
~~  

~  

~  ~  ~  ~  

~  
~ ~

 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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 אינו דבשבת משום רש~~י של שטעמו נקט שבתלענין
 הא לרש~~י דמנ~~ל בעיני קשה דבר ~ה לאו~רויכול

 יאודה ~רבי ס~~ל אל~זר ורבי נקט שבת לעניןדילמא
 ~סיים יהודה דרבי וא~~~ג ~ל~ך ירחם המקוםדאמר
 צ~יך דא~~כ דוקא דלאו נראה ישראל עמו חוליועל

 לר~ ר~~י בין איכא מאי בדוקא ישראל חולי ~םלהז~ירו
יוסי

 אל~
 מ~כב אינו ישראל חולי בתוך יהודה לרבי ודאי

אל~
 דרך ד~שום

 א~
 זה חולה על יתפ~ל ש~א ק~~ר

 משמע יוםי לרבי וגם ישראל ~ולי כל על גם אלאלבדו
 חולי בתוך למנקט צריך הוא שבת מ~ום ~לא רש~~י~~י~
 המקום וא~~כ יותר תפלתו שתש~ע כדי אלאישראל
יר~ם

 עלי~
 ושפיר לשלם יפקדינך כמו דהוי ~ש~ע

 דל~נין ל~י~ראיכא
 ~ב~

 נקט
 ור~~~

 סבירא יהודה כרבי
 למה וגם~יה

 כת~
 דפשיטא משום דאדרבא ע~~ז ~ת~~ר

 רש~~י פי~ ~שלם לברכו בשבת לחולה ל~בקר ל~~~יליה
 לעניןדל~ו

 שב~
 שבת שהיה דמשום שנפרש כדי את~ר

 מברכו~יה
 בלש~

 שהיה כמו מותר דודאי שלום
 ל~ולה~~בנא מבר~

 בלש~
 ד~י דלא למידק איכא ע~~כ שלום

 ואין בשלום שבתו אלא אומר היה לא דהתם~דשבנא
 לחברו אומר אדם שכל כדרך אלא החולה על תפילהזה

 ידכ~ינך לחולה אומר שהיה אלעזר ר~ אבל עליכםשלום
 דאםור משמע ולשבנא תפלה לשון ~הוא ודאי יפקדנךאו

 שהוא אע~~פ לשל~ או~ר שהוא דכ~ן למיד~י איכאומיהו
 החיתום אחר הולך הכל יפקדנך או ידכרניך עמואומ~
 אבל ל~בריהם בשבת לפרשו ~דם בני שדרך שלוםשהוא
 ש~ת לענין דלאו לו~ר ל~~~י להכ~~ כדאי זה אין~~מ

 דהאאיתמר
 ~י~

 וס~~ל הוא תפילה דלשון ל~ימ~ דאיכ~
 יש ואולי בדבר~ הכרח שאין נמצא וכדפריש~ דשריכר~~י
 דרבי ליה סבירא הוה דאי משום דרש~~י דט~מאלומר
 דרבי כלישנא עליך ירחם המקום למימר ליה הוהיהו~ה
 למה שלום מדכר הוה לא יהודה דרבי דכיון ו~דיהודה
 ~~~י שכתב קשה ומ~~מ ליה לאדכוריה אל~זר לרביליה
 שבת לענין דלאהא

 נק~
 בלשון ~~~ל זימ~ין שכתב אחר

 ליה א~ר ~ימניןהקודש
 בלש~

 דבר איחר ולמה ארמי
 א~אי להודיע~ו המאמר בתחילת ל~ומרו ראוי שהיהזה

 רש~~י שכתב והא תיבת למידק דאיכ~ ו~ד להמייתי
 ~י קאמר הכי דרש~~י לי נראה ולכן ~ מיותרתשהיא
 אלא חנא בר בר רבה לה אמר לא ~לעזר דרביהא

ללמוד
 ~ענ~

 אמר זימנין למימר ליה הוה לא בלבד שבת
 דא יפקדנך או ידכרינך שבת לענין דהא אמר~מנין
 חנא בר בר דרבה א~~~~ ודאי אלא היא א~תודא
 לאשמ~~ינןאתא

 דר~
 משום אי שבת ~~ין אל~ר

 משום ואי יהודה כרבי ליהדסבירא
 דסו~ ד~~

 דברו
 אמר זימנין דקאמר מאי יפקדינך למימר שרישלום
 לו~ר אלא הכי לה נקט שבת לענין לא אמר~ימנין
 א~מי בלשון אמר ~ימנין הקודש בלשון אמר~ימנין
 לי כך החולה על דבמתפל~וקמ~~ל

 לשו~
 לשון כמו ארמי

 אע~~ג כלומר והא רש~~י שאמר ~הו וכדל~מןהקודש
 הא היא שבת לענין לאש~ו~ינן דרבא מימראדעיקר
 לישנא בהאי להדא~~

 זימנ~
 לע~ין לא אמר וזימ~ין ~מר

 תיבת שפיר אתי ובה~י לישנא בהאי לה נקטשבת
 כמיותרות נראות שהיו רש~~י שכתב נקט ותיבתלענין
 ~ רש~~י דברי לפר~ לי נראהכך

 רפ~~ח בסי~ שכתב הטור מדברי דקשהו~~~~
 סתירה שאין ההוא החכם וכ~ ~~ע~~ו בסי~ שכתבלמה

 בתפלה תרועה מתריעין אין רפ~~ח בסימן ש~~~שבדבריו
 ~ותר תפלה בלא התרו~ה אבל התרועה אלא מנעלא
 ~~~כ אלא תוקא~ן שאין תקע~~ו בסי~ שכתב מה~הו

לקב~
 ~ ע~~כ העם
 לכתוב לטור ליה למה דא~~כ דבריו על לי~~~~

 מתריעין אין אלו על וא~י~ הול~~ל הכי ובתחינהבתפלה
 שכתב מה על וגם ל~זרה שיבואו ~ול להשמיעאלא
 מו~~ן דאין קא~ר דהרמב~~ם מעצמם עוש~ם דאםכ~~ת
 אין לכתחילה אבלבידם

 מורי~
 דאתו תמה~י ע~~כ כ~ותו

 מילהא
 א~טרי~

 דהר~ב~~ם ד~סתברא לומר הטור
 בידיה מחינן לא כהרמ~~~ם דעביד ~אן נמיבלא~~ה
 נטיית אם ועוד עליו לישען גדול אילן לו שיש~אחר
 ~ כדבריו הוראה יורה ~א ל~ה ה~ב~~ם כדבריסברתו
 רש~~י כדברי הלכה פי~ כתב רפ~~ח שבסי~ נראהולע~~ד
 ~ל שסמך לפי כלל הרמב~~ם כדברי לכתוב חששולא
 ת~ע~~ו בסי~ לכתוב שעתידמה

 ו~
 מ~ומות בקצת מ~אתי

 לעשות שדרכוהטור
~ 

 האחד מהם שנים אזכור וכעת
 בטורהוא

 אכילת דיני לכתוב המתחיל קע~~ג סימן א~~~
 בטור שכתב ע~~מ שס~ך לפי קצתם והש~יט וגבינהבשר
 שחזר אע~~פ פ~~ט סי~י~~ד

 וכפ~
 מטור שכתב דברים קצת

 כתבם שכבר על שסמך לפי קצ~ם השמיט קע~~ג סי~א~ח
 של~~א סימן א~~ח בטור השנישם

 כת~
 אם ספק ואפי~

 ולא לשמונה או לשבעהנולד
 גמ~

 מלין ו~רניו שעריו
 שם ודבריו כו~ מתיר שפיר הוא האי דאי בשבתאותו
 הרא~~ש פסק הפך הם כי פתרון בלא כ~לוםהם

 ~פס~
 ו רס סי~ י~~ד בטור שכתב מה על שסמך אלאהרמב~~ם

 וצפרניו שעריו גמרו לא דאפי~ נראה הר~ב~~ם דבריעל
 כו~ ~מ~~נשרי

 ו~
 דבריו מבין ואיני כתב הרא~~ש דברי

דודאי
 מל~

 עכ~~ל ~~ר~ית ממ~~נ אותו
~~ 

 שיש היות
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 פ~טים שא~ ו~ל ~קומם זה אין דברים דקדוקי בולי
לא

 אאר~
 אכן לטורח אהיה פן

 לענ~
 אל ~לפנינו נדון

 ~התנדב ד~ולה נלע~~ד כי ואדברה אדוני בעיניי~ר
 ~רפאהו שהש~~ית אותו ש~ברכין שבירך במי לומרנדקה
 שהוא בין סכנה בו שיש חולה שהוא בין שלימהרפואה
 וכן סכנה בו שאיןחולה

 פש~
 המקומות בכל המנהג

 כמה לפני כן אמרו פעמים וכמה ו~ישבתישעברתי
 מעולם בדבר שפ~~ק מי רא~נו ולא עולם גדוליחכמים
 ~ל להתפלל חכ~ים מנעו שלא מפני שהטעם ליונראה
 ~ער ימשך תפלה שמאותה בענין כשהוא אלאהחולה
 כשבא וזהו מר כדקאמר ומתפלל למבקר אולחולה
 ומפני הדמעה היא התפלה מתנאי שא~ עליולהתפלל

 שמאחוששים
 מתו~

 אבל הבכי יעו~ר התפלה
 בדרך עליו להת~לל הכוונה אין שבירך מיכ~אומרים
 וצד~ותיו פעל~ו השם שי~~ה לומר אלא ממשתפלה
 זה ובזכות ה~ ל~~י תזכרנה שעה באותה עושהשהוא
 צער מעוררים אלו דברים ואין ~לימה רפואהירפאהו
 ומיודעיו אוה~~ו ולב החולה לב מחזיקים אלאובכי

 דאפי~ ועוד הזו המצוה בשכר מחוליו שינצללהבטיחם
 כיון כלום בכך אין תפלה דרך הוא שבירך ה~יאם
 קבוע נוסחשהוא

 באומ~
 והש~~צ לה~ תרומה מתנ~ב לכל

 אומוסיף
 גור~

 אשר מחסורו די לב נדיב לכל לברך
 בנים לו שיתן אומר לא~ כי לו שצ~ך מה כפי לויחסר
 ה~ אומר ולא~ וישמרם בניו יחיה ה~ אומר ולא~זכרים
 ולא~ מאבלו ינחמהו ה~ אומר ולא~ נאמן בית לויבנה
 נתו~ה והרשות כו~ שלימה רפואה ירפאהו ה~אומר
 הו~~ל א~~כ הצורך כפי ברכה להוסיף ש~~צביד

 דאמרינן להא ודמי הוא כך שבירך ה~י שלהנוסח כאל~
 יאיר ~י לאל תפלה ואני הוא כך ברכה נוסחבירו~
 ה~רוד תורתך לעבודת נרצע נאם תורתו במאו~עי~נו
וע~וב

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

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

~~ו~
 מפסק וחצי דף קבלתי י~ו השלם להחכם

 שלחתיו אשר קונטריס פסק על תשובה הק~רכ~~ת
 ירחים ~ל~ה ותצפנהו חדשים כמ~לש הנהלכ~~ת

 מאד ~~~תהשיב ולבסו~
 בקצ~

 יאודי בא מקרוב גם
 עדיין כי כת~~ר מצד לי ואמר כ~~ת מצד שלום ליונתן מניקופו~

 כ~~ת פסק היהלא
 מו~

 ~ה אז כת~~ר שלחו לא וע~~ז

~~~
 היה כ~~ת כי מורה היה

 מארי~
 מזו וגדולה מאד

 הבחו~ ליאמר ~
 דב~ אלי המוביל

 שע~~פ ב~י~ר ~~ת

 ח~ים בשלשה כ~~ת ואם כ~~ת לו צוה כן כי לכ~~תהשיב
 מה אחד רגל ועל ב~גע אני בתכלית בקיצור ליהשיב
 אם מכ~~ת בבק~ה זה ועל ו~~~דק א~בר ומהאומ~
 ומחול אלי ~שלחהו א~וך יותר ~קונטריס כ~~תכתב
 עשה שכ~~ת לי אמרו כי ~ב~י כל עללי

 כ~
 היתר בפסק

 א~ר ~לי הקונ~ריס על כ~~ת ~י הודיע לא ו~םע~ונ~

 העתי~ו אם באנדרינו~ליראית~
 גיס~

 השלם החכם
 אלי לשלוח אליו שאכתוב כדי י~~ה סבע ~מואלכ~ו~~~ר
 הע~יקו אםהה~~~ה

 ו~~~~
 ~פצ~י כ~ת רצון לעשות

 בקצר~ אני ~םלהש~ב
 בתחילה חלקי אני אף ואענה

 הפסק של מילתא תלייה וב~ה בנוי ע~יו אשר הי~ו~~על
 שלום הפורש כי פשיטא ~ודאי ואומר שלנומהנ~ון
 ~לום לו ואו~רלחבירו

 עלי~
 המקום כמו ~פיל~ ה~ייא

 או לשצוםיפ~דינך
 ידכרינ~

 אל~זר רבי אומר שהיה לש~ום
 דודאי ב~לום עמו את יברך ה~ אומר הוא וכןלחולה
 כהנים ב~כת בסוף יום בכל או~ר~ם אנו וכן היאתפילה
 וכן היא תפ~ה דודאי שלום לךוישם

 ת~
 ב~כת אחר

 אומרים אנוכהנים
 ד~~

 ~ובה ~לום שים וב~שה תפלה
 ע~ך א~ לברך בעיניך יהיה ו~וב ושלום חייםוברכה
 ש~ה ו~כל עת ובכל יום בכלישר~

 ברו~ בשלומ~
 אתה

 כו~ל שלום ודאי כי בשלום ישראל עמו את מברךה~
 הדבר כי ע~~ז ראיות עוד להביא צורך ואין טובהכל

 ה~וסקים כל אשר ירושלים איש שב~א וא~~כפשוט
 ב~סקי זה על שהארכתי כמו כמותו פס~ אצלינוהנמצאים
 היה ביציא~ו וכן שלום אומר היה בכניס~ו הואאלא
 היה שהכל פשיטא בשלום ו~בתואומר

 ד~
 תפ~לה

 אפי~ לומר מהבריא שינוי בלא וכן וז~~ל ב~סקיוכתבתי
 ודאי נר~ שלום לו יתן שה~ ביקור בשעת בעצמולחולה
 ממנהג בדבריו משנה ~אינו דכיוןדמותר

 אבל שם כתבתי עוד בכי~ הת~וררות בזה איןלבריא ש~ומרי~

לב~
 ה~ריאים אדם בני שאר שמברכין כמו או~ו
 שיתעורר כדי מהמנהג שנוי בהם אין לצדקההנודרים
 יאמרו אם אבל לחולה אהובים ולשומעי~ למברךבכי

 שלא א~~~פ ושלום חיים לו שיתן החולה עלמצלאין

 דאסור נ~~ סכנה בו אין אם רפואה לשוןיזכי~
 לאוהביו בכי שת~ו~~ר אפשר לחולה אלא זה עושיםדאין דכי~

 לשבח טעם של הדברי~ אלו וכל בפסקי ~~כ חולהשל
 עליהם מזכהוהשכל

 בח~י ישרה דרך ה~ ברוך ~
 בהשגתי~ ~מוד דעתימיום

 כי~ו~~
 וביציאתו שבכניסתו שבנא שודאי

 הוא פ עכ שלוםאומר הי~
 לש~

 פסק הפוסקים ~ל תפלה
 ש~י~ ר~~י גם רמז ומזהכ~ותו

 אד~
 היה גדול

 ~~~~~~~~~~~~~ בירושלי~
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 בפסקי זה גס ~כתבתי שבנאו~~ו
~  

 לנו יש א~כ
 כרבי ס~ל ולא הפוסקיס על חולק אינו רש~~י דגסלו~ר
 לשלוס ידכרינך או לשלוס יפקדינך ה~קוס דא~ראל~ר
 י~ס השס דא~ר יהודה כרבי אלא כשבנא דלאהוא
 בתחלה~ כ~~ת ~ד~תב ישראל ע~ו חולי כל ועלעליך
א~נס

 בסו~

 לרבי הו~~ל דא~~כ כ~~ת דכתב זה כ~~ת ד~ה
 עליך ירחס ה~קוס יהודה רבי כלשון ל~~ראל~ר
ועוד

 דכי~
 ליה ל~ה שלוס ~דכר הוה לא יה~ה דרבי

 ~~כ~ ליה לאדכוריה אל~רלרבי
 ~ו~~~~

 לשלו~ יפקדינך השס ~א~ר דר~~א ~ורה

וידכ~~
 ~כ כדכתב בודאי תפילה לשון הוא לשלוס

 כ~
וא~~

 בכניסתו או~ר שהיה שלוס לשון שבנא גס ב~אי
 ~כ הואובי~אתי

 לש~
 השלוס על תפלה

 בלשו~
 תפילה

 היה דשבנא אלא אל~ר רבי של השלוסעל
 ~פ~

 שבת
 לו~ר לבוא ק~בה ו~ואה ~לז~קהיא

 לש~ ~
 רפואה

 אבל להתפללאסור
 לש~ ~

 להתפלל ~ותר שלוס
בפניו

 כי~
 ~ה

 ד~
 לו~ר הבריא על גס להתפלל

 ~ כדלעיל בפניו עליך~לוס
 דא~ר אל~ר רבי על רש~~י דפריש ה~יו~~~
 לשלוס יפקדינךה~קוס

 וידכרי~
 שבת לענין דלאו לשלוס

 בחול גס אלא לבד בשבת זה או~ר היה שלא ~~ל~קט
 ופשיטא בפסקי ~ה גס שהא~~י ו~~ו ~ך או~רהיה

 לאש~ו~~דאת~
 ד~ין

 לש~ וב~ הק~ לש~
 הכל אר~י

ש~
 כדכתב החולה אצל

~~~ 
 ואני חידוש דרך זה כ~~ת

 נ~י אתי זה ~פי~ שס ~~~ל בבירור זה גס כת~תי~~~
 לאש~ועי~ דאתאשפיר

 ובלש~ הק~ ~לש~
 היה תרגוס

 לחולה~רך
 ~כו~

 אתא לא ~י בחול בין בשבת בין
 ~ברכו ~~היה דבשבת ~אלאלאש~ועינ

 ~לש~
 א~כ שלוס

 אלא ל~י~~ ליה הוהלא
 שהי~

 ה~קוס לו או~ר
 ליה א~ר ~~נין נ~י ~דקא~ר אלא לא ותולשלוס יפקדינ~

 לשל~א ידכרינךרח~נא
 אתא דוקא ~אי ש~~

 לחולה ~ברך היהדפע~יס לאש~~י~
 בלש~ בשל~

 ופע~י~ הקדש

~ש~
 או~ר היה בחול בין בשבת דבין וה~נה תרגוס
לפ~יס

 בלש~
 ולפ~~יס הקדש

 בלש~
 ~~ל תרגוס

 ~ שס ~ה ~ד הארכתי כיההכרחי
~~

 הטור ~~~רי דקשה וב~אי וז~~ל כ~ת כתב
 ~ ~ בסי~שכתב

 החכס ו~תב תק~ו בסי~ שכתב ל~ה
~הוא

 סתי~ שא~
 בדבריו

 ש~
 רפ~~ח בסי~ שא~ר

 אלא ~נע לא בתפלה~תריעין א~
 התרו~

 בלא התר~ה אבל
 בסי~ שכתב ~ה ~הו ~ותרתפי~ה

 תק~~
 שאין

 תוקע~
~ל~

 ~~כ
 לקב~

 ה~
 לי קשיא ~כ

~ 
 דבריו

 דא~~
 ל~ה

לי~
 לטור

 בת~יל~ לכת~
 ל~י~ר ליה הוה הכי ובתחינה

 שיבואו קול להש~יע אלא ~תריע~ן אין אלו עלואפי~
 עכ~לל~רה

~~ 
 כ~ת ~כתב זה על גס ת~תי ~ה

 זהגס
 ד~

 יראה פסקי בדברי ה~דקדק ~י ח~ש
 זה ~תבתי אני גסבבירור

 ג~~
 קרוב שס ~~~ל

 הח~ס שהשתדל ו~ההפסק לסו~
 לת~

 ~א הטור דברי
 י~~ה הח~ס ופי~ אדידי~ ~דידיהליקשי

 דא~
 ~תריעין

 בפסקי ~תבתי הנה התפיל~ בשעת ל~י~ר דבעיבתפיל~
 ~אדקש~

 לשו~
 דתקיעה ~ש~ע לא בתפלה ~תריעין אין

 ~ קא~ר תפלהבשעת
ו~~

 בשעת שלא ~תקוע ד~ותר ל~טעי אי~א דא~~כ
 ~די לתקוע ד~ותר ההיא הטור הביא והנההתפלה

לקב~
 דהיינו אחר באופן ולא העס

 כ~
 ה~ שירחס

דאסור
 וא~~~

 לדיוקא ~דיוקא קשיא י~~ה החכס לפי~
 הוא לדיוקא ~יוקא קשיא ופי~ ה~ין ~ה שסעכ~~ל
 קשיא ~שתא בתפילה לכתוב לטור הו~~ל דלאזה

 אין א~רת לדיוקא~~וקא
 ~תרי~

 בתפלה
 אע~~פי ~תרי~ן תפלה בלי הא תפלה בשעתל~י~ר דב~

 ~דישאינו
 ה~ לק~

 כדי לתקוע ד~ותר כתב ו~דר

לקב~
 שלא ~א כו~ העס

 ה~ לקב~
 אסור

 א~
 פי על

 הרי לדיוקא ~~וקא ק~ וא~~כ התפלה בשעתשאינו
שהקשתי

 בד~

 ~~~ת שהקשה ~ה לשבח ופל~ול טעס
 ~~ו שעשה ד~י ~שיטא כ~~תשכתב ~ בלשונו וקצר לטור ליה דהוי כדרךעליו
 ל~~ד הנה ~ידיה ~חינן לא ~דאי הר~ב~~סכקולת
 פשוט זה דאיןנראה

 דלש~ דס~~~
 להס להח~יר עליו

 לר~~אצטרי~
 ב~

 כוותיה ד~סתבר להר~ב~~ס בי~ר
 ~אוא~~כ

 ב~ ~חי~
 אזיל דלקולא א~~ג כ~ותו ה~ה

ו~~~~
 על זה פירוש על אדס שוס יערער אס

 שס ~תבתי זה על כהר~ב~~סד~ס~ברא ~ש~
 ת~~

 ול~ל ~~~ל
 בפסקי כתבתי שהרי הפסק לזה עיקר זה איןה~רושיס

~
 אפי~ בשבת החולה על להת~לל הפניס ולכל וז~~ל זה
 ו~~~ש התירו לא ~~ש וכ~~ש דהר~~~ס לא ביו~ו~סוכן
 עללהתפלל

