
 לר"ת. הישר שבספר ותיטובותשאלות

 שמשון6(. רביט שאלת א.מימן
 ריא(. פקצח אי ש*ר)ממ

 ויפר,ש הזהנ( הנדיב ע"י דבר יבינני יעקב רי הרב סורי ושועי נכנרי וסירעיאלופי
 אליבא טפלפל עוופר רתני* הא מר4קיןנז במה בסוף לעיל דאוקימנא האלי

 . . . מים בו לנמוע וראוי הואיל קשרי הכי ואפילו מוקצה ליה דאית יהודהדר'
 ידורה. לר אפ" נוקמהס( וכוי. קורנוס אדם עפל הכליסד( דכל מתניתין האא*כ

 ליה חא1יב אי סיפלפל שופר אמר יהורה ר דקתני הא לי מיבעיאועכארו
 רהא מותר, לצל סחסה ואפ" לתיעק סים בו לנמוע וראוי רואיל להיתרשמלאכהו ]כ"

 בו לפצוע קורטס ארם נופל רקתני היכי כי סים בו לנמוע מיפלפל שופר קתנילא
 להיחר... שמלאכתו רב4 רוטיא ענינים בכל מיפלפל שופר קתני סהם אלאאנהים

 שמלאכתו דכ4 רומיא ומקוסו עפ1 לצורך אלא ענינים בכל מיפלפלת אינההשךצרות
 אשיי ענינים בכל סיפלפלת חצוצרת שמעון ור' . . . אנהץמ בו לפצוע כנוןלאינצר
 התיויו הכליסו( כל בפ' רבא דקאמר והא עליו. כלי תורת ואיכא הואיל לצלמחנא
 קאטר ירשדה לר לצל מחסה לא אבל ]וטקוטו[ נופו לצורך לאיסור שמלאכתורבר

_ 
 בו לנפע כנק אלא ענינים בכל טיירי לא טיטלפל שופר יהודה דר הא דילמאאו
 כלל. הזיא רלא נופו, לצורך אפ" טיפלפלת אינה חצדצרת דקתני והא לתינקמש
 אאשי' שמעון לר דאילו כוותיה, לה סבר רבא יהודה לר לצל טהמה לא אבל0קומו ו* עפו לשורך להיתר שמלאכתו דבר התירו הכלים כל בפ' יבא דאמר האומים
 בפוף דאסר והא - עליו. כלי תורת ואיכא הואיל מותר יהורה( )לר' לצלמחטה
 סבעדא ... כיס הסרון מחסת מסוקצה בר שמעון כר' הלכה כולה השבת בכלשבתז(
 מאי א"כ מקומו ולצורך עפו לצורך לפלפל אלא שטעון כר' הלכה פוסק איליח(
 קורעס ארם נופל יהורה ר' טורה רהא אתיא יהורה דר' אליבא אפי' שמעון כרהלבה
 וקאמר במולנהע( ההורה כרי ליה סבירא רב רהא מרב בידי וראיה אנהץם בולפשע

 לכהנאי(. אמתא לי' אייתי הכלים כלבפ'

 שפד נכרס ס3י7ו כ'י נ"וניס חסו3וח תספר פד') סחכס ע"י געחקח סז6ס סחפתס א'.סימן
 סשסון י ס5 זקנו וסו6 יוקף י נן חוקן פתפע י סו6 6( וס)6ס. 25 75 סניעיחתסנרח

 פירו3ן  פפ)יס" סתטון ר' קגקל6 וסו6 סחס 7*ס פ'6 ת34 דף י3תוח חוק' פיין 6נלססנן
 ג( ;(5. 5ר גפמיכפע. 5ור 5ונן ופיין ססס ר3 ו'ס סר"1 ני3דף

  3ספסי
 סגדינ ייס6 מד"ל

 ליפ*6 דף ופייפ פ*3, ליס סצס  ב( יודפ. ס6נרסל*  ספ3"1  סזס סגדינ פס נסו3ו.חזס
 ע*6. קג*7 סס ו( )%קעי. 6יכ6 כ)ועל ס( פינ. קכ'נ דף ס3ס ד(  קיס. ר  ס6וק86ד

 שינ. קכ*ד סס י( סץנ.  קגשו קף פכו י,  )י. קסי6  כ5ומד ס, נמ"1. קג'ז דף ססז(
.ש*קי

 1 016זוט06ש*ק1 טפ"66*ן]
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 יעקב. רבינו השיב ב.מימן
 מנון6( להיות שסו ינון שמש לפני שמשון רי הרב למורי ירח בלי עד שלוםרב

 יעקב. קטט כלב ומושלועהנר

 כלים(. מוקצת )בעניןא.
 תוכחתי, על להשיב שניונותי, על לנצח יקשיב, יראה ואשר אשיב, יאשון עלאמנם

 נחסיה ר' רברי על נ( במנינין הצד מן נ( שאלתו פתח הנה פעלתי. עולאם
 וקשיא תשטישן... לצורך אלא ניטלין אין טלית ואטי' תרווד אפי' ראמרששאלני
 קשה אין שלמה רבנו לדנרי מקיטןק(, ולצורך נופן לצורך כלים סתיר והלאליהר(
 המיוחר תשמיש זהו נחמיה דר' גופן שצורך הכליסו( כל בפ' פי' נ.ע רב" כיכלום
 הקדירה, לכתוש,( תרווד ללבוש, פלית בה, לאכול קערה בו, לחתוך סכין כעיןלהם
 להו המיוחר תשטיש כן כמו הוא הכי מקומו ולצורך להיתר שמלאבתוובבלי

 :ן ]לתשמיש[ שיחודן וכמו תשמישן לאחר נולן וכן אותה נוטלין בקערהשכשאכלו
 לרי היתר לו אין לאיסור שטלאכתו בכלי אבל . . . תשמיש אחר להסתלקיידן

 צייך רבינו ולדברי דרבנן, וסקומן לנופן דמי לא נחסיה דרי וסקומן ונופןנחסיהק(.
 בררוסות לה ומוקטי' החבית ארם שובר דקתניי( שנשברה דחבית ההיא לפרשאתהס(
 קורדם שסי6( שפי' נ.ע ורבי' דבלה... של במקצוע ששוברו כטן נחמיה דריואליבא
 נבי דאסר מערביןינ( דבכל ההיא קשיא לא ומעתה בה. עיין לא חורפיה אנבוסחף
 ושם לסיפסקיה, סכינא וקבעי במיתנא דקפיר נחמיה דר' אליבא דקמתרץ במגרלנהנו

 דרבינו ליה סבירא דהוה דוחק, בה ותירין אחייג( שמואל רבי' בה הקשהבעירובין
 פירושו מתר כך וטתוך נחמיה, דר' אליבא שרי הוה שבעולם טפו צורך כלשלמה
 דקרק לא . . . רבינו יטפי' כסו המיוחד בתשסיש אינה נחמיה דרי מילתא כיואסר
 מסיקין ואין וחצוצרות ושופר דמדובהיר( כלום קשה נו(אין שלמה רבי'בפתרון
 מערביןח( דבבל מיתנא ביה למיפסיק וסכינא וחותך מפקיע לא אבל ומתיר עו(בבלים
 אבל להו. קרי גופן צורך לאו נחמיה לר' כולהו היתר וצורך לאישר שמלאכתווכלי
 שלא מזמו לצורך רבא א-ל הכלים כל בפ' דאמר נ"ע רבי' בפי' לי קשי'לדידי
 ולצורך גופו לצורך להיתר שטלאכתו דבר לשרך רבא אסר אלא ליה קריתלצורך
 ססיים דקא ההוא אבל דמתניתין, מדיוקא והייע לצל מחמה אפיי לצורך שלאמזמו
 דהכא ממתניתין לאו לא לצל סחמה אין ומקומו טפו לצורך לאיסור שמלאכתוודבר
 לאטיי איצמרך דלא ונ'ל לעיליק(. רבא דפי' והתירו וחזרו סרוזירו אלא להדהק

--
 3ר"ח נ0גרטח עיין ונרפוק נג'י מגין נמקוס וג3-5 ס3-7 נ0עחק מגון6( ב'.סשן

 ס36חי. נג'י נ( סמו. יגון גמו פחרוגו םנק םגחנ 30 נ7 סגי ס3קמסנרח
 6תגס פ0 נע3 סג7ינ 0ם3יח סני6ס ו6ו3י 0קורמח סמסון ר' נ6גרח "יגס 610ח01ם036
 גקמיס. ר' 60 7"0 ע"6 1.3 רף סנח נתוס' 0ונ6ס סמסין רניגו ס3 סאח0קוסי6

 ס5ר, מן 7י0 סס רפ"' סגחנ ע0 ועיין ע*6 14 קג0ררין רני 7ניח ממגיג6 מום36 3סוןנ(
 373רי ג13מר ס( 3י. נג"י: %ן נ7פום 610 גן ר( 13. ססיח0 יחל0 עע0 מסגי ק טססססי0
 3סיחר סמ3יגתו ג3י 67פי3ו 3מימר גחמי0 ל' ו6ת6 רק6מל ע"6 קג-ד 0ג3יס ג3 3פ'רנ%
 3גחוס נוקוס ג5יע 1( רנ6. 6וזר 636 י*0 פס 1( וגו'. 6ין עקועו ו3טרך נופו3נורך
 נחוס' ועיין ס( 0קררס. 6ת ט 3נער 6ית6 ו6ח6 ר*0 פס 1כרסנ54 נרסוס. 3נסוסנג"
 זף ס3ת י( ורפוס. נג"י 16ת0 נעקוס ג5'3 ע( גסעי0. ר' 60 ר-0 ע"6 3"1 רףסנת
 סיסר נספל 0ונ6 יג( עץנ. 4ר רף עירונין ינ( נררוקות. 636 7"ס סס י6( ע.6.קאץו
 וף פס עו( ע*6. קלג וף סנת יר( חקג*ח. סימן ע.7 ס.6 רף סוגיס עניגיסנ7סוס
 ע"נ. קג*נ 7ף סכח יס( עי6. לס רף ערונין ח( ע64. קמףו רף סס סז( טרג.קמר

 נסוסו. גפחץס ך 60 7'ס ע"6 3*ו דף סנת נתוסיועיין
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 להיתר שמלאכתו דבר ראפי' למימר נחמיה ר ואתא למימר דכעי משום אלאהכא
 נחמיה ר' נמי מורה לאיסור דבמלאכתו מכלל לא לצל מחמה אין ומקומו נופולצורך
 סאי ועוד אתא. לסאי דרבא סיומא שלטה ר' לפי אבל טתר, ומקוטו נופודלצורך
 שמעון ר' מודה כים תסרון מחמת טוקצה שבתיט( בסוף מדקאמר לל ועודאפ",
 לה מוקמי' סתס שהוא מפני ונו' הנרול ממסר חוץ בשבת ניפלים הכלים כלדתנן
 ואע4נ נחמיה. ר' סודי דברישא נר' בסיפא פלינ נחסיה ומררי שמעוןכ(, רר'אליבא
 דשבת סתמא תיקשי דלא היכי כי דר.ש אליבא לה דמוקמ" ההיא למימרדאיכא
 לרבי' תימה ועוד בה. מודו עלמא רכולי נראה לכאורה סקום מכל דשכתכ5(אסתמא
 דר ומקומן לנופן דרבנן ומקומו גופו בין דרבא ממילתיה אחת מימרא לחלקשלמה
 לפי ואני ... בהדיא רבא כדספי לצל מחמה אלא פליני דלא הדברים דנראיןנתמיה
 להיתר וכסלאכתן מותר ומקומן נופן דלצורך טורה לאיסור אפי' נחמיה דר' נ-לסבדתי
 קורדום ולטלפל מיתנא לחתוך סכין לפלפל אסור רעירובין ההוא קשיא ואי כן.כסו

 ולושזום להפקיע סכין ולפלפל סים לשתות וחצוצרות שופר ולפלפל חביותלשטר
 ניפל כלי דאין נופן צורך זה אין רקסבר פלפול, לכל ומדוכה בנלים ולהסיקחותמוה
 אבל לכך מיוחד שאינו אע'פ לעשות בו רניל שאדם תשסיש תשטישו לשרךאלא
 עלייהו, ארעתיה מסיק ןלאן ולכך בעלמא באקראי אלא כלל רנילין אין אילוכל

 לפעמים. בחול בו רניל ואינו הואיל תשמישן קרוי זה דאין נחסיה ר' מחסירלפיכך
 לפעמים בהכי אורחיה דבלה לחתוך קוררום אגוזים, לסצוע קודנם הכלים רכל הנךאלא
 צורך שרי טפן צורך נחסיה ר' רשרי היכא וכל נחמיה, ר' ליה קרי ותשמישןבחול

 הואיל החבית לשבור לפלפל שרי דבדרוס.תכ3( שנשברה חבית פעמא והייגומקומן...
 סברי ורבנן התם, נחסיה ר' שרי קורדום ואפי' הדרוסות הנרוגרות נם לחתוךהנריך
 לקח. ויוסף יבין לב והנותן ביה... קרינן נופו לצורך לפעמים, תשמישו אינואפי'

 הוא(. מוקצה אי שפר )בענין:2.

 הכלים דכל סתסא לאוקמי וחצוצרת שופר ידי על ודקדק אדוני שאל אשרך%
 ואת לאיסור5(, מלאכדמ שרי לצל מחסה אפי' שמעון ור' יהודה, דר'אליבא

 דדבא הלכה ופסק שמעון, ור' יהודה רר' אליבא הכלים רכל סתמא דהא זאת,לא
 דלר' ותדע אסור. הכל לדברי לאיטר שטלאכתו ברבר לצל ומחמה דתרווייהואליבא
 וכו' לרבא הניחא דקאמר תוליןג( אוטר אליעזר ר' בשלהי כדמוכח קאתיאנ(יהודה
 וט' לאביי הניחא דרפוי פעמא פריך והדר וכו' יהודה ר' סני הא וכו' לאבייאלא
 דב והא ואסד" יהודה כד' ליה דאית דרב7( וסמילתיה היא, יהודה דר' מינהשמע

-------
 ס)ינ ג0עיס ותיר' 5חי5. גתתי0 כר' גס 51-כ קכ) כרנרי כלותר כ( ע"5. קג"ז ססיט(

 רכ3 7עחגיחע סתע5 כ)ותר כ5( 5תי5. ;חתי0 רר' 5לי53 גס 7רים5 גתי הסתע5סיפ5
 7סנח 5סחע5 ע34 קכ"ג 7ף תחריסס ס) וית7 חנרול סתקר תן חון 3ס3ת, גיט)יןסכ3יס
 501. ר'ס פס ס3ח 31חוכ1 ע*5 3י 7ף 3י3ח ועיין ס7)ועין, 5ת 7תחחכין ע'3 קג'1דף

 5יח* ס%3 סם'ס נתסגח 5ווגס ס3תסגיוח 3תסגס בן סי5 -סכ3יס רכ) סתת5 ה5י5תגס
 ר,

 נ7פוס. רכר*סר נכ'י ר53סיייח נתקוס כ3'3 כנ( סס. יסעיס ל, נ0גסח וכיין 5יתריוסי

 קע4* יף ס3ח נ( רר53. סלכס פסק כ)יער 3( 53יסור, סע)5כחו 3כ3י כ)וער5(ב.
 פ3ח וכוי עי3ח6 30 עכ73וח ינ רק*על 60 ע3 וק5י עי)ח5, 5יח5 73פוס ר(ע34.

