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ו~ני
 יוס~

 דב~ בעיני נכשרו לא קארו
 ה~כר ה~כם

 אומרוהנני

 עשרים זה~~
 ש~

 שלמה הר~ שכתב מה ראיתי
 ה~ויים בפי~~ות שביע~ת דין לנה~ג זלה~~הש~רילי~ו
הגדל~ם

 בא~
 אז שכתבתי מה לשוני וזה ראיותיו וראיתי

 בקונדר~סו ~טען מהרא~תי
 לנהו~

 בפירות שביעית דיני
 הגדיליםה~וי~ם

 בא~
 כדי בראיותיו שיש לי נראה ולא

 מנהגלבטל
 הקד~וני~

 ראיה שה~יא דמה כן נהגו שלא
 הגוי מן לוקחין ולא מוכרין אין בתוהפתאמדתנייא
 שגדלו בפירות דוקא דהיינו למימר איכא שביע~תפ~רות
 ~ ישר~לבש~~ה

ו~~
 גוי בסוף פ~~ד ה~מ~~~ם מדכ~ב רא~ה ~הביא

 קרקעשקנה
 באר~

 פירותיה בשבי~ית וזר~ה ישראל
 ~שום אלא ~ספיחים על גזרו דלא ~~~ח~ן ~~ום~ו~רין
 על מצווים אינה וה~ו~ים עבירהעו~רי

 כדי השביעי~
 ד~ין ~ש~ע עליהםשנ~ור

 קול~
 בשדות

 גויי~
 אלא

~~ום
 ס~~חי~

 קדושת לענין אבל מ~ווים דאין ~שום
 כל בהם לשמור דח~~בום עו~דים הם בקדושתןה~ירות
 קמ~~ל דרבותא למימר איכא עכ~~ל ~ביעית קדושתדי~י

 זרע אפי~ בגוי אסורין ה~פיחים ~פילו דבישראלדא~~ג

בי~
 דלא משום ליתסרו אמרינן ולא ~ותרים

 ומש~~ה ישראלמהפיחי ~ר~
 נ~~

 משום מו~רין פירותיה
 אבל מותרין ספיחים ~שום דדוקא למ~מר ולאוספיחים
 מיניה שת~ק הוה לא דא~~כ בבי~ור~~~~ים

 הרמב~~~ דברי לקמןשאכתוב וב~
 דלשון ~כתב שמה י~באר

 ט~ת ספי~ים משום מותריםהרמב~~ם
 הו~

 ~עם שאין
 שהוא מי ~בדה ולא גוי שדה שהיא מפני אלאהתירם
 כו~ הספיחים על גזרו ולא שכ~ב ומה בעבודה~סור
לא

 לת~
 אלא טעם

 לתר~
 להקשות אפשר שהיה קושיא

 ומה ~ בע~~ה שיתבאר וכמו פירותיה שהתיר מהעל

ש~בי~
 בנות בפ~ מדגרסינן ~ד ראיה

 שו~
 דההיא עלה

 רבי עמו תט~ן ולא תבור לא אבלדתנן
 בעי פינח~

 שזורעים במקום או אוכלין שזורעים במקום קנסובמה
 נפיק מה אוכליןולא

 מביניה~
 מן לוקח אותו ראו

 לחשודה קנ~ו ~מה קאמר דה~י ופירש מותרהסירקי
 ל~חון ולא לבור שלאבשביע~ת

 עמ~
 שזורעים במקום

 במקום אפילו או הבי~ר לאחר ואוכלין~ביעית
 ומפרש הבי~ר א~ר לאכול ~שודין אין אבלשזורעין
מה

 מבניה~ נפי~
 דסו~

 סו~
 ולא ת~ר לא

 תט~~
 עמה

כי~
 ~ריעה על ש~ש~ים

 ומפ~
 מינה נפקא

 ברא~
 לזה

הח~ד
 שלק~

 ~בי ~היינו הסירקי מן ~בי~ית תבואה
 שהגוי דפשיטא שביעית במוצאי למכור ~טיםשמוליך
 בשביעיתזרען

 ופירו~
 א~ן נינהו שבי~ית

 הביעור א~רלאכול בחשודי~ תימ~
 בלוק~

 אסור הסירקי מן
 עבירה ~ברי ידי ומסייע הביעור אחר יאכלםדו~י לס~יע~

 אותו ראו לאכול ולא לזרוע חשידי ואיאיכא
 מן לו~~

 אלא זרען איהו לאו הני דהא עמו ל~חון מותרהסירקי
 א~ר ל~ו~לן כ~ומר אאכילה חשידי ולאהישמעאלי
 ~הו ש~ל הביעור קודם דלאוכלן נאמר אבלהביעור
 א~מא חשידי לא בי~ר מ~וות דעל יבערם ישארוואם

 למימ~ איכא עכ~~ל הבי~ר אחר א~ורין הגויםדפירות
 לפרושי איכא דהא הזה בירושל~י מוכרח פירושודאין
 במקום הזו לחשודה לסייעה שלא קנסו במה קאמ~דהכי
 שאין במקום אפילו או שזורעין ~~ה ואוכל~ןשזורעין
 מביניהון נפיק מה ובעי קנ~ו שזורעין ממהאוכ~ין
 בוררת שזו כיון מבזה בזה לקנוס יש טעם מהכלומר
 ~שה היא לא~ולוטו~נת

~ 
 זריעתה מפירות מסתמא

 שזו~~~ין מ~ה אוכלין שאין ש~ז~תן וא~~פ עושההיא
 הוא וטוחנת שבוררת שמה לו~ר ראוי יותר הסתם~ן

 אותם דר~ו דהיכא נפ~~מ ליה והדר זריעת~מפירות
 שזורעים ~מה אוכלין ואין שזורעים דמקום הגוי מןחטים לוק~

 לאכילתה וטוחנת שבוררת אלו ח~ים כי ודאינאמר
 שזורעין ובמ~ום לסייעו ומותר הם הגוי מן שלקחמאו~ם
 שראינוהו אע~~פ ~ורעי~ ממהואוכלין

 לוק~
 מן ~~ים

 אסו~הגוי
 לסיי~

 לא~ול שחזקתו דכיון ולט~ון לברו~
 חיישינן שזורעממה

~~~ 
 וטוחן בורר שהוא א~ו ח~ים

 ואם הגוי ~של ולא הןמזריעתו
 נפש~

 אוכלין דהאי לפרש
 היה הבי~ור ~~ר אוכליןוא~ן

~~~~ 
 זה ד~ך על נתפרש

 שראינוהו אע~~פ הבי~ר ~ר לאכול שחשו~~םדב~קום

לוק~
 פירות שמא דחיישינן לסייעו א~ו~ הגוי מן חט~ם

 מזריעתו יטוחן שבור~אלו
 ה~

 הגוי מן שלקח מאות~ ולא
 ~ותר הביעור אחר לאכול חשו~ים אינםואם

 מן שלא אותם בורר שהוא אלו חטים דאמרינןמשום לסיי~
 כשראינ~ו ודו~א בי~ר משום בהם דאין הםהגוי

 דחיישינן לסייען אסו~ ה~תם ~ן ~בל הגוי מן~טים לוק~
 בנות בפ~ שהגירסא לומר יש ועוד הם זריעתםשמא

שו~
ת ~  ומוח~פת שנוייא היא 

 איתא והכי השיט~
 נפיק מה בירושלמי הנ~קין פרקבסו~

 מביניה~
 ראו

אותו
 לוק~

 שזורעין ~מקום תימ~ ואין אסו~ הסירקי מן

ואוכלי~
 אותו ראו

 לוק~
 זו ו~ירסא מותר הסירקי מן

 תימא אין פירו~א והכי היא ומי~בתישרה
 א~ שקנ~~
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~ו

א~
 ~ביעית הזור~ס את

 אוכל~ וא~
 שבי~ית מפי~ות

 ח~יס ואותס הגוי מן חטיס לוקח ראינוהו אפי~א~כ
 אסור ו~וחן בורר הואעצמס

 שלא תימא ואין לסיי~
 כשראו א~~כ ואוכלין הזורעיס את אלא לסייע שלאקנסו

לוק~
 וטוחן בורר הוא חטיס ואותס הגוי מן ~טיס

מותר
 לסיי~

 מחטי ו~וחן בורר כשהוא אלא ~רו שלא

ז~א~
 ה~ושלמי סתר דלא מ~תיין לא שני פי~ לפי והשתא

 אלא הגויס בפירות ביעור נהיגי דלא דעלמאלמנהגא
 להאי דהא מיניה לאתויי איכא נמיראיה

 בפירות אלא בי~ר מ~ות נהגו דלאפשיטא פירוש~
 שפיר אתי והשתא ~דעתו לפי ~ד ומ~~ש ~ ישראלבשדה הגדלי~

 דגרסינןההיא
 בסו~

 אזל לוי ן~ ר~~י רבה גדול כלל פ~
 בביאורו והאריך משחי בגין גוברין לבית לודמן

 סלקא ואי כתבד~ריו ובסו~
 דעת~

 קדו~ה ~וייס של בתבן אין
 היה לאוכי

 מרח~
 אלא גויס של לוי ן~ ר~~י של ב~רו

 פושעיס ~שראל רבותיה מאי ותו היו ישראל~סכולס
היו

~ 
 ~~ירה עוברי ידי ל~ייע אסור שמ~ינן לא השתא

 היה לא וכי שתמ~ ~ה~כ~~ל
 מרח~

 רבי של ~~ירו
 גויס של לוי בןיהושע

 ו~
 ר~י ליה אמר ומה שכתב ~ה

 שניס ג~ פ~ ~י אצור פוק שמעיה לפוגא חנינא בריוסי
 חיוב בהס אין דגוי פרי ואי הספינה בפ~ כדאיתאכו~

 שביעית דפירות משו~ אלא לאצור צריך היה למהבי~ר
 מכאן דאין א~י אומר הכי עבד בי~ר בעו ד~ויאפי~
 היתה זמן שבאותו ידוע שהדב~ כללראיה

~ 
 ~יושבת א~~י

 אס לתמוה אין וא~~כ ~~~א ~~ט בה וגויסמישראל
 יהוש~ רבי של במקומו היהלא

 לוי בן
 מרח~

 גויס של
 לשמ~יה חנינא בר יוסי רבי אמר אס לתמוה איןוכן
 היה ולא שניס לש~ש פיריאצור

 לוק~
 ה~ויס ~ן פירות

 למכור ~וי פירות נמצאי~ היו לא הוו מעט דגויסדכיון
 אדס מ~וס פירות לקנות רוצה היה שלא דאפשרו~ד
 קאמר ~שדותיו פירי לי אצור פוק לשמעיה דקאמרומאי
 ~ אותס שי~רליה

ו~~~~
 יהוש~ דרבי אההיא

 רבותי~ ~אי ותו לוי ן~
 תלמודא אתא דלא ראיה זו אין כו~ היו פוש~~סדישראל

 יהוש~ דרבי רבותיהלא~מועינן
 אלא לוי בן

 זה ה~י צורה של אדס היה ואס התס איתא והכידינא לאשמו~י~

 ירח~ל~
 לבית מלוד אזל לוי בן יה~ע כרבי בהדא

 ~ מ~חי בגיןגוברין
ו~~~~

 שיטא ~חדא אזל ושביעית במעשרות ועוד

ו~~רו~
 הכתו~ ד~רת אלא ~ס קדושיס ~יס בגידול

~א~
 לתי~ן ~~יך

 לבעליה~
 מוכרה מעשר תרומת אלא

 נ~י הכי ז~~ל ה~~ב~~ס ופסקו ~ב~ורות כדאיתאלכהן

 לי כי כתיב דהא הגדולין קדושיסבשביעית
 האר~

 כו~

עכ~~
 שאני דמ~שרות לומר יש

 דבדיגו~
 תלה ישראל ~יד

רחמנ~
 א~~ג ומש~~ה

 דגידולי~
 גוי ביד

 כי~
 שמירחן

 ליתי דשבי~ית ~יעור אבל חייביןישראל
 אל~

 ישראל ~יד

האוס~
 פירותיו

 לתו~
 ע~~כ ביתו

~ 
 משה כמוהר~~ר החכס שכתב מה ראיתיו~~~
 שנת גדולי ממ~שרות בשביעית לפטור נר~~ומטראני
 מירוח קודס ממנו ישראל ול~חס גוי בקרקעהשמטה
 השמטה בשנת אין התורה מן כי ראשונה וטעןומירחן
 סובר שהוא מה כי אומר ואני כו~ במ~רותחיוב

 הואעקשות שהו~
 שביעית פירות נפטרו לא כי היוש~

 נפ~ר לא ~ופקר שאינו וכל הפקר מט~סאלא ממ~שרו~
 שזהולומר י~ כו~ הפקיר~ ולא ~ר~ו שגדר ישראל אטו שט~ןומה ממ~רו~

 כמודי~
 למימ~ דאיכא ממנו בסתוס הדבר

 דרח~נא א~~~ג חייבת שהיא נמי הכי איןבהא
 דפטורה לומר תמצי אס ואפי~ אפקרי~ לא דאיהוכיון א~קי~

 כן שאין מה אפקר~ דרחמנא התס שאני למימראיכא
 ~ ~~ גויבשל

ו~~~~
 ותו~פתא ~רייתא ממשנה און לו שמצא

 מה כי ראיה משס אין כי אני אומר כו~וירושלמי
 ור~~א טרפון דר~י בפלוגתא ידיס דמ~ת ממשנהשהביא
 עזרייאן~

 בעמ~
 ולמה בש~י~ת מ~שריס הס מה ומואב

 הש~~ה בשנת א~~י ממעשרות מהס אחד אמרלא
 ~ו ~~י מעשר ~הוא מירוח בלי מהגוימהלקוח

 זו ראיה בח~שת עצמו הוא הרגיש כברשני מעש~
דלא וכ~~~ ו~ת~

 ילי~
 ~ינייהז לחד דהו כל סיי~~א הוייא לפחות האואמר וחז~ כו~ ישראל בקרקע ו~ואב עמון אלא

 להס דמה תירוצו שיקל ממה זהכו~
 להבי~

 פנ ראיה
 יש ועוד גמורה ר~יה להביא דיכוליס במקוסדהו

 הגו~ ~ן בלקוח נחלקו כך ומואב ~עמון שנחלקודכשס לומ~

~אר~
 שני מ~שר או ~ני מ~שר יפרישו אס ~ירוח בלי

וכי~
 היז ולא מיש~ל מי~בת כולה ~~~י היתה זמןשבאותו ו~~ ~מ~ה ראיה יביאו היאך מחלו~ותס בכלל שזו

 ~יסבה
~ 

 מהגו~ ליק~ צריך ישראל היה ולא מעט אס

 דהויי~וכי~
 דלא מילתא

 שכי~
 מנהגא ביה שייך לא

והיא~
 ~ ~מנו ראיה יביאו
ו~~

 לדחות יש כו~ עזיקה של מברייתא שהביא

דהיי~
 פירות שמא חיישינן הוה נאמן הוה דאי לומר

 קא~ר אמאי זה כנגד שט~ן ומה הס גו~ בידישראל
 אלא נתכוון דלא משוס כלוס אמרדלא

 להשבי~
 מקחו

 דלא אלא ונאמן כלוס דאמרנימא
 חיישי~

 של שהס
 ~דוישראל

~ ~ ~~~ ~ ד  ~~ 
 ל~ר ~~ר
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 ~קחו דלהשב~ח כלל נא~נות לו ואין מעיקראדבריו
 ~~כו~ן

~~~
 א~כ~ ~הלו~ ~סוף ~~ו~~~א ~~ב~א

 ~או~~א
 ~~~~~ב~י~ו~

 גו~ ב~ד
 ~~ב~~ ו~~

 ~~ב~~י~ ~ה~~וש~~~
~~ו

 ~~~ו~
 ~~ו~ ~ם

 ב~~י~~~
 נ~~ ~~~א כו

ל~ו~ו~א ~~~~
 ב~י~ו~

 ~~~אל
 ~ה~~ב~~ן ~הב~א ו~ה ~וי ב~~

~~ר~~
 ~ה~א היני ב~~

 בדר~
 ~~א

 ~ו~~~ן ~ו ~דהו לו ~~~~רי~~אל א~~~ ~וא ~~~~~ינ~~~א מיירי י~~~ל ~~ובה ~ב~ירכתב ו~~~~~ א~~~
~~~ 

 י~ר~ל ~של
 ~וו~כר ~~~

 ~~~~רו~
 י~ראל ~ל

 והו~
 עכ~~ל ~~~י ~ו~ר

שמה ~~~~
 ~הו~

 ~יים בשלשב~~~ת נה~~ ~~~ יו~~ אל~ו ונו~ה ו~וב~ ז~~ל
 ~~~ ~~~ ו~רר~

 ל~וי קנין ~~~ן

באר~
 להפ~י~

 ו~~~ש ~~בי~ית
 ו~ו~

 ~~~ר
ליה ~ה~~~ ~~~

 ל~ר~~~~
 ~~~ב~ן ~וי ~ל ~~רות ~~

 ~~ב~~~~
 ~ו~

 ברורהדבר
 ל~~

 ~~~ין
 ~~~ון ~~~ ~א~~

 ~ זהפי~ ~~ ~ו~~~
~~~~~~

 ~ם ו~ם
 מ~ת~~ הו~

 ורבו~~ו רש~~י
 ו~~~~

והרא~~~
 ~~יירי ה~ר~

 ב~~~ו~
 ב~ר שגרלו

~~ 
 כו ~ו~ ~נ

 ורבו~~ו ~ר~~~י ~יי~~ ~~~י הוא ~י~אדבר
 ~~~י~~נן ~~ום ~~~~א~~~~~ ~~~~ ~~~

~~~ 
 ~ל קרקע

 ישר~~
~~~

 כו~
 ~~בי~ ו~~

 תם ~~בינו
 ו~רא~~~

 דאו~~א
ב~ר~~

 למימר איכא גו~ ~ל
 ~ה~

 ~~וא הר~ב~~ם
ד~~~א ~~~~

 ~נ~~
 ~~~~ר ~~ר וה~~ שי~באר ~~ו

כ~ב ו~ר~
 ~~רו~ו~ ב~~י~~~

 נו~~~ם ו~~שר~ת
 ב~~~~~~

בפירו~
 נר~~ו ~שה ~~~~~ ו~~כם ~ה~וי ~לוקח~~

 ה~~ר ב~לדב~י ~ני~
 ו~~~

 ~~~~~~ ~~רי
 ~אמ~~

 ש~~
 שהוא

 ~~נ~ ~~ו~~ ~ןא~ו~
 ~ב~

~~~ 
 לא ו~~ו~תה

 וכ~ב ~~ו~בקנ~ן ~ו~ק~~
 ב~~~~ ~נכ~~ שהו~

 רו~ה ו~ינ~
 ~בזו זו ב~~ראטעם

 ד~יכ~
 ~במח~ו~ת ~~~~~

 ל~~קי~ ל~וי ~נ~ן יש ~בר ד~רנ~לקו ~~וי~
 ומר בשבי~ית

 ~ו איןסבר
 לכ~ ~ני~

 יש טעם יותר לדון באנו ו~ם
לאו~ר

 ש~
 כתיב דקרא מש~יעית לה~קיע קנ~ן לו

 שבתוהיתה
 הא~

 שהרמב~~ם ועוד לגוי~ ולא לכם לכם
 לגוי קנין אין שא~רו שמה ת~ו~ות מה~ בפ~~א~פרש

באר~
 ~ה~קי~

 ישראל חזר שאם לענין היינו ה~צות ~ן
 ~~נוול~חה

 לא כאלו היא הרי ולא י~יד ~כ~בוש אינ~
 בי~ זה כמו אבל מעולם לגוינמכרה

 ה~א מופקעת גו~
ומ~

 ~ראל בשמריחס אלא במ~ר חייבים ש~~רותיה
 ומכ~ןדו~א

 תשוב~
 ז~~ל שלמה הר~ שכתב למה ג~~כ

 הרמב~~ם מדברי בבי~~ חייבים גויס שפירות ראיהל~ביא
 הפירות ~דושת כ~~ש ע~~ד כו~והגאוניס

 ואיסו~
 לאח~

 דאורייתא ד~וייאה~יעור
 ~~י~ ד~שי~~

 לגוי קנין
 בא~

 כדאמרן שביעית לפירות מ~~וש~ה לה~קיעיש~אל
 לא שהרי נר~~ו משה ~ר~ ~~כם לו ~הוד~ ונר~עכ~~ל
 ~בר נג~וכתב

 ~ בז~
~~~~~~~ 

 אהו~ שהוא ב~ה ה~~~~ה ב~ל ~כתב
מן

 ~~ו~~
 ~~נ~

 ~א~ שב~
 לא ו~דו~~ה

 ~ופ~~

ב~~~~
 ~~ו~

 ~ו~
 ~יו~ד

 ~~ב~ ו~~
 ~אר~

 ~ה ו~~ושתה
מן

 ~~ו~~
 ה~~ב~~ה כ~ב ~הר~ ~~~~ וזה ~~ה ~ז~ן

~~~~~
~~~~ 

 ק~ק~ ~~~~~ ~~~~
 ~~ין בז~ן

 ~~ו~~
נו~~

 ~~נו
 אל~

 אז~א שכן וכ~ון ~~ב~~~ה
 ~ ~~~~~~~ ל~

ויש
 ~~ ~~~ו~

 ~~~~ ~ד~~ו ~~לה נר~~ו ~~ה ~~~ ~~~

ב~~
 ~ר~ב~~ם ~ל ~~~י~ ~כ~~ ל~ו~ ה~~

 שכ~~
 ~ו~

 ~~~~שקנ~
 ~~~~~~ם~ל ~זר~ ~לא ~ו~ר~ן פירו~~ו ~~~ה ב~~~י
~~~ 

 ~~נם ו~נויה ~~~~ה ~וב~~ ~~נ~
~~ווים

 ~ל~~ם ~נ~זור ~~י ~~~~~~~ ~~
 ~כ~~

 ~ל~ו
וז~~ל

 ז~ ~~ ת~~~
 ~ו~~~ם גו~ ~ל ~י~~~~ו ~~~י

 כו~~טעם ~ז~
 ע~

 ~~ב~~ ~בואר הרי ~ל~~ם ~~ר~ל ו~~~ו
 ~כ~ב הה~ר ~~ל ~ב~~ ~ם זו~~~~~ה

 ~~ ל~~ו~
 ו~~~ו~~~~ב~~~

 ~וא ~~~~~ה
 ~~~~ ~וכ~~

 ~~~א וכ~ב
 ~בו~~ וזה ~ו~ר~ם~~~~

~~~~ 
 ~נ~ן לו

 כ~~
 ~ם

 ~י~כ~ב ~~
 ~ל~

 ~וב ~~~ו ~ל
 שב~~~~

 ~~ב~~ם ה דב~~ ו~ל
 ~~~~~~וא

~~~ 
 ~~ ש~ח~ם ל~~ליא ~ו~~ף ו~ננ~ ~

~~~
 ו נר~

 ב~~~
 ~~~~ ~~~~ק ~ב~~ו

 ב~~
 ~~~ב ~~פ~

~~~~~~ם
 ~~ ו~~

 לבו
~~~~ 

 ~~ה~~ה ~רבר~
~~ 

 ~בר~

בע~
 ~~~ב ה~~~

 ~בר~ו ~~דו ולא ~ר~ב~~ם ~~ ל~~~~
 לא ~~~ו ה~~~ ~ב~נ ו~~~~ שנת~~~~~ו

~~ריו ~~ ה~~
 שי~~י~

 הרב אל ~~~ב
~~ 

 ל~~~ין לי
ש~~ל ~~ ~~

 נ~~ו~ ה~א~ ~~~~ שהו~
 דבר~ ~ל ~נ~נו

 ד~~יש~ם ~~~~~~
~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

 ~בר~ם ~~ומ~ נ~ב~~ ~כ~ר
אלו

 ל~
 ~ש

 נ~~~~~
 על מ~ו~~~ם ש~ב~~ו

 ~~ןוקדושת~ הא~~ שש~~
 ~ז~

 שד~ת שנתבא~ וכיון ד~ור~יתא ~ם
 ~ ~מ~~א כאן אין ~~~בנן א אל שאינםהר~ב~~ם
 שהו~ש~ו~~