 ה~ול~
 שאינו

 ~סו~
 בפסקי עכ~~ל ביו~ו

 הענין~ה
 ו~~~~

 אח~יס ב~קו~ת כ~~ת ~צאו אס
 דלא אחר ב~קוס ופוסק ~~~~י ההל~ה לפרשה~ור ש~

 אין אסכוותיה
 ד~

 אחרת
 ני~ הענ~ לת~

 ~~~ת על
 עלוהי~ ~סהיד קא רבה גברא ~אי~י

ו~~
 אין אס כתבתי אשר על כ~~ת תת~ה

אחרת ד~
 הענ~ לת~

 לכ~~ת להראות פנאי לי אין כי
 בפסקיו ש~סק ~רא~~ש בו ד~ר ה~ור ~תב אחרבדין

 כתב ו~ן אותס תרצתי ואני הפ~ייס דבריסובתשובותיו
 צרפתי ז~~ל ~והרי~~קהגאון

 בד~
 בו ש~ר אחר

 הרא~~~
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 ~דידיה קשיא ו~א בו חזר דלא ג~~כ שם תרצתי ואניז~~ל
 כאשר חברתי אשר אברהם ברכת בספר כתבתי זהוכל
 ש~א באופן לחתום עליו מהודך נתת אשר כ~~תידע
 תרצתי זה ועל חכמים שאר חתימת עס ראויהייתי

 לפרש דלעיל הטור בדברי גם שיהיה אופן ב~ללהשתדל
 ~ אדידיה מד~יה ליקשי דלאדבריו

ו~~~~
 דאפילו ל~ל דכתבנו ~יון ה~כלית ~ל נבא

 הוא בודאי לחולה או לחבירו אדם שאומר שלוםלשון

דר~
 לחולה לאומ~ו ~לום בלשון איסור שאין אלא תפילה

 ל~ון להז~יר א~~כ מהבריא מהמנהג שינוי בזה שאיןלפי
 ירפאהו שהקב~~ה שבירך במי לומר בתפלהרפואה
 ~צלאין כמו ממש שהוא לי נראה שלימהרפואה

 שהארכתי כמואסור שהו~
~ 

 ש~ו~ בפסקי שם זה
 מ~ום

 ובכמה סכנה בו שיש ~ולה על אלא מצלאין אומרי~אין
מקומות

 א~
 חולה על אפילו מצלאין אומרים

 שי~
 בו

 כ~~ת דברי לפי דאפילו וכ~~ש בפסקי כדכתבתיסכנה

איכ~
 ה~י לעשות יבא שמא הא אטו הא למיגזר

 ישל~ שהב~~ה החולהבפני ש~יר~
 ה~ער וית~ורר רפואה לו

 ~ באריכות יותר בפסקי ~~~כ כדכתבתיוהבכי
 כ~~~~~~~

 כאלו דהו~~ל
 נס~

 המי
 שבי~

 הוא ~ך
 הנה הוא כך הברכה נסח ביר~למי דאמרינן להאודמי

 ב~סק~ שכתבתי ל~~ת גם לבו שת לא מכ~~תבמחילה
 בין לחלק דיש ח~וקים כתבתי לעיל והנה שםוז~~ל

 מלבד ועתה בשבת ה~ולה על רחמים בקשת ביןרפאנו ברכ~
 שאין ~תוב ראיתי כי מגיד אני ח~ות דלעילהחלוקים
 בברכתלומר

 המז~
 מעניות יצילנו הוא הר~מן בשבת

 זה על ובקשתי צרכינו ב~שת שהם הרחמן אותןוכל
 מצאתי ולא כ~~ה בסי~ כלבו הנקרא הלקוטיםבספר
 בנחמה מת~יל אמרו ולא ~~~ל שכתב בזה כי~אאלא

 שתי בין היום קדושת שאומ~ לומר רק בנחמהומסיים
 מן ראיה ומביא ז~~ל הר~~ז טעה זו ~סבראנחמות

 והא ופריך בשבת צרכיו אדם ישאל אל שאמרהירושלמי

אמרי~
 כך הברכה נסח ומשני כל~לנו פרנסינו זונינו

 ~ ~~~ל בשבת א~ילו הברכה נסח משנין שאין ש~~מהיא
ו~~~~

 לבקש דאין הדין דהוא מ~אן לדקדק יש
 אותן וכל מעניות יצילנו הרחמן לומר בשבתרחמיס
 דאינן דכיון בחול אותם שאומרים לזה הדומיןהרחמן

 הברכ~מ~ט~
 אין כלכלנו פרנסנו זוננו כמו

 בנסח הביאה לא ז~~ל הרמב~~ם ~י תראה הלאבשבת לאומ~
 ~ביה הנתונין ישראל אחינו אל דמי ולא המזוןברכת

 מ~יות יצילנודהרחמן
 ו~~

 לצורכו מתכוין אחד כל
 אחד כל דיבא ו~ד ~ל~ל ~~רכה מטבעואינו

 להוסי~

 צורכו לבקשתה~חמן
 וה~

 תימה
 א~~~

 בפ~~ק אמרו ל~ה

דשב~
 יב~ש לא בשבת החולה את דהמבקר כ~~יל

 כדפי~שו החולה צער על יצט~ר שלא כדי רחמיםעליו
 מלז~ק היא שבת לו אומר רק ~דל~ילהמפרשים

 בשבת צר~יו אדם ישאל אל ~שום ליהתיפוק וכ~
 כו~ ועוד ק~~ק ~רכיו אדם ישאל דאצ ההיאתימא ו~

 בשבת צר~יו אדם ישאל דאל ~ט~מא לומר ישואולי
 בשבת צרכיו חסרון על יצט~~ שלא כדי כןגם

 דהמב~ר א~יהם וה~משכים ז~~ל והר~~ן רש~~י ~פי~מה א~~
 המתפלל י~ט~~ שלא כדי עליו יתפלל לא ב~בתהחולה
 צרכיו אדם ישאל אל משום ד~יינו ~ירשו כאילוהוי

בשב~
 פיר~ו נמי אי דמצט~ר משום דהיינו ממש

 מתפלל היה דאילכלול בה~~~
~ 

 ~בת שמב~רו בשעת החולה
 נפקא וא~~כ לחולה גם בכי ג~~כ או צע~ ~ו~יף בזההיה
 ~רה השמנ~ וכל רפאנו דברכת השיטה מזאת גם~ינה

ברכו~
 אפילו להו אמרינן הוה טר~א משום לאו אי
 להו דהוי משום טובים וי~יםבשבתות

 מטב~
 ברכות

 ההיא כי ~~~כ בשבת הב~כה ~~בע לשנותו~ין
 משוס בשבת אפילו כו~ ~לכלנו ~רנ~נו זוננודא~רינן דלעי~

 רחמים ~בקש אבל הוא כך הברכהדנ~ח
 לא צרכיו לשאול ~ו בשבתוהאבל החול~ ~

 שיי~
 הברכ~ נסח התם

 מי ל~שות דאין בבירו~ ~ר~ו~~ז
 ש~יר~

 החולה על
 הרי שם ~~~ל רפואתו על עליו שיתפלל באופןבשבת
 שבירך מי ברכת כלל לדמותדאין

~ 
 דה~ ~בת החולה

 ~וננו דירושלמי לההיא שלימה רפואה לוישלח
 פרנ~נ~

נס~
 כך המזון ב~ר~ת חכמים שקב~ו הברכה ומטבע

 המ~ה ימי לששת השביעי יום בין וכה~~גהיא
 המ~ה ימי ששת הוי דלא א~~ג בהבדלהליה דאמרי~
משום מי~~~

 דנס~
 הבדלות וסדר הוא כך הברכה

 הו~
 מונה

 סדר בקצת דמיולהאי
 מ~~

 דהוו פרנסנו זוננו
 המי כלל כן ו~א ירושלים בונה של הברכ~אמצע מט~
 מ~ה כסדר ומלכות ה~ הזכרת של כלל ברכהשאינו שב~ר~

 של וברכות הנהנין וברכתברכות
 ~ שב~

 לומר לנו דיש כת~~ר דברי דלפיו~ו~
 דמי דנס~

 ~שביר~
 שלימה רפואה לו ישלח שה~ בחול לומר הוא

 ~מי בשבת שבירך המי של המ~בע לשנות אין זהועל
 ~סרו למה א~~כ פרנםנו ~~נו דיר~ל~י לההיאבקצת
 ~בת רפואה ~ו ~לח שהשי~~ת לומר החולהבמבקר
 ~נה ולמה ~חול הוא כך הביקור לשון נסחוהלא
 במי ניחוש ~ולה לצער חיישינן ואיבשבת

 שללצער שביר~
 המ~

 דבריס על כעת להשיב ר~תי ולא
 עקרייס שאינם כ~~ת שכתבאחריס

 ז~ בנדו~
 ו~~ת
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~~  

~
~  

~  

~  
~  ~  

~  

~  

 דברי למוביל כ~~ת דיבר פה אל פה כאשר להשיבהכרי~ני
 ~ דלעילכ~~ת

 זה לעשות יצ~~ו הספרדים דמנהג י~ הייתיו~~
 ירפאהו שהקב~~ה ~כנה בו שאין החולה על שבירךהמי
 רבים במקומות המנהג זה כ~~ת שראה כ~~ת דכתבכו~
 ב~ד ל~נוע עשיתי אשר ה~םק מפרסם הייתילא

מי המב~
 שביר~

 ולא סכנה בו שאין ה~ולה רפאות על כו~
 מראההייתי

 הפם~
 אם כי

 בי~
 והאשכ~ים ה~~תים

י~ה
 משו~

 כבוד
 הספרדי~

 הייתי כי י~~~ו
 מרבי~

 תורה
 וספר י~~~ הספרדים בין מקומו~ בכמה השגתיבקוצר
 ביה דשתית בירא וא~~~ל חברתיו ביניה~ אברהם~רכת
 תורה הבעלי המחזיקים והם קלא ביה תשדי לאמייא

 גם ועתה ~ בגילה לשונות משאר יותר ומעלהבתפ~רת
 אל ~תפלל ויאדיר תורה יגדיל אל זכינו כי ל~ובהזו

 ובבנים בתורה וחסידותיך כ~~ת יאדיר אדיר ה~במרום
 כנפשך בתלמידים ח~מתך מעלת גדול וירבה וכבוד~ר
שובעך

 וכחפ~
 בלב לעבוד מוכן

 ~מי~
 כמו

 אריי~~ה ל~~~
 החסיד השלם החכם ן~ יהיה היו אב~ם שמילחשבון
 הכותב ~ ז~~ל ~רפתי ~ריויש שלמה כמוהר~~ר מ~דהעניו
 לחדש י~~~ ב~ יום א~ ביוםבנחיצה

 תמ~
 שנת

 יענ~
 ה~

 בשמ~ה אכול אל האבל שתתהפך רצון יהי צר~~הביום

לח~~
 ~וב בלב ושתה

 יינ~
 את אלדים רצה כבר כי

 הנני בפ~ת ויהלום ספיר נופך כמו כ~~ת מחזיקמע~ך

נות~
 ~ שלום בריתי את לו

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 השל~~~~~

 דרישת אחרי י~ו גבירי נעלה מאד
 המראה אל ואשתומם קבלתי הרמתה תשובתךה~לום
 כגבור וקול בתרועה עולים אלהים ראיתי~י

 להבות ברקי נצוצי כי מה ועל מה על ידעתי לאמל~מה ערו~
 גלילי וספיר ~עמן ~ועמים ירוצ~ן כברקאמרותיך
 לקבל ישיאוני סעיפי אכן עובר מר נ~פותאצבעותך
תוכחות

 יסור~
 יש חכמה כי חובה עלי כאשר מאהבה

 על ~להשיב לפי מחסום אשים ולכן ~אן יש ~קנהכאן
 בלי תופחותדברי

 ע~
~ 

ו~~~~
 רו~ה שהייתי נראה שהיה עלי~לפלת תשובתי לקי~ר תרע~~ כת~~ר עלי הגדיל

~צרתי ולבםו~ להארי~
 שפ~ ול~

 והלכתי כתבתי שמסתמא כ~~ת
 בד~

 הארוכה בידי והנ~תי הקצרה ~לחתי וקצרהארו~ה
 האמת חי עגונא התר בפסק ש~יתי לכ~~ת הוגד~~ן
 לד~~~ יודעאיני

 או יחשב למה יודע ואיני הה~
 יאמ~

 מה כי השכל מפועל אינו כי הזה כדבר אדם שוםעל

בצ~
 ופועלו ~ו~ו ונמצא ויצפנהו ויטמנהו האדם שי~רח

 ~נוותנותו ברוב היתה כ~~ת כונת כי ומפורס~ת גלוייההיא הארכתי שלא והסיבה לו י~שב ותוהו מאפס תכליתללא
 כי ומלבד הזה לתכלית דיהיה שכתבתי ובמה ההוא בדין הקצרה דעתי ל~לות עלילצוות

 א~
 למוד בסבת פנאי לי

 כי לעצמי למוד וקביעות ובערב בבקר יצ~~והחברים
 ואיני ללילה ולילה ליום יום ספורים ורגעיעתותי

 כמתעגב~ אם כי א~ר בדברלהתעסק יכ~

ו~~גיי~
 אם כת~~ר יאשימני אל זה בדין מר דברי

 ראש אם כי כ~~ת לשון כל אעתיקלא
 הלשו~

 אני כי וסופו
 פ~~ת ביד הוא לי ששלחת מר שביד ההעתק עלםומך
 מה והנה לפנינו הכתובים הדברים לכפול בצעומה
 שלום הפורס כי פשי~א דודאי ז~~ל מרשאמר

 שלום לוואומר ל~בי~
 עלי~

 ~מר אל~ר רבי על ~~~י דפי~ האי ו~~~כ כו~לשלום יפקדינך המקום כמו ת~לה הוי
 לשלום יפקדינךהמקום

 וידכרינ~
 דלא לשלום

 לעניי~
 שבת

נק~
 עכ~~ל עוד בזה הארכתי כי עד כו~

 פ~~~
 ידענא לא

 כ~~ דכדברי לומר תמצי אם דאפי~ מר מתמיהמ~אי
~

 לכתוב הו~~ל לאדעתא לגלויי אלא הוה לא מינן מר דחשד דמאי מא~ר הוא
 כדר~

 רק מתווכך
 בדר~

 מגלה
 כידעתו

 אי~
 בין דעתו להודיע עליו מו~ל

 ממנו המבקש בדברי נזכרוההם שהדברי~
 לגלו~

 דעתו
 ב~

 שלא
 לאו אם אחרים דברים הם אם יבחין המעיין כי~כרו

 כ~~ת שכתב ~ה בין חילוף יש האמת דלפיו~ו~
 לפי עליו בניתי רש~~י לשון הבנת בנין כל ואני כו~שפיר נמי אתי זה ולפי בדרך כתבו כת~~ר פי שכתבתילמה
 אלא זה חילוף היה לא אם ואפי~דרכי

 מע~
 ~ער

 לכותבו כדאיהיה
 בלשו~

 רב זה שהחילוף כ~~ש חידוש
 דרכי לפי כיהוא

 ל~
 הא רש~~י שאמר דמה לומר נת~וור

 שבת לענייןלא
 נק~

 ל~~~י ליה ~שי~א משום היינו
 כדכתב כו~ בשלום לברכו ~בת ה~~ה למבקרדמותר
 שבת ל~נין דלאו זה לכתוב רש~~י אי~רלמה הקשתי מ~~מ זה על שהקשתי ~ה שדחיתי ואע~~פימר

 נק~
 לה

 לפרש לי נראה כך עד כו~ לה אמר זמנין שכ~~תאחרי
 ומה שם עכ~~ל ~~~ידברי

 עני~
 אלא ודקדוק דברי כל

 ואני רש~~י דברי והבנת עיקר שתפ~ה כ~~ת פירושלענין
 דקאמר כ~~ת בדברי ~כר ואם ~מנו~ורח

 זמני~
 אמר

 תפלהלענ~ן
 בלש~

 קאמר ארמי
 ל~

 דברי פי~ לענין
 מר כתבהגמ~

 ול~ ~
 ~ירש כי רש~~י לשון הבנת לענין

 הדוחה משמיענו חדוש וא~~כ אחרת בדרך הבנתומר
 רש~י דברי ומפרש פירושאותו

 בענ~
 ~כר שלא אחר
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לענין
 פ~ר~

 כלל רש~~י דברי הבנת
 א~

 ~כר אס
פי~ לענ~

 ~דקדקתי דקדוקיס אותס שח~תי אחר כ~~ש הגמ~
 שפרשתי מה על לע~~ד בא~בע המוריס רש~~יבדברי
דבר

 ח~
 בדרך ל~כתב ראו~ נכתב לא ואס בודאי הוא

 ~~ידוש
~~~

 דק~ ומאי וז~~ל כת~~ר כתב ~ד ~~~ל כ~~ת עוד
 כי בלשונו לקצר ל~ור ליה דהוה עד כו~ ה~ורבדברי

א~
 שאין ברור דבר שהוא מפני בזה כ~~ת על תמהני

 בתחלה עליו הקשה שכ~~ת שוה ודבר ~~~ת דבריענין

בלש~
 אין

 מתריעי~
 בשעת דתקי~ה משמע לא בתפילה

 קאמרתפילה
 עכ~~~

 ושפיר קושיא א~נה שזו אומר ואני
 שאני ומה התפ~לה בשעת היינו דבתפילה למימרא~כא
 מתיבת גס אלא לבדה בתפלה מתיבת א~נו ~ליומקשה
 ל~וד בתפ~לה לימא כדבריו דאס לה הסמוכהובתחנה

 קאמר התפ~לה ד~~ת לפרושי אפשר הוהואז
 ו~חנה דאתפילה ודאי משמע ובתחנה ת~בתבחדא ומדנק~

 ו~~~ננין מתפלל~ן דאין לו~ר ~תרי~~ן אין קאיגופייהו
 למה דא~~כ דבריו על ~י קש~א שכתבת~ במה מבוארוזה
 ~ ובתחנה בתפ~לה לכתוב לטורליה

~~~
 למ~עי איכא דא~~כ עליו כת~~ר עוד שהקשה

דמותר
 לתקו~

 מד~וקא קשיא וא~~כ כו~ תפילה בשעת שלא
 למ~ע~ ד~~כא מידי קש~א דלא אני אומר ~ו~לדיוקא
 דא~ן דפשי~א כללבהכי

 דר~
 ללא לתקוע

 צור~
 או אלא

 ~ולהתפלל
 לקב~

 דבר~ס משני אחר ל~ורך ~ולת ה~ס

 הקשי~~ אני אבל כלל לתקוע דעת על י~לה לאאל~
 לימא בתכילה תו~עין דא~ן להזכ~ר הו~~ל ד~אעל~ו
 ומ~ילא ל~רה ש~בואו קול להשמי~ אלא תוקעיןדאין
 ודא~ אלא התפילה בש~ת מתריע~ן דאין משמעהוה
 למימרדאתא

 דאי~
 אי דהשתא מתחננין וא~ן מתפללין

 הוה לא ומבתחנה מבתפילה ~תיקהוה
 שמ~~

 הכי
 מבואר~ה

 בסו~
 דבר על שהק~תי במה שכ~בתי דברי

 אלו ~ל ואפילו למימר ליה הוה הכי וז~~ל ההואהחכס
 עכ~~ל ל~רה שיבואו קול להשמיע אלא מתריעיןאין
 כת~~ר לקושית זו קוש~א ענין~מה

 שכתב~ ע~
 הרי וז~~ל

 כ~~ת שהקשה מה לשבח ופלפול טעס בדרךשהקשתי
 ~ כ~~ת עכ~~ל בלשו~ו לקצר ל~ור דהו~~לבדרך

ו~~
 רואה היה יכה ב~~ן בדברי משגיח כ~~ת היה

 שהסשא~~~פי
 קצרו~

 ממש ח~ות והס הרבה כוללות
 מ~~ש ועל וז~~ל עוד כ~~ת ומ~~ש לשבח ~ס ~~סועמד
 אזיל דלקולא אע~~ג עד כו~ דפשי~אכ~~ת

 עד~י~
 קשה

 שאין מ~ ~ל ~וות~ה דמסתבר לומר הלשון ~בעשאין
 כ~~ת דב~י דלפי ועוד כדבריו לכתח~לה מ~ה~שין

 מש~ע ולא בית ר~ כתב הרב ~בס~ שמב~א מקוסבכל
 כתבתי בית ר~ במקוס וכתבתי תקנתי ואני הבנהביה

הב~~
 ב~ד מוח~ן וא~ן ללמדנו להו הוה סברות הב~

 תפשו~ א~ המקלכדבר~ העוש~~
 דל~ול~ מהכא

 מוח~~
 ה~~ ב~ד

 ~ד ~מי~לכדב~י
 ~י~רו~

 כעין כוות~ה ~~סתברא
כאן שפ~

 שאי~
 ~ לכתח~לה כמותו עוש~ן
ו~~~~

 פי~י על אדס שוס י~מוד אס ומ~~מ כת~~ר
 ~לזה

 לשו~
 בזה עד כו~ כהרמב~~ס דמסתברא

 שהביא אחר ~מ~מ חובתו יד~ מו~א זה אין כ~~תעכ~ל העני~
כ~~ת

 סבר~
 דבר הוא זה דפסקו הטור

 שרא~
 לב לש~ת

 ~ הפסקי ~ברי כל מעל ~ותראל~ו
 עו~ו~~~~

 במקומות כ~~ת מצא אס ז~~ל כ~~ת
 מ~~ש עלויה מסהיד קא עדכו~ א~רי~

 ו~
 מקומות מקצת מ~אתי

 א~ במקוס שמפרש למה לא כן ל~ות שד~וה~ור
 כוות~ה דלא הלכה ~וסק ~~ר ובמקוס ~~י כדבריוהלכה
 א~ר במקוס שכותב למה ~צאקאי

 עני~
 וא~נו א~~

 וסומך ~ורכו כלמבאר
~ 

 ~ה אחר במקוס שאמר מה
 הא~ מהס שנ~ס אזכיר כ~ת מ~ומות בקצת בונמצא
 בשר אכילת דיני לכתוב המתחיל קע~~ג סי~ א~~חבטור
וגבינה

 והש~י~
 ב~ור שכתב מה ~ל שסמך לפ~ ק~תס

 ס~~ ד~ה~ורה
 פ~~~

 וכפל חזר דעה יורה ב~ור ושס
 ק~תס והשמיט ק~~~ד סי~ א~~~ ב~ור שכתב ד~ניסקצת
 ואפ~~ כ~ב של~~ה סי~ בא~~חהשנ~

 ספ~
 לשבעה ~ולד אי

 בשבת אותו מלין ו~רניו ש~ריו גמרו ולא לשמנ~או
 כו~ ב~~מא בשר כו~ ואי ליה ~היל שכיר הוא האידאי

 פסק הפך הס ~~ פתרון בלא כחלום שס הסודבריו
 אלא ה~מב~~ס ופסקהרא~~ש

 שס~~
 ~ור שכתב מה ~ל

 דאפילו נראה הר~ב~~ס דברי על רס~~ו ס~~ דעהיורה
 מהיל שפיר א~ נפשך ממה שרי ו~~ר~~ו שעריו גמרולא
 ~ל~ן דודאי דבריו מבין וא~נ~ כ~ב הרא~~ש דבר ועלכו~

 כדפרישי~ נפשך ממהאותו
 דקדוקי בו ל~ שיש היות ~ס

 בו שחזר כתב שה~ור כ~~ת ו~~~ש מקומס זה איןדבריס

הרא~~
 ואני הפכיס דבריס וב~שובותיו בפ~יו ש~סק

 בח~~מ שאמר מה שעל לי כמדו~ה ע~~כ אותסת~צתי
 ~ור בשם ז~~ל קולון מוהרר~~י שהזכ~רו אומר כ~~ת ע~סי~
~שן

 א~~ המשכ~
 בו שחזר ז~~ל הוא שכתב א~ר ד~ן

 דעתי בה כתבתי רביס ימיס זה היא זו ואסהרא~~ש
 ~ בקצרההקלושה

ו~~~~
 ~סקי ~ד כו~ התכלית אל נבא וא~~כ כ~~ת

 יוד~ איני כ~~ת~כ~~ל
 מ~~ש ולשנות ל~ור מלמדנו מה

בפסק
 הראשו~

 איכא כ~ת לדברי דא~י~ וכ~~ש כ~~ת ומ~~ש
 למ~מר איכא כו~למיגזר

 ד~י~
 דאין

 ה~ל~ ד~
 ל~ר
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מי
 שבי~

 ליכא החולה בפני ולא הכנסת בבית אלא
 כתבתי שהרי בכי מעורר אינו החולה לפני כשאומרואפי~ שכתבתי מה דלפי ו~ד שכיח דלא מלתא משו~למגזר
 ~את המצוה בשכר עד כו~ שלפנינו לנדון אכן לשוניוזה
 המי לומר מות~ עצמו החולה בפני אפי~ זה ולפיעכ~~ל
 ~ כלל בכי מעורר שאינושבירך

ו~~
 ליה דהוה כ~~ת ומ~~ש וז~~ל כת~~ר עוד שאמר

 ה~י נסחכאילו
 שביר~

 שבח של וברכות כו~ הוא כך
 למה יודעאיני

 ה~ר~

 הכתוב ולכפול ל~ור מר
 בפס~

הראש~
 שכבר

 פשו~
 דומה שהוא לומר באתי שלא הוא

 הברכה נסח בירושלמי דאמרינן להאממש
 כ~

 היא
 כן כתב בעצמו וכ~~~ר במקצת דומה שהוא לומראלא
אחר

 כ~
 ~ דיר~למי לההיא לקצת דמי שלדברי

ו~~~~
 יש כ~~ת דברי דלפירוש ו~ד וז~~ל עוד ~ר

 המי דנוסח לומרלנו
 כ~ שביר~

 במי ניחוש עד כו~ הוא

שביר~
 את לצער

 המב~
 היכן יודע איני כ~~ת ~כ~~ל

 שהשי~~ת לומר בחול עיקרו שבירך שהמי בדברי מרראה
 שלא דבר שזה בשבת לשנות אין זה ועל רפואה לוישלח
 כתבתי לא ~י כלל בדברינמצא

 ר~
 נסח שבירך שהמי

 א~י ואדרבא כו~ ה~ תרומת מתנדב לכל לאומרוקבוע
 שה~יאומר

 בקב~ שבי~
 יותר קביעותו עיקר הוא

 מברכים ולכלם ~ובא עולים איכא בשבת שהרימבחול
 אותו ומבר~ין מתנדב בשבת ה~~ה כל המקומותדברוב
 ופדיון ועניים צבור לצרכי הצר~כות הנדבות שכלועוד
 וכיון ל~תנדבים ומברכים בשבת אותם מתנדביםשבו~ים
 דמר ד~תיה סלקא ~קא מחול שבת לל~~ד באתישלא
 ב~ורח כתבתי זה את ~ זו קושיא ג~~כ ליהאזלא

 למלאת רקהפנאי מי~ו~
 רצ~

 כ~~ת
 רצ~

 קצרתי ואם שמים

עמ~
 ה~יר ~אם הסליחה

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

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~ז~~~

~~~
 י~ור האיך כפים נשיאות בענין מחלוקת ראיתי

 על ההיכל אל העם ומן העם אל ההיכל מן הכהןפניו
 הגמראלשון

 כ~
 שפונה אומרי~ יש כו~ פונה שאתה פונות

 העם אל פ~יו וח~ר ~~כ ו~וב~ הולך ו~מאלו ימינואל
 שמאלו בצד ההיכל אל העם מן פניו ~ח~רוכן

 על אליו ופונה ב~קומו עומדוימינו הול~
 דר~

 שכתב חנוכה נר מדין ראיה ומביאין ברית בנישאינם מי שכותבים
 צד כנגד שהוא בנר ולהדליק להתחיל שצריך ז~~להרמ~~ה
שמאלו

 ופונ~
 אל

 ימי~ ד~
 מ~ום

 וי~ פונו~ ~
 אומרי~

 וה~מאל ימינו בצד להלוך הימין אל שפונהלהפך
 אדונו אחר כעבדאחריו ימש~

 כד~~
 כותבים ברית בני שאנו

 מפי~וש ראיה להביא ר~יתי לכן הדעת לזה נו~הודעת~
 פרק בזבחים מקומו~ בפ~ה בגמ~ כן ש~ירש ז~~לרש~~י
 לו ובא לסובב ופ~ה בכבש עלה במ~נה מקו~ן זהואי
 רש~~י פירש כו~ צפונית ~זרחית מזרחית ד~ומיתלקרן
 ראשונה פוגע הוא שבה מזר~ית דרו~ית לקרן לוובא

 ימין דרך יהיו פונה שאתה פונות כל לק~ן לןכדקימא
 פניו ~וא בו וכשעולה בדרוםוהכבש

 למזר~
 ה~רום מן

למזרח
 ~מין דרך דהיינו למערב ומצ~ון לצפון וממזר~

 בגמרא גרםינן קדשי~ קדשובפ~
 תנ~

 היה כבש התם
 כו~לדרומה

 מנה~~~
 דתניא מהכא לה מייתי ו~נא כו~

 שאתה פונות כל ~דים פונה ומ~ותיהו אומר יהודהר~
 הראויה ברוח מעלותיו כבש שתמיד ז~~ל ופרש~~י כו~פונה
 ואין לימין הפנייה אותה ותהא למזרח הימנהלפנות

רוח ל~
 ל~~ ר~ו~

 וכשאתה דרום אלא
 מ~~

 דבר שום
 למערב מ~~ון ~ובבו ואתה אליוופניך

 לימינ~
 אתה

הול~
 העולין כל במשנה שנינו הנז~ ובפ~ עכ~~ל למזרח

 ~וליןלמזבח
 ~ר~

 ופ~~י שמאל דרך ויורדין ומקיפין ימין
 במזר~ לעולין שמאל שהוא כבש של במערבו ויור~יןז~~ל

 דא~ן משנה גבי ה~ומאה ידיעות פ~ ובשבועותבעלייתן
 ובג~רא כו~ תודות ובשתי כו~ אלא כו~ העיר עלמוסיפין
 חסדא רב אמר מנה~~מ כו~ בלחמן שאמרו תודות שתיתנא
 ותהלוכות גדולות תודות ש~י ואעמידה קראדאמר
 לימין ותהלוכות ופרש~י לחומה ממעללימין

 מע~
 החו~ה

 שהלוכו בתהלוכו העיר אתלהקיף
 דר~

 כשפניהם ימין
 שיקיפו עד ימינם לצד תמיד הל~ו העירלחלל

 הישר עם ברור הנה עכ~~לכולה א~
 הול~

 הוא ש~מין
 והשמאל להקיף רוצה שהוא דבר אל תחלהוהסובב ההול~

נמש~
 ו~ן אחריו

 פי~
 זה על דפסחים בפ~~ק ז~~ל הוא

הלש~
 איסרלאן רבינו הרב פי~ וכן ע~~ש כו~ הפונות דכל

 הקפת בענין צ~~ח שאלה הדשן תרומת בספרוז~~ל
 שאתה הפונות כל שבלולב מינים הארבע עםהבימה
 אלא יהיו לאפונה

 ד~
 כל ימין לצד הוא ודרום ימין

 ~ יע~~ש למזרחהפונה
ו~~~

 מעצמו מבואר שהוא שאמרנו הענין זה בכל
 הענין ~זה כלל חולק אינו ד~תי לפי ז~~ל הרמ~~הדין
 כשאדם בין ~דול והבדל הפרש יש כייען

 רו~
 להקיף

 ופעם זה רוח אל א~ פעם פניו להפנות אודבר
 רוצה כשאינו בין זהרוח

 להקי~
 רק רוח לשום ולפנות

 כי אחד ~ד עומדתמיד
 כשהו~

 רוצה
 להקי~

 או
 לפנו~

כמ~
 שאמרנו

 לפנו~ צרי~ ~
 הימין אל

 להלו~
 ימין בצד
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~  

~  

~  

~  
~  

~  

~ו

 ובהקפת המזבח הקפת פי כו~ הפונו~ כל משוםת~לה
 שפעם כפים ובנשיאו~ הלולב עם הבי~ה ובהקפתהחומה
 מה~ם ופעם העם אל ~ההיכל פניו הובב מקיףאחת
 השמאל אל ימין מ~ד הקפ~ו שיהיה צריך שאז ההיכלאל

א~
 רו~ה כשאי~ו

 להקי~
 רוח נגד ~מיד עומד רק דב~

 ואותה לבד רוח ~אותו לפנות וכוונתו חנוכה כנרא~ד
פ~ייה

 צרי~
 נרות של מראשן להפנות

 ל~ופ~
 אז נרות של

~~~י~
 להפנות כדי שמ~לו ~ד של מנר לה~חיל בהכרח

 כל כי ז~~ל הרב ל~ין וכ~~ז ה~ונות כל משום הימיןאל
 וה~ירוש מהי~~ן לה~~יל נוהגין המקו~ות ברובהעולם
 ~ הימין אל פונה אתה לשון מוכח שכך האמת הואהראשון
 ~וד ולא הרב בתשובת ~צאתי~~~כ

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

~~~~
 איש בא~~י מקומות בקצת שנהגו מה על

 או כשב או שור ישחטאשר
~ 

 במתנותיו לזרים מוכרו
 לוקח והכהן המתנות ~~ד פרו~ה לכהן נותןואח~~כ
 לי דמה כהונה מתנות ~צות ב~ך קיים האםומתרצה

 אם קיים דלא לומר תמצי ואם לא או דמיהן לי מההן
 הכהן ונתרצה לזר~ם ה~ת~ות שימכו~ קודם הפרוטהנתן

בכ~
 המתנות למכור ויורצה חובתו ידי בזה י~א אם
 ~ לא או לאוכלם אולאחרים

~~ו~~
 ואם אנשים אנו מלאכים הראשונים אם

 פינחס רבי של כחמור~ו ולא חמורי~ אנו אנשיםהראשוני~
 לכל מונח וכ~~ת ~התג~ר לנו הני~ו מקום מ~~מ יאירן~

