ~ אביי על
 כגזוז ליגזוז העומד דכל וכו~י ראשו ושער ~"ה שס~~פירש~י ~

דמי~
 וכ~

 אפילו קתני~ ס~מא דמתני~ ~ ו~~ שס הרא"ש פי~
 מוכר אתה ~פי~ ה~ק~ ~ ומ~ני עכ~~~ ליגזוז~בעומד

 שע~
 ~ ~פ ע~ש כתובהי שט~ מקרעין שאין לומר א~~נ~ וכו~ראש~
 ד"ה ובתוס~הרא~ש~

 הרי ע~ש~ לומ~
 שער ס~ל דרנב~י מו~

 דמשני דרנב~י לומר אפשר ועפי~ז ד~י~ כגזוז ליגזוזהעומד
 מיתת~ זו ~ ע"ב ז~בערכן

 משוס מטעמי~~ ~א אבל ז~לי גרשוס הרבינוכמש~כ לפ~ונית~ שערי תנו באמרה מיירי ~ש~~ה~ נהנין שנהרגהאשה דתנן הא כלומר וכו~י א~סר~ה
 ל~חר ~~תנה המתשע~ דאי~

 אל~ כנ~ל~ מי~~
 כיון הוא~ ~טעס

 נגזז וכאלו לי~זוז~ העו~ד שער הוי לפ~וני~~ שערי תנודא~רה
 כגזוז לי~זוז הע~מד שער דס~ל ~שי~תו אזיל דרנ~~ימחייס~
 ז~ל הרמב~ס דברי גס שפיר אתי ועפי~ז כאמוריד~י~

 דמ~~י~ ש~~ הנ~ל~ ב~רביןבפיהמ~ש
 מיירי~

 תנו באמרה
 טעס כלל הביא ולא לפלונית~ש~רי

 הרבינ~
 ז~ל גרש~ס

 דשער שכ~ ז~ל~כפירש~י
 ~מ~

 לאחר להשתנות עשוי אין

מיתה~

 ~~כ~ דס~ל מ~וס
 כיו~

 ודו~ק כאמו~~ דמי~ מחייס ו~גזוז ליגזוז~ העומד שער ~הו~ל לפ~ונית~ ש~רי תנו ד~מרה
~ נכון~ זהכי  שכ~ ל~~ סי~ דערכין פ~א תוס~ בפם~י ומצאתי 
 העומד משערה~ ~~נין שמ~ה~ ~אשה ~ו~~ל

 לינש~
 בחפיפה

 ו~ר~~ עב~ל~ בגמ~~ ד~זו~ריקה~
 ד~יי~ל נ~כ ס~ל ~וס~ ד~פס~י

 ~ט ולא הרבהי בזה לפ~פל ויש דמי~ כנשר לינשר~ העומד~ר

ה~ס~
 ~ פה

~~~~~~~ 
 ל~~ש ה~ירה אבא הכי~

 ה~וגי~
 ~~ה~רין

 רב ב~י ~ שס דג~סינן ע~א~קי"ב
 יו~

 ש~ר
 ~דקניותנשיס

 מה~
 הא רבא ~מר

 דרש~יו~
 ~סור

 קבי~ה אלא מ~וסר שאינו מי ~~יב~ושרפת" "חקב~
 ושריפ~

 זה יצא

שמחו~
 ~כרית בפיאה רבא א~ אלא ושר~~~~ וקבי~ה תלישה

 לדקדק יש ולכאורהוכו~
 בגו~

 ~טו יו~~ רב דבעי האבעיא
רב

 יוס~
 ~ד כברכות ~סיני~י ~שהיה

 ע~~
 קוראין~יו סיני~ ד~ה ו~~ש~י

לא ע~ל~~ ה~בה~ ~ב~ייתות בקי שהיה י~~ לר~

 ה~~~~ ~~~~~~
~~~ 

 ~ ו~~
 ו~~~י

 ~~~~ ~~~י~ מ~ ~~~ ~~~~
 ~~~י

 ~~~ ו~~ ~~ איצט~~
 ל~י ~פוק ו~ו~~

~~ו~~~
 ולפי ו~ו~י ~~ יהי~

 ~~ע~~
 ני~אי

 ~י~
 ו~ה ע~ל~ ~לו~ ~ת ~פיר ~י ~~ר~ דשע~ו

 י~~~ק התו~ ~
~  ~  ~~ ש~~ 

 להו ~~א
 ~ לת~~

 ש~~ו ~יון ו~~
~  א~ ח~~~ 

 ~~ שלו~ המת
 ת~ו~א שכ~

~~~~~ 
 ב~~~~~ו~~ט~~~

 ~א
 ה~~

 כלל
~~ 

~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ לא
 י~~

 ~~קב~
 ~תוםפתא תניא והלא ו~ו~~ ~תיב ושרפת~

 ה~ב ד~הדרין~י~ד
~ 

 ~ת~~~ שנאמר ~ותר~ לקרקע ~חובר
 ב~נהדרין וכן למחוברין~פרט

 איל~ות בה היו ~~ר ~ ע~~ קי~~
וכו~

 ~חובר~
 מותרין~ ~חוברין ~ שם ופירש~י מותרין~

 לשער הדין דהוא מ~ואר~ וממילא ע~ש~ ו~ו~ רחמנא אמרהושרפח~ ד~תקב~
 ד~ר שעוקר לקרקע~ כמחובר הוי לראש~המחובר

 ע~ש יצא ד"ה ע~ב כ~א ב~יטין התוס~~~~כ מ~ידול~
 ונרא~ ~

 דרב

יוס~
 ש~ר קיי~ל אי תליא~ זה ד~~ר ס~ל

 העו~
 ~~זוז לי~זוז

 ועפי~ז הנ~ל~ ע~א ט~ו וםנהדרין ע~א ל~ט כ~י~ין~~~~
 ~אינם בד~רים אייר~ מות~י לקרקע מחובר דתניאברי~תא ה~

 ו~~בעיא ו~יו~~~ אילנות~ כגון ל~גזז~עומדים
 דר~

 ע~כ יוםף
 צדקניות נשים בשער~~ירי

 להלכה ום~ל לה~זזי העומדי~

 ~~~~ דמי~ד~~זו~
 לא ~~מ דקאי~ מה ~ל א~בח~ דאשבוחי

 כ~ה בס~~ה התוס~ כמ~~כ לי~~ דשביק אינישע~יד
 ע~~

 ד~ה
 אתי ועפי~ז יום~~ לרב לי~ מיבעיא ש~יר ולהכי כנ"ל~לאו
 נ~~ בכ~ו~ו~ דפרכי~ן ~א~פיר

 רב דאמר הא על ע~א~
 ו~ו~~ בו~יא דעל מתמרי לה הבו ~שם ~וס~

 סו~ סו~
 ה~ומד כל

 שבועות ו~תוס~ סוף~ ד~ה ב~ום~ ע~ש ד~י~ ~~זוזליגזוז
 שהקשו כבצורו~~ ד~ה~~א מ~~

 ורבנן דר~מ דפלו~תא א~~~ וז~ל~
 העומדים בענבים~וא~

 ליב~ו~
 מ~מ וכו~~

 פרי~
 ה~א

 דמי~כגזוז בפשיטו~
~ 

 ולפי ע"שי וכו~
 מ~

 שפיר~ אתי שכ~~תי
ל~~ דפרי~

 דכל ב~ער~ א~י~ ~ס~ל הנ~ל בםנהדר~ן לשיטתו יוםף
 להו ד~בקה כמה ד~ל ו~מרי~ב~נבי מכש~~ ד~יי כגזוז ~~מ מש~ח~ אש~וחי ל~ו דש~~ה~מה

 מיכח~
 דמיי ד~גז~ז כחשי~

 ~~א ל"ט ד~יטין ד~רייתא כת~ק להלכ~~ ס~ל ע~כ ~באאבל
 ול~כי ד~י~ כ~זוז לאו ~י~זוז העו~ד דשער ע~א ~~ו~סנה~רין
~~יר

 ~~קב~ ~רי~
 נשיס ד~ער הא~עיא ואוקי כתי~~ ושרפת~

 ~ ~אמור נברית~ בפיאה הי~נו~דקניו~~

 של~נינו כה~יר~א דה~יקר ~וכח~ יהי~ ה~מור~~~~~~~
 ~וא האב~יא דבעל ע~א~ קי~~ בםנה~~ן~~

 ע"ב~ ~~ בערכין שגרםינן כמו ולאי~~~~ ~ר~
 הא~עי~ ד~ע~

 הוא
 ~ש~ס ~גליון ה~יר וכבר חנינא~י ב~ר יוסי~~~

 בשינו~ ~~
 הג~רסא טפי ש~יר אתי ~כתבתי ~ה לפי אבל~~ירסאות~

 ~ כנז~~~ב~נ~דרין~

~~~

 שם ~~זי דםנהדרין פ~י בירושלמי מ~אתי זה ר~ה
 ~~דקניות שיער בעי~ תנינה~ בן יו~~ דר~ ~הגירסא

 פיאה לענין ~וא~ דהאבעיא ש~~ ~פ~מ ופי~ מהו~~בתוכה
 נ~רי~

~לה~
 שבי~ושל~י~ ~א~~יא פי~ שלא ה~~מ~ ~טעם ~נראה ~~ש~
ב~~ות

 נשי~
 ~~כ לי~ דק~יא מ~ום ב~ופן~ המ~ובר צדקניות

~א
 ~ת~ב~

 ~ולם הנ~לי ~בבלי רבא כ~יר~ת כתיבי ושרפת"
 ~~ל ירושלמי דהתלמוד לומ~~ א~שר שכתבתי~ ~הל~י

 ג"~
 ש~ר

 ו~א דמי~ ~~~וז ליג~וזה~ו~ד
~ 

 י~ל ש~יר זא~כ מחו~ר~ ק~י
 שערות לענין קאידהאבעיא

 ממ~
 ~ בגופן ה~חובר

 ~ש~עינ~ה ואמרו~ ~א~עיא~ פשטו ~ם~ בי~ו~~מי~~~~~
 ומע~רות ~כורות לא ~המ~ה~ או~ר ר~ש~דא~

 ו~~בי ~כורות ~~ז~ז~ט ~ר~ש ~ וז"ל פי~ שם ו~פ~מ~בתוכה~
 ואע~ג ש~וממו~ע~כ

 ד~ש~~
 ב~לל

 ~~ל~
 א~~י~ו~ ~~~ ה~~~

 ל~~~ ~~י דלא~שום
 ו~~ה שלהן~ בה~ה

 ה~דקניות~ לשע~
 נ~סים לשאר ד~ידלא

 ו~~ח~~~~ עכ~~
 ~ירוש~~י~ פי~ושו

 ל~חות דיש כ~ב במרה~פ~ בעצמי ז~ל והוא כלל~ מובןא~נו
 דט~~א דר~ש~ לההיא ד~י דלא מ~ום ~ירושל~~ של~~~טות

 בתורת נאבלין דאין ~שום~~י
 בה~~~

 ב~~ וע~ין ע~~~ ו~ו~

קיב~
 הר~ב~ם על

 בפ~~
 לפרש מ~"כ הי~~~ ע~ו~ם ~הל~

~ירו~~
 דחוק פירו~ו גם ובמח~ת~ה ע~~י הר~ב~ס ל~עח

~ 

ו~~~~~~
 ~~ ~~ י~~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~ו~ין~ בב~לי ו~ע~~~ ~כור ב~מת ולא ~~ה~ה~~ ר~ש~~~ר
 שנאכל~~י

 בתורת נא~~ין שאין אלו יצ~ו ~~מתה~ ב~ור~

 ב~ו~~ ~ל~~~המתה~~
 ד~ל~ ו~עשר~ בבור

 ~~ים
 נינה~

 ו~יר~~י

 ~רא ~~רשינן ~ וז~ל לעולם~~ה
 ה~

 ~בה~ת~~
~  שם להם ש~ש אלו י~או בהמתם~ ~תורתלב~לים ~~~ 
 שאין ~~~תם~ ~תורתנאכ~ים שאי~ ~~~

 אומרי~
 ~נ~~~~ עיר בהמת

 ו~~ליון ע~~לי ~נדחתי עיר ~ל ו~ע~ר ב~ור~המת ~~
 הש~~

 שם
 ו~~ל ו~~ ע~זהעיר

~ 
 בכורות בתוס~

~ 

 ע"א ל~א
~  דסיים כמו בםו~יא~ הכא ד~רסימשמע ~ו~ ~ו~ 

 הש~~
 ח~ בתמורה

ע~א
 דתנ~

 באטליז~ נמ~רין ה~וקדשין~ פסולי ~ל
 ~ חו~

 הב~ור
 ~ומין בבע~י לעולם~ ד~ה דה~א~ מ~ירש"י אבל ע~~~ו~~~שר~

 י~או הכא~ ~ירש~י ומש~ה ~ו~~ דתנן להא ~רס דלא ~וכחוכו~
 אבל כאן~ ~כי לה ד~~ני הוא ור~ינא לוויי~ שם להם שישאלו

 ~ליון בעל על ותמהני ע~~ל~ הז~~ בפי~ כ~בינא ס~לולא וכו~~ ~סולי ~ל ד~נן להא מייתי דש"ם םתמא ע~א ח~בתמורה
 ~ה מז~חים העיר שלא~~ס~

 ע~~
 רמב~~ ~~עי

 התפיס
 עדיף דהקדש ~ווחא בלי~רא~ שישקול מהו ~~ית~ ל~דקבכור
 ~לא אינו בליטרא~ נשקל אינו דב~ור דהא ו~ווכח ע~ש~וכו~

 פירש~י ושן~דר~נן~
 בד~ה ~הדיא~ ש~

 ופרכינ~
 וא~כ ע~~ל~ ד~ת~ על ~~ירה כאן אין בליטראל~קול ~ וז~ל הפדוי

 קי~ב בסנהדרין לשיטתו אזיל ז~לרש"י עפי~~
 ע"~

 דלא לעולםי ד~ה
 כל דתנן להא ע~א ח~ בתמורה כמו ~ם~גרס

 פסוה~~
 נ~כרין

 מוכח יהי~ זו ~לג~רםא וכו~~ בליטרא ונשקליןבאט~יז
 אי~עוט דהריד"ת~ שהו~

 מקר~
 דא~~ו ס"ל ז~ל ור~~י ~~~~מתה~י

 ע"ה זבחים ~תום~ ו~ן מדר~נן~אלא
 ע"~

 כ~ התפים~ ד~ה
 ~סנהדר~ן אבל מ~~~נן~ אלא דאינו ס~ל שם ~זבחיםדה~ו~~א

 ובחמור~ ע~~ק~~~
 שהוא מוכח ע~א ח~

 וה~וס~ ~~~~ ד~~
 דלא הי~ דג~רםחם חו~~ ~~ה ע~א ל~א ~בכורות לשיט~םאזלו

 בבכור~ ד~ה ע~א ח~ תמורה בתוס~ מוכח וכן כנ"ל~כפירש~י
 ~ב~ליון בשיט~"~~ ראיחי הלום ~ם ע~שי ד~ת ש~ואדס~ל
 ~דפ~םהש~ס

 ווילנ~~
 ~זבתים

 פירש~י על שהקשה ע~~~ ע"~
 נשקלין דאין ~הא דס~לשם

 ~ליטר~
 מסנהדר~ן דרבנ~~ ~וא

קי"ב
 מ~רש זה ומ~עם דאורייתא~ שהוא דמוכח ~נ~ל~ ע~~

ל~~
 ~ם דז~חים~

 נימ~ א~
 ~לא ותמהני ע~ש~ ד~ת שהוא דס~ל

 קי~ב בסנהדרין מ~ירש~י כלל~עיר
 ע"~

 להגירסא שם גרם דלא
 פליגי דהסוגיות נראה ע~~פ כאמור~ ע~א~ ~~~~~מורה
~ בבלי~ בח~~וד~ה~די דאמר ~~ג~ ~~ב ~~ק בירוש~מי ז~צאתי 

 ר~~
 ~ ~~מ

 בכור בשר היתרתי ע~י~ שיומנה מי לי הי~ אילו
 הרי ע~~~ ~לי~רא~להישקל

 יוצ~ מ~ור~
 ד~~ל ירושלמי בחל~וד

 ובשי~ק ~~ר~נ~~ אלאדאי~ו
 קשיא וא~ ~ וז~ל ~~ כלום~ ד~~ ~~

ה~
 ~~בהמ~ה~~ בריי~א

 ~נוי~ והי~
 לה דמ~קי י"ל ומע~רותי ~כורות ולא ~~המתה~ אומרר~ש ח~ק~ פרק ב~~~~רין לק~ן

 דאי~ דכיון~~מי~י~~
 ~ימעי~ו לא מחיים ב~ויה זכיה לכהן לי~

 ~והשי~ק ~ב~ל וכו~מ~~לה
 ה~י~ ל~

 ~לל
 ע"~ מז~חי~

 ע~ב
 ד~~יתי ~~ק דבפ~ י"ל ש~תבת~ מה ו~פי שם~י ו~ום~זפירש~י
 ולא ~בהמתה~ דרש ד~~שה~רייתא

 ב~מ~
 ומ~ש~י בכור

ה~ו~יא
~~ 

 ~"~~ ח~ תמורה מ~~ו~יא כדמוכח ד~ת~ ש~יא ס~ל
 ב~נ~דרין ה~"ס~ ~~ליון ובעלכא~ור~

 במח~ת~ה ע"~~ קי~~
 ~~~~ כ"ז~אי~ת~י~תיה

 מצ~~ו
 דר~~ ~מ~דן~

 ~אין ~~"מ~ ומעשר~ ~~ור יצא ~~ה~ ~תורת שנא~למי ~בהמ~ה~~ ד~ש
 ב~ו~~ א~~ ~בה~תה~~בתור~ נאכלי~

 שאין ו~~ש~~ ~כור
 נ~כ~~

 זה והרי מד~ו~יתא~ בליטר~~ נ~קליןואין ~אטליז~
 כש~

 שער אי הא~~~א~ הנ~ל~ פ~י םנהד~ן ~ירושל~י פשטושפיר ועפי~~ שמיםי
 ~~ו~ ~ר~שי ~הא מותר~ ש~עיה~נ צ~ק~יותנשים

 דקשיא
 מ~ום נשרפיןי א~ן בע~~~ ו~עשר~ בכור ~~שר נהילהירושל~יי
ד~אכלין

 בתו~
 וכו~~ ומעשר ~כור

 שע~ ~ב~
 ו~~ש~~ ב~ור

 המוקד~ין פ~~לי שער ~יי~ל דהרי הדיו~~ נ~~י הויו~אי
 מות~

כ~~"~
 פסול~ ~~יזת ש~ר~ ~~ה ע~א כ~ה בבכורות התו~~
 ~ ~~ק ובתום~ עש~הי מדאורייתא ~ריה~וקדשין

 ע"~
 ד~ה

 ומעשר ~~ור ~שער ל~י~ר~ ל~~ש~ו~ל וא~~ כנ~ל~ ~ותר ה~וק~שין ~םו~י דש~ר ב~שיטו~~ כ~שהשו~~
 בע~

 נ~~ שבעי~~נ~
 ~לשון ונ~לל ~כ"~~ הדיוט נכ~~ ~הוי~~ום

 ול~~~ ~בה~תה~
נק~

 ו~עשר בכור ד~ה~ת ~~תם~ ר~ש
 בע"~

 ~~~~ ~ות~ין~
 ~ע~ה א~י~ ~ות~~ ה~ה~~דכ~

~ 
 דש~~ מוכח~ ודאי אלא
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~ ~  הדין והוא בע~מ~ ומעשר בכור כגוף הוי~מ~ו~~~ 
 ~ ז~נ כי ודו"ק וניצל~ כגופן~ ~וי~דקניו~~ נש~~ בשע~

~~~~~~~ 
 ע~ב קי~ב םנהדרין בבב~י רבא ~ן~

 דהיינו צד~יות~ נשיס שער ל~ניןהאבעיא מפר~

 נכ~ית~בפיא~
 ופר~
~ 

 כגופה בגופ~~ דמחיבר אי דמי~ ~יכי
 שור~ין שאין ובשם ~ וז~ל כ~ופה~ ד~~ ו~ירש~י וכו~~דמיא

 הןי צד~ניות שהרי שעליה~~מלבושין
 כ~

 גדי~~ אותו שורפין אין

עכ"~
 דהרי עצמו~ דברי םותר ז~ל ~רש~י נראה ולכאורה

 דקיי"ל כת~~ שער~ ~~ה ע~ב ז~בערכ~ן
 שבתוכ~~ צד~קי~

יוצאי~
 ממונס וכל ערומיס~ ממנה

 נשר~
 ו~שמע ע~ש~ וכ~~

 ~לבושי~ ד~~להדיא~
 שורפין שע~יהן

~ 
 דהם~רא י~ל~ ולבאורה

 ~~צד~קי~נו~נ~~
 הבריוח~ בבוד דגדול מטעס בלב~שיהןי יוצ~ין

 ואין ובכ~ד~~ ע~ב~ י~ט ~כברכות שבתורה ל~ת א~שדוח~

 משו~~ל~
 ומתועב

 ממי ~ו~ר המ~~~~ לפ~
 שמהל~

 ערו~~ בש~ק
 וב~בת ע~ב~ ם~גכי~מות

 ע~~
 לא לבושה~ ~ אמר~נן ע~ב

 ביש~~ לא שרוק~ ש~וראין עליון ח~וק לבושא ~ ופירש~יבוש~~
 שמכם~ הב~שה~למנוע

 כל
 הת~ת~ני~ ~חלוקי~

 ~כ~ל~ וכו~

ו~ב~~
 אר~ה ע~א~ ט~

 בודקי~
 למזונות~

 ואי~
 ובו~י לכ~ות בודקין

 ע~ש~ ~בזי קא לא והא~ מבזי~ קא ~~י סברא~א~~א
 א~ן בכם~ת אף דם~ל מ~ד דאיכא ~~ו~ ~~~ ~אהבירושלמי ו~יי~

 של בר~תו מ~~ימדקדקין~
 פ~ר מ~ד והאי אבינ~~ אברה~

 ~פי לכסותו אבנ ערו~~ יהא ש~א לכ~~תו דדוקאלה~יי~~~
 ~~א מ"ה ובםנ~דרין ע~ש~ אותו מכירין שיהיו בעינןכבודו~
 ~טעמאא~רינן

 דם~~ ~ח~מי~
 הא~ה ~~ן

 ~ר~מהי נסקל~

~~ו~
 מניח~ ט~י~ ~י~ ע~יפי דאיניש דבזיוני

 ע"ש~ דגופה
 כשב~ ~כבדו~י~ ל~אניה יוח~ןי ר~ קרי ~עמאומ~אי

 קי~ג
 זה או~ס ה~ג~ ~~ה בפירש~י ע~ש ע~א~ צ"~ ו~נהד~~ןע~ב~
 ב~רכו~ דהריליתא~

 בלאו דרק ב~דיא~ א~רינן ע~ב~ י~ט
 כבוד ~גדול אמרינן תםור~~ד~~א

 אבל ל~תי שדוח~ הבר~ו~
 אינו בתורה~ ה~פורש ~אובאיסור

 נדח~
 ה~ריות~ כבוד מפני

 ~~טי בשוק~ אפי~ פש~ו בבגדו~ ~לאים המוצא ~ ש~ ~ב א~רכר~י
~אין

 ח~מ~
 ~בונ~ וא~ן

 עצ~ ואין
 לנגד

 וא~~~ ~~~
 דבברכות

 ~~יק ~"~~כ~
 בגמ~~

 ת~ם~ ועיין ע~~י ~אני דשוא~ת
 ע~ב~~ שבועו~

 שוא~~ גדול~ דב~נאי ~ שכ~ ~בל~ ד~~
 מ~מ ע~ש~ שרי

בלבו~י
 ע~ ועש~~ ב~וס כעובריס הוי ש~עיה~נ~ הצדיקי~

 לאו
 ~דבק ~ולא בתורההמפורש

 ביד~
 דלבוש דומיא מאו~ה~י

 בגמ~ שקוראו~לאי~~
 קו~

 מה בו~ נ~לבש שכבר ~ף וע~ה
שאינו

 והול~ ~ו~~
 ~ירש~י עיין ועשה~ קום ~~י בו~

 ד~ה ע~ב ב~א ~כות ובתום~ שוא~ת~ ד~ה ע~א כ~~רבות
 והנה באד~ה ל~ה~ םי~ חאו~ח נו"ב בשו~ת בהד~א וכ~כוא~ילו~
 ועיין ע~~~~ורה

 ב~ל~~
 על

 הרמב~
 ביאת ~~~ ~~ג

ה~~~
 הב~א~

 באמ~
 ~ וז~ל כ~ ש~~ דבריו

 נראה~ כן על אשר
 כל דה~ום~~ בא~אלי

 שתחל~
 ע~י הי~ הדבר

 מ~ש~
 ש~י~ אף

 מעשה בלתי אח~כ א~סור נעשה א~ כמעשה~ חשיבבהי~ר
 עש~הוכו~

 ~וי~
 ~~~ ריש חכמי~~ משנת ~ם~ בדברי בזה~ לפלפל

 שם פע~ח בצפנת~םו~~~~
 וברמ~א ע~ש ט~ז~ או~

 יו~~
 םי~

 ~~~~ת א~~ ~~י~~~~ב
~~~ 

 וה~ן~~ ~~ש~ ד~
 ה~מ~~~ ~~~~~ ו~~

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

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

~~ 
 על בצ~~ח ~ומצא~י לקו~~~ שו~~~ ביןכ~ל~

 ~רכ~
 ע~ב~ כ~

 ליישב האר~תי ובחידושי ע~ש~ הרמ~~ס עלש~עיר
 ולא ז~ל~הר~ב"ם דע~

 ע~
 הא~ף

 פה~
~ 

~~

 ~ כ~יב ~בעיה~נ כ~ון להעיר~ יש
 וגו~ אותה~ ~הח~ם

~~~~
~ ~ ~  ~~~ 

~~~~~~~~ 

 מה כל דלוקחין דקיי~לכל~נכ~~ו~ ~~~~~~
 כ~ ב~דיו~ אפי~ לו~ שי~

 הר~~~~שפ~~
 דב~דים ומ~ינו ~~~~ פ~ו וחר~ין ערבין בהל~

 בב~~ נכסי~א~י
 וכ~~ ע~ש~ נ~םי איקרי דגלי~א ע~ב ק~נ

ה~מב~~
~~ 

 ז~י~
 ~נה

~~~ 
 םי~ חו~מ ו~טוש~ע ה~~ו~

~~~~~~~
 ~ ע~~ ~~~~

 נכ~י
 צדיקי~

 גס ~ובדין~ ש~תוכה

ה~גדי~
 בכלל

 וא~~ ~~ ~כסי~
 לדובתה קו~יא ~~רא

 שאין ב~שיטו~~ שכ~ב ע~א ~י~ב ב~נ~ד~ין~ירש"י ~~
 ה~דמלבושי שור~י~

 קי~
 שבעיה~נ
~ 

~~~~~~~
 ~אין ~ם~ל בםנהדרין~ ~~ל ~ש~י דעת ליישב נ~ל

 ~לבושישורפין
 שבעיה~נ~ הצדיקי~

 דשער האבעיא ~לפני ע~א קי~בבםנ~דרין דהנ~
 צדקניו~ נשי~

הנ~ל~
 ~~~ איתא~

 וכו~
 נכ~י ~רבות בה~~ אשר כל ~וא~

צדי~יס
 מפ~י אר~ש וכו~~ שבתוכ~

 מ~
 נכםי תורה א~רה

 גרס מי יאבדו~שבתוכה צדיקי~
 ל~~

 ~מונ~~ בתוכה שידורו
 ר~~י ופי~ אבד~מ~ונס ל~יכ~

 ~וכתי בכל ~ וז"ל אר~שי ~~~
 עכ~ל~ דק~א~ ~~מא~~ש דר~

 ומלשו~
 דלא ~רבנן משמ~~ רש~י

ועוד ~~ב~ ם~ח וקידוש~ן ע~~~ כ~א ~כ~נהדרין ד~רא ט~מאדרשו
 בב~ד~

 לא
 דנ~ל כ~ב~ או~ד~י ד~~ מ~~~ ד~נ~דרין ~~י בתום~ו~טאבל זו~ דרשא ~ו ם~ירא לא ~ומר ל~ו~ שמי~

כיון
 דלעני~

 ט~מי~~ לדרוש ~ורה נתנה ~ידי~ ~פ~מ לא דין~
 דב~יו ו~סוף בד~ז~ נפ~מ כתב ש~~ חדשיס~~ ~~בתום~עכ~לי

 בד"ז~ ~דו~ה נפ~מ איבא ולפ~נ~ד ו~בין~ ע"ש הנ~~מידח~
 דדרשדלר~ש

 ט~מ~
 מל~ושי דקר~~

 דהא מותרי~~ הצד~קי~
 דמי מש~~~ הוא א~ד~ דממנס~עמי~~ ~י~

 גר~
 שידורו ל~ם

 ז~ וטע~ כ~~ור~ ממונ~~בתוכה
 לא

 ~יי~
 בו~יס~ ב~

 ג~מו לא ודאיהמלבו~יס דה~
 ל~~

 ~ס ד~רי ב~~~~ ~ידורו
היו א~

 היו אחר~ במ~ו~ דרי~
 ע~ומח~~ ל~~ות ל~בוש~ ~ובר~י~

 דמלבושי לר~ש ~~ל וד~יוע~כ
 הצדיקי~

 ~ו~ן ן נשרפ אינן
 פ~י ב~רושלמימוכח

 דםנה~רי~
 דש~ ~~~~

 ג~כ ~יתא
 י~ב שלא לוט~ בדבר מוכיח ~ ואר~ל~ר~ש~ ~~~~

 ב~~~ו~
 אלא

 אף ~ונו~מפנ~
 יצ~ ~ו~

 וכו~~ ראשו על וידיו
 שהי~ א~רו~ י~א~ םי~ וירא סדר ובמד~ר נפש~~ את~מלט שא~ דיי~

 לברוררוצה
 כ~

 ע~~~ ה~לאביס ~ניחוהו ולא וכיו~ב~ וזהב
 דבלבושיוו~שמע

 ~ני~ו~ו~

 הצדיקיםדנכםי ~ו~~ ~כ~וב ~זירת ל~~ק מש~~ב
 ~~~ נבםם בכלל ובגדיס אוב~ין~ שבתוכ~

 ז~ל פ~רש~י שפיר אתי ועפי~זכא~ור~
 דס~~

 דמלבו~י בס~~דרין
 לשי~ת~ ק~י ד~םנ~דרי~~ משוס נשרפין~ איןהצדיקים

 ~~ש~
 נשרפין~ אין הצדיקיס ~לבושי ולשי~~ו דקרא~ טעמאדדרש
מטע~

 גרמו דלא פש~טא דהמלבושיס
 לה~

 ~עי~~ני שידורו
 ~ד~דן~ קאי ע~ב~ ז~ ~ערכיןמשא~כ

 ד~~ דקיי"~
 דרשינן

 כ~ו דקרא~טעמא
 שפס~

 הר~ב~~
 ה~א ולוה ~~וה מ~ל~ בפ~ג

~ע~ש
 בלח~~

 ובב"~ בזהי מש~כ
 מהל~ פ"ד

 ה~די עכ~~
 וב~וםיו~ט מ~~י דיבמות פ"בו~תוםיו~ט

 מ~זי ד~ר~ פ~~
 ~ע~~~ן ש~ ר~~~ פ~~ ש~יר ו~ש~ה ע~ש~~ ~~ד ~~וו~מכשיר~ן

 הכ~וב מ~~~רת ערומי~~ מעיה~נ יוצאי~ ד~צדיקים ע~בז~
 לרבו~ בה~~ אשר כל~ואת

 דב~נה~רין להו~יח~ ~וד ~וא~~ר כאמורי הס~ נכםיםבכלל דב~די~ ~ב~וכה~ הצדיקי~ נכ~י
 דדרשינן כר~ש דם~ל למאן קאי ע~בקי~ב

 טעמ~
 דהרי דק~א~

 ל~וכיח ויש יו~~ רב ~וא צדקניות~ נש~ס דשער האבעיאבעל
דרב

 יום~
 כר~ש ס"ל

 דדרשי~
 ט~מא

 דק~~
 ל~א בנדה דהא

 תלמידיו דשאלו אמרינן~ע~ב~
 א~~ ~ה מ~נ~ רש~~~ א~

 ~שעה א~ל~ ק~~ן~ מ~י~~ י~ל~~תו~~
 ~י~~ ש~ו~ע~

 קו~~ת

ונ~בע~
 ~~עלהי ~זקק שלא

 לפי~~
 ~~יא ~ורה א~~ה

 רב לה~תקיף קרב~
 ~ו~

 ועוד ובו~~ היא מ~ידה והא
 קר~

 ~בו~ה
 ~מו א~נו יו~~ דרב ~מתקיף~ דהאי ונראה ע~~~ אי~וייב~~
 מ~קיףש~רי

 שבתל~ו~
 אחד שהאמורא

 מתקי~
 ומשינ לחבי~ו

 בוותי~ם~ל ~דרב~ ר~~~ על כלל ~~יג א~נו יוםף רב הכא~ מש~כעליוי
 דד~ש~נ~

 דאי ~ק~א~ ט~א
 ל~

 ה~י~ תימא
 לרב הו~לבפ~יטות

 יום~
 דל~ למימ~~

 דלא כ~ו~ר לי~ שמיע
 דלא יהודה כר~ אלא כר~~~ם~ל

 דרשי~
 דק~א ט~~א

~ 
 אלא

 רב ~ס~לודאי
 יו~

 כר~~~
 דידי~~ והא~ק~ת~

 שהוא ~~א אינו
 ותמ~מ~קיף

 ליד~ עצ~~~ על
 טע~ו

~~ 
 זה וכעין ר~ש~

 מצי~
בקידושי~

 ודא~ והתם ~בריי~~ פ~~~ רב דמת~יף ע~ב ה~
 אלא אמח~ה~רייתא

 קשי~ פפ~ דר~
 של ~~~י~ לה~ין לי~

 ם~ו ~כ~ובות מצינו זה וכ~יןהב~יי~א~
 ~עני~ ע"~

 ר~~~~ שלה~ ופ~מהבו~תה ~ ד~נן הא
 ל~ מ~קיף וכו~ ~ו~ר

 בר ~בא
~ ~ ~ ~י ~ ~~~~~~~~

~~
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 ~~~ב~ירש~~ ו~~י
 ו~ ~~ אדר~~~~ ~מח~~

 ~י
~לא ~לו~~ ר~שי של ט~מו על יו~~ רב מתקיף ע~ב ~א~~דה

 הב~
 ~עיין טעמו

 בכריח~
 כ"ו

 דפרי~ ע~~
 ולרשב~י

 מייחי קא ~י יולדח ומשניי מא~ל~ ~יא~ חוטאח יולדחדאמר
 ~ד~ים באכילח לאי~חרוייקר~ן

 הוא~
 ולא

 ע~ש מייחי~ לכפ~~
 דיול~ח ~ שב~ ~ב~ח ובהגהוחבפירש~י~

 מיכפר~
 ב~ער

 ליד~
 ב~ליון ז~ל~ גרשוםורבינ~

 הש~~
 וימי ~ומאה דימי ~ כ~

 ח~א ~ל מכפרד~ש~רח ט~~
 ~א ממילא ועפי~ו ע~~י ה~בוע~

 מידי~~~
 ק~שיו~

 רב
 בנד~ יוס~

 ודו"ק~~ הנ"לי ע~ב ל~א
וכיו~

 דרב
 יו~~

 רבא גם א~כ דקר~~ טעמא ~~רש כר"ש ~~ל
 על וכו~~ נכרית בפ~אה האבעיא ואוקי יו~~ רב על~השיב
שי~ח

 ר~
 יו~

 קאי~
 ד~~

 ד~ נשר~ין~ שבעיה~נ הצדי~ים~כסי דמש~~ ד~ר~~ ט~~א ד~רש כר~ש
 בחוכה~ שדרו גרמו

ו~~~
 לא זה

 שי~~
 ומש~~ במלבושי~~ כלל

 פירש~י ~פיר
 דקיי~ל לדידן~ משא~~ נשרפ~~ אין ~~די~ים דמלבוש~~~נהדרין

 ג~ דקר~י ט~מא ד~י~ןדלא
 נשרפיןי ה~דיק~ם מלבושי

~~ירש~י
 בערכ~

 ז~ל ר~~י ~ברי וא~כ ~נ~ל~
 ל~

 א~דדי~ ~חרו

ודו~~
~  עכו~ם מהל~ ~ד ~~ל הרמב~ם על ל~ע~ר יש ועפי~ז 

ה~~
 ~~~יקים נכ~י ~ וו~ל ~כחב

 שבחוכ~
 שם~ ו~שבו הואיל וכו~

 ל~רמב~ם דס~ל הרי עכ~ל~ אבד~ממונן
~~ 

 ר~שי של ~עמו
 ו~ע~ג נשרפין~ ~ין ה~דיקים מלבושי לשי~ו א~כ בכ~מ~~~ש

 ~שו~בזהי
 בס~ מ~~חי

 ~~ל~ה~מ~~ם ש~ חס~ד~ מצוה חינו~~ מ~ח~
 ל~

 ומש~~ ר~ש~ של טעמו הביא
 בדעח ~חב

 הרמ~~~~
 עכו~ם מ~ל~ בפ~ד ז~ל הרמב~ם דבריאישחמי~חיה ו~מחכ~~~ ע~שי נ~~פין ~~~יקים מלבושי ד~~ל

 ה~~
 ~ב~ ד~ר~י ט~מא דרשינן דלא ~ו~קדהרמב~ם משו~ ש~וכ~ח~ ו~וכחחו ר~שי של טעמו ~הדיא שהביא~~ל~

 ~יר
 וצ~ע~ הנ~לי ד~הדרין ~~ ה~שניוח על חדש~~"~~ו~~ בז~

~~
 ~~ בערכין ל~ירש~~ לפרש א~שר

 ע~~
 דהצד~ים שכחב

ש~חיכ~
 יוצאים

 בשבח דא~רינן מה עפ~י ערומ~םי ממנ~
 ~כא~ר ~ דכחיב הא על ע~א~~י~ד

 הל~
 ערום יש~יהו עב~י

 וכן ע~א~ ~~ז ביו~א ~וא וכן בלואים~ בבגדים ערוםו~חף~
 ~י~עיהופירש~י

 ~כ~~ג~~
 מגילה ברש~י ועיין עב~ל~ ממש~ ערום ולא ובלואים~קרועים בבגד~ פחיח~ ח~יי ~ערום~י ~

 ע~א~ד
 ד~~

 ~וחח

 וברי~~
 פ~ג וברא~ש דמגילה~ ~ד

 פוחחי ~~רום~~ על דמחרגמינן להדיא~ כ~ב ט~ו~ סי~דמגילה
 וברש"י ע~ש קרועים~ שבג~יו מי~י~

 ערכ~
 ע~א ~~ט

~אח~~ ד~~
 מבי~

 לומר~ אפשר ועפי~ז ו~~ע~ יחזקאל~ ~חרגום
 יו~א~ה~~יקים

~ 
 ומה ו~לואים~ קרועים בבגדים ג~כ מעי~~נ

 ר~~י~פירש
~ 

 בישעיהי ה~ו~~ כלשון הוא ~ערומים~~ יוצ~ים
 קשה דלא י~ל וע~י~ז ממשי ערומים לאאבל

 הא שהקשיחי מ~
 ודו"ק~ בשוא~~י ל~ח שדו~ה ה~רי~ח כביד~דול

~~~~~~ 

 ב~כין דאמרינן בהא לבאר~ ~ו נשאר אחד ד~ר
 פיא~ ~ענין ע~בו~

 נכריח
 ~שור~

 מחה~ לשער
 על דהנ~~ ע~~ הי~~ ~ופה ח~י~ אמרהבד~א

 כר~~
 לו~ר ~ריכ~ן

 ~נכריח להפיאה חשבינן ~לא~זה~
 כמחו~ר ב~ערה~ ~קשור~

 אפי~ דהרי ~מ~יבגו~ה
 ~נעו~ בע~

 חלוש דהוי באר~~
 מ~~ח מחמעט אפ~~חיברו~ ול~~ו~

~ 
 מ~בר~ ל~ון ~משמעוח

 ב~נ~דרין כרב~ן היאי כלום ל~ו ~חלישה משום ק~י~ה~שמ~וסר
 ~פירש~י~ ע~ש ע~ב~~~ו

 הו~ ו~
 ד~ה ע~א כ~א גי~ין בחו~~

 ד~ור~י~~~
 לא בא~~ הנעוצה

 חש~~
 ע~~~ לקרקע מחובר

 ח~בי~ן לא~מי ו~כ~
 ל~פיא~

 כמחובר בשערה~ ה~שורה ~~ר~ח
 דהחרח מ~ום~מ~~ בגופ~

 הוא~ כלום דלאו פשיטא ש~ר~ קליע~
 דא~רינן חיברו~ ולבסוף ~חלוש~~ח

 דחליש~
 ~ו~~ כלום ל~ו

כ~~~
 דב~~דרין ואע~ג הואי כלום לאו שער ~ליעח דהח~ח

 ~ד~ניוח~ נשים ~יער ~ענין ע~~~קי~~
 אמר~~

 שהוא
 הוא כלום ל~ו דחלישה ~מרינן ~לא וכו~~~לישה מ~~

~ 
 אולם

 דשאניל~א~ ~~
 ד~יינו ד~ם~ חליש~

 ~~רי~
 המחובר שער לגלח

 ממ~~גופ~
 חלי~ה~ בד~ה ז~ל~ רש~י שדקדק וזה

 ~ר~
 לגלחה~

~~~~
 ~מ~~~ ~~מר~

 אמרינן לא
 ב~~

 ~ואי כלום ל~ו חלישה

~ו
 בח~~

 ~ור~ ~רא~ ועפי~~ חי~ר~ ול~םיף
~~ ~ ~  בענין ע~ב ~~בער~ין 

 פיא~
 ~כריח

 לאוהי~~ דגו~~ מחה~ לשע~ קשו~
 ממ~ גו~

 ~ו~~ ו~~~ ל~בה~ בטל אלא ~~רו~
וכעין

 ק~~ בחולי~ דאמרי~
 לי~ מב~ל בכ~וחו~ ~ ~ ע~ב

 וכמש~כוכו~~
 המ~"~

 ~~~ ~~ק שי~א ~י~ או~ח
 נמי והכא ב~~י באוח ~כנ~ל ודעחומחשבחו בח~ דא~לי~

 ~ו~~
 כא~ו

 ~םור עמהי לה~~ר כגופה~ ~כריח הפיאה ~ ~הי~בדעח~~ ~חכוונ~
 המח על ~נור~ין מכל~ם גרע דלא ~עם מדר~נןי~כ~פ
 דמח~י מ~ום מדר~נן~ דאסורין עמו~ הנ~ברח במטה~ונגעו

 כמבו~~ המח~בחכריכי
 ברש~יי ~~ש ע~בי מ~ח בסנהדרין

 ~~י~ ~מ~ט םי~ יו~ד בטוש~עוכ~ה
 סק~ו~ ש~ ובש~~ ג~

 אות ~יל ~~הבא~י ש~ל ~י~ הרשב~אבחשו~ ~~~
 ב~~

 דפיאה
נכריח

 ש~שור~
 בשעה בשערוחיה

 ~א מטעם אסורי ש~~
 ליישב יש וע~י"ז כ~~ל~ וכו~ המח על שזר~ו מ~יםגרע

 ~לח~מקושייח
 ע~

 שכחב הכ"א~ אבל מ~ל~ בפי~ד הרמ~~ם
 דלהכי שמ~ט ~י~ ביו~ד הב~י ~~כ ו~מ ~וז~ל

~ 
 גו~ו נויי

 אלא ב~ופו~ מחובר~ם היו לא דאם לומר בגופ~~כמחוברים
 כיון ~י~ ~מאי קשה דשרי~ אפשר בסיכחא חלי ~חה~שעח
 בעיאד~וי

 ו~~י~
 חיקו דהוי לחומרא~ למפסק לן איח בחיקו

 א~סורשל
 תור~

 ולחומרא
~ 

 לא ~~ח~חי מה ועפ~י עכ"ל~
 נכריח~ ~~פיא~ מידי~קש~

 המחוברין ב~ערוח קשורה אפי~
 מ~~ מיחה~ בש~ח~גו~ה

 מטעם מדרבנן~ אלא ~ור אי~ו
 דח~י ~~ב~יא א~כ~~מו~י

 בסיכח~
 אינו

 אל~
 חיקו

 באי~ו~
 וו~ ולקולאידרבנן~

 על ~ר~ל ב~פ~רח ומצאחי וברור~ פ~ט
 ~אפי~ ~נ~שי~~ מסברא ש~חב כ~~ אוח מ"ד ~~א ערכיןמ~יוח
~יא~

 נכריח
 הק~ור~

 או
 אלא א~~ר אינו בש~רוחיה~ ק~יע~

 ו~געו מח ~ל שור~ו מבלים גרע דלא ~~םמד~בנן~
 ובמחכת"~ ע~ש~וכו~ במט~

~ ה~~ל~ כל אישחמיטחיה  
 ועפי~~

 יש
 שע~ה~ סי~ ד~בח פ~ו הרי~~ על הגבורים~ ה~שלטי עלל~עיר

לענ~
 דפיא~ דערכין~ פ~ק ~וףדאמר~~ן ~ ו~ל הש~ג ~חב ~כריח~ בפיאה א~ה דיו~אח דחנן~ מה

ד~וי ממ~~ לשער ~מחוברח נכריח
 כגופ~

 ול~י ע~ש~ וכ~~ ממש
 מ~

 הוי לאדבאמח ליחא~ ~ה שכחבחי
 ממ~ כגו~~

 מלשון כמבואר
 הר~ב~~

 בחשו~
סי~

 וז~ל להדיא~ כן שכחב הנ~ל~ ~~
~ 

 ~ ~כ~ל כ~ופהי ומיחםר לגבה~ בטלאלא קאמר~ ממש ג~~ה ולאו

~~~
 ~~ ביו~ד הד~מ על עוד ל~עיר יש ~אמור~ ~~~~~

 שכחבשמ~ט
 פירש~ ע~ב ~~ ערכין ב~מ~ ~ וו~

שמקו~ר~
 בנופו~ מחובר מ~רי לא דכ~~ג המחים~ מן ט~עוח ליטולנהגו ומז~ מוחרים~ קשורין אינן דאם ומשמע ב~ערה~

 ~סי~ ו~ב~ח ב~~ ~~י~ שמ~ט סי~ יו~ד ברמ"א וכ~כעכ~ל~
 טבעיוח ל~סיר מי~ו ~ז~ל~ כח~ ~~שמ~ט

 ושלשלאו~
 ~ל

 ~ ~אין הכל~ לדברי מוחר גופה ועלידה
 בהי מחובר נ~רא

 ~ם ~ אפי~ שכחבחי~ מ~ ועפ~~ עכ~ל~ כגופה~ מיחשב ולא ק~יעה~כמו
 מ~וברין ו~של~לאוח הטבעיוחיהיו

 ב~
 כמו

 קליעה~
 ~וחר

 בשערה ~מ~ושר נכריח דפיאה הט~ם עיקר דהאלה~~~י
 מ~לים גרע ד~א ~שום ~ואדאסור~

 ~~~רק~
 ונגעו ~מח על

 והיינו כנ~ל~ וכו~ עמה ~נקברח~מ~ה
 דוק~

 על~~וב~חה נכרי~~ בפיאה
 שער~

 ש~ר~ ב~לח שחראה קליעחה~ עם
 ס~ד ב~בחכפירש~~

 ע~~
 וכ~כ נכריח~ פיאה ד~ה

~~ 
 שםי

 כאילו דהו~ ~מר~נן~ ש~יר ב~ה עכ~לי שערה~ היאכא~לו ו~רא~ בראש~~ ומ~מה אח~וח~ ם ~ש ש~ר לוקחח שער~רוב ל~ ש~ין א~~ ~ ו~~ל כחב מ~~ פ~ו ש~ח ~פיהמ~ש הרע~בוכן

החכוונ~
 ~כ~יח ה~יאה ~~י~ בדעחה

 כגופ~
 דהיכא נכריחי בפיאה ד~ה ע~ב ז~ ב~רכין מפירש~יכדמוכח ~מה~ להקבר

 ישראל החפארח וכ~כ ע~ש~ בה~~לאיח~ורי ~ופה~ דחי~וי לה דניחא דעחה גליא חנו~ א~ה~לא
 ע~

 פ~א מש~יוח

~ערכ~
 ~~ אוח ~ד

 ~~י~ שעשאחן שאני~ דבש~ר ~ וז~
 ועי~~כגופ~י נרא~

 איכא ט~י
 למחל~

 ~שער
 דא~ר ממ~~ ~ו~

 אס אפי~ ושלשלאו~~ בעבעיוח משא~כ עכ~ל~מדאו~יחא~
 ע~~ בגו~~י מחובריןיהיו

 ~הי~ בע~ה הח~~~ה לא ודאי
כ~ו~~

 ~ראין ~י~~ כלל ע~אחן לא דהרי עמה~ ל~קבר
ו~רי כ~ופ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~י~~~
 ~א דומה ~~

 ~~~י~
 קכ~ה ~~ולין

 ל~יל ~ה~~~י ~~~

או~
 ב~~

 ~ל לא ד~אי
 לי~

 ~י~א ~~ א~~ המג~א וכמ~ב

~~~
 כנ~ל~ להפ~י~ן ד~תו אלא המת~ ב~~י מב~ל דלא ~~ז~
 ~~ו~בא

 דעת והשל~לאות~ ~טב~ו~
 ו~א ~ה~רן~ ה~~

 וברור ~~וט וזהלי~~ מב~~
~ 

~~

 בב~ת ראיתי הלום
 יו~~

 ל~ון ~ל ~תמה ~~~~ט~ סי~
הרמ~א

 ביו~~
 סי~

 ס~~~ ~מ~~
 ל~~ין שכתב הנ~ל ב~

 אינן ~בל גופן~ ~ש~רות קשוריס כ~הם ודוקא ~ נברית~יאה
 ~~~ ~ב~~~ מותר~ק~ריס

 ~א~י~ משמע ~ בזה"ל הב~ח בתב
 לא ~ב~מ~ ו~ימה ~שוריס~ שאינן כיון מותר~ ביחד~לו~יס
 בתוכם קלו~ים אלא ובו~~ בסיכתא ב~תלי אלא דמות~~~אמר
 לה קרי לק~יע~~ לש~ר~~ וקשורה רש~י דכ~ ו~א אסורינמי

 ~~חבר כי~ןקשיר~~
 ב~

 וב~ב עב~ל~ ~קשורה~ חש~ב ~ה~ בקל

 ביו~~הש~~
 בשס סק~ג~ שמ~ט סי~

 ותמה~י בקצרה~ הב~~
 ז~ ע~כין ~ש~י~הרי

~~~ 
 ~~ה

 נהני~
 בת~ בש~~ה~

 רש~י

 ~ב~ל~ קלי~ה~ פיאה נברי~~ ~יאה ~~ה~י~
 וב~

 בשבת פירש~י

ס~~
 ~~יאה ~~ב ז~ ~~ר~ין א~~כ ~מש~ב~ בעצמ~~ ז~ל רש~ימ~ברי מבוא~ הרי ~ב~ל~ ו~ו~ ש~ר קלי~ת נבר~ת~ ~~אה ד~ה ע~ב

 ~ ~קליעה~ ~יינו ~~שו~ה~~נ~ית

~~~~~~~ 
 ואעיר שאל~ו~ לנידון ו~שובה~ ראשנת~ה
 ב~ט ב~~ז שור~ ב~בבור ~תב"שב~ברי

 הרמ~א ~~רי שס ~ה~יא ~ברינו~ בריש ~הזברנו~~ב~
~י~ ביו~~

 ומ~מ~ ~ בזה~ל ע~ז ו~תב ~נ~ל~ ~מ~~
 מ~בריו

 דא~
 ~יזה

נוי
~~ 

 אסור המת~ אל ק~יר וב~ומה~ מרגליות או זהב
 ~י~ ול~אור~ בש~רו~יה~ ק~ו~יס ~~י~ הוס~~ ז~לוה~~ח בהנא~
 לאסור

~~י~
 הט~~ות~

 ריש הרא~ש כ~ ~הא ~חוז~~ מהו~יס הס ~ס
 ~ל שמ~~קן היינו ~~ילין~ גבי ~בתיב ~ק~ירה~חולין~

 ות~הני ~ב"ל~ וכ~~~ בו קשורה ~לי~ כמו ~ירה~ ~הי~וקוקרי י~~
 רק כק~ירה~ ה~ינו ~הי~ק ל~~ז~ סייעתא ~הביא ה~ב~ש~~ל

מ~רא~~
 מ~בת ~ביא ולא ~חולין~ פ~א

 ד~לקו ~~א~ ~~~
~ 

 מה~~~י~
 באזנהי לה ~קשור והוא יחזקאל~ בר ר~י דת~י

 ~ר~י ~ ו~~ל הא~ ב~~~ ו~רש~י וכו~~ דמי~~ק הא ל~ק~ומשני~
 יפה~ באזנו ~וחב~י~

 ומה~~
 ~~~ל~ ובו~~ ק~י~ה ~עי ולא

 בקשירה~ ~יינו דהי~ק ז~ל~ ופירש~י מהגמ~ יוצא מ~רש~רי
 ומה~ק~ ~ניבהי בד~ה ו~ירש~י ~~ב~ קי~א ~ש~ת י~לובן

 ובו~

 סיימו~ שס~ ו~תוס~ ~~יי~ ~~ה ~~א ~~ז ~י~ו~ין ו~תו~ע~ש~
 וכ~~ ~~~~ הידוק היינו דה~ס~ ~~רה הר~~ש~כ~~ון

 התוס~
 ל~ובמנ~ת

~~~ 
 ~"א ט~ חולין בתוס~ ~~ה מש~ת~ ~~ה

~~ה
 וא~~~

 שלא ~~ל התב~ש ~ל ו~ימה ~~~~
 הבי~

 רק ~~ז
 מהו~קות ה~~~יות ~ס אפי~ ~ינא~ ל~נין כן אמנסמהרא~ש~
 ~ל~חוזק

 בקשירה היינו ~הי~וק נימא ~ס וא~~ ~מ~~ ~~
 בפ~א~ ~~וק~ ל~~~~ ~בחתי הרי ~מכ~~~ר~

 הקשורה נב~ית
 ו~~בי ממש~ גופה בש~רות נראין שיהי~ ש~שאתן גופה~~~~~ות
 ~~~רות ~מ~לפי מט~ס מדרבנןי~סור

 ~~~ור ממ~~ גופ~
 ו~ו~מה~ת~

 ש~הי~ ב~~תה~ התבוונה כאלו ~הו~ל ~שוס
 ~~ין ש~היו כלל עשא~ן ~לא בטב~יות ~~~~כ ~מה~להק~ר בגופ~

 מתל~י דלא ו~אי~ו~ה~
 לגבי בטל לא וגס ~~ח~ בתכרי~

 וזה~מו~~
 ~שו~

 ~ וברור

~~~~  
 ה~~ש מ~~כ

 ~~כו~~
 ד~יקרא ~~~

 ~ה~
 פסקא

~~~
~ וכו~~ טו~א  

 לפ~נ~~
 דה~י ~יקרא

 פס~
~~

 ~ד~א ש~~ב~י~ ב~ו~ן רק א~ל ו~~יבי ~מ~ וברור~
ב~ה

 נ~~
 ~בל בש~~ותיה~ ~לי~ה

 ל~
 וכ~ו~בי ב~~~יות

 ~םא~~
~ 

 ~בז~ בחוזקי ~~~~ים
 מ~~ס ~מותר~ ~~יטא

~~~בר~  ומה 
 ~הו~~

 לן דמיב~יא מהא ~~ז~ ~~בו~ש
 ~~ב~~ה~רין

~~ ~~ 
 נכרית~ פיאה ~היינו צ~קניות~ נשיס

 ~שי~ס~י
 ~ב~

 ~~ ~~~קים~
 וקשה וכו~ ב~~ה~נ ~ו~~יס

 ~ב~~ ~ ש~~אמ~
 ~ים~

 ~ת~
 ~מב~י~ ולא אשה~ במה בפ~

~~
 ו~

 במ~~ עכ~לי
 תמוהיס~ ד~ריו

 ~~ל~ ~ה~~
 ע

 ב~דו~ ~~~~~~
 ~א ~~~יה~נ נשיס תכשי~י

 ~ו~ ~זה~~

 וא~ א~ה~~ח~
 ~ל

 ~~~ ~ה~~ ~~
 ~סי

 ~צד~~
~~ 

 רמ~חסי~ ~~ ב~וש~~ ~כסי~ בכלל המטלטלין ו~ל ~~~~ קי~~~סנהדר~
 ס~~

 ~~~ י~~~
 בסמ~ע

 ל~~ ס~~
 ~~ר ש~ל שכ~

~רגילי~
 ועיין הוא~ נבסי בכלל למ~ות ~ש~יבין למבור~ ומו~ר

 רי~ח ס~~ ~~מבטוש~ע
 ס~י~

 כ~~~
 ~בש~

 ובבלל מטלטליןי היינו נשיס~ תב~יטידגס פשי~א~ וא~ב סק~ה~
 לר~~ ובש~~ הןי נכ~

 שבתובה ~~~יקיס נבסי אמר~ מה מפני ~אמר~~הנ~ל~
 ממונס~ בתובה שידורו להס גרסמי י~ב~~

 לפיב~
 וב~ה ~בד~ מ~ונס

~~וס~~א
 ו~ירושל~

 ה~ח דס~ה~רין ~י
 ב~בר~ מו~ח ואר~ל ~

 מ~נוי מפני אלא בם~וס ישב שלאב~ט~
 א~

 י~א הוא
 וי~י~

 וכו~ ראשו~ל
 ממל~ שא~ ~יי~

 נפ~~ את
 ע~~

 בפ"מ~
 הי~ ~לוט י~א סי~ פ~נ וי~א ס~רובמד~ר

 חפ~
 ולי~ול לברור

כם~
 וא~ל ומרגליוח~ טובות אבניס ו~הב~

 ~~ל~
 נפש~~ ~ל

 ~~אתי וכבר ומרגליות~ ~~בות אבניס בגון התבש~~יס~אפי~ מ~יה~נ~ להציל רשאיס ~אין מבואר הרי ובמ~"כ~ בר~"י~~ש
 ~הרמב~סל~~ל~

 בפ~~
 נק~ ה~ז~ ~בו~ס מ~ל~

 ר"ש~ של ~~~ו
~כנז~י  ו~ס 

 תימ~
 תב~~~יס אבל ~ הב~ו~ש מ~~כ ~ל

 ג~ מחשבי בגופה לאו ודאי ובדומה~וזהב~ ~ב~~
 ובו~~ במלבושיס לא

~כ~ל~
 ול~

 בלל ה~יר
 מד~~

 ז~ ב~רכין ז~ל ר~~י~
 ל~יל ~~~רותי מה ומבל ערומ~ס~ יוצאיס שב~ובה~~צ~יקיס ~~~

 ~ה~יר יש ו~פי"ז ~ה~דיי רש~י דב~י יסתרו שלאליישב~
 ד~רי~~אר ~~

 ~~ ה~~ו~~
 ~ ו~בן ~~~~

~~~~~~~ 
 מש"~

 שמ~י~ לא ואנן ~ וז"ל ש~~ שור~ ה~בכור

בם~
 ~יאה כ~א ~מת~ נוי~ לאסור ד~ר~ין פ~ק

 מ~ש~ ל~ו~ה ד~ומה ו~ו~~ תותבת שן ~היינו ו~~ומה~נכר~ת
 שי~~ ~שי~תןו~יק~

 נר~~
 ~הן

 מגיפ~
 לפ~נ~~ עב~ל~ ו~ו~

 שהו~ תותב~~ ~שן ~~ו~א~~ה~
 הב~ ב~~~ א~ר~ א~ס של ~ן

 בשבת ז~ל רש~י~ל
 ס~~

 ~י~ ובן ו~במי~~ ד~ה ~~ב
 ש~ ב~יהמ~שז~ל הרמ~~~

 ~נוח~ת ~כרי ~ן הוא תו~~ת~ שן ~ וז~ל

~אש~
 ב~י~ט הרמב"ם וכ~ב עב~לי ובו~ ~ינה במקוס בפיה

 וז~ל ה~ז~ שבתמ~~~
 ב~יה ~מנחת בשן ~

 ~~ ב~קו~
 ~~~ל~

 ובן~ב~ל~
 ש~ ~~

 ~~~ח ב~י~~~י ה~יניס~ לשאר שדומה ב~ף~
 ~~א~~ה

 ד~~
 בפ~~~ ה~מב~~ ובן ~סף~ של אבל

 ~~ת ~~~
 של ~~ן ~ כ~ב ~נ~ל~ה~ז

 כ~
 שאינו מפני מותר~

 ~~ ~יב~
~~~~~~

 ~סקו י~~~ סעיף ש~ג ס~~ ~ו~ח
 ~~ומה ~סף~ של ~~ן ~

 ו~קו~ס ~ב~ל~ דא~~~ ~ן ובש~כ ~ותר~ שיניסלש~ר
 ~ומה זה והרי ~~ש~ ט~ו סי~ ~שבח פ~ו ז~למהרא~ש טהו~

 בנ"ל~ ו~סור ב~~פו~ המ~ובריס ה~ח~לנויי
 אב~

 במראהשמשינה ז~~~ ~ל ~ן
 ~~ה ע~א ~~ה בש~ת ב~ירש~י ~יניסי משא~

 וב~ה שנו~לא
 ב~וש~~

 ש~ג ס~~ או~ח
 ~~י~א הנ~ל~ י~~ ס~~

 ~ל ~כשי~ין ולשארי ושלשלאו~~ לטבעיות~~מי
 ב~

 ו~~ב~
 בלל~ לגופה ~ומין שאיןומרגל~ות~

 ו~~
 כלל מ~פי

 אמנס הא~ור~ ~~בר ומותר~ גופ~~ לגבי בלל ב~לו ולאמה~ת~ שאסו~ ב~ב~
 זה דאין נראה~כן~

 בבו~
 זהב של ה~ינ~ס ל~קור המ~יס

 או~ן ~בלמפי~ס~
 ~שיני~

 זהב של
 ר~יל~ס היו ~חייהס~ ב~ו~ס גס א~ר ~ש~~פל~~~~ ~~ירק בפיהס~ ~קבו~י~

 נס ל~ו~יאס מותר הס~ בי~יהס ~ו~הבניססלהוצי~ס

 בב~י ה~מור~ מע~ס מי~~ס~א~~
 ~ינו ב~~ז~ האיסיר בל שה~ב~תי~ מה ל~י ובש"ב ישראל~~ל ממונ~ להש~י~ ~ל~

אלא
 ~יסי~

 ב~וס ל~ו ~תליש~~ ע~ב~ מ~ו בס~ה~רין ~רב~ן

 בתלושהו~~
 ולבס~

 בס~~~ באר~~ה ב~ז ביארתי וכבר חיברו~
 ה~~ור~ כ~בר ל~ב~~ ~ר~נן אי~ור אפ~~ די~ן~ובני~ון

מ~כ ~וג~
 ~יש שס~ הבכו~~

 לםמ~~
 ~רמ~~ס ה~ה אמת~ר~ן~

 במ~בת~ה ~~~~ ו~ו~ נו~~~ המת ש~ר אפי~ ~מ~יריסוה~מ~ג

ל~
 ה ביאר

~~ 
 ב~~~נ ו~~~ט בזה~ הפו~קיס ~~~ות

 אי~
 ז~ר

 ז~ל והב~ימ~~ז~
 שכת~

 ב~~ל הוא ס~~~ ~~~ת הסמ~ג~ ב~ס
 ד~ת הי~ב ב~ר ב~רתי בע~יי~ ואני ג~יב~ות

 הר~ב~~
 ו~אר

~ו~~יס
 ז"~

 ב~זהשי~~~
~ 

~~~~~
 לפ~נ~~ ~פסק~~

 ~ל השינ~ס בי לה~ה~ נראה

~~
 להו~יא~ מו~ ~שראפלי~~~ ~~ ~~בו~~ס



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ש~ותי~ו ה~ להארי~~ אין יותרל~~~~
 ~ אבי~ר מתוה~ק~נפלאות וי~א~ י~רי~

~~~
~ו~"ת

 בא~ב~
 ~ ר~ה

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

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

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

 ~~י~
~~~~ 

 ~~~~~י~~~

~~~
א~ר

 המו~~ בבי~ ~~ לדע~~ שא~
 חי~ לכל

יתכ~
 ש~~ ב~א~~~ ~~י של ה~אלה ג~כ

 יהיו
 הצ~ מן לה~סיף~שאין

 ~יה"ר
 ~י~יה ~~ב~ ~נזכ~

~ב~~
 ~מות

 ~ ~נ~~~~

~~~
 ע~~~ ~~א בת~נית תנינא מ~ורשת ~רייתא ~~~~

 של ~~~מו לא ~ו~ר~ יוסידר~
אלא מב~דו~ אד~

 א~~
 ~~שי וב~~ ~קו~ו ~ת מכבד

 וב~
 ~~~ילתא הוא

 ~במשו~ ~ עה~פ יתרו~~~
 ברא~ו~~~ להנק~ר וכ~~ד~ מעלה ~וס אין ביה~~~ בנידון~~י~ז וא~~ בהר~י יעלו המה היובל

 ~ב~דו~ משים זאת דאין בתחלהי לו שנזד~ן הראשון~ מ~יסע~י
 ו~עין בעל~אי הוד~ותרק

 ו~
 א~רי~~ ה~יד פירשו

 עבשיו ~ המ~רש~לבשס ~כת~ ~ק~א~ ק~~ז סי~ באו~ח המג~א דבריוהמחצהש~~~
 ש~חז~

 לא קורא~
 לאמצ~ י~~

 ע~~לי ה~~רי~~ ל~יי~ של~ארבעה~
 והי~~

 שס
 קורא הוא ד~ס ~שוס נ~לוה~עס ~ ו~~~ ~~~

 לרא~~~
 ~~ אין ד~~

 ביוש
~א~~יסי

 שדר~
 ~ה~ולה לכל ידוע ~ה ~~ ~ ו~~ל המחצהש~ק ו~~כ ע~שיוכו~ ת~~~ ~ו~~ ~ראשון יותר נותן בגדולה הוא

ר~שון
 י~

 מצ~ ~עלה~ לו
 לראשון כבוד~זה אי~ וא~~ רא~ונהי ~היא עלייתו

 מ~
 ~ ד~~ לו שקראו

 ~ה אין
 ~בו~ מ~ו~

 נ~י והכא ע~שי וכו~ עלייתו כ~וד משוס אס ~יע~מו~
~ין ב~יה~~

 הנק~~
 ~ל ~תכבד ~רא~ון~ ~~~וס

~~ 
 מ~ומו~ ע~י

ו~דר~~
 ~ק~ר דהנדול מ~~חה~ קבר ל~נין קיי~ל

 בא~צ~
כ~~ור~

 ~~ד בירושלמי יוצא
 קבורין~ ~ן~~~ ד~ דאב~~ ה~ב~ דתעני~

~~~ 
 ב~~צע~ ד~ב~הס ~ ~~תב בק~ע

ו~צחק
 ד~ה ב~רה~פ ~~~ש מכאן~ ויעקב מכאן~ ~צחק ב~מצע~אבר~ס ~ כ~~ והפ~~ ע~~ל~ ממנו~ ~מ~ה ויעקב ממנו~ למעל~

א~ו~
 ה~~ה~ סדר כיצד בירושלמי ע~ש וצ~~~י בז~~ מש~כ

בז~
 שהן

 מטות~ של~
 ~ר~~ ו~י~ב~ ~ו~~ ~~ה~ ה~דו~

~~~ ~~ ~~~י~~  ו~יין ~~~~ ~"ו ב~כות בבלי בש~ס הוא וכן~אמצ~ית~
 ~א~ת ~ ו~~ל שכתב ה~א~ ~רכות מ~ל~ בפ~ז הרמב~ס~ל ב~~~~
 ל~

ל~
 ישב

 ג~~
 בעירו~ין ~ו~ה עכ~ל ב~מ~~~ לעמוד לגדול לו~כבוד וי~~ וכו~~ הש~~י ואחריו הש~~ ואחר~ו ברא~~

 וכו~~ באמצע דהרב ~~ד~ ~א~ר ובמ~~ ע~~~ ל~ז וביומא~~~~ ~~~
 בירושל~י~כ~ה

 ברכו~
~פי~ ע~~ החבר~ את מ~צ~ין ~ ה"ד ~~ה

 ~בע~
 ע~ב ~~ח מנחות בתוס~ ע~ש משוב~~ ש~~צעי אמרו ע~ב~~~ח וב~נחו~ ע~ב~ ב~א במגילה וכן ז~לי חר~יס ~~ר

 וי~ל בד~ו~ מש~כ שאמצ~ייד~ה
 של~

 בסדר דתניא מהא הביאו
 למידן מצינו וא~כ וי~ל~יההסב~~

 ד~ר~
 ~הגדול היא~ הסבה

 ה~~ות נמי והכא של~י ש~ס בז~ןבאמצע~
 האבות~ דוגמת ~~~ס ובניו חייא ר~ בקברי מצינו וכןקבוריס~ ה~ ה~ב~ דר~

 כב~~עה~שי
 גני ויהודה בא~צע~ תייא דר~ ע~ב~~ פ~ה

 כמ~ק ~שמאליהי ויחוקיהמימיניה~
 כ"~

 ב~רושלמי הוא וכן ע~א~

~~~
 פי~ב ו~~ובות ה"ג~ ~~לאיס

 ה~~
 ק~ת וו עובדא ~ע~ש

 ובמרה~פ חייא ר~ ד~ה ע~א כ~ה ~~ק ב~~~~ ועייןב~~י~

 כד ד~ה ובכ~ובות~~כ~אי~
 ד~

 העירו שלא ו~ימה ע~~י
 בבתובותוב~יר~ק וצ~ע~ ע~~ה בשינוי~ ק~ת בירושל~י היא וו ~~ובדאד~ו~י~

~~ 
 מצ~תי שוב וצ~ע~~ ע~ש שמע~ ד~ה

 ל~~ור יש ו~ן וכ~~י הה~בה ~דר יש ~זה שב~ו~סובמו ~ וז~ל שכתב פ~י~~ א~ת ש~ת ~במא~רי יבק מ~~רבס~
 שמרו ש~ן הע~ר ולא עב~~~ וכו~~ בקבורה הזההס~ר

 ~ כאמור ובניו~ חייא ר~ בקברי גסה~~ר ז~

~~~~~~ 
 ביש~~ה ~מי~ דא~ר ע~א~ ק~כ מב~ב ל~עיר

הל~
 וב~ס~בה החכ~ה~ אחר

 הל~
 זק~~ ~ח~

 ו~ו~

 ובירושלמיע~ש~
 א~~ו ה~ב~ ד~~ילה ו~~ב דשבועו~~ ר~~~

 ה~דול או בחב~~~ הג~ול הקודס הוא מי ידעו~ לאדחברי~א ~
 וא~לבשניס~

 ש~ח~
 ה~~ע~ ו~י~ לשניס~ ~יכנסו רבי ב~ת של

~לומר
 ב~~יס גדול שהוא מי ~

 יכנ~
 ו~ע ב~~מ~~ ~ו~~ש ת~לה

 א~ר או החכמה~ אח~ הו~~ין אי כנ~ל~ ב~בו~ה הסדרלענין
 בש~ע ועייןה~ק~הי

 יו~~
 ו~~~ו י~ת~ סעיף רמ"ד סי~

סק~י~ ש~
 ו~~~~

~ ע~ש י~ד ס~ק  
 ~ א~

~~~~~~~ 
 שוס שאין ~אלתו~ לנידון שנוגע מה לדינ~~
 ~נזד~ן ע~י בר~ש~נה~ להנקבר וכבוד~מע~ה
 ~ כאמור הראשו~~ ~קוסלו

~~~~
 ומכבדים י~ד~ אדס בני שני~ כ~זדמנו

 קודם שהוא מ~נ~רא~ון~ ~מ~ו~ לא~~
 ב~על~

 מחבירו~ יתירה
בחכמ~

 וכיו~ב ~ש~חתו ביחוס או
 ~כדר~

 בבר~~ת שא~רו
 ה~~ה~ ~דר לענין ה~ב~ דת~נית פ~ד ו~ירושל~י ע~ב~מ~ו

 שה~בז~
 גדול מ~ות~ שתי

 בראש~ מס~
 נר~ה לכאורה

 א~י~ הראשון~ מקומו ל~ני אחד~ מקוס עוד להוסיףרשאין דא~

 הנדו~ אד~~~ו~
 ~כבר ~מא~ר ~~רא~ן~ י~ירה ~~~לה

 ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ו~~~~~~
~~~~~~ 

~~~ 
~  

~~~~~ 
~~~~ 

~~~~ ~ ~~~~ 
~~ 

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

 ד~ש~הלו~ר~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~
 ל~

 ד~יש~בה ~~עם בראש~ י~ייל ישי ~בן ירבעס רצה
 הל~

 וי~בעס הח~~הי אחר
 יד~

 בנפ~ו
 דה~

 חכס

~~~~~~~~~~~

~ ~  

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

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

~ ~ ~  

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

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

~

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

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

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~  

~~~~~~ ~~ םי~  פי~ב שבת בירושלמי ד~ז כעין ~מצינו להעיר ישולכ~ורה שני~ לעשוחו רשאין אין הראשון~ למקוס הר~שון~ ~ה~כה 
 ו~בר הושעיא~ דר~ ~שפ~ות ~ וז~ל ה~ה~ פ~ג והוריותה~ג~
 הושעיא ~ר~ אלו והיו יוס~ ~כל הנשיא בשלוס שו~לין היופזי~
 אזלין פזי~ ~בר אלו קו~ס ת~לה~ ולצאת תחלה לכנוסרגילין
 ושאלו ת~לה~ לכנוס ורצו ואתו בנשיא~ והתחתנו פזי דבראלו
 יש ~וכי כ~~פ~ו~~ המ~~ן א~ ~והקמו~ ~ ר"א א~ללר~א~

מש~~
 לעצי~~

 י~תן ~צפון~ להנ~ן שזכה ק~ש איזה ~לא~ ~
 ~~ה שס~ ו~~~~ ע~ש~ וכו~ בדרוס ינ~ן ב~רוס~בצפון~

 וזיל כתב לר~א~אי~תאליח
~ 

 מתח~ה דר~ה והני הואיל
 רצו וע~ה ת~~ה~ נכנסו בנשיא ש~ח~תנו לפי ה~תהמ~~תס~
 דהני ואר~א ~~לה~ יכנס שירצה מי שויס~ שניהס שיהיולחקן
 ~ניהס שע~שיו ~ע~ג במ~לה~ שזכו כיון ממק~מן~ י~~ו לאדר~ה
 ואותה ~ וז~ל כתב אילי~~ ~~ה שס והפ~מ עכ~ל~שוי~~

 ~שוביס יותר שהיו בראשונה~ להכנס מנה~ם היו הו~ע~א~ר~ משפ~~
 ~מש~~ת והת~תנו ~זי דבר אלו והלכו פזי~ דבר ה~~~~המבני
 יותר שנעשו לפניהס~ להק~יס עכשיו ורצוהנשיא~

 ~שובי~
 מהס

 וא~כ עכ~ל~ וכו~~ הס~ר לשנוח שאין מכאן אנו ד~מ~יןוכו~~
 שז~~ ~מ~ דס~ל~ מהירושלמי~ שמעינן הפ~מ~לפי~

 ב~יזה
 הק~ימה לתת ואפי~ שני~ לע~ותו אוחו מסלקין איןקדימה~
 הריב~ש בשו~ת ומצאחי ~ רשאין~ אין מהראשון~ ה~דול~א~ר
 הנ~לי מהירושלמי ל~דיא כן שהוכיח שניח~ בא~~ה רע~א~םי~
 דין או שררה~ באיזה שה~ז~ק שמי מיהא שמעינן ~ וז~לוכתב

 מכיון ממנו ג~ול לא~ר לחתה ממנו~ אותה נו~לין איןק~ימה~
 כ~י~ ס~ל ז~ל דהריב~ש ומוכח עכ~ל~ וכו~~ בה ז~הש~בר

ה~~~
 ב~ירי מובא הי~מ~ על גם י~ל ועפי~ז הק~ע~ כ~י~ ולא

 ר~~י א~ל ד~ה הנ~ל~ ה~ג דשבח פי~ב הירושלמ~ ~ל~רבן
~~ת~

 במשפחת ~זי דבר אלו ~שהתחתנו החיתון ו~ולי ~ וז~ל

~~~יא~
 רחוק~ הי~

 של~
 ד~ב כיון מצי~ דלא ~ ר~א וא~ל לכבדם~ רוצה הנשיא שהי~~לא למעלהי לזכות זה בשביל כ~איס היו

 וכ~ב עליו~ תמה והשיר~ק ע~~~ במקומסי ~כו שכברלאחרים~
 ש~י~ הנשיא~ ו~ס המש~חוח~ לגנוח ת~מה והדבר ~וז~ל

 שמיע ~לא מבואר~ הנ"ל ומהריב~ש ע~שי כדין ש~א~עשוח רוצ~
 ~ והבן הנ~ל~ כהי~מ ~~ל לא כלומרלי~~

~~~
 ~עניי אני ~~~~~

 נ~~ענ~~
 ~צדיק אח להצדיק

 עפ~י ז~ל~ ה~יר~ק מה~גת ולהצילוהי~מ~
 ד~~ שמצאת~~ה

 מ~~~ סי~ הגאונ~ס בת~ו~ ז~ל~ ג~ון הא~ רב
 יע~~~ ~~יא ר~ של בחו נקבה~ היא ~~זי~~ ~~ס ~ לי~~סבירא
 ~הא טהורומקורו

 ~אמרי~
 ו~וי~ פזי~ ~ ע~א ס~ו ביב~ות

 שבנוחיו אחוותא~ ד~ה ופירש~~~חוות~~
 ש~

 ע~ש~ היו ~~יא ר~
 וז~ל שכ~בו רב~ ד"ה ע~א קמ~ט ב~ב בחוס~וכ~מ

 ומה ~
 שם על אוחושקורא

 אמ~
 ו~ו~י שמו~ל אחר לייחסו שרוצה ל~~

 ג~כ ~"ל דהחוס~ ונראה ע~~ל~ וכו~~ ~זי ~ן שמעון ר~ו~ן
 ו~יחסו ~יחה~ ~ייא ~~ של בחו דפזי ז~ל גאון ~אי ו~ב~פירש~~

 ר~ א~ר ל~י~סו ב~ד~ אמו~ שם על ~פזי~ בן שמעון~ר~
 במחכת~ה נעלמו הנ~ל~ ה~אונים וחשו~ ביבמוח~ רש~י~ודברי חיי~

 הדורו~~ ~~~ר ~על~הגאון
 ז~~

 ע~ש~~ פזי~ ~ן יהודה ר~ ~שס
 ר~ בי~ לברי~~ לי~ אי~ק דר~י ~ אמרו ע~~~ ס~בובכחובוח

חיי~
 ר~ של בתו להשיא ~ ~ופירש~י

 ~~בחובה~ ל~יכת~ ~~ ~ חייא~
 פסולא ח~ו ~ רבי אמר ~רביחה~ נפשה

 ~~ופיר~~~ איכ~
 לזוג מהו~ניס ~יו שלא

 ~~ד~
 ועיינו יחיבי

 אחירבי ~משפחו~
 מש~~
 דוד אחי משמעי את~ חייא ור~ אבי~ל~ בן ה

 בח היתה ולא דו~~ מבית הי~ שרבי הפסול~ וזה ~~ופירש~י
 בשבת וכן ~לכיס~~ בת היתה שלא לבנו~ הוגנ~ משמעי~הב~ה
~ ע~ש מ~וד אחי ~רבי ~ אי~א ע"א~נ~ו  דבר ~~ו וא~כ ב~~ 

 כל כדאי משפחתס ה~~ ולא כ~מור~ דוד~ אחי מ~~עי~~אתי חייא~ ר~ בח שהיתה ~פזי~ אמס א~ר שה~יי~~ו~פזי~

~
 שהי~ הנ~יא~ עס להח~~ן

 דו~ מבי~
כמו ה~לוכה~י ~מזרע

 ש~~
 הוגנ~ ב~צמה~ ~ייא ר~ בת היתה

מ~עס ר~י~ ~ל לבנו
 של~

 היחה
 ממש~~ת רוצין שהיו פזי~ ד~ית אלו מן א~ד שהי~בהעוב~א ה~א~ פ~ג ובע~ז סו~ה~ סוף ביר~שלמי שאמרו מה~פיר לן יתפרש ועפי~ז כנזכר~ המלוכה~~ ~~זר~

 ~ה שפיר~ אתי שכתבתי ~ה ועפ~י בק~ע~ ע~ש וכו~הנשיא
 משפ~ת עס להת~~ן כדאי שאינו ~פזי~~ בית של זהשאמר
 בת שהי~ה ~פזי~ אמו ע~י הוא~ י~וסו שע~קר לפיהנשיא~
 שהי~ הנשיא ~ס להת~~ן כ~אי ואיננו ~שמ~י~ ~אחי ~ייא~ר~

~ האמור~ כ~בר המלוכה~~~מזרע  ~ל בהעובדא וא~כ 
 באמח הת~תנו ~פז~" דבר דאלו הנ~ל ה~ג פ~~בהירוש~מי
 דה~י~ון ~ שכ~ הנ~ל הי"מ ס~רת ~ומר יחכן הנשיא~במשפחח

 לה~~חן כ~איס פזי~ דבר אלו היו שלא ר~וק~הי~
 ע~

 מש~~ת
 ו~מ~כ~~ה כנ~ל~ וכו~ המש~~ות ~גנוח תימ~~ דהדברוכ~ עליו~ שה~יג הש~ר~ק חמ~הח ואז~א הא~ורי ~~עסהנשיא~

אישתמי~תיה
 ה~מר~

 ~אמר הנ~ל~ ע~ב ס~ב בכתובות מ~ורשת
 ו~י~נו ו~תיבי חייא~ ר~ במשפ~ח איכא ~סולא ח~ו ~רבי

 שכ~ הי~מ~ על לתמוה יש כן~ ~אמנס כנזכר~ וכו~במשפחות
 דנפשי~~ מ~בראזאת

 רוח אבל הנ~ל~ מכל ה~יר ולא ~
 בלי אמת~ת סברא לכוון שזכה מדרשו בבית הופיעה~ודש

שום
 אי~~ ~

~ 
~~~~~

 ליכא שוב ~~ כל ~~אי הי~ לא הנשיא~משפחת ע~ פזי~ ~בר דהחיתון כהי~מ~ נימא ~~ם
להוכ~

 ה~דימה לתת רשאין דאין הנ~ל~ מהירו~~י
 לנו~ מנין מהרא~ון~נ~ול א~ר~ בא אס אבל למ~ליו~~~ נשתנו שלא ס לקרשמה הי~מ~ שהקשה כ~ו לדוכתה~ ~ושיא דהדרא מהראשון~הג~ול לאח~

 ש~י~
 לו לתת ~שאין

 די~
 ק~ימה

~ 
או~

 הנשיא בשלוס שואל~ן היו שילה~ דביח ~אלו דשמואל~~~~ ~איח~ ה~ב~ דתעניח פ~ד מהירושלמי ~~ז להוכיח יש
 והיו יוס~בכנ

 הנ~
 ח~ל~~ ויוש~ין ח~לה~ נכנסין ~ילה ד~יח

ולבס~
 ~חלה~ ו~ושיבו כ~וד~ ~מואל לי~ ~לק לא~י~ רבכ~נ~נס וא~~כ~ תחלה~ הוא ~יהי~ ל~מו~ל~ כבוד חולקין היו

 אנחנו שילה~ דב~ת א~וו~מרו
 ל~

 להיות ממ~~מינו נזוז
 לתח דאפ~~ מהירושלמי מ~ואר הר~ ובפ~מ~בק~ע ~~~ ~לישי~ לה~וח עצמו על שמו~ל וקבל ~מקודםישניים

 ש~חלו כמומו~לי שהר~שו~ ~ א~ רשא~ן~ אין מה~א~ו~~ הגדולל~חר הקדימ~
 הנ~

 שני~~~ להיוח לש~וא~~ שילה דבית
 יוחר עודאבל~

~ 
 גדול ~הי~ ל~~ו~ל אפי~ למ~ו~~ ר~ו

 ול~ שלי~י~ להיות שמו~ל ~וכרח ו~~~~הםי
 אוחם דחו

יותר~
 וה~
~~נם ~

 פ~~ ~~~~~~~~~~~
 וב~תובו~ ~"ד~ דכלאים

 ~~~ פי~ב
 ~~ד אחי ~~בי ~ א~~

 ~~~~ ~הו~ה~ ה~ם ו~~ד מב~~~~~ ה~~
 ע~~דוד~

 ה~ סנה~רין ובחוס~
 ע"~

 בהגהוח ועיין ד~כא~ ד~ה
 ~הריעב~~

 בכחובוח ז"ל
 שכ~ ~~א~ ס~~

~~~
 ה~ה ~~ג הו~יות הי~של~י על ב~~ה~פ ומ~אחי ע~ש~ וכו~ א~י דש~~~ ~~קבות נ~י~ חי~א ר~ ודיל~א ~

 ד~~
 ש~~ חא~ין~ אל

דה~
 ירמיה ~כ"ה~ ב~ ~מלכיס ד~ח~ב

 א~ו ממ~פחת המלוכה"~ ~מזר~ מ~א~
 הו~

 נקרא א~ו ממש~חח ד~ס מבואר הרי ע~~~

~מז~
 וא~~ ~ ~מלו~ה~

 מדו~~ אחי א~ו ד~צד ני~א אס א~י~ מדוד~ ~~חי רבי
 מ~~

 הי~
 מנקבוח דא~י ~ייא~ ~~ ~פי מי~ח~

 ~~לי~~עי
 ~בירושל~

 דמגילח אית~~ ~~ב~ פ~ד חענית
 יו~סי~

 במ~~ר וכ~ה ע~ש~ וכו~ ~דוד הלל בה וכתיב ~ירו~לי~~ מצאו
 ח~ סי~ ~~ח פ~ ויחיפ~

 ע~~
 אלא מה~~ רבי ~~~ לא דא~שר ~כ~ ב~פ~ח

~ 
 ~צ~חי ואני בוה~ מ~~כ הרש~ש ובחי~ ע~ש האס~

 נסיםלרבינו
 גא~

 בברכו~ ז~ל~
 ו~~ ל~לל שביעי הי~ דרב~ שכ~ ע~א~ כ~ח

 ע~~
 עוד ומצא~י

 בהקדמ~
 ה~~חיק

~~ר~ב~ס לפ~ה~~~
~~ 

 ~פטיה מבני ~~א ~למה~ מבני ולא ד~~ מזרע הי~ ה~~א ~הודה דרבי שכ~ ~במו~~ על
 ב~

 ע~~~ וכו~ אב~טל
 ~בי~ושל~י ~עיר~א וחימ~

~ ח~ני~  
 ד~~ ~יחא

 חיי~
 ~~ ~~~~יה ~חי



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

 ~י~
 ג~ורה~ ראי~ להביא

 ~ה~~
 ~יר~ל~י ~ו~~ות

ש~
 לנידון הנ~לי ה~ב דת~נית ופ~ב ה~ג~ ~י~ב

 ה~~לה~ אדם ~~ור לאחד~ שמ~~דים היב~~ נ~י ב~ות~חחלנו
 ב~עלה יוחר הגדול אחד~ עוד בא ואח~כ~ ~~שון~ב~קום

 רש~ין ד~ין~~רא~~~
 לה~םי~

 ~~ו~ו לפני א~~ ~ום עוד

~רא~ון~
 ב~נ~ ד~~

 ~רצו הנ~ל~ ~יר~שלמי עוב~וח
אוחם ל~חו~

 ממקומ~
 יום בכל נבנםין יהיו שלא ולה~רידן~ הר~ון~

 א~רינן~ שפיר בד~ז ש~י~ם~ לע~וחן רק הנ~יא~ לפניח~לה
 משא~כ ~~קימן~ אוחם ~וח~ן אין רא~ו~י~~ ל~יות ש~~ודכיון
 ש~~~והו ה~~ל~~ דאדם שהחחלנו~בנידון

 רא~ון~ במקו~
 ו~~ירה~ ~ח~ה שום בלי עומ~~ במק~~ועדיין

 למקים~ מ~ק~ם
 שפיר מ~ו~ו~ לפני א~ מקום עוד ~~וסיף ~צורק

 י~~
 דרשאין

לעשוח
~ 
~ 

~~~~~~ 

 ~עובדא ~~א~ כ~ח מבר~ח ב~~~~ להעיר יש
 מע~רין~ל~א ~ לראב~ע דראב~ע~ דביחהו דא~ל וראב~~~דר~ג
 ל~

 מעברין דל~א ה~ג ~ ~~ה ~~ל~ ו~ירש~ וכו~י

ל~
 שם~ בחיא~ג ובמהרש"א עב~ל~ בקודש~ מעלין ול~ג וכו~~
 דראב~~ הישנים~ ה~פרים ג~רםת לקייםכחב

 לה ה~~ב
 מ~לין~~מח~

 ורא~ ע~ש~ בקוד~
 בםפר מצאחי זה

 ~~רכ~
 ר~ ב~חוס~ח~ש~שח~~

 יהוד~
 שם~ כ~ח בברכוח ז~ל~ ה~םי~~

 וז~ל וכחב בקודש~~ מעלין ~~~ירי ~ הישנה גירסאשגרס

כלומ~
 יעבר~נ~~ ו~א בקו~ש מ~לין

 ומ~ק~א בפ~יעחי~ לא אם
 אל~ ~~בירוהו~ שלא הוה~ ~~ינ~י

 נשי~~ הוא נם הי~
 ~~אחי ובן עכ~ל~ ז~ל~ כפ~ש~י~מוחקו וא~~

 ~~ל הוא שגם ז~ל~~רא~ש~ ב~חום~~ שם~ עו~
 כח~

 הנ"ל~ ז~ל הח~יד ר"י חוס~ של וכלשינוכ~חבו כמע~ הישנה~ ~~יר~א לקיים
 יוצ~ ברו~

 הישנהי זו גירםא ל~ים חדש~ אור לנו ש~אירה~~ורו~~
 שלישי~~ באד~~ ר~~א~ בםי~ ז~ל~ ה~ב~ש ב~ו~ח עודומצאחי
 ~רי זו~ גירםא ג~כ~ג~ם

 אח~~ ב~ג~ון שה~נבאו נ~י~י~ חלח~
 אמח היא הי~נהד~ירסא

 לאמח~
 ר~ש~מי ב ומצא~י חורה~ של

 בעוה~זי כחרן ה~יחו ג~ ~ ~אמרו ~~א ה~א~ דפם~ים~"ו
 ~אב~~ רבי~ואמר

 ~~יין הוה חנ~ין
 בב~~

 דשם ע~א~ פ~ה
 שם~ הב~ בפי~ וה~"ע וצ~ע~י ~ר~ב~ע~ כ~ל ~ז~ר לארב~
 חני~ן דראב~ע~י~~

 הו~
 כלומ~

 דהו~
 ר~ג~ אחר השני הי~

 ר~~ א~~ לראב"ע~ הע~ירו~לא
 וראב~ע שב~וח~ שחי ~רש

 פי~ וכן שלישי~שבח
 אבל ש~י ה~~~

 הנירס~
 ~~~ ~לפנינו

 הי~ דר~נ ע~א~ ב~חברכוח
 ח~א ו~א~~ע ש~תא~ חלת~ דור~

 בנ~יון ה~יה ~~ל רי~ב והגאון~~חאי
 נכון ד~וחר שם~ הש~~

 ~~ש~ שבחוח~ שחי דורש הי~ דר~גלגרום~
 ~הקד~ח

 ו~ה~~ע ביב~ו~יל~יהמ~ש ה~מב~~
 ה~~~ והפ"~

 ~~כ ~וכח
 דס~~

 דלא ~~~~ א~י ו~~י~ז זו~~נירם~
 קושיח ~י~י ק~~

 בר~ת בחיא~ג~~הרש~א
 כ~~

 ד~יון ידענאו~א ~ ו~~ל שכחב א~א~ ד~ה ~~א
 ד~ו~

 ל~~ות ראוי
~~ 

 בחדא דורש אחד
 ל~ ק~א~ ~שום אלא~ב~א~

 לי~ חסגי א~י ו~ו~י כן ~שו
 שבחבתי ~ה ו~פ~י עכ~לי שבח~~ חד ור~~~ע שבתא~ ח~יל~~ג
 ~א~ ~אין ~וכח~ ~~~לא וא"כ ~א~ורי הי~~ כןבא~ת

 הורדה

ל~אב~~~
 ~~יו~

 נש~~~ ~~היות ~~~י~והו ~לא
 וע~יי~

 עו~ד~ הואכבו~ו ב~~ו~
 נשיאי בחור

 אל~
 לה~ד~פו לר~נ~ שהקדי~ו

 ~שני~ יהיה וראב~ע ~בחוח~ שתי שי~רוש הכ~וד~~יותר~
 ל~

~לש~
 ~תניין הירושל~י

 הו~~
 העברה ~~קר~ לא ~אח

והורדה
~ ~  ~~ ורא~ 

 ~וה~א~ פ~ד ברכוח בירושלמי מצאתי
 אוחו ~ינו אלא ~~דולח~~ לראב"ע הורידוהו ~א איתא~~שם
 ~ןי בי~אב

 ו~
 ~ענית בי~ושלמי

 פ~~
 ~וה~א

 ~והפ~~
 על

~~ושל~י
 ~~כו~

 ל~שיא~ו~ ח~~ ~~"~ ~ ~י~ ה~~לי וחענית

~~~
 ותי~ה

 ~תו~ ש~
 ר~י

 ~~~ החסי~
 ו~חו~~

 ~~~ הר~~~
 עם יחד נ~יא~ היה הוא גם דראב~ע להדיא~כח~ו
כנ~כר~

 ו~~~ג~
 ו~פי~~

 ~כש~כ י~ל
 בניד~

 ~~ ~בא~ח
 ~מ~י במקו~ו ועדיין ראשון~ ב~קים ה~על~~ לא~םש~ב~ו ~יכ~

 רוציםרק
 להום~

 דרש~ים ~קומו~ לפני אח~~ מקום עוד
 ~ ודו~ק ~ילעשוח

~~~~~~ 
 אבא

 העיר~
 לבא~רה שמ~מה בח~רי ~דברי

 הר~~א ~פםק להאשאלחו ני~~
 חו~~ ב~~~

 םי~
 רבים לענין א~~ ם~י~~ע~א

 היו~בי~
 ב~יהכ~נ~ אחד ~~סל על

 רוצהוהיו~ר
 עו~ להוסי~

 אצלו והיושב ~קו~ו~ ~צל א~~ ~קום
 ואם הראש~ אצל ~ני הוא ש~כשיו באמרומוחה~

 יוםי~
 יהי~

 ~ ע~כ דידן~ בנידון הדין והוא למחו~י ויכול עמו~ ~הדיןשלישי~

~~~~~~
 בנה~מ וראו נא צ~ו ב~~~~ ~יטב ~י~ן לא כח~ר~

 מ~ש~י~ יוחר חשוב הוא הראשון~ שמ~יבת י~וע שאי~ו~בם~ם לה~יא~ שם ביאר ~ק~ג~ במשה~אב~קו~ו~
 ~י~~~ ע~ייח ובלא האדם~ א~ מכבד המקום דא~ןאמרינן
 ~מםיבח ~י~וע~ במקום אפי~ אצלו~ אחר להושיב ~יו~רמוחר

הראשון~
 כ~ו םי~ חאו~ח ~ח~~ם בחשו~ אולם ~מ~א~ ד~רי מקורשהיא ~~ל~ הרא~ש ~~שו~ ~וציא וכ~ז מה~ני~ יוחר חשוב הוא

 וכחב בי~ור~ ביחר ז~ל ו~ר~~א ה~א~ש דברי מ~רש ב~ט~וםי~
 ~בס~~ו~~ל

 ב"~
 ה~א~~ ~

 שאיננו כל כ~יל~ בללא
 הרבו~ אל~

 ומ~הכבודו~
 י~~~

 נוגע ואינו חבירו~ בבוד מ~עוט
 נוגע ואינו בשלי~ ~~שה ה~א ונם מ~ון~ ו~פסדל~יוח

 והכניס~ מחיצ~~ ראו~ןועשה אחד~ ב~סל מוש~וח להם ~היז וש~~ון ראובן כנוןחבירו~ בש~
 שמעון לישיבח מז~ק ו~י~ו ל~בולו

בלל~
 ר~

 כבוד יו~בה עי~ז~
 ~~ו~

 והורד ראו~ן~ ישיבח
 ש~ינו חדא ל~~ליוחא~ חרחי בי~ ~איח כ~ון ש~עון~י~יבח ~בו~

 א~ו וגם לש~~ון~ ~~ון~פסד
 נ~~~

 הוא בשלו בי שמעו~~ בשל
 ב~שו~ עיינחי ~שוב ע"ש~ וכו~ בידו ימחה ~י איןעוש~~

 הרא~~
 ~י~ ה~ ב~לגופי~~

 ג~
 ~~א~~ נ~שי~ ~~הבה אח ומ~אתי

 ז~ל
הע~ר

 ל~ שא~רו~ ח~~י~ ~לש~ ג~~
 ~~בדו~ אדם של ~קומו

 מקומו~ אח מכבד האדם~לא
 ~ול~

 שכוו~חי וחל~ח ה~~~י ~ין
 של הקדושהלדעתו

 מ~
~ ז~ל~ ~רא"ש  היא ~לאת אולם 

 שטוען ו~ה ~ וז~ל ש~~ ~~ל הרא~ש מ~"בבעינ~~
 שהו~

 ~~ש~ן~
 מ~ובחי אמ~עי פע~ים כי טעמא~י ~~~א די~א בהאי בקינאלא

ז~ע~ים
 ~ח~~

 ב~ארחי בעניי אני ~והלא עכ~ל וכ~~ ~~ובח
האי

 דינ~
 ~~~ב ~וגם וצ~~ני ~יטבי ~אר בטעמא~ ~לחא

 דא~רינן האהרא~ש
 בברכו~

~ בראש~ מםב גדול ע~ב מ~ו  
 האק~ה~

 ל~
 בז~ן א~ל מ~וחי שחי שהן בזמן אלא כן~ א~רו

 פ"ד וב~רושל~י שם~ כברכוח באמצ~~ מ~ב גדול שלש~שהן
 וגם ~ א~~~ באות ~כנ~ל ה~בדחענית

 ~ש~~
 ו~~ל הרא~ש

 בישיבהוב~~ב ~

 ה~

 בעיניי נשגבה פליאה עכ~ל~ הזק~ה~ אחר
הלא

 בב~~
 דבי~י~ה בה~יא~ אמ~נן ע~א ק~כ

 וב~סיבההחכ~ה אח~ ~ל~

 ה~
~ ב~~י באוח ~כנזבר ~~קנה אחר  

 ה~א ~~ה~ קבו~ים~~ ש~י~ם ב~ק~מוח ~ילי ~~ני ~ ~ם~ש~כ ונ~
בי~ו~~~י

 פ~~
 ~~א~ות א~ו ה~ב~ ~ע~ית

~~ 
 הם ה~בה

ק~ורים~
 ~רי א~~ באו~ כנ~~

~~~ 
 לע~ן

 מקומו~
 ~בו~ים

 ~יא~רו

 וצע~ג~
~ 

~~~~~~ 

 ~בר
 הכ~

 ~סי~ ~~ל ו~~א ה~א~ש ד~חשו~ ~~~ע~
 ~קום אין ~א~~ו ד~יד~ן שמ~ינן~ע~א~

 ~~ ~פי~~ ~~י ~אמור ~~~י ~~לא ו~ובן האמור~ ~~ב~כלל~ ל~~

~~~~~

 ם~~~ ש~~ב םי~ ~יו~ד
 ~~ג~ז~ א~ונות ש~י ~נותנין ד~~

 ~~י~ן י~א~
 ~~ עפ~

 הו~~ח ~וכח~ר טפחים

 ~כ~
לא ~בבי~~
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~  
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~ ~ ~ לא 
 ~~ לאמ~ שיי~

 בראש~
~ 

 ו~כא
 נ~

 לא
 ~י~

 וע~ ~~~~מע~ה ~י לו~ר
 אחי האמור

 שפ~~
 ~מקום ~לא

 ~ת מכב~
 ~ל~האדם~

 האדם
 מכב~

 שום ואין המק~םי אח
 כבו~

 להנקבר
 ק~א בב~ב ועיין למטה~ ולא ל~עלה~ לאבראשונה

ד~~א ~ ע~
 ~~ויו~~ ועי~ במע~~

 חשו~ בשם שס~ג סי~
~~ 

 ג~ון

 שכת~~~
 ב~ומק הקבר שי~י~

 וכו~
 למעלה שזה ~ע~~י

 המקומוח עלי~ת דלענין משום טע~א~ דהיינו ~דאי וע"כע"שי מז~

 כבו~ל~נ~
 ~לאו מקום בשום מ~ינו לא

 בביה"ח~ דו~
 שלא

 שלבו ~ה בגבולו ל~~וח רשאיי~י~
 ~פ~

 לשכנו מ~~ע שאינ~ כל
 לא אפ~~ שכ~ו~ ~בוד הורד ש~י~ז וא~~ג ~מונוי בנ~ף~~זק
~וכ~

 בח~ו~ כמ~ואר למח~~~
 הרא~~

 חח~ס וב~שו~
 הנ~~

 ומכש"כ

בניד~
 כלל~ ~ב~ד לע~ין נוגע הדבר שאין ד~דן

 ~ ברור וזה בד~ז~לחוש ד~~ ~שיט~

~~~~~~ 
 עובדא ביהכ~נ מקומוח שבני~ון כת"ר~ שכחב
 לפנ~ כזאת שאלה שנשאלהיודע~

 ~גאו~
 ר~כבה~ג

 במ~רשי דא~~א ~ה עפ~ ד~ו~ ופשט ז~לי העשל ר~רבי
 ל~ני מיהו~~~ ~ה~א אוחשב~ה

 הקב"~
 על בקוב~נא

 בשם הראשונה אות הי~ה שב~חלה ע~ה~רבינו מש~
~ ממקומהי נע~רה שלא~ואיל א~ה~ ה~~ק ~אין פס~ד ו~א השניהי היא ~י~וש~~ ב~םועכש~~ ~הוש~~  שמועה שמעחי אני גם הנה 
 מקום ~~ום ~לל מ~אחי לא ~~נייאני ~ הזאחי השמו~ה היא לא~חה ~מת אם ידענא לאאמנם ז~

 במדר~
 ש~אה כן~ שאמרו

 ע~ה רבינו מ~ה על בקובלנא ~ה~א~אות
 עי~

 בסנהדרין
 סנהדרין ובירו~מי~"א~ ק~~

 ס~ר ומבואר ה~וי פ~~
 ל~

~~~ 
 וארא ובסדר~~ז~א~~~

 ~~ו~~~~
 ו~סדר

 מ~ו~~
 ~פי"ט~ב~~

 ~פ~ וב~ה~ש ~פי~ח~כ~א~~ ~חובס~ר
 ה~~

 עה~פ
כ~ם ~רא~

 פז~
 המקומות אלו ובכל ~~ב~י ~ס~~ ~רח ~דר ובתנחומא

 שהיו~דא~חא~
 מ~

 ~ני ונש~טחה ע~ה ~ר~"
 ~ואמרה ה~~~

 רב~
 ~ול~ים~

 עקרת~י
~ 

 הז~~~ ה~דיקח
 ~~קב~ה וא"~

 בשם נחון הייח לשעבר ל~י ~א
 ובסוף נקבה~

 חיב~

חיי~
 ~ת~ שא~

 ~ה~ד ~יבה~ ובראש זכר~ ~שם
~ 

 ~~ה ~ויקרא
 ~יהו~~ ~ נון ~ןל~ושע

 אוח ובא~ת

 ~ה~~~
 לא מ~הושע~~

 ~~ כלל~ לההיה
 ע~י אדרבה ע~הי~כי רבינו משה ~ל ל~ול

~הוס~
 נח~ל~ה ~~הושע~~ ~ם בראש יו~ד אות משה

 הה~א~ ~ו~
ב~

 ע~ב~ ל~ה כשבו~ות נמחקי ~א~נו ~יה~~
 ומש~

 ~סוטה א~~ל
ל~ד

 ע~א~
 רחמים ע~יו בקש שמשה

 ~יה~ ~
 ~לח סדר ובמד~רמרגלים~ מע~~ יושי~~

~~~~ 
 סי~

 ט~
 שע~י א~חאי

שנחוס~
 נטל יו"ד~ אות לי~ושע

 ש~
 ע"שי מרגלים עשרה של

 ~ום ~"א ~~ח ~י~ ~אוא"כ
 ירי~

 ~י ~תעלחה אדרבה
 ~רא~היהיו"~

~~~~~
 משהו~קרא ~ עה~פ שלחי ב~~ר ב~~~ יו~ן ה~ר~ום לפרש יש

 להוש~
 בן

 חמא ~וכדי ו~~ל~ ~וש~ נ~
 ~שה ~א ענותנותי~~~שה

 להוש~
 בן

 יהו~~ נ~
 ע"י כלו~ר

 ~מרו~ ~ וכ~י~ י~ו~עי של ענותנותו~ראה
 ו~דוש

 א~כ~
 ואת

ד~
 וש~ל

 ~אמז~ רו~
 ~~ ~סוטה

 ~~א~
 אח ~~י

 דכא~
 ~ה~י ~י~~~~~~~

 ~~י~
 הו~י~

 ל~
 ~~ה

 ~י~י~ יו~~~ א~~
~

 ו~ו~ק ~~י בראש ~יה~
~ 

~~~
~ ~  ~ ~~~~ 

 ~~~~א
 בח~א~~

 ע~א ~~ז ~~~ין
ב~"ה
~ 

 ו~ה
 יו~~

 שנ~לתי
 משר~

 ~~ל שכ~
~ 

 נטל ו~~כ
 ונ~ן ~באיש~ ה~ם אוח שה~א ~ש~~ ~יו~דה~ב~ה

 ~היא יו"ד~ אות לה כשהי~ לבן~ זכחה לא ו~כו~~~ ה~~ או~ ~
 ה~

 ~בא~ש
 ומ~~ו~~י

 שאות כיון
 יו~~

 וא~כ בן~ לה ~לה~ות או~ה ~נע
 לבןי ~כה לא ל~~ו~ע~כ~~יסף

~ 

 היו~~ ע~י ~~כה
 לכ~ס

 וא"~ עכ~ל~ וכו~~~י
 הי~~ד ~ת~י גרעון~ ליהושע הי~ ה~הרש~א ~י"ד

 ~חו~~
 לוי

 או~
 יו~~ דהי~ ~~ל~

 ~יב
 ~~יסלי~שע

 וע~י~~ ~נים~ לו ~~הי~ לא~~
 ~א ~~ל

 ל~~ ב~~דא~ר~
 י~וש~ פ~~ ~ ע~א

 ש~~ל ופיר~~י~ ~ללי ~י~ ראשן ~ א~ל ~שחעי~ דקא
~ 

 שא~ן ~~וע שראשו
 ל~ולב~ים

 ב~ ~ל~

 הוא
 י~~

 ~ש~ס ובגל~ון ע~י

 ~~ רא~ ~ ~~ ~~~ ב~~
 ~~~ר

~~~ 
 ~~ו

 קטו~

~~ ~  ~  ~ ~  ~~ ~  ~ ~ ~  ~~~ ב~א~ 

 וע~י~~
~ 

 הו~ א~~ דהכל י~ל ש~~ת~
 ~ע~

 ~מנ~ משר~~היו~~ ~ ~ו~~
 אותה

 מלהיו~
 בןי לה

 ע~
 ~ם

 המהרש~א כ~~~כ ל~~~כה ל~ יהו~~
 הנ"~

 לו שא~ו וזה
 ~יע~ ר~ ~

 ועפי~~ימל~
 ופי~ ~ש~י פ~~

 הערו~
 הם ז~ל

~ שפ~  
 ו~ב~~ם

אחד~ם~
 ודו~~
~ 

~~~~~ 
 דקא והי~ו ~ דאמר~~ן ~~ב~ ל~ב בערכ~ן

 ק~י~
 קרא

 כ~יב דוכחא ~בכל ~~הוש~~עלי~
 יהוש~

 כחיב וה~א
 וכו~~שוע

 ~הו~~
 רחמי~ ל~בעי לא אמ~~ דא~י~ זכוחא

 רחמ~ם לבקש לו ~י~ ד~הושע ~ ו~ל שכ~ב בחיא~נבמהרש~א ~~~
על

~ 
 ולא דא~~~ ב~~~א

 ~~~ ~ש~
 ולכ~

 היו~ד לו ~חח

שהוס~
 י~ה ~ליו ר~מים בב~~תו משה לו

 יושיע~
 מ~צת

 ~~רי חמוהי~~ ז~ל ו~בריו עב~לי ~א~י~ בזכוחאמרנלים~
 היו~ד אבל ~ישוע~~ הכתו~ ל~ וקרא ~~~ושע הה~א לופחחו
לא

 נ~ח~
 כלל לו

~ 
 ז~ל ~מהרש~א דכוונת וי~ל

 ~י~
 שע~י

 ~~~~ ~ם ~אין מכבודו נפחח ~יו~ד גם ה~א~ אוח לושנפחח
בראש

 ודו"ק~ שמ~

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

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

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

~~ ~~ ~~~~~~~~~ 
 ש~פל ה~בא~ ~אנשי א~ד יהודי אי~~אלחו~

 וק~רוהו ~ר"ל~~~ליכ~ו ~ד~
 ~דר~~ ב~מצ~

 ס~ו~
 לנפיל~וי

 ישראל בקברוח ולקברו לפנוחו מוחר~ס
~ ~ 

 ~קור~~~~
 ~וב~ ~~

 ב~ם ל~~~ ~~~ ~~~ק פ~ק מ~~א
האור

 ~רו~
 ו~~ל
~ 

 בזה משחמר שאינו והיכא
 שמא לחושש~ש הקב~

 יו~י~ו~
 ~כר~ם

 כו~
 ל~ש ויש עכ~לי המח~ ובז~ון צ~רמפני לפ~ו~ מצוה ודאי אז

דהנה ב~עמ~~ מ~~
 הדין~ ~יוס שמת~ראין מפני ל~~ים~ קשה ש~~לבול לפיהכלבו כח~ למקוס~ ממקום המת מפנ~ן שאין הטע~ ע~ק~

 לי י~ח א~ יש~י לדברוזכר
 ג~~ ~יו~

 א~ ~ב~מואל וגם
 ובט~ז בב~ הוא וכן עכ~לי לע~ת~ הר~~~~ילמה כ~~

 וא~כ סק~א~ שס"גס~~ יו~~ וש~~
 הי~~

 משתמר שא~נו ב~בר דנק~ר
 שרי ו~אי למת~ ג~ול בז~ון והוא ~וצי~והו~ שמא לחוששיש

 דבזיונא ~טעם המשתמרי לק~ר לפנותו איכא מ~וה וגםלפנותו
 וח~~ת דבלבול מ~ערא קשה ~ו~ר הוא~מח

 ה~~
 בלא ל~ד

~זיונ~
 א~דינן ואנן

 ד~
 ל~סבל ~פי ליה דנ~חא ~מת

 חר~

ה~~
 ע~ ב~י~נא ~א לבד

 שמפנ~
גם מלם~~ ל~קום~ ~מ~~ם או~ו

~  ~ר~ 
 ~~לבול

 ~ד~ וחר~
 שיו~אוהו ע~ ב~יו~א וגם

 כ~יןנ~ריםי
 בס~הדר~ דא~ר~~

 ~חכמים ע~ב ~~ד
 ~מ~ה שם וב~~רא ערומה~ נ~לת הא~ה דאיןבוות~~ו ד~י~~
מפרשי ע~~

 טע~~
 דבזיו~יה

 ע~י~~ דאינ~
 ~י ליה

 מבואר ~ייע~שי דגופי~ ~ניח~
 ~הדי~

 ליה דניחא
 לא~~

 גדול ~ער ~םבול
מלס~ול

 ~נ~
 בח~ כן ~א~רו ו~שם

 ההו~
 הכא למו~י

 נ~
 ~אמרי~

 ~ועיין מחו שכבר ~יס
 ~~~ תוסי~~

 ד~~וח
ד~ה ~~

 ~רב~
 ~ם הכלבו ~שם ~ש~כ ר~ה~

 ע~שי הקבו~
 הא ~ללה~ר ~כאור~ א~ ~ ו~~~ ~ו~ ~~ ~ ש~ו~~ן

 ד~ה~
 ~~ה

~ הנ~~~ ע~  
 ט~ ~~ב

~פליגו ע~~
~ ~  ~ל ור~י י~ודה~ ור~ 

 בוד~ ~
 ל~~~

 ו~
~דק~

~~~ ~~~ 
 לא וה~י ל~ה ק~~ערא ד~~י

ליהי
~ ול~  ~  

 האי ~א~ר
~ 

~~ 
 ו~~~ס

מהל~ ~~
~ ~  ~~ ~  ~  

 ~~י
 דבו~~

 ל~~ת
~ וא~  ע~ל~~ 

 ~~ל ו~אי
~ וב~~ ~ב~ ג~~ ~~~  

~~~~ ~  
 ~~ק

~ ~א~ ~~~~  
 נ~~ת

 ~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 מטעםוע~כ
~~~ 

 ו~~כ מצער~~ גדול דבזיונא
 ה~ח~

 םיחראי
נינ~ו

~ 
 חר~י דאיכא בסנהדרין~ החם דשאני לייש~~ יש או~ם

 אמרו שפיר ערומהי נסק~ח ~היה אם צערא~ ונםבזיונא~
 יו~ר צער שח~בול יוחר לה וניחא בל~ושה~ שחיסקלחכמים
 בזיונאי וגם קטן צער שחס~ול בצערה מלהקל בזיונא ב~אג~ול

 בזיון נגד לחוד~ צער לענין קאי דשם ע~א~ ט~ בב~במ~א~כ
 דצער כווחיה ופ~קינן אר~י שפירלחו~י

 גר~
 ודו~ק מבזיון

 ובפ~ח מ~ג~ ד~נהדרין בפ~ו משניוח על ישראל תפ~רח~ו~יין
 העיר ולא ע~ש~ מי~ורין קיל בושה אי שם שח~ר מ~ז~יומא
 ואכמ~ל~~ ו~ו~ק~ ה~בה לפ~פל יש ועפי~ד ע~~~ ט~ ~~"בכלל
 מהקבר יוציאוהו שמא למיחש דא~כא ש~לחינו בנידוןוא"כ
 וגם הדין ~חרדח צערא חרחי להמח ויהיה משחמ~ישאינו
 ו~איב~יונא~

 אמרינ~
 צע~א למיס~ל להמח לי~ דניחא

 לב~~דין דחרד~
 חרתי~ מ~סבול ל~קום ממקום ולפנוחו בזיונא~ ~לא

וז~
 ובז~ון צער מפני ~פנוחו מצוה ~ וכ~ב בה~~א ש~ק~ק

כל~מר ה~~
 דאיכ~

 הדין חרדח צער חרחי
 אוחו וכשמ~ין ב~יוןי זג~

לי~
 להעיר עוד ויש בזיונאי בלא ~דין חרדח בלבול ~דא אלא

 שמ~וה ב~ב ובשניהם מ~ברוי שיוציאוהו למיחש דאיכאלהאי לקב~ו~ מים שיכנסו למיחש דאיבא היכא שמדמה ~ם~ ה~~אעל
 חי~ו~ ובאמ~לפנוחו~

 ועיין כמו~ן~ יש גדול
 בן הר~י על להשיג שם דבריו בריש מש~כ מ~ז~דאב~ח ~~ ~וסיו~~

 ע~ששו~ן
 ~ ודו~~

~~~~
 ~ וז~ל ~ב ח~כ~ סי~ הגדול~ זרוע ב~אור מצ~חי זה
וה~

 ועוד ע~א~ ח~ במ~ק דחנן
 אדם מלקט אר~~

 כדי זצ~ל ו~~רש~י לו~ הוא ש~מחה מפני ואמו אב~וע~מוח
לקוב~ו

 ~ין ה~ון~ אח~ במקו~
 לפ~~

 ממכובד דהיינו
 ויש הקבר בזה היטב מש~מ~ היה שלא כ~ון א~א מזה~יוחר ~מ~וב~

 מ~ם יכנ~ו שמא או יוצי~והו ש~אלחוש
 לחו~

 אז וכו~ קברו
 ר~מ אומר שבזה ~מח ובזיון ~ער מפני ~פנו~ו מצוהודאי
מוחר

 ~~ק~
 הללו האו~ז ומד~רי ע~~ל~ וכו~~ ~צ~וח

 האו~ז העמיס הנראה וכפי ~נ~ל~ ~~~והג~א הע~י~
 בפירש~יי ד~~

 נמצא ~א ע~א ח~ במ~ק שלפנ~נו בפירש~י דהא ~~זו~מהני
 זהכלל

 ה~~ו~
 מפיר~~י~ האו~ז ש~עחיק

 וז~~
 ~ ש~פנינו רש~י

 ~ד~מלק~
 לקוברן אחר למ~ום ומולי~ן ואמו א~יו ~~מוח

 א~ו~יו~ בקברו~ ~~ו~רן לו הוא ש~~חה מפני אבוחיו~בקברוח
עב~ל~

 ר~
 ~~ הרי~ף שעל ~פ~רש~י

 הלשון זה רש~י כחב
 ~או~ז~ קש~~ח

 וכ~
 דכוונח לומר ויש ע~שי שם בר~ן הוא

 ~קוברן שכחב הר~~ף ש~ל~ירש~י
 ~מקי~

 נמי היינו ~~ו~~ אחר
 מ"ק בירושלמי כמ~ש הגון~ מיקרי ודאי וזה ~בוחיו~בקברוח

פ"~
 אבו~יו~ אצל נח ש~~א לאדם ה~א ערב ~ ה~ד

 ו~
 ~וא

 סי~ שם הגדול זר~עבאור
 חי~~

 י~גי פ~ שמחוח מס~ ב~ם
 במס~ לפנינווב~מח

 לי~~
 ~רם ~"ל הגר~א רק ל~שנ~~ להאי

 בטוש~ע וכ~ה הנ~ל~ הירושל~י ע~~י ו~יא שמחוח~ במ~~~אח
 ל~רש ל~~ו~ז ומנ~ל שס~~יסי~

 דמקום הרי"ף שעל רש~י כוונ~

 במק~ם נקבר ~י~ ~א ומקודם ~מ~חמר~ מ~ום היינו ~גוןאח~
 לו הג~ד מי~משח~ר~

 ד~וו~~ י~~ ש~י~ ~~~ ~ ~א~
 רש"י

 ש~~
הרי"~

 לענין כן אמנ~ כנ~לי ב~מרא שלפנינו בפירש~י ~מ~ש
 וגם האמור~ כדבר ב~עמו~ נכון שהוא כחבחי כבר הדיןעיקר
 דעיקר הכלבו~ טעם לפי לה~יר יש הנ~ל~ שלפנינו פי~ש~על

~עמא
 דאי~

 ב~בול מ~ום למקו~~ ממקום המח מפנין
~דיןי ו~רד~

 ה~
 בשו~ח ~פי~ש~ב

 נו~~
 פ~ט סי~ חיו~ד מהד~ק

 בלבול ליכא בשר בלא עצם רק נשאר לא א~ד~~~~וח
 אמר ~פיר א"כ ע"~~ ~ללהדין ו~ד~

 ר~~
 א~ם מלקט

 עצ~ו~
 אביו

 לו היא שמ~ה דהא אבוחיו~ בקברי לקו~רן שלא אפ~~וא~~
 פ~א בירושלמי להדיא ~מרו וכן הדין~ מן נחו אבוחיו~רואה
 לא במחכח"ה ז~ל והנו~ב הנ~~ המשנה על ה~ה~~~ק

 ויש כחידושו~ להדיא שמבואר הזהלה~רוש~מי רא~
 שם~~ םי~ הב"יעל מהירושל~ לה~~

 ודו~ק ע~ש
 ע~ או~ ו~~

 עיקר
 משוםהכלבו ט~~

 קש~ ~ד~~ חרד~
 ~~וחו אפי~ דא~כ

 לח~
 ~לו

 אבוחיוולקברוח
 לאסו~ י~

 בי~ו~עי ~מרו ובפירוש
 וב~

~ ~ל~ ~~ ~~ ו~~~ ~~ ~ו~ ו~ ~~ו~~~~ ו  

 ~ו~ל~~נד~ס~
 ~~~ ~פי~ד

 מ~~~ ~ה~ טעם ~וף שדחהה~~ו אב~
 ל~נוח אפ~~ו דא~כ ה~~ל

חו~
 בזיון משום ~י ~טעם ד~יקר ו~ב לאסור~ הו~ל שלו

 יו~ר לבזיון למיחש דאיכא משחמר ~~י~ו ב~~ר וא~כע~ש~ המ~
 ליישב יש הרדב~ז ועפ~~ד לפנות~ ~רי ודאיגדול~

 ולא דניוול טעמא רע"ק ~~קט ע~א קנ~ה בב~ב ~~~צהשו~ח ~ושיי~
 שפיר~ ~חי ~רדב~ז וע~י"ד ע~ש~ הדין דחרדח טעמאנקט

דט~מ~
~ ~ כנ~ל היא דסמכא לאו הדין ~חרדח  

~~~~~~ 
 ועיין דש~י~ פשיטא ~לחינו בנידון דינא

 דל~נוח בפ~יטוח שכחב נ~ סי~ח~צ ב~ו~~
 ג~ מקר~ע~~

 אחרים מ~ל עדיף י~ראל~ ק~רו~לש~ונ~
 לחו~

 שלו
 סי~ יו"ד ז"ל ~ו~ח~~ס עכ~ל~ למבו~ה ממכובדאפילו דשרי~
 ראה~א של~~

 להח~צ~
 ופשו~

 שנו~י~ו וה~ שמוחרי וברור
 ~ יארי~

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

 י~~~י ~~י~~~~
~"~~~ 

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~ 
~~~~~

~~ ~ ~ ~ 
~ 

 ~~ ~~י~~~
~~~~~~~~~~

~~~~
 להשיב~

 כל בשםגם לדעח~ ש~לח אש~ בד~ר מאהבה~ ח~בה
 חברי~

 שליט~אי דמחנ~ וכו~ הג~ הרבנים
ע~~

 דברי לפי אשר דמחנ~~ ~~ח~י~~ ש~~ביח מקומוח איזה
 חמשים ~ ארבעים זה דמחנ~~ ק~ושה~ ~ ה~חברה מנהיגיראשי
 היו קדמוניוח ומשנים שם~ ~קבור חדלו מאז ע~רו חלפושנה

 הנ~להמקומוח
 כי יען אכן~ וי~דוח~ ילדים לקבורח מוב~לוח~

עיני
 כ~

 בהמקומוח בביה~ח העוברים
 עוד כי רו~ים הנ"ל~

 שום בלי פנויוח~ רבוח מקומוח הילדים~ מצבוח בין שםנמצאו
 לשאול נפשם~ עזבו דמחנ~ הקהלה ראשי ע"כ ~קברוח~~~ציון

 ר~אים שיהיו ~יחר~ צד למצוא שליט~א~ וכו~ הג~מ~רבנים
 ~מצבוח שבין ~פנויוח ~מק~מוח אח לקבועמעחה~

 בביה~ח מקום אפם כמעט כי וביען~ יען ר~ל~ מחים~ ~ל~קבורח הנ~~
 או~ן אח לבקר יצאו שליט~~~ ~ק~נה ור~ני וכו~~~גדולה

 ~ ל~אחד צו ונחנוהמקומוח~
 הקברנים~

 לפיאשר מקימ~~ בא~הו שיחפור
 ~~יוח צריכין ~ם כי וניכר~ נרא~ העין ראו~

 ובאמ~מצבוחי
 איז~ וג~ נרק~י קרש שיוריהחפירה~ ב~ומ~ מצ~ שם~ ו~מק"א ישנ~ח~ מצבוח מצאו

 הקהלה מרבני רבנים
 על המ~גיחים~ מ~אחד שמעושליט~א~

 שהוא ~החיים~~ ה~בי~
 עליהם העמידו לא ~שר ונפל~ם~ ק~נים ילדיםנקברים פנויו~~ מקומוח שבאו~ן אומר~ שהוא כשר~ לאישמוחזק

 פס~ו ~נ"ל~ הח~ק דברי ולפי למ~גיח~ שנ~~נה שנה עשריםרק ~~ ~~ל~ המשגיח אולם רבוחי בעיירוח כנ~וג קברים~ו~יוני מצבו~
 ~~~ל ~~~ו~ות~ל~~ור

 ז~
 ועחה ~~~~ ~ח~~יס ~ א~ב~יס

 ~דבר נכון א~ ~דעח~ ובקשח~םשאלחכם
 לעשו~

 וחמשה בארבעה שם שיחפרו ~קברנים עללפקיד ~ זאח בחינה
 באמ~ א~ לר~וח הנ~ל~ המצבוחשבין פנויו~ מקומו~

 איזה שם וימצא יראה
 לא באמח ~ ואם ~ב~ים~ שם היו כי המוכיחיםםימנים
 אדםי ~ ~קבר המוכיח סימן ם ש ~םימצאו

~ 
 א~ צו~ ניחן

 אלא צו
 ~קה~ה רא~י עלזירוז

 ל~~~
 משגית

 כש~
 וירא

~~ 
 על שי~וד

 רק אם חדש~~ ~קבר אי~ה שם שיח~~ו ח~יד~ ~ח בכלהמשמר~
 שבו ם~~ן ~יזה שםיראה

 ~ב~ הי~
~ 

 ה~וא ~ הבורשי~~לא חומ~י יפקו~ אדם~~
 ~ל~~י~ ~~~ ול~~~ מחו~י~~

 ברו~ ~~~ ~~~~~~~~
 כי

 ~ת~ו~ ה~~ נ~~ ~~
~~~מו~ ~~ו~

 ~~~ל~ ~~~ ~~
 י~

בהרדב~~
 על

 ~רמב~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  קברות מקום ~יה וכאן נמ~א ~כאן טובא~ ~~~א~~~א
 עוד שם ~מ~או םפק ובליילדים~

 מצבו~
 האדמה~ במ~~ה י~נות

 ~מצאו~עין
 הרה~~

 נ~ליס ילדים נקברו שס ו~ם שלי~~~ וכו~
 מקדס ~הו~זקו דמא~ר נוחן~ הד~ת כי קבריםי ~ ~יוניבלי

 מקומות ~בקו ~יו לא בודאי ילדיסי שם לקבור~~מחה
 במק~א~ ילדיס לק~ר וא~ו מ~בות~בין פנ~ו~

 א~
 ~יון ורק~

 הד~ר~ נ~תכ~ שנ~~ ~~משיס ארבעים עברו שכבר~דבר~ ~נתיש~
 ~"ב כ~ בכחו~ות דאמ~ינן וכ~ין יודעיםיואינם

 לעניו~
 ח~וליות

 ש~יןקרוב~~
 ו~~מאינן ז~רה~ אדס שאין ~נה~ הימנה~ קרוב~

~ ~ש~הימ~פ~~  ~שיטא וגס 
 די~

 מ~משגי~ים לא~ד להא~~ן
 מ~ ומהימן~ כשר לאיש מוחזק ש~ואהנ~ל~

 שבאותן ~ ש~ומר
 שבי~המ~ומו~

 המ~בות~
 כי ונפליס~ קטניס ילדיס שס נקבריס

 לו דמה מלבו~ זאח בדה לאבודאי
 ל~ק~

 בי ל~קר לו ~ומה
 ס~ד ~כקידו~ין דמי~חזקה

 וא~~~ ובכ~~~י ע~ב~
 רק שזה

 באו~ן לקבור וחדנו פסקו וכבר נמשגיח~ שנחמנה שנהעשריס
~מקומות

~ 
 מסחמא אולס

 משניס מהמ~ני~ים זא~ שמ~
 שהיו אלוקד~ניוח~

 עו~
 עוד זכרו והס ~~מנוחו~ בעת

 קברו המקומות שבאוחן קדמתה~ מק~ס בפניהסמ~נעשה
 ~וכן קברס על מ~בוח ה~מידו ולא ונפל~ס~ ~~ניסילדים
 הוא~ דכדי מילחא לאו כ~ ויען עיירות~~ בהרבה~מנהג
 בסנהדרין ר~א~~~אמר

 ע~ש אינשיי ~כירי דלא ע~ב~ ~~
 בשבו~ות רבא~ ~אמר זאת ~וכ~ין כל~ ד~הב~יר~~י

 ע~ב~ ל~~
 לאו וכו~ דאיניש עלי~ רמיא ~לא מילתא~כל

 אד~תי~~

 אדרבה
 ~ידע היא עלי~ דרמיאמילתא

 אי~
 אחר ואפי~ לה~נהג~~

 כ~ ככתובות כ~ז~ ~יד~ר ~רבהשנים
 ע~~

 וברור פשוט וא~כ
 לא~ד להאמיןדיש

 מהמשגיח~
 ~ האמור כ~בר הנ~ל

~~~~~~ 
 מקומות באוחן לחפור דאסור ברור~ נרא~

 דיש מט~ם ~מצבות~שבין ה~נוי~
 בב"ק ז~ל ~ירש~י ~עיין ~מתים בנ~וול ויראו קברים~יפתחו החפיר~ שע~ לחו~

 אב~ם~ שנעש~ דמנוול~ ד~ה ע"אנ~א
 עכ~ל~

 עיקר כל ד~ר~
 דא~ור משוס ~יא מ~ים~ קבורת~עס

 בניווילס~ לראו~

כדאמרי~
 ופירש"י בזיונאי משוס דקבורה ע~ב~ מ~ו בסנ~דרין

~~ה
 שיראוהו ~ל~ לעין יתבזה שלא בזיו~א~ מש~

 מ~
 ונרקב

 הק~ר~ לפתוח אסור ממון~ הפ~ד משוס ואפילו עכ~ל~ונבקע~
 בש~ע כמבואר הגו~ל~ שנם~םאחר

 יו"~
 םי~

 ~ס~~
 ם~י~

 ז~~
 ב~~ ז~ל~ ירו~ס רבינו בשס ד~ז ~ביא ~ב~י~ ז~לומרן

 א~ר

ע~~
 ותימ~ ע~ש~ ~י~ב ש~חות ממם~ בפ~ד ~וא וכן

 מרן על
 בב"ב מ~ורשת מגמרא הביאו ש~א ז~ל והב~יר~י

 קנ~
 ע"א

 ~~י וב~ו ומת~ אביו בנכסי שמכר באחד ברק~ דבניבמ~שה

 ~ומר וערערו~~ש~~ה
 ק~

 את ו~אלו ובאו מיח~~ בשעת ~יה

רע~~
 ~ וא~ל לבדקו~ מהו

 ומ~ן ע~שי לנוולו רשאיס א~ם אי

~רא~
 ז~ל

 במ~
 מהברי~תא ~וכיח ל~~ ~י~ פ"ג

 דפ~~
 ממס~

 ~ו~י~ו ~נ~ל~מ~ות
 כ~~

 ברק ~בני מעשה
 הנזכר~

 שסת~ת

 עש~~ ב~פר הקבר ס~ימת ו~מר שנקבר~ ~ר ~יינו~~~לל~

 ~~~ ~~~~ ~~ש~~~~~~
~~~~ 

~~~ 
 ~י~ ~~ל י~ז~אל

 ~ו~ס דמיירי הנ~ל~ ברק דבני מעשה ~הוא ל~ש ~רור~נ~ל ~~~
 לו שאין ולברר ו~רי~ו~בגבו ל~פ~ שנקבר~ קודס מיחתו אחר לבדקו ר~ו רק ~מ~~ש~בר

 דז~ שערות~ שו~
 הוי

 ניוו~
 ל~ת

 ולה~ו גו~ו כל~בדוק
 להיפ~ מ~י~

 תמיהי~ ~רי עש~~~

~יד~
 אישתמיטתי~ ד~מת~ת~ה ד~~יי

 הברייתא
 ד~~~

~~~~ 
 דהמע~~ משס~ יוצא דמ~ורש הנ~ל~ ~י"בש~חות

 לאחר הי~
שנ~~ם

 ~גו~~
 ז~ל ~~"ש דברי איש~~י~חי~ וגם

 בפ~~
~~~ק

 מה~ ~ו~י~
 ~~~ ~~~ל~ דסתימח ~ריי~א~

 אחר
 ש~ק~

 יו~~ בש~~ ~~~~~
 ר~י ~ת ~ם ~י~ י~א ס~ק שע~ג סי~

~~~
~~~ 

 ס~ל
 ע~~

 מכ~ז~ כלל העירו לא ז~ל והב~ וה~~י

~~~~ ~ ~  
 להדיא מ~ואר

 ~~~ בבר~ית~
 וגמ~ שמחות

~רש~
 ה~ד מש~ס ~א~י~ ~ל~ בב~ב

 ממ~
 ל~וח א~ר

 ב"ב ~ב~מ~ וא~~ג ה~ולל~ שנםתס ל~חר ~~בר~~ת
 ע~ב~ ~נ~~

~
 אמר~ ~י י ~~~י~ן

 ~~ת
~ 

 אמאי ~ערערי~
 שת~

 ו~~ם~נו קרו~נו~ ~אינו בבשתו~ חוש~ין ~נו אין לינוול~~~
 ממון של גדול דבהפסד מ~מע לכאורה וא"כ ~כ~ל~מרוב~~
 לינוולר~אים

 ~ המ~
 באמת או~ס

 א~ ל~מת~ נפשאנייחא דאי~~ החס~ דשאני ליחאי ז~
 הוא יהי~ שלא בכדי אותו~ יב~~ו

 ל~ק מ~ון להפםידהגורס~
 ~ו~~

 נו~ע ~~בר ועוד נפ~א~ נייחא דאיכא ובמק~סומ~מתו~ בסב~ו~ ב~ דההפם~ כיו~
 ב~~ח~ ~רי~ת ד~ה ע"א פ"ו בכתובות התוס~ וכמש"כלכבודו~ ג~

דא~
 מ~~ירין י~יו ~א

 ~יכ~
 כאן אין ובכה~ג עש~ה~ וכו~ קלון

 וז~ל הביא~ עוד ~באד~ה ר~י~ סי~ חיו~ד במהד~ח ז~ל הנו~ב וכ~כ כלל~ ניוולא~םור
~ 

 וכל
 מ~

 מ~וס בו אין לכבודו~ שהוא
 ולית ל~ד~ המת ניוול רק דליכא היכא א~ל עכ"ל~ניוול~

 ניי~אשוס בז~
 ה~~ר א~ן ו~ס המת~ ל~פ~

 ודאי לכ~ודו~ נוג~
 בספר שכ~ וכעין ממון~ הפס~ דאיכא ~יבא א~י~ לנוולו~אסור
 וז~ל ~ש~~~ סי~~סידיס

~ 
 מי

 ~נת~
 וק~רוהו~ ומת מ~נה

 ע~ש וכו~י לראות ל~פור יקילו אל ש~רות שתי הביא אסידוע וא~
 שכ~בהמפרש

 זוזי~ ~~ה ע~ב קנ~ד ב~ב מה~ם~ העיר שלא הנ~ל המפרשעל וחימ~ עכ~לי המת~ מבזין אין מ~ון דמ~וס ~
 חו~מ ברמ~א ועיין לנוול~ ד"ה ~רשב~ס ובפי~ ~"ש ~רוב~לענין הב~~ בפי~ שס בתום~ ~יעוין ע~ש יורשיס ל~נין כןשכת~ו
 ק~זסי~

 ס~~
 ובםמ~ע ב~~

 ובש~~
 ובתשו~ ש~~

 חכ~~
 דב~רוב~ מ~~ום~ דמש~ע ~שכ~ מ~ט~ םי~

 א~
 ד~מונא ~ררא לי~ דאית

 ז~ל גרשוס רבינו ~י~ ועיין ע~ש~ וכו~ לנוולו רשאיאינו
 קנ~ד ב~ב~ש~ס ~~~ליו~

 רו~יס היו לא ~ו~~ דמש~~תו ~בתב~ ע~ב~

 המאירי חידושי ם~ ש~~וף ש~מ~ק~ בשיורי ועיין עכ~ל~לנוולו~
 ~כחב שבתי מס~על

 דבקרוביס ~
 לה~ י~

 ל~ניס לע~ות

 ע~ש~משה~~
 ו~"~

 מה~תי הוא ~מת ניוול דאיםור ו~אי והא
 ~וא~~ת ~ דאמרינן ע~~~ נ~א ~ב"קוכ"מ

 לרע~
 ברור כמו~~~

 יפה~ מיתהלו
 ופר~
~ 

 ~כי אי
 מש~ס ~ ומשני ט~י~ נג~~

 וטעמא ע~ש~דמינוול
 משו~

 חלין ~~לא מלאו ענ~י הוא דהרי
 דומיא אסורי ~זיון בי~ דאית ד~ר דכצ הע~~~ עלנבלתו
 י~א ב~ולין וכ~מ ע~א~י מ~ז ~כסנ~~~ין בזיון ~~ דאיתד~לוי
 ו~מהני הא~רוניסי וכ~~ע~בי

 ע~
 בס~ ז~ל חיד~א הג~~ק

 חיו~~ יוסף~~~~בי
 שכ~ שם~~~ סי~

~ 
 הוא ניוול דאיסור

 ו~פי~~ כנ~לי ליתא~ וזה ע~~~מדרבנן
 ~ס אפי~ ~יד~~ בנידון

 ספי~~ ~איכ~נימא~
 ~ת~ בניוול לראוח יגיע ה~פירה~ ע~י אס

מ~~
~ ל~ומר~~ ד~ורייתא ספיקא מטעם ל~פור~ א~ור  

 ~הל~ אשכול נ~ל בס~ו~יין
 ויולד~ מיל~

 אות
~~~ 

 בשס שכתב
 וכ~כ נ~שי פקוח משוס א~י~ המת~ בזיון להתיר דאין~~ר~ק~
 ~ע ח~א ציון בניןבס~

 קע~~
 איפכא ואנן ע~ש~

 גס מובא תנ~א~ םי~ חסידיסמהםפר ש~עינ~
 יו~~ ב~א~~~

 םוס~י
 עוד הוא וכןשנ~ב~

 בס~~
 חש~ל סי~

 בשו~ת ועיין ע~ש~ ~נ~~
שיבת

 צי~
 ~ ש~חב ם~ו~ ס~ה ס~ד םי~

 ה~י~ון מכבלי אשה להתיר בכדיאפי~ קבר~ לפ~וח ~אםור
 ע~~

 וא~כ
 בנידו~

 אפי~ ל~~ור~אסור דידן~
 בםפ~

 אס
 ימ~~

 מ~ע~ קברי
 לחוש דיש

 קבר ימ~אדשמא
 וינוו~

 בםום~י ז~ל ~~~~צ בחב וכבר ב~נס~
 ~~ב ד~ג~~~~ז~

~~~ 
 ~ט~ם ~~טו ~~ב

 ~~יי~ ~~י~ו~
 ~פי~

 וכ"~ עכ~ל~ ו~ו~ כולל ו~וא~ק~ניס~
 סי~ במה~~ת ז~ל הנו~ב

 דניוול ~ וז~לקס~~~
 שיי~

 הניוול ל~~תי כי קטן~ בכל
 נו~~

~ ע~~~י כזה~ לניוול הא~ס סוף שרואין ל~יי~~~  
 וה~

 מ~ן עלשי~ל אמת~
 ~חכ~~

 ~ניוול ~ שכת~ו ז~ל~ והנו~ב
 ג~ שיי~

 ז~ל מפירש~י הבאחי כב~ ~~רי ק~ןיבמ~
 ~סנה~רי~

 ~~ב מ~ו
 ית~זה ש~א ~יינו בזיונ~~ משום ק~ורה ~ שס דא~רינן הא~~י~
 שיראו~ כ~~לעין

 וא~כ ונבק~~ ~רקב מת
 לפי~~

 ז"ל~ ~נ~מ

מו~
 במג~א

 מצו~ ~אין ד~~ל םק~~~ ת~כ~ו םי~ או~~
 לקבור

 דס~ל ומוכח ~~ש~ ט~ז סי~ חאו~ח מ~ד~ק ו~נו~ב ע~~~נ~ל
 כלל מ~וה אין ~~~י ניוול~ מ~ום איס~ ליכא ד~פלל~ג"מ
 בם~ ו~צ~תי לק~ר~יאפי~

 ~~חמ~
 םו~י ~ילה ~ל~ על ארי

 לא יום ל~ קודם ~בנפל ל~~ש ע~י~ז שכתברס~~~
 שי~

 ~בי~
 ~ומ~~תי ב~ע והניחניוול~

 ב~
 הל~ על ~ידו~ם

 יו~~
 מה~~ון

 ו~ל~י כרחיבעל
 ז~~

 בפ~א
 ~~~~ ~ל~

 בם~
 ~ב~יו

 ו~כ ~ ו~~לשכתב
~ ~  ~~ ~לי~ ל~~~ ~~י~ א~ 



~ ~ ~
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~
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 ב~ ולי~~בזיון~

 מ~רא~ש וי~ל עב~לי וכו~~ ~פרה
 פ~~

 ד~~ק
ר~~י

~"~ 
 ובן חי~ ח~ ובן דה~פליס בא"ר ~תניא מ~א שהביא

 אין מ~~~~
 מתע~קי~

~~נ~~יס ל~או~~ ומשמ~ עב~ל~ ובו~ דבר ל~ל עמו
 סי~ ז~ל הרשב~א בח~ו~ אולס בלל~ קבור~ א~~

 בד~מ גם מובאת~~~ג~
 ובש~~

 בןי אמר קבורה לעניןדנאו ב~ב~ ~~~א~ שמ~ה ~י~ יו~ד

 ע~ש~

 דבביה~ק ~ידן בנ~דון מ~מ

ש~
 ~אסור פשיטא נפ~יס~ ו~ס ק~ניס~ ילדיס ~ובריס ה~ו

 ~ האמורבדבר לח~ור~

 ~~מ~ ~~~~~~
 אי~א אח~ינא

 די~ ~נ~~ו~
 לחפור ~~סור

 ד~ש משוס הנ~לי הפנויותבמקומות
 לחו~

 דע~י
 בל י~~~ו לא אס ואפי~ ~בריסי גוללי ~פתחוה~~ירה~

 יגעו רק א~ מ~מ המ~יסי בניוול לראות שיגיעו עדבעומק~ ב~
 אש~ אח~י נ~~ביס~ ~ב~דא~ ה~~רי~~בגו~לי

 עליהס ~ברו ח~~ו

~~י~
 ו~~ב כ~~לי בע~ר ו~~וניס ~~ה ו~מ~ים ~ ארב~יס ה~בה

 המתיס~ ית~לבלו ו~י~ז ה~~רי~י גו~לי שיפתחו לו~אי~~וב
 ובט~ז בב~י מו~א ה~לבו~ו~~~~~ב

 וש~~
 ש~~~ ב~י~

 ~~~ם
 המת את מ~~~ןש~~ן

 למת~ס ~שה ש~בלבול לפי ל~קוס~ ממ~ו~
 אז ~יש~~י ~ לדבר וזבר הדיןי מיוסשמ~יראין

 י~ו~
 יע~ש~ ~י~

 וח~דה בלבול י~רמו הגולליס ב~תיחת נ~י ~באוא~ב
 לה~~י~

 אופ~~~יס ר~ד ~גאון ובמש~כ הדיןי~~~~מ~
 ש~סוף בהתשוב~

 ~ו"י~שו~ת
 ק~~ד ~י~ במהד~ת ז~ל והנו"ב מ~ז ס~~ והח~~צ

ד~~
 ~א~י יע~~ ה~ין ח~דת איכא לב~~ ~~ולל ~~~~חת

וא~~ג
 ד~~~ו~

 מ~ז ל~נהדרין בחי~ שור בבבור ז~ל תב~ש ב~ל
 ב~~ע~~~

 ליבא דק~ן ~ וז~ל
 חשש~

 ה~י בולי
 קבר~ בפתיח~

~~~~~נ~
 מ~ני ~~~ס

 ו~ב~ שחר~
 עדיין והרי מתבעי~ ~לדינא

~~~~~ 
 ובן ע"שי ~~ר ~י~ יעקב שב ב~ו~ת וב~כ עב~~~

ב~ו~
 הגאון בשס הביא או~נהיים~ ר~ר ב~שובת ~ו~י~ שו~ת

 עבו~~בע~
 חרדת משוס ליבא דבקטן הכ~ ד~~ל ז~ל הגרשוני

ה~ין
 ~ ע~~

 ~גאון מ~מ
 ר~~

 מב~ב והוכיח עליו~ שס השיג ז~ל
~~~ד

 ע~~
 חי~וק ~~ין הנ"ל

 ק~ ב~
 בתשו~ ועיין ל~דול~

 מ~ז סי~חב~צ
 דמשוס ~ וז~ל הח~~צ בתב נ~ וב~י~ ע~ז~ ~~~~

 ה~ין~~דת
 אי~

 ~~~~מי~ לגדו~~ ק~ן בין ~ח~ק
 נ~י ~~ניס גס

 ח~ד ב~~ ויעיין ובו~~ ינוקא בהאי בזוה~ק ב~~שכחןמי~נש~י

 ~ב"לי ובו~ ל~~ניס אפי~ ~ין שיש ג~ נהר ה~ מעיןל~ב~ה~
 אמת ~שפת יבק מ~בר ב~~ועיין

 פי~ג~
 יונקי ~א~~~ ~בת~~

 ניצולין אינןשד~~
 מחיבו~

~ ע~ש~ הקבר  
 וחיבו~

 ה~א ה~בר
עד

 ~נתאב~ לא~~
 במש~ב ~בשר~

 ב~~~~~
~~~~ 

 ע~
 הירו~למי

מ~~
 ה~ה~ פ~א

 ובן ~~~~ ~נינוחו ד~ה
 ב~ו"~

 ~"ב
 מה~~~

 ~י~

 כתב~"ד
 דעת לפי ~ וז~~

 ~~ ה~י~ ו~ ~~קוב~~
המחקרי~

 בבל א~ב נ~מוח~ ~לגול שיש
 שיי~ ~~

 הדין ~ר~ת
 ומצאתי~ עב~ל~ ~ראשון בגלגול מ~שיועל

 ב~
 בחי~ לע~ים~ ב~נה

ע~
 ופלתי ברתי בעל לה~און יו~ט~ הל~

 ז~
 ~בפ~א

 הכ~ג~
 מ"ו ו~סנ~~רין ~ וז~לשב~ב

 ע~ב~
 אי ל~ש~~~ ל~~ מספ~א

קבורה
 או בזיונ~~ משו~

 ~מא בן ק~ן א~כ ו~~ל בפר~י משו~
 דהיי חד~יודבלו

 צרי~
 כ~ן יש בפ~ה ומאי ובו~ מה~ת ק~ורה

 הח~יטו א~ר ~ן וליודעיובו~ ~
 עני~

 ו~שו בתלמוד חז~ל שדב~ו הראיות מן אחד וזהמידי~ ~~ לא ~נש~ות~ ~ל~ול
~~~ 

 ~~מב~~~ דלא ~גלגול~דר~
 ~ב~ ע~~

~ 

~~
 שכת~ ה~~~ אבל מהל~ פ~~ג במל~מ ראיתי הלוס

 ו~~ל
 ל~ת~לל א~~ראס

 בתו~
 ק~ר של ד~א

 ק~~
 א~ה~ או

 בתשו~עיין
 ~הריט~~

 לא ז~ל ו~מ~~מ עש~ל~ א~~ לפ~ בחי~
~

 מש~ב יס
 ~מה~יט~~

 סק~א~ מ~ה ~י~ או~ח ובב~~ט ל~נא~
 ת~~ ב~~בת~

 מהריט~~
 ק~ש ולקרות ת~ילין לה~יח דא~ור

 כ~ג ב~ו~~י או~ח על א~ר ב~~ אולס קטן~ של קברא~ל
 מש~כה~~א

 מ~ריט~~
 קטן של דב~בר ~~~מא מילתא בת~ו~

שיי~
 עב~ל~ ג~ול~ ~~ס נשמת ~וא ~שמא משוס לר~~ לועג

וב~~
 ב~ג ~י~ או~ח הפ~~ג

 בא~~
 ע~ש~ א~ר ב~ס ~ק~ב

 בתשו~ ש~ביא ~ק~א ש~~ג ~י~ יו~ד ב~~ח~ת~עיין
 ובמחבת~ה ~~ש~~יפבא מהריט~~

 מיני~ אישחמי~
 וא~ב הנ~ל~~ בל

 עפי~
בנידו~

 ~גס פשי~א דידן~
 שיי~ ב~~~

 ~וא דשמא הד~ן~ חר~ת
נשמת

 ~ באמ~ר ג~ול~ אד~

~~~~~~~~~~ 
 לדח~ת יש

 ~ע~
 ו~דלו שפסקו ~נה חמ~יס ~ב~ר~עיס ~~ דהרי ה~ני~ זה

ל~בור
 נתא~ל שב~ר ~~ל וא~כ ארו~י זמן הואה~י בשס~ ~ובריס ש~יו מעת וא~ב הנ~ל~ המקומו~ באות~

 בעפ~
 הילדיס בשר

 ופ~י~א ממ~~ לעפר ~שבו עד ונרקבו~ ה~טנ~~~והיל~ות
 דל~

 עו~שיי~
 עצ~ות הא וב~ת בלל~ ה~ין וחר~ת לבל~ול לחוש

ש~ה~
 יובלו

 להתקיי~
 לאחר

 זמן מית~
 אר~

 וב~~ב מאוד~
 ואין קנאה~ בהס ~אין~~~~יס

 ב~~ת מרקיבין~ עצמותיה~

 ~~בי~~~~
 ובש~

 בלל נרקב ש~ינו נ~בוי עצס
 כמ~~~

 בראש~ת
 או~ח ובט~ז והוא~ ~"ה ע~ב ~~ז ב~ק בחו~~ מובאפב~ח~
 שו~ת ועיין שסי במ~ז ובפמ~ג ש~י~וס~י

 חיו~~ ח~~~
 ~ל~ז ~י~

 ~ו~תי מ~מה~הו~יח
 ~ש~~

 יובלו שה~~מות
 להתקיי~

 לאחר
 רב ז~ןמיתה

 ~בתשוב~
 הארבתי ד~~~ב~ן ל~יר

~~~ 
 ל~עיר

~~ברי
 ~~~ ~חת~~

 כ~יא ~רו~~ זמן לאחר ~~י~ ו~~כ ואבמ~ל~~

~~~~~~ 
 שכ~ב ב~~ ~י~ קבורה הל~ ה~~ט בעקרי גס מובא ס~~~ ~~~ יע~ב שב ב~ו~ת

 לענ~
 ט~ו בת יל~ה

 חדשי~
 ~נק~רה

 של~ ~ וז~לובו~י
 ~ברה ל~תוח

 וא~
 הטור ~ל~מ~~ב

 ומר~
 ו~~ מותר~ פינוי בלי הקבר דל~תוח

 הט~ז לפימש~ב
~הא~~יר והש~~

 הו~
 וכו~ הדין מן ~מתיראין מפני

 ד~~~~ וא~
 קברו~~ שא~מול בה אין ניוול

 מוע~ ובז~
 ב~ה

 כבר ~~מ מנוולתי אינ~
 לפתוח שאין הירוש~מי ב~ס ש~"נ ב~י~ מ~ןב~

 שו~
 אחר קבר

 שנ~ת~
 ובמחכ~~ה עכ~לי וכו~ שערות ב~ אחר לבדוק אפי~ ה~ולל

 וב~~י שבטור תמוהיס~ ~בריובל
 ז~~

 וג~ מותר~ ~ינוי בלי ה~בר דלפ~וח ב~~ס~ ז~ל הוא מש~ב בלל ~צא לא
 מ~~"ז מ~~כ

והש~~
 מפני הוא ~האיסור

 ~מתירא~
 ~~ל הב~י מרן דגס ~י~חמי~תיה ~מחכ~ת ~דין~ מן

 הבי~
~ בנ"ל~ הבלבו בשס זה ט~ס  

ו~~
 בסי~ ד~~~י מ~~כ

 שס~~
 לפתוח שאין ~ירושלמי ~~~ ~~יא

 ~ו~
 אתר קבר

 שנ~ת~
 ~~יבא במקוס ~פי~ כלומר וכו~י ה~ולל

 בלל הזביר לא ~~ב~ בזה~ ש~~ ו~מ~בת"~ ניוול~מ~וס
 הביא רק ~רושלמיי בש~ ~~~

 בש~
 אחר ה~ברל~תוח דאסו~ א~ר בשס ירוחס ר~ינו

 שנ~ת~
 משום הוא הטעס עיקר שס אבל שערות~ ~~ אחר לב~וק ~פי~ הגולל

 ניוו~
 בגמ~ י~א במפורש

קנ"ד ב~~
 ע~~

 ~ א~ ~ות לעיל ~יטב באר בעזהשי~ת ~~ז שבאר~י ו~מו
ב~

 נלגילי ~ענין בתלמוד חז~ל ש~ברו עוד מצ~תי ~~~~
 נשמו~

 ~ ע~ב ~נ~ב בשבת א~ו ~הרי
 ומל~

 ע~מ~ אח~
 העו~~~ ב~וף

 עומ~ אח~ומלא~
 ~עו~ ~~ו~

 נפש ~ואת שנ~מר זל~ז~ נשמחן ומקל~ין
 ~~בי~

 יקל~נה
 ~ בתו~

 ~ח~א~~ל והמהרש~~ הק~ע~י
~~ ~~ 

 אל ~על אלה כל ~הן אקרא ו~בוהו וכו~ נ~מות ~לגול ~וד המאמר בזה ויש ~ וז~ל ב~ב נפש~ והיתה
 ג~ר~ ~ס~לש פעמי~

 ובו~
 לי ~י ~ שאמרו ~~ב ל~ בנ~ה עוד ומצאתי עב~ל~

 תבר~
 ב~~ בל

 ז~
 ה~יתה יוס

 ~תש~~
 ל~ון~ בל

 ז~
 ~ בתב ואמר~ ~~ה שס ב~~א והמה~ש"א הלידה~יו~

 ש~דיס שנראה
 ואח~כ המיתה~ יו~

 ~לידה~ יו~
 בענ~

 ~לגול בםור ~שמ~תי
 יפעל אלה כל ~הן א~רא ~נש~ת ~לגול ~ד חז~ל ~מבוהו מק~מן באיזה ~רא~ לא ז"ל וה~~רש"א ע~~י ובו~הנשמות

 א~
 פע~יס

 מצא~י ו~ני ג~ר~י ע~של~
~  ז~ 

 ב~זוה~
 במה~~ חד~~~

 ~א ל~רשת
 י~~

 ס~ט דף רות במדרש ~~~ ~~~ר עוד ומ~אתי

 בד~~ אמ~~רד~~~ד~ו~
 יו~י~ ~~ר נחוניא ר~

 ~ו~ ~~
 כתובי~ ש~י על זה

 על
 דבת~ב~ ~~

~~ 
 אל יפ~ל אלה בל

 ~בתיב הא ועל וגו~~~~~~ פעמי~
~ 

 ישראל ~ש~י של~ה ~על
 א~בע~ וע~

 ובו~ אשי~~~ לא
 ~ו~~ עש~~

 שאול~ ~דברי ~~
~ב בש~~~

~~~ 
 מי~ר~ס ה~גיד

 ז~~
~~ 

 ~על ~ אקרא ואםמכי~ מת~לגל~ א~~ פע~~
~~ 

 וב~~כת~~ י~~~~ ו~~ י~ל~ ~שעי
 ~רי~י~~~י~י~

~ ~ ~~ ~ר~ ~~   ~ו~~ ו~ 

 ש~ת ~~~~ ר~פ
 ב~~~ ר~

 ~~ ~~~ו~א~
~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ב~י 
 שי~

 בלבול
 ו~רד~

 הדין
 כאמו~

 אולס
שאין דב~~ו~ ~י~אי ~

 עליה~
 לא בשר

 שי~
 בלל

 במבו~ר ה~ין~ חר~~
 פ~אמ~ק ב~רושל~

 ה~
 שנ~אבל שלאחר העצ~ו~~ לי~וט לענין

 ה~~מ בפי~ ע~ש ~~ין~ מן המ~יסנינוחו הבש~
 ו~ק~ע ול~חרי ד~~

 חי~ש פ~ט סי~ ~יו~ד ב~~~~ק ~~ל והנו~ב שנינוחו~ד~ה
~ הנ~ל~ ~ירו~ל~י אישת~יט~יה וב~ח~~~ה ע~ש~מ~נפשי~ זא~  

 מ"ד ~~~י הנ~ל~ השני ~טעס גס ונראה חוזר בן~אמנס
 ו~שריס ~א~ י~יו ~ו~יו ~ ע~~~ ה"ב~ פ~ז נ~ירבירוש~מי
 דלמ~~שנה~~

 ל~לא הא~ס חוזר מותו~ ~חר שנה וע~ר~ס

~רוו~
 הבשר ~ ו~~ל ב~ב ~~א~ ד~ה שס קרבן~ וב~שירי רקב~

 שהוא הראשון למוצ~ו יח~ור ואח~כ ~נה~ ק~ב עדי~קייס
 ע~ז ~ק~ו שס ~~ירושלמי ואע~ג עב~ל~ ובו~ רקב~~ווד

~ 
 עוג

מל~
 שנה~ ק~~ב ה~שן

 ק~ב יומו בן ותינוק
 ~ ~נ~

 והניחו
 חש דלא ~ שבתב ~~יא~~ ~ד~ה מ~ה~ ~פני בפי~ יע"שבקושיא~
 ~בל זו~ ל~ושיא ירוש~מיהש~ם

 חב~י~ מד~
 עב~ל~ הו~~ בן

 הנ~לוה~רושל~י
 נ~על~

 הנו~ב הגאוניס ~~ינ~
 והר~~~

 השו~ל
שס

 והחת~~
 וא~~ ו~~ין~ ע~~ה הנ~ל~ של~ז ~סי~ ז~ל

 ~פיר
יש

 לחו~
 בני~ון

 ~~ ~י~~
 ה~ני~ לטעס

 עו~ וי~
 עמ~י

 ~ אבי~ר יא~י~~ ~נותינוה~ להא~י~~ בידי עתותי אין אולם ב~~ז~ הרבהלפלפל

 ה~~~~~ב~~
 בל ושל~ם

 ח~רי~
 ה~~~ג

 ~ י~י~ותב~~שי ~ליט~~

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

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

~~~~~ ~~~ 
~~~

~~~~~~ 

 ~~~~~~~~~~ ~~י~

~~
 בת~ר ~~ר השא~ה~

 ~ונה ל~יות ~ענין ונס~~~~ ~ל~

ע~
 ח~~ סעיף ~ע~ה סי~ ביו~ד ~מביאר ~~ית~ גדול

 הואאס
 דוק~

 בש~א
 נוד~

 ו~צא ~א~~יס אצל ש~א עד לו

גדו~
 או עמ~י מונה א~ ~צ~ס~ הב~~

 ~למ~
 גס

~~ 
 נו~ע לא

לו~
 ר~

 ~ס~ נמ~א הבית ג~ול אשר ה~~~~ ל~ותה שבא ~ד
 שאי~נואע~נ

 בל~ ב~
 ע~הן ~ונה ~~מ א~ל~ לבית

~ 
 ובת~ר

 ~~~ש~ב~~
 ~ש"ע~~ ~~ח~ר

 ~~~~ ~ש~~ ~ שבת~ ~~
 ולא ה~ת~י ש~ש~~

 ב~~
 ש~" שמת ~לבית

 ובו~
 ~~מע

דבי~
 שנו~~

 שס~ נמצא הבית ג~ול א~ר העיר~ באותה ~ו
 הש~ע לשון ~ס~ס אבל אחרי~ נגרר הוא~רי

~~ 
 ~ ~בתב

 מ~א~א~~
 מ~חמי~

 אצל
 ~ד~

 ה~ית~
 ובו~

 ~~ע שלא משמע

 שב~ ע~ ר~ל~
 ~~ול ~~ל

 ~ ה~י~
 ב~ה ל~~ל הורה וב~~ר

~ 

~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~ 
מפש~~

 לש~
 ~~~~ןי ~~~נו ~~~י ~רו בבלי ה~"ס

 ב~לא~~וקא
 ל~ נוד~

 ~ד
 ל~י~ שב~

 אשר אבל
גדול

 הבי~
 מונה א~ ~~~~ נמצא

 ע~ה~
 ב~א במ~ק~ במ~ואר

ע"ב
~ 

 ממקום בא
 קרו~

 ובו~ עמהן מונה
 ~רח~~~

 ו~וא א~~י
~~יש

 גדו~
 ע~שי בב~ת" ~~ית

 וב~
 ה"ה~ פ~ג מ~ק ~ירושל~י

~ובא
 ג~

 מ~ק ב~וס~
 ~~~ ב~~

 ~רי ~ ~~ל ~~~~~ ~~ה
 ~בל~ומצא שב~

 בתו~
 ב~~~

 ו~~
 עמהן מ~לי~ ב~ אפ~ אומר ר~ש

 ~~שיש~~~
~~~~ 

 בבי~~ ה~ש~חה
 וב~

 להדיא מבואר הר~ ע~ש~
 הט~~ ל~~ וב~~ב~א~~~

 סי~
 ו~~ ש~ ש~~~

 בא ואח~כ המת~ מי~~ בשע~ האחרי~ ע~ ה~~~א מהאבלי~ אח~ ~
 ~~~~~~ם~

 קר~ב הי~
 תו~ ל~~~

 גדול והיה פ~~~~ו~~ י~

 ב~י~~~י~
 מ~ה ו~~

 ע~ה~
 ~ו~

 ~כ~~
 אבן

~ל הרמב~~
 בפ~~

 ~לשו~ ~~~ ~~~ א~ל ~הל~
 ~בר~ בר~ש

~~י
~~~ 

~ 
 ~י

 ~~ ש~~
 ~~ע ~~א ק~וב

 ~~א~ ע~
 ~~~~ ~~ו~ ה~~~~

 ו~~
~~~~ 

 לא וה~ה
 ~~~~ כ~~

~~
~~ ~~ 

~~~~

~
~~ ~~ 

~~~~
 ~~~ דבר~ ~~~~ א~נ~ באי מ~ום

 ~~~ע
~~~~~~~ 

לש~
 ה~~ע

 הנ~~~

~~~~~~ 
ל~

 מה
 דאםב~~

~ 
 ~~ל ~ם ~~א רש~י

איבא ~~~ ~ע~
 ~~ישמ~

 אס ~גס
 אינ~

 בא
~ ~ב~ ~~  ~רוב~ו אשר העיר לאו~ה שבאכיון 
 ~~~~י~
 ~~ים ~

 ה~שס~
 ברש~ שהרי אחריה~~ נ~רר הוא

~~~ ~  
 ~~ב

 עס עמהן מונה ~ד~ה
 האבילי~

 שבאותו
 ~אביל~~ ב~חלת לבא ויבול הוה~~רוב דב~~ו~ ~ו~~ ~ו~

 ~י~ ח~בינ~
 ~~ו

 ~כו~דא~א
 ו~ ע~~

 ~ש~י
 חול~

 ע~א נ~
 ובו~~~רוב ~~~ ~ ~~~

 ~ וז~
 ~וא ור~וי א~~ יו~ מ~~~ ~תו~

 אע~ביוס~ ~ ~~~~
 חל י~ע~ שלא

 אבילו~
ברא~ש ו~~~ ~ל~ ו~~ ע~~ו

 ~מ~~ פ~~
 ופיר~ו ~ וז~ל שב~ב פ~~~ סי~

 ~~~~ ה~אוני~
 מקו~ב~~

 ~וי שמע דאי ביון ו~~י קרוב
 מ~

 בחד הכא
 ~י~ דחשבינן כיון ו~~ב עב~ל~ ~מי בהדי דאי~יהבמאן יו~~
 יכול הוא הרידאתא כ~

 למנו~
 ~ א~לסבא ש~ינ~ אע~י ~א~י~י~~ שאר עם

 ויב~ יעל~ ז~י והגאוניס ר~~י של זה טעס~~~~
 נכון על

דעת
 הרמ~~~

 שב~ב ~ס~ שע"ה ס~~ ~טור מובא ז~ל~
 שאין הר~~~ן ב~ ~וז~ל

 חי~ו~
 ~~ע הבא ~ה אס בין

 אס בין ~חלה~ שס ש~~ה ~קוסבא~תו המ~ ~ת~
 ש~~

 ~~וס באותו עליו
 ובו~ בבי~ס ~אביליס שמצא עד ש~ע~ לא אס בין ~ס~שנבנס~
 ~טע~~ ש~~רי א~י ה~מור ועפ~יעב~ל~

 של ו~מו~ו
 הר~~~

 ז~ל
הוא

 משו~
 והנאונים בפ~רש~י דס~ל

 הנ~~
 הואיל

 ביו~~ בו לבא ויבול הוה~ק~וב דבמקו~
 חשבי~

 דא~אי ~~ו ל~~
 שום איןו~הכי

 חילו~
 מונה דבב~ע

 ~ אצלסבא ש~י~~ ~עפ~~ ע~~~

~~~~~~
 דעת ~ס נ~טה שבן נראה

 הראב~~
 ~שהבי~ו ז~ל

 בפ~~הרא~~
 לשונו ופשט ע~~~ ובו~ לי~ ומודע שליח~ ל~~ שדר~ולמחר ~ וז~ל שכ~ב ש~~~ ~~ ~י~ דמ~ק

 ש~ת ~ו נו~ע א~ ~~~מש~~
 שהיה מ~וס באו~ו מת~ ~

 ע~הן~ מונה ~~מ~~לה~ ~~
 ועי~

 ~~~נ
 זלפי פ~ט~ או~ ש~

 ~ברי י~פ~ששבת~תי ~~
 הראב~~

 ~~ל
 בפשי~~

 ~ס~ל נבון~ על
 הנ~ל~ הר~ב~ןב~~ת

 שהו~
~ כנזכרי לי~ ~מסייע תנא  הנס 

 ה~יא ~ס ז~לשהרא~ש
 ~ברי א~

 ל~~ הר~ב~~
 מ~מ אחר~

לפענ~~
 נ~אה

 משמעו~
 פשט

 ~נו~~ ז~~ הראב"~ לש~
 יו~ר

 ר~ו~ והד~ר~ב~אמרן~
 ל~י

 שאמ~
 כפירש~~ ~ע~א מל~א

וה~א~ני~
 הנ~ל
~ 

~~~~
 נו~ע לא ~ס דעב~פ י~ל האמור

 שב~ ע~ ל~
 לאו~ה

 ~דול א~ר~עיר
 הב~~

 אע~ ~~ נ~צא
 בא שא~ננו

 מש~כ גס ~איצ~רו~י וחזי אחריו~ נגרר הוא ~~י עב~זאצ~ו~
 י~ח אות ל~ו סי~ ~~נ~ס ~~יב~~

 בא~~
 הרבני~~ חשו~

 וא~ הבי~~ ~דול ~שם ר בהע ש~א ביון ~ש~תב
 להתאבל~ ה~חיל

 ~ קל המב~~רי אב~ בהלבו~ כ~~ הורא~ יחב~ ב~~ ואס יע~ש~ עמו~ונה

 הערותי ~ג~~ ~~~~~~~~
 טע~ו דעפ~ לו~ר~ בז~

 י~ ~~לי והגאוניס~ש~ ש~
 של םפיקו לפשוע

 בה~ה~ ז~ל~ מלבובה~און
 ~~~ין שם~ ~ע~ה סי~ יו~ד שאול~ יד

הש~עור
 ~~י~

 שהוא ק~וב
 מהל~

 וז~ל ו~~ב פ~או~י עשרה
 ~נת~~שו~ף ~

 ב~~
 ויכול הבר~ל נ~יב

 ללב~
 אר~עים

ויותר ~~~ו~
 א~~ ביו~

 אפ~ה
 מ~ערי~ א~

~~ 
 ב~י הנהונ בפי

 ה~ פסח קרבן ל~נין ובןתח~ולוח~
 ג~~ ~~~י~

 ~ין
 מש~ר~

 ~ק

~הי~ו~
 ~~~ מ~במו~ וראי~ הפשו~~

 ק~~ז~
 ו~ד~~רו שם~ ב~ו~~

 ה~~ ~~~במ~ו~
 מ~~

 ~~ע ומיהו קמ~לי פרחא ל~מ~א נחוש
 דס~ק א~~ר~א~לות

 יש ולכאו~ה עכ~לי לה~~ אבילו~
 ל~ב~~

עו~
 ע~א צ~~ ~~סחי~ לז~ ראי~

 עו~ד ~ה ~ ש~ ~אמרי~

 ~מודיעי~~ו~
 בסוסים ~יבנס ויכול

~~ל חייב~ יה~ י~~ וב~~
 וב~

 ~י~י והלה היה~ לא
 בפ~ש~~ ע~~

 ~ואר ~רי
 ~י ~~ה ~מ~ו~~ לבא ~ול ש~יהד~~פ~י

 הפ~ו~ ב~לו~ ~ ~~~ר~ ~א~ משוםוע~כ רח~~ דר~
 נ~רתי ~וב

~ב~י
 ה~~~

 בעל
 י~אל~ ~~פאר~

 ~יו~ ע~
 ~~ט ב~חים

 ~בו~ ~~~~~~
 ~~ב ~~

 ~~ ~ע~~ ~~~
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~ ~  

~  
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~ ~

 ל~ת
~~ 

 המשיח
 וא~ יב~~

 יהיה
 ~ר~

 ~~ייז~נב~הן~ ברזל

באר~
 י~י~ אזי ה~~ושה~

 ~ר~ ~~
 ~~ש~ וכו~ מ~ונה רחוקה

 מהגמרא ~נזכר מפ~י מזה~ שחזר השמטה נדפס המ~ניותוב~וף
פסח
~ י~וי~ש~ הנ~ל~ ע~א צ~~ ~  

 ~ול~
 שהבאתי מה לפי

 י~ הנ~ל~ והגאוני~ רש~י של~עמו
 ראי~ ~אין לומר

 מכ~
 הנ~ל~

~שאני
 דפסחי~ ה~

 הנ~ל~
 ~ר~

 הוא~ הכתוב גזירת רחוקה~
ולהכי

 אי~
 ה~ א~ כלל ~לוי ה~בר

 לא~ או ~מ~וצה~ לבא יכ~ל
 ~עיקר אבילות ל~נין~~א"כ

 ~~ע~
 הוא

 ~במ~ו~ ~שו~
 קרוב

 יכולהיה
 לב~

 כנזכר~ ~א~א~ כ~ו ליה וח~בינן ביו~~ בו
 שעכ"פ כיון ~~י~זוא~כ

 קרוב~ ה~ר~
 ~~י ~יום בו לבא

 ~ה~רזל נתיבות שנתפשטה בזמננו ~כש~כ ~הברזלי~~יב
 ו~אי מ~ו~~בכל

 הי~ו~
 ~הוי מסתברא ולהכי מקרי~ פשוט

כמקו~
 לו ~אין ~ובן ממילא וה~בר ממשי קרוב

 שו~
 ~מיון

כלל
 ל~מל~

 פשו~ וז~ פרחאי
~ וברור  

 ~ א~

~~~
 שה~רו~י מה פה~ מהביא אח~ל

 ~ליון ~ל בזה~ עו~

הש~~
 ~ש~ הנ~~י ה~ה ~~~ק פ~ג ~~ירושלמי

 ~יתא
 ~רבי~י אפילו או~ר דר~ש בי~ו~~~יל~~ינו

 מש~י~
 ~מהן~

וכתב
~ 

 שטעות ~נר~ה
 וכן בז~~ אפילו וצ~ל כאן~ יש ~סופ~

הו~
 בבבלי

 ~כנ~ל~
 ~אתא~ ~~ה ע"א כ~ב התוס~ הבי~ו וכן

 שהיא כ~ו וכו~י ברבי~י אפילו אומר ~ר"ש להירושלמ~שהביא תכ~~~ סי~ אבילות הל~ ה~~ול~ זרוע ב~~ור מצאתי ואניעכ~לי
 ויש לפנינו~הגי~סא

 בז~ לפלפ~
 סברת ~פ~י

 הרא~~~
 ~~ל

 ~~ו~ק ~נ~~~ ~רא~שהמו~א
~ 

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

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

~~
 ~י ~ר~ל~י ~רו~ה ~מו~ה לענין נ~אלאשר

 או ה~~תה~~יו~ ~ו~
 שהי~ה הק~ורה~ מיו~

שני ~א~ח~~
 ~ ~ המית~ ~יו~ י~י~

~~~
 ב~~ז ~פליגו ~טהור ב~ל~ן חזו ש~יר כת~ר ~יני
 ~הוא הרואה אנ~י ~בל בחראי~גאוני

 פלוגת~
~רבוות~

 ר~ני תרי~ין ב~לי גדולי ~~~ימאי~ ~ובי~נא ~מאי
 ומראש~צורי~קשי~אי~

 אליבא ש~~~א ~א~וקי דאת~יי חזינא
 ~~ונין~הלכתא

 מיו~
 של ב~ת הורה~ יפה וכת~ר ה~בורה~

 ש~ו~ה ת~ר ~"א~ כ~ במ~ק ~הור מקו~ו ~~ור ~הנהתורה~
 שב~ה נוהגת~רו~ה

 ושלשי~
 וכו~ קרובה היא אי~ה וכו~

ק~בה
 בתו~

 רחוק~ שלשי~~
 לאחר

 נא ושא וכו~~ ~~שי~
 רב~ו הג~ון ב~ה שפירש ~ה א~~ ~ברי יו~ר כ~בוראה עיני~

 הש~ס ~בגליון ז~לחננאל
 ~ וז~~ ו~~~~י ד~~ ~~

 ~רו~ה

 עכ~ ~~בו~~ו~~ ~לשי~בתו~
 ~פורש הרי

 יו~~
 ~פ~

 ~אשהג~וני~~ ~~
 ז"ל~ ~~~~וני~

 זה ו~~י ה~בורה~ ~יו~ ~~ונ~
 הנקה~כ לר~יית ~מש~ומה

 ביו~~
 ת~ב םי~

 ~ש~~ ~~
 סק~ה~

 ה~בינו~~ברי
 ירוח~

 א~ר ש~~~ההיינו רחוק~~ ~ש~יעה שכתב ח~ב~ כ~ב בנתיב
 יו~ ~לשי~

 הוכיח ומזה עכ~ל~ לק~ורתו
 ~מ~~יןלהדיא

 מיו~
 ~~ש~ הקב~רה

 א~ וג~
 ~~ואר ~בן ני~א~

 עולה ו~פי"ז ה~~ לי~ ~~~ירא ז~ל חננאל רבינו ~~גאיןלה~יא
 ~פו~ק ~~ז סי~ ווייל מהר~י ~תש~~ ה~און של ~סקויפה

 ~~וניןבפשיטות
 וכ~כ ה~בור~~ מיו~

 ת~ב ברס~~ ה~ג~~

 ובש~בשמו~
 ~מו~ין אה~~~ הג~ת

 מיו~
 והבט ע~ש~ ה~~ורה

 וראהנא
 א~

 בבית הופיע הקו~ש רוח
 ~~רש~

 ~אוני~ הני של
 וכוונו קי~~~ בח~~יתבי

 מ~נפש~
 חננאל ~~י~ הגאון ל~עת

 ~ברי ~~בריו שכלז~ל
 ~ ק~ל~

~~~
 ~~ת ~ל ~~~ה

 ה~~"~
 ~ריו בריש

 ש~
 ראי~ לה~יא

~מונין
 ~ב~~ג ז~ל הר~~ש שכתב מהא ה~זיתה~ ~יו~

 סי~~~~ק
 בה~~ ב~~ ל"~~

 ז~ל
 כתו~ שלשי~ דיו~

 ש~שי~י
 ~אמרינן מהא ל~ה ראי~ הביאוהרא~ש

 ~מו~~ ~מ~ ש~
 קרו~ה

 הי~ ~ש~ת לומר ואין ובו~~ ר~ו~ה נ~שה ולמוצ~שבש~~~
 ו~י ברא~ש~ ~~ש רחוקה~ הויא לא למיצ~ש ~א~ככ~~~ יו~
~מונין ס~~

 א~כ ה~בורה~ ~יו~
 האי~

 א~~ר
 ~יו~

 להיות ~~ת
 בשבת נ~בר לא ו~אי האכ~ט~ יו~

 ~מיירי בדוח~~ נו~י לא א~ ~
שנתייא~ו

 ז~ת ראי~ הביאלמה ה~ג~~~ ~ל ו~~ני ה~ג~~~ ~כ~ל מ~~~~ו~ ב~ב~
 ר~

 ז~ח ראי~ והלא בלב~י הרא~ש מ~ברי
 להביא ישממש

 תתפ~~~ בסי~ ש~ מ~מ~~כי וכן מה~~ן~ ג~
 הר~טב~אומ~חי~

 ~מ"~
 על ומהגמי~י ש~י ע~א כ~

 אות אבל ~הל~~~"ז הרמב~~
 א~

 מ~אתי וכן
 ריב~~ ב~י~~

 הוא ~הלא
 ז~לי המאור הב~ל של אחיו ~ן ז~ל ברכ~ה בר יהו~ה~~ינו
הנ~פס

 בווילנא~
 על בפ~רושו

 הרי~

 ג~כ שהוכיח ש~~ ~~ק
 ושאר ו~ר~ן ה~א~ש הוכ~ת כמו~~ש

 פו~~~~
 ע~ש~ הנ~ל

 כול~ומ~~רי
 יש

 להבי~
 ~~ונין להוכיח זאת ראי~

 ~יו~
 המית~~

~אל~כ
 ה~י~

 אפשר
 ליו~

 להיות שבת
 כ~~ יו~

 ~א ודאי הא
~ כנ~~~~ ב~בתנק~ר  מצ~תי ~ה וראה 

 ~ו~
 ~ריב~ב בשיטת

 ~א~רינן ~א לפרש ~~~ק ש~~ זה ל~ני אשר ה~~ל~ הרי"ףעל

ש~
 רחוקה ש~ו~ה

 וז~ל ל~~ לאח~
~ 

 ה~ת~ ~ש~ת ~~ לאחר
 ומבוא~עכ~ל~

 ~מונין ~ס~ל ~~בריו
 ~~ה~י לומר ישהנ~ל ה~ג"~ ועפי~~ ~~יתה~ מיו~

 הק~~
 שי~לה בב~י כן~ לפ~ש

 וי~~
 לו

 א~~ז שהוכיח ~וכ~תו נכוןעל
 ש~

 ~מ~תברא
 ואזיל הבה~ג~ ~~~~

 ~~ונין הא~ור כ~ברלשיט~ו~
 לכאורה שכן וכיון ה~יתהי מיו~

 ~~י~ןמצינו
 כ~ ~ג~

 שארי
 הפו~קי~

 ~~ונין לו~ר ~א בש~~תאקיימו זאת~ הוכ~ה מ~יאים אשר
 ~יו~

~ ב~אמרן~ המיתה  

וא~~
 פ~וגתא לכאורה ~צינו ע~י~ז

 ר~ו~~
 ה~~ק~~~ בין

 כול~ ה~י~"ב~ ושיטת ו~~~י~י ו~~יט~"א והר~ן~הרא~~י
 פ~יגו

 ~מונין ל~ו וסבירא ז~ל הר~חעל
 ~יו~

 ה~~תה
~ 

~~~~
 ל~~נ~~

 ראיית בגוף נר~א לש~ות יש
 מ~~א~שי ה~ג~~

~~~
 ~ס"ל לומר כלל הוכ~ה ליבא הרא"ש מ~ברי

~מונין
 ו~פי~ז ה~י~הי ~יו~

 ג~
 משארי

 הנ~כרי~ הפו~~י~
 לא

~צי~
 להוביח

~~~~ 
 ~ה ~נה בי הביי

 שנחש~
 בעיני

 ז~ ה~ג~~

 ~~~א~
 המחבר בן

~ 
 יש הא~ור~ פי ~ל

 ~השי~ ~קו~
 להשואל כה~כה

 כ~נ~
 אשר א~ה~ בי~נו

 אשר וכ~ומה~ ~זעפ~לין~ ~אעראפלאן~ ~לופ~בא~אן~ באוי~~ ~ הפורח ~ב~מג~ל ל~~ו~~ ~מקו~ נוסעי~ רבי~
 כצפ~י~

 ~פות
 לרו~ ~~הרי~

 ~אויר~
 פרסאות ומאות ~שרותהרבה

 אח~ ~יו~
 ~פי ~נה

 ונימו~~ ~ע~~
 רש~י של

 בזה~ ~כיוצא להקל נותנת ה~ברא הנ~~~ והג~וני~
 ~ונה להיות אבילותב~פק

 גדו~ ע~
 על ל~וא ויכול הוא~ל הבית~

 י~~
 והוי ~אתא~~ כמו ליה ~ח~בינן ביו~~ ~ו

 ~ קרו~ כמק~~

~~~~
 בספר הייתי

 ~~ב~
 ~י~ א~ילות ~הל~ ~מ~ון~

 ש~ה~
 דברי שהביא

 י~ ~הגהו~
 ~ג~צא ע~יו והשיג הנ~לי שאו~~

 ורק שכיחא~ לא~רחא
 הול~ מר~בו~ ~ח~

 ברזל ~רכב אבל פרחא~ בג~לא
 כמ~~

 ול~ה ~ולכי~~ ~~~ ~ני כל
לא

 ר~י~ א~ ז~ל~ ~בריו לפי כן~ א~ י~שי ~~~~ י~נ~
 בנ~א הם

 הנוסעי~
 ל~נות י~~ ~ל הנוםע הוא יכול ב~א~~א~לאני~~

~~
 ג~ול

 הבי~
 לנו ואין

 לד~ות~
 א~ילות הל~ ש~~ח ~~י~ כלל~ שכיחא לא אשר פ~חא~ ~לגמלא

 ~ ~~~ או~

~~~~
 בשו~ת~איתי

 ~ר"~
 שיק

 יו~~
 ~~~ שכתב~ שס~א םי~

 עו~ לצ~~ יש
 ~ול~ ~ ~~ף ר~וי וקולות~ סברות

ובם~

 ~ביא ד~~יו
 בש~

 ~ר
 ~שו~

 ~לע~ל~ לאםור~ ~ון~
 ~ וצ~~ י~~~~ ~וה ~ז~ל תיקון

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

~ ~ ~ ~ ~ ~  
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~~וח~
 יום הי~ שבת דיוס הי~נו בשבת~ קרובה~מו~ה דשמ~ דה~ ~~~ הרא~ש ד~ת על שעלה זה ~רש

 כ~~
 ד~~כ

 ש~וא ור~יתי מצאתי מלקברו~ בש~ת ~~תייאשו היכא~יירי

תירו~
 ~מ~א רוות מרוות

 ופשט~
 דמערבאי בתלמודא ל~ו

 שםד~קשו ה~ה~ דמ~ק ב~ג מפורש ~רושלמי מיני~ איש~מיטובמחכת~ה
 ממ~

 ל~ו וניחא הדג~מ~ קושיית כעין
 לתר~

 שם

בתירוצ~
 חדא

 כתירו~
 כאמור~ ~ש~ת בנתייאשו דמיירי זה

 ר~ח ~ שם~ירו~למי וז~~
 בשבת להיות שלו ש~יני יום חל ~ב~ ~~~

 ~ר~ל~ו~רב

 בשבת~

 שבת~ בערב מגלח
 בשבת נקבר וכי בשבת~ השמינייום שח~ אפ~ האי~ ופרי~

~ 
 ~ ומשני

 שנוררתו תיפתר
 האבילות~ תל לקברו~ ומשנ~ייאשו מלבקשי~ ב~בת ונתייאשותי~~
 הגולל שנ~תס תיפתר משני~ א~ון ור~ בש~ת~ ~לוושמ~ני

 ער~
ש~~

 ~~~תי ~אבילות תל הג~לל ש~ם~ס ~ואחר ת~יכה ~ם
 בשבת~~ שלוושמיני

 האי~ ופרי~
 ב~בת ~גולל שי~תום אפשר

 בתו~~ ועיין ע~ש~ ו~ו~ ~~ו~ם שם~מו תיפ~ר ~ומשני ~
ע~ב י~~ מ~~

 ד~~
 הא~ להתי~ ג~כ שהביאו בש~ת~ שמיני כ~חל

 ת~צ~ט~ ~~~ דמ~ק פ~ג במרדכי הוא ו~ן ע~ש~ ~נ~ל~הירושלמי ~~
 באור מצאתיוכן

 ~רו~
 ~הביאו תכ~ד~ סי~ אבילות ~ל~ ה~דול

 איפוא ~פי~ז וא~כ ע~ש~ ~נז~ שב~רושלמי תירוצא ל~איג~כ
 ~נ~ל פו~קיס וש~ר~ הרא~ש לדברי נס לת~וצימצינו

 ע~ ~ע~~
ד~ת~

 דיוס היינו ~ש~ת~ קרובה שמו~ה דשמע דהא לומר
 יום ~י~~ש~ת

 כ~~
 ~ש~ת דנתייאשו היכא מיירי דע~כ

 ד~יירי אומלקברו~
 ~~ו~נ~

 ~בירושלמי ה~~ וכתי~ א~רינא
 וא~כ~נזכ~י

 קמ~
 וגם

 נ~~~
 ש~~יא אה~~ הגהת של פ~~ושו

 ~נ~להדג~מ
 שפיר~

 ~נתייא~ו דמיירי ~נ~ל הרא~ש דברי
 א~~ זה ופירושי מ~ק~ר~~בשבת

 בירוש~מי כ~~ו~ר ויצ~ב
 כל יתפ~שו ובןהנ~ל~

 ה~ו~קי~
 כ~וכחת ש~ו~יחו הנזכ~~ס

 מ~ילא ~א~ו~~ וע~~י הנ~ליהרא~ש
 הנ~ל ~~יסק~סושארי מ~רא~~ ה~וכח~ אז~~

 ד~~~ לו~~
 ויותר המית~~ מיוס ד~ונין

 לומר ~ נכנרא~
 הפ~קי~ דרו~

 לד~ת ~ס~ימו הק~~ונים
 שיטת ורק ~קבורה~ מיוס דמונין ז~ל חננאל ~ו ר~~און
 אנו נוכל~ ולא ~מית~~ מיוס דמונין ד~~ל הואהריב~ב

 דעת נגד דעתועל ל~~~~
 הנ~~

 דברי דבריו ש~ל ז~ל תננאל רבינו
 פני ~שו~ת ומצאתי ~ינ~ את ה~ ~ו~איר כאמור~קבלה
 ~רן של ר~ו ~שהיהי~ושע

 ז~ל~ הש~~
 סי~ יו~ד בח~א

שנ~~ל ט~
 ~ש~ילת~ ג~~

 להוכית ~~כ יעיר ~בריו ופתח דא~
 דמונין לומר הנ~ל הד~"מ בהוכחת ~נ~ל והר~ןמהרי~ף
 ~~ ע~~~ זאת~ ראי~ דתה דבריו ב~וף אולם המיתה~מיום

 הנ"ל~ ~ירו~~מי אח~כשמצא
 והו~

 שהירוש~מי הביא שלא ז~ל פנ~י בעל ~גאוןעל ~ותימ~ ש~ערותי ~מו ממש
 ובמרדכ~ ~ת~~גם ~וב~ ~נ~~

 ~~~ל~
 א~א

 שהפ~
 הוסיף ז~ל

ה ~הוכי~
 כ~

 דמונין זאת
 מיו~

 פ~ג מה~ר~כי גם ~ק~ורה
 דמ"~

 סי~
 ~ונין ~לל ~פק דאין ו~י~ם ש~~~~ ~~~ יו~ד ומ~~עת~צ~~~
מיום

 להעיר קיימתי דבעזה"י לי ותיתי יע~ש~ ~קבור~
 ~וספתי אנכי וגס דנפשאי~ ~~בראמה~רושלמי

 ~י~
 וקמחא

 ד~ייע תנא מצאתי לר~ות ו~ס היטב~ באר הדבר~םל~רר

לדברינו~
 ~ כדא~רן ~~בורה מ~ום דמונין ~כי~ להדיאדפ~ק ~~ל~ חנ~אל~ ה~רבינו קדמוננו~ מגדולי המיוחד אחד

~ ~ ~
 ~י~ יו~ד הנקה~כ הניח דבח~ם ונתזה ~יתי הכא
 מרן ~י בצ~~י ד~ז הנ~לת~ב

 הש~~
 היה אלו ז~ל

 יהושע~ ~~ני בעל ה~און רבו זקן הורה שבבר ידע אוראה
 נמ~~ הי~ ודאי ~קבור~~ מיום דמו~יןז~ל

 לפ~וק אחריו
 ד~תלמי~ ~י~~~ו

 ע~א~ קכ~ח ~כשבת לי~ סבירא ~ר~ו מס~~א
 כל ~וד~ה ~~א מ~ב שבועותוב~וס~

 יע~~~
 ~~ שלא ~ש~כ

מ~~~~
 ~ם ומה בצ~ע~ הדבר להנית כלל רבו ~ברי על

 עח~
 שגם וראינו ו~צאנו יקרות~ אור לנו ~ופיע ~מאורות~~יו~~
 נקטינ~~ ~כי ודאי הכי~ לי~ ~בירא ~~ל ~ננאלר~י~ו

 ~ ברורוזה
 קנ~ז כלל אדס תכמת ב~~~~~~~~

~~ 
 רק שהעתיק ו~

 ו~דרישה הב"חדברי
 והש~~

 מ~ר~ל~ ב~ם
 שהנקה~כ ~מה ~וכת~

 הר~ מד~רי בז~ מפקפ~
 ירוח~

 ~כתב
 לק~ור~ו ל~א~ר

~ 
 יו~~ באותו נקבר דמ~תמא ד~יי~ו נ~ל

 ו~נ~עב~י
 מה

 מאו~
 יותר ולדבריו ירו~~ בהר~ פירושו דתיק

 להר~~ו~ל
 ירוח~

 ל~ ד~א~~ ~פ~ש
 ל~ לא~ר היינו

 הריב~ב שיטת לדעת שהראיתי וכמו ה~י~הימ~ום יו~
 וע~~ כ~~~~~ כןלה~יא ש~יר~

 כ~ירושו ס~מא ירוחם ה~~ ד~~ת
 פני וב~~ת ווייל~ מ~~"י בת~ו~ ~מבואר ה~בורה~ מיוסד~וונין
 ~נא הוא ז~ל חננאל ר~ינו וה~און ה~~י א~~ע ו~גהתיהוש~~

 להודמסייע
 בז~

~ כא~ור  
~~ 
~ 

~~~~
 שמ~תא א~קינא

 א~יב~
 מיוס ~מו~ן דה~כ~א

 אד~~י ~~~ח~מת דלא~קבור~~
 וכ~

 ~לכ~~
 ואבני מכשול ~~ דבריסי ואין אומר אין ~זו~ז ב~וריוזה

נג~
 ~ ירים מ~מו

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

 ~ו~~
~  ~ 

~~ 

~ 
~~~ ~~ 

~~ ~ 

~~~~~~~ 

שהערו~י ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~
 ~ר~~ג בני הרא~י שוב ב~"~י ~~~

 א~ל~ס" ~מעשה בהגהית עוד נ~י~ רח~~
 ע~

 בעל~ מהגאונ~ם ~רי~ף

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

~~~~~ 

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

~~~~

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

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

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

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

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

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

~~~~ 

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

~~~~~ 

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

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

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

~~
~  
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~~ 

~~~~ ~ ~  

~~~ 

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

~

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

 שאלחו
 לענ~

 ~~קברוח~ מ~ביח המ~בוח אבני
 אש~שבמחנ~~ ~י~

 מוכרחיס ה~ו ~~מוניוח מ~ניס
 לביה~ק ל~ובילס משס~ קבריס כו~כעצמוח ו~ ל~

 ע~ר~ בכל מפוזריס המצבוח אבני ~מה נש~רו ו~י~זלעיר~ מחו~ ~~ו~ החד~
 ונמחקו ונ~~שט~ו גדול~ ב~זיון ~סומונחיס

 לה~מ מוחר ~ס לדעח~ שואל וכח~רלגמרי~ שבה~ האו~יו~
~ 

 ~מצ~וח אלו
 ע~ור קטל~ שדי על דמס ש~פכו הלוחמיס~ברי ע~

 ~ר~
 מול~חס

~~~~~ 
 ~ס~ ז~ל הרש~~א בשז~ח וראו

 חק~~ז~
 ~סק

 אח ל~ניחשמוחר לה~י~
 המצב~

 שפנהו לאחר ~חר~ ~בר ~ל
 שס להניחמ~~רי

 דהמצ~~ דא~~~ ממנ~י י~
 ב~נאה~ ~סור

מ~
 בו יש ~נא~ מה אחר~ קבר על להניח

 לחי~
 ד~וקא

 ~~"מ וכ~כ ע~~י וכו~ ~סור אחר קבר על להנ~ח אוחהלמכור
 ~טורעל

 יו~~
 ~~~~ סי~

 הר~ב~א בשס ~~ אוח
 ז~~

 ע~ש~
 מצאחיוכן

 עו~
 ~י~ ~ח~ב ז~ניי ~ר~ב~ז בשו"ח

ש~יב ~שמ~א~
 מ~ לענ~

 של ~בוח ~מתיס על ל~ניח ~מצר~ס שנהגו
 שס עלי~ ~וכו~ביןאבן

 המח~
 להעלו~ס ~וחס ו~~מ~נין

 המ~בוח אח לי~ן ~מוחרלי~~ל~~
 ע~

 אח~יס~ מ~יס קברוח

ודוק~~
 בת~ו~ להרשב~א שס ורמז אסור~ למכרן אבל בחנס~

 איה ציין~ולא
 מ~ומו~

 ע~~
 אמח זרע ב~ו~ח ומצאחי

סי~ ~ח~~
 קמ~ז~

 ביה~ק שמחורבן ~אומריס ב~ס~ ז~יס ~יש י~ודיי חצרקרקע חח~ קבוריס~ שנמצ~ו מצבוח~ ש~י בדין ש~חב~
 ~חצר~ בנין ליסודוח נשחמשו אח~~ במ~וס שהיו יהודים~של

והעלה
 להש~מ~ ~י~

 לעשו~ ~מצבוח~ באלו
 לש~ר נפשוח ב~ן

 ומצ~~י ע~~ימחיס
 ~ו~

 ~סוס~י ז~ל מפאנו הרמ~ע ב~שו~
 ד~ שפ~ק~מ~~~~

 המצבוח
 שנפנ~

 שיש כראוי~ מ~חמריס לא
 ~מוח ~~ן ו~מחוח למכרן~ דט~ב האנסיסי שיו~י~סלחוש

 בשו"ח ועיין ע~~הי ישראל ~ברי לחיקון יפלו ו~מיהןהב~ליס~

 שמ~ב סי~ ז~ל אבוהב שמואל דבר וחשו~ ~~~י סי~ אליהוי~
 וישע~הי

 ה~בה~ ~~~~ ל~פ~
 עח ולא

 ה~~
 ~ פה

~~
 מוחר ה~ל~ המפוז~וח ~מ~בוח ד~ו ~שמ~~ ה~ל דבר
 קברי עלל~~~ן

 להארי~~ אין ~יוחר הנ~לי ~וחמי~
 ~רי א~ י~י~י ~~ו~י~~~

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

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

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

~~~~~~~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ י 

~

~~

 ~אלחו
 יש א~

 לג~ו~
 א ו~אס~ר גדר

 סי~
 מבלי

ולב~וק לשחו~
 ב~יק~

 וד~ח בל~להי ~ריאה
 כח~~

 נוטה
 ל~חמי~

 ~ה~ דשכי~י ~טרי~וח ~כל הריאה לב~וק ~צרי~ין ~פא~~זה~
~מ~ש

 יו~~ הש~~
 ל~ט ~יי

~~~ 
 וב~מ"ג

 ובלילה ש~~ בש~~
 להבחי~ אפש~~י

 ונ~ ע~א~י~ד כמ~י~~ ~~וחי למ~אות כשרוח מראוח בין
 ~חו~ד ~ליל~י ~~ רואין דאין ~~ב~ ~~

~ 

~~~~~ ~~~ 
 ודב~ ~ור~~ זו ~~~~ ~ו ~~א

 ~ו
 ~ל~

 ~י~~ ~ירו~~י ~~ער~א~דאמרו
 ~עון ו~~~~ ה~~~ פ~ג

 אפל בביח הטריפה אח לראוח ~הולוי~ קו~
~ 

 ~ לוי וא~ר
 ל~ר~ ~ל~פק ~ פי~ שס ~~ק~על~ר לאפ~

 לחו~~ להוצי~~
 ושל~

לר~ו~
 ע~~ל~ נרוחי ע~י ~פל~ בביח

~ 
 פי~ ~ס הפ~מ

~ 
~~~

 ~ראייחה~ לדק~ק יו~ל לא דש~א ומ~עמא ק~יי דב~ול

עכ~ל~
 אימי ר~י

 הנ~עיס ~ח רואין אין שמענן בעי~
 אפל בביח ה~ריפה אח רוא~ן אין ~מ~~ן~פ~~ בבי~

~ 
 ~ופירשו
 הנגעים אח רואין אין ~מענו ~נחנו ואמר ע"ז הק~ה~~~א ~

 בביח הטריפה אח רואין אין שמעי~ן היכי ~בל אפל~בביח
 בחמיה~פל~

 ז~ ~
 ~סור ~הא ולמה מע~לסי שמענו לא

~~ 
 ש~א אלא ~זה~ מט~ס לא בון ב~ר יוסי ~~ו~ש~י

 מטעס לא ~ ~ופי~ לטלטלה אסור ויהאטר~פהי ~מ~~
 הז~

 ש~חה
 ~וה ביו~ט אלא כדקס~~~ ל~געיס~ ~ריפה מדמה דלויסובר
 ולר~וחה לבר לאפקה לוי וציוהעובדא~

 ~~מ~
 חמ~א

 ויכשלו ~~~כי לטלט~ה ~סורוי~א טריפ~
 ב~

 הוא~~ ~פל ~הביח הואיל
 באורומ~~חי

 זרו~
 ~ביא שנ~ו סי~ יו"ט הל~ הג~ול

 להירושל~
 ביו~טי הטריפה אח לר~וח מהו לוי~ קומי בעון ~ וז~ל~נ~ל~
 ב~יח ~~ג~יס את רואין ~ין ר"ש ב~ס אמי לכ~ר~ אפק~ן~~ל
 אפ~~ בביח רו~ין אין ו~מ~נואפלי

 כ~
 ואיני בירו~~מי~ כחוב

 א~ל ענין מה ל~רשו~ודע
 כנגע ~געיס דגבי ~~יפ~~ אצ~

 מ~ ועו~ לאי ~ריפה אבל לאורי~ ולא לי~נראה
 ~מ~יק זה

 ע~~ל ו~ו~י הוא ט~ס וש~א ~פל~ ב~יח רו~ין דאיןוש~ו~נו
 והנ~האו"~~

 בעל למרן נז~מנה מוט~ח ~ירסא כי ~עליל נראה
 יראה בעין עין ל~ירו~למי שהעחקתי מה ולפי ז~ל~ זרו~~ה~אור
 האו~ז~~~שיח

~ 
 ~~ל ~פל ביח ענין ~ה

 טרי~~
 וכו~
~ 

 ~ושיא
 ~ו~י~זו

 ה~~~
 כנז~ר~ בירושלמי לוי ר~ על אימי ר~