 )'ו 7ף 3טה) חוס' ופין י0י7ס. יי ע3 קיי ררש רפקק6 פגיס ריי0 וזס ע"כ. קכיר7ף
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 אתיאח( נסי שסעון לר' ונם הכלים. בכל סותר ומקומו נופו לצורך דבין דרבא ליהאית
 הכלים כל רתנן מודי, שטעון ף אפי' כים חסרון סחסת בסוקצה ו( שבת בשלהידאסד
 אסתטי דשבת טתסי קשיין הכי תיסא לא דאי הנדול, ממסר חוץ בשבתניפלין
 וכו' יהודהו( כר' לן סתם די'פ סשום זסשני[ אשבת ד"פ מחסא פרכינן דכידשבת.
 סהאי ראיה סביא התלסוד שהרי יתדע שסעון. אדר' פליני לא דשבת טתסיאףם
 לצורך לאישר שמלאכתו דדבר סמגה שוסעין שאנן היא וזו אתיא, שסעון דלר'פעסא
 בו לפצוע וקורנם דבילה לחתוך קורדם וכנון סמסר חוץ דקאסר סותר וסקוסועפ
 אציעה ועוד שפירשתיע(. פי' לפי אתיא נחמיה לר' ואפי' קייסאח(, רעלהאעזים
 בגרוגרות אלא סוקצה ליה .ית ושסעון ר' כי לך דע תקשנה, שלא ההלכותלפניך

 דאית אחרים ענינין יש ועוד נתקלקלו. ונם רחינהו לריעותא תרתי דאיכאוצסוקיןי(
 שופר ספלפלין שסעון לר' ולפירושיי3( בהן, וכיוצא לסצותןי6( סוקצה כען סוקצהליה

 או כן כטו בו שיעשה והוא סקומו, לצורך או אנוזים בו לפצוע וחזי הואילוחצוצרת
 דסקצהו סוכיח סוקצח ולשון לאיטור. סלאנתן דהא אטור לצל מחמה אבל בו,כיוצא

 יהורה ור' צורך. דבר מכל לי' סקצה לא לאיניש ליה דחזי מידי כל ור*שסצרכיה,
 פעטא, סהאי שרי נסי סקוסו ולשרך לתינוק לנסוע וחזי הואיל שופר מפלפליןסבר
 לף ליה דסבירא יפלפלגה. לא סקוסו לצורך אפי' לנסע ראיה שאינה חצוצרתאבל
 היכא כלים בהכנת דסחטיר ליה כדשסעינן בעינן קצת חשובה לסלאכה ר"צייהודה
 אסירא חצוצרת והוי כליטיג(, שברי נבי סלאכתן לסעין ראוי דבעי למלאכה,דחזי
 דאסור יהודה לר' רב דקאמר סעות עליה והניח לטעות שיחדה ספה דאטר ספהכסו

 והניחה דהואיל ]הכי[ כירה בפ' לה מוקי ובטיפאעו( וסקוטיד( נוף לצורךלפלפלה
 כסו חשובה לסלאכה דחזי ליה סיחד דלא כלים כשאר שופר אבל אסרה,ויחדה
 דטסהסא אסר יהודה דר' רזודעו( בכרכי )פעסא( אסר נטי והכא לתינוק. טיםנסיעת
 וכרכי שיחדה שפי' ומפה בדדיטיו(. של סחצלת וכן בירים אותה ודוחה להסיחד
 סיאוסיח( סשום פעמא סוקי דלא למאן ישן ונר בדד' של וטחצלת פי' שלאדזוזי
 ואפי' הוא פעטא חד כולהו לכיצתהיע( ותרננולת לחלכה עז כנון ב"פ אכילהוסידי
 רסבי' וטקוסן מפן לצורך כולן סתירן שסעון ור' יהודה. ר' להו קאטר וטקוטו נופולשוך
 מוקצה או וקילקל דדחינהו הנמוקין נרוגרות אבל ליה, רחזי סידי איניש טקצי לאליה

 הוי לא לחוד בידים דיחוי סשום אבל ]אטור, וע,ששיתכ( קערה כום ננון אולמצותן
 לקיש בן שסעון לר' יוחנן ר' ליה פשיפ בקרקע וורען חיפין אפילו שהרישקצה[כ6(

 שאע'ם סוקצה ליה לית שסעון לף דסילתא כללא שסעוןכ3(. לף מנהו סוקצהדלאו
 ראוין אין אבל וסקוסו עש לשרך ליה ספלפלי הוא כלי אם לסלאכה ראויע"אינו

 ראוי יהא בעינן סבר נחסיהכד( ורי סוקצהכנ(. והוי בידים שרחאו כסי הן דוילסלאכה
 לה סיוחד איע אפילו סקוסן לצורך נסי וכן לפלפלן סותר סלאכה ולאותהלסלאכה

 אבל בסקצוע, שיחדה אע'פ דבלה בו לחתוך סכין או אנוזים נו לפצוע קורנםכנון
 בכך אורחייהו רלאו נחמיהכס( ר' אסר דלת בו שקושר וחבל חותסות לחתוךטכין

 מף6. 3' זף ני5ח ז( ע68. קנ'ו דף ו( דל63. סקק6 כ)ותר ח( יהודה. ל' ח5 ז'חסף5
 3סן3 ע( פ.3. קכ*נ דף סכ3יס דכ3 תטגס ע) ק6י עינ קכ"ג זף יוקי דל' תסנח ססי6ח(

 6'. 6ות )עי3 י3( ע'6. תיס מ3ת י6( ע"נ. עיח דף ס3ת י( תסו3ח. 63ותס 6'63וח
 טס סז( 6יתער. וכי 6יתתר 6י ג3סון ונקופו כ3ומר כו( ע'3, ת"ד סס יד( ע"נ. קכ'ז טסיג(
 סמ4ח %( פץ6. ע*י זף טנת כ( ע"נ. "ט מס יס( פ"6. עיז סס יח( מס. ח( ע.3."ט

 ו85) כ* חקר ו6ו3י תגוענס, ח3מון כג( ע64. תיה ט3ת כ3( ר6ז'ס. תתיקון סן3סקגר
 פ*6. מנ מ5ס כס( תפרס. נכ" נחען נעקוס "8) כד( 53). ע"עס 63קור עוקגחוסוי
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 ר' רברי וקרובין כולם. וכן רעתיה איניש מסיק לתינוק לאו נמי ושזפר בהתרה.אלא

 גופו לצורך כלי כל סבר שמעון רי פליני ובהא שווין. להיות נחסיה ור'יהורהגו(
 ומקומו נופו לצורך כלי כל סכר יהודה ורי רחאן לא בין דהאן בין מותרוטקוסו
 כל סבר נחמיה ורי אסור, במסויש בין בסתס בין רחאו אבל דחאו, רלא היגאמותר
 ליה הוה רלא למימר דאיכא והיכי טותר מקומו לצורך ובין נופו לצורך ביןכלי

 רמלאכתן טלית אפי' תרוד אפי' דקאמר והיינו אסור. מלאכה לאותה רעו~יהלאסוקי
 לא ותו דרבא. אפילו נבי לעיל כיפרי' לאסור שמלאכתו הדין רהוא מכלללהיתר
 ולרקדק, להאריך פנאי לי ואין הררך, על ואני יכינני, שניתי ואס בעיני, נראה כךמירי.
 דאביי קשיא מירושו למי כי ונלאתי, עדיין בידי ראיות וכמה יודיעני, דבר יראהאם

 נצח. מורי ושלום לסדקדק,אאביי

 שסשוןי רי הרב שאל ג.סיסן
 כטל לי רברך והאימון, בהביתנ( ואטמוןל, פסקון יביכך ערמון5( פצל בשםסכונה

 יזכני ואפיסטון, כשם קנה וקנטון, מר אהלות רמוןל(, פלח ושיחתךחרסון,
 עלמוןו(. ובית חי באר'ן אמון, אצלו היותית( קרסון,שוכן

 ידע ולא השליה עיות יאם להודיע., סמקותי ורעי, דורי שלההיךו( מיורעי, יי עלהלא
 ואביע. אחוה אנילהציע,

 האסור( לדבר בסיס )בעניןא,

 ,וסף ורב רכה כה אפלני הכליסח( כל במ' שאלתי: את סורי לפני נאאביעה
 לדבר בסים נעשה סבר רבה חבית טי על אנן בסניח יוחנן רר'ואליבא

 כרייתא ועור כרכה הלכה יוסף ורכ ורבה לחנית. כסוי נעשה סבר יוסף ורבהאסור
 נומלין מגולה מקצתן היה אס נימל שאינו בדנר וכיסה טטן לרבהט( ליהמסייעא
 ליה סבירא למחר לאכלו דעתו למימר דאיכא הטמנה נכי אלמא אסור, לאוואם

 הררך מן ועתה יוסף. כיב לקררה כסוי נעשה אסר ולא האסור לרבר כסיםינעשה
 לרבר בסים נעשה דהאבזי( כסוי, נעשה אמרינן ולא נרבה לפסוק לנו ישהזה

 כסוי רנעשה אסי רי אטר יוסף כרב הלכה ללטוד לנו יש אחרת ומררך . . .האסור

 ודפוס. נג"י ה"יר נו)קוס וג5"ל סו"5 נהכסק יחודסגו(

 35ייו יכק) כסס יכק3  ססיוו ר"ת .ר"ל וו"5. ספרו )גליון וח על גחנ ר"ו"ס 5( נ'סימן
 ה 5ר פ3יכית ווח3רס תתר )כרס סי"ר ?חכס 5ת:ס ל"3 ל וע, פ'  כרתון.פפעל

 ו:ו:ס סזית ססילס ספק 3לחי ותקירו  כריוון פלל  פתסון ר'  ?זקן3סס  סתסון ר' יסקר,
  ו,?יוון  פסקון יס  תניך  סתסון רי ?ר3 :ס  כיווון פ:ל 3סס סווכונ?  דכסו: לפי?ר3ריס

  פתפון ר, יס ס:י:ו  יוקוס  3סוס יולינו ל. :' ?ז,?,  לוכ? סחר 5ין נ5תח  5ך ר'ת.ז?
 ליכק3 ר"ס יס לדתו? 3זז ?:ויל פכי:? ריז"ס כס ?יי יסי1וס  כרתון. פל: 3פססזקן
 סס. יכק3 ר ,?  י3רך  סי?ליך ?רנריס יכו:?  יי??ון.  כיך ?פלס  3כרוך  ופיין  ו~פתון,פיססון ייסי וסס כיו. 1ו.ר רף  3ק:?ררין  :3רי"ל  ת:יך %?  3?ן סניני פ1ווס פתי  3(ינינו.
  33יסו 5וחו טינרך וכוגחו  מד"ל. ונקעתק 3כ"י ו?3יס 3יוקיס י::*ל 3רפיס סוי  כן 3ס3יתנן

 %1וות  תליס ססיחחו וכוגחו נ'. י' הסיייס סיי ד( לי.  5סל שי יוסו כלותרוייר1מיו
 פיסי? כלתנר ו( תיוס. סר"ל 3סכסק  ס( פס.  י3? נתדרם וכיין גרתון. טוניסותכפיס

 ס3ח ט( כ"נ. קס'ה  לף ס3ס  ת(  לך.  פלתחי כ:וונר  ז( ונכס'3. 3כ?'ז ר*ת  כמ סלקלו
  וסלפון  3ופיק. ונס גג"י חו5 גן ין סטו)ן. 5י ו"ס סס וחוס נים" ועיין כ*5 6 גלף

 תלתכל0 סיפר 3?כו?  רזינן ססי3? יפתפ ולרכסי לכילס, 3סיס נפפס לי  רסי3ןתנויגס,
 פד*ל ו3ספסק סיסיר. לד3ר 3סיס נכפס ילי כסוי נכפס  רסי3ן  ש1ורי3ן  ולי  ו5-ללכפס
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 . . . נרמינן אסי ר' אסר יוסף ורב אסי רי אמד דדבה סחלוקת האי על דהאלקרדה
 נעא41 דהו נל בסעקשה סבר אסי דר' מוכחתי6( הסונמש דסוף ונף לפעמיהחשדץ
 מילתא מונחת פומניןינ( כסה ובפ' להביתינ(. כסף נעושה לעיל אסר הלנך כליהששבן

 דדש נל ובטעשה הישב שלא אע4פ ישכ דא' רקל של היות נבי א"טי נרבדהילנתא
 שהפניא מה ולפ. ססתנ.תין. התם ליה ססייע בתרא רההא אקריד( דרב כלינעא1ה
 אבן רנבי  נראה נלי, החביות נעשו רהו כל דבסעקשה אסיסו( נרי רהלכתאשנחת
 בין חילוק יש ולומד לרחות שיש ואעזפ  לחבית, במוי רנעווה בן במו  הלבהנמי

 חד סוקצה נל שעיל, דהוא נל דסעשה דכיון להלק, נר' הדברם אין לאבןסז(הץחע
 וסתניתין לחביוג ניסוי דנעשה אסי כר' הלכהי;( הזה הדרך לפי ועתה הרא.שעסא
 והכרייתא וכוי. נופלות והן הכסוי את נופל דקתני ליה מסייע פוסניןיח(דבמה

 אסור לאו וא0 נופל סקצתן סנולה ה-ו אם רקתני טומנין בסה בסוף לסעלהשהבאתי
 ליהיס( דלית היא תראי בן אלעזר רר קמא תנא לוסר דיש אסי לרי ליה תקשילא
 שהפסינה וחררה בתבן  שהפמינה פנה גבי הכליסק( בל בתחלת רקתני סכראהאי