 ~ בם ילכו וצדיקים ה~ דרכי ישרים כי בו לזכותהרו~ה

~~~י~~
 הרמב~~ם לה ומייתי והלחיים הזרוע בפרק

 ~עלה כהן שם שאין מקום בכורים מהל~ת ט~בפ~
 טעמא מינה דוק כהן הפהד מפני לאוכלם בדמיםאותם
 יש הא ב~מים ~ותם מעלה הכי משום כהן שםדאין
 כלומר בדמים או~ם מעלה ודוקא דמיהן ולא הן כהןשם
 בכל ב~מים אותם מעלה דלשון בשיווים אותםל~ום
 המתנות דמי את שם כתב ז~~ל ורש~~י משמע הכידוכתא
 גזל איכא מכאן פחות אבל ב~י מעולא דשומאמשמע
 לאכול אבל אוכלן ~ך ואחר ~חל~ אותם לשום נמיודוקא
 בדמים אותם לשום ואח~~כאותם

 ל~
 וכמו

 בנ~~ד א~~כ ומטבילן מלבנן ומטבילן ~געילן לשון דהראב שדקד~
 מ~ות קיים שלא דיין ולית דין לית במתא כהנידאיכא
 שיווין שי~ן אפי~ דמיהן ולא הן שיתן עד כהונהמתנות

 ~יווים מעשרה א~ד נותן אינו הנראה שכפי בנ~ד שכ

 המתנו~ מכירת קודם לכהן הפר~ה יתנו אפילו כןואם
 נתקיימה לא כהן ל~ד אתו ~לא כי~ן שיוויים אפי~או
 היה ב~יר כהן כשאין ואפי~ דמיהן ולא דהן ונתןמצות
 אם יפ~ידו אפי~ ויניחם המתנות שיו~יא לומר~פשר
 הפםד מפ~י וקאמר דמ~יים והיינו כהן ה~~ד מפ~ילא
 לתת ונתקן הפהן להפסד נחוש לא אנו איך וא~~ככהן

 מתנותיו ולהפסיד כפליי~ בכפלי השוה בדברפרוטה
 ~בידים

ו~~~
 דלרבותא כהן שס אין אם דקא~ר דמאי לדחות

 פהן שם פשיש מי~~ייא דלאנק~יה
 דצרי~

 או הן לתת
 לגמרי אותו שנפ~ור הד~~א כהן שם אין אפי~ ~לאדמיהן
 בדמים אותם דמעלהקמ~~ל

 חד~
 משמע לא דלישנא

 הפסד מפני עלה לאסוקי ליה הוה לא דא~~כ ועודהכי
כהן

 ד~שמ~
 במקום הדמים יועילו ל~ה טעם ~תת שבא

 יפהידו ואם עצמן מתנות שיו~א נאמר ולאהמתנות
 אלמא כהן הפסד מפני ו~שני יפהידו כהן באקודם
 עיקר דאי ~מיהן ולא הן אומר ה~יתי דאל~~כמשמע
 עלה שייך לא ל~מרי נפטר דאינו לאשמועינן הויחדושו
 דנתינה משום הוי וט~מא כהן הפסד מפנילאסו~י
 כהן שם דאין דלישנא לומר כרחך על א~~כ בהוכתיבה
 דמיהן ולא דהן ודאי ב~יר כהן יש שאם נקטיהבדוקא
 כהנא האי יוסף רב אמר ה~ז~ בפרק ~~~י~~ו ~ ~יוויים יתןאפילו
 ליזכי ליה דדח~א ~שיביבותיה מרבנן צורבא ליהדאית
 ולויה כהונה במכירי לידי~ אתו דלא וא~~~ג מת~תאליה
 ~דחיקא מרבנן ~ורב~ דהוי דטעמא מהכא מוכחע~~כ
 לאו הא ולויה כהונה ~כירי דהוי וטעמא ש~תאליה
 ליה מזכה מצי לא לא ואי כהן לי~י דאתו בעינןהכי

 ~שום כהונה דבמכירי אלא וליכא לכהן ונתןדבע~נן
 ומשו~ לידיה אתו כאילו המתנות הרי הבהמהשנשחטה
 כש~וציא דוקא ואפ~~ה זה על המכו מרבנן ד~ורבאדוחקא
 ~ורבא דהיינו לאח~ אותם ונו~ן ידו מתחת ה~בחאותם
 עומד פהן במקום זה ישראל דאז ליה דדחיקאמרב~ן
 מרבנן וצורבא נותן שהטבח כיון לכהן ונתן בהוקרינן
 זוכה הוא הכהןמכח

 אב~
 הוי אפילו הטבח ביד לישאר

 מת~ה הכהן אם ואפי~ ליה ודחיקא מרבנן~ורבא
 ליה מזכי דקא התם ~שאני ולומר לחלק ואין לנו איןבכך
 מתנות במקום זו כרוטה פרוטה דנותן היכא אבלבחנם
 שעתא ליה דחיקא דלא ואע~~געומדת

 ול~
 מכירי ~וי

 דדבר דכיון לי~א הא יועילכהונה
 ידו~

 דפרוטה הוא
 השאר למחול יכול א~~פ ~יוויים מעשרה אחד אינהזו

 לי מה מקצתם לי דמה הפרו~ה גם למחול שיכולודאי
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~ ~ ~  ~י~~~
~לם

 וע~
 ישמיענו יו~ל פרוטה דנתינת איתא דאם

~ב
 יוס~

 כהונה מכירי הוי דלא אפי~ שמועיל לו תקנה
 שהוא וכיון במתנות לזכות יכול פרוטה דבנתינתולויה
 ליה ד~יקא למאן תקנה לתתבא

 שעת~
 לו היה לא

 ולא ~רובה ויותר מ~יה יותר שהיא זו מתקנתלשתוק
 ~ שכיח דלא דאפשר ולויה כהונה למכיריי~רך

 הכהן יתרצה שאפי~ וברור פשוט מכאן הוכחנו~~~
 כלום מועיל אין במתנות פרוטות שתי או פרוטהלקחת
 שאינו נראה שיווים יתן ואפי~ לידיה דאתו היכאאלא
 אתי ד~א אע~~ג למוכרם יכול היה ואם כלוםמועיל
 מה מכר לי ד~ה לנותנם יכול היה במתנות גםלי~~
 גם נראה וכן מתנהלי

 מלש~
 רצה אם ז~~ל הרמב~~ם

 בהדייא מוכח כו~ במתנה ליתנם או המתנות למכורהכהן
 ~ידי~ אתו דלא אע~~ג למוכר~ דיכול איתא דאם שויןשהן
 לא לידיה דאתו איכא אלא במתנה לנותנם יכולואינו
 בינייהו לפלוגי ליה הוה אלא ומתנינהו לערובינהו ליההוה

כי~
 דלא

 ש~
~ו ~ בדינייהו

 ג~ס~ג~
 איקלעו ספרא ורב רבה ה~~ בפרק

 לבי לה ואמרי אבא ב~ חנא דרב בריה יוחנא מרלבי
 עגלא להו אכל ביזנא בר ~נא דרב בריה יו~נאמר

 בעל של לשמשו פי~ לשמעיה רבה ליה אמרתליתאה
 בחרדלא לישנא למיכל דבעינא מתנותיך לי זכיהבית
 אכל רבה ז~~ל ופ~~~י אכל ~א ס~רא רב אכלרבה
 אדרב סמך דפהן לידיה מטא ד~אאע~~ג

 יוס~
 דלעיל

 איקרוייה דשמשא לידיה מטא דלא אכל לא ספרארב
 דכוליה ואסיקנא כו~ קרה ביום בגד מעדה ספראלרב
 רב אמרה דלא הכי איקריו~ רבההיא

 יוס~
 היכא ~לא

 כרחיה בעל שמעיה אבל בא~ר ודוקא ליה אפשרדלא
 למה דמועיל פרוטה ~בח דבנתינת איתא ואי ליהמזכי
 ליה דאפשר אע~~ג דמועיל פרוטה ספרא רב נתןלא
 ודאי אלא בסעודה קנאה יטיל ולא בחרדל לשוןויאכל
 לידי שיביאו אלא תקנה אין ליה דאפש~ דמאןמוכרח
 כהן לידי באו שלא לפי אכל לא ספרא רב ולפךכהן

 פרוטה דבנתינת איתא ד~ם כ~~ש ז~~לכדפ~~~י
 שאין הדברוהוא יועי~

 הדע~
 שהוא לומר בו טועה

 קצתם מ~ילת לי מה השאר שמוחל אלא ה~תנותלכל שיו~
 הנז~ בפרק ~~~י~~ו ~ ברור וזה מתנה לי מה מכר לי מה כולן מחילת לי~ה

 המשתת~
 לרשום צריך עמהן

 גוי דיהיב ואסיקנא כו~ היא ורמינהי ~~וי עםואפי~
 ויבואו פי~ הימיה הימוניה אמרי~ כהן אבלאכספתא
 שלאלומר

 נת~
 אומרים שמוכרם שרואים וכיון מתנות

 למה עצמן מתנות לתת צריך דאין איתא ואםש~לו

 לכהן דמיהן או פר~ה ~נתן יתלו אדרבא שגזלםיאמרו
 היכא א~א מ~קינן לא ב~זלני אינשידאחזוקי

 מוכ~ ודאיא~א דמוכ~
 ולתיתם המתנות להפריש שצריך בהדיא

 אם עכ~~פלכהן
~~ 

 ~ש~בואו אלא להתיר שאין שנאמר

 שבת במסכת הר~~ם וכמ~~ש כן שהוא בדב~לתלו~
 ~ דמי דלא בהדיא תשכחמעיינת ד~

 האי רבא אמר הגז ראשית פרק בסו~ ג~~י~~ו
 זו פרה של מ~י בני לי מכור לו אמר דתנן הואתנא
 בהןוהיה

 מתנו~
 הדמים מן לו מנכה ואינו לפהן נותנן

 הדמים מן ~ו ומנכה לכהן נותנן במשקל ממנולקח
 לוקח נותן פי~ כו~ איניש מזבין לא דכהן מתנותאלמ~
 המתנות לו מכר שלא לפי כלום לו מנכה הטבח ואיןלכהן

 מנכה ניה זבין ודאי דהשתא במשקל ממנו ל~חמסת~א
 ב~תנותיהם הכהנים זכו שמשנש~טה הדמים מןלו

 עלוהדין
 ה~ב~

 ולא ~~~ל עלה כ~ב הרא~~ש גם
 לו שקל שהר~ פירש כמו דהוי ב~שקל מתנותללוקח ד~

 משנשחטה דהתם לכהן נותנן ואפ~~ה כהן שלחלקו
 בהם מכירתו וא~ן במתנותיהם הכהנים זכוהבהמה
 אפשר דאי בהדיא קמן הא כו~ הגז בראשית אבלכלום
 מסיק ולכך בדמים ה~תנות מן להפטר אופןבשום
 ולא דהן התשלומים מן פטור שאכלן או כהונהמתנות
 ~עות המלוה הגט כל פ~ גיטין במסכת ג~~י~~ו ~דמיהן
 עליהן מפריש להיות העני ואת הלוי ואת הכהןאת

 קיימים שהם בחזקת עליהן מפרישבחל~ן
 ופר~

 בגמ~
 שאינו א~~פ בתמיה ופרש~~~ לידיה אתו דלא ואע~~גכו~
 וכיון עליהן דיפריש מתני~ קתני לו ויחזירם לכהןנותן
 תרומה הך כהן להאי לה זכי מאן לידיה מטודלא

 רב ומשני נתינה ידי יצא והיאך בחובו זהשיק~לנה
 היא דפשיטא ~מילתא כיון כלומר ולויה כהונהבמכירי
 ומעשרות תרומות לתת רגיל דאינו ליהו יהיבדלידהו
 כמאן והוי דעתייהו כהני שאר אסחו זה לכהןאלא
 ידי על להן שמזכה משני ושמואל דכהני לי~יהודמטו
 אוהבו ביד מעשרות מוסר מפריש כשהוא פי~א~ר
 דמטא כמאן ליה והוה לוי לפלוני זה במ~ר זכהואומר
 לו~ וה~ירןלידיה

 לקחת מתרצה שהכהן שאע~~פ בהדייא קמן~~
 לידיה דאתו עד כמיניה כל לאו המתנות תמורתדמים
 ע~~י במזכה או כהונה במכר~ לא אם לו אותםויחזיר
 ואע~~ג ושמאל ימין ~נטות דרך אין גמורה ראייה ~ואחר
 זוכה שאינו את ~ו דאמר היא יוסי רבי משנידעולא
 וש~ואל כרב אלא כוותיה ק~~~ל לאכזוכה

 וכ~
 פסק
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 ~~~ה ד~ליגי וכ~ב~ן ~~ר מהלכות ז~ ~רקהרמב~~ם
 לא לקלקל אבל תקנה ~פני ד~שו שכן כל יוסידרבי
 לו~ר ואין~שו

 דכיו~
 נה~ו שכבר

 ומתר~י~ בכ~
 ~~ר ב~ך

 דא~~י~ן לההיא ודמייא~~לו
 ה~י~

 ש~ל ~לב להביא
 כהני~ י~וש~ רבי ~מר ואפי~~ה הקיבהגבי

 ~ין בו ~ה~ו
 לב~ל~ם ונ~נוהויפה

 ה~
 ליתא

 ה~~~ה ~בי ש~ל ~~~~
 ומ~~ים ~רבויי דא~ישאני

~~~~ 
 דכ~וב במאי ונ~ן

 ד~לב ותובהדייא
 ש~~

 ~מ~לי הה~י א~ן הקיבה גב~
 שהוא כ~ון י~הבעין

 מו~~ דב~
 דלא ומאן למ~ילה וני~ן

 ~ין הוימחיל
~~ 

 עין בו נה~ו דנקט לישנא והיי~ו
 בו נהגו כ~ו~ מחלי כהני~ ופולהוי~ה

 ~י~
 אבל יפה

 דמי יתן ו~פילו לנו אין רובם או המתנות כללמחול
 נתינה ~צות לק~ים צריך במתא כהני דאיכא היכאכולם

 שרוצ~ מי דישכדכ~יבנא
 מזו ג~ולה בד~יהן ולא בהן

 אנא אני אמרי כי ספרא ורב דרבה ב~ובדאאמרו
 שהוא כיון פי~ מזכה כרחיה בעל שמעיה אבלכאחר
 כר~ו ב~ל שמא הבית ב~ל בביתנתארח

 הו~
 לו מזכה

 פבו~ מפניהמתנות
 הרי הבית בעל

 ל~
 ברורה ראיה

 דאפ~ר פ~ון במ~נות ~רבה זפה שלם שברצוןשאפי~
 אינה ~בית בעל ~בוד מפני כלומר כרחו בעלשהוא
 ~~~ש זכייתומועילה

 בנ~~~
 כי מוחלים הם כרחם שב~ל

 דממון דבר לו יתנו לא פרוטה באותה יתרנו לאאם
 כל אחר יקדמנו ש~א וירא ה~א תוב~ים לושאין

 אנוס דוד~י ~בעיר ~פם ידי ~ל נתקן זה מנהגאם שכ~
 ~ נענה ואי~ו ו~עקהוא

ו~ו~
 מדאמרינן זה מנהג ~ב~ל אחר ~~ם יש

 חצי י~ן לא ולכך נתינה כדי לתת ד~ריךבגמרא
 הגדול בשור אלאלא~ זרו~

 ואי~
 ננהוג אנו

 לת~
 ~ל על

 הכהן יעשה ואז כהן של לידו המתנות שיבואוש~ריך וב~ו~ וד~י אלא נתי~ה כדי בו שאין דברהמתנות
 אלו ~~תנות שירצה למי ל~~ם או למוכרם שירצהמה
 אינה לידו שיבואו קודם ל~וכרם אבל קדושה בהםאין

מכיר~
 האי קנה דאימת בשיווייס אותם ימכור א~י~

כהן
 ש~וכ~

 ~~~ש שלו שאינו דבר ונמצא לישראל למוכרם
 דודאי טו~ה הדעת שאין בכדי מש~וו~ים פחותלמוכרם
 איסור שיש ~ומר אני עוד ~ ואטלולא כחוכאנראה
 הגרנות בבית דמסייע ככהן דהוי זה במנהגאחר

 הלוי ברית שחתם אומר הפתוב שעליהןהמטבחיים ובבי~
 תמותו ולא תח~לו לא ישראל בני קדשי ואתואומר

 בשנים עשר השוה דבר לו דמוכר כיון נמי דהאין
 לההיא ודמי מתנותיו שאר לו שי~ן פדי גביהדמ~יל מוכ~

דאמרינן
 בב~ורו~

 פ~
~ 

 בתוך הכהן לו אמר ~ם ~מה
~~~~~~~~~~ 

 לו י~ן לא זה הרי לי תנהוהזמן
 ואמרינ~

 ~מ~
 ככהן שהוא מפני ששת רבאמר מ~~~

 בבית ה~סיי~
 שלוקח לישראל הנ~ה טובת ~כהן ש~ושה ~מ~ני ק~ןהא הגרנו~

הב~ור
 קוד~

 ז~נו
 נ~~~

 ~הן
 המס~י~

 ~ ה~רנות בבית
 ומצאו מבניו תרו~ה שה~ריש ישר~ל ~תם תווג~ה~~ן
 לו וא~ר א~דיש~אל

 ~~~ היל~
 פ~ן בתי לבן ו~נהו זה

 כהן ~~ה אם רש~~י פי~ ~~ור ל~הן כהן היה ו~םמו~ר
נו~ן

 דלדידיה כיון א~ור קרובו א~ר לכ~ן שיתנו כדי הל~
 ככהן הויחזייא

 המ~יי~
 נמי בנ~~ד א~~כ ה~ר~~ת בב~ת

הוי
 ככה~

 ~ הגרנות בבית ה~סיי~
~~

 לזלזולי דא~ו זה במנהג לאיסו~~א ~~מא ~י~א
 הנז~ בפרק בבפורות דאמ~נן ופההיא ~הונהבמתנות
 טעמא מאיותנא

 ל~
 לך אמר כהו~ה מ~נות קאמר

תרומה
 הי~

 ד~א ד~י~ן ~יא הגוף ד~דושת
 בהו ~מ~ט~יאתי ~~ מתחל~

 אב~
 מ~ל דבר למ~~י אתי מ~נות

 ד~ולין מנהג ב~ו למנהג ו~תי זוזי אא~~עקדו~תי~הו
 יו~רש

 ז~~
 נינ~ו דמים ד~דושת ובכור מתנות הני אבל

 רצהדאם
 כה~

 בכור בשר למכור
 וזרו~

 וק~~ה ול~יין
 ותו לישראלמוכרן

 ל~
 ו~ בצלי צאוכלם ישראל ב~י

 ~~ל
 ~~יט~י כהן האי אתי הילכך כהן דעביד היכיכי

 אארבע קדושתייהו תת~לה תו נינהו קנייא דב~יניהכיון ו~~~
 ש~א חולין מנהג בהו למנהג ואתי אמו אבי דיה~בז~י

 שה~מירו קמן הא כו~ כדינם וחרדל בצלייאכלם
 במתנו~

 בזרו~כהונ~
 משום ומ~שר מבתרומה יותר וקיבה ל~יים

 א~~כ וחרדל צלי יאכלם לאדשמא
 ודאי בנ~~~

 מתנו~ נותנים אין ש~עו~םשרואים שכיו~
 לכה~

 אלא
 ואפ~לו בהן ~זלזל ובאו פרו~ות שתי או בפרו~האו~ם מסלקי~

 צלי לאופלם יקפידו ~א עצמם מתנות להםכשי~~ו
 יש~כח שמא לחוש יש זה מנהג שכ~י כ~~ש כדינםוחרדל

זרו~
 ~ק המ~וה שאין הזמן באורך ויחשבו וקיבה ~לחיים

 כל על פרו~ות ש~י או פרו~ה~תת
 בהמ~

 כמכס לכהן
 ~~~ש ~לק~ה ~קנה ונמצא ושלום חס ה~לכיםמ~כסי

 שרבובעונותינו
 ~מצו~

 מהרבה מ~ט בידינו נשארי כהונה
 אות ~קיי~ ולכפות להזהיר ומחוייב ראויכי

 ו~~נותיה כ~ונה תור~ תשתכח שלאוכתקנן כהלכ~~
 בבי~ול ~השתדל בו אלהים רוח אשר איש פל ~לומוטל מישרא~

המנהג
 הר~

 ואין הזה
 להישמ~

 על זו דמ~ה ולומר
 ומת~ת אנפשיה דמפסיד הוא ואיהו מו~ת היאהטבח
 דאע~~ג חדא אירייא לא הא דמשום ~בילי לאכהונה

דמתנו~
 תי~ לחד התוס~ כתבו מ~~מ טבלי לא פהונה

דאיסור~
 דרב~

 אלפסי ~רב לדעת ואפי~ איכא ~יהא
 דאפי~ דסבריוהרמב~~ם

 אי~ור~
 ליכא דרבנן

~~~~ ~~ 
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 איכא מיהא ~~י~ת~מדת
 וכדאשכ~

 דקאמר בי~קאל

~~
 אכלתי שלא נתן ר~י ~שס ואמרו פיגול ~~ר ~פי בא
 נ~י העיר בני ו~פרק מתנותי~ הורמו שלאמבהמה

אמרי~
 ימיס הארכת~ ~מה פרירא לר~ תלמידיו שאלו

~~
 כ~~ש מתנותי~ הורמו שלא מבהמה אכלתי לא עד
 מ~יק אותס והקונה לקנותס אסור עצמס~מתנות

 עכברא דלאו ע~ירה ~~רי~די
 גנ~

 חורא אלא
 גנ~

 א~כ
מעתה

 רא~
 המוכריס מלפני מכ~ול ולהריס להשתדל

 הס פשוטיס שכת~תי א~ו שד~ריס פי על ואף~~וניס
 בטענות בדבר מפקפקיס שיש ידעתי כי ~היות~עיני
~שות

 הנראה כפי זה מנהג כי וגס ~ דעתי לעני~
 ~כס פי על או~והנהיגו

 לכ~
 הד~ריס ו~ררתי כת~תי

~~
 ר~תי

 להארי~
 האריכות לע~~ד כי עוד ר~ות ולה~יא

 לע~~ד והנראה אתי ~ינס כעת ספרי כי וגס מותר~ה
 ~~ת~תי

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

 בימיס כי~~~ו~
 הראשוני~

 מאלה טו~יס היו אשר
 הורונ~ שדנוהו ל~~~ד שתבע מי ראינולא

 מהי~
 דנתוני

 במקרהואס
 א~

 א~ה נמ~א היה פעס
 אד~

 שהיה
 ש~יותו~ע

 ג~רי~
 מעשה אירע ועתה ~ו

 וממוניס לר~יס מומחין חשוב מ~~~ד כן לת~וע דיןלבעל שלמ~
 גדול~ עיר העיר אתלש~וט

 לאלהי~
 לאמ~

 שיכת~
~טעמי~

 שה~יק מי ונמצא דנוהו טעס מאיזה וראיות
 לומר~ידו

 שהד~
 להשי~~ הד~ר על הוצרכנו ולכן עמו

~~~~~
 ~סוף

 פ~~ז~
 אמר ~ורר

 ר~
 אמר ספרא

ר~י
 יו~~

 וא~ כאן נדון אומר א~ ~דין ש~תעצמו שניס
א~ר

 נל~
 אותו כופין הוו~ד למקוס

 ו~
 ואס ~עירו

ה~~~

 לשאול ד~ר
 כות~י~

 לי ותנו כת~ו אמר ואס ~ולחין
~~ה

 איזהו ו~פ~ לו ונותניס כות~ין דנ~וני טע~
 דאמר כותאי ~י דהנהו עו~דאג~י נש~

 ר~
 בהאי פפא

 הכא דוקא דמשמע התוס~ כת~ו לאודועי צריךגו~א
 אמר קא ל~ושדו פ~~פ לו שהיהלפי

 דצרי~
 לאודועי

משוס
 והיית~

 ומישראל מה~ נקייס
 א~~

 לא~ ~עלמא
 דאמרי~ו~~

 ~דין שנתעצמו שניס בו~ר זה ~פ~

~~פ~
 אותו

~ 
 טעס מאיזה ~י כתבו א~ר ואס בעירו

~נתוני
 כות~~

 דהכא הה~א ~כח ר~~ת אומר לו ונותנין
~~א

 ה~
 שלא

 ר~
 אס א~ל כפייה ע~~י אלא לדון

 לו ו~תנין כו~~ין ~ין אותו דנו~עתו
 ותירו~

 ~~~ינו זה
 ~פוסקיס מ~ב ~סכס שהוא~קר

 וכ~
 כמו כולס

~נת~אר
 ~ס~
~ 

ו~~~
 התוס~ שכתבו

~  
 ~ל הכא מפרשיס ~ש

~ה~~ג
 צרי~

 טעס מא~ה הודעה איירי דלא לאודועי
 כש~לקו להודיעו לך ה~ה כה~~ג כל משיבו היה אלאחיי~ו
 לכאורה ונראה ~ ~כ~~ל מדעתו שלא לחלוק לך היהולא

 דהא דר~~ת חילוק לההוא ליתיה מפרשיס הישדל~ת
 מאי מכח אלא חילוק אותו אמר לא דר~~ת עצמוכל

 מפ~יס שהס וכיון לאודועי צריך כה~~ג ~כלדמפרש
 שאותו די~~ל חילוק אותו ליהו לית א~~כ אחר ~עניןאותו
 כה~~ג דכל ההיא מכח ~~ת אמרו לאחילוק

 צרי~
 לא~עי

 ותנו כתבו אמר דאס מילתא הא מדק~ע אלא~ל~ד
 דוקא משמע שנתעצמו שניס ג~י דנתוני טעס מא~הלי

 נתעצמו לא אס האכשנתעצמו
 א~

 ונותניס כות~~ס
 ~שס ~ורר זה פ~ ~סוף המרדכי ~דבריוכמ~ואר

 מה~ שישי פרק מיימוניות הגהותובד~רי רש~
 סנהדר~

 וכ~~ן
 שלד~ת אע~~פ שכן וכיון ~ורר זה פ~ ~סוף התוס~מדברי
 דאיזהו מההיא ראיה אין מפרשיסהיש

~~ 
 הראיה מ~~מ

 ראיה שנתעצמו שניס ג~י מילת~ הא מדק~עשה~א
 וכדאי היאטו~ה

 לסמו~
 ז~~ל הוא שפי~ ~ה ולפי עליה

 דאיזהו~ההיא
 נש~

 והרש~~~א ~ ראיה יש ממנה גס
דחה

 פיר~
 מפרשיס דיש

 וכת~
 שאין

 הלש~
 דא~~כ הו~מו

 ~רי~ ודאי דא כגון ליה ~מר למימר ליה הוההכי
 שהרא~~ש וא~~~פלאודועי

 כת~
 א~הו ~פרק

 נש~
 אפי~

לאיד~
 צריך כה~~ג פירושא דהכי ראיה מכאן אין פירושא

 ישאל לא אפי~לאודועי
 לכתו~

 כי דנתוני טעס מאיזה
 ד~די ד~תר חזינא אמר אלא שיודיעוהו ~אל שלאהכא
 זה ע~~~ל לו כות~ין שאל אס ~עלמא א~ל מרקאזיל
 והמ~כי והגהות התוס~ כד~רי שלא שהואמ~ואר
 ר~~ת מייתי שפיר ~מא דלפירושא משמע כולהודמד~רי
 אין פירוש אותו אף ולהרא~~ש מההיאראייה

 ראיי~
מש~

 דמההיא נהי לדידיה אפי~ ומ~~מ
 דפר~

 א~הו
 ש~עצמו שניס ג~י מילתא דקבע מההיא ראייהאין נ~

 ~ידינו אח~יס ודבריו ר~~ת לחלוק ראיה איכאשפיר
 פרק סוף שבמ~כי מוה~~ס בתשובת שהריכמרגלית~

 ~וררזה
 כת~

 פסק וסמ~~ג ר~~ת ~דברי רש~~י ~שס
 וכן בתשו~ה הרשב~~א דעת וכן ר~~יבשס ~

 נמיקי כת~

~ס~
 והר~ וה~~~י הרא~~~ד ו~שס ~מו

 נסיס ר~ינו
 ש~תוב הרש~~~א ומדברי א~~ז ~סוהגהות

 בסמו~
 נר~

ש~
 איזהו ~פרק הרמ~~~ן דעת

~~ 
 א~ר

 שכת~
התוס~ תירו~

 דא~
 כ~~ דוקא כשנתעצמו אלא ונותנין כות~ין

 לא ~עירו לדון שכפוהו שאפי~ הרמ~~~ן אומ~ועוד
שיהיו א~~

 ~יבי~
 לכתוב

~ 
 של טעמו

 ד~
 אלא

הטענות שיכתב~
 וד~ ט~ וה~ חיי~~ ~עלי~~ ~~

 ~י
 מ~
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 והלא הוועד לבית להוליך שלהס הדין ראיות לכתובצריך
 שלא כל הילכך לאו אס כראוי הדין אס מעצמסיראו

 ואס ~לוס ~ו לכתוב חייבי~ אינס לפניהס לדוןכפאוהו
כפאוהו

 לד~
 בפניה~

 כותב~
 ה~ענות לו

 והד~
 שפסקו

 שפתיס לזות שיש דהכא מעשה ובכיוצא בלבד~יהס
 עיקר וכן דין של ~ע~ו ע~~פי להודיע~ לא ל~תו~ לויש

ו~
 משמו כתבו

 ש~
 כתב ~ה וכיוצא עכ~~ל ~~ת

 בתשו~
ו~

 מדברי נראה וכן המפ~יס ~ס נמק~~י כתב
 שנתעצמו שניס וז~~ל סנהדרין מהלכות בפ~~ושכתב הרמ~~
 אומרא~ בד~

 נד~
 י~עו שמה הגדול לב~~ד נעלה אומר וא~ כאן

 בעירו ודן אותו כופין כדין שלא ממון ויוציאו הדייניסאלו
 שמא דנתוני ~עס מא~ה לי ותנו כתבו אמרואס

 ואס ממנו מוציאין ואח~~ך לו ונותנין כותבין~עיתס
 כותבין שבירושליס הגדול מב~~ד דבר לשאולהו~ך

~ולח~
 בכתב שיבוא מה כפי בעירס להס ודניס ושואלין

 יש אבל גדול ב~~ד שאין הזה ~מן הדין וכן הגדול~~ד
 גדוליס בהס שישמקומות

 מומחי~
 שיש ומקומות לרביס

 נלך המלו~ אמר אס כמותס שאינס תלמידיסלהס
 פ~במקוס

 שבא~
 לפניו ו~ון הגדול ופ~ לפ~ פ~

זה בד~
 שכופ~

 את
 עמו והולך הל~

 ו~
 בכל מעשיס היו

 מבואר נראה לשונו מהמשך הנה ע~~ל בספרדיוס
 דנתוני ~עס מא~ה לי ותנו כתבו אמר שאס כתבשלא
 וכראיה דוקא שנתעצמו בב~ אלא לו ונותניןכותבין
 ~ ר~~ת ~הביאקמייתא