 ~~~~ ~אמיתיח גירסחינו לפי מבוארה~רושלמי ו~ש~
 והפ~מי הק"~

כ~בר
 האמו~

 מהירו~למי למי~ן מצינו ~הרי
 דמ~~רי~

 לב~וק
 ~ל~ון נרות~ ע~י א~ל בביח הט~יפוחכל

 ~לראו~
 ה~ריפה~ אח

 ה~ריפוח כל אח לראוח דלענין ~שמע ~ס~ בירושלמי~נ~טו
 ו~סקמייריי

 ב~י~
 בר~ן וכ~מ ~טריפוחי כל בכלל ~יא ה~אה

 ~מס~ ל~~וש~מי שהביא ~רובא~ בסו~יא פ~קבחולין
 ביצ~

 ~פ~ג

ה~ד~

 ~טר~~~ ~ח ~רוא~ן כמ~~א מ~בריהסי טריפה~ ~אייח שאמרו

 הרי~ה ~ריפוח בדיקח ד~~ין שס ~ר~ן ו~פרש וכו~~~יו~~
 ע~שי ק~י הריאה ~~יקת דלענין שס ~~~ע פי~ וכן ע~~~מיירי
וא~כ

 הכ~
 ירוש~מי אמו~אי הני דנ~טו ~ילא לישנא בהאי נמי

 ב~י~~ לענין עכ~פ מיירי ה~ריפה~ אח ~לר~וחבלשון
 כל

~~ר~פו~
 ~ס לכחח~ה ~~רי~ן לומר ~כללי הריאה ו~דיקח

 ~נר~ לאור אפל בבית ~ר~אהלב~וק
 וממיל~

 מכח שמעינן
כש~כ

 ~מיחר~
 מ~ל ~ריאה לב~וק גס לכ~חלה

 הטרי~ו~
 בלילה

 מ~יום טובא~ ~הור~ה נפישא ~לילה הנר אור ~הא הנ~~ל~ור
 בירוש~מי לה~יא כמבואר ~פליבביח

 רי~
 דפםח~ס פ~א

 לענין דאיבע~ל ~פסחיס~ רפ~ק בר~ן ~ס~ובא ה~~
 להו ופ~טא ~נ~~ לאור ביוס לבדקן מוחר אסהאפ~יס מבואו~
 ~מנהר כמה לא דש~גא ~~מרו~~רב~ן~ ~מילה~

 מנ~~ בליל~
 ביממא

 ב~~~ ע~שוכו~~
 ניצ~~ ~כ~ ~ שכחב בש~ה~ ד~ה

 הש~ש
 הוא אפי~ הנר~ור ~כ~~

 ב~ד~ר וכ"ה עכ~לי אפלי במקו~
~~~ 

 נת
 סי~ ובאו~ת י~ב~ סי~~ל~א

 ח~~
 ס~א ב~ג~א

 ובא~~
 ו~מ"ז

 ~ע~ש ס~א י~א ~י~ ובחב~ש ש~~ ובמחצ~ש~קס~א
 ע~א ד~ ~ס~ס מרש~י גס ראי~~~ביא בחב~~

 ~ד~~
 הנר~~ וא~ר

 ~ל ראי~ א~ן מרש~יא~נ~
~~ 

 כמ~ו~רי אפל~ ~ח על
 הנ~ל~ סק~אבמ~ז ו~~~

 י~וש"ה~
~  

 ש~ ~~~
 החירו

~ב~~ק אפ~ בבי~
 לא~ר הריא~ א~

~  דנחנ~ ע~~ 
 ל~~ן רשוח

 ~ס הטרי~ה~אח לראו~
 להב~~

 בין
 ה~~רו~ מראו~

 שבריאה
 ו~~כ~טריפוח~ ל~או~

 כש~~
 בלילה

 ~~ לאו~
 הע~נים אח ~מ~ירה

~ובא~
 ל~דו~ דשרי~

 ה~כיחיס הטריפוח ~כל ~יאה אח
 ~ל~ס ב~

 מ~א~~
 ש~~~ ל~ ומעו~~ בל~להי להבחין א~שר ~יאה

 בודקי~דאי~
 ~יאה אח

 בליל~
 ~קו~יי~ ~~~ לאור

 אימי ר~
 הירושלמי על ~ס לן י~~ה ~~י~ ח~מא ~א דאי ~~ליבירושל~

למ~
 לא

~~ ~ 
 על

 ~ומ~ ר~~ ~ש~~
 ד~י עוב~א דהאי

~ה~~
~~ 

 ~~~ ב~~ לבד~~ ו~~ ~ב~
 ע~י

 ~~ נרו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

ל~~
 במראות החלו~ ט~יפות בד~ת

 ומדל~ ~
 ע~כ ~ןי תיר~ו

 אפל ~ביח ד~ם ~הו דפ~יטאודא~
~ 

 עינו נרות
 בי~ מבחי~

מראו~
 כשרוח

 כ~בר הנר~ לאור בל~לה וכש~כ טרפות~ למ~או~
 ~ למבין נכונה ראי~ היא כי ודו~קהאמ~ר~

~~~~~~~ 

 י~ד ממ~ילה כת"ר
 ע"~

 לאבי~יל דוד שאמר
 מזה~ ראי~ אין ולפ~נ~ד בלילה~ ~ם מ~איןוכי

~
 מלבד הנה

 של~
 ~אנ~ות~ מן הלכות ללמוד חז~ל לנו ~ר~ו

 ו~~ה הא~דה~ מן הלכה למידין ~אין בירוש~מי מ~שכנודע
 סק"ו~ קי~ט ~י~ אה~ע ובבא~~ט מ~~~ ~ב~כות פ~הבתויו~ט
 שםובפ"ת

 וביו~~
 סי~

 ~כ~~
 ~~ אף אלא ע~ש~ ס~"ט

 בל~ז
 ~~וא ~דה דם מראות מראיית ראי~ ~איןי~ל

 כרת~ באיסו~
לב~יק~

 מרן חילק וכן לאו~ איסור שהוא הט~יפות מראות
ה~ב~~

 ~כת~ סק~ז~ ל~ח בסי~ ז~ל
 וא~~~ ~ וז~ל

 נדה ~ב~ם
 כל ל~סורהחמירו

 מר~~
 א~ום

 מרא~ וכ~
 סי~ כמ~ש שחור

קפ"~י
~~~ 

 דלפעמים ותו ט~י~ ~זרו דכרת חומ~א משום ~התם
 התם החמירו ולכן ~ש~ו~~ רבי ה~~ין כמ~ש לנשים הואמסור
 ~~ור ד~ת וב~מ הכא~ מש~~כ ~~ו~~ לא ~שום בכת~~~פי~
 מראה א~י~ לאסור נ~ה ~בי שכתבו כמו כאן כתבו ~לאוש~פ

 ד~אני הכי~ נימא ~מ~ ב~ידן אנן ה~ה וא~כ ע~~ל~הדיהה~
 לראית שלא אמרו שפיר ולהכי בכרת~ ש~וא ~~ה דםראיית
 ~ל~עמים ותו טפי~ ~זרו דכרת חומ~א ד~~ום בלילה~ נ~ה~ם

 אש~ ~נאמ~ת ע~ב כ~ כנ~ה ~~~~ לנשיס הואמסור
 כזה לומר

 וכ~ה ואב~תיויראיתי
 בטוש~~

 ~~יקתלענין מש~~~ ב~י ~~י~ קפ~ח סי~ יו~ד
 טריפו~

 ע~א פ"בדביבמות וא~~~ ~י כצ החמירו לא הריאה
 רב~ מח~~

 ~ו~ איסו~ בין ~~כ
 ~איסור

 וה~~סכר~~
 פ~י~

 ע~ז
 רב~ ו~~

 ב~או~יי~א כל דאמר הוא
 הוא וכן ~ר~י איסור ל"ש לאו ר איסל~ש

 קי~~ ב~
 ~ס ע~א

פרי~
 רבא

 מ~
 ע~ש כרח~ א~~ור לי מ~ ל~ו~ איסור לי

בפירש"י
 דב~רח~~ ~ שכ~~ ליי מ~ ~~~

 ב~בר ר~נן ~~בדו
 ע~ש~ ל~ו ל~י~ור כרת ~יסור בין חילוק יש לרבא נם~מותר~
 איסור חו~ורת משוס ~רק י~ל בנ~ד נמי הכא ע~י~זוא~כ

 בלילה~ ~ם ל~אות מבלי זו הרחקה רבנן עבדו בכרת~שהוא ~~~

~ש~~~
 ב~יקת לענין

 ~ריפו~
 לא לאו~ באי~ור ש~וא ~~יאה

 ה~~ק~ רבנןע~~ו
~ המותר~ ב~בר זאת  איברא 

 דבתה~~
 סי~

 מובאר~נ~
 במ~~~

 מהל~ ~~א
 יו~~

 שיט~ ע~ ה~~~ הי~~~
 רש~י

 ~י~מות מסו~יא~~~ל
~~~ 

 ע~א
 ~נ~~

 ~~~~ ה~~~מ ~ש~כ ~~ש
 ש~י~~ כ~א סי~ ח~ו~ח מ~~~ק בנו~ב ר~האולם

 ~א~ן לו~ר
 לי מה לאו איםור לי מה שאמר כרבא קיי~ללא

 א~סו~
 כרת~

 מס~הדרין ~םו~וכיח
 פ~~

 בהא ע~ב
 דר~

 לברי~ שביק לא
 וכו~~ סיל~א לי~ל~ישקל

 ופרי~
 א~ר ומש~~ נמי~ אח~ א~ה

 ~לא ~~כ זו ~~ו~יא ~מעינן הרי חנק~ ש~~ת בנולאו שג~~
 חנק ש~~ת ל~ש לאו ש~~ת ל~ש ב~אורייתאכל אמ~ינ~

 ~ע~~
 בנו~ב

 שה~ירסא ~נ~לשכ~ב
 הנ~ונ~

 ~וא ~רבא" ע~א פ~ב ביבמות

~~
 כל

 ל~~ בדאיריית~
 אבל כרת~ איסיר ל~ש לאו אי~יר

 כמו ~רב~~ילא
 ב~

 ועפ~י ע~~י ~רבא" שם ~גרסינן קי~ט
 ש~יר אתי ב~~ב~בריו

 מ~~~
 על נ~ ס~~ היו~ד בנליון בד~~מ

הש"~
 ובה~הות ע~ש~ סק~~

 י~
 וכתב~ ~ליו~ ת~ה שם שאול

~בד~
 גרסינן ק~ט

 רב~
 ובאמ~ ~~ש~ ע~א פ~ב ב~ף כמו

 ~א
 ב~ל ו~~אין כאמור~ ~נו~ב~ לשיטתו אזיל ~ה~~"מ מידי~ק~ה

~~~ות
 י~

 במחכ"ת ז~ל שאול~
 ומדויל ~צמו~ ד~רי שכ~

 בספרו בעצמו מש~כ~שתלים~ ידי~
 שאו~ ~י~

 סי~ היו~ד על
 רמ~~

~~~~  
 כרת~ לאי~ר לאו איסור בין ~~~לק דרבה שכתב

י~
 רב ממ~שה לו

 ול~י~י~ ~"ב~ פ~~ ב~נה~ר~
 לשנ~ת לאו~ג~ת ב~ מ~לקי~

 חנ~
 ~מר ~לי ו~ל כ~~י

 עבי~
 כשבת ~ב

 י~~ לחלק ר~ה ומ~ה ~א~כ~ב
 ב~

 לאו אי~ור
 כ~~ לאי~~

 ~ת~~~י~~
 ש~יר~א

 ~~ת~
 הוא ~מ~רבא~ ~יא

~ו ד~רי~
 ב~אוריי~~ ~ ~~~

 אי~ר ל~ש
 ל~

 מ~בה~ ולא וכו~~
 ~~כר ת~הי ותריי~ו~~~

 יו~ ר~ ש~~~ ~כ~
 ~י שאול

 ~א ~יםיו~וקר
 ש~ר~ ~

 והרא~ש
 ב~ה~ר~ ~~

~~~ 

~~~~~~~ 
 מ~ים ~ל~

 ~~ ~ יו~~ ו~~ת ו~ב~ ~~
~ ~ ~

~~ 
 ~~ ~ל~ ~ו~

 ~~י~ ~~
 ~לו~ ~~~~

 ולא

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

~רב~
 וכן

~~ 
 הב~ח

 ז~~
 ב~ליון

 ~~~~~י~ הש~~
 לבר~~ שביק לא ד~רב~ ~לפנינו הש~ס נירסת לפי~ם ~ועו~ ~~~

 לאו איסור בין לחלק לרבה לו יצא ~מזה ~בריו~לומר יתכנולא ~~ וכו~
 ע~א מ~ ב~~ת דהרי כרת~לאיסור

 ~מרי~
 ~רב כחומרא ~רבה

עביד~
 עביד לא דרב כ~ילא

 ~עיי~
 עירובין בתוס~

~~ה ע~~ ~~~

 לא~~
~ 

~~~~~~~~~~ 
 דמחלקינן ~וכת~ מכמה ~וד ל~וכיח נ~ל

 י~א ערכין עיין ל~ו~ לאיסור כרת~אי~ור בי~
 דמ~ ש~יער~ משורר לעניןע~ב

 סבר
 מיח~

 בה וגזרו ~וא
 אזהרה ומ~סרבנן~

 הו~
 בתוס~ וכ"מ ~~ש~ רבנן בה ~זרו ולא

 ~~ה ע"ב ל~ושבועות
 ~ק~נ~~ ה~~

 ל~ל~
 א~סו~ בין

 ~תו~~ וכ~מ איסור~לשאר ו~ר~~ מיתה
 ~י~וש~~

 בשם אס~ ד"ה ע~ב י"ב
 ~~ב כ~ו עירו~ין בת~ס~ וכ~מ ע~ש~י"מ

 ע~~הי ו~כהן ~~~
 ובר~ן י~~~ במינו~ שלא ~~ה ע~ב כ~ט ~סחים רש~יועיין

 ~~~ ~ל~~ ~ולין ר~~י וע~ין ~פ~~ים~ רפ~או~מר~כי
 ח~ה~ ~~ה

 ו~~~ ק~בן~ו~~~
 ובירו~למי ע~ש~ וב~~ר ובד~ה ו~לה~

 ~ר ~ וז"ל כ~ב ה~~~ בבורים ~~~~ ~~ח וברמב~ס ה~~~~ח~ה פ~~
 לו והיתהשנת~ייר

 ואם ו~~~~ ~י~~
 ספ~

 לפי ~~לה חייבת

שהו~
 ~ם מו~א ה~מ~~ם~ על ב~ירו~ו ~ס והר~~~ז ~יתהי ~ון
 א~~זיברי~ט

 פ~~
 חל~ הריהרמב"ס~ ע~ הקש~ ~~ט~ אות ס~ף בבו~ות מ~ל~
 ו~תב ל~ו~~ וס~~ר ~ר~~ן~ בז~"ז

 ~פי רב~נו כ~ב ~וק~שיא ~ל~ר~
 ש~~~

 ~~מיר כיון כלומר מית~~ ~ון
 שצרי~ אל~ הוא~ ן ונב ב~~יקי~ ה~מירו האי~כולי

 אם ל~ק~ק
 ו~יין ע~~ל~ מיתה~ ע~ן בכל כןנא~ר

 בפתי~~ בפמ~~
 להל~

טריפות
~~~~ 

 הר~ב~ז ~וע~י~ד בזה מש~כ להפמ"~~ ו~איתי
הנ~ל

 א~י~
 שפיר לן

~~~~ 
 קי~ית

 ש~ ה~מ"~
 ד~רי בסתירת

 ~~להר~~~ם
 בז~

 מ~ו~~י מהל~
 הי~~ פ~~ כ~~~

 עש~הי
 לאולהר~ב"ז

 מידי~ ק~~
 ודו~ק~

 וע~ש
 ב~מ~~

 בשם מש"כ
 מ~ני לא כרת ~בא~סור הי~~~ בכורים מ~ל~ פ"ב~~ל~מ

 ס~~
 ~~והפמ~~

 נדה ~בהל~ ה~יר
 מ~~א~

 כרח~ במק~ם ~~ני ~ס~ס
 יו~~ וב~~"~ע~ש~

 סי~
 ס~~

 מ~וע ותמהני ע~שי םק~א במ~ז
 ר~י ב~ה דפלי~ו ע~ב~ ~~ט נ~ה מפורשת מ~מרא הביאלא

 מהל~ סו~"ט ברמב~ם ו~יין שםי בס~ס מתיר ר~מ איור~ל~
 שכתב מת~~ומ~ת

 דבר ואעפי~כ ~
 שחיי~~

 כ~י זדונו על
 מצא ברמב~ם ~את שנוסחא ~כ~מ וע~ש מה~ת~ ~~~ר~~יקו
 ~~~~כ~ו~

 ח~ב מהרי~ט בשו~ת ו~צאתי ~~~י ישן
 ו~קשה א~י תלמיד ~~הת הוא זו ש~י~סא ש~~ב א~~סי~ חיו~~
 קי~טמיבמות ע~~

 ע~~
 אמנם הנ"ל~

 ~וסת~
 זו

 הישנ~
 מקום~ לה יש

 חאה~ע ומהרש~"ם י~~~ סי~ בתשו~ חביב בן הר~ל להוה~בי~ו
 י~ ובשו~ת ר~ח~סי~

 לשי~ו ז~ל והרמב~ם מ~ט~ סי~ אליהו
 ~צאלח~ק

 בי~
 כרת~ או מיתה חמור לאיסור לא~~ איסור

 האמור~ כדבר הנ~ל~ קי~ט ביבמות כ~~א הלכתא ~ליתדס~ל וע~~
 ~חיו~ד כתבו~חנם

 בבי~
 ועיין ב~מב~םי ~וא דט~ס הס~ק

בפמ~~
 יו~~ ~ב~י וכן ע~ש~ כ~ה אות ס~ס ~~יני ~ו~ד

 ~י~
 בד~ה~צ"ז

 וכת~
 מאימתי הרשב~א

~  
 שגזל~~~ אע~י

 הוא
 ~~תשובה ע~ש שבה כרת מפני עלי~~חמירו

 לק~
 א~~בע~ט

ו~ו~
 לאיזהו חשובות ~כמה

 מ~~~
 הרש~א בדברי הארכתי

 עט ולאהללו~
 פ~~ הא~

 טובא מ~ו~י ל~עת הראיחי הרי

 בי~דמח~קי~
 ל~~סור לאו~ איסור

 מית~
 מצ~תי שוב כרת~ או

 וכן קפ~~~ םוס~י ~ה~הב~דרי
 בח~דו~

 מס~ עצ שלו הל~ות

 על ש~ שהעיר ~י~ט~נד~
 התב~ מ~

 הנ~ל~ ל~ח ~~י~ ~"ל

~~~
 םי~ ~התה~ד עליו ו~מה לכ~ת~ לאו~ איסור בין לחלק

ר~
 ~במות שהו~יח

 ~י~~
 הנ~ל

 דאי~
 כרח איסור בין לחלק

 מ~תייע ז~ל הת~~ש של חילוקו ולפענ~ד ע~ש~ לאולאי~ור
מ~~ת~

 ~ב~
 ~ח~ק~ ניקוס נמי בדידן אנן עפי~ז וא~כ כדא~רן~

דר~
 א~רו בכרת~ ש~וא נדה ~ם מראות ~ענין

 ~צ~
 לר~ות

 לא הריאה~ טריפות בדיקת ~~נין ~שא~כב~ל~~
 שמי~

כלו~
 לב~וק אסו~ ~יהא לן ~בירא לא

 בליל~
 ~ר לאור

שיפ~
 ~ ~ב~י~ה

~~~ ~ ~  
~ ~~~ בז~ ~ר~ ~~י~ ~  

 ~ב~ילה
 י~~

~~~  
 ו~~ ~

~  
~ 

 ~ ובנד~ ~~י~~י



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  בל~לה דס ראה ~רבי אמ~י~ן~ע~ב
~ 

 ו~~ר
 ~~ד~

 בס~ר בזה
 הל~הא~כול

 ע~~~ ל~ט סי~ ~~~
 וכ~

 בחר~י ~אוני בזה הע~רו
 הס הלאז~ל

 ה~או~
 ר~

 ברו~
 על ב~~הו~יו ז~ל פרענקיל

 בהג~וח ז~ל מל~וב רי~ש והג~ון שסינדה ה~~~
 שאו~ י~

 היו~ד על
 כח~ ק~~ח~סי~

 האמור וע~~י ~ש~כ~ ע~ש חמוה~ דה~בר
 מהו ~ ~נ~ה ס~פ~ב בירושלמי ~~ש ב~ק~ס ליי~בי ~שלכאורה
 כחמיןלר~וח

 ~ בליל~
 ראה רבי

 ~ובקחיה אמר וטימא~ בליל~
 ~~רי הס ג~וליס אמר וטיהרי ביוס ראהלצ~רא~

 כ~מ~ס רואין איןשאמ~ו ח~מ~~
 בליל~

 מ~~רש ~רי יעו~ש~ וכו~
 יוצ~

 לן
מהירו~למי

 ~~ופ~
~קמיירי~ ~כ~~ בלילה~ ~~~~ ראה ד~בי ~עוב~א  

 ואי~
 נק~ו ~ילן הש~ס ~רי להקשוח

 רבי ~ בלשו~~
 ש~נו כמו כ~ס~ ממעטח ע~כ ~ד~~ ומלח ~לילהי ~~~~ר~ה

ח~מי~
 ח~י~ ~י ו~שה שנא~ר ע~ב נ"ח נ~ה המשנה בלש~ן

ז~ה
~~ 

 ולא ~~~~ ו~ו~
 אנן ~הרי ליחא~ זה כן אמ~~ ~ כ~~

 לעצמה~ חורה ל~וןקיי~ל
 ול~ו~

 ע~ב~ נ~ח כע~ז לעצ~~~ ס חבמ
 ד~ס חכמיס בל~ון פ~מיס כמה מצינו וכן ~~ב~ קל~זוחולין
 נ~ז כ~~ה דס~ קראוכחס

~~~ 
 וישבה עולס קר~ע ב~קה א~ש

 ~ס ומ~אהעלי~
 טהור~

 וב~
 דההיא עוב~א ~בי ע~א נ~ח

 ~אשחכחאיחתא
 ל~

 ע~ש~ וכו~ במשחיחא דמא
 וע~~

 בכמה
 ב~ס ~ס חכמיס דב~~ון להדיא מוכח~~כחי

 נקר~
 וכיון ~~~

 ~~ס~ ראה ~רבי ~וב~א ד~הוא ~ילן בש~ס גס ל~רש יתכןש~ן
 והירוש~מי בבלי והש"ס הנ~ל~ כבירושלמי ~אי~ בכח~בלי~ה~

ש~ה
 אח~

 ו~ברים
 אח~י~

 ~ ה~ה

~~
~ 

~~~ 
 שפ~ר לן א~יא

 לחר~
 ~ע~יו ולה~יר ז~ל הב~ח ~ברי

 הט~זחלונח
 ביו~~

 קפ~ח סי~
 סק~~

 ~מציא ~הב"ח
 ~במראהחומרא

 ל~ ~ב~
 ~לפע~ויס ~~חיי~~~ ~ד המורה יורה

אחר
 שיחייב~

 ז~ל ו~ט"ז בקצוחיו~ א~~ס ימצא
 חמ~

 עליו
 דמ~כח ~רבי~ ~וב~אמההיא

 בליל~ הד~ שרא~
ע~ש ~ לח כ~הוא

 שפיר א~י שכ~בתי מה ו~פי זאחי ~ח~יה קצ~ שהארי~
 ~~כח~ ש~~ ב~~~א החוו"ד ע~ימ~ש מידי~ קשהו~א

 א~י~
 או בבדיקה ~דוקא מח~ר~הב~~

 בהר~ש~
 ובסמיכ~ח

~~ 
 החמיר

 אמרי בה~הוח ~ילק וכן ע~ש~הב~~
 ~רו~

 וא~כ שס~
 ~כחס ע~כ ~רביי ~וב~א ~בההיא הט"זי חמיהח מיו~בממילא עפי"~

~מייר~
 בירוש~~י כמבואר

 הנ~~
 ~ב~ח גס ~~זה לח~ ב~ו~ו הר~שה בלא דס ~היינוהבחס~ א~ חזי ~~יר רבי ולהכי

 ~פ~ח~ ~~י~ הג~~וני חי~ בהג~~ח ראיח~ ~שוב כאמורמו~ה~
ש~ב~י

 לח~~
 כח~ בין יצא ~חלק ג~ב ~נ~ל הב"ח ד~רי

 לדס
 הירוש~מ~ מיני~ אישחמיט ו~~~~כע~ש~

 וב~
 חילו~ו ~ס הנ~~~~

 ו~ס ~הבן~ ע~~ה~~וה~
 ראיח~ הלו~

 מיבס~~ו ז~~ ~~רש~~ לה~או~
 נ~~

 ~פ~פל ע~ב~ כ~ ~ף נ~ה מס~ על
~~ 

 בעוב~א
 לח ב~הי~ ~באס ~~~ל מ~ו ~י~ ח~צ ~~ו~ח עפ~~ד ~ר~י~זאח
 ט~ור~ ~ראההי~

~~ 
 נעשה שבשנ~יביש

 המ~א~
 ~הור~~ ט~~א

ו~ח~
 המ~נ

 ל~~~ די~
 ~~מ~ דב~~ ~~~י ל~~ כחס~ ~ין

 דהוי
 חור~~של

 אזלינ~
 ~הוי בכחס אבל ל~ומרא~

 ר~
 ~רבנן~

 ומה מו~~~ נשחנה דאח~כ אף ~ז טהור~ שהוא נראהב~~א א~ י~ל
 ~~ דכחס ~רבי~ בעובדא משנידלא

~ 
 ראה דלשון ו~ו~ ~י~ל

 ~ס ר~ייח ~שמעדס
 ממ~

 ולא
 כח~

 ובמח~כ עכ~ל~ ו~ו~
 להדיא ~מ~ואר הנ~ל וכל נדה הירושל~וי מיני~ גסאי~~מיט

 קאי~~ בכ~~ ~ר~י~~עוב~א

~~~~~~~~ 
 אי~יי בכחס ~רבי ~~~ב~א ל~~ח שהראיחי
 ~בי חזי ש~ירולהכי

 ל~~ו~
 ב~~~ס

 לאו~ ב~ל~

 נינהו~ דרבנן ~~~מיס כיוןהנר~
 החמי~ ~

 כל ג~ייהו
~  מבוא דכ~יב קאי הקרא ~ל דשס ע~א~ י~ד במגילהמש~~כ 

 שם וחו~~ ~רש~י וש~~~ נדה~ ~ס מ~~ע~ ~ר~י ~מיס~בדמיס~
~ ע"ב י~דבמגילה  

 א~
 כלשון בנביאיס הכח~ב ~דמיס~ ולשון

 מה~ח שהוא ממש נדה ~ס דהיינו ~מיא~ בחורה הכחוב~~ס~
 י~ט ~ר~ה ~עיין ע~ב נ~ח נדה כמשנה כחסי ~א א~ל~כרחי
 חרצ~ו סי~ או"ח בש~ע וכ~ה דמיי כד~ח קבלה ~~~רי~~א
 של~ ~ק~~~ חר~~ז ~י~ או~ח הט~ז על וחי~וה ז~~ס~~~

 הביא
 יע"שמזה~

 ו~~ע~

 אביגיל שהראחה וכיון
 ל~ו~

 ממש~ נ~ה ~ס
 לה אמר ש~ירלהכי

 ~ו~
 דס מראין ו~י

 בליל~~
 ~בדם כלומר

נ~~
 שהוא ממש

 שלא טפי להחמיר יש ב~ר~~ מה~~
 ~באיסור למע~ה ~~בא~י ~וכחי מכמה כדמו~חבלי~ה~ לר~ו~
 ~ כ~אמרן טוב~~ להחמירג~רו כר~

~~~~
 י~ד דמגילה ~ש~ס םחירח לן נתיישב לא אכ~י כן~
 שמצא~י ~ה לפי הנ~ל~ ע~ב כ~ ונ~הע~אי

 פ~בבירושלמי עו~
 ~ס~~ר~~

 בכחס ו~וד~ ~אבי~יל מ~שה ד~ס ה~~~
 ול~הוה~

 ~כחמין~ רואין וכי לה אמר לו~ והרא~ה ~כחמה~~הוציאה מי~ ~ במערבא שס אמרו ~הרי ממש~ נ~ה ב~ס
 ישמעו ולא לי~~ אמרהבלילה~

 אזני~
 מה

 שפי~
 ~כ~מ~ן~ מדברי

 דנין ו~~נ בלילה~ רואיןאין
 בלילה~

 יוצא ~פורש הרי ~~ש~ וכו~
 בכחמיס דאביגיל דעובדאבירושלמי~

 הי~
 דגס וא~~ג

 ס~~בהירושלמי דרש~
 הול~

 הא על
 ~כחי~

 דהיינו ב~~יס~~ ~מביא
 שס כמ~ואר ושפ~~~ נדהדס

 בסו~ להדי~

 ההלכה
~ 

 מ~מ
 וס~ל אייריי בכחס ~רא ~ההיא לומר עומדח~ במ~ומההירו~למי דרש~

כחי~ו~
 קו~יח על מ~חרח~ ~~ה ע"ב ל~ז קידו~ין בחוס~ הר"י
 ~לשוןהראב~~י

 ~וי~ל ע~ש לחוד נביאיס ול~ון ~חוד~ חור~
 הראב~ע~ קושיח ממש להו דקשיא ה~א~ ~חלה פ~במהירושלמי

 חירצוולא
 כח~רו~

 לחודי נביאיס דלשון לומר הנ~ל הר~י
 לחוד~ נביאיס ולשון לחוד~ חורה דלשון י~ל נמי הכאוא~כ וצ~~~

 ~ס היינו ~דס~ ~חיב היכי כל חורהדבלשון
 ולא ממש~ נד~

 למי~רש איכא ~דס~ דכחיב היכי ~ס נביאיס בלשון משא"ככחסי
 ש~ס ג~ונא~ כהאי חכמיס בלשון ~מצינו במו איירי~ ~בכ~ס~~י~
 ~פי~ אחי שכן וכיון כאמור~ דס~ ~ראולכחס

 הירושלמי ~רשח
 ולא הו~~ בכ~ס ~אבי~ילדמ~שה

 ש~יר עפי~ז וא~כ ממש~ בד~
 במ~ילה דילן הש~ס לשין ~ס לפרשיחכן

 הנ"~ י~~
 ~וכי ~ ~אמ~ו

 פ~וג~א ליהוי דלא היכי כי ק~יירי דבכחס ב~ילה~~ ~~מראי~
 ~ וה~רו~~~~י הבבל~ ביןרחוקה

~~~~~~~~~ 
 פ~ח סי~ ~או~ח הרמ~א לשון בזה ליישב

 ש~~בו יש ~וז~ל שכת~
 ראיי~ה בימי נ~ה לא~~ שאי~

 ~רה~ג בני וה~~ני עכ~ל~ וכו~ השס להז~יר וכו~ ~ביהכ~נלכנ~ס
מר

 העני~ חנו~
 נ"י

 להקשו~
 ~~~י~יל מ~מ~שה הרמ~א על

 כ~ו ~סוק כ~הי א~~~~ואל
 כ~ח~

 ש~זכירה
 א~

 ה~ שס
~ע~י~~ כמ~

 א~
 נדה דס שהראי~ה

 ~ לדו~
 ~ירושלמי עפ~י ~ו~ם

 כ~ס דא~י~ילהנ~ל
 א~י ממשי נדה דס ולא לדו~~ ~א~ח~

שפי~
 בי~י ~נדה ~ וכ~ב בלשונו ~קדק ~~ל דהרמ~א לו~ר ~יש
 וכןראייחה~~

 ב~~~ו~
 ~~י אוח ~פלה מהל~ ב~~ד ~"ל מיימ~ני

 ~ס שראחה באשה דדוקא כלו~ר נ~~ן~~ ~בעח לאמרבחוב
 באשה מ~א~כ שמי~~ ש~ להזכיר מבלי ~החמיר חששו ממ~י~דה

ה~~אה
 כח~

 ~ס דהא לחוש~ אין דרבנן א שה
 בי~

 נ~נו ליבון
 ~הד~רי דרבנן~ ~חס הרואה כש~כ שס~ הרמ~א כמש~כ היחר~הנשיס

 ~ ה~ס א~ לה~כי~
~ש~~

 ~~~א~
 ל~ ~ המחבר בן

 א~~ל
 ~הבי~

 נכון י~וב פה
 ~~הרש~~ ~קושי~

 ב~י~ו~~
 ~ג~~

 ~~ילה
 הא על ~~ י~

 ~א~ר~~
 במה ~הא ~ ז~ל ~מ~ש~א הח~לא מ~~ע~ חר~י ~מיס ב~מי~י~מבוא ~

 ל~ ש~ב~
 ~יס

 ~י~
 באי~ו~ מי~יה~ בדרבה

 במי~~ ~~י~ ~י~א~~
 א~רח~ ~א~י יעו"~~ וכו~ בי~ד~

 ~ס~~ ע~
 ~ ע~~י ~א~~ ~מיה~ו ~יישב

 ~אי~א
 ~פל~ב ~~ ~~~ ב~ד~~

 א~~
 והלא ל~וד~ אי~וח יש ~וכי ~

 מנ~ה בח~מחהאבי~יל וה~ ~עו~ש~ מוחר~~ ואש~ו ~~~ הוא וכאלו ~מח~ וחשוב ~וא~ ~מלכו~ מ~ר~
~~ 

 וש~יכ~ נדה~ ~~ משמע~ תר~י בדמיס~ מ~וא רק ~ד
 של ~מו

 בע~~ ~ב~
 ו~שהיא

 אמר~ לע~
~~~ 

 אישה
~ 

 בי~עה עמו~ ונבלה שמו נבל
 אי~

 מגי~ה ~ו~~ ~ראה במלכו~~ ~מו~ר הוא
 ~~ ~ו~ ~~~ ~ ~ י~~

~~~~
 ~יא ~~~י

 ~~~ לדו~ ~מו~ר~
 מ~ר ~~ה א~וא ~ן אם

 ~ ~~~ ~הרש~~ ~ושי~

~ ~
~~ 

~~ ~ ~ ~ ~  ~  ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~

 דרב~~ ועוב~א דאביגיל~ דמעשה לן דאי~ברר ה~א

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

 דרבי אמרינן ~~ב כ~ ובנ~ה ב~ילה~ ~םד~יינו
 ב~~

 כנזכר~נר~ לאו~
 ב~ ~

~~~
 ראש בס~ מצ~תי כ~ז כת~י

 ד~מגילה ה~~ס~ בס~ירת ג~כשהעיר ס~א~ ס~ק ל~ח םי~ א~רי~
 י"~

 ע"א
 ע~ב כ~ ובנדה בלילה~ ~ס רואין דאין מבואר ד~~יגיל~בעובדא
 ראה ~~ב~א~~ינן

 דב~ובדא ל~מר~ דאפ~ר וכתב בלילה~ ד~

דאביגי~
 הנר ~אור בדק ורבי היה~ נר בלא

~ 
 ובמחב~~ה יעו~ש~ כ~י דלא אתיא דמגילה דסוגיאמ~תב~~ ד~צ~ כ~ב~ עוד

 ~אעדיין
 ז~ ענ~ בי~~

 מקום~ בכל בקודש כדרכו היטב~ באר
ו~~~~

 גם
 הלו~

 שמצא שכ~ב סק~ג ל"ח ~י~ ~~ת בס~ ראיתי
 דסנהדרין פ~בבירושלמי

 ה~
 רואין ו~י

 כתמי~
 וכו~~ בלילה

~שמע
~  כת~ 

 ובמחכ~~ה עב~ל~ בליל~י רואין אין
 נדה הי~ושלמי~שתמי~~י~

 פ~~
 אמרו דשס הנ"ל~ סוה~ז

 ~גדוליס ~להדיא
 רואין אין ש~מרו חכמיס דבר~ ~

 ~בלילה~ כתמי~

~~~~~~
 ל~טי ~עי~ ל~ח סי~ שס~ תבואה בפרי פ~ק הלכה~
שאין

 לש~~
 בלילה הריאה במראות להורות חכס

לאור
 הנ~

 כשר מראה בין לה~חין~ יכול אינו הנר ש~אור לפי
למראה

 אסו~
 ~אירת בס~ אבל

 עיני~
 הביאו ה~~ ~ורש סוף

 המראות לראות להקל יש ~~שעה~ד וס~~מולהפר~ת~
 עמאוכן בלילה~

 דב~
 ס~ק בבי~ורס י~ו~ש הריאה~ להשהות ש~א

 ט~ו~

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

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

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

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

~~~~~
 מפ~י אתר על להשיבו והנני הגי~ני~ לנכון

 ולא אגיד והאמת חפ~~ בו שאיןבדבר ה~בו~
 אכח~

 תחת
 ~תעודה~ אלמוני פלוני ~ד ~יתן ~~תי לא ש~~ל~ו~~
על

~~~~~ 
 זבח

 של~
 הוא~ אורי~~ ש~בר אותו ~~כיר אני כי ~ס

 לא שלדע~י טובה עצה בחורת לו אמרתיעכ~ז
 כעת שילמוד ואנשיס~ ה~לפני הדב~ נכ~

 מ~אכ~
 הוביחה~

 כי~
 שעבר

 על~
 עסק ולא שנה~חמשי~

 ל~מו~
 מלאכה

 ז~
 ~ש~כ נודעי וכבר

הב~חי
 בבאה~~ ~~ מוב~

 ס~ק ~~ ס~ ~~ד
 דא~ כ~~

 תש הוא
כח

 ל~
 י נ ו פל ו ע"ש~ שנה חמשיס מבן א~ילו ישחוט

 יחשב~ בח תשי ב~לל~וא הנ"~
~~ 

 ושפל האדם~ מ~בה~ת שח שהוא

מ~ו~
 אנשי~~~~~במ~~~~~~בשר

 א~
 עצמות~~ על

 והו~~
 קנ"ב ~~שבת בחיש הוא אבד שלא ומה ~נפק~ ש~ף ל~ וא~שפיל שחוח~

~~א~
 כנביהא בגבו לו גסה~ עקמומיו~ וג~

 ב~
 פסיסא~

 צ"א~כסנה~רן
 ע~א~

 מומ~ ש~~ ל~~~ ו~~
 פוסלין

 בה~

~כחול~
 כיד

 ע"א~
 מבן בהן נאמר

 שנ~ חמשי~
 ~צבא ישוב

עבוד~
 ~עי~

 ד"ה ע"ב ה~ תע~ת ~ש~י

 ימיו~

 של ~~ב קו~ח
 ללמוד~ו~ח

 ל~ח~
 על ל~לג השחי~ה~ ~לאכת שנה ח~שיס

 י~ ס א יה~יר
 ול~פ~

 על שס
 הל~~

 ש~ תרנגולי~~ של
 ~חימות

 מ~~ה קרא אומ~ת וקול ת~נ~ול~ קול שס ולש~ועהג~ו~~ת~
 ז~ ל~ב~~אחד

 ~א ודאי
 נב~

 ~~"ל
 בדר~

 סופ~ה במשנה צחות

 שבעי~ בן לזקנה ~~יס בן לעצ~ חמשיס בן ~דאבו~
 לשי~ה

 חמשים ש~~ן פ~~~י
 עצו~ ישי~ ואיל~

 בנפשו
 לשו~

 מכל

 יביט~ ה~ ותמונת עוה~~עבודו~
 כי~

 הזקנה~ ימי לו שקרבו

 ~~ ונר~י~~וסמוכי~~
 י~י

 השיבה~

 ו~ם
 ~י~

 לו ~ע~רו
 ול~שנות~ ~ו~

 במאדים כלל נולד לא אזלי דמא~ א~~ד גבר היה
 ע~אי קנ~ו~כ~בת

 בשו"~ ועי~
 ~~ חא~ח ח~~ס

 ~א~~~ ~נ"~
ובעזהי~~~

 שבתב
 דבמ~~~

 איכא גו~~
 הט~ו~

 מזל
 ~ו~

 ע~ש
בח~ב~

 מ~ ק~~~~י ~~~ חאו~ח
 ומה ~וב

 אלמו~~ ל~פל~י נעי~
 ביד א~זלה~ת

 רוב התפ~נס מזה אשר ס~~ס~ ~ה~ופ~~ ק~~
 גבי ע~ב~ ~~ז םנה~רין ~ה~מרא להוכיח אמר~י ואנישנו~י~
 ~א~~~~

 דבריס עש~ה בה
 שא~

 לדור רשאי ת~ח
ולגירסת ב~וכו~

 ~ש~דפוס חננ~~ רבי~
 ו~לנא~

 שני היו ולבל~~ ~טבח
 ד~ה ב~ש~י ע~ש אדס~ב~

 ב"~
 ובמהרש~ל

 ש~
 דיעות מ~~~ פ~דוברמב~ס רופ~י ד~ה

 וברמב~~ הב~~
 הל~

 סנהדר~
 פ~א

 ב~עת מש~כ ~ס~ ובלח~מה"~~
 רש~~

 וצ~ע
 ~ועי~

 ב~~דב"א
ח~ב

 פט~~ סא~~
 ה~שרה חשיב

 ~ברי~
 ~~ש~ אח~ באופן

 ו~~~א
 לא ~~~רא אי ספ~א~ לא סייפי ~אי ~ הנ~ל ~פל~י~ עלאני

 ע~ב~~ י~ז ~כע~זסייפי~
 ועי~

 או~ח בפמ~ג
 יותר ה~ ל~~ר וחרד ירא להיות צרי~ש~סופר ~~~ב~ לסי~ בפ~יח~

 מ~ו~נ~
 ע~~~

וכי~
 ה~ לא~ שהגי~

 אלקי~
 על שכר ויקבל יפרוש~ תירא~

 כ~ב ~כפ~חיסהפרישה

 ע~~~

 ~פל~י~ על סהד~תי אסקי~א ש~א~ימו~י ~עמי היה ~ה זבח~ מתורת
~ ~~~~~~~~~~

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

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

 ן~~~~~~
 ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~י

~~~~~
 לא שמו~ה לאמר שמעתי

 ט~~
 ח~י~ה חותר ~כבודו

 כםאמתחת
 הכבו~

 ה~ה~ג ה~ה דאתרא~ מרא של
 לה~ק~ל ומשתדל ש~~~א~ ד~חנ~~אב~ד וכ~

 ב~ח~
 ב~ור

 כן לעשותהיתכן ד~~
~ 

 א~ל נודע הלא
 ~ברכו~

 ס~ג
 ע~א~

 ~באתר
 ~ב~ל ה~~~ג ו~ל ג~ר~י תה~ לא תמן גב~~דאית

 רע~ו~
 מ~בד

 ~ב~יעתא זוכה ~יננו האפ~ירותא~ ומ~בד ~בול~ השגתא~סור
 ~יעתא אפ~ רב~~ ~~מור ~לתא האי ~ אב~ דאמר ע"בס~ בכ~ובו~ ז"ל~ מחבמ~נו יוצא כמפורש ~הלכה~ להורותדשמיא~
 אינש לישרי לאבכותחא~

 במק~~
 רבו

 לל~~
 משוס

 א~אכא~~ירו~א~ דמיח~
 משו~

 ש~רה לת~~ מ ~ס~~~א דלא
 ש~ ובתוס~ שס~י ז~ל~כפירש~י כהל~~

 ד"ה
 כ~

 כתבו
~ 

 ~היכא דנפק~מ
 מוחלשהרב

 דשר~ כבוד~ ע~
 מ~~~ע ד~א ~רה~ אל ואפ~ה

 הוא~מילתא~
 ורבו

 ובתש~ עכ~~ אצל~
 מ~וס לא דאמ~ו~ הא שפ~ הנ"ל~ מה~וס~הוכיח ק~~א~ ~ ס יעקב בית

 אלאכאפ~יר~~א דמיח~
 מ~ו~

 דלא
 ~ל~ הבו~ה~ מילתא~ מ~ת~~

 משוס
 אלא הוא~ לח~ד כאפ~~רותאדמיחזי

 משו~ ~~
 ~לא

 ר~~ד בתו~~ מצאתי וכן ע~ש~מילתא מ~תי~~
 ~~~גלי~

 ~פוס הש~ס
 בדמש"א ומצאתי ~~~ ע~ש~ להדיא כןשפי~ ו~לנ~~

 פא~~
 שכ~ב ~~ סי~

 ורשות ~~~ל
 ב~

 חכס
 הע~

 שא~ר ~ה לה~יר
 ואפ~ אחר~ חכ~

 ~צליח הקב~ה רביס~ האוסרי~א~
 לחכ~

 ו~פ~ ~תר~ ~עיר
אם

 איז~
 שאינו שבעי~~ ת~ח

 ממ~~
 ~על

 הוראה~
אס~ וא~ האוסר~ של רבו א~ו אפ~ להתיר~ הממונה לח~סרשות ~וסר~

 מ~ו~ות מכ~ה והביא להתיר~ ~חבירו אין ~ממונה~ ח~~
 הוא דמר א~רי~ ~דקא~~רו

 ~עי~
 ~~ב~ צ~ד ~~~רובין

 חול~
 נ~ג

 ו~ע~וע~ב~~
 דחב~ מ~ו~

 ה~ל הממ~ה
 ו~~י~ כרב~

 בשס
 דהח~~ ~ ~"כ שפסקרי~ו

 במקומו
 להתי~ יכ~

 מה
 ש~ס~

 ת~ת
 ות~ה~ י~~ש~אחר

 ~~א ~מפ~רש הא הביא שלא הדמ~~א על
בירושלמי

 ג~~~
 בפי~ שם ע~ה~ ו~~קרבן הור~הי~ור~תו א~ כה~כ~~ אפילו ש~ורה דתלמיד ה"ב פ~א

 פי~~ הב~
בא~ה דא~~~

 ד~~~ל הא לע~ן ~ ~~~~
~~~ 

 שאםר
~~ 

 רש~י ח~~ו
ל

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

 ב~~~ ~~~~~~ב~
 ירושל~ם~

 בג~~
 ~~ב ה~רוש~מי

 ~סנהדר~
 שהעיר הנ~ל ה~ג

~~~ 
 ב~~ירת ג~כ

 הש~~
 ~~ ~דה י~ד דמגילה

~~~
 ה~~ל~ ~

 על שאול יד בהגהות שה~~ר כמו
~~~ 

 סי~
 ק~~~

 האי רב על נשגבה ופליאה מש~~~ ע~ש ~מעלהי שהב~תיו

 ~י~~~~~
 ~~ל

 שהי~
 ת~א

 י~ושלמ~
~~~ 

 ל~
 ~ ~~~ ~י~י ~~~בדא ~ופא שם דאי~~~ר ~~~ל דנדה םופ~ב להירושלמי שר ~~ר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 תלמי~ הורא~ א~~לה~י~~
 לה~יר ~~ם ויכול היא~ הוראה לאו

שנראה בסיפו~ ק~ח סי~ מפאנ~ו מהרמ~ע בשו~ת ועיין ע~ש~ שאםרמה
 שהב~

 מה
 שאמ~

 ב~רכות
 ~לא היכי כי ע~~ ס~~

 רשאי וכן ~בירו~ ~טמא מה לט~ר ~כס ~שאי בתרי~~נ~ררו
 ~ כלומ~ ~בירוי שאסר ~הלה~יר

 חבירו~ שא~ר האי~ור לה~ירר~~ים ב~רי~~ ל~ררו דלא היכי
 א~

 ~הוא
~ 

 לאסור הדין
 שאוצ יד בם~ ועייןיעוש~ה~

 ע~
 ס~ק רמ~ב סי~ ~ו~ד

 כ~~
 שפי~

 דבאמ~ בש~סי א~ר~ירוש
 ורק ואסר~ טמא כדין שלא הוא

 רשאי אין חכם של כבודומפ~י
 להתי~

 הי~יכי שומ~ני~~ דםני כל אבל
 דל~

 ~ אבתרי~~ נ~ררו
 ~בודו על הקפי~ו

 ע~~
 ו~ימה

 בד~ז~ וסב~תם דעתם עפ~י ולפרשו מהירושלמי העירוש~א
 סי~ חיו~ד חת~ם ב~ו"תו~יין

 ר~~
 שכתב
 לשום אסור ד~ז~~ז ~

 כן על ע~שי ממש כ~וזל זה והרי הרב~ פרנסת לקפחא~~
 כאמור בכו~ח~~ ביעתא~פילו להורות~ לו ~אסור הקדוש~~ תורתנו בכח כ~~ ~ת מזהיראני

~ 

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

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

 י~י~ ~~י~~
 ז

~~~
 י~

 כל בשם דמ~נ~~ ~קהל~ ~~אש כתיב~ אלי שלו~ה
 ~~~~~~~ל

 להם~ ל~~יב וב~~תם~ בש~~~~ ונפש~
 מ~רה שא~~~ב~ב~

 ל~ון וזה ב~~נ~~י ק~ה א~~ טהור~ ל~
 מקום ממלא ~~וא א~ד~ ~ו~ב ב~ירנו ~נו שיש כפי ~השאלה
 זההרב~

 ~נים~ ע~ר~
 ובמ~~

 כהונ~ו מלא ההו~~ הזמן
 וכ~~ ובאמונה~ב~~מות

 שס~ר אםון~ לו אירע
 קי~ו~~

 ל~שה
 אשר מ~יר~ו~אחת

 ~~י~ עי~נ~~ ~~~ באי ל~ל ידו~
 ~~ו~ה

 כי ~נו~ בר~ר ~מנס להנש~~ ו~~ורהלחליצה~
 השו~~

 ~יה
 שי~~

 ~~~ ו~~ב~~
 מ~ בש~~נוי נפשנו

 לע~ות
 ~~ז~ ל~שו~~

עכ~~
 ~ ה~~ל הראש

~~~
~~~~ 

 ~~ות בזה
 רצונכ~

 ל~ם ואומר ואען כבודכם~ זה
 עלי ~~~~ו ~י בזה~ דעתיח~ות

 ~~ריכם~
 מפי

 ~יה השו~ב כי ~כם~ ~רור כיכח~~ם~
 וכבר כנז~~ בדבר~ שו~~

~ר
 ~תהליס דהמ~"ה ישר~ל~ ~מירו~ נ~י~

 ~~גיאו~ י~~~
 מי

 ~מר ע~א~ ~"ז בסנה~רין ר~~~ דרש ו~בריבי~~~
 דו~

 ~פני
 ~ ~ב~~~ ~הק~"ה

 ~~יאות
~ 

 ~ה~~ר יכול מי ~ ~ו~ירש~י יבין

מ~~~ות~
 ~ב~~י ~קב~ה א~ל

~ 
 מחו~ ~ ~ופירש"י

 ל~~י
 ו~

 הוא
במ~רש
~ 

 ו~~~ ב~יא~~ד~ במהר~א י~ו~ש שוח~~~
 ~איוב

 י~ב~
 ~ו~ג לו ותושיה~ עז~ע~ו

 מ~י~ם ~~און בפי~ יעו~ש~ ומש~ה~
 המבואר לפי ~כ~כז~ל~

 ב~ר~~ו~
 פתאום אי~~~ניא ~ ש~ ~~מר~נן ע~א~ ט~

 מזיד~ ז~
 ו~

 ו~ס~ר ראה ~ע~ום אומר הוא
 יוצא מפורש ~רי עכ~לי המזיד~ על ~לא ~נש דאין מזי~~הי~נו ~~נשוי ~ברו ופתא~ם ~ בד~~ה ו~ירש~ ונענשו~~ עברוופ~איס

 ד~ל ~~ל ~ש~ידעת
 א~ ~שו~~

 ~ כלל עונש

~~~~~ 
 כ~ה ב~י~ה התוס~ דמדברי א~~

 ד~~ ע~~
 אורח

 ~~ע~~
 הנ~ל~ בכריתות כ~ירש~י ס~ל ~~א נראה

 ~ כתבושהרי
 מיהו

~~ 
 הוא שאכל לאח~ ~ריפה~ נ~~את

 נענ~
כשו~~

 ו~~
 עכ~~

 לה~וס~ דס~ל מבואר ~י
 דנע~~

 השו~~~ על
 וק~ביד הואיל ~ שכתבו מהן~ ד~ה ע~א ג~ שבועות בתוס~יעוין

איםורא
 קשה ולכאורה יע~ש~ בשו~~

 האי~
 בעל~ רבו~~נו יפרנסו

 לה~מרא~~וס~
 מזיד~ זה דפ~א~ם שהו~י~ו ~~ל~ דכריתו~

מקר~
 ז~ל ~וס~ ~דעת הא ונ~נשו~~ עברו ~ופ~אים

 ע~ ג~
 ~ נענש~ה~ו~~

 ~~~ ז~ל~ ה~וס~ בעלי ~רבותינו י~ל אולס
 ~ש~ל~י~~ס~

 ~ד~ה ע~א ~~ח
 עב~

 ~עבר~ דלשון שכ~בו
מש~ע

 ו~~~ יע~~ במזי~
 ~~ו~~

 ~ו~
 ע~א מ~ג ב~בת

 ד~

~י~ן
~ ~~ ~~~  סי~ ד~וכה ר~~ג ~מרדכי וכ~ה י~~טבל

 תש~~
 יע~ש

בס~ ~ו~~
 י~ק~~ מנח~

 ע~
 ~טא~~ ה~ורת

 כל~
 ע~ מעט~ במקדש וכ~כ הנ~ל~ מכל ה~יאולא ~~~~ סקי~ח ס~ב

 ~עת הס~
 משמע סתמא ~עבר~ דלשון סק~ה~ ל~ט סי~ק~ו~יס

 המקומות מכל ~~כ העיר ולאיע~שי במזי~

 ~נ~~

 שפיר ~~כן ועפ~~ז
 מדכתיב מזי~י זה ~פתאום~ הנ~~~ דכריחות ~~ר~יתאל~רש
 מזי~~ ~משמע דייקו~ ~עברו~ דמלשון וגו~י עברוופתאים
 ~רא~ש וראו עיניכם נא שאו נכון~ זה כי ו~ו~ק ~נ~ל~כהתוס~
 בפסחים~~ל

 פ~~
 ר~~י דמלשון שב~ב~ ל~א~ ~~~

 ז~~
 מש~ע

 שער בם~ יעוין ע~~~~ ב~~גג אפי~ ~עבר~דלשון
 המל~

 על

הרמב"~
 פרק ~~ל

 כ"~
 ב~עת שכ~ב ט~ו~ הל~ שבת מה~~

 בפי~ וכ~ה עש~ה~ כ~ירש~י דם~להרמב~ם
 ה~~~

 בפ~ב
 וכו~ ~בשו~~~ ש~בר א~נ~ וז~ל~ שכ~ב ד~~ משנהדתר~מות
 א~יל הנ~ל~ בבר~~ות ז~ל דרש~י לומר א~שר וא~כעכ~ל~

 שפיר ולהכי דוקא~ מזיד מ~מע לא ~עברו~ ד~שוןלשי~תי~~

 על ~לא עונש דאין ~ונענשו~~ מ~שון ד~יקו דהג~רא~יר~~י~

 ~ היטב ודו~ק ~מור~המזי~

~~~~~~~~ 
 קשהדלכאו~ה

 ע~
 מהא ז~ל~ רש~~ ~עת

 ~ולא ~ ע~ב ~~א בקי~ושין~א~~~נן
 יד~

וא~
 בוכה~ היה זה לפ~וק מגיע רע~ק כ~היה עונו~י ונ~א

 ~וא תורה אמרה תלב~ בידו ועלה שומן לאכול ~~כוון מיומה
 ידע~א

 וא~
 בידו ו~לה חלב לא~ול שנח~וון מי עונו~ ונשא

חלב
 עאכו"~

 אומר יהודה בן אי~י
 ול~

 דברעל עונו~ ו~שא וא~ם ידע
 ז~

 להס שיש הדווים~ כל ~~ה ו~יר~~~ הדווי~~ כל י~וו
 ~דוותלב

 ידו~
 על

 ז~
 עון~ נשי~ות כ~ן ויש מ~כוין~ ~~יני

ע~~ל~
 ו~

 בנו~ר הוא
 ז~ל ובפי~ש~י ב~ו~~ וב"ה ~~~~ כ~~

 ~~נו~~ ז~שא וא~ם י~ע ~ולא ~ ~~~פ ה~~~ז~ וי~רא~חומש ע~
 הרי עכ~~~ יד~~ ש~א מי ~ת ע~ש הכ~וב ה~י אומר~ריה~~

לכאור~
 מ~ש~ס יו~א מפ~רש

 ~~ מ~~ו~~ ג~
 מ~ירש~י

~ונש ~י~ ז~~
 ~ ~שוג~ ע~ ~~

~~~~~~~ 

 מה ~~~י הכ~~ ל~י~ב יש
 מפני מותרי לאו ~ש~~ת הנ~ון~ שהטעםנראה ~ וז~ל ש~תב שם~ ~~ל הר~ן ב~י~ ומצאתי ~לי ובפיר~יע~~ה ~נ~י ש~~ת בנו לאו~ ש~~ת אחר~ י ע~בפ~ד ב~~~~ר~~ ד~~~י~~
 של~

 מ~ינו
 ~ינו שמיס בדיני דאפילו ו~~~ר השו~~~ על כללהכ~וב שענ~
 ויק~א~ ר~~ החו~ש~ ~ל ז~ל הרמב~ן וכ~כ עכ~~~ וכו~כלל מת~יי~

 ב~ו~~~ אבל ~וז~ל
 א~

 עלי~ם
 ר~וי צריכין ו~ין ח~~~ נשיא~~

 כי וכו~~כלל
 ה~ רצוי ש~טא~ א~פ~י השו~~

 הו~
 עכ~ל~ וכו~~

 א~יוע~י~ז
 פ~א ~קי~ו~ין ~יד~ ק~ה ולא הכל~ ~פי~

 ע~~
ומה~ו~~

 ומ~יר~"י
 ב~ומ~

 דהיא חל~~ מ~~~~ ד~~ הנ~ל~
 ול~כי ~~ל~ כרתש~~ת

 ~~ עונ~ ~יכ~
 ש~~ת משא~כ ה~~~~~ על

 ליכ~ ~עלמא~לאו
 כד~ כלל~ ר~וי זא~צ כלל~ עונש

 ~ הא~ור

~~~~~~ 
 מנזיר עודלה~~ות

 ~~~ק ד~מר ע~א~ כ~~
 מי ומההמ~ל~

 ל~לו~ שנ~~ו~~
 טלה~ בשר ב~דו

 ~ר~ א~~ ו~ו~ ~זיר ב~ר ~י~וו~לה
 הרי ע~~~~ ~ונו ונשא

מו~~
 לכ~ירה

 י~ לאו~ ~איםו~ ד~~
 ~ון נש~~ת ~ליו

~ 
~~~~

 בשו~ח השואל~ ~מש~כ ~~ורה ראיה יש ~מכאן י~ל~

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

~~~~~~~ 
השו~נ

 צר~
 א~~ השו~~ לא~י~~~ איםורי ב~~~י מ~א~~ כפרה~

 עש~~כ~ר~
 ה רא אין וע~י~ז

~~~ 
 מ~~וס~

 ~~א כ~ה ~יצ~
 ~י~ל השו~~~ על דנ~נש דס~ל דמוכח הנ~ל~ ~ר~א אורחד~ה
 מה שפיר~ אתי ועפי~ז כאמור~ אכ~לה~ איסורי~שאני

 כ~~בכריתו~ ~אמר~נ~
 ~~ב

 לענ~
 ובפ~רש~~ ע~ה הנבלה~ על תלוי א~ם

 בס~ יעוין ו~ו~~י דכתיב~ד~ה
 ~קו~

 סי~ פסח הל~ על חייס

תל~~
 בדיני

 וביטול~ ~דיק~
 בר~~

 שכת~ שםי דבריו
 ו~~ל
בחלב ~

 ~ופי~
 אבל לאכ~לה~ כש~~כוין רק שו~~~ נקרא לא

~יכש~ינו
 ~אכיל~ מתכו~

 וכו~ בלל
 ל~

 ~קרי
 ~ק כלל~ שו~~

 חייב ומ~ממחעסק~
 ב~לב~

 ועריות~ בחל~~~ דמ~עסק מטעם

~
 כשבת נ~נהי

~  
 בשאר אבל ~~~~

 אי~ו~~
 ~טור נ~נה~ שאינו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~~ ~~ ~י~ 
 ומכש~~~~~ס~

 ובמחכ~~ה ~כ~לי ובו~ ~~~וחר מ~כוין כשאינו
 הנ"ל~ מכל ~עירלא

 עו~ יעוי~
 ס~~ חו~מ על ~~~~מ

 רל~~
 אפי~ תז~~ ~ב~יסורי דאף ~ וז~ל ב~~טוח~ שכתב~~~~~
 בשו~~~~~כ~ן

 יע"~~ וכו~ הי~ורין על ~הנן ו~~ובה~ כ~ר~ צרי~
 ב~~רי א~ל הנ~לי פסח הל~ על ~ייס~ ב~מקור לשי~חוואזיל
 פטור~ ודאי מחכ~ין~ כ~~י~ו ו~כש~כ מהן~ נ~נה שא~נואי~ורין
 ~יים ר~ינו בשו~ת י~וין ~אמ~ר~כ~~ר

 ~ה~
 סי~ ~יו~ד ז"ל~

 שבכל ו~~ל~ ~פשיט~ח~ ~~~~~~~~
 ~~ מקו~

 ~~~נ
 צרי~

 כ~רה
 ל~עח~ שהוכ~תי ~נ~ל~ כל א~ש~מיטחיה ובמ~כח~ה עכ~ל~וכו~

 כפ~ה~ א~~ בשו~~ אכי~ה~ איסורי שאינן לאזי~ן~ א~סורידבש~ר
 בשו~ח יעויןכנ~בר~

 ח"ב ז~ל~ מהרי~~
 ~~ו~~

 לע~ין י~~~ ~~~
 ובל ה~~~ש~ה~ על רק דע~קרו תונו~ דלאלאו

 ש~~
 י~~~~ עו~ראינו ~זה~ כוון

 יעוי~
 ש~ר~ ~~ו~ת

 ~~~ ~ע~
 קצ~ו~ ס~~

 לא ~ור ~לפ~י לאו~ לענן~חי~ש
 ~ת~

 אלא ש~ינו ~~שול~
 העיר ולא יע~שי להכשיל~מ~וין

 כל~
 ~ הנ~ל ~~ל

~~~

 ~~ר
 הכ~

 ~~ת ל~~ח הרא~~י אש~ א~י ח~ל~ נ~מ~~
 כש~ל~ הד~ר~ ברור~ס~~י

 דחוה~ק~ שע~~י ר~~~ מפ
~ינו

 מ~י~
 להשו~ב וכלל כלל עונש שוס

 ד~~נ~~ ומו~~
 א~ילו

 בדיני וכש~כ שמיס~בדיני
 ~ אד~

~~~~~~ 
 ~שו~~ ור~ו~ נא

 סי~ ~אה~ע מהד~ח~ ביהוד~~ נודע
 בענין~ שנ~אלקל~~~

 שב~~~
 זה ~לוני~

 ~י~ר~~ר שנ~~~ כמ~
 כמה דש~ה~ הר~

 ועח~ ן~ ~י~
 נחיודע

 ~מ~ הנ~~שעידי להר~
 ~ח~ ב~ני~ ~ני לז~~ ~ה ק~וב~ם

 ~~ל
 שלא ע~ז להרב עונש שוס פסק ולא עש~~~אס מצ~

 ודרש~ ~ק~

~~זל~
 ~אל

 נ~אל ~~~י~ ~~ו סי~ חו~מ על בנה~מ ו~ן זאח~ ~ד~~
ג~ב

 ~וצ~ ש~ל~ ע~
 ~ח ~ש י~וין ו~ס ~~ארי~~ י~~ש בז~~

 ~לש~~מהר~ס
 ו~א י~~~י כיו~ב כעין ~~כ שנשאל ~~ח סי~

על~
 לע~ו~ הנ~ל~ מ~נאוניס ~~ד ~וס ד~ח על

 אח
 שלא ע~ז ~נ~~~ ~י~ין~~ס~ר ~ר~

 שלא ולדרוש~ ל~ק~~ ~חון~ הי~
 ה~די~יו

~ 
 ודאי~ וע"כ ד~ו~~קי ע~~י כ~~וה זל~ז ~ר~~יס

משוס
 היה ה~~~~~ ~ה~~

 אינו בד~ר~ ~ו~~
 מני~

 שוס לו
עונש

 כל~
 ~ ~א~ור כ~בר

~~~~~~~~~ 
 מזו

 כח~
 ~~ז~ סי~ מה~י~ו בשו~ח

י~"~ ב~~~ מוב~
 סי~

 ס~~ ~י~~
 ~י~א ~בח~ לע~ין ל~~~

 דב~~~ מח~~י~~ריפ~
 ומ~~~ק שמ~ס~ ירא ~~וא שידוע

~~ו~~יו~
 ~אי~

 י~~~~ היא מש~ה בודאי וא~~י~ן או~ו~ מ~~~~ין
ו~~~לו

 ~ה~~
 ~מ~מ ~ ש~ח~ ~~א~ ס~ק שס ~ח~

 צרי~
 ~~רי ~~לח

 ~ס ~ייס עב~זחבי~ות
 י~ש~ הו~ וא~ ו~~ל~

 ~גי אלא להע~יר~~ א~צ
 עכ~~~ חבירוח~ ד~ריבקבלת

 י~וי~
 ~~י~ ב~ ~י~ בת~~ש

 ב~~~~~ י~~

 דנרא~ ז~~ל~ד~ ס~ל~ג~ובחב~~
 וי~ש~ כשר ב~~ס דאפי~ ד~~ל

 ~~~~י~ו~ראזי
 ותמ~ני יע~ש~ ~~

 ה~י~ ~~~
 לדברי כ~ל

 להעבירו א"צ יר~ש~ הוא דאם ד~~ל ~מבואר ~~~ל~ה~"ח

 ~ כנז~ חבירוח~ ~~~י בק~לח ס~י א~א~לל~

~~~~
 ~נחחל~~ כז~~~~וג~

 ומ~ר ב~י~~~ הכשר~~ לו

ב~זק~
 ~י~ ב~~י~ המ~רש~~~ מד~י נר~ה כשר~~

 אין ו~ם אוחו~ מעבירין דלאב~~
 קבל~ ~י~

 חבירוח~ ד~רי
ש~רי

 משא~כ זז~ל~ ~~ ~~~
 ב~יל~~

 שהוא ~ה~
 דר~

 מקר~~
 מנ~ל ו~~ל לי~~ מע~ירין ו~א ~~~ ~~ק~~ן~~א

 ~מ~ימ~
 לומר

 ~~~הב~ג~ה
 ~~בשל~

 מ~~י
 ב~זי~ שמ~

 ז~~ ~~~ וב~~ל

 ע~~ל כש~וח~ ב~וקח לגברא דמו~מי~ן ~כוחח~~ כ~י~ח~~שו~
 ז~~~~~הרש~ל

 ו~~
 ~וא וכן ~~ירוחי ד~~~ מ~~לח כלל ה~כיר

בשז~ת
~~ 

 ~י~א א~ל ~ז~ל~ ש~~~ ע~~~ ~י~
 הו~ח~ ~איכ~

 ~א שו~ג~ד~י~
 מ~~~~

 ~י~רי ו~א וכו~~
 שו~~

 היכא אלא

~נ~~ל~~
 ~ו

 נחע~ב~
 לו

 ב~שי~~ טר~פ~
 ובענין וכ~~~ ב~ו~נ

~ה
 ל~

 ~~~מודוי ~~ג
 ו~~

 שיוד~ ב~~ו~ח~~
 ~ב~~~ ו~ו~ הדניס

 ~ו~וכ~
 י~~~~ נ~ד ~~~ ~~רשינ~ עבו~ת ~~ו~ת

 יעוי~
 ~~ו~ח

 כהןר~ח
 ז~~

 ז~ל דע~~ ~~~א~ י~~ש ~~~ ~י~ ~ו~ד
 ~~שו~~

 ~נח~ל~~~~~
 לו

 ג~ ~~~י~~~ ה~ש~
 ~וא

 ד~~~ ~~~
 ~~רי

חבי~ו~
 כ~~ ר~~ ~~ו~ח עוד י~~~ן ~~~~~

 ט~ו ~י~ ~י~~ד

~~~
 וז~ל
~ 

 אבל
 ~ר~פ~ ביצ~

 ו~ס אחת~ ~ס מ~ח~י
 נוכ~

 א~~ ~~~~ ~~~~~~ו~
 ~ ע~צ ד~חי ק~~ת ולא ~~~ה~ לא

~~~~
 ע~י~~

והמו~צ ~ה~~~ ברורה~ הוכחה לן ד~יח ש~ל~ינו~ בנידון
 ונס ~~~~~ שו~~ הי~

 הז~ מש~ כ~
 ש~יה

משמ~
 א~ס ז~רי ~מ~שיו~ זמ~~דק יר~~~ היה ~ז"צ~ בתורת

 ~ בש~לחו נ~י~ ~~~אש~~קה~~ ~בחב כמו ~~~ עלעדיו
 ~~ור א~נס וכו~ ו~א~ונה ~ש~~וח כהונחו מלא ההואהזמן ~שבמ~~

 ~יה הש~~ב כיל~ו
 בד~ר~~ שוג~

 ~~ו~
 ד~א הוא~ וברור

 יוחר עב~פ ש~~~ו~~מירא
 מ~~~

 ~~רי~הי הכשרה לו ~נת~~~ה
 ~~כ ~ידן בנידון ~סשהרי

 לו~ נ~~~פ~
 זקוק~ שהי~ אש~ ~י~

 ו~~צ זקו~~~ ואינה~חליצה~
 ג~

 כ~~~ר חבירו~~ דברי ~~~ח
~ 

~~~~~~~~ 
 מ~ו~רכ~~

 ~~ו~ו~ ב~~~
 ד~~א ע~ב ל~

 ~ומרשאול
 א~~ ד~~~

 ח~ירוח~ ~~רי ~ק~ל
 ל~~ל~ ~~צ לח~ק ~ס בישיבה ויושבוזקן

 י~~~
 וב~רושל~י

 ~ירו~~מ~ וכן ג~~ הל~דדמאי ~~~
 מ~~~ ~ש~ד~~

 סדר על
ב~ס~ ~דשיס~

 ס~~ בכורו~
 שם ~~ד~

 ~יש~ ~~~ ~ ה~יר~~
 ~~צ בישיבה

 ובו~לק~ל
 יע~~

 ~~עוי~
 ~~ב ב~י~ו~ין

 דריה~~ ~~~
 אומר

 ~י אלאז~ן א~
 ~~נ~

 ~הר~~~~ ~~~ה~~
 מ~ל~ ב~י ז~ל

 מ~ש~
 פסקה~~~

 ~ י~~~ הנ~~ שא~~ כ~~~

~~~
 סי~ ~י~~ד ח~~~ דין ש~זמ~~ז לח~ח ~אין

 רכ~~
 ס~י~

 וסי~~~~
 ר~~~

 כבר מ~מ ~~~ ~~י~ ג~סי~ ז~ז~~ מ~ז~ ~~~~ ~~~~ ~ ס ~~~ ס~י~
 נו~~

 ס~~ ~חו~מ ז~ל ~~~ח מש~כ
 רמזו~~ו

 הש~~
 יע~ש סק~א~ ~ס ז~ל

 ~~ומי~
 כ~~ ס~~ב~ ו~נה~מ

ש~~
 ~לענין עי~~~

 ת~~~~~ ~ז~~~ לה~~
 יש ~~ה~ז

 ת~~ ד~
 י~~ש

ב~רב~י
 וא~כ ~~~ ו~~ח~~~

 ע~
 ה~~ל ~~ז~צ ש~שו~ב ~~~ן ~ני~ון ~ז

 ו~אי ~או~~~ ל~ו~~~מו~~~
 י~

 לו
 ~י~

 עכ~~ ח~ח~
 שר~~י

הוא
~~~~ 

 ~ז~יחו~
 ~~~~ ו~~~

 ~ ה~~~~ כ~~ר ~~ירו~~ ~ב~~

~~~~~~~ 
 א~ק~ס לנו הו~יע א~ר א~~י הכא~

 כ~
 זא~י

 ש~~~י ה~~~~~~ור
 ד~

 ~ק~וש~~ ~ו~~נו

 ~ילי~~ליל~
 הוא

 מש~~~ מ~~~~~ו~ ו~~~ו~ו ~ב~ודו~ ל~~ו~ ל~~
 ~ו~~~~~ו~ש~

 לכ~ נו~~ ו~ב~ א~~ה~
 כח~י~ ב~~ו~ ~~ל~רמב~ס ~~~~ ~~ו~~~ ~~~י ~~י

 מו~~
 ב~ו~ח

 ~רד~~~
 ז~ל

 חצ~
 ו~

 ב~סי~
 וז~~~ ע~~~ א~~י~

 עליו נ~קייס ואס
 ~ש~~~ הע~ו~

ע~ירה~
~~~ 

 אס או~ו~ ל~~~ר הד~ן מן אי~ו
 ~~ ע~~~ ק~~

~הי~
 ~ייב~

 מו~יד~~ ~~י~
 ~~~~~י~~ ~~יר~ ע~~ ~ן א~ ~~א ה~~ס~~~זן ו~~ ג~ול~ מ~~ה~ר~ ~~~~ושחו א~ס

 אי~ו ז~~ ע~יויח~רר ~~ ו~~
 מ~

 לה~ירו ~~ין
 ~ילא~ ~אלא~

 ~~ז ~~מ~קז~ל ~מ~מ~~ ~~~סמו~

 ע~א~
~~~ 

 ~וחו ~~~ן אין ש~~ח
 ~~~~~י~

 ע~ו~ ~בי~ וכ~~~נא~~~

 ר~~י זאין ו~ו~~ כ~י~ה ~~~ו ו~ו~
 ו~ו~ יק~י~ ~~ע ~~~~ה מ~~נן ד~ו~~א מ~~מ~~ מכ~ודול~~ר
 ~ו~~ים אל~ ~ר~~~ו ודבריע~~ל~

 ~ק~~~
 סי~ או~ח~ ~~~~"~

נ~~
 ובש~רי

 ~~ חשוב~
 ו~מ~ני נ~~~ ~ו~~י

 ז~לו~ר~~~ז ~~מ~"~ מר~ ~~
 ש~~

 הביאו
 מ~ ~ז~

 דמ~~ב~~ ב~~~ו~א ~~מ~ו
בירו~~מי

 ~מ~~ ~~~
 דאר~ש ה~א~

 ~ו ~~ירע ז~ן ~ ר~~ ~~~

 ~ה~~א ו~ן יע~~~ ובו~ מ~~ו~~י או~ו מו~~ד~ן איןד~ר~
 ע~

~ר~~~
 ~ וו~ל כ~ ~~ז~ ~י~ דמ~ק ~~~נ ז"ל

 נ~~ו
לנדוח ש~~ ~או~~

 ש~~~~ ז~~
 ד~ר~ בו

 מו~~~י~ ו~י~
 ע~~ל~ ~וגדו~~ו ~וחו

 הנ~ל~ ~הי~ו~~מי ~~ורומקו~ו
 ה~~~~~ ומ~~

 ז~ל ו~~ד~~ז
 ו~~ין וצע~~~ הנ~ל~ מ~י~ו~~~י כ~להז~ירו ל~

~~~ 
 א~רו

 ~ח~~
 א~תו ~ין ~ור ~~יןש~~~~

 ק~~~ של ~~ב ~ו~ח ל~~~ ~ז~~
~נידון

 שה~ו~~ דיד~
 ~נ~ל ו~ו~צ

 נכ~~
 ~~~~ו~ין~ ~מ~~ה ב~~~נ

 להורוח ~~ורה כ~וד מ~~ו~~~ ול~~~ מ~~מר~ו~ ל~~וחוש~ין
 ~~~נ~~ור~ה

~ 

~~~
 ש~~נ~די~ ~~~~ ~~

 י~~~ו
 וה~ו~~ ש~שו~~ ~

 הנ~ל
 י~

 לו
 ~מ~~~ עוס~ הו~ ו~~ ~~ות~~ס

 לכף אוחו ו~נין
 כי ~ל~ו~ לאמר~ו~~

 ומ~~~ סותר~ ~~ ה~~
 לו הי~ה וז~ח ~~דיןי ח~ילילו חולי~ זה~~ מי בת

 שנ~ש~ ~נזק~ן~ ג~מ~
 במ~שי~~

ו~יא
 י~ח ~סי~ ז~ל חואר~ ~~~י ש~~~ ~~~~

 ס"~
 וז~ל ל~~~

~~ס ~
 ~י~

 ~ין מ~ש~ו~~ ורוב ~רדוח~ ה~בה לו
 אמנס עכ~~~ל~~ור שו~~ ~~נו~~

 ל~
 ~~~חי כן

~~ 
אדר~ה ~נ~ל~ ומו~צ ~~ו~ב

 הז~
 יז~ב

 ~י ~~יר~ ~~~יית~ זגר~ ~רה~ ש~ ב~~ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~י~~  וטוב
 תור~

 עם
 ~ר~

 בתוס~ ~ובא ז~לי הר~ת ולדעת ~~~י

 יו~~ישני~
 על ~יי~וני וב~~הות תשו~~~ ד~ה ע~ב~ ~~ה

~ר~ב~~
 ב~י אות ח~ת ~הל~ פ~ג

 אר~ ~~~
 יע~ש ~וא~ עי~ר

 אחת ~תשו~ה הר~ה בזה ו~~רכ~י תכ~גי סי~ או~חו~~ר~~י
ולא

 הא~~ ~~
 ~ פה

~~~~~
 ס~ק~ן~ ב~א ד~סקא~

 נ~~ינן~ ובה~
 למעשהי הלכה

ש~ליל~
 ו~~ מ~~~ר~ו~ ל~~ותו הוא חולין

 יו~ה ~וא

 כ~~יור~~
 ידידי~ ו~ת~ ~חור~~ ~בל סח~ו ~וב כי תו~ה~ ~ל

~א~~
 ~ני ה~ז~קו ~ושי~ עיר ~נהיגי

 כוש~ות~ בר~י~
 ו~לום~

 ל~ו~~י~ב
 תור~

 ~ ~כ~ו~ות ל~ו ואין

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

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

~~~~~ 

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

~~~

 ע"א ל~ג בחולין ה~ו~~ ת~י~ת על לת~וה העיר א~ר

 ותי~ה ~ וז~ל ~כ~בו אח~~ד~~
 ~~~ דבסנה~רי~

 ע~א

פרי~
 ~~~י ו~ש~י~ י~~ת~ א~כא והא

 ~~ו~~
 כ בני ~לאו

 שאני ני~א וה~ננינ~ו~ בו~
 עכו~~

 וכו~ נינהו ~~י~ה ב~~ דל~ו
 כיון ~~~ורינ~~ ~כי דבסנה~רין כ~~ר ו~~הע~~ל~

~~~~~~ 
 לאו

 כי~~~~ ~א כאלו הוי נינהו~ כי~ושב~י
 וא~

 אינו ל~~ראל
 דלאו כיון נכרי~ ש~~~ת ~בי וה~נ כ~ירש"י~ כיבו~~ ~~יכ~א ~ות~

 לכ~ע~ אסו~ נ~נ~ו~ ~~י~הבני
 הי~~ אב~

 דבר יש~אל~ דשחט
 א~~י~ן ~~יר ~וא~~חי~ה

 ~~ום ~רי~ לעכו~~ דא~
 ~ וכו~מידי ~ליכ~

~~~~~~ 

 התוס~ על לא ז~ת~ ת~יהתו
 אם כי היא~ בלב~

ג~
 על

 ~ר~ב~~
 ~הל~ בפ~ט ז~ל

 ~י~ג~ ~לכי~
 ~ל~ר~ב~~ ~~~ הלח~~ל~י~ש~~

 ה~ו~~~ כ~ושיית קשה היה ~~ל
ו~~~~

 זה
 ~ה~ ס~~

 א~נ~ ע~~ה~ ח~וקות ~~~י~ת
 ~~~ו כבר

 עלל~~וה
 ~~~ה~

 ז~ל הרש~ש וחי~ ב~גהות ז~~~ ~~~~~
~שנ~פ~ו

 בווי~~~
 ~ וצ~ע ש~~ חולין בש~ס

~~~~~~~~~ 
 ~~יר ~שר

 י~~
 על

 הכ~~
 ב~י~א ~ר~~~ס ~ל

 ה~~ן~ אח סכין אבל ד~ה ה~ז~ תרו~ות~הל~
 בר~~ ~וז~ל

 ביב~ות הערל
~ 

 עב~ל~ ד~י~ש~א ב~יא ע~א~
 היכן ~צאתי לא בעניי ואני ~ וז~ל כ~~רוכתב

 ~א~עיא~ נ~~~~
 הביא הע~ל~ ר~פוה~וס~

 בש~
 אבל לה ד~~טו הירושל~י

 ~ עכ~ל וכו~ אי~שטא לאב~~לי

~~~
 בז~ ג~

 ה~וש~~י על ה~~י~~ ה~ראה קדמו כבר
 על לת~וה ערלהי אין ד~ה ~~א~ פ~חיב~ות

 דבעיא~~~ ~ב~~
 ~איפ~ט~

 דטע~א ג~כ וסיים היא~
 דהר~ב~~

 ז~ל

~שו~
 וס~י~ לי~~ ~~י~א ~י~שט דבירושל~י

 וז~ל
 ז~ל דרכו וכן ~

 ~שו~ ~ירושלמי~ ~ש~ותי~ ~ב~ינן דלא ~קומו~~בהרבה
 בעיא

 וז~ד~~בליי
 ~בואר

 וכ~כ עכ~ל~ ז~ל~ ~ראש~ני~ ב~בר~ כ~~~

~~~~
 ~יבא ~~~~ ל"ג בקי~ושין

 בכ~~
 על

 ה~~וב~~
 ~הל~ פ~ו

 ד~א ה~ד~~~~י~
 שב~
 ~ש~~ דה~רו~ל~י~ ~~י~ו~א נן

 ספיקא
 וע~~~ז ע~ש~ ~י~ןדג~~

 י~
 על ה~~ן ~ל ~~עיר

 הרי~~
 פ~א

~תעני~
 בנעי~ת ~נו~ה ~~נין ~~~ תת~~ז~ סי~

 לןדמבעיא כיו~ ה~~ד~
 ב~~~

 דלקולא ~~~ אי~ש~א~ ולא ~~א~ ט~ו
 ע~שנק~ינן

 ~וג~
 אלו הר~ן דב~י על העיר כת~ר

 ~~ש~
 יו~ד

 סיתראי ז"ל הר~ן דברי ~כתבתי ~ה ולפי ~ק~~~י ~~הסי~
 פשי~ותא שבקינן דלא ס~ל ה~~ל ב~~דו~ין דהרינינהו~

 משו~ירושלמי~ דהש~~
 הרי~ף הרי וא~כ בבבלי~ אי~שי~א דלא בעיא

ז~ל
 ש~ בת~ני~

 ל~ירו~ל~י הביא
 ~~נו~~

 בנעילת אסור

ה~נד~
 וא~כ

 י~
 לנ~וט

 כ~שי~ות~
 ז~ל ~~ן ודברי דירושל~י~

 זא~~~ו~רי~
 ו~~ע
~ 

~~~
~~~ 

 יש
 ליי~~

 פסק
 יו~~ הש~~

 ב~ םעי~ של~ד סי~
 ע~ש ~~נ~ל~ בנעילת אסורד~נו~ה שפס~

 ~קי~~ בש~
 בב~י דה~יש~~~

 פס~ ש~
 ובב~י ע~ש~ ~סנדל בנ~ילת ד~ותר

 דלא דביון ל~~י~~ כ~~~
 אנן~ נ~~ום היכי בג~~~ ~ש~ו~

 לקולאנק~ינן הילכ~
 כדע~

 ה~י~ף
 והר~ב~~

 ~ה וע~~י עכ~ל~ ז~ל
 ~שו~ ~~~~~ ~סק ש~יר ~תישכ~~תי

 שבקי~ן דלא
 ~~ו~~י~ושל~י~ פשי~ות~

 צ~ע~ ז~ל הב~י ו~ב~י דב~לי~ ב~יא
 וג~

 על

 ביו~~הש~~
 ~ וצ~ע בכ~~י ~עיר ש~א לת~וה יש ס~~א ק~~ה ~י~

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

 ~~י~ ~~י~~ ~~~ י~~י~~~~~~י~

 ורעי~~~~
 ה~ני

 ב~~ בז~
 ה~

~~~ 
 ו~~~~~ צדקה ~והב

ובש~
 דרכי דרכיה א~ר הק~ו~~~ ה~ורה

 נ~~~
 ו~ל

נתיבותיה
~~~~ ~ 

 הואה~א ח~ו~~ גבר ענות ק~ל ~~~תי א~ר ב~בר
 הנ~~~ הי~י~

 ~~~נ~~ נ~י ש~~ב ~~~ן ~וה~ר ה~ ירא
והנה

 ש~~
 ~י~ו~ ~ר

 ב~~~~

 אש~ ר~ח~~ ע~יו
 כז~ת ל~ת

 ז~ן ~הואהגיע
 ואיננו כ~~ ות~

 עו~~
 ~ו~י~~ בש~י~ת רק כ~ת

~טע~
 ש~י~~~שחי~ה

 ~~ רח~~
 א~~ עליו ו~~ה ~עיר~

 ה~ס~י
 עשי~~ ידי~י~וא~~ ~

 וח~~~~ ~נ~שכ~~ דין
 ל~~וע ~ש~~ו את

 ~בל לו ה~~יע ח~ק~~~הבשר~ת
 ~~י~~

 וזבי~ה
 ח~~

 ~~ל~~
ידי~י

 ~ ~נכב~י~
 לא

 ~~~~ כ~
 כי ה~ן~יראי ש~~י~~ חסי~י~~ ~כל ה~ר כ~וב

 הנ~
 ישראל

 ~~ושי~
 ועיר עיר בכל נו~גיס

 ולה~~ נ~נ~~ לנ~ש להשב~ע ו~דינה~מדינה
 זקן ~ו~ב פני

 ו~~ילה וח~ינהי ח~להברגשי
 חול~ן~~~~הו~

 ~~רנ~ת לגרוע לכם

והכנ~~
 ~שר הז~ן ~שו~ב

 עב~
 וכל בא~ונהי ~קו~ש ~ב~~ת

 ~כ~י~~~ו~~~חברי
 ~~~י~י~

 שלעול~ וצנ~~ ב~~ן זל~ז
 יהיו

 ה~עו~ה וזאת ו~~ע~ה~~~~שען לה~
 כהררי בישר~ל~~~שצ~קת~

 כל כי ככה~ הע~~י~שלוואשרי ~~
 נתיי~ ~נהנ~

 בתוס~ כ~בו~ר היא~ תו~ה ישראל ד~~הג ק~י~ל אנן~הרי הלכה~ עפ~י

~נ~ו~
 ד~ה ע~ב~ כ~

 נ~~~
 י~"ש

 ובר~ב~~
 ~~רים הל~ ז~ל

 וכ~~ ה~קנות ~לו יורו~~ א~ר ~תורה ~י על ~ ~~~~~א
 לתקן ה~ת~ לחזק כדי וכו~זה~נ~~~ת

 ה~~ל~
 ~ה~ובר ע~ש~ וכו~

 ~ו~~י~~ ~ברי על כעובר ~ינו ~~~~~~~ל
 דא~~ינ~

 ג~ייהו
~~בל

 העוב~
 דברי על

 כברכ~~ ~~ת~~ חיי~ ח~~י~
 ~~ב~ ~~

 ב~~~כי ל~~יא יוצא כ~ו~ורש ע~~~ כ~אועירובין
 חולי~

 ר~פ
 ~ישר~ל ~גיד~ שו~ן ~בי~~~נ~

 ק~ושי~
 סופ~י~~ בשל ~זהרו בניי כ~גר~י~ן הרבה~ בו לה~~ירדראוי ~ ו~~ב א~סו~~ בו נה~ו

 וכו~ תורה ~~ליות~
 וב~~~

 ~~ובר
 ע~יה~

 ו~ה מי~ה~ חייב
 סו~~י~~ דברי היא זו איסור~ בו נ~גו ~~ושים י~ראלששנינו
 ~יא ~מ~י~ת~ה~ דרשו ר~ו~ות ו~ורשיעב~לי

~~נ~נ ראשי~תי~ות~
 ~~שרא~

 קבו~ות בכל נ~גו שכבר וכיון ~היא~ ~תורה
 דיישראל~

 בכ~
 אחראפילו השו"~~ הכנ~ת ~כל לגרוע שלא ואת~~ אתר
 וחביריו ל~ל~כה~ עו~ יצל~ ול~ שיז~י~

 ה~ו~י~~
עוב~י~

 ~ב בכל ב~חנה~ עבודתו
 בודאי א~כ ו~א~ונה~ ונפ~

 ע~כ ~ו~~~ קבלו ~הכיאדעתא
 ה~ ~חויבי~

 ח~קו לו לי~ן
 בלי בשלי~ות ההכנ~ות~כל

 דכיון כלל~ ~~רע~ ~ו~
 עם בפירוש~ הקהלה א~שי הותנו כאלו הו~לכן~ ש~~נ~~

 ~שובי~~
 ~~ת

שקבלו
 ~כצ לגרוע ~לא ~~ח~~~ לשובי~~ אות~

 שלה~י ~הכנסו~
כ~~וא~

 סי~ יו~ד בר~~א
 קס~~

 הו~נו~ כאלוהוי ~~~ דה~נהג דהיכי י~ח~ ס~י~
 וכ~

 ~יי~ל
 בחו~~

 ~וא ובן ~~א~ ~י~
 ו~~ ~ק~ח~ תרל~ח ~י~או~ח ב~~~

 קיי~ל הפו~לים את בהשוכר
 הםה~נהג ש~~~

 נ~כר~~
 ששנו כ~ו

 בלש~ חכ~י~
 ~~~נה

 ב~~
 פ~ג

 זאת ~ א~~ה ~~ ובירושל~יע~א~
 ~נ~ אומר~

 מבטל ~
 הרא~~ עליו מחבירו המו~יא כל אר~אהלכה~ א~

 חו~
 ופי~ מ~וי

ה~~
 דברי ~פרש דר~א

 יש ~אפי~ ~קיי~ל ~וא~ ~~~
 ~יניהםהכח~ה ~נ~

 ~ בע~~ ו~~~ ~תנ~ בענ~
 ~~יא

 ~ח~~

~~~~~~~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~י~~   ה~ובר ו~ל הלכה~ ~ב~ל ~מנהג הכא א~ל ה~אי~~עליו
 ו~~אי~ להבי~

 דזה ה~ה~ ושו~פין שלוחין מהל~ פ~ח ברמב~ס הוא
 ב~רד~י ו~~ה ע~~ ה רא לה~יא עליו כמנהג שלאשטען

 ש~~ה~ סוס~י הריב~ש ב~ו~ת ~וע~ין ע~ש ש~~ז סי~ המקבלפ~ ב~~

וצ~ע~
 אליהו יבא ~ס ואפי~ו

 ז~~
 אין ה~נהג על לע~ור ויא~ר

 כמבואר לו~~ומעין
 ביב~ו~

 הנביא ~לי~ו יבא~אס ע~אי ל~ב וב~נחות ע~א~ ק~ב
~~~ 

 אין ~סנד~~ חולצין אין ויאמר
 סיי~ו יבמות ובירוש~מי בסנדל~ העס נהגו שב~ר לוישומ~ין
ע~ז
 נהגו הרביס שהרי ~

 לחל~~
 מ~טל וה~נהג בסנדלי

 שב~ ל~ה סוס~ק ל~ה בסי~ הת~~ש על ~ותי~ה ע~ש~ה~בה א~
 בסנ~ל דנהגו חליצהדלענין

 דמסתמ~ וכו~
 ע~י נע~ה ב~ז

 ועל לו~ שו~עין אין ז~ל הנביא אליהו יבא דאפי~חכ~יס~
 ~נהג בירושל~י א~רובזה ביוצ~

 עו~~
 הלבה

 כ~~~
 ר~פ ב~רדבי

הפו~~יס~
 עכ~~

 הנ~ל~ יב~ות בירושלמי ~"ש הביא שלא ופלא
דע~~

 מ~הג א~רו בסנ~ל~ חולצ~ן שאין גופא
 ~בט~

 ולא הלבה~
 ביוצאעל

 יעויי~ בזה~
 ט~~ שורש במהרי~ק

 ו~שו~~
 סי~ הרמ~א

 ד~ונהג ד~ סע~~ ~~ו סי~ חו~מ ~ר~~"א הוא ובן יע~ש~י~ט
 ב~~ ~ א~~ו ה~ג פ~ד פ~חים ובירוש~~י הלבהימבטל

 ~קונסין
להלבהי

 כ~
 קונסין

 ד~ה ע~א ב~ בבורות בתוס~ ~י~ויין למנה~
 וסייס בזה~ ש~עיר הנ~ל ירוש~~י ~ הש~ס בג~~ון ו~צאתיקונסין~
 ז~ת~ ליישב הא~בתי דאראהוי ~~יר להרב ובתשובהבצ~עי

ול~
 ~ת

 הא~~
 ~נ~ייסד מנהג ובש~ב ~ה~~

 בהלכ~
 ~~נים

 ו~אי ז~~~ס~ לעת ~~ו~י~ס כ~ון ה~ב~י~קודש~ לפ~~ס~ד~~נ~~ת
ד

 נ~
 כזה בש~ ל~~הג ו~ין ברורה~ כה~בה

 ~ו~
 ו~קירהי ~תירה

 ג~כ שבתב ה~~ סי~ ח~ו~ד יק~ה ~בן בשו~ת ~צא~ישוב
 ון בבפ~~~ו~~

 שב~
 אפי~ שכרו להשו~ב ל~לס ה~~לית ~~~ג

 ו~אי ל~~~בה~ עוד ~~~ח ולא ~ין ~יאחר
 א~~ת~

 דה~י
 ו~ויביס~בלוהו~

 לש~~
 בשלמ~ת שבירתו לו

 א~
 ז~נתוי לעת

 ~עב~~
 הדבר ב~רתי אני ות~ל

 ~ילת~
 בס"ד~ ב~~~א

 הה~נ~ות בל ד~ס וברור ~שוטוהדבר
 ש~

 בבלל השובי~ס
 בד~ר ~~ל~הו~ ~הכי ש~ד~תא מנהנא מט~ס ה~ישבירות

ה~מור
~ 

~~~~~~

 הוא חו~ין ~ח~~~ה בנ~ד דמילתא
 לב~

 לגרוע
 ~הבשר ~חלקו נ~י שו~ב ~ל~ןלר~

 לה~ו~ב לגרוע ש~א יש~~ל ~בוצות בבל בן שה~נהג דכ~ןוזביחה~ ז~יח~ מכ~
 הכנ~י~יומבל

 אנ~י הותנו באלו לי~ ה~י ז~נ~ו~ ל~~
דמחנ~בס ה~~ל~

 ע~~~
 לאחי~ע~ר ~ת~~~דו

 ו~~חי~ס~
 ז~~ז

 הי~ריס ידידיזקנתבסי לע~
~ 

 ו~עת דברי ~אותו תצטרבו אתס וגס ~בעזה~י~ טובהושיבה ז~נ~ לע~ בוס~ יעבור עלי~ס גס
 ~תחת ל~וצ~א שלא נקל~~בו~יס

 ידב~
 יו~ר מ~וקל~ מ~פט

 נזב~ וב~~ ואנחה~ יגון ונס יארי~י שנו~ינו ה~~הא~י~~ אי~
 לקול

 ~ אבי~ר ושמחהיש~ון

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

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

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

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

~~
 אש~

 ~ו~ בא~תי ~~ל
 הכבד~ בחצר ע~ל נקב שמצא

 קרום תלוי הי~ הנקב ומתחת מ~~לעי כי~ר ~דולוה~~

~רו~
 לנ~וח ו~ה כ~ם~ ב~ן חלול והי~ ~ק~~ ס~ב

 דר~
 ~קב

 ביס כעין ב~פיחה ו~לההנז~~
 ארו~

 ~ב בסופו ~ד~ ~בל סתום
 ~דד בד~ז לדון ויצא טרפש~ של ב~ו ~י~ ות~~נתו ~אד~וחזק
 רק זר~ קרוס איננו כי התמונה~ מזו עיניו רא~ת מ~עסלה~ל~
היינו

 קרו~
 שחז~ וביון למ~ה~ ות~וי שנ~פח ~עצ~ו הט~פש

 סופו ואין ~יי~~~ סת~~ה סותס בודאיהוא~
 לה~פר~

 ומצא
לנפשו

 דוג~
וגס ~ו~י ס~ת וגבי סירבא~ לע~ין אפריס~ ב~~ית

 פ~~ט~
 מי~~י זו ד~תי~ה לי~

 דר~
 ובשרה ה~חתה

 ~ מ~א ס~ס"י~התב~ש ג~

 דל~ ~א~ הש~~~ ברא~י~ ~~~~~~
 זו~ה~ ולדב~ י~~~ הורה

 צריב~ן הלב~
 ~פה עשרה בשלש לנפו~

 קינא~ בהדא גאוני~ יחבוובבר ~
 ופו~

 זקו הורה בבר בי חזי
 ה~א~ןההוראה

 מ~ר~~~
 סי~ בקו~א ~הד~ת ~וטו~ד ב~ו~ת ז~ל

 אין דא~~~
 ה~רו~

 רק הטרפ~~ ש~ר עס יושר ב~טח שוה
 לא זה כיס~ ב~וש~וא

 ומה הז~י הביס אויר לי דמה ס~ימה~ נחש~
 בל אוירלי

 גו~
 הרי הבה~ה~

 גו~ ב~
 הבה~~

 והנק~ סחו~~ הוא
 פתוח

 לא לטר~ש הדבוק להביס פתוח מהשהוא נמי והבא ~~יפ~~לת~בו
 במו שוה הס~י~ה ~ור שאין בל ו~ריפה~מהני

 ש~יוצא חבר~ לו ~צ~נו ובן באריבותיע~ש ~צמוי הטרפ~
 ~ז~

 ~~ו~ת ג~ב פ~ק

שו~~
 סי~ ח"ד מהד~ת

 ~~~~~ ב~יק~ צ~~
 וב~וו נ~~י~~ ~~

 ביןאצ~~
 לנק~~ נ~~

 ~ו~ו~ש~~ והנ~~י~
 ס~ ה~ ל~ו~

 ב~~~
א~ כיס

 נ~נ~
 אי~ו רי~י ה~~ וה~יס מו~ל~~

 ~ו~~~
 ביון ה~~~~ו~~

 ~~קיס~א~נו
 הנ~~

 ~ול~ ע~ש~ ~~ש
 א~ר

 מ~ני ה~~חי~ה~ ב~~~
 ~~וניתרי

 נ~~~~ ז~~
 ד~~~ נ~~ענ~~ ו~~~~~~ ל~~לא

 ל~~ד יש
 ~ניק~ ה~ה~ טרי~ות ~~י~ר כי~ן לקולא~בזה

 ה~ר ב~ש"ב מב~~ג~ נובע מ~ו~ו רק ב~ל~~די ~~ורשאיננו הב~~י ט~~ש
 מ"א~סי~

 וע~~
 שבתבו פוס~יס ו~אר מה~~ר ע~ז שת~ה בב~י

 ~~מ~~~ית לאחד שנ~~כהריאה
 ב~~ פוס~ ~נ~~ שאי~

 לחזה ב~ו
 ולט~~שא~וכו~

 ו~יר~
 ב~~ח ע~ש חירוצ~~י ג~ זה על

 שה~ר~~
דה~~~

 כת הוא
 ~ו~

 בטרפש פוסל הנ~ב דאין ~בב~י~ הג~
 נקב אין בס~רכא~ ונסתס שחזר וב~ון עצ~ו~ ~~צדהבבד

 ו~~ע~ ע~ש~בו פוס~
 קרום בו ע~ה א~י~ זה

 מחמ~
 הוי ~בה

 ו~ש"~ ה~~~ ~~~~~~ת~~~~
 ב~שו~ ועיין י~ד~ ס~ק שס

סי~ מ~~
 ~הט~~ ס~~

 הסירבא סתימת דמהני הוא
 הטר~ש~ בניק~

מ~ו~
 ד~רי

 רואי~
 ~י~ שה~ב~ש א~~ הן עש"הי א~~~~ן לא

~~ה
 ס~~

 דסירכא ובתב בזה~ המ~ב על השיג מ~ז
 בנ~~ב~

 כ~א ~יה דלא זר~~ ~אבר ל~~וס ד~יא~הטר~~
 ו~יא לס~ור~ סופוואין ור~ואה~ מב~

 ע~~~ בחז~ת~
~  

 אב~ א~
 ב~גידולי

 מצדיק כ~ח ס~ק ל~ג ס~י~ ל~ה ס~~ ~~ושיס הד~ת עלהק~ש~
 כ~ב ועפי~ז ~אריכו~~ שס התב"ש ~ל וה~יג ה~"ב הצדיקאת

 דלטעס ס~~ד מ~א ס~~ הקדשב~ידולי
 לא רואין ד~רי המ~~

 מה לן איכפת לאאמרינןי
 שהסירכ~

 אף ממילא להתפרקי סופה
 שלאס~ימה

 כדר~
 דמה כש~י הנחת~

~~ 
 להתפרק~ ש~ופו

 הסתימה דא~ דס~לוהתב~ש
 בדר~ של~

 אזיל ~רי~הי הנחתה
 סתימת הי~ר בטעםלטעמי~

 ה~ירכ~
 שסו~ו מ~וס בטרפשי

 הנ~ל להמ~ב אבלל~קייםי
 ס~י~~ א~

 ש~א
 כד~

 כשר ~~חתה
 נכו~יס דבר~ו וכלע~~הי

 בנדון ע~י~ז וא~כ לש~ח~ בט~~ המ~
 הכיס ע~י שה~תימה א~~פ להבשיר~ ~שדידן

 א~ננ~
 במקום

 כ~ר~ מ~מ לה~~רק~ ~ופו ~ם ו~פי~ ~מש~~נ~ב
 בדאמ~
ומה ~

~~~~ 

~ ~ ~  ~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 דק~ום ז~ל מהרש~ק ~~~ן ש~~ב
 לא כיס~ ~~

 דמה ~חימ~ינחשב
~ 

 בל אויר לי ומה ב~י אויר
 בלל~ נ~ונים אינם דבריו ~מחבת~ה בנ~ל~ ובו~ הבה~הגוף

 הטעם ה~ו~~ס לפמש~ב כש~ב ב~הי איבא ~דול~חילוק
 ~ניק~

 דע~קר מ~ום טריפהי~טרפ~
 ה~רפ~

 לעשות הוא
 הרמב~ם ~מש~ב הנשימה~ לאברי המאבל~ אברי ביןהמבדלת מחיצ~

 נב~ס~ ~רוח ה~בד טרפש ניקב ואם ה~י~ שח~טה מהל~בפ~ו
 ועיין המאבלי לאיברי הנשימה~ איברי בין ה~סק איןו~וב
בב~ח

 ד~כ~פ סתימה~ ~~וב ביס ~ם ועפי~ז םק~ח~ ו~ט"~
 הנשימה~ אי~רי בין ~מבדלת מחיצה ואיבא נבנס~ הרוחאין

 ובמש~כ המאבל~לאיברי
 ~נ~ל~ ~ט~

 דביו~
 נבנם הרוח ~~ין

 לאויר פתוח הנקב אם מ~א~כ ע~שי להינטל הבבד ~וףאין
 הנ~ל המבדלח מחיצה בעלה בים~ וליבא ה~ה~ה~~וף

~ 

~~~~~ 
 דבריו הובאו קצ~ז~ ם~~ משה פני ב~~ו~ גם מו~א~ מהר~~ו~ ה~הות לטעם גם שאל~נו בנדון להבשיר י~

 ש~~~ נ~~ סי~בפר~ח
 דניקב

 הג~ף שחלל מפני טריפה~ חצה~~
 הריאה אל ~~וים באו א~ חצה~ב ניקב ו~ם מ~ם~מלא

 הריאה~ ו~יקב שםי ~קפאי~הנ~ב~ ד~
 ולב~

 מש~ב ע~ש טרי~ה~

טע~
 ו~ם זה~ ט~ם מביא בדי~וח בשם הר~צ ו~ם זה~ על
 ע~~~ ובל~י הפ~ם בל~ם הוא ובן הר~צ~ דברי מביאבזב"ש
 דידן בנ~ון בןואם

 דהבי~
 לה~ים אפ~ר אי הנקב ~ל מגין

 שבח~ השני לה~עם ו~ן מ~מ~ וששר הריאהי אללבא
 הר~צ

 בו~ה אה שהר לפי ז~ל~ מא~יוששמע
 רות~ מל~

 ~~~ר~חי והיינו
 על מנפח שהריא~ ואילולי חמימוח~ דהיינו דם~ מלא בולווהלב
 ואם ובו~~ בלב שיש החמימוח מפני לה~קיים~ יבול הי~ לאהלב
 אל הבבד מן ג~כ החמימות בא אזי מ~ול~~ נקב ח~ה~כניקב
 ובו~הריאה

 ונחייבש~
 נא שא עכ~ל~ הריאה

 עינ~~
 וראה

 ל~ו ואם ~ליק~ נור דאי~ו לבא על דנשיב ר~~ה ב~נפארוחא ~ הקדוש לשונו וזה ע~ב~~ נ~ד דף ב"א ~חק~נא זוהרבחקוני
 ~ל דליק~וה

 ~~ ע~ וכו~ גו~~
 ~~בד יוחרח ~ ~ם ה~~וד

 ~ם~ עוד הוא ו~ן ע~ש~ וכו~ ~בבד אתחמ~ת דאיה~וכו~
 וכב~ ~ וזלה~ק ע~בינ~ח בד~

 ל~בי דסליק דריא~~ קטרוגא איהו
 ~וקיד הוה ריאה כנ~~ ביה דנ~יב לאו ואי מניה~ נוראל~א~
 ובן ע~ש~ דלבא נורא ~ופא כל ~וקיד והוה ~ס~אללבא

ב~קונא ~~
 ב"~

 ד~
 פ~ ובזוה~ק ע"ש ע"א ע~ח

 פנח~
 ד~

 רב~~
 ו~~י~ד ע~~~~ ~~א רל~ה ודף ע"~~ רל"ד ובדף ע~שע~ב

 דה~עם י~ל דריאהי ק~רו~א ~י~ו ~כבדהזוה~ק
 דניק~

 חצ~"כ
 נורא לבא ל~בי ~ליק דאז ~שוםטרי~ה~

 מ~
 ומחגבר ג"ב הבבד

עו~
 על דנשיב דריא~~ רוחא עוד י~עיל ולא דלב~~ נו~א יו~ר
 דהוילב~~

 בח~
 וממילא דמי~ לריאה דליתא ובמאן תרי~ ~~בי

 חצה~ב ד~ם ואע~ג ~~רו~יא~ הני בין המבדלת מחיצה היאאזי נקב~ בלא ~לם ~צה"כ אם מ~א~ב בנ~ל~ ~ופא בל~~~ד
 חימום דומה אינו מ~מ הנ~ל~ בתקונא במש~ב מ~בדאחתממח
 חצה~ב ~ב"פ אם ול~בי עצ~וי ~בבד לחימום הכב~י מןהבא
 דנשיב דריאה רוחא מועיל ללבא~ כבדא ביןמפ~יק

 ע~
 לבא~

 מ~~תקו~י הביא שלא הר~צ ~ל ו~ימה ~הר~צי טעמא ~עיןוה~א
 ~~ם אם ~הטריף שחידש ולד~נו אביו ל~עם ר~~~ הנ~ל~והר~
 את~בבד

 הנק~
 רח~ב בשו~ח ומצאתי ע~ש~ ש~טרפש

 הנ~ל להר"צ ~הב~א י~~י~ חיו~~
 ובח~

 ששמע זה דטעם ~ ~ם
 ח~ים א~י רב בר מר ולאו פוסק~ בשום נזכרלא מאבי~

 ע"~י על~
 מה~~

 שבתבח~
 ~ה בעין

 וגם כאמ~ר~ זוה"ק מחקוני נשמ~
 דהבי~ ביון די~ן בנ~ון ~הבשיר יש זהלטעס

 אי ה~~~ על מגין
 לחיםאפשר

 הכב~
 הבל דבר ף ס מינ~~~ נו~א לבא~ לגבי ל~ליק

 ב~ה ~~ו~קים שבחבו ~~עמים דלבלנש~ע
 י~

 בנ~ון ~הבשיר
 דיד~
~ 

~~~~~~~~ 

 םק~ח ~~א םי~ קדושים דעח ~~~ הוית חזה
 דאין וב~ב זב~~~ בשם הנ~ל לה~~מיםהביא

~~ו~
 לפענ~ד מ~מ ~~~ ידו על להקל ~עם שום על

 דין ד~ביברור ~~~
 ניק~

 יש שפיר הבבד~ טר~ש
 לסמו~

 על

 דבל ביון ל~ק~~הטעמי~
 ~רי~ו~

 רק בש~סי מקור לו א~ן זה
 ~~ק מ"א ~י~ תואר בפר~ לפמ~~ב כ~~ב ז"ל~ בה~גמ~~לת

י~~~
 לא הפוםקים דלבל ~יא~ דפשי~א מלתא ול~ע~י ~ וז~ל
 ה~ר~~ בנ~י~~מטריפינן

 חד א~ב~ן דלא ו~ו~~
 דהטריף~ מניי~

והרמב~ם
 ז~~

 פ~רט
 ופיר~

 שחי~ה מהל~ פ~ו ~~~יש

 ה~א~
 אחד

~ש~
 הג~ זה~ הזביר ולא בהם~ פוסל שהנקב איברים

 היותו
 דל~ת ח~ש~דבר

 ל~
 למיט~~יה מהסברא ולא מהש~~~ ~קום

דנימא
~~~~ 

 סבי~א דלא וד~י ~א היא~ דפשיטא דמלתא ~מימר
 ובללי~י

 הפ~~ק~~
 דכל ומם~ברא ~ ~ד ובו~~מנייהו בח~ הר~ן נם ~~ירי הבין לה אדברו דלא

 ~פ~ק~
 יש שפיר וע~י"ז עב~ל~ לקולאאזלינן דינא~ בהאי דאי~נ~ו

 לסמו~
 הנ~ל ה~ע~ים בל על

 דמידי דיד~~ בנדון ~ב~פל~קלי
 ~~יק~

 וז~ נפקו~ לא
 ~ וברור פ~וט

~~~~~~~~~ 

 ~ש הפר"ת
 לייש~

 בשו~ת שה~יא הקו~יא
מהרי~ט

 ח~~
 טר~ש~ אינקו~ אי בה"ג בשםהטור בת~ ~ וז~ל ח~י סי~ ~יו~ד

 ומ~שו טרי~ה~ דכבדא

 דרשב~~~~~
 ~לא מ~מע

 ~בה~~ ה~ ס~~
 בח~ו~ה ממש~ב

 ר~אה ב~א~~י~
 הסרוב~

 ל~~ד
 דר~

 ד~רי~ה וה~יב הטרפשא~
 ~שום דטרי~ה לי~ תיפוק איתא ואם הריא~~ סיר~תמחמת
 שח מה ~ש~ה ובו~~ הטרפשנק~בת

 ר~
 זו וקו~יא זה~ על

 סי~ להר~~ב~ן תשובה ~שס ל~ט ב~י~ ה~~י על ~~ב לה~~ותיש ~מ~
 הוא ו~ןקס~~~

 ב~אה~~
 על

 הש~~
 אוח ז~ ם~י~ ~~ט ~י~ יו~ד

 דמ~ו~רי~ד~
 ש~

 ~י~ הרשב~א בבחשו~ ג~כ
 ב~~

 ~~~~ הנ~ל
 לא ב~ו~ר לי~ שמ~ע לא הרמב~ן ד~~ו~ דמ~~ע ~~ב לןוחק~ה
 א~ל דבה~~י האס~ל

 ב ש~י~~ את~ הפר~ח~ ע~י"~

 ו~
 הר~ן ובן בבה~גי ~"ל דלא ודאיז~ל ~~~~~~~~

 וב~
 ה~ו~~ים שאר

 עלהעלו ~~~
 ~פח~

 בן אם ב~"ל~ להו ~~ירא הבי הבה"ג שיטת
 ה~מ~~ן תשו~ ובן הרשב~א אם בלל ~ימהאין

 הפ~סקי~ ברו~
ס~~

 הוא יח~דאי דב~~ג ה~ר~ת ובמש~כ
 ב~~~~

 ~זולח
~ בנ~ל~ דהטריף מנייהו חד א~בחןלא הבה~~  ~ם ליישב יש ועפי~ז 

 ה~~ל הר~ב~א לשיטת שהק~ה ~א ס~ק מ~א ~י~ התב"ש~ושית
 מה ולפי וחבין~ ע~ש ~ט~פ~י נק~~ח ~ם ~מתני~לחשוב
 דלהרש~~~ שפיר~ אחישבחבתי

 ~לל מטר~~נן לא לש~טתי~
 וברור פש~ט וזה בנ~לי ה~ר~שבנקי~ת

~ 

~~~~~~~ 
 נחנ~

 שאלחנו לנ~ון ונ~ובה ראש
 ביו~

 ד~יבא
 על ה~גיןביס

 יש הט~~~~ נק~
 בנ~~י להבשי~

 שהב~ס ~ה בלל לן ~יב~חולא
 ארו~

 ל~~ה ו~לוי ועמוק
הנקב~ מ~

 ~גו~ ביו~
 ~וא הבים~

 הטרפ~ ~~ו~
 בא להבשירי יש

ואר~~
 ~שו~ת לזה~ נבונה יוחר ד~גמא

 ח~~ הרד~~~
 ~י~

 יותר עמוק הי~ והנקב ~בפניםי ~קו~ה שנמצ~ח טבחייאלענין תע~~
 ~טו~רח~ ב~ין ~נקב במקום וה~ה ~טבחייא~ עו~ עובימ~יעור
 נכנם הנקבו~יה

 לחו~
 ~פו~ש ה~~ לא אבל הח~~טרוח~ אוחו

 ה~א החטו~רוח דעור דאמר~ן מטעם והבשירבלל~
 הע~ר~ ע~~

 די~ן ~נ~ון נ~~ והבא עש~~~ העור של כ~~ונו ~וונו~ שהיהמ~ום

 ~ האמור כדבר להבש~ר~י~

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

~~~~~~~ 
~~~~ 

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

~~ 

~~
 ונחנפחה שנחל~ה אחד עני ~ל בפרה ~אלתו

ו~קר בטנ~
 במר~~~ י~ר~ל אומן אוח~

 בדו~
 ~ל~ בין

עד ~~~ ב~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~ 
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 ה~~~~
 מל~ין~~הגאון יוסף ברכת ~שו~ת ~~~י החלב ~תיר ~~ר
 ~~ל~

 עכתו~~~ ~ע~~~ הס~ ועפ~י ~~ב~ ~י~

~~~~~ 
 על נשאל

 ~ו~ ~~ ענ~
 וכ~ב סק~ו נ"א סי~ בפ~ח~ת גס~ובא ס"טי סי~ ~בי תפארת

 ~מא ס~ס~ י~ ~~ומכי~י ~ט~ל ניקב ~מאח~ש ~משוס ~
 ל~

 ניקב
 נש~ייר ושמאבסומכי~י

 כ~~~
 ל~תפ~צ ~ס~ל~~ר ~ריכין ו~כ ע~שי בסומכי~ ~נקב כלל הי~ לא ~מא לספק~~ו ~יכ~ ~תחל~ א~די ~ס ~וי ולא

 כה~"~
 שיש דכל תל~ט סי~ באו"ח

 לאש~א לספ~
 ~תחי~

 משם ס~ס ~ף הדבר~ כלל
 ~קרי אח~

ועי~ ס~ס~
 במג~א

 הלב~ש קושית ק~ה דלא ~ושב ועפי~ז ~"גי ש~
~טריפו~

ל~ש~כ ~אמ~ יע~שי ס~ח ו~ ~עי~ א~ סי~ העצמות
 החוו~~

 קושיתליי~ב אח~י משס ס~ס בא~~ה בסק~יי ~ספק בבית
 הפלת~

 אחדי ~שס ולא ~מות~ משני ~ס~ס~י~י~ בעינן ברורהי~ ריעותא דאיכא דבמקוס
 ~דוק~

 תנאי שום~~צ ריעותא בס~ק
 ועי~ ע~~

 ומה בא~~ה סק~ו א~ סי~ בפלתי
שיש

 להמלי~
 רא~ עש~ה~

 ל~א~ סי~ יו~ד על שאול יד בהגהות
מש~~

 ה~"ז על
 ~ט~ז קושית ומיישב שס~ ~ק~~

 עפי~~
 ה~~מ

הנ~ל
 יעו~~

 כלל ~ביא ולא
 להחוו"~

 ו~~לב~ש ~ספק~ בבית
 וא~כ ~נ"~י ע~~ותבטריפות

 ~כ~
 דניקב כיון די~ן בני~ון נמי

 אס ספק ~יש אלא ברור~~ ריעותא מי~רי ע~כ ~~חולי עדו~אי
ניקב

 אחד ~שס ס~ס ~~וי ו~אי לאזי אס ~מט~יף~ נק~
 הל~ על הפלתי לפמש~כ כןאמנס ~

 נד~
 ובסי~ סק"ו קפ~ז ס~~

 ~איכא ~היכא סק~~~ק"צ
 חז~

 כל ס~ס א~~~ היתר~
 יו"ד הח~~ס לזה הסכיס וכן אח~~ משס ~הוי אע~~~~ירין~ דהו~

 קמ~בסי~
 באד~~

 ~ועיין ע~ש אז~א וממ~לא
 יו~~ בש~~

 נ~ז סי~
 סעי~ א~ סי~ ~טרפ~ע ובלב~ש שס~ בשפ~ד ובפ~~ג ל"ב~~"ק
 דבמק~ס המ~ירי פרק של~י ~פ~י לפמש~כ וא~כ ~נ"ל~~ ~"חו~

ח~ש
 נק~~

 ע~י
~~ 

 חזקה איכא ומ~~
 ~~יתר~ ברור~

 ד~א
 ר~עותא ע~יין נולד לא אמה מבטן שנו~הבשעה

והית~ וקו~ ~מ~~
 ול"~ אחזקהי דאוקמינן~וי~ל עת~~ ~וששין שאנו זה ח~ש לענין בבירור אז כש~ה

 שנ~שה חיששין שאנו נקב לספק
 דבז~ חולייע~י

 בתחל~~ עמו ומומו הוא שנולד י~ל
 שעת~ וא~

חיית~
 הנקב בה ~י~ לא שנול~ה ש~שעה למפרע ומוכח י"ב

 ~ן מ~מ חולי~מחמת
 ל~

 אלא ~ה ידענו
 עת~

 שבשעת
 הי~לא ליד~

 חול~ מ~מ~ נק~
 ומ"מ

 הי~ לא שנולדה ברג~
~בי~ור ~ו~זק~

 ש~
 ו~~ ~וליי ~חמת נקב בה

 הוי
 חזק~

 אף בבירור ל~נ~נו החזקה מבורר הי~ שלאלפי נתבררהי שלא
 בשע~

 שנול~ה
 נקב בה ~י~~לא

 ח~ש שע~י משא"כ חולי~ מח~
 קו~

 או
 לפנינו מבורר הי~~זה מח~

 וא~כ עתהי ~וששין שאנ~ זה ח~ש לענין~רורה ח~ק~ ו~וי נקב~ בו ש~ין ~לי~~ בש~~
 י~

 דאוק~ינן
 ~גס י~ל ~פי~ז וא~כ שהארי~י יע~ש~חז~~~

~  
 משס

 ג~ף ~לענין נימא אס ו~פי~ בזהי~~ני אח~
 לה~מידה אין ~ב~מ~

 לה ד~וי ו~אי ~חל~~ לענין עכ~פ מ~מ בז~י היתר חזקתעל
 כמ~~~ ~יתריחזקת

 מ~~~ק ~ו~ב
 חיו~~

 ~~ז ~י~
 ~~ שמ~~א שמ~ת~א השב וכמ~~כ ע~ש~ ו~חלב רגלים מילענין והנ~ באד~~

פ~~
 ~שס ס~ס ~גס י~ל ודאי ו~~כ ~ש~הי ט~

 ~ החלבלהת~ר עכ~~ מ~~ אח~

 ו~ו~~~~
~ ~ ~~ ~  ~~ ~ ~ז~~ ~~~ 

 ח~~~ ~דין ודינו
 ש~~

 בפ~ג ~~~מ כמ~כ עליוי ~וקין

 ה~ו ~א~~ס~ל~
 לפמש~ וא~~ ע~~

 ~~מ~ג
 ב~~י~ באו~~

~ל~
 ח~א

 ד~ענין י~ב~ או~
 ספ~

 מד~ת וי~ג ~לל~~ס
חז~לי ומ~~

 חו~
 אי מח~קת בו יש ו~יקשא~ ~~ש

 ע~~~ לקולא ~ולחומרא ספי~ אמ~~
 א~

 הפמ~ג שכתב
 ביו~~

 ס~ס בדיני הפמ~ג לפמ~"כ מ~מ ע"שילחו~רא דה~י נראה דלהלכה הללמ~ס ~ענין ~~ אות ~חו~שיס~ס ~~י ~~ סי~
 ש~

 אות
 ס~ס אי בז~~ ל~פקשיש ~~

 ~ח~ מ~~
 ~לבן ישראל~ ה~~פארח ולפמ~~כ ע~ש~מ~ר~נן ס"~~ הוי לא מה~ת

 ~כו~פ~

 סי~נ~ה ~הל~
 ק~~

 במשס אפי~ ס~ס א~רינן שפיר דב~בנן ג~ ס~י~
 דעכ~פ י~ל ודכוו~י~ חז"ל במדרש נמי הכא ו~~כ ע"ש~אח~

 משסס"ס ~~
 ~ל~~ להתיר יש עב~פ בנ~ד וא~כ מ~י~ אח~

~ע~
 ס~ס

 א~
 ~שס ~הוי

 אחד~
~~~~~~ 

 עפ~י בזהי ל~ון יש
 מש"~

~ריפית להל~ בקו~א ב~ע~ת
 ה~וי ממ~אפ~ג ה~~מ כמ~~כ ח~ש~ כ~ין ~ריבויא רק טר~פה ח~ב איסורכל והר~ מדרבנןי רק להח~יר ס~~א לכ~ע עשה דבאיסורבמ~ז ~ד"מ ~י~ באו~ח הפ~"ג דלפ~ש~כ נ~ח~ א~
 וא~~

 של בעין בח~ב
 ס~

 ~"לי מ~רבנן רק
ועפי~~

 סי~ ~פלתי קושית ל~ישב יש אלו ~~ע"ת
 ל~

 י"א בחול~ן ה~~ס ~רחו ~ה עלשהקשה סק"ג
 למצו~

 ראי~
 ו~מ~ רובאיבת~ דאזלינ~

 דא~~כ ילפ~נן לא
 אכל~~ ~אי~

~~מה דלמא חלב~
 בחר דאזלי~ן ודא~ אלא ~וא~ ~ריפ~

 רוב~
ולה~~~ת ע~שי

 ~נ~~
 מח~ב ראי~ ~אין מי~י~ קשה ~לא שפיר ~תי

 חלב ספק א~~ה רו~א~ בחר אזלינן לאדא~י~
 ~ריפ~

 שר
 מדר~נן רק להחמירס~~א ~לכ"ע היא עשה וכאיסור היא~ מריבויא ~רק כיוןמ~~~~

 כנ~~
 בקי~וש~ן ~ר~ן וכמש~כ

בס~פ~
 בבית ק~י סי~ ב~וו~ד ~ו~יין ע~ש היא ~~ת לחומראדספ~~א ~כח ~~כ~ רובא~ בתר ~אזלינן שלמדו מזה להוכיח

~ספק

 עש"~~

 ולפמש"כ
 הפמ~~

 השואל ~~הגות בס~ר באו"ח
 ספק דלמ~ד ~י~ל כ~ז~ א~ ~ישי ס~רבאו"~~

 ~וי דרבנן דרב~~~ולמ~דגזירה בי~ גזרינן א~ור~ מ~~
 גזי~~

 ני~א אס וא~כ ע~שי רה לגז
 ~פמ"ג ~~ה~י מ~ר~נן אלא אי~ו ג"כ מהני דלא ~חדמשס ~ס~ס נימא אס וגס מ~ר~~ן~ רק ס~ט של דחלבכה~ע~ת
מסופק

 בזה~

 גס ס~ס מהני ~עכ~פ י"ל ס~ט של ב~ב וא~כ
 בפמ~ג עיין שד~מי סי~ או"ח ~פמ~ג ~ברי ובעיקר אחד~משס
 ~בן בנ~ד גס וי~ל וצ"עי ~~~ ס~~בי בא~א י"ז סי~או~ח

~ 
~ 

~~~~~~ 
 סי~ ~חיו~ד צבי~ ~תפא~ת בשו~ת ש~תב

 ס~~
~~ל~

 אין מ~מ הוא~ חזק דחשש דאעפ~י אבריסי משארא~ד ניקב שמא לחוש דיש שס~ ~~ני בהחשש
זה~ לח~

 כשהאו~
 ~בקי

 כיון זאתי עוש~
ונז~ ~בוי~ שהו~

 ~לא
 ע"בב~ח בכורות מה~שנה כן והוביח אבריס~ בשאריגע

 ד~ין ע~א ל~גוסנ~דרין
 פר~

 מצר~סשל מאלכס~דריא יוצ~ה
ש~ין

 חותכ~
 ומהמשנ~ שלהי האס

 חולין
 ס~~

 ר~פ ע~א
 למעי י~ו ~מושיט גבי ו~ סעי~ י~~ סי~ יו~ר ובש"עהמק~הי
הבהמה

 וח~
 ומת~ס~ הטחולי מן

 בי~
 ו~יי ~~ה ע~א ו~

ומתר~ול~
 מ~ו סי~ ~כה~מ~ג המס~רסיס

 ו~כ~~ סק~י~~ שפ~~
מוכ~

 הנה ע~שי בכ~ז ~ה~ס ~~אומניס
~ 

 כל כמעט הסכ~מו
 וכ~כ בתש~בותיהסיה~חרו~ים

 על ישראל~ ה~תפ~ר~
 המשנ~

ר~~
 ~י~ רז~ה בחי~ ומצא~י ~ש~~~ ח~ אות ~מקשה בה~ה

 ו~ ~י~י~~
 אתי ה~מור ועפ"י ע~~ב~ בצ~עי ש~ני~

 שפי~
~~ 

ובס~
 דע~

 דהטח~ל כיון ~ כתב י~ח ס~ק נ~א סי~
 מונח~

 ~ל
 הב~ ~ב~ד ב~וםחצה~כ

 דבו~
 וא~ לכרסי

 ל~~ל ~ניע הנקב
~ט~ל ~ש~ ג~י ~לע אחר לדקור ש~~גו כפי ~~~כי ~קבכבר

 ו~~ ח~~~~ ע~ מונ~
 ~~ס

 נק~
 אבל ~~שי ב~פש

בנידו~

~~
~~~ 

 ~~תבר ~ן
 ד~~ת ~~~ ר~~ת~ הל~~ ~

 ~~~ י~~ ~~ו~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~
 ~~י

 ע~ ~~ ~~~
 ו~וכ~ ו~~י~ א~ד ~שם ס~ס ~יי נ~~ ~סי~

 וב~ח~ת~ה יע~שי ~ו~ כה~~מ
 אי~~י~~
 ~ברי ~

 ~ב~~
 ~ע~ א~ ~~ ~~~~ע

~~
~ ~  ה~ו~~ ~ד~ 

 ~בית
 ה~

 ~ה~י~ו ~~ל~
 ~וו~~ ו~~י~~ יעו~~~ בז~

 על י~ל
~~ 

 ~~~יא
 ~~ ~א~י ~ש~ ~~

 ~ת~~~~ ~~~
 יע~~~ ~~ ~~ ~ל~י ~ל

 ה~ו~ וא~
 ידי~ ת~~ גא~

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



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

 ו~דע~ת ל~~י ב~ צלע ב~ן ~אומן דקר ~אלחנו~בני~ון
 שם ~ונחחהטחול אי~

 ע~
 לד~~~~ וא~כ הטרפש~

 פשיט~
 ~ ~~שרה

~~~~

 אמונה ש~~לי ב~~ מ~~כ ע~י ~זה
 מחוברדהט~ול ~רביעי~ ~בנחי~

 ל~צטומב~
 ומהצ~ האחד~ ~הצד וכו~

~אח~
 ~חובר הוא

 ~~לעו~
 ע~ש~ ה~ב

 ולעי~
 שהיאכ~ב האצטומכא~ ~בי מזה

 מחח~
 ~טרפשא

 סמו~
 ובספר ע~שי ובו~ לה

 ~רק י~ז~מאמר הברי~
 ד~~

 כחב
 דהטחו~

 מקומו
 חח~

 בין ~קיבה
צל~ו~

 הא~ור
 א~ם בין בזה חילוק יש אם ו~~ע ע~ש~ ו~ק~ב~

 ~ק~ן זוה~ק ~~קונא ראהלב~מה~
 ב~א~

 וז~ל
~ 

 יוחרח אבל
 ~~ו ומאי ופסולחי שיורין אלא לבעלה יהי~ח לאהבבד

 בעל~

 ~ עש~~ כבד~ ~~~~טחול~

~~~~~~ 
 זו בהמה של ה~לב ל~נ~ן ה~~ן עיקרל~נין
 בדופן מנקר~ן הי~ אם ואף ~בשרהי~שיטא

 יש ~פ~נ~ד ג~~ צ~עאחר
 לצ~~

 כיון עב~פ~ החלב ~בשרה
 דני~ב ד~זע~קר דכ~

 טרפ~
 הוא ~רפה~ הבבד

 ר~
 ועיין מבה~ג~

 ע~ש ל~טי סי~ מ~טור ע~ז שהק~ה מ~א ~יי יו"דב~~י
 השניוח בח~ו~ ~ה~י~ט בשו~ח ועיין תירו~יסי~מה שחיר~

 חיו~~
 סי~

 שהק~הח~
 ע~

 ה~מ~כה בריאה ~א סי~ הרשב~א מחשו~ ~~ז
~כבד

 דר~
 טרפה ב~או~הכי ו~א שלבס~~י ~הוי שבטר~~~ נ~ב

 הוא בה~ג ד~ין ו~שיב הטרפ~~ ניק~מש~~
~~ 

 והי~ חו~רא
~~ום

 ל~ק~~ ~ה~וא~
 על חו~פח ש~וא

 הטר~ו~
 חז~ל~ ש~נו

 בח~ו~ב~
 ~ייר~ ~~שב~א א~נ ~~י~~~ טריפה דבבה~ג הר~~~א

~~ס~בה
 ה~יא~

 לכבד
 ~ר~

 ולא הצ~~ שמן שבטרפשא נקב
ה~~~ש

 בשו~ח ועיין עש~הי הכ~~ ~ע~
 הרש~~~

 שהיה ז~ ~י~
 שרצה ~~י~זמנו

 להק~
 בזה~

 ע~~
 ~י~ בפ~~ח ו~יין בזהי ~~~ב

 ~לבל הוא ~פשיטא מלחא ~לדעחו שכ~ב י~א ~~ק~~א
 לו ו~ין הטרפש~ בנ~יבח מטר~ינן לא~~~ס~ים

 ~הש"ם~ י~ו~

 וסיי~ בז~והארי~
 ע~~~ לקולא ~זלינן דינא ~האי ס~יקי דבל

ובבר
 הארי~

 כ~זי ~~ק מ~א ~י~ ~ע~ח ~~~ ~זה
 וב~~~

 ב~ח

הבי~
 שרמז רי~וח ~בר~ לחשו~

 הש~~
 ~~וקא י~ג ב~~ק שם

 חולי ע~י~י~ב
 ~פ~

 נגיחה ע~י ~נע~ה ולא
 ו~~ש~

 בריא
 ~ן ואס ~~ש~~~יב

 ע~~~
 ברי~א ~לא ~יון

~ 
הטרפש ניק~ א~

 כל~
 ~ ה~לב להחיר ~יש פשיטא בז~~ שנטרפח באופן

~~~
~~~~~~ 

 ~ליטין ~ל~גאון ~וסף ב~~ת ב~ו~ח
 ז"ל~

 ~י~
 ~~ו~ בזה~ הח~ב שהח~ר~~ב

 שאין
 בי להחל~~ להכריע ~בה~ה ~ל~א~~ור ב~

 חל~
 לה יש

 לה~~~ח וציין אהדדי~ ~סח~~ בחרחי לן איבפח ולאבשרוחי חזק~
 מו~א דווילנא~ מע~ה ~והיא הבה~~ ~לבעובדא

 בפר~~
 בקו~א

 במ~ז ק~י ~י~ ו~~מ~ג ק~יי~י~

 ~ק~~~

 ו~ם
 ה~רי~

 שם ~זה
ובסי~

 ~דמו וכבר ע~שי ~~~
 ~רו~

 שמעחחא השב ד~ריו
~~ ~מעח~

 פ~~
 ע~ש~ ט~

 מ~"~ א~
 ב~חי הבר~~י

 החשיבו~
 ~ם

 ממשנה אהד~יי דסת~י ~ח~חי לן איבפח דלא לזה ראי~~הב~א
 לענין ~~א ד~ה~וח~~ו

 המ~~~~
 ו~וצ~או~ו ברה~י

 ובשהוא ט~~~ ~~יקו בר~~י כשהוא לרה~י~~החזי~והו לרה~~
 אה~~י ~~~רי בחרחי לן א~כ~ח ~לא א~~א ~~ורי~~יקו ברה~~

 ו~~~ב"~י~~ש~
 ~ברי מינ~~ אישח~יט

 הח~~~
 שור ב~כור

 שח ~~~ ~~ה דף ל~ולין~חיד~שיו
 ל~

 אה~די~ ~~חרי מילי חרחי ל~סוק ~~~ן ~ו~~י ~~~ה~הש~ם והברי~ הפר~ח~ על
 א~ ~~~ב

 דטהרוח מ~פ~ו תשיבני

 ~הנ"ל~
 אל~~

 מילי ~ע~~ינן
 א~~די~ד~רי

 י~~
 ע~יני דשאני

 ~ה~ ט~רו~
 החורה ~חוקי

 ו~ר~ מי~י~ ל~ו ק~יא ולא ~ד~י וכ~ע טעם~בלי
 תוכיח

 ומט~א ט~אים~~~הרח
 א~ל וכו~~ ט~ור~~

 ב~~~
 ~י~י

 אין~~ורה
 לפ~ו~

 בזה לפ~~ל יש והרבה י~~ש~ חמוה דבר
 ~ואכמ~ל

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

~~~~ ~~ ~~~י~~

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

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

~~~~~

 ~נחמ~ים ~פר~ו החקבל לפרק הגעח~
 בצי~~

 ~י~ק~
 על והשחומ~חי ~החפארי ידיומעשה

 בהר~ם קודר עמקים~ ~ש~~ בענ~ים~ ~גדול~~ם אי~ המר~~
 וב~~

 ~שחוק~ח הי~ה ונפשו לפניי ~בריו להציע יחירה ענוהילבש מאי~~ יש ובורא המעיין~ מ~~ בצ~א ושוחה ~~ין~ החב~המצא עין~
 ל~לאוח א~רחי כן על אור~יחאי בפלפולי ~~י אח~לה~עשע

 וב~~ורן אנוש בחרט ל~רוט בזה והנני ~כ~ו~ו~ זהרצונו
 ועח~ כ~~~~ ב~ברי עיוני בעח רעיוני~ על שעלה ~הש~יר~
 ל~~ע~הרא~

 רביחייהו~ ~כי ~בכלל ק~שים~
~באוח

 א~~
 היבי כל להכריע~ ~קום יש אם בחב~הי פלפל

 שלא ב~~ומוח אף רביחי~הו~~ ~הכידאמר~ן
 נחבר~

 שם
 כן~~רבוחייהו

 כי~
 בזה ~~בריע~ן אח~~ ב~~קום עב~פ כן שנ~צא

 ממה כן ל~מוד ורוצה למ~וםי~~~קום
 ~~~ו~י~

 ~~ח בב~ורוח
ע~ב

 ה~ם ש~טלה דפרה ב~עשה ~ במשנ~
 ~ל~

 והא~~ה
 ל~ני מ~שה ובא לבלביםיר~ט

 ח~מי~
שא~ור ~~פני ו~חירו~~ ~י~נה

 חודו~
 א~ ~ הרופא

 מאל~סנ~ריא יוצא~ וחזירה פ~ה
 ש~~ן~צרי~~ ~~

 הא~~ חוחב~
 שלמ~ו הרי ע~~~ חל~~ שלא בשביל ~~לה

 ~ניטלהחז~ל
 הא~~

 ~~~~~ים בשרה
 לא~~

 ~ר~~~ ~~ר~ שהוא
 ו~ו~

והק~~
 ג~כ

 ע~
 ~ק~ח ל~ ~~ הח~~ש

 ~כח~
 ~לא

 כל א~ אל~ רביח~הו~הכי לומ~ ש~~
 כ~ ה~~

 או
 ע~~~

 י~~שי רובו
 א~ו ~אלב~~דריא ~רא~ הכ~נה ~~ח~ב~י~ דל~מש~~ ו~ח~ ה~י~ו~~~ ~ן היו ~מ~רים ש~~~ו הפ~וחוהא

 מ~~
 אח~ז שח~~

 ישר~ל חכמי ~צד רק~ב~ח~
 שה~

 ~ד~ו ראו ב~לכםנ~ריא~ אז
 ולאזאח

 ~~ח~
 מוכח

 ד~~ג~~
 ~ש~ה~ האם דנטולה ~~ל~א

 וא~
כא~

 ה~רעה
 ול~~~ בל~

 ~חב~שי על
 א~

 רש~
 בחבו ור~~~~ שםי ובכ~רוחע~א ל~~ בסנה~ר~

 ~תק~~~ת~ שהן ~צד ~הראי~ ~
וקש~

 וצ~ל חיהי טריפה ~מ~ד לפ~ז
 שמ"~

 פ חיה~ טריפה
הראי~ ר~

 מ~~
 ~עלמא סי~יא

 בנז~
 פי~ש חיה~ א~ו ו~"ד

 ~~~וגיא הראי~ לפרש ש~יאנו ומה ורע~בי כרש~יש~ח~יימוח~ ~~~~
 היו לא ה~ור~ גדולי שה~ו יבנה ש~~מי~~למא~

 מעמי~~
 ~בר

 הרופא חו~וס של עדותו ע~פהלבה
 כי~ לב~~

 פירש שלא
 נעשה חז~לשעפ~י

 כ~
 ~~ירש~י עב~פ ~על~~~ ~לחא והוא

 ~שהוהרע~ב
 להחב~~

 הנ~ל
~ 

 עבחו~ד
~ 

~~~~~~~~~~

התב~~ ~~~~~~~~~~~~~
 בוה ~~ל ז~ל

 ~ש~ ו~~ לשיט~~
~י~~

 ~~ ~חשובה ~~ל הב~ח דהנה
הקשה קנ~~

 האי~
 שיטעה אפשר

 ר"~
 שלימה ב~~נה

 ~פא~~
 ~~טלה

~א~
 ב~רה
~ 

 למה יבנה חבמי גם
 מחו~~ ה~י~

 ~מח~~ ו~א
 וט~~א שק~א האי ~כל לח~~~ להב~ח ל~~יחא ~

 ~נחח~
 ~ק~ח~

ו~~~
 דר~ט

 ~נח~~
 ד~טל כש~~ ניטל ~מחנ~ דמי לא ~~~ח

~אנ~
 ~~~ל ~חו~ום והוביחו

 ~חוחכ~
 עבחו~ד כ~~ ~ק~חו

 של~~ט ולד~חי ~ק~ב~ ~~ה ~י~ בחב~ש גם ~ובאהב~~י

 נחח~ש~וב~
 במח~~ ~ת~י הא ~~ל ע~כ ~~רפה~ ~קצח

 ב~~~י שניטל ה~נו ~~רה~~אס ~ט~
 א~~

 פ~ם ~טל ~ם
~~~~~ אח~

 להכ~ירו ח~ר ~~ריפוח אין ~~רפה~ ~~קצ~ שנחח~ ~י~

~א~
 חשו~

ה~"~
 חח~י

 לע~~
 וא~כ ב~~~~

 כת~הדברי לדחו~ י~ עפ~~
ב~ש~~

 מאלכ~נדריא בראי~ הפ~רו~ים שב~
 חיה~ ~ר~~ דמ~~ ~יה~ ~רפ~~י חלי~

~~~ 
 ~ר~י~מ~~י~~~י מ~~ ~רא~ לפ~ש

 מ~~ ~~ר~ ו~~~ ~~ר~~
 ~ו~יא

 הרו~ם מלא ב~~ ~~~~י ~הנה ~יחאי ~ה ול~~נ~ד~נ~לי ~~ל~~
 כתב ח~ה~ ~ריפ~~~ ~ו~

 ח~ה~ טרי~~ ד~~~ ~~~י ט~~
~ס~בר בע~

 טרפ~
 ~~ל ~יה ~~ו ~~י~ה ומ~ד להכ~יר~~ חוזר

 דא~
י~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~~ ~ ~~~~ ~~י~~
 וינ~ס לזה נחמד ~~ס ע~~ה להכש~רו~ ~וז~~רי~

 לכ~~
 שקלא האי ד~ל הב~ח~ לפי~~וא~~

 ו~~~~
 הוא דה~שנה

 הטריף ור~טמ~ח~ בנח~~
 ~~חח~

 ~~פרוח הוכחה הביאו וחז~ל מקצ~~
 שנחח~ו אלכ~נ~יא~ל

 ו~~ במקצ~
 א~יא המשנה ואס קיימוח~

 וא"כ להבשירה~ חוזרח ~ט~פה ב~~כ א~כ חיהי ~ר~הכמ~ד

בנחח~
 כ~ ~ו~ דנחחי~ בלל~ טרפה אינו האם ~קצח

 ~אם
 להבשירו~ויחזור

 ו~~
 האכילה

 ר~~
 ו~~~ לכל~יס~

 אפשר ש~י

לומ~
 אף ~פי~ז וא~כ חיה~ ~יפה ~מ~ד אחיא דהמש~ה כלל

 שחכמ~ מצד היא ~ה~~י~ מ~ח בסי~ שכ~ב הב~ ~פי~ נימא~ם
 מוכח מיחו~ ולא זאח ויד~ו ראו באלכסנדריא אז שהיוישראל
 בז~ וג~ כנ~לי כשרה האםדניטלה

 למ~~ כן לומר א~א
 ~ר

 פ~
 שס~ל ולהב~ח להכשירוי חוזר ~טריפה ב~~כ לד~~י~ דהאחיה~
דמיירי

 בנח~~
 חז~ל מ~חו לא של~בי ~~ל וא~כ מקצחי

 ר~ט דברי וגס כולו~ בחתכו ל~כשירו~ שחזר ~ש~סבאל~סנדרי~~
 במ~ד ~חיא ~~~~נה לומר אנו צריכים ב~~כ ~ו~ניס~אינס

 ~ וה~ן דרפא~~י וכמחני~ חיה~ אינו~רי~ה

~~~~~~~ 
 ה~~~י ~רי כל ~חה הנ~ל מ~ה ב~~החב~ש
 וחל~ ~רי במיליןוכחב

 חי~
 כ~

 קושיוחיו
 ול~אור~ ~~כ~ ו~לחיפיח טרפחח ה~ס~ רש~י דכחב~הב~ח~

 הוא
 לרש~י~ לי~ דקשיא י~ל א~ל מוחר~דברי

 אי~
 י~~ה

 ר~~
 ~~שנה

 היו ו~ם כנ~ל~הס~~רה
 לה~

 ~~ו~ום~ ולא מהמשנה ~הביא
להכי

 חיר~
 ה~א~ש כ~ש~כ ~יינו ש~ו~י ~וד לו ~יש ר~~י

ש~
 וי~ כ~~ לו קורין מקו~וח

 ו~פשר כ~~ לו קורין מקומוח
 ~נחופי~י או ~רפח~י הרח~~ ל~יח קורין היו ר~טשבמ~וס
 ביח א~ל ~כש~ה~ ~יא אח~יחא מלחא ~אם ר~ט ס~~רוה~~

הרח~
 ו~ו~ דטריפה לי~ מ~חבר

 ו~~מי~
 יוד~יס שהיו הכשירוה

 להביא טפי ~הו שפיר ומ~מ ~~ר~~ האם דנ~טלהמח~~
 מקום יהי~ שלאמחו~ום~

 לב~~~
 ~לחא ~~ס ולומר לחלוק

 ~~ודוס ~מלי~נא א~נ ~כשר~ מחודום מוכח מ~מ הוא~~חריחא
 דאם אלמא חל~י ~לא כ~י ~א~ חוח~ין אא~כ דקאמרהו~יחו

 ~פי~ ו~~יר בו~ חודוס ו~מר גרסינן ובבכורוח ~~תם~ בי~הו~
 ו~~כ ~ח~~ש~~~~ד

 ל~
 מי~~יא

 ~~ו~

 ~יקר ~נ~ל~ ~בבורוח ה~ירסאל~י ו~פר~ ה~ב~ש~ ~~רי
 הובח~

 יבנה חכמי ש~וכיחו

 היא ~האם אלא אינהמחודוס~
 בי~

 דני~ל הדין ו~יקר הרחסי
 יד~ו כשרהה~ם

 קשה לא א~כ דפא~ט~ מהמ~~ה וחכמים~ ר~~
 דלא שכחב ל~ בסי~ הח~~ש ~למי~י

 שיי~
 רבי~ייהו ה~י לומר

 וא~פי~~ כ~~ המין רוב אםאלא
 ואין מ~ו~~ס~ שפיר ~ו~יחו

 וה~ן~ כלל~ זל~ז ~נין אין כי ל~קום~ ממ~ום הכר~ה כאןלמדין
~לא

 אפי~
 שהיו שה~~ירוה שהחכ~ים החב~ש~ ד~רי ל~חלח

 דני~ל~ מח~י~יוד~ים
 וכדי כ~רה~ האס

 ש~
 ~קום יהי~

 דא~ ולומר לחלוקלב~~ד
 ~~ח מימ אחריחא~ מל~א הוא

 והראיה מהמשנה~ יד~ו ~דין ~יקר ע~~פ ~כשרי~חו~וס
 ביח ~הוא בטרפ~ח~ דגס מילחא~ גילוי אלא אינהמחודוס

 והואה~חס~
 על לק~מ וא~כ ה~~ א~ הש~וח וכל כ~~ה~ ה~~

 ~מי~~~ ~ל~~ שפיר מילחא ~גילויהח~~ש~
 ~שא~כ הכלל~ ~ל

לקבו~
 ל~כרי~ ראי~~ שוס ~כאן אין למ~שה~ ~לכה

 ~~ק~ם
 ו~~~למ~ם~

 ו~רע~ב~ ר~"י ~י~שו
 ~~ה~

 וא~~ מ~~יימ~ח"~
 יש

 אחד~ ו~כל שכש~רה~ מילחא גילויעכ~פ
 א~

 ש~ה שאין
 ~ל~ נ~מ~ הכל דבר סוף המקומוח~בכל ב~

 מידי ק~ה
 כנ~ל~ מ~ה בסי~ לשי~~ו הוא אז~ל כי ז~ל~~ח~ש ~~
 ~מאד ב~ו~ וז~

~~~~~ 
 צ~~ סנה~רין מרש~י צ~~נ~ הח~"ש ד~רי ~ד~חי
~~~~~~~ 

 ש~יו לחבמיס הרופא חודוס אמר והחניא
 וה~ ~ר~פה~ ~אס ~י~לה~זמרים

 וחזי~ה פ~ה אין

 ה~י ~כ~ל~ ת~~י וא~פי~כ ו~ו~ מ~לכסנדריאיו~אה
 ~ג~

 י~~ו לאה~מים
 מהמשנ~

 הוכי~ו ותו~וס כשר~~ האם ד~י~לה
 מפרו~~די~ו

 וי~
 ~ וצ~"ג ~~~חק~ ליי~ב

 ו~~~~
המי~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~

 וכ~
~~~ 

 ה~יל~~ ל~~ר לסחו~ה מאלכ~נדריא ~יצאו

 הנ~אר~ ~~ רו~ ~יו~~~~~
 די~ נחבאר וכבר נודע~ ב~יר

 הוי המקום~~ו~
 ~רו~

 ~מין~
 ולפ~נ~~ ~ב~~

 ב~ה לה~יר ~~ל
 צ~ג םנהד~יןמש~ס

~~~ 
 ~ם~ דאמרינן

 כו~ אזל להיכן ו~ניאל
 והא איניי מצרים~ של ~א~כסנדריא חזירי לאחויי א~ור~י
 וכו~~ מ~לכםנדריא יוצאה וחזירה פרה אין ~מר ה~ופאחו~וס
 אייחינהו~ זוטרי ~ ופירש~י ד~חי~הו~ בלא אייחיזוטרי

 ול~
 ה~לו

 בלא ~~וציאן והני~ו ב~י~ הוא ~לפ~ו ל~ס~ל
 חיחי~

 האסי
 לה~ציאן הניחו דזו~רי ~יון וא"כ~~~ל~

 חי~ו~ ב~~
 האס~

דגם י~~
 ~פרו~

 ל~וצי~ן הניחו בזוטרי
 חיח~~ ~ל~

 ו~או ה~ס~
 כיון שנ~~ דמאי ~חזיר~ידוקא

~~~ 
 ה~לו

~~ 
 ~לפ~ו ל~ס

 ה~
 ~~ס שח~~בין ~~~~וח י~ל וא~כ הניחו~ בפרוח ~ף ~ו~איב~י~
 ש~יציאו ה~דולוח דהיינו~ל~ן

 ~ינ~
 ה~ין~ רוב

 כיו~
 ש~ו~יאו

~~ 
 א~ ~ כ~ה~~י~ו ולדות מ~~ליס היו ו~סזו~~י~

 ~ק~קו ~ל~בי י~ל
 ול~~ חזירי~ ל~ח~יי אחי ~~ני~ל ל~~~ בלשונס~ז~ל

 ~~ו לא
 כמו ג~~~פ~ה

 ~נק~
 חודוס

 א~~ וח~ירי~~ ~פר~
 ש~ק ו~אי

 ~שא~~ זו~ריי ל~ו~יאן ~ניחוחזירי
 פרוח

 א~
 זו~רי

~~ 
 הניחו

 וא~~ האם~ שחו~כ~ן ~~להוציאן
 נ~ד ה~וב ~~וי שפיר י~ל

 א~א ~~א~י ולא ~~יין~ וצ~ע והבן~ ~~יר~הנ~אריס
 לעו~~

~~~~~~~ 
 הראי~ יפרש חי~י פ~ ~ר ש~~ד ~ח~ה ~פ~~ש~ב
 ~רי~~ ומ~~ ~~ל~א~ ~ו~יאמצ~

 יפרש חיה~ אינה
 ב~ש~י ~וח~ ש~~~י~וצד

 ו~פ~נ~ד כ~~~י והר~~~
 נר~~

 ה~אי~ חי~~ טרפ~למ~~ ~~~~
 ~מח~יי~~~ מ~~

 ~ר~~~
 ~נ~לי ו~ר~~~

א~
 מ~זירה~ רק הוא ~ר~י~ ~יקר לדי~י~

 וב~ק~ו~
 חז~ל נק~ו

 דהנ~חזיר~~
 חח~ס בש~~ח מצ~חי

 חיו~~
 ~ל הק~ה נ~בי סי~

 ~פרי~~~
 מ~יוב ע~א~ ~~ג ~ו~ין הש~ס

 ~אר~ יש~י~ ~
 מרירחו

 והקשה קיי~~ ~יוב~~יין
 חו~ ה~

 יב~ח
 ותיר~ הוי~

 ~אי ~
 וכ~ מ~~~~~ ט~י ח~ושא~ס

 בא~ם מ~~~כ ד~ה~~~ ט~יפוח
 ~~א~ לי~ ~~רי לא אישימוחי

 א~
 י~ ר~וא~ ע~י

 מאו~ן
ה~ריפוח

 דאד~
 לי~ ~דאיח

 מזל~
 וא~~ן ו~ו~י נפלו ~חר יחיה

 לאה~ריפות
 יו~י~

 משא~כ בה~ה~ גבי ר~ואה ~וס ל~ם
 והרי ס~א~ לי~ ~בדינן לא אי אמנסבאדם~

אז מוח~ ~~~ הו~
 ושפיר יב~ח~ א~~~ יחיה ולא ~~~מה~ לח~ל~חו א~~ גר~

פר~
 ~~~י~וח הר~ ~ב~~י וכו~ רפואה לו ~שו דלא מאיוב

 ~ י~~ח ~ד שחי~מבהמה ו~ר~ יב~ח~ אפי~ ~חי~ לא רפואה לי~ ע~ד~~ן לא איד~~ם

~~~~
 כ~א ~~ניח בש~ס א~ר~ן

 איבא לר~י א~ל ~ ~~~
 גזר בחזירי~מוחנא

 ח~ניח~
 ~~מיין חזי~י ש~ני כו~י

 ~~ני פ~רשו לר~י~ א~ל ד~ה שם ובחוס~ אינשי~ לבנימ~ייהו
 ~~ש~ ובו~ אדם בני של למ~יס ~ו~ם חזיר~ שלמ~יו

מבואר ו~~
 בטוש~~

 ג~ ס~י~ חקע~ו םי~ או~ח
 ש~~י~

 חזיר ~ל
דו~ים

 לש~
 ל~~~~ וא~~ ~~~~ א~ם בני

 הנ~ל~ הח~~ס
 וא~כ ח~לשחו~ מח~ח יב~ח א~י~ו יחיה לאאדם ש~ר~~ו~

 ~כ~
 נ~י

 א~
 של מ~ייס בבני ~ריפוחאיר~

 יחי~ לא וד~י חזיר~
 ~ל~ ~~~

 וימ~חרפואה~
 ~ו~

 ~~רי לפי וא~כ כנ~ל~ א~ס כ~ו יב~ח

 שר~~ה~~ק~
 שמא מסופק

 הא~
 ~חי~~ ש~~ב ~מו ~~ייס~ בכלל

 וימוח יב~ח~ א~י~ יחי~ לא בחז~רו~אי
 ~ו~

 ~ש~יר ~נ~לי יב~ח
 ~צרי~~ ~ל מאלב~נ~ריא יו~א חז~ר שאין מחו~וס~ רא~~הביאו
 ~רי~ה~ ~~י~ה ו~אי וחיה מחקיימוח ואפ~ה האס~ ~ו~כיןאא"כ

וא~~
 ש~ם י~ל ה~מור ~~~י

 ~~~~~~ היינו ח~ה~ ט~י~~ למ~~

 ~"י בא~ם אפי~א~
 רפוא~

 ~א~ם מש~~כ
 ~פי~חולש~ו ~ח~~ רפו~~ ~ל~

 בזמ~
 ד~~ש ימוח~ קצר

 מ~ו~
 יב~ח~

 ל~י~~
 ~~~ל

 ואפ~~ חי~~ אינהש~רי~ה
 הח~~ס כחב

 שבא~~
 ~~~~ יחי~ לא

 הוא וא~ביב"ח~
 למ~~ הדי~

 י~ל חיה~ ~ריפה
 ש~~~~

 ~א
 ר~~ ~וחז ראי~ הבי~ו וש~יר כ~~ל~ בחזיר הדין ~וא וא~כיחיה~
 הוא הראי~ו~יקר

 ר~
 ~חזירי

 ו~~
 חיה~ טריפ~ למ~~ מפר~~

 ~ררא א~~ופר~
 וב~שי~ו~ וה~ן~ נק~~

 נ~ל
 ד~יק~

 ה~אי~
 ~דקדק יש לבאז~ה ~~נה מחז~רה~רק הו~

~~ 
 ש~י~ וה~~~ב~ רש~י

 וק~ה דמ~קיימוח~ ~~ח~ינןהראי~~
 ד~~מ~

 ל~ו~ס
~~~ 

 טר~~ה~
 ~ל כמו יב~ח ~ד מחקי~מוחו~פ~ה

 ~ריפ~
 שאינ~ ~עלמא

 ~יה

 מיב~ת ו~~וחיב~ת~
 חי~~

 ו~י
 ה~י~

 ולמה ~ב~ח~ שחי~ם ~ו~וס
 רש~י ~י~שולא

 וחזינו ~ להדי~ ור~~~
 ~ יב~~ ~מ~קיימו~

 ול~ן
~ ~ י ~~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ל
 ~עי~

 ~וא הראי~
 מ~ ל~ מחזיר~ ר~

 ~~~בתי
 אדם ש~רפות נ~ב סי~החת~ס ~~

 מח~
 מב~מה גרע חולשתו

ויחו~
 המבואר ולפי כבהמה~ יב~ח חי שאינו ומכש~כ קצרי בז~ן

בתעני~
 ~מ~י~ם ~~~ סעי~ ~קע~ו ~י~ או~ח וב~~ע ע~~~ כ~א

 ~כתב מה ולפי א~ם~ לבני דמיין חזירשל
~~~~ 

 דר~ט

 שמ~מסופ~
 ה~ס

 הו~
 ~אס ~ניטלה אי~א ואס ~עיים~ בכלל

 ב~זי~ ודאיטר~פה~
 אפי~ יחי~ לא

 פ~ו~
 כמו מיב~ח

 ואי~ ~ פי~ דמ~קיימותי וחזינן ~ רש~י ש~ירש וזהכנ~ל~ א~
 מת

 ~ר~א א~ב פרה וא~כ טריפה~ ~אינו ו~אי אלא ~~ר~בזמן
 ~ ו~ו~קנקטוי

~~~~~~~ 
 ליישב נ~ל

 קושי~
 שפירשו ורע~ב רש~י ~ל הד~ק

 טרי~~ אמ~~ וקש~ מתקיימו~י שהן מצדהראי~
חיה~

 החוס~ מש~כ ~ ע~~י מידיי קשה לא ~עתי ולפי
 בע~~

 ו~
ע~א

 למ~ד דגס א~א~ ~~~
 אלא בריאה~ אינה מ"מ ~~ה~ טריפ~

 התוס~ וכ~כ עכ~ל~ והולכוח~ ומחמ~ט~ ימיה~ כלחו~ה
 בזב~י~

 ~~ה ע~א נ~א ע~ז ברש~י ו~ן ע~~י אבל ~~ה ~~אק~~~
 ~גס טריפות~ ~~ה ע~א ק~מ חולין וב~וס~ ע~ש~ו~למא

 למ~~
 סנ~דרין ה~וס~ וכ~כ מ~ובה~ זמן חיה א~נה מ~מ ח~~~טריפ~
ע~ח

 ע~~
 חידי קשה לא וא~כ ע~~~ ~~ורנ ~~ה

ד~~~~ הד~ק~ קושי~
 ראי~ הביאו שפ~ר חיה~ טריפ~ ~מ~~

 שמתק~ימוחי מצ~
 מ~~זינן~י~

 ב~י~ו~ שה~
 ש~ינה ע~כ מרובה~ ז~ן וחיים

 רש~י פיר~ו ~~~ר וא~בבנ~ל~ טריפ~
 ולא מ~קיי~ווח~ והן ~ סת~ ורע~~

 ~ועיין חיה טרי~ה למ~ד ~ס דק~י ו~~ באות כנ~ל י~~ח~י~
 שבתב~י~ כמו בפ~י~ות כ~ב סו~ק~ח נ~ז סי~ב~~~י

 ול~
 הביא

מהתוס~

 הנ~ל~

 ודו~ק
~ 

~~~~~~~ 
 בראי~ שהכוו~~ ~ת~ה~ מש"כ על להעיר יש

 א~ו לא ~~~ר ש~כמי ~מהמ~לכסנ~ריא~
 כנ~ל~ כשרה האם שניטלה וע~כ מאלבסנ~~יאי ~יוצא~~~פ~ו~

וי~~
 ע~~י

 ~ו~
 מעמידין אין א~ ס~י~ קנ"ג סי~ ביו"ד שמבואר

 על ח~ודין שהס מפני ו~ו~ נבריס של ב~ונ~קאותבהמה
 כתב סק~א שס וב~~זהרביע~~

 אב~ ~
 ה~מי~ה ~בר אם

 ן אאי~ור~~ ועב~
 שו~

 שאין אכילה~ הי~ר לע~ין ע~ז איסור תשש
א~~ור

 א~י~~
 והב~ח שהאר~~ ע~ש ע~ו"ס~ ~בעה ו~אי אפי~

 ק~~א סי~בחשובה
 ועיין לה~מיר~ נוט~

 בי~
 ובפת~~ת אפרים

סי~
 קנ~~

 ~לוקחין אמרינן כ~ב ע~ז בש~ס והנה שס~ ~~~א
בה~ו~

 לקרבן מ~~~~ם
 משו~

 שלא בהמ~ו על חס ~נ~רי
 ו~~כע~~~ ~יע~~

 לשי~~
 אסורה ה~רבעת ~בהמה הב~ח

 באכיל~
א"~

 ~~~ות
 שלהם ה~ס חותכין שהיו חאלבסנ~ריא~ ~~וצאו~

 ~ל~~ ש~א יכ~
 שיי~ ל~

 הכי ~ל~ו ~הא ~יעק~~ שלא חס ~נכרי

ל~
 במ~ומו~ רביעה~ ח~ש ויש ח~~~

 על ש~שודין
וא~ב הרבי~~

 א~ורו~~ ה~רו~
 ב~~ילה

 ראי~ אין וא~כ ~ב~ח~ ~ש~ט~
 ~דור ~~במי~~~

 ל~
 ~סרו

 ~הא מאל~סנ~ריא~ היוצאו~ הפרו~
~~~ו~ה~י

 דעת דזה וי~ל כנ~ל~ רביעה חחשש בא~יל~ אס~רו~

~~וס~י~
 מצא~י שוב כנ~ל הראי~ פ~רשו שלא

 י~ בהגהו~
 ~אול

 ~ה~י~ש~
 ראי~

 חמוהים ו~בריו ע~א~ צ~נ מ~נה~רין ~הב~~

 ש~ק~ק ומה כללי מיב~יס ואינס להמ~יין~מא~
 ל~~

 אמר לא
~ר~

 באות זה על ד~~~י כבר וחזירה~ פרה ~ו~וס ~~אמר
 אתי ויש כ~ב~י~ ו~נל~~נ~~~~י

 עו~
 הערו~~ הרבה

 ~ו~ וא~~~ בזה~~סחגר וכע~
 חזון

 למו~~
 י~ר על א~יב

 ח~ו~~
הנ~מ~י~

 מפז
~ 

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

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

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

~~ 

~~~~~
~~~~~~ 

~~

 ~ווזו~ ב~ בשני שאלתו
 עו~ו שאר ~סו~רבו מעליהם~ שימן ~ע~רות שנפש~ו

~ 
 והו~בו~נמל~ו ואווזות~ או~זות ב~ ש~ ~ימ~

 יח~
 ע~ ביח~ נמ~ח ~בשר ובן

 בשר~ שאר

ובשר
 ב~~~

 בשוק נמצא אווזות הבר ~ישול ואחר
 ברמהשני ~~~

 צוה~ג במקוס שנשבר הנ"~~ אווזו~
~~ 

 ומ~~ שאשי~ייונקשר א~ו~ל~
 ~צענטע~ ש~י א~ר השב~ ~הי~ ומצא

~עטער~
 ממקו~

 הצוה~ג~ שחתחילין
 לדע~ ושא~

 יש אם
 ~~~ד~~~ לס~~

 האב~~ק ~~ל מ~רש~ס הגאון מש~כ
 ~~ו~ב ברע~אן~

 ~ צ~מ ש~י ~שיעור מכוון ~וא~~ו~ל

 בני~~ ~~~~~
 ~~ש פשיטא ~י~ן

 ~מ~
 וא~~ג ל~~~

והנה ~ באד~~ קפ~א~ ~י~ ~חאו~ח ~~ל החת~סדל~עת
 לפ~

 ~כ~ב~ ע~ש צא~לי שיעור מ~ש ~וא ~~ו~ל~ ~וחב
~מ~~

 רו~ב דהיינו ~דבר~ נשחנה ולא פע~יס וכמה כ~ה
 ויניח ה~~~ על בכח י~~יקנה אס אבריס~ בעל א~ם שלאגודל
 ו~ו~ בשיעוריהן ישוו בארכן~ ב~ או ברחבן~ ~~ורות ~~לפניו
 ~הרי תמ~היס~ ז~ל החת~ס ~ברי אבליעו~שי

 דא~צ ל~~י~~ כ~ב ~~~ה~ י~א~י~ או~~ ~מ~צה~~~
 לדחו~

 דבר על האגו~ל
 עכ~~~ ש~חקו~ ע~~ ~~~ודל מחרחב שעי~זשמוד~~

 בעל א~ס של אגו~ל ברוחב וש~ער ז~ל~הח~~ס מ~~ ואי~
 אברי~

 בדחיקה

בד~
 בכח
~ 

 מי~כר תמיהי ותרי
 ~כיר~

 ז~ל ה~~"ס דדברי
 ~הרי זא~ז~סוחריס

 ~~ח~~~
 ~טרח ~ שסכתב הסימ~~ בראש קכ"ז~ ~י~ חאו~ח

 ש~ ~~צב~ ומ~~~
 ~מש~ מכוונ~ס ומצאס שבז~נינו~ ~ינוניס ~עורות ז~רוחב נג~ ש~~מני~ו~ בינ~ני~ אדם

 מהל~ ~~ט הר~ב~ם בימי ש~יוכמו ~די~
 ס~~

 ~~~ן עכ~לי ו~~~ ה~ט
 יו~~בש~~

 ועיין הרמב~ם~ ~ברי~הביאו ס~~ה~ י~א סי~ או~ח ובמג"א סק~א~ רע~ב סי~
 בשו~~

 מש~כל~ג ~וס~י ח~ו~ח אש אמרי
 ע~~

 הח~~ם

 ~~ל~
 ~ם וא~כ

 אי~
 הא~ו~ל א~ דו~קים

 ב~י בינוני~ ~ס של האנו~ל א~ מניחיס רק שמודדין~ דברעל
 מכוון שפיר ~ו~ק בלא~~וא~

 רוח~
 שני ~שיעור ה~~ידל

~צע~ט~~מעט~ר~
 ל~ה סי~ ב~~~ת ~מש"כ

 ס~~
 וכו קט~ז~

 מש~כ לצרף ~יש ~י~ן ~~~ון וכש~כ ל~~ל~ המו~ים~הנו
 סי~ ~~ולין ~~ד ~ביש~ש ז~להמ~ש~ל

 ט~ו~
 ז~ל דהמה~~ל

 רותב בשיעור שכ~ ויש באצבע~שיער
 אגו~~

 וכ~כ
 וכן שיער~אצבע בסתם ~המהרי~ל אלמא ~ וכתב סק~ז~ שפ~ד נ~ו~ בסי~~שמו~ ז~~ ה~מ~~

 ה~ע~
 בשס כתב ס~~ג ~ו םי~ ~~ל ק~ושיס

 אצבע שי~א שהביאהפמ~ג
 א~ודל ולא ~שוט~

 יע~~
 ו~ימה

 מ~רי~ל בשם ש~ביא םק~ז נ~ו בסי~ ז"ל הפר~חעל
 בס~ נא וראה ~גודל~ הוא מ~ום ב~ל האחוראצבע ~כ~
 הל~א~ס~ ח~~~

 ~ריפו~
 כלל

 ש~תב ל~ג~ סי~ י~~
 וכל ~ וז~~

 רוחב או פשוט אצבע ר~ל אם צ"ע אצבעו~~שנוכר חקו~
 בכוונתוכתב ד~~ראי ב~~א לענין ח~~ סי~ י~ט בכלל במ~~כ לעיין ~םוציין א~ו~~

 ~רוק~
 מ~ו סי~ יו~ד בפמ~גאבל פשו~~ אצב~ הוא שם~ אצבע ~שיעור ז~ל

 בשפ~~
 ס"ק

 א~בע ~~י~נו כ~ב י~~
~ וצ~ע~ יעו~שיאגודל  עוד 

 הבי~
 שס ~חכ~א

 מוק~
 חצ~ל ב~~י

 הוא מקום בכל ה~מור אצבע~כל ם~ת~ מ~ל~ פ~ט הרמב~ם בשס סק~ו~ נ~ו סי~ הפר"חמש"כ
 אגו~~

 ~~ ~כתב בהרמב~ס שםמצא ~~א ב~~ע~ והניח
 אל~

 כ~ב
 כ~ ~

 אגו~ל רוחב
 וכ~ב ~כנ~ל~~ וכו~ ש~ורות ז~ רחב הוא מקוס ב~להאמור

ט~ם ~י~
 בהפר~

 נשיאות ס~~ל הרמב~ם בשם שהביא ~במה
 מש~כ אישתמי~~יה ובמחכת~הכפים~י

 הרמב~~
 בפ~~ו ~"ל

מהל~
 נשיאו~

 כפים
~~~ 

 בכל בו שמוש~ין ~א~בע וזה ~ וז~ל
~~ורה

 כו~
 מהל~ בפ"א וכן ~כ~לי הגו~ל~ הוא

 ה~ו~ ~י~י~
כתב~

 ~ל
 בשם המר~ב~ בשס בכ"מ ע~ש ~~ו~ל~ האצ~עו~

רבו~
 ~צר~

 וכן א~ו~לי רוחב בחקום לשער
 בסו~

 מ~ל~ פי~ז
 בה שמשערין ~~צבע ~ ו~~ל כתב הל~ו~שבת

 ב~
 הוא מקוס

 הרמב~ם בשם כן כ~ב נקביויעשה ~ בד~~ י"א~ סי~ או~ת בב~י וכן עב~לי ידי של אגו~לרוחב
 עו~ כנ~~

 בשם שם הביא
 ה~י~ף בשסהכלבו~

~~~ 
 אגו~ל~היינו אצבע~ פי~ ד~י~~~ אצבעות הני על

 וכ~~
 בשס עוד

 באור וכ~כ ע~שי וכו~הריקת ח~ברי נרא~ וכן ~~ק~ הג~~
 זרו~

 ~ל~ ח~ב ~~ל הג~ול
 הרמב~ם בשם קב~~סי~ עי~ו~~

 הל~ו ש~ת מה~~ ~י~~
 ~~~ל~

~  
 ו~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~~~~~ ~~ ~~ ~י~~   ה~ה~ש~ל~~ 
 ~י~~~

 בשס ~הביא
 מהרי~~

 ו~כ
 ~שמוי ~~~

 באצבע לש~ר י~א~ בשס קדושים ~~עתוכ~כ
 פשו~

 ובעל

 ונסת~ על~~חכ~
 במחבת~ה ~ולם ויחד ~ד~~י

 ושאר הרמב~ס ד~רי~ינייהו איש~מי~
 פוס~~

 ש~ו הנ~ל
 די~

 לש~ר
 ראי~י ~לוס ~~ס כאמורי אגודל~ א~בע~רוחב

~וטו~ד בשו~~
 ~ה~

 בסוף קצ~ב~ ~י~
 ~ו כתב שה~ואל שס~ החשוב~

 באג~דל לש~ר וא~צ ~ש~ט~ ~א~בע ל~ער ד~י מהרש~ל~שס

דוק~
 ~~ר ~יפה ע~~~ השיב ~ל ~וא

 לה~
 לכבוד ~~ה

 או~בת
 ה~~

 ~~~ש
 לענ~ ~ ~~~

 ובמחכ~~ה ה~~~ נשבר
 ~מנונ~לס

 הנ~~ כ~
 ו~יי~~ו ~~ל ~מה~~ל הוא כדאי ומ~מ
~צר~ו

 ~ ע~~ ~ני~

~~~~~~ 

 יש
 לצ~

 ~~~ש ~עת בנ~ז~
 ~~ד ~~לברא~ש מוב~ ז"~~ מאיבר~~

 דחול~
 יו~ד ובטוש~ע ~~~ סוס~י

 דיש שאשי~י~ונתרפא ונקשר~ צוה~ג~ במקום עצס נ~בר בדין דס"ל ~~~ ס~י~ ~ו~י~
 ל~תי~

 ח~ו~ד מהד~ק ז~ל נו~ב ובשו~ת
 עוד ולא כתב ~א~~י~

 ו~
 ~ר~ש ~א ~יר שום לנו אין

 ~פי ו~לאמאי~רא~
~ 

 להיתראי מ~שה ר~ת עשה הר~י של מדנא
 הי~ איסור מורה ~~~שאס

 ~קו~
 כמו בעיר~ יוצא

 ~מ~וא~
 שס

 העצס ק~ירת מט~ם רק התיר שר~ת משמע וכו~יב~א"ש

שנתרפ~
 מזו ~~וגדו~ה ~~ו~ש~ וכו~

 כת~
 ל~~~י ה~ר~ס ב~~

 רכ~א סי~~"ל
 ד~~

 לבדוק א~צ ~~שי~י~ נתרפא
 ~וה"~

 גס כלל
 ומ~~י~בעו~~

 כ~מוצ~יס להתיר~ יוס ~כל
 ושמעו וכו~~ עצמות~הן ש~רימודב~ס ~~נגו~י~ בבישו~

~ 
 לפנינו ש~יו מרבו~ינו

 ~~כו~י
 ~ן א~י

 י~~ שנתר~~
 עתה חזינן מדלא

 בע~ ריעות~
~~~

 העיד ז"ל דרש~י הרי עכ~לי וכו~ ~וה~ג לבד~ק לפשפש

בש~
 ~ה~~רי רבו~יו

 וש~
 ~עשים

 בכ~
 בשו~ת וכן ~~ יו~~

ש~סו~
 ס~

 באד~~ י~ד~ ~י~ רא~פ
 ס~ בשס כתב עיי~יי שוב

יב~
 שמועה

 ~ה~~ב~~
 ~~~ בש~ ~ ~~ב בהג~~~

 ברלו~ וה~ד

 א~ שכת~ז~ל~
 נמצא

 במקו~ שב~
 אין ונתרפ~~ ~וה~ג

 לי~י ומכשרינן ~וה"ג~ ~חד ~~סק~מא חושש~
 ו~

 נמי
 ~ם~

 רבי
 וכ~כ יעו~ש~ וכ~~בתשו~

 ב~
 ס~ק נ~ו בסי~ דע~ת

 כ~~
 בשמסי

~~כ
 ~שי~~

 ~גס
 ס~~ דל~ ~~~סקי~

 מאיב~~א כהר~ש
ו~פו~קיס

 עב~~ ז~ל~ ה~דמוני~
 ~יסור לספק כלל ח~שו ~א

 גו~י~ ~~ל הר~~ש נס דהרי ~~היד~ו~~יתא
 ~י~

 רק בזה
 ~ד~~ להחמי~דנכון

~  
 ור~~

 סק~ד~ י~א ס~~ ~ו~ח בש~~ת
שכ~

 דבמילתא
 דרב~

 יש
 לסמו~

 ~גודל שיעור לש~ר להקל
 שבאגודל הר~ב במקוס דוקא ולאו ~גודלי של ~קצרב~קוס
~יעו~שי  וא~כ 

 עפ~~
 איסור חשש כלל דליכא ~אלתינו ~נידון

 ישתורה~
 ל~ו~

 הקצר~ במקוס האגודל ולמד~ד לשער להקל

~~~~
 על

 גו~
 הנ"ל ~~~~ת דברי

 י~
 ד~א

 ~חיי ל~~~
 ט~~ סי~ י~א כ~לאדס

 שיעור אין דמה"ת
 לאור~

 חיטי
 מ~מ~ ד~יצי~הצ~צי~~

 קשה וא~כ כ~~ ובסי~ ע~ש ~~ואי כל א~י~

ע~
 ובכ~מ י~א~ בסי~ ה~~י שהביא המרד~י דברי

 ב~~
 מהל~

 סי~ ~ב~~אציצ~ת~
 י~~

 דמוד~ין ~כ~ ~ק~~~
 ~י~ת ~חוטי לענ~ ~~גודלי~

 במקו~
 להקל יש דרבנן במילתא והלא הרחב~

 ~ וצ~ע הקצר~ במקום ~א~ודללש~ר

~~~~~~ 
 ~~יי דברי ~וף על

 ל~~וה~ י~ הנ~ל~ אד~
 בירושלמיש~י

 ~י~~
 ה~ד~ מסנ~דרין

 לענ~
 זקן

 ~~ המ~ונא~ רב התיב~ר~~
 של אצבעות ארבע בצי~ת תני

~~ע~
 ~~ש עשאן ~ו~~

 ~צבעו~
 של

 ארבע~
 י~~~י וכ~~ חו~ין

 דשיעור ~~ואר~י
 או~~

 הציצית
 הו~

 או"ח ב~ר~~ ועיין מה~ח~
 י~~סי~

 ויש והבן~ י~ש
 ~ בד~~ להא~י~

~  

~ ~ ~

 להקל~ דיש ~~~א שאלתינו~ בנידון ע~פ
 ול~יר

 ~~ו~ שו~ב~י
~ 

~ ~ ~~~~ 
~~~~~ 

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

~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~~~~
 ~~~~~י~~~

~~~
 ב~ול ~~צאו~א~תו~

~~ 
 ~ו~~ ~~ יו~ ת~~~לים~

א~ ~~
 נ~~

 ולא שלי~~~ והנ~רים לג~י~ ראשו
 נ~

 דרו~~י רוש~ ש~~~ה~
 ~ ~~~~ ~~ו~ו~ ~~ו~ ו~~~~ו~

~~~~~ 
 דמב~ר מה ~~יר חזו ע~ניו

 ~יו~~
~~ 

~ ~~ 
~~~~~~~

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

 שס ~דושיס דעת בס~המבואר ~~~~~~~~~~~~~
 ס~~~ סו~

 וז~ל
~ 

 רב~ס
 ~דה~נ~ ש~רדלסאו~ריס

 ט~~~~
 ה~צויס לכלוביס ל~כנס יכול

 ו~פרט מהר~ל~ יותר ~ל~ז~ ס~וכיסכשאינן תרנגוליס~ דכליבי קניס בין נכנס שברדלס והועדכע~~
 בנ~

 ~ה~ג
 באמ~ע ההרוג ד~~מצא פי~ ~כ"ל~ בפנים שהי~ שחזינןב~~לוב
 שישהכלוב~

 אומ~נ~
 להגיע יכול ~דורס ~י~ שלא ד~וכח

 ~ש~כ בזה ב~ניס~ ו~טעו ~וכו~ ~~כ~ס נן תל בודאי בידיו~שם
 כמש"~ד~שר~

 ~הרוג ~ס ~ א~ אלא בסוסק~יי להדיא ~דע~ק

סמו~
 חו~ ~ לשליבות~

 ~י~ ~~ברדלס ~יון מ~מ ל~לוב~
 יכ~~

 לכלובי~ליכ~
 לתו~ו~ ש~נס בודאי ת~ינן כ~ת~ המצו~ם

וכי~
 מניי~ו דחד רישיה דקטע

 רוגזי~י נ~
~ 

 דז~ בזה~הדע~ק ~~~ א~ תנאי
 א~ דוקא

 ש~~ב הקניס
 ~י~

 שהשליבות כבודו~ דברי ל~י דידן~ ~ידון וא"כ מהרגילייו~ר זל~~~ ~וכים
 כל ~יו לאמה~ל~

~ 
 ל~סו~ ויש ~הרגילי יות~ זל~ז~ סמוכות

 מעט במקדש כמש~כד~ז~
 ס~~

 כמה ~ראה ל~א~
 זצ~לשהגאון פעמי~

 הי~
 ~ן נכנס ח~ול ראש אי לנ~ת~ ל~וות נוהג

 והכשי~ ליכ~ם~ י~ול ~ח~ול ~ק~ן ברדלס וד~י אז~ק~יס~
 ~כ~ל ח~יבקט~

 ~בת~וב~
 ~חים ~חיס~ בז~~ ~~רותי אחת

 ד~ה ע"בט~
 ס~~

 ~ח ~תוח ליכא וב~דלס חולדה דבחור ~~בו
 וברש~יע"ש~

 ד~ ~~
 חול~ה חור דסתס ~ כתב שחולדהי

 ~ותחוברדלס~
 ~~ ד~~ בח~ש~ ב~~"ל ע~ש הו~י טפ~

 ר
 המ~רש"א וכ"כ טפח~ ~תח שאינו מודה רש~י אף לבור~~נכנס

ע~
 ~נ~ל ~~וס~

 ע~~~
~ 

~~~~~~ 

 י~ל
 בז~

 הדע~ק ממש"כ
 דבס~ בסק~י~ ~

 אי
 ~ו~א~ ~~ס י"ל ל~לול~ ל~כנס יכול~~

 דרס לא שמ~מ וספק ללו~~ ליכנס דיכול רוגזי~~נח ס~

 ~עוד~
 וכו~~

וא~
 הו~ל שקטע נימא אי

 ספ~
 ~וגזי~~ נח אימור ~~ל כלשון

 בז~~ ת~~ם ה~דושים ~דבריו ע~ש וכו~ מס~ס רקו~לתו
 דקיי~ל דהא שר~לבמה

 קט~
 ~וא רוג~י~~ נח

 ר~
 ~ספק~

 נח אימור חז~לכלש~ן
 ובא~ רו~זי~

 ש~יה ~~ום כאן קיצר
 ~ להארי~~לו

 ~~ איתא ע~א~ נ~ג ~~ין בש~ם ל~ינו
 רי~י~

 א~~ורי לשון ב~ה כלל~ אמרו ולא מרותחי~~ נח מיניי~~דחד
וע~כ

 דא~י~ משו~
 ~הוא ולא רוג~י~~ נח ודאי

~  
~רי~

 ~~ל והרא~ש
 נח אימור ~ ב~ גר~

 והר~ רוגזי~
 ~ם

 ודאי הכא~ דאיתמר אימור דכל להדיא~כ~ב
 ח~בינ~

 ~ו
ע~ש~ ו~

 א~
 מובא בחי~י הרשב~א דעת

 ג~~
 סי~ ב~"ג

 במ~~ נ~~

ס~~
 באד~ה י~ד~

 נר~ ד~
 אימור הני דכל דס~ל

 ועייןעש~~~ ס~ ~~
 בט~

 ד~ליגו ~~ב ~~~~ ש~ב סי~ יו~ד
 בז~

הרמב~~
 ~הל~ ו~ראב~ד

 ~לאי~
 אי

 אימו~
 רק או ו~אי~ הוא

לש~
 ~ ואולי עש~~~ ספק

 ב~~~י~ במ~~כ הד~ק ~ונת הוא
 ולא ודאי רוגזי~ דנת פו~ים כ~ה דעת ב~רוף ~וז~ל

 ס~
 ו~ע~~~

 י~ב בם~ק
 ~~~ נט~~ בשו~ ~פ~פ~ במ~

 ~~כ
בשני ש~ו~ ~ע~~ ~דאיי ~לא אלא הוא~ מס~ק לאו ~עדקולת

 ~~~ ~כ~ ~~~ל~
 ב~ק ~הקל ~ד~~ק

~ 
 ~י~

 ~~ר נינהו~ סי~ראי שדבריו ~ם להכ~בי ליכנס יכולהדורס

 ~~וב שם ~ב מ~מ ש~~ ב~בר~ ~~א~
 ר~

 ~~ם בבל~
~~י



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~

~ב~י~
 קול~

 בספק
 תח~

 דצ"ע ע"ז~ וכ~ב ללולי י~ו
 ~~א בסתם~ דסמכא ~ינוריה~א ~ל~ו~

 באי~~
 נ~יות בו ש~י~ מ~ורע

 ד~תב~י פי~ ע~~לילהקל~
 מיק~

 ~ף
 היכ~

 יכול הי~ לא שהדורס
 ק~ע ש~~ורס י~ל אפ~ה ל~כלוב~לי~נס

 רא~
 בש~ה הע~ף

 ראשו העוף~הוציא
 ~י~

 מ~לול
 מבי~

 הק~יס
 ~~ר~

 ה~ופוח~

ול~
 ~חב

 הדור~
 י~ו

 לתו~
 עש~ה קילי על ~ס~ק ~~יי~ל ~לול~

 ס~י מה~~ק ~ו~~~ד בשו~ת וראיתי י~ב~ ס~קבבל"י
 ע~~

 וסי~

~~~
 דאס מ~נ~ש~~~ ד~ז ג~כ חי~ש פ~ת וסי~

 ~מצ~
 צואר תחוב

עו~
 הנהר~

 הקנים בין
 חו~

 ללול~
 ע"י שנעשה י~וע א~י~

 ספק ~יש כיוןדו~ס~
 שמ~

 לא
 ת~~

 ידו
 לתו~

 רק ה~ול~

 האח~יס לגבי הו~ל דר~ו~ ושם ר~ו~הוציא ה~ו~
~~~ 

 על~ לא
 ס~~ במה~~גוע~ש

 ק"~
 ל~קל שהוסיף

 בז~
 בנמצא גס

 ב~ו~ו"ד ~וד ו~~כ ע~~~ ל~~ן ראשו שתחב דתולין~כלוב~ ~ו~
 נ~צ~ א~ ד~ף ~ וז~ל רי"א~ סי~מהד~ת

 ר~~ו
~~ 

 מהס א~

 ב~ר~נק~~~
 מונח שהוא

 סמ~~
 ~צד

 ל~ו~ ~~ינ~
 מו~ר~ ~~~

 די~ל לא~ או על ס~ק הוידעדיין
 ~~הי~~

 הי~ הנ~~ג ש~ו~ו
 ל~ו~~ראשו

 ו~~~
 ל~ני~ ו~~ו~~ ~~~ו~

 נ~~~~ לא
 ~וי א~ וא~

 ס~ק הויספק~
 ע~

 ~מש~
 ~~~~~ מ~ א~ ד~~~

 ~הד~רסמכח ה~ו~~ או~ו
 ~כני~

 או לפני~~ ידו
 ~~ו~ ~הי~~

 א~~ לחו~יראשו ~וני~ ~~ז~
 ~יינו

 ~~ על~ ~~ ~~~ ~~ ~~~
 ד~יי~ל ון

 ~~~לקולא~
 ~מי

 וראי~ וכו~~ בכ~~~
 ~רו~~

 ~~ברי
 ~ו~~ו~

 ה~~ע

 ב~~יהס ~ר~~~ מל~ והואכ~ן~
 ~ ב~שונ~ נ~~

 ~~ו~

 ה~~ו~יס אלו
 לכ~וב ידיהסה~ניסין

 מל~
 משמ~ עו~י

 ~~~יא
 ~~וק~

 בראינו
 ו~אי והוי לפניס~ י~ושהכניס

 אסור~ א~ ע~
 א~

 א~ ש~מצא
 ראינו ~לא כל אבלמתי מה~

 שה~ני~
 שר~ינוהו ~ף ל~~יס~ ידו

~ולה
~~ 

 א~ ~נ~צא אף מ~ת~~ הכלוב
 ~אל~כ הרוג~ מה~

 י~י~סומבניסין ~~
 לפני~

 כג~ן לכחוב הו~ל צ~~ ובק למות~~ ~וא
 ע~ף מ~א ~לוב ~ל שעו~ין ה~וליןאצו

 ונ~צ~
 א~

 ~וקא מ~כח ל~ניס~ י~י~ס ומ~נ~ס~ן כתבו ו~מהוכו~~ הר~~ מה~
 ~~וי מ~חר~ ~לא~ה א~ל לפניםי ידו ש~~ניסשראינו ~ה~~

 ספ~
 סי~ ב~ה~~ת ב~ו~ו~ד ו~~כ ~כ~לי הרוג מהם א~שנמצא על~

 וז~לר~~~~
~ 

 ר~ש הי~ דאס
 העו~

 כל מותרין לחו~~ תחוב
 דאמ~ינן מ~ח~עו~ו~~

 ~העו~
 וש~ ל~ו~~ ראשו הוציא

 הדורס מצאו
 וא~~ו~רגוי

 בראשו תחוב אותו מו~אים היינו לא אם אף ל~י"ז
 ~ש"ע ~מ~ש י"ל רא~וי נמצא לא בפניס דגם כיון מ"מלחו~~
דבבלוב

 דק~~ א~
 לאחרים~ חיישינן מ~מ מינייהו~ דחד רא~ו

 הויזה
 ר~

 ~רנוי ~בפנים ~זינן ~אז ב~ניס~ ה~אש נמצא אס
~אס

 בחו~
 ה~ורס~ ע~י ודאי ~וי א~כ לפנים~ הכניסו ~י

 לא באס אבל ל~ולס~חייש~נן לכ~
 נמצ~

 אז בפנים~ ~ראש כלל
 ~אפשר דכ~ון על~ ס~ק דהויאמרינן

 דהעו~
 לחו~~ ראשו ~וציא

ובחו~
 א~ וא~~ כללי עייל ולא ק~עו~

 הדורס שהכניס ~אפשר
 ס~ק על ספק הוי מ~מ לפניסיי~ו

 ל~
 דהוי ומות~~ על

 ס~~
 ל~שמ~

 ~~י ואת~ל על~
 ~מ~

 ובמח~כ עכ~לי ~~רים~ דרס לא

~י~תמי~
 בכל מה~וטו~ד

 המקו~ו~
 ~מובא החב~י ~ברי הנ~ל

 להדיא שכתבבבל"י~
 ~מבוא~ דה~

 הנ~ל סעי~ נ~ז סי~ במחבר
 מלא כלוב על שעול~ס החתולים אלו ~גון ~ שכחב ~~ר~ןוהוא

~ו~
 שודאי הי~א היינו ו~ו~~ ו~ורס~ם בפנים י~יהס ומכניסיס

 ומצאתי כנ~ל~ על ~ס~ק ~וי ~אל~כ ל~לוב~ יד~הסה~יסו
 מהרש~ק הגאון על שהשיג ש~~~ סי~ ח~א מ~ד~ק שו~מב~ו~ת
בס~~ו

~ 
 לומר ~רא דאין וכחב הנ~ל~ ~ו~ד

~ 
 ר~שה שת~בה

לחו~~
 ו~ר~

מינ~ ג~ ובמח~~ ע"ש~ הדורס מפני לברות הב~~ח
 אישתמי~

 כנ~ל~ כה~ו~ו"ד הח~~~ בשם ~בל"י דמ~ואר
 ז~ל מהרש~ק שהגאון כי~ןו~~כ

 שנ~
 ושלש

 כ~
 פ~מיס הרבה

 לדיד~~ ודאיל~ק~~
 שומע~

~ בז~י  יש ו~וד 
 כיון ב~הי לצד~

~גי~
 והר~~ה הר~ן ~עת הוא הנ~ל~ י~ סע~~ נ"ז דסי~ ~ינא האי
 תוי~ק ובס~ ע"ש~ ~ז חולק במש~~ב ~רשב~א ~בלבבד~~ב~

 חי~שינן לאי~ורא ב~~כיח דוקא התוס~~ דלשי~ת צ~~דסוסק~~~
 י~ללס~~~

 דהכ~
 וגס ה~חר~סי שיברחו ~פי שכית לא

 י~~
~ד~

 שותק הוא אס לס~ק
 ו~

 וה~ש~~א י~ב~ ש~סעי~ מקרקרין
 עוד ~יש ~הי~י ~סייס בזה~ ה~~ע על ותמה אזילילשיטתו
 ל~תיר יש ~~יס~דדיס

 במ~ו~
 ה~סד~

 וב~ר~
 היכי

 ס~~ ש~

 ~ו ה~ח~ים ב~~ואס
 ל~

 ו~~י עכ~~י
 יכול הדורס הי~ ~י ספק ~ענ~ן ש~תב ל~אס~ק ~~ ~~ במק~~
 להכלוב~ ליכ~

 ~וז~ל
 מתיר שהמש~"ב מ~ירוף לצו~ג אול~ דכאן~ בס~ק מי~ו

 שמ~ד~~ ~רי עכ~ל~ סוס~יי ב~וי"ק ועיין ליכנס~ י~ול בא~נו~ס
 לפמש~~ לצ~~ יש ו~וד ש~תבתי~~~~ו ~~~

 הב"מ
 ~אס צ~ע~ ~~ז ולענ~ד ~ וז~ל~ק~~~~ הפר~~ ע~~

 מ~ני~
 ~~עופות למק~ס י~ו

 יגרע למה לה~מי~~י~~~ין
 כשם ~שם הו~~ וע~~ף רחבי ממ~ו~

 י~ול ~ן לברוח~ י~ו~יןשהן
 הו~

 משא~כ ל~פן~
 ~וכל טורח שע~י ~מיירי~~ל וע~~ ~~~

 ~ה~נ~
 עכ~ל ו~~ע~

~ 

~~~
 ~ל~ור~ת~ל~ב~ן ל~ניו~ אשר את ~~ודו ~~ע ~~מ~~ מ~~ אפו~~ כן

 בנידו~
 לד~ת הי~ב שיחקור וב~בד שאלתו~

~~~
 לנבון ודעת ה~שה~ היה

 נק~
 וב~חוני

 יו~י~ של~
 ~ין

 ~מ~וקל

~~~~
 ר~~ה בק~ע ~מקילין ~יכי ל~עת~

 מינייהו~ דח~
~~ 

~ילו~
 כן ב~ירע או ב~"א~ כן דאירע ה~כא בין ~זה~

 ימ~ש~י
 ז~ ~

 סק~ו ~דע~ק כתב מזו וגדולה ז~~ אחר
 מ~~~~ק~~ ~וב~

 ~~ק ~ס
 כ~ו~
~ 

 בשתי ~שמ~ו
 לילו~

 עו~~ת
 בכל אמרינן ק~ועי~י ~י ונמצאו השני ב~קר ו~~גיחומ~~~יןי

~יל~
 נק~ע

 אח~
 ו~שר"
~ 

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

~~~~~~~~~ ~~ ~"~~~ 

~ ~ ~ ~  
~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~ ~~י~"~~~~~~

~~~~
 ~פליאה

 שהתפל~
 על ~ת~ר

~~~ 
 ~סידיס~ ב~ספר

~סי~
 רל~א~

 ל~ב ~~ראשית כתיב ~ וז~ל
 ל~ג~

 י~כלו לא כן על
 אתבנ~י

 ג~~
 שהנחנו ופשענו הואיל אמרו כי ~נשה~

 הזקן הליל~
לבדו~

 לכ~
 ב~~ילנו~ לו אירע

 ל~~
 ע~~ל~ ~~ה לא~ול שלא נ~רו

 נגד שהוא גדולהותימה
 אר"~ ע"ב ק~ בחולין מפ~~ש~ משנ~

 נאסר יעקב מבניוהלא
 ג~~

 מותרת~ ~מאה ב~מה וע~יין
 ~ל~ נאמר~ ב~יני לו~מרו

 אלא ה~~רו~ לא סיני ועד ~אמר~ בסיני ע~יו שהזהרו ~ה~סוק ~ ופירש~י וכו~ במקומו שנ~תב
 בו~אי כרבנן דפ~קינן ל~י~ן וא~כ עכ~ל~ כו~ ~מקומוש~כתב
 ~~ה~ על יע~ב בני ~זהרו~א

 ואי~
 ~לא ~ס~ת כחב

כהל~א
~ 

~~~~~~ 
לפענ~~

 בעז~~י
~~ 

 חסי~ים~ דה~ספר
 ~תנבאו נביאים ושני ז~ל~ כהרמב~ס~ובר

בסגנ~
 הרמב~ם דהנה אחד~

 בפ~~
 הלבה מ~כיס מהלכות

חשב ~~
 מ~וו~ ש~

 הוסיף ויעקב ~ וז~ל ו~תב ב~~י
 ה~שה~ גי~

 דרבנן אלי~א ~רמב~ס על הקשה שס משנה~ וב~לחסעכ~ל~
 דלא ~שמע במקומו~ שנכחב אלא ~~מר בסיני ~ כ~ותיי~ו~קיי~ל
 נאס~~ לא וליעקב בסיני~ אלאנאסר

 ואי~
 ~יעקב ר~יני ~תב

 וכ~ נ~הי~וסיף
 דהוסי~

 מנ~ל קשה מ~מ קאמר~ מד~תו
 ~קושיא ל~ינו ~רי ע~שי בצ~עוסיים ~

 שקש~
 קשה הס"ח~ על

 הרמ~םעל
 ג"~

 ~ שיטה בחדא תרויהו וקיימו
 ב~משנ~~~~~~~

