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 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ז
ה

 ו~~
 הלכו~ בס~יר~ השני הה~ק

 פ~~ב ממ~ים

להלכו~
 ~אכלות

 ~~~~ אהורו~
 הנה ב~לב ~יה בבשר

 מרבינו נשאלה זושא~ה
 ~הוש~

 של בנ~ו מבני שה~ה
 מ~רים בהל~ שלהם הנ~~א ~~~ל להשיב ז~~להרמב~~ם
אינה

 אמי~י~
 ~פי ההלכה לשון ~ה

 השמו~~
 שזה למדו

 ב~לב בשר ולאכול לבשל ~סרהכ~וב
 בי~

 השור בשר
 ~ ~תורה ~ן ב~לב ~ו~~ ה~וף בש~ אבל ה~ה בשרבין

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

 ה~פ~ו~~
 שאנה ~ו ע~~ה הבה~ה אנ~ה ה~~

השוח~
 וא~א~ ליה ~בעי וד~י נבלה דהא כו~ הסי~ננן

כ~ב
 דהוי~ הרמב~

 אלו בריש הנה ~פק
 ט~~ו~

 איב~יא
 ~~ו ע~מה ~נסה~ן

 ואהי~נ~
 בתי~ו

 ומשמ~
 דה~~ה

לאנס
 הכי לי ו~ה הכ~ לי דמה ההי~נין א~ השוח~

 ונפק ור~~ל יו~נן רב~ י~יב אמרינן הכי דב~רואע~~ג
 אנס מביניהןמיל~א

 ההימנ~~ א~ השו~~
 ~~ולה ו~~ט

 מה~~קא בא~ילה דא~ורה לומר דהי~נו להרמב~~םס~~ל
 לחייבו לאאבל

 מלקו~
 מה הג~~א על גם ~ש~ל ואם

 בתיקו ~ל~ה~~ם
 כנרא~ אשיב~

 אנסה ~ירושא דה~י לי
 ומ~חה ~~מההבהמה

 ובש~~ ההימני~
 ב~קו~ שח~~ה

 נשארים ה~ו אלו בהימנים שחטשחי~ה
 נתכוו~ו הש~י~ה שאחר לפיאבל מ~וחי~ כ~
 כ~נה~

 נ~צאת
 ~מקומה שלאהשחי~ה

 ה~~ ~וי~ ול~
 לן המה~~א

 ב~ר אזל~נןאי
 שע~

 ~מר ב~ר אזלינן אי או ~חי~ה
 ~~~~ ~~~~~ ה~עיר נאםשח~~ה

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

 הספ~ ו~~
 ש~ם הרמב~~ם שכתב ה~~

 ~ח~

ב~רב~
 הווש~

 כ~ב ~~מו והוא פהולה בכרם או
 טר~ה ואמ~י נבלה זו הרי פהולה בו שנאמר מ~וםבכל בפ~~~

 כ~ב ~לא ~~~ג בלישניה הר~ב~~ם דדייק לומר יש~וייא
 ב~~א ומ~מא~ נבלה זו ~~י ~הולה שאמרנו מקוםכל
 ~י~ ~~נה והאו~ל ~~באלא

 שבשביל וה~~ם לו~ה
 טר~~ו~ שהם בהם וכיוצאאלו

 ל~
 ה~ה

 ~כו~
 ומט~אה לכ~וב

 ש~וב ל~י נבלה זו הרי כ~ב ו~~~מבמש~
 הם אלובפרקי~ הנזכרו~

 ~ נבלו~

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

 הס~~ו~~
 הרמב~~ם שכ~ב הה~

 הווש~ ש~~ו~~
 הוי~~ ה~~ג~~ו~הוק~

 נבלה
 ו~נ~

 בה~יא
 ד~רפו~

 הוו
 יש ו~אי הא ו~ריא שקלא זהו~ל

 להאמי~~
 שלא

הגמרא נמ~א~
 ~~ל~

 א~~ני~ ~הא
 דש~~

 הוו~ט
 ופס~

 את
הגר~ר~

 אלו דקתני ומ~ני~ הוו ~נבלו~ אהיקנא כו~
 אלו ~א~ר הכ~ לרבא~~~ות

 ~םורו~
 מהם

ו~הם נבלו~
 ~הורו~

 ו~ב~
 יו~נ~

 דאלו ב~~ני~ ש~י
 ~~~ו~

 קודם

~זר~
 ~בל

 ~כיו~
 ישבב לרבי ~~~ע שהו~ה

 נבלו~
 הוו

 ~ני א~~ שרבא שכ~בומה
 ~ורו~

 ניקב ואם לוו~ט יש
 טר~~ה זה כנגד שלאזה

~~ 
 נמ~א

 בגמ~~
 ~רפה לשון

 ניקבולגבי
 ש~~ב~ והלשו~

 הנה
 ל~ו~

 ש~ני דלא הר~~~ף
 כ~ב ~וד שכ~ב ו~ה ~ ל~רפה נבלה ביןל~ה

 רבי~מר דבעו~
 יצ~~

 פי על ומניח~ מק~~ו כו~ נ~~נ~ בר
 וד~י איברא ~רפה רובו חו~ח אםקנה

 לישנ~
 דגמרא

 איתאהכ~
 מ~ה~

 ב~ר גריר נ~מני בר י~~ק ד~ב י~~ל
 דאלו דמ~ני~לישנא

 ו~~וק~ הווש~ נ~וב~ ~רפו~
~גרגר~

 שהתלמוד מ~ינו וכ~ר הוייאנבלה י~ב~ לרבי ר~~ע דמודה דקי~~ל כיון ~בל דק ולא
 תפ~

 ~רפה בלשונו

ב~קו~
 דלא ~יון נבלה

 נ~י~
 לו~ר אלא דוכ~א בההוא

 ש~~לדלו סי~נים גבי ב~~~ה הרשב~~א ו~מ~~ש אהורהשהיא
 ~ עליועיין

~~
 שהקשה מה

 כ~~~
 על

 הר~~~
 העיקור בדיבור

ור~ית
 לדחו~

 ה~~ קושייתו
 ד~הו~~

 ד~אמר הנר~~ת
 היינורש~~י

 הווש~ שש~~
 הגרגרת ~~~קה דאלו קודם

 נבלה ולא הוייא ~רפה~חילה
 כש~~~י~

 ~ראה בגמ~
 ~ נבלה הויא בזהדגם

~~~~~
 ~~~ עוד

 לדחו~
 איירי דלא השנית קוש~יתו

שמו~~
 דמנבלי במידי ~לא ה~נ~ן ב~ה דמ~רפי ב~ידי

~א
 נח~

 בל~שניה ל~לו~יה הכא הר~~ן
 בי~

 ל~ר~ה נבלה
 דעל ד~ר ד~~יהכדהלקא

 פהו~~ ה~~~
 הגרגרת

 ~דאי~א ה~ייאנבלה
 ב~~~~

 ד~~רפי וא~~~לי~נא בהדיא
ל~ו

 ~וק~
 ומה ~נבלי הכוונה אלא

 ש~~~~
 ~ירש~~י ~ל

 דכיון לומרהיינו
 הו~ הגרגר~ ד~~וק~

 שאפשר דבר

ל~שו~
 שלא

 ב~~~
 נ~~ לתני ~חי~ה

 תנא ~דלא וד~יאלא הווש~ נקוב~
 ~ש~~ הוו~~ נ~וב~

 דלא ודאי
 ~~~נין ב~ה ~~בליה ~ו ~~טרפי ב~י~י שמואל~יירי
קודם

 הג~~~~ ב~~וק~ ש~י~~
 ~לא

 ד~וי ב~י~ו~~
בשע~

 ו~ם הר~ב~~ן וכ~י~ ~~~~ה
 ה~ו~

 ~ובן ~~~נין
 ~ל ונ~בליפה

 ~שו~
 ~כתוב ה~~~ן

 ל~
 ה~~~~ לשון

~ 
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ב~י~ו~~ו
~~~~ 

 וז~~ל יותר ק~ת ~~ו~ר
 ו~שי~

 ד~ם ~~
 ב~ה ~מטר~י ~ידי ד~~ואלאיתא

 ~~~~י~
 ~נ~

 נ~י ליתנ~~~י~ה ~~לכו~
 הוו~~ נ~וב~

 ל~ון ~~ב ה~ית ובתור~
 מבואר יו~רזה

 ~~ת~
 א ~~ר ~נ~ בבית

 וז~~~
 ~י~ו~

 כ~בנו וכב~ כו~כי~ד
 ל~~ל~

 ~פהו~ה ~~~
 ~ו~

 ה~~~ו~
 ב~~~ות ~ם ~ה~~ב~ו ו~מו מ~וורואינו

 ב~ו~ו~
 שא~ו

 טר~~ה נבלה דינ~הכנ~ו
 בהלכו~

 י~נו ש~~~כ ש~~~ה
 נקובותבהם

 הוו~~
 וכ~ו ב~ב~~~ו ~~וא~ ה~י ~ עכ~~ל

 ל~ר~ה נבלה בין לא~~ו~י דלאושכ~בתי
 ~ ~~~ נ~י~

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
ט

 ו~~
 ~י ~דע~י לא הו~ הה~ק

על לעלו~ הביא~
 ד~ת~

 רב אמר ד~י זו סב~א
 הונ~

 ~~~~~יל ~~ן
 ~~ו~ כש~~כו אלא חייב ~לא נהך ייןהוי ל~מש~

 ו~~
 כשמ~כו

 ~ה~~~ל דאפי~ פשי~א ו~אי דהאישראל
 לי~~~

 ~קרא
 ע~~~ כ~~~שך אף ייןהכל

 ישר~~
 דרב

 הונ~
 לא

~~ 
 ~ל~דנו

 ~אסר ו~~~ך לשמ~ם יין תהי ~אי~~יאלא
 ב~~~

 גוי

ל~
 ש~יה דכר ~מאן ני~וק מטעם לאוהרו

 ד~צו~
 השתא

 ~טעם יאהר ע~ו ~וי ב~גע נ~סר אי~ו דאםועוד

ני~ו~
 י~ה הגוי בו ~נגע ליין מחובר שהוא ~פני דהיינו

 הבןכח
 מכ~

 בארעא וי~יבא האב
 ו~~ור~

 שמ~א בש~~
 ו~שעה ~ונא רב דברי ~ל שכ~ב רש~~י מפי~ מש~עוכן

ש~וא
 נמש~

 ~ת~~~ ל~~ ~~~~ון מ~ד
 ~רו~

 י~~
 עכ~~ל

 ודאי יין קרויומדקאמר
 ~שמ~

 דבין לאשמועינן דא~א
 בין ה~וי ע~~ינמשך

 נמש~

 וכן יין שם קרוי ~שראל ~~~~
 י~ן הונא ~ב א~ר שכתב ה~א~~ש מדברימבואר

שהתח~ל מכי~
 לימש~

 ~~ן נעשה
~~~ 

 ~שויה ~ה~ת ~רש~~י
 ~נ~ א~ ר~~ל כו~ב~דרון

 מן וה~דילם והז~ין ה~ר~~ים

 והי~ה~~
 ~ב~ו

 נמ~~
 מ~~

 ונ~אר ה~~תון לנד על~ון
עומד

 היי~
 ~מגע ~נאסר ה~~כה ~י~~י ~ז ~צ~ו בפני

 מה כלגוי
 ~בג~

 עכ~~ל וז~~ם ב~ר~נ~ם נגע אם אף
 כת~ המרדכיוגם

 ובה~ר וז~~ל
 ~מ~וו~

 נ~ן ~אם ~~~

 ב~ו~הס~
 גיגי~

 ר~בה
 ו~~~

 שבהל ~~~ן ~ן הי~ר~ל
 גו~ נגע ואם ~משכה ~יאשזו

 ב~רצנ~~
 הד~וכים וב~גים

 ~~~ ~ ~~~~ל הכל נאסרובעו~ים
 ~וי נ~ע אם ה~ין אתישראל ~כשמש~ ב~די~ ל~
 ובז~~~ ב~ר~נ~~

 נא~ר
 לא דברייתא ואע~~ג נם~ם ~ב~נו הרבומ~~ש הכ~
 ~~ו~ח~

 כו~
 ~באמר

 ~ונ~
 ~ה ~~ף ~~ב~~

 של~
 נ~שך

 יי~ נ~ש~
 שהו~ כיו~נ~~

 לומר ה~ינו ~~ו~ר
 ~כ~ו~

 ~חובר שהוא
~יון

 שח~
 ואם ~~לו ~ל יין שם חל ~~~ו ~ל יין ~ם

 נגע אם כולו על יין שם ~~ל ישר~ל ~~~י ה~שכתוה~~ה

 ~ל ~~לה ~ל ~~הת~ מאד ומה נאהרו וזביםב~~~נים

 כ~~~ד~~
 ~~עם הוב~ ~~קב ש~ב~נו לו~~

 ו~~י~ ~י~ו~
~~ו~~~

 ~דא~~~י~ כ~
 ~~~~ ~ו~~

 ולא ל~~פיח
 ליא~ר יין נקרא ~אי~תי שכתב ש~~ות ש~~לא~וריך נהתכצ~

ב~~~
 מ~התחיל

 לימש~
 הגוי בו נגע ואילך משם ואם

 ו~ה ~נאה~
 ~ה~רי~

 אפשר לה~פיח מנת ~ל ~ופח
 ~אם מטעם אלא הוא ~~בור ~~עם ד~א ל~~רהיה
 ליאסר מ~~ה כאן א~ן לה~פי~ כד~ בואין

 במג~
 דכל

~אי~
 אי~ לה~פי~ כד~ בו

 ש~צאתי אלא עציו משקה שם
 ואם שכתבו אהורות ~אכלות מה~ ~~~~ ~~מו~~ותבה~ה~~ה

 נאסר א~נו וז~יה ב~~~נ~ה אם ~~ ~~עלא
 אל~

 א~~כ
~ש

~~ 
 י~ן

 ל~~פ~~ ~ו~~
 עכ~~ל ש~~ברם ע~~הם

י~~ל ולכ~
 ~~~~ ~~~~ ש~רי~

 ב~קו~ נ~יעתו ~ע~~~ כדי לה~~יח

 י~~ר וז~~ם ב~~נ~~םא~~
 הכ~

 ~~~ות ס~~ ~ל~ון אכן
 בחר~נ~ם רק נגע לא ואם וז~~ל שכתבו וה~רו~הג~ול
 נ~~~ הכל איןו~גים

 אל~
 א~~כ

 ~ופ~
 לה~~י~ ע~~מ

 ~~~ב~~ליהם
~~ 

 ~בואר הרי ~כ~~ל ה~ל
 ליה כדאית לרש~~י ~~ר~ל ~~~יהגת שנמש~ דכי~

 ול~~~~
 ~יה כדאית

ו~ג~
 ע~~מ ~ופח יין על~הם י~ אם וזג~ם ~חר~~~ם גוי

להט~~~
 ה~ל נא~ר

 ~ט~~
 והו~~ל לזה זה מחובר שכולו

 של א~ ~בצד ביין שנגע ו~ל יין ~צ~ם ~~ר~נ~~כא~~ו
 עמו ש~~ובר כיון האחר הצד גם ~נאס~ פש~טאחב~ת
 כנ~~ל ~מר ~עתיה סלקא כדקא נ~צוק ~ט~םולא

הצעיר
~~~~ ~~~~ 

 דידיה דקשיא ה~ראין הרא~~ש תשובות ~~~י
א~ידיה

 הא~~
 צ~~ב בכלל כ~ובה היא

 בדיני לקמן מבוארות ~ו~ם ת~~א צ~~זבכלל האחר~ וה~שו~
 קי~~ט~ סי~ ז~ בסי~ןקרק~ות ~ז~~

 סי~ בא~~ה ~~ור לשונות~~~
 כ~~~

 קדוש~ן בדיני
 של בקונטרים כתוב אותו ת~צא אדיד~ה דידיהדקשי~
 לשון ~ל ה~זר ן~ ב~ור ב~~י לשון פי~ ~ ח~ בסי~ק~ושין
 ש~~ לו היוהמ~~~ל

 כלי~
 הן וא~רו עליו שכ~ב מה ~ו~

 ה~יב בא~ אותו תמצא ג~~כ כ~~ט ב~י~ מקודשת להונתן

בקונטרי~
 ב~תו~ שם כי י~~א ב~י~ ה~דוש~ן

 דברי פי~~
 ו~גיר~א להולמם ~קשיםהרמ~~ה

 האמיתי~
 ~~ טור על

 ל~~ה ב~י~הע~ר
 ו~~~~

 שם עליו ב~~~
 ~מצ~

 מפו~~~ש זה כל
 בסי~ הקדוש~ן בקונ~ר~סבא~וכה

 י~~~
 ענין על ג~~כ ~

~~~~~
 תמצא~ ~ד כו~ חסדא כרב דה~~ל פסק ~הר~~~ה

 יפה ביאורשם
~ 

 מנה צי שיש ע~~מ וז~~ל ~יל~~~ אה~~ע
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אם
 ~ד~

 ~~ה ב~דים לו שיש
~ 

 ~~~ת
 ~מצ~

 כתוב אותו
 ב~~ונטריס~~~כ

 הקידוש~
 םי~

 י~~~
 מ~ו~ו~ ~ם כי

~~~~~
 הנדפסות בתשובות הוא ז~~ל ה~ב ~יין מה כל

לחא~~ה~

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

 ~ג~~~י~
 ש~א~ר הוא הר~ב~~ם דברי לישב לע~~ד

שה~מב~ם
 פס~

 כרבזביד
 בי~

 וב~~ במטל~לין בין בקר~ע
 ונ~~את קר~ע ה~וכר דין כתב מכירה מה~ טוביום

 ~~ל~לין למוכר וה~~ה ה~וכר על ~~~ אינו שלושאינה
 מ~ום קרקע דנקטאלא

 זבי~ דר~
 רב ד~~ר אקרקע

 לה~תיק רבים במקומו~ הרב ~~ך ~ה לא~לוגי אתא~~א
 וה~~ה בקרקע הדין כתב שהתלמוד וכשם התלמודדברי

 שמכר ראובן כתב עדות ולענין הוא גם כ~~כלמטלטלין
 מיד ולהוצ~ לערער יהו~ה ובא לשמעו~ טלית או~רה

שמע~
 לשמעון ~לית או פרה שמכר ראובן כתב ולא כו~

 פשיט~ ב~~ריות שלא לו ~כר דאם משום באחריותשלא
 וכ~ו בעדות נו~ע אינו דהא עליה לו מעידשראובן
 מה~ י~~ט בפרקשנתבאר

 מכי~
 שאי~ה נמ~את דאפי~ו

 לא ול~יכך עליו ח~ר אינוש~ו
 א~רי~

 אלא ל~שמועינן
 דהא באחריות לו מכר כאילו דהיינו סתם לובמכר
 מכר אם עליה לו מעיד ואפ~~ה הוא ט~~ס אחריותקי~ל
 שהתנה הוא סתם לו שמכר ובהא ~מורו בת שהיאבה

 שהיא בה שיכירהרמב~~ם
 ב~

 אינו דאם משום חמורו
 כשנמ~א~ עליו ~~ר בה~כיר

 לו ~כר דאילו ש~ו שאי~ה
 בה מכיר אי~ו אפילו באחריותשלא

 ב~ שהי~
 ~מורו

 שי~ה ל~י נמ~א ~ עליו חוזר דאינו כיון עליהמ~יד
 ז~יד דרב אליבא מפרשה בריי~אזו

 דה~כת~
 כו~יה

 לו במ~ר בין גוו~אבכל
 בי~ בא~ריו~

 ש~א ~ו במכר
 לו ~כר בית לו ~כר ~י~ושו והכיבאחריות

~~~ 
 ב~ום

 דאפי~ ~שום עליה לו מעיד אינו~נין
 מכ~

 ~לא לו

בא~~יו~
 אי~ו שלו שאי~ה נמ~~ת ~אפילו בענין ויהיה

 ~~י~ ~~~ו~וזר
 ה~

 דא~י~ ~שום ~ליה ~ו ~~י~ א~נו
 שאינה נ~~~ת ש~~י~ בענין ויהיה באחרי~ ~לא לומכר
 ~עי~ ~ינו א~י~~ה עליו חוז~ אינוש~ו

 עליה לו
 ~ובו ב~ל ב~~י ש~עמידה ~~ריתי ~ענהדא~כא ~שו~
 ~וונא בכל וטלית ~רה לומכר אב~

 מ~~~
 ~י~ ~ם עליה לו

 בת ~היא בה ~כיר בין מופר הוא בא~ריותדשלא

חמו~
 ס~ם לו ~כר ואם ~ליה לו מעיד מכיר אי~ו בין

 ואינו סתם לו ~~כר ו~יהו עליה לו ~עיד בה מכי~אם
 כיון ~ליה לו מעיד דאין זביד רב ~ודה בה~כיר

 יש כי והגם עליו ~~ר ש~ו שאי~הנ~~את דא~
 לפני דבר להאריך ר~יתי לא ק~ת זה דברבהרחבת להאר~

 האלהים כמלאך חכם אדוני כי הזה ה~ום זולתיכת~~ר
 וי~כם ל~כםותן

 והשי~~~ עו~
 להישיבנו בידו אשר

 אכי~~ר~ תורתו מ~אור ויאירנו ידריכנוולהדריכנו

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

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

 עם ~י~~ו ~דות בהלכות הרמב~~ם מ~~ש~~~~י~
 פי~~ט מ~ירה בה~מ~~ש

 צ~י~
 הדין ~ונת ול~יין ל~אות

 שכ~בבעצמו
 מהלכו~ י~~~ ב~ר~

 ג~~כ כתב ~כירה
בהלכות

 ע~ו~
 קודם

 לדי~
 טלית ~ו פרה שמכ~ ראובן

 ובא בא~ריות שלא לשמעון שדה שמכר ראובן~~~ל
 ~אובן אין ידו מת~ת ולהוציאה ש~עון ~ל ל~עריהודה

~~
 הוא הרי א~ריות עליה לו ש~ין ~ע~~פי עליה ~ו
 אע~~פי קאמר ~הא זביד כרב שפסק בפי~ ונר~ כו~רוצה
 עליהשאין

 אחריו~
 ~העיד יכול היה זה ש~טעם לו~

 עליו י~זור לאשהרי
 א~

 ראובן של שאינה תמ~א אם
 ביד שתעמוד רוצה שהוא מטעם לא אוהמוכר

 יהא ולא בחובו וא~ר~ינה ר~ובן של חוב בעל שיבאכדי שמע~
 כו~ ישלם ולא רשעלוה

 ו~י~
 ת~מיד שא~ה שבכל אפשר

 ב~רקע שה~~ב~~ם אומר אני ע~~כ דב~יו את יס~ורלרב
 כת~ ש~ן זביד כרב ל~סוקרצה

 וז~~ל מכירה בהלכות
 וכן כו~ ל~בירו קר~עהמוכר

 ~~ו~ בהלכו~
 שה~אתי

 כו~ לשמעון שדה שמכר~אובן
~~ 

 אלה בש~י ~זכיר
במ~ומו~

 אל~
 דו~א הוא ~~א כ~ב ל~~וק וכש~א ~~~ע

 קא ו~לייהו ~ינהו דמ~צ~לי וטליתבפרה
 או ~רה ~מכר ראובן ~~~לשכתב ונ~י~ ~לי~

 ~לי~
 ב~ל אין עד כו~

 טו~ף ר~ובן ~לחובו
~~ 

 דדו~א ~ש~ע כו~ ה~~ל~לין
 כ~א כ~ב פ~קב~~ל~לי

 וע~יי~
 ה~ו~

 ל~~ד~ ליהו ~~וה תל~ודאדהא ~ו~ד~ במקו~~
 במ~~~~ מדפ~י~

 דרב
 א~~ והא ~~א~ר ב~~~~עי דאיי~י~~א

 ר~~~
 אע~~ג

 בר ~~בין ל~ימ~י~ כו~ ל~בירו ש~ה במוכר רבנן~~~ור
 רשב~~ם ~~ירש ~~~י נראה ו~ן ב~ט~~ל~ דאייריש~ו~ל
 ~להז~~ל

 דא~ק~~~
 ~פא ~רב

 והכ~ וז~~~
 פרה ~בי נמי

 מו~ר~ וזה כו~ ~~י~ אמ~יו~לית
 ~שני ~א דעלה

 ~מורו בת שהיא בהבמכיר
 שמע~

 ~ינה
 ד~~~

 ~~ת ~~א
 דלרב היכי כי וא~~כהיא

 פפ~
 ה~~נ היא א~ת ודא דא

 ~~א ד~רב זבידלרב
 נש~~

 ז~יד לרב
 ~הו~

 ~לוגתיה בר

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



וכ~
 ולרב כלו~~ כו~ א~ר ז~יד ~ב ~~~ל ~שב~~ם פירש

 וכ~ ~עי~ מני נמי בה מכי~ אינו אפי~זביד
 זו ~ושיא

 הרב ~~ך ש~ל~הם ~עמים או טעם נא~~ אם אףהיא
 ראה ~ה ביניהםלח~ק

 ע~
 השוה ~ה~~~וד א~~ ככה

 בזה וה~שובה ה~~~י~ באותם ~שש ולאאו~ם
בע~מו שה~למו~

 ~לו~
 וזה ביניהם

 ~וכר~
 מ~~~~~

 תל~ו~א
 פפאדרב ~~י~~~

 לרבי~
 ~~ה ~אבל לבבא ש~ואל ב~

 דלא בםת~א ~יב~~יא~א וטלי~
 ~ש~~ב~~

 ו~~י ~ו~ ל~ה
 לחבירו ~דה ~ה~וכ~ ק~יי~א לבבאל~קשוי~ הו~~~
 של~

ב~חריו~
 ב~ני ~~ע~ידה ~~~י ~ליה לו מ~יד אין

 ב~ני שמע~~דה ~~~ני ~ע~א הכי ולי~א כו~~ובו ב~~
 לו מעי~ הכי לאו האחובו בע~

 ~לי~
 רב א~ר והא

 פפ~
אע~~~

 ~ד כו~ ~~בירו שדה ~מוכר ~בנן דא~ור
 ~ל~ו ~~~ שצושאינה ~נ~~א~

 על~ה מעיד ~~י דלא ~שיטא א~~~
 הנאה ל~הדמטייא

 ל~ דהש~~
 לא אם אבל עליו ~~זו~

 לתלמודא ליהדםבירא ~~~~ ה~י פ~יך ~א ו~דלא ~ליו ~וזר ה~ה מ~ידהיה
 א~יב~

 ~עמא ל~ו דאי ד~בין
 ~שום מ~יד ~צי ~וה שמעמידהשמפני

 דרב~
 בר

 בהאםב~ ש~וא~
 רק~ ד~

 וא~תכח על~ו ח~ר ~אינו זביד כרב
 הנאה ל~ה מטייאד~א

 ול~
 זביד ורב רבנן כן ~ם ~י~י

 ~ה חד ~הוא ~~א רב לגבי ~ריהוו
 בק~~~

 אבל
 לרבין תלמודא ~~~~יך פפא כ~ב הלכתאבמטלטלי
 בת שה~א בה במכיר ומשני וטלית פ~ה דאבללבבא
 שמואל בר לרבין ליה דםבירא אי~א אי וא~~ת כו~חמורו

 פפא מדרב פריך היכי א~~כ עליו ח~ר אינודבקר~ע
 שמואל בר ד~ב~ן לבבא עליו ד~~ר ום~~ל בקרקעדאיירי

 פפא ~ב ~סבר היכי דכי ~אמר דהכי וי~~לבמטלטלים
 הדרא וא~~כ במטלטלין ס~~ל נ~י ה~י עליו ח~רדבק~~ע
 והוא וטלית בפרה ~ברייתא בבבא דתלמודאו~רייא ש~~י דאתייא למימר וליכא ל~~לטלין מטל~ל~ןקושיא
הד~ן

