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ם~~

 קא~למה~~י
 זלה~~ה

 לידידי היה כרם לכרמו דודיקינת א~ מוסדי והא~נים ה~ ריב את הרים~~ו
 בק~

 שמן בן
 ק~ב זה היה אשר ישראל עמו ~ני ה~ ראהכאשר
 גוי אל מגוי אדמת~ מעל נ~ו ש~ה מאות וחמשלאלף

 זכר שמדות וכמה גרושין בכמה אחר עם אלומממלכה
 מאפסי וקבצם שבותם את ושב אבותם בריתלהם

 ~ל ממשפחה ושנים מעירא~ ~~
 אר~

 בעיר ונתיישבו הצבי
 ומנהיגיה פרנסיה והיו הארצות לכל היא צבי תו~בצפת

 העניי~ ה~ם במשא לשאת כהוגןמתנהגים
 מהכראגי~ אותם פו~רים היו העניים כי התורהולומדי והאביוני~

 קצתם מהם נו~לים היו יכולת קצת לו שהיהולמי
 נו~לים היו לא התורה ומבעלי ל~יע קצהם~מחצה
 שום לב על עלה לא וארנוניות מסים ~אר אבל~בד בכראג~י היה זה למחצה ממון קצת בידו ~היה ממי אםכי

 ותמיד עראי ומלאכתו קבע שתורתו ממי לי~ולאדם
 בחכמים נמלכים שהיו עד דבר עושי~ ה~ו ולאה~~ העיר ומנהיגי פרנסי על מ~לת ואימתה הת~רה~בוד

 ובכן יבאו פיהם ועל יצאו פיהם על הזקניםה~נים
 הגפן פרחה נעים אף יפה יש~ל ~ית ה~ כרםהיה
הנ~

 תלס על לומ~ם ותלמידהם ישיבות ראשי הרמונים

~א~
 וי~קהו נוגש קול שמעו לא רע פגע ואין ש~ן
 בלחם לכלכלם שבח~~ל אב~ם אלהי עם נדיבי~םלקהו
 ~גדל היה ובכן ש~קוי~עהו

 הלא לתלפיות בנוי ע~
הוא

 ~תו~ למ~
 חצב התורה יקב וגם רבה בשקידה

 י~~
 בענביו ה~שו~ר

 ב~חמת וע~י~ יו~י~
 התו~

 של ב~~~~ל~~
 ~כ~

 ו~ר~נו
 נתנו ~~~י~ ס~~

~~~~~~~~~~~ 

 תמיד התלמידים ה~~ה מגדים כל פתחינו ועלריח
 חמד כרם אדרת גפן אפן ת~~ח אשכלות ועוליםמתמ~ם הי~

 תורה תצא משם להענו
 ואו~

 הגולה תפו~ת לכל
 נתקנה ה~ר עונות נתרבו כיו~~~ ~ פניה עבר אל מאירות נ~תיה ושבעה ראשה עלגולה

 ~פרוק התורה חומת ולהשחית לבלע בלבו מחשבותוחשב א~ה~בי אל הוא אף לעלות הבירלין יהודה שלבלבו ונת~ הש~
 מו~לת ת~~ח מורא יהיה ולא מעליועולה

~ 
 העשירי~

 ~ד זאת הת~~ח על העשירי~ מורא~ תהיהאדרבא
 ולה~יל מעליו והארנונ~ת המסים עול להקלרצה ~
 והאביוניםהעניים ~

 ולהפשי~
 הנה שתים מעליהם עורם

 בבואו ובכן קורותיואלה
 ק~

 ואמר הקהלות ממוני
 יכתב יכונה ישראל ~ם אשר איש שכל ש~וילהם

 כדל הכראג~~יבפנקס
 נדל~

 נעדר לא איש
 והשי~

 לו
 התו~ה מורי פי את נשאל הקהלותממוני

 דבר כן תעשו אם להם אמרכמנהגינו בה~ ונמל~
 מפניהם תע~ו ו~ל תחתו אל ועשו מהרו לכןבידכ~ שימ~ ה~ פשו~

 הסכמת שעשו עד אותם פתה ובכן ל~ם עשות יוכלומה ~
 והעז הוא שסדרכמו

 פנ~
 ההיא ההסכמה להראות

 יהודה לו אמר אותם וכשקרא הזקנים מהרבניםלאחד
 וא~ר ההוא הרב השיבו זו הסכמה לך נראה מהה~~
 העניים נראה כי כו~ רבה כי ועמורה סדום זעקתלו

 בידניתנים
 נוגשי~

 ~ולה ובכיתם וצעקתם ~עקתם קשים
 אדרבא לדבריו לבו ~ת ולא מושיע ואיןלשמים

 והח~אה הרעבד~ו ה~י~
 והל~

 הרע לבו בש~רות
 כלבפנקס ונכת~

 ה~קהמן המתפ~ס~ העניי~ אפ~ והאב~נ~ העניי~
 ו~

 הענ~ם התורה לומדי כל נכתבו
 האמל~י~

~~
 ~~~ו

 ו~~~ ש~
 ~~י~

 ~ח~ לה~ ~~ של~ ~ות~
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ש~
 ~ א~

 להם הבאה מהספקה אם
 מח~~~

 נר לחם
ומים

 ל~
 הכרא~~~י בעד מפיו פרנסתו נוטלים היו

וב~
 ~ העברים במחנה הצעקה גדלה

 ~~~~ ~~~~~ז ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~
~~~~ 

 ~ה כי~~יו~
~ 

 פה אשר הקהלות ראשי דעת
 להם שיש תורה בעלי על מס להטיל תוב~~בצפת

 דעברי הענין אומר והודענום מהם לגבותוהתחילו ~~
 ועברי וכתובי נביאיאדאוריית~

~ 
 החכמים כל דעת

 בקולינו שמעו ובכן היום עד מרע~~ה מימותשעמדו
 ה~ירו מהם שגבו ומאותם מהם מלגבות ידיהםומשכו
 ~ הזמן בהמשך לקלקולו הדבר י~זור שלא וכדי ~להם

ברשו~
 בגזרת מטה של ב~~ד וברשות מעלה של ~~ד

 ומחרמין מנדין אנו שאלתא קדישין ובמימר פתגמא~רין
 ברק דשמתיה בשמתא ומ~רין מקלליןומשמתין

 הנערים את אלישע שקלל ובקללה שיפורי מאהבארבע למר~
 ספרי מאה בתלת לכותאי ~רא דשמתינהוובשמ~א
 שיפו~ מאהובתלת

 דשמתיה ובשמתא ינוקי מאה ובתלת
 י~קאל בר יאודהרב

 לההו~
 ~ויסקאל בר דקרייה עבדא

כ~
 ישראל בר כל על יחולו ושמתי וחרמי ל~ותי הני
 שתורתו תורה בעל משום מס שוםשיגבה

 ק~
 ומלאכתו

עראי
 ל~

 ~ ארמאי בין ישראל בין שלוחו ~~י ולא ידו על
 בלילה הוא ארור ביום הוא ארור זה על ה~ברוכל
 בעיר הוא ארור בקומו הוא א~ר בשכבו הואא~ור
 בצאתו הוא ארור בבואו הוא ארור בשדה הואארור
 יעשן יחול ההוא העברי ראש על ו~מתו ה~סערת

 הכתובה האלה כל בו ורבצה ההוא באיש ו~נאתוה~ א~
 הוא האדמה פני מעל אותו השמידו עד התורהבספר
לבדו

~~ 
 מהיום זו ~רה ומשך נקיים ישראל וכל בעונו

עד
~  

 ששום עלינו מק~ים ואנו ותומים ל~ורים כהן
 זאת ~זרה יתיר לא ממנוא~

 ל~
 בשום מקצתה ולא כולה

 זאת גזרתנו המקיים וכלזמן
 יבו~

 מפי
 עלי~

 ויחולו
 ~ בתורה הכתו~ת הברכות כלעליו

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

~~~~~~~~~~~ 

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

~~~~
 וזמני תדירי פרס ה~קבלים תורה ב~~

~היות~
 לסברת אפ~~ מותר הוא אם בתורה עוסקים

 לה~ לעשות עת משום ומתירים הרמ~~ם עלהחולקים
 מיחיד ~קבלים אינםוגם

 בהי~
 ידוע

 ש~
 ~משים להם

~ויניציאנוש~
 ותכשיטי ומלבושים בית מטלטלי ~~בד מעות

 באותו ה~ יראי בהם כיו~א ל~~ת הנהוג כבודם לפיזהב
 שדריםמקום

~ 
 יודע וגם עשיר יהיה שהנותן ואפי~

 עניים כשא~ צדקה בתורת להם נותן שאינו אחר~ה
 בתנאי אלא יעסקו לא אם בין בתורה י~קובין

 יותר הוא שהנותן ידוע בהיות וק~~ו כ~~ש בתורהשי~קו
 של מעות בידו שמ~יים אלא המקבלים מקצתעני

המלכות~
 מצור~

 ~תים כמעט תורה ב~י כמה שיש לזה
 ההספקה כי ספוקם די להם נותנים שאין לפיברעב
 תורה שהבעלי ונמצא המקבלים לכל מחסור די בהאין

 לתת שיכ~י~ ועוד הנצרכים ~לק ג~לים צריכיםשאינם
 באופן נאמני~ שלוחים ~~י מצרים לתושבי שבידםהמעות
 זה ~ל משיבי~ והם קצת או ספוקן די בהםשירויחו
 להת~סק רו~ס אינם הם וגם אדם לשום מאמיניםשאינם
 אחר למקום לצאת כ~~ש המדינה בתוךבהם

 מא~
 ישראל

 ~ השאלה דבריע~~כ

ו~~
 התר המו~ם טענת בסתירת האריך השואל

 מפני בשאלה דבריו הבאתי לא הזה בדברלע~ם
 ~ דבריו קצת אביא בתשובה אבל לשאלהענין שא~

~~~~~
 אינם השאלה דברי קצת כי היות עם

 ~משיס להם שיש ידוע בהיות שכתבמדוקדקים
 חמשים היא קצבהומה ~ויניציאנ~~

 ~~ניציאנוש~
 דעתו שאם

 מאתים לו שיש מי ~שנינולמה לרמ~
 ז~

 לקט יטול לא זה הרי
 כו~ ופאהשכ~ה

 ה~
 עש~ים אלא אינם זוז מאתים

 ד~ו ואםויני~אנוש
 לר~~

 שיכול ~ורים שכתוב למה
 להתפרנס שיוכל קרן לו שיהיה עדליטול

 מהריו~
 שלו

 שהחמשי~ בדעתוועלה
 ~ויניציאנוש~

 מה~ו~ להתפרנס יוכל
 האנשים כל ולא המקומות כל דלא קצבה אין זהגם
 מועט שבדבר ומתן משא מקום דיששוים

 מ~~
 יכול

 יוכל לא כפלים בכפלי דאפי~ מקום ויש פרנסתולהרויח
 שמצליח בסחורה בקי יש בא~ים וכן פרנסתולהרויח
 לו ויספיק טיפול לו שאין יש וגם בקי שאינו וישבה
דבר

 מו~
 חמשים היא קצבה מה וא~~כ טיפול לו שיש ויש

 מ~ום שב~ותו ה~ יראי תורה לבעלי מ~~ש גםוניציאנוש
 ה~ ליראי ענין מה יד~י לאה~~

 במק~
 מכל הזה

 אלו דבריו ~יןמקום
 מלהב~ מ~כב~

 ~ השאלה כונת
 כשכתבתי שנה שלשי~ זה כי ואומר משיבו~~~י

 כתבתי פ~~ג ת~~ת להלכות כשהג~י ז~~ל להר~ב~~םביאור

~
 למעניתו שהאריך המשנה ובפי~ שם הרמב~~ם דברי

 שתורתם ולתלמידים לחכמים שי~רו שראו האומריםנגד
 ועםאומנותם

 כי הי~
 רו~

 נוהגים היו התורה חכ~י

~
 ראיותיהם סתר בדבריו שמבואר כמו

 וה~~
 רא~ת
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 ב~ ~תי ואניל~~ו
 ותירצתי התורה חכמי מנהג

כל
 מ~

 כיד לדבריהס ראיות כמה ~באתי עלי~ס שהק~
 שילמד מי כי שס דברי מכלל ~~לה ~לי הטובהה~

לש~
 ~ה מותר שכר יטול לא אס לו אפשר אי ואח~~כ

 הבן מאבי שכר שיטול אס חלקיס לג~נ~ק
 ללמ~

 בנו
 אל לקורבה הבא וכל ולומד שי~ב ואס ללמדואו

המלאכ~
 שי~ב ואס ולמ~ת ל~ורה יקר~ו

 ד~ ~
 אמת

 ~ייני ש~י מפ~ התרס למדנו ~חלקיס אלו וכללאמתו
 ~ שס לשוני ע~~כ כו~~רות

 נד~ לענ~ו~~~
 ~ורה הבעלי אלו אס שלפנינו

 תשלוס ל~ול מותריס ~יניס הס או לאחר~סמלמדיס
 לתת רו~יס שאינס ש~ועניס מה כי מה~ור~ספקתס
מ~תיהס

 ח~
 ב~וך אס ואפילו עמהס הדין ל~רס

 כי היא טענה זו ~ס אדס לשוס מאמיניס אינס~ירס
 ונאמניס לעשיריס מ~זיקיס א~יס כמה יוס בכלמ~יס
 א~ו י~ו בעצמס הס ומ~מ פחתייהו מגלייאואח~כ

קלה סחו~
 ב~~

 זמן אלא מלמודס יתבט~ו שלא
 מו~

 ואס
 אבל ~ה~ור הספקתס תשלוס י~ו להס יספיקלא
 ו~מו ליטול ל~ס אסור פרנסתס ת~וס מ~ייותר
 אטו רצו לא שבירושליס ~רות ~ר אני בגמראשאמרו
 ~ ספקו לא אלא עסקינןברשיעי

ו~~
 לאחריס מלמדיס אינס

 ו~
 אלא דייניס אינס

 בתורה~סקיס
 ~נות~

 מנת על אלא להס נותן אינו
 יש בתור~שיעסקו

 לד~
 ש~י~ כת~ ~ואל ~ס

 שסומכי~
~ל

 ל~
 הטוריס

 בענ~
 לו שיהיה עד ליטול שי~ול צדקה

 עליהס השיב והוא שלו מהריוח ~התפרנס שיוכלקרן
 בתנאי מלוקח צדקה בתורת לוקח בין מחלקיסדאינס
 לוקח ליה דקילא מד~יו נראה עכ~~ל בתורהשיעסקו
 ~י ולי בתורה שי~וק בתנאי מלוקח צדקהבתורת
 בתנאי הלוקח לפלוגי איכא איפכא בינייהו ל~וגיאיכא
 פרנסתו מ~די יותר לו שיש א~~פ אפשר בתורהשיעסוק
 משמע והכי ~יטול לומותר

 בפ~ ~~~י מדברי לכאו~

 נ~~ה~
 אהא

 דאמרי~
 ב~ מאי

 לא לו יב~ו
 כרבי ולא ~ריהאחי כשמ~

 יוח~
 ושבנא כהלל אלא נשיאה דבי

 שמ~כ~
 אח~ ~~י ~~רה למד עזריה אחי

 ~סק שהיה
 של תלמודו בזכות לחלוק ~דיפרקמ~יא

 למדיוחנן ~ ו~ שמ~
 ~ ~~ל מפרנסו שהיה ה~יא ~~י תו~
ו~~~~~

 רבי גבי
 יוח~

 מפרנסו ה~יא שהיה
 שעזריה משמע מפרנסו ~~ה שהיה כתב לא~מ~ן וג~

הי~
 ואפילו שמ~ן עס מרויח ~היה מה כל חולק

 ז~~ל ~~~י כתב זבחיס דבריש וא~~פ פרנסתו מכדייותר שהי~

שמ~
 ~ ~רי~ אחי

 שעזריה שס
 עס~

 בפרקמטיא

 אחיו ~מ~ן צרכיוסופק
 שהי~ ~~

 ~סק
 מה עמו חולק שהיה כתב ומדלאעכ~~ל בתור~

 שה~
 מרויח

אל~
 שהיה משמע ~חיו ש~ ~כי ס~פק כתב

 שהי~ ידי על היינו שמ~ן ~ורכי דסיפק לומריש מפרנס~
 ~תן

 היה פרק בגמ~ משמע והכי מרויח שהיה מה חצילו
 ב~ מאי מדאמר שרי ~ונא האי דבכינוטל

 לו י~ו
לא

 כשמ~
 נשיא~ דבי י~נן כ~י ולא עזריה אחי

 אלא
 אח~ ושבנא הלל אמר דימי רב אתא דכי ושבנאכהלל
 הללהוו

 עס~
 פרקמטייא עבד שבנא בתורה

 לסו~
 אמר

 קול בת יצאת וליפלוג ליערוביליה
 ואמ~

 איש יתן אס
את

 כ~
 ביתו הון

 כ~
 שעסק ~ודס דאי בהדיא משמע

 וא~פ דמי שפיר וליפלוג דליערובי מתניס היו בתורההלל
 דהכא ואע~~ג פרנסתו ~כדי יותר הריוח בחצישהיה

אי~
 הנותן

 מתנ~
 מזכ~~ חלק לו שיתנו המקבליס עס

 ~כר לזכות כדי ~לא להס נותן אינו שהוא כיון מקוסמכל
 יו~ הנותן אס תורתסעסק

 לאלו גס ממ~תיו שנותניס
 תו~ס ~ק לזכות שרו~ה לפי מוחה ואינו להסש~ש
 מ~יחי~ שאס מיהא פרנסת~ ל~שלוס ל~בל להסמותר
 במעותיהס פרנסת~כדי

 נרא~
 ל~בל להס שאסור

 למ~י דדמייא תורתס עסק בשכר לז~ות ~ימהנותן

דאמרי~
 לא גזרות דייני פ~~ב

 ר~
 רצו לא להס ~וסיפין

 שכתבתי ואע~~פ ספקו לא אלא עסקיק ב~יעיא~ו
 זה שעסק קודס דאי משמע ושבנא דהללדמההיא
 ~ה זה שירויח במה זה לחלק התנובתורה

 בעס~
 התורה

 ואע~~פ ש~י זהשל
 שהי~

 פרנסתו מ~די יותר בריוח
 לחלוק כשהתנו דוקא דהיינו למימראי~א

 ז~
 זה בריוח

 שלא היכא אבל זה של תורתו בעסקוזה
 ~ הת~

 אלא
~ה

 נות~
 שאס נראה ~ורתו עסק בשכר לזכות הכי לו

 מקורד~~ דגריעא ל~בל לו אסור פ~נסתו כדי מר~חהוא
 ~ה שהוא שנראה מ~וא ~נו גדול ובעיני בהןלחפור

ש~
 שהוא התורה עסק

 מוכ~
 בלא

~~ 
 ומט~ס פרנסתו

 אלא הותר לא מעי~רא במתניס שאפי~ לי נראהזה
 עס יתנה לא ואס פרנסתו כדי מרויח שאינולמי

 ז~

י~~
 לגמרי תורה מדברי ויתבטל פרנסתו אחר ל~ור

ול~
 לתת לו הותר

 ח~
 לחבירו תורתו ~סק שכר חלק

 לו שיתן~י
 ח~

 ל~סק דומה זה ~רי מר~ח שהוא מה
בתורה

 ח~
 היוס

 ח~ במלא~ ו~ס~
 היוס

 אב~
 אס

 הרי התנה ואס להתנות אסור פרנסתו כדי מ~יחהוא
הוא

 בכל~
 ה~ דבר ~ה

 כדאמ~
~ 

ו~
 הלל וש~נא הלל גבי ~~~י ש~י~ ממה ללמוד יש

~סק
 בתו~

 מתו~
 רב ~ני

 כדמפ~
 ומה יומא במס~

 אס להודיענולו
 עס~

 בתורה
 מת~

 או ~ני
 ל~ א~
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ה~ה
 מת~

 מ~מא אלא ~ני
 להתנות אסור היה פרנסתו ~י מ~יח היהש~ס להודיע~ הוצ~ דאמ~

~
 צומר ב~ת ~לה היה והיאך בדבר היה גדול ~ן
 לכך ניפליגתא

 הוצ~
 עני שהיה להו~ענו

 ולכ~
 היה

 להתנו~מותר
~ 

 מתוך לכתוב שדקדק ונ~ה מעיקר~
 שהוק~ מפני רב~ני

 לו
 סו~ סו~

 ~לה היה איך
 התורה עסק על ניפליג תא לומר~עת

 ~מ~
 עבר

 לו ~יתןמסתייא
 חל~

 חלף ולהבא מכאן תור~ו בעסק
פרנסתו

 הוצ~ ל~
 בתורה שעסק ~ומר

 מת~
 רב עוני

וא~~~
 היה

 אבי~
 ולכך טוב מכל ריקס וביתו

 א~
 אס

 ולהב~ מכאןי~רנסנו
 ~די~

 טוב מכל ריקס ביתו היה
 להספיק דדי ולפילוג ~יערוב לומר בד~ת עלהולפ~
 קול בת שי~את אלא בהס כיוצא דב~יס ~אר ביתכלי

 אסואמרה
 ית~

 כל את איש
 ה~

 ~ כו~ ביתו
 לענ~ו~~~~

 תורה ב~לי כמה שיש השואל שכתב מה
 ספוקס די להס נות~ס ש~ין לפי ב~ב מתיסכמעט

ההספקה
 א~

 בה
~ 

 מחסור
 ל~

 ונמצא המ~בליס
 ע~~ל הנצרכיס חלק גוזלין צריכיס שאינס תורהשהב~לי

 ~ינס שאס נת~ר וכבר אל~ו לב לשית שראוי דברזה
 פרנסתס כדי מר~חיס שהס לפי קאמר כללצ~יס
 ל~טול להס אסור הכיובלאו

 וע~
 ואס בדבר ~ש גדול

 פרנסתס תשלוס כדי ונוטליס ~רנסתס קצתמ~יחיס

 נ~~היות~
 יתנהגו דבריו וע~~פי הנותן פי את לשאול הוא

 אפ~ איואס
 י~עיס אבל פיו את ~שאול

 שיו~
 שנותניס

 נראה כ~~כ נצרכיס שאינס בתורה ל~וסקיס גסממ~תיו
 שאינס מחלק הנצרכיס בחלק לרבות צריך שהמחלקלי

 שיאמר מה וכפי הנותן פי את שישאל עד כ~~כנצר~ס
 ה~עיר ~י ש~אה מה זהו יעשהלו

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

~~
 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ז