 ~~~ הלכה מלכיס מהל~ י~ ~ב~רק למ~~
 כתבד~ה

 הרא~ס~
 עו~ ~ וז~ל שכתב

 ~יפ"ת כתב
 יעקב ~~ות~ דאיתאדהא

 נצ~ו~
 ולפי~ כר~יי את~א ג~ה~ על

 שכתב מה על ל~ קשיא ~לא וכו~~ כרב~~ אתיא~רמב~ס
רבינו

 ב~~
 ג~ה~ ~וסיף ויעקב

 ו~ש~~~
 הס רבינו ~דבר~

א~יב~
 וס~ל כ~~יי~ו~ ד~לכחא ~רבנן

 רב~ ד~~
 ~נ~סר מו~ו

 י~~לבני
 דעל זה פסוק ~ס הוי ד~לוגתייהו א~א

 ש~מ~"מ ה~י עכ~~ לאו אס ב~יני נ~מר ~סיאכלו ל~ כ~
~~יי~ מת~~

 במחכ~ וה~ח~~ כללי הב~או ~לא ותימה ~~~~ ~לח~מ



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  וט~~ו ג~ה~ על נ~טוה ד~עקב ~תזות~ ~ברי~ישח~ת~ה 
 ד~פסוק לדידן ~עקב~ לבנ~ ~~ה שנ~סר הרמב~ס שלוני~וקו
 ~לא יעקב בנ~ שנ~רו מטעם ~וא ע~כ נא~ר~בסיני

 הס~ח ד~רי ~י~ב שפיר את~ כן וא~ הנ~לי בס~ח כמש~כ~~ה~ לאכו~
~ ז~ל כהרמב~סדסובר  

 ~ א~
~~~~

 ~י~קב ~ה~חזות~ סובר אינו דהרמב~ס ברור זה
 דהא ג~הי עלנ~טוה

 לדי~
 נאמרי בסיני דפסקינן

ע~~
 הרמב~ס שדקדק וזה נצטוה~ לא

 ~ו~ע~~ וכחב~
 ~אברהס וכחב~ דקדק מילה וגביג~ה~~ הוסי~

 נ~~ו~
 המי~ה~י על

 ~כן נצטוה~ לא וב~~ה נצטוה~דבמילה
 נק~

 ~והוסיף~~ לשון
 טעמא מאי להבין ~ש כןואס

 הוסי~
 בני בשלמא ג~ה~ יעקב

 הזקן שהניחו ש~שעו משוס בג~ה~ שנאסרו ~ומר יש שפיר~עקב
לבדו~

~~ 
 ולמה מדוע א~"ה~ יע~ב אבל כנ"לי מג~ה נדרו

 ג~ה עצמו עלאסר
~ 

 מג~ה~ נד~ יע~ב דאף לומר~ ~ריכין ו~כ
 מכ~ול לו שאירעמשוס

~ 
 רכ~ח סי~ ביו~ד ועי~ן

 בש~~
 ס~ק

 ~ ו~ו~ק עש~ה~~~ח

~~~

 דהנה זה~ על ~אד לי קשה
 ה~או~

 ~~לבוב ז~ל רי~ש
 ר~ג סי~ נדריס ה~~ יו"ד ~על נדר~ס~ ~ידותבספרו

 יוםףביד
 ~~~ז~

 בש~ באה~ט בשס הביא
 חסידיס~ ~ס~ר

~ל~
 ~דור

 מעיים חולי לו ~ש ~ס דהיינו ה~מוריי כדר~
~ 

 ידור
 לאבול שלא ידור לא הר~ש בחולי וכן מ~י~ס~ בני לאכול~לא
 וקשה ~כיל~ האמורי ~ודרב~ ב~ז ~י ב~~ה~ראש

 האי~
 נדרו

 הא~~ור~כדרכי
 ~~בי~

 מ~~ה נדרו בג~ה כ~ב לאביהס שהיה
 חו~י בשביל ב~ודר ~ק אסר לא ח~~די~~ דה~~~ר לומרואפשר ~

 ר~ל~~צמו
 ול~

 בשב~ל נדרו ה~א כן ואס אחר~ חולי ב~ב~ל
 הוי דזה מ~ד קשה כנ~ל נדר בע~מו יע~ב ~ס אבלאבי~סי
 האמורידרכ~

~ 
 ש~מחכ~ת ז~ל מלבוב הגאון על ותימה

 וחולי כאב ~~ום נדר לא דיעקב לומר ו~פשר בזה~~גיש ל~
 רק בג~הי לו~~יה

 נד~
 ~מש~כ ~כנה~ למקום שנכנס ~ל

בזוה~~
 ~ ודו~ק

~~~~~~~ 
 צ~א חולין בש~ס

 ע~~
 ב~ ~~~ ~מר ~ א~ר~ק

תנינ~
 בי~קב ה~ ~לח דבר דכתיב מאי

 ונפ~
 דב~ב~שר~~

 א~~~רו ש~~ט בישראל ונ~ל ג~ה~ זה ביעקב שלח
 פרע והכן טבח ~וח מ~ד חנ~נא ~~ר וא~~י י~ראליבכל

 ג~ה ~אמר כמאן ב~ניהס~ ~~ה טול וה~ן השחיטה~~ית לה~
 ~~ התורה ~על ~~דיס~ ~נועס בס~ ומצאת~ ~~~~~ב~נ נאס~
 י~ ~ וז~ל~כתב מק~~

 ~דבר בקרא ~יב~ח דרשת דלפוס לה~ליא
 הנב~א לנו חידש דמאי חיקשי~~ח

 דכ~~
 מבו~ר בתורה כתוב

 ~ף נגיעת עניןבעליל
 י~~

 תורה ואי זהי ~בור ~~ה ואי~ור
 ~ש~ה תורהי כולה ~~הדורי ~ו~ל~מ~דר~

 וחיר~ ~~א~י~
 דמ~י

 דברד~מרינן
 של~

 ~יעקב
 ז~

 אין ~~ה~
 הכ~ונ~

 על
 טובי בלתי הדבר ~ל ~מו מיחד אינו דהקב~ה ד~יד~~מאורע ענ~

 יאמ~וא~
 הלאו על הכוונה ~ק זהי על כו~ ה~ ש~ח דבר

 ליעקב ~אומר ~~~קב~ ה~ ~לח ~דבר ואמר ד~~ה~ואזהרה

~~
 ~למ~ד עוד ~ראה ו~ס נא~רי בס~ני ד~~ת לא~קי נא~ר~

 ודאי נאםר~ י~~בלב~י
 ל~

 רק האזה~ה באה
~  ~י ~י ~~קב~ 

 ~היו ~~~נו לאיעקב
 ו~נתיח~ ~ביא~~

 ~שלח וזה אלי~י ה~יבור
 ידו על ~שלח~י~ב~

 ול~~~ ~~ אז~ר~
 ~לבנ~ קמ~ל ~ובא

 באמת כא~ר ~או~ייתא~ מקראי נש~ע דלא נא~ר~~~קב
 ע~~~ זהי עלבש~ס נחל~

 ל~צמי ו~שא~י נו~~ אמרי ~הו~יס
 ~~ל~ ~בר~ו ~ל אק~א ~~מ~~~תמה~

 דהאי~
 אפשר

 לא~וקי נאסרי תכף ~ליעקב הנביא דברי ~ירשדריב~ת ל~
 ~ א~ נא~רי~סיני דל~

 לריב~ח הו~ל
 ל~יי~

 במאמרו
~ 

 כמאן
 טבו~ בפ~וק~ אח~ז שס~ים כ~ו לב~~י נ~ר ~~ה~אמר

 ט~ח
 טולוהכן

 במ~~ ג"~
 ~~ה

 וכו~
 כן ל~יים הו~ל נמ~ וה~א

~~לא ~
 ע~~ ~ ~~~

 ~רי~ין
 לומ~

 ~~יא ד~~~ ~ירש ~רי~~ח

~~
~ ~~ 

 כ~ע א~~ ~~ס~~ מס~נ~ דפ~~ינן ~די~ן גם ~"ע~ליבא ~~~~~~~~~ ~
 דלבנימודים

 המל~מ וכמ~~כ נא~ר~ יע~~
 בדע~

 הרמב~ס
 ~וי~ק~ש~~ב~

 ~~ה~ הוסיף
 דא~

 י~קב דלבני מודו רבנן
 ו~~נאסרי

 כן
 ~~ב~

 נא~~~ יעקב לבני דלב~ע קמ~ל
 ו~

 מסיני דפסקי~ן לדידן מקרא ז~ח נשמע דלא נאס~~ל~קב
 זזהנאמר~

 הו~
 עקב~ ב שלח ~דבר הפ~~וש

 דיעקב ~~ה~ ז~
 נ~חח מ~ור הוא וזה נ~ס~~ בסיני ש~דידן אף ג~ה~הוס~ף
 ~ויעקב שב~ב~ הרמב~סלדברי

 הוס~~
 קו~~ת ומיושב ג~~~~

 הנ~להלח~מ
 מנ~~ ~ה~~~

 הא
~ 
 מקומו מקור האמור~ ולפי ~

טהור
 שוא~

 ריב~ח ~ד~רי וזורח
 בש~

 חולין
~~~ 

 ע~א
~דוק
~ 

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

~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~י

~~~~~ ~~~~ 

 ~"י~ ~~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

~~~~~
 על הצטדקוחו~ הב~ע בו לידי~ נמסר לנ~ון

 להקשיב ~ור~חי~ ל~דר ובעצמו בכבודו ~אשלא ז~

 מ~י~ל~
 בע~ין דהלכחא~ אלי~א ~מע~א לאסיקי

 ה~~ל~
 ~~~ל

 ועליו בבית~ כ~וא הוא ע~יו~ שחקפה מחל~ו ~רנ~י כי~ליה~
 בש~לחו נפ~ו לכן החוצה~ יצא לבל הר~~א פקידחלשמור
 ל~ע~ו כיובק~~~~

 ל~ש~ב~~~ אע~
 ע~ד דע~י חווח את כחבי~ מפי

 ב~שה ~הש~לה
 ה~ורות אח וערבה א~וזוח~ ש~ה שהפ~יט~ ~ח~

 וא~~~ ביחד~שימן
 מצאה

 באח~
 מי~רי אווז שומן ע~ר אי בזה לדון כ~~ר ויצא ~ריפה~ו~אי שהי~~ הנפש~וח~ מהאווזוח

 מהפלונתא וה~יא ~החכ~דיראוי
 ד~יכ~ דרבווח~

 ~ בזה

~~~~~~ 
 ש~ין ~ראה לכ~ורה

 ל~ק~
 ~~ת נגד בזה

 א~והמו~יס רא~
 ז~~ הארו~

 מאור הוא לזה המס~~ם והשר חהר~~י הוי אווז ש~מן רדע שם~ ש~סק ב~ה~ כלל
 בעל הרמ~א רב~נו~ מ~ה א~ננו~ע~נינו~

 המ~~
 ז~ל

 ביו~~
 ~ ס

 ושנה ו~פל ד~י סעי~ק~א
 ו~ל~

 ה~רו~~ א~ו ~~ס ד~ז
 שבת~ח אלא ד~~ דין מ~ כללו~ת~ח בד~

 ~ו~י~
 בזה לחלק ב~מו

~עור
 שומ~

 ואס ר~לי מי~ר~ שלם אווז
 נחח~

 ב~ל לרצועות
 שם או~ה בגל~ון מ~~כ והיא ע~שי וכו~חשיבחו

 מ~~~~ בש~
 ~י~ פ~~ה ביש~ש שהמהר~~ל ~ף ע~~~מול~ן

 נ"~
 חולק

 ז~ ~~
מ~

 לו ~נראה ק~א~ בסי~ הב~ת כתב
 העי~

 א~ו כדב~י

~ארו~
 ~~וז דעור ~זה~

 ו~ס ר~לי ש~~
 נחח~

 ר~ל נו א
והט~ז ע~~

 ~גס יותר~ עוד החמיר סק~~~ ש~
 נחח~

 ר~~~ הוי
 שם י~גב~~ק והש~~

~ 
 מ~מ בזה~ שחולק ל~מ~רש~ל שהביא

 ב~קה~~
משמ~

 דחילק
 ב~

 ועב~פ לחתיכה~ ~לימה
 ~~ימ~

 ר"ל~ ~ו~
 ~ק~י ב~~זהפמ~ג~ ~~

 ש~
 ד~נקה~כ

 ~ח~~ ~וס~
 א~ת ד~ה וכתב

 ובח~ ~"ו~ ~או~~ם החוו~ד וב~פ ע~שיויציב
 של דה~~יא

 כברה~ש~ל~
 ~מ~~ יש~~

 ע~~~ או~ה על כת~י בהנהותיו

ועי~
 בחשוב~

 מאהבה
 ח~~

 ~ ע~ש ~הנקה~כשד~חו ה~ק~~~ בשס ~ב~א ~ק~י~ ק~א ב~~~

~~~
 ח~מ~ ~הו~ ~ש~ ~~~ר שהעתיק

 של~ה
 שהו~ה~~ל מהרש~~ לה~א~

 ~מחמ~
 ~ר ~וי לא מי~י~ ת~ח

 ש~חו~ א~~חהר~לי אוו~ ~ו~
 ~~י המ~ח~י ~~ ~תיכ~י ~דול מעשה

 וכתב~~~~ל~
~~ 

 ת~יכ~ מחו~ ~לה~מ~~
 ~וי לא

 מ~ו~
 ~~~ע~

 ~~~י הוי~ מי~א ת~חי
 ו~פ~~

 ~ה
~~א~ ~~~

~~~~ 
~~~~ 

~~~ 

~ ~ ~ ~  ~~~י~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~י ~~י~

~~ ~  ~~~~ ~~ ~  



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~  

~

~ ~ ~ ~

 אוו~ ~ו~ ~עו~ מש~~~~י
 שמחיםר מ~ום ר~ל~ הו~ לא

 דמליחה ~פיםקים בכל ~~~ו~ר ~הא והבי~ול~ה~ליחה מעש~
 ל~

 הוי
 מחוס~

 בסי~ להדיא ~ב~~ ~"שמע~~~
 ק~~

 והש~ד ה~"ק בשם
 והר~~

~~ל~ח~
 וכ~ה שלו~ בשערים המהרא~י וכ~כ ~ע~ה~ מחוסר הוי לא
 דחשיבי שנחרכו ר~לים לענין ק~א סי~ברמ~א

 ר~~
 נמלחו לא אפי~

 מ~י~ה כמו כ~ד דמעשה סק~י בשפ~ד שם בפ~ג וכ~הע~יין~
 וכ~כ ר~ל~~יקרי

 י~ בה~הי~
 ואם ~ וז~ל ק~א~ בםי~ שאול

 ~ש ולפענ~ד מחוס~~ מיק~י לא ובישול~ מליחהמחוסר
 ס~~

 ~זה
כל מחו~~~ מיקרי לא קנ~~ה~ דמח~סר דגיטין~ בפ~ב הר~ןממש~כ

 שאי~
 מחוםר

 בגופו~ מ~ש~
 והו~

 ~אןי ה~ין
 ~ עכ~~

~~~~~

 ש~ש
 ~אינוכ~~ר ה~~ק~ לפ~ ~למה~~ ה~~כמ~ ע~ להקשו~

 ~ח~י~

 עור לענין שצירף מה
 משום ר~ל מיקרי ~לאאווז~ ~ו~

 ~צ~רף ונראה בישו~י שמחוסר~
בזה

 דע~
 בדעה ~מחבר

 הראשונ~
 דלא שם ג~ בס~י~

 מה לפי לי~~~ זה ולפ~נ~ד מב~ש~~~ היא אא~כחהר~ל ~שיב~
 ד~~כ בזה~ ל~וף~ בהמה~ ב~ר~ בין חילוק ד~ש בס"ד~במישור שאו~י~

 בבשר אבל ב~מהי בבשר אלא ~זה הפוסק~ם פליגולא
 עי~

~כ~
 ~מ~~ים

~~ 
 ח~יכה

 מבושל~ ~אינ~
 שום ול~~א ר~ל~ הוי

 אין עפי~ז וא~כ בזה~ ~לל~לוגתא
 לצר~

 ל~נין כלל זו ד~ה
~ אווזיעור  ג~ בסעי~ ~ו~ד ~מחבר לדקדק ~ש ל~א~רה ד~נה 
 ~רנגולת במש~כשם

 בנוצ~~
 שנ~ערבה

 באחרו~
 ו~ו~י בט~ה

 מ~ק~י לא בנוצ~ה ~היא משום ~קומש~ע
 וקש~ ר~~

 ~הא
 כ~ון ה~וצו~~ ~~~להגם

 שעד~~
 אינה

 מבושל~
 נחשבה לא

ר~~
 ~ם אח~ז ~עצמו המחבר כמש~כ

 ח~ר~ל חשיבה לא ו~ן ~
 ~~א~א~כ

 הג~ון מדבר ק~וש לאחד וראי~~ מבושל~~
 סק~ו ק~א בסי~ ~ואר פרי בס~רו ז~לאוה~ח ב~~

 שהר~י~
 ~קו~יא

 ~במ~~~ה יר~ה ה~עיין הנה ל~ר~~ שם ~כ~ב ומהזו~
 סי~ בפ~י~ה ו~צא~י עיני א~ ה~ והאיר ~ע~שי מ~ד~חוק ~י~ו~

 ובהגה~ לאומצאי חזי שהרי חיהי היאא~~~ חהר~ל~ ~מי~~ ~ו~יס הכל נוצה ובלא ~ וז~ל שכ~ב סק~בק~א
 מ~~ים ~ם פרי~ה

כמ~ש ~
 בשב~

 ~כ~ל~ לאומצ~י ~~זי אווזא בר שאני ע~א קכ~ח
 דוקא ~~רנגולת ~פיר~ א~י עפי~זוא~כ

 בנו~~~
 אינה

אבל ר~~
 גם מבו~ל~~ אי~ה ~~דיין א~פ~ נוצ~ה~ נטל~ ~
 ~~יבה זולדעה

 ר~~
 בה~ה בב~ר ~שא~כ לאומצא~ חזי ~הר~

 לא ~ולדעה
 ח~יב~

 ~ מ~ושל~ ~י~ אא~~ ~הר~ל

~~~~ 
 אמ~

 ~כ~ורה
 ~הא ~זהי ~פריש~ ~~ לה~~ו~ ~~

 של~~נו ~גירסא לפ~~~ח
 ~כ~~ ~~~~

 ~~~ל ע~א
לר~ת

 ~~ו~~
 לאי~צאי ~תז~ ~~וס לט~~~ו~ מו~ר אווזא ב~ר

ומ~מ~
 תז~ לא ~פל ~~מה ~בבשר

 ל~ומצ~
 בפירש"~ וע~ש

 ד~ה ע~ב ~ד פסחים מה~וס~ וכ~מו~וס~י
 פר~

 ע~~הי
לפי אב~

 ג~ר~
 ת~ל בהמה בשר ~גם ~בואר שם~ והרא~ש הרי~ף

 לטלטלוימו~ר
 ו~~

 ו~~פ לאומצאי ד~י משום דהטעם בר~ן

הרמ~"~
 ~הל~ בפ~~ו ~הדיא

 ש~~
 בשר ~~לטלין ה~~ז

 לאדם שראוי מ~ני מליח בין~~ל ב~ ~
 וע~ עכ"~

 ~ס~ל ודאי
 בשרד~ם

 ב~מ~
 חי

 אווזא ~ר בין כלל מחלקי ולא ~~ו~~א~ ח~

 ~~ה לש~ט~ייהו ~ן וא~ בשריל~א~
 בבש~ ג~

 א~אי בהמה
 א~~כ חהר~ל חשיבהלא

 מבו~ל~ הי~
 ח~ ש~רי

 ל~ו~צא
~ 

 י~~~~~
 ע~~ד

 באו~~ הט~~
 ~~ח סי~

 ב~ש~~ סק~~

 ל~~ח דדו~א הנ~ל~ סר~ב~ דע~ל~ר~
 א~רי~

ב~מ~
 דהו~

 ס~ל
 ד~חזי~ ובעי~ כר~~

 ~או~ו ~~ו
 מ~~ה ראוי~ שהוא במה ~~ ולא מוקצהיל~י~ר ~~
 אווזאבר ב~ ~חל~

 לא~לה ראו~ חי בשר ש~ר דגם אע~ג בשר~ לשא~
 כל אינשי מחזיק~ לא דמ~מ ו~~יבאומצא

~ 
 ~~ו לז~~

 כ~ון כוו~י~ דק~~ל לר~ש אבלאווזא~ בב~
 דעכ~

 ~וי לכוס~ חזי
 מו~ה ומשוםראו~~

 אי~
 עש~ה~ ~יסור

 ועיי~
 בפמ~ג

 דאי~ דלר"~ ~~~ריבב~אור ש~ במ~
 ~~ל בה~ה ב~ר מוקצה~ לי~

 מ~מ ~דחק~ ~י ל~ומצא~ראוי אע~~
 אד~

 כ~א לכ~~ מחז~קי אינו
 מ~א~~ לט~ט~ו~ ואסור ו~ב~ל~למ~וח

 בר
 אווז~

 ע~ד

 ל~

 לכל
א~ם

 לא~ו~
 ו~פ~נ~~ ע~~ה~ ~א~מצא

 ראי~ להביא נ~ל
 דראוי אע~ג חי~ בהמהדבבשר להט~~

 לא מ~מ באו~צא~ לאכ~ל~
 כל אינ~ימחזיקי

~~ 
 המ~נ~ ב~~~ן חכמים שנו שהרי לז~~

ב~נחו~
 יוה"כ של שעיר ~~~~ צ~ט

 ~~ שם~ ובגמרא י~~~ שד~~ן ~פ~י חי~ כ~הוא ~וחואוכלין וה~~יי~ לערבי נא~~
 הםי ~~כס~דריים א~א הם בבל~ים לא ~ע~א

 מש~ם בפירש"י וע~ש בבליים~ ~~ש ~ו~ן ק~רין הבבליים~א~ ששונ~~ ומ~ו~
שעישין

 רעב~נו~~ מנה~
 ו~~

 שם~ ב~ום~ הוא
 וע~~

 ב~רע~ב
בפי~מ~ש~

 ש~
 יפהי שדע~ן מפני

 וא~~
 הב~ר לאכול קצים

 שאר מחזיק~ דלא כ~~~ז להדיא מ~מע ~ר~ ~י ע~ חיכש~יא
 כלאינשי

 כ~
 וכ~מ הא~כסנדרייםי רק חי ב~מה בשר ~~כול

 מ~~וס~ יו~רעוד
 מנחו~

 ח~א ד~ה ע"א מ~ח
 בש~~

 בשביל
 וכחבו בש~~יש~זכה

 מ~ ~ ~
 י~רו~

 דכה~ג חיי לאוכלן כדי
~נן

 צ"~ במ~חו~
 ע~ב

 ~הנ~ל~

 ~ה דאין וי"ל
 זכ~

 עכ~לי וכו~
 קש~ולכאיר~

 לא~~צאי חזי ח~ ~~ר כל והרמ~~ם ל~~י~ף הא
 איןולמה

 ~ ז~ו~ ז~
 ~ל א~נ~י מ~~יק~ לאמ~מ ל~ו~צא~ דחזי דא~~ג כהט~ז ודאי א~א

 כ~
 ~הוי לזה~

 אכיל~
 הדחק~ ~~י

ובקדשים
 ל~~~~ ב~~~

 לגדולה
 כ~~~

 ולא אוכלין~ שה~~כים
 כר~ הכי~ דא~לי מל~יםעבידי

~ ע"א כ"ח בזבחים חס~א  
 ושמחה וכו~ נ~כלין חי ה~גל~ם דשעירי ע~א~ בפס~יםור~ה א~

בחי
 ליכ~

 וראה ~כוח~ זה דאין ה~וס~ כ~~ו שפיר ולה~~ ע~שי
ב~ירובין

 ע~~ ~~~
 א~ש דאר~י

 בש~
 ה~מנוי לא~ול ~~~ חי

 או~ א~ ~ס~י פ~ג שם בעירו~ין הרא"ש עלו~ק~נ
~~ 

 דחזי ל~לטל שריחי דבש~
 ל~ו~צ~

 חי ~בש~ ~~א~ פ~ג ובעירובין ה~~~ ~"חפ~ה ב~רוש~~ בט~מא~ רבנן שאמרו ל~דיא הדברמבו~ר וב~מ~ ע~~י ב~מה בשר אפי~
 ~ו~מערבין

 צ~~ ~במנחו~ ~ד~~
 ע~ב

 הנ~~~

 הבבל
 י~

 או~לין
 שדע~ן מ~י חי~ כשהואאו~ו

 ~יבעירובי~ מקולקל~
 ד~ה שם ~~ה ~~רושלמי על הפני~~ וב~מראה יפה~~שדע~ן ~ הגירסא

 חי~בש~
 דקד~

 לא אמאי
 דעלמאי רובא הוי ובבליים ~ פרי~

כ~פרי~
 ד~למא ~ו~א הו~ ופרסאי ~ שם ע~ב כ~ט בעירוב~ן

 שם עינ~ם~ וה~יפה~~~שי
 ~יר~

 ~~בי ק~יא~ ~א תי דמבשר

עירו~
 דרבנן

 ~קיל~
 ולא

 קש~~
 מ~ום וכו~~ ופרםאי רק ~ה~מ~

 לחומראדה~ם
 ~ע~~

 אינ~י~~ל שאר ~זיקי דלא ג~כ ומ~~ע
 חי~ בהמה בשר~~לא~ל

~~~
 ע~ד ~~~~ ה~בר ק להמחעוד ~~~~~~~~~~

 דע~~~ש~ ק~~ פלפ~
 ה~מב~ם

 ~~ם דם~ל~~~ל ~~~ ~~~ מה~ ב~כ~
 לפ~ש~~ ב~ומ~א~~א~ל לאד~ שרא~ מפ~ ~טלטל~~ חי בה~~ ב~~

 הפמ~ג
 ב~~~ באו~~

 דבשר ה~ל
 ה~ח~י ע~ אכיל~ ~וי מ~מ ~באומ~א~ לא~ל~ דרא~א~~~ ~ה~~
 ו~נ~
~ 

בא~~ה~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~

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

~ 

~~ ~~~~~~ 

~~ 
~~ 

~~~ 
~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~  ~~~ 
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~ ~  ע~י~~~ילה 
 ה~ח~

 ו~ל ר~י בזה ~~ליגו מצינו
 בשב~

ע~~
 דר~י

 ס~
 ור~ל אכילה~ ~מה לא הדחק ע~י דאכילה

 מהל~ ~~י~ח והרמ~ם ~כ~לה~ ~מה~"ל
~~~ 

 ~~ק ה~ג
 ~היה ~~~מ ו~~ש אכילה~ ~~ה הדחק ע~י ד~כילהלה~יא
 רוח ו~אמת ע~ש~ ~וש~יא כר~ פסק~הרמב~ם ו~~~ ~~ל~ ~מק~ס אושעיא~ ר~ בגמ~~ אחרת גירסאלו

 הקוד~
 הו~~עה

 ~~י ב~~ח חננאל ~ר~ינו זו ~ירסא מצא~~י ~~ן מ~ר~ם~בבי~

וידו~
 ה"ד פ~ז ש~ח ~ירושלמי ועיין ק~לה~ ~~רי ד~ריו שכל

~~
 שס~ ~~רושלמי הש~ס ~~ליון י~"~ וכו~י אושעיא ר~

על ו~קו~~
 ~רמ~~~

 ו~ימ~ה~ ע~~~ שס
 ~~ר~ינו נד~ס לא עדיין

 ~שבת ~אר~ח ד~א לומר אפשר ע~~"ז וא~כ הש~סי עלחננא~~
 מ~ו~ לאומצ~~ דח~י אווזא ~ר ~אני ~נ~ל ע~אקכ~ח

 דס"ל
 ומש~~ א~ילה~ שמה לא הדחק ע~י דאכילהכר~י

 ~~ר ~וקא
 דעומדאווזא~

 ל~~
 ול~ ~או~צא~ לאבול ~~ס לכל

 אכילה הוי
 דראוי א~~ג ~~מה~ ~שר ~שא~כ ל~ל~לו~ ~רי ~דחק~ע~י

 ו~א הד~ק ע~י אכי~ה ד~וי ~~וס ל~~~~ו~ ~ור מ~מלאומצ~~
 א~~ אכילה~~מה

 שמה ה~חק ע~י דאכילה דס~ל ז~ל הרמ~~ס

 מ~לט~ין~ חי ~~~ה ~שר ד~ס ~סק ~פיר להכי כנ~לי~כיל~
 ~ באומצא לא~ול שר~וימפני

~~~~~~~~~ 
 ~וד נרויח שבחבחי מה

 לייש~
 הא

 מנלן~ בכ~יצה אוכלין טומ~ח ע~א פ~~~ו~א דאמרי~
 ה~א אוכל יאכלי אשר ~אוכל מכל קרא דאמר אלעזרא~ר
 חרנגולח~ ביצח זה ואיזה אוכל~מחמח

 ופרי~
 ואימ~ ~

 ~די~
 ופירש"י שחיט~~ מחו~רומ~~י

 מחו~ ב~יצ~
 בו שנוצר האוכל

לאו
 או~

 לא טו~ו~ה ל~נין ~קרי
 הו~

 דה~ א~ו~ ולא
 מח~רי

 ו~ה~~וח עכ~ל~~חיטה
 הר~"~

 ד~~יצה פיר~"י ~ל הקשה ~ס
 ~א~ל~ א~ר ~אמ~ קרינן לאנמי

 דא~
 אין למ~ד

 כ~י חו~ין כהחוס~ ~עי מי~א נחירה~ה~חי לעו~ שחי~
 וכו~

 וי~ל
 פק~ע~ דבן דומיא שח~טהי לאחר ~מע~ה ~~מצ~הב~י~ה ד~~
אח~ז~ ד~רי~

 עכ~~
 ואכ~י

 שנמצאה ~~יצה לה מוקי אס גם קש~

 שחוט~ב~רנגול~
 להוציא מליחה ~אס מחוסרח ע~~פ הא

 קרינן לא ועדייןדמהי
 באמ~

 ~ש~ס ~משני וכ~זו י~בלי א~ר

~נ~
 קריעה ד~~ון פ~ועה ~ן

~ 
 אתי לה~~ז ~כ~~חי מה ולפי

 ד~~~שפ~רי
 דעומד ~רנ~ולח

 לב~ ~~~
 ~פיר ולהכי כלל~ ה~חק ע~~ אשילה הוי ולא מלי~~י ב~אאפי~ ~~ו~~~~ ל~ול אדס

ק~~~
 משא~~ י~כ~י א~ר בה

 פקו~~ ~ן
 ~שר ~הוא

 דע~יאע~ג ~~מ~
 ~ד~

 לא~מצא~ חזי
 קרינ~ ל~

 א~ר ~י~
 ~~ל~ לר~י אכילה שמה לא הדחק ע~ידאכילה י~כ~

 וי~
 ל~וכיח

 ס~ל ~~אח המימרא בעל אלע~ר ר~ד~~
 ג~~

 ר~ו~ כר~י
~~אמרינן

 ~י~מו~
 ונו~ע הו~י ר~י חלמיד א~עזר דר~ ע~א צ~ו

 ע~א קכ~ח בש~ח כדמוכח כר~ו~ ס"ל מםת~אדה~למיד
 אדר~~ דרב~ ~ל~דמדר~ה דפרי~

 ו~
 ב~וס~ ה~א

 ש~ועו~
 מ"ב

 נמ~ והבא ע~~~ כלד~ה ע~~
 מסחמ~

 ר"י~ ~~מיד אלע~ר ר~ ס"ל
 ~חק ע~י דאכילה ר~ו~כ~י

 ש~~ ל~
 ה~~ס וע~~י ~ילה~~

~ו~א
~~~ 

 פ~ג עירו~ין הירו~למי ~ל ירו~ליס~ ה~צי~ן על י~ל
 בירו~ל~י ~~~יאו הר~יה ב~ע שהניחה~א

~~ ~~~~ 
 חי

 ד~נן מהא בו~מערבין
 בשע~

 של
 יו~~~

 או~ו א~~ין הב~ל~יס
 ~~יר ~שאני י~ל דהא חי~כשהוא

 ר~ ~הו~
 ו~~כ

 אי~
 ראי~

 יו~א מש~ס מוכח ש~חב~י מה ~פי יע~~~מ~~
~~~ 

 דא~~
~~שר

 ר~
 אין דהא הד~~ ע~י אכילה הוי חי~ ה~כלו

~ 
 ~~ר

 ~ב~מ~
 ע~י אכילה נ~ש~ה ואפ~ה פקוע~~ בן ~~~ר יו~ר

ה~ח~
 ~מה ~י הדחק~ ע~י אכילה לע~ין הד~ר ~וב~יקר כנ~ל

אכילה
 י~ בכ~~~

 ל~ע~ר
 מ~~~

 ור~ חז~ה ד~ליגו ע"ב ל"ח

 לענ~יו~
 ב~וס~ ועי~ן צליהי ~~יצה ~יח ~ג

 י~מו~
 ע~א מ~ו

 ~~י~~~~
 לפל~ וי~

 הרמב~~ בד~רי ב~ה הר~ה
 יס~רו ~לא

א~דדי~
 עי~

 ויש ~י~ג~ סי~ יו~ד ב~~י
 ל~~~

 והבן~ ולס~ור
 האסףעט ול~

~~~ 
~ 

~~~~ 
 ~ס~ד ~~א~י ~י

 לה~~~ נ~וחו~ ראיו~
 ד~~ר

~~~~ 
 לא מ~מ באומצא~ לאכ~ה ~ראוי א~~ג

מ~יקי
 ~נ~

 כל
~ 

 ע~י א~לה ~הוי ל~~~
בבר מ~~ ~~~~

 ל~י ~ו~ אוו~~
 ול~

 ~י
 ~~ ~~~ ~ ~י~

 ~~י~~

ב~קרבן
 נ~נ~~

 על
 ~~~ בשב~ ~רא"~

~~ 
 ~ו~ ~

~~ 
 שח~ר~ ~~זעל ~~~

 בר ואו~ר דחוק~ ב~חח ~נכנס עד ח~יר~~

אוו~~
 עומד

 לכ~
 לא~ול אדם

 ~אומ~
 שרבינו הרואה ואנכי ע~~~

 נכנס ~~לט~ז
 ב~ח~

 ~ ויצד~ו ע~יהן לויחנו ב~ורו~ ור~יו~ אולסי ~ל כפתחו מ~ווח

~~~~~~~~~ 
 ה~~~

 לן ~יחרווח
 ~מ~~~

 ~ר דא~י

 גם הנ~~~ ~פרישה ד~רי~יט~
 ~דע~

 הרי~ף
 ראוי חי בהמה ~שר דגם דס~ל אע~ג ~נ~ל ו~רא~שוהרמ~~ס
 כל אינשי מחזיקי לא מ~מ ~אומ~א~לאכילה

 כ~
 אכ~לה דהוי לזה~

 להמח~ר ס~ל ש~יר ולהכי ~דחק~ע~י
 ~לא ~ראשונה~ ~ד~

 מש~~~ מ~ושלת~ היא אא~כ חהר~לחשיבה
 הכל ע~~~ ב~שר

מודי~
 חח~כה ד~פי~

 חי~
 עומד ~הרי ר~לי מיק~י

 ל~
 לבל

 ע~י אכילה הוי וצא באומ~א~ לאכולאדם
 כל~ ~דח~

 וזה
 ~~רור

~~~

 מצאחי
 י~ק~ ~~~ח~

 כלל הת~ח על
 או~ ~

 שהביא ~~
 עליו וה~יג הנ~ללהפריש~

 מה~וסקי~
 ~שר ד~ס דס~ל

 השגחוי סרה שכת~~י מה ולפי ע~~~ לאומצא חזי חיבה~ה
 ~~ור~הי כשמלה ~פהמח~רשיס ~ה~רישה~~ ד~רי לד~ריו~ ~~~א~י וה~ו~חוח ~~זדעפי~ד

 וממי~~
 המ~י מש~כ נדחה

 ד~~ל שסעוד
 ~עו~ ~~~

 ע~י אכילה הוי מ~מ לאומצא~ ~חזי
 זה שכת~חי~ ~ה ול~י ע~שי ~~~~ג ר~ל מיקרי ולאהדחק~
 לדע~ הו~חי דכ~רליחא~

 ע~י אכילה הוי לא אוו~א~ ד~~ר
 ~פיר ולהכי באומצ~~ ל~כול אדס לכל ~עו~ד בל~~ה~חק

 חח~כה ד~ס מו~ים הכל ~בעוףהפרישה כ~~
 חי~

~ ר~ל~ מי~רי  

~
 ד~רנ~ולח ~פוסקיס ~כ~~ו ד~א די~ל ה~~י~ עוד מש~כ
 מייר~ ~ט~ה~ באחרוח ~נ~ער~הב~וצתה

 א~
 ו~ו~ ~נח~~לו

 גדול ~וחק שהוא מל~ד הנהע~~~
 ~~ר~

 ~ אל~ כן~
 גס

 ע~ג למ~וח ~מיחר מזה מיכח יהי~ דא~כ ה~יר~ לא למהקשה~
 ~~~ה רק בצ"ע~ ~~ז ~הניח ס~ח סוס"י ~~~מ ~ייןהנוצוח~
 ע"~ הנו~וח~ עס החרנגולח למלוחשנוהגין

 ובח~ח
 סו~

 ל~ג כ~ל
 מהר~~ ובשו~~ ו~~דין

 ~~ח ~י~ ובפמ~ג ~~ט~ סי~ מ~ו~לין
 ו~~נ~י ~סי הפמ~ג ~ל מהר~"ק ו~הג~וח כ~ו~ ס~קב~פ~ד
 ס~א סי~ ~ש~ חלק חח~ס בשו~ח ועיין שס~יונה

 ולא ~ ~בח~
 שיט~האא~~ן

 ~ז~
 מליחה מועיל ~יהי~ ~דם שום

 נזצז~ ע~~

~עו~
 ~~ הנ~ל~ הקד~ו~ים מה~וסקיס כן מוכח יהי~ ולה~נ~י ע~~~

אב~
 ו~חוורחא הכי~ ~~מע לא הפוסקיס ל~ון מפ~ט באמח

 ~ ~נ"ל הפרי~הכמ~~כ

~~~~~~~ 
 נ~~~

 ונשו~ה ראש
 ה~~וח על שהק~יחי למ~

 במה כת~ר ~העתיק ~למה~~חכמח
 ר~ל~ מיקרי ד~א אווז ~י~ן עורלע~ין ~צ~~

 ~י~זל~ שמחזסרח משוס
דהא

 ה~~ בעו~
 מיקרי מבו~~ח ~אינה חחיכה דא~י~ מודיס

~ כנ~כר~ לאומצא ~חז~ מ~וסר~ל~  
 י~ וע~י~~

 ג~כ לחמוה
 ל~~ סי~ חיו"ד מהד~ק נו~ב ה~ו~חעל

 דצי~
~~ 

 ~~~ל~ו ג~כ

לעני~
 ח~י~ה ~לא הנ~ל ש~מח~ר הראשונה דעה עופוחי

~ר~~
 ~~א אא~כ

 ולפי ע~~~ מ~ו~ל~
~ 

 זה ש~~י
 הכלד~~ו~וח ליח~

 דג~ מודי~
 ~~יכה

 כ~מו~י ר~ל~ ~~י חי~

 י~וכזא~
 לתמוה

 ~רב~ ~
 ~~~פו ב~ראי גאוני ~שו~

 עופו~י ל~~ין~ו ~ע~
 ~~ ו~

 ~ ~כ~~~י
 ל~חא

~~~ ~ 

~~~~~~
 ~י~

 אפש~
 ה~חכמ~ ה~די~ א~ ~ה~יק

 שלמה~
וגם

 שא~
 הא~רונים ~דולי

 בז~ ~~~
 ולומר

 ~יו~
דעי~

 הדין
 חהר~~

 ~~~~כ ו~מ~ו~י הזמן לפי ~לוי
 וק~יי ק~אב~י~ ה~וסקי~

 בט~~ וע~
 ~י~

~~~ ~  י~~ ~~~ ו~~ 
 ד~ז~ן י~ל ~פי~~ וא~כ ע~~~ י~~~~~

 הקדמוני~
 ~~י~

~ דר~  ב~ר ל~כול~דם 
 מ~~ה באומצאי עו~~

~~~ ~ 
 ל~שר

 מ~א~כ לתה~~ מ~ו~לשאי~ו עו~
 ~~~ אלו~ ~~~ ב~מ~~~

~
 ה~~וניס כחבו ~פיר באו~~~י עוף ב~ר לא~ול ~~א

 לענ~
 די~ עוף~~~

 ל~~
 ~לא ~ף

 ~שיב~
 א~~כ ר~ל

~~ 
~בו~~

 ~אולם
 ל~מ~~~

 ב~לל ~~נח~י
 והו~יח ו~ש~י~~ח ~~ ל~~~ו~ ס~~ ~

 דהד~
 ~~ל

~ ~ו~~ ל~~ ~~ ~~~נ~  ~  ~ ~  ~~ ~~~~ 
~~ 

~~~ 
~~ 

~  



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

במ~~
 מבושל שאינו עוף ~~שר הק~מוניס לה~וםקים ~~לכיון י~ ה~נח~ לפי~~ ו~~~ עש~~י ~~ט

 הוא לאומצא~ ~חזי ~שוס ר~ל~מיקרי
 ה~~

 ~עפ~י בזמה~~~
 אוכלין~אין

 עו~ ב~
 והוי הדין~ ~תנה לא מ~מ באו~צ~~
 ~ וצ~~~~ל~

~~~~~~~ 
 ה~ כן~

 שעד
 כ~

 ~הראיתי לה~מיר~ קו נטיחי
 חסה החורה מ~מ ~איסורא~ מסבירות פניסל~עח

ע~
 ה~ורה~ ובכח י~ראל~ של מ~ו~ם

 נל~
 צדדי ~חפש העירה~

 וה~~דהיחיר~
 ~חכמת להגהוח דחיחי אמיר בריש שלעיל הגס

 אווז שומן ~עור ולומר לצרף כח~ר שה~חיקשלמ~~
 של~

 נמלח
 ו~ב~תי המליחהי מעשה דמ~וסר משוס ר~ל~ מי~רילא

 ~ב~א מ~מ מעשה~ מחוסר הוי לא דמליחה בפו~קיסמהמ~ואר
 עכ~פ זו~ דס~רתו וי~ל או~ו~ מזניחין אין מ~חא אמררבא
 להמהרש~ל שמ~~תי מ~ עפ~י ונראה~ חוזר אווז~ שומן ~ורג~י

ביש~ש
 פג"~

 מ~ ו~ף ~ וז~ל שכחב נ~ג םי~
 גם מליחה~ שנ~סר

 אינוזה
 ב~~ריס~ כ~ כ~ש~ ~מ~~~ ~ומ~

 ו~ו~
 טעם נראה

 כי במליח~הנון
 א~

 ב~שול בלא לצלי~ ראויה מליחה קודם
 להג~"~ עו~ ומצ~תי עכ~ל~וכו~

 םוס~ק ק~א םי~ תואר ~פ~י
~~

 ~~ שכח~
 מ~וסרת ~~~

 מ~חה~
 דחזיא כ~ון חהר~ל~ ח~יבה

 חהר~לי וחשיבה בישול~ אלא מחוסרח ~ינה נמצא ~~~ייהכי
 ההנון בהט~ם קד~ו שכבר מיני~ איש~מיט ובמחכת~העכ~ל~

 ~~ליחה הטעם דע~קר למידן שמצינו וכיון ה~~ל~ היש~~הז~
 ד~ם ~שוס רק הוא מע~ה~ מחוסר הוילא

 קו~~
 מליחה

 בעור עפי~ז א~כ לצלי~ר~ויה
 שומ~

 ל~ שאין אווז
 בצליי תק~ה

 שומןדהא
 נפם~

 ש~י~ ולהכי האשי ע~ג ~צלי וכלה
 בזה י~ל

 הוה~מ~יחה
 וא~~ מעש~~ מחוס~

 אווז שו~ן עור
 של~

 נמלת
 י"~עדי~~

 מלי~ה שמ~ו~~ת כי~ן ר~ל~ מי~י דלא שפיר
 דמיירי י~ל ר~ל~ מיק~י אווז שומן ~עור הנ~ל ה~ום~יסומש~כ ובישו~

 הם גם ע~יין~ נמלח לא ~ם מ~א~כ ~נמלח~ ~ווז שו~ןבעור
 מי~י ~לא~ו~ו

 ר~~
 הגהות בי~י ~ואין

 ~ח~מ~
 לעיין שלמה~

~ימו~
 וטעמו

 ולראו~
 אם

 ד~
 ~תו

 ~זה~ ~דר~
~ 

~~~~~~ 
 לצד~ נ~ל

 להקלי בזה
~ 

 לע~ל שה~אתי
 הסכימו ~מוריםגדול~ ~ו~

 ל~סו~
 שלם ~ווז ~עור

מיקרי
 ר"~

 ~ינו בטלה ד~א ~חהר~ל ~דין דגוף ~יון מ~מ
 יש מדרבנן~א~א

 לצ~
 החולק~ם הפוםקים ~עת גם בזה

 אווז שו~ן ד~ור לו~ור~~קיליס
 ש~~

 חמודות~ וב~~ברי ~~ש~ אווז שומן בעור ~מכבדין רא~נושלא וכש~~ שמענ~~ לא דמעו~ם נ~ג םי~ פ~"ה ביש~שהמהר~~ל כמש~~ ר"לי מי~רי לא
 בשם הת~ח ~ברי הניח קס~ד~ ם~ק ל"ו םי~ פג~ה ~א"שעל
~~ו

 ה~רו~
 המהרש~ל שחבר ש~מה עטרת ם~ בשם והביא ב~~עי

ז~ל
 מדבריו דנראה וכתב זה~ ~ל ג~כ שהפליא ~~~~ד~ ע~
 ר~ל ~אינה ~~~~נ~סובר

 הד~ח על ותימה ע~ש~ ובטל~
 ושם או~הי על בה~יא שחולק ~נ~ל ביש~ש להמהרש~ל~ביא של~

~ ר~לי מי~י ~לא דם~ל יוצא מפורשדעתו  גם 
 הד~

 שם
 שלם שו~ן בעור לפניו ~ע~ה שבאכתב~

~ 
 ופםק אווזי

 וכן רבי מעשה כן ואם ע~שי וב~להר~ל שאינ~
 י~ ב~ הפר~~

הבי~
 וכן עי~ר~ דכן וכחב להד~ח~

 הכו"~
 בכר~י

 שהםכיםנרא~ י~~ ~~~
 לה~~~

 מ~ כלל הת~ח על במנ~"י וכ"כ
 ם~~~

 ~ם~ באו"~~המ~ר~"~
 שלס ~עור

 בטל~
 ~~ח ה~~ע ו~ן

ו~ש~
~ ~כ~~י למעשה הלכה כן  המתמירים ~ה~ום~יס ואע~ג 

לפםו~
 ~~~ם ר~ל~ מ~קרי ~לם אווז שומן ~עור

 ~מקי~~ם~פוסקיס נ~~ ~~~
 ~זכ~

 יש מ~מ
 ל~מו~

 ~עת על בזה
 וגדולה מדרבנן~ היא בט~ה לא דחה~~ל ד~א ~וןהמקיליס~

 חהר~ל~ שבדין מ~ינומזו
 מ~ ם~

 על גם ז~ל~ הב"י
 מטעם ל~לדחויה דע~

~ 
 םי~ בפ~"ה~רא~ש כת~ מבושלתי שאינה חחיכה ג~י שהרי

 ל~
 ח~יבה ~לא ~י~א

 ר"~
 ו~א~ש

 ~ת~ י~םי ב~י זאת ~עה~חה ש~
 ע~שי ~ ו~באי ~בל ד~ברי

 ק~א ב~י~ בבד~~ב ~ב~י כת~וא~~
 ~יו~

 ד~א
 ל~ ~חהר~

~~~~
~~א ו~ עכ~~ ה~יל~ ~דברי ~כה ~דרב~~ אלא ~ינו
 ~~ ב~ל~ ~~~~ו~ ~~ ~ע~ ~~~ ~~

~~ 
~~ 

 על בזה ש~מה סק~ו שם ~ואר בפ~י ומ~~חי ג~~~עי~
 םברא הא מבושל~~ היא אא~כ ר"ל חשיבה ~לאשפסק ה~חב~
~ 

 לא
 שהביא י"א זולת בעליה~ ~לעמ~נו

 הר~"~
 ~~~ים וכל

 וכו~ ~ו םברא ש~מר מי נמצאלא
 עכ~~

 ~פ~~ת ונראה
במחכת~ה

~~ 
 להב~ה~ב ראה

 הנ~
 אתי דלהב~~ב

 שפי~
~ 

 יש מדרבנן~ היא בטלה לא ~ח~ר~ל ~~אכיון
 לםמו~

 דברי על
 דידן בנדון נמי והכי כנז~~המיקל

 לעני~
 שומן עור

 ~ו~
 ~ש

לםמו~
 מ~קרי ~~א דם~ל המקילים דברי על

~~ 
 ~ ובטל

~~~~~ 

 ~ה
 ש~ת~

 דבריו בםוף ~ת~ר
 לצ~

 דעת בזה

הפמ~~
 שמינות ~באוו~ות

 ל~
 הוי

 אי ~ח~ לעיונא איכא~זה ~הנ~ ~~~
 םנ~

 לאיצט~ופי~ חזי זה
~ 

 אמת
 םברא כחבשהפמ~ג

~ 
 ~מ~ז

 ם~
 וז"ל י"א~

 ~א והם ה~כהי ע~י כ"א ר~ל~ עור אין ו~אי מאד~ושמינות ~טומו~ אווזו~ ~ ~
 לכ~~ בראוי אלאדברו

 עכ~~
 מובנים אינם דבריו ולכ~ורה

 וז~ל~ סק~וי במ~ז כמש~כ כאן כוונתואמ~ס ~
 א~וזות ומיהו

 לאוכלן אפשר שאי מא~~ ושמניםפטומות
~ 

 לא ~ו~אי כלל~
 שמ~ים אבל כ~~ ~אכול דראוי שומן עור אלא ל"פ וע~כר~ל~
 וכוונת עכ~ל~ הכנ~א משומן ע~יפיהרבהי

 ~פמ~~
 הוא

 ר~צי ~אינו ד~נת~~ ה~רא לענין מ~כ~ בשס ~~~ בםי~הב~י עפ~~~
 מן מש ע~יפי שהם הרבה~ וש~ים פ~ומות דב~וווותהפ~~ג ~ת~ וע~י~~ ע~~לי בעיניה שומן דא~לי אינשי עבידידלא

 דכש~כ כלו~רהכנ~א~
 דל~

 כזו שומן דאכ~י אינשי עבי~י
 ו~ומניי~ובע~ניה~

 ~ינ~
 לאכילה לא א~ל להחכהי כ~א עו~~ת

 בעיני~~~
 ולהכי

 וד~
 וכ~כ ר~~י לא

 ~~מ~~
 ב~יני ~י ב~י~

 עש~ה ר"ל מי~רי לא וחלב ~ש~מן י~ אות ~ש~~דם~ם
 מ~~פשי~ כתב ה~~ אות א~ תע~ובות הל~ דניאלבחמודי ~ועי~

 ר~ל ~וי ולא דבטל נראה שומן~חת~כ~ת
 ו~~~כ~~ ע~~

 לא
 ק~י בםי~להפמ~ג רא~

 הנז~~

 ואם
~ 

 שומן ד~ור ~פיסקים מ~~כ
 ~א ע~כ ר"ל~ מיק~י~ווז

 ~י~
 שמנות~ שאינם באווזות אלא

 בכוונת ברור וזה ~תכה~ בלא כ~~ לאכילה ה~ורותוראוים
 האחרונים מ~רבנים ~יזה ת~~ת מ~ר םרה ועפי~זה~~~ג~
~ ש~תבתיי כמו ~שיטה כוונתו וב~מת ה~מ~ג~ עלשתמהו  

 בס~ם"י בע~מו הפ~~ג כ~~א~נ~
 ק~~

 ~דבריוי חזר שם בש~~ד
 ~ וז~לש~חב

~ 
 ע~ ~~ ר"ל ~אין ש~~ל בק~א~ שכתבנו~

 ש~מן
 עור ~םהרבה~

 ~ופ~
 מ~מ וכו~~ ר~ל הוי אי שם ח~קין

 ר~~י דמ~י משמע ז~לי ~ובלין מה~~ם בשו~ת עיינתיעכשיו

~כ~~
 אווזות שומן עור דגם ד~~ל ~הדיא ומשמע

 ~~~ו~
 מ~~י

 בחידושים ק~א בםי~ החוו~ד על ות~מהר~ל~
 ס~

 ~העח~ק י~ב~
 ~עור להפמ~גבפשיטות

 אוו~
 שעומד שומן

 להת~
 הוי לא

 מיני~ אישתמיט ובמחכ~תע~ש~ ~~~
 שה~מ~~

 ק~ט בםי~ בעצמו
~ מ~בריויחזר  שאין נראה וא"כ 

 לצ~
 ~פמ~ג ד~ת

 שמינותאווזות ~עו~
 ל~

 ר"ל~ ~י
 שהפמ~~ ~~

 בעצמו
 ~ז~ ח~

~  
 ~זי אות ב~י בהגהות בכנה~ג מ~~תיא~ל

 כדעת ג~כ דם~ל שנראהי~ד~ ~~ ~בו~ ובשל~
 ~~א ב~~ הפמ~~

 ~א~~ ~~
 גם דברי~~עפ~

 הםני~
 ~~י~רו~ וח~ ונ~~~ חוזר הזה

~~~
 כמו ~ידן~ בנ~ון

 ~~ ~בד~ לע~ שכ~ב~
 ~רב~~

~י~ן
 ע~

 ~ ~~~ל ד~~י

~~~~
 ~~ור ~פוםק~ם ~דעת להקל שה~~תי

~~ 
 אוו~

 לא
 ~ם וב~לי ר~ל~וי

~ 
 בנדון

 די~
 ד~~כא ~~ר ש~תב

~~~מ
~~~ 

 אחרי מכש~כ מו~רות~ ה~ורות ודאי
 שישל~

 א~
 ~דין ~~~ו~ם~ י~~~ה או~ה~~ו~~

 יב~
 ~יבש

 ~~ע~~
 וכ~~ו~ר

 ~ ק~ט~םי~

~~~~~~ 
 עו~

 ~בר
 א~~ ק~

 ה~י~ה
~~ ~ ~  ~במ~ם ק~~ב~ם"י ~~~~ 
 ~ ~~ י~ ~~~

 ד~ת

 נוד~ ד~~~רא"~
 ~ערובוח

 ~ד~
 ~יחד ש~ב~~

 ה~~
 ש~~

 ח~ודי ב~~~אי~י
 ד~~

 ת~~ו~ות ~~~
~~ 

 שכתב~ י~ט ~ות
 שהרמ~א~ראה

~  
 ~ת ב~~ד א~~ לה~יר

~~ 
~ 

 ו~מ~~~
אישתמי~

~~ 
 ~~ ל~ו~ ש~~~ ~ל~ש~ דב~

 ד~ו~א
 ~~ריב~~~מ

 ו~~
 ~מודו~~ ~~ברי בש~ו

~י~ ב~ ~~~~~ ע~
 ק~~

~  
 ו~~

 עוד
~~~~ 

 ~~~ג
 ד~~ת~~~ ~ת~ ~~~~ ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 ~ב~לםאסזר
 ביח~

 וכחב
 ~צ~~

 תמ~ז םי~ או~ח במנ~א מבואר וכן ע~שי כללאיםור שוס כאן שאין ~~אה
 ם~

 ביבש יבש הרא~שדלדעח י~א
 לבשלןאח~כ ~ותר ~מור~ היתר ~עשה שנתערב~

 ט~ םי~ ~~נ כלל באו~הלה~יא מבו~ר והדבר לכתחלהי ~מו~ר הרי עכ~ל~ יח~
 דצהרא~~

 יש הפ~ד דב~קוס ~ן~ ומורין ~הלכה ש~תבתיכמו ברור והדבר ל~תח~ה~ שהחמיר בספרו א~ גדול כרב ~לאוהוא ע~ש~ ל~תחלה מותר
~ לכחחלה~ לב~ל ו~פילול~חיר~ ~~~~  

 כנל~ענ"~
 לדינא נ~ון

 בם~ד~

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

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

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

~~~~~~
~~~ 

~"~~~ 
~~~~~~~~ 

 א~~~
 ~הםכמתי~ שנתתי ~חו~~ ~ח~ון ~בםפרו כת~ר כתב

עליו~

 ברייער מרדכי ר~ להרה~ג בת~ובחו

 ואתי~ ד~ה ע~א כ~ז ~כורות התום~ על והעירמשט~פאנעש~~ ~ז~ל~
ש~חבו~

 והא וכו~~ בבשר אלא לגדולה ~למ~חה הא ~~ש ~~מא
בםו~ה

 ה~הניס דר~אין אמרינן~ ע~ב~ ט~
 ליח~

 לתוכו
 למשח~~ בעינן בשר~ שאינס ~ב~יס~ בשארדגם הרי ע~ש~ ו~ו~ לגדו~ה למשחה ק~א אמר מ~ט~ ו~בש~ושמן י~

~~~
 הנ~ל ואתי ~"ה ע~א ~~ז בבכורות ה~ו~~

~~~ 
 מצ~נו לא ~בתרומה ~כתבו

 בשו~ שיצרי~
 אכילה

 יש יותר זה על ע~~ל~ בבש~ אלא גד~לה ל~ש ושמאבג~ולהי
 ובירושלמי א~~ הלכה דתרומוח פ~ה בירו~למי מבואר ~הרילתמוה~
 ~~ולה ~למשחה~ ~בעינן וב~וריס~ תרומה ה~א~לענין ~ב~ו~יספ~ב
 כו"פ ועייןע~ש~

 יו~~ ע~
 ס~ק בכר~י ס~א סי~

 י~~
 ~ עש~ה

~~~

 ~מ~"~ ע~א~ פ~ו בפסחים רש~י מש~כעל של~~~ ~ביכורי שו~ח ם~ בשס קושיא כת~ר~ ש~חב מה
 נא~ל הפסח

 ~"ט פסחיס בר~ב~ם הוא ~ו~ן ~למ~חה" ~~תיב משוםעה~ש~
 ~~הע~ב

 כג~
 ד~ה ע~ב ע~ה זבחיס התום~ ל~עת והא ו~ו~~י

 כהונה מתנוח ~לאו כיון לג~ולה~ למשחה בפםח ליכאבכור~
~ ע~שה~א  

 ב~
~ 

~~~~~~
 לא

 מי~י ~~~
 להתום~

 ~לא לשיטתס~ ~אזלו

םביר~
 להו ם~ירא אלא למשחה~ דכחיב משוס עה~ש~ נא~ל~פםח ~מש"~ ע~א~ פ~ו בפםחיס ~פירש~י להו

 שבירת משום גזירה~ מ~רבנן~היינו השבע~ על נאכל ~פםח ~הא ~~~ הלכה ~פםחיס ב~~וכהירושלמי
 ע~

 בפםחיס ה~ום~ ~מש~כ

~~ 
 לאו~ ~~ה ~א

 ו~~
 עש~~ מפט~רין~ ד~ה ע~א ק~כ

 ~ ודו~ק

~~~~~~~ ~  
~~~ 

~~~~~~~ 
~~~ 

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

 ~~~~~י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י

 שמחי כי נאמן ול~ות שלוס~י~~~רי
 ע~ ~ב~

 ~ת בםפר~ ז~רון ~ליון עלי לה~לותאמרתי ~ה~ םפרו
 ~ע~תי א~

 ~ת~רבדברי
 ~בם~~

 או~ח חלק
 ה~אלה~ ע~~ ש~~

~~~ 
 ו~~י מאיםור ח~ור אישור~ ם~ק ~חמצא~ ~הי~י

~ 
 יצא השאלהלזאת פחרון למ~א וכ~י

 בי~
 ז~ל רמ~א

 איםור~ בםפק ~לא ~בל ודאי~ ב~יסור נא~נתדא~ה ~ םעי~ ~~~ז םי~ יו~~ בש~~

~~~~~~ 
 עו~

 עיני להאיר מליס לאלוה
 חכמי~

 ~~כה בחקר
 להעיר אחזה ומראש~~צוריסזאת~

 ב~~
 ~כתב תל~ז~ סום"י באו"חהפמ~ג ~ממש~כ

 םפק בק~~ז~ הרב ~נה~ וז~ל~
 אי~~יםו~

 והיא נ~~~ת~ אשה
 ובאו~ה ל~ט עשין מסמ~~

 וז~ל~
 ת~תי מ~מע ביר~למי~ ו~~ה עצלתיס~ מ~ני נמנעותיבםפק
 ועיין וםפק~ ~ורחבעינן~

 ש~~
 ומיהו וכו~~ נאמנת איןודאי אף טורח משמע ל~ ~ות קכ"ז
 איםור םפק אף ~ו~ח באין משמ~

 לא ם~ג בק~~ז הרב ובל~ון לםמ~ג~ אףנ~מנת

 ~זכי~

 טורח
 ב~~ק ~ ב~שי~ות כחבסק~א במ~ז א~ םי~ יו~ד ובפמ~ג עכ~ל~ נאמנתי אין ם~ק רקכל~~

~~ 
 טורח בלא

 א~
 הםמ~ג לשון ממ~מעות ~לל ה~יר ולאע~~ל~ נאמנות~

~ 
להו~יח יש ולפענ~ד

 לשו~ ד~~
 הרמ~א

 ז~~
 נו~ה ק~~ז בסי~

 ו~~ק טורח תר~י~ דאיכאהיכא דדוק~ לז~
~~ 

 דקדק ש~רי נ~מנת
 איםור ~אן אין שמא ב~~ק ~בל ~ הלשין בזהוכתב

 ~~גו~
שצריכ~

 נאמנח~ א~ה אין ו~ו~ מט~וריס~ טמאיס דגיס לברר
עכ~~

 בם~ק ~ וז~ל כ~א סי~ כ~ ~~ל ז~ל ב~ו"ה ~תב זה ו~עין
 ~אורייח~~~ו~

 אם ~טנים דגיס לעיין ~כ~ון
 ביניהס י~

 דלברר ~דבר ונודע ע~~ל~ נא~ניס~ אין כה~ג וכלטמאים~
~גי~

 כ~בדקו כה~ג בספק מקיליןעצלניוח~ ונשי~ מדויק~ ב~יון גדול טורח יש מטהוריס טמאיס
 מקצת~

 ולא
 מצא~

 ~וב
 ב~ םי~ ~~א חולין בי~~ש ז~ל המהר~~ל ו~~כ עו~~ יבדקולא
 בברירח נאמנות ~נשיס~~ין

 ד~י~
 ביניהס ~~נ~צאים קטניס

 טורח יש ~היא~ ובברירה ~ בז~~ל ~ב~יו כה ~לא~~יפות~
 ~ש~צ~ו דשמא למימר ואיכא וכו~ גדולו~יון

 ~מ~ כב~
 ~גיס

 ם~רי מצאו~ ו~א הרוב כשבדקו או ביניהם~ט~פות
 עכ~ל~ ע~ל~תן~ מפני עוד יבדקו ו~א ימצאו~ לא ד~ובדעת באומ~

וכ~~
 הש~

 םי~ ביו~ד
 פ~~

 ם~ק
~~~ 

 יש ק~נים ~גיס דבברירת
 טורחבהן

 ועפי~ ע~~
 כוונת גס הוא ש~ן לומר ~דב~ נכון

הרמ~~
 ז~ל

 אין ום~ק טורח~ ~ב~אי~~
 נאמנ~

 באין אבל
 אףטורח~

 בםפ~
 באו~ח ~~פמ~ג נאמנת~ איסור

 ~נ~ל~ מהםמ"~
 וברור פ~וטוזה

~ 

~~~~~~~~~~ 
 אמי~ לי~ מנק~א ~רבינא ברי~מר ~ ע~ב מ~ מפס~ס ל~ז ראי~ ל~ביא יש

 מנק~~ ~ ופירש~יבארבי~
 ק~ר מתחלת חטין לי~

 לצור~
 ה~וסקיס לדעת וק~ה ע~"ל~ מ~~~א~ שימור להוועבדא הפ~ח~
~הא ~ס~~

 ~בעי~~
 מה~ח היא קצירה משעת שימור

 ~~י~
 םי~ פ~~ח

 א~ א~~ ע~ש~~ םק~א במ~ז ת"ם םי~ או~ח וב~מ~גחפ~ב
םמ~

 שימור~ לי~ ~ע~דא אמו~ על ~רבינא ברי~ מר
 ה~

 בדבר
 ש~א םפקשיש

 ~~ א~
 נמי וה~א נאמנת~ אשה אין א~םו~

~א~ א~
 ע~א מ~ בפסחיס ~~ום~ ש~תבו ~מו יחמי~~ שמא ~ק אלא
 ש~א כדי היא השימור ~עיקר כייד~~

 תחמי~
 פיר~י ו~ן

 ע~ב ל~חבפסחיס
~  

 ושמרתם
 ~ ע~~

 ~~א כיון ו~אי אלא
 ועיין האמורי כ~בר נאמ~ח ~יםור בםפק אף בשמירתה~רחה
 לענין ק~~ז~ ועי~ד ~ וז~ל ש~תב בא~א~ ת~ם רם~ או~חפמ~ג
 וכ~~ נ~ים~נ~מנות

 שאיו ם~~~ת~ ו~מה רב~ שטורח במ~ה
 ~~~י ~~ ~~~~נ~~~

 ~~~י~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~
~~~ ~~ ~~ ~~ 

~  

~~~~~~ 
~~~~ 

~~
 י~וי~

~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~  
 ~רוע נמיו~כא

 וקיב~ ולחיי~
 ו~ו~ק~ שו~יםי בפ~ נכ~ב

~ב~ ~  ~ 
 המחבר
~ 

 למ~~ ב~מ~נה ~אה
 הרמ~ ~

 מע~ה הל~
 ~רב~~

 הלכה י~ ~ק
~~ 

 ~~ב
~~~ 

 ~מ~ם
 י~ין ~ום~י ליהדםבירא ~

~ ~ 

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



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~  

~ ~  

 לי~לענ~
 וא~ית

 משא~ב רב~ ~ורח איבא דודאי ~מצות~
 ~לא ~ירי לא הנ~ל~ב~מרא

 שס בפירש~י הח~ין~ בשמ~ר~
 לבדס ומצניעחן שבתב~ באר~י~ד~ה

 לצור~
 ~יר ולהבי ב~מירחה~ ~ורח שוס דליכאו~שיטא עב~לי ה~סח~

 סמ~
 מר

 ~ נבון וזה בד~ז~ אמו על ~רבינאבר~~

~~~~~~~ 
 איסורי בס~ק נאמנת אשה אס ד~ז גוף דעל
יש

 ל~עי~
 אומר יהודה דר~ ע~ב~ מ~ח מנדה

~ו~
 ע~פ ס~קוח משיאין ש~ין אוחן~ ~ודקין הנשיס אין הפרק

 בדאי נשיס שאין ~ שבתב ~ין~ ד~ה בפירש~י ע~שנ~יס~
 ~שס ~ירש~י וע~ין עב~ל~ ~יהן~ על ספקות להתירעלייהו לסמו~

 ר~ אבע~אבד~ה
 י~ודה~

 שאין ~כתב~
 הנ~י~

 שפיר בודקוח
ע~ש
~ 

 בל דח~ר שס~ בח~ק ~ה~בה י~ל אמנס
 הנבדקי~

 נבדקות
 לאמו~ ~וסר ~שמעאל ור~ לאש~ו מוסר ר~א היה ובן נשיס~ע~פ
 ~עיין ~הה~מ ע~ש ה~ב~ אי~ות מה~~ ב~~ב ~רמ~~סוב~פ
 סי~ מ~ובלין מ~ר~ס ובשו~ת שס ולח~מבב"מ

 קל~ט~
 ובב~ש

 ועו~ עש~ה~ ב~ג ס~ק ~~ה סי~א~~ע
 משוס י~ל

 ר~א נמי והבא בב~ד~~ ועוד ע~בי ק~~ו ע~~י ב~א~בשבת ר~ דמ~ש~
 עשו ישמ~אלור~

 הנב~
 ~מ~שה

 לסמו~
 בחי~ וב~ב הנשיס~ על

~ עש~ב~ ז~ל~ הרמב~ן בשס שס נדה מס~ עלהר~ן  
 א~

 י~ל
 מה ע~י ישמעאל~ ור~ ר~א ~עשו רב מהמ~שה ראי~דאין

 ממי~~ הר~א בשס חק~"ט~ סי~ דחולין פ~א במרד~ישמצאתי
 אבל ~וז~ל

 בע~~
 ובשר מהימן

 סמבינ~
 מ~ח בנדהבדאמרינן אש~ וא~י~ עלי~

 ע"~
 ר~

 ישמע~~
 ור"ש ור~י לאמו~ מוסר

 שהן נשיס~ בשאר אלא ~לי~~ פ~יגילא
 מ~

 של באמו אבל הרוב~
 וב~~~ מודו יש~~אל~~

 עב~~
 בשמו וב~כ

 בפ~~ בש~~
 דחולין

 ועפי~ד ע~ש~ א~ ס~~ ~~א חולין בי~~ש בש~ו עוד וב~כע~ש~
 דעלמא נשיס דבסתסי~ל

 שה~
 עליהן סמבינן לא הרוב מן

 ~ל ספקותלהתיר
 פיה~

 הרמב~ס ד~ס לומר וא~שר ור"ש~ בר~י
 בהר~אס~ל

 ממי~
בודקין ובחב~ הזה~~ בלשונו דקדק ומש~ה בד~~~

 ע~~
 בודקח אחת אש~ ואפי~ ונ~מנו~~ ~בשרות נשיס

ו~ו~י
 כלו~

~ליה~ לס~ו~ י~ ונאמנה~~ ~בשרה אחת באשה דא~י~
 א~ת אשה על יש~עאל ור~ ר~א ~סמ~ו במו

 ~בש~~
ו~אמנה~

 ~בשבת ע~יהן קלות ד~עחן דעלמא נשיס בסתס אבל

 ו~ידושין ע~ב~~~~
 וא~ד ד~ה ע"ב י~ח ע~ז וברש~ ע"בי ~

 ס~ש
 ע~ש~

 להרמ~"ס דס~ל י~ל שפיר
 סימ~י~ דאי~

 עליהן
 ש~ק~ו ~שיות במה אזדו ועפי~ז ~י~ן~ על ~ותלהתיר
~ ודו~ק~ הרמ~~ס~ ~ל ז~ל ס~~פרש  מה ג~ב ליישב יש ו~~י"ז 
 דר~ינא ברי~ דמר ע~א מ~ מפסחיס לעילשה~רותי

 סמ~
 על

 החטין בשמירתאמו
 לצור~

 היתה דמסתמא משוס בנזברי הפסח
 ואמו ר~א של אשתו במו ונאמנה~ בשרהאמו

 ש~
 ישמעאל~ ר~

 דיש מוד~ס ה~לובבה~ג
 ~סמו~

 נא ~צאו האמור~ בדבר על~
 שלחלק ב~ג ס"ק ~~ד סי~ יו~ד על תואר" ~~רי ~ס~ר~~ו
 דנפשי~ מסברא~א

 ב~
 א~ה

 ובת~ לאש~
 עמש~ב

 ~ס~~ובא המהרש~~
 ש~ בש~

 ו~י~ ל"ה~ ס~ק
 ~~ל~ קב~~

 ~שיס שאין
 וז~ל וכו~~נאמנות

 דינא ולענין ~
 ~ש~ ב~

 ומדקדקת כשרה שהיא
 בדעתה~ ו~למה~מצות

 א~
 ודאי נאמנת

 ~ אב~
 מדקדקת שאינה

 ושאינה מ~תבדקדוקי
 אינ~ דעתני~

 וב~כ עב~ל~ וד~י~ נאמנת
 א~ סי~ ביו"דהפר~ת

 דא~ ס~
 ל~ון

~ 
 ~שיס בכל שוה

 מדרשו בביח הו~יע ~קודש ורוחע~~~
 דחילו~ ז~

 ~בע בזה
 ~~~~ ~הורממקור

 כנז~ר~
~ 

~~~
~~~~~~ 

 ב~למודא רב~ ~מעשה מ~רשת ר~~ עוד
 דס~כי~ןד~ער~א

 ע~~
 ס~קות~ להתיר נשיס

דג~סי~
 יומא ביר~שלמי

~  ~"~ 
 ר~

 א~
 פוס על מ~לטל

נש~יא
 ד~~

 על הוות ~משא
 סוס~ת~

 על ד~ה בק~ע ע~ש
 היה ס~ק הפי~וש~ס ולבל ע~שי ע~ז ~ירושיס ~~סוס~תא~
 אפ"הבד~ז~

 ס~
 ל~יר א~ ר~

 ע~
 נשיס
~ 

 מובח ודאי ~~ב

~~~~~~
 נאמנות~ איסור בספק גס טורח דבאין ה~~ל ב~~ח

ו~צ~תי
 ב~~~

 שס י~שליס~
 שצי~

 ~~ון ~~ ד~י ~ה~~
 ב~

 דוד

~ל
 שהארי~

 בוד~י ~גס הנשיס נאמנות בענין
 אי~~

 ו~ם
~ ל~יטמ"~ 

 שמביא ~~ב בכתובות
 דע~

 ~נשיס י~א
 אינ~

 נאמנ~ת
 והעיר סק~ס~ ד~ סי~ ולהב~ש~איסורין~

 מפסח~~
 ו~ס ע~ב~ מ~

 מ~ח מנדה מ~נ~שי~~עיר
~~~ 

 לבדוק לאמו מו~ר ישמעאל דר~
 למאי ~ס העיר שלא ~חמהני ע~ש~בסימניס

 ~אש~ ד~יי~
נאמנ~

 בס~ דג~ מב~ז~ מוכח דעב~פ איסיר~ בו~אי
 איסור

 מי~בר ח~יהי ~ותרי האמור~ בדבר נשיס ע"פ להתירס~ובו
 ו~ו~~ סיני ז~ל ~אול יוסף רב שר זבר לא שבמחבח~הדבירי~
 ב~"א והיש~ש והש~ג המרדבי ~ריהריס~

 הר~ ב~ דחול~
~מי~

 דבאשה ~~ב ז"ל
 דיש ~וד~ס הבל ונאמנה~ ב~ר~

 ב~מור הנ~ל ע~ב מ~ח מ~דה בן והוביחעלי~י ל~~
~ 

 מל אמי דר~ ה~א~ ~ר~ה פ~ב בירושלמי עוד~~~~~~
ע~~

 נשיס
 דאמ~

 סוס~חא~ על הוות שמשא
 בלל ~~ק בשבח בחבתי בבר ~ וז~ל בתב שס ירושליס~וב~ציון
 בלל זבר נמצא לא גדול בלל ~רק שס ~וב~~רגדול

 מזה~
 בח~ד בלב~ש ~והיא בא~סור~ן נאמ~ות אינן דנשיס חידשדהל~~ש
 ס~ק כ~א סי~ליו~ד

 דאנ~ וא~ ס"ג~
 בל מ"מ כןי ק~~ל לא

 ביו~ד ~בואר נ~נת ~שה אין בודאי ~הקל ~דדיס שישמקוס
 צדדיס שיש באן א~ב קב~ז~~~~

 ד~מ~ ל~~
 צ"ע י~ל עוד

סמבינן ~אי~
 ע~~

 אמנס וכו~ נשיס
 ~~ס~לין ביון נרא~

 הל~
 אחר

הרו~
 שאמר כיון ול~י~ז נאמן~ שע"א מקוס כל

~~ 
 בירוש~מי

דע"~
 מלין ממילא מלין ע~א

 ע"~
 מל אמ~ר~ בירושלמי וז~ש הרבה~ נשיס

 הרבה ע~פ ו~יינו נשיס~ ע"~
 ועי~ נשי~

 רמב~ס
 והיי~ו ~חח~ א~ א~י~ בשרות נשיס ע~פ ה~ב~ מאישותפ~ב
 להק~~ צדדיס ג"ב יש דשסמשוס

 ול~
 רבוחא הוי

 א~
 באשה

אחח~
 הוצר~ ול~

 דהרי ונא~נוח~ בש~וח שיהיו
 דע~

 הירא~ס
 דצריבין ב~שיס מבש~ב ונאמן~ כשר ~~ל באיסוריס~ ע~אדבל
 בשרוח~ל~יות

 עב~~
 וחימה

 היראיס דעח שהזכיר בכ~ן שג~
 ה~רדבי שהביא ~א~ס דברי בנוף עיין לא במחבת"הז~ל

 ונאמנה ~שרה דבאשה ל~דיא ש~תב הנ~לוהש~ג
~ש מודי~ הב~

 לס~ו~
 והוביח בדיקתהי על

~ 
 ר~ של מאמו

כנ"ל ישמע~~
~ 

~~~
 ע~פ מל אמ~ ר~ ~ בז"ש בירושלמי הצי"ר של ~ירושו גוף

 דוקא דהיינונשיסי
 ע~~

 ג~~ נ~יס~ הרבה
 בירושלמי ובן זה~~ ~לפני בר~ה בירושלמיד~רי נ~~ן~ אינו
 יומ~

 פ~ג
 אמי דר~ איתא~ שסהנ~~~ ה~

 מטלט~
 ~ש ~מלויחה~ פומה על

 דהיינו דמ~ו~דחה ~~מה על גרס~ הב~~ וב~י~ ביומא~בפ~מ
 גו~י~ אמי דר~ להדיא מבואר הרי ע~ש~המילדת

 סמ~

 להתיר
ע~~

 אחת~ אשה
 א~

 ~ ותבין~ עש~ה ל~קל~ צדדיס יש שס דגס
 בסי~ ~מ~א ש~חב ד~ז בגיףגס

 צדדיס שיש דבמק~ס קב~~
 צ~ד סי~ יו"ד על אפריס ביד ע~ין נאמנת~ הא~~ איןלהקל
 ז~ל הרמ~א עלשהעיר

 ש~מ~בח~
 לוח ~ן אלו דבריס העתיק

 ~בל ז~ל~ הר~ן בהלבות ~נמצ~יס מדי~יס~סימניס
 ~לל בדבריו נמצא לא~ו~י~ בהר~~

 לשו~
 ~ ~היי~ ז~~

 ~ר~ן שב~ ~נא
 נ~מנח אשה אין איסור ספק שישדבמקוס

 מש~
 מצדדח ש~יא

 הראיתי ובבר ע~ש~ להקלוחולוח
 לדע~

 ז~ל דהרמ"א בס~ד
 טורח ד~איןס~ל

~ 

 ~ועיין נאמנת איסור ~~ק
 ~~דסי~ יו~~ ב~מ~

 בש~~~
 ד~י בביאור מש~כ ל~ה ס~ק

 ~~~~והמנח~י ש~ הש~~
 ~ וצ~~~

~~~
 ירוש~~ס~ ~"~ן על עוד הערוחי הענין~ ~זה ~~~~~~~

 דנ~יס חי~ש דהל~~שש~~יא
 אי~

 נאמנוח
 על בעיני היא ונ~לאת בנזכריבאיסורין

 הגא~
 ז~ל הצי~ר בעל

 ~תלמוד כשבילי ומ~ורשיו ירושלמי דתלמוד שבילי לי~דנהירין
 למ~ ומפור~ו~בבלי

 הבא אומר דלאו ~כר לא
~ 

 החדש
 בעל חבר~ לו מצינו והרימ~לב~ש~ ~ו~

 ה~~~
 ~ ~ו~למי על עדה~

 ובשאר ל~די~~ שבתב נדה~ מ~ת ד~ה ~ו פ~ושבח
 ~מצו~

 א~~~~סור~
 נאמנות ~~ס

 עב~ל~ ו~ו~~
 ול~

 אלא בלבד זו
 שבמח~~~רא~

 ~בח
 ע~י דב~

 שב~~י~
 ירושליס"

~ ע~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ ~~ו~~
~~ ~~ ~~~~~ ~ירושל~י

~"~ 
 דנ~ם ~ם שא~רו ~~ז ה~א~ דפםח~ם

 צי~ן~צצניות~
 שהערותי ~ה ו~יין ~ס~~~~ ע~~

 ב~~~
 ~שבת

 ~~ל הנ~ל~ הק~ע על שם ~~עיר ~כוו~ו ונראה עכ~לי~~~~~
 בשבתב~~ומו

~"~ 
 צי~ן ו~ר~ה ע~~~ ה~רה כלל נ~צא לא

חי~ו~
 ~עו~ הלב~~~ בשם ~ה

 ~~תוס~ ~פסחים בצי~ר שם העיר
עירובין

 נ~~
 ב~או~~~~א ~~שים ש~ת~ו~ ~ה ~~ה~ותחומין~ ~א

 נאמנותאינן
 כ~

 ~~ת ~~רי ל~שו~ת ה~יא ו~ם ~י~~~ שא~נו
 א~םי~

 שהקש~
 נא~נ~ ~~~~~ ~א~רינן ע~א פ"ח ~יבמות

 ב~~ק

חל~
 ס~ק

 שו~
 ואני ~וה~ל~ ע~ז וכתב וכו~~ ~י~ה שאינו ~ף

 ~ה~~יין עצמ~ על~ית~ה
 בי~מו~

 י~צא שם
 ר~

 נא~ן~ ~ע~א
 ואינ~ ~~"א~ גרי~ה אשהא~ל

 ובו~ ~~~וריי~א נאמנת
 ת~~ה~ו~ ~ל ~ חמה אני אמנם עכ~ל~ התוס~~ על תי~ה~ין עב~~

 ~~~ ~י~מות ז~ל ~רש~י~~רי
 ~שומן לי ~רי וא~ר ~"ה ע~א

 וז"ל כתבהוא~
 וה~ ~

 ו~~י
 פשי~~

 ~~ו ~~י ו~ו~ ע~י~ ~ס~וכינן
 איןהכי

 ל~
 א~ם

 סו~ז~
 ~רי וא~כ ~~~ל~ ב~תו~~ ~בני על

 ~~~י לשון ~~רי אשה~ על גם ~ס~כינן~~ואר
 היינו תו"~ ~

 ב~רכות כ~י~ש~י~א~תו~י
~~~ 

 ובני ~~~ה ישן היה ~~ה ע~א
 ס~ל ז~ל ~רש~י מ~ואר הרי ע~~~~ בית~~ בכלל ו~ש~וביתו~
 השיגו ו~ת~י~~ ~~ה ~ם ~התוס~ ו~ע~ג ב~תו בני ב~ללדאשתו
 ביתו~ ~בני ~~ק~ייא אשתו א~כ~ן ~~א וכתבו ~רש~יעל

ע~~
 ב~~~ים התוס~ וכ~כ

~~~ ~~~ 
 ~~~~ י~~תו לא ~~ה

~~~
 ~~ג ~~ש~ות בירושל~י ז"ל ~פירש~י ~~ורשת ראי~ מ~ינו

~~א
~~ 

 וכ~ר ע~ש~ ב~תו ~ני ~ב~ל ~אשתו מ~ם ד~בואר ט~~
 ~~~ רצ~ח~ סי~ ב~ו~ח ~פר~ח בלקו~י בזהה~יר

 ה~~ס בג~יון
 הירוש~~יעל

 שכת~
 ~~ציון ~~~~~ה ו~צא~י ליישב~ ~יש

 ~הנ~~סירוש~ים~
 ~רי~

 ירו~ל~י
 זר~ים~

 ~ע~~ות במס~
 ו~~ ~ וז~ל וכתב ~~~~ ~~~~רט~ ~~

 בל ~הירו~~~י ~י~ ~~יטא
 אנשים הי~נו ~~תו~ ~~ני ~ל~א א~תו~ על ~~וונו בי~ו"~~~ני ~

 ~ין א~ל בי~ו~י א~ש~ ~יש ~~וי~י ~~~~ר כמו בבי~~~~הם
 ה~י~ר על נ~~אתי ו~וראות ע~~ל~ ו~ו~~ ~~ללאשתו~

 מהאיש~~יט~יה שבמחב~~~
 ~~~~ינ~

 פ~~ה וירא ס~ר ב~~~ר
 נ~~

 א~~ סי~
~~רצו~

 ~ ~~ איש ~רכי ה~
 י~יו

 או~ר ר~י אתו~י ישלי~
~ 

 יו~א ~~ורש הרי י~~~~ בי~ו~ ~נשי אי~ ~אויבי שנא~ראשתו~
 ~ש"כ ~וגם א~תו~ ~ו ~ית~~ ~אנשי~ה~~~ר

 בהש~~~
 מצי~ר

 ועיין וז~ל~~~
 ד~ ב~~

 ~יתו~ ~~אינ~י שס ~~מרו ע~א ~~ח
 ו~י~ ~תק~ל~לא

 רש~~~
 לא ביתו~ י~~ני ~~יהו אשתו~ נו ~הי

 ~י~ עכ~ל~ ~יתו"~ ~אנשי ~ומש~ע
 ל~עיר

 ע~~
 כ~ז ~ברכות

 ~ר ~רא~~ע~א~
 ואי~לי~ אי~~

 אול ביתי~ באנשי
 ~~אנשי ~~"ה ~פירש~י ע~א נ~א בברכית וכן ע~ש~ב~~י~הו ו~י~~~

 מא לפרז ~~ה ע~א י~א בס~כה פי~ש~י וכן לא~תו~ביתו~~
 אשתו~ לט~ית ~ית~~~~~אינ~י

 ו~
 ע~א ~~ג ב~~ות פירש~י

 בע"ז ~ירש~י וכן ~~י~ד~~
 ל~~

 א~תו~ ביתי~ ~אינשי ~~ה ע~א
 בסנה~~ןוכן

~~~ 
 הד~ן~ ~ל ~~~~ה לא ו~שה ר~ה מ~יב ע~ב

 בית~~ ו~יר~~י~ בי~י ואת בניו את יצוה אשר ל~ען ~ו~יב
 המ~נ~ בלשון חכ~~ם שש~ו כ~ו והיא עכ~לי נשים~~ינו

 יומא
ב~

 ~ ע~~
 וכשבת ~שתו~ ~ו ביתו

 קי~
 לא~~ו ~~~ ~ר~י ~~ב

 ש~יא ו~ירש~יביתי~
 עיק~

 ~ונקלס וב~גום ~כ"ל~ ~~תי~ של
~שם

 יירא~ ב~
 י~ח~י~~~

 תרגם
 ע~

 יפקד ~~י ~ ה~~ל ה~~וק

~
 ~~א ~~י הוא ~~~קלם~ ~ו~~גו~ בי~~~~~ אנש וית בנוהי
 בתרגום הוא וכן ~~~~~ ~~ כמ~ילה~ר~י~

 יונת~
 הרי שםי ב~ע

 בסוט~ וכן אשתוי ~ו ~~תו~~ ~~אנשי~בואר
~~ 

 ע~~
 לא ~ר~ח

 ~סוטה פ~א ו~וסיו~ט תיסת~י~~ ~א ~אית~יה~ איניש~י~א
 וכו~ ביתו ל~נשי ~ר~ינן ~בג~~א כתב ר~י ד~ה~~א

 ג~כ ל~ניו שהיה קע~ח םי~ אה~ע בב~ו~צאתי ע~~
 שם ב~רישה הוא וכן ~יתי~~~~~נ~~ הנירם~

 ם~~
 הב~ח א~ל י~ט~

~ר~
 על ות~הני ע~ש~ לפנינו שהוא כמו ~~י~תיה~

 החוסיו~~

~~~
 ~~~ ~~~~~יטתי~ דב~~~ה

 וירא ~מ~~ר ~~ש
 ותרגו~

 ותי~~~אונ~ל~
 ביחו~ ~~אנשי ב~~~יהם יוצא ד~~ורש ~נ~ל

 ו~ אשתו~~ו
 ~ ~ל ~כל העיר לא

 ו~~~
~  ~~ ~~ 

~~~ 
~~~ 

~~ 
~~~~ 

 ב~גילה~ירושל~י
~~~ 

 ו~ני בנוי ~נש דריב~ל ה~ ~לכה
 ~ר~~~ל איתא ~ם פ~~ ~~ה ע~א ג~ ע~ין וב~ו~~ וכו~~ביתיה
 ~בנשהוי

 כ~
 ולשון ~יתו~ ~~ני ~ל~ון הרי וכו~י ~~תיה אנ~י

 ומצאתי ב~תו~ בני בכלל ואש~ו אח~~ ה~ל ~י~ו~~אנ~י
 ב~בת ~פירש"י הא על שבתב סק~א~ במ~ז ת~ע~א סי~או"ח ב~מ~~

כ~א
 ע~~

 בתב הבית~~ מ~בני לכ~ו~א והמה~רין~ ו~ה נרי ~"ה
 מש~~ ביתו~~ ~ל~ני ~ וז~להפ~~ג

 ל~ה~רין א~~ אש~ו~ לא~וקי
 ותמ~ני עכ~ליוכו~

 שבמחכ~~~
 ס~צ ז~ל ~רש"י כלל זכר לא

 ~~~~ג ו~יין כנ~ל~ בי~ו בני בכלל~אש~ו
 סי~ או~~

 ו~~~ סק~~~בא~א ~רע~~
 ומ~אתי

 נו"~ ~שו~
 סי~ ח~ה"ע מה~~ק

~אד~ה ל"~
 זול~

 אשה א~ו ~ וז~~ שב~~ ז~~
 נא~נה א~נ~

 ב~תי~~
חל~

 כ~ו
 ~ אי~

 ב~מ~ והנה
 י~מו~

~~ 
 ~חתיבה ~הוי מי~י ~יא~~~ס~רא אל~ ~ אמ~ו ע~א פ~ח

 וא~ר ~~א ואתי ~~~ ש~ ס~~
 ~~ו~ן לי~רי

 ~ו~
 ו~ת~ ~~~י~~ן~

 רש~י
 ~שיטא ו~אי ~~והא ~

 ו~ו~ הבי לאו ~אי עלי~ נן ~ס~כלן
 ל~ ~אי~

 ~~ם
 א~ו ו~נה ~יתו~~בני ע~ סו~~

 ו~ו~ ם~ובינן~ ל~ אש~ ~~
 ב~תו" ~~ני

האשה
 ה~~

 ~~י ~ב~ל~ וכו~
 ש~נו~~

 ז~ל
~~ 

 ~~~נ~ ~~שי~ות
 ו~מהני היאי הא~~בי~ו~

 ש~~~~ת~~
 זכ~ לא

 ז~~ הנו~~
 ~~~יגו

 ביתו~~ ~~ני ~~~י~א דאשתו ~"ל רש~י א~~ם ו~~ס~~ רש~יבזה
 ע~א פ~ח מי~מות להוביח הנו~ב כתב ש~יר ~~~ש~יועפ~י

~ס~~ינ~
 ס~~ ב~~יכ~ א~~ ~ל

 ~ ~ומן ס~ק ~לב

~~~~
 נ~נה הכי~

 ~~ו~ת הק~ה ~~~שפיר ונשו~~~ רא~
 עירו~ין התו~~ על א~ת~~~ברי

 נ"~
 ש~ת~ו ע~א

 ביבמות והרי בי~ןי שאי~ן כל נא~נות אינן יי~א ב~או~~שים

פ~~
 מ~ו~ר ע~א

 ~ו~ ו~~~ הנ~~~ ~ו~ירש~יכו~בו~ר א~ה~ ה~~ן והוא ~~ה~ג~ נא~ן אח~ ~ע~
 םי~ ~~ה~ע מה~~ק הנ~~ב

~~~~~~~

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

~~~ 

~~ 
 ~ףא~

 וא~י~ ~אי~ורין נאמן ~~~א נותן וה~ין ~ ~כ~~ ח~~
 תמיהת או~א וא~כ עכ~ל~ א~~ואפי~ ע~~

 ו~ ~ה~
 ירושלים~

 א~~~ ~~בריהשו"ת ע~
 הנ~~

 ~מ~~כ וי~ל
 יו~~ ה~רי~~

 א~ ~י~
 ~~~ס~ק

 שאי~
 ~ר~ןלבאורה ~ו~~ ו~ן ~~ר~~ ~~ל~ני ~לאו נזהרות~ הנ~ים
 פי~~

 ד~בת
 וב~~

~פמ~ג ורא~ יעו~ש~ יו~~~~ פ~ י~מא
 יו~~

 במ~ז א~ סי~
 ~~~ רי~

 שכ~ א~~
 ה~~ם מן ~י וי"ל ~

מ~ו~
 ~~ק ס~~~ ~ב~ז סי~ ל~מן הא ~לפ~ע~ שח~ו~י

 ש~ין ה~~י~~ ~ניקור ~~~ם לא א~ בשר~ ~ני~ורנא~~ת~ ~~~~
עב~~~ ~ור~

 אב~
 יו~~ י~~~~י ~ישוע~ת בס~

 ~~ סי~
 ~~~ ב~יה~~

~~ 
 ~שוס מצינו ~לא לו~ נוחין א~נם הנ~לי ה~רישה ~~~~יכ~

 מ~~~ן הביא ולא י~ו~~~ עור~ ~ל~ני ~ל ~~ו~י ם ~נשמקים
 מו~ר~מ להר~~ג ו~~ש~~ההנ~ל~

 בלע~
 ~אין הובחתי ~וויע~~

 עו~ ~הר~ןי כללראי~
 ~ת ולא הרב~~ בזה ל~ל~ל יש

 ~ פ~ הא~

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

 ~~~~י~~~~~

~~~

 ש~ו~" ~~~רי בספ~ו ~ה~וב~ה הש~~ה
 חיו~~

 ~י~
 ~~ד~

~~ר~
 ת~צא" ~היכי

 בתערו~ו~
 ח~~ר ~שים יש ~אם

 ששים אין~א~
 וב~~ ~

 ~~~~~ השא~ה~ לזא~ פתרון מצא

הגאו~
 ~ינים ~~חי~ו~י ~~ל שר~~ ~ל~ושי

~ב~ר~~~ ל~ני~ ק~~ו~ ן ~ ליו~~
 שנ~~~~

 ~י~א ס~~ בו ~ין ~~ם ~~ל~ של ב~אור
 ~הוי ~שום אחר~ מ~~~ם עליו להפר~ש~קנה

~~~ 
 ~ל ~~~נן

 ~ ~רבנןתרי
 ~א~~~~

 עינ~ נ~
 ור~ה

 ז~
 ה~~~ ~מ~ין ב~פ~ מצאתי

~~ל
~~~ ~~ 

 ה~וס~ על ע~א נ~ג
~~~ 

 הו~ל
 וכתב ~בריו~ ודחה הלב~ש~ ~בריש~ביא ~~ל~מ~

 ~ וז~~
 ולפי

 יכול ~הא ליתא~ ~בריושכתב~י מ~
 להוסי~

 ע~יו
~~ 

 ס~~ י~י~ שלא
 לה~ריש י~ולואח~כ

 מ~~~
 להוכיח וכ~~ש

 ~הג~~
 ל~שות ~יש

 ובכ~ ~~ת~~
 ד~וי

~~~~ 
 ל~ע

 ~~~ ~חו~ א~רי~
 ו~~



~ ~

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

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  בשו~ת ~עייןעכ~ל
 הרמ~~

 סי~ ח~ו"ד
 ג~~ ~~ת~ ~"~

 ע~ה
 י~~ש~ וניעור וחוזר ס~ יה~~ ש~א עד ~~בא~שט~להוסיף

 ~חכמה~ ~מעין בס~ בזה~~מו וכ~~
 הנ~~

 א~ל מה~~ס~~ כן והוכיח
 ש~וכ~ח י~ב ס~ק צ~ט ~סי~ ז"ל הפלתי ע~י~ד ע~זל~עיר י~

ד~ו~
 הארכחי בחי~ושי אמנס עש~בי מ~רבנ~~ א~א אינו וניעור

בס~~
 נ"ו בכורוח מהתוס~ ראי~ וה~אחי הפלתי~ ד~רי לדחות

דאמרו וש~ואל~ דשמואל~ ול~~וה לרב שהקשו ~סוה~~~י אין~ ~ד~הע~א
 אי~

 ו~מ~ מצורעיס~ מ~הריןבמה ~ל~ד~ חשרי ביומי ~רח אלא בזוחלין מטהרין המיס
 ו~ו~ ~ער~פ חטאת מי מק~~ין

~ 
 ר~~ו~יר~

 אלא בטל~ קמ~~ קמא~ ה~יןי ~ן ל~~י~ר ~איכא ז~ל
 וכת~ו גזור~ לא אכתי משה ובימי ה~י~~ מראית מ~~י~~ח~רי
 חוזר ~הא ית~ןי לא ב~ל~ קמא ~קמא ה~עס דאוחוהתוס~

 ורבה כשחוזרוניעיר~
 ע~

 כ~י
 שי~

 ול~~ח ~ע~ש~ לאסור שיעור בו
 מ~~בנןי אלא אינו וני~ור דחוזר ז"להפלתי

 קש~ ל~
 מי~י

 גזרו לא משה דבימי י~ל א~תי דהא הר"~~ על התוס~קו~יית

חכמי~
 ~חוזר דינא האי עדיין

 וניע~ר~
 ~ס~ל ודאי ~לא

 דחוזר ז~ל החו~~ ב~לילר~ותינו
 וניעו~

 החו~ה~ ~ן היא
 הפ~"ג~כ~~ת

 יו~~
 צ~ט סי~

 בש~~~
 ס~ק

 כ~א~
 ובחידושי ו~ו~ק~

 בזה כחיהאי
 בה~ב~

 ע~~~~ ואין ~ש~ס~ ~ובחי מ~מה ~~יוח
בי~י

 ~ה~~י~
 עו~ וא~~~ ~ה~

 חזו~
 למוע~~

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

~~~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~י ~~~~~

~~~~ 
~~~~

 ~~~~~~~ ~~י~ ~~~~

~~~
 ~אינם~ ע~י הנעשין ה~מאלקי~~ שחיות נידון ~אלתו~
 ו~א"י מיחוש~ זו א להס שיש א~ס בני ששותיןיהו~יס~~

 ~ס להחולה מוחריס אס ~שבח~ ~ס המאלקיןעושיס
 ~ במו~~~

~~~~~~ 
 כתב ע~ו~ ~י~ ח~ג מה~~ק ומשיב שואל בשו~ת

 ~ה~ולה גס במוצ"ש אסוריןדה~מ~לקין~
 והנה ע~ש~ עכו~סבשולי מ~ו~

 ~~א~ר~
 מבואר ה~בר

 ~יו~~
 ~י~ג סי~

סו~

 מוחר בשבח~ לח~לה שבישל עכו~ס ט~ז~ סעי~ ברמ~א הסי~
 כה~ג ~כל עכו~ס בשולי משוס בו ואין לבריא~ אפי~במוצ"ש

 וז"ל~ כחב סקט~ו שס ו~~~ז ~יכרא~איכ~
 הר~ן ~~רי הס אלו

 שהוא במ~ה~ב א~ל הרא~ה~~~
 הר~ב~~

 ~~ז כתב
~ 

 וח~ילה
 בעח א~א ע~מו לחולה אפי~ הותר שלאוחס

 הצו~~
 דהיינו

 ויש וכו~~ לבריא וכ~~כ ל~יסו~ו~ חוזר למוצ~ש ~אב~בת~
 לו הת~רו ~צוי פל~ר שאין ~במ~וס ה~ ס~י~ קי~ב ~סי~ראי~

א~
 מצוי ה~~~ר שי~א למקוס שיבא דאח~ ו~אי ו~ה בע~ב~ ~ל
 שאין במקוס נ~ט דהא לאיסורו~ ~עה~ב של ~ת~זר
 מצויפ~~ר

 ~ו~~
 הוא כן נמי והכא

 וכו~
 והנה הט~ז~ ע~~ל

 ~~~א~~~י~~
 הי~~~

 ע~ ~~~~ י~~ ~"~ ~~
 הט~ז

 מסי~ראי~ ~ה~י~
 כתב המחבר הלא ל~בין ~וכל ~ולא הנ~ל~ קי~~

 על מ~~י ק~ה לא ולפענ~ד ע~שי ~~~ ~~ בס~י~ב~ירוש
 בס~י~ שס כחב ~מחבר ~הנה כ~לי דבריו ה~נתי ו~אה~"זי
 מפת לי~ח המחי~ין לדעת מצו~~ ישראל פל~ר שא~ן מקוס ~ד~

 פת הרי ישראל~ פלטר שס הגיע אס עכו~ס~פל~ר
 אסורה~ ע~~ספ~~ר

 וב~~
 ~ס

 ס~
 י~ג

 אלא כתב לא ~הרא~ה וצ~ע ~וז~ל כח~
 ד~~

 עכו~ם פלטר
 כ~~אסורה~

 שהוא
 ה~~ראל כבר לקחו ~ם ~בל הפלטר~ בי~

 הרא~ה~ ~דברי וכ~מ ~שרי~ ונראה דא~~~ כתב לאבהי~ר

עכ"~
 שס ו~נקה~כ

 ~ כת~
 ~~ש~

 ~לקח ה~ין
 וז~ כו~~ עכו"ם ~לטר פת ל~חדאס ופיר~ בקמ"~

 א~נו~
 ~ל~

 ליקח
 ~חיר~~

ו~
 ה~חירי~ ל~ע~

 מוב~יס אלו הנ~ה~כ ו~בר~ ~כ~ל~ ליקח

~~~~~~ 
 ~ס

 ו~~ ~~"~
~ 

 ~לי~~~ ל~ו ~תוב ~י~ הט~ז

 לד~י כ~ן ~ין לא ולכן~חיר~ק~
 המחב~

 ~י
 ~~ מ~~ב~

 שוס
 כללראי~

 כ~~
 המח~ר ~ל קי"ב סי~ ב~ר~ח ועיין ברור~ וזה

 כחב ד~~ ~עי~~~~ל
~ 

 הרי
 פ~

 הפת פי~ ~סורה~ עכו~ס פלטר
 בהיתר~ שלקחעצמו

 ונמש~
 והעיקר וכו~~ הרא~ה סב~ת אחר

 כחוכא ~מחזי במ~ה"ב ה~ש~~אכמש"כ
 וא~~לול~

 אחד ~בשלחן
 ולכן והו~ר~ ו~זר ונאםרניתר

 הע~ק~
 לא ~~יחר לקח ש~ס

 מהיחרו~יצא
 שא~ קש~ א~

 הרא~ה ב~עח בן הבין שה~שב~א
 זה מוכרח אינומ~מ

 נראה ו~~ן הש~~~ ובמ~~כ הרא~ה~ ב~ע~

 לקח ~ם אבל הנ~ל~ ~נק~~~כמש~~
 ע~כ שרי~ לכ~~ ~היח~

חו"~
 בנקה~כ ו~א~י ג~כ~ הר~"ה ל~עת בהיחר ב~קח אףשאםר הנ~ל~ ק~~ג ~סוס"י לה~"ז ~~יא שלא הפר~ח על ותימה

סי~
 כח~ קי~~

 מסי~ ראי~ ~ה~יא הנ~ל הט~ז על
 הנ~ל~ קי~~

 ולא לי~~ אית היכרא כה~ג ~כל הכא ~~אני ראי~~ זה ~איןוז~ל~

ש~~~
 הרא~ה מ~~רי גופי~ קי~ב סי~ ~לעיל ~הא ח~ע חחנו~י

 בזה ע~~פ הט~ז~ ל~ברי ה~~יס ש~נק~~כ הרי ע~"ל~הוא~
~כשיבא

 למקו~
 בעה~ב של פת חזר מצוי ה~~~ר שיהא

 ו~~ינולא~סורו~
~~~ 

 בלקח ה~~ז כוונת ~ע~כ ~היחר~ ~~~~ אף
 ר~~ ~ין ~אל~כבהיתר~

 ל~~ו~~
 בה~תר~ ~שבת לחולה ש~ישל

 הנ~ל ד~ ~~י~ קי~ב ~~ס~~ ל~~~~~~~ לחולה התיר שפירול~ן

ב~~~
 ו~אי אלא ופ~"ח~

 והנקה~כ ה~~ז~ אוסר ~הי~ר ~~~~ א~

כת~
 הש~~ ה~ פ~~ וז~ הר~~ה~ ~עת דזה

 ה~א~ה ~דעת כ~ב
 ~~תב הפ~"ח ל~ברי ובפ~ט ה~~~ה~ ~ברי י~ח~ו וא~כאיפכא~
 שרי ל~ע בהיתר~לקח

 א~
 חמוהיס ו~ב~יו ~ס~שאול י~ בה~הוח ~עיין וצ~~ג להרא~הי

 וה~ן~
~ 

~~~~~ 
 ה~~א~ כת~

 וז~ל ש~ ~~~ ה
 וכו~ לחילה השוחט בנמ~ כ~איחא ~מ~צ~~~לאו~לו דא~ו~ להוכי~ ול"~ ~

 וא~כ ~ש~ילו~ יר~ה ש~א ~זירה ל~ריא~ א~ו~ לחולהוהמבשל
 בשבילו~ ירבה ~מא למוציש לחולה מו~ר יהא אס נ~י~כא
 ~גזרינן לומר ~~ריו הב~ו~י לא וב~מתעכ"ל~

 שמ~
 ~רבה

 לו שי~~~בש~ילו
 ע~

 א"כ מוצ~~~
 מותר שיהי~ ~~ק~~

לבשל לי~~א~
 ל~ול~

 ני~וש א~כ ~ח~~ה~וכ~~כ ל~ריא~ אף למוצ~ש ~~~חר כיון ס~נ~~ בו שיש
~~~ 

 א~ור ויהי~ ב~~ילו ירבה
 ~פי ~יל אמי~ה ~א~~ור ~ב~כו~ס וא"ל ש~"ח~ עס~ילמוצ~ש~
 בשבילו ירבה ש~א חיישינןשפיר

 א~
 או~ח פמ~ג ועיין למ~צ"~י

 ~מ~ז שי~חסי~
 בהע~~ ס~~~

 שמא לחוש יש למוצ"ש נ~~ר ~א~ הבאה~ט ~~רי ולפיודו~ק~ ע~~ ב~ב~~ הרב ~מש~כ ג~
 ~~כ כנז~~ בש~ילוי~בה

 ע~ ל~אור~ ק~~
 במשה"ב הרשב~א

 ולמ~ למוצ~ש~שאוס~
 לא

 כח~
 זה~ מט~ס

 א~
 לפ~נ~ד

 לחוש אין ל~י~חו~ד~הר~~~א
 ~~א~

 ולכן בשבילו~ ירבה שמא

הוצר~
 הבאה~ט הוכחת כמו כתב ולא אח~ו~~ ל~ו~חוח ה~שב~א

 ~חולין הרש~~א ~הנההנ~ל~
~~ 

 ~"ו~
 פ~~

 בה~
 ~מא ~זירה

 ירבה~ האש על הק~ירה שי~יח אחר~ פירוש בשבילוירבה
 ש~

 ומ~~ה ~שב~לו~חת~כ~
 גז~ינ~

 ~מא
 יב~

 א~סור לי~י
 סקיל~

 אותס שיחן קו~ס בק~ירה חחיכות ירבה שמא ~"ל אבל~כ~י
על

 הא~
 אי דא~י~

 עבי~
 אלא דאורייתא אי~ור כאו לית הכי

~רב~
 וכ~כ ג~ינןי ולא לגזירה גזירה ~~וי כ~ומר עכ~ל~

 ו~ין זה~ על פליג והר~ן קמ~א~ סי~ ~~ולין פ~א יו~ט~מעדני

ב~~~~
 ובפ~~ג ם~~ו ~י~~ םי~

 בא~~
 וא~~ שם~

 להר~~~א
 הכא וא"כ לגזירה~ גזירה ד~וי יר~ה ~מא ח~ישינן לאבדרבנן
 לשי~~נמי

 ליכא הרש~~א
 כיון בשבילו~ ירב~ שמ~ למיח~

 לומר יכול ה~ לא ל~יטתו הר~ב~א וא~כ דרבנן~ אלא~אינו

הוכ~~
 ~ והבן הנ~ל הבא~~ט

~~~~~~~~ 
 ~ ראשוןי לענין

 ה~ה
 ~לי~ הנ~~~

 ~ל
 דעכו~םוםובר הט~

 ~בי~~
 ~חו~ה

 בשב~
 מו~ר

 ל~רי~במוצ~~
 וכ~כ לחולה~ וכ~~כ

 הש~~
 סו~~י ביו~ד

 בשס המ~~אוכ~כ קכ~~
 הש~

 ומ~~י ~ק~~~ ~י~ח בסי~
 סי~ ד~ולין פ~א ~ב~~ח דבריו ~ה הלא בזה~ שהחמירחמו~וח~ ב~דב~

~~"~
 דוק~ ~אפ~ מעמי~ין~ אין פרק הר~ן בשס שכתב

 חולה~
 אי~ורו ~אין כו~~~ ~~י הנ~שה ~בר כל שה~ירומ~~י

 ואי~~ט~י~ ~~~ עכ~ל ~נוי אין ל~ריא להתירואבל מנופ~
 ל~מ~

ה~
 דר~~

 ו~~
 הי~

 ~~ ל~~ ~~~
 הי~

~~~ 
~~ 

 ר~~ ול~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~החמי~
 במנחת ומצ~תי ה~~ת~ עכ~ל

 י~ק~
 ם~ק ~~ה ~~ל

 כתב~~ט
 ~א~מ הר~ן ~מ~מ~ות כיון כה~~ז~ ~ה~יק~ ג"~

 מהרש~ל ~שמ~ות הוא וכן לחומ~אי~שמע
 ~חו~י~ ~~~

 םי~
 לםמ"ג~ בביאורי~ ש~יין ומהר~אל~ג~

 ו~~
 הארי~

 בם~ להו~יח
 וכן ~ר~ב~~~ כד~ת ~בעבאר

 פ~~
 שיורי ב~ל

 לאםור~ ויש להח~יר~ ד~תו הב~י שגס ו~תב שי~ח~ םי~באו~ח ה~דול~ ~נ~~
 ותימה ה~נ~~י~~כ~ל

 ע~
 יע~~~ ה~מנחת

 ~דו~
 הביא ~א

 ~נ~ל~ הר~ן מ~שמ~ות ~~כ ~~חמיר הנז~ ח~ודו~"ל~~ד~רי
וראיתי

 ~~נ~ו~
 ~ל שאול יד

 יו~~
 על חמה ~~ז~ ם~י~ קי~ג םי~

 ו~~זהב~י
 וש~~

 ופלא הנ~לי פא~מ הר~ן ד~רי זברו ש~א
 הרגישו שכ~רזכר ש~~

 בז~
 ו~תבו י~קב~~ ו~במנחת חמודות~ ב~דברי

ל~~ו~
 א~ו כל ~ד~ת כיון וא~כ ~נ"ל~ הר~ן ד~רי מכח
 פ~ק ~~יר ו~~כ נק~י~~~ הכי בודאי ל~וצ~~~ לאםור~פוס~יס
 וז~ ל~~ולה~ למוצ~ש ד~םור ~נ~ל ה~מא~קי~~ לעניןבשו~מ

 ~ לכאור~ברו~

~~~~~~~ 
 אפשר אי ~ס

 במו~~~ ל~כ~
 ה~~~ין ~מאל~ין~

 וה~ולה ישראל~ע~י
 צרי~

 ~~די לה~~~~קין~
 ש~תב ב~י אות אדס בנשמת ם~ח~ כלל ~דס חיי בם~מצאתי
 מה לחולה אין דאס דאפשר ~וז"ל

 ול~איר~ ~י~~~ סוס~י ר~~א וכד~םק ולהתירי הרא~העל ל~מו~ די~ במוצ~~~ לאכו~
 י~ל

 לזה~אי~
 מיו~~

 רי"ח םי~
 ~ש~~

 ~ס מש~כ ס~~ד ו~~~ז ~ק"ג
 ל~ן~ וה~ירו ~~ור הי~ במדבר נחירה ב~ר והריהרא~~י
 דר~נן~ ם~ק דהוי מותר הי~ דרב~ן הי~ אלוואפ~ה

 והכ~
 נמי

 אמנס שא~תינו~ בנידון הדין ~וא א"כ עכ~לי עכו"ס~~ישול
 דהנ~ בזה~ הרבה ~עיו~י איכאאכ~י

 ~ש לכא~רה
 לפ~ו~

 מכאן
מה

 ~~ק~
 םי~ יו~ד הפ~~ג

~~~ 
 במ~ז

~~~~ 
 כל וז~ל~ ~~תב

 שמת~רין~ה
 ~צור~

 מס~בר לא לח~~~ ניתותר ~י ~~ת~ ערב
 הדין הוא ובא~ת ~כ~ל~ א~ש~רי שת~י וא הואיל אח~כ~ רלאם

 מותר ב~בת~ לחו~ה ~~ו~ס בישל באםשד~רנו
 במ~צ~~

 מ~~~~~חו~~
 ~ איש~רי ואישתרי ~ו~יל

ו~~
 מ~מן א~ ממין ע~~ואםר ~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~

 ידו~
 אוכל ~י~ הזמן וכשה~יע וא~ל~~

~~ול~
 מו~ר אס ~מין~ ~אותו

 ~ו~ לאכ~~
 ו~תב בידוי ~ני~ותר

על
 ביש~ש~ המהרש~~ ז~

 דבדרבנ~
 ד~ב~י םפי~א ד~וי מ~ת~~

זמובא
 בש~~

 ק~~ ול~~ו~~ ם~~גי רי"ת םי~ יו~ד
 על

 בפשיטו~ ו~תב לז~~ ~יין ש~אהנ~ל ~~~~~
 אי~ת~יי ואישתרי ד~ואיל

 ~ ה~ ל~ולמ~
 וגס הנ"ל~ מהיש"ש לד~ריו ר~י~

 ל~~~
 לא

 מ~~~הביא
 ~י~~

 רי~ת בם~~ נדריס ידות בם~ ומ~א~י הנ"לי

 ב~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~"ב~ ש~ול~י~
 רי~ת~ ל~י~ ציין שלא

 דלפ~דוכת~~
 נ~~

 אמרינן לא ד~~כ לחלק~
 מ~

 לא שהותר
 נאם~

~ת"~~
 ר~

 במקום
 ~נתחד~

 כהאי ~יםו~~ אח~כ
 ד~שב~~

 ~נשבע
 או י~י יעשה~לא

 כה~
 שז~ תקנה~ עשו ~הקהל דת"ה

 הי~ לא
 ~סור זה ד~ר שבחול ~ס א~ל ~י~ור~בכלל

 לאות~ דחיי~י~
 הא~~~~~י~~

 בש~~ ~~
 ~מכינ~ ~ב~ ~~~וד

 כד~ת להקל

 כ~ ~~~~~~י~יןי
 חזר ש~ת~ ~~בר

 ~ח~~
 וז~ למקומו~

 ם~רת

~~~~~~~ ~ ~~~ 
 י~~א~~ ~~~~ ~ש~ ~~י~ ~~ס ש~ו~ר

 ~~וה~י
~~ 

 ~הי~ ב~~מו
 ע~שיו קודס~ ~ות~

 ~~~י~
 ~ם

 ~פת כיון נ~~י י~~~ל~ל~ר
~~ 

 רק ~~ירו לא פ~~ר
 מ~~

חיי
 ב~~ו~ נפ~

 י~ר~~ ~~~ ש~ין
 ישר~ל פל~ר וכשיש מצוי~

~וז~
 דיד~ בני~ו~ וא~~ עכ~לי איס~רו~למקומו~

 אפש~ ~י
 עפי~~~התיר

 ל~חולה אף עכו~ם ~בי~ול שנשאר מה

במו~~~
~~ 

 דומ~ ~~ דרב~~ ~~א
 למש~כ ממש

 ה~י~
 ו~ק עכו~ם~ ~ישול ~~ור ש~ול ~ון~~ו~~~

 ~~~~ ב~ב~
 במו~ש וא~כ ~~ו~קיס~ כמש~כ ישר~לי ע~ אפשר ~ואי~וא~ל

 ו~~כ למקומוי האי~~~~
 נ~ח~

 ~~ אד~~ ה~~יי דברי
 ~ב~י ~~אמ~ם

~~~ 
 ~~~ במ~~~ ~מוהים~ שאול~

 ה~א~~ םברת
כ~~י

 א~ ו~~
 ~י לא~~יי~ל

 ביו~~ כמבו~
 ~י~ קי~ב ~י~

 ד~

ב~
 דל~ ~~י~ וב~ר~~ ו~נ~ה~

 פל~~ פת ~היתר
 לשם באאם ~~

 ~~~א~ פלט~
 ~א

 י~~
 ~ה~~ת כ~לי מ~רו

~~~~~  ~~~ ואי~ ~ו~~ ~~~ ~ ~~ ב~~ו~ ו~~ 

ו~ש~
 מדו~ הנ~ל~ ~~ד בםי~ הפ~~ג על

 ו~ה
~~ ~~ 

 ~י
 תשו~~~ ה~ש~ר~ במ~~כ~ גס לפ~פל ויש ~נ~ל~קי~ב

 או"~
 ם~

ת~נ~~
 שי~ יו~~~ ה~ברכי ב~ס ~~~~ ם~ק

 לאכ~ל מקילין
 הנ~ל מחו~ין ראי~ והביא שבתי ~~~ודת ~נשתייר מב~שלבשר

 הכא וא~כ ב~נ~מאיברי
 אמרי~

 אישתריי ואישתרי הואיל
בש~~ת יע~~

 של~
 אות א~ ~אמר אבת~וז חוד~ ~מ~מר~ י~שכר בני בם~ ו~יין בזה~ הי~ל

~~~ 
 מש~כ

 להלכ~
 ~~~ש~ למ~~ה ולא

 ולא בדב~יהס~ הרבה ל~לפל יש למ~לה~ ה~מורו~פ~י
 ע~

 ו~ו~~~~
~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~ 

~~~ ~~ 
~~~ו~

 איד~י ואידח~ הו~יל א~רי~ן~ ~ישתרי ו~שתרי ~הואיל

~~
 ~ל~ ד~יכ~ ז~ל~ וה~~רו~יס ~קדמוניס כל וכ~כ אמרינ~~י

הותר~
 ו~יין ואי~תרי~ הואיל אמרי~ן לא דחויה רק ~גמרי

 קרוביס ~ומ~ת ~בי אבלי מה~~ פ~ב~~מב~ס
 היאי דחוי~

ו~~~
 כו~~תו

 ש~
 אמרינן~ אי~תרי ואיש~רי הואיל מ~~ס ג~כ

 איד~י ואידחיהו~יל
~~ 

 בזה האר~~י וב~ק~א ע~~ה~ ~מרינן
 כל ס~נה~ בו שיש בחו~ה אף דידן בנידון ו~~כו~כ~~~~

 הרשב"א~ כמש~כ אצ~ו~ ה~ דחוי~האי~~רי~
 הוב~

 יו~ד בב~י
 ~"ש ~ל~~~ס~ס~י

 וב~מ~~
 לא וא~כ קנ~~~ סוס~י

 שי~
 ~ואיל

 לאיםורוי חוזר ~מוצ"ש וא~כ אישתרי~ואי~~~י
 ו~ייןבארו~~~ בז~ לפ~~~ וי~

 בשו~~
 יד

 יו~~
 ויש ~~ש~ ם~ ~י~

 ~ת ולא ה~בה~בדבריו ג~ ~פלפ~
 לה~רי~
~ 

~~
 א~~~ ה~חיי ~ברי נש~~~ הכל ~~ר

 קשי~
 ~ד

 לפי~ליהס~ ל~~ו~
 למ~~~~ האמו~ כדבר ם~ירו~~ הרב~ ~י~

 ו~ב השו~מ~ ו~מ~~~ ~~תבתי~ כמו א~ת ~דיןולכן
 ~ז~ב ~ז~~מםכי~יס פ~~ק~~

~ 

~~~~~~ 
 ם~~ לידי בא כ"ז~ כ~בי

 ~שו~ת מח~ש נדפם
 ~כ"~ ~~~ ראיתי ומצאתי י~~~~~~~רי

 א~תו שאל
 יש א~ ה~~לה~ ז~תכ~ין

 לחו~
 בישולי מ~וס ה~מא~~ין~ ~ל

 ד~יםורי יען ל~תיר~ כ~ב ע~ו םי~ שו~מ דב~ו~ת ו~תב~עכו~ם~
 וה~~א ס~נה~ בו שאין לחו~ה מו~ריןדרבנן

 ~מיה~
 ~ה~י ~~~ר

 ש~ותרו ~ף ד~בנןאיםורי
 ~חול~

 מ~~ ם~~ה~ בו שאין
 אסור

 ולשתותלא~ול
 גו~

 כ~בו~ר הא~םור~
 ביו~~

 ו~ביא קנ~הי בסוס~י
 ה~ סי~ ר~~~א שו~תדברי

 ~מוב~
 בפ~ת

 יו"~
 ~נ~ה םי~

 ש~~~~~ס~ז~
 ב~ירות

 מו~ר אי ~ו~~~~
 ~~~~ ל~~~~

 בו
 ~~נ~

לצ~ר~
 ~~צמז דה~~~ל ~יון ~ימא אי ר~ו~~י

 גריסדקא דיו~~ ~~~ הית~
 מצ~ ל~

 ש~ר כמו ~וי ש~~~ איםור
 דמותרדדב~יהס ש~~ מ~~~~

 חול~ ~צו~~
 וכ~ב ~~נ~~ בו ש~ין

 יו~א מפורש ש~דב~אישתמי~~י~ ש~~~~~
 בר~~

 ד~~ז ב~~ב
 ד~כ~ ב~ו~י~

 שה~ל~~~ר~אין~
 דבי~ולי שס

 ע~~~~
 בו שאין ל~ולה מותר

 מ~~ ~~~ב~~ נא~ר דבכ~~ג ~~~סםכנ~~
 אינו

 דו~~
 לש~ר

 כמו ~~~נן~אים~~
~~~ 

 ~וף שא~ור ע~ו~ם וחלב יינס
 ה~~~

ל~ו~~
 ד~אני ~בנה~ בו ן ~א

 הת~
 ~~~ב~ כיון

 מותר ~~צ~ו
ורק

 ~זי~ו~ ~ח~~
 ~מ~תר ד~בריהםשבת ~לא~~ ~~ל יותר ~~ה ה~מירו לא ~~~רו ח~נות

 ל~ול~
 שו"ת ~ס~ ע~~ד ~~נ~~ בו ש~ין

 י~~~~~~~~רי
 ל~~~י~ ו~~~י~

 ~~~ו~ו
 ש~

 ~ ~~~ן~
 דאי~ו~י מש~ס ה~מ~לקין~~ ל~~יר ש~~ב שו~מ ~~י~ת~~ביא מ~ הנ~

 הנ~ שאב~ם~ ל~ול~ מות~יןדר~נן
 ~נא

 דהשו"מ ידענ~~ אי~~~
 ו~ק ע~ו~ס~ בי~ו~י מ~~ש ב~יצ~ש~ ~~~~ק~ןאו~ר

 ב~ב~
 התיר

 ו~ה ב~~ה~י~ שאבא~ וכמו~~לי
 ש~~י~

 ~~י~ ב~~ו~ ~הר~ן
 לתולה ע~ו~סבשולי

 ש~~
 דהר~ן בז~י ~גה ~מ~כ~ת ם~נ~~ בו

 התי~ל~
 ~םיר~ בחול אבל ~~ב~~ א~א

~ 

 ~אינו
 ~ח~~ אי~ו~

 הלא הר~ן~ ד~רי ה~נת בפ~ט ו~~העצ~ו~
 ~ בז~~~ פ~~מ~ ב~~ז הר~ןד~~י כ~

 ועכ~~ו
 ע~~~ו ש~~בשיל וא~~פ בש~ת~ ~כו~ס ~~י ם~נה ~ו ~~יןלחו~ה ~~ש~ ~ה~

א~ור
 מש~

 וא~~ עכו~~~ ~שולי
 מ~~~~ ר~~ ב~בר שאין

 ~אין בדבריסלאו~מי~ א~~~ האי ב~בת~ עכו~ם ע~י נע~ין חולה צרכי מ~~מרינןדאי
 ב~

 כיון ~א עכו~י בשולי משוס
 ד~תמ~

איתמ~
 ואע~י~~ לחל~~ ~או ~א

 לה~~ר משם ראי~ להביא אין

 ~~~ ~ ~א~~ו~~
 ~~י~רו

~~ ~~ ~~ ~  
 ~ל

~  



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  מוח~ שהד~~ כיון ~ה~ס י~~~וסחם
 בו להחמ~ר ר~ו לא בעצמו

יוחר
 משו~

 ~אסרו ~מאי משוס ~לחא~ט~א ~אפש~ כחב והר~~ה שבח~ ממ~שה עכו~ס ב~ולי
 ~בנ~

 ~שוו לא חחנוח מ~וס
 ישראל~ פל~ר שיש במקוס אלא אסרו ~א ~חן שהרי מ~וחיהןבו

 ~משוס כיון וכו~ בש~ה היחר נו~~ין ש~יו מ~בוחינו ~~כומצינו

~חנו~
 חחנוח ל~די ליחי ~לא היכרא ~איכא היבא ~ל אסרו

 שאין שעה שהיא בשבח~ לחולה ה~בשל עכו~ס כאן ו~ף~~י~
אנו

 יכולי~
 חחנוח~ מ~וס מיחסרי לא הני כי ~כו~ס בש~לי לב~ל~

ולפי~~
 לבריא שמו~ר ב~ב

 במו~~~
 עכו~ס~ בשולי משוס ~ליכא

כיו~
 ~לא

 שיי~
 לה~יא לפ~ינו ~רי ~ר~י ~כ~ל חח~וח~ הכא

שה~~
 שאב~ס~ ל~ולה בשבח ע~ו~ס בשולי ל~חיר אלא כחב לא

 שבח~ ממ~שה ~וחר בשבח עכו~ס בבשולי להחמיר ר~~~לא
 הרא"~ כן כי והנה כן~ להדיאוכ~ש~כ

 אלא ג~כ ~חיר לא
 ל~ר~ן בין בחול~ משא"כ כנז~~ כן מפורש שכחב וכמובש~ח~
 בו שאין לחולה ולשחוח ל~כול עכ~ס ב~ולי אסור להרא"הבין

~סכנה~  שכ~ח סי~ או~ח ~ש~ע ל~דיא מבואר ש~~ין ובאמח 
סעי~

 בו ש~ין חולה ~ י~~
 סכנ~

 ומק~ר עכו~ס~ ~בשולי מו~ר
 בפמ"~ וראיחי הנ~ל~ מהר"ן~~ריו

 שכ~ח סי~ או"ח
 בא"~

 ס~ק
 לי ק~יא והוי ~ וז~ל שכתבי~א

 אי~
 ~כ~ה בו שאין לחולה שרי

 כ~ קנ~ה סי~ ביו~ד מבואר והא ~כו~ס~ ע~י בשבחלבשל
 כ~א ~רבנן~ א~סור לאכול אסור ~כנה בו שאין ~חולהבה~ה ~ר~

 כל ו~~ל~לכ~א~
 ~אי~

 ש~ב~ס הח~לה רש~י ע~מו מחמח איסורו
 כ~א שס דאסר יינס סחס א~כ ~~~~ אלא ממנו~לאכול

 ולכאורה ע~ש~וכו~ לרחו~
 י~

 ~ו~יח ליישב
 ~סיבריס די~ל ע~מו~ מח~ת ~יס~רואין ש~~~ יינ~~ מסח~ ~פמ~~

 כה~וסק~
 יינס דסחס

 מ~ו~ בהנאה~~~ור
 הוי וא~~ ב~וחיהס~ ס מש ולא יינ~~ ו~אי

א
 ~ו~

 ס~~ יו~ד ועיין ע~~ו~ מ~מח
 וב~"ז ו~ד~מ בב~י קכ~~

 ובאמח הסי~~ב~יש
 ~סק קב~ג ~סי~ ~רמ~א ~הא ל~חא~ ז~

דס~~
 סברח ולכאורה ודו~ק~ ע~ש~ ב~נאה~ מ~חר יינס

 א~סירו שאין דכלשכחב הפ~~~
 מחמ~

 ש~~~ס ~~ולה רש~י ע~מו

לאכ~
 לומר אפשר אי יינס מסחס ק~שייחו בלאו ובאמח מ~ו~

 דהאב~~
 מפור~

 ז~~ ש~ר ~~ ביח ~~יח בבדק בהרא~ה יו~א
~בח~

 ~מוק~ה הרי ע"ש~ סכנה בו ~אין לחולה אסור ~מוק~ה להדיא

 אי~ ~~~א~
 שאב~ס~ לחולה אס~ר אפ~ה ע~מו~ מ~ח א~סו~ו

 עלוחמ~ני
 הפ~"~

 לא ולמה מ~וע
 ~יי~

 ~ול~מן הנ~ל להרא~ה
 אי ל~~~אא~~~

 מ~~צ~
 ה~יקר ובאמח שאב~ס~~ לחולה מו~ר

כ~ו
 ש~יר~

 כמש~כ אח~כ~ הפמ~ג
 הר~

 ל~~מיר ר~ו לא ~בשבח
 ~~~סבבשו~י

 יוח~
 הוכ~~~ ~איכא י~ל ~ס שבח~ ממעשה

 ~כו"ס בשולי ~אס~ר אה~נ בחיל אבל הרא~ה~וכמש~כ
 ל~ו~~

 וכ"כ י~ראל~ ע~י אפשר באי ~ףש~~~ס~
 ה~מ~~

 ~ב~ח בסי~
במ~ז

 ~בח~ ס~~
 בשולי אסור

 ~כו~
 ש~~סי ~~ולה

ה~מ~~ וכ~~
 בשס כן וה~א י~ד~ ס~ק שכ~ח סי~ במ~ז

 ש~~~ ~~בו~
~~

 בשולי אסור דבחול בפירוש~
 ע~ו~~

 הרי ע"ש~ ~~ב~ס לחולה

 שנ~~הפ~~~
 וא~~ כנ~~~ ~~מו אח ושלש

 ה~ין
 ~מ~ ד~

 ~~חול
 בשב~ ורק עכו~ס~ ~שולי~~~ר

 ב~ו~י ~~ירו
 עכ~~~

 ש~ין לחולה
 ~ שכ~ח בםי~ ה~חב~ כמש~כ ~בנה~בו

~~~~~~~ 
 אי לבררי אבא

 בו שאין ~ולה א~ו~ מוק~~
 ~~ סי~ ~שו~ח ז~ל ~י~ר רע~ק ה~~~ן ~נהם~נה~

 בפ~ח~~ובא
 יו~~

 סי~
 ~ק~~ קנ~~

 הנ~ל~
 עלה

 ונ~ח~~
 בזה~

כיו~
 אלא היחר~ בע~מו ~המא~ל

 דיומ~
 לה ~ריס ~קא

 ס~ר~ הנ~ ע~~~ דמוחר י~ל ~ב~~איסור מ~~
 ה~~~ג כ~ב כבר זו

 איס~רו ש~ין כל ~ומר ורצה י~א~ ס~ק בא~א שכ"ח ~~באו"ח
 ~חה ואח~כ ממנו~ לאכ~ל שאב~ס ~חולה רשאי ~צמו~חמח

~~~~
 ~ו~

 ~י~~ ~~~
~~~~~ ~~~~~~ 

 לחולה להאכיל ~~~חר ~ שכחב ~~ט~סוס"י ~ו~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~א~

 ~כנה בו
מוקצ~~

 וא~
 זה

 ~ומ~
 למ~ש

 ביו~~
 ~סור ~רבנן איסור ~א~לח

 לה אכ ~ש~ ~אב~~ילח~ל~
 וב~ן ע~מה~ מצ~ הי~ הא~ור~

 ~י~ורמ~מח
 שב~

 שב~ח~ ~~י~ור עדיף ולא על~~ ~ר~יע היא
 והואעכ~י

 ה~או~ כ~בר~
 ~~י~ו~וח ~ל ו~מ~כח~ה ~~ל~ רעק~א

 לאי~~ב~
 ר~

 ב~ו~ח ק~~ו ~בר
 רעק~~

 היא ~פלאח ~~י

 ~שו~ו~ ~א~ ~~~
 ~~~יר ~~ל יע~~~

 ~י בא~
~~ 

 ה~יח ~ב~ק ~~רא~ה הוא~בואר
 בי~

~~ 
 ~~ו~צה ~~~ ~ע~

 הנ"ל רעק~א ~~און על חמהני וכן כנ~לי סכנה בו שא~ןלחולה א~~
 ה~מ~ג על אקרא חמה ו~ן בזה~שמסיפק

 באו"~
 לח~ש שרצה

 הנ"ל מהרא~ה ~ה דחי לא למה להי ו~חה הנ~לסברא
~ 

והנ~
 שכ~ח ס~~ במ~~א

 ס"~
 ומוחר ~ או~ה ב~ס כחב ~~ו~

 ב~נין א~ש~ אי א~ בידיס ~ו~צהלהא~ילו
 אח~

 ~~~א ובפמ~ג
 כ~שס~

 ו~ע~ג סכנה~ בו שאין כחו~ה בידיס~ ~האכילו ש~י ~ וז~~
 כביו~~ לאכול~ אסור~גדול

 מ~מ ק~~ה~ סי~
 ב~~

 עכ~ל~ הקילו~
 מכאן ~וכחו~כאורה

 ~הפמ~~
 לחולה אסיר ~מ~~~ה סובר

 ~~~ק~ה ה~~~~~ עלשהקשה קושייחו לק~מ ~אל~כשאב~ם~
ש~~י

 וא~
 והנה לאכול~ מוחר ~~ול

 הנ"ל ש~ט בס~ם~י הישי~~
 ממנו ו~~~ס ~א~"ס~ לחו~ה מוחר ~מוקצה מזה להוכיחרצה
 הנ~~ הפמ~~דברי

 ועיין
 עו~

 סק~מי שכ~ח סי~ או~ח בפמ~ג
 וז~ל~בחב

 בעומדח אף מ~~ע גונח~ ~החירו ~ונח ומו~ה
 וכש~כלחלבה~

 למ"~
 מוק~ה~ הכל בשבח

 אי~
 איסור ה~י~ו

 עי~~~ר~נן~
 עכו~ס בשולי ~קנ~ה

 הי~ר~
 והחירו לי~~ איח

 משא~כ עכו~ס~ בשולי ה~ה שבח~מ~~ה
 ע~~לי לאכול~ מו~~~

 ~א וה~שי~ע רעק"א לשי~חולכאורה
 קושייחו~ מי~י ק~~

 שאב~ס~ לחולה מוחר~מו~צ~
~~ 

 ~מוק~ה ~שי~חו אזיל הפמ~נ
אס~ר

 והנ~ שא~~סי לח~ל~
 רעק~א בשו~ח

 פלפ~ ה~~~
 בהא

 ו~לא ע~ש~ד~ו~ח
 ש~~~~~

 להרא~ה ~ביא לא מ~ו~וח בג~
 ~נ~~

ש~לפ~
 ל~ינא אבל ב~ו~ח~ ~~כ

 כ~ון י~~
 ~מו~~~ הפמ~~

 אסור
 ~קידש ורוח ~כנ~~ בו שאיןלחולה

 הופ~~
 מ~ר~ו בביח

 אדס בנ~מח ס~ט~ כלל א~~ בחיי ועיין ~רא~ה~ ל~~ח~כוון שזכ~
 ב~~ו~ח ב~~אוח

 חול~ ב~ני~
 שמ~יא יע~ש סכנ~~ בו שאין

 א~ורשמו~~ה
 ~חול~

 כ~ש~כ ~~~ה~ בו שאין
 ~ויש ~ש הרא~~

לפל~~
 ~ט ולא ב~ב~יוי הרבה

 ה~ס~
 ב~שלטי ו~~אחי ~ה~~

 פ~ ~~בחה~בוריס~

 ~ביח~
 בהא כ~~ ואס הנ~~~ כ~רא~ה ~כ~ב

 בו שאין לחולה אם~ר דמוק~ה דהעיקר סלקינן~ ובהאנחחינן
 ו~ה מוק~הי ~ס לה~יר ר~ה יעקב~ ~דברי והס~סכנה~

 בר וזהכנ~ל~ בז~
 ר~

~~
 שה~רו~י~ מה ~ליון~ עלי לכ~וב אמרחי ~~~~~~

~ע~
 עיוני

 בש~~
 רי~ח סי~

 ב~חס ביש~ש למהרש~לשהביא הנ~~ סק~~
 נדרי~

 ה~יני ואומ~ וכו~י שלנו
 אשתה שלא או אוכ~~ ש~א~ו~ר

 ~מי~
 דר~נןי נ~ר ~~ו~ ~~~

 ל~כו~מוח~
 ~רב~ן ~ספיקא בי~ו~ שניחוחר מין מאוחו

 מחיריןי לו ~יש ~בר הוי נ~ריס הא קש~ ולכאורהע~~~י ל~יל~
כמ~ו~~

 ברמ~א
 יו~~

 י~ סעי~ ר~~ז ובסי~ ק~ב~ םי~
 אפי~ ~יי"ל ~יל"מוב~~ר במחב~

 בס~~
 כמ~ואר לחומר~~ אזלינן ~רבנן

 ע~א ~~ בי~הבש~ס
~ 

 אזיל ~המהרש"ל לומר ר~יחי ולכ~ורה
 כחב ~~ד~ ם~~ הערל ~~ ביבמוח המהרש~ל ~~~ה ~ז~~לשי~~ו
 ח~יב~~א

 ~שיל~~
 מוחר יהי~ ואח~כ לכל~ אסור שעתה אלא

 ~~ס ד~ר אבללכ~~
 עח~

 ~שיל~~י ח~יב אינו לכל~ אס~ר אינו
 סי~ מ~ד~ח ~נו"ב ועייןעכ~~~

 נ~~
 ~מה~ש"ל על ~קשה שהשואל

 א~ דשיל~מ~ דח~יבמנ~ריס
 לכל~ ~ס~ר אי~ו עחה ש~ס

מה ע"~
 שחיר~

 הכרח אין ור~י ~לר~י
 ו~ה ~~יל~מ~ הוי ~נ~רי~

 לא ~נ~ריס לשיטחי~ אזיל ~מהרש~ל וא~כ מהרש~ל~ דעח~"כ
 ובזה ~~יל~מ~חשי~

 מיוש~
 ~ושיח

 ביו~~ הש~
 ההיחר בא ~לא ~כיון ש~~ב~ המ~ר~~לעל סק~~~ ~"ב סי~
 מכ~

 ל~ ~~
 ~יב

 עליו והקשהדשיל~מ~
 ה~"~

 ולפי ע~~~ מנ~ריס
 ~כחבחי מ~

 ל~ ~נ~רי~ לשי~~י~~ אזיל דמהרש~לניחא~
 כנ~~י ~~~ל"מ חשיב

ועי~
 בפחח"ח

 יו~~
 ש~בי~ ט~זי ~י~

 ~נ~ל ביבמוח הי~~ש ~~רי
 וה~חח~ח ~שיל~~~ חשיב לא לכל אםור שאינו~דבר

 ~ל~ בחב~
~י~~

 ~ה~י ~~
~~ 

 ~~ש~ע ~שיל"מי הוי דנ~ריס ~יי~ל
 סובר לא~ה~הר~~ל

~ 
 ~לא וה~~ח~ח הנו~ב על וחמ~ני ע~ש~

 ~~~ ~טור~ ב~~הוח לכנה~גהביאו
 לה~~א שכחב ~עי~~ תמיס

 ~שיל~מ~ הוי לא ~כל אםור ~אינו~~בר
 ימוב~

 נס
 ק~בםי~ יו~~ בפמ~~

 ~קש~ וה~מ~~ ~ק"ב~ בש~~~
 ~ה על

 מנ~רי~
 וכחב
 י~~נאולא ~

 לח~
 ל~ל~ל יש והרבה י~~~

ואי~ה ל~~ וע~ ב~ה~
 ~ ~~ו~~ חזו~ עו~
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 ~ם ~ ש~~תו
 ~יז~ ~~

 ~ד
 ~יתר~

 ל~~ות
 יי~~

 ל~ג~
ה~םח

 מ~ר~~~
 שהר~ ~ינם~יהו~יםי של

 ג~~~
 המזרים

 עמדו לא~בחו~ל
 בפר~

 גדר לגדור
 בי~ ו~מחו~

 כן~ הע~שיס
~כת~ר

 מצד~
 להקל

~~~ 
 ~ת עושים ה~ינם~~ה~דים ~~~ר

 ועוד ב~~ל~ דריכה מבל~ ~מאשי~~ו~ו~ק~~ ע~~ שלהס~יין ~
שה~טוםק~

 מו~~
 מ~~רצניס~ הלחלוח~ת כל

 ופ~פ~
 ב~~כל ב~ה

 ~ה~ב אומר בק~ירת לי והעתיקודעת~
 טז~ב~ מ~הר~~

 האב~~ק
 ~ ~ם~~ו~~ו הם~םב~~ש~ן

~~~~~~ 
 ~וחיל לא ~~~י~ ~תח

 ע~
 כי ד~~~~ ד~~~י ~ם

 ~ללזה
 גדו~

 שאין ב~ורה~
 להק~

 בם~יקא

 ~יכ~ א~ ~ידאיםור~~
 דמ~ינו

 ~ו~עת היא וגם ברורה~ ר~י~

א~
 ו~~ ה~~~הי

 כחא ~דיפא ~ז
 ומרא~ ~ דהיתיר~

 ניתי ~וריס
 ו~למ~ להק~ בז~ ~צד~ י~ אסונחזה

 זכות
 ע~

 המורים ~דו~י
 ~ ~ת~ר שכתב כמו ~ד~ז~ מי~ו שלאשבחו~ל~

~~
 םי~ יו~ד ~ה~~~א ~למד ~~~ז א~~~ כ~~ר דב~י ראש הנה
 כ~ד ם~~קכ~ג

 ד~י~~
 אע~~ ~יי~נ~ שעוש~ן

 רק ש~ינו
 טהור מ~ומו ו~~ור ~~מו~ כא~סור ~וא הרי~יעה~

 ונוב~
מהריב~~

 םי~
 רנ"~

 על שם שנ~אל
 אות~

 אימנים ~ע~~ין ~~~
 העוב~ת שלו הזיעהאלא בהם~ היין ~צמות וא~ן י~~נ~ ובתערובת י~ועי~~ מעק~יםעכו~ם

 ד~~
 וכו~~ הסמ~ונות

 ו~~י~
 ~תם ~~~י~

 וג~ יי~ני כודאי חמור איםו~י~יי~ם
 כמבואר אםור~ ~~רן

 אםור י~נס~ םתם הבאת שכר של בחטים דאפי~ ע"ב~~"ב בע~~
~א~ר

 ~ע"ש~
 כש~~

 לאחר ~אפי~ עצמוי~~ י~נם בםתס
לצורה שנשתנ~

 אח~~
 וטעמו~ במראיתו

 ומ~
 ע~מות באן שאין ~~מרת

 אלאהיין
 ז~ שלו~ הזיע~

 שלא הליחות~ מחמת ~יוצאת בזיעה ~י~
 כדתנן ~וםיע~י

 בפ"~
 שיחין בורות בתים זיעת ~ ~מ~שי~ין

ומערות
 אבל ו~ו~י טהור~

 ה~~ע~
 הרי החמין~ המ~קין ~ן ~יוצאת

 ~ התם ו~דתנן ~צמן~ כמ~קין~וא
 המ~ח~

 טמ~הי זי~תה טמא~~
 נמיוחנן

 ~ת~
 בפ~ה

 ~י"א~
 האש~

 ומגיסה טהורות ידיה ~~~
 הזיעו אס טמא~~בק~רה

 י~י~
 וכב~ וכו~י טמאות

 זה הביא
 וכת~ אוכלין~ טומ~ת מהל~ בפ~זהרמב"ם

 בלשונו
 ~ש~

~עשן ~"~~
 העול~

 תשוב הוא מ~קין ~חמין~ מן
 ~ו~"~

 ~~"ג~~
 ו~

~חול~
 ק~ח

 ע~~
 ת~י תלבי דטיפת בבריי~א

 ה~~
 נראין א~ר

 ה~~ הק~רה~ שכסה ~ל ד~למא כסה~ ולא ~~ר ב~לא ~~ידברי
 אותה~ נער ~אלו~וא

 וז~
 וכש~~ הקדרה~ מן ~~~לה הבל מפני

~כ~~~
 ההבל

 בכ~ מתפש~
 בכ~לן~ מ~ערב וה~עם ~ו~~ החת

~מו
 א~

 ~ער
 ובל~ אות~

 כולן את
 בתו~

 זה ובנדון ה~ו~ב~
~~כ

 ה~
 ~~ו~אין

 ~י~ ~י~ ~
 הריב~ש~ עכ~ל ~כו~~ הן ע~מו

ו~
 בתשו~ מ~א~י

 ח~~ הרדב~~
 שכתב ~~י ~~~

 ע~י ~יוצאת ד~יעה~ל הריב~~ בש~
 בישו~

 של ממשו הוי ~א~~ ע~ג
 א~סו~

 ~~ ט~ם~ ז~~~
 ו~וו~ו ע~ש~ עיקר

 להר~ב~~
 ~ ~נז~~

 כן~~ם
 ממיל~

 ~~~א
 כת~~~ ~ה~~~ מ~

 י~ל~ האי~
 על

 ~דע~
 ~~~ ע~~~מ~

 ~וה

 כגו~
 ~בר~ות מבואר והא המ~קה~

 ל~~
 ~~י~~~

 ~ו~~~ ~~
 ~ת~~י

 ~ב~~
 מ~ט ~ה~~י על~י~

 ~ע~
 ~מ~ ו~ ~~~~מ~

 ב~חי~ ~~י
 ~ד

~~ 
 ~אין

 לוק~
מ~ו~

 היו~א ~ל ~~~ה
 ~~~~~וא~ בעלמ~ ~~יע~ ~~~ פירותי ~א~ ~

 י~בא
~~~~~ 

 ~שמי ו~ו~א
 שמי~

 אי ~~~א
 ~ח~

~ו~
 ~משק~ ~~~י~

 מ~~ו ~יו~א
~ 

 ~~ ~~ו~~~~~ א~~ ~וי ה~י ~~ם
~~ 

 ~~ ~~ול~ ~יי~~ ~~ ב~~אי
 ע~י

 ו~~~~ ~~מ~~ ~י~ ~~~~~~
 ול~ ל~~ייתו~ ~~~ א~ן

~
 ~~~ן ~י~~

 ~י~
 ~ן

~ 
 ~~~ון

 ו~~תי~ דבר~ו~ ~~ כ~

~~ ~ ~  ~~~ ~~ 
 ~~~ון ~~~~

~~~ ~~~ ~ 

 ~~~~ ~יס~ ל~~~ ~רי~ ~~~ ~~י~~~~
 ~ס

 ~ח~
 ~ע~~

 לומר ~ע~ו על
 ~יי"~

 רק הוי
 בע~מא~ זיע~

 וכת~
 על

 ~צמן וחולין מרננ~ס~ אדם בני קצת ש~ע~~י ו~ן בזה~ל~~~
 דינ~ן ו~ו~איב~~

 ב~~מ~
 דאמרינן נהי להש~יקן~ וראוי ה~א~

 ד~מרי דו~שא האי מב~כין כיצדפ~
 מבר~

 ~~ט ~הכל~ עליו
 לענין ~רי ~שיבי מדלא ~~מייהו וכו~~ הוא ב~~מאזיעה
 דוקא ~יינ~ע~לה~

 ז~ לעני~
 ~~~ב ד~א

 גו~
 דפירות כיון הפרי~

 ~~~ ~~~~י ו~~הר~ ~י~וש ~לא ~~י~י~ למש~ה ל~~~~לן
 עילויו נם~~ק כ~ןי ~ין ופרי כאן~ אין מש~ה~ין הלכ~

 לא ב~עמא ~תליא מ~לתא אבל כללית~ ברכה שהיאשהכל לברכ~ ויור~
 ולאשמענו

 כעי~ר ~~ס דהא מעול~~ נ~מ~
 ד~וריית~

 ממשרת
 אלא ~ירות מי אמ~קה מ~ר~ינן דלא ד~עמא תדעוכו~~

 דצ~ו כי~ן היינו בע~מאידזי~ שהכ~
 פרי ~ם וב~יל ~ביד~ למשק~

 זיעה ם~ד ~אימיני~י
 ממ~

 הת~ם~ מ~שין מה בע~מא~ ופ~רשא
 ו~לא שהכל~ ~ליו ~ב~כין למה ש~נו שכר על ~םזהא~ר"י
 ~ילויא~ ומאי לעילויאי ומ~תני עיקרהשעורים

 נימ~
 נמי

 בלבד~ כ~יש~ ע~י שיוצאין ~ירות~ מי ד~אר ~~~ו הוא~ב~למא זיע~
 בה~~ ו~~עם ~~~ר הפרי ש~~םועוד

 שכ~
 יו~א שאין ח~ין של

 ~~~ ו~ו~ בישולי ~~יאלא
 הח~ין

 אי~
 כש~כ בהםי ניכר

 ~נהי ט~מ~~ היי~ו אלא הוא~~~למא דזיע~
 דזי~~

 מי~א הוא~ בע~מא
 דאמרינן היכא כל ש~מ א~א ו~ו~~ מ~ני~ ב~יל לא~עמא

 זיע~
בעלמ~

 לאו אי מינ~~~ פר~ ~ס ד~~יל היינו הואי
 ~לה~

 קאי
 ~עמא ל~נין ~א~ ~~יי~א ~~~~~~יה ל~ולם א~ל ותירושיכיין
 מצ~תי ~שוב עכ~לוכו~

 בש~~~
 ~~ םי~ ~~צ

 ש~ת~
 דהא ג"כ

דאמרינ~
 בבר~ות

 ~הנ~ל~
 בעלמא~ זי~ה ~הוי ד~מ~י דובשא ~בי

 לע~ן ~וקאהיינו
 ברכ~

 דעלו שס ~חב ועפי~ז פרי~ מ~רי דלא
 ~~~ הנ~לי מ~י~~ין מ~ר~ם ~~ריכהו~ן

 ר~יית שפירש
 שלנו ש~ר על ה~ו~~ מקושייתמ~י~~ין מ~ר~~

 ~~ש~
 מ~י~~יןמהר"ס ה~או~ ו~~י"~

 ז~~
 ~~ו~~ קושיית מ~ר םרה

 בפס~י~
 ב~ד

 ~~ני~ו ~לא~ ד~ה~~ב
 אמאי ~חימ~י ש~

 ~ב~~ אמ~
 ב~מע~~~ וראה עכ~ל~ ד~ורייתא כעי~ר ~~ס והא הו~יבעלמא ז~~~

 שם ש~חב ~~~ אות י~~ ~ ס פ~ו ~רכות הרא~ש עליו~ט"
לה~און ד~~

 ז~~ בה~~
 וניחא הנז~י התום~ של זו ~ו~יא ~י~ קשיא

 אמרינן ~רלה ~לענין דא~~~ משוםלי~
 ה~~

 בעל~א דזיעה
 ~יח~ר דלא היכא איתמר~ דאיתמר היכאהוא~

 אולס~~ל~ איתמ~ ל~
~~ 

 מ~ר~ם הגאון ~ד
 מ~

 ק~ין
 ז~~

 לא בלאו~ה~י
 ~אמ~ינן ~יכא דכל מידיי~~ה

 ~ע~מ~ זיע~
 היינו הוא~

 מיני~~ פרי ~סדב~יל
 אבל

 ל~ול~
 ~א~ קמ~י~א ב~~תיה

 ותימ~ ~יכנז~רי~~מא~ ~ענ~~
 ~~א ז~ל מ~י~ין ה~הר~ס על

 ה~ו~~ קושיתליישב ~~י~
 ~ הנ~~

~~~~~~~~ 
 ~~~ב ~~ה םי~ יו~ד ו~ד ~הח ר~יתי

~~כ ש~ת~
 קו~ לייש~

 ב~~חים ה~ו~~ ת
 ע"~ כ~~

 ~חידש מה עפ~יה~~לי
 ד~~רומ~

 ובערלה
 ~כ~~

 לאו
 ~ע~ן גם מ~אוריי~א~ מו~ר מהם ה~וצא דכל כיון~אוריית~י
מותרי

 ע~~
 דפס~ים מ~וגיא ~ה~שה ה~~צ קושית עפ~~ז שמיישב

 ל~~נ~ד ~מנס יעו~~~ ק~כ דחוליןאםוגיא
 י~

 ל~וכיח
 אותהי ~~ר ~ ~א צ"ו בזב~ים ~הרי ~החוו~ד~ ד~א~פורש מש~~

 ל~רומה~~ט
 ות~ומ~ ו~רי~

 ~~יא לא
 ~טיפ~

 והחניא ומרי~~~
 תרומה בה ~~ישלקדירה

 ל~
 בישל ו~ס ~ולין~ בה ~ב~ל

 ולהחוו~~ ע~שי~ו~ט
 לאו ~כ~ע בתרומה הא ~ר~~ מאי קשה

 ~ינו בנו~~~ בישל ואס ~תניא והא תור~~ איםו~~~ן דל~ וה~ינו לת~ומה~ ~רט קרא ממעט ~~יר ולהכי~אוריי~א~
~~ 

 ~~~ ~מ~רב~
 ~כ~ע ~רומה ~גם ~~חי~~ד דלא וד~י

 הד~ ד~ו~ ~וכ~ מ~~ל~ וא~~~אור~יתאי
 ~ בערלהי

 א~
 י~ל

~~י~~
 ם~~~י ~או~ח ~~~ז

 ~ק~~י ~קפ~~
 ו~יו~~

~~ 
 ~י~~

 דאין~~א~
 בי~ ~~

 לעשות חכ~יס
 ב~קום א~א ל~חמ~~~ ~י~~

 ה~ר ולא אי~~ר ~א ~ושאין
 ~~ור~

 במק~~ מ~א~~ בתו~~~
 ~~י~~~ו~~

 ~פי~וש
 ~י~

 כח
 ~ ~~~ו~ ל~חמ~~ ח~"~ ~~~

~~~ 
 ~אח~ונ~ ו~~ול~

 ~~ז ~~ב~י הר~ה ~~י~ו
 ~לל~

 ~ר~~~נוד~
 ב~ו~ת

 ~ת~~
 ~~תב ק~ט סו~~י חיו~ד

 ~חי~ו~

~~ ~~~~ 
 ~~א

 ו~~~ ~קו~ ~~~ ~~~ ד~~ר~ ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ יעש~הי
 ולפענ~~

 היכא~גם מפורש~ מירושלמי להוכיח ~ל
 ממיעוט~~נלמ~

 כא~והוא הרי ל~~יר~ ה~ורה שמיע~ה
 כח ואין בתור~~ היחיראמפורש

 ב~~
 בזהלגזור ח~מים

 דאר~א ~ ~~ז פ~ג םו~ה מ~~רושלמי ל~~ אמי~א ומנאלהחמירי
 ח~מים ש~זרו ~~~~פ לחו~ל ל~את מותרת כה~ת ר"לבשם
 על~ומ~ה

 העמ~ם~ אר~

 אמור מ~ט
~ 

 אל ו~א הכ~נים~
ה~~נח~

 ופרי~
 א~י~ות הנ~ים ~גם ~לומר גזירה בכ~ל וחהא ~

ל~מא~
 ומשני
~ 

 אם
 אח~

 מ~~ה נמצ~ח כן~ אומר
 ~ר~~

 ~מאוח

~~~פירו~
 ~~ש א~ר~~ בנוח ולא אהרןי בני כ~יב

 בק~~
 ו~"מ~

 כח דאין מ~ירושלמי יוצא מפורש~רי
 בי~

 לגזור ח~~ים
 נ~~להחמיר~

 א~~ח ב~מ~ג ~ועיין ל~תיר ה~ורה שמיע~ה מה
 שעל~ ~"ו~ אות ח~א ~ול~תבפ~י~ה

 ה~א בדבר ונ~תפק
 בתו~~ ועיין ~~~י לא~~ר חז"ל ביד כח יש אי חז~ל~ממ~רש
 יש ול~נ~ל ע~"ה~ מקיימין א~ן ~~ה ע"ב ~"ח~במות

 ~חו~~י של ~~ניהק~~יא לייש~

 ודו~ק~
 ~~פיר י"ל עפי~ז כן וא~

 ~ש~~פר~
 מיע~ה ~~תורה דכיון הנ"ל~ צ~ו בזב~ים

 כח שאין ודאי ע~כ לתרומהי פרטאו~~~ בפי~ו~
 בי~

 לגזור ~~~ל
 ~ניא למה וא~כ בזה~לה~מיר

 ~~יר~
 וכו~ ת~ומה בה שבישל

 לפלפל ויש בנו"ט~ בישל~אם
 עח ו~א הרבה~ בז~

 ~א~
 ~ה~

~~~~~~ 
 כ~~ ב~ום~י ~ח~צ ת קושיי על כת~ר ~~מה מה
 הם~ועל

 שהביא ק~כ דף חולין על ארי~ ל~
 תיפ"ל כ~ותן~ מהן ~יוצא למשקין קרא דלמ~ל ש~קשה~קו~ייתו
 דאורייחא~ ~~~~משום

 כל דהא ~ני~~~ על כת~ר ותמה
 א~כא מל~וח ב~כ~ע וא~ו מלקות~ לענין קאי ד~ו~יןה~וג~א

הנה ~
 לפו~

 כל הוא ~פשי~א מלתא לאו ריה~א
 כ~

 ~~ל לו~ר
 שהרי מלקות~ ל~נין קאי ק~כ ~חולין~~וגיא

 ש~ פ~י~
 ו~א

 מ~~ין כו~ן וה~לאים והשביעית וה~קדש ו~חדש ~~~ל~תניא

היוצ~
 מ~"ל ~מוחן~ מהן

~ 
 אלא ומ~ני

 ~מ~
 מ~רומה

 פםק הכ~ב א~ורות מאכלות מהל~ בפ~י והר~~~~ ע~~~וכו~ ובכורי~
~בכל

 הא~םו~י~
 לו~ין ו~ין כמו~ן~ מ~ן היוצאין משקין הנ"ל

 ~אע"ג ~ ש~חב בכ"מ וע~שעלי~ן~
 ~ילי~

 מקראי~ ~~ם ל~ו
משמ~

 הרי ~כ~ל~ וכו~ וכדתנן הואי ב~למא ~א~מ~תא ~רבינו
מבואר

 ל~אור~
 כתב ~ם ~לח~מ אבל הנ~~ בכל לוקין ~אין

 ~חה ז~ל~~רמב~ם
 ה~

 ~פםחים הםוגיא מק~י ~חולין
ע~ב כ~~

 ופ~~
 ר~ב םי~ או~ח ~~~~ג ומ~א~י ע~ש~ יוחנן כר~

~א~~
 ם~ק

 י~~
 על וכחב ~ללו~ ה~מב~ם ל~ברי שהביא

 דברכות מםו~יא ק~ה ולי ~בזה~ל ז~
 פ~ח וב~~ב ע"~~ ל~~

 כר~י חו~ה איםור כמותן~ שם~ כ~ ולמה ז~הי ~הוה~תב ה~~
בפ~~ים

 ~ב~~
 פ~י בשו~ת ~~ל עכ"ל~ זיעה ה~ה דלא ע"ב

י~וש~
 ב~ו~

 הנ~ל ~~מקשן לפ~ש ~~ש כ~ב ט~ ם~~ הםפר

~פרי~
 ~נ~ל
~ 

 ומה עלייהו~~לקי מש~~ כ~וחן~ ~וי ~מ~ק~ן דקת~י ~יון ~"ל ~יי
 תיר~ של~

 משום דרבנןי דה~א ~חר~ן
 הוי ~לא ~ענבים~ מן היוצאמש~ה דע~~~

 זיע~
 אי~ט~י~ וז~ בעלמא~

למיל~
 ושפיר מ~~א~

 פרי~
 מנ~ל
 ו~"~ ~

 ה~רצן ~מ~ני מה כל
~גמ~

 ע"~ ~~נ~י~~ ק~י הכל ובכו~ים~ מתרו~ה
 ~זהו שכתב

 והו~י~ ויציב~א~ת
 מ~ל~ פ~י ה~מ~~ם מ~~~י ~ם פירו~ו

מאכ~~~
 ~נ~לי הכ~ב

 ~ וכח~
 שע~י~ז

 עו~ ~~~
 ~נ~ל הכ~מ ל~וחק

~כ~ב
 ~הנ~

 ~עיקר כיון נינהו~ בעלמא א~מ~תא ~ראי
 היו~א משקה על~אי הילפו~~

~ 
 היכא ~~ה שם בחוליןהתום~ כמש"~ ~כ~אים~ ענבים והיינו הענ~ים~
 עש~~

 ~עפ~ ותראה יהושע~ ב~~ני
 םרה ז~לדב~יו

 קו~י~
 ~ברי שהק~ה הנ~ל באו~ח ה~~"ג

 י~ושע הפני שהרי א~~~י~הרמ~"ם
 מ~ר~

 ~ברי שס
 דבכל~ר~ב~ם

 ה~
 אלא אינן מה~~ היו~אין מ~קין האי~ו~ים

 ו~ו~~י מי~י~ קשה ולא ש~יר~ ואתי ~עה~ ~~ן מ~~םמ~רבנן~
~אם

 כ~
 ~ מל~ות ל~~ין קאי ~חולין דה~יגיא לומר נוכל איפוא ~פ~"ז

~~~~~~~ ~ 
 והל~א ה~~צ ~ל כח~ר תמ~~ת אז~א ~ז
 תלוי טכ~ע~ ~ל לוקין אי ד"ז גוף ~~נההנ~לי

 רבותינו בזה ~~ל~גו רברבי~~א~ל~
 הראשוני~

 ~פי~ושא
 יוחנןי ר~ אמר ~"ה בתום~ ע"ש ע~בי ם"ז ~~"זדש~~תא
 חוליןו~~ום~

 ~~~ ע~~ ~
 ~~ה ~א ע~ט ~ב~ים ותו~~ רבאי

 ~הר~י ר~וו~~~ בזה ד~ליגו~מור~
 מאורליינ~~

 ~לא ם~ל
 טכ~~~ על דלו~ין ום~ל עליו השיב ו~ר~ח~כ~ע~ ע~ ~~

 ועיין שם~ בחולין הרש~~א ובחי~ ל~אי םי~ פג~החולין וברא~~ ע~~~
 פ~ב ~ירושלמ~ והמ~יין ת~~ב~ םי~ או"ח וב~ור ~ה~נ~םו~פ בר~

 ~~א~ ~נזיר ובפ"ו ה"~~~~~לה
 ימצ~

 ~אמוראי פלוגתא דהוא
שם~

 ע~~
 כל~ ד~ה שם נזיר הירוש~מי על ובמרה~פ בשי"ק

 חמ"ב םי~ או~ח בפר~ח ועייןיעוש~הי
 ש~ארי~

 כל לבאר
 וכן בזהי ה~ום~יםשי~וח

 ~ארי~
 ~גאון האחרונים גדול אחריו

 ועיין ~י ו~נ~ם עש"ה ~ס~י להל~ ~פתיחתו ז~ל הפ~~גבעל
בפ~~ג

 יו~~
 ~ב"ח ל~ל~ בפ~יחה

 ועיין ו~~~ ~ד~~
 באד~ה פ~ב ח"ב בשעה~תיו"ד בפמ"~

 שפיר עפי~ז וא~כ ע~~ה~ וד~
 ~מילף ~חולין קר~י הני דלמ~ל ז"ל הח"צהקשה

 דמ~ק~
 היוצא

 מ~ום חיפ~ל כמותןימ~ן
 ~ג~ ~כ~ע~

 שם דהסוגיא ני~א אם
 להר~ת לו~ין ~כ~ע על גם דהא קשה מ~מ מלקות~ לעניןקאי

 כאמורודעי~~~
~ 

 מחוורחא ו~"כ
 לתר~

 זוי קושיא
 כתירו~

 הלב
 דיחביוהל"א ~ח~~ גאוני~ תרי הני על כ~~ר תמה ובחנם שםי בחוליןארי~

 בח~
 ~ קינא

~~~~~~ 
 קי~ב בחולין מהתום~ כת~ר שהעיר מה

 ע"~
 ד~ה

 ותירצו מטכ~~י ותיפ~ל ~ ג~כ שהק~וורו~בן~
 ו~ח~ר רוטב~ ~~ה ע"ב ו~ בכורות ב~ום~ הוא וכןתירו~ים~ ש~

כתב
 דבתירו~

 ליכא להו~ מרבינן ~~~מאים ה~ ~מן ~ל קמא
 מלקותיבהו

 ובתירו~
 אי ד~ז גם הנה עלי~י ~לוקין ם~ל הש~י

 מהל~ פ~ג ~הה~מ ~רבווח~~ בפלוגתא חליא ריבוי~~ עללוקין
 ם~ל ה~ומאכא~ם

 ב~ע~
 הריבוי על ל~קין ~אין הרמב~ם

 מהל~ בפ~ה לשיטתו אזיל והה~מע"שי
 מאבא~~

 ע~שי הי~א
 בפר~חאולם

 יו"~
 דדבר ום"ל הה~מ ~ברי דחה םק~ז ם~ב םי~

 כל לקיי נמי מילקי לאיםור~י קרא ~רביה כיון מריבוי~~ה~מ~

 ~~יכ~היכ~
 ~ר~ב"א בחשו~ מ~ואר וכן ריבויי בה~י מיעוטא

 ~מל~מ ומצאתי ע~~~ תל~טםי~
 פ~"~

 שהעיר ה~ה ~גגות ~הל~
 וכת~בז~~

 ל~ברי ברורה רא~~ ש~צא
 מגו~ ה~שב"~

 ~ברי
 מהל~ ב~"גהרמ~~ם

 מא~~~~
 ועיין יעו~~ה~ ~~~~~ ~"ו

 להל~ ה~~יחהב~יש בפמ~~
 ש~~כ~~ מליח~

 וכן ע~ש~ הה~מ לד~ת
בפ~~ג

 יוי~
 ~ק~א במ~ז ~"א םי~

 דהרמב~ם כ~ב וד~~ בד~~
 בש~~ים דם~ל לשי~~ואזיל

 ~כ~
 מ~קותי בו א~ן מריבויא~ ~אתי

 ~םו~א~
 שם דבריו

 הוכי~
 ציר דעל ע"ב ו~ בכורות מ~~ו~~

~א
 ועיין יעו~~י ~ו~~

 בשפ~~
 ובמחב~ת םק~אי ~ם

 ולפע~~~ ~נ~ל~ שגגות ב~ל~ ~ל~מ~~ני~ איש~מי~
 נם להוכיח יש

 ~נזיר פ~ו ב~רושלמי ש~רי ריבויא~ על לו~ין ~לר~ימהי~ושלמי
 וע~ש הטרפה~ לרבות נבלה~ כל אר~י רע"א~ כ~ה ~ףה~א
 שם לר~י ם~ל ואפ"ה לה~ ילפינן ~בל ~מריבויא ובשי~קבק~ע
 ~רי והבן~ עש~ה שתיםי חייב מ~ר~ה~ אמ~ה~האוכל

 על לר~י לוקין ~א~ן ~והא ריבויא על~לוק~ן ~ם~~
 ~נלמ~ ח"~

 מכל
 כיומאחלב~

 דכל ריבוי על לוקין לדידי~ ~~א ~~~ ע~~
~ 

 י~ל

עפי"~
 ביומא התו"י

 ע~~ ע~~
 במש~כ יוחנן~ ר~ ד"ה

~ו~י~ לחר~
 אלחנן~ הר~

 ~י~
 על וחימה ע~ש~ וכו~ ב~רשות לחלק

 שלאהתו~י
 גופי~ ~ר~י ~נ"ל בנ~יר מהירושלמי העי~

 ס~~

~לו~י~
 הללו ה~ו~י ומ~ברי ~כלי ריבוי על

 ה~~~~ ע~ ל~~י~ י~
~פי~~

 יעו~ש ה~~ל שגגות מ~ל~

 וה~ן~

 ~ילן ~ש~ס אולם
 כוי נבלת לרבות את~א ~בלה~ ~כל אמ~ינן ע~א כ"אבכ~~תות
 נ~לה ~כל בירושלמי ר~י כ~~ש ם~ל לא ~ילן ~~ש~ם ~יע~~י
לר~ו~

 ~ו~ית ליישב יש ~ועפ~ז ~רפה
 ~שי~~

 הי~ושלמי על
 הרמב~ס על שה~שה שנייאי ד~ה שסנ~ר

 בפ~~
 ~~כא~ם~ מהל~

ובפ~ה
 ~ה~

 ~שאר ~ה ל~ש כלל ~ביא ש~א ה~~ שחיטה
 יל~י~~רפו~

 לרבות נ~לה~ מכל
 ~ הטר~~

 ו~ח
 ~תי שכתב~ימה ו~ ב~~~

 שפי~
 להאי ~"ל לא בכר~ות ~ילן ~הש~ס

~רשא
 ~זכר~

~  ~על ה~~רים כניס ואם 
 כמש"~לוקיןי ~~אי~ ו~ חל~

 בכורות מהתום~ להוכיח הפמ~ג
 נו~ל ע~י~~ ה~~~

 מ~וס איפואלמ~וא
 ~ע~ ל~ש~

 ~~ל הרא~ה
מצוה סו~ החינ~ ב~~

 ~נ"~
 ~ה~ותה שם ~כתב

 רבי~~
 וה~נח~לוקהי ב~~י~ ~א מ~ב

 חינו~
 ~הא ב~ה~ עליו ה~~לא שם

אין ~~~ ל~~~
 ~ו~~

 ט~א חלב על
~ 

 ~ ול~ ע~שי
 ~י ~~י

~  



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

דאין
 תימ~

 מצינו ד~רי בזה~ הרא~ה על ~לל
~ 

 דמ~ייע תנ~י
 דעל ג~כ ~ס"ל ז~ל התוסי בעלי רבותינו ~ם ~לאלי~

 כש~~ לוקיןיט~א חל~
 שכתבתי ~ה לפי

על דלוקין מוכח מ~ירושלמי ג~
 רי~וי~

~ ~ידיי ק~ה ולא  דלהר~ת ~דעת שהראיתי וכיון 
 בחולין התוס~ ה~שו שפיר כן אם טכ~עי על לוקיןודעימי~
~נ~ל

 תיפ"~
 התוס~ תירוצי שני שגם יראה והמעיין מטכ~עי

 ב~שי~ות יפהעולים
~ ~  

~~~~~ 

 על כת~ר שכתב מה
 ה~

 בס~ף שאול~ ~יד
 ה~

 חדש~
ע~י

 מ~
 כ~ד ~פסחים ~סוגיות לה~וות הח~צ~ ~חידש

 ב~ולין דס~ל לא~יי בישולי ע~י רק הוא דטכ"ע ~כוחו~ין
ק~~

 ~בו~ח ד~כ~ע ע~א
 ילפ~נ~

 בישול ע~י דוקא א~כ לה~
 סחיטה דע~י ע~ב כ~ד ב~סחים אביי אמר שפיר ולהכיאסו~~
 אינווכבישהי

 אל~
 ועל לשיטתו~ ואזיל בעלמאי זיעה

 ז~
 כ~ב

 ~~א ק~ח בחולין התוס~ דברי בזה דילג שאול~ שה~ידכת~ר
 קבל ד~ביי מבו~~~~~ה

 ~רב~
 ש~חה

~ בוי וחזר לו~  הנה 
 התו~~ ש~רי אהבהי עלי ש~ול~ ה~יד שלדילוגו

 בפס~
 מ"ד ם

 ע~א~ ק~ח בחולין התוס~ כ~ישית ג"כ ת~~ו ורבנן~ ד~הע~ב
 בתוס~ וב~מ בוי חזר דאביי בלל שם תירצו ולא בתימה~והניחו
 ע~א ס~זע~ז

 ד"~
 ומצאתי עש~~~ ר~י אמר

 ב~י~~
 על

 ה~א פ~ו נזירהירושל~י
 באמת שכתב הרי~ ד~~

 לת~~
 תמיהת

 מוכח מ~תני~ ~~מר~ הכי דאביי ול~~ ~ ~ז~ל בפשי~~תיהתוס~
דםובר

 וצ~ל ~מרינן~ ~בו~ח ~אוריי~אי טכ~~
 ~~ו~~

 תנא
 להיתר ~שרת כר~עדמתני~

 מצט~
 נכ~ים וב~י~ו~י לאיסו~~

 ~א~~ הואי דחידוש כ~בנןםובר
 עכ~ל~ פורתא ~~מה שלא

 ז~ל שאול~ ~יד הגאון על מזה כלל ~ימה איןועכ~פ
 שיטת עפ~י שם~ אלא ד"ה התוס~ מקושיית דפסחיםלהסוגיא שמתר~

 לא כלומר להו שמ~ע דלא ~נ~ל ע~ב מ~ד בפסחיםה~וס~
 ~ בו ~זר ~אביי כלל שם להוסבירא

~~~~~~ 
דהיכא ~מוחש~ נגד הוא שלו ~ברא ש~וף כת~ר שכתב ~ה

 דמ~י~
 ~כ~ע בו ני~א~לא בהמ~קה~ הפרי טעם כל ויצא הפרי~

~ ~ 
 דהנה ~ידיי ק~ה

 גו~
 לא זאת~ סברא

 כי קודשי בהררי יסודתה אם ~י יצאהי בלבד ז~ל הח~צ~בטן
 פ~ו בברכות ז~ל הרא"ש ~רן עינינו מאור לן אסברה כןכמו
 מיא גבי י~חסי~

 ~סלק~
 וכת~ בפה~אי עלייהו דמברכין

 דלא
 ~ין ש~שקה לפי הוא~ בעלמא ~~יעה ~א~ינן פירות למידמי
לו

 ואפשר ~פריי טע~
 שא~

 ונכנס הפרי בישל
 טע~

 הפירות
ב~ים~

 ~בר~
 אביו בשם ז~ל הטור וכ~כ ~~לי בפה~ע עליהם

ז"ל
 באו~~

 גם כוונו זאת ולסברא ע~שי ר~ה וסי~ ר~ב סי~
 ועיין מיאי ד~ה ע~א ל~ט בברכות ~~ל ~תוס~ בעלירבותינו
בש~ע

 או~~
 כ~ג~ ס~ק ובמג~א סק"טי ובט~ז י~ סעי~ ר~ב ~י~

 ~ וז~לשכ
 ~~לו בישול~ ע~י הפר~ ~עם נכנס דיותר

 ורא~ עכ"לי עצ~ו~פרי ~ח~
 קרוב קי~ד~ סי~ ~יו~ד ח~ס ב~ו"ת

 וס~ל ~ וז~ל כתב יה~בנאי לא אמנם ~ באד~ה הסי~ילסוף
 א~ טעמיי ~תרי ~וא כמותם~ ~אינם מהם היוצאיםדמשקים

כי~
 דוקא ו~ה בעל~אי ~יעה אלא אינו משקה~ ונעשה שנשתנה

 ~ינו בישול~ שע~י הרו~ב אבל איצצא~ ע~~ היוצאתבמש~ה
 ~יוצאים ד~שקים ונפ~מ עד וכו~י מטכ~ע גרע דלא עצמוי~דבר
 בישול ע"י היוצא אבל שריי ~~~ ונקפאו~ שנקרשואו במאכל~ ונבלעו נכנסו אפי~ על~הן~ איסור שם אין איצצא~ע~י

 וכו~ ~דבר~וף הו~
 עכ~~

 ~ ~נ~ל ~כל הביא שלא ותימה

~~~~~
בריש ~~~ שהבאתי ~ת~ר לקושית ונשובה ראש נתנה הכא

 א~י~
 ודעימי~ הריב"ש על שהק~ה מה

 על~~אי~
 עצ~הי המשק~ כגוף הוה דיי~ש לומר דעתם על

 סו~ט אי~שתא
 נ~

 ~~י ~עם כל ממנו היוצא דמ~קה הפרי~
בוי

 בברכו~ א~י~
 דהוה ע~א ל~ח

 כש~כ בעל~א~ ~יע~ ר~
 דלאיי~ש

 הו~
 זיעה אלא

 ~ בעלמ~
 ו~פ~י

 דשאני מיד~י ~שה לא דבפ~טות~ובן ~מי~ האמו~
 מ~~

 ע~~ ~יוצ~ת
 הנ~ד יי~ש משא~כ ~פרי~ טעם לה שאין ~פרי~סחיטת
 דטכ~ע עצמ~~ המשקה כגוף ~~ ודאי ו~י~ול~ ~ום~~י

~דאמרו
~ ~  

 ג~~~~
 דבר~ות הא ד~י לא בל~ז

 ל~~
 דו~שא גבי ע~א

דתמרי~
 דאמרי~

 דזיעה
 ב~למ~

 נידון להאי הואי
 משקה חשוב דהיי~ש כתבש~ר ול~~י מיי~ני הנעשה יי~ש לענין קאי ~התם הנ"לי~הריב~ש

 כג~~

 כיון בעצ~וי ~יין
וד~ די~

 כ~ד דפסחים בסוגיא להדיא כמ~ואר גמורי משקה הוה
 היו~א כל ד~ין ק~כו~ולין

 מ~~ר היו~אין משקין ~~א~כ הענביםי ומן ה~תים מןהיוצא על אלא מ~קיןי קרויין הפירו~ ~
 וראה בעל~א~ זיעה אלא אינן פירותימיני

 בשו~~
 פני

 יע~~~י להדיא כן שכתב הנ"ל ט~בסוס~י י~וש~
 וכ"~

 ב~~ה עוד
 חאו~~ פ"יב~ו~ת

 וגם י~גי סו~~י ח~א
 רמ~

 זאת לתשו~
בחאו~ח

~~ 
 ~ ע~ש ח~ סי~

~~~~~~~ 
 ~ף על קשיאי הא ז~ל~ הריב~ש ~ל ~שיא אי

 היוצאת דה~י~ה לומר דינו ש~וביחהו~חתו
 במכשירין ~דת~ן עצמן~ כמש~ין ה~א הרי הח~ין המש~יןמן
 זי~ת~ מ~~א~ ובפ~ה מ~ביפ~ב

 מצאנו וגם ~נז~ר~ וכו~ ~~אה
 סי~ כ~ כלל ~ת~ובותיו ז~ל ~רא"ש עינינו מאור חברלו

 ל~נין ~םשפסק ~~ו~
 דהזיע~ ב~~~

 הרי חולבת א~פ~ מן ה~ולה
 דמ~ל שםוסיים הנ~לי ~~~שירין מ~~ב ר~י~ ז~ל הוא גם וה~יא כ~~~~הוא

 הלי~
 ש~עינן

 דזיע~
 ~שובה הדבר~ מן היוצאת

 ו~ו~ ד~רכאותו
 ~כ~~

 ~ו~תשו~
 הרא~~

 ~~~א האי ~ובע הללו
~פ~~ו

 ה~ו~~~
 ה~י~ ו~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ צ~ב ~י~ יו~ד

 ל~~ו

 א~סור ~יי~ל אנן הא ~~ומ~ה~אי~ו~
 מ~ו~~א~

 ב~~ת א~י~ ~ומ~~~ דלענין שם ~א~~ינן ~~~~ ק~גכיבמות ילפינןי לא
 בג~~ קרוישריפה

 ו~רי~
 להי~ת חלי~ה ~ל~נין מיני~ ולי~~ר ~

חשוב

 של~~
 אי~ור ~ ו~~ני

 מט~מא~
 לא

 מ~ומרא בא~~ורי ~ולא למי~מר ד~עי ~~ם דשאנילדחות ואי~ ~ ע~~ גמרינ~
 מש~~כ ילפינן~ לא מ~ומאה ~י~ור אמרו שפיר ולהכיד~ומ~הי
 נובל אפשר באיסורא~חומרא

 למיל~
 ל~י לית~~ ~ה מ~ומ~הי

 רש~יש~ירש מ~
 ה~א חידוש טומאה ש~~כות איסו~י ד~~ ~~ ביבמו~

 דטומ~ה ש~ן וכיוןעכ~לי
 ~ידו~

 חומרא גם הוא~
 ל~

 ~מרינן
 כפ~~י~מיני~י

 דלא בפיר~~י ע~ש הוא~ דח~דוש גמרינןלא דמבב~~ טכ~~ לענין ע~א ~~ח ו~ולין ע~ב מ~ד
 ג~~ינ~

 מ~ני~ ~ומרא
 ג~~ ש~ דאמר~נן ע~ב צ~~ מ~ולין לה~~ות ואין ~ע~שי

 לענין
 הו~~ ד~י~וש בשלהזרוע

 ומ~ידו~
 אמרינן וא~~~ גמרינןי לא

 ~יני~ גמרינן דלחומראשם
 ~ ע~~

 דשאני לי~א~ זה גם אבל
 ל~~ל גבי~ שהקילו ~ולא הוא ~~ידו~י~ בשלה~ בזרועהתם

 חו~ראי ~יני~ גמרינן שפיר ול~~י לכתחל~~האיסור
 צ~ח ב~ולין כפירש~ימ~ו~חי עכ~~

 ע~~
 ~ ע~ש חומרא הא ד~ה

~~~~~~~ 
 ור~י יהודה דר~ בפלוגתא תליא דד~ז

 ד~ר שם~ דאמר לרבא סו~~ב~ז~ במ~~
 וכו~~ הוא דחידוש גמרינן לא מ~תם יהודה ור~ בינייהו~איכא הרשו~

 ס~ל ~ר~י בזה~ פליגו ורבי יהודה דר~ שפי~ ברי~~~אע"ש
 מיני~ גמרינן לא אפ~ה ל~ו~ורא~ הוא שה~ידושדא~פ"י

 דכיון ם"לורבי קול~
 דהחידו~

 מיני~ גמרינן ל~ומרא~ ~וא
 קול~

 ~~~ ~פ~א ד~ה ע~א ח~ מ~ק ב~ם~ ועיין ע~~י כש~~~כ~
 ~ וה~ן בזה לפלפל ויש ע"שיבסוה~די

~~
 ~~ה ע~אי צ~ג דשבת ה~ו~יא ליישב נוכל ~אמור ~~~~

 ואר~ז ~שי בו אין דמסייע שבת לענין שםא~ר
 דרבא~~מי~

~~ 
 אנן

 נ~
 ~י~ וכו~ תנינא

 ~וכ~
 ו~~ בהמה ע~ג

 ת~תטליות
 רג~

 מפני טהורותי הבהמה
 לע~ו~ ~י~ל~

 ג~ על
 דאמרינן ~שום לאוו~~י

 מ~יי~
 ~בו~ר הרי ע~שי ממש בו אין

 מטומאה איסור דילפינן לרבא דס~למכאן
~ 

 אזיל דרבא וי~ל
 סנדל א~ד הלכתא רבא ~אמר סוע~ב ק~ג ביבמותל~יטתו
 ם~~ל וא~דהמוסגר

 ~מוחל~
 כשירהי חליצת~ וכו~

 וע~~
 משום

דילי~

 מקרא רבא לה
 דב~י~

 דא~י~ הבגד~ את ו~רף
 וא~כ בגדי ~רוישריפה בש~~

 מוכ~
 אליבא שמ~א ~סיק דרבא מזה

 א~צ ו~פי~ז מ~ומ~ה~ איס~ר דיל~ינןדה~כתא
 לדח~

 עוד
 ~~מות ז~לכפיר~~י

 ש~
 דלאו שכתב חליצת~~ ד~ה

 מי~

 ~וא
 בלאו~ה~י שכתב~י מה ולפי הואי בעלמא מלתא גילויאלא
 דיל~ינן דס~ל ע~א ~ג בשבת לשיט~ו א~יל דר~א ש~י~~אתי

אי~ור



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ איסור 
 נ~ז סי~ בהנש~ד ~עיין ~נז~י מטומ~~

 מלתא ב~ילו~ יל~ינן מ~ומ~ה דאיס~רא מהר~ש~ את~אלת~ ~ת~~ הנ~~
 ברכת בשו~ת ועייןע~שי

 יוס~
 ס~~ ~חיו~ד ~~ל מליטין להגאון

 ג~כ ~ה~יא~~ז
 להגש~~

 מבוא~ ובא~ ע~~~ ~נז~
 הוא

 ע~ב ק~ג יבמותברש~י

 ה~ל~
~ 

~~~

 בטעמא ש~י~ הנ~ל ביבמות לפיר~~י ק~ה אכתי
דלאו דרב~~

 מיל~
 מל~א גלוי ~לא הוא

 בעלמ~
 כן ואם הוא~

 ~בא גסלדירי~
 ס~

 קושיא והדרא מטומא~~ איסור ילפינן דלא

לדובת~
 ~ליף גופי~ דרבא ~נ~ל ע~א צ~ג מ~בת

מטומאה איסו~
~ 

 רגס לומר ~ורו~ק
~ 

 גילוי אלא הוא~ מילף ל~ו
 כמו שם בשבת כן לפרש ז~ל לרש~י הז~ל דכ~ז ו~ומילתאי
~י~מות

~~ 

 חידושי~ טומאה דהלכות שב~בתי~ מה ל~י אולם
 אזיל שם~ ע~א צ~~ בשבת דרבא שפיר~ אתי ל~~רא~הוא

 ד~חירוש דהיכא ד~בי אליבא דס~ל סו~~ב ז~ במ~קלשיטתו
 הנ~ל~ ~ריטב~א כ~~~ קולאי מיני~ גמ~ינן שפיר לחומרא~הוא

 לומר ש~ת בא~סור קולא לשיט~ו רבא יליף ש~ירועפ~~ז

דמ~יי~
 ~טומאה חירושי~ רעיקר כיון מטו~אהי ~שי בו אין

 יהי~ כן ואם כ~~~ קו~א מיני~ ילפינן שפ~ר ולהכי חומר~~הוא
 הנ~ל ~~ב ז~ במ~ק כרבי הלכתא פסק דר~א מכאןנשמע
 ברמב~ם~ו~~ין

 פ~~
 מהל~

 טומ~
 צרעת

 ה~~
 ~ם ובמל~מ

עש~ה~
~ 

~~~~~~~~ 
 עוד ל~

 לומ~
 הראשונים ~בותינו בזה ד~~גו

 דג~ ד~ה ע~ב ז~ בב~ורות התום~ דהנהז~לי
 ~הור דג דתנן הא עלחמהו

 ש~ל~
 לא אמא~ אסור~ טמא דג

 כרת~ן כמעוכלינחשבהו
 באהלו~

 מ~ז פי~א
~ 

 לחלק דיש וחי~צו
 ~טומא~~ איסור~ין

 ועו~
 שם הביאו

 תירו~
 ~ר~ת ~שם א~ר

 לטומאה איסור בין חילוק ~אין לומר בא~ו אםז~ל
 ע~~

 וכ~ה
 ~לפינן דאפי~ ר~ת בשם רבא~ אמר ~~ה ע~א צ~ז חו~ין~~וס~
איסו~

 סי~ דבכורות בפ~א ז~ל הרא~ש אבל ע~ש~ וכו~ מטומאה
 שהסכ~ם נראהח~~

 לתירו~
 לחלק דיש הא~

 ב~
 ~~סור

 לטומ~~
 ה~כיס ~~ל הרא~ש דאב~ו חס~ז~ סו~"י ~ז~ח ה~ור וכ~כ~~~י
 ללמוד~אין

 מטומא~ איםו~
 ~~ש ~ל חמורות ובדברי ע~ש

 שםי~~ורזת
 ובש~~

 סי~ או~ח ו~מג~א ~ק~לי ~~ג סי~ יו~ד
 ובשו~ת ~טי ס~ק שם ובח~י ש~י ובמח~ה~~ק ב"ב~ ס~קח~~ז
 פלוגחייהו~ היא דזאת ~~ל ה~מור ועפ~י נ~ט~ סי~ יעקבבית
 דס~לרמאן

 כחירו~
 א~סור ללמוד ד~ין הא~

 ~ומא~
 ט~מו

 קולא ~ם ולהכי הוא~ חידוש טומאה ש~לכות ~שוס הוא~ונימו~~
 והר~ת ~נ~ל~ ע~ב ז~ במ~ק יהודה כר~ מיני~~ ~מרינןלא
 להו פס~קו דלא לדידהו צ~ל ע~כ אחר~ ב~ו~ן ~תירצו מ~~ו~ע
 כ~בי דהלכתא ואפשר יה~דה~ כר~ ה~כתא לפס~קמלתא

 כיון נמי והבאש~~ במ~~
 רעיק~

 דטומאה ~ידושי~
 הו~

 לחו~אי
ועכ"~

 ~לה~י כ~ז~~ כש~כ מ~ח קולא מיני~ למיגמר יכולין
 תירצ~

 ~ אח~בא~פ~

~~~~
 ~בלע~ ד~ה ע~א ס"ט מנחות בחוס~ המ~ואר לפי
 ~יסור ~ין לחלק אחרינא ט~מא א~בא ~~םמוכח

 ~כ~בנו מט~מא ולאל~~מ~הי
 ~שו~

 שהלכות
 ח~דוש טומא~

 ~תבו ~~~יהוא~
 ש~

 בשס
 ר~

 ז~ל האי
 ~נ~~

 יצא ל~לק
 לטומא~~איסור בי~

 ומ~ור~
 יוצא

~~ 
 ~ש~~ מש~ ~~~~~ ט~מו

 דא~ושיטומאה~
 טומא~

 לי~ ~מיע דלא הרי עש~ה~ מפשינן לא
 התילוק למי~עם ז~ל האי לרב לי~ ס~ירא לאכלומר

~~ 
 איסור

 ד~ל~~ת מ~יםל~ומאה~
 ~ומא~

 הוא חידוש
~ 

 דס~ל ~ואפשר
 הנ~ל~ במ~ק כרבי ~הלכתא ז~ל האילרב

 וצ~ע~
~ 

~~~~~
 ~הק~ה כ~ו~ סי~ חיו~ד מהד~ק נו~ב בשו~ת הייתי
 ז~ ~כורות שמ~תוס~ אהדדי~ בבכורות ה~וס~דברי

ע~~
 ~מור דאיסור משמע לטו~~י א~סור בין שחילקו הנ~ל
 כ~ג ~כורות ומהתוס~מ~ומ~ה~

 ע~~
 דלענין שכתבו וא~ד~י ~~ה

 לאאיס~ר
 צרי~

 ט~מאה לענין אבל קראי
 צרי~

 משמע קראי
 ~ח~א נ~נהו סית~אי ה~וס~ דברי א~כ מ~ומאה~ קלד~יםור
 ממקוםמ~כתא

 למקום~
 ולא

 נ~
 ע~ ~~~ מקוש~א ד~~ו

 אשר

ח~~
 ומ~א

 לה~~~
 א~~ות במס~

 מ~~ פ~~~
 ש~~יא

 לתירו~
 רב

 שורש ~ל ~מד ה~י רב ב~ם ה~~ש וע~~ד ~ה~~ל~~ גאון~אי

~~~~
~~ 

~~~~
 דב~ לתר~ה~~~

 התוס~
 הנ~~

 ~~ו~ו עפ~י
 אין באיסזר דגס דס~ל ~~ל ה~ירב ~~~~

 ~א~
 לענין אבל החמירו איס~ר ולענין דרב~~ חי~ארק ~ור~~ א~סור

 ~~ש להחמירי רצו~א טו~~
 שהארי~

 בח~ ובמח~ת"~ בזה~
 ~ח

 ולא בזה~ לחמו ממרחקלהביא
 שת~רו~ ש~ זכ~

 ~נ~ל הא~ ~ב
 ~"א ס~ט במנחות גופי~ ב~וס~מובא

~~~~ 
 חמ~~י ו~~~

 שס מנחות שב~וס~ דכי~י~מידבר
 מבוא~

 ~ב של ~ירו~ו ע~~י
 לחלק תורה באיסור ~ם ~~ל~האי

ו~מ~א ~~~~י לטו~אהי אי~ו~ ב~
 ~בוא~

 ד~א ~ם
 כ~~ו~~

 ~ ~~ל

~~~~~~~~ 
 ~א ודאי ~לחו~רא למ~דן מצינו ע~~פ ~כא
 איסור~~פי~ן

 לא ומחידוש הו~~ חידוש טומאה דהלכות לדעתשהראי~י ~~ ל~~ כש~~ מטומא~
~גמ~י~ן~  טומאה הל~ות ~כל לומר ואפשר 

 חידו~
 לא ה~י

 הואי דחי~ושא דטומאה~ ~ו~א גוףמי~ע~א
 אל~

 ~ם אף
 חוכיח ארומה ו~רה ~ם~ חידוש בט~מאה הנאמריםקוצות

 טהוריס~ ומטמא טמאיםשמטהרת
 ו~

 בלשון ~כמים שנו
 לר~"ר והו~יאו~ו ב~ה~י המסוכן מ~א ~טהרות פ~והמ~נה

 ~מ~~ ספיקו ברה~י כשהוא לרה~~והחזירוהו
 וכש~ו~

 ברה~ר
 ט~ור~פיקו

 ע~~
 איסור בשום ~וה חי~וש ~~ינו ולא

 ק"נ ביבמות ~~ל רש~י בלש~ן ל~עמיס נו~לוכ~ז חור~
~~~ 

 ש~תב
 ש~ל ~לומר כנ~ל~ ~א ח~דוש ~ומאהשהלכות ~

 הלכו~
 ~ומאה

 ~ידוש ~~ומאה קולות ובין דטומאה חומרא בין הואחידוש
 וא~הם~

 קולא ב~ן מ~ומאה כלל למיגמר נוכל לא עפי~ז

בי~
 סייעתא נש~ע ~ה~~ ~ומזה ~אמו~~ חומרא~

 למש~~
 ~~און

 ד~~ה~ עובדא לענין ~צ~ה ~ולין שור בבכור ז~ל חב~שבעל
 ט~ם ~לי תורה מחוקי ש~ם טהרות~ ענ~נ~דשאני

 ע"ש~
 ולס~סללפלפל וי~

 בז~
 הרבה

 ופוםקי~ הש~~ בסו~יו~
 בדוכח~

 עח ולא~וב~~
 האס~

 לדו~~י קושי~תי ~ד~א כן~ ואם ~ פ~~

האי~
 ~ל והרי~~ש ~רא~ש רבותנו ~מדו

 להחמי~
 ~יוצאת בזיעה

 ~מ~שירין מהמשנה ראי~חם ע~~י האיסור~מן
 ~נ~~

 ~א
 ילפינן לאמטומאה ~יסו~

~ 
~~~~~~~~~ 

 מהא דאמרן~ להא ראי~ עוד להביא הייתי

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

~~~~~~~~~ 
 אבל הז~~יםי את לה~ש~ר אלא ל~ש ואר~ל ו~ו~י~חלב
 ~~ל שכתבת~ מה ולפי ~חלבי אינן חלב מ~ בב~~~ ב~שול~ענין
 ילפינן~ לא מ~ומאה ~א~~ר משום דר~ל~ טעמא נמי~היינו
 נמי ה~א כן ואםכאמו~~

 בנדו~
 דלא ~י לומר ~ש שאלתנו

 ש~~
~מ~ח~

 לענין אצא וכו~~ םמאה דז~ע~ה
 לה~שי~

 ~ז~עיםי את
אבל

 לענ~
 איסור

 הז~ע~
 ו~ם כמשקה~ איננה

~~ 
 נדחה ממילא

~איי~
 ה~ל~ ו~~א~ש ~יב~ש

~~~
 ~~ ב~ולין הרא~ש ~פי~ד ~את ראי~ לד~ת יש

 כ~~
 ~ס

 ~זקא חלב דמי ש~ש~ב~ ~~ל שמחה ה~ר בשס ~א~סי~

 בב~~לענ~
 כמו אמו~ ~חלב אמר ד~רא כחלב~ חשוב אין

שיו~א
~ 

 ~~י מילי ~אר לכל א~ל ~אוכל~ עם מ~ורב האם
 חל~~בכלל

 במכ~ירי~ כ~חנ~
 הרי ח~ב מ~

 כ~~ ~~
 ~כ~ל

~ין
 יו"~ בש~~

 סי~
~~ 

 ס~ק
 וא~כ ~~~~~ י~~

 הרא~~
 א~יל

 דלכלטתו
 חלב דמי ו~א ~ומאהי סור א ילפינן מילי שא~

 ~ ~נז~ ב~ה איכא אח~ינא טעמא בב~~י לענין כחלבאינן

~~~~
 ~ן

 עדיי~
 במקומה קו~י~תי

 ~~ד~
 ~רא~ש על גם

 על גםבהלכו~יו~
~~~~ 

 ו~ם בחשובו~יו~
 ע~

 תש~~
הריב~ש

 אנן ~א דמכשיר~י ~הא ב~יעה אי~ר ~למד~ הנ~~
 ילפ~נן לא מטומ~ה ~יסור~י~ל

~ 
 ~ה מט~ם דאי ו~וונא

~~ 
הפר~~

 שלו ס~ס בכללי
 או~

 לד~ת לדחות ~~ו
 הש~~

 בדי~י
 ~~ אותס~ס

 דסד~~
 וה~~ח טימאה~מדיני והוכח~~ לחומר~~ ~זליק אי~~א באיתחזק
 השי~

 ב~ה ~בכיו~א מ~וס על~ו
~יסורא אמר~~

 מט~~א~
 ~ק ק~ט ~~ טהרה וב~דר~ ~~ש ילפ~~~ לא

 דה~~א ל~ד ~~ק ו~ ~~י אה~ע הב~ש שכתב ~ואע~גל~ט~
דאי~א

~~~~ 
 ~י~ור יל~~~ן

 ~~~~ מ~ומ~
 גס ~~מ

~~ 
ע~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~

 לא
 ~נדון ~הא ~מ~~ה~ ~ו~יי~י ~~

 ~י~

 ה~~רא
 יו~~~וט~ ~ב~ו~

 ל~ר
 דא~

 ~~~כ אוסר~~ הז~ה
~~ולא ~חרוני~ ~מ~

 ~~ברא הי~ ~~כש~~~ ה~שנ~
 נ~נ~

 דאין לומר
~מש~~~ ~~ע~

 ואי~
 ~ועיין בה ~איסור ~וח

 כ~~י~ חיו~~ ~~ נ~~ בשז~
 ע~ש~

 קושיי~י ה~א כן ואם
 ל~וכ~ה~

 ~יש ~כש~כ
~~קשו~

 על
 ~ריב~~

 ~ענין ~ם מ~ומאה שהוכיח הנ~ל
 ע~ש ע~ב ע~ כע~ז מיי~נ~ אלי~י טהרות וה~י ~וסרח~~~זיעה יי"~
 ע~~ ~~~~~~ל ~

 ע~א
 לענ~

 וט~רה טומאה ~לענין חיבור~ נ~וק
 לפלפל ויש ו~~~~ ~~ש חיבור הוי יי~נ ול~נין ח~בור~ הוי~א

 נזכר~י ~ובבד~י
 ~ש~~

 ד~ה ~~ב ק~ ב~ק ה~וס~
 אומ~

 וז"ל
~וכ~י דבכמ~ וא~~~ וכו~ טומא~ גבי ~החמירו הוא חו~רא ד~םוי~ל ~

 איםו~
 וכו~ ע~ב פ~ו בחולין נן כדאמר מטומא~~ ח~ור