 באיד~
 דמכיר בפרה דמשני היכי וכי בשדה קמיי~א

 אי~א דאי פפא כרב כולה ואתייא ~שדה נמי הכיבה
 ~שתמע ו~ינה קמייתא בבבא לאקשויי הו~~לטפי

 בת~ייתא לבבא ~לאקשויי במידי למט~י וליכאלבתרייתא
 דדוקא משמע בבתרייתא ~אקשויי ד~דנ~ית למטעידאיכא
 לא~~~י איתאבה

 ול~
 לפנים צריכה זו ועדיין בקמייתא

 למט~ קרקע בין רבין בםברת ~~לק לתלמודאדמנ~~ל
 כולה או זביד דרב כולה או ~יה םבירא ~רביןד~ימא
 לפי התוספות לד~ת שנראה ו~~ו ~פאדרב

 תיר~
 במי~~י וטרי מדשקיל טעמא דהיינו וי~~ל לראשון לאאם שני

 איכפת מאי אחרית~ ארעא ליה דלית אי הדר דידיעליה אחרית~ ארעא ליה דאית אי דמי היכי ש~ואל ברדרבין

 ~~~~ אחרי~~ אר~א ליה דלית ל~ולם וקאמ~ליה
 רש~ לו~ ~ליהויני~א ל~

 וסוף ישלם ולא
~~ 
 ולא זלה~~ה הרב ב~~~ ~~~~~ע~~כ ~

 ~ו~

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

~~~~~ 
 בבא ~דות ~ה~ י~~ו ב~~ ה~~ב~~ם שכ~~

 שלא לש~עון שדה ש~כר ~~ובןה~~~צ~
 באחריו~

 כו~
א~~~~י

~~~~ 
 ליכא כו~ רו~ה הוא ה~י אח~יות ~ליה ~ו

ל~וכוח~
 ~פס~

 כרב
 זבי~

 ~א~ר דהכי למי~~ דאיכא
 הוא אם כ~ון אחריות על~ה שאין ב~נין יהיהאפילו
 ~הוא בהמכיר

 ~~ל~
 המ~רער ~ה מעו~ם אבות~ו

 ל~
הי~

 לאבו~~ו לו
~~~~~ 

 כשהו~יאוה כה~~ג דכל בה ~ד
 הוא אונם להם שנתחלף ~ו ש~רים ב~דיםמידו

ובאח~יו~
 או~~

 מכירה מהלכות ב~י~~ט כ~בוא~ ~~~יב ~א
 לא ~לו ~אינה תמ~א שאפי~ עמו שה~נה ~גון ~מיאי
 אינו ה~י ~פילו ~צ~ו אח~יותיהא

 מ~~~
 מפני על~ה לו

 בפנישמ~~ידה
 ב~~

 ~ש ו~א חובו
 ה~~ב~~~

 לפר~י
 בבאבהאי

 ~ו~ ~~י~ בא~ז~
 אח~יות ~ליה ~היה ~לא

 ומהאי חובו ב~ל בפני ש~ע~י~ה מטעםמ~יד אינ~ שיה~ה גוונא ~בכל מו~יד ולא מ~לה שאינול~י
לא טעמ~

 פרי~
 ~רה ל~ למכר אלא ~פא רב מדאמ~ ת~~ודא

ו~ל~~
 ~לי~ לי מ~יד

 רשב~~ם וכד~ירש
 אא~

 לו למכר
 בעצ בפני שמ~מידה ~פני עליה לו מע~ד אינושדה
 טעמא האי לי למה פריך לאחובו

 תיפו~
 משוס לי

 לומר תמצא דאפי~ו ~~ט רויחא ~עמא למימרדאיכא
 וכרב עליו אחריותודא~ן

 זבי~
 בענין ~וי אפילו או

 מה~י בחד והיינו פפא לרב ~פילו ~ליו א~ריו~ושאין
 מפנ~ ~לי~ לו מעיד אינו הכי א~ילו ד~~ישית גווניתרי

 וטלית פרה לו במכר אבל חובו ב~ל בפנישמעמידה
 ח~ר דהא פ~א מדרב קשייא עליה לו מעידדקתני
 לו מ~יד ואמאי~ליו

 עלי~
 רשב~~ם פי~ להכריע זה וכל

 קאי וטלית פרה לו אמכר פפא רב אמר והאדקוש~ת
 גופי~ לתלמודא דאילו קאי נמי שדה לי באמכר פי~זלא
 מדרב שדה לו אמכר נמי פריך לא אמאי לאקשוייליכא
 נמי שדה לו דאמכר לפרושי אפשר דהאפפא

 פרי~
 וכי

 דמכיר קאי נ~י ארישא חמורו בת שהיא בה במכירמשני
 ומש~~ה ~לה ~א היא דאבותיובארעא

 ~ריכי~
 ל~עמא

 אלא חובו בעל בפני שמ~מיד~דמפני
 ד~ב~~~

 רצה לא
 דאיכא פפא מדרב קושיא ליכא דארישא משום כןל~רש
 אלה דב~י ומכלל וכדפרישית נקט רויחא טעמאלמימר
 שדה לו אמכר פריך לא אמאי לדיוק~ דליכ~נלמוד
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 ה~י לאו הא ~ובו ב~ל בפנ~ שמעמידה מפניט~מא
 כו~ פפא רב והאמ~ ~ליה לומעיד

 ואיכ~
 למימר

 ~יפא קושית ב~~י ואפילו וכדכתיבנא נקט רויחא~עמא
 הוה אפילו אלא ~ודולא

 מ~
 לו אמכר ~~יר לאקשויי

 ל~נו~י לן א~שר ולא~דה
 ~~מ~

 ה~י ~~י~ו נקט רוי~א
הוה

 עדי~
 ולרב מ~יד ד~תני אסיפא לאקשויי ליה

 מעיד נ~י דקתני ארישא ~לאקשויי מעיד אינו~פא
 דהא אחרינ~ ~~~מא ליה דקתניאלא

 א~~~א ~~א ~ושיא מלאקשו~י אלי~א קושיא לאקשויי~פי דעדי~ פש~ט~
 על ע~ה דלא דפשיטא האיכוליה

 ד~~
 על ~יק~ה לו~~

 ונ~~~ינה טו~א דאלימא א~יפא ~ל יקשה ולא~רישא
 ו~~~כ ארישא ~ושית~כלל

 ~י~
 שום לנו

 שנו~ה ~ו~~ ת~~א ואם זביד כרב ס~~ל דרביןלו~ר ~כא~ הכר~
 יקשה מ~~מ זביד ~רב ה~~ל דרבין הכ~ע~~ש

 ~נ~~~
 דהו~ר

 ~~א ~~רב ל~ה דמקשי משום דאי ב~טלטלין פפא~~ב

~י~
 בקר~א פפא דרב דמימרא

 הי~
 המוכר וכד~מר

 ב~ופא פילא ל~יולי לן א~שר היכי ~חבירו~רקע
 למ~ל~לין ה~ין והוא ~רקע דנקט לומרד~חטא
 הבר ~אי שמעינן לא דאכתי ועוד מטלטליןומקשי
 כרב ס~ר דר~ין ל~י~ר ליה והוה במטלטליןרבין
 בענין לאקשויי אבל ~מנו שיקשה ~ודם במטלטל~ןפפא
 סברת ש~~רר מבליזה

 רבי~
 ~פא מרב תקשי דכי ויברר

 הו~הו הד~ת שאין דבר הוא מ~טלטל~ן אלא מקשילא
 ~ פניםבשום

ו~~
 זו ועדיין כ~~ת עוד שכתב מה

 ~רי~~
 ל~ני~

 קר~ע בין רבין ב~ברת ל~לק לתלמודא ליהדמנא
 ויש כו~ זב~ד כרב כו~ה או ה~~ל ד~בין דאי~אלמטלטלין
 במי~ריה וטרי מדשקיל טעמא דהיינולו~ר

 דרבי~
 כו~

 שלא לך זבני להכידאמר
 באחריו~

 רב של טעמו וזהו
 לתל~ודא מנ~~ל היא שהשאלה כיון ל~ידק איכא כו~זביד
 וטרי ~~שקיל לה מוכח היכי רבין בסברתלחלק

 זבני להכי ליה באמר ומסיקתלמודא
 ל~

 באחריות שלא
 גוונא ~ל~ודא משכח דלא ~יון קאמר דהכי תימאוכי

 ליה דאמר בטענת ~לא ~רבין מימרא ביהלאו~ומי
 דהא ליתא הא זביד וכדרב באחריות שלא לך זבנילהכי
 ארעא ליה בדאית לאוקמא איכא זביד דרב~ימרא
 שכתבו וכמו אפותיקי להאי דעבד אלאאחרי~י

 ~הת~פו~
ו~~

 בין מ~לק דתלמוד~ ראיה כת~~ר עוד שהביא

מקרק~
 דסוגיין במסקנא מדמייתי למטלטלי

 מכר~
 רבא

 ~נקט למימר דאיכא מכרעא לא כו~ ל~לא דהלק~ןכו~
 ליה אניס דלא אלא אמרן ולא עליו לומר כדי~מרא

 מילתא מכרעא ~לא וכיון באר~א שייך דלא כו~ולאוכ~א
 קרקע בין לפלוגי צהרמב~~ם ליה מנא לן תיבעיאכתי
למטלט~

 כי~
 דאדרבא בינייהו מפליג לא ~תלמודא

 שנראה מה זהו הם ~~וים משמע דהוגיין~פשטא

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

~~~~
 הנעלה

 הב~
 אודי ממני שאלת יצ~~ו לי יקיר

אודיע~
 ד~תי

 ב~ני~
 בעיר ~דרים רבים יהו~ים

 דל~יים~ומה מוק~~
 ובר~~

 ב~ל בשבת לטל~ל מותר אם
 ע~~יה~יר

 שי~ו~
 בשיקנו

 רשו~
 מן

 המל~
 בזולת יר~~ה

 רשות ~שכורשיצטרכו
 בי~ מכ~

 הדרים הגוים מן ובית
בעיר

 ההו~~
 רשות לשכור י~~רכו אם או

 ~כ~
 ואחד אחד

 ~ן רשות ~ניית יועיל ולא ~בה גוים בתיםמבעלי

המל~
 ואם

 יהפי~
 אם המלך מן רשות ~שיקנו

 אדוננו אשר העיר חומת משומר או מבנו רשו~כשיקנו יועי~
 לסגור קנינו בכצ ומושל ~ביתו ~דון שמו יר~~ההמלך
 ולפתו~בלילה

 ואין והגר הוגר ו~ין ופותח ביום
וששאלו פות~

 ק~~~
 שמלשון והשבת זה ~ל לכ~~ת שיטילאש

 וח~~ חצר ב~ל מכל לשכור ש~ריך נראה ז~~~לה~ורים
 ושהשיבו ה~יר ~~ר רשות שקונים במה מה~יקושאינו
 הפרד מלכו בכל נהגו למה א~~כ דבריך~ל

 לקנו~
 רשות

 ומורסר~~א ב~וליטול~~א כמו המלך ~ן או המדי~ותמשרי
 המוקפות המקומו~ וברוב לקל~~~ה עגור~~ה אלוו~~ד
 החכ~ים מי~ו ושלא נאמנים עדים זה על והעידוחומה
 אתה והמ~ת בידם המדינות באלוהדרים

 וחב~
 הנעים

 שו~י משר ~יטיל~ש הק~~ק רשות וקנו ספרד ~נשי~ל
 ושהשיב זה על א~ מחכם חבירך וששאל ושתפוהחומות
 מ~לכנו שאפילו ההואהחכם

 מ~~
 יר~~ה קושטאנדינא

 מכל רשות לשכור שצריך אלא רשות קניית יועיללא
 תשוב~ אלי ~לחת העיר שבכל וחצר ח~רב~ל

 ה~כם
 ~ נר~~ו החכם שם הוד~תני לא ואתה וראיותיו~ארוכה

~~ו~~
 המלך ~ן ~ות כשיק~ו שיהפיק לי נראה

 מדגרסינן לזה וראיה החומות משומר או מבנואו
 דייר דהוה מובאה ההוא הדר פרק עירוביןבמסכת
 לא רשותך לן אוגר ליה אמרו ר~סתק בר לחמןבה
 רשותך לן בטיל להואוגר

 ל~
 רבא להו ~~ר להו בטיל

 מידי ביה וני~יב דוכתא מיניה ונשאול ~נייהו חדל~יצ
 אמר יהודה רב דאמר וכלקיטו כשכירו ליהדהוה
 ערובו את נותן לקי~ו ואפילו שכירו אפילושמואל
 להשתמש רשות לו יש ששכירו שאחר והטעםעכ~~ל

א~~~פ בבי~
 שהבי~

 לו שיש רשות או~ו ובשביל שלו אינה
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בבית
 יכ~

 נמי הכא א~~כ מדעתו שלא אפילו להשכיר
 שבעיר ובית בית בכל להשתמש רשות לו ישהמלך
 בשעה ומשתמשכשירצה

 שצרי~
 היהודים יכולים א~~כ

 שב~ל דמלכותא די~א שה~י ~~נו הע~ר כל רשותלקנות
 ו~כול וכרשיו ~ב~יו שמה ~ונין המדינה מן וביתבית

 הר~ ובית בית בכל ש~ר~ה שעה ב~ל כ~~ולהפקיר
 ש~ין וא~י~ המלך מן רשות שקונין מבוארתראיה
 ~ שלוהבתים

ו~ו~
 אהרן ~בינו הרב הח~ם מ~~ש לדבר רא~ה

 שמחלקי~ ג~ולו~ אניות ~~~ל חיים אר~ות בספ~ ז~~להכהן
 לחדריםאותם

 וכ~
 ב~רו אוכל אותם השוכרים מן אחד

 אם פתן לאכול במקום מוח~~ים יש~א~ים ~~~כ בה~ש
 לת~רה סמוכות ~ו הספינה לתקרת מניעות מחי~ותהיו

 הרי ומחצה שבעה גבוה ה~ח~צה אם משלשהבפחות
 מחיצהזו

 והנכרי~
 שאין עירבו אפי עליהם אוסרים

 מבעל ישכרו ~ק~~ו ומאי ~וי במקום וב~ולעירוב
 מקומות שיחלקו ק~םה~פינה

 צר~
 המקומות כל לשכור

 השוכריםמן
 אב~

 ~הניח ה~פינה לבעל ~ות יש אם
 די המושכרים במקומות ואפי~ו שירצה מקום בכלכציו
 דבריו~ ע~~כ הספינה מבעל לשכורלהם

 שאין שירצה מקום בכלכליו לה~י~ הספינה לבעל רשות יש שאם ~בואר~~~
 צריכי~

 מן לשכור היאודים
השוכרים

 ששכ~
 רשות שיקנו יספיק אלא וחדר חדר כל

 בשביל ה~דרים כל השכיר שכבר אע~~פ ההפינהמבעלי
 בחדרים כליו להניח הספינה לבעל שיש רשות~ותו

 אחר וא~~כשהשכיר
 שהמל~

 לו יש
 רש~

 בכל להשתמש
 בהם ומשת~ש ה~יר מכל וביתבית

 כשיצטר~
 המלך יכול

 היהודי~ צריכין ואין העיר בתי ~כל רשותולהקנות
 ~ ההם בבתים הדרים בתים הבעלי מן רשותלשכור

ו~~~~
 ששלח בקונ~ריס השיב ה~~ לשאלה המשיב

 לרבינו מ~אתי ~וד ~~~לאלי
 אה~

 ארחות בספר הכהן
 לחדרים אותם שמחלקים ~דולות אניות ~~~ל שכתבחיים
 ואולי ~~~ל זה על ה~~ ה~~ם וכתב לעיל ~כתוב כמוכו~

 יש אם הספינה ~בעל שכמו ~כאן ~הו~יח ~ושביחשוב
לו

 לו די ה~~כרים מהמקומות אחד בכל להני~ ר~ו~
 ממנו רשותלש~ור

 ב~~
 כי~ המל~

 ~הניח בי~ו שהרשות
 בית באיזהכליו

 היהודים יכולים העיר בתי ~כל שירצ~
 זה שאין לפי כן הדבר ואין העיר רשות מ~~ולשכור
 כידומה

 ה~ני~
 בתים בעלת כ~~ר דינה הזאת גדולה

רבים
 מיוחדי~

 לש~ירות
 וא~

 לע~ר ראיה ממנו להביא
 ראוי בחצר ~ו באניה ש~פילו ו~וד הרבים רשותשהיא
 בפרק דתנן מהא זה יתבאר לזה מיוחדים תנאיםלשמור

 עירוב זה הרי התבן בבית עירובו הנותן משתתפיןכיצד
 עליו יש אם אומר יהודה רבי עליו אוםר שםוהדר
 ופ~ש~י עליו אוסר אינו הבית בעל של ידתפיסת
 זה של בדירתו מקום הבית לבעל שיש ידתפיסת
 להצ~יע כליו שםשנותן

 ול~
 הח~~ רשות ~כל אוס~ אי~ו

 ~~ה ומסקינן ע~~כ בבית עמו דר כאלו והוי הואדידיה
 הכלים שאם ר~~ל אוסר אינו בשבת שנטל דברבגמרא
 בביתו הבית לבעלאשר

 ש~
 בשבת ניטלים הם שוכר

א~
 בעל בעי דאי משום כלל יד ~פיסת כאן

 כלים הם אם אבל להו ואזיל בשבת להושקיל הבי~
 יד תפיםת זה הרי בשבתניטלין ש~ינ~

 וא~
 ~ל אוהר השוכר

 מבואר כאן הרי אצלו פאכ~נאי שהוא לכי החצרבעל

דל~
 תנאים בשני אלא יד תפיסת מי~רי

 לדע~
 ~ש~~י

 והשני שו~ר של בביתו מיוחד מקום למשכיר שיש הא~ז~~ל
 רשות לו שתהיה לא במקום מטלטלים שם לושיהיה
 והמפ~ים הפוסקים רוב הסכ~ת והיא ~~יתםלבד
 לחלק בגמרא הוצרכו אמאי הכי תימא לאדאי

 הכי בלאו דהא ניטלים ל~אינה בשבת ה~~ליםכלים בי~
 להניחם בידו הרשות שתהיה ובלבד יד תפיסתנ~רא
 ולא שכתבנו פמו ~האמת אלא שירצה עת בכלשם

 שכתבנו התנאים בש~י אלא יד תפיסתמי~רי
 היל~~

 למל~אי~
 ומ~ואו~יו ~חצרותיו העיר בתי בכל יד תפיסת

 מיוחד מקום לו שאיןכיון
 בכ~

 כלי ובו מהם אחד
 וכ~~שכ~~ש המ~~

 שאי~
 של העיר בתי כל

 מ~~
 של ~ובם אלא

יחי~ם
 אלי~ שש~ח בקונטריסי~ החכם הרב דברי ~~~
 לדמות שאין שהקשה מדבריו העולה~~~~

 המל~
~בע~

 שכמו לומר הספינה
 שבע~

 לו יש אם ההפינה
 להני~~ות

 יספיק המושכרים מהמקומות אחד בכל כליו
 שהרשות א~ר המלך כך ממנו רשות ישכירושה~הודים

 שירצה בית באיזה פליו ~הניחבידו
 מכ~

 העיר בתי
 ~מנו רשות לקנותי~לי~

 שא~
 ~עמי~ לשני לזה דומה זה

 בתים בעלת יחיד של כחצר דינה הגדולה שהאניההא~

רבי~
 ~ הרבים רשותשהיא ל~~~ ראיה ממנה להביא ואין לש~י~ות מיו~דים
ו~ו~

 ב~ להיות ר~וי ~צר או באניה שאפילו
 הא~דתנאים

 שצרי~
 ב~י~~ מיוחד מקום למשכיר שיהיה

 מ~ום בכל יחוד בלא מקום לו שי~~יה ולא שוכרשל
שיזדמן

 אל~
 מיוחד מקום

 צרי~
 אוסר מיוחד אינו ואם

 לו שתהיה ~א ב~קום מטלט~~ן שם לו שיהיוהשני
 הו~רכו אמאי הכי תימא ~א דאי שם לתיתם לבדרשות
 ניטלין לשאינן בשבת הני~לין כ~ים בין ל~לקבגמרא
 שתהיה ובלבד יד תפיסת נקראת הכי ~נ~ודהא
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 בכל שם להניחם ב~דו~רשות
 ע~

 לא וד~י אלא שיר~ה
 הת~~ים בש~י אלא יד ~פיהת~יקרי

 הילכ~
 א~~פי

 לו יששהמלך
 תפיס~

 שם להפקיד העיר בתי בכל יד
 יכול א~נו~~~ו

 להקנו~
 אחר ליהודים הב~~ם רשות

שא~
 אין ו~ם כ~~ו י~~יד שבו מיוחד מקום בית למלך

 ני~~ין שאינן כליו שםלו
 ש~~י~

 ב~ו~ל כל~ו ~ה ~ו ~יהיו
 שיהיו~א

 ב~
 ל~צמו ~~ו~ד ~~ו~ מהם א~ בכל ומשיי~

 יד ~~~~ת לו ~~ן כן שה~בר וכיון כליו יפקד בואש~
 בא~ת העיר מבתי באחדכלל

 ו~~ש~~
 ו~ין

לו ~ס~י~
 ש~הי~

 בידו הרש~ת
 ~ה~~מ~

 ב~ל
 ב~~

 עת ב~ל
 רשות ממנו לשכור אין א~~כשירצה

 להש~~~~

 כ~~ש ב~יר
 מל~ו~ו משרי או ~בניומאחד

 ~כ~ ר~
 ואחד א~ד

~בעלי
 ב~י~

 ובחצ~ות בבת~ם שהד~ים ~כיון ה~יר של
 האו~רי~הם

 ~הם ב~~~ ל~לטל
 ~~י~

 הרשות ל~כו~
 ~ הנז~ ה~כם דברי~~~כ

~~~~
 א~ד הנו~~~ם השני ש~לו ש~~ב ~ל~י

 ~נ~ראים ~א~רו ~ה~~~ונ~ם ~~ב א~דו~ד~~~~ם
 להני~ ~~ות לו כשיה~ו יד~פי~ת

 ~ם א~~ה חפ~י~ ~ם

א~
 אה~ן ר~ינו ~וא מהם שהא~ בפו~ל שם ~~~ים לו
 ב~ועל ~~~ים שם לו שיהיו שה~ריכו הר~~ו~ ~ל~~ל~ו
 הר~שונים וד~י ~לא כן אינו ~ה בשבת ניטציןושאינן
 בנושא ~~~רם שהראשונים הא~רונים לדבריהו~ו

 שהשכיר ~וי ~הוא הב~ בנושא דברו והא~רוניםהראשון
 ~ השוכ~ והלך~גוי

ו~ו~
 שאמרו שהא~רונים י~כן איך ליה ק~יא

 אהרן רב~ והוא כליו ~ם צהניח רשות לו שיהיה~ספיק

ו~כ~י~

 פה~ו שבגמרא הגמרא על נ~לקו אחרים
הדין

 שצרי~
 אינן שיהיו אלא זה די ולא כלים שם שיהיו

 בית משתתפין כי~ד ב~רק דתנן בשבת~י~לין
 התב~

 ובית
 אוסר שם והדר עירוב זה הר~ האו~רות וביתהעצים
 ב~צ של יד ~פ~סת יש אם אומר ~הודה רביעל~ו
 ~פיסת דמי היכ~ בגמרא ואמרינן עליו אוסר אינוה~ית
 של חצרו ~~ןיד

 בונ~~
 ~י~ בוניס בן

 בונ~~
 עשיר היה

 ו~יני ס~ורה לו היה בחצרו צו שהיה ביתוכצ
 אמר ~חרישא של יתד אפילו א~ר חייא רב ברורבא ~רקמטי~

 דבר או~ר בשבת הניטל דבר שמואל דבי ~ני נ~מןרב
 עלמא כולי הרי ע~~כ אוסר אינו ב~בת ני~ל~אינו
 בכח וצא בכ~על כלים שם לו שיהיו שצריך בגמראמ~ו
 אהרן שרבינו אפשר וא~ך כליו שם להניח רשות לושיהיה
 מיירי דגמרא ודאי א~א חלילה חלילה הגמרא עלחולק
 וראיה השני בנושא מיירי אהרן ורבי הראשוןבנושא
 מאמ~י~ השני כתב הרשב~~א שהרילזה

 הראשונים שדב~ו

 כשניהם הדין ופסקוהא~רונים
 וא~

 הוא
 נ~~

 או א~
 אחד דין אלו נושאים לש~יםיש

 אי~
 דבריו ~תר

 בספרכתב שה~~~~~
 תור~

 או ביתו שהשאיל ישראל ז~~ל הב~ת
 י~ אם לא~רהשכירו

 הבית ~ב~ל
 ~פ~ס~

 אינו בו יד
 דבר ~ם לו שיש כל יד ~~יסת ה~א ~~זו ~ליואו~~
 ני~ל~~ינו

 כגו~ בשב~
 כו~ עששית או ~בלה

 וסמ~
 לזה

 יכול המשכירו אם אח~ לגוי רשותו שהש~יר גויכתב

לסל~
 כל ~שוכר ~ת

 שיר~~ ז~~
 המשכי~ מן ~פי~ שוכרין

 ל~~ להל~ו יכול אינו ~םאבל
~~~~~

 שום שהשכיר ב~ה למשכ~~ היה ~אם ל~
 כלים ~ם ~ו ~~~ו ~~~~י~ת

 שוכרי~
 המשכיר ~ן א~ילו

 דבריו ה~שב~~א ~תר הנז~ ה~~ם ~ב~ת~~~י ~ הרשב~~א~כ~~ל

~~ו~
 ~זה זה

 אל~
 ונבדלין מחולפים נו~אים ~~י הם ו~אי

~~~וק
 מזר~

 הרשב~~א ~סק א~ד דבנושא ~~~~ב

~~ר~~
 ~שבת נ~~ל~ם ושאינן ב~ו~ל כ~ים שם לו שיה~ו

 השניובנושא
 שיה~~~ ~ס~

 לו שיהיה
 רשו~

 שם לשום
 כלים ב~ועל ~ם לו אין א~ילוכלים

 וכ~
 רבינו פ~ב

 שנ~אכ~נו יש~א~ים שני ז~~ל~רוחם
 וד~ ~~ונ~~

 ה~ונדק

~היו~
 אוס~~ם והם לבדו א~ד כל ~~רים ~דרים שם

 היה ולא ~פונדק ב~ל מגוי רשות לשכו~ ו~ריך לזהזה
 והיו א~ מגוי הפונ~ק מושכר בי~ו שהיה ה~וילשם

 יבא שמא~תי~~~~
 ב~ב~

 עירובם ו~ב~ל ~ליהם ויא~ור
 שוכר לאותו ששכרו המשכיר שם ישנו אם ביניהם~~שו
 ~שות להשכיריכולין