~~~
 יפרוש אופן בא~ה המעשר דבר על שאלתני

~
 ואקדיס בקצרה הצרה ד~תי אחוך בו י~ה ומה
ואומר

 א~ ~
 מ~ר הפרשת ענין שלהיות ספק

 בשביל ~ר תעשר עשר חז~~ל ש~מ~ו עד מאד ג~לדבר מהממ~
 ולעבור להשי~~ת הזאת במצוה לנסות ו~ותרשתתעשר

ע~
 שבת ממסכת בפ~~ב כמפורסה כו~ תנםו ~א לאו
 עקימת למ~~ד ~ה ובקוס בתלמוד מקומותובכמה
 לכן מתות ארבע פרק בסנהדרין מעשה הוייאשפתיס

~
 הזאת המצוה בעשיית לדקדק

~ 
 דב~ידנא

ר דק~  כמו ~~~ זו דבפך עשה לותקיס תנסו ~א לאו~

 א~י~ שיש ול~י השנה דראש בפ~ד~~ו
 מתח~ה כי כראוי ולא מממונסמעשר שמפ~~

 א~
 מן מפר~ן

הק~
 אין שיר~חו ומה שירויחו עד

 מפריש~
 הריוח מן

 ולבוש ושתיה מאכיל~ הוצאתס על יותר שירויחו מהרק
 אני לזה יפרישו ומהמותר לפ~ור הצריכין הדבריס~~ר
 כיאומר

 אי~
 חובתן ידי ~ה יוצאיס

~ 
 ב~חלה צריך

 השי~~ת לנסות מותר שיהיה~י
~ 

 למעל~ ~ה וש~כה
 שיעשהה~שר

 חש~
 גס לו יש אש~ מפל

 מהק~
 ומכל

 איזה ישאר ואס יותר ולא פחות לא א~ד יפרישעשרה
 ולא לבדו בכיס יני~נו עשרה לחש~ן מגיע שאינומותר
 במ~ותיו יסתחר מהקרן שהפריש וא~ר השא~ עסיערבנו
ובכל

 ח~
 יותר שהרויח מה ויראה חש~נו יעשה שנה

 כמו לבית הצריכיס בדבריס פיזר אשר פלעל
 ~ שאמרנו כ~ו מעשרויקח שאמ~

ו~~
 יותר ל~שות ~ד ירצה

 ימת~
 חשבונו לעשות

עד
 סו~

 שבתחלה אחרי חמשית מהריוח ויפ~ש השנה
הפ~ש

 ו~ מהק~
 במעש~ת בירושלמי בהדייא כתוב

 ראשונהשנה
 לק~

 חומש ושנה שנה בכל ואילך מכאן

ל~ו~
 שני והס

 עשור~
 תתן אשר וכל יעקב שאמר כענין

 ~עשרנו עשרלי
 ל~

 ~ עכ~~ל
ו~~~~

 סובר שלנו שהת~מוד
~ 

 בכתו~ת מדאמרינן
 האשה מציאתפ~

 המ~~
 מחומש יותר י~~ אל

 והוא הטוב הוא ה~~ אופניס מהשני באחד הנעשהדבר וסו~

יתב~
 אל די בלי עד ברכה ויריק הטוב יתן

 ש~
 ו~ל

 א~ אולת נאמראחריס
 תסל~

 ו~ דר~
 ה~

 ~ע~
 לבו

 לא וגס מה~ירית יפחות שלא~הר
 יוסי~

 פל כי

המוסי~
 ~ ויסוד סוד למעשר כי גורע
ו~ו~~

 להיות פי פשוט דבר זה בו יעשר מה לדעת
 בירושלמי לן נפקא מממונו האדס מעשר היות~ענין
 יש תבואתך כל ומראשית מה~ך ה~ כבד שנאמרממה
 מזה זה ללמודלנו

 בעני~
 וגס ~לוק

~ 
 מי שיש נראה

 דנדה בתוספתא כ~מרינן צדקה ולא עני מעשרשנוטל
 כל ~~~ל בתרא דבבא ~~~ק מ~~ג ומביאה תשע בןפרק
 עני מעשר שנוטל מי ויש עני מעשר נוטל צדקההנוטל

ואינ~
 מ~~ג אוקמה הא דמי ~א נראה ואס צדקה נו~ו~
 החכס שיתפרנס ולצבור לו הוא ש~שת עיר ~ברשמדבר

 שנל~ח עני מ~ר אבל הצדקה מכיס בצרכיהסהמתעסק
 אליו שלוחה כמנח~ נראהבגורן

 וא~
 ~ה ופגס ~ת

 ואחר מחתינהו מחתא בחדאומ~~ת
 ש~

 כי נאמר הוא
 שישתדל וראוי לבעציס הנאתס ~בת ומתנות שבתרו~~מו

 הענייס וקרוביו תורה לבעלי רובס או חצייסלתיתס
 שאמרוכמו

 בח~~
 מנת להס יש ה~ בתורת למ~י~י
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 המ~יקיס~אר
 כ~
 הג~ ~

 המעש~ לע~
 לבעלי

 ה~בהוא תו~
 ו~

 תורה בבע~י למ~יקיס היא ~ייס
 ~ייא ר~ ~~~ל העיר בני פרק ~ש בירושלמי וכןהענייס
 ליתמי למפלג פ~טי ליה יהבי לתמן אזל אבאבר

 א~ריס להפריש אפ~ עד לרבנן פ~גינהו נפקולארמלתא
 אנו א~~כ דבתרא רפ~ לה מייתי ומ~~ג ע~~כת~תיהס
 ליתומיס ל~לקה נתנה ה~דקה שהנותן אפי~רואיס

 הנותן מדע~ ש~א ל~כמיס ~ייא רבי ~ל~ה~אלמנה
 ~הו גדול שכרוא~~כ

 הראש~
 השני

 ~די~
 דכולהו שב~יס

 ביהאיתנהו
 ב~~~ ה~

 שבכולס והגדו~ה הצדקה מגרעת
 עניות או יתומות להשיא הד~ יודע אינו ~וא לעניכשנותן
 לקרוביו קצתו ליתן הו~ ענייס לבני ספריס לקנותהה~

 מתנותיו כל הנותן ב~ולין ש כמ יתכן לא כולו כיהענייס
 יאודה רב אמר פיאה במסכת וביר~למי כו~ א~דל~הן
 שיש ואע~~פ עני מעשר לאביו שמאכיל למי מארהתבא

 ב~ וקרוביו אשתו ובנו אב שאומר בירושלמי שסב~ייתא
 שותפיס ב~אחיס

 פ~~
 זה ונותניס עני מעשר לזה זה

 כבר עני מעשרלזה
 תיר~

 בשגס ~קא דהוי המ~כי

הב~
 עשיר מהס א~ד אס אבל ענייס שניהס האב גס
~בא

 מא~
~~ 

 ו~
 ~ בתשובה ה~ב~~ש כתב

ו~ו~~
 לכל ה~צי ל~לק שיכול כתב ריא~~ז בספר

 אפילו אס שהרי שני ממעשר ~ק~~ו ~ה הענייסקרוביו
 ב~~עשר

 תו~ שא~~
 לענייס ליתן מותר לע~ייס ל~לקו

 כמו ה~צי~רוביו
 שהוכי~

 ~אימתי פרק דפיאה ממתני~

דת~
 זו מדה

 האמו~
 מציל וישראליס~היה ל~יס בכהניס

נותן
 מ~~

 ונ~ל
 מ~~

 שעשה זה דמעשר כ~~ש א~~כ ע~~כ
 ליתן שיכולמ~תו

 מ~~
 הענייס לקרוביו

 ולענ~
 לקנות

 לענייס נותניס שקונין המ~ה ממ~ת אס בב~~המ~ה
 דבר מהמעשר מסיס לפרוע ולענין מותר זהגס

 זההוא ~ש~
 שא~

 ~ונו מ~יוב עצמו לפטור לו
 ב~מ~

 מ~ר
 ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~נאס

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ז~~ז

~~~~
 כמהר~~ר הרב מורי וקדושו ישראל אור

יוס~
 קא~

 א~ר נר~~ו
 הקי~

 ל~ות מה כדת והשת~ויה
 אשרלאיש

 ח~ המל~
 פניו אקדמה אמרתי ביקרו

 אנו אס רבינו ילמדנו ואומר~אלה
 לב~ ~ייב~

 ~~ן
 עלהזה

 פדי~
 שאמר שמה נא~ר אס לאו או ב~ מ~ר

 ~סידות מדת ~~~ל שני ~~ר מהל~ת בפ~~ב ז~~להרמב~~ס
 בשיו~ו הזה בזמן ב~ מ~רלפדות

 שפוד~ כדר~
 אותו

~ני
 סבי~

 הוא הרב שא~ר ~סידות מדת ~ס
 גו~ ע~

ה~~ן
 ונרא~

 רק הזה ~מן ל~דות ~ביס אנו שאין

ד~
 מברכין אין וא~~כ ~סידות

~ 
 או ~ס~ות מדת

 בשי~ו לפדותו הוא ~סידות מדת הרב שאמר מהדי~א
 ~ייביס אנו לפדותואבל

 מדב~
 אנו וא~~כ סופ~ס

 ~ייב~
לב~

 בפ~~ד הרב כמ~~ש הבית בזמן מברכין שהיו כמו
 כמו יברכו סופריס מדברי הוא ה~יוב הזה שבזמןואע~~ג
 ~ברכיןשאנו

 ע~
 שהוא ומ~רות תרומות הפ~ת

 ~ סופריסמדברי
וג~

 על הוא ~~ידות שמדת לפרש שאין לי נראה

גו~
 אפי~ ~ייביס אנו אין אבל הפדיון

 מדב~
 סופריס

 הבית בפני ובין בפי~~א כתב כבר כילפדותו
 ובי~

 שלא
 הפ~ת ~יוב אין ואס ולהתודות לבער ~ייב הביתבפני
 בי~ר מה א~~כ הזה בזמן שנימעשר

 ויד~
 וא~~ל איכא

 עיקר והלא ומ~רות התרומה על הוא וידוישהבי~ר
ויד~

 מהבית הקודש ביערתי דהא שני מעשר על הוא
 נאמרשאנו ואס קדש שנקראו רבעי ונטע שני ~עשרזה

 אלא ~סי~ת מדת הוא ~פדותו אבל להפ~שו~ייבין
 ואס בפ~~ב הר~ כתב דהא ~ינו זה פדיה בלישיא~ל
 ביר~ליסנכנס

 א~
 משס אותו מוציאין אין הזה בזמן

 בירושליס ונכנס שהואיל לפי שירקב עד שס אותוומני~ין
 מה ~אי וא~~כ פדיה בלי לאוכלו אפשר אי פדיון לואין

 אבל בשיו~ו לפדותו הוא ~סידות מדת הרבשכתב
 ~ אנו ~ייבין משיוויו פ~ותלפדותו

ו~~~~
 מברכין אין למה המנהג על

 ו~
 תימא

 הרב שא~י~ ~פירות על פירות ל~לל שנהגו המנהגעל
 על מנה שוה ~י~~עשר ואס בפ~~ב כתב מקלשהוא
 א~רות מפירות פר~השוה

 ה~
 שנ~ה מ~ולל זה

 כת~ הראב~~ד וגס אס משמעות שזהו בדיעבדדוקא
 שגס הראב~~ד שהשיג מה על ותמהתי כו~ אניתמיה
 ~ כמ~~ש בדיעבד אלא כתב לאהרב

ו~~
 רבינו ילמדנו

 בלש~
 דקשייא שנ~~ בפ~~ד הרב

 לפדות הרוצ~ שכ~ אדידי~מדידי~
 מע~

 שני
 פ~~

 אותן
 האלה הפירות או האלו המ~ת הרי ואומרבדמיהן
 האלה מ~ת עלמ~וללות

 שמ~לל~ שנ~
 ~~ת על מ~ת

 שני מ~ר ~~ת מ~ללין אין כתב ~מווהוא
~ 

 ~~ת
 סדר דהרב וא~~לא~רות

 לש~
 לא לל~דנו בא הפדיה

שי~ה
 כ~

 כתב שהרי ~כת~י~~
 הרו~

 ~י~ת ל~~ת
 שנימעשר

 פו~
 ובתר קאמר ~נא ודאי בדמ~ן אותן

 ~ הפדייה לשוןסדר
 ילמד~~~

 רב ~י דאמר פ~~ק בחגיגה רבינו
 את וישל~ כת~ היכי קרא האיחסדא

 י~ראל בני נע~
 אידי ~למ~ או פריס לה~ ו~ב~ו כבשיס ~לותויעלו
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וא~
 ~~מ למאי פ~ס

 מ~
 אמר ז~ר~

 לפי~ו~
 ~מיס

 הטעמיס ~לא איכא בעייאומאי
 ~רא ~מי ~ת~

 במ~לה~מרינן
 פ~

 טעמי פסוקי אלו ב~קרא ויבינו
 במקרא~ראה

 כי~
 כתב אס הטעמיס ~זרא פסק

 זה ענין נסתפקתי וגס כ~יס היו שה~לות נר~~תנח
 חמש שארז~~לבמה

 מ~רא~
 לא למה הכרע להס שאין

 ילמדני ו~ת טעס ~וב הטעמיס מפיסוק אותסי~~
 ~ י~לתי לדברוכי

~~ו~~
 מדת הרב שכתב שמה הוא פשוט דבר

 ~יובא לפדותו דאילו ~י~יו לפדותו אלא אינוחסידות
 על מברכין אין למה שתמהת ומההוא

 פדיו~
 זה אין

 שלא ותיקין פי על ק~עמנהג
 לב~

 שיקשה עד ~ליו
לנו

 ממ~
 שנה~ דלפי אפשר ומ~~מ

 שנה בכל לפדותו
 דעתי שאין א~~~י עני מעשר ספק שני מ~רבספק

נו~
 פל הסכמת עלתה שכבר מפני ההוא מהמנהג

 שנה חמשיס או ארבעיס היוס ז~~להחכמיס
 וקב~

 שנת
 א~ו בבירור לנו ידוע פבר א~~כ ידועה בשנהשביעית
 עני~ מעשר שנת היא וא~ה שני מעשר שנתהיא

ו~
 מה על שתמהת

 שנה~
 פירות על פי~ת לחלל

 תמהת וגס ~יעבד אלא התיר לאוה~ב
 ע~

 שהשיגו מה
 הרב התיר נמי לכתחילה דאפשר לומר ישהרא~~ד

 משמע דלישניה דפשטא אע~~ג הזה ~מן פירות עלפירו~ לחל~
 קאמרדב~בד

 אפש~
 שסמ~

 שביארנו כמו שכתב מה על
 נמי דלכתחילה בהדייא מוכיח ששס מאכלות איסורבה~
 או כתב שהרי פירות על פירותפ~ה

 ע~ מחלל~
 שוה

 ~ אח~ות מפירותפר~ה
ו~~

 הספרי~ בפ~ד הרב שכתב מה על שתמהת
מוטעיס

 וכ~
 המ~ת הרי האומר בספרי מוגה מ~תיו

 מחוללות ה~לו הפי~ת או האלו הפי~ת תחתהאלו
 ~ האלוהמ~ת ~

ו~~
 ההיא ועל דחגיגה דפ~~ק ההיא על ~תמה~

 לא למה הכרע להס שאין פסוקיס~מש
 הכרי~

 הדבריס
 ~רא שכתב הט~~יסמ~יסוק

 א~
 דבפיסוק ק~יא זו

ט~מי
 ד~~

 פלוגתא בהו דאית מילי כמה איכא
 למדנחאימע~באי ב~

 וב~
 ניחא ובהכי נפתלי לבן אשר בן

 אתה היאך אחי ישמעאל א~~ל ~~~ז בפ~ב דתנןהא
 טוביס כיקורא

 ~ודי~
 בפ~~ק אמרו ובה~יא כו~ מיין

 א~דקידוש~
 לא

 בקיאי~
 ובפסוקי ויתי~ת בחסי~ות

 קאמ~נמי
 ~א התס

 ב~יאי~
 ה~יר נאס

~~~~
 פרחיס לזה זה למ~ור האר~ת באלו נהגו

 דמיס להס וקוצציסבהמתנה
 לפר~

 במ~ת
 כס~

 כמו
 בקירוב א~ לבן שויס שלע~ס ומתן במשא הפר~יסששויס
 השול~ני מיד בדמיס אותס שקונה ממי ומתן במשאיותר
 ~ לא או רבית איסור צד בדבר ישאס

~~ו~~
 דב~ כל ק~ס

 וממכר מקח ה~ ~ני נבאר
 ואיזה אסור א~ה בהמתנהבסחורות

 מות~
 נבא ואח~~כ

לד~
 הפ~יס

 גרסי~
 בפ~

 נ~~ א~~
 נחמן רב ~מר

ט~א
 ס~ר~ למכור ופ~~~י שר~ די~

 בהמת~
 ביותר

 לך הוא הרי מעכשו אס לו יפרש שלא ובלבדמדמיה
 סתס לו ימ~ר אלאבפחות

 ו~ ב~
 וא~יבנא פלוני ליוס

 מעכשיו אס לו ואמר השדה את לו מכר מדתנןעליה
 היא הרי לי נותןאתה

 באל~ ל~
 ז~

 ואס
 ל~~

 בש~ס
 התס ומשני אסור מנה~ר

 ק~
 לא הכא ליה

 ק~
 ליה

ופ~~~י
 ק~

 הוא הרי מעכשיו אס ליה
 ל~

 דבה~א בפחות
 והרא~~ש התוס~ וכתבו נוטל הוא המתנה דשכר ליהפריש
 בדבר ~לא נחמן רב שרידלא

 שא~
 יד~ה שומתו

 לעשות אסור ~ש~ר יצא אס פירות ~בל וטל~תפרה כ~
 וכתב ט~אמהן

 ב~
 ידועה ששומתו דבר הטוריס

 ואין ידוע שער לו שאין טלית אבל וש~ה פלפל~ן
שומתו

 ידו~
 דתרתי ~דבריו נר~ ביותר למוכרה י~ל

בעי~
 ק~ב שער לו יהיה שלא

 כג~
 שלא דשער פירות

 פלהדרי ע~~יק~ב
 המל~

 ידועה שומתו תהא שלא וגס

כ~
 בפירו~ ק~ב שער להס ש~ין שאע~~פי ש~ה או פלפל
 ~ הסוחריס בין ידועהשומתו

~ו~~  
 אינו שאפי~ ונראה הטוריס בב~ל

בהדי~ מפ~
 א~

 מעל~ אס אבל מעט במעלהו אלא התר
 מעלהו הוא המ~ת המתנת שבשביל לכל שניכר עדהרבה
 רב אמר הכי בתר בגמ~ ואמרי~ כמפרש ליה הוההרבה
 ז~י פסיד לא שכראי מ~~ט שרי ודאי דידי טרשאפפא
 א~~ל לוקח גבי מולתא דעבדינא הוא אנא צריכנאלא
 בתר דאזיל מר ~י מאי ששתרב

 די~
 דידהו בתר זיל

 להו ~ית השתא השתא כי סקלי הוו ז~י להו הוודאילו
 ~ה ש~י ~~י טרשא ופרש~~י דלק~יה כיוקרא שקליז~י
 ומוכר היה תמריסשכר

~~ 
 של ~ער בתשרי הזול

 ודאי דידי טרשא חמא רב אמר ~יסן עד לו וממתיןניסן
 היכא דכל ב~ותיה ~יקוס להו ניחא טעמא ומאישרי
 והלכתא שוקא להו ונ~יט מכסא להו שבקי אזלי דקא~

 חמא רב ופ~~~יכר~~ח
 מ~

 היה פר~מ~א
 מוס~
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במקו~
 וממתין היוקר במקו~ נמ~ר שהוא ~ר ~ול

 והןלהן
 מעל~

 על~ו מקבל והוא היוקר למקום אותו
אחריות

 ד~
 בפרקמט~א משתכרים והלקוחות בהליכה

 במ~תיו שםשלוקחים
 ומביא~

 ה~רה ואחריות לכאן
~ליה

 וכי~
 גבייהו מלוה הויא אח~ות עלייהו מקבלי דלא

 והן נמכרת שהפרקמטיאעד
 מקבל~

 ו~ותן המ~ת
המעות

 נ~~
 מלוה ~יה~

 וא~
 להו נקטי רב~ת כאן

שו~א
 מכ~~

 שימכרו עד למכור ~אי אדם יהא שלא
 אשרי בהגהות וכתובהם

 וא~
 שכרם היה ~ה ב~רה

 שריולכך
 ה~

 דהא שרי הכי דבלאו קאי ב~רה הדרך דאח~ותלומר אפש~ ואי ~ עכ~~ל כר~~י אסור הכי לאו
 אנקטי אלא שכרם הוי מ~סא להו ~בקי שוקא להונ~~ט
 תועלת שהיה בחזרה הוי מכסא להו ~בקי שוקאלהו

 הי~ ~~לה~
 נהנים הם היו לא בהלי~ה דאלו ש~רם

כלום
~ 

 הוה הכי לאו דא~ שוקא להו נקטי התוס~ו~~~ו ~ לי נראה
 אע~~פאסור

 הדר~ שאחריו~
 שהרי חמא רב על היה

 הלוואתו בשכר ולמוכרו סחורתו להביא לו טורח~םהיו
 טורחן בשביל דהוי בחזרתן שו~א להו דנקט~ השתאאבל
 ~ושר~