ו~ו~
 שנת~צמו ~ניס שאפי~ בדבריו מבואר נראה

 לו ונותנין שכותבין לי ותנו כתבו אמר שאס אמרולא
אלא

~~ 
 ~עו שמא דחיישי~ ומשוס הק~ן ב~~ד אותס

 מא~~ לי ותנו כתבו אמר ואס במ~~ש~מבואר
 ~עית~ שמאדנתוני ~~

 דכי~
 ב~~ד שהוא

 ק~
 למיחש איכ~

 ~ א~ אבלל~ענתיה
 הגדול ב~~ד אותס

 אי~
 כותבין

ונותנ~
 דלא לו

 חיישי~
 לחוש באנו דאס ל~עותא בהו

 א~ל~
 לדבר

 סו~
 דברי אחר לה~ר אין ודאי א~א ~

 לב~~ד שיאמ~ דין שבעל ודאי ומשמע ה~דולב~~ד
 אותו מ~ין ~תוני ~עס מא~ה לי ותנו~תבו הגדו~
 בהסשמ~קר מ~~

 דא~
 וכמ~~ש ~ו גדולה אפקירותא לך

 דא ~~ון נשך א~הו בפרקנמ~~י
 ~י~

 אבל לאוד~י
 על מל~ג היה אס ~דא ~יכא היכא~למא

 כג~~ ליה משמתינן אדרב~ ~ינא ~עמ~ ליה מודעינןלא הד~
 ~ ע~~~ל בב~~דדמ~קר

 לי ותנו ~תבו דאומר בהדייא~~~
הי~א דנתו~ מהי~

~~ ~ 
 ~ינא

 למ~ת~
 ל~ה

~~ 
 אפק~ת~

 ומשמתי~

ליה
 הגדול דבב~~ד ומסבר~ הרמ~~ס מדברי שהוכח~ ו~י~
 כתבו למימר שייךלא

 מהי~ן לי ות~
 דנתו~

 בעל אס
 מהס תבעאחד ד~

~ 
 היא אפקרותא

 ומש~תי~
 ליה

 בו שיש מקוס הזה ש~מן שכתבתי דבריו בסוףנתבאר וכב~
 בית דין לרביס ומומחיס גדוליסחכמיס

 ד~
 יש הגדול

להס
 ו~

 הגהות ~תבו
 מיימ~

 ספר בשס ה~כר בפ~
 ~ והתוספותמ~ת

ו~~~
 ב~~ד הזה ~מן

 לרביס מומחה הזאת העי~
 ששמענו המקומות מכל ובמנין בחכמהוגדול

 כנפותומארבע שומע~
 הא~

 ואחר שאלותס להס יריצו
 ישובו לאתשובתס דב~

 וכי~
 יש ה~דול ~~~ד דין שכן

 מהס התובע וא~~כ עליהס הקהלות כל שמנהוסכ~~ש לה~
 נתעצמו אס אפי~ דנתוני ~עס לי ותנוכתבו

 בד~
משמתי~

 ראו אתס ה~ר ועתה ~ אפקרותא משוס ~יה
 שימצא ותמהו התמהמהו ותמהו דאורייתא עולבנאהאי
 מא~ה לי כתבו כזה לב~~ד שתובע מי ביד שיחזוקמי

 חדא ~ ~מי מכמה כדין שלא הדבר בהיות דנתוני~עס
 התוס~ שלדעת נתבאר וכבר בדין נתעצמו שלא~ני
 והראב~ד והמ~כי מאיר ורבינו ור~~י ו~~~י תסורבינו
והר~~י

 והרמב~~~
 מ~ת וס~ נסיס רבינו והרב והרשב~~א

 כותבין אין נתעצמו שלא כל והרמ~~ס וא~~זגדול
 דנתוני ~עס מא~ה לי ותנו כתבו תבע אס ואדרבאלו ונותנ~

 רוב שהס ומלבד אפקרותא משוס ליהמשמתינן
ורו~ בנ~

 סוגיין הא כוותייהו ~ק~ינן דפשי~א מניין
 א~ראי או תנאי תרי דפליגי היכא אבל כוותייהונמי דעלמ~

 ואיק~ מינייהו כחד הלכתא איתמרולא
 ~חד ועבד

 אחד בפ~ כדאיתא ~~ה הוי כאידך ~מעתתאוסוגיין
דיני

 ממונו~
 מא~ה לכתוב שלא דעלמא סו~יין והכא

 ב~~ד וכל גדול ב~~ד ~וי משוס שנית ~ ד~וט~ס
 מא~ה לי ותנו ~בו אמר אס כשנתעצמו אפי~גדול
 היה שמעש~ ~מענו ליה משמתינן דנתוני~עס

 מורינוהרב לפ~
 ה~

 הגדול
 ~מ~~

 ביר~ ר~~י
 ~א~ זלה~~ה

 ~ ונ~הו דנתוני ~עס מא~ה לי ותנו כתבו לוששאל
 דאפי~ש~~ית

 יהבי~
 היה לא ~~תיה ליה

 כן ודננו כן ~ען פ~ ~כתוב אלא וראייות~עמיס לכתו~ ~י~
 תובע היה ~וא הרשב~~א בשס לעיל ש~ת~תיכמו ו~

 ולא וראייות ב~ענות הדיןשיכתבו
 ~קק~

 לו
 ולענות זמן להאריך סיבהשהיה מפ~

 הד~
 ממה יותר

 ~לא המורה אל לה~ניע שלא ~י וגסשנתענה
 שלא ~דיוגס כד~

 מפני לז~ להח~י~
 שהו~

 ~יר
 לעשו~

מ~
 שלא

 נעש~
 ו~~~ אד~ בני ~שאר

 ~אחר
~~~ 

~ור~
 ~ש~ניס נ~סו

~ מ~ ~ר~ ~~ ~  ~ ~  
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 צדק ומ~פט אמת דבר ספר על לכתוב לה~ לע~ותעת
 הצ~~~ נאם אמן ל~בודתו יזכנווהש~~ית

~~ו~~
 ~בדורותינו פשיטא

 א~
 להוציא

 דנתוני טעם מא~זה הורוני שאומר זמן כלמהנתבע ממ~
 נו~ן הדיינים מן כשא~~ כ~~ש והרא~~ש הטורכדפסק
 לבתי לחוש שיש עכשיו כ~~ש חבירו בפםק לפ~םטעם
 בתראי שפ~קו כ~ו ~נייני~ בה~בה מקול~ליםדינים

 ריב~~ש וז~~ל וחביריו הדשן תרומת ובעל ריב~~שד~תראי

םימ~
 בשרידים וגם עד כו~ הלב זחוחי משרבו שע~~א

 כו~ החנופהגברה
 ו~

 כלינו כמעט שבעונותינו הוא

בא~
 וידוע וטעות שכחה או וניצוח חנופה בתגבורת

 פקחים עיני מ~ר ~השוחד ויות~ שיותר משכיללכל
 וז~~ל בורר זה ב~רק הרא~~ש כד~תב והחנופההנצחון
 זכות ענין כי זכות ליה חזו לא ודסני כו~ והשו~אהאוהב
 ~~~ל ~ע כיוון בלא באדם מבלבליןוה~בה

 וכי~
 שבאלה

 בכוונה לו ולא חו~אאדם
 צרי~

 ובל טפי וםייג ריחוק
 זה שעל נודע וכבר הה~וטו~ מפני וגו~ לבי זכיתייאמר
 מיטב על רביםזעקו

 הא~
 יפה והשתיקה רבות בק~~ק

 הדשן תרומת בעל וגם וגו~ כמו אםפרה אמרתישאם
 ~קולקלים דינים בתי על ~טו~א חושש רנ~~ה םי~בכתביו
 רצהולא

 להםכי~
 על

 ד~
 מפני בדיעבד בנידוי אמת

 להרגיל קשה לדידי גם וא~ת וז~~ל דינים בתיקלקול
 הנםמכים המקולקלים דיינים מחמת הדור תקלתמחמת
 מועטים והי~עיםר~ם

 ו~
 כתב קם~~ג שרש בהרי~~ק

 דינים כמה משתנין ב~~ד ~לקול חשש שבעבור הדורגדול
 ת~~ח למזלזל ~הבא ליטרא לקנום בדורותינו פםקינןולא

 כו~ כלה מםכת אפילו שיודע ת~~ח שאין בראיותוהאריך
 משופטים כ~~ד בפ~ הרמב~~ם וכתב וז~~ל כתבול~םוף
 חכמי~ ואינם במעשיהם הגונים שאינ~ דינים בתימשרבו
 בתי בשאר וכן עד כו~כר~וי

 דינ~
 בםמיכו~ הדיין ידין לא

 עכ~~ל כו~ הדיוט כל יאמר שלא כדי בידיעתו ולא~תו
 הדין ונשתנה ב~~ד לקלקול ~יישינן אלמא עד כו~ר~~מ
 ונתקלקל הדיינים שנתעוותו בעינינו רואים דאנו עדכו~

~ו~ו~~י ~ עכ~~להמשפט
 מ~גא~

 בח~~ב אמר ~רחי אליא כמוה~~ר
 היא םברא לומר אין ואמר היא זו םברא שאמרעל
 ה~כר מכל ו~תום~ התלמוד מם~רות שמ~לה מי~לא
לעיל

 הנום~
 ~רא~~ש כמו השלמים החכמים פםקי אל

 להו~א שאין י~~ו הרמ~~טו~מו
 מ~ ממ~

 הנתבע

 דנתוני טעם מא~ה הודיעוניה~ועק
 דא~ כ~~~

 עליו
 ~ נידוידין

ו~~ו~~
 הנתלה שכל כ~~ו בבית הרד~~ך כתב מזו

 כל נדוי הנדוי אין ב~עות אפי~ רבאבגברא
 ש~

 פםקי~
 ~~~לוראיות

 בםו~
 לנדותו שראוי טועה כשאדם הבית

 ~אין כן לעשות הורהו כ~~ת כמו גדול שא~~ם מצדוטעה
 האמנ~ נידוי ~שפטעליו

 שראיתי מספר ימים זה
 לומר יכול בראיותם פםקו יצ~~ו השלמיםמהחכמים

הני~~
 השעה ודחיתי דנתוני טעם מאיזה הודיעוני

 ברא~ות רק עמם הםכמתי והש~ום האמתואחרי
 לשום עילאה דבי אריא עלה ועתה לעילהנזכרים
 רבי~ ישתוממו ~שר ~דא כש~ה וא~תומ~ שממהאר~ם
 ור~~ת התוםפות שלדעת נתבאר וכבר יצ~~ו הרב~~~ל
 והרמב~~ן והר~~י והראב~~ד והמרדכי מאיר ורבינוורש~~י

 נתע~מו שלא ~ל והרמב~~ם וא~~ז וםמ~~ג והר~~ןוהרשב~~א

אי~
 ולאדם אבנה אנכי והנהרםות חלקי עמהם~~~~י ~ ליה משמתינן דנתוני טעםמאיזה לי ותנו כתבו תבע אם ואדרבא לו ונותנין כותבין

 וממנו שהרמב~~ם ונימא דשמייא בםיעתא אכנהלא
 טעם מא~ה הודיעוני לומר יכול דםברי להר~~יףנשמע
 ולא טעה שמא או הדין יטעה שמא כשיראה רקדנתוני
 וכפירושו כר~~ת ודלא משפט למטהלחושבו

 בםוגיי~
 דפ~

 נינהו דבתראי והטור הרא~~ש לומר צריך ואין בוררזה
 והתום~ הטור וכן רבים במקום ואפילו כבתראיוהלכת~
 להו מספקא םפוקי ולפחות והמרדכי והגמראומהר~~ם
 ואין מפשטא הגמרא לה~יא ולא מם~ ממון להוציאואין
 ~ הנ~~ל לרש~~יזכרון

 הראיות קונדרים הקדמתי כבר ~~~~וו~
 ידועים מקומו~ זולת לעולם כבתראי לפסוק שישקדמוניות התש~

 אשכ~ חכמי כתבו שכן כהרא~~ש כלםועל
 כהרא~~ש

 כתב ~ו וגדולה עמו ונימוקו בתרא שהוא דוכתיברוב ~גי~
 דף יוםף בבית ~איתא ז~ה~~ה חביב ן~ לויכמוהר~~ר
 ובמקום לרבן להרא~~ש קבלו שבםפרד רט~~ו םי~קמ~~ו
 במקום ואפי~ כמותו לנהוג ~ייבים רבן שהוא חכםשיש
 אם ואפי~ ע~~ש קנ~~ג סי~ הרשב~~א תשובת וראיתירבים
 חכם מי עמו ונימוקו ובתראה רבן בו היו לא אלהשלש

 יאמר ובל ובנו הרא~~ש כ~וד ימעט עצמו כבודשבעבור
 דנפקהואיל

 מפומ~
 משורת לפנים ~עשה רבה דגברא

 איניני ט~יתי אולי יודע ומי חםר לא ~ה נהנה ~ההדין
 הונא מרבגדול

 דהכני~
 חקור חכ~ים כבוד כו~ עשרה

 אדרבא תאמר ואםדבר
 קל~

 דהא ינחלו חכמים
 תהא לא ושלום חם ליהמשמתינן

 ~א~
 דוקא בישראל
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ה~תלו~
 הרבית פרק יוםף נ~קי בהדייא ~כתב בלגלוג

 ולא מלגלג שאינו טעי~ם ש~א בענוה האו~ראבל

~~
 בלשונו הרמב~~ם שדקדק כ~ו ~פט למטה ל~ע

 וש~ום חםהצח
 דמש~תי~

 נמנה שלא תדע ~לקמן ליה
 דברים ~~ד~כ~ל

 שמנד~
 טעם מאיזה הו~עוני להאו~ר

 וז~~ל ד~~ם הכ~~ד ב~לל הוא ה~לגלג אבלדנתוני
 שנתעצמו שנים םנהדרין ~הלכות פ~~ו~ר~ב~~ם

 בד~
 אחד

 וא~ כאן נדוןאו~ר
 יטעו שמא הגדול ל~~~ד נעלה אומ~

 דנקט בשלמא לשונו על טו~א קשיא והשתא ה~יניםאלו
 שהוא ניחאשנתעצ~ו

 לש~
 הגמרא

 ור~
 רבו

 הרי~~~
 ואין

 כופין לו~רשייך
 ר~

 על
 לש~

 אבל שנתעצמו התורף
ל~~ד

 הגד~
 ובהרי~~ף ~גמ~ הםוגי~ בכל שאין שינה למה

 בםוף רק הגדול ב~~ד~כר
 הרי~~~
~ 

ו~ו~
 שמא לומר לפרש לו ~ה

 יט~
 בורח אלא

 קבעה למה קושיתו ו~ר~ש ר~~ת שלמ~וקו
 כאן ק~עה למה ניחא ~י ולדידיה קשה תם ר~ינוועל התלמ~ כא~

 כו~ לשאול הוצרךואם
 ולפיר~

 ל~ה שפיר אתי הרמ~~ם
 ואםקבעה

 הוצ~
 מהירא ש~דבר ולפי ~~

 ור~
 ה~בב

 שמא אומר רק ו~גלג בםרבןולא
 יט~

 צדק בענות
 הוועד ~קו~ דהיינו הגדול לב~~ד שאומ~וראיה

 בג~~כ~~כ~
 לפי~

 פירש ולכן צדק הכל ששם הרמב~~ם
 לא הבליעל אבל וחושד מלגלג שאינו ~ומר יטעהש~א
 הודיעוני אמר ואם שפיר אתי והשתא י~וף ~קצדק
 ש~דיין בדעתו נש~ר אם כלו~~ כאן ה~~וד קבעלמה
 ~ו ש~אירא

 כי~
 לא ~מה ונותני~ כותבים ירא שהוא

 כי~יכ~~
 ואולי תו~תו ~בקש רק המל~גים מן ~אינו

 ואם שפיר אתי ו~תאימצא
 הוצ~

 ואם כלומר כו~
 יודעים שאינםאמת

 ה~
 ושולחין כותבין ירא שהיה כמו

אבל
 ~פ~

 בתחילת לבד יראתו
 די~

 כנ~~ל
 א~

 כות~ין

ושול~~
 התובע לרש~~י בדבר הםוגיא בפי~ מחלוקיות וג~
 התובע שיתבייש כדי לוועד ל~כת ~צה והנתבעבליעל
 אתי נמי ולדי~ה ~הם בוש שיהא כו~ התוקףכדפי~
 פי~ דהכי פה התלמוד לעיל ה~כר ק~עה למהשפיר
 שית~ייש כדי בוועד רוצה שהאחד ומתעצמים כו~התוקף
 כלו~ר דנתו~י טעם מ~~ה הודיעוני אמר ואם כו~כופין
 לוועד ואלך דנתוני מהיכן ה~יעוני או~ר שדנו א~רא~י~
 יתביישאולי

 כותב~
 ~~ו ש~א אומר אם וכ~~ש ונותנין

 מידת על דכופין חםר לא וזה נהנה זה ~ו~~ל~כיחא
 הונא רב כדלעילסדום

 ~כני~
 פע~ים וכמה גברי עשרה

 רב ושתיק הכי דינא ור~~א ר~כ לרב ליהא~רו
דט~ת ש~~~

 ותל~~ שכ~~~
 ותיק

~ 
 ולהרמב~~ם יוכי~ פניו

 בעל~א םפק לו יש רק צ~קים והנת~עהתובע

שמא
 ט~

 לא ~ה נהנה ~ה לעצמו טו~ה ודורש
 ~ כנ~~לחםר

~~~
 וכבוד לתועלת הוא ונותני~ שכותבין מה לר~~ת

הדי~
 הנת~ע מטענת נקי שיהא

 ש~
 לט~תו רגלים

 בהר~~~ש בהגה~~הכד~י~
 סו~

 ~ונת והיה ~ורר זה פ~
 יש דוחק היה ואפי~ דוחק אין זה ו~כל לר~~תהתוס~
 כמשמען שיבואו כדי והרמב~~ם ורי~~ף התל~ו~ ולפי~לדחות
דכותבי~

 ונותני~
 להם היה כר~~ת ם~~ל דאי שואל לכל

לפרש
 כדר~

 הרא~~ש על י~לוקו שלא כדי גם הפוםקי~
 רבו דעת נש~ע ופירושו הרמב~~ם ומדעת ~והתום~ והרמ~~~~ רי~~ף ~ת מינן טפי ויודע ~תראהשהוא
 ~שען שהבית עמודי~ שלשה שמדעת ש~~מ ומהנ~~להרי~~ף
 םבריעליהם

 שצרי~
 והשתא דנוהו טעם מאיזה להודיע

 והלכות והמרדכי שהרמב~~ם נוכיח דש~יאבםיעתא
 מ~ש התום~ דעת דהיינו כהרא~~ש להו ם~רי~דולות
 בד~ום במ~כי מוטעית ה~וםח~ ~ה ה~~ר לאורש~~י

הראש~
 מרש~~י זכר שאין תוכיח והגמ~ ~קושטאנטינא

 הביאו ה~~כי רק ר~~ת דברי הביא לא מוהר~~םו~ם
 תם מרבינו כתב לא שמהר~~ם מהגמ~ ~הוכיח ישוזה
 עד כו~ ז~ן שאין שיחיה מורי וכתב ה~~~ל פ~ הג~~~~~ל
 ר~~ת פי~ ואם כו~ מורי כתב ו~יהו עד תם רבינוופי~
 ~ה~~ם דבריהיו

 אי~
 וק~~ל ע~~ש מורי וכת~ ואומר ח~ר

 ~~ש שאין כלו~ר נרגא ~יה ושדו כתב אדרבאא~א
 מוהר~~ם דברי שהם שהנז~~ל את~~ל ואפי~ ר~~תבדברי
 ומםקנת וםוף החתום אח~ הולך הכל יצ~~ו הרבכ~~~ש
 ש~לס ~ר~ים והרא~~ש וה~~כי גדולות והלכותהתום~
 אחד בקנהעולים

 ובםיגנ~
 ~באר זה רק א~ וכוונת א~

 ד~וי כתבו הרבי~ בפ~ התום~ וכן מזער ~עט ~היותר
 שנייה ממהדור~ הא~ ואפש~ אחר כתבו בורר זה ובפ~א~

 אפשר גדול מצוות והםפר שלישית ~~הדור~והאחר
 מהאחרונים אוהתום~ מגליוני ה~ות הן או מהתו~ קמא מהדורא רקראה ל~

 א~
 למעיין א~ כוונה הכל

 לומר ורצה םופר טעות ~םתמ~ ר~~י בשם הםמ~~גשכתב ומ~
 אפי~ ד~נ~~ד נראה ו~ד ~ ~מעתתא ~ריה ~ואר~~ת
 ~עזרת הוא הא~ שהדיין ~ון מודהר~~ת

 הנ~ב~
 ולא

 ששלשה ~בור ~ו ש~זר מחמשה אחר ודיין מידיעתושב

דיינ~
 י~~ל ו~ד שמה חתם שכן ~ידיעתו שב ולא כנ~דו

 להם ~~ה היה מפרשים היש ר~~ת רואה היהשאם
 שהרא~~~ד כתב הנמק~~י ולפי~ להר~ב~~ם שהיהוכ~~ש
 כת~ הרבית ו~פ~ ה~~רשים כת~ו וכן תםכרבינו

 ו~~כ
 והס~~~ג התום~ תחילה לומר רוצה ~םת~אהראש~י~
 ~שה רבינו והרב ה~ב~~א שםוהוםיף

 ~ר~
 נםיס ר~ינו
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 ל~~ד ~עם לפ~ ~ריך שאין בענין רק כר~~ת דסברי
 ששם ובודאיהגדול

 נו~
 ה~כר דוקא ובזה בבירור הכל

הרמב~~~
 רו~ה בפי~ כשאומר לכ~~ע פשוט דבר והוא שם

 ~ כתיבתם בלי לכל ובקיאים שיודעים ה~דול לב~~דללכת
 הגדול ב~~ד אין בעוונותינוועתה

 שיד~
 יכתבו לא אם

 ו~ד ~ כנז~~ל מספר אין והתשובות הדעות שרבובפי~
 שמא בענוה שואל שאם להרמב~~ם מודה שר~~תי~~ל

 חושד אם אבל לו ~כותביןט~תם
 א~~~

 לו לתת

רגלי~ ר~
 ונמק~י והראב~~ד וסמ~~ג שר~~ת נמ~א כ~~~ל לטעותו

ור~~י
 סבר~

 כש~ושדים לכתוב שא~~צ
 ורי~~~

 והרמב~~ם
 אינם ו~רדכי והגמ~ התוס~ ומסקנ~ והר~יםוהרא~~ש
 הגדול ב~~ד לנו שאין ועכשיו מידי~~ לא ותומחלקים

 דעתו אין דנתוני ~עם מא~ה הודיעוני עכשיו ש~ומ~מי
 מרב כ~~~ל ותיקין ולתלמידים לחכמים להראותרק
 ורבכהנא

 א~
 לוו~ד ללכת ולא כ~~~ל לרב שה~תיקו

 והראייה הטעם להודיעו צריךוכן
 מה~ ברו~

 מ~ירון
 וכל מיד האשה להתיר הדור מגד~ל תשו~ה פהשנמצא
 שיצאה שגנה שהיא יודע ראייתו שראה ותיקתלמיד
 השליטמלפני

 ו~
 ואם פיו על מע~ה עתה ~ו לא

 מעשה נעשה היה ראיה בלי והי~ה בקצרה כותבהיה
 ~ ולמ~לה המזבח מן בודקין אין כאמור פיו עלשנית
 דברי הנמק~~י דברי לומר ~ריך אין ה~~~ל דברינוולפי
 כהן כמוהר~~י השלם הח~ ~דכ~בקבלה

 י~
 לא שהרי

 וגם הגאונים על רקנאמר
 א~

 סמוכים לדרוש ~ריך

ב~ו~
 הרמ~~ם כדהשיב ה~~~ל החכם כדכתב ב~רר זה
 ע~~ש בתלמוד סמוכים דרשיתו וכי וז~~ל מזוזהבהלכו~
במ~ל

 ע~
 הרי~~ף ולהו~יא ר~~ת על נפשין למסכוני וא~~צ

והרמב~~ם
 מפש~

 ר~~ת דלפירוש
 ק~~~

 מחלקת אינה שהגמ~

 ~ופ~ב~
 הכל בתראה שהוא הרא~~ש ולפי~ כופין לאין

 למסכוני צריך היה ואפי~ שפיראתי
 נפש~

 בתראי על
 קמאי~ על ולא למסכונייש

ו~ו~
 טעם מא~ה הודיעוני לומר שיוכל ראיה

 נוחלין יש פ~ מרב ממנו קטן לב~~ד גדול מב~~דדנתוני
 דידי ד~נא פסקא אתי כי הונא ~רב פפא לרבדאמר
 כו~ ביה והדרנא כו~ מיקרע פירכא ביה וחזיתוא~דייכו
 ואם ~דינו לרב מ~יר שהתלמיד ש~~מ תקר~ניהלא

 ה~י~י שאומרהנ~~ע
 מהי~

 א~~כ שמתא ~ייב דנתוני
 לרבו פסק הקורע~~~ש

 ו~
 תקר~ניה לא להם ~~~ל

 הגדול ל~~ד להו~יח יכול ממנו קטן שב~~ד ש~~מו~~כ

 של~ ר~~~
 כ~לגלג ישאל

 ~ר~~ת ס~~ל לא שהרמ~~ם בהדי~ להוכיח ישו~~~~~ ~ נ~~~ ~

~~~~ ~ ~  וכ~~~ 
 ~כא

 ל~ת~ ל~~ ~~ ~

 מא~ה הודי~ני אמר ואם כו~כופין
 ט~~

 דוקא דנתוני
 מדבר שר~~ת לר~~ת דפליגי ש~מ א~א ר~~ת ונר~הכופין
בחושד

 לזיי~
 הנתבע מתועלת מדבר ולזה

 וכ~
 להו~ח יש

 ~~~ל לאשהרמב~~ם
 כר~~~

 מרובה ~מן אפי~ מ~תב
 אם דנתוני ט~ם מ~~ה הודיעוני לומריכול

 כ~
 שמע

 אחר רק שטעו בדעתו היה לא שבתחלה ~פי~מינה
 טעם מאיזה לומר יכול לט~תו לדבר רגלים ולזהזמן

 ~דנתוני

ו~~
 כב~~ד הוי מ~ת שב~~ד י~~ה הרב שכתב מה

 טעם מאיזה הודי~ני לומר שייך ואין כמוהו שאיןגדול
 אוי ~ומר אם לי אוי אמינא להראות יכול שלמידנתוני
 שכבר אע~פ ה~ חילול יש כאמור אומר לא אםלי

 הלב זחוחי רבו כבר אומר לא ואםמפורסם
 ו~

 א~
 דנתוני ~עם מאיזה לומר ~ריך אין עוד ואפסי אנייאמר
 דינים הבתיונמ~או

 מקולקל~
 ינדו וגם מעות ויו~יאו

 ול~יים בשבח להתחיל ~ריך האדם כן על ראוי שאיןלמי
 פ~ בשלהי ז~~ל שכתבו מה שלפי והוא בעוונותינובגנות
 מתתיה רבי עכשיו הדור גדול הוא הגדול שב~~ד בוררזה

 שהוא אע~~פ ~גדול שהוא מודו שכ~~ע כלומרברומיים
 נ~ה מה אבל כו~ עם נאמר עליהם אמנםב~מי
 כקטני הבריות בפי הם ה~ וחלול סדרשמרוע

 האר~
א~

 ~ המחוכמים החכמים שהם ע~~פ
ו~~

 הקדושות הקהלות א~~כ להם הגדול ב~~ד דין
 קע~~ג סימן קטן מצוות ספר שכתב תש~ית בבלע~רו
 לריק ממון לפזר שלא ~ה ה~הרנו וז~~ל תשחיתבלא
 שלשים י~~ו הק~~ק פזרו הלילה ובזה פרוטה שוהאפי~

 כולם העדה ובא~ת לעשויידוקאטי
 קדוש~

 כל כאמור
 בלי יגרש שודאי לך אסורה זו לומר רובם אוהחכמים
 ומוראם כבודם איה הם הגדול ב~~ד ואם פליליםאוייבינו
 ~נדותו החזקים החכמים יד ה~ לעזרת הביאושלא

 גברא ההוא על מרורות עליו לחתום אוולהחרימו
 ~ פלונית ק~~ק עלשכתבו כ~

 ~שחוט פ~ לשו~ט ימנו הגדול שב~~ד ראוי וכיו~ו~
 ויושבים ~קנים י~~ה הק~~קלכל

 בי~~
 ששמם

 לאוכ~ה שלא ההוא הבשר על יכריזו סופו ועדה~לם מסו~
 מ~נו בפ~ או מזה גדול תתגודדו שלא ה~ חילול ישוכי
 ~ע~ו שפכולא

 חו~
 וכיוצא הי~~ד החלל דם שפכו ידיכם

 נפילת ביום יצ~~ו הק~~ק באזני שלמים חכמים דרשו~ה
 בפ~תהבית

 המית~ את~
 והאריכות ה~ עם ~ת

~~ 
פוג~

 ~ כו~ כמו אספרה אמרתי אם ונפגם

 ~~ו~~
 שאלותיהם מרי~ם שהכל י~~ו הרב ש~~

 ~רתזהו
 מ~ ונ~ ה~תו~

 ~ד
 ו~~ י~

 ל~~ורי
~  
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ונגד
 מתג~ה~

 גברא מ~~ו וכשמש לנו זיכ~~ר בשפלינו
 השלם החכם של ב~~ד ברם דמילה ה~ חדא כיכורסייא
 הגדול כב~~ד היה זקניו ומושב ז~~ל פיסו כמוהר~~יהרב

 בגדור כמלך ברמים ~סאו נוהג הש~דנים בטלוומשעת
 בתלמידים מרה ~ורק בו רעה תבא ואל ואחוהבאהבה
ושופך