~~~
 ~ח~ירו

 ~טו~א~
 וי~ל עש~~~ וכו~ יוחר

 בד~רי~~
 ז~ל~

~~~~~~~ 
 זו

 בלב~
 עוד ש~ש ~לא

 לש~~
 בהוכ~ה ~ם נרגא

 לומר ז~ל ~ריב~ש שהו~יחשניה
הרי ה~ש~~ דזי~~

 הו~
 ד~ח~ בבריי~א ע~ב ק~ח דחולין ~הא כהמש~~~

 כל ד~למא כיס~~ שםדמהני
 שכס~

 כאלו הוא הרי הק~רה
 ~~וסה וכשהי~ הק~רה~ מן ה~ולה ~~ל מפ~י וזה אות~~נ~ר
 והטע~ הח~יכ~~~ בכל מ~פשטהה~ל

 כנזכר~ וכו~ ~כ~לן מחערב
 ש~ם איןובאמ~

 ~וכח~
 לומר כסה ~~הני ~הא

 ה~~ק~ דזי~~
 וע~כמוח~~

 וה~~יין בשוה~ הקדרה בכל הטעם מ~פשט ידה

~~
 שם ~~קומו ע~ב ק~ח בחולין ז~ל רש~י

 יראה ניעור~ ד~~
 כחב ז~ל רש~י שהרי בכיםה~ איכא אחרינא ~ט~מא~בואר~

ש~
 בז~~ל
 עולין השולים~ ש~י ~~ני או~ה~ ה~~םה וכן ~

 ד~~ני ד~א ~~ירש~י~ יו~א ~פורש הרי ~כ~לי ויורדיןפ~ה ע~
 בע~מם המים שר~יחוח מ~מח רק הזיעה~ ~ח~~ אינ~כי~ה~
 ורחיחו~ ויורדיםי פיה עדעולים

 ~וליכוח בע~מם המים
 ~~~ם ~~פשט לא בלבד~ והזיעה ההבל ע~י א~ל ~קדרה~ב~ל הטפ~

 ~~ר ש~~אחי ואע~ג הח~יכו~~~כל
 להריב~~

 ש~רי בז~~ ז~ל
 ~ירש~י זביס~~ ~וז~ל ~~~ ט~ת~ ~בי א~~ שער ~~ ביח בבד~~ב ז~ל הרא~הגם

 ז~
 או

 ש~~ה ש~יון הקדר~~ כיס~
 ~~ם~ ש~יא הק~רה בכל שהיא ההבלא הרי ~יער~ שלאאעפ~י
 הרי עכ~ל~ וכו~ בשוה הק~רה בכל הטעם ~~פ~ט ידה~ל
 סובב ז~ל ~רא~ה~גם

 הו~
 בדר~

 והע~יס ז~לי הריב~ש של

 הוא כי~~~ ד~הני ~טעם ~עי~ר ~ו~ר ~כ ב~רש~יזא~
 זה א~ם והזיעה~ ~הבל~~ני

 לי~~
 עליו ~שיב יפה שהרי

 ז~ל רש~י של מ~מוה~יד בזה~ל~ עליו ו~~ב שם ב~שה~ב ז~ל ~רשב~א עינינו~~ור
 ~הבל~ ~פני הטעם ואין ש~ינו~ ~~

 ~כנ~ל~י וכו~ הוא כן רש~י ל~וןאלא
 ~שהקדר~ האמ~ ו~

 ~ם~כוסה~
 ~ו~חי~

 ונפלטין מבעבעין שבקדרה
 לחו~

 ו~ולא
 או~ו~~גלין

 י~פו~
 הכיר ז~ל ~הרשב"א ~רי עכ~ל~ ה~וטב ~ל

 כיסה~ ד~הני הט~ם ~יקר ד~די~יה ז~ל ב~רש~י ~~ח~בר

הו~
 ב~דרה~ ויור~ים עולים בע~ם ~~ים שרפיחוח ~~י רק
ו~וליכו~

 ההבל ~~י לא אבל החחי~וח~ בכל ~טעם
 ו~ז~~

 ~~לין ~~ו~~ ~צ~~י ו~~י~זכר~
 ע~~ ~~~

 ש~~בו ~ם~ ~~ה
~~~ 

 ~ ~ז~ל ~רש~~ב~~
 ו~

 ~י
 כ~

 עולוח ~~דרה
 ו~ולי~~ לפיה~ה~ו~ם הר~יחו~

 בכל הטפה
 ו~ ~כ~~ ה~דר~

 ~~אחי

 ב~~~עו~
 ~~כ שכחב ~ג ס~ ~~נ פ~

 ב~
 וז~ל פירש~י

~ 
 רחיחוח~ ש~~לה היא זווכסה~

 ויו~ד~
 ל~יה~ ה~דרה ~~ולי

 וכו~ ה~~רה ב~ל ~פ~ט ~איסור ט~ם א~ לשו~יהיו~פיה

~ל~
 ו~

 הוא
 ~ו~ באו~

 ~~ ג~~נ הל~ ה~דול
 ~נ~~

 ~רי

 להדי~~בו~~
 ר~ו~ו ~~ם

 בע~
 ז~ל ו~ג~א ה~ו~ז וגם ה~וס~

~~
 ז~ל ~~י ב~ם

 דעי~
 הו~ ~ס~~ ד~הני ~~ם

 רק

~שו~
 הרחיחוח ~~י

 ~לי~
 ו~ול~כ~ לפיה~ ~שולים

 הט~ה
 אב~ ב~והי ~~ה~~ל

 ו~~כ בלבד~ והזי~ה ~ה~ל מ~י לא

 הי~ ט~ו~~ רש~יי בשיטח ~ללו ברור ~~ל ~~~א~ב~י
 וגם

 כ~~ל~~~ה~
~ מפור~ה~  עפי~ז כן ואם 

 ~~יל~
 גם ק~ה

 ~~יב~~ ~ ~~י~~~~
 דג~ הנ~ל~

 מ~א
 כי~~ דמ~~

~ 
~~~

 ~~י
 ~~ש~ ~~~ ~ו~

 ~ועפ~י ה~~ור כדבר כ~ו~~~

 ש~ב~~מ~
 להעי~ י~

 הרמ~א ~ל
 יו"~

~~ 
~~ 

~~ ~~ 
~~ח ו~~~

 ו~~~~~
 ~~~ז

 ~~~ ו~~וו~~
 ~ה

 ע~~~
 ו~~ן~
~ 

~~~~~~~ 
 ~מ~אנו בזה אנח~ו ~נים

 ~לל ~א~~ ~ו אין שוב א~כ ז~~~הר~ב~ש ~~י~ ~~ ל~~י~ ~קו~
 על~ם לו~

 דח~ובה ~ום ע~י היו~א~ הזי~~
 כמ~ק~

 ועכ~פ
 ד~ם מ~ום ב~ל למימראי~וא ~~~

 היוצ~~ הזיע~
 ה~וס~ במש~כ ~~רבנן~ רקאסורה אינ~~ חו~~ ~~י

 ב~ול~
 ד~ה ~ב ~~ט

 ~"ש וכו~ מ~רבנן א~א אס~ר לא פי~ הוא~ ~עלמא דזי~הציר ~א~
~ו~ע~ג

 יו~~ הש~~ שדע~
 סק~א ק~ז וסי~ ט~ו~ ם~ק פ~ג ~ ם

 מ~~ ~~ש~ מה~ת ~םיר בישול ע"י היוצא~ם ד~יםדציר
 כבר

 ב~ו~ םי~ חי~~ד מהד~ק בנו~ב עליו~שיב
 והארי~

 להוכיח
 ע~ידא~~ ש~

 בישו~
 ~ליא ד~ז ו~ד~~ו מה~~~ אינו

 ~אש~
 ~בר~י

 ז~ל ~רא~ונים ~עולם א~ות ב~ה~פל~גו
 ע~~~

 ~שאר וא~שר
 ~והא אלא ~אנו בלבד~ הה~לא ע~י ~בא איסורזיעת

 כ~~בעלמא~
 דאינו מודים

 ~~ שבא~ אעפ~י מדר~נןי א~~
 ~חילק ובעין מתמצה~ מ~ו~~יהו די"ל ציר~ ושאניחום~

 א~ן גם נמי הכא ~~~י דגים ל~יר שרציס~ ציר בין ש~פ~י בשו~~
נימ~

 לשאר דגים~ ציר בין לחלק
 קי~ה~

 יו~א מפו~ש ו~ן וזיעה~~

בשו~~
 ל~נ~ן ה~ם ד~א~ ~נ~ל~ ט~ סי~ יהוש~ פ~י

 ~~ יי~~
ח~~

 ד~טעם שם כ~ב ~א~~ה חום~ ~~י היוצ~ח זיעה שהיא
דזיעה~

 פש~ט~
 ש~~נו

 ~ם דה~~י ואע~ג ~דר~נן~ אל~
 ~איו~ דעיק~ כיון ~ ~~~~ל לומרבטעמו ~י~

 הוא ~ריב~ש
ע~י ~זיע~

 א~
 מ~ק~~ דהוי ונהי ~~ק~~ חשוב

 מ~ק~ ה~
 דה~ ~~מה

 ~~י~נ דה~ם ד~ר~ב~ש~ ~נידון ד~י ולא זיעה~ אלא אינה~ינין

~~~
 הוי ~שקה חשוב אי וא~כ

 כיי~~
 הוי וי~ן

 ~~ק~
 גמור

 זיעה ~לא אינו ~ינין דשאר מ~קין ~שא~כ זיעה~ולא
 מיי~~ ה~עש~ דיי~ש ~ד~ריו ומשמעעכ~ל~ בעל~~

 אלא ש~ינו אע~ג
 ו~~כ ~יי~~~ ב~וף ~וי ~שקה~ ח~וב דהזי~ה כון מ~מזיעה~
א~ור

 ~ביי~~ מ~~~
 גמור~
~ 

 ליתא זה ~כ~בחי ~ה ~פי מ~מ
 על ב~זה~י הע~ו~י כ~רש~רי

 ראיו~
 וע~~~ ז~ל~ ~ריב~ש

 דהזיעה לומר כלל ראי~ לנו א~ןדברי~ו
 היוצא~

 המ~ק~ן מן
 ל~ימר איבא עפי~ז כן ואם ע~מן~ כ~~קין הוא הריהחמין
שפיר

~~ 
 אלא שאינו מיי~נ~ הנעשה ביי~ש

 וא~ו ב~למא~ זיע~
 משום לט~~~י א~יל ז~ל ו~פ~י מדרב~ן~אלא

 ז~ליהריב~ש ~יט~ ד~~~
 אב~

 זיעה ~דיפא לא לדידן
 ~יו~א~

 היי~~ ~ן
 המ~~ין~ ~ש~ר היו~אח זיעהמכל

~~~~~~~~~~ 
 להוכיח אפ~ר מזו

 שהוא דרבנן ~יסורמשאר גרו~ ~יסו~~ דזיע~
 ג~

 הא~~~ר~
 זיעה~שא~כ

 אינ~
 ~ח~~ ~פורש מ~~תי וכן ב~~מא~ קיוהא אלא

 ע~ב ד~~ט בחוליןהריטב~א
 ד~~

 בעלמא~ דז~עה ~יר ~א~י
 וי~ ~~כ~ב

 ~ור~י של באיסור~ןאלא ~משהו~ מ~~מ ~~י א~~ ש~א מ~אן ל~מוד רוצים
 בע~~ו םור שהא ~כא דשאני ונראה~

 דביעי~ במיא שהחירו ו~שם בעלמ~~ זיעה ש~יא גרוע~הוא
 וה~י ~לום~ ולא שהואלפי

 דיי~
 הרי עכ~ל~ וכו~ ~ג~רא לי~נא

 נחש~ ~~י~~~~ לה קראו שחז~ל כ~ון דגים~ ב~יר ~~פי~להדיא
ל~יסו~

 א~א ש~ינה ה~~לא~ ע~י ~באה בזיעה ~כש~כ ~רוע~
 ד~שוב~ בעל~א~קיו~א

 דרב~~ א~~יר משאר גרוע ~י~ור
 ד~ר~ דמ~שטואע~ג

 הרש~~~
 בחולין בחידושיו ~ל

 כחילוק ס~ל שלא נר~השם ע"~ ~~~
 ~יט~~~

 עה ז ~ין לחלק הנ~ל
 ד~יעה ~יר ~אני בפשיטוח כ~ב ש~רי דרב~~ א~סורלשאר
 ~לו~רבעל~א~

 ו~דרב~
 הוא

 דאסו~
 א~ר לא ~ם ~בר ובשל

ר~י
 ב~~~~

 וכו~ ~טיל דלא
 ~כ~~

 מ~מ~
 נלפ~נ~~

 ~~~ה ל~וכיח

 בזה~ כהריטב~א להו ס~ירא ז~ל והר~ן והרא~ש ש~חוס~דוכתי~
 בע~ז ה~~ס~שה~י

 ע~
 ד~ה ע~א

 י~
 ביין~

 א~י~ יינם~ דס~םלהוכית הר~~ בש~ כח~
 ב~וםפ~א ~ק~ני וההיא בס~י ~ב~~

 יין~~ח
 אע~ במ~הו~ אום~

 ~י~א ~~~ ודאי הוי דלא
 דאמר כ~י דא~יאל~י~ר

 מב~~
 אפי~

 בא~
 ~כן ב~יל~ ~א

 רבא א~ר ד~ה ע~א ~~ז חולין בחוס~הוא
 ב~ ו~~ ע~~

 ס~

~~~
 ~ה ע~ב נ~ו

 אב~
 לפי~ ד~~ל

 ה~~~ לענ~ ~ר~~ ~ר~~
 רביה ~רבגר~~ני~

 ס~~
 ד~~ ~~ ~~ובר

 ב~~~ו
~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

ו~~
 ה~~ל דחוםפ~א דההיא כ~~~ סי~ דע~ז פ~ה ב~~ש ~וא
 אבל כר~י~א~יא

 הר~
 ביין דיין ה~~נה על שם דע~ז בפ~ה

 במיםומיס
 השי~ בכ~~

 למימר דליכא וכ~ב הר~ח~ על
 אי~א ואם ~~ש~ וכו~ במשהו ד~זב~מ ~~ל ד~וםפ~א ~נא~ההוא
דב~יסור

 דרבנ~
 ר~י מודה

 ידינו מצאנו לא בט~ל~ דמב~~
 עפ~~ז~ לנו דיקשה בביהמ~ד~ור~לינו

 ~~י~
 אדע~א סליק

 שהוא יינם בם~ם לומר ז~ל והר~ן והרא~ש ה~וס~דקמאי
 לר~י בטיל לא ~מב~מדרב~~

~ 
 סו~ריס דבולס ודאי אלא

 בטילי לא דמב~מ לר~י ם~ל דרבנן באי~ור ד~םכ~ריטב~א~
 איסור ~וא ב~~~ו שהא~ור הנ~ל צ~ט דחולין האושא~י

 שהיאמפני ~רו~
 זיע~

 בעלמא
 כנזבר~

~~~~~~~~~~ 
 דע~ז פ~ה ה~בורים~ ה~~לטי על אנכי ~מה
 דברי שם שה~יא ~נ~ל~ ביין דיין ה~שנהעל

 דמב"מ ר~י מודה דרב~ן דב~יםור הנ~ל~ צ~ט בחולין~רשב~א
 שיט~ו ו~פס~טיל~

 בפשיטו~
 הר~יש ולא עליו~ חולק אין כ~לו

 הוא הזאח ששיטהכלל
 כנ~~

 והרא~ש ~~ום~ ~מאי הני כל
 מד~ריהם להדיא ד~וכח ז~לוהר~ן

~~~~ 
 הנ~ל~ כהרי~ב~א

 ~ו~רים ~~~ו~י~~ ה~ש~~י ~ד~רי ד~ירי~ מידכר ~מיהיו~רי
 ~~~ז שהרי ~ם~ ב~~מו גליון באוחוזא~~~

 ש~
 דברי ~קשה

 ~~~ מב~מ~ ~וי וב~ר דשי~ן נימא דאם אהדדי~ ז~לרש~י
 קשה

ה~י~
 ז~ל ר~"י והא ~ם~~ שעו~ו הגיד דשו~ן ז~ל רש~י פסק

 במשהו דמב~מ הלכה~וסק
~ 

~י~ראי ה~~~ ~דברי ו~מהני ע~~~
 נינה~

 בעצמו למש~כ
 ש~

 דבאיסור הרשב~א ~~ם
 אלא אינו הגיד ~ומן וא~כ בטיל~ דמ~~מ ר~י מודהדרבנן
 צ~א כחוליןמ~רבנן~

~~~ 
 יו~ד בט~ז ~ו~יין וצ"~ ע~~~ צ~ב

 ~~יישב דבריו וע~י יע~ש~ ס~~ז נ~ה~~
לד~דן הש~~ ~~שי~

 והבן~
~ 

~~~
~~~~~~ 

 מהל~ פט~ו הרמב~ם על המל~~ב~שער
 ה~ומאכ~~ס

 שהארי~
 לה~ריח

 לדע~
 רש~י

 ר~י~ והביא במ~הו~ מב~מ דרב~ן באיסורין דאפי~ ד~לז~ל
 וחלב ~ וז~ל שכ~ב זו~ הרי ~~ה ע~ב ~~ז חוליןמ~~~י ~

 ~ראה כו~~ בעורו או~ה שמולחים הקיבה בעור קרוש~נמצא
 עם זה חלב וכשמ~~רב מ~ש עד כו~~ גמור איסורבעיני
 פסקנו וגם כו~י מב~מ הו~להג~ינה

 בפסחי~
 דמב~מ הלכה

 אםור דרבנן באיסו~ ד~פי~ מבואר הרי יע~ש~ כו~בכ~ש
 ~ה~יבמשהוי

 ~ל~
 כנודע מ~רבנן אלא איסורו אין שחוטה

עכ~לי
 וז~

 ש~מה~י שנים כמה
 ע~

 שער ~ג~ון
 ~מרא מיני~ ~ישתמ~ט~במח~כ ז~~ המל~

 מ~ורש~
 ע"ב ~ט בחולין

הפ~ש ומ~ אסור~ בחלבה ש~שלה וקיבה מו~ר~ בחלבה שבשלודב~ל
 ~ זל~~ ~י~

 במ~יו כנוס אין וזה במעיו~ כנוס
 ע~~

 מבו~~
 שחוטה חלב אינה שבקיבה~ דחלב להדיא

~ 
 אבל

 צ~ ~~ ביו"ד ~ב~~ט שגס ~בר לו מצא~יאח~~
 ס~~

 כ~ב

~~
 ג~כ

 ~~ל~
 ע~ש שחו~ה~ חלב הוי בקיבה ~~א

 ובהגהו~
י~

 אולם הנ~לי דחולין מהא עליו ~~ה שם שאול
 כע~

 מצא~י
 בספר ז~ל ~רא~ה שגם בזהי והבאה~ט ל~שע~~מ דמסייע~נא

החינו~
 כ~ב ~י"ג מ~וה

 וחלב ~ וז~
 יש בהמה~ ב~יב~ הנמצ~

 חלב בכלל ~ואמ~ירין~
~ 

 ~ה
 עכ~~

 ~ס~ וע~ש
 מנ~

חינו~
 ~~~ה

 ג"~ עלי~
 ~תולין

 הנ~~
 ~מע~ה

 א~
 כל

 השע~~מעל ~י~ כ~
 והבאה~

~ כוו~יי~י ס~ל ז~ל הר~~ה גם ש~י  
 מפורש הדבר שמצא שם השע~~מ כ~בועוד

 וב~וס~ א~ר~ ד~~ וברש~~ע~א~ פ"~ ביב~ו~
~ 

 ~"ה
 דמ~ו~ בטו~א~

מ~
 לא מב~מ לר~י ס~ל דרבנן ~איסור ד~פי~

 בטי~
 ע~ש

 וז~ל~ שסייםבש~~~מ
 ע~כ מע~ה

~ 
 דההיא

 ~אמר~
 ~ני

 זיעה ~הו~ כיון הקילוי בציר דוקא בעלמא~ דזיעה~יר
 בשארולא בעלמ~

 אי~ר~
 הגאון ~גם הרי ~~ל~

מדנפ~~ כו~ ז~~ ש~ה~~
 איסו~ זי~~ ~~ לחל~

 ~ ~~ל והר~ן והרא~ש הר~ב~א מי~~איש~מ~ט וב~חכ"~ דרב~~ איסור לשאר

~~~~~
 ~וכ~ו

 ~שאר גרוע הוא איסור~ דזיע~ בס~~ ל~ע~
 ~רב~יאיסור

 ו~כש~
 ~נה ההבלא ע~י הבאה זיעה

 מ~אר גרוע איסור ~~ובה וד~י בע~~אי קיו~א~~א
 ~ה~רבנןי ~יסו~

 הד~
 לנידון ב~ה

 הא~~ ~עפ~ שאל~ינ~
 יש

~~~~ 

זכו~
 מיחו שלא ש~חו~ל המ~ים על

 ~~רה אלא אינו יינם~ ~ס אי~ור דעיקר ~יון יינם~~ם ~~ מ~~ני~ ~~~ לעשו~
 ע~ש ב~ו~י~י משום יינם על ד~זרו ע~ב ל"ו כע~ז~רבנןי
 וגם יעו~שי שס ובר~ן יין~ ~~ה ע~ב כ~ט ע~זוב~ום~

 קיו~א אלא אינוה~~ש ג~
 שהוא בעלמא~ וזיע~

 גרו~
 ~י~ר משאר

~רב~
 גזרינןי דלא לגזיר~~ גזירה ~הוי לן פשיטא וא~כ כאמור~

 לה~ויא קדמי שפיר~רי
 לכ~~~

 שיש מה
 לצד~

 להקל
~ 

~~~~~~~ 
 שכ~ב מה ~ם ~אלחנו בנידון לאיצטרופי חזי
 דריכה מבלי ~מאשין~וטוסק~~ ע~ינ~שה הזה~ ~א~י של היין עשייח שכל כיון ~כ~~ר

 ברג~
 שיש ב~ו~ן

 כלל~ ~~טאסקאווינים~ נאסרו לא ~מאלספק
 ~שמר לא ~ א~

 לספק יש עכ~פ נ~ריימנ~יע~
 שמ~

 ע~מ טו~ח בהם הי~ לא
 אבאר אנבי אולם עכ"ל~ וכו~להטפ~ח

 ד~~
 בטוש~ע דהנה

 שכ~ב בב~י ע~ש ~הט~יח~ ע~מ טופח בהם ישאם ובזגין~ בחרצנים אלא נ~ע ~א אפי~ ~קו י"ז ס~י~ קכ~גסי~ יו~~
 זז~ל~

 כ~כ
 ע~מ טופח בהן אין שאם הוא ד~שוט נר~ה ולכ~ורההסמ~~~
 מ~י ~~ן נ~ע בילהטפיח~

 הו~
 ע~ב ~ע~ז השוכר דב~~ אלא

ע~א~
 ליי~~~ חי~ר טופת ומש~ה והק~פרס הנצ~ק אר~ה

 שצ~ל ונ~ל ~הטפיח~ ע~מ בו ו~ין ~ופת~ ומשקהופירש~י
סבר ~סמ~~

 כר~~
 אינו ~נצוק שפ~ק

 ולי~ חיבו~
 א~ל כר~ה~ הל~~א

א~~פ חיבו~~ דהוי טופח למשקה ~"ה חיבור~ הוי דנצוק דפםקלמאן
 שא~

 א~נ ל~~פיח~ כ~י בו
 מפר~ ~~מ~~

 משקה
 יש ולפענ~ד הב~י~ עכ~ל לה~פיחי ע~מ בטופחד~~ה טו~~
 ~ירוצים שני הניעל ל~~ו~

 ש~יר~
 דעל ז"ל~ הב~י מרן

 ח~בור נצוק דקיי~ל לדידן דהא קשה~הראשון ה~ירו~
 בט~~~~

 יו~ד
 ~פי~ד א~כ ב~~ וסעי~ א~ סעי~ קכ"וסי~

 פםקי~ן ו~מ~י להט~יחי כדי בו שאין ~עפ~י חיבור~דהוי ~ופ~ מ~ק~ ה~~

בפשיטו~
 הוי דלא הנ~ל י~ז םעי~ ~כ~ג םי~ ~ו~ד בטו~"ע

 חיבו~
ביי~~

 להטפיח ע~מ טופח ש~הא עד
~ 

 ~ל אנ~י ~מה וביו~ר

ה~ירו~
 הנ~ל השני

 ד~אי~
 ~ר~ה~ טופח דמ~קה לומר אפשר

 ~בע~ז ר~ה והא להטפיחי ע~מ בטו~חמ~~י
 ע~~

 ע~א~
 ק~י

 והקטפרס דה~צוק המשנה~ל
 ומ~ק~

 ש~~ ואמר א~ח~ טופח
 הוי יי"נ לענין הא חיבור~ הוי דלא הוא ולטהרה~ומאה
 מבואר והריחיבור~

 להדי~
 ~חנן דהא ע~א ט~ז בגיטין

 הי~נוטופח~ משק~
 ר~

 לענין שם איבע~ל דהא בלב~~ בטופח
 עש"ה ח~בור הוי להט~יח טו~חאי נטיל~

~ 
 ויש

 לפלפ~
 בזה

 ט"~ בגיטיןה~וס~ ע~י~~
 עש~ה הנ~וק ד~ה שם ע~א

 והב~
 ועיין

 וי~ל~ טהרות~ דמ~~ סופ"חבר~ש
~~~~~~~~~~~~ 

 דמקור ~שוט נרא~
 הםמ~~

 ~~ל וה~ור
 ס~ בע~ז וזורחשואף

 ע~~
 עוב~א גבי

דההוא
 נכ~

 ~י אשי רב אמר במ~ר~א קאי דהוה ~איש~כח
 לא ואי ני~וב~ ובעי ~דחה ~עי להטפיח טופחאיכא

 הרש~~ם בשם מש~כ אי ד~ה ב~ום~ ~~ש ליה~ סגיבע~מא בהד~~
 ב~רא דהוא אשי דרב להדיא הרייעו~~~

 אסי~
 אלי~א שמע~א

 א~ר~ ד~ה ~ ע~ב ע~ז ב~ום~ להדיא וכ~כ כר~הי דלאדה~כ~א
בשם

 הר~~
 להוכיח

 דנצו~
 אינו

 חיבו~
 מש~ה לענין דהרי

טו~~~
 ע~

 אין
 דיו~

 ע~ב ס~ בע~ז דהא אמ~~ ר~ה

~ש~~ ~הנ~~~
 דאין ~יכי וכי ל~ט~י~י ע~מ טו~ח בעינן ~י~ דלענין

 טופח~ מש~ה ל~ין אמ~הדיו~
 ה~

 לע~ין
 נצו~

 אינו נמי
 הי~ר בספר וב~ה ע"ש~ להו ~ני הדדי ב~~י ~האא~~י

 כ~וי סי~ דע~ז פ~ה בר~~ש וכ~ה ~ק~ב~ םי~ ע~זבמס~ להר~~
 ז~לוהר~~ש

 הוםי~
 ב~ם

 הר~~
 ד~דוק דע~כ להוכיח

 ר~~
 אינו

א~
 לע~ן חיבור הוי טופח ד~~קה לו~ר

 יי~~
 במ~ני~ ~~א

בעינן
 יי~ עכב~

 וכו~~ להטפ~ח טו~ח דהיינו
 ע~~

 על בפ~ח
 ב~~נה ש~ר~ו ה~ דע~ו ~~ה בירושלמי מוכח והכיה~א~שי

 מהו ~ שם וא~רו ב~ו~~ ~ע~ב~
 בההוא ~י עקב~

ו~~י ד~כ~
 כ~ו~

 בו שיש
 לכלו~

 ~ל יין
 ע~ כ~

 שיוכל
 להיו~

~לכ~
 דהיי~ ~~ינא~

 ע~מ טופח
 הרשב~ ו~ להטפי~

 ~~ל
ב~~א

 ~ בי~
 ר~ש

 ש~
 וכ~ב ל~הי הביא ה~

~ 
 טופח ובדאיכא

~~~~~ו~~
 ו~~ ע~~

 ~ל ב~רה~פ
 ה~ו~~

 שהביא ~ם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ו~~~  ~~ 
~~ ~~ 

~ ~
~הרשב~~

 הסמ~ג גם הו~יחו הלין ומכל ע~ש~ הנז~ ~~ה"א
 אלא י~~נ~ לע~ין חיבור הוי לא ~ופח ~משקה לומרוה~ור
 שלא ז~ל הב~י מרן על וחימה להטפיח~ ע~מב~ופח

 הבי~
 מכ~ז

 מ~~וס~ שהביא קכ~ו סי~ יו~ד בב~י ראי~י כ~ז כחבי~חר
 ע~ב ~~בע~ז

 הנ~~
 וגם ~ האמור~ מ~ל הביא לא אבל

 ו~~י~ד ה~~י~ חירוצי שני להני שהביא קכ~ו סי~ בנ~~~כמצא~י
 ~לא הנקה~כ על גדולה וחימה יעו~ש~ המח~ר על חמההב~י

 מ~להעיר
 הנ~ל~
~ 

~~~
 לפמש~כ כן

 הש~~
 ס~ק קכ~ג סי~ ~ו"ד ~

 ל~~
 אין דאם

 ו~יין ~נ~עי מה אלא נאסר לא לה~פ~ח~ ע~מ ~ופחבו
 זכרון ~שו~ מקום שהראה י~ב ס~ק שםבפח~ש

 יום~
 חיו~ד

 ו~ ה~~י~
 שהארי~

 יצא מהיכן לבאר
 לה~~~

 וב~מח ע~ש~ ד~ז
 דברי דמקור דע~~ ישמרו כהןשפחי

 ה~~~
 ע"ז מהחוס~ נובע

~~
 ע~~

 אי ד~ה
 ~ה~ל~

 מובא ז~ל~ הרשב~א ומתשו~ יע~ש~
 קכ~ג סי~ יו~דב~~י

 ובש~~
 ליזהר דיש שפסק י~~~ ~~ק שם

מל~ו~י~
 ~שמא עכו~םי ע~י והזגים החר~ים

 י~
 יין ~ופח ~ו

 מקום אלא נאסר לא ל~~~ דב~ופח נשמע ומכ~ז יעו~ש~ואוסר
~ ~מגעו  ~בל 

 מ~
 הכ~ז מאכא~ס מהל~ בפי~ב ז"ל הרמב~ם

 ע~מ ~ופח שם ואין הגח~ בביח הנמצא עכו~ם לעניןפסק
 בלח~מ וע~ש עכ"ל~ יחירה הרחקה וזו ~לב~~ מדיחלה~פיחי
שכחב

 שמ~
 כדי הוא יחירהי הרחקה זו הרמב~ם שסיים

 אי ~"ה ע~ב ~~ בע~ז התוס~קו~יח לחר~
 ~נ"ל~

 ב~~ז ועיין ע~ש~
 סופ~ח בפי~מ~ש ~רמב~ם ~ועיין ע~ש כ~ג ס~ק קכ~ט סי~~ו~ד

 יעו~ש~ ה~~ ~וכלין ~ומאח מ~ל~ בפ~ז וברמב"םד~הרוח~
 ~ו~חי ומ~קה ~חנן דהא ח~ש פי~ מ~רש ז~ל שהרמב~םונר~ה
על

 ה~~~
 סי~ חיו~ד ח~ס בשו~ח ועיין והבןי עש~~ קא~

~~~
 ובחי~ ~ באד~ה

 פ"~
 יעו~ש~ וכו~ דגי~ין

 וצ~ע~
 עפי~ז וא~כ

 פשי~א ז~ל הרמב~םלשי~ח
 ל~

 ~~מ ~ופח דליכא דהיכא

 ~ק אי~ולה~פיח~
 לחשו~ גם אף אלא יחירה~ הרחק~

הרשב~~
 הרי מ~מ נ~ס~י לבד ~בט~פח ~ס~ל ~משמע ~~ל

 ח~ו~~לשון
 הרש~~~

 ליזהר~ ~ראוי ~ שכחב גופי~ ז~ל
להוציא של~

 ~החרצנים~
 ע~ש~ וכו~ י~ן ~ופח בו יש דשמא גוי~ ע~י

ו~
 ה~חבר ה~~יק

 ~יו~~
 להזהר~ ~יש ~ל~ון י~ סעי~ קכ~ג סי~

 ו~ל~ונםוכו~~
 דר~ מ~מ~ ז~

 ו~יין בזהי ליזהר ראוי לבחחלה
 ~~ט ~י~ שרדבלבושי

 םו~
 ~ ז~ל החב~ש על שכחב ~~ד ס~ק

~~~~ב
 ר~

 במקום ~המחיר דמו~ה ~~ל לאסור~ יש ל~ון
 ~ותו מזחיחין אין וכו~הפ~~מ

 ~ ע~~

~~~~~~~~~~ 
 ~מ~~ין~ ~י נ~שה ~~ן ~~ל ~~~נו ~נ~ון

ו~וםק~י
 ע~~כרח~

 בהח~צנים נש~ר לא ו~אי
 וכן כח~ר~ ש~חב כמו יין~ לחלוחית~ום

 מבוא~
 בר~ן

 פ~~
 ~ע~ז

 ~ידהו דבפורצני שכ~ב~ גלויי משום בו יש אי מזוג ייןלענין
 לחלוחיח כל מהן ויוצא ברגל~ ולא ב~ת~ ~ותו ~ור~יןשהיו
 פ~ בב~ב בר~~ש וראה ע~~ישבהן

 פירו~ המוכ~
 ו~ן ט~~ ~י~

~ו~
 ה~שב~א בת~ו~

 הנ~~
 לא עוצרים~ שהיו שלהם ~בחרצנים

 נשארהי~
 ב~

 וכ~כ י~~ שום
 יו~~ הש~~

 ~~ק קכ~ג סי~

י~~
 ~~ע~רו מ~~~ב~א ד~שמע

 ~גל~~
 ב~ה~ג ~וש ~ין ~ו~ה

למגע
 עכו~

 עכ~ל~
 ~ ו~

 בנ~ון לצ~ד ~יש נר~ה עפי~ז

 מקום ~ישש~לחנו~
 ל~מ~

 וה~י ה~טאםקאוויניס~י נא~ו ~לא

 ~מו~י~ ע~ זכו~ לימו~~~
 ~ג~ו~ים

 ~~~ ~~חו~~
לא כ~~~ ~ב~י

 ~ ב~~ מ~

~~~

 מ~מ
~ 

 יש מ~מין~ ש~נו מפני
 ~עשו~

 ~~~ מעשה
 ח~ולהחיר~

 ובפר~
 ר~ה המשובשח במדי~~נו

 מחר~יס יי~~~ לעשוח הו~~ ג~ור ד~יסור שכ~ ע~הי סי~צ~צ בשו~~
 ועומ~יס ג~ר מגודרי להיוח ~נזכה ה~ יחן יע~ש~ א~י שלוזגים

 שי~מו~ ע~בפ~
 ולאוריס~ ל~ו~ם צדק כהן לנו

 ומכשו~
 ואבני

ננ~
 ~ אכי~ר ירים~ מ~מו

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

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

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

 אבד~ק
~~~~~~~~~~ 

~~
 כחוב בה שנמצא בס~ח דעחי~ חווח מ~~י ש~ל אשר
~ו אחרח~ ס~ח להוציא צריכים אם ~כשב~~ במקום~כבש~

 לא~
 שא~צ פסק אחד ומורה

 להוצי~
 יש אם אחרחי

 עליו זכוח~ימוד איז~
~ 

~~~~~ 
 קורא שמצא גוונ~~ בכהאי ~ה נ~~לחי ~נכי גם
 ויקרא בפ~ בס~ח~אחד

 ~ד~~ל~ה~
 כאשר יסירחלבה ~~ ~וא~ ~

 יוס~
 כחוב ש~י~ ה~למים~~ מזבח הכ~ב חלב

 שצריכים בעז~~י והוריחי ~כשב~~ במקום ~~בש~ב~~~ח
להוציא

 חולין במס~ הקדוש השל~ה שכחב מ~עם אחרח~ ס"~
 דב~עוח סק~זי קמ~ג סי~ או~ח במ~~א גם מובא ס~ח~בדי~י
 שהוא שידוע ~כשב~~ ~כבש~ כגין ה~יבהי קריאחש~שחנה
 לו שיש אע~פ~עוח~

 אחרח מוציאין אח~~ פי~ו~
 ע~~

 וכ~פ
 ס~י~ ו~ שער אפריםבשערי

 כ~~
 ש~ם

 נמצ~
 במקום ~כבש~

 ~ש ~חרח~ ל~וציא שיש להי~~~ או ~כשב~~ כחובשצ~ל
 השל~ה דעח הוא שכן ש~רים~ב~פחחי

 ~הנ~ל~

 על ש~שיג
 דלב~שי~ ~~ל~ ה~וש ד~ח ליישב נלפענ~ד ומ~מ ע~שיהלבוש
 אי~חמי~תי~ ז~ל אפרים הש~ר של דבמחכ~ת ונראה חיור~כחל~
 בשמיםה~שו~

 רא~
 בה~הח רפ~~~ סי~

 שהקש~ ש~~ כס~~
 על

 וכחב הנ~ל~ של~ה בשםה~ג~א
 אינו כדבר~וי נחמיר ~ם דאף ~

 כב~י השם עיקר ~ל~ולם כבש~ במק~ם כשב כחב א~אל~
~בל

 בהי~~
 וגם ע~ש~ אחרח מוציאין אין

 ~ כחב ה~ סי~יהו~ה בי~ חינו~ בשו~
 בכבש אבל הענ~~ בשינוי חלוי דהעיקר

 לאכשב~
 נשח~

 ~וא~נם ע~~י הענ~ן
 בפ~ח ראה חח~י~ כ~

 רע~ט ס~יו~ד
 שכח~ םק~~

 בשמם ~ן
 ע~~~
~ 

נלפענ~~ ~~~~~
 במקום בסוףי בנו~ן מגרשיהןי כחובשנמצא בס~~ קי~~~ ~י~ צ~צ משו~ח מוכח

 ש~~~ והור~ בס~~ ~מ~םמג~שיהם~
 כיון אח~~ להוציא

~מי שנמ~~
~ 

 בחורה
 מגר~יה~

 בסוףי בנו~ן
 גופ~י ~רש~ בה~

 ו~
בס~~

 יהושע
 ~כ~~

 ~מ~~ ~מ~רשיהם~ הע~~~ ~משחנה ואע~ג
 הוא~סו~~

 זכ~ לש~
 ~נו~ן

 הו~ ב~~
 הלהן ~ רוח במ~ילח ~זה כיוצאמצינו ~~ ~ו~~ נ~בה לשון

 ~~ל ~הי~ כו~~ ח~ברנ~
 זכ~~ ל~ון שהוא בם~~ במ~םהלהס

 ה~ ~קר~ ~אורח~ ~למ~
י~~~

 ~~א
 ב~~ר~

 שדעת הרי הנ~ל~ ~~ז ב~~~א
 הצ~~

 ~~ל

~סי~~
 ~מצא

 ~יו~~
 ~זה

 ~חנ~
 ~חרחי להוציא אין

~ ~ 
 ~וא

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

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

~  

~  ~~~ ~  

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

~~~ ~ ~~ 
~ ~  ~~ 

~  ~~~~~~~ ~~~ 

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

~ ~ ~  
~  ~ ~  

 ~~~י

~~ ~  ~~~~ ~~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  כ~ון די~~ ~נ~ון~דין
 ש~מ~~

 רבות פ~מיס בחורה
 א~

 ~ם~ר
 וגסכבשי

 פרש~ ב~
 ~~~ גופה הנ~ל

 ל~~~
 כ~ו~

 כב~י ~ס
 מדין וקו~ח כש~כ ו~וא אחרח~ להוציא שאיןוד~י

 הצ~~
 ~יון

 להס ~ש דהא כ~לי הענין נ~תנה לא ~בשבכבש
 ~ירו~

 אחד~
 הנ~ל להצ~צ ש~ביא ~~~~ המג~א דבר~ו~ס

 עמ~ והםכי~
 והביא

 םי~רא~ ולבאורה עמו~ והסכ~ם ל~ש~~הנס
 נ~נהו~

~~~~~~ 
 בד~ח שי~ל

 ה~ג~~
 מםי~ס שהצ~צ כיון

 שהמ~ס משוס הוא שה~עס ~ס~החשובה בם~
~חח~~ות והנו~

 שכל כ~ד ם~~ חאו~ח ח~ם ב~ו~ח וכ~כ ע~שי ~ב~~
 דשו~ח ל~א לדמות שרניליןמה

~ 
 ל~~ דמי דלא נ~ל הנ~לי

 משוס אלא אמר לאדאיהו
 ו~נו~ שה~ז~~

 זולחי ~לא מ~חלפיסי

דאינ~
 מהר~ס בשו~ת כמ~ש לדרשא~ הכל

 מלובל~
 ~ובא

 ם~~ב~ג~~
 ה~ל~

 רח~ו במ~וס רחבה נ~~
 יעו~~

 מ~מ
 דברימחח~ת

 משמ~ הנ~ל~ הצ~~
 ~יר~חו ~~ס שעי~ר ל~דיא

 הי~ בחחלהבקדושה
 מ~ו~

 בנו~ן מ~רשיהן בח~רה נ~י שנמצא
ב~ו~י

 ול~
 שמח~ל~וח~ ~וטעס

 ~ל~
 ש~חב ~א"ע מצא שאח"כ

 ב~~י מ~~כ הנ~ל ם~ז ב~~א או~ח ב~מ~ג ו~~ין ~~שיכן
 רח~ו דרח~ה ~הא ג~כשהקשה ע~~

 ע~
 והח~ם ע~שי הנ~ל הצ"צ

 נ~ד םי~ ~דקה מ~יל ~שו~ת וכן ~א~ו~ לא במ~~~חז~ל
 ~נ~ל וה~מ~ג ע"ש~כן הק~~

 ש~ ~~~~
 שמהלבוש ~ כ~ב

 ~~~ח~ להוציא א~צ רחבו בר~בה גסד~~סק ~שמ~
 וברי~

 הם~ק
 ס~~ יו~ד מהד~מ~ייק ש~

 רע"~
 מ~ט טעוח נמצא ~אס ש~~ב

 וביחרותבחסרות
 ו~דומ~

 שמלת כו~י אח~ח מוציאין אן

וכדומ~
 משמע

 ~י~
 ובמ~ב~~ ע~~~ ו~חר לחסר ד~מה

 איש~~~ט
מ~ני~

 השו~~
 ב~ק~ס ש~מצא בם~ח ש~חב נ~ד ם~~ ח~צ

 ~~א בלא חדש~עש~ריי החד~
 ברא~

 שצר
~ 

 כ~ן דע~ ~ח~ח~ להוציא
 ויחרוח~ ב~ם~וח אלא ק~~ג םי~ באו~ח הרמ~א מ~~יר~א
 במב~~~ ניכרין~אין

 ש~~~ א~
 ~"ל כדומ~י במלח דק~ק

שבהג~~
 הלכחא שהיא

 שכל ו~שוט ~פי~ דק או בוי ח~~ ~םיקח~
ה~וסקיס

 הפוסלי~
 ~כ~ש

 כש~
 שהיא כיון ~נ~די ~י ~וסליס

 במבט~ניכ~
 א~ל עכ~ל~

 ~~~נ~~
 כהפ~~ג נראה יו~ר

 ש~רמ~~
ל~

 ו~ס להג~~~ ~~ד~מ בו חזר
 שד~ח כ~ב~~ כב~ ~~~ ב~~~

 שאין והח~~י וה~ם~דה~בוש
 צריכי~

 מש~כ וגס אחרח~ להוציא
 הנ~להח~צ

 לדחו~
 ע~ש~ ~דיס ב~~י הנ~ל צ~צ הש~~ח ד~~~

 ש~ר~ס ב~חחיע~ין
 ש~~

 ל~חוח ש~ש ~~חב מ~ ס~י~ ו~

 ~פחרון מגר~י~סי ~ג~שיהןי דשאנ~ שסי ~ח~צ ד~ריבמקצ~
 ו~א ~אהמלה

 ~"ש כו~י ישר~ל ביעקב~ מ~א~כ ~~אי את~
 ~ש ~דחק ~בש~תשמםי~ס

 לםמו~
 אה~ע ~ב"ש ~ן ~ע הצ~צ על

 קב~ט~י~
 בשמו~

 אנשיס
 ~ו~

 להצ~צי ~רמז או~י~ה~ ב~ס ~~
 ל~ב ובם~ק שס ~יטין ב~יב ו~~~ן גר~וןי ב~ס ~~ו~אוח

 החליף אס א~~ה אתד~ שהכל ראהי וב~~ שמ~ני ש~פ~וראה בדא~

וכח~
 ~סולי להי~~ ~ו רא~~ במ~וס דאה

 ו~
 כחב אס

~~~ 
 צור~במ~~~

 ו~הי~~
 ולפי ~~שי ~סול

~~ 
 ~פק~ק ~ש שכח~~י

~דבריו~
~ 

~~~~~~~ 

 ~~~ר
 להו~~~

 גס
 מהש~~

 ~~~ש
 הש~ ד~יק~כיון ~~ ~~

 קפדו לא כבש
 חנ~א ~ ~~ב צ~ו ב~~~יס דהנה בזהי~לשונס ~ד~~ ח~~~
ה~םח ~ לר~ו~ ~~

 לר~ת כבש תניא ~ ע~א ~~ וב~בתים ע"ש~ לאלי~
 לאליהי~~םח א~

 ו~

 ע"ב פ~ג במנחוח הוא
 ע~~

 הרי
שהש~ס להדי~

 ש~נ~
 בלישנא וכ~

 דקר~
 ~בש

 ב~הי ק~ידא ~ל~כא דם~ל משיס וא~~ר ומנ~~~ ל~בחיספםחי~י ~ ו~י~ כשבי במקו~
 ~~לוא~כ

 דבנמ~~
 ~~וב

 כב~
 דא~צ כשב~ במקוס

 ~אחרת להוצי~

~~~~~~ 
 ש~ש ~כתב א~ר~ ב~ס כ~ט~ ס~י~ ~~ל ש~ריס ~~חי בם~

 ס~
 כ~ב בין ~נין נשינוי ק~ח

~ב~
 יו~ר הוא ~כשב ~~ ויקרא פ~ הטורים בב~ל לפמש~כ

גדו~
 והכשביס כדכחיב ~צאןי ~ן

 כש~ ~עקב~ ~פרי~
 ב~~ת

 ש~ על ל~ש~ב~ש
 בםפר רא~ח~ וגס ~כ~ל~ הצאן כריס לבשו

 מו~~ר וכו~ הרה~נ לידידיכח~~
 אברה~

 מאה~ק שלמה
 ר~ל דבשביסי כ~י מערכח ~ייס ~נזי ם~ר בשסשהב~א שליט~~

 פ~נח ב~ס כן וה~יא קט~יסי ~ס וכבשיסיגדולי~י
 ~ז~

 סדר
 להראב~ע וציין~ראי

 ע~~
 ועל

 שלמ~
~ עב~ל  

 א~
 העירו ולא

 ~~~ו~ שוס דא~ן ~וכח הנ~ל ומנחוח ~~חיס דמש~ם מ~ז~לל
 כנ~ל לכבש כשב~~ן

 ~ועי~
 ~~א ~~ ~בח~ס ברש~~

 כ~ש~ ד"~
דאין

 ל~
 בל~ד ו~ז כבש מיני~~ שני א~א הצ~ן מן

 ע~~
 ו~~ל

 וב~~ז םק~א~ חק~~ו םי~ או~ח~הט~ז
 ו~יא~~

 ~ס~

 וי~ל
 הטוריס הבעלל~מש~כ

 הנ~~
 ע~ ל~ש~ ב~ש ב~~ח דכ~ב

 ~ם
 אחי~~ וע~י~ז ני~י וש~נ בח~ב שלבשו ~פירו~ו כריסילב~ו
~~~ר

 מ~
 ה~םת א~ מ~בה הנ~ל~~~כשב ב~םחיס ~דרשו

~ חמי~וה האליה חלבו ג~~ט~ ויקרא כדכחיב חלב~~הוא לאלי~  ב~י 
 מו~ח ~ן ~ס ~ב~~י כן ~דר~ו הנ~ל ומנ~וח בזבחיסאמנס
 כריס ד~לבשו ~הא הש~ס פ~~ ע~א ח~ ~ר~ה וגס ליחאישזה

 ב~~~ש~~ ע~~ שמחע~רות~ ה~~~יס שמ~ל~שוח היינוה~אן~י
 וד~י ~ן א~ לבשוי ~~הוחו~~

 שז~
 בר~~~ ~~יין לי~א

 ~וס~ כא~ ד~~ל~ה~ויקרא ~~ומ~
 חלב

 ה~ש~
 אימורי~ ~נחרבו

ואל~ה
 ע~ש~
~ 

~~~~~~ 
 ~ש~~

 ~~ר~ס~ ה~~~חי
 ה~~

 אתיוי ב~ס א~ר בשם
 כו~שין שהם כבשי~י מ~ש~~~י

 כו~י עו~ותיה~
 לאובכשב

 ע~שי ז~ נשמ~
 ~ו~ ~~~

 ע~א י~ג ~~גיגה
 ~~ר~~

 ~ו כ~ש ~הן ~~ריס לל~ו~י כבשיסבפםיק~
חחח י~י~ ~~ל~ ש~

 ~בוש~
 ~אה ע~ש~

 ברמב~~
 י~~ה~ת ~~

 מן מי~~ן בנק~דה ~מו שכבשיס ש~יובמפרש הי~~~ ~ו~~~
 יכבו~

 עונו~ינו
 מלשון או~ו~י

 ~וב~
 ~~~י כו~ נ~ואתו

 כב~ א~
 כחב

 א~א אינס כאלו~ ש~בריסהנ~ל ב~~~
 לם~

 דודאי בעל~אי
 כ~ו מ~ה~כחי מלה ~~וא אלא הואי ~ירוש חדוכבש כ~~
~למהי שמל~

 ו~~~
 מ~מז זה ש~ל ~צת ~ו~~ל כ~ג בם~י~

 כ~
 ~א~ח

 כמו מחהפכ~~ מלה שהוא ~ה~י~ו לבשיב~ש
 שלמהי ~מ~~

ש~ו~
 ~~ה במהר~~א ~אה לבוש~י

~ 

 ד~ה ע~ב~ ~~
 ~~ר~

שמל~

~~~~~~

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

~  ~  
~ ~ ~  

~בשו~
 קט~וח

 ~~~וכו~
 אחרי

 אמותי~
~ 

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

~  ~~~~~~~~ 

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

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~  ~  

~ ~  

~ ~ ~

~

~  

~מ~
 ממלות וכחב~ ~הי ~ר

 ה~וכו~
 שמלה כבשי ~~ב

שלמ~
 ~ ע~ש

~~~~~~ 

 בזה להעיר עוד
 ~חו~ו~ ממש~~

 באבות
 לענין עשר~~~ה מ"~ פ~~

 ע~~~ ~צ~
 שמש~ועוחן באת~ב~

כאלו
 ~~ב~~

 אומר
 כשאדו~ שמח~~

 חרבי באבתת
 שעי~~

ואל~
 אחח~ בתיבה ~אוחיות שתי וכן מתחלפ~ןי

 כ~
 ~מלה

 ~ב~ח~ב~ חכמים בלשון ש~ם הרי ע~ש~ כו~ כשב ~~ששלמה
 להעיר ויש ~ ~באב~ח~~ נאמרכאלו

 ~ו~
 ה~אור מ~ש~כ

 פסוק כ~ו ~נחם~ ~~ ~עה~ת ם~החי
 ב~~ כ~~

 בני
 זבו~ן~
~ 

 כ~ו~~~~
 ~ס~ר~

 וכן
 ~ר~

 כשב ל~בש לקרוח ~חוב
 ~"ש~

~~~~~~ 
 ל~עיר

 ה~א ~~א שבח מהירושלמי עו~
~ 

 ג~
 כרמלי ~סוע~א

 ל~ אי~ מ~ ~~
 אלא יבש ~א לח

~ינונ~
 ו~ן כ~מ~~~ אלא רה~ ולא רה~ר לא א~ה נמי הכא

 ב~ם כרמ~ח~ ~~ה ~~א ו~ ~בת בחוס~הוא
ברמ"~ ו~י~ הירוש~מ~

 ~שם כן כתב ~~ ם~~ שמ"ה ס~ ~ח א
 רש~~

 ות~מה
שרש~י

 בשב~
 ד~ה ע~ב ~~

 ברמליח ~~ ~ע~
 ~ש~

 י~רו
וכ~מילו

 ו~~
 מ~נ~ח על ישראל בת~ארת ו~~~~י ע~ש~

 מנ~ות בר~~~מ~~תי וא~ ע~ש~ בזה שה~יר רב~י ~נוב~ם שבת~ למס~ב~תיחה
 פ~ ש~ת~ כרמלי ~~~ ע~~ס"~

ו~לא~ ר~
 ~ורע~ ז~ וא~

ו~ום
~~ 

 ד~~ חיבהי באמצ~
 ~מ~ה כמו

ש~מ~
 ~ל הרמ~א על ~ת~מה ע~~ל

 של~
 מהירו~למי הביא

 ותוס~ומהרש~~

 ~~~ל~
 ~כ~~

 ~הו~ בכרמ~~ כמו ~~ת~ל~ותי ש~ן כ~~ב~לשו~ח איב~~ דלא למי~~ מצ~ו
 כר

 מ~
ו~~~~

 ~ירשוה
 מ~ ר~

 והוא
 ה~~

 ב~ב~ בכבש נמי הכא

~~~~~
 יש לד~א

 ל~~ו~
 כש~~ במ~ום כבש נמצא ~אם

 והמורה בנ~לי א~רת להו~אצריבים
 יש אחרת~ לה~יא שא"צדי~ן ~נד~ ש~ס~

 ל~מו~
 ~בות

 מצא עוד הנ~ל~ ~ו~~ים וש~ר הלבוש עלענ~ו א~ ~ס~~ עלי~
 סני~

 לצ~~~
 ס~תי הל~ בל~חמש~כ

 מוב~
 בשם ~ק~ד~ קמ~ג ס~ במג~א

מהר~ל
 מ~ר~~

 תיב~~ ב~ס~ אפ~ לע~לם~ אחרח לה~יא שלא
 לקרות מתיר ~ה~מ~~ם~~ן

 ה~םו~ בס~~
 בשם ר~~ט~ס~ ~~~ הב~ וכמש~כ

~~~ 
 ~וס~ים

 וסמ~ יעו~~
 ע~~ם

 ~~ידן בנ~~ עכ~~

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

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

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

~~~~~~~~~~~ ~~~ 
הש~לה~~~

 בנד~
 מ~וה ~שר ~בעקאס~~ ~כפר המ~ואוח

 נעשיח~חת
 ושל~ מכ~ו~

 ~מ~א
 בטוש~ע למ~שה הל~ה~~א וכמפור~ ~מק~ו~~ ~~

 וב~ש~י~ ל~ סע~ ~~א ס~ ~~~
 עו~ יח~~ לה חיב~ו ~ס ~ב~~ר~ים~כ~הם

 מלאה ~חרח מקיה
 אלו והרי שאוב~םיממים

 ש~
 נחחברו ~מקו~ח

 ע~י יח~
 הש~~י ע~ הוכשרו וממ~לא מכ~ש~ופרח~הנ~~"~ יוחרג~ול נק~

 ו~בטוש~ע ~מקואוח~ פ~דכמ"ז
 יו"~

 ס~י~ ר~א סי~
 נ~~

 ובל

אח~
 ואחח

 מא~
 ~רבה מ~ובים מים בה יש המ~ואות שחי

יו~
 כמ~~ ס~ה~ ממ~ם

 יש ~~ולים ~י~ורים
 ב~

 חש~ון ~~~~י
 ~ק~ ס~ב~ ~יז~ ו~קו~~י

 ו~ע~ידו מ~~~ דירחו אח ~~לן
 על להשגית ~חחיו~י

 המר~
 לב~

 שכר שום ~ו ואין
 ~ המ~ו~~ על~ש~תו

 לא
 נחמנ~

 ל~ש~ח ~לל
~ 

 המ~והי
 ~~ו~חושחי

~~ 
 ~יו

 ~~ י~י~ ~~ ננ~לו~
 ימים ~~ר

 ע~ואת~ים
 ע~~ הנ~שי~ ל~ק~~ ~~

~~ 
 אותה~ ו~~לו וכפור

 הכ~רותושבי
 ~נ~~

 ~יו שלא הימים באלו ~ט~לו להנ~ים~בילה עלח~ א~ ~ע~ר~ על ~שאלתם נפ~ם
 ~מ~ואו~

 ננעלוח
 יש~אל רק י~ר~~~ ~~גחת בליוע~דו

 אח~
 יצא

 ~יוםפ~~ים ~מ~ ונכנ~
 ול~

 על וגם ש~נוי~ שום ראה
 ~ב~ העתי~

 ~אחר
 ~שר ~שניה המקיה ורק י~ה~ ננעל~ אח~ש~~וה

 ~ובל~
 בה

ת~יד~
 ~~~ר אי בםדרן

 עזבו ולכן ננ~לתי להיו~
 נפ~~

 לשאיל
 י~וליןא~

 ב~ ל~בו~
 אע~~י לכת~לה

 לשמור יש~~ל ש~ ~א~
אח

 ~ המקו~

~~~
 חתני ~~~~~

 על~~ ~
 נאמר

 ה~~~ס~
 ~שא~ח~חכם

חצי~~ש~~ה~
 ~א~

 ~אתה יקר כל הנה כי
 ~הור מ~~מו ו~ק~רעיני~י

 מטויו~~
 חשובת בשם ר~א סי~

 ~מקוה וז~ל~ ח~~ סי~ י~ח בללה~~~ש
 ~עומ~

 ~~כרי בביח
 כל לו שי~ן ל~שרא~~ומ~כירו

 ~~וב~
 ~~ר ~ו

 י~ו~
 ~חסר ש~א ד~יישינן לנ~רי~ להא~ינו~א~ן פ~~~ ~כל
 וימ~אנו~

 וה~~י

ש~
 ב~ב

 וז~ל~
 דמש~ו~ בזהי ם~ומים באו ר~ינו דברי

 מ~בריו
 ~חיישינן ה~א~ש סו~ר מלא~ ~הוא ~ו~ו רו~ין שאנוש~ע~~י
 בו אין דא~י~ כ~~ הדבר ואין וימל~~ו~ יחסרשמא

 אל~
 ב~א

 סוברסאה
 ~רא~~

 והב~ח ע~~ל~ כו~ ~ה~~יר
 ש~

 ו~ט~ז
 רא~~ אין הרא~ש ד~~שו~ ה~~י על ת~הוס~~ה ש~
 ~~כ~י~

ול~~מ~~
 בה ש~ין במ~וה ~נכרי

 ב~~ ~ל~
 ~ש~~י ~~ה~

 ד~~א~שעוב~א ה~
 דש~

 מיירי
 ד~~~ו~

 ~מ~~~י נ~ול הי~
 ו~ינו עכו~ם בביתמקוה א~~

 נ~ו~
 א~י~ ל~~ו~ם ל~~מי~ו א~ן

 ~ ע~~ה ש~םמ~וה ע~

~~~~
 או~יל לא אמרי~ פ~~

 ע~
 כי דבריי דברתי אם

לבאור~
 על לא~~ויי איכא

 מר~
 יותר חמוה ז~ל ה~~י

 ~ו~ביאה ~מ~~אות ~~ח בחוס~~א ~כמים ששנו מ~ה~דולהי
 ב~~מו ז~ל הב~י~ם

 ו~~~ ~~~ בס~ו~
 שו~ ~

 ~רום מ~~ה
 חנינא ר~ א~ ו~~~ו ו~או בור מאל~ים יותר ש~וובי~~ענת

 ~רדיוןבן
 ו~ס~

 ו~ל~וה נכ~~ו נברים אומר שאני
 ב~י~~

 וחזרו
 בקילון א~וומ~לאו

 עכ"~
 מפורש הרי

 יוצ~
 הנז~ מהתוספ~א

~כ~
 מקיה א~י~ עבו~ם ברשות ~הוא

 שי~
 יותר הרבה בה

 דאין ~ש~כ חייש~ן~ ~אהממ~ם
 לה~מי~

 אלא בה שאין ~~~~ה ל~ברי
 ם~ה~~א

~ 
 וה~~ז ~ב~ח על ותמ~ני

 ז~~ ו~~~~
 הר~י~ו ש~א

 בש~~ת מ~א~י שוב הנ~לי מה~וס~~א הב~י על ב~הלהעיר
 מה~וס~תא גם הב~י על ש~מה י"ט י"ח סי~ ח~ב~הרי~ט
 הנהנין ברכח וב~~תיהנ"ל~

~ 
 ל~ע~ו כוונתי חל~ח

 ~רמ~
מסבר~

 ~ דנ~~~י

~~~~~~ 
 ~חר ~~

 העיו~
 חזי~י

 בס~~
 ~י~ל

 דאי~
 ~י~

 ל~ע~יק ו~~דים ~~~וס~~~יכ~ל
 כ~

 לשון
 הנ~ל~ ~מ~ו~ות ד~חהת~ס~~א

 ואנ~
 לי ~~~יא מ~י אמינא

 ו~~רשה ר~ה~~ ל~וםבגווה~
 כ~~

 ~~ל עליי ~טובה ה~
 ~~ר~יהחוםפ~א~

 מ~~~
 ~ו~ל ל~~ר~ם ~ו~א שבין ב~קוה

~~ר~ם
 ~יח~

 ר~ וה~
 דוס~

 בו מושיב

 ~עליו~
 ת~~ ~ני

 כדי
 בו~קוו

 המי~
 ברום מ~שה שוב ס~הי מ~

 בית~~נ~
 ~קוו

יו~~
 ולכ~ורה ~~נ~ל~~ כו~ כור~ מאל~ים

 ה~ ק~~
 ר~

 ~וס~
 תכם

 טעמא ומ~י ע~~~ ט~ז ב~במות הי~~~דול
 בז~ הצ~~

 להו~ב
 ~ניב~ה

 ת~~
 הא

 א~
 קיי~ל

 כגי~ין באיסור~י נאמן א~~ ע~
 ע~ב~ב~

 ו~חול~
 ע~~~ י~

 וע~~
 ~מקומוחי בש~ ב~ירש~י

ובתוס~
 ~יטי~

 ~~ה ~ם
 ~ח~~ ע~

 דיל~י~
 ~את

 ~קר~
 וגם ~~~~

רו~
 מצוי~ן

 א~
 ר~א בסי~ ~ב~י כמ~~כ הן~ ~קיאין ~וה

 בש~

 ב~~הר~ב~~
 ~~א

 ~~א ס~ ביו~~ ~~~ ~~ ו~ י~~ ~

~~~~ 
~ 

~~~~~~ 

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

~  ~  ~~~~ ~ ~ ~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ד~סעי~
 ~ש~

 קשה ו~וד
 משמ~ ~יה~~ ד~פו~

 תרי דה~י
 נינהו~ סי~ראי ~רדיון~ בן ר~ח ושל דוסא ר~ שלעובדות
 עד אלא ת~ח ש~י בו ל~ושיב ~וסא ר~ קפיד דלא חזינןדהרי
 בו~יקוו

 המי~
 מ~

 סא~
 להושיב יוחר עוד חש לא אבל

 י~נםו שלא ב~די ישראל~~ומר ע~~~
 נ~רי~

 ו~מ ול~זור בלילה
 משא"~בקילון~ ~

 שניה עובדא בהאי
ק~ו ~~~~ בית~~נ~~~ ד~~ו~

 ש~
 יו~ר

 כו~ מאל~י~
 וא~~ה

~~~ 
 ר~ח

 ב~
 ח~דיון

 לומר~חש ו~~~~
 נכרי~

 וא~ ו~ו~~ בלילה וזלפוה נ~נסו
 על חימה ~ן

 ה~יר ולא ~הנ~ל~ שבחוספחא עובדות להני שהביא ז~להב"י

כל~
 עו~דות הני ~ל~אורה

 ~וחרי~
 זא~ז
~ 

~~~
 ג~ עו~ ~קדי~ הנ~ל~ הת~~~~א את לב~ר ~~~~

 את
הרי~א

 דש~ ה~~ל~ מהחו~פ~~
 לענין איתא

 ~ וז~ל ~בא~י~המקו~ות
 ~ושב~~י

 שחו~
 ל~ל כשרין המפחח מן

הטמאי~
 ו~ל~~י~ קריין~ לבעלי ואצ~ל

 לבעלי פ~ולין המפ~ח מן
 כשרין ~ומר יהודה ר~ ר~מ~ דברי הט~א~ן לכל ואצ~לק~י~ן
 עכ~ל~ מקי~~ בכל ~א~ במ~ טו~ל שבע~ק מפני קרייןלבעלי
 במ~נ~ו~יין

 וחראה ע~ש דמקואות~ רפ~ח
 דםח~

 תנא לן
 ברמב"ם ועיין ה~ז~~ בתוספ~א יהודה כר~דמחני~

 בפ~המ~~

~ש~~
 וברע~ב ובר~ש

 ש~
 אפי~ לטבול מוחר קרי דבעל

 מ"ס בו יש רק א~ ~אובין~ מימיוש~ל במקו~
 ע"~

 שכחבתי מה ולפי
 נר~ה בתוספתאד~~י

 בר~
 פ~ב ב~וספתא ל~יטתי~ דאז~ל

 מובא~ברכות~
 בש"~

 ~ענין אמר יהודה דר~ ע~ב~ כ"ב ברכות
 קרי~בעל

 דהא מ~~ש ובש"ס מק~~~י מ~ל ~אה ~מ~
 ~~י~ ל~~ויימקו~" ~מ~~

 ממ~ ~ז~ ו~ל~ון ע"ש~ אתי שאובין
 ~מר

 ג~כ יהו~ה~~
 ב~וס~ח~

 דמקואות ~~ח
 ~נ~~

 ~ובל קרי ~ב~ל
 כלומר מ~ום~~ ~בכלבמ~ס

~ 
 נ~ל ולפענ~ד שאו~ין~ בולן ואפי~

 יהו~ה לר~ לי~ ~סגי בט~מא מ~לתאלו~ר
 לבע~

 ל~~ול קרי
 שאו~ין~ ואפי~במ~ס

 דהנ~
 כל

 עיק~
 חקנת היא ב~ק טבילת

 ומש~~ ע~בי פ~ב ~ב~קעזראי
 מצויין ת~ח י~יו ~לא

 אצ~
 כברכות כתרנגילי~~נשותיה~

 כ~~
 וברמב~~ ע~א~

 מהל~ ~~ד
 יקרא שלא תיקן ש~רא ביארנו כ~ר ו~~ל~ ~חב ה~דתפלה
 תורה בדבר~ קריבעל

 וב~~ שיטבולי ע~
 התקינו ~ח"כ ~עמדו

 שלא לחפלה~ף
 יחפל~

 ב~ק
 לב~

 מפני ולא שיטבול~ עד
 נג~ו וטהרה~מאה

~  
 אצל מצו~ין ת~ת יהיו שלא ~די אלא

 טע~ ומפ~ ~תר~גולי~~~ש~תיה~
 לב~ו לב~ק טבילה תקנו זה

 עב~~~כו~
 הו~ ו~~

 דעות מהל~ פ"ה בכ~מ
 ה~~

 בש~ע וכ~ה
 ~י~או~ח

~~~ 
 פ~ח סי~ באו~ח הטור אבל ע~~~ א~ ס~י~

 ל~
 דהט~~ אל~ ה~~לי ~ט~~ס~~

 הוא לב~ק טב~לה שתקנו
 ע~ש ברכות בש~ס מוכח דהכי כתב שם והב~י ראשיקלות מ~ו~

 מ~אן ד~ה ברש~י ע~ש ע~א~ כ~ב בברכות דתניא להא~ו~וונתו
 ~ו~אמרו

 ע~ש~

 ס~ל לא כלומר לי~ שמיע לא ~הטור ונראה
 הנ~ללהטעם

 של~
 יהיו

 ת~~
 לא דבגמ~ צ~ל וע~כ כו~י מצויין

אמרו
 ט~~

 רק זה
 לפר~

 ~עמא
 על בפר~שה ומצאתי דל~ש~

 וז~ל שכתב ~~ח סי~ ~ו~חהטור
~ 

 ~ו~

 ~~תן ב~~ קרי מבעל
רבינו

 ט~~
 מי בפ~ מו~ח וה~י רא~~ מק~ות שבא לדבר

 ולא ~ו~~ מצו~ין ת~ח יהיו שלא כדי אחר טעם נתןובש~ע שמ~~
 לו מנייןידעתי

 טע~
 ובמח"כ עכ~ל~ ~ה

 ~~~ אישחמי~תי~
טעמ~

 ~ש~ע
 טע~

 כמפורש הוא ~~יקר
~~~ 

 משה ב~ורת
רבינו

 הרמב~~
 ו~ור~ו אמת ~~~ה כי ה~ואה וא~כי כנ~ל~ ז~ל

 וט~מואמ~~~
 הו~ לשב~

 ~ירושלמי במ~רבא אמרו ~ן כי
בר~וח

הטבילה א~ התקינו לא עצמן כל ~ארי~~א וז"ל~ ~~~~ פ~~
 ה~~~

 כ~רנגולין ישראל יהיו ~א אלא
 הל~

 משמש
 ועולהמיטחו

 תייא ~~ר ~מרו~ ש~ אח~~ ועו~ ואוכל~י ויו~~

ב~
 מ~י אלא הזאת הטבילה את ה~קינו לא ע~מן ~ל ווה
 ומכאן ע~שי ו~ו~~תלמוד~

 הרמב"~ מ~~
 ז"ל

 מקו~
 ~~מן

לדב~יו
 עזרא ~~נת ל~ע~ק~ תק~ו תק~ות ~~ש~י ~ ש~ת~

 ותקנת~ד~~~ הית~
 ב~~

 אף ~לא~יו
 וממיל~ ל~פלה~

 תמיהת אזדא
 על מש~~~ה~כסף

 ~מב~
 הנ~לי ה~ד תפ~ה מ~~~ בפ~ד

 ~~א במ~ז פ~ח סי~ או~ח בפמ~ג רא~תי ~שוב וה~ןעש~ה
~העיר

~  ע~ 
 מיני~ אישתמיט ובמח~כ ע~~~ ה~ישה

~~~~~~ 
 ~זכרתי ~את ~~~י

 עו~
 טהיר מ~ר לה~יר

לתורת ונא~
 מש~

 ~~ל~ הרמב~ם רבינו האלהים איש
 ~בר מהי~ח א~~ ש~~ דחשבו ה~~~ דשבת פ~אמהירושלמי
 ב~ש~שגזרו

 וב~ה~
~ 

 ~ועל
 הלכו~

 בעל
 ק~~~

 משה~ ה~פני ו~י~

~~~~
 תורה בדברי ש~סור

 ע~
 וצכ~ורה ע~ש~ ~יטבול

 סיתראי הירושלמישד~ר~ תימ~
 נינה~

 ~יומא פ~ח בירושלמי שהרי
 פ~~ וירושלמ~ ה~ו~ דתענית פ~א וירושלמיה~~~

 ~וף דמגילה
 לבעלי ~בילה התקין דעזרא בהד~א אמרוה~א~

 קרי~
 ע~ש
~ 

ולתר~
 לה פר~ק זו קושיא

 הרמב~~
 עזרא ~~ק~ת יפה~ ~~ל

 הנ~ל בשבת והירושלמי~ הנ~ל~ ב~ק כבבלי תורה~ ל~בריהיתה
 שהואשאמרו

 מה~~ירו~ אח~
 לענין היינו ~בר~ הי~ח של

 הירושלמות וכל הכל~ ~פיר אתי ועפי~זחפלה~
 שפ~ ה~

 אחת

ודב~~
 רס~י ~ו"ח בטור ~ועיין ~כון ברור זה כי ודוק אחדים~

ר~~
 אצל מצויים ת~ח ~היו שלא כד~מ~ינן ~ ו~~ל שכחב
 אד~י כל נ~י ה~ה אלא ~~ח~ דוקא ולאו כחר~גולי~~נשוחיהם
 ~צייה שהפרישות ת"חונקט

 ולפענ~~ ע~~ל~ בה~
 לפרש נ~ל

 ק~ושים ישראל הא קשה דאם~לא~~ן~ ~~~ח~~ ~קטודדוקא
 כשב~ ביוםי מ~ות~ן משמשין ואיןה~~

 ונד~ ע~א~ ~ו
 י~ז

 ולמ~ וכו~י אסור ~וחנן ר~ אמר ע~ב ט~ז ו~דהע~אי
 זאת

 במ~~ר ו~יין ימות~~ דרכ~ו ~בו~ה מקרא ור~ל דאיוב~מק~א
סדר

 פס~~ תולדו~
 ר~ דאמר ה~ סי~

 יות~
 מ~ונה ~ה הרי

 שא~ן ד"א ה~ורה למדה יוחנן א"ר י"ז ס~~ פ~ב ~ותובמ~~ר ע~~
ת~מ~ש

 ביו~
 בט~ז ~ו~יין וצ~ע ע~ש ו~ו~

 יו~~
 ס~~ז נ~ה סי~

לעני~
 י~ראל

 ק~ושי~
 איסור~ בו נהגו

 א~סירי משאר הוא דקיל
 שכתב ג~ה ר~פ במרדכ~ ועיין והבן~ מכאן וי~ל ע~שי~רבנן
 ישראל בו ש~נינודמה

 קדושי~
 קרא בהאי זאת לה~מיס ויש ע~~~ מ~תה חייב עלי~ו~עובר ד~ס~ ה~א זו איסור~ בו נהגו

 ~~ל~דר~ל
 ו~יי~

 ותוס~ ע~א~ פ~ו ש~ת ב~ירש"י
 ש~

 ד~ה
 שנ~טו קדוש~~~ישראל

 מהק~~
 וכדי וצ~~~ ע~ש הנ~ל דר"ל

 ונקטו וגרםו~ ד~יקו זאת~ ~שיאלתרוצי
 ~ בלשונ~

 יהיו ~~לא
 מ~ויי~~~ת~ח

 מ~ו~
 בט~יתו מאפ~ל ד~~ח

 כשב~ ומו~~
 פ~ו

 ונ~ע~א~
~ ודו~קי ע~א~ י~ז  יחפרש ~~ל רות המד~ר ועפ~י 

 דבעל ~~א~ כ~ב בברכות יהודה ר~ ~אמר הא חומר כמיןיפ~
 ד"א~ בה~~ות שונהקרי

 ע~~
 ~חורה קדמה ד~א והלא היאי תורה לאו ד~א~~ל~ות ה~ יפלא~ ולכאורה ברש~יי

~ 
 ועיין

 בתורה עוסק נקרא אינו ד~א דהל~ות ק"ב סי~ או~תבב~ח
 באו"ח הפמ~ג ב~מו וב~כע~~י

 ש~
 במ"ז

 ול~י ע~ש~ סק~~
 בא ~הודה דר~ ~פיר~ א~~ בל"~ שכ~בתי~מה

 ל~מ~
 הלבות

 ד~יקר כיון ~ כלומ~ ל~ע"ק~ד~א
 תק~

 אלא היתה לא עזרא
 שאין ד~א ~ורה למדה ו~בר וכו~~ מצוי~ן ת~ת יהיו ש~אכד~

 ~~ל רות כמד~ר ביוםיתשמיש
 ~ואו~

 בלשון ~את ~העמיס יש
~ והבן~~ ד~א במס~ ע~ש בברכותפירש~י  הבא~י כבר אמנם 
 ברכות ירו~למי ה~סלשון

 ~נ~~ ~~~ פ~~
 יע~ב ~א~ר

 ב~
אב~

 ישראל י~יו שלא ~לא זאת~ טבילה התק~נו לא עצמן ~כל

כתר~גולין~
 כלל נקט ולא

 ת~~
 ר~ב~ו רק

 נ~
 ~מפני

הת~וד~
 ש~יר אתי הוו~~ ~~ת ~~שתי שכתב~~ מה ולפי

~~~~~~~ 
 ~כי

 נ~נ~
 בטעמא מילתא לפרש ונ~וב~~ ראש

ד~ב~ר~
 לר~ לי~

 י~ו~
 טובל קרי ~בעל

 שאובי~~ וא~~במ~ס
 כי~

 שד~ת
 הרב~

 א ~שאו~ה פוסקים
 וכ~~ מ~רבנן~ אלאפוס~ת נ~

 ס~ז בב~ק
 ע~~

 ~~בי ~~ו ו~~ב
 ~תים תוס~ועיין

 ע~~ ~~
 ס~ו ב~ב ו~תו~~ ~הויי אלא ~~ה

 ~~הסוע~ב
 ~כל~

 וברמב~ם
 ~~ פ~~

 ובת~ו~ ה~ב~ ~~אות

הרשב~~
 ~י~ ~~ג

 יו~~ ובב~י רכ~~
 ר~א ~~

 ע~~
~  ואני 

מ~א~י
 ב~

 יב~ות הרש~~א
~ 

 ~~ב
~~ 

 ש~ביא
 לה אין שאובס~כולה ~מ~~~ בש~

 עי~
 ב~אור~י~א

 ~דעתש~וכתתי וכי~ ע~~~ כל~
 ~עי~

 ת~ת
 טבי~

 ~~י~ת רק הוא ~ק
חז~לי

 וכי~
 גופה דהיא

 ~~יר~
~ 

 ~~ירה ו~~ור אנן ~יקום
 לפ~ולל~זירה

 ~ שאוב~ ב~
 והא

 ~~ א~
 ~שמר~~ מ~ת

 ביצ~כרש~י
 ד~ה ~ב ב~

 ו~~
 ~יא

 ~~~ ע~
 ~~ו~~

 ~~~~~ ~ל~
 ד~ה

 תי~~ ו~
 ~~ש

 ~ ~~ ~ ~~ י~~ ~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

ו~נ~ה~~
 ~ס

 עש~ה~
 ומשו~

 ש~נכרי לחוש אין ~~~ ~ל כלל נ~~נה לא כי המקוה~על טובל דב~~ק יהודה לר~ ס~ל הכי
 המ~וה מי א~ להחליף בחנם יש~~ל אתיכשיל יתפרש וע~י~ז כנז~~ שאובין במיס ואפי~ ~קו~~ ~בכלבמ~ס הז~

 שפירלן במ~~ המרובי~
 מ"~

 מ~שה יהודה ר~ ~~~ר ~ הנ~ל בחוס~א
~שאובין~ במ~ו~  ו~פילו 

 לה~הרי~~
 ח~א בתשו~

 סי~
 בו מושיב דוסא ר~ והי~ ל~פרעם אושא~בין ג~ סי~ וח~ב י"ב

 ~~ליו~
ש~~~~ס ~ח שני

~~~~ 
 בע~ז ~תוס~

 בו שיקוו~די דאין דהיכא דס~ל הנ~ל ~~א י~~
 המי~

 ~ביא יהודה דר~ כלו~ר סאה~~ מ~
~ה~~ו~~ ~מ~~~

 ב~~ס ~ובל ~בע~ק לשי~חי~ ראי~רב~ לי~ דליח א~~ג ישראל ~ת ש~~ש~ל ח~ישינן ~ורח
 שאובי~

 ש~ין ~והמק~ה
 ~יכ~ או~ ע~ש~ ~~~~הנא~

 לפני~ לשפר~ס~~~~א הכל טרחא להנכרי לי~ דאית
 המשנה על כבר~ש היחה~ המפתח מן

 דל~מ~די~
כן ת~ח"~ שני עליו ~מושיב ~ דא~ר והא ע~ש~~ ד~קואוח פ~חריש וא~ הנאהי לי~ דלית היכא ישראל ש~~שיל ~~ישינן

 ~דאי ~נ~~~
 אי~

 לחיש
 כל~

 ולא שעיכבס כלומר בקדש"~ ~ותשבו ~~לש~ןהוא גדולה טרחא יטריח ש~נכ~י
 הניח~

וכבדה ללמוד

 לז~
 ול~ל~וחס ה~רו~ין המ~~ה מי א~

וכש~כ ור"מ ~ שא~בין שהס וא~פ~י ויטבלו~ המיס~ימ~ס ~יקוו עדחו~ה שאובין~ ב~י~
 הי~

 שישראל
 יו~~

 פ~מיס כ~ה ו~בנס
 ב~ו~

 הביא לבע"ק~ שאובין מ~ס לפסולד~ל ואי~נו
 ג~

 בה~~יאוחרואה רב~ ~מ~שה הוא
 מההיא לדבריו~ראיה בל~ז ו~ס כלל~ לחוש ד~ין וד~י שינוי~ שו~

 ברו~ ~ו~ד~
 שהקוו ביח~ענת

 יוח~
 ~דולי י~אוכבר

 הא~רוני~
 ז~ל

 ~ל ו~ש~גו מושל א~ ללחו~
 כורי~מאלפי~

 שאני ופס~~ תרדיון בן ~~ח ~ח ושאלו ובאו
המ~רי~~

אומר ג ש~ש ל~ו ס~ק ק~~ח ~י~ יו~ד בפר~ח עיין ז~לי
 נכרי~

 הרי וכו~י וזלפוה נכנסו
 דרחב~~

 שו~ת ו~יין הנ~ל~ ה~הרי~טעל שאובין פוסל
 ח~~

 ל~ט סי~
 דחול~

 ~ל ג~כ
 עובדא ~דמהאי להדיא~ דמקואוח בפ~ח ה~~ש וכ~כלבע~ק~

המהרי"~
 חשודיס ד~נבריס דאף וז~ל~ וכתב

~ 
 שפיכות

 דהיינו וי~ל ~~ש~ ל~~מ"סייעחא
 טעמ~

 דר~מ
~~~~ 

 דאזיל
דמי~

 ואין
 שהוא בדבר היינו ע~ה~~ מחיחדי~

 נו~~
 ו~ושה

 מישראל להנקס כדי וע~שהו ע~יו חש~ד בודאי לישראצר~ה ביומא ומ~~נו ע~א~ י~ח כע~ז חותנו~ חרדיון ~ן ~~חבשיטח
ע~ה

~~ 
 אי~ור בדבר להכ~ילו ~בלאויבו~ ע~~י ר~ו לי~ וק~א הוה~ חסדא דרב חת~~ דרבא

 ~~קו~
 ל~~וד א~שר שאי

 איןעליו~ ס~ל כרבו ~~מא דתלמיד כל~ ד~ה ע~א מ~ב ~בועוחו~תוס~
 ז~

 יודע ה~~~אל אין ~הרי הגוי ד~ת לפי נקמה
 ד~~ס דס~ל חתנו~ ו~~מ תרדיון בן ~~~ח וט~מאע~ש~

 שאו~י~
 הת~רת על במנח~~ ו~יין ~כ~ל~ לו ~ו~ה ר~ה ומה ~הבדבר

 ה~~ לבע"ק~פו~לין
 כא~ור לגזירה ~ירה שהיא

~ 
ח~את דס~ל י~ל

 כל~
 ~~ק ל~ב

 ק~~
 ו~~ק

 יש ו~רבה ע~ש~ ק~~
ולפלפל בהי ש~~~ירין ושמ~תי דאמר ~~א~ כ~ב ב~רכות ינאיכר~ להארי~

 ~ד~ר~ה~
 ולא

~ פהי האסף ~~  בחי~ בלב~ש ועיין 
 ב~קוה מאד שהח~יר ר~ה ~~ק צ~ג סי~ ליו~דדיניס ~~רוש~מי א~ל ע~ש~ ס~ה ~מ~ ~ה~ שמחמירין ~פירש~י~~ש

 ש~י~
 של

 ~~~ש דחומרא ד~~מא שכתב~ הפני~~ ב~~ראה ו~~ש חיי~~~~יס נ~ול~ אא~כ ל~כו~~~ להאמין שלא שכר~ עליה ו~ק~לעכו~ס לטבול בה ~מחמירין ~ בהדיא ינאי ר~ אמר סוה~ד דברכותפ"ג
 ודבריו ע~שי ישראל של חו~ם

 מפניהוא כ~~~ כמובן~ ת~והי~
 ~וד~

 ב~יס שהחק~נו ולפי וכו~~ ~~דר
 חיי~

 כ~ל עיקר לו אין דשאובין הרשב~א מחי~ ש~באתי מהלפי צריכין היו
 ~בין עד הרבה ב~ורח א~~יהןלחזור

 כ~
 כלל~ לחוש ~אין וד~יבד~וריית~~ ה~וברין ~ברו

 ו~~
 ~ש~כ

 ה~ב~~

 שיש
 חומרא מנהג להן והי~ העבירה~ ובטלוהשבין

 ב~~יל~
 יוחר זו

ל~קפ~~
 שיהי~

 עומ~
 ~ר~ות המקיה

 הרבי~
 שדריס

 אי~ אשת מרמח ישראלי~
 ~התוס~~א ו~מ~ני ~~ש~ ~פ~ראס ור"מ דרח~~ת טעמא נמי והיינו עכ~~~ ונדה

 גס מובא פ~וי מק~או~
 כלשהחמירו

 כ~
 מ~ני

 גוד~
~ ה~דר~  

 ועו~
 הנ~ל ר~א סי~ יו"דבב~י של בטעמא י~ל

 ד~רח~
 ~בלניה

 נכרי~
 וי~ר~ל

 ~~~ ור"מ~רחב~ת
יוצא ~זירה~ גזרינן ור~יל ה~צוי דבדבר דס~ל

 ונ~~~
 או שס

 שמ~הר~
 ע~~ה~ טהורה לרה~ר פ~וחה ש~ה

כמש~כ
 בש~~~

 ח~~
 נמי והכא ע~ש~ ע~ה סי~ צ~י

 עי~
 יו~א ישר~ל או לרה~ר פת~חה ~ה~קוה דהיכא להדיאהרי נזירת

 היתה ב~~קטבילח
 משו~

 וי~ל לחות~~ ולא למפתח לא צריכין אין ש~ונכנס יומא ~ועיין כו~ מצויין ח~ח י~יו שלא
 מצוי דק~י ע~~י ה~ דף ה"א דיומא פ~א ו~רושלמי ~א~י"ג ~

~ע"ש~~  איכו 
 ה~~~

 ד~ין מובן ממילא זאח~ לדעח שהראיחי
~~~~

 שאין דידן~ בנ~ון כן
 שו~ לה~כו~~

 הנאה
 הנ~ל מהח~~~תא ~ללר~י~ מחי~ו~

 לחו~
 ~ל

 מקו~
 בה שיש ~לס

 י~ר~~~ ~ח שיכשיל ב~ל לחוש דא~ן ודאיה~י~~ ~~~

 עבו~~~מ~
 ו~כל~~קי~ להל~הי ברור כ~ז שהי~ דרחב"ת עובדא האי ד~אני ~זלפוה~ נ~נסו

 ר~וי בודאי ל~תח~ה
 רק להחמיר בזהחו~ש ~הח~י~

 טביל~ לעני~
 בה~ ~מח~ירין בע~ק

 מי ~של האחתש~מקוה

 כפור~

 וח~וס נעול~~ ת~יה
 ~ האמור~כדבר ~~ בחו~~

 וג~
 ~יח בל~ז

 הלכח~
 ור~מ כרחב~ח

 בזה~
 יהי~ יחד המקואוח שתי את ש~חבר ו~נקביש~א~י

 ובמ~א פ~ח סי~ באו"ח הב~י שפ~קכמו ~מי~
~~ 

 ה~קוה נתכשרה ו~מילאפחוח~ טובל דבע~ק
 לעו~~ השני~

 ע~י
 וזה למידי~ למי~ש ל~כא וחוהשק~~ אתי מהתו~פ~א ~~~חי מה ולפי ע~שי שאובין ו~~~במ~ס

 בט~מא מי~חא~פיר ברור~
 מ~ו~

 כר~ הלכה יהודה ור~ דר~מ
 יהוד~

 ~הוב~~ותנ~
 ~וש~תי

~~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~~~~

~~~ 

~ ~ ~ ~  ועוד ע~ב~ מ~גוחולין 
 בכמ~

 ~~~~~~ הב~י על וחמהני בש~~~ דוכתי
ביו~

 ר~א סי~
 ~נ~~

 היא ולדעחי הנ~ל~ ל~תוספתא שהביא
~~~~~~ 

~~~~~~~~~~

~~~ 

~ ~  

~~~ 

~~~~ ~~ ~~~ 

~ ~ ~  ~ ~  

 ~~ ~~י

 ו~~~~ו~
~ ~ ~ ~ ~  ~ ~~~ 

~~ 
~~ 

~ ~~י  הב~ח דהחמירו דהאלח~~~
 ש~

 ו~~ז ר~א ב~~
 ב~ס בזה ~הנני צ~אות~ ~~בקנא~ ~~~~ ש~

 ה~כ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~~ ~י~~  א~רים
 ~ה~~ ~~~ ~ ~ד~

 הוא הלא והשני ז~~י ~מנוח

~רה~
 הרה~ג ~ל ~חתנו נ~י רא~ינאוויטש חיים ~ה~ר ו~~

 רוצ~ס אס את~פיהס~ כלל שאלו לא וה~הל והרב ז~ל~יהמ~ח
 כ~ל באו לא גס הרבנו~~ חז~ת על לוותרהם

 לעמ~
 ~יתו~~~ וב~~ ~~ל~ המנוח ו~ו~ הרה~ג אל~ת חבר~~שת ע~ השוהי

~בתול~
 שכ~ר האומללה

 הגי~
 ~שאת בתולה פרק לפרקה

 עולה~ יעשו ישראל ששא~ת כ~~ה~ שמע מי כזאת~ ראהמי ~
 חזקה דין עללעבור

 גדולה~
 אל~ בלב~~ זו ולא

 משפט שהפכו
 רעות שתיס כי ז~~י על ~מ~ס ~ו~ו ולענה~ לראש ואלמ~~י~ימ~ס
 מן חזקה~ ~דו~ה על עברו בא~ר~שוי

 ~~כתובו~ ה~ור~
 כ~ר

 וכבר ואלמנהי יתומה עינוי על וגם ע~ב~י ס~ט וקידושיןע~בי
 קדושיס ישראלנהגו

 ~~כ~
 ועיר עיר

 ~הש~י~ ומ~ינה~ ומדינ~
 חמלה ברגשי ~ענה~נ~~

 וחנינ~
 של ואלמנה יתומיס לפרנס

 וצנה~ מגן ולהחזיק במחנ~~ הקודש עבודת להס שעבדהת~ח
 משען ו~ל לתס מש~ן כל ומש~נה~ למשען להם יהיושלעולם

מיס~
 כאלו

 ~צד~~ס ~~שראל~ התעודה וזאת ~~י ה~~~
 אל~ה~~י

~ 
~~~~~~ 

 ~~ס ~שס הורא~י~ מחדר היוצאת אזהרתי~את אפרחי~ ~נשי לכס לכתוב נ~אתי~ ידי את כן כי
 הזאת המכ~לה את הסי~ו ~תוה~ק~ובשס

 וה~ימו ידכס~ ~תח~
 מ~ל הרבנות~ משרת עטרת ה~טרה~את

 רא~
 ~רב

אשר
 מני~~

 הוא באשר
 משי~

 גבלו אשר עולס~ גבול
 וגסהראשוניס~

 ב~ הו~
 חזק גאצס בי ויתו~הי אלמנה בשדי

 א~ יריבהוא~
 ~כמשלי אתו רי~ס

 כ~ג~י~~~

 כבר הנה כי

 דחז~ת שבישראל~ דינין ב~י ~ל כן ומורין הלכ~~איפסק~
 ול~חריה~י לבניהס מ~~ות היא ירושההר~נות

 ~~י~ ו~
 ~כל

 כמ~ור~ שבישראלי המינויין וכלה~ררות
 פ~וקה ה~כה יוצא

 ז~~ברמב~~
 ב~~ר הוא וכן יע~ש~ ~~ ~לכה מלכים ~הל~ פ~א

~חינו~
 מכות ובריטב~א תצ~ז~ סי~

~ 

 י~ג
 ע~~

 יע~~~
הרמ~א ו~~~ ר~~ סי~ ח~ב ובמבי~ט יע~ש באריכותי רע"א סי~בריב~ש ו~~~

 ביו~~
 ~שובה נדפ~ה הרמ~א~ תשו~ וב~וף רמ~הי ס~~~י

 מהגר~ש~~ולה
 האבד~~

 הגאון ~ביו מפי ששמע ז~ל~ קר~~א

~
 שאין למעשה~ הלכה ה~אוניס כל מפי שנפסק ז~ל~ העשיל
 כהרשד~ס ודלא ל~י כ~ראוי גדולה~ מ~ום הבן~ א~לדחות

 מובא ~א~ סי~ביו~~
 במג~~

 דרוב ~ע~ש~ נ~ג ~~ס~י או~ח
 וספרא ~~ס~רי טה~ר ומקורס בזהי עליו חו~יםהפוס~יס

תו~~
 וב~וס~ ~"ב~ ~ומא בפיר~י מו~א

 מנחו~
 ק~ט

 ע~~
 ד~ה

 ע~ה~ ה~ב פ~ג הוריות ובירושלמי ע~בי ק~ג ובכתובותחו~יו~
 א~ר הפיסקיס~ גדול~ וכל מלכיס~ מ~ל~ ~א מיי~וניובהגהו~
 האמורים הדרשות שכל הכרי~ו~ כולס יחד חייס~ אנומפיהם

 סי~ ח~ידיס ובס~ר כאס~כת~~ דלא ~מורותי דרשות הסבז~~
 ~ ~~סוק ד"ז להוציא ח~ש~ בדבר ה~כילתש~ז~

 קהלת ~~ורשה
יעקב"~

 ומ~ס~~
 עש~~ שמ~~~ יראי ~ירושת ~

 וב~~
ובת~ו~ ~~~ אזול~

 שבסו~
 תשו~

 ~רמ~~
 חתנו ~גם ה~כתא~ נפ~~ה ~~ל~

 ~י~ ~י~נות ב~ח בשו~ת מצאתי ואני יע~שי בד~ז כבנוהוא
 י~~ש מיצרא~ דבר דינא לענין הם~ שויס ובנו~ דחתנוי~ג~

ובש~
 ס~ חו~מ חת~ס בשו~ת ומצ~תי ס~~לי קע~ה סי~ חו~מ

 שדעתוי~א~
 נו~

 כבנו~ ~חתנו לומר~ מסברא
 ל~~

 דינא
 הב~ח תשו~ אישת~יט~י~ ובמחכת~ה יע~~י מיצ~א~בר

 הנ~~
וצו~~

 ר~ה~ סוס~י היו~ד שבגל~ון ש~ול~ יד בהגהות הייתי
 ~מ~~~~~~

 מ~ור~ת ~איה
~~~ 

 ד~ה ע~ב כ~ג בשבת מפירש~י
 כב~וי דח~נו ~ניי~ו~נ~ק

 עכ~~
 נכון ד~ר בזה לומר ה~רותי ואני

 ~ה~ב~זהשי~~י
 הש~ם

 בשב~
 שם

 ~~~ל ור~ח חסדאי לר~ ק~
 בב~בלשיט~ו

~~~ 
 ע~א

 י~~ש לי~ עדיפי ~נתן ולדי~י ~א~
ב~ו~~

 ולה~ ~די~~ ~~~
 ב~רכתו חסדא רב הש~יע

 חתנימיניי~ו ד~~~
 בנין מברכ~~~ דנפק הונ~~ כרב ולא שיז~י ~~

רב~
 אזיל ~ר~ח משוס

 ודו~~ ל~~י~
~ 

~~~~~~
 ב~ג ~ירושלמי על חרדיס~ ספר ב~ל ~~י~יש

~ ה~א~דברכ~  
 הוא

 ~ל~ שכ~ב ח~ויי הו~
 כר~"י כבנו~ דחת~ ~~ו~ בכ~ו~ ~ד~~חיי~

 בשב~
 דף

ע~בי כ~
 ע~~~

 הביא שלא ות~~ני
 ~ה~

 ~~~א~ דכ~יב
 ~~~~ב~

 ~פיר~ו ראה~ ~ם ר~ה~ואב~
 ו~ראו חמיו~ש~יה ~~או~ ~ א~ ~דו~ ~מ~ר~י~

 ~אבי~
 ~כ~לי ראה~~ גס ראה ~אבי ~ ד~יב חמיו~ לכבד וחייב ~וז"ל שכת~ ר~מ~ סוס~י יו~ד ב~ר הוא ~וכן

 י~ט ~~ק שס יו~ד ב~~זוכ~ה
 יע~~

 דר~זשהביא שס~ בב~ח מצאת~ ~ולס
 א~~~

 ~מקרא שס ~רשו ורבנן ט~~~ שו~ר ~מד~ש

ז~
 הביא שלא דכירי~ מידכר תמי~י ותרי י~~שי אתר באופן
 ~ עה~פ יתרו~ פ~מהמכ~לתא

 א~רו מכאן וגו~~ לו וישק ~וישתח~ו

שיה~
 שמ~וני ו~ילקוט ~~כי~~אי עכ"ל חמ~ו~י לכבוד מוכן אדס

 ו~ חמ בכבוד נוהג אדס ש~~א אמרו מכאן ~ הגיר~אשס
ומצא~י עכ~~

 ב~או~
 שסי יתרו פ~ ~ה~~~ הת~י~~

 ~סו~
 שבתב ו~~

וז~ל
 וצרי~ ~

 דכתיב משהי אפילו לכב~ו~
 ראה~י גס ראה ~אבי ~

 ה~יא ולאעכ~לי
 מ~~

 ומכ~ז הנ~לי
 מוכ~

 ובתשובה כבנוי דחת~ו
 פה~ האסף עט ולא נעיסי אף יפה בפלפול בזה האר~תיאחת

~~~~~~~~ 

 ח~ת ~כל ~ידן~ ~ני~ון ~אמור~ מכל
 ולחתנו ~בנו ~~י~ה ~~ל~ ~מנוח וכו~מ~רה"ג הרבנו~

 נ~ וכו~ הג~הר~נים
 הנ~~

 זו ולא
 בלב~

 העיר ~בני ~לא
 ימי כל האלמנה~ את לפרנס מחויביס~מחנ~

 חיי~
 יו~א כמפורש

 ~ל רבותינומ~י
 רב~ במ~ר~

 סי~ פ~ק ו~חי ~סדר
 ב~~

 בהא
 ~~מנותי תזוז ואל ~ה~ הקדוש~~רבינו

 מתו~
 וכו~י בי~~

אין בע~י~ מ~ית לזוז ~פשי אי שאמרה אלמנה ~יאי מתניתאולא ~ ו~רי~
 יורשי~

 לומ~ יכולין
 ל~ית ~כי לה

 אב~
 וגו~י

 ומתר~
 ~בורי משל חפ~יו כל ~היות נשיא של שדרכו ל~י א~א ~וז~ל המד~ר~

 נה~ה ~לא ע~יוזה
 מש~

 כ~ום~ צבור
 לפיכ~

 אל אומר ~וא
ת~ו~

 אלמ~ותי
 מחו~

 וז~ל~ שבת~ במת"כ~ יע~ש ביתי~
 כמו צבור~ משל ולא דוקא~ ו ~נ~ס ניזונית שת~א לומרוכו~ לפיכ~

 שהרב~יס דרכינו~ דלפי מ~ילא~ נלמד ו~זה עכ~ליבחייוי
 ~חיי~ מת~~~י~שלי~~א~

 משל
 צבו~

 ר~ל~ ה~ט~~ה אחר כן
 ~רביהן ~~ל ביתן~ בני וכל האלמנוח~ לפ~נס הצבורמחוי~יס

 הר~ניסי בחיי כמו בזרו~~ וניזוניס הדיןי מצ~ ~פצ~הן~וכל
 ישראל למנהג נאמן מקור ~מ~וא זכיתי ש~~~ח לי ותי~יודו~ק~
 לפרנסקדושיס

 ~למנו~
 דייניס ת~ח

 ישרא~
 ה~

 יא~י~
 ימיהס

 שנתייס~ ככה~ שלו העס וא~יושנותיהסי
 ה~כ~י ע~~י המנהג

 אנ~י הות~ו כאלו הו~ל כןי שהמנהג כיון בלאו~הכי~וגס
 בפירושהקהלה

 כמבואר ר~ל~ וי~~מיוא~מנותו ל~רנ~ ע~י~~~ שמינו~ו בעת ~ת~ח~ ע~
 ברמ~~

 סי~ יו~ד
~~~~ 

 י~ח ס~י~
דהיכי

 הות~ו~ כ~לו הוי כ~~ ~המ~~
 ו~

 סי~ ~~ו~מ קיי~ל
ס~אי

 וכ~
 סי~ או~ח בט~ז

 תרל~~
 את ~השוכר ו~ס ~ק~~~

הפועליס~
 קיי~~

 ~כמ~ם ששנו כמו נשכריסי הס המנהג ש~~ד
 פ~ג ב~מ המ~נהבלשון

 ע~~
 דעת אר~הי ~ס~ ו~ירושלמי

 ~ר~~ הלכ~ א~ מבטל המנהגאומרת~
 מח~ירו המוציא כל

 ~ראי~יע~יו
 חו~

 ר~ה דברי מפרש דר~א הפ~מי ו~י~ מזוי
 דאפילו~קיי~ל הו~

 י~
 טענת

 הכחש~
 ו~יי~ל הת~~י~ בענין ביניהס

 עליו מחבירו ~מוציא כלב~למא
 הראי~

 ~מנהג ~כא אבל

~ב~~
 ~שוכר ועל הלכה~

 ל~בי~
 ר~ה~

 ו~

 פ~ח ברמב"ס הוא
 ד~ה ~~~~ ~וחיןמ~ל~

 שט~
 לה~יא עליו כמנה~~ ש~א

 סי~ ב~מ במ~דכיוכ~ה ראי~
 ו~~י~ שצ~~

 ~"ל ~~~יא ~ליהו יבא אם
 אין המנהג~ על ל~בורוי~מר

 ל~ ~ומע~
 כיבמות

 ע"~י ק~~
ו~נ~ות

 ל~~
 בירושלמי ומצאתי יע~ש~ ע~א

 פסחי~
 ה~~~ פ~ד

 ~~ונ~~~ ~~~~~מרו~
 ל~ל~~~

 ~ו~~~ ~
 ל~~~ג

 י~~~
וברמב~~

 והתקנות ~גזירות ~ וז~ל כתב ה~בי ממר~ס מ~~~ ~~א
 כ~ו~או~מנהגות~

 מא~
 מ~ע דברים~ הג~

 וה~בר ~הן~ לשמו~
~ל

 כ~
 ה~ורה ~ע~~י אומר~ הוא הרי בל~תי עובר מהס~ א~

 בהס ~יורו והמנ~ות~ והגוי~ות התקנות אלו יורו~~א~~
 ה~לם~ ולת~ן הדת לחזק כדיל~ביס~

~~~ 
 ~ו ~א

 ~ופרי~~ דברי על ~עובר דינו המנהנ~ על ה~ובר דכלאנא בלבד~

~אמרי~
 גבייה~~

 ~ב~ ע~ ה~ו~~ ~~
 חייב ~~ם

 כ~א ועי~בין ע~א~ ~~כברכות מי~~
 ו~~~ ע~

 פ~א בר~ת
 כמ~ורש~ד~

 יו~~
 לה~א

 ר~פ ~ול~~ ב~~~
~~~~ 

 ~ב~
 דישרא~הגיד~ ~ו~

 קדושים
~~ 

 בו
 איסו~

ה~בה~ ~ להחמי~ דר~י ו~ב
 ~~גר~י~

 ~~ו ב~י
 ~~~ ב~~

 ~ר
~~~ 

 ~~ ~ורה

ו~~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~  עליהם העובר ~ופר~םו~~~~י ~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~י~~ 
 ישראל ששנינו ו~ה ~ית~י ~י~

 בו נ~גו~דושים
 אי~ו~

 ם~פרים~ ~ברי היא זו
 ע~"~

 וא~~ר

~~ע~~
 דד~ז שכתב~ ש~~ בםוס~~ ז~ל הרשב~א בלשון ~את

 ו~שו~ת יע~ש~ מנהגא היא אבותיהם~ תחת מתמנ~םשהבנים

~ת~~
 ה~ורה מן ד~א זה~ ל~ון על תמה י~~~ ~י~ ~או~ח ז"ל
 ~ אבותיה~ תחת מתמניםהבנים

 לומר יש ~כ~בתי מה ועפ~י
 ~~ל~~רש~~א

 הוסי~

 וה~ו~ר ~יא~ ~מנהגא לומר חו~רא ב~ה
 דר~ו ר~ומות ו~ורשי ו~ו~ק~ כנ~כרי ר~~~ תה מ חייבע~ז

~ 
 ~הוא~ ~~ורה ~יש~אל ~~נהג ר~ש~~תיבות~ הי~~מ~י~ת~ה~
וכש~כ

 מנה~
 י~ראל

 שנתיי~~
 ~דמוניות משנים הלכה עפ~י

ל~~ו~
 התוה"~

 דינו וד~י ש~יט~~~ י~ראל ~יי~י ולומדיה~
 חולין וחלילה ב~ורה~כ~לכה

 הו~
 ם~ירה שום בזה ל~שית

 וד~תוע~ירהי
 מעוק~~ מ~פט לעשות ש~א נקל~ לנבוני~

~~~~~~ 

 ה~ר~ טו~ ושמעתם~ ~תאבו
 וכו~ והרה~ג תאכלוי

 ה~מתי ה~און ואביו ז"ל~המנוח
 כ~א לפני יושר ל~ליצי לכם יהיו ז~ל~יהודה~ ~י~ בעהמח~~

 י~שוי~~~ ה~בו~
 ~נ~חו ש~א הזה~ ה~ברבגלל

 לי~~
 תצ~רו ולא כ~אם~ על זר

 ע"ב ~~ז דף ש~ות פ~ בזוה~ק כמבואר שיח~ני יו~ח ~~בא~
 לאו~אי ~

 דמתי~ בעות~
 ע~מא אית~יימו לא חיי~ ~ל

 ~~ג~
יומ~

 ב~ודע~ והנני יע~~~
 ~תם מחויביס כי לאוריית~~ רבה

 ה~כשלה את להםיר נ~~צה~ בה~~~לו~ל~~תד~
 ו~םי~כ~~ מת~~ ה~א~

 להר~
 ~שר

 מניח~
 ש מזהיר אני ~פיד~וה"~~ ~לא

~ 
יור~

 בכדי בכו~חא~ כבי~ותא א~ילו במ~נ~~ ~ו~אה ~ום
 של~

 ~יקום

 וא~ ~~ו~~ משי~בארו~
 כ~ו~ וישמע~ י~~ה

 וא~ ינח~~ ח~מים
 יש~~ ו~~ימ~~

 באמת הנאמרים ל~~רי
 וצ~~

 תוה~ק~ בכח
 ~ורר כבן אםורה~הור~~ו

 ומור~
 יעקב בית בשו~ת כמבואר

~י~
 שאינו ~דיין ל~~

 פ~ול ~ד~ת~ צ~י~
 להיו~

 ~ע~ש~ ~יין
 ~~י ~~אמנם

 נבו~
 עו~~~ יעשו לא י~ראל ששארית וב~וח~

 ו~חמלו הגדול~~ ה~ולה את ל~קן עצמי~ם עלות~וסו
 חמלה~

ובגל~
 הדבר

 ~ז~
 שילה יבא כ~ ע~ וגדול~~ ל~ורה תזבו

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

~~~~
 ~י~ ~~~~~י ~~~~~ים~ ~נ~י~ים

~~~~~י~~ ~~~~~~~
 ~~ם~ ~~~~~~ים ~~~~~~י~ם

 י~~~~~~י~~

 ורעי ~~~~~
~ 

 ב~ה הנני
 ~ש~

 אבי בערבו~~ הרוכב ה~
 בה~יגי ב~רבי ל~י חם אלמנות~ ו~יןית~מים

 ה~ ~ע~ז תח~~ים לשון אם בלשוני דבר~י אש~בער
 ל~טום אנ~י אוכל לא הנה~~ ע~א~

 אלמנה דלים~ זעק~ משמו~ אז~
 המוכ~ז לפני בא כן ~אשר והאומללים~ המ~ו~איםויתום

הרב האבר~
 ואו~רו ~ורה~ ה~ופל~

 ירא~
 ~כש~ת טהורה

 ו~~ל~וותן ע~א~ ל~~
 ב~~

 ודע~
 הימנו~ ~~ה ה~~י~ת

 שיי~
 עייל~

 ו~יי~
 ו~רי~~פ~~

 משנ~ו ע"ב~~ פ~~ ~~~דרין ת~ירא באורייתא

 כל~דורה~
~ 

 י~ז ~ככ~ובות לנא ~~ו~י ~ין
 הול~ ע~א~

 ~מים~

~ו~~
 המנות בן נ~י~ זו~א אליע~ר מו~ה חכמים~ ~~~י~ו~

~רה~
 לש~ח ~מ~~~ם

 ולת~ל~
 מו~~ר

 ז~ל~ א~ר~~ י~~א~
 והניח ~נ~~ כ~ו א~"ד ע~ודת במח~~ הקודש עבו~ת ע~דאשר
 לאו~ו והגון הראוי הנ~ל י~ר בן ובנו אלמנה~ ~נועה א~האחריו

אי~טל~
 חוב והנה ב~חנהי ~~~דש ~ב~דת לע~וד ~~~~ו ל~לא

 ע~כם~~וש
 ~~ושי~

 ~~יו~ ע~רה~ יד
 לעמוד ~צרה~ ~חים

 ולא~י~~מ~~~י~עז~
 ות~נ~ ח~לה ברגשי וא~מנה~ לי~ים

 ן
 ~ו ~~ת~~ כי ל~ע~~ ~וכ~תי~מנם

 מ~~ער~~
 ~ל

 ה~ב~
 מ~חי~ ~~~~~~~~

 להת~~~ ~תו
 ל~רת ז~ל ~רה~ג אביו ת~ת

 ~י ב~~לתיי מה~~ת ~ו~ו ל~רש ורו~ים~~ו~~י
 ~מ~

 בז~ת
~ 

 ~אלה ראהמי
~ 

 והתבוננו שלחו
 ~ ור~ ~~~

 כזאת~ ~~תה

 משפ~להפו~
 ולע~ה לר~ש וא~מנה~ יתום

~ 
 זאת~ ~ל שמים שומו

 שתי~כי
 ל~בור עשו ר~ות

~~ 
 ~ אלמנ~ וענוי יתום~ ענוי

 ~ה
 וכ~ר עלי~ ~~ובה ה~כיד דע~י~ תוו~ אפ~תי~ אנשי ל~ם לכ~וב נשא~י~ ידי את כןכי

 נוד~
 ז~ל מ~~שד~ם בחשו~ מ~~כ

יו~~
 ~י~

 ~לאפ~ושי קנ~~
 מאי~ור~

 חסידות מ~תזא~~ הצדד~ם~ מן לא~ד משיבים
 לי~~

 ואין יע~~~
 ל~

 גדול מאיסורא א~רושי
 ~~ בס~די לקמן שאבאר כמו~זה~

 בח~ו~
 מהרש~~

 ~י~ ז"ל
 מתירכ~ד

 לה~ו~
 ~ י~~ש אל~~ה בזבות

~~~
 ל~ אמרי~

 אוחיל
 ע~

 הוב~תי דכבר ~ב~יי דבר~י ~ם
 חשובותבכמה

 בר~יו~
 וצ~ד~וח ברו~ות

 ~כ~~
 הר~נות

 הלכה והורי~י לבניו~ הואמורשה
 ו~דה ~הל שים בבח ~אין למ~~~

לגרע
 זבו~

 וכ~~ מ~ד~י~ ה~~קה עלי וק~ה הרבי בן
 א~א

 דה~י ~ ואומרבקצרה
 דינ~

 נוהג אם
 כב~ ברב~וח~ ירוש~

 יש~ו
 ~ן ו~~רי~ו ז~ל וה~ח~ונ~ם הר~~ונים רבו~י~ו זו מ~וכהעל

 לדורו~~~לכה
 ~~ל הרמב~ם ~~רי כ~ ה~~

 בפ~~
 ~~~ב ~~~~

~ 
 ולאה~ז~

 בלב~ המלכו~
 א~א

~~ 
 המינ~ וכל השררות

 י~

 ש~י~~אל
 ~נו ו~~ן לב~ו~רושה

~~ ~ ~~ 
 הנ~ח ובו~

 מש~~ר~~ ~~~ ב~
 ~ו

 כמו ~י~~יל ~דה~לו~ה
 יהוי~~ ~עש~

 היה ~ ליואש
 ~~~מה מ~ז~א שאינו אע~פ ביראה א~יומקום ~~~~

 מ~~י~י~
 ~~~ו

 ~ס~ הוא וכן או~ו~ ומלמד~ן אביובמ~ום
 ה~ינו~

 ה~מב~ם כל~ון שמביאא~ר תצ~ז~ ס~~
 מסיי~ ז~~

 ב~ה~ל
~ 

 ה~ו~כ ולא
~ 

 אל~~~ב~
 כל

 השר~ו~
 או ~במ~~ה~ ~הם

 ~~ש~
 בב~~~

 ~נ~ב~~ס~~ש~ו~ ~י~
 שבישרא~ ה~י~וי~~ ו~~

 לו בי~ו~ה הם
~~ו~ה ~א~~

 ב~
 ב~ו ו~ן ~~ריו ~נו

 ~ב~~ עכ~~~ ע~~~ ~~
 ב~יב~ש

 ו~ן בא~י~ו~י ~~~אס~
~~~ ~~ 

 והו~ ושר~~~ מינוי ב~ום אבותיו~שה~זיקו~ ~~~ י~~ ~~ ~~~~ ~~~א
 ה~מ~~ ובשו~~ רמ~~~ ס~~ ב~~ו~א ו~~ה אבו~יו~ ~חתקס ש~ו~ ~ב~~ ראוי

ב~ו~וי
 ובמבי"~

 וה~ו~כ ~~~~י ע~~י ר~י ~~~ ח~ב
ברש~י ~מוב~

 ע~~ יו~~
 ובתו~~

 ~~~~~ מנחו~
 כ~ הל~

 ~~רי
 בנו מ~~ שאם ובניו~ ~הוא בז~~ל~~~~פ~י~

 ת~~~~~~ עו~ו~
ובתו~~

 היו אם הא ~הסי היו לא ~ובנים ~ תניא
 לה~

 ~נ
 הוא וכן קו~מים~י ~יו~ם ~

 ביומ~
 ע~ב

 ו~כחובו~
 ובירוש~~י ק~ג

~וריות
 ז~ל ר~ו~ינו ה~רעת כפי אשר ה~ב~ פ~~

 כאסמ~~~~ ~לא גמורות~ ~רשות ~ם ה~לו ה~רשות חיים~אנו שמ~יה~ הנ~~
 הרבנותוחזקת

 הו~
 ~ש~~ז סי~ ~~י~יס ובס~ר ת~~ ~אורי

 ה~תיב מן בזה ירו~ה ל~~ציאהש~יל
 ~~בר~~

 ל~ג
 וממה יעק~~קה~ת ~~ורש~ ד~~

 ~בת~~
 ם~א ~ת~ליס

 ו~~

 יר~י ~ירשת
שמ~~
 ~~~רי לה~~קש ~אין ~

 ה~~~
 ~סי~י~~

 ש~
 ~ שכ~ב

~גון
 ו~ה~ מל~

 ו ש~וונ ~~יל~
 בז~ ~ש~ו~

 דז~ ה~ורה~ שררות
טעות~

 ~ע~~~ר~~
 זולת א~~ ~בר לבליל ~~~ו~~ ב~~~ת כיונ~ו

המ~ור~
 ~~ל ב~ב~יוי

 ~~ ו~ה~~ מ~~
 קל~א חוליןה~ו~~ ~~~ש~~ ~~גון~י ~ל היה

 ע"ש~ הז~ו~" ~~גון ~~~ ~~~
 וכ~

 היא
 ה~ד פי~א ~~הדרין בירו~ל~ימיכרע

 ובמ~רשי~
 שם

 ~ד~~
 ר~

 וה~רמ~~ ע~~~~~~רא
 ~ירש השניה~ ב~אג~ת לאו"ח ~הק~מ~ו

 ~ג~~
 ל~~ריו~ יסוד הראה ~א ז~ל והוא ע~ש~ ~כגון~ מלת
 הנ~ל הירושלמי ומ~פרשי מ~~ו~~ ה~יר לאובמחכ~ת

 ש~~~ת ז~ל הא~רו~ים ~~ו~י בח~ובות ~וא וכן להדיא~כן דמ~מ~

~בנו~
 ר~ו ~~~~ הוא

 ו~~י~ ~~~~ ~~~~~
 ו~~ו~ת י~זי ~י~

 ~ה~רו ~חרונים~ ועוד ז~י ~י~ ח~ו~ח ~ר~השם
 הלכ~

 ~מעשה
 ומ~ ב~בנותי ~ייכהשי~ו~ה

 מאח~ונים איזו שהבינו
 שדע~

הר~~~~
 ~~ובא

 במג~~
 נ~ג ~י~ ~ו~ח

 סקל~ג~
 במש~ב

~ה~~~נה~ דב~כ~
 להר~י~

 כבר כן~ א~רינן לא תורה
 תיר~

 בשו~ת
~שואל

 ומ~י~
 ~ל

 שבוונ~ דב~ו~ ש~
 שכת~ בזה~ ז~ל הרש~~ם

~רבנו~
 צריכ~ן הר~ות בכתר דעכ~פ מ~נויין לש~ר שוה ~ינו

שיהא
 עכ~~

 אביו ~~וס מ~לא
 ~י~~~

 כ~י
 שי~~

 סיי~תא לו
 דהלכתא אליבא שמע~תא ל~~יקי~~מיא

 יע~~
 ודבריו

 ננ~ת אם וא~ילונכ~נ~ם~ ז~~
 ד~ונ~

 ב~בריו ז~ל ~רשד"ם
 להכר~ע ~כ~ו א~ןכפשוטן~

 הל~ ~
 כל ~ד כ~בריו

 רבותי~
ה~~ש~י~

 וםו~יא ז~ל~ והא~ונים
 ~~ל~~

 רווחת ~לכה כוותייהו

 ל~לא ~~וי ~בןב~~ר~ל~
 ~ל ~~ם ~א א~ותיו~ ~~~

 ~ י~~י~~~~~ ~~ד~
ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  י~ו מ~ה המשנהוכל
~~ 

 ~~~ם ממרן גדול לנו ומי ~תחחונה~
 סי~ ~חאו~ח ז"לסו~~~

 י~ב~
 ~נ~ות בד~חו עלה שמ~חלה

 שס ו~בב ז~ל ~רשד~ס דברי ~ל ~~ו~ןאחרו
 פ~~י~ ב~ר~

 ~~וס יש הרמה במחב~ח ל~עתי אשר ראיו~~כמ~
 ~ס~ו~

 ל~ו~~~~ ~לכה ז~ל הוא גס אבל בס~ד~ אבא~ באשרראיו~ו~

סמו~
 סי~ ~חאו"~ ~שוב~~ ~וחה של למ~~מו

 י~ג~
 חזר

 וצ~יקמ~~ריו~ ש~
 ~~ נחל~~ ~~ר~

 א~ר
 מחזי~

 ל~~מו ~ובה
 ואיזה זה הוא ומי אחריהס~ וב~יהס ל~~ח זכות ללמודש~כה
 שלא ז~ל ~ופ~~ ב~חחם פניס לגלוח לבו מל~ו אשרהוא

 שלא ~הכה~ב~~
 כן הב~י~

 כנזכר למעשה~ ה~כ~
~ 

~~~~~~~ 
 ז"ל הח~ם מרן של ראיוחיו ~ל ה~ירה ~בא
 ממה רא~~ להביא במש~כ לפ~פק ~ישהנ~ל~

שצריכ
~ 

 נחמע~~ ~לח~ה ש~שוח ו~~ה כ~~~~ לרבות ~~א
מאי

 ~~מ~
 לא

 ש"~ ישראל~~ ~~ב~ר~ נ~מ~
 כל דלא

 דבריו במחכח~ה יע~ש~ בירושה אינו ~~~~ושה ו~ברשויס המינויי~
 ~חו~כ ~~"י ~~~לתמוהיסי ז~~

 ~מוב~
 ברש~י

 ע~ב~ יו~~~
 ~ו~~ר ~

ימלא~
 ~ר~

 מ~ו~א אינו ~אס התו~כ ~בוונת ממ~א"י לאינו
 לו שנ~לב~מן חכ~

 ~ירוש~
 אי~ אביו~ מיחח אחר

 הכהונה לו מ~מרין
 הרמב~ס כ~~~כ ~ינויין ~אר ~בי כמו שי~דילעד

 דכ ~וא וה~עסהנ~ל~ והחינו~
 ו~

 פ~~ל ז~ן ו~חו~ר ~וא~ ז~ן שמ~וסר

לכהונ~
 ~הוא א~~~ מה~~ל~ יו~א בל~ ה~הניס ב~ל בשליל~ת

 וב~חרי~
 משא~כ כ~לי ב~חר זכה לא א~~ בע~ו~ה~ הי~ב

 בה~~רח רק ~ז~ן~ ח~וי שאינו מינוייסבשאר
 המ~ונ~

 כשי~י~
 גבי ~מו להחמנוחיראוי

 ה~~~ ~למ~
 ש~~~י ור~~~ע ~~~~

 לו הי~ לאהירו~ל~י
 ר~

 ~~ן ~נ~~~ ~~ א~~ שני~~ ~~ז
 שישבמינוי י~

 לה~
 ג~ ~~~חיני~ הירו~ה~ והיכולח הזכות

 זה~ על
 לא אי ולפ~ז בשלילוחי זמן במחו~ר שהוא כהונה גבי~שא~כ
 לא תח~יו~ ~~נו א~רינן כ~~ג גבי ~~ס לרבוח קראאתי
 למ יכוליסהיי~ו

 ל~
 אהד~י~ ~מי ~לא ישראל~י מ~~קרב ~~ח

~ב~~
 ין ~~~נו

 ~~~~יני~
 ~ו

 כ~~~י גבי מש~~כ ~יג~יל~ ~~
 ~וא~~ ~~כ~י~ ה~ו~~~~~~רי

 ו~ו~~~ כנ~~י י~לא~

~~~~~~ 

 מש~כ
 הח~~

 ל~בריו~ ג~ולה יו~ר רא~ה להביא הנ"ל
~~~בעי

 מ~~
 ב~~ר~ ש~ו~ כחר יר~ו ~בניו

 פ~

 מ~~ ~~ ו~~~~~ ש~~פי~ח~
 בו~אי ~~יו ה~ס ב~שחו~

 ~נהיע~~~ ר~וי~
 פ~יא~

 ~רן על ב~יני ~~גבה
 הח~~

 שבמחכ~ת ז~ל
 ה~תיק לאהרמה

 לשו~
 דבפירו~ שס~ המ~רש

 מהאי
גו~א ~ע~~

 דל~
 הסכיס לא ראויס בניו היו

 ה~א עליה~~ הקב~~

כ~
 ז~ל ~~בריהס

 ~במ~ר~
 שס~
~ 

 ~בני~
 ע~~ו ולא ל~ס ישבו

 ה~שון הוא וכןב~ור~~~
 ב~~~ר~

 לומר ואין שסי חנחו~~~
 ~עס~ו שלא ה~בריס~ באלו ה~~רשדב~ונח

 בחורה~~
 על

 סידור ו~ורח~~ת~~ות
 עס~

 נכלל דזה ~חורה~
 ~סו~

 דברי
 ש~מ~ו~מ~רש

~ 
 ו~~~~ המחל~~וח~ פירש ~רח~~ ~הרבה

 ז~ל ~~~כ~~"כ
 סבר~

 ב~~רי ~לע~וק ~ בלשון שמברכין מה על
 ~ו~~ ~א~~ בן~ לומר א~~ר אי~ו~ה"~

 ~י~י ~~זני
 נחן~דרבי ~~~~ו~

 ~~י~ז~
 ד~ר~ה

 מש~
 ~~ש תור~~~ ~הס אין דבניו

 ח~~יתובירושל~י
 ~~ום ויש בזה~ חלוקיס וה~~רשיס ה~~י ~~~

 פה~ מ~ר~י זה אין ~בל ~א~זי י~חרו ~לא המ~~~ות~ישב
א~לס

 ב~ר~
 כ~ל

 ~ואי~
 כל מ~ווניס ז"ל הח~ס ~ברי שאין אנו

כ~
 ובפ~~ בזה~

 ~א ש~~צ~וו
 ~מ~

 כן להורוח ~בריו על
 הלכ~

ל~~ש~
 כנ~ל
~ 

~~~~~~~~ 

 מ~ל
~~ 

 חז~ח ~ל די~ן בנ~ון
 הר~נו~

 של
 ס~~~י~ן~ ב~~ר ז~ל מ~רי~א הנפ~רהרה~ג

שייכ~
 המופ~ג הרב לבנו

 מו~~
ב~~יכח~חב~יס~ שנם~~ אח~ נ"י~ זוםיא אלי~~ר

 ~ו~~
 ידי אח סמ~תי אני

 עליו~

 יעי~ון א~ר
 ו~שלי~ו~ בירא~~ אביו ~~וס מ~~א ש~וא ~ליוו~גי~ון

 החכמה
 ו~ו~י ש~זקינין זמן כל ח~ח ל~תיד~ רחבהח~וה

 צרי~ ו~י~
שו~

 כ~~~~ קאזכי~ גבוה ו~שלחן ירו~~~ בתורח לובא ~הדב~ ~~ מצ~ס~ הס~ס וש~ס העיר ~בני מחדש ~ינוי
 בחשו~

 מבי~~
 ~~~ ~ ~א ~~~ל א~~~ ~ וז~~~~~

 ול~ ~ליה~~ ~ו~ו

 ~בלו ~י~בים ~הס ~~~ה הכתובה הםכ~ה ע~יו ~וחביסהיו

מצ~
 ה~י~"

 יור~ שהו~
 וכן ע~~לי הםכמחס בלי אביו שררת

אי~
 יכול~ם ~~יר ~ני

 לשח~
 ~ זו משרה בחזקת ~חר עוד עמו

~שו~
 פלגא~ ק~לא לי מה כולו~ ק~לא לי דמה בעול~י א~~ן
 ה~ו~י~~וכמש~~

 לה~יא ז~ל
 ~ש~~

 היו שלא וכמו ~ בזה~ל
 בכל החורה מן חזקה ש~~דולה ~מינ~י מן להעבירויכוליס
 יכ~ליס אינס כןמקיס~~

 לשח~
 כמו במקו~ו ~חר

 מל~
 שס

ח~יס
 ~לי~

 מ~וני~ יותר אח~ ראוי יש ואפילו שניס~ ולא לדור אחדש~בר ש~רוח~ שאר לו~דיס אנח~ו ~~ונו ש~י~~ ולא מל~~
יע~ש

 שהא~י~
 ראיוח והביא

 ברורו~
 וכן ז~ל~ לדבריו

 למ~שה~ל~ה ~~~
 כבנ~ו~

 ~שס ב~ל הנ~ול הרב די~ן
 ארי~

 ז~ל
 סי~ לחאו~ח~בת~ו~ותיו

 ז~~
~ 

~~~
~~~~~ 

 הדיוק אחר ב~~~~ ~כון דבר א~רתי זו~ הצעה
 החיל~ק בתורהשמצינו

 בי~
 הכ~ן אל~זר מינוי

 ~בפ~ לאמר כחוב אביו~חחת
 ~ק~
 אהרן את ~~ח ~

 מקומו ~ל י~ו~ע מינוי ~בי ההר~~ הר אותס וה~ל בנו~לעזר וא~

~~
 כתיב ~~ה~ רבינו משה

 פינחס~ ~ב~
 אח ~קח ~

 אש~ אישנ~ן ב~ יהוש~
 ~ת וסמכח בו רוח

 יד~
 אוחו והעמדת עליוי

 כל ולפני אלעזרל~ני
 העד~

 ונתת ל~ינ~הסי אתו וצויחה
 ישמ~ למעןעליו מהו~~

 בני ע~ת כל
 ישראל~

 חילו~י~~ שני יש ~רי
 אה~ן אביו בג~י בהפש~ת ורק בצ~~~~ היתה אלעזר~~ינוי
 נ~ינת שוס בלי עליו~ או~ס ל~~וש ע~הה~הן

~~~ 
 שר~וי

 בל לפני ~וקא היתה י~ושע ו~ינו~ מ~ומו~ על למנוחוהוא
 ובנחינתהע~הי

 שהו~ ~~~
 אש~ ~א~ש איצ~לא לאוחה ראו~

 חחח בן ~ינוי ~~~י האמורי כ~בר ~וא דה~עס בו~~רו~
 יכולהא~יו~

 ~היו~
 כיוצא הוא הרי אביו ~לפרפורו א~~ ~לב~ ~ המ~רש כמאמר בצנעה~ אפי~ו

 בו~
 הבן שאין

 צרי~
 לה~~ס

 הנפ~ר~ מקוס על זר מינוי משא~כ כ~ל~ ולדעחסהצבור
 ל~י~יה~~ אוחו ~וצויתה הצב~ר בה~~ס ~היוח צריכהכיהושע~

 מח~ח ~~ס ונ~ןבהסכ~חס~
 ~הו~

 רוח אשר ~יש לזה ראוי
 ~בז~

~~~~~ ~ 
 ~~~ הזאת~ ההצ~ה ל~י אפוא~

 מצינו
בחו~~נו ~ו~~ח~

 לכהן אלעזר של החמנותו כי ה~דוש~~
 לעיני היתה לא אביו~חחת

 כ~
 ~י לנו~ להורוח ~וקאי ~שר~ל

 ~~ול~ ~ביו~ ~חח בןמ~נוי
 בצנעה~ ~ס ל~יות

~ 

 בלי
 ה~כ~~

כ~
 וכ~~~כ הק~ל~

 ה~ו~י~~
 כ~~ כל ראוי אינו ~~~ילו ז~ל

ו~~

 מו~יס ~אפי~ו אחרת~ ו~ו~ כנ"ל~ הצבור ה~כמח בלא

להדי~
 אוחס וכ~פיס להס~ שו~עיס אין כ~רוכיא וצווח~ס

 ו~ל אנו~ רוציס~יא~רו ע~
 ז~

 במשנה חז~ל אמרו
 פ~~

 חשעיסאפ~~ו ~ דפאה
 ותשע~

 ל~ה לבוז~ או~ר ואחד לחלק או~~יס
 על ו~א כהלכה~ ~אמר~ו~ו~ין

 ז~
 תורה ~~ה בזה כיוצא ועל

אחר~
 לה~~ח~ רבים אחרי אלא ניחנה לא חורה מ~נ~תנה~~ר~ח ~ ה~א ~~ג ~~ק בירושלמ~ מצינו מזו וג~ולה לה~וחי ר~י~

 ~~חרי ידע אליעזר ר~יוליח
 אלא הק~יד~ ולא לה~וח~ ר~י~

 שח~ב שס~ עדה~ ~~קרבן ופירש בפ~י~~~ ~הרו~יו ששרפי~ל
~~א

 ש~ע~י~~
 ש~א

 ~~~~ ~ה~ ~~י~ ~~~~~ ~~~
 ל~ב~דו

 שלא ול~רפם זקן~~וא
 ל~ ~~ניו~

 עכ~ל~ ל~~ינס חשש לא
 שאו~~יס די~ן בנדוןוכש"כ

 אין הלכה~ נג~
 חוששי~

 לרוב~
 הוריס ~קול לש~וע רא~ס כא~~ון לכוף מחויביס הרובוא~רבה
 טוב~ס בגדיס וילבשוהו האבר~~ הרב את ויקבלוו~וריס~
~מכ~בדים

 ח~וק~
 הר~נות כחר על~ו ויח~ו לח~ח~ כראוי דרבנן

~י~ליכוהו
 תח~

 א~ו ופ~םח פרנםתו לו וי~נו ז~ל~ הרב אביו
 ~~~ א~~ וב~יוח~ בכבוד הצנו~ההרבניח

 כ~~ר
 ~כש~ו~ו~

 ל~
 הם מחויביס דחוה~ק ועפ~~ ~~~~וע~ז

 ב~
 ~~רנם העיר

 כלהאלמנה א~
 י~

 בתשובה ל~יל~ הוכחתי כן ~כ~שר חייה
הקודמת~

 ס~
 ~עוין ג~~ אות ק"ח

 ש~~
 תוש~~ ~כם~ בבקש~

קהל
 ב~חלו~ת~ תחזקו נא אל ה~~ ברובי זרע ~םקאליען~~ עד~

 כא~רכסת אזניכס נא~שו
 ל~~ו~

 ואל ו~וריס~ הורים לקול
 הרב בן אתחדחו

 הנ~~
 ~~הסת~ח

 ב~נו~ ~~ בנח~~
 בדויים

 ~פל התורה כבוד ש~יןוש~ותיס
 ב~~

 ו~~בר
 כיום~ ברו~

~א~~
 ~~ביו

 הר~
 ז~ל

~~~ ~~~~ ~~~ ~  ~~י ~~ם~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  שבדית~ ומ~ עול~~ עד בנו ולבן לבני ~כבוד~ה
 מלב~ס

 שנתמנ~~~י~~
 לא א~~ במעות~ ~~זקה קנה ולא מהצבור

 כי תדעו~ הלא להוריש~ חז~ואליס
 נה~~~

 ~רב ~ו~~
 נונע ~בכה~ג טפי~ כ~ו גרע ממון קנין ע~שנ~קבל

 בירו~למי למ~שמעט העני~
 בכור~ס~ ~סו~

 ס~י~ ~~ סי~ ובטו~~מ
 יע~~י כבוד בו לנהוג מ~ויביס אין כ~ף ע~י ~נתמנה שרב~~

 כשנתמנה~שא"כ
 בל~

 להת~נות שוה התמנותו הרי כס~~ ~י~~י
כל

 פרנ~
 ~מהם נעלה~ היותר באופן ודור~ דזר בכל ישראל

 ~ ~ולס עד ב~~ס ולבני לבניהם שז~ו דניס~נו

~~~~~~ 
 שה~כלת~

 ה~ב של ב~ז~תו נרגא לשדות
 ~בור כתב שכת~ו בעת מ~ל ש~בר מ~~ר~נ~ל~ ~~ב~~

 שא~ילו גמור~ שטות הוא ~זה ~ז~תו~ אבדא~ו~ו~
 ל~יזה ~י~ז שחבוא ~יתומה ~~ותו ל~ובת כבודו היורשמ~ל
 נרצה~~כלית

 ו~פ~
 נ~~~ לו לעש~ת ז~ל ~~יו רצון ל~לאות

 כל כ~ו תשש בזה הכ~ כן אס הצ~י~~ לא ו~דבר~וח~
 עי~~

ע~
 ~ כבוד~ את א~ר~ס שינ~לו

 לתת א~ד רצ~ האס
 א~~ ~~~

 בזה האס ~יבה~ איזו מ~וס לקבלו רצה לא והלהלזולתו~
 בו הקודם שכל כהפ~ר~דבר נ~ש~

 זכ~
 זהו

 ר~
 צ~וק

 מכאי~
 לב
 כא~ו ת~~ולות ~י לצער לכס הוא חוליןחלילה ~

 אלמנ~
 אשת

 ויתוסת~ח
 צורב~

 ~פ~ ב~ורה כתיב מה וראו נא ~בי~ו

מש~ט~ס~
 אתו תענה ענה אס ~ע~ון~ לא ויתוס אל~נה ~כל ~

 ה~מ~"ס ובתב צ~ק~~~~ אש~~ שמע אלי יצעק צ~ק אסכי
 ~מצוה המצות~ ב~ספרז"ל

~ 
 נ"ו~

 וז"ל
 ה~ז~~~ ~

 הזאת
 ~מו ידבר א~ל במע~~~ ולא במאמר ~לא אותו יענהשלא ב~~~~

 להס ויתנו בע~ק עמס ויתעסק ורכיס ~וב~ס~בריס
 בד~ר שי~ר ו~י כ~ו~ בזה ההפל~ה ויכו~ן ו~מ~יסבטוב ל~~ו~
 ע~רהנה מז~

 ית~ אמרו והוא זה לאו על התבאר וכבר זה~ ע~
 שס מסיף ז~ל וה~מב~ן עכ~ל~ וכ~~ אתכסוהר~תי

 ע~ה א~ ~ ~אמרו הכתוב ~~קן שהרי לאו~ן~ שני על בזהדעובר להוכי~

חענ~
 הרמ~~ס דעת ליישב והנראה יע~שי אותו

 ז~~
 ש~א

 שמ~יא מה עפ~י ~~~~~ מהכפל ז~ל הרמב"ן קושיית עליות~שה
 ~יתו~ כ~ג~~ ~~ ~ישע~~ ~כתוב על חז~ל א~דת ז~לרש~י

 לא
 אלמנה וריבישפטו

 ל~
 ה~תוס דין ~נוטיס שעי~ז אליהס~~ יבוא

 הועיל~ לא איש ~הוא זה מה ב~צמהי קו~ח האלמנהנושאת
 לא אלמנה ריב עי"ז י~~וטו~ לא שיתוס וע~ז כש~כ~ לאאני
 הכפל ל~רש אמר~י וב~ה יע~ש~ כלל אליהסיבוא

 לשו~
 בכל

 בכפ~ ~ ~וא בכאן דהע~~ויה~וב~
 מעונה היתוס~ ~~נין שאס

 ~ הכתוב לשון הצעת וזהו כנזכר~האלמ~~
 אתו~ תענה ~~נה

 צעקות שתי תהי~ ועי~ז ג"כ~ הא~מנה ~עונה היתוסיא~

 ו~אל~~~היתום~
 וש~י~

 ~וב
 ~ש~~

 לי~וס~ שמועה אשמע~
~ ל~למ~ה~~מועה  ~סק~~י~~"~ ~דת ~הל אצל~כ~~ כן כי הנה 
 ~~א~~~י

 בכפ~
 היתו~~ את שת~נו ~ע~~ז מ~ש~

 ותוציאו ~גזלו
 גועיס והס ~אל~~~בלוע

 בר~~
 תיראון ~ ~טרס כל~~~ ו~~וסר

מפ~
 אלקים ה~

 הנו~

 יתוס דס נקמת
 ו~למנה~

 כרו~ה ברית

~ה~
 שאמר ~מי

 והי~
 נ~ניס~ הס צועקיס שהס ~מיד העולס

~~
 ומכ~~ הדין~ מן שלא כש~ועקיס גס

 ש~ו~יס בכאן
 לגימא ~עקת ~תס ת~שו ~שר ומהחמס~ה~בר מהשו~

 ששו~
 סנה

 וע~כ~ ע~א~י ז~ ~כ~~טין~~זרס
 לפחוד

 וליר~
 ~ד~עותיהס~

דמ~ת
 העש~יס~

 ז"ל האלהיים ~~~ינו דברי מ~ד ונא~נוי
 ~"א ~~~~ש~ת

 ע~א~
 ופי~ ו~למנ~~~ יתוס ת~ת ולא ת"ח ~תחת

 וז~ל~~~י
~ 

 יענישנוי י~טנו אס ~כס ד תלמ
 ו~

 ואלמנה~ יתוס

 ו~~א~ ע~~ מ~וי~ ש~עותי~~~
 ~מרתי ל~י

 לה~ע~
 ~ח~ ז~~~~~~~

 שהמלה וא~נה~ יתוס ~חת ו~א ת~ח
 ~חת~~ מתפרש~בנ~~ד~חת~

 ~לש~
 ~~י~~ ~~ ~ש~י הכ~וב

 י~~כוו~ במ~ן~~ ~ע~~~ח~
 חכז~ל

 להפל~
 עד הדבר

 ול~ו~ לי~~ א~ ~רי~~~~כ~
 יותר ואלמנה~ ~ת~ם ~לצער

 ש~~ת~~~~
 נ~כת

~~ ~~~ 
 זהיר והו~ ~ק~~~ עק~ת

 ~~ דברי~ ו~~~~
 תרעימות חמור ~~ה ויותר אש~

 ~ ~למ~ית~
~  

 בא~ ~ ו~ו~
 שת~ימו

 קשב~ או~
 לדברי

~~י
 ו~~~ו יחד~ן~ ה~~ ~~ ו~עת~ ת~

 ~~ ~~ו~

 תפוצות בכל וכנהוג כראוי הרב~ לבןוי~למו ~והכנסת~~בנ~ת~~ ~~לק~ש~רות~ יגזלו לבל דמחנ~~השובי~ס
 ~ יש~א~

~~~~~~~ 
 דק~לת מופלגיס ~ו~ט~ס אקרא~ ~י~יס

~סקא~יע~~
 נ~י~

 עליכס ~מעתי שמועה
 לק~~ס כילאמר~

 מ~~
 הרב~ית ש~ירת את ל~זול ~עצ~בס~ רע

ובנה
 הממל~

 ~מי~ שנלק~ ז~ל~ הרב ~ב~ו מק~ס
 מהזבי~ה

 א~ד שו~ב א~רת~ ועוד זאת עופות~ ש~יטותו~מכס
 בנפשו עז~רהיב ~כ~

 להיו~
 הוראהמורה שי~ עכשיו~ נס בעיר ~וראות מורה

 ~וס~~
 ובנה הרב~ת רש~ת בלי~מסדריס~ק~דושין~ א~~ ונס נ~יי ~רב בן הוא הלא

 נ"י~ הר~
 בזההנני ל~~

 ב~זהר~
 רבה

 ות~נו ~~ותו ב~ייס לו שהי~ ז~ל הנ~טר הרב ~לקת~לקו וה~א~ הז~ שמיו~ אורייתא~ וב~זיר~
אז כן~ תע~ו ~א ו~ס מקומו~ הממ~א ~רב ו~בנה להרבנית~ותו

 ~~ו~ המ~פ~
 הא~רוניס ב~ו~ת

 ז~
 דבכה~ג

 ל~
 מ~ל

 השו~ב שיו~לכבודו ה~~
 ל~~ו~

 בפ~יו ~~יני~~~י~ה הסרת בלי

ו~גרו~
 לו

 היז~
 ו~ז~ ל~ר~~ת~~

 להיות
 ~ב~ כדי~ הדי~

 סר ~לא
 ~~ס לפניס~ינו

 שמנדי~
 ש~יטתו ע~~ כי ובש~ס אותוי

 איסורעל עי~~
 ~כ~פ נ~דוי~ שמ~ויב עד ~ז"ל תקנת ועל ~זיל~

 מש~יטתו~ לאכול הוא גדול ו~שש ~ש~יטתו~ לק~קל הואועלול עבירה~ עוברי ידי מסייע הקב~ה שאין ד~מיא~ סייעתאלו אי~
 הל~ בדע~ת ~י~וי~ ב~~ד ז~ל מלאדי הרב בשו~ת בזהכמש~כ
 ומ~יוס ~~~~ סי~ש~י~ה

 ל~ והלא~
 השו~ב יורה

 ~ו~
 ~ו~אה

 ~~וטה ~ז~ל א~~רו זה על כ~ בכות~א~ ביעותאאפילו
 כ~~

ע"א~
 ~רביס ~

 זה הפילה~ ~ללי~
 תלמי~

 שלא
 להורא~ ~~י~

 ת~ן ~בר~ דאית באתר ש~מ אביי אמר ע~א~ ס~ג ובברכותומור~"י
 אפילו גבר~ חהיילא

 ובפר~ שוין~ ב~ניה~
 ש~~ב

 ~~~מ~
 איננו ~השו~ב

מ~סמ~
 הרה~ג לו ~~ן וזאת כלל~

 המ~ו~
 ל~ו~ות רשות ז~ל

 ~ין הורא~וי ו~דר מביתו כ~נסע באקרא~ פשוט~ת שאלותאיזו
~~ת

 ס~יכ~
 אס ואפילו ספרא~~ ולא ~סייפא ש~~~ לפי רק

 אסור האיסור על ויכויןיורה
 הוראו~יו אין ~ותר~ המות~ וע~

 ~טעות~ הוא ע~ול כי מותר~ אינו שהיתרו ובאמתכ~וס~
 י~~

 כי
 דש~יא סייעתא לי~ ולית הבוי~ת~ רצון נגד הסהוראתיו
לא~וקי

 ~~ע~ת~
 ולא אחרונ~~ כ~ה כמש~כ דה~~תאי אליבא

 יש האיסור אפילו אלא בלבדזו
 לפלפ~

 אסור שאינו ולומר
~כאשר

~ 
 יעוין צ~ סימן בת~ובה ~עיל הובחתי

 שס~
~ 

~~

 הנני ה~ב~ ר~ות בלי בעירכס ה~~סדריס~קיד~~י~~
 בעיסידי מ~~~

 רו~
 להזהירס הקדו~ה הת~רה

 ירי~ ש~~
 בלי קידושין לסדר ר~לו ואת ידו את~יש

 רשו~
 הרב ורצון

 וקידו~ין גיטין בטיב יודע שאינו ~מי הנ~ל~ מ~יסהממלא
 ע~א~~ ו~ ~ק~דו~ין עמה~~ עםק לויהא ~~

 יעוי~
 ~~~ ברמ~א

 ובשו~תרמ~ה~
 ~~ה~~ נו~~

 ~י~ ~יו~ד ~~ס ובשו~ת פ~~~ סי~

ר"~
 ~ וז~ל כ~ ~"ב~ סי~ י~ז~~ל כנסת ובשו~ת

 אס אמ~ס
יעלה ~ד~

~ 
 לסדר רו~ו

 קידו~~
 ר~ות בלי

 ו~ורמנ~
 הא~~ד

 ל~ דמ~ינ~~ אודקהלה
 ~מו כבר בי~~א~~ כז~ת תהיה

 ב~ד~ ולבשו מי~חא האעל ~בני~
 ול~רי~ להני~ נק~

 לנדנה~ ~רב
 גאיני וכל וירדנה~ ת~רימוה~רס

 אר~
 מ~בני בי~יהם קבלה

 יס~ר לבל ואמר שגזר תס מרבינו קבלוצרפת
 ק~דושי~

 אס כי
 לעביר לבבו י~רד לא מי ע~~ל~ ובמדינה בק~לה לרבשנב~ר
 ולע~ות כ~לו~ קדמונים תרסעל

 הר~
 ואד~~ ~לקיס בעיני

 קיד~~יןויסדר
 ויב~

 זה שאין ב~כות~ שבע
 ~מנא~ן ~ל~ מבר~

 הקב~~
ויתוס ~~~מנ~ ~ברו~ ל~ול ש~ש~~ו בל~כם יתן

 ל~
 תענו~~

 וגו~
 ות~

 ~~י~י ~~ק ל~~ק תתחילו ומיד
~ ~הכנסותמ~ל  ל~ר~נית השו~ב כא~ד כ~לק ~לק ה~ת~טה~ 
ולבנה

 רא~ ~ת~~ ~ר~ו ו~~~ר נ~י~ הר~
 הק~ל
~ 

 ~ה ש~~ן
 הו~ילו להס~מ~~יק

 בטובכ~ נ~
 ל~ס ל~וסיף

~~ 
 מ~כורתםי

 ק~ה ~כתובות ז~לכ~~~רם
~~~ 

 ~לא
 ס~~

 ש~א אע~פ
 ר~

~וס~פי~
 ע~יהן~

 בשו~~ ~עוי~
 וא~ יעש~~~~ ק~~ו ו~י~ כ~בב~~ י~~ קס~די סי~ ~~ו"מ ~~ס

 טוב ושמ~תס תאבו
 האר~

~אב~~
 ו~ם

 ת~~~
 ~~~~ם ו~~~תם

 א~~~ ~חי~ת~ ~~ו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ן אמנסכ~~לי
 סמ~

 לא יש~אל ש~~~ית וב~וח ~כון לבי
 על ויתוסו~ולה~ י~~

 יחו~
 וא~~ונ~תו ז~ל מובהק ת~ח בן ת~ח

 אש~
 ברכח הזה הדבר ו~~ללחבר~

 ~לי~~ אוב~
 ולב חבא

חרנין אלמנ~
 ~כב~~

 ~~ז
 וכ~ ע~א~

 המחז~קיס
 וה~ו~וכי~

 ישאו א~~ס
 ל~ו ויחן המ~רכה~ מאל~יב~כה~

 מ~~~ים ~~מ~~ר מלוכהי כ~~
 סי~~~ל

 ~ י~~~

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

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

~~ 

~~~~
הת~~ל ה~לישי~~ ~שנה ו~חה ת~~~ז~ בשנת ~רס ~~~ע

 ה~ר~
 ~ונה ושויס ~ו~יסי ~נב~ס ~~שות

 ~~~ ש~י~~~ר~
 והוא ~~~~ ס

 נ~~ו כן ~ל מ~ובה~ הפס~
 ~ח להתיר ~~ידחוה~ק ~ובה ~צה איזה יש ~סב~אלתו

 ~ה~נביס

~~~
~~~~ 

 ח~~וה

 ואי~

 ~בו~ה ואין ~צ~~
~ ~נג~ הוא פ~~ וד~ 

~~ 
 היא ומ~נתינו רב~ דבי ל~~~קי

 ל~ח קי~ו~ין וב~מ~ ~~~~ ל~ז וב~ידו~ין מ~~~ ~~~להב~ו~~ג זא~

 ~~~ל~~~~
 ב~ו~

 ~י ~א~ ~וא מ~י~י למשה הלבה לאר~~
פ~ק ו~~

 ה~~ב~~
 ~א~~ות בהל~ ~~ל

 ~~ורו~
 ו~~ו~"~ ה~ה~ ~~י

יו~~
 ~ ס

 ר~~~
 ז~ןי ובכל ~~קוס ~~ל נוה~ח ~~~לה ח~~ ס~~~

 ב~ו~~~~
 המ~וה ~ב~~ר חקו~~ היא ה~ ~ו~צח ~~~למ~~י

~זא~
 לכס ה~ ~~יוסיף תזכו שת~מרו

 ~בואתו~
 שבשכרו

 הו~
~ו~ר~

 ~ק~ושים בחו~כ ר~~ק כדדרש ~נ~~עה~ ~י~ות לכס

י~~~כ~~~
 ש~א יצה~ר~ כנ~ד חורה ~דברה ~ ס~ח ~~~קא

 אר~~ ~~י אומ~~ אדסיה~~
 חנס~ בו מצ~~ר אני ש~יס

 ו~ חבואתו~ לכ~ לה~ס~~ ~נאמר ל~~
 ~~ל רש~~ ~י~

~~ס בחו~ל~ ~רלה מצות שמ~ח הזה~ הדבר ב~לל ~גס~שס~~ בחומ~
 ל~נ~ זו~~

 ונכד"י
 ח~ ~משלי~

 כקידו~ין ה~~~ ב~~ל ב~ורל

 ל~גה~ק המ~ות" ב~~~ר ר~ה ~~א~ל~~
 ~~ב~~~ב נ~מן מוה~~

ז~ל
 ~זיק ~כר~~ ~~~~ ~~ב~ בנ~~ ~ב~ו~

 ~~לה מצות ~~ו~~ח ~~~י לו~ר ית~ן ~~יר ו~~י~ז~כ~לי וו~~ו~ ל~י~ו~
 ~ס זוכה הנ~~~~בב~ס

 לני~
 מ~~י~ ל~יו~ ונ~~~

 חבל
 י~ א~ ו~ברי~~~~ ב~י~~

 ~ל~ון לה~~ס
 ~מ~~~

 ~י~ ~~~ל נח ס~ר

ב~~
 ש~רשו

 ה~~ו~
 באיוב

 ~~~~~י~ח~

 י~נה לא בא~~~ חלקתס~קלל מיס~ ~ני ~ל הוא ~קל
~~ 

 דור ~ל ~קאי כר~ים"
 ש~~~ מי ~ כ~ו~ר~~מבול~

 כל ~~בול~ מ~ור
~ 

 ~לא למה~
י~נה

~~~ 
 ~ר~~~~

 כוונח~ ה~ת~ של~
 א~ל כרמיס~ למ~~ת א~א

נ~
 היח~ לא

 ולה~~ות לה~רוח אלא כוונתו
בנ~ס~י ~ו~~ע~י~ ~~ו~~

 ~ב~~
 יב~ו~ בירושלמי ו~ן ~י~"~~ ~"ש המד~ר~

 פ~ו
 י~נה ~ולא ~א~רו

 דר~
 ש~א כרמיס"

 בני~~~ ~לשם ~~ילתן ~~~~

 נ~א~~
 ~י"ז ~נ~~~ ~הכרס ~רלה מ~וח ש~ר בודאי

 זכ~

ש~ס~
 הק~~ה

~~ 
 ~ ונכד~ ~נין בנ~ם ו~ני ~בניס ~ס חבו~חו

~~~
 זו

 בלב~
 ~~ל~ מצוח ה~ומר ~ל ~לא

 בין נ~ה כתיקונה

~חסי~י~
 כ~~ו~ש דר~"~ ~חמימי

 יוצ~
 ב~דרש

~~הלים שוח~~
 קי~~~
 ה~ו וח~~~יס היו~ ח~מי~ דר~"~ ~מ~מי ~אשרי ~

 קבלו ~מ~ר~~ור
 ~תור~

 אל ת~ואו ~בי א~ל וכו~~
ו~ט~ת~ הא~~

 ~ל
~~ 

 א"ל ולא וגו~~ פריו~ את ~ר~תו ו~ל~ם מ~כל
למה
~ 

 וא~~~ עלי~ם~ קבלו א~א
 לא ~לי~ם~ ש~בלו

~~ 
 מה

ש~ינו
 שנעש~

 שס ו~ ובפסוק ~~~~ תמי~~ ~א~~י ~אמר לכן
כ~ב~

 הה~סד על ~ה~ר יתוש לא כן על ו~ו~י א~וש~ לא ~~ז
 ~מר~ה~

 יקוי~ ~~ו~ ~~ בר~וח
 בו

 ברכ~
 לכם ~להוסיף ה~

~ ~~ו~~~~~~~ ~  ב~י~ ~~ו~~ 
 ו~ו~ו ~ניםי וב~י

 ~~מ~~~ ה~יק~ ~ל מ~ו~ה הקב~השל
 שרה חיי סדר

 ע~~ן~ פ~א~י~ג דבר~ס ס~רו~ו~~ר פס~~~~~
 ~~ל הר~ב~ס ~ברי ~ל הערותי זה ב~נין ~~~~~~~~~~

 ~ דתנן ~א על ~~א~ ד~רלה פ~בב~יהמ~ש
~ערל~

 וכה~כ
 זו~ר ו~יני ~ ו~~ל וכתב ו~את~סי ב~ח~ ~ולי~

 ~ליו שסמכו אס~כתא לחכמיס~תה
 ובמחילת ~כ~ל~ הד~~ ז~

 הרמה ~ורחוכבוד
 איש~מי~תי~

 בי~זקאל דכתיב מהא לד~ז~ ~~כיס חכמז~לש~~ו ע~~~ מ~ח ~סח~ס בגמ~ מ~ש
 ~שתיירו מאות שתי ממ~ר המאחיס~~~מן ~מ~~~~ו~

 בבו~
 מכאן

 ל~רל~
 ~ס~ י~זקאל וב~ירש~י בגמ~~ בפירש~ ע~~ במאחי~שבטיל~

 ע~ל~ בירושל~י וראה הנ~לי ~~א מ~ח~~סחיס הזאת~ אסמ~תא הביא שלא~ ~~~ ~~א ו~ מנחוח ב~יר~~יוכן
 ה~א~ פ~ב

דפרי~
 מ~ה א~~ור ור~י מאתיס~ ~חיב~ ~ס~ יהו~ה ר~ ~ל

 ~לא אלמא כ~יב~ מאחיס הא ~ וז~ל ~י~ שס מ~ה~וה~~ני ~
 בדבר אלאמיש~~~

 צ~י~ ש~ו~
 א~ו ואח~זע~~ל~ וכ~~~ ~רל~ כ~ון מאתיס

 בירו~למי~
 ~אחד ~וליס וכ~~כ ה~~לה

 שכ~ל ל~י וכו~י עו~ין ~הן מניןומא~יס~
 שינו איסורו~ הכתו~

 חיו~ו~ח~מי~
 מאכלות מ~ל~ ב~~~ו ז~ל ה~מ~~ם מ~ן וכן ה~א~~ איסור זו~ף הנאה~ א~סור זו מה מנין~ ~רלה כ~~~~ כ~ון ~ד

 ולמ~ כתב~ הט~ז~אסורות
 שי~ור ~~לו

 ~ר~
 מ~ני וכ~"כ

 ~כ"ל~ בהנא~ אסו~יןשהן
 ו~~כ~

 שס משנה~ ו~לחס מ~~ה~
ה~~רו

 ~כ~
 וחי~~ ה~~ל~ ~ירושלמי הוא

 הרמב~ס ~ל
 הביאו שלא ז~לוה~~~מ וה~~~

 ~~מ~
 ב~~לי ~אמ~ינן מ~א ל~~ז~

 בירושלמי ו~ן ה~~ל~ ~~א מ~ח~~~יס
 ה~~~ בקוש~יח~

 רמזו

~~
 המאתיס" ~מן הנ"ל שביחזק~ל זה קרא

 ~~ביר~ דמוכ~
 להו

 כלל רו הזכ ולא זה~ פסוק מ~~ס הוא במ~חיס בטילה~~רלה
רק

 ~ו~

 ה~אה אי~יר ~~~ס ה~רו~~מי ~~רי
~ 

 ~ם~~רא ו~ר~ה
 דהאיל~

 קר~
 ב~~~א~ אס~~תא אלא אינו המאתיס~ ~~ן
 ח~וב~ש~ינ~

 ~ ב~~ז וצ~~ ~~~ כל

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

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

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

 ~"י
~~~~~ 

~~~
 אהלות במס~ העיר אשר

 מונ~ מ~~ פ~~
 ~תנא

 ~כל ~ב~~ס~ ~בריסה~מ~ח ב~
 אח~

 ~ באוהל ~טמא וא~ד
 ~ן שהן והר~~ב~ והרא~ש הרמב~ם ו~ירשו בנקביו~~~~מ~~
כ~י

 ההול~~
 אמרו ~~א מ~ה ובבכו~וח האמה~~ וגיד ~הביציס

 בא~~ ר~י מידי חשב~קו
 אלוהלא כח~ר~ ו~קשה אברים~ רנ~ב ומצאו

 ~י~הו והי באשה~ נמצאים א~נם שבנקביו~ ה~~מ~~
 ~מצאו~~~~~ב

~ 
 ה~וה ~בר דב~ינן משוס באהלי ~~~א~ן ~~נן ש~אשההיחירוח דהאברי~ שס~ בבכורות דאמרינן מה ל~י ו~ו~~

~כ~
 ~~ ~א~ ~~~~

 ~~~שה הנ~ נ~י ~~א
 אינם לאשר באוהל~~ט~א ~ו"~ ל~ ~בנקבי~

 ~ ב~ש~

~~~
 הגי~ ~~

 בנקו~י~ס ההול~ה כלי ~אלו לו
אינס וב~מו~יה~

 ~ בא~~ נ~צ~~
 ~שבי~י ~ס~ר יח~ו ו~~~ו

 ~~יבא~ונה~
 שס~~~ שכת~ ה~בי~~~

 בי~י שני הם לרחם
הא~~

 מק~ם ~~ם
 ו~~ם וכו~~ ה~כר ~יצ~ כ~ו ל~ש~~ ~~

י~פ~
 זרע

 ~~ש~
 הרתם לחלל

 גרונ~ ד~
 ~ו~ק כאשר כי

 מאותם זרע ~~כ יצא ~זכר~ז~~
 ~~ וישחת~ ~אש~ בי~

 הזרע
 ~~~~ ו~ו~ הזכר שלההוא

 ו~
 י~~ ~א~ר ~בריח~ ב~~~ר

 ב~~~ר~
 כתב

 ש~מ~
 רתם באו~ר נמצאים ביצים

 וגם ע~ש~ שמאלה ו~~די~נה ~~ האש~
 ה~~ ~~

 בנקבו~י נ~א
 ופל~י~ב~כרתי ~~~

 םוס~י ~יו~~
~~ 

 בכ~י
 ע~ ~~

 ~~ר
 א~~

~נ~ת~~
 ב~~~ו

 ~~ו~ ~~ ~י~ ~ ~~ ה~~ והרעי~



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

~ ~

~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ו~~
 ז~ל הפל~י שה~און עד ~אמיתי~~~יד ~~

 ו~~ חק~
 ~ה ומצא

 רק אינוה~יד
 ~סמ~ג לו ו~אה בנקבו~י ולא ~~רים~ בבהמו~

 ד~ה~נשכתב
 נוה~

 ע~ש~ מילולי~ ~ש~קל ועי"כ ונק~ות~ ב~כרים
 מלפני ~יצ~ה הגדולה השגנה על תמהו שרביםה~ם

 דהםמ"~הכו~פ~ ~~לי~
 שנו~ג מיירי

 בזכרי~
 אבל ונק~ות~ י~ראל

 הוא ~ם מיירי לאמ~~יד
 הנמצ~

 ובנ~בו~~ ~כרים בבע~ח
 ~יו~ד סופר" ~"חחם מ~מ ~~~ב~~ א~ם תולדות ~ס~כמש~כ
~י~

~~~~ 
 כתב

 ל~
עפ~י הכו~פ~ דברי ומפרש חכ~ים~ ~~רי ים

 ו~"כ בנ~ת~ ו~א ישראלי בני דקיי~ל ~י~ן ל~~ור~ ~י~ מ~
 אי אלא ור~ש ~ ר"י פליגולא

 נש~
 ל"ג ~כר~ה רשות סומכות

ע~א~
 ק~ה א"כ בנות~ ולא בני ~~רשינן מ~ד~ם ~~ע ~בל

 ולא ישראל~ בני נימא לא אמאי נמיגה~נ
 בנו~

 ישראל
ול~א~רה ~

 י~~
 דלא

 דרשינ~
 ~~לא~ אבל ב~~ום~ו~שה~~ א~א כן

 שב~ורה~ ~ונשין לכל לאיש אשה הכ~וב השוהתע~ה"
 א~

 הא
 בל~ת ~םמנינו

~ 
 אהרןי ב~~ת ולא אה~ן בני ה~הנים אל אמור

 אמאי נמי ב~ה~נ וא~כ נשים~ ממע~ינן בל~ת ~פ~~הרי
 גבי ~אני וצ~ל ונ~בות~בזכרים נוה~

 כהני~
 ~~םברא

 נו~~
 בין ל~~ק

 לענ~ן ~בות~ וביןז~~ים~
 ~~ת~ בשאר ~ש~~כ ה~הונה~ ק~ו~~

 נמ~א לא ד~ה~נ אם~דוהש~א
 הי~ שפיר א~כ נ~~ות~ בבע~~

 יש~א~~ לבנות יש~אל~ בני בין לחלקסברא
 ~~כ אלא ובנקב~תי ב~~ריםנוהג ם~~~ כ~~ והא~~

 ה~י~
 הנמצא הוא

 בי~
 ב~כרים

 וע~ב ב~בותיובין
 נוה~

 ~~ ע~ש~ ב~ל ~~כ א~םורו
 אמנם

 ~מ~ו~ כאן ~י~ר ז~לשהחת~ם
 ובמ~כ~~ה להארי~~ לו שהיה

 דהנ~ בם~~י ~~באר במו בז~~ תמוהים~~ריו
 נ~אה לכ~ורה

 דלא~פ~ר
 ~רשינ~

 כקי~ו~ין ועש~~ בק~ם א~א בנו~~ ולא ~ני
 ~~ל~ו

 ל~י~~ אש~ הכתוב השוה ~לא~~ע~ה~ א~~
 ומ~

שהקש~
 א~רןי בני בל~ת גם מצינו ~הא ~~ל ה~"ם

 ו~~
 בנות

 א~רינן ולא הו~~ בכל שוה שאינו ~~או ~ומ~ה שא~י י~~~~~ן~
 כיבמות לא~ש~ אשה הכתוב ה~והבזה

 ע~ב~ פ"~
 ובד~

 פ~ה
 ~ם~~א

 פרי~
 שם ומשני מ~ומאה~ זה על

 לל~~
 ~פ~רש~י ע~ש

 עש~ה~~ פ~ב רם~י שא~~א ובשו~ת ע~ב~ ב~ בתמורה~ועיין
פמ~~ ועי~

 במ~ז ס"א ~י~ י~~ד
 ס~~~

 ולא ו~ו~~ הכ~וב השוה א~ר ~~ר~י מ~מ~~ בנות א~י~~כהנים אמור~ פ~ הרא"ם בשם כתב
 אמר דכאןי~ענא

 עול~
 לא א~ר ומדר"י כה~ת~ אפי~ לכהן ונתן

 עיין ל~יש ~~ה ~~וה ~ין בכל שווין ד~ין ב~ומאה~משמע
 ש~~ה ~וב~~חכ~~ה ע~~ל~ ~כ"~ אלמנ~ פ~יבמות

 קו~מ~ו~ פ~~~
 ע~ב פ~ד ליבמות וכוונתו ל~~~~ ~מנה א ב~~ לעיין שצייןמה

 ~וגםהנ~ל~
 מש~~

 לתמוה הכמ~ג
 ע~

 ~ס~ם מ~עול~~ ~רא~ם
 מזה~ הרא~ם הביא לא דל~כי י~ל במש~ע~ כ~נת ~פי~~כהן
 ישמ~אל ~בי דבי ~ ע~א קל~ב בחולין ~נויה~ ד~מחלו~תמ~ם

תנ~
 ס~ום וילמוד כהנת~ ולא כ~ן

 המפור~ ~
 ~אב~י ודבי

 אפי~ מתנות גבי ורק כהנחי ו~א כהן בעלמאתנא
 ~הוי משוםבמשמ~~ כהנ~

 בפי~ש~י~ ע~ש מיעוט~ א~~ מיעו~
 אמרו ע~ב כ"ג םו~ה ~~בם~ם וכ~

~ 
 כהנ~~ ולא כהן

 ו~

 הוא
 שם שר~א אע~ג ~~זי ~ג םו~הבי~וש~~י

 הקש~
 על

 ז~
 קומי

 ~הארשב~ל
 יקנה כי וכהן ~כתיב~

 נ~
 כםפו קנין

 כהן ~~ה ~ם סוטה ה~וס~ב~ש~ב וכו~
 ע~~

 אח~~ בירושלמי~ ~~מ
 על~םי

 ה~
 ~חא ר~ ר"ד אמר למתים~ מטמא~ כהנת ~תנן

 מ~~ חו~לי לצאת מוחרת ר~אב~ם
 אל לא הכהנים~ אל אמור

~כ~נת
 ~~א הקשה ~ם הפנ~~ וב~מרא~ ע~~

 ילי~
 מהכ~ניםי

ול~י~
 ל~ ~חי

 מ~~ כהנ~~ ולא דכהן ~רשא
 כי ו~הן קו~יא

 נ~~יקנ~
 ולפי ע~ש~ וכ~~

 מ~
 דאיכא ש~~~תי

 פלו~ת~
 אי ב~ה

 כהן~~
 ל~

 דר"א הירושלמי~ דב~י שפיר ~~י ב~~מע~ כ~~ת
 כ~ולא רשב~ל ~~~י~~עי

 ~~~~ ם~~
 ו~ד ~משמע~ כהנת אפי~

 הכ~ת~ אל ולא הכה~ם אל א~ר שדר~ו ~~דו~ר
 יתרצו המ~ד שאלו ~א~שר ~~ל ראב"י וד~י~נדב~י ס~~
~~יא ל~~

 דכ~
 יקנה ~י

 אמרינן לא ~הכי וכו~~ נפ~
 כ~ ~~

 ~א

 ~~ ~~ ~ע~ ~ ד~~ ~~~~~
 לי~רא~~ שני~ת ~דם

 י~ר~~ מב~ עב~יםיש~נתה
 ~~נ~ה לכהן

 ע~~י~
 של ו~~~ו

 מ~רא דילפי~ן עבד~~ ~קנוכהן
 ביבמו~

 ו~ירושלמי ע~א ~~ו
שם

 כהנ~ תה~ ול~ עש~~
 כ~ינ~קית
~ 

 והב~~
 ונרא~

 זה ש~ש
 וה~מ~גמה~א~ם אישתמי~ כהנתי ולא הכ~נים~ אל ר אמ ש~רשו הירושלמישל

 הנ"ל~
 ומצא~י

 ~פ~יח~ או"~ בפמ~~
 כוללת

 ו~"ל~ ביאור~ ביתר קצת הנ~ל ~~~~~ם ~ביא ~~ו אותח"ב
א~~

 דאיכא היכי כל ~ו~אי לן אס~רה ז~ל הרא~ם
 היקש~

 דר~י
 אית וכו~~ ה~תוב השוהא~ר

~ 
 בנותי וה"ה בני לומר

בטומ~ה ול~~
 צרי~

 יתורא~
 וה~י~

 שם
 הפמ~~

 במוס~ר
~ 

 דא~
 שאינו

 ונראה עכ~ל~ ע"ב~ דפ~ד יבמות מלתא ~לוי יקחו ולא בכלי~וה
 שה~~ה מה על~ו י~שה שלא כדי הרא~ם~ דב~י ליישבדכוונתו

בפמ~~
 בי~~~ ו~~ הנ~ל~ ס~א סי~ יו~ד

 דברי ~כח במ~~כ
 העיר ~ו~וד והבן צ~~ דבריו ועכ~זעצמוי

 הפמ~~
 ~ם

 דהיינו היא~ שהז~~מ מ~ע דסמיכהה~~~ם עמש~~

 ת~~
 ~חי~ה~ ל~מ~כה

 ~רבנןו~פ~ר
 הו~

 מיני~ אי~חמיט ובמח~כ עיש~ ו~ו~ ד~ת ולא
התום~

 ע~~ צ~~ ~מ~~ו~
 תום~ ין וע ידו~ ~~ה

 קידוש~
 ע~א ל~ו

 ~הקבלו~~~~
 ~ש~ה~

 ~וד ומצאתי
 ~~~ו~~

 בא~א י"ד סי~ או~ח
 שהביאם~~ב

~~ 
 דבני ~ וז"ל ביאו~י ~ית~ ע~ד ל~רא~ם ~ם

 ~מו יחוראי ~איכא הי~א א~ ~י ~מ~~~~תי~ ב~ות מ~~~~נןלא
 בני ה~הני~~ ~כ~יבב~ומאה

 ו~~
 ו~~י~ה ~נות~

 ותנופ~
 בני ~ר~י~ן ~~מילא ~ה~~ג~ מ~ע ~המהדפ~ורי~

 ול~
 בנות

 מ~ווין~ ה~נים אין ו~~~י ב~י~ ת~ופ~~פםול~
 ולי~

 ~יק~א
 לא~~~ א~~ ה~וה~ר~י

 וע~~
 ~פ~~ג

 ~ה~רי~
 ~כ~ב ב~ה~ קצת

 היכאדאפי~
 ~~ו~ ל~י~ ~~~ ~~~ו~ הי~~~ דל~כ~

 ~מ~~~
 ~לית כיוןמ~מ

 ~י~ו~~~
 ~ית

~~~~~ 
 ו~א מ~~י

 ע~~~ ~נו~
ועפי"~

 יש אלו הרא~ם
 ~~ לפשו~

 ש~לה
 ו~ס~פ~

 ~~ל הגאון
 תשובה~~פת~י

 יו~~
 ל~נין ~ ~ק~ז ק~~ז ו~י~ ~~~ו~ ב~ ~י~

 או ~צ~~~יח~ ~שים אםפרהסיא~
 ~~מ~

 מ~ונ~~ש~י ~~ימ~~ו

~~ו~
 בני

 י~ראל~
 בנות ולא י~ר~ל~ ~ני ~היינו

 מנחת~ובם~ ע~~ י~רא~
 ~צו~ חי~ו~

 רצ~ו
 נ~~~~

 ו~~ר ע~ש~ ב~יו~ב ג"כ
 לא ~~ני ~י~י~ ל~~ו~י ליכא ולהרא"ם הפ~~~~~~מו

 אם כי מ~~מ~ותי~~~נות ממ~~
 ~~י~~ היכ~

 וכיו~ב י~ורא
 ~נ~~
~ 

~~~
 להרא~ם כן

 ול~פמ~~
 ~ידי ק~ה ~לא ~ש~~א ~נ~ל

 ~ני בגה~נ ~מרינן לא ד~ה~י הנ~ל~ הח~~סקו~יית
 בנות מ~עט לא דבני ~שום ישראלי ב~ות ו~אישראצ

 ~יף על די~ל ~אי~רא ~תורא~ ליכא ושם לבד~ממש~~ו~י~
 דלי~א היכא ~אפי~ ~הוכיח ונ~ל הרא~ס~~ברי

 י~ור~י ש~~

ושיי~
 ~יק~א גבי~

 ד~שו~
 ~רשינן ~פ~ה ו~ו~~ הב~וב

 בני~
 ו~א

 ע~ז כ~במ~תבנ~תי
 ע~~

 דור ל~ם יול~ו אשר ~נ~ם ~ הקרא על
 בני~ וא~~~ש~ישי~

 ר~י ו~ס ~נות~ ולא
 מ~~~

 דלא
 פ~י~

 ו~ על
 ע"שי בלי~ה ~~~ן דה~~~~ משו~ הת~~~לא

 א~
 ד~אני י"ל

 ~איכאהתם
 םבר~

 קו~חי מ~~~ מי~~ ה~ק~ות את ~הת~ר
 במ~נ~ ר~שכ~ברי

 בנים ~רש ~פיר ו~כן ע~~~ ע~ו י~~ות
 יש ~פי~ז כן ואם ~נות~ולא

 ~הצ~י~
 את

 הצ~י~
 ז~~ ~~~~

~הכ~
 ~גה"נ אס~~ בג~~נ נמי

 א~כ נ~בותי בבע~~ נ~צ~ ל~

נ~
 איכא שם

 סבר~
 ל~לק

 בי~
 י~ראל בני

 ~ל~נו~
 כנז~~ ישראל

~ ו~~ימ~םי נאמנים חבמים דבריונמ~או  כ~ז ~בי אחר 
 פליג דהירושלמי שה~כיח ~"א םי~ ח~ו"ד חח~ס בשו~ת~~~~י

את~~~~א
 ~יד~

 ומ~מ~ו~ בז~~
 בינייהו~ איכא דורשים

~הירושלמי
 ס~~

 בנות א~י~ בני דמ~מעו~א
 במ~מ~

 כהרא~ם
הנ~ל

 כמו ית~ר~~ ~איכ~ היב~ ~ר~
 הכהנ~

 ~ם אהרן בני
~מע~ינן

 נשי~
 כ~ירושל~י דהלכה ~אפשר וכתב

 ע~~
 ראה

 ז~
~ל~

 ס~תר~י ו~בריו מ~תליםי י~י~ מ~ויל ~מת~כ ז~ל שהח~~ם
~נינהוי  פי~א ת~א ~פ~ מםפרי עוד ל~יר ויש 

 ר~~ו~
 הבנים ~~~~ ~ו ~~ילדוד~א ~

 בתורה ~בנות ו~ין הזא~י בחור~

 ו~~הזא~
~~ 

~  
 א~

 ק"י ~ב~ב וי~ל
~~ 

 ~~ה שם ו~~ב~ם
 עש~היברכה

 ועו~
 מ~ידו~ין י"ל

 כ~~
 ~~א

 ובתו~
 ~יהי ד~ה שם

 להאר~ וי~ וה~ןיעש~~
 הא~ ע~ ו~~ הרבה~ ~זה

~פ ~ פה

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

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

~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 נ~~א הגה~נ ז~ל ו~לתי" לה~כר~י
 בד~ריהם יוצא מפורש הניתוח ~פרי ובכלנקבו~י בבע~~ ג~

 להדיא כן מוכח ולפ~נ~~ באשה~ גם נמ~~ים ההו~דה כלישאלו
 נמ~אים במשנה הנמנים האברים אלושכל

 מדשנו ב~שה~ נ~
 ב~~א המשנה בלשוןחכמים

 ~ברים ~רמ~ח הנ~ל~ ~א~לו~
 נקטו ולא וכו~~בא~ם~

 ~רמ~ח ~
 ~~יש~י אברי~

 ע~~כרח~
משום ו~~~~

 דלשו~
 ~אדם"

 כול~
 זכר

 ונקב~
 ~בראשית כמ~ש

 ה~~
 זבר

 וי~רא ו~ו~ ~~אםונקבה
 ~אד~~ שמ~ א~

 ~ו~יי~
 ~~ג יבמ~ת

 ~~דר במד~ר דרשו ו~ן~~~~~
 ברא~י~

 ~ל ~ ע~~~ ~כ~~~~~~
 ועל ~~ה~ר זה עב~תי~ עצל איששדה

 ל~ חם~ אד~ כ~~
 זו

 ~~או הי~ן ~ר~ה~ו~י
 ש~אמר אדם~ חו~ ~נקרא~

 כתפ~ר~
 ל~ב~א~~

 דיתבא איתתא כ~וש~ח~א ~ ~ם ת~י וכן ~ית~
 משא~כבבי~א~

 ש~
 שד~שו כ~ו הזכר~ על רק מצינו לא ~~יש~

 דוכתיבכמה
 ב~~~

 מ~טו א~ש דכתיב דהי~י
 ה~א ו~ן אש~י א~

 ד"ה ע~א ~ו וב~ק השוהי ~~ה ע~ב כ~ח ~וכהבתו~~
 וב~ו~ת ש~~ ובפ~~ח י~ד~ ם~ק ב~~~א תרצ~ה ~י~ באו~חועיין השו~

 ~ק~ד~ בא~א שם או~ח ~פמ~ג ~ו~ברי קצ~ו סי~ חאו~חחת~ס

 עש~ה~~~~
 ~שר המשנה חכמי של דיוקם יפה עולה ועפי"ז

 ובנקבה~ בזכר כלומר בא~ס~~ אברים ~רמ~ח ~ בלשו~םנקטו
 רמ~ח ר~ש ~רש ~ ע~ב כ~ג מכות בגמ~ אחריהם דייקווכן

 ת~א ~פ~ ~נחומא במד~ש א~א ר~ אמר ו~ן אד~~ ~ל ~יבריוכנגד מ~~
~~~

 ב~~
 ~י~ קדושים ~פ~ ~~חומא ~מדרש וכן ע"שי

 ו~
 א~~מ ~

 רמ~ח בה שיש מפ~י בעיני~~ קלה ק~ש תהאלא
 ~י~ו~

 כמ~ין
 ש~ ובב~י ~~א סי~ ~ו~ח ב~ור ה~א ו~ן שבאד~~אברים

 בשם
 ע~ש במדה~נהזוה~ק

 ~ול~
 או"ח בטור ו~ן מהתנחומא~~ הבי~ו

 ~אדם~ אב~י כ~~בון רמ~ח עולה חלולים חלולים ~ כ~ב ו~םי~

ועל~כרח~
 מ~ום

 דש~
 וממילא כנ~~~ ו~ק~ה זכר כולל ~אדם~

 ההולדה והכל~ דא~לו~~ במשנה הנמנים הא~רים אלו ~כלמוכח
 ~ ב~שה גם נמ~~ים~כלל~

~~~~~~~~ 
 דלכאור~

 בכל חשבו למה קש~א~ אכ~י
 ~כר דכולל באדם~ אברים רמ~ח רק~נ~ל מקומו~

ו~קבה~
 והל~

 רנ~ב באשה ומצאו ב~קו ישמ~אל ר~ ~למידי
 נמצאו מפת~י נמי דחשיב ולר~~קאברים~

 רנ~~
 אבר~ם

 ב~ורותכרש~י באש~
 מ~~

 ע~ש ח~ר ד~ה ע~א
~ 

 המשנה על בש~מא
 ~~~ח אלא שם חש~ו דלא די~ל משוס קשיא~ לאד~אהל~ת~
 האברים משא~כ באהל~ ~מ~מאיןאברים

 שאינן ב~שה~ ~י~רו~
 כבכור ~~~ל~~טמ~ין

 שז~ר~י דוכ~י ש~ר בכל אבל ש~~ ~
 באשה הלא ק~ה אברים~ ~רמ~ח רקשחש~ו

 רנ"~
 הם
~ 

 ואף
 ה~יש א~ר~ אלא חשבו לא ה~ו~ות א~ו ד~כל לומר נ~חוקאם

~וכ~
 ע~ב ע~ה ביומא

 ל~
 ~רמ~ח רק נ~טו

 אברים~~
 מלבד הנה

 דוחקשזה
 ~דו~

 דש~ ~כתבתי כמו כן~ לומר
 זכר כולל ~אדם"

 מפורש שמצא~י ממה קשיאי מכל~~קום אפילו~הכי אלאונקבהי
 וכו~ בו שיש אברים רמ~ח וכ~גד בה~ שיש א~רים ר~~חכנגד המאררים~ ~ין ~ ~נחומא ר~ ~א~ר ~~א דםיטה רפ~בבירושלמי
ע~ש~

 הו~ וכ~
 ב~ו~~ ו~ה ט~ז~ ~ו~~י ~~ט נשא סדר במ~ר

 כ~ז~וטה~
 ע~~

 ~ביאו ~ולא הירוש~מי ב~ם כשם~ ד~ה
 ש~

 הוא
גם

 ~מ~~ר~

 ~~~ הטורים~ ב~בעל ומצא~י
 ובש~~ נשא~

 ה~ורה על

~שם~

 ה~ימטריא שדרשו
 ~זא~

 שכבר ~ביאו שלא ~ו~לא מדנ~~ם

 בי~וש~י דמ~רבא ב~למ~דא זו בדר~אקדמו
 ו~~~

~~~~~ 
 ופליאה אברים~~ ~רמ~ח רק ב~שה גם חשבו שלא להדיאהרי

 רנ~ג ב~~ה ש~רי לכאורה~ היאנשגבה
~ 

 ~נ"ל
~ 

~~ 
 ב~
~ 

~~~
 ~הש~ם לפ~ש אקדים כ~ז ליישב ~~~~

 מ~~ ~כור~
 ע~א

 ר~ ~ל ב~למ~דיו ~~~~ה ש~~ דאמרוהנ~ל
 זונה ~שלקויש~~~ל

 אח~
 ~ריפה שנ~ח~י~ה

 למ~

 בדקו
 ~דקתם ~~א~ה" שמא ~ להם ~מר רנ~ב~ בהומצאו

 שהו~י~
 מובן אי~ ולכאורה דלחות"~ ושני ~ירים שניה~תוב ל~
 ל~~

 ~ה
 באשה ~שמא ~ להםשאמר

 ב~~ת~~
 הלא

 ~~ ב~זונ~
 שבדקו~

קמיי~י~
 לשון מובן ~נו ותו

 בי~~ ~באש~~
 מוש ~ש

 ל~~
 לי
~ 

דל~
 בדק~ם~ו~~ד ~א~ה" שמא רק~ ~מר הו~ל

 ~ש~
 זה מה

ה~ש~
 לה ~שה~יף

 ~מ~ הכ~וב~
 לא

 ~מ~
 ~שהו~~

 לה
או ~קב~~~

 ~שהו~~
 ~ב~ימ~ריא ה~בע~ לה

 אלקים~
~ 

 לפרש~~~~~
 עו~ א~~י~ א~~ ~~~~~

 שאמרו מה
בש~~ ב~ורות

 ~~~~ א~~~ ~ש~
 כשם ~ או~~

 לבי~~ שצירי~

 שנ~מ~ לאשה~ צירי~כ~
~ 

 ~ריה~~ עליה נה~בו כי ו~לד ~~ת~~ע

 ~ ~נאמר לאש~~ דלחו~ כ~ ~~י~~ ש~~~ות כ~ם ~ אמ~ר~יהש~
 לבי~~ שמפ~ח כשם ~ אומר רע~ק בטנ~~ דל~י ~~ר לא~כי

~~
 ~~פ~ח ~ שנא~~ לאשה~ מ~~ח

 ופרי~ רחמה~י א~
 לר~"ק

 ר~ ד~למידיקשיא
 ~~ירש~י~ ישמ~~~~

 ר~ ל~~מידי וקשיא
 מ~או ~לאישמעאל

 אל~
 רנ"~~

 ו~~ני
 א~די ~

 ד~טר~
 אחמוחי

 ~ו~ירש~ימ~מח
~ 

 מחמ~ אתמח~ איחמו~י ~מ~~ח ~~~ר~~ א~די

~ליקה~

 ~דר ובמד~ר
 פרש~ ת~רי~

 ר~ דברי נשנו ~~ ~~ י~ד
 כ~~ ~ ~~ל יהושע דר~ בהיפ~~ רע~ק ודברייהושע~

 שיש

 כ~ לבי~מ~~חו~
 ~רים שיש כשם ~ ם~ל ורע~ק לאשה~

 לבי~
כ~

 מ~~ הח~ש בירו~למי וכן ל~ש~~ ~רים יש
 בכו~ו~

 ה~~י נ~ז
 ר~ה~ ב~מ~רש כמו ה~ר~אאיתא

 יעו~~ הנ~~
 ~ש~כ ב~~רש

בז~
 הנ~ל ~מד~ר על מהרז"ו ובפי~

 בו~לנא~ ~שנדפ~
 אלא זה~ על זה חולקים אינם אלו~נאים ~ ~~ל כ~ב

 אח~ ~~
 דורש

 מה אישת~י~~~ה וב~~~~~ה עכ~ל~ מ~חדמפ~וק
 ש~ם~

 מרן
 מ~ טימא~ בהל~~ ~ל~~רמב~ם

 פ"ב
 ה~~

 חכ~ים ~מרו ~ ~~ל
 שמנהמא~ים

 וארב~י~
 באיש~ יש אברים

 כ~
 אחד

 ואח~
 ~ מהן

 ועצם וגידיסבשר~
 ו~~

 וחמשים ו~חד ~~תים ו~אשה
 במשא~ במ~~~מטמא וכ~

 חו~ וב~ה~
 ~~רים מ~לשה

שא~ן שבאשה~ ית~ו~
 וב~כם~ באהל~~~~~ מט~א~

 מ~נ~~
 ש~

 ור~ דר~א רב~ו ש~ובר לומרו~פשר ~~ל~ כתב
 פ~ג~ יהו~~

 ורע~ק

מו~י~
 כמותו ו~סק באשה~ רנ~א והו~ל מי~יהו~ חד על

 בזה ~ל~גי יהישע ו~~ דר~א מבואר הריעכ~~~ וכ~
 ~גיר~~

 המד~ש
~~~~~~ ~~ע~~והירושלמי

~ 
 החכמים שה~יחו שבאשה~ הנוםפ~ת האב~ים דאלולומר

 א~ן הנ~ל~מה~םוקי~
 ~~ג~~

 ב~עה אלא
 שאמרו כמו~לד~~ ש~אש~

 בב~ור~~
 ובנד~ ע~~י ו~

 ~~אבריה ע~א~ ~~

מת~רק~
 ובר~~י מנה~ ה

 ~ בכורו~
 ד~אבריה כ~ב~ ~בר~י ד~ה ע~ב

מ~פרק~
 מ~מ~

 ה~דה~
 ~כע~

 שאמרו
 בחול~

 ~~~מה ע"א צ~ג
 שם ובתום~ מיפ~ק~~ פרוק~בח~ה

 ~המ~ ~חבו~ ב~~ ד~~
 פרו~בח~~

 מיפרק~י
 החוט~ ונמש~~

 בה~כ~ה
 ומ~~ל~~

 ~~פרק~ א~רי~ ~ד~ה~ ב~ע~ נ~ ו~כ~עכ"~
 הימנה~

 ו~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

האברים

 ע~ביב~ו~
 ולא ד~~~ם הנ~ל ~~ב

 ~~~ל ~~~ ~בל במשמע~~ ב~~
~~ 

 ~~כ~וב
~~~~ 

 ~~ל~ ~~י~ כ~~ ~~ ~~ ~~~ ב~ד~~
~

 למי~ר ואיכא ב~~~
~~~ 

 ~לאן ~הכ~וב
 ו~~ע~ ~~דה~~

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

 ~בינו ב~ו~ש הנ~דר הג~ון ~ ~~חב~ ~ ~~~~~
 חיד~~

 ~ס~~ו ז~ל
 ~דב~

 ~מ~~ ~ ו~~ל ~~ ~ ~ א~ ~~וח ל~י~
 א~ס

 זה באשה~ ורנ~~באיש~
 ~כמ~ ~וסכ~

 הם ור~~ב ורמ~ח וכ~י גדולים
 ו~ ~~~

 ~~~ ~ו
 ~קיים כ~י ו~ת ~ן להו~יד ~אישחייב ו~~~ ~~ ~רי~

~~~ 
 ע~~ ו~~י~י ~יה

 ב~ ~~~~~
 ~~ב~~ ד~ר~ ~ ~~בר

 נ~~~ו אלו
~ 

 ~~ג~~ן
~~~~ ~~~ 

 ~~~~ו
 ~~ב~

 ל~י~
~~ 

~~ ~~ 
~ ~  ~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ה~~רים 

 ~נ~~

 נ~מ~י ~ו נשב~~ ב~ין היינו ~מחפרק~~~ ~לשון
 ה~~וחי וב~ר יעו~ש~ סק"א ב~פ~ד נ~ה סי~ יו~ד פמ~גראה
 בד~ז ל~עיר דה~~ל ז~ל~ ~~מ~ג~ל

 מה~
 דתנן

 בשב~
 ~מ~ז

 ~ ופ~רש~י וכו~~ ורג~ו י~ו שנפרקהמי ~ ~~~
 מפרק ~צס יצא נפרקה

 פי~ לה~מב~ס ה~שניות ובפ~~~לו~
 נ~רקה ~

 סי~ ~בת הל~ ~~~ע הוא וכן הר~ל~ אוהיד פר~ נשמ~ ~לומ~
 שכ~~

 מי ~ ~~ סע~~
 ~ יעו~ש וכו~ רגלו או ידו ~רק~נש~ט

~~~~~~
 לתלמידיו ישמעאל ר~ שאמר מה לפרש שפיר י~כן

 השימוש~ בי~ח ~ס ~באשה~ ב~ק~ס~ ~באשה~~מא ~
 דב~יב דהא ~"ב~ ~~ז בסנ~דרין ישמ~אל ר~ שאמרב~ין

~ 
~שופ~

 ~ב~דס~ שהוא אדס איזה י~~~~ ~באדס~ ה~דס דס
 בד~ה ופירש~י אמוי ש~~י עובר זה או~רהוי

 שופ~
 וכן ישפ~י דמו האדס ש~בתו~~~ב~דס~ ו~~ל~ ~

 בסנהדר~~
 ~~א ע~ב

 ~~~ל מד~ורייתא טמא אשה במ~י עובר ורע~ק ~~מרו
 אמראר"א ~

 ש~בנפש~ מח איז~ו ~בנפש~~ במח הנו~ע ~ ~ר~
 אש~ ש~מ~י עובר זה אומר הוי ~~ס~של

 במת ופירש~י
 מת~~~~~~~

 בתו~ שהו~
 בירוש~~י וכן ~כ~~~ אחרח נפש

תרו~~ח
 ה~~~ פ~~

 שני מ~שר ~ דתנינן הדאי ~ן ני~מעינה~ מהו~ בו~ אומרבתוכו~ באומ~ כדון ~ד להו~ איב~יא ~ ~~א י~~ ד~
 מבואר הרי יעו~ש~ וכו~ זהש~~~פן~

 דלשו~
 בי~ח ~ס ~בחפ~~

 ז~ל הר~ש וכ~ב ~בתוכו"י ~בו~ אמר כא~ו היינוהש~מו~~
 ~ב~ה~ ~דקתס~~ב~~ה~ שמ~ ~ לתלמידיו ישמ~אל ר~ דאמר והיינו י~ו~שי המשניותב~י~ ש~

 ע~
 כלומר ~ש~מוש~ בי~ח

 אבריה ו~ז ממ~יה~ יוצא והעובר ~שיולדת~ ינו דה~א~ה~ בתו~
 אלו ונ~ג~ו~~~~~~י~~

 ה~ברי~
 ~באש~~ ה~תרות

 ש~ו~~~
 לה

~~~~ו~~~
 ~ידהי ~ש~ת ~לא נ~גלו שלא אף א~רי~~ ו~~~ן
 ודו~ק~ אבריסי הכ~וב קראן הביאפי~ו

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

~~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~י

~~~~ 
~~~~ 

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

 ה~~ל~~~
 נבון אס בית~הקברו~~ אדוח

 החיים~ ב~ס~ר כמ~~כ לדרוס~ ור~ליו לצפוןראשו המח~ ל~בו~
 בשו~תמובא

 ~חת~
 או של"ב~י סי~ ~חיו~ד םו~ר~

 ז~להחת~ס כמש~
 ~שס~

 ורגליו למערב רא~ו שיהי~
 למזרח~

~~~
 החח~ס כמש~כ ל~~וח נכון ~ל לפענ~ד

~~~ 
 ~~עח

 ~ה בב~ב התוס~ ~ברי בהקדסעצמ~~
 ע~~

 בד~ה
 ~ורבינו ~ וז~ל ~ב~בו~ג~~

 יצח~
 יה~~ה בר

 פיר~
 דבש~מד

 פניו הי~ כ~נברא~ ~ראשוןאדס
 למזרח~

 ~ וה על כתבו והחוס~
 דאמר למאן השבינה~ בלפי עורפו שהיה נראה~ואין

 אלא שבינה~ כלפי אדה"ר של ערפו שהיה בוונ~ו ~אין ז~ל~יהודה ב~ י~חק ~~ינו שיטח ליי~ב נר~ה ולפ~~~ד ~~~ל~~מ~~" שבינ~
אדר~~

 דהרי ראשו~ ~ל חופ~ח היחה ה~בינה
 אדה~

 מסוף היה
 ע~~~י~ב~ ~ח~יג~ השמיסי ק~ה ו~ד ה~~ים ולמ~צה סופו~ ועדהעו~ס

 ד~ל עלי ד~ה ש~~ ~פי~~
 ה~ר~

 ומגי~ היה
 לשמים

 ו~םע~"~~
~ 

 ~שמרו~ ו על ח~פפת ה~כינה
 כע~

 גבי דכח~ב
 ~בראשית ע~~ש אבינויע~ב

 ב~~~י~ג~
 עליו~ נצב ה~ ~והנה

 ~לש~ו~ ~~~רש"י
 ~כאדם

 שמני~
 בנו~~ על

 בחו~

 ע~בי צ~א
 דשופריה ~~ינן ~~א~ נ~ח ובב~ב ~רש~י~ע~ש

 שופר~ה מע~ן ~י~ק~
 ~~לפידא~~~

~ 
 רא~ו ה~ח לה~כיב י~~ן שפיר

ופניו למ~~
 שמ~רכ~ כלו~ למ~ר~

 אוחו
 שה~כי~

 במערב שהיא
 חה~

 ע~חו~~
 ~א~ו

 ~ו~~
 ~מ~י שהיה

 א~
 נר

 דלו~
 ראשו~ על

 ואס ע~~ ל~~נדה
 ~ברו~ הו~ ~

 ~בואו~
 ~ב~~ ~~~ח~ ו~רו~

 שולט י~א שלא ל~מרו~ ע~א~~~~
~ 

 רמה
 וחולע~

 כדכחיב
~דבר~ם

 ~~ג~י~~~

 ~ל עליו חו~ף ~ליו~ לבטח יש~ן ה~ ~ידיד
 ד"ה שס ו~יר~"י ~~א~ י~ז כב~בהיוס~~

 ~ה~ ~ יש~
 דריש

~ישב~
 על לב~~~

 ~~~כו~
 ~רמזין וגם עכ~ל~ ~שכינה~ ידיד~ת

 כלומר המתיס~ בתחיית ~א~ונה על הזאת~בהשכב~
~ 

 שיזכה
 בח~ייחל~מוד

 פנ~ו ויהיה בר~ליו~ ~מתי~
 ממ~ למזר~

 ~ו
 אדה~רש~מד

 ב~נבר~
 כאמור
~ 

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

~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~~~~י

~~~~
 ~~י

~~~~~~ ~~
 של ישן ~יח~הקברוח ~ל בתיס כמה יש ~ב~~נ~ ~אלה
 יהו~יס~אי~~

 וי~
 עוד

 כמ~
 בחיס

 להל~
 רק מ~יה"ק~

ש~ס
 שח~רו מר~פים הבתיס תחת ויש ~בי~~~~ ~~~~~ ~חו~רי~

 ~~~מותוהש~יכו
 ~חו~

 לכהניס היתר יש א~

 לי~
 מביה~~~ להלן הס א~~בה~~יס ~כ"~

~~~~~ 
 נוד~

 הראב~ד ד~ת
 ש~~י~

 ז~ל הרמ~~ס על
 והכהנים ~ בז~"ל וסיים ~~ז~ נזירות ~הל~בפ"ה

 ו~חייב מתי~~ ט~~י כולס ~י ~ו~אה חיוב עליהס אין~זה~ז
 ~נזיר בסוגיא ~ליא ופ~ו~~תס עב~ל~ ראי~~ להביא עליואותס
 וה~ל~~ ותוס~~ וברש~י ע"במ~ב

 הדק ד"ז מבאר שס משנה~
 ברייתא שהביא ו~ סי~ טומאה הל~ ברא~ש ועיין ע~שיה~טב
 ביוס בו נטמא ~ רבחידאבל

 מחיי~ ר~~
 ~אחר פו~רי ורע~ק

 א~ יוס סותר שהוא ~פני חייב~ שהוא מו~יס הבל יוסאוחו
 והרמב~~וכו~

 ב~~ט פסק
 ובו~

 ~נט~א בר~~ק פ~ק ר~ת אבל
 הבריות כבוד ו~דול מדבריהס~ ביוס בוטומאה א~ס~ ר~~ק ואפי~ ע~א~ נ~ו מנדה ראי~ והביא פ~ור~ ביום~ו