ו~~~~~~
 דאחריות כיון תימא וכי כתב

 הדר~
 על

 הוא מה חמארב
 צ~י~

 להו דניחא זה לטעם
 לקמן תנן האב~והיה דליק~

 המולי~
 למקום ~קום ~בילה

 א~ה ואני לי תנם לו ואמר חבירוומ~ו
שמעלים כדר~ ל~

 ל~
 מוכר ברשות פלוני במקום

 מו~~
 ברש~ת

 עמלו שכר לו במעלה מייר~ דהתם וי~~ל אסורלוקח
 מו~דמ~ רבי~ להוי דלא היכי כיומזונו

 רב הכא אבל
 מידי להו יה~ב הוה לאחמא

 אצטרי~ הל~~
 לטעמא

 וכן עכ~~ל להודניחא
 כת~

 ההיא גבי לקמן התוס~

דמולי~
 לישן אשגרת ומזונו שאמר שמה לי ונראה חבילה

 דאיזהו במתני~ מזונו דכשהוזכר דוקא ול~והוא
 נש~

 גבי
 לא למחצה תרנגוליםמושיב

 האד~ מז~ ~
 אלא אתמר

 מז~~
 לא והכא התם ~דפרש~~י האפרוחים

 שיי~
 אלא

 עמלושכר
 ו~ לח~

 בשם המרד~י כתב
 מהר~~

 שצ~ך
 ~ מזונו הזכיר ולא עמלו שכר לוליתן

~ו~~~  
 שכתב וא~~פ סג~ דהוא ב~ל ומ~הו

 קצת שכתבו ולוה מלוה מהלכות בפ~~ט המגידהרב
 שא~~פמפ~ים

 שא~
 מותר ומזונו ~לו שכר נו~ן לו

 שאחריותכל
 הד~

 ~קר והרא~~ש התוס~ מוכר ברשות
 עתה ששוה הרבית בד~ן בפ~~ח הרמב~~ם שבדבריואע~~פ
דינר

 כ~
 חמא דרב לטרש~ ביאור הוא שאולי ה~~ה כתב

ל~
 ~לו ה~ת אלא ה~~ר

 ל~ מ~~~
 המ~ד הרב פס~ה

 וגם לה קאמ~ באולי אלא חמא דרב טרשא פ~~~הו

 המול~מד~
 שכת~ חבילה

 בפ~~~
 עמלו מעלת ~זכ~ר ולא

א~
 לי ונראה הזכירו שלא נ~ט דגמ~ דםירכא ראיה
 להם מותר חמא דרב טרשא ~קלידהנהו

 באים והלוו~תו סחורתו דמכר באחרת חמא רבסחורת להחלי~
 לפרוע נמי הדין והואכ~חד

 חו~
 ש~~ סחורה באותה

 פרעה שלאשכל
 ב~ו~

 ק~ימת מוכר ברשות עדיין
 ופר~

~~
 כאחד באים והלוואתו

 וכדאמרי~
 בפ~~ק

 ~א~ באים וידודגיטו דקדושי~
 ו~

 מקום בכל חכמים דב~י הם
 שאם ונראה שייכי דתרוייהו ~אחד הבאים דברים~ני
 אחריות ~יו קבל לא והמוכר בהמתנה מוכרההלוקח
 עליו כמקבל ליה הוה מכירתה עתעד

 אחריו~
 הדבר

 שאין ב~רה ליה הוה הלוקח שמכרה ואח~בהליכה
 לקבל המוכרצריך

 הא~ריו~
 ~ עליו

ו~~~~
 סגי לא חמא דרב טרשא דעביד דמאן נראה

 דמ~ה לך מלוה והרני בעדי זו סחורה מכור לושיאמר
 לך והא פלוני זמןעד

~ 
 וכך

 בשכ~
 דבה~~ג

שאחריות נרא~
 הדר~

 חריפא זבינא אי הלוקח על בהציכה אפי~
 שכת~הו בנדרים כדאיתא נענש ואפילוהוא

 שיפ~ צריך אלא השואל בפרקוהרא~~ש הרי~~~
 לו

 שאחריו~
הד~

 מפרש~~י נראה וכן נ~~ל כך עליו מפשי~ה ~בד
 דתנ~א הא גביז~ל

 המולי~
 ואמר למ~ום ממקום חבילה

 בא~ו לך שמ~ין כדרך לך א~ה ואנ~ לי תנהלו
 מותר מוכר ב~ותמקום

 ברשו~
 רש~~י וכתב אסור לוקח

 משמע הדרך א~ריות מוכר עליו מקבל אם מוכרב~ות
מלשונו

 שצרי~
 מכר אם ול~נין בהדייא עליו לקבל

 למוכר שהכל נראה שלק~ה ~מה ביותרהסחורה
 שאם בפי~ עמו שהתנה לא אם היא ואחריותושברש~ו ~י~

 ה~נו שאם ואפשר שלו הריוח יהיה ביותרימכור
איהו כ~

 צרי~
 בשכר הויא הנאה דההיא דבר שום לו ליתן

 דלעולם שאפשר ואע~~פ ~טור~ו
 ל~

 ממה ביותר ימכור
 וראיה טורחו שכר היינו שירויח דאפשר כיון כברשלוקח
 ם~י דהו בכל ומיהו מה~~ם בשם המרדכי שאמרממה
 שמביאים הדרונות לעצמו לוקח המקבל אם נמיהכא
 דסגי ~~ בהא משכונות לפדות כשבאיםה~ים

 הדרונו~ יביאו שלא שאפשר וא~~פ ~ עכ~~ל עמלושכר במקו~

כי~
 לעצמו יקחם יבי~ום שאם

 א~
 לא אם

 ויש ~ דכוותא נמי הכא ~ורחו שכר לו לתתא~~צ הביאו~
 היו לא שאם נמי הכי ואין דורונות מביאים היו~דאי לד~ו~

מביאי~
 היה דורונות

 צרי~
 ומ~~מ ~לו שכר לו לתת

 שליש מותר מר מדאמר ראיה להביאנראה
 ופסקומותר בשכר~

 הרי~~~
 ואע~~ג כוותיה והרא~~ש

 ד~~
 לא
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 שליש ~ותר~צא
 יל~

 רי~ס ל~~ו
 ש~

 ~~~ה נ~י הכא

ו~
 התוס~ שא~רו ~ה לד~ות יש זה

 דהכ~
 הקילו

 טובא דטריחא~שום רב~
 שיה~

 ~ שליש ~ותר
~ו~

 חבית בפ~~ח הרמב~~ם ~~~~ש ראיה להביא יש
 ~נר עתה שוה שהיא ~ןשל

 ו~ כ~
 בשתים לו מכר~ אם

 יהיה ~תים על היתר לוואמר
 שכ~

 שאתה ~ביל
 שתרצה פ~ו למוכרה ת~א לא ואם ל~ופרה~טפל
 זה וגם ~ עכ~~ל ~ותר זה הרי ליהחזירה

~ 
 לדחות

 של ~כיח עסקינן ב~אידהא
 ק~

 שש~
 ~שתים יותר

 שפיח דלא סחורה דהויא היכא דדוקא נראההילכך
 כל לו לתת צריך לו ~וכרה שזה ממה ביותרשתמכר
 פלוגתא איכא נחמן ובדרב עמלו שכרדהוא

 ב~
 הפוסקי~

שה~י~~~
 הלכתא דלית דס~~ל משמע ר~~נ דברי כתב לא

 נחמן מדרב עדיפא פפא דרב טרשא דהא ~שום~ותיה
 שרי ודאי דידי ט~א ר~~פ~דקא~ר

 וכי~
 הלכתא ~לית

כט~~
 דעת נראה ו~ן דר~~נ כט~א שכן כל פפא דרב
 לפרש שאפשר וא~~~פ ולוה ~לוה מהלכות פ~~חהרמב~~ם
 שאמר ומה נ~מן דרב כטרשא דהלכת~ ליה ד~ביראדבריו
אם

 מכ~
 שוים והיו במאה פלוני ז~ן עד מטלטלין לו

 בדבר אסור זה הרי תשעים ב~ותיו שקונה למי~וק
 לא למה קשה דאסר הוא דוקא קצוב שער לושיש
 היתרהזכיר

 באי~
 ודאי אלא ~קצוב שער לו

 ב~
 לו יש

 כרב וד~א אסור לו אין בין ק~בשער
 נח~
~ 

ו~~~~
 למוכרם י~ה שאם פירות לו היו שאם נראה

בשוק
 ולוק~

 ד~יה~
 מיד

 ~וכ~
 אותם תבע ואי ~~רה

הלוק~
 עשר ב~ני~ אותם יקנה מיד ה~עות ויתן לקנותן

 הביא שא~י~ בה~תנה עשר בשנים למופרן ~ותר זההרי
 ויש ~ אותם קונה היה עשר ~נים ~עותיוזה

 לעי~
 אם

 ימכרו פלוני בגד ממין אמות עשרים ל~נות באהלוקח
 אמות ~אה לקנות ישאל ואם הא~ה לבנים בעשריםלו

 נתן אפי~ ועשרים ב~משה לו וי~כרוהו ה~ד לויוקירו
~עות

 מ~
 יכולים אם אמות שלש~ם או עשרים ל~נות הבא

 דלא ונראה בה~תנה האמה וה~ בעשרים לולמכור

~ע~~
 או א~ה עשרים אם הקונה ~ה בכ~ה אלא

 לו מוכ~ם היו ב~~ת לקנות בא היה שאם כפייותר

~
 הר~ב~~ם לשון דייק וכן יותר ולא בה~תנה לו ימכרו

ו~
 נ~~ל

 ש~שער~
 שאם האדם שהוא ~ה לפי בלוקח

 משא בטיב בקיאינו
 ומת~

 ~ייקרין אחרת לסיבה או
 ב~עות ליקח א~י~ ביותרלו

 ו~~
 לו למכור ~ותר ג~~כ

 ~עות זה הביא שאפי~ הר~ב~~ם שפתב ~הטעםבה~תנה

ב~
 פ~~ח ה~גיד הרב וכתב קונה היה

 ש~
 הרמב~~ן דעת

 ~ נח~ן כרב קי~~לדלא

~~~
 התוס~

 כת~ ~~~~~
 בשס

 ~~ ר~~
 דהלכה

 דרב~~א
 ~דא~~~ נח~

 לית לק~ן
 הלכת~

 כט~א
 ~כללדפפונאי

 אי~ דכ~
 הלכת~ ט~י

 נינהווה~
 ד~א~ר

 דרב כטרשאהלכתא
 ח~~

 ד~נ ~רשא הלכת~ ול~~ק
 קא~ר ו~ש~~ה פפא דרב אטרשא קאי דר~~חמשום

 כ~ב ~יהו פפא ~דרב לאפוקי ח~א דרבכט~א ~לכ~~
 הוא דמכרהלכתא ~~~

 ק~ ~דל~
 ו~ת~~

 ל~
 א~א א~ר

בד~

 ~רב והי~ו ~ו~ר ~תם אל~א
 א~ נח~

 ט~א
 ~~א ורב פפאדרב

 בדק~
 אפי~ דידי טרשא קא~~ וה~י

בדק~
 ~~ה הידוע שער א~~נ שרי

 לק~
 ואשנוייא

 התם דקאמר קאינ~~ן דר~
 ק~

 פפא דרב וב~ילתא ליה
 שרי דידי טרשאגרסיק

 ול~
 ואי ודאי ג~סינן

 גרסי~
 ליה

 הוה ~ידי ~תהני דלא ~~~ד מאי דלפי ל~ימר~יכא

ש~י~
 דרב הכי קי~~ל לא מיהו טפי

 נ~~
 דרב שרי

 פסק ה~יי רבינו וגם ששת רב ליה כד~קשי אסירפפא

דהלכת~
 דרב כ~רשא

 נח~
 דר~~נ ט~א שאפילו אלא

 ~ ~רדכי בהגהות כדמפורש אחרבעינן
ו~ו~

 אחר פי~ מפרש שראב~~ן ב~רדפי שם כתוב
 נחמןבדרב

 ומ~~~
 ה~וסקים ופל נח~ן כרב שפוסק נר~

 הרב וכ~~כ נח~ן כרב פסקו ~בריהםשראיתי
 המאור ובעל הרשב~~א בשם ו~וה ~לוה מהל~תבפ~~ח ה~ג~

 אם א~ר לא הוא וגם ק~ב שער להם שאיןשבדברים
 שכךמעכשיו

 ו~

 להקל טענות שתי שישקל לפי מותר
 נח~ן דרב ט~א פי~ ראבי~~ה ~ם מ~כיובהגהות
כדפרש~~י

 וא~

 מעילים לתת קדם ~ימי שנהגו ו~ה כתב
 ~פני זהו היוקר כשעת ד~ים וכך בכך גדול~מן

שקצבת~
 בד~יהם יעלה ויח~דם לעיר שר יבא אם ב~זל

 כופל היה לעיר בא היה מיד ~כר ואם ~שיווי~יותר
 ~עכשיו יאמר שלא ובלבד נטר אגר כאן ואין ~מי~םאת

 וכ~בכ~
 בעיר השרים באים היו הפעמים שברוב וצ~~ל

 ש~נהג ונראה ~ עכ~~ל ליה נטר כאגר מי~ידא~~~כ
 כטרשא דפסק דמאן אליבא אתיהמעילים

 דר~
 נח~ן

 היא לעולם הסחורה דהתם שייכא לא ~מאדבדרב
 ~עת המעילים וב~נהג שת~כר עד ~מוכרב~ות
 ~ ה~וכר ~רשות יוצאים שהיו מש~ע~כירה

~~~~ 
 ל~דנו

 כרב דפסק ד~אןדאליבא
 נח~

 שאפ~~ה וסבר
 ~י~

 יכולין
 סו~רים ש~~ים דבר היה ~ם מרובה דברלהעלות
 הרבה ~יויים ביותר אותם וקונים הפעמים ברובלבא
 שישאר ובלבד ~רובה ~בר אפי~ להעלותיכול

 ללוק~
ריו~

 הסחורה ל~כור שאפשר ~ה פל שיעלה ולא הרבה
 בא היה ~יד מכר ואם ~מ~~ש כנראה סוחריםלאותם
 ~ל~א דמיה~ כופל היהלעיר

 ~ע~~
 ~~ני היינו דשרי
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ש~אר
 ללוק~

 א~רב קאי ~פיר ואפשר הרבה ריוח
 כרב ו~א חמא דרב ~רשא ש~כרתי כיון ~לומרחמא
 מה על וא~~כ נחמן כרב לז קיימא דלא משמענחמן
 גוונא האי בכי וא~~כ כו~ מ~ילים לתת ק~ם מימינהגו

 אפי~דמעילים
 למא~

 יעלה שאפי~ אפש~ כר~~נ ~לא דפסק
 ללוקח ריוח יש~~ לא ויחמדם הש~ יבא שאפי~ עדהרבה
 הלוקח אותם תבע ואם דהרמב~~ם לההיא דדמישרי
כו~

 וצר~
 לוקחים לשאר יותר מ~ילים שאין לומר

 כופל היה כו~ מכר ואם קאמר אמאי דק~~ל ~אשרים ע~

דמיה~
 דלרבותא וא~ר ~

 נק~
 אלא יפסידו שלא ל~~מ

א~
 שרי לא ע~~כ נמי אי שירויחו אפשר ק

 אל~
 במע~ה

 ~כוםעד
 שד~

 כפי שיעלה ולא לקנות השרים
 א~ ששרשי~מדם מ~

 כשחומ~
 פפליים מעלה הוא אותם

 להעלות אין הוא שכיח דלא דמילתא ~יוןבדמיהם
 ~ סךאותו ~

ו~~
 ארבעה אזלי בסורא אמרינן ~בגמ~

 אזליןבנפי ארב~
 שית~

 ו~קבל לח~ריה ז~י רב יהי~ שיתא
 שיתא ונישקול ~משה ~יניה וש~יל דאורחא אונסאעליה
 קאמר מדינא דלאו ת~~ע ולכאורה שאני~ חשובאדם
 לזלזל אדם בני יבואו שלא ~די חםידות ממדתאלא
 מניה בעא ה~ם ~ו דגרםינן מ~ינא ~לא ותדעברבית
 ב~רו~אות לעשות מהו יוחנן מרבי אםירבי

 כ~
 א~~ל

 ל~שות יו~י ברבי ישמעאל רביבקש
 כ~

 ו~א פשתן ב~לי
 ופרש~~י רבי~הניחו

 דדו~~
 ~שכיח דמי~י שרי בתבואה

 ~לי~ טע~י ~ה וש~~~~ שעתא כל ואתו דאזליהוא
 בג~~

 רבי והרי שייכ~ לא ~רקמ~יא בש~ראבל
 ישמעא~

 ב~בי
 ~~י~ו ~~מע היה חשוב אדםיוםי

 הו~
 תבו~ה

 מ~~ ה~~ לאו ד~י ליהש~יק ~ו~
 ר~~~

 ו~~~ש ~~~ת~
א~רינא ~~יש~~

 דב~~
 ~ני~ו ו~א ~~~ן ב~לי כן ~~שות רבי

רבי
 ב~שראל אין ~בי ודאי ~~~ יו~י בר~ י~~~א~

 ~שו~ ~~קי ~~א ~ע~א ו~~~~ה מ~נוחשוב
 שאר ~הור

 הוה ~בואה הוה ~~ילופרקמ~יא
 שבי~

 ~~רי~ ~י ~~~~כ
 ~א~י ~שובאדס

 מד~
 ~מרי~ חסי~ות~

 ול~
 אלא ה~ין ~ן

 ש~~ב להרמב~~םשמצאתי
 בפ~~~

 ולוה מלוה מהלכות
 דאםור ואפשר זה ל~ות אםו~ חשובדאדם

 דנ~~
 לאו

 מקום מכלדוקא
 בה~~

 נ~מן ודרב ח~א דרב ~רשי
למאן

 כוו~י~ דפס~
 ואפי~ ל~שותם אסו~ חשוב אדם אין

 חי~שי לא ~מא ורב ~חמן דרב דכיון ליכא חסידותמדת
 ~ ני~וש לא נמיאנן

 זהב פרח לו מוכ~ אם הפרחים לעניןו~~~~
 אותם לו יפרע י~יל בין יוקיר בין ואח~~ך לבניםבכך
 ביניהם הק~ב לזמןלבנים

 נרא~
 שי~ר קונה זה שאם

רב
 שא~

 לקנותם בא היה
 במ~~

 היו לא
 מ~~~

 ~ו~ם
 ש~רו אפי~ ~ה או בהמתנה מוכרם ~ה ממהבפחות
 שיעורלקנות

 מוע~
 לו מו~רים היו במעות

 בס~
 זה

 לסיבה או ומתן משא ב~יב בקי שאינולסיבת
 אין אם אבל שרי ל~~~ע ודאיהא ~ר~

 צרי~
 הזה האיש ליי~ר

 ו~ם אחרים מלאנשים יו~ר במעות כשלוקחיםהפרחים
אין

 לוק~
 לקח שאילו שנאמר כדי רב שיעור

 דרב כ~רשא דלא הפוסקים לדעת מתייקריםהיו במעו~
 דרב ~~רסא הפוסקים ולדעת אסור ודאיהא נחמ~
 שרי כו~ מעכשיו אם אומר שאינוכל נח~

 שא~
 שער להם

יד~
 וקצתם בכך קונים קצתם במעות שא~ילו

 או~ם שיקנו שכיח לא פעמים שברוב ואפי~ביותר קוני~
 ~מובמעות

 ששוי~
 ומתן במשא

 כי~
 ל~בי ~הבא דקי~~ל

 שכתבו כמו הוי פיראכספא
 הרי~~~

 בריש ז~~ל והרא~~ש
 העלאה אין וגם מכירה מהלכות פ~~ו והרמב~~םהזהב
 לדבר אלאכלל

 מוע~
 כשמוכר ליה הוה

 לשו~
 זהב של

 דבר עליה לוומעלה
 מוע~

 כו~ מע~שיו אם אומר ואינו
 ממה יו~ר הפרחים מעלה שאינו כל נמי הכידשרי
 ממה יותר לו שמעלה כל אבל שרי ומתן במשאששוים
 המעות המתנת דבשביל לכל ניכר הרי ומתן במשאשש~ם
 ליה ו~והמעלהו

 כ~פ~
 שמעתי שכך לי וכמדומה ואהור

 בהדייא פי~ אם דכ~~ע וא~יבא שושן ~~ מהורר~~ימפי
 קנ~ן שעת ~ד המוכר על יהיה הפר~יםשאחריות
 לו שיתן והוא שרי חובו פרעון שעת עד אוה~חורה
המוכר

 כ~
 לו ~תן לא ~אפי~ו וא~שר ~ורחו ב~כר ד~וא

 היו בחזרה שאף ח~א לדרב ~מי דלא שרי ~~ואכל
 אין הפ~חי~ אבל ול~וכר~ ~חור~ו ול~בי~ ~~רוחצריכי~
שם

 א~~ ~ור~
 ~ה ~וכר ברשו~ הם הרי יאז ~ה~~כ~

 אבל שו~א ~יה נ~ן~י גבי לע~צ שכ~ב~י ~~ו~לדעת
 ~צריך ~~~כ שם ~כ~בתי ~ר~~~שלדברי

 כרבית בהציכה ~ורחם י~~ה שלא כדיש~ר לה~ להע~~
 הפרחים ~םא~~פ מוקדמ~

 צרי~
 ומיהו ד~ו כל שכר לו לי~ן

 א~
הלוק~

 עליו קבל לא והמוכר בהמתנה ~וכרם
 אפי~ מכירה ~עת עדאלא אחריו~

 לד~
 צ~יך התו~

 ~שעת דהא דהוא כל שכרלו להעלו~
 הוי ואילך מכי~

 ~בילו ~ורחים היו דב~רה חמא דרב והיינו~רה כשע~
 לא ואם בש~רם שו~א ציהו דנק~י לומר הו~רךולפי~ך
 לדברי אסור עליו האחריות ~יהיה בהדייאפירש

 דמסתמ~ נחמן דרב כ~רשא דלאהפוסקים
 פרחי~ ~ם~ם הצוקחעל ~אחריו~

 ז~נ~
 אבל הוא חריפא

 דאע~~~ שרי נ~מן דרב כט~שאהפוסקים ל~ב~
 דרב

 חמ~
הי~

 עליו מקבל
 אחריו~

 הדרך
 ~~יכ~

 ל~ו הא
~~ ~~~~~~~~~~~~~ 
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 וניכר ~יוקר סחורתו ~וכר שהיה שאני ה~םאסור
 ה~תנת~~פני

 ה~~
 שהרי כ~~כ ~ייקרה הוא

 שאינו עסקינן ובפרחים היוק~ כב~קו~ הזול ב~קוםלו ~~~
 טרשא והיינו ו~תן ב~שא שש~ם ~~ה יותר לו~עלה
 נח~ןדרב

 וש~
 הצעיר נאם

 יוס~
 קארו~

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