~ 
 יצורם וכשחל רשעים על

 ומ~
 מתוק י~א

 ~ צופים ונופתמדבש
 א~

 כבוד גלה בעוונותינו עתה
 ב~מינו במהרה בא דוד שבן דור קטיגורייא ורבהמישראל
 י~אה נפשי לו רב ידיו פרשת שד~~י מלכות בשנתאמן

 ~ ב~ערי אתפס לאבדברו

~ו~יג~
 מעיין דנהורא

 נוב~
 ו~ובל רב ח~מה מ~ור

 הרב תורה של במלחמתה שערה מושיב התבונהבים
 ~שתוממתי שאלתיך טורי ל~יוני בהתראות נר~~והמובהק
 שפלי עיני חשכת ותתראה תתגלה איך כיוא~יד
 המאור לעיני ירחי נוגהומיעוט

 הגדו~
 והמ~ריח המאיר

 כמוני יתוש יענה ומה הרמה ~ורתך שמש זיומפעת
 אמרי להבחין יוסיף מה או שבחבורה אריהלפני
 מלםרב ונכלמתי בושתי כי ולולי תורתיך כבו~ לפניבינה

 ידי כליתי כמעט אחור מ~ותיך ולהשיבלמאמרך
 סופרבשבט מתמ~

~ 
~~ג~

 הזאת והמ~שלה הזה הפסוק ע~י קראתי
 ~~~ל כמ~~ש ידיךת~ת

 א~
 תורה דברי על עומד אדם

 לכן למד ה~ישן לא אר~~זצ גם בהם נכשל א~~כא~א
 גם וי~עתי כ~~ת שאלת על להשיב כחלמיש פנישמתי
 אם כי כ~~ת נתכוון לא כיידעתי

 לחנ~
 אני גם אותי

 כל כעל עליהםששתי
 ה~

 הלום עד הביאות~י כי על
 ובחסד לכךותחשבני

 כ~~~
 על יעבור כאשר כי בטחתי

 מדרכיו ויוריני זכות עצי ילמד שגיתי אשר מהשגגת
 ~ ממני יסיר שקר~רך

 שהרמב~~ם ונימא אדוני דברי~~~~~
 ומ~

 נשמע

להרי~~~
 דנתוני טעם מא~ה הודיעוני לומר יכול דסברי

 כרבינו ודלא~ו~
 ת~

 והטור הרא~~ש ואצ~~ל כו~
 במקום ואפי~ כבתראי והלכהאינון דבתר~

 רבי~
 הטור וכן

 והמ~כיוהתוס~
 ולפח~

 ~ עכ~~ל ל~ו מספיק
 נראהו~~

 דאליב~
 להו מס~קא צא בודאי דתוס~

אלא
 סברת~

 ~רר זה בפ~ כדמוכח ד~~ת
 וא~

 א~ר

כת~
 דנתוני טעם מאיזה לי ותנו

 כ~
 היכא ודוקא

שנת~~ו
 לד~

 לא ~ל~א אבל
 ו~

 נשך בא~הו מש~ע

 כותאי ~ריג~
 דעב~

 דבתר ~ינא ליה דא~ר ~סקא

 ~אדי~
 כ~ ו~א~ ~ אז~

 לא~~ צריך ודאי האי

 לאודוע~ ~~ך דנתוני טעם מאיזה שואל שאינואע~~פ
 לאודועי צריך ודאי האי כי ~אמר דהכי לדחות ישומיהו
 אבל דנתוני ט~ם מא~ה שואל שאינואע~~פ

 בעלמ~
 אי

 נראה בודאי מדבריו הנה לא לא אי איןשאיל
 מא~ה לו ונותנין כותבין נתעצמו דדוקאכר~~ת ~ברת~
 לא מרצונם אותם דנו אם אבלדנוהו ט~

 דכת~
 בתחלת

 נראה כו~ שנת~~מו היכא דדוק~הדבור
 דא~

 בזה לו
 משמע אמר מדלאספק

 כמ~~~
 בעצמו ~בור באותו

 דקאמר כותאי דתרי עובדא~ההוא
 ו~

 דהביא משמע
 מדקא ז~~ל וכונתם כו~ ומיהו ב~ידהשוב~ה

 בעי~
 הכא

 וכן אח~~ך ואמר הוא דדוקא בודאי נראה נתעצמוגבי
 מההוא נראה היותר המשמעות הוא וכן כ~ומרמשמע
 שאמרנו כמו אותה לדחות ש~ש אלא כותאי דתריעובדא
 עומדת במקומה הראשו~ה הראיי~ אבל לדחות ישומיהו
 ג~~כ נשך בא~הו כונתו הוא ~ה דיחוי שום בהואין
וכולא

 מהדור~
 ר~~י בשם סמ~~ג פסק וכן היא אחת

 ק~א מהדורא אם כי ראה לא שסמ~~ג לומר לנוואין
 מהדורא דכוצא כתבתידכבר

 א~~
 היא

 א~ ו~
 לשבש

 הוא סופר טעות דמסתמא ולומרהספרים
 לדבר אין הספרים נשבש אם כי ר~~ת ר~~יבמקום ולהחלי~
 ס~

וכ~~~

 הספרים לשבש לנו ואין ז~~ל רש~~י בשם המרדכי
 ש~תב מצינו שלא בשביל ר~~י להיות שראויולומר

 איזה לו ש~דמן אפשר כי דבר שום זה על בורר זהפ~ ~סו~
 היו ספק בלי כי זה על תשובהשאלת

 מרצ~
 שאלות לו

 זה פרק בסו~ ז~~ל רש~~י שכתב אומר שאני ומכ~~שהרבה
 כמ~~ש כמנהגו בקוצר ~רכו כל זה עלבורר

 לק~
 ~~~ד

 ולא המרדכ~ שסוברוכ~~נ
 מספק~

 רש~~י ופי~ שכתב ליה
 נרא~ א~~כ וכתב כו~ דכותביןדהא

 מדל~
 קא

 בעי~
 אלא

 תרי הנהו גבי נשך א~הו מפ~ ראיה ו~דבנתעצמו
 ~כותאי

ו~~~
 לדחות יש אמנם אח~~כ

 דה~
 ודא~ ק~מר

 האיכי
 צרי~

 ונראה כו~ שואל שאינו א~~פ לאודועי
 בנתע~מו אצא ~בעינן מדלא וראיה שכתבדמה

 ה~
 עוד אח~~כ ואמר דנפשיה סברא והיא המרדכידברי
 האמתית הראיה כלו~ לד~ות יש אמנם הרבית בפרקראיה
 אבל בנתעצמו אלא ~בעינן~דלא

 לרא~
 יש האחרת

 ש~תב שמה שנאמר ואע~~פדיחוי
 ורא~

 מדלא
 ק~ינ~

 ז~~ל רש~~י דברישה~
 כי~

 השנית בראיה די~וי שכתב
 הראשו~ בראי~ ~~ויכתב ול~

 שסובר נראה
 ו~ ~ותי~

 הגהו~כת~
 א~~ז ~ם

 ד~ וכ~
 הרש~~א

 ~נ~קידעת ~ בת~ו~
 יוס~

 ו~~ ~~
 ר~ והר~ ו~ר~~י ~רא~~ד

 ~~~צ~~י~
 ~ג~

 ~יך דא
~ ל~~  

 י~~ שלא ~י
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 בעלמאאבל
 א~

 מלגלג היה
 הד~ ~

 לא
 מ~עי~

 בורר זה בפרק דאמ~נן ואע~~ג~~ ליה
 שא~

 מא~ה אמר
 לו ונותנין דכותבין~עם

 א~ הת~ מ~~~
 כותבין

 הרשב~~א כתבו כן פלונית ומראיה פלוני מ~עםלו ונותני~
 ז~~ל והר~~י והראב~~ד ר~~ת הראשונים דעת וכןוהראב~~ד

דאי~
 מא~ה כותבין

 טע~
 דוקא שכפאוהו למי אלא דנוהו

 הת~כי
 וכן

 ל~תלו~
 דלא חשדא דלי~א היכא הדין אחר

מודעינ~
 ~ כו~ אדרבא אלא
~~~

 ונותנין כותבין שאין סברי דתרתי בלשונו נראה
 אבל בעירו אותו ודנו כשכפוהו אלא דנוהו טעםמא~ה
א~

 אותו כשכפו ואפי~ לו ~ותבין אין מר~נו אותו דנו

 ונותנין כותבין דאין דנתוני וראיה ~ם מא~ה שאלא~
 נמקי שכתב שמה לומר ואין ליה משמתינן אדרבאלו

 ~ת~ ~יוס~
 רבינו והרב הרשב~~א

 נסי~
 אי~ו ז~~ל

 רק ~~תדםברי
 בעניי~

 לפרש צריך שאינו
 הט~~

 ד~ו~
 נתעצמו ~וקא נמי באחרת כר~~ת ד~ברי מוכיחלשונו
 ~ותבין אותווכפו

 ונותנ~
 דכתב לא מעצמו בא אבל לו

~
 ~ת וק ז~~ל נ~ים ר~ והרב ה~ב~~א כתבו

 ז~~ל והר~~י והראב~~דר~~ת הראשוני~
 כותב~ דא~

 מא~~
 טע~

 דנוהו
 כי דוקא שכפוהו למיאלא

 הת~
 דמאי תאמר ואם כו~

דכתב
 דא~

 הפוםקים לכל ~~ר שאינו כו~ כותבין
 שכתב למה רק ל~עלההמ~כרים

 ו~
 הראשונים ד~ת

 ד~וזר יו~יח בורר זה בפ~ שכתב דמה אינו זהכו~
 דכי הראב~~ד וכתבז~~ל ל~ל~

 אמרי~
 הני לו ונותנין ~ותבין

 לדון כשכפוהומילי
 בעי~

 לא מעצמו לדון ~בא אבל
י~תבו

 המפ~י~
 וכ~~נ אמת שכן ז~~ל

 ד~ ו~
 רבינו

 מדהז~יר בבירור נראההנה ת~
 סת~ המפר~י~

 הזכיר ולא

המפ~י~
 שהם כו~ הראשונים

 המפרשי~
 בפ~ שהזכיר

 שכבר ולפיהרבית
 פר~~

 לא הרבית בפ~
 בתשובה בפירוש כתב ז~~ל שהרשב~~א לזה ראיה ועודכאן לפרט~ הוצ~

 ~ותב~דא~
 הבא אבל דוקא כשכפוהו אלא ונותנין

מעצמו לד~
 אי~

 דאין ש~תב מה א~~~ ונותנין כותבין
 ח~ר בהכרח ש~פוהו למי אלא דנתוני טעםמא~ה כותב~

 םובר ש~ןלהרש~א
 כמ~~~

 שהוא להראב~~ד נמי ח~ר א~~כ
 המפרשים אלו שכל התבאר הנה הרשב~~א אחר נמימ~כר

 האחת תרתי םברי בנמק~~יהמ~כרים
 שא~

 לו כותבין
 כשכפוהו דאפי~ והשנית כשכפוהו אלא דנוהו ~עםמאיזה
 הרשב~~א מדברי ו~~~נ דין של וראייתו ט~~ו לו ~ותביןאין
 וסמ~~ג שהתום~ אומר נמ~את ז~~ל הרמב~~ן ~תשהוא
 והראב~~ד והרשב~~א והר~ב~~ן ורש~~י והמ~דכי ר~~י~ם
 א~~ז בשם והגהות ונמק~~י והר~~ןוה~~~י

 כול~
 סוברים

 א~~~כר~~ת
 א~

 ~ה מנין נגד הוא בתראה שהרא~~ש ע~~פ

 רא~א~
 וה~~~א ז~~ל הרמב~~ן שהרי ו~ד ~מו~ו לפ~וק

 ועוד ~ר~~ת וםברי נינהו דבתראי ז~~לוה~~ן
 ובאלו ב~~~ד לקמן כמ~~ש כוותיהו םוברז~~ל שהרמב~~~
 ~ כוותייהו נוהגים ממונות דיניברוב האר~~

~ו~
 ושלשה כו~ לגלוג בלי במתלונן דוקא כתב

 בליעל התובע ל~~~י הסוגייא בפי~ בדברמחלוקות
 ~ו~ התובע שיתבייש כדי לוועד ללכת רוצהוהנתבע
 להראו~ לי כתבו שפיר אתיולרש~~י

 שיהיה לוועד
 והנתבע התובע ז~~ל ולהרמב~~םכו~ ~

 צדי~י~
 לו יש רק

 טעו שמא בעלמאםפק
 ודור~

 ~ומר ואני ~מו ~ובת
 אמתשאם

 שני~ שפיר~
 כו~ שנתעצמו

 וא~
 כתבו אמר

 ~איזה ליות~ו
 אליבא לו ונותנין ~תבין ~תוני טע~

 למה קשה ת~~ח בוועד שיתבייש לפי הואד~~~י
 שאחר דנתוני טעם מא~ה לי כתבו אמר ואםהכא ~~

 ~ילך אותו יכוף דמי שיתבי~ש כדי שייך לא אותםשדנו
 לו שפםקו אחר הגדול~ב~~ד

 הד~
 וא~~כ שיתבייש ~י

 מא~ה לשאול לו מה ~ת לו מגיעשאינו
 ~ דנתו~ טע~

~ו~
 וכ~~ש כ~~ת כתב

 א~
 ~כיח טעו שמא או~ר

 רש~~י בפי~ אמת הוא דאם וק~~~
 ש~~נ~

 שאומר זה
 שאינו נראה א~~כ שיתבייש בשביל הוא הנדול לב~~דנלך
 התלמוד בעל כתב זה ועל הדייניםח~ד

 וא~
 אמר

 כותבין ד~נתוני טעם מא~ה ליכתבו
 ונותנ~

 מיד לו
 חושד כשהואאבל

 לדייני~
 לא

 י~ת~
 לו

 ל~
 שפי~ נ~~ל

 שא~ר זה שכ~נת שנת~מו בשני~רש~~י
 נל~

 הוועד לבית
 הרמב~~ם שפי~ כמו יטעו שמא ולומ~ הדיינים לחשודהוא
 מה~ בפ~~וז~~ל

 םנהדר~
 ~וגיית הביא היטב זה ולבאר

הגמ~
 גרסי~

 יוחנן רבי אמר ~מי רב אתא כי בגמר~
 אומר אחד בדין חבירו אתהתוקף

 נד~
 כאן

 הוועד לבית נלךאומר וא~
 כופי~

 הוועד לבית וילך אותו
 שנשא מי רבי א~~ר רבי לפניואמר

 בחבי~
 יוציא מנה

 מנה עלמנה
 אל~

 אותו כופין
 ו~

 נמי אתמר בעירו
 אמר ספרא רבאמר

 שני~ יוח~ ר~
 א~ ב~ן שנתעצמו

 אותו ~ופין הוועד לבית נלך אומר ואחד כאן נדוןאומר
 מא~ה לי ותנו כתבו אמר ואם בעירוודן

 דנ~וני טע~
 ואם לו ונו~ניןדכותבין

 ה~ר~
 ~ותבין לשאול דבר

 ~ הגמ~ ע~~~ל כו~ושולחין
ו~~~ו~~

 נרא~
 דהתוק~

 הוא א~ ~ין ונתעצמו
 לו שהיה קשה האמת הוא וא~~כ שיתבייש כדי הואוה~ל
 אדידיה מדידיה יוחנן לרבי לו להקשות התלמודלבעל

 הוועד לבית וילך אותו כופין או~ר א~שבמקום
 בעירו ודן אותו כופין אומרא~ ובמקו~

 וא~
 נרצה

 לת~
 דתרי

 דרבי ואליבאאמוראי
 יו~~

 ל~על הו~~ל אפי~~ה
 התלמ~

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



~~  

~  

~  
~  

~  

~  

~  

~ ~

 אותהלהקשות
 ולת~

 ו~דלא ד~~~י ו~ל~בא א~ור~י תרי
הקשה

 ו~י~
 זה

 התירו~
 ול~~ק א~ ~נין שאינו נר~

 ~ אד~דיה~דידיה
ו~~~

 רב נ~י את~ר ~א~~ ~שה
 ה~~~

 ~י א~ר
 ד~~ו~ף ~~ת ~וא ואם כו~ ~נ~~~~ו ש~~םיוחנן

 לו~~ התלמוד לב~ל לו ה~ה ~ם אח~ ~ניןונת~~~ו
 נ~י א~~ר א~~ אבל נ~יוא~~ר

 להו~ו~
 ~~ ~נין ש~נו

אל~
 ~חר ענין

 ~ו~~
 נ~אה ~~ן ~ ~~~ז~ רב~ ~~ו~~ לזה

 ההו~ייא שפי~לי
 ~~ו~~ ~~

~~ 
 ~~~~ד ~~~ כו~ ~ב~~ו

הו~
 ~בירו ~ת ומ~ריח ו~רבן א~ם

 ו~~~~~~
 ~~נו

שאומר ~ז~
 ~ל~

 ~~~~~~ בשב~ל הוא ~~דול לב~~ד
 ~~ם

 על~~ ~בוא כאןידון
 כוזבו~ ב~~נו~

 ~~ולי
 ב~ו~~

 ה~~נות
 הדיןי~היד

 שאי~
 אלא ל~יין

~~ 
 ש~ינ~ו

 ~ו~ו~
 לב~~~ ל~לךרוצה ~~~כ~

 ~~י הג~ול
 ~י~ב~~~

 ולא
~~~ 

 ~ל~ו
 הדיינ~ם ל~שוד כוונ~ו ו~~ן כוזבותב~ענות

 ר~
 ~~י

 ~ל ויו~ה~יתבייש
 ו~~י~~ ה~~~

 ~כו~ין יו~נן רבי א~~
 ל~קום ~מו ל~לךאו~ו

 ~ווע~
 ו~~ן ~~בן ש~וא ~א~~

 ~או~~ זה שלכוונתו
 נל~

 ה~דו~ ~ב~~~
 ~~~ו

 ~אמר ~ה אבל ~הדיי~ים ~~~ו~
 ב~~ו~

 ~~רא ~ב ~~~
 כ~~נ~ה~ ~~ירי כו~ שנת~~מו ב~ ~ו~נןרבי ~~
 ~למים

 זהומ~ר~~ם
~~ 

 וד~יה~~ול ל~~~ ~ל~ ~ו~~ כשהא~~ וא~~כ~ו~~~ זה
 ~י~

 ו~~ה אלם ש~ב~רו דכ~ו ש~~בי~ש ~וונתו

כ~
 אלם נמי הוא

 ו~ש~
 ~ליו ~~בוא ~~נו ~~~~ד ו~ינו

 ל~נ~ר ד~~ו א~א כוז~ותב~~נות
 ~ל~~ו~

 ~~~ינ~ם
 וכן ~~~ו שמאולו~ר

 ~וכ~
 ב~~ו~

 דכ~ב
 ז~ ~~

 ואם
 ל~ כ~~ו~~ר

 ~א~ז~
 כו~ ~~~ו~י ~~ם

 ~נ~~~
 ש~וונתו

 ~~~ק~אכ~~~~
 ~ל~

 ~~~ול ל~~~~
 ~~ת~

 ל~~וד כוונ~ו
 כ~~ כוונ~ו ~ם ו~וד~~~~נ~ם

 ~~~ל~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~
ד~~

 ~ו~ ~~~ול ~ו
 ל~~~ ו~~~~

~~~ 
 ל~~ ~~~~ ~~~וכן ~~~רי~ ~~~~~~ ~ו~נ~

 נ~~~ ~ר~~ ~~~
 ול~

~~~ 
 ~~~נו ל~~ נ~~~~~~~ ו~~

~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~~~ 

 ו~ה

~קב~
 ב~ל

 ה~~~ו~
 ו~ם כאן

 ~ו~~~

~~~ 
 ~ו~

 ל~~ ב~ו~
 ש~~~א~כ~ון

 יו~~~~ ~~~נ~ ~~~
 ~~ו~ה~ין ~ו~~ ~~י~י ~~~ן

 ו~~~~~
 ~ו~ו

 ל~~~
 לו שו~~ין~ין ד~~~~~~ ~~~~~ ה~~ו~ ~ב~~~

 כו~~~ ~~~
 ב~~~ו ודן ~ו~ו

 ו~~
~בר הו~~~

 לש~ו~
 כו~ ושול~~ן כותב~ן

 ~בי דכ~ברש~~~ הב~~ ~~~~ נ~~~ וז~
 ~~וק~

 כו~

 ~~וק~
~~ 

 בד~ן חב~רו
 ו~ט~~ח ק~ה דיןבעל

 א~
 ו~~ן לדון ~~י~ו

 רו~~
 ~ב~~ו

 למ~ום ~לא כאןלדון
 ~~מ~~ ~~~ידי וו~~

 ש~היה ~בה ה
 ~נ~שו נת~צ~ו כתב נת~צ~ו וגבי מהם בושזה

 עכ~~ל לזהזה ~~~~
~ 
 ז~~צ ש~ש~~~~ג~~~

 ה~גי~
 ~מ~ל~ שכתב~~ ~~וש~ות

ות~~~
 בעל כו~ התוק~ למעלה שא~ר וה~ח הק~~ בלשונו

 קשהדין
 ו~~רי~

 אלס הוא שהא~ד כלו~ר ~בירו את

 א~ ומ~רי~ו~~~
 חברו רוצה ואין אח~~ך ואומר ח~~~ו

ל~ו~
 ל~קום אלא ~אן

 וו~~
 בוש זה שיהיה הרבה ת~~ח

~ה~
 לפי הוא הוו~ד לבית נלך ~א~~ זה ~כוונת ~לו~ר
 ש~ו~ שכ~ו~ש~~~~~

 אלם
 וקש~

 ~ליו יבא ו~טר~חו

 כוזבו~ב~~נו~
 ואולי

 ב~ו~~
 ש~~ן ית~ייב ~~~נות

 ל~~~
 ~~אל~

 ~~~ניו
 ~ואו~

 ת~~ח וו~ד לב~ת ~ילך ורו~ה

~~ב~
~~~ 

 ול~ ~י~ב~~~
 הכוזבות ה~ע~ות או~ם יא~ר

 ~זהו~~~
 והרב~ ~~~

 שאומ~ ו~ב~רו
 ~ל~

 הוו~ד לבית
 ל~נ~ראי~ו

 ~~~ינים ~ל ול~~ו~
 ר~

 ויודה שיתבייש כדי

 ה~מ~~~
 ~~~י ~~~ זה ב~בו~

 ~וח~~
 אותו ~ופין כאן

וי~~
 קשיס ש~עשו ~~~צ~ו כתב ~~~~~~ גב~ ו~~~ה ~מו

 ז~ ~~ז~
 כלו~~

 ו~ש~~ א~~~~ שני~~
 את זה ו~~ר~ים

 שפופין ~ודה יוח~ן רבי א~ילו ב~~ן זה וב~בו~זה
 ל~י ב~י~ו ו~ןאו~ו

~~~~ 
 נלך שאומר זה של ד~תו

~ל~
 ולח~וד ~~נ~~

 א~
 ~מ~~ש י~~ו ש~א לו~~ ה~~י~ים

ל~~ל~
 בא~ו~ה

 ז~
 לי נ~~ה

 ש~י~
 ז~~ל ~~~~י ~ונת

 ש~נ~הס ~ו~יח נ~~צ~ו ו~לת ~~נ~~ו ב~~ונו ~~~~~לא
 ב~~~ות מת~~~ים כלומר ~~יק~ם ולא ו~רבנ~ם~ל~ים
 זהו~ר~ים

~~ 
 זה

 ל~~ נ~~~~
 ~יירי ~נת~~~ו ב~ שפי~

 שאומר זה וכוונת ~די~ים ו~א וסרבנ~ם ~ל~ים~~~~~~ם

נל~
 ~ב~~

 ו~~~נ בד~ן ~ט~ו ~~א ולו~~ ל~~~ד הוו~ד

 ה~~ב~~~ד~~
 פ~~ו ז~~ל

 ~הל~ו~
 שנת~צ~ו ב~ וז~~ל ~~הדרין

 וא~~ ~אן נדון ~ו~~~~~
 הגדול לב~~ד נלך או~ר

 ה~~ינ~םי~~ו ש~
 הנ~

 נלך שאומר זה שדעת ז~~ל ש~תב
 שמא ולומר ~ד~~ניס ל~שוד ~וא הגדוללב~~ד

 וכת~ י~~
~~

 ש~~ביי~ ~די ~וא ש~ם ל~~
 ק~ה

 ל~~
 ~דידיה יוח~ן

 ~קוש~ו~~~~~~~
 ~~~ניהס ו~י~~י ~~~ל~ ~~~ב~י

 ו~רבנ~ם~~~~ם
 ~די~~~ ו~~

 לי ~~בו ש~ו~ר זה ו~ם
 ~~~~~יז~

 אול~ לו~ר ב~נוה ~~בר ~~נו ~נ~~ני
ו~וא ~~~~~

 ~~ ~~ו~ ב~ב~~
 ~~~~~ ~~ב~

 ~ו~ייא ~~~ן הוא
 ו~ןל~~~~~~~

 ~~נ~~
 נ~~~~ו בל~~נו

 נר~~
 ~ר~~ת ~~ובר

דדו~~
 נ~~נ~ו

~~~~~ ~~~~~ 
 ו~ו~נין ~ו~ב~ן דנ~וני ~~ם

 ~בל~ו
 ל~ ב~ל~~

 לו~ר ו~~ן
 ~~ו~ ~ד~נק~

 ~ג~~
~~~~ ו~~

 נ~~~~
 ~~~~ת ~ובר ~~~~ו

 ה~~ ~~ ~אדרב~
 ~ו~ר

~~~
 ר~~ת

 שנש~~ באו~ן בלשונו ~~~ש ל~ ~~~
 מ~ב~יו

 ש~~~~ו~ ~אח~ ~~~~~~ דוקאד~~ו
 ~~~~ת ה~~~ לשון

~מ~~~
 ז~~ל הר~ב~~ם מ~בר~ וכ~~נ ה~~ר~ים

~איזה שא~ ש~~
 שאין הג~ול לב~~ד ~~תוני ~~~

 מ~~ה לי ~~בו אמ~ ואם ה~~ול ב~~ד גבי ~~ב מדלאלו ונו~נ~ כותב~~
 ונו~~ין ~ותבין ~נתונ~~~ס

 אל~
 אד~בא

 משמתי~~
 ~יה

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

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



~ ~

~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~  

 ומ~~לג הוא חוצפהדודאי
 ע~

 ~~רא ה~י~נ~ם
 ~נ~ין~ ~ב~~~ רז~~ל פתבו ~בר הדייניםעל ו~~ל~~~

ו~~~~
 שש~ל דה~~א יו~ה נ~י דהרא~~ש

 לב~~~
 הגדול

 לו ונו~~ין פותבין דא~ן דנ~ונ~ טעם ~א~זה לי~תבו
 כו~בין דאין סבר~ שהיאדמלבד

 ו~ותנ~~
 יר~ה ~למי

לזולתם
 מסוגיי~

 ונותנין ~ותבין דא~ן ד~תוני טעם מאיזה הורונ~הגדול לב~~~ שש~ל דה~~א פן נראה ג~~פ הגמ~
 בפל ולא הסוגייא בפל מצינודלא

 הורוני הגדול לב~~ד שאל שאם דאמר אימוראשום דמיש~מי~ ה~למו~
 אומר נמצאת ~ ונותנין פותבין דאין דנתוני טעםמ~~ה

דא~
 טעם מאיזה הגדול לב~~ד שאל שאם יודה הרא~~ש

 הזמן בזה בעצמו הדין ופן ונותנין פותבין איןדנתוני
 לפל כנודע המדינה בז~ת פמו לרבים מומ~הבב~~ד
~ומעם

 הול~
 בזה להם יש הגדול ב~~ד דין האר~ות ב~ל

 שהוזפר עשירי ב~~ ז~~ל הרמב~~ם אותם שהשוהופמו
 הגדול ב~~ד שם ש~ין הזה ~מן הדין ופן ~~~ללמעלה
 מו~~~ גדולים חפמים ~יש מקומות שם ישאבל

 פתבו וכן ~ו~ פ~ותם שאי~ם תלמי~ים שישומקומות ל~ב~~
 ~~~פ נמק~~י ופ~~פ המ~וות ו~פר התוס~ בשםההגהות
 מא~ה מהם השואל להם יש הגדול ב~~ד שדיןמא~ר
 כתבין אין דנתוניטעם

 ונות~י~
 לו

 אדרב~
 ליה ~~תיק

 נ~רא הדיינים על ומלגלג ד~נא בבי דמפקרדגברא
 הרבי~ בפ~ יוהף נמקי ~תבופן

 בש~
 הרשב~~א

 ~עם מאיזה פששואל הקטן בב~~ד דאפי~ והר~~יוהראב~~ד ור~~~
 במקו~ או בעירו לדון וכפאוהו שנתעצמו במקוםדנתוני
 טעם מאיזה ושאל מר~ונם לדון שבאו אלא כפאוהושלא
~נתוני