 בב~י ועיין כ~רמב~ס~ העלו והרמב~ן והרא~שמ~בריהס~ ל~~ שדוח~
 ~~~ התו~~ דעת נראה ~וכן ~ וס~יס להנ~ל~ הביא ש~~ג~י~ יו~~

 והמ~~מ ~כ"~~ דאה" יח ר~ח הו~ל הלכה ולענין דנ~ז~ הנדהדם

בפ~~
 ח~מי ~כל ~ ~~ייס הנ"ל~ ל~רא~~ד ~יא אבלי מהל~
 וכמבואר עליוי חלקו ה~וס~ ב~לי ורבותינו ע~יו~ חל~וישראל
 חיים ר~ ~ש~ח הבתבמאוחו

 כה~
 מא~ר לר~ת

 שחר~
 הוא הרי

כחל~
 ד~ה דנ~ד נזיר תוס~ ו~יין לי~ תב~ה אשר בית איזה

 ~הוא ר~ת ~ל שכ~ב ז~ל ה~~י ~ל ~דול ופלאעב"ל~ ת~ש~
 ~א ~ס כנ~~י מר~ח יותר שמי~ל לה~א~~ד הביא שלא ~לבדכי יחידא~

 ובן כר~~~ שפסק הרי~ף~ על ~ש~ג ~ובא בה~ג~ לדעחהביא

~ס~
 ~ספר

 ~לה~~~ היראי~
 מ~רחי

 ז~ל~
 ראה שי~~~ סי~

 ~~יו~ד~~י~ סו~ר~~ח~ם ב~ו~~
 ~ל~ט~

 ז~ל רש~י בדעת ~ס ~כ~ב
 וא~ ע~~י בר~תדס~ל

 הר~ח על הב~י כ~ב
 ש~ו~

 יחיד~הי
 ז~לוהח~"ס

 ל~
 ~~בו~ר ולפי וצע"~~ בה~~י ובד~ת בז~~ ~ר~~ש

 מ~ר~~~ל~א~ר~
 וש~ר וב~י

 פו~קי~
 ד~

 אינו לר~ח
 ~~ו~

 אלא
 יוס א~חו אחר ~~ל בר~~ק~ ד~ו~ק ביוס בובנ~מא

~ 
 ר~~ק

 וכמבואר חייב~ שהואמודה
 בברייח~

 והר~~~ד ~הר"ח ונמצא
 והר~ב~~ הן~ ח~וק~תדעות

 בשו~ח וב~ב מר~ח~ יוחר מ~קל
 מנחח בס~ ומצאחי בפש~טוח~ הנ"לחח~ס

 חינו~
 ~מצוה

כח~ רס~ג~
 שהוא ר~ת בד~ח

 כ~ר~ב~~
 שאין ה~אב~ד בד~ת וס~בר

 ה~ידנא לטמאוח לבהןאיסור
 מדרב~ אל~

 אפ~ר ד~א ו~יבא
 לאלהזהר

 ג~ר~
 דזה וכחב

 ~בר~
 שלא ר~ח

 ח~
 ל~וש~א

 ~שה~ש~
 א~ר ביח איזה ~הן ~~ח

 אלא אינו דה~י~אכ~~~ד הר~~ דבא~~ ליי חבנ~
 מדרב~

 והיכא
 ~ל~

 לכה~ם ~פ~ר
 ~כ~~ם ו~~ר ~ברי~ם הע~~ו לאלה~הר

 ל~~
 לביח ה~ידנא

~~
 ~ל ו~מה ~חכחי בלי בו

~~~~ 
 ~לא

 ~בי~
 ~~א ל~~ח



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  נפלאים ו~בריו ~~~~ יחי~ ~ראב~~ ואין הראב~ד~כ~עח
ל~אורה

 ~במח~~ שנרא~
 שעל ל~ו ו~י מ~ש~ו~ ר~ח דעח הוציא

 מצ~רי~ ~~~הראש~ני~
 דבר שיאמרו

 נג~
 מ~ורשח ברייחא

 אוחו לא~~ ~בנ~~א ~חניאהנ~ל
 יו~

 ~~ ~ייבי ש~וא
 במ~~"ח

 סי~ יחפור לא בפ~ ב~ב במ~~ א~רי ה~הח ~ב~יאישחמי~חיה
 בו שיש לביח לבנוס ל~הן ר~ח ו~וסר ~ וז~ל ש~חבי~ד

 ור~ח ה~~ח~ באהל~נ~~א מחב~
 י~~א מפורש הר~ ~ב~ל~ מחי~ כה~

דר~ח
 א~

 א~ר~ ~~מ ש~ולנו ~איד~א
 ה~נ"ח~ ~מש~~ הי~

 בזמנינו~ שביח שאינו דין להביא לה~~א למ~לד~~~~א~בן
ו~~ב~~

 ו~אי א~א למ"ל~ ~משיחא
 ~ג~~

 וא~כ בז~~ז~ אף מיירי
הר~ח

 וה~אב~~
 והראב~ד ה~~ ח~ו~וח ד~וח

 ~י~~

 מהר~חי יוחר
 סי~ הח"סבמש~ב

 ווה הנ~ל~ ~ל~~
 ~ ברו~

 הח~ ~~~~~~~
 על כ~ב הנ~ל

 הראב~~
 מה

מפלו~~ח יענ~
 ר~~~

 ~~~ה ובא~ח ו~~ט~
 ש~ראב~~~הבין מא~

 יאמר
 נג~ דב~

 ברי~חא
 ~~אח~ ה~ מפור~~

 יו~~וח~
 הבל

 מודי~
 חייב שהוא

 ~מו~י~
 ואף ~~מא~~ ~מי

בז~~ז
 דמוסי~ י~~

 חסד בשו~ח ומצאחי ~ו~אהי ימי
 לאב~~~

חיו~~
 ~י~ל ובחב הנ~ל~ הח~ס דברי ~ביא ~~ז ~י~

 בכהני החיר שפיר מ~מ יו~~ באוחו ל~מאוח אלא ~~יראינו דהר~ב~~
זה~ו

 חו~ה ואמ~ה ~~ואיל יו~~ ~אוחו יט~א ש~א אף ~~~או~
 ~~ו~ י~~א~שלא

 לו ש~סור דהיינו יחלל~ ש~א
 ~~רו~

 ~ומאה
 ובלל~~מו

~ 
 ~~א

 ב~ו~
 ל~מ~וח ~ו אסור ה~דום

 מש~~
 דהוא

מ~~י~
 ז~ ב~ו~ו~~

~~~ 
 הרא~ונה~ ~ומאה ימי ב~~וח ~~הר יובל

 ~ש~י~ ~~ו~א~ו~ו~~
 משא~~ ל~~~ר~ יב~ל הי~

 ד~ין בז~~ז
בידי~ו

 ~ה~~~
 לה~וח פרה א~ר לנו דאין ~ומאה ימי בב~וח

אין
 בא~

 הו~~ח
 טו~א~

 ~~רי דקיי~ל ~מאי ממש דומה וה"ז
להט~ל

 ב~ומא~ כן ו~~ו בב~~מ~ ~ו~
 דאין בזה~ו

 בא~
 מ~ום

 אפר בלא לטהר לו וא~א נ~מא וב~ר הואיל יח~ללא
 ומצאחיעב~ל~ פ~~

 עו~
 בה~הוח

 י~
 ס~~ יו~ד על ~אול

 ש~~~
 ~ע~~

 ו~חב ~ה~א~~ד הביאז~
 וז~~
 ~~ שא~ני ו~נה ~

 ד~~
 בז~~ו

שיי~
 בשהי~ דוקא דזה ~ז~א והשבחי טומא~~ הוס~ח

 א~בפרה אפ~ לה~
 מוםי~ שיי~

 ~הא נפ~מ מאי בוה~ז משא~כ טו~אה~
 ומ~~חי לטהר~ ~~ אפ~ לנואין

 בסמ~~
 ~ביא ט~מאה הלבוח

 ר~ח~ בשם זו~ברא
~~ 

 כ~ב מכוח ~יף רמב~ן בחי~ושי
ב~דיא

 ~ג~
 בזה~ו

 שיי~
 מוסיף

 ~ומא~
 עכ~ל טימאחו~ על

 ראה י~שי~~הוח
 בש~~

 על
 הרי~~

 ~ל ופלא להסמ"ג~ ש~~יא
 ח~דה~ו~ח

 לאברה~
 ~זה י~ע ש~א

 מ~לוק~
 אי הקדמונים

בז~"ו
 ~יי~

 ~ואל בשו~ח מצא~י ~ו~~ח טומאה י~י מו~יף
ומ~~~

 ש~ז סי~ מהד~ק
 שהבי~

 שכחב רל~א סי~ ~~ע להסמ~נ

בש~
 ר~ח

 ~בנ~~~

 ו~לפל
~~ 

~ ~~ש~י בזה  מה לפי ו~פענ~ד 
 ~~~~וח~~~~א

 י~
 ~בזה~ז ר~ח בשם ~סמ~ג ~א~ל

~ו~~~ ~יי~ ~
 ~ו~~ה

 ע~
 םובר ~הר"ח ש~~ר י"ל כן א~ ~ומ~תוי

 דבכהניב~ראב~ד
 זה~~

 ה~מנחח כמ~~כ טומאהי בהס אין
 ~אבל ומב~ייחא שאבאר~ כמו מטע~י~ לא ~בל הנ~ל~חינו~~
 בזמנ~ מיירי ~~~ ראי~~ ~ין ה~~לר~חי

 שהי~
 לה~

 פרה~ אפר

ולב~
 מ~ום חייב ש~וא מודים כ"ע יום אוחו לאחר

 הוס~
 ימי

 מ~א"כטו~אה~
 בזה~~

 י~ל פ~ה א~ר לנו דאין
 דהר"~

 סובר
 ~ה~ז בבהני שאיןבהראב~ד

 משו~
 טומאה

 דל~~
 ימי הוםפח

 והרא~ש לשי~חו~ אזיל ור~ח ~~~~ בשם הסמ~ג ~~ש"כ~ומא~~
ו~~ר

 ~ום~י~
 א~חו ~לאחר שכ~בו

 כ~~ יו~
 י~ל שחייב~ מודים

דסובר~~
 כהרמב~ן

~~ 

 בזה~ו
 הוס~~ שיי~

 ~ומאה ימי
 בנ"~

א~
 שיש לביח לכ~וס לבהן שאסור ר~ח בשם אשרי הג~חכחב אי~ ~ א~ בהראב~ד~ סובר ~ר~ח נימא אי קשה אכחי

 כליבו
 מ~~

 האיד~א מ~חר לר~ח והא מט~מי
~ 

 צריכין ו~~כ

 שהג~אלדחוק
 בב"~

 ~נ~ל
 ל~

 מ~ירי
~ ~~~~ אל~ מזה~  ~וצע~~ 

~~~~ 

 לפ~ד באמח
 ע~ מא~ ~~~

 ~~ב הםמ~ג
~ ב~ ~לא 

 ~י~~
 בזה~ז

 טומא~ ימי הוספ~
 ~ין מ~וס

 אפרלנו
 וה~ב~~ פ~~

 ב~הג~וח לוה
 י~

 לומר הנ"ל שאול~
 ~אב~~~ב~~~ ~

 וכ~
 בשו~ח

 הנ~ל ל~ב~הם~ ~חס~
 כ~ כח~

 הא
בש~ס

 בי~~
 יבנה ~מ~~ה ~ ~מרינן ~~ב ה~

 ביהמ~~
 ובן

 מ~~~ ~ ע~א ל~ ר~ה ~~~ס~מרינן
 ביהמ~~~ יבנה

 בש~~ ו~
סוכ~

 ב~~ס ~ובח~ בכמה ועוד ~~ב~ ס~ח ומנחוח ע~א~ מ"א
 משיח יבא שמא כן ואם ~ה"גיאמרינן

 היו~
 אפר לנו ויהי~

 ושפיר לטהרפרה
 מוסי~

 ימי
 טומא~

 של~ה ע~ר ש~בר ~אפ~ר

 של~ימי~
 וי~בל פרה אפר לו יהי~ והיום נ~מא

 שלישי הוא~
 יטמא אם מ~א~כ ~ף~ח

 ~יו~
 ולהזוח לטהר יבול יהי~ לא

 ו~~וע שלישי~ הזאח ראשונה ~זאה ~בל יוכל ואז ימים~ ג~א~ר ע~
 ח~ולא

 הקד~י~
 לא דבזה"ז בפשי~~ח וכחבו לזה

 ב~ו~ח ומ~אחי טומאה~הוםפ~ שיי~
 חח~

 סופר
 חיו~~

 ~~ו סי~
 הב~~

בש~
 ופרח בפחור ס~

 בש~
 ~שו~ ב~ן ר~ח

 ה~חרה טומאה
ב~בור~

~~~ 
 ~נחח בס~ ורא~חי רל~ו~ ב~י~

 ח~נו~
 הנ"ל

בפשי~וח בח~
 דשיי~

 בזה~ז ~ם
 הוס~~

 ~ו~~~ ימי
 ~ש~ם

 ~שמ~
 יבא

 עליו ~הזוח יו~ל ו~א היוםמשיח
 ובמחכ~ח ע~ש~ ~חר א~ ~יו~

 ה~~~ג מיני~איש~מיט
 ב~~

 הנ"ל ר~ח
 שכח~

 ~לא להדיא
 ~מי הוס~חבז~~ו שיי~

~ 
 מ~ה

 משי~
 פרהי א~ר לנו ~אין

 א~
 זה

 מ~יח יבא שמא ~שו לא מ~וע ~א~קש~
 ~חאו~

 כנ~ל
ולב~ורה ~

 ~~~~ לומ~ נרא~
 משו~ ל~ה~ ~שו ש~א

 שמבואר
 ~~~ ב~~~ וביו~~ב~~~~י~~

 ר~ח~~
 ~~~ד~~

 ב~~
 תנא ס~

~בי
 אליהו~

 ימ ששלשה
~ 

~ 
 ד~

 ו~ומד אליהו יבא ~~יח שיבא
 הרי~ל

 יש~א~
 ~לא בחבו שפיר בן וא~ ע"~~ בו~

 שיי~
 ~וספח

 ~לא טומ~הימ~
 ש~~ ח~ישי~

 מ~יח ~בא
 ~תאו~

 דהא
 אליהו~י~א מ~וד~

 א~
 ~~ינו כ~ זהי על י~~ד להעמיד אין ב~מח

הרבה
 ~~ט ~י~ מ~ל~" ~מדרש ראה ~ליקי~י מד~~י~

 ~מוב~
~~

 אוח א~ מערבח לפי דבש ~~~
 ~~מ~י~ די~

 ~~י~ו~ נקרא
 אנכי הנה~נאמר

 שול~
 יש כן ואס ~ליהו"י א~ לבם

 ~הר~ח ~ומר ואן ש~ה~ בבל משיח אליהו יבא שמא~פ~ר לחו~
 כמו העיקר סובריםוהראב~ד

 והפוס~ם ב~פסי~חא~י שאומרי~

חלוקי~
 ה~ינו ל~ו~~ זבור הנב~א אליהו אי בזה

 שאליהו או משלי~יכ~~מדרש אליהו~ מ~י~
 יב~

 ומצ~חי ד~י ק
 בחחיבה או~ה דברי הביא ק~בסי~ יו~~ ~נקה~~

 שנ~~ר~
 ~חיק~ו~~ מחמח

 שיש אמ~י~ןלא
~ 

 מ~ירין
 כשיב~

 עליו וכחב ובו~~ אליהו
 ולא ב~ליון~~רמ~א

 ~מרי~
 ב~ל לבא יכול ד~ליהו דמחקל~ל

 שנויה במחלוקח הר~~א ~דב~י י~ל ~א~ור ולפי ~כ~ל~שעה
 ~דו~ק~כנ~ל

 א~
 ברמ~~~ ומצאחי

 ה~ב פי~ב מלכ~ם הל~
 משיח ביאח ש~דס שאומריס ~~כמים מן יש ~ וז"לש~ב
 אלו וכל אליהו~~בא

 ה~ברי~
 לא

 האי~ הא~~ יד~
 כו~ יהי~

~~ 
 איןהחבמי~

 ל~
 ובו~ אלו ב~ברים קבלה

 ~לפי~
 ~ה~ יש

 מח~וקח
 עייש~ה ~לו~בדברים

 ש~ארי~
 ~ב~ון וע~כ הזהבי ~לשונו

הרמב~~
 ז"ל

 כן ו~~ ברור~ וזה הנ~ל~ חלוקי~ להמ~ר~י~
 שה~~ח ש~א~ר לא אס מהדיעו~י אחד כשום בזה להכ~יעאין

וה~~ב"~
 ה~ריעו~ והם בזה~ עליו חלוקים

 ולכ~
 ~ פחאום משיחיבא שמ~ חש~ לא

~~~~~~~~~~ 
~~ה ונכ~ן~ חדש דבר ב~ה לו~~ נראה בס~ד

 אמרינ~
 ם אסור כהנים ~י אומר ~ אומררבי ~ ע~ב כ~ב סנה~~ן ב~~ס

 י~ ~ש~ו~
 אבל ל~ולםי

 בה~~ ש~ו כמאן ~ביי ואמר ~ל~לחן~ שחקנחן א~ש~מ~
 ~עמא ~יינו אסריי דרבנן מכלל ~רבי~ חמר~~האי~נא

 הראוי כ~ן ובעיק ~י~מ"ק~יבנה מ~ר~
 ו~כ~ לעבו~~

 ו~רש~י
דרבי ~~~

~~~~~ 
 ע~א קי"ד ב~מ ~וס~

 ו~~~
 ~~ה

~~ 
 חיד~א ~און יו~~ ~~ר~י ובס~

 ז~~
 ~י~ ~~ו~ח

~~ 
 ~שם

 הגה~
 רבי~ו

 ~~ב קכ~א ב~ב בחוס~ עוד ראה ~יט~ןי מס~ב~לאל
 ד~

 שב~~~
 וב~שב~

 ~~ ~ר~ ובשו~~ ~י
 י~טי סי~

וב~ד~~
 ש~םוף א~~לוח וב~ס~ ע~ש~ ובו~ ב~ם קראחי ~אה ~ ~שא פ~

 ~ר~~~ ~ג~
 מ~יס~

~~ 
~~ ~~~ 

 ה~~ב ~ין
 ב~

 אלו
~~ו~י

 דו~
 ו~~חי

~ ו  ~~ ~  ~ ~ ~י~ ~י~ 



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

~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  חייש לא~רבי ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~י~ 
 יבנ~ ~~~

 ע~~~י ~ת~וס
 וא~~~~

 ~ירובין ב~~ס
 ש~ן ב~וס נ~יר ה~יני ~ רע"ב~~ג

 ~ו~
 יין לשתות ~~ר בא

 ו~סור ויו~~~ב~ב~ות
 שם ובחוס~ ה~ול~ י~ות כל יין לש~ו~

~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ 

~ ~ ~  

 ~~ןח~~~י~ן
 ~ו~

 הכא כי
~ 

 ~~~ס ו~ירצו
 לי~~

 ד~~שר אי~ו~א
 ~~~~ י~ן ~ו ~ח~~כ~ן

 הכ~ אב~
 נזי~ו~וי על עובר א~א ~י

ור~ח
 ~פר~

 ב
 ו~

 ~~ן
 ~ו~

 וה~~א לבא~ ~רא~י בא
 ל~

 ~~~א
 ע~~~~~י~י

 ~אשו~ ~~~~ו~ נ~~~
 התו~~ של

א~~~רא דא~ב~ ד~יב~
 ~~יישינ~

 ~ן יבא ש~א
 ~~י הכא כן ~ס היו~~ ~ו~

ב~ו~~ת
 כה~

 איסורא אי~א
~~~ 

 ~בא
 וא~כ ~~וס~ ~~י~

 ~~ר ~ו היוס עליו לה~וח יוכ~ו שלא ~ו~~הימי הו~י~
 ו~ר~

 ~~~אה
 ~ט~אות ל~הן א~ור וא~כל~צ~~~

~~ 
 ~נ~~א

~~~ 
 ולר"ת כנ~~~

ש~ו~ר
 ~~~~ כ~ראב~~

 ~נ~~~א
 אי~ פ~~

 ~ו~אה ~י~~ר בו
 ~~~ק שאינו ו~~ככנ~ל~

 איכ~ בי~
 ~~~ו~~~ ~~בא אי~ו~א

 ט~אבכ~ן ~ה~
 איכ~

 ~ייש לא ואפ~ה איסו~א~
 ש~~

 ~~א
 ~~י~

ואיב~
 י~י הו~~ת

 טו~א~
 הר~ת כן ואס

 ל~
 הי~~יכ~ל

כ~ו ל~ר~
 תירו~

 הנ"לי החוס~ של ~~א
~~~ 

 אינו ל~י~~ו
~ 

 כןי ~ר
 לו~ר לשיטתו ר~ת הו~רחול~ן

 ~ירו~
 ~~ר

 ה~ו~י ~~ש~י~ ע~
 ~וד ~בן ביוסו~פרש

 ב~
 לבא~ שר~וי

 ו~ו~
 ~ ~~ון ו~ה היטב~

 י~~~~~~~~~
 דגס

 הר~ב~~
 ד~נ~ לשי~תו~ אזיל

 ~~~~~ס

~פ~~
 ~~ל~

 ביא~
 ~~~ ~~ש

 ~ע~ו
 ד~~

 בזה~ז

~~~
 ~~~כי~

 לש~ות א~ור ~~~ו~תו
 י~

 ו~~אב~ד ~~בו~~ ~ו~ו כל

 ~~י~~~
 שאין בז~~ז~ ל~חות ~ו~~יס ~כהניס וסו~ר י~~ ע

 ~יישי~ן ~א יב~ה ו~~~~ה ~~ו~ה~ ~~תע~שיו
בי~ו~ל~~ ~ועיי~ ע~~

 ת~ני~
 ~ירסת ע~~~ הי~אי ~~ב

 ש~~ הק~~
 ~ה~~~~~ ~~נ~~י~רי ו~ו~~~

 ח~יש לא
 ס~~

 ו~~כ יבנה~
 ל~ לה~~~~~

 ~~~~~~~י~
 ~~א בז~"ו~ ~ו~~~ה ~~~~

 ~י~שינ~
 ב~~רה יבנה ~~א

 ~~~ ל~ווי~י~
 כנ~לי ~~~

 י~ ~~
 דע~כ ת ל~ח

 ל~
 כתב

 ~ל~הר~ב~~
 אלא ב~~רה~ ~בנה ש~א חיי~ינן

 היכ~
 ~ליכא

~יס~~א
 כשיבנ~ ~~~

 ~~ט~ ~שן או אחר בכ~ן א~~~ ביה~~ק
 ~יב~~ש~~~

 ~~י~א
 איסור~

 ש~~ר שינן חי
~~~ 

 ב~הרה~ יבנה

 ~~~ו~~~
 נ~י

~~ ~~~~ ~~~ 
 ~יכא

 ש~א חיי~ינן כנ~~~ אי~י~~

 ב~~~ר~~יב~~
 ~~~~ ~~~רו~

 ~~ ~נ~ל~ ~י~ובין בתו~~
 לא

 ~~~~ ~~רא~~~ש~~~ר
 ~~ירובין לה~וגיא

~ש~י~ כתירו~ ~נ~~ ~~~
 והו~

 ר"ח~ פירוש
 וע~

 ש~~אב~~ ן כיי~ל א~רב~ ~וכר~~י ראי~ א~ן ~ה
 ~~ל~ ש~ק

 ע~ש ~י~~~ פ~~ נזירו~
 ~ו~ ש~ן ביוס נזיר הריני ~~ר~ב~ס ש~ח~

 ה~ו נ~ר ב~ול ~ס בא
 היוסי ~וד בן יבא ש~א ~חיי~~נן וע~כ וכו~~ ~לעולסאסור
 ולא ש~ק והראב~ד כר~תי ~~רש שאינוו~~ב

 ~ליי~ העי~
וא~~ר

 ד~~~
 ~איכא דהיכא

 א~סיר~
 ש~א חיישינן

 יב~
 ב~הרה~

 ל~י~~ו~ ~~א~יל ~~~ר נוכל ~~יר ~"ל ה~~~~סאבל
 ו~כ~

 ~חייב
 אף נזי~ותבה~~

 בנ~~~
 ב~~~ לשי~ו דא~יל ~~וס ביוס~ ~ו

ביאת
 ~~~ד~

 וע~ש ב~ה~ה~ יבנה ש~א ~חייש ה~ז ~~א
 ם תירוצשני ~כ~~

 ודו~~

 נז~~ות ב~ל~ עוד לשיטתו וא~יל
~~~ 

 הי~א
 נ~י הכא כן ואס~נ~ל~

 ~י~~ינן כ~ן ~טו~א~
~~~ 

 ~שיח י~א
 ו~~כהיוס~

 איכ~
 בין טי~~ה הי~~ת

 ~י~ לה~מ~
 ~~נו~~

 בו
 בס~~ הנק~~כ ב~~~י ל~ל~ל יש ועפי~~ודו~~~

 ק~~
 ~שס

 ~ו~~
~ ה~~ב ו~ו~קוהר~~~~  

 ב~
~ 

~~~~~~ 

 ~כ~ב~י ב~ה ~יי~בתי
 איהק~~ונ~ס ~ה~~~ו~ ~ע~~

 ~ו~~~ ~יי~
 ט~~~ה

 אליהו יבא איתליא בזה~~
 ק~ד~

 ~~~י ~~~ או ~ש~ח
 ב~ירובין ה~~~ לד~רי סותר ש~~סיקתא ~~בד הנהרבתי~י ~~~~יקת~
~~~ 

 יום רק בא אליהו ש~יןהנ~ל
 ~ח~

 ~שי~י ביאח ~ו~ם
שס וכ~~~י~

~ 
 לא והא

~~~ 
 ~ וא~ ~~ח~ול~ אלי~ו

 א~תי
 שיי~

 הוספת
י~י

 ו~ו~ק~ טי~~~
~~ 

 בל~~~ה
 י~

 ~יר~שלמי עפ~י ל~~וח
 ~~וו~א ~~ב~~~~~ש ~~

 ~תויו~~
 ~~ב ~~ה שני ~~שר

ותנאי ב~~~
 ~~י~~~~ הי~~

 קו~ס להב~ות ע~יד
 ל~לכ~~

 בית
 ו~ש~~~ אליהו ~יאת ~ידס פר~ ~פר להס יהי~ כן ~א~עש~הי ~ו~

ד~י~ף
 בני~ בז~~

 יקריבו בי~~~ק
 קרב~ו~

 פרה~ א~ר להס ו~~י~
 פ~א ~~~ש בי~ת ה~~ בר~~~דו~יין

 ו~~~~ ה~~
 ו~וק שס

 ולד~ח~הי~~~
 ב~ח~~~

 ~ל
 התויו~~

 שני ~~~~~ר
 ה"א פי~א ~ל~יס ב~~~ הר~~~ס ~~ר~ ~~ני~אי~~~יט הנ~~~
 שכת~

ו~~~~
 ה~ל~

 עתיר ה~~~ח
 וכו~ ~וד בית מלבי~ ~ה~זי~ ~ע~ו~

ובונה
 ביה~~~

 ~כ~ל~ וכו~
 וכ~

 ~~ ב~ל~~ הוא
 ש~

 ~~ש~ להדיא
הרי

 ~~ו~
 ~יה~~~ יבנה

 ~י~ו~
חוס~ רא~ וצ~~~י הנ~~ ~~ר~~ל~י

 ש~ועו~
 ט~ו

 ע~~
 ביה~~ק~בנין תנחו~א~ ~~~רש ~~ס כת~ו אי~~ ד~ה

 לעח~~
 רש~~ וכ~~ ש~~ס~ בידי ~א~~ו ע~וי יהי~

 ס~בה וב~~~י ~~א~ ל~~~~ה
~~~ ~~~ 

 דבי~~~ק ~~י~ ~~ ד~ה

~לעתי~
 והר~~~ס ~ירי~~~~ פ~יגו ~בזה וי~ל ~~י~~ ~~~י ~ש~~

 ~~נחת ~~ל ~~~~ון נ~~ו~ו הנ~ל הר~ב~ס ו~~רי ו~ו~~~הנ~ל~
 ~~צוה נו~~ח

 ש~~~~ קנ~ב~
 ביאת ב~ל~ ~ר~ב"ס לשיטת

מ~~ש
 ~~~הני~ ~נ~~

 ~~~יר יין ל~ח~ת אס~~יס בזה~ז
 ויו~ט ב~~~~ת ~ו~ריס יה~ו לא ~~~י~~~ר~ו~י

 דא~
 דוד בן

~א
 ות~ר~ ~

 ביה~~ק דבנין
 יבו~

 דוד~ ~ן ~יאת קי~ס ~ה~ות
 התויו~טיכ~~~כ

 ובני~
 יכול ~י~~~ק

 רש~י כ~~~כ בש~ת~ להיו~
 שבועות ~התו~~ הביא ולא ע~~~~ הנ~לבר~ה

 וב~ח~~ת~~~ל~ ה~נחו~~ ב~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~י~~~י~~~~

 להר~ב~ס ~~ה ו~~ת~ ~~~סי בידי ולאבי~~~קי יבנ~ ~~~ ~~ן
 י~
 ~~ו~ר~ס ו

 ולד~~י ויו~ט~ בשבת~תלשת~ת
~~ 

 ה~א
 כוו~~

 ~ס~
 ~י~

 ~ו~~
 ~נ~~ס עליו ~~ה וה~נ~ח ~ן~ ש~ק~ה ~ענית~מ~~

 ברור~ זה ~י וד~~ק ט~~~ לש ~הר~ב~ס ה~שה ול~עתי~רש"י~ ~~נ~
 על ~םוי~ל

 ~כ~~
 ~~תב ה~ז ~~דש ~~~ת ~~ל~ פ~א

 בי~י יבנה אם ~~~~בי~~~ק ~כשיבנ~
 ש~י~

 ו~~~ ~~~~ כו~
 ~א

 בןלהר~ב~ס
 ~ו~

 וג~ ל~נותהי עחיד
 על י~ל

 במ~יכ ש~ הכ"~
שבלא

 ביה~~~
 ין וע בז~~ לפ~פל ע~ד ויש והבן~ להקריב א~שר

ש~ס
 ב~~

 ~~~ות ויש ע~~י ב~ש ~בנותה ~~יד ואני ~ ע~ב ס~
 אס ~~לפ~~י~~~ה

 ש~~ ~יי~י~~
 יבא

 סו~ר חחסבשו~ת ~א~ ~תאוסי ~~י~
 תיו~~

 ויש ע~~~ ש~ו ~~~
 ל~~פ~

 בדבריו

~~~~~~~ 
 בדעת ו~~ק~רה ונ~ובה ~ש נתנה

 הראב~~
 ~י

 בזה~~ כהניס ט~~את ל~מרי להתיר~~י
 ב~י ~א אולכחחלה~

 א~~
 ~וה~~ייב כ~ש~~~ ~~~~ותי ~~~ט~ס

 ראיה~~ ~הביא ע~יואותס
 אב~

 או ~~"ת או איכ~~ ~יהא אי~ירא
 ~~~~שנה הנה~ד~סי

 ~וכח ~~~~~ א~ל ~הל~ ב~~ג ~~~ ~~
 שאין שסו~רל~~יא

 כ~~
 להר~ב~~י כלל א~ור

 ו~"~
 ~~ק~ה

 רא~ קברותי ~~יינו~ה~וראיס
 ~צ~ה חי~י~~ ~~נ~ח ב~~

 דרבנן דאיסור כר~ת ש~ובר הנ~ל הראב~ד בדעת כ~בהנ~ל רס~~
 וכ~בו~רי~י

 ברא~~
 על ות~ה ה~ל~ טו~אה ב~ל~

~~~ל ~~ל~~
 שהקש~

 דברי ~ינ~ אישת~יט ב~ח~כ ע~ש~ ~~א~וראיס
 נ~יר הי~ו~למ~ ~על קרב~~~~~ירי

~~~ 
 בד"ה ה~א

 אכרי~~
 שבתב

 ~ודהדהראב~ד
 ד~~סו~~

 ~רבנן
 ~~ה~

 גס כן וכ~ב איבא~

 ו~~~~ הרי~~~ב~ע~
 ~ל

 ע~~~ ~~ל~~
~~ 

 ~י~ת~~י~ ~~
 ~ג~ין

 ~סי~ ~בבה~ ה~~~ול ~~ר~ ~~ל חי~ו~~~~~חת
 שע~~

 ב ~כ
 א~ר לא"~ולי ~

 הרא~~~
 ל~~~ן ~בל ~ל~ותי ~יוב ל~~ין אלא

 ~סובר ~ר~ ע~ש~ יש~ תורה איס~ר א~י~ אוליאיסור
 רא~ ~דאור~~~אי ~אסיר הראב~דבד~ת הדג~~

 בס~~ שאול ~ד ~ה~הות
 ~ל ~~ןש~ב

 ש~ד םי~ ח~א רש~א ש~~ח ועיין ~ ~~ג"~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  מ~מע לא ~יר וב~יטמ~ק איסור~ שוס לי~א ~לה~אב~דשכתב
 מה עש~הכן~

 שציי~
 ומשמ~ פוסקיסי לכמה

 מ~בריו
 ראה ~רב~ןי איסור אפ~~ ליבא להראב~דה~שב~א שלש~ט~

 בשו~~
 חסד

ל~בר~ס
 ח~ו~~

 סי~
 ק~~

 בדעח ג~כ חקר
 הראב~~

 החיר אי
 שלי~ה משנה ל~אורה ~ ו~~ב מ~"סי איסורא ~איכא אול~מרי

 ורע"ק ~ר~ע בפל~ג~א הנ~ל רבחי ~א~לב~רייתא
 ולא יט~זא לא ה~זפירש ח~ ~חנינ~

 פלי~
 עכ~פ דא~מא בהא~ רע~ק

 בחוס~ ואולס וכו~~ הנ~ל הרא~ש ~כ~כ אי~א~ מיהא~יסורא

 ~מ~~נזי~
 לפ~מ ואילס וכו~ מאד יפלא מש~ע מ~~א ~~ה

 רשאי אי שנחלקו ור~י דרבה פ~יגחא ע~ין דאין ל~ברש~ואלנו
ל~מאות

 למ~
 מאח ~ט ו~ע~ק ~ר~ע לפ~וגחא ~ב~~ כשנט~א

 ~וא דמ~יר ~מאן עלה אחינן אחרינא ~~ט~~א ~שסקרוביס
 יחלל דו~א דקרא מיתורא ולא אי~חרי~ ואישחרי ~היאילמ~וס
 מחולל ל~חד~ס

 ו~ו~~
 לעמ~~ח לו החירה והחורה ~ואיל

 איכאומצוה
 מ~ולל חש~ב לא בודאי ו~~כ כנ~~~ ~מאו~

 ד~~~ח נ~י לקרוביסי בנטמא דו~אי ~ו~יא כאן אין בזהגס א~~
 משוס אחר למת ל~מאוח לרע~קמותר

 ~הואי~
 וא~שחרי

 י~ל ~פיראישחריי
 ~מ~רב~

 דאמרינן כמו אסרוהי מיהא
 ~שרי ~אף קרי שראה בטבו~י ~וכתי ו~~ר ע~ב ~~ביבמוח
 אסור מ~מ אי~חרי~ ואיש~רי הוא~ל משוס למק~שלכנוס
מ~רב~~

 אב~
 בסיגיא

 שנטמ~ בכה~ ~נזי~
 עלה דאחינן באיסור

 י~א מחו~ל שאינו במ~ יחלל דו~א ~ק~א מיחירא לטמ~~תלהתיר
 הואיל וא~כ מחולל~ שכבר~ה

 והי~
 להתיר בת~רה ~~ו~ש ~ק~א

 כח~ין
 ~י~

 במ~~ לאוםרו~ חז~ל
 תקפ"ח ס~~ או~ת ~~~ז

 וכ~כעכ~ל~
 בט~~

 ~~~~~ ~~~ז ~ ס יו~ד
~~~ 

 מ~"כ בפח~~ח
ב~ה

 שכמ~
 ואני ע~ש~ ~~~~ז ~~~א ה~י על ה~~גו אח~וניס

 בעלי ר~~~ינו ~זה ~ל~~י ~הט~ז כ~~א ~ב~אי ל~עתהראיחי
 ~ ע~ב מ~ח ח ביבמ דאמרינן ז~ל~התוס~

 מ~
 אומר ורע~ק יש~~ל~ ר~ דברימלין שא~~ ~ב~י~ ימין

 ~י~
 ר~י א~ל מקיימיןי

 אמח~~ בן וינפש אומר ~ואהרי
 שס ובתו~~ ו~ו~~

~~~ 
 אין

 ש~א ריב~ן ~י~מ~יימ~י
 ינס~

 ועו~ ו~~יא~ יינו~
 של ~~זחשו~חו

 ולפי~ד ע~"הי פלי~י ד~~אורייחא משמע ישמעאליר~
 בן וינ~ש אומר הוא הרי ~ ישמעאל ר~ השיב דשפיר י~להנ~ל הט~~

 לאס~ר חז~ל ביד כח ואין בפי~וש החי~ה החורה וא~כאמ~~~

~שו~
 ~לא

 ינם~
 ולא יינוי

 קש~
 ו~~לא הריב~~~ ~ל ~י~י

 ע~~ כ~~ ~חוס~מת~~יס
 ~לל~~ האי ~ל שפ~י~ו

 אב~
 י"ל הריב~ן

 ועיין ודו~ק~ כ~לא האידסובר
 ב~ומ~

 מש~כ רפ~ז מצוה מנחה
 כללא~ האי~ל

 ועיי~
 בפמ~~

 אוח ח~א כוללת בפתיחה או~ח
 ובישי~עט~ו~

 יו~~
 וב~~ כ~~~ סי~ עו~ו~ד ובשו~ח צ~ח~ ~י~

מצינו עב"~ וא~מ~ל~ לפ~פל ויש ב~~ חשובה קפ~ט סי~ ט~רהש~רי
 למ~~י~

 מ~שו~ח
 חס~

 אפ~~ ד~הראב~ד הנ~ל לאברהם
 דהתורה משוס כאן~ לית מ~~סאי~ורא

 ה~יר~
 אין בפירוש

כח
 בי~

 ~חלוקת יש שכחבתי מה ולפי ל~סו~~ ח~~ל
 ~שו~ת רא~ הנ~ל~~ה~וסי ב~~

 חיו~~ חת~~
 סי~

 של~~
 ה~יא הנ~ל

 כ~ר~ב~ס להדיא ~סק רל~ו ס~ דע~ס בחמיס הראב~דדברי
 רא~~~ ~חרי ~ וכתבהנ~לי

 ח~~ס בשו~ת ~~ד וראה עש~ה~ הוה
 למד כ~ג סי~חאו~ח

 מה~אב~~
 כ~ן ~אף חמיד למס~ בפירושו

 בטומאת טמאשכ~ר
 מ~

 מה~ת לו אס~ר
 ~נו~

 המח לא~ל
ע~~~

 א~
 ה~~ב ~המע~ין

 ו~מחמיר שסייס~ ש~ בהראב~~
 ~~~~יתבר~י

 ~ ודו~ק עש~ה דרבנן איסור ~ף כ~ן שאין

~~~~~ 
 בדעת הסובריס ~חרוניס כמה שיש ~ש~ע הכל דבר

 לפי ~ן ו~ס ~רבנ~~ איסור ~~~ל~ ~~ן ~איןהראב~ד
 שביארתימה

 לע~
 קיימו והר~ח דהר~ב"ד

 בחד~
 ואין שיטה

 עכ~פ א~כ בדברי יחידהר~ב~ד
 מי~

 לא ספיקא
 נ~ק~

 ו~ש

 ז~ ~~ל~ר~
 ספק לכל

 ~עלמ~
 ש~~מא היכא ובפרט להתיר~

 יוסב~ו~ו
 י~

 ~רבה
 ~ירי~

 והרש~י הר~~ לטמאוח~
 והש~~

 בה~ב~
 וס~

 בברכי ומצאתי ורא~~~~ ירא~
 יו~

 ה~יא שע~ג סי~ ברכהבשיורי יו~~
 כנה~~ בש~

 חייס ד~אורחות

~
 ג~כ

 בר~~
 ~סברת שכ~ כב~ ולא

 וא~כ ~חידא~~ ר~~
 בודא~ ~וס ~ ~א~~א

 ש~~~
 פ~וט

 ו~

לאי~טרו~
 כל

 ה~~
 וכ~~ ~מאו~י ~~ר לספק ~נ~ל ~וסקיס

 ~קברות בביח לכהן מה ביוס בו ~נטמא ל~הן אפש~~אי~
ואחד

 מאל~
 ~מח או ל~רוביס שמטמא ימ~א

 ליתא~ ~~ מצו~
 בשו~~~הנ~

 הראב~~ בלשון נחקשה ~~מ סי~ חח~ס
 הנ~ל

 מ~ן ~~כ והקשה ~~ מ~יס ~מאי בזה~ז ~והכהניס ~שכחב
 בביה~ק ל~הן מה בט~מ הכ~נ~סנט~או

 וכו~
 מש~כי ע~ש

 נר~הולפע~~ד
 ~הרא~~~

 סי~ או~ח בח~~ס דהנה ~שיטחו~ אזיל
 ה~יא הנ~לכ~ב

 לה~אב"~
 דברי שהביא תמיד למס~ בפי~ושו

 ז~ל ר~ח ~חיברהמקצע~ח
 דכה~

 שהאשה בבית הנכנס
לא ~ נ~

 יבר~
 וברכתו ישראל את

 קלל~
 ולז~עוי לו תחשב

 רע~ק~ ר~פ שבת במס~ ר~ק לדברי לחוש ~בריו ועי~ר טעס~למצוא ונדח~
ובמחני~

 מ~~ ~ע~~
 וא~כ להחמיר לנדה איחקש זרה דעבו~ה ע~ב

 ו~~~ לע~ז~ איחקש נ~ה~~ה
 ~מח

 ~כ~
 ושוב וכ~~ יבא דלא מוזהר

 ~~ס~ ר~י אסנסח~ק
 מקצעו~

 גס
 בזה~~

 ומסייס אמרו
ו~מחמיר

 מח~ר~
 הראב~ד מדעת והרי עש~ה~

 דהב~
 נדה לאהל

 שבא כמיהוי
 ~ה~

 לאהל ה~א ומכש~כ המ~י
 שפ~פל הנ~ל באו~ח בחת~ס וע~ש~מתי ד~יתק~ ע~~

 ב~ה~
 וכתב
~ 

 ומ~מ
~~ע

 דא~ר~
 ק~מר בא~ל דאפי~ כרבה דר~~ק בפ~י קיי~ל אי

 בח~לין קיי~ל ~הא כ~ע~ק~ הלכחא ד~~ח פשיטאא~~
 י~~

 כרבנן
 ד~~~ובח~~ב~ב

 ע~~
 וי~ל טומאה~ לעניןולא איתק~~ ל~ א~ ~ל~נין באהל~ מטמא אינו

 ~פי~~
 ~~ה ע~ב ל~ב ובע~ז שס החוס~

 הנ~ל להראב~ד עכ~פ עש~ה~ וכו~והיו~א
 ע~~

 לומר מ~כר~ן
 באהל והנכנס וכרע~ק~ כריב~בדפוסק

 ע~~
 באהל נכ~ס כאלו

 ואן נ~~י באהל וכןהמח
~ 

 אפשר א~ כי בז~~ נזהר כהן
 ושפירליזהר~

 כח~
 הרא~~ד

 דבזה~~
 מח~ס~ ~מ~י כולנו

 נ~מ~ מהכהני~ אח~שכל ובו~~
 באהל או נדה~ באהל או ביוס בו

~~~~ 
 ובזה לכאורהי לי נראה כן ב~הי לי~הר א~~ר אי ממש

 נ~להי~
 לדחו~

 מהל~ רפ~ו דהרמב~ס החח~ס קושיית וליישב
~אר

 פסק ה~~מאה~ אבו~
 כרב~

 ניחא שכ~ב~י מה ולפי לי~י ~ו~י~ ואו~ויי החס שחקוהראב~ד ~רע~ק~ וכר~נן דריב~ב
 לימר דישקצח

 ס~~ ~ה~אב~~
 נזירות בהל~ מש~כ על עצמו

 ~~~ד יודעיס והכל מתיס טמאיש~כהניס

 מא~
 כהנ~

 יטמא
 כוונתו וע~כלמ~יסי

 באהל או ע~ז~ בא~ל מתיס טמאי שהכהנ~
 וא~כ ~~~~ ~יז~ר כהן לש~ס אפשר ואי ל~ח~ס~ ~א~~קשונ~~~

הר~~~~
 ל~~ח כן ו~ס לשיט~ו~ אז~ל

 הרא~~~
 שפיר והר~ח

 עליהס אין הכהניס שמא בנ~~ד~ ס~י~א ~~קאיבא
 ח~ו~

 ~ומאה
 דלא ואח~ל והר~ת~ כהראב"דבז~~

 כהרא~~
 בו נ~~~ו דיל~א

ב~וס
 ל~ ש~~~

 חזי כן ו~ס כ~~לי מוזהר כהן
 ~ו~

 ל~~~~רו~י
 ו~ר~ח רש~י~~ח

 ובה"~
 בו ~~נ~~~א ח~יס והאורח~ח ויר~יס

 בנ~~~ וא~ כנ~ל~ טומאה חיוב עליהס ~ין~יוס
 ~~ו~ס בק~רי

 עו~~~כ~
 שמא ספק

 ~כו~~
 ~רמב~סי ~א~ל מ~~~א אינו

 ראה מטמאיס~ ~ינ~ במג~ ~ףול~יר~ים
 ח~~ ברש~~~

 ~י~
 וג~ יוס~~ ~ב~כי מו~אש~~~~

 בפ~מ מש~כ
 ח~~

 סי~
 י~~

 וסי~
~~~ב

 ר~יו~ ה~י~
 ל~נא כן ו~~ ע~~~ וליראיס להר~~~ס

 ~~~~~~ותרי~
לי נ~א~ כן הנ~ל~ ס~ס מט~ס מ~יה~ק להלן ע~~פ

 ~ ל~או~~
~~~~~~ 

 הראב~ד ל~עת מצרפיס אי לומר ~~ש נתיישב~י
במ~~

 בש~ חמי~
 ~נ~ל המקצ~וח

 א~שר אי שוב ל~~ו~ א~~~ש ונדהלמת~ אית~ דע~~
 ל~ר~

 ד~ת
 דהנ~ בא~ל~ מ~מא אינודעכ~~ס הפיסק~

 ד~ת
 המ~עו~

 הראב~ד לפי~
 ע~ז תקרובת ~סובר ~~ב י"ג בחולין כ~י~~ב ד~ק מ~וסהוא
 ~יס ~ח~ וי~כ~ו פ~ור לבעל וי~מדו ~נ~מר באהלימטמא

~  באהלי ~טמאמת 
~~ 

 ת~רובת
 מ~מ~ ע"~

 ב~~ל
 ע~~

 וקשה
מ~ל

 דע~~
 מ~בריו ~א~ל מ~מא

 דילמא מחיס~ ~ב~
 ~אהל ~טמא ~אינואיתקש ~כו~~ ל~

~ 
 ומצאתי

 בש~~
 ב~ת

 יצ~
 ~לה~און

מלבוב
 ז~ל~

 י~ד ~י~ חאו~ח
 או~

 מ~~ס בשס כן ~~יא י~א

ע~~
 מטמא ~~כ נכרי ~ת ריב~ב ד~בר וע~כ

 כרשב~ באה~
בס~

 ואס ~לוחי
~ 

 כהמ~ע~ת ש~וסק ~אב~ד
 ~סיבר ע~ככריב~ב~ ש~ס~

 דעת ל~~ף ~~שר אי וא~~ ~~ ~~
 ל~~ים הנ~להראב~ד

~  ~  
 מט~א ~ינו נ~רי

 באה~
~ ו~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~~  ~  ~~ 



~ ~~~~~~ו~  ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ 
 א~ו~כמ~~

 ב~מח
 י~

 ~~ירוח בה~~ הראב~ד דעח ל~ף

~~כהני~
 טמאי ב~ה~ז

 שהראב~ד נ~מר לא א~ אף מחי~
 נט~או ~אין וכ~ח כנ~לי חמיד למס~ בפירושו ~י~חו~~יל

~~ני~
 אחד הלא

 מ~~
 ימצ~ כהנ~~

 למח שי~מא
 ~~ל~ מצו~

 דפי~י~ל
 הראב~~

 ה~און שפ~~ כמו הוא
 ~לבי~~

 א~ ~י~ באו~ח
 ר~ח ~שלח הכחב עפ~יס~

 ~ר~~
 א~ר ביח דאין

 ~א~ן~
 בו

 םוס~י יו~ד בר~"א ~ר~ה עש~ה לי חבנה אשר ביח ואיזהחרב טומא~
 אםורי~ כהני~ אי דיע~ח ב~ש~~~~

 במח ש~טמא לחרב ל~~א
 איכא שפיר וא~כ~ש~ה~~

 למיח~
 ואיכא ~ו~~ בו נטמא שמא

 הניכל
 כ~ל~ והר~ח כהראב~ד ס~ק דלעילי ספיק~

 הפו~~ם לאיצטרופי ו~זי ביום בו ~~מא ~מא כהראב~דד~א וא~~~
 ואח~להנ"~י

 שמא אינו~ ז~ ג~
 עכו~~

 ~ מ~מא אינו

~~~~~~~ 
 לדברי אבא

 כ~~~
 בע~ה~י שביארחי ~~י

 ~וו~
 כני~ א~ ואראהדעחי~

 במה כ~~ר דברי
 ע~רו וחלפו ישן~ ביה~ק שהוא כיון להחיר ל~דד~כתב

חמשי~ מש~
 נבנו מאז ש~ה

 וג~ ע~יו~ הבח~~
 ~ברו שלא א~~ר

במקו~
 שני~ א~~~~ זה

 נרקבו אולי ספק ויש אחר~ בצד רק
~עצמוח

 ול~
 נזיר ב~רושלמי ועיין בא~לי שמט~א שי~ור ~שאר

פ~~
 דבמאה ה~ב

 ו~שרי~
 נשאר לא שנה

 מאד~
 רקב~ חרוד רק

 נוחן הדעח בן~א~
 דבחמ~י~

 ~יעור נש~ר שלא נר~ב שנה
 מוחר וא~כ ~אהלי~מ~מא

 מטמא~ אינו גוי שמא ס~ס~ מטע~

ושמ~
 שיעור~ נשאר לא

 ג~ וציר~
 דעח

 ה~~~
 ~~ס והוי

ב~או~~י~חאי
 וספ~

 ~ חו~ד ~~כ בדרב~ןי אחד

~~~
 אין לפענ~ד

 ~סמו~
 הם~ק זה ולצרף זה~ על

 נש~ר ולא העצמו~~ נרקבושנה דבחמשי~
 כ~

 ע~ר~
 כל ראי~ מהירוש~מ~ אין ה~~ל~מהירו~~~~ ש~בי~ א~

 כ~
 ו~~ דע~י~ ל~י

 היר~~למ~~ל~ו~
 מ~ה ימיו ~ו~~ו

 ועשרי~
 אפשר וגו~~ שנה

 חיא~~
 מאה ימיו והיו ובחיב שנ~~ א~~

 שנה~ וע~רי~
 קרבן~ וב~שירי רק~~~ חרווד ל~לא חו~ר הוא שנהלק~כ א~~
 ש~

כח~
 דזה נ~ל ~ ו~~ל

 פירוש~
 ב~ד~~ רוחי ידון ~לא דקרא

שב~ק~
 אלא רצוני~ זה ואין בשר~ הוא ע~יין ~נה הרוח בו

~ב~ר
 יחקי~

 שהוא ה~אשון למו~ו יחזור ואח~כ שנה~ ק"כ עד
 רקב~~רווד

 ~כ~~
 על בירושלמי ~קשה ו~ח~כ

 ~וקשיא ~ ז~
עונ

 מל~
 הבשן

 ~נה~ ק~כ יומו בן וחינ~ק ~נהי ו~שרי~ מא~
ע~ג

 מל~
 חרווד מלא הב~ן

 רק~
 רקב~ חרווד מלא ~~י וחינוק

 על הקשה בעצמו דהירו~למי לפני~ו~~י ~
~~ 

 ומי ל~יל~ שאמר
 ~~שאריאמר

 כ~
 במ~~~~

 ועיי~
 וב~~מ בק~ע

 ועוד ודו~קי ש~
 ירא~ ד~לן~ בש~ס ה~עייןדהנה

 דח~~ודא
 ד~בל~~

 ס~ל לא
 מאה ימיו דוהיו קרא בהאי ~ירושלמי~דרשח

 ~נה~ וע~ר~~
 בש~ם מנ~~ החורה מן ~מ~ה ~ ע"ב קל~ט חולין בש~סראה
 ~בשג~ ~ ר~~י ופי~ בשר~~~וא

 וכ~יב מ~ה~ כמו בגי~ריא
 ~אה ימיוו~יו

 ~נה~ ועשר~~
 ו~

 כלומר מ~ה~ חיי ימי היו
 ל~אעחיד

 הנולדי~ ~ מש~ בש~~
 לפנינו ה~י ~כ~לי ימיו וכן

להדיא
 ד~ש~

 ואם הנ~ל~ הירו~ל~י כ~רשח ס"ל ~א דילן
~ 

א~
 ~וכחה

 לה~~
 ד~

 חוזר ~וא ק~כ דלאחר
 ~רא~רקב ח~וו~ למל~

 ~ו ~י~ ~~ו בראשיח במד~ר
 בשג~ ~

 זה
 מייחי ורבנן דד~י חשב~ן הוא דדיןדחושבני~ ~ש~

~ 
 והיו ~ מהכא

 ו~ש~ם מאהימיו
 ש~

 ק~כ חי ומשה

 ~נה~
~ 

~~~~~
 נרא~

 ~ק ~יירי הנ"ל ~הירושלמי ~וד
 ~כ לאחרדהב~ר ~ב~~

 שנ~
 רקבי ~רווד ל~לא ~זר

אבל
 ל~

 הביא שס בירושל~י ק~א ש~ר אף הע~מוח~
 רקב ~ש~מקרא ~

 ל~~~
 ~~~י ~~ה~ עצ~וח ~רקב דכחיב

 הלאמ~מ
 י~ ~ ז~ מודע~

 רכיס עצ~וח
 ו~~ו~

 הנה ~שיםי
 בודאי ~רכים~~~~וח

~~~ 
 ~שר

 וי~
 רקב בהם

 כנוד~
 אבל

~~צ~ו~
 לו~~ ~~ אי ~~ם

 שנה ~בק~כ
 הו~

 ל~~א ~וזר
~רווד

~ ר~  
 י~ד

~ ~  
 קרבן~ ה~שירי ~ל~ון וה~ה

לעיל
 ל~ ~~~

 בזה ופ~~ ב~י על ש~אי
 פירו~~

 דקרא
 ה~א~~ם

~~ ~  ~~~ 
 ר~י~ לה~יא לי ~~ה

 ברור~
~~~  ~ב~ ~ל~ ~~ ~~~ ~~ ~רו~~ 

 ~א
~~ד

~  ~  ~~ ~רוו~ ~ י~~ ~ 
~~ ~~~ ~~ 

 וב~~ס ~נ~לי ק~כ ב~י וחילוקשנהי
 נד~

 ~ובר ו~ו~ אומר שאולאבא ~ אמר~נן ע~ב כ~ד
 צ~י אחר ר~~ פ"א היי~י ~חי~

 בקולי~ונכנסחי
 לא וקוליא פרסאוח ג~ אחריו ורצחי מח ~ל

 ע~ג של לי א~רו לאחורי כשח~חיכל~~

~~ 
 ע~ש~ ~יחה ~בשן

 דנשארהרי
 הקולי~

 עוג של
 מל~

 ה~~ן
 א~

 ~חר
 שנה~ ק~

ו~~
 בירושלמי אמרו

~~ 
 דמעוג

 מל~
 ~רווד מלא ~~~ר הבשן

 ק"כ אחררקב
 ~ שנ~

 ~~כ אלא
 די~

 בין לח~ק
 עצמו~

 ~~כים
 הירושלמי ~קשה ד~ה ולומר לדחוק ~יש ואף הק~י~~ל~צמוח
מעוג

 הב~ מ~~
 ב~י חינוק שנקט כמו משל~ אלא אינו

 שה~א עוגגם נק~
 גדול~ אד~

 א~
 דירוש~~י פש~א

 ל~
 כןי חוכח

 לאדאם
 כ~

 למה
 ו~~כבקומהי נד~ אד~ ~ח~ ל~~ינק~ הו~~ עו~~ נ~~

 אי~
 ~ל ראי~

 כ~
 מהירושלמי~

 ו~
 ~וכח

 מ~ו~ד~
השני~

 כ~ד בנדה
 ע~~

 וכו~ ~חיס קובר שאול אבא ש~מר הנ~ל
 חו~מי~ ~ד מח של עינו ~~ל~ל וע~וד~י מערה נפ~חהפ~א

 ~ל ע~ן א~לכשח~רחי
 אבשלו~

 ן קיימ שעצמוח הרי ע~~~ היתה
 ו~~ש ש~ה~ מק"כיוחר

 ~מהרש~~
 כחב בחי~ג~ד

 כונ~
 אח~ח

 ~נ~ל~ב~מ~
 א~

 באמח
 אי~

 והפירוש פ~וטו מידי יוצא ה~מ~
 ו~פ~~הפ~וט~

 ~י~א
 שי~

 חז~ל נ~~ו הוי לא לדינא~ נפ~מ
~ ~דרוש~ וה~רשה ו~~~~ למיט~י ש~פ~רל~ון  להביא ויש 
 ס~א נ~ה מש"ס ל~ה ברורה ר~י~עוד

 או~ר שאול אבא ~ ~~
 יכלו ולא טומאה בה מחזיקין שה~~ חורון ביח בס~עמע~ה

חכמ~~
 לי הביאו א~ל וריב~ח וכו~ לב~וק

 ~דיני~
 ומצאו ו~קו

 עצמוח מלא גדולבור
 ותנ~

 ~וא
 ~בו~

 שמ~~א
 ישמ~א~

 בן
נחניה

 והבו~ דכחי~ ~ללי~
 ~שר

 י~מע~~ ש~ הש~~~
 ב~ד וג~~

 ~~בה קיי~ין היו הח~ליס ש~צמוח הרי ע"~~ וכו~~דלי~
 ~דלי~ שהרי שנהימק~כ יו~~

 אח~ק~ ב~
 ראשו~~ ביח ~~ורבן הי~

 הקש ~~צמ~ח שבח~חי ~מו ודאיאל~
~ 

 קי~מי~י ב~~אי
~~ 

 ו~ק
הע~מוח

 נר~~י~~ ה~בי~
 ו~~כ~

 ליישב
 עי~

 הירוש~מי דברי
 כמו מרקיבין~ ע~~ו~יו או ~~א~י בו שיש ב~י ד~ייריהנ~ל

 ~ש~~דאמרינן
 ע~ב קנ~ב

~ 
 ורקב

 בו ~יש מי כל קנא~~ ע~~ו~
 מי וכל מרקיבין~ ~צמוחיוקנאה

 ~אי~
 ~~~וחיו ~ין קנאה בו

מ~קיבין
 ע"~

 פרק דר"א פרקי ~~אה
 ל~~

 אביל~ח י~י ~~~עה

מ~חי~
 ה~ו~

 כו~ לע~~ וחוזר ונמס לה~ליע
 ר~~

 ~~ופוח כל
נו~עין

 ב~ר~
 משחייר שאין עד

 ה~ו~ מ~
 רקב חרווד כמלא אלא

כו~

 ע~~~
~ 

~~~~~~ 

 חחס ב~ו~ח מצאת~
 סופ~

 ~ח~ ~ל~~ ~~~ חיו~ד
 לו~רוז"~~

 ~זמ~ שב~ו~~
 ונרק~ו נ~ס~ו ~בר

ו~~~ו
 ומ~וב~י~ ~פ~

 א~~ של ~~מותיו שבל א~~~ו
 נ~~~~ס

ונימוחי~
 וכו~ כ~בואר

 ק~~ מ~צ~ ח~~
 נ~ב~י~ או ~וז הנקרא

 ש~ סי~ באו~ח ב~~זוע~ין
 ~ינו נ~~וי ו~צ~ ובאחרוני~~ ו~~~

 ו~א שיעור~י ~ו שאין באהלמטמא
 דרי~

 בחרא ~רק
 וט~י דשקיל ע~א~י~ג ד~~חי~

 ~~חש~
 ו~רוגי המבול אנשי עצ~וח

 דהיינו י~לנבוכדנצר
 מ~י~

 ה~~ל נס~~~
 היס~ טומ~~ ומשו~

דעצ~
 מט~א כש~ורה

 ו~דע וכו~~ ~היס~
 דמשו~ ל~

 נסכוי עצם

~~
 ~ א~ב~ לש~רי ס~ד דאי קי~ג דוב~ים בחרא ב~פ בה
ח~ש~

 ב~ים נימוחו לא דע~וח ~~א א~כ
 ר~חי~

 ~במ~~ל
 ~איוא~כ

 רב~~~
 דאמרו דנםכוי

 במדר~
 ל~ים ~נחנוהו

~~ח ול~
 ~~ נשר~ ו~~ לא~

 ה~צמוח כל
 נ~

 ה~~
 איחנ~~

 ~ע~כ
 נש~~~ הוא ~ק ב~בול ~~ו~ו~~ם

 ול~
 חיק~י

 ב~לג~ שע~~ בנדהשאול מ~ב~ ~
 עינו

 ש~
 עוג

 מ~~
 ~מי~~ן אין ~~~ן~

 של~תוק~ו
 עו~

 אינש~ שאר אבל
 ו~~~~ ני~~ח~~ ע~~ו~~~~

אמנ~
 כד

 מ~יינ~
 ~א שפיר

 ער~ מ~~~ לי~~
 נ~ה

 ע~~ ס~~
ב~~

 הבור הוא וא~~ו עצמוחי ~לא בור מצאו ריב~ח
י~נ ~~יל~

 בי~ חללי~
 ו~יו ו~~ אחיקם בן גדלי~

 קי~מי~ עצ~וחי~
 והאר~וכו~

 ~~~ ~~ ~ וסיי~ ר~יו~~ עוד להביא
 לראי~

א~~ו וחז~~
 קנאה~ ~~~ו~ ורק~

~~ ~ 
 בו ~ש

~~ 
 ע~ותיו

 וא~~~~קיב~
 ~כל ~ב~רש

 ~נ~~ו~ חו~ ~~~~ ~~
 קנאה בו שיש מי~יי~

 ~~~ ~~ ל~
 ~~~וי~

 אב~
 ~י

 ~אהבי ש~~
 ל~

 ובל~ו ~ כ~ב וא~~כ ו~~י
~  א~ 

 ~ושיא
 ~ר~

 ~י~~~
 ש~ה ~אי

 ~חיי~ ~~ אח~
ם ~  ~~~ ~~ ~א~ 

~~~
 ~~ים

~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ א~  ~  ~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ו~~ו~~~ בקיצור~ה~~ס
~~~ 

 ל~~רי ~~יות ב~י~ה לבוין שזביתי
~ח~ס

~~~ 
~~~ 

~~ 
 ~צר~ינן ~לא ה~~ולה ל~ע~ו כוונ~י

 לס~~
~~~

 כ~~~~~ נר~בו~
 ~וע~~ ~נ~~~ לה~~ושל~י ה~יא~א וב~~~~~ הנ~ל~ ע~א ס~א נ~ה ~~~ס

 ה~~ס ב~ברי ל~לפל אבא
 הנ~ ~ס~~~הנ~ל

 בא~ר ~ו~ר רצה ~ת~לה
 על~

 על
~~~ 

 כ~~ר

 ש~אור~~~~
 נרק~יס ה~~ן

 העצ~ו~
 ~כל ~~~רש כ~בואר

ה~~~ו~
 ~ר~~יס

 ~י~ ו~י~וחי~
 לי~ ו~שיא נס~וי~ ~עצם

 ~ז~~~~
~י~~

 לר~ל ה~בול ~~י~י ~~וקה א~~ה ~א"~ ע~א
 ~~ וע~ ~

ת~~~
 ~היינו ~י~ל

 ~ו~~~
 קו~~א ב~ן ~ין ול~ע~י בנ~ל~ נ~כ~~

כלל
 ע~

 ~הנ~ ~~ול~ ~~~~~ ה~~~ש
 ה~~רש ~~ור

 ~~ב~ר~~ית הו~ הז~
~~~ 

 ~~~~ ~ו~
 ק~לת ~~~רש

 ק~ו~
 ל~~~י

 ו ו~ו~ י~~ו ~ו~~וה ~ס~~וק~ ~~
 נא~

 ~~ז ב~ק ~~וס~ ~ע~ין ה~ק~~
 ~~~ע~א

 ~~~ ~לא ו~יא
 ב~ו~י~~

 ~~~~ר לזה ו~~~ס
 ~י~~

~~~ר~
 ~ר~ש
~ 

 ~ ~~~"ל ~ס
 ר~~ הא~ס~ א~ א~~~ ה~ ~ויא~~

 ~~~ ~~~~ן~~ר
 הרא~ון א~ס ~ל ע~~ו א~ילו א~~ יו~נן ר~

נ~ו~~
~  

~~ 
 בן ר"ש ב~ס יו~~ן ר~

 יה~צ~~
 של לוז א~י~ או~ר

 ש~~נו~~~ה
 ~ני~

 ~~~~ה
 לע~י~

 נ~~~~~ ה~~~ א~ ל~א
 שס א~~אוא~~ז

 ~~ע~ הרי ~ש~ה~ הנ~ל~ ה~~ר~
 ה~~רש

 כלל ס~ל ולא נ~~ח~~ שד~ה של הלוז וא~י~ נ~~ו מבול~~~~
 הי~ ~א~י הנ~ל קי~ג זב~יס~~~ס

 ~רי~
 ה~~ול~ ~~~י ב~וקה

 ~~~~~ ל~יט~~~ ~ז~ל ה~~~ש ~ן~ס
 ה~~ל ~~~ס

 ל~~~
 ד~ש~ס

 ~יירי הנ~לבזב~יס
 ~ע~~

 ו~וא ~~~וי
 לו~

 ~~י נ~~ה שאינו
 א~~~ לי~א זה ~ם~~ול~

 ~~~~~י ~~~ס ~~~~
 ב~י~~

 ~וא~~
על

~~ 
 ~א~~~ יו~~ן ~~ ש~~ור הנ~ל רש

 נ~~ה~ ש~רה של לו~
וכ~~

 ~ל
 ~ וא~~~ ~ ז~

 ~ין ז ~ל
 כ~

 ל~~ותו ו~יס ב~ש
נ~~~ כ~ס~ו~

 ה~~ול ~~י
 בו נו~ן ~~ק~~~

 יכל~ ש~~ ב~
 ש~~נו ה~~ז

 ל~~~~~ ה~~~י~ו~
 א~~

 אלו
 של~

 כדל~יל ה~תיס בת~יית יקו~ו
 ~~ב~~~

 ~ו~~
 ~~ו~ הרי ~~~ל~ ~~

 יקו~ו ש~א ה~ב~ל
 הוא ~~ה ~ו~~ נ ה~וז אף ו~אי~~~~ס ל~~יי~

 ~~וא~
 בש~ם

 ע~~ק~~ ס~ה~רי~
 ~~ור

 אי~ ה~~ו~
 ו~~י י~י~~ ולא לעוה"ב ~~ק ל~ס

~~
 ש~רה ~ל ה~וז

 עכ"~ נ~~ו~
 ~סובר ל~~ן

 ~באור~
 הז~ן

 א~ וא"~ נר~ביס~ע~~ות
 הנ~ל ב~~~רש ס~ל ~לא דילן לה~~ס

 ~ו~~~צ~~~
 א~ ה~~~ באיר~ ~~~ נ~~~ו~~~ ה~~ול

 הל~ז
ו~~א נרק~

 כ~~~~
~ ו~ו~~~ ז~ל  ר~ בשס ה~~רש ו~~~י 

 יו~נ~
 ~~~ל

 של הלו~ וא~י~ נ~~ה ~~~ל~מ~י
 לי נראה נ~~ה~ ש~ר~

קו~~י~ ל~ר~
 ה~וס~

 ז~~~
 ~~ה ע~א ~י~ג

 ~~קא~~
 ~ר~ הא ש~ק~ו

~ו~~~
 ~~י ~י~ גו~יה ליה ו~~~~י ב~~ל~~ ~~ו ~~י

 ~בו~
 ~~לל

 של~ני ב~יבור ה~שו ובן ע~ש~ הוו~לא
~~ 

 שס בתוס~
 לש~~~י~ א~יל יו~נן ~ר~ נראה ולדעת~ ע~ש~ ~~~ה ~~ו~ע~ה ~ ~~~

 ~~~י~~~רש
 ~בו~

 ב~ו נ~~~~ כולס
 ~ת ~א~~~ ~קר~ ש~וכי~

 ו~פי~ כנ~לה~~ס~
 ~~ ~לו~

 ו~~~ נ~~~~ ~~רה
 ~וס ע~יו א~ן

קיש~א
 ~~ו~

 לא
 ב~י~ הו~~~

 ~לאו ~~ולי ~~תי
 ~ו~~

 ב~~י
 נ~צאאינס

~ 
 א~א

 א~
 ר~י לשיטת ~נ~~ו ~~זצ~יס אינס ב~ו~ל

ור~
 י~~נ~

 רק ~ן ה~שה
 ~שי~~

 ~בל נ~~ו~ ~לא שסו~ר ר~ל
ר~י

 א~ב וכ~ת ~~ו~ ל~
 ~ש~

 ~~י~~~י ב~אי ~ם ~א~~ו ~ש~ס על

~~
 סבר

 י~~
 לא~י ~~ול

 יר~ ל~ ו~~~
 ה~~וור ול~י ~א~י~ ~~ול

 בר~ל סו~ר~~~~~~י י"~
 ~~~ו ~~ול ~~~י סיבר ~רק ~א~י~ ~בו~ ~י~~

 ולהכ~ ב~~רשיכש~~~ו
 צרי~ ל~

 ~ר~~~י לי~א~ ~וה י~ל ב~י~~~
 ~י ~~לי~יס~ר

 יר~
 ר~ א~ל ~~~י~ ~~ול

 יו~נ~
 הי~ב י~ע

 נ~~י~ ~בול ~~~י~שי~תו
 ~~ש~ ל~~

 ~ל הקשה ולא ~~ל על
~ ודו~ק~ ~י~יי ~שה ולאע~~וו~  לר~ לי~ ~א~~ ~נהי ואי~ל 

יו~נ~
 היינו נ~~ו~ו~ ~~ול ד~~י

 ו~ב~ל~ גש~ ש~ ש~~ ב~ו~~
 ~~~ו בא~י ~שא~ב ה~~ול~ ב~י דני~ו~ו י~ל~~יר

 ב~בל~
 ר~ דאף י~ל ר~י~לש~~~

 יו~~
 ני~ו~ו ~לא סובר

 ~י ור~ל ר~י ~פ~י~ו ~ס~ר רנ~~י שיטת הי~ ~זה ~י~לבה~~א~ ה~~~
יר~

 אי ~~לי~~ ~~~ר ולא לא~י~ ~בול ירד לא או לא~י ~ב~ל

 ~ו~ה יו~נן דר~ ~י~ל נ~~וחו~ לא או ~י~ו~ו ~בוצ~תי
 בהבלאד~תו ה~~~

 ~ל~
 ~~ה ה~~ס ~ברי בזה לחזק ויש ני~ו~ו~

 ו~ו~ק~ ~זב~~ס הנ~ל ה~~רש עלשהק~ה
 ~א~

 זה ~ס ל~~תי
 ~ויא~ר ~ ~~~א בן ~ייק הנ~ל ~~דרש יו~נן ר~ דהאלי~~~
 ~ק~א ו~ש~י~ הא~~ה"~ ~ני ~על ו~ו~ הא~ם את א~~הה~

 ק~ש~~ת י"ל וא"ב ה~~~~ נ~~ו ב~ו"ל בין בא~י ~ין~ש~וע
 ל~~ו~~ שיש הי~ב ו~~ע~י ק"~~ ~זבחים הי~ב ו~וקה~וס~

 ב~ב~י הנל~~נ~~ ~~א~~
 ~ו~~~ ל~ר~

 שנשארו ה~וס~
 ~לר~ שכ~בתי ל~ה ר~י~וי~ל ~~י~ז~

 יו~~~
 ב~~רש

 א~
 ~~~ו א"י ~~י

~הבל~
 א~רו ~הא ני~~ו~

 ב~~ר~
 ~ל ע~רו ~~~י~ לר~י הנ~ל

 וע~כ נ~~ה~ הראשון סא
 א~

 שב~~י
 ל~

 ה~בו~~ ~ם הי~
~~ 

ור~
 שס הי~ ה~לא

 ני~ו~ והאי~
 ע~~ו א~י~ו אדה~ר של גו~ו

 ד~ס הרי ני~ו~~ ש~הבלאנ~~וח~
 ~~~ ~ה~ל~

 ~~י חו
 ~~~י סו~ר יו~נן ~ר~ ה~~רש ב~ם הא~ו~ ~וע~~יו~ו~ק~ ~~ו~

 אס בן ואס נ~~ו~ו~~בול
 ני~~

 ~~~ג ~ר~ל
 ע~

 זב~יס בש~ס זה

 ר~ בו~אי וא~כ ~נ~לי~י~~
 ור~~ יו~~~

 יו~נן~ כר~ הלכה
 ~~~לא~ ד~~ו ני~ו~ו~ ~לא ~~~ה ר~~ ~ס ~בא~י ני~אאס וב~ר~

 י~לוא~כ
~~~ 

 לא ר~ל
 ו~ובר ~ליו~ ~ל~~

~~~ 
 ~~ול ד~~י

 אי ~א~י רק ~~י~ו ולא ני~ו~ו~~חו~ל
 יר~

 ל~~ או לא~י ~~ול
 סו~רדר~ל

 יר~
 ל~~י ~בול

 ול~
 ני~ו~ו~

 שז~ וא~
 ~ו~~

 ~~ול
 שסו~ר ~לר~ללו~ר

 יר~
 ני~ו~ו~ לא בא~י ~~~י~ ~~ול

 ~~~~ני~ו~~ו~ ו~~ו~~
 כר~ ~ה~בה א~~ וד~י זה

 יו~נ~
 ואס ~נ~~~

 י~בז~ כ~
 ס~~~~ ה~~~ס ~ברי ל~~ות

 ~~~ הנ~~
 ר~ל ~~~ר

בכ~ו~ו~
 כ~

 ע~~
 ע~ב ס~ה ונזיר

 ע~~~
 א~י~ ו~~~ו ~צ~ו

 ו~~~
~~~~~~ 

 וצאו ~ זה
 ~וק~

 ~א~~ א~יי
 ~ק~י

 אי~ ~
 ~~אנו

 בזב~יס ~בול ~~י איה שב~ו~ל בבהניס ו~גלינוי~י~ו
 ~~אי א~~ב ~בולי ל~תי ן~~~~~י ~~~~

 ~~~סי~
 נו~ ~ ~~א

 הכ~
 ~~י

 והא ~ו~~~~ ב~~~ה ~~זי~~ס ~~ו~ב~~ו
~~~~ 

 ~~~ו ~~~ה ~~ל
 לאו א~י~ אתו~ה~ו

 ~וק~
 א~י~

 ~~~~~~~ ~שו~ ~~~
 ~זרו

 על~ו~~ה
 ~ר~

 שס~ לבניס ל~~ניס אסו~ ובל~~~ הע~ים~

א~~
 ~וא ברזר

 דא~
 וב~כ ~ו~~~ ע~~ ~ילו~~

 ה~ע~~ עו~ ש~
ולדע~י

~~ 
 ~ה ~י~י ק~ה ולא ~יתא~

 אי~ ש~ק~~
 ~ינו ~צאנו

 שבתו~ל ~ב~ניםו~~לינו
 ~ל~י~ן ~ב~לי ~תי אי~

 סביר~
 בר~ לן

יוחנ~
 ~~תי ~~ו~ל ח~ש שיס אין ולכן כנ~ל~ ני~ו~ו ~בול ~מ~~

 ~~~קו ~ש~יר~~ו~~
~~~~ 

 וב~~ו
~ 

 א~יי א~ וטהרו ~צ~ו עי~ה
~ היט~יו~ו~ק  ועפי~ז 

 ק~~
 התוס~ ~ל לי

 ב~זי~
 ד"ה ע~ב נ~ד

אר~
 שבתבו ה~~יס~

 אר~ דטי~א~
 ~~י ~~וס נזרו הע~~ם

 ראה ע~~י~~ול
 ב~~~~

 ~ן כ~ב ~~א ~ת ט~~את ~הל~ ~י~א
 ~תי הא קשה הנ~ל ול~~~רש ~~ש~ בזה ופל~ל ה~~ב~ם~~~~
~~ו~

 ל~ז וא~י~ ~י~ו~ו~
 ני~ו~ ~בש~ר~

 ~אין ש~א~ר לא ~ם
ה

~~ 
 לו~ר ו~~ן ~צ~~~י ~ו~~ן ~~~

~~~ 
 ~~~רש~~~ הלכה ל~י~ין

ר~ה
 ~ויו~~

 ~י~ט םי~ אה~ע היטב ו~אר ~~~~ ~ברבות ~~ה
 וב~~~סק~ו~

 ה~ת~ס ו~ש~ב ~ ואכ~~~ וי~ל ו~ו~ק סק~ה שם
 ~קשה ו~א ~הנ~ל

 ל~
 של עינו ב~~~ל ש~~~ ב~~ה ש~ול ~אבא

 ~~~~עו~
 אין ה~ש~~

 ל~י~~
 א~~שי ש~ר ~~ל ע~~~ של ~~ו~~ו

ע~~ו~יה~
 ני~~~יס

 עכ~~
 בש~ס עיין לא ב~~~~ת

 בע~
 ב~בו

~אתי
 ור~

 ה~ולה לפי כתב
~~ 

 ב~ד נ~ה ~~~ס ו~א~ת וברונו~
 ה~~לע~ב

 אית~
 שם

 ד~~ב~
 ~ל עי~ו בגל~ל ע~~~ ~~ול

 פ~~ ~ שם א~~א ~ה~ו~~ני אבשלוס~
 ~קולית נ~~סתי

 מ~ ש~
 ג~ ור~י

 ~ל וא~לפרס~~~~
 מל~ עו~

 ~לבד כן ואס ע~שי הית~~~ הבשן
 ק~~ ~ו~ וכ~ש~~~~ ככ~בו הש~ס ~~רי ה~תיק ~אשב~חב~ת

 ~~ עו~~י של ~ת~~~ו ל~ידין ~אין שסייס~~~
 ~ענה

 של~ינו לנלג~
 של~ אב~~ו~

 ~~ות
 באור~

 ו~~ע~ הו~י

~~~~~~~ 
 הנ~ל בזבחיס דהג~א ז~ל ס~~ר~ ה~חתס שבתב
 ו~שוס לוז~ והוא נס~י ~עצם~יירי

היסט ~ו~~
 ד~~~

 ~~א ~ינו בש~ורה
~~~ 

 שסובר ע~ש
~כוי דע~

~~~ ~  
 ~מ~בר בן

 ר~ה ~
 נ~~ ב~~

 היה בנ~ה ר~ ~ ע~א
 ק~

 ~צי~ן
 מ~ר~~

 כי
~~~ 

 ~מ~רתא
 ~ר~~ דא~

 י~א
 ב~~

 ו~~
 אדה~ר של עפרו דאפילו הנ~ל ~ה~דרש לה~יר ויש ברש~יי ע~ש ובו~~ עקביו בש~נס~~~י

 נמ~
 ו~~ע
~ 

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



 ~ו~ס~וי
 ~~מ~

 במשא עכ~פ
 ובהי~

 ולו~א בם~די חדש דבר ~זהי~ל ול~ע~י ב~גע~ וכש~כ
 דמםת~נ~

 ~~~ם אומר הייחי
 ~בר ~להכי ~הנה וכלל~ כלל מטמא אינו~םכו~

~ 
 אבל הראשון ~א~ם~שום נ~ם~~ אינו

 מע~
 ולכן האבריס~ כל ונהנו ~~עת~

 מ~ע~דת ~לא ~הנה א~נו נם~וי ע~ם מ~א~כ ~יתה~ עליהםנגזר
 נהנה ולא שבתמ~אי

 מע~
 מ~תהי עליו נקנםה לא ולכן הדעת~

 כן ואם ~~ש~ א~ר בשם ~ק~א במ~ז ש~ ~~ או~ח פמ~גרא~
 לא זה אבר שעלכיון

 נק~ם~
 בודאי ל~~~ וקיים חי והוא מיתה

 מטמאא~נו
 ו~~ כל~

 לבאר ואקד~ם זה~ ל~~ר ראיה להביא
דבר~

 ~ו~~ הש~
 בשם הביא םק~ב~ נ~ד םי~

 תה~~
 ד~וליות

 אהלות במ~~ מפורשת ~מ~נה מ~~~ר ~כן וב~מת בפמ"~~ ע~שי~חי ה~
 ב~דרה~ חוליות י~ח וק~~יב בא~ם~ אב~ים רמ~ח ~ מ~אפי~א
 שיש בז~ן אימתיע"ש

 עליה~
 אין ~אהל~ מ~מאים כ~אוי בשר

 הל~ ברמב~ם הוא ו~ן ובמש~י במ~ע מטמאין ~שרעליהם
 אחת חוליא אפי~ חםירה אם דשדרה ה~ח פ"ב מתטומאת
 הן דחוליות ~רי עכ~לי עצמות כ~~ר הוא הרי חוליות~מי~ח
 ק~~ ולכאור~י~חי

 ד~ש~נה םו~~ב כ~ח ~ברכות ממ~ש מאד
עשרה

 כנג~
 י~ח

 חוליא כנגד הצדוקים וברכת ~ב~~רהי חוליו~
 חוליות י~ט דיש ~ש~ס הוא ~בואר הרי ע~שי שבשדרה~קטנה

 ורמב~ם המשנה ח~~ה לא ואמאיבשד~הי
 וה~~~ ותה~~

 הנ~ל
 בס~~מצאת~ ~

 ח~נו~ מנ~~
 ~צוה

 ~ז~ ~הרגי~ ר~ג~
 ז~תב
~ 

 עליו ~שאין אבר ~א~ן חשבה לא ~~משנהוא~~~
 ב~~

 גי~~ ~ו
 חוליות י~ט שהםא~ל

 הו~ מבוא~
 םיים טרי~ות ולענין ~ש~ם~

 ~חולי~ נע~ר~ איבצ"ע
 אי הי~ט הקטנה

 מה הנה ע~~~ טרפ~

~תיר~
 עליו שאין ד~פ~ר חשבה לא ~המ~נה המנ~ח

 ב~~
 או

 באהלי מ~מא ואינו גיד או בשר עליו דאין ~נהי ל~ת~י ז~~י~
 מטמא מיהא ובמשא ב~גע~~~פ

 א~
 ב~ר או גיד על~ו שאין

 מת טומאת מהל~ ~~~ב הרמב~ם ועכ"פכנ~ל~
 י~רות אבריס ~שלשה שם ז~ל הרמב~ם ~חשב כ~ולח~ו~~ ~ו~~ ה~ו~

 רמ~ט לחשוב הו~ל נ~י וה~א ~א~ל~ מטמאים שאינםבאשה
 בשר עליהם ושאיןאבריםי

 ומטמ~
 ומ~ ובמש~~ במגע

 שהחמיר
 טריפהי הי~ט הח~ליא בנע~רה דאף טריפות לענין הנ~ל~מנ~ח
 לאלפענ~ד

~ 
 ואדרב~ עמ~י~

 ~קדק דלהכי ~~ל
 הש~~

 דיש וכ~ב
 מש~ה ~הוא הביא ולא התה~ד~י ~בשם חוליותי~ח

 ~לא אינו טומ~ה לענין ~דוקא ~י~ל רא~~י מהמשנה דאין~נ~ל~ באהלו~
 א~~ ח~יב לא הקטנה וחוליאי~ח~

 י~ל טריפות לענ~ן אבל
 דקדק ~כי חול~וחי י~ט ויש נ~שבת הקטנה ~חוליאדאף

 שהתה~ד פי~ ת~~~~ ~בשם כןוכתב הש~~
 כת~

 ג~כ טרי~~ת לענין כן
 ולא חוליות~ ~~~ח~יש

 י~~
 ~ושית מידי קשה לא ו~פי"ז

 ~~דס~~ ~פ~~~
 בש~~

 ~~נין בהוד~ת נ~~מ מאי ~ם ס~~ב
~ י~~י ולא טר~פה ~~ח דוקא לומר גדולה נפ~מ יש האמורולפי ~ ע~~ הז~  

ועפ~~ז
 י~

 ~ל ~ש~כ םק~א~ י~ב סי~ ש~ד הלבושי ~ל לחמוה
 ~מביא~ראב~ן

 ה~~~
 אינו ש~ראב~ן וכתב סק~א~ ~ד בסי~

 חו~ין ה~וס~ שמביא ר~ח כ~י~~יבר
 חות~~ ד~~ ע~~ מ~~

דאם~ל~~כ~
 הוי

 י~~
 חול~ות

 ובמשנ~
 ~י~ה ואינו י~ט ~וי ~באמת לית~~ זה ול~ע~י~האר~~ ע~~ ~~~י ד~וי ~בואר

 ר~
~~~

 ~~ל וא~כ
 ש~י~

 ~הראב"ן
 סוב~

 ו~ו~ק הנ~ל~ כהר~ח
 ~קצרתי ~

~~~~~~~ 
 העיון אחר

 דז~ נלפ~נ~~
 מעט~ ~מקדש בספרמצאתי ד~~ ~~מת~ לי~א

~~~ 
 הס~

 ~ע~
~~~~

~~ 
 ~~א~ ~~

 ע"ב כ~ח ~רכות ~~~ס הביא
 ~נ~~

~~
 ~ ו~~ ~ וז~ל וכ~ב ~ש~ר~י חוליות י~ט

 כן בע~ח בשאר
 ~~ער~~ מצאתי דהנה םפי~י לפשוט ~ראה ול~ע~~~~~~~

 ~ער~

~וז~
 הביא

 ~~~ ~~~ וי~ר~ המ~ר~
 אדס ~מהיכן

 של מלוו לבאילעתי~ ~י~
 ש~ר~

 על ו~ירש וכו~~
 ~לוז~

 פי~
 עכ~ל וכו~י ~וליות י~ח ש~ם~ף~נה ~לי~ ~

 הערו~
~  

 ד~
 במ~ש ראה

קהלת~
 ו~נא~ ~ עה~

 ~קהלת השקד
 ~"ב~~~

 של~וז ~ שכחב שם ב~פ~ת
 ש~ר~

 ח~ליא הוא
 שבם~ קטנ~

 עכ~ל~ חוליו~" הי~ח
הרי

 נתב~
 קטנה חוליא הוא נםכוי והוא ש~לוז לנו

 הי~ט החוליאוהוא ~ב~~ר~
 כנ~~

 ~ליכא מבואר כן ואם
 החול~

 הי~ט
 שממנו באדםרק

 מני~
 לעת~ד האדם

 ול~ן לתחיה~ ויקום לב~~
 משא~כ בא~ם~ ה~~ט ~חוליא והוא הלוז הקב~ה בוברא

 תקוםשלא הב~מ~
 בה ברא לא ודאי ב~חה~מי ~ע~י~

 הקב~~
 ה~וליא

 ~עיקר~הי~ט~
 רק נעשית

 כ~
 ואין ~חה~מ~ י~~ על שי~ומו

 ~~מ~דש של ס~יקו נפשט אפוא כן אם חול~ו~י י~ת רק~בהמה
 בהם אין בודא~ בתחה~מ~ ~קומו ~לא בע~ח ~בשארמעט"

 חוליות~~ח ~
 וז~

 חק~ה ואי ברורי
 ל~

 ברא למה
 הקב~~

 ~~וליא
 כבהמ~~ בח~מ לע~~ל יקום שלא בעכו"ם הלוז והואהי"ט
הדבר

 ח~ו ~אמרו ~לא ~די שכתב~ הרא~ונים דברי עפ~י יתייש~
 ומי רשויות ~~ייש

 שבר~
 א~ו

 בר~ ל~
 ~לו~

 ב~~ ול~
 את

 שויםי א~ בצורהכולם
 ו~כ~

 ראה אחתי ב~ורה כולם את ~רא ה~ריםמפני טעם~ כ~ב~ ו~וד ~ ~ידן בנדון נמ~
 במ~ר~

 תל~יות
 ענף א~~אות

 אבר~ם~
 בזה מ~~כ ע~ש הנ"ל~ להרא~ונים הביא

 ~ואםז~ו~ק~
~ 

 ע~~ז
 מיוש~

 לא ~~וע ה~ל הקושיא
 כש~~ חוליותי י~ט דיש ו~רמב~ם ב~~לות~משנה חשב~

 הנ~ל~ בר~ות
~~נ~

 הי~ט ~החוליא ביארנו ~בר
 הו~

 אינו נסכ~י~ ו~וא ~לוז
 כללמטמא

 וכל~
 לע~ין הנ~ל ~מ~~ה ח~~ה לא ולהכי

 חידהוא מ~ו~ ~טמ~~ אינו הי~ט ~החול~א חוליות~ י~ח רק חשבוולא טומא~
 בגדר ואינו לעד~ וקיי~

 ~ל~ מ~
 אם

~ 
 לנו יש

 ז~ל~ כהח~ם ודלא מ~~י אינו נםכוי דהעצם גדולהראיה
~ י~פרי ~~ ש~~י ואם בעז~~יי ח~~ה הע~ה היא כי~י~ב ודו~~  

 על ל~ ויק~~ ה~חעק~ ית~ק~וא~
 נס~וי דעצם ~כתבתי מ~

 ~~הלות ממ~נה כ~לי מטמאאינו
 מ~ פ~~

 כל
 ~במ~

 טמא
מ~שי~יים ~~

 והשע~
 ~~ ול~ וכו~~ והצפורן

 חשיב
 נםכו~~עצם ~~ ~משנ~

 ליחא~ ז~ ~
 המשנ~ דקדק~ דה~

 שב~ת ~כל ו~~ה
 ראה ל~ד~ וקיים ח~ והוא מת ~ינו נםכוי ה~צם מ~א~כ~~א~~
בםידורו

 הנאו~
 ה~און ~ל

 י~ב~~
 ~לו~ ד~י ~במחי~ה ז~ל

 המל~ה

 ש~ארי~בס~ו~ה~~
 וכ~ב

 ~וי~ל ~~~~ חי הוא נ~כוי ~עצ~
 נסכוי ~לוז ה~צם ל~~ו שיביא לאדרינוס ריב~ח צוהדלהכי
 בראשי~ במדרש כמבוארהנ~ל~

 שאיש ~ף הנ~ל~ פכ~ח
 ~ראה לט~אות ~רכו איןכמוהו קדו~

 ברכו~
 ד~ה ב~ש~~ ע~ב ה~

 ~~א~ קט~ז ב~ב ובר~~~םבירי
 ער~ ובערו~

 עצם מ~מ ~רם~~
 אינונס~וי

 מ~מ~
 ולהכי

 ~מאי ש~ינו ~שום לי~ו~ ל~בי~ ~ו~
 ש~ין כיון ו~~כ ו~ו~קי ל~חותויש

 לחר~
 דז~חים בהא

 תל~נן דלא משם נשמע ע~כ ~נ"ל~כהח~ס קי~~
 שמ~

 העצמות ~ק~ו

באור~
 הז~ן

 מדחיי~י~
 מבול ~~י

 ו~
 אלא ~נרקבוי א~רינן

 דלאודאי
 שמ~ חלי~

~ ברור~ וזה נרקבו~  
 ו~

 נח~ינן ב~א כן
 םלקינןובהא

 לצ~ דא~
 נרקבו~ ד~מא לם~ק זה

 ו~

 ~~ח~ס
 ם~יקות ~לש~ר שם ~ייםז~ל

 מ~פי~
 הם~ק זה

 נ~~
 ~א

 ~~ענ~~ ~~~נר~ב~
 תט~ו שהי~ ~~ח~ם נידון כע~ן דוקא ~ינו

~נ~
 לספק זה דמצר~ינן י~ל ש~יר ש~בר~ ~עת

 שמ~
 ~קבי

 אף ל~עתי כיאם
 בשנ~

 לא ר~ות
 ~לינ~

 מ~מ שנרק~ו~
 ~ם~ח~ם ~ע~

 ~לםפי~ו~
 מה~שאין~ ע~ש~ לס~ק זה מצרפינן הרבה

 ח~~ים רק כאן אין ~י~~ בנידון~ן
 ~~ה זה ב~ום ~~~ו לא אםוא~ילו ~בתים~ נבנו מא~ ~נ~
 מ~מ מ~ו~~ ~~~

 א~
 ~~~פ~

 קברו בו~א~ ~נה ש~ם וקודם שנה~ ~שים על
~~ 

~מו~~

~~ ~  ~~~ ~וד~~ ~ב~ ~ ~~ח~~ ~ 
 ~בע חכמ~ ~~

 ל~ו~ ~~ד~ ב~~ ~~~ימ~י~ ~~~~ ~ני~~~ ~~~י~~
 ~~~ו

 ~ ל~ו~
~~ו~

 ~ל
 ~ח~~ ~~

 ~ בס~~~ ~ה~~~ל~
 ~א~יש~ ~~אס

 א~ן העב~~אי~~ א~~ד
 ~~~ ~~~ צ~ אנ~א~יא~ ~ע~

 ~לו~ ~~~~
 נק~א

 ~~י~~~ ~~
 ~~~~~~~ם

 ~עצ~
 וב~ד ~י~~~נק~ע~~~~~ היהו~ים~

 ~ו~כ~ ~~ ~~
 ~י

~ 
 ~~ס~לע~ני~ר~~~

~נו
 ~ב~~ר~ חוליו~ ~~~ ~~

 ~ה
 ~ ~א~

 עדות כ~~
 ~ח~~~

~ שבזמנ~ו~  ~אול~ 
 איז~ ~~

 ~~ ~ו~ ב~ המ~~
 ו~ן ~~רה

~~ 
 ~ט~ ~~~ ~~~ ~ל~ ~ א~~ ~ו~~~~

 ~ו

~~~~ 
 ~ערה~ש ~ולט ~~ות אין

 ש~
~ 

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



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~~וב~
 וב~~ם

 ש~
 דנר~בו חלינן לא ודא~

 כול~ העצמו~
 ברורהוראי~

 לז~
 ד~ששים

 שנ~
 לא

 חלי~
 העצמו~~ דנרקבו

 דאמרינן~א
 ~ בכ~ובו~

 ~ב
 חדשו~ הרח~ו~ ~ה~לוליו~

 וא~ז~ טמאו~~ ישנו~~הורו~
 ששיס י~ה

 שנ~
 דברי

 ר~~
 ר~י

אומר
 ישנ~

 אחר ד~פילו ל~דיא הרי ע~שי ~וכר~~ אדם שאין
~~ם

~~ 
 ~אהל~ שמ~מא שיעור נ~אר ולא דנרקבו אמר~נן לא

 מלב~ והיס~~ ומשא ממגע רק ~~רי לא דה~םוא~ל
 ד~חק שזה

 ו~~רט ע"ש~ אהל לענין מ~ירי דהש~ס ופש~א כן לומר~דול

ד~ומא~
 שטימאה קנה על שידרוס ~וא שכיחא דלא מל~א היסט

 הח~רו לא ולהכ~עליו~
 כמש~~ הי~~י ~שו~ לצי~~

 במ~ק ה~וס~
ה~

 ע~~
 ח~~שי~ן לא מספיקא בודאי וא~כ עש~~~ ~~ינו ד~ה

 ודא~ אלא הי~~ל~ומא~
 ז~

 ברור
 דבששי~

 ואפי~ ויו~ר שנה

~ש~
 לא אפ~ה זוכרה~ אד~ שאין

 חלי~
 נשאר ולא דנרקבו

 ד~יכא היכא אבל כנ~~ וכלל כלל ל~פק זה לצרף ואין~שיעור~

 ספיקו~~ ~וד ויש דהח~~~ השאל~ כ~ין שנקברו~ שנ~~~רב~
 דמצרפיןאול~

 ג~
 ובפרט וצ~ע~ כהח~ס נרקבו דשמא הספק

 ספק הוי ~רבי~ברשו~
 טומא~

 בר~~ר
 וטהו~

 וא~~~
 ברשו~

~יח~~
 ~ם

 מהל~~~ו ~מב"~ רא~ טה~רי ש~ טומא~ן ספק הרי ג~~ ש~
 ובמל~מ ה"בי אה~~

 ש~
 ~ עייש~ה

~~~~~~~~~~ 
 לכהן מוחר אי לחקור יש

 לבי~ ליל~
 שיש

 ספק בו שיש לחצר או טומא~י ~פקבו
 אדם בנ~ שני עוד ~החצר ויש~ומאה~

 משום מו~ר א~ ז~~~
 ספקדהו~

 או בר~~ר~ טומא~
 דבעינ~

 בני השלשה כל שיהיו

 ואז כהנים~אד~
 בבי~ להיו~ מו~רי~

 ספק בו שיש בחצר או
 ~זא~ החקיר~ והנ~~ומאה~

 בהל~ הר~ב~ד ממש"כ לפשוט יש

~ירו~
 הראב~ד דברי בלח~מ ש~י~ הפירוש ולפי ה~~ז~ פ~ט

 עש"השם
 ודו"~

 רצוני ואין
 ל~ארי~

 בזה~
 י~

 נר~ה לדע~י כי
 ל~מאו~ רשאי הכ~ןדא~ן

 בספק לכ~חלה
 ודלא ברה~ר~ טומא~

~השו~~
 סי~ חיו"ד לאבר~ם חסד

 ק~~
 שה~~ר ~נ~ל

 לכה~~
 מ~ע~~יל~

 כן לא ולפענ~ד שהארי~~ ע~ש ברה~רי טומאה ספק

 ד~נ~עמד~
 בס~ מצאחי

 חינ~~ מנח~
 קרוב רס~ג~ ~מצוה

 כי לגמרי~ דט~ור ברה~ר טומאה בספק לו שנסחפק ~הה~יא לס~פ~
 ~~~כ~וא

 ~הוא כיון נ~~א אי מ~ו~ה~ דגמרינן שיטו~~ לקצ~
 מו~ר גמור~~ור

 לטמאו~
 בספק לכ~חלה עצמו

 ברה~רי מ~
 הוא הרי דכהן הלאו לענין מ~מ ~הור~ שהוא אף נימאאו

 גבי ~לכאורה וכ~ב לחומרא~ דאורי~א וספק איסור~~~ש~ר
 ה~ו~ הו~א~~הני~

 לא בלשון
 יטמ~

 בר~~ר ולפי~ז
 עש~ה ל~~חל~י מוחרולכן טהו~

 שהארי~
 ולפע~"~ ~זה~

 ל~ביא לי נראה

 ל~מאו~ לכתחל~ אסו~~ דכה~~~א~~
 בס~ק

 טומא~
 ברה~ר
~ 

~~~~~~ 
 ~~~ ברכו~

 אראב~צ ~ ע~ב
 מדלג~

 ע~ג היינ~

ארונו~
 של

 לקרא~ מ~י~
 כדרבא וכ~~ מלכים

 ורובו~~
 ארונו~

 ~~ יש
 אמר למה ל~קדק ויש ע~ש~ ~פח חלל

~רוב
 ב~ ~~ ארונו~

 ~יו ואפי~ ט~ח~ חלל
 שי~ אר~ו~ מחצ~

 ~לל~הם
 טפ~

 ~אין ו~חצה
~~ 

 חלל
 ~י~ ~~

 מלכי~לקרא~ ~~ ~~~
 ומס~~א

 הי~ רבי~
 ~~ ואף

 ~ו~ רה~רי ח~~
 טומ~ה~~ק

 בצל~ח ומצא~י ו~~ור~ ברה~
 שדקדק ש~

 א~י ~כ~ב~י מה ולפיע~ש~ ב~~
 דלכחחל~ שפי~

 אסור
 ליל~ לכ~

~
 ~ש למקוס

 משו~ ברה~רי ~ומא~ ~פ~
 ~ דאור~י~א ~יקא

~~~~~~~ 
 כחובו~

 כ~
 ע~~

 מ~ ~ומס~יקא שם~ שאמרו
 ו~רו מצאו ע~לה ר~ל אמר הא ~ומאהמ~זיקינן

 היוולמה ברה~ר~ טומאה ~פק דהוי מו~ר הכי בלאו הא וקשה א~~"יא~
 צריכי~

 א"~ ~~ר עילה למצוא
~ 

 ו~אי א~א
 דל~

 אמ~נן
 לענין ברה~ר טומאהספק

 שהכהני~
 יהיו

 ליל~ מו~רי~
 ע~ב נ~ד נזיר~~~~~ ~ לכ~חלה

 אר~ ד"~
 דל~כ~ שכחב~ ה~מי~~

 עלגורו
 משו~ העמי~ אר~

 וישראל מבול מ~י
 יקשה וביוחר ברה~ר~ ~ומ~ה ס~ק ~וי הא וק~ה ע~ש~שנהרגו
 ר~לעל

 בזבחי~
 דא~י קי"ג

 אי~~
 ממ~י בדוקה

 מבו~
 ע~שי

וקשה
 ברה"ר טומאה ספק הו~ ~א ~דוקהי דאינ~ בכ~ מ~

 אסור דלכ~חלה שפיר~ א~י שכ~ב~י מהולפי ~
 א~

 בספק
 ~ומא~

ברה"~
 על גזרו ו~הכי

 ה~~ אר~
 ~וס~ ראהודו~~י צ~~ עדיין מר~ל אבל

 כ~ובו~
 ד"ה ע~ב כ~ח

 בי~
 הפרס

 ~ ודו~~

~~~~~~~~
 אסור דבלאו~הכי טעם עוד י~ל

לכ~חל~ לי~~ לכה~
 לספק

 משו~ בר~~רי טומא~
 ~מרינן הא

 ~~זב~~ז
 ע"~

 דספק
 ברה~ טומא~

 כןי מורין ואין ~ ~לכה
 דבנהרא בשיקע~א מ~א ~אוא~י

 זי~
 ~ק ו~ן טבילוי

 מס~ בר~ש רא~ ~~טי אה~ט מהל~ב~ט~ו הרמב~~
 ~הרו~

 מ~א ~~ה
דרק

 בטהרו~
 אז ב~קנה אפשר ד~י

 ~ו~א~ ספ~
 טהור~ ~רה~ר

משא"כ
 באד~

 ~וס~ ראה
 כ~~ כ~ובו~

 ובמל"מ והל~~ ד"ה ע~א
הל~

 פי~~ א~~
~  

 חו~~ וזא~
 ה~וסקים מכל העולה

מורין דא~~
 בספ~

 מכש~כ כן וא~ בטהרותי רק ~ר~"ר טומאה
 בכה~

דא~
 ~ש כן~ מורין

 לייש~
 הר~ה

 דק~וקי~
 וא~י ל~ילי שדק~ק~י

 ~ור~י~י והבן~ הנ"ל כלשפיר
 בשו"~

 של"ז ס~~ חיו"ד ח~ס

 ל~ר~כ~~
 הא

 דכח~בו~
 כ~

 ע"~
 ד~~ מצאו~ עילה ר~ל דאמר

~
 מצ~ו

 עיל~
 מטע~ ברה"ר~ בס~ק אפי~ מחמיר~ם היו

 שכ~בו
ה~וס~

 כחוב~
 ד~ה כ~ח

 דהיכא הפ~~ בי~
 מטהרינן לאבספק השד~ של~ול~

 בס~ ~
 בנ~~ד~ ה~נ וא~כ ברה~ר~

כ~ב ו~ח~~
 ה~ מטע~ ל~ר~

 הנ"ל דע"ז
 דס~~

 בר~~ר
 ואי~ הל~

 ~מורי~
 וא~ יע"ש~

 ביאר~י ת~ל
 יו~ר~ הדברי~

 דב~~~~
 של הורא~ו לי נה~רא לא כי נשמ~י הכל

 לאברה~~ חסדז השו~~
 הנ"~

 ~י אס
 ה~~ח~ ג~

 ז~ל סופר"
כתב

 בפשיטו~
 להקל

 ספ~ מ~ו~
 לכה~םי אף בר~~ר ט~מאה

 כב~מ~~מקו~
 ~ראי~י

 לדע~
 הכהנים ש~ן

 לט~או~ רשאי~
לכ~חל~

 והכ~~~ ברה~ר~ טומאה בספק
 הז~זים

 בז~
 י~ברכו

בברכה
 האמור~ ב~ור~ הכ~וב~ ~משולש~

 ~~ ~דוש א~רן מפי
~מכובד  

 ה~
~ 

~~~~~~~ ~ ~ ~ ~  ~~~ן 

~~
 ~מ~~ ~~~~~

 העי~ה אבא
 ~הב~~ מ~ ע~

 ~~לה
~ ~~ו~~  

 מל~ ~~ו~ ~פ~י~~ הנ~ל ~נז~ר
 ק~כ ~ב~ן

 עו~ ~נ~י ~~~~י ~י~~ ש~~
 הבש~ מ~

 ~רווד ~לא
 רק~

 ב~י ~ינוק מה~רושלמי ומשמע רקב~י ~רווד מלא ב~י ו~~נוק
~מו~~ו

 ואולי שנ~י ק~~ קו~ ~~~~
 ~~~ ~ אפ~

 ~כתובו~ ל~~י~ וי~ י~~ או ~ה
~~ 

 ע~~
 חלוליו~ גבי

 ד~~ינן הנ~ל

~~
 ~שהנ~ים

 קובר~
 ~נ~ק~ו א~רינן ולא ט~או~י בי~נ~~ וא~~~ ע~ש~ נ~לי~ן" שס

 נש~ ול~ הע~מו~
 מלא רק

 רק~ ~רוו~
וי~

~ ו~בן~ לד~ת  ל~ל שכ~~~י מה וגם 
 ~ב~ נרקביםי עצמו~יהם ~~ן ~אהי ~בעל~ ~י~י ~~~ושל~

 ע~ב ~~ב
 ה~~~עי~ ~~ הנ~~

 ק~כ ב~י ~ינוק ~ הק~ה ~ירו~ל~~
 ~~לי ~נ~

 וב~ינו~
 ב~י

 וד~
 ~א

 שיי~
 ק~ה~

 ו~
 ~ה~ר יש

 עפ~~~
 ~י~ ה~~ס על

~ וה~~ ה~ל~~~ז  
 ~עי~ ~~בא~ מ~ ו~~

 ר~~
~~~ 

 ~~ד
 מאב~ ע~~

 שנ~ס ~אול
 ע~ ש~ ~ול~

 מ~
 ה~י הבשןי

 קיי~~ן~ה~ו ~עצ~ו~י~
 הח~~ ו~

 רמז
 ~י~~ ו~~ ~נ~~ לז~

~~ 
 על ~~ד ל~ע~~ד

~~ 
 ~ר~י מצא~י דהנה

 ~~ז~ דר~~
 ~ה~~~

 נ~ן
 ~ג ~וא ~~~~ וה~~ בעוה~ז~ שכרו אברהם עבדלאליעזר

~~ 
 ע~ש ~ב~~

 ב~
 ע~א נ~ח ב~ב ראה הפרק~

~~~~ ~~~ ברשב~
~ לאליע~~  

 מ~~
 ד~~

 ~שבעה
 צ~י~י~

 עבד אליעזר ב~די~~ו וקחשיב מ~י~ ~א
 לפ~ וא~~ ע~ש~ אבר~

 ~~י~ ~צא ~~~ ע~ג ~וא ד~~~ר ~נ~~ב~ר~~א ~~א~
 מל~

 ח~ הבשן
 ~ ~ל~ לעול~

 ~לי
 והאי~

 הי~
 אפ~

 ~~~א
 ל~נ~~ ש~

בקול~~
 ~~י של

 ו~~ ~~~ י~ חלוקו~ שא~דו~ וע~
 יש

 מברכו~ ~בז~ להעי~
 ~ה דעוג ע~ב נ~ד

 מש~
 ~ב~נו

 ד~א לה~~~~ר ~~ ~~ ~~~ ע~
~~ 

 וגם
 מב~ ~

 ש~לו ש~עה שם ד~ש~ו ע~ב ~כ~א
 כו~ו~ העולם א~

 ע~~
 ו~~ו~~

 ו~
 ~~~ע~ר א~~א

 אבר~עב~
 ~א

 עו~
 נכנ~

 ולא ל~~ע חי
 א~~ כל~ ~

 ~ב~ר
 משב~

 ~וי
~ 

 והב~~ לאשכוחי
 אל~

 ודאי
~~ ~ ~  י~~ 

 ב~~ש ~צ~י ~ל~~י מאגדו~להלכ~
~ ~ ~ו~ ~ל~י~  אל~ע~~ 

 שהעיר
 ~ ~~~~ מש~~

 ה~ד~~א
 ~~~~ א~ ע~~

~
 ~~ר

~~ ~ ~  ~~~~ ~  ~~ ~יר~ י~ 
 ~"ל דנזיר

~ ~~~ ו~~ ו~~~ ~~~ ~עו~ ש~~~ ~  ~ 
~~ ~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~  

~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 ~~~~ ~~~~ו~
~~~ 

~~~ 
~~~ 

~~~~~~
 ~ו~י~~י~ ~~~~~ ~~~~~

 ~~~~י~~~

 ה~אל~~~
 תבריבים לעש~ת נברי ל~כור רש~יס אם

 ~~אלב~מ לצור~
~ 

 אמר אחד וחבס
~ 

 נ~ן לא אפ~ר
 ~~י מת לבושי ל~שותהד~ר

 נבר~
 מ~~ניס שאנתנו מט~ס

 ע~ב צ~ בסנה~רין בל~ו~יהס~ שיעמדו ~מתיסבתחיית
~ירוש~מי ~ו~

~~~ 
 ~~נ בשס תני ה"ג~ פי~ב בתובות ה~~י דבלאיס

 מאי עמוי באה היא לשאול~ אדס ~ס ~יור~תבסות
 ט~~

~תתהפ~
 ב~ו והתי~~י חו~ס כחומר

 ל~וש~
 מש~ב נודע וגס

 דרישה והגהת בד~מ מו~א מגלח~י א~ו פ~בנ~י
 ובש~~

 י~~ד
 ס~אי שנ~בם~~

 ~כ~
 העושה

 תבריבי~
 למת~ נאיס

 מכירי~
 בו

 ~ומר אפשר ~י~ז בן אס עב~לי וחע~ב~ בתחה~מ~ מודהשהוא
 ~~ ל~ני בהס שיעמוד המלבושיס ית~ור שנ~רי נבוןד~א

 ~~חה~מ

 בי ישר~ל~ ~~י לעשותן אפשר אי א~~~~
~~ 

 ~ב~~ ~י
 ~~ ס~י~ תק~~ו סי~ או~ח בש~ע כמבואר ~שרייפשי~א

 ותכריכים ~רון ~עשיית עממין~ בו ית~סקו ראש~ן ביו~טדמת
 יש~אל~ ע~י צעשותן ו~~שר בחוצ~ הוא אס אפילו אלאיעו~שי

 בדת~ עבו~סי שעשאן תבריביס גס לקנות שריא~י~ו~הבי
 ~שבת

קנ~א
 ~ ע~~

 ארון לו ע~ו ~ שם ופי~ש~י ובו~י ~רון לו עשו
ו~ו~

 בשבי~
 או נכרי

 למכו~
 הדין דהוא מוכח וממי~א עב~לי

בתב~יבים
 שעש~~

 ו~ילו עכז~ס ע~י אס כי י~ר~ל ~י נעשושלא תבריכים~ ~י ומה ~רון ~י דמה שרי~ ע~~ס
 בתו~

~~וט ו~~ ~ריי
 ~ וברו~

~~~
 ~חשש

 ~~עמדו מטעם הנ~ל~ החב~
 ב~תיי~

 ~מ~יס
 מ~עם לתוש ~יא מיל~א ~אובלבושי~סי

~~ 
 שלא

~בו~ס~ י~פו~
 דאם~~

 ניחוש
 ישר~ל ע~י ~~~ האריגה~ ש~

 ~~ ובן םו~ לדברואין דוק~
 ירמי~

 ו~~ב דבל~יס ~~ט ~בירוש~מי
ד~ובות

 ~נ~ל~
 ב~סי~ אלבשו~ מ~ק~

 ~אני~~י ~ מש~~ ~~פני ~~י~ש
 ~~י~

 ~ יעו~ש ו~ו~ ~תיי

 ~~ ~~ ~~~ ~~ו~~~~
~ ~~~~~ 

~ ~~ 
 סעי~ שנ~בסי~

~~~ 

 וז~ל ~רמ~~ם על כתב שס ~שנ~~ וב~לחם
~ 

ומ~~
 אע~~ ~לבנים~י רבינו

 ~א קי~ד ובשבת ע~א כ~ דבנדה
 ינאי ~~~~

 לבנ~
 בשתוריםי ולא ~לבנים לא י~ברוהו ~א

~~~
 ~ב

 בתב ~הטור משום ל~~םי ~בי~
 ביו~~

 שנ~ב סי~

ו~א~~~
 ~~~נים~ נה~ו

 וב~
 לעשותי ראוי

 ולב~
 לבנים רבינו כתב

 הרמב~ם דברי מקור ~ור נראה ולפענ~דע~~לי
 ע~י הוא דו~אי~~ב~ם~ ~פ~

 בירושל~ מ~~
 ו~~ב ה~~י דכלאים ~~ט

 ~פנ~מ~ ~ו~י~ ת~ותין תיוורין א~ש~י ~ ~קיד ~~~ ~~~~~בו~

 לבנים ~ ~ותין~ו~ן
 ו~ ו~ ו~ה~י~~

 ר~
 ובו~ ח~ותין ~יוורין~לבשוני מ~ק~ ~מי~

 יעו~~
~  
 ומ~~ א~

 מקור
 ~הו~

~~~
 ~רמ~~ם

 וז~ ~~~
~ ברו~י  

א~י~~ ל~~ ~~~~ שיבו~~ י~~

~~~~~~ ~~~~~ 

~~~
 ~~י~י ~~י

~"~~~ 
~~~~ 

~~~~~ 

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

 ~~י
~~ ~~~~~~~~~~ 

 אש~~~
 כת~ת

 נבו~ ~~ ב~ה~~~ לחד~
 ב~ור~~ ~דבר

 שישח~וז~ח~
 ה~~~~
 בל ~ראש~השנה~ של ~יו~ט ס

 ד~ר~ה ~טעס הקל~ עוף א~ילועיקר
 שכל ד~ינא~ בי~~~

 שמיס רחמי על ונשענות ע~ובוח יש~~ל בני וב~~ותת~ות
 שלא מה~אוי בן על מעשיו~~ כל על ~ורחמיו בדבתיבית~~

לשחו~
 איזה ח~ו ~גרוס ל~~תי ש~יטה~ ה~עון ד~ר שוס ~ר~ה

 ~פ~ה ~ב~מ ד~מרינן ~א ל~על~חייס~ כל~דהוא~ער
במעשה ע~א~

 דההו~
 דהוו ~גלא

 ק~
 ת~יא ואזל לש~יטה~ לי~ מ~~ו

לרישי~
 זיל א~ל בבי~ וקא דר~י בבנפי

 לב~
 ואמרו נו~רחי

~בר~יע~

 דנענ~ ה~ יע~ש~ ובו~ מרחס קא ולא הואיל
 על ר~י

~ה
 ש~~~

 ל~ע~ל
 לב~

 הערותי כבר והנה לשחי~הי נוצרת
 ~ל~י~

 ס~א~~י~
 הנ~ל~ דר~י מעו~דא להוביח

 דא~
 מ~ויב השוחט

לחזו~
 ~צות ~שארי יוס~ בבל לשחוט זו מצוה אחר

 ס~ ~דעת חיוב~ לידי א~ע לה~יא אחריהן לח~ורהאדם ש~רי~
 לספר~בה~~מתו החרדי~

 המצות~
~ 

 א~
 מצינו דהרי

 ~~ב~נ~
 הקדוש

~~נש
 ע~

 ש~מר ~ה
 להעג~

 ל~י~ה זיל
 ו~ו~

~  באן ~ד 
 לש~~
~ 

~~
 וא~י יקירין בני הערות

 ~י~ מב~
 ~ברבת~

 ~~נהנין~~
 ה~און למ~~כ בד~ז לבוון זבית

 אס~דמהר~
 ז~~

 הגס ~~ד~י סי~ ח~א ~בת~ו~ותיו
 ~א~

 הס~

 כעת נמ~א הנז~ ~הר~שו~~
 בזברוני רשום אולם ידי~ תח~

שכתב
 ~ס~

 ~לא הוא שהמנ~ג
 ל~חו~

 מט~ בר~ה~
 ד~ל

 ר~ בע~ח~ דצ~ר לחא ביה איתש~יטה
 ~תירתוי דה~ורה

ו~ומ~
 רחמים מבקשיס ~בולנו דדינא

 כ~
 ~ו גס ראוי היוס~

 ר~ה י~ו~ש~ בע~ח לשחוט בפועל אבזריות שום לעשות~לא
~ס~ר

 ה~~ו~
 ל~רא"ה ה~יוחס

 ז~~
 ~~במ~וה

 ~~ואר מן~שחיטה בטע~ שכת~ חנ~א~
 ובסכי~

 שלא בדי בדוק~
 נ~ע~

 ~עלי
 צר~יו לבל מהם ליזון לאדם התירן החורה ~י מדא~~~~יותר חיי~

 דברו וכבר ח~י ~ערםולא
 ח~~

 צע~ ~אי~ור הר~ה
בע~~

 קב~ח ושבת ע~ב ~~ב בב~מ
 ע~ב~

 סור א הוא אס

 וראה עב~ל~ הוא~ דאו~יי~א המדומה לפי והע~ודאו~יית~~

בפמ~~
 לה~~ ה~יחה ~בסוף

 שחיטה~
 ה~~ר בשס שב~ב

 ~ה טעם~מביא
 ש~

 ~ והפמ~~ ~חינ~י
 סיים

 ע~
 ~ה
~ 

 ~שכבר

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

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

~~~~~

~~~ 

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

~~~~~ ~~ ~~~ 

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~~~ ~ ~י~~  ~ח~ו
 ~ו~

 ~~ין
~~~ 

 ~ עכ~ל ו~ו~ ~צו~~ שום ~ל ~ם

 ~ברי א~חמי~חיה~~ח~~~ה ~
 ~רמב~

 ~א~~ בר~שיח בפ~ ז"ל

ל~~
 ג"כ ~ס~ל מ~ב~יו שנראה

 בטע~
 השחי~ה

 משו~
 בע"ח ~ער

~א~~יי~א
 ה~חת~ ~ג~ יע~~

 ~בתשובותיו ~~ל סו~ר~
 חאו~~

 סי~

נ~~~
 אחר מ~בריו נר~ה ~ וז~ל וכחב הנ~לי ~רמב~ן ~ברי ~ביא
 ח~י~ בע~י בשר לאכול לנו ית~ש~רשה

 ~לא ר~ה
 נחא~~~

 ~למע~ עלי~~ולרח~
 וכו~ ~~ר~"

 ומברכי~
 קדשנו ~אשר

 במצוחיו ~~שנו א~~ נ~מר כאלו השחי~ה" על וצונובמ~ותיו
ו~ו~ו

 לרח~
 ובמח~ת~ה ע~~ל~ הבריוח~ על

 ש~
 ~~ל החח~ס

 ~ס~ הרא~ה ~~ריאישתמי~ת~ה
 החינו~

 ס~ לשון ~מ~ק~וק הנ~~

החינו~
 ~י~א ~ער ~ק~ח מו~ח ~נ~ל

 ג~
 אע~ג ~ו~י~ ב~חיטה

 ~~~ע~ החור~~שהחירה
 וכחב ~ז~ב בלשונו ~ק~ק זה

 חיי~ בע~י ~צ~ר ~לא~שח~ה בטע~
 מש~ע עכ~פ מדאי~~ ~יותר

~~צ~
 צער

 ג~ איכ~
 יתכן ש~יר אפוא כן א~ הכשר~י בשחי~ה

לומ~
 ה~בר נכון שלא

 לשח~~
 בר~ה

 מ~ע~ ב~~ח~ שו~
 ש~א

לגרו~
 שאנו הדין בימי עכ~פ לבע~ח צער קצת אפילו

 בעל לפניחחנונינו ~פילי~
 הרחמ~~

 רחמים ~לינו שישפיע יח~
 ז~ל הרמ~א של הזהב לשונו ב~ק~וק נא ראה הרחמי~~ממקור רבי~

בש"ע
 יו~~

 סי~
 כ~~

 ב~ ~עי~
 ~כת~

 שה~יינו מברכין ~~אין

 מטע~ ש~י~ע~
 י~~ן לא כן~ וא~ יע~שי ל~ריה~ ~~מזיק

 ל~ז~קאפוא
 לשו~

 ~בל ה~ין~ בימי בריה
 ~ש~ ~ש~~

 ~זהכתב סק"ו~
 וכתב ~חוק~ הטע~

~~~ 
 החב~~ אול~ יע~ש~ אחר

~
 כתב אבל ~ש~~~ של טעמו מבין ~אינו כתב ס~~ס

 הואכעיקר דה~~~
 משו~

 משו~ ~נענש~ הנ~ל ~רבי מעשה ההוא
 ~הו~ל

לרח~
 העגל על

 יע~~
 הרי

~ 
 יקירי~ בני

 ~טעמ~
 שהבאת

 ט~~ ~נ"ל~ ~ר~ימ~עוב~א
 ותל~מ הוא~ לשבח

~ 

~~~~~~~~ 
 יקירי בני מאזהבי~ אני

~ 
 ~ש~י אשר ~ת

בא~ו
 להר~~ הימי~

 שו~ב
 נ~י~ מ~לאיעש~

~~~
 של שני ביו~ט לשחוט רשאי א~ ~ ולמ~שה להל~ה שאלחו

 ל~~~~~~
 באופן ~חול~ ימי

 ש~ש~ו~
 לאכול שהוח שיהי~ בכ~י

 מכ~~זי~
 מ~וכנת ל~חוט שהתירו וכעין מבעו~~יו~~ בהמה

 ~ביו~

~~~~
 בזה כהלכה~ משיב ~ייחי ~ע~ן~ לשואל

 ~יןלית ~לשון~
 ~רי~

 בו~ש
~ 

 וב~ור פשוט וה~~ר
 שא~ו~
 ן

 ~רא~וני~ ~~ולי רבוחינו פירשו כבר~הרי
 ז~ל

 ד~~
 לא ~אן

החירו
~~ 

 אבל במסו~ת~
 בריא~

 לא
 ישח~~

 אלא
 כן ~~

 לאכו~~רי~
 על הה~מ כמ~כ ביו~~~ ממנה

 ע~ש~ הי~ב יו~ט~~~~ ~פ~~ הרמב~~
 ו~

 ~~רש
 עו~

 יו~ר
 ב~ו~~

 ~~~~ש

סי~
 וז~ל~ ~~~~ ר~~~

 אבל
 א~

 אין
 ~~ו~ו~די ~ע~ ~~~~ ~~ל~ ~י~ ~~

 ~סור
 ל~ור~ ל~חו~

 ואע~~ מ~י
 ~יום ממנה שאכל

 אין א~מ~~
 ~רי~

 ~~רמ~ לו~
 ו~ו~י ~ו היא

~אין ~ארי~ ע~
 ל~

 נ~ה ~י~ רבחי חניא ב~פר וכ~כ ~זוי ג~ולה ~ע~ה

בש~
 מו~ו

 הר~
 כזיח ~א~ילו ~רו~א~ בנימין ב~ר יהודה ~~

 מסוכ~ח בה~ה ~וקא ~ בזה~ל ~בריו כה הלא ~יא~ הערמה~ופי~
 לשחיטהה~ירו

 וכו~
 אבל

 ו~ערי~ ~ני~יו~ט ל~ור~ ~~ון~ ב~ו~ ו~~חו~ להערי~
 עכ~~י לא~ שחי~ה לאח~ כזיח ~מנה ויאכל

ו~
 סי~ או~ח ~~~ ~מובא חרפ~א ~י~ ~רשב~א ~חשו~ ~וא

חצ~ח~
 ~ריאה בהמה אבל וז~ל~ ~כת~

 אסו~
 וא~י~ באמת

 כזית מ~נה יא~ל א~ אפי~ ישראל~ שלב~מחן
 עכ~~

 וכוונח
 ש~בו כמו הי~~ הערמה גופיה כזית~אפילו משו~ מהני~ לא כזיח אכילת א~י~ ~בבר~אה פשו~ההרשב~א

 הנ"ל~ הגאוני~
 שלח סק"~~ ת~~~ז ס~~ באו~ח ז~ל ~~ז מרןאבל

 י~
 לח~ש מ~~~שיה והמציא ~רשב~א~ בש~ ~ב"יבלשון להגי~
 ~ב~ריא~

 י~כלא~
 ממנ~

 ~ג~חו ובמח~ת~ה יעוש~ה~ מהני כזיח באמח
 בחשובח אז עיין לא ~ב~חכ~ת ונראהחמו~~

 הרשב~~
 ~ופי~

 ג~ ~א~ור~ כדבר להדיאש~בואר
 הני כל מיני~ אישת~יט

 ש~~~ כו~~ ויח~ קינא~ בהאי ~יחבוגאוני~
 ~כזיח מל~ו~ ברור

 ב~מ~ג ומצאתי וח~שתי היא~ ג~ולה ה~ר~הב~ריאה
במ~ז ~ו~~

 ש~
 בזה ג~כ העיר

 בש~
 הו~ וג~ ע~שי א~ר

 במ~כ"ת ז~ל
 ו~~ הנ~לי כלאישחמיט~י~

 הפמ~ג ~יין לא
 ש~ ~באה~~ למ~~~

 בש~סק"~
 נוהגין ~ מהרי~ל

 שו~ שוחטי~ שאי~
~עו~ח א~~ ~~ר

 ראשון~ יו~~
 לצור~

 ~בר אבילה היתר ע~ שני~ יו~ט
 מש~כ ס~~ב חק~ג סי~ במ~~א ראה ע~~~מועט

 הב~ח~ בש~
וג~

 הביא
 ש~

 ~בריו ו~~וף ול~יש~ש~ להרי~ו
 הבי~ ש~

 לכ~ה

 מי~~ט לה~ן אין ~ ש~ וסיי~ ~ר~~~ז~~~~
 ~חו~

 אסור~ כה~ג
 להקל נ~גו לא בזמנינו ל~קל~ שנוהנין כתב ~רי~ואע~פ

 לה~יר ~ויש במחצה~"ק ~ש~ה לכ~ז~ כאן ציין לא וה~מ~געכ~ל~ בז~
 סי~ באו"ח הט~~~מש~כ

 תקי~~
 אינ~~ ~~כא היכא ~~ו

 סק~א ת~ג סי~ או~ח בש~~ח ר~ה והבן~~ ~ק~ג במג"איע~ש
שכחב

 בשבועות ~ מח~~ ב~~
 שח~

 השו~ט ~ט בשבת וה~ ב~~
 הקהל רוב שאכלואחרי

 ש~כ~ קו~~
 ~~ו~ת הוא

 י~~~
 ב~

 ש~ במ~בחיי~עגלי~
 ~~י

 ל~~~ ~~ ~ שש~ח~
 וא~ל ישראל~

ה~וח~
 כז~ת יו~ט בסעו~ח וב"ב

 מכ~
 א~

 ~ה~גלי~
 וכו~

 וכ~~
בשו~~

 ~לא אמת זרע
 י~~

 ~ש~ ע~ה
 ~ו~

 ביח ~שו~ח ראיתי
 ק~ג ~י~ ח~אשל~~ה

 שכת~
 ~~~לה ג~כ

 שיאכל ע"י ל~ערי~

~מ~~
 לפל~ל ~ויש ~~ש ק~ת

רא~ פ~~ ~~~ ~~ ו~~ ~~בריו~ ~ר~~

 ו~~~ו~~~~
~ ~~~~ 

~ 

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

~~~~~ ~~ 

~~ ~~~~ ~~~~ 

~ ~

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

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

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

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

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

וכב~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~
 ה~ורא

 י~רא~~~ וכבו~

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ ~י~~   
 ~חנ~ ב~~~~~

 ~ים
 ח~

 דהשוח~ שכח~~ ל~ח םי~
 ששחט

על
 ם~

 לקנ~ו ~אוי ~זה
 ע~~

 ם~~ במג~א וראה
 בשם מש"כט~~ ם~~ ח~~

 ~כש~~ ע~ש~ הי~~~
 ~א~ור

 ל~ש~~
~~ו~

 באוח ~~ל אם~ד מהר~י
 א~~

 ש~א ~ה~הג
ביו~ט לשחו~

 ש~
 משו~ת דבריו על לה~~ר יש ~אולם ~נ"ל ר~ה

םי~ ה~יב~~
 רנ~~

 טעמו כן אמנם ע~שי ר~ה על הי~ וח~ובתו ד~~חו
~ כן~~ לנהוג הוא כשר ומ~הג הוא~ לשבחמהרי"א  ומה 

 לצ~ד כ~ודו~כתב
 ~ה~~

 הבעה~ב ימ~או ~א ~אם מטעם
 ידידי ן נח~רה בשר י~~ כשר~בשר

~ 
 זוי היא ~עיקר טעם לא

 פ~ג ~~מ~י המשנה בלשון חכמים שנו ~ברדהרי
 מ~ה~

 אנו ~אין
 ס~ט ~בב~ק רשב~נ אמר וכן לרמאין~~א~~ין

 ע~א~
 ומע~ר ה~ה~ פ~ג דמאי ובירושלמי ע~ש וימוח~ לרשע~הלעיטהו ~

 מש~כ ~~"א םי~ יו~ד ב~ג~מ ראה ~א~ ~"ה~ני
 ס~~ושם הש~~ ע~

 יעו~~
 הביא שלא וחימה

 מז~
 והבן
~ 

~  
 םו~

 דבר
 יומא בר~ה לשחוט לכבודו הוא חולין חליל~ כי נשמעהבל

 ~שאר גם לשחוט ~שאסור ב~ול~ ~ורא ואני כדינאידדינא~~~צא
יו~ט

 לצור~
 ~ החול~ ימי

~  

~~~
 יד~חי כי וי~ן נ~י~ מ~ל~יע~ט להר~מ ת~ובחי ~יחה
 לכן ה~כה~ זו ה~ בדבר מפי~ ל~ח לשמוע ~מאשאתה

העת~י
 ל~

 השואלים לרבים~ ~שובה והיא הנז~ר~~ חשו~~י
ו~~ו~שים

~ ~ ב~~~  

 רב~~ בא~ב~ דוש~~~בי~

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

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

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

~"~~ 

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

 י~~~ ~~י~~~~
 ~~~~~~~~~~ ~~י~ ~~~~~~י~~~~
 שפרצ~~בעיר המחלו~ח בדבר כת~ה מפישי~אה המחכמה~ ~ה~ש~ה" הצ~ח ~יוחדה~ ל~ ב~~ומ~~~~~~
 שה~~~סוליצא~

 ד~ם אהרן ~~ מהשו~ב דרשו דשם~ הרב שכנגד

שיל~
 מאד בו ש~פ~~רו ולאחר דמחא~ הרב של ר~ונו נגד לשחוט

 לא~מו~ר עמו שיםעו להם ~נה אזמאד~
 ~רה~~

 קד~שא ~בא
 ר~ באו ובכן יקום~ כן ~ומר ~גזור וכאשר מ~טיפנשט~שליט"א

אה~~
 בידם ~~קו~ה~ ונחן קד~וי ע~ח לשאול שלו הצד עם

 ו~~דו~לה~~
 אחד ~ני ~ו"ב~ א~רן ~~ ~ל ~צד עם לדין שילכו

~שלשה
 ~ב~~

 הם מחויבים ע~יהם~ ~~קד מיום ימים עשרה~עד להם~ נחן וארכא לפ~הם~ ע ~~צ בשמם י~ו~ים
 ו~~~~ ~~תי~ודתו לקיי~

 יסר~ו וצדו ו~רב ימים העשרה יעב~ו

 ה~קודה~לאל~
 יהי~ ~

ר~ השו~~ ~ן~ ~ והנ~ ש~יטהי ~~ון דבר ~ל ה~~ל בעירזל~וט ל~~ ~י~ רשאי ~ן ~~
 שמ~ א~

 ול~קו~~ ~~שו ל~~ת
 וה~י~

 ~~מן
~~ 
 עשרה ~

 הפ~~ה שמוע אבו ולא םרבו ש~ו והצד והרב בשלימות~~מים
 הנאמ~תהק~ושה

 בתור~
 אמת~ ~ת ~פ~י טובה ע~ה

 ~ז דמתא ~הרב הנ~לי בעיר לשחוט א~רן הר~יצא ~ ~א~
 אהרן ר~ ~~~ת על איםורוה~ריז כ~י~

 שהו~
 ~בודחו ועבד ח~ח

עבודת
 ה~ו~~

~ ב~~ורת  מ~ל~ים יו~ר ~ה זבח~ 
 ו~

 שנה~
 ~מח~~ק~ ואש ח~שים כמה ~עברוואחר

 ו~פרצה הת~קחה
 ול~ מאד~ הרבהבעיר

 ע~ לכבות~~ יכלו
 ~לם מו~רחים שהיו

 והרב ה~~~ים שנייתד
 והשו~י~

 לפני מחלו~חם ~בר אח להגיש
כת~~

 יו~ע לחבם ה~פורםם
 ~י~ ומבי~

 ~~שר
 ומפי ~פ~הם עליהם וקב~ו מו וק וב~ישור~ בשלוםהמ~ש ~~ וליי~

 ובאיםור בתק~כ ומ~ופ~~ כ~ל בתנאי בחתימת~ידם~~כתבם
 ~~ל~חמור~

 הפ~רה את ולקייס לאש~ ~אוריתא~ ובשבועה

והפס~~
 ~ת כת~ה ש~מע וא~רי כת~הי מפ~ק י~א ~~ר

 והקבלנאו~~יימצא חה~ענ
 ה~ר~

 ו~קן ואיזן ביניהם~ לפ~~ הי~ר
 ומועילות טו~ותחקנוח

 להעמי~
 בםים על ה~יר ש~ום ~ת

 ~או~נים עפ~ינכון~
 ~א~ורי~

 ב~העת~~ה~שרה~
~~ ~~~ ~ 

~~~

 י~ודי על בנוים ~~ה ~ב~י אנ~י ~ואה
 ה~כמ~

~ ה~פ~ר ו~ל ו~ע~י בהשכלוהחבונה~  דבר" 
~אח ~יצ~

 כ~~~
~ כ~ב ~וא ביניהם~ ל~שר  א~ דברי יושר 

ו~ד~
 ד~~א ~רב שאסר וה~יסור

~~ 
 על שיחול כלל להאי~ור מקום ואין ~י~כ~י דדינאמעי~א הנ~ל~ אהרן ר~ השו~ב

 הנה ~י הנ~~יהשו~ב
 מ~

 סבא האי צדיק אותו של ~חו י~ה
 אדמו~ר~דישא

 על גוזר צדיק להיות שליט"א~ הרה~~
דמתא הר~

 הסמו~
 ומי ש~יפ~~~~ עיר ~~שו מו~ב לאי~ן ונראה

 קדם~ מ~כי ~ן ישראל~ ק~וש ~קן אותו של כחו ~דול כמהידע ל~
 מלכימאן

 רב~
 ם~ב ~כגיטין

 ע~א~
 ~יראה ה~ את העובד

 ל~א ~~סו~הובאהבה
 ע~א~

 ל~ט ~כסנ~~רין מ~ד ~~ את וירא

ע~~

 ~ל~א בשבת יוצא מ~ורש והרי
 ע~ב~

 ד~גבר
 ~חי~

 ~טאין~
 ו~ם אנ~~י ד~ה ברש~י ~יע~ש ~וריי~~ מ~בר יוחר חשובהוא
 מ~ינתנו~ פאר בחו~נו~ ~וא אלקיםנשיא

 ו~י~
 הרב הרהיב

דמתא
 עו~

 לגדול~ מםרב להיות בנפשו
 קדו~

 זקן מ~ו~ד~ ~~
 קה~~ע~תו~ אנשי גם יעשו וכן יראו ממנו הלאונשיא~~נים~

לעב~
 ויראח ~~ן פני ~והדרת ~ ה~ ~י אח

 וע~ מאלק~~~
 י~ו

 א~ר~" ~זקן בעל הנאון הורה ~בר יח~~~~ שמים שםיתחלל
 םי~~בחשובותיו

 ל~ב~
 ח~מיד~חבם ~~כל

 ~י~
 מפיו חורה לשמועאםור ~שם~ חלול בי~ו

 ולסמו~
 הגאון וכן יע~~~ הו~אתו ~ל

 ~בספ~ו ~~ל אזו~אי דוד יוסף חייםרבינו
 ~פ~~

 עי~י~~
 ל~א לגיטיןבחי~ושיו

 ע~ב~
 ~ה~און המסכים שר ~וא גם

~זקן ב~~
 אה~

~ ז"ל  
 ~ א~

~~~~~ 

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~ 

~~~~~~~~~~

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

~~~~~

~  
~~ ~~ ~~~~ 

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

~~~~~~~~ 

~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~חמיה חגדל
 ע~

 דמחא הרב
 הנ~~

 ה~בר ~ה על
 לשמו~ א~~שלא

 ח~ם~ היא ה~ עצח קי~ש עצת

 ל~~ליל~
 ובמ~לת ל~~יו~ שהציע צדק ומורה ~יין לפני

 ו~מרא מ~נה ~~~ר ט~ה הנ~ל הרב שלכבו~ו
 מ~ו~ש~

 בענין
 דוד ~~ית ~~~אמר

 כ~
 לא ואי ~שפט~ לבקר ~ינו ה~ ~מר

 דייני היכי אי~הו ליה~דיינינן
~ 

 הרי ע~א~י י~ט ~~נה~רין
 מקבל שאינו ~מי ז"ל~ האלהיים חכמ~נו מפי יוצאמ~ורש
 אפוא~ כן אם ~ייןי להיות רשאי איננו דין~ לציית נפשועל

 אח לקיים א~ה לא ~מחא שה~ב ההוא שב~ח מובן~ממ~ל~
 שליט~א ק~ישא ס~א האי של ~~מונהע~חו

 לי~
 ל~ני ל~ין

בי~~
 ר~ השו~ב ~ל האיס~ר כלל חל ולא ~בר~ בלא ב~נםהנ~ל השו~~ א~ לאסור הכח ממנו הוסר צדק~ ~יין י~ה
 נוכחנו אשר א~ר הנ~ל~אהרן

 לדע~
 משנה~ בדבר ט~ה ~בו~ו~מחילת הנ~ל~ האוסר שהרב
~ האמור כדבר  

 ב~
~ 

~~~
 לאשורו~ יבין מבין כל

 אי~
 בכחא להק~ים דנתם י~ה

 לה~שו~ ~אמורה~~היחירא
 לא זה ומט~ם זביחחוי על איס~ר דמ~א הרב שהכריזערם במתא~ לשחוט ~הרן להר~

שיי~
 כלל

 לחשו~ בנד~~
 ז~ל חכמינו לן ש~יילו כללא להאי

לו~ר
~ 

 ס~ג ~כ~רכות ל~תיר~ רשאי חבירו אין ש~~ר ~~בם
 חולין ע~אי ז~ ע~זע~בי

 נד~ ~בי מ"~
 הנה כי ע~ב~י כ~

 מש~כמלבד
~~~~ 

 ~שציין נ~ח ס~ק רמ~ב סי~ ~יו"ד ז~ל
ידי~~ו

 ה~~
 ליב פסח מוה~ר וכו~ בתו~י המו~לג

 נ~י~

 גם
 לאבל~ז

 ~יי~
 ע"בי ונ~ו ע~אי מ~ בע~ז כ~מוכח כללא~ ~אי

 פ~אובר~~ש
 דע~~

~~~ 
~~ 

 ~ף שם ז~ל ובר~ן
 ב~

 ~~יכא
 דבר ל~סור האוסר בא ואח~כ בחחלה~ ה~תיר דברי~נ~קו

 לא~~
 שיי~

 רשאי חבירו ~ין שאסר חכם לומר כללא האי
 ~~ק ~~ם לשחוט אהרן להר~ להתיר ברא~ונה~קדמתם כהלכה~ המתירים אתם הרי ~~ד~ד~ נמי והכא יעוש"ה~~התיר

 לא ~ל זביחתו את לאסור שלובהכרוז הר~
 ושפיר בכ~וי חמ~

 אין ושוב ~עדיפאי דהיחירא כחא להחויאקדמתם
 בכ~

 הרב
~אסור

 רמ~ב סי~ יו~ד בט~ז ראה ~מותרי ~~
 ואע"ג שם~ ה~מ~א ~ברי לפרשמש~כ י~~ ~~~

 שהש"~
 שם

~"~ ~  שכתבו מה נו~ע כבר מ~מ ע~שי בד~ז הרמ~א עלהשיג 
 הרמ"א של ל~~~ו להסכים בת~ו~ותיהס ז"ל ~חרונים~דולי
 מכח לא~ור לשני אין ~ו~אתו וחלה הרא~ון החיר ~אםז~ל

 ~ כאמור ה~ע~~שיקול

~~~~
 אח~ ט~

 ~לא ~מר נו~ל
 ~יי~

 וידוע ~לוי הנה כי וכו~י שא~ר דחכםכללא להאי ~ח~ש ~אן
 גברא אם~י ל~

 ר~~
 דתליא מלחא ~מר

 בשיקו~
 ~א אוחו~ מזחיחין ואין א~חו ~זניחיןשאין ו~סברא~ ה~~ת

 א~רב~
 ~רים

 וכש~כ קדשוי מ~י יצא ~שר ומלה הגה לכללמשמ~תו
 קש~ח אוזן יתנו ו~רחוקים הקרובים מאחב~י רביםא~ר ב~ד~~

 א~מו~ר כ~קלדברי
 ~ר~~~

 ~ים יהין ולא שליט~א~ המפורםם
 יאמר ~שר כל על~ הקדו~ים ~בריו על לעבור מאח~~יאחד
כי

 הו~
 של ~"ב וקו~ח ישרהי וס~רא הדעת שיקול עפ~י זה

~ו~ח
 בנ~~~

 ~סוף דאבות מילי~קיים ו~שלום~ האמת למען י~~ה הקדושה ש~~קו~ה
 ~~א~

 על וקים עומד שהעו~ם
לא ~בכ~י~~נא ~שיטא~ כן א~ ~שלוםי ועל האמת ועלהדין

 שיי~
 לומר כלל

 שהר~
 שום ~~י ה~ו~ב אח בא~~ו ~מתא

 אחר חכם שאין ~איסורא כת~יכה שויה ~~י~"ח הגוןטעם
 סוס"י חכמים עטרת בשו~ח כתב זה וכעין ח~ו~ ~התירויכול
 ~הי~אי"ג

 ד~הי~ו~
 לא העולם לכל ידוע

 שיי~
 שויא לומר

 ז~ל מהרש~ק הגאון חי~ש וכן יע~שי דאיםורא חתיכהאנ~שיה
 רכ~ד סי~ מהד~ח ודעת טעם טובבשו"ת

 יע"~
 ~וס~ ר~ה

 לא לכל וי~וע הנראה ~בדבר אתאי ד~ה ע~א ~~חיבמות
 ~מאה חרי~מרינן

 ע~~
~  

 וב~מ~ ~~
 משנה היא הרי

 גוז~ני יהושע~ ל~~ ~~ל דר~ג ע~א~ כ~ה ~ר~המ~ו~שח
 אצלישתבא ע~י~

 ו~מעותי~ במק~
 ע~~~ וכו~ עשוי ר~ג ~עשה מה שכל לר~י א~לורע~ק ~חשבונ~י ל~יוח שחל ב~וה~כ

 וא~
 ~~"~ מבוא~ ה~יכן

 לר"י ~ר~ה
 שי~

 לר~ג
 ביו~~~

 שחל
 דרבי בזה נאמר לא למה קשה~ ולכאורה ~חשבונוילהיות
 ~א~סורא חחיכה אנ~שיה שויא~ושע

~ 
 ודאי אלא

 לא~ונא בכהאי~
 שיי~

 היא וה~י דאיסורא~ חתיכה אנ~שי~ שויא לומר

כא~
 יאמר

 אח~
 אסור יהיה הכי שבח~ ~היום ~ש~ח בשני

במל~~ה
 מטע~

 ~איסורא חתיכה אנ~שי~ ~ו~י~
~ 

 וכ~ש~כ
 ~ יע~ש כ~ג ~וס~י חאה~ע נו~בבשו~ח

~~ 
~ 

~~~~~~
 ~מובא מ~ח ~י~ הראנ~ח בחשו~ מ~אחי מזו

~~~

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 
יע"~~

 עש~ה י~א ס~ק ל~ט ~י~ אה~~ בב~~ ~ועי~
ובנד~~ וה~~~

 אין
 ~וכיחו~ י~י~ ~

 מזו ~וחר
 ~~ר~

 לא ~מתא
ע~ה טו~

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

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

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

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

~~~~ 
 של חיים בשו~ח

 ~לו~
 חידוש עצמו בשם שכחב א~ סי~ ח~א

 ז~
 חכ~~~ ה~ע~רח ~חי~ש

 והמ~רש~י
 בטוטו~ד

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

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



~

 ~~ ~~ ~ ~ו~~
 ~ו ~~ו

 ~ה~~~ ~~~~~
 נג~ ש~יר~

 ~~י~שם נשיאי~פנים
 כ~~

ולא שלי~א~
 שיי~

 ~ דאיסורא כח~יכה להשו"ב דשוי~ לומר

~~~~
זה

 בירושל~ מצא~
 פירו~ו ~פ"י ה~ב פ~א גי~ין

ה~~
 ~~ה~ ה"~רבן של

 ש~~
 הלכה שמורה דמי

 ~וראהי ~וראתו אין כהלכה~ הורה אם אפילו ר~ו~ב~ני
 להתיר~כם ויכו~

 מ~
 ל~~ל כתב~י ועפי~ז יע~~~ שאסר

~ימן ב~שוב~
~~~ 

 השו"ת ~ברי ליישב
 הרמ"~

 ק~ח בס~~ ז~ל מפ~נו
שהג~ון

 מלבו~
 רמ~ב סי~ יו~ד על שאול~ ~יד ב~~~ו ז~ל

 ~ ~עו~ש עליו ~מהכ"ג ס~~

~~~~
 מחויב דמ~א שהרב דנתם יפה כן

 ל~ל~ הי~
 ל~ין

 השו~ב על איים מדוע ט~מו~ו~הראות
 בש~ע כמבואר ~ביחתו~ את לאסור שנים הרבהבכשרות שהו~ז~
 שא~ ד~ ס~י~ י~דסי~ חו~~

 ~ושדו~ דין שבעל הדיין רואה
להודי~ צרי~

 מאיזה
 וכבר דנו~ ~ע~

 נוד~
 ס~~ ב~ו~מ ~ב~ח מ~~כ

 א~ילו ל~שדא~ ~ק~ם דאיכא דהיכא כ~ב סוס~י הב~ח ובתשובתי~ד
 הגדולבי~ד

 צריכי~
 דנו טעם מאיזה ~כ~וב

 יע~~
 כן ואם

בנד~~
 רצה שהשו~ב

 לי~
 דמתא מהרב שאל כאילו הו~ל לד~~

 ז~י~~ו את לאסור עליו מאיים ~וא ט~ם מא~ה לו~~ודיע
 ~ צ~קזבחי

~~~
 שה~יסור נשמע~ הכלדבר

 שאם~
 הרב

 א~
 השו~ב

 שום בלי מותרת ושח~טתו כלל~ עליו חל לא~נ~ל

~~ו~
 למהדר~ן אפילו כ~ל

~ 
 של פס~ו והרי המהדריןי

כת~~
 ~וא

 אמ~
 וקים ונכון וי~יב

 וישר~

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

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

~~~
 שאל~ני לא~ר נ~ר~~י

 כ~~
 אדמו~ר

 הרה~~
 המפ~רםם

 קול שי~א יעקב~ ק~ל הקול בדבר מבאהו~~שליט~א
 שונו~~ בע~ים מרתתות ידיו כי ממחניכם~ שו~ב יעקב ר~~ל

 מ~והרה~~
 שו~ים אנשים של עדותם קבלו שליט~א דא~א

המעי~י~
 על
 ר~ של זביחתו ~ת ופ~לו כזא~~ ~

 יעק~
 ואלה

 ~ ראשון ~נין על~~ס~ף
 זה כי עליו~ ~עידו השו~ב תבריו

 י~ה עו~ה סכינו שאין~~ה
 בעינ~~

 אמנם ש~יטה~ אחר

הר~י~שו~~
 ככרוכיא ו~ווח וכל מכל הדבר א~ מ~ש

י~יו שא~
 כל~ ~ר~תו~

 מדעת ~ואל וגם
 ~דו~

 את קבלו
 העדו~

~~
 העמיד כי ~דקתו בו ענ~ה ~ם ב~~וי שלא מו~אי~~בה

~
 ~מ~ים שו~ב ל~נ~ ~ב~נה~ כור על ~~ו

 נ~ ~ יר~
 עדות ויקס הנא~נה בעדותם עליו מהו~ם ו~תנו~ב~וש~

ביע~
 א~מו~ר כ~ק של ו~קשתו לשאל~ו ~ע~ר~י וב~~~~ברא~נה~ במחנ~ ה~וד~ עבו~~ לעבו~ אמו~~~ יד~ו ~י

הר~~~
 שליט~א

 ~יורו ~ ~א~
 ~ש~~

 דת עפ~י אם ~יע~~~
 ~ש ~קדושה~ו~~נו

 לחו~
 ה~ול מפ~י ~~ב ~~י זב~חת על

ענו~
 ~לושה
~ 

~~~~~~ 
 ~ א~~~

 ~ד או~ל
~ 

 ~~~י
 ~י ~~ר~

 מאד פ~וט הדבר לכא~ההנה
 ש~

 אפשר

 א~~ו~~
 ~~דם

~~~~ 
 ~ל ע~י ~שרו~ו

 ב~ל~ ד~רי~

 ר"י ~~~י עמ~~ ושוברו ~ול זה הריכי
 והלא מכ~ישוי שו~~

 שמ~נוכבר
 דב~

 מחזקת ~א~ם את ל~ו~יא שאין ~לכ~~ זו ~~
 שה~ידו כשריס ע~ים שנים ~פ~י אם כיכשרו~ו

 בפני בב~~
 ב~ בסי~ ז~ל ~תב~ש מרן מפי יוצא כמפורשהבע~ד~

וז~ל ס~"ה~
~ 

 כ~ כשרוחו מחז~ת אדם להוציא שאין פשוט ~בר
 אלא מילתא~ ~יא ב~ד ב~ס~והו דל~ו וכו~ עדים~פ~י א~

 זו ולא עכ~ל~ ידו על לפסלו הראוי עדות דבעינןלאשמועינן
 בא הי~ אם אפי~ א~א ~קול~ ע~י לפס~ו ~איןבלבד

 ~חד ~~
 שו"ב הר~י ב~ני בב~דו~עיד

 אי~
 באותו בע~ניו ~ראה

 אפ~ה מרת~ו~~ ידיו ש~יו ש~יטה ב~עת שעה ובאותהמ~ום
 רווחת הלכה דהרי נא~~ העד אין מ~~ישו שו"ב ו~ר~יהוא~ל
 לאו ב~~~שה א~~ ~עדבישראל

 לה~יא כמבואר ~וא~ כלו~
 ע~ב~ ס~ובקיד~שין

 ~ דפרי~
 שפס~לו מוס בעל האי

 אי דמי~היכי בי~י~
 ד~~

 ~~י~ן מי לי~ מבחיש
~ 

 ל~ביי וא~ילו
 דקא לעילם ~ ש~דמשני

 מכ~י~
 מהי~ן~ אמאי ו~קאמרת לי~

דא~~
 ה~~י א~רבה בנד~~~ מ~מ ב~וס~~ יע~ש א~וי~ שלח

שי~~
 לומר יכול

 ו~~וי ~א ~ א~~ להע~

~ 

 מ~תתות~ ידי ~אין
 ואפילוכנז~י

 היכ~
 בהכ~שה א~ד עד מ~מ כ~ל~ לב~ו~י דליכא

 ע~א~ ס~ה בקידו~ין כמבואר הוא~ כלוםלאו
 דפרי~
~ 

 ותסברא
ע~א

 וכן מהי~ן~ מי בהכ~ש~
 בקי~ושי~

 יו~נן א~ר ~"~~ ע~ג

דא~
 משנים~ פחות ער~ר

 דאיתא היכא לי מ הני ~ ולהאב~~
חז~~

 כתובות ובי~ושלמי יע~ש וכו~~ ~כש~ות
 ~י~וין ה~ח~ פ~~

 ל~ב ב~ב ובתוס~ והאמר~ ד~ה ע~א כ~ו כתובותבתוס~
 י~ש~ה והא~ר~ד~ה ע"~

 והבן~
 בתשו~ ו~צאת~

 מ~רי~~
 שורש

 המבואר הדין מ~ור נובע~שמ~ם ל~~
 יו~~ בש~~

 ס~י~ א~ סוס~י

י~ד~
 א~ד עד עליו שהעיד השו~ט לענין

 ~שח~
 בה~~ש~~ נאמן ע~א שאין פשוט ש~דבר והשיב~ ~כ~ישו~והוא כ~ו~ן~ שלא

 העדי או~ו של מעדו~ו השוחט לפסולוא~ן
 כדפר~

 שין ב~יד
ס~ה
~ 

 אלמלא א~א ~וד ולא מ~ימן~ מי בהב~שה ע~א ותסברא
 הי~ מאיסורא דא~רושי~טעם

 ללקו~
 הוצי~ו~ על העד~ לאותו

~ם
 ר~

 אותו על
 ~ו~~

 ואף וכו~~
 דחז~~

 הב~מה ~של איםור
 ~צל מ~ייין דרוב ~~ון נאמן~ אינו מ~מ לה~ד~מסייעת

 ~ן~מו~~ין ש~יט~
 ה~

 להוציא בא העד א~כ ליחאי חז~ה
~~ 

 ~~~ם
מ~זקת

 כ~רו~
 הוא א~ר

 דלא ופ~י~א בהי עומ~
 וכו~ מ~~ישו ~לא וגם בידו~ דא~ן היכא מחז~תו ~ברלהוציא מהי~

 הו~~ות משארי ~ם הוכיח שלא ז~ל ~מהר~~ק ~ל ו~מהנייע~ש~
 כלוס לאו בהכ~שה דע~אהנ~ל

 ~ו~
 מ~אתי וכן כאמ~ר~

 לחשו~ ש~ביא ביש~שלמהרש~ל
 מהרי~~

 נאמן ע~א ש~ין הנ~ל
 ה~~ העד~ א~תו של מ~דותו השו~ט לפ~ול ואיןבהכחשה~

דל~נ~
 על השינ שש~ט~ ~ב~מה או~ה גוף

 גם וכמש~כ ~ד~י לכלדאסורה ופס~ ה~הרי~~
 הש~~

 א~ סוס~י ביו~ד
 דה~ו~ט מודים כ~ע אבל יע~~~ ב~ש ות~ו~ ו~~חהמהרש~ל בש~

 יו"ד ה~מ~ג ד~רי תמוהים מאד ~ומה ש~י כמבואר~שרי
 במ~ז א~~י~

 ם~~
 ~אחרון זה בדין וצ~ע ~ וז~ל ~כ~ב כ"ג

 דגברא כיוןדאפש~
 כ~~

 הוא
 ~בהמ~ ממיל~

 עכ~ל~ ש~ו~ה
 הנ~ל ביש~ש מבואר דהאו~~הני

 ~~~ו~~
 דאין מט~ם כשר

 האדם את ל~וצ~א נאמןע~א
 אותה עכ~ז כש~ותו~ מחז~~

ה~המה
 ~א~ור אםורה~ שש~

~ 
 נאו~ בשו"~ ו~~אתי

 ד~א
~י~

 כ~~
 ג~כ ~השיג ז~ אות

 ה~~ו~~ ~~
 יע~~י בד~ז

 הנא~~בדברי ו~מעי~
 ~~~ן לא שבמח~כ יראה שם

 ב~~
 ת~ו~

והי~ש מהר~
~~~ 

 א~ ~י~ בשפ~ד ~פמ~ג ~ל עוד וי~ל
 דבתשו~ דע וז~ל~~כתב מ~ ס~~

 משמ~ מ~י~~
 שלא ש~~ט דמעיד

 ונראה יע~שי ובו~ באונם היינוכ~וגןי
 איש~מי~ דבמח~~

 מינ~~

~~
 ~~ו~

 ה~הרי~
 שם הי~ב המעיין כל כי ~~ל~

 ירא~
שא~

 ~ום
 משמעו~

 ~~ברי
 כהפמ~~ המהרי~

 יעוין
 ב~ סי~יו~ד בש~~

 ס~~
 י~א

 ובפמ~
 בשפ~ד

 ש~
 ~י~ על מש~כ

~~יר~ הש~~
 ממ~ בע~~

 א~
 לע~ מכתי~

 או~ה
 מו~ר~ ~~ ~י~

 ~~ א~ ~~~ ו~~
 ~בוא~ ד~~ ד~ט ~ ו~יס

 ב~~~י
 ~בו~

~~ 
~  ~~ומ~ ~~ 

 ~ה~~ ~ ~~~~ י~~ ~ו~
 ~~~ ו~~~ ~~~~~י~

 ר~ה
~  ~~ ~ ~  תינוקו~ 

 של
 בי~

 ~ו~~ ~~י~ ~ן
 ~~~ ~~ר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~~~~ ~י~
 יע~~ו~~

 ב~בריו לפלפל ויש

 ודו~ק~

 הרי
 ~ע~ מבוא~

 אחד
אינו

 נא~
 וכן ולפסלו~ כ~רו~ו מחז~ת האדס את להוציא

 הלוס גס יע~שי כ~א סעי~ ב~ סי~ בשמ"ח ה~ב~ש מרןלהדיא פ~~
 ברכי ב~~ראיתי

 ~וס~
 מ~ש ~~ל שכחב ל"א אות ל~ד סי~ חו~מ

 ע"פ ~לא בעבירה נפסל א~ס דאין כ~ה ס~י~ שסבש~ע

 אבל ע~י~~ שניס ע"פ דו~א מ~מעוז~ל~ עדיס~
 ע~~

 לא אחד עד
מ~סיל

 כ~~
 וכ~~ מדרבנן~ אפי~

 סי~ ב~~ה הלוי מהר~ש הרב
 ברוריסי ו~בריוי~ג~

 הר~ב~~ מ~ש~~ משמ~ ו~~
 ח~ב בתשו~

סי~
 שס הפ~ת וכ~כ עכ"ל~ כ"~

 הג~ון על ותמהני הברכ"י~ בש~
חיד~א

 ל~ אי~ ז~~
 ומדוע ו~וס~יס~ בש~ס מבואר שד"ז שר זכר

 יכול היה ~מ~ומו ו~ס בלבד~ הנ~ל ממש~עות ד~ז~וציא
 ברמ"א ~הרי ד"ז~לה~כיח

 ש~
 ע~י נפסל דאין פסק כ~ה סעי~

 דאפי~ והרא~ש ר~י ב~ס כחב ס~א ס~ק שס ובסמ~ע וכו~~קול
 כהרשב~א ודלא לע~וח כשר פסק ~לאבק~א

 ~ומצ~חי יע~~
בשו~ת

 מהר"~
 ~כחב פ~א סי~ מלוב~ין

 ד~~
 ~וקא ל~רש~~א

 ~הא צע~~י ז~ל וד~ריו יע~ש~ וכו~ הכי ס~ל ע~והבאיסור
 הב~י ~~ביא הר~ב~אבחשו~

 ש~
 מ~~רי

 הע~ ~נחש~
 ש~ועת על

 יע~ששקר
~ 

 ב~עת מש~כ נ~א סי~ מ~ב בתשו~ יעוין
 ~רשב~~

יע~~~

 והאמרי ד~ה ע~א כ~ו בכח~בוח החוס~ מש~כ ו~פי
 עש~ה~ הקול מן ~רוע א~ד ~עד וה~מר~ ד~ה ל~ב ב~בו~חוס~
 נפסל דא~ן ~~ל ~נ~ל פ~סקיס ו~אר ד~רמ~א כי~ן כןואס

 ל~~יר ~ויש אחד עד ע~פ נפ~ל ש~ינו כש~כ ה~~ל~ ע"יל~דות
 סי~ באו~ח הש~ל המחציתעל

 והפ~~~ ~ק~~ נ~~
 בא~א שס

ס~ק
 כ~~

 ד~ניהס שכ~
 שוי~

 עכ~ל~ וע~יס פ~ק דלא קלא
 דהא תמוהיס~ודבריהס

 בש~ מה~~~~
 מבואר הנ"ל הפ~סק~ס

 כשרותו~ מחזקת הא~ס את ציאין מ אין ב~דל~פ ~א~י~איפכא~
 חת~ס בשו"תיעוין

 חאו~~
 ג~כ ש~ב~א י~א ס~~

הנ~ל~ או"~ לה~מ~~
 ו~~

 חילוק כתב ז~ל ו~וא הנ~~~ מכל כלל העיר
 חמוהיס דבריו ו~סי~~ש~ ~ח~

 כד~וכ~
 ה~ט~ דגיטין פ~ה מהירו~למי

 הפניס ובמראה שס~ ובכ~מ ה~ו תפלה מ~ל~ פט~ווברמב~ס
 ~ובשי~ק חאמר שלא ד~ה שס היר~של~י~ל

 ~ס~
 יעוש~ה

 האסף עט ו~א הרבה~ בזה לפלפלויש ו~ו~~
 פה~
~ 

~~~~~~~~ 

 נראה מזו
 לפענ~~

 שני ~~דו אס דא~י~ו
 ש~דיו שו~ב הר~י בפ~י בב"דעדיס

 מרתתות~
~ע~~

 כ~ומא כמאה~ דת~י דקיי~ל
 ושבועו~ ע"א~ פ~~

 מ~ב
 מ~מ ובכ"די~"א~

 בנד~~
 הדבר~ את מכחיש שו~ב ור~י ~ואיל

והו~
 כל~ לעין מ~רר

 שאי~
 עליו שה~י~ו וכמו מרת~ות~ ידיו

 ומבואר בעלמא~ מילחא כ~לוי זה והרי נ~~~ מ~אהוש~שו~ב
 ~במותבתו~~

 פ~~
 ~~ה ע"א

 א~~
 וי~וע הנראה ~בדבר גבר~~

 תרי א~רינן לאלבל
 ה~ם י~~ש~ ~מ~~

 ש~שו~~
 מ~ד~ק נו~ב

 ~עיר ~"ה ~י~~אה~ע
 בש~

 ז~ל התוס~ ש~ברי ז~ל ה~און מ~ו~

 בתוס~ למש~כ אהדדי~סותרי~
 כתובו~

 ות~יי ת~י ~~ה ע~א כ~ב
 איש~מיט ובמח~כ עש~ה~ התוס~ דברי בבוונת ~ש~כ בנ~~ב~~~ש
 ד~~י~ינייהו

 ה~"~
 ליי~ב שכתב ס~ו ס~ק מ"ו סי~ ב~ו~מ ז~ל

 ~~ח ביבמות התו~~ ~~י~ד הנ~ל~ כ~ב בכתובות ~תו~~קישית
 והוכי~~~~ל~

 ~א ל~ל~ לגלות הע~וי דב~~ר לדעת
 א~~י~

 ~~י
 ש~רש מהרי~ק ~שס גם ~כ~כ~~א~י

 קע~~
 ואם עיי~~~י

 ב~ד~~~שי~א~ ~
 שו~ב הר~ ~פני ע~ים שני הע~דו א~ דאפי~ו

 הואיל מ~מ מרתתוח~שידיו
 וענת~

 ~~~ר ונתברר צ~~תו בו
 שאין מב~הוש~ השו~בבפני

 עו~ד עדיין וגס מרתתות~ ידי~
 ~ו~יוח

 ואתו~ ~א
 ל~

 ~ל~י ~דבר ~ה הרי מרתתות~ ~~י שאין

 ואינם ~~אה~ תרי ~אמרינן לא וב~האי~גונא ל~~~ונרא~
 ש~~ב יעקב ר~ א~להוציא י~~י~

 דהרי ~~ות ואין ~רותיי מחז~~
 ~בר ~לגבי ~~ל ~ וז~ל שכתבו הנ~ל פ~ח ~יבמות ~תוס~מלשון

~נר~
 לא ע~יס בשני אבל רב~ אומר היה לא לכל וידוע

 משמ~ עכ~לית~א
 מדלא כן~ כתבו לחומרא דדוקא לכא~רה

 תרי אמרינן לא לכל וידוע הנראה דבר ~ל~בי בקיצורתיר~ו

כמא~
 להגמ~ למ~ל ~אל~כ

 להארי~ ש~
 דאתו צרי~א ~א ~ ולימר

 ואמרי תריבי
 א~

 מכי בה~יה הוינן
 ואתון ה~~א~ ו~~ נפ~

 מלמד וכו~ אחיו את יוסף ויכר ~כתיב לי~~ ידעיתו ~~א~וא
 בקצרה~ לשנויי הו~ל ז~~ בח~ימת ובא ז~ן חתי~ת בלא~יצא

 הוא ~~וא ואמרו חרי בי ואתו לי~ י~~ינןלא ~א~
~ 

 ודאי א~א
 ~א~~

א~
 נאמנין תרי אלו

~~ 
 כיון לה~מיר~

 ~אנ~
 הרי לי~ ידע~נן לא

 שקרי סהדי והני בעלה~ זה ש~ין לכל הגלויכדבר ז~
 הוצר~ ומש~~ כמאהי תרי אמרינןלא דבכה~~ ני~~~

 ה~~ס
 להארי~

 שיצא ולומר~
 ~ל שאין מ~ה ראי~ אין ו~~כ זקן~ בחתימת ובא זקן ח~ימתבלא
 ומ~~~ אותו~מכירין

 וממילא עש~הי וכו~ השתא ועד נפק מכי בהדי~ ~הווע"י בעלה~ שזהו שמ~י~ין תרי הני לע~ות מקיס יש
 ~מרינן ל~ולא ד~פילומוכח

 ~כה"~
 כמאה ~רי

 ודו~~
 ~וב

 ~ב~~ר מה~מ~ ג~כ ~הוכיח שם י~מות על ישי~ע בס~מצאתי
 וזה כמאה~ תרי אמרינן לא ל~~לא אפי~ ל~ל וי~ועהנראה

ברור
~ 

~~~~~~ 

 נפ~את
 ~י~

 הר~ בפני שלא גב"ע עפ~י רב מ~~ה ש~שוע~ז ~לי~~א~ דאתרא ~רי הרה~ג על בעיני
 ~ו~ב~יעקב

 עוד י~חוט לבל אותו והזהירו
 הל~ ~

 כבר
 ~סו~ה ה~לכה ובישראלביהודה נ~ד~

 ש~י~
 בפני שלא עדיס מ~ב~ין

 מדרשא בבי ע~ז צ~וחו וכברבע"די
 ו~מהי~

 מי כל על ו~י~לין
 ~מ~~לין לומר ~עתו עלשעלה

 עדי~
 כמבואר ב~"ד~ ב~ני ~לא

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

 והא א~ל תובעיהוא
 מייתינ~

 ס~די
 וכו~

 מ~בלין וכי ~~ל
 בפני שלאעדיס

 ~ בע~~
 ולא
~ 

 ובין ~~וליס בין ~תני והא
 סומ~ס ~חלוקת ~~י ~~ל ח~יבין~קטניס

 בצי~
 יע~שי וכו~

 ~ גרסינן ה~י בתרוכן
 מקבלין שבתי ר~ אמר אשי~ ~רב אמר

 בע~ד בפני שלאעדיס
 ~א~

 וכי יוחנן~ ר~ בה תהי
 ב~י שלאע~~ס מקבל~

 ~ בע~~
 כ~ון ח~י~א~ בר יוסי ר~ מיני~ קיבלה

 או חולה הואשהיה
 ~די~

 ~בקשין ~דים שהיו או חוליס
 לו ושל~ולמ~ה~ ליל~

 ול~
 בא

 יע~~ ו~~
 ו~דולה

~~ 
 ~מ~~נו

 סנה~ר~ןבירושלמי
~~~ 

 ~ו~
 ו~צט~ריתיב הו~ ~ופיה~ ירמיה ~ר~ ט~~ הלכה

 ואמ~
 אפ~ר ב~פ

 ~~~ מקבל~
 ~ב~נ~ שלא

בע~ד
~ 

 העי~י באותה עמהן ~~~לו
 וא~

 חמת כן
 ~עת~

 ~ר~נן
 קשה דלכאורה אמח הןיע~ש~

 ~~תראי ירמיה ר~ ד~ברי מא~
 ירושלמי מת~מוד שיטתיה הח~יף דהרינינהו~

כנז~ בבלי לתל~ו~
 וסבו~ ~

 ר~ ~חרי ראי~ יהיה דמכאן לומר הייתי
 ה~ורו~~ ב~~דר ~ובא הב"ש~ כמש"~היו~ יר~~~

 ער~
 י~מיהי ~~

 על השיג ~ס~~ה~ד או~
 הב~~

 ~~ו ק~~ו~ין ובתום~ ~ע"ש
 ר~ דתרי~אין~ ד~~

 ב~ ירמ~~
 ~~א הדרא בן א~ ~~~~~ ~וו אבא

לדו~~ה
~ 

 מש~~ ~~~ לתר~ י~ אמנם
 ע~א ל~ט בב~ק התוס~

 יוחנןי ו~~~~ה
 לתר~

 יו~~ ~~ ~ברי תק~ה ~לא
 ב~

 חנינא
 או חולה הוא שהיה ל~גון ~ניס מדמה ~הוא ~י~לא~~דיי
~די~

 ~וליס
 ~ע~~

 ראיתי הלוס גם שס~ הרשב~א בחי~ וכ~כ

בב~~
 ~~~~ ~~~ור

 דב~~
 ו~ל ש~~ב

 מתנית~ ~
 ד~תני קמייתא
~~ולים

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

~~~~~~~

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

~~~ 
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~ ~  מט~~~ כסומכוס~ פ~ורין ק~יס ~ייביס~דולים 
 מ~בלים ~~ין

 גדו~יס ~ן דקת~י בתרייתא ומתניתא ב~~~~ ב~ני שלאעדיס
 להם ממתינין היינו ~אילו חוליס~ ~דיו או חולה ~וא ~הי~~~ון ל~ו~ ~דמיא ~~ס מקבליס ~ס~ל כ~בנן חיי~ין~ ~~ניסבין

 חיישינן שיגדילו~~~
 באור~

 הזמן
 ל~ית~

 כן ו~ס ~כ~לי ו~ו~
~~

 ירמי~
 ~נ~ל בתרייתא ממתניתא ל~בריו סייעתא שהביא בב~ק

דקתני
 ב~~

 ~ק~~יס ס~ל הכי נמ~ ~~כ ח~יבין~ קטניס בין גדוליס
דמיא

 לכ~~
 בעיניו נכון ~י~ לא ומש"ה ובו~~ חילה הוא שהיה

לה~תין
~~ 

 בר ~דיל ש
 מ~ו~ חמוה~

 ~~ייש
 באור~

 למ~ח~~ הזמן
 סומכים מח~וקח ~רי לו ~~יב אבין ור~ ז~~~ ~~ה~מכמש~כ
 ~ס~ל משוסב~י~~י

 כמש~~
 ~מי ~לא ~ שם הנמוק"י

 א~תיה מיהת~החס לתול~
 ב~ל~~ ל~~"~

 ליכא ~כא א~ל
 ויש ז~ל~ ~נמוק~י עכ~לכלל~ בע"~

 להמתי~
 הבעה~מ מש~כ ה~בריס

 חיי~ינן בח~ייתא דלמחניתאז~ל
 ~אור~

 ~פ~י למית~~ ~זמן
 ~~א ב~ ביומא ה~ום~~~~כ

 ד"~
 ו~ת~ם~ ~ומר~סי וחכמיס

 יומא~~ניס
 י~~

 סוכה ובתוס~ מיתה~ ~~ה ע~א
 ד~רי ~~הע~א כ~~

 ר~~
 ~~ה ~~א י~ח יבמות ובתום~

 ובפי~~למא~
 הרא"~

 ע~ב ~~ ב~~ר~ס
~~~ 

 ~לז~ן אפטר~ לא
מרובה

 מה~~ ~~"א וברמ~~ס ~ש~~~ למי~ה חיישינן לכ"~
 ו~פי~~ ~י~ש~ה~ שם ובלח~מ ד~י ~לכהנזירוח

 ~נ"ל ~רא~ש
לא

 קש~
 בה~~ות יעוין שסי ~לח~מ ~ושייח מידי

הרמ~"ם ~~ ~רא~~~
 פ~~

 םי~ במ~~א י~וין ~~ח~ שני מ~שר מהל~
ס~ק ~קס"~

 י~~
 ב~~ר ה~מ~~ס על בשעה~מ ומצאתי ובמ~צ~ש~ק~

 ~זה שפל~ל סוכהמהל~
 י~ו~~

 שס במחצה~~ק ~ו~נה
 ו~יין מרו~~~ זמן מיק~י יוס ל~ ~~כ"פ מוכחדמ~רא~ש כ~~

 ~~י~ו שלא ותמ~ני ~זהי מ~~כ הנ"לב~עה"מ
 מ~~~

 ~מ~ק

כ~~
 וי~ל ע~~~ ~וס ל~ לא~ר מרובה לזמן מאי ~~א

 ע~א ~~מ~י~ושין ~ו~
 אמר~נ~
 ו~מא ~

 ~ז~~ תאמ~
 ת~ל מ~וב~~

וכו~ ח~~
 י~~~

 צ~א ובסנהדרין ~קרי~ מרובה זמן לאו דחדש ומוכח

~~~
 לזמן תאמר שמא ~ אמרינן

 ו~ירש~י ו~ו~י מ~וב~
 מ~ו~ה לזמן ~ כתבושמאי ד"~

 שבו~
 ~ש~י י~וין י~~~~ ש~ו~יס או

 ע~א קמ~ח~בת
 מש~~ הלויניי ~"~

 לזמן
 ~רוב~

 יוס~ ל~ ו~ו~
 ורא~ והר~~ש~ בתום~י~~ש

 שבי~ית בירושל~י
~~~ 

 ה~ג
~ 

 הדא
אמ~ה

 בששכר~
 לז~ן

 מו~~
 מותרי מרוב~ לז~ן בשש~רה אבל

 ~פ~מי~~ש
 דז~

 לפי ד~כל וצ~ל ~~ש~ ~ומיס ~ו יוס מי~ט

הענין~
 ~כ~ע ~~ובה דלזמן מ~ואר ~ר~

 חייש~~
 וא~כ למית~~

 ~~ניס בין ~דו~יס בין ~קת~י בתרייתא ~מחני~א ט~מאהי~נו
 שי~דילו ~ד להס ~מתינין היינו אס ד~~ניס משוסח~יבין~
חיישינן

 באור~
 נמי והיינו ז~ל~ ה~~~~מ וכ~ש"כ למית~~ הז~ן

ט~מ~
 דר~

 ירמי~
 בעיניו נכון הי~ שלא

 ~ה~תי~
 ~ד

 שי~~~~
 בר

 שנ~ י~~ בן ~ ו~ה~מוה~
 ~~ום ~ימ~ין~ ~~ביא ו~~ א~~ ויוס

 לו שהשיב א~ין ו~~ כנז~~ למיתה חיישינן ~~~ ~~ר~~~דלז~ן
 מח~ו~~~רי

 בחי~ הרש~~א ~מש~כ דס~ל י~ל ~~~ד~~ סומכוס
לנ~ריס

~~ 
 דח~ישינ~ ד~~ ע"ב~ ~~

 מ~~רי~ס~ רק ~יא למ~תה

~ב~
 לפי כן ואס עש"ה~ חיישינן לא מ~א~י~תא

 מ~
 ~א~כיח

לקמ~
 הוא בע~ד ב~ני שלא ~דיס מקבלין ~אין ~הא בס~~~

 למיתה חכמים חשו לא ול~כי~~~ח~
 בכ~~~

 על להקל ב~~י

ד"~
 ~~וח לק~ל

 של~
 ב~ולין ז"ל ש~י~ש"י וכ~ין ב~"ד~ בפ~י

י~ג
~~~ 

 או ד~ה
 דלמ~

 ~או לא ~חז~ל ד~וכח עש~ה~ דרבנן
 לא אבל להחמיר~~לא

 להק~
 וכ~מ ד~ת~ על

 פ~~ בר~
 דפס~יס

 ~~~ל ~שכ~~
 ד~מ~

 אע~~ דשיל~מ הוי
 אחה~פ ר~ש ~א~~ו

 ~~סא~~וס
 בא~ ל~

 אלא ל~קל
 ל~~י~

 ו~כא ע~~הי ~יו
 למיחה חכמים חשו לא~י

 ל~~

 לקבל ד~ח על
 בע~דב~ני ~~ עדו~

 כאמו~
 ~~וקא

 ~הי~
 ~ל~ הוא

 או ~לים ~דיו או
 מב~ש~ן ~דיו~היו

 ~י~
 ב~נ~ שלא ~~וח מק~לין למדה~

בע~~
 ~~ב בב~ק ~פירש~י

 ע~~
 למוח מ~ו~יס חוליםי ד"ה

 פ~~ וב~ושלמי ע~~ל~ אי~י ע~~יו לאואם
 ~ב~~וח

~~ 
~~

 ~~~~א
 בח~~ח חולי ~ל ~~ל~ ב~~

 ס~~~~
 ו~ש~ה

~~~
 א~ר

 בהי~
 ~א

 ~ול~
 שלא מ~~ין חולים ע~ו או

 בפ~
 ל~יחהי ~חיי~ינן~~~~

 ו~
 מ~שים ע~יו בהיו

 למדינ~ ~י~~
 הים

~~~י~
 ל~כ~

 ~~~ח ~~ר~ים דכל ~ס בירו~למי ~מבואר
 ~כ~

 בטור~י~וין
 או~~

 סי~
 ר~~

 ובב~י
 וב~~~ ו~פרי~~ וב~~

 ~ם

ו~ו~ק~

 ~תמ~ ~ב~ק~ ז~ל הרשב~א חי~ קושיח א~~א ו~פי~ז
האי~

 אפשר
 שנמ~~

 קטניס לי~ומיס
 ואלו י~ד~לו~ א~~ ע~

 מבק~ים או חוליס ע~יו או חו~ה כ~היהב~~וליס

 בע~~~ בפני שלא מקבלין ל~~~~יללכ~
 ~חיי~~~

 ~מא
 ימ~~

מ~~
 ~~ול

 ומ~~
 ולא ש~יר א~י שכתבחי מה ולפי ~~~~ קטן

 לנפ~יה ~ייעתא ש~~יא ירמיה ר~ אכן ודו~~~ מי~יקשה
 בין ~~וליס בין דקתני הנ~ל בתר~יחאממתניתא

 ח~~~ין~ ק~~
 ~ד לקטן לה~תין אפ~ר דאי ס~לע~כ

 וע~ שיגדי~
 שיביא

 ~חיישינן מ~וס~ימנין~
 ~אור~

 ומש~ה האמורי כדבר למיתה הזמן
 בפני שלא עדותיו לקבל דרשא~ן א~עתיה~ סליקשפיר

 ב~~~
נ~~

 ~שא~כ הקטןי חמוה בר
 עליו להמתין ואפשר ~~ו~~ ב~ע~~

 ~רמיה לר~ ס~ל ו~אי בזה שיבא~~ד
 בה~כ~

 ~אין
 מקבלי~

 ~~ים
 וז~ ב~~ד~ בפנ~שלא

 ר~ ש~קדק
 ירמ~~

 ב~ושלמי ~זהב בלשונו
 ~~ני שלא ~~יס מ~~לין ~אפשר ~ ב~פהנ"ל

~~~~ 
 א~י~ו

 ה~יר~ באותה~מהן
~ 

 בפניו ~~ות ל~בל דא~שר ~יכא כ~ומר
 ~מהן שהיהכ~ון

 ~~יס לקבל ה~~ר נכון הכי ~עיר~ ב~ות~
 בפניו~שלא

~~ 
 ~שאי אפ~ר ~נין אין

 אפש~
 שכ~ב כעין

 מ~רי"טבשו~ת
 ח~~

 ~וס"י חחו"מ
 ~שיב זה ו~ל י~~~~ ~"~

 ~כן ~ ~ינא רב~לו
 חמ~

 ה~~א שר~י ~~~מ ופי~ דרבנ~~~ ד~חן
 ~ לו~שיב

 ראיתי
 כ~

 הא כלל~ מו~ןאינו ולכ~ור~ ~ב"ל~ הכ~ ד~~ד~ ד~בנן ד~חן
 ~ו~~

 ט~~יי~ו מא~ ק~יא
 דרבנ~

 ד~~די
~בי
 ~פר~ וי~ ~

 ~~~י ה~רו~ל~י~ ד~רי
 מ~"~

 ~יש~ש ~~~~~ל
 ט~ סי~ פ~~בב~ק

 ש~~ו~
 שס

~~ 
 ~~ביא ז~ל מ~ררא~י ה~און

 ז~ל ~א~~ן ד~רי ~ע~א םי~בכ~~יס
 ~~ס~

 קי~ל אס דבדי~~ד

~~ו~
 כש~ ב~~ד~ ~פני ש~א

 א~
 וכת~ או~~~ בלא

 ו~ו~י ~ וז~ל
לא

 ~~ ס~~
 א~א ~יקר~ כל רא~"ן ~~רי

 ס~~
 מה ~ל

 שב~~
בסי~

 וז~ל~ ~תשו~ה
 ו~~

 אלא ~ינו ~יק~ו כי
 ל~ר~

 אמיחת
 ל~יהד~ריס

 אומדנו~
 פי~ ~כ"ל ~וכיח~ת

 ~כ~
 ~~יר ה~~ זה

ל~בו~
 ~ד~~ וא~~~ הי~~ש~ ~כ~ל ~פניו~ שלא

 ז~ל ~~~~י~ק

 מס~~ק ~ו~א ~~מ~~ה דכל ק~~ט~ב~ו~~
 ל~

 אזלי~ן
 מדי קשה דלא ש~יר א~י ו~פי~ז ~~ש~ בד~מ ~סאומדנא בח~

 ס~ק צ~ בסי~ החו~יסקושית
 י~~

 א~א
 דתנ~

 ~~א ~~ ב~כ~ת

~מ~שינ~
 מה לשניס~ ~לשה

 נמצ~ ~ני~
 ~~ן א~

 קר~~
 פ~ול או

 ב~~ה~~~ו~ן
 נמצ~ של~~ א~

 ~~וחן פ~ול אי ק~וב ~~ן א~
 ת~קייס ב~~מ א~ל בד~~~ בד~א יוסי א~רבט~~~

 מש~כ אר~י~ ~~ה ו~~וס~ בר~"י ו~~שב~אר~ ~~~ו~
~~~~~ 

 ~ר~י
 לא ל~ה שס ~תו~יס ו~ק~ה ~~ש~ ל~~נ ד~מ בין~מ~~ק
 בשלמ~ ~פ~יטו~~חיל~ו

 ס~~י א~רי ~לא ~ד~מ
 ~יון א~כלשקר~~ א~~

 מה כ~~יס~ שני~ שי~
 ש~צט~~ בכ~

 ~~~ו~~
 ~רע לא~ב~פ

 ~אומ~נ~
 משא~~ ~ד~מ~ ~~~י

 ~ש~~~ ~~~נ

ו~פ~~~
 ~א ה~~ל מ~רי~ק השו~ת

 מי~י~ ק~~
 דכ~

 ש~נו
 ~ו~י~~~~

 ~ו~ע~
 ~מק~ינן כיון ו~פי~ו אומדנא~ מו~יל אי~ו המ~שה~

 ~~ נ~צא כי ו~שניס ל~ניס~שלשה
 מ~~

 אין ק~ו~פ
 ר~ כא~

 ~ד

 וכיוןאחד~
 ~ע~

 ממון~ ל~~ין נאמן אינו אחד
 כא~ א~

 אי~~נ~~
 ~מ א~ב ~מ~ש~~ גוף על ס~ק לו ישדהא

 ~~ו~פ מ~ן א~נ~~א א~ ~ש~ש~ ~~ ~~
 א~

 ~א ד~~~פ
 ו~פ~~ז ו~ו~~ לשניס הקישןהתו~ה מ~~ ~ו~דנ~~ ~ר~

 י~
 ה~וס~ ~דברי ל~לפל

 ~ר~י בשסשס
 י~ו~~

~ היט~~ ו~בן  
 מ~~~י ~א~ אול~

 ~~ל ~~~~ת נ~ד םי~ ב~ראי ~~וניב~ו~ח
 ה~י~

 ~~ו~ על
~~ל~ מ~~י~~

 ~~ להוכי~ והארי~
 ל~ז ~~נ~דרין א~א כר~ ~יקר

~~~ 
 ~~לינ~ד~ד~~

 ~חר
 או~דנ~

 כ~מוכ~ ~~~~
 בתר ~א~יל בנא~~ דר~ב~וב~א ~~א~ נ~ח בב~ב

 אומדנ~
 נת~רר ~לא א~~ג

 כר~~ דהלכה משוס וע~כ המ~ש~~ ~~ףלו
 אח~

 ד~ד~מ
 אומדנא אינו אפילו אומדנאבתר א~לי~

 רב~
 אלא

 בי~ האוח~ד~מל אומדנ~ כ~
 ה~מלים

 ~~~~דר~
 ו~~י ה~~ל~ ל~~

 הרא~~ב~~רי מ~מ~
 ~~רא ה~וא ~בי ט~~~ ~י~ ה~ונם פ~ ~ב~ק

 ב~ס~~~ד~ט~
 ד~~~י~

 והאר~ ~~~
 דברי לסתור עוד

~~~ק
 ומ~ל~

 ו~~מ~ עש~ה~ א~~ינ~ ~~וונ~
 ~ראי~ ~וף

~~ביא
 ה~~~

 ~ב~ב בנ~ה דר~ מ~~~דא ז~ל
 ~~ר ~~צי נ~~

 קדמ~ ~א~ ~~י~
 ~חכמיס ר~ש

 ~~ו~ ~"~
 ה~א~ש

 ~ל~
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 ~י~ס~ח
 כ~~

 ו~כלל
 ע~~

 ובכלל ג~~ סי~
 ק~~

 ע~ש ~~~ ~י~

~הארי~
 מחזקחוי ממון להו~~א גם אומדנא ב~ר דאזלינן להוכיח

 שד~ז שכ~בע~ש
 י~

 לו
 עי~

 ק~לה מ~ברי
 שהח~~

 בנאה ר~
 ד~~י במ~פט החכמים מאב זה~מד

 זונו~
 י~וין עש"ה~ כנודע

 גם הנ~לי ק"ז כלל הרא~ש ל~שו~ ~ה~יא ט~ו ~י~ חו~מבב~
 ס~ה סי~ חו~מבטור

 הבי~
 לה~שו~

 הר~~~
 הנ~ל~ ~~ת שבכלל

ועיי~~
 בד~מ

 או~
 ~נ~ל ~כ~ט שורש ל~מ~רי~ק שה~יא ו~

במש~כ
 דל~

 אצל שנ~ברר באו~דנא א~א אומ~נא ב~ר א~ל~ן
 בדבר אבל~דייני~~

 ~מסופ~
 מה~"ם ב~שו~ ומ~א~י כנ~ל~ לא

אל~י~
 יעוין ע"שי ז~ל המהרי~ק על ג~כ שחולק ח~ ~י~ ז~ל

ב~שו~
 חשב~~

 ~ל ו~מהני עש~ה~ פ~ ~י~ ח~א
 כול~

 הביאו שלא
 להן ~וטה שדעתו ~דברים עפ~י בד~מ לדוןלדיין י~ ~ וז"ל ~"א ~נהדרין מהל~ בפכ~ד ז~ל ~רמב~ם ~רןלד~י

והדבר ~מ~ שה~
 חז~

 שאין אע~פ כן~ שהוא בלבו
 ש~

 ו~ו~ ב~ורה ראייה
 הדבר ו~צא הו~יל אצלו~ נאמנים ע~ד או א~ה הי~הא~ילו

~ז~
 בלבו ונכון

 ~ומ~
 חו~מ בטוש~ע וכ~ה ע"שי וכו~ ודן עליו

 ט~ור ו~~ורם ה~~ ~~י~ ט~ו~י~
 נבי פ~ה~ בכ~ו~ו~

 עובד~
~ב~

 איכא רבא~ לי~ ~אמר ~~א דרב בעו~דא וכן ח~ד~~ רב
 מ~נא בר אדא רב א~ל לא~ א~ל דמר~ ~הד~ אחרינא~יניש
 פ~א רב יהא ~לאלרבא

 כב~
 ח~דא רב

~ 
 ב~ ~ ומשני

 ח~דא רב
 פפא רב אמר בגוויה~ לי קים לא מר בגווה~ ליקים

 דקים ברי מר אבא כגון היא~ מיל~א בגווי~ לי קים מרדאמר הש~~
 ~~ד קר~נא אפומי~~ שטרא ק~ענא בגווי~לי

~ 
 אלא

~ אפומיה~ערא מרענ~  
 ב~

 וכן
 בכ~ובו~

 גבי ע~ב פ"ה
 ההו~

 נ~רא
 וכן וכו~י מיאשא ר~ בי ב~דינא דציירי מר~ני~א שבדאפקיד
 הרי עש~הי וכו~ ח~א בי דכ~פא כ~א דאפקיד גברא~הוא
 עפ"י לדון לדיין ויש בד~מ~ אומ~נא בחר דאז~נן להדיא~בואר
 ועפי~~ ~נ~לי דע~ואומדן

 להירו~למי לפרש יש
~~~ 

 מה
 ~כן ~ ירמיה לר~ הינא ר~ לו~השיב

 חמ~
 דע~ן

 דרבנן~
 כלו~ר

 ועיקר דע~ם~ אומדן ע~~י הכי~ דעבדי דרבנן דעחן ראי~י~ן
 עפ~י דנו~דין

 ומט~~ המוכיחו~י האומדנו~
 וקב~ו חשו לא זה

 של~העדו~
 דברי לפרש היש~ש ו~מש~ב ירמיהי ר~ בפני

~ הנ~לי בכ~בים~~הררא~י  
 עכ"~

 הראי~י
 לדע~

 בבי דצווחו
 על שעלה מי כל על ושיילין ו~מהין ובירושלמי בבבלי~~רשא
 הצטער ירמיה ור~ בע~ד~ בפני ~לא עדים דמקבלין לומר~ע~ו
~ כנז~י זה~ל  עשו נ~י~ הונטשעשט דאתרא מרי והרה~ג 

 הנ~ל שו~ב יעקב ר~ בע~ד בפני שלא ~ב"ע עפ"ימ~שה
~ 

 ו~ין
 דגםלומר

 ~ומדנו~ עפ~ בזה ד~ו ~דין עיקר נ~~~ הרה~
 וקי~המוכיחו~~

 בגווי~ ל~ו
 דעדו~

 לא זה ו~ט~ם מש~רי~ דלא
 יעקב ה~~ ב~ני שלא ~דו~ן ל~~ל~שו

 הנ~~ ~ו~~
 וכעין

שפרש~י
 שהשי~ מ~

 ירמיה לר~ הינא ר~
 ~~נס ~~י בירוש~~

 לנו דאין ברור דנראה לי~א~זה
 לעש~~

 עפ~י מעשה
 בגווי~ לןדקי~ או~נ~

 ולהוצי~
 ~אדם א~ עי~ז

 מחז~~
 כשרו~ו

 בשו~~מהר~ם יעוין במקומו~ אחר ו~~מיד מ~ומנ~וולהעבירו
 אפשר ~אי שכ~ נ~א ~י~ מ~ב ו~שו~ פ~א~ ~י~ ז~למלובלין
 או~דנות ע~~י ~דםלפסול

 לזה ור~יה עש~ה~ והוכחו~
 ח~א כי ~ם~ר במ~~ר שמצ~~יממה ~לפענ~~

 פמ"ו~א~~
 א~ה ~ וז~ל

 ה~~~ה לו שאמר בש~המו~א
 ר~ ל~

 כי
 ע~ ~ח~

 ~יה
 ~לוחו~~~פ~

 מאמ היה ולא
 שח~~ ~

 איני אם אמר ישראל~
 אל משה קרב כאשר ויהי שנאמר מ~מיןי אי~ירואה

 אדם לבני ~הם אוי בעיניוי שר~ה עד שברן~ ש~אוגו~ המ~נ~
 אפשר רו~ים~ שאינם זהמעידים שה~

 הי~ של~
 מאמין משה

 משר~"ה הודיע אלא ע~~ שח~ כי ש~~לבהק~~ה
 א~ור נ~~ן י~די ~ן דבר שומע אדם ~יהא א~ילולישראל~ ~אר~ דר~

 עדו~ול~בל
 לעשו~

 אינו אם פיו~ על ~בר
 שומע אם ~אפילו ז~ל מדרשם מפי יוצא מ~ורש הריהמדרשי עכ~~ רוא~

 מןדבר
 של ב~ב קו"ח פיו~ ~ל מעשה לעשות א~ור נאמן~ יחי~

קו"ח
 לעשו~

 ולפ~וק מאומ~ו זה א~ להע~יר כהאי~~ונא מע~ה
 רשאין אנו ~ין פרנ~~ו~ ל~פתחיו~ו

 כזא~ מ~ש~ לעשו~
 ע~י

 בירושלמי מ~ש שפיר ~~י ו~פי~ז בגווי~~ לן דקיםאומדנא
~~~ 

 כאשר ויהי ~ וז"ל ה"היד~עני~
 קר~

 דן אדם יהא ש~א מכאן אחאי ר~ בשם ר~מ ומחולחיה~גל א~ וירא ה~חנה אל משה
 ע~~~או~ד~וח

 וכוונ~
 הנ"ל~~ במדרש שאמר מטעם הירושלמי

ול~אורה
 קש~

 ~ו~רים אחא ר~ דדברי
 א~דד~

 ב~נהדרין דהרי
ל~ז

 ע"~
 ~~ל אחא דר~ ~ניא

 דאזלינ~
 אומדנא בתר

 ~~הדרין ובח~~~ ע"אי ל~דובשבועות ע"~
 ד~~ ש~ ובשבועו~

 דאי
 ש~יר א~י ש~ב~י מה ולפיע~שי

 ~לעשו~
 מעשה

~ אומ~נאי ב~ר ~זלינן לאלכ~ע כהא~~גו~  מ~ש ל~רש י~כן וע~י~ז 

בכ~ובו~
 קרענא ~ ~נ~ל פ~ה

 ~"ד~
 שטרא מרענא אלא

 כלומראפומיהי
 ל~ דקרענ~

 אנו ~~ן משום ~דע~ין~ םליק
ר~~ין

 לעשו~
 כהמד~ר בנווי~~ לן דקים ~ומדנא עפ"י מע~ה

 הנ~ל~ו~ירושלמי
 יעוי~

 במשה~א ט~ו ~י~ חו"מ על בנה~מ
 כל איש~~יטתיה ו~מח~כ עייש~הי~ק~ב

 הנ~~
 ~ומה

 אין הא דיין נ~שה עד ~ין דקיי~ל הא על שםבנה"מ ש~מ~
 ט~רי וב~~ ע"ש המע~ה~ ר~ה ב~צמו ש~וא מזה~ גדולאומדנא ל~