~~~
 רבא

 לרבנ~
 אריכי וחיי ~

 ל~~
 יש~ל ולכל

 אל~~
 יח~

 ובתבונה ~ ושאנן שקט יהא
 יתבו~
 בצל ~

 ככתב ~ אשתונן וכליותי ~ אתבונן עדיכם כי יתלונןשדי
 ראיתיו וכאשר ~ הדרתכם יד ~חתי~ת ~ ~~תכםספר
 לא חתי~תן גונדלית דיל~א וא~רתי בלבי~בתי
 ~ קא~ריתו אאופתא דוואו ~ כהריתו ו~א ~חוו~תו
 הכל נעשו פותחים שהם שבשעה ~ודע ~ירואני

כח~ים
 וכי~

 שסוגרים
 אי~

 פותחין
 אל~

 ודאי איברא
 ~~א~רן

~~~ו~~
 ~ריאל יצחק הר~ הנבון כי וז~~ל כתבתם

 ~עות לוה פיזרו בעיר בהיותו~~למי
 רשע ~~ני ולא ~אנקונה של~ה ש~ואחד ~א~ ברבי~
 ו~~

 לח~א
 ~הלה~

 אל~ ~
 ~לח~ה עת ו~קה צרה עת אז לו שהיה

 התנצלות זה ~~כ כו~ שלוםואין
~ 

 אינו ה~~ יצחק רבי
 ודוחקו ~רכו ~פני וכי לדנא א~לא כי דד~י~ספיק
 לעבור ~ו~ריהא

~ 
 אם ~ורה דב~י

 ב~
 הוא נפש

 בביתו לו שהיה ~טלטלין או הספרים אז ל~כור לוהיה

בח~
 בתחילת תינח ו~ד ~ ברבית לקחת ולא שיוויים

 בשעה~נה
 שק~

 השנה בסו~ דחוק שהיה הרבית לו

שפ~
 לא ל~י~ר איכא ~אי דוקאטי~ ט~~ו הרבית לו
 בשלשה ולעבור לפו~ם לוהיה

 ~או~
 לא

 תש~
 לאחיך

 כדאיתא ~כשול תתן לא עור ולפני ~ תשיך לא~אחיך
 איזהו~להי

~ 
 ~ בדין אז ~ו לע~וד לו היה אלא

~ו~
 כי נא~נים עדים עפ~~י לפנינו העד כתב

 ה~~האיש
 של~~

 בפרהסייא ברבי~ ~לוה הוא ~אנקונא
 ועובר לישראל ר~הוביד

~ 
 הנז~ והעדים ~~ה דת

 יצחק להר~ אז שכתב הנז~ מאנקונא של~ה ~תבהכירו
ה~~

~ 
 בהם אשר לו ש~לחנו שניה ~נה הרבית

 פליאה ~ ~~כ ויציב א~ת הנז~ הדברים היות~תא~ת
 בעל בפני שלא עדים ~~בלים אין והלא ~~נידעת
 שהיו או ~ולים עדיו או חולה הוא שהיה כגון אלאה~ין
 ~בקשיםעדיו

 ליל~
 בא ולא לו ושלחו הים ל~דינת

 בפ~כדאיתא
 ~ג~~

 הרא~~ש ב~סקי שם וכתוב בתרא
 ב~~ד בפני שלא העדות ~בלו שאם ז~~ל רי~~~א בשםז~~ל
 דאין דקי~~ל כיון בנ~~י כתוב וכן פיו על ~דון ~דות~ינו

 בפני שלא עדים~קבלים
~  ד~ 

 ו~בלו ~ברו אם
 דקי~ל ~שנה בדבר טו~ם ליהו דהוו כלום ולא ~ולא

 הנז~ של~ה את לחייב ~אים אתם איך וא~כדח~ר
 אותה פי~תם לא זו קבלה כי ועוד ~ זו עד~תקבלת ~פ~

 ששל~ה סתם הע~ו העדים שאם היתה אופןבאיזה
 ~ ל~ראל ~ר~י~ ~ל~ה ה~אה~~

~~~~
 חסר כאן

 ד~

 על ~בל א~ד
 דאבד~

 ~הו

 ה~~~להתשו~ סו~

~וו~
 הספרים ש~כר ב~~ד שו~ת בלי ש~כרם דא~~פ

 ו~ק הפסד ~ה ובזה ~ובו לגבות כדי ~שו~םפחות
 ויותר יותר הספרים ש~ם שהיו ה~~ יצחק לרביגדול
 יש זה על וגם ויטול ראיה יביא דבריוכפי

 לד~
 ולו~ר

 ~אנקונה ששל~ה לו~ר אפ~ יותר שוים שהיו אע~~פכי
 ~ בס~~ד לק~ן וכ~~~ש כ~ום לו לה~זיר חייב אינוכו~

~ו~
 שרבית כולם הפוסקים בכל הוא ברור כתב

 ~אן ~~כ ה~לוה שתפס וא~~פי בדיינים יו~הקצוצה
 דלא נדחה יחיד הוא אבל ~ו~חה אינו הכידכתב

 שתפש אע~~~י ד~אי י~חא לא בידיה ואינישלק~חי~ ~
 ~ בדיינים יוצאה ק~צה רבית הך היינוה~לוה

~ו~
 ישבע אבל ~ה בדבר בש~~ה נא~ן ואינו כתב

רבי
~~ 

 ה~ותר את לו וי~זור שוים היו כ~ה ה~~
 הכל ככרוכייא ~וחנא ~יכם~~כ

 חייב~
 שקלא בראייה

 ש~ים הדבר א~ת אם דתל~ודא ~סוגייא~רייא
 לרבי ברבית שהלוה ~אנקונא של~ה על העידו~שרים
י~ק

 ה~
 וכן הש~עה על חשוד הוא ה~~ ר~~י גם א~~כ

 בהל~ת ז~~ל הר~~~םכתב
 טו~

 יצחק הר~ פ~~ב ונט~ן
 הפוסקים כל דעת כפי לעדות פסול הואה~~

 פסולים שניהם הלוה וה~ ה~לוהאחד שכת~
 לעדו~

 רבית אם
 רבית אבק ואם התורה ~ן אסורים הם הרי ~וק~צה
 ה~~ י~ק רבי וא~~כ ~דבריהם אסורים הם הרי~ו
 לך קשיא ואי הש~ה על חשוד הוא הרי ברביתשלוה
 דתנן~הא

 בר~
 ~שחק ~הם אחד היה הנש~ין כל פ~

 שביעית וסוחרי יונים ו~פרי~י ברבית ו~לוהבקובייא
 ~לוה דוקא ~ש~ע ~לוה ד~דנקט ונוטל נשבעשכנגדו
 חשודהוא

~ 
 לתרוצי דאי~א ~יתא לא לוה אבל השבועה

 הבאה ~~וה ברבית ~לוה ~איל~תני~
 ברבי~

 כד~ת~יק
 רבא א~ר התם דא~רינן בורר זה פ~ דריש ~תני~הכי
 ~לוה תנן אנן והא לעדות פסול ברביתלוה

 ברבי~
 ~לוה

 ~ן סתום ניל~וד ב~יתהבאה
 ~ ה~פו~

ו~ו~
 איכו ה~~ יצחק שרבי לדבריכם נ~ו שאפילו

~שוד
~ 

 בדין טעיתם הכי אפילו השבועה
 באו~רכ~
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שכי~
 הנז~ ~צחק רבי ישבע ~שוד הוא ~אנקונא שש~מה

 דוקא זהו ונוטל ~~בע שכנגדו בחשוד אמרינן הכי~שום
 דרבנן שבועה אבל ~אורייתא שבו~ה עליה דרמייא~יכא
 עבדינן לא ל~קנתא ותקנתא היא דתקנתא משוםלא

 בפ~~ק נמי לה ומייתי הדיינים שבועת בפרקכדאיתא
 שבועה שום בלא התובע ו~פסיד ז~~ל ופרש~~י ~ציעא~בבא
 שבועה מכדי לא בדינא דכ~~ע וז~~ל שם במרדכי כתובוכן

 בדרבנן ולא דאורייתא בשבועה אלא חשודשכנגדו
 ~~נה היסת דשבועת עבדינן לא לתקנתאדתקנתא
 אמרי~ לא ונוטל נשבע תובע דליהוי ותקנההיא

 ~ ש~עה שום בלאהתובע וי~סי~
~ו~

 ואם כתב
 הא~ יטע~

 שעשה מה כי הלזה
 ובט~ה היא שקר זו טענה הנה דמלכותא ב~נא~ה

 שיוכל יתקנו הגויים אם כי איתמר בכ~~הג דלאומעיקרא
 ל~לקול להם שמע מי לישראל ברבית להלוותהישר~
 ב~~~~ שומת בלי משכונותיו למכור יוכל שלא וממילאהזה
 ~ ~~כ לפנים צריכה זוואין

~~~
 ~~היה נאמר לא דודאי הוא ק כדב~כם

 לא דאם דמלכותא דינא משום לישראל להל~ת~ותר

~
 מה א~נם דמלכותא בדינא כולה התורה כל בטלתה

שמכר
 הספרי~

 אפשר כרצונו מהם ועשה שנה א~ר
 לצמי~ו~ קנ~ם דמלכותא דינא דמשום עמו דהדיןלומר

 שלו~היותם
 וד~

 המלוה שכל הוא ~ליל באותו המלכות
~ל

 המשכ~
 הוא הרי שנתו בתוך פודהו בעליו ואין

~המלוה
 לחלוט~

 ה~~ יצחק ברבי התרה שכבר זה וכ~~ש
 לאו ואם מעותיו לו שישלח ש~ש~עמים

 הו~
 י~כור

 ~רק ריש במרדכי וכתו~ כלום לו חייב שאינוהספרים
 הרב פסק בתראה~וזל

~~ 
 ~מלוה שישראל ז~~ל יצחק

 לשומרו ז~וק המלוה ~ין המשכו~ על חבירו ליש~לגם
 דמלכו~א בדינא הלואתו ו~גבות מלמוכרו משנהיותר
 שמשכן בא~ד בזה מעשה ועשה ברבית ~גויים מלוין~בי

 ומכר ישראל בא ~רע שלא שנה ואחר ספרים~חבירו
המשכון

 לסו~
 ~יו לו דאין ופסק לדין חבירו ותבעו שנה

 מפ~~ק ראיה והביא דינא דמלכות~ דדינא משוםכלום
 של בערכאות העולים השטרו~ מכלדגיטין

 ~ויי~
 דפסק

 ~~~כ ~שמואל דינא דמלכותא דדינאב~מ~
 ואע~~~

 דכתב
 אליעזר הרב ב~ם בתרא ה~ל פ~ רישבמרדכי

 אלא דינא דמלכות~ דינא אמרינן ~לאז~~ל ממ~
 ב~רקעות התלוייםוב~ש~~ים בקרקעו~

 כ~ו~
 שאמר כגון מכס

 ב~~ נמי וכ~וב מכס י~ן לא אם בארצו איש י~בורלא
 ~רבותינו ~בלתיהתרומה

 של~
 דמלכות~ דינא נאמר

 ~סקי שהם בדברי~ אםכי
 כג~ ~~ל~

 ה~רכי~ ~נייני

 אמרינן מילי בכל דודאי ציתא ש~ו והטסקאותוהמסי~
 למלך הנאה בו שאין בדבר וא~ילו ~ינא דמלכותאדינא
 ו~תנה זכיה מהלכות בפ~~א ז~~ל הרמב~~ם מדברי ~~אהוכן

 דב~י~ במהשכתב
 משפט שאין במקום ~מורים

 ידו~

למ~~
 אותו דין אם אבל

 המל~
 ומשפ~ו

 של~
 ב~ר~ע ~כה

 בדברים וכיו~א דמים הנותן או בש~ר שכותב מיאלא
 כפי ~ושיםאלו

 משפ~
 המלך דיני שכל המלך

 בממ~
 על

 וכ~ב ~~~כ ~ניםפיהם
 הר~~~

 ~פרשים יש דגיטין בפ~~ק ז~~ל
 שהם בדברים אלא דינא ~מ~כ~~א דינא ~מרינן~~א

~הנאת
 המל~

 דק~~י תדע בתרא הגוזל בפ~ וכדאמ~ינן
 וכד ~לייהו ועבריק גשורי ו~~רידי~לי

 אמרי~
 בפרק

 אלא א~עא אניש ליקני לא אמר ~מ~כא הבתים~זקת
ב~גר~א

 השטר שיקיים כדי ~אוקומי איכא נמי דב~~ה~

 לא ~לכא ביה שייך ד~א ~י~י ~בל ~ו~ו ~תויק~
 התם ~דאמרינן נהירא ולא דינא דמ~כו~א דינא~~רינן
 נחמיא ב~ עו~בא לי אש~עי מילי ת~ת הני רבא~מר
 דפר~א א~סא דינא דמל~ותא דדי~א דרבאמשמיה
 ~ני~~רב~ין

 חז~ה שתו~~ל והנהוג ~~ר ~מל~א כלו~ר
 שנין בארבעיןלגוי

 והכ~
 ל~לך בכך ותועלת הנאה ציכא

ע~~~
 בנמקי כתוב וכן

 יוס~
 בפרק

 חזק~
 והיינו הבתים

 למי~ר ~לכא דינא אמרינן וצא דמלכותא דינאדאמרינן
 דלאא~~~פי

 שיי~
 תקנה הוא אלא ~לכא ביה

 המלכותלבני ותו~~
 אמרי~

 דינא דקאי נמי אי דמלכותא דינא
 לכל ~ללי החוק אותו שיהיה שצריך למי~רדמלכותא

 חק שהיה וא~~~~י המ~כותבני
 ח~

 כללי שיהיה לבד
 גדול~ דעת ~הו דינא דמלכותא דינא אמרינן ~רטיו~א

 ז~~ל והרמ~~ה ז~~ל כהרמב~~ן לא ורובםהפו~קים
 באשאם ~תב~

 מל~
 לכל אותו שחקק אע~~~י חדש דין לעשות

 דינא דיני~ לאו הראשוני~ המלכים מחו~י פן היה לאאם
 ע~כ דמלכא דינא נקט ולא דמלכותא דינא דנ~טוהיינו
 ישר~ל עסקי אבל התרומות בס~ כתובומיהו

 לנו אין ~בירוישראל ע~
 לד~

 וא~~כ המלכות דיני ביניהם

בנ~~~
 הספרים קנה ולא דמל~ותא דינא למימר ~יכא

 ובמה פרצונו מהן ל~ות השנה בעבור מאנקונאשלמה
 בר~ יצחק הר~ בשם מהמר~כי~כתבתי

 פ~
 אין ז~~ל

 הוא זה כיצומר
 דו~~

 הספרים למכור המ~וה שיוכל
 מהבעלים הוא ל~ולם היתר אבל חובו לגבותכדי

 דיני ~כל ז~~ל הרמ~~~ם דיני ~כתבתי ~הכל וכ~
 במקח דוק~ הוא שזה נ~י ל~י~ר איכא דנים ~יהם~ל בממ~ המל~

 חבירו צישראל ישראל מ~ון לוו~ר אבלו~~כר
 כנ~~~

 לא
 וטול ראיה הבא הנז~ י~חק לרבי שנא~ר הוא הדיןוא~~כ
 ~~בי~~ ~מו~יאכי

 י~עון ואם הראיה ~~~ו
 ~הע~י~
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 מאנקונא לשלמה ש~חנפין מפני לעיר לבא רו~ם~ינם
 שיביא אותו ב~~ד יכופו אז ממנו ו~פחדים ~ושרו~ח~ת

הו~
 הדבר שיודעים יצחק רבי שאו~ר עדי~ אותן עצ~ו

 מאנקונא שלמה שמכרם מ~ה יותר ספריו שוים היוכ~ה
 בפרק כ~אמ~ינן אחרים עדים יבקש או כדבריושיעידו
 ~וזאי ~בי א~א ליה דאתא איסק בר ~ארי עלה~פקיד

 אז ~~~רים שיווי יוד~ם שיהיו עדים אין ואםכו~
 ~כרם ושלא ~יו כדב כך שוים שהיו מאנקונאשל~ה ישב~

 עדים ~שאין א~ורים ~~~ים במה שם ~שיוויםבפחות
 מאנקונא שלמהעל

 שהו~
 אבל ברבית ליש~אל ~לוה

 מלוה שהוא עליו העידואם
 ברבי~

 ~הוא ~~ני ישבע לא

חש~
 י~חק ר~ וגם

 ל~
 לעיל ~כ~בתי ~טעם מן ישבע

 ~ ו~אמרן שבועה מין שום בלא~פסיד

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

~~~~~ ~~~~~~ 

 על ימים זה~~~~~
 אות~

 להוציא מ~מירים שהיו
 שלהם ב~ירוח הגוי מן לוקחים שהיו ~מה ומ~ר~רומה
 הפירושי~ ל~ל כי השוק מן קו~ים שהיו בירקותואפילו

וב~
 או הזה ~מן מדאוריית~ או קנין אין או קנין שיש
 ב~לי גזרת משום בה אין במירוח גוי של שירק~דרבנן
 ולדעת ל~זרה ~זרה הוי ישראל במירוח ואפילוכיסין

הר~ב~~ם
 ז~~~

 ~ריה
 דאר~

 תירוש דגן דהבר ד~שראל
 ירק אפי~ ~אשון כיבוש א~ו דרבנן הזה ~מן~צהר

 ~ירוש ד~גן ה~~א מדרבנן הוי רא~ו~ ד~מן ישר~בקרקע
 הווויצהר

 ~~~ דרב~
 הוי

 לגזר~ גזר~
 דישראל מ~רוח

 ~ירוח בדגן ו~פי~ ופ~ור ש~ישי גזרה הוי גוי של~קרקע
 דישראל דגן א~ו לגזרה גזרה הוי גוי ב~רקע~ראל
 ראשון כיבוש א~ו ~דרבנן הוי הזה ~מן שלובקרקע
 ~שים ואנו הגוי ~ן קונים שאנו בע~בים אפי~ זהולפי
 ומעשר תרומה היין מן להוציא ~ייבים היינו לא ~הםיין
 לחייב דרך שום רואה ואיני להו~יא פשוט שה~נהגאלא
 ז~~ל הר~ב~~םל~ת

 אל~
 ~ירה חדא ~~ולא נאמ~ אם

 מעיקרא כ~קאי גוי שצ ומירוח שלו בשדה חיובהיא
 האו~רי~ לס~ הראשוני~ בדורות ~ששוהו שמא וגם~אי

~~
 דישראל בקרקע הזה ~מן מאוריית~ וי~הר ~ירוש
 חדא גזרה הוי דישרא~ ב~ירוח גוי שלובקרקע

 ~דרב~
~ 

ו~~
 התרומות ס~ ~שון נראה

 דבקר~~
 ישראל של

 סתם פ~ור גוי ובשל ~דרבנןחייב
 ד~ש~~

 ~ירחן אפי~

כי~
 דעד

 שע~
 תלישה

 הו~
 כתב ואח~~כ גוי של

 והרו~

 מה לפי וכ~~ש כו~ ה~יים מפירות ולה~מירלהפריש
 וה~חמיר ~דרבנן אפי~ פ~ורים הגויים שפי~ות~פי~נו
 איפכא או גוי של על ישראל משל יפריש לא מהםלהפריש
 בלא ואי כלל ~יי~ אינו ~יי דבשל דמשמע עכ~~ל~~

 מן לוקחים שאנו דבענבים תימא ולא פשי~אמירוח
 משיקיפו הוי היין שמירוח כיון יין מהם עושין ואנוהג~ים
 דתנן דהא וחייב ישראל ~~י מרו~ו הוייא במתני~כדתנן
 ~נבים שנת~רחו או ישראל של וענבים הייןמשיקיפו
 במעשרות חייבות עצמן שהענבים ישראל ע~~יע~ן
 מירוח הוי יין מהן ועשה מ~ר מהם עושיןובשלא
 דהן גויים ע~~י ה~נבים כשנתמרחו אבל משקיפההיין

~~ורי~
 כיון יין מהם לעשות נ~לך אם ו~עשר מתרומה

 מהן לאכולשיכול
 בל~

 מאין ומעשרות תרומה הכ~ת
 החי~ה כמו והוי חיוב לייןבא

 שא~
 מן אותה קונים

 לכסוס אלא ראוייה ~אינה ~א~~ג מי~~ן ~חרהגוים
 אפ~~ה פת שתעשה עד מלאכות כמה בה עושיםואנחנו
 גוי ע~~י קודם שנתמרחה היין ומעשר מתרומהפ~ורה
 דאינן בקבע אפי~ מהם אוכלין אנו שמיד ה~נביםוכ~~ש
 ע~~י ש~תמרחו כיון ~לל~ייבות

 הג~
 או ב~ל שהניתן

 דהוי וכיסןבכלכלה
 מירו~

 דפשי~א ב~תני~ ~תנן שלהן
 בתרומה בו יתחייבו לא אח~~ך יין מהן יעשהדאפי~
 ז~~ל הרמב~~ם מדברי שנרא~ כ~וומעשר

 בהלכו~
 תרו~ות

 לעונת שבאו א~ר ~חוברין פירות לישראל גוי מכרשכתב
 ו~ירחן הואיל כו~ חיי~ין אינן כו~ הגוי ומירחןהמעשרות

 גבי וכן ~ירוח לאחר הגוי ~שמ~~ן הכא ו~~~שהגוי
הקד~

 ג~ר קודם ופדאן תלושין פירות המק~יש א~רינן
 ההקדש ביד ~לאכתן נגמרו ו~ם ל~ר ~ייב~לאכתן
 חובתן שבשעת המ~רות ~ז פ~ור~ם פ~~אן ~ךואחר
 פ~ורות היו חוב~ן בשעת נ~י גוי ו~בי פ~ורותהיו
 יין~ מהם ו~ה ענביםא~ילו

 תרו~ה להפריש שנהגו למה סמך ~ואהו~~~~
 יהודים להרבה כר~ים היו קד~וניות בשנים אלאומעשר
 היהו~ם שהיו בכר~ים הרבה תירוש קונים היווגם