 כרי אלא הני קישל ולא אסור לאו ואס נולה את נופל םקצתה סנולה אםכנחלים
- בותיה נהמן 'רב דפסק תדאי בןאלעיר  לפני פיי כן - אסי לרי סייעתא וה נל 

 העיקרכ6(. יודני דרנים וסשניסורי,
 נופלות והן הכיפי רנומל מסתניתין לרבהכנ( ליה סקשה לא אסאי לי קשהועוד

 בסיס נעשה הקררה וא*ת . . . האסור לדבר בסיס נעקשה אסד דלאדטונה
 אטר דכי פעס, נראהכנ( אין וה ותשתרי, המותף דנר שהוא ולכיסוי האסורלדבד
 ראמר הא ני עיקר האסור  רבר ראע היכי שרי  המותר ולדבר האסוד לדברבטיס
 פירות סלאה בכלנלה וסתרץ האשר, לדבר בסיס כלנלה ותהוי בנונד(, ארם מפלבפ'

 אבל לו, בסיס ולעשות הנלנלה להקצות האווב קא ולא בפל והאבן עיק-רהפירות
 נדאטר' לו בסים כלי נעשה בהדיה, היתד דאיכא ואע'נ והשוב, עיקר דהאישדדוכי
 ואע"נ פ" למלפלה שאסורכו( פתילות שבדי בה יש קואם שוין כירהכס( פריבסוף
 ני רבא ד,אטר ]כהא שרי השיבי לא אבל שנוכח( בנליל ואגוי' קמסאם(,דאיכא
 רשברי עצים שברי דאינא ואע*נ קטמא אנב כנונא ס8לפלין ד~ו נהסן רב ביההנן
 קדרה בהן לנסות דהשיבי צמר גיזי אבל בסיס הנלי לעשות השיבי לאעצים
 נא יהי ואל נא, וישיבני דברי כל סורי יראה להן. בסיס הקדרה דנעאשה לאיסא

 לסשא.עליו

 גג3יון ס~סעכ ס;'6 שי" כן י6( יכו'. נסיס געסח 7נ36ן כרגס 3ססיק 3נו יססטקמ6
 וסיף סד"ל ונסעסק עוכחמ,  ?סייס ויין 5יס5-: נרפוס ונס סכ-י נסוך  5עגס וכ3'3כע

 :  3גליון וכס3 כ6ן,  לפכעיי?ואשר ו6זיי ען לתלוס ססגר עסס ר5ז-ס  ינ( מיכחסססוגי6
 לפי 5תגס סקורעס. גספרס סנזכרס נכונ? פ5יגס סנוסס6 ע*י לזס יסוכרח ופ"ס. עיוסרזס

 רנפסיס תסעיס ל5 יוסף ורנ סרנ? ע5חר  גז?, ססו36 כונח כי יחרח. כ6ן  6ין סלנוספסש6
 יוסף ורנ ררג? סכלל  ען י5י 5.כ 6סי, ורג 5עי ררנ עסעיס 5ל5 סיעסס6 ס5י6פרו
 יסי ו5.ל 5סי ורג 5יח5 ורפוס נכ'י  יר( פ54. ג' רף סנס  יג( כנלע*ר. כרנס,סלכס
 עגיד עיין ס;( 5סי. כר' פד'ל ונסעסק כרג, 5יס6 ורפס נכיי  עו( פדיל. נספמקוקן

 נר6ס  סר*ל נסעחק "( סק3כוח. דנרי 3יס3 סכחנ עס כ"ד ס' כ"ח ס' סנמ ס'ממגם
 נסוך 6מגס סד'3, גסעחק וגס סכ" ננ3יון ג.6 תו6 כן יס( ע'6.  עיט פנס  יח(רסלכס.
 סירסחי סרי 3-70: וגסעחק כ6( ע64. קכ'ג סנח כ( 3תיעל. 7"יכ" 5יח6 ונ7עוסחכשי
 ע6י ונדפוק גכ'י. 3חא געקוס וכ5"3 סד.3 נסכחק כנ( העיקר. עורי ויורט ןרכיס,פני

  סס כס( כי". קע4נ דף סנח כד( סכס. 3י גי"ס "ין סול 3% )ג( 3רג", 3יטעקפח
 סד"3  גח( עוכן. קיפעי מד'ל כז( ט6סור נעקרס פ"דקלס פד31  נו( פאי. מץךף

 סטיני. ל6 50 5נל סמיני פמילס דס3רי טנונגליל6
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 המוקף(. מן ש4א 4תהם );נץב.

 מוכיח נן אמנם המוקף מן שלא ניטלת מעשר תרומת כי לו", שאמרתי מהועל
 רבינו פיי וכן מערבא7( דבני ובנמי ביכוריסג( דמס' שני ובפי חלה3(במסי

 האולם כ(לב 1לבו ומורי לסתור, ואין הראיות לו אשלח בעיניו פוב ואם ז'לניסים
 אין קיימין שהן בחזקת עלייהו מפריש שאמ'ס( ןטהן כי המשנה לסדר ההלכותיישב
 נחשדו לא שהביאו( ומה כראיהא. והא כראיתא הא אלא ההסרשות כל זהבבלל
 אבל חברים נקפ דוקא שמא מעשר בתרוטת דמיירי המוקף מן שלא לתרוםחברים
 וה על מורי מוסיף ואם המוקף. סן שלא ניפלת היא מפורשת משנה דעלמאאיניש

 יבינניז(. וה עללקח,

 לעוסתך, מלחמה כלי חונר בתך בן והרי שלמה, רבינו עיניךט( מבין עפרק( ינלהמי
 מתקנא ארם אין בי כזה בן מחלציו לצאת זכה אשר צריק נפש תשמחובואת

 מבתיבת י( ארוני אטנם לילפך. פעמא מינך, דנפק אינשי, ואמרי בתלמידו, ולא בבנולא
 אין כי לשונו, זהו בי לבוי6( נותן מורי היה ולא רבים, ימים זה הועתק שלסהרבנו
 שלום ביתו כל ועל מורי ועל שפהי3(, עריכת לשאר דומה לשונו ועריכתדבור

 תלמידו. שמשוןכנפש

 יעקב. רבינו השיב ד.מימן
 המוןן כקול ארבה וטה ן רמון6(, עסים ברקח כמו ן חלסון, בריר פעםהיש

 ן אגסון, כמו ראש הלכוף ארמוןג(, ולא עין יפה ' פזמון3(, אריהלעוטת
 דימון0( כטי לו ברכות ן רמון, בתוך לו מקשקשת מעמון, כקולר( לושבינה
 ן ממון, יקר חרוץ הון :ל מטמון, יהי באמתחתו ן הטון אב לברכתינברוו(
 אם הדעתז( סעלה ינלה והאיך ן כמון, לסלפלין טה כי יפמון, פשעיבהובו
-- -- - 
 3םפר ו: ע) ועיין פח. 6) פק יו 3,גיח ר"ח עס כ3ר וגחן סגמ6 תה ע5 הוקנ6(ב.

 ל"" רף גיט-ן עלהימר
 ת*ו רך1 3רפוום "ר 7ף ניית ועל 5"? סיתן כ"6 י"ג 7ף 3רסיק

 ח5ס ע) רק 7סס ת*ע פ64 ח)ח נ( 7'. 6יח ת'7 קיתן 3חמו3וח 5קינן עיין ועור תפ.ח קיתןע'ג
 מוס תכמר חיותמ ת"ק פ"נ נכוייס ג( התוקף. תן 56* גוט)ין ו6ין נימגיחוחרוווס
 ע64. 64 7ף גיטין ה( ס64. פ.3 דחיותוח ירום)תי 7( התוקף. תן מ)6 גט)ח35כוריס
 מס 3' ו3חערה (ק על ריח נחסו3ח יעיין ייייי. תעסר נחרותת רתחגיחין מכוגחוגר06
 ע5 5קח תורי יוקיף ו6ס כר"ל 3קעחקח ו( גחמרו. וכי ר*ס נחוק' מס ועיין ע.3 ססו(
 כן י( הזחך תע5 כו'3 3סכתקח ע( עסק. ע?ילח 73פוק "53 וס7"5 כיי ח( י3יגגי.זיח
 151 מר-5: נקעחקח י*( וכו'. הכחי3ח 6חי 6תנס מר'5: וקעתקת 3דפום 6כן 3כ"יסו6

 וק כי לה3ין יכו5 35, גותן הוריהיה
 ספחיס. מ7"5 י3( 5סוגו. סו"

 3עגוחגותו, 5יתר רו5ס 6( 21. 5ד סס תת65 הנ"וגיס חסו3ות תכ"י מר"ל0עתקת ד'ס-סן
 עקיק רקח תו5 חלתון ריר כתו ר"ם, ד3רי תו5 יחיו ערך קעני ע)תו ר3רי6מר

 6רי0, 5עותח התון 3קול פזתון פר3ק והה הכוגה 3( 373ריס. יר3ה לתה כן וג55רעון,
 רור ע5 רותז ג()מר"5(.

 סגקר"
 והור6ת עיגיס יפה עס 76תוגי י'3( ט"ג 6' )מתו6ל

 יכוף ולתח זקן, 6ס כי נער ל6 536_ שן יפח 0ו* ר.ם 6תנס גער כווו הו6 3זה6דוווגי
 ו0כוגס ו7סום. 3כ"י 3חוך 3תקוס ).ל וכן מ7"5 3חכחקת כקול ר( ר"ת. ענ5 ר6סו6ת

 3תוך ו"וור קו5ו. וגמתע גרו5 כהן 556 פכי:ון כקו5 3קרנו ותקסקמח ונתוכו ע37רתמססכיג0
 וכ5*ל מר'5 3העחקת וגס 3כ"י ס( - כרעון ת5וח ת65יס מהס ה5ייקיס על מרותורווון

 5ו מירנו והכוגה ת)יו 7יתון תי יי פ ס*ו ימעיי על ייותז  73פום. רעון כתו3תקוס
 יג5ס וקיך סכוגס ז( מ7.ל. 3העתקח נ3רו ודפוק, 3כ*י יג3רו ו( ויג3רו. תל6 כגסינרכוח
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 אלא ש4יאוית לא דבריו אחרי תוכחתו, ע4 להשיב עמי, שפתיו פתחאדוני
 דכריו לי היו כי כשאפנה, ולא אשנהט( דכריו אחרי אך שהתח(, ולאהעמיק
 בא לנשתי לא כי ידעתי נם לסאשא, עלי יהיו לא לכבי ובשסחה4ששון

 סלישתיוי(.בחדות

 חאסור( לדגר בסיס וכשיוא.
 סעלה דא'כ ליתא הא וכסה, ספסן כרכה לפסוק כראיות ספקותיו ותלה שאל אשרא.

 אסור כהפייה ואפי' היין מוקצה והוה דם' רכטונח כחכיתי6( כסים הוינסי
 את דנופל שלימה סמשנה יוסף וכרב מוקצה. סשום היין שנאסר הייןלשתות
 המשנה אדוני, ואמנם נם.. הכסוי את נומל בלא כן דאם ליתא נסי האהכסויינ(
 כסותך חכם על אני ותסה - בהן. מודין יוסף ורב ורבה לשניהם אחד פעםוהברייתא
 פעמא מאי הם הלכה ופסק אחד בפרק שנויים הם אשר אחרי לבך נתת לאסדוע
 אהדדי. פרךלא

_ 
 היינו נופלות והם הכסוי נופל ששנינו מה כי תדע ידוע אך

 היתה לא אם אגל הכסויי7( ליטול ודוקא בשבתינ(, ליפלו היה שדעתו לפימעמא
 סנביה החכיות כין היתח כדאם' מותר היה טו( לברו האסור פלפול כלא לפלפליטלה
 הקדרה. ינניה זקנייו( רכנו פריך דקא והאטו( שנא. לא חנית פי דעל אכן ונביוכו'
 הכסוי נופל ממתני' דקשיא ליתא הא . . . וכו' לרבר בסיס נעשה שהניח משוםושני
 כסויים דשמא הכסוי לנער מצי דלא פעסא היינו אלא כדמפר', סאליהן נופלותוהם

 אפשר ואי בתוכה בלועה והקדרה שלנו קדרות נכי על שנותנין חרם כלי כסיןשלהם
 כסו ונופל הכסוי נוער מקצתן נשמנולה אבל במקצת ינכיה א'כ אלא הקדרהליפול
 דטפלו סודי דסחמיר תדאי דבן קמא תנא ואפי' מקצתןיח(, שמנולה כזמןבחררה
 לא כאן דער נמי מגולה ואפי' בסיס דוי בשבתיט( מניח ואס מקצתן. ומטלההואיל
 שמיה הצד סן פלפול קטא לתנא ליה ראית משום אלא תדאי ובן קמא תנאפליני
 אכל כרכר, או טש ע*י אפי' הצד סן כפלטול המוקצה מגגיה תדאי, ןולבןמלפול
 בין לרבה בין הילכתא והכי ליכא. בסיס משום המוקצה מנביה הצד מן כפלפולאם

 כל רותז  ח( יוגולס. 3תקוס תקלו  סיקן ור4דס סרכס תתנו ורסקס  גלס? "סר 6יםדעחו
 סינסחיל  3זיון יייוסי יסור? ר' 6יור לנ?יוס ת6כל לססס קו5ר כ"י ע"6 תנסוס סתסגסדנרי
 מליסיס כיוו 3סתק יניכל ייגס סר"י סר3רי יניגו ידטס כיי'ס ו:ו' סלים סני"ס סל6כד

  תן יכל 3כל סנוססי תסונס סר*ל ו3סכסקס ין  ילתור. כ)ותר ט( כילס. דנריס"חרי סוכססי על יסי3 ו?יך לסתס. ק5ר ול6 סחס ול6 סטיויק יורני וסר"ס סליס, ס3י6ס סל6כלותר
 סכיויק כ"סי סליסיס, סוכסס כל לססי3 ספסיו יפסח 6רוני, כ3ר יר3ר  וסיך  וו"5: ע"כוהיך
 1)6 6מגה, 7נריו 6חרי  6ך סיססןול4

 ול6 ל3ני,  ולסי:סס נססון 3י 7נרו חיה כי כם6סג"
 חסרוס יוסף וכרנ כד רכתגי?  תן זתלוס י5( נ4. ליסוסי ירכסי כי ליוס6, כלייסיו