 משמתינ~
 ~ו~ דא פגון ליה

 ~~י~
 הטעם לפרש

 ~ם ~~דא ד~יכא ה~כא ב~למא אבל יחשדו שלא~די

 אדרבא ד~~נא ט~~א ליה מודעינן לא מלגלגהי~
 ואע~~ג ~ינא בבי דמפקר דגברא ליהמשמתינן

 רוצה שהיה ~~י בורר זהב~~ דאמרינ~
 ללכ~

 הגדול לב~~ד לדון
ו~פ~והו

 ו~
 ~עם מאיזה לי ~~בו אמר אם ב~ירו

 לו ~ותבין אין ה~ם מ~~מ ~ו ו~ו~~~ן פותביןדנתוני
 פ~ ומראייה~~ מ~ע~

 ו~~
 פ~בו

 הר~ב~~~
 ו~ן והר~~ן

 דע~
 הרא~ונים

 ונו~נין~ כותבין דאין ז~~ל והר~~י והראב~~דר~~ת
 ש~~אוהו למי ~לא דנוהוטעם מ~י~~

 דו~~
 שמ~לונן למי וכן

 ~~דא דלי~א הי~א הדיןאחר
 דל~

 ליה ~ודעינן
 כשכפ~והו דאפי~ בבירור נראה הנה ~י~משמתינן אד~ב~
 ב~~~

ק~
 ~~יזה ~כו~בין נותן ~~דין ב~~רו ודנוהו

 ~~~רבא נותנין ~אין ~ו~ ~עם מא~זה ~אל א~דנוהו ~~~
 ~יהמ~מתינן

 ונקר~
 הי~א בעל~א אבל ד~תב ~לגלג

דליפא
 חשד~

 ליה מו~~ינן לא הדין על מלגלג היה אם

 דדינ~~ע~~
 דא~רינן ואע~~ג פו~ ליה ~שמתינן א~ר~א

ב~~
 ז~

 ~~י בור~
 שה~~

 לו ונותנין ד~ותבין ללפת ~~ו~ה

מ~~~
 התם

 פו~~י~ אי~
 הנה פ~ ומראיה ~~ ~טעם

 מי שהשוה נראה בורר זה ~פ~ לומ~הוקשה
מאיזה ~שו~~

 טע~
 מאי דאלת~~ה שמתלוק למי דנתו~י וראיה

 דה~א בה~י פמו מתלונן דאינו התם שאני לוהו~שה
 מדהוקשה וד~י אלא אזיל קא די~י דבתר מר חזידאמר
 והו~רךלו

 ל~ר~
 ומראיה פ~ מ~עם ~ותבין אין דהתם

 דנתוני ראיה או טעם מאיזה הורוני דהשואל נראהפ~
 נמ~ינו ופן המתלונן פמו ליה ומשמתינן מלגלגנ~רא
 ונותנין פותבין דאין שסוברים למפרשים מכאןלמדין
 שכפו למי אלא ראיה בלא אפי~ דנוהו טעםמאיזה
 ונותנין פותבין אין לדון מעצמו לבא ~בל ב~ירו ודןאותו
 דמשמת~ ראי~ בלי לב~~ד דנתו~י ~עם ~א~זה ש~אלשמי
 במקום דנתוני ראיה ~ו ~עם מא~ה שואל לי ד~הליה

 שבאו במקום דנתוני טעם ~איזה שואל לי ומהשכפוהו
 ופ~~ן ~עצמםלדון

 מ~ו~
 ש~תב דמפרשים אל~בא ל~ונו

פ~
 הראשונים דעת וכן ז~~ל וה~אב~~ד הרשב~~א ~תבו

ר~~~
 דנוהו טעם מא~ה כותבין ש~ין והר~~נ וה~אב~~ד

 הדין אחר שמתלונן למי וכן דוקא שכ~והו למי~לא
היכא

 דל~ח~
 אדרבא אלא ליה מו~~עינן דלא חשדא

 ~ ליהמשמתינן
ג~~~~

 מא~ה לו ונו~נין כו~בין שאין בנ~~ד אומר
 אלו ככל לפהוק לנו דיש הא~ ~נ~ם מכמה דנוהוטעם

 הקטן לב~~ד דאפי~ שסוברים למעלה שכתבתיהפוסקים
 ל~ון באואם

 מר~ונ~
 אין דנ~וני ~עם מאיזה שאל אם

 לדון באו כבר שלפנינו בנדון ונותנין לו ונו~ניןכותבין
 הטענות עם הדין בכתב לו כתבו שכב~ ו~ב~מר~ונה
 ~~~ת בשם כ~בתי וכבר ראיות ב~י דינים בעלישל

 דאפי~ ונמק~~י והר~~ן והרשב~~א ו~ר~ב~~ן והר~~יוהראב~~ד
 כו~בין איןכשכ~והו

 ונו~נ~~
 דנוהו וראיה ~עם מאיזה לו

 גדול שב~~דוה~~
 ו~ו~ח~

 ה~דינה בזאת כ~ו לר~ים

כנו~~
 לכל ומפורהם

 ~עול~
 כמו לו ונו~נין כו~בין ~~ן

 ל~עלהשהוכ~תי
 ואע~~~

 במקום מהייעו ~הם א~ שהדי~ן
 ד~ אוא~

 אי~
 ב~~~ ~י נ~~ב

 ~~ר הולכים היו נמי ה~~ול
 ~דין וכשהיההרוב

 יו~~
 שואל ~~ם אחד ו~יה ~רובם

 ונותנין כו~בין היו לא ודאי דנתוני ~~ם ~~יזה ל~~~בו
 ו~ומחה הגדול ב~~ד הזה שבזמן צמ~לה כתב~י וכברלו

 ~ אמן ~~גיאות י~לינו והשם ~ו יש גדול ~~~~ דיןלרבים
~~~

 ללכת הז~ן לבטל בעיני הוא
 בדר~

 זה
 ואיבוד נערות מעשה אלא אלו אין כישבררת

 זמ~
להתווכ~

 לרו~י הי~ייים הדברים המכחיש עם
 הש~~
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 לצאת הוכרחתי עלי תתפאר פן שחששתי מפניומ~~מ
 ללכתממ~יצתי

 בדר~
 ~השבתי נסיתי לא

 ל~
 פעמים

 אם ומעתהשלש
 תו~~

 תקוה לא לכתוב
 ממ~

 תחילת ~ עודלהשיבך שהו~י~
 דב~

 אותך נצ~תי כבר פיך
 גדולכ~ה כ~

 כח~
 לה~הלל בניצוח

 במ~
 ואין ותלעג שקר

 וזהמכלים
 דר~

 העולה להעמיד קדם מימי
 ע~

 רוחך
 חדתא ולא במשפ~~ ולא בצדק לא ישר~ ~כמי כלנגד
 אמרת לא שידעתי~ מיו~ כי לך היא חדא ולא לךהיא
 ביהדרי

 וא~
 אותך חושד איני כי

 שבלבב~

 כי פיך רק
 אתה כי רק גמור העדר היהזה

 רו~
 בפני ~התיהר

עמי
 הא~

 רבה כל לאו מאיתי גדול שאתה להראות
 דברים או בי הדרי אומרים שהיו התלמוד חכמי~אר

 בידי הם ~~ת לפניכםשאמרתי
 וכיו~

 ~ אלו בדברים
ו~~~~

 ולא ובפוסקים ובגמ~ במשנה שכתוב כמו
 כבר כי ההתיהרות מכלל זה גם ~ עכ~~ל כהלכההשבת

פשו~
 הדיינים ולא חותמים העדים שיאמר מי שאין הוא

 והפו~קים והגמ~ המשנה חכמי דעת ~ל עלהולא
 דמאי עדים יחתמו אם אחתום לא ~ומר דיין שוםשיקום
 כהלכה השבתי וכבר בגו דברים אין אם ליהאיכפת
 ומתקבלת גלויה ~נה ו~ענתי מפרוזבול ראיהשהבאתי
 דעת על עולה היה שלא הולך הישר כלבעיני

 את עלינו שהקמת מאחרבנ~~ד כדברי~
 הבע~

 לש~ן דין
 חתימתך יראה לא אם הדין את ~בל ולא כדין שלאבנו למרו~

מוכ~
 ואל ש~ן פה לסתום כדי ל~תום אתה ומחוייב

 ~ עלינו~~ן
 כו~ לחתום יכולים הייתם לא אתם גם ביו~~~~

 זה דרך על הם ופירושיך וידיעותיך כוונתך כלאם
 מהדעת מוקשה היה אמת ~בר אם הדווים כל ידווזה ~

 שמה מעולם אליו מכוין אדם היה לא זה דברכמו
 פשרה יעשו לא אם בדין לחייבו ~קרוב ואנישכתבת
ביניהם

 גל~
 לכל וידוע

 יוד~
 במשמע שאין לשון ב~יב

לשון
 ז~

 בנויים שדבריך שמאח~ ו~ד יודע איני
 ~ועין לב~~ד חייש~ דלא התלמוד ש~י םתירתהקדמת ~

 איני אומר אינך דייקי לא דינא בית בתר דינאובית
 דברי אני יודע בפירוש אומר אתה הרי אלאיודע
 ואיניחכמים

 חפ~
 ~ ~דבריהם לדון

 ~דבר~ו~ו~
 לחכמי~ שא~רת דבריך סותרים אלה

 כהתל ואח~~כ תעשה וכן לחתום ~וכרחשאתה
 לומר שחדשת מהסברא עמוק בבור שנפלת בהםהתלת באנ~

שאת~
 שאפי~ יודעיך לכל וידוע וגלוי יודע איני כאו~

 לי~ן ורחמנא יודע שאינך חאמר לא אותך כופתיןהיו
 עמי בפני ידיעתך פוחת ~יית בזהכי

 הא~
 הפך וזה

 ועוד תמיד ושניותךכוונתך
 מ~

 אחר
 דברי~

 סותרים
 אבל להלכה ~עתי כתבתי ואני שכת~ת דבריךאת

 על שגם מלבד זכאי הרוב פי על הזכאילמעשה
 י~~ן גבר מי לדון ישההוא הדי~~

~ 
 היינו כהלכה וכי

 נושאי~
ו~תני~

 זאת בקש ומי להלכה כותב שהיית
 מי~
~ 

ו~ו~
 יא~ר לא על עברת למה עליך שכשהשג~ו

 אמרתי לא ואמרת המוחש ה~חשת המזכה הואאני
 מלוועד נמנה מהיות גדולה אמירה ומה דין לבעלדבר
 כי מ~א בפה אמר דין והבעל הדין לגמור הד~ניעם

 אותו המזכה הוא שאתה לואמרת
 י~עי ושכבי ועי~

 הכחשת הכל ואת המזכה הואשאתה
 עצמך וכשראי~

 שאין עליך שהשגנו אחרות ומ~ענות זו מ~ענהמנו~ח
 בהבלי להתלות פתקאות לשלוח פנית מנוס ~ית~ך

 דרך כן כי המה תהו כי יצילו ולא יועילו לא אשרהשוא
 כי בזה ופ~ם ~ה פ~ם עצמם לתלותהמתעקשים
 ולא ~ה יצילם ולא יועילם ולא בכך להנצל~ושבים
 להבין ולב ~ראות עינים לאדם נתן השי~~ת כיבאותו
 אם ומ~~ש לזולתם במעגלותם ונלוזים המתעקשיםבין
 דיניך רוב דרכי ק~ת אלה הן ביניהם פשרה יעשולא
 ~בעריסא לתינוקות אפי~ ש~פור~םכמו

 בדברים כיוצא אומר אתה בדין חייב שהוא מי אתלזכות שכשתהפ~
 וע~~יהללו

~ 
 ביניהם פשרה לעשות משניהם קנין נו~ל

 תשובתך והנה כמפורסם גמור גזל וזה לך שיראהכמו
 אחור נסו~ו ושאונך והתרגזך והתיהרותך מעלנשאר

 יתן ומי מד~רך לך יפה היהושתיקותך
 ~ח~

 תחריש
 באמת כי לחכמה ~ךותחשב

~ 
 ומעת בשר לב לך היה

 ו~ל חלומותיך על שהשבנו ראשון הקונדריסשראית
 ותחשב לדברינו ראשך ו~כוף לקבלם לך היהדבריך
 ~ ערום קלון כוסה כי ל~כמהלך

ו~~
 ביה דחק כבר ~כתבתי מה על שהשבת

 שיהיה מה י~יה ומ~~מ שכיוונתי למה כוונת לא כו~נרגא
 מרגיש שאתה ואע~~פ תזעק מקיר אבן ~ומה הקריהכל

 אתהבקצת
 מעל~

 חושב שאתא מדרכיך שב ואינך עינך
 בעל כל כי כן ואינו עיניהם מעלימים אדם בנישגם

~זני~
 תשמע

 דב~
 זו ולא הדרך זו לא לא~ר מאחריך

 ~העיר
ו~~~~

 ויראתו אהבתו בלבבנו יתן וה~
 משום לי הנראה לכתוב שהכרחתניתל~~י ~~ ה~ זיכני זה ~ל את זו ~פלה שתקובלמאד בא~
 ואני תשא ~~~ תחדל ואם שמע תשמע אםתוכיח הו~ ~

 יהיה אם בקשה לשוןנא ~ הצלתי נפשיאת
 א~~ ז~ ~ בא~

 ~יב~ר
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~~  

~  

~  ~  
~  

~  

~  

שלא
 כ~נ~

 הויכוח ~בע כן כי ~ליו ~בך ~שית ~ל
 אוייבי~ נעשים ובנו אב ואפי~~~ייב

 ואת בשער ז~~~ז
והב

 ב~ופ~
 שים אך

 לב~
 לתוכ~~

~~~~~ 
 ~י זו אגרת

 ~נ~ש את לנו עשה אשרמי
 הזא~

 ו~א ב~רד ~א
 של~ים רבים י~ים זה כי רק כותבין~נו במע~

 וכ~
 ~ב~ה

 ל~ה תמ~ד ~לינוצועק~ם
 ל~

 ~ת ~~~~ו
 מקוםב~יר ~נעש~ ~נש~~

 ש~~ ה~ש~~
 ~~יית

 ש~נ~ה ~~ ~~~י~עוקל ה~~~~ לנא~ ~~י~
~~~~ 

 ~~ילו
 לזכו~

 הזכ~י את
 היודעוה~

 כ~ ונכל~~ה בושים ~~ו כי וע~
 ב~בר ~החבריםאחד ב~~ו~ ~~ו~~

 ב~בו~ ~ו~~ ז~
 ~א~~~ים כול~ו

 תורה ~ברי רבנן~~י
 ב~~~

 ~~ו~ר
 ~ל ~ל ה~ו~~ ~י~

אשר

 יחפ~
 ונמ~א י~נו

 ש~~~
 ~ו~~ים ~ל~~ו~~ו ~~~לל

 ~ו~~~ ו~~וב ~מא ו~ם ~נים~הלבנת
~~~ 

 ~ב~~נו ~~ו
 ~ד ידינו ~~כנו כן ~ל~~~ים

 ~~~נ~ י~~י~ ~~
 ~~א~ם

 ~ל שת~~ותי~ו על ~~נשפן
~~~ 

 ~ם
 ~~ני~

 ואו~ ~ו~ ~~וי
 ~ו~~ לא ~ם לי ~ו~ אומר אםלי

 ו~ת~
 ~נ~ג~ג~ו

 ~ולי ~~רנוהדב~ים
 ~~ ~ו~

 ~~ון
 ו~~~~

 ~וכין
 ~וכחת ~~תו ~וכ~~נו כןעל ו~זכ~~

 ז~~
 ל~~~~ב ~~~ם ~בל

 ~~~~~ ~תקן ו~עת ~~~ה כ~~תואם
 ~מ~

 ~היה שלאב~נין ~~ ע~שו~
 פוצ~

 ~~ן ו~~ ו~~~~ף ~ה
 בלב~

לדברי שתש~~
 חביר~

 ~יו~~~ם אלה
 או~~

 ול~וב~ך ל~~א~ך
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~נאם

~~~~
 לשום ~תי~ מי לד~ינים שלש~ינו שהובר~נו

 פסק ב~~ו ל~ת וכ~~ש או~ך ~זכה אני ~ין לב~ל לו~רא~ד
 יחד ע~נו להוועדהיה

 ~די~ ול~~ ולשא~
 ו~ה

 יאמר ~~וב פ~על שי~ל~
 בש~

 פ~ ~~~ה ~~ב~~~ם כו~ם
 ש~כ~תכנראה

 ~ש~~
 הוא אני ~הם אחד ~א~ר ~א

 כו~ה~זכה
 וכ~~~

 על בנויות ~~נו~~ו ~ל בהיות
 לזכות~פצו ~~ו~

 ל~נ~ב~
 ולא ב~דק ~א

 ב~שפ~
 כלל ש~רי

 א~ר כלל ו~וד הר~י~ה ~ליו ~חב~רו ה~ו~יא בדיןגדול
 דינא בית בתר דינא ובית ~ו~ין לב~~ד חי~שי~~א

 נפשיה ~~כן ד~יינא לז~ן ~ה~ענו שא~ר ומ~~מדייקי ל~
 ל~כתב כ~~ש ליא~~ נ~תנו דבר~ם~שלא בכתבלהעלות
 ל~~ ~~ ~ב~~ו ~ל ול~~~ב ~~אונו ל~וות~~רנו

חשבו~ ל~~~
~ 

 ~ריך ה~ה ה~א~ון הדיין ~~ילה ~~~~
 ~או~יי~א ~י~ול או ~ורבה ~צד ~ם ה~~~ם אותםנפסלו ב~~ להודי~

או
 ~רבנ~

 ~שובה ~ו ש~א או ל~ו או ~ל~ה~ ~כ~יזו ו~ה
 כל חזרת שה~א ~ה ~~י ~~שו ~מה חזרואו

 וכתב ~ע~~ד תלוי ~דבר נשאר זה ו~פ~י ~פיסוללפי א~~

 שילךעד
 ~~וב~

 ~דים או ראיה שיביא ~אמ~
 שנ~ת ו~~~~ו~~נותיו ל~~~

 ל~~~~
 וכי הם תמוהים דברים

 הד~~~ להו~~~ ~~י~למ~
 ו~~א ~סולם על ש~קר ו~וא

 ~~ול פהול~ם היושעדיין
 שאי~

 ~ ~מש ב~דותם
 ~גםנ~אה ומ~~~

 שכ~~
 ו~~ל נא~~ים עד~ם שהב~א

 א~
 ב~

 ~ד~~ןה~דים
~~~ 

 נו~ן
 ~קו~

 כו~ ~~ולם ~ל ל~קור
 ל~~אכל~י

~~~ 
 ~דים או ~א~ה שיב~א ~~ ~לא כ~ב

 ~~~ו~יולא~ת
 וז~

 א~~ים ~דים ש~ב~א ד~~י~ו ב~ר
 ~ ~פ~לותם נש~רו ~~פ~לו ~~~~םאבל

~~~~~~
 ~סולם על לחקו~ ~קום נו~ן ~~ה ~~יין

 ~יהאם
~~~ 

 ל~ו ~ם
 ובז~

 ~א~ר ~בר~ם ושא~ נ~סלו
 אח~ ~~ אלא לו נשאר ~לא ~~נ~ ~~~~ו ~~~ןש~תב
~~ו~

 וד~ש ~~~~ וב~ור
 ~הע~~~

 כנז~~ל פסול~ם היו
ו~~~~

 ~~~ה הב~א וכבר
~~~~ 

 ~~קום
 ד~~~

 הא~ד
 ש~י~

 ~~ו~ ~~ב~ ב~~~ו~~ו~ז~
 ~ע~~ ש~ין

~~~~ 
 ~ו~~או זה

~י~י
 ~~~~~ פס~ו~

 היום
~~~ 

 וא~ן שנ~ם
 ~כולים ~ב~~~

לה~~ד
 ~ז~ ~ל~

 ~רם
 ~~ח~

 ~ ~~וה בר ~~ו~ם מ~ום י~ו

 ב~ ~~~ ו~ר~~~~~ ~ו~י~~~~
 בא~ ~~י~ו ~אם י~~ב

 ~~~ו~ל שנ~~ה ~ו~ פהולש~וא
 ~~~ר כו~ ~~ול ~הוא~ב~ באיז~ ל~ו~~~ צרי~
 ~~~י~~

 ~~ונים שהם אמ~
 ~ברו ~בי~ה ~יזו לד~~ן ו~ודי~ו ~ל~~ם ה~~דוו~אי
 ~ פהוליםש~ה

~~~~~
 וכ~ כו~ ~ס~ל~ם ~~ם ל~ם נר~ה ~אולי ו~ם

הד~ין
 סו~~

 ~ל
 מ~

 ~הולים ש~ם ~~~נו ~~~~ם ~~א~~ו

ו~~~
 עבירה ש~ברו ~~~~ים ~~~~ם אלא ~ן הדבר א~ן

 בכל נו~גין אנו וכן ו~~~ש ~ ~בריהם ~ו~ר והדיין~~
 נ~גו ולא דינ~ם בתי ר~~נו אנו גם ד~נ~וב~י

 כ~
 ו~וד

 ~א מ~וי ~~~נו זהדבר
 שי~~

 ו~~~ש מנהג לו~ר
 ה~אשון הד~~ן כתב שלאכיון ~ב~~~~

 ב~~
 פסלום

 נרא~
 שלא

~י~ו
 ב~~

 או~ם ~וסל~~ הוו
 נא~ני~ ~דים והב~ וכמ~~~

 ~~ד~ם שנ~ א~ ופ~סללב~~ד
 וא~~~~

 ~שבו נא~נ~ם ~~יו
 ו~ם הי~ ~~א ו~ול~ ~~וליםשה~ו

 ~ב~~~
 ש~חזיקם

ל~ו~לי~
 ~ב~ת ~תבו וכב~ ~הול~ם שה~ו ~~~~ן נא~נ~ם

 ב~ו~ם ~~~לו שא~ש~ אנ~רנו~לי שלדין
 שנר~~

 שהכירו

~~
 ~פוהל~ם ~לו

 ~ל~ ~~~~~
 ~ין ב~~ק ~וזכ~ו

 ר~ובן זה ~~ ~~~י~ ל~~ול ~אוי~ןה~ו של~
 ~תוב~

 מזכיר
על

 וא~~כ ה~ו~ל~ם היו מי פ~
 ה~~ו~

 ר~~י ~מ~ידים
 ש~יה אנ~~נו~לי של ~קהל~ותו

 ~ו~ז~
 ל~ם

 דברלכל בכשרו~
 נ~~~ ול~

 מכחישים הם ~~~ו ~~לות ~בר שום
את

 ה~והל~~
 וכתב כבר ~אלו

 ~ל~
 כאן נ~נה

 ~ עליה השבנו וכבר ני~~למלאת ול~
~~~~~

 שאפשר אנדורנופלי של דב~~ד כתבו ~כבר

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



~
~  

~  

~  

~  
~  

~  

~  

~ ~  ~יו ~לא הפו~ל~ם אלו את שהכירו נראה ב~ומםשפסלו
 ~ו~ר~ה רב כמה אח~~ם לפסולר~ויים

 ש~~~~
 ב~~ד ~ל

 ה~~ן ~ל ו~הו~אי וד~~ נעשה הוא א~שרשכתבו
~ושה הו~

 ~פ~
 לעיל~ ש~תבאר וכ~ו

ו~~~~
 ~קהל אותו רא~י שמע~דים ~עדות וא~~כ

 אומרי~ ה~ו ~ילו האלו הפו~לי~ את מכחישים הםכו~
 ~ום ~אותו היינו~~כם

 ובאות~
 ~ו~ר~ם ש~~ם ש~ה

 אותהש~ברו
 ~ביר~

 ולא
 עבר~

 הוה
 הכ~ש~

 ב~נ~ן ~~ל
 ~יקרי דלא פשי~אזה

 ~~וא ש~~~~~~ ועו~ הכח~~
 ~~רת ~~~ר ~ב~~~ו א~שר ~ב~ בכשרות אצלם~וחזק
 ~~~ או~~~ם וא~ן יד~ו לא ~ירו וב~~~בר

 ~א~ ~~~
 ו~~~ש כו~ ו~~~ד יבא הח~שא~

 ו~~
 כ~

~~~ 
 ~~~~ב~~ם

 כו~ פסול ~פקשהוא
 ובנ~~~

 זה ~פק
 ~הי~

 כו~ ~ו~~~
 של~ב~ אזיל~~~~ת~ה

 ~תו~~
 ~ושה

~~~~ 
 ד~ל~א ~ו~~י

 ~ו~~~~ שה~ו דב~יה~ ה~א~~ש ~ס~ר כאו~ם~~~ל
 הנברר א~ד לובור~ ~~~ז~

 בזכו~ ~הפ~
 ו~~~~~י שב~~~ו או~ו

~בנ~~ד
 ~י~ ל~

 ~דר~

 כנברר ~~~ו ~שה ~ורר זה
 לא~וז ור~ה~ה~ובע

 כ~בר~
 ~ו~ר~ם שדב~~הם אותם

 דא~~~ראו~וד
 ד~ינ~

 שא~ן ב~ר~ו שכבר ~~רכא
 ~ ~הול~ם ודא~ אלא פסול~ם ~פק כאן וא~ןהכ~ה כא~

ו~~~~
 ב~~ הם כש~ו~ו ~ל ה~ע~ד~ם שאלו כ~ון

 הפוהל~ם מאלו יותר ד~עכ~ו ב~~א~ם והיו~~~ו
 של והב~~ד ה~הל~~שי וה~

 ה~~~
 ו~מה~ם ~ו~ד~ם ~~הם

 מ~~~
 ~~~שו לא ש~~לו ~~~ד~ם לוי זה את ~פסלו

ב~~
 פוהלי~ היו

 בפ~~
 אלא ~דוע בדבר

 דר~

 ~~~ו כלל
 או ~~ולש~~ה

 עב~ר~ בע~
 כמה נשנו א~ו דב~~ם ~ם

 ~ על~~ם והשבנו~~~ם
 ר~ובן דבר~ כ~י ו~~~~

 ~~וב~ דברי ש~א~ין ~~יינ~ ~ולבנאהא~ ה~וב~
 את ו~ושד

הדי~
~ 

~~~~~
 ~הולם ~זכי~ ~א~נו ד~ן מ~~ק שנראה וכמו

 זה על ~ש~נו~בר
 ו~~~~

 כ~ שכן וכל
~~ 

 ה~~ב~~ם ~~~~
 וא~ן ~~ול~פק

 ~ו~~א~~
 א~ ~מון

 הו~
 ~~~~לו

 ו~נ~~נ~הם א~
 ~ד~~

 ~~~~~י ~~~ם ~~~נ~ ובנ~~ד ~~~~~ום
 ~ס~ו~~

 ~ל~
 יה~~~~בו~ה ל~~~~~ ~כ~~י~ו ~הו~ה ונ~א~ ~הם ~~

 ב~פ~
 ~~ ב~רנו ~ב~

 ~ו~ ~ר~~~
 ~~ו~

 ו~~ו~~י
~ 

 ר~ו~~ ~~~רש~ם ~~~ו ~~ ו~ם
 ~כא ~ו~~~~~ה ב~ז~~ ~~ונ~

 ~רו~
 ~~ו~י ד~ודו ~ו~ר

 ~~~~~ ~ב~~
כ~~ו~

 ~ם כו~ ~~~~א
~~ 

 ~~~ל
 ~~ ל~~ו~ לש~~~י~

~~ו~~
 ~~ונא ל~~ו~~

 ב~~ו~
 ~ו~~ לו~ר ~רוב

~~~~~~
 ~~~ם כ~~ בש~~ ~~~ו

 ~~~~~~ו~
 ~ו~

~~ 
 ד~ו

 ל~נא ~~וכ~~~~~~
 כ~~~~~~ ומ~~~

 ~~ו~ו ~ב~
~ו~ בכ~~ו~

~~ 
 ~ה~~ ~~~י ~~~~ו ~~~~כ ~ם ~~~בצ אם ~~ו

 כבר ההכ~ה מפני בספק נפ~ל ו~~~~כ ומ~~שפ~ול
 ודאי ~סול אלא ספק וש~ינו הכ~שה זו שאיןביר~נו
 אותו פ~ר שומר ש~~ה הו~ח ~לא שכ~ א~ר והח~~ו~~ש
 ~בר~ו~

 נ~~~~
 בד~תו ועלם ~שב כ~ ~~בר~ו

 כו~~~~בת~ מ~
 ח~

 ו~לום
 ל~

 כך בדעתו ~לה
 כתב ולא שבידינו ~~לל ה~ך ב~וע~ ולה~זיקוה~אשון לדי~ ל~שו~

~~
 ~~א

 לרוו~~
 ~ ד~~לתא

 אבל~~~~~~
~~ 

 ~~ע~~ם ~ותו שפ~ר שכ~כ
~~~~ם

 ~רי~ ~~~
 ה~ע~~ם ~לו ה~ו מה לפרש ~וא ~ם

 ל~~~~~הא~~~ה
 ~ז~~

 ב~ר דינא ב~ ש~~~~נו ~לל לסתו~

~ינ~
 הדי~ן כי ו~~~ש ~ו~~ן לב~~ד ח~~ש~נן ולא ד~י~י לא
ה~אשון

~~~ 
 כל

 בפ~~ ~~נו~~ה~
 כו~ ה~~ן ~תחלת

בה~~
 ~~~~ם כ~ה כ~ הוא

 ~~וב~
 סתם ~ענות ~ו~ר

 ה~ב~~~ובה~ש~
 ~~נ~

 ה~ו~ ה~~~~
 א~~ ~~~ן ל~ני ~ו

~ו~ר
 ~~~ו~ ד~בו~ התוב~

 נ~~~ דבו~ ~ו~ו
 הנ~~~

~~~~~
 ~~~י~ם ההוא ~~~בו~ ו~ו~~~ם ~~י~~ ד~נא לאו

 כנגדםוהוא
 ו~~~~

 ~~~זה
~~~ 

 ~יה כו~~~עון א~ לפ~ו~ יכול ~~ה
~~~~ 

 ~~~ר ~~~~~
 ל~ו~ר~

 לא והוא
 ד~~ן נ~~א ~~~ה ~שב לו ~~ו ~לי~נ~ו כ~~ןהזכ~רם