 היו ולא התירוש וקונים גויים של הענבים שםדורכים
 שהיו ~היין כר~יהן של היין בחביות להב~יליכולים
 בחושבם ~הכל ומפר~שי~ ~ו~אים והיו~ונים

 איני ואפ~~ה חייב שה~ה ישראל ~~~י שנ~הרגויים שהתיר~
 ~פריש אני וגם להתיר הראשונים ~נהג לב~לרשאי
 של הענבים ~ן ה~וי היין מן ומעשרתרומה

 גויי~
 אבל

 ברכה מח~א ל~ברכין להם חושש אני ברכהלענין
 על מחפש ואניל~לה

 מ~
 צברך ישראל כרם של יין

 תרו~ה ע~ו ~הפריש ו~~ר תרו~ה הפרשת עלעליו
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 מן~עשר
 הי~

 העשוי
 מ~

 הגוייס ~ן ש~ק~ו הענביס
 בכמוה~~ר משה הצ~יר נאס הע~ביס מירוחאחר

 ~ זלה~~ה~~ראני יוס~

~~~~
 ~חו~רים ענב~ם ~הגוי שקנה ישראל

 ה~ורה ~ן ומ~~~ת ב~רו~ה חייב אםל~רקע
 וא~

נ~י~
 ~~ר ליתן

 ראש~
 לאו~ אם ללוי

 ונ~לשו ברישא הר~ב~~ם שכ~ב ממה~~~~~
 ~~ראל ~~~י היה שאם אזלינן מלאכה גמר דבתר~שמע
 ו~~י~ ה~ורה ~ן חייב גוי ~~ד צרכן כל שגדלו~ע~~ג

 ו~ין תלושים כשהם לישראלהגוי ~כ~
 ~רי~

 אם לו~~
 כשהסלו ~כ~

 מחוברי~
 שלו ה~ירות הייי מכר שכ~~ ומ~ה

 מחוברים כשהןל~שראל
 בקרק~

 ל~ונת ~או שלא עד אם
 ~גדל ~י דב~~ ~שמע ה~~ בכל חייביםהמ~רות
 ישראל ביד ה~עשרות לעונת באו שאם אזלינןברשותו
 באו ואם בכל ~ייבים ישר~ ביד משמע הנז~ ב~לח~יבי~
 לפי ~~~י~ ~שראל ביד ונ~~רו י~י ביד ה~עשרותלעונת
 גוי ביד ~ור~ן כל ג~ו שאם משמע וממילאחשבון
 ~דסתם ~~ורים מדרבנן דאפי~ ו~ש~ע לגמריפ~ורים
 לגוי פירותיו שמכר שישראל שכתב וממה סתומיליה
 ~לאכתן שגמר מי בתר אזלינן דמדאוריי~א משמעכו~

 בידו המעשרות לעונת שבאו מי בתר אזלינןומדרבנן
 א~ר מחוברים פירות לישראל גוי מכר שפתבוממה
 כו~ הגוי ו~ירחן הגוי ברשות ה~~~רות לעונתשבאו
 ~גוי ומירחן הגוי ברשות ה~עשרות לעונת ובאוהואיל
 באו לפ~ור ב~ינן דתרתי משמעכו~

 ביד ש~הא ~הם באחד הא הגוי ומירחן הגויברשות המעשרו~ לעונ~
 ~י בתר מדאורייתא ודאי דהא ונ~~ל ~ ~ייביםישראל
 דגק ולא דגנך מדכתיב וכילפינן אזלינן מלאכתןשגמר
גוי

 היל~
 אפי~ ה~ורה מן ~ייב ישראל ביד דאידגן כל

נגמרו
 כ~

 תלושים כ~הם ~גוי מכרן ואפי~ גוי בי~ ~ורכן
 ~ל גדלו ~פי~ פ~ורין מלאכת~ הגוי גמר שאםומ~ילא
 דיגון דמ~~מ ישראל של עודם ואפי~ ישראצ ברשות~רכן
 ביד ה~עשרות לעו~~ ~באו כל מדרבנן ומיהו הואגוי

 היכא ומינה גוי ביד שדיגונם אע~~פ חייביםישראל
 לישראל שמכרן אע~~פ גוי ביד ה~~~רות לעונתשבאו
 אפי~ פ~ורים ~וי מלאכתן גמר אם בי~ו בשולוונגמר
 ~מדרבנן

 הרמב~~ם דברי ליישב זכינו האלו הדבריסו~~~~~
ז~~ל

 שפת~
 כו~ בקרקע שגדלו הגוי פירות יאיר דבריו

 ולא דגנך ש~א~פ~ורים
 ד~

 אחר ישראל לקחם ו~ם גוי

 בכל חייביס ישראל וגמרן מל~כתן ~תגמר ק~םשנתלשו
 תורה דבר בו תלוי שהכל יתד למדק בזה כי התו~ה~ן

 כל שג~ו שאע~~פ מלאכתן גמרשהוא
 ~ור~

 ביד
ונתלשו

 וא~~~~
 בכל ~ייבים ישראל ו~מרן ~ישראל ~כרם

 התורהמן
 דדגנ~

 גוי מכר שאם כתב ואח~~כ ~יקרי
 לעונת באו שלא ~ד אם מחובריס כשהן לישראלפי~ו~יו

 ביד בישולן שנגמר כלומר ישראל ביד ונגמרוה~~רות
 ביד מלאכתן נגמרה ואפי~ בכל ~ייביםי~ראל

 דהוי ג~
 ב~ד ה~עשרות לעונת שבאו כיון מדרבנן ~ייב גוידיגון
 מפריש ה~עשרות לעונת שבאו ~~ר מכרן ואםי~ראל
 לפי לבעליס מהם ונותן ו~עשר ~~שרתרומת

 ~ייב מלאכתן ~וי גמרואפי~ חש~
 ~דרב~

 ~ייק וכד~וקימנא
 דבסיפא ז~~ל דרבינולישנא

 כת~
 ולא י~ראל ביד ונגמרו

 נג~ר ד~יפ~ לאשמועינן ברי~א כדכתב ישראל וגמרןכתב
 ישראל ביד דנגמרו משמעותא דהיינו ישראל בידבישולן
 מיירי גוי ביד מלאכתן נגמרה דאפי~ לפרש חששולא

~~מילא
 ~שמ~

 כמ~~ש ארישא דסיפא דיוקא תיקשי דאל~כ
 ~ייבים בסיפא ~כתב עוד ~ייק ~ דבריבת~ילת

 ד~גמר ומשוס מדרבנן אי מדאורייתא אי פירש ולאסתם בכ~
 מלא~תן גמר ואם התורה מן ~ייבים ישראל ע~~ימלאכ~ן
 סתומי לה מסתים ד~ש~~ה מדרב~ן ~ייבים גויע~~י

 נלמד הוא ולאחריו לפניו שכתבדממה
 נח~ ול~

 הכא
 שאם לאש~ועינןאלא

 ל~
 ברשות המעש~י~ ל~נ~ באו

 כל נ~תןהגוי
 התרו~ו~

 ברשות ~~ו ואם לב~ים וה~~שר
הגוי

 לפי אלא ~בעלים נותן אינ~ המ~שרו~ ל~ו~~
 לל~דנו כו~ לגוי ~ירותיו שמ~~ ישראל כתב ואח~~ךח~בון
שאע~~פ

 שגמ~
 דהוי הגוי מלאכת שג~ר כלו~ר הגוי

 ל~נת שבאו לפי מיהא ~דרבנן חייבים גוידיגון

ה~עש~ו~
 כו~ ישראל פירות ש~מר ה~וי וכן עוד וכ~ב ~
 שגמר במי אלא תלוי הדבר אין ד~דאורייתאללמדנו
 של וע~ם ~ראל בקרקע שגדלו פירות ~אפי~~לאכתן
 התורה מן פ~ורים ~לאכתן גמר ה~וי אםישראל

 לעונת שבאו ~~~ מחוברים פירות לישראל י~י ~כר~~ב וא~~~
 כיון ישראל ב~~ת שבאו שאע~~פ ללמדנו כו~המעש~ות

 ~לאכתן הגוי וגמר ~וי ביד ה~עשרות ל~נת~ב~ו
 ~ מדרבנן אפי~~~וריס

ו~~~~~
 ענב~ם מאותן יין ~שה הישראל אם בנ~~ד

 אע~~פ התורה מן בכל חייב הגוי מן שקנה ~כרם~ל
שלא

 אל~ לק~
 לעונ~ שבאו לאח~

 המעשרו~
 ג~ר דהא

ישראל
 מלאכת~

 ז~~ל רבי~ מדברי ו~שמע
 שצרי~

 ליתן
 מעשר מליתן ז~~ל הרב פ~ר לא דהא ללוי ראשוןמ~ר
 אבל שנתלשו אחר ישראל ~לק~ן משום אלא ללויראשון
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אס
 ~~ לק~

 ומ~רות התרומות כל נותן שנתלשו
 ענביס לאוכלן ר~ה הזה הקונה הישראל ואסלבעליס
אס

 בוצ~
 לקחן אפי~ התורה ~ן בכל חייביס ישראל ~~י

 ישראל ע~~י אידגן דהא ~רכן כל שנתבשלואחר
 וגס מלאכתן גמר היא זו ב~רתן ע~ביס לאכלןדרוצה דכי~

~ה
 צר~

 ואס ללוי המעשר ליתן
 בוצ~

 בזה ~י ע~~י
 ל~ונת באו לא עדיין הגוי מן כשלקחן שאס לחלקיש

 מדבריהס בכל חייביסהמעשרות
 שביצ~ דכי~

 חייב אין
 המ~שר נותן ~ה וגס מדב~הסאלא

 לל~
 שדקדקתי וכמו

ב~מ~
 מ~ר ~ליתן ה~~~ס פ~ר דלא

 ראש~
 ללוי

 דלא משוסאלא
 לק~

 ~לקחן ואס ש~תלשו א~ר אלא
 גוי ~~י בוצרן אס המעש~ת לעונת באו כברמהגוי
 אפ~ הכל מן~~ור

 דכי~ מדרב~
 המ~רות ל~נת דבאו

 וגס ~וי~יד
 ה~ בוצ~

 ו~נת רבנן ביה אחמור לא
 משהבאישו שהוא דמ~רות שנינו~בפ~~ק ד~ביסהמ~רות

 עד ה~ביס זיגי כ~~כ ויזדכ~ו שיתרכחו הרמב~~ס~פי~
 ה~רעיניס~יראו

 מבח~

 כתב וכן שבחוכס המיס לרוב
 משראה הענביס מ~ר מהלכותבפ~~ב

 החר~
 שלהס

~בח~
 לעלות ידי ה~יגה זה את

 בד~
 זה

~ 
 דב~ פי

ה~ב~~~
 אמת בדר~ וידריכנו משגיאות י~לנו והש~~י ז~~ל

 הצעירנאס
~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ז ~~~~~~ ~~~~~~

~~~
 מפריש ~שהייתי ~עיני קשה היה השניס

 מן מ~ר ותרומתתרומה
 היי~

 החביות אחר להשליכו
 ובמתני~ טמאה שהיא א~~פ התרומה בקד~ת זלזול ישכי

דסו~
 תמורה

 ת~
 משקין דהיינו יקבר לי~בר שדרכו את

~
 לשרפה ראויין דאין טמאה תרומה

 דנ~ברי~
 וזאת

 אפרה והקבור~ קבורה אינה שופכין שאנחנוהשפיכה
 ולכתבי לבכור גנ~ה והיאאסור

 הקו~
 ושנפסלו הבלואיס

וע~~
 הטמאה התרומה ק וכמו קדושתס ~ל נפסדה לא

 נתתי זה ועל ~ טמאה בהיותה קדושתה ~ל נפסדהלא
 א~ה ימצא אס ולחקור לדרוש לביאל

 תיק~
 א~ה או

 היין בתרומתהנאה
 כי~

 כמצותה קבורה בה נוהגיס שאין
 פני על אותהבשפוך

 הא~
 הא וראיתי ~יה ולדרוס

דתנייא
 ס~

 דפסחיס פ~~ק
 וסו~

 של יין חבית קמא מס~
 לשו~ חבל תשפך אומרי~ שמאי בית שנטמאהתרומה
 ולא כלומרחבילה

 לזילו~
 וב~ה למישתי אתי דילמא

 תעשה~ומריס
 זילו~

 אני יוסי ברבי ישמעאל רבי אמר
 וכתבו מכרעת שלישית הכרעה אין לו ואמרו ~~אכרי~
התו~~

 אע~~~
 כ~תני~ בשרפה ~אה דתר~ה

 סו~

 שריפה לשריפה הראויתמורה
 והרא~

 קבורה לק~רה
ה~~ה

 ב~
 וראוי הואיל גוונא האי

 לזילו~
 פליגא ולא ~~כ

 במתני~ התס נמי דתנן טמאה דתרומההמתני~
 הנשרפין הן ו~לותמורה בסו~

 חמ~
 והערלה טמאה תרומה כו~

כו~
 וה~

 ופירש תרומה של ובשמן בפת מדליקין ~נן
 עס טמאה תרומה דכללדמשוס

 ח~~
 דאיסו~ וערלה

 ~מאה תרומה שגס תט~י דלא ה~כי כי נינהוהנאה
 משמע כו~ בפת ומדליקין תנא הדר בהנאהאסורה

דאע~~~
 אחר~ דרך יש דאס דנשרפין דתנן

 ויהיה לשורפן
 בהןנהנה

 כ~
 לנקברין וה~~ה סגי שמן והדצקת פת השקת

 ליהנות י~ול אס אבל בהן ליהנות יכול כשאיןדהיינו
בהן

 ~ילו~
 ~הכי לתקלא חיישי ולא הלל כבית יהנה

 אהא דשבת פ~~ק התוס~ מינייהו אקשו דהאהלכתא

דאמ~~
 כהן ביד טמאה תרומה משוס ~ירה אלא

 והא התוס~ וכתבו תקלה לידי ואתי לזורעה להומשהי
 לתקלה חיישינןדהכא

 ובסו~

 בית אמר ד~סחיס פ~~ק
 ת~ההלל

 זילו~
 הלל בית מודה דהכא למימר איכא

 וכן זריעה שעת עד שלימה שנה ~שהות דצריךדפ~יס

סו~
 סת~א דמתני~ דא~~ג משמע קמא מסכת

 םו~
 פ~ק

 בתקנתא אפשר אי אפ~~ה ~נקבריןדתמורה
 ישראל א~י~ אלא כהן דוקא ולאו לה עבדינן הללכבית ~ילו~

 וכדאיתא ~ול מכהן כשקנאה טמאה בתרומה ליהנותיפיל
 והיה הוה רבי בית של גבל שאול אבא שעה כלפרק
 ~מין אלומחמין

~ 
 עיסה בהס ללוש טמאה תרומה

 מהכהניס אותה לוקחיס שהיו ז~~ל רש~~י ופי~בטהרה
 דלכהניס תס רבינו בשס התוס~ שכתבו ואע~~ג ע~כ~ול
 הנאה א~א שרייא לא דל~ראל ~שיס היו רבי ביתשל

 ~יו לסמוך רש~~י הוא כדאי ~ילוי שלשאינה
 תרומה ובמסכתהדחק ~~

~ 
 תרומה של ~יין ההיא

~
 דיין ההא

 ש~
 רבינו הרב כתב ישפך שנתגלה תרומה

 לזילו~ וא~שמש~
 דבתר~ה משמ~ סכנה ~שוס חזי לא

 בה עבדינן ~זילוף ד~ייאטמאה
 זילו~

 ה~הניס וא~~כ
 טמאה תרומה של ביין ליהנותיכוליס

 לזילו~
 לפי אפי~

 אותה שיקנה ז~~ל רש~~י לדעת נמי ~שראל תס רבינו~ת
 פלל לבית ת~לה משוס כלל וליכא הפהניס מן~ול

 הזה ~מן וכ~~ש דרבנן דהוי ~תא וכ~~שפדאמרן
 שכן וכל טמאה ד~לא בתרומה לאכול ר~יליסהכהני~ דא~

 ~מאה ולא טהורה לא כ~ל ליה ~ייא דלאלישראל
 מינה פרשינן ~כ~~ע תקלה ~יכא ברשות טמאהאלא

כח~~
 ואע~~פ מיניה אינשי דפרשי~ הקדש של

 שא~
 אנחנו

רגיל~
 אפי~~ה בגלות בהיותנו שמחה פל דערבה ~ילו~

 שבתותלכ~ד
 וי~~~

 ב~י ימצאו בערב הבית כי~ד אחר
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 שיק~מעשה
 הבי~ לזלף ~ול הכהני~ מן אותה

 טוב לריח

לכב~
 נאם וי~~ט שבתות

~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~י

 ~~ ~~~ ~~~ז ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~י~ ~~~~~

~~~~
 בזמן יש~אל שנהגו מה על רבינו ~רינו

 בחוצההזה
 לאר~

 כהונה של המתנות מפרישים שאינם
 ~ לא או ~~ים הם יפה אם להם ששוחטים הבהמותמן

~~ו~~
 המתנות להפריש ~ייבי~ שהם נראה לע~~ד

 לכהן קודמין והן ~ם ימצאו אם ~ברים לכהנים~ליתנם
~ם

 האר~
 בריש חולין במס~ שנינו שלימה משנה שהרי

פרק
 ~~~~ הזר~

 נוהגים וה~יבה והלחיים
 בא~

 ובחוצה

לא~
 לא אבל בחולין הבית בפני ושלא הבית בפני
 כתב וק שם בפסקיו ז~~ל הרא~~ש וכ~~כ ע~~כבמוקדשין
 לשון שם חילק לא שהרי ס~~א בסימן דעה ביורההטור