 ותק כלותר  י3( סד.ל3סכסקס
 כר3 רסנכ? גיסי  ל6ידך ר,יס  3סילסו 5עי) חר.ם מחגי"

 וכר3 3סיס געס? רל5 ולותר 3ספרו:  סיקן ור4ז"ס ליסי כיף ס6 סלתס פווסגסייסף
 3דפוס ונס 3כ"י 3ם3ס נומלו סי? דטוי  סלפי  תסוס ניזקוס  ריז.ס חיקון  ינ( ייי'.ייסף
 מי"3 נקעתקח 6חרח גוקח6 ועו7  נסנח.  לימלס  רכסו  ס6-ן ג'י ייס5: ?רי  3גליון4הנס
 נס3ס, ליעלס רכסו  סיין  לפי עעע6 סייגו 3.11: כך6ת' ער טעת6 קיינו תן הע)וחנעקוס

 סקדרס ננ6 5נדו קעוק5ס נט)טו) 06 כי יכו) היס 63 06 6נ3 סכסוי, 6ח  גיט)ורותי
 תנו)ק טיח "0 ניט) ס6יגו נ7נר וכקח טתן פירקי נסיל?י  3נרייס6 כ7חגי6 6קור, סיסעתו

 תוסר סיס ל3רו, סייקור  יליול נל6  לילטל יכו) קיה וס6יסוי הק7יס 06 6נ) וכו',תקנחו
  3ט)ע5 יכונס סיסס ל6 "ס 6ננ קכוגס טו( ס5פר. גיזי ולי כלויור  יר( וכו,.כריפר'
 ייל ו3רפוס. נכ"י וסיינו 3פקוס  ריזוס סיקן וס6 טו( עעק ס6יקור ט)טו5 נ)7356ו

 ע*6 ג"6 דף סנת רס.י  כיין  ט( סר"ל. נסכסקס חסייס סלכס6 וסכי כר  פכ4ןסד3ריס
 קכ'ג טנח יח( סטתן. 16 7.ס סס חוק' ועיין פסטן 716יח

 ה6. ד.ס נחוק' עיי*ם טף"



9 ד פימן ר"תתשובות

 ועל התבית על דעתן היה דלא הכרכ( שעל דסעות דומיאדדחיה שבאוצי חבית כנון התם בסים משום למניח אטר דרבה בהמניח, ראיפלנו יוסףלרב
 הכ-

 יצבת, לאותה
 ולרב משכחכ6( נדע דלא הוא פשופ דבר בשבת ~פול כרי במתכוין הניח אםאבל
 ניזי אבל לחביתכנ( כסוי נעשה בסניח יוסף רב דאסר ראע"נ תקקשי לא נמייופף
 קופת ומפקיר עומר תבן קופת לזה שאין מפני דני לחבית, נסוי ששה אדם אץצסר

 לפסוק רצ-ת ומתוכה יוסף לרב ראיה סטנו שהבאת סאוד עד ונפלאתי -סוכיןננ(.
 הכסוי את יפ:ל לא לרבריך כן דאם יוסף סדרב דרבה אליבא יותר היא ונוחהכסותו.
 רטמן ההיא כי פ*שת אש- ועל . כסוי קוראן אתה הואיל יפול עצטן רגיזץאלא
 כי מתרץ אתה רוחקך ומשום יוסף דרב אליבא וקשיא דרכה אליבא אתיאוכסה
 רהילכתא בה מורו דתיויהו הוא נן שפירשתי כמו אתיא. תדאי דבן קמא דתנאאליבא
 וסנו חררה תדאי בן שרי דני הכי. דהילכתא אתיא תדאי דבן אליבא ואפ"היא,

 אסור מוקצה פלטול בלא אפשף ראי בהן וכיוצא קדרה אבל וכרכר בכושדאיפשר
 ממתנית'ן פריך לא פעמא מאי סברתך לפי שהקשית כחך וחשר מנולה אינהאם

 הטניה דמילהא כללא יוסף. לרכ כן כטו להקשות יכול אך לרבה, הכטי אתדטפל
 ח.ציב ,ד!לא פעמא מאי ושכח משכח, נרע לא הכל לדברי כטי כנון בשבתלישל
 מתמא מניח אכל דחייה, רלא בשבת החביתכד( ליפול סחשב שכן בל דחיהליה
 וכיוצא ניזין אבל אבן, כנון כסוי לעשות הרניל בדבר כסוי יוסף ולרב בסיסלרבה
 דהשיבי לחכית כסוי נעשית אינה דהא לפלפל אסור בשבת ליפלן מנת על אפ"בהן
 כולי מכוסה שההיתר כנון ולהסירו במוקצה ליגע אבל הכטי טפל ודוקא גפלי.1לא
 קיימא יוסז ורב רבה ועל תדאי. בן אלעזר כר' וכרכר בכוופ איפשר לא[ ]אםחמור
 הכיכח( רב פסיק רהה-א ועלה במ את ארם נופל בם' לדברי וראיה לחומרא. ברבהלן
 יוהנז ר' הכליסקו( כל פ' בשלהי מדאטרי' לדברי ראיה ועוד הכר. שעל סעותושי
 רהילכקא ררב ועור הלכה. וכן נרבנן אלא דקל של בחריות כרשב"נ ליה סבר44

 שני, ולפיכך לקשורכ,(, רצריך סבר כוותיה רהילכתא יוחנן ורבי באיסוריטותיה
 רבר 'דפשק הלכה פסק אחריכע( פומניןכ0( בטה בפ' אסי וד' ושמואל רב0חלוקת

 באיסירי כותיה דהילכתא ורב הכי. לרב סבר דלא לאשמעינן דרב קטיה חיננא3(בר
 פלינ נופיה אסי ור' שיפתא. בחדא קייסי יוסף, דרב לגביה כותיה דהילכתאורכה,
 65(, הכליס כל כשילהי עליהן כלי תורת שיש והוא יוחנן דר' פשמיה דאמראדידיה
 רפל'ני וכרבנן מעשה בו עשה א'כ אלא כלי נעשה אינו בהנחה כי שמעינןומינה

 בטה בפ' כרשב"נ לה דסבר דידיה הא תשני אדידיה, דידיה קקויא וא.תארשב"נ.
 הצריכן ולא קמא3ג( תנא התם5נ( דקאטר תדע דרביה, הכלים כל דעמלהי האמןסנין,

 מאי אסי רי קאי ועלה למעשה, ר' הצריכן ואומד3ד( מחמיר יוהק ור' למעשהדי
 ליה ראית רב. מעשה בעי3ס( לא דאטר לפעטיה אסי ר' ושפששם, צאוסקהשה

 נתוס ועיין כ6: ע"נ. קת'נ יף סנת כ( נסנת. 3סגיח 7עסו 06 כ5וער יע(פוג63.
 ::י:ק וחי6 : דנריס תוספת כ6ן ים סד"5 נהעתקת ככ( פונ5". ס6י ד"ח ע64 קכאנ דףפנס
 וכו'. 5)זר גיוי 6נ3 51סנס 5חו3 כסוי 3עסותס דרגי5ין 6נן נני סייגוניפ5ס,

 כני
 סיז5וה

 כ") קלנ 7ף סנת כס( ס"נן. כ3ועל כד( ע7"5. נסעסקס חסיוס כק עד דכיען
 סס כו( רכ"ה. קי)זן ע.נ כ'ד דף נדפוס סנת ע3 סיסר 3קפל ועיין ע"נ קכ"1 יף ססט(
 טוז:נין נ)זח לק 6ית6 עד.3 נחעתק "33 1נ1:ק סכ5יס כ3 ודפ)ק נכ'י כס( ע*6. גי7ף
 )י נר ס5נו נם"ק ל( "חרי. ע7"3 נסעתק 336 כן "חרי ודסוס 3ג" גס( סנסן.וקו8
 דף סס )ג( חסי. סד"3 %61 סיינו נתקוס ר6ו'ס סיקן 3נ( ע"נ. קג"ו 7ף 65(0גס.
 0גי" 3י 5יס וקרי ע4גקכיס

 י קו7ס נ6)נרק ס)זסגסו עפגי 656 7וק6 5"1 קע6 סג6
 וכ?'נ עד"3. נסעתק ח61 כן נעי' ,63 3ס( 0סר. וכא ונדסוס ס387 סעסקס 5ד(יושק.
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 ישב דאסר אירש דהא אתיא לא ]אמי[פ( ררב אליבא ום4ט כסוי. ונעשה םני,בדגחה
4 וחשבו קסא תנא אטר ]והכא הישב לאאפ"  דאף השטר טחטיר יוהק וך וכד 

 ר' מאים דאטר יוסף רב דהטניה ובפלעתא אם*. ר אייף ועלה הצריכןן6(למוהשה
 והו סדויקים בםפוים סצאתי וכן נרםינן אמי רר' כטילתא אכל יוחנן א'ר ל"נאסי
 ניגהו3ע( אמוראי לתרץ נצפרך ליה טיסי' ואי יחזנן3ח(. ארף יחזנן רר תקשילא

 )כרבק(, פיהות באבן ביזי: הלבה פפק וכן והכא. הכא ריריה עפיה אסי רר'סחמם
 ולאפהך יודורן, היו ביתי ובני להורות רגיל אני וכן עיתע(. קרן בעפר קישור,בחריות
 בם. אלא עיין לא שרהיה אנב איהנ אבל הלכה אין רוראי כרשב4ג רפסקמפרשה
 אי אקר, ררב תנינא נמי אנן אף משום חשי ביה. הרר הוה לב נתן ולו פוסנין,בטה
 הוא שכן לךש6( רע לרב הקקשה ומרלא היא, רשב'נ רההיש ארהש לא האמחעם
 ראיה אינה דקל של בחריות אפי .כר' הלכה י רסבירא לרברו ואפי' שפי'.כמו

 אתיא לא לפעמיעע ראח" הכלים רכל רההיא תסצא בהלכה תרקדק אם כימכאןתנ(,
 ר הרב הופשת רברי יקרשך ואל לעילענ(. רפרי' כרבנן אלא פוסנין רבסה האכי

 החכיות בין היתה אאם יופף ורב ררבה שפירקעחן( זקניעס( הרב פ" תםיוסוחעך(
 דרבשם( מאהם דונא רב מפרש במעז( את ארם נושל רבפ' היא מילתא ולאוןקאין,
 בהדיא דאסר לפעטיה ורב כרברי. ופ" התם בו קשחהר קאי, תס( רכאזניתיןארישא
 אפ" השטשחן ביןפמ( עליה היו אם הכרג( שעלטשת

 נפהג"
 רלם8ה לפלפל אשר

 אליבא אתהש דלא ואעינ האבןע(, נפל אפ" חכית מלמה ררג ש"ם יהרה, דלאאעינ
 מזמן ודב יזעדה. כר' ראטר ורב שמעוו כר' ומוקטי מסוכני התס רסותבי' שסעון,רר'

 טוכני נבי רדששם ליה תיקאר לאכד( שמעון, כר' לן קים שבת בהרי בביצהראמר

 דר3 נתקוס כ3.5 "קי דר3 13( ו7פום. )כ'יוחסר
 תחעסק סן נסקגר חת3ות 3ו( גכון. וח ונס 36יניס. סס גכתנ 36:נ" נתקוס "נ3 דרנ,נס חסי סד34 ו356 ו7פום. נכי 3חוד"

 סגת נחום' עיין וח ע3 ותירון 6דידיח 7ידיס קוסי6 סך ודשם. נכ4י חסרו 336 וכ3.5,סד*3
 סחנא אעל ד-ס ע4נ קכיו דף סנת רסנ64 עיין 3ח( 3עעעייסו. ו6ודו דיס ע34 קכאםדף
 06 ססותלין גל6ין כ"ן ר4ת 7ניי כי 451ע חי. 7"ס עגיס )עי3 עי"ס ועוד ר"ם דנריסס

 דחו כ3 תעסס "פי3ונעי 3" 7"3יניס 6קי דרנ "3ינ" "תי6 3" 7תגיח קוני6 סס"י "תר 3תע3ח הקודתיס.דנליו
 7סניר"

 3ח. 6ער דרניס תס"ץס "נ3 חיסנ ס63 "ע.פ יוס3 3יס
 דיייס 6קי 6רנ קיטי6 וחדרס ק"ער דיפסיח תסתיס "*כ יוחגן 6'ר נתי3תיח גרקיגן 3"ו6י

 זל תסתיס 6סי 7רנ "3ינ6 י3ותר 3ע( חעגין. נקוף רנגו 7נרי 3קתן ועיין ונ.ע"דיזיח,
 סע3ח 3דעחי 3עחוק ו5ייך ע4נ. קג4ס דף נסנת 6קי כר' ספמוף כ3ועל קיתוס נ"נן ת(יוחגן.
 ודנ רס נתום' סס ועיין ע64, ני 7ף טס כרנ קיטול 5ייך נעליות יוחי.ן' 4כד סמ3 "ו.כרנגף
 תינמ ע7 ססקטס תתינת 3תחוק ו5ייך חא. סכן 3רג מסקסח 3ך 7ע ונדפום: סו6 טגןססקסס י דע. 3ר3 סחקסס 3ך דע 6ית6 נכ" ת"( סס. ווער6 כעל ווית קרן 13 סיחז 5ייך ונעסל"קי.
 טדנריס ענ( ל6ו.ס. תיקן וכן ולשם, 3כ"י כת6ן נתקוס כג*3 ת3( סד"3. נסעסק הו" וכןטכן.
 עקף י סא כק סגוכר יוקף ר, סרנ הי( סד34. נסעסק חקריס כ"ן ע7 )דנריך ו"פי3ותן
 ככר6ס טנת ע3 תוק' חנר 6סר תורי, נסס י"ד קיתן 3קתן נספונתו ר'ת קר6ו 6סל תססנן

 י*ד נס" 3קתן ט6כתוג תח עיין ו"ודוסיו תקותות ונכעה וי3.ו ייי" סיתן ססרותסתספר
 נשוץס כ3"3 ספירסו עו( טמ. 63 ד"ס טץנ קלס 7ף טנת רט'י תס( ר6סוגס.סערח
 גכ"י "33 סל3, נסעתי סו" גן עח( גרנ. קת4נ 7ף סס ת,( חסר. סד4) ונסעסיוסירי,
 וסהין סעעס נני פע3 70"3 נחעתק כ( סמ. נ" דיס סס רס.י תס( כרנ. דרנחעסס
 סיש5 נסעתק גע3ן 6פיפ גנ( עו3ח. סיח ונכ"י ודמם, ס7י3 ג"( ע-נ. תיד 7ףסגת