 בר"האבן
~ 

 עפ~י י~ל ע~שי כ~ה
 דע~

 כ~א בכ~ו~וח ה~ו~~
 הנחי ~~הע~ב

 ובב~~
 צ~

~~~ 
 עד אין ~טעם י"מי ב~ם ~גון~ ד~ה

 דהוי מפני דיין~נעשה
 עדו~

 ע"ש להזימה יכול א~ה ~אי
 סי~חו~מ וב~~~

 ל~~
 והרא"ש הרי~ף בשם מש~כ ט"ז ס~ק

 וב~ו~~הירושצמיי ב~~
 עש~ה ע"ב סי~ חאה~ע מהד"ק ~ו~ב

 ודו~
ולא ~
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~  ב~~ 
 בפני שלא עדות מקבלין אין ~ל~תחלה

ב~~
 רוב ~ל~עת אלא

 ~פוסקי~
 אפילו ז~ל

 העדות ~~ולב~יעבד
 ש~ו~ב~

 ~נין ואין בע~~~ בפני שלא
 דגם ז~ל רבותינו בשם דב~ק ב~~ב יו~ף בנמוקי כמש~כע~פי

ב~יעב~
 בפני ~לא עדות וקבלו ע~רו אם

 בע~~
 ולא ע~ו לא

 פ~י בנ~וק"י וכ~כ דחוזר~ משנה בדבר טועין והו~לכלו~י
 בע~ד בפני שלא ע~ות מקבלין דאין דקי~ל וכיון ~ וז~לדב~ק
 עשו לא וק~לו עברואם

 ול~
 בדבר טועין להו דהוו כלום~

 קי~ב דף בב~ק ז~ל ~רש~~א בחי~ ובן עב~לימשנ~
 ~ וז"ל כתבמשום ד~~

 בפני שלא קבלו אם משמע~ ובירושל~י
 סי~ ז~ל הריב~ש בשו~ת ובן עכ~לי כלום ולא ע~ו לאבע~ד
 ~ וז~ל כתבק~ח

 ב~~ד~ ב~ני שלא ע~ים מקבלין ש~ין וידעת
 הרשב~א וכ~כ בירו~למי~ הוא וכן ע~פי דנין אין קבלוםוא~

וז~ל רל~ז~ בסי~ ה~~ב~ש בשו~ת ~וא ובן עב~לי וכו~ ז~לו~רמ~ה
~ 

 והועד ~ שם ~אמרו ע"ב~ קי~ב בב~ק כדאיחא בד~מ~ואפי~ בע"ד~ בפנ~ שלא עדים מקבלין שאין היא פסוקה ~לבה
 ~מח~רים והם~ימו ש~רו~ על ~~מוד ~~ור בעל יבאבבעליו~

 ~~ותן אין בפניהם שלא אותם קבלו א~ בדי~בד ש~ףז~ל
 ~בי ע~א~ י~ט ~נהדרין במ~~ וכן החמור~י בד~נ אצ"לע~ות~
 ~~כא ~ינאיעב~יה

 נפש~ קט~
 תא מ~כא לינ~י לי~ ש~חו

 השור ~על יבא וכו~ בב~ליו ו~ועד ד~תיב להכא~ נמ~אנת
 ~ וז~ל ע~ות מ~ל~ פ~ג ז~ל ~רמב~ם לשון ו~ן שורו על ע~ידו
ג~

 עדות מ~~~ין אין בד~מ
 אל~

 נר~~ בע~~י בפני
 ~זלשון

 שם ובב~ה הנ~ל~ ק~ח םי~ ~ר~ב~ש ~תשו~ רק ~ביא~לא כ~~~ סי~ ח~מ ב~~י יעוין עכ~לי וכו~ בד~נ ~כש~כ~~ם~
~ב
~ 

 עדות ~הל~ בפ~ג שכ~ב הרמב~ם דברי מד~דוק וכ~נ
 ~ם ומד~תני בע"די בפני אלא עדים ~ב~ין ~ין בד~מגם

 ובמחכ~~~ר עכ"ל~ לד~נ שוין ~ד~מ מ~מעב~"מ
 מ~שון בעצמו שהעיר הנ"ל~ רל~ז םי~ הר~ב~ש ~שו~ד~רי איש~מ~טתי~

~רמב~~
 הלכה ול~נין ~ וז~ל ~יים שם בב~~ב ז~ל ו~ב~י ז~ל~

 בפני שלא ~ובר ש~ירוש~מימאחר
 ~ע~~

 דנין אין
 ע~~

 אין
 לא דבסתם ב~בריל~רהר

 משוי~
 ה~~ושלמי בין פלוגתא

 הכי ~ברי רבוותא ~ני ~כל במקום וכש~כ דידן~~~מו~א
עכ~לי

 והנ~
 ~שם ~נ~ל והריב~ש ~רשב"א בחי~ מש~כ

 ב~~~ בפני שלא קבלו ~אם~ירושלמי
 כ~ום~ ולא עשו לא

 ונראה כן~ ב~רושלמי ל~~יא יוצא מפורש מצאת~ לאבאמת

~כוונת~
 ר~ ~ ה~ט ~סנהדר~ן ~~ג ~ירוש~מי ~אמרו להא ז~ל

 ב~י ש~א ע~ים מק~לין שב~י ר~ בשםיוסי
 בע~~

 ועבדי~ן
לי~

 זה מלשון עכ~ל~ קיים ערעורו וערער בא אם ~ין~ גז~
 ~נין ~~ין~~מע

 ע~~
 בא אם ומש~ה בע~ד~ ב~ני שלא ע~ות

וערער
 ע~

 קי~םי ער~רו בפניו שלא ע~ות עליו שקבלו
 ~מרא~ומ~~תי

 העיר אדם~ ~~~ שם הירושלמי על ה~נים
 ~~יב~ש בשם הב~ שהב~א מה על~ם

 ~אם ה~רושלמ~ בש~
 ~פני שלאקבלו

 בע~~
 וכת~ ע~פ~ דנין אין

 לא זו ~בסוג~א
 קיים~ ער~ורו וערער בא אם ש~מר ~מה כן~ למי~יןנמצי~ו

 דברי אי~תמי~תיה ובמח~כ עכ~לי וכו~ הוא ב~ניםכדפרישית
 ~וא גם שהביא בחידושיו~הר~ב~א

 ז~~
 כן ~ירושלמי בשם

 ~~רא~כ~ז~~
 ז~ל שהם

 פ~ר~
 ש~בתיי כ~ו בפשיטות לה~רושלמי

 שאמרו כןי משמ~ ~ח~ז~ שם הירושלמ~ מ~שוןוגם
 אחריוששלחו ~א~ ~

~~ 
 פ~מי~ ג~

 מקבלין א~ר ריב~ל באי ולא

~~דו~
 ~א

 ~ע~~
 ר~ ומשמ~ ~ין~י גזר לי~ ועבד~נן

 משום
 אחריוששלחו

 לא אם אבל לער~~~ יכול לא שוב בא~ ול~
 קיים~ ו~~ורו לער~~ יכול ש~יר בפ~יו~ שלא וק~לושלחו~

~ו~~
~ ע~~י ~~ין  ~פנים~ ב~~ר~ה ~ם ראיתי הלום גם 

 ~ש~
 בש~ ~ירושלמי ~א

 ~ס~יעא ריב~ל
 להגירס~

 ~ובה
ב~וס~

 ב~~
 ~י~~

 ד~ה ע"ב
 ושל~~

 ס~ים ~יש
 ב~~ ~כתו~

~ 
 ~גאונים בתשו~ ~צא~י ואני ע~~~ בא ולא ~~יו ~~ו ~~ו

~~~
~~ 

~~~ 
 ~ כן שגרסו

 וידו~ ע~~~ אחריו ~חו או
 ז~ל~~גאונים

 ~ברי~ כ~
 קבל~~ ~~רי

 ו~
 בם~ ז"ל ~ראב~ן

~~  
 בשמ~~ ח~ סי~ פ~ו ~~ק ביש~ש כמש~כ ~ן~ ~~ס

ו~
 בב~ק ז~ל ~~~ ~ר~ב~א

~ 
 ד~~ ~~~ ~י~~

 מ~ום~

~~
~~~ 

~~~~
~~

 אלה בכל אמרו שלא ~ו~ל ~
 ~ול~ הו~ ~~י~ ~כג~

 ו~ו~
שה~ ~

 מבקשין עד~ו
 למדה~י~ לי~

 ~ו~א אלא שמקבלין
 מקבלי~י מינייהו ח~א דבכל היאי לא בא~ ולאש~ל~ו ~~
 ו~~

 ~ד ~ל הרש~~א ו~כ עכ~לי דבר~ו ונראין ~~ל~~ראב~~
 ~ וז~ל כ~ח סי~ חו~מ בב~י מובאבתשו~~

 כ~ו~
 ~וא ~היה

 וכו~ לו שלחו או ז~ל הראב~ד ופ~~ וכו~חולה
 עכ~~

 וכ"מ
 בב~י ~ובא בתשו~~מ~רשב~א עו~

 חו~~~
 א~ בכ~ב שפ~~~ ~י~

 הנ~ל שבהרשב"א המקומות אלו ובכל עש~ה~ ז~ל צ~פתלחכמי ששל~
~ ~ כנ~ל אחריו שלחו או ~ ז~ל ~גאונים כגירסת ש~רסנר~ה  

~~~~~
 ע~ב קי~ב בב~ק ז~ל ר~~י דעת הוא שבן

 מבקשים ~עדים היו ~ שבתב השטר~ אתמקיימים ד~~

ליל~
 סיים ו~א עכ~לי וכו~ לב~ד ~לוה מביאין למדה~י~

~ 
 וש~חו

 הגאונים כגירסת ~ורס ~י~ ז~ל רש~י דגם ש~מ ב~~ ולאלו
 ~ז~ל

 ז~ל המהרש~א ~ושית ליישב יש וע~~~ז לו~~ ש~חו ~או
 ד~ה בתוס~ לשי~תו דלהר~י מקיימים~ ד~ה שם ~תוס~על

 קושיא כאן איןושלחוי
 ע~

 סי~ שם וביש~ש עיי~ש ר~~י~ פי~
י~א

 תיר~
 שפיר ~~תבתי ~~ה ו~פי ע~ש~ התוס~ ת ק~ש כן ב~~ת

 שגרס רש~י בדעת ~פ~רשו משום ז~ל~ ר~~י ~ל ~~ום~הק~ו
 ק~לת לעניןגם

 חו~מ בב~~ ומצאתי כ~מור~ של~ו" ~א~ ~~ו~
 ג~כ שהעיר ~~וסי~

 לתר~
 לחד וכתב רש~י~ על התי~~ קושית

 ~ וז~~תירו~
 בעינן לא עדות קב~ת לענין ~אפי~ סובר ~~ש~י

 רוצ ב~~יו אלא לו~שלחו
 ל~~~ ~

 ם~י~ ל~~ה~י
 ולב~

 ~קשו
 הק~מ מ~ירםת ה~יר שלא ו~~ז~ני ~כ~ל~ע~יו

 יעו~ן הנ~ל~ ני~
 ב~ח סי~ חו~מבד~מ

 או~
 ול~י יע~ש~ ו~

 הד~ר שכ~~תי מ~
 ה~~מונים רבותינו ובל ~~~~וניםברור

 ~נ~~
 ~~בו

~ ~ ~נ~ל ש~ירוש~מ~ דריב~למהא גירסת~  

~~~~~
 ~~מרי~ן ע~~~ קי~ב בב~ק דהא לכ~ז~ ראי~ עוד לומר

 ~ר יוסי דר~
 קיב~~ חנינ~

 דר~ מיניה
 מבק~ין עדיו שהיו או ו~ו~ חולה הוא ש~~ה כ~וןיוחנן

 יוח~ין בס~ר מש~כ וידוע באי ולא ~ו ושלחולמד~~י~ לי~~
 ~ריב~ל הנ~ליבשם ובסה~~

 הי~
 ובש~ ~וחנןי ר~ ~ל רבו

 בתב ~~כ
 ר~ תלמיד ~י~דריב~ל

 יוחנ~
 ~~ים~ מש~ב י~וע ו~ם י~ש~ה~

 ברבו מס~מא דה~למיד מילתאי כל ד"ה ע~א מ~בבשבועות
שקיבלה רי~~~ ב~ברי דגם נראה ו~פי~ז מהש~~~ ~ן והוכיחו~~לי

 מיני~
 בא~~ ולא אח~יו ~לחו ~או גר~י~ן יוחנן דר~

כ~
 בד~ז~ שוין והתלמיד ~~ב וריב~ל ~וחנן ר~ ד~רי ~י~יו

ודו~ק~
~~~~~~

 פ~י ביש"ש מש~כ ל~תור יש ~~מור
 ד~~~

 ח~ סי~
 ז~ל הר~ב~ן בדעתשכתב

 ש~ו~י~
 שמב~ירין מ~חר

 ב~~~ בפני ~לא ~~דותלקבל
 קבלו אם דב~יעבד ש~מ

 ראי~ שמביא היינו ~ אונס בלא אף כ~ר ב~~ד בפניש~א עדו~
 א~ר~ו שלחו דלא היכא א~י~ להדיא שפ~ק ~צמומדברי

 ~יכ~ ~~~ות~מקבלין ~~~
 ש~דיו כ~ון אונ~~ דא~קרי

 ח~לי~
 או

 ~ו~
וג~~

 וכו~ בא~ ולא אחריו שלחו ~או
 עכ~~

 שכ~בתי מ~ ולפי
 ~מ~ירושלמי ~אע~ג ~נ~~ מ~ירושלמי שמ~ינןאיפ~א

 ם~ל ~פ~ה כנז~~ אחריו~ ש~חו ~או ~ ~וא ~עיקר~ת~הגירסא מו~~
 ב~~ד בפני שלא ~~ות ק~לו אם בדיעבד דא~~להירושלמי

~ כ~~לי ע~פ ~נין ואין כלום ולאעשו ל~  ותמהני 
 ע~

 ה~מראה
~ בכ~זי העיר שלא הנ~להפנים~  בתשו~ וכן 

 מ~י~~
 ~י~ ח~א

 ~~~ת ~~ני לא ~יעבד דגם ~~ל פו~קים דרוב ~~להרפ~ז
 ש~ארי~י ~~ש ב~~~~ בפני שלאע~ות

 בשו~~ ~~ ו~
 מ~~י~ט

 וכ~פ ע~ש~ ב~ ~י~ חו~מח~ב
 ה~~~

 בסי~ ז~ל
 ב~~

 י~~~ ~~ק
 וכ~פ פסול~ ב~יעבד ד~פי~ יש~ש~בשם

~ 
 ~~~~ונים גדו~י

 הר~ה בזה לפל~ל וישז~ל~
 ו~~

 עט
 ~ פ~ האם~

~~~~~~ 
 י~

 עפ~י ~זה~ ל~~יר
~~ 

 במוהרי~~ל שנסתפק
 ק~בי סי~ ח~גז~ל

 ב~~
 ע~~ח מ~בלין אין ~קיי~ל

 ~פ~~ ם הפי~ק רוב ולד~ת בע~~י בפ~י~לא
 מה~י~ ~~ ב~יעב~

 או בע~ד~ בפני ומ~הדי הדרי ~י מ~ני~י
 ~~ ד~מ~

 מהני
 ב~~ ש~ וה~יא ~יקראי לא~~ו~~ ~~~ידי מש~םמי~~~

 ס~
 ~קו~

 ~נראה ~~תב~ה~~י~י~
 מ~~

 ~ברי
~~~ 

 ~~ל
~~א ~נתק~~ ~ ד~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ו הבע~~י בפני~לא
 ל~

 ~פני ~פ~~ ~דותי~~ו מ~ני
 שאין שכתב י~~ש שיקר~~ לא~זוקי דעבידימשוס הב~~~
 בשמו וכ~כ עש~ה~ ~וס~יס מכמה לזה ראי~ והביאלמשמ~וחוי לחו~

 בתשו~ או~ס יע~ש~ ל~ז סוס~י ח~ה~ע ח~ב ז"ל מהרי~טבש~~ת
 לא ~ו בפניו~ שלא שה~י~ו דאחר כ~ב~ ~~א ~י~ ז~למהרש~ל

 ~ ע~ש ~פניו~~ני

~~~~~~~~
 וס~ הרמ~ה לדעת וסייעחות ראיות להביא נ~ל
 מצאתי ובעזה~י הנ~לי והמהר~~ל ~דייניסחקות

 י~ו~ל~ס
 ~הנ~ ומ~פו~~י~~ מ~גמ~

 בפ~ה ז~ל ~ר~~~ס

מ~לבו~
 ע~ות

 ~לכ~
 אינו ב~~נ~ ש~עיד ~ד דכל פ~ק ח~

 ע~ב~ צ~ מב~ק ט~ור ומק~רו וכו~~~~~ז מור~
 ועיי~~

 ד~א בכ~מ~
 עד א~ן דבכלהו~ ל~~מ~ ד~נ בין לןשאני

 ~יין~ נעש~
 ודו~~

 עד אבל ~מ~יד~ע~
 הרוא~

 וא~ בלח~~~ ע~ש דיין~ נעשה
נימ~

 מילתא שפיר אתי דיבוריה~ לאחזוק~ אי~ש דעביד
 בטעמ~

 שבי~~ה~ד~
 דיין~ שנע~ה הרו~ה עד

 לבי~
 שאינו ~מעיד עד

 דייןינ~שה
 דע~י~ ~ביו~

 כן אס ד~בורי~~ לאחזוקי אי~יש
 אי~

ל~
 ~ין לז~וחי בין עדותו~ ה~יד שכבר ~כל מז~~ ג~ול נו~ע
לחו~~

 הו~
 ~דין פסול נו~ע והרי עדותו~ שתתקייס רו~ה

 ~עת הרי~ול~י"ז
 ע~~

 דהא ל~ז ב~י~
 ד~ו~~

 ~ע~~ת~ פס~ל
 ל~

~ז~
 ה~א ~ן א~ כ~רוב~ דהוי אלא למ~ק~~ דחיישינן ס

 ~די~
 ~~ן

 לדון~ פ~ול כקרוב דהויכל
 דל~ ~~

 משקר~
 וא~

 ~~ס~~ע

ו~~~~
 ~או ד~ו~ע הע~ש על ה~י~ו ~~ז רס~י בחו~מ ז~ל

 ל~וב~ ~~וא דבל נ~~~~ דשאני ה~א~ ~ש~ לא ~~מ יע~ש~~~א כ~~ו~
 ו~~ב ~זבו~י רק הוא נ~י~תו עיקר ו~ל ~גי~תי~נס~לק

 ז~
 דוקא

 ד~נ~~ע~~~~
 מ~וס הוא דהנ~י~ה באן ~בל ממון~ נ~יעת היא

 כל לחובה~ בין לזבות בין א~~ ~~~~~שבבר
 מ~

 ~וא ~~עיד
 יש וע~~~זנו~ע~

 לייש~
 ט~ו ס~~ בחו~מ הנה~מ קוש~ת

 לעילשה~את~ ם~~~
 סו~

 אין דהא~ומ~נ~י מטע~ דיין~ נ~שה ער דיהא ש~קשה ג~ אות
 ל~

 ראה בעצמו שהוא מזה~ ~~ול אומ~נא
 דלא ע~ש ועפימ~~כהמ~ש~~

 שיי~
 דהדבר ~ני~ו בזה~ אימדנא

 ד~וה נו~ע מטעס פסלתו ה~ורה מ~מאמ~~

 כקרוב~

~  

וע~
 ~ז

 מיו~~
 התוס~ קו~ית היטב

 בר~~
 דר~מ~אי ד~ה ע~א כ~ו

~ה~שו
 דלמ~

 לו
 הט~~

 ~א נפ~~~ ד~טל ~חזיוהו כיון דרע~ק
 דכתיב קרא מט~ס לי~ ותיפוק זכוח~י לי~ חזומצו

 ע~
 עמדו

 ולפי י~~~~ ל~~~ט ה~דה~~ני
 ש~יר אתי שכתב~י מ~

 ~ין ~נ~ל~ ק~א~מט~ס
 ~פ~ו~

 רק
 משו~

 בב~ד~ ~~~דו שלא

יעוי~
 ב~~~ ~~ידין היו א~ אבל ~ל~~מ~

 לעשות יכוליס ~יו
 ו~בן~יי~י~~

 ~ו~י~
 מ~עס נפ~לו שוב שה~ידו דכל ר~~ק~

 לפלפל ויש כנ~ל~ נו~ע והוי זכותא~ לי~ חזו מצודלא נ~יע~
 ~ היטב ו~ו~ק שסב~מ~ ~רב~ בז~

~~~~~
 שה~כ~תי

לדע~
 לאחזוקי אינש דעביד קי~~ל דהכי

די~ורי~~
 ה~ת~

 ~ש דעפי~ז ראי~ עוד להביא יש הכי
 ~ר ~ברי~י~שב

~~ 
 ~~תובות ז~ל

~ 
 בהא ע~א ~ח

 דאר~~
 אי

 ~ידי ל~ ~ייתי ~וא~~קח
 ש~וע~

 הרי~ף וכתב וכו~~ ~~ורייתא
 דבש~וע~ כ~ובתהי ותפ~~ ק~מ~ ~עני~דנ~~~~

 ~אורייתא
 ו~ק~ה ע~ש~ ו~ו~ ל~ב~~הנח~~נן

 הטורח כל כן ~ס ~ ~פ~י ~~

 ל~רו~הז~
 ד~בר כיון תיפ~ל ל~הי ~~~י באפי כתובתה ~ה

 ל~ובע~ יכו~~~~~
 ~פ~י

 ~~ח~י~ ה~~
 הפ~עון או ~~~~~~ ~ה

 הוא ה~קחות דכל שפיר~ אתי האמ~ר וע~~י י~~~~הר~~ון~
שלא

 דא~ לב~~~ הע~ י~~
 ~~ובתה~ ~חבענו

 ויב~
 ויעיד העד

ע~ו~ו
 ~ב"~

 לחייבה
 לא דרבנן~ ש~ו~~

 ות~פום ל~שב~~ תרצ~
 לחייבה הב~ל וכ~ירצהאח~~~

 שבו~~
 שה~~ד כדי דאו~ייתא

 באס לנ~~י~~יחתו
 יצטר~ לישב~ תרצ~ ל~

 עדותו לה~יד ~~ד
 ~~וס הכי~ אמר הראש~נ~ם דבריו דל~חזיק ונ~~ר ~~~~ב~~י
 שער בס~ וראיתי היטבי ודו~ק דיבורי~~ לאחזוקי אינשד~~יד

ה~~~
 למ~רי~~ל שהביא ~י~ב אישות מהל~ בפ~ט הרמב~ס על

 והק~~ הנ~ל~ ~דייניס חקותוס~
 מ~ידושין

 ס~~
 ~א~ר ע~ב

נא~~
 ואינו ~ט~ ליחן

 כ~ב ה~יט~~א ובח~~ וכו~~ לכנ~ נא~

~ט~~
 מחזיק ה~ה לא קא~ר~ קו~טא דא~מלא

 ל~יתן שק~י~
 דש~~~~

 ש~א לעל~א לה
 כ~י~

 הרי ע~~~
 ד~~

 ל~חז~קי חיישינן

~
 ~ ~א

 די~צ ~~~ ראי~ אין ול~ענ~ד
 ~ד~מרי~

 ס~ז ב~יטין

 ל~ ~~ש~~א~
 ~י~ורא ע~~י

 ק~מר~
 ~~ר~~ ~ש

 ~וי~
~~~

 מ~ה ס~ק ~~א םי~ חו~מ

 ע~ש~
 נ~י ו~כא

 בלבדדבדיבורא לומ~ ~~
 עבי~

 אבל ~קרא~ לאתזוקי אינש
 ~עש~

 לא
 לאתזוק~ דעביד לו~ר חיישינן לא ודאי ובזה ~טי שיתן~ביד
 גט נותן ואס גט~ ליתן אותו יכוף דמי ~ראשוןי דבורו~ק~א~
~~אי

 קו~~~
 דלא ~~מרי

 ~~ש~
 ~די לשוק להתירה רבה מ~שה

 ז~ל הריטב~א ~לשון כ~ז להעמיס ויש ~ראשוניס~ דב~יולהחזיק
 ~לא ~שכתב

 הו~
 משמ~ ~ט~י למיתן שקרא מחזיק

 למ~חן ~וקא

~~
 ד~וא

 עביד בלבד ~יבורא אבל רבהי מ~ש~
 לאחזוקי אינ~

 ולו~ר ל~חוק א~צ ועפ~~ז ~ר~שון~דבורו
 ד~~מ~~

 מפרש ז~ל
הסיגיא~

 כדר~
 שפירשה

 בשיט~
 ל~רב

 החידוש~
 שדחק כמו ז~ל~

~~ער
 המל~

 דהרמ~ה י~ל ד~אמת שסי ז~ל
 ד~יד לומר ח~ישינן לא דבמ~~ה משוס ראי~ אין מ~מכפש~אי הסו~י~ מ~ר~

 לשער ~וגם כאמור שקרא~לאחזוקי
 ה~~~

 ז~ל
 י~

 בעל נאמן~ח~ר ל~רמ~ה~ לו
 ז~ל~ מה~אוניס אחד ש~יה ז~ל~ ~שיט~

דמבוא~
 שק~א ל~חז~קי דחייש~~ן דע~ו שס

 כ~~ל~

 ועפי~ז
 הש~ר קושית ~ידי ק~ה דלאמיושב

 ~מל~
 מה ל~י שהקש~ ש~

 ~פשטא להסו~יא מ~רשיס ז~ל ס ה~ו~ק וכל דה~ורש~וכיח
 ז~ל הריט~"אכ~~~כ

 ~ל~ ומשו~
 א~כ שק~א~ ל~~זוקי חיישינן

 שמ~ברי כ~ח סי~ ע~וח הל~ ז~ל מוהרש~א מ~~כ עלקשה

~~ו~
 סי~ בא~~ע

 נ~~~ קנ~~
 ל~חזו~י דחיישי~ן דס~ל

 דקידו~~ן מ~~~~יא כלל ר~י~ אין ~~~~~י מה ולפי יע~שיוכו~ ש~ר~
 ~ט ל~י~ן ~~ון כזו~ במ~~ה דדוקא ע~ב~ס~~

~~ 
 חיישי~ן

 ~~ז םי~ בחשו~ ז~ל ~רי~~ש ו~ס כנז~~ שק~א~לאחזוקי
כתב
 סי~ באה~ע בד~מ וכן ע~~~ שי~רא לאחזוקי ~חיישי~ן ~
 ה~יא ד~ ואות א~ אותי~ז

 ~לא מזה והוכיח הנ~ל~ לה~יב~~
 א~ף םי~ ב~שו~ ז"לכהרשב~א

 אה~ע ~ב~ש וכן יע~ש~ רנ~~
 י~זסי~

 ס~~~
 ~~יית ו~וף יע~ש~ ולהד~מ לה~י~~ש רמז

 באה~ע ה~~י כמש~כ כ~ב מ~~ובות שס ~ת~ו~ ז~להרשב~א
 בקונ~ מה~ח~ש בתשו~ י~וין ע~שי קנ~ב וסי~ ~~זסי~

קל~ב ע~ונו~
 ו~

 ק~~ט
 ~~~יו~ ש~ח~

 ע~~
 כנ~ם ז~ל ש~~ריו

ואמתייסי
 ו~

 ישו~ות בס~
 יעק~

 י~ז סי~ אה~ע
 ז~פ~~~ הנ~ל~ ז~ל מ~~ח~ש ק~מו ו~בר ע~שי כןלו~ור העי~ ~~~~

 ~~הנ~
 ע~

~שו~~
 ראי~ שהביא הנ~ל מהריב~ל

 דעת נג~
 ה~מ~~

 ח~~ ז~ל
 הנ~ל~רשב~א

 יעוש~~
 הנ~ל כל אישתמיטתי~ ובמח~כ

~ 

~~~~~~~
 נרא~

 ז~ל~ ה~וסקים מלשונות זאת~ ~וכיח עוד
 ו~נמוקי בחי~~ ~רשב~אש~רי

 יו~
 בפ~ב

 כתבו ~ב~ק~ובפ~י
 וקי~לו עברו ~דאס ~

 עדו~
 ו~ס ע~~~י כלוס~ ולא עשולא בע~ד~ בפני שלא

 הר~ב~~
 בחי~

 ל~~~
 ~י~ב דף

 ע~ו לא בע~ד~ בפני ש~א קבלו אס מ~מע דבי~ושל~י ~כתב
 אית בריש לעיל ~ה~את~ כמו עכ~ל~ כלוםולא

 ד~
 נודע וכבר

~ש~~
 בשו~ת

 ~~מ~~
 ~~ט~ סי~ ז"ל מ~~נו

 ~כ~
 ש~מרו מקוס

 ~לא ~חז~ל
 ~ש~

 ~י ~א היינו כלו~~~ ולא
 אף ~לא תיקן~ של~

 אבל שקלקל~~ס
 הי~~

 ~לא ש~מ~ו
 ~בוונה כל~ס~~ ע~~

 כלל~~ בהאי הא~כתי ~וכבר שס יעוין ק~ק~~ ~א אבלתיקן~ ש~~
בתשוב~

 אות מ~ו םימן לעיל
 י~ב~ י~~~ י~~ ~~~ ח~~

 יע~ש~
~ 

 ~נק~ו ז~ל וה~שב~א הנמוק~ ~ןוא~
 ~ל~ ~לשונ~

 עשו
כלוס~ ו~~

 אלא תיקנו~ שלא די לא ~מי~ הכוונ~
 א~

 ~~ם ~לקלו~ ~ס
 ~~בידי משו~ מידי~ מ~ני לא ~ע~ד~ ~פני ומסהדי ~דרואס

לאחזוקי
 שיקר~

 ~רב~~ לפלפל י~ ~זה וגס
 ע~~~

 מלשון מוכח
 ותשו~ ~~ייניס ~ו~ת וס~ הרמ~ה כד~ת ~~ל והרש~~אהנמוק~י
 ו~ן הנ~ל~מהר~ל

 הש~~
 ~~ל

 בחו~~
 הוביח סק~ט ל~~ ~~~

 וב~ה~מ ע~שי דיבורי~ לאתזוקי א~נש דעביד ~~ל העיטורמ~בעל
 ד~עדים דהיכא ~ כתב~ס

 יודע~
 י~~~ו שהב~ד

 ~תנצלותלהס וא~ עליהם~
 לו~

 ממ~~ בעדותן שאין ~ח~ת ש~יקרו
 יהיו ש~י~~ו יודו דאי דיבורי~~ לא~וקי אינש דע~דאמרינן ~י~

 בעיני~~ש~ין
 כמ~יד~ ~בריו~

 ~דעתא ש~רי שק~~ ע~ת
 הא~ור וע~~י י~~ש~ ~~ידוד~דות

 י~
 ~~ה~ת ראיות לדחות

 ~ק~זי כ~ח בסי~~ס
 ~ ו~

 יבואו אם אפילו ש~לתינו~ בנידון

~ע~י~
 ~ר~ ~~ני ויעי~ו שנית פ~ס

 א~ ~~~~ ~עק~
 ~ידיו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~~~~~~~~ ~י~  
 שי~רא~ לאחזוקי דעבידי ~ש~ס ע~וחיי~ו~ ~~י לא חו~חתיס~
 י~עו ~ע~יסד~י

 ~ה~~~
 ~~י~ו ~ה~~ וא~~חא עליהס~ ~~כו

להו~יאו
 ~חזק~

 הר~~ג עשו ו~כן פ~נ~חו~ ולקפח כשרוחו
 י~יו לאסוף עליו וגזרו ע~וחייהו~ עפ~י רב~ ~עשה~ל~א~
 ~ וא~ שחי~~ ~שוסל~~רי

 החנ~לוח ~וס להעדיס אין עחה
 ששיקרולו~ר

 ~ח~~
 שיד~ו

 שא~
 ז~אי ~~שי בעדוחן

 ~ הא~ור כ~בר דיבוריי~ו~ לאחזוקי~עבידי א~רי~

~~~~~ 
 לב~ק ~בא~~~ א~ח

~~ 
 ה~יא קי~ב

 ~אי~ורא~לאפ~ושי ה~אירי~ בש~
 ~בל~

 אפי~ ע~וח~
 ו~~ ע~ש~ ני~ו בע~ד ד~~ע ~שוסבע~ד~ בפ~ של~
 ב~ל~ל ר~ בחשו~וח

 וכ~~ ~ע~ש~ ~~ ~י~ ז~לאשכנ~י
 בשו~ח

 הר~~~~
 ~י~ ח"א ז~ל

 ו~חשו~ ~~ל~ הרשב~א ~חשו~ ~ש~ע וכןע~~
 הרי~~~

 ~י~ ז"ל
רס~ו

 ע~~
 וכן

 בשו~
 ~הר~ב"ל

 ~ ח~~
 שכן ג~כ הוכיח ח~ ~

 וכחב ~~ח ~י~ ראנ"ח בחשו~ וכ~ה ע~ש~ ~~ל הרשב~א דעחהוא

~שגו~
 ו~פ~יס~ ~ו~ריס ~~י א~ינו ו~קו~ל לב ח~~י כל ב~~
 ~דרביו~הר~י

 דבעניני הדור~ נד~לי ו~א~ ז~ל~ ה~~~~~ ~ש~
 לאאי~ור~

 שיי~
 ג~ולי וכל ע~ש~ ~ע~~ ~~ני ~לא ~~~ע דין

~אחרוניס
 ז~~

 בשס רק זו ב~~רא השח~~ו בחשו~וחיהם
 כל מינייהו איש~~יט ו~~~~כה~איריי

 הנז~
 כחב כן א~נס

 ר~בחש~~
 בצלא~

 שס~ ה~ ~י~ ז~ל א~כנזי
 ד~~ק~

 דליכא היכא
 ~ררא ~הדי~ ד~חיק היכא א~ל ~אי~ו~אי לאפרושי ~לא~עדוחן
 אפי~ ב~~ד ~פני שלא ~קב~~ן אין~~~ונ~~

 ע~
 ע~שי האי~ור

 ה~יא ע"ב ~י~ חאה~ע ~ה~~ק נו~בוב~ו~ח
 ג~~

 רב"א ל~שו~
 ע~~~~נז~

 כ~ ~~
 בה~י~ ~חיק הרי שא~ינו~ בנ~דון פשי~א

דררא
 ד~~ונ~

 להר~ יש ~~~י
 הפ~~ שו~~ יעק~

 שוחט~ו~י~ו עי~~~ ~~ון
 ~די~~~ דג~ פ~י~~

 בפנ~ו~ ~לא גב~ע ~~ני לא
כש~~

 ~ח~קח א~ס ~לפ~ול י~א ~י~ ~חשו~ ~~ל ~הרש~ל לפי~ד
 ~לכ~ע ל~~נ~ ~~יא ~~ודו ול~~וסכש~וחו~

 ~י~ב~ ~~
 ~הני לא

 ~לא ~שוס ע~רו וה~~ד והעדיס ~פניוי ~לא~~~ע
 ~חשו~ ~~רש~ל עוד וכ~כ יע"ש~ וכו~ חשיא לא בי~ וק~ינןשיא~ ש~~ חש~

 ע~~י ל~ג~י~
 וכ~

 בח~ו~ הוא
 ~ר~~~

 עט~ח בשו~ח וכ~פ ~"שי כ~ו ~י~ ~~בבחשו~ וכ~~ י~ב~ ~י~ ז~ל
 חחו~~

 א~ ~י~
 ו~שיב שואל בשו"ח וכ~כ ~שי הנ"ל לה~ה~ש~ל ג~כוהביא

~הד~~
 נ~ג ~י~ ח"א

 לענ~
 ~~ו~או שכל ~ו~ב~

~~~ 
 כשרוחו

 ~שו~ח ו~צא~י ע~שי ~פניו שלא לפסלו ~פשר ואי כד~נ~הוא
 בפניו~ שלא הש~~ב על ~~וח גבו ב~ין רפ~א~ ~~~ רי~וח~~רי

וכח~~
 יח~צל ואס בפניוי שלא ~א~ס ח~ין א~ן ב~~~ י~עילו ~ה

ה~ו~
 ~ה ~ו~ ל~בריו ~ספיק טעס ליחן

 ~ו~
 וי~~ו~

 י~~ש~ בחזקחו

~~~
 עו~

 ~~~כ ב~ה להע~ר
 הש~~

 ז~ל
 בחו~

 ~~~~ ~ו~~י
 וז"ל~ו~יי~

 שא~י ~רור נ~ל הריב~ש לד~רי ואפי~
לפ~~ס

 של~
 נוגע הוא דשבו~ה בג~לנוח~ אפי~ ל~בועהי ~~ניהס

 ~יע~ין עכ~ל וכו~ ~~~יו שלא אדס ~~יב~ס ו~ין לעצ~ס~להס

 ב~שו~ י~וין בדבריו לפלפל ויש שס~~~~~
 ~הרי"~

 ~~ב
 סי~ חאה~~ ~~~~ק נו~ב ושו~ח ~~ג~ וס~~ ל~~~ סי~ח~ה~ע
ע~ב

 ~ש~ה~

 בנד"ד וע~~"ז
 ש~~

 ~או~נ~ו ולהעבירו לפסלו יכולין

 שלא ע~וח קבלח ע~י ~~~סחו~ולק~~
 ~שו~ בפ~י~

 ח~ין ~א~ן

ל~~~
~ בפני~~ ~לא  ויש 

 עו~ לה~י~
 ~הר~ב~ל ב~שו~ ~~~~כ

 ~י~ח~ג
 פ"~

 י~ ב~ניו~ שלא עדוח קבלו דאם
 ל~ין לחוש

 שה~יא ע~שמרו~ה~
 בש~ ~

 ~ה וכ~ין ז"ל~ ה~א~~ ~~ו~
~צ~~י

 ~שו~~
 חע~א ~י~ ח~א הרדב~ז

 ש~~~
 או~~ן נס ~ ו~~ל

 היו וש~ע~ן שראו~ן שכ~ון הואהדעח
 והע~י~ ב~~ינ~~ יח~

 ~~~ו לא ל~הע~ה~~
 ~דוח~

 ולכן וכו~י או לפניו~
 ל~

 י~ה
 הע~וח ~קב~יעשו

 ~ל~
 ו~י~~ ~~ל ב~בר ~ק~קו

 וש~~
 נחק~~ה

 עכ~ל הגב"עי ק~ע~יו~~יז
 וכש~כ ~~ל~ ה~~~~~

 ~נד~~
 ש~ש

 שר~ כיון יוחר~ ~עחאו~ן
 א~~ ב~יר ע~הם היה שו~ב~ י~ק~

 ~~~וג~
 לק~ל לדק~ק ל~ס שהי~ פשיטא יתד~ ע~הם ~יו

 ~הרי ~ש~ ~~ק~לח~ע~וח~ ~ין כן עשו ו~~לא ב~יויהעדו~
 לדע~

הר~~~~
 בחשו~

 ~~~ס ה~~"ד ה~ו לא ד~פ~לו ~~ו~ר~ ש~
 ~אוח~

 ר~ א~העיר~
 היו

 ע~ה~
 ו~יירוח קרו~~ ב~קיס ~דינ~~ באוחה

~~ו~~~
 הי~

 הגב~~~ אח ק~ע ~~ ע~ו שלא וכיון להו~יע~~ לה~

~~
 ~ד~~יו

 ו~~~ ז~~
 ~~ור ב~~~ד

 ~~ ל~~י~ ~י~
 ~~~~"ז

 ה~ושל~י ~ל~ון~~ל
 ב~~~דר~

 ~~ג
 ט~~ ה~~ סו~

לעיל ~ב~
 ~ר~ ~~~ ב~ו~

 יר~י~
 ה~יר באוחה ע~~ן ~~ילו בע~דבלא ע~י~ ~ק~~~ ~א~~ ~ וא~ר ~~ער הוה

~ 
 ~~ לא אם ~א ו~ש~ע

 ו~~ע בע~~~ בלא עד~ס ~~~ב~ין יר~יהר~ ~וד~ ~~ינה~ בא~ח~ ע~הן שהיו אע~~ העיר~ באוח~ע~

 וי~ל~

 נו~ע וכ~ר
 ח~ו~ה ש~רי באילכל

~~ 
 ש~~~יכו

~ 
 ז~לי הא~רו~יס גדולי

 ~ בע~~י ~~ונס על הד~ריס בארח~ בעניי אני~~נס

~~
 ~י~ו~ס שכח~ו~ ב~~ובו~י~ס אחרו~יס לאיזה ראי~י הלוס
 א~נס כנ~דע~ ב~ניו~ שלא הש~~ב על עדוחלקבל

 כ~~ו~ר והוכחו~יהס~ ד~ריהס ל~חור~ש ב~חכ~~
 ל~עי~

 בד~ריה~~ היטב
 ~~ל ~~ה השיב ~שו"ח ראיחיוכה

 חיו~~
 שיש ~כחב~ ד~ ~י~

להעביר
 שו~~

 כ~לא הוי עכ~פ ~הא ~פנ~~~ שלא ג~~ע ע~י
 ~~~~ר~~ ~א~ פ~יק~~לא

 לעיל הוכחחי כ~ר או~ס ~ע~~~ אוחו
 ~אין א~~ב~וח

 ~עבי~~
 פ~י~~ ~לא ק~א ע~י

 וכ~פ ברור~ וז~

 חיו~~ א~רי~ ~י~בשו~~
~ ע~~~ א~ ~י~  

 ~לאו~ה~ ו~נד~~
 לעיל שכח~חי כ~ו לכ~~יא~~

 האר~חי ולא ב~~ או~
 ב~~~

 עוז ויחר ש~חליחר ר~
~ 

~~~~~~~ 
 ל~אר ~אחי

 נ~~
 ל~ול יש א~ ד~~

 ש~~
 שידיו

 ~~~כ נודע כ~ר וה~ה ~א~ראי~ ל~~~יס ן~רחח
 ~~ק א~ ב~י~~~~ה~ט

 ל~~
 ~רח~וח שידיו ו~י ~ ס~~ק בשס

 או חול~ה~~כח
 ~כ~

 רובן שחי~חן כ~~וח~ ידיהס ~ג~כ ~~~ו
 עלולין שהס~~ני ן~ ~~נ א~ן דר~ו~ שלא ל~ס ברי ש~~רו א~פ~י ה~ה~~רו~וח

 ל~
 נו~ב ש~~ח יעוין ע~~~~

~~~~~ 
 חיו~ד

 ~ו~א~ ~ינ~~ לענ~ן וכח~ ע~~~ ש~שי~ א~~י~
 ~בל להע~ירו~ י~

 אוסר~א~
 שח~~חו

 ל~פר~
 נב~ל ש~ינו לי בר~ א~ר אס

 בשו~
 ולא ~הה ~א~~ר~

 דר~
 בח~ו~וחי בזה הארכחי וכ~ר ע~ש~ וכו~

 ~ל וח~ה~י ~קו~~לא~~הו
 הבאה~~

 הנ~ל~ ~~~ק בשס
 ו~

 ~וא
 ס יד לרחי~ח יש ~~יכוח אי~ה כי בל~י~בם~

 ~רס~ לענ~
 וכי

 ~ל הסבין א~ לדחוק ~וכרח הוא ידיס~ רחיחח ~ע~~חי~א
 ~פו~ק~ס ~~ואר ~הא ליחא~ ~ה א~~ס ק~~~ בכחה~ואר

 ~~~ ה~ואר~ על ה~~ין ש~חק דאע~~י ~~~י~ ע~ש כ~~י~י~ ~יו~~
 כל

ז~ן
 ש~ולי~

 אין ו~~יא~
 בז~

 לה~~א וכ~כ ~רסהי ~שוס
 ~ולי~ א~ ~~ל ~ ו~~ל ~ק~~~ ~~ ב~י~ ~~להרב ~ש~~

 א~פ~י ומביא~
 ~סכיןש~וחק

 ע~
 אין ע~יו והובאחה בהליכחה ה~ואר

 ~רש~כ~ו~ ~כ~
 ב"~~ היב~

 ו~~כ עכ~ל~ וכו~
 עו~

 ~~ל הרב בש~ע
 ~כל ז~ל~ הא~~ו~י~ ג~ולי כל וכ~כ ע~~י ~ק~ב כ~גב~~~

 י~סק שלא לדעת~ ל~ש~וחן ~~
 דר~ה ח~ש אין והו~א~~ ההולכ~

 ~~ט~י ~כח ה~כין אח ש~וחק ~עפ"~כלל~
 והכ~

 ב~וונח וי ח
 ~ ו~ו~אה הול~ה ~פ~ק שלאה~ו~ט~

~~~~~~
 יש

 ~פ~ב החד~י הירו~ל~י בלש~ן ~אח~ להע~י~
 ו~~ל ב~י הלכה~חו~ין~

~ 
 בין ~ה בעא~ ב~א חייא

החי~
 אח ה~יז בין ו~ה אחח~ בבח ~אש אח

 נ~כיין ו~ה ל~חי~ה~ נח~וין ~~ ר~י~ א~ל בשחי~~יאחח בב~ הר~~
 ~~~~חי ~ה ולפ~ של~ה~ חשק ~פ~~ ע~שלשחיטה~

 י~~
 לפר~~

~כי~ן
 שנח~ו~

 שלא ~לו~ר ~~~ ל~ח
 יפס~

 ונו~ן ו~ו~א~~ ההו~כה
 ל~טה הסכ~ן ~ח ~~ו~ק א~~~ ~~סהי ח~~ ~ו~ אין ע~ז~לב

 ~~ הר~~ א~ שה~י~ ~~רס~~ כעין ו~אה ק~ח~בכ~
 חשש~אין ~~~כה~

 ושח~ ~אי~
 אלא

 ו~~~
 ו~י~ושל~י ~~ב~ ל~ כ~ילין

 נרא~ ועפי~~ עש"~ישס
 דרוא~ן דהיכא ~רור

 ~~ ג~ ~~ובאה~בהולכה ~~~ירו~ ~שו~~
 ~~ח~ין ידיו

 ליכ~
~ ~רסה~ ח~ש  

אול~
 ~~י~א י"ל

 שי~יו דע~י שהייה~ ~~~
 ~ר~~~

 הנ~~ה אולי
 יש ו~פ~ר ~~ה~יה~כין

 לה~~~
 ~לשון ז~ח

 החו~~ח~
 בפרק

 או וה~חיח שוחט ~הי~ ~ ~~ב ~~וליןה~
 ש~~

 ש א~
 ח~

 ח~ירו
וכו~

 וש~~
 כ~י

 ~~י~~
 פ~ו~ה~ ~ א~ר

 ~סו~ה ~הר~יחה ~י
 שהייה~~ח~ת

 ~~~ח~ ד~~~~~ הנ~
 ~ח~ס~א ~על בכורי~~

ש~~
 ש~~י~רא ~רח~ח~ ~ ~ פ

 ~לשח~~
 ~~~ עכ~ל~

 יוחר נראה
 וי~יה ~רחתין~ שידיו ~יינו דה~~~~~לפ~ש

 ~ו~
 ~י~

 ~ וא~הנ~לי ל~~
 בס~ע ל~~~כ

 ה~~
 ~י~ ז~ל

 ב~~
 ~~ק

 רו~ ש~~~~ ב~י ב~ה~~~שהייה ד~~~ ~"~
 ו~רבצה~ הג~~ה בלי ה~ימניס

~ש
 ד~~~ ס~ס~ ~~יס בה~~~~~ להק~

 ~לצ~ ~הה לא
 הל~ה ש~א~~הי ו~ח~~

 ד~שערין ~~~~~
 ו~ב~ה~ ~ג~ה~

 כ~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

הרי~~
 ש~ייה ~פק א~ל וכו~~ ז~ל ו~מב~ס

~~~ 
 עם גסה בהמה סימני רוב כדי ~ודאי שהה ולא ~עוף~~ימ~ס רו~ כ~~

 שלא ~פי~ להקל ישהעור~
 במקו~

 ושרי~ ס~ס הו"ל ו~~ ~פס~מ
 ~בהמהאע~ג

 ~חז~
 ו~~ ~ב~ל~ עומ~ת איסור

 עפי~ז כן
 ס~ק יש ~רוב דעפ~~ נימא אם אפילו מרתתין~ שידיובשוחט
 הד~ר ב~ה~רות~ ששו~ט רואין ש~נו כיון מ~מ בשח~טתו~שהייה

 ג~ה ב~מה סימ~י רוב ב~י שהה ~א ד~~איברור~
 העור~ ~~

 השו~~ א~ בש~~ כאמור~ להקל דישופשיטא
 ~~א לי ברי א~~ר

ש~~
 ד~ין וברור פ~וט ~ראה וכלל~ כלל

 ~ש~ שו~
 ~שוב כ~ל

 בס~ראי~י
 דע~

 א~ל ~זה~ ~צת שה~יר ל~ה ס~ק א~ סי~ חורה
 ביארתי ת~לאני

 עני~
 בא~ זה

 היטב~
~ 

 ל~ר~~~~
 שבתבו מה לזה

 וב~ במ~
 מ~דולי

 ז"ל~ ה~ח~וני~
 ~~ הרוב~ נגד נאמן אחד~עד

 ~~וין לי~ ברי א~~ר
 ו~פ~~~ סק"א~ במ~ז א~ סי~ יו~דבפמ~ג

 א~א תל~ז סי~ א~~ח
 ב~~רו ל~~~ב נינהו~ ~יתראי ~בריו ובמחכ~ת ע~~~סק"ח
 גומאתיבת

 ~פר~~
 א~ת שופטים

 א~~
 נ~ד נא~ן ~חד דעד

הרו~
 יה~ש~ ה~~י וב~ב יע~~~ לי ברי או~ר אם

 ק~דו~ין ב~י~

~~
 יע~~~ ובקו~א ס~ג~

 יעוי~
 שו~ת

~~~~ 
 ~~ ~י~ ~~ה~ע

ש~יר~
 םתיר~

 הפ~י ד~רי
 ל~ו~~~

 ~~צ~ו
 יעש~ה~ ב~~ ~ב~ובו~

יעוין
 מה~~~ בנו~~

 סי~ חאה~ע
 ~ת~ ~~~

 דליתא דברו~א
 ברז~ ~~ב~~~~

 נג~ נ~מן אחד דעד
 ויש י~~ש~ הרוב

 קמ~~ דליתיה ~~ה ע"ב ב~ חו~ין מתו~~ ל~ה ראי~להביא עו~
 ~רו~ ~~~~ו

 להזהר יוכל לא פעמ~ם
 וא~~~ ע~ש~ מליג~

 נא~ן
 מקמ~ח ~ס~ ומצאתי לי~ בר~ אומראס

 ליו~~
 ~העיר א~ סי~

בזה
 יע~~

 בס~ יעוין
 ~ע~

 י~ג אות כ~ח ~~י~ א~ סי~ ק~ושים
שהשי~

 על
 הפ~~~ דברי ש~~~ ה~"ל~~וכ~ב א~ ~י~ בי~~~ ~~~~

 הנ~ל~בקי~ושין
 ע~~

 עוד שהביא
 לז~ ראיו~

 ה~יר ולא ע~ש~
מכל

 הנ~~
 עפי~ז כן ואם

 בשוח~
 אס אפילו מר~חו~~ שידיו

 ברי אומר אם מ~מ ש~יי~~ חשש ~ש ~רוב דע~ינימא
 נ~מן שהה~שלא ~

 כנ~~
 ב~ד~ד דבש~כ מו~ן ממילא

 שהשו~~
 ו~ו~ ~~~ר~ א~מכ~י~

 ואחוי ~א ואומר ככרוכיא
 ל~

 שאין
 מר~חיןידי

 ~ל~
 חזי כי שחיטתוי ל~סול ~אין ~שיטא ו~לל

~איצ~ופי
 הוא והרי ~נ~ל~ הספיקו~ כ~

 בחז~
 כשר~ו

 ב~ור וזה~מ~דם~
~ 

~~

 ש~מה בית בשו~ת ~א~~~ ה~ס
 חיו"~

 ~אם ~כחב י~ סי~

 ~~י~~~
 ~~~~ ר~ ~~~ ~~י~

 ~רי ב~ומר מ~י
 ע~~י~י

 וכע~
 בשו~ת כתב ~ה

 חיו~~ רמ~~
 סי~

 ט~~
 אינו ~אם

מ~~ת
 ואומר ק~ת~ נחלש בשהוא לפעמים ורק זקנה~ מ~מ~

 ואינו זו~ בש~ה בנפשו ומ~~יש יודעשהוא
 ~וח~

 זה ו~ם אז~
הוא

 ר~
 מרבים~ ה~ ירא בשהוא להתיר~ יש רחוקו~~ ~ע~ים

 ~~ח בשו~ת ובן שהארי~~ יע~~ לי~ בר~ שאומר מה מהני~~זה

~~
 ם~~ ~יו~ד

~ 
 ~ו~ב בדין כתב

 שמר~~
 שמרניש לפעמים

 ואין דנאמן ההוא~ בעת מלשחוט שנזהר ואומר חולשה~איז~
 ע~מו על שיש~יח להזהירו רק ה~~ ירא ~וא אס~העבירו~
 ה~ ירא הוא שו~ב~ יעקב דהר~ בנד~ד כן ואם ע~שיהיטב
 כמומרבים~

 שהעי~
 א~מו~ר כ~ק עליו

 הרה~~
 מ~אהוש~ של~ט~א

פש~ט~
 ל~ ~~~ לו~ר ד~~י~ן

 ~~ ~עבירו~ ואין
 ה~

 הוא
עומד

 בחז~
 בשרוחו

 לעבו~
 ב~חנ~ הקודש עבו~ת

 הני כל נ~~ף אםכש~כ כבר~שונ~
 בכחא פ~~ט הדבר הא~ורים~ ~~יקו~

 ~~הי~רא

~~~~~~ 
 דבר

 י~ אח~
 את ש~~ב~ יעקב ר~ על שהע~~ו ה~~ים ~ם~ם ~מחנ~~ השו~ב א~ בנ~~ד~ לה~יר

 הנזכר~ העדותכל
 לם~ו~ א~

 סי~ חו~מ בבה~ג במבואר עליהםי

ל~~
 ~טבח ז~ל~ ~הריב~ל ת~ו~ בשם ה~ ~ת

 המעי~
 ח~ירו על

 ~יפה שה~~יאהט~ח
 מתח~י~

 ופסול נוגע הוה
 ע~ש~ להעי~

וכן
 בי~ בשו~~

 ל~ כ~ט סי~ חיו~ד י~חק
 העל~

 א~ ~~ו~ב נ~כ
 לפסלו וא~ן עדו~ו~ ~בל אין ה~ו~ב~ חבירו עלהמעיד

 בשבי~
עדו~

 שו~ב
 הש~

 וכ~~ שהארי~~ ע~ש רע~ו~ המבקש
 ~בר בס~

 ובתשו~ ע~ש~ כ~ הלכההלכה~
 רמ~~

 ט~ו אות א~ סי~ חיו~ד
 ~שו~~כתב~

 דקה ~גימה ~סכין ש~חט אחר~ שו~ב ע~יו ~הע~ד

~א~
 אם

 ~~ו~
 ע~~ו אין שו~או~ ~~א ~~יו ~~~יד ~זה

מוע~
 אע~~ השו~ב~ לפ~ול

פגימה בענ~ ~~~ להעי~~ כ~ר דשונא
 דק~

 אם כי להרגיש כלל א~שר שאי כיון
 הו~ל הלב~ וכוונת הדעת~ובישוב נבונה~ ~~ע~

 כ~יי~
 פ~ול ושונא

 ל~~
 יע~שי

ולא
 ה~י~

 הנ~ל הכה~ג שהביא ריב~ל מתשו~ בלל
 ~סול ה~ו~ב~ ח~י~ו עלהמ~יד דשו~~

 בחשו~ ומ~א~י נוגעי מטע~
 שהי~ א~ עיר לע~~ן שבתב ב~ד םי~ ז~ל מזרחיהר~א

~~ 
 ק~ל

 נתיישבו ושוברומניא~
~~ 

 השוחט שהיה ולפי םפ~די~~ קהל
 מתנבלים והיו הם~רדים~ שנאוהו רומני~~ לק~ל יותר חמ~ג

 ל~וציא השתד~ו ול~ן ~א~מנחו~לה~~יאו
 עדי~

 שיפסיל~ בענין
וכת~

 כ~ון ~ וז~ל
 מ~קנאי~ שה~

 הט~ח ~ל
 ה~~

 ~ל מ~~ה ו~ו~ מאד
 והנאת ובו~~ נינהו במילתא נו~עם ו~ייני ס~דיהני

 הנקמ~
 דנין אין ש~ן~ וב~ון ובו~~ החושיות תאות מיני מ~ל ~דולהיות~
 ולא הבתי אוחהבדייני

 מביא~~
 ובו~~ ל~~לו הבת מא~שי ראי~

 ול~ זו~ בע~ו~ ~~י~פ~יט~
 ג~ ע~"ל~ ממש זו ב~ייני

 הלום
ראיתי

 בשו~~
 נ~ג סי~ ח~א ומ~~ב שו~ל

 ש~ס~
 דאין ג~כ

 ע~י ~ו~ב~לפסול
 ע~ו~

 מט~~ חבירו~ ~ו~ב
 נוגע דהוה ~~~ל

 בל נדחו מ~ילא הריע~ש~
 החמש~

 ו~ו~ ~רה"ג שחש~ן ם ~עמ
 שמרי~הר~

 שליט~~
 על לפ~ול

 י~~
 הר~ את

 שו~~ י~ק~
 ~ נ~י

 ~~~~~הא~~
 י~יו

 ב~ר~~
~ ה~רי~~~ עור את ~א~וז  

הנה
 בל מ~ב~

 ~נ~~ ה~~מ~~
 שאין

 ב~ת ב~ו~ת יו~א מ~ורש העדים~על ל~~ו~~
 ~~מ~

 ח
 ו~~

 ד~ין י~ םי~
 די~ל ה~ריעה ~~עת ידו שמ~~תין ~~י מאומנחו שו~בלהעביר
 ה~ריעה בשעתדרק

 ~מצ~צ~ מחמ~
 המלא~ה ~~~~ת בחו

 ע~ב~~רניו~
~ ~ ע~ש ~שחיטה מ~א~כ מרתת~ הוא  

 ~~~~~~ב~~
~ בסירכ~~ לאחוז כשר~ה י~יו  נד~ה ג~ב 

 דהרי הנ~ל~מטעם
 ~צמ~~ ב~י~בא~ ~~

 ב~ו
 ~ ~ ה~ירבא ~~~יר בצפרניו מ~אכתולע~ות

 ~~~~ה~~
~ ~לאי~~ ~~א בשש~ט ידיו  הב~תי ~בר 
 המורי~ גדוליבשם

 ו~ו~ב דטבח ז~ל
 ~כנ~ל נו~~ מטע~ לפ~~ו~ מועלת עדותו אין השו~ב~ חבירועל ~~עי~

~  

~~~~~~~~~ 
~ ס~ינו~ כ~ב~ק י~יו  הנה 

 השו"ב ע~ות ל~בל ~איןהנ~ל הט~~ מ~ב~
 ~ש כ~~~~חבירו ~~ ה~~י~

 ל~ר~
 דבר בשו~ת מש~כ ~זה

 סי~ מ~ד~~ מש~

 שנשא~פ~~
 שבודק בשעה בי~ו מרתת ש~יה שו~ב ב~בר

 והשו~~סכינ~
 מ~ני לבו~ ~ג אחריו שמ~יטין מפני אומר ~י~

 ש~ איןאם ל~חוט~ ~כינו שבודק עת ~בכל בטוח אבל בזה~ חלויםשחייו
 ע~מד

 ע~~
 מרתת אינו אז מ~חד~ אינו לה~חינו

 משים להע~ירו דאין והשיב~ השו~~י כש~ר הוא והרי כלל~ידיו
 הגם שהאר~י ע~שזהי

 בי~ דבשו~~
 דבריו על השיב שם ש~מה

~ ~ האמור להט~ם הד~מ ~בר~ לא~~טרופי חזי מ~מע~ש~  

~ה~~
~~~~~~~ 

 ופ~ ~פקו~ עללתומו
 כלפי ידו

המבואר ~~~ הנה ~~ תצ~עותיוי רח~ומ~~ה
 ~שו~~

 מהרי~א
 חיו~~

 ~נשים שיש מעי~~ ~~סיוןשהעיר ז~ל~ א~ ג~ול בשם ~~ה ~י~
 באויר~ מרחחין שידיה~

 יאחו~ א~ ~~מאבל
 יועיל דבר אי~ה על וי~יחו מ~~ דבר

ההנחה
 הי~ ל~~~~

 שלא
 יה~

 הכא כן ו~ם מרתת~
 ב~ו~ב ~מ~

 וע~כ מרתתין~ י~~ו אין ה~ואר~ על הםכין מנ~חאם
 א~

 ח~ש
 לו מועיל ה~ואר על הסבין ~הנח~ו~אף ~ וכתב ~ה~ על פ~ק ז~ל והמהר~~א ב~ויר~ מרתתין י~יו~ם

 ע~
 מרגישין ~אין

 לדרסה או לשהייה ל~וש ויש כ~דים י~יו מ~מ האהר~יתה~
 ~באות לע~ל שכ~ב~י מה ו~פי~שי

 ז~
 פק~וקו נדחה

 ודו~~
~ 

~~~
 להו~יא שאין ~~~יים~ בטע~ים ב~~ז~ יסודותי תמבתי
 השו~בא~

~ 
 אמנם~ ב~רוחוי מח~קת הנ~ל י~קב

 ~ביחתו~ א~ פ~לו של~ט~א ~אתרא ~ר~ ובו~ש~רה~ג כי~
 ~רופה

 באו~ן רק ~ד~ריהם~אמרתי
 ה~~

 והכנס~ו ~כיר~ו לו לש~ם

 ~מגי~ ~~~
 שו~ ה~ה~ היו~ ע~ מקו~ם~ לו

 כ~ביריו ב~וה

~ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~י~   משגיח בתור ~~יוס ול~נותוה~ו~~~
 ורו~~

 חביריו על ~~~ן
 כחביריו והכנ~תו שכירתו חייו ימי כל לו ולשלס נ~י~ ~השו~ב
 בשו~ב דוקא ירצו ~ו~טשע~ט עיר עדת ~הל ואס~שו~בי
 אשר ככל חזק~ו~ דמ~ לו לשלס העיר א~שי ~~בים אזי~לישי~
 אד~ו~ר כ~ק עליויו~ת

 ~ליט~~
 מלבד מבאהוש~

 מ~
 שמ~יי~יס

 ~וס בלי לולשלס
 ~~רע~

 עד ~~ודס לו המ~יע כל
 העיר אנשי יקיימו לא ש~ס ~ו~~יס אתס הן ומכ~לכא~ור~ הז~ היו~

 ר~~~כרח יהי~ הדין~ משורת ל~נים ומי~ריס צ~ק ע~~י ~אמור כלאת
 יעק~

 ו~בי ה~מור~ בד~ר בהיתר~ סכינו אח להיציא

נכו~
 לד~רי וישמעו עולה~ יעשו לא י~ראל שארית כי ובטוח

 הדבר ו~~ללאלה~
 הז~

 כל
 ר~~

 נזכה וב~ב תאונה~ לא אליכס
 ~ אכי~ר ברנה~ לציוןלעלות

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

~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י

~~~~~~
 ~~~~~~~~~~ ~~י~ ~~י

~~
 אדות על ש~תו

~~~ו ד~חנתו~ שהקצ~ים ~~~ה~ ה~~עש~
 והטלאיס דש~~ ה~ו~ב אצל ריפיט~ען בכפ~

 הנ~ל הקצ~יס אצל ת~יד שהוא אחד ערל ע~י ~~לתונ~לחו
 וע~ו ~עורוח~להפשיט

 הי~
 ~ב~~נ ~~רל ~וד

 הנ~ל~ה~יא וה~רלהטל~יסי~ ש~ולי~ ~בפ~
 ~כ~~

 ~~~ט הנ~ל מה~ו~ב
 למחנתו שהבי~וטלאיס~ מא~

~ 

~~~~~~ 
 אוחיל לא ~~~

 ~ע~ין אמיר~כל ברי~ ~~רי~ ~~רתי א~ ע~
 בש~ס המובא בשנמ~ה~ הח~~

 צ"ה~ולין
 ע~~

 ע"ז ובירושל~י ה~ב~ דשקלים פ"ז ~ובירושלמי
פ~ב

 ~ח~
 ש~~בו רב~ אמר ד"ה ע~א צ~ה חולין וב~וס~ יע~~~

 היאי ב~ל~א~חימ~א
 ברא~ש~ וע~~

 יו~~ וב~~~
 ~ורו~~~ור ס~~ו~ ס"ג סי~

 ח~~~
~~ 

 ע~ ~~~~~ ~ר~
 ע~ז ~~~~~י

ד~ה הנ~~
 ו~~~

 לא נמי רב דל~ירו~ל~י ~כתב ררב~ ח~ירתא מן
 דרב שמעי~ן ו~הבבלי בע~מאי חומרא ~שוס אלאק~מר

~דינ~
 מהתוס~ הביא שלא ו~י~ה ע~~~ קאמר

 והרא~~
 ה~ל~

 שנדפס בירו~~למיו~צאתי
 מח~~

 ~לכה ~~ה ~פרק חולין מס~ על

ב~~
 כל שס דאיחא

~~~ 
 וע"ז שקליס בירושלמי ד~ייתי עוב~ות

 החדש בירושל~י אולס~נ~ל~
 הוס~

 הוה יוחנן ~ר~ ~ וסייס
מצטער

 בה~י~
 חומר

 דר~
 חיי רב ~ביק דלא ח~י~ן ואמר

~ ע~שי וכו~ הקב~ה~ ~ללבריותיו  ע~א ה~ מחולין ר להע ויש 

~~רי~
 לימ~ ~

 ~ייע
 והעורב~ לי~

 וגו~ ~שר לחס לו מ~יאיס
 הד~ור ע~~י ומשני~ דאחאב~ טבחי ~בי רב א~ר ר~יואמר
 ~~"י ~~ה שם ובתו~~~~ניי

 ה~~ו~
 למאי ~הקשו

 ד~~~
 ~לא

~וי
 ~~י~ יודע ~י~~זה ~ ותירצו א~ור~ בשנ~~ה רב א~ר ~הא ~קשי ~ד~ו~ ~~~

 ~ו~~
 ע~פ

 ~~בו~
 קא עכו~ס ~של דלאו

 אבל~ייתי~
 ל~~~

 טבחיס ~יטת ~י~ור להתיר ~~בור שבא

 כיון וק~ק ~ וז~ל ~כחב בח~א ב~~רש~א ~ו~~ש עכ~ל~א~א~
 לא א~אי ~~ הד~ור~ע~~י

 ~הו~~ ני~~
 שהי~ ה~בור ע~~י לו

 וב~חכ~~ עכ~ל~ דעובד~~ ~זבוח ~~ותר~בר
 ~ברי אישתמי~~יה

 בחי~~ר~~~~א
 בחולי~

 התו~~~ כק~ית~ שהקשה ~ם
 כ~ר בשר לו יביאו שה~ור~יס הבטי~ו ~~~ר ~ע~~י ~~ה~~ ו~יר~

 פי~ט~ ~~ור~ ~~ ב~ד~~ ורא~ ע~י וחביריו עוב~יה~~בי~ת
~~בו~~

 דה~ורבים ~ם
 ~בי~~

 לו
 ~שלח~ ב~~

 ~ו~טי של

 ב~~~~ ~~ורא~
 ~מב~ר ח~~ ~י~ מ~~י ~~ תנ~~א

יו~~י עו~
 וז~
~ 

 ~~י~
 שלא ול~י יהוש~ט של ~של~ו ~~~ין היו

 ~~ור~ים או~ם ר~~ין~ו
 ליכנ~

 להוציא א~אב של ל~י~ו
 ~~י~ לא~~ כלום~~ל~ו

 ביתו ~הי~ ~פ~י
~ 

 ע~ז~ ~לא א~אב

 ~~לב~~ ו~~א~~~~
 על

 ב~ל~~ ~
 ו~~ל~ ש~~~ ~~~ א~

 לשאולואין
 אי~

 ט~ור ~בר ~ע~ביס ע~י להאכילו הש~י ~~~בו~~שר ו~~ ~~ר ~וא הב~ר כי אליהו יו~ע הי~
 וז~ל שס הרד~ק וכ~כ עכ~ליוכו~ ו~~

 מ~קום באמת ~י ~
~~ 

 היו
 ~מדר~יס ~ביא ~לא הריטב~א על ותימה ע~ש~~ וכ~~ לו~~י~ין
 ז"ל המהרש~א מ~יני אי~תמיט וכ"זהנ~ל~

 במחכת~~~

 ול~י
 ~יסור דכל והירושל~י~ והרא~ש מהחזס~שבתבתי ~
 י~ היא~ בע~~אחומרא בשנ~~~

אלי~ו בי~י ד~~שר הת~ס~~ קושית לי~שב
 ז~~

 בשעת ~ש~כ דבשנ~~ה~ זו חומרא החמירו לא ע~יין
 ב~~ז שהעיר ~~ג סי~ יו~ד על שאול יד ת ב~~ה ו~יין~ד~קי
 כיון הנ~ל~ ~תוס ת ~וש על~~ק~ות

 ד~
 אי~ורא

 דב~~מ"~
ר~

 גזרו לא עדיין ז"ל ~ליהו דבימי אפשר הי~~ חז~ל ~זירת
על

 ו~~ לה~עי~~ תמוהיס ש~ ד~~י~ וכל ע~ש~ ז~
 ברורות בראיות ל~וכיח שני~ ה~כוזרי כתבדבבר ~ידי~ ק~ה

 קיימו כבר הנביאיסדבימי וצודקו~
~~ 

 ~הס חז~ל ~זירת
 מדינ~

 ~~~~~ בע~י הק~וושפיר יע"ש~
 ז"~

 דבשנמ~ה שכחבתי ~ה לפי אבל
 לא ז~ל אלי~ו דבי~י ליישב יש מדינא~ ולא ~יא~ בעלמא~ו~רא

 כאמור~ ~דינא~ ~אינה זו ח~מרא עדייןהחמירו

~~~~~~~ 
 בהנהות

 דריש~
 המובא

 בש~~
 ~~ג ~י~ יו~ד

 כתבס~~ו
 לתר~

 ~י~י שחיטה הוי ולכן הראשי עם ב~לי~ה מיירי דשס~~ום א~~ ~י~ ~~טור ~ק~י דלא
 שפסק הרשב"א ב~ס קי~ח ~י~ מ~טור עליו~שיג והש~~

 ~שחיט~
 אינה

סי~ן
 ע"~

 כל לתמוה אין ולפ~נ~ד
~ 

 הנהות על
 ~לינו ~הריבזה~ דריש~

 בז~
 וכמ~ הקד~וניס~ נדולי רבותינו

 ~~וני
 בהאייתבי

 קי~~
 ~ית~~א ד"ה ע~א ~~~ חו~ן ברש~י דה~ה

 דא ועל וז~ל~ כתב ידיע~ ~ידעדעכו~ס
 סמ~

 להתיר רבי
~~ולח

 י~
 ולא עכו~ס ע~י לחבירו

 ע~~
 חותס בה

 חתוכה אס~יא~ דכ~יר~
 ~ישרא~ כדר~

 ~י~ דחולין בפ~ק המרדכי שהביא רש~י של דרבותיו~~עשה יצא~ ו~כאן עב~ל~ חותכה
 בתשובה ז~ל רש~י כ~ב ~ וז~לתקצ~~~

 ע~~
 ~ובאו העופות

 ביד~חוטין
 ~עכו"~

 ובא ~ימן בלא
 מ~ש~

 דע~ו~ס חי~ובא ~ל ס~כו ואס ובו~י לה~יר ראי~ ליאין והתירוס~ רבו~י ל~ני
 ע~י חקלה באת שלא ~ני בטוחידיע~ ~יד~

 ב~מח~
ומב~ן ~צמןי ע~י כ~ש

 ~~ ואיל~
 דחולין ~~א בה~~א הוא וכן עכ~ל~ כן ינה~ו

 ועיין ע~~~ ~~ז~~~
 בב~~

 ה~יטור

 ח~

 ~רש~י שה~יא ב~

חול~~
 ~א על שכתב הנ~ל

 דחיתוכ~
 ~כאן ידיע~ ~ידע דעכו~ם

סמ~
 וכת~ ובו~~ רבי

 בז~"ל ע"ז
 או שחוט ע~ף נ~י ומסתמא ~

בה~ה
 שחיט~

 ט שח לא גוי דהאידנא סימן~ דהשחיטה מותרת
 ~כ~ד דב~מ כה~י כישראל שחיט לא נמי ובהמהעוף~

 ~חוט נדי מצא~ר~ח ~~~
 ל~ והתירו~

 דרב ~הא תקשה ולא

דב~~מ~~
 ~סור

 ~י~ שחיט~ דהת~ וכו~
 וכ~~ עכ~לי

 הבעל
 ב~~ ז~להמ~ור

 נ~~
 קרקע ע~נ מוטליסא~י~ ~חו~ין וחרננוליו נדייו ובמוצא ~ וז~ל

 למיח~ ליכ~
 שה~י מידי~ ולא

 עלי~ן ~וכחתשחיט~ן
~~~ 

 דחולין פ"א ה~בוריס בשל~י וב~כ
בשס

 וז~ל ריא~~
 מי יודע ואינו בשוק ש~וטה חר~~ולת ~א ~

 ה~ז~~טה
 ~ותר~

 ש~ין ש~טו עכו~ם ~מא ח~~~ין ואין וכו~
 ירוחס ה~בי~ו וב~כ עכ~ל~ לנחור אלא לשחוט עכו~ס שלדרכן
 ~י~ן ד~חיטה ~~ו~תיב

 לעני~
~ בש~~~הי  ~ בס הטור ומש~כ 

 ב~ם~י~ח
 ~רשב~~

 כו ש~ב בב~י ~"ש ~י~ן~ ~שחי~ה ~אין
בת~~

 ~~ל הר~ב"א ו~רן ע~שי העיטור בעל ~דברי להוציא
אזיל

 לח~לין בחי~ושיו ~~י~ת~
~ 

 ~~ביא צ~~
 להבע~

 העיטור
 כ~ד ~ב~מ שחוט נדי ד~צא ~~א שהוכיח~נ~ל

 ע~ב~
 א~ינן ולא

 וע~כ בשנמ~ה~דהוי
 ~שחי~ ~שו~

 על ו~ב ~י~י ~וי
דלא ~ ז~

 ~חו~
 ברוב ד~אי ~יובפיה ~וי היא דאדרבה ~לל

דוק~ ישר~
 ~יירי

 ד~~כי~ ו~שו~
 ולא דשרי ~א א~בא

 ~ן ~ ~ש~
שחי~ו

 כדא~רי~
 ד~ימן אלא ~כו~~ ב~~יא התם

 ~חיט ~~חט נ~י ד~כרידפ~~ים סי~ ~~ ~~~יט~
 ע~~~

 לחולין ~יטב~א בחי~ ו~~ה
 ~~דדף

 ~וכ~ ~ב~ ~~~ ~~ב~~ ג~~ ~~ת~
 כ~ע~~~ט ~~א

~ש~
 ו~

 ב~~וקי מצא~י
 יו~

 על
 בב~~ ~י~

 ש~כיח ~ם
 ה~~ב~א בשסנ~כ

 ו~~ ~נ~ל~ והר~
 ד~~י ~~דא ד~האי

 ~~ו~ה ~~ינו~חוט
~ הבעה~~ט~ ל~~~  

~  
 ~~י~ו~י



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~ש~~
 וז~ל ~~ב

 ראיה יש ד~~א ו~~גיות מגדי ואדרבה ~
 מדלא ה~עהע~ט~דב~י

 פרי~
 ~עש~ה עכ~ל וכו~ מבשנמ~ה הכא

 שם ~שי~חי~
 ותרא~

 בזה~ תמו~ים שם דבריו ש~ר~ש
 ה~ירו בווילנא ~נדפסו מא~יובהגהות

 בזה~
~ 

~~~~~~~~~~ 
 נ~ל

 דע~ לת~~
 העיטור הבעל

 והריטב~א הר~~~א מקושייתהקדמונ~ם רא~
 לכאורה דהנהוהנ~~י~

 קש~
 על ב~~ז

 הוכח~
 הבעה~~ט

 ~~ד דב~ממהעובדא
 ע~~~

 חשו ולא ש~תירוהו שחוט גדי גבי
 ~י~ תיפוק כ~~ל~ ס~~ן הוי דשח~~ה ~~ום וע~כ בשנמ~~~מש~ם
 משום בזה למיחש וליכא של~~ גדי ש~יה היינו שמצא גדידה~י

 דרכן דאיןבשנמ~ה~
 ש~

 ועופות שרצים
 דלישקו~

 שלם~ גדי
 בחידושיו ברי~ב~אומצ~תי

 לב~~
 ~מובא ע~ב כ"ד

 נ~~
 בס~

 ב~מ על החכמהמעין
 שם~

 על כן דמתרצ~ דאית באמת שכתב
 ד~שיט~ לומ~~ וצריכ~ן ע~שי ד~שנמ~ה זוהקושיא

 להבעל ליה
 דוקאי שלם בגדי מיירי לא שחוט דגדי עובדא דהאי~עיטור~
 משום דרק מזה להוכיח שחיט~ ~נדי וגרסו דייקוול~י

 םימן~~ הויד~שחי~ה
 ו~

 ~"ל
 ל~פוסק~

 וסייע~ו הרשב~א
 לאסור כרב הלכתא דלית שחוט דגדי זו מעובדאשהוכיחו
 למי~מע ליכא שלם בגדי דמיירי איתא ואם ~~~~הי~שום

 ~רכן דאין משום בשנמ~ה~ ~~ום חש~ לא דלהכי די~ל מידי~מינ~
 דב~מ פ~ב הרא~ש על בשלמא ש~םי נדי דלישקול שרציםשל
 ~~כ שהוכיח ז~סי~

 הוכח~
 די~ל ~שום כלל~ תימה אין ע"שי זו

 דאפילו ~ם דפסק כ~ סי~ ג~ה פ~ בחולין לשיטתודאזיל
 בבהמ~

של~
 שארי א~ל החליפ~ה~ עורבים ש~א חיישינן

 פוסק~
 הנ~ל

 כמש"כ בז~~ כהרא~ש ס~ל לאע~כ
 הש~~

 סק~ו ~ג סי~ ביו~ד
להוכיח

 דכי~
 כ~~כ לשרצים חיישינן לא במםמר דבתלאו

 בבהמ~
 ע~ש~שלימ~

 ועי~
 מאכלות מהל~ פ~ח ~ר~~~ם על בהה~מ

~סורו~
 דהרמב~ן ותרא~ ס~~~ סי~ יו~ד ובב~ י~ב~ הלכה
 לא ב~סמר דב~לאו זו~ דעה בעלי הםוהרשב~א

לבשנ~~הי חיישי~
 כש~~ ולה~~

 על ~ותימה חשו דלא שלי~ה ~בבהמה

הש~~
 ~ו גדולה ~~~ב הנ~ל ב~מ בתי~ להרי~ב~א ~ביא שלא
 וכש~כ לבשנמ~ה~ חיישינן לא שלם בנדי~אפי~

 ב~~מ~
 שלימה~

 שחוט דנדי ~העו~דא הוכחתם על לדוכתה קושיא הדראוא~כ
 י~ל הא כ~ב~ הלכתאדלית

 דשא~
 שלם גדי שהיה מ~~ם התם

 ליכאול~~י
 למיח~

 ~הריטב~א דמתרצי כהאית בשנמ~~~ משום
 הנ~ל~~מ

~ 
 דהאי ה~וסקים ה~י לכל ל~ו ד~שי~א ודאי אלא

 ~דב~ שלם~ ב~די מיי~י לא שחוט ~גדיעובדא
 ~ האמור

~~~~~~~ 
 א~נא

 ב~~
 ~כונה הוכ~ה

 ל~ט~
 הב~ל

 עוב~א דהאי הנ~~ ~וסקיס ושא~יה~יטור
 ש~צאתי ~ה עפ~י שלם~ ג~י היה שלא ~ירי ~דיד~צא

 דשק~ים ~פ~זבירושלמי
 ה"ב~

 ע~ב~א בההיא שם דגרסינן
 בא~~~יא ~שתכח~לי~ ~~

 דגופת~
 ~מ~ום של ~~רחוב

 גופ~~~
 וכו~ו~ת~~~ו

 ~שו~
 יש~אל ~ורובן דר~ס מהלכי רוב

 הי~
 ו~~ש הוה~ רבי דבית מן ואשתכח גוי~ שח~ת מ~וםחש דלי~

ב~רה~~
 ~כ~ד ~ב~מ ~עובדא היא זו דעובדא

 ע~ב~
 גדי ~בי

 ~~~שחו~
 הוא ש~ן ~צאתי ו~וד

 בירושל~
 ~חדש

 חו~

 פ~
ג~ה

 הלכ~
 צלי~ ~~גדי ~ו דעובדא ל~וכיח נ~ל ולפ~נ~ד ע~שי ב~

~א~כח
 באס~י~

 היינו ~בירושלמי~ דגו~תא
 גופ~

 ~עוב~א
 ע~ב ~~ד ~ב~מ לצי~ורי טבריא בין שח~ט~ ~~די~מצא

~~~ 
~נרא~

 הי~ ~~ו~תא אסר~יא דההיא
 ב~

 טבריא
 לצי~ו~~

 ~הרי
 ~ן דאשתכ~ ~ בירו~למי~יים

 ~דבי~
 ~וה רבי~

 כ~~
 ורבי

 ~~~ וי~י ~דר ובמ~~ר סו~~ב~י ק~ג ~כ~תובות ב~~ורי~וטל

~ו~
 מבואר

 ש~
 והיה ~נה~ י~ז בצי~ו~י דר ~י~ ~חייו ד~~י

 עלקו~א
 ~ה~ וב~ילה ע~ש~ ו~ו~ י~~ב ויחי ~ עצ~

 ע~~~
 ~רבי

~ח~
 וע~ש הו~י בטבריא ~בי וכו~ צפורי ~ל ב~~ונה

 ~ם מובא ~ה~ ~~ מיגא~ש הר~י בת~ו~ ו~יין ~ביי ו~א~~ה ~תו~
בנליון

 ה~~~
 ~ציפורי טבריא ~י ש~חב ~ב~ ~~ח ~ף בש~ת

~~
 תחום

~~ 
 ~וו

 ו~ ע~~
 ב~מ ברי~ב~א ~וא

~~ 
 ע~ב כ~ד

~ב~
 ~כא ~י~ורי טב~א

 אל~
 ~יל

 ע~~
 ~י~ אה~ע בב~ ועיין

 הנהר א~ לע~~~
~~ 

ר ~  אי ~תתוס יו~ר 
~  

 והביא ב~ט~ל~תבו
 בש~

 ד~ל מרדכי ~~הות
~~ 

 תחוס
 ~~י מחולין ראיה והביא ~~ירי ~כללהוה ~עי~

 וה~י~ ע~א~
 ~מה

 ב~ב ובש~ג ע"~י בזהפ~סקים
 פ~~

 ובפמ~ג
 בש~~~ יו~~

 ~ו~י
 ~ ע~של~ג

~~~~~~ 
 הי~ ~גופתא אסרטיא דהה~א א~ה ד~רי כנים

 קושית ליישב שפיר לן אתיא ל~י~ורי~~~טבריא בי~
 ב"מ על החכ~וה ~~~ן~ם~

 שה~ש~
 דב~מ הםוניא על

 רובא שחיטה משום לו ~~~תירו~ו ש~מרוע"ב כ"~
 ישרא~

 נינ~ו
 ~לעז~ בן כר~ש הלכ~ש~~

 ישראל~ ברוב אפי~
 דהלכה דנימא אף דהא ב~~~ הגמ~ דברי ~ו~ן אינולכאורה ~ וז~~ וכ~~

 ק~~ ישראל~ ברוב אלעזר בןכר~ש
 לו ~תירוהו דל~ה

 לרשב~א ס~ל האמציאה מ~ו~
 דצ~י~

 שם מצויין רבים דוקא ל~יות
וכו~

 דוק~
 וכו~ ופל~יא~ ~בסר~יא

~ 
 שכת~תי מה ולפי עכ~לי

 ש~~רא~י
 דעובד~

 זו
 ~~~צ~

 דגופ~א~ ב~אסרטיא הי~ ג~י~
~ ~נ~~~כ~ירושלמי  ת~י ד~ני ברו~ה הו~חה בזה ל~ידן ומצינו 
 ד~ הי~~ חדא ~ובדא רושלמי ו ד~בליעיבדות

 ודא
 כירושלמי אחרי במק~ם וע~ירה א~ במק~ם עניה תורה דברי~י ~יא~ אח~

 ~פ~גר~ה
 ה~ה~
~ 

~~~~~~ 
 מצ~תי

 בתב~~
 ואע~ג ~ וז~ל ש~תב ם~~י ס~ג סי~

 דלאו~~ל וכו~~ אשתכח ~לי~ ~ד~ נרס ד~קליםדבירו~למי
~ 

 או~ם ע~שי וכו~ א"מ דפ~ דילן דגמ~ עובדא ינו
 הוכחתי כ~ר ב~נייאני

 לדע~
 גיפא ~ינו דבבלי~ ד~עובדא

 שבירושלמי~עובדא
 וה~כ~ו~ הנ~ל~

 ~הבא~י נכונות
 ~ז~

 ~ס~ד
יחנו

 עדי~
 ~ם ה~ב~ש מש~כ ~וגם ו~צד~ו~

 וז"~~
 דבלא~~ ותו

 דלא נראההכי
 גרםינ~

 הרי כדינו נ~קר אם ד~~מ~נ ~צלי~~ ~ת~
~ו~ח~

 ו~דו בחלבו ~צל~ו גדי ואם וכו~~ נפל דמיש~~ל
 הו~

 הרי

מםתמ~
 הנירם~ ו~~~~ עכ~ל~ וכו~ נ~ל מנוי

 ~~י" ~גדי ישנה
 ל~עת ~~א~תי וכ~ר למ~~קו~ ואין היא~ נכונה גירסאם~ירושלמי

 ו~ז~ן הנ~ל~ בחול~ן הח~ש בירושלמי עוד הואש~ן
 התב~~

 עוד
 הי~לא

 נתגל~
 הירושלמי

 ~ח~~
 ל~י~ושל~~ ~ש~ש ~א~ן ופש~טא

 ה~קומ~תבשני
 ~ח~ש~

~ ישנים~~ וגם  ~נתקשה ומה 
 ~תב~~

~ז~
 ריהט~ לפו~ כנ~ל~ וכו~ ממ~נ ~טעם

 לו~ר ~י הי ס~~ר
 הי~ לא ~~גדיד~ירי

 גדי הוי דא~כ להק~ות אין וא~~~ מנוק~
 דהרי הוה~ כחוש ד~די להוכיח דיש וכו~י בחלבוש~לאו

 דאשתכח ~נ~לבירו~למי ס~י~
 ד~הי~

 ר~י~ ~בית של ~~די~
 ~ככתו~ות הוה מ~י~ם~ ~חולי בציפורי יתיב הוה כד ו~ביכנ~ל~ ה~

ק~ד

 ע~א~
 ו~בר

 נוד~
 דעפ~י

 להחולי אין ~רפוא~ חכמ~
 לאכולמעיים

 מאכ~
 שמנים

 ~ועי~
 בתוס~

 כ~ובו~
 ד~ה שם

 מעדנים נכנסו לא דמעו~ם המדרש~ בש~ ~הניתי~לא
 ב~לל הם שמנים~ ~ו~אכלים ע~ש~גופו ל~ו~

 המעד~~ם~

 ודא~ ו~~כ
 והרי הו~~ ~כחו~~ ~מצאו צלי ~די~ההיא

 מבוא~
 בגדיע~א צ~~ בחולין

 ~חו~
 בתלבו שצלאו

 ק~~

 ואוכל
 ע~

 לחלבו שמגיע
 לפי ליתא~ זה ~א~נםע~שי

 מ~
 בירו~~מי ~מצאתי

 ג~ה~~~ החד~
 ג~~ הלכ~

 ~צלי דנם שם דמבואר
 בנ~ט בהיש דא~ ~וא~~ כמבוש~

 עש~ה אסורה~ ה~~
 דהירו~~

 אבבלי ~ינ
~~~ל~  מחוורתא ולכן 

 לת~~
 ~מצא זו ~עובדא

 ג~
 צלי

שב~ש~מ~
 ~~יינו שלם~ הג~י ~י~ שלא מ~~י

 ניקורהצריכין ~מקומו~ ~~
 ~ח~~

 שה~ירוהו וה~ר מ~נ~י~ לגמ~י
~~~ם ~~ ה~

 ישרא~ ד~רו~
 ~א דניקור סי~א האי אבל שם~ ~וו

 שם התב~ש על להעיר לי ~ויש ~אמור שם~ ~לל ניכרהי~
~ק~י

 ולא ה~רות~ ~מ~ ע~
 ~אם~ ~

 ו~וד פ~~~
 ושל ~צלי~ הגדי שהי~ כיוןי~ל בל~~ה~

 ~בי~
 דמ~ירי ודאי ע~כ הוה~ רבי~

 מ~ג~י נטלושכבר
 הקרבי~

 המ~ים ~ל ושאר
 ~~אוכליה~

 לאו
 ~נ~ד כנדרים הוא~~ אי~שבר

 ע~ב~
~ ע~ב~~ ~כ~ ומ~ילה  

 ~פ~ומכ~~
 פי~קים ושאר ~ע~~ור הב~ל הו~יחו

 הנ~~
 דההיא

 מיי~יעובדא
 שצ~

 הנדי הי~
 ~ ש~

~~~~~~~~ 
 ל~עת שז~י~ו

 ל~ י~ ז~~
 ~י~והו אמאי

משום ~~ג~
 ~~חיט~

 ישראל~ טבתי ברוב
 ל~ש~ ה~

~~
 הא ~ל א~~ ~~פ

הב~יתא ע~~~ ~~~ ~~ל~ ה~~~ ~פר~
 ו~~ הע~~~ ~ ב~ ~לו~~

 ו~ק~ה
 ו~מא ~

 ~ע~
 נ~~ו~מא

~ דעופו~ ~  ~~ ~~ ~~ ~יע~~ ~~ 



 שס~~וס~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~ו~
 ד~ה~

 ודלמא~
~ 

 ~ס והר~ן
 וטרפופ ~בילופ ל~יעוטא ~יע~טא האי ~צטרפ~נן כי~ינ~ו ד~ע~ דא~~ פיר~~

 ~די ~היא ~בי נ~י הכא וא"כ עש"ה~ ~חצה על כמחצההו~ל
שח~

 אע~ג הוא~ טרפה ש~א םפק שיש כיון
 דרו~

 בה~ות

 מ~~ הן~כשרו~
 נ~ט~ף

 המיע~ט~
 דטבחי ל~עוטא ד~רפית

עכו~~
 ואי~רע

 רוב~~
 במה ם~"ז ס~ג סי~ בתב~ש ומצאתי

 ~רי ~~צ~פינן ד~כח~ משארי והוכיח כן~שה
 ~יעו~

 להדדי
 ~~ר~ן ~ב~א שלא~חימה

 הנ~ל~
 שס והחב~~ש

 דהאי חיר~~
 ע~כ לד~ת~ שהראת~ מה לפי אבל ע~ש~ מ~רפות לבדקוואפשר הוי~ שלס דגדי ישר~ל~ טב~י ברוב דשרינן שחיט דגד~ע~בדא
 בג~י ~יירי דלא להו פשי~א פוםקיס וש~רי העיטו~~ה~בעל
 שבבב~י עובדות תרי דהני ~הוכחתי מה ~פי וכש~ב~לס~

 דב"מ שח~ט~ ~גדי ~צא דהאי היא~ חדא עובדא הנ~ל~ו~ושלמי
~~~ד

 ~~ב~
 שבירושל~י צלי~ ~גדי דמ~א דעו~דא גופא היינו

 וכיון מטרפות~ לבדקו אפש~ דאי ודאי צלי~ ~גד~ וא~כ~ל~

~~
 הקושיא הדרא

 דנצר~ לדוכת~
 להדדי מיעוטי ~רי

 רובאלהו ואי~ר~
~ 

 ס~ג ס~~ בחוו~ד ~צ~חי זה ראה אולס
 מצ~ר~ דל~ בקו~טא~ התב~ש של זולקושיא ד~תר~

 רק להדדי מיעוטי נן
 ד~יתא דרובא כיון ישראל ~בחי רוב א~ל קמן~ דלי~אברובא
 ע~ש ליה~ ~צר~ינן ולא ד~י דליתא כ~אן ה~~וט היאקמן

 לא קמן דאיתא דברובא ש~ חידושו ~~גוף נ~מו כי~דבריו

מצרפינ~
 ברש~י היא מבו~ר להמיעוט~

 קידוש~
 ~~ה ע~א פ~

 על ותימה עש~ה~ ~ובאם
 ה~וו~~

 הנ~לי מרש"י הביא שלא
 חיו~ד מהרי~א ובשו~ת א~~ םי~ רא"פ שבס~ף בשו~תו~צאתי
 כדי ק~~ דאיפא רובא בין בזה לחלק ג~כ שהעירו נ~~~ם~

~~~
 הקוש~א

 םמו~ דני~~
 שכבר ראו ולא ע~ש~ לחז~ה ~יעוט

ק~~
 ~זה~ ה~וו~ד

 ועי~
 ל~ םי~ כהונה כפר בשו"פ

 ע~ש~
 איפואולהצילו הקדמוניס~ ראש הבעהע~ט שיטפ ליישב לן ניחא הביהשחא

 ~קוש~~
 דש~יר הנ"ל~ וש"פ והרי~ב~א הרשב~א

הוכ~~
 ישראל רובא ע"כ ~ש~יטה" ~שוס מדהתירוהו ב~~~ ~ש~ם

 ברוב ד~~יירי אלא דאי~לא~פי~א~הכינינהו~
 עכו~~

 ~שום ורק

ס~
 כל הא ~שה התירוהו~ דשחיטה

 ע~ק~
 הוי דשחיטה

 ~שוס רק~וא םי~
 דא~לי~

 עכו~ס רוב בפר
 ~בל ש~חטין~ ~אינ~

 ~תב~ש שהוכיח וכ~ו הש"ס~ בז~ן שו~טין היו עכו~סמי~וט
בבכ~ש

 וכ~~ שס~ בב~~
 א~כ ~נ~ל~ לחולין בחי~ הרשב~א לשון

 קוש~אהדרא
ל~יעוטא השוחטין~ ד~כו~ם ~יעוטא דנצרף לדוכת~

 דט~יפ~
 רובא האי דהרי רובא~ איפרע ו~~ילא

 א~נסדעכו~ם
 שוחט~

 רובא הוי
 מצרפינן ושפיר ק~~ דליפ~

~בי~
 ~יעו~י

 להדדי~
 ישראל~ ~ברוב שם ~~ירי וד~י אלא

 רובא הוהוזה
 דאיפ~

 דליתא כמאן והמיעוט ק~ן
 דמ~

 ~שא"כ
~די

 ~~ו~
 ד~~~ צ~~ ולא ~~ס והוא

 האי על נן סמכשפיר ~טרפות~ לב~קו
 ~םי~~

 ד~יטה~
 ד~זלי~ ~ט~~

 בפר

 הב~ה~~ט~ שיטפ שפיר ואפ~ ~וחטיןי ~ינס עכו~ם ורוברובא~
ודו~ק

~ ~~ ~ 

~~~~~~~ 
 ד~~ ~וכי~ ~~פ~ יו~

 ~ל הר~ב~ס
ו~אוניס

~  
 הוי ד~חיטה ~~כ

 ס~~ן~
 דהרי

פם~
 המו~ריסשכל א~~~ אם~ר דבשנ~~ה י~ב~ הלכה ~אכא~ם ~ה~~ בפ"ח

 וכ~
 ~יי~וני~ ב~~הופ ~ש ישראלי ~שוחטיס

 פס~~~
 וכ~פ וה~~~ גאון ה~י ~ב

 ~י~
 ע~ש~ ג~ה ~רק

וב~ה~~
 םי~ יו"ד ובב~י

~ ם~~  
 ד~פ הוא

 כ~~
 ז~~ גאוניס

 הםו~א לשיטפייהו ~שהוא~כ
 דב~~

 מ~א נבי הנ~ל ע~ב כ~ד
 שהת~רוהו ש~וטג~י

 הגס ~ש~~טה~~ ~שו~
 ד~יי~

 ברוב

 ~"~ישראל~
 ב~~~ה ~שוס אםור אכפי

~ 
 ~~ ב~ר~פ ו~צאת~

 ~~ב~ס בדברי ש~לפל י~א ~קא~
 ע~~

 דכל יראה ו~עיין
 ד~וקיספיר~ו

~~ 
 ו~~וורתא

 לפ~
 ~טת

 ~מ~~
 וסייע~ו

 דם~ל ~שוסרק
~ ~  דשח~ 

 ~ה ועל ~יא~~ ~ילתא
 ו~ ~ו~~ ~ה~די א~ל~יר סמ~

~ ברורי  וכיון 
 ש~

 לדעפ הראי~י

 ~או~ד~~
 ~~ ס~ל~ כ~עהע~ט ~אי

 ~הא הוכיח
 ד~נ~

 ~ס ~~~ הוי ~ש~ט~ש~~

 ל~~
 ברו~ ~~~י

 טב~י

 כנ~~י~~
~  

 בבכ~~ ו~~
 ~~ ~ו~

 ~ה שס ~ג~~ ~ל ~~ה

~ ~

 ו~~~

~  ע~ ~ 
 ~~א האי

~~~~ ~ 
 ע~ש~ י~ב

ופראה
 דח~~ ~ירו~

 ו~תוורתא מא~~
~כח ד~ז~ דק~ו~ ~ח~

~  דהעי~ 
 כד~ת

 הבעה~~~
 ~ה~ב~ל ~באתי ו~~ר

 ~פ~המאור~
 ג~ה~

 ~בפ~ק והש~ג
 כן דפירצו ריא~ז~ ב~~ א~~

~~~
 ~דף ד~ולין

 י"ב~
 ע~יהן ~וכחת דשחיטחן ~~יס רק ש~וא

 דרכןדאין
 ש~

 לנחור א~א לשחוט ע~ו"ס
 כנ~~

 ~חי ~ומצ
 ~~רבשו~ת

 ב~ו~~ יהוש~
 ~ק~~ן בשס ש~ביא תקי~ט ס~~

 ~ס שחוט גד~ ~צא גביהעולס"
 ~רו~

 םמל~ח נימא ישראל טבחי
 הבאתי~וכבר

 שהחוו~~
 ~כ והשו~פ והרא"פ

 והשו~
 מהר~~א

 העי~

 ~ ו~יר~בזה~
 דדר~

 הוו וא~כ לשחוט~ ולא לנחור ~כו"ס
 ע~שי ד~יעוטא ~עוטאעכו"ס שחי~~

 ו~~
 ~~ל כלל העיר

~ה~ל~ ה~ו~קי~  יש הנז~ יהוש~~ ה~ספר ו~פי"ד 
 לה~י~

 על
 ~ב~~

בב~~
 הבעהע~ט לשיטת ~~ירו~ו הנ~ל כ~ד

 שכת~
 שס

 אס ~"מאבל וז~ל~
 בדר~

 ~מ דלמא נפל~ יש~אל דממי~וט ולתלות לה~שיר חז~פ~אי ישראל~ ומיעוט עכ~"ס ה~ו~רים רוב זה
 ואין מיעוטא~ ~ה~י ~יעוטא האי מ~ש השו~~יס~עכו~ס עו~
דהאי לתר~

 מיעיט~
 דישראל

 העוב~י~
 מ~י~וט ט~י

 ~~יסד~~ן ה~וח~י~~ ע~ו"~
 למיק~

 זה ובדבר ה~י~ ~ולי ~מלתא ע~ה
 צר~~

 רוב
 מש~כ ולפי עכ"ל~ הוה י~ראל דבר~ב וש~מ לעי~יס~הנראה
 ש~י~ת דה~י ה~ב~ש~ דברי ~~חות יש הנ~ל םפ~יבשו~ת
 ~~י~ו~אעכו~ס

 דמי~
 כ~מור~ היא~ ט~~

 א~~
 תי~וצי

הב~הע~ט לש~~~
 נכו~

 דמ~י~ו ונשובה ראשנתנה זאת~ לד~ת ~זכינו ~וביון בעזה~יי מ~ד הוא
 למי~

 דשפיר
 ~י~~

 דרי~ה~ ב~ה~הות
 מיירי א~ דבסי~הנ~ל~

 הרא~~ ~~ בשלימ~
 ולכ~

 הוי
 ~ש~י~~

םי~ן~
 ~~ו~~ת אזדא ו~~י~א

 ה~"~
 ~סי~

~~~ 
 ~ק~ו

 ד~ר~ה לדעת הוכח~י~הרי ה~~~
 ~ו~~~~

 כוותיה ס~ל
 ~~~י~~

 ~י
 הנ~ל יהו~ע~ כה~ס~ר נימא אם כש~כםימן~

 ד~~ו~~
הוו ~שו~~י~

 ~~~~~ ~י~ ופ~י~~ דמיע~~א~~ ~מיעוט~
 ה~~~~ון על

דשח~טה~
~  

 ולפענ~~
 על ל~~וה יש ~~רבה

 הטו~~~
 ש~~~ו

 דאין הרשב~א כדעתבפשיטות
 לסמו~

 על
 ~~מ~

 ול~י ד~חי~~~
 דשפ ויצ~קו ע~יהן יתנו ברורות רא~ופ שהוכחחי~ה

 י~ ~

לםמו~
 ~~~~יס~ וט~איס ב~דייס כש~כ דשחיט~~ ~ימן על

 ~ צ~ע ו~דיין כנ~לי טרפות ~שוס לבדקסדאפשר

~~~~~~ 
 כיון ש~לפי~ו~ בני~ון ל~קל לצדד נ~פענ~ד

 הוא ל~~~~פאנעשט" ~ריפיטש~ן~מכפר ש~~
 בע~ס ה~לא~ס את שהוציכו וכיון לרביס~כבו~ה דר~

 החליפו ש~א לחוש ~יןשוב עש~ק~ היו~
 הערלי~

 מ~וס ט~א~~ אי~ו הנ"ל

 שמ~שירא~~
 מהע~ברי א~ ~ראו

 דר~
 עצ ויתפסו ש~~

 ז~
 סי~ יו~ד בטוש~ע כ~בו~רכגנביס~

 ה~ש~~א בש~ ז~ ם~י~ קי~~
 ה~קוס ה~~ה אס ~ו~ס בלא ~כו~ס ~~י שלח דא~י~בת~ה
 ~"ב ע~ ~"ז בת~ם~ וכ~ה ~~ש~ ~ותר לרבים~עבר

שכפבו ~~ט~ ~~~
 דבמקו~ ~הדי~

 אין עכו~ס הס אפי~ אדס בני מ~~ר
 ברע טוב ה~כו~ס ~חליף שמאלחוש

 מ~ע~
 העכו~ס ~~יר~ת

 ~~~ ק~~ט ~י~ יו~ד בטוש~ע וכ"ה ע~ש~לגנו~
 ד~

 מבו~ר וכן
 ע~~ ~~י דף בפה~א~דיא

 במקו~ דאף
 לרביס ~עבר ש~וא

עכו~ס
 ו~~

 ל~וש אין ג~כ שס ~~ויין ישראל
 ~חלי~~ ש~~

 א~ריס ע~ו~ס יראוהו ש~אד~י~פת
 דאין ואף לישרא~~ ויגי~

 זה שדבר בקיאיןהכל
 ~ט~ס שרי~ אפ~ה ~~ישראל~ נשל~

 םק~י קי~ח סי~ יו~ד בט~ז וע~ין עש~ה~ ידע אוליד~~רת~~
 עלובמ~י

~~~ 
 ל"ב כלל

 ם~
 ~~א

 ום~~
 וכ~כ ע~ש~ מ~ג

ה~~וניס
 הוה ~עיר~ מעיר וכש"כ לעיר~ ~~~ר המיו~~ דב~

 ו~ירפת ~רביס ~~בר~קיס
 ~ה~~~

 טוט~ד בש~"פ ועיין
 ~ט ~י~~ליתאי

 ע~~
 ~כ~~כ

 ש~ער~ בנד~~
 ~מו~

~~ 

 ~א~טלאיס~
 א~~ פ~~

 לה~~ט הק~ביס
 העורו~

 ו~ה
 כעב~

 ושפת~ו ובעבדוהקצביס~
 ד~י~ פ~~ט~

 ~רפ~~
יו~ ב~ ועי~

 םי~
 ~~ ~י~~

 מעבר דב~וס ~ז
 לר~י~

 בשאר ~ף
עכו~ס

 עב~ ש~י~
 דל~ בדיע~ד~ ~ותר וש~חתו

 כהא~ה
ה~~ר של~

 דוק~ אל~
 ועיין ע~ש~ ושפ~פו ב~בדו

 בש~~
 ~~ י~ד

 ב~ס ~~ב ם~קם~ט
~ 

 א~~ר
 ד~~ב~

 ושפ~תו
~~ש ~רפ~ ~~~

 ובחוו~~
 דבר לע~פ ~ירפפ דה~~רפ ט~ו ם~ק שס

 ב~~וס לישראלשיא~ר
 ~~~ ~~~~~~~ ~יו~~

 ~ל
~ ~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 הערל נמיו~א
 המפ~י~

 עורות
 פםיט~ ~מי~

 מרע ~לא

~ומנ~~~
 מניח אינו ו~ס ~רע~ טוב להחל~ף

 ~ה~כו~~
 ~בע~ג

להחל~~
 דמיר~~ ~טע~

~ עי~ז~ אומנתו ~ורע שלא  ומ~א~י 
בתו~~~א

 ~~ור נכריס דחמ~~ ~~ז~ פ~~קא ~ד~א~ פ~~
 מ~יס ולא ~~מ~שרות משוס~ ~א חושש א~נו לעירה~ורן ~י~

 שהן מ~ישביעית
 ו~~~ ~משת~רי בחזק~

 בכו~י~~ ~מנ~ת בפ~~
שכ~

 וז~~~
 ש~ה וגס אומנתו~ מ~ע דלא המשחמר בחזקח

מוע~
 ט~מיס דשני ו~ש~ע ~כ~ל~ לאיחלו~י תי~שי~ן ולא ה~א

 מש~ס רק א~~ ט~ס אלא ~ליכא במקוס גס ומ~מ בזהיאיכא
 ~הג~ ~לבד~ אומנתו מרע~לא

 ~ל ~~~תהו
 ה~~

 שע~
 מרובה

 אבל שריי~~כ
 מה~~ב~~

 ד~~ל נראה ה~"ל ב~ה~א
 היא ד~הכי~~ו~פ~א בטע~

 לעיר~ דמ~הגורן משוס המשחמר~ בח~ק~
 מקו~הוי

 ~ וצ~ע עש~ה~ לרביס מע~ר

~~~~~~~ 
 דהחליפו נ~שוש אס א~ילו ב~ה~ לצ~ד יש

 הערלי~
הנ~~

 הכשרי~~ ברובא ~ט~יס ~כ~פ טלאי~~ א~זו
 שכיח דלא דמלתא מש~ס כול~~ החל~פו דלא פשיטא דזהכיון
 למ~אה~א

 מא~
 במ~וס טלאיס

 להח~יפ~ אח~
 ברעיס~ טוביס

 דלא ודאיוע~כ
 חיישי~

 ואנן בלבד~ טלא~ס איזו אלא לא~חלופ~
 שנ~ע~בה שא~~ל ~ח~יכהק~י~ל

 ב~ ו~ע~~ א~ ~~~~ ק~ט ~י~ ביו"ד כמבו~ר ב~~לי ~~רי~חד ביבש~ ~בש מב~מ~ באחרו~
 ~"ל ג~ ~~~~ ק~א ~י~ ב~ו~ד ~הרמ~א ואףעש~הי

 דכב~
 שלס

 ו~~ש בטל~ ואינו הר~ל חתיכה נתשב עורהש~ופ~ט
 במ~~ ק~~ ו~~י~ סו~ק~י ו~מ~ז ~ק"טבש~~ד בפמ~~

 ע~ם~ ~ק~ב

אמ~
 ב~~ מבואר

 מנח~
 פ~ג התערובות מס~ ג~ חלק בהן

 העור ב~ו~שט אפי~ ח~ר"ל הוי לא שלס דכבש לדינאדהעיקר
 בשו~ת ועייןע~ש~

 ~בו~
 ~ש דבהפ~מ שכ~ ~~ח ~י~ ח~ג י~~ב

 בכבשלהקל
 של~

 ~~~~ ~ורה ש~ופ~ט אף
 בשו~~ ועיי~

 שב
 שמיקל לי ~י~יעקב

 בז~ ~~~
~איכא בנ~~ כש~~ ע~ש~ ~~יף ב~ירוף

 במ~
 ~ לה~ל ~צדד דיש פ~יטא האמור~ כ~בר ~צרפס ~ניפ~ס

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

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

~~~~~~ 

~~~~~~"~~~ 
~~~~~~~~ 

~~
 אשר

 לענ~ נ~א~
 ~ג~ס עס ~~ה

 ונמ~א ~מ~~ ~בושי~

בקדר~
 שיי~ א~ עוף~ בשר רבע

 ~כנה
כבושיס בדגי~

 ע~
 ~כנה ש~~ן ~כמו לומר הע~ר וכ~~ה יח~~ בשר

 הט~ז כמ~~כבמ~~ח~י
 יו~~

 ~~~ג ע~ ~י~

~ ~  ~נה א~ןבכבוש ~ד~ ~ו~ 
~ 

~~~~~~ 
 ~~ק כ~ ~לל יעקב מ~חת ב~~

~~ ~  
 ~~ע

אס
 שי~~

 בכבוש סכנה
 ~ דגי~

 בשר
 ע~ ~י~ יו~ד הפמ~גוהב~או ~י~~

 בשפ~~
~ ט~ז ס~ק  

 ב~
 ו~~~~

ב~ו~~
 מקור

 ~~ ברו~
~ 

 ה~~
 דאין שכתב~ ק~ד ~י~ ח~ב יעקב ש~ותב~ו~ת ור~~ ~~ש~ לאסור בפשיטות כתב

 ע~ש בהמה ל~ש~ עוף~ ~שר בין ו~גיס~ב~ר בסכנ~ חילו~
~~ 

 מקור השו~ת על מש~כ קט~ז ~י~ ~ו~ד ש~ול ידב~~הות ורא~
 ו~פ~נ"~ עי~~ש~הנ~ל ברו~

 חמיר ב~כנה דכבוש נראה
 מכב~

 ב~אר
 ב~י~ הפל~י ~~~נהאי~וריס~

 כתב ~~~א~ ק~~
 דלא אלא מעט~ מ~ט א~א ופולט בולע אינודכבוש ~ו~י~ בש~

 נשל~
השיעו~

 ע~ש שעוח~ כ~ד עד
 ובחו~~

 נימ~ א~ו~~ כ~וש אמאי~שה~ ולכ~ור~ ~ק~א~ ק"ה ~י~
 ~ל קמא ק~א

 המעל~ע דבגמרלי~א~ ז~ באמ~ ~~ ~
 נשל~

 ו~~ע טעמא ו~היב השיעו~
~~~ 

~ ונ~ס~~וניעו~  
 ק~שי~ לייש~ נ~~~~~~ ו~ז~

 ~י~ ח~ו~ד הנו~ב
 חו~ין ב~~ס ד~מרינן בהאכ~ו

 ק~~~
 שמואל ד~א~ר ע"ב

 אינו ~בוש יוח~ן ר~ אמר ור~ין כמבושל~ הוא~רי כבו~
 דכבוש בשמואל הפוסקיס כל פ~קו אמאיוהק~ה כמבושל~

 א~ו~
 והא

אנ~
 כבוש ~ובר ו~י ~ותנן~ ~ר~ הלבה ~וחנן ור~ ש~ו~ל ק~י~ל

אינו
 ול~י עיי~ש~ כמבוש~~

 טעס ב~וב ליישב יש שבת~תי מ~
 כל דהאבעזה~י~

 עיק~
 של א~~ו~ו

 כבוש~
 הוא

 מט~
 חוזר

 ד~~~~א~כןונ~~ור~
 ק~~ ק~~ ני~ו~

 ~טל
 כ~~

 ע~ג ב~~ז ו~נה
ע"א

 ~אמ~
 א~ר די~י רב

 יו~~~
 ~י~נ המ~רה

 מחבי~
 אפי~ לבור

 ~~~~ ל~~ ~בירא ~לא הרי בטל~~ רא~ון ראשון כולו ה~וסכל

~ו~~
 כלל

 ב~כורו~ ו~נ~ וני~ו~~ חוז~
 מע ~ה וטומ דמ~~ דאי~יה כ~~ןטומאה אמרי~~ ע~א כ~ג
 הדין והוא טומאה~ רר~

 בע~ז ~~ו~~ ו~נה ונ~עו~~ וחוזר דמ~ דאי~א כמאןדאיס~רא
 דהכא הקשו~ דימי~ רב ~~יב ד~ה ע~א כ~ב ובבכורזתשס

 ט~רה דאפי~ דימי לרב לי~אי~
 ובע~~ ~ומא~ מ~ו~ר~

 ע~ג
 ~וחנןא~ר

 ד~מר~~
 וני~ור תוזר אמ~ינן ולא בטל קמא קמא

 מעורר אי~ורוא~ן
 אי~~ר~

 והתס ~ר~ל משמי~ דהכא ~ ות~ר~ו
 לה~יא לפנינו הרי ע~שי יוחנן דר~משמ~~

 ד~
 ~ובר אינו ~וחנן

 וניעור~חוזר
 וא~

 ש~~ו~~
 בבכורו~

 להקשות האריכו הנ~ל
 ובחד תירוציס~ כמה ותירצו ר~י ~בר~ רתבסת

 תירו~
 כל ~יינו בט~~ ראשון ראש~ן שאמר הנ~ל בע~ז ~ו~נן~ר~ כ~ב~

 ע~ש~ נ~ט דל~כא ה~~~ור נ~ד ששיסבהי~ר שי~ ז~
 א~

 המ~יין

בקדמוני~
 ו~ב~י בע~ז ור~ן ברמב"ן

 ~ו"~
 יראה ~~ט~ ~~~

כחבו אי~
 בפ~יטו~

 לא ~וחנן ~ר~
 וניע~ר~ חו~ ~~~

 בה~ א~
 פליגו

~ק~מוני~
 וא~ן ~וח~~ א~ר ~ימי כרב הלכ~א אי

הלכ~א ד~י~ פסק~~
 ~~~~ בפ~~י ראה אר~יי כר~~

~~ 
 בד~ה ~~ב~ ~~ק

 ו~~

שטען~
 א~ בג~~ מבואר זה דודא~ ~ וז~~ שכ~~

 אמרינ~
 אי~ורא

כמ~ן

 מש~~ ~~ ~~ ~ ~י~ יו~~ בש~~ ~~~א~
 ~שס

~  ו~~ 
 ז~י

 ~~~ ו~~~ח~~~
 מהשואל

 ז~ל~

~~~~ 
 ~לו~ ~ ~ת~ר בן

 ב~~ ראי~י
 ~~ו~~ ~~

 ע~ ~~
~  ~~ח~ 

 אלא נ~~~ק לא המנ~~י ~אף שכתב~
 בכבו~

 מ~~ע~

אב~
 ו~ר~~ת האש על ש~~ן כדי בכ~וש

 א~
 ב~~ רא~ יעו~שי ~כ~ע כלל להתמיר

 ~~וד~ בי~
 מהר~~ ~הרב

חיו~~ לאנדא~
 ע~ ר~~י בפ~ת ~הובא ע~ ~~~

 שס~

 הש~~ מדברי ברא~ות שהוכית
 בכבוש אבל סכ~ה~ איכא בבישול דדוקא

 ~כנ~ ליכ~
י~ו~ם~

 וכ~
~~~ 

 ~ת~ ~שס~ הבו~ ~~וג~
 ~~~ עוד ~ה י~~ בכבוש ~כנה שאין בכבוש לה~יר ג~כ

 שלו~ משמר~
 ~~ל

 ~ניס בחי~ושי ק~ה~י~ הפמ"~
 ש~~~~

 אות ה~י~
 י~ט~

 ב~~ק דעכ~פ שכתב~
 נכבש א~

 ד~
 להקל יש מעל~ע~ בבשר

 ~~~~ מטע~
~הפמ~~ דא~

 ~~ג ~ו~~י ~בא~~ח
 במ~ז~

 מהנ~ א~ בצ~ע ~ניח
 ~וב~פאר~ ב~כנ~ ~~~

 על ~שראל
 מ~~ פ~~ תול~ משניו~

 ~"ט אות
~~ב

 בפ~י~ו~
 ~~~ מ~נ~ לא ~~~ה

 ע~ש~
 ב~האי~~א מ~מ

 ב~פ~
 גם כבוש

 מו~~ ה~מ~~
 ס~ם~ ~מהנ~

 ~ו~
 ~הוי

~~ 
 ~א אם

 ב~~ עוד יעו~ש ~לל~~כ~ה
 מ~מר~

 ~~נ~ם בחידוש~ שלום
 ש~~~

 ק~ח ~י~
 ~ו~

~~ ~ 

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

~ ~~ 
 ~~~ ר~~~י ~ ~~~בר

 מ~ח~
 דר~חא

 ע~~ ע~~ ~~
 ש~~ה

 ~~ ב~~ ~לו~ ~א~ ב~~יו~
 בשר

 ~~ לעוף~ בהמ~
~~  

 ~יזה ו~לא ~~~הי ~י ~~~ם
 לומד~

 ~רצו
 לו~

~ ~ין  ר~ 
 ~ב~ר

 ב~~
 עוף בבשר ו~א

 יעו"~
 ו~ה

~אי~
~~~ 

~ ~י~~  ~  ~~ ~ו~ ~~ 
 ל~~א ~~ל הש~ו~~ ~~י ~ה~יא

 ש~
 ב~ן ל~ק

 ~~ ל~~ ~~ ~~~
 ~ז~~

~~~~ 
 הוא

 ~ י~~~ ~~~~



~ ~ ~

 ~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ו~ו~ו~

ח~ור

~~~~~~ 

~  

~ ~  ~~~ 
~~ 

~ ~  

~~~ ~~ ~~~~~~ 

~  ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  ~ ~  

~~ 
 טעס לב~ל ס~ דמהני להקל בהחלט כתב ~~~י~

 והביא ק~~זי סוס~י אפרים~ ה~יד והביאו ~~ש~ הד~
~ 

 גם
 בש~

 ת~ו~
בי~ חינו~

 ע~שי בששיס ביטול בזה דמו~יל יהודה
 ו~

 ב~הג~ות ז~ל מהר~~ק הגאון
 חבמ~

 ~בסי~ שלמה~
 שס~ ק~~~

 דבל להל~ה כתב
 ובעצמו בכבודו למש~כ נ~הו סית~אי ז~ל דבריו ובמ~כ~ת יעו~~~ סכנה ~ין ~וב בדג~ הבשר ~ו בבשר ה~ג ב~שיסשנתב~ל
 שו~תב~~~ו

 טע~ ~~ו~
 ~י~ ח~ב ~תליתאי ודעת~

 י~
 ד~עיקר ש~עלה

 ו~~~ להחמיר~ כ~ט"~
 ש~

 הוא
 ~ור~

 ל~י~ור ח~יד

 קט~ז ~י~ יעקב יש~עות בס~ ראה ש~ארי~~ יע~ש ששים~ מ~~דל~
 ~ק~~~

 א~ ש~~~ ש~ב~
 איר~

 ~~יה באחד ~ו~ עובדא לפניו
 שנפל א~ פעס ואירע נעדר~ לא א~ פעס בדגיס ה~בת ~כבד מי~יו~זהר

 מ~
 בשר

 לתו~
 בליל דגים של ה~רה

 שב~
 ו~יר

 ~~הדגים
 ביטו~

 למ~וה~ ש~וונ~ו בצירוף ב~שים
 וציר~

 לא מצוה דשומר הסברא
 יד~

 רא~ יעו~ש~ רע דבר
 בשו~ת

~~ 
 ~ופר

 סי~~חיו~ד
 ק~א~

 קרושי שומן ~ל דג של מ~ק שעירו בעובדא
 ופס~

 ל~ער ל~~ל ~~כ
 דכתב כיון הבלי~ה~ או~ד לפי בששי~

~~ג~~
 ~ק~א ~ע~ג בסי~

 דה~
 הט~ים לפ~ נשת~ה ובשר דדג~ס סכנה

 שבו~ ב~~~ ~~ו~ י~~
 י~~ב

 ח~
 ע~ ~י~

~~ 
 ש~ב

 ~~ין אורח~~אנב
 ל~ו~

 בזה על
 בס~~

 ומ~~ ~בנה~
 לסניף

 הו~
 מ~~

 ד~ר~
 ~ה~

 ~ה
 בידא~~ והבי~ יע~

שאילת בשו~~ ו~ ~נ~~
 שלו~

 ~~ ת~נא
 קס~~

 ~~י בהחלט כתב
 ל~נ~ ששי~

 וגדו~ה ע~ש~ סכנה
~  

 ראה
 מש~~

 בשו~ת
 א~~

 ~~ ~~בי
דא~~ו

 בש~ ~~
 ~~ה לא שנפל

 ש~~~
 עד להוסיף ~ותר

 דב~ר ולבטלו~ ש~י~
~~~ 

 לא
 שיי~

 אי~ר ~בטל~ן דאין הא
 לכת~ל~

 ~~~ו~~
~~~ 

 ~ו~~
~~~ 

~~ 
 י~~ש

 ש~ארי~
 מש~רת בס~ ~י~ין

 בחי~שי שלו~
 ~~ שבסוף דיני~

 ~ ~~י~ ~~ או~ ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~ו~
 בנו~ן

 טע~
 ביש ומוחר

 יעו~~ ששי~
 ~בר וב~~ת

 ב~י~ ~~~ח~ד~ו
 אלא אינה ~ו דראי~ וכחב~ סק"~ ~~~

 דסוברלמאן
 ד~וא ול~"ד ~הורי ~~ כילכ~

~~ 
 ראי~ אין ט~א

 צ~ח סי~ בפלחי ו~~אח~ע~שי
~~~~ 

 דלמ~דלומר ודוח~ וז~~ ש~ב
 כ~לכי~

 על לר~י שאל~ מה ~ה טהור~ ~ג

 ודוחק ~אילפס~~ילכ~
 ~~ו~ לו~~

 ~ל רק ~~לוי ~~נחא
 נחבשלכילכיח

 ~ח~~
 ונפל בחלב

 ~~י ~ף וא~כ ~שרי לאיל~~
~~~

 ו~ה קפילא~ ~עימח ב~~ח
 דו~~

 ~ביא ולא עכ~לי
 רא~ הנ~לילה~ר~ח ~~~

 יהושע ~~ר ~שו~ח
 בפו~~

 סי~
 ע~ש~ הנ~ל ראי~ ג~כ~הביא קס~~

 אישחמיט~~~ ובמחכ~
 ישו~וח ~ס~~אה ~~ל~ ~ל

 ~ח~וב~ ~דרי~~ ה~~ ב~יף יעק~~
 ~כד

 שה~יאהמחבר~
 ג~

 אישחמיט ובמחכ~ח הנ~ל~ רא~~
 ג~

 ~מנו
 בסי~ ~פמ~ג ~ל שאול~ יד ב~הג~~ח ראה אבלהנ~לי

~~~ 
 ס~"~במ~~

 שכ~ב
~ 

 כיון
 דל~

 א~ור דאין ~לים~ ~ליטח~וי וא~ בשר~ של אילפס רק הי~
 ב~כנ~

 כמש~כ
~~~~ 

 בסי~
 ע~יש~ה סק~ג~~ה

~ 
 חח~ בשו~~~~~~~

 סופר
 חיו~~

 סי~
 ח~~ ק~~

 על

~~ו~~~
 והא ב~~י~י בטל דסכנה שס~רו

 ~~~ ~הני ~א נמי כה~גבאיסורא ג~
 כי~

 ~רי לחודי~ חד דכל
 החוס~ שהק~ו כמו ב~לי לא ~היחר ~יתר וקיי~ל ודגי~~~בשר
 יו~יל לא כן וא~ בחלב~ ~ש~ על הנ~לוהרא~ש

 ס~
 וכאן

לא
 חירו~ שיי~

 הרא~ש
 דד~

 חורה א~רה בישול
 הוי דהא עלה~ ק~חי בי~ול בחורח לאו ~~~ה חערובוחדגבי וחיר~ ~

 ו~~ ~היח~ה~ח~
 ב~לי

 א~
 ד~~א כיון עכ~פ

 ~ע~
 ~ס~ בטפי

 איסור ב~ה אין והרי סכנ~~ליכא
 ~ל~

 ואי ~כנה~ ~חמח
 ט~מאליכא

 ודמי אי~ור~ חשש בכאן נחהוה ולא ס~נה~ ליכ~
 ~ עייש~ה לב~חממש

~~~
 בב~ח כמו דאורייחא~ ~~עור חו~ר דבסכנה י~ל כן

 ~יוןכנ~~~
 דג~

 לא ב~כנה
 שיי~

 בה~חר דהיחר ב~ול
 ו~~ ב~לילא

 בשר ונפל ח~ר א~ כן
 לדגי~

 ו~ה~~ר~וח
 ונ~חן חו~רהראשון

~~ 
 וניעור~ דחיזר אסור

 רק ~~טל לא~אשון ~פע~ ~~ דהא
 וכעח טע~~ נחי~ דלי~~

 שנוח~
 ~ע~

 וכ~~א~ו~
 בסכנה ~"ל

 טע~
 כעיקר

 נלפ~נ~~ ~ דאורייח~
לפמש~~

 ~~ח חולין בר~~י
~~~ 

 ד~ה
 כ~יקר~ לט~~

 משו~ דרב~~ ט~~~ דא~רד~אן בטע~
 ד~טל

 כ~ וא~ ~~ש~ ~רו~
כי~

 מ~ו~ ~רו~~ דבטל למ~מר ליכא ד~סכנה
 דהו~

בהיחר היח~
 ~ט~ ול~

 ש~ר
 טע~

 למידין ומ~ינו דאורייחאי כ~יקר
~כנה

 דג~ ~~ מבב~~
 בב~ח~ כמו שרי לחודי~ חד כל סכנה

ולי~~
 ~י~ושי~~ ~ב~ח למימר

 לשי~
 ~א ~~ח בחו~ן ר~~י

דה~ידו~
 החו~~ ול~עח שריי לחוד~~ חד דכל הוא

ע~א ~ק~~ בחול~
 דחידוש~ ד"~

 כ~ו ב~ח הוא דהחידוש ~כחבו
ב~סתיס שא~רי~

 ע~ב~ ~~~
 יו~א ~ו~~ לי~ חרו דאי חידוש בב~ח

 ~~כ~~ ~ ~~ ~~ל שפיר ע~שי שריב~בא
 א~נו

 ~~ו~ או~
 ש~יי~וכ~

 ה~יאו בצ"~~ ה~נח~י ב~~ח
 ה~מ"~

 י~ל ~ש~י לשיטת~בל ה~~ל~ ~~ ב~י~
 דב~~נ~

 דלא דאוריי~א וניעור חו~ר

~י~
 ~ וא~ בהי~ר~ היחר דהוי בב~ח ב~טול

 ~~ל
 עיקר דכל כיון ~~אורי~חא~ דאסורבסכנה בכבו~

 כבו~ אי~~
 הוא

 וני~ור~ חוזר~~ד
 ני~~ ד~~~לא~כ~

 ובסכנ~~חו~~ ~~ בטל~ קמא ~א
 ד~ורייחא~ ו~יעור חוזר

 ונ~צ~
 ב~כנה דכבוש

 הדיבור להרח~ב ~ש ועו~ ודו~ק~ ~איסורין~ ~כבישח~יר
 למועד חזון עוד ואי"ה ל~עירי אלא ~אחיולא ~~~

 ~ בד~ להארי~

~~~~~~~ 
~מא~ חי~ ש~~ש הנ~ל הקושיא ליישב אמ~י ריהטא

 אסור~ כ~ו~
 כי~

 ~ינו דכ~וש

 נימא מ~ט~ מעט ~לאופ~לט ~ול~
 קמ~

 קמא
~~ ~ 

 החו~~ ~פי~ד

בב~~
 ע~ב ~~

 ד~~
 ב~~רה דדוקא ר~ח~ בש~ לוי או~ר

 ~פסק דאיכאלבור יי~
 קמ~ א~רי~

 בבלאים אבצ ב~לי ק~א
בכר~

 ה~ו~~ ~וכ~כ בטל קמא קמא אמ~ינן לא ~~~ק דליכא
 בש~ יחיב~ ד~ה ע~א כ~בבכו~וח

 ר~ח~
 ו~חה ע"~~

 כמ~~~ מכבי~חו~ נחדאי~ו ב~בו~
 סי~ הפ~חי

 ס~~
 ל~ ~~ו~ ס~ק

שי~
 ל~מר

 קמ~
 ~טל~ קמא

 ול~
 וי~ל מדאור~יח~~ אסור כבוש

 ~אדזה
 הטע~

 המנחח מ~כ
 ~ה~א~~ בש~ י~~~

 שפירא
~ל

 חו~ דא~
 שפכו ~על~ע

 המי~
 ונ~נו

 שהי~ ~ף אחרי~~ מי~
 הביאו עיי~ש~ ה~סק~ ~לא מ~ל~ע ב~ינן מ~מ בצירו~ימעל~ע
 בשפ~~ ~~~ בס~~הפמ~ג

 ~ה סי~ ב~מ~ג ראה ס~~ ס~ק
במ~ז

 ~ק~~
 ~י~וח לה~יר שאין

 מ~ולפי~
 רק

 ע~י~~י בהפ~~~
 האמור~ול~י

 ~כו~
 משא~כ ~ט~י קמאקמא שיי~ ה~ס~ ו~יכ~ ~ת~ל~~~ ~במי~ מאד~

 בכ~ו~
 לא הפסק בלא מ~~~ע

 ו~פי~~ ה~~לי כח~~ ~ט~~ ~מאק~א שיי~
 י~ל

 ש~~חי מ~ דל~
 לאדבסכנה

 שיי~
 רק ב~~~ ולא בה~חר היחר דהוי בי~ול

בליכא
 טע~

 ~ א~ סכנהי ~יכא
 חדש דבר לנו יצא

 ~חולפ במי~וח אףבסכנה ד~~~~
 דלא אסיר~ ~

 שיי~
 לומר

 א~~ הבלי~ה ובגמר בטל~ ולא בהיחר היחר דהויבטל קמ~ קמ~
מ~ל~ע

 נשל~
 ~ ואסור ט~מא וי~יב השיעור

~~~
 מ~ ~~~~

 דסכנה לעיל שכחבחי
 דו~~

 ~מש
 לבב~~

וטע~
 לבב~ח דדומה דאורייחא כ~קר

 ~~ו~
 ג~כ

 ~לפ~נ~~ בהיחר~היחר
 מריש ר~אאמר ע~א~ צ~~ חולין הש~ס ק~ח לבאר

 הו~
 הא לי קשיא ~א

 ד~ני~
 ~~רה

 ש~יש~
 יבשל לא ~שרבה

 ב~
 ח~ב

 וא~
 ב~וחן בישל

~~~ 
 אלא וכו~

 מאן בחלבבשר
 טע~

 כי~כיח ג~י ר~י ~~מר והשחא לה

ב~ילפ~
 ~רמ~ה אקפילא דס~כינן

 הכ~
 ~ק~ילא סמ~ינן נמי

 לפי~ד ~ק~~~ צ~~ ~~י~ הפלחי וה~הארמאה~
 הש~~

 בסי~
~~ח

 ר~ נ~~ עכו~~ דא~
 דרבנןי כ~יקר ~עם אמרינן ~י

 א~~~~
 ~כילכיח רבא פשיט

 שהו~ באילפ~
 אי~ו~ין שאר

וטכ~ע

 שבח~בוד
 ו~פס~~

 יש ספק עוד ~~ש
~ ~ ~ט~ להק~  ב  שי~ ~ב~ 

 יע~ש ~נ~י ~ו
 באו~~

 בס~ ראה
 כר~

 שלמה

 דע~פהחשובה~
 עפ~~

 ~ט~ בסו~~ הר~~א
 ולא ~סברא חכם בה שהירה דבה~ה

 נמצ~
 כל מוחרח ש~וא בפירוש ~~ין

 ~~~ ~~נ~~ יאכל לאנ~ש ב~
 ~ש ~ו בעובדא

~~~ 
 אי~ור

 סכ~
 ב~ל ~כל בודאי

 נפ~
~ יעו~~~ ~החמיר ~~וש יש  

 ב~~ רא~

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

~~~~~ 
~ ~  

~~ 
ה~א

~ עו~~  
~~~ 

 פ~ חול~ ~~יו~ ~ י~~~ ~פאר~ ~~עוי~ י~~
 אוח ~~ה

~~ 
~~~~ 

 ש~חה שערי בס~ ראה
 ~ש~

 ג~
~~

 ד~
~~ 

 ע~ב~
 ביבש יבש בין לחלק ל~א בהחלט כן ~כ~ב

 וב~
 אפי~ ב~ל לא דב~ש בל~~ ~ח

 שעדי~ ~~ ~~
 הוא

 אבלב~~אוחי
 בל~

 ~יכא
 בבי~ו~ ד~ד~~

 נר~ש ~א
 ~נה~ וליכא אינו כאלו ~וי הט~~

~ 

 ~איכא כיון
 ~עו~

 ~רגש
~~~ 

~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~ 

~ ~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ו~   
 ~~ם

~  
 ~ד בדב~יו י~~ש

 ב~~
 ~ש~ ~ש~~ח ל~~

 ל~ ~~~
 ~~ו

 ~~ ב~ ~ו~ ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~כ~ע 
 דרב~

 דאוריי~א כעיקר שט~ס לבב~ח
 ~י~~~ ~

 ו~י
 מש"כ ~פ~י י~ל ~~~~~ימה

 בהג~ו~
 אמרי

 ברו~
 ~חו~ד ~על

 ק"הסי~
 סק~ב~

 דרבא ~~~ או~
 בתולי~

 על שאמר ~א ~ח
 אי א~יי שא~ר~ה

 הו~ חידו~
 אע~ג

 דל~~
 ו~ל נמי~ נ~ט

 ד~רב~
 י~סף~ ה~אש ~שס והביא ~ו~~~ אם~~ בישול

~כוונ~
 רבא

 ע~י~~
 טעס ~~כ ד~ב~~ת הנ~ל ו~רא~ש החוס~

 לא בחלב דב~שר משוס דאוריי~א~כעיק~
 שיי~

 ~ט~ל
 לא ~בכה~ג מ~וס ~יינו ~ס~ שמו~ר ומה בהי~ר~ הי~רדהוי ברו~

~וי
 דר~

 בן ואם ~יי"ש~ כנ~ל ביש~ל
 י~~

 ראי~ הביאושפיר לשיט~י~~ אזיל דרבא
 מכילכי~

 דמשום ופי~ לר~י~ ששאלו ~אילפס

סבנ~
 ולמ~ד שאלו~ ודגים בשר

 כילכי~
 ~~~ דג

 ודו~~
~ 

~~~~~~ 
~ ~ ~ ~  

~~~~
~~~~ 

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

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

~~

 לדעת שאל אשר
 לענ~

 ש~ו~~ה ט~י~ה ~י~ה
 ~יו~

~~ערב~
 אם באח~ופ

 ~ בט~~~

~~~
 ~ו~א מ~ורש ~~ז

~ ~שו~~  ~ד~ 
 ~סי~

 ~ ~כ~~ ~~
בי~~

 הוי דצא אף ו~ערבה~ ~ו~ט שנולדה טריפה
 מ~~ טריפה~ לע~יןדשיל~מ

 לענין דשיל~מ ~וי
 יו~~

 בטל~ ולא
 ומ~י ה~ר~ח~ו~~כ

 ו~מ~~
 ~פ~חי עיי~ש סק~זי ~מ~ז ק~ב סי~

 מ~וס~ מאד קשה ולכאו~ה יעו~ש~ ס~~ ו~חו"~ ס~~ד~~~וב~
 בשב~ השוחט ~~שנה ע~א י"ד~ו~ין

 כשרה~ ש~י~~ו וביוה~כ
ובגמ~
~ 

 מ~מי~ וכו~ ר~ה א~ר
 ~אביל~ אסור~ דר~

 ליומא
 ד~ה ~שס וב~וס~ הי~~ ~~י למימר חבריאונס~ין

~ק~ו ו~סב~~
 יכול אינו ו~א ~

 ~ בשב~ ~ולח~
 מליחה בלא ~ ו~ירצו

 ~דם באומצא~ ~ריא~מי
 של~

 רי~טא ולפוס עש"ה~ מו~ר פירש
יש

 לתמו~
 על

 שלא מט~ס א~ ~אח~ו~~נ~ערבה הח~יכ~ א~ נפ~מ י~ל ~א החוס~י קושי~
 כביו~ד ברו~~ בטל~ נמלח~

 משוס א~ א~ל י"ד~ ס~י~ ס~טסי~
 בשב~ שנ~חט~

נ~~רבה א~ אף
 ~א~רו~

 וא~כ שב~י לאחר דש~ל~מ דהוי בטלה לא
 רב קא~ר רשפ

 אסור~
 ליומא באבילה

~ 
 נ~~רב~ א~

 אחרו~ ח~~כו~~רו~
 הא ה~וס~ ה~שו ומאי דשיל~מ~ משוס

 יכולאינו
 למולח~

 שפיר הא
 י~

 וא~ל נ~ערבה~ ~ס נ~~מ

~יו~
 דלענין

 מליח~
 שפיר מ~ירין לו אין

 ב~~
 ל~~ן

~הא ~~~ ש~
 ~צ~ דע~

 וכל
 האתרונ~~

 ~~ ~~נו
 ל~ר~ וא~

 דה~~ם
 ~א ורב לרב~קא~

 סו~~
 מ~~מ

 ~ט~ ~
 ~~~סתיס

 ב~
 ע~ב~

 ע~גע~ז
 ע~ב~

 כן ואם
 א~

 ב~יל~ א~נה נמלחה שלא ח~י~ה
 ודס דס~ מ~ום ~וא האיסור ~יקר ~~א לי~~~ ~~הלרב~
 ~~נו~ בא~ו ~~ןבב~ר

 ~ש~
~ נ~ז ס~ק ס~ט סי~ יו~ד  

~~ 
 הפוסקיס שכת~~ כמו מהאוס~~ ח~~ר הנאס~ו~י~

 ~ ב~~~

~"~~~~~

 בס"ד נ~ל
 ל~ר~

 ~פי~ד ~~ הנ~~ר קושיי~י
הרמב~ן

 בפר~
 ע~ צולי~~ ~יצד

 ר~ ~א~~ הא
דגי~

 ט~ס ני~ן בב~~ח ~~בלן אסור בשר של ב~ערה ~עלו
 ~י~~ל בלאו~הכי ~ והקשה~י~~

 ו~~ר~ ~ דש~ל~~ מ~ו~
~ 

 דרב

 ד~ל~~סו~~
 כן וא~ ~ש~~~ ב~ל

 ל~
 ~שי~~י מ~ד~ קשה

 דהש~סהנ~ל~
 ר"~ ~דא~ לר~ ק~

 ור~ דרבי מ~מי~

 דשיל~מ סו~רלשיט~י~
 בט~

 ואם
~ 

 נחע~ב אם ~ף
בטל באתרו~

 א~
 ~שיל~~ ~~ו~ וא~ל שבח~ לענין

 ד~א
 ר~

 סובר
 נ~ל ועפ~~ז בטל~דשיל~מ

 ל~~~
 מהל~ ~פ~ו הרמ~~ם דברי

מאכ~א
 ~~~ ש~~~

 וק~~ מליחה~ בלי ל~ו~לו אסור חי
 לדידי~

~שי~
 ~נ~ל הת~ס~

 אי~
 לאיכלו א~שר

 בשב~
 בלי

 דהרמב~ס שפיר~ א~י ~אמ~ר~ול~י ~ מליח~
 ~~פ~מ ה~וס~~ קושי~ מ~ר~

 נ~ערבאס
 ול~ כנ~ל~ באחרו~

 בטל
 דשי~"מ~ משו~ שב~ ל~נ~

 דרצו משום כן~ ~יר~ו שלאוה~וס~
 ל~ר~

 א~בא גס
 דשי~~משסו~ר ד~~

 בט~~
 ודו~ק
~ 

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

~ ~~~~~ 
~~~~ 

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

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

~~

 ~~ר אשר
 בנידו~

 ~מו בת~ב ~ס יש אס השאלה~
 והערו~בשומן~

 מ~א
 דמבו~

 ~~סעי~ צ~ח בסי~
 ~חל~ הרא~ש~~~ו~ ט~~

 והקש~ זא~זי מבטלין ודס
 לפי

 מ~
דפס~י~

 בסי~
 ע~~
 כיון א~כ ~י ~ו יש דשומן ~~

 דהזי~
 חלב

 שו~ נמלח~~~
 דס ננד ס~ אין

~ 

~~~~~~ 
 ~יד ~על הנאון בזה ח~ר כבר

 יהוד~
 ז~ל

~בסי~
 ע~~

 ~~~ד~
 אי

~~ 
 ד~~ מ~זיקין ב~לב

 והביא תיה~ ~~~בונפ~מ
 ~~~ הרמ~~~ מ~~~

 וי~רא פ~ ע~~ח
~~

 ~ט~~
 דחל~ שו~~ ~שו~ן ~ל~ טב~ דאין

 הוא
 ~ה~בשל וקשה ועבה~ונס ול~ ק~

 ב~ס~ומכ~
 ו~ומ~ וכו~~

~יע~ש ול~ ~ ~ ~~א
 ~~ח~ ב~מ~~~

 ש~ו~~
 ~~ננו

 ע~~~~ ו~~ב~~ בשמי חל~
 תו~~ן מרש~י להעיר ישאבל

 מ~
 ע~ב

 מקרי ~~ב כל ~ שכ~~

חל~
 בין

 ט~~
 חכ~ס ~י לשון אלא ~ינו ושומן ~הור~ בין

ו~ו~~
 ו~~ולי~

 ע~ב ~~ט
 אמר~נ~
 ח~~ ~

 וע~ין סו~~~ ט~ור
 ק~~זב~ולין

 ~ור~ ~~שו~ ע~~
 יהו~ה~ ה~~דהביא נ~ ל~~~ן~י ~~מים ול~ ל~צמה

 ~ש~~
 בסי~ הב~י מ~~~ב

 ק~~
 ל~מוה

 מ~יחה~ אחר חלב ח~יכוח ~~וק בשנמצא שנה~ו הנשיסמנהג ע~
 הח~ב ~מנק~יןל~חר

 ומו~~י~ חי~רי~
 מ~"~~ וע~ש ה~ו~~ ה~ק~ס

 להס שה~רה מיואולי
 כ~

 ב~לב~ דס מחזיקין ~~ין סבר
 ~~~קהוה ל~

 בי~
 המ

~~ 
 ו~ו~~ וה~שר

 א~
 מ~אחי

~~~~ 
 פ~

 שכתב ר~גסי~ כ"~
 בפשי~ו~

 דב~י שפ~~ש שמה אס ~~~ב דס דיש
 דאיירי ע~ בסי~ ~~י ש~~יאהגש~ד

 ב~ל~
 ~יה

 ~י~
 נראהי

 מ~וס שנס שס שצ~לועי~~
 כ~~~~ מו~~~ החל~

 בה~~ה ~ס
 ולפי~ז להיפ~~ שי~~ר מי מצ~~י לא מ~מוע~שי

 הת~ב דנמלח הי~~ו זא"ז~ מ~~~ין ודס דחלב צ~חבסוס~י ד~י~~ מ~ ~~~
 ~~ד עב~ל וצ~~~ אחד איסור הוי דאל~כמ~~ל~~

 י~ודה~
 ~רי

 ~ה~ר~ו~~ה~יר
 מ~~~ א~

 דב~~ ב~י~ ~עי~~ ~~ודה~ ה~יד
הנש~~

 הח~ב מק~ס ש~ס ~ס שצ~ל
 מו~~

 זה אין
 וכ~י ~יק~

 אעתיקלה~ינ~~
~~ 

 ~~בדפוס ~ב~י דב~י

 וואר~~

 ע~ בסי~
 כ~ ~ וז~ל~~~ב

 מ~ש~ ~הנ~~~
 ~י~

 ~נמ~~
 ~ניס על צונן חלב

 ו~נ~ ~פל~ וט~א מלוח טהור שהוא מפני ר~י ו~~יר~לוחי~~
 ר~ שהחל~ דכי~ן~~סופק

 ~לא א~א כ~כ~ ול~
 פ~רחאי בל~

 ~דס ~~ ~~ולס ר~א~ל
 החל~

 ובחי~ ע~~ מו~ר
 הגהו~

 שס
 ~נס~~

 א~ ומ~ בס~א~ ו~~ בצ~לי מ~~~ הח~~
 ~~ה

 ח~~~י ו~~גש~דב~ל~ הבנ~
 ול~

 שם מצא~י
~~ 

 ואני
 ~סו~

 ו~~~

~ ר~~~~  ~~ ~~ ~~ ~~~ 
 ~~~~~~~~ י~ ~~~~ ~

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

 ~ו~~ ~~~~ ~~~
~~~~ 

 שו~
 ~וי

 מב~~
 ו~ם

~ 
 וי~ל מב~מ~ והוי לשומן ~ט~~ו ~וה דס

 ד~משנ~
 ~שרה ד~~י~ו ~יר~

 ו~ו~~ ~~~~~י ~~~~
~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~רי~ובכ~~~
 בזה~

 ו~נ~~
 ו~~~~י ~ וז~ל שס~ ~ס~יס מה

ש~ש~~
 ה~לב על ק~י לא מ~~~~~ ואני ~כ~ב ה~י כ"י

 ~ל אלא מלו~~ דגעל שנפ~
 ח~~~~

 בש~
 שנ~~~

 בתי~
 ~כ"ל ה~ל~~

 וצ~~כ~~~~
 ל~י~ז

 ה~~~ ד~~
 ~~~~י י~ן וב~~ ב~~"~~ הוא

 כ~יה~~~ה
 ש~~ ~צ~~

 מ~ום
 ~~~ ה~~ו~~ ~~~~ ע~~ל מו~ר~ ה~ל~

בי~~~
 פ~ ~ולין

 פ~ ~וס~י ~~~
 ש~~~

 ג~כ
 ~~ם כ~ ~~~ס שר~ ~~כו~ע~~ק ה~~~ להגש~~

 מ~ו~
 ~~י ~~ ע מו~ר ה~~ב

 זוש~י~סא
 ו~י~~ש ~~ש~~ ~~ד~רי עיק~י~

 ~מ~ א~~
ב~ו~~ ~~~~

 נ~~
 י~~~ ~~~ צ~~

 כ~~~~ ומ~~~ת~
 ד~~

 מ~ו~~
 מיי~~

 ~~יהו ~~~~ב~~ב
 ב~~~ ~~י~

 כנ"~~ ת~ל ו~~א ~~~וח~ו~ור ~~~ מ~ו~~ ו~~~~ ~~~ א~~ור
 ו~~~

 ~~~~ד ~~רי
 ~~ ~ו~

~ 
 ~~~ ~~ש~ ש~~ד~~~~~

 מ~ר~י
 ש~מצ~

 ~לב
 ~~י~ ע~ ~ו~

 ~מ~ ד~~ מ~~~ והת~~מ~ו~י~~
 ו~~~ ~פ~~

~~~~~ 
 ל~וס

 ב~~~~ ב~~~ ~~ ~~~עשהרי~~א
 ו~~~

 ~ת~
 ~~וא

 ~~ו~~

ד~י~
 ש~~~~

 ~וא
~~ 

 ו~~
 ~~א

 א~~ ~ור~~~ ב~~ ~~~
~~ 

משו~~
 ~~ל

~~~~~~ 
 ח~~~ ב~~ב ~י~ ~ר~י

 ור~
 ~~כב~לב ~~~~ מ~~

 ~~~ אי~ו~
 ו~~~

 לאו אי
~~~~~ ~~ 

~~~ 
~~ 

 ~~~~ ~~~ א~ ~ח~~~ ~בל~ע מ~ס ~~~סנ~~ריס
~~ ~~~~ 

 ה~~~~מותרי~
 ~א~~~ ~~ ~~~ש ~א~~~

 ~~ע~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ב~~~~י~
 ו~~~~~ ג~

 ~י~
 ק~~~

 ~~י~
 ~~~ י~

 ל~~י
 ה~~~ כ~~~~ ~מו~~~ מו~ה דסאי~ור

 ~ת~ ~~~ז ~~ ב~י~
~~~

~~~~ 
 ו~~~~

 ~ ברו~ ~~

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

 ב~~
 ~~ ~~י~~ ש~~

 ~~~רב ~~י~~
 ש~ש~~ ל~~ב~~ ~ב~~~~~ן~

~~~~ 
 ~ם יש א~ ~~~~

~חל~~
 והבי~

 ~~~ב ~~ח מ~~
 ו~~

~~~~~ 
 וא~ ~~~

 א~~א
 י~~ר א~ח~ ~ס יש~ב~לב

 ו~ב~~ ~~ש~ ו~~ ~~~~~ב~~

לקו~~
 ה~~ל~ י~ו~ה~ ~י~ מה~~

 וכ~
 ~ברי

 ה~~~~
 בת~ובה

שם
 ב~ל~

 ומב~~ל
~ 

 בוא ולדו~מא
 מ~ וארא~

 ל~חות ש~ע~ותי

~ברושם~

 ~~~~~~~~~~~א~
 שס~ב~~וב~

 ~ וכת~ ח~~~ ב~~ ~~י~

דהמ~~~
 ב~ צ~ח ~~~

 ~~~ ת~~~ ~~~
~חל~

 ו~ס
 ~ה ו~~י מי~ס~ ש~ ~~

 מ~מ~נ~
 ~~~ר ד~א

מבואר
 ב~~~

 הרא~ש
 ~~מועת~

 ~~ח ~~ במחבר
 ס~~

 בדב~ ו~ע~ע~~~~ הנ~~
 לא ~מא ~~ד רב ~בי דר~קי ש~פ~ו

 י~~~
 לו שנתערב~ו~~

 ה~~~ח~ ה~~ו ~~מא~~~ כי ב~~בי חל~
 מ~~~~ ~~~~~~~~י~ צ"~ בס~תשו~ה~

 ס~ ב~ס
 ~מ~~ ת~ב~

 וח~ב~ד~ס
 ~~מ~ א~

 ~וא וכן ~~~~ שוה
 לה~~~

 ~יבת ב~~
~מא

~~ 
 ע~ח

 ב~~מ~ ~~~
 ל~~יא שמבואר ~ע~ש לשבו~וח

 ~~~~~קו~ו~
 בק~~~~

 ~ימ~ והח~~~
 בנפ~ו

 דה~תיב~
 גמ~~

קאי
 ע~

 ~לב
 ב~ר~~

~~~ 

~~~~ 

~ ~ ~  

~~ 

~~~~~~ ~ ~  ~ ~  
 מבח~ב ש~יס פי ~א~י~ ב~לב יש א~ ~כל ונימוח ~אלי~לחלב

הב~
 מ~~ח ~ו~ר ה~ל ~רי ות

 מ~"~ ש~ו~
 מ~~~~ וא~ור

 ~ס מחז~קינןואס
 בחל~

 ~~"ת יאסר
 מ~ו~

 וכ~~ת וכו~~ ~ס
~~~מ

 ליכ~
 ע~י מ~~מא דנימוח תו~ה אי~ור

 ב~ש~~
 מש~~~

 איסו~א~כ
 ~הא שבישל~~ דס ד~וי ליבא ת~~ה

~~~~~~ 
 ז~ל

~וא
 ~~~ מ~~ו~~~~

 ~םור ש~י~~ו
 מ~~~

 ~ס ~~~~~
 נכינה~~בר ~~ בז~

 ו~~
 ~ברי ר~ה

 ~~נד~~ הנקה~~
 ב~ו~

~~ 
 דבריב~ש~מת ~~

 ~נק~~~~

 ~כ~ב הב~ בת~~ ~~ש ~~~~ ב~י~
 ד~"ל~~רמ~~ס

 דד~
 ~ס שב~של מ~ירי ע~~~~ עובר ~~י~~ו

 ~~י ש~צא בדס ~שא~כ~~ין~
 מ~י~~

 וב~שול
 ע~~~ ע~ו ~ו~רד~י~ו הרמ~"~ מו~~

 ~~ו"~ ~~~~~ ו~~
 סק~ו במ~ז פ~ז סי~

 ~א ~ב~~י ~כתב ~~ס כן~ לח~קצי~ד
 מ~מ~

 מ~מ ע"ש~ כן

 שיי~ל~
 כל ~פשי~ות ל~תוב

 כ~
 ~ס ד~~ל הר~ב~ס על

 ב~~ ג~ עליו~ עו~רשבישלו
 ~ברי ~הא בישול~ ע~ ~~וצא

 ראיי~ו ~~~ה וא"כ שאמרן~ ל~י ראוי~~~~ה~~
 ~~~ מס~מא ~נימוחל~בריו מהר~ב~~

 ב~~ו~
 אמנס מיי~י~

~~~ 
 ~ב~י

 ב~לב דגם בישול~ ע~י דנימוח דמיירי מוכיחים אינס~מב~ס
~י

 לש~ ~יי~
 שכן נימוח~

~~ 
 כמ~ואר נ~מוח~ ל~יות ה~לב

 ל~~ו~ י~ ~~"~ א~ ~~~~~~~~
 ~י~~ ~~~~ם~ ~ראי~

~~רמב~~
 מ~ירי

 בגוונ~
 ~ח~~~ כ~~~~ ~חלב~ ~נמלח

 ~ע~מו
 ה~~ וכמש~כ ~בריו~בסוף

 ~י~
 התשו~ ~ל יהו~ה~

הנ~~~~ ~~א~~

 ~~~ג~
 מש~~

 ~וי ו~ש~ ~חלב ~~ח רם~י מ~~~ז ה~ש~ש
 ב~~~ ~ו~~~מ~א~~

 שס

 סק~א~
 ת~פ~ל ולכאורה

 ו~ווכ~ דס~מ~וס
 דס מ~זי~~ן ~~~ן

 ~~ עכיל~ ~~~~
 בנקל זה

 ל~~~ותיש
 ~א~~

 ראי~
 ~~ ל~

 בסי~ ~פ~~י
 ס~~

 י~ד~ ~"ק
 ~~~~~ ~~~ ~ק~ש~ ש~ו~~וו"~

 ~~מו מור~ש א~~ו
 ה~~~די ב~ו~ר ו~ייןע~~~ בחתיכ~

~~~~ 
 הוי ובשר דדס ~~~~ סי~

~ ~~ש~ ~~~מאמ~~מ  

~~~
 ~~~~~ מ~~~

 א~~ם ~ ~ם
 ~~~מ~~~~ מוכ~~ ה~ב~ באמ~

 ~ומן ~י
 ~מ~זיקין כמו חלב~ לי ~מ~

דס
 ~ש~~~

~~ 
 אמ~ ~~"ל~ ~~ ב~ ~

 ~יון ולא ~~~א~ לה~י ~פ~~~
 ו~~~ב~ה~מ~~

 ~י~ו~ ~~~ ~~~ן
 ~~~תי כב~ ~י ~~~~י

מ~~מב~~
 ~"ל

 ~~~~~~~רה~
~~~~ 

 ח~ב
 ושו~~~

~ה~לב ~וה~ אינס
 ק~~ ה~

 ~~ ~ו~ ו~~~~~
 ו~ס כנ~ל~

~~ 
 הוא ~~ב~ו

~ ~~~ע~י~~ כ~~~~~~~~  

 ~~~~~ה~
 החש~~עו~

 ב~י~ הל~ח ש~ברי
 ~י~~~~~~ה ~~ש~~

 ס ~ריכ ע~~~ן חי~~ ב~ל~
 מ~~ ~א~~לימוד~

 ה~לב ז~ל ה~~י א~ר
 כ~ן~~~~~ ~יתר~ ~~י~~ ה~

 ~~~~~ ~ו~~
 ~~דיין ב~צמו

 צרי~
 ב~מת כ~ ל~מו~~

 ה~יןלא
 כ~~

 הח~ב אוסר ש~ר~י לו ה~יד ~~וי ה~~~~ ~ב~י
 ל~~~ ה~ חי~יב~~ב

 ~~רי
 בחלב מיירי ע"כ ה~~י ~~ש~~

 ה~ש~ד~ ~~רי כל ל~~ש ~~יל ש~~~~י כמובהמ~~
 ו~~

 מה

~ע~~
 על

 ~ע~
 ~~~~ש

 לו~~
 ~ח~~ א~~ ~~ר~י

 ~~~ס
 ש~~ו~~ וב~רדדגיס ס~נ~

 ~~וק~ מ~~ ז~ ~~~~ ~~
 ~בישול

 כ~~~~ ב~~~~~~י מ~~"כס~נ~~ ~~
 ה~"ז

 ב~
~ ~~ ~~~~~ 

 ~ס ע~~י ובו~ ~~ז~~ק ובש~~
 ~ח~~~ בז~

 ה~מ~~~ה~~ ~הסבנה~ נפק לא ~~~ין
 ~~ ב~י~

~"~~~ 
 ב~גיס ב~~ע סי~ס ~~ז ס~ק

שנמל~ו
 ע~

 אי ב~ר
 ~ו~~

 לב~~ס
 גס וא~כ ע~ש~ ~~~~

בניד~
 הג~~~

 ~~~ ל~~ר יש
 ד~רי בפ~ האמ~ א~~

 ~ לעיל ~~יר~תי כ~ו ~ואל~ד~ח הגש~~

~~~~~~~~~~ 
יש

 ע~~ד ~~~~ ב~ב~ בז~ ל~~
 ה~י~

 ~פריס~
 ~~ז~~~

 שכ~~
 ~~~~~ו

 העור ~ם ~~~~~ א~

 ~מו ~~~ א~ ~ ה~~י~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~ש~~כל~

 ובב~י~י~בנ~~~
 ~~א ב~א

 שבעור ~ס ו~ו~ב~ר ~~ ש~~~ ב~י~ ~~ ~~~~י~
 ~שר ~~ ~~~ ~א~ ~~ה~~

 ו~~
 ~ש
~ 

מ~
 כ~ל ב~~

 וא~~ ~כ~~
 ~~~~ נ~י ה~א

 ~ן שא~ו
 ה~~זכ~ש~כ ~ש~

 ו~ש~~
 הנ"~ צ~~ ~~ס~י

 נ~מא אס ~ אפ
~~ ד~ח~ק~

 ~~לב
 ~מו ~~סו~ אין אפ~~

 ~פרש ~י~
 בז~

 ה~ר~א
 ~ל~~~ו ב~~י המ~~א~ב~~ש~ד

 ~ש~ס ~~~ ~~ר~~י ~פו~
 ~~ ~ו ה~~ב ש~סכתב

 ו~~~~
 י~ ~~~

 בזה ~הע~ר
מ~~~ם עו~

 ~ריתו~
 ע~א כ~א

 ה~~~
 ש~~יס ~ס א~~א ~ ~אמר~ן

 הרי ~~~ש~ ו~~ ~~ור~ ~~~מ~~ ב~~ש~י~
 דמ~

 ~~ומאה בו ש~ין
 א~חמ~ר~

 וכבר מ~~ת~ א~~ר ~~ו
 ש~

 ~כמיס
במשנ~  פ~ג ~וק~יס ~מ~~מפ~רשת

 מ~~~
 בהמה דחלב

 נב ~ו~אתמי~מא אי~ ~~~ר~
 וע~י~ ע~שי לו~

 הפ~~ג על ~ס ל~~יר יש

 במ~ז ~מ~ז ס~או~~
 סק~~

 ~ה~נ נפל ~א~ ד~ח ~כתב
 אסל~~שיל

 א~
 א~ור שבו ה~ס נגד ~~

 התבשי~
 ~אף

 ~א~
~~י~~

 י~ל הנ~ל ולה~א~פ ע~שי בו יש דס מ~מ ב~~~~
 כי~

 בנ~~ בגיד~דא~
 חשיבי לא

 וא~ בש~ ~~~
 ד לא~ור

 ~נ~ל ~יא~פו~מ~ש ~נ~
 לענ~

 אבל ~עור~ ~ם
 ~~ ~~חו~ י~

 ~~ל
דאף

 דא~
 ח~יבי אפ~ה בנ~ט~ ב~~דין

 מ~
 כמ~~כ בשר~

 ד~~ צ~~ ס~ה~~~ח
 ~ס

 וע~ן מב~מ~ ה~ בש~
 פר~~

 שסי~~~

ו~
 הי~~פ ע~י~ד להע~ר יש

 הנ~~
 ב~~ הפמ~ג מש~כ על

~~~
 ~~~ק ס~~א ב~~ז

 ~ח~ק~
 ב~~ח~ם ~~א ע~~~ דם בו

 ~~א~~ה
 דמ~רא~ אמ~י~

 ע~~ ~מפג~~ילא ד~~~ ו~~ש~~ לאכ~~~ ~~ ~א
 ברש~

 מוראה~ ~~~
 וכי~

 אוכל דלאו
ו~אי ~~~

 ל~
 ח~~ב

 מ~
 להיא"פ וא~כ בשר~

 א~
 לאכ~ר

~~ 
 ~זפק

~~ו~~
 ו~~נ~~ כלל~ ~ם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 יש הנ~ל~ העור בדם אפריס~ ~~יד דברי
 ~הדיא דמ~~אר הנ~ל כ~א מכרי~ותל~עיר

 וב~דיא מה~ת~ אםור דמו אין ~מורה טומאה בו שאיןדמה
 בו אין דהעור והרו~~~ העור ר~פ ע~ב~ קי~ז בחוליןשנינו
טומ~ה

 תמור~
 דמו אין ו~~כ

 על ר ~הע יש וכן מה~ת~ אסו~
ה~מ~~

 אין ג~ב ~גה~נ דהא שבגה~נ~ ~ס לענ~ן הנ~ל באו"ח

א~~
 בו

 כמו חמורה~ טומא~
 שמשמ~

 שס והרו~ב העור בפ~

~~~
 בתום~ ד~~א ~ולין במס~ לה~~~ג יו~~~ ~ראש ~ס~ מצאתי

 יוסף~ ה~ר~ש שס~יס תנא~ האי מאןד~ה
 ועו~ ~ ש~

 דגה~נ
 ומיהו נבי~ות~ ~ומאת בו~ין

 המעיי~
 ד~ש יראה והרו~ב ב~~ור

 נבילות ~~~~אתבו

 עכ~ל~

 במין דא~תנהו מ~וס לד~ות יש א~ל
בהמה

 ד"ה ~~ב כ~ שס כ~~~ות בתום~ וע~ין ~~ורה~ ~ו~א~
 דסאכל

 על ~ס י~ל ועפי~ז ע~ש~ שחיט~
 ד~ת~ר בהא היא~~

 הוא~ בשר מין ד~או מ~וס הע~רדס
 דה~

 גוף
 ה~המ~

 מין
 ב~ציס משא~ב בכל~הי היאבשר

 אוכל~
 ש~ב~צ~ הס~ ד~פרת

 מהתרנגול~נ~רד~
 ס~ה סי~ ב~ל~י ~~ע~ין כלל בשר מ~ן ואינס

 ~ו~~ וה~ן~~סק~א
 מש~כ ~ל ל~ע~ר יש

 היא~~
 דהא ~ס

 עופות ~אר ~ו אווזות עורד~ס~י~ן
 משו~

 ש~ה~~ ~ס
 רדע ~ש~~~

 דרכי~ עו~
 והוא

 נא~~
 מין ה~ש~~ במו

 ודס ~שיב~ בש~
 ~לא תימה עכ"לי הוא בשר כ~ארשבו

 ה~
 ש~ת מ~ת~~~ א

ק"ז
 ע~~

 ~גל של דעור אמר~ ד~ה
 ~ו~ וש~ הר~

 ~וי
 אלו ~בי ע~א ~כ~ב ב~ול~ן ועיין ע~ש~כבש~

 ש~ורו~יה~
 כ~~~ן~

וברמ~~~
 מה~~ פ~א

 אה~~
 יש ~~וד ע~ש~ ה~ט

 להארי~
 בזה

 עת ו~אהרבה~
 ~ ~~ האס~

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

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

~~~~~ 

~~~~~~ 

 ~~י~~~~

~~
 להי~ת ויוכל ~דמומיתי ~צת בה שיש חלב בענין הש~~ה
 מותר אס ה~~ב~ ונתבשלה דס~ תערו~ות נגד ס~~יש

 ~החל~

~~~~~ 
 מה חזו ש~יר כת~ה עיני

 שה~י~
 ה~און בד~ז

 ז~ל ת~ובה~ ~פת~יבעל
 ביו~~

 ם~~י פ~א ס~~
 חב~יבשס

 ~כת~
 ונעשה נעכר ד~ס כיון בזה האיסור בטעם

 וכ~ן~ב~
 כי~

 הדס נשתנה לא דעדיין מו~ח אדמומ~ת דיש
 ד~ראה בתה~ר וכחב דסי איםור בו ויש לחלבל~מרי

 מז~
 דאין

 דס איםור כו~ו הוי אלא דס תערו~ות מצד~~יםור
 ומ~

 ענין

 לזה~~שי~
 א~

 ונע~ה נ~בר דס א~ רק נאמריס חב~י דברי
 אנן אבל~לב~

 ~י~~
 כנד~ מתפר~ין~ איברי~

~~ 
 ~יד אי~ה או בדד פציע מדס בא האדמומית ע~כ ~~כו~י וב~ורו~ ע~~

 ו~~כ לשם~~נפ~ח
 מק~ ~

 נראה ~ם להתיר
 לע~

 ~~ ש~ש
 עכ"~ ש~ו~ דם התערובות~גד

~  
 ה~~

 ~~~~ו כבר
 בו~

 כל
 על ~~ה ובןה~~רונ~ם~

 המג~
 ~כתב ס~~ו ת~~ד סי~ או~ח

 וק~ה חלב~ ונעשה נ~כר דדסשידוע
 א~ ה~

 כל תימה ואין שס~ בא~א ה~מ~ג בזה נת~~הובן כן~ ~יי~ל לא
~ 

 ה~ב"י אס
 חדשיס~ ה~ת~ס~ות ע~י~ד בזה עוד להע~ר ויש כ~~ג~א~ס~ל
 פ~א נדה מש~יות~~ל

 מ~ד~

 גורמת דהנקה ~~ל ~~~יס ד~ס
 דמיס~סי~וק

 ד~~~ ר~
 שהיו הלי~ות מ~ותןכ~~מר חלב~ מתהווה ה~נקה בה~~לת ד דמ

 ראויי~
 מיד מת~וויס דס~ להיות

 א~ת זה דכל כחב ע~ ~ ס ב~יו~ד ז~ל וה~ת~ס י~~ש~ וכו~ח~ב
עפ~י

 מית א~מ שי~ ו~יון י~~שי ה~ב~
 מו~~ בה~ל~

 דלא
נ~וו~

 ~ותן
 ה~י~ו~

 מכל נ~~ווה רק ~לב~ כ~~ר כ~רה ~~ב
 א~ז~ה~י~ות

 ~י~

 וה~י א~ו~~
 ז~

 ב~~ין
 ד~

 ונהי צלול~ שא~נו
 ~לב ה~ירהדהתורה

 לבנ~~ ~~י~
 מי~ ~ב~

 א~ור אדוס
 ~ בש~ס ל~ער ~~ל~~ ול~ש~ס~ מ~ע~

~~~~~ 
 מ~

 כת~~ר ש~~ב
 ~~~י~

 בנד~ד ס~ יש אס בספק
 הפ~~~יס לר~בשנ~בשלה

 דס~~
 דרב~ן ~בישלו דס

ום~~ר
 ו~ש~ לה~~

 עב~פ
 בל~

 נ~דע
 מ~אדמ~מו~

 קודס
ה~ישול~

 ~ו~~~נ~די~
 לד~ות

 הית~
 ז~ל ה~~~~ס ע~~~ד זה

 ק~ו ו~י~ ע~ ס~~ב~~ו~ד
~~~~ 

 דבדס
~~ 

 ג~כ בו יש ה~י
אי~~ר

 ~~ר ~~ו א~מ~~~
 מ~

 א~כ ה~י~
 ~י~

 ~ד ל~ון
 ה~ת~

 ~~ת~ש~מ~ו~
 מה~ת באן דל~ת ד~הי ד~בנ~~ שביש~ו ודס

 א~~ור אבל ד~~א~סור
 ~ב~~~~

 לא
 א~ פ~~

 וכ~כ בנ~ב~י
בשו~ת

 ש~
 דאין דא~~ג ~~~ ביאור בי~ר ~~~~ סי~ אריה

 על ~~ווהב~נ
 ז~ל הר~ב~ס כ~ש~כ מ~~~~ ד~

 ~פ~~
~~~~ 

 לי~ר~~ל מ~מ ~י~~מ
 בז~ י~

 ציר כ~ו אי~ור
 ~א~~ה~~ ו~ו~~

 ~~~ד~~~ידי~
 ~~~ב ~~ולין ~י~ן~ ~ ל~~ דה~מ~ין

 ~בבו~ו~
 ו~

 ר~ ו~~ע~ב~
 ובשל~~א לב~נ~ ולא נ~~~ר ליש~~ל

 ~~~~של~ ~וד~
די~

 ר ~~ס עליו
 ד~

 אי~ור א~י
 ל~ו~ ~מ~~~

 ~ל
 ~ש~~ב~לאבל ~ס~ ~יסו~

 ו~~~
 מי~י~

 ~~סור ~א ~~ה מ~~~~ ~~ אי~ו~
 ~~~~~~~מ~~ס

 ~~~צ~ ול~~
 ~~~ת ד~~ור י~ל ב~~ב דס

בבישלו א~
 מ~ ד~ מ~ו~

 מ~ני~ אי~ת~יט וב~~~~ת~ה י~"ש~ ה~י
 ~ הנ~ל ה~~~סדברי

~~~~~~~~~ 
 ת קוש ל~ישב בזה

 ה~מ~~
 סק~ב ק~ה םי~ ~ו~ד

 דשרי~ מנ~ל ו~~ב ע~ב ו~ דבכורות האעל
 ל~ודי~ הא אמו ב~לב ~די תבשל לא תורה ~דאמרה להויל~י~
ו~נ~ל ~רבנ~~ שבישלו ודס נע~ר~ דס משוס איס~רו כל והאשרי~

 מבב~~
 ~א האמור וע~~י מש~כ~ ע~ש ~ב~ל~ לא דכ~~ב

 מידי~~שה
 ה~י ~ן דס אי~ור בו יש ש~תבשל ~~~~ דא~

 מ~ב~~ י~~~ן ו~~יר לי~ר~ל~וא~ור
 ~~~~י ועיין ~~י~ ד~~ב

 סק~ז פ~אסי~
 וכתב דבבורו~~ ב~~ הע~~

 וז~~~
 נראה ו~~ד

דאס
 ~ש~

 נעכר ~ס משוס ~לב איסור
 ו~ד~דן ~~ב~ ונעש~

 דס א~~ דר~נן~ ש~יש~ו דסד~~ל
 שנ~~~

 דב~יש~ו ~~לב
 ~ש~ א~כ מ~~ת~מותר

 רא~~ מיי~~ מ~י
~ 

 ד~לב ~לב ~ריצי
 מ~~ב מבו~~יס גבי~ות האשרי~

 א~כ גבי~~ת~ עושי~ ומ~~מצי~

אי~
 כאן

 ולפי ~~~ל~ ~סי א~ו~ ~ש~
 מ~

 שכתבתי
 ני~~~

 מ~~~ החי~ ~ן דס א~סור לישראל יש שבישלול~חר דא~
 דכתיב

 חרי~י מן ~אי~ מייתי ושפיר ור~בן~ צ~רן לאםור~~מאיס~
~חלב  

 ~ א~
~~~~~~~~~ 

 נר~ה
 עו~

 וה~לת~ ה~מ~ג ~שיות ליישב
 דהנ~בפשי~ות~

 ~~כ
 מ~

 דמ~דר
 ה~~~

בבכורו~
 מ~ו~ הו~ הע~~~ ה~~ב~ ~~ית~ ~"ל ו~

 ~ן א~ר
~חי

~

 ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~י~ז
~למיד~ן

 מה~
 לאםור דהטמאים

 צי~
 ~יר ~וא וה~~ב חי כולו והבהמה ורוטבן~

 ה~~ מז~ היוצ~
 ס~"ז פ~א סי~ הפל~י ו~~כ

 חיו~ ובחת~~ל~יא~
~~ 

~ 
 ום~~

 ב~וונת ז~ת להעמיס ואפ~ר יע~ש~ ~~~
 ה~תוספו~

 שהק~ אלגזי~ הרי~ט ש~ביא חי~וניו~"
 הו~חו לא~א~

~~ 
 דסבור ~פריש ~~י ~שס ותי~ איסור~ האכילס לא ובודאי ו~לב חמאה ויקח א~ר~ס גבי מדכתיב ~רי דחלב

 ול~ ב~~~~
 מ~~ות מז~ ~~ ~~ן ~י נ~וו

 ב~~
 ~במה~ח מ~וס דלמ"ד אלגז~ ~רי~ט וה~שה

 ס~~
 יש שפיר וע~ז ה~לב לאסור

 ל~~מ ו~הנ"ל ב~נ~ מצוות ~ז~ ~הוא כיון עאב~ם~~וכיח
 הם~~ דע~

 דלמידין ורוטבן ~~רן כמו דהוי היינו אב~~~~ מ~וס
 ~ל~~מאים מ~

 ר~ ו~
 ולא נאמר ~י~~ל

 לב~
 ואין

~ 
 ~וות מ~~

 ו~י~
 כ~ז כמש~כ מאברהס ר~י~

 הפלת~
 וראה

 הפל~ ~
 ~~ן

~ ~נ~~  ~~ ~~ 
 קו~ ו~וף ~יצוניותי

 ~תו~
 ו~לתי ~י~ניות

~ 
 ל~~יר

~~ 
 ~תו~~

~~~ ~~ 
 ~~~~ ב~~ ע~

~ ~~ד~ לע~ד~~~י~  ~ ו~~~~~ ~~ל~ וי~ ~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ו~ע~ה ~ע~ר דדס ד~ע~א~חי~
 חל~

~ 
 ~יכין אנו

 ר~מ~ םברת הוא נעכר דדס זאת סברא שהרילהתירו~ קר~
 ~ט~א ט~ור יתן מי דכתיב דר~מ~ ~~ט אר~א ע~א~ ט~בנ~ה וא~י~

 דדס לר~מ מנ~ל דר~מ~ ~~ט ~ וז"ל ו~ירש~י א~ד~לא
 נ~כ~

 חל~ונ~ש~
 ~עי~ר וכיון ~כ~לי ~דם חלב ~~~א ~הור

 ט~ור לי~ דקרי כיון מותר~ דתלב נל~ד ~ופ~~ ק~א ~~איר~מ סבר~
 ~א~נו ~ל~א דם~ל~בי

 ~~יכין אנו אין א~כ דס~ ~ס~~
 ע~~

לק~~
 דח

 וב~כ ~ותר~ ~
 הרי~~

 פ~א בכורות הל~ על אל~זי
 לא ~ע~י"ז יע~~~ ב~~ות

 ק~~
 מידי

 קוש~ו~
 ~~ס ~נ~ל

 ~ה כישבי~~ו~
 ~~הד~

 ה הח~ב בהיחר הש~ס
~ 

 אב~~ה~ח~ ~שום

ול~
 ל~"ד

 ה~לתי ד~רי לדחות יש ~ע~י~ז כנ~ל~ נ~ב~ ד~
~~י~

 פ~~
 ~ יע"ש הנ~ל ~~ז

~~~~~~ 
 ~תה~ר ~~תב

 ב~~
 ש~עירו

 ה~חרונ~
 דל~י

 ת~ל~ן ~בסוף ~זרוע ~רק ב~~הותיו ה~רדכיש~ידש ~~
סי~

 תשל~ז~

 לא ~ע~ובות ע~י לעולם בי~תו שת~ילת דכל
 ~ והוכי~בטל~

 ומדין דם שרק~ה יב~ה ~דין
~"~ 

 המרדכי ~ש~כ ו~ביא זב~ש~
 דה~ ~יר~~ ע~~

 דיב~ה
 ולכ~ בניכ~ ~ייריו~זב

 ל~ה דא~כ ו~קשה בטל~ לא
 בו דניכר כיון רוק צ~צו~י בלא דא~א ל~ע~א עודה~~~ הו~~~
והזיבהי הרו~

 וכת~ הקש~~ ועו~
 ל~~יה

~~~~ 
 ~~~יירי ה~רדכי

 בניכר~
איז~

 תלמיד
 וצ~ל ~~~ ה~י~ טוע~

 דש~
 לא לכן ניכר

 ל~י היינווכ~ונתו בט~
 ב~"~ ~כ~~ מ~~~

 ~הל~
 ~אכלו~

 אסורות
 ט~והל~ת

 ~דע~
 ~רמב~ס

~~~~ 
 הגס האיס~ר ש~יכר דכל

 ~ציא~ת שא~ן כיון ו~~כ ~ה~שב~אי ו~ל~ בטל~ א~~ו ~בררושא~א
 ~ס~רוקקת

 במוצ~~
 אלא

 בת~רובו~
 רוק

 וכ~
 תערובות ~לי בש~ז

זיב~
 הוי

 ~~ד~
 דא~א ה~ס בטל ולא המ~עוט האיסור ניבר

 ו~ה~בררו~
 כו~~~

 כנ~ל~ וה~ינו ה~יעוט~ ניכר דשס ~~~~כי
 ריק בלא דס לצ~~ו~י דא~א ט~~א ~~ל קושי~ו ~יישבובזה
 ה~~ין על ל~ס~ל לענין ק~ה ביב~ות ~~ס ~ון זב ~ביו~ן
 א~י~ א~כ רי~~י

 ס~~ י~
 נבי ו~ן ~סול רוק צחצוחי יש אס

 לטע~~ ~רי~ ולמ~ז~
 ם~ק ב~דר הוי דאם א~ש ולה~~ל ד~~א~

 והי~ ה~יעוט ני~ר בגדר ~וי לא~~מ
~~~ 

 ברוב~
 ותיר~

~ ~כ~די ~~~~~ הל~ ~~~לקו~~ת בז~  בזה 
 ה~
 עינ~ ר

 לתר~
 קוש
 ה~~ ~

 ~נד~ דא~רי~~ בה~
 האף~ מי ~אי ~אף~ ו~י ע~ב נ~ה

 בנ~ררין רבא~ר
 ה~~ ד~~

 צ~צ~~י ב~א ה~ף ל~י שא~א לפי
רו~~

 והק~ה יע~ש~ וכו~ עינו דמ~ת נמ~ נ~שוב ורב ~ ו~רי~
 ~~נבס~

 יקש~ דכ~~
 ה~ף מי ברוב ה~וק דבי~ול

~~~ 
 ~י~ ל~ש

 הנ"ל~~רד~י
 דב~

 תערובוח ע~י ל~ולס
 ה~ ול~~

 במי תינח

~~~
 דבא

 ~בפנ~~
 הוי ל~ויר דכשבא מש~ס דל"ב י~ל ש~יר

בא~
 ל~ו~~

 עין בדמ~ת ~~א~~ ~~רובות ע~י
 ~בחו~ שה~~

 ל~ין

ו~כ~~
 הרי מב~ניס

 לעול~ ב~
 כשיצא אח~כ ו~~ב תערובות בלי

 הפהע~י
 ב~~

 לפ~ש~כ וה~ה מ~~~ הס~ ע~~ד ברובי הרוק

 ב~~~~~ל~~
 י~ד ~~כה ממשכב

 לח~ק א~~נדרי ~~~"י ~ש~

ב~
 יב~ה

 דל~ ו~~~
 אבל תערובות בלתי מ~ו~דת חנייה ~ו הי~

 מ ב~בר ~י~ בת~לה בה~ה שלבחלב
 וח~

 והי~ נ~ווה ואח~כ

 ו~~~~ בט~~ ~זהל~~די~
 ~~ כ~ן ק~ה

 ~י ~ל
 ~א~

 ש~י~ ד~~ז

~א~
 ניבר

 ב~~~
 וא~~ב

 י~~
 ע~י

~~~ 
 ב~ו~~ ~~~ול ו~~ב

 ~כ~~ ק~~ אל~נ~רי כה~~י דלא נימאאי ~
 על

 ד~~~
 עיניו

 כת~~ר ~~~ב ~ה ולפי ~רוב~ל~טול
 בכוונ~

 המרדכי
 ניח~

 דכא~~י~ב~
 האף למ~ ~א~א כיון

 בל~
 בג~ר הוי הרוק צח~ו~י

 הגס ב~ל ולא האיסורניכר
 ד~~~

 ודו~ק לבררו~
~ 

~~~~~~ 
 ~ה~~ ~הק~~

 ~מר~י ~ל הב~ ל~י~ ~ם
 ד~~~

דב~
 א~כ ל~ב ~~~ובות ע~י לעולס

 לצ~ציחי ד~~א ט~ם ו~זבהביב~ה צ~~~ ~~~
 ד~

 וש~ז
 בל~

 ו~יבה רוק
 רק הוי~~~

 ~ו~ ~ ~~~
 ~ת~~ש ע~י~ד ליי~ב נ~~~נ~ד ~~~ל~

 ~~י ~עולס דבא ה~רד~י בט~ם ט~ז ס~ק י~ד~י~
 ~ש~ ב~ל~לא תערו~ו~

 דכל
 ~ב~

 ע~י ל~ולס
 תערובי~

 כקב~~~~ ~ ל הו~
וכל

~~~ 
 כמ~~מ

 ול~
 ו~ף ע~~י בטל

 ה~א~ ~~ ז~ל~~ה~ב~ש יוצ~ ~~ו~~ ז~ ~~י~
 ~~~ל ~ד בה~~ות ~~ל מ~~~ב ריש~~ז

ק~ה
 ~י~

 גם
 קו~ית~

 ~~~יר
 לט~~ ~רי~

 ד~ם דא"א
ב~דר ~ו~

 ס~~
 ~וי שוב

 שא~ ~בו~
 ודו~קי ברוב ובטל ניכר

 וי~

להארי~
 עת ולא בזה~

 ~ ~~ הא~

~~~~~~ 
 הנ~ל ה~רדכי דברי ל~~ש כתה~רשכתב

 בזה~ חדש דבר וכתב ל"~~ ת~רובות ע~ילעולם דב~
דה~~

 ה~ר~כי סברח נא~ר דלא כ~ נ~ד ~י~ ח~ו~ד הנו~ב
 ס~י בב~~ול ו~א ברובבביטול ר~

 א~
 יו~ד י~קב ~ישוע~ת

~ ~ 
 ~~ל הט~ס נ~ד רק ל~מ בס~ בבי~ול ~ם דהא עליו ת~הי~~
 ~שם שנ~ל ~~סורכ~ות

 ע~~
 ~~עם

 דברי ~ד~ו ~~יר מינו ב~ינו ב~ין כת~~ר וכתבעל~~ ק~תינ~ ב~ו~ ~ בי~
 ע~י~~ ה~רדבי ט~ס הס~ירדהנה ה~ו~~

 הא~~וניס
 ~בי המרדכ~דברי ם~~ר~ ל~ר~

 ~ש~~~~
 וכ~ להי~ו~~ כ~

 הי~ ~הי~ר דא~
 ניכר לא ~~~~ר ו~ס ב~~יל לו יש ש~יר ב~~ע~~כר

 ~~ין ~כל ~~ר של ו~ע~א בט~~לא ב~~~
 ~~~ו~

 ר~יס מ~~~י
 ו~וי ילפי~ןל~~ו~

 רוב~
 ק~ן דאיתא

 ולכ~
 ביטול ל~נין ~ס

ב~ינן
 דאי~~ רוב~

 ~ם והיינו ~מן
 הרו~

 ניכר הי~ ~יתר
 דליחא כרובא הוי ~עו~ב ~ש~א ~שא~כ ~נ~ער~~ קודסל~~~ו
 כ~ז ול~~זק~~~

 ב~~~~
 אבל

 ב~בשא~~
 בס~ נ~בטל אס ~~כ

 ~וואין
 טע~

 ב~ע~ו ל~צ~ו ני~ר ההית~ הרי א~~ האי~ור
 ב~עם ה~לוי בדבר קמן דא~תא רובא ~מווהוי

 וש~
 ר

 ~ט~
 ~ס

 ו~~ז ~ביב~ה ה~י~וריכמ~ת
 ש~י~

 ~בש~~מ דהוי ~ף ה~רדכי כ~

מ~~
 ה~י

 ה~~
 ו~וי ~טעס תלוי אינו

 כרוב~
 ק~ן~ דליתא

 באור ~עייןע~תו~~~
 זרו~

 עש~הי ~~ א~ת תרע~א ס~~ חליצה הל~

וי~~
 ז~ל דבריו ע~~י

 והבן~

~  הי~ ולכ~ורה 
 ל~יש~ נ~~

 בזה
ק~שית

 הש"~
 סי~

 צ~~
 י"א ס~ק

 ש~ק~~ ~מ~
 דברי סתירת

ה~~ב~
 ~מ~בר כ~ ד~ ס~י~ צ~ב דבסי~

 ד~~
 כה ה~ת

 ע~~~
חוזר~

 ב~~~~ דה~~יכ~ ה~~ב~ כ~ ק~ו וברס~י ~ותר~~ להי~ת
~~ור~

 ול~~ש~כ ע~~~ ל~~רי ~~~ה נ~לט אי~ו ~בה שהאיסור
 כ~ סק~א ~~ו בסי~ ה~ו~ד דהנהני~~~

~~~~ 
 ד~פשר הדבר

 ת~רובות ע~י ל~ולס דבא ~נ"ל ה~רדכי עפי~ד אסור~ל~וח~ו
 ההית~ שיהי~ ו~עי~ןל~ב

 ניכ~
 החתיכה ומש~ה ש~~ע~~~ קודם

 על שהי~ איסורשבל~ה
 החת~כ~

 כשהי~ ד~א איסור שס גופי~
 בתו~הה~יסור

 ~צטר~~ הית~
 ל~לק~ת

~~~~ 
 איסור ~~הו

שנ~א~
 לא ב~וכה

 נתבט~
 הביט~ל שקודס כיון

 ל~
 ניכר הי~

 אי~ור ~ם גו~י~ ההי~ר עצ הי~ ~~א ~רהה
 לכ~

 ~ב~ל לא
~ה~יסו~

 ה~רדכי~ וכסברת
 אמ~~ ובהגהו~ ע"~

 ברו~
 על

 י~א ס"ק ש~~ד צ~ב סי~ ~~~נ ועייןה~ו~ד~
 הבי~

 ס~ בשם
 חלב מי~ו ב~~~ו ה~~בר ~י~רי צ~ב דבסי~ ~ שכתב י~ראל תב

 ע~ש ב~ינו~ ב~ין ה~חבר ~יירי ק"ו ובסי~ב~ש~~
ה~~~~ בש~ ~ש~~

 להי~ו~~
 מיירי צ~ב דבסי~

 ב~ב~~
 ול~י וחל~י ש~ן בבשר

ד~רי
 כ~ה~~

 ול~ יש~אל~~ כה~ב~ת ~~בריע יש ש~יר
 ~~ע~ו

 מיירי צ~ב בסי~ ד~~ן הב~י~ל
 במבשא~~

 ולכן בבשר חלב
 ו~פיר ב~ב~מ מי~רי ק"ו בסי~ ~ש~~כ כחה"ר~כ~ש~כ הנ~ל~ ~~רדכי סברת ל~ש דב~בשא~מ ~ותר~ לסיח~וא~שר

 ~ס~ר~ לסו~טו א~~ר ול~ן הנ~ל וכהחו"ד המ~דכיס~ר~ שיי~
~ בתה"ר~ ~ברי לפי~~ון וז~  

~ 

 דברי גוף
 כת~~

 רבים ~את~י

לה~ו~
 ו~~י~~

 ~ו~א
 דוק~ ק~ ~אי~~

 ~יטול ל~נין ~ס ול~ן
 ~ה~אינו~ דע~~ ל~י~~

~ 
 י~א ~בחולין הוא אמת

 ר~
 לו~ר

דבעי
 רוב~ דוק~

 ק~ן~ דאיתא
 להמ~קנ~ א~

 רובא גס
 י~~ בחולין להדיא רש~י כמש~כ ~הני~ק~ן דלית~

 רובא אף משמע רביםדאח~י פסח~ ד~ה ע~א
 ד~ית~

~ ק~~  ~ם 
 ~ג~~

 דינו

 ד~ש~
 הנו~ב דברי צדקו דבמ~שא~מ כתה~ר

ה~~דכ~~ ס~~ דל~~
 ~י~

 ם א~ר ביד
 בסו~

 ב~ן ~ ~~ב תערו~ות~ ~ל~
 מינו באינו ביןבמי~ו

 ל"~
 נכ~נים ~דבריו ע~ש ~נו~~~ ס~רת

מ~ד~
 וא~

 ~חלק סק~ח צ~ח בסי~ ~~~"ח
 ב~ ~~~

 ~~ שי~ר
לבי~ול

 ב~ו~
 דבריו ~~ ~"ש~

 וכבר ~מוהים~ ז~~
~~ 

 עליו
 וכן ~~~ בג~ו ~~~~ג וכ~כ ש~~ ~~יר~ה~בית

 הו~
 ו~~ן ~א~~~

 ~ור~י~י ~~~ה~~
 ~~ו"~

 שחי~ש ~ל~ח ~י~ ח~~ח חת~ס

ל~י~ו~
 דשבת ב~"ק ד~מר~כי

 ~מו~~
 םי~ ביו~ר

 ר~יס ד~~ ~~
~~~ ~ 

 שנ~~רב ~י~ם ניכר ~
 בדשיל~ ~~ ב~~

~
 דברי

 ה~ב~~
 וע~י~~ ע~~י

 היינו לא
 ב~~~~

 אבל וכו~ ~ה~ת ש~~ל
 ~~ באי~ ב~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~~~~~~ ~~~ ~י~~ ~~ו~~
~~~מ~

 ה~~ אס בזה בח~ו~א או
 תחל~

 ע~י לעולס ביאתו
 וע~י~ז לשבח~ בט~ס ~ילתא עיש ביטול~ לי~ מהני לאתערובות

י~ל
 הש~~ קושי~

 ~ד~~י ~~י~ז לה~ריע ויש הנ~ל צ~ב ~סי~
 ~~סי~הפלתי

~~~ 
 ~~י~ עיין וחל~~ ש~ן בשר ב~ב~מ מ~ירי

~~ח
 בש~~

 לסוח~ו אפ~ר ול~ן ~~א
 ש~י~ ~ל~ מו~

 ט~ס
 ~מין המחבר מיי~י ק~ו בסי~ אבל ה~~ל~ ק~ו בסי~~חו~ד
 מינובש~י~ו

 ו~
 ע~י לעו~ס ~א

 ~ערובו~
 ב~ל לא

 ~החת~~
ושיי~

 לסו~טו~ אפשר א~ור ולכן החו~ד ~עס
~~ 

 המעיין
 ~ הנ~ל דברי לדחות ~ש ב~~מו ז"לבח~~ס

~~~~~~ 
 ד~ל במ"ז~ ק~ בסי~ הפמ~ג ש~~~ט~ס בטל~ לא ס~ יש א~ דאפילו ד"ח כתה~ר שכ~ב

~ ס~י בספק ובפרט ~טל ולא האיסיר כ~כרהוי חז~ת~ שי~  כ~ין והנה 
 וצויתי ונסיתי~ ובחנתי לפני~ ~~~~~ס כמה באה הזאת~שאלה

ל~פו~
 ~ו ש~ות איזה לאחר בי וראיתי זבוכי~~ בבלי החלב

 נקי היה והחלב ל~~~ה השוליס על ניפל הדס יוס בחציעב~פ
 כ~ין דס~ מראה שוס בלילמעלה

 דאמרינ~
 ~~ב ~י"א בחולין

ד~~
 ובנד~ז ע~שי ה~לי לשולי יורד ופירש~י~ שכן~ דבש~א
נלפ~~ד

 ש~א לחוש ואין כלל~ ח~ו~א ~~ן אין דהא להתיר~
 עודנשאר

~ 
 וליכא ~מטה ~ש~קע שלא בחלב מעורב הרבה

 דומה ~ אמרו ע"א~ ו~ בשבועות כדמו~ח ~דם~ נגד בחלבס~

לארב~
 דס של טיפין שתי לתוכו נפלו אחד חלב~ של ~סות

 מ~ורב בח~ב דמצינו הרי יעו~שי ~ן לו~ן מראות ש~~לןו~ו~
ב~יפי

 ד~
 במס~ בר~ש ראה אחרי מחלב יותר ל~ן א~ שחלב

 לבן שזה שמ~תניס שלגים שיש כתב א~~ משנה ריש פ~אנגעיס
 בחלב ע~~פ כן~ שהוא אפ~ר ב~לב הדין ו~וא יע~שימ~ה

 מ~ורב דס הרבה עוד ש ש אפשר לבן ש~וא גס בדם~עורב
 ~ל בקיאין אנו ואין יו~~~ לבן להיותש~~~~ה

~ 
 ~הבחין

 שלמ~לה ש~ח~ב רואין שא~ו כיון זה~אי~ו~ אבלבמ~או~~
 ב~ו~ו יש א~ אף ול~ן~~י הי~

 ד~
 נגד בחלב ס~ יש וד~י מעורב~

 והוא אדמומית שוס בהחלב נראה שאין מאחר המעורב~ה~ם
 ו~~תי ונקי~לבן

 התוס~ מדברי לזה ראיה להביא ~י נרא~
סוטה

~~~ 
 וכ~ה בהס ~י~ר שדס מיס מביא ד~ה ע~ב

 דמקואות בפ~ז ~נן והא מרביעית ביותר ני~ר אינו וכיוא~ת רביעי~~
 ~~וובחולין

 ע~~
 שנ~ל קורטב חסר מיס לוגין ג~ ע~ב ג~ ובמ~ות

לתוכן
 קורט~

 ני~ר יין דאפי~ אלמא יין~ ~מראה ומראיהס יין
 מה ע~ש טפי~ ~םמיק דס ו~ש~כ לו~יןבג~

 שת~ר~~
 דני~ר

 בב"ב ומבואר בעלמאי מר~ה בש~נוי ו~או דם ממשותהיינו
 משמונה א~ קור~ב ששיעור ע~בצ~

 בב~י רא~ בלו~~ בשמיני~
 ובתוס~ ר~~~ סי~ מק~אות הל~ רישיו~ד

 ר~~
 ד~ה ע~א י~ג

 ו~סחסר
~ 

 לוגין ובג~ בלוג~ ~ס~ד א~ חלק הוא~ הק~טב
 י~

יו~~
 והרי חלקיס~ ~"ב עוד ד~י~נו ש~יס פעמים מג~

 ומ~ש~~ ביין~ מש~נה מיסהמ~אה דא~פ"~
 ו~אי טפי דסמיק דס~

 ודא~ ~מ~~ טפי דחוויר חלב ומכש~כ לוג~~ בג~ ה~ראהנ~~נה
 ואס ו~ין~ כמים לוגין בג~ ~כ~פ מראיתו מ~נה דס~יק~~ס

~אן כ~
 ~ה~לב ~מ~~ה ~~~~ ~~

 הו~
 יש וד~י ונקי~ ל~ן

 הרב~
~ו~~

 ~דם נ~ד ס~ פ~מ~ם מג~
 החלב דהרי כ~ל~ לן א~~ת לאלמטה ~נ~א~ ו~~~ ב~~~ט~~ ו~ש~

 ~ופ~
 לבן והוא ממנו

 ד~א חיישי~~ לא מעורב כ~~י~ וב~~הונקי~
 ל~

 ~בוש ~י~ לא דהא מהדס~ ט~ס החלב קיבלולא מעל~ע~ עמד
 ~בי~ה שי~ר החלב עמד אם אבל ~ביחדי מע~~~

 נו~להדס ~ואח~~ ~~ל~~

 למטה~

 בהא
 הרב~ ~יו~~ איכ~

 הנה
 ה~~~~

ב~~י~
 וכ~~ דאוריי~א~ ~בוש דדס סובר ~לי~ה להל~

 בסי~

 ב~~~~
 ~~ב בשפ~ד ~ה בסי~ ו~יין י~~ ס~ק

 הבי~
ב~~

 ו~~~ ~~~~ אס~ר כבוש דדס ~~ה
 ב~י~

 ו~ע~~י~~ ס~~ ב~~~ ~
 ~~~כ ~ל

 הפמ~~
 הנ~ל סק~ב ~~ה בס~~

 ~~~י ~וא~~~ה דמשמ~
 וה~ו~~

 סק~ה ~ה ~י~
 ~בי~

 בשם
 או~~

 כבוש ~םלהיפ~~~
 ב~ו~~ וכ~~ דרב~ ~~

 ~~ר~ ע~ ~י~
ו~ין

 ב~~~
 ~~ר

 ~הו~
 ~שמ~ ל~ו~ םי~

 ~םובר
~ר~~ כבו~ ד~

~~ ~~ ~  
 ~ש ~ם

 ~ו~ ל~~מ~~ ס~
~~~ 

~~~~ 
 ~כ~~~ל~~~~

 ~ ל~~ ס~~~ הוי

~~~~~ 
 ל~ענ~ד

 נרא~
 ~~ר

 בז~ ח~~
 עמד אם אף להתיר

החלב
 ~עור~

 עס
 ו~ח~~ מעל~~ ה~~

 הדם נשקע
 דמשדא ~וגי דבי ~א ~ל ע~א קי"ב חולין ב~~ן דהרילמ~ה~
 ו~~ן והר~~ש ה~וס~ וה~ו ומי~פייהי ~מילחא ג~לי ~ריב~
 ובלעי ~ס חמיס וה~ם השו~ן הא דמילחא הגללי מהנימאי

 ו~~~ ~ הר~ן ו~תבמהד~י~
 דמשקה

 ממשק~
 מהדדי בלעי לא

 ע~~הי ה~לי פליטת מחמת השומן ויאסור ה~לי אסור~~~ה
וב~~

 וכ~~ הרמ~~ןי בשס בחי~ הרשב~א
 ~ס ובמשה~ב בת~ה

 מלחי בולע לח שאין ל~ליעתן לחוש אין ש~~ הר~ב"ן לשוןה~יא
 ~ל ו~פי~ז הנ~לי להר~ן הביא ע~ו בסי~והב~י

 ב~~~~
 ה~~י

 אמרינן ~י בלח לח לענין הא~ז בשס האנור ב~ס צ~בסי~
~ ודו~ק~ ~בילהנעש~  נ~י בנד~ד אפוא ~ן ואם 

 כיו~
 שהחלב

 למ~~ נשאר והדם נקי~של~עלה
 עמ~ א~ א~

 ~~לב
 מעל~~

 ~לח ~יוןמו~ר~
 ל~

 מלח בלע
 ר~

 שמפריש וכל ש~חערבו
 מ~~ס~ ~לל החלב ב~ע לא נמי הכא מותרימחבירו ~
 דהיי~ושמפרידן~ ו~יו~

 ששופ~
 ~ס ~ף לחוש אין ~ו ולבן~ הנ~י החלב

 מהד~י~ בלעי לא דהא מעל~ע~עמ~
 ו~י~ת~מ~

 ~ב~פ דהא
 הי~ אס אסורהכ~י

 כבו~
 ~מש~ב מה~~י~ הח~ב ויאסר מעל~ע

הר~
 לח הוידזה הכלי~ פליטת מח~ת השומן ויאסור ה~לי דיאסור הנ~ל

 מיב~
 י~ל מה~~י~ שבולע

 ~ה~
 ה~~י אין

 ~ף א~ב ~ר~~ לפי אלאמה~ס בול~
 שאי~

 בח~ב ס~
 זו בלועננד ~~~ ה~ס~ נ~~

 מסתמ~
 ו~ו~קי ס~~ יש

 ו~

 שהתוס~
 ד~בל י~צ בכבוש מ"מ כהר~ן~סובריס אינ~ והרא~~

 הוא ד~ונן ~י~ן מו~~~
 בולע אינו מלחבלח

 ~~ר וכל שנ~~ר~ו רק מה~~י ט~מי~
 ב~ל~ הט~ז ~הרי לז~~ ברורה ו~איה מותרי מחבירוא~ ~
 מהרי~ו דברי הביא ט~ו ס~ק שכ~ד~~ ~~~