 נ~בד ולא נאכל לא ~דקתנ~ לו
 ל~~ול ~םו~ אחר ע~~י ת~בד שאם פי~ש בע~~ווהרב
ממה

 שתוצ~~
 ~ו~ר יש

 ~אע~~~
 כן כ~ב המשנה שבפירוש

 ל~ני~ היינו נא~ל דלא פי~ש~ שמטה מה~ ~~~דבחי~ורו
 ע~~י תעבד שאם המשנה ב~י~ שכתב שמה ועודםפ~חים
 ~~~ כשאותו דוקא ~יינו שתוציא ~מה לאכול אסורא~ר
 אינס נמי הכא ומ~~ש ~ותר גוי הוא אס אבלישראל
 שהרי שבי~ית נוהג בפירותיהם ~בל בשביעיתחייבים
 וכמ~~ש בשביעית ע~דה ביטל לא םפיחים גזרתביטול
 הדבר עכ~~ל אסורה ועבודה מותרין שה~~יחים ז~~להוא
ברור

 עני~ ש~~נ~
 דהתס לזה זה

 בשד~
 שהחזיקו ישראל
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ב~ל ~ולי ולא מצרים ~וליבה
 והכ~

 ומ~~ש ~ו~ ב~דה
 ש~פ~~~ו ~י לו~רואין

 א~ור~~
 ~ירו~יו

 ~הורי~
 ו~~

 הפירות איהור ~~~~ ~ו~רים פירותיו ~ותרין~ה~~חיו
 בא~~נו

 מכ~
 ה~~יח~ם

 אל~
 מכח בא ה~~יח~ם ~~~ור

 ותלי ה~ירות~~הו
 בדל~ ~ני~

 התר נ~לה ואיך ~נ~א
 ~שום ~~ו~~ם ו~~~~חים ה~י~~ו ~~~~ ~פני הגו~פי~ות

~זר~
 ~שראל ~ב~ו אם ~~ר~ם ~~י~~ וכ~י~ הפירות לא
 נ~כל ה~ו~ עב~ו ~ם ולזה מדרבנןאהו~

 ~ו~
 ו~~שנת

 הגוי ש~י~ו~ ב~י~ ~~~כ יראה נ~כר ואינו נאכלאינו
 ל~י~ות התר ה~~ב~~ם ~~א לא ולזה הםב~בודתו
 א~נם ~ה~ויה ~שום אלאשב~~ית

 ~~ ~~וו~~
 ~שב~~ית

דאל~~ה
 ~כ~ו~

 ה~~~ פי~ות
 ~ות~~~

 ולשתוק בש~י~~ת
 יורד ה~ה א~לו~כל

~~~~ 
 ~~~ב~~ם

 ל~
 כן כותב ה~ה

 ה~~~ם שכתב ~מה ברורשהדבר
 במז~~~

 על ~זרו ולא
 יבא בשדה~ ה~ו~ שז~ע פ~~ות לה~ר ט~ם לאה~פיחים

 א~א ופ~ח כפ~ו~ מדברי שנראהכמו
 לת~~

 שפי~ ~ו~י~א
~בריו

 כ~
 שקנה גוי הם

 קרק~
 בשב~~ית וזרעה בא~~י

פירותי~
 לא וגם גו~ ~ל שהש~ה ~פני ~לומ~ ~ותר~ם

 ישראל ~~~~ ~בודה ~בודה בהנ~בד
 ולכ~

 ~ו~רים הם
 ~~~י נ~בדה ~לא א~~~פ א~א ל~~שו~י דאיכאו~שום
 נעבדו ~לא ~~~~~ים ~ר~~ ~נא לאו~רה לנו היהישראל
 א~ורים ואפ~~ה י~ראל~~~י

 ת~~ לכ~
 ההפי~~ם ה~ו א~~ו

 הדין ~ןאהו~ים
 כד~רי~ ה~~

 ~ההפיח~ם ~~~~ אבל
אינם

 ~ל~ אסו~י~
 שמא ~רה ~~ום

 יזר~
 ובגו~ם

 שהר~ יזר~ו שמא לגזורשייך ל~
 א~נ~

 ~~בי~~ת ~ל ~וזהרים
 ליכאהילכך

 ~ושי~~
 שום וא~ן ~הפיח~ם

 ~~פו~
 בד~רי

 ~~~ ההיא ~הביא ה~~ר ב~ל ~ל ל~~וה וישהרמב~~ם

חל~
 ~היא

 מפורש~
 מה י~ראל ~א~לו ~ב~נו ב~ברי

 בשב~~י~ ה~וי~םשזר~ו
 ~~~ והיא~

 ~ ~~יו
~~ו~

 ~~~גרהי~ ה~~ב~~ה ~דברי ר~יה להביא יש
 ר~ דשבי~י~ פ~~טבירושלמי

 ~הוש~
 ~פקר ~~ה לו~ ן~

 מבו~~ ש~~ון רב~נו בשה ש~צא ו~~ה כו~לת~~ידיה
 נוהג בי~ו~ש~ין

 בפירו~
 ומעתה ~ גוי שזר~ה גוי שדה

 ~ירות בב~~ור ל~~יב ד~תו ~ל ש~לה ~ל לת~והיש
 היו אם ~פי~ גוי שזר~ה גוישדה

 כמ~
 ~א~ר ~איות

שרבינו
 ~~שו~

 דב~י ראה שלא ~י ואף ל~~ר ~ורה
 שה~~~~~ם מא~ר ש~שוןרבי~ו

 הו~
 כתב ~אר~א ~אריה

 ה~ה~~ה דברי מפני לאהור ~~ת ~ל י~לה הי~~להתיר

 א~~ח~
 ש~~~ כ~~ש ט~ה לה ~~ה אה

 ~~ב~
 ביטו~א ~

 כפ~ו~ הפר דבר שהיא נת~ארוגם
 ~~ ופר~

 לת~וה
 ביטול נתבאר וכבר הרמב~~ם דברי~ל

 ת~~~~
 ו~~דו

 עצמו שהוא ו~~~ש ~רמב~~םדברי
~ חת~  

 שלדברי

 ~~~וע לו ישהרב
 ו~~איו~

 הב~~ור ל~~יב ש~~~~ו
 יש ו~~רבא נד~ו~ולם

 רא~ו~
 ב~קום וכ~~ש ל~יטור

~ה~נהג
 ~~ו~

 לא ~~ולם כ~ להתיר
 נש~~

 שום ~ל
א~ם

 בשו~
 מ~~~י ~יר

 ~נ~~
 ב~~ור

 בשב~~י~
 והא

 ~הלכה ~~ום ~כל~י~~ל
 ~ו~~~

 הל~
 ה~נה~ אח~

 כ~~ש
ב~קום

 ש~לכ~
 ~הכ~ת

 ~~נ~~
 שנתבא~ כ~ו

 וכ~ו~
 ש~וא

 ~דיו ~מ~א ~י~ך הב~~ו~ ~ן ~~ו~ים ש~ם ~שוט~בר
 ~~ו~ריםו~~ל~ו

 מהמ~ש~ו~
 ~~ניו ~~ל~ם ה~לם ו~ם

~~~
 אלו כי לא ויאמר ~כ~וב

~~ 
 ועל בבי~ור ~ייב~ם

 פו~ר~ א~~כי
 א~~ אי לו ~א~ר ~המ~ש~ות

 נאה

 ~~נ~~ק~~~
~~~~ 

 נהג~ ל~ ~~~~~~
 ~א~~כ בי~ו~ ~~וב

 לה ~והקלא
 ל~יל~~

 ~ליו שא~ן דבר וז~ו
 תשוב~

 ~אם
 ~~~~ ~~~~ ~ה~~~ר

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

 ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~ר~~ ~~י~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

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

~~~~ 
~~~~ 

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

~~
 לי זה ה~ד~י ~די ~~שה

 כ~~~
 ~נים

הר~~~ב ~שנ~
~~ 

 ש~ת
 ש~ו~ השגי~~~

 אר~ע
 ו~כ~ ~~~ו~

 ~מטה

וש~~~
 ~~~י ~נעתי לא

 ~~ה~~~~
 די~י ב~ניין ולעיין

הש~טה
 ב~ירו~

 ה~~ל~ם
 ב~רק~

 ואם בא~~י גוי של
 א~ ~ש~אל ~~~ינ~~ר~ו

 יה~ו
 ~~~ב~~

 ו~~~רות תרו~ות
 שהיה וגם פטורים שהיו כ~ב~יו~אז

 בה~
 ש~~~ית ~~ן

 רא~ו~ ~הב~~~וכ~ו
 לזה

 מההבר~
 וברייתא ~~נה

ו~ו~~~~
 ודברי ו~רושלמי

 ו~ו~ ה~~רש~~
 ראיות ~ו~פתי

ב~~ב
 בשנ~

 שה~~ה ~ר~~~ט
 שנ~

 ~ד ומאז הש~~~ה

~~~
 ~ו~ה ה~~ת~

 על השמ~ה בש~ת ~~ני לשו~ל~~
 ~ ~~יבים ה~ו שנא ו~~~ר ~~ו~~~יוב

~~~~
 ~~ ראי~י זו בש~~ה

 נר~~ו ~~ף ה~~ ה~~
 ו~~~~ תרו~ה להפר~ש ~ורהשהיה

 ש~~~~ ~י ו~ל~
 לו

~ופ~
 ~נ~ן על שכ~ב~י ~ה

 ז~
 ו~~ב לו ושל~תי

 כ~ב~י אשר ה~א~ות~ל ד~יו~
 ו~~

 כ~ו ז~~ל ה~פ~~~ם דברי
 ~~~ו~ ה~ וא~לי בכ~בו~כ~וב

 וא~נ~ בקש
 ~ו~~

 להשיב
 ~ל אלא ~לי ~ט~ן ~ה~ל

~~ 
 ~מפרשים ~ב~~ ~ל ש~~ן

 ~כ~בו ~~ה בפי~ נר~ אשרז~~ל
 שפורו~

 בקר~ע ~~~לו
 ~בי~ית~ באיהו~ ~ן בא~~יהגוי

~~~ו~~
 ~ן

 הבריית~
 ~ו~ר שהיה גוי

 ~~~ו~
 ו~~ר

 ר~ו~~ו בשה שכ~ב רש~~י לפ~רוש ~ן ~יקהשל
 ~נת שהוא לשומרו וגדורמ~וזק ~פר~~

 שב~~י~
 ל~ה וקש~א

 הביעור זמן ~בר ~ם ~אן יש איס~ דמה פירושאלהאי
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~ ~

 וקודה אהו~ ~ה~קר ~ן שנא לא ~~~ו~ר ~ן ~נא
 ~~~~ו ~ם רבות~ו דל~י~ ~רי ~~~רים ואלו ~לו~ז~ן

 ~~~ו ל~ו~~~~~~~ם
 ~פי~ו~

 ~ל
 ~ב~~י~

 לו~~~ם ה~~נו לא
~~נו

 ו~~
 לא ז~~ל ר~~~י

 ~~~ן ~~~~ פ~רו~ם ~~~
~~~ ה~י~

 כתב ~~~~
 ~~~ ~ל~

 ~ל א~ו~ כו~ ה~~ו~ ~ן
 פ~רו~

~~
 גו~

 ~~~רו~ ד~~~~
 ב~ר~~ו גו~ ~ל

 ב~~~
 י~ר~ל

 ג~~כ ול~י~ושו ~ב~~ית ~~ן להם~ש
 ~~ז~~~

 עיר שה
 ש~ם הגו~ ~שב~ן י~~~ ~~ו~~~ם ש~~~~ו~יה~ש~~ל ב~~
~ו~~ ~~

 לדב~יו ~ו~~~ן וא~ן כלום ~מר ו~א ה~~ר
 ד~~~~

 ~י~~ו~א~
 ~וש~י~

 ~ל ש~~י
 ~ז~~~

 ~ל
 יש~~~ הא~

 ~~ו
 ~~וי~ בק~~ע ~ן ~~י~~הור~ן

ו~~~~
 י~~אל ~י~ות ~~א לד~ות דיש ~~~~ו ה~כם

 גוי~י~
 ~~ענ~י ~~ וד~~ ~~

~~ 
 ~~נה זה

~~~~ 
 וה~י

~ב~תי
~~ 

 ר~ ב~ם ~רא~~ש ~כ~ב
~ 

 מ~יר~ כר~~ן דעל ז~~ל
 ~ל~~ו ו~א גו~ ~ל~~ר~ע

~~~~~~ 
 ס~פא ~ד~ת~~

 ד~~
 ל~~~~ד וכד~ כו~ פ~ונ~ ~יש ~ל א~~ ~ם אבל~~ני~
 כ~ן ע~~~ו ו~~ל~ם י~ו ~~~יט~~~י~ו

~~~ 
 ~כ~ב~~

~~~
 ~ר~~~ש

 ור~~~
 הוא ו~~י ז~~ל

 ~וכר~
 שהב~י~~א

~בר~
 של ב~ירות

 ק~~~
 ורבו~יו לרש~~י ל~ו ו~בי~א ~וי

 ור~~~~~רא~~~
 וא~~ אהו~ים ד~ם

 כ~
 ~א~~ל כ~ב

 ו~ם ~לייהו ~~יג ד~~רא ~א~~ה ~הוא ז~~ל~~~מ~~~ם

~~~~
 ~זקן ~~~ון ~רבינו

 ז~~~
 ב~ן ~ש ~~וי ~~י~~ת

 ב~וכ~~~ כ~~וכ~~~י~י~ קדו~~
 ~ טובא

~~~~~~~~ 
 ~~ו~פ~א ~~~~ת~

 ד~~~ו~
 כ~ב

 גוי ביד י~ראל בפירות ~או~ו~י דאיכא כ~~
~אוקומי ובא~כ~

 רא~י~י דח~
 ~~ש~

 ~~בא~י ה~ו~~~א
 כפ~ור בעל ו~רי~רצ~~ב בשנ~

 כ~ה א~~ ו~~פ~ ~~ר~ ופר~
 ~ה ~~~נה בבי~ו~ ו~ב~ן י~~א בפ~ זו ~ו~~ ~הב~א~נים

 ~~ישהבנ~י
 ש~ירו~

 בק~ק~ו ~~וי
 ~~~~~ ב~ר~

 ~~ו~~ם
 זו תוס~~ ~ל פ~~ כ~בשהרי

 ו~~
 ד~בי ~ע~ה

 דבי~
~א~י~ שאן

 ב~ירו~
 ~יסור בו ~ו~גים ~~ו גוי ~ל ~ב~~~ת

 ו~~יא לכןקודם
 ~~~ו~

 רב~נו
 ש~~~

 ~~~ ה~ו~פ~א ~ל
 ~ ~~~ ב~רק וכ~~כ ~~תב ~ה כ~ב ~ירושוועל

ג~~~
 ~~י

 ~~בו~ ז~
 ו~~~לו נאכל אי~ו בבל ~ולי

~עבד
 וכ~

 ז~~~ הראב~~~ ~ברי ~~י נר~ה נ~י
 והזכרנוהו

 ~~~רב~~
 ז~

 גבי
 ~ז~ק~

 ~בואר ~~~~ו~ ואמנם

בא~לו~
 י~~א ב~~ זכר~ו~ו ~י~~ז

 ~כ~~~
 וכת~

 בפ~ א~~~~
מ~~ז

~~~~ 
 ו~~ב ~~ז~קה

~~ 
 ~פר~ים

 וי~
 והם או~רים

 רבו~~ו~י~~ו~~
 ש~

 פי~ ה~~~ב~~ד ו~~ב רש~~י ו~י ז~~ל רש~~י
עזיקה

 ~~ד~ א~
 ב~~~עית ~~ורים ה~~~~ם ואם

 ~ירותכ~~ש
 א~

 ~~ראל
 אר~

 ~ל ב~ן גוים ~ל בין ~~~~
 נא~ן שאי~ו ו~~רינןיש~~ל

 ~תכו~ ~~~
 ~~שב~ח אלא

~~~ו
 ע~~~

 כל של ~רי
 ~~~ו~

 של
 ~ז~ק~

 בק~~ע ש~דלו
~וי

 בא~
 ~~ן ל~ן ~ש י~~~ל

 שב~עי~
 ולא

 כ~~~י~
 ה~~ם

 ~~ןנ~~~ו
 ~~ ~~~ו~

 ~~ר~ל
 ~ל כ~ב ב~~~~א ו~ן ~וי ב~~

~~נ~~
 ~~בי~~~

~~~ 
~~ 

 לנו שאהו~ נ~בד ולא נאכל

~בו~~
 ~~~~ ~אר~

 ו~ם
 תעב~

 אסו~ א~~ ע~~~
 ו~ו~ ~~ו~~~~~~ ~א~ו~

 א~~ ואי ז~~ל ה~~ב~~ם ~ירו~י ~~ון
ל~ר~

 א~ר ~אותו נ~~~ו ה~כ~~ם שפי~ מה
 ~ו~

 ~ש~~ל
 לנו ~~הו~ קו~ם שכ~בכ~ון

 עבוד~
 ה~~

 ההיא
 דל~ו~ו~ל ו~ו~

 כ~ א~
 אחר כו~ ~~בד ואם ~~~~כ וכ~ב ~~~~

 ל~ון ו~רח כ~~ור ב~ל וכן ~~לנו י~ר~ ~~א~נודמשמע
 ~~~ז ב~~ ש~~ב ז~~לה~מב~~ם

 במ~
 ~ל שתמה

 מ~
 ~כתב

 ז~~ל~ר~~~~ם
 ~~י~ו~

 לא שנינו ש~רי ~ותר~~ ה~וי
 נאכ~

ול~
 ~אם ~ירש ~~~~ו ו~~ב נ~בד

 א~ר ~~~י ~עב~
 ~אכולאהור

~~~ 
 ש~ו~יא

 וז~
 אפי~

 בקרק~
 דאם ה~וי

~~~
 ~~ב דעת

 ז~~~
 כו~ ~שראל בק~~~ע ~~~ל נ~בד ~אינו

 ~רי~~כ
 ~הבנ~

 בק~ק~ו גוי ~וא א~ר ע~~י ~~ב דב~י
וכ~~כ

 ומ~~נ~ אח~~~
 ו~י~ו ~אכל אינו

 ב~בו~~ו ה~ו~ שע~~~כד~רשתי ג~~~ ירא~ נ~ב~
 ~סו~~~ ה~

 ע~~כ כו~
 א~~~ךוכ~ב

 נ~~~~
 ל~ד

מדאורייתא ב~בו~~ אסור~ ~נ~~ ~~~~וש~
 וספ~ח~~

 ל~י ו~ן ~ד~בנן אהו~ין
~ה ~נרא~

 שזר~
 א~~ וכ~ב ב~רק~ו ה~ו~

 כ~
 ~ה כן ~ם

 ב~ר~עו הגו~שז~ע
 באר~

 ~~~אל
 ~ה~~ מקדו~~

 בשבי~י~
 ~~~כ~ ~ו~רין ה~י~יו אבלאהור

ו~~
 ז~~ל ה~~ב~~ם ~~~רי כי

~~~~ 
 גו~ שכ~ב

 פירו~יו בשבי~י~ וז~עה מא~~יק~קע שקנ~
 ~ותרי~

 ~ז~ו ש~א
 ה~~י~~העל

 ~ל~
 ~וברי ~~ום

 ~ב~ר~
 אינה ו~נו~יה

 כו~~~וו~ם
 ~~~~ נ~~~

 ל~ונו
 ש~י~~ו~

 בקרק~ם ~גוי~ם
 בהם~~ן

 ~רו~~
 כ~ב ~~~ ~~~ע~ת

 ב~ירו~
 ה~שנה

~~~ 
~עב~

 ~~י~ו~יו ~~יל כדהוכחתי גוי דהוי א~ר ע~~י
 סובר~ה ל~~~ה ש~באתי ז~~ל ה~פר~ים כל וכן~סורים

כן
 ~~ו~ שפירו~

 בקר~~
 לכן ~ בשביע~ת ~~ור~ם

 ז~~צ ה~ב דב~~ ~פ~ש~י ~ר~~
 ~~ו~~

 ש~ה ~ו~~
 שזר~

 ה~ו~

בשבי~י~
 ~~ו לאכול אהו~ א~נו ~גוי ~~~ן ~~~ן ~~~~~ג

 שז~~~~
 יש~~ל

 ~~ו~
 לעוק~ו ו~~יב ב~כ~נה ~~ו~

ו~~~~~
 ~רב

 ז~~~
 ~ל ~~~כ ב~~~~~ם ולא ב~~~א

 עוברי ~פ~~ אלא ~~~~ם ~~ז~ו זה ב~~ ~~~לה~כתב יש~~~
עביר~

 ~~ווים א~~ם ~ו~ם שזר~ו ~~~~ וה~ו~~ם
 ~ספי~ים כ~ו מו~ר~~ הן ולכן עליהם ~~גזו~ כ~יהשבי~ית ע~

 ~ ~~ורה~ן
ו~~

 כפתו~ ~~
 ופר~

 היה
~~ 

 פי~ ~ש
 ז~

 דברי על
 ~~ל~רב

~~ 
 ~יה

 תי~~
 ו~א על~ו

 ואל ~כתוב ~ריך הי~
הרב

 ~ ז~~
 להא~~ן לו

~~ 
 כל נגד ימין ש~וא ש~אל על
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 בכמה ~כתב~ה
 ~קו~ו~

 פירות כי ל~~~ה הכתו~ם
 ג~~כ והוכרח אסורים הםהגוי

 א~~~~ לכתו~
 נראה

 פירות~הםשנש~רו
 ב~~י~י~

 ומ~~רות ת~ו~ות בחיוב
 שני ב~רב~ה שנים כ~~ח ~נר~י ולא ראי~י ולא~~~

 ~ום מצאתי ולאשמטות
 מכ~~

 פו~ק או
 ש~כתו~

 ~~י~ות
 י~ ~~~י כש~תמרחו ב~~~יהגוי

 ב~רומה ~~~בים יה~ו כו~ ~אל
 לא הוא וגם הזה הרבא~א

 כת~
 ~ל ~לא כן

 מ~
 ~הב~ן

 ל~מרי ~ו~ר~ן הם מו~רין ש~ירות~הם הרב לשוןבפ~ט
 לאוכלם ~ו~ר~ן ~הם אלא כןוא~נו

 שב~עי~ ב~דו~~
כמ~~~

 ל~ייב ~~ך שום נשאר ולא למ~לה
 ה~ירו~

 בת~ומה
 ~הם דכ~וןו~~~רות

 ש~~~י~ ~קדו~~
 שכתבו ~ה ל~י

 בדברי ש~יר~ו מה וכ~~ למעלה שהבאתיהמפר~ים
 ב~ל הר~ כ~~~ש ומ~~~ ת~ו~ה ~~וב בהם א~ן ז~~להרב
 של ~~~~ו~יו מי ופרח~פתו~

 שבי~~~
 ~~וב בו אין

 מה ~ם כי ~ו~י ~ום עלי נ~א~ ולא ו~ע~רותתרומות
 ~~ירות מק~~~ן~אנו

 בפירו~ ש~~~~~
 מן שהיה ה~ו~ם

הדי~
 בהם לנהוג

 כ~~~~ ש~י~~~ קדו~~
 ל~~לה

 מאותה ~הכ~~~ו והרא~~ש ר~~ת וכן ז~~ל ורבותיו~~~י בש~
 דב~ו ~לא וגם מקרק~ו הגוי פירות שהםבריית~

 באו~ה שנוי הרי רב~י ונ~ע וכלאי~ בער~ה ~לאשביעי~ בעני~
 ~~~~י של כרבו~יו ~זיקה פי~ ~~היה ובין עזי~הבריית~
 ~ירות שהם כ~בו הרי הראב~~ד כפי~ או כ~ש~~~ אוז~~ל
 שכ~~ ז~~ל הזקן ~משון רבינו פי~ וכן ב~רק~וגוי