 שנוהגיס ביכורים מהלכות בפ~~ט שכתב ז~~להרמב~~ם
בין

 בא~
 בחוצה בין ישראל

 לא~
 שלא מה זמן ובכל

 ראשית במ~ות כן~ה
 ה~

 ~~~ל של~~ג בסימן שם שכתב
 בחוצה האידנא ~והג הגז ראשית תורהדבר

 התם דאמרינן הא משום כן וכתב ~ עכ~~ל כן נהגושלא אל~ לא~

נהו~
 כתב ז~~ל והוא ~ אלעאי כרבי הגז בראשית עלמא

 פחק ז~~ל ~~~י כי ס~~א בסימןשם
 שא~

 ~מן נוהגים
 ~ ז~~ל הרמ~~ה כתב וכןהזה

~ו~
 ה~לם נוהגים כן כי דבריו בסוף שם כתב

 עלמא דנהוג הגז ראשית בפרק התם דאמרינן ~שום~ה
 נמי הדין הוא א~~כ הזה בזמן אצעאי כרבי הגזבראשית
 הוא טעמא ~ד דכולהובמתנות

 דגמרינ~
 נתינה נתינה

מתרומה
 ול~

 הדין כן כתב
 בפירו~

 נהגו שם שאמרו לפי
 ליה דרשינן ד~א מבעיא לא נהגו דאתמר היכאוכל

 לא ~ב~י ואי מורינן לא נמי אוריי אפי~ אלאבפרקא
 ~ להומהדרינן

 בשם דקאמר בלשניה דק לא ז~~ל הרב כיו~~~~~
 תלה לא ז~~ל ~~~י דהא הזה ~מן נוהגין שאיןרש~~י
 ראשית בפרק איתא דהכי במקום אלא בזמןהדבר

 סבי כתלת עלמא נהוג האידנא יצחק בר נחמן רבאמר ה~
 בראשית אלעאיכר~

 ה~
 ראשית אומר אלעאי רבי דתניא

ה~
 אלא ~והג אינו

 בא~
 אלעאי כרבי ז~~ל ~~~י וכתב

 הוא ~עמא דחד כיון במתנות הדין והוא הגזבראשית

דילי~
 מתרומ~ נתינה נתינה

 ד~
 דשבת בפ~~ק מצינו

 היה חסדא רב התםדקא~~
 נקי~

 מתנתא תרתי בי~ה

 בח~ה חסדא דרב ~~~~ג ז~~ל רש~~י שם וכתב כו~דתורא

לא~
 ~מן התם נוה~ת ~מתנות מהכא ילפינן לא הוה

 בראשית אלעאי כר~ עלמא נהוג דהאידנאהזה
 ה~

 וכן
 כרבי עלמא נהוג לא אכתי חסדא רב בימימתנות
 בראשית כותיה נהוג יצחק בר נחמן רב ובימיאלעאי
 במתנות אף דנהוג חזינא קא והשתא במתנות ולאהגז
 בראשי~ במנהג דאחזוק היכיוכי

 ולא נחמן רב בימי ה~
 ולא במתנתא דנהוג השתא כותיה ונהגנא בהומחינא
 ~ עכ~~ל ממנהג~משנינן

ו~ו~
 ז~~ל המרדכי והביא~ לרש~~י בתשובה נמ~א

 בהגה~ בשמו והביאה א~~ז בעל הביאה וכן הזרועבפ~
 הזרוע על וששאלת ~~~ל הזרוע בפרק ז~~ל הרא~~שבפסקי
 ב~~~ל הזה בזמן ליתנם נהגו לא למה וה~יבהוהלחיים
 ושלא הבית בפני ~נוהגין ששנינו היא שלימה משנהוהלא
 תשובה ~ בתראי אמוראי כן ונהגו מקום בכל הביתבפני
 הנותנים בי~ ימחה מי דבריכם עלי נאמנים ז~~ללרש~~י
 א~עאי כרבי ה~ס נהגו אצא ברכה עליו תבא הנותןכל

 בחוצה הזה בזמן הגז בר~שית שפטרדכשם
 לאר~

 הוא
 מתנותהדין

 דח~
 נתינה נתינה דגמרינן הוא טעמא

 לא נהגו דאמרינן היכא דכצ שכר יטול והנותןמתרומה
 לארויי אפילו אלא בפרקא ליה דרשינן דלאמיבעייא

 והרא~~ש עכ~~ל להו מהדרינן לא עבדי ואי מורינן לאנמי
 שמתנות מרוטנבורק מאיר ~בינו הרב בשם כתבז~~ל

 מה~ בפ~~ט ז~~ל הרמב~~ם כמ~~ש מקום בכל נוהגי~כהונה
 כי כתב בכורים מהל~ עשירי שבפרק אע~~פיבכורים
 אלא נוהג אינו הגזראשית

 בא~
 עכ~~ז אל~י כרבי

 בין שנוהגין כתבבמתנות
 בא~

 בין
 לאר~ בחו~

 וק
 כתב מאיר ורבינו וז~~ל הזרוע בפרק ז~~ל המרדכיכתב
 בחוצה אף נוהגות דמתנות הוא פשוטדדבר

 לא~
 וז~~ל

 בחוצה אף דמתנות סל~ינןבהא
 לאר~

 דאמרינן ואע~~ג
 ראשיתבפרק

 ה~
 עלמא נהוג יצחק בר נחמן רב אמר

 בראשית אלעאי כרבי סביכתלת
 ה~

 בחוצה נוהגין שאין

לא~
 נתינה דיליף אלעאי דרבי טעמא מפרש והתם

 בראשית בין במתנות בין פטר ואיהו מתרומהנתינה
 במת~ות פוטר אלעאי רבי התם כדתניא טעמאמהאי ה~

ו~
 בראשית פוטר אלעאי רבי היה

 ה~
 לא אנן ומיהו

 מדלא במתנות ולא הגז בראשי~ אלא כוותיה ה~יקי~~ל
 ובראשית במתנות על~א נהוגקאמר

 אצעאי כרבי ה~
 כרבי עלמא נהוג דאמר ~פיה י~ק בר נחמןורב

 בראשיתאלעאי
 ה~

 גלימא דקניס ליה אשכחן ב~ת~ת
 מתנתא יהיב דלאלמאן

 בפר~
 למי~ר וליכא הזרוע

 היה שלא אע~~פי מחמירשהיה
 צרי~

 ל~~ורי בעי ~י
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 למקנסהו לאחריס לא לאחמורי היה הוה דוקאאנפשיה
 במתנות אלעאי כרבי לן דקיימא איתא אס הדין מןשלא
 מקומות למימרוליכא

 מקומו~
 דנהוג דוכתא איכא

 ~לא דוכ~א ואיכא הגז וראשית במתנות אלעאיכרבי
 דלא בדוכ~א גלימא דקניס י~חק בר נחמן ורבנהוג
 הוה אלעאי כרבינהוג

 דה~
 על~א נהוג מדקאמר ליתא

 נהוג עלמא דכולימשמע
~ 

 עלמא נהוג ~דקאמר ועוד
 נהגו במ~ו~ו הפחותדלכל

~ 
 נמי משמע ~לי~א ~קניס

 שאפרש וכמו במתנות ולא הגז בראשית ע~~כ אלאב~~ומו
 ~הוו בבבל טובא אמוראי דא~כחן ראיה ועודהטעם
 שהיה בבבל א~ורא שום אשכחן ולא מתנותמפ~י
מפריש

 ה~ ראשי~
 משום טע~א והיינו

 דנהו~
 עלמא

 ~ במ~נות ולא הגז בראשית אלעאי~רבי
 דאמ~ינן ראיה~ו~

 פר~
 שלוח

 הק~
 היכא כל

 ביןדתניא
 בא~

 בחו~ה בין
 ~א~

 שלא
 ל~ור~

 לבד
 ראשית דאין דאמר אל~אי מרבי לאפוקי הגזמראשית

 אלא נוהגהגז
 בא~

 ~מימ~ ליה הוה טפי ואדרבא
 והא ה~ז ראשית קודם נשנה הזרוע דפרקממתנות
 תני הזרועדפרק

 ב~ר~

 ובחו~ה
 ~אר~

 מדרב~ ל~פוקי
 קתני הדר א~~כאלעאי

 בא~
 ובחו~ה

 לא~
 ברא~ית

 שלאהגז
 ל~~

 מדרבי לאפוקי שמעינן הזרוע דמפרק
אלעאי

 כי~
 דהבר ומאי הוא טעמא חד ואידי דאידי

 פליג בהאי עליה דפליג ומאן בהאי סבר בהאיכוותיה
 שמי כ~וב ז~~ל גאון האיי ~ב ובתשו~ בהאי נמי~ליה
שאינו

 נות~
 רב דא~ר נידוי חייב

 חסד~
 טבחא האי

 עכ~~ל כו~ מתנתא יהיבדלא
 וכ~

 ז~~ל אל~ס רב פסק
 נוהגותדמתנות

 א~
 בחו~ה

 לא~
 בעלי רבו~ינו אבל

 הא על נדחקו ז~~להתוס~
 דקא~

 הגז מראשית לבד
 דהואוכתבו

 הד~
 לבד

 ממתנו~
 מינייהו ו~דא

 נק~
 ~ עכ~~ל

~~~~
 הרא~ש

 ז~~
 ראשית דפרק בפס~יו

 ה~
 כתב

 ז~~ל ו~רש~י~~ל
 כי~

 בראשית אלעאי כרבי ע~מא דנהוג
 משום נינהו טעמא דחד במתנות נמי הדין הואהגז

דילי~
 נתינה נתינה

 מתרומ~
 הזרוע בפרק ד~עיל ואע~~ג

 דמתנות אמוראי כולהוסברי
 נוה~ו~

 בחוצה
 לא~

 גם

בראשי~
 בדורות ושוב הדורות באו~ם בו נוהגים היו הגז
 קאמר ולה~י בשניהם א~עאי כרבי לנהוג ~זרואחרונים
 נהגו לא עתה שעד אע~~פ עלמא נהוגהאידנא

 כ~
 וכן

 האמוראים סוברי~ בתלמוד המקומות ברוב כלאיםלענין
 בשכר בני ליה שלחו ~ו~ין בפרק ב~בת י~~יה כרבידלא
 ערובא בכ~א כשותא להו שלח מהו בכרמא כשותאללוי

ופרי~
 אינו בכרם כשות דאמר ~רפון כרבי ולישלח

 ולאכלאיס
 ולישל~ ~~~

 יאשיה ~רבי להו
 ו~

 קאמר

 בפרקהתס
 מכר~ תול~

 ~רע ~אן האי עמרם רב
 לא יאשיה כרבי אבל טרפון כרבי ליזרע בכרמאכשותא
 סברי ואמוראים תנאיס רוב שמתו ~י כפרק וכן~אמר
 הכא פסיק ואפ~~ה ~ בתירא בן י~ודה ~רבידלא

 וכרבי בתירא בן יהודה ו~ר~י י~שיא כרבי~~כתא
 לפי י~ד השלשה אלו י~ק בר נ~~ן רב וה~ר~לעאי
 דקניס ל~יל קאמר גופיה ואיהו המנהג ב~םשנשתנה
 כיאטמא

 כ~
 סמכו זה ועל ימיו ב~חלת נוהגים היו

 דנוהגי~ כתב ז~~ל ו~רמב~~ם האחרונים ב~ו~ות כןונהגו
 והעולם ~רונ~רבורק מאיר רבינו כתב וכן הזה~מן
 ~ עכ~~ל כן נהגולא

~~~
 ואע~~ג ~~~ל הגז רא~ית פרק שלהי שס כ~ב

 י~~ק בר ~~~ן רבדאמר
 האידנ~

 כרבי עלמא נהוג
 בראשי~אל~אי

 הא במתנות הדין דהוא ופרישנ~ הגז
 רבנןה~ריכו

 ב~לכותה~
 לח י~חק ~ר נחמן דרב ומשום

 א~ר אלא הלכ~א בהדיאפסק
 דנהו~

 ואי הכי ~למא
 והנה עכ~~ל הלכותיהן שידעו נהוג דלא דוכתאאיכא
 ראשית דבפרק ל~לכות בפירוש ז~~ל נה~ם ר~ינו הרבכתב
 הדין ~~וא ז~~ל רש~י כ~ב ~~~להגז

 ב~~נו~
 נוהגות שאין

 באר~אל~
 ליה ד~בירא בגמ~ דאמרינן משום ו~~מו

 אלא נוהגות אין הגז ו~א~ית דמ~נות אל~אילרבי

בא~
 תרומה דמה דתרומ~ נתינה מנת~נה תרויהו ויליף

באר~
 בחוצה אין

 לאר~
 לא

 א~
 נמי הכא

 בא~
 אין

בחו~ה
 לא~

 בראשית אלעאי כרבי ~למא דנהוג וכיון לא

ה~
 ומע~ה נתינה נתינה דילפינן להו דסבירא אלמא

 פרקין כוליה דהא ~שה הדבר אבל למתנות הדיןהוא
 בחוצה נוה~ות במתנות דהיינודהזרוע

 לא~
 רבנן דהא

 על הבא וב~רק וגלימא אטמא בהו קנסי דבבלב~ראי
 לבבל דאתו חברי גבי אמרינן נמייבמתו

 גז~
 על

 שלשהבשביל שלש~
~ 

 ראוי מתנות אלמא המ~נות מפני בשר
 דאית דמאן דנהי לומר יש לפיכך מקום בכל בהןלנהוג
 כוותי~ נמי פסק הגז בראשית א~עאי כרבי הלכ~אליה

 ~סיק לא נחמן רב הכי אפילו דכתבינן מטעמאבמתנות
 היפא וכל קאמר עלמא נהוג אלא אלעאי כר~הלכתא
 בפרק כדאיתא מורינן ~א לאורויי אתו אי נהגודאמרינן
 דתעניותבתרא

 היל~
 בהדי נינהו כה~י דמתנות א~~ג

ראשית
 ה~

 לא נהוג לא ואי נהוג נהוג אי הכי א~ילו
 כוותיה נהוג שא~ילו עוד אומרים ויש ~ להומקילינן
 אלעאי כרבי ד~עמא דאע~~ג הוא מנהגא לאובמתנות
ראשית

 ה~
 משום ובמתנות

 דילי~
 הוא נתינה נתינה

 נהוג הכי אפ~~ ביניהם לחלק אפשר א~ולדבריו
 בראשיתכוותיה עלמ~

 ה~
 דאמרינן ~שום אלא מ~עמיה ולאו

www.hebrewbooks.org                            www.daat.ac.il



 השותפין בב~~ת ורבנן אל~אי דרבי פלו~תא גביבגמרא
 אל~אי דרבי דט~~א לא או הגז בראשית מחייבאאי

 ~לדידיה וא~רינן שות~ות של ולא כו~ דכתיבמשוס
 גוי שות~ות למי~וטי צ~יך~א

 ~נפק~
 ד~רא מרי~י~ ליה

 שו~~ות ~ל ולא דגנך ראשיתדכ~יב
 ה~לכ~

 כאן ~מר
 מ~רומה הגזבראשית

 ל~~
 ו~יותר גוי שות~ות

 יש~~ל ~ות~ות למעו~יצאנך לי~
 נ~ו~ ~כי ו~שו~

 ~ל~א
בראשית

 כוותי~ ~~
 ראשית הו~ש ק~א דב~אי מ~ום

 מ~~~א לא לתרומההגז
 ול~יכ~ נתינ~ ~נת~נ~

 מתנות
 נוהגות הו~שושלא

 ל~~~ ב~וצ~
 נתינה דנ~ינה ~יל~ותא

 ואין ~ לןלית
 ז~

 דבגמ~ ל~ נוח
 הוזכר שלא למה ~~רו~ה ה~ז רא~ית שנ~מוד כדיהוא הק~~ ל~ ~ה~ ~וכ~

ב~סוק
 ז~

 שותפות אי~א ב~ת אי ה~ם א~רינן דהא
~גוי

 בתרו~~
 דה~ישה אימא ואם ~~~~בי ~יו~י דרבנן

~מור~
 ~תרומה דגוי שו~פות ל~יפ~ר ליה הוה היא

מהקיש~
 דוק הגז דראשית

 ות~~~
 משמע וד~י ~לא

 אלא ה~ישה ב~ורת לאו ~ל~אי לרבי ד~~רינן~~אי
 מ~~~ הכי~קרא

 ~רי~יה ליה נ~~א ~~~רינן והיינו
 ~אפילו ~לו~רדקרא

 ל~
 רח~נא כ~ב

 צאנ~
 דכ~ב כיון

בר~שא
 מ~מ~ דגנ~

 אלא כתב ~א אפי~ ~ו~פות של ולא
 בלבד ~ז~אשית

~~~~ 
 ~~יי~ו ~~ניה דלע~ל ~מאי ד~~י

של~
 ו~~תה שות~ות של ולא

 צר~~
 נ~גו ל~ה ~עם ליתן

 ולא ~~ז בראשית אל~אי~רבי
 במתנו~

 רבינו וה~ב
 דא~~~ ~~~ הלויזר~ייא

 דל~
 ~~כילה ב~ידי ~~~~~ נהוי

 ה~וכל כל יו~נן ~ר~י ~~ו~יה ונ~ק ~ואיל ~ל~איכרבי

~ב~מ~
 ו~רומה ט~~~ם אוכל כאי~ו ~תנו~יה הור~ו ש~א

~בלא
 ל~~ ב~ו~~

 אל~אי רבי א~י~ו וב~א ~~רבנן
 ז~ וג~~וד~

 אל~אי ~~~ ~ל רב~יו שראו לו~~~ ל~~~~~~~ ~ מ~וו~ אי~נו
~ר~שי~

 ~~ז
 ו~~

 ראו
 ~~ו~ ~~~~~ו~ ~ו~~

 ~ר~~~ת

~~
 ~~ורב

~~ 
 של ~ל~ו

 וראו~ ל~רו~~ ~ו~~ ~~רא~
~ל~וד

 ממנ~
 ~הם ב~~נות ~~~~~כ נתינה בנ~ינה

~ובדלות
 ועו~דו~

 פרכ~נן נ~י ד~ש~~ה
 עלי~

 אל~חי ~רבי
 ~ובלת ~רומה מה איבגמ~

 ר~שי~ א~
 ~ובל ה~ז

 גז וראש~ת ~רא אמר ~ליךומפרקינן
 צאנ~

 לו ~תן
 בו לךאין

 מראשי~ אל~
 ב~ת~ות ~כי פרכינן ולא ואילך

 אל~א~ דרבי א~~ג לתרומה ד~ה לא ד~תנות לןדפשיטא
 נמי אנן ומש~~ה ~נתינה נתינה מתרו~ה נמי יליףמתנות

כי~
 ~מתנות ~פי ל~רו~ה דמי הגז דראשית

 ד~אשית אלעאי ~בי טעמיהלן ~סתבר~
 ה~

 רחמנא אמר דונתן
 ולא כתביה ליה דדמיא הגז אראשית לאגמוריבתרומה
 הר~~~ס דעת וכן לתרומה דמו דלא במתנות לן~סתברא

 מ~ום בכל נוהגות ~המתנותז~~ל
 שראשית א~~~~

אינו ~~
 נוה~

 אלא
 בא~

 ד~ת ש~וא~~~~ג ~ ז~~ל הר~~ן ~~~~ל
 ~~יא~~~

 דר~ הא כתב שלא ז~~ל
 ~לא נו~~ות ~~נות א~ן ~~אמראל~~~

 בא~
 וכתב

 ל~~ בפי~ נר~~ו ק מוהררי~ ~~און ~רבג~~כ
 יור~

 ד~ה
 אמר לא כורחין דעל שכתב ~ה וראיתי ל וז~ ~~~אב~י~ן

 ז~~להר~ב~~ה
 נו~~ו~ דמ~נו~

 ובבל במ~ר~ם אלא ב~~~ל

ו~~ו~~
 ב~ה

 ~~ו~ו~ ~ה~
 נוהגות ומעשר ותרו~ה לא~~י

 ואני בהם נוהגות ~תנות אין ח~~ל ב~~ר אבלב~ם
 אנ~ב~ע~~

 נב~אות דברי אלא א~ו ~אין נר~ה נ~~~~
 לו ~יה ז~~ל ~~ר~~~~הל~~

 לפר~
 דין

 ז~
 מתנות לגבי

 לגבי פיר~וכ~~ר
 ~רו~~

 בה~
 ~רומ~

 וז~~ל בפ~~א
 בפני ~ין בא~~י ~לא ה~ורה ~ן נו~גיה א~נןה~רו~ות
 בין~בית

 ~ל~
 ב~ני

 ~ב~~
 ~וכ~ ד~כי

 פ~~ק חול~ן במ~~
 ~~ה ~~~מר ישמ~אל רב~ פ~וב~~~ז

 רי~
 ל~יש

 פרשת וב~~רי כו~ ~~רו ~לא פרי ~~~לי ~זינ~ולבצר איקל~

 וב~~~~ר~
 פ~~ב~

 ~ו~
 נביאים כי ~נז~ הרב ~ם כתב

 א~י~ נוהגות ~~ה~והת~ינו
 באר~

 שהיא ~פני שנ~ר

 א~תא דהכי ~ם ו~ב~ם ~ול~י~ ישר~ל ורוב ל~~~יה~וכ~
 פ~ ראשבירו~למי

 הא~~
 ~ פ~~ו דשבו~ות וירושלמי שנ~ארמ~

 כת~~~~
 ~ראשו~ים חכ~ים כי ~~ז~ הרב ~ה

 אף נוהגו~ ~יה~ו~~ק~~ו
 בא~

 מצר~ם
 ובאר~

 עמון
 דוכתי בכמה מו~ח דהכי לא~~י ס~וכות שהה ~~ניומואב

 צלף מ~שר ל~בי ~ברכ~ן כי~ד פ~ בברכות~ת~~ודנו
ובב~ורו~

~~ 
 כ~~ ~~

 בפ~~ק וכן תרו~ה לג~י
 כותיים בנות ב~~ ובנ~ה ב~רו~ה ~~~רא גרבאלגבי דבי~~

 ו~ן כו~ ו~~בילוה מ~~הלגבי
 בתלמודנו ~וכתי ב~מ~

 לא מתנות לגבי הכי דינא ~וה ואי ~רושלמיובתלמו~
ל~~~י~

 ב~וה ~נא
 דו~~~

 א~~~ג דהא הא לאשמו~ינן

 מ~נו~~יל~~
 ל~ו נתינה בנ~~נה ~תרו~ה

 ~כ~
 מילי

ילי~
 דלא ~יכא ~י~~ר ~~יתמר היכא ו~א~ ~לא ל~~
~~~~ר

~~ 
 ולא א~תמר

 ~תו~ י~~ו~
 וא~~פ ה~~ורש ~ן

ל~ה
 נ~ר~

 ~~א ~ה ב~בריו
 נתפר~

 פסקו ולא ~~ל~וד
שוה

 ~ו~~
 ו~ל ~ב~ולם

 ~~ר~
 דילפינן וא~~~ג ש~תבנו

 ד~א להו~ יל~ינן מילי ל~ל ל~ו ~תרו~ה נ~~נהנ~ינה
 האוכל כל יוחנן רבי דאמר כהה~א ~לכ~א דל~תקי~~ל

 א~~~ג ~בלים ~וכל ~אילו מתנותיה הורמו שלא~ב~~ה
 מילתא להא לאו ~תרומה נתינה ~תינהדילפינן

 נמי והיינול~ו י~פינ~
 ~פרי~

 טובלת תרומה ~ה אי התם
 והדר ו~שני הגזרא~ית א~

 פרי~
 ~ייביס תרומה מה אי

~ליה
 מית~

 וחומש
 א~

 כדאיתא כו~ ומשני הגז ראשית
 ל~ו ילפינן ~ילי לכל דלאו ק~ן הא~תס

 ג~ ו~נ~
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~ר~
 ~ה מ~ות בחלק כתב גדולות מ~ות ~פר בעל

~הי~
 מקוס ב~ל נוהגות ~מתנות שנינו ועוד ~~~ל קמ~~ב

 וא~ לא~ בחו~א~
 שלא

 בפ~
 ונוהגות הבית

 לאאבל בחו~~
 במוקד~

 שנהגו מאחר שבת במה~ ז~~ל רש~~י ופי~
 בראשית אלעאי כרביהעולס

 ה~
 אלא נוהג שאינו

ואנו בא~
 רוא~

 שנהגו
~ 

 לא במתנות גס
 מ~ני~

 ויש מנהגא
 דתרווייהו אל~אי מדרבי נפ~~ל טעמא דמחד טעסליתן

ילי~
 וכמו מתרומה נתינה נתינה

~ 
 מתנו~ זו ג~~ש עושה

~ת~מה
 לענ~

 ראש~ת בפ~ אחר
 ה~

 כבר ואני ~ עכ~~ל

 למעלההוראתי
 בתש~

 להשאל כן מורין דאין ז~~ל רש~~י
 ~שה הוי ולא ת~~ב בח~~ל מתנות ה~ותן כי וגס זהעל
 שאינודבר

 צר~
 א~~כ בירושלמי ~דאית~ ה~וט דנקרא

 לחייב ש~ריס מודיס עלמא ~וליה לנשאל הוראהגבי
~חוצה

 לא~
 ~ המתנות לתת

~~~
 לע~~ד אומר אני ~את ~~לה כי זאת לא

 להורות נוכל כי~ראה
 א~

 ~בלתי
 נשא~

 בח~~ל המתנות
 גאון האיי רב הס הלא הגדוליס מפי יצא והדבר~ואיל

והריא~~~
 בכל פיו על נוהגיס אנחנו אשר ז~~ל והרמב~~ס

 שראוי להוכיח יש ~ד והבי~תיה א~~י הללוה~לילות
 כןלהו~ת

 א~
 לרחוק~ס

 בח~~~
 וגדוליס רביס שגס מאחר

 בח~~ל המתנות לתת שיש מסכימיס האחרוניסמהגאוניס
 כמותס לפסוק ראויו~מ~~ש

~ מ  שג~ 
 המנהג ראו הס

 חלקו ועכ~~ז אותו המקיימיס הראשוניסוכדברי
~ ע  טפי הראשוניס דברי להו קיס אינהו נכוחות~הוכחות 

מי~
 ~ו דאינון בהו ~ו ואילו

 עליה~ למיהמ~
 הוו לא

 שכתב ממה ~~ז רא~ה לי ויש ~ עלייהופליגי
 מהכת דהו~ בהל~תז~~ל הריא~~~

 עי~ב~
 הבירא לא ואנן ~~~ל

ל~
 הכי

 דכי~
 לן איכפת לא להיתרא דילן דגמ~ דהוגייא

 דילן גמ~ ד~ל מערבא דבני ~מ~ דאהרידמאי
 טפי מערבא דבני בגמרא בקיאי הוו ואינהו הואדבתרא המכי~