~ 
 המשכיר

 ודוק~
 המשכ~ר שיכול

 ~~~ ~י~ לשוכרנוי
 ודוק~

 תפיסה שום למשכיר ש~ין
 ב~ונ~ק ~פי~ה לו י~ אבלב~ונדק

 יכו~
 רש~ת לשכו~

מ~שכי~

 ולא
 ג~~

 ש~כאן הרי ~כ~~ל כו~ ול~~טו ~שכ~רו
 שום אלא כלים שם לו שיהיו הזכירלא

 תפיס~
 ~תם יד

 להלן כ~ב ~צמווב~לק
 ב~~

 הבק~~
 וב~~

 אם כו~ התבן

הנ~~
 דר ואם ~ירוב זה הרי ~ירוב שם

 שו~ ש~
 אדם

 אוסר אדם לשום השכי~ו הח~~ שבעל כגוןבהן
 ת~יסת לו יש שלו שהב~ת ה~~ר ב~ל ואם החצרב~צ ~

 בתוכו כלים שום לו שיש כלומר בית ~~ותו ~דיין~ד
 שדרים כ~ו הוא שה~י שם ה~ר ע~יו אוסראינו

 דברים שיהיו ודוקא המחריש~ י~ד אפי~פרקמטיא א~ ס~ורה שום לב~לים לו שיש ודוקא אחדבבית שניה~
 אותו או~ר בשבת הנ~לין דברים א~ל בשבתני~לין ש~י~

 ~ עכ~~ל ~ליואדם
 ש~ה ~אמ~תי מה מבואר~~~

 ה~וש~
 האחרון

 הראשון בנו~א אבל דו~אאמ~
 ל~

 וא~~כ ודו~א אמר
 כן אינו אחר בנושא סמך או בנושא זה שכת~ש~א~ר
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 ודוקא היל~~לשבראשונ~
 לשו~

 ולא באחרונה
בנושא וכ~ בהפ~

 הראש~
 לו שיש הבית בעל ז~~ל ה~ור שכתב ~הו

 ויש לאח~ים השכירם ~ו והשאילם בחצר בת~םה~בה
 מחמת בשבת ניטלין אינן אם מהן אחת בכל כליםלו

 עליו אוסרים בהם הדרים אין כובדן מחמת אואיםור
 בשבת ני~לין ואם עמו דרים כאילו כולםש~שובין
 הראשון בנושא כתב זה משם להוצי~ם שיכול כיוןאוםרין
 לו נשאר אם ~וי לחבירו שהשכיר גוי כתב הב~ובנושא
 זמנו תוך לשוכר לםלק המשכ~ר יכול אם תפיםהשום
 לאו ו~ם מ~נו לשכור ויכולים ברשותו הוא כאילוחשוב
 לשו~ו ד~יק ~כ~~ל ממנו לשכור יכוליןאין

 שבנוש~
 הראשון

 בשבת ני~לין אינם אם וכתב כליס לו יש אםכתב
 תפיםה לו נשאר אם אלא כן כתב לא השניובנושא
 שיש שר~~ל תפיםה אלא כלים לו יש אם כתב ולאבבית
 ניטלין שאינן כתב לא וגם כלים שם לשום רשותלו

 בבית תפיסה לו ~שאר אם כתב שלא דייק ו~דבשבת
 היהשאולי

 במשמ~
 כתב לא בפועל כלים שם ~ו שיהיו

 תפיסהשום
 לש~

 שם לו היה שאם ועיקר כלל ר~~ל שום
 התפיסה והיא דהוא כל תפיםה פי~ תפיםהשום

 כלים עתה לו אין אפי~ כלים שם לשום רשות לושיש הקט~
יספיק

 ו~
 האמת ולפי~ שום לשון כתב ירוחם רבינו

 מאד מחולפים נ~אים השניאלו
 חו~

 ה~~ מהחלוף
שנושא

 הראש~
 אל~ לגוי שמשכיר בגוי שייך לא

 שישראל
 רואה שאתה כמו המשכירהוא

 בעיני~
 נופל השני ונושא

 ~נין שהיה כמו לגוי שהשכיר~וי
 רשב~~~

 רבי ותלמידי
 שכתב תנאים שמשני הכלל פונדק לההוא איקלעו~נינא
 המשכי~ שיוכל לאחר להשכיר ה~שכיר ש~ריךה~כם
 מטלטלין שם לו שיהיו שצריך הוא שהא~ לישר~להשכי~
 אלא כן אינו לו לתיתם לבד רשות לו~ שתהיהאלא
 מטלטלין שם למניח רשות לב~~הב שיהיה יםפיקודאי

א~
 וא~~ת ~ להניחם שלא

 למ~
 ~רי~ הראשון בנושא

תפים~
 ~דול~

 יספיק השני ובנושא
 תפים~

 תשובה ק~נה
 עירוב יתן לא שאפי~ הוא הא~ שבנושא הטעםנ~~ל

 מוטל המשכיר יהיההשוכר
 לטלט~

 ומאחר בשבת ~ח~ר
 המשכיר הבית בעל שיהיה ~ריך ערוב נותןשאינו
 וצזה הבית רשות בענין הראשונה ובגבורתובתוקפו

צר~
 דר ממנו השוכר וכאילו גדולה תפיםה לו שיהיה

ע~
 ע~ב נותן שם הדר שאין מאח~ בבית הבית בעל

 אחר לישר~ להשכי~ רו~ה שהגוי הוא הב~ בנ~אאבל
 ~ו שיהיה יםפיק לגוישהשכיר

 תפים~
 ששוכר ~שכירות שזה עירוב נותן הוא השוכרישראל שהרי ק~נה

מ~י
 באח~נ~

 עירוב יתן לשלא אינו
 אל~

 עם לערב

 ומאח~ אחריםיהודי~
 שצרי~

 קטנה תפיםה עירובו לתת
 ועוד ~ דיו למש~ירשיהיה

 שכ~
 אדם ל~ל שיש רשות

י~ו~
 שלא אעפ~~י המש~יר וגוי שירצה מי לכל ~הקנותו

 יכול הק~נה אותה ק~נה תפיס~ אלא תפיםה לונשאר
 לתת לכשיוכל ישראצ ברשות לשיהיה יםפיק וזהלמכור
 דהו כל ש~פיסת שבחצר אחרים היהודים עםעירוב
 בנושא אבליםפ~ק

 הראש~
 תפיסת שיספיק איפשר אי

 איך כן ואם בבית כלום לו אין עתה שה~י דהואכל
ל~

 שלפנינו והנדון השוכר עליו יאסור
 הו~

 הוא
 ~ השניהנו~א

 למש~יר שיהיה שצריך שכתב הראשון התנאיג~
 שנתבטל שמאחר וה~עם ליתא שו~ר של בביתומיו~ד
 שאמרנו והוא השניהתנא~

 שא~~~
 הבית לבעל שיהיה

 להניח רשות לו שיהיה שיספיק אלא ~הש~ר בבית~לים
 שיהיה לי מה בבית הכלים שאין ע~שיו א~~כ כלים~ם
 בא~ה שיניחם לי מה כשבאים להניחם ~יו~ד מקוםלו

 ~ הבית מןמקום
ו~~~

 לו שיהיה אלא זמן בשום שיביאם שא~~צ
 ועוד ~ לעד הביאם לא ואפי~ כשירצה להני~םרשות
 לו שיש אלא כלים שם לו אין אפי~ כתב הרשב~~אשהרי
 אפי~ שוכרין ואז צמעלה כמ~~ש די שם להניחםרשות
 מיוחד מקום שם לי שיהיה כתב ולא ע~~כ המשכירמן

להני~
 שום לו נשאר אם כתב שה~ור ועוד כלים שם
 מיוחד מקום כתב ולא ממנו לשכור יכולים בביתתפיםה
 ~אר אם גוי ~חבירו ביתו שהשכיר גוי כתב שהטורועוד
 שוםלו

 תפים~
 שאפשר הפחותה התפיםה אפי~ ~וא כל

 אינה מיוחד מקום צריך שאם מיוחד מקו~ א~~צוא~~~
 בבית שיזדמן מקום כל יספיק ודאי אלא פחותהתפיםה
 מי בפוסקים ולא בגמר~ ולא במשנה ראיתי לאועוד
 ה~כם שהביא רש~~י שגם ועוד מיוחד~ מקוםש~כור
 מיוח~~ מקום ש~יך הוציא שמדבריו ה~~ בקונ~~יםהנז~
 אלא מיוחד מקום ~מר לא שרש~~י ברש~~י כן ראיתילא
 זה של בדירתו מקום הבית לב~ל שיש יד תפיםתכת~
 בדירתו מ~ום שאמר הרי ע~~כ להצניע כליו שםשנותן
 מקום אמרלא

 מיוח~
 מקום הבית לבעל שנשאר וכוונתו

 שיזדמן מקום א~ה ויהיה בפועל שם וכליו כליוששם
 המקום הוא לו שנשארשהמקום

 שי~פ~
 ~בית בכל

באיז~
 אחד במקום כלים לו יש עתה פי~ שיהיה מקום

 כמשל הביתבמזרח
 וכשיחפו~

 ההוא המקום מן לשנותם
 מקום בכל וכן לעשות רשות לו יש ג~~כ הביתלמע~ב
 כלים יהיו שלעולם ובלבד הביתמ~ל

 ש~
 ~ה בפועצ

הפי~
 משמ~

 אמיתי שהוא
 כלש~

 אמר שלא מאחר רש~~י
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 רש~~~ כונת אם ו~דמיו~ד
 ~קו~

 שמלשון זה מנ~~ל מ~ו~ד
 מתנ~~ שלשון זה להו~~א ר~~~י יוכל לאהמ~נה

 ה~~
 רב~

 ~ש אם אומר~הודה
 ~פ~~~

 א~נו הב~ת ב~ל של ~ד~

 אלא ~~ו~ד ~קום ~הודה רבי אמר ולאאוס~
 ה~~~~ם ו~י~ ~ד ~~~סת ~ו ~ש ~~וחד ~~נו אפי~ וא~~כ~ד תפ~~~

 ו~כש~ו ~ ש~וש ~דתפ~סת
 ~ודיע~

 ~וב ~ידוש
 בז~

 והוא
 מיו~ד ~~ום ש~ר~ך החכם אמר אתהשעד

 דו~~
 ו~ם

 אלא ~יו~ד דו~א שלאו ~מר~~ ואני אוסר ~~ו~דאי~ו
בין

 ש~~
 אינו ~~ו~ד מקום לו א~ן ב~ן מיו~ד מקוה לו

 ~מ~ הפך שהוא ~ומר אנ~ ו~כש~ואוסר
 ה~כם שא~~

 ~קום לו א~ן ואם אוס~ מ~וחד ~קום לו יש שאםאלא
 וזה או~~ ~~~ומ~וחד

~~~~~ 
 בשכבר

 ~ד~~
 שהגוי שכ~ו

 כן ~~~~~ ל~ש~א~ים לה~כ~~ ~~ול שב~~ר הב~תב~ל
 ~ו~ של ול~י~ושכ~~ו

 ~כ~~
 ב~~כת כ~ג~~~נן ל~~כ~ר

~~רוב~ן
 פר~

 הדר
 דהו~ ~בוא~ ההו~

 ~י~~
 ב~

 ~~מן
 או~ר א~~ל ב~יסתקבר

 ל~שו~~
 ו~~~ל להו אוג~ ~לא

 ~~ל~יל ~ב~
 ול~~אל מ~~~כו

 ~~נ~~

 ול~ת~ב ~וכ~א
 ב~

~~~~ 
 ~~ואל ~~~ ~או~ה ~~~ וא~ר ולק~~~ה כש~~ר~הדהו~~ל
 נו~ן לק~~ו וא~י~ שכירואפילו

~~ 
 ~~~כ ו~~ו ~~~ובו

 ~ת~~וצר~ך
 ~כול ~~כירו דהא

 ~השכ~~
 אם דוקא

 בכל להש~מש רשות~ו ~~
 הב~~

 ~ב~ל כמו
 הב~~

 שאז
 ~לא הב~ת כל לה~כ~ר כשלו~והוא

 ב~~~
 א~~~ מ~ו~ד

 ב~~~ א~ ~ל ב~~~ דר~ם ~א~נם לפילהשכ~ר
 ב~~~~

~~ 
 או~~ן שהןלפ~

 ז~
 ו~ה עליהם או~ר ה~ו~ גם זה ~ל

 ב~~~ו התיקון או~ו כי לדון יכולאתה
 ש~~~~

 לעשות
 ~דר~ם יהוד~ם~~י

 כ~
~~ 

 בב~~
 ב~~~ ל~כ~לה ~~וחד

 הדר הגוי ~ן ~שות לשכור ש~ר~כין וה~א הגוי ~ם~~
 א~ בחנר הדר~~ גו~ם שלשה ~ו שנ~ם וכן ב~צ~~~הם
 ה~הוד~ם~ם

 ההמ~
 לשכור ההם ה~~~ד~ם צר~כ~ם

 רב~ם ל~~וד~~ ~~~קון בע~~ו ~וא ~הגוים וא~ ~~~כל רשו~
 שבע~ר גו~ם בתים ~ב~ל~ ~ב~ים וא~ א~ כלהדרים
 רבי~ ו~~~כבפרט

 ~ר~

 ~~ר
 ~ו~~~

 הדר ~~ראל ~ו~ה
 ל~~ור וא~~צ הע~~ בכל לטל~ל ~ותר ~~~דבה

 רשו~
 ~כל

הע~ר
 אב~

 שני~ם ~רבו ~פ~לו ~~~ם בשנ~ ~נ~ם ה~ו אם
 ב~~ר ל~ל~ל אסורים~חד

~~ 
 ~~~כ~~ו

 ~שו~
 ~כל

 ה~ר~~~ הב~א וכן עכ~~להגוים
 פה~

 בה~~ג וכ~~כ הל~ה
 למ~זבן ב~~ היא דגוים ~תא ואיוז~~ל

 ר~ו~~
 ג~ים ~כל

 כולה ~ת~~ום ה~כי כי ~הדאית
 ב~~ות~ מ~~

 ~~ש~אל
 ~~~~ל ה~~ג ~~~ ב~ל ~מך ו~~ז ~כ~~ל ~רביולבתר
 הראשון ב~ין הנז~הח~ם

 ר~יו~ ש~
 נ~לק המין וזה

 ~במ~~ת שא~~ ~~~ מד~~~ן ~~רובין ~~סכת הא~לשנ~ם
 ~ם ה~בו~ות ~י~ון השוו ל~ולם~~רוב~ן

 ה~צ~ו~
 ו~ם

 הענ~נים ובכל הדינים בכל הבתים ~ם ל~צ~ ה~~~כל

 או אחד וגוי יהוד~ם בנ~ שבו ש~~ר שפי~ו ~א~~א~~~
 ר~ות ש~קנו ה~ר~כושנ~ם

 מב~~~~
 נ~י ה~~ה א~~כ בעצמו

 שיקנו צריך רב~ם וגו~ם רב~ם ~הוד~ם שבה ~כללהב~~ר
 ה~א~ה ~את ה~~ר משר ולא וב~ת ב~ת בעל ~כלרשות
 ~ם בחצר ז~~ל ה~כמ~ם שפסקו שמה ~~וב דרךהיא

 במבואות ~~פסקוהבת~ם
~~ 

 בפי~ שאמרו לא הע~ר
 המין מן הראשון ה~לק זהו ~~~ר משר רשות ~קנהשלא

 ~ רא~ות שלה~אשון

~~~~
 מה~~~ר הוא הראשון המ~ן מן הב~

 ב~~~ ל~ל~לו א~ו~ ~כ~בז~~ל פר~
~ 

 מכל ~שות ש~שכירו
 ~~רדכ~ וכןה~ו~ם

 וכ~
 ל~זבן בע~ שכ~ב בה~~ג

 ה~ו~~ם~כל רשו~~
 ד~~~

 ברשות~ מתא כולה דת~קו~ ה~כ~ כ~ בה

~יש~~~
 ו~~~ז ~~בי ולב~~

~~~ 
 ~מ~ג ב~ל

 ו~~~
 שא~רו

 א~רו ~א ~א~~~~~ז
 ד~~

 ק~ו שלא של~לה
 ~שו~

 ~ר
 א~אה~~~

 ~מש~~
 ~~~~~~ם

 ממ~
 ~שות שי~~ו שאמ~ו

 ב~ים~ב~לי
 ול~

 ש~א מ~~א ~פ~א ה~~~ מש~ ~~רו
~ק~ה

 ר~~~
 ~ ה~~ר ~ש~
~~~~~

 ~ו~א ע~~ו שבדימו~ ר~~ה א~נה ה~א~ו~ה
 ב~ים שבעל~ בג~~ שאומר ~כמו ה~~~ משר שנ~כו~~~~נו

~ו~~~
 של

 ~~רו~
 מהם נ~~ה

 רשו~
 ראוי כך ב~~ר לטל~ל

 ב~ל ל~ל~ל רשות נ~נה המלך וה~א ה~~ר~~ב~ל
 ~ה~~ר

 צ~~~ו~~~~
 ~שר ~יה~ה

 והמל~
 כ~ו הב~~ם בעל

 הב~י~ ב~ל ~הוא ~~ר ~ב~ל ~~ות~~~~ת
~ 

 לו ש~ש~~~~ ~~שוב~
 ל~ל~ ~שו~

 הוא ~ר~ שם כליו להפק~ד
 ובי~ בי~ כלב~ל

 ר~ות לו ש~ה~ה ו~~~~ק שכ~רות ל~~ין
 ~ בב~ים ה~~~ ב~ל כ~ו ב~ת בכללה~~~ש

 שה~י ו~ו~
 ~~ר אהרןהרב

 רשו~ ל~~ו~ ש~~פ~~
 שכ~ר ~ה~שכיר

 לו נ~אר אםהשכ~ר
 ~שו~

 ב~~ ה~~ה וא~~כ בו להש~מש
 ~~~~ה~~ר

 ל~ ש~~
 רשות

 להש~מ~
 בכל

 כדינ~ ב~~
~~לכו~~

 לו ~ש~~ ~ם ב~מרא
 רשו~

 זה שם כל~ו לשום

 י~~~~הר~ו~
 ~ ~~שראל לש~~כו~

 א~~ר שב~~~ א~שר משאי א~ש~ דנ~ן שא~ן~~~~

ל~נו~
 ~~~ליו

 הרשו~
 ~ ב~~ם ב~ל~ ~לף~ן~ לקנו~ אי~ש~ ~~ במדינה אבל
 ו~ו~

 ובא~ן ב~~ם בו~ין ש~~ולם
שם

 ~~ור~~
 א~~~ם

 ו~ו~
 הד~ורי~ ~וכר~ן ו~ום יום ~בכל

 ל~~ר~ם בת~הםע~~ן
 ו~רי~

 ~ום בכל
 ר~ו~ לק~ו~

 הרא~ה ~ם סוף לדבר וא~ן ה~ונ~ם~ה~~ור~ן
 ה~נ~~

 ~~יה ~ינה הש~~ת~ב~לק
 ש~~

 דב~י ה~ו~ק~ם ~כתבו
ל~~זבן

 רשו~
 גוים מכל

 דא~~
 ד~~ ד~ב~ו זה ~ם בה

~~וב
 ~ל~

 ~~ב~ו
~~~ 

 ה~~~ ~~ר קונ~ן ו~ין ~ומר של~לה
~ו~
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אלא
 קונ~ שאמ~

 מכל
 ב~

 ב~יס
 ל~ ~~

 לשלול כיוו~ו
 אס דה~~ה העירשר

 ירצ~
 דאית ~יס מכלשיקנו ש~~~ ומה ~~יר ~ש~ קונין

~ 
 ה~~ה

 מ~
 שהשר לפי אלא ~~~

 לסלקו שרוצים לו ~י~אה העי~ שכירות עלמקפיד
 שקרה וכמומהעיר

 במל~
 קהלות שבקשו ~ורקיאה

 העיר ~ות ממנו לקנות~ו~~א~ינא
 ר~ ול~

 ש~מר
 שאםלהם

 יקנ~
 לקחת לו א~ור יהיה ה~יר רשות להם

מה~
 שכ~בת וכמו הש~ועה ~פי שיד~נו כמו וכרג~~א ~ס

ל~
 ו~ בשאל~~

 א~~ משר בקשו
 שימכור ראנקיאה ~~~

 ~בד~ו לו ואמרו העיר רשותלהס
 של~

 ש~שבו י~ה
 ~~~ים תי~נו הסבה ולזאת ~ העיר מןשיסלקוהו
 לא כ~ שפירות ~לא הגוי ~ם יועיל לא ~ות~~ול

יר~
 להשכיר

 יצ~ ~ ומתו~
 בג~~ כד~בואר ~שם הישר~

ול~
 ~שר ק~יה הזכירו לא

 ה~ל~
 ~~~כרו ר~וק ~~וא

 ~קפי~ א~נו ~~~ר שב~ל במצוי דיברו אלא~ותם
 ~ בהווה הכתובודבר בז~

ו~ו~
 דברו שלא מה

 ב~~~
 ל~ב~ שרצו ל~י ~ר ~ו

 כולל שהואבדבר
 המלכ~ו~ בכ~

 ו~כל
 המדינו~

 ובכל
 מבעלי והואה~יירות

 ה~~רו~
 אבל

 מל~
 אינו שר או

 להם שאין רבים ו~~י~ות וכר~~ם עיירות יש שהריכולל

מל~
 ו~ם ושר

 מח~ו~
 שאין ~אד וגדולות רבות

 מל~
 ולא

 ויני~יאה היא פלשת יושבי כמו להסשר
 ולכ~

 דיברו לא
 ה~~ה אבל ושרבמלך

 ל~ל~
 שר או

 נ~ב~לו~~י ~
 הראיו~

 ~לו~ותיו בש~י ה~אשון שבמין
 שדברו והוא ~הראיות הש~י המין לבטל נלךו~כשיו
מבואר

 ד~
 ה~יר משר רשות נ~נה שלא ואמרו שלילה

 ה~ור הוא וא~ר הרמנ~~ע הא~ הש~יםוהס
 נל~

 ~~ה
 ראיתלהבין

 הרמנ~~~
 התשובה בקו~~רים ~~כם כתב

 אין א~~ בכרך הדרים י~ו~~ם ש~י ז~~ל הר~~מ וכ~~פז~~ל
 ~ריכ~ם אלא ~ירוב ל~שות מהשר שקונים ב~ה להםדי

לש~~
 להם שיש ובית ב~ת מכל

 כדאית~
 הא~ים ב~ירובין

 צרי~~ם אינן ~ב~~ם משל שאוכל~ן בז~ן ב~צרהדרים
 ואינם הואיל ה~יר ~ש~ הבת~ם שכל וא~ילולערב
 לשכור צריכים משלו ~וכלין שאינם פי~ ממנו פרסמקבלין
 ~ם ~דר פ~ ב~ש~ה ~בוארת זאת וראיה ~~כ~~ולם
 המשיב החכם דבר~ ע~~כ מחלוקתכם ב~לה וא~~כ~~כרי
 בקו~ריס~מ~~ש

 במשנה שלפ~~ז ט~~ס וזה לי ששל~~
 א~נו ~ה השר מן ר~ות ישכירו שלא א~רועצמה

 כ~
 לא

 כן~ שיא~ר ואמורא ת~א נמ~א שלא בגמ~ לאבמשנה
ו~ו~

 שאין בק~תו ק~תו נ~~ך לא הלשון שזה
 אביהם משל שאוכלים ~מן ב~~ר הדרים האחיםמ~~ש ~מש~

 ~~~ש ~~ם~ לערב צרי~יםאינם
 בסמו~

 ~כל ואע~~פ לזה

 כשאמר ש~יד ו~וד הבר אל לתבן מה ה~יר משרהבתיס
 העיר משר הבתי~ שכל וא~~~פי אמר לערב צ~יכי~אינם
 ולפי מכולם לשכורצר~כים

 המש~
 למימר הו~~ל הלשון

 מו~ה שזה מכולם לשכור צריכיןאין
 לש~

 והוא וא~~~פ
 ה~~~ם ~הו~ים שנים זה הוא הר~~ם לשון אלאמוכרח

בכ~
 עירוב ל~שות ~השר רשות שקונים ב~ה די אין א~
 להם שיש ובית בית ~כל הרשות לשכור צריכיןאלא

 שאוכלים בזמן בח~~ הדרים הח~ים ב~ירוביןכדאיתא
 אביהםמשל

 אי~
 ~של אוכלין אי~ם אם אבל ל~רב צריכי~

 שר של הם הבת~ם שכל אע~~פי כך ל~רב צ~יכי~אביהן
 הוא~לה~יר

 ~קבלי~ שא~~
 אוכלין שאין לפ~ ~מנו ~רס

 ~ כלבו בס~ ו~מ~א~ו ~כ~~ל לשכור ~ריכין~שלו
~~~~

 א~שה
 ל~~~נ~~~

 ~י~ה שראיתו ואומר ~צ~ו
ראיה

 כל~
 ז~ת היא והט~~ה

 שלש~
 בעירובין המשנה

 הוא הדר~~
 ז~

 שלחן ~ל או~לין שהיו ~שותפין ~א~ין
אביהם

 ויש~~~
 וא~ א~ לכל עירוב צרי~ים בבתיהם

אם לפיכ~
 שכ~

 ~רב ולא ~הם א~ד
 מב~~

 ~א~~תי ~שו~ו

בזמ~
 ה~ירוב היה אם ~בל אחד ב~קום ~~רובן שמוליכין

 ל~רב צ~~כין אי~ן ב~~ר ~יורין ~~הם ש~ין ~ו א~לןבא
 ה~~נהופי~

 ~ר~

 האחין שאמ~ו ~ה זה הוא ק~רה
 ~~ןהשותפ~ן

 הא~י~ הכונ~
 ~~~~ כאלו אלא שות~ין שהן

 אוהאח~ן
 השות~י~

 ~ביהם של~ן ~צ אוכלין ה~ו ו~~~ש

אל~
 להם שנו~ן

 פר~
 ואב בבי~ו אחד כל ~אוכלין

 א~רת ב~~ר הב~~ם אם וה~~ה א~ד ~ח~ר כולםובנים
 מהבנים ואחד א~ד כל ש~ריכין שמה ואמ~ המש~הופי~
 ~~גו ב~צר אחריס דיורין יש אם הוא ~ירובולתת
 זה ~ל זה ~ו~רין האח~~םשדיורין