~~~~~~
 שבי~~~ו כ~לים

 ב~~
 ~תר ~~נא

~~~ 
 לא דינא

 ~וע~ן ל~~~~ ~~~~~~ן ולא~~~ק~
~~~ 

 ומ~~ש ה~~~~ם ~ותב
 ל~~~~~י~

 ~ה~
 הורוני ~~מ~ ל~~ ~ו~~~ן ~א~ן ~ובר

 לכתוב ~~~ב ה~~ ~~~~ ~~~ן ב~~~~~~ו ו~א דנתונ~~היכן
 א~לו כו~ה~~נות

 ה~~
 ~ת~ו ~~~א

 הו~
 ה~ה

 כו~~
 לי

 ~וחזק כ~ רו~יהם כל ~~י~~ ~~~~~~ם ~~~ו~~מים

הי~
 בכ~

 כו~ ה~~נות לו ~כ~וב ~~יב ה~~ א~~לו ו~~~ש
 רברי כו~ ~~~~ם ~ראו ה~ו~דובב~ת

~~~~ 
 שז~ו הם

~ש~ריכים
 ~וו~~ לב~~ נ~לו~

 ~בל
 בנ~~~

 הזה הד~~ן
 ~~ה והוא ה~הל~~ין ~~~

 ב~~
 ~וו~ד

 ו~~ופ~ והאו~
 כי

ז~
 את ו~~ר ה~~~ן פ~ק שנ~ם ~~ה

 ול~ ~נת~~
 תבע

 ~~ ~~ ~נתונ~ ~ה~כןהורו~~
 ~~ה

 ~~צ~
 מי

 לדב~~ו~~נ~גרון ~נ~~~
 ~ו~ וב~~~~~~~~~

 ~ל~ו שנ~~~~ו ר~ן
 ~~ו ~~~נ~ ~ל~ו ~נ~~~~ו~~~ ~~~~~~ט~י~

 ~הו~
 פ~~וש ~לא הב~~

 ה~ם ר~~רי ~~~ ה~~נו ~ל~ו~~~~~~ו
 ~~~ו~

 או~ר זה
 ~ו~~ וזה ~~ן~~~ן

 נ~~~ ~ל~
 הוו~ד

 ~~ ו~~~~~
 נ~לקו

ב~~
 ~~ה ל~~~ נ~~ון ~~~~~ו שנ~~ה ~נא

 ו~~~~ ק~ל~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ו~~~

 ~נז~ ל~~וב ~~נ~
 ~~~~ו~ב~ ~~~~ו~

~~ 
 ~ל

 ~~~ ו~~ ~~ו~~~~
 ~ום ~ו

 ל~~~~ ~~~
 ~~נ~

 ~~~~ו~ ~~~ ~~~רנו~
 ~ב~~~~נו כו~

 ~~~ ~ל~
 ~~~ו

~~נ~ ~ל~
 ~ש~~

~~~ 
 ה~וב~

 נ~~~ ~~~וכו רב~
 ~~וב~

 וא~~ו

 ~ו~~ הר~~ו~ ~~~~~~~~
 ~~ב~

 ~~~ ~~~~ ~הו~
 ~ו~~ו
~ 
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 בררנו כבר בדין לחייבו קרוב ו~ניו~~~
 וכל לגמרי פטור הנ~בע כי לפשרה מקום כאן ואיןזה סתיר~

 וכל הוא טועה ממון שום ממנו להו~אהמ~יר
שלא המחזי~

 ~הוצי~
 דין הדן הוא ~~ון שום ממנו

 אמ~
 ~שפט

 מ~כימים ששנינו ומא~רוצדק
 אח~ לדע~

 כרחו ~ל
 דין ב~סק ול~~ום לדע~ינו ראשולכוף

 שנכ~ו~
 לפטור

 ~הנ~בע

 ודברי ה~~ייב דברי הקונדריסים שני על~~~~~
 על המ~ייב ה~~ שה~יב מה על עמד~י גםהפוטרים

ה~שובו~
 בדבריהם שדקדק~י ואחר ~פוטר החכ~ שהשיב

ובכ~
 הראשונים ש~ם~ שהפסק או~ר אני ראיו~יהם

 כתוב כאשר הפו~רים ~~כ~ים הסכי~ו כאשר וישרקיים
 לא ב~למודא דאמרינן וא~~~ג שלהםבקונדריסים

 ~ילי הני דיי~י ~א דיינא ב~ר ~דיינא וכי טועיםלב~~ד ~יישינ~
בזמניהם

 אב~
 ו~ייקינן דייקינן האידנא

 ש~~
 רבינו כ~ב

 לא קארו יוהף ~אמר ב~שובה הרשב~~א בשםי~חם
דק

 דל~
 שהוא ההוא בדין ~לא הרש~~~א כן אמ~

 ~ינא בי~ ב~ר דיי~י לא הזה בז~ן גם דינים בשאראבל ז~
 פשוטוזה

 הרשב~~~ בתשוב~
 שכ~ב~י

 יוה~ בבי~
 ו~ה

 שם עליהם שקבלום מאחר יחידים היו שהדיי~יםש~~ן
 לאבב~~ד

 דייקי~
 ~~רייהו

 ~ו~~
 דהא~נא

 דל~
 ~~~כ בקיאי

בדינין
 הילכ~

 בתר דייקינן
 בי~

 בזמנו ואם ~ינא
 הם היו שהדיי~ים בנ~~ד וכ~~ש בזמני~ כ~~ש ככההרשב~~א ש~

 מגעת שידו היכא עד בדק ~מחייב החכס והנהיחידים
 טעם דבריו בכל ראי~י ולא ~ד~דק שאפשר מהבכל

 וכ~~ש הראשונים פס~ לבטלמספיק
 הח~מים שני בהסכמ~

 המחייב הח~ שכ~~ מה ש~ל לפי מסכים אני וכןהפוטרים
הם

 ~דוע והדבר ואולי ואומדנו~ השערו~
 דל~

 מפקינן
 ב~ן המאחר דגמל האי כי ש~אומדנות בגד~להממונא
 ולענין כו~הגמלים

 לכו~
 בפםק לחתום ~מחייב החכם את

 שאם א~י אומר הפוטריםדין
 ~ניע~

 גורמ~ ח~ימ~ו
 אחרי אמרה שה~ורה לח~ום חייב המעשהלביטול
רבים

 להטו~
 אין המעשה מב~~ת אינה ח~ימ~ו ואם

 כיון לח~ום או~וכופין
 שאי~

 ומוריד מעלה ח~ימ~ו

לענ~
 והנ~ ל~~ט ~סי~ בב~~י ירוחם רבינו ולשו~ המ~ה

 כ~בתילע~~ד
~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

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

~~~~~
 שנת ג~ולי ~נין על ~עמ~י ~שאל

 אם ומירחם מיר~ח קודם ישר~ל ול~חם גויבקרקע השמט~
 שמ~שרים ש~ים כשאר ב~~שרות~ייב~ם

 מ~ הלוק~
 הגוי

 מפקירים אינם שהם כיון ~דרבנן ישר~ל בידונ~מרח
שדו~יהם

 בשנ~
 דיל~א או הש~~ה

 שמצו~ כיו~
 שביעית

חוב~
 חיוב בה אין בא~~י ~ישראל קרקע

 מ~רו~
 כלל

 בא~~י חיוב שום אין כי ~שוב~י להם~~י~~
 ב~~~~עשרו~

 קו~ם גוי מיד ~הלקוח אפי~ הש~~ה
 מן כי ראשונה ~ פנים מכמה ~שראל ומירחומירוח
 כלל חיוב א~ןהתורה

 ב~נ~
 הש~~ה

 ~מעשרו~
 דכ~יב

 ~~~ט~~נ~
 ~ביוני וא~לו

 עמ~
 חית ~אכל וי~רם

 ~ה לחיה אדס ה~~ש~שדה
 אוכל~ חי~

 לה הראוי מן
 ה~עשר ~ןשלא

 אד~ אף כשבי~י~
 לו הראוי מן אוכל

 ~~עשר ~ןשלא
 בשביעי~

 שום אין ד~~אוריי~א וכיון
 ליש~~חיוב

 ב~נ~
 חיוב שום אין לגויים גם ~שמטה

 מדרבנןאפי~
 דל~

 נ~ח~יבו
 ~ירו~

 במיד~ אלא גוי קרקע
 הו~~אי

 מדרבנ~ אי מדאוריי~א אי חייב הוה ד~שראל
אבל

 שאי~ במ~
 לישראל איהור ~יק~ ~ום

ולא מדאוריי~~ ל~
 ישר~ל ביד דמירוחו מש~ם ואי מישראל גוי חמוריהא דל~ דרבנן אפי~ חיוב שום אין דמ~וי כ~~~ מדרבנ~

 יש~אל מירוחהא
 פירו~

 ד~וי מחייב לא ממש קרק~ו
שנ~

 מירוח כ~~ש הש~י~ה
 פירו~

 הגדלים
 בקרק~

 גוי
 חיוב שום אין ~יוב~יהו ~י~ידמהיכא

 בשנ~
 הש~~ה

 ס~ם ז~~ל הפוסקים כל פס~ווכן
 שנ~

 ~ו~ה השמטה
 לא חיוב שום בה איןהפקר

 ~רומו~
 ולא

 ~עשרו~
 כלל

 ד~ירות אי~א יאם עני מ~שר ולא שני ולא ראשוןלא
 חייבים בא~~י ישראל ש~ירחם גויקרקע

 במעשרו~
 ל~ה

 ~ורה פטרה לא כי לומר ~~~קש ואם למס~םלהו

ממעשרו~
 שהם הפקר שהוא מה אלא

 פירו~
 ישראל

אבל
 דאטו היא לא ~ייבי~ יהיו מפקירם שאינו גוי פירו~
 הפקירה ולא כרמו שגדרישראל

 בשנ~
 יתחייב ה~מטה

 ~~עשירים לעניים לארעיה אפקרה רחמנא האבמ~ר
 ומצ~~י ~ דגוי כ~~ש מ~ר ~יוב שום איןולכך

 א~
 לי

 בפי~ שנראה וירושלמי ו~וספתא ובר~י~אמשנה
 חיובשום שא~

 בש~~
 השמטה

 במעשרו~
 שגדל במה אפי~

 על ידים במסכ~~~ג~~~ ~ ישר~ל ומירחו גויבקרק~
 ורבי טרפון רב~ ~חלוק~

 ן~אל~ר
 ~רי~

 שרבי ~ביעי~ הן מה ו~ואב ~ון על
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 ~ני ~~~~ ~~~~ ו~~ב~~ע ~ני מעשר גזר~ר~ון
 ~ני ~~ש~ שהוא~~נ~~ם ל~~ ~~

 ~ב~~ ~~~ וז~
 ~~~ר ~~וא

 ול~הש~י
 ל~

 ~הם א~ד ל~ד
~ש~יטה ב~נ~ ~~~~ ~~~ש~ו~

 מ~ל~ו~
 בל~ ~ו~ ב~ד

 ~~ו~ ~~~ו~
 ~נ~ ~~~ר

 ו~~~ת שני~ו~~~~ר
 א~~ ~~י~ ~ל~

 ו~ו~ב ע~ון
 ב~~~~

~~רא~
 ~בבל או מ~צרים

 ל~ ו~~~ ~~ר~~ ב~~~~
 ~~י~~

 ~שראל בקרק~ ~יוב שום שא~ן~~
 ~~~ ~~וא ~ל ה~~~ת~ הו~א ל~~ות~א ישרא~ כא~~ ~~ו~

 הוי ~ו ~~~~~~ו
 ~~י או שני~~ר

 בל~ו~
 קודם הגוי ~ן

 ~~רו~
 ~~נת

~ש~י~ה
 ~כ~~~ שלישי~ ~כ~~~ וה~ת~

 כלל ח~ובשום א~~ ו~~~ ~~לא
 ~~ו~ו~ ול~ ב~~ש~ו~

 ב~~~

 ~שראל
 ~ ~~מטהבשנת

~~~~~~
 גוי יב~ות ב~ל~~

~~~~ 
 ~ו~~

 ~~~ו~

~שו~
 ואמר

 ~ירו~
 ~ללו

 ~רל~ ש~
 ~ן

 נ~~ ~~
 רב~~

 ~~א ~~~וון לא ~לום ~~~ לא הן עזקה של~ן
 ~ז~ה ~ל ~בו~ינו ב~ם ופרש~~~מ~~ו להש~י~

 ש~ואלשומרו ~עז~ ~~ר~~
 ל~אי לי~ וק~י~ ~~~ע~~ שנ~

 אי~ור~מאי ~ירו~~
~~ 

 ~ן ~נא לא ~בי~ור ז~ן עבר ~ם כאן
~~~ו~ר

 ול~~~
 ~~לו אלו ~~מן וקו~ם אהור ~~ו~ק~ ~ן

~ו~
 ~~ם

 ד~ירו~ מש~~
 בא~~~ ~ו~

 ה~מ~~ בשנ~
 ~וה אי

 שהי~ בודאיידעינן
 להם ~~ה ~~~ור כ~ו כך

 די~
 ~ביע~ת

 ואם ישראלבפירות
 י~

 שא~ן פ~יטא שב~~~ת ~~ן ~הם
 א~ר ~י~ ו~ירשו מ~שרות ~~וב שוםלהם

 ו~~י~י~
 ליה

 בא~~י ~יר שם ~~קה ~גזול לולב פ~ב~ום~
 ופירו~~~

משובחי~
 ואם

 ה~~
 מ~ז~~ וא~~ר ו~~ב~ן ב~~~ל זה גוי

 ~יןהן
 ~וששי~

 ~ב~~י~ ל~ניין לדבריו
 ~~~~ל נוהג~ן ~אין

 ל~ב~~ו ~~~שי~ א~י~ו~ש~א
 א~~ ~~~

 א~ן
 ב~~

 ~~ן שום

 ~ב~~י~~י~ו~
 ~י~ב~ם ~ם

 ~~~ ב~~~~
 א~ן ו~~~י

 ~~~~בנו ~~ש~ו~ ~~וב~ד שו~
 ה~ ו~~~~

 ~דבר~ו ~~י~~נן ~לא
 ל~ו הוו ~יישינן ~והדאי

~~~ 
 ~~~~~ינן ~~~~ו ~~~~~ת

 גוי ב~ד י~~~י~ות שה~
 ~י~ ל~

 לא ~~~ר ~~~י ה~~ ~~~
 דלא כלוםאמ~

 ל~ש~י~ ~ל~ ז~ נת~ו~~
 ני~א ~~~ו

 ~לא ונאמן כ~וםדאמר
 דל~

 בי~ו ~~ר~ שנ ש~ם ~י~~ינן
 ~ם ~לואלא

 וא~~
 ~ל~ ~ביעי~ ~~ן ~ום ב~ם

 ו~~י
 ב~~~י ~וי פ~ר~ת ~כימדקא~ר

 בשב~~~~
 הה

 ~ייבין ו~~ןישראל כ~~רו~
 ב~~~ו~

 ז~~ל והר~~~ש כלל
 כ~~

 פ~~ק
 ~שםדקדושין

 ר~~~
 ז~~ל

 כר~י~ ד~
 א~י~י

 בקרק~
 של

 מתני~ ד~ך בסיפא ~דק~ני ~ישראל שלק~ו ולאגוי
 לק~תים פ~ ~~יש שצ אמר אסאבל

 נא~~
 ל~~~יר

 ר~דברי

 ~~י~ דאהלו~~~~~~~
 ~בית י~קב ~~ י~ודה

 שה~זיקו ~סרין ~ל גו~נין ~בית יצחק בן וי~קבגוברין

 ~~ולםבה
 ~ל~ ו~~~רו~

 ז~~ל ~~~ון ~~~נו ו~~~ ~~~~ן

~~ו~
 ~~~ו~

 הא~ ~ל
 ~נ~ וה~~רו~ ~ו~~~~

 במנין
 ה~~~לו~~~~ן

 לנ~ו~
 ומשבי~~~ ~~עש~ ול~ו~~~ ~~~ ~~~

~~~~~
 ~~נו ~לא

 ל~~~~~ ~כ~
 גו~ם וכ~הלכו ~~נין

 ~נ~~ו ~~~ןלק~~~~~ות
 ~ב~~~~ ~י~ו~ ~ל~ ~ו~

 ובאו
~ש~~ל

 ו~~ ו~ז~ו~
 ~~ו~ ~~~ו~

 ~~~~י~
 הביעור ~אח~

~~
 ~~תה אם

 ~~ר~~ א~
 ~בי~ור ~~~ ~ו~ר~ם ~~ו

~~~~
 ב~~רוש

 ~~~~ו~
 ~ו~

 בשב~~י~ י~רא~ ~~~~ו~
~ 

 ~~~וי~~~~~~
 ד~ב~~י~

 בתלוש ד~ושין ~תנ~~ ~ל
בהור~א

 ל~ אב~
 ~ס~ רב~ ב~~וב~

 ב~~
 ~רבי ~ו~~

 ~~~ון ~~ו~נא
~~ 

 ~~ו~
 ב~~

 ~~~ א~~
 שהוא ~~ני~

 ~~נןא~ו~
 ב~ור~~~ ~~לו~ ~ו~~~

 ~א ב~~ובר לא ~בל

~א~~
 ~~~~ ~~ו~ ~~לוש א~~~

 שביע~ת דין בהו דא~ת
 ל~יל ~ה~~~י בריי~א ה~~א ~ל ז~~ל והר~~~~םו~~~~ש

כ~~
 ז~~ל רש~~י ~~~ ~יני ב~ר ב~~

 ונ~~ ~~~~
 ל~י~ ~~ם

ר~~~~
~~~~ ~~~ 

 ל~וי קנ~ן
 באר~

 דיני ל~~~י~ י~~אל
 ~~~~אל ~ל~ו וא~~ו~~~י~~ת

~~~~~ 
~ 

~~~~ 
 ב~~ייא

ד~ירו~
 ע~~י ~נ~~ר~ו בש~~ע~ת גו~

 ~שרא~
 ~~ורים

 ד~ירות~~~~ר
~~ 

 כדא~רןבבי~ור ~ב~~י~ דיני כל ל~ם ויש י~~אל
 כ~

 ~~~~ד נראה
~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~ 

~~~~~
 שלא ~י וז~~ל כתוב מ~אתי ו~~ח כ~~ו~

~~
 ת~מות ב~~וב ~ם ~ירות~ו ה~וי כ~ו שביע~ת ~ל~ו
 ~~שיו וא~~תו~~רות

 שרו~
 ~וים ~של ב~~~י ~ירותינו

הם
 ~ו~ בד~~

 דין בהם ~ו~ג ~~הא
 המתנו~

 בשביעית
אלא

 שה~~ש~
 יהי~ ~ני

 ענ~ים ~~ום שנ~ לא ~~י ~~שר

 ש~~רו~ ~~~~ ו~ו~~ ~~ו~~~~~
 ~~ו~~ם

 א~~
 דין בהם

~ב~~~~
 ~~פרי~י~ ו~ואב ~~ון ~~~~ו~ ב~ב~~~ת ~~ו ~וו

~מ~נו~
 ב~ג~~~ה ~ל~ו ו~~וב ~ ~כ~~נ ~~~ר ~ל

 ~ו~~~ן~~~~ תי~~
~~~ 

 ~ן ~~ו~ ~~וא
 ~~ור~

 ~~ני
 ~ב~

~אר~
 ~ו~ק~ ל~ ו~~ו~~~

 ~ה ו~~~כ גוי ~~~ין
 ~ז~~

 ב~~ק~~~וי
 ב~~~י

 ב~~~~~
 ~~ור

 ~~~ ~~י~~~ א~~
 א~~~~

אל~
 ~~ום

 ר~~~ ~ו~~~~ נז~~
 ~צוו~ם ~~ו~ם

 ~ל~~ם ~נ~~ו~כ~~ ~~ב~~~~ ~~
 ~~א~ ~~ג~~~~ ~~ז~~ ~~~~

 ~~וא
 ~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ל~~~~~ ~כתבתיכ~ו

~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ה~נ~~ב בשנת בלבי~~~י

 שנ~
 ~~ב~ה ~ש~~ה

 ישראל ~~~י ~נת~ר~ ב~י~ לד~~ בקול~ו~י ידיל~שוך
וגדל

 בקרק~
 ~א גוי

~~ 
 י~י~ אם י~~אל

 במ~שרות ~ייב
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 זה בא~~י פשוט היה לא המנהג כי לא או השניםכ~~ר
 בכה~ומר

 וז~
 היו לא ו~ובה בכה אומר

 המנהג אחר נלך רופפת שבהלכה וכמומ~~רות ~וציא~

 רופףבמנה~
 נל~

 א~ר
 ההלכ~ ~ל מחפש ובה~ותי ה~לכ~

מצ~תי
 ~א~ו~

 השגתי ~יעוט לפי ~וכל אבקת מכל
 ~פי~ גוים בקרקע בא~~י ~גדל פל ~מעשרותל~טור
 מ~שנה ישר~ל ע~~י~תמרח

 ובריי~~
 ~ ו~ו~פ~א י~ו~למי

 ~~א בב~~ר ~~~כ ~~~י~~ם ~ז כתבתי ריה~א~א~ב
 ידי את שמטתי אלא ~~יאבהא

 ~להא~י~
 ועכשיו בענין

 וקיימנו ~~י~~ת~ה~~~נו
 ~נ~ לז~

 שנת של ~שמיטה
~ר~~~ט

 נ~~~
 הביעור ענין ולכתוב לחזו~ ב~~י נושא ה~ותי

 לעת והעירני ה~עב~ות ענין על נ~מוד אור~יהו~גב
 קונדר~ה~את

 כמוהר~~ר לה~כם מיוחס שראיתי א~~
 לו שנראה ~כתב היריל~ו~ל~ה

 פירו~ ~יו~
 שביעית

 הדבר ולהיות בבי~ור חייבים גוים בקרקע~גדלים
 כל רא~ות ל~ביא ~~~יב לא ~בודו ב~יני~שוט

 ק~ת וגם העניןלהכריח ~צור~
 ראיו~

 ו~כן אצלי נ~חוורו לא

אל~
 ואח~~כ יכשר מראיותיו איזה להורות מ~תבו על ~אט
 ל~ני שנזד~ן מהאכ~וב

 מהר~~ו~
 ומה ש~ברה בשמטה

 ממנ~~נשמט
 ו~~~ד~

 כ~ב ~ הזאת ב~~~ה ע~ה ל~
 ב~לה לא ~רא דק~ושת תחלה הנז~~חכם

 ן~ יהושע רבי מדות על שאן בית רב~ דהתיר~היא כדמוכ~
 עק~בא רבי ~ל~~יו

 של~
 דכי ו~שמע בבל ~לי כבשוה

כבשו~
 עזרא דקדושת במעשר ~ייבת

 ל~
 בטלה

 התם אלי~ים ן~ ~מעון רבי ד~~ר הא~~~שתמיטי~יה
 מ~~~ם עול~ כבשו ~רכים דהרבה ~ופאבשבי~ית

 בבל עו~יכב~ום ול~
 עניים ~~יהם ~~~~כו כ~י ו~~~~ו~

 ד~ות~ ב~ד~~ ~ש~~ב~ביעי~
 עולי ~~ב~ו

 בב~
 לא

נ~~~
~~~~ 

 בל~ ~ביעי~
 בי~ור

 ~~ב~ ו~~
 ב~בי~ית

וכמו
 שכ~~

 ~~~~~~ם
 ב~~ו~ו~

 ~ ה~ז~ בקונ~ריה ~ר~וזים
עוד

~~~ 
 ב~~~ל

 ~~ל~ו~
 ~ו~~

 ב~~

 ייס~
 גוריון ן

 ~~ול~
 כ~ו~~י~

 ~~ונ~
 ~הבי~ ~~י~ ה~~ ו~~ ~ב~

 ~~~ה

 ~~ונ~ה~~~~י~
 ~~~ ~~בי~~~ ב~~~~ ~~~ ~~~~~ ר~~נ~

 ~~ו~~ לב~~ו~~~נו~
 ~~ר~ן ~~בר

 ~~גל~~
 ו~~

ל~נ ~~נו~
 ו~~~~ ו~~~~~ו~ ~~~~ו~ ~לי~ ~

 ~ו~
 ר~ר~ו~ ו~~י~~

~כ~~ו~
 בבל ~ו~י

 ~ו~
 ~ה~~~ ~ולי ~ב~ום ר~~ ~נא ~~ני

 ונ~
 ~ו~~

 ~~ ב~~
 תנן

 ~עי~
 ~~~ר ~נ~~ל ~~~ו

~בי~ו~
 ו~~~~~

 ב~~ ול~נ~ן נ~נ~ו ~פרכי ~ל~ ה~י ~~~~~
~רי

 ~ו~~
~~~ 

 ~נ~
 ~~ו~

 ו~~~~ וג~ו~ גמלא ~ר~~ן
ו~נ~

 ו~ריד ה~רדן ב~בר ו~~ור ~~ל~ל ~נ~לא
 א~ו מ~או הגולה בני ~ש~לו אלו ~נן ~~ה ה~םו~ניא בי~ו~~

ו~דשום
 ~ש~~

 א~~י עי~ר הן אר~ו~ ~~ת ~הני בהדי~א

 ה~כם ראיה להביא צ~ך היה לא וא~~כ בבל עולישכבשו
 עלהנז~

 ב~ל~ל שהיא כ~ון בבל עולי ש~ב~וה עצמה צפ~
 מ~פרנ~ת והיאעצ~ו

 מכ~
 והעמק וה~חתון העליון גליל

 ת~וםש~וא
 ~~רי~

 ~ כד~מרן בבל עולי כב~ום א~~י וכולם
 בביעור חייבים הגויים ש~ירות ראיה והב~א כתבעוד

 אע~~ג דא~~י שכת~ו ז~~ל ו~ג~ונ~ם במז~~ל ה~~~ם~דב~י

שנלקח~
 ושבאים ו~ביעית ב~ע~רות ח~יבת מי~~נו

 ~זקה להם אין בהשה~י~ו
 דקרק~

 נגזלת אי~ה
 לעולם ~ומד~ ובחז~תינוונח~הת

 ו~~י~
 דאע~~ג זה לב~ר

 לקדושת דהיינו ~מימרדמצ~נן
 הא~

 דאפי~ ועבודתה
 לענין אבל ו~~בדה בה לחרוש ~הו~ גוי בידשהיה
בי~ור

 ~~אי~ דליכ~
 מהכא ~ו~רח

 ל~
 דכיון ה~ה

עבודת ד~י~ו~
 האר~

 שהיה אפי~ ~ומדת דק~~ו~תה ~שום הוא
 ~מדת ב~דו~~ה בה הגדלים ל~י~ו~ נמי הכי גויםב~ד

 הגע בביעו~וחייבי~
 ~~מ~

 שלא
 זר~

 ו~מחה ש~~הו גוי
 בקדושתה אר~א אי מאליהה~יחין

 ק~ימ~
 ~שמע

 כיון דגוי ארעא אפי~ נמי וה~~ה הבי~ור לאחרדאסיר~

דארע~
 ~יימא בקדושתא

 דמ~
 לע~ו~ה ל~

 ל~דושת לי ~~

הפירו~
 היא טעמא חד דכולא

 ~אי~
 ל~פק~עה ב~~~י לגוי

 ~~~א ומהאי ב~ב~~ית לעבדה א~ור ולה~ימקדושתה
 שביע~ת פירותנמי

 ש~
 ~גוי קנין דאין אהירי נמי גוי

 ד~עמא התו~~ כתבו וכן מקדושתה להפקיעבא~~י
 דאין משום הוא ל~רושדאםור

 קנ~
 ג~~כ הנזיקין ובשלהי

 מה על דקשה בשבי~ית הגוי עם עודרין אין ~ביכתבו
 שפירושו ב~וכה אני אגיהטון על ז~~ב בפ~ ז~~לשפרש~~~
 פי~ ~לא ~וי שכירש~וא

 ר~~~
 ~ן ש~קבלים בקרקע

ה~ל~
 ד~כנת וש~א ~ו~

 איכ~ ~~שו~
 לא ~ם

 ~~ יפר~
ל~ל~

 ארנונ~ וז~עו ~ו~ו ינא~ רב~ ~כר~ז ~יה ו~~~~

ב~~י~~~
 ~ש ~~בר נ~י ~~

 ~ני~
 ~~ו~

 ב~~
 ע~~כה~בי~י~ לה~~י~

~~~~ 
 ה~וי ~ם ~ו~~~ן ~א~ן ~ל~י~ן

 ב~ב~~~~ ל~~~י~~ ~גוי ~נין ~א~ן~שום ~ו~
 ~קדוש~ה

 לי ~ה ~~וב~ה לי ~הוא~~כ
 ~~~~ו~ ~ק~~~~