~י~
 לא מערבא דבני מ~רא דהאי להו דקיס לאו ואס
 עכ~~ל אינהו לה שרו קא לא היאדהמ~א

~ר~
 ל~

 לקולא אפילו כבתראי פוהק שהוא להדייא
 ומוכיחיס מחמירי דבתראי דידן בנושא עתה גסומה

 נ~וחות ~וכחותדבריהס
 למבי~

 על
 הד~

 ~ שכתבנו
 מציאת פ~ בכ~ובו~ ד~רהינן מהא ע~~ז ראייה לי ישעוד
 מהו ששעבדו האחיס ~יטי בי~י לרבי רב ליה תלי~אשה
 ורבי עד כו~ לפרנהה מו~אין משכנו ובין ~רו בין עד~~
 איבעייא כו~ מו~אין אין זה ואחד זה א~ד ~ומריוחנן
 ליה שמיע ואי דרבי הא ליה שמיע לא יוחנן לרבילהו
 כו~ קבלה ולא ליה שמיע ~מע דילמא או מקבלההוה
 למיפש~ ה~~ ~רי~קיל

 ~מיע
 ודחי לי~

 ל~
 רב וכ~ב

 דברי לחקור באנו ע~יו ~~~ל בתשוב~ ז~ל ~אוןהאיי
רבי

 יוח~~
 מימר בתראה שהוא

 ששמ~ אמרי~
 רבי דברי

מוציא~
 בהס וראה לפרנהה

 קושיי~
 שדחאס וכיון ודחאס

 לא בתראה שהוא יוחנןרבי
 עבדי~

 לא דילמא או כרבי
 כו~ ת~~ש עליו חולק היה לא ש~ען ש~~ו אותסשמע
עד

 נמ~
 דלא

~~~~~ 
 שמיע לא אי ליה שמיע ~ו

~יה
 הלכ~

 לרבי בין פלוגתא ~~~ינן לא מהפקא
 עכ~~ל לרביבין יוח~

 ו~
 בתשו~תיו ז~~ל מוהרי~~ק כתב

 כדברי פוהקיס אנו מקומות בכמה שהרי ~~~לפ~ד בשו~
 מהרו אשר הגאוניס פהקו טעמא האי ומשוסהאחרוניס

 ~בתראי הלכתא ואילך ורבא דמאביי התורה אתל~ו
 יפה מתבאר והטעס הרב נגד בתלמידואפי~

 מתו~
 דב~

הריא~~~
 והרי עד כו~ עירובין מהכת בשלהי שכתב ז~~ל

ל~
 כתרין מינייהו וחד מחכיס דא~~י דאוירא דא~~ג

 מי~
כדאמרינ~

 התכ~ת בפ~ במנחות וכן המדיר פ~ בכ~ובות

מ~
 דבתראה משוס א~~י תלמוד נגד בבלי כתלמוד הל~ה

 טפי א~~י ד~למוד במילי וידעהוא
 מי~

 להקל ואפי~

המכי~
 אלפהי רב שכת~ כמו טעמא מהאי דילן אגמרא

 ורבא מאביי כבתראי דהלכה הטעס והואוה~~ה
 דקמאי במילי יד~ דבתראי משוס ל~~ד שנראהלפי ואיל~

 דבתראי ו~ד~ינן דבתראי במילי ידעי לא קמאיאבל
 דאמ~ דמאי להו דקיס אלמא ד~מאי למילי ~ו~א

 אביי דעד עד כו~ נינהו דהמכא מילי לאו בהאיקמאי
 ~~פ אלא לומדיס התלמידיס היו לא~~בא

 ~היו מה כפירבותיהס קבל~
 שונ~

 היו מהס להס
 שונ~

 על
 קפרא בר משנת ~~~פ ומהס ה~עייא ורבי חייא רביפי
 ל~ רבי מתניתאאו

 שמואל רבי מתני~ או
 ו~

 כולס
ו~וה

 כ~
 לפהוק ראוי

 כדב~
 הרב

 ~י~
 לא שהתלמיד

 ~לאידע
 מתו~

 התלמיד ודברי הרב דברי רבו דברי
 מידברי

 שומע~
 ורבה מאביי אבל

 ואיל~
 למדו

 כ~
הד~~

 קפרא ובר הושעייא ורבי חייא רבי משנת ~~ל
כו~

 ולפיכ~
 משוס התלמיד כדברי לפהוק הוא ראוי

 שהרב ולפעמיס הואדבתרא
 הול~

 מהברייתות אחד לשי~א

~~
 מכח זקוק והאחרון הוש~יא ורבי חייא רבי משנת
 או קפרא בר משנת כגון אחרתברייתא

הלכה דאי~ אינ~
~ 

 מהני בחדא הרב עיין לא לפעמיס או בהפך או
 ג~~כ ו~~כ ע~~כ שס דבריו במישור ז~~ל הוא שהוכיחוכמו ר~ כדברי שלא ממנה ודקדק בה ~ין והתלמידמתניתא
 ראוי וא~~כ ~~ש ~~ד בשורש בתשובותיו ז~~להוא

 המתנות נוהגיס להיותהוא והג~
 א~

 וכל בח~~ל מקוס בכל
 שלא או כהנת או לויה נשוי יהיה שלאישראל

 ההיאבבהמה נשתת~
 ע~

 ע~ א~ גוי
 י~~ כהז

 בכ~לה חלקו
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 אם חכם לכהן לתת ראוי כוי או בה~ה זו אי~ישח~
 לכהן קודם והוא שם שימצאאפשר

 ע~~~
 המתנות לו ויתן

 הנמכרת ה~רכובה מפרק והוא ממנה הימני הזרועשהם
עם

 הרא~
 שני והם איספאלדה שקורין היד כף עד

פרקי~
 ~ד ל~י של מפרק והם והלחיים

 פירק~
 של

 ויתנם הגדולה ~ב~ת שהיאגר~רת
~  

 ש~יניהם הלשון
 ש~ראש והש~ר הכבשים שבראש הצמר ועם ה~רועם

 ולא הראש למלוג רשאי שאינוהתיישים
 להפש~~

 עורו
 ~לבא כל עם לו לתנה צריך והקיבה לכהן שיתננוקודם
 ה~לב להניח בא~~י הכהנים נהגו א~~כ אלא וחיצוןפנימי
 וקיבה לא~ הזרוע ליתן ~כול לעכבו רשאים אזלבעלים
 הגדול ובשור לשנים ולחייםלא~

 יכו~
 לשנים הזרוע לחלק

 ואם א~ פרק א~לכל
 אי~

 בדמ~ם המתנות ישום כהן שם

ושווי~
 הדמים ונותן

 לכה~
 לי מה אמרינן דבהא כשימצא

 דמיהן לי מההן
 ו~

 ~מו ונת~שר כהן שם יש אם
 אםבד~ים

 מ~
 ויאכל לכהן הדמים יתן הרבה ואם

 לישראל ליתן יכול כאן שהריהמתנות
 המתנו~

 ואפילו
ב~תנה

 ולהיו~
 המתנות

 ממו~
 לפי תובעים לו שאין

 וקיימא לכולהו ~דחויי ו~צי יתנם שירצה כהן א~השלכל
 או ~כלן אלא לכהן המתנות נתן לא הזרוע בפרקלן

הפסי~
 ידי ולצאת ש~ים בדיני וחייב אדם מדיני פ~ור

שמים
 צר~

 כשיווייהן דמיהן לפרוע
 לכה~

 ~~~ל אמרו לכן
 שלא ל~בח ראוי וע~~ז ה~בח עה כהן של הדיןכי

 השוח~ים ולוי לכהן או ב~תנות החייב ישראללשום ישחו~
 עם שנתפשרו בודאי שידע עדומוכרים

 הכה~
 אשר בכל

יחפ~
 ובזה לכהנים לתתם ידו תחת המתנות שיקח ~ו
 ~ י~~חיצא

ו~~~
 שומע יחשדני לבל עני במעני אני א~מר

 ~פ~תי זו בהוראה נתייהרתי כילו~ר
~ 

 מדותי
 הכל אשר המנהג כנגד להורות ממחיצתי לפניםונכנסתי
 יוכלו לא ואחרונים ראשונים גאונים בזההמחמירים המורי~ גדולי אפי~ והלא קדמוניות משניםנהגו
 ליקרב לבי ימלאני ואיךלב~לו

 הלו~
 גדולים ובמקום

 אכ~ע ואיך לכלוםעדייפי
 דבריה~

 ודעתי התורה בדין
 וסרהקצרה

 וא~
 לא אשר שבחבורה אריות במקום כי

 להשיב כי אומר תוכחתי ~ל להשיב ~כן השערהיח~יאו
 באתילשואל

 ~ ומתו~
 וביען יען הרחבתי בהוראה פי

 ו~הור~~ ונזכרתי ~כר רבימאמר
 את בחרתי האמת

 במס~ כדאיתא דרכתי ההוא המאמר ובדרך אהבתיאשר
 בן זרוז בן יהושוע רבי ה~יד התם דגרסינן פ~~קחולין
 עלה שאכל מאיר רבי על רבי לפני מאיר רבי שלח~יו
 ע~~י כולה שאן בית את רבי והתיר שאן ~ית ירקשל

 א~רו אביו ובית א~יו עליו~ברו
 התר בו ת~הו~ אתה איסור בו נהגו אבותיךואבות שא~ת~ מ~ו~ ל~

 משה ~ה אשר הנ~שת נ~ש וכתת זה ~קרא להןדרש
 וקרא לו מק~רין ישראל בני ה~ו ההם ה~מים עדכי
 בא ביערו ו~א אסא בא אפשר נחשתןשמו

 יהוש~~
 ולא

 אסא שבעולם ע~~ז כל והלאביערו
 ויהוש~~

 אלא בערום
 אני אף ~ בו להתגדר אבותיו לו הניחומקום

 דבר שאמר לת~~ח מכאן בו להתגדר אבותי ליהני~ו ~~ו~
 לה ואמרי אותו מזיח~ן שאיןהלכה

 שא~
 אותו מזניחין

 ~ה ראוי שהרי ע~~כ אותו מזחיחין שאין להואמרי
בכמה

 ~~ו~ו~
 בעל איסר עושה לבד לו כי

 הרמב~~ם סברת כ~י תורה של עשה ~~וות עלב~וברו הבהמ~
 האיי ורבינו ז~~ל והרי~~אףז~~ל

 גא~
 הפוסקים ושאר ז~~ל

 ~בשר אוכל גם אלא זכרנו א~רהאחרונים
 מתנותיה הורמו שלא יודע אם באיסור עוברההיא הבהמ~

 ~~~ל הזרוע פרק ז~~ל התוס~ בעלי רבותינו שכתבווכמו
 הכי המתחילבדיבור

 ~רהינ~
 שבעה חננאל רבינו בפי

 מתנות וארב~ה עשרים כל הכא חשיב ולא כו~ כהןנכ~י
 אלא הכא חשיב דלא בפרקין לקמן דרשי~כהונה

 אע~~פ מתנות דחשיב ~א כהן ממון והם לזריםדאסורי~ הנ~
 כדאמרינן לתרומה ודמו ד~בילי משום לזריםשמותרות
 כאוכל הוי דלא היינו הכי ה~כתא דלית אע~~גלקמן
 הורמו שלא הבהמה לאכול איכא איסורא מ~~מ אבל~בלים

 ~ עכ~~ל אכילה דבר מידי אלא חשיב לא אינךמתנותיה

~~~~
 אשר ח~~ל אנשי שכל נר~ ל~~~ד

 בגלילו~
 הללו

 הרמב~ם עפ~י דבריה~ כל נוהגי~ שהם מאחר א~יסביבות
 לתת שלא שנהגו ומה במתנות גם כמו~ו לנהוגיש

 שנהנו מפני ולא ב~~ת מנהג היה עתה עדהמתנות
 היה לא בזמנינו ~קודם בא~~י גם שהרי אלעאיכרבי
 י~לים פה ואפי~ כחד דלא המתנות לתתנוהגי~
 עפ~~י מקרוב אלא המתנות לתת נהגו לאתובב~~א
 שהוא זלה~~ה חביב ן~ לוי כמוהר~~ר הרב השל~החכם
 כסף חצי המתנות דמי לתת הכהנים בהסכמתהנהיג
 כספים שני גסה ולבהמה כסף דקה ולבהמהלגדי
 בא~~י ~ה ה~עות שנ~ל כשםומינה

 כ~
 ה~עות נפל

 ז~~ל הרמב~~ם עפ~~י נוהגים אשר במקומותבח~~ל
 ל~יות הוא ~ה לראש~נים ה~עות וסבת הדבריםב~אר ג~

 לא הכהנים לכן תובעים לו שאין ~מון הםשהמתנות
 ב~יים חלקם הקדומים החכ~ים וגם לזאת גם לבםשתו

 יען עליהם מו~ל היה לא כי בדבר עיןה~ימו
 שום לפניהסנתרעם של~

 כה~
 ע~~~

 נתנו לא שאם לחושבו
 ראוי אין וחלקו לזולתו אותם נתנו אולי אליואותם
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~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

לשא~
 מושפים וה~נועים בפיו

~~ 
 פי גם ~ ידיהם

 הם ממנו וה~~וט יושבים אנו הגויים בין~ונותינו
השוחטים

 בהמו~
 כהנת נשוי היש~אל להיות ואולי שלהם

 פטור לויהאו
 ממת~~

 המו~ים הא~רים ל~דו ממנו
 ~ם לבם שתו לא ולכןלו יגי~ ומקלו ישאל ב~צו וע~י ג~ירי דינא לאו כ~~עדהא

 ~י או~ר אני ולזה ~ לזא~
 פהרמב~~ם נוהגים שהםבמקומות

 ז~~~
 הדברים ב~~~

 שכתב ~מה ו~~~יה כמו~ו במתנות לנהוג להםיש
 ~ז~~ל רנ~~ג ב~י~ן בת~ובותיו ז~~לה~ב~~א

 ב~ו~

 התשובה
 מעשיה~ כל ל~שות שנהגו כל הזה הדרך ומןההיא

 ע~~פ ~ע~~הם ~ל ~נהגו במ~ום הפוסקים מגד~יאחד ~~~
 ז~~ל אלפסי הרבהלכות

 וב~קו~
 מ~שיהם כל שנ~~ו

 כרבם ה~דולים אלו ~ו והרי ז~~ל הרמב~~ם החבור~פ
 ~תשובו~יו ה~יב~~ש שכ~ב ממה תשיבני ואל ~ עכ~~ל~ו~

 ראוי אם התר שנהגו במקום שאלת עוד ~ז~~ל רנ~~ובסי~ן
 אם נאמר הזה ה~~ם ומן ולאםור מנהג באותולמחות
 במ~ומות ז~~ל כהר~ב~~ם דלא בו שנוה~ים ענין איזהיש
 הדברים בשאר ~ה וכ~ו~א כ~ולייתא כ~ותו נהגואשר
 גם כמותו ל~הוג להחזי~ם וראוי ב~~ות מנהגהוא
 ה~נה~ כי שיתברר לא אם ההוא~בר

 נתייסד ההוא
 ודאי דבהא קדמוניות בשנים עולם ממי וותיקיןע~~פ
 ד~א ובמ~י נהוג דנהוג דבמאינימא

 היה שאן בית פי ~וברים היו שמתחילה ט~מאוהיינו נהו~ ~~ נהו~

א~
 עם מ~רים עו~י וכבשוה לה סמוכה להיות ישראל

 רא~ונה קדושה ~ברי קא בבל עולי כבשוה שלאהיות
 במ~שרות נוהגים ו~יו לבא לעתיד וקדשה לשעתהקדשה
 פי עלשם

 ~עו~~
 והיתה

 ~ו~ר~ ~~
 ~ולא לידי ד~תי

 ולכן כן לא והדב~ ב~~~י ~~ שהוא יחשוב שם הדר~י
 רבי~ר

 ותיק~
 הבאה קולא ~היה ו~זה ~~~ל היותה

 ילך לא ~~~י ~הוא ב~ו~בו שם הדר כי חומראלידי
 יודעים הוו אילו כי בטעות היה בתחלה ומנה~םלא~~י
 ב~נין בה להח~יר נוהגים והיו בח~~ל היה שאן ביתכי

 לרבי מקום היה לא לא~~י סמוכה להיותההמעשרות
 יהוש~ רבי של ~דותו מטעם להםלהתיר

 כי ולומר
 בו להתגדר ~בותי לי הניחומקום

 דה~
 דברים קי~~ל

 ~אי אתה אי אי~ור בהם נהגו וא~ריםהמותרים
 מביא רבי ולהכי בפ~יהםלהתירם

 ראיי~
 זאת לקולאו

 שא~א אע~~פ חז~ייהו ביע~ו אשר הנחושת נחשמענין
 עם ביערוהו לא~יהושפט

 היו~
 שב~ולם ~~ז כל ~ביערו

 ש~או לפי לבערו א~ו~ הוא כי ~בו~י~ היו שהםלפי
 לה~זיקהו מקום והני~ו בזה וטעו הדבור ע~~פמרע~~ה
להת~~ר

 ב~
 להסכים

 להלכ~
 ~~י ה~עם ו~ה וביערו

 שלהי שבת~מס~ת
 פר~

 התם דג~סינן ~מה ב~ה
 ירושלים פני על אשר הב~ות ואת אומר יו~י רביתניא
 ישראל מלך שלמה ב~ה אש~ ה~ש~ה לה~ מימיןאשר

לעשתרות
 שי~ו~

 אפשר כו~ צוונים
 ב~

 ביערם ולא א~א
 שבא~~י ע~~ז כלוהלא

 ויהושפ~ א~~
 אלא ו~~ני ב~~רום

 הא~רונים ~ה לאח~ונים ראשוניםמקיש
 ל~

 ו~לה ~שו
 לשבחבהן

 א~
 ולא לגנאי בהם ותלה ~שו לא ראשונים

 אבותיו לו הניחו מקום ~~ולין ב~~~ק כדמ~נימש~י
 ~הני~ם טו~ים היו כמה ב~ות דלגבי ~שום בולהתגדר
 התוס~ות ב~לי רבותי~ו וכ~~כ מלבע~ם מניחים היוולא
 וכן שםז~~ל

 משמ~
 ~רבי דדמאי פ~~ג ~אש בי~ושלמי

 ~מליאל בן ר~~ש דבז~ן א~~~פ שאן בית והתי~ ק~ריןהתיר
 א~~ור נוהגין היו רבי קו~ם~ה~ה

 הת~ כדמוכ~
 והטעם

 התם כדמוכח בא~~י או~ו ~חזיקין היו מת~ילה כיכמ~~ש
 בא~~י ~ותה מחזיקין היו יוהי רבי דבימי דדמאירפ~~ב
 זה ~תרוג א~רולזה

 ב~
 הר~ב~~ם כו~ מק~~ין לידי

 בפ~~אכתב ז~
 מהלכו~

 התיר הקדוש ורבינו וז~~ל תרומות
 מאותן שאןבית

 ה~קו~ו~
 בבל עו~י בהן החז~קו~ ש~א

 נמנהוהוא
 ע~

 והכי ~כ~~ל המ~רות ~ן ופ~רה אש~לון
 ד~ביעית בירושלמימוכח

 ~ פ~~~
 מבואר~ו~~~~

 לקולא ~חומרא רבי אם התשובה
 גם ע~~ז מבי~ור לחומרא ~~ולא ראייה והביאהורה
 לה~ביר הוכחת~ הקצרה בדעתיאני

 מנה~
 ולנהוג ~קולא

 נאם וכשורה ~הו~ן חו~רא דהיינו התורה כדיןבמתנות
 ~ הלום עד הדוברהצ~יר

 ה~~ה מ~בר ~דוש ואשמע רואי אח~י רא~תי~ו~
 כ~~ורהר~~ב

 ו~ר~
 ב~~ר ~דבריו וגם

 ההו~
 מצא~י

 ב~ורה וז~~ל י~~ו פרק שם ~~תב ~דב~י ו~~ד ~מך ליאון
 ~כהן ונתןכתוב

 הזרו~
 והקיבה וה~~יים

 וא~~ינ~
 במ~~

 נוה~~ן וה~יבה והל~~ים הזרוע ~~חולין
 באר~

 וב~~~ל
 הביתבפני

 וש~~
 ~פנ~

 הבי~
 ז~~ל ~אלפ~י הרב וכ~~כ

והרמב~~~
 בכו~יה בהלכות ז~~ל

 פ~~~
 הגז בראש~ת אבל

 ~~ינו אל~אי כרביפסקו
 נוה~

 אלא
 באר~

 כתב ורש~~י
ה~~ה

 למתנו~
 מתרומה נתינה נתינה גמירי הדדי ~כי

וכן
 נ~

 ז~~ל הראב~~ד עליו וכתב זלה~~ה הלוי הר~~ז כתב
 ~~וורא לא פ~קאוהאי

 כ~
 דבריו וסיים

 ואי~
 ללמוד

 אטרא קול~ין במתנות והרי אי~ו~ על רעממנהג
 בכהן אפי~ ומשמתיןוגלימא

~~ 
 הבית תורת והר~~ב

 שהוקשו ל~י בא~~י אלא נוה~ות ~ינם אלו מתנותכתב
 נוהגת הת~ומה שאין וכשם לתרומה הגז וראשיתהמת~ת
 ורא~י~ המתנות כךבח~~ל

 ה~
 אונם

 נוהגו~
 וכבר ב~~~ל

 שפו~ר אלעאי כרבי הגז בראשי~ שנה~ו ~כמיםאמרו
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 אתה וממנוב~~~ל
~ 

 בא~~י אלא נוהגות שאינן למתנות
 להשריש ~כמים בהם ש~הגו ש~~~ל במקומותאו

 בח~~ל אפילו במתנות ומחייבין מחמירים וישהתרומה ~
 ~ עכ~~ל אלו גלילות בכל נהגו וכן המתירין דבריונראין

~ו~
 וז~~ל ההוא מהספר פי~~א ז~~ל ה~~ הרב כתב

נמ~א
 שכ~

 וכמו ה~תנות בחוקי חייבים הם א~~י סביבות
 כדאית~ בכל מצווין ו~ואב ע~ון עשירי בפרקשהזכרנו
 פ~~ק גיטין דמסכת ומההיא ~ורייא פ~~ד ידיםבמסכת
 מכלל שדמשק י~ת וכבר בתרא פ~ אהלותומסכת
אותה