 ו~ ~
 ח~הממנה ~~~~ ש~א העיסה

 ונת~~ל~
 ממנה ל~טול כ~ון תקנה איכא

 וי~חשנתבשלה ~א~~ ~ל~
 ב~י~~ ~יש~~ ממ~

 מהרי~ו דברידחה וה~~~ ו~~י ~מ~ה יו~ר
 שיי~ ד~י~

 ומ~ה בא~ ביטול
~ורמה ~~~ב~ אל~

 ואח~~
 י~ו~ן כשי~~יש ~~ן מש~~~ ~~בשילי נפלה

 ~~~ קמא בדנ~מ ו~יין ~מהרי~ו~ סובר והט~ז שנ~בש~ימה ~~
 קשה כט~ז דאי נכוני~~ הב"תדד~רי

 ו~ול~ן דד~~י~ פ~~ ממשנ~
 ~~ין יין הלוקח דתנן ס~ט~ וב"ק כ~ו ועירובין ע~א~י~ד

 ת~ומה~ הן הרי להפ~~ש עתיד שאני ~וג~ו שני או~רהכו~ס

ו~~
 ו~רי ~ש~ת~ ~חר ו~פריש השמשו~~ בין בע~ש מיירי

 ~בב~וש ~~תבתי מה ול~י ע~~די כהב~ח~ וע~כמעל~~~ בבו~
 ו~ל מלח~ בולע לח ד~יןמודיס ה~~

 ~מ~רי~
 ~וי ביין ~יין הנ~ל~ ממשנה מיד~ קשה~א מ~תר~ מחבי~ו א~ד
 ~ל~ו ולא בל~ ~

 ה~ב~ א~~ ~מפריש ובל שנתער~~ רק מהדדי~כלל
 ~~~ינן

 ~וגי~~ הב~ שאלו ~מפרע~ הדברהוברר
 ה~

 ו~ריי הת~ומ~~
~מכש~כ

 ה~~~ לפמש~~
 מש~~ לענין צ~ח בסי~ ב~צ~ו

 המ~~בי
 חלבבנפל

 רוט~ לתו~
 בשר

 י~פ~~
 ~ליו

 צו~ני~ מי~
 ויסיר

~~ 
 ה~השו~

 א~י~ מוחר והנשאר
 ~י~~

 ה~"~ ו~~~ ~~י
 ~~ם

משוס
 דבתערובו~

 לי~א בלח לח
 ~י~

 נח
 ל~~~י מא~~ ~~~ ~~

 ש~ערבורק
 ו~שמפרי~

 ההי~~ מ~ ~א~~ו~ ומ~דיל
 ה~~חר ~ש~ר

 מי~י קשה ו~א עכ~ו~דיב~בדו~
 ~ ~ו~

 ~ק"ז~ ~~ח בסי~ הט~ז

 ב~גהו~וכ~~
 אמ~י

 בר~
 שם היו~ד ~ל

 ~~ר~
 ה~~~ קושי~

וש~
 דא~~ ~שיטת~~ לה~~ח אדר~ה וא~כ ע~ש~ ט~ז ס~ק
 כן סוברבב~ול

 מכש~~
 ~ס ~כי~ דס~ל ב~בוש

 ב~
 ראי~ ~ין

 כדבר י~ל הייןי ~ת יא~ור שהכלי ~~לי ולעניןמ~~שנהי

 א~ דה~ה~מור~
 ~~~ ע~~ לפי א~א בולע הכלי

 ה~לוע
א~ י~

 ול~ ו~א~
 קו~~ ~יד~ ~ה

 הנ~לי ~~~ ~ורב~ה ה~~~ול
ו~כש~כ

 לפמש~~
 ק~ח חולין התוס~

~~~ 
 ד~מים שנפ~~ ד~ה

 לא צלולים~שה~
 ש~~~רב אלא בלעו~ ד~א ~יעה~ לו~ ~י~

~~
 ו~~~ ~ע~ש~ ~אי~ור

 דלח ~~~ינן מכלי~ אפי~
~~ 

 קושית דלק~מוממ~~א ב~~~
 הר~

 ~~י ~י~סר
 וא~~

 יא~ר
 ס~ק ~ב ~~ בב~ח הל~ י~ודה יד בס~ ~ראה~א~ור החל~
~~~כ כ~~

 ב~ונ~
 ו~~~ אלו~י ה~~~ דברי

 ~ו~י יהודה יד בס~
 מ~ל~~ ~~בו~ ד~~~~~~

 הל~ה
 כ~~

 פוסקים ושאר
ד~ין ~~

 ל~
 ~ח בולע

~ 

 י~ ~~~~~
 ל~עיר

 ב~נ~
 ממ~ה דמשקה ~ה

 בל~~ ל~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~י~ ויק~ל פר~ה ~ריש תנחומ~~~ה~מדרש
 א~~

 ~מר לא ולמה טוב~ מש~ן ~וב שס~~וב ~ ~~~~ק על
 טו~

 שס
 ואמר המשקין כל והניח ה~וב~מדבש ה~ו~ מי~

 מש~
 טוב
~ 

 מה אלא

הש~
 שאר אבל למעלה~ וצף עולה שהוא מים לתוכו נותן אתה

 נותן אתהמשקין
 לתו~

 יוצא מפורש הרי בול~ין~~ והן מ~ם
 המדרשמלשון

 דמשק~
 בולעין ממשקה

 זמ~~
 רבה~ וב~מדרש

 ~רשה~ריש
 תצו~~

 וי~ל יע"ש~ מתע~בי~~ המ~קין ~כל ~ איתא
 פליגו והתנתומ~~ רבה~ד~~מדרש

 בז~
 אי

 משק~
 ב~~י ממ~קה

 מה~מב~ם וי"ל ודו~ק~מ~~~י~
 ~ו~

 ~~כה בפ~~ו ת תרומ הל~
 ~ל דשמן ה~יי ~תרומות פ~ח מהחוס~~א נובע ומקורוי~ח~

~רומ~
 לזריס~ מו~ר והיין אותו~ יקפה יין ע~ג שנפל

 נפ~
 ע~ג

~~יר
 קליפ~ וי~ו~ אותו~ יק~~

 ה~יר כל שי~יר כדי ה~יר מעל
 ~~ס~~ו

 השמ~
 אס דאפי~ ומ~מע ~כ"ל~

 ~פ~ה מע~~ע~ ~ה~

~~
 רא~ השמן~ ~עס שבלע ביין ~שו

 צ~ח ~י~ יו~ד בפר~ח
 ~~ו~~ק

 מ~~~
 דוג~א להביא יש ~ועוד וי"ל~ יע"ש~ בד~ז

 מלא בליעי~ לבי מ~י ~כי ע~א~ ריש ~~ בכורות מ~~ס~~"ז~
 הע~וד ~בריש ופירש"י דמי~~~כ~זא

 ד"~
 ~מיס בליעי~~ לבי

 ומביא~ן בו ~נופלין שבעו~ס מימות כל שבולעיס~באו~יינוס
 הרי עכ~ל~ אות~~ ופול~ות תהוס ~דאותה

 דנק~
 בליעה לשון

 מי~~ גביו~לי~ה
 א~

 הכוונה שבכאן~ ~בולעיס~ דל~ון י~ל
 ה~י~ות~ כל ~אוקיינו~~שנו~לים

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

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~~~
~~~~ 

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

 ~~י~~~

 ~א~ת~~~~
 ~מ~ונ~~ ~~י אותו מזלפין אשר י~~ג לענין

~מאשי~~
 ישר ~כו~ם~ בכח

 לתו~
 אולס החבי~ין~

 מ~עם להק~~ לצדד יש אס ביין~ כ~ל נוגע איננו ~ו~י~~כו~ס י~
 לאו דעכו~ס דב~ה~ז כ~ד~ ס~י~ קכ~ד סי~ ביו~ד הרמ~א~בתב
 שיודע א~~פ אחר~ דבר ע~י ביין נגע אס הם~ ע~ז~ובדי

 בו ליגע וכוון יין~שהוא
 מות~

 י כ~~ בשתיה אפילו

~~~~ ~ ~  
 ~ ~ברי~ ~~~תי א~ עד אוחיל לא ~~רי~

 ~נה
 לנב~דע~

 ש~ין נ~~
 ר~~

 נודע וכבר וק~קולי לתקלה לחוש ש~ש~~קוס להקל~ נוחה חכמיס
 מ~

 מורגל ש~יה
~~ה

 ק~ו~
 לומ~~ ~~ל~ ~ופר~ ~~ח~ס

 מן אסור ~החדש
 בשו~ת ~~ש~כ~~ור~~~

 ב~~ור ו~פ~ט קמ"חי ~~~ או~~ ח~~
 ~~~ל~רון~

 ~יי~ אל~
 ~~ור~ פלי~י~~~ פ~ו ש~ו~

 פן חי~ס
 תפל~

 מ~~~ו~י~~נע~
~ 

~  פשו~י ונראה 
~~ום א~ור~ כ~אי~גונא~ ~דבכ~

~~ ~~ 
 ~כרמא ס~ור ~חור אמרין~זיר~~

 ל~
 כע~ז תק~~י

 ע~ב~~~ח
 ע~~

 אסור~ ד~~ ~ר~~י
 וכ~

 ~~ס עוד אמרו
 משוס ~שתיה~ לא~רו עכו~~~ ב~ח ר~נן ד~גז~ו~מ"פ~ ע~ב~ נ~~

 ~ח~

 ד~ ~~~~ב~ה~
 ו~~דיא נגע~

 ~~ ~~ אמרי~
 מכחו~ נסח~יס דענביס ~יכי ~ ~ופ~ר~~י דא~ור פליגו לאכ~ע ~~~~ ע~~~

כ~ו~
 ~נסריס על ש~לה

 ומכבידס~

 עובדא הוה כחו בכח וגם
 ופירש~י ~קוד~~ מנהר ר~יוא~~

~~ 
 כחו כח

 כנ~
 ש~ל~ל

 ו~יין ע~ש~ כחות ג~ לענין וברא~ש בתו~~ ע"שוכו~~ הגלג~
וע~ש ~~~ וסעי~ א~ ס~י~ קכ~ה סי~ יו"ד בש~ע פסק~נן ו~כי ~ע~ב ע~~

 בש"~
 ו~ותר כחות ~עשרה אפי~ ~סור ד~כ~חלה סק~ד

 אמת הןע~ש~
 דה~~~

 מסיק וב~ק~ג ובס~~ב בס~~א ~ס
 ~מקוס ~רי ה~ל הן~ ע~~~~ס ~~ו בזה"ז דע~ו~ס ~קיי~לדל~ידן
 בסי~ כתב ד~א~ ~~י בכוונה ה~כו~ם במגע ו~ס ע~ש~הפסד
 ז~ל ה~און מאביו שקבל ע~א ~~קקכ~ד

 שא~~
 מ~עס להקל

 הפס~~ במקוס אלא הן~ עעכ~~ס לאו בז~~זעכו~ס
 ו~

~~כ ר~~
 מכמ~

 ש~~יא רברב~~ ~אפי מס~ הביא וגס ~ורא~~ גדולי
 רק בזה להקל ואין עלה~ וכתב הנ~ל~ הרבדברי

 כתבועוד מרו~ בה~ס~
 ה~~~

 ד~ ל~~~ סי~ מ~רי~ל בתשו~ שמצא
 ~~~ע

עכו~~
 במ~ס אלא ~תיר אין בז~~ז ד~א~ ע~~ בכוונה

 אולי ~כי~ ס~ל לא לד~תו והנמשכיס דהרב ונהימרובה~ ה~~~
 ~י ואפשר מהרי"לי דבריראו ל~

 הו~
 מק הוו לא להו~ שמיע

כל לי~
 כ~

 וז~ל ~תב וראיתי מהרי~ל תשו~ ב~וף ועיינתי ~"ש~
~ 

ואע~~
 ד~א ע~י בזה~ז גוי מגע להתיר מ~מין שא~ו

 בכ~נ~
מ~~

 רואין ~יינו אס
 מעש~

 ל~ב סוס~ק ק~~ד בסי~ לה~~זכש"כ עכ~לי וכו~ בדבר להתיישב יש
 לה~ל הרמ~א שכ~ דאע"פ ~ וז~ללהדיא ~תב שהרי להתיר~ שאי~

 בדג~מ ו~~ש עכ~ל~ וכו~ בזה~ז ~~~ א~ור העכו~ם כחמ~מ בזה~זי עבו~ס במג~
 ע~ש עליושהשיג

 ~א~
 ~לא אבל

להתיר ~י~ ~~ע ה~ס~~ במקו~
~~~ 

 ה~~ד במקוס דאפי~ ו~שי~א

 אי~

 להתיר
 כן~ ל~~ד אירע אסב~יע~~~ ~~

 ~ר~ דר~
 ~~ורי ~א

 ~ב~
 משו~ כ~~רן~ תמי~ין ~~ח~ה כן ל~תירחלילה

~ ~ 
 ~שרה ע~י ואפי~ ת~רב~ לא לכרמאנז~רא א~ר~ן

 כח~~
 ושאלתי ודרשתי חקרתי עוד אלא בלבד~ זו ולאכאמורי אסור~ ויו~ר

 הד~ר נכון אמת הן כי לי~ וה~ידו הכש~יס~ ייןל~וח~י הי~~
התועבה נ~ש~~

 יג~ו שלא ~המאש~~ אצל העובדים הנ~רים ~ת לשמורכלל שא~~אפ~~ ~המא~ין~~ ע~י י~ן העושיס בישרא~~ ~זא~
 ל~ביא לבו ימלא ומי כנ~ד~~ ליי~~~ אפו~רופו~ ~ואי~ ~ופי~ביין

תקל~
 תהיה לא היה להתיר~ ידו על

~ 
~~~~~~~ 

 לומר
 בנד~~

~ ~ב~~~ כד~~ב~~ הוי ל~תחלה נס
 דציבורא ~וחקא ~אי~א הואיל מרו~ה~ הפ~~

 ב~האי~ י~~ ~י~תי דצ~בורא ~וחקא דאיכא והיכא יין~למי~~י
גונא~

 ~שבי~
 ליתא~ ~ה א~נס ~~~הי להפסד ז~ת

אי~כא ו~ר~ה ~
 שמעי~

 דה~כי ~ש~כ לע~ין ר~ד ~י~ מהתה~ד
 וא~ת לה~ירי ~~ן ל~תות~ יין לצבור ישובדוחק שנה~ ~~ו ביוקר ש~יין ~אפי~ ~פ~~מ~ ~וי לא לנכ~יס~למכור דאפ~

 כ~ו ~התיר יש יין לשתות דציבורא דוחקאואיכא הואי~ בנד~~
 להביא~אה בה~ס~~

 ראי~
 דלא

 אמרינ~
 מנדה ~כי~

 ~אמרינן ~~~~ ~
 שני א"ד ה~ח~~ ~עתמאי ~

 בצור~
 הוו

 וכו~
הפסד ואי~~ ~ ו~ירש~י

 ו~~י הוו~ בצורת ש~י ל~רש רצה ולא וכו~~ מ~וב~
 אלא ~כי~ מ~~ם שרינן לא ע~כ אלא ~הרו~~לאוכל דוח~~
 עב~ל וכו~ ישראל ~ל ממונם על ח~ה ד~~ורה הקי~ו~ה~~ מש~

 הד~קי שעת ד~ה ~~ב ו~ נ~ה ברש~י ל~יל~ועיין
 ~~~בה~ו~ כ~~ ו~י~

 ח~ות~
 ה~

 ~ת~ד להדיא מבואר
ד~י~רא דדוחק~

~~~~~ 
 ה~חבר בן

 ~א~
 הג~ון ב~ידו~י

 ~~ ג~~ ~הת~ל~ ~ש~ ~~~ ~~~~~
 הט~ז

 ו~ו~~~ ~~
 ~~~ו

 ל~
 גרע

 מג~ו ~ז~~ז להתיר ד~י~ל ו~מוממגעו~ ~~ ~~~
 בכוונה~ של~

~ 
 בס~ וראה ע~ש~ בכחו גס להקל יש

 ~י~ מ~
 חייס

~הביא ~ס~
~ 

 ~~מ ~ס~ ~רא~~ד מדב~י
~ 

 דעיס~
 שכת~

 להדיא
 ד~~

 ל~לק
 ב~

 מ~~ו
 וא~ בכוונה~ של~

 ~ע
 ~כוונה שלאכחו ~~ מותר~ בכוו~~ ~ל~

 מות~
 מ~ה ב~~ ~ולס ~ש~

 יהונ~~
 ~~~~ ~~ס

 א~~
 לחל~ ד~סתב~ ~ כתב

 נגיעה בין ~זה
 ובי~

 ~ח~
נ~ ~ה~ ו~~

 אבל בכוונ~~ ~לא בנגיעה רק בזה~ז
 ~~~ ע~ש~ להחמ~ר י~ בכוונ~

 ~~~ ~יו~ד ה~ש~ח ~ין ב~~
~~~ 

~~~~ 
 ~זה~~ ~מו~ ~וונ~ ש~~~כ~ ~ד~~ שהכרי~

 שלא ~נני~ה יו~ר
 ו~ה~ ~~

 ואי~
 ל~~ל

~~ 
 ~ז~~ז

 ~כח~
 ~~וו~ה~ ~~א

~ 
 כ~ו~ ~ני~ ~~י~~~ ל~

~~זי~הי
 ע~~

 ובה~הות
 שב~~

 ~ות ~ס הטור בה~~ות כ~ה~ג ב~~ ראה ל~ו~ אות הס~
~~~ 

 ~הביא
 ~~ם ~ו~ בש~

 ~~קאנ~~
~~~

 להחמיר
~~ 

 ~ י~ו~ש ~ז~~ז גס ~~תיה לאסור בכוונה שלא ~חו בכח

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



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  ~ לי~ן~ד~יבורא 
 ~~נד~ד נימא אס ואפילו מרוב~י ~הפסד ~~י

אי~~
 גס

~~~ 
 לו נתיר לא אס גופיה~ ~יין ~בעל מרובה

 ~י~~~~
 בבהאי~גונא לה~יר אין מ~מ ~י~ר~ל~

~מידין לכתח~~
 כ~ד~

 כנ~ל
~ 

~~~~
 אי~ ~רובה~ הפסד ~מקוס ~ס נלפ~נ~ד

 להתיר
 ל~ה א~ריס אבל הפ~דו~ מ~ני היין לבעלרק

 זה וכעין לכ~~~ה~ ממנויקנו
 ~ת~

 בס~
 ~ד~~

 ~בב~ל קדושיס~
 ~תה~~מ

 י~~
 צ~ע ~ וז~ל

 א~~
 ~ברי~ ל~מ~ מ~ירין

 בהפ~~מ
 דמ~מ ל~בח~ ה~סד שי~י~ מה ~ריפות~בעניני

 אי~
 הותר

 דאס וצ~ל הו~י ה~~~מ לאו ~ידהו ~גב~ הא ~וח~לקוניס
 ל~ו~יס דו~ק יהי~ ו~ס מה~שר~ ה~~ר יתייקר לטבח~נ~ריף
 לא ו~~ז ~~ל~ו~ו~

 ש~י~
 לבעל ~יין נתיר לא אס יי~~ ~מו~ר

 ~מד~נתינו ובפ~ט בן~ ~מ עי~ז~ ה~ער י~~ק~ לאהיין~
 ~~מד~ר ~אמז"למ~ו~י שהיי~

 ל~ סד~
 ~י~

 ~ל שיין ~קו~ ~~~~ י~ז~
 של יין מ~וי~נ~ריס

 י~ר~~
 וראה ע~ש~ בזו~~ ~מ~~

 מצ~תי ז~
 סי~ ~ח ~~א סו~ר~ ~~תסבשו~ת

 ס~ה~
 ~ וז~ל ש~תב

 ו~שר
 ב~~ל~ונפשו

 ~ו~ו~
 יין

 ש~~
 יש א~ ~~פס"מ~ אלא הוחר

 עליו מלקדשלמנוע
 ולב~~

 ~ליו
 בהמ~ז~

 על לקדש ~וב א~א
הפ~~

 ול~ר~
 הותר לא ~יו~ב ~~ל ב~שו~ ~תב~י כבר ~וס~ בלי

 אח~יס אבל ה~~דו~ ~~וס וב~ב היין לב~לא~א
 למ~

 ממנו יקנו
 וא~ להודיע~~ שמ~ויב הד~ר וקרובל~~~לה~

 ו~כר הו~י~ס לא
 במ~ח ~וס הוה אפשרסתס~

 א~ ו~וז~
 שהוא ש~לתו~ בני~ון

 מד~נ~מ~~
 אפשר ואי הנ~ל~ ב~ופן אס כי אחר~ ~וס נמצא ו~א

ל~~ור
 ע~~ יין~ ~ל~

 ל~לי הוחר
 ר~

 המ~מיריס הנפש לבעלי

ע~
 דלאו ~י נראה ~~מ ~~מס

 כ~
 במקוס להחמיר כמיניי~

 ואיןמ~ה~
 ל~

 ~~ ~תה~ר יעיין ~ו וסברא מזה~ ~דול הפס~מ
ל~בי

 ע~~
 ל~ל ~ותר על~ו~ לקדש ומד~ותר הייןי ~ל יקדש

 ~תה~ד הביא שלא ז~ל ~חת~ס על ו~מהני עכ~ל~ וכו~הסעודה
~י~

 ~נ~ל~ ר~~
 דציבורא ד~וחקא להדיא מדבריו דמבואר

 ~~י~
ל~

 ה~ת~~ ומש~~ ~פס~מי נחשב
 ~מקום ל~~מיר דאין ~~ל

 ואין~~וה~
 ל~

 מתה~ד שמעי~ן איפ~א א~רבה מזה~ גדול הפ~~מ
~הרי

 ~ כת~
 ~שבדוחק

 י~
 ומשמע השנה~~ ב~ל יין לשתות להס

 ואע~~~ דוחקי ~ס יש בשב~ותדאף
 ע~~פ הותר לא

 לש~~~קידוש לצור~
 ליה~ ש~יע לא ודאי אלא להפס~מ~ זאת ~ה~שב

כלומ~
 לק~ש יכולין שהרי להפ~~מ~ זאת לחשוב ליה ~~ירא לא

 ריפת~~ עלי~ ד~ביבא ~ימ~ן ~ב ע~ב~ ק~ו ס ~פסח ~פתיעל
 סי~ או~ח ש~ע ו~יין אריפ~~ימק~~

 רע~~
 ~ וס י~ב~ ~עי~

 באר השו~ת על ~א~רוניס השיגו ~ה ~ומטעס ~~ ס~י~רע~ב
יהודה בי~ ובשו"ת ~~ש סק~ב~ רע~ב סי~ או~ח ~באה~ט מובאעשק~

 יו~~
 ושאילות כ~ב~ ~י~

 יעב~~
 או~ח וברכ~י מ~הי ~י~

 ויש עש~הי ד~ אות פ~ו בר~ות ישראל ובת~ארת ~~ו~~י~
ל~~פל

 הרב~
 ואכמ~ל~
~ 

~~~~~~ 
 ~רא~

 ע~ו~ס מגע שריק דלא דס~ל דלהפיס~ס
 גס א~ר דבר ~~י~~

 בזה~~
 ע~~ז ב~פס~מי ~ס ~י

 ~~ לע~~~~ ~~~~ ~י~ו~~~י~~
 הרמ~א כמש~כ הפס~מי מיקרי לעכו~ס~ ~מכרו יכול ~~פי~קי~ל ~בי~"~ ו~ע~~ ~~~~~~ ~י~י

ב~י~
 ק~

 סי~ ~הת~~ד ~ובע ומקורו ב~י ~~י~
 ר~~

 הנ~ל~
 ~ק~~~ ~ס וב~~ז בב~יו~יין

 ובש~~
 דאי~א ~יון וסק~ד~ סק~ג

ז~זול
~~ 

בס~ ל~מש~~ מ~מ ע~ש~ ה~ס~מ ~~~י לע~ו~ס במכיר~ו
 ~א~

 טריפות ~~ל אפריס~
 הריא~

 ס~ק ל~ט סי~
 תרווייהו~ דאי~א ~~וס ביי~נ~ ~הקיל התה~ד ~ונפלפרש ק~~~~
 ~ע~פ דציבורא~ דו~~א ~~~א וגס ~ע~~~~ במכירה ~~תלזל~ל ~~רי~

דמ~כח
 ד~

 ~שו~ לעכו~~~ במ~ירה ~פ~ר
 וג~ מועט~ ה~סד

 ~~~~~מי הוי לא דציבורא דדוחקאמו~ת
~  

 כיון
~~~~~ ~אי~~

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

~ 
 עפי~~ והעי~ ליין~ דציבורא דוחקא~ענין

 עש~הי הט~ז על
וא~~

 מצוי שהיין במדינ~ינו ~מו לי~~ דוחקא דלי~א הי~א עפי~ז
 ל~~וא נו~ל~ובנקל

 יי~
 ש~~ות ממ~לליולשמרו ~ה~שר~ ל~שוחו רוציס רק אס ~ש~~

 ~~רה~יא~

 ~אפשר ~~~ן לו~~ יש ~~יר
 אע~~י לע~ו~~~~מ~רו

 ל~~ז~ ש~~י~
 במכירה~ קצת

 לא לע~ו~ס~
 בס~ ע~ד רא~ ~~ס~מ~ קרימ

 ~רא~
 ס~ק ~~ס א~ריס~

 והאו~~ו ~ה~~השהביא קס~ה~
 ע~ ~~~~

 ו~~ב הנ~ל~ הרמ~א
 דאע~~ ~הרא~פ ע~~

 ~הת~~ד
 נ~~

 ב~ילתיה
 ~צרי~

 קצת לזלזל
 ~זה בגו~נא ~ף מיירי מ~מב~~י~ה~

 ~ע~ ~זלזו~
 הרבהי עולה

 מ~ו~רוזה
 ממ~~~

 ראיה הת~~ד
 ~~רומ~

 ~שוב ~~ד~ע
 קי~ז וב~ק ע~אי נ~ג ~~גי~יןמועט ה~ס~

~~"~ 
 שצרי~ ~~~~

 לז~זל
 ו~~~ז ע~~~ ל~~ע~~ רב בין ~פליג ולאב~בירה~

 פ~~
 בג~ף

 ה~~~ד~ראי~ת
 ד~~וי הת~~ דמש~~ ע~א~ נ~~ מ~תובו~ וה~י~

 הו~~ולין~
 ק~וב

 ל~~~י~ ק~~
 דא~~~ ~~יו~~~ ~ד~י

 הא
 ~~מר~~"ג ~~~ ~

 ~ו~~ ~רו~~~ שהוז~~~
~ 

 ~~ו~ין~ ב~~י~ ת~ו~~ ל~
דל~

 ובא~ת ע~~לי ובו~יו~ר הרב~ ~~~ ל~ י~נ~ בריו~~ לה שיהי~ שב~~יל ~ס~בר
 ~~ המ~יי~

 ~~י~~~י
 ד~~

 ~~ לה~ ן נו~נו~ד~ה יהו~~י ר~
 ק~ב~ ~ וז~~

 ל~~~ו~ ~ה ~~ר~ינן לא

 כדי הר~~~ ת~ו~~ ל~ נ~ת~ין ~~א~~ווייה~
 ע~~ל ו~~~ ה~בה ליק~יןותמצא ~~ו~~ ש~~~נ~

 ~ע~י~
 ~~~~ות י~וש~~~

~~~ 

סו~
 ה~ג

 ד~~ ומ~ה~~ ו~~~
 נו~ני~~

 נר~~
 ד~~נו לד~ות דיש

 ק~וב הוא חו~~ן דדמי מ~~ןמו~ח
 בב~י ~רב~ תרו~~ ~ נו~נ~~ ל~ ~~~~ינן דלא ~שיסדרק תרומ~~ ב~מ~ ל~~~י~

 לוק~י~שתמצ~
 איל~ ה~~~י

 יק~~ מ~מון ~צ~תי זה ~~ה
בתוס~

 ~~~ ב~ורו~
 ~דא~רינן ~ו~י~~ של ~מ~צה א~א שוה שאי~ו אש~~ןנמי ו~חרו~~ וז~ל~ ש~~ רבי~~ ד~ה ע~ב

 ש~וז~רה ~"מ ע~א נ~ח~~תו~ות
 ~רומ~

 לה נותנן
 ותי~~ ~כ~ליב~ולין בפלי~

 ג~ולה
 ע~

 ~י~ניס שעיניו א~~י~~ ה~ראש
 א~יקיעל

 ובמ~~כ ופו~~י~~ הש"~
 ~יש~~י~

 התוס~ מ~ני~
 הנ~ל פירש~י ~ועפ~י הנ~לב~ורות

 י~
 בראיית קצת לפק~ק

 כנ~ל מ~~ובותהתוס~

 ו~~~~
 וא~~

 עפי~ז
 ~ו~~

 ד~~ש
 ע~א~ג ~~י~~~

 וב~~
 ~~ע~~ ה~סד חשוב ב~ולין תרו~ה ד~ד~ע קי~ז

 ש~הפ~ד א~פ"יהיינו
 מ~~~

 מ~~ מ~קר~~ מ~ויו
 ח~~ב ~ינו

 וא~~ מוע~י הפ~~ר~
 ונ~~ מ~דמע~ ר~ייתו ד~~~ר ~תה~ד

 שצרי~ב~~נ~
 ב~בירה קצת לז~זל

~ 
 ויש

 לה~כי~
 מ~~ה דעד

 ע"ב~ צ~ז ב~~ו~ות קצ~~ לקרותנו~ל
 ~~ובה~ מק~~ ל~נ~~

 ~~ה ע~ב ק~"~ ב~מ רש~י ועיין מק~י ק~~י מ~~יתה~גס

 מקצת דלשון ~רי ע~שי מקצת ~לומרחציו~
 שיי~

 על גס ~ומ~
 נמי וה~אמחצהי

 י~
 יהי~ ומ~~לא ה~ה~ד~ ~דברי להעמיס

נשמ~
 הח~~ד יס שס מה דגס

 ~יי~~ לה~~
 ד~פ~~

 י~ו~
 ל~~רו

~ע~ו~~
 אלא

 ש~~י~
 ~מי מיירי ה~ם~מ~ ~יק~י קצת לזלזל

 ~ה~
~ 

 בהפ~ד א~ל ~נ~~י ~הקרן ~שוי~ ~חצה ב~פ~ד הוא ק~ת דהזלזולגונא
 והא~רוניס לה~ל~ ~ין יי"נ ל~נין ~ס ~~ה~פחוח

 ל~
 בזה~ ה~ירו

 ל~~ ~~~וע~~ין
 ~ו~כמ~ל ה~א~~ ~~~~~ ~~~ה ל~~~ל א~י ויש ~~ה~~~

~~~~~~
 שב~ד~נחינו הו~חנו~ ~בר ש~לתנוי

 ג~
 ה~סד

 מוע~
 של וי~ן מ~וי~ ש~יין לע~ו~~~ למ~רולי~~~

 ~שרא~
וי~

 הרוב עפ~י נ~ריס~ של
 ~מ~~

 נ~~~~ א~ד ובשוי~ן ב~~ח
 דבר סוף להתיר~ ~לילה ל~תחלהי~פרט

 ב~שינו וסיים ב~~~ ~~הר היה ז~ל הרמ~א גס כיל~תיר~ ש~~ ~ש~~ ה~~
 ~ואין ~

לפ~~
 עס ב~ני ~דבר

 האר~
~  

 ב~
 וני~~י ~יקוס ~נן ואס

 ~פנ~ הדבר ית~~סס וב~~כ פר~~ יפרצו לכתחלההדבר
~ 

~א~~

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~א~י
 וקו~~

 ~י
~ 

 ע~ ~~בו~~ משובב ~ר~~ גו~ר
 שנ~ה

 להשבב~ב
~ 

 ~ אכי~ אבו~~ ~ל בניס

 נ~מנ~ ~א~ב~ ~ו~~אבי~

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

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

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

~~~~~

 ~~~~~~~ ~~~~~ן

~~~
 בחביוח ~~~חו

 ~~מ~ שי~ו~
 ו~חנו רבים~ ימים יי~נ בו

בו
 יי~ ~ח~~

 בו ועמד כש~~
 ש~ת ו~יה ימיס~ כמ~

הד~ק
 וצו~~

 לקי~ושא א~ילו א~~ יין שוס ב~יר היה שלא ~~ול
 היין א~ ו~חירו~~ד~~אי

 מ~ע~
 ש~שיג ע~ה בסי~ ה~~צ ד~רי

 יו~~ ~ש~~~~
 ~ ס

 וס~~ ~ק~ט~ קל~~
 מ~די יו~ר אוסר דאין

 ~~ש ~גי וב~~ע~ל~~~~
~ 

 נגד
 הכלי~ קלי~~

 וי~
 כלי בם~ם

 ול~ ~~י~~ו~ נ~~ששי~
 ~~ בעי~ן

 נ~~
 איל~ יע~שי הכ~י כל

 מ~יי~ ~ש~~א~~~
 שה~י~

 ב~~ר~~ז~~ון לאח~ ~ם ו~ו~~~ ~~ה~ד מ~~ס
 יי~

 ~לי ~שר א~ר
 ב~א~~ו ונ~שו שאלהי ~ו~

~~~~ 
 ~יי~

 ה~~ל ~~שא~
 מ~ע~ לב~~לה~ ~~~ו~ ה~ח~

 ~ואיל
 אי~~רייואיש~~י

 בז~ וביו~~
 אי~ורין~ שארי בכל כ~"ר ~~ר

 ז~ ~ הו~~~~
 ד~ר

 מ~ב~
 מ~מ~כל ונ~א~ ש~~~ בבוד מ~ני

~~
 לא~~

 המא~ל ~יורי ה~חר א~ ~ב~~
 ג~

 ~וט~~ ש~ח~ ל~חר
ה~~י~

 ו~עי~ איש~ריי ו~~~~~י
 סי~ יו~ד ~ש~ע ש~~~נן מ~וה

 ד~ ס~י~קי~ב
 ש~ ~ב~~~

 ש~ין דב~~קוס י~ג ס~ק
 פ~ט~

 י~ר~ל
מ~וי

 א~
 ~כו~~ ~~~~ט~ ~~ח

~ ל~ח~כ~ר מ~ ~~~ י~ראל ~~טר בא וא~~כ  
 ~ א~

~~~~~~ 
 ~~~ ~אל~ כעין

 נש~~~י
 מ~א~~י~ הי"ו רא~י~אוו~טש ה~וי י~ראל מו~~ר~כו~ ה~ר~~ הר~ מה~~ר~

 לווה~ב~י
 ~ארי~ו~

 ה~שו~ה וא~חיק יפ~י ב~~~יל ד~ריס
 ו~~וכהלב~~ר~

 ימצ~
 ~ה ~ש

 לש~ל~ ג~ ~~מ~
 ו כ~~ר

 ~~~י ~ה ה~א נ~יע ~~~
 אס ~ני~ון ש~ל אשר ~~ע~ד ~ ש~

 אב ~~~ח ל~~ול~ו~ר
 ע~

 מהבשר ~~ב
 מבוש~

 שנש~~יר

 וה~יר ש~~י ד~~ס~
 ממש"~

 ח~נ~א ~י~ או~ח ברכ"י בס~
 בש~~~ ~~ ~ו~~~~~~~

 שס
 ס~~

 ~א~ול מ~ילין שיש ~כ~ב י~א~
 מ~ע ש~~~ייר מ~ו~ל~שר

 ד~
 וששמ~ ~ב~~

 ראי~ מביאיס

 לעני~ י"~ ד~ו~י~~~~י~עי~
 ז~ל והרא"ש נח~ר~~ בשר אברי

 ~י~ ד~ו~יןפ~א ש~
~~~ 

 מן ב~~ ~צמו ~א~סר ל~דם דיש שבחב
 מז~ןהמנין

 ואיל~ ידו~
 אוכל שהי~

 ע~ והול~
 אם ה~~ן ~יגיע

 ~רמ
 ל~~ו~

 וכחבו י~~ש~ ו~ו~ בי~ו ~נ~ו~ר ~~ה
 ~~וסק~~

ל~~~
 הכ~ וה~~ ב~~בנןי

 דהוי
 מ~ה~

 הואיל בהא אמרינן ב~~מא
וא~~חרי

 ~ש~~
 לחול~ איש~~י

 ו~~
 שי~

 מ~מ זו~ ראי~ לדחות
אין

 במק~~י~ ל~~ו~
 ו~ש~~ח ע~~~~

 ~~~ מס~י~ ~ש~~
 ~זה~ל
 ~י ש~~ע~י לאו~מדינ~נו ~

 הוא בזה ש~~ל ומי ~ז~~ ש~י~~
~~לל

 ~ו~~

 הע וב~~ר יע~~י וכ~~ ~דר
~ ~~~~ 

 ~~יא
 ~םבר~

הבכ~~
 דס~רי לי מ ~~י עבדינן ~לא ע~א צ~ה ~ח~לין ב~ידושיו

 מט~~אה~~י~
 כח דר~~ן מ~לי לי~ו דלא

 כ~
 יע~ש~ ואט~~~א

ו~~~~
 באו~ל ~~כ ~ש~ול ~~~ר ה~יר ~ה

 ר ~נש~י ~ש~~ס ~ס~ ~ר~ ח~~
 ~אב~ מהח~~

 מוחר יהא שש~ ל~חר ~ס
 א~~די דםחרי מילי ~~ לי~וי ~לא מ~עס ~חו אכלגמור

~ 
~  

~מ~יל~
 ה~~ה~ בזה ~גה כח~ר

 ~אי~
 נ~כל

 לה~לו~
 הדעת על

לה~יר
 ד~~ אי~ו~

 ~ט~ם
 ~ל~ ז~

 דס~רי מילי ב~ ע~~י~ן
~~דדי
 וה~~ ~

 עי~ר
 ראיו~

 ה~~ש
 הו~

 ~עש דאין
~ 

 ד~ר
 אע~~ ~ר~~ס~~~מוה

 דמע
 ~ביא זה ו~ל ~וא~ כן ה~ין ~~

~פיר
 ~עירוב~

 ש~ב לא~ ~~ה שם ופי~ש~י ע~א ע~ו
 תובא כי ~~בנן מ~לי ה~ין הכי~ והכא הכי~ הכאמ~וי~ן ו~ ~

 ול~ואי~לולא~
 ~ה ני~ן

 עכ~~ לרדו~ לצדוקי~
 ~ו~מ

י~ת ~יט~
 ~פ~י~ ע~~

 ~ו א~ בח~ר ~~ים ב~ יאמרו לשמו~~
 ~דם בני שי~~הו רש~ ופ מ~~~~וזו א~ו~~

 ע~~
 ~ו ~ ומשני

~~ 
 גיטה

~ו~
 ~חלקו שוים~ אינם ש~~~ים שיראו ~מוה~ יהי~ ~לא פ~

~~~ 
ואם עירובין~ רש~י ~שם לעיל כמש~ב ~ט~ם וצ~ל וכו~י ~ו
 נ~~~

 ~ו~י נשים ב~ יאמרו ~ ~ה~ק לומר~
 מהא~ ~~ ו~~

 ~ומ~י~
 ~ם א~כ שניהםי יתירו

 ~נ~~
 וכו~ להכי למיתש איכא

~כ~ל
 אב~ הבכ~~

 להחיר
 מטע~

 ~אורייח~~ אי~ור ~ה
 גס ואף~מענ~~ ל~

 מטעס ל~~י~
 ז~

 איסור
 ~רב~

 ~הא לא
 אמ~םבישראלי כזא~

~~~ 
 ע~ו עירובין מ~~י הבכ~ש שהביא הדבר

 ~ר~נן מילי ליהוי דלא ~חיישי~ןע~א
 כחוכ~

 ~מרא הוא
מ~ור~~

 טעמא החם ~מ~רש ע~ב~ ~~ח בעירובין
 ~א~ן~ס"ל ~ש~וא~

 מבטל~
 ~ ומ~~ין~ וח~זרין

 ליהוי דלא ~יכ~
ד~בנן ~יל~~

 ואטלול~ כחוכ~
 מבטלין ~~~ל ~רב נראה ולכא~ה ע~שי

 ע"ו דעירובין~~א ~"~ וע~י~~ כחוכא~ ליהוי ~לא לוה ח~~ש לא ומבטלין~וחוזרין
 ע~~

 י~ת ~יטין הא וכן קאי~ לשמואל הנ"ל
 לשיטחו לשמואל רקע~א

 פר~
 מ~לי ליהוי ~לא ל~ה ~חייש

 ~~ח בעי~ובין הרי~ב~א ב~י~ א~נם כחוכאי~רבנן
 ע~~

 ד"ה
 פי~לימא~

 ש~
 ליהוי ~לא ל~ה חייש רב ~~ם

 וה~כחוכ~~ ~ר~~ מיל~~
 משוס רק היינו ומ~טלין~ תו~רין ~רב ~ס"ל

 מיחזי לאדל~יטחי~
 כחוכ~ ה~~~

 ו~פי~~ ~~~הי
 ז~ל הרי~~א

 ל~א~~~
 ע~ו ~חול~ן הא שפיר

 ע~~
 דמ~קי~

 לשמואל ר~נ לה
 ראבר~ה וא~ל ומוחר~~ ~א~~ה מו~ל ממנה א~ריא~רו ~
 א~ר יאמ~ו נמיל~ב לר~נ~

 מ~~
 מו~ל

 ו~~~~ בא~פ~
וגם ע~שי וכו~

 הטע~ בחול~
 כעיק~

 ~רבנן מילי ליהוי דלא היכי כי הוא~
 וכ~ע~חובאי

~  
~ ס~לי  

 וי~
 להעיר

~~ 
 ב~עמייהו

 הט~ס ה~~ל ב~ירובין רש~י ולפ ל~הי~~שו ~רב~
 הו~

 לי~ן ~לא משום
 ל~~וקיס~ה

 ובאמ~ כ~~לי ~ר~ו~
 טהור מקורו זה לשון גס

 מנמ~ונובע
 יו~ו~ ~פו~ש~

 ~א~ר ע~ב מ~
 ל~ל~~יו~ רע~~

א~
 מ~יס ~~~ו

 לרדו~ לצ~וק~~
 ~למיד~ ב~י~ש~י ~וע~ש

ה~ו~~י~
 על

 הכל~י עושים הם רצונם לפ~ יאמרו וכו~ ה~ור~

וכ~
 ~נו

 מקיס ~חנ~אל ~ ~מר ~ר~י מ"נ~ פ~ג פ~ה ~ם~ המ~~ה בלש~ן ח~~י~
 עיקר ז~ל ~לר~~י מ~ו~רהר~ להרמ~~םי ב~י~מ~ש וע~ש לר~ו~~ לנ~ו~י~

 החש~
 של מ~ן להוציא הוא

 או~ם ~~םי ~ברי על להל~יג מקום ~מצ~ו ש~אצ~ו~יס~
 יבמוחמ~~ס~

 ע~~ מ"~
 שחשו דהטעם נראה שנ~י מאי ~~ה

 ליהוי ~לאלז~~
 כחוכ~

 וכ~ין כ~י על ה~זלם לנו יש~ע ולא
 כח~ז~

 מהל~ ב~~ו הרמב~ם על הכ~מ
 משום~נ~רו~יניס~ ל~נ~~ הט~~ ~רומו~

~~~ 
 ~יק~~י

 חק~~
 ומדברי ע~~~ תכמיס

 יבמה~וס~
~ 

 י~ הנ~ל~ מ~ב
 ה~~ל צ~ב תולין הבכ"ש על ל~~~ר

שפיר~
 להא

 בני~~ ~~~י~
 א~ בח~ר נשים ב~ יאמרו ע~א י~ח

~ומר נ~ש~ ~א~ ~ וכתב הנ~לי ~~ו בעי~ו~ין כ~י~~"י דהט~סכו~י
 כ~ ~מחו~

 י~ירו
 שני~~

 איש~מיט ובמח~כ ~נז~ר~ וכו~
 ~נ~ל ה~וס~מי~~~

 יוצ~ דמפו~~
 ~~י~ין להא ~פירשו הס מ~בר

י~~
 ו~ו~ ~ש~ס ב~ יאמ~ו ע~א

 ~כ~יב~ סו~ר~~ ש~~ול~
 ~~יהם

הי~ה
 לנ~ינ~ םמו~

 לה~יר ויבאו
~~~ ~~~~ 

 ~א~ב~א ~~ל

~~~
 ש~ ~~וס~ ~~רי

 פ~ר~~י לפי צ~ע
 ב~יט~

 עש~ה ע~א י~ת

~~~~~~ 
 מה~וס~א ~~~כ~ש ~י~ להביא ~כ~ב

 ~~"~פ~א~ ~שבי~י~
 אמרס

 ו~~~ ה~~ ע~ משק~
 על

 ה ~ל אומריס וב~ה~עיק~~
~~ 

 ל~~ש ב~ה א~רו העיקרי ועל
 מ~יר אחהאם

 ~~יר מק~~ו~ ~
 הכ~ א~ ~

 אם
 א~

 אתה
~תי~

 לו
 הכ~

 ~~יר אל
~ 

 והו~ת מ~~תי
 שא~ ~~~

 ~א~~ר
~קצ~

 ולהתיר
 מקצ~

 ~~בר
 א~

~~~~ 
 ר~~ ~~~ לל~ו~ א~

 ~~~י
 ~ס~רי מטעסא~סור ~

 בערב דמ~רי ה~ם דשא~ אהדד~

 ~~ל ב~ש ו~ם ר~הי ע~שב~~י~
 ע~ ~שק~

 ~~וף
 ~ו~~

 ~ל

 ~~קה~~ ~~~~~~~~
 ס~~~ ~~ ~בא~~ט

 ה~רכ~י ו~~ר
 בד~

 ב~~ו~ה
 ל~~

 סי
 י~~ ~~~ ~

 ~ם
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

 על ~ק~עיקרי
 הע~~

 דלא ~~ל גופי~
 משו~ ישק~

 ליתחזי ~לא
~~~ד

 ל~ו~~
 תתי~ א~ ואמרו ב~ה פליגו וע~ז

 מקצת לו
 ובירושלמי ה~ל~ לו ת~יר העי~~ עליורד וממיל~

~~~ 
 ה~ג דש~יעית

~יתי
 להת~~ת~

 ו~יימו
 ~פי~ ע~ש ב~לא~ משקה ר~י דבית ~

 משה~ה~ני
 ~מש~

 ב~ל
 לשנו~

 בשביעית
 השני~ משא~

 ע~ו
 ~ ודו~ק ~ש~הכן

~~~~~~ 
 לעצמו~ ראי~ שהביא ~ה

 מלשו~
 בחולין הרא"ש

 א~בל ש~יי הנ"מ~~כתב~
 והול~

~~ 
 ה~מן שהגיע

 מה לאכ~ל מותראם
 שנתות~

 דגס הוכית זה מלשון עכ~ל~ בידו
 שכ~ מיירי הש~סבעית

 ממנה ונ~תי~ר מה~המ~~ אכלו
 איב~~

~ארי~
 כלל~ הוא ראי~ לאו ~רא"ש ד~לשון ~~ובאמת בזה~

 אובל שהי~ ~כ~בדהא
 והול~

 שאס לא~וקי רק כ~ונתו כו~~
 וב~כ אסורי ודאי ו~זדמנות~ מקר~ בד~~ של~ אכל~ ולא~ניח בביוו~

 ע~ש~ ק~ אות ~ס הרא~ש על ~ו~ט במ~~נ~להדיא
 ועיי~

 בש~ר~
 שה~יא ~ס ~~ ~עי~ הש~ע על תקנ~א ס~~ או~חת~ו~ה
 ~ בזה~ל ע~ז וכתב הנ~ללהברב~~

~~ 
 שמק~~ין ב~קוס ~פ~~

 ה~~ שהכ~ה ~א אס ~הקל איןבזה~
 ל~ור~

 ח~ ש
 לש~~ ב~של אס פשי~א א~ל ל~ו~~ נש~רו~בה מק~~ ו~~ר~
 יותר

 אס ל~ו~~ לו שיש~רבבדי מ~~רי~
 יאב~

 ~חול
 פור~

 וכ~~ ~וא ג~ר
 ו לד~ר ~אי~ ה~יא שלא ות~הניעב~~

 ~ל~
 וב~ו הרא~~~ ן

ש~
 ~סק זה וכ~~ן ה~"ל~ יו~ט המ~~~י ~

 ב~ה"~
 ס~~

 ע~~
 מו~א

גס
 ~רמ"~

 לסתור ע~מד הי~ ד~ס ~~ ~ ~ע שס~ה ~י~ ~ו~ח
 ~סתר~ לאחר ~~ורמ~~~~

 ול~
 הותרה~ והיתרה הואיל ~~רינן

~~~
 עירובין ~תוס~ וב~ה ש~~ ו~א~א ~מ~ז ~~~ח ו~~מ~ג ב~"~

~~~
 ע~ב

 ד~~
 ~אתא

 ~ עש~~

~~~~~ 
 ה~רב"י ש~ביא ה~אי~ עיקר על שה~ר במה

 ל~~ק דיש כנ~ל~ נח~~ה בשר דאי~רימ~~י~עיא

~י~
 ~שר אי~רי ~שאני ביניהס~ רב ~~ק ומ הנושאיס

 נ~
 רה

 ~ל~
נ~~~

 ב~ל
 כני~~ קו~~

 ב~ד~~י מש~~ב ל~~י
 והארי~

 גס
 יששבר ~ני בס~ר ~יעייןבזה~

 ~~הגה~~
 מ~ינוב רצ~א

 ז~~~~
 ל~ע~קרי שהב~א י~~ אות ~~ מאמר א~~ תמוז חד~י~מ~~רי
 ~ש~~ד~~

 וב~ב ~נ~ל~ ראי~ א מב
 ~ וז~

 נ~יר~~ ~שר ~אי~רי האי~עיא דשאני לראי~~ ~ומה ~נ~~ון~~~ן תש~ב~~ יש לד~ן א~ל
 על ו~~~~י~ו מ~ע~ ~וא ~~י~ה מ~ות~הנה

 המ~ו~
 ~ז~ת

 ~כנ~~~

ל~~~
 ב~~~ר מ~א~ב ובו~~

 ל~
 לקייס ן צריב ~יו

 ה~~~ו~~ זא~

והנ~
 ~מדבר ~המה נ~רו ~ס

 בידס ונ~א~
 מ~

 ~בני~~ס הא~~ריס
 לא ~א~~ריס ~~הל~ר~~

 שיי~
 ש~יר המ~וה~ ~יוס

 י~
 מ~וס

~הת~
 בות שי ואין אי~ריס הס שבבר כיון ה~יבריס~ א~תן

 הסימ~י~ נ~חוט למ~וה~~ס
 דק~ו~ ~~~ ~וית~ן

 אי~רי ~ אמ~ס
 רה נח~שר

 ובו~~

 במו ו~וי
 ~~ין ~~ד~ד מ~א"ב ו~י~ו~~ יר~ו~

 שייכות~~ן
~~~ 

 אכילה איסור רק
 רא~~ אין ה~~בו~י מ~~~

 ק ~י~ו ה~שר ש~י~ מח~ת~תיר
~~ 

 ו~~ הא~ל~ לזמן
 הני~ון

ש~מציא
 ב~מ~~ ל~עין ~ומה א~נו דע~י ~~י ז~ל~ הרא~~ מ~

 ג~כ בו יש ~ה~א"ש בנ~דון ל~י~ב ישואע~~"כ
 מ~~

 מוצא

~פת~~
 משא"ב ו~ו~ ת~מ~ר

 ~ו~ן שלזה וא~שר ע~~ל~ בנ~~
 גופי~ה~רב~~

 ~מ~
 וכ~כ ~י~ ר~י~ ל~~ות ~~ש ואף ~ שס ~סייס

 תשו~ה ב~ערי~שמו
 ל~ין ~אס כא~ור ג~ב נתו ובו ~~~ל~ או"~

 דאין תשובהיש
 דומ~ הנידו~

 כנ~ל~ לר~י~

~~~~~~ 
 ול~לק א~~כ ש~עיר ~ה

 ~~וק~ י~~
 של שירים

ש~~
 וב~~ת ש~~~ מ~ודס נ~סר בבר שהבשר

 ה~~ת~ א~ רו ~~ס וניעור חוזרהית~~
 א~~

 שירי
 הותר ר~ח~ ~ו~ם הח~ל מי מ שנש~~ הבשר ו~ס נאסר~לא ש~~~י~ ר~~

 וכת~ ~~ ל~י~וק ~~ד ו~בת~ח~ב~ ~~
 ו~ח~ב יק~הי המצ~~ ~~יא

ה~ים
 ~בדע~ ~~ ס~~

 ה~ב
 נת~~

 ב~
 ה~~~י ~ה~יא

~ה~~~~  
 ג~

 בס~ י~~ין ~~ה
 ב~

 שס יש~ר
 ב~ג~~

 ~ל בתב

~מ~ק~
 למה אדע~ ~א ~י~תו ~~י ~ וז~ל ור~ח~ שבת בש~ורי

~ה דוק~
 ש~ש~

 שנש~ר מה א~י~ הלא ור~ח~ ש~ת משיורי
~~ 

 בידו היו הנה ר~~~ ~ודס~~ול~
 מז~

 הי~ר~
 ובס~

 דבריו

 הבי~~~
 שכ~ב ה~~ט להעיקרי

 עו~
 בשס

 ~חפ~ ~

~~~ 
 ושהר~ ב~~~ לש~ח~ ר~~~ בין ~~ק

 ל ק ~על
 יהוד~

 ~~~~~ ו~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~
~~~~ 

 ה~
 ~~ח

 כיוןלוי
 ר~ דעי~~

 נתי~ בש~ מ~~ברי ותיו
 ~ו

 ול~היום~ ע~ ~תר~
 והנה מעולס~ נ~רו

 בדומ~
 ~א

שבת ~ש~~~ בנ~~~ ~~
 ~~ ~ותר~ שבת ובבוא הבשר~ נא~ כ~

 ~~ל
 דאת~

 וניעו~ ~ו~השב~
 איסורו

 עב"~
 ~י

 ל~
 דה~~~

 ~ד~~
 גו~י~

העמיס
 כהמ~את~

 ~ד~~
 ~~~ה

 בכ~
 עיינת לא הנראה ~וכ~~

 ה~~~ ע~~~בס~
 א שמב למי ראית רק גופ~~

 ~בר~
 בק~י~ת

 ה~~ט עיקרי והס~אומר~
 אי~~

 ת~~י

 כע~~

 בס~ אבל
 וםיי~ מא~~ זה על גס תמה שםיששכר~ ~ב~

 אין לד~~ו כי
לדברי~

 ע~~ מבוררתי ראי~ הללו
 וז~ל שכתב

 אבל~הנלפענ~ד ~
 לאכול ר~אי יהי~ ש~א ~אמר ד~ס ~אפשר~ הוא ה~תרמקוס
 י~נה ולא ומימנע השיריס~ ~תקלק~ו הש~ת~ אחר ה~שר~י~י
לש~ת

 בדוח~ ר~
 ו~~~וס~

 ע~~לי ש~ת לעונג מ~יעה יהי~ ו~י~ז
ולפ~נ~~

 ע~ז לה~יר יש
 דת~י~

 י~א ~~יצה דאמ~ו בהא
 ה~ירו דבריס~~ ע~~

 סו~
 ע~א ~~ו ו~~ג~גה ע~ש תחלתן~ משוס

 ו~ירושלמי ב~ר~"יע~ש ~גמור~ לא וחב~א ר~~איגמור וכו~ חביתו ~ת דהפותחבהמשנה
 ~"~ ת~יג~

 ~"ז
 דהחירו דר~י ~ט~מ~

 ה~א אף ו~ו~ תתיל~ו מפניסו~ו
~~~~ 

 ע~ש הרגל~ ~ש~~ת
 של~ב~~יות

 ש~
 ה~~ס ו~נליון ב~~מ~ ע~ש מו~יס~ כ~ע

 ה~ס~ד~ש~ן
 ~א הוא מועט

 ש~~
 סיפן התי~ו ~זה

 יש נמי והבא ע~ש~ת~לתן משו~
 ~חל~

 וה~~ה בן~
 י~

 בזה~ ל~ל~ל

 ~ היט~ו~ו~
 השא~ ~~~~~~~~

 ~~מ ראה
~ 

 ב~ז צ~~ סי~ ~ו~ד
 היבי~בל ~סק~~

 לצ~~ ד~תירי~
 וב~ב אשת~י~ ואשתרי הואיל אח~כ ~אסיר מ~~ברלא ~חו~~ נ~ו~ר ~י ש~חי

 נ~
 ~שו~ת

נטע
 ש~שועי~

 ולא י~בי ~וס~י יו~ד
 אול~ מה~~~~ ה~י~

לפע~"~
 מ~~רוש~י ע"ז להע~ר יש

 ר~~~
 המ~ה על דדמאי

 בש~ת שו~לו וב~~ המע~רות ~ל נ~מן ש~ינו ~~~י פירותה~ו~ת ~
 חש~~ פי~~ ~לואו~ל

 שיעשרי ~ד יאבל לא ~בת מוצ~י
 שסו~ירוש~מי

 בש~
 בשס ובו~~ ~תירו ~~ת כב~ד ~פני ~ ר~י

~~~
 אימ~ ~

 אמ~~ אימ~ ו~וא ע~יו~ ~בת
 ו~~~
~ 

 ~ימת ואס
 מפנ~ ומשני~ ~י~שר~ עד ~אכל לא צ~ש מ חשיכה תנינן בדא ~ליוש~ת

 ע~ב ח~לין~"ה וב~וס~ ע~ש ע~יו~ ~~ת ~ימת ש~יןא~~
 א~י ד~~

 וב~רש~א ע~ש תרומת~ ד~ה ע~ב ל~ומ~~ות
 בח~לן~ ו~מ~ר"~

 הרא~ש ו~פי~ ד~מ~~~ ר~~~ו~~~~
 ו~~י~ ד~מא~~ ר~~~

 ~ית~ וא~ז~~~ ~גר~~
 כהפמ~ג

 ~~~ והנ~~~
 מ~ס ~התי~ו דהיכא

 קשה מות~~ ~בח ל~~~ דבר מאותו נשאר ~ס ~ם ש~ת~כ~ו~
לדברי

 כול~
 לא ~מה

 פרי~
 גם

 למ~~
 מפני

 כ~ו~
 ל~ ש~תי

 תנן
 וא~~אי ש~עשר עד יאבל לא צ~ש מחש~ה

 ל~
 ~אכל

 ~הותרכיון ~מיצ~~ ~
 א~~ ~ ~~~ לב~ו~

 ו~~~
 ~~~ מב~

 בה~מ~ג
 ~~קוה~~ש

 ל~ו~~
 ש~~

 סמ~י~
 ~~~י ~~ל

 ועננ ש~ת~ ב~ו~
 ~~~~~ תא~ דאורי שהיא~בת

 כ~ח ~יי צ~צ ~שו~ת
וז~ל ~~ ~~~י~

 דכ~ו~ ~
 ~ייתא ~א נ~י ~~ת

 ~בת~~
 עונ~~ ל~~~ ו~ראת

וא~~ינן
 ~פס~~~

 מודס ה~ל דס~ח
~~~~~ 

 וכו~ לכס דב~ינן
 ~כת~ ו~ע~~עכ~~~

 ה~ו שבת מה~~ פ"ל הרמ~~ם
 ~ב~ו~

 ועו~ג
~בת

 הו~
 ע~~~ מ~~ס

 ~י~

 בוונתו
 שהו~

 אל~ מ~ר~נן~
 ~~י

 בקודשי ב~רבו ~~~וק~ מפורש ש~ינו ~~ר לבל םו~ר~ס~~~~רי
 פ~~געיין

 יו~~
 קס~חסי~ או~~ ח~ם ~ת ~ש וב~כ ~רי~ו~~ ל~~~ ~~חי~ה

 ולפ~נ~~ ~~~~ הרמב~~ ~~~ינ~
 ד~ונג ראי~ נ~ל

 מיב~ות ד~~רי~ת~~ש~ת
~~~ 

 למ~~ ~ ע~א
 ה~ א~ ראה ל חלמד

א~קי~
 בל

 ו~רש~י וי~~~~ ~בתות אלו ס~ הי~
 כ~ ~~~

 ~ימים
ובו~

 של~
 ~~~ל

 ~ונ~
 וע~~ עב~~~ וב~~ ~~ת

 ~ת~~~
 ע~~

 ד~ה
 ~ניושמרו ~ ע~~~ תש~י פ~ ~~~ יונ~ן ת~~~ם ועיין ע~ש~ כ~~ג לאו~~א

 י~רא~
 ~~א ית ~~י וי~~רון ה~~~~ ~ת

 ו~ש~~ ~ב~~~ ש~חא~פנו~י ל~עב~
 דא~יי~א~ ~~ת ד~ו~ג דס~ל ג~כ

 בשו~~וע~ין
 שהוא ~~כ דמ~ק קכ~ז ~י~ ה~~ב~א

 ~ו~ית~
~~

 ותימה
 ה~~ ע~

 ~~~~ ו~~ת~ מ~ז~ ה~~ו ש~א והח~ס
 ת~~~א ם~~א~~~

 הנ~ל~ ~כל הן תמ ו~בריוע"~י מדר~~ ~~ ~~~ ~~ו~ בת~ ~ק~~ במ~~
 ב~~ עו~ ומצ~

 ~ו~ת
 ~~א כוללת~פתי~ה

 י~~ ~ו~
 ~הביא

 לה~~~
 ה~~ל~

 י~ ו~~~
~תב~

 הי פי כ~ דכת~ב ש~ת וכ~ד ~~עונג
 ~~ת הוה ~~

~~ש~
 ~~י~ ו~

 ~נ~ל ~כל
 ~~~ ~ו~~~ו~~

 ~~י ~~~ ~~י~ן
~~~י



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~י~~~
 ה~~~ג~ד~י

 ~לו~

 ~~חוח ברש~ ו~אתי
~ 

 ד~ה ~ב
 ה~~

 ~שוס אצלו דהקילו ל~דיא פי~ ~~~ר~~רו~~
 עונ~

 הואיל שבח
ודמ~י

 ~דרב~
 ~יו על אוכל דבשבת ההיתר דעיקר וכ~ון ע~~~

הו~
 עונג ~שום ~ק

 וכבו~
 להכי ~~רבנן~ וד~אי הוא~ל שבת

 שיעש~י עד יאכל לא דב~וצ~ש א~רושפ~ר
 דכ~

 שבח ש~בר
 ע~כ עליו~ שבת שאי~ת ~פני ל~~ד אבל ל~~ו~וי הא~~ורחוזר
 או~רו~אי

 ~פיר שעישר~ א~~
 פרי~

 יאכל לא ~~~י לדידיה~
 דל~~ד אח~ז~ ~ס בירושל~י ~בואר ו~ן כנ~ל~ ~~~י וע~זב~~צ~~~
 דאמרו ניחא~ שבח כב~דמ~ני

 חשכ~
 ~ז~ ~~ש~ ~ו~ש

 זה על
 שכחב ~שה~ ה~פ~י בפי~ ע~ש וכו~ ניחא שבת כבוד ~~~י~~ד
וז~ל
~ 

 כלו~ר זה על ~זה ~ע~ר
 שצר~~

 שאוכל ~~ה לעשר
 בש~ת~ שאכל על וגם~~ו~~ש~

 ופ~י~
 כבוד ~פני ל~~ד בש~~א

 שאח~כ ניח~~ החירושבת
 צרי~

 על ~ס ~~שר
~~ 

 ~~כל
 ב~עח ~לא החירו ד~אב~בח~

 ~שב~ צור~
 וב~~ראה ~ש~ה ובו~

 ~ל ז~ל דלהר~ב~ס חש~ה~ ד~הה~ניס~
 דהי~

 אחרח ~ירסא לו
 ~ל א~"כ לע~ר א~צ שבח כבוד ~פנידל~~ד

~~ 
 בשבח שאכל

 וגםעש~הי
 לגירם~

 ני~א עכ~פ הר~ב~ם
 ג~

 כבוד ~~ני למ~ד

שב~
 ~ת~ן הא

 ח~כ~
 ודאי ו~~כ ש~~~~י עד יאבל לא ~ו~~ש

 ל~קו~י~ הא~סור ~~ר השבח שעבר וכל ~~ור~~~ס
 ודלא איש~רי~ ואי~תרי הואיל~~רינן ול~

 כהפ~ו~~
 הנ~ל~~ ו~נ~~ש

 ב~~ל ק~ושים~ ה~~~ח על ~~ט~ ~מקדש בס~ ראיחיאת~כ

 ~~נד~~~פ~~
 הל~ ל~ני

 ~ריפוח~

 ואוכל~ שואלו בשבת ע~ה~ פירוח בלוקח דד~אי דרפ~דוהא וז~ל~ והנ~~ש~ כהפ~~ג שכחב
 ירושל~י ~~ס בר~ש ו~פ~ש אסורין~ו~~וצ~ש

 דל~
 אלא הוחרו

~~ני
 שאני לאיסוראי הדרי ב~~ש לכן שבחי כבו~

 הת~
ד~~~קר~

 לא ובמח~כ ~כ~~לי ב~בח רק לאכול ש~א חקי~ו ה~י
 דלדבריו הנ~ל~ כל ~יני~ ~ישח~יט וגס הירו~ל~י ב~וף~יין
מ~י

 פ~י~
 הירושל~י

 ג~
 לאי א~אי ~בח~ אי~ת ~פני ל~"ד

 ב~צ"~יא~~
 הכי ד~עיקרא ~שני לא ~~ה כ~~ל~ ~י~שר עד

 בשבח רק לאכול שלא~קנו
~ 

 ~~ילא וא~כ ליתא~ ~ה ודאי אלא
 ~ו~ הא~ור~ כ~בר ונט~ש כ~פ~"ג דלא ~הירו~ל~י~וכח

 ~איתי
 דף חו~ין על ארי~ לבבס~

 ~"~ ע~
 ד~ה בחוס~

 ~~וס~ ~לה~~ה ~הנ~~~ א~
 לא דל~ה הנ~ל כקושיתי הי~ושל~י~ בש~

פר~~
 דיש וכתב הנ~ל~ ל~פ~~ג ~בת כבוד ~~ני ל~~ד ~ם
 עיין לא ב~~כ~ח ארי~~ ה~לב וגס ע~ש~ליי~ב

 בגו~
 ~ירושל~י

~~~~~~~ 

 ל~אבעיא לד~ותו יש אי שאלתו~ לענין ~דבר
 ~אחד לל~וד יש כנז~רי נחירה~ בשרדאיברי

ה~יו~~
 הלא ~א~רוניס ~ב~דולי

 הו~
 ~~ל ב~הו~ה" ~נודע ה~און

בתשובות~ו
 ~הד"~

 חולין הרא"ש בלשון שד~דק ס~ד~ ~י~ חיו~ד

 ~~ז~ן ה~ינין ~ן בא~ עצ~ו שאו~ר לאדם שכ~~ ב~נפ~~י~~

 ו~~ל ובתב ואיל~~יידו~
~ 

 אלא לר~י לי~ ~ס~קא לא כאן שעד

~~~~ ~~~~י~~  וכו~ ב~נ ~יב~יב~ו~יא
 ~ו~ ~~~ב~~ חזי~

 ~ותס
 עלוהזהיר ~~דב~

 הזביח~
 ~ע וא~נם נחירהי בשר יאכלו ~לא

ז~ן ל~~
 של~

 שיבואו עד זה איסור ית~~ל
 ב~ לאר~

 איכא
 ~~ן לאחר שי~ח~ו על ~~א ~~~ איסור יחול ש~א לג~רי~~~~פיד ל~~~

 ~~ןי ~ו~ו עד ~ה איסור יחחיל שלא שהקפ~ד כשס~~וא~
 תי~ף~ האיסור ו~ח~יל שנ~ס~ב~בר אב~

 אי~
 שוס

 חיל~~
 ~ה בין

 לידו~ ~~~כ שיבא מה או ~~בר~ בי~וש~י~
 ו~~

 האוסר אדם
 ~ילוק ואין נא~ר~ ~~כף עצ~ו שהזיר נזיר או דבר באיזהעצ~~

בי~
 או בידו~ ש~י~ ~ה

~~ 
 לידו~ לבא ש~~יד

 נק~ ו~~
 ה~א~ש

 שאו~ לאד~ זו~ בבעיאהנ~קו~א
 ה~נין ~ן בא~ ~צמו

 שדבר ספ~~ שוס בזה שאין ו~אי אלא ~ ע~ וכי~~ וא~ל~"ידוע ~~ז~
 אסו~ ~~ה~ ~אוחו~~~ס~

 לזה~ ~קודס בעין שיש ~ה ~ל גס
 בש~ה ש~ס נ~ירה~ באיברי רק הואוהםפק

 האיס~ר שנ~~~
 הקב~ה וק~ע ת~~ף האי~~ר חללא

 ז~~
 ע~~לי ש~חחיל אי~ח

 יתייש~ הנ~~ ה~ו~~ו~פי~
 ~פי~ לן

 דלא
 ק~~

 ~ידי
 ~ולין ~ל י~~" ~ר~ש~~~ קושי~

 ד~ ~~הפ~~~~
 שהק~~ י~זי

 א~אי
לא

 בנ~~ ל~~~ ~יב~י~
 ~~ר

 נ~י~~
 והותיר ש~בשו~ בש~ע

~א~~
 ~פיר אחי ~ב וצהנ ~"ש~ א~~כ שרי אי ~~~ ש~

 ר אס שעה~ ~~ו~ו ה~~~ר~~~ר ולק~~
~~ 

 כל
~~ 

 בעין שיש
 ראי~ ~הביא הנ~ל ה~~כ~י דברי נ~~ר ~~י~א ~פי~ז וא~כ~נ~~~ מקוד~

~ע~י~
 לאכול

 בשבו~
 ט~ב ש~ל

 ~הבש~
 ב~נ דאיברי~~א~עיא שבחי ~ס~ודח שנ~חייר

 והנ~~
 אין ו~הנ~~ב ~ברא~ש~

 ~וה כל א~ו~ שעה~ ~או~ו הנ~~ר שדבר~~ק שו~ בז~
 שי~

 בעין
 שו~מ~ו~~י

 סי~ יו~ד ח~ובה~ ב~פתחי בזה העיר שכבר נזכרחי
 ופשיטא ~ שסייס ע~ש י~ב~ ס~קש~~א

 ש~~
 ל~נין

 אין~~ב ~ח~ שבו~
 ל~ק~

 וגס עכ"ל~ בזה
 ה~רא~

 כ~ב ~ו~י~ יו~~~
 וז~ל הנ~ל~ק~שיתו ל~ר~

 דז~~ ~
 שכבר כיון

 נצ~ו~
 שנ~אר ~ה ~~אן לאחר ודאי שכבשו~ ב~בע ~חירהו~תורה ~ש~~~ה~ ~ל

 ~~ר אי~רי ~ש~~כ ~ל~~~ה~ בש~ת אלא החירה דלאאסור~
 ש~שע~נ~ירה~

 על נ~ט~ו וא~~כ ~~ור~ ~יחר הי~ שנחרו
 ~בואר ה~י ~כ~לי א~~~ הוחר אי שפיר~ לי~ ~יבעיאהשחי~ה~

 דעח~ם
 כב~ דאם יו~~ ב~ראש ~פ~~~

 אי~ור~ על נ~ט~ה
וא~~~

 ~ח~ח
 םיב~ איז~

 באיזה או ~~ן~ באיזה ה~~ס~ר~ ~וחר

~ק~ם~
 הא ~זר הסיבה לכש~חב~ל

 א~רינן ו~א ל~קו~ו~ סו~
 בכה"ג~ א~~רי דאשחריכיון

~~~~~~ 

 ל~נין ר~ת בשם ציציח בהל~ ~הרא~ש ש~ביא
 ~שוס ~ו שאין כלאי~~ בו שה~תר יוםכסות

 דא~ר~נן ~כ ~זה ו~וכיח יע~ש~ בלילה ללבשו ~פי~כלאים
בכה~~

 ~~באיס הר~ח דברי הנה ~ אשחריי דאישתרי כיון
 ע~ב ק~י חוליןבחוס~

 ע~ב מ~ ~נ~ות ובחוס~ ע~ש ט~י~~ ד~~
 דא~ר הא כן שפי~ש ע~ש ~כל~י~~ה

 ש~וא~
 ~~ב ~~ ~~נחות

ח~~~

~~~~

~~ ~~~~~ ~ ~  

~~ 

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

~~ 

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

~ ~ ~ ~  

~  ~ ~  



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~י~~~
~כל~

 ב~ל~ ~ס בר~~ש ועיין ~ש~~~ כלאיס מ~ום ~ה אין
 שכחבציציח

~ 
 ד~שינויא

 קמ~
 ונ~ל בלי~ה~ אפי~ חייב יוס כסוח

 וכ~כ ע~שי דקי~ושין ~"א בירו~למי מ~מע וכן ~מא~~~~נויא
~ו~~

 קידוש~
 ע~ש הירושלמי~ ב~ס וח~ילין~ ד~ה ע~א ל~ד

 ע~ש טעמ~ן ד~ה ~ס וב~י~ק ה~ז פ~א קידושיןובירו~מ~

ובמרה~~
 שס

 ד~~
 ד~ה ע~ב מ~ מנחוח מ~וס~ וקשה ע~ש~ שה~י

 הר~ח בשס ~חחלה שכ~בו~שוס~
 דכס~~

 בלילה~ חייב יוס
 ו~~~~

 בירו~למי מיהוכחבו~
 קידושי~

 מ~מ~ ~~ש~ וכו~
 ~מהירו~ל~י

 וצ"ע~ ע~~ה והמ~ה~פ השי~ק כקושייח איפשאימוכח
 שפיר בלילה~ חייב יוס דכ~וח ~ר~חש~עח וכיו~

 ל~ פ~יט~
 לפרש

 דאפי~ו דאשמ~ינן כלאיס משום בו אין חכלח שמואל דאמרהא
 לא כלאיס~ ~שוס בו איןב~ילה

 מטע~
 איש~רי~ ואישח~י הואיל

 לש~ט~י~ ל~ר~חרק
 ~טע~

 ה~א ~~ציח מצות זמן לילהוא~כ בליל~~ חייב יוס ד~~וח ~שוס הוא
 והא יו~י בכםו~

 ~א~רינ~
 ד~~ו

 ממעט אינו בלילה~ ציצי~זמן
 אל~

 ~~~~ש כ~ש~כ לילה~ כסוח
להדיא

 י"ח סי~ או"ח ה~ור ו~~~כ ~ר~~~ בדע~
 דאי~לא~ח~מ~~הכי~ לז~~ ~רורה ראיה נ~ל ולפענ~ד בב"ייע~ש ה~א~~~ בש~

 לן יקשה אישחרי~ ואישחרי הואיל ~~יס ~וא ד~עמא דנימארק
 כ~א ~קי~ושין ד~א אדשמ~אל~דשמואל~

 בי~~ח ב~ן ל~נין ע~~
 ד~ביאה לש~ואלס~ל

 משו~ א~ורי ~ני~
 דלא

 שמי~
 בלומר לי~

 ס"ללא
 ~~מרי~~

 קי~ושין חוס~ ~ועיין אישחרי ואישח~י הואיל

~~
 ד~ה

 ~ניה~ בבי~~
 ~~ני~

 עבד
 דש~~ו~ל בנעניח~ בשפח~ כה~

 ~~ל~א
 דא~רי~~

 ו~יש~רי ~ו~יל
 ע~ש~

 וקשה
 האי~

 שמואל אמר
 ~י~נו ע~כ ולהר~ח כלאיס משוס בו א~ן חכלח הנ~ל מ~במנ~וח
 אישחרי ואישחרי הואיל מטעם בלילה ~לב~וא~י~

~ 
 ו~~י אלא

 אינו~זה
 דטעמ~

 ~לי~~~ חייב יוס דכםוח ~שום הוא ~~~ואל
ו~ה~~

 פ~יט~
 בלילהי כלאים משום בו דאין

 אב~
 מ~~ס לא

 דל~~~י ~כח~ו~ והרא~ש החוס~ מ~שון כן אמנם ואישחרי~הואיל
החיר

 בו ואין ב~יצי~~ כלאי~ הכחו~
 ללי~~ו ו~פי~ כל~יס~ מ~ו~

 וכש~~בלילה~
 דא~י~ ~~ימ~"כ

 לנשי~
 ~צ~ציחי כל~~ם ~רי

 ~~י~ונראה
 הר~~ ל~ע~

 ~~כ~ח ל~~~עינן שמו~ל אתי דכ~ז
 משו~ ~~אין

 דס~ל משמע ע~~~ לנשיס אפי~ כלאים
 כ~ז ~הע~יס ~ויש איש~ר~ ואי~תרי הואיל ~~~ם~וא ~~~~~
 מ~ במנחוחהחיס~ ב~~~~

 ע~~
 סוחר ור~ח ~ ~מש~כ חבלח~ ד~ה

 לפרש יש ש~חבחי מה ולפי צ~ק~ בהגהח ע"שש~מע~ה~ פי~ו~
 קצ~

ודו"~~

 כנזכר ע~ב כ"א~קי~ושין אדש~~~אל~ ~~מואל~ לדוכחי~~ קושיי~י הדרא וא~כ
~ 

 ליישב ויש
 עפי"~

 קי~ושן החוס~

 ע"~~~
 אין י~~אל~ לנבי שר~א דכי ~ להא~ד בביאה~ ד~ה

~אן
 ~י~ו~

 ~צינו ולא כהן~ ל~ב~ איסורא א~כא ואכח~ ובו~

 ע~~ליש~י~
 וה~~

 ס כלא לענין אבל ל~מואלי לל~ק י~ל נמי
 ~והא ואישחרי הוא~ל ס~ל~~יר

 דעב~
 ~נעניחי בשפחה ~הן

 ~מואל איחותב~בר
 ע~ש~

~ ודו~קי  ז~ כחבי אחר 
 מצאחי

~~מ~~
 סי~ או~ח

 במ~ י~~
 ע~ש~ הט~ז על בזה ~ה~יר סק~ב

ובמחבח~~
~ האמורי בכל להעיר הר~יש לא  ראה איברא 

 בש~ס ~~נדפס חמיד מס~ על הראב~ד ב~י~~צאחי ז~
 דפו~

 בפ~~וזילנא~
 הר"ח ~ל שהשינ ע~ב~ ל~א דף שם הש~ס ובדפי

 דש~ואל להא שפי~~נ~ל
 במנחו~

 ע~ב מ~
 ח~ל~

 בו אין
 מ~עם בלילה לל~שו אפי~כלאים ~שו~

 הואי~
 אי~~~יי ואי~~רי

וכ~~~
 דלא

 שיי~
 ביפ~ח אלא אשחרי~ ו~ש~רי ~ואיל לומר

 ~אינו~כיו~ב
 דח~י~ ~~מ~

עושה אי~ יפ~~ שה~~ ~~~ א~ עשה
 ~ו~

 בב~~~ו~ מצוה
 של~ ~ד~ ר~וח~ לו דניחנה ~~א

 יבא
 בא~םורי~~י~

 ~מקו~ אב~
 ~הוא

 מחמ~
 עשה דחייח

 ל~חי א~
 ~~ב~א ע~ש ע~~י ק~ום דקי~ם ~~ידנא ~~א ~ו~ר~ינו

~~יז~
 א~~ינן ~א

 בכה~~
 וכח~ אי~ח~י וא~שחרי ~ואיל

 ~על

 בש~~~ו~~
 הר~ח

 ~~ל~

 ~ה~~מע ~~~אה
 ~דב~ ו~~~ שמ~

~~~י~
 ~ח~קא שנויי ~מה ~י בו~ לטעו~ ~א~ א~ ל~ינוקו~

~ל~~
 ~מ~א בהו

 כל~
 לו יש

 ~עני~
 ו~~מה עש~הי זה

~~ 
~~~~~

 ה~יא ~לא ~"ל
 עו~

 ~~י~לא~ח~מא~ה~י ל~ב~יו~ רא~~

 ~ ו~~~ ה~~לי ~ק~~י~י אד~~ואל~ ~ש~ואל~ לןיק~~

~~~
 ~א ל~י~ו~ן בחי~ ~~~~~א

 כחב רב~ ד~~ ברי~ ע~~
 ~~כ ~~~

 ~~~ ~~אב~~ כ~~~
 ~ק ~וא דה~כא

 ד~יי~ ~~ו~

 ~א ~ל~חע~ה
~~ 

והא ~~~ ~~י ו~~חר~ ~ואיל לומר כ~ל
 דאמרינ~

 דחויא~ ~ד ~י ~ה לרבא דס~ל ע~ב ל"ב ~זבחים
 ~חי לימה

 דהוי ~~~ ש~י ע~שי דחיו~
 ואישחרי ~ו~יל ל~ש עשה ים דק בעיד~א ~וי דלא היכאמשא~כ ~~ ד~י~~ ב~ידנ~

 וה~~א הראב~ד כמש~כ אח~כי גס אישחרי דיחוי~מחמ~
 ~הנ~ל

~~~~~~~~~~~ 
 וגם ~י~חי~~ אזיל דהראב~ד להוכיח נ~ל

 ~רמב~ם דהנה כווחי~~ ז~ל ורש~~הרמב~ם
 ל~ח~~ף ש~~ו ועבדים ~שיס ~ כחב ה~ט צ~~יח מהל~פ~נ

 בה שאין בצי~ח דוקא ע~ז~ כחב ~ס והראב~דמח~~פיםי
 ולא ~וא~ ~~ו~ שכ~ב~ בכ~מ ו~~שכל~ים~

 ל~מיד ב~ירו~ו לשי~י~ אזיל דהר~ב~ד ו~ראה עכ~ל~לכות~ו רבי~ ~וצ~
 הא הר~ח דלפי~ הנ~לי הר~ח על שהש~גהנ~ל

 שרי לנש~ס ~~פי~ נמי ק~~ל כלאים~ מש~ם בו אין~כלח ~מוא~ ד~מ~
 כלאיס הכחוב החיר ~~~מרי בציציח~כ~אים

 הוא~ל מט~ם בציצי~
 דאמרינן ביפ~ח כמו לנשיס~ נמי אישח~י לאנשיס~ו~ישחרי
 כ"א ק~דו~ין וכחו~~ לכ~~~ נמי א~~חרי לישראל~ ואישחריהואיל

ע"~
 א~נס הנ"ל~ בביאה ד~ה

 להרא~~~
 וס~ל ע~יו שהשיג

 ~א לל~ח~ ע~ה דחי~ח ~שוס רק ד~ואדהיכא
 ש~י~

 לומר כלל
 דו~~ ~ כ~ב ש~יר עפ~~ז אישחרי~ ואי~חריהו~יל

 ~אין בציציח
 ולה~~מ כל~י~יבו

~~ 
 ~ועפי~ז בנ~לי ה~י ס~ל הר~ב~ס

 ללבוש אסור דלהרמב~ס מוכחמ~י~א
 בו שיש ט~י~ ב~י~~

 ~ציצי~~כל~י~
 אמרינ~ ול~

 ודלא ~ישחרי~ ו~י~~רי הו~יל
 ה~ח~ ~יציח מ~ל~ פ~ג שס ב~"מ מו~א ז"ל~ אבוה~בכ~מהר~י
ש~ח~

 ז~ל ה~מב~ם בד~ח
 לל~ו~ ד~וו~~

 א~י~ בלילה ציציח
 והכ"מ ~ו~רי והוחר הו~~ל ~מטעם כלאיס~ בהטליחיש

 של ~סוח ~ הרמב~ם דכחב מהא על~והש~נ ש~
 פ~ח~

 מטילין אין
 בכסוח ואפי~ וכו~~ בלילה ~ה יחכסה שמא גזירה ח~לח~ב~

 ע~ש~ וכ~~ מייריי~~
 וכ~

 ע~שי י~ח סי~ או~ח ב~~י עליו השיג
 הב~ח~בל

 הש~~
 א~וה~ב~ כמהר~י להרמב"ם ופירש ה~~י~ על

ו~חר~
 ~ל ~~כסוח ~ה~~~~ ל~~מב~ס ~ס~ל ~~~י קו~~ח

 פ~חן ב~ל אבל בליל~~ אף ~~אם משוס בו א~ן ליוס~~~יוחד ~~
 ~~וס ~ו גזרו ליוס~המ~וחד

 כ~ו~
 פשחן של

 לליל~~ המיו~~
ו~י~

 בז~
 ~~ב~ן ~~ו ד~א ~~~י ~~ב~ ז~ל רש~י דעח גס

 ז~ל~~~ח
 ב~~~

 ע~ב ק~ חולין ה~וס~ ~~ש~כ ר~~י
 ~לע~ין וכחב~טל~ח~~ ~~~

 דינ~
 ד~~~י פלי~ו~ לא

 ו~~מב~~
 ~~ל

 לד~רי ראיה ~~ל הי~ ו~כאורה ע~~הי כהר"חס~ל נ~
 ~עפ~~ ה~~~

 דבשבח ז~ל~ רש~י דברי סחירח ליישב יש ז~לדב~יו
 וז"ל כחב ואינהויד~ה ~"~ כ~~

 בהו ~זור רבנן ~
 משו~

 ~מא ~ילה~ כ~ות
 שלא ~לאים לובש ונ~צא ללילו~~ ~מיוחד ~סוח לויהא

 לרש~י ד~~ל לה~~א משמע ומכ~ן עכ"לימצוה במ~~
 ~ו~ דבסו~

 ~ר ~ו

בליל~
 ובמנ~ו~ כהר~~~ בכלא~~~ אף

 ~~ני ~~ה ב~ש~י ע~ב מ~
 שמא~י~

 יחכס~
 ~לילה בו

 ו~ב~ ~
 החוס~ ~~~~ון ~זה העיר

 ש~~פם ~~~י ע~ש ~ליח ד~ה ע~ב ק~יחולין
 ~ווי~~~~

 יוחר עוד להעיריש ולפ~~~~
 ל~

 ~~ימונ בהג~וח מש~כ
 ו~

 בב~~ מ~בא
 זה ומ~~ם הרמ~~~י כ~ברי ~י~ שרש~י הנ~ל י~חסי~

 כוו~~ ס~ל דרש"י משום ~רמב~ם~ להלכה~ב~~ פס~
 הנ~לי ע~ב מ~ ~מנחוח ל~ירש~י מיימוני~ ~הוח דכוונח~~ל וע~~ ע~~

 שלפנינו מיימו~י~ בהגהוחאבל
 ~פ~~

 לליל~ ש~יוחד לילה~ כסוח ~~י~ ברש~י וד~א פר~י~ זווכשי~ה ~ וז~ל כחב צי~יח מ~ל~
וכו~

 אבל
~~~ 

 חייב יוס

~ 

 צ~ל ו~~כ עכ~לי ו~ו~ בלילה
 כ~ה בשבח לפי~ש~י של~ינו ~יימוני הגהוחדכוו~ח

 ~נ~ני ע~~
 בב~~ו~יין

 י~ח ב~י~
 הנ~~

 בל~ אחרו~ ~~סחא~~ ~~ ~ ש~חב
 ן

הגהו~
 כ~ובים מיי~ני

 שהב~~י ~ה ולפי עכ~י בטעו~
 הוא ~~וח ל~~ ~~~~ ~~~ שב~~פירש~

 עכ~~ ~ל~
 ~רי

 ז~ל~ש~י
 ~חרי~

 ל~~ורה אה~~י
~ 

 ה~י~י ו~~ור
 דרש~י אהדדי~ ~~ל ר~~י ~ברי~חרו ~~~ ל~ר~

 בשב~
 ~~ה

 ~י~~ ~~~

 ע~~
 דר~ בחל~~י ~~~ב~א

 ~הוד~
 ~~א אל~א~י ב~ר

~~ ~~
 המ~~~ י~~~~

 ע~א ~~ו ~~~ה כרש~י ~קוסי ~כל
 ד~

~~ 
 ע~שי ~שיאיהודה

 ו~
 ~ס יהודה ר~

 ~ל~
 ~מ~ד

~ חב~וי ר~~ 
 ו~

 מקיס
 ב~~ י~~~ ר~ ~י~ ורב~~ ר~~ ~מוז~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~לו~~יה
 ~מש~~ דר~~

 ליס~ד הלימו~~ דרכי ~~~
 ~~ימו~

 מובא

ב~~~~
 יוס~~

~~ 
 המב~אר ולפ~ ע~בי כ~ה ~ש~ת י~~~ ה~~ין

~רושל~
 ~~ש פליגו ה~ז ~~א ~~וש~ן

 ורב~
 נשיס פוטר דר~ש

 מ~ע שה~א מט~םהציצית
 שהרי ש~זמ~~

 כ~ו~
 פ~ור לילה

~
 הצי~יתי

 ור~~
 ר~ סתס ~ד~וא

 יהודה~

 מ~ע הוי דלא ס~ל

שהזמ~~
 ~לילה ~~י~ ולילה~ ל~וס מיוחדות היו אס שכן

 ד~ה ~~ני~~ וב~מראה דר~נן~ טעמון ד~ה בשי~ק ע~שב~~צי~~ חייב~
 ~~מהושהרי~

 בז~
 ו~וס~ הרא~ש על

 קידושי~
 ע"ש~ ע~א ל~ד

 מתוס~ לעיל ה~רותיוכבר
 מנחו~

 ע~ב מ~
 שה~יאו מ~וסי ד~~

~ל ר~~~ על ד~לי~~ דר~נן ~"כ ד~~ל ומ~מע כנ~ל~ להירושלמי~~כ
 דכ~~

 יוס
 יהודה דר~ מוכח ממילא וא~כ ב~ילה~ חיי~

 ~~ה בשבת ~יר~~י שפיר ו~פי~ז ב~ילהי ~~ב יוס דכ~ות~~ל

ע~~
 רבם כר~י ד~~מא יהודה ר~ ל~למידי דקאי

~~~ 
 כמו

 התוס~~וכיחו
 מ~~ בשבועו~

 ע~א
 דת~מיד כל~ ד~~

 לש~~~ ~ירש~י ולהכי ע~שי ס~לכר~ו ~~~מ~
 כס~ת משוס יהודה ר~

 בלילה~ חייב יוס כ~ות א~ל ללילה~ המיוחד כ~ות דהיינו~י~ה
 א~ל כנ~ל~ בכלאיס אפי~ומו~ר

 במנחו~
 ל~~ קאי דלא

 נכון ישוב הוא ולכא~רה ~לילה~ י~כ~ה שמא פירש~ישפיר יהוד~
 יש~ו~~י~ז

 ~פ~~~
 ~~יס~

 י~מו~
 ע"א ד~

 במש~כ דכתיבי ד~~

 ~שיס דס~ל דר~ש~לרבנ~
 חיי~ו~

 עש~ה צית~ ~צ

 ודוק~

~  ~~ס 
 לא ~הישוב

 מ~ל~
 א~ובה

 ע~יי~
 דהרי ז~ל~ רש~י ד~רי ל~ל

 מצא~יזה
 ע~

 כ~ז ש~ת ~~ש~י
 ע~~

 לכ~~ת ד~ה
 ליל~

 ש~י~
~~כ

 פיר~~י וכן ל~ילו~~ המיוח~ כסו~
 ע~~

 ע"ב י~ח ~ז~חיס
ד~ה

 ~ר~
 לכ~ות

 ליל~
 ~לית

 הע~~י~
 ל~סות

 הרי עב~לי ליל~
 וב~ב ז~ל רש~י דק~ק דוכתי ~~~אלן

 דוק~
 המ~וחד ~כס~ת

 לה~יא ומשמעללילות~
 דכסו~

כ"ז ו~ש~~ ~כלאיסי מותר בלילה יוס
 ע~~

 י~ח ו~~~חיס
 דהא יהוד~~ לר~ קאי לא ודא~ ~~~

 ~רט או~ו דראיחסה~רייתא
 אדר~~ ליל~~ לבסו~

 א~יאי כר~ש
כמ~ואר

 דד~~י לדוכ~ה קו~יא ~דרא ו~~כ ע~~~ מ~~ ~מנח~~
 נינהו סי~ראי ז~לר~~י

~ 
 וראיתי

 ~~לי~
 י~ח ~ז~חיס ה~~ס

 ~יין~~~~
 ע~

 כ~~ ~כן ~ס~ ~ירש~י
 ותמה~י ע~~~ מ~מ~נחית וה~י~ ע~~י כ~ז ~ש~ת

 ש~~
 ע~ב כ~ה ש~ת ~~~רש~י העיר

 ל~ירש~י ה~~ל מיימוניומה~~ות
 ~ כנ~~

 ~נ~ל ~הב~ח אולס
 ד~רש"י ה~~שפ~רש

 ~ ~מ~חו~
 היינו ~ליל~י ב~ י~כסה ~מא

 לפי ~ש~ן ~ל~~דין
 ~~ר~

 כנ~לי ב~ילה ~ו לה~ב~ות הס~ן

ש~
 ש~ה הוא~ והכל ז~ל~ רש~י ~ד~רי ס~י~ה ~~ס ~יבא

 וז~ אחדיס~ו~~ריס אח~
 ~ נכ~ן

~~~~~~~ 
 הרמ~~ס מ~ן ד~ת ל~רש הב~ח ש~נה היסוד ~וף
 ~נזכר~ ~הר~ת דס~ל משוס א~וה~~~ כ~הר~יז~ל

 א~י~ הר~ת לדעת דהא לי~איל~ענ~ד
 ל~שי~

 כלאיס ~רי

 ~לדע~ כנ~~~~~יצי~
 מת~~פיס להתעטף שרצו נ~יס ~~מ~~ס

~וק~
 ~~~ג והכ~מ ה~~~~ד כמש~כ כלא~ס~ ~ו שאין ~~~ית

 ~~מ~ ואס הנ~~~ ה~ט ~~~~ת~ל~
 דלד~ת בא~ת ס~ל דה~~ח

הר~~~~
 או כ~כ~מ~ ודלא תי ~ציצ בלא~ס לנ~יס ~ס שרינן

 הר~~~ס ~ד~ת סו~ר ד~~~חדנימא
 ~ז~ דדוק~

 כהר~ת ס~ל
 עכ"פ ק~ה נש~ס~ ל~נין לא א~ל ~לילה~ ~צי~~ת כלאיס~ענין

~~~~
 לס~וס ולא ולפרש לבאר לה~~ת

 ול~ ~
 זו

 בל~~
 ~יש אלא

לתמו~
 מ~רש דהרי ~דול~י יו~ר תימה עוד ~~~ח על

 יוצ~
~הר~ב~

 ~~~~ה ב~~י של~שו כהניס ~ ו~~ל כלאיס~ הל~ ~ף

 בש~של~
 ש~וא האבנט מפני לוק~~ ~מק~ש אפי~ ע~ודה

 ~א הותרו ולא~~איס~
 ע~ו~~ בש~~

 שהוא
 מ~~

 ~ב~ל~ כציצית
 מבוא~ ~ומל~~

 דגס
 בציצי~

 לא
 ~י~

 אלא כ~ים
 בלילה~ לא א~ל ד~י~ית~ ה~עק~וס ~ש~

 ו~
 בנשיםי ~א

 ודלא ~הר~י ~~ל לא ד~מ~~ס ל~ד~א~ואר ה~
 ~הב~~

 ~~לי~
 ב~~ ראיתי~ב

 ~ב~
 ה~ד צ~צ~ת בהל~ הר~~~ס על

 ~נ~ל כלאים ~~~ ב~וף מה~מב~ס~~כ ש~ו~~
 עפי~~ ~~ שס~ ז~וב~~ה ע~~ כ~~~ ס~~ דל~

 מ~~ ~ל ה ~ר ~ב הס~ ~בר~
 ק~י~ף חיל~

 ~יר~
 ~לל ~~יר ולא ע~ש~ הנ~ל אבוהב ל~ר~י

~אב~ד
 ו~כ~

 ~~ל
 ~~~י~י ~כ~אי~ נשי~ ל~~

 וב~~~
~ש~~

 דב~~ ~~
 ול~ ~~ הב~~

 עליו לת~וה כלל ~ר~יש

~
 ~ו~ם

 ש~רי~ ~
 ב~~

 ~ב~
 שס

 ל~ר~
 ~טת

~~~ 

 התוס~ ~~י~דוהרמב~~
 ע~א ו~ יבמו~

וז~ל ~~~ ~ע~~~ ד~~
~ 

 דבלאיס קרא א~כ דחי~ בע~~וא אי
 למ~ל ב~צי~

 ~בי ~~~ס ~~ר כבר ~ראשוניס ~ירוצ~ס וה~~ ~ירוציסי~~ ותיר~ ~
 ועו~ ~ וז~ל התו~~ שכת~ו הג~ התי~ רק ~ו נ~~ר ולא ~י~ח
~~~

 עשה לידחי דלא
 דציצי~

 ~כלאיס~ לאו
 עכ~ל~ מציצית ~טורות נשיס~מ~ד בנש~~ שו~ שא~

 ו~~~
 ~~ק~ב~~

~  ול~~נ~~ עש~ה~ ביו~ט א~ק~~נ למ~~ 
 ג~כ נ~ל

 השיט~~ לתר~
 ה~ל

 א~ל אלו~ ה~ו~~עפי"ד
 ~~ר~

 ~~ ד~רי ואקדיס נכוןי יוחר
מנחת

 חינו~
 ~כ~ הריטב~א ע~י~ד ל~דש שבתב שפ"ו מצוה

 שהז~~דמ~~
 ~ט ד~~~ס

 ש~גו~ במצ~~ דוק~ רו~

 וכו~
 דנ~~י ~ס~ל ~ן למ~שוט א~~

 חיי~יס ק~~סא וכלי ~לי~~ חו~~ ~
 ~ויקרי לא מ~מ~ציצי~~

 להטיל רק שב~יף~ ~צ~~ הוידלא נש~ס~ לפטור לע~ין גרמא שה~מן מ~~
 ס נש א~כ ב~~די צי~י~

 ש~יר לן אתיא ועפי~ז ~עמוי כי ~ד~ריו ע~ש ~~כיחיי~~~
 שיטת היטבוי~~אר

 הר~~
 שמואל דאמר הא ~~י~

 ~~ תכל~
 בו

 דל~~י כלאיס~ משוס בה ~ין ~לילה א~י~ ד~מ~ל כלאיס~מש~ס
ה~
 ר

 הכ~ו~
 ~~שו~ כנ~ל~ ~ציצית כלאיס

 לשיטתיה אזיל דשמו~ל
שס

 מ~~ ~מנחו~
 וא~כ ~ציצי~י חיי~ין קו~~א דכלי ~"א

 נשים שמואללשיטת
 חייבו~

 ~ציצית
 וא~כ הנ"לי כהמנ~~

 ה~ראל~י~~י~
 קישי~

 למ~לא~כ דחי~ בע~מא ~י לדוכ~ה~ הנ"ל ה~ו~~
 הסמיכ~~

 להת
~ 

 ~ס הא ~צי~ית~ כלאיס
 בעל~

 עשה
 ו~ין ל~~~ידו~ה

 ~~ר~
 ה~~ כתי~

 ש~
 דמ~ד ה~וס~

 דל~
 ל~דחי

 שאין דכ~איס ל~שה דציציתעשה
 ~טורות ~נשיס ~נשיס~ שו~

 דהא כנ~לימצינ~ת
 לשיט~

 ח~יב~ת ~שים שמ~אל
קושיא ומ~ע~ ת~ ~צי~

 ז~~
 הוכיח

 הס~יכו~ דא~צט~י~ הר~~
 ~נין ד~כל ל~ימר

 קיוס ~שעת שלא ~פי~ ~ציצית~ ~איסאש~רי
 כגון המצו~

 ה~יר דל~מרי~~ילה
 הכתו~

 ולא הי~~ והו~ר~ ~ציצי~~ כלאיס
 מ~~ס נימא אס משא"כ היאידחויה

 ~וח~ עש~
 אי~ו ל~~ת

מ~~ר
 כ~~

 ~בל ~מצ~ה~ בעי~ן
 אתי ~להכי ~לילהי ל~

 הס~~~~~
~ דהו~רהילה~~ו~  ממ~לא ה~מ~ר ועפ~י 

 ~~~ ~~~~ על ג שהש ~מה הנ~ל ~~י~ דמס~ בפ~אהר~~~ד קו~י~ מיו~~
שיי~

 ~היא ~מ~וס איש~רי~ דאיש~רי כיון ל~מ~
 מחמ~

 ~יית

 ואינו ל~~ת~ע~~
 ~עי~נ~ כ~~ מו~~

 נ~י ו~כא ~שה~ ~קייס
 ~ע~דנא א~א מותר אינו ~ציציתב~א~ס

 ד~ק~~~
 ~יוס כ~ון ~שה

 ולפי כנ"לי ~~ילהולא
 מ~

 ולא ~~~ר א~י ~כת~תי
 קש~

 ~ידי
 הא הר~ת ~לש~~ת ה~~ח~~ל

 ~שרינ~
 כלא~ס

 ~צ~צית~
 מ~עס לא

 לשמואל ~וביח ד~ר~ת אלא ~עידנ~י דבע~ן מא ~נ הי~~דחויה
 ~כלא~ס דס~ל ודאילשיט~יה

 ~צי~
 ת

 ה~~ר~
 של~~ ~ א~ לג~י

~שע~
 קיוס

 ד~ס וא~~ר האמ~י כדבר בל~לה~ כגון המ~ו~

 מוד~ה~~~
 דל~~ן

 ע~כ הציצי~~ ~ן ~~ורות נשי~ דס~~
 דהא הו~רהי ולא היא דחויה ~ק בציצ~תדכלאים ס~~
 למ"~

 זה
הסמ

~  
 דלדידיה מיו~ר אינו

 איכ~ שפי~
 לתרוצי

ה~וס~ קושי~
 כתיר~צ~

 ולא ~נ"לי ה~~
 הר~~ בת~

 ס ~~א
 ~שיס דכל ל~~~י~ ל~מואל רק ~רהה ~יצי~

 חיי~ו~
 ת ~ציצ

 ~תוס~ על ~~~ר יש~וע~י~ז ~נ~~
 מ~חו~

 ק~י ו~חולן ע"ב~ ~~
 ו~א~~~~~~

 כ~בו שכולם הנ~ל~ ~ה~צ
~~~ 

 דלנ~ס ה~"ת
 ה~~~ ה~ וקש~ ~~צי~~ כ~איס ללבוש ~י~~כ

ולשמואל ק~י~ ל~מואל
 לשיט~
 וא~כ בצ~ציתי ח~י~ות נש~ס ~

 רב~~ ז~ א~
 ה~כל~

 לנ~י~ נן ד~ר
 כלא~ס

 ~ ~ציצי~
 וצ~ג~

 ~ו~~ ו~יין
 דכלאי~ ~ ~כת~ו כיון~ ד~ה ע~אמ~ ~חו~

 ו~א ~~צי~~ ~ל הותר ממש
 כ~ נ~ ו~~ עכ~ל~ ד~י~משו~

 הר~ת ~ת
~~~ 

 ~רמב~ם אבל
דפסק

 נשי~
 פ~ורות

 א~כ כנ~לי מציצי~
 לדי~י~

 ~יי~ב ש~ר
 ~~~יכו~ ה~~ל~ ה~~ ~ת~~ו~ס ה~~~~~ית

 ק~"ל
 דמ~~

 ד~צית

אע~
 דתי אפ~ה פט~ר~~~ נ~ם ד~א ~כל~ ~וה דאי~ו

 הו~רה~ ב~~ית דכל~יס ~~ל הוכחה לן לי~ וא~~דכלא~ס~ ~~~~
 פ~ו~ש~~

 כל~יס שרינן לא ולהבי ~חוי~~ ~ק הוי דלא
 ~קב~י~ת~

 ~ש~~
 דציצי~~ המ~ע ש~קייס

 כ~~~
 א~ל בי~ס~

 ו~~ בנ~י~ ~בלילה~ ל~
~~ 

 דו~ה
 דלא כ~~~ לב~~

 ~~ ~~ב~ כ~ש~ עבו~~~ ב~ת ~לאכל~יס ~~
 ~אי~ ~~~

~~
 על ~~~

 ה~מ~
 או"ח

~~~~ 
 ~תב ~ת ל~~

~ ~
 כל~ם ~ל

 ~פ~~ ב~י~י~
 לא

 ע~~~ דח~~ ~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

 מ~ול~
 ~ביר~ הרמב~ דבא~~ ~ה~אי~ו~ ש~~ב~י

 כלאיס ~~
 הוח~ה ולא דחויה~בצי~יח

 ש~ביא ומה ~ר~ח~ כדע~
 מהרמב~~

פ~~
 ~י~~ מהל~

 שכ~ב ה~ו
 שהשעטנ~

 מו~ר
 ~י~~ ~ענ~

 וכו~י

 א~ולפענ~~
 שס הרמב~ס דהא הוכחה~ שום ב~ה

 דוחה ~ע~ה~עס ~ מסיי~
 אבל ע~שי לל"~

 ה~~כחו~
 שהראיחי

 דכלאיס ס~לדהרמב"ס ל~ע~
 ב~י~י~

 הן ה~רה~ ולא דחויה
 ומ~ינוויציבי אמ~

 למיד~
 שיטחא בחדא קיימו והראב~ד דהרמב"ס

 בבגדי כלאיס לענין רק ~וחר~~ ולא היא דחויה בצי~יחדכלאיס
 דלד~~ ז~ל~ והראב~ד ~רמב~ס פלי~וכהונה

 בס~ף הרא~~ד
 ~א אפי~ לגמרי שרי שס~ כלאיסהל~

 משוס עבודה~ בש~~
 ש~יא ס~ל ז~ל הרמב~ס אבל הוחרה~ כהונה בבגדי כלאיסדס~ל
 דחויה ובשניהס כציציח~~~ע

 הוחר~ ול~
 ודו~ק

 היט~
 הוא כי

 נא~~~פר~
 בביאור

 שיטו~
 כ~~ור בס~ד הפוסקיס

 ופ~ח~

 רא~ נ~~~~~~
 בכלאיס דכמו שאלחו~ לנידון ונשובה

ב~צי~
 לא כנזכר~ היא~ ד~חויה

 שיי~
 הואיל לומר

 אישחר~ואיש~רי
 בנ~~ד נמי והכא

 דהאבילו~
 מפנ~ נדחה

 ~שבת משוס ע"בי כ~ג מ~ק ב~וס~ ועיין~ ע~ב~ י~ד מ~ק~עיין שב~
 בי~כחיב

 ברכה~

 לא
 שי~

 ו~~ף איש~ריי וא~ש~רי הואיל ~מר
אחר

 חז~ ה~~~
 ~ כ~ל ~~~ומו האיסור

~~~~~~ 
 לענין ל"ב םי~ מהתה~ד שהביא

 פ~
 נקיה עבו"ס

 שיבצע ישראל של קיברו~ח
~ 

 עכו"ס~ של היפה
וכיו~

 דלמה העיר וכח~ר הסעו~ה~ לכל ~וחר לבצוע שהו~ר
 לא וא~אי ~ע~דה~ לכלמו~ר

 דא~ נימ~
 בטלה ~בצי~ה

 ושו~הסיבה~
~ קמא~ לאיסורא ~דרא  םי~ או~~ בב"י ~ס ~ומובא ~עמא מ~רש בחה~דדהא מידי~ קשה לא בא~ח 

~הנז~ר קס~~
 מפ~

 משוס ~~יח אלא בו ח~קה נפשו עכו"ס של
פרי~וח~

 ול~
 ה~כא

 ~מ~
 ו~א בהי~ר~ שיאכל עילה ~ל~~וא

 וכ~ה רבנןי לי~ שרי המ~וה בו שמחבב הכא כגוו לפרישו~~יצער~
 או~ח וברמ~א בב~י ועיין י~ב~ ם~ק ~~ח ~ ס או~ח~מג~א
 לאכול ~יש שכ~ב~ הא~ור בשס ~ם~זסוס"י

 שב~~ הפ~
 בהמוציא

 שיאכלק~דס
 מ~וס והוא ל~אב~~ שיאכ~ו כדי אחר~ פ~

 י~ת ס~ק שס ובט~ז הםי~ ~ס~ף ובדרי~ה בב~ ע"שמצוה~ חבו~

 שס מ~ב ~~ק ובמג~א שס~ במ~ו~פמ~~
 בש~

 עש~ה~ ~של~ה
 ~~ב סי~ יו~ד בט~זועיין

 סוס~
 וז~ל כחב

 נוחן והדין ~
 ל~~וע להקדיס דאין בחה"ד כמש"כ יב~ע עליושיאכל ~הפ~
 אל~

 מה
 לו ונחשב הסעודה לכל הותר ~ה ~ל ומט~ם ע~שי ו~ו~~יאכל
 לא ~ עה~פ יתרו~ ~~ םוף עזרא" ב~אבן ~ומ~~י מצוהחבוב
 וז~ל כ~ב גז~ח~ אחהן~בנה

 דר~ וע~ ~
 כן הי~ אולי ~םברא

כדר~
 ראוי אין המ~~ח~ ג~י על קרב שהי~ בעבור ה~~ול~

~הי~
 י~אר אס שה~דיש~ ~דש יחלל כי פגול~ ~נשאר

 האבניס יכר~ו אס ~ה וככה ~ול~ ~יה~עד ממנ~
 המזבח~ לבנ~~

אולי
 ~ ~נכר~ יחול~

 ~מ~ו~~ למ~וס או ~רה לעבודה ~אב~ם
 כבוד א~וו~ה

 עכ~~
 ~היינו וי~ל

 ט~מ~ נ~
 שדרש נ~ן דר~

 ~ עה~~ בא~ ~~במ~ל~א
 בשמל~ם ~ררח מש~ס

 ע~
 ש~מם~

~~נ
 ~ו~~

 ~~ל ומה וכו~ ב~מה שס ~~ה ~א וכי
 שירי ש~~ כיון ~ומר ע~כי המצו~~ א~ ~חבבין ש~יואלא שכמ~~ ~~

 להול~~ם מחולל ~יהיה ~~וד אינומצוה
 ע~

 וה~ינו בהמהי ~~י

נ~
 ~ר~ טעמא

 בירו~ל~ יוח~
 ~~ב

 ם~ ~~~
 ו~ירושלמי ה~~~

 ~יף ~~ח~נ~דרין
 ה~~

 ומלקט בצפ~א לכ~~א עליל ד~וה
~~ורין

 מסעוד~ ~~הנ~~ וא~~
 קידוש

 ~ח~~

 ~ש~ ו~~
~א~

 ש~יה
 ~~ד~

 ~~ ~~וה
~~ 

 ~וי ואין ~~בח~ לג~י
 אפ~ ועפי~~ ~~ול~ ~~א~~~~

 לומר
 נ~ ~~

 ~מא

 ~ה~י~~ה~~~
 ה~~י

 והט~~
 לבה~ה ל~א~ל ש~ין וה~ג~א

~ו וע~
 ~ע~~~

 מ~יכה
 ש~י~עו~

 בו
~~~~~ 

 וה~~ז ה~ו~אי
~~ 

~~
 במ~ מצו~ חבו~ ~~ בא~ פ~ ~~יר~~י

 שנש~ייר
 מ~ ~

~~~~ 
 וע~~ד

 ~~~ב~
 כ~ ~~ א~י ע~~א~

~~א ש~ח~יכ~
 ~וי אי~ ~ו~ ~~

 ~ש~ ל~ו~
 ~~לל

 להא~~
~~ 

 ~~א ~~~י
 ~ו~~

 ~~~ ק~~ו ~~
 ה~~ ~ ~

 ל~~~~
~~ 

~~ 
ו ~  

~ ~  ~  
 ע~א

~~ ~ ~~  ~~ ~ ~ י~~ ~   ~  אד~ ~ 

 במה~ש~א ועיין ע~וימכ~
 בחידא~~

 ב~ב
 על מכפר במזבח~ דקאמר לש~ן בשינוי שדקדקהב~~~ םו~

 מכפר נמי לומר והו"ל הא~~~ על מכפרובשלחן ישר~
 ~ עלי~

 ע~ש
 בסוף מ~ש ~ניה איש~מיע המהרש~א ובמח~ב ~ז~~~ש~כ
 וכ~ה בשלחןי כמו אדס~ על מכ~ר מז~ח נ~~י ד~אמרחגיגה
 בחדא~ג ובמהרש~א שלחנוי ד~ה ~חוס~ ~~ש ע~א~ צ~~במנחוח
מנחו~

 פ~נ ד~~~~י~ שהעיר
 דאבו~

 משוס משמע
~~יו דאומר~

 מכפר שלחנו ל~דיא כ~ב גרשוס ו~רבינו ע~שי ~~~

 שסי ב~~מ~ק וכ~ה אורחיס~בהכנס~

 וצ~ע~
~ 

~~~~~~~~~ 
הדבר

 לענינינ~
 על לחמוה יש לפענ"ד

 ~ה~שערי ~ד~ט~ ו~~עיק~י יוס~~ה~בר~י
 ש~~א סי~ ~ו"ד ~שו~ה~ וה~פ~חי חקנ~א~ סי~ באו~חחשובה~
ס"ק

 י~~
 בשר ד~ברי ~הא~עיא ~ר~~ה הביאו שכולס ~נ"ל

 בהדא די~בו נאוני~ ~י מכל איש~מיט וב~ח~כ כנ~לינחירה
 למבו~ שאסורין כיו"ב ~קנה ש~שודקהל שס~ ובר~א ב~ סעי~ רי~ח סי~ יו~ד בש~ע דמבואר האקינא~

 להס שהי~ מה אפי~
 ראיה שה~יא החה~ד בשס סק~ד שס ובט~ז עכ~ל~ לכןקודס
 דהאבעיא דכיון חולין~ ביש~ש להמ~רש~ל הביא וגס זו~מ~עיא
 ס~יקא ו~דרבנן לחומר~~ ס~יקא בדאוריי~א נפשטא~לא

 ועיין שהארי~י ע~שלקו~אי
 ש~ ~ש~

 ג~כ שהביא סק"ג
 כי אמנס אם ע~~י הנ~לל~~הרש"ל

 ~ו~
 מה~ש~ל ד~רי

 ~היכא ~~ג סי~ פיא ~יצה ~יש"ש ממש~כ ~מוה~לשיט~יה
 ל~ומרא דאיסורא חיקו אמרי~ן ~י~~ בהאבעיא בש~םדםיימו
 ש~~מו ו~ורו ~שי ש~ב מא~ר ו~ט~ס דרב~י במידיאפי~

 ~ד א~סור בס~ק ש~ניחו אלמא חיק~י עליו וכ~בו~תלמוד
 הרא~ש על נחנאל~ ה~קרבן בשמו וכ~כ ע~ש~ ז"ל אליהושיבא

בםו~
 ע~שי מ~ ~וח דבי~ה פ~א

 ועיי~
 חל~ז םי~ ~ו~ח בב~י

 גאוניס ושאר דר~מ שכ~ כה~"מ דלאשפסק
 דס~~

 חיקו דכל
 ואפי~ לחומרא~דאיס~רא

 בדרב~
 ליש~ש ~ביא ולא ~ש~ ב~יקו ד~סיקנא הי~א דוקאד~~א ב~~ע~ סייס שס והב~ח ע"~י

ביצ~
 בזה ה~רכ~~ ~חח ~וב~~ובה הנ~ל

 בבקיאו~
 עירובין בירושלמי זו~ בהאבעיא הא וא~כ ~ה~~ ה~סף עעולא בס~ד~ נפלא

 פ"~סו~
 במחנה ~~רו ד~ריס ארבעה ד~נן הא על ~אמרו

 ו~~ש נפערוי כבר ל~יר ע~הן נכנםו מדמאי ופטוריןוכו~
 וז~ל~ ~פי~ ע~~~ב~קרבן

 לעיר ~מ~ן ~נ~נםו דמאי ~ל פירוח
 ~~~לה נפט~ו ש~בר מ~מאי~ פטו~ין ממ~חמ~~ ~חזרולא~ר
 בפי~ מש~~ ה~פני פי~ ו~ןעכ~ל~

 ע~~ הב~
 ק~~ן" ב~שירי

 שס~כתב
 דזא~

 המל~מ~~ ~ני שה~י~ו דמאילענין נחירה~ בשר דאיברי ~האבעיא ~~פ~מ היא
 ומו~~י~

 והוחר הואיל משוס
 מ~ פשיטא~ ולהירושלמיהו~רי

 ד~ר~
 ירמי~

 ע~ש~ לי~ מיבעיא
 הוחרי והו~ר הואיל אמרינן דב~ר~נן מ~ירו~למי מבואר~רי

 בש~~ועי~
 דפשיטא מאי שבק~נן דלא סק~א קמ~ה סי~ יו~ד

 מאי משוסלירו~~מי~
 דמספק~

 ובברכ~י ע~ש דידן לש~ס
 ס~ בשס כן ש~ביא צ~םי~ או~~

 דר~
 ולא ע~ש~ הק~ש

 הביאו שלא האחרוניס כל על ו~י~ההנ~לי מ~ש~~ ~~
 ישראל ר~ ל~רה~ח ~~ו~י הי~הכאן עירוב~ מהירושל~

 ~יי ראבינאוויט~
 שאל~ו ~נידון ~ס ברורה חשובה עיניו ~ח~ינהומ~וכה

 יש ~רב~~ איםור אלא ואינו הואיל י~נס ~ס~~נ~ן
 איש~~י ואיש~רי הואילמטעס לה~~

~~~~~~~ 
~~~ 
~ 

~~ 
~~

~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 

~
 בא~ס ה~~ה~

 אח~
 א~ר

~ ~  
 ~י~ ~~י

~~~ 
 ~~נו~י

~ ~~ ו~~  ~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ב~ו~ן
 ז~

~ ~סס ישקוהו שהרופאיס  ~ל~~ ה~יי~נו~ 

~עטראנ~
 ~רו ל~פ~ג כדי המילה~ קו~ס

~ 

~~~
 ראיתי ~צאחי ~ה ראה

 כחו~
 ה~ריח~ ~כורח בס~ר

 כר~ת ~נחל רס~א~סי~
 סק~ד~
 בגדול היה מעשה ~

 כדי השינה~ משקה לה~קותו הרופאיס שרצוהנימול
 אנרא~ צ~רא לפוס שיהיה כדי ר~ה~ ולא ה~~לה~ ~צערירגיש ל~ ד~~יש~

 שג~ ואמר~י חסידוח~מצ~
 כשהוא למולו קפ~דא יש הדין ~צד

 סק~ה רס~ד ~עיין כונה ~יכוח דמצוח דוקא~ער
 להכ~יר ה~עס ~ע~קר דהנה לפ~ו~~ ~עסי~ל עו~ ש~ת~
 דברה לא רק דהוא י"ל לש~ה~ מה"ת מילה מצינו דלאמ~וס למיל~~ ע~~~~

 ~~ ב~ו~ה ול~~ד כ~ז ע~ז עי~ן אדס~ ~ני כלשיןהתורה
 ל~

 ל~ס
 ר~ל ויראי ו~מד~ר לכםי המול ~י~ נמי הכא א~כחו~~~
~ לש~י עצמו שמל א~רהס וגו~ ואיל~ ~ושור~תח  

 א~
 וכן

 מדרבנן דעכ~פי~ל
 צר~

 מלא ועיין לכתח~הי לכ~ע לשמה מילה
הרועיס

 ע~
 אוח צ~כ מצוח

 ט~
 סופריס לקנאת ו~ה~מ~ות

 דקטן המח~ר דברי על שכ~ ה~ר~א ד~רי צ~ע וא~כ ל~די~שו~
 אינו דהלא וכו~י לשמה ~ילה מצינו דלא משוס למול~כש~

 במש~כ צ"ע כן להלכה~מו~בס
 האו"~

 ~מומר דנסחפק ~ו ם~~
 דמנ"ל לשמ~~ מה~ל דלא ~שוס ימול~שלא

 כונ~ שצרי~
 לשמה
 ע~ין מצ~כ~ דס~ל יו~נן לר~ דקאיוי~ל ~

 הג~~
 א~כ כ~ח~ ר~ה

 דלא למול~ למומר להחיר אין לדידיהאף
 ~~וי~

 וע~כ לשמה~
 קאמרולא

~~ 
 סי~ עיין ~פ~~י

 רס"~
 ש~תב סק~ח

 בש~
 ס~

 ס~ק רס~ד ~סי~ ארימלחמות
 י~ג~

 וז~ל שכ~
~ 

 המוהליס נז~~יס
 ו~~וררין אוחו~ מקיצ~ן אלא ישן~ שהוא ~ש~ה התינוק למולשלא
 שלא המיל~~ קידסאוחו

 י~~
 כן ח~~שי נכ~~ לי~י

~אומניס שמ~

 ~קי~יס~
 כלומר לגדול~ קטן בין לחלק~ יש ו~ולי

דלהק~
 לגדול אבל כנ~ל~ הםכנה ~פנ~ יש~~ כשהוא ימולו לא

 כשהוא אף~נמול
 ליכ~ י~

 שינה בין ל~לק יש או סכנה~
 ~~ כריח נחל הס~ ~כ~ד כ~אח~ ושינהט~עיח

 ~ ב~

~~~~~~

 ~משקה~השינה~ הנימול להג~ול ~שקוח אס זה
 ו~פר~ח ה~~ ס~י~ תע~ה סי~ או~ח ש~ע~עיין

 ~מר~ן איי~ל שס~
 בכהאי~~ונ~

 ל~ילה~ הראוי כל בישן
 א~

 בילה

 דישן אמרי~ ~~ב ~~ ו~ג~טין ע"~~ ק~ד כי~מות ~ו~מעכ~
 סנהדר~ן ו~רש~י ~עשהי מח~סרלא

 מ"~
 ובחוס~ ~ישן~ ד~ה ע~א

 ממילא דישן אימ~יד~ה
 מיחע~

 ~שם כח~ר ~ה~יא ~ומה י~ו~ש

ר~
 ה~ו~י מקיים שינה ד~ש~ת סוכה ממצוח ראי~ א~ גדול

~~~
 ח~~ו ~עס

 כ~י~
 עיין תדורו~

 כ~~ בסוכ~
 ובחוס~ ישן~ ד~ה שם ותוס~ ו~רש~~ ע~א~ נ~ד ~יבמותבזה וי~~ וב~יט~~א~

 שס הריט~~א ו~חי~ שםישניס
 ~לעני~

 ובחי~ ל~ית~ ראוי
 ו~~"~הרש~~אי

 לענין נ~ה סי~ או~ח
~ 

 ~ל לכת~ה י~ל
 ל~ילה~ראוי

 וכו~
 יבמוח ~וס~ ע~~~ כ~ה קי~ושין בחוס~ עיין

 ע~~~ק~ד
 ומ~רש~~

 סוע~ב ל~ח ו~עירו~~ן שס~ ו~~~ז כ~ה סעי~ רל~ד סי~וביו~ד ע~~~ ע~ג מנדריס צ~ע ע~א~ פ~ג ~ולין
ו~רי"ף

 סו~~ והרא~~
 לא לענין חליצ~ ~צוח

 עיין י~~י~ אב~
 ~~בברש~~ס

 פ~~
 ה~צו~ דבגו~ שכ~ כל~ ד"ה ~~ב

 א~רינן לא
 ~ט~~ ~ע~ין יע"ש ו~~ ל~~לה הראויכל

 ל~ב סי~ או~ח
 או~ח ו~פמ~ג~"~~ ס~~

 סוס"י במ~~
 ק~~ג~

 ~יין
 פ"~ ~~ל~~

 מהל~

~כו~~~
 כל ~מרינן דלא ה~ד

 הראו~
 היכא אלא

 יע~שי דאיתמ~
 ל~ו ~~~ ו~ודאוח בר~ח אהל ואהלות מור ~שו~חו~יין

 ~ ול~~

~~~~~~ 
 אחר או מכוין~ ש~מו~ל מ~נ~ ~ס

 עומ~
 שי~וין ע~ג

 הרש~~א בחי~ ~ע~~ן מילה~ ~צותלשס
 חול~

 ~~ב
 סי~ ח~א הרשב~א ו~~ש~~ כונ~~ ~עי חולין אסלענין

 כ"~
 וב~~י

 סי~ אסאד מ~ר"~ ו~תשו~ ת~סי סי~או~ח
~~~ 

 ח"א והרש~ם
 בח~ילי היוס אנכי עמ~ס כי ויען יעו~ש~ י~דסי~

 הקיצור~ יספיק ~וחו ולח~ם ~עטיס~ ד~ר~ לכן~ראש~ ה~~ ~רד~

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

~~~~~"~~ 
~~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~~~י~~ ~~~~~~~
~~~ 

~~~~ 
~~~

 שמע~י אשר השמועה טובה לא
~ 

 מקרה במחני~ס קרה
 י~עו אח וחלל עמנו ~בני אחד שקס ג~רא טהורלא

 ~פלוני~ והשו~ב ן נכר בן לו ילדה והיא נכריח~עם
~~~ 

 כ~ים
 חכם שאלח בלי ה~ברים~ ~ילדי איננו אשר זר ה~לד אתומל

כח~
 ועוד דמת~~ רב

 הוסי~
 ישראל הוא הילד כ~ ל~מר

~ ~ברלכל כש~  
 נפלא~ א~

 ~רא שאלת בלי רב מעשה ולעשוח להורוח עזבנפשו הרה~~ אי~ ~פלוני~~ מ~שה ~עיני ה~א
 ~ דא~ר~

הל~
 כ~רכוח וכו~ חי~ב רבו ~פני הלכה המורה כל

 ~ל~~
 ע~ב~

~~~~~
~~~ 

~  

~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ 

 הו~אה~ הוראחואין
 ~אה~

 עדה~ ב~קר~ן
 ~ע~

 הירושלמי
 בפי~שם גי~

 ה~~~
 דהוראת בזה שפירש

 ~ל~י~
 ויכו הוראה~ ל~ו

ח~

~
~~~ 

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

~  
~~ 

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

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

~~~~~ ~~~ 

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

~~~~~~~~~~ 

 ~~~~~~~~~~~~~~י~

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

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

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

~~~ 

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



~ ~~~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ו~~~  ~ה ~י~~כם
 כל~ש~ יע~~ שא~

 ~ל~ דידן~ בנידון
 ~ב

הור~
 ~ לכ~ד ~שר יש~אל הוא דהולד

 ב~
 השו~ב ומחו~ב

כי יכופר~ וחטאתו עונו וסר כדינא~ כת~ר ~רב את ל~ייס~פלוני~
 שו"ב לשוס הוא חולין חציל~

 ~ יהי~
 הו~אה ל~ורוח שיהיה

 כביעחאאפי~
 בכוחח~

 כנודע דרבי באחרא
 לכ~

 שערי באי
 סי~ יו~ד ~ח~ב חייס ~ברי בשו~ח ראהח~ובה~

 כ~~
 ב~ס

הגה~ק
 וראפשי~ מק~~~י~

 הרב נ~ד ל~ורוח לשו~ב דאסור ז~~ל
 ומפ~ח ע~שי להחמיר~פילו

 המ~
 אקצר עש~ק ונחיצוח ~רדותי

~ ~בא~ריס  

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

~~~~~"~~~ 
~~~~ 

~~~~~ 

~~~~~ ~~~~ 
~~י

~~~~~ 
~~~~~~ 

 בס~ח שאלחו~~~~
 שנמצ~

 מל~ט הירי~וח ד~י וכ~ה כ~ה בה
שיטין~

 ו~
 מנין בראשית ~~ר דפי רק שיטין~ ממ"א

 בזה ~ין הש~ע פשטוח דל~י כחב~ וכח~ר הסי מ~בה~יטין
 בדיעבד~~ידא

~~
 אמח

 דהרמ~~
 כ~ב ו~ ס~י~ ער~ה סי~ יו~ד

~ 
 נהגו עוד

 ה~~ריס א~ו וכל ~ שס ה~מ~א ס~יס ~ס~~ ובסוף מס~י~וחר ול~ מ~ב~ ו~א ממ"ח~ ~חוח לא ל~שוחס ה~י~יןבמנין
 ואסלמצוה~

 שינ~
 לא

 פסו~
 ~נכי אולם עכ~לי

 מר~~
 צוריס

 ה~ו סופריס ד~ס~ בפ"ב טהור מקומו ומקור ד~ז~ לבארא~אה
 ~סדחנינן

~ 
 אבל

 בשי~~
 וכ~בבוח מ~ב~ כמסעוח טעס~ נוחנין

 מוצאי~ם אח ~שה ויכחוב שנאמר מ~ב~כמסעות ~~ח~ מ~ח של וכחוכחות ע~ב~ ~שראל של ס וכוקנ ס~~ ישראלשל
 למסעיה~

 וכו~
 שה~י בז~~ אחו אחרח שדעח נר~ה ז~ל ~רמב~ס אבלע~~~
 נ~מרו שלא אחריס דבריס יש ~ וז~ל ~~י~ ס~ח מהל~ ב~~ז~כחב

 והן איש~ מ~י איש בידס וקבלה הסו~ריס בהס ונהגובגמרא
 שבכל השיטין מניןשי~יו

 ו~ ד~
 ל~

 על יוחר ולא ממ~ח פ~וח
 ~~~ בהלק~ט כה~א~ש ~~ל ז~ל דה~מב~ם ונראה ~"ל~ וכו~ס~
 ס~~רי שנ~גו ישן המנהג ולהכי ~~~~ בת~מוד מ~בריו הובאולא הא~רוניס~ בדורוח נחחבר סופריס ~מס~ כי י~ג סוס~ים~ח
 מהמ~ס בעיניו~ לעיקר יוחר ונח~ב היא~ חורה קמאי~דווקני

 ~י~ או~ח ברכ"י ~ס~ ומ~אתי ~אחרונים~ בדורוח~נחחבר
 שכחב שס~ה סי~ דוד בית הרב בשס שהביא ז~ אוחחקפ~ב
 הנ"ל מהר~~ש עליו השיג והברכ~י ~חנאיסי ~זמן הואש~~ס
 גס להשיג הוסיף ועו~ ס~ האחרו~ בדורוח שנחחבר בחיל~קרי
 שחמ~ מ~אכי יד הרבעל

 והוא ~רא~שי על
 דבריו~ דח~ ז~~

 וז~לוסייס
~ 

 בימי נחחבר דמ"ס הרא~ש דסבר ~צת ומשמע
~ ~כ~ל~ה~א~~ס  ם~ת מהל~ ב~~ז הרמב~ם על בהגמי~י אבל 

או~
 ו~~ל כחב ח~

 מ~ח ~ש סופ~ים במס~ אכן ~
 שיט~

 כנגד
 ~ו וכו~~~מסעות

~ 
 ונראה עכ~ל~ וכו~ י~ל ~בבות ~~ד

 הי~ במ~ס ~גמי~ישגי~סח
~ 

 ~כמס~וח
 ו~ מ~~

 ~י~ת
 ובנו אב ו~ן מ~ב~י ~כמסעותשלפנינו ~~~

 הרא~~
 ראו ז~ל והטור

 הח~שא~
 גירס~

 סוף ~~ל~ט הרא~ש וז~ל כ~ג~י~יי המ~ס
הל~

 נהגו השי~ין מנין ~ ס~ח~
 ע~~

 סו~~יס מס~
 כחב הגאו~יס ובשס וכו~~ ז~ל הרמ~~ס וכ~כ שיטין~ ס~או מ~ח~ לעש~

 מ~ב~ ברזילי~ יהודה ר~הרב
 ו~ימ~

 סיני ב~ס ~~~ ~ לדבר
 ~כ~ליבקודש~

 וכ~
 נהגו ועוד ~ וז~ל כחב ~ר~ה סי~ יו~ד ה~ור

 השיטיןבמנין
~~~ 

 לע~ו~ן
 וכ~כ מס~י יוחר ולא ממ~ח~ ~חו~

 בר~לוני יהודה וה~ר סופריסי~מס~
 וכו~ וסימן מ~בי כחב~

עכ~~
 ז~ל והטור הרא~ש ש~פני המ~ס שגירסח להדיא הרי

~ מ"ח~~ ~כמסעוחהי~  י~ג ס~ק שס הטור ~ל בפרישה וראיחי 
 שנאמר המסעו~~ נ~ד מ~ח מ~ר~ס~ פירש מ"כ~ ~ וז~לשכחב
 רבינו ואס וכו~ ל~ס~יהס מוצאי~ס אח משהויכחוב

 ס~
 האי

 לישנא ק~ה~~מא~
 פחו~ ל~ דקאמ~

 האדמשמע מס~~ יוחר ולא מ~~ח
 ב~

 או ~ט כ~ון ~ע~וח יכול לס~ מ~ח
 ~אין הואיל ושמא וכו~~ נקט דוקא~ני ולה~ט~ נ~

 ז~
 שפיר לס~~ מ~ח בין שהואכל בע~מא~ רמז ~לא

 ~הו~
 מ~~ז

 לז~
 ~ודברי עכ~ל וכו~

 מש~כ ~~ש סק"~י ~ר~ה סי~ יו~ד ב~~ז מובאיס אלוהפרישה
 א~כ ס~~ כשי~ור היא והגמר מ~ח~ מן היא ~~~ו~ה ד~חחלח~ט~ז
 ל~ע~יס נו~ל דכ~ז וי~ל עכ~לי הק~ו~ה בכלל הכל ס~ עדממ~ח
 ~~ במד~ר מבואר וכבר השי~ין~ למנין דנפ~ממשוס למסעיהס~~ מוצאיהס אח מ~ה ~ו~כחוב ~ מ~עי בפ~ הכחובבלשון

 ויל~
 סי~

ט~
 וכ~~ ~~~ מזמור ובשוח~ט

 ד~רי ש~טיןי ע~ס~ מ~ח~ מן הס~ח~ וכחב ס~ח~ י~ג מוחו ביוס~חב ד~ש~ י~ג~ סי~ דפסחיס ~~י ברא~ש

~
 י~גי מספר עולה בכלל~ וס~ ס~ מספר עד מ~ח~ מס~ר
 הרמזו~יינו

 ~כל ס~~ ע~ ממ~ח~ א~כ ס~ח~ י~~ דכח~
 כהט~זהק~ושה~ ב~ל~

 ז~ל~

 זו מ~יאה אבל
 מהר~ס בשס מ~כ ז~ל~ ש~פריש~

 לאז~ל~
 ידענ~

 במ~ס ו~רסו ודייקו להמ~ס~ חזו שפיר עינס ז~ל והטורוהרא~ש סופרי~~ במס~ הישר ס~ר על כחו~ה ~יא הלא ה~~ ~ה
 כדבר מ~ח~~כמסעות

 ה~מו~
 מיני~ אישתמיט ובמח~כ

~כ~~~  ל~~~יש~ ר~יחי הלוס ו~ם 
 ~כ~ב ~ס י~ד בס"ק

 מ~ב~ דס~ל~ משו~ מ~ב~ ~ ש~~ב ברצ~וני יהודה ה~רב~~ס
כנגד

 מ~~
 אלא היו שלא מס~י~ ואלה בפרשח הנכתביס מ~~וח

 מ~ח מ~ר~ס ~~ס מש~כ ~ל וק~ה שס~ וכדפירש~ימ~ב~
 מי~ח אחר לאחו~יהן שחזרו המס~וח ג~כ דמונה ו~~למסעות~
 ואע~~אהרן~

 ז~ לאחוריהן שחזרו
 מ~ט יהיו וא~כ מס~וח~

~ 
 צ~ל

 ר~~י ומ~ש ו~ו~~ מ~א א~א ~י~ן ~ש~י דב~ב ח מסעד~מ~ב
 מקו~וח דחשיב היינומ"ב~

 מ~ב הס מסעוח שבמ~א ~סעוח~ ~~
 וא~כ וכו~ימקומוח

 שפי~
 וה~ר מ~ח~ שיהי~ תמצא

 חשיבבר~לוני יהו~~
 מקומו~

 המס~וח של
 עכ~~

 ולפי
 שהב~חי מ~

 אחי סו~ריס~מ~מס~
 כהגיר~א גרס בר~לוני ד~ר~י טפי~ ~פי~

 מנחוח חוס~ בפסקי ומצ~חי מ~ב~~ ~כמס~וח במ~ס~לפנינו

פ~~
 מ~~וח מ~ב הס ה~~ שיטי מ~ין ~ וז~ל ש~~ נ~א סי~

 ~כ~ל~וכו~
 וע~

 ~ומש~כ במ~ס ~~~נו כהגירסא ג~כ דס~ל
 כ~~ד ע~ ~י~א ~ ~ס חוס~~פ~קי

 סנהדר~~
 ה~א ח~מה

 כנגד ~ע~~~ חני~ן~~~~ס
 ע~~

 ומצאחי וצ~ע~י זק~יס~
 בה~~ ב~~ט הרי~ף שעל ה~~ו~יס~~~י

 ס~~
 שכ~

 ומסור~ ~וז"ל
 בידינו

 ל~יו~
 מ~ב

 שי~
 וע~כ ~~לי
ד~~ל

 ב~ו~ ו~ בשבת~ ~י~ל שאינו דה~ה ומינהע~שי
 ~נ~ל לט~וח דחיישינן ~~ע~

 ~ו~
 לה~~י משריס~ ב~~י~ מצ~חי

 ע~
 ב~ן ע~וס~

~יורח
 של~

 מ~יחו ה~ה לא ל~ס ~עת~ד לפניו שגלוי שלולי כדין

 למול~
 בנש~~ וא~

 ~וא בנו ונימ~~יו המלכות ח~י וע~פ
להכני~ו

 לד~
 יש~ל

 ל~~
 למולו א~ור

 בשב~
 דעח על ולג~ירו למולו בחול יכול אולי מיהו ל"הי ~~ק ועי~

 ב~~
 הרמב~ס כמ~ש

 רא~ יע~ש~ וכו~~ם
 י~ח שנה ~המאסף~ ביר~ון אחד ~ם ~ה בענין ~כחב מה ~ד

 כ~~
 סי~ ב~ חוברח א~

 ~ע~ש י~~~
~ ~ ש~~~~  

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

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

 לח~ה~~ה
 כ~~

 בת ~בעל ~ו~ קדש חילל כי וכו~ ~הו~ה בנדה ~כי ~ מלאכ~ ב~ברי מפורש ~כרית דב~שא
~  ~  ~~~ ~ ~  ו~~ש וכו~ ועו~הער 

 ~ח~
 ~ו~א ~ה א~ל וכו~

 נכר~
 ~ יע~ש ולקרבן לו מה

~ ~~~~ ~ ~ ~  ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 שלפ~נו ו~גירסא הגאונים~ ב~ם ~ר~~ני ~~י
 ~במ~ס

 ז~ רא~ ~~~~~
 ג~כ שכ~ ד~ סי~ הג~וניס ב~שו~ מצא~י

 רב~שם
~~ 

 ט~~ ז~ל גאון
 מ~ כנ~ד שי~~ן~ מ~ב

יום
 כנגד וב~~ ~~ורה~ ב~ ש~נ~

 ם~ל לא כ~ומר ~י~~ ש~ע ~א ז~ל גאון~י דר~ ונרא~ ~~~~ ~לוחו~
 כל~

 האי
 ~נגד סופריםדמס~ טעמ~

 ~~~~ המס~ו~~
 הר~י ד~ם י"ל ~כי

 ד~~ה מטע~א ~~ב ס~ל ~נ~ונים בשס~ר~לוני
 גאו~

 ולא ז~ל~
 סופריס דהמס~מט~מי~

 ~ומז~
 לא סו~ריס דה~ס~ ~הוביח יש

 שנ~חבר וא~שר ~גאוניס~ בימי אז~פשט
 ~~חרונים~ בדור~~

 סימנא האי טפי שפיר א~י ועפי~ז ~נ~ל~~וכ~רא~ש
 טב~

 שסמן
 הוא ל~בר וזכר בקודש~~ סיני ב~ם ~~~ ~ ברצלוניהר~י

ל~טעי~
 דהמ~~ כעיק~~ ט~ס

 שנ~נה יום המ~ כ~גד הס ש~~ן
 האי דרב כטעמי~ הלוחו~~ וכנגדה~ורה

 גאו~
 עוד וא~צ ~~ל~

 ס~~ט שם ובט~ז ע~ש~ י"ד ס~ק ש בר כהפרישה ~~הלדחוק
~ זה~ סימן ג~ככ~ב  טעמא האי ~פי ניחא ריה~א ולפום 
 דהא גאו~~דר~ה

 גו~
ט~מא המסעות~ כנגד סופרים דמס~ ~~מא

 ~ע~
 ~בדפי ~שיטין אצל המס~ות ענין מה

 ה~
 רה
 מ~ עפ~י סופרים~ דה~ס~ ט~מא ל~ט~ים ישאולס ~
 ששנו

 המשנה ב~שוןחכמיס
 ~~בו~

 פ~ד
 מי~ד~
 ~ו~ר נהוראי ר~ ~

 ~ורה~ למקום גו~ההוי
 ו~

 בש~ס הוא
 שב~

 וע~~"ז ע~בי קמ"ז
 השיטין במנין ר~זו~פ~ר

 המס~ו~ כנג~
 נ~ים ישראל ש~יו

 הא~ר~נה במסע שחנו ~ד ~~ס~~ ממסע ומטולטליסונדים

 ה~ורה א~ באר משה הואיל ושם מואב~בערבו~
 כסו~ה ו~פ~~ו~י~~ב~לו~יה ~ז~~~

 ע"ב~ ל"~
 ונש~לשו

 פ~ז בירוש~מי וכ~המואב~ ב~ר~ו~
 ~~ ~ובא בדוב~י ועוד שם~ דסיט~

~~~~~
 ס~ף בהלק~ט הרא"ש ~ ~~ל יו~~~ ב~~עדני היי~י
הל~

 ס~ת~
 מ~ח~ המסעות כנגד להנמי~ שהביא

 אס בי מס~י באלה נמנו לא שהרי ~ימ~ וז~ וז~ל~וכ~ב
 ההוא ~פרשה ר~י~י שלא אלא הלויס~ערי מ~~ כנ~~ מ~ח~ כי לומר~ ור~י~י ש~~ כדפירש~י מסעו~~מ~ב

 ואול~ לכ~~ רמ~
 שנ~~ור ה~~~ ה~ורה ~ופסי לוי~ שבט כל הלא ~י צור~~שאין
יורו

 ליע~ מש~י~
 בס~ מצא~י שוב עכ~לי

 הסופ~ ~~
 סי~

 ס~י~י~ב
 ובלשכ~ ג~

 ש~ הסופר
 ג~כ העיר סק"ו

 במח~כ אבל יע"שי סופריסהמס~ ~ג~ר~~
 איש~מיט~י~

 במה
 מה~

 ~~יס

הנ~~
 כאמ~ר בד~ז הפ~סקים ט~מי ~יטב ביאר לא במח"כ ונם

~ 

~~~~~
 רס~א סי~ ~חיו~ד ז~ל סו~ר~ ~ח~ם כמש~כ נראה

~~יב~
 מ~ב~קיס דסופריס ~~ל~ אדלער ר~נ הג~ון

 לא ז~ל~ כהרמב~סנוה~יס
 יע~~י מס~ יו~ר ולא מ~~"~~ פחו~

 ~בהלק"ט הגבורים~ ב~של~יאבל
 הנ~ל~

 דמסור~ כ~ב~
 בי~ינו

 ל~ט וכ~ב סופר איזה ש~נה אם לכ~ע אבל שי~ין~ מ~בלהיות
 כמש~כ הס~~י לפסול דאין ~טין~ מ~א אוש~טין~

מהל~ ב~~ ~רמב~
 ער~ה~ ~י~ ובטור הי~א~ ס~~

 ו~
 םיים

 דכ~ ער~~בסוס~ הרמ~~
 ואם למצוה~ ה~ברים אלו

 ~ינ~
 ~א

 פס~
~

 ~ פ~וט

~~~~~ ~  
~ ~ ~ ~  

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

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

 ~~ע~ ~~~~~
 אס

 ~י~~ ~~~ ~י~
 ~~ר~

 ~ש~ ש~~
 ~א~~ אקיק

 שמ~ וכ~~ אקי~
 מוב~ק ~~ופר

יר~~
 לקדש דצרי~ים

 ~יב~
 ~ ~אשר~

~~~

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

 ~שבו~"ד
 ~קי~ ~א~ אקי~ ~

 בין
וראה ~~~~ ~אי~ ~~~

 ב~כס~
 ב~~ו הרמ~~ס ~על מש~ה~

 יסידי מהלכו~
הלכה ה~ור~

 ב~~
 ~~ל ~~ם ~~ל ~רמב~ס של בגירס~ו הי~ ~י

 מוכחהר יעו~~
 לכאור~

 דגם
 ~יב~

 מדלא קוד~~ הוא ~אשר~
 ב~פלפולא ~אה אבל קוד~~ ~וא אק~ק דשס בפרוטר~טכ~

 כ"ג סי~ ~~בועות ב~~ד הרא~ש ~עלחריפ~א~
 סק~א~

 ל~ו אקיק~ ~אשר~ אקיק ז~ל וברא~ש ~נמרא דאי~א~הא ש~~~
 ד~אשר"למימרא

 נ~
 כ~י~יה קרא נקטו ~~א נמחק~ אינו

 ו~א~יעכ~לי
 בשו~~

 מור
 ואהלו~

 סי~ בשמיס ראשי באהל
 כמה והביא ~ה~ על ג~כשנש~ל י~~

 נ~~או~ ראיו~
 לקדשו שא"צ

ע~שי
 וי~

 ~עיר
 מבר~~

 דאמרינן צ~ב ו~ה~ין ע~א~ ל"נ
גדולה

 דע~
 ~~ שנ~~~ מקדש ~גדולה וכו~

 ש~י
 או~יו~

 וכו~
 בפירש~יע~ש

 ז~~
 ~ והבן

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

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

 ~י~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~

~~~
 שאל~ו

 ב~~
 שאירע הנוראה המע~ה

 במחנ~~
 בהקלויז

 אדמו~ר כ~קשל
 ~פורס~ הרה"~

 הראשון העמוד ~~רע ובפשעס ~ס"~~ ארוריס ידיסשש~טו מבאיאן~ שליט~א
 אלומ~מ~לה~

 ה~יבו~~
 וא~"י הש~ם א~ ~אלקיס

 ושוא~
ל~ע~

 מו~ר אם
 לח~ו~

 אלו
 ולהדביק הנקרעיס~ ה~יבו~

 אלו ולכ~וב מבחו~~מט~י~
 ~יבו~

 מ~דש

 נ~ ~~~~~~~~~
 לבאר

 ד~~
 דהי~~א בבחא בס~ד

 לא אמרי~ פתח אולםד~ד~י
 ~ד או~י~

 ~הסו~ריםבק~לה זמננו~ סופרי מנהג לקייס ~י~ב~ באר לבאר דב~~ ד~ר~י~ס
 הי~" ~ורה אבו~ינו ~נהג ש~פנינו~ מ~דורו~

~כ~~ס~
 מנחו~

 ד~ה ע~ב כ~
 נפסל~

 ~הדביק
 מטלי~

 על
 הם~~

 דמו~ר דא שמע~~א לן ירווח וממילא עליו~ ולכתובמבחו~~
 ~דש ש~ גםלכ~וב

 ~ ה~~טלי~ ע~

~~~
 ~ין הי~א~ פ~ב סופ~יס ממס~ נובע ד~ז מקור
 גבי על כו~~ין ואין ~דבקדובקין

 מט~~
 א~ר וכו~

שמ~ון
 ב~

 מאיר ר~ משום ~לעזר
 דובקי~

 על וכו~בין בדבק
גבי

 ה~כה וכו~~ מטל~~
 ~~~ מ~יני~ למש~

 מטלה שנק~ע
~ליו

 ~אין הת~ק ד~~ש ~ראה ה~ריס ופ~ט מב~ו~~ מ~לי~
כלומר ~ני~ חדא מ~לית~~ גבי על כותב~ן ואין בדבקדו~קין

 דא~
 ~בקין

 ורשב~א ~י~י ל~וב כדי בדבק~ מטל~~
 דוב~ן ~ אומר ר~ממשום

 בדבק~ ~ט~י~
 מהרא~ש~ראה ו~ עלי~ וכו~ב~

 ז"~
 בהל~

 ס~~
 שמפרש י~ד סוס~י

~ 
 להמס~

 וז~ל כ~ב ~הרי ה~~לי~ופריס
 משמ~ ~

 קודס בד~ק שנחלקו
 וכו~ה~~יבה

 ע~~
 סו~רים במס~ ומ~ש

 היכא דמיירי ~~ל הרא~ש מפרש מטלי~~~ עליו ~טלה~נקרע ס~~ ~ללמ~ ~ ה~~

~א~~
 על לכ~וב

 הדב~
 של ש~טלאי רק

 מטלי~
~~עיס~ א~ מחבר

~~ 
 ה~ט דמגילה פ"א בירושלמי

~ 
 ~ אי~א ע~~~ י~ב

~לכ~
 כ~~בין שיהו ~ני~ למשה

 ומס~לין ובדיו~ בעו~~
 וכו~~ בדבק ו~בקין במטלי~~ וטו~ין בשיער~ וכור~ןב~ה~
והמפרש

 ו~~~ פ~רש ש~~ ~ירושלמי על משה~ ~~
ב~~י~ וטול~

 ע~ מבח~~
 ודוב~ין שבק~~ הנקב

 ל~מטלי~
 בדבק

 ז~ל והר~~ש ~הרי~ףע~לי
 בס~

 לה~רושלמי הביאו ס~~~ ~~~

~~
 על ~~ל ו~מי~~י

~ הר~  
 ו~~ל ~ב

 ו~לין ~
 נק~ע אסכ~ומר ~מט~י~

 ~~ף~ או הג~ל~
 עו~

 לו
 ~ב~

 טל~י
~~ 

 ~~~ב~~
 ומ~י~

ד~~י~ הירוש~י~ בד~ ד~~ ~א~ ~~~ הפ~~
 היכ~

 נקב דא~כא
~~ 

 בו
~  מו~~ אפ"~ ב~ק~~ 

 ~~ ע~~להדבי~
 ק~

 ל~וב
~~ ~ ~  ~~~ ~שו~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~

 ~נ~וק~י מלשון ~בל ~~~ ~ופריס
~ה~י מ~מ~ ~~ ~נ~~  

~~ 
 שורש במהרי~ק ו~~א~י

 ~כ~~
 ראיוח שדחה

 במ~ל~ח ~~ולין דז~ש והוכיח ה~ל~י~ על לכחוב~או~~יס
 ו~~~ וחסר דנקרע היבא גס איירי בדבק~~ודוב~ן

 ~ב~
 מפרש

 ה~~ל סי~ריס דמס~ בהרישא דה~~קשס
 כוחבין ואין ~ שאמ~

 לאו ~מ~לי~~ ~אי מ~ליח~ע~ג
 ~ל~

 ~מ~לית~ ~~ג ודוקא הוא~
 א~ל לבתו~~ אסור ~לףדלאו

 ע~
 ~ב~וב שרי דקלף מ~לית

~ס
 ור~~~~ לת~~

 דלאו מ~~ת ע~ג ~אפי~ ס"ל ר"מ מ~וס
 ואנן לכ~ו~~ שרי הואקלף

 בח~~ פ~ק~נ~
 א~~ עש~ה~

 מ~~ון
 מרו~נ~ורק להמהר~ס ~רא~ש ~שאל~ י~ד סי~ ס~ח ~הל~הרא~ש
 שס~~ל

 ויח~רנו מ~ח~~ ~~לף~ ה~ע על יחן אס כח~~
 סופ~יס דמ~ס~ כת~~ ול~ס~ף ובו~~ב~~ק

 ד~ותר~ נרא~ ~~נ"ל~

והמ~
 נראה ~~מ~לית"~ מיירי ~נ~ל סופריס

 דהרא~ש מ~וא~

ז~~
 של ~~לית היינו במ~ס~ ~~לית" דז~ש ~"ל

 ק~~
~  

 הח~ק~~י~ז ~~
 דמ~~

 ~מ~~ית על ~אפי~ ~~ל הנ~ל
 דק~~

 אסור
 ~לכתו~

 מהרי~ק ~תשו~ ~יט~ והמעיין
 יר~~ה הנ~ל~ ~ב~~ ~ור~

 דו~~ין ן ~א ~ דת~יא ~א ~~~ל~ דמ~ס ב~ישא פירושו~כל

בד~~
 האו~יו~~ ~נקרעו מיירי

 וה~
 דק~מר
 ~ואי~ ~

 ~~ין ~ו
ע~ג

 מטליח~
 מילתא

 ~חרי~
 י~כן לא ~מחבת~ה בנ~ל~ ק~ל

 לדע~ שהוכח~י כמוכלל~
 מהרא~ש

 ז~~
 דמ~ש

 לה~ריית~
 דמ~ס

הנ~ל
 דהב~

 ב~י ~ד~ק מ~~ית דו~~ין דאין כ~ומר קתני~ ~דא

 ~ האמור בדבר ע~יו~לכ~ו~

 כ~ ~~~~~~
 יש

 דל~ ז~ל~ המהר~~ק ה~דיק א~ לה~די~
 בה

 בוו~י~~קיי~ל
 דשרי~

 של מ~לית להד~יק
 ה~~~

 עליו~ ולבחו~~בחו~
 ו~

 ~י~ ביו~ד ז~ל רמ~א ביד יוצאין אנו
 א~ ס~י~ר~פ

 ~פס~
 מ~עמי~ ~לאו נלפ~נ~ד אבל ~~

~~ 
 ז~~ה~הרי~~

 א~א הנ~ל~ ~המ"ס ופ~רושו
 מטעמ~

 א~רי~א
 בלל חאו"ח וו~דיס גנת ~שו"ת ש~צאתי מה עפ~י הבי~פס~ינן

 ~"ו ~י~ב~
 ש~ח~

 דסו~רות~ במילי כמותו~ הלבה ר~מ ~ וז~ל

א~
 בנ~ד

 ת~~
 ~מלא~ח ה~~ה וזריז ~~י ~היה ~פי

 ~~~ ה~
 מונה היה י~ודה ~ן איסי תניא ע~א ~~זו~~י~ין

 ש~ח~
 של

 ו~סו~~ ו~ופר~ חב~ ~~~~במיס~
 לבלר ~~ר~מ ע~א ב~

ומש~~~ א~י~
 ~וב~ה וכו~ ויתי~ות בחסירות ~קי שהוא בנ~~י~

 ובש~ח ~~א~ י~~~ירו~ין
 ~ ע"~ ~~~

 ה ה ר~מ אר~~"א
 ובמ~~ו~ ה~~~ עלכותבה

 ארשב~א ~~~~ ל~א
 דר~~

 הי~
 ע~ב י~ח ו~מגילה ~ו~וס~וסי על~וח~ה

 כ~~ דר~~
 ~לא

 וכ~~הבח~ ~
 ל~ו סי~פ נח ~~ר במ~"ר

 ~עו~~

 ~ה~~ וא~ב

 ירד שו~אי בווחי~ נ~ינן ~~ל~כ~ו~ז~י~
 ~עומ~

 הל~ות ~ל
 של פס~ו שפיר אתי וע~י~~ י~ו~ש~ ו~~ ~אומנותו~געוח

 מהל~ ~~א ז~ל~מב~ס מ~~
 חפ~לי~

 בח~ דא~ ה"~~
 על מ~וזה

הקלף
 בש~

 ~~~ת בר~מ ~פסק הרמ~~~~ ~~~ס כתב והכ~מ

~~
 ~"ב

 ~נ~ל~
 ד~~ד משוס

 ב~
 כש~ת ר~~ ~ומעשה עו~דא

 ע~~~כ~א
 ובכ~~

 ל~חו~וח בחי~ ~~ל~~י~ב~א ע~י~~ הכ"מ~ של ט~מו על וי~ל ~~שי וכו~
~~ 

 ס~
~~~ 

 מכירה~ הי~ א~ ל~נין
 ~~ כ~~~ע~

 יו~~
 ו~מואל יוס חמשיס אמר

~~ 
 זמן כל

~~~~
~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 ושמואל~מ~רה~

 ע~~
 ~ר~ט~~א ו~חב כ~מעחי~י עוב~א ~ס

 וא~~~ כר"י~דהלכתא
 אין בשמ~תי~~ עובדא ע~ד דש~ואל

 כמוחו~ ל~וק שלו מהמ~שה ר~י~מ~יאין
 אמרי~ דל~

 ~עשה
 כ~העו~ה ~לארב~

 המע~~
 חנא או אמורא ~וא

 אח~
 ~אינו

חיל~
 מר~מ כלל ר~י~ אין ~~י"ז וא~ב ע~~ה~ הדין ב~וחו

 דע~~הנ"~
 על ~ה~"מ ו~יין כמו~~ לפסוק ב~מעתי~ עו~דא

ה~מב~~
 ~ומריס ד~ין ג~כ שכ~ ה"ד פ~י ~יאה איסורי הל~

 ו~~~י בב~מ~ ע~ש ד~~ו~ ~~י שמחמיר ~מי ר~~מע~~
 קצ"דס~~ יו~~

 מש~
 ~ב~ז~ וי~ל ע~ז~

 ועי~
 והר~ן הנ~ל~ כל~א כהאי ס~ל ~א כלומר לי~ שמ~ע ד~אדנ~אה דפסחיס~ סופ~ק בר~ן

ז~ל
 אז~

 ~חי~ ל~~~ב לשי~תי~
 ע~~ ע~~ לש~~ הר~~

 מזוזה ד~ה

אקל~
 ~הפ~וג~א תלוי הד~ר ~ב~פ ו~ב~י עש"ה וכו~~ בת~י~ מי
~דר~וו~א~  ~פ~~~ הב"מ~ על י~ל ו~וד 

 ה~הרש~ל
 ~השי~ מ~~~ סי~ ~~יצהפ~א ~י~"~

 פ~~ ול~תו~ ל~~~ ר~~ מע~ה משוס הכרעדליח ובת~~ ~ק~י~ ס~~ ~או~ח ה~~י על
 ה~~וע הלבה

ב~~מ~ד~
 ד~לכת~

 ~~ל~י כנה~~~ ~~יו~י ו~יין י~ו~ש~ כ~~ק
 סי~ה~~מוד

 מהריס מדברי מובח ש~ן שב~ ל"ג~ וס~~ ל~~
 סי~ ז~לאלש~אר

 ל~~
 ד~~ל

 כהמ~ר~"~
~ 

 תמה
 עליה~

 מה~~ס

 ע"~ כ~~~~~
 עש~ה~

 מ~ייס~ ל~ג ו~~י~
 דהיכ~

 כ~~~ דא~בא
 ס~יק~~ הוי בל~~~~~

 ונ~~י~
~ ע"~~ לחומ~א  מ~~כ ו~ס 

 ~עס ~ודהב~מ
 ל~~~

 ד~~מ~ משוס הנ~ל~ הרמ~~ס
 ש~~

 ~לה~ ~~ מיי~י~ ע~~ע~~
 מ~וס ד~ר~~"א

 ר~~~
 לסיו~י

 ~מזוזה ~ ד~~~~ ת~מו~א~~~~ס
 נבת~~

 דהבי א~מא הקל~~ על
 ~~ ~~~~~הל~~א

 ~ש~ת ה~"ן החי~ ע~י~ד י~ל ~~ז
~~ה ~~~ ע~~

 ליק~י ולא מ~ר~מ~ ~סייעא והא ~ וז~ל ~~~ הנ~ל~ מזוז~
 ס ~ש ~~ת~~~לי~

 ד~~~~
 וא~כ ~~~ל~ רב

 הדר~
 ~ו~יא

 ~~המה~ש~ל~דו~~ה
 ~י~~~

 והמ~ר~~ דביצ~~ ~"א
 ~~~~~ר

 איןהנ~ל~
 הכר~

 מ~וס
 לב~ל ר~~ מע~~

 ה~~~~~ ה~~~ פס~
~הלבת~

 ב~~ק
 ועכ~~

 ~ד~ז~ ~~וס~~ס ~~~וגת~ת ת~וי הד~ר
 ולא לפ~פלויש

 ה~ס~ ע~
~ ~ה~  

~~~ 
 שא~י על

 ~~~מ~~
 שכ~

 לפ~פק יש שם~הכ~מ
 ~ליה~

 ~ ל~~יין~ במ~~א~
 א~~~

 ~~י~ד

 ~נ~השו~~
 וזה כנזברי ת~ק~ נגד ואפי~ דםופ~ות~ ~מ~~~ בר~מדהלבה ~ו~~~ ז~ל~ הרמב~ס פ~ק ש~יר אתי הנ~ל~ ו~ר~יס

 ב~ו~ת ו~~~תי ~~~~~י
 ~ו~

 ~ב~ פ~ו~ ~י~ השני
 ~י~ל ג~כ~

~ היה דל~לר ~שיס בר~מלפ~וק  
 ג~

 ולא ע~ש~
~הנ~ל~ מ~~ ה~י~  ~~~ר אחי וע~~~ז 

 ה~
 ~~ג~לה בירו~ל~י דאמ~ו

 פ~~
 ש~יו ~ה~מ~ס ~~~~

 ~ות~י~
 ~~ז~~יח~ ו~~~ין ו~ו~ ~עו~ות

ו~ו~~
 ~ בס~~~ לי~ ~ני ומ~~ה ~זכר~ דס~~~וח~ ~מ~ליבוו~י~ דה~בח~ ר"~~ מ~וס ברש~~א ~אתיא ו~ו~~ ב~~ק~ ן

 ש~רי ן

ההל~ו~
 ~רור וזה שס~ הא~ורות ה~~ו~ות

~ 

~~~~ ~ ~ ~  
 ה~~~ ~~ על ~חמוה יש ה~י

 הירושלמי ~ל
 דהירושלמי ש~י~ ה"~~ ד~~ילהפ~א

~~~~ 
 ~אי

על
 וכח~ ~בח~ילין~ ~~~יו~

 ~ ~ד~ה
 ובורכי~

 ~ וז~ל ~~יער~

~~~ילי~
 ~מ~~ית ו~~לין ו~ר~ן~ שג~לן ל~~ר

~~ 
 ה~שי~ת~

 ו~ו~~ ל ~~ו נקרע א~ ~מ~~~ת~ ו~ולין וכו~כין ~ פי~ו~מו~~י
וה~~שין

~~
~~~~~~~~ 

 שלפנינו
 ~ח~

 ~ל ~א דה~לאי
 בגד~~ר~

 ~של אלו דחי~וח
 בגד"~

 בש~י מו~פיס
 או~~ ח~~~

 ~~ו"ח מצאתי
~~~~ 

~~ 
 הנ~ל~ מוק~י לה שה~יא חרמ~ז ~ ס ח~ג ~~ב~ז

 הוא דה~לאי
 ~~ל~ ~ג~ ש~

 ש~י הקפת
 חצ~ל~

 וז~ל וב~
~ 

 ק~ה

~י~
 וי~ל ה~גד~ על יכחוב

 בות~ שא~~
 א~ ה~גד~ על

 ובוח~ הקרע~ מח~ר ה~נד~ ט~אי שע~י
 וצ~ע ~~ש~ ~ו~ ~~יו

~ 

~~~~ 
 ע~~ מש~~

 ~~ב
 ~ח~

 ו~ל הנייר על כתבה מנשה ד~י
 על ~~ו~ה~ המ~לי~

 הקל~
~ כ~רה~ ובו~ ~גויל ועל  ועוד 

 שס~ח~ז
 ~ ~י~

 ~רי ~סולה~ ~~לית ועל ה~יר על הק~ף ~ל כח~ה
 ~~~לי~

 לאו
 ק~

 עו~ הו~י
 פ~ג מ~ר~~ס י~ל

~ל~
 ח~

 ר~~~ ~מו~א ~שס ~~ תפיל~ן~ ~קין ~סדר ח~י~ין~ ~~ל~ והרא"ש ובו~~ ~מ~לי~ אוחן כורבין ~ שכ~ ~~ח~ לין
ע~י~ ולב~~

 ~ ק~פ~
 שילפ~~

~~ 
 ~ כ~ ~מ~~ס

 שיברו~
 נהגו לא ואשבנז וב~~ח ובו~~ ~מ~ליח ה~~שיוח

 לכרו~
 קלף ולא מ~ית לא עצי~

ו~~~~
~  

 או מטליח לטל~ח מ~ס ראי~
 לברו~

 ~ו מ~לית ~ש~מו ו~ו~ ~לף

 ק~

 ~כו~ ה~ע ~ל
 ו~ ~~

 ל~ב סי~ או~ח ב~ו~

~י~
 דה~מ~~ס וכ~ ~נ~ל~ ~בא מהשמושא

 ~ס~
 ~ס

 לכ~~ ל~
 הםמ~ק ב~ס ב~~ ע~ש עכ~ל~ מ~~ית א~ ~~ף עלי~

 ~ו~~ וב~~~ ~~~~~~~ת והא~~
 סי~

~~ 
 כמה דמ~י~ו הרי י~~שי מ~ד ~עי~

 ~~מי~
 ~ני ו~ס~ ב~~ ~~ף היינו ל~ו ד~מ~~ית~

 מטליח פ~מיס כמה ~~~מ~ינו ~~פ~~י~ יונ~

 מק~

 וצ~ע~ יעו~ש~ כשר

~~~~~ 
 ~~כ

 ב~ו~
 דרשב~~ שס~ השני~

 ~מ משוס
 מ~~ר בד~ק~ דו~קין ~ שא~

 ג~
 ~נ~~ק

 ~י~
 האות

 כ~~~~ ~~~ל~
 יו~ד

~

 ~~פ~
~  ~~ 

 ו~~
 שורש ~ה~י~ק חשו~ על י~דו

 קב~~
 ~~ל

 הנ~ יעו~~
 ~ר~י~י כ~ר

 ~דע~
 ו~ובחחי

~~~~ ~ ~י~ י~~ ~~ ~~  ~  ~ ~~~ ~מו~ ~~ ~~ ~~~ש~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ב~~רי וכ~מ נ~ל~והראשון
 ה~

 מ~"ס
 ודובקין ו~~"ה~ מה~ת~ פ~~

 בת~בד~ק~
 ~~ ~ ו~~ל

 ~~ובין תפילין היו
~~ 

 ~~ותר ~ו~ות~ ד~

 או~~לד~~
 ובור~ין ~ ד~ה קר~~~ ~~ירי וע"ש ~~~ל~ ובו~

 שהביא~שיער~
 ~ו~~ו~

 וכן קאי~ אתפיל~ן דהי~וש~מי לפי~ושו
 ~ל ה~יר ס~ריס~ ~~י~ ש~ן ~ ד~ה ש~~ ~ר~~" ~~שירי זה~ל~ני

הרמ~~
 וס~י~ א~~ ס~י~ ר~פ ס~~ יו~ד

 איירי ~היר~ש~~י ן ד~נב
 ~הרמ~~ס ~מת דהן ה~~ ~~~~~ ~ל מ~ד ות~הני ע~ש~ ת~יליןלע~ין

ב~~~
 ב~~יס ה~רשיות א~ ב~~~~יסין ~ ~ת~ ה~ח~ ח~~לין ~הל~

 ~~~ל~ ו~ו~ שי~ר ה~~~~ית ו~ל במ~לית אותן כורביןשל~ם
 שכתב נראהולכאורה

 כ~
 בשס~~~מ ~~~ הנ~לי ~ירו~ל~י פירו~ו ~~~י

 הסמ~~
 והס~~ק

 בהל~ הרא~ש א~ל ו~~~י~י~ וה~~~
 מ~לית דכריכת לומר הואותימה ~ וז~ל וכתב הרמ~~ס~ ~~ השי~ ת~ילי~~ תיקון ~סדרת~ילין~

 ובירושלמי ו~ו~~ מ~כ~
 ב~י~ר וכורכין וכו~ ב~ורות כות~ין ~הלמ~ס אמרדמגילה~ פ~~

 הר~ר וכ~ב בד~ק~ ודובקין ב~~ליתו~ו~ין
 ~רו~

 התר~מ~~ ~~ל

דאי~
 ר~י~

~~~ 
 או מ~לית ל~~ות

 ל~רו~
 כשיש מיירי אלא ~ה~י~ איירידלא הפ~שי~~~ ~ל ~לף

 קר~
 ~ק~

 ש~ימו וקאמר

מ~לי~
 או

~~~ 
 ~מ~~ מוכח וכן ~ד~ק~ ויד~קנו הקר~~ ~ל

ס~פרי~
 ~פ~~~

 ג~י דש~ו
 קר~

 ~כ~ל~ ס~ת ~ל
 וכ~

 ~~ואו~ח
סי~

 כת~ ל~~~
 הרא~ש לאביו נראה דאינו ב~צרה

 פס~
 הר~~~ס

 ~~~~ד~זי
 וז~ל כתב שס וה~"ח ~~~י~

 דהר~"~ ~
 ~~ס מ~~ש

 ~אי לא במ~לית ד~ולין התרומ~~ס~
 ~בש~~ א~~ת~ אל~

 ~ה
 ~ב~ל~ ~ד~ק ויד~ק~ו ה~~~~ ~ל קלף ~ו מ~~ית שישימו~ר~~
 ל~וה~~~

 ~ל ד~רי~ מידכר תמיהי ותרי ~~ ב~~זי בלל ה~~ר
 א~ ש~~~~ ~ד~ק~ ודו~~ין ~ד~ה הנ~ל~ה~~~

 תפילין היו

כ~ו~י~
 ~~~לי היד ~ל ו~~נ~~ן אות~י לד~ק ~ותר ~ו~ו~~ ד~ ~ל

ו~~ה
 ~ה~

 בר~ קיי~ל אנן
 יו~

 דא"צ ~~ב ~~ד ~מ~~~ת
 מתו~וג~ לד~~

 יוסי ר~ של ד~ריו
 נ~מ~

 ע"ש~ יהודה ר~ ~ו ש~זר
~ ה~ו~ תפילין ~הל~ בפ~ג הרמב~םוכ~פ  יש זאת ו~ו~יא 
 ~א~ן ~ל ~~כלתמוה

 ק~מו~
 ל~א~ בסי~ ~~~~ הריב~ש תשו~ ~~ל

ש~בי~
 ~מ~ם ו~~יא הדבק~ תיקון כלל ה~יאו לא ז~ל והרמ~"סוה~י~ף ~ וז~ל וסייס הנ"ל~ ~מ~ילה פ~א והירו~ל~י להמ~ס ~~כ
 היא בת~יליןודירו~למי~

 לדב~ ש~צ~י~
 יד של הפרשיות

וכו~ ~ד~~
~~~ 

 יוצא מפורש הרמב~ס דד~ת כלל הביא ולא
 ל~~ק ~א~צ ה~ו~ תפיליןמ~ל~ ~פ~~

 הפ~שיו~
 ו~~כ כנזכר~ יד~ של

 לא כלומר ליה שמי~ לא ז"ל ~ה~מ~~םודאי
 ס~~

 הא ל~רש
 ~ירו~~~יד~מרו

~ 
 ודו~קי~

 לין ש~~פ פר~יות ~ל דקאי בד~ק~
~ 

וי~~
 ~ש~ ה~~ו~ר~ ~שם ל~ב~ סי~ באו~ח ה~~י ~~י"ד

 מהר~ס
ז~ל~

 שהצרי~
 לדבק

 דלמצוהונ~ל ~ וז~ל ~~ז כתב ז~ל והב~י בדבק~ הפרשיו~
 הי~

 ר~ חזר שהרי ל~יכובא~ ולא הכי~ ~מצרבי
 אין דאמר יוס~ לר~ והו~היהודה

 ~רי~
 ~ד"מ ~~ש ~כ~ל~ לדבק

 ובפמ~~ מ"ז~ ס~י~ ל"ב סי~ או~ח ו~רמ~א כ~~~אות
 ~מ~ז שס

ס~~
~~~~ 

 דמצוה ד~"ל הלבוש ~~ם הביא
 ל~בק~ ה~ובח~ ~

 ~אמר יוסיור~
 לד~~ א~~

 כלומ~
 ה~ יצא~ דבדי~בד

 לכ~~~לה
 ~~מדרש דאיתא הא שפיר אתי ו~~י~ז ~~שי לד~קםוהמנ~ג ~ שב~ ז~ל הרמ~א בד~ת ~ם ו~~כ וכ~~י לד~ק דיש יוסי ר~מודה

 שהוא ומנין ~ י~ד סי~ בא פ~תנחו~א~
 ב~ר~

 ~והי~ אחד
 ל~

 וב~~~~אות~
 להת~חומא פי~ ~ם יוס~~

 ~פ~~~
 יהו~ה ר~

דס~ל
 צר~

 יהו~ה ר~ בי~ חזר דהא וק~ה ~~ש~ לד~ק
 יו~ילר~ והוד~

 דאמ~
 ל~בק ~"צ

 ו~~ ~
 שפיר~ א~י שכתב~י מה

 ו~מצוהדלכתח~ה
~ 

 דיש מודים כ~ע ~מובחר~
 לדב~

 ~י~יו
כו~ן

 ~ב~~
 ~מילי ד~ס וה~ןי אח~~

 ד~וריי~~
 לחלק יש

 כדמוכ~ לדי~~~~לב~חלה ב~
 ז~חים בתוס~ וכ~מ ~~א~ נ~ז ב~"מ

 וכ~מ קו~רין~ ד~ה ~~א י~א פסחים ו~~וס~ מה~ ד~ה ~"א~"ז
 ל~נין ז~ סי~ חו~מ~~~י

 אוה~
 מ~וס~ ~י~ל ~ש~ה לדון ושונא

 ~~~י~ין
~~~ 

 ד~ה
 וב~

 אין ~מדאורייתא ~ שכ~
 חילו~

 בין
 ר~ותינו ס~רות ליישב הארבתי ו~~ק~א ~~שי לדי~ב~לבתחל~
 ~~ל התי~~~~~י

 וא~מ~~~
 לפרש ~פ~ר לבאורה עפי"ז וא~ב

 ~ירוש~~ידז~ש
 שבח~יצין~ ~רשיות ~ל דקאי ~~~ק~~ ~ודו~קין ~

ד~ת~ל~
~ ~~~ק~ לד~קן יש ה~ו~חר מן ולמצוה  או~ס 

 ב~ו~~ ~~"י ד~רי ~~ףעל י~
 סי~

 ל~~
 שכ~
 דימי רב דאמר ~הא ~

במ~חו~
 ~לא ~~א ל~ה

 ~רי~ ~י~י~ ~ר~
 היינו הת~ר~ למקוס

 ~ל~ צרי~~ לא ולב~חלה למצוהדא~י~
 ~א~ר כא~יי

~ ~~~הל~צוה~ ~רי~  

~~ 
 יוסי ר~ ה~ה ~פי~ז וא~ב ז~~י ו~~~ח

 אין לבתח~ה למצוה דאפי~ נמי היינו לדב~~ צרי~~ ~איןשאמר
 וב~כצ~י~~

 ה~~~~
 וא"כ הנ~~~ ל~~ ס~ק ~מ"ז שם להדיא

 ה~~יד~רי
 ז~~

 ~~ חולין ~תוס~ ו~יין וצ~~~ נינהו~ סית~אי

 דא~צ דמ~~~~ שכ~ צ~י~~ השומר אין ~ ד~~~~~
 משמ~

~ ~ד~ז~ מ~"כ אי ~"ה ~"ב ~~ ~י~ין ו~תיס~ ~~ש~לבת~ל~  

ה~ר~
 דלדעת מובח ד~ב~פ ~~מיית~~

 ה~מ~~
 אי ז~ל

 ~פש~
 ב~~~פ~~

 ~מ~י~ה פ~א ~יר~שלמי ז~ש
 ה~~

 ~~~ק~ ~ודו~קין
 לד~ת הריב~ש ש~י~ כ~ו ש~~~ילין~ פ~שיות ~~~יןד~~י

 בדאמרן~והרמ~~ס~ הרי~~
 ~ד~~ ~ו~~

 הרי~~
 לא ~ופי~

 דהרי תפיליןי ל~~ין מיירי ~הירושלמילפ~ש~ ית~
 הרי~~

 ד~רי הביא
 משום ודאי ו~~כ ~פילין~ בהל~ ולא ס~ת בהל~ א~ו~הירושלמי

דס~~
 ם~ת~ ל~נין דאיירי

 ועו~
 המ~י~ן דהא

 הי~~
 יראה שס~ בירו~~

 איירי כולן ~~למ~ס שס המ~ויות ה~ל~ות שארידבל
 ל~ני~

 ס~תי

וממיל~
 איירי ~~בק~~ ודו~קין ~~~לית~ ~~ולין זיש דה"ה מ~כח

~~כ
 ל~נ~~

 דהרי ו~ו תפילין~ ל~נ~ן ולא ס~ת
 הריב~~

 ~ופי~ ז~ל
~תשו~

 ש~
 בירושלמי ~ז~ש מפ~ש~ בת~לה

 לת~ור מ~ירי ~~ידין~ ותופרין ~~ר~~מיירי בדבק~~ ~דו~קין ~
 ה~רי~~

 או ~בזו~ זו
 ז~ל דהריב~ש מבוא~ ה~י ~~~ל~ וכו~ לתפור ~א א~~~ר~
 הרא~ש כמש~כ והיינו ס~~~ ל~נין דאיירי להירושלמי מ~רש~ו~י~
 אח~כ ורק כנזכר~ ז~ל~ התרומה ~~ל בשם תפילין בהל~ז~ל
 בד~תכ~ב~

 הרי~~
 ל~נין להירושל~י פירשו שהס והרמ~~ם~

 אול~ ~ריב"ש~ ~~~ ו~ו~~~פ~לין
 כדבר כללי יתכן לא זה פי~

 ~שה~ ~הפני כפ~~ הוא הירושלמי דפי~ ו~~וורתאה~מור~
 ל~~לשה~א~י

 א~~ ~או~
 ודובקין במ~לית~ ~ו~ולין ~ דז~ש

 מטלי~ ~~ולין כ~~~ר הי~~ מיל~א חדא~~~~~~
 מ~חו~

 ~ל

 כרש~"א ו~~יא בנ~ל~ ~~בק להמ~לית ודו~~ין ש~קל~~הנק~
ש~~ר

 ~מ~ס ~בפ~ב ר~מ~ מש~

 ~נ~ל~
 לדעת שהוכח~י כמו כוותי~י והלבתא מ~לית~~ ~בי ~לו~ות~ין ב~ב~~ ~דובקין ~

 באות~לעיל
~~~ 

~ דסופרות~ ~מ~לי ~מותו~ הלכה דר~מ  ו~פי~ז 
 ז~ל ה~יב~ש מרן ~ל לתמוהיש

 שכת~
 ד~~ הנ~~~ בתש~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 תפ~ל~ן מ~ל~ ~פ~א הכ~מ ובמ~"כ כוותי~~ ס~ל רשב~אדהא ב~~~~ הוא ~חיד ל~ו ר"מ הרי ותו~ בנ~ל~ בד~ז~ דר~מכוותי~

ה~~
 ~~ הרי ו~~ד ~ ~~ש~

 ונק~ו ה~י~ ס~ל ירושלמי סתם
~ מסיני~ למשה ~הלכה לשוןבד~ז  

~~ 
 ~~~רות כות~~ן שיהו

ו~~

~~~~~~ 
 ~כ~ב רי"~~ סי~ או~ח בב"~

 ל~ני~
 מ~ש

 ~ברכו~
 ~~ד

~~~ 
 דלישנא י~~ קמי לאודיי ~ו~י~~

 ד~צרי~~
 ~יש משמע

 ב~~ח ~~ש בדבר~~יכוב
 שהשי~

 ~מוכח שם~ ו~רש~י ~א ט~ו מ~רכות ~ליו
 דלישנ~

 ~~ש ~~מ~~ לכת~לה ד~צ~י~~
וב~~~

 ס~א מיומא וי~ל ע~ש~ ~יא לכתחלה ~דצרי~~ דלישנא ~~א ט~ו מגי~ין ח שהוכ סק"ה ר~~ד סי~ יו~ד
 ע~~

 ~~ב מ"ו ו~זיר
ש~~רו
 מאי ~

 צרי~ צרי~
 ו~~ה תק~הי ~ו ואין

 ~ש~~ת ומצ~תי כלל~~ בהאי נשתפבו דיות וכמה בזה~ לפ~פל יש ו~רבה וצ~~י בכ~ד~ ~ו~
 סי~ ח~ה~רד~~ז

 וז~ל ש~~ נ"ז~ אלפי~ ש~
~ 

 דוכ~א ~איכא ידע~~ כבר
 ד~רי~

 ל~בו~א ה~י דלא דוכתא ואיבא ל~כובא~ ~וי
 למצוה~לא

~ 
 וכו~ המובחר

~~~ 
 הביא ~~ז ~ק ל~ב ~ ס או~ח ו~מ~~א

 מש~~
 ד~רי~ צ~~ סי~ מהרי~א ב~סקי

 בדי~בד~ משמע
 ל~תח~ ~שמ~ ~ד~רי~~ טובא ד~ש~חן צ~~ ומ~מ ~ וז~ל ~~זוכ~

 וכו~
~~~ 

 מ~~ל ה~יר שלא ותימה
~ 

~~~~~~ 

 וב~ד~ה ~סוה~ד~ וכאשרי ~ בא~ה ~רע~ם~ מסדר בהק~מה ז~ל הרמב~ם ~~י"ד
~ 

 שנאמר ד~דינין ~ שכ~ ה~~ ~חלק

ב~~
 יפול ~א מ~יני~~ למ~ ~~~~ ~

 ב~
 וכ~~ ע"שי מח~~~

 ~~ו~~
 ביבמו~

 ~~ב ~ז
 ~ו ~ ו~~~ ~~ ~~

~~~ 



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ב~ליח~ ו~ין~כו~
 ו~ובק~

 בדבק
 ע"~ כ~~

 הל~ה ודאי

~סו~
 ומ~א~י ~ני א~ ~~ ו~איר היאי

 ~רדב"~ בשו~~
 ~~~ג

 ע~ב א~ףסי~
 ~רמ~ז~

 להד~א שכ~ב
 וז~ל~

 דהלבה ונ~ל
 שיהו הלמ~ס ~ דמ~ילה בפ~ק בירושלנ~י מ~גרס~נןכרש~~א
בו~~ין

 בעירו~
 ו~~ ו~ו~~ בדבק ודובקין במטליח~ וטולין וכו~

 ו~~י פסיק~א~ הלכ~א בהדי לי~ ~נידהא ו~ו~ היא~ דה~כ~א ~שמע ס~~~ ~הל~ ה~רו~למי זה ~~להרי~ף
 דע~

 מיירי ה~א"ש
 מ~~ה ~פילין לענין הירושלמי לפרש נהירא~~א ~ וב~~ ז~~~ הריב"ש חשו~ על שהשיג ע~ש וכו~י הב~יבהקו~ס

 ~וסיי~ וכו~ טע~י~
 וכיו~

 ד~~יא
 ~~ירושלמי~

 דה~~~א מ~מע ב~שב~א~
 ומ~~~כוו~י~י

 לכ~וב שס ~~יר זה
 מל~

 ה~לאי~ על ~ב~אש~~~
 הדבוקמגויל~

 ~בחו~
 ו~ל~~ ע~שי

 כוונ~י העני~ אני כי
 ובעזהי~~ ~~לי הרדב~ז ~נאוניס נ~וןל~~ת בד~~

 עו~ הו~~~י
 הרבה

להד~יק ~םופרי~~ מנה~ ולקיי~ לאש~ וצו~קו~~ נדולוח נ~ונו~~הו~חו~
 מטלי~

 ~נקב על
 שבס~~

 ו~~ עליוי ולכ~וב
 ז"ל הב~ח

 ~ כ~ ר~פ~ סי~ ביו~ד בד~ז~~חמיר
 ושאין לה~יר~ דהמנהג

~~~ו~
 ה~~~ כמש~~ ~י ~המ~יר

 סי~ ביו~ד בשמו
 ר~~

 ~~~ז~~~
 קל~א סי~ הב~ח ב~שו~ ראי~ישוב

 ש~א~י~
 וה~בי~ ~~"ז~

~דע~
 ~שב~א הל~ה דאין הרי~~ש

 משו~
 משוס ~~~ל~ ר~מ

 מעצמו~יו המחילה ואחר יעו~ש~ ה~אדיח~דאה
 ~~דושי~

 של
 כ~ש~~א ד~~בה לדעח~ הוכ~~י כבר ז~ל~ ~ב~ח בעלהגאון

 ~ כדאמרןי הוא~ יחיד~ה ולאו ר~מ~משו~
 וג~

 הב~ח מש~כ
 שגס בחשו~~~"ל

 מ~~~~ ~ע~
 להר~~ש ב~שו~ ז~ל~ מ~וטנ~ורג

 בה~~~~ל~
~~~ 

 ~~א ל~~רו~~מי לפרש נ~טה הנ"ל~ י~ד ס~ס~י
 ~דע~ הריב~~ כמש~~~מגילה~

 הרי~ף
 והרמב~~

 לענין דקאי
 לעיל~ ש~וכח~י כ~ו זה~אי~ו~ ובמחכ~"ה ~~נ"ל~~ וכו~~פיל~ן
דנ~

 ד~ירושלמי ס~ל לא כלומר להו~ ~~יע ~א ה~י~ףו~רמב~ס
ק~י

 לעני~
 ~ ס~~ ה~~בסוף הזה~ ל~ירושלמי מביא ~~ל הר~~ש וגס ~פילי~~
 ו~אי וע~כ ~~ילין~ בה~~ ~לא ~~~ ~

 ~ענ~ן איירידהי~ושל~י מש~~
~ כנ~ל~ ס~~  הב~ח ב~שו~ מש~כ ו~ס 

 הריב~ש פי~ שלא ל~קדק יש א~נ~וז~ל~
 א~~ב~

 דרי"ף

ור~ו~~~
 ~וס~~ ~ בסיפא ד~ני דמ"ס ה~יא

 טו~ה שנקרע~
ע~יו

~ בח~ילין ~אוק~ו~ ד~יכא מבחו~~ מטלי~  

 ו~
~~ 

 לכאורה
 דפליג ~אן ד~יכא~שמע

 בה~
 נראה ~~ן מילחא~

 ורמב~סהרי"ף ל~ע~ לומ~
 ד~~ דס~~ ומ~ר~~

 ~רש~~א נמי ~~יא בבא

 בין חילוק ~אין לא~מו~י~ן וא~י ר~~וימשו~
 כש~ובקי~

 טלאי

על
 חדש בש~וא שב~ור~ ה~בי~

 ~~י~
 במו

 להיו~~ שרגי~~
וב~ן

 ל~דובק~~
 א~ר

 ה~י~~
 חסלק שלא כדי

 דדוק~ אדע~~
 כמו של~~ בעודו בעור~ ~נ~הו~ ~נקב~ ע~בש~ובקי~

 שרגילו~
 רשב~א מ~יר ~הא בעורוח~ נקבי~להיו~

 א~ל ר~מי משו~
 אליבא מפ~~ינן דלא קמ~ל מתיר~ אינו דנקרעהיבי

ב~ידי~ דר~~~~
~~~ 

 ל~~ק
 לעו~~

 אמח~ זה הנה ~כ"ל~ ובו~ ~~ר
 כשדובק בין חילוק ואין ר~מ~ מ~וס ~~~~א א~יא ד~~סבבא דה~
ט~אי ~

 ע~
 ובין ח~ש~ ~ש~וא ר~ שבע הנק~יס

 לש~~ב~י~
 אחר

 ו~ו~רהקריע~~
 ע~ ל~חו~

 הטלאיי
 אב~

 שעלה כמו לא
 ז~ל הב~ח מרןדע~ ע~

 ~~י~
 כ~ש~~א ה~~ה

 משו~
 אלא ר~מ

 הוב~חי בבר דהריכ~"~~
 ל~~~

 מש ברשב~א ~הלבה
 ר~מ~ ~

וכן
 הסכי~

~ ברור וזה ז~ל~ הר~ב"ז מרן  
 ז~
~ 

~~~
 בכתי~ק כחוב מצ~~י ב~ן ע~ ~ המ~בר בן

 ש~
 ~~מו~ר

הרב
 ה~או~

 ובו~ ה~~וס
 ~י~חייע ולא זצ~ל~ הרב~~

מילח~
 ~~ו~~ו לגמור

 בינ~יס כי ז~ח~ ה~~ת~
 נתב~~

 ~י~י~ה
 ז~רו יהי ~~ר~~~~ זו שנה בס~ו י"ד ביוס מעלהשל

 ~ ברו~

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

~~~~~ ~~~ 

 ~~~~~~~~י~~ ~~~~

~~~
 בבכור ה~אלה~

 מרא~ שנח~~
 מיחר א~ ב~צב~~ אזנו

לשוחטו
~ 

~~~~~~~ 
 הד~ר

 נוב~
 ל~ז בבורוח ממ~נה

 ~ ע~~
 נ~~מה

 על רש~י ופ העור~ לא אבל הס~וס מן אזנוז
 ~~חסחוס~

 ~נו~
 בס~ ומ~~~י ~~~ ה~וס~ וכ~כ אזן~

~או~ הע~ו~
 ח~

 ~~~ו~~ ~ר~
 ע~ ~ונח~~ ~ ירוש~מי ~ר~וס ש~ביא

~נו~
 ~ו~~ן ~ א~ן~

 ע~
 ש~ע~~י~~ ב~~פ~אה וראה ע~ש~ ~ס~וס"

~~ו~
 א~

 ער~
 אשן

 ב~~
 ש~עת

 ~ע~
 ש~נו ש~ח~~וס ~ה~ר~~~

~ורין
 יונח~ ~תרגו~

 ~ירו~ל~י~ ~וא ב~~~
 ~~יי~ ע~~

 ר~~~ס
 כלי מ~~~פ~י

 המק~~
 ה~ב~

 מצ~חי בן כי והנה
יונ~ן ~~~~~ו~

 ההלבוח כל א~ דנקטו~ ~נ~ל~ ~ירושלמי עפי~ז וא~כ ע~ש~ וכו~ ר~י עלי~ פ~יג אמאי ~א~כ ~מר~ מסינילמ~ה
 ~ס~ ה~נויו~

 וב~וכ~ ~ה~מ~ס~~ב~שון
 ~"כ ~דבק"~ ~ודובקין במטלי~~ דטולין ~ ~~ז

 ל~
 פ~י~י ~מאי קש~ ו~~כ זה~ מטע~ מחלוק~~ ב~ן ~פול

 סו~רי~~ במס~בד~ז
~~~ 

 ורשב~א
 ר~~ משו~

 הנ~ל
~ 

 מפס~י~ כ~לא~ בהאי ~העיר ויש וצ~ע~
 משקי דאורי~~~~~שקין ~ו~א~ ~ דלמ~~ ~אר~פ~ ~~ב~ י~ז

 ואיכא להי גמירי הלכ~א מטבחי~~ בי~
 טו~א~ מ~~

 וק~ה ע~שי היא ה~כ~א ד~או ו~~ל דרב~ן~ משקין

אי~
 בו יפול לא בהלמ~ס הא המ~ד~ בזה פ~י~י

 מחלוק~
 בנ~ל
~ 

 ~~ו~~~~ ד~יבא בב~מ ערלה לענין ~~ב ל~ח מקידושין י~ל ~~ן
 מדינה ~לכ~א דהיא ~ ס~ל יהודה ורב ~יאי דהלמ~ס ~ ס~ל יוחנןר~

~ 
 מנזיר י~ל ובן

 ע~~ ~~~
 ~נזי~~ היא הלבה ס~ל ד~~י

 ע~~י ב~~~ח ~חנכו כדי אר~לו~יב~~ח
 וב~

 חצי ל~וכה ונו~ן ד~נן ~~ב ט~ו מסוטה י~ל
 לו~

 אומר ור~י ובו~
 ולפ~~ש~י וכו~י רביעי~

~~ל
 ~~חו~

 ח~י ע~א פ~ח
 לו~

 ~ ל~ גמיר~ ~לב~א ל~וטה
 ב~ו~יו~ט ומצא~י

 ~ו~~ ש~
 י"ל ובן ע~~~ ~וה שה~ר מ~~~ פ~ב

~~מורה
 י~

 ר~א וכו~~ שיס~אבו עד ירעו וכו~~ אש~ ~מור~ ~ ד~נן ע~ב
 ופי~ש~י ימו~ו~ או~

 היא מס~~י~משה דהלכ~ ירעו~ א~~י חמור~ ד~~
~ 

 ב~~ג ב~וסיו"ט ומ~~י
 דחמור~

 שה~יר מ~ג
~~ 

 ש~~וט ~ למ~ד דאיכא ע"ב ~~ב ~מנ~וח י~ל ו~ן ע~~י ב~~ז
 ה~~ס~ מ~וזה~ל

 מ~~ ואיכ~
 לא בהלמ~ס הא נ~כ~ ו~שה שר~יט~ דא~צ

 יפו~
 בו

 מ~~ו~~
 ~ו~~~תי

 ב~גהו~
 מה~~ב

 ה~וס~ בגליון~~ל רנ~בו~~
 ע~~ ~~~ יבמו~

 ש~יי~ ~נ~ל~ הלכה ~~ה
 בס~ לעיין

 י~י~
 ~~~ ו~~ו~~ שמו~~~

 ~~~י ואינ~ קנ~בי סי~ יאיר

לעי~
 לר~ו~ בדברי~~~

 ~אי~הו ~עירו ~ם
 מהערו~

 הנ"ל~

 סי~ פ~~י ו~יין
 ~~~ ס~~~ כ~~

 לפלפל ויש
 בכ"~~ הרב~

 ~~ וי~~
במ~~

 ב~ן שנאמר הדינין בל כולל ~הוא שאפשר הנ~~ ל~רעים בהקדמה ~~~~ם
 הלמ~~

 יעו~~~
 הבי~ ול~

 מ~דינין ~מה
 ~ וצ~עהנ~ל~

 ~~ בביאו~~~~~~~
 ~~ל

 ~יו~~
 ק~י ד~ירוש~מי ~י~מ ~ל ג~כ שה~יר ס~ה ~~פ סי~

 אתפיל~
 ו~~ל וכ~ וכו~י

~ 
 מ~מ

 ~במ~
 ~ל~ס ק~מר

 ס~~
 הנ~ל מכל ה~יר לא שבמחכ~~ה ו~ימה י~ו~ש~ וכו~ מטלה שנקרע

~ 

~~ ~  
 בן

 ~ל~ ~ ~~~~
 בספר ר~י~~

 ~ק~~
 ~ס~~ הסו~~~

 וב~לשכ~ י~~~
 הסופר"

~~ 
 ס~ק

 כ~ג~
 נכון ט~~ ~~ן ~ ~כ~ב

 ~ל~ ז~ל~ומ~~
 ~~ב

~ 
 דלא וה~ו המטל~~~ על

 לוסי~
 דהיינו עלה~

 דוק~
 א~ל לבדו~ ~ם

 ע~
 ש~ר

 ~יבו~
 יש

 שנוה~יןיילאסור וכמו המטל~~ על ל~~בו~ה~יר
 ה~~ א~ לק~~

 לב~ו
 ~יבו~ ש~~ ו~

 א~וא כן א~ עש~הי ~~~~~~ה~יר~
 ב~ידו~

 ~~ונ~ ~רשו~ ~~אש~ ~בא~~א~~
 מטלית להד~יק

 מ~חו~
 ולכ~ו~

 אלו עליו
 השמים א~ ~~לקי~ ~ ה~יבו~

 וא~~
 כבר הלא כי

 שמות~ ~~~וד~
 לכ~וב

 ~~~ ע~ ה~~ א~ ~מטלי~ ע~
 כ~ב~ ~יבו~י

 ~ האמ~ר

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



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  פסוק ~כ~~~ ת~וה ~~יונתן~

~~ 

 או~~ ~י~~~~~~~ מצו~ע פ~ בת~ב"ע הואו~ן ~~ם~ום~ ~ ~~~ו~~ על שתרגם
 יונחן~ ב~תר~ום

בפ~
 ו~םוק כ~ה~ ~סוק ~י~~~ מצור~

 כ~ח~
 ~ל תר~ם

 תני~
~ 

~ג~יר~
 וב~אונ~וס~ מיצ~א~י

 ~שם~
 ~~~ ~ חר~ם

 או~נא~~ רוס
 ~ל ~אי ~ש~~~ כהנים~~ב~תורת

 נו~
 יכול

~~ 
 או~~ גובה

 ~ו~~~~
 ~אמ~~~~ ג~ר זה ~יצר ~א נו~~

~~~ 
 ~ירש~י ו~ן

 ~ו~ט~ז~ם
 יו~~

 ש~ט סי~
 מבי~

 ~ר~~ב וב"כ פי~ש~י~י רק
 ובתיו"טי ובר~ש בפי~מ~ש ברמב~ם ~~ש מ~~י ~י~דבנ~~~ם
 להבין ישול~אורה

 מדו~
 מהיונתן תרגו~ו ~~א~נקלס~ שינה

 ~ת כמש~כ ~נו~~~ ~ל רק ש~~~ ונ~אהות~~כ~
 ו~~

 תר~ומו ליישבנ"ל ו~פ~נ~~ שם~
 ~~~י ~ונק~ס~ ש~

~~ 
 ג~ ~מ~יל~ דא~~ינן

~~א
 ~ת~~ו~

 ט~ו ובקי~ושין ור~יי אלי~~ר ר~ מפי אונק~ס

~~~
 וביבמות

 ק~~
 ו~מ~ינן ~~ה ע~ב ~~ יב~ות וברש~י ~~א

 בש~ס~ ב~~~~ו~ו~
 באזן שהיא לרצי~ה מנין אומר א~יע~ר ד~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~~ ~מ~ו~י ביל~וט תא א ובן שב~ו~ן~~ ~ובגוב~ ~הברייתא ~~ ~~~~ ~~~

 ובקידושין~~שי רא~
~~~ ~~~ 

 ~א~נו
 שב~~זן~ ב~וב~ ~~~ נ~צ~

 ~~~~ ל~ז בב~ו~וחוכ~ה
 וב~~~

 א~ן ~קיי~ל ל~י~ן
 נז~~

 למ~צ~~
 פי~ שפיר ע~י~זו~~כ

 ~~~ ~~ונק~~
 ר~ בש~~ת או~נא~ רום

אלי~ז~
 ~ ~נ~ל

~~~~~ 
 ~~ ק~~ אכתי

 ה~ו"כ ו~ל יונ~ן ~ת~~ום
ו~ל

 ה~ומ~י~
 בש~~~ם

 ~ו~ שבמצור~
 ב~~ר

 א~כהאמצ~יי
 מ~ו~

 אינו
 אוזן~ של בגובה א~א נ~צ~

 ה~
 ~ין

 כנ~ל ~מ~צהגז~ש
 ו~ב~ו~~ ~