 דאין כיון

ק~י~
 לגו~

 ~~~~ר~
 וא~רבא

 ~~~~ו~ ~~ו~~
 מחרישת ~~ירא

~~רק~
 ד~רישה

~~ 
 ~~~רא

 א~~
 ~~רבנן

 א~יר~ ו~פי~~~
 ל~וי קנין ~~ין גויבקרק~

 ~ה~ק~~
 כ~~ש ~ד~~~ן

 ~הוייא ~~~עור ~א~~ וא~~ורןה~~~ות ק~ו~~
 ד~~ןד~~י~א ~דאורי~~~

 ~ני~
 ל~וי

 בא~~
 ~~פק~~ה י~~~ל

 ~קדו~~~
ל~ירו~

 שביע~ת
 כ~~מ~
~ 

 ~~ב~~~~~
 ~א~ן ~ה~והפ~א

 ול~ ~וכרי~
 קח~ן לו

 ~~ו~י ו~ן הגוי~ן
 פירו~

 ~וי דפירות ~~~~ע ~ביע~ת
 ~ה ~יי~י דה~ם ~וכחא לא ~ב~~ו~~~י~ום

 על~
 ~הה~א

 ל~שוד מוכר~ןדאין
 ע~

 דאסור שביעית פירות ש~י~ית
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~~  

~  

~  ~  
~  

~  ~  

~ ~

 אותם יאכל לא דש~א ~~עית דמי בידם~מםור
 דאין הא בתוספתא התם מייתי הכי ובתרשבי~ית בקדוש~

 ~ביעית פירות הכותי ו~ן ה~וי מן לוקחין ואיןמוכרין
 דומייא גוי ביד דישרא~ שביעית בפירות דאייריו~פשר
 של שביעית פירות דהוי מוכריןדאין

 קרק~
 יש~אל

 שב~עי~ דמי דמוםר לו~חין דאיןוט~מא
 ~וי ביד

 בקר~עו הגוי שזרע דמה דכתב נמי ז~~ל הרבומלשון
 שנגזור כדי השב~עית על נצ~וו שלאמותר

 לו~~~ הוכחא דליכאבישראל עליה~
 דמשמ~

 ד~שום
 דמ~לינןהוא םפי~י~

 של~
 שלא נצטוה

 לז~ו~
 קדושת ל~נין ~א

 הכרח ממנו ש~ש בו~~י נר שהביאו~י~ו~~~י ~ בבי~ור וח~יבים עומדין הן ב~דושתןהפירות
 דבמקום בב~~ור שחייבי~ בא~~י הגוי בקרק~ שגדלושפירות
 אבל לסיי~ן דמו~ר קא~ר הביעור אחר אאכילה חשידדלא
 שלק~ו במה לסייען א~ור שזרעו ממה לאכול חשידיאי
 אסור הבי~ור אח~ ליה אכלי דאי משמע הםיר~ימן

א~
 דהוי גב על

 מקרק~
 לומר הברא דאין הסירקי

 שגדלו שביעית בפירותדאיירי
 ב~רק~

 ביד והם ~ש~אל
 ~הםירקי

ו~~
 ל~וגא דאמר חנינא בר יוסי מרבי ש~ביא

 פרי ~י אצור פוקשמ~יה
 של~

 שבי~ית ערב שנים
 כדאיתא שביעית ומוצאיושבי~ית

 ב~ו~

 ה~פינה פ~
 הוא מפירותיו פרי לי אצור פוק דקאמר דמאיאפשר
 ויאצור שישמור ליה~קא~ר

 או~
 ~אי הש~ים לשלש

 שנים לשלש פירות לי ק~י פוק למי~ר ליה הוהלקנות
 אפשר או~ם קונה שהיה תימא ואפילו אותםואצור

 ישראל של היו ה~יר שדות שרוב קונה היהשמישראל
 מגוים לקנות ימצאולא

 אב~ א~~~~
 ד~י~~א פ~~~א

 פירות דאפי~ משמעהכי
 בבי~ור ~ייבים דגוי שבי~י~

 ~ה ו~ם ש~ים שלש פרי לי אצור אומר היהולהכי
 ~~~י בג~ן ללוד גוברין מבי דאזל לוי ן~ מר~~ישהביא
 לא זה הרי הוא ~שוב אדם אם התםדתנן

 ירחו~
במר~

 והיה שבי~ית ~ל ותבן בקש שהוםק
 ~הכא לי~א בשבילו יםיקוהו שלא כדיאחר במקו~ הו~~
 ראי~

 ~ הוא ישראל של ו~ש בתבן שהוסק ישראלשל ד~ר~~
~ו~

 גוים של קרקע דגידולי דכיון כתב
 היא ם~רא ודאי ~א ב~יעי~ נמי הכי מעשר לעניןהם ~דושי~

 הכי מעשרות לענין גוי ביד קדושתה פקעה דלאדכיון
 מ~שרות דלענין דא~~ג שביעית פירות קדו~ת לעניןנמי
 דגנך הוא הכתוב ~רת התם ישראל ע~~י מירוחב~ינן
 גוי של דיגונוולא

 אב~
 ממי~א קדישי שביעית פירות

דקדושת
 הא~

 ביד פ~~א לא
 קנ~ דא~ ג~

 בא~~י לגוי
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 דומייא שביעית דהוי ושביעית מע~ר מידילהפקיע
 פירותיו בשביעית נמי הכי בפי~ות דקדושתודמ~ש~
 עבודה א~סו~ דל~נין ביעור ל~ניןקדושים

 ל~ בקרק~
איצ~~י~
 ואח~~כ ראיות~ו ~וכן הגי~ו הנה עד ~

 ~ירותבהני הארי~
 והנייתן אכילתן בענין שבי~י~

 ובי~ו~
~ 

 ו~צאתי שי~תי ראיות להביא ~~ר אני~~ח~
 עתה לי ונ~יישב שנתחדש ומה שנים כ~ה זהוכתבתי
 הגוי בקרקע ה~דלים שבי~ית הפי~ות מ~שרותבפי~ור
 ב~ירותיהם ב~~ורו~יוב

 דה~
 כי ~אשונה תלייא בהא

~~
 ה~ו~ה

 אי~
 כדכתיב במעשרות דשמטה כלל חיוב

 דכתיב לבהמה האדם הקיש השדה חית תא~לו~תרם
 אביוני ואכלו דקראברישיה

 עמ~
 מן שלא אוכלת ~~ה ~ה

ה~עש~

 א~
 בדבר בשבי~ית המע~ר ~ן ש~א אוכל אדם

 וכיון לוה~אוי
 ד~~אוריית~

 אין
 ~ו~

 לישראל ~יוב
 השמטה בשנתב~עשרות

 ג~
 הגוים ב~~קע שגדל במה

~י~
 משום דאי מיש~אל חמור גוי יהא דלא במעשר חיוב
 ונ~~ר~ו גו~י~הו ישראל פירות הא ~שראל ~~~ידנת~ר~ו

 השמ~ה בשנת פטירי ידיהםעל
 וא~~~

 דפ~רות ד~~ום
 ~~ק~רם דאינו גוי א~ל ~~ירי לכל הפקר הםישר~ל
 כר~ו שג~ר ישראל אטו חייב יהיה ~וכרםוהוא

 בש~תהפקירם ול~
 השמ~~

 ר~~נא הא במ~רות חייב יהיה
 פ~ירי דודאיכיון וא~~~ ב~וי נ~י והכי ולעשירים ל~ניים לאר~יהאפקרא

 ~~~שרו~
 קדושת ~שו~ השמטה בשנת

הא~
 לגוי ~נין דא~ן וכיון בבי~ור ד~~יבים פשיטא
 ה~ירות לק~ושת נמי הכי לעבודה מקדוש~הלהפ~יעה
 ~ ל~ילכדפי~~שנו
 ~ל ידים מ~שנת ראיה להביא לי נראה~~~

 ולמד עני ~~שר טרפון רבי ~ר בשביעית הן ~הומו~ב א~~
 ול~ד שני ~~ר ~ריא בן אל~ר רבי גזר~מצרים
 גוים פירות ואימבבל

 באר~
 בשבי~ית ישראל

 וד~י אלא מינייהו ילפי ~א אמאי עני או שליבמעשר חיי~י~
 ישראל כפי~ות דהוו אלא במעשרות בהם חיוב שוםאין
 ~ נמי ביעורלענין

 בהוף תוספתא מצאתי~ו~
 אהלו~

 רבינו והביאה

ש~ש~
 מבי י~קב בן יאודה ה~יד דתנייא ~~ירו~ ז~~ל
 שהחזיקו ק~רין על גופנין מבית יצחק בר וי~קבגוברין
 אותה ~~ין רבי אמר ב~נין שלא וה~ירוה מ~ולםבה
שנה

 שביעי~
 גוים והלכו היתה

 לקרק~יו~
 וה~יחו שלהם

 מלאשוק
 פירו~

 אמרו ב~זר~ם ובזזום יש~אל ובאו
בואו

 ונל~
 א~~ר חזירים להם התירו שמא חכמים אצל

 זקנים כ~~ד עליה נמנו השני באדר ב~משיתזריקא

וה~ירו~
 נכ~ס~ם ~כל שיהיו

 בתוכ~
 שהחזי~ו ז~~ל ופרש~~י
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 של שה~~ה ~עולם~ה
~~~ 

 יש~~
 ו~י~ב~

 ב~ע~ר
 ~נהוג ~~~~לו מ~צ~ן ב~~~ן שלאוהת~רוה ושבי~י~

 ב~
 ה~~ר

 ~כ~ים נ~נו שלא ~~~~~י ו~~יעית ~~~~~ולפו~רה

לה~י~~
 וב~ו ב~נ~ן

 ול~ ו~זזו~ ~~~~~
 ~שום א~~ום

שב~~~~
 ~ה~~~לו ד~~ום ~~ן ~א ~ב~~ו~ לא~~

 ~נ~ו~
ב~

 ו~~ו~~ה הת~
 ~מ~ש~ו~

 ב~זו ו~~ב~~~~
 ~ירו~

 ה~וי
שמ~או

 א~רו~ ול~ ב~ו~
 ~שום

 ~ב~~~~
 ~~~~ור ~~~~

 ~~ו אםהא
 נמני~

 ~~~~כ ~~~~ו כ~ו
 בכ~~~

 ז~נ~ם
 נכנ~~ם הכל ~~~~ווה~~~וה

 ול~ ב~וכ~
 בה יה~ה

טומ~ה
 עממ~~ ~~~ ~~ו~

~~~~ 
 בה ~החזי~ו יש~אל

הי~~
 שהנ~~ו ~~~~ות בו~ז~ם היו לא ש~ע~דו כמו

 בחז~~ם הגו~ים ~~~רו כמו הביעו~ לא~ר אסוריםוהיו בשו~
 אלל ונלךבואו

~~~~~ 
 חזירים להם ה~ירו ש~א

 אז עבר כב~ ו~~א ה~י~ור אח~ אסו~~ם היושבי~ית ש~י~ו~
שע~

 חזירים להם ה~ירו שמא א~רו ולהכי הביעור
 נמי ד~מאיוב~ו~פ~א

 תני~
 הרי גוי ביד ה~שלח

 מ~ום~ושש ז~
 מע~רו~

 ומשום
 ~ב~ע~~

 שהם מ~ני
המ~~~~ר בחזק~

 ~שמ~
 באיסור הם גו~ים של שפירות

 ~~ום ~ושש למיתב דא~כאא~~~ג שביעי~
 פירו~ שביעי~

 של
 ~ ה~ויביד

 בשל~י מבואר יו~ר הדבר מצ~~י~ו~
 גוי יבמו~

 ~ירות מוכר~היה
 בשו~

 ואמר
 פירו~

 של הן ערלה של
 של~ז~~א~הן

 נט~
 רבעי

 ה~
 נ~כוון שלא כלום אמר לא

אל~
 להש~~ח

 של רבו~יו בשם ז~~ל ו~רש~~י ~~חו א~
 והיא לשומרו סביב לו ו~דר מ~וזק מ~רדס~יקא

 ש~~
ש~י~י~

 ~ש איסור ד~ה זה ~י~ ~ל ליה דק~~א וכ~ב
 ולא המו~קר מן ~~א ~א ~~~~ו~ ז~ן עב~ אםכ~ן
~נא

 ו~לו אלו ~בי~ור ז~ן וקודם ~סור~ם ~~~ו~~ ~~
~ו~רין

 ו~כ~
 ~~ז~~א ~י~

~~ 
 ~י~

 בא~
 ופ~רו~יה ~שראל

 בח~~ה זה ו~ו~משובח~ם
 לא~

 ש~~זי~א ו~ו~~ מש~חה
 ~יןהב~אם

 ~ו~~~~
 לו

 ~לה~ב~~
 ~~~ו

 הו~
 הכ~ ד~א~ר

 ר~ו~~ו ~~י~מש~ע
~~ 

 ל~ו~רם כ~ו~ אמר ~לא ז~~ל ~~~~י
~ל

 ~~~~~~~ מ~ו~ כ~
 ~ן ~~~ ~~~ו

 ד~~~ו~
 ~~~ס

 ~~ב~ם~~~ור
~~~ 

~~~~ 
~~~ ~~~ 

 בהם ~~~מ~~ן
 ~~~םל~ו ו~~~

 ~~~נ~ ~~ ה~
 שהיה ~מר ~~מת ~א~~נ~ם

 ~ש~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~~
ה~~ נ~י ז~~ל ו~~~~י ~~ור~ם ~יו

 לי~ ~ב~~~
 ~~~~א אלא

 ש~ור ~נא ~א~ ~~~
מ~ו~~~

~~~~~ 
 ~~פ~~ ~~~עי~

 ~~~ק~ ~ו~
 ~וי ~~~נ~א ~ו~

ש~~~
 ~וכ~

~~~~~ 
 ~ו~ ~~וק

 ו~~~~
 ~אשון כ~~~ ~~רש

~~~
 לו~ב

 ~~~~ ו~~ו~ ה~ז~~
 ~~א~~ש ~תב ר~~ו~

~~ם ז~~~
 ר~~~

 ז~~ל
 ונ~~ וכ~~~~ ר~~~~

 ~ב~~
 ~ו~~~

 בשל
גויס

 וה~י~
 ~וכר שהיה ~ו~ זו מברייתא ראיה

 ~~רו~

בשו~
 של וא~ר

~~~~ ~~ 
 רב~י נטע של הן עז~~~ של

 נאמן אינו~ן
 דלהשבי~

 אומ~ ~~חו
 אלמ~ כ~

 דערלה
 ~וים ב~לנוה~ת

 ואי~
 מישראל בשלקחן דא~י~י לומר

 בס~פא~ק~ני
 דה~

 פ~ מאיש אמר ~ם אבל מ~ני~
 איירי ~רישא ~כלל ר~ דב~י ~ה~~~ר נא~ןל~~תים
 מבואר ~רי עכ~~ל בשלוכש~~לו

 ~בי~י~ שפירו~
 שגדלו

ב~ר~~
 ~ו~ של

 בא~
 ~דאמר בבי~ור חי~בים הם ישר~

 כלום א~~דלא
 ~לה~בי~

 דבריי~א ומרישא כן ~~ר מק~ו
נ~י

 ד~י~ו~ משמ~
 חיישינן דאי הן שלו ב~רקע ~ג~לו

 דלק~ןלהכ~
 מ~שרא~

 ל~ולם
 ~ירו~

 גוי ב~רקע שגדלו
 ~לום אמ~ לא קא~ר א~אי בביעור ~~יב~ם יה~ולא

דלהשבי~
 כן ~~ר ~ק~ו

 נימ~
 שהם דנא~ן

 פירו~
 של

 אל~ שבי~י~שנ~
 ישר~ קרקע של ואינם הם שלו

מדקאמ~ אל~
 ל~

 אמר
 כ~ו~

 דאפילו משמע
 בפירו~

 שגדלו

ב~ר~~
 ~ בבי~ור חייבים שלו
 ~בו~ר~~~

 שפי~ו~
 בקרקע גדלו זה גוי שמוכר

 שהכ~יחו כמושלו
 ר~~~

 אצטריכנן ואפ~~ה ז~~ל והרא~~ש
 אמר דלאלמי~ר

 כלו~
 אסו~ים הוו כלום אמר דאי

 איי~י ד~א והא שביעיתמשום
 ר~~~

 מהכא ראיה ז~~ל
נמי

 נוהג~ דשביעי~
 איירי דלא משום היינו גוי בשל

ר~~~
 ~אהיר במאי לא

 לאר~ ~ו~
 ~מו

 באר~
 ערלה והם

ונט~
 מפו~ים הם רבעי ונטע דערל~ ועוד רב~י
בבריי~א

 ושביעי~
 אלא מפורש אי~ו

 עזיק~
 פירו~ ויש

 שלאחר
 עזי~~

 מש~ע אילין ~כל כ~פי~ ~יר שם שהוא
 ורבו~יוד~ש~~י

 ור~~~
 להו סבירא כולהו ז~~ל והרא~~ש

 שבי~י~דפירו~
 ש~דלו

 בקרק~
 גוי של

 דא~
 חייבים ישר~

 פ~~א כתב ז~~ל וה~~ב~~םבבי~ור
 מתרומו~

 שקנה גוי

~רק~
 בא~

 מן הפקיעה לא ישראל
 המ~ו~

 ב~דו~~~ה~א הרי אלא
 ~ש~~

 דלכל
 הנוהגו~ מ~וו~

 באר~
 ישר~

 שנא לא שביעית שנא לא הגוי קנין ה~~יע~לא
 ~רומו~

ו~עש~ו~
 ב~ורייא לגוי קנין ויש ב~מוך כתב וכן

 מןלה~קיע
 ה~עש~ו~

 ומן
 השביעי~

 שנ~באר כמו

~שמ~
 ~ב~~~

 לה~~יע לגוי ~נין א~ן ~ש~אל
 מ~

 ה~ביעית
 שכ~~ו~ה

 ש~~ה גוי בפ~~~
 ~א~ קרק~

 ~רעה ישראל
 כפ~ור בעל הרב עליה כתב מו~~ין ~ירו~יובש~~~~ת
 הרב שעל ~תב אח~~כ ~י ~ם כו~ זה ~ל תי~אופרח
 ש~אל על אף ~ה~~~ן לו ישז~~ל

 ימ~ן~ שה~~
~~

 ה~ורה ~~~רוש ז~~צ הר~ב~~ן
 ~רש~

~ביא סיני בהר
 בר~~~~

 ה~שומר מן ליקח ש~~ו~ להו~~ח זו
ב~~~~י~

 וכ~~
 פי~ו~יו מוכר ש~יה ~וי ש~מ~ ~זהו ~~~ל

ב~ו~
 הראשונים ב~ם ז~~ל ~רש~~י ~ו~ הן ~רלה של ו~~~

מפרד~
 ו~~א ~ב~ב ~ו וגדר ~~וזק

 שנ~
 ואם שביע~ת
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ו

 אסור ~יה לו מאמיניםהיינו
 ~יק~

 ב~~~ ~~~ו
 הוא ~~א~~~אל ~~ו~~

 ~~י~
 ~ו~~~ן ~ו ~ד~ו לו ו~~~~ לי~ר~

 ישר~ל ~~לש~א
 ל~ק~

 ~ו ו~כ~
 ש~פי~ו~

 י~~אל ~ל
 ל~ו~ ~~~ן א~ן ~~א ~ו י~ו ~לו~וכ~

~~~~ 
 ~~~אל

להפ~י~
 דיני

 דש~~~~~
 ד~~~~ל ~ליו וגז~ו

 ~כ~~~
~~~ 

~כ~~
 ז~~ל ~~ב

 ~י~ ~~~~
 ל~וי ק~~ן

 ב~~~~

 י~~~
 ~~~~~י~די~י ל~~~~~

 ~לא ~~ום
 ב~יית~ ~~~~

 זו
 ~~~ ~נ~

 ל~וכי~~~ר~
 ~~ה~~

 לי~~
 א~~~ ~~~י ~~י~

~~ 
~~~~~~ 

~~
 ~זה ~~וי פ~~ות ~~~~

~~~ 
 ~וא

~~~~ 
 כו~ ל~~~~ל

 ~~י~ו~~ו~~י
 ~~ום ~הורים

 ~ב~~~~
 ~~ו

 הלכ~א ל~פ~ק ד~או ~ו~לגוי ~ני~ ~~~ ~~~
 א~~

 ול~כ~
 ~~~~~~ ~~ב~

ו~ו~
 ~~~~ ל~ר~ב~~~ לי~ מ~~~א דלא לו~ר ~~~ר

 א~

 ~בי~י~פי~ו~
 ~כי ~~א לא ~ו בש~י~ית ~~יב~ן גוי ~ל

 לו ~א~~נ~ם ה~ו ~~הקא~~
~~~ 

 ~הור
 ל~~~

 ~~~ו
~~~ 

 ארי~~ו~
 או לישראל

 ~מ~
 ~שר~ל של

~~~ 
 ~ו ו~כ~

 לגוי ~~ין דאין משום~~א
 ל~~~~~ ~~~א~ ~א~~

 ~~נ~

~~בי~י~
 ב~שר~ל ~ליו וג~רו

ל~וי ק~י~ ד~~~ ל~~ ~~שי~~
 ב~ר~

 י~ר~ל
 להפק~~

 ~~בי~~~ דיני
~ישר~ל ~ל~~ ו~~~ו

 א~~
 גוי של ~~ש ~ירותיו ד~~א ~~~ב

~~ 
 ~אין

 ~~א אי ל~וי~נ~ן
 ש~

 ~~ר~צ
~~ 

 ובכל
 ~וינ~

 ~ם ~~~רי
 ~וא ~ם וגם לו ~א~~~י~~~ו

 ~הת~~
 ורבו~~ו ר~~~י ~~י

 ו~רא~~~ו~~~~
 דא~ירי ה~רי ז~~ל

 ב~~~ו~
 ~~~לו

 ~~ינו ~ם ~~~~ו~ ~~~ ~~ו~~ם ~~ו הכי ו~~~לו גוי~ל ~~~~~
 פ~ו~י ב~~רוש ו~ם לו~אמ~נ~ם

 ~תו~~
 ז~~ל ~~ב ~תבו

 כשהי~~~ה~פ~
 כתו~~ ~והק ~יה הד~ן ל~נ~ן כו~ב

 ש~י~י~ ~~ני ל~~~~~ ל~וי קנ~ןדאין
 ~~~ בהו~

 ~~~~~~ן
 ~~ד~ירשנו

 ~~נ~ ~וב~~~~ צירו~~~~~~~~~~~~~
 ~~א~~ ~ר~~~ה

 כ~~ו~ ה~~ ~~~ב ~~ ~ו~ ~ר~ ~~לם ~~כם~~~
 ופר~

 ~~ ~~ ~~~~~י ו~~ש~~ ~~~~ ~~~ בדש~דבר
 מ~~~

 ~~~ל כ~וב
 ~~יו ~ל שלא~י

 ש~~~~~ ~ו~
 ~ם ~~~ו~יו ~~וי ~~ו

 ו~~~~ו~ ~~ו~ו~ב~~ו~
 ~~~~ ב~~~י ~~~~ו ו~~~כ

 ~~רו~י~ו
 הה גו~ם~~ל

 ב~י~
 ש~~א הוא

 ~ה~ נו~~
 ~~ן

 ב~~~ו~
 אל~ו~ב~~~~

 ~~י~ שני ~~~ש~
 ~נ~ ~~~~

 ל~
 ~~י

 ~~מר ו~ו~ב ~~ון כ~~ה ~ניים~שום
 ~~~~ו~

 ~~ו~ם
 ל~ו ~וו ~~~~ית ~ין ב~הא~ן

 ב~בי~~~
 ~~ון כ~~~ות

 ~ה~~~~י ~~~ון ~~~כ ~~דר על ה~~נות שמפרי~יומואב
 י~ כ~יבת ~נז~מהח~ור

 על ~גה~~ה שם כ~וב ומ~א~י
 ~ותרים א~אי ~ימא וז~~לזה

 ד~~
 מן אהור שהוא

התור~
 שבת מפני

 הא~
 ~א וקד~שתה

 הו~~~
 בק~ין

 אסור בשבי~~ת בא~~י ב~רק~ו הגוי שזרע ~ה וא~~כהגוי
 דאין מותרין גזרה משום אלא א~~רי דלא ספיחיואבצ

 ~ל ~~וו~ןה~ו~ה
 ה~~~~~~

 ~ל~~ם ש~גזור ~די
 ~נ~ ע~~~~

~ב~~
 ~~~ר

 כ~~
 כ~ן

 הל~~~
 ~~~א בלא

 ו~~~~~
 כ~ב

 דכ~~~ ו~דו~ת~ ~~~ ~~~~ ב~~~~~ל~~~
 בק~א

 ~~~~~ ~ו~~~~~
 ~ה ו~~~כ ~~וי

 ~ז~~
 ב~~ק~ו ~~וי

ב~~~י
~~~~~~~ 

 ~~ו~
 ו~~~

 רוב כ~ברי לנ~ו~ ~~~ב~ם ~נו
~~~~~ם

 ~~~ ~~ ~ ~~~~ו~~~
 ~~~י~~ם

 וה~ו~~
 ~~~~יר

 ~~י~ו~
 ~~~~~ נ~~~י

~~~~~~~ 
 ו~ב~~ם ב~~~ר

~~~~ו~ ב~~~
 כ~~~~

 ~~ם בר~~י ב~ו~~~~א
~~ו~ ~י~~~ ~אר~

 ~~~ו~
 ~ב~~י~ ~רב ~ל ו~~~ ב~~~~~~

~~ 
 ~~~ב~ם

 ~ ~~~~ו~ ו~~י~~ם~~~~~
~~~ 

 ~~~ו~ ב~ל
~~~ ז~~~ ו~ר~

~~ 
~~~~~~ 

 ~~ ב~~~ב~
 ~~ב

 ~~~~~~ ב~~
 ז~~ל

 ~~ל~ ~~~ בז~~ ~~~~ ~~ו~~~~
 ~~ורה ~ן ~~~ב וא~נו

 ~~ו~~ ~~~נ~~
 ז~~ל כ~ב עוד ~ ~~~כ ו~~~~

 שכ~~ ~~
 ~~~ ז~~~~~~~~~~

 ~ז~ו
~~ 

 ו~~~ ~~~י~~ם
 ~ו~

~~~~~~ 

 א~ור~~ ~ז~~ ~ר~ו~~~~~~~
 ~~ום

 ו~~ל~~~ ~~~~
 ~בל

ל~~ו~
 ~~ור

~~ ~~~~~ 
 מ~וו~ם ~י~ם ו~~ו~ם וכ~ל~יצ

~ל
~~~~~~~ 

 ו~אהור ~לי~ם ל~זו~ לנו ~~ן ~~~ ו~~~~
 ~בל~~י~~ם

~~ 
 א~ור ~~וא

 ~~ו~~ ~~
 ~בת ~~נ~

~אר~
 ו~~ו~~~

 לא
 ~ו~ק~

 ~א~~ו~ ~ו~ו
 ~קנ~~~

 ~~~ם

 קנ~~~~~~
 ל~~ק~~ ב~~~י ל~וי

 שהר~ וש~~~~ת ~~~ר ~יד~
א~נם

 ח~~ב~~
 נ~י ~כ~ ~ייבים ~ירו~~~ם ו~פ~~~ה ב~ע~~

א~~ם
 ~שבי~י~ ~י~~י~

 ~~~~~ת נו~~ בפ~רות~~ה א~ל
~~~כ

 שזר~ ~~
 ב~~~י ב~ר~~ו ~~וי

 שה~~ ~~~ו~~
~~~~~~~ 

 ~ו~~ין ~פ~~~ם אבל~~ו~
 ול~~

 לא
~תר ז~~~ ~ר~~~~~ ~~~

 לפ~רו~
 ב~בי~~~ ~גוי

 ~שום ~לא
 אינ~ ד~גו~~~

~~וו~~
 ~~~~~~ ~~~~~~~ ~ל

 ~~ב~~י~ ~וי ~ירות לי~~וב
 ~ ~~~כ ולי~~וק~ותרין

 ~~~ ~~ו~~~~י~ ~~~~י~~~
 ול~נ~ן

~~~~~~ 
 ~~~~~~ן

ב~בי~~~
 ש~~~ ז~~ל ~~~ון לר~~נו ~~ף

 ~~~רו~
 ה~וי

 ב~~ו~~~~כ~ן ~~
~~~~ 

 ~~ר
 ~~ו~~

 ש~~~~ת
 ~ו~~~

 כ~ ~~ם

 ~~י~י~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~לו

 ל~~~
 ~א~ר

 ~~~~י~
~~רב~~

 ~ו~ ~ל ~~י~~ם נ~~ו~ כ~ל ~~~~ר ~א
 ~~~כ ל~ו~רם ~~~~הר~ו ד~~

~~~~ 
 דא~

~~~~ 
 ~~ו

 ~~~~~נ~
 ~זר~ש~~

 ו~~~~ ו~~~ל
~~~~~~ 

 ~~ו
 ו~~~~~~

 ~~~ה
 ל~~ו~ ל~ ~~~ו~ ב~~~~ל ~~לי הנ~~ו~~י

 ~בל ב~~~~~ית
 ~א ~וי ~לב~פ~~~ן

 ~~י~
 בב~~ו~ ו~פי~ ל~~~~ר

~~ 
 ~~~~ב~

 כ~ן ~~שא~~~~
 ~~ו~~

 טו~א ~ד~כ~~ כ~~וכ ~~~~~ת
 ~ל~ ~~~ ד~א ~הוא ודאי~~~ו~א

 ~לו~ ה~~ר ~~~ור

ב~~ו~
 ל~פק~ר

 ו~~ל~
 יו~י לרבי ל~~~~ם ~י~ ~ו ל~נ~~ם

ל~
 ~~~ ~תי~א קא למי~ר מ~י

לאישת~~יי ~~~~ דלא גברא
 די~~

 בהדיה
 כד~שכ~~

 בשלהי
~~~~ 

 ~בכורות

 ~ב~ים לו~חג~י
 כ~

 רבינו ~כ~~ל
 שמשו~

 ז~~ל~ הז~ן
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