 או~רי~
 זה ה~~ין

 שאינן א~רזה
 אוכלי~

 מ~ש
~ 

 אלא אב~הם שלחן
 להםשנותן

 פר~
 ב~צר דיורין אין אם אבל

 אי~
 ~ריכין

 א~ר נמ~כים שכלם כללל~רב
 ה~~

 כיון
 לה~ ש~ות~

 פרם
 ~~נה שצ~י~ מה אלא ~~שנה ~ל לפ~ש עתה באתיולא
 ~ שלפ~ינולנדון

~~~~
 שמ~בלין שהאחין המשנה מזאת ה~ולה

פר~
 אין אם א~~ בחצר דר~ם ובנים וא~ מאביהם

 ~ריכין אין לבדם הם אלא ב~~ר ~מהם דריםאחרים
 הם לא כללעירוב

 ו~~
 אין כאלו הוא זה שהרי א~~הם

 אחרי~ ~ש ואם א~ד הבית ב~ל אלאבח~ר
 בח~ר דרים

ידו~
 צריכין ~האחרים

 לת~
 זה אוסרין ששניהם עירוב

 ג~~כ שהאב פשיטא ואז זהעל
 צרי~

 שהרי עירוב לתת
 ואפילו א~רים ~נים האב בח~ר דרים יהודיםשלשה
 עירוב לתת צריכין כלן הבנים אפילו אלא ואחרהאב
 האחים ב~י~בין ~איתא הרמנ~~ע א~ר ומזה וא~ א~כל
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 ~~ן ב~צר~דריס
 ~אוכלי~

 פי~ אביהם משל
 ~א~הספרס שמקבלי~

 א~
 אין פי~ ל~רב צריכין

 א~~ם דיורין שאין ומיירי אביהם ולא הם לאכלל עירו~ צריכ~
 ~וכלין אין ~ם אבל לבדם ואביהם הם אלאב~צר

פ~~
 ל~רב~ צריכים מאביהם
ו~~~

 הר~מ בא
 להוצי~

 והוא הדין מזה א~ר דין
 ~פי~~ה

 כ~
 ואינו העי~ ~שר הם הבתים שכל א~~~פ

 ל~רב~ צריכ~ן ממנה פרסמקבל
 ~ר~~מ ~ל תמיהו~גי

 א~
 זה להו~~א בלבו ~לה

 המשנה מזאתהדין
 ~שמ~

 הר~~מ ~דברי
 ש~~~~

 שר
 שנר~ה ואע~~פ לבנים ב~ים ו~ב~ל~ הבנים לאב~ה~יר

 ש~~א~
 שחשב כ~ו דומים או~ם אניח ~בל דומין ולא

 בשום המשנה מזאת הדין זה י~א ~א הכי וא~י~הר~~מ
 הדרים מ~ה או יהודים ששני ~הו~~~~וא שר~ה שהדין~ד

 ~רס ~קבלים ואין בה דרים ~וים ג~~כ שם וישבכרך
 היה~ים ש~~י~ים~השר

 ~ו~
 ~דשישכרו א דברים שתי

 גו~ם בתים~~עלי
 מכ~ ה~שו~

 ש~~שו הש~ית ובית בית
 ~~רובו יהודי ה~ית ב~ל כל ויתן ביניהם עירובהיהודים
 ~שות שי~כרו הראשו~~ בחלוקה שלישי ענין ~ודוא~ר
~כל

 ~י~
 ~ריך דברי~ השלשה ~אלו איזו לד~ת ראויי~~~ו ~ ה~יר משר ולא ובית

 ~שות שישכרו שצריך הראשונה ~ם ~ליה ראיהלהביא
 ראיה צריכה ואינה בגמ~ היא מבוארת ו~ית ביתמכל
 שיעשו ובית בית מכל רשות שש~~ו שא~ר הש~יתו~ם

 ~ירוב ביניהםהיהודים
 ידו~ ג~~~

 להביא שצ~יך מה אבל
 דרים וגוים יהו~ים שיש הזה שבנושא הוא עליהראיה
בכרך

 ואי~
 ~ונין שאין ~השר ~רה מ~~י~

 ~שו~
 ~שר

 השליש~~ ~א~העיר
 ~פי המשנה מזאת ת~א לא לעו~ם

 עם א~~ בח~~ והבנ~ם האב להבי~ דומה לדעתושהשר
 ~ ~~דינה לשר דומיןאביהם

 לדע~ ר~ויו~~~
 ~הו

 הדי~
 הנושא בזו ~~ני~ ש~~ק

שפסק
 הו~

 ~קבלי~ ~אין ~ה~~ין
 ~ר~

 ~ריכין ~~~יהם
 ~~וש ו~ודי~נו עי~~ב ~הא~ין ו~~ א~ ~ל ביני~ם~י~רבו
 ~~בל~ם ש~םלפ~

 פר~
 ~~ן ~~~~ א~ר~ה ד~ור~ן ו~~ן

 מק~לים שאין וע~~יו ביניהם לערב~~יכין
 ~ר~

~~~~~~ 
 ~לו ~ה אלו ל~רב ~~~כ~ן ב~~ר דיוריןשאין

 ול~
 ~נ~~ר

 עירו~ צריךשאין
 שמ~בלים כ~ו

 פר~
 ~ו~ה ~~~כ

 שאין א~~~~~ ב~רך ~~~~ם ~היהודי~~אמר ב~ו~~
 ~יו~י~

 אח~~~ם

ב~ר~
 שנא~ר ולא ל~רב ~~י~ים ~~ודים בלבד אלא

שא~
 ש~פי~

 ~הכ~
 שאין מהש~ כולו

 ~רי~
 ל~י ל~רב

 מ~בב שהש~ שנח~וב~אפשר
 ל~~

 כלם וב~יל~ היהו~~ה
 ש~~ולם ~~~~ל ~לו הב~~ם ~~ל ~א~~ ש~חנובאוכלי

 שאין אע~~פי ~יניהם ל~רב~ר~כ~ם
 ג~י~

 וי~א ~ניהם
 שא~~פי ר~וי היה שהאב ש~מו המשנה מזאת הדיןזה
 בנ~ו מ~~יםשא~ן

 פר~
 ~יכים יהיו לא

 לער~
 ~ל

 ביניהם דיורין שאיןמ~~ר
 והא~

 היה
 שי~ב~ רא~

וא~~~~
 מ~בלין ש~ין אח~ ל~רב ו~ר~כ~ם מ~ברם ~ינו

פר~
 מ~נו

 א~
 ~א יחברם שהשר ר~וי שהיה נמי הכא

יצטרכו
 ~~רב וצריכיס יחברם לא ~~ לערבז

 וכ~
 זה

מיירי
 כ~אי~

 יהודים כולם אלא ג~ם דיו~ין בעיר
 ~י~ר~ מתני~ ש~ין כו~ בחצר הדרים האחים שא~רדמתני~ ד~יי~

 ב~~ר וכן מה~~ם שכ~רות לענין לא לבד עירו~ ב~ניןא~א

 ואין יהו~ם כולה כשהעיר אלא המשנה מיירי שלאראוי
 יהו~~ם ~ה שד~ים ה~יר ל~~ין א~~כ גוים בהדרים
 לשיהיו ה~הודים י~שו מה כלל ד~ן ש~~נו לאוגוים

 שישכרו ה~ברא כ~י ה~ין ו~שאר שיע~ו ב~ירובםמותרים
 ב~ל ~כל רשות ה~ויםמן

 הבי~
 שיקנו או

 רשו~
 מן

 ה~ש~ה ~את ~א~ר בבחי~תי~ו נשאר שזההש~
 שיש כללמיירי ל~

 דיו~
 ~ ~הודים כולה אלא גוים

~~~~~
 ג~~כ ~יי~י ה~ן שזה

 כש~
 ב~תני~ ~ה גוים

 ~אופן ~יירי בו פי~ ~יירי לא ש~תני~ שאע~~פיוה~עם
 פ~ס מקבלים ש~ין שהבנים א~ר שהמשנה והואהזה

מאב~הן
 ל~

 צ~~ים אלא ל~רב ~ריכים שהם ~חשוב
 אפילו הוא הדין וזהל~רב

 שאי~
 אם ו~~קו ב~~ר דיו~ן

 אין אש~ב לזה דיו~ן יש אם בכ~ן הזכרנו הרי ד~וריןיש
 ~ו~א אינו דאפ~~ה ~~יהכי

 די~
 וחו~ר ב~ל שה~ונה זה

 ל~רב ~~~יכים ב~~ר א~~ם דיו~ין יש אם ק~~והוא
והוא

 הד~
 אפי~~ה ~וים פי~ א~רי~דיורין ~~ דא~~~פי ~~נו פ~ס מק~לים שאין בש~

 ~~~כי~
 ל~רב היהו~ים

 מיירי לא ~~~~ן אבל נ~י ~~כי אין ואומר ~שיבבינ~הם
 ה~הו~ים י~~ו ת~ון ~ה~תנ~

 ל~נו~
 ה~וי~ מן רשות

 ש~קנו אלא לא ~ו ה~יר ~~ ~ן ~ות ש~קנו ~ריךאם
 שנ~~ה איזו שנ~שה ל~~י~~ינו ונשאר בית ~כלרשות

שנ~~~
 ~ו בית ~~ל

 מ~
 ה~וים עה תיקון של~נין השר

 עירוב ל~נ~ן ~לא הבנים עם ב~ב וע~קר ~~ני~ מ~~רילא
 ו~א~רבלבד

 דל~
 בא~ ~יי~י

 תיקון לענין הבנים ~ם
 הגו~ם~ן

 ג~~~
 העיר ש~ ~לל ~ין נו~יא לא

 ב~יקו~
 ה~וים

 השרש~~י
 שא~~

 ~ק~ל~ם
 ~ר~

 מתנ~~ אמר ~אביהם
 הבנים י~שו ~~קון מה ב~~ר ~וים יש א~ל ל~רב~~~~כין
 הדו~ק ~~וך לכן כלל ~קיירילא

 נ~א~
 שכונת לי

 ו~שני ~אב ~ן ה~~ר שכל א~ ד~~ים ב~~י מיירי~~~ני~ הר~~~

ש~~
 מאחר א~ר הקרק~ות ש~י ובא~ו גוים דיו~ין ב~~ר
 אמר מתני~ ~ויה דיורין שם ויש אב ~~ל כולה~ה~צר
 ~~בלים ~יןש~ם

 פ~~
 והכונה ל~רב ~ריכין האב ~ן
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 וגס ביניהם שיערבו הוא לערב~צרי~ין
 שיער~

 עם
 ~ותם ~ס שישכרו הוא ה~~ם עם עירוב פי~הגויס
 כלם שהבניס אחר האב ~ן רשות הבניס שיקנו ~~רולא
 שיקנו י~סיק שלא ~~נה נ~קא השר כ~ו שהוא האב~ן

 שיקנו יספיק לא ~ר נ~י הכא האב ~ן רשותהבנ~ם
 ~ ~~נורשות

וו~
 הדחוק הנתיב

 הנל~
 דעת לי~שב ~צאתי

הר~~
 לאב העיר שר לד~ות ד~נ~~ל מאד דחוק והוא

 הא~ לבני ה~ר ובנ~הבנים
 כשהח~ר ~תני~ ד~יירי ומ~~~ל

ש~
 וכן אב ~של אינו דיל~א האב

 ~שמ~
 א~~ ~~תני~

 ~אח~ וא~~ת גו~ם דיור~ן בחצר שיש ו~נ~~ל כן פי~שלא
 של שה~~ר אפי~ ~ולל שהוא ~שמע התם מ~יר~ד~תני~
 גוים דיורין שאין בין גוים דיורין שיש בין ~ייריאב

 שכלל הכונה לע~ב ~ריכין ~תני~ שא~~ שלפי ~נ~~לסוף סו~
 לערב שבצריכין שנ~י~ וא~ילו הגוים מן שכירותבכאן
 בת~ם ~~עלי השכירות שיהיה ו~~~~ל ~גוים שכירותכלל
 שא~ר ~~ה שכשתא~ר השר ~ן א~י~ דיל~א השר ~ןולא
 ו~אמר לע~ב נא~~ אפ~~ה ולש~ור לערב ר~~ל לערב~ריכין
 שראוי ש~יאנו

 הו~
 שר~ית הפלל השר

 הר~~~
 ~~תני~

 וגם וחלושה חלושה השר ~ן רשות נקנהלשלא
 רשות קו~ין שא~ן היא ש~ברתו א~א זה כל וידעראה הר~~~

~
 ראיה ובקש השר

 דר~

 אס~כתא
 בעל~~

 ה~ור וע~ה

והר~~~
 סב~ם

 קוני~ ~~י~
 ~שות

~~ 
 השר

 ואי~
 ~הם

 החכס שכתב ~ה הבנתי לא א~ת שזאת ואחר כללראיה
 הר~~~ דברי עלה~~

 ~בוארת זאת וראייתי שכתב וראייתו
 ה~ש~ה רואה אם מבואר שר~ה ~ה הדר פרקב~שנה
 מה ~בואר ראה ואם הוא רב בי קרי זילכצורתה
שכתב

 הר~~~
 ב~צר הדרים האחים בעירובין כדאית~

 אדרבא לערב צ~יכין אין אביהם ~של שאופליןבז~ן
 לערב צריכין במשנה שאו~ר בהפך או~רב~שנה

 לע~~ צריכין איןכתב והר~~~
 בג~~ שפי~ ~ה על כן א~ר ואם

 ~כללו יו~א ה~שנה על ב~~~ שפי~ ה~י~ אותוש~כלל

די~
 שאין

 ~ריכי~
 נעלם אלא ב~ש~ה ~~ואר אינו זה לע~ב

מ~ד
~ 

 שאי~ו ועוד הדוחק צד על בג~~ ק שפירשוהו
 שנראה החכם כו~ת ואם ~ג~~ אלא ב~שנה~בואר
 ש~וציא והדין הנ~קותא~~ארת

 הר~~~
 ולא ~ה~שנה

 שאין שיא~ר ~י ~צינו שלא ה~ל שר~~תי כ~ויראה
 הטור אלא השר ~ן ~ותקונין

 והר~~~
 שאר כל אבל

 הג~~ ~ן וגם ~הם רשות שקונים ~הם ~שמעהפוסקים
 דברי בתחלת שכ~בתיפ~ו

 וע~
 או~ר

 ל~
 שגם

 ~ן רשות שקונין יודווהטור הר~~~
 ה~ל~

 בהקדמה יתבאר ~ה

 שא~רו ש~ה והיא להכ~ישה אפשר שאי א~תי~~~~

ה~ור
 והר~~~

 שאין
 קוני~

 שר לכל כללי ~א~ר אינו רשות
 שר והוא ~~נו רשות שיקנו יודו ש~~~ע שר יששהרי

 ש~בואר לסלקם רשות לו ונשאר והשכירם שלושהבתים
 שהמשכיר חנינא רבי ותל~ידי דרשב~~ל וכההיאבג~~

 יפול~להשכירו ליה מסלק ~צי אם והשכירם שלושהב~ים
 אדרבא אבל דעל~א ~~ש~יר שר גרע ולאלישראל
 להשכיר יכולת יותר לו שיהיה ראוי היה שר שהואבשביל
~~שכיר

 דעל~~
 להשכיר שיכול ~ודו כ~~ע השר ובזה

ועוד
~~ 

 ~ ז~~ל שאלה ב~שובת ~פירוש הר~ב~~א כתב
~~~~

 שהוא ~הפר~~ש שישכרו להם יספיק אם
 א~ ~הבתים שנה ידוע~בכל ~ק לו ונותנין העיראדון
 כל תשובה ~ שם ה~~~ם מהבעלים ש~~כרו צריךש~א
 לסלקן ~~י דלא היכא כל ל~וגורי ~צ~ ל~ל~ן הפר~~שד~צ~
 ו~דא~רי~ לאוגורי ~~ילא

 בהה~
 והוא שוכר הוה ~לא

 מסלק ~~י דלא היכא ~יניה ~~~~ר מהו ושיילי~ן~שכיר
 תיבעי לאליה

 ל~
 וא~ר ליה ~סלק דמ~י לך תיבעי כ~

 ~ עכ~~ל שנשכור לקיש רישליהו
ו~~~~

 העיר ~ר נשכ~ר שלא ש~~רו והר~~ם הטור
 ~ן נו~יא ועוד הש~ זה הכלל ~ן יצא שה~י ~וללאינו
 לו ואין והשכירם שלו שהב~י~ שר והוא א~ר שרהכלל

רשו~
 יכולים שם ~ליו להניח רשות לו נש~ר אם לס~קם

 לעיל וכתבת~ו ע~מו ה~ש~~~א כ~~~ש ממנולשכור
 ה~ור יודו ד~~~כ ~לו~ות ב~ לנו יש~~י ו~~~~

 והר~~~
 ~י וכל

שיא~ר
 שאי~

 השר מן שקונין יודו השר ~ן רשות קונין
 גםוא~~כ

 נכ~~ ~
 ~לוקה

 שליש~~
 הבתים ש~ין והוא

 ~ו שיש אלאש~ו
 להשת~ רשו~

 ובית בית בכל
 אפשראי וא~~~

 להכני~
 החלו~ה שבזאת ל~י הג~ החלוקה זאת

 שלו הבית ה~~ החלוקו~ ובשני שלו אינה הביתהג~
 שם כליו ~הניח רשו~ לו יש שאם לעיל ה~וסקיםשא~רו
 לא אבל שלו שהבתיס הבית בבעל דוקא להשכיריכול
 או השר כ~ו הבית בעל שאיןב~י

 ה~ל~
 ~א~ר וכמו

 הנז~החכם
 גרע לא ת~ובה ~סו~ו לי ששל~ ב~ונ~רי~

~ל~
 ולקי~ו ~~כירו והשר

 ש~כולי~
 ואפי~ ל~שכיר

 אלא הבית בעל אינו שכירו והרי הבית דבעללדע~ו ל~
 בה להשת~ש רשות לושיש

 א~
 שלפי ועוד והשר ה~לך

 לאו או העיר משר ~בתיס ש~היו בין הפרש איןהא~ת
 שאין אע~~פי לה~כיר יוכלו להשת~ש רשות לו יששאם

 ~אר שלא הבית בבעל שהרי והראייה שלוהבתים
 שכירותו יועיל ולא נחשב זר כ~ו להשת~ש רשותבידו
 הסיבה הוא מי א~~כ לגוי שהשכירו אחר לישראלכלום
 א~~כ בידו שנשאר הרשות הוא כשיועיל השכירותשיועיל
 להשת~ש ~ות לו יש אם שלו הבתיס שאין בשרה~~ה

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



~~  

~  

~  

~  
~  

~  

~  

~ ~

 לו ~~ש ה~~ות או~ו והוא רשו~ו ל~כור יכולבבתים

שא~
 ב~דו שיש מי אלא להזיק או להועיל סיבה בכאן

 שאין והט~ם להשתמש רשות לו אין או להשתמשרשות
 שלו שאינו שא~~~פי שלו לשאינן שלו שהבתים ביןהפרש
 ממכר ליומ~ה ששכ~רות לישראל ישכיר רשות לו ~שאם
הוי

 הלכ~
 ב~ל~א שר הוא רשות ~ום לו נשאר לא אם

 לו יש שלו הבתים שאין מיואם
 רשו~

 הוא להשתמש
 לזה זה ב~ן הפ~ש שאין רשות לו שנשאר הביתכבעל
 מצד אלא הב~ת ב~ל אינו וזה הבית בעל זה היותמצד

 בתשובת הריב~~ש וכ~~פ נשאר לא או שנשארהרשות
 קנייה באותהשאלה

 שקני~~
 דא~~~ג תו~יל אם לעיין ~ש

 ~ביתם ל~לקם י~ול א~נו אנשיו ~ל מם לאדוןדאית
 יהיו ~ם אפ~לו שה~י רשו~ם ימכור או ישכיר איךוא~~כ

 מועיל אין ל~לקם יכול שאינו כל והשכירם שלוהבתים
 דרשב~~ל בעובדא הדר ב~רק כדאיתא שימ~ור~ה

 מאו~ו יראה ~ו~ ~פונדק ~איקלי~ו חני~א דר~ותלמידי
 האחרי~ רשות משכיר אין ל~לק יכול שאינו שכלמ~שה
 אין ודאי שלפנינוובנדון

 האדו~
 מבתיהם ל~לקם יכול

 זכו~ לל~~ שיש אלא הדין~ן
 ~אם הרשב~~א שא~ר מ~ה

 שיהיו כג~ן הב~~ם ב~ותם י~ ת~י~~ שום למשכ~רהיה
 ~~~לו שם להנ~~ם רשות לו שיש או כליםלו

 ל~
 ה~~חם

שוכרי~
 אפילו

 מ~
 כ~ ל~ שאין אע~~פי המשכיר

 ה~ין מן
 שאינו לפילםלקם

 גרו~
 ~שת~ בר י~~ק ולקי~ו משכירו

 שאין שא~~~פי מדבריו ~בואר~~י
 ה~~~

 השר מן
 לה~י~ רשות לו שישמאחר

 ל~י להש~יר יכול שם הכ~יס
 הבי~ שאין לש~ גם כוללשלשונו

 שלו
 ~כ~

 התחלת
 מיב~ייא לא פי~ שלו הב~ים ~היו אם ~פ~לותשוב~ו
 מו~יל אין ש~ו הבתים ~פילו אלא ש~ו הבתים איןאם
 ללמד שיש ~לא שתיהם ~ל וכתב החלוקות לש~יוחזר
 ודוקא דהל~~ל התשובה בסוף חילק שלא ועוד כו~זכות
 ~ שלו הבתיםאם

~ו~
 אשיב

 ל~
 י~פיק ש~ם ששאלת הש~~ת בשאלה

 מן רשותכשיק~ו
 המל~

 ~שרו ר~ות ~יק~ו יו~יל אם
 ~ החומות ~ומריאו

~~ו~~
 פ~ בעירובין מדגרסינן דיועיל הוא פשוט

 ואפילו שכירו אפילו שמואל אמר יאודה רב אמרהדר
 מעלייא כמה פפא רב אמר ודיו עירובו את נותן~קיטו
 ~פילו ועוד וז~~ל שכתב ה~~ מהח~ם ותמה~י שמעתאהא
 לא שאינינו מה העיר משר שכירות שתועיל נניחאם

 לו אין כי לזה מספיק החומות שומר דר שאיןמיבעייע

חל~
 גדול שהוא יר~~ה מלך של כחו אלא בעיר ונחלה

 ב~~של~ ~ההו~~הש~
 ב~

 בין ההוא בעיר
 חו~

 אין ממנה

 ממנו ~ותשכירות
 מו~ל~

 א~א שלו ה~יר ~ין ~י ~~ל
 אדונינ~ ואביו פרותיה ק~תאוכל

 המל~
 ויאריך יר~~ה

 לשל~ משם בנו ואת אותו להו~יא ~כולי~ים
 אל אותו

 כל ההוא בעיר לגור יוס~פו ולא כמנה~ו אחרמקום
ו~~~~י ~ ~פ~~לי~יהם

 אי~
 אם ש~~י כתבינן

 נני~
 שכי~ות שתועיל

מן
 המל~

 ש~קבל ה~ומות ~שומר שבי~ו ה~יר שר ~ו
 ידו~ המלך מןפרס

 אלא עוד ולא להשכיר שיכול הוא
 ל~~ך מש~ש הוא שגם המלך~~~כ

 ב~~
 ומק~~ י~וונו אשר

פ~~
 וא~~~פי י~~~ה מהמלך

 שה~~~
 או~ו להו~~או יכול

 זה בשב~ל לא ב~וואת
 ימנ~

 שכור לו שישהבית ~~~~ י~ שהרי מלהשכיר
 ולקו~

 אע~~פ~ להשכיר השכי~ ~כול
 מוציאו ~א~נו ובעוד מבי~ו לה~~יאו יכול ה~יתשב~ל
 ה~~ם וא~~ת ~ להש~יר~כול

 יכו~ שה~ל~
 הוא ~שכור

 שכירו ד~ן ל~לך יש א~~כ ולקי~ו משכירו גרע דלאמשום
של

 ב~~
 ~ם וא~~כ לאהשכירו שכיר~ אבל הבית דבעל בשכ~רו ונ~~א הבית

 ה~ל~
 שכירו מט~ם ל~ש~~ר ~וכל

 ~כ~ר הוא החומות שרא~~כ
 ה~ל~

 מ~~ם כאן נכנס והמל
 השכירו~ ~כירו הוא ה~ו~ות שר א~~כשכירו

~~ו~~
 שהוא מט~ם נכנס שהמלך אומר איני

 ד~~~ כ~ו~~ם אלא ה~יר בתי ~~~לי שלכ~כ~רו
 כב~ל הוא הרי כל~ו שם להניח רשות לויש ש~מל~

 הבי~
 וכמו

 ~ו נ~~ר ~ם שהשכיר הביתשהב~ל
~~~ 

 שם ~הניח
 ל~~ראל להשכיר יכולכל~ו

 א~
 להניח ~שות ~ו שיש המלך

 וא~~ת ע~~ו הבית ~~ל כ~ו להשכי~ ~כולכליו
 ניחאהבית ב~

 המל~ ~ב~
 מ~יא א~י לכן ה~ת בעל אי~ו

 לו~רר~יה
 שהמל~

 בעל כמו ויכולת רשות כ~~כ לו ש~ש
 ב~ל שא~ו א~~~פיהבית

 ב~ל אינו שכירו שה~י הב~~

הבי~
 להשכ~ר יכול ואפ~~ה

 א~
 הבית ~~ל שאינו פי ~ל

 מה ~~~כ הבית ב~ל ~מו להשכיר יכול המלךאף
 לו~ר אינו להשכיר יכול מלך של ולקי~ו שכירוש~מרת~
 ראיה מביא א~י אלא ~בית ב~ל של כשכירו הואשה~לך
שלא

 המ~~ ~ר~
 ה~ת ~ה~~ל שלו ה~ית שא~ן ~~~פ~

 גרע דלא אומר שאני לזה ראיה מביא ואני שלושהבית

המל~
 הבית מב~ל

 א~
 מש~ירו הבית ב~ל שאינו פי על

 ~ הבית ב~ל שאינםוליקטו
ג~

 הנז~ החכם שכתב מה
 בסו~

 ששלחת~ הקונטריס
 שכתבאלי

 שצרי~
 של בתים מ~לי וא~ ~~ מכל ~שכור

 האוסרים הם ובחצרות בבתים שהדרים דכיוןהעיר
 אם ~דבריו שנ~אה לשכור צריך מהם בעירלטלטל
 שא~~פי כן אינו ~מ~ו שכירות יועיל לא אוסר אינוהמלך
 ~י~ שהגוים ~אחר ואינ~אוסר בעיר דר אינושה~ך
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~צרי~
 שיש לפי בתי~ בעלי מן ~ות לשכור

 ל~~
 ~ות

בבתים
 דה~~~

 ל~שכיר יכול בבית ~ות לו שיש מי ~ל
 אלו אלא המתיר י~יה הוא שהאוסר בהכרחשאינו
 כמו להתיר צהם שיש הכח ~צד ~תירין ואלואוסרין
 ביתו במשכירשמנ~נו

 והל~
 שיבא מפחדים שאנו השוכר

 ולא המשכיר מתיר ההולך איסור מצד ויאסורבשבת
 וה~~ם ~בית דר ה~שכיר היה שלא האוםר המשכירהיה
 הבית הב~ל והוא בבתים רשות לו שיש שמישאחר
 שהבעל אע~~פי ליהודים הבתים כל עם ליהודיםהשכירם
 הבעל ואין קודם לאחרים השכירםהבית

 הבי~
 בהם דר

 מותרים ~~פו או ישראל ברשות הם הבתים שכלואחר
 שמא~רהכלל

 שהמל~
 ~בתים להשתמש רשות לו יש

 יכולי~ לם~קם יכול שאיןאע~~פי
 רשו~ לקנו~

 שהרי ממנו
 הרשב~~א בפי~ ~ן וא~רו נפלאו המה חכמיםשלשה
 והר~~מ הטור אפילו ~לא עוד ולא והריב~~ש משנהומגיד
 למעלה שפירשתי כמו בזה יודו אליהם שיטה מיוכל

ואומר
 ע~

 והנה ~ה יודו לא והר~~מ שהטור הונח אילו
 בעירוב המיקל כדברי והלכה אלו עם אלוחולקים
 כ~ברי הלכה ריב~~ל דאמר עירובין במםכתכדגרסיק
 הונח שאילו עוד ואומר כוותיה והל~תא בעירובהמקל
 המלך שרשות שיאמר ~כם מוצאים היינושלא

 דע בתים כבע~י הבית מן צ~לקם י~ל היה אםאלא יועי~
 המלך מן יר~~ה המלך אדונינו שבמל~ו~ הקרקעו~ש~ל

~מ~
 יר~~ה ה~לך בת שהיקרה אמת אנשי ל~ני שהעידו

 בתי~ מבעלי בתים ל~נות~תה
 בקוסטאנדינא שם

 ו~מינתם רצוולא
 לד~

 כתוב וימ~א המשנים לפני
 שה~ה אלא מהמלך הם המלכות שבכל כלםשה~רק~~
 באופן בתים ב~רקעותיו שיבנו שבמלכותולאנשים
 מן הוא ובית בית ~לשקרקע

 המל~
 הוא שעליו והבנין

 ~ הביתמבעל
 שות~ים הם הבית ובעל המלך זה לפי~~~~~

 הראשונה מן קשה זו שותפים הם ואם ובית ביתבכל
 מן רשות שיקנו יהפיקשלא

 המל~
 ~ות שיקנו יספיק ולא

 כדאיתא משתי~ם ~ות שיקנ~ צריך אלא בתים בעלימן
בירושלמי

 ישרא~
 ישר~ל צריכין ~~ בבית דרים שהיו וגוי

 להשכירוהגוי
 נפק~

 א~ בבית שהשותפים ~ינה
 צריכ~

לקנו~
 משתיה רשות

 תשוב~
 שיש יובן דיר~למי הוא

 שאע~~פי להשתמש מיוחד מקום השותפים מן א~לכל

של~
 בנתיים בגדר הבית חלקו

 וג~
 מכיר אחד כל אין

 צד לש~~ו ~כשיו ~~כ נטל א~ כל עכ~~זמקומו
 אח~

 ה
 ~רחלצד

~~ 
 ולכן כמש~~ל מ~רב לצד ~ה הבית

 ~ותם ~~י~ שותפיןשהש~י צרי~
 ול~

 יספיק
 ששות~

 אחד

 אחד כל משחמשים אם ~בל רשותויש~יר
 מ~~

 ב~ל
בית

 ~שו~ יספי~
 רשות לו יש א~ד כל שה~י ~הם ~אחד

 יד~תי לא כי שכי~ן ב~~ה שאמרו ~כ~ו הביתבכל
למ~

 ~~ירושלמי דההיא למימר איכא דהא בזה נדחק
 אוס~ים וש~יהם בבית ~רים והגוי שהישראלשא~י

 סגי שישכור מהם בא~ה ~הבעלים א~ אלא ד~~שאין אב~
 הם בבית הדרים והגוי שה~שראל שא~י דהתם נ~יאי
 ~יניםשני

 צרי~ ול~יכ~
 הישר~ עם ול~רב הגוי מן לשכור

 לשכור צריך אין אחר בבית דרים גוים היו אםאבל
 וחומר בקל ונלמד עיקר נראה ~ה מהם מא~דאלא
 בבית ונחלה חלק לו שאין שא~~~~י ~ו~ ש~ירומדין

 ואין מהב~ליס מא~ד כ~שכרו וכ~~ש סגי ממנוכשישכרו
 ב~לי לשני דמי ולא אתי הבית הבעל ד~כח ו~ו~רל~לק
 א~ד מכל שישכור נבעי ~כירים בחמשה דא~~כהבית
 צשכור צריך אין ודאי אלא בתים ב~לי ~~מ~ה הו~~לדהא
אלא

 ה~י~ מב~
 וכן ~ם מאחד רשות שיקנה די א~

 שכ~~כ לזה וראיה הבית ב~צ ~שתמ~ים שאלומאשתו

הר~
 שלו שהבית ה~צר בעל ואם ~כ~ב ירוחם רבינו

 ~ם לו שיש כלומר ~~ת באו~~ו יד תפיסת עדיין לויש
 ~מו הוא שהרי שם הדר עליו אוסר א~~ו ב~וכוכלים
 ואע~~פי למעצה וכתבתיו אחד בבית שניהםשדרים
שםמ~~ג

 שותפים שניהם ~מיירי וכתב הירושלמי פי~
 וכצ בבית שותפים ששניהם שכוונ~ו שיו~ן צריךבבית
 כצ ואין למערב ~ה ל~רח זה אחד ב~ד משתמשאחד
 מ~תברא דלא שפירשתי כמו הבית בכל משתמשאחד
 הבית בכל משתמש אחד כלשאם

 שצרי~
 לקנות משניהם

 אומר ועוד~ות
 ל~

 עצ להם המלך נתנם שהקרקעות
מנת

 ~יחפ~
 ויעשו ~הם ויל~ו הבנין שיםתרו להם י~ה

 קדרכאהלי
 ו~

 הזאת שבמלכות המלוכה בדיני נמצא
 את לקח אדוננו המלך שא~~כ ועוד לסלקם יכולוהרי
 ונתן הגוים ממלך בנויים ובתים האלה הארצותכל

 זה וידוע כשירצה שיסלקם ע~~מ ~לכותו לאנשיהבתים
 מהמלך רשות לשנקנה ~קה אחת טענה לך אומרועוד
 שלקחם או המלך לקחם שלא הו~ח אילו יע~~אובנו
 רשות יועיל ש~א הונח אילו וגם תמורה מתנהונתנם

 ואילו לםלקם רשות למלך שיהיה צריך אלאלהשתמש
 הכי אפילו כן שאינו מה בזה יסכימו הח~מים שכלהונח
 לקחת יוכל שהמלך וה~~ם מהמלך רשות לקנותנוכל

 ולמלאת הבתים לבעלי ולםלק המלח~ה בשעתהבתים
 להם ~השאיל למרכבותיו מלחמתו ואנשי מפרשיוהבתים
 להשליכם או אחרת בעיר או העיר מן אחרת בצדבתים
 במקום השדה פניעל

 שמו~
 ב~ד

 המלחמ~
 וכמו עליו
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 החו~ה שאצל הב~ים הותר מלך ~כל ~~ינושבעי~ינו
 בבתים ה~וררים הצריס יכנהו שלא ~די חי~וםבשעת
 פרשיו ועל ~ליו לבא או החומה או ה~ב~~ משםלסתור

~~ת~
 ~ק~ים ~בות וכאנה גזל ו~ינו דמלכותא דינא ~הו

 מזה יוםבכל
 ומימיני~ המ~

 ל~ו~ך ~ח~~ם
 ~~ל~

 ו~~כם
 ~ימא וכי כתבה~~

 הו~
 ~~~ מי ~~~ך ~וף