 וכ345 ס7י3 3סעסק ס6נן. גע3 "פי)ו חנית תק5ס 7רנ ס"5 גנ( ודשם נכלוחסריס
 ל קיס טנת 3סדי ננילס ד"תר גחען וינ ג1( ודפום. נקל ס"3ן גיע3 "פי3ו ט4ענעקוס
 3ן קיס טטק גסיי סטס6 ד"ער תחנו ווה נששס 315 וכן ר8זיס חיקן כן 3"ף, סתעוןכי
 סי34 ונסששק ע"1. י דף נניגס כחען ירנ לע6 עיטד6 וסך תפוס. נכש וי*. פששוןכד
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 שעל דאבן לסתסא כרמוקמי ששכ" כנון קתניגס( השסשות בין הסשת עליה היואם
 ושוחה האיסור כגוף הוי בסיס, שעשאו כיוןג1( במניח, אבל הכיגו( החביתפי

 תפול איסתי ומצפה צופה אדם דאין שמעון לרי אפי' שמוקצין ועששית קערהככוס.
 ביז מעות עליה שהיה טיפה דאסר תקשי לא נמי אדרב ודרב . . . והסעותהאבן

 וההיא בשכחגח( לה סוקי דהכא חבית פי על באבן שרי והכא נופלן, אפי'השסשות
 אמאי וא"ת התס. בדמוכח יחדה למעופי אלא בא ולא במניח רב איירידסיטה
 נמי רב דהא יהודה, וכרי בשכח לוקי שסעון כרי דמוכני האי לשנויי רבאיצטריך

 הוא רטילתא דאורחא שמעון וכי' בטניח לאוקמי ליה ניחא י.ל סברא. ההיא ליהאית
 הוי לא דמניח שטעון דר' אליבא יוסף כרב ליה וסבירא מעות עליה נותניןדמוכני
 בנוס( את אדס בנוטל דקפייך נרבחגס( דהלכה מוכיח תלמודא דסתס ועוד . . .בסיס
 נטיס6( נהי יוסף דלרב בסיס, הוי דמניח ש"מ האיסור לדבר בסיס כלכלהותיהוי
 דאית יוסף לרב אשכחן לא בסיס סקום מכל כיסוי צורך כאן שאין הוי לאדביסוי

 נצחס3(. אדוני ושלום הכי, תלמודא דליפרוךליה

 המוקף(. מן שלא לתרום )בעמןב.

 הארי סשיבין אין ושלוס הס לעומתו קרב כלי חנר רבנו בת בן כי אדוני אמראשר
 העולם כל ובלבל שעלה אליעזר6( ר' חתנך על קובלני אך . . בפניו.אלא

 שפלפלת, ומה חננאל ורבינו יוסף ר' הרב ודברי אחי רבנו ודברי זקני רבנו דבריו(מרף
 על ולדקדק לפלפל ולא אוטרו בשס רבר לוסר יכולין אנו ואין להסמך מי עלואין
 לדבר דעתי על שתעלה ושלום חס רבנו, זה שפי' ידעתי אם כי . . . נאון שוםדברי
 לי יש זאת גם ואף . . . היה המפלפלים מן אחר אמרתי אך . . . יוצרנו טלאךעל

 הן, ונכוחות ראיותיו אני יודע נסים רבנו דברי ועל . . אנידנו עטו ובדברילהשיב,
 תנן בהדיא הא שוות, הפרשות כל לא אדוני3( שאמר ומה אני. בהן שקשהאך

 כק3 1ס ענ גה( )6. סתעוו כר' 5יה קיס י1סתיס ר3ס 67תרק דקכ6 ול3 3הקותו,6יס6

 ק6י. יוחגן 67דר3י 5פגיגו סכתו3 ונק )פי ותכ'ס קוסי6 ה6י הונן, 6ין ח'5: 3נ5יוןר6זיס
 ר' ותסגי התוכגי 5יס ופריך כר'י ה5כק 6ער רר"י ע.6 תיו דף 5קתן 6תליגןר15פ7י6

 ר6רר'ג סקנסתי תה 5פי ונס ל"י. 50 ר3ריו 5ס3ור ס65 3ס,ס כ5 ע5יו סיו ס65דתטגסיגו 1יר"

 רקמי6 ו6פסל ע5יו עתה ככ6ין יתותי תוכח תמס 67דל3ה 11 5קוסי6 תקוס 6ין ה.הק6י
 רותי6 6יירי 3סכח כר'ס רקי"5 גןתתי רהגך כת3 ו15ס לססרי ע5יו 3עודן נס 57ריס5יס

 ו3תגיח כר"ס דתוכגי הך 6תי ספיר 461כ ר"ס, הודה 3תגיח 536 ח3יוס, סע'פ ר36ןדססתי
 קתוו6 5יח דתוקתי' 13,קוס סר'5 3סעתק הו6 כן גו( ע"כ. 5סור ע5יו נעודן ו5כךתיירי

 כסתת* 7תוקת.', נתקוס ותוקתי' ר"1יס הגיה 0131 ורפוס. 3כ" דסכ6 סח3יוס סע"פ7*ן
 וכן סר"5 3:כתק כיון ג1( סר"5. ס5 כ"י גוסחת עס 3נוגס ונסכיס ו1ח ססת3.6תקוס
 וכ).5 סר'5 3:כתק נס:ח 5ה הוקי 7סכ6 גח( ו3רפיס. 3כ.י כ6ן 3תקוס ר"ן"ססניס
 )ווכיח ת5י:671 רסחס *ועור 3)נקוס גע( 73פוס. ונס 3כ"י 3סכח )ה תוקי יא דהכ36תקיס
 ר3 תסרס וה7ר החניית 3ין היתק הת5תוו תפלס וסו3 : ט7"5 3סעחק 6יח6 כל3ס"7ס5כס

 גסי ס,( ע"". קת"3 וף מ3ח ס( כל3ה. סכל סע5 תעוס נ3י ול3 תסהיס 6טי 3לסיי6
 5עד ס7"5 6ג5 ס3( גהי. גתי 3תקוס ל16"ס סנססגתי

 י,י11א;( י:"יי:נטן .)1 478 3ספלו גל6סס וחחכס ח3י3. 56יע1ל חסנך סד'5 %6 6(ב.
 נרורק. ר"יה 15: 6ין 6ך ת14. סי' 5קתן ס15נה 3ן 56ימר סס561 עס 6חד סהו6חוט3

 קהו3" תפ5יי" 56יע1ר הר"ר עס חר סהייגו 3חם3ו עתו טסרין נר41: נ1ה536
 נ"3 3חוס'

 6סר ה;,) :חכס סוכיח סיע3 כי )עו5ס. )6 ס)" 37ל קגין 3עגין 6יתל ר'ה ע*3 ע'ע7ף
 6' העי: "' ס.תן ריס 5עי5 עיין פ)יר6 גס 5כהצו ס65יו6 העיל סס ק5ק15 ל3וספעעיס

 חח:ו קיה קנ1ק כ6)יעור 5קוכיח ס6יס סס ונס פ)6י61 העיר טס נ7נר, ע7יס טג,86כ
 רוגס סי"ם גר6ס 1ק: ע5 ספרו 3ג5יון ר16*ס כת3 נ( פס. סגזכר עפ65י61 סזקן טתסון רי50

 651 ותעסרות תרותות 6יס6 37תסניחין כסנ וע-ו תעפר 3סל1עת יגיעין 7עסגיסין5ייטנ
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 לשון ועל . . . פריך לא חשסתניי נ( פריך חצס' טעשר תהסת ובגס' וסעאמזתחרוסות
 נחשרו וכי פריך דדצלין תנ*נא בשסעתתא דהאד( ראיה, אינח אדוגי שאטרחבריס
 ארהי ברעת עלה ואשר נצה. ובירצ אדתי תורת ושלום הוירח. סן רהוא אעעחכרים
 כסו כירי סטרת היה כי לסען הפטקתיו אני כי ירסוע כן לא לבני הושליח טעלכי

 ורביוצ. לארוני ושלום לשלום. הרבר כלותו עד התטהסרוזיח( ורא חשתי ולאש8י'

 אלהצזר. לר' יעקב רבינו תשובת ה.מיטן
 שסא( לבית חר1סה כדת זיק משקא.

 שהרי יש אהרות תשובות וכסה הקאךת יפה רביט6( פי' על לשאול הקשיתאשר
 הלחם. רשתי יוצא נבי וכן בארעורו ולסעם להוזמיר ראוי3( אינה תרוסהספעם

 לטבעי סצי הוהנ( שןרוף רבלא שסועתם כיתו יפה לא התתשות שפירשו סהתל
 עקירה רבשעת כדבר, רדוק7( אתה ונם רבט שאסר וסה . . . רסי כלבוד סנ'וכלמ8ה
 תרומהו( עבודת סאוום אטרת ואת "הס( רור סשום רבנו חשוטר היא, חשיבותאלאו
 נרונרות הצי כדשציא הוי רהא מחייב אסאי אעדרה בו לן קךשיא הכי לאוראי

 להנחת ראוי היה לא בעקירתו רהתם קושיא זדנה זו . . פשור עלסא רכוליותפחהו(
 ההש הנחה לרעת שעירה מ09 שכל ביד* עיוך ותלסוד פשוט כבר אכללכשיעור.

 רקאטר הפמס רלחם יוצא נבי וכן היא, חשובה שלשירכה עזרה חשובה ההנההאם
 דדגחה כיון ארשרא ליכא עקירה רכשעת אע4נ וט' בבזיתח( יחנא סדלעניןתלסורא

 תלטודא וומקר' וכו' היצתא הכי הלסוראס( ודחי נרירא. בתרה עקירה להחב, שיעוריש
 מדודה חווסה ודווקא וגצ'. ראיכא וכנון . . . שבת לענין לעולס איתא הכירשסעת'
 רלא לא פמאה תרוסה אבל זרק, טהורה וחוומה חולין, שבגית והצירוף פסאלבית
 הוציאוה אם וב8הורה בה, הסשתנה רכר ולשום פוסאה לשום בוריקתו להסכשר

 קמרקה ב8הורה אבל דשו, האוכלין כל דבכלל כנרונרווג נסי בפטאה וכןכגרוגרות
 לכך וההחרבה הואיל הכוית, אותו האוכל ל~יב לשעתה בוריקתה ההשוב טטאלבית
 פדצת לדמנניע העוקר כטו רהוי עקיה. כך שלצירך בעקירתו, יתדריב שבת לעניןגם

 םשף לא טכזית ובפדצת וכו'. מרטצרפי רקאסר וודיט חייבי( וצהחש והוציאומכשיעור

 תיקפי ד6עתניתין 5יי6 וכ5פי ופליו, עע0ל תלועת 6ית6 5' דף ונגעל6 גחטדו וכיעליו
 ענתרושמ סעוקף ען ס65 סגיס5ת 5וער ים ספי עעסל נתלועת דימילי ננעל6 7ס6ספי,

 ועיין פיכ. סס. סתוס' וכע'ם ויי,ז נש'ס דימיכי עתני' 5ייסנ ר'ת סדעת וגר*סועעסרות
א 5א דף גיעיןנתוס'  גפסדו וכי נ( 636. ישח ע"נ גשג דף יגעות ונתוסי חעגיח ד.ח 
 ע64. ו' 7ף חו5ין ועיין עעסר. נני דס6 %ת": ט547 נחעמק 7( ע"נ. 5' דףגיסין

 5סתעסעס. חמסתי 651 ט7'5 נחעחקח(
 גתמונות סחס 36יעזר נ0ס סגוכריס עמגיס חו* עי נדע 65 36יעזר רססו56 ה'.סיסן

 5קען טיין עורן 56יס(ר ,מ וחפגי ד, נסיען פעסון ר פ5 תתגו חו* ס6חדר"ת.
 ערנ ר63 7נעי 60 ע5 שונ ג64 דף גמנת פייכת סתסונס כ5 6( ר6טונח. חערח ע"1נס'ען
 6חיו מעו% לנט מגילא 5סי חו6 ע5יו סחקסק ,ס רנט וט'. סע6 ננית תרועח גוית ,רקגחען
 ר*דס חנחת נ( רענ"ן. נסס וו קוסי6 חונ6ס מס ונס ,רק, דיס כק חרמנ-6 ססני6 ר*ת50

 ר375רי סדנריס, ונונת ודפוס. 3כ'י חו" נעקו0 ר6ז"ס חנסת נ( ודפוס. נכ" ס61כעקוס
 ונורק, נמיוף 5ענעי ל3 6יכ נייף, נ5* 6ף %עס %ד חי6 סתיועח חסיטת מעו56רנגו
 כנק. י-ס סס נפוס' וגרין עג' 53עסח 3גירוף קו7ס נ6 מנת עחיונ 6ע"נ געי עכגיס6פי5ו
 ר3נו 3סס סס רסנא6 חמ6 כן ח( דתקת. תיקן ור6דס דחוק' 1נדפוס נכיי סו6 כןד(

 רנגו 7נרי 5תרן 0ס סרסני6 סכתנ כעו דכונתו גל ו(סעו56.
 פעו~

 תלועח סססינופ
 פלועת עסעלת ג6ן נ'5 ו*עי תרועופי. עסעלת 6ח ופערתס סכתונ 5סס מעחיינתעפגי
 ודפוס. 3כ4י נס" נעקוס ד*זשס חגיס נן ס( סס. סנת 1( סלועח. עסזתנעקוס

 עינ. 5' דף פנת י( סהב פס סנפע(
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 דבפהות אע'נ יוצא דנבי ותרע . . , תרוסה האוכל מחייב לא מכוית דבפחותלמיבעי
 פסאה היתח חשם וכר, בכדת יוצא מרלענין למיטר תלמודא נחית ביוצא, מיפסילמכזית
 בעי עקירה דבאשעת רבע שאוטר גוסה . . . בגרונרות פערפא סקודם יהבא שסקודם

 נרונרות חצץ כהושץא דשי הא סחייב אסאי עקירה קשיא הכי לאו דאיחא4יבותא
 ראוי היה לא בעקירתו דהתם זשיא אינה 11 . . דפפור מודו עלסא דכוליותפחה
 ההנחה אם היא "נחה לדעת שעקירה סקום שכל הוא ערוך ותלסוד פשופ דבראבל

 ויבר .(י6( . . הפנים דלחם יוצא נבי וכן היא, חשובה ]נמי, שלשרכה עקירהחשובה
 נסעם. בלאזה

 בב"וש(. טטאה מקבלין אי שכלין )בעניןב.