 פירות
 רו~~ם ~~עה הם הרי שבי~ית ק~ו~ת בהם ישהגוי

 פירות קדו~ת ~ל אותנוומנה~גים
 עליהם ונו~ף שביעי~

 לפי ובח~בו~ המש~ה בפי~ ז~~להר~ב~~ם
 מ~

 דבריו ~~י~
והרמב~~ם

 ג~~~
 א~ן דשמא דכתב

 קנ~~
 מ~יני להפקיע צ~וי

 כפתו~ ב~ל וה~בשבי~~ת
 ופ~~~

 מקומות ב~~ה שכתב
 ב~~ושת הם הגוי שפירות פ~מיםכמה

 ~~י~י~
 וה~יא

 ל~ע~ה כ~~~ש ז~~ל ש~~ון רבינו ~~י~ פ~~~אהתוס~תא
 ע~~הם ~יחלוק ~חד גםואין

 ואי~
 על צהש~ב ~ה ל~

 ~~~ו ~~י~ו~ ב~נין אם כי זה~ושי
 מ~י~י~

 ו~ו~~ין
 ד~~~~ג שכתב הז~ן שמ~ון ר~נו דברי~ל

 כאן שי~
קדושת

 שבי~י~
 ודאי הוא איסו~ טובא בדוכ~יה כדמוכח

דלא
 פק~

 ול~לק לה~קר בממון תלוי ה~בר ביאור אלא
לעניים

 ו~~
 ~א למימ~

 מכ~ ~ת~נ~
 דלא גברא

 פ~~ק בשלהי כדאמר בהדי~ דינאלאש~עויי ~צי~
 דבכורו~

 ג~~כ
 בד~ני ~~ל ~~י ט~מא ד~ה~י לי ו~~א~ כו~ ~בליםלו~ח
 ~פירותסחורה

 ש~יעי~
 רח~נא אמ~ לאוכלה ד~לפ~נן ~הא

 מ~דות ההפקר ~ן שזכו ישרא~ בפירות היינו ל~חורהולא
 שלקח ~י אבל ל~חורה ולא לאו~לה הוא להכיישראל
 ב~חורה ת~לתו הרי גוי של שבי~ית פירותבד~ים

ו~~
 של דיני בש~ר אבל כו~ גב~א מכח אתינא למימ~
 בעל והר~ להת~~ ס~ך ~ום מ~~~י לא רבו אשרשב~ע~ת

 כ~~ו~ס~
 ו~~~

 של שבי~ית בפ~רות שאפי~ ~~י~~א כ~ב
 לכן קודם א~~ו~ בו נוה~~ם ה~ו~ו~

 ע~~~
 ~י ג~~כ ואפש~

 ~~~כ הוא א~ור ~~יה~~
 שצ~י~

 צ~וכלם
 בקדו~~

 ש~~~י~

של~
 לא וא~~כ ~ ב~חורה בי~ו~ ל~~ין ולא ~הם ~~לם

 להו~יא נוה~יןה~ו
 ~ה~

 דיני ~~~~ והא~ו~ ו~ע~~ ~~ו~ה
~~~~~~

 ~תה מורין ה~ינו ו~פי~ ליפ~ע ה~כי יד~נא לא

~ה~נ~~
 תק~ה כמו עתה נראה ה~ה ש~י~ית בד~נ~

 ~~~דש~
 ת~~ה והי~תה עתה עד נוהגים ה~ו ~לא

ש~~~
 וה~~~וד ה~לות מצד בה לע~וד י~ולים ~~~~~ר ~וב
 ~~נות ל~ולם ~ריכ~םשאנו

~~ 
 לדיני מ~פר וא~ן הגויים

~~~~י~
 ל~זהר ש~כול מי יש ו~ם ל~לב ~~ ה~ו~~ות כ~~~ש

 עליו ת~א בוול~~ו
 בר~~

 ~וב
~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~
 יוה~

 משה ה~~ ה~כ~ שכתב א~~ קא~ו
מ~ר~~~

 ה~נ~~ ז~~ א~ר~
 כד~~יו ~~~ה ל~~ות רצה

 וב~מ~ה ב~~ו ו~~~ו ש~ב~הב~~~ה
 שנ~ שה~~ ז~

 ה~ל~~ד

 ~וחו א~הקש~
 ו~~~

 לבבו ~ת
 נת~ו~

 ~ע~ות ע~~ו
 כ~ב~~ו~~~ה

 ב~~
 ו~~י~ו ה~~~ חכמי כל ו~מו ~מה

 שאין וראו והא~~ונים הרא~ונ~םבדב~יו
 בה~

 מ~ש
 כנס~ות ~בתיוה~~יזו

 בגז~~
 תרומות יפ~י~ו ~כלם נדוי

ו~~שרו~
 בש~י~~ת ישראל ביד ש~ת~ר~ו הגוי ~~~רות

 הצ~י~ נאם שנים בשארכ~ו

 הרב מו~ינו של ~דו מכתב שנד~ס ויד~~ו~~~~~
 ח~מנו באות אות הנזכר וכל ~מש ~דו כת~בתוה~א

 ~~~~~~~ ~~~ש~~ת~נו
 זלה~~ה ~~ראני משה ~והר~~ר שכתב מה~~~~י

~ל
 פ~רו~

 הנל~~~ם
 מ~

 בק~~~ ה~~י כשז~~ם ה~וי
 ~לו

בא~~י
 ב~נ~

 ומ~~~ות תרומות ~~וב בהם יש אם הש~~טה
וכ~ב

 שא~~
 ד~תו ונטה ומ~ש~ות תרו~ות ח~וב בהם

א~~
 ד~~

 מוה~~~ר
 ~למ~

 ~~ש שכ~~ זלה~~ה ~~רילי~ו
 מוהר~~ר וכתב בי~ו~ להם ויש ~בי~~ת ~דו~תבהם
 ומע~~ות ת~ו~ה ח~וב להם שאין זלה~~ה מטראנ~~~ה
 וה~~א תליא בהא~הא

 ~א~ו~
 מ~ם~

 מ~חלו~ת ~~~~ ידי~
 ו~וא~ ~מון על עזרייא ן~ ו~~~א ט~~וןר~י

 הן ~ה
 מעש~ אומ~ ו~~אב~~ע עני מ~ש~ אומ~ טרפון ~ר~~שבי~~ת

 ~~~ב ה~ה ואםשני
 ~פ~~ו~

 שזרעם הגוי מן הנל~ח~ם

~~רק~
 ~לו

 ומ~~~~
 ~א למה ה~מ~ה ~שנת י~ראל

 מפריש~ן מא~~י ~ם ו~א~ר ~א~~י רא~הה~יאו
 עני מע~

 ~ריש~ן ואם ~~י מ~~ יפר~ו ג~~כ ו~ואבע~ון
~~ 

 ~~~~~~~~ז~~~~~~~
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ש~
 ודאי אלא ש~י מעש~ יפרישו ~ם גס

 דא~
 חיוב

 הגוי בפירות אפילו בשביעית בא~י ומעשרותתרומות
 ש~ו בקרקע~רעם

 ומוה~רי~~~
 זו ~א~ה דחה זלה~~ה

 דע~ון סבר ט~פון רבי דפ~יגי ה~כי דכי אפשרדאי
ומואב

 מפ~ש~
 מ~ר~ם כעולי שני מעש~

 וראב~~~
 ס~ר

 בשב~~י~ מפרישין אם בא~~י פליגי נמי בבל כ~ו~י הםדהרי

מע~~~
 ~ מ~~~ש או

ו~~~~~
 ילפ~נ~ הוה ו~ינה בא~~י דליפלגו לזה קשה

לעמ~
 הגוי מן הנ~~~~ם ל~י~ות בין כוללת ראיהלהביא כדי מא~~י יל~י דלא הא לדעתי אמנם ומואב

ש~ר~
 אלא ~ביעי~ יש לא שבא~~י ל~י יש~אל בקרקע

 ב~רקע שנזר~ו בפירות בין ~ראל בקר~ע ש~רעבמה
 ג~~כ ואפשרהגוי

 או רובם ה~רק~ות כל שבא~~י ~ו~
 גויים קרק~ות ~~ו ~זער מעט ואם מישראל היוכולם
 יוד~ים היו לא ור~~אר~~ט

 אי~
 או נוהגים היו

 או ~~~ש אם מפרישין היו איךהדב~ שנש~~
 ~ מ~~~~

~ו~
 מבריית~ ~טראני משה מוה~~~ ראיה הביא

 וא~ר בשוק מוכ~ שהיה ~וי דיבמות בתרא בפ~דאיתא
 של הן עזי~ה של הן ~רלה של הללופירות

 נ~~
 אמר לא מק~ו לה~ביח אלא נתכוון שלא כלום אמ~לא רב~עי

 שנת והיה מ~~ק ~~~ס עזיקא של ופירש~~יכלום
 ל~~ביח אלא נתכוון דלא דדוקא משום ו~שמעשביעית
 בהם היתה הכי לאו הא כלום אמר לאמקחו

 אלא הראשון הפי~ ~ש~~י ד~ה ולא משוב~ין פירותיושהיו ~בא~~י ע~ר שם ש~ז~קה שכתב שנ~ ל~י~ וגםש~יעי~ ~דו~~
 ~~נם ה~ופק~ מן ול~~ש ה~שומ~ מן שנא דלאמט~ם
ל~נין

 ה~~
 ד~ז~ה ~~י~ מא~~ כן אינו ו~דעתי הם שו~ם

 מע~ק פי~אין
 מכ~

 שנת הי~~ה ולא שה~שה ה~ו~י~א
 לענ~ן ~לא מ~~רי ולא מא~~י ע~ר שם אלאש~י~ית
~~~רות

 ל~
 במה שביעי~ יש אם משם ראיה יש

 שנזר~
 שהביא הראשון ל~י~ וגם דגויב~~ק~

 ~והרי~~~
 ד~ם

 במהמיירי
 שנז~~

 ~אם ז~~ל הוא וכתב יש~אל בקרקע
 ש~רע דמייריאיתא

 ישרא~ בקר~~
 למ~מ~ ל~ה למה

 ~פ~לו ל~מ~ לו ה~ה נא~ן דאינו ~~ס כלום ~מ~דלא
 מעזיקה הן שהפירות נאמןשיה~ה

~~ 
 הם ~~א ח~י~ינן

 ש~רעומפי~ות
 בקר~~

 למה אבין ולא ונפל~~~ ישר~ל
 ויהיו הן ישראל בקרקע ~נזרעו מפירות שמא חי~שינןלא

 ~אסורין
 ~~ה~~

 שהבי~
 מהר~~~ש ראיה

 ור~~~
 דכתבו

 ס~~א מד~תני גוי של ב~רק~דמיירי
 מתנית~ דה~

 אבל
 כו~ פ~ איש של אמראם

 מוהר~~~~
 זה ~ל כתב

 ~ר~ב~~~ דע~

 ולא ~ו~ ד~~רא מ~ר~ה דה~אסמכינן
 א~~

 לא למה
 אלא זו מתניתא הביאו לא ור~~ת ~הרא~~ש זו ראיהדחה
 ולא רב~י ונ~ע ~~להלענין

 ל~ני~
 ואפשר שביעית

 ~הפי~ פירו~~ם שני ~ישדמ~~ר
 ראש~

 ג~~כ דמיירי פירש
 שם פירש שני פי~ זה מ~וזק פי~ ו~זי~ה שביעיתלענין
 משם הראיה הביא לא לכן שביעי~ ל~נין איי~י ולאעיר
 ~ שבי~~~ ל~ניןאף

ו~~
 מ~~דם בקונדריס פי~ שם התוס~ שכתבו

 נראה ואין כתבו הכי והדר כו~ לי ו~שה ו~שו~~מ~~ק
 דםובר ~איה א~ן ר~~ת ~תב תני בה~ייא דהאלר~~ת
 ראשון כפי~~~~ת

 אל~
 רש~~י שהקשה שה~ושיא לו~~ בא

 המשו~ר מן בין ח~~וק דיש אלא ~וש~א אינה זה פירושעל
 ההפק~ מןובין

 והואי~
 אפשר ו~ן

~~~ 
 מ~ומר עזיקה

 ראיה הביאו לא ולה~י מא~~י עיר ~ם שה~א ל~~ואפי~
 דברי ~ל מוהרי~~ק שכתב מה ו~ל שביע~ת לעניןמשם
 דב~יו שכל ח~וק צריכ~ם אינם ה~ב דברי ופרחכפתו~
 ~שה מוהר~~ר ומ~~ש ~ ~עת למו~אי ונכו~~ם ישריםהם

 בפירות הובר הוא שגם הר~ב~~ם דברי ל~י~~טראני
 לכן וז~~ל שביעית ~~ושת בהם יש בקר~עו גוישזרעם
 שזרע ש~ה לו~~ שרו~ה ז~~ל הרב דב~י ל~~ לינר~ה
 ~~~~~ג בשביעי~הגוי

 דאי~
 לאכול אסור אינו לגוי קנין

 שזרעו מהכמו
 ישרא~

 לעוקרו וחייב באכ~לה אסור ~הוא
 ישראל של ~~~כ ב~פיחים ולא בפ~~א ז~~ל הרבוכמ~~ש
 עבירה עוברי מפני ~ציהם שגזרו זה ב~~ למעלהשכתב
 שזרעו אפי~ והגוים שבי~י~ בקדו~ת ב~כ~ל~ מותרי~~לא
 ולכן עליהם שנגזור כדי השביעי~ על ~~ווים א~נםאו~ם
 ה~י~וש עכ~~ל התורה מן ה~פ~~~ם כ~ו ~ו~~יםהם
 הפי~ הואה~ה

 ש~יר~
 ש~ה מ~רש שהוא א~א ~והררי~~ק

 ש~יע~~ ~דושת בהם שא~ן לגמרי ~ו~רים ה~~ב~~םש~תב
אלא

 מו~רי~
 ~י~ ומהרר~~~ק שבי~ית בקדושת באכ~~ה

 לג~ר~~ו~~ים
 ו~~

 כ~תור בעל הבין
 בדברי ו~ר~

 ~~~~ מה נ~ נה~~א ולאהרמב~~ם
 הר~

 ~טראנ~ ~~ה
שה~

 ב~דושת לאכול ~ות~~ם
 ~בי~~~

 לא א~תא ד~ם
 אותם אוכלים לו~ר נו ה~ה אלא ~ו~רים פ~רותיוהי~~~ל

 ~~~~ב ~~ו ש~י~י~בק~ושת
 בפ~~~

 והק~ניות התבואה ו~~~ל
 מ~ום בא~ילהא~ורין

 ס~~~~~
 אוכלין הא~לן ופי~ות

אותה
 בק~וש~

 שאמר ~ה שפירוש ודאי אלא שבי~י~
 מו~רין~אן

 פ~~ו~
 קד~ת בהם וא~ן לגמ~י ~ו~רין

 ~גוי דפירות נחיתנא ובהא סליקנא ובהאשביעית
 כסברת ו~~רות תרומו~ חיוב בהם ישב~ר~עו

 ~ ~טייא טוב שם ה~~~ נאם~~~ל מוהרי~~~
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~ ~ ~ ~

 ~~~לל אם ~~זור ו~~~ו ל~~~ל מא~~י היוצא
 ה~~ל~ם ל~ה ~טעם א~יכבני

 לר~~
 ~~~לל~ם

 ב~~ה~~י~
 חוצהכבני

 ל~ר~
 ~ ~ו~~ן ואין

~~~~~
 פ~וט דבר

 הו~
 נוהג ל~~ור שד~~ו דכל

 ב~ני י~~ה ~לא ובל~ד לה~ל א~יצו ~~ם שי~אכ~~ום
 ~~וםבני

 שהל~
 לשם

 ו~~ושהו~
 ~~ו~ר

 ברא~~~
 ~קום ~~

 ~ב~ ~נה~ו ~קום בפ~ ~ר~~ן וכ~ב ~~חולין ~ובפ~~קשנהגו
 ~~א ב~ בררבה

 דאיי~ו~~ אכ~
 ~~זור ~~~~ו ~~וה

הו~
 אכ~ל ~וה דב~~~א דכ~ון

 ל~~
 ~א~הו

 ל~
 הוה

 לא ~גביהד~יעיילו ~~~
 ~רי~ הו~

 וכיון ל~הויי
~~~ 

 ~דב~

פשו~
 ~ו~~ם אנו ל~זור ~דע~ו כל שלעולם ו~בואר

 כ~לואו~ו
 הו~

 ~ ~ב נ~ל ~~ם ~י~א ~~קום ~דיין
 ו~~ב~

 ה~~לו~~ ~~~י בצנ~אשיעשה
 ~~~לה ~א~~כ

 ~~~~ו כ~ון משם ~י~א כמקום דנוהג ופ~י~א פשיטאהיא ~~~נ~~

 פשוט דבר וזה~~זו~
 ל~

 פ~~~ו~ו~ ~~ו~ם ~יכ~ב ~~~ן

 אשוב כי~~~~~
 ~~פל~

 ה~כ~ כ~ ב~~ו~ו בי
 ~~ז~

 לק~~~~ חש לאל~יל
 מ~~~י ~יו~א הו~ה ~הרי

 ~ו מו~ר ~~זוריד~~ו ל~~~~
 ל~שו~

 ~דינא ~לאכה
 ~ד~שמ~ המחלו~~~פני ל~ ~~

 יפה
 ~~~ל~ ~~~ ~~ו~

 ~~כ

 ~לבו על עלהאיך
 לו~

 ~פ~ל~ שי~פ~ל
 ~לא דב~ זה חול

 על~~ה
 הד~~

 שהביא ו~ה
 ראי~

 רי~~נ~~י ם ה~~ ~מ~~ש
 הר~בשם

 ~זר~
 ש~ו דבר אשיבנו

 ~ו~~
 ~ר~ דברי שהיו

 ~יש וה~ו~קים ה~~רשים דברי נני~ לא ~פורש~םעזרא
ב~~ינו

 ו~~~ו~

 עזרא הר~ דבר~ ~ל
 ז~

 אין אש~ דבר
 ש~~לו

 כ~~~
 ~זרא ~ר~ בדברי ~~אין

 ~~ו~
 ה~ביא לחכם

 שמה כלל ממנו~~יה
 שכ~~

 ה~~רון ~~ום עז~א הר~
בעבור

 כנם~
 לדבר ~י~ן בג~ות שהוא ישר~ל

 או~ו ~וש~ן אין א~~י ~~ני שכ~ב ~ה בכלל בא~~יאותו עו~י~ שא~~

 ל~זו~ ~~ע~ו ד~ל לחזו~ ו~ע~ו ~ח~~ל מא~~י שיצא מי~וי

 ~~~~ו הוא ה~י ~~~~ל ~הוא~~~פי
 ~~~~ הו~

 ~י וכן
 ~ו~ ל~זו~ ודע~ו ל~~~י ~~~~לשבא

 ב~~~
 ~~~~ו ~~~ל בנ~

 ~ול~ם ו~~ה ~נה בכל יום בכל ~עש~םוכן
 לש~~

 ר~~~ים
מח~~ל

 לאר~
 של שני י~ם ועוש~ם

 ג~יו~
 כ~קו~יו

 ו~~~~~~~
 אלא עוד ולאבח~~ל

 ~מ~~~~~~
 ה~ולי~ ח~~ל מב~י ~נ~ן

 ~נ~~א ו~~~~רין ~~ורה וקורין ~~ילה ומ~פללי~לרגל

~בר~ו~
 ~חלה

 וסו~

 ביום ש~ו~ים כ~ו
 ~ו~

 בח~~ל ~ני
 ~י~ נעשה זהודבר

 ~קפק ו~א ~ולם גדולי ב~ני ~~ם
 היאך ב~נ~ן ש~~ה היא ~ו מעולם זה בדבראדם

מ~פל~ים
 תפל~

 לא והיכי ~א~~י בפרה~ייא טוב יום
 המ~לוק~ ~פני אדם ישנה ואל ד~נן להאי~יישינן

 וה~ה

 ~~יל~ ~~~פללו ~הם~~~יק
 ב~ינעא ~~~ל

 ו~
 כרחינו

 ישנה אל ~~י ~א דע~~כ עולם ל~דולי להו ~~ביראלומ~

 ה~ח~וק~ ~~ניאד~
 דא~ש~ ודכוו~א ב~~אכה אלא

ל~יפ~
 ~ו~בה מינה

 ב~~יל~ אב~
 כמנהג י~פלל אם אף

~~ום
 ש~צ~

 לא ~~ם
 ~~י~

 ~ורבה ~יניה
 וליכ~

 למ~חש

ב~

 ו~~~ה למידי
~~~~ 

 דהש~א וחו~ר ~~ל השא~ה
 בפרהםייא אסירי ורכוו~א ד~ל~כה ~~~ום~~ילו
~~ילה

 ~~ ב~רה~~~~ שריי~
 בצ~נ~א ל~~פלל ~כן

 דלי~

 ו~י~~י~
 בנ~ כמ~הג ~~~~~לל ל~ו~~~ו דיין

 כבנ~ ב~~~~א לה~~לל ו~ו~ר ב~~נ~א ה~~~רו~~כם ~~ומ~

 ל~~~ו~~
 ה~דרש ~בית ~~~ל~ו יד~ו מ~א

 וז~
 פשוט דב~

 ~ש~ש ל~ואיו~ו~ר
 נ~~

 ה~~~ר
~~~~ 

~~~~ 

 ~~י ~~~כם~י
 ~ו~~

 דבר ~בר ~~~
 ~ל~

~~ 
~ו~ו מ~

 ~~ל~~

 ו~~~~
 ~ו~~ ~~~~

 מ~
 יפ~ת

 נע~~~ ומ~
 ~~ו~~ ~דר~ו~~ב~~

 ו~רשיו~ראש ישראל ה~ב~~~רכב
~~ר~

 ~~ור~ וש~י~ו~~~~~
 ו~ניפ~~וי~~

 תנופה~ או~ה
~ולה

 ו~ו~ר~
 ~~ל

 האדם בנ~ ה~~לה~רו~ ~פו~ו~
 ה~ולה~

 נ~~ל~~ל~~ו~~~~~לו~~מוש~ו~~במ~~לו~~י~ו~~~~~
~~זלו~

 על~לו~~~א~וף נורא ~ה~~ולו~~עולו~~ועלו~צון

 לי~ודיו~~במילו~~מזלו~~~~יל~~ב~ולו~~יו~~כ~ו~
 ~ו~חבולו~ ~ב~יו~ ~ח~יו~ובגולו~

 ~מושאלו~~ו~לילות
~ 

ו~ודו~
 ~ צ~יה ~ואמי החכמה ~וגי שכל ~ד כלולות

~~~~ו
 ב~~

 יו~~
 ל~ ~~~ וב~בונ~ך ב~כמתך

 ~ד חיל
 הגי~ם עד ~יל אל מח~ל לבילכו ~~מי~כל

 א~י~
 ח~מה לפנ~~נ~ן ש~וב לאדם ~~~ג~~ם~ו~~י~~~~ו~~ם אליך~

יהב
 ~כ~~~

 ~~כ~~ין
 א~~ ~כ~~

 פני~ו~א~ר ~איר
עבר א~

 ~ני~
 אנ~יך~אל~ וא~ריוה~~זיקה היולד~ ~שרי~אשרי לע~ני~ ו~וב ~אור ו~~וק

 ל~ני~~~~יד ה~מד~ם
 נא~ן כי יש~~ל כל ~~מ~ך~ויד~ו אתהשו~~~ם

 ~ת~
 ~~ ד~~י~~~ה~ו~~~נ~ם

 א~~יך~ברו~
 אשר

 חפ~
 בך~

 ~ל~ו~~~~~
 הז~ן~כש~~ ~~~~ כל ~צ

 ~וכ~י ~וך
 אורו~~ו~ן~~ה~~~ל לכ~

 ב~ו~~
 ~ור להק~ל א~ נא~ן~כל

הנ~~~
 י~~~ולו כ~ו

 נ~~~~
 צור אמר ה~ן~א ~ו~לי ב~ן

~א~ן~~נגו~
 ~נ~ע אנ~~ם לנו א~~ן~~~ר לא ~ם

 נע~~~
ונ~

 ~ל~ם
 א~ר ברש~ו ר~מן~ויל~ד אל אוי~ בע~ל~

 כ~ן~עו~י אש~ ה~ן~~~ו ב~בור שק יהו~~ לב~ט~ן~ול~
 ~~~~שכל ו~ואי ~~וןעורי