 ממשכי~
 זי~ניה בנו ל~וכר להלו~~ דמ~~ היכי דמשכיר היכיוכי

א~רי~
 כיון נמ~ הכא מיניה

 ד~~~~
 מתא מבני ~~ ~ל

 גופיה ~מל~אמ~קתיה
 ב~ינ~

 ל~י~~
 ~~~ת~

 ~ב~ל~ לא
בתים

 ה~
 ~~כי~ ג~י ~~וקא ~דא אנ~י מכמה ~יתא

 ~ב~ אבל ש~ו שהב~ת לפי הכי~~ריק
~~~ 

 אמרי~ לא
 ~~ו ~~י~ ב~י כל אין דהאהכי

 ו~~~
 ב~~פ~

 י~~יד

 ואי~א~
 ~ מבתיהם ~דם בני יוציא

ו~~~~
 גזל הוי כו~ כן לעשות יכול המלוכה בממ~לת

 בר ו~ו די~א ד~לפו~א ~ינא אמרינן לא גוונא האיובכי
 ~ן ובר דין~ן

 ד~
 או~~ א~ה ~ם

 ל~ כ~
 א~ש ~וכל

 יטי~~ו ~מא ב~צ~ ~~ו ~~ר הגוי מן רשות לשכוריהודי
 לסלוקי ~~~~ ד~~כיר דו~ייא ה~בת ביום מבי~והמלך
 זמניהבגו

 וכ~
 ~~ום

 שצ~~
 ~~כור

~~~~ 
 ה~ה ~ה~ו~

 אית מא~ אלא ש~ר וזה המלך ~ן או~וצריך
 ל~

 למימר

~~
 ששכ~רות

 ~שו~
 ~ן

 ה~ל~
 ~ינה ~י~וב ע~~י ~~לטל

 לה~ועיל
 ע~~~

 ש~ל~ בקונטריס הנז~ החכם דבר
 אל~

מ~
 אם הוא אמת פי מבתיהם ~ו~יאה אם גזל דהויא

 להציל אבל מ~~מה לצו~ך ולא ~עצמו ב~יהם המלך~~ח

~עי~
 ~מור דין הצוררים שילכו עד אותם ה~~ים מן
 וגדולה מהם ולס~~ם הבתי~ ל~חת דמלכותא דדינאהוא
 ~מלך מש~ט יהיה זה ויאמ~ דכתיב בשמואל כתוב~ו
 מרכב~ו ל~ני ורצו במרכבתו לו ושם יקח בניכה~ת

 ול~~ור ~~~יו ול~~וש ~~שים ושרי ~~לפים ש~י לו~לשום
 ~כבו ו~לי מל~מ~ו כלי ולעשותקצירו

 וא~
 יקח בנו~יכם

 ובבנו~יהם בגופם שמושל הרי ולאופות ול~ב~ות~~ק~ות

 ו~ו~ניה~
 שדותיכם ואת כתיב בנכהיהם

 וא~
 כרמיכם

 כו~ ל~בדיו ינתן יקח הטובים~תכם
 ואת~

 לו תהיו
 ~ ~ו~לעבדים

ו~~~~
 כו~ דין מן ובר דין מן בר הנז~ החכם עוד

 להלקם למ~ך ~ות יש שאם החכםכוונת
 לגמ~

 מן

הד~
 איש יוכל לא א~~כ גזל ושאינו דמלפותא בדינא

 יוציאנו שמא ב~~ר עמו הדר הגוי מן ~שות לשכוריה~י
 ד~שכיר דומיי~ אמר שכן ~ה השבת ביום מביתוהמלך
 ביתו שהרי ~ל אינו וזה זימ~י~ בגו לשוכר לסלוקידמצי
 כו~ דין מן ובר דין מן בר שאמר וזהו הוא השכירשל

 ~ות יש שאם ~לילה וזה גזל שאינו הונח אילוכלומר

 ודאי דמלכותא בד~נא לסלקםלמלך
 ליש~אללה~יר בבי~ ~ד~ יכ~

 כ~
 אינו שהמלך עוד

 ~ מסלק~
 דומיי~ו~~~~

 זה הוא דמשכיר הדין ד~שכ~~
 בכל לס~קו שיכול אע~~פי ~~וי ה~שכיר ש~גוישכ~בתי בעצמ~

~~
 ~תי~ם ~~~~ה

 יכו~~~
 מסלקו שאינו עוד כצ ~השכי~

 ואם הוא מו~~ר לישראל ה~כי~ ~מ~כי~אם
 השוכ~

 בבי~ה~~
 שהרי הוא מו~כר ל~שר~ל השכי~ו

 ~~~ ו~ל~י~~~~שב~~ל ב~בד~
 ~נ~נ~

 מסלק דמצי ב~ומרם
 חלילה השוכר מן ולא ~י~~ה ~ג~ינן הכוונה אין~יניה אגרי~

 ~ןל~~ש
 ~פ~~ו~ אל~

 יכ~ין אין ליה מ~לק דמ~י כיון
 השוכר מן ל~כור שנוכל כ~ו מ~נול~~ו~

 הוא שהרי להשכיר שיוכל פ~יטא השוכר מןליש~אל שהשכירו~
 ד~

בבי~
 יוכל אם היא הבעייא ~בל ~~ו~ו ~השכיר ויכול

ג~~~
 להשכיר בכאן א~נו שהשוכ~ ~~~ המש~יר מן ~שכור

 הרשב~~א כתב וכןממנו
 ז~~~

 לגוי ~ותו שהשכיר גוי
 יכול ה~שכיר ~ם~~ר

 להל~
 זמן כל השוכר את

 שיר~
~וכ~י~

 אפילו
 מ~

 שכתב הרי למע~ה וכתבתיו המשכי~
 ש~וכרין ל~~~ כלו~ר א~י~ול~ון

 מ~
 פשיט~ שזה השוכר

 ו~א~ר בב~ת דר הואשה~י
 שכ~

 ה~א וגם האוסר הוא

יהי~
 בבית דר שאי~ו המשכי~ ~ן אפ~לו אלא ה~תיר

 המתיר הוא יהיה אפי~~ה האוהר הואואינו
 ד~תי זהוממנו ושוכר~

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

ו~~
 זאת ~השלמ~י שא~ר היקר בני

 הפר אליהובא ~חשו~~
 שאלו~

 ששלחתי ~~וש~אנ~נא
~~בור בע~~~

 כבוד~
 גדול ~זר בו ומ~אתי הזה היום והגיעני

 יש אסקירא י~ודה למוהר~~ר השאלה ~~~ל דבר~לכל
 קנייה או~ה א~ל~~ין

 ש~שי~~
 אע~~פי שהרי מועלת

 רשותם להשכיר יכול א~נינו אנש~~ו על מס לא~וןשיש
 שלו הבתים היו ואפילו להלקם יכול אינו הדין מןשהרי

 מועיל אי~ו לסלקם יכול שאינו כל לאחריםוהשכירם
 ~~ות ~ן הוא שיעשהשכירות

 כדאמ~~
 פרק

 כו~ פונדק לההוא אי~לעו חנינא רבי ותלמי~י~ב~~ל הד~
 אינו השוכר להלק משכיר מצי דלא שכל בכאןהנה
 הרשות להשכיריכול

 בנד~
 הדין מן לסלק יכול אין ודאי זה

 ממ~~ש זה על זכות ללמד שיש אלא מבתיהס ~הםה~וים
 אם לסלקו יכול משכ~ר היה לא שא~י~והרשב~~א

 להניח רשות לו שיש אלא תפיסה שום שה~כירעמו הי~
 ~~ע שאינו המשכיר מן א~ילו שוכ~ים כלים שוםשם

 לומר יש זה בנדון וא~~כ עכ~~ל ולקיטומשכירו
 שכי~

 ש~ר
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~~וע
 ש~~~~

 ~נשיו בבתי כ~ים ~ה~י~ י~ל
 ו~י~

 ~וחה
 כדין ש~א זה וחיןב~ו

 ש~
 משכירו גרע לא ~~~כ נהגו

 כ~אמרינן ה~ות להשכיר ויכולולק~ו
 בעובד~

 דח~ן
 מינייכו ~~ ~~זיל ~א~~ל להשכיר רונה היה שלא ~םתק~ר

 מ~ד~ ביה ונתיב דוכתא מיניהונישאול
 וה~~~

 כשכירו
 אינן ~~וי שאוםר מה כי ואחריולקיטו

~~ 
 שה~~ ה~ין

 אלא ~שוב הוא כבהמה אלא דירה ~ינה הגוידירת
~רה

 של~
 עמהם גוי ישכנו

 של~
 גם ~~עשיו ~~~דו

ענ~
 עצמו העירוב

 הו~
 כדב~ ה~כה ו~~רו דרבנן

 לדון יש ~ה בערובהמקל
 להק~

 זה ~ענין
 שי~כ~

 ה~דון
 הגוים רשותלהשכיר

 וה~~ונ~
 גם ~הרי כ~והו ~לו

 מטע~ו יוכלהממונה
 כן ואם בב~תם הא~ון כלי להנ~~

 בעד להיות הוא~ר
 האד~

 של ו~קי~ו בשכי~י ומ~~מו
 אחד~ל

 ~ וא~~
י~ו~

 ~ה~יר אחר טעם יש
 קני~

 הרשות
 כמו לשנותה ל~דון לעו~ם הוא הר~ם ~רךשידוע ~האד~

 הבתים ~ב~י ולתתשירצה
 ד~

 הר~ ~~~כ א~ר מ~ד

י~~
 מן ~~~ל המבוי מן הגוים לסלק

 הדר~

 ההוא
 רבי כ~~~ש הרשות להקנות יכול הרי לסלקםשיכול וכי~
 זה שטעם אלא ששכרתם עשיתםיפה אפ~

 ל~
 יוכ~~יק

 ה~וים לבתי המבוי מןולהוציא
 כיו~

 ~~ירים אנו שאין
 ~ות מפניאלא

 האד~
 לו הפתוחים בבתים ולא במבוי

 ביתו ורשות ~~רו ~ות בביטולדהו~~ל
 ל~

 אבל ב~~ל
 הן ~ות~ים למבוי היהודיםמבתי

 כי~
 ממ~ רשות שקנה

 ויכול שלושהדרכים
 ~סל~

 מן המבוי בני
 הדר~

 ההוא
 להםולתת

 ד~

 הטעם אבל אחר מצד אחר
 הגוים לבנ~ המבוי ~ן ולהו~יא להכניס אפילו~ספיק הראש~

 בא ר~בן~~~~
 ~א~

 עמו והביא למצרים צפון
 ~חת אשה ביד והפקידה אותה שקנה ~צרית קטנהבת

 או~ה לישא היה שדעתו האשהו~מרה
 והל~

 לו
 ב~רושלים ה~א הבת ועתה ש~ת בו ושמעוהמערב לא~

 וגדלה ש~ה מעשרים יותרג~ולה
 בד~

 כשאר ישראל
 אםה~ים

~ 
 לא כי לישראל להנשא זו לאשה תק~ה

 שמא ~חוש ויש ~רוב ולא יורש לא הזה ב~כו~ ~ונודע
 ~למ~~~ל ~בית ~ותה ויקחו אדון לה שאין הגוים~רגישו
 אצא ש~א~ו

 לתרבו~
 ~ ח~~ו רעה

~~ו~~
 לבא זו לאשה תקנה שאין נראה לכאורה

בקהל
 ל~ שאי~

 שהנחלה יורש לו שאין מישראל אדם
 שכיון תי~א ואפי~ אבינו י~קב עד ועולה~שמשת

 ~~וק ב~קום הואשהיורש
 להו~י~ וצרי~

 מנה ~ל מנה
 לה מפקר ~פ~ורי או מ~נה דמתייאש דמילתאסתמא
 נחי~ות ~צא ממנו שנתייאש או עבדו ה~פק~ר לןוקיי~א
 או י~וש והוי שפחה למורישו שיש ~ודע היורש איןמ~~מ
 מ~~מ דידע ~ימא ~אפ~לו ~דעת שלאהפק~

 אי~
 היאוש

והפ~ר
 מפקי~

 אלא שבה האיסור
 הממ~

 דאמריק והיינו
 ~ו נכתוב ~בו אתוכופין

 ג~
 בבת להתירו ש~רור

 שלאוכיון ישר~~
 נוד~

 ~ שבה האיסור ~יפק~ע מי אין היורש

~~~
 ש~יר בה ~עיינת כד

 תקנה לה ~אית תשכ~
 וקרוב לא ~ו עב~ות לשם הטב~לה אם ספק שהדבר~~א
 הטבילה שלאהדבר

 וכ~ו~
 אותה לישא ~וצה שה~ה

 ~שם אותה להטביל נ~~ל זי~נ~ תרי דינא בי~טרוחי
 עדיין כן הדבר ו~ם גרות ~שם נה~בי~ה ול~ו~~בדות
גויה

 ותטבו~
 הלוק~ דקי~~ל מגויי~ת ותהיה ~~נ~נו אותה

עב~
 עצמו קנה ~ורין ~ן לשם ו~בנ ו~דם הגוים ~ן
 בפרקכדא~תא

 ה~ול~
 ~ופיה גוי טעמא ~גמ~ ואמ~י~ן

ל~
 ~יה ~ניא

 א~~
 וטבל איהו שקדם וכיון ~דיו ~~~שה

לש~
 מיניה לש~בודיה אפק~יה ~~רין בן

 וכי~
 לו שאין

בו
 הגו~ קני~

 אין
 ג~ ~~~

 מי ~יש מוסכם ~ה שחרור
שכתב

 שצ~~
 נכתוב נמי ובנ~~ד דמיו על ש~~ לו לכ~וב

 יד~נו אם ואפילו ראובן ~יורשי בד~יה שטר~ליה
 תקנתא ~ה ~ית שפחה היא והרי עבדות ~שםשהט~לה

 ב~י~ ואי דיורש ת~נ~א משום אימא בעי~אי
 אימא

 ב~~ד דאמר כרשב~~ג לן דקיימא דידה תקנתאמשום
 יתומים שלאביהם

 וכ~
 תקנה שהוא ב~~ד שרואים מה

 וכתבו מוסכם זה וגם עשו שעשו ומה עושיםליתו~ים
 יניחו שאם ברור והדבר נחלות ~הלכות פ~~טהרמב~~ם
 י~יע לא ולעול~ ליתמי פסיד~ ~יכא שהוא כמוהדבר
 ~ותה יקחו שמא או תמות שמא כי היורש לידידבר
 כיון רעה לתרבות תצא שמא או אלמ~~אללבית

 נ~י טעמא ומהאי שישמרנה מי ולא שיפרנסנה מילה שא~
 באריכות ושמא הפקר מנהג בה ינה~ו שמא למיחשאיכא
 ד~יה ויפ~תו תזקיןהזמן

 וכ~~
 טעמי הני כל דאיכא

 ק~ן דליתי כ~ון היורש ~ל ת~נה ל~ות ב~~ד~ריכין
 הני לנכסיו ~קקין ב~~ד א~ן לדעת היונא דקי~~ל~אע~~ג
 ש~ת בו שמעו שלא~ילי

 אב~
 נזקקין שמת בו שמעו

 בפר~כדאי~~
 בפ~~א ז~~ל הר~ב~~ם וכתבה המפק~ד

 היורש ואין ידוע היו~ש שאין בנ~~ד וכ~~ש נחצות~הלכות
 דדמי שפ~ה ל~וריש~ שיש~ודע

 מ~~
 או שבוי לנכ~י

~ור~
 ומעמידים תקנה להם ~שים שב~~ד נפשות מ~מת

 ומוכר אפוטרופום מעמידיז ה~~ל אפוטרופום~הם
השפחה א~

 המ~ו~ ומני~
 ביד

 הנא~
 שי~א עד ב~~ד ~~~פי
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ו

היו~
 אפו~רו~ וק~~ל גדול הוא היורש שמא וא~~ת

 ימצאו שלא טע~א דהא כלל ל~~ק מוקמינן לאלדיקנני
 מ~ה דאיכא ליתומי~ כמו אפוטרוכוס לה~ת שיר~המי

א~
 אפוטרופוס הוא הרי בנכסיס שיטפל מי ימצאו אס

 דכשאמרו לי ו~סתברא הרשב~~א ~~~ל ~וי שעשהומה
 אדס כשאין דוקא קרובמורי~ן

 רו~
 בנכסיס לפקח

 בתורת בנכסיס לפקח ~~ה אילו אבל אפ~רופוסבתורת
 ב~~ד מעמידיןאפ~ר~וס

 וא~ אפוטרופו~
 מורידין

 ~ ע~~כקרוב

~~~~~
 פשי~א בנ~~ד

 דמ~יד~
 חדא אפוטרופוס

ק~
 קמאי ליתי הוא גדול לומר תמצי דלמא ואס הוא

 בה לזכות רוצה אדס וכל מזו גדולה מצוה לךואין
 לאדס זכין וקי~~ל לאשה ותקנה ליורש תקנהדאיכא
 לכל ו~דיס וקרק~ת במטלטלין חילוק ואין בפניושלא

~מנ~
 ליתומ~ס ת~ת שהוא מה ו~שה ומוכר ~פוטרופוס

 ה~קין בפרק ותניא מוסכס זה וגס ~וי ש~הומה

וא~
 ~אין האפטרופוסיס

 להוצי~
 א~ל לחרות עבדיס

 ~מי הכא לחרות אותו מוציאין ואחריס לאחריסמוכרין
 מו~יאין וא~ריס לש~ררה ע~~מ לאחריס זו שפחהמוכר
אותה

 לחרו~
 מו~רין אבל ~~~י ~ה דכתב וא~~ת גט ~~י

 לאחריסאותה
 כג~

 ו~~כ קרקע בהן ליקח או לאכילה
 ~ב~ס בהמה ל~כור לאפטרופו~ יש וז~~ל בפ~~יהרמב~~ס
 מוכרין אין אבל ליתומיס להאכיל וכרמיס ש~תושפחות
 אמאי לאכילה יתומי~ דאית בנ~~ד וא~~כ המעותומניחיס
 אזלינן יתומים תקנת בתר דלעולס כלל ל~~קימכור
 בררנו וכבר אחרת ת~נה לי ומה אכילה תקנת ליומה
 להניח השפחה במכירת ליתמי תקנה דאיכאל~יל

 ליורש דאיתי הי~א בשל~א ותו נאמן בידמ~תיה
 ~ישתמש כדי ושפחות עב~ס ימכרוהו שלא הואתקנתא קמ~

~הס
 א~

 שתמכר היא תקנתא ב~~ד
 סה~ וא~

 ~יחא
 לדידהו תקנה דאיכא כיון דאיתניהו היכא כל בהכיליהו

 נטל שלא ~מן אלא האמוריס הדב~ס שאין ותוולדידה
 מה כל לעשות רשאין ~ב~~ד רשות נטל אבל מב~~ד~ות
 ונראה והרא~~ש והרשב~~א הרמב~~ן וכ~~כ לב~~דשיראה
 הרמ~~ס וכתבה ה~קין בפר~ ותנייא מוסכסשהוא
ז~~ל

 סו~
 עבדי~ להו~יא רשאין אפטרופוס~ס אין נחלות
 ליק~לחרותזאפילו

 לחרות להוציאו העבד מן דמיס
 לחרו~ להו~אן ע~~מ הדמיס הן ולוקחין לאחריסמוכרין א~

 דפסק מאן ואיכא ~~כ מש~רריס הס האחרי~ואותן
 דאמרכרבי

 א~
 שהוא מפני ויוצא ע~מו דמי נותן הוא

 חכמיס שלשה של ב~~ד בנ~~ד הי~ך לוכמוכרו
אפט~פוס ממנ~

 ראוב~ בנכ~
 ומוכר

 שפ~
 ~~מ לאחריס זו

 ~קונה ב~~ד ~~פי נאמן ב~ד המעות ת א ומניחלשחררה
 אותהמש~רר

 ב~
 ל~~ד והנראה בקהל ל~א ו~ותרת

 ~ זמרא אבי ן~ דוד וחתמתיכתבתי
 תמצא ו~ריס ~רותב~ני

 די~
 כתובת~ ~טר ~אבדה ~י

 הכתוב התנאי אותו בלי אחר כתובה שטר להו~ה
 כתובה~טר

 הראשו~
 דינו~ מה

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

 זיו ~נועס ~~~~~ ~~יתי אחרי ~~~~א
 להעמידס הדרתו ב~ני נפשי נאתיקר י~ר~

 ש~קצ~ ~~עיין הנ~ה מיסמקוה ~י~ נכ~ ~
 ידוע והדבר ~תוכו

שד~
 ל~יר נכנס כשה~~יין המעיינות כל

 ~ושי~
 חפירה

 מתכנסין וה~יס ח~ית בה וטומניס בקרקעגדולה
 למ~ו~ות יפרד ומשסלתוכה

 הילונו~
 מיס ה~קלחות

 ~קוואות ד~סכת פ~~ה ~ריש ד~נן מאי וכפ~ העירבכל
 ה~~ ה~קוה והרא~~ש הרמב~~סופי~

 פסו~
 בו ל~בול

 מאותס הס המקלחי~ המיס כלשהרי
 שבת~

 החבית
 מי תערובת~י

 ~י~
 לא הנז~ והמפרשיס אחריס

 לטבולהכשירו
 ח~

 מימי יתערבו אא~~כ ל~י
 המ~י~

של~
 שהוא בכל מטהר דמעיין ומשוס הכלי לתוך נכנסו
 גבי על העבירו דקתני במאי הנז~ בפירוש~למש~וכמבואר
 בחיבורו הרמב~~ס וכ~~כ ~ה חוצה כשר שהוא כלשפה
 מקוואות בהלכות הרא~~ש וגס מק~אות מהלכותבפ~~ט
 שמדברי וא~~פי ירו~ס ורבינו הטור מימיו שותיוכ~~כ
 כל לה ~ו~ה כשר שפי~ התר ללמוד יש ש~וןרבי~

 שהו~

ח~
 לשוקת

~ 
 ~~יס בו להטביל כשר שפתה גבי

 למיס קאי ~א ~הוא דכל מדבריו נראה ~~~לוצנורות
 מהמ~יןהמקלחיס

 ח~
 היוצאיס אמיס אלא לכלי

 ו~שמע כליס שהן בכל להטביל דמותר קאימהשוקת

 ~דאפיל~
 מי

 מעי~
 מקלחיס

 לתו~

 טפה ואין ~שוקת
נופלת

 ח~
 ממנה ה~וצאיס ~יס כליס להטביל כשר

 ארבעיס בהס יש א~ אדס בהס לטבול ד~רוה~~ה
סאה

 ו~
 ~ל שאחריה במשנה שכתב ממה נראה

 לתוך מקלחיס המעיין מי כל דאפילו לתלמיהיו~א מע~י~
 בהס טובלין לא חוצה כשיוצאי~ ~~~זהשוקת