 כאיסורו אחר בענין לפרש אפשר שאי עריבה שבסדקי בצק נבי בכביצה6( ליפסאוכן
 אין שנשברה בחביתו( הכשר נבי ונם כן, סוכחת ההלכה בכאןנ( ונםחישובונ(

 שהוא בכל דלימסא התלסוד, לסתור לע אין כהנים וסתורת . . טבביצה לפחותהכשר
 בעלסאס(. אססכתא וקראדרבנן

 ו',מימן
 לאנל(. מלאבח וענין ה"פ בשבה לטטיי קבלטת אריטת)עטן

 חולק אני נדול בקושי כי דעתי, על לעבריני הוקיקתני שמואל6( ר' וסורי אלופיאהבת
 ישראל דסותר נ"ל כי בלבבי. סה להשיב הרהיבתני עטתעתו אך רבותי,על

 ביוראת אמר דהא פובים, וביסים ב,שבתות לעשותה קיבולתו המקבל לנוילהניח
 וסאעם סילתא ספרמסא דלא בדברים סילי הני ואשת לכובס. לבן כלי טתניןהשבהנ(

 לש הא בהן, וכיוובש לארע שנחקנין ירעות שה כנון אלא נתיר לא 8עסאהאי
 כלים שביתת סשום שסאי בית שאסרו סימנ( של סרחים ולסד צא היא,סילתא
 . . השבת כל 8חונין והן חפין בהן לדגיח ושרי כלים א4ביתת לדי לית הללובית
 כלים שביתת סקום בכל שפוסקין ורבותינו שתר. ו4הח4 בקבלעת עי ע'י שאםוכ"ש

 עלאי, פלינ ברחיים אבל כלש בשניתת הסקיל כדברי בריח הן ליתא. האדאורייתא
_ אותןו(. אאסור לא פעט לי עויתברר יגד לן לית קול דסשמיעת פעמא ידענאהיא

 אבל שדות דסשכירין דעקס( פשק בשלהי סדאמרינן קכולת להתיר לי נראה ועוך
 אריסהע אשכ קעביד, ארינצתיה ארים אסר' שדה דנבי בנסרא מפרש ופעמא סרחץ,לא

 סוסר טפומ עיי ולק 3כ6ן )ועמר 61ך 3פי3 ג6ערו סכנר סדנריס סן סן נססנר סע13מי6(
 ר*יס. נס עמקס ו3כך 3כ*, ס7נליסטמיעו

 נגי כעו כניגס נעינן *כ3ין 3יסע6 3ענין וגן ס7נריס. מוכן (ס 6ך קגרס, ס3סע6(ב.
 3עע6 ונק סוע6ס 3קנ3 נין 303ק 61ין פש6י ע.1 7ף נפסמיס עלינס סנסדקינגק
 ו6ת3ין דס"3 נכניגה 7'ס עינ לנ דף נפסחיס יס'י יפמ עד חס *כ3ין. נט6מייס
 כ.1 דף נדסיס ער31ין ע3 סיסי נספל *ורך 136 7נריס ופיין נכ.ס. 6סי3ו עוע6סעקנ3ין
 )פגק. 16 ו'ס גא 7ף סנמ ומוס' 63יפמ ךיס ע"נ 3.נ וף פסמיס 31מוסי לעינ סיעןסר6
 6פסר 6י עגטלף חסו3 ו6יסולו 4פסח פרינס סנסדקי נגק נני סס ו*ימ6 סעס כ15עלנ(

 נפקח ד'ס נרס4י סס נמין 336 סוע6ס. קנ3מ 3עגין 3כוימ סעגסרף 636 6מל נפנין3פלס
 6י סס יק6ער 3סץ3 ניס ד6יירי פ'6 ג68 וף נם3מ נ( 6מריס. 3טע6 3פגיןססולס
 דף סנס סגמנרס חממ נפרק כ13ער ו( נמועי. ועע"ס נעיגן 6וכ3ין נכניגס טוע6ס3פנין
 פ4נ 3"נ וף פס0יס ימיס' 3רסא קי63ס ס( כניגס. ד'ה 3מוסי ;עיי-ס פ48הק"ףס

 *0ייס.ונעקועומ
 גמגע. 6ק ו"ס מו9 סס ועין ע38 ע" 7ף סגמ " ר"מ. 30 4מע מין* י 6( 1.סינק

 ע8נ כ'6 יף פ" ס( וסטפ6. 7שס מוסי פדין סס 7( ו". 04 וף שסנ(
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 רם~4נ אלעור בן רשש ואפי' קבולת. ליה רהוה שרי פובא מפהטם דהוא בשדהנף

 דנשיאת משום שדה ואופר ליה, לית קעביר אויפותיה ראריפ מעמא ומפרשבנמרא
 אלא ישראל של שסו על נקיאת היתה לא אם כי למדיו, נסשרנו משפ גם שמו,על

 ושסשן דר לפעמא צריכנן לא אייטתיה דידעי היכא וכל מותר. אשהיה ארינצתבתורה
 ושדר שרי ד1ה אריטתהן משום אלא וצית ליה דאסר משום טי נבי דשרי אלעזרבן

 ראחשרת שהפךו( מי 8' רמ'ק שמעתתא וטלה כוותיה. מתניתין רסתם כת'קאשהלכה
 נבי רצית רנהי ציית, סי ליה אמר אי דקבלטח ועוד קעביר. אדעתיה טי אמרטי * אבל ההמורו, ובאבל לעשותה מלאכתו כמוסר שנראה אבלו, ביסי היינוקבלנות
 דשסעתתא פירושא והכי ציית. לא קבלנות נבי אלקןר, בן שמעון כר' דישראלשדה
 וצץ אסור אבילותא מקורפ אפי' התוצם בוצך ראבל קטלת מקבלי שטואלאסר

 לא להתם דסקרבא מתא ליכא וכי משרקויא ר' אמר וכו'. פפא ר' אמר מותר.לתוצם
 טי ע"י הנעשית האבל מלאכת רואה ישראל שאין פוביפ וימים בשבתוה אלאאמרן
 דנקפ והא אסור. שו;וא בדיל וכ'ש אסור, דאזלי אינשי דשכיחין הסועד בחולאבל
 וימיפ שבתות דתנא איידי ועוד אסור, האי כולי ראה4 שכיחי רלא אעינ קמ'ל, האד1-ה
 רשפ ובשבת לתחום חוץ אבלו בימי אפדנא ליה בני זופרא סר . . חו'ה נקפפובים
 ובשבוצת וכד0מקינן . . . וכר שמואל והא וקפריך ליכנם רצו ולא . . וכו'איקלעו
 נמורה קבולת היתה לא כלומר בתיבנא בהדייהו מסייע מיוע איהו וסשני מותרוייפ
 בטועד קכולת סקנלין שמעתתא באוילהי דתמא והא . . וחויה וי'פ בשבת לנברי*ת שמותר למדם מכאן . . אמ.ר נא,ו( ובכל ודגרפ התבני' תבן להפ נותן היה הואשויי

 טתנין קתני לא רהא נראה איט הטקבל בטי רבותיט ומפר ה5ועד אחרלעשותו
 אלאקבולת

 מקב"
 טותר למיחגי ליה הוה אירי בטי ואי קאי, ואסקבלץ קכולת

 יאשראל בין קבולת מקבלין רברייתא וה"פפ( . . קבולת נותנין נמי אי לטי קבולתליתן
 אצההא משום ישראל בין יעשה, לא ובפועד המועד, לאחר לקמצותה בעומר טיבין

 ויאצון לנוי אוסר ואינו עואשה איט במועד לו שסכוו מ0ני טי ובין המוער עלסו"הר
 המקכל ישראל משופ מקבלין ותני אבילות. בלא מותר לטי הסועד קודם ססרהאבל
 שטפרשרם רכותיט ולרברי המקבל. לטי השסרה ישראל מפני יעחצה לא בשעדותני
 ד,צסואל הדא לרבריהם תשובות כטה אבל, משופ ולא וייפ בשבתות שסעתתאכולא
 באבל פירקין טלי ועור פירש. לא דבריו עיקר . . התדצפ בתל קבולת מקבלידאסו
 . . סינה רפליק ההיא טיירי ראבל ובקבולת פליק מאבל טפיה ד,צמואל ומילתאמיירי
 לכאורה ועוד שרי בשבת טי דאריפות דמוכחת רעץ פשק דבשילהי ההיא קשיאועור
 ואנצינן מותרה רטי דנפאויה אדעתיה נקהצית ישראל שמלאנת דשבת קסא בפ'נחשה
 דאיט עלה פלינ ואטהיי( דרבי אליבא איבת ואיט לשבות ע'ס דשסק פפינהס( נבינסי
 פצאתי אחר ולשון קבלטתא. סלעשחע ישראל בשביל מטח אינו דטץ דסשמעצריך,

 רבהזעו בוני נתישר לא אבל סיידא, באבילות דשמואל דשסעתא שמפרשבפירהצ
 כן פירשתי מדעתי ואני שבוש. להם נראה כך ונאזוך עיקרה, על העסירוה שלאלפי
 של זה לשון ירעתי כי בשסועתס עסדו בה"רבותיט דקדקו ואלו נמטם. בהואין

 דנר דברי לפי כי ארוני וירע שתה. ארט בהלכה שהקאפ לפ. אך עיקר, היאשסועה
 קורם מסרה אם אבלילמ איט אם לטי קכולת סותרת ומועד וישש שבשבת הוא0שופ

א חנ זף קסן עועו ו( 6ריק6. יא סוס' סםופחן  פון~. 5עכ ד'ס סשי שיין 
 סניס וכיהייס ונכ3 נעקום ונננ3 עסו ונופוס נכ"י, 3חוו6 ונכ3 נעקוס כ% וס ונכ3ו(

 6שרכ, סניס וי6יס 6ע"פ 6יפ6 גוטס 336 נכ"י סו6 כן וס'פ ח( וננננ נעקוסכס-ג
 חשצשכ. השכל נ~על י6( לסגשג. ס פו5. ייע דף סגפס(
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 בחףה אלא שמר דלא טשרארא ף ושא" לא*סודא מוקשנא ובאנל דישלהשעי,
 בשכת בחרל ד*טור אבל גבי דאפ" ק*ו הדברים אט רואין שתר, ויפ בשבתאבל
 קכלמת כין מפלני דלא שכחת השמועה וכל שכן. בל לא ארם בני שארשרל
 הגי וכל י0נה, ולא יסדוד ולא י* שלא וכלבר דקתני וספלמלין ביתוצרה,

במשל"
 היתי לידי טעושה בא חשלו קפנו בעעי הדכרים נראין כן אעצ*ההוינ(

 לעצטי.סורה

 ז.םימן
 מכסתת(. בשל ס*ת)והיו

 אמר אשר טכברות6( כשל טחלוקת עולא אסר שמשון: ר להרב תם יבטהחויב
 אינן נא1ירתן ובשעת רעים תבוים סין הן בכיפין ינדילות דיז*עות כיארוני

 הן פקצות והא פריך הבי וטשום . . לשרבים אלא שן לאחר ער לארםר*צ*ן
 דבר שכלנ( שחוות, הן וודאי שבת קודם בשנתלשו אם כי מ4ת, לא זאת . .לארם
 כדאםרינן מלד או מוינר אינו אם שנת, לענין לאדם סשכן דוא לבהפהשמוכן
 המפה ישעל קש אסך ותו בהסהנ(: לסאכל דחוי עלווי" וכרוך לח גסי שקילכותזקה
 צרז ואין יורעין הנל זה ודבר נידול( טנענע בהטה לסאבל ראוי היה ואםוכר

 אם לבהמהו ד,כצבן רבר בכל ירצה אס סהס ויאבל לבהטתו אדם קויפלטלראיהס(
 אבל שכל, ואש מנא ליה טשוי דקא שינאו(, בלחצהן נחלקו ואם לאבילה.ר*צי
 דוי ועוד . . השפר פלשלא אף כן דאם לעצטו, רקצה לבהסוע שיכין אעפה דצאטי
 רק*שטר שר דקןק ]לא[ עולאו0 ובלשון . . בושר לאטל עץ של ששר מכיניןו(הן

 הביפץי( בין בשל דקאצ ודאי אלאס( רביפץ בשל נקאסר[ ולא טכנדותבושל
 תשתא דסקור הא ליישב עעל איני פירואע ולפי הבימץ לבין הטכבדחז טןשנא1רו
 הוא בטיטן בכפניחזש יהודה רף וההיא לכלבי6(. סוכן דצי ]לא[ לארססוכן

 עדיי! נשר שיעא פונע( ובאיק בכיפין הגדילה בכפניות לה שקטינן דההיאדהגריע
 ואע* כא". לרמבישל ושפן פשך שנק*ש הכפניות מ! ]המחלק[ בטעשר ח*מתק
 קאפר דכי מינים. נ' בי ענפים שני לוטר *רזני דחק טה טפנייודע

 אצ"
 על

 סכיכ. עדושק פרק מכסנ י6 6וס עיח סי8ן סס3ס ינט % ל-ת נססונס 3קען עוי ועייןי6(
 עף, ס% ק פכ3 ט1סרס נ( טס3יקס. ד-ס פס נסוס' ועיין ע*נ גץ וף סססים 6( ז.סיטן

 ניפלש. נעקוס נספאץמ מיקן ול6ז*ס כ3 פ3 ניתיוס 4ס6 נזשס %6 סננון.ח%
 נייו עכענע 7(  ?קגר3יס. "ועס 3יס ו6יססק 6נש יל' עפמס נני ע64 קי*נ וף סנסנ(

 סי6. קסף6 דף פגת עיין 3זנכ. ומכן וכעפס תיקן העא'ס ניק ונעמס נרפוס 6נ3נכשי,
 "שטרן נפיש נ84ס פניס כן ז( עינ, מנ דף ני4 ו( וכף. סיט3ס3 !ס 3רנר כ3וטרס(