 האר~
 וכתוב בחיבו~ו ז~~ל הרמב~~ם שהזכיר~ וכמו

 חמתה ~ובא מלך עזר הדר את דוד ויך הימיםבדברי
 בנהר יד להציבבלכדו

 ~ר~
 יצא מ~ין חיובם ועוג סיחון

 ~ ~~~~צ מ~~ז ב~~זכרנוהו
~ו~

 ל~נין העולם חלקי וז~~ל פי~~~ ז~~ל הוא כתב
 שהחזיקו כל לשנים נ~לקת א~~י ח~~ל סורייא א~~י שלשהזה
 בלבד מצרים עולי שהחזיקו והשאר א~ חלק בבלעו~י
 לשנים ג~~כ נחלקת וח~~ל ש~י~לק

 אר~
 ועמון ובבל מצרים

 שמצוות ביארנו וכברומואב
 התלויו~

 באר~
 בהם נוהגות

 עוד אמר ידים במס~ וכדאיתא וסופרים נביאיםמדברי

 אר~וכ~

 היא םורייא כו~ ועוג סי~ון
 הא~

 דוד שכבש

המל~
 כו~

 והא~
 נהרים ארם ~נגד ולמטה מא~~י ההיא

 ו~ל~ב דמשק כגון בבל עד פרת יד כל צובאוארם
 כא~~י דברים בה שיש היא סורייא בהם וכיו~אוחר~~ן
 דברים בהויש

 כח~~
 בא~~י כקו~ה קרקע בה הקונה

 מדרבנן שם הדינים אלו וכל ומעשרות תרומותל~~ין
 ~ כו~ פ~ק גי~ין במ~~ אמריוהכי

~~~~~ 
 הפחות לכל המתנו~ להנהיג הדבר דה~ן

 החכמים בהם הנהיגו ~ר לא~י הסמוכו~ במקומותבח~ל
 אשר המקומות הם הם כי וכנראה המעשרותלהפריש
 שכתבתי מה וכפי ז~~ל הרמב~~ם ~~~פ לעשות בהםנהגו
 ~שר לשונות השלשה בענין ב~ר~ה והבין הבטואתה
 בו התנצלנו אשר במאמר פ~ק ~ולין במס~ בתלמודבאו

 אותו מזיחין שאין הל~ה דבר שאמר לת~~ח מ~אןבאומרו
 שלא לומ~ הא~ד מ~ל החשן יזח ולא אמר דאתכמה
 עולם וגאוני בעי~ינו ידיעתו למי~וט דבריו עליעברו

 ואמרי עוד אמר כדעתו להנהיג הכריחו לאהקדומים
 לא כי אמר דאת כמה אותו מזניחין איןלה

 יזנ~
 לעו~ם

 ~ת לה~ות שלא לדורותה~
 דברי~

 מאחר
 של כפתחו היה לבם כי היות עם עליהם הכריחולא שהראשוני~

 בו להתגדר אבו~יו לו הני~ו מקום מטעם וזהאולם
ואין

 ל~
 א~ר הכהן אל ובאת דכ~יב ~בימיך אלא שופט

 דעתך על ~~לה וכ~ ההם בי~םיהיה
 שיב~

 הכהן אל

 כשמואל בדורו י~תח לך לומר אלא בי~יו היה לאאשר
 בינת~כ וא~~ל ר~ת דהיינו הכהן אל ובא~~ת והיינובדורו
 דתנן אותו מזחיחין אין לה ואמרי עוד ~מר תשע~ן ~לא

 שלא דה~ינו ביש~אל מחלוקות רבו ה~ב זחוחימשרבו
 לב~ו ברום כיל~ישדו

 בג~ו~
 אשר את החשיב לא ו~וז

 לעלות וקצה ואחרונים ראשונים גאוניםל~נ~ו
 לדונו רק כולם אתבד~תו ולהכרי~

 ל~~
 ~כל תסור לא דהא זכות

 יאמרו ואפי~ וא~~~ל ושמאל ימין לך יאמרו אשרהדברים
 שהרי ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא י~ין עללך

 ומ~וה עצ~ו בפני אור אצילות מקור לו ישחכם כ~
 לה~~דר אבותיו לו ה~יחו ו~קום שמו על ב~רוםכתובה מיוחד~

 דכתיב מקרא הוכיחו וכןבו
 וישמ~

 מידם ויצילהו ראובן
 וכן במרום עליו כתובשהיה

 דבו~ ~~ר~
 ויצבט דכתי~

 להוכי~ יש וכן ~ ותאכל קלילה
 דמצי~ה ~ההיא על

 נ~מני בר דרבה עובדא בההוא הפועלים את השוכרפ~
 קא התםדקאמר

 מפל~
 אם דרקיעה במת~ב~א

 שער ואם טמא ~בן לשערקודמת בהר~
 לב~

 לבה~ת קודם
 דרקיעה מתיבתא וכולהו טהור אומ~ הק~ה ספקטהור
 רבה ~א~ר נ~מני בר רבה נוכח ~אן אמרי טמאאמרי
 עד כו~ ב~הלות יחיד אני בנגעים יחיד אני ~חמניבר
 יצאת טהור טהור אמר נפשיה נחייא קא הוהכי

 וי~את טהור שגו~ך ~נ~מני בר רבה אשריך ואמרהקול ב~

נשמת~
 ושם פ~וק על ב~סיקתא נמי וכ~איתא בטהרה

 יוסי רבי בשם אחא רב התם דגרסינן כו~ אליעזרהאח~
 למרום משה כשעלה אמר חנינאבר

 שמ~
 של ~ו~ו

 אומר בני אלי~זר ואומר פרה בפרשת ו~ו~~ יושבהקב~~ה
 הקב~ה לפני משה ~~~ שנתה בת ועגלה שתים בתפרה
 והתח~ונים העליוניםרבש~~ע

 ב~ו~~
 וא~ר יושב ואתה

 צדי~~ עתיד ~שה הקב~~ה לו אמר ב~~ו של משמוהלכה
 תחיל פרה בפרשת לפתוח ועתיד בעולמי לעמודכו~

 רבש~ לפניו אמר כו~ ש~י~ בת פרה או~ר אליעזררבי ~
 ש~צא ~ייך הקב~~ה לו אמר מ~לצי שיהיה רצוןיהי ~

מ~לצי~
 המיוחד אותו ושם אל~~ר הא~ד ושם הדה~~ד

 מלכו אליעזר כרבי הלכה שאין היות ~ם והנהאליעזר
 וזה במרום דבריו שונה היה ~לםשל

 הד~
 שאמרו מה

 וכמסמרות כדרבונות חכמים דברי ע~~פ פ~~ק חגיגהבמס~
 והל~ו ~טמאין הללו בתורהו~וסקים א~ופו~ אסופות שיושבים ת~~ח אלו א~ופות בעלינטו~ים

 מטהרי~
 הל~ו

 מכשירין והללו פוסלין הללו ~תירין והללואוסרין
 ת~~ל מעתה תורה לומד אני הי~ך אדם~אמר ~~~
 ~~~~י אמרן אחד פרנס נתנן אחד אל אחד מרועהנתנו כו~~~~

 אל אלהים וידבר דכ~יב ב~~ה המעש~ם ~לאדון
~~~ 
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 לא~~ האלההדב~ם
 לא ~ה ~ני א~רו ו~בר

 על לע~וד חביריו יוכלו שלא לפי ~איר כרביהלכה ~ב~
 או~ר שהיהדעתו סו~

~ 
 פנים לו ו~ראה טהור ט~א

 לרבי היה ותיק ותל~יד פנים לו ו~ראה ט~אטהור ו~
 את ~טהר שהיה~איר

 הש~
 כי כו~ ~נ~ש וחו~~ ~קל

 ט~א פנים וב~~~ט טהור פנים ב~~~ט ~~תהתורה
 גלגל גלגול על ~וכי~ והוא אהבה עלי וד~~~ו~~ספר
 נצח תפאר~ גבורה גדולה בינה חכ~ה כתרהא~לות
הוד

 יס~
 לבלתי ~חש~ת ~ב ישר~ כ~ספ~ העול~ ~~ת

 ~ח ~~נוידח
 בס~

 בני כל דין פענין והנדח וסלח
וה~ חילו~

 אברים ~פכים ור~שים שקצים באוכלן התרנגולים
 אותה אוכלים ואנחנו ~~נה חלק ~בים לאבריהם~להם

~בי~
 ~ה ודי בה ה~תה~ת

 ל~ב~
 וד~ו ודורש

בנות ~
 צלפ~

 ב~רום לפ~י כתובה זו פרשה ~ברות
 אדם פני השני ופני כרוב פני האחד פני כתיבובחיות
 שלא ~ה זוטרי ואנפי רברבי אנפי הפנים בהםפפל
~ה

~ 
 וכתיב האדם את ברא אלהים בצלם כי באחרי~

 יעקב של ~וקנא ד~ות ענין והוא איש יתהלך בצלםאך
 ~ הכבוד בכסאה~~וקה

 א~~י ~גבול נחשבת שאן בית היות עם כי~~~
 ובנותיה שאן בית ביששכר ל~נשה ויהי ביהושעדכת~ב
 בית את ~נשה הוריש ולא כתיב ש~ים ובספרכו~
 גוויתו ואת כתיב ש~ואל ובס~ כו~ בנותיה ואתשאן

 בחו~~תק~
 ועל כתוב הי~ים ובדברי כו~ שאן בית

 פ~ ובע~בין כו~ בנותיה ואת שאן בית ~נשה בניידי

~~
 גן ~ין

~  
 רבי א~ר

 ש~~
 היא בא~~י אם ב~~ל

 בית א~~י של ~בר~ותיה ת~~ר כתובות שלהי כו~ שאןבית
 דתניא ~~ כורין שבעה ~הסאה

 ר~~~
 אני או~ר

 בבק~ראיתי
 כורים שבעים ~שה סאה בית שאן בית

 שאן בית על דחולין בפ~~ק דא~רינן כח~~ל תחשבו~~~ז
 בבל ~לי פבשום ולא ~רים עו~י כ~ום כרכיםהרבה
 קדשה ולא לשעתה קדשה ראשו~ קדושה סבר וקאכו~
 ~ כו~ל~~ל

ו~~
 כן ~ורה אתה ~דוע תשיבני אל

ה~תנות לענ~
 לנהו~

 לא~~י הס~וכות ב~קו~ות בח~~ל
 וא~

 אתה
~ורה

~ 
 תרו~ות לענין

 ו~~רו~
 טע~א חד כולהו דהא

 צ~ח רב שכתב ~~ינו כי ל~יב דישנינהו
 גא~

 ז~~ל
 ופרח כפתור הר~~ב הביאה בתשובה ז~~ל ~ון פ~טויבר
 פלטוי בר צ~ח רב כתב ~~~ל ההוא ~הספר ט~~ובפ~
~אוני

 כת~ פו~בדית~
 בודאי כי ואינו כך ז~~ל בתשובה

 נ~ו~ל~
 הפרשת ~צות וליכא ~ה בז~ן ו~ר תרו~ה

 אלא בח~~לתרו~ה
 ר~

 הלכה או~רים ש~נו הרא~ו~

 ~ח~י~ים היו~פ~ם
~ 

 ~אני דבריהם בכל ~~ם
 ~להדין

 ש~ריש~
 ~דין ה~יסה ~ן

 בה ~רו ~~~ה דשפיחא ~ילתא דחלה ~שוםויצהר תירו~ ד~ תרו~
 שלא א~~י חלת ~שום בה הכל ונהגובח~~ל רב~

 תשכ~
 ועיקר

 היכי כי שכיחא לא בתרו~ה אבל בפסחיםה~ילתא
 ~רו לא ומש~~ה א~~י לתרו~ת ~יניהדנילפו

 ב~
 רבנן

 לא בטבלתא עיסה דאכיל ~אןהילכך
 ~מי~

 ~ ~~~ל עליה
ו~~~~

 בא~~י שנוהגים ה~תנות
 ו~~

 נוה~ם התורה
 הס~וכות ב~קו~ות הפחות לכל בח~~ל גםשהם שיתנה~ ראוי הזה בז~ן גם לכהנים וניתנין ~קוםבכל

ישראל לא~
~ 

 עולא כי היות
 ילי~

 בנתינה ~תרו~ה ~תנות
 ~ שביארנו ו~~ד ב~~שנתינה

 לבטל שראוי ונר~ לג~רי אות~ לאסור ראיתי~ו~
 נה~ כי דר~~ה בפ~~ק דא~רי~ ההואה~נהג

 איסור~ ב~קום
~י

 שבקי~
 קדו~ה ~חלוקת זה הדבר היה ואם להו

ב~
 הא~ כדברי ו~ו ~תיר ~ה אוסר זה ז~~ל החכ~ים

 א~ר נטו ה~קום שחכ~י או רבם שהיה ~פנילהקל
 זה דכגוןדעתו

 ~ניח~
 שיש א~~פ מנהגם על אותם

 ~~ואל דרב ד~וגר~תא ההיא כי לאםור ~קו~ותהרבה
 בפ~ וכן טרפות אלו בפ~ דאייתורא ותרבא דחוליןבפ~~ק
 לבי איקלע דלוי בההיא ה~רכל

 יוס~
 ריש~א

 ליהו א~ר ולא אכל ולא ב~לבא דטווסא רישאליה קרי~
 ש~תינהו לא ט~א ~אי ליה א~ר דרבי לק~יה אתא~ידי ול~

 ודיל~א הוה בתירא בן יהודה רבי של ד~קו~ו ~שוםא~~ל
 דהא ~~~ל הגלילי יוסי כרבי ליהודרש

~ 
 אדרב~ כרחין

 שהבאת ~ה לך טול שבאת ו~~קו~ ראייה לנו יש~ם
 שהיה ~פני ~הקל דקא~ר קתני לצדדין דריב~~ב~שום
 ז~~ל הר~ב~~ם והרי לא רבם כנגד דלהח~יר ~~ערבם
 ~פני בהם להקל ~קום ואין אלו בגלילות רבםהוא
 רבי סליק כי דחולין בפ~~ק ~דקתני וראייה רבםכבוד
 ~אתרא לאו ליה אמרי וש~ואל דרב ~וגר~תא אכלזירא
 א~ וש~ואלדרב

 א~רה ~אן ליהו א~ר
 יוס~

 חייא בר

יוס~
 חייא בר

 ~כ~~
 יתברר לא שאם ק~ן הא כו~ ג~יר

ל~
 ~~פ ההוא ה~נהג שנתייסד

 וותיקי~
 עליו לס~וך אין

 שחכ~י או באו~רו ה~~ בסי~ ז~~ל ריב~~ש שכתבוכ~ו
 נטו לא שאם ~ה ~~ע כו~ דעתו אחד הלכוה~קום
 ה~קום של הרב שהיה או ה~קל דעת אחר ה~קוםחכ~י
 לנו אין להח~יר דעתוההוא

 לז~
 לי~א דאלת~~ה ~דבריו

 לי~א ולא לבד ד~ו אחר ה~קום חכ~י ונטושנהגו
 דתנייא ~הא וראייה ~ידי לא ותו ק~ייתאחלוקא

 פרק ו~בת פ~~ק וביב~ות ה~ר כלבפ~ בחול~
 ר~

 אלי~ר
 יש~עאל רבי ופ~ הלחם שתי פרק~ וב~נחותד~ילה

www.hebrewbooks.org                            www.daat.ac.il



~~  

~  

~  ~  ~  ~  

~  
~ ~

 פחמים לעשות עצים כורתין היו אלי~ר רבי שלבמקומו
 אוכלון היו הגלילי יוסי רבי של במקומו ב~ללעשות
~ר

~~ 
 ובשבת פ~~ק ביבמות נמי אמריק והכי בחלב

 יהושע דרבי באתריה מי~לע כי אבהו דרבי ~ירהפ~
 יוחנן דרב~ לאתריה מיקלע וכי שרגא מטלטל הוה לויבן
 רבי של כבודו משום שרגא מטלטל הוה~א

 יוח~
 אע~~ג

 במגילה דאמרינן ואע~~ג ב~ל יהושע דרבי ליהדםבירא
 הני תתגודדו לא משום ליכא א~ בעיר דינין בתישתי
 הללו בגלילות אמנם מילי לכל ~ליהם ~שקבלוםמילי
 להיות ז~~ל הר~ב~~ם אלא מילי לכל עליהם קבלולא
רבם

 כמפורס~
 ועל לכל

 המפורסמו~
 להביא צריך אין

 אבל מצי ~בם ב~קום כרבם דלהקל קמן האראייא
 כי כבודו משום רבם במקום רבם כנגד להחמירלא
 לכבוש הגם יוהי רבי במאמר פסחים ערבי פ~ דראשהא

 שאני מי~ה לאחר מיתה וכי כו~ בבית עמי המלכהא~
 על איהור ונהגו עליהם שקבלוהו מאחר שהרי היאלא
 ודאי אלא ההוא המנהג לבטל טוב מקום להם איןפיו

 עוד אין ש~תבנו וכמו היה בטעותמנהג
 בהוכחות הוכחנו כאשר בריםוהדב~ם להארי~

 למב~
 וישרים

 למעש~ הלכה דעתלמוצאי
 בתלמו~

 ~יד~ שמביא גדול
 מוצק כראי צדיקים דברי מ~וקים והדבריםמעשה
 נאם כתבתי לע~~ד הנראה~קים

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~ז

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

ו~~~~~~
 ששלח חולה בענין דעתי צהודיעכם

 מה דבר להתנדב רוצה שהיה לש~~צ לומר לב~~הבשבת
אס

 כשיב~
 ירפאהו ה~ לומר יוכל אם ~מנהג הש~~צ אותו

 שאמרו מה ב~ר נ~נס אם או אמן שלימהרפואה
 צריך בשבת לחולה המבקר דשבת קמא פרקאבגמרא
 ~ לבא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבתלומר

~~ו~~
 הנראה כפי דעתי שלפי אומר בקיצור

 לא שלשם בדבר איסו~ אין דשבת פ~~ק דגמראמסוגייא
 ~ר או בכי לידי האדם את שמביא הדבר אלאאסרו
 לא~ה

 ימש~
 או פנים משני באחד אלא והצער הבכי

 עליו כשמתפלל האדם שמ~ער לפנינו החולהכשיהיה
 לפנינו החולה היה שלא אפי~ או והצער הבכיויתעורר
 היא שהכ~נה החולה על מפלאים~שאומ~ם

עליו להתפל~
 ולה~ח~

 ה~ לפני
 יתב~

 והבכ~ ה~ר ~ית~רר

 השי~~~ שירח~~~
 מי שאומר מי אבל ע~יו

 שבי~
 לא

 אלא בא שאינו מפני עליו ו~ר בכי שום להתעורריבא
 וה~ע שעשה הנדבה מ~ד בלבדלברכו

 עצמ~
 אמר שלא

אלא
 השי~~~

 רפואתו זה תחת נכנס הרי ויחייהו יברכהו
 מי לומר יכולים אם להס~פק צריך היהוא~~כ

 הנכנס לומר בי~~ הוצרכו למה נמי הכי תימאוכי שביר~
 היא שבת יאמר החולהאת לבר~

 מלזעו~
 מברכין אין לימא

 וכי ~ בזולתו ולא ביקור בש~ת לא בשבת החולהאת
 יתפל~ו א~~כ הבכי ה~עוררת היא הרפואה שזכירתתימא

מצלא~
 בתפלתם רפואה יז~ירו ולא בשבת החולה על
 ודאי אלא שמירתו ו~ל השלום ועל החיים עליתפצלו
 בר בר שרבה בגמ~ הביאו עצמה סוגייא ובאותהל~~ש
 בתפיחא אלעזר רבי לשיוליה אזיצ כשהוה אמרחנא
 המקום א~~ל הוהזימנין

 יפקדנ~
 אמר הוה ~ימנין לשלם

 לענין דלא ז~~צ רש~~~ וכתב לשלם ידכרינך רחמנאליה
 מדבריו נר~ איתמרשבת

 שבשב~
 ואפי~ לאומרו א~~י

 ~ רפואה לשון מזכיר היהשלא
ו~~

 דבר~~ שסותרין ונראה ת~ע~~ו בסי~ וא~ רפ~~א בסי~א~ בא~~ הכתובים הלשונות אותם שהוקשה מה
 שבםי~ כלצ סתירה שום בהם שאין לי נראהלדבריו
 יחיד על אמררפ~~ח

 הנרד~
 או לסטים או גויים מפני

 אין רעה רוחמפני
 מתריע~

 בכאן מנע ולא בתכלה
 ~ מו~ר התרועה בלא ה~פלה אבל ה~רועהאלא
 ואפי~ אמר ~ן גם תקע~~וובסימן

 ע~
 יחיד

 הנ~~
 מפני

 רעה רוח מפ~י או לסטים אוגויים
 ~עקי~

 ומתחננין
 תוקעים א~~כ אלא תוקעין אין אבל בשבתעליו

 התפלה עם רפ~~ח בסי~ שאסר התרועה ה~א ~והעם לקב~
 לבדה התפילהאבל

 א~
 שכתב מה כפי אלא איסור בה

 בתשובת הנראה זהו תקע~~ו בס~~ ולא רכ~~חבסי~
 נאמן נאם משגיאות יצילנו וה~שאלתכם

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

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

 כ~~ת כתב יצ~~ו גבירי נעלה ומאד השלם
 שאלת ואשר הון כל כעל ששתי ובהם ופסקוקבלתי
 האהבה חי באנד~נופלי לנו כ~ת שהראה מפסקממני
 על ~ית ואשר אז העתקתיו לאכי

 עב~
 דעתי לגלות

 בקצרה בא הנני זה פסק בנדון והחלושההקלושה
 בכל וארי~ותו דמר פלפוליה אחרי ~האריך אוכלמה ~

 כי ואומר אענה מצ~תיך למלאת אכן הדרושחלקי
 על ז~~ל ~~~י דברי שפי~ ההוא החכם בדבריראיתי
 אמר ~ימניןההיא

 יפקד~
 ~או הא שכתב ~~ לש~ם
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