 ~~~י הת~~~ ליישב נ~אה הי~
 בי~~וט ~ם מובא מש~טים~ ~~~ ב~מבילתא~ שמצ~תימה

 וב~ל~~ ש~~זי ~י~ ~ש~~~ם~מ~וני
 ע~דים ~הל~ פ~ג

~~זנו ~ ה~ח~
~~ 

 ר~~ יהו~ה~ ר~ ~ברי ה~לתא
 או~ר

~~ 
 ~~חוס

 ק~ות~ ~לות ב~ביאור ו~צ~תי נרצ~~~ כהן אין רמ~אשהי~
~~ל

 ~נ~~~ הילקו~
 ע~ש ~תנו~~~ ~ ~ילתא ~ ~ל ש~י~

 ב~ו~
 ס~ה

 ו~"ש ~~ה~ובאות
 ב~ל~~

 שהקשה הנ~ל~ ~בדים בהל~
מבי~ א~

 שהרצ~~ה ראיה
 שאין ~~ה ה~חוס~ ~

~~ 
 נרצ~~

דמ~~~
 הי~ ~אם

 התנו~ ~
 הי~

 ~שמ~ ~~~~ נרצ~
 ~לר~

י~וד~
 ב~~ילתא~ ~סיבר

 ~תנו~ ~~
 וכ~~~יאור נ~צ~~ ~י~

 ר~ שםובר הרי הנ~לי ק~ות~מלות
 יהוד~

 דאינו
 סובר דבתו~כ מ~ום ו~~כ בחנו~~ ורק~~אוזן ~~וב~ ~~צ~
 ב~צו~~

 ~וא

בתנו~
 ~ו~~ם ~ס~ר~~~ הוא ותו~כ כנ~לי ~~צ~י ב~~ר והוא
 מט~ם בשיטתי~~ ~אזיל יהו~ה~ ~~ הוא~~~א~

 אי~
 למ~צ~~ גז~ש

 מ~צור~~ אזן אזן~ילפינן
 ולכ~

 ר~י ~ובר
 בין במצו~~ דבי~

~ בחנו~~ ~וא~רצי~ה  
 א~

 קש~ א~תי
 ~~כ שפי~ ה~ונת~" ~ל

 א~כ מי~~א"~~גדירא
 מדו~

 אינו בר~~~ה
 נרצ~

 בג~~ה אלא
 אוזן~~ל

 ה~
 גז"ש אין

 ל~חצ~~
 ה~בי~ור ~ל ~אד ~שה ו~ל~ז

~לו~
 המ~~~ות ו~ל הנ~ל~ קשות~

 ~ע~
 בקי~~ש~ן ז~ל רש~י והא התנו~~ ~~וא ~מ~לתא~ על ש~י~במה ה~~ל~ למ~~" ~~~~ה

 ול~ ב~~ אוזן~ של ~~~יה ~ פ~~ ב~ילתא~ ~לא ~~ה ~~ב~~א

~בתנו~~  
 ב~

 קשה א~כ התנ~~ א~נו ~~מילת~~ להד~א ה~י ע~שיאליה ~יי~ ~מי~ת~ ע~~ ~~~ ב~כורו~ רש~ ו~~כ
 למח~ה גז~ש אין הא הנ~ל~ והיונחןהתו~כ ~~

~ 
 שנ~מר לא אם

 ג~ ~ות ~ח~ב ~רו~ים~ ~מלא בס~כמ~~כ
 גז~ש~

 ס~ בשם
 הנ~ל~מ~ד ~א~ור~ ולפי ~~ש~ ל~חצה ~ז~ש ~יש ל~~ד דאיבא~~~~יתות~

 ה~~
 התו~כ

 ~ו~י~ והתיב"~
 ~~ד~ת נו~ב בשו~ת

חיו~~
 ~צ~ז ק~~ו קצ~~ סי~

 ~~ש~
 ק~שית ל~ישב ~ל~~נ~~ ובז~

 בהא ~~ב~ כ"א בק~~ו~ין יוםף~ה~~צמי~
 א~ל ש~~ ~א~רינ~

 לי~ תי~רו לא מ~ט וכו~ר~נ
 וחב"~ מה~

 ~~ת ב~~מ~ שנ~שהמפ~י ~~צ~ ~הן ~~~ אין
 אי~

 והקשה~ ע~ש~ וליכא אש~י את אהבתי ד~~ינאתיפ~ל כנ~נית~ ש~~ה לו מ~ר רבו
 ~~~א יהיבדלהכי נימ~

 לאשמו~ינ~ ב~~~ דנ~ש~
 ~אין ~ו~חי~ א~ב

 ~מילא שכחבתי מה ולפי בקושיא~ שסיים~~ש נרצ~~ ~~מי~תא ר~~ ס~רת לאפוקי או~~ של בגובה אלא~רצע
 ~ו~~

 מ~ז~ש~ זה
 ~ס~רי וכהסיום הנ"ל~ ~~~ונקלס בזה וסובר ל~חצה~ גז~שואין

 וי~ל~הנ~~

~~~
 מ~~ש ~~נ~~ס ב~ם~רי~ ~~~~~~

 בווין~
 עם

 ~ב"ב ~בפ~ ~י~" ~~יר~תוס~ות ~ביאו~
 ~~ז~אש~ת~~ י~~ או~

 ~ח~
 ל~~רי

 ה~יו~
 ~ ~~ז וכתב הנ"ל~ בספר~

~וז~
 ~~ם ש~~ ~וד וב~ תימה~~

 הוא אוזן~ של ב~ובה ~ ו~
 ~לאלא~וקי

 תנו~ ב~ינ~
 הנה י~ו~שי כדהתם ~אמצ~י ג~ר

מהתו"ב
 מ~ו~~

 ~ינ~ אוזן דה~ו~ה יוצא
 כנ~ל~ הא~צ~י ג~ר

 ה~~פס ~~~~ל מ~~~~והנ~
 בווין~

 הוא אוזן דה~ובה ~ו~ח
 ~אהס~וס~

 ב~
 ~~~~ ~ס~ר~ ~ברי

 קב"ב~
 כ~ן אין ~וחב"א ~

 אין רמ~א שהי~ ~סחום~ ~ן ר~~א ב~~~~ ~~~~ שמ~נרצ~

 נ~צ~~ה~
 הוא ~~~לתא אם

 ~~~~ נ~צ~
 נ~שה הוא

 אל~ ב~"~
 אלא רצ~ים שאיןמל~~

 ב~וב~
 ד~םחוס ~רי ע~ש~ אוזן של

וגוב~
 הי~~ א~ אוזן

 ~ ו~
 ו~ן ~~~י הנ"ל מ~מכ~תא בח

מו~ח
 לה~י~

 ~ שם שסיים וחכ~אי ד"ה ~~ב כ"א קידוש~ן ~~ש~~
והאי~

 הוא
 והח~~ ב~~~ נ~~~

 לא אבל הסחוס מן אז~ו נפ~מה
 אוון דגובה ~~~ ע~שימ~~ור

 הו~
 ~ידושין ~וד וראה ~~~וס~

~שם~
 של א~~ה ב~~~א~ אל~ ד~~ בר~~י

 או~
 ולא בבשר

בתנו~
 ש~ ~ ~~~ו~ ~~~~ ע~ש~

 הוא והסחוס ה~נו~~ הוא ~~זן
 ותוס~ כפיר~~י~תני~~

 בבורו~
 ב~~~ה

 הנ~~
 וב~וש~~

 ~~~~ו~~ שהביא ירו~ל~י תרגום ל~יובפ~ט ~נ~~
 הנ~~

 ~ש~וא
 עב~ים הל~ בר~~~ס ר~ה ל~י~~ שהבאתיתיב~ע

 פ~~
 ~~ט

 ~ניקב~כתב~
 בגופ~

 ~ל
 אוז~

 ~~ז הב~מ וכ~ במרצ~~
~ 

 ~י~

בחנו~
 ם כחבמ ופסק דקי~ושין ~~ק ~~לוקת וזה בבשר~ ולא

 ~~וב~ ~הדי~ ~~מ~~כ~לי
 בתנו~~ ~וא או~ן של

 וה~נו~
 הוא

 המל~~ דבר~ הבינותי לא ו~~י~ז כנ"ל~הס~ו~
 ~~~ה הנ~ל

 ~~כיל~א~ל
 ~בי~ אי~

 ראי~
 ש~ר~יע~

 ~ן הי~שאם דמ~~~ כו~~ הסחוס ~ן
 התנו~

 הי~
 ע"~ נר~~

 ו~א
 התנו~

 בעצמו הוא
 ~ה~ובה ~וכח הנ~ל ו~כל כנ~לי~~חוס

 או~ ש~
 א ה

 ~תנו~
 ~ם~ו~והו~

 ~ל ~~ה ו~~כ
 ה~ו"~

 הנ~ל
 ~התנו~

 אי~ו
 אוזן~של גוב~

 וכ~
 רש"~ על ~שה

 בחו~~
 על ש~י~

 ~נ~
 שהוא

 בבכורו~ רש~~ והאהא~צ~יי ~~~
 ~סתוס פי~ הנ~ל

 ה~נו~ ~ו~
ובקי~ו~~

 ~~~א~
 ~צ~תי ~ן ~~ ~~ה ~ ~מ~בר בן

 ~וצ~ ~~ור~
 ~ונ~ן ב~ר~וס

 ב~~
~~ 

~~ ~~ 
~~~ ~~~~ 

 על
 ~ ש~~ו~ ~ק~~

~ל ~~~
 א~ חנו~

 ~ו~ה~ ~ תרג~ אה~~~
 על

 ח~חו~
 ~~י~א ~הוא ~~הרן או~נא

 ~מ~עאה~
 פי~

~~ 
 שב~ו~~ האמצעי

~~ו~~
 ב~~

 ~ונ~
~ 

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ז~ל

 ~גר~
 ~קי~ו~~ן

~~~ 
 ע~ב

 ~ם~
 ~א~ן ~

 אל~ רוצ~~
 בב~~רות הוא וכן ~ב~יל~~~

 הנ~~
 ~לפנינו ~דוש~ןובגמ~ ~~~ ~ב פ~ ~~ה~ וב~~~י~

 גרסי~
 פ~א ~י~וש~ן י~ושל~~ ~א~ ~ו~~ת~ גירסא א וה ~במ~לתא~~

 ~המילת~ ~ ע"~ דל~~
 ש~ נ~~ ~~~

 ויפ~~ ~~י~~
 ביאו~ עי~ ~ ו~~ ~~~~י

 ה~ה
 ש~

 ~יא ~~ילת~
 נ~~ ~~~

~~~ 
 ~~~ ~ערו~

 ~ו ~מלה השת~~ו ~~ו
 ~~~א~

 ~באו~~~~
 ~ ~ע~ש~ ~מ~ ~ ~~

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ד~א ~ש~ע~~~~ו~~
 ~וב~

 כנ~ל אוזן של
~ 

 בפםיקתא ומ~תי
~ו~י
~ 

 ~~ תנו~
 האמצעי ~דר

 הקרו~
 ~שי אוזן של ל~בוה

 ב~רי~~~צ~~
 ~על

 ה~~
 ם~ יו~ד

 ~"ט~

 לר~"י ג~כ הביא
 ~ וז~ל וכ~ מ~רעי~

 ~~נו~
 הגבוה הוא ור~ל אמ~~י~ גדר הוא

~ב~~
~  

 כ~ עשוי ~~וא
 נקב בפני גדר ן

 האו~
 עכ~לי

 הוא שב~זן~~ ~בנו~ה ~ ש~מרו הגמ~ לפרש נוכלו~פי~ז
 ~וזן~ש~אמצע ב~וב~

 התנו~ שהו~
 ~נ~לי הםחום והוא האמצעי~ ~גדר

 קצת~ א~צעי מגדר למעלה ~באוז~~~ ~בגובה הפי~ובתו"כ
 ויש ~ אוזן~ של לגובה ~ר~ב הוא אמ~עי שהגדרכהפםיקת~~
 ~ שכ~ הנ~ל עבדים בהל~ הרמב~ם בל~וןלדקדק

 ~דהרצ~עה

בגו~~
 של

 ולמ~ א~ן~
 ~~וב~ ~ הנ~ל הג~~ מלשון ~ינה

 של

אוזן~
 הנ~ל~ בקי~ושין מקו~ וה~~ בזה~ העיר לא והכ~מ

~כמי~ מל~ו~ שינ~ והרמ~"~ אוזן~~ של ~גובה ~ל~ון איתאובקידושין
 הי~ דהרמב~ם שנא~ר לא אם ~ אוזן~ של ~בנופה וכ~ב

לו
 גירם~

 ש~~~ם או בגמ~~ זו
 דיי~

 אוזן של שהגובה וגרם
 והוא התנ~~ והוא הםחו~~הוא

 הגוב~
 כ~~רישה אוזן~ שבאמצע

 שפ~ר ולכןהנ~לי
 כת~

 ~יושב ~י"ז וא~כ אוזן~י של ~בגופה

~י~
 והשתא הכל~ א~ש ועפי~ז כנ"לי למחצה גז~ש אין הא ~~יא

 ב~ במ~ור~ בין ב~ניהסניחא
 והוא אוזן~ של בגופה הוא ברציעה

 אמ~עיי~ד~
 הו~ שז~ ואפ~

 ב~שונו ש~ינה ג~כ הרמב~ם ט~ם
 האונק~ס~ וע~י~ז האמורי הדבר זה לנו להורות כדי כנ~ל~~ב

 ומ~ברי אחדים~ ודברים אחת שפה הם והתו~כ~והתיב~ע~
 ~בם~~ כ~ט~ז בר דם מוכח הנ~לה~ישה

 ש~ע~
 ושני בז~~

 אמצעי שהגדר ~חד~ ב~ג~ן התנבאונב~אים
 הו~

 וא~או~ן~ שבאמצ~ גבוה
 ריעו עליו יגיד וכן זהי בדבר הוא יחיד לא הט"ז

הפרי~~
 ז~ל

 ~וה~פאר~
 לא ~מ~בת~ה המ~ניות~ על י~אל~

 ~ב~יר~ה
 ~~~י~ה~

 וא~~
 ~רא~ תזיע~ לא מינה

 מצאתי זה
בשו~ת

 מה~י~~
 כתב מ~ב~ ם~

 ~ה~~נו ~~חום~ מן וז~ל~
 ע~

 בם~~ ועיי~ש לש~טו~ מותר אז~באו~~
 נהג דכן כתב~ ~~

 הט~ז דברי י~ל עפי~ז א"כ ט~ם~ ~ם שיש עייש~ה ~~ל~מ~רו
 ש~ט~י~

 והפ~יש~
 הג~וה הוא האמצעי שגדר שכ~

 ~באמצ~
~או~~

 ר~
 התום~ כמש"כ בחצי~ הוא ~וא~צע~ ~עמים~ כמה ~עב~פירו~ו ~גבו~~~ ~לשון ומצינו או~י ~~~מצע העב הוא ~בוה

 ע~א י~ג~~~ה
 םק"א רל~ב םי~ ביו~ד הט"ז וכ~כ בשלשי ד~

 ~י~ םמ~ע~ועיין
~~~ 

 ~~ז ם~ק
 וש~~

 כ~ו יב~ות ורש~י כ~ג~ ם~ק
ע~ב

 ד~
 ומ~רי~ט ~~ט~ ~~א מג~לה וירושלמי ותו~~~ ~מצעית

 ~בת ותו~~ ח~~ םי~ חאה~עב~ניות
 ק~

 ע"א
 האורג~ ד~~

 ב~~ז ~~"ג םי~ ~~חו~"ג
~~ 

 י~~
 בשם

 ה~~
 ~ל~~ בכורות המ~~ה ב~ון חכ~ים~~נו ~ג~~ומ~

 ~נ~ל~
 לא אבל

~ 
~ו~

 רש~י פ~ש
 ~שם~

 וז~ל
~ 

 ~ו~א~ הו~ ולא בר~א ~~דרא
 אליה ה~ינו עו~~~וה~י

 ר~
 או~ן של

 עכ~~
 ~פ~ז ה~ב~ם ו~ון

 ביאתמהל~
 ~~~ש~

 האוזן~ ל~~~ המקיף ~ה~ור
 ~תי~ט וראה

 ש~~~~
 בינו אין כאלו לפיר~~ ש~תיק הכ~מ על

ל~רמב~ם
 כלו~

 הרא~ש ~על ח~וד~ת~ ב~ד~רי וראיתי ע~~י
 ~י~ ד~ורות~ו

~~~ 

 ג~כ הע~ר
 בז~

 וכ~ הש"ע~ ו~ל
 ובלי ~

 ~~ין ~ב~י ~~יש ~אלוםפק
 דע~ ~

 ~הי~ ~מב~ם
 מצא~י~ ואניע"~י נמש~

 ~~ם~ ~מש~ו~ בפיר~~ ברמב~
~~~ 

 ~~~ל
~  ממ~~ ש~~ 

 מ~ף
 ה~~ו~

 ~עליון ~~ה מן לא

~הוא
 ~ו~

 לעור
 בש~ ו~קר~

 ה~ ע~~~י הםחום
 מלשון

~ 
 מה ול~י כלל~ המקיף העור כ~ן כ~ שלא וה~ור כ~י~~ימש~

 לעיל~ב~רתי
 דהםחו~

 הוא
 שבאמ~ הגבו~

 לא כאן ד~ם י~ל א"כ ז~ל~ ורש~י הרמב~ם דעת ~זהוביא~תי ~~ל~ ה~וזן
 וכהפ~המ~שפליגי~

~ ז~ל~ להרמב"~  ~ש~י ל~דיא הנראה וכפי 
 ~בבכורות~ל

 ~ם~
 אזיל רכה~~ אליה היינו ש~עור~ שפי~

 בקידושיןלש~טתי~
 כ~~

 ~ שכ~ וחכ~אי ד~ה ~~ב
 והאי~

 הוא
 ה~חום ~ן אזנו נפ~מה מו~ין ~בי והחנן ב~~לח~ בע~מנעשה
~בל

 ל~
 ~ור הוא דמילת שםובר להדיא הרי ע~~לי ה~ור מן
 ~מ~י~ו~~ ובע"~ הנ~לישבמשנה

 טהור מ~ומו מקור היה הנ~ל
 ~אמת דילמא ~~ ק~יא ד~ש"י ~שום כן שפי~ הנ~ל רש~~של

 ו~וביח ב~~מ~ נע~ה ג~כ~מילת
 הנ~~ מה~~נ~

 ~ולא דתנן

העור~
 ב~מ נעשה ואינו שבמשנה~ העור הוא מילת ע~כ

 נימ~ וא~במילת~
 יקש~ ז~ל~ רש"י פי~ על ח~לק דהרמב~ם

להרמב~~
 הנ~ל~ קי~ושין ~מ~

 מאי~
 נעשה אינו דבמילת מ~כח

 וי~ כנ~ליבע~מ
 להעיר

 קצ~
 הנ~ל וקידו~ין ~בכורוח רש~י על

 דעורשפי~
 שבמשנ~

 בר~~י ע~ב כ~א וב~ידושין רכ~י אלי~ הוא
 במי~תא אלאד~ה

~ 
 לא ~מאי א~כ ע"ש~ בבשר ~וזן של אליה

 ~קכ~ב בחולין זהחשיב
 ע~א~

 מ~ל~ ~פ~ד וברמב~ם
הלכה מא~א~~

 ~א~
 הוא ~ור האי הא ~~~ כבשרן ~ע~רותיהן אלו בין

~~~
~ כנ~ל ~~שר  

 ~ וי~~ ד~

~~~~~~ 
 הו~ ש~מ~~ה~ ~ר ד~אי לה~כיח נלפ~נ~ד

 אליה
 שס שא~רו ע~ב~ ל~ז מבכורותרכה~

 ה~י ~אי ~
 הרי העור"~ מן ולא ת~ן א~מה נ~י עוברמום

 שהש~~
 חשיב

 ד~ור רכה~ האליה שהוא וע~כ עובר~ מום עורלפגימת
 עובר מום דאפי~ מסברא נראהבלחוד המקי~

 ו~צאתי חשיבי ל~
 אות דבכורות ~פ~ו אלגזילה~י~ט

 נ~ב~
 הא ~ל שה~~ה

 רוצעין היו במילת וא~ת ~דאמרינן
 הי~~

 עב~
~~ 

 ב~~מ ~עשה
 בגובה אלא רוצעין איןהא

 ש~
 דהיא ~במילת נימא ו~~ אוז~~

 אבתי עוב~~ מום הויעור
 א~

 נרצ~י ב~ן אין ממ~ש ראי~
 רוצ~ין דאין י~לד~כ~י

 נרצע כ~ן דאין והאי במילתא~ אל~
 עובר ~ום נעשה האליה מן דא~י~ ~~וםהוא

 ובע~~
 שלא

 מ~פח~ו אל דכתיב משום אחת ש~ה אפי~ מעבודהיפ~ל
 ד~ה ע~ב ~ל~ז בב~ורות ~תוס~ כמש"כ שבמש~חתו~למוח~ק

~~ן~
 אין ומש~ה

 נרצ~ כה~
 ב~לת~~ א~י~

 ע~ש~
 בדעת ~כתב

 דלאהתום~
~ 
 ~פי~ ~א~~ בש~עתא גורםים ו

 מ~~
 ~למה עובר

 מן ולאתנן
 העור~

 וכיוצא
 בז~

 קורקום מהר~י בשם כ~ב
 ~ מזה ר~י~ ~ין א"כ עש~הי הרמב~םבדעת

~~~~~~~~~~~ 
 קושית ליישב נ"ל

 הרי~~
 ע~ד ~~ל אל~זי

 ~ושית ו~ק~ים בעז~ה~פלפול
 ה~ח פ~ג עבדיס ~בהל~ל~ל~~ ה~משנ~

 ~נ"ל~
 על

 המ~
 ~ן ~א~ו ~ לתא

המיל~
 אומר ~מ ר~י~ דברי

~ 
 כהן א~ן רמ"א שהי~ הם~ום~

נר~~
 ו~ם נמ~ר~ כהן אין נרצע~ אומרים והם

 נמכר~י אומר~
 דם~ל דכיוןותימה

 ל~~~
 דאין

 כ~
 ~~בר~

 א~
 ~א~~ ה~יא

 ~אין ~מה הם~ו~~ מןש~רציעה
 כה~

 הי~ דאם דמשמע נרצע~
מן

 התנו~
 נרצע~ הי~

 ה~
 נ~ל ולפענ"ד ע~ש~ נמ~ר אינו לדי~י~

לתר~
 דהנ~ ~ו~ ~~יא

 המ~מ
 ~~ם~

 הביא
 בש~

 ום~~ג הגמ~י
 המ~תמש ~ ~ירושלמי ד~רו מ~אש~ק~ו

אחם דכתי~ מע~~ ב~הונ~

~~
~~~~ 

 ~י~ ל~ו~ ~ ~חב~ ~
 ~~~ר ~~~~

 ~~~ ב~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~
~~~ 

 ~ה~ל ~~ו~ר
 א~ ~עול~~לאויר ~י~~ ~י~~ ~ב~~~ ~~~

 וקודם א~ו~ות ~ז~יו ~~~י ופיר~~~ באוד~י~~ ג~~א ~בא
 ~~צ~

 ~זניו נר~ין ~~~ו כל
 ו~כו~

~ה~~
 ד~ל מום~

 ~ל~ ז~
 ~ל י~א

 אינ~ ~א~
 ~יל~~~

 ~ע~~
 בתו~~

 ד~~
 מ~~~ נ~ג~~ ד~~ ~~יד~ן~ ~צינו אפוא ~ן א~ נ~~~

 ~ז~ו

 הד~ר ב~ור ~~ לית~~ ז~ אול~~י
~~ 

 נ~~ ב~א~
 ~יל

 ~י~
 ק~~ ~א~י~ ~דר ~ד א~~יו ש~צ~ו ב~~י

 ~יצא
 ו~~ ~~א~ו רו~

 ~~~ור
 ל~על~

 ~~ א~ן
 ~ ז"ל ~~רי~ה ~~~ז ~~ברי ~זוז

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

~~  
~  

~  ~~~~~~~ ~~ ~  ~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~  ~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~  
 ~י~ ~ה

 האמור ול~י עש~~ ~~
 ב~ו~ו~ ש~מ~ ~ ~~ו~

 אל~ה הוא הנ~ל
 ש~~ח~ ~~~ ו~ ~~

 ~ו~~ ~~או~~~
 דסי

 וי~~
 הוא ~זה

~ ~  
 ~יומא

~~~ ~~ 
 ~צא

 ל~ת~ וי~ ~~ר~ מד~
 ו~
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~תם
~  

 ~לא מ~מע ~בלי ~~~וד
 מי~ע~

 אלא ~הן
 א~~מרציעה~

 ם~י~ ק~ח סי~ באו~ח וראה ע~ש~ דנמכר אה~נ
מ"ה

 ו~~~
 שתלמיד ל~ט ~"ק

 אח~
 הר~ ו~שיב לר~ת~ ~ה הק~ה

 דקידושין פ~ק כדא~ר למחול~ יכו~ קדושה~ בו שיש דנהי~יטר
 מש~~ בע~מי ש~עשה מפני נרצע ~~ן ע~עאין

 היינו דבלאו
 וא~כ הג~~ר~ בשם ~ט~ז עכ~ל בו~ להשתעבד ~~ל~עמא
 מוכרין שהב~ד כיון נמכר~ כהן אין שאומר ר"מ ט~ם י~לע~י~ז
 וא~~ מוחל~ ואינו בע"כאותו

 אסור
 ל~מ~

 מ~א~כ בכהן
 ~ינו אז עצמו שמ~כר כיון ~וחל שפיר א~ עצמובמיכר

 ואין בע~מי שנעשהביון נרצ~
 להק~ו~

 אינו עצמו מוכר לדידן הא
 ~ר~מ י~ל ה~ו~~ פ~ג עבדים ~הל~ ~רמב~ם כמש"כ ~ללי~ר~ע
 לזה וראיה ע~ב~ י"ד בקידושין כר~א נרצע~ עצמו דמוכר~ובר
 בקידושין דהנה כן~ סובר ~~י~תודר~מ

 ~~ם~
 מ~ט ~ אמרינן

 מדמיע~ נרצע~ א~נו עצמו מוכר ~אמרד~~ק
 גבי רחמנא

 וא~ד~ ~ עדכו~~ ואיד~ ו~רי~~ עצמו~ מוכר של ולא שלו ~זנו בו~ ~~ד~כרוה~
 ~א ~~~ד עבד

 דרי~
 דסובר דמאן ~רי עש~~~

 ע"כ דריש~ לא העבדע~ד
 ~~יצ~רי~

 וא~כ אז~~~ למעט ~זנו
 רא~ ע~מו~ מוכר ~ל ולא מאזנו מוכח אינושוב

 ~ה~ ב~וריות

~~א~
 לא ~~הל ק~ל דר~מ

 ש דר לא דר~מ ~רי ע"ש~ דרי~
 ~ק~~י ק~ל דריש דלא ~מו ה~בד~עבד

 ~א~
 בע~י רבותינו כי

 ע~א ~י"ז בסוטה ז~ל~תוס~
 ד~~

 ~אלו~~
 ~"ש ב~ו~יא הנ~~ו

 כ"א משפטי~~ פ~ ~חומש רש~י על~וי~ל
 פם~~

 הי~ ר"ש ~ ו~
 חומר כמיןדורש

 מ~
 וע~כ ~~~ דריש ור~ש ע~~~ כו~ דלח נש~נו

 א~נו ע~מומוכר
 נרצע~

 ה~ ~~וריות דר~מ לפנינו הרי מ~מ
 ע~כ ~~בד~ עבד דריש דלא כיון וא"כ בן~סובר

 שסוב~
 דמוכר

~צמו
 וא~~ כ~~לי נרנ~

 אינו דכהן ר~מ אמר ש~~ר ~פי~ז
 ~מכרוהו מיירי נמכר~ שאינו והא עצמוי במוכר והיינונרצ~~
 רענן~ ~זית בפי~ ו~צאתי נמכר~ אינו ולכן ~וחל~ אינו אז~~ד~
 אות מ~פטים ~~ ~ילקיט~על

 ~~א~
 נמכ~י דא~ן ~א על שפי~

 ע~מו במוכר ~ר~ע שא~נו והא ~ו~~ל
 עכ~~

 ב~שקפה ולכאורה
 לנו יפ~א~א~ונה

 מאו~
 מוכר הלא רענ~~~ ה~זית דברי על

 כנ~ל~ כלל נרצע אינו~~מו
 ואי~

 ~צמו במוכרמיירי נרצ~ כ~ן שאין ו~א ~ בתב
 א~ ~

 שכתבתי מה ל~י
 ד~"מ היטב~ נ~ח~

 דריש דלא ביון נרצ~~ עצמו מ~כרל~י~תו
 כמו העב~~ עב~

~ל~
 ולא כנ"ל~ ה~~ל קהל ~ריש

 קש~
 מידי

 קושי~
 המל~מ

 ~א אם ואף הנ"ל~ רענן~ ה~זית ~ם לזה כוון וא~שר~נ~לי
 הדברים לז~~~וון

 בעצמ~
 ~ ~ע~ה"י הם נכונים

~~~
 בס~ ~~~~~~

 ~נח~
 ר~~ט~ ~מצו~ חינ~~~

 ~~כ ש~~ב

ע~
 על ולכאורה ~ הנ~ל פיער ~ר~

 ו~אמת חל~ דמ פיטר ~ר~ ~י~ י~פיקו לא ב~ד דמכרו~ו~~כר ~חל~
 אינו ע~מו ומיכר מוחל ואינו בגניב~ו בע~כנמכר

 נר~~
 כלל~

 כו~ המכירה ~תח~לת לי~ קש~א לא דהר~פ כתב~~לכן
 אל~

 לחירות יצא ~כבר ש~~לאח~
 ממ~

 ~~כ~והו
 ב~ד~

 אמר ומימר
 לעבוד יוכל לא ב~א~~~כי ~קשה~ ש~יר ח~שי~ א~אלא

 ה~ור~ מיע~ ול~~~אדון ב~
 ~~צי~ה ~ותו

~ 
 ודאי אלא

 ~י~ ברכה ~בשיורי יו~~~ ~ברכי בס~ ומ~אתי עש~~י~חיל דמ~
 קכ~ח~

~~ת~
 ~~~~ פי~ר ~ר~ בכוונת כן ~~כ

 והמנ"~
 ~~ל

לא במחכ"~
 רא~

~ הנ~ל~ ל~ברכ~י  נא ~שא 
 עינ~

 ב~נ~ח ~וד ור~ה

~ש~~
 דאין דהא ש~תב~

 הר~~~~
 ד~מ~ט ~~~ל מהג~~ לו ~יצא א~~ר לק~ו~ מצוה בע~מד~ף~ ש~ובר ~~רא ~ין מביא

~~~
 וה~~ בע~מ~ שנ~שה מפני נרצע י~א שלא כהן

 ק~~
 לי~

 בלא הרא~ונים~~ש~ת
~~ 

 אסור
 לי~ ני~א ולא ב~הןי לש~~

 דזה מוחל~ ש~וא~תי~
 פ~ו~

 ב~ל יכול כ~ו לה דמח
 פ~~

 לח~ור
 להרמב~ם לו יצא ~כ~ו~~

 דב~~~
 אי א~~ לק~~ו~ מצוה א~נו

לא
 ~~א ה~רא~ מיע~

 ~ר~~
 וכ~ון

 א~כ ב~~מ~ ~~ש~ ~~~~
 אם ע~~~ בו להש~מש ורשא~ עולם עבדהוא

~ 
 ~~ו~ב ע~י"ז

 ~"~ אל~~ ~י"ט~ושית
 ני~א א~ ~ה~~ה

 א~~ עובר מום ~וי~ר ~הו~ ~~מי~
 י~~

 ~~יל~א אלא רו~עין דאין
~אין ו~~

 כ~
 ש~ה אפי~ יפ~ל שלא דבעינן מ~ום נרצע

 אח~
 ~פי~

~~ו~
 משום ~~ר

 ד~~
 מ~פחתו ~ל

 ~ב~~פ~ ל~וחז~

~נ~ל
~ 

 דאין קראל~~~ל ~~ ~ו~~~ י~~~ ~א~~ ניחא~ הנ"ל המנ~ח ו~פימש~כ
 ב~

 ~או~ עובר~ מום ש~וא במילתא נרצע
 ~כ~~ ל~מש אסורה~י

 וע~
 לא זה

 שיי~
 ~י~

 נעשה דנרצע וכיון לקדשו~ מצוהאין ~בע~~ ~מב~~
 ~~~ום כיון ~ה~אינו~ בע~~

וי~י~ לקדושתו~ יח~ור המום שי~בור ולא~ר בר~ ע מום אלאאינו
~~ 

 יהי~ ולא ~ו~ לשמש ~~ור
 ודו~ק עו~םי עב~

 י~ ושכי~ פ~פולי ע~דנכון ~ו~ ~
 הוא ש~משנה~ דעור ראיה ל~ביא

 ד~ור רכ~~אלי~
 ~מק~~

 כנ~לי הוי לא עובר מום אפי~ בלחוד
ויש

 ~רב~~ בז~ לפל~~
 ול~

 ~ ~ה ~אםף עת

~~~~~~ 
 הוי דלא בנד~ד לדע~י נראה ה~~~ הח~וןבל

 מ~מא הוי לא ולדידן ~כור~ ו~אי והואמומא~
ע~

 אם ושם ה~וזן~ שבאמ~ע ו~עב ה~בוה ש~וא ה~מצע~~ גדר
 אבל מום~ ~ו~נפ~מה

 ל~
 ~מה שהוא ~ע~יון הקצה

ונקרא ל~ו~
~ למעלה~ שכתבתי כמו ~~ום~~ ~ש~  הדברים כל ואחר 

 ומה ק~~ ~וי ע~י אפ~~ מום להטיל ל~~י~ ש~ין נלפענ~דהאלה

ש~ת~
 בשם כת"ר

 השו~~
 שי~ח~~ ~י~ ~חיו~ד סופר~ ~חתם

 כמש"~ בודאי~ ולא בספק~ אלא זה מהני דלאפ~וט
 ה~"ם

 םי~~~ם
 ש~ו~

 במש~כ והנה ~~ יעו~שי
 הח~~~

 שי~ח ~ב~י~

הנ~ל~
 יש ע~ב~ י"ג מע"ז דאורייתא~ לאו מום ד~טלת הא ~
בז~

 פ~ק בכורות~ מהל~ פ~א דהרמ~~ם א~~ להקלי ~נים שני

 כוונתו אין מק~י~ין~ אין ~~~ל בכורי ~~מב~ס דפ~ק הא ~כחב ואח~~ כו~י הבית בז~ן אפי~ מקריבין אין ח~ל דבכוריכר~~
 העלו~ ואי להק~בה רא~י איןדאורייתא

 או~ו מחזירין ליר~שלים
 ~רמ~~ס דברי לפי א~ככו~י

 פ~~ סו~
 דמעשרות תרומות~ דהל~

 עזרא בימיאפי~
 מ~~~ אינ~

 הוי אי גם א~כ מד~~י~ם~ ~א
 לא ~~מה ומעשר בכיר וגס ~~ן מעשר מב~אים ש~יןמקום

 ב~וף הנה ~~~~~ מו~לט שקר וזה שני ב~ת ימי כלמתקרבו
 ~ב~ור הקדמונים לפני בתו~ה גיר~א הי~ ~רמב~ם שם~~ה מקרי~ין~ ~אין ~~~ל ח"ל דבבורי דבכורות~ בפ~א ~ר~זב~ם~ברי
 ~פו~קיםי כל עליו והשיגו בח~ל"~ א~א נו~גת אינובהמה
 ~~הל~והכ~מ

 בבורו~
 ה~ח פ~א

 מוטעה שס~ר ~תב~ שם~
 ל~נינו שכתובה כמו ~יא האמתית וה~יר~אל~ם~ נ~~

 ד~נוהג ~

בא~~
 ורא~ ובח~ל~~

 הל~ ברמב~ם
 ~בכור ~ ה~~ ~~~ בכורו~

 ורא~ לח~ל"~שיצא
 בשו~ת

 ב~
 כתב~ ט~~ סי~ עיני

 להגיר~א מ~תייע זההרמב~ם של~ו~
 ומצא~י ~נ~~~ הישנ~

 בכורות~~~זי לה~~~~
 פ~~

 כן שכתב נ~ ~י~
 ~ד~~

 ש~ליא הרמב~ם
בהשינוי

~ נ~כוונוי אחד לדבר ושניהם הנ~ל~ גירסאו~  ומצאתי 
ב~~ה~ת

 שאו~ י~
 ~על

 יו"~
 ~י~

 ש~ו~
 ~~ם ש~~יא

 שו~
 שער

~פ~י~
 ~ם~~

 ע~ט~
 ד~רמב~~

 בח~ל נוהג דמדרבנן מו~ה
 מיושבים ~עפי~ז ב~~י לעיין א~רים ש~ר ~~~ת תח~י~ו~ין ~~~
 דנו~ג להוכיח בבורות בהל~ הרמב~ן ~הקשההקוש~ות ~~
ולא בח~~

 מ~א~י ואני מידי~ ~ש~
 הח~נו~ ב~פ~

 י~ח~ ~מצ~~
 כ~

 ונוהג~ ~ו~~ל
 בא~~ ~דאוריי~א ~המה בכור דקידוש ~ו מצוה

בלב~
 ומדרבנן וכו~

 א~
 על ופלא ע~שי בח~ל

 הגאוני~
 ~שער

 ונעלם זה~ י~עו ~לא הנ"ל שאו~~ ו~ידאפר~ס~
 ב~~ ~וד וראה במחב"ת~שנ~הם מעי~ ~א~

 ~חיני~
 ~מצוה

 שצ~ג~
 חולין הוי בח~לדבכור ~~ב~

 ע"~
 ~~~ת והיינו

 ע~ ~ום~~
 ~~תב מה

 וב~~ הנ~~~ י"חבמ~וה
 ~ש~~ חינ~ ~ז~~~

 ב~ב~
 וכתב ~מב~~ידברי אח~ שנ~~

 עו~
 המנ~ח

 ~~ם~
 דגם

 בז~
 ש~י ~~

 ד~רי ~נו נ~לם ובמח~~ת ע~ש~ ליקרב נוהג אינו~כור

 ~ מוחלט ~~ר ~~ה ~כתב~ הנ~ל~ה~~~~

 להתי~ א~ ל~~נ~~~~~
 ב~~ק אפילו

 לה~י~ בכו~
 ~~ ~ום

~ויי
 מ~~ ~הנו~~

 וב~ו~~ ~י~ב~ בסו~~יב~מו ~~~ השו~~ ~כמש~~ ק~~בי ~י~
 ובאמ~ ע~שי קי"א ~י~ אש א~י

מ~וא~
 ק~~ט ~י~ מ~י~א בפסקי ~יא

 ע~~ ~ה ב~ור אוזן ~רם~אם ~ו~ ב~פ~ שהעל~
 מד~~ נכר~

 י~ראל
 ~ ~ל~~ ~בריו ~ביאו ~א והאחרונ~ם ע~~י על~ול~חוט א~ו~
 חידוש

 ~~דו~
 ~ל ~וא

 ~~יורי הי~
 ~א~~י~~ וג~ו~ כ~ה~~ אנ~

 א~ בנד~~ול~
 הי~ר

 ~ ~ל~

~~~~~~ 
~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~ ~י~~ 

 ~~י~~ ~~~י~ ~~~~~~~~~
~~~ ~~ ~~~ 

~~~
 ~~~~~ ~~י

 ש~~ ~ש~~~
 לדעח

 ש~י~ ~~ חו~ד~
 מומר~ ~~~ור ד~י

~~י~~~
 י~~~ל
~ 

~~~~~~ 
 לא אמר~~

 א~ ~~ אוחי~
 ~ ~~ר~~ ~ברחי

 הנה
 מומרים ~בלשלא ישראל~ חפוצוח ב~ל שנוהגין ~ה~ר ש~חבמה

 ב~יה~~
 הן ה~ברי ~ן נ~ברר לא ישראל~

אמ~
 רב ק~וש~ מפה יוצא ~מפורש היאי ~י~חא ~מנה~א

 חיי~ ~ וז~ל שס~~~ סי~ ~ו~מ ~טור מובא ז~ל~ גאוןשרירא
 ~ל

 דמנה~~ ~נלן~ דא~רינן ~מנ~ג~ שנוח לבלחיא~ם
 הי~~ מילחא

 ~~אשנאמר
 חסי~

 ג~ול
 רע~

 מר~בה~ וה~רת ג~ולה~ חקנה בו שיש~~בר ו~ש~~ ראשוניס~~ ~~לו אשר
 לפי~~

 ~~ו

~מנהג~~
 ה~רה לא ~~ל הב~י ומרן ע~~ל~ ושלוס ~שנו ולא

 ~~ה ע~א נ~ז נ~ה ~רש~י ~מובא ש~פ~ים פ~ ו~ס~רימקומ~~

 תסיג~ל~
 ~רשו

 פםו~
 ומצ~תי ע~~~ אבוחיו קבר למו~ר זה~

 משליברש~י
 ~~~~~~~ח~

 עולם~ ג~ול חסג ~אל
 מהמ~ש נובע ומקורו עכ~ל~ ו~ו~ א~וח~~~ מנהג א~ורחשוב ~~~ ~ ~~~

 יש ה~ב~ ממרים מהל~ ~פ~א הרמ~~ם ול~עת ו~~~י ע~ש~שלי
 ~~י שהואבמ~הג

 ל~ז~
 ~~~~ס ונראה ע~שי ול~ח~ עשה~ ה~ת~

 ע~ש ממ~הגא~ לישחני דלא ~ ע"ב ~~ו בסנה~רין אמרינןזה
 המקרה~ ~בל ~ש~יח~ במנה~ שיי~ ~~~ ~ן~ אמנסבפירש~יי
 לא יחמי~~ לאאשר

 שיי~
 לה~~א כמבואר ~מנהג~~ לומר

 אין מצוי שאינו ש~בר ~ ו~~ל הי~ג~ שחיטה מה~~ פי~אברמ~~ם
 וב~~מ ע~~לי מנהגבו

 ~חב~ ש~
 יעמוד מ~וי שאינו ~ב~בר

 סעי~ ~ל~א סי~ ב~ו~מ הרמ~א פ~ק ו~ן ע~~~ ה~ין על~~בר
א~~

 ובש~~
 מא~א~ס~ ב~ל~ הר~~~ם ו~~כ ~ וז~ל כחב םק~ב~

ו~~~
 עוד

 בחו~~ הש~~
 סי~

םי~ ביו~~ הש~~ עו~ וכ~~ סק~ו~ ק"~
~~ 

 כ~ הנ~ל מקומוח ה~~ ~~~ל ~והפ~א סק~ג
 ~ש~~

 ~ן
בש~

 רק ~זה~ ~לל ז~ר אין ושם מאכא~ס~ ב~ל~ הרמב~ם
 ~~יטהבהל~

 הנ~ל~
 ביו"~ הש~~ עו~ ו~~~

 סק~~~ רס~~ סי~
 שצ~א ו~י~ סק~ח~ שמ~ב וסי~ ס~~ ~ם~ז~סי~

 ע~ש~ סק~~
 מקרה שאלחנו בנ~~ון נמיוה~א

 ל~
 מ~ו~ ~ננו ~~ה~ טהור

 ולאר~ל~
 ~יי~

 א~~ר~ מנהגי בו
 ב~אור~ מ~~חי

 מישיר~
 ל~~ ~ורש ומהרי~ק תע~ה~ ~י~ הר~ב~ש מחשו~ ש~ו~יח ~~~~י~ ליו~~

 ~מנהג ~י~וע~היכי
 נ~~יס~

 ~צוי שאינו בדבר ~ם ו~יקין~ ע~פ

שיי~
 ועפי~~ ע~ש~ מנהנ

 קרב~~ ~~שירי קושיח מי~י קשה לא
על

 ~~רושל~
 ט~~ פרק יבמות

 ד~~ ו~~ ה~~ה
 ועפי~ז עש~ה~ ה~א

~א
 ק~

 ~~~ מי~י
 ~חס ~שו~ת ה~ואל הערח

 עח לא ~י וק~רחי וחבין עש~ה ~~~ז~~י~ סו~ ~י~~~ םו~
~~~~ 

 א~ל פ~~
 באיז~ו העם שנהגו ה~נהג אם יו~ע~ ~י שאלחינ~~ב~~ון

 ותיקין ~~~ ~ייס~~קו~ן~
~ 

 העם~ שנהגו מנהגים א~~א הא
 ~חעניח לי~י מה~רינן ולא עבי~~ עבי~~ ואי ~ורינן~ לאו~וריי~
 ~~~ ~ב~~~ו

 כן על בפי~~~יי
 נעמו~ בנ~"~

 ע~פ ה~בר

~~~~~~~ 
~ 

 פ~ב שמ~וח~ במס~ ~תניא ~מה ~ובע~

~לכ~
 ~פור~ ~כ~ ~ י~

 אין ~בור~ מד~כי

מח~~קי~
 עמו

 ב~~
 ו~ה ע~ש~ ו~~~ ~בר

 בר~~~
 בסו~ ור~~~

 ב~~ ~מב~~מ~ק~
 אבל מ~~~

 ~ס~ י~ ~ל~~
 ~~ ~ וז~ל

 ו~ ~בור~ מ~~~~~~
 מ~ל ~~צווח ~ול ~פר~ו ~~~שים

~~אר~~
 וא~

 ו~~ ~~ראל ב~לל נ~ללין
 האפיק~רםי~ ו~

 א~ו~ כל והמו~יןו~~ו~~~
 א~

 ~~~~ל~ן
 עלי~

 ע~~ל~ ו~ו~
 הזאו~ן

 יו~~ ב~~~~
 ~~ליון הגולה~ וב~ב~ר ~מ~ה~ ~י~

~ש~~
 ~ ~~ ~~~ אוח שמ~ה ~~ ~ו~ד

 ~הרמ~~ם
 ~מ~
 ם

 ~~ה~ו~~~~
 ~~~~ור~י~

 ול~י~ו ע~לי
 ~ר~~~~

 ~פ
~ 

 ~חבווילנא~
 לה~י~

 ובב~י ~וה~ו~רי~~י
~ 

~~ 
 הוא~ ~~ור ~~ר~י פו~ש בכלל ~מומר י~ז ~לל ~חשו~הרא~ש ו~~~ ~ ו~~

 ו~ש~~ ~ ו~~ל ~~ שם~ בב~מ ו~ן עכ~לי ו~ו~ בו ~תעסקיןואין
 ~ וה~וסרין~~~פיקורוסין ו~

 מ~~~י ~ורשים ב~לל אלו
 וז~ל ב~~ ו~~~ ~ע~~ל ~בו~

~ 
 מ~~~י פירשים פ~~ הוא ~~ז

ו~ו~ ~~~
 ע~~~

 וחי~ה
 של~

 מ~ורשח מגמ~ ה~יא
 ושפירשו ו~ו~ והא~י~ורסין והמסורות~ המינים~ א~ל ~~אמרו ~~א~ י~~ בר~~

 ~~~ינו גרסינן~ לא צבור~ ~~ר~י ופירש~ישס~וש~י~ש~ ~ו~י~~ור ~דר~
 ~לעיל~~ני כ~

 וה~
 ש~יר~ו החם~ לי~ וה~ג ~ו~םי בסדר מחני~

~

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

~ ~  
 הצ~ור מ~ר~י אבוחיופירשו ~~~ ~~~~~

 י~~~
 מ~~~י ו~ירש~~~ ו~ו~י

 אלו כל ו~אר ~ה~ומריס מבואר הרי ~~~לי מומר ~גון~~ור~
 בפ~ב אמרו אלו ועל ~בור~ מ~ר~י פורש~ם ~~לל הםהנ~ל~
 ~~ל הנ~ל~ שמ~וח~מס~

 ה~ור~
 אין צ~ו~~ מ~רכי

 מח~ס~י~
 והרמב~~ ד~ר~ ~~לעמו

 ז"ל~ ו~~ו~~ע ~ח~ו~ ו~רא~ש
 מח~בלין ש~ין ל~נין א~א ~ן אמרו~לא ם~~

 עליה~
 ו~ו~~

 ~~~~ משמ~ קב~רה~ל~נין א~~
 ישר~~~ ~~י~~ק ל~~~ן ~מי ~ש~יר

 ~יבמו~ ~~~ח~~ ~מורי~~ רש~י~ בין הצ~~מן
 ול~ג ע~~~ ל~ב

 ~~ה ו~חוס~ בפיר~~י ~~שע~ב~
 ~י~

 בפי~ ומ~~~י ר~עי~~

 ה~מב~ם ~~ל~וןהר~ב~ז~
 ~~~ו~

 ווילנ~~
~~ ~~~~ 

 א~ל ~~~~
 ונ~אה ~ וז~ל לה~יא~ ~ן ש~חבה~י~

 ~~וברי~
 א
~~ 

 ~קב~יהן

מ~ו~
 הוא וא~כ ~~~~~ צ~יק~ם א~ל לא אבל מ~~~חם~ פ~ם

ה~ין
 ~נ~~~

 אי~א י~רא~~ ~ביה~ק ל~ומ~~ יקברו לא אס
 ~שפ~חו~~ם

~ 
 םי~ ה~ש~~א ב~שו~ ו~~א~י

 ח~~~~
 שב~ב

 מקו~~ ב~ל ~~אמרו ואף ~וז~ל
 אי~

 עמה~ ~חע~קין
לא דבר~ ~~ל

 לעני~
 ש~י~ ~ל~ ~מ~ו~ וחברי~~ן ק~ורה

 תו~צין ו~א קור~ין
 ~~ב~ין א~~~ הרש~~א ת~ו~ ודברי ע~~ל~ ע~~~ מספי~~ןולא
 ו~~~מ ~ב~ה~ ~מ~ה~ ו~םי~ ~ל~~~ ~י~ ~ו~ד בב~י~ס

 או~ ~~
 ובש~~א~

 לח~~~ח הב~א ~~א ז~ל הר~ב~ז על ותמהני עש~ה~ י~אהל~ה ~~ ~ ~הל~ בפ~א ה~מב~ם על ובל~~מ סק~~~ שם
 ~ הנ~ל ~~להרש~~א

~~~~~~~~ 
 מ~~חי

 ה~ור על ז~ל~ ~~~~
 יו~~

 אור ~ס~ עוד וב~ ~ ~~לש~חב ~~יב~ סי~
 ~ זרו~

 ~סור
 שי~~ א~ם~ בק~ורחלהתע~ק

 ~א רש~ ~~וא
 ע~~

 ח~ובה

 ~הא ו~ימה ע~~ל~וכ~
 ~א~ מ~~

 קו~רין
 ר~~

 צ~י~~ א~ל

 מ"~בסנ~~ר~
 לה~א מ~ח

 ~מח~סק~
 רש~~ של ~ק~ו~חו

 בר~ ~ ~א~ו~ה~
 רש~

 ר~ע אצל חמור
 ברשעאפ~ ~מ~~ס~~ ש~עי~ ~~

 ~מו~
 ל~לק ואפשר

 ב~
 להח~~~וח ג~~א~ ק~ורה

 ~ו~איקבו~ה~
 קובר~

 או~~
 א~ל

 א~
 ל~~~~ק

 לול~מ~יא ~~בורח~
 תכריכ~

 מני~~ ~ל~ קבורה~ וצר~י
 א~~ו

 ב~~~
 כ~ו

שנמצא
 ת~ר~~~ ~ל~

 הב~ח ע~~ל נק~~ן~ וה~י י
 דברי ~י~חמיט~יה ~במ~בח~ה ז~ל ה~~ח מרז עלג~ולה וחימ~ ז~~

 ~~ל שא~רו דהא לה~יא~ ש~ח~ הנ~~~~רש~~א ח~~
 ק~ורה לע~ן לא ~~ר~ ב~ל עמהםמח~ס~ין א~ ~ מ~ו~
 וחב~י~~

 והלח~מ והד~מ ה~"י~ם ~~ר~
 והש~~

 ז~ל
 יסו~ ב~

 על
 מי~~ר ~~יהי ~~~ו~ר~~אמור~ ~~רי~

 ~~יר~
 לו הי~ הנראה ד~פי

~הב~~
 זרוע~~ ~~~ור ~~~ ז~ל

 והמעי~
 ש~עח י~~ה ז~~~ ב~בריו

 עמואחרת
~~~~ 

 ב~ור מצ~חי ~ה ראההנה ~י
 לצ~י~~ זרו~

 ה~~ו~~ ורוע ~~ורס~
 אוח ח~~ב ~~~ ~~ילוח הל~ ~~~

 ~~"ל ~~
 ואד~~

 ~~וע
 ש~ו~

 עביר~חי בעל
 מ~ ~~~ מי~עי~ ~~

 ה
להח~סק

 ~ק~~ח~
 ש~~ור ~לא

 ב~~רח~ להחעס~
 ורא~

 ד~רומות בירושלמידא~ר
 מע~ה ה~~~ ~~~

 ~ח~ ב~ב~
~~~ו~

 שהיה
 מא~~

 שחה ~~ח פ~ם ~בילות~ ט~י~ח לישראל

י~
 ו~יו ומ~~ ונפל ל~ג ועלה בע~ש

אחון ~מ~ ~~ מ~קק~ ~לבי~
 שא~~

 כתיב א~ל ~ומיה~~ מן מר~יח~ מ~ו ~~~נא~ לר~
 ל~לב ~~א~לו לא ~~רי~ה בש~ה~~~שר

 ת~לי~~
 ו~ה ~ותו~י

היה
~~~ 

 ה~~בי אח
~ 

 ~~ן ארפי~ן לישראל~ ו~א~יל
 כ~ שמחוח~ ~~~~~ וחניאא~~~~ די~ה~

 נ~ור מ~ר~י הפירשין
~~ 

מ~~~~~~
 ~מי~~

 ובג~~ לקבורה~ אפי~ מ~מע ~~ר~ ל~ל
 ~י~~

ם~~~~~
 ע~ב מ~ו

 א~~י~
 וק~רו ~ל~~ראל ~ו ו~~דו ~~~ש

ו~~ ~ ~~ ~ ~~~~~~~~ או~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  כפ~ה~ ל~~ ~יהוי הוא דצדיק ~א ומשנינן~ו~י
 ה~

 ל~~וי לא
 כפרה~להו

 הל~
 יצ~ק אני ל~י לי ~ומר

 ~מח~~
 ~אסור

~~תעסק
 אד~ ~ק~ור~

 עשה ולא רשע שהוא שידוע
 ~עכ~ל ~שוב~

 הל~ בת~א ה~דול~ זרוע ~אור ~ס~ עוד~~~~~~
 ואשכח~ וז~ל~ שכ~ שע~א~סי~ ש~י~~

 דאחמור
 לע~וק ו~סרו טריפה~~מאכיל רב~

 בק~ורח~~
 ג~~~םי~ ב~~ זרוע האור עיד וכ~כ כנ"לי וכו~~ ה~גדחרומ~ת פ~~ בירושלמי דאמר

 או כשי~ח~ בחזקת טריפות מוכר שהיה והרי וז~ל~תמ~ח~
 כל~יס אפי~ ~~ד ולא בק~ורחוי להח~~קאסור תשובה~ שעשה קודס ו~ח~ שו~~ ב~זקת ח~~יס מוכר~הי~

 אוכלי~
 את

ב~רו
 ולוקק~~

 מעל~ו~ כל~יס להברית ~סור דמו~ את
 נו~ע אלו~ זרוע~ ה~~ור ומדברי עכ~ל~ וכו~ דחרומוחירוש~מי כה~~~

 ט~ז~ סוס~י גה~נ ~ק בחולין ~~א~ש על ~הג~א~ש~כ
 אות ם~ד ס~~ יו~ר הט~ר על ובד~מ כ"הי סי~ יו~ד ~~~יגס מוב~

 אות ~~ה ס~~ יו~ד ~ש~ע ~גל~ון הגול~~ ו~~~~רי~~~
 נו~ע ד~ז ומקור בק~ורחיי ~ה~עסק ~סור טרי~וחדהמא~יל ג~

 הנ~ל~ זרוע~מה~~ור
 וחז~

 ~ש~ע הויח
 הל~ החני~~ הר~

סי~ שחיט~
 ש~~יא סק~ט~ ~~~

 ג~~
 ~ וכ~~ הנ~ל~ להנ~א

 וסמ~
 מן לזה

 ע~~ל~ המאכיל ואח הא~כל את פי~ אוחו~ תש~י~ון לכל~התורה~
וחימ~

 ~ת~ומות~ להירו~~מי שר ז~ר ~לא ז~ל~ הרב על ~דולה
 אמרו זו ועובדא כנ"ל~ ו~ו~ ~ריפות שה~כ~ל ד~~ח~ה~ובדא
 ע~ז ~י~ושלמי גס ~וא ש~ן~כ~ילא~

 פ~~
 וכ~ה ע~~י ג~ הלכה

 ומצ~תי ~~שי ~~ סי~ פ~ה ויקרא סדר~מד~ר
 בש~

 עה~ת
 על שפי~ מ~פטיס~סדר

 דר~
 ~פס~ק ~ת הפשט~

 ~שליכון ~לכל~
 מ~~~אוחו~~

 ~~י~
 הר~

 ~נ~לי החניא
 וה~י~

 מש~כ
 והר~ ע~~י לה~רושלמי ~ייןולא במד~~

 אישתמי~חי~ במחכח~ה ז~ל
 ~ זהכל

~~
 הלו~

 על ש~ול~ יד ב~הגהוח ראיתי
 יו~~

 ~עי~ ש~~ה ~י~
 לה~עסק שא~ור אמרו ~ריפוח ~מוכר דדוקא שכ~~~~
 ר~עות בשאר אבלבקבורתוי

 מוח~
 ותדע בק~ור~ו~ להתעסק

 ש~יתה ~ף הזאת~~ הארורה את ~~קדו מלא מקראש~רי

 שהיתה לפי לומר ודוחק גמורהימ~שע~
 מל~ ~

 ע~ש ו~ו~
 ע"שי וכו~ ג~~נ בהל~ זרוע ~ור בס~ לראוח שזכה מאד~שמח
 ~וס~ ר~ הגאון על מאדותמהנ~

 ~יני ז~ל שאול
 הר~~~ ועוק~

~הי~
 זרוע ~אור ספר לו

 ה~דו~~
 מש~כ ~אה לא ובמתכת~ה

~ה~~
 ~~ילו~

 דנס לה~י~~ ~~~ל
 ~אד~

 ~~וע רשע שהוא
 ~סור עבירוח~~אר ג~

 להחע~
 דוקא ולאו כאמור~ בק~ורתו~

 ~פקדו מ~מ~רא ומש~כ טרי~ותי~מוכר
 הארורה~ א~

 מפורש ד~י גדול~~ ~ימה ~יא מל~~ ~ת שהיתה לפילומר ד~ו~
~ ~~ ~~י ~מלכיס ~ס ~~פ~וקיוצא  

 ל"ד~

 נא ~פקדו
 א~

 ~י ו~~רו~~ ~זא~~ארו~~
 ~ל~ ב~

 ~~י היא"י
 מ~~ ~ו~~

 ~קברו~ ~~ר~כ~ו~
 ~ת כי מ~~ס

 מל~
 ~~ היא~

 מ~כי ~פורש כל ~ דחנ~א דהא ס~ל~ ז"ל זרוע~ ד~~אורלמידן מצי~ עכ~~
 דא~ור לק~ורה אפי~ ~יינו ד~ר~ ~כל עמו מחעסקין אין~~ור

 םי~ ז~ל הב~ת ד~רי מאד חמו~יס ~פי~ז ~ק~ורתו~לה~עסק
 שהעמי~ הנ~ל~שס~~

 האו~ז בד~רי
 שהוא שידוע א~ס~ק~ורת ל~~~ דאסו~ במש~~

 רש~
 לו לה~~א שאסור היי~ו

 אלא~כ~י~ין~
 קובר~~

 או~ו
 ב~

~~~ 
~ ~ ו~~  ~רוע ~אור ~ם~ לה~א מ~ואר~~רי 

 ה~דו~
 ~ע~ין דאין

 הי~ יד~ א~ לקבורה~אפי~ ~
 שה~

 ש~י~ ו~~~ו ע~רו~~ ב~ל
רגיל

 עבירו~ ~עשו~
 ב~לל ~ה דהרי

~  
 מ~~י

 כמש~~ צבו~
 מרד~בהג~ו~

 ם~~ דמ~ק פ~ג
 ו~ה~ ע~ש~ ~חקל~~

 א~ר

להתעס~
 צבו~~ מדרכי פורש שאר כדין בק~ורחו~

 הנ~~ ~או~~ לשיט~וכיו~בי ~~ ~~
 ~עמא נמי וה~נו

 ~הל~ דהאו~~
 שכ~~ הנ~ל~ נ~~נ ובהל~שחי~ה~

 דהמוכר
 בחזק~ ~ריפו~

כשירו~
 דמשו~ ~לו~י ב~ורתו~ להתעסק א~ור

 שח~א
 כר~ה הצ~ור~ מדרכי פורש בכלל הוא ~~יס~אח וה~~

ואין ע~~ י~~
 מח~ק~

 רק אס אבל כנ~לי לקבורה אפי~ עמו
 נקרא לא לחיאבון~ ע~ירהעו~ה לפע~~

 פור~
 צ~ורי מדרכי

 תחפ~ו סי~ שס ובמרדכי נ~~~ סי~ דמ~ק פ~גברא~ש כמבו~
 ש~מ סי~ ~ו~ד וב~ור ~~ל~מרדכי ~ וב~ג~

 בש~
 מ~~ם

 ~~ מ~ו~~בו~

~~~~~~
 ~ל הב~ת ~ושית מידי קשה לא

 הנ~~ ~או~
 דהא

 ~אין~~מרו
 קובר~

 ~די~ א~ ר~~
 מזה דמוכת

 שעושה כזה~ ברשע איירי ע~כ רשע~ של ~ק~ורחודמחעסקין
 מדר~י פורש נקרא שאיננו לתיא~~ן~ עבירהלפעמיס

 מותר~הכי ~בור~
 להתע~

 כמו הצ~ור~ מ~רכ~ ~ורש דנקרא להכע~ס~ ע~ירה עושהאו עבירות~ לעשות ברגיל מ~א~כ ~~~ורחו
 שפיר וכיו~ב~מומר

 להח~סק ד~סור לשיט~ו~ האו~~ בח~
~ק~ורחו

 ודו~~
~  דאיכא ~~מע~ ~~ל דבר סיף 

 ~מ~~ ד~~~תא~ ב~ירושאדר~ווחא פלוגח~
 שמ~~

 ~~לי פ~ב
 ו~ב~י~ וה~~~ בת~ו~~ והר~~ הרשב~א~ וכן הרד~"ז~ פי~לפי ד~רמב~

 ~~מחו~~ במ~~ דתניא להא ~ירשו ז~לי והלת"מו~ש~~
 מדרכיה~ורש דכ~

 צבו~
 ~אין

 מת~סקי~

 לאו ד~~~ בכל עמו
 ~או~ז ס~ ~על אבל ד~זי א~רוק~ורה ~נ~

 הנ~~
 ~ענין דא~~~ ם~ל

קבורה
~ 

 ~דבר עמו~ מח~ס~ין דאין הד~רי~~ הן
 ~אמור~א~~

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

~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~י~~דר~ו~ ~~~י~ ~ב~ להדלי~ יאו~ א~~~~~~~

~רו~
 המת~ל~ים הב~~ב של~י~הרצי~~ ~~ ~~י~ להיו~ על~קטרי~~ ~

 ~ ~ו~

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

~~~
 יש

 מק~
 ~אהרציי~~ של ההדלקה ל~~יר לדון

~~
~~~~ 

~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 

~~~ ~~ 
להד~ק

 ול~ר~
 או ~ג~ז~ל~ט~ על

 על~טערישעם~י~
 ויוצא

י~~
 ואסור המצוה~ ~וב~

 בשב~ ~בבות~
 נרות כמו

 שי~
 ~הן

~~ו~

~~~~~ ~~ 
~ ~  ~ 

~~~ 
~~~ 

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

~~ ~  

~ ~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~מ~י

 ע~~~~
 דמת~~ין~

 ואין שס~ז~ ~סי~ וכמ~ואר ~~ן~
 ל~

 ל~ורה ני~ן ~כי ~ילו לדעח~~ עצמו ~מאבד גמור רשע
ו~~~יכ~~~

~~ 
 צריכין ורק

 להי~
 בד~א ל~~ורה ~י ~~ ~י וא~ א~חי ~ כשר~ יש~אל מק~ר ~ש~ את להרחיק ~דבר~ נז~ר

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

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

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  ואס ~~~~~י~ת 
~ 

 ~~ ~ אפוא~
 ~~נרו~~ע~~ט~~

ידי
 תוב~

 של ~מ~וה
~~~ 

 שאנו כל~שכן שבתי נר
י~י ב~ יו~א~

 ~דלק~ חוב~
 שאינו ~יאהר~ייט~ נר

 ~ל~
 שנהגו מנ~ג

 להדל~ק ~ה לדבר וזכר המתי ~שמת לעלוי ~ו~ בהד~קהישראל

נרו~
 המתים בעד

 מ~א~
 תר~י ~י~ ~~ו~ח ב~שלחן~~ר~~~ כתוב

 ד~~עי~
 בהג~ה~
 לו ע~~ין ק~ן או גדול איש ~כל ~ו~והגים ~
 ול~מו ל~ביו נ~מה נר ~םנר~

 שמתו~
~~~~

 להדליק ~דבר~ נכון יו~ר כן
 ביו~

 ה~י~הר~ייט~
 כי שמן~ל נ~

 רמ~
 הקרויה הנשמה על בו יש

~ 
 ה~ ~נר

 כ~ ~מ~לי אדס~נשמת
 כ~ז~

 ~ישעיה ה~~ כבדו ~ב~וריס וכ~יב
כ~ד

 י~ד~
 בבית שמדליקין שבנרות שאו~ים המקובלים מן ויש

 מ~ב ~יים ~נשמת מעלה של בנ~ת הארה מו~יפיםהכנ~ת

~ב~ח~
 מרמ~ ושמן

 מ~לה שצ ההשפ~ה ~ל
 ~הנשפ~

 נפש על
 ו~ ~רוש מרדכי ~מ~מרהמשכצת

 מ~ב~
 הכתוב שאמר וכמו

 ~על~~~~ין ~
 ר~~

 יח~ר~ לא
 ~~הל~

 הקדוש רבינו וכן ח~~~ ט~
 ק~ג ~כתובות במקו~~~ דל~ק יהא ~נר ~ לאמר מותו לפניצוה

ע~א~
 נ~מת כי לנו~ להורות

 י~רא~
 פני באור מא~רה

 מל~
 חי

 לעולם נרה ת~בה ולאוקים~
 ~ וע~

~~~ 

 ישראל הס נזהריסכמה
 בה~~ קדושי~

 ה~ר
 מ~ברי ~ראהל~יאה~ציי~~~

 ~~ל~~~~~ו~
 ז~ל הרב~

~~ו~~
 סי~

 רם~~~
 ש~~ב

 ~תשוב~ ב~~
 ~~י~ רש~ל~

~~י מ~ו~~
 שש~~

 נר ל~~~יק
 ש~

 בין~ לנכרי לו~ר מותר ~יאהרצ~יט~

 זה הרי בז~~ ~נזהריס שהע~לס מ~חר שי~לק~ויה~~שו~
 עליו ג~רו ~א ~~ר~ לו יהיה יע~נ~~ לא ש~ס ל~נין~~~ל~ בצור~
~שמשו~ בב~

 בו שא~ן אע~פ
 ~ור~

 שבת
 כלל~

 ראה
 ב~~

 ~ארחות
 אות רס~א ~~י~ ם~חי

 ג~~
 ~י~ א~ש~ ~אמר~ שו~ת בשס כתב

 אם כי ב~יוס~~וב~ ~י~הרצי~ט~ נר ל~דליק ~~ין ~מ~א~
 ~ב~םנ~ר~~~ ~

 שו~~
 ~םי~ ~ופר~ ~כתב

 ס~ה~
 טוב ~יותר כתב~

 שבביהב~נ ה~רות שאר ככל ו~אי הוי ד~ז הכנסת~ בבית ~ו~ה~ל
 ~ מצ~ה~ בהן~יש

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

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

~~
 היוםי ~ותו ד~ה ע~ב ~ג כ~ובות ב~וס~ ~ע~ר ~שר
~הרב

 כה~ ר~~
 ~שנפ~ר הי~תי ~ילמלי אומר ה~ה ז~ל

ר~~
 הייתי

 ~מט~
 בירושלמי א~ו ו~הדיא ובו~~ לו

 ברבו~
ד~~~

 ~ין ~מרו רבי
 כהונ~

 וה~שה מטמאים~ אינם ~יקיסכי כת~ר~ וכתב ~כ~ל~ וכו~ היום
~ 

 כן~ אם
 האי~

 בפ~חים ילפי~ן
 ד~ ע~א~ס~ז

 ~~חנה להכני~ו מ~תר
 יו~י מעצמ~~ לוי~

 צדיק~ם~לא
 אינ~

 מט~אים
~ 

 על מא~ה ~~בה לה~יב בזה~~~~
 את~

 דלא
~ 

 י~די
~ 

הא~
 ~הו ~בירא ז~ל ה~~~~ ב~לי רבו~נו כי היא

 וכ~ מ~יםי ש~ר כמו מ~מאיס~דצ~י~ם
 ~ו מדוכה על ישבו

 ד~ה ~~א ~~א יב~תבתו~~
 ממ~~

 ~~מ ו~תו~~
 ~~ ~י~~

 שהביאו מהו~~~ה
 ~מ~י~ ~

 ~~י~ו כ~ה~ה
 ו~ ~~ל ~ר~~ ~ו~ ~~~

 מר
 ~ כ~ אינ~

 ~די~ים ~ א~ל
 אי~

 ~~~~ש ~~~~י~~
 ~י~ משלי בילקוט מובאהזה

~~~ 

 והתו~~
 ד~~ ~ כת~

 אותו
 ועיקר דר~~ק~ כבודו משוסכ~~

 ~י~ מ~י~ל ב~ש~בת מצא~י ואני ע~שי וכו~מ~~ה ~~ ~י~ ~ ~י~~ ~ע~
ו~"ל ש~ת~ ~~

 מ~מאיסי צ~י~ס קברי ~
 כדאית~

 ב~מ בתו~~
 ~נ~ל~

לנו ומי
 גדו~

 ~ן ~ניי לפסח נ~חו א~ונו נושאי מיו~~~
 ב~ה ~~~ובהו~ל~~ן ~ש~~

~~~ 
 ו~~ב~

 נהגו אולי
~ 

 שמע~ו~יהן ע~י
אבל בידי~סי אבותיהם ומנהג ה~ע~י ושכחו טפ~י פות~בה~
 ע~

 פותח א~ונות
 אין ~פ~

 לס~ו~
 בל

~ 
בפ~~ ~~ ~ש~ וכו~

 ש~~ב ~י~ ~יו~ד
 ~ק~ב~

 ~הונה~ ~בתי ת~ו~ בשס שהביא
~ין ~ד~~יסי קברי על לה~ת~ח ב~נים זה א שנהגו דמהש~~ב~
 ע~ לה~

 ~~א ~מכו דאי שיסמ~בוי מה
 דא~

 ~~ל ~ליהו
 התוס~ כ~ שכבר ליתא בת~חי טומאהדאין

 ~הנ~ל~

 דוחה שהיה
 מצו~י מת ~הוי משוס טעמו ועיקראותוי

 והארי~
הכריח ~י לבאר

 ו~מ~~ב ~פ~חי עב~ל כןי לפ~ להחו~
 ~ישתמי~

 מ~נ~~
 י~ל ז~ל דבריו וע~~י הנ~ל~ מה~י~להתשו~

 ~ז~
 ~~כ~~ח היא

 כן לא ~~ס מ~וס ~י לפרשלה~ו~~
 קש~

 ~ל א~ונו מנו~אי

~~~
 וכן שני~ לפ~ח ~נ~ו

 מיש~~
 עו~~ן שהיו ואלצ~ן

 מטמאיס~ ד~~יקיס ודאי~לת ~ בנו~~
 ול~

 דעיקר התוס~ כת~ו שפ~ר
 הא שפיר אתי ועפי~ז ~צ~ה~ מת הוי דרע~ק משוס ~~הטעמו

 לויהי למ~~ה להכ~~~ו מיתר מצוה ~מת דיל~י~ן ~~זד~סחים
 היא דה~מת משוס יו~~מע~ו~

 ק~~ דצ~
 ל~ט ~םנהדרין הת~~~ ~ב~י שפיר א~י ו~~י~זמ~יסי ~א~ ~~ו ~טמאים

 ש~תבו~ במאייד~ה ע~~
 לי~ ל~ק דהא

 האי~
 נ~מא

 ה~ב~~
 למשה

ו~~
 ע~~

 ~~ו מטמאים דהצ~יקים לשיטתם א~לו דהתו~~ משוס
שאר

 מתים~א~~
 עלסמ~ו דאי כהונה~ ה~ב~י בשס ה~~ת ~ש~כ ו~ס

 ה~
 ב~ה גס ו~ו~י ט~ח ~לל בהס יש ארונות דרוב
 מה~י~ל בשו~ת מש~כ מיני~אי~תמיט

 הנ~~
 ע~~ה
~ 

~~~~
 עיק~

 היה שאילמלי ~ו~ר שהיה כ~ן הר~ח ~וונת
 מטמא היה ר~תכשנ~טר

 ~ה והו~יח לו~ ~צמו ~~
~~

 כהונה ~ין אמ~ו רבי ~כשמת בירוש~מי בה~יא ש~מרו
 איבא אח~ינא טעמאהי~י

 בז~
 שא~ו למה ו~ונ~ו

 ~ירושל~
ברכו~

 בכ~ילא הזה והירושלמי ה~אי ~~ג
 נא~ר~

 גס ונש~ת
 ~ד ~ ה~א פ"ז ר נז~רוש~מי

 דמ~
 ר~י

 נשיא~
 ינ~י ר~ ~כריז

ו~~ר
 א~

 משוס בט~~~~ הירושלמ~ ומ~יק וכו~י היום כהו~ה
 בפי~ב והר~ן מצ~ה~ כמת אותודע~ו

 לו ~~ין מפני מצוה~ למת מ~א שכהן דכש~ טע~א~~היינו ~ ~תב ~ס~ דב~~בו~
 בק~ורתוישית~~ק ~

~ 
 שב~ו~ו שמפני לנשיא~ ~מא

 מ~ובה~

 ~כ~~~
 עכ~לי וכו~ כבודו לפי די בו ~מת~~ק~ן

 ו~
 הוא

~~י~
 ופ~רש~יבטומאה~ ב~ ~פ~ נ~י~ ~מ~ ~ ~א~~ו ~~ב~ ~~ ~ס~יס בש~ס

 נשיא ד~ת ~
 יש~~ל ~ל מצ~

 ה~יא ב~ סי~ ~ומאה הל~ בהלק~ט הרא~ש רבינווכן ~~ להת~ם~
 ~~אין ~~ל דכםחים~א בז~

 להקשו~
 ~~ם בכתובות התו~~ על

 שהביא הנ~להר~כ
 ~רוש~ ר~

 ראי~ הביא לא ולמה
מ~~

 ס~ל דה~ום~ די~ל ~נ~לי פ~תים
 ב~

 לה ש~ריק כמו
 על קר~ן~~~ירי

 היר~~ל~
 ה~ל ה~א פ~ז ~~יר

ד~~~ ו~י~ ד~~
 הייני דנשיא לפרו~י איבא פ~חים

 מ~
 ~דכתיב

~~ 
~י~

 תשים ש~ס דכתיב בי~ אית רבה וט~מא י~א~
 א~ל על~~~ אי~חו ש~האמ~~ ~י~

 מה~
 שפיר די~ק ינאי דר~

 ו~ל~
 מ~ורש

 יו~
 ~ל~ פ~ג ~רמב~ס לה~יא

 ה~י~ א~~
 נשיא~

 שמ~
 ~שאוהו כהנים א~~~ לו מ~אים הכל

~~ 
מ~

 בד~ ~~~~א~
 אג~ה

~  
 ב~~מא

~ 
 ד~~רש ~~~

~~ 
 ז~~ ~א~~ ~~מע

 ~~ל
 עפ~י ~יסי אי~ ד~די~~

 א~ל~דמ~~ ~מש~~
 ~~~ג

 מ~ג~
 ~כל ~

 שבמ~
 ~מא

 ~ ח~~
 ד~ר הטעס ~רו ~~א~ ~ה וב~דה ו~פורן~י ו~~ער ~~י~ם

ו~ו~
 מש~ ~~ים~ אינם

 כ~ה וב~~נית ע~שי מחליף דגזען
~~ 

 וב~ב
~ ~~ 

 ~משל ~~ק אמ~ו
 לאר~

 מ~ליף דגזעו
 ~~ע ~ב~ב~ ובפי~ ב~עני~~ב~יר~~י ~עש~~

 והבן~
 דג~עו וכיון

 מח~
 י~

 ~~די~ס ~יר
 השער כמו מט~אים~ אי~

 ~ב~ והצ~
ש~~

 וע~י~ זה~ מט~ם ~מ~ים
 דזה י~ל

 ש~~~~ ~~
 ~ב~כות

 י~~
 מח~~~ ~זען ~~ חיים~ נ~ראו ~~תחם דה~~~ם ~~א

ו~
 ואינ~ ~י~ ~~~~

 מ~~ם
 נ~ ~

 לו~י
 ~ אב~

 ~מ~~ ~י~ דהא~ מ~~~ נע~ ~מ~ שא~ מ~י
 ~~~~ם ~~~

~י~
~ 

 ~ מתי~ ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ מ~ה
 לכ~

 ציין שם ובכ~מ עכ~לי ~כב~ו חי~בין שהכל מ~י
 בב~י ועיין הנ~לי ו~ירוש~מי ע~ ד~~ח~ם מהא טהור~~~רו
 וכ~ בה~~י והרא"ש ב~ה~א להרמב~ן ~הביא ש~ד ~י~יו~ד

 מפרשדט~מא
 הת~

 כבוד שאין לפי מצוה~ ~מת או~ו ~~ו
 ביורשים אהנש

 וקרובי~
 ~~ל אלא

 ~ד~
 בקרו~ים בו שיתע~קו

 ש~ והב~י לו~וי~מאו
 ~י

 שי~ ~~
 רח~כ על לתמוה

 וא~ נשיא~ ~יה לא ר~תשהרי ~הנ~~~
 ~ה~ה לר~י לט~~א~ח ה~ירו

 נשיא~ ה~ שלא לר~ת ל~מאות הת~רו~מה נשי~
 הי~ ושמ~

 ~ו~ר
 מ~פקא מי~מ~ני שהנהות וא~~"י כ~שי~~ דינו הדור דגדולהר~ח
 לי~ ~שיט הר~ח כנש~א~ דינו הדור גדול אי~~ו

 עכ~~
 ובן

 פ~ג בר~ות ~רוש~מי על חר~ים ם~ מבעל בפי~ להדיא~וא
 הי~ דר~~כ דט~מא להדיא הרי ע~ש~ ה~~לה~א

 חייבין ש~כל מפני מצוה~ כמת ועשאוהו כנשיא~ ד~נו הדורדגדול ד~~~ ~שו~
 לא אבל בנ~ליב~בודו

 מט~מ~
 ס ק דצד

 דהאמת מ~~אי~~ אינ~
היא

 מ~~אי~ ד~צדיק~~
 בשאר

 ~תי~~

~~~

 בב~ח
~~~ 

 בס~~

 ש~~ד~
 כ~ון ~ שכ~ב

 ~הנ~יי~~
 ~~~קא

 בנשיאי דינו הדור גדול א~~הו
 ולב~

 אין
 לש~~

 בהן
 הדו~~ לגדולליטמ~ות

 ו~~

 הבל נה~ו
 ~נ~~

 ו~~ ב~~~~~
 ~~ברי

 ב~~עה~~י
 שה~~י~

 הבי ~ש~ע דנ~יא~ זה דין
 דביו~

 ד~~שיו
 אין נ~יא~ לנוא~ן

 ד~~
 ~ינינו~ נוהנ זה

 ו~דו~
 דינו אין ~דור

 דין הביא הב"י ש~רי ותי~ה עב~ל~כנשיא
 נ~י~

 ה~הור ~~~~נו
 ~י~ביו~ד

~~~~ 
 וציע~ י~~~ ~~י~

~~~

 הב~ח מש~כ
 ~ש~~

 אבל ~~ל~
 מה~

 רח~כ ~ד~ת ל~ק
 דאריב~ז ע~ב כ~חמ~רכות

 ל~~
 מ~~ו
 מ~~א דהיה ד~למאהטומאה~ מ~~ כ~~ פ~ ~

 במו~~
 ~~ נשיא~ שהיה אע~~י

~~~
 ה~דול

 בדור~
 הב דל~מא ~ודאי

 באה~ י~
 המת

 א~
 לחלק

ב~
 למת מת

 באה~ מ~~אי~ כו~~
 אבל

 ב~ שיה~
 דורו

לו ~~טמא~
 מפ~

 שפיר ~ו ~ה~עםק בדי כבו~ו
 אכ~

 בטלה למימר
קדושת

 ~~הני~
 ה~~ עפי~ד ה~~ח~ על ~זה ~ה~יר ויש עב~~י

 נשיא ש~יה אחר דבח~ו ד~ל ~ שב~ב~~יב~ז~ הדורות~~~דר
 הנש~אותנתן ש~~~~ ~~ א~~~

 ד~יקר לומר ואין כלל~ נשיא היה לא פטירתוב~~ת דריב~~ הרי ~~ב~ל~ דיבנ~ לר~~
 ~~שו~ ~~~ב~ח כוו~~

 מ"מ הדור~ גדול ~כ~פ דהיה
 ~שו~

 ~~דוקדק אינו
 ל~~יר יש הנ~ל הדורו~~ ~~~דר ועפי~ד ~~~~ נשיא~ ~~יהבמ~~כ

~~
 בברכות ~~~ח על

 ~ש~~
 ~א על שדקדק

 דאריב"~
 ~שעת

~~~
 לחז~יהו כ~א ~הנ~~ו ~ רתו

 יהוד~ מל~
 וכתב שבא~

 לקראתו~~א שנ~~ ~
 מזר~ ה~ שהלל לפי דוד בית ממלכי מל~

 דוד
ו~ו~

 ש~יב~ ו~~~
 ~~ק לא הנשיאות הלל

 ואמנ~ מזרע~
 רשב~ג

נהרג
 בעשר~

 דיבנה ר~ג שהיא ר~ג ו~נו מלכות ה~~י
 ~~~~~ ק~~

 וקיבל
 ולהראו~ ~נשיאותי ~יב~~

 לו
 ~א~

 לדוד
 היה ולא הנשיאות ש~יבל על ~~יותרעומת המל~

 מזרנ~~
 בא לכן

~ז~י~~
 ~~~~~י ~~וא

 ~י~
 ~ם ~~~~תוי דוד

 הנשיאות י~זרו רק בנ~קומו בנו את יוש~בוו לאמותו ש~~~ בז~ ~מ~
 ל~ר~

הל~
 ~הוא

 לחזקיהו כ~~א והכינו אמר ולכן דודי מ~רנ~
~א~ ב~~ הצל~ח ענ~"ד ~~ל ~~כ~לי הנשיאות ~ל כ~~א ו~~נויהוד~~ מל~

 דמ~
 חזקיה~ דדו~א

 מ~~
 להראות לקר~תו בא יהודה

 תרעומת המ~~ה ~וד~א~ ל~
 ע~~

 ש~ר בא ~א ולמה
 דוד בייתממ~בי מל~

~ 
 דריב~ז כ~ן וי~ל

 בשע~
 מרגלא היה פ~ירתו

 ~זקיהו דוקא בא ול~ן וטהרה~ ~~~~~ה מ~לכות הלכהבפו~י~

~~~
 הו~ ש~~~ יהודה~

 להיות דורו בני את ללמד רגיל היה

 בדי~בקיאי~
 ש~ימי ע~ב~ צ~ד כ~נהדרין ו~ה~הי טומאה

 ועד מגבת בדקוחזקיהו
 א~טי~ר~

 ות~קת ת~~ק מ~או ולא
 ש~א ~אש~~~ש

 ב~יא~ ~~
 ע~ש~ וטה~ה טו~א~ בהלבות

 לקראת חזקיהו דוקאבא ול~
 ריב~~

 לשונו ~חות דקדוק ~פי~ז ~~ל
של

 ריב~
 שאמר פטירתו בשעת

 א~
 הב~

 דברי~
 ~~~ ~ ביתד

 לחז~הו כ~א והכ~ו ה~ומאה~ מ~~כ~~
 מ~~

 וקשה ~~ודה~~

מ~
 ע~ן

 ~~ומא~
 לחזקיהו

 מל~
 י~ודה
~ 

 אתי שכתבתי מה ו~פי
 ~~~ ו~~ק~~שפיר

 ג~~ אב~
 ~~~~ח דברי

 ~מוה~~
 לה~ה~ד

 ש~יה לר~ג הנשיאות את ~~ב~ז ~~~רשהרי ~נ~~
 מז~~

 בח~~~~~ הלל
 ~צל~ח על קש~~עוד

 ~אי~
 שיש הדעת על להעלות א~שר

~~ד
 ~ר~~~~ ~~~~~

 ~~~~ ~"ו ~~י~ן ו~לא ~י~~י ~ל

 ~הקי~~ בק~ דרי~~אמרי~~
 ~~ן

 מ~פח~ ~ופירש~י ~ר~~ ~ו~~~~ ~~
 שלא הנ~יא

 ~כל~
 שולטנ~ת

 בי~
 דוד

 הוא גו~א שזהואולי ע~~
 ה~~~~

 שהיה חזקיהו שבא
לקראתו דו~ ~~~רנ~

 שהתח~ בשבי~
 ~~טנ ~כ~ה שלא הקי~ר לפני

 ע~ז ו~~רוש~מ~ ~~נ~~~ ~~וף מרושלמי לה~יר יש וכן ~~~~דוד~ בי~ ~
 ~אמרו ה~בפ"ג

~~ 
 ר~א על

 ~למי~
 ש~~ר ריב~ז של

 פנו פ~ירתובשעת ~~~
 וכ~

 כ~א ותנו
 לריב~~

 דא~~ו ואת
 ~ ע~שלחזקיהו

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

~~~~~~

~~~~~~ 

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

 ~~י~י~ ~~~ ~~~~
 ו~~~~י~~~י~י~~

 י~~~ ~~~~~ ~~~
~~~~~

 הנ~ ורע~~
 הנ~~~ד הרב צ~קת

 בא נ~י דקה~תכ~

 ע~~ ~א~
 א~ר

 גר~ת~
 ממשברתו

 בכל ~~~~ הק~~~
 ~ת תיק~~ ל~ז~ת ח~ש~~ ש~עה זהחדש~

 ~ המר~~
 ראה מי

בזא~
 מי

 כ~~ה~ שמ~
 ~ראו ~אד~ והתב~נו של~ו

~זאת ~י~~ ה~
 הל~ ~

 ישראל
 קדוש~~

מפרנ~~ומ ו~דינ~~ מ~ינה ~אתר אתר בכל די
 קר~

 ע~~דת ~עובד האב~ד ל~רב
 בנ~דו מ~זיקין ו~~ינה~ח~לה וב~~~ ~~~נ~~ ~ק~ד~

 ~ג~
 וכא~ר וצנ~י

 י~פי~ ~~
 ~ו

 ו~ונה~ ~~ת בכלמשכ~~ו
 מוסיפ~

 ל~~ען לו להיות בבדי לו
ומש~נה
~ 

 תעודת היא ~את
 מקב~ ישרא~

 מתן
 אלכהררי צד~~~ נח~א~

 בזה~~~~~~~ ~
 לחרו~

 עד ~שרים תח~נה ו~נ~ם י ם יני די ה ר כ שו לפרנ~תהרבני~~ ונאמ~י~~טהורים ~קורי~ שמ~ר~ אנוש~ובצפורן בחרנו
 לטובתם ~אבות~ה~~~~רבות~ו ~~~ ~מ~

 ולרוחת~
 ומב~ם הרב~~~ של

 בעדס~חדו
 עיר נב~ד~ ואת~ ~ נאמ~~ כאוהבי~

קמת~ אי~ ~ ~~~
 משכרת ל~רוע

 ~~י דמתא~ הר~
 כ~

 ~ו~ן
 ~ רחמ~~ ב~רחמ~~~

~~~~~~~~~ 
 ~יח~ ניתי

 ר~יורב~ו מור~ המדבר~~~ ראש ~רי~~ מראש
 בע~

 ~י~ חו~~ו בטור ה~ו~יםי
כ~ב ~~

 ברצ~נא הר~~ ב~~
 ו~~ל~

 לעשות מקו~ות ברוב נהגו

 קופ~לב~~
 מז~ ~~ו~ק~

 ב~ד
 ופרנ~ת~

 בשנ~~ עולה ל~מה
ומ~~~

 ב~ופ~י או ה~נ~~ בת~ילת אותו
 וא~

 בזו
 מ~ו~

 ~ורת
 חו~ה כי ~ג~א~ ותורת~~חד

 הי~
 לפר~ס ישראל כל על

 ~~ ~~ו~~~יה~י ~י~ה~
 יש

 נ~~ו~
 ס~ם ה~~ש~ת או

 מה~ ~ו~ח~
 ~ב~ש ולא לב~~ לטרו~ הד~~~ א~~ו~

 כדי כ~~~ אד~ משו~
שלא

 ו~א אד~~ ל~~~ צרי~ יה~
 לה~~פ~

 לו ל~ח~ק ולא
 ~~ראלא ~ובה~

 ק~ו~
 כמו ב~ונתו אותו ומגבין ה~~ור על הוא

 ו~ו~~רנ~ות
 ~כ~~

 ~הור מקו~ו ומ~ור
 בכ~ו~ו~

 היו שבירושלים ~~רות ג~~י אר~אאר~י ~ ~~א ק~ה
 נו~ל~

 מנה ~~ט שכרן
 רצו לא הלש~ה~~תרו~ת

 מוסיפ~
 ~הם

 ע~~ ~ו~
 ד~ה ב~ירש"י

 ~ ש~תב שכרן~~וט~ן
 ומתפרנ~~

 לפי הימנו
 ובתו~~ ג~ר~ ד~ה שם בתו~~ הוא וכן עכ~ל~במלאכתן ע~וק~ ה~ ~~~

 שכתבו מה~ ד~ה ע"א כ~טבכורות
~ 

 כי~
 דכל

 ע~ק~
 להיות

~ש~~
 ול~ בד~~

 היו
 על מוטל ע~כ מלאבה~ ב~ו~ ע~~ק~

 וכן ע~~י ל~רנ~ן~~~ור
 הו~

 ~~~י~ ~~~ ס~ חו~מב~~ע
 ~~מ~~ע~ש ~~

 ח~ ~~ק
 ~~ת~

 י~ראל על חו~ה ~ ~~ל
 ~פרנ~

 מדכתיב לה ~פ~ןד~~ה~~
 ~והכ~~

 משל ג~להו מ~ח~~ הג~ול

 וא~ ~כ~~א~י~
 דהא להק~ות

 ה~
 משל דגדלהו דרשא

 ב~מא כמבואר נאמרי גדול בכהןרק אח~
 והור~ת ע~אי י~~

 ע~ש~ אמור פ~ ותו~כע~א~ ~~
 ד~נ~~ אב~

 מנ~ל
 מ~ל~~דל ג~~ דמחויבי~~

 אח~~
 דהא ליתאי זה מ~מ

 בתול~
 ~~~ב ~~ל~ד

 דר~א~ובאה
 ע~~ ~~ו~ אד~ שא~ ל~נ~ נ~ ~

 רש~י בפ
~~~~

 ו~~~~א
 ~תב~ חשוב~ אד~

 כ~~
 ~מ~~

 י~יבה ~אש
 ~ו~



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

~ ~ ~

~ ~ ~  

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

~ ~ ~  ז~ז~~
 שהרי ו~~וח~לקדס

 על~
 לג~לו

 עכ~~ ול~ע~יר~
 מבואר הרי

 לשאר גדול ~~כהןדי~פינן
 ~~שיב~ אד~

 בג~
 ו~וא ישיבה~ ר~ש

~~ד~
 ו~פי"~ לדייניס~

 ל~~~ר יש
 ~~~ניח בפ~רש~~ שמצאחי ע~~

 ~~אכ~א
 מי~הו שכ~ב~ ר~~ מל~ ד~~

 רא~
 ישיבה

 שהוא מי ~וא~נהג על~~~
 ר~~

 היו
 מ~דיל~

 משלהן ~~חו
 ומ~שיר~

 אוחו

בדאמרי~
 י~ח וב~מא בסיפרא כ~~ג~ לגבי

 עב~~ ~הנ~ל~
 וע~ע

 לן איח ~בה~ א~~ ~~ה ע"א מ~ םו~הב~~רש~י
 ע~ש~ רב~

 שלאוח~~~ני
 מחו~~ ~בי~

 להדיא דמפ~רש ~~~ל ע~ב קל~ד
~ס

 ל~~~
 חשוב אדס ש~ר

 כ~~
 לגדלו דמח~בין יש~ב~~ ראש

ו~~~~יר~
 כמו ~וא בלב~ ~נהגא דל~ו ו~~מע

 שעל~
 דעח על

 דילפיק משוס ~וא~~ ג~ור ח~וב אלא ~נ~ל~ בח~ניח ז~לרש~~
 כ~~~ חשוב אדס ~~~ר גס~~~~~~

 ו~~~~
 מ~כר ~מיהי וחרי

 דהא לה~~כיר~
 ש~

 חכמים
 המ~~~ בלש~

 ~"~~ ב"ב
 ~ ע~~

 א~ ~מל~דר~
 לה

 ~יעו~
 ~רשב~ס ובפ~

 ש~
 דמדכ~ב ~ כחב

בפ~שח
 ה~ל~

 משל גד~הו קדריש מאח~~ לבבו רוס ~לבלחי
 וה~הן נמי ~ כדדר~~ןאח~י

 עב~~ מאח~~ ~~~~
 א~אר ~~ק~ן

 הרשב"ס פ~ כו~חבס~ד

 בז~~

 עב~פ
 למי~ ~~~

 ~ס מ~ר~~
גבי

 מל~
 ג~~ דוקא ו~או א~~~ משל לגדל~ו

 כה~~
 ו~ם

 מלכיס~אי~רו רב~
 כג~~~

 ו~פי~~ ע~ש~ ע"א ס"ב
 יחכן

 לש~
 הגמ~

 ~ שא~רו ע~א ב~אבח~נ~ח
 ~מל~

 ~ח~~ ר~
 וכו~

 כ~ומר
 מק~א ו~ה~שירו~ לגדלו דמח~בין מוכח וממ~לא מלכיס~איק~ו דר~~

 וח~מ~ ~נ~ל~ הר~ב~ס כפירוש ~~ל~~ בפ~שת~אמ~ר
 פיר~~י על

ב~~~יח
 ו~וט~

 הביא ש~א הנ"ל
 מכ~~

 פ~ על חימה ~ס
 ~ו דרשא שהביאו ע~ב ק~~ד מ~ו~ן ~~יא שלאהר~ב~ס

 וביוחר וכאמ~~ חשוב~ אדס שאר לע~ן~ס דכה~~
 חמ~

 על אק~א
 ה~~ר שלא ~ם~~עמרן

 מ~~~
 ~ וצע~ג

~~~~~~~~~~~ 
 ט~ סי~ בח~מ הטור למש~כ ואשיבה אלכה
 םתס ~קדשוח או נ~בוח יש אס דגםהנ~צ

 ~ו~ל~~~~

 די~י~ס~ לפר~ס
 ו~

 הוא
 ~ש~~

 ס~ חו~מ
 ו~ס~נ~ל~ ~~

~~ 
 ג~רוח דג~רי ע~א ~~~ה ~~~~ובוח ~בע מקורו

~~ו
 נו~~~~

 מ~הי דגס ~~ר~י~ר~ב~ח ע~א~ ק~ו בכ~ובוח ושס הל~כה~ מחרומת ~~~ר
 ספרינ~

 ~כרן ~~ין ~ו היו ~בירו~ליס
 ובפ~ר~~י ~~שכה~~ו~~~~ח

 ~ח~~ ש~
 כל של ס~~ים מ~יהי

 ב~ד וראו וכו~ מו~ה שא~ו םפר להשהוח שאסור וא~ס~אדס
ש~יו

 ~ח~~ל~
 ~ן ~כ~ל~ לכ~~ הל~כה חרומח והפקירו ב~~ר

~וא
 ברמב~~

 ~~ד
 מה~

 ה~ז שקליס
~ 

 ~בי~ש~ם ס~ריס מ~הי
ודי

 נ~
 נ~טל~ ~~

 ~לש~~~ מחרומח שכרן
 ~~~ עכ~~

 בי~ו~למי
~~ד

 ש~ ה~~~ דשק~~
 העזרה~ ספ~ ~מגי~י ~ הגיר~א

 ~י~ושלמי על קרבן~ ב~שירי וראיחי הלש~ה~ ~~רו~ח~כרן ~~~~

 שה~~ש~
 מגי~י ~פ~ ה~~ל ע"א ק~ו כחובוח ~ירש"י על

 ש~~פרי~
 משי~ ~דס~ כל

 ח~ומת ב"ד שהפקירו
והק~ה לכ~ הלשכ~

 ע~~
 ~ בזה"ל

 ד~~
 הלשכה חרומח ב~ד שהפ~ירו מצ~ו

 ~ב~רל~~~
 וכ~

 דלא ודאי א~א
 א~~י~

 ~~א מת~ה ב~ד לב
~ד~ר

 ~ש~~
 וא~~ מקדש~ ולצר~י למ~בח

 ~י~ח ד~ני שני

~כיח~
 ~~ל

 דה~
 ~יו

 ל~~ר~
 י~נ~ו שלא ה~~~דש

 ~גז~
 וע~ד שסי

 העס י~נ~ו~~א
 מ~~בי~

 נ~ל לכן לירושלים~ קרב~חי~ס
 וא~~יהי דוק~~ ל~ו בבב~י ד~יחא ~שב~רושליס~ םפ~יס~~יהי ~לש~

קא~ שב~זרה~~ר
 אי~חמיט וב~כ~ח הש~~ק~ ~כ~ל

 ה~וש~ע ק~בן~ ~ש~ריבעל ~הג~~
 ~ח~~

 ~י~
~~ 

 ד~בו~ר הנ~ל
 בז~~ז ~גס~הל~ה

 ~~ל~
 שכר

 ~ד~נ~
 אע~ג הקדשוח~ מ~~ם

~בעוה~ר
 א~

 לא ל~ו
 מקד~

 מזבח~ ו~א
 ועל~כר~~

 ~שוס ודאי

~~מ~י~
 לב

 ע~~ מחנ~ ב~~
 על קרבן~ ~~שירי שהשיג ומה

 דלא לומר ו~כיח~~ר~~י
 אמרי~

 א~א מחנ~~ ~~ד לב
 ב~ב~

~~י~
 ולצ~כי למזבח

 כנ~~ ~מקד~
 ~ב~~ במחכ~ח אישחמיטתיה

 ו~~וס~ קדושה~ ד~ה ע~ב י~ ב~בועוח~חום~
 מעי~~

 ע~א י"ד
 דד~ני ד~א להדיא שכחבו בו~ן~ד~ה

 ג~ירו~
 םפ~ים מגיהי וכן

~~ל~
 ב~ד דלב ~~ום ~ל~כה ~~רו~ח ~~~ן

 מ~~~
 ע~~~

 ע~~~
וא~כ

 פ~ו~
 וברור

 דרשא~
 ש~ר ~~~ל

 ~~~נ~
 גם

 בזה~~ א~~~ק~~וח מ~ח~
 ~~~ ~~~ן ~הש~ק ו~לא

 מ~~
 ע~ב י~ח

 וע~ן ע~שי ע~~א ב~פר אפ~~~~
 ב~ג~ו~

 על ~~ל הגר~א
 הנ~ל~ ~~ל~~~יר~~~מי

 ובמ~נח ~ם~ ובגה~~
 וי~ אליה~

 ל~לפל

~~~~ 
 ~~~ ה~ס~ ~~~א ~ ~~~~~~~~

 אמנס
~ 

 אכחי
 ע~~ לה~~ו~ ~

 מ~~י~א~
 פרש~ בס~רימ~ורשת

 ~פיםקא ~ו~ט~ס
 קס~~~
 רום ~~בל~י ~

 ולא מאח~~לבבו
 מ~~

 וכן ~~ד~~~
 הו~

 ביל~~ט
 שמ~ו~

 פ~
 משל ~~א ~ ~~ שם רע~~ ~~ח והמפרש שם~שו~ט~ס

 אסו~ ~קדשדמשל ~קד~
 ע~מו להח~אוח כדי ~טול

 עב~~
 וראי~י

לה~א~
 פ~ עה~ח ~בפירושו ~ל מל~~ם

 שופ~~~~
 ל~ספרי ש~גיה

 ~מ~חי~ ~~~ל~ וכחב ~~ק~ש~~ מ~ת ומ~קהנ~ל
 מ~ל ולא

הקודס~
 וה~~ח שמע~י~ ~~~ל~וט איש~מיט~יה ובמחכ~ח יע~ש~

 וגס הנ~ל~ר~~ן~
 בל~~

 מאד~ דחווק ב~~~פרי ו~~לבי~ם פירוש
 המ~י~ ירא~כ~~~

 ר~~~ ה~~ח של ~י~שו נראה ~~ע~ד

נכ~
 א~ אבל מאדי

 אוםי~
 טעס ואמ~א וקמחא~ מיא

 ~~ט בב~ב המשנה על מ~ש הרשב~ס דברי לפ~שואקד~ס ל~ב~~
 ע~~

 א~ המל~דד~~
 לה

 ~מד~ח~ וכ~~ ש~עו~
 בפ~~ח

 כדדרש~ן אח~~ מ~ל גדלהו ק~ריש מאח~~ לבבו רוס~לבלתי המל~
 הג~ל והכהןנמי

 עכ~~ וכו~ מא~~
 הרשב~ס ודברי

 גבי דבשלמאחמ~~סי ז~~
 כ~~~

 ש~יר
 דרשי~

 מדכחיב
 אח משל לגדלהו היינומאח~~~ "הגד~

 ~בי מש~~~ ~
 דכ~י~ מל~

בד~~
 ~דרב~ מאח~"~ לבבו רוס ~לבלחי ש~לה

 ש~~~ן איפכא
 ~מ~~

 ו~פענ~ד
 ~ כ~מר הרשב"ס~ כ~נח לפרש נרא~

הי~ שהמ~~
 ~~ל

 לא המד~~~ ב~ מאח~ ש~~
 ~לשכה~ מחרומ~

 ירוסלא למ~~
 ו~~ לבב~

 הכל ~טל שהוא
 ה~ם המד~~~ ב~ מאח~

 ל~ש~~
 כי~ושלמ~ להחג~וחי יכול לא ~~מ למ~לה~ ש~עור

 ב~ום~ מובא ~~ג~ פ~אערלה
 קי~וש~

 ד~ה ע~ב ~~ו
 דר~ה~פ~א ובר~ כ~

 ד~ימנ~
 ליה~ ד דלאו דאכיל מאן דהאי מל~א~

בה~~
 בי~" לאים~כ~י

 ~~ע~
 ז~

 איחא
 ב~חנ~

 אליהו~ ~בי
~ח~א

 פכ~~~
~ 

 ~בזמ~
 אוכל ש~אדס

 מ~ל~
 מח~~ב לבו

 ובש~~ על~~~ מחמרמר לבו אחריס משל אוכל הואואס עלי~
 ביצה

 עולס אחר~ס שלחן על ~המצפה ~ ע~בל~ב
 בעד~~ חש~

 וע~ן
בע~

 י~"~י חל~~ דלבא באוב~חא ד~ינא ~שור~נא ע"ב כ~ח
 עולם מ~ילא מחמרמר~ ש~בווכ~ן

~~~ 
 בעדו

 ר~ל~
 וא~~

~פי~~
 קרא

 גופי~
 רוס ~לב~חי ~~עמא מפ~ש

 ~~~לש~ לבב~
~~אח~~

 משל ~דל~ו רק משוס~~כי כלומר
 ירוסלא ומ~~ל~ אחי~

 לבב~
 ~ל~ל~~ ~ הנ~ל ~ספרי דרש ~פ~ר אחי ועפ~~ז

 היה דאס ~ כלומר הקדש~י משל ולא מאח~~ לבבו~וס
 ~ו~~

המ~~
 ~לשכ~~ מחרו~ח הקדש משל שכרו

 משל ביחוד נ~~ל א~נובאשר לה~ג~וח~ יוכ~ עדי~
 אח~

 הו~דש רק כלוס
 בה~~ והרמב~ס ע~א ק~ה כחובות ~ש~ס על ק~העפי~ז וא~~ והב~

 הקדש משל ~די~יס שבר לי~~ל ~פ~ק~ הנ~ל~שקליס
 פסק~ וכןהל~כ~~ ~~חרומ~

 הלכח~
 ה~~ל ~~ ם~~ חו~מ בטוש"ע

מהקדשו~ ~לוק~~
 םתס

 והל~ כ~~~
 מה לפי

 שבאר~
 עד

 כ~
 עיקר

 אח~י משל דגדלהו מהא נובע ד~ניהס לפרנס ~~בורחובח
 אמר~ן ~ס~רי דרשתול~י

 ~מ~ח~~
 ~קדש~ משל ולא

~ 
 וא~שר

 אלא ~~דשי ב~~ס מ~רי לאדהםפרי
 ~~וףיקדו~ח ~הו~ בהקד~

 כחירו~
 י~ ב~בו~ות החוס~

 ע~~
 ~ו קדוש~~ ד~ה

 ~קדיש~ אפ~ יחיד נ~בחבהקדש
 למום~ס

 כח~רו~ לצ~ו~
 החו~~

 ב~ין ד~ה ע~א י~דמעילה
 ועי~ הנ~~

 ~~ ~~ ~~~מ בםמ~ע
 ~ וד~ק ~ם וב~רישהםק~ח

~~~~~~~~ 
 לח~~ דשמ~א~ בם~ע~א ראיחי~ ~לו~

 ~בר
 ~יקראוומחקבל~ ~א~

 ~ור~ בםפ~
 אלהים

 ~פרנס ה~בור על דחובה במקרא~ ~ב~ו ~כלו~ום מפ~ר~
 די~י~~

וחבמיה~
 הנ~~ אח~ מ~ל דגדלהו ~דרשה מלבד ז

 ~ז~רו
 עקב ~בפרשחמשה~ חור~

~~ 
 אלי ה~ ~~ר ההוא ~ב~ח ~

~~ ל~ פס~
 ~~~יח

 ~~ אר~ ל~
 ב~ר~י ושמ~~ ו~~ הלחות על ואכחוב

 אר~ו~ע~
 ואפסל ש~ים~ עצי

 ש~
 אב~ם ל~~ח

 ו~~
 וא~ן

וארד
 מ~

 אח וא~יס הה~~
 ~ל~~

 ב~ר~
 ו~~י ע~יחי~ אשר

ו~יר~
 ~ב~~ ~שס~~ רש~

 ה~וא
 ל~~~

 מ~
~~ 

 נחרצה
 ו~ח~~ ל~~ פסללי ואמ~ ל~

 ע~~חי וא~ א~~י ועש~ח
 ~~~~~ אר~

~כשא~~~
 והלוחוח

 ~ש~י נ~~ל ו~~~ אחנס היכן בי~
 הבן~~ן ~"~

 שו~~
 מה מקים~ מכל

 רצ~ ~כי ה~ה~ספור לה~~ו~ ~~~~ מ~~ בק~
 חכמ~ו ל~ראוח

 ~~י~
 י~ר~ל ~ל

 ננ~
 ~~~ב~~

 הד~ת א~ח וו~ם
 ~נ~ ~

 ~~~~~א ~ן
 ~~~~~~~ בי~ ו~~ו~ו~

~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  לא מה מפני י~~~~היכן
 ~חלה~רון לעשו~ ~בור~ מפי משה ~צט~~

~ 
 אמנס

 נ~~ענ~~
 נכון על ~כל לפ~ש

 בם~~
 באופן

~~~
 ~י~ה ~אח

 ר~ינו מ~ה ש~~~ח התוכחוח מן אח~
 ל~שרא~

ויח~
 ועשיח כחיב רמי ~ר"י ~ ע~ב ביומא ~~ש ע~~י

 ל~
 ארון

 ו~חי~ע~~
 וע~ו

 ע~ אר~
 שטיס~

 מכא~
 ~בני חכס לחלמיד

 מצ~ןעירו
 ~ע~ו~

 מלאכחו~י לו
 וביומ~

 ~ ~~ב ג~
 ו~שיח אומר א~ כ~וב ר~א~שוס א~~ אמר

 ל~
 או~ר א~ וכ~וב ע~י ארון

 ~יש~ל בומן כ~ן כיצד~ הא ~טים~ עצי ארוןועשו
 עושי~

 מ~וםי~ל ~~נ~
 שא~ בז~ כ~

 והמה~~א מקוס~ של רצונו עישין
 ע~א ~~ יומא~~~~א

~~ 
 כ~ב
~ 

 ~ס דשקוליס
 ~~ב ~ביומא פירש~י על י~ל ועפי~ז יע~שי וכו~ דפלי~ונ~~ה ד~ינ~ ~~~ו~~

~~ה ~
 מצווין~

 ~~חוב ~~יל בחחלה ~ ~כחב
 המלאכ~

 ~ידרא בהאי לאו דקראי וא~~~ הצבור~ על ה~~לוו~ח~כ ~שה~ על
 ~~מ~~כ~יבי~

 ו~פענ~~ עכ~ל~ דקאמר~ הוא ב~למא
 נראה

 נימאדאס
 דר~ו~

 אלא ~יא~ א~מכ~א לאו ~מ~~ ~קולים
דרשא

 ~מור~
 לו לעשוח מ~ו~ן עירו בני ד~~ח ~חור~~ מן ~יא

 לפר~ ואקדי~מלא~חוי
 ~~נדפ~ו חנ~אל רבינו ~יר~ח

 בש~~
 לעשוח מצווין עירו שבני לח~ח מכאן א~וןי ~ו~ו ~ווילנא~

 לא ~ננאל ר~ינו דלניר~ח הרי עכ~ל~ מלאכחו~ילו
 קרא מהאי רק דקראיימרומיא זא~ דר~~~

 ~~פ~~
 בגירס~ו~הר"ח ונרא~ ארון~~ ~~ועשו

 משוו~
 ר~~ ה~מדרש לדרשח ה~מרא דרשח

~~~ר
 חרומ~

 ~ל~ד~~~~
~ 

 בכל מה ~מפ~י
 ~כ~י~

 ועשיחי כ~יב

וב~רו~
 אריב~ש ארוןי וע~ו ב~יב

 הקב~~ א~~
 ~כל יבואו

וי~~~
 ~זכו ~ד~ בארון~

 ו~~רבינו עכ~ל~ לחור~~~ כול~

~ננא~
 דמ~ו ~ג~רא לדרשח נמי ~עמא ד~יינו ליה ~~ירא

 הלוחות שבארון כמו ~קודש~ לארון~~ח
 בוי מונח~~

~ 
 בלב

 חנוחנב~ן
 ויע~קו עירו בני כל יבואו ~ן על ~~ו~~ חכמ~

 ומצ~~י עיני אח ~~ והאיר לחורה~ כולס ~יוכו כדיבמל~כ~ו~
 פ~ ~~ה~ח ~~חו~פו~~ ב~לילר~וחינו

 ~רומה~
 ועשו ~ וז~ל כתבו

 חייבין שהכל לפי ועשוי כ~יב ו~אן ועשיחי כחיב בכולהוארון~
 שבחוכו~ ~חורה ~~וד מפני בולה~~~ק

 וק~"~
 שבני לח~ח

 ביומא אי~א והכי לכבד~י כדי מל~כחן לעשוח מצוויסעירו
 רבוחינו ד~ס מבואר הרי עב~ל~ וכו~~ ל~~ח מכאן ארון~~ו~שו
 מצ~וין ע~רו בני ד~~ח ~א דלמדו כהר~ח~ ~ר~ו החו~~בעלי
 ול~יר~~ הנ~ל~ מהמד~ר~הור ומקור~ בלחודיה~ ארון~ ד~ו~ש~ קרא מהאי מלאכ~ו~לעשוח

 שפ~ ~~י והחו~~ הר~ח
 הנמרא

 ו~~ הנ~ל~והמד~ר
 ש~ה

 אח~
 ~ורים זב~ז אחדי~~ וד~ריס

ונצמדיס~
~~ 

 הדר~וח דשני הנוכר~ כהמהרש~א נימא אס
 י~ ~נ~ל~ ~ם~קוליס

 ה~ירסא ל~י ~ס הנ~ל ל~נמ~ ל~רש
~~~נינו

 ~~~~ דעי~
 מלאכ~ו לעשוח מ~ווין עירו בני ד~~ח

 ע~ו ד~זה ~שום והיינו אמרן~ וכ ארון~ ד~וע~ו מ~ראנלמד
 דכח~ב הא ו מקוס~ שלר~ונו

 ל~ ~ועשי~
 מיירי ~רון~~

 בז~
 שלא

 רצונוע~ו
 ח~ח~ ~ל במלאכחו עו~~ין היו ולא מקו~~ ש~

 ממ~
כחירו~

 ג~ ~יו~א ~~מ~
 ע~~

 ~ ~נ~ל

 הכ~~~~~
 נ~נה

 רא~
 ונשובה

 לדרו~
 ~~~~ ~ו~ר~ ~~ין

~עמ~
 ש~מר

 ה~ב~~
 ~הוא~ ~~עח למשה

 ~ועשיח ואח~כ ל~~~~~ל בחחל~
 ל~

 אל ישר~ל ~יחנו כדי ~רו~~
 ~דעח וי~א~ולב~ס~

 ~~~ ~כשיב~
 וי~י~

 הלו~ו~
 ~י~ן בי~ו

~~נס
~ 

 שיע~~ו מק~ס ~ל ~צונו לע~וח ויבי~ו
 ה~

 ב~אכ~ו
 ושי~~ו ~בי~ו מ~ה ~~ח~ל

 ~ארון~ א~ ~~
 ו~

 יכול היה אז
~~ה

 א~ ~הק~י~
 ול~~יל ~~~ו

 ~~עו~ ~~ו~ו~~
 ~~~~ו

 ~ארון ~לאכח ~לו~ו~~~בל ~~
 נ~מר~ ~י~~

 ישראל~ ע~י
 וכ~יב~

 ~~ ל~~ ל~ניו~ ~וקן ~כל ~מ~א בי~ו~ הלו~~ ע~~~
 א~~ באר~~לוחו~

 עשו
 ישרא~

 ~וחו בעוד
 בה~

 בני אולם

י~רא~
 לא

 ורק ה~רון אח לעשוח ~~ס ~ל ר~~ו א~ ~~

 ולא ~וא ל~~ו~~~~
 א~~

 א~ הכ~יר
 ~~מו

 ~~י למ~א~~

~~
 ~~רח

 שי~א ~~י הארון~ א~ לע~ו~ ל~~
 מ~ר~ובו ~~ ~ו~

 ~ ~ וי~~
 ~~ ~~ ~ו~י~ ו~~~ ~לוחו~~

 מ~ו~~~ו~~
 ~ ~י~~ האר~~ א~ ע~ ~~ ~~

 ~~ו עשו

~~  ~ר~ ו~א~ 
 ~ו

 ~~ שה~
 ל~~יס בע~מו

 לע~

 ~ו~ע~ ~ ו~~ש הא~ו~~אח
 ~~~ל ו~ו~ ~~ון

 ~ו~ו~~ ש~
 ~היה~לומר ו~ו~

 מובר~
 ~עצ~ו

 ו~כ~ ~~ר~~ ~יי~ להק~י~
 ~יחנו עד מנשוא~ עונס ונדול הלו~ו~~נחינ~

 א~
 ~בס

 לשו~
בח~וב~

 מקוס~ ~ל רצונו ו~י~שו ~ל~מה
 ~ ודו~~

 זה
 נכ~

 ~ מאד

~~~
 וראו עיניכס נא

 ~ש~~
 ~ר~י ~ ע~א ~י~ד שבח

 מצווין ~ירו שבני ח~חאיו~ו
 ~ע~ו~

 זה מל~כחו~ לו
 חפ~ו~~ניח

 ו~~~
 בריפ~~~~ למיטרת והנ"מ ~מי~~ ~ח~צי

 ואין~~שי
~ 

 עו~ק
 ~מי~ בחפ~

 מילי ש~ל העיר מרב יו~ר
דמחא

 ל~זהיר רמיא~ עלי~
 אחה~

ולהודיע ו~ור~ו~ אל~יס חקי אח
 לה~

 ~ח
 הד~

 ~ה י~כו
 וא~

 ו~וא אליו~ י~יאו הקטן דבר וכל ~ג~ול דברוכל י~שון~ אשר ~מע~ה
 נו~~

 לב~ו
 ו~אי רי~ס~ משאס~~רח~~

 מ~ויבי~
 ברי~חיה~ למיטרח ה~בור

 שנ~רבו ~~ון שכרו י~פיק לא וכא~ר ~י~~יי ~י שכרו~לח~
 ק~ה ככחובוח לו~ מו~יפין ביחו~בני

 ע~~
 הנ~~~

 ~~פיק ~לא הנ~ל~ ה~ז ש~~יס מ~ל~ בפ~ד~רמב~ס וכמ~~
~~ 

א~
 ובניהס ונשיהס הס צרכן כדי מי~י~ין רצו שלא פי עצ
 עכ~לי בי~ן~ובני

 וה~כ~~
 מ~נה~

 ~שס~
 ~א

 הער~
 מ~רו

 ~ס ל~ספיק ~מחו~~יןדמנ~ל
 לצור~

 ביחס בני
~ 

 ~י~
 בשו~~

ח~~~
 ק~~ו ו~י~ כ~ב ~י~ חחו"מ

 ע~ש~
 זה דבר ולפענ~ד

 לע~וח מ~ווין עירו בני ד~~ח ב~קו~ו~ ונכחב נאמר~מ~יני
 בי~וי לבני ולא ~ו ~~ד ואי בריפ~יהי ולמיטרח מלאכ~ולו

 ~~~יק ~וכרח ה~~ח יהאעדיין
 ב~

 זה
 ~כדי מלאכ~

 עדי~ א~~ ביחו~בני לפ~
 ~~יובס עירו בני יצאו לא

מלאכ~ו לעש~~
~ 

 ה~בור דמ~ויבים ודאי אלא
 לפ~נ~

 ובני אש~ו ~ס
 ~לבי~ו

~~~~ 
 ~כ~ז ח~א אליהו~ דבי ב~נא ~ומצאחי

~ומבש~
 וכו~ בשבונ~ו ח~ח לו ~יש מ~ ~~~ל~~~ לא

 ומפרנ~ו או~ו וןו~וא
 ~ ומכל~

 נמצא
 ואח ובניו אש~ו ואח ~~ח ל~וחוומחיה מק~י~ שהו~

 אש~ כ~
 לו

 ע~ו ~קרוב~ס~ל ו~~
 במש~~~

 יע~ש~ ו~~
 ~ל~י~ וב~~דב~~

~~כ~
 ~~ ~ א~~א

 לו ~יש
 בחו~ ~~~

 ומפר~ו~ וכו~ בי~ו
 ברכה ביחו~בני ~~

 מ~ינו האמור ומ~ל יע~~~י ~ו~י נבנ~~
ראיוח

 מ~ור~ו~
 ושארי ~~~ק לקבל ~~יר ~ב ד~ו~ר

 כ~א~ ~עי~ רמ~ו ~י~ יו~ד רמ~א ~ועי~ ~עירמאנ~י ~כנ~~~

ובש~
 חשב~~ ובשו~~ ~ק"כי

 קמ~ב מ~~~ ח~א
 ע~

 ~ערי באי ל~ל ~נודע ~ו~~~ ~כמהועוד ק~~ח~ םי~

 חש~בה~
~ 

~~~~~
 ~בינו ה~ל~~ ~דבריס

 ~כ~ד~ וח~~~לו~
 חליל~ כיהו~~ ~~~

 חולין
 הו~

 לכם
~~ 

 משכרחלגרוע ~קיד~~ ריד
 ~ר~

 דקהלחכ~ אב~~ ~~און
 נ~י

 ~צו~
 ~ו

לכל
 ~ חד~

 פ~קו ~חו~ה~ אדיר~ חינו רב

 ל~ו~
~~~ 

 ~~א
 וא~ס ~זירהי דיינ~~צ~

 מדו~ ה~או~רה~ עד~
 ~~ה עי~כם

 ור~ו נא~בי~ו ~
 ~~ח~ ~~~"~

 ~ו~~
 ~ח~ו~~

 ~י~
~הו~י~ ~ו~

 ל~~ח ר~ו ~י א~~ עיר רא~י א~ במ~שור
 ו~רו~

~~ר~
 הרב

 י~~~ ~לה~
 קיצר ~במחבח~ה

 ~~י~ ב~ו~
 לו

 באר~י ~עירא וא~אלהארי~~
ד~חנ~ק ~~ש~~~ ו~~ ב~~~~~ הדברי~

 חליל~
 א~י~ מ~שכ~~ם ~רוע לבס

 ~א מי ~~~
~ירא

 משאג~
 י~ודה ~~יה ~ור

 ~ו~
 עני~~ ~~~ו~ ~ י~~~ ~~

מאנק~
 אב~~ם

 ~~~ י~מר אק~~ עח~
 י~ ~חה~י~

 ~~~ש
בילקי~

 ו~~ ~~~ז~~ ~~~ ~~ב ~הל~ס
 ~א~ו

 חו~בלקול ו~מע~~
 ~וה~~ א~~ד~ להבו~

 למ~ע וח~~רו
 ~~ א~

 ל~~~~~~~~~
 ~~~א

 ~~שובי~~ ו~~
 ו~~

 ח~~~ו ~א ו~הבא
 ישאו ~~ מאת~ודי

 ב~~
 והמ~ה~ ברבייה

 אלפיאלף א~יכ~ ויו~
 ו~דו~ נפ~ם~ ו~חי אלי ~~ ~~~ פ~מי~

~~ 
 ~ מ~וכםיהיה



~ ~ ~

 ~ו~ ~י~~ ~א~ להוד~~
 ב~למוד

 רמז ~אנוו~דרש~
 ~ ז~~ מ~מר~ למ~

~י~
 אדם ~~ה

 ~נ~
 על

 מ~מ~ ה~בו~
 ~ע ~עשה

 ~~מעל~

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

~~~~
 ~ל ~רמב~~~ ב~פירוש ~ובא ~ה

 אבוח~ מ~
 מ~ע~

 ~שנו
 חכמי~

 המשנה בלשון

~~~
 ~וש~ מ~י~~ ~א

 י~א הרבנ~~~~ אח
 ה~ב~~

 ז~ל
 ובבקש~ ~ ב~~~ל ל~מרמד~רוחיו

 הש~רה
 ו~רבנו~

 לו י~רעו

 אד~ בני בו שיקנאו מ~י ~י ורעי~~ בעול~נ~~ונו~
 ויחלקו

 שנתמנה ~כי~ן ~ שאמרו ~ו אמונ~י~ יפ~ידעליו
 אד~

 פרנס
 מלמטה הצבורעל

 נעש~
 והג~ן ~כ~ל~ ~כו~ מלמ~לה~ רשע

ר~י
 ברל~

 ז~ל
 הבי~ ש~~ הרמב~~ ~ב~לי~

 הטורי~~ לה~על
~מדבר

 א~~~~
 הכא במסורהי ב~ ~פקד~ ~ ו~~ל שכ~ב

~ואח~
 ה~קד

 וזה רשעי עליו הפקד ואי~~ הלויס~~ א~
 אי~ ~ש~מ~ו

 ~ א~ אלא מלמ~~ שו~ר נעשה אדס
 נעשה

 סי~ ו~נרי~~ עכ"ל~ מלמ~להרשע
 ~בגליון

 ~ו~י~ ו~~ ~~בזה~ל ש~~ הרמב~~
 איה

 ו~י~ ה~ שאמ~ מ~~
 דבר נז~ר

 במ~רש או וירושלמי בבלי ב~ל~וד~ה
 עכ~~

 א~~ל לא ו~ה
 ~~וב ~מצא~י מה פה~להביא

 ~מב~~ בגלי~
 אבי אדוני של

~י
~~ 

~~ 
 וכו~ ~מ~רסס הג~ול

 מו~~
 ב~לאל

 זא~

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

 ~ ~ל~ ~~~ ב~~~
 דבריו

~  
 ול~ע~י ~ ב~~ל

ה
~~ 

 טהור מקור להביא
 ~ למאמ~

 עפ~י
 מא~

בש"~
 ~~ב יומא

 ~ב~
 ~נ~ א~ שנ~מנה ~כיון ~

 על
 מ~~~א~עשר~ ~בו~

 ולבסוף בבזק~ ויפקד~ ~י~
 ור~~ ע~ש~וכו~ בט~אי~ ו~ד~

 בספר כחוב מצא~י זה
 ~רקנ~

 ~מו~א
 על רוקח מ~~ה ו~ס~ בנימי~~ נח~חבס~ ג~

 החור~
 פ~

 נ~ב ממעלד~~מיס ראה~
 ח~ר~~ בדר~ ~~

 בסוד
 ולמ~ ח~חס~~חומר ח~~~

 ~~ל
 בדר~ נ~~

 ב~ושר א~~~
 ע~~

 רו~י~ ~ ~ומי~ שבש~ מו~~ ממילא כן~ו~~
 על לכ~וב

 אחד~יש
 ~~ב~ א~ ~עשר~~ שיהי~

 ע~ו
 עול~ ועפי~~~ר~~~י מל~ מלמעל~

 ש~~נה ~כיון ~מאמר יפה
 ~נס א~

 מלמטה ~צבורעל
 נעש~

 רשע
 מלמ~לה~

 הוא
 ~דב~

 שאמרו

 ~~~ביומ~
 שנ~מנה ~כיון

 אד~
כלומר מתעשר~~ ה~בור על פרנס

 מ~מע שכו~בין ~
 ~רש~~~ שהו~ ~~

 ~~~ מ~מטה ~עשר~~ ונעש~חות~~ כחו~ וחתהפ~
~~א סי~ ~~~ יעב~~ בשו~~

 מש~~
 ~ביאור

 ~~ב~ז הגאון אאמו~ר עכ~ל זה~~ מ~מ~
 ~וד יח~ן כי אמר~י~ ~י~ס ובשכבר חן~ חכ~ ~י ודבר~ז~~לי

~מצו~
 ~ק~ג ~נהדרין בש~ס ~ה למ~מר מקור

~נע~ה ~כי~ ע~~~
 ו~~ מ~מ~ל~~ רש נע~ה מלמטה רש אד~

 ~ין נלטוש וא~יעוש~~י
 חודר~

 א~י
 ~ נ~ז~

 מקור
 שהביא~מאמר

 הרמב~~
 יסו~ו ו~ו~~ ~~~ שנחמנה ~כיון

 לו היה חפונה ובלי שס~ סנהדרין בש~ס קודשבהררי
 ומצ~~י עיני א~ ~~ ה~יר ו~חה ש~~ ב~~ס אחר~גיר~א

~~ו~
 וי~ר~ ~חסר במדרש ה~ה המ~מר יוצא מפו~ש

 מאינ~~ד~~
 ל~~ ~~ חרל~ב~

 ומ~בי~ יע~שי
 ~~מדרש~

 י~א~~ה
 ~ו~~

 רבינו משה
 ומ~~ ~~ל~ הרמ~~~

 ל~ח
~מאמר

 ~ הנ~~

~~~
~~~~ 

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

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ו~~

~
~~~ ~~~ 

~~~~ ~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

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

 ~~י~~~~
~~~~~~ ~~~~~ 

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

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

 ~~ ~~י~~~~
~~~~~~~ 
~ 

~"~~~~
~~~~ 

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

~~~~~~ 
 ~~~~~~~י~"~

~~~~~~ 

~~
 בש~~~ חב~~לין ~יו~מו ~יחר ל~צוא יש א~ ש~ל~~~

 בע~ב ו~ע~ידין ~מעריבין ~~ו~ן ~אל~רי~~ חנורעל

~ב~
 יוד~ק מיוחד~~ קבו~הבשעה בשב~~ ש~מח~ ~~~טאוהר~~ ~לעק~רישא הכלי~שעוח אח

 הזר~
 ויחמ~ מאל~ו~ העלעקטרי

~~
 העמדו א~ר ה~בשילין

 ע~
 ~~נור

 או בע~ש~ מקוד~
 בשב~

 נכרי ע~יע~~ו~
השאלה ~

 מח~~ק~ ~זא~
 ~ שאלו~ ו~מש לא~~ע

 מוחר ~~א~
 לערו~

 ~עלעקטרישע ~בלי~~~ות אח בע~ש
 שעי~ז כדישאלט~והר~~

 הזר~ יו~ל~
 בש~ה האל~טרי

 מא~יו בש~ח~בועה
~ 

 אי זו ~אלה ובבלל
 גר~

 וכבוי הבערה
בשב~

 מוחרח
~ 

~~~~
 בפרטו~

 וכבוי הבערה לענין נ~מא נקרא ~ה
בשבח
~ 

 ~~נ~

 בכל
 שב~ מלאכ~

 לכתחלה~ גרמא מו~ר
~ 

 היכא
 או פסידא~דליכא

 צור~
 מצוה
~ 

 ~~ד~
 דהיי~ו וכבוי~ בהבערה

 ו~יר~ פ~יח~
 ~רם

 משו~ דאורייחא~ איסור בהםיש אל~~
 ומכבה~ ~מבעיר

 מלב~ב~ב~
 ד~רמא ט~מא

~ 

 בחמו~ א~ ~~ה~
 ~בשילין

 המ~הוה אלקטרי~ בזר~
 מא~

בשב~
 ~ נו~~ ~~א~ ~יסור ~השאלטאוהר~ ע~י

~~~
 עי~

 כ~~ה
 ~פי~

 דמקור חזו
 ד~~

 ~א נובע
 יו~י ור~ לר~נןד~~ינו

 בשב~
 ק~כ

 ~ ~~~ ~בש~~ מטע~ מוחר~ דלרבנן ~בוייב~רם דפלי~ ע~~
 ~עשה ~לא

 יו~י ו~~ ~רי~ גרמא דא~ר~ ~יא עשייה מלאכה~~כל
~~~ 

גר~
 וכו~ אםור כבוי

 ע~~
 ~~י דגרם כר~נן דה~כה וקיי~ל

 ו~מב~ הרא~ש~ הרי~ף~ כמש~פמ~רי
 שב~ מה~~ בפי~ב

~~~
 סי~ או~ח והטוש~ע

 של~~
 סעי~

~~~ 
 ומ~א~י

 עלהגבורים~ ב~ש~
 ~רי~

 מס~
 דף ~ט~ז~ שב~

 ע~א~ מ~
~ ס~  

ב~
 ו~~ל ש~ב

 בכל ~ופקני ~
 ~עשי~ שב~~ מלאכ~

 ע~ימחכו~~
 בפ~י~ ג~

 כבוי~ ~גר~ האי ~י רישיה~

ש~י~
 או

 ~~~ ~~ די~
 ה~ילו~

 עכ~~
 יש ולכאורה

 לפשו~
~פי~

~ ~~~ של  בש~ דאמ~ 
~  

 ~~ ע~ב
 ~ע~

 ~מורין כל על רב דלייט ~דל~~ שאחורינר
~~ 

 ~חח
 ו~לא וקשה~ רישיה~ פסיק דהוי מט~~כד~כו~ ו~~

 ושרי כ~י~ נרם אלא עושהאיננו והנועל~ הפו~~
~ 

 דליקה גבי דרק ודאי~ אלא
 יהודה דא~ר ~א להוכיח יש וכןהקילוי

 ~שב~
 ע~ב ~~כ

 פוחח ~ש~~
 דל~ אד~

 בשב~י המדורה כננד
 וליי~

 ~ביי~ עלה
ואמרינ~

 ~ליגו ולא אסור~ לכ~ע מ~ויה~ שאינה דברוח ~ שס
 וק~ה ~זרינן~ לא םבר ו~ר גזרינן~ ס~ר דמר ~צויהי ברוחאלא
 ו~~י ~רמא רק ~וי ~ריג~כ~

 ל~
 כנ~ל בנן

~ 
 ד~ק ודאי ~לא

 דליקהגבי
 הקיל~

 ~~ח להט~יס ונראה
 הש~~

 הרי~ף על ב~צמו~ הש"ג ~פי~ש~כ ~קילוי ד~יקה גבידרק לומר~ בס~יקו
 ~ו~ ע~~~ ~~ז דף דס~הדרין~~ז

 דלא ~נ~ל ~ וז~ל שכ~ א~~
~רינן

 גר~
 הוא א~כ א~א בפ~ר~ מ~ק

 כגון צו~~ לשי~
 דומיאוכיו~בי טבי~~

 אלא לי~~ שרינן דלא כבוי~ דגר~
 משו~

 ונרא~ עב~לי וכ~~~ ~מפ~שיסכמש~כ ~יז~
 ס"ל ד~ש~ג

 לא ביו~ט דאפי~ ~ שפי~ שצ"ט~ סי~ דש~ת פט~ז שבמ~ד~~ז~ל~ יו~~ ~הרבי~
שרינן

 וכ"פ דוקאי היזק במקום אלא לב~~לה~ כבוי גר~
 ז~ל~רמ~א

 בש"~
 כבוי דנר~ כ~ב~ ס~י~ של"ד סי~ או~ח

 אלא מותראינו
 במקו~

 ~ג~ ע~~~ ~ידא
 סי~ באו~ח שה~~ז

 כ~ב סו~ק~ו~~קי"ד
~ 

 דלא
~~ 

 ע~שי ~ה יואל לרבינו ח~ר
 דהנה ז"ל~ קמאי גאוני חבריס~ ~ו ~צא~י בע~~י אניאול~
 ~ דחנן האעל ע~ב~ מ~ז ב~~ח דאמרינן מהא יואל~ הרבינו על ק~הלכ~ורה

 מכבהי שהיא מפני מי~~ ל~וכו יחן ולא
 לימ~

~~
 והא וכו~~ אסור כבוי ~רס דאמר יוסי כר~ סחמא

 מודו ר~נן דגס אחיא~ נמי כרבנן יואל~ר~ ~דע~
 שלא כבוי דג~~

במקו~
 אסור פסידא

~ 
 על נ~נאל בק~בן ומצ~~י

 פט~~ הרא~~
ד~ב~

 ז~ סי~
 עוד ומצא~~ מש~כ~ ע~ש בז~~ שהעיר ר~~ או~

 שבח~ כ~ח~ סי~ ע~ש ~ל~ הגדול~~ זרוע ~אורבס~
 יוסי ור~ רש~~ג דפלי~י ~האונ~ב ~ וז~ל להדיא

 ל~ציל ~וקא היינו כבו~~ בנר~
 אבל הדלי~~~מפ~י

 ~ר~
 מ~~ו להציל שלא ב~וי

 ד~~ורי כ~~
 דגר~ ערו~~ ומדברי ב~א~ ר מ~ברי ש~ש~עו~יינו

~יי~ו ~~ אס כ~וי
 כב~ בגר~

 לי וקשה לה~~לי ~~ינו
 מ~א סבר~י~ ~

 חנן לימא ~רה~~ דפרי~
 ~חמ~

 א~י~ למימר לי~~וה אסור~ ~בוי גרס דאמר יו~י~ כר~
 ~ימ~

 ע~כ רשב~ג
 ל~

 בן שמ~ון ר~ שרי
 אלא~ס

 בגור~
אפי~ להציל~ שלא אבל הדליקהי מן לה~יל הכבוי

 בדנו~ן מי~רי~ לה~יל נמ~ דהחם בעיני ו~אה מודהי ר~~
 ~יר~י וכן הנצוצו~~ ~ני להגן בכלי~מים

 ב~ב~
 ע~ב מ~ב

 ו~~י שחח~יה מה ידלוק שלא כדי ~וצ~~~~ה
 עכ"~

 ועפי~ז
 ב~ הנ~ל~ ה~~ג כחב~פיר

 לא כבוי דגרם ה~רשים~
אלא שרי~

 היז~ במקו~
 ~מ~רשים על ו~וו~ו

~ ~~לי ז~ל ~וע~ ו~אורו~ער~~ ה~ב~~ דהי~ א~  
 וי~כ~

 לומר
 מ~א לשיט~~~ טהור ~~ר מצאו~~~ל ד~רש~

 דליי~
 רב

 בע~
 נר

 ואב~י ה~ל~~שאחורי
 ליי~

 בענין
 המ~ר~ ~~ג~ ~ל~ פ~יח~

 ~כ~~אע~
 א~~ה גרמא~ רק הוי לא

 ~י~י ~ו~ א~~
 לא ~בוי ו~רם פ~י~א~~~ם ~ל~

~  ~  ~י~~~ במ~~ 
~ ~

~ ~ור  
 ~~י ~~~ א~

~  ~~~ ~~ 
י~~

~~~~ ~ ~ ש~י~ ~~ ~~~ ו~ ~ו~ ~~~ ~~ ~~~  ~  ~ ~~ ~ ~ו~ 
~  

 ~~ ~~ר~
 בע~ א~~

 ל~ח
 י~ ~דור~ ~~ ~~

~~~ 
~ ל~~  מ~~ ~~~ 

 ~אי~ר ~ א~י ~אי
 א~ ~רב~

~~~ ~ ~ ~  ו~~ ~~רה~ 
 ~~ו~~

 שב~
~ ~ ~~ ~א  

 ~א
 ~~ ב~~

 ~~~~ א~~
 א~ל

~ ב  ~
 ~ז~~ז

 ~~ ו~~
~  

 ~~ו~~
~ ~~ ~ ש~  ~~ מ~~ 

~ ~~~~ ~ ~ ~~י~ ~ ~~  ~~~~ 
 ~~ם

~א ~~ ~
~ עי~ ~~ ~~ ~י~ ב  ~~~ 

~~ 
 ~י~~

~ ~  ~ ~~ 
 ו~~

 אמ~ם
~ ~ ~ ~ו~ י~  ~ ~ ~  ~~ ~ ~~ט 

 ר~
 ~ר ~~ין

~ ~ ~~~ ~~ ה~ל~   
~ ~יו~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ה~י~ ~~  ~~ ~~~~ ~  ~  ~~~ ~~ ~ ~  ~  

 ל~ר
 ~ ב~

 ~ש
~~ ~  ~  ~ ~  ~ ~  ~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~  

 יחי~
 גאונים נ~מ~ים~ חברים לו ומצא~י ~ד"זי הוא

קדמונים
 לו מצא ד~א ~כ~ב וה~~ז ז~לי הל~ון אר~

במחכ~~~י חב~
 כ~ז אי~~מיט~יה

~ 

~~~~~~~~~~ 
 דגם לה~כית עוד יש

 דע~
 ~כל ~פר בעל

 הנ~ל~ כ~מפרשים לי~ ~~ירא ז~ל~בו~
 ד~נה שריי פ~~~א במ~ום רק כבוי דגרם ו~ייע~ו~ יואלהר~

 בו~ הכל ~שס פ~ק ב~~ ~עי~ שט~ז ~י~ באו~חה~מ"א
 צידה~ הוי בש~~~ חיה א~~ר כלבד~משםה

 אינו אבל ק~מר~ ~עלמא לאי~ורא רק בו דהכלכחב ~~ד~ ש~ והמג~~
 ~ד ציד~~~שום חיי~

 ~כלב~ מפני הצבי שברח כ~ון מ~שה~ שיעש~
 הואוהי~

 רוד~
 עד והבהילו~ בפניו שעמד או ה~בי~ אחר

 הרמב~ם כמש~כ ו~פ~ו~ ~כלב~הגיע
 להדי~ ז~~

 בפמ~ג יעו~ש
 וב~נ~דרין ע~ב~ כ~נ בב~ק המב~ר לפי הא וקשהבא"אי
 והלא יעו~ש~ גרמא רק הוי לא הכלב~ א~ דמשםה ~~ב~ע"ו
גרמא

 ב~~~
 גם לאי~ורא~ בו~ ~הכל פ~ק ואמאי כנ~ל~ שרי

 עשהב~א
 ~ מעש~

 בו~ ה~כל ד~~ל ודאי אלא
 כדע~

 הר~
 יוא~

 במ~~ה ו~כא שרי~ ~~דא במקום רק כבוי ד~רםוםייע~ו~

 ~יון הוא~ בעלמא דגרמא ~עפ~י הכלב~~~
 דליכ~

 פ~ידא
 ~א~ור

~~~~
 ל~ו

 מז~
 דבר

 דהיכא ~ חד~
 וברח~ שלו~ ה~~ שהי~

 לכ~חל~ שרי פ~ידא~ד~ו~ל
 בו לש~ה

 א~
 הכלב

לתפ~ו~
 כי~

 ~עמא דהיינו ~וי~ל גר~א~ רק הוי דלא
דהרמב"ם

 ז~~
 כ~ב שלא

 רק כלב~ דהמש~~ ז~ די~
 בעצמו~ מ~שה עשה לא דאם משום כנ~ל~ מ~שה בעצמודעשה ~יכ~

 לי~ ש~ע לא~ ז~ל הרמב~ם דהרי ושרי~ גרמא רק הוילא
 מ~ל~ בפי~ב ~~ם ~עמא ומהאי יואל~ כה~~ ~~ל לאכ~~מר

 כבוי דגרם וכ~ב ה~ד~שב~
 מו~~

 דוקא דהיינו ם ~י ולא
 הרמ~א ש~ייס כמו פ~ידא~במק~ם

 באו~~
 ~~י~ של~ד ~י~

 בברכ~י מצא~~או~ם כ~~
 ש~~ז ~י~ או~~

 שהעיר ד~~ או~
 הנ~ל~המג~א ע~

 והע~י~
 ~כל דברי

 ב~
 ~~ ודברי

 חיים~ ארחו~
 ~דיא להו ד~בירא בדבריהם~ שמפזרש בו~ הבל מ~~יקשממנו

 א~ דהמש~~ הרמב~ם~כד~~
 שיעשה עד חייב~ איננו ~כלב

 ב~~ וכ~כ יעו~ש~מעש~
 ~דברי רב~~ אלי~

 הכ~
 מבואר בו

 ב~~ ו~~כ ~"ל~ כהר~ב~ם ד~~ל~הדיא
 קוב~

 ~רמב~ם על
 מהל~פ~י

 שב~
 ~ י~ו~ש ~כ"ב

 ב~~
~ 

~~~~~~~~~ 

 ראי~ להביא יש עוד
 ~דע~

 ~בורים~ ה~ש~טי
 דף שם~ ~ר~~ף על ד~הדרין~פ"ז

 לעיל ~~הבא~י~א ט"~
 באו~

 ו~~ל שכ~ב ב~ר~~~ א~
~ 

 דלא נ~ל

שרי~
 ~ביל~ כגון ~~ר~~ לשום ~וא אא~כ ב~ר~ מחק ~~ם
 דלא כבוי ד~רם דו~יאוכיו~~

 שרי~
 וכו~~ היזק משום אלא

 נזד~~ ~ בב~~~א דנקטוהי~נו
 לו

 ~ט~י~
 יורי~ מצוה~~ של

 הי~ר ~ליכא נ~ל צור~~ בלא אבל למחיקהי ח~שש וא~וו~ובל~
בגרם

 ~י~
 ולעיל עכ~~~ וכו~י

 באו~
 ד~יינו כ~~י~ א~

 ז~~ ו~יי~~ יואל~ הר~~כד~~
 ~~בורים~~ וב~של~י

 פ~ד~רי~ף ע~
 דשבועו~

~ 
 ע~א ~~ז

 בשם כ~ב ב~י או~
 ~~כ ד~~ל י~ו~~ח~ מ~ל~ פ~ומיי~י ~~~ו~

 דגרמ~
שמדבריו ו~יי~ מו~רי

 נר~~
 עכ~~י בע~אי אפשר בדלא אלא שרי דלא

 וי~~
~~~~

 ~ל~~ ~ת~~ ע~ב~ ~ח
~~~ 

 ~ אדר~~ בטי~

 ש~זרהש~רייא~
 מלכו~

 יון
 ~זר~

 ~לא
~~ ~ 

 ~ל ש~ס
 מלכו~ זכשגבר~פיהם~

 ~ח~ו ונצחום~ חשמונאי
ש~ מז~יר~ ~~~

 בש~רו~~ אפי~ שמים
 וכ~

 כו~~ים ~יו
 ב~~ ~

 א~ו בדבר ~כמים וכששמעו ע~ון~ לאל ~דול~ כ~ןליוחנן ו~ ~
 זהלמחר

 ונמצ~ חובו~ א~ פור~
 שטר

 ובי~לוםי בא~פ~~ מוט~
 ~~ וקשה~ ע"ש~~ו~

 עשו דלא ~ מו~ח לכאורה
 זא~

 בידים
ל~טיל

 א~
 רק ב~שפ~~ ה~~ר

 לא~
 ש~רע

 אינו חובו~ א~
 ונמצא הש~~~ א~ לשמור עודחושש

 ש~
 וא~כ באשפה~ מו~ל

לא
 ז~~ הו~

 ~ וש~י ג~מא רק
 גבו~ס~ ~~שלטי עפי~ד אולם

 דש~ ~פי~י א~י~נ~ל
 לא

 ~י~
 שום

 ~ו~
 ~~~יר בדבר

~ ~~
 ובכה~~ בשטרו~

 כדבר א~ור~~ גר~א
 האמו~

 אבל
 י~

לדחו~
 ז~ל~ חננאל רבינו עפי~ד

 ר"~ ~ש~~ בגלי~
 י"ח

 שגר~ווילנא~~ ~ד~ו~
 למחר ~ שם בגמ~

 שטר ונמצא חו~~ א~ פ~~ ~
 הופיע ~קודש ורוח וכ~~י באשפה מוטלקרוע

 בבי~
 של מ~רשו

 ~~נאלר~נו
~"~ 

 דמ~~ בבריי~א ~דיא הגיר~א היא שכן
 מגצ~

 בעצמו הש~ר דבעל ~ו~ח הרי באשפה~~ מו~ל ש~שונמצא שט~~ א~ וקורע חובו~ א~ זה פ~רע ~למחר ~ וז~ל פ~ו~~עני~
 ו~י לאשפ~~ ומטי~ו שטרו~ א~~זרע

 עוש~ ~
 זה בזיון

 מזו וגדולה גרמא~ הוי ולא~דים~
 ~ח~~ כ~~

 ~יו~ד ז~ל
~י~

 ר~"~~
 כשאינו אלא גרם מקרי דלא ונלפענ~ד ~ וז"ל

 מי ע"י מא~יו ש~חק אלא בידים~מעשה עוש~
 המקו~

 בלי כ~טובל

~~
 כל אבל

 שעוש~
 אינו ~פי~ מ~שה

 עו~
 מ~מ השם~ בגוף

כי~
 ד~וף

~~~ 
 ~עש~ ע~י

 שלו
 נ~ח~

 הו~ל
 דדינא כבוי~ מגרם ~~ה ~אי~וא~ורי גמור~ מחיק~

 ~כ~
 ~ו~~ ~מ~ש כדמוכח

 ע~ש ה~ירו~ים לכל ~יר~~~פ
 דש~~ במחיק~ וה~~

 מדמי
 עכ~ל~ ע~ש~ ~~בי כל פ~להדדי

~~~
~~~ 

 על ~~ל ~אמור
 מש~~

 ~ו~ב ב~שו~
 ~י~ח~ז~ח ~ד~

 ב~שוב~ טו~~
 בנו

 הגאו~
 מ~~~ש

 ש~מה ~~~~~דא
 ע~

 ד~ז שהשמיטו ה~וש~ע
 דא~~ר ע~ב~ כ~ו דמגילה מ~וג~א דמוכח וכ~במו~ר~ מחיק~ דגר~

 ל~ר~
 ~ק~ר או~ה גונזין שבלה~ ~~~ ~ ~ם ~מרינן דהרי ~שם~מחיק~
 ~ם~ ומסקינן~~חי

 דצרי~
 כלי

 למ~ חר~
 ר~ם~ ימים יעמוד

 ל~ום דא~ור מוכח הרי רפ"בי ~י~ יו~ד בש~עוכ~פ
 מחיק~

 הואילהשם~
 וצרי~

 ל~~~יא ו~ו~ר חר~~ כלי
 ~~ דשב~

 ע~ב
 ו~יים~נ~ל~

 בצ~~
~  שכ~ב~י מה ועפ~י 

 ~~וגיו~
 לאו ~נ~ל

 נינה~~י~ראי
 דשאני

~ 
 ~וגיא

 דמניל~
 דשלא

 ל~ור~
 ~יא

 דפשי~ ב~ב~~ ~~~ת ל~נוז בידים~ מע~ה עו~ה וגםהנניזהי
דז~

 גורם
 מחיק~

 ע~י השמות
 חשי~א לא ~כ האר~~ לחלוחי~

 הגניזה מעשה שע~י ~~ם~מא~
 שלא גם המחיקהי בא~

לצו~
 ומש~~ ~וא~

 אמרו שפיר
 דצרי~

 לגנזו
 י~םי~וד ל~~~ חר~ בכ~

 רבי~
 ד~רמא י~ל ש~יר דו~י בשארי משא"כ

 עש~יה ורק ש~~בעלמא
 הי~

 דא~ור
 כשב~

 וע~י~ז ע~ב~ ק~כ
 על ~כי~ל

 מ~
 ב~~ב לנדא מ~ר~ש שחידש

 דלא מדנפ~י~~ ~
 גר~א~רי

 אלא~ל~ביל~
 דבר אבל מצוה~ של

 ~רשו~
 גרמא אפי~

 וכ~~אםו~
 ד~ז

 ~לי~
 דרש~י בפלו~~א

 ביומ~
 ~~א ח~

לא ד"~
 יר~

 לא ד~ה שם ~שנים ובחו~~
 ירח~

 יעו~~י ו~~~

ובמ~כ~~~
 ה~מור ~ל העיר לא

 ו~בן~ למעל~
 ~שו~~ ו~

 ח~~רדב~
 ~י~ הרמב~~ ללשו~~ ב~שו~

 א~
~~~ ~~ 

~~~
~ ~~ו  

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

~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~  ~~ ~~~~~ 
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~~~ 
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~~ ~~~ 
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~ ~  
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~דע~
 יעוש~~ מו~ר~~ ~~וה לדבר ורקא~~ה~ ה~ ~חיק~ ~~רמ~ ~וה~~~ מהל~ בפ~ו ~~~~ם

 בכ~מ וראו
 מהל~ בפ~ו~רמב~ם ע~

 ו~ע"ג יעוש"ה~ ה~ו~ י~וה"~
~ 

~~~~~~ 
 ~צינו אכ~י כן

 סוגיו~ סתיר~
 בהאי הש~ס

 דהנה דגרמ~~דינא
 בב~~

 ע~א~ ס~
 ד~~י~

 על
 הרוח ולב~ה דליבההא

 וא~
 אמאיליהוי ~ט~ר~ ללבוחה כדי ~לבויו

 מסייע~ו ורוחכזורה
 ~ופיר~

 אע~פ בשב~י מ~אכה משוס דחייב
 ~הוא מ~יע~ושהרוח

 מג~י~
 ה~בואה

 ברח~~

 כי ר~א ומשני

אמרי~
 ה~~ מ~ייע~ו~ ורוח זורה

 ~חש~~ ~ל~כ~ ש~ח~ לענין
 ~ור בנזקין ונרמא בעלמא~ ~רמא הכא אבל ~ורה~אסר~

~ופיר~~י
 ~חשב~ מלאכ~

 ברוח ~י~ דניחא ~חש~~ו נ~ק~ימה

מסייע~ו~

 בב~ב הוא וכן
 ד~

 מס~גיא ~בואר הרי ע"א~ ~~ו
 דבשב~ הנ~ל~ ~~א ס~דב~ק

 מחש~~ דמלאכ~ כיון
 אסרה

 הוי ~לא אע~~י מחשבתו~ נ~קיימה ל~לאכה שנ~כוין כל~ורה~
 ~ חייב גרמאאלא

~~~~~~~
 קשה

 משב~
 ע~ב~ ק~כ

 דא~רי~
 עש~יה מלא~ה~~ ~~שה ~לא ~~כ~יב ד~ש~~~ להדיא

 שרי גר~אדאםור~ הו~
 ו~~ ~

 ב~ב~ ס~י~ של~ד סי~ או~ח ~ש~ע

 שב~ דד~ונרא~
 בעל~א ד~רמא ד~וכח ~~~~ אי~ורי לשאר

ליכא
 אי~ור~

 בהוי
 כד~י~

 ~ימרא ומנא ~ ~~ב כ~ז בביצה

 ר לאס קרא שם ובעינן אסורי~גרמ~
 גרמ~

 וכ~ה ע~ש~

בבכורו~
 לאו דאי ו~וכח ע~בי ל~ג

 קר~
 מו~ר הי~

 ש~
 גרמא
~ 

 שהוא באדם לסירוס מנין ד~ניא ~ ע"ב ~י בשב~וב~~
 בכ~ ~~שו"~ לא ~ובארצכס ~~~ל א~ו~

 לא
 ~ע~~

 בי~ קרי ~ ו~ירש~י
 ברא"ש הוא וכן ~יעשו~לא

 שב~
 בשם ט~~ סי~ ~י~ד

 ~ובארצ~~ ~ דכ~יב מ~וס אחאי~דרב הש~ל~ו~
 לא

 ~~שו~
 לא בי~ ק~י

 ~ס~ על הר~ן ובתי~~יעשו~
 ~לא בי~ קרי ~י~~ שם~ ש~~

~~שו~
 ראו

 בשו~~
 ומיהו~ ~ באד~ה כ~י ~י~ ~~א חאה~ע ח~~ס

 ו~~~ ~ ~~ליי~~ב
 דהיינו

 טע~~
 ד~ירש"י

 בשב~
 ~הו דקים מה~~~ א~ור דגרמא ר~ל ~יעשו~ לא~י~ ע~ב~ ק~י

 לרב~
~רי~

 וכו~ הכי
 יעו~~

 הוא וכן
 ח~"~ ~שו~~

 רס~ו~ סי~ חיו~ד

~~~ 
 ו~יין

 ~ב~
 ~בארצ~ ג~י ע~ב ~י

 ~שמ~ ~~שו~~ ~א

אע~~
 ~יב

~  
 ~ר~~ א~~ ~~ ע~ייה~

~~~ 
 ו~ ע~~

 כלל הח~~ס הביא~א
 מ~רו~

 בשם והרא~ש רש~י
~ ~יעשו~ ~לא בי~דקרי ~שאל~ו~  

 ג~
 ומוכ~

 לא דאי
 ק~י~

 ~לא

 ~יעשו~~
 גם גר~א~ ~ו~רהי~

 רו~ ~
 ~~יב ~ט~ם

 דכ~יב ~הא דאמרינן ע~א~~~ג בשב~ וכ~~ עשיי~
~ 

 לש~ור ~רע~~ ב~גע ~הש~ר
 ו~עשו~~~אד

 ל~שו~
 אב~ עושה~ א~ה אי

 א~ה עושה
 ~סי~

 עברהי עברה~ ואם כתי~ו~ שע~ג ובמוט רגלו~שע~~
 ק~א ל~~לוהא ופרי~

 ד~
 שאינו

 מ~כו~
 ~ו~ר ודש~~מ הוא~

 ~ימא א~י~ א~ר ורבא אסור~ דשא~מ דא~ר לר~ א~א ל~נאביי וא~ ~
 ~בשר~ האי דר~ש ~ליבא וא~יי וכו~~ ב~ס"ר ר~ש ו~ודהר~ש~
 יעו~ש~ וכו~ לי~ עביד~אי

 ובהגהו~
 כ~~ שס~ הרש~ש וחי~

 ~א ~לעשו~~ ועלוז~ל~
 ~ פר~

 דהחם ואולי
~~ 

 ב~כוון
 לי~ דמיקי י~ל א~ וכו~~ מ~~ר ג~~א ~ע~י ואשמ~ינןלקו~~
 וב~חכ"~ עכ~ל~ וכו~~לעשה

 איש~מיט~יה ז~ל ה~ש~ש הגאון של
 שם ז~ל הר~ן חי~דברי

 בשב~
 הרא~ה בשס ע~א~ ק~~ג

 וז~~~שכ~ב ז~~
 ~ל~שו~~ ~האי כלל קשיא לא ב~רא דללישנא

 דא~כא לי~~~ עבידמאי
 ל~י~~

 דכי~
 ד~ינו

 קוצ~
 ממש~ בידו

אל~
 הא בכי כ~יפו~ שע~ג ובמוט שברנלו~ בסיב שמ~~~ק

 וכו~ ר~ששרי
 עכ~~

 מט~ם דהיינו ודאי וע~כ
 גר~~

 הרי שריי
 שרי בעלמא דגר~א ג~כ~~~וכח

 בכ~
 ב~ו דכ~יב הא~ורין~

 להאי ~מו~י די~ל שס~ ~~~ ב~י~ הרש~ש ב~י~ ~~~כ ~גסעשייה
 ל~ש~~ ד~שו~~ק~א

 כנז~
 ~רי דהא איש~~י~~יה~ ב~ח~ח~ה

 כ~י~~לעשו~
 החוס~ כמש~כ

 קל~ב ב~ב~ ה~~"~~ ל~יר~~
 ~המ~~~ זא~ אי~ח~יט וכן יעו~שי הא~ ~~ה ב~י~~ע~ב

 ב~~י
~הל~

 דהבריי~א דס~ל הרמב~ס בדעת שכ~ב ה~ה~ צרע~
 בסיב עו~ה ~~ה אבל ~לעשו~~ד~רש

 ע~ וכ~
 דליכא ס~ל

 וק~~ יע~~ש~ עשהב~ולש
 נ~כ

 ה~
 ~רי

 כ~יבי~ לעשי~
 זא~איש~~ט וכ~

 הגא~ן של במ~כ~~ה
 בע~

 על ~רבן~ ~שירי
 דברי ומ~ור וה~ן~ יעו"ש ניחא~ ד~ה דנדרים סו~"גה~ושל~י
 ב~ל~ ז~להרמב~ס

 נ~ר~ם מהירושל~י נובע ה~ה~ ~~י צרע~
 המל~~ קושיי~ ~ידי ק~ה ולא~ם~

 י~ו~ש

 והבן~

~  
 ד~

 וכ~מ
 דשבת פי~אבירושלמי

 ה~~
 ני~~~ בין ~ה שא~רו

 ובי~
 ש~ח~

ל~נ~
 שהונחה כ~י ~וטה~

~~שו ~ל~ ~ כ~י~ בש~~ ~ילא~ א~ ד~~

~~~~~~~~ 
 בה~ כ~~ או~ ה~ ~י~ אה~ע על בביאורו ~ל~ הג~א הצדיק א~ ~~דיק יש

 ד~יים
 ~והדר~

 ~~אר זקנו זקן~~ פני

 דציי~ שם~ה~ולה~
 ע~ב~ ע~ו מס~הדרין ד~ז ~~~ר

 דמצרכי~
 ~~ו~ שם

 וכבוד ה~צ~צםי לרב~
 ה~ ידנ~

 הגאון
 ~וטנא האבד~ק וכו~~יוע"ה

 הח~ל~ שליט~~
 ~~ר לא ל~ה ז~ל~ הגר"א על

 ד~~ מק~
 דה~א ~שוס

 לעני~
 כ~יב ס~רום

ו~~כ עשיי~
 גר~~

 ובמחכ~~~ עכ~ד~ וכו~י ~ו~ר
 ~~~ עשייה~ לשון דכ~יב אע~ג דבסירוס ז~ל~ הגר~א עס הצדק

 אסור
 ג~~~

 משום
 וכמש~~ ~~לי חעשו~ לא בי~ קרי ז~ל~ ה~ן ~י~ פי~ ע~~י הנ~ל~ ו~~אל~ו~ כ~ירש~י ~י~שו~ לא בי~דקרי

 ~ ל~דיא~ ז"ל ~ח~~ס
 פסקו ש~יר א~יוע~~~ז

 ש~
 אי~ב מהל~ ב~~~ז ה~מ~~ס

 הי~~
 הרי ~ וז~ל שכ~

 ש~~ה~~~א~
 חיות~ שאר ~ו כ~ב בו ו~ה הא~ם

 שה~שי~ו ~ו כ"ש ש~שאוהו~ד
 במי~

 בס~ ז"ל הר~~ה וכ"כ ~דו~ שי~רס עד ל~קה אינו א~~~ ~מנו שביטל עד ב~לג~ אי
 ~נחת ~ס~ ע~ז וכ~ב רצ~א~~~וה החינו~

 חינו~
 ~ וז~ל

 הד~ וג~
 מבואר הלא בסירוסי גר~א דאוסר צ~ע

 בשב~
 גבי

 ~חיק~
 דכ~יב השם

 גבי וכן וכ~~ שריי גר~~א ד~ס~ר~ הוא עשי~ ~ע~ו~~~לא
 פ~ שב~

 הר~ב~~
 וכו~ שרי כבוי דג~ם

 ה~~
 דב~יב

 ~ובארצכ~
 לא

 א~ הל~וי יליף דמי~~~~שו~~
 להר~ב~ם ~נלי~ א~~ שרי~ גרמא אבל ד~~ור~ היא עשייה ~וקא נראה

 והחינו~
 ב~ה~ע וה~ע

 גרמא~ אסור יהי~ ס~רוס דג~י אחריו~ ~~שכו ה~~~~
~~ 

 ~יב
 לש~

 עשייה
~ 

 וכו~
 ש~ ובמחכ~~ עכ~~

 בעל הגאון
 חינו~ ~ח~

~~~
 ~~אל~ו~~ בשם וה~א~ש ~ירש~י אי~~~~~~

 ~~ו~ דלענ~
 ~~עש~~ לא ~י~ קרי

 ~ר~ן ולחי~
~  

 כדבר ~ע~ו~ לא ~י~
 יי~ ב~ירו~~~ גר~א אסורו~ש~ה ~א~ו~

~~~~~~~~ 

 א~ באו~ ב~נטר~ שלי~~א~ קו~נא ~אבד~ק וכו~ ~יוע~ה ה~און הרב
 הש~ס דברי ~ד~~שי~ ~רש

 בשב~
 קל~ג

ע~א
~~~ 

 גר~א מו~ר ~לעש~~~ דכ~יב וכאן ג~מא~ הוי ו~ו~~ ~ב דע~י ברש~~א ~מ~ואר וכ~ב
 וכו~

~  

~ול~ני~
 הרשב~א ב~י~

 ל~ ~
 ~צאחי

 זא~
 זא~ להע~י~ קצ~ אפ~ אולי ל~~א~ ~בואר

 ה~י~ ב~יקר אבל יעו~ש~י בדבריו

 הג~~~דב~
 א~י ד~לעשו~~

 ד~ ~אש~~י~
 ב~~ בזה קד~ו כבר ~~ר~ גרמא ~בל ~ור~ ~א בי~ם עש~ה

 והרש~~ ~~
~כנז~~  גם 

 מש~
 אבד~ק וכו~ הגאון הרב י~ע

 ~~~ ב~י ~ל~מ ש~ביא ה~~י ודבר~ ~ ~~~ ~ל~~ קוטנ~
 ה~~ ~ע~

 עוש~ול~~ו~~
 א~ה

 חושש א~~ ו~ ~~
 ~שעע עברהי ש~~

 ה~ל~מ ונדחק א~~י ~עבור בודאי דא~
 לו~

 זו ~בריי~א
כר~י א~י~

 גם ~וא ~~~ דה~י ~י~~ וזה ~ר~ דשא~~ ד~~~
 ל~

 כא~ור ~ו~ר דגר~א ~~ם ~~ורי דשא~מ ד~~ל
 הס~~ דד~י נראהדלדע~ו וכ~~ ו~י~

 דגר~א דס~ל יו~י כר~ ~~י
 וכי~ ע~י~ בי~ דכ~יב אע~ג בשב~~ א~

 ש~~בור~ בודאי ~י דלא
 ~ו~ר יוסי לר~א~~

 ול~ענ~~ עכ~~ וכו~
 לא

 י~~
 לו~ר

 ד~~~
 כר~ ~~א ~י

 ~~~ ~~~ יו~
 ~~ ~~י

~ ~  
 כסנהדרין

~
 ~כא בש~~ מ~ם בשום ~~ינו ולא ע~~י

 שמד~רי~
 גר~~ ב~

 דר~ש ~א~ו
~  

 ~ר~א
 ~~ו~

~  

 עשייה~ דכ~יב ~כא
 יש~ם

~  
 ראי~

 דא~ו~ ע~ב~ מ~~ ~שב~
 ~~ ~י ~~ ~~א ~נן לי~א

 גורם
 ~רו ולא ~רי לכב~

 לי~~
 ~מא ~נן

כ~~~
 ~~י

 ד~
 בכל

 ~קו~
 ~ וע~~ ~~ור~ ~מא

 יו~ה
 ~ ~~~ ~~י~

 ו~~ ~ו~~ר~~
 ו~ י~~

 ~ו~ב ~~
 ~ס~~ קושי~

~  ~~ ~  ~ ~  ~ ~  ~ יעו~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~ ~ו~~~  
~~ 

 מלא~ה~ ~~ע~
 ו~ע~ית

 ~י~
 מאליה

 וכו~
 ~~ע ו~~

 באוי~ד~~~
 מאלי~י נע~ת

 שהו~ שינו~ בעי~~ ל~
 הדבר

~עש~
 ~ה אבל האדםי ~ח

 באויר~ ש~ו~
 לא

 ~יע~~ש~ ע~י~ ~ ~~
 ו~דברי פ~ורי ~רמא הוצאה במלאכת דאפי~ ~~ואר

~ירוש~
 אלו

 הע~
 הגאון הרב יד"נ כת~ה גם

 םיוע~
 וכו~

 ~דרא ~ן~ ~ואס י~~ א~ת בקונטרסו שליט~א~ קוטנאאבד~ק
 ד~א ~דובתא~קו~יא

 בב~~
 ~מ~~כת ב~~א א~רינן ~~א~ ס~

 כזור~ ד~וי~ מידי אסור~ גרמא גםשבת
 דחייב מסי~עחו~ ורוח

 מחש~ת דמלאכת ~שום ש~ת~לענין
 כנ~ל תורה~ ~םר~

~ 

~~~~~
 לעיר בת~בה הימים~

 יאסי~
 ~~ת~ ליישב הערו~י

דדוקא ~ שכתב י~~~ סי~ דב~ק ב~~ו הרא~שעפי~ד
 לענ~~

 מס~יעתו ורוח זורה
 מלאכת מטעס דחייב נן א~

 בעל~א~ גרמא א~א הוי דלא אעפ~י ~ורה~ אםרה~חשבת
~~~~

 חייבה
 ~~~~ ~ת~ר~

 ע~י ע~ייתה עי~ר זו ~לא~ה
 וא~~ יעו"שירוח

 כל איםורין~ ~ש~ וכן שבת~ מלאכת בשארי
 אמרינן עש~יה~ דכתיבהיכא

 ע~יי~
 אבל דאסור~ היא

 ג~~~~
ב~למ~

 ראיתי וכ~ת כאמור~ מותר~
 לכת~~

 ~גאון ~רב י~נ
 להס~ שהביא כ~די אות בקונטרםו ש~י~~א ק~~נאהאבד~ק
אב~נ

 ~מלאכ~
 ראית~ו ~לא תח~י~ נמ~א זה ~~ ~אין טוחן

~ע~לס~
 העמדת לע~ין ~~ח בסי~ העו~ר האבן דברי שדח~

 ד~~וחן ~ שכ~ רנ~ב~ בסי~ ~מג~א ~ל ~~~נ בש~ת~עלוקה
 דהוי מט~ם פ~ור~ מים שלברחיים

 גרמ~
 דל~~ע כ~ וה~ה~ע

 ורוח אזורה דהוי מידי מדאו~ייתא~ יבח
 מםייעתו~

 דמל~כת

מחשבת
 תורהי אס~~

 ~אב~ ה~~~ ~ כב~~
 השיג

 ~~יו~
 ~ם

דברי
 דש~ני הנ~ל~ הרא~~

 ~~ר~
 דזה מסיי~חו~ ו~ח

 ר~ש ה~~~ג יד~נ כת~ה ~ןמלאכתו~ דר~ הו~
 ד~

 מה~א~ש ש~עיר ח~ה~ מהרש~ם שו~ח בשם הביא בבער~יןירב ~ל~ט~א~ פראנק~ור~ע~
 ~כרמל הר ~שו~ת ראו הנ~ליב~~ק

 חאו~
 שדח~ א~~ סי~

 ג~כ
 וצא יעי~שי הנ~ל~ ע~א ס~ בב~ק הגמ~ מ~עם ~מג~א~דברי

 ~ הלצו ~~~ש מדברי כלל~~~ר

~~~
 אכתי

 ק~
 שכתבו א~~ ד~ה ע"ב י~~ שבת מהחוס~

 נכנם ~~יש~ו ובשעת מ~ודה~דה~רש ~
 בתוכ~ חי~

חיי~
 ~נס ~ם אבל

 אח"~
 ש~י~ו פטור~ בתוכה

 א~ יוד~
 ל~ו~ ~םי~ו~~

 ו~
 וקשה יעו"ש~ סק~ט ש~~ז סי~ ~מג~א הוא

 אםדא~י~
 בשע~

 הוא נכנם~ ~ר~שתו
 ולא ~עש~י עבי~ ~~

 ופט~ר גרמא רקהוי
~ 

 חיני~~ מנ~ת ~ס~ ומ~אתי
 וז~ל שכ~ב ה~די במ~אכת ~ח~ סי~ה~בת במום~

 דאפ~ מב~~ ואיני ~
 ~ודאי ~לו~ מ~~ה ב~א בע~~ו~ ד~כנס כיון ~נכנם~ יודעאס

 מ~~תי ~ה ראו אולם עכ~ל~פטור~
 בקר~~

 נתנאל
 ~ר~~~ ע~

~~
 ~~~~ ר~י אות ל~~~ םי~ דשבת

 דבש~ת ~י~ן מצודה~ דגבי
 והג~ון יע~~ש~ ובו~ בידיס אותו צד ~~ל~ ~ו~ נכנם~פרישתו
 מנחתב~ל

 חינו~
 ~יש~~יט~י~ במחכ~ת ז~ל~

 דב~
 ~ק~נ~~
~ 

 לתר~ ~~~~~~~~~~
 א~דד~י ~ש"ם סיגיות י~תרו שלא

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

 מטעםרק
 דדר~~

 ם~וכים~
 ונ~~

 ~~ל~~ת שבת~ ~לאכת
~~שכן

~~~~~
 נ~א~

 ר בר
~~~ 

 ~יינו דס~רי~ ברייתא
 ה~

 ~יפי~ ~רייתא
 המו~א~

 ע~~~ קל~ג ב~בת
 ז~ל~ מל~י~~ הג~~~ ו~~

בפי~
 ~~תור~

 ~יסקא ~ס~רי כ~ד~ח~~ ~דברם הם~י~ ~ל ו~~~ו~~
 ק~~

 ~שני הקיף
 ~מוח~ חצאי~ל~נ~

 את

~גירס~
 ונרם ~נ~ל~ ו~מל"מ הר~ש ~~עתיק כמו ש~יא ש~ם~רי ישנה

 ממ~
 אבל עוש~~ אתה ~י לעשות ~ ש~גמרא כהגירםא

 ~ש~ת ה~ן בחי~ וראה עברה~~ ע~רה~ ~ואם כתיפו שע~ג וב~וט רגלו~ ש~"ג בסיבע~שה את~
 קל~~

 ד~ה ש~~ ע~א
 אי~

 דמת~י~
 ~ וז~ל~~תב

 מ~ הו~~ ~ס~ר דאי לי וקשיא
 הוא

 ד~א~ ~~נ~
 עב~ה~ ~ברה

~ 
 ואפשר

 ד~~

 א~שר דאי ~~~~ ה~הרת עברה ואפי~
 אין כלו~ר ע~רה~ ת~בורי אש

 ב~
 ראי~ ומ~אן ~כ~ל~ ~~~ור~

 גדו~~
 להג~ן שמוא~~ דבר ~ס~ למש~כ

 מה~~~
 ~ בס ~~ל א~והב

 לפ~מיס יתפרש ~אם" ן ד~שס~ז~
 ב~שו~

~ כ ~~ת~ו בחומש ז~ל בפירש~י ~אה יעו~ש~ ~~פילו~~  
 שבת~ כ~~

 ~ר~~ ו~~ ~ וז"ל
 אין

 ור~~ ~כ~לי משמ~ים~ הם כ~שר ובלשון ודאין~ א~א ~לוין~ הללו~אם~
 ע~א ~~ ג~ין ס~ בת

 שכ~ כיי ד~~
~ 

 מ~~ם ~אם~ ד~בה

בל~~
 ~אם בכורים~~ מנחת תקריב ~אם ~גון ודאי~

 ~ם~
 כלו ~אם ~לוה~~

 ודאי ל~ון הס כולם ~יובל~~ יהיה ~אם לשתות~~
 בתוס~ ין וע~ב~~י

 ~ ר~~
 ע~א

 ד~~
 שפיר אתי ועפי~~ בז~~ לפלפל יש והרבה יעו~~~ אי

 דל~
 קשה

 מ~~
 ~פ~י ~מל~מ קושית

 שכ~ ה~א ~רעתמהל~
 ד~

 למה ידע
 ל~

 שעל ~~וט או ר~לו~ שעל זה שסיב להיכא אתא ~לע~ות~ ~רא דה~י ~רמב~ם ביאר
 פס~ר דהוי הנג~~ יתלוש ודאיכתיפו~

 שר~ אפ~~
 ול~ ~

 מידי קשה לא שכתב~י מה
 דהרמ~~

 בלש~נו ז~ל
 הזה~

 ~נ~ט
 זה דין ג~~

ב~שו~
 שה~ ~אם~~

 ~תב
~ 

 ~ם~ ולש~ן עברה~י עברה~ ~ואם ~ והםפרי הגמ~ כלשון והי~נו יל~~~~ טומ~~ םימני הלכו ~אם
 ~~ הנ~ל ~תוס~ כמש~כ ודאי~ בלשון ג~כ ו~~פרש הנ~לי ~ר~ן בחי~ כמש~כ ~~ילוי ~לש~ן ג~כיתפרש

~~~~~~~ 

 ק~כ ~ב~בת יוסי דר~ דחי~י~ י~ל ובאמת ~ וז~ל כתב ב~~ ~ות ~קונ~רסו ~ליט~א~ טנא ק האבד~ק ו~~ הגאון ~רב

ע~ב~

 מסייעת~ ורוח ד~ורה מהא הוא אסור~ כ~וי גרם דס"ל
 ח~~ת אש~ דרב לי~~ ליח מח~ת מל~כח וס~רת

 ~ס~רא~ו
~ 

 ~סרה מחש~ת מלא~ת

 תורה~

 דמלאכת םברא האי ס~ל לא יוםי ור~
 וילי~ מחש~

 ד~ורם מ~ייעחו ורוח מזורה

מלאכ~
 וע~י~~ ח~יבי ~שבת

 רב בר דמר ע~א~ כ"ו ב~~ב והש~מ~ק ~תו~~ קו~ית מיישב
 ~י~ ניחא לא ב~~ב~ ש~ א~

 תירו~
ש~

 ב~ו דב~~ב משום ~~~לי ס~ בב~ק אשי רב אביו
 ע~~

 הג~~
~~ 

 דר~ אליבא ~אי
 יום~

 ס~ל ~א כלומר לי~ שמיע דלא
 ה~

סבר~
~ עכ~ד~ וכו~י מח~בת~ דמלאכת  אמ~~ מא~י ע~י ח~י~ים ידנ~ע~ ~~~~ ש~ברי ~~ והנה~ 

 ה~מת כן
 דל~~~ד מכל~ אהו~

 דמלאכת הסברא~ ~זו לן ~די~ אשי רב ~רק לו~ר ~ון לא~
 מ~שב~

 ~םרה
 ~ור~

 אמר ~ ~~ב כ~ו בב"ק ד~י
 מחשבתמלאבת שב~ ~לע~י~ רב~

 אסר~
 ו~ביצ~ רה~ ת

 ~~ ~ ע~ב י~ג
 ברי~ ש~ת

 ~"ב ~~ ו~~יגה ~יי א~ר אידי~ דר~
~ 

 ~~ ~מרה גמרא ס~ם
 זאת~ א~ר ש~ואל~ א~ר נ~מן רב ~ ע~~ ס~~ובסנהדרין

 ו~
 י~ט ב~ית~ת הוא

~~ 
 וב~בת~ם

~~ 
 הכיי ~מ~ה גמ~ סתם ~ ~~א

 דוקא דל~והרי
 ~םברא~ ~~~ חת~ א~י ר~

~~~~
 ולה~כית ~את~ להטעים נלפ~נ~ד ~ן

 ד~
 בבי~~ פירש~ וא~דים ~חשבת~ דמ~אכת ם~רא ~אי ס~ל לא יוסי

 ע~ב י~ג
 הטע~ ~ שכתב מ~י~ אלאד~ה

 א~ה מח~בת דמ~א~ת
 תור~

 משום
 ~~סמכ~

 ~ויקהל~ המשכן למלאכת ש~~~ ~~שת
~התס

 ~לא~
 ב~בת מח~~ת מלא~ת דאילו ~ ~~ל כחב מחש~ת~ מ~אכת ד~ה ע~ב י~ תגיגה בפירש~י ו~ן ~יבי מתש~ת~

כתי~י~ ~~
 אלא ~

 במש~
 ~וא

 ~כתי~
 ~פי

~ ~  
 לשבתי מחש~ת ~אכת למדין א~ מ~~~ לפרשת שבת פ~ ויקהל~ בפ~

 ~כ~~
 וכן

 כתב מח~~ת~ מלאכת ד"ה ~א מ~ז זבחיס~~~ש~י
 ג~~

 המ~כן לפ~שת שבת שנםמכה
 עכ~~ ~וי~ה~

 ו~~ון
 דאיכ~

 ד~א מ~ד
 ~בר~ ~תורה~ בכל ~וכיםדריש

 ת
 כ~~

 י~ ע~א~ ד~ ת וי~מ ע~~~
 ס~ל יוסי דר~ להוכיח

 כ~~~
 ד~א

 דה~י ~ו~~ם~ דרי~

ב~~דר~
 ~ ע~ב ~~ו

 נ~ בן כיש~~ ~~שת ~~מור ~ל י~סי א~ר
 בפ~~ש~י ע~ש ~ליוי מו~הר

 ד~
 ~מדנ~נשו ~ שכת~ בפ~~ת~

 ~~~לי~~
 לא יום~ ור~ י~~ש~ ה~~ר אא~כ ע~ש דלא כו~~ על ~ו~רו

 ל~~
 מה~ת~ מה~כים ~~ת

 דנס~~
 ק~א האי

ד~~~~~
 ~~כב ~כל ד~תיב ל~א ת~י~~ ~א

 כדר~ בהמ~"~ ~~
 וביב~ות ע~ב כ~א ב~רכ~ת ~זאי בן

 ע~~ ~
 ו~ס~~דרין

 ם~~
ע~~

 ל~ ~ו~~ ~~ ~~א
 ס~~כים לדרוש יוםי

 מו~ה~ דב~~
 ~ם~ ו~~כ ~~וכי~~ ד~יש לא י~ס~ דר~ ש~מ ו~אי א~א ב~י~י

~~~~ 

~~~  
 ~ ~~~~ ~יש

 ~ש
~ ~~י~ ~~ ד  ש~ 

 ה~~~~ ~ל~ת
 ~~ ~~ ~לו~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~י~~   הנורם אח גםתע~ה
 ~~ח~~

 ~~י~
 ניד~

 ראו כמעשהי
 ~"ל התוס~ בעלי רבותינו שלהזהב ~~~~

 שכת~
 וכ~גורם ~ וז~ל

 ~ייב ולהכי מחשבת~ מלאכת ~וי המס~י~תו~ הרוחלזרות
 לא עצמו~ ב~י זרייה של מעשה אותה אבל זוי זרייהב~רמת
 ~ורה~אקרי

 לב~
 גורם אלא מב~יר~ מקרי לא הבא

 ~ש~כ ג~כ שפ~ר אתיועפי~ז עכ~~ וכו~
 ה~מנח~

 חינו~~
 ~מלאכת ו~אות ~שב~ ~במו~

 זורה~
 מהסו~יא דמשמע מג"אי ס~ בשם

 אם ~בל הזרהי ב~~ת הרוח בהי~דדוקא
 ב~

 אח~~~ הרוח
 בתוס~ הוא דמ~ואר שפיר~ אתי ש~תבתי מה ול~י ע~שיפט~~

 והטע~~נ~~
 ו~מלאבה אח~כ~ הרוח שבא כיון הוא~ כעיקר

נ~ש~~
 דגרם יליף יוסי דר~ י~ל ושפיר תורה~ אםרה מחשבחדמלאכת

 מלא~~
 ב~בת

 ממלאכ~ חייב~
 וע~י~ז דח~יב~ מסייע~ו ורוח זורה

 רש~י דברי ג~כ לה~~יםיש
 י~~ בכריתו~ ז~~

 וז~ל ~כתב לי~י מבעי ד~ה ע"א
~ 

 דדריש ~~ן דרב לי~ ~ית אליעזר דר~ נ~ל
 לשי~תו אזיל דרש~י עב~לי וכו~~ דרשא ההיא לי~ משמע דלא תורה~ אסרה מח~בתמ~אבת

 ב~נחו~
 ב~ב~ שמותיי ד~ה ע~ב ~"ל שבת וברש~י סדיןי ד~ה בתוס~ ע"ש סמוכיס~ ב~ש ~רשוד~א ~ ש~תב ב~ש~ ד~ה ע~א מ~

 היהי שמ~י מ~למידי אליעזר דר~

ורא~
 כב~ש מ~תמא אליעזר ר~ כן~ ואם יעו~ש~ ש~תיי ד~ה ע~ב ז~ נדה בת~ס~

 ס~~
 לי~ לית ט~מא ומהאי סמוכים~ דרשו ד~א

ו~~י~ז ~ ש~~ר ואתי מחשבת~ מל~בת דד~יש נחמןדרב
~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~ 

~~~ 
~~~~ ~ 

 א~ר ~ ברש~י גרס ז~ל ה~~ב~ן אבל ג~ליאלי א~ר איתא ברש~י ~ולפ~~נו ישמעאל ר~ב~ס
 ישמע~~~
 על תעלה וכי ~

 ד~~~
 שיש~אל

 ~ונותיהם ויגרמו במ~שיהן~ יעשו שלא אלא למזבחותינו~~ין
 ו~רי ~ של~ט~א הנ~ל הגאון הרב וכ~ב ליחר~י אבותיכ~ למקד~

 ישמ~~ל דר~ מובח ו~~י ע~כ מו~~י ו~~מא ת~שון"י ~לא בתיבה~א
 ס"~

 ~כתיב היבא א~י~ אסו~~ דגרמא
 וע~~י עכ~ל~ ~שיי~

 להט~י~ ישהאמ~ר
 מדות בס~ ד~רי א~ורי ד~רמא ס~ל ישמ~אל דר~ עוד ולהוכיח הדבריס

 בגז"~ אהר~
 ~~ג

 ח"~
 ב~ס כתב

 סמובין~ דריש לא ישמ~אל דר~ ז~ל~ מקינ~ן ר~שהג~~ן
 ו~ב~

 ישמ~~ל ר~ מנאה לא
 בי~~

 ד~א ~שוס בהן~ נדרשת שהתורה ~דות
 םמובין שדר

 בבה~~
 ומהאי המש~ן~ למ~אב~ ~בת~ דפר~ת ~מובין ג~כ דריש דלא מובח ממילא םמובי~~ ש דר ד~א וביון יעו~~~

 דמל~כת ס~ל ~אט~מא
 מחשב~

 דג~מא מסיי~תו~ והרוח ~ורה ממ~אכת ויליף תורהי ~ם~ה
 וה~~ כאמור~ חייב~ ב~ב~

 דחייב

 בבה~~~גרמ~
 א~

 ונ~~ה ~ דתניא ב~א ע~ב~ ל~א בברכות נאה ~רפרת י~ל ועפי~ז בנזבר~ עשייה~ דבתיב היכא
 ונזרע~

 זרע~
 העקרוח כל ילבו ~~כ רע~ק~ א~ל ישמעאל~ ר~ דברי נפ~דת עקרה היתה שאסמלמד

 כו~~
 נפ~דת~ קלקלה שלא וזו ויםת~רו~

 בעצמו יש~עאל ר~ חש לא למה ו~שה ע~ש~ וכו~ בריוח יולדת בצער יולדת הי~ה שאס מלמדאלא
 לקושי~

 לו שהק~ה זו

 ויס~תרו כולן העק~וח כל ילכו שא~כר~~~~
~ 

 קשה דלבא~רה שפירי ~~י שבתבתי מה ועפ"י
 אי~

 ה~קרות יו~~ו
 להעלו~

 ~ל
דעתן

 ליל~
 השס מחיקת עי~ז יגרמו הלא ו~ה~~ת~~

~ 
 היא עשייה תעשין"~ ~לא מדבתיב שרי~ מחי~ה דגרס מוכח ודאי אלא

 שילכו חשש לא שפיר באמ~ר~ אס~ר ~רמא ~שי~ה~ דבתיב היכא דאף ס~ל לשיטתו ישמעאל ר~ אולס מו~רי הגרמא אבל~אס~רי
~ גרמא איםור מט~ם ויס~תרו~ה~~ות  יש ועפי"ז 

 לייש~
 תימה~ ~ ו~"ל שבתבו לו~ אמר ד~ה ע~א כ~ו ב~~טה התוס~ ~ש~ת

 ישמ~אל דר~ מידי~ קשה ולא שפיר אתי ש~תבתי מה ועפ~י ע"ש~ וכו~ בצער יולדות כל יסתרו דא"ב לנפשי~ לי~ לימא י~מעאלור~
 יעשו לא בודאי דהנ~ים משום לכ~~~ חשלא

 בב~י להס~ת~~ כזא~
 של~

 ה~כא ~ף אסור~ ה~מ~ ו~~ השםי מחיקת יגרמו
 לשיט~ עשייה~דבתיב

 הא~ור~ כדבר ישמ~אל~ ר~
~  

 ~~~~ו~~~~~~~
~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~ ~  ~  ~  ~~~ ~~~ 

~~~~ 

 מו~אה זאת ומ~י~~א מלאב~~י נברי יעשהולא ~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~סמ~

 רמ~די ~וס~~~י~~ או~~ ובב~י ע~ה~ ל~ת מצות
 מ~~כה ~בל במ~י~תא ת~יא ~ וז~~

לא
 לא בהס~~ יעש~

 שאסור מבאן משמע ~לאכת~~ ה~בו~ס יעשה ולא ~~יר~י יע~ה ולא א~ה~ חעש~
 ליש~א~

 לע~ו~ס להניח

ל~שו~
 ד~לא~ה הסמ~~~ ובשס הב~י~ ב~ס רמ"~~ ~וס~י או~ח ב~~ז וכ~ה עב~לי וכו~ דאורייתאי בשבתי בין ביו~ט בין מ~אבתו

 פ~ ב~ומש ז"ל בפירש~י ועיין ע~שי ד~~~ דה~א רמ~ג~ סי~ באו~ח בלבוש וב~כ דאורייתא~ הוא לי~ראל ע~~סע"י
 ב~

 עה~פ

 ~הנ~
 כ~ב~ ב~ס~ יעשה לא מלא~ה ~ל

 וז~ל פירש~י~ ~ל כ~ב שס ז~ל ו~רמב~ן עכ"ל~ אחר~ס~ ע"י אפ~~
~ 

 זה הבינותי ולא
 אלא בש~~י ולא ביו"ט לא כלל~ עבו~ס של מ~אבה על בתורה מוזהריס א~ו אין ~עבו~ס~י ~ללו אחר~ס אסוכו~~

 שי~
 בה

 ~ירש~י על ~ש~כ שס ובגו"א ברא~ס ועיין עכ~ל~ ~כנז~ר~י וכו~ במבילתא מצאתי אבל וכו~~ שבות ל~ברי אמירה כמ~ששבותי
 א~~תמ~טתי~ ובמחבת"ה ע~~י פירש~י ~ל ג~כ שה~שה באי פ~ בחזק~ני ו~ייןהנ~ל~

~ 
 רס~י באו~ח רבה באליה ועיין ה~"ל~

רמ~~
 רמ~ג סי~ או~ח ובפמ~ג ום~"ח~ סק~א

 סק~~ ~מ~~
 בחומ~~ מפירש~י ג~כ שה~ירו שבתי להל~ פ~יחה בס~ף בפמ~ג וכן

עפי~ד
 הסמ~~

 והלבוש
 הנ~~

 ש~לפל כ~רי סי~ ~שי חלק ח~~ס בשו"ת ועיין ~ש~ה~ מיו~טי ילפינן דשבת ג~כ וכ~
 ש~

 ~פי~ד ~~כ

~םמ~~
 ב~~ת לנבר~ דאמירה ~נ~ל

 מ~ל~ ~אוריית~
 ו~יין שם~ ובמהרש~א ולפ~עי ד~ה ע~א ו~ ~~ז בפירש~ ~ועיין ע~ש~ יעשה"

 ואם ~~ש~ נ~ח~~ ~ישעיה דבר~ ~ודבר ~שום אסור בשבת לנכרי דאמירה ~ שכת~ דזבנה~ כיון ד~ה ע~א ט~ו ע"ז בפירש~יעוד
 א~כ כנ~לי יעשה~ לא מלאבה מ~כל מד~ת~ אסור בש~ת לנכרי דאמירה הנ~ל~ מהמביל~א כה~מ~ג ס~ל בחומש~ דרש~ינימא
 ~~ל ~~~י דב~ייהיו

 מ~~רש"י בלל ~~ר לא שבמחכת~ה וסק~די סק~א במ~ז ש~ז םי~ או~ח ב~~~ג ועיין וצע~גי אהד~י~ ~ות~י~
 חת~ס בשו~ת ו~יין עש~הי הנ~ל~ב~~ז

 ח~ו~~
 ~ וז"ל שכ~ פ~~~ סי~

 ו~ר~
 איסור לח~~ל להו חמירא מ~ו~ה לפרש אני

 א~ר~
 וכו~י דבר ו~~ר על ~~ר ב~צמו ~שראללנבר~~

 ובמחכ~~ ~~~~
 בע~~ פירש~י ~~כ אי~תמיטתי~

 וכל

 הנ~ל~
 מהסמ~ג מבואר הרי

 עפי"~ ~חומש~ ופירש~י והט~ז~ ו~בושוב~י
 הרמב~

 ד~בל קרא דמהאי ~ל~ והפמ~ג והא~ר
 מל~כ~

 גב~ ה~~מר ב~~~ י~שה לא
 ~ומר יש וא~כ בשבת~ נס לנברי~ אמירה לא~ור מיני~ יל~ינןיו~ט~

 דניל~

 גרמא דגם י~שה~ ד~~א קרא מהאי
 ~וי לנכרי ד~ירה ס~בי סי~ ~יו~ד ביא~פ ב~ו~ת השואל וכן י~ו~ש~ לגורס דמי עבו~ם ע~י דמלא~ה של~ד~ סי~ בש~ר~ת~ו~ וכמש~~ א~~

כגרמא
 וא~~ ע~~

 מהאי למדנו
 ~ר~

 וקשה ב~ו~~~ דגרמ~אסור יעשה~ ~דלא
 משב~

 ד~שבת ע~ב ק~כ
 דאם~ ה~ ~שיי~

 אבל
~רמא

 מות~
 משבת ח~ור יו~ט הכי

~ 
 בשי"ת ומצאתי

~~ 
 שה~ר ו~~ אות ל~ב ~~ חאו~ח י~חק

 ב~
 ו~~ל ו~~ב

~ 
 דאס~ד

 ילפינ~
~~

 יע~ה~ ~לא
 ל~רמ~

 א~ד~י ~ראי ~יא
 דביו~~

 וב~~~ גרמ~י א~יר ~י~ש~~ כ~יב
 ~ו~ר ~ת~שה" כ~~ב

 ~~~ ו~ ~מ~

 ח~יגה כרש~~ ~שבתי מחשבת מלאבת למדין אנו ומ~ם~~שבן~
 בעי~ן וא~כ ע~אי מ~ז ובזבחים ע~ב~ י~~ ובביצ~ ע~ב~י~

~יהי~
 דומי~

 המ~אבות פעולות התחילו דבודאי המשכןי דמלא~ת
 דה~ל~כה מ~ייע~ו~ ורוח ~ורה מלאכת ב~ון בשעתן~~י~ף
 בהשח~פותנע~ת

 לי~ דניחא מחשבתו~ דנתקיימ~ כפירש~י חורה~ אםרה~חשבת מ~אב~ ~ אמרינן שפיר ע~ז והרוח~ האד~
 מת~~ת המלאבה פעולת דאין הי~א משא~כ ~סיי~תו~ברות
 רקתב~~

 לאח~
 המלאבה~ שתעשה ~ורם ~עשה א~תו ע~י ז~ן

 המ~אכהי על השפעה שום אז לו ואין האדס~ השתת~ותבלי
 לאע"ו

 שיי~
 של דמחשב~ו לומר כלל

 המ~~ה~ ב~חל~ אד~



~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~  

~  

~ ~ ~

~

~ ~  

 לא ~ד~~ ~~~~~ ~~ע~~
~ ~ 

 בע~מא ~רמא
~~

~ ו~שו~  
 שפיר א~י

 דבשב~
 ~ב ~כ

~ 
 אמרי~ן

 מ~~~לא~
 הכבוי נעשה לא דה~ם מטעם ~ורה~ א~רה

 ~~~~~~ו~
 רק האדם~

 נע~~
 שפיר אח~~~ מאלי~

 שום ליכא ועפי~ז ~ורםי ~ק הוי~א אמרי~
 ~נ~ל~ ~הםוגיו~ ~חיר~

 מאד~שמח~י
 לראו~

 בזה שכוונ~י
 לד~

 הרב יד~נ כ~~ה
 בקו~ר~ו של~~א~ קוטנא ~אבד~ק וכו~~~און

 או~
 ל~א~
~ 

~~~
 עד ~ ו~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~ ~ן

~~ 
 מצא~י

כחוב
 ב~אמ~ח~

 אבי אדוני של קוד~~ יד כ~בי
 ~ב~ז וכו~ נשגב צדיק החורה~ שר העצום~ ה~און ~רבמורי
 הנראה וכפ~זצ~ל~

 ~י~
 ז~ל בדע~ו

 ~הארי~
 ש~א דהאי כסלו י"ד ביום ~עלה של בישיבה נ~בקשובינ~ים זה~ בענין עוד

 ול~הל~~ ~ל~רכה זכרו י~י~ר~~~~
 חו~

 אמו~י
 ~ ס~ול~ ע~

 לכן
 הקצ~ה חשובתו פה להע~יק בדבר מחויב עצמי א~מצ~~י
 שני אדר י~ב ~ביוםשה~יב

 לה~~~ ~רפ~~
 מוה~ר ו~ו~

 ב~רלין יראים ד~הל רב פראנקפורטער דר~ ה~כ~נהשלמה
 ~~ שנה החיים ~אוצר ביר~ון ~~נדפ~השל~ט~אי

 מחבר~
 ח~

~ד

~~~~ 

 כה ~לא
 ~~ ~מש~ וכל~נו ~~~ו ז~ל~ דב~~

 ~~ה~
 א~ס

 ש~ועו~
 ~גיענו

~דפים~ ~~~ ~~ ~דו~~ ~~~
 ער~

 הרב ידי~נ מ~בוד
 ה~~~

 ~דול
 ~אבד~ק שליט~א טר~ק יהודה יצחק מו~~ר ו~~~~יוע~ה ~~פור~~

 ושם יע~~~~קו~א
 ב~ריפו~ ה~ר~

 גדולה
 כפי הנ~ל ב~נורים להשתמש ל~יר ה~ירים צדדי~לבאר נפלא~ ובב~או~

 ו~~אל כ~"~~~הרצאח
 ל~~~

~ חו~ד  אינני כי וי~ן 
 בשלימו~

~הבריאו~
 באלו בל~נ ו~י~ה עדיין~ ה~~וחיו לא ל~ע

~ עלי הטובה ה~ כיד בארוכה לה~יבו אפנה~ימים  לע~ע 
~אבוא

 להשי~
 חו"ד ~~~ה

 ~לכ~
 ~נה כי בקצרה~ למעשה

 לד~ח~נוכחחי
 שכ~~

 ישראל ~~ולי
~~~~כ~ו ש~יט~א~ מ~ר~~~

 ע~
 למלא א~ריהם~ בא אני ו~ם לה~יר~ ~~ה

 בה~נורים להשת~ש לה~יר דבריהם~~~~
~~~ה~ הר~א~ ~~

 א~
 ~יננה שהס~~~י ל~~ש~~ ~ודם ~~ל בתנ~י

 על אלא~עולה
 החנורי~

 יעשו אשר
 ~ח~

 כ~~ה ה~~חת
 ~יקוני~בכל

 ~ז~ירו~
~ בהרצאחו הנאמרים  ונמוקי וט~מי 

 ה~~ורסם ~~און להרב בחשוב~י בארוכה אכ~וב בל~נ~א~ה
~~כו~

 ~אבד~~
 דה~י~א בכחא ואםיים ~ שלי~~א קוטנא

~~דע~יף  
 ו~
~ 

ידידו
 ~א~~ דוש~~

 ו~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~
ח~ור

 עכ~~ ~ משב~
 שפי~ ~~ ~ב~ב~י מ~ ועפ~י

 ~וא מכיל~א ד~~ם
 ד~~ ד~~~ ישמעא~ ~

 עשייהי ד~~יב היכא
 ~ם אהדדי~ קראי קשיא לא ומש~ה~~מא~ ~םו~

 ~ע~~ בשב~
 ~רמא~ ~~ור ~עש~~ דכ~יב

 כנ~~
 דבמבי~א ~גם

 ש~
 מ~יים

 יאשי~ ר~ דברי ~ ה~ריי~אב~~ף אח~~
 על מ~מ ע~שי וכו~~ א~צ~ אומר יונ~ן ור~

 ~~~ לומ~ צ~יכ~ כרח~
 מח~ר שהוא ישמעאל ר~

 נוכל דלא הכי~ לי~ ~ביראהמכילתא
 להעלו~

 על
 הדע~

 שמיע דלא מה ~יאמ~ מ~ד שיביא
 לי~

 לא כל~ר
~~~ 

 מוכח ו~אי אלא
 כ~מור~ עשייה~ דכ~יב היכא ~ף א~ו~~ ד~רמא ל~י~ו אזיל המ~ל~א מחבר י~מע~לדר~

~~~
 חח~~ בשו~~

 באד~ה כ~י ~י~ חא~~ע
 ו~~

 ~ שכחב
 דבמלאכח

 ש~~
 יעשה~ ~לא ~ ~יב

 בקמ~
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