 6ק4וז3ששףף גייש 3עס נעקוס ה%*3 נמ" קמא 01 טטשע. נעסנחצסעסנכ"י.
 יניט כוש חס 3עפ. נעקוס % 63ניס ס5ריך 16 ונזשס נכ" פספי .6ר סע3ס יעפי3סי
 המס סכפן. ש3 ע4 סמין מו גפ3 %ער עו63 נדניי ?קרק 65 פעסון רי פסרנ4טר,
 קאהסץ. 6כע סעכנוומ ס1 פכפיו 6וסן ע3 636 נכפין סנדי3ות ס6מס ע3 דעסו ס6יןר5יס
 3ישפ, פסוקפם מל י6( כ815ר. י( נכא. ונס ניפוס 336 נפקוס ל6ו'ס סנ"ם כן אלאס(
 48אמ3, 3פגפ5פו טו63 8"הץ 8ירוש 3פי יען 3י6י4 דועס סמ?ה 6ין י*ס ס"עס 3פימ
 סם נפח1 ועין סמפמומ. נין 65יס עח:כפ סנסעס סיסס 63 נסנס כסכסננ3ס סכ66נ3
 פ4יס סן דכפמחש י6יסו ליפ סני6 פשמס על6ס ע*נ. כיח דף ערונין יג( דסט.ד-ס
 י5*ש פפפ פ6די4 813ר, י"פ סאץנס וגר6ס מנואגעס. ס3מון ינ( 3נפ3. ננסוץ מ63כשוס
 1 סונ ו44 8נ41 עין נכיסין פמ4 נין ספמופ כקר6ו ס0 6פר יסע סריס, רפםגנר

 4אש% תמק ששר מך4 שע 44ח פנו4 4% טששי, שהמן עעיו נטשץפנו4
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 הכיפין ביןשל

 וכויי"
 דלא שבשיצין ועל שבכיפין על אובלין לומר לו היה

 סחלוזז עולא אסר הוא, הכי רשסעתתא ופי' . . . בין בין לסיתני תנאאשתסיפ
 באותן אבל בשבת, יעלה שסא ונזירה כשנתלשו תסרים גשארו ששם סכברותבשל
 נעהו, סוקצות והא מותר ר'ה לקרקע ססוך פ0חים טכ לטפה הכי0ין ביןשנפלו
 שאינו סאתסול, עליו דעתו שאין הרי כן, אחרי ונשרו השסשות בין סחוברחעשהיו
 סוקצה צריןטו( באין ראמר הונא רב בר לרבה רסי ולא לא. אם נושרין יהו אםיורע
 כבר להם קפהיה וצסוקין נרונרות כנון רהתם רסותר, בו סכירין הבעלים ואיןקיבש
 הבא אבל ליבש, עליה ורעתו טקצה סרעתו התם נסי אי לא, הבא אבל הבושרשעת
 סוקצה ליה אית ועולא פריךסו(, ואתרווייהו רעתו. מהני לא חיבור אימור סחסתהוקצה
 יסצא אס ארם של דעתו לעורבים וחזו הואיל תיסא וכי בשבת. אפ" יהודהכר'
 הרזציין חיבור סיני כל נתיר זה ומפעם ל:. תעלה עורבים שהבנת לעצסו היתרשעת

 של רעתו אם סחובר אפיי לבהסה רחוי רכל בהסתו, שתאכלם רוצה שארםלבהסה
 לא ואס לחולה השוחפ כטו הוא- סוכן לארם סיחוי בהתלשו לבהסתו, להאכילוארם

 בך ומשום טחובר, והיה הואיל לפלפלו אמור לבהסה אפיי לארם, בהתלשויראהיו(
 שלא עליהם סקפיר רארם חיבורים ואותן לבהסתו. יפלפלם לא הנתלשיןעשבים
 נבלה נבי בראטר לבהמה אפי' הוכן שלא טוקצה, סשום אסורים הם בהטתותאכלם

 להו. הוה תמרים ררוכ בהמות, שאר וכ'ש להו, חוי אי טהם עורבים בנייח(שיאבלו ירידי לבני שפוב לעורבים וחד הואיל תיסא וכי רקאסר והיינו בשבת.שנתנבלה
 סאתמול, לכלבים סוכן הוה לא לשחיפה עוטרת שבהסה סאתטול, סובןהשתא

 תחעווב לא ואע0"כ לכך, סבינה הוא אם נבלה כמו לכלבים ראויה חיהושכשהיא
 בין להו מהניא ולא סאתשל, סחיותיה לכלבים מובנת כאילו כשנתגבלהלסחר

 רוצה שארם לבהסה סוכן בביצהיס( בדאסרינן פר0ה כסו להיות ארם הבנתהשסשות
 לו תהניא שלא שכן כל לא ארם, הכנת כנון ראוייה שעה כשתהא בהסתושתאבלנו
 בו שיש רבר כל שעל ליה, סקצי לא לאיניש רחוי סירי וסשני . . בהטתוהבנת
 הכנה. אותה עאי שיאכלנו היתר שעת לו לכשיבא ארם של רעתו לכלבים אפי'הכגח
 אסר רב פוב כיום שנולר אפרוח רביצהכ( קסייתא בשסעתתא ראסרי' לרברוראיה
 אטר סותר שההא פוב ביום הפרפה טן שנולר לענל זה בין טה ובי ליה ופריךאסור
 ראוי היה ועוברה לכלבים חזיא סאתסול רפרפה לכלבים אמו אגב וסוכן הואילליה
 הכלבים הכנת לו הועילה לארם היתר שעת עליו באת בי'פ שעלר עכשיו כן,כמו
 הכנה שהיא לארם, טוכן ההצתא ופריך לעיל.. בדפרישית דאיניש דדעתיה אתסולשל

 הללו סוניות וב' וכו'. נרועה הבנה שהיא לבהטה טוכן לבהמה, הועילה לאחשובה,
 פעטא סאי הנושרין פירות בביצהננ( רקאסר וההיאכ6( להם. אחר ופוורון הןאהת
 נינהו סוקצה והא קפריך לא רהא שאוטר סורי ולדברי ויתלוש.. יעלה שטאנזירה
 לעורבין וחוי הואיל שטעתא טמיק והא ומן לאחר עד לאדם ראויות ראינן טשוםאלא
 ראיה שייתי תיסא וכי פרז דקא והאי להו.. סהצוית וצשקין נרונרת תתרת איכוצרי

 עגפיס מנ' מ6ועכ ד"0 זפמ ד5פי ל'מ וטגת ע*נ. ג'נ זף פמחיס יד( משפמר. עןופעתין
 נין 30 ע5 6וכ3ין פס מגי6 5עס 6'כ וממיגין וסכיפין מעכנזומ חןגיס, נ' עס ג6י5ןים

 ו6ין מנכיפין ע3 6וכ3ין 3ימגי דקסני, נין נין עמ ממיגין, גין מ5 ע5 5וכ5ין ו6יןסכיפין
 6נמ5 כ3ועכ עז( כמנ6. רכ 6יס6 וסס עינ כ'ו דף ניגמ טו( מכמיגין. ע53וכ3ין
 ל6וי. ימי כ~וול יז( נזרמ. עמוס רק 6מורין 6ין 3רכנן וגס עומרין יריש י%3סיעכנדוס
 מ% ג'5 כ6( ע'6. מס כ( פענ. ו' זף ניגמ יע( 5נגי. 6ימ6 נזסוע 6נ3 נכ*י,ימ(

 ע8* גי ש גיגס כג( חשמי6. נשקוסוסחגו
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 עצדה ף דתנן אדעי לדכרי קפריך סאי ידענא לא וכשכת כהט שנתננלהסכהמה
 פירי אבל לשחופ, כידו דכן ליה חשיכ לאדם מוכן שכת, מערכ נתנבלה אםאוסר
 ף8יכאן הכנה קצת כבהמה אכל כלל, הכנה דליכא מוכן *דט לאילן מחוכרשהזוא
 לשמזרים יאכל כשבת השוהפ כדאמרי' מע*ש נוצחפה דלא אע*נ כרשווע יצהיאכיון

 החש. מוכן לאחרים שנאכל כיון אלמא לוכג(ולא

 שמשון: ר' להרב תם רבנו השיב ח.םימן
 ושערה, מלחמה המשיכ החשאכן נכורה, ולא עצה לא הצעיראנכי
 הפדצמץ, כשרון המכהש הואאכן נטקרה, אמרתי ונקלה ר,שאנכי
 נחסרה, לא פפה פיד, ככור הואאכן טערה, מי מימי נומבר כוראנכי

 כקרה, כסות ואין אנכי ערוםכי ואירא, זחלתי תוכהתו עללהשיכ
 סצשה. בי יזרוק ואל שניונות עלישיכ וצורה6( פמם קלקל הברזל כההאם
 סודו, לי נלה כחידודיו לנשתי אך ממנו נפלאו ולא שאלותיו עטקו ני ידעתיכי

 סנן עליהסג( הנני וכלילה כיום אני נם כי לסודיונ(, חתומי ותלסידיו עכדיוואשרי
 ולי שפתים. כין השוכנים סאתיס7( כן סנה יוסף ר' רכנו כן שמשון ר' הרכושסש
 לפי פרשתי כאשד כי ועניוס(, וקבל פשופ לכל פניו, אחי ישא יעקכ הק'אני

 כידי. הבא אתנונן המעש,1שכלי[1(

 הפלח(. יסן )טיוא.

 לאו ותיוץן שהקדמת כעיני נראה ותיקין, לזסן שסע קרית על סורי יאסר,(אשר
 תקע0(, תמידין כננד תפלחז כדאסרינן תפלה, סשום אלא שסע קרית זטןסשום

 וצץ קודם ססהרן שהיו ואע'ם כקי. כו שנאסר לפי התמיד עכודת ממהרין היווהם
 ושנא' לפי ותפלה, שמע קרית וסן כך כל להקדים אפשר אי נשחיטתה,ההסה
 לעכודוחז סטשך להתפלל היו ומכוגין היאט(. מילתא רשן ועה שמש" עםליראוך
 ק4ית של טצותה ורמינהו חשתי( עד השחר כתפלת דקאמד והיינו חמה. דמיומיועם
 נדי החמה הנץ עםשמע

 שיסמי
 פינה שטעינן כיום. מהפלל ונמצא לתפלה נאולה

 תפלה משום סקדיסין ,שמע דקרית הצות, עד ולא מצותה החסה הנץ עםתפלה
-

 ע68. י*ד דף חו3יןנג(

 נ3יעהוי מ~ס 0פוס ת3סון נ( נדסוס. ועורס נכ'י ו6ולס נתקוס כ5י3 וטדס 6( תסיטן
 סן כן נ( נסס. נר6ס מור0ו פומס 6סי סלתידיו, וכונמו עיו(. ט'):סעיס

 פנן ע~סס סגסו ונ3י3ס ניוס מתי7 נס .כי 5ע ו6עי 3חנין. וקטיס תסוס נכ'יסדנריס
 ש3 מ0 ולותו עסק. יומר ס6נ כ0 סנ317 כפתר 7( 6סריסס. ע6וד ע6ו7 כן וב3וסעס',
 עמ ק ענס ינ6 ו% ענס נן ונס 56ג פרס נן ענס ינ6 ע*נ ל6 מענימ רננ'יע6מד
 פנס ע6ס 3נן וע,וס סט ע*6 ס-ו 7ף נערונין דרני תעסס ע3 ונס סרס. ק ענס%6
 ח~מ נכ" 610 כן עניו וקנ3 סטוס 3כ3 0( עח"ס. תגס ע6מיס 3נן עקוס ופנווכה

 סוי 3עו3ס עי4 5*נ 7ף סנ70רין 36ט(ר די היער6 ע3 ורותו פניו, נתקוס וסניוסגס0י
 נ*פ סיפ6 כוס נ*מ וכונפ עניו. כעו ו0ור6פו וספל 6פ3 לסון קנ3 סס וסלס*י וקיסקנ3
 פפוע 3כ5 סמו 06ו לפ6 6ימ6: ונ7סוס 3כ3. ועניו וספ3 פסוס 6יס סו6 6סי 13, פטו06
 פנינס 3ס*ס רועו )סו6 עיגיס וקנ3 ססיט 3כ3 ח"3: גג3יק ר6ז.ס כמנ וס וע3 ער".וקנ3
 3סוע*ף ס5ייך כגי3 ו( סכמנמי. כתו גר6ס ו3י עיכ. עיטו( וקנ3 ידיו ססע ע8ג נ'דף
 עפנרח פעד נטרס ז6ס מפונס גס גת65 ו3ס63ס 6ער( סד.3 )גסעחקמ י6ער ע6פרז(

 כ" דף 3רטמ פ( פטדו. סנ6ונש מפף ססר תכ" 70"3 סעמיק 6מר עס063 80 %סניעימ
 סר6. כץ ש פס 0 פדל. נספנקס ועסי הצס נכ'י סו6 ק סא אז3ס6 י5ן וע0 ע(פינ.
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 לאחורי לן רהוה מוכיח , ' וט שיסמוך וכדי ונו' יוחנן רי דאסר *תקין ההשששגי
 החמה הנץ קורם ולא ביום טתפלל ונמצא הסמיכה. מפנ: לא(י*( ]אם שמעקרהן
 ולא לתפלה נאולה בסמיכת רמיירי מונחת ישמעת' ונולא הוא. טןר יום לאודהא

 שמע קורין סאימת ב0יק אמר רכי כן שהוא תרע ובעוטזה. שמע ייתבחביבות
 טצי ולא שמע קרית מאוום לא רותיקין רפעמייהו ורמינהו 8רז לא התםבשדייתינ(
 מאחרין או שמע קרית מקרימיןינ( היו נמי ותיקין דרלמא שמע אקרית מינהלפי8רך
 אביי ואסר כאחרים הלכה הונא רב ראמר נילף, סראביי ושד הת8לה. בשביללולי

 הלכה ולא בתפלה כאחרים הלכה אמר לא אביי נותיקין. לק"ש כאחרםלתפלה
 אלא שמעטו( בקרית ולא בתפלה לא איירי לא וותיקין ראחרים סשוםטתייןץ(,
 הכי נמי תניא רקאטר והיינו השחר, תפלת סמעם וותיקין שמע, בקריתאאיים
 אתמלה ]ואין שמש, עם ייראוך זירא ר' אמר קרא סאי וכוי אותה נומרין היוותיקין
 עושה שאינו כל קבע טאי קבע, תפלתו העושה נבי טפיהסן( זירא ר כראסרקאי

 שטשיו(. עם ייראוך וכו' קרא טאי דרא רי אמר חמה רמרומי עם קבעת8לתו
 ראיה הניא ולא וכו' ותיקין הני נמי תניא יוחנן ר' ראסר למאי ראיה כאשד~מיאונם