 כי~
 שלא

 קלואנפסק
 ו~ המ~~

 בתשובה לה~~~א מ~אתי
 להרמב~~ס היאך ~~מבהד~א

 והרא~~~
 אחריהס והבאיס

 אמת הן נחושלא
 נ~

 ב~חש~ הייתי
 כהיוס ויהי זו

 וי~ח היה קדמוניות ~ניס כי ליהוגד
 גד~

 בדבר
 אשר ק~שיסבימי

 בא~
 בני לנס העומ~ס

 ה~ל~
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 כלתה וגם ונכספה הזה הדבר ~ל מושבך א~ב~קוס
 שורשן ~בר ממוצא לדעתנפשי

 ש~
 ומה~ ו~ע~ם ~~~ים

תהיה
 משכו~~

 ~ שלימה
~~ו~~

 הש~ם ה~כם
 הנ~ל~

 כמוהר~~ר ואדיר גביר
 תורתך לכבוד להשיב באתי השלום א~רי י~~ה קארויוסף
 ד~י ואחוה כ~~ת כתב אשר המקוואות ענין עלגם

להפיק
 רצו~

 כ~~ת
 רצו~

 אשר ~מן ~י גם סנה שוכני
 ה~~

הויכו~
 הייתי כי פה נ~צאתי לא הזאת בעיר בדבר

 ~ל שסמכו שמעתי שם כי גם שויריסבעיר
 וא~~~~ בענ~ן לעיין ספרים בידי אז היו ולא ז~~להרשב~~א ~שוב~

 פה~ם ~ל סמכתי ולכן הזאת בעיר אז היו ~לםו~אוני
 ~~~ו ~ם הזאת ב~י~ ~ז ~ה~מצאיס חקרתיועתה
 ~ג~תי ואמתתן נכון על אז שעב~ו מהדב~ים דבראיזה
 לבקש~ נע~תי וחצני מצאתיולא

 כי ב~~ין לעיין ~ת~~ר
 ~סמכו איך קשה הדברלכאורה

 לה~~
 שהרא~~ש ~~קום

 לא ו~ם ~~~ירים א~ר~הם נמשכים ורביםוהר~ב~~ם
 להפלא אין א~ר קושיהיה

 ~~~ ~יו~
 פוס~ים ~מה

 כולה ~המשיכוה ~שאובהסוברים
~~ ~ 

 דאו~י~תא ~~א
 הואוהספק

 בדרב~
 שהמשיכוה ~~אובה ~ו~ק~ם יש גם

 אפילו כשרהכולה
 בדרב~

 דעת כן כ~ או~רים ויש
 הוא כדאי א~~כ כוונתי זאת אין כי בזה מאריךואיני הרי~~~

 רבינו גם אם שכן וכל בזה עליו לסמוךה~~~א
 ~ ~ורתו כבוד כ~ב אשר כפי הרשב~~א כד~ת סוברהוא שמש~

~~~
 דברי ב~י~ כ~~ת שכתב ~ה כי העצום הקושי

רבינו
 שמש~

 השוקת גבי על שהעבירו דמעיין מתני~ על
 אפ~ר אי~סול

 לפ~
 לא דא~~כ צד בשום ב~~נה כן

 אם השפה על עברו אם לן~יכפת
 ל~

 שבתוך אלא
 מעיין למת~י הו~~ל ~כי א~~כ כשר לה וחו~ה פסול~שוקת
 לה ~וצה פסול ה~וק~ תוך השוקת גבי על~העבירו

 למתני הו~~ל דלא ועודכשר
 לישנ~

 אלא ד~סול
 משמע דפסול מ~בי~ לה ~ו~ה ~~בילין איןהשוקת תו~
 מאי ועוד ~וצה שיצא אע~~פי פסול בשוקת שעבר~ה ד~

 גבי עלהעבירו
 ~ כדקתני שפ~

~~~~~
 הרמב~~ם פי~ להכחיש אדם שום יוכל לא כי

 שיה~ה ר~~ל שפה ~בי על בהעבירו במשנה~~~~ש
 ה~ים ש~תערבו באו~ן השוקת שפת על שופכים~ימיו

ש~~
 ש~א המים ע~~י המעיין ~ם שבשוקת גם ~שוקת

~נס~
 ת~

 שמשון שרבינו תורתך כ~ברי היה ואם הכלי

~ב~
 כתבת כאשר המשנה פי~

 אי~
 שהרא~~ש אפשר

 בפס~יו גם בתשובותיו ש~שון רבינו דברי כלשהביא
 בפי~גם

 המש~
 ההבדל בהיות בזה כלל עליו חלק לא

 כר~וק ~~~ת דעת ל~יביניהם
~~ 

 ועתה ~~~ב

 הרא~~ש פי~ אש~~ א~רי ע~וםהקושי
 להכשיר ז~~ל הרשב~~א סמך מה ~ל במשנה מוכרחאח~יהם והנמשכי~ והרמב~~~

גם
~~ 

 שהוא דידן במקוו~ות התר הנוהגים סמכו מה
 כלים גבי ~ל שהעבירומעיין

 ול~
 ~ שפה גב~ על

 ת נכ~ ד~תי~~~~~
 דר~

 בדברי כלל
 דעת~ קוצר לפי או~ה ואכריח ~ברתו הוכיחואח~~כ הר~ב~~~

 ~מקוואו~ פ~~~ ~סוף מתני~מתוך
 כו שב~לע השוקת

 ו~מה כו~ ~ליהיתה
 יה~

 בשוקת ומעשה כו~ ~נ~ב
 והרמב~~ם הרא~~ש ~ברי ~ו~ר ~ינו הוא ~~ ואבא~כו~ יהו~

 ~ל ~העבירו שפירשו ב~ה לו~ ~וצה בהם ~ודהאבל
 בזה ~~~ו~ם ~י ~~הגבי

 מוכ~~
 מתו~

 ה~~נה לשון
 נ~אה כ~בתיכאשר

 שמעיין הרשב~~א שדעת לע~~~
 ~~~ ~לשה~בירו

 השו~~
 אפילו ~תכשר

 ל~ביל~
 אדם

 ש~ירשו וכ~ו ש~ה גבי על ~ה~בי~ו ~ו גוו~י מ~ריאחד
ה~א~~ש

 והרמב~~~
 לשוקת המים שנכנ~~ם ~ו

 דר~
 נקב

כשפופרת
 הנו~

 מקוואות ~ערוב מ~וואות ~רוב מ~ום סאהארב~י~ המעיין מי ~ם שבשו~ת במים יש אם
כש~ו~רת

 ~נו~
 ~וצאים אם ה~~ם והוא וה~~ה

 ג~~כהשו~ת ~תו~

 דר~

 והולכיס ~נוד כשפופרת הנוד נקב
 ~חו~רים תמיד שיהיו אלא יפ~קו ש~א וב~בדבמקוה
 רב~ ל~אס~ שלח אשר התשובה באותה ולכן מ~~~ןל~י
 הול~ים והמים נובע מעיין לו ש~לו אשר זכר ן~משה

בצנו~~ו~
 תחת

 האר~
 ובחפירת אחת ב~פירה ומת~ב~~ם

 שיד~תי ול~י כו~ יפרד ו~שם המים שם שמתקב~םכלי
 איני כ~~ת ביד נמצאת ~זאת והתשו~~ השאלהכי

מארי~
 ~בר המעיין אותו אם ~י~ לא השואל ה~ה בה

 המים ויוצאים נכנסים אם או הכלי שפתעל
 דר~

 נקב
 הצ~~ין כל לו פי~ ול~ן ממנו קטן או הנודכשפופרת
 ה~פה גבי ~ל עוברים המים שאם לי ~להוראשונה
 סאה ארב~ים יש אם למעיין ~חוברים שהמיםכיון
 לכלי ה~עיין שביןבמים

 מטבילי~
 הכל~ בתוך אפילו

 וכתב השוקת גבי על שהעבירו ד~ע~ין ~תניוהביא
 העבירו פסול השו~ת ~בי ~ל שה~בירו מעיין ששנינווכמו
 ואם כתב וא~~~כ לו חוצה ~הו~~ר כל ~פה גביעל
 בו שיש המעיין ~י ונכנסים הנוד כשפופ~ת נקובהכלי

 ~אהארבעים
 ~ר~

 הכלי בתוך שאין א~~~פי ~נקב
 מבוארת דעתו הנה כו~ ומטבילין טובלין ס~הארבעים
 ~ כתבתי כאשרומבוררת

ו~~~
 ע~~ד לפי ה~זכרת סברתו ו~יקר יסוד אגיד

 ההיא על שמ~ון רבינו הרב שכ~ב מה מכ~~ת נכחדלא
 יהא וכ~ה דמקוואות פ~~ד דסוףמתני~

 ~ק~
 לכ~ורה

מש~~
 את יפסול שלא כלי ~תורת לב~לו קאי דארישא
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המקוו~
 ~טע~

 לומר אפשר אי אבל שאיבה
~ 

 מדמייתי
עלה

 ההי~
 לה דמייתי יהוא דשוקת

 בסו~
 דיבמות פ~ק

 ערובלענין
 מקוואו~

 הנוד כשפופרת
 ומשמ~

 היו שצא
 בנקב ל~קוה מחובר והיה בשוקת סאהארבעים
 קא~ ו~א היא נפשה באפי ומילתא הנודכשפופרת
 הנוד כשפו~רת בעי לא ברישא ניקבה אבלארישא

 ~ים לקבל יכולה ואינה בשוקת למטה הוא~הנקב כיו~
 בפ~קיו הרא~~ש דברי אלו כ~י מתורת נתבטלהשהוא כ~

 הם ~הם בתשו~ותיו כתב ~ה כיו~א גם נידה~הלכות
 ועיני שמשון ~בינודב~~

 כ~
 יש כמה ~רא~נה רואי

 או מלמטה ניקבה במשנה שאומר ש~ה ~ומרמהדוחק
 וכ~ה כש~ה שהוא כל מ~ם ל~בל יכולה ו~ינה הצד~ן
 וכמה שיהיה הנוד כשפופרת בנקב~הא

 ~ה~
 בנקב

 לניק~~ ~חזו~ ולא ~פשא באפי~יל~א
 דל~~~

 ב~ור כי
 ~אמר למה יש ו~שר שייכות ש~ו~ר דמתני~ פשו~~ לפי~וא
 ~ו ~~מטה ני~בה למעלה מ~~ש עם בנקב יהאוכ~ה
 ~י~ ~מה ה~ד~ן

 ~תירא ן~ יהודה ר~ שאמר למה
 ~ה~ וכמה למע~ה מ~~ש ~ם יהוא בשוקת~~שה

 בנ~ב
 בנקב בשוליי~ למטה דבניקב מהתוספת~ שהוכיחווא~~פי
 יכול הכלי שאין א~~~פי ה~ד מן בניקבה סגידמ~ט
 הנוד כשפופרת בנקב שיהא ~ריך שהוא כל מיםלקבל
 ~ים המ~לח דקסטלון ~הה~א הרא~~ש שהוכיחוכמו

 בא~י מילתא תהיה למה כן ואםדכרכים
 הצד מן אניקב דק~ינאמר ו~~ נפש~

 דאע~~~
 ל~~ה ~ב~יקב

 ~~ינו א~~~פי ה~ד מן כמחט בנקב סגיבשוליים
 ההיא מייתי ועלה הנוד כשפופרת צריך שהוא כלמים ~~ב~

 כשפופר~ ובעי היה הצד מן שבה הנקב יהואדשוקת
 אבלה~וד

 האמ~
 לבטולי דבעינן דנקב

 מתו~
 ~לא כ~י

 ~אז ממש בשו~~ים הנקב שיהא ב~ינן המקוה אתיפסול

ס~
 שלא ובלבד הנוד וכשפופרת הצד ~ן או שהוא ~כל
 שהוא כל ~ים ל~בל ~כול הכלייהא

 כגו~
 ~מוך ~ה~קב

 מקוו~ות עירוב דלענין נקב אמנםלשוליים
 ~~פופר~

 הנוד
 אבלב~י

 ש~~
 ~הוא כל מים ל~בל יכול

 ל~
 וכיון ב~י

 וא~ן אי~ר~ מ~וואות בערוב יהוא דשוקת~ההיא
 השוליים אצל ~מטה ה~קבשיהיה ~ר~~

 באופ~
 ש~א

 ~הי~
 ~כול

 ובלבד ~ג~ שיה~ה ~~ום בכל אלא שהוא כל ~יםלקבל
 שייכא לא וא~~כ ה~וד ~שפופרתשיהיה

 ~נו הרי א~~כ כלל הכאיהוא דשו~~ ~הי~
 הוכח~

 דשו~ת גמורה

י~ו~
 שאינה ב~נין לשו~יים סמוך ~קובה היתה לא
 רק שהוא ~ל מים לקבליכולה

 בכ~
 שהיתה ~קום

 ל~עיין וסמוכה ~~וד כשפופרתנ~ובה
 ול~

 המים נפ~~ו
 ~וב דצ~נין ~כיון לה ~וצה וכ~~ש בתוכה א~י~ומ~בילין

 מתוקמאמקוואו~
 סו~

 מק~אות ע~ב ל~ין דיבמות פ~~ק
 נקב בעינןלא

 סמו~
 יסוד ~הו שביארתי כמו לשוליים

ו~יקר
 המנה~

 אמנם ה~ב~~א דעת ושרש ויסוד שלנו
 זה ב~נין ה~ירו שלא והרמב~~םהר~~~ש

 רא~
 לחקור

 ~ הרשב~~א עם ~לי~י ובמאי כוונתם~ה
ו~~~~~

 ~ה תלוי מחלוקותם כי מוכרח ~ה לי
 שהיתה ואע~~פי כ~י היתה יהוא שוקת הרשב~~א צד~תכי
 מבלי הנוד כשפופרת מקוואות ערוב בה ~ייךכלי

שיצטר~
 יהוא דשוקת סוב~יםוהרמ~~~ם והרא~~~ שפ~~תי כמו לשוליים ~מוך הנקב שיהא

~~ 
 כמו רק כלי היתה

שו~ת
 שב~ל~

 ולכן
 שי~~

 אם אמנם מ~וואות ע~וב בה
 היה לא אם שאיבה משום נ~סל~ן המ~ם ה~ו כ~יהיתה
הנקב

 ~מו~
 וכשפופרת לשוליים

 הנו~
 הרשב~~א וכ~~כ

 תשובהבאותה
 ~ירו~

 היה ו~לי חלולה אבן יהוא שו~ת
וה~ה

 המ~יי~ בצ~
 שסובר ד~תו יסוד ~~לה הרי כו~

 ל~~ין בפ~~ק הביאוה ואפי~~ה ~~ה כלי יהואששוקת
 נמי דבכלי משמע מקוואותערוב

 ש~י~
 מקוואות ערוב דין

 ~ו~ייא ~פי אבל וז~~ל ד~ סי~ ל כלל בתשובותיו כ~~והרא~~ש
 קמאדפרקא

 דיב~ו~
 כרח~ן על ערוב לענין דמייתי

 בשוקתאיירי
 שב~ל~

 הרא~~ש גם הנה ע~~כ כלי שאינו
 סברתו יסוד~~לה

 ששו~~
 ~ כלי היה לא יהוא

ו~~~
 ל~~~ד שנראה הרא~ות אביא

 ש~
 לדעת

 אמרינן דכי הוא פשוט היתה כ~י יהוא ששו~תהרשב~~א
 רישא על ~אי בנקב יהאדכמה

 צרי~
 על לומר

 בשוקת דמת~י דרישא היתה כ~י יהואדשוקת כרח~
 ממלאין וחיברה כלי ~י~ה אמ~יק הכי וב~ר כלישאינו שבסל~

 בה ומקדשיןבה
 מעשה ~ייתי כ~~ דהיי~~ ה~ ו~~

 ~ל יהוא שוקת א~~כ יהואדשו~ת
 כרחי~

 ובעינן כלי הוא
 לבטלו הנודכ~פופ~~

 מתור~
 דכמה אמרינן ואי כ~י

 נפשה באפי מילתא היא אלא ארישא קאי לאבנקב יה~
 סוג~יאוכדמוכ~~

 פ~~~ דסו~
 לבטלו כי לומר צריך דיבמו~

מתור~
 כנ~ב ~ק כש~ו~רת נקב צ~יך אין כלי

 שיהא ובלבדסגי כמ~~
 ~מו~

 תנאי פליגי ובהכי לשול~י~
 סבר תנא ד~דבתוספ~א

 דמ~
 כנקב ש~הא אע~~פי ה~ד

סמו~
 ~שוליים

 ~ר~~
 שיהיה וא~~~פ הנוד כשפופרת

 הנודכש~ופר
 צרי~

 ~יה~ה
 ~~ו~

 יוכל ~~א~ לשולייס
~~ם לקב~

 כ~
 וחד ב~~נן ד~ר~~ ~הוח

 תנ~
 דאפילו ~בר

 שיהא ובלבד ~גי כמחט כנקבה~ד ~~
 ~מו~

 והכי לשוליים
 סוגייאסב~א

 פ~~~ ~~ו~
 הרב ש~~בו וכמו ~יבמות

 לה~ב~~א ובשלמא המשנה בפי והרא~~ש שמשוןרבינו
~~~א

 דאע~~~
 יהוא ~שוקת להו ~בירא תנאי דכולהו

כל~
 וכ~ש~~

 ב~יקב מקום מכל ש~תבתי ו~מו דמתני~
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 ה~כשפורר~
 יהיה שלא א~~פ

 ~מו~
 מ~ירי~ לשוליים

~שו~
 ~חד ו~ו~ר לה~חק צ~יכ~ן אנו ואין מ~וואות ערוב

 ~ כלי אינו יהוא דשוקת ~ברתנא
~~~

 הרא~~ש לפירוש
 הכר~

 דב~י דתנא לומר לנו
 שהוא אע~~פי ה~~ מן הנו~כשפופר~

 ה~ו~
 ~~ו~~ם

 ופל~~ כלי יהוא ~וקת םבר כלי מתורתוב~לי
 אהוגי~~

~פ~~~
 לא כלי שהוא דכיון דיב~ות

 שיי~
 ~~רוב בו

 נקב ~ריך ~לעולםמק~אות
 הנו~ כ~~ו~ר~

 ום~ו~
 ל~וליי~

 בנ~ב לשולים ~~מוך ~םברותנא
 כמח~

 והא םגי
 ~קוואות ~~~רוב היי~ו הנוד כשפופר~דבעי

 היה דא~לו כלי אינו יהוא ~שוקת לומר ~ריך דיבמותדפ~~ק וכםוגיי~
 שהוא אע~~פ~ הצ~ ~ן בנקב םגי לאכלי

 ואין לשו~יי~ םמ~ךשיהא ע~ כש~ופר~
 גדו~ דוח~ ל~

 תנאי ~~ל~גי ~זה
 הוא אם יהואבשוקת

 כ~
 ~בר מזה יזכר ו~לא לא או

 בתוםפתא ולא במשנהלא
 ול~

 ~ בגמרא
 דאין ~~~~~

 דלפי מוכרחזה
~ 

 הרא~~ש שפי~
 ~וכ~~

 בנקב י~א
 ול~~ין בכ~י ד~ו~~~א ~תנאי פלוגתא אריש~ קאילא
שלא

 יפס~
 ערוב לענין דשוק~ וההיא ה~קוה את

 ~יב~ות בפ~~ק כדאיתא מתוק~אמקוואות
 בתוםפת~ ~~רי ~אן דאפילו כלי כשהיא ~פי~ הכללדברי ~אוק~~ ו~צינ~

 דהוא כלבנקב
~~ 

 ל~ירו~ אבל כלי ~~ור~ לבטל היינו ה~ד
 ~הוא ~שו~~ סבר לשוליי~ וםמ~ך כשפופר~ דבעי~בתוספת~ דא~~ ו~אן ~כשפפרת כבציר מתערבי דלא ~ו~~מקוואות

 כשפופרת נ~בו~ עבדו הםנמי
 וה~ו~

 בט~ה ~בהכ~ לשוליים
 שוקת הכל ~ל~ברי המקוואו~ ו~ערבו כלימתורת
 התוספתא לדברי ע~יין ואינה כלי היתה לאיהוא

 כלל~
~ 

 אנו אין ה~ב~~א של~ע~ או~ר אניו~~~
 השו~ת אם קאמר והכי וכל מכל ~פשטא מתנ~להוציא צריכי~

 או מל~~ה ני~בה ה~קוה את ~וםלת כליהית~
 וכ~ה כשרה שהוא כל מים לקבל יכולה ואינההצד ~~

 ה~קוה את תפםול שלא כדי ~צד ~מן בנקביהא
 כלי ~היתה יהוא משוקת ראיה ומ~יתי הנודכשפופרת
 כשפו~רתדבנקב

 אע~~~י מקוואו~ עירו~ לע~ין מהני הנו~
 נ~םק ולא ל~ע~ין המוכה היא אם לשולי~ם םמוךשאינו
 הנוד כ~פ~פרת בנקב נמי וה~י המיםק~וח

 ולהכשיר כלי מתורת לב~לו ~הנילשוליים סמו~
 המקוה א~

 ~פקינן הרא~~ש לדעת אבל הכלי אותו דרך מי~יושעברו

מ~נית~
 יהוא ד~ו~ת ההיא שייכא ולא וכל מכל מפשטא

 כללהכא
 דשוק~

 עסקינן כלי בשהוא דמתני~
 כו~ כל~ היתהבמתני~ כ~אמרינ~

 ושוק~
 שוקת רק כלי אינה יהוא

 ~ כלל הכא ש~יכא ולאש~לע
~~ו~

 שו~ת כשנא~ר במשנה ל~ל~ כי כ~~ת ימצא

 לא כלי הוא~תם
 ו~ שבסל~

 מדברי ~ראה
 יש הבדל ~~~ל ש~אבן שק~ות בשני ד~תני~ בפרהפ~~ה הר~ב~~~

 לבין שבאבן שוקת אמרובין
 הוא שהםלע לפי ה~ל~

 אוהר
 אב~

 קיים
 ואב~ בא~~

 וחפירה מטל~לת אבן היא
 כ~~ הוא בה יה~האשר

 בל~
 מתני~ והנה ה~ק

 ו~אי השוקת גבי ~לשה~בירו ~~~יי~
 ~ו~

 ובהיות כלי
 וזה ה~שב~~א ~ב~י נתא~תו כלייה~א שו~~

 ~עם ~י ~רא~
 והכ~ב הרשב~~א ו~דברי למנה~ינו~עיק~

 כ~~ת לי ששל~
קרוב

 ל~~
 בביעור עהוק הייתי ה~םח

 מצאתיו ולא ~חד בם~ר ~כתב וש~תיהםפרים ~בי~ ~~~
 דב~ לעשות בו ~שרת או~ל עוד ואם ~ת~~ר ליימ~ול ~~

 ~~מתך ב~פש יג~ול ~~~ת ושלום ה~ני ~~~~ר ב~ינייכשר
 יוסף הצעיר ~~~ת ל~צות נ~ון ונפש והיקרההחשובה
 ~ זלה~~ה ~אייטא~אק ~נמהב~מוה~~ר

~ו~
 ~~רא~

 לנס ה~ומד הגולה בני ע~רת וקדושו
~מים

 ~ל~~יר~
 ~~ארת

 רא~
 הרב תורתינו ישיבת

 הה~~~ויה א~ר י~~א~ ~~ולל השלם ה~~םהמובהק
 ל~ר ל~ה מהודענא ~רוב בלבמר~וק

 אי~
 מפ~ב המ~תב

 ות~ל~~ה עיני ואורו ~ובר ~ר נ~~ו ו~~י אל~ באאלי~~ם
 קש~ בר~ו~~~~יותי

 ה~~וה ~בר ~ל ובפרט אמת א~ר~

 ~~~ונ~ם על דבר~ם יושר על לבי ויגל שמח~ימא~
 רבינו מ~בר~ ה~ר לל~וד שיש ~תבתי כי וגםםדורים
שמשוו

 ל~
 לכאורה שאפ~~ אלא לי נר~ ~~ך א~ר~~

 שאם אע~~~י ~שנה אותה ב~י~ לשונו ~ד~~וק ה~רלל~וד
 אומר~םהיינו

~~ 
 ע~ו~ות ~~קות ~ליו נופלים ה~ו

מלשו~
 לת~מי היוצא במעיין ומתום~ת~ ~~ה ה~~נה

ש~תב
 הו~

 ההיא ב~ירוש דבריו ו~ם פרק באותו ע~~ו
 זה א~ םו~רים ל~למי היוצא~מעיין

 ונבו~
 הייתי

 בכללבענין
 ובפר~

 תה~ות נתיישב ו~~שיו שכתבתי וכ~ו
 השמים מן כפול ושכ~ו מר ע~~י יתברך~אל

שעדיין אל~
~~~ 

 הבית בתורת ש~צאת~ ל~י ~ל~ו~ לי
הקצר

 בלש~
 כשפופרת בנקב שיש שכל לי ויראה הזה

 לאחד ~ראיתי אלא המ~וה את ל~םול כ~י אינוהנוד
 שאפי~ו ש~תב המוריםמגדולי

~~ 
 כשפופרת נקב ב~דו

 אםהנוד
 יכו~

 מ~ם לקבל
 כ~

 הנקב ~ן למטה ~הוא
 ואם ~~~ל לה~מיר שאמר ~ומעין ולו המקוהאת ~ו~~

 עצ~ו דברי על ~~ך ~א ז~~להוא
 נסמו~ ה~א~

 אנח~ו
 שהרי כשפופרת נקב ההיא בחבית שיש לנוהגיד מי כשפופרת נקב משום הוא שההיתר שמא~רו~ד
 נקובה ~ביתאותה

 נקבי~
 מתחלק נקב ובכל הרבה
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~~  

~  

~  

~  
~  

~  

~  

~ ~

 ואפשר מעיין לפל~נו~
 ש~~~

 כ~פופרת ננו~ ב~ו~ו

~~~~
 ~גדל

 כנפ~
 ~~~~~ ~ו~ן

 כ~~~
 ~נ~~ר

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

 ~ל~~ רא~י ~שר~ל בני~~י~י
 ~ש~א~

 ה~ובדים
 ה~ ~ש~ הש~~~~ם המה לאל~~אהבה

 קור~
 ~הל~ת רבני

 אשרהק~ש
 ~צפ~

 ~וב~~ב
 וי~ ~~~~

 השו~ר ב~~ם
 ~ אנה~~ו~עולם א~~

 ~ר~וק והש~חו~ה ה~ידה~~~~
 וכ~~ כ~~

 ~אנשי
 ~ו~ע~ וא~ונה~~ד

 ד~~
 הן ו~בונה

 לה~~~ זא~
 ו~~ו~יע

~י~
 ~נ~עכב~~ נה~ות

 ~דו~ו~ ~~בו~ ~~
 ~נא~ שא~ן

 ~~~ו ~ב~ת~ ~ו~ד ~ה~ו~~ נ~~~~ ~ימוד קבעתינכו~ב~
 ~א~~י ק~ת באוושאנן

~~~~ 
 לי ו~~רו ה ~~ ~~~~~ם

 אל~~ם ~~~~מו ה~ו שנשותיהם ה~ב~לות ~נ~ן~נ
 ~~~ור ב~~וה היה לא כ~~~ו~~ם