 ז~~
 ק~א והכי יד~ו

לא~ר יו~~ ~~~
 ~ו~~~

 א~ר בן לי ה~
 ב~~ל~

 ~ר~ב ו~ז~ן
יא~ר ו~~

 ~ו~~

 רא~
 הז~ן

 ל~~~
 ~תן ל~ ~ש ו~ל נזרו

 ~~~ו לב ~כם וכללש~ך ~~ד~
 וז~~

 לא
 ~~ו~

 ד~ורו ~~וך
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וי~~וק
 ~ר~~

 ד~ירו במשכיות
 ב~~

 ישראל אלהי ה~
 ויק~א גואל ~הם השבית לא ישראל את באהב~ואשר
 יוסף את אהב ~שראל לי~ףלבנו

 יע~
 ~ין מ~לה ~~ותו

ואחיות
 אחי~

 ה~כמת וש~לתנו ונה~~~ו קט~~ן ומשרי
 אלהיוכ~כמת

 ורו~
 קדיש~ן ~לה~ן

 אלנ~
 ~תק~ף רבה

 כל לסוף וחזותיה ל~~~א ימ~יורומיה
 ב~ינ~~ ושכל ~ן יו~ף וימצאיוסף פור~ ב~ ארע~
 הולך ואדם אל~י~

 ב~רבו אלה~ו תורת אנ~~ם ~ה ~ם ה~ עם ~ם ו~ובוגדל
 מה בו לו ויא~וד ~~~א ~א~ן והח~ה באבומעודנו
 וכל בו ונ~~~ה נגילה ~ובו ומהיופיו

 נבו~ ~~~
 ו~כם

 ~כם כ~וך ו~כם נבון א~ן ז~ת כל את או~ך~להים הודי~ א~רי ~וסף אל ויאמר בו נשבה ה~ רוחאשר
אתה

 מדניא~
 לא ~~ום כל

 ~מ~ו~
 האדם ~~ל ות~~ם

 חכמו~ה
 ~~ל~ ~באו~ ~~~

 ל~~ו~~
 ל~ם

 נפיר בךכי ול~פאר~
 גו~~

 יקר ו~ת מ~ל~ם
 ~~אר~

 ~ גדולתם
ו~~

 העולה תורת
 ל~~ו~

 כצאת ~~ז ב~~~ות
 בגבורתוהש~ש

 הכל א~
 עש~

 פניו וילט ב~~ו ~~ה
באדר~ו

 כ~ דע~ למע~
 ע~י

 ה~~~
 וגדול אתה ~~ול כ~

שמ~
 אשר בגבורה

 ב~
 בוני בני י~ום ירוחם

 עזאי כבן ~תה ~~~ ~ה שב~י שב~ים עלו שם כיופיתום רעמס~
 ה~ולם כל ~די טבריהבשוקי

 לשמ~~
 שמש ~פני

 א~ר אדם נשמת ~~ה~ם נר יכבה ~רם אלהים ונרשמך ינו~
 ולא עינו כהת לאבמותו

 נ~
 ~י~ו

 נוד~
 ~מו בש~רים

 זאתמודעת
 בכל~

 הא~~
 וי~א

 כב~~
 נצוצי ~צו

 שמ~~
 מזוקק צרוף כסף ו~פסר ~ר בכנפ~ה ומרפא צדקהשמש

 ~יו~~ ~ובות ובמדות וב~ו~~ בי~ה שלום שר~סי~ים
 ות~ש מאושר נוצר אשר י~ורומכל

 ל~
 אוצ~ ~ה~~וה

ותק~
 ~~כמה פ~חי ומפת~י תוצר טרם המזמה

 א~שר עשית הנ~נע החכ~ות צ~וני מצפוני ול~~נחנמםר ביד~
 התורהובסתרי

 שכל~
 תחנו~ם מ~ום ותדע עצר ~צור

ד~
 רם אמר כה כ~ נ~סר לא איש ישר

 ונש~
 יעצור זה

 ~י~ ו~הי יוהף את ה~ ו~הי לאומי ו~~וה נגיד~ע~י
 את ויק~א~צלי~

 יו~~
 כרוב

 ו~וכ~ מ~ש~
 ~ר~~י גפי על

 מלא תבנית חותם ולת~ודה לתורההתעודה
 א~ה תמים יופיוכ~יל ~כמ~

 ב~~ר~
 ה~~~~ מ~ו~

 נמ~א לא
 להשמי~ דופי שוםבך

 במ~ום
 ~ו~~

 אריות מ~~ונות
 נמריםומהררי

 וכ~
 את ימ~ו אשר הח~~~ה

 נשמ~ פ~~
~

 המוריא~ם ~ימ~או ~ז~ים דבר~הם ונה~כו צפרים ו~נייונה וכ~רחי כד~ורים ו~הג~ם ו~צפ~~ים כבר~ור~ם לס
 תמרוריםבם

 וד~ר~~
 נ~וח~ם כלם וברים זכים

 ~~ורים איתנים לז~עויש~ים למבי~
ראתה ו~~ ותאשר~ שמ~~ אז~

 ותעי~
 הולך נהרותיה את רומ~תך התורה כי

 וי~י יוסף אל אליה שלחה ת~לותיה ואת מ~~הסביבות
 א~ה ל~מר ~והף אלבדברה

 אחי~ יוד~
 ~ל ~~דשכם לך נ~תי ואני

 א~~~
 ו~ק~~ך בתלייך ~קחת א~ר

 ~כמה כל אחרברודפך
 וב~פז~

 ובהם מזימה כל אחר
דבק~

 ~ה~כ~ות ~ד לאהבה
 ו~ל איש מתניאל האזור י~בק כאשר אל~הם ~ב~ת למדי ה~קדשו לאא~ר ו~די ~רס דתי המשכלו~

 ~מ~ ~~ו~י~
 אשר~ ~דושים

 בא~
 הש~ים ~~~ה ואשרהמה

 וע~
 ק~רה יש~ם ו~יןדת דורשי וכל השמים קצה

 ב~פי~
 ה~ בו בחר אשר הראיתם לאמר יגידובאיים ותהלתו כבוד לאדוני ו~שימו

 אי~
 גולה העם בכל כמוהואין כ~

 וכו~ר~
 ע~רת ה~ לעדת

 ב~~תפאר~
 יוםף עליהם ויבא כרי~ון וחכ~ות מ~וות מלא ה~שמי ~וכבי בין כש~ש ה~ ~מד ב~ד~~ר יו~ב ה~

תו~
 וחרמון שניר מ~אש וישר האר~ון

 תו~
 אריות

 ויכהשב~בורה
 ע~

שבגמרא ובעיות קושיות ויפרק האמורא ל~י
 בדר~

 ישנו לא דב~ו ואח~ וברה זכה ישרה

ואי~
 סתירה ואין חיוב

 ב~ד~
 ותכרות ~ייתה אלהים גן

 מורה זמורהמשם
 ד~

 בם ותשאר ובאמירה בדבור ודין
 משפט לו ~מורה או קלה ישר~ל יעשה מה לדעתשררה
 וי~הר ~יוסף והבכו~ההבכורה

 יוס~
 בענ~ לאח~

 וכמוסר
 עם משלבת היחם בחבלי~ח~

 זהחכמ~
 מהללאל בן ~ע~ביה אתה הרי סר ~א מ~פניואשר חטא ויראת

ש~לי~
 ~~א וביראת בחכמה ננ~לת עזרה

 וא~
 כ~ב~~ןקול~~ע בעו~מי בראתי מה ר~ו ~אמר תמיד מהלל~לא~ה אם

 א~
 יח~יא ולא השע~ה

 משח~
שמן אלה~ך ה~

 ~חב~י~ ששו~
 עמלי מכל חל~י זהו~אמר הזמן ר~ה אותך שמך ~ורק ש~ן

 בר~

 יולד ילד כי חילי ה~
לי

 ב~
 שכמו על ה~שרה ו~הי לי ני~ן

 חל~
 ועם ועמו ה~

 לב ~כ~י כל ו~ם צור~ו אתה חומר ה~כ~ה בניכל
 נ~ון ~ל ואם גזרתו הפיר א~היסו~ו

 ל~
 אתה אורו

 הוא א~ה של~ו~ו ה~ז~ה ב~לי ו~ם יפ~~וזוה~
 שמשו הוא אתה רש~ו ~וכבי ~גולה י~ידי ו~ם~הלתו לבד~

 א~ה לכ~ו כו~בי הם ו~םו~ה~~ו
 נפ~

 מני~יהם ו~ם ג~גלתו
 הגלג~

 א~ה
 ~כ~

 לאור להוציא השפ~~ו
ומכח משפ~

 ל~ו~~
 אותה וי~ם ~זימתו

 יוס~
 לנו~א יקרא לא

צורת~
 ואם השם בש~וף אם ~י חו~ר

 י~~ו~
 שם באהלי

 המושכלות לקבל מו~ן ע~ם הוארק
 ~זומ~ ולו~

 לה~תב
 ~נה הןהמזימות

 ראש~הם ע~מו ומה דר~יך קצו~
 מ~ולאספרם

 ירבו~
 וידל שב~יך להגיד ה~ון ילאה

 לדברהפה

 תהלת~
 חצי ל~וות כליתו טרס הגרוןוינחר חכמ~יך ~וצם לספר ~שפת~ים וינ~ו

 תבונת~
 ויבש

ולא ה~~
 יוכ~

 ולא ~דותיך תפארתך רובע ~ספר את להגות
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 מעשך נפלאים שלמותיך ~פי לנ~ם ~ד~ור ~י י~~צאו

~
 ולא ~ר שב~י לגמור אתפ~ר גם יתפאר אשר זה
 וקולמוסו והאדרת הזהב לשון לו יהיה ~ה במחתרתימצא
 ואו~ר דבריו ויאמינו הלום יקרב מעוטרת התיבהביופי
 אל לבך ובתוך ונשמ~נה חדתך חוד וצא צבאך רבהלו

 ידו קצרה ק~ור הלא מאדו כל י~ים ואםתפחידותי

מל~ו~
 כי ההלל את גומרין שאין ובהיות יוסף כדבר

 דרכי אשמרה אמר~י ימלל מיגבורות
 מח~~

 בלשוני
 ולא חסרוני הכ~ר ולא ב~ר ואני בהגיוני תועהולדבר

אד~
 זהב לככרים מאה כ~ף וא~ריך ל~~אלי ימיני בין
 לשון מלהאריך דומיה נאלמתי לכן פלי~י עון והוא~אה
 ידי~ת מבל~י לא ~י לאדוני יח~ ואל יה שבטיבראש
 ו~בדות וה~יוני ניבי וקוצר ו~בי~י שכלי ומ~וט~סרוני
 להגיד ואשלחה סופר בעט ל~שוך ~פני נערתי ולשו~י~י

 ושאיני הב~תי ומ~ט השגתי קו~ר אני יודע ~ילאדוני
 הקט~ם אדוני תלמידי ידי על מ~ם ליצוק ראוי ולא~אי

והיא~
 אל זה אדוני ~ם לדבר זה אדוני עבד יוכל
 רעיוני ה~~וני דבר מדאגת לא אם יודע הוא ה~אלהים
 י~נו הם הש~ים ~י ובראותי לפ~י אשר המלאכהלרגל
את

 הא~
 אשאל מה ויהי אמרתי ~מנה למ~ה אין כי

 ראש ~פופי אלו שורותים ואכתוב לי ויתנו שאלהמכם
 ~פתחי ומשתחוים כורעי~כאגמון

 הארמ~
 את ושואלים

 לשם יהיה גדולתו ת~ארת וליק~ בת~לה האדוןמחילת
 של וחוט החמלה ב~יין אליהם להבטולתהלה

 חס~
 ~ו

 יוסף אדוני ו~קח~לולה
~~ 

 ~ריך אני וללמוד היא תורה
 מ~לת זוהר ול~ני אדוני אל ~רו~ים ~לה דב~יויהיו
 עושים ה~ה אשר ממלאכתו ~יש איש ניגשים יהיותורתו
 ותיקר מחשים ואנחנו א~~ם הנוגשיםכי

 נ~
 בעיני נפשי

 וברך והואיל בקשתי את ולעשות שאלתי את לתתאדוני
 ב~ל ל~זיל עבדך ביתאת

 א~רו~
 א~רות ה~

 ו~שה ו~חר קדושמפיני~ ~הורו~
 וא~

 ואל דבר לה~יב~י ~אחר
 האלהים כ~לא~ ואדוני אדוני ~ל ל~שא אלה דברייהיו

 ש~לים רוח לה~~ות מפיהו יבקשוותורה
 ב~ו~

 שפת~ו
 אשר א~רות~ו ~והר נדכאים לב ולהחיות מצלוברור
 כל בנינו וב~י ובנ~נו אנו והרי ביהוסף עדות לויהי

 שבר על נחלו אשר ח~ריםי~ראל
 יוס~

 לא ולילה ~ום
 יו~ר לפני ולהתנפל מלהתפ~ליש~תו

 כ~
 ~פש ~ידו אש~

 הגדולים ו~סדיו המרובים ר~מיו למ~ן כי ~יכל
 ע~רת צפירת פינת ~~לת יקרת להתמיד יואלוה~אמנים

זהב

 וצני~
 תורתיך הוד ו~ט~ת קדושה וגולה טהור

הקדושה
~ 

 אדוני ימי ~ל וימים עינינו רום ועל ~אשינו

יוס~
 ~ל השמים ~ימי

 האר~
 כי

 באו~
 ובימ~ אור נראה

 בא כי או~ קומי יקויםאדונינו
 ו~~ או~

 עלי~ ה~
 בחיי רואות אדוני ועיניזרח

 דרב~
 ~ אכי~~ר

 ביום הנ~מר כוננת אתה בסדר רבינוי~~~~~
 ביתא אלפא בסדר דב~יו להביא כדי הפיי~ןהכפור~ם

~או~
 גו~ם ו~מר סידר ה~י~ל

 ~בנית~
 יצרת האד~ה מן

 גדול טעות שזה ד לעהנראה
 וכמ~

 כפירה שהוא אומר
 על שיורה דבר כל כי רבינו ש~מ~תנו כ~ווזה

 יתברך ~אל לי~סו ראוי אין בחוקינו חסרון יהיהאו ה~שמו~
 ואמרו האזן את לשכך כדי במקרא שבאוומה

 הנה אדם בני כלשוןתורה דב~~
 נתפל~~

 הרב
 הגדו~

 הרמ~ם
 אותם ש~ל לבא~ ח~~א הנבוכים מורה הנכבדבספרו
 ובבחינת משותפ~ ש~ות הם גש~ות המורי~הדברים
 אינו האחר ש~ופו ובבחינת גשמות על יורה הא~שתו~ו
 ונתיי~סו נאמרו הש~וף זה בב~ינת גשמות עלמורה
לאל

 יתב~
 אי אשר הגשמות לסלק כדי שתופם ו~יאר

 כמו לגמרי בהסתלקותו אם כי הי~וד ל~יםאפשר
~הוא

 ידו~
 בין חלק ז~~ל הרב וה~ה למ~~~כת ומפורסם

 ישראל בני ישיגו שלא כדי פ~~ג בח~~א ל~בניתתמונה
 ואמ~ם ת~ניתו שהוא ויח~בו יביט ה~ ותמונתבפסוק
 כ~~ש י~ברך לאל ליח~ו אדם שום לב על עלה לאגולם
 אתה ולומר וכפ~ה סליחה יום תפילה דרך אותולומר
 גולם כו~ מקדם ~למךכוננת

 תרתי יצר~ תבנית~
 אשר החומר הוא הגולם והנה ותב~ית גולםלר~ותא
 הצורה או~ה שתהיה ~ין לו ה~אוייה ~ורתו קבל לאע~יין
 בו ~נזרק קודס כאדם טב~ית כותיית מלא אוטב~ית
 עדיין אשר ככלי כו~יי~ ומלא ~יניך ראו גול~י כמונשמה
 צורתו ~שלםלא

 ו~
 ~ורה בלתי גולם רבו~ינו בו שמשו

 בנין ועיניינו מבנין נח~בה תבנית ומילת הג~גליםגולמי
 אשר הצורה דוגמת מר~קיו ~לשה ותכונתוהדבר

 ל~
מהאור~

 השם ודומיהם והשלוש והעיגול
 תב~י~

 יא~ר
 המלא ועל הנז~~ת הטב~ת ה~ורה על כןכמו

 כנף צפור כל ~~נית הטב~ית בצורהאשר כותיי~
 ~בנ~~

 זכר

 ואת המשכן תבנית את כו~יית המלא וב~ורה נקבהאו
 אם כי יאמר לא ~~נית והנה כליו כלתבנית

 ה~ו~ו~הם כדוגמת הנעשההדו~ם ~
 והו~

 היותר החלק
 אם כי בו ~ין כי השמים כל ~~ת הנמצאים ~כלשפל

הת~רובות
 הארב~

 חומר ספק בלתי והוא לבד י~ודות
 ו~ם ~~נזכר החומר או~ו על מורה תבנית ומילתגמור
 יחרה דו~ם ~~ יאמר אם כי בחז~ינו ח~רון ~~כ הואכי
לו

~ 
 מילת ~ן וכמו כל ליוצר לאומרו רשאי ואיך מות

 יאמר ואם בגולם וחלופ~הן אומרו חסרון יורהגו~ם
 חכ~ים שמשיבים כמו כתבניתך גולם לומר שרצונואומר
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~יניה~
 הנה

 תבנ~
 כן זה דמות אשר ולאות למופת

 ואין יכונה דומם ו~ם לכולם א~ ומקרא זהד~ות
להשיב

~ 
 חכמים ש~בעו הבר~ות במ~בע מצאנו כבר

של
 נישוא~

 דמות בצלם בצלמו האדם את יצר אשר
 ברכת בפ אבודרהם זה על השיב כבר וכיתבניתו

נשוא~
 נעשה שנאמ~ בצל~ו האדם את יצר אשר ז~~ל

אד~
 ב~~ינו

 ~~מותינ~
 עשה אלהים ב~ם כי וכתיב

 הבורא מכבוד שנאצלת הנפש ~ורת ~ל לומרורוצה

וה~םי~
 עוד

 ופי~
 שב תבניתו דמות בצלם

 א~
 האדם

 אותו יצר גו~ו צורת ~הוא תבניתו דמות לומרו~ה
 הרעה הכפירה לדחות זה וכל הנפש צורת שהואבצלמו
 ~נברא נאמר האדם תבנית שעל ואמרו רבים בהש~ו
 הרמב~~ם הענין זה שביאר כמו הנפש צורת שהואבצ~מו
 אפשר אי כאן והנה עכ~~ל הנבוכים מורה בתח~תז~~ל
 האל עם לנוכח מ~בר הוא כי הפירושזה

 יתבר~
 ואומר

 המםדר מזה ותמהתי כו~ תבניתך גולם כו~ כוננתאתה
 עם והמישוש ה~עם שהם ח~ים שני הנה כי זהעל

 שהג~ היות ועם דומם בלתי חי לבעל חושיםהיותם
 לאל נתייחםו האחריםח~ים

 יתב~
 ה~ וירא

 ניחוח ריח את ה~ וירח ה~ וישמע דיבר בנו גםהלא וינא~
 העם וכל ההמון אצל פחותים האלה הח~ים שנילהיות
 אם כי יושגו לא כי ~חיתותם ומכיריםיוד~ם

 התייח~ו לא ~נו היא חרפה המשושוחוש במש~
 בתו~

 אחיהם
 לו לייח~ו כדומם מו~בע דבר וכמה כמה אחתעל

יתב~
 ופלא הפלא נפלאתי וגם

 נתפש~ אי~
 הדבר

 אשר המעש~ עלי ומר רע ולהיות בישראל ~ההרע
 ל~ברי ~עם ~תת בו הארכתי השמש תחת נ~האשר
 א~ לעבדו דבר וישיב בח~לתו אך יאריך כ~~ת מעלתאצל
 ידע ובזה חשבון למצוא א~אל

 עבד~
 בעיני חן מצא כי

 ~אדוני
~~~~~

 הוי~וי של ובשם השם בענין השנית
 שנהגו הע~ודה בהד~הנאמר

 הע~
 השם בראשונה לומ~

 תי~ה וזה בשםובשניה
 אי~

 ונמשכים המשנה מניחים
 ה~ום~ים כל עמו ה~כמו שלא ירושלמי האמוראאחר
 שהוא כאמור אחריו שנמשכו וראבי~~ה ה~רי א~זולתם
 כתב כבר והנה כוותיה ופה~ו מינן טפי בגירסאבקי
 חננאלרבינו

 ל~
 וכן מתני~ לגבי ~גי ברבי מש~י~ינן

 ז~~ל ירוחם ורבינו ה~ם א~א הבבלי שלמה רבייםד
 הענין על הפוםקי~ בין שיש ה~חלוקת ח~~ג בנ~~הכתב

 השם בשניהם כתב העב~ה םד~ כשהביאובאחרונה

ו~
 בראשונה תרכ~~א בהי~ יו~~הכ בהלכות יעקב רבינו

כתב
 בשניה~

 וז~~ל ~ם
 וילפי~

 שצ~~ל יו~~הכ שוידוי מקרא

 פשע~י עויתי ח~אתי השם אנא נום~ו ~ה השם ~נאבו

לפנ~
 אנא וביתי אני

 הש~
 בנהחאתו הנה כו~ נא כפר

 באחרית ובא~רונה השם בשניהם כתב ב~פרושהביא
 ורבינו העזרי בין שיש הפוסקים מ~לוקת הביאהפרק
 כהן כי םובר ז~~ל גדולות הלכות שבעל ואמר גאוןהאי
 אומר היה ולא מ~~ב בן שם בוידוים אומר היהגדול

 הזה בלשון לא אומר הוא שכן בשם אנא ולא השםאנא ל~
 אנא לומר ראוי שאין שאחר שר~~ל ויראה אומרהיה
 שה~ הידוע לשם רמז שהוא השם שנאמר מ~~ב בןשם
 והנה הידוע השם ור~~ל הידיעה ה~~א היא פה השםשל

מ~
 האנשים הפוםקים~זולתי כל עם מםכים הוא זה
 שכהן אומרם עליו חולקים אמנם אך בש~ות נ~בואשר
 ד~ בן שם אם כי מ~~ב בן שם מזכיר היה לאגדול

 שהואאותיות
 ש~

 המפורש שם שהוא פ~תבו הוי~~ה
 שלאוכ~~ן

 הש~~
 היה הזה בלשון לא לאומרו א~~ה עליו

 כהן אומר היה דבראשונה וםב~תי א~~ה אמר שכןאומר
 אנאגדול

 הש~
 א~~ ובשניה

 ז~~ל ר~~ה אמר זה ועל בשם
לא

 בלש~
 אלא השם אנא גדול כהן אומר היה הזה

 מ~~ב בן שם היה שלא עליו השיג רק כו~ מ~~ב בןשם
 גאון האיי רבינו שגם יראה הנה ארבע בן שם אםכי
ם~~ל

 שצרי~
 כהן האומר לשם רמז שהוא השם לומר

 ארבע בן שם או ל~ע~ו ~~~ב בן ~ם יהיה אוגדול
 היות אחד אחריםלדעת

 שמו~
 ה~~א הזאת הה~~א

 ש~לה בתשובת מצאתי וכן הידוע השם ור~~להידיעה
 גאון האיי רבינו דעת ש~י~ ז~~ל ששת ב~ י~חקלרבינו
 בםי~ז~~ל

 רי~~~
 האיי רב לשון שנית וא~א וז~~ל לזה קרוב

 אלא השם אנא אומר גדול שכהן הוא כתב שלאז~~ל
 אומרהוא כ~

~~~ 
 ה~ אנא ר~~ל בשם אנא אדם יא~ר

 שם מז~יר אלא בכינייו כן אומרו היה לא שהכ~~גלפי
 ~ עכ~~ל ברמז סתם השם א~א אדם יאמר ולזההמפורש

~~~
 ~עת וכן השם אנא ~ומר שדע~ו יראה

 על גם מקפיד שהוא ראות אחר גאון העדיארבינו
 פה שגם השם לפני בפניו לומר שראוי באומרוהשלישי
 לשם רמז השם לומ~ ור~וי המפורש שם כ~~ג מזכירהיה

 האלה ~~אונים שני ד~ת יע~ב רבינו וכהביאהמפורש
 כתב שכן הב~ והעד כמותם ~ובר הוא שגםנראה
 העבו~ה בםד~ כתב ז~~ל והרמב~~ם בנוםחאלמעלה
 כיצ~ וז~~ל השם בשניהם פ~~ב יו~~הכבהלכות

 אומר הוא
 פשעתי ~וי~י ~טאתי השםאנא

 ל~ני~
 אנא וביתי אני

 בשניהם ג~ולות הלכות ב~ל כתב וכן כו~ נא כפרהשם
 העבודה בםדרהשם

 בהלכו~
 הכפורים יום

 חל~
 י~~ג

ובפיר~
 הקד~ה ידו בכתב ז~~ל הרמב~~ם שחבר המשנא
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 א~ל הנק~א צובא פה היום הנמצא ז~~ל המחברשל

~~ה~
 בשלשתן ב~ש~ה ~~ב הר~~אג רב מוסת~~ קדוש

 כ~ב בשלישי ש~ם לו~~ רצוני ומ~~ם ושי~~ן בה~~א~שם
 סעדיה רבינו כ~~ת השםלפנ~

 יראה ~נה ~ יי~~א כותב הוא ככ~בו השם אתמזכ~~ כשהו~ א~רו~ ובמ~ו~ו~
 ה~ לפני הוא המשנה~גי~סת

 כד~~
 אמרתי וכ~ר ~ה~~ג

 כראות~נו השם אנא לומר שיש ~ובר רם~~גש~ם
 הד~ת וכן ה~לישי על גם~~~יד ש~ו~

 ~ו~~
 היות ~חר

 וא~ן ~~ שםש~ש~ם
 הפ~

 וה~ו~ק~ם הגאונים אלו ~~ל
 ה~~ג ~~~ דב~י ~ראוז~~ל

 ול~
 מתני~ לגבי ב~בריו השגי~ו

 ור~~א א~~ה ט~~ת בעינ~הם ייש~ ולא ~~נאל רבי~בדברי
 מסדרו~ין

 כו~~~ את~
 נ~~~

 א~ר
 דע~

 ו~~~א א~~ה
 חייה אנו פיוועל

 ול~
 דברי ~~זב ~~ים אנו ~~ו ~ל

 א~ר וה~והקים הגאוני~ אלוכל
 הב~~

 ~ליהם נ~ון
 הנ~אה ~~י כי ב~יניו הישר~~ר ונל~

 הגי~ ל~
 הגדר לזה

 ב~~ורולה~יק
 ול~ו~

 אדוני
 האר~

 זה על וה~ו~ת
 הדרכ~

 באו~
 גולם השל~שי

 תב~י~~
 ובאות

 ה~
 סידר

 א~ לו והביא צוהוא~ר
 כי כן ואינו ה~~~לח שעיר

 ה~ההוא
 ~ול~

 שם קשור ~היה למ~ום
 כנג~

 שלוחו בית
 ~צד ו~ם ~תו~ה ה~הושם

 ~~ו~
 לומר ראוי ש~~ן יראה

 ~יה פעמים שע~~ה ה~ות ~~~ בשם ובא~ השם~א~
 המפורש ו~ם הכ~ורים ביום ה~~ורש שם ג~ול כהן~זכיר
 א~ב~ בן שםהוא

 הרב ~~~ב כ~ו ההויה ~ם ~הוא
 הנבוכים מורה הנכבד ב~אמרו ז~~להגדול

 חל~
 א~

 בן ש~ם ג~~כ א~~ה דעתוכן ~~~~
 הו~ ארב~

 המפורש ~ם
 צונו הנזכר ב~רק ז~~ל ~רבוז~~ל

 בברכ~
 ובה~ם כהנים

 א~ר ככ~בוה~
 הו~

 שם
 ה~~ור~

 ה~ה ולא
 נוד~

 כל אל
א~ם

 אי~
 בן שם ~א~רו ~ה וזה כו~ בו הדיבו~

 פ~ם ולתל~~דיהם לבנ~הם או~ו מוהרים חכמיםאו~~ות ארב~
 אלא בלבד בו הדיבור יהיה איך זה ואין ב~בועא~ד

ג~
 כן

 ה~ני~
 ~וד בו ויה~ה ה~ם זה יו~ד ב~בו~ו ~שר

 שם ~~לם היה ~ם ~ודאלוה
 ב~

 י~~ב
 ~ותיו~

 והיו כו~
 שהיה מקום בכל ~ותומכנים

 ~זדמ~
 ב~ריא~ם ~ם להם

 ~רבע בןשם
 אותיו~

 ה~ום אנ~נו שנכנה כמו
כו~ באדנו~

 ע~~~~
 לש~ כינוי הוא י~~ב בן ששם יראה הנה

 בן
 ש~ו דבר כ~ארבע

 המש~
 היותו על מורה ו~וא בי~~~~ל

 בן שם על נוראים ודברים ו~תיד והוה עברנמצא
 ~ למעכ~~ת שידוע כמוארבע

ו~~~
 ה~א ז~~ל הרב

 ראיו~
 היות על ברורות

 בן שם כן וכמו ה~כר בפ~ כינוי י~~ב בןשם
 מ~~~

 הוא
 תיבה ראש הוא מהם אות כל אותיות ממ~~ב מ~וברשם
 י~~וצר ג~~דול ב~~רוך א~~ל מםפרם ~ה א~ל~ינוי

 ~קי~

 ר~ם ק~~דוש~~~דיק
 ע~לי~

 י~~ש~
 ~~~ו~

 ג~~בור נ~~עים נ~~גיד
 ט~~הור ~~~קיד ב~~רוך ש~~ו~ט כ~~ל י~~סוד י~~ח~ד~~~ו~ש

~~~רו~
 ק~~רוב ח~~~~ד ג~~ומל ~~אה ת~~~ים ~~~ור ר~~~ום

 ג~~אה ר~~אוי ע~~שיר ~~~דיב ט~~לד~~וד
 ל~~ומ~

 פ~~ודה
 ~ ת~~ם י~~שר צ~~בי ו~~מקשיב ~~~ושב ש~~ו~~ק~~ורא ז~~וק~

~~~
 הוא מ~~ב בן ששם נ~באר

 נק~~
 מהכינוים

 אין העצם ושם המ~ור~ שם הוא ההויה ושםרבים
 שהשם ה~זרי ואבי ז~~ל ה~ב דברי ונ~~~~ומלבדו עו~

 ו~ם כו~ באותיו~יו ה~ם את ~~וגה תא~רועליו א~ב~ בן שם הוא הכפורים ביום גדול כהן ~~יהנא~~
 ד~ ~ןששם נתאמ~

 ש~~~
 ~ע~~ד יראה ~מ~ורש שם ש~וא מזכיר

 א~~ו לו כי בשם ובשני ~~ם בא~ לומר ראוישאין
 המשנה הו~יית ש~וא א~~פ ה~~~י בשםבשניהם

וסב~~
 בשם ~כונתו בשם לומר יתכן כב~ ~~ו~~ים כל

הידו~
 ~ותה ~שרון עלי ה~י ~~ ~נ~ות ~מה~ ~דאי~א

~נ~
 כו~ ל~ם ~~ר ה~דיק ש~עון ש~ת

 ו~ו~
 ה~אמר

 בשם לומר שכונ~ו בשם מלב~ך הכה~ים א~יוונ~נ~ו

הי~ו~
 ובשני השם בא~ לומ~~ אבל המפורש שם שהוא

 אנא בר~שונה ב~ומר כי ~זה ק~הבשם
 הש~

 ~וצה
 בשם ~שני לומר וכש~חזור הידוע ה~םלומר

 יר~ה או ה~~ר זול~י ~~כ ידוע א~~ בשם לומ~שי~~ה ~רא~

 רוצה בשם אומר אבל השם פה מזכי~ היה ~לאלומ~
 ה~~ורש שם שמזכיר וכמו ב~ניה ~נזכר ב~~~והוא ב~א~ונ~ הנזכ~ ~שם כי ש~ר ו~ה ל~~ל הנ~מ~לו~~
 הר~שון ה~םבאנא

 כ~
 פעם ו~זכירו ~וז~

 שני~
 באנא

 ~רק יו~א ב~~כת כ~אי~א~~ם

 טר~
 רבנן תנו בק~~י

 מזכיר ~~~~ם~שרה
 כה~

 שלשה ביום בו ה~ם את ~~ול
 המש~~ח ב~~יר ושלשה שני בוי~וי ו~ל~ה ~~~ון~וידוי
 או הראשון זול~י ה~ני השם יהיה דאם בגורלותוא~ד
 גם שלשה למנין יעלו ~א שנית ~~ם מזכירו ה~השלא
 הוא המפורש ש~ם אמ~~י כב~ כי ~~רה ~~נ~ןלא
 כ~ו עוד ו~~ןא~~

 שכ~ו~
 שם ששניהם נאמ~ ואם ל~יל

 לא זה ~ם בקריאת~ ונש~נוה~~ורש
 יתכ~

 בהיות כי
 במורה ז~~ל מר~~מ שה~יא כ~ו הע~ם שה א~בעשם

 שיה~ה י~ויב ~הלן שיביא ו~~ו ~~~א ~~ א~ ~לקהנבוכים
ל~~ו

 ה~דו~
 יבדל בהם ~שר העצם לשם ~~ש ההבד~~ם

ממה
 ש~שו~~

 משאר י~ל בו א~ר לומר רצוני ב~ינו אליו
 ומציאותו עצמותו ~ל ~~ו~ה וגם השמות~יני

 ש~ורה ה~מ~י הע~םשם בהורא~
~ 

 אמיתות ו~ל ה~בר עצ~ות
 הדבר אותו יהיה אם~לקיו

 מדבר בחי חלק לי י~
 הדבור ועל הח~ות על מדבר חי שס מלת שיורהבמשל
 מורה כשיהיה עצמו זה על יודה ג~~כ אנושוהנה

 בד~
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 ~ורה יהיה אם כיהדבקות
 ד~ ~

 הכללי~
 יהיה לא

 הדבור או הח~ות יהיה או מהם א~ על אם כימורה
 אנוש שם והנה למעכ~~ת ומפורהם ידוע שהואכמו

 מורת היותו אחר העצםשם י~ר~
~ 

 חלקיו אמתות
 א~

 לא
 אחר ח~ק על להורות אפשרי היות ~חרי מדבר ח~בשם
 השני שהחלק היות עם האחרזולתי

 משות~

 ומחובר
 הנהבו

 בענ~
 וג~~כ ~הם אחד על שיורה יתכן ההוראה

שם
 ה~ומ~

 כי מציאותם עצמות על מורים הם והדומם
 מורה ודומם הצומחת נפש ע~ות על מ~ה ~מחשם
 אשר עצמותועל

 הו~
 ראשונה תחלה בה השוכן הגשם

 אליכם אגיענו עד דומו מלשון והוא מתנועעואינו
 אדוני וכבר אליכם הג~ענו עד תתנועעו לא לומרשרוצה
 בהשתנות אם כי יש~נה לא הזה העצם שם כייודע
 ולעת הוא הוא ההוא הדבר היה בה אשרה~רה
 אינינ~ השליה ~צמות כי עצ~ותו נשתנה כבר~את
 כן אחרי ש~היה הולד עצ~ות ולא זרע הטפתעצמות
 שקר ש~ות השת~ות א~~כ שקר האלוה השתניתוה~ה
 א~ מה~~פ בח~~א ז~~ל הרב הביא וכבר לעולם ישתנהלא
 ~מותיו כל וז~~ל לבדו הע~ם שם הוא ארבע בןששם

יתב~
 ~ה הפ~לות מן נגזרים כולם בהפרי~ הנמצאים

 ~הוא יי~~א שם והוא א~ שם אלא בו העצם ש~יןמה
 עניינו המפורש שם ~קרא ולזה יתברך לו מ~וחדשם

 עצמותו על ~ורהשהוא
 יתבר~

 מבוארת הוראה
 מורים הנ~דים שמותיו שאר אמנם בההשותפות א~
 שבארנו כמו לנו כמותם ימצא מפעלות נ~רים~היות בשתו~

 נ~ר ~~כ הוא יי~~א בו המ~ונה שהשם~ד
 א~וני הא~שדיבר מאדנו~

 הא~
 ה~כר בפ~ כדאית~ עכ~~ל

בראיו~
 ~ ברורות

~~~
 ההו~~יה ששם אמר

 הו~
 המורה העצם שם

 עצמותם על המורים העצם שם שמות כשאר עצמו~ועל
 שהוא מושכל ל~בר השם זהולהיות

 יתבר~
 ראוי שמו

 ה~חקר ~לי שעשו העצם לשמות שיש ההבדליםשיה~ה
 כלי ענין כשהיא אותה גדרו ~שר ההגיוןבמלאכת
 בכלי והנה בדמיון מלחטא השכל בסבתו ימנעמתו~ן
 גם נטו הלשון בעלי שגם היותם עם לשקול ראויהזה
 לזהכן

 הדר~

 העצם שם המורגלים ~שמות בקוראם
 שם לומר רצוני השמות מיני מש~ר להבדילםבהשאלה
 המקרא ושם הכינוי ושם המספר ושם ה~חס ושםתואר

 ושאר העצם שם בין להב~יל הבדליו ~קנו וכןוד~מיהם
 שעשו ההבדליס והנה במינו אליו ישתתפו אשרהשמות
 המורגלים שמות מיני כל ~ללים להיותם י~ולא

 בלבד מהם אחד לחלק רק ה~ם שם אצלםהנקראים

 העצם שם א~רו הא~ים שמותוהוא
 נחל~

 ~לקי~ לשנ~
הא~

 באברה~
 כשלא אותם וגדרו ודומיהם ויעקב יצחק

 יבואו ~לא בנ~ן מהם י~ה ו~א רבים ~היו ולאיסמכו
 בהם יכונה ו~א הידועהבה~~א

 א~
 כשבאו

 לכה~
 ~הב

 אינו הכתוב שראו לפי זה לעשות יכלו לאודומיהם
 אמר בורוצה

 צרו~ כה~
 ונתת כהפיהם צרורות

 לזה קראו והנה רבים וכאלה להגים היהכספך הכה~
 להיות לבד המין ~זה והשאלוהו אחרים זולתי העצםשם המי~

 שמצאו ל~י וש~י א~ המיןזה
 שית~

 לדבר עצמותו לקרא
 ~ה נכנס בלתי היו~ו עם חל~ו מאמיתת יוצאהבלתי
 הוא מה בתשובת יאמר לא ההבדל כי במשלהבדל
 ~ראוהו והנה הוא דבר א~ה בתשובת אך ~עצמותובדין

 שהוא כ~ו וההגולה במקרה יוצא ב~תי להיותועצמותי
 וכ~~ש שכן כל הה~יון במלאכת שעהק מי לכלמפורהם
 ומבלתו ~דבר ע~~ותי לומר שיתכן וכשראוילמעכ~~ת
 אחר ענין על מורים אינם הללו שהשמות וראויוצא
 השמות מיני בשאר כן שאין מה בהם הנקרא עלזו~תי
 ה~ם בשם קראום בהם הנקרא מעצמות י~או לאוחלו
 כי זהוביאור

 כה~
 לא ודומיהם ו~צחק ו~ברהם וזהב

 האיש אותו על ~ו ה~שום הגשם אותו על אם כייורו
 חכם כי התואר ב~ם משא~~כ אחר דבר ~ל לאהרשום
 האדם ועל החכמה על עניינים שני על יורהבמשל
 היחס ושם ~דומיהם ונגר בהאי וכן חכמה שקנההרשום
 ועל אליו המיוחס האדם על עניינים שני על מורהג~~כ

 הרשום האדם אותו על שמורה והגדי בראוב~יהמתיחס
 עצמן וראובן גד ועל ראובן מ~ני או גד מבנישהוא
 שהיה המקרה ועל האדם על יורה המקרה שםוכן

 נפלגה בימיו כי פלגבימיו
 הא~

 גלה לומר כבוד אי
 הוא המספר ושם ודומיהם מושראלכבוד

 קב~

 האח~ים
 הא~דים כמות ועל המנין כמות יורה שניםובא~ור
 א~~כ אחד קדמו לא אם שנים לומר יתכן לאואם

 הכינוי ושם הא~ על ג~~כ מורה הוא כבר שניםבאמורם
 ועל כנוי באותו המכונ~ ה~ום האיש על ~ורה כןכמו

 רבים אנש~ם ימצאו כבר כי וגם עצמוהכינוי
 כולם על מור~ הכינוי שם יהיהאחד בכינ~

 ו~
 מיני שאר

 העצם שם הנקראים המורגלים בשמות משא~~כהשמות
 אם כי יורו לאכי

 הנר~
 העצם שם קראום ולזה בו

להשתתפו
 בענ~

 האמתי העצם השמות עם הזה
 לא בהם הנרצ~ ענין על שיורו ו~ומם ומדברו~ומח כ~
 המדקדק דעת לפי כן גם והנהזולתו ע~

 יר~
 העצם ששם

 ה~ין אותו עצמות על מורהיהיה
 מ~

 כי יש~נה ולא
 ע~ותם בהש~~תאם
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ו~~~
 ב~ל ו~ת ע~~ותו ~ל מור~ המפורש שם

 ה~ה ~ותיות בשי~~ת יש וכן ועתיד והוה ~ברתכלית
 ו~ניינים ה~ב שבי~~ כמו יחודו ~ל ומורה ויהיה~וה

 ו~~י~ותו י~ודו ~ל מורים נוראיםאחרים
 ה~ו~

 הכל
 בן אב~הם רבי הרב שביאר כמונשפע

 השם ~~ר וקר~ו הזה ב~~ין ש~שהבחב~רו ז~~~ ~זר~
הוא ה~~~ ו~~

 בתו~תינ~ יתבר~
 ו~~~ זה ~ל

 ז~
 ~עול~ ש~י

 וזה
 ב~~בעל לומר רו~~ דור לדורזכרי

 ~ ~כלי~
~ג~

 ה~פורש ~ם שיש~~ה ~פש~ שאי נ~אמת
 ה~~ם שם ה~ותו א~~ ~נין בשום ה~צם שםשהוא
 ~ח~ ביניהם הפרש ואיןבא~ת

 או~~~
 ~זכירו ~ה~ה

 א~ד ~~נה ~ו~יס כלם ב~ום בו פ~מים עשר~ גדולכהן
 שתהא בשם באו~רו כונתו וה~ות וטובותבריאות

 ~ הבי~~ת שמ~שית ונזכיר לע~~דשמושית הבי~~~
 בב~~~ת ש~ש~~ת ~ופן ב~ום פה ~פשר איו~ג~
 לו~ר ~רו~~ בקצי~~מ~ת

 אמר~י וכבר ה~~י~ כ~~ח~
 ~מ~שי ו~אר הזה הש~וש נכון ~לתי היות סבתלמעלה
 לעשות ה~ו~~ ~ל ה~או~ה תהיה או אלו הםהבית
 ~בן ובח~ושת ובנחושת ב~סף~הב

 ל~לאו~
 ב~~אות

 ~ ~בים וכא~ה ~~~ו הנ~ה ה~ומר על מוריםהצובאות
 ~ין זאתוהנה

 ד~
 ותש~ש לה~ה

 ע~ להו~ו~
 ה~~ום

בבי~
 ~בים ג~~כ וכאלה ב~הל הנה ויאמר בשדה או

 או באבן הכלי על להורותאו
 באגרו~

 ב~נית או בח~ב
 ב~תנדב ביש~אל פ~ות בפ~וע הזמן על להורותאו
 בזמן לומר רו~~עם

 התנד~
 עם מקום תשמש אך עם

 ~ משה עם הרק לומר רוצ~ דיבר במשה אך הרקכמו
ו~ג~

 אלו בכל אין
 ה~מושי~

 י~ין לנ~ות דרך
 שי~מש אפ~ר שאי ~~ שמוש נשאר רק לכוונתיושמאל
 העיון ובבחינת מה מצדפה

 ל~
 ה~י~~ת וזה י~כן

 בעבור מ~וםהמשמשת
 ו~קו~

 ש~ות שנ~הם כי מ~~ת
 ב~~ור ~ה ש~ושה כי ב~~שה התשח~ת כבי~~תנפ~ים
החמשה

 וי~בו~
 באשה יעקב

 בכ~ו~
 ישי בן עם ~ני

 א~ב~ך י~~ בן עם בני כ~ות ~סבת א~ה בםבתר~~ל
 ~~ל ב~בת או רחל בעבור לומר רוצ~ ~רחל שניםשבע
 בה אדבר ב~ם לאנא קרוב הוא בחמשה שמלתולהיות
 בעבור התשחית ר~~ל ב~משה התשחית כי אמרתיכבר
 ~ החמשהחסרון

ו~~~
 שמות שלשתם ובםבת ובגלל בעבור ~לת

נ~פי~
 וכן בס~בת אמ~ כ~לו ב~בו~ אומרו והנה

הביא~
 בעבור ואולם ג~ל ובשרש עבר בשרש ז~~ל הרד~~ק

 בגללזאת
 ו~ כ~

 טמאה בעבור דוד בגלל דוד בעבור

תחב~

 בגלל ~וקיו ישמרו בעבור תחבל ש~מאה בגלל

 מכרו נעלים בעבור ואביון ~וקיושיש~רו
 האבי~

 בגלל
 ~ עכ~~ל עליו שיק~ונעלי~

~~~
 בשרש וכתב בגלל לו~ר רוצ~ שבעבור אומר

 זה ה~ב~ ב~לל וכן~לל
 ב~ב~

 הנה ~ ע~~כ הזה ה~בר
נ~בא~

 ~~לש~~
 שם

 נ~ד~
 ואולם יהונתן ~רגם וכן

בעבור
 ז~~

 ~ הזה הדבר וב~לל ש~ר~ם כמו
~~~~

 לאמר ה~וב ל~ניינינו נחזו~

 ד~
~נא תפל~

 ב~ב~
 נופל אינו כי ו~ם סבה לו ~ין ו~~ם השם

~~ו~
 ~~לה

 ול~
 בזה שהתפלל ~י שמע~י ולא רא~~~

הלשו~
 אה ו~ם

 י~~~ ~~
 במציאו~ אנא ~ם א~א ~ו~ר

~~~
 שזה ה~ות אם כי ~שם ב~~~ות אנא ~ו

 הלש~
נ~

 י~ול
 ~פ~~ בל~ו~

 ה~פלל ו~א
 אד~

 מעולם
 לעצמות או למ~~אות ~~~ננים ש~~ו ~ו~~ ~י~~~ההשם במציאו~

 ע~מו במציאות לשם מ~בי~ים ש~נו ~ו~נמו
 ש~וצה אמרתי וכבר ~צ~ותו ב~ב~ר לו~ר יר~ה או~~ו ובעצמו~

לו~ר
 וה~~יאו~ ב~ב~

 והיותינו סיבה להם אין ו~ע~~ות
~~~ננ~~

~~~ 
 ב~ם

 ~~~~ו~~
 לא ה~ם ~מצ~~ות או ~~ם

ית~~
 והנה פנה מכל א~~ ומהו~ו ו~צי~ו~ו ~~~ו~ו כ~

יהי~
 השם ~נא א~~נו כ~~לו

 וה~ו~
 מ~בי~ים ~~נו

 ב~~פלשם
 ו~ב~~

 לה~

 ~~~י~
 אנו וכי ראוי אין זה גם

 וכן ~וונותינו ל~~ול ל~~~י~~שבי~~ה
 ל~

 ל~ל י~ה
 יפול ~א כי וגם זה דבר שי~שה ~י~ב~ע~הו~בקל~ם
 הב~~י~ ש~ושי ~~ר והנה ~ שבו~ה ~ל~וןאנא

 הבאתי לא
 ~ עניינינו לכוונת ש~ו~ם י~~ן שלא ל~י~ו~ם