 רמתניתין תנאי כהנך שסע קרית ומן להו סבירא רותיקין הע1ויח(, דת8לתסההיא
 וראיה כרפריוית. תפלה סשום ליה רסאהרין וההיא ,הרבה החמה הנץ קודםדדיא
 תהא שלא עד ולקרות ולהתכסות לעלות יכול אם שסתויס( במי נסי קאמולדבר
 ולאחריה, מהנץ ולא החמה הנץ עד ראמר אליעזר נר' סתמא לימא נ(, רקאמרי החטההנץ
 אתיא לא כר"י א'כ ק8רי שמע אקרית ותיקין ]השי יהוישע, ר תיסא אפייומשני
 וט', יוחנן ר' ראמר תפלה ומשום החטה הנץ עד הני ואפי' כותיקין רלמא נ6( היק,אלא
 ורמינהו פריך ולא סתמא, האי לימא דקאסר ועוד רוא, קודם אףם טמרק רקאכדוומר

 תרתי רעם סתיריע ולא סיינ לא עם רקאסר והאי השחר. בתפלת תפלה נביכדפריך
 השמשכג(י עם טתירין הלל בית חמהננ( רטדוסי עם כדאמר אחר סישסע,ל"שתצת
 לפניו רשא בממוך עם ועניזנס( חשינה עם בסמוך וסשתסע שסשכד(. עםהראוך

 ורמינהו חצדת ער בהריאכו( רה-נ נרולות, סהלכות לרברי ראיה ו1ך . . לאדייו14
 נאולה ויםמוך החמה הנץ סקורם שמע קרית א~יקרא עד החטה רגץ עםמזשתה

 7וורועי ופס תן ינ( ע'ג. טי דף סס ינ( ו7סוס. נכ.י וחסי 3סוסיף גליך ק 63, 06"(
 סהעתיק סנ*וניס תמונות ססל נסי סגוסח* סי6 כן י7( סד34. נספתק חסי כ*ן עו 3וד3חעס
 וס3כס 3תסגס כ*חכיס ס3כס ק*ער ע637 ע*ניי ר6יס סני* פל*ת ונוגתו %1'3. מי"3.עעט

 63 67חריס עסוס נותיקין 631 נ*חכיס 63 טותיס ס3כת* 3ית %7עת %ע6 3ק'ס,טסוקין
 רנרי 3קען ועיין *ניי, ק*עי רגססיס סעע* 6% נק"ס, 6ייכי 63 וסו0יקין נסם3ס5יירי
 ק1ת6 נוופייסו וס3כס ס3סון: מס נ6חליס ס3נס סו% לנ י6על 6סל 6יט6 ונסידנ11.
 .טתייסר 16 1תיקף סותיקין ען ועסו נ*ו3ת סיגו ונ7סוס סספל. סן ססר ועיקל תה.שמום
 יט3 ס6ין סעטות 6פ 3פקן ר6ו'ס סג*ון פרח ונסגס וכ3. ננ3 וק3קו3 63שייס מיקעונס

 נתפ3ס 6ייכי 63 ר*חייס כ3וער סו( סנ6רתי. וכסן סר'3 ססחס פי פ3 וסנטן3פקת.
 עגות 6ין רנ6עת עמוס חס סחמס, סנן פס %ותס גמ5 כיו דף ססחי ספ3פ גימסו% עסנכיית* יוסנן רני 3דנרי ר6יס סני* 63 טינ נה רף ננרטת כ4פד יס( פדל.3% חסי נ*ן פר ק*י 6תס3ס וס6י ען ק( פ4נ. מס רף סס יז( נק"ס. 6ילי 63הצפיקין

 עס כ( פ"נ. כ'נ 7ף יס( . . וט'. 3סו סטל6 רותיקין 636 ספפס, סנן פס 16וקיןק4פ
 %ן גס ימ ונ7פוס סר'3 נסכתקת וסס נכ4י סעלו0 נססגי סע13ת כ6( סרכ. כ"ס41

 63 ר6'כ סחעס, סכל פ3 נק'ס קפרי 63 7סותיקין ל6יסי סעסס וטנ0ו. סיסהס.פרנת
 פינ. נ4ס פינ קיא סנס כנ( סטת. ני ופ7 סחחס סגן עקויס 0018 37יידיס כרש6פי6
 6יפ6 נ7סוס ונס סדא3 3%1 ס3ט, נכ'י כס( סי. סץנ טס3יס כו( פ64. יא סגפכנ(
 , פיק 61דס *פנ,ושמן

 תס3ח סי רס ויאש6 7שק נס4ג סו6 כן כו( "6פני. סשגס כדין
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 כשפירשנו ואנו קפריך, וססצותה ביוטם(. מתפלל ונמצא החמה הנץ עםלתפלה
- רילן. ספרים נרסת קוצר לפי שמע אקייהסצוותה  קאי לא שמע קרית וזמן 
 ומ יהאי נן שטשן ר' אמר בפיקכח( ההלכה ססק וכן סמכינן אהא אלאכותיקין
 אסר חנינא בר אחא ר' אמר וכו' החמה הנ*ן לאחר ואחת החמה הנץ קודםאחת
 לטמוך ר4ש הוא כדאי בססקנאכס( ראסר אע"נ שמעון. כר' הלכה לוי בן יהושער'

 ואביי זמני3(. קבעי הוי החמה הנ*ן אאחר או אקוים טקים סכל הדחק בשעתעליו
 חיו לא מאחרין היו אם ואפי' דיהיב)6( הוא סימנא שמע, "רית כוהיקיןדאמי
 הידא ביומא3נ( דאמד" והיינו איסור. יש בהקדמתו אבל באיחורו קפירה ואיןחוששין
 חשפ" הקדימו, ולא הניע שודאי יודעין שאז3ג( דבירושלים עמא לשאר וכו'שמע
 יודו. בן שמעון כר' הלכה פוסק נדולות3ס( בהלכות ונם קפידה3ד(. אין זהמקודם
 רגץ אחר מצותה עיקר היום נל שמצותה אע'פ יום בסצות במנילה3ו( דאמרועוד

 קרית וקראו התמיד ושחפו השתר עמוד שעלה שאע4פ בטאימתי3ן( אמר ועודהחמה.
 הארץ03( על ןההמהן כהמן ומסתמא זסנו, דמפי עד אור יוצר אומרים היו לאשסע
 שמשךט ואעיפ כך, כל חובתו ידי יצא לא דנקמה הנץ קודם לקרותו המטרו דעתיולפי

 התפלל רבי ע( כדאמרי' שאני הדחק שעת 3ם(, השחר נתפלת שמע לקרית תפיליןמקדיסין
 ואעיפ לן. קיימא לא כותיקין דמילתא כללא מידי. לא ותו בשבת שבת טוצאישל
 עם עם ליה סשטע בידייהו סימנא דנקיפ אביי קודם, להו משמע דותיקיןדעם
 בי הצורך כבל פירשתי לא אך כדברי, ותמצא השמועה בכל בברכות דקדקממש.

 נפנתי.לא

 עץ(. נלי מנית )נ;ניןב.

 ערוך תלפד כי ידעתי כי שאלתוג( 9סם עץ כלי פבילת על אדוני שאל 6(ואשר

 3סון שע מ( 3יח6. מ' קי3דעסתיימעי עזרי*3 ר' הנ' 6ת'ו 0הו5י6 נה'ג 6נ3הסחר
 6ג3 ס3נו, נכ4י סו6 כן 3( ע"6. ט' דף סס כט( ע"נ. ח' 7ף נרכוח כח(נה"ג

 וו וגיים6 סרי. 631חריו 13 סמון חחתח סגן 67חר ק6י, 6קודס ת ת 6'ח": סד.3נהעחק
 תיתר" רסך וסכוגה, גכוגה, יוחרג")

 קיי 3* סדחק, 3מעח רק ם ר, ע) 3סתון דיס 7רינ4ל,
  לכספילס יו65 )6חריו 6נ3 ר"ס, )דנרי 3י3ה נם) נס מיו65 סחתס סגן קודס 6חח ע6363
 סרסק, נפפס "ל* ר.פ פל  לספוך  ר"ין  לרי3'ל מ5ף סכוכס, פלנו יר סכסכ ולפי יוס.3סל
 וכוססס "יויו. 15 לו 5קורס 5ל5 סספס, סנן על ק"ס 11ע קנעו פל* פעס, נפפפפ'פ
 נסוסי  ועיין יוסי. )ויםפר'ל

  כ6ן עד י*ניי וך  ל"( *גיי יפר ר'ס פ4נ 4ז דף יופ"
 3ק'ס, ג0כוונו 63 וחיקין 6נ3 נ6, 3ק'ם וען 3קנ1ע ו6נ" ח'3: סד.3 נהעחק 6חיחגוסח6

 סימג6ו6ניי
 נע)מ"

 גחכווגו. 6טד 73ני ס3פגיגו והגוסח6 ס61ח וחגוסח6 עיכ. יסינ,
 רי~4ס סגיס  כן פי~,  לג( 35יי. *פר ר.ס נסוסי פס  סיי3 ועיין עינ 3"1 וף 'ומ36נ(

 קפין6.  6ין זפגו יוקרס ו"פילו 3רפוס:  לר(  פ5ין. פר'ל תספסק ורפוסי נכ-י  ססןגפקוס
 10. 75 סמ.ס י' 30 ונסו65ס ונרכוח פ'ק ע3 3ס( ומחקו. קו3מקו ר6ו'ס סעניר ,סוע3
 כסגן 3ח( מסוס. ד'ס חוס' ועיין ע64 י-נ דף 3רגוח 13( וכו'. ע"6 כ' וף מני3ס13(
 סק כני נמקומו חיקן ור*'ס ה~ן 5ועי כסגי נ7פום: 6נ3 נכ'י, סו6 כן ה6יןע3

 נחום' ועטשם ע64 3' דף ססחר חפ3ח נפרק 3ט( ס6רן. ע3 . . . 70'3: 30 ונכ"יסחעס
 נמקוס ,נעמון4 וסגיס חפי3ין( נמקוס נ7פום סו6 )כן חפי3ס עחק ור16'ס וסמו36 6נוחרס

 ע.נ. כ'1 7ף סס מ( ססחי. נעמוד 3קיס מקוימין סגוסח6 ,ס ו3פי.נחפ3ח".

 וסס 82. % סס חמד נכרס 130 סנ6וניס חסונוח ספי מכשי סד3 סעחיק 11 חסונס נס6(נ.
 מפחלמ וגס סקוומח. סחסונס 36 גספחס 631 סמסון 3ר' ע5מס נפגי חסונס ססי6(גר6ס

 פלפניס  לספוגס עפנרח סי6 46כ 61סי, נמ3ח מ0"3ח ינןטם ס3פ 3כ" 6נ) 6טר.נע3ח
  ססס נדפוס *גל סי*י נן פד'ל ו556  פלפו נכק  נ(  נפנין, ל* נס *ס ונפקוס,נזין



 ח סימן ר"תתשובות20

 לא אשר וכל קרא בההוא דכת' משוס ואי בפרשהר(. אמורין סתכות כליב8יוג(
 נרה בטי ואך ופהר קרא, טשתעי ע'ן כלי בהנעלת אפי' במיםס( תעבירו באשיבא

 שפף, אכלי ולא קאי מתכות ואכלי סאהו(, במ' דרשינן וטיניה הענין, הפסיקיתחפא
 ופהד כת' דלא כלל שחכא לא הכא עזיסו( ומעשה ע*ן בכלי דסיירי עליונהופרקשה

 יודיעני. להשיב בידו יש ואם ועופרת. ברזל זהב בכסףאלא

 ברהיר(. עטר )געניןכ.

 יוסף, ר' הרב תוספות בירו אין שסא מרבה3( טרדכי רב טינה דבעא 6(]ההיא
 לי נראה ואעם-כ קושיא7(. בו ואין אהרג( פירוש אחי בהןשפירש

 ורוחב עשרה גבוה עמוד גבי על ז:רק או ונופל דהנותן ליה טבעיא קא טרדכידרב
 צדי דרך לרה'ר סרה'י דזורק דאע'ג לאו. אם פפור החש אם פפור מקום דרךארבעה
 כסוציא חפאת חיוכ תמצא לא דא"כ משום דחקינן התם דחייבס(, לן פאוימארה'ר
 לאז( שמא ו( נמוך מסקום נבוה לטקוס אבל רה"ר, צדי יש סקום דכל לרה'רמרהא
 טתחלת חפץ הסעביר רבאי( דאמי ואע'ג יליףע(. סארון דהתם ועור היאסיטרא אלשי דר' וכר סעשרה לסעלה טשאוי המוציא אלעזרח( רן דאמר ואע'נתטצא.
 טה ורילטא היא, סיסרא נטי ההיא חייב עליו דרך שהעבירו אע'פ ארבע לסוףארבע

 חשע"ג בתראי6(. ורבא לו קודם שהיה טרדכי לרב ליה סבעיא לרבא ליהדפשיפא
 כרמלית איפקופא ררך לרה'ר מרה-י תפילין בהסוציא בערוביןינ( סחייבינןדסררבא
 אבל יר(, ]רה"רן צדי )סשום( ]לענין[יג( כדפרישית דטילתא אירחא הכי התם סקוםסכל
 שיניח, קורם מפור טקום דהוי מעשרה למעלה מנביהו אם סחייב לא העמוד ראשעל
 והלכות איסויו. כהלכת לעשותו ויכול נוונא האי כי ואפוקי עיולי ארעא אורח~או
 אהת בדיופא שתיהן לזו, רומה 11 אוטרין דאין פרפות והלכות כותים כהלטתשבת

 : גכחנ ס?5יון 1ע5 גסגיס, נכ-י חסי נפיו ג( ס6חרון סתס תחק ור6ו-ס סתס.ס6)חו
 עיג. ע*ס 7ף ע.ו 7( יוחקו. ור6ו'ס כעין נדסוס 536 סר.5 נסעחק סו6 וכן נפיו,ג'6

 כ'. פ' סס נת7גר ו( סס. ע.ו ו( כ"ג. 64, נתרנרס(

 ססעחיקס כתו יס65ס 32 75 סניעיח נתחנרח חתר גכרס סונ6ס סו6ח סתסונס 6(נ.
 סתסונח עכ תחוגרח חו6 וסס נירו. ססיס הג6וגיס מסוטח לי תחוך סרי5סחכס

 געגין ס*ח סתסונס 6תגס ודסווע. 3כ'י 5סגינו ססי6 סתסון 5ר' ען כ5י סנילח6ו7וח
 סיסר נססר גת65ח 536 סזס, נתקוס סלגו סיסר ססר ודסוס נכ'י חסרס וכו