 ~~ב~נ~
 כ~ו~רם ו~ה~

 ~~~ה ~ד~ין נז~ן הדברים וס~ר~י הלכת~ ויום יום~ל~
 ו~א ~עם ~~ר~~ם

 ש~
 האמת ולד~ת ל~קן נבו

ו~~כם
 מרב~~

 כ~והר~~ר ~~רדים בקהל ק~~ק של ~ורה
~שה

 ~נ~
 ~לוב ~ה~ו~ו ~~~ה

 ונרד~

 ~רב~ם ~כת ~קהל
 ~הריה מנח ו~א לדבר ~ה לו~~ן

 ר~~
 ו~רד ~רא והוא

 ומ~~~ם ~~א~~מים וה~זומים הא~ומים מרוב~הם
 ו~פ~~ בעש~~ג~ו~ו

 ה~ה~
 כו~ו

 ע~וב~~ ה~
 ונרד~ים

 ה~ז~~ו ~~ר ה~וני ~ש~קד ע~~הם שע~~ ממהמהם
 א~ת באסור ל~מודב~דו

 אי~
 ש~~ן באופן היום ~ד

 החכם ב~ד יכולת ה~ה ~א ולכן הא~ת להעמיד כח~הם
 ב~יקון ~א דבר ~ום ל~ות יצ~~ו הקהל ב~ד ו~אהנז~

 בתיקון ולאה~~ילות
 הע~וב~~

 ש~יר
 ~ז~~

 ~~ר ה~א
 מק~מה ואין חו~ה א~ן~רוצה

 ו~ר~~~
 ה~רצות ג~~ לגדור

הנמצאו~
 עד ב~רבה

 שכמ~~
 נשת~~ה

 ע~רובי ~ור~
 ~בואו~ ו~תופי~~רות

 ~~עיר
 הזא~

 פ~מ~ם וכ~ה
 כאלו ~ניינ~ם ~ל הנז~ לז~ן~ור~ת~

 ו~ו~
 א~רים דברים

 ~עינ~ו וה~ית~ לכותבם ראו~שאין
 כמ~~ת~

 וה~~תי
 ענין ובראו~~ ברכה ולא קללהעליו

 בו שיש ח~ור~~סור ~הו~ ה~ב~לו~
 כר~

 וק~~~~ חצני נער~י
~~ 

 ה~כם
 משהכה~~ר

 כל~
 נקומה לו וא~ר~י לבו וה~זקת~ י~~ה

 ש~~ורם לדעת ה~קוואות מקום אל בעיר ונ~ובבהנא
 שנינו הלכנו ואז ~ה ע~ינו וי~בורותיקונם

 שני ~
 סגולהי~~די

 מק~~~
 ס~רדים

 וראויים הגונ~ם ~אי~ם ק~~ם ומ~~נו ומדדנוהמ~וואות למדו~ ה~ר~~~ו~ א~
 מהם בהםל~בול

 ~סר~ לסב~
 היה ש~א המקוה שיעור

 לסבת ו~הם סאה ארבעים~כיל
 היו~

 מאד צר המקוה

 שתשת~ח עד כראוי ~~בול יכול~ ה~ש~ ה~~~ה שלאב~ופן
 הרשב~~א כתב וכברכבנ~תא

 ז~~~
~~~ 

 ~קי~~~
 לחוש ש~ש

 ~דב~ שנ~נו ובלכתנו ~פה ~ש~תח לא ש~אנכח~לה
~~וה

 הז~~
 בק~ת ~~~נו

 ~~~~רב~~
 ה~ה הנז~ וה~כם

 ~~~ן לו ו~א~ו בי~ו המידהקנה
 ולא~~

 באנו להם והש~ב
~ל~דוד

 ה~~וואו~
 ו~נאנו

 ה~ונ~ם בל~י או~~
 בעלה ההן ב~קוו~ו~ ש~בל~ ~שה~כל באופ~

 בו~~ הו~
 נ~דה

 לז~ן ה~ברי~ ו~~רוה~כו
 ו~~~

 והתחיל גדולה ~ר~ה
 ב~~~ או~נו ~~ו כ~ באו~~ו ר~בל~~~~

 נ~~ו~
 וכשומענו

 ה~~~~א~
 א~~נו ~רד אשר

 נ~~

 לו להוד~ע ~ליו

 ה~~~~~~~~ו~
 א~ו ~רון מ~ל~נו נה~יב

 והו~
 אז ה~ה

שם
~~~~ 

 ה~ם ה~ון ו~~~נו ור~ינו ~ם ו~~~נו ~~~~ם
 ~ול א~ן~ו~ק~ם

 ~נו~
 ~לושה ענות ~ול ו~ין גבו~ה

 ~~~ע ~נכי ~נותקול
 באו~~~

 ויש~וט לגור בא ה~~ד

~~ו~
 ~~ה

 נ~~
 לו

 צוע~ ~~~~~ והז~~
 ומ~זיק ו~ו~ר

 ע~~~זב~~לוקת
 ל~

 כדי אל~ה~ מה~ק~ב ~~~נו ~נ~נו

~ה~ק~~
 ~~ש מ~וכם ~ם ~~~הם ב~~~~~נו ו~~י ~~~ם

ה~~~ם
 ו~~~

 הבל~~ל
 ~י~

 ש~ו זקן ~נ ~~נו ו~ו~ז

ר~ש~~~~
 גו~ם

 ~~ל~
 קל~נ~ והוא ~ו~ד עד~ ו~~ר~~ו

 ~י נ~ר~~~~~ה
 ו~כ~

 בתוך ~~~~ת~
 ~ה~

 ו~דה
 ו~~~~

 ידו

ו~~ז~
 שנ~צא ~~ ~ה~ה ה~ לו~~ ל~~~ על לה~ו~ני בנ~לו

 ~נ~ו טוב ~~~ן בן נ~~ם ה~א כן ~כ~~~ ~וב א~ש~ם
 ~~~ ו~~~לנ~ י~ו על נ~~ם~י

 הנז~ הבל~~ל
 ובע~

 הה~א
 ~י שה~ה ה~ לול~ לעוזר~~ ~~ר~~ ~ום ~ה נ~~א~א

 למכים נת~~ ~ו~ ~א~ר הנב~א י~~~ה מא~ר ~ק~םו~כ~~ז
 ~כ~~~ות ה~~ר~י ~א~ני

 ורי~
 ~דולה ~~~ה ו~~~~~

ו~ר~
 ה~ ב~~נ~ ה~~~ב

~~ 
 ר~ ~ו~ ~וש~

 בע~נ~כם
 ה~ ב~ם להזכ~~ לאכ~ וה~

 ה~ו~~ ~~~ו~
 ~עושי

 הר~
 כר~~ו

 ~לא~~רם
 ~ו ו~~רתי ~זקן ו~~~~י י~~ם ~~ש ~ו

 ואם ה~נ~ןלב~~ נל~
~~~ 

 אתכם
 ~א~~

 או~ר~ם
 ~~~ ~~בל הר~ני של~~םהה שה~קוואו~

 ~~י~ה שנה בני~וי ל~~ו~

~~
 ~~קנו לאו ~~ם א~ם לי תתירו ~א

 ~ו~~
 אין כ~

 רק לה~~ררכוונ~~נו
 ל~~~~~

 הע~~~ה מן ה~דם
הלכנו ו~כ~

 למקוואו~
 אותי ~~~ו ומודדים ~ו~דים וב~יו~~נו

 לה~ית אלוה ע~~י ש~ש~תי ~ל~ וה~ל~~ו האו~ותביד
 אותי ו~מו ח~שו ימלא ~לא או~ו שק~ל~י ~לולה~~ות
 ו~מרוצה ב~~זה באו י~~ה ס~~~~ם ~~~ק וכשומעםבבור

וה~ם~~ו
 שול~אני~ ארבע~

 והו~~אוני וח~~
 תכ~

 ו~יד
 שלמה משכור~ם ותהי כ~~לם ה~ להםישלם

 ע~~~~
 מדדנו

 הא~~ה~קוה
 אמה ~ור~ו ועלה ו~ומקו ורוחבו אורכו

 שלישי~ושנ~
 אמה ורו~בו גו~לים וש~נה ~לש~ם ~הם

 שלישים ושני א~ה ועו~קו ג~דלים ו~ש~~ם ארבעהשהוא
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שהם
 ~עש~נו ג~ים ל~~~

 באופ~ ה~שב~
 ~~~ו ~ה

הו~
 שהוא א~ות שלש לתשלום ח~~ שלישים ושני ~מה
 אמה ושליש ~~ה ה~מקשיעור

 באו~ נום~
 שליש~ ~ני

 תוספת וכה שלישים ושני א~ה בעומקאמה
 ה~ור~

 ~ל
 נמצא מהעו~ק הנחס~ וש~יש אמה לתשלוםהעומק
 ~תשלוםשחםר

 אמ~
 ~מובא הרו~ב

 ונוסף שליש~ם ושני אמה בגובה אמהש~יש האו~ מתוס~~
 אמהשל~ש ~האו~

 ~~ עו~~
 השליש נכה רוחב אמה של~שי ~ני

 מהאור~ה~וס~
 וה~מדנו

 ה~ם~~ ע~
 הנחסר

 הא~ה~תשלום ~הרוח~
 בעומ~

 המקוה ונ~~א ~לישים ושני א~ה
 ~ ~מה של~שי שנ~ בעומק רוחב אמה שלשחסר

~ו~
 להם בררנו

 דר~
 ויעלו האה א~ב~ים לשי~ו~הצרי~י~ הגודלים כל שנמנה אח~ת

 באו~
 וב~~ב

 הזה במקוה ~~ו ~ין וא~ו ו~ש~ים מאהובעומק
וברו~ ב~ו~

 ~אה אם ~י וב~ומ~
 ב~ו~~

 ענה ~שרים שנ~~רו
 ~ק נ~דוד לא ואמרהז~ן

 נש~ו~
 ~ה כפי

 שהודי~
 ל~ו

 וממנה ה~וג רביעית שי~ו~ במשקלהרמב~~ם
 נ~~

 ש~~ור
 ו~ה~אההסאה

 נד~
 כפי ושקלנו ס~ה ארב~ים שיעור

 משקלות קל~~ח ~אה ארב~ים שי~ו~ ועלה ה~~השיעורים
 ש~מ~יש משקלות ~~~~ו שהם אונ~יו~ וח~ח~~יב~~יש
 ~לה ה~~והמקוה

 במשק~~~
 שאמ~~יש שהם ~אלאביס ~~~~ן

 מכוון יהא זמנינו שמשקל אפשר ~י להם אמרתיש~
 כפי שהוא ה~~ סיבות לשני הרמב~~ם של זמנולמשקל
 שי~ור וכפ~ שאמ~~יש משקלות ש~ ~לה המ~ידהשי~ר
 ~דול כ~~כ ההפרש שיהיה אפשר ו~י קס~~ו עלההמשקל
 לח~י~ ק~ב שהוא לש~מקס~~ו

 ארבעים אמרו מא~ ד~~מא אחרת סבהו~ו~
 א~ בפ~ם גופו ה~ובל ל~בול כדי~אה

 ובש~ו~
 מים

 א~ בפעם גופו שי~לה אפשר אי המשקל כפי ש~לוכאלו
 היה שלפ~ו~ וראיתם נסיתם אתםשהרי

 צרי~
 מאתיים

 כן ואם ~אליביש~~~ו
 אי~

 ~~ משקלות בקל~~ח ~~לה

אונקיו~
 ~ חאלי~~ביש

ו~ו~
 ונמדוד אמה ברום אמה ~ל ~~ה כלי נ~שה

 ~שינו וכן ה~כר שי~ור כפי יעלה אםונ~אה
 ~שקלות ר~~~ב כלים הג~ ש~לו משקלות ~~~ד כלי כלוע~ה ונ~~

 על אלא נס~וך לא וא~רו חזרוחאלי~~ביש
 ה~שק~

 לפי
 ק~נה ~ו גדולה היא אם המדה ~ודעים אנושאין
 האמה שיע~ו חכ~ים להם ה~~~~האמה

 כ~~~
 גודלים

ש~
 וכד~ ~נונ~ אדם

 ש~~
 מי לד~ת המחלוקת יפול

 בינוני אדםהוא
 הדי~

 הגודל שיעור כפי שימדוד הוא
 זה ונכה ק~ן היות~ שי~ו~ וכפי גדולהיותר

 ע~
 זה

 האופן ~ה הנסיון ו~ש~~ו החציונקח
 ~ק~~

 ומדד קנה

 ו~ז~נו ~ו~לים ~שרים ועלה גדול גודלו ~~י~ ~~~ותה
 אותו ו~ה ק~ן היות~ בוהן בשיעור אותהו~~דנו
 עשרים השלכנו גודלים ו~ש~ים ~~~ה ב~צ~וה~נה
 ש~עו~שהוא

~~ 
 שהוא ו~שרים ~מ~ה ~ל גדול ה~ות~

~י~ור
 ש~

 ה~~~ר
 ק~~

 ובו ו~ש~יס ~~בעה ח~יו ועלה
 ל~י~~ ~נזכ~ הכלי~ד~נו

~ו~
 ברכה ~היה שאם לומ~ ~פצי~י~ ק~תם ה~ו

 שתספ~ק א~~ חלל ~בלי סאה ~ר~עים שלמ~ומ~~~

ל~~י~~
 ~~~~פי

 שכ~יכנ~
 מה~יעור יח~~ ה~ובל

 ראיות מכמה שקר שהוא להם ~~רתי ואני גופוש~~ור כ~
 ע~ להם~~בא~י

 לד~רינו~ ~הודו
~~~

 ~לבד ~צריך ש~בלנו להם א~~~~
~מ~וה שי~ו~

 ~ר~~
 ~~ה

 ל~ו~
 ~~כ~ל שצריך נ~צא הטובל

הברכה
~~~~ 

 שלשה או שנים י~~לו שאם ~די ועוד ~אה
 ~חרזה

 ~~~~~ ז~
 יח~ר ולא ~בילה ~הם

 ש~ו~י~המים ה~קו~

 ~~ו~

 ~תה ולכן ~ם~בילה ב~לותו ~~דם
 לב~א~~י

 ~נו ~~~ו
 נ~ ~גד~

 ה~לובים אנו עמנו ח~דכם
 ~הו~יא ~~ה~נו ~ורת כבוד ~ל ו~ו~ו ה~~ו~יםונרדפים
 ולב~ר ת~לו~הלאור

 ~הו~ ב~~ ~~~~
 ~~~נו א~ת

עצמכם
 לד~ד~

 ~~~ה ~ל גדול בכיוון
 ו~~

 ו~ל~ו המש~ל
 ~ב~זל ~~וייה ~דה ~שםל~ו

~~ 
 ~תו~ה ה~~ה

 עד ו~ומד תלוי נשאר הדב~ כיי~יכם מ~ת~~~
 ע~

 אמת דב~ בא
 בלבבכם הנ~ועה תורתכם ~מת מ~דושת ~~קו~נוה
 ק~~ק הקהלות שתי מבין ~חלוקת להם~ר כדי ~הו~~ב

 וגדול ביניהם המחלוקת שי~רבה וא~שרשמוע א~ ~א אחר והק~ל מוםר ולקחו שמעו י~~הספר~ים
 הש~ו~

שהו~
 הברכות ~ל ~ו~ם

 והמבר~
 בשלום יש~ עמו את

הוא
 ~בר~

 ויפרוש ב~דכם ויגן לכם דיבר כאשר ~תכם
 זכה נפש נפשכם את כיש ~ליכם ש~ומוהוכת

 ~ מאירהו~מש ובר~

נרד~
 ן~ אל~ר וה~רודה~לוב משה ונ~לב

כל~
יוחאי

 ~~~~ ~~~~~ז
ג

~~~~ 
 דר~שת אחר יצ~~ו ונעלה חשוב המפואר

 המ~וה דבר ~ל שאלת אשר על ~~~ת כתב קבלתיהשלום
 משה כה~~ר והחכם כ~~ת מדדתםאשר

 כל~
 ו~~אתם י~~ה

 וארב~~ ~רים ורוחבו גודלים ושמנה שלשיםאורכו
 שמנה ו~מקו~~לים

 ושלשי~
 שהוא ואמרתם גודלים

 ו~~ז ~לם שהוא לומר ~ליכם שערער מי ונ~צאח~ר

הארכת~
 להוכי~ דברים

 שה~יע ובקשתם ~סר שהוא
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~מ~ירים
 להבדי~

 ל~~ם ~ים בין
 בר~ובו~

 ~ים פלג~
 כאח בוער לבו ה~ום עד הדובר ~עי~ הצעירנאם

 ~~ח דבק האמת ובאהבת האח האח~אומריס
 יצר~ח אף י~ע ומ~ללי~ עובריה ועל ~פריח התורהמימי ברי~

 עיני~~ו~מראה
 וצ~שמ~ ישפ~

 הקו~פים יוכיח אזניו
 אבי לאדוני בן יוסף שי~ עלי~לוח

 ב~ אברה~
 ~ ~ייאת

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

~~~~
 א~ד~~ש נ~~~ו השלם

 ~השיב באתי מעכ~~~
 ~ב~לת ענ~ן על~כ~~ת

 הא~י~ חמ~
 כ~~ק

 ~ם לנו ד~ה בס~סכון ל~ ב~~~י~
 ה~~~~~

 ~~ב~ ~~נו ~ו כן סוב~
 ~ולקים ~~~ל~ם ~~צאו בי~נו המו~זק~ם הדינים שרוב~ן

 ~א ואפ~~ה~~בר
 נקטי~

 וכל רעל~א ~~וג~ן ~~א
 דע~מא כסוגין~א ה~~ר~

 טו~~
 לי יא~~ ה~~ת ב~~קול

 ~ע~~א ~וגיא ובנ~~ד ~~~נות ~~נ~ אחד ב~~כדאיתא
 ובעדותו ~ולה שה~שיכוה שאובהלפסול

~~ 
 ~ר~~ב~~ם

 זה ובדורינו אבותינו בדו~ות ו~ס בחיבורז~~ל
 ל~

 נ~אה
ולא

 בשא~וניק~ ראינו אדרבא בכך שיקל מי נשמ~
 מרובין הוצאות שהו~יאו תורה מ~ומות שהםובאנדרנופלו

 לכן וקודם בו ל~בול חים מי~ם באר להם לח~ב~יותר
היו

 מ~טע~ת הנשים והיו מכונ~ים ~ש~ים במי טובלו~
 המיתה ל~רק מגיעות שהיו עד הנו~א הקרחמ~ד

 ל~בול ראש להקל אדם שוס דעת על ~ה ~אומ~לס
 וכ~~ש כ~ה שהמשיך שאובה שהיא שבמרחצאותבאמבטי
 ה~לילות ב~ל ה~ובהק הר~ הוא שהרמב~~ס הזהבמלכות
 פו~ה נשמע לא שמעולם מבואו עד שמש ממזרחהאלו
 שאינם להיות חמת בני ואם בכך ~הקל ומצפצף~ה
 כולה שהמשיכוה בשאובה טובליס והיו ~עו תורהב~י

רא~
 לה~יק לא בכך יקלו שלא ולכופס בהם לג~ור

 ולעשות ~~~סביד
 סניגר~

 לא לדבריהס
 בצד~

 ולא
 נוהגין שהיו היה אס ואפי~ תורה תפיג ~~כ כיבמשפט

 ראוי ה~ה להתיר להם שהורה חכם איזה פי עלכן
 שהתיר מה ויאסו~ בו שיחזו~ ולכפותו ההוא במורה~געור
 ~ ב~עות מד~~ע כן עשו דאשרכ~~ש

~ו~~~  
 כ~~ת

 וא~
 רב ה~ב~~ס יהיה אס

 במה לא אך כמותו שנהגו בדבר היי~ו האלובגלילות
 לו אין זה שדבר הוא פשוט דבר כו~ כמותו נהגושלא
 מזה גדול כמותו נהגו לך שאין הוא ברור שדברשחר
 שכתבתי~~כמו

ו~~~~
 יחשב לא המיס קי~ל כי אפשר דב~~~ד כ~~ת

 שהגלגל לפי מהס ~ל כליס שס כי יען בכליםכמקבל

~לו~
 ~בור ~~וי הוא

 ונס~~ ~ו~ו~
 ~יות ו~ו

 כו~ הג~גל סיבוב דרך עדכו~ ~~פיו~
 ~כ~~~ ~~

 עשיית
 הנ~ריס ו~~ב~ם ~נ~ר~ם כלים ~ושי~ אלא כן אינוהזה הגלג~

 הנש~~ים ~המ~ם ~ת~זר ~לא כ~~ ביותר בזהזה
 ו~~י~י ~~~י~ ~~~ ה~ל~~ ~י~~~~ וא~~~כ נ~בשום דר~

 ~~~~~ ~~~ב כדרך נ~שה ~הוא לומ~ תמ~אאם
~~~ 

סו~
 א~ר

 ~~י~~~ ~~~~ו~ ב~נ~~~ ש~~~י~~~
 ה~~

 ~ כל~ם~ם
~~~~

 ~~ד
~~~~ 

וא~ן ~~~~~ ~~י~~~ ~ל~~ ~י~~י ו~~י~ו
 ~~~י~~ ~~~

 ל~ב~
~~~ 

 ~~ב~~ ~בר כו~ ~~ו~~~ן

נ~~ב ~יכו~~~ ~~~~~~ ~ל~ ~~~ל~~~ ~~ ~~ו~~~ ~~~~כלי~
~~~ 

 ~~~~~ל ~~~~כין
 ~~ב~ו~

 ~~~~דו ~א ב~~גל
 ~ ~~ל~~ה ~~~~ו~ת

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

 ~ק~ים יש ~ונ~~ם ~~~ך

~~ו~~
 ~~~ם ~ו~ת ~~ם בטל ~נ~ם ~יה~ו ~~~~ו ~~~ה

 כ~~~~א ~~~~י~א
 ק~טלו~ ב~וה~~~

 כו~ ~~ם ה~~~ח
 ~~וקת נ~~ותנן

 ~ב~~~
 וכ~ב כו

 ~ל~~
 ולמדנו ה~א~~ש

 של ג~ולה ~י~~ת ל~שות ש~~ו~ר~זה
~ 

 וי~בול כו~
 כ~~ת~ עכ~~ל ~סכימים הפוםק~ם יכל~תוכה

 ~םכימי~ הפוסקים כל שאין אומר~~~~
~ 

 שה~~י
 כל שבנקב מםכים אינו דאתרא ~אריה שהוא~ר~ב~~ס
 דוק ליס~ישהוא

 ותשכ~
 התיר לא הרא~~ש ואפילו

 בשוליו שניקב כלי ~~~ל הטור כתב שהרי ~~הלענין בכ~
 המ~וה ~ת לפםול ~לי עוד חשוב אינו שהיא כל~פילו
 ~~ום מ~ל בתשובה ז~~ל הרא~~ש אבי א~וניוכתב

 ~ מידי לא ו~ו עכ~~לבזה ~נוק~ בכלי מיס ולהב~א לכת~ילה מקוה לעשותלהקל א~~
ו~~~~

 ת~יד המים קילוח ע~~י גם כ~~ת עוד
 ההיא הא~ה כאלו ת~שב לנהר סיבוב דרך~הגלגל
 חבו~ לה משוי ניצוק דהא בע~ו הנהר מן מיסמושכת
 חבור חשב לא ~ה דניצוק אע~~ג כו~ הנהרעם

 תק דהכי לטבילה חבור הוה לא ניצוק מ~~מ כו~טבילה לענ~
 כנגד הם אלו דברים כו~ ~~~ד ובמקוואו~ פ~~טבטהרו~
כ~~ת

 שר~
 ~ לסתור מעשה והוי להתיר

ו~~~~
 סובב הגלגל עוד וז~~ל כ~~ת

 תמ~
 מים כנגד

 גב~ דמ~וואות פ~~ו תנן דהכי שאוביס י~שבו לאשבו
 את בו דטביל מכוונות סאה ארבעיס בו שישמקוה
 יהיה נ~~ד זה וכפי במיס נוגע ומק~תו ונעלהוהסגיס
 ~ין כ~~ת עכ~~ל עלמא ~כולי אליבאכשר

 הנד~
 דומה

 ~ לדנא אוכלא כי אפילו דמי ולאלראיה
ו~ג~

 ב~~י בספר
 לה~יר שרצה מי דב~ הובא~

 הנהר במי ומגל~ל ה~גצ ע~~י ה~שוי ב~קוהל~בול
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~ ~

 שדבר משיב והנני דעתי~מעכ~~ת
 פשו~

 כי חס~ שהוא
~קוה

 של~
 עשרים על נודלים ואר~עה ~רים שהוא

וארבעה
 ברו~

 שב~ים
 ~ה~ ושתי~

 ברום אמה על אמה

 התשבור~ אמו~~ל~
 ~ו~ה שצהם

~~~~ 
 וא~בע אלף

 ושב~יםמאות
 ~תי~

 פעמים וארב~ה ~שרים כיצד

~רי~
 ושבעים ~ש ~שבע~ם מאות ~ש עולה וארבעה

 ושש ושב~ים ~אות ~מש פ~מיםושתים
 עול~

 אלף מ~~א
וארב~

 ~אות
 ושבע~~

 הזה ~מ~וה ושתים
 שהו~

 שלשים
ושמנה

 או~
 ושל~ים רוחב ו~רב~ה ועשרים

 ו~רב~ה שלשים~ובה ושמ~
 אל~

 ~אות תשע ~ו~ה ושמנה ש~שה פ~מים ו~~רבעה~שרים כי~~ ו~ש ו~משים מאות ושש
 פ~מ~ם ושמנה ושלשים עשרושנים

 ~ש~
 ושנים מאות

 וחמשים מאות ושש אלפים וארבעת שלושים ~לה~~
 מאות ושמנה אלפים חמשת חסר שהוא נ~צאושש

 משמינ~ת יותר ~סר שהוא נמצא גודלים עשרוא~ב~ה
 הדב~ מ~~מ השיעור לשביעית מגיע חסרונן ואיןהשיעור

פשו~
 חסר שהוא

 חסר~
 וה~ובלת לעין ונראה הניכר

 לא~ו
 עלת~

 ~ ~בילה לה
ו~~~~

 אלא נמדוד לא ואמר שטען מי שנמצא עוד
 הלוג רב~עית שי~~ הרמב~~ם שה~יע ~ה כפ~נשקול
 ושלשים מאה ~אה ארבעים שי~ר ועלהוש~נו

 וששה מאה שהם אונקיות ושמנה חאלי~~ישמשקלות ושמנ~

וששי~
 במשקל עלה הנז~ והמקוה שאמ~~יש משקלות

 מאות שלש שהם חאליב~~יש וחמשיםמאתים
 כי ה~רך כל במשקל דקדקתם שלא אומרו~~י ~עכ~~ל שאמ~~י~

 וששים מאה משקלו סאה ארבעים שהוא מקוהשי~ר
 שרביעית הר~ב~~ם שכתב מה כפי שאמי~~ש ~~~~לושמנה
 דר~~הם הוא שהדינר וידוע דינרים עשר שבעה~ש~צו

וח~
 והלוג ד~ה~~ם ושש עשרים ~רבי~ת משקל נמצא

 שני והס~ה ושתים מאות א~בע והקב וחמשמאה
 רוטוליס ארבעה שהם ועשרים מאות ו~שאלפים
 מאה סאה ארבעים נמצא דרה~~ם ו~רי~ ומאהשא~~~יש
 לסמוך לנו אין מקום ומכל שאמ~~יש רו~~~ל ~מנהוששים
 היא המדה כי למדה סותר שיהיה במקום המש~לעל