~~~~
 אפים א~~~ווה

 אר~
 ממנה ל~~ה אין כי

 שמ~~ו מ~ו~שיורנו
 דר~ איז~

 היה ומה ~ור ישכון

 הת~ש~ו~ס~~
 ארזי ולהניח ~~ו~ו~ בק~ת ה~נהג זה

הלבנו~
 שיתמו ~ד ~בו~ר כפי הב~ור~ס א~רי ול~כת

 האדם ~ה כי ~לבי ~אלהה~פ~ו~
 המלך אחרי שיבו~

ול~
 ~היה

 ~ צדק~
~~~~~~

 מזכיר כשהיה הגו~ל בנ~ינת השליש~ת
 וה~ם והכהנ~ם ~חריו ה~~~ר ~דר ח~את לה~ואו~ר
 מהפדת

 לע~ו~
 ז~~ל ה~~~~~ם ב~~~י ה~~נה בפי~ וכ~~כ

 נ~ינתאחר
 וה~ ה~ו~~~

 והבאתי ב~כ~~~~ו א~ריו ~ונ~ם
 ~מרנו שהיו ל~י הרמ~~~ם כ~~י לה~ות ~הס~ר~~גרא~ה
 בהל~ עבודה ל~~~ ז~~ל הרב וכ~~כ ב~שנה ~עותשהוא
 ב~זרה העו~דים וה~ס הכהנים כל וז~~ל פ~~ביו~~הכ
 שם את שומעיןכשהיו

 ה~פור~
 גדול כהן מפי יוצא

 ~ל ונו~לין ומש~~וים כו~ע~ם ה~ו וב~ה~הבקדושה
 ה~ שם כי שנא~ ב~כמל~~ו ואו~ריספניהם

 אקר~
 הבו

 שיהיה בין חי~ק לא הנה עכ~~ל לאלהינוגודל
 בנתינת מזכיר שהיה שם בין וידוי של שמותמהשלשה ש~

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 ועל ~~~ל ה~רי אבי בשה ז~~ל יעקב רבינו כ ו~~ה~רצ
 בס~רים מצאנו וכן לכבוד וכו~עים מברכין יהיו ~~כרהכל

 לתלמידיו ה~ א~ ה~נה בן נ~ונייא רבי כשמסרהחיצונים
 להם~ה

 לכרו~
 לדוג~א עושים ~נו וכן פניהם על ולנפול

 ~טאת לה~ שאמרו ספק ואין אזכרה על א~ר הנהעכ~~ל
 ע~~ז א~~ תורה בעל ל~ הש~ב והנה ~ אזכרהשהיא
 תשובתו תו~ס והנה ~ליו ו~ל~תי בעיני ישרו לאודבריו
 מעכ~~~ לפני ויראו יע~ו עליוות~ובתי

 את ויצדיקו

ה~די~
 הרשע א~ וירשיעו

 וע~
 הזאת האגרת ~ב~ כל

 כתב דב~ על ~ה~יבני ל~ד~ני לה~יד ואשל~ה הו~כוחוכל

ח~ד~
 אוכל אם אמנם ~ ~~~ אלי תשובתו תופס וזה

 ראוי אין והעם שהכה~ים אמרו שהם רבותי דבריל~זק
 ולא ראיה בלתי דבר סובל השכל אין ולכאורהלאומרו
 בפירוש הראיות פני בהיותעוד

 ~~שנ~
 בהגרלת צווחת

 והםהגורל
 עוני~

 נראה
 שצרי~

 והעם והכה~ים לאומרו
 א~~שהוא

 ראיתי אבל ~י~~הכ כ~~ג שמזכיר שמות מי~
 מתכוין היה הוידויים וב~~ וז~~ל ז~~ל ה~מב~~םבפסק
 ת~הרו להם ואומר ה~ב~כים ~נגד ~שם אתלג~ור
 השם את לה~ליע שא~~צ מלשונו נרא~ שהרב קוא~~כ
 לא למה דאל~~כ הוידויים בג~רק

 כת~
 ~יה הרמב~~ם

 הגורל ובהגרלת וי~וים בשלשה השם את לגמורמתכוין
 לע~~ד אבל ל~~ ~דש ה~~רי בהיות מלהזכירו גרעולמה
 ד~ריהם ~הע~י~ הקצרה דעתי כ~יאשיב

 ומצור~
 לזה

 אמת והכה~ים השמי~ו תו~ה י~את שמ~נהיע~~א ש~וני~י המהוללה מהעיר יצאו אשר ה~דשיםהמחזורים
 הוא הגורל הגרלת על ג~ול כהן מזכיר שהיה ה~םשזה

 ל~~ השעיר ~ת ~~דש ~ותו מזכיר ~יה אבלמהע~רה
 להבליעו צריך היה לא לפ~~ז ~רבן ל~ל נותן הדיןש~ן
 בהרמת היהשנא

 קו~
 בוידוים מזכיר ש~יה השמות כמו

 יבואוולא
 הש~ות ~~~ר ~י ל~עו~

 ו~ו~
 שמהש~שה

 אם כי מבליע היה לא בוידוי ~זכיר שהיה~~ות
 פניהם על נופלין היו ולזה ת~הרו ~הם באמורהאחרון
 ככתבם קורא היה שהראשונים לפ~ האחרים השנ~םלא
 ה~ריכו ולזה ווידוי וי~וי שבכל האחרון רק ב~ירושםולא

 אבל וידוים מהשלשה וידוי לכל והעםוהכהנים
 היה לא ה~~את חת לקדש שהוא הגורלבהגרלת ל~
 ויהיה פניהם עללנפול צרי~

 ז~
 אך ה~א~ונים כש~~ם השם

 ב~גרלת שכתבה מהמשנהקש
 הגור~

 ~שובה ~ עו~~ה והם
 ~הם א~ר ~פ~ק ~נן וז~~ל שכ~ב מה~רדכילמדתי
 משו~ ו~~מא בשכמ~~ו אחריו ~נ~ם והםה~מונה

 דא~ן כו~ דת~ניתבפ~~ב ד~~רינ~
 עוני~

 זה וה~ה ~ו~ ב~~דש
 אמןענית ~~~

 במ~~
 על

 שצרי~ זב~
 ש~זה לפי א~ן ~ע~ות

 שאמרה ומה החטאת קדשהשם
 המשנ~

 אינו עונים והם
 שהיו והסגן ב~~ד לאב אלא דוקא ולעם לכהנים~וזר
 כענית והיה אליה וקרובים ההגרלה בשעתעומדין
אמן

 ל~
 להבליע צרי~ היה ~לשם שבוידוי השמות כ~א~

 ~ עכ~~ל פירשתי כאשר האח~וןבשם
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ ~~~ז ~~ ~~~~~ ~~

~~
 בחכמה

 ור~
 דובב שושנים שפתותיו בשנים

 שמואל הרב ה~~ה חונים ה~ במ~נה אשר י~ניםש~תי
 בראותייצ~~ו

 העפיל~
 להשיב

 ע~
 לא וגמרו נמנו דברים

 כ~ בינשאר
 הנני ואמרתי דבר שולחי השיב לבלתי הסבל

 להשיבו יחייב שההכרח למי כ~~ש בשמי ~רא לעםהנני
וכדי

 שיוב~
 לה~יא אמרתי תשובתי

 מדברותי~
 וא~יב

 אמרתי חשבון למצוא א~ד אחד ראשון ראשוןעליהם
 רבותינו והנה כו~ אמרו שהם רבותי דברי לחזק אוכלאם
 המשנה בפי~ ומ~~ש בקרוב שיתבאר כמו אמרו כןלא

 ולמה דברת יפה כו~ עונים והם הגורל בהגרלתצוו~ת
 ז~~ל הרמב~~ם בפוסק~ם ראיתי אבל ו~~~ש נזורתאחור
וז~~ל

 ובשלש~
 כנגד השם את לגמור מתכוין היה הוידויים

 מלשונו שנראה קשה וא~~כ ת~הרו להם ו~ומרה~ברכין
 דאל~~כ הוידוים בשלשת רק השם את לה~ליעשא~~צ
 הגורל ובהגרלת הוידוים בשלשת ה~ב כתב ~אלמה
 את מזכיר פעמים שלשה הרי ז~~ל ~מעלה צווח הלאכו~

 שעיר על הגורל את נותן וכשהוא מהם וידוי בכלהשם
 ביום השם את מזכיר נמצא ח~את לה~ אומרהח~את

 ~ם שהוא ככתבו מזכיר היה ובכולם פעמים עשרהזה
 א~ מגביה בר~שונההמפורש

 ~רבו כיון בשם קולו
 ומבליעו נמוך בקול לא~מרו חזרו~פריצים

 והכהנים הכהנים חבריו אפי בו יכירו שלא עדקול בנ~ימו~
 העומדיםוהעם

 בעזר~
 ה~פורש שם את שומעין כשהיו

 כורעים היו ובטהרה בקדושה גדול כהן מ~ייוצא
 שם ~י שנא~ בשכמל~~ו ואומרי~ ע~~פ ונופליםומשתחוים

 עכ~~ל~ לאלהינו גודל הבו אקראה~
~~~

 את מבליע ~יה הפרו~ים רוב שלסבת אמר
 ~היה מקום בכל יובן ו~ההשם

 ~~י~
 שהוא ~~ון להזכירו

לסב~
 היו לא הכהנים ~בריו שאפ~~ עד הפריצין

 בראשונה כי ואמר מה~מות אחד בשום חלק ולאבו מכירי~
 וז~~ל ~~~ק יומא במ~כת איתא וכן רם בקול אומרוהיה
 גביתניא

 כר~
 ולוים לעבודתכם ~כהנים ע~דו או~ר

 כ~~ג נשמע קולו והיה למעמדיהם וישראללדוכניכם

פרסאו~
 מ~שה

 ב~גריפ~
 כהן של ואעפ~~כ כו~ ~מלך

 ~~וב~~דו~
 ה~ אנא אומר כשהיה ~ר ~א~ר ~~נו
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 ~נא בר בר רבה ואמר בי~חו ק~ו ונשמעח~אתי
 רבי~~ר

 ~יר~לי~ יו~~
 הוו פרסאות עשרה לירי~ו

 והכא חוצשא ליכא והכא חולש~ איכא דהכאואע~~ג
 ליליא והכאימ~א

 ו~
 בפר~ איתא

 טר~
 וא~ בקלפי

 בקול אומרו היה הנה ביריחו קולו ונשמעדגורלות
רם

 ב~
 וכן הגורל בנתינת בין הוידוי של שמות שלשה

מ~ן
 ~לש~

 לך שהוקשה ומה שביארתי כמו לא ז~~ל הרב
 היה הוידוים ובשלשת וז~~ל שאומר לפי~כו~

 מתכוי~
 לגמור

את
 הש~

 ואומר כו~
 לה~

 א~ א~י לתרי היה ת~הרו
להשלי~

 והשניה הפסוק
~ 

 יטהרם שהשם לבשרם
 ואומר עליהם ~תפלל שהיהאו מעונ~

 לה~
 תטהרו

היותם בש~
 ומשת~וי~ כורעי~

 ומברכין
 לש~

 בשעיר משא~~כ
 אין כיהח~את

 ש~
 בשורה עת לא ו~ם ל~מור פסוק

 את ~כיר היה כיהיא
 השעיר את להקדיש כדי ~~

 שהיה יאמר איך וא~~כ ה~שת~ח מהשעירולהבדילו
 להם ואומר המבר~ן כנגד השם את ל~מו~מתכוין
 הם א~נם אךתטהרו

 כשומע~ ~חוייבי~
 בשכמל~~ו לאמר

 ~י~וש בוידוים הנז~ הש~ות כשאר ~יו יצא שכברלפי
 אתית~הרו

 לאש~ועי~
 אחר יאמ~ו שלא לסלק לא

 א~ד שזה אמר בביאור והנה בשכ~~~לו חטאת לה~אומרו
 פעמי~מי~

 גדול כהן זה ביום ה~ את מזכיר שהיה
 כהן מפי המפורש שם את שומעין כשהיו ח~ק ולאא~ר ו~

גדול
 כ~

 היו אזכרה היותו א~ר אחר או זה שיהיה בין

 ו~כו~י~
 אבי בשם יו~~הכ בהלכו~ יעקב רבינו הביא

ו~~
 שא~רת

 מ~ר~
 החדשים שהמ~ו~ם לזה

 לכל ומפורסם וידוע כו~שיצאו
 תפו~~

 הדפוס כי הגולה
 מכל מדוייק ויותר נכון היותר הוא ~ויניציאהיוצא
 הנ~ההדפוס

 היו~
 כל תחת

 הש~י~
 קח נא והואל

 פשע דבר כל על ותמצא שאלוניקי דפוס אחדחומש
 וניצייאה בדפוס~א~כ

 ~~ר~
 וי~יצייאה בדפוס שגם לזה

 ג~ שאלוניקי בדפוסגם
 בכולם קושטאנדינה בדפוס

 חיים אנו פיו על לא שינה אחר ואם והכהניםכתב
 ~ אדם כל אצל דעתוו~לה

ו~~
 ~אמרת

~~ 
 גדול כהן מפי יוצא היה השם

 הד~ ש~ הקרב~~~~
 הש~ות שאר ~ם קרבן לכל נותן

שהי~
 ~כיר

 ה~
 להודות

 ולהתנפ~
 שודאי ולהתפלל

 ~וצא היהשלא
 שמי~ ש~

 זה לענין אם כי ל~לה
 לא גדול כהן מפי לי~אתו ~כמל~~ו ת~בת תלהוהנה
 ~ ~ יציאתולענין

 ~פי יוצא המפורש שם בפירוש אמר
 לא י~יה סתם גדולכסן

 לענ~
 תפלה לענין או וידוי

~ו
 לענ~

 אחר
 לה~ א~

 היו ~פיו השומ~ם אלא
 כורעי~

 ל~בלי~ צריך היה לא שזה שאמר ומהומשת~וים
 שלא

 מזכיר שהיה השמות כשאר קול בהרמתהיה
 פע~י~ י~ בהדיא אומר הרי ~ו ל~~תולא ~ידוי~

 וב~ל~
 הוא

 ~גביה היה בראשו~ה ה~פורש שם שהוא ככתבו~זכיר
 הוידויים בשמות אמר ולא בשם ~ולואת

 ~ב~
 השר

 לשמות חוזר כרחיך על ובכלם פירשהאשר
 קורא היה שצא שאמרת ומה הגורל~ולנתינת הוידויי~
 ככתבם אותם אומר היה ~אשונ~ם וה האחרון אם כיקול בהבל~

 המפורש שם שהוא ככתבו אומר שכן כ~רושםולא
 השם את מזכיר היה לא ד~תך ול~י מלבדו~וד וא~
 םוגיית הפך וזה וידוי בכל אחת פעם פ~מיםשלשה ר~

 י~ ת~~ר בקלפי טרף פ~ יומא במםכת כדאיתאהגמרא
 וכ~~כ כו~ ביו~~הכ השם את גדול כהן ~כיר היהפ~מים
 פעמים עשרה ישראל ס~רי בכל וכן הפוםקיםכל

 ביו~~הכ השם את גדול כהןמזכיר הי~
 ובכו~~

 הזכירו היה
 ואין ביניהן ה~רש ואין המפורש שם שהואככתבו

 ~ ועקשנפתל בה~
~~~

 הבאת מה לע~ין ידעתי לא מהמרדכי שלמדת
 הגורל בנתינת יאמרו שלא אמר לא הוא כילמודך
 ל~ה טעם נתן אך שם ברוך השםבהזכירו

 בעניית שהוא וא~ר האזכר~ אחר~כמל~~ו אומ~~
 בזה הוכרחת ו~ה במקדשאמן שא~~~ א~~

 וה~
 אומרת ~י~ המשנ~

והם
 עוני~

 ~ בשכמל~~ו א~ריו
ו~~

 אם כי והעם לכה~ים ח~ר שאינו שאמרת
 או~רת שם שג~~כ בוידוי תאמר מה ולסגן ב~~דלאב

 ולא לכה~ים לא ב~~ד ולאבלסגן א~ כי ח~ר שאינו ~~כ הנאמר כו~ עונים והםהמשנה
 צע~

 ה~~דים
 ~ נפלאות מתורתו יראנווה~ בעזר~

ו~~~
 בית את וברך הואיל

 עב~
 דבר להשיב

 ר~ה ש~ש תחת כילעבדך
 א~

 דברך ויבא
 אדו~י כן האלהים כ~~אך כי נח בני אלה שלשהיהיו וכבד~~

 כתבי להיות עון אדוני לי יחשב ואל הטובלש~וע
 וה~וביל הסופר לעצלות כי ו~ואנקוד ז~

 נחו~
 הטהרו לא

 ולא שמלותםוהחליפו
 אארי~

 אל למשא יהיה ולא עוד
 מ~ציו להשמיעני ור~יו אדוני ידי הנושק נ~םאדוני
 שלו~ו בעדו~תפלל

 יומ~
 ~שרת ה~זומן יחשב לא ולילה

 בלב אדוניולעבד
 ני~
 ~ מיגאש ן~ לוי אברהם ~

~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~ו~~

 נ~ח בדבר קנאת אשר את ראיתי ראה
 תבניתך דמות גולם ~תב אשר ~ב~הסדר

~ 
 מלת
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 ~לת ו~לגולם
 ת~ני~

 ~ל המורים
 ה~ש~ו~

 זה דבר ו~ל
 כגבורי~את

 ~~ ירי~
 יצריח

 להיו~
 ר~~

~~ 
 ב~ינ~ נפ~א

 ומה זמן בשום ~אומרוכ~~ת
 ~~~~~ ב~ו~ ג~

 ~ וכפרה

 ז~~~
 אשיב

 ואו~
 כי ס~ק ~~ן ~~ ~

 כ~
 ~ירושו

גולם
 ד~ו~

 תבנית~
 ב~~לה ש~יה ה~~~ון אדם

 ר~ו ~ל~י ~ע~~ה מ~~ש ~~~ד צורהבלי ~ול~

 ~~ני~
 ~יירת א~~~כ

 ~ן בו א~~ ו~~~~~ת ה~ו~ה כלו~ר ותבנית דמותבו
 ו~~~ש יצרתהאדמה

 תבני~~
 בו שנתת ה~בנ~ת ר~~ל

 ~~~ל מלכי נס~תי ואני לדברדוגמא
 ה~ל~

 כלו~ר שלי
 ו~ז אני שה~לכתיה~~ך

 ול~
 אתכם נ~שי ~~על

 התבנית ר~~ל ~בניתך כאן אף בכם שנתתיה~ש ~~~~
 ~בנית שא~~

י~~
 ת~יהת

 ה~~ה~ פש~ אי~
 ב~ם א~א לומר

 ירושלמי א~מוראכד~ת
 של~

 ~~ו ה~~~~ו
~~~~ 

 כל
 ~ל לת~וה א~ןהפוסק~ם

 ~ה~וס~י~ ז~
 ~~ר נ~~כו

 ל~דנו חג~ ש~בי וכ~ון שבי~~נו ה~~~ה נס~תגיר~ת
נוסחאת

 ה~שנ~
 שה~ה

 אנ~
 דא~הו ~~~~נן ה~י ~שס

 דתוס~תא וכ~~ש ~ינן ~פי ה~שנה בנ~חא~ בקיהיה

 ~ ליה~סיי~
ו~~~

 לא השם אנא שכתבו שהפוס~~ם לו~ר ~ש
 חגי רבי דברי ול~חות נת~ו~ו ~ן שיאמרו הלכהלכסוק

 כיון הל~ה ב~םק תלוי הד~ר זה ש~יןוהתוספתא
 מי ה~ם א~א שיא~~ כ~בו שהם וא~~~~י ב~בראיסור שא~

 וא~~~פי ב~דו הר~ות חגי כרבי ב~ם אנא לומרשירצה
 שכב~ זה דוגמת א~יא ~~ם של דברשזה

 ~דו~
 שכל

 ח~~ם אנו ו~פיו ה~למוד ע~~~י הם שלנוהפוסקים
 רשאי ~ינו יכנה ישראל בשם אשרוכל

 לז~
 מפסק

 מ~נו הפו~ש וכלהתלמו~~
 כפו~

 ~ב~ים יש ~~~כז מחי~ו
 א~~~ם כספ~ים ונוהגים ה~למוד דבר מניחים~אנו

 ה~יר בני ב~רק ששנינו נאמ~ים ~ד~ם ליואעידה
 כן נוה~ים אנו ואין וקללות ברכות קורים~בתעניות

אל~
 בר~~ח וכן ~ופרים מסכת כדברי ויחל קו~ים אנו
 כ~אי ה~מים להפטיר ראו~ היה ~בת לה~ות שחלאלול
 ב~דא אלא ~פט~רי~ א~ו ~אין ~נז~ ב~~ הגמ~ שגזר~מו

 שאין לפי והט~ם פ~י~תא כדב~י ד~חמתא~שבע
 בידינו הרשות והתר אםור בדבר תלויים אלודב~ם
 יותר שהוא לנו שיראה ~י כדברי להפטיר אול~רות
 אם ש~~~~ו של~נינו נדון ל נל~וד ו~שם והתרבאסור תלוי דבר שאינו כ~ון התלמוד נ~ד שהוא וא~~פינכון
 ב~דינו שה~שות בדוקא השם אנא כו~בים הפו~~יסהיו

 כיון ח~~ רבי ~~ברי בשם אנא ולו~ר דבריהםלהניח
 פוסקים שקצת ~~~ש בוהיתר באסור התלוי דברשאינו

 יש כמותו שלא שכתבו הפוסקים וגם ~גי כרביכ~בו
 אח~ שנ~שכו~ו~~

 נס~א~
 היה חגי ור~ שבידם המשנה

 ~ מהם יותר המשנה ב~יר~תב~י
~~~

 ~הבנת כת~~~ ~~ל~ל
 אנ~

 והארכת בשם
ב~ב~

 וכ~~~
 א~ר כ~לו ~וא השם ב~ב~ר הכונה ~אם

 נופל איננו כי ו~ם סבה לו ~~ן והשם ה~םב~בת
בלש~ן

 ~~ ~~ל~
 זה

 אשיב~
 שהשם הדבר ~~ת כי

 הוא אבל ~בהלו א~
 סב~

 שיש אומרים אין וכאן הס~ות
 שהוא שמו שבסבת או~רים א~ו ~בל ~~~ו לשם~בה
~בת

 ~~בו~
 ועוד מאד ~בואר וזה כו~ ל~ונות יכ~~

 הדבר בסבת הזה הדבר ובגלל ~~~~ק ~פי~ א~~~~יכי
 וב~קומות בסבת יתפרש לבדו הוא כי ~~ש~הזה

 בעבור רד~~ק שפי~ אע~~~י ~י ועוד כן יתפרש לאא~~~ם
 ~ל שהוא א~שרב~לל

 דר~
 לו דומה ש~היה ולא ה~~רה

 ויהיה ב~~~ ג~~כ יתפ~ש ב~בת ית~~ש בגלל ~ד~~ש
 ב~~ו~פי~

 ל~ע~
 בסבת יהיה בעבו~ ש~י~ שא~~~~י ו~~~ש

 כתבתיכבר
 ש~~

 שהו~שה הקוש~א בו תפול
 ל~
~ 

ו~~~~
 בזה שהתפלל מי ~מ~תי ולא ראית~ שלא

 עשה ~מך על אתאנו או~רים אנו בסל~חות הנההל~ון
 ואתה ואמר התפלל דניאל והנה ש~ך ב~בור ש~ךל~~ן
שמ~

 א~ה~נו
 ת~ל~ א~

 ~~ד~
 פניך והאר תחנוניו ואל

א~
 וה~ שמ~ה ה~ ~מר ושוב ה~ למ~ן הש~ם מ~דשך

 אלהי~ למ~נך ~אחר אל ו~~ה כו~סלחה
~~~

 אומ~ים אם שהיא הג~ השא~ה
 והכהני~

 וה~ם
 נתחזק ושכ~גדך חטאת לה~ אומר כ~היה הגורלבהנרלת

 וכ~~ת ל~ו~רו שאיןלו~
 חל~

 לאו~רו שיש והכר~~ ~ל~ו
 כ~~תיפה

 וכ~
 נוה~~ם אנו

 וכ~
 ~בודה סדר בפי~ כתבתי

 בית הנקרא היקר ספרי בתוךשחברתי
 יוס~

 נראה זה
 הצ~יר נאם~י

~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
 או בשבת אורחים המז~ן רבינוי~~~גו

 גוי ביד הםעודה ~ורכי ושא~ פתלהביא המ~~
 ד~

 רשות
 ~ כו~ מהוהיחיד

~~ו~~
 או בשבת אורחי~ המז~ן כ~~ת ששאל

ה~~טר~
 דרך גוי ביד ס~ודה ~רכי ושאר פת להביא

 ~הו ה~~ידרשות
~ 

 טעות שהוא ונראה ~ בשאלה כ~וב
 היחיד רשות דרך שכתב מהםופר

 וצ~י~
 לומר

הרבים ~~ דר~
 שד~

 ~ו~
 ~ותר ישראל אפילו היחיד

 ~ות דרך דאסור הוא ~שוטהדין ול~נ~
 הרבי~

 ~~~ל
 הר~ב~~~
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~~  

~  

~  
~  ~  

~ ~  

~ ~

 לנו ל~שות לגוי לומ~ אםור שבת מהלכות פ~~וז~~ל
 שא~~ וא~~~פי השבת על ~צווה שאינו א~~~פימלאכה

 השבת מק~םלו
 וא~

 ~לאכה לאותה צ~~ך שאינו פי על
 ~ כלל בדב~ להקל ואין ע~~כ כו~ השבת לאחר~לא

ו~~
 שא~ן ~ח~ר מח~ר להביא היא השאלה כונת

 איםורא שהוא ב~ניהם~~רוב
 דרבנ~

 זה שעם הוא הדין
 יה~ה או חולי ק~ת יש א~~כ אלא לגוי מותראינו

לדבר צרי~
 הר~ צו~

 ה~מב~~ם כתב וכן מ~וה מפני או
 בדבר יש אם בנ~~ד וא~~כ ה~~ בפרקז~~ל

 צור~
 ה~בה

 ביד למביאמותר
 דר~ ג~

 הצעיר נאם היחיד רשות

~י~~  ~ד ה~ויים אותם ששול~ים ח~~ם רבינו~~~~~ו
 או~ם ומ~~בש~ם וח~רים דרוםאי בן למאכלשמגיעים

 בישול ~~י אלא נא~ליס אינם ושוב גריסין ל~ותןכדי
 ~ילמא או דרוס~י בן למאכל להו מוקימנאא~ר

 ~ הראשון להתירן חזרו האי כולי~נתייבשו ~י~
ח~ו~~

 ראש~תה מצאתי לא התשובה ~א~~ה
 שהוא הדחק בשעת ומ~~מ כתבתי~ שמצאתיוממקום
 בדבר מרובה הפסד שיש או י~~~ ערב או שבתערב

כי~
 דשרו רבוותא הנך הם כדאי הוא דרבנן דמידי

לסמו~
 בנ~~ד לומר נראה ובכ~~הג שם עכ~~ל עליהם

דכי~
 ח~ים הני מתירים ויש היא דרבנן דאיסורא

 אחר בישול ע~~י אלא נאכלים דאינם כ~~כד~תייבש~ן כיו~
 שאפילו ואפשר מותרים בהם ~יכר א~נו הא~~בשול

 נאכלין שאינן כיון הח~י~ באלו יתירו בתבשילהאוסר~ם
 ה~יר נאם מ~ש בישול ע~~יאלא

 יוס~
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~ז

 ~~~~~~~ז ~~~~ ~~~~~~

~~ו~~
 גריע דלא להם לספק דמותר לי נראה

 וכן עליך שמזו~ם הדר~יאו~ ויוני ותרנגוליםמאו~ים
 בית בספרכתבתי

 יוס~
 נאם שכ~~ד סי~ א~~ח ב~ור

~צעיר
~~~~ ~~~~ 

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

~~ו~~
 לכוף נגשת לבו אל ערב אשר זה הוא מי

 מן א~ כשום לנהוג ז~~ל ~הרמב~~ם שנוהגיםקהלות

 בפ~~ק דאמרינן והא ו~חרונים ראשו~יםהפוםקים
 הלל כבית הלכה ל~ולם תניד~ירובין

 וה~ו~
 לעשות

 ב~~ש מחומרי ב~~ה ו~קולי ב~~ש מ~ולי י~שהכב~~ש
 הולך בח~ך והכם~ל אומ~ ~~~וב ~ל~ו ב~~הו~~ומר~

א~~
 כקול~הון כב~~ה אי וכ~ו~~~הון כ~וליהון כב~~ש
 ב~~ש אם ~~ה ק~~ו דברים והלאוכ~ו~~יהון

 דאי~
 הלכה

 הרמב~~ם וכחומריהן כקוליהון כב~~ש אי אמרוכמותם
 קהלות וכל ה~ו~קי~ גדול הוא אשרז~~ל

 א~
 יש~אל

 עליהם וקבל~ו פיו ~ל נוהג~ם והמ~רבוהאראב~~~אן
 יכפוהו למה וב~ו~רו~~ו בקולות~ו כ~והו שינהוג ~ילרבן

לז~
 אבות~הם ואבות אבותיה~ נהנו אם גם ומה ממנו

שאי~
 ואפי~ ז~~ל ~ה~מב~~ם ושמאל י~ין ל~טות ~ב~יהם

 ~ולתו כהרא~~ש ש~והגים ק~לות ה~~ר באותהרבו
 ל~~~~ לכוף יכול~םאינם

 כה~מב~~ם שנוה~~ם ~~הלות
 דהואיל תתגודדו לא מ~ום וליכא כמותם לנהוגז~~ל
 בתי כשתי ליה הוה הראשון כמ~הגו נוהג קהלו~ל
 דיינים שתי דאיכ~ דהיכא כרבא וקי~~ל א~ת בע~רדינים
 א~ן להתיר נוהג~ם ואלו לאסור נוהגי~ אלו אחתבעי~
 משוםכאן

 תתגודד~ ל~
 וקהל קהל וכל דיבמות פ~~ק כדאית~

 קהל לבני כופין אחד ~הל בני שאין ע~מו בפניכ~יר
 כתבתי והנ~~ל ב~שובותיו ז~~ל כהן דוד מוהר~~ר וכ~~כאחר
ה~~ר

~~~~ ~~~~ 

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

~~~ ~~~ 
 השלם החכם ~~~~יא

 זק~
 כמה~~ר ~נים ונשוא

 שבפי~ הרשב~~א ת~ובת הבנת י~~ו הצרפתיאברהם
 ~ הגהתם ~ה ט~יות בה שיש לי שנראה לו והשבתיר~~ח
 דברים במה ולימא ק~נה בספינה לפלוג שכתב מהאבל

 בי~ה אבל שבמ~ם באס~ה או בספינהאמורים
 לים וי~ה ליבשה מים ולה~ל~ף להגיה יש ~~הורים
 דבין אלא שכתב מהואצל

~ 
 א~י~ כו~ ~ך ובין

טהורים במי~
 ~רי~

 ~הור~ם במקום ~מאים ו~כתוב להגיה
 אלא מכ~ו ל~~לם מתנדנדת דא~נה שכתב ~הואצל
מ~~

 לעולם מתנדנדת דאינה ו~כתוב להגיה צריך המים
 ~בריו ~ולים ובזה ~כחו אלא המיםמכח

 כהו~~
 ועל

זה
 כת~

 ~טייא~~~י ~ וז~~ל ה~ז~ החכם
 בא~

 ~ייה
 משק~

 רוי~א בכוס מייא
 ד~~ יראה וז~~ל כת~~ר כתב מייא~ל~א

 פשו~
 שהנ~~א

 ה~א כך~אמיתית
 לפלו~

 גופ ~טנה בס~ינה
 ולימ~

 במה
 ~ביבש~ באםדא או בספי~ה אמוריס~ברים

 ~ב~
 שבמים

 דבין אלא~הורים
 כ~

 הראויה שק~נה כל כך ובין
 להבי~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

ב~
 המיס מ~ח ל~לס מתנדנדת דאינה טמאיס אדס
 דכ~~ת חדא טובא בגווה ליה וקש~א עכ~~ל מכחואלא
 טעות ליפול דרך ואין ביס אפילו דהיינו תיבות שתימ~ג

להוסי~
 או הנסח מן ולדלג לגרוע ולא הנסח על

 גדולבמ~ו~ ~החלי~
 ק~

 ~ה קשה שנית גוונא וכהאי א~פכא או
 ליה דקשייא משוס היינו ביס אפילו לשון כ~~תשדלג
 דקאמר הסיפא דברי שייכי לא ביס היא הספינהדאס
 דא~בא מכחו אלא המיס מכח ל~לס מתנודנדתדאינה
 דמתנד~דת פשיטא ביס היא הק~נה הספינהאס

 ה~תה אס זה ולפי יוכלו ~א השקט כי נגרש היסמי מכ~
 וא~כ טהור יהיה היס מי מכח המתנדנדת ביסהספינה
 בספינה דלפלוג לדוכתא הרשב~~א ק~ית דוגמתהדרא

ק~נ~
 כו~ ב~פינה אמוריס דבריס במה ו~ימא גופא

 דאיך קשה שלישית טהור שביס אבל גוונא ובהאישבנתה
 ל~לס מתנדנדת דאינה שבנהר הקטנה הספינה עליאמר
 הנהר דאס המיסמפח

 ש~~
 קטנה והספינה

 פשיטא קתני סתמ~ קטנה דהא ביותר קטנה היאאס ובפר~
 אין ולמפורסמות המיס מן לה~נדנד יכולהדמקטנותה

צרי~
 דנקט האי ק~ה רביעי~ ראיה

 ~שו~
 דקאמר לעולס

 מתנדנדת דאינה לומר לו היה כו~ ל~לס מתנדנדתדאינה
 מכחו אלא המיסמכח

 כ~~~
 יכולה קטנותה דמ~וב

 כדלעיל הנהר ממימילהתנד~ד
 בסמו~

 בהפך קאמר ואיך
 לעולס מתנדנדת דאינה לעולס לשון הקצה אל הקצהמן
 הגירסא על מהפך דכ~~ת קשה חמשית המיסמכח

 דאינהדקאמרה
 מתנדנד~

 המיס מכח אלא מכחו ל~ולס
 כ~~ת טהוריס ד~מקוס קשה ששית איפכא גריסוכ~~ת
 שביעי~ דלעיל הגירסא כל הפי~ת בשביל טמאיסגורס
 ספינה לפר~י ליהו הוה לא דאי קאמר מינה דלעילקש~

 הברייתא ואפילו המשנה דרך ~הא להקשות שיששביבשה
 האמורא רק לפרש ולא פעמיס ה~בה דבריהסלסתוס
 על ראיות שכתבתי כמו דבריהס לפרש צריכיןוהפוסק

 ו~~~כ וק~~א ק~ בסי~ חברתי אשר אברהס ברכת בספרזה
 ד~מא מיירי דוקא דיבשה קטנה בספינה מתני~נימא
 ההסיט לתלות דיש טהור שבמיס קטנה בספינהאבל
 האדס מכח ולא המיס מחמת ק~נה מהספינהונדנוד
 זה דהוכיח דכיון קשה שמינית בההיושב

 הרשב~~~
 גס

מ~
 בספינה בדידה וליתני ליפלוג כן לא דאס דהיינו אחר
 בלישניה נקט לא אמאי ~~קטנה

 לשו~
 איבעי והכי ועוד

 וליתני ליפלוג כו~ והטהור הזב קתני כי ו~ד למימרליה
 לימו~~ יערב לא ~אס ~דולה קישיא דהוא כו~בדידה
 יצ~~~ כ~ההישיבה

 ~ ושלוס מ~לה תשובה כ~~ת אלי ישיב

ב
 ו~~~י~

 שנקרעה ה~לית
 הכנ~ וסו~

 אי קייס
 נקרעה דאדכתב לי קשייא דכשרה לטור ליהסבירא
 אצב~ת שלש תוךהטלית

 לכנ~
 לתופרה רשאין אינן

 נקר~ה למימר הו~~ל עכ~~ל לתופרה יכול אצבעותלשלש ~ו~
 ושוליה~לית

 הכנ~

 נקרע תפירה בלי כשרה קייס
 ס~

הכנ~

 איני לתופרה ~אי אינן והאימרא השולייס דה~י~ו
 בספרי~ לעייןיכול

 ולהארי~
 להכנסת סמוך הוא כי יותר

 הולך ה~ני גסכ~ה
 להתעס~

 וה~ ו~ולה חולה ברפואת
 ~ אמן תעלה רפואות ישראל חולי לכלישלח

~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 חדא הרשב~~א לתשובת הגהתי על למר דק~~ל~~י

שא~
 דרך ואין תיבות שתי מדלג

 להוסי~
 הנסחא על

 שאני וחמשיתכו~
 מהפ~

 תמהני כו~ הגירסא על
 ו~

 אנו
 שלא מבחיניס שהס לו~ר הטועיס למדפיסיסא~ראין
 ~רובה ט~תלטעות

~ 
ו~~

 ~~ר טיבותא מחזי~נא שנית כ~~ת שהקשה
 שהפליג אלא להגהתי טעס לתת לדברי סניגרוןש~ה
 נגרש היס מי מכח היא דמתנדנדת לו~ר ב~עסכ~~ת
 קושיית הוליד הזאת ההפלגה ומצד יוכלו לא השקטאשר
 בין יס בין מיס דכל ~ומר ואני הרשב~~א קושייתדוגמת
נהר

 שיי~
 ~ן ואס המיס מכח שמתנד~דת ביהו למימר

 הרשב~~א~ קושיית דדוגמת ~ושי~אבטלה
ו~~

 דספינה יאמר היאך שלישית כ~~ת שהקשה
 אס דהא המיס מכח ל~לס מתנדנדת אינהקטנה
הנהר

 שוט~
 שהיא מפורסס הדב~

 מתנדנד~
 המיס מכח

 אומר אני דנקט לעולס לשון על רביעית שהקשה מהוכן
 לומר הרשב~~אש~וו~ת

 דכי~
 מתנדנד~ היא ~טנותה דמצד

 מסייעיס במיס היא ש~תה אע~~~י מיס בלא אפילומכחו
 מסיי~ ליה דהוה ליהו חיישינן לא בנדנודההמיס

 שאין
 מת~נדת ~ינה קטנה דספינה אמר הכי ומשוס ממשבו

 לבדס המיס מכחלעולס

~ 

 נהר יהיה אס

 שוט~
 או

 מתנדנדת היתה בלבד דמכ~ו כיון נגרש יסגלי
 א~

 ב~א
 ~ כלל המיס נדנוד חשיב לאמיס

ו~~
 אני טהוריס שבמ~וס שיש~ת כת~~ר שהקשה

 הראשונ~ בקו~ כתב כ~~ת הרי קושייא זו מה טמאיסגורס

שד~
 טענת ליפול לנטות

 להחלי~
 גדול במקוס

 ק~
 או

 ~איפכא
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  והש~יני~~
 ~~נם

 מיו~~ו~
 ~לא ל~~~~~

 מ~ום ו~כל הם ה~שב~~א ~ברי~נ
~~ 

 ~ה~שה
 לםת~ם המשנהשדרך כ~~~

 לפר~ ול~
 דש~ני לו~~ יש

 י~א פן בו ~לו~ שהכל דב~שהוא ה~~
 מ~~~

 מ~וקל
 וכ~

 כי
 ל~ש~~ ליה הוה לאהאי

 ~יניה
 ו~ו~

 לומ~ יש
 ~~ום כד~~ אינו ~ביבשה לפרושי ליה ~הוהזה ~הכ~~
 לו ~ירף ~ש~~ה כ~~ת ~ה~שה כ~ו לס~ום~משנה דדר~
 קו~~יא ~תיי~ב ובהכי בדידהו~י~ני ~ליפל~

 שמ~ני~
 דלא נ~~

 מ~זי ה~ה ~א~~כ ו~וד בלישניהנקט
 שהכ~~

 ~הוה ~א~ון
 וה~~א ~צ~ו ב~~י כ~~י ה~א שביבשה ם~ינה לפרושיליה
 נקט~לא

 ~ש~~ ועו~
 שהבין מה ע~~~י כ~~ז בדי~ה~לי~~י ~לי~לו~ ב~~~וף א~א כ~א~ שא~נו

 כ~~~
 ה~שב~~א בדב~י

 כולה ~~~י לפי ~בל מביא ראיותדשתי
 חד~

 וכי היא
 ~או שב~ב~ה ס~ינה לפרושי ל~ה הוה לא דאי~~~ר
 שישבו וה~הור הזה דליתני~~י~רא

 בה~ינ~
 ש~יבשה

 הז~ דלית~י לומר היינואלא
 בספינה ש~~בו וה~הו~

 שבמים ~בל שביבשה בםפינה אמורי~ דברים במה~מאים
 ו~~ ז~ לקו~ייא מקום אין וב~ן~הורים

~ 
ו~~

 אי ה~ור על כ~~ת שה~שה
 ~ביר~

 בטלית ליה
 אדכת~ כשרה ~יים הכנף וסוף~נק~~ה

 נק~~ה
 הכנף ושולי נק~~ה ל~ימר ליה הוה כו~ אצבעות~לש ~ו~

 כו~ כשרה~יים
 י~

 ~~~שנא לו~ר
 דר~

 וכב~ נ~ט יהודה
 לכ~~תא~רתי

 דת~יה~
 ~ום בו פי~ ש~א לן

 הצ~יר~אם ו~לו~ ~י~ו~
~~~~ ~~~~ 

 ~ילאי דבי ~~י~ג
 ב~ו~ קרוב~~~

 נה~י יאורי
 גבירי ה~לם ה~~ם ~ורה של י~ה ים מ~בריא~ירים
 על כ~~ת קונ~ריסי~~ה

 בההיא קכ~~ז ~י~ן ~א~~~ ל~ו~
 ~איתי ו אלי בא ~דאי יותר ~רבק במו~ים לשחות~אין
 כת~~ר ב~יני נפשי יק~הכי

 לה~~ו~
 ב~פר זכ~ו~י

 ~~ו~~ות ~דב~י שנ~אה שכ~בתי במה והב~ יוה~אמשום ~~~ שנ~תי ~~ה ~א~ ~מרי קו~בי בשני ~ליולהקשות
 ~דאי יו~ר יש~ה שלא ובלבד ~רושלמי דקאמרדההיא

ל~
 שאמרו מ~ום בכל אלא הוא בלחוד ב~ודים

וב~ב~י לש~~~
~~ 

 ובעי מר לן ד~ד~ק ~זי~א ההם הקוש~ות
 ~תמר א~לה אמ~תי פ~אי לי שאין היות ו~ם לזלחדודי
 דרפי כן כי אאריך לאאם ח~א~ עלי ~שת נא ואל דברי ליישב בםנ~יניואוחזה

 לב~
 ~י וגם בק~רה

 ~ דברי כה והלא י~י ~ל מעכבהפנאי מיעו~

~~
 טעמא על להקשות ראשונה כ~ת כתב אשר

 כ~והר~ ד~~י משום הוא במודים מדאי יותר ישחהדלא

 ה~ם מש~~ יות~ שו~השהוא
~~~ 

 מות~ יהיה דאם
 ה~בו~ כלל~~ות

 שח~~~
 ולא מהם ~אחד זה גם ~דו~ה

 ~~~~ל ~הא~רים יו~~~~יך
~~ 

 שמאחר לומר יש זה
 בינונית שחייה אלא ~ש~ות ~~וייב~ם אינםשהצבו~
~~ת~א

 ~ינ~
 יות~ ~וח~ם

 ~~ינ~
 מדאי יו~ר שוחה וכ~זה

 ו~~י~חזי
 כ~ו~ר~

 ה~ונה הייתה שלאה~בו~ בש~יי~ פגם ~טיל ~הוא ונראה
 וכ~~י~

 כל בי~ושלמי דאיתא
 ועוש~ו הדב~ ~ןהפ~ו~

 ~דיו~ נ~ר~
 לו~רשנח~יב ו~ין

 יראה שלא ~די מדינם יו~ר שיש~ו להם ~נתיר אוה~בו~
זה

 ש~ו~~
 ונבא ~~~~ר~ם אנו ד~ליו ~שנה מד~י ~ו~ר

 ~~~ולהו~~ף
 ה~~

 וי~ו המשנה הוא שזה ~ו~~ לנו ~וב
 ~ הת~תונה~ל

~ו~
 ~~ש~קין ק~ה ברב~ם ~ה~~~~ו~ו כ~~ת כ~ב

 ש~ע ~~~ אם ו~~~לואותו
 שמ~

 אותו משתק~ן ~ין
~לא

 ~~ונ~
 א~ הוי

 ל~י~ה א~~~א או ~~~וק ~~ל לא
מ~~שי~

 ואי~
 דמ~זי בשביל

 כיוה~~
 ~~בירוהו

 ~כ~~~
 זה

 דאו~~ בעינימבואר
 מ~ונה הוי ~לא ~ינן ד~~~ ש~~ ~~~

 ~ו ה~~ו~ כ~ל לאאם
 ~~פכ~

 שאני ~פ~שים לא~זה
 כ~תי ד~~זיה~ם

 הו~ ר~ו~ו~
 פ~וקא למי~ר ד~~ור

 וכ~לה ~ילה אמ~ דכ~ול~כפליה
 ל~~י למ~ח~ ליכ~

 ד~א~ר אי~כא הו~ מ~רשים ו~א~זהל~ר
 פ~ו~~

 וכ~ליה
 וכיון ~~ויו~ כשתי ל~~זי ל~י~ש ~ל~כא~וא

 שכ~
 ל~ה

 או~וישתיקו
 וא~~~~

 שתוקי ב~ לאוי מ~~מ הוי ד~נונה

הו~
 מאי ~א~~כ

 בי~ איכ~
 ~ילה ~מר

 וכ~~~
 לאמר

~~וק~
 ~ודים בש~~ית אבל ~ה~~ר~ים א~~ לכל וכפלה

 ~ לה~~ירו ~~~ ש~יר ~והרא ~~~ם דהוי ~דאייותר
 כ~~ת כ~ב~~~

 שליש~~
 בתפלה מ~בירין ~~ן ~לד~~י

 ב~~ישינןאלא
 ל~ינו~

 המינים בב~~ת ~~ק אם כ~ון
 ד~~זי בדב~ אבל עדכו~

 כיוהר~
 גרידא

 ל~~
 י~בירוהו

~~~~ל
 מ~ ע~

 כיוה~א ~~חזי נ~יישב שכתבתי
 והצדק הא~ת ב~ושי פנם כמ~יל ~~אה שהוא הואר~~י ~ילת~

 ל~~~ירוור~וי
 כ~ ע~

~ 
~~~

 שהרי ק~ה רבי~~ת כ~~ת כתב
 בה~~~

 ~ובדא

~~ר~
 ~ין

 עומ~י~
 האל דאמר בההוא

 הג~ו~
 הגבו~

 ה~זוזוהנור~

 וה~מי~

 השתיקו~ו ולא ה~בירוהו ~א כו~
 שבחיה כולהו לסיים רוצה היה כאלו נר~ה שהיה~~~~~י
 בדבר אם כן ו~ם כו~ זה על או~ו כדהוכיחודמארי~
 ולא הע~ירוהו לא ושלום חס ה~ב~~ה לגבי ג~אישהוא

 שהוא בדב~ ~~~ש ש~יים עד ~ו המתינו אלאהשתיקוהו
 ~בודאי ל~ק~~ה ~נאי ו~~נו כיוהרא דמ~זי לאדםגנאי
 זה גם עכ~~ל ישתיקוהו ו~א יעבירוהולא

 נרא~
 ש~וא

 ~ה~םמבו~ר
 ~משי~ ל~

 שהרי חורבא ש~ם ~י~יה
 פש~~
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 ליהו ומשמע בראשית ליוצר ~דולה לתת הם דבריםשל
 וכב~ משובח ה~~ז בשבחיו לספר המרבה שכללאינשי
 ~ובהו אלו שבחים רוב ספור שאין השומעיםיודעים
 ולא לשונו וצחות כח כפי להודות ~ייב א~ד כלאלא

 שי~ר להם שנראה מפני אלא כן מ~ומר חכמיםמנ~והו

שב~
 סמא וכדקאמר התה~ות מר~י השתיקה לו הוא
 בקי אם כי יבינוהו שלא דבר וזה כו~ משתוקאדבולה

השכ~
 לא כו~ הגדול האל שא~ר שבמה וכיון ~החכמים

 מי~י לא וגם להקב~~ה גד~לה אלא לאינשימשתמע
 אדם כל על חובה זה שאין יודעים הכל שהריכיוהרא
 בפי וידוע שגור התפלה סדרשהרי

 הכ~
 עם זקנים

 שמה ~וד~יםנ~רים
 שהוסי~

 חובה ולא תוספת הוא זה
 מדאי יותר שחיית גבי אבל ישתי~והו או יעבירוהולמה

 כדפרישית חורבא מ~נה ונפיק כיוהרא דמ~יבמודים
 ~ להעבירו דמישפיר

~ו~
 קשה חמשית כ~~ת כתב

 מהתוספו~
 אין דבפ~ק

 בא ואם בדבור~מ~ן
 לשחו~

 ברכה כל בתחלת
 ישחה שלא אותו מלמדין ברכהכל ובסו~

 כת~
 דמ~י משום

 בתחלה ל~חות לו שאין שאע~~פי בבירור לך ~ריכיוהרא

וסו~
 קאמר לא מ~~מ ~יוהרא דמ~י דמשום ברכה כל
 אותו דמלמדין אלא או~ו מעבירין או דמשתקיןת~מ~א
 ישחהשלא

 וא~~~
 לשוחה יעבירוהו או ישתיקוהו איך

 ג~דא יוה~א משום הוי טעמא אי מדחי יותרבמודי~
 מדקאמר ב~ה זו קושיא דתשובת אמינא בהאעכ~~ל
 אותומצמדין

 משמ~
 דבשאינו

 יוד~
 לשחות דאסור

בת~ה
 וסו~

 הוא לעצמו דבמתפלל ובודאי עסקינן
 יודע אינו אם אותו שי~מדו אלא ביה שייך לאומש~~ה
 שעובר הוא גערא בר יודעואם

 ע~
 ואם חכמים ~~ברי

 ובין כך בין ~~~~ שליחהוא
 כ~

 העברה או גערה בר
 דהאהוא

 ש~~~
 כל שידע עד ה~יבה לפני לי~ לו אין

 ביה למימר וליכא נעדר לא איש ~נאיה התפלהמשפטי
 שאם להעבירו ראוי נפ~ך מ~ה כן ואם או~ומלמדין
 התיבה לפני שירד קודם למד שלא על הוא אשם ידעלא

וא~
 הכי ואפילו ידע

 ל~
 שכן מ~ל ~כמים לדברי ~ש

 ~ להעברה ראוישהוא
~~~

 שישית ~~~ת כתב
 דבפר~

 אי~ השחר תפלת
 שבשדרה ח~יות כל שיתפקקו עד שיכרע ~ריךדהמתפלל
 צריך המתפלל ולשון מדאי יותר שחייה ה~א זוובודאי
שישחה

 ויכר~
 שבתפלה וכריעות שחייות ככל מ~מע

דהיינו
 באבו~

 ~~~ה
 וסו~

 ת~לה ובהודאה
 וםו~

 א~~כ
 א~י~ יש~ה לאלמה

 הש~~~
 התפלה ב~זרת במודים אפי~

 שב~רה חוליות כל שיתפ~קו עד דהיינו מדאייותר

 לאאי
 שיי~

 מ~ים כמודים דמ~י משום ~ידי טעמא
 מפני שהטעם שאפש~ שכתבתי בדברי ~בואר זהעכ~~ל
 יהיו שלא כדי אלא ~ורעים ואינם התפל~ושכבר

 יותר ישחו ואם מעט ראשם שישחו די ובזהככופרים
 שכבר גופיה בש~~צ שייך זה וטעם ע~~כ ליוהרא לחושיש

 ש~דרה חוליות כל שיתפקקו עד אז ושחה בלחשהתפלל
 אינו ומתפללכשח~ר

 צרי~
 ראשונה ~עם כמו כ~~כ לשחות

 חוליות כל שיתפקקו עד במ~ם א~ פעם ששחהד~יון
 ואין ~ראו לפני נכנעכבר

 צר~
 אחרת פעם לש~ות

 מ~י כן ~ה ואם חוליות כל שיתפקקו עדבמודים
 ~כיוהרא

~ו~
 ש~עי~ בקושיא כדלקמן קשה שביעית כתב

 ~~~ל כתר כתב ולקמן עכ~~ל בסמוך ה~וספות דבריעל
 ~כההוא ליה סבירא דאי התוספות ~ל קשהשביעי~
 ליהו וסבירא מדאי יותר ישוח שלא דקאמ~ירושלמי
 קאמ~ דהכילתוס~

 דבכ~
 מדאי יותר ישוח ~א הכרי~ת

 בכריעות במקומו הדין זה להביא להם היה כןאם
תחלה

 וסו~

 לתוספות ליהו הוה ולא
 להבי~

 הדין זה
 ~ עכ~~ל כחיזרא כ~ע כרע גבי במקומושלא

ו~ת~
 שבעה משלמת הקושיא זאת כי כ~~ש שם ~ד

 כרע כי גבי האמתי שמ~ומו מבוארת זאת גם דבריעל
 באיזה הכריעה באופן מיירי ששם כחיזראכרע

 או מדאי יותר בשחייה היא אם ~כתוב ראוי ושםהיא ע~
 תחלה דכרי~ת בההיא משא~~כלאו

 וס~
 לא דהתם

 הכריעות אופן בביאור לא הכרי~ת במספר אלאמיירי
 אין כןואם

 עני~
 יבא מקומו ועל ענין הזה הי~שלמי

 שכתבתי ב~ה הנה התוס~ שכתבוהו במ~~םבשלום
 ~ הנו~ קושיות השבעהנסתלקו

ו~~
 מהירושלמי התוספות בדברי שכתבתי מה

 קאמר דוקא ~מ~ים לא מדאי יותר ישוח שלאדקאמר
 מקום בכלאלא

 לכרו~ שצרי~
 למה דא~~כ כ~~ת הקשה

 מדאי יותר ישוח ד~א במודים לומר הי~שלמיהוצרך
 התפל~ ב~רתהש~~צ

 לדע~
 הטור

 ~שיט~
 בכל שהרי

 יותר כרע לא מודים לומר בלחש כשהתפלל וגםהכריעו~
 וכלמדאי

 ש~
 אמר כבר שהכי ז~~ל להרמב~~ם זה דקשה

 ~ מדאי יותר ישוח לא הכריעות שבכלהירושלמי
~~ו~

 חולק למה הטור על קשה שנית כ~~ת כתב
 ולא בש~~צ ~וקא משמע דה~בירוהו וא~ר הרמב~~םעל
 לשחות מותרי~ שהצ~ור הטור מדברי ד~שמע הצבורעל
 ביר~למי אמרו כבר וה~א ו~מה דרבנן במודים מדאייותר
 ~ מדאי יותר ישחו לא ה~ריעותדבכל
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~ ~ ~

 ~~~ת כתב
 ש~ישי~

 ק~ דבירושנ~י ~כיון קשה
 ~~ה א~~כ הכ~י~ו~ ~כל ~דאי יו~ר לשחותאסר

 ל~
 ~~~ו

~~
 פוה~~ם ~יזה או וה~ור הר~ב~~ם

 ~~רי~
 ~א כ~

 במוד~ם ~ם כי בדב~~~ם זהפורש
 ~~זר~

 ה~~לה ~~~צ
 ב~ז~ת לטור ~ו להר~~~~ם ד~בנןוב~ודים

 ש~~~
 ~~~לה

במודים
 עכ~~~

 בביאור הר~~תי ~כבר אני אומר ~ כ~~ת
קושיא

 שלישי~
 ב~שון כ~ב~י ~הרי ~ו~ה ויישב~י זו

 ~ו~א לאו ~ו~ים גב~ כת~והו שה~ום~ים וא~~~פיהזה
 א~נהו ~~~וה ~ודים על הכי ~ני דבירושל~י ~שוםאלא
 לשאר הדין והוא ב~ודיםנ~~

 ש~ו~~~ ~~ו~ו~
 ~הם

 ה~וסק~ם ב~ן הירוש~ דבין ~ודואפשר
 נ~~ו~

 ~~ו~~ם
 ~ב~~ר ~~ו~~ם ~ותר לשוח אדם בנ~ קצתד~רך

 מ~ו~ו~
דמש~~

 צהו
 שה~ו~י~

 ~רי במודים ~שוח
 ~~~ב~ ז~

 ישו~ לא נ~י דבמודים כתבוול~יכך
 ~~~~ יו~ר

לשאר ו~~~~
 מקומו~

 בהם ששוחין
 ~ עכ~~~

 ~~זרתי א~א זו קושיא ~~רצ~י~~י
 ו~~

~~~ 
 ~~~ ל~ו~בו הו~~ל דא~~כ משום ~פו~קים ~עת~ה ~~ה~
 שה~תפללשא~רו ~~

 ~~יל~ לכ~ו~ צרי~
 ו~ו~

 ו~פ~~~
 ב~זרת~~~וקא ~א~ נ

 ש~~~
 ~~אי~ יו~~ ישו~ו ש~א ~אמרו ~וא

 ו~י~ו ~ו~ ה~~ל~ו שכבר ~פני ~ה~~םואפ~~
 ~~ו~~ו~

 פ~~~בםו~
 ~~~תא ~~~ו ~א כ~~ז כרע ~בי דב~כות

 שלא ובל~ד~י~~למי
 ~שו~

 ~ד~י ~ו~ר
 וכ~

 ~~~ו
~~~~~ 

ו~מ~~~
 ~~~וס~ שהכר~~י הרי ~ל~ו~ ל~ודים ולא ~ד ~ו~

~וברי~
 ~ז~~ דל~ני~

 ~ירו~ל~י ההיא אתמר ~ו~א הש~~צ
 בין ב~בור בין במז~~ללהר~~מ

 בש~~~
 בש~~צ דו~א ול~ור

והתו~פו~
 ו~~~~ג

 וסמ~~~
 ~~~מר הכרי~ות ~בכל ~וברים

ול~יכ~
 כרע כרע כי ~ל הירוש~~י הביאו

 כ~יז~~
 כי

 והש~א ~נתבאר כ~ו הכריעה אופן בי~ור ~~ום~ם
 ~ולק~ם וה~ור ~הרמ~~םכיון

~~ 
 בב~או~ התו~~ות

 ~צא הירושל~י איירי לא וה~ור דלהר~ב~~םהירושל~י

בחזר~
 התפ~ה

 דו~~
 ~ו~א ב~ודים זאת גם ואף

 בין ~אייריול~וספות
 בתפל~

 ו~ם יחיד בת~~ת בין ש~~צ
 ה~כ~ בהם שכורעים ה~~ומות בכלאיירי

 שיי~
 לה~~~יי

 והטור הרמב~~םמדב~י
 לתוספו~

 ~בי~יהם
~~~~ 

 רב
 אצו~ ~ושיות ~~~שה מקום אין והיל~ך למערבכממזרח
~ו~

 ~וכל שלא א~שר דהיאך רב~ע~ת כת~~ר כתב

לשו~
 ב~ל מדאי יותר

 הכרי~ו~
 קי~א ~הא

 צ~
 דהמתפלל

~רי~
 ~ול~ות כל שית~~קו עד שיכרע

 ~בש~ר~
 ~היינו

 ולשון ~דאי ~ו~רשישחה
 משמ~ המתפצ~

 הכריעות בכל
 ראיה וזו כו~ שית~~קו ~ד זה א~ו ירושלמי ובתלמוד~ו~

 וא~~כ כירושלמי מדאי יותר ישוח שלא הפך שהואלדברי

 תת~יי~אי~
 דאסור דירו~ל~י ההיא

 לשו~
 מדאי יותר

~~ל
 ~~~י~ ~~~~~ו~

 ר~מ~פלל
 ל~~ו~ צרי~

 ~~~~קקו ~ד
~ל

 ~ול~ו~
 ~ו~

 ~~כ~~
 ב~י ~ד~י ~ו~ר ~~וחה ~וא

~~י~~
~~~ 

 ~~~ור
 ב~קי~~ ~~

 לכוין ~ו~ל נ~י החול~ות
 ~~ו~~ו~ ~ל ~~~~~קועד

 ו~~
 למל~כ~ ~ורה נ~נה ו~א ~ו~ר

~~ר~
 ~תפ~קו לאחד כ~ ~וים הגו~ים כל אין ו~ם

~ותר
 ~ה~~

 החוליות כל יתפ~קו עד ודאי אלא ~~בירו
 ~ ~~~ת ~כ~~ל למי~ר ב~י ~דאי יות~ ~~~יה ידי~ל

~~~~~~
 ~ל~~ת נר~ה

 ודאי ה~וס~ו~
 ~ית~

 לההיא

 שיתפק~~ ~~ לכרו~ ~~י~~~~~~ל~
 ~וחה ואם כו~

 בירושל~י דקא~ר מ~~אי ~~תר טובא ~~~פ~קו~ ~ר~~~ו~ר
~ע~
~ 

 ל~~~ ~ן לו~ר ~~~~~
 מו~ה נמי דמר וס~~~ק ~~~~ג

 ~~רו~ל~י ל~ה ~ה~~רא~~ו
 דל~

 בכל מ~~~ יו~ר ישוח

~~ר~~ו~
 כ~בואר ~~י~~

 ב~ו~ ב~~י~

 ~ ~~ ~בר~
 ~~~א ~~~כ~~ ~~~ולומ~ ואי~

 ~ע~
 ~ק~י ~ו~ ~י~~ק~ו

~~
 במק~ם ~א~~לו ~~ר~~~~י

 ~~ולקי~
 ~י~~~ל~ בהד~~א

ו~~ב~י
 ~~~~נ~

 כ~~~~
 אל~

 ~ן הלכה פו~קים ~~ם ו~~י

 ~ביאו~ ~ל~ומ~
 ~שום היי~ו

 ד~ש~מ~
 להוז~~ל

 ד~כ~~

 ד~~~~~~ ~~~~כ~יז~~
 כל ~~פ~קים ו~אי כ~~זרא

 וא~~~~~~ול~ו~
 יו~ר ~שוח שלא לומר ~~~ו~ל~י ~~י~ו

 ~~יק~~כ~י
 דזה ~ר~ה ה~ול~ות

 ~קר~
 ואל ~דאי יו~~

 בפקיקת יש ~י~ר כ~הת~יב~י
 ה~וליו~

 ~ש~~א דהא כו~
 לע~ו~ ~כוונה~~ין

 פקי~ת נ~ו~ת על
 החוליו~

 ו~לא

 כ~ ~יוסי~
 לו~ר ה~ינו אלא הש~רה כחוט א~ילו

 יותר יש~השלא
 ע~

 ה~וליות פקיקת
 הרב~

 ~~יק ו~~י
 ~~אי~ דיותרלישנא

ו~~~~י~
 שה~שה ה~~שית

 כ~~~
 ה~וס~ות דב~~ ~ל

 הוא בדבריהם ~י~ו~ילפי
 הח~שי~

 מר ~הקשה
 יוהרא ~~םנ~ינת ~

 ו~וש~~
 ~~ק~ רבי~~ת היא הש~ית

 ו~שבי~~ת שםכ~~ת
 השבי~~~ ה~~

 יש~תי וכבר ב~צ~~
 ~ום בלי כ~ו~ן ל~י~ ה~ו~~ דברי עלו ובכן ל~יצ~לם

 ~סהדי רברבי גברי מאן ~זי ו~אפק~וק
 ע~

 ~י~~וש
 ו~צה וס~~~ק סמ~~ג ~~וס~ותבד~רי

 שבררתי ההוגנ~
 ~~~ור ולא הקדמונים בדב~~ צהחזיק ה~אצ~צ~י

 ~~בר להתיישב ~בריהם על ש~שה ~~~~וא~~פ ~~רי~~
 ע~

 י~א
 צ~~םכנוגה

 כ~

 כל תירצתי ל~ל ש~הלות זה בנדון ~ק
 הנה ~~~ת שה~~~ה

 נ~
 א~צא צוית~~ א~ר בכצ ~שיתי

 מ~ ב~יני~ן
 לשון אותו

 דפר~
 שא~~י א~ר והרו~ב ה~ור

 ~רם י~ים זה אדוני~את
 נ~~~

 א~תו י~יין מאת~ו

ונ~~
 פרידתנו תהיה י~ן ו~תן

 ~~ו~
 ו~לום ~ורה דברי

 צמאמ~ ה~זומן כ~פש יגדצ תורתוכבוד
 ~~כ~~~

 ~ ~~~~ר

~~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~
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 לחכמה
 לבי~ ומוד~

 י~~ה
 אודיע~

 מן יורוני כאשר לשאלתיך ~~י~ והננ~ כתבך~~~~~~~ איך
 בפ~~ג ז~~ל ה~מב~~ם שכתב הראשון הספק עלהשמים
 עדותמה~

 התו~ שמ~
 עדות פי על דין ~ום ~ותכין אין

 תקנו שחכ~י~ אלאש~טר
 ל~~ו~

 בדיני פיו ~ל
 נר~ שביעי ובפ~ כו~ לוין בפ~י דלת תנעול שלאמשום ממונו~

 אלא קיום בלא כשר ~ב~~ר~ עדות דמד~ורייתאמ~בריו
 הזאת ה~תירה שמ~את וכתבת קיום לו ה~ריכושחכמים
 על דכתובות לפ~~ב גיטין וריש דכתובות מפ~~בבע~~ה
 ידינו כתב ש~~רו ה~דיםמשנת

 הו~
 זו דקושיא כו~ זה

~איה
 ל~~מות~

 אחת ~ושיא ~ר~~~שו שהתו~פות
 דבר בה~ירצו ול~

 ומתו~
 ~ת~זק כך

 קושיי~~
 שהרי

 בסו~
 מה בגדלן להעיד נאמנין דואלו אהא דכתובותפ~~ב
 הימנוה ~~בנן ש~~ות ד~יום דכיון בק~נןשראו

 לא דמ~אורייתאבדרבנן רב~
 בעינ~

 עדים ר~~ל ~אמר ק~ום
 ~להחתומים

 הש~
 כיון שטרות ~יום התוס~ כתבו כו~

 ר~~י אמר והכא כו~ ~ייף אדם כל א~~כהשטר עדי חתימת שי~ירו עדים אין אפילודמדאורייתא
 כג~

 שלוה
 כו~~~ה

 ברישו~~~ו ~
 גיטי~

 מכירין דאין היכא דאפילו מוכח
 שנחקרה כמי הוי כללהחתימה

 עדות~
 היכא דאפי~ו ולתוספות לרש~~י ~הדיא ליהדסבירא הרי עכ~~ל בב~~ד

 מהא דגמרא דסתירה נר~ שנח~רה כמי הוי קיום~יכא
 דכתובות בפ~~בד~מרינן

 ~מתניתי~
 כתב שאמרו דהעדים

 החתומים ~ים ר~~ל והאמר זה הואידינו
 ע~

 השטר
 ליתא ~יום ~לא דמיירי אתמר ארישא אתמר כי אלא~~

 אהא אתמ~ ומגיד ח~ר אינו שהגיד דכיון דר~~לדמימרא
 תימא~א

 כי~
 בפה הגדה ד~יכא

 יכול~
 בעדותן ל~ור

 הגידו כאלו להו חשבינן השטר ~ל ש~תומין דכלקמ~~ל
ב~ה

 וכיו~
 אינו שכן

 ~רי~
 ~יישינן לא תו בב~~ד עדותן כנ~קרה עליו החות~יםלעדי~ דחשבינן דכיון השטר ~קיים

אזי~ו~א
 דכ~

 ביה חיישינן לא בב~~ד דאת~~יד מידי
 והיינו ~יום אצ~כוה ~בנן אבל מדאוריית~ וזהלזייו~א
 ליבעי לא שטרות קיום ד~~ילו בדין גיטין ברישדאמ~ינן
 ה~ח דכתובות בפ~~ב דאמרינן נמי והיינו לקישכדריש
 אמר וכי דרבנן שטרות וקיום ~~ורייתא החדשלעדות
 הוא ידינו כתב שאמרו דה~דים א~תניתין חמא ברר~י
 כו~ ממון מחמת ה~י~ו אנוסים ש~~רו אלא שנו לאזה

 ואינו מגיד מיקרי בש~ר דגם ר~~ל מדאמר ~להאקשינן

 שנו ~א אתמר ארישא אמ~נן הכי ומשום ומגיד~~ר
 מ~~ת אבל נפשות מחמת היינו אנוסים שאמרו~לא

ממו~
 בר מדרמי ו~~~כ עדותם לעקור נאמנים אינם

 ממון דבאנוסי לחדש בא הוא דאדרבא סתירה איןחמא
 אי אבל בשטר קיוס שאין אע~~פ לחזור יכוליםאינס
 גופא דמתני~ מלישנא הוא סתירה דאיכא למימראיכא
 קיום דליכא משום נ~מנים אלו הרי ברישאדקתני
 מתוך ~בל בב~~ד עדותן שנחקרה כמי ~~שה והאואמאי
 נמי דנהי זו ~תירה נ~תלקה שכתבתימה

 כמי דהוי שבשטר ~דותן לסתור נ~מנים אינם ברישאגם דמדאוריי~~
 קיום א~רוך דרבנן מאחר אבל בב~~ד עדותןשנח~רה

 ובזה עדותן שנחקר כמי חשיב לא נתקיים שלאכל
נתי~בה

 הגמר~
 ההיא ה~פרשים ותוס~ רש~~י דרך על

 פ~~ב ד~וףדגיטין
 ~כ~ובו~

 ~קיום כיון ד~מרינן הא גבי
 הימנוה דרבנןשטרות

 רבנ~
 השטר דמדאוריי~א בדרבנן

 מדר~~ל קיום שום בלאכשר
~ 

~~
 דמן בפ~~ג דבריו שפירש הרמב~~ם לדעת

התורה
 אי~

 שבש~ר עדות ~~פ דין שום חותכין
 ~רי~

 לו~ר
 בדין בגיטין שאמרשמה

 הו~
 ליבעי לא שטרות דבקיום

 שתקינו מאחר פירושא הכיכו~
 רב~

 דלא
 למפי ניח~

 קיום ליבעי דלא היה הדין מן דלת נעילת משוםכתבם
 ~לגבי לקיש ריש דאמר דכיון לזיופא חציףדלא

 למי~ש ליכא תו בב~~ד הגדה דידהו חתימה חשיבהשהגיד כי~
 בב~~ד דנעשה במידי חיישינן דלא היכי ~ילזייופא

 לזיופ~
 ה~דש לעדות הנח שאמר מה מתפרשא נמיוה~

ד~~יתא
 ו~יו~

 שטרות
 דרבנ~

 ~ששו שלא אחר כלומר
 דרבק שה~ריכום וכיון קיום לא~רוכי ליה הוה כתבםמפי
 דיין~ נ~ה עד ת~נתם אחר הראוי מן שלאלקיום

ו~~~~
 פי על יתיישב ז~~ל הרמב~~ם שאמר מה

 זה בדבר דיינים נעשי~ שה~ים בפ~~ז שא~ר ממהזה
 שמ~אות שכיון לומרהכונה

 לד~
 חתימ~ ע~ות ע~~פ

 הוא אליו הנלוים הדברים כל מדרבנן הואהשט~
 שכלל כיון להחמיר ולאלהקל

 ד~
 מדרבנן הוי ועיקרו זה

 מטעמא הוי לא פיו על דנין ~ין דמדאור~יתאואע~~פי
 רבנן אחשבוה והא כת~ם דמפי מ~עמא אלאדקיום
 זה שדין ונמצא ממש פיהם הוה כאלו כ~בם ~ילההוא
 ליה דהוה כלומר ~ופרים ~רי עיק~ו א~~ווהנלוה
כאילו

 הו~
 היה לא וא~~כ פיהם

 צרי~
 קיום

דבר כ~ ולפי~
 ל~י~ הנוג~

 לדעת יש ואמנ~ ~~~ל בו דנין ה~יום
 הש~ר חתימת עדי פי על דנ~ן אין דד~~ת להרמב~~םמנ~~ל
 הואהלא

 כמו~
 האריכות מיראת הנה כתבתיו ולא עמדי

 ~~~~ ~~~~~ הצ~יר נ~ם שאלו ללא נדרש ~היות שלאוגם
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