 הצעיר נאם ~קועה ויתדהעיקר

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 הח~~רתשובת

 יוס~
 של המקוה הכ~ר על ~יאח בר

~ 
 ת מ

ד
~~~~ 

 ~אין שכתבתי ח~ת עיר מקוה ~בילת
 ולא דור אחר דור קדס מימי בו ונהגו הואילל~וסלו

 העוברים ישראל ג~לי בהםמיחו
 ד~

 יאות כן תורה בני אינם ההואבמקום א~ א~ ~~
 נכ~

 ולומר לקנ~רםולא ל~ניה~
 עליה~

 נידה בני ובניהם שהם
 לה~י~י~ם ש~ר~הו~י ה~

 ל~
 יטיל

 בה~
 פסול ו~רעם

 שיא~ר~ק
 ז~

 יוציא ולא ~ה יותר המובחר מן ~~~ה
 דרך על ולא דבריו שיקובלו ובזה הראשונים ~לל~ז

 עי~ר היא ~את נשמעים בנחת ~כמים דברי כיהקנ~ור
 במקומו אשר כ~ו ~ל לא אליו האדון שיכתובכוונתי
 כי ~םמונח

 ל~
 ב~ה לו די א~נם מלהוכיחו י~י קצרה

 נשמ~~ן דב~~ושאין
 ואי~

 ~קום בנ~~ד לו~~ ~קום
 בפ~~ק כדאמרי~ בו לה~~~ר אבו~~ולו הניח~

 שם הת~ס כמ~~ש ל~עות לראשונים מקוםהיה דהת~ דחול~
 ~והר~~י וכ~~~ש בה~ה במהפרק וב~ב~

 ב~שובות~
 בספר

 מתחל~ו המקוה דהכשר ו~יברא ע~~ד ~י~ הדשןתרומת
 מסור הוא לבד ו~~כמ~ם לז~ים אלא מסור לכללא

 חכמי וקצת ה~יא~~פ עפ~~י בכשרות הו~ק זהומקוה
 שהמשכוה שאובה דמכשירי ז~~ל שמשון ורבינוהמערב
 דברי לפרש שאפ~ר היות ועםכולה

 הריא~~~
 ידיעות בפ~

 לשונו דמשמעו~ וכמשכה ב~כיה דהיינוהטומאה
 שם ההלכו~ כפי~ז~~ל ממהר~~~

 והרא~~~
 ז~~ל והרשב~~א בפסקיו ז~~ל

 את המוכר בפ~ בחידושיו ז~~ל והרמב~~ןבתשובה
 בתשובותיו ז~~לוהריב~~ש הבי~

 בסימ~
 כלם קכ~~ה

 הסכי~~
דהריא~~~

 כולה ~ה~שיכוה דשאובה סל~~ד ז~~ל
 דאמר דימי רב דברי מדהביא לזהוהזקיקם כש~
 אליעזר רבי דברי אייתי ולא כשרה כולהשהמשיכוה ~אוב~
 שראו אפשר גם והמשכה רביה דמצריךיעקב ב~
 ~מו ב~ירוש כן דעתו בה כתוב ז~~ל לותשובה א~~
שכתב ~מצי~

 בשמ~
 אשה אמרינן דכי ז~~ל העי~ור הר~~ב

 דתשש דיתומים דומייא אשה היינו מצ~א דבר דינאבה לי~
 נ~צא ולא לא נשואה אבל גרושה או אלמנה דהיינוכחה
 ופי~ ז~~ל ~עי~ור בעל הרב וז~~ל בהלכות כןכתוב

 עכ~~ל איש אשת שאינה ~אמר אשה בכל ז~~לאלפסי רבינ~
 הוא שמותי פלוגתיה בר דהא יהושע כרבי ליהוסבירא
 אליעזר רבי של דמשנתו דאע~~ג כוותיה הלכתאולית

 מכשר דלא יוחסין עשרה בפ~ כוותיההלכתא דלי~ היכי כי בהא כוותיה הלכ~א לית ונקי קביעקב ~
 הלכתא תלמ~א ~~יק דבהא גיורת שנשא גוי שלבתו לכהונ~

 עליה דפליגי דרבנן בנ~~ד שכן ומכל דמכשר יוסיכרבי
 ז~~ל והרמב~~ם יהושע כרבי אתו יעקב בן אלעזרדרבי
 בפירוש שה~י בי~ה דרפייא נראה ב~בור שכתבממה
 ~ים ~תני~ ההיא על ~קוואות פ~~דהמ~נה

 ו~~ר ~~~ל כתב ~~ וב~קה בח~ר שנתערבו גשמיםומי ש~ובי~
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 כלים~בגל~ל
 ~~ובי~

 שגדולי שם ונת~אר ~שקה בכונס
 והנה יע~~ש ואו~~~ם חול~ים ~~וסקיםהמפרשים

בקוםטאנטי~
 יש

 מר~~

 ~ה גלגל ~~~י הנ~~ה מקוה ובו
 שאינם במקום ק~~ו ~ורה ~ני היותם עם בו טובליןואין
 אש~ הוא ומי תורהבני

 ימש~
 ש~ו מה להעמיד ~צמו

 דעלמא דסוגיין בדבר גם ומה תורה בני שאינםמי
 ~ להקלש~א

~~~~
 על

 מגיל~
 הכתובה

 ל~ בלשו~
 נוהגי~ שהיו

 וכתב עליהם ~לק והריב~~ש מקומות בהרבה בהלקרות
 בקיאים היו שלא מפנילפסול

 בל~
 בני החשתרנים

 ראוי היה לא בו ~~יאים היו אם ואפיצוהרמכים
 לו כתב דהרמב~~ן ההיא משום בלעז לנשיםל~רותה

 כלש~הר~
 אני רואה הזה

 ~ברי~
 שאפילו ונכוחים ~ובים

 לנפשו בו~~ מש~יל כל העולםבעניי~י
 הד~

 ה~ותר
 בא~שר ואפ~~ ומ~ול ~ק מבלי ו~שומ~בטוח

 רחו~
 ~ל

 שהם תורה בדברי כן ל~שות לנו ש~ש וכמה כמהאחת
 בה דרכו אשר ~דרך א~ נני~ ואיך עולם שלכבשונו
רבותינו

 הקדוש~~
 ובמשעוצ צר ב~~ום ~צ~נו ונכניס

 דבר ~ה עכ~~להכרמים
 שאי~

 כל היות ועם ~~ובה ~ליו
 נאם יועילו והלואי לכו~בם הוצרכתי פשו~ם אלודברי~
ה~יר

 יום~
 ~ זלה~~ה קארו א~~ם ב~מוהר~~ר

 ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ז
ו

~~~ 
 ראינוהו שכלנו וכעין במ~נוהו א~ן

 ובלילה ביום וכ~ת חקקנוהו לבנו לוח ו~ל~ר~~הו
איוינוהו

 כ~
 אל נפשנו כל~ה וגם נכספה חזינוהו בקדש

 ע~תיוהר
 ולשכ~

 במ~נות~ו
 ~~לו~

 בגלי ש~נים ולל~וט
~עלותיו

 ולהשת~~
 ~ורתו בנועם

 ולשבו~
 ~והר מז~ו

 כל חק כן כיתמונתו
 שומ~

 ~קו בלבם וסופרים שמועתו
 לט~ום ומתאוים אמריו מיטב לבקש ושוחריםתכונתו
 ולאהבה ר~ליו ב~ר ולהתאבק ~ופיו מנופת מהדבר
 טובו ומה יופיו מה בו מדובר נ~בדות בו ולדבקהאותו
 כמו הימים כל להם ייטב למ~ן זהוכל

 כ~
 צעיר אנחנו

 קראסר~ פה הדריםהצאן
~~~~

 מאשר עזר נשאל בכורינו וראשית דברינו
 במע~~תנתן

 כ~
 ב~ום לשאול בהת~לתינו ~ייל לעשות

 ויקרנו שו~נו~ע~~כת
 צי~

 והדרינו הודנו נזרנו
 אור~

 וצור
 מתקנו~~נו

 ו~~
 בכתבינו פניו המשחרים ע~יו זכרנו

 בחוט ~ק בקשור ולהתדבק להת~בק כדי~ספרינו
 תמיד ולבקר חבתו הדרת בעבותות ולהמש~אהבתו
 כי~~יכלו

 כמ~
 העט חבר ד~ים ריעים

 ~ס~~
 להיותם

 להשתעבד אם כי לעבדיך נשאר לא עתה והנהאחדיה
 נפשותינו כי העיות ב~בורעצמ~ו

 נשוקו~
 ~ה ולייות

 מכתבינו ש~ל עבדיו עם י~ה אשרחסדו
 ~ל כי יענ~

 ולתשובתו עינינו נש~נו ואל~ו וחומדים תואב~ם אנ~נוזה
 ק~~וש ולמען אזנינו נפתחה וכאפרכסת נפשנוכלתה
 ישל~ לפניו עומד אדונינו אשרישראל

 העט אל ידו
 ולבנו בנו ~בער תבערה ואש ה~שוקה נפשנועלינו תשו~ כי יען ופ~יו פיו תבואת מראשית ויאכילנווהדיו
 יהמיון ים וכנהמת יבכיון מר ובמסתרים בקרבנוז~ול
 ~ קאסר פה שהיה מעשהעל

~~~ו~
 תחת צנורות דרך המים לו באים שהיו

 המקוה והוחז~ למקוה ומהשוקת לשו~ת ומהצנורותהקרקע
 ושנים ימים כמה זה בכשרותהזה

 י~
 ע~~י נעשה

 ועתה מ~האנשי ~כ~~~
 שהמים ונמ~א ש~~דק ה~ניין איר~

 באים היו לשוק~ מהצנורו~הבאים
 דר~ לש~ק~

 שהיה נקב
 ג~~כ יוצאים והיו מצדובשוק~

 ד~
 הצד מן אחד נקב

 כדי בו היה השוק~ קרק~י~ עד ומהנקבלמקוה
 בריהטא קם מזרחי יוסף ה~~ר וחכמינו מים רביעיו~כמה להחזי~

 חסרה ובדעת מרהבנפש
 בתו~

 לתורה ~דה קהל
 תורה חתוםולתע~ה

 ד~
 לנשיכם עלתה לא כי לכם

 אחזתנו דבריו וכשומענוטהרה
 רע~

 אליו וניגש ורעדה
 כה ת~שה למה לוונאמר

 לעבד~
 קהל חמדת ותשים

~ב~
 אנא ~פר צבי ואפר עיפה וכילדי ו~יבל כ~ים

תמצא
 לנפש~

 ל~ו השיב ולחקור לדרוש לך היה כופר
 ידו~ כי ולדרוש לחקור ~רך מהפי

 ~ה מקוה כי הוא
פסול

 סו~
 ~קר~ כי דבר

 בדבריו שאין וראינו ודרשנו
 ו~בי~ממש

 באומרנו לו שמענו לא
 העמי~

 על המ~וה
 היות ועם~קתו

 שרא~
 מ~~מ ו~לאה למהיום לתקנו

 ה~מה היום שמא ~קתו על נעמידהו שעברלמה
 הוא שהיא לומר תמצא אם שאפילו ועוד הזאתהשוקת
 ~ו שם אותה שה~דק ~ראוי נבדקה לא מ~~מהשוקת
 הפניס ובדו~ק בה והטיט המים ב~וד השו~תבתוך
 בקרקעיתא אחר נקב יש ואולי לבד שבצד הנקב עד~ו
 דאורייתא הם אם מחלוקת שאובים מים ה~ות הכלועל
או

 דרב~
 מהמון קצת ~כ~~ז צדבריו חששנו לא ולפיכך

 דעתינו על סמכנו לא ו~כ~~ז כשר במקוה סברתםכפי א~~ טבילה יטבלו עד מ~שותיהם פיו על פירשוהעם
 מבינותינוושלחנו

 נ~~ א~
 רבת~ ל~~~אנטינא וחכם

 משם יורו~ו מה לראות לנו קרובה היותהיען
 ~ה פולם ~נו שלו~נו דברי ופשומעם שם אשר~לם ר~~

 אליבא כשר זה שמ~וה הוא פשוט זה דבר ואמרוא~ד
 היא ~ה עלמא~~לי

 מ~ו~~
 ~נה

 בי~
 כמוהר~~ר ה~ב
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י~~
 טאייטאצאק יוסף כמ~ר~~ר הרב ובין נ~~ו ~~רו

 ובע~זלה~~~
 מ~קת הזה המקוה להו~א אין ~ה

 ולדעתו יוסף בית בספר באורך נכתב כאשרטהרה
דעתינו

 נ~
 כי

 ה~ב~~~ לשו~
 ואף בה כפירושו מורה

 אינו זלה~~ה ~א~אצאק יוסף כמוה~~רלד~ת
 חול~

 בנדון
 ת~אה כאשר טעמי מ~~הזה

 באור~
 הדבר וא~~כ

 פש~
והו~

 למה בדפוס ~~ם
 נטרי~

 הלא להעתיקו עצמנו
 הואלפניך

 וכשו~~
 דב~הם

 הנבו~
 שלוחנו אברהם כה~~ר

לק~
 בתיבה תיבה באות אות הלשון והע~~ק ב~י לו
 לו היה שלא היות ועם שהואכמו

 צור~
 מא~ר ~העתיקו

שהרבנים
 הו~

 ב~בור וכש~ כשר זה ~קוה ~ה שבנדון
 זכינו לא כי טובו ומה יופיו ומה ה~ונינו לכלהראות
 פה פתחון ליתן שלא וכדי ~הם א~ד ספר א~נולהיות
 ל~לוק ה~ןלב~ל

 טר~
 שבביאתו אלא עוד ולא להעתיקו

 כאשר ע~ו הם וגם שם אשר ל~כמים ג~~כ שאללבירוסא
 עליו איש לב יהא שלא ובע~ר קוסטאנטינא רב~יענו
 שישיב יצ~~ו גב~~אל כמוהר~~ר לה~ם שלו~נו ~להנוקפו
 הדרת ל~ני ונשים נ~תיק כאש~ בזה בעיניו שיראהמה
 ~ בע~~ה חכ~תו שפעתיפעת

~~~~
 המים לו באים שהיו ~קוה רבינו יל~דנו

 למ~וה ומהשוקת לשוקת ו~ה~נורו~ הקרקע ת~תצנורות
 יען ושנים ימים כ~ה זה בכשרות הזה ה~קוהוהו~ק
 ועתה מעשה ~נ~~ ~כמים ~~~ינעשה

 הענין ליד~
 מן הבאים שהמיםונמצא שנבד~

 הצנורו~
 ~אים היו ~שוקת

לשוקת
 דר~

 מן יו~אים והיו מצדו בשוקת שהיה נ~ב
 ל~קוההשוקת

 ד~
 הצד ~ן אחד נקב

 ו~~
 עד נקב

 רביעיות כמה לה~זיק כדי בו היה השוקת~רקעית
מים

 וה~רבי~
 שטבלו הנשים שכל ואמר בקהל קם תורה

 פירשו יחידים וקצת טבילה להם עלתה לא הזהב~קוה
 כשר במקוה א~רת ~בילה יטבלו עד ~נשותיהם פיועל
 הצבור ~באבל

 ה~
 את הטו לא למעשה הן למניינא

 ה~~וה הע~ד באומרם לדבריואזנם
 ע~

 ועם חזקתו
 שעבר למה מ~~מ והלאה ל~היום לתקנו שראויהיות

 הזאת השוקת הושמה היום ש~א ~זקתו עלהע~ידהו
 מאז שהיתה הש~קת היא שהיא ת~~~ל אם שאפילווע~ד

מ~~~
 בשוקת ידו שם או~ה שהבוד~ כראוי נבדקו לא
 ה~קב ~ד ידו הכניס ובדו~ק בה והטיט ה~םבעוד
 היות הכל ועל בקרקעיתה א~ר נקב יש ואולישבצד
 מדר~נן או ~דאורייתא הם אם ~~לוקת שאובים~ים
 ~ע~~כ

~~ו~~
 לכל להתאפק יכול ולא טרוד ה~ו~י עם

 ~~~~ ~~~~~ ו~ורו~י ~ז~~ ~תלאות עליהנ~ב~ם

 ~תי י~ובל אם ב~צרה להשיב ראיתי הצבורוכבוד
 בין ישנה מחלוקת זה ענין כי~ה

 ה~
 יוסף ~וה~~ר

 נכתב כאשר ז~~ל הרשב~~א תשובת בהבנתנר~~ו
 כי נוטה דעתי ב~~י ולדעת ב~~יבספר באו~

 בפי~מ~~ה ה~ב~~~ לש~
 ב~

 כמוה~~ר ואפילו

 ~וס~
 זלה~~ה טאיטצאק

נ~~ל
 שבנד~

 טהרה מ~קת המקוה להוציא אין שלפנינו

ול~
 טע~י~ ~כ~ה טהרה מחז~ת הנשים
 ה~וקת נבדק ולא שהואיל~~~

 כרא~
 ~רקעיתו עד

 ~פשר ב~רקעיתו נקוב היה שמא מחזקתו להוצי~ואין
 מן נקבוהו לעצ~ן השו~ת הישמעאליםשכש~שו

כמו ה~
 שהו~

 ואח~~ך עתה
 כשר~

 ה~קוה לעשות היהודים
 ד~ד~י כראוי בקרקעיתו ונ~בוהו כרצונם השו~תתקנו
 אם ואפילו הזה דבר שתקנוהו החכמים מעיני נעלםלא

 למ~לוקותם באנו בקרקעיתו נקוב שאינו לו~רתמצא
 כ~וה~~ר הר~ לדברי נוטה והדעת הנזכרים הרבניםשל
 ~ נר~~ז ~ארויוםף

ו~~
 כ~וה~~רי לדע~ שאפי~ אומר אני דין מן
 י~~ל זלה~~הטאיט~אק

 שבנדו~
 לכתחילה כשר המקוה זה

 טפי עדיף זה כנגד זה הם שבשוקת והנקביםשהואיל
 עדי~ לא ואי השוקת ~פת על מהצנור יורדיםמכשהמים
 ~יהת בו כיוצא~ינה

 ה~
 פסצ לא ו~~כ

 שלא לשוקת נכנסים כשה~ים אלא ז~~לטאיטצאק כ~והר~~~
נקב בד~

 א~
 נכנ~ים אם

 בשו~~
 ד~

 כשיוצאי~ וכ~~ש נקב
 כ~~ע~ לדעת הרב הכשיר שכנגדו נ~ב דרךג~~כ

ו~~~~~
 הוא כאשר ז~~ל טאיט~אק כמוהרר~~י ל~ון

 י~~ד טור ב~~י בספרכתוב
 סי~~

 לע~~ד ~ראה דרל~~ד ר~~ח
 ש~עיין ז~~ל ה~ב~~אשדעת

 שהעב~~
 הש~~ת גבי על

 שהעבירו או גווני מתרי בחד אדם לטבילת אפילו~תכשר
 שנכנסו או ז~~ל והרא~~ש הרמב~~ם וכמ~~ש שפה גביעל

 למקוה והולכים הנוד כשפופרת נ~ב דרך לשוקתהמים
 מי עם שבשוקת במים ישאם

 ה~עי~
 איכא סאה ~~

 הנוד כשפופרת מקוואות דעירוב ~קוואות עירו~~שום
 יוצאים אם הטעם והואוה~~ה

 ~תו~
 ג~~כ השוקת

 כשפופר~הנ~ב דר~
 הנ~

 יפסקו שלא ובלבד ל~קוה והולכים
 ובודאי ע~~כ ה~עיין במי ~~וברים ת~יד יהי~אלא

 שא~
להסתפ~

 ולא דהואיל נסתפ~ו אולי ולו~
 ~זי~

 להא
 ראוי אין~ותא

 לבדו~
 אותו

 ~~ב~
 ה~ר לפסול

 עד בו שנעשו הטבי~ות שכל ולומר לכשרותוה~ו~זק
 ~צד אם כ~~ע לדעת גמור טעות זה טבילות אינםהיום

 ואם כתבנו כאשר מקוואות עירוב ~שום כשרשה~קוה
 שלאמצד

 כרא~ נבד~
 ~שש בו יהיה אפילו לפוסלו אין

 כאשר שנים כמה זה לכשרות הוחזק כי ו~ו~פיםול
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כתבת~
 ואפ~ר

 שהיו~
 נ~סל

 וכג~
 ~~רה ה~ו~~ שהס~רו

 ק~~ק על לעז להוצ~א ולכן זאת את ושמו מ~ודםשהיתה
 ~~ נ~דו~ בני בנ~הן שכל ולו~רכולו

 ליה
 ל~א~

 דגמיר
 שמים לשם ~וונ~ו ~היה כ~ אף הא כי דלי~אוםביר
 ה~~~י ~~~~ות ורוב הזמן קוצרולולי

 ~אר~~
 ומ~~~ב

 ~בל כזה ~ביאו~~ד
 כזא~ ל~~

 ~כם לא~ש ~ה ד~
 ~כם יש~ע כיו~בין

 ויו~~
 לק~

 ~מ~א ~לה~ם וד~ת
וש~ל

 והעלוב ה~~ור שם ואדם ~לה~ם ב~~~י טו~
 ~~~~ ~~~~~~~~ ~ה ר~~ימקוה
 ~ות ות~וב~ו ה~כר לה~כם ששאל~ו השאלה הנהעד

באות

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

~~~~
 אלא ל~בדיו א~ן

 לפני להש~~~
~~ 

 יא~יך
 ~ה~ה ליהודים י~ר ונ~שנו וישר~ יהוד~ תו~ע ובימיוימיו
 ~~לת כ~א נ~ד יכונו א~לינו ויקר וששון ושמחהאורה
 נדבות גשם~~~ת

 יני~
 מיד ויפדה ~~דיו ~ל ב~מינו

 וקמיושוסיו
 ~~ ו~פ~ו~

 הלא ~וארינו מעל אוייבנו
 לשון המרים עם ובזוי א~ם ~רפת ~נ~ריו בליעלאיש ~ו~

 ~ אגב~ ללשוני באומרו ב~יו אלא כחו ואין ה~ משיח~ל
 לי אדון מי אתי~פתי

 ויק~
 ופ~י שוגה א~ש כל א~יו

 לפ~~ו ויקראו אחריו ט~ו אשר ~ד אמר~ו ~~לקויפתם
 ו~ואברך

 תכר~
 כל

 בר~
 וא~רי נמשכו ~צתו ואחרי

 גניו בגילה להם י~רא תמיד כי הלכו יועילולא
 כי לגדולה ונ~לה שם לנו שנעשה באופן ה~בילהעל ונחלו~

 ~בילתעשינו
 ק~~~

 דבר ונאמו דבריו כה הלא פםולה
 יען להכ~יס כונ~ו כי זר ולא ראו ו~ינ~נו ביומויום
 לו ונאמר זדו~ו רוב מפני ראםאר פה עמו לנואירע
 שי~תכר כוונתי~ו אין כ~ צוארינו מ~ל ~לושיפרוק

 וקם חמה ותמלא דברינו וכשומ~ו בנו עודוהשתעבד
 ראש למעלה ככתוב בנינו על לעז והו~יאבקהל

 אללו והל~
 אר~

 רגלו לכף מצא לא כי וירא ו~והם ~ועק
 בה לישבמנוחה

 ש~~
 באזניו וישמע ו~ב~חה

 אי~
 נערים

 שריד לו השאיר בלתי עד אחריו ומרנניםשוחקים
 לי ~וב כי הראשון למקומי ואשוב אלך ויאמרבמגוריו
 תאנתו ותחת ~פנו תחת איש והננו היום ויהי מעתהאז

בהש~~
 הנה לאמר מבשר והנה עינ~~ו ונשא ובשלוה

 נא אל אחיו אל איש ונאמר וגבולו לאיתנו ה~כם~ר
 חזר אולי ובינו ב~~~נו מריבהתהי

~ 
 נמכר ואחרי

 ~ושב אל בפעם כפעם לדרוש וישב לו תהיהגאולה
הקיר

 ואי~
 בידו מוחה

 וכהר~
 ונאמר ל~לקלו ~ר ~ין

 לא לביש ~ב סירא ן~ אמר צ~~ס לא רעהו ~ל~יש
 ובתחנונ~ם בבקשות אליו ונ~גש לך מ~י לא ובישאתע~יד
 אב~הם כה~~ר הנ~ון ~~~יק אשר לשון לפנ~ו~נ~רש
 החכם תשובת גם ורב~נו ~ו~~נו מ~פר שלו~נוהלוי
 ו~וד~נו ו~נ~ם ~שוב או~י א~ופנו גבר~~לכה~~ר

 וכשת~ם אל~~ים דבר א~ת ואומר ~~ות ו~~נהברש~תו ~~ז~~
 אליו ~דמה מ~ דעתו ול~נ~ות ~~~בנהולא

 לה~י~
 ולהורות

 ש~או ל~~~ם ~לה~~
 ו~מ~

 ו~ו~ן ~סאו שם אל לכוכבי
 והרא~~ש שהרמב~~ם ~לא עוד ולא כו~ ורביםשי~יד

 על~ו חולקים ו~~רונים ראשוניםהפוסק~ם וכ~
 שפםק כמו הלכה ואין זלה~~ה ~א~י~אצאקכמוהר~~י ובפר~

 ~רבנים כל וכי לו ונאמרמורינו
 כא~

 שא~ה עד נגדך
~ולק

 לדבר~ה~
 נ~לם לא ומ~ך נעלם מהם זה ד~ן וכי

 אבותיו לו הניחו ו~~ום הנחשת נ~ש ~נין אלינווישב
 מ~י~ כי ם~~ס בולהת~דל

 שלא ומש~~ו ה~ כלפ~ דברים
 ~~ז~~ל וב~מת להכהבנת~ו

 אי~
 ~אותו ו~רוב כו~ הגאוה

 הקנאה אש בם ותב~ר ושבים ~ובר~ם ומתקנא~~נבהל~ם
 מ~~ח ונגד עולם ~אוני נגד פניו ~זו~ו ~ל ~זותוי~נוהו
 אל~נו ויאמרה~

 ~מ~
 של~ו אתם כנים אם ~תראו

~כם
 ויב~נו עמדו ו~תם בידו ~אלתכם וי~~ אחד ~
 כי לאדוננו כ~בנו לכן כו~ תחיו תעשו זאת ואםדבר~כם

אי~
 ולמ~כ~~ת מ~נו וק~וב ~ו~ל לנו

 משכ~
 הגאולה

 ~חול רעשו מ~וללג~לנו
 שא~נו ומ~ני ויר~

 ~ש~
 וישפל

 בגלגל כי אף נ~יבות לו ~ים וכ~ים ד~כו ב~םכ~
 ~~ם זורמו פיו ועלהערבות

 ~בו~
 די ר~ב לכל בימינו

 לכל ובשפתיו ~~~ו~ו מזונו כי שואל לכל ו~~דומ~סורו
 ורבינו מורינו וגב~רנו אדוננו ועתה ל~זו~ו מזורנקשר
 ואל בעינ~ו נפשנו נא תיקר ה~ משיח ראשנווע~רת
 כי עבדיו ב~ד רחמיו ברוב ויכפר בפניו אשםנהיה
 ח~אנו ואם ~כרנה לא עוד לבב ועל יכ~רנה כמוהואיש
 ~ ה~וב לגן ~זכהו האלהים ר~ון ~ת יגלה לשון ידענוולא
 ר~וב~ כגן ויפרח וישיש ה~וב~ כשמן זכרו ~מ~דוי~ה
 ו~שאר ~ מקומו אל לשלוח ויביאהו שלומו אתויעלה
 תחת בם יקראו ז~ע מקומו~ מ~לאיםאח~יו

 ולעולם ~ יגדל לעד ורבינו מורינו ושלום א~ס~~ו בני~יהיו אבות~
 הכל על ג~~ו מאת ~ יתג~ל הכל ועל ~דל ולא י~ק~לא
 ~~דל

 כחפ~
 אדוננו מעכ~~ת

 וכחפ~
 בסברי הנאחזים

 והצמאים ההומים תשוקתו ב~ת והנלכדיםיתדות~ו
 ~ בנחוצה הכותבים ורגליו ידיו נוש~ים עבדיולפקידתו
 והרבך וה~בך וי~תה פרשת א~ יוס ~ הרצו~הבקנה

 ~ לוי אברהם הצעיר ~ יק~~~ר ה~ משנת אלול י~~והאבותך
 צעיר כי לדבר יכולתי ולא לפני ~בר ~הבהיות

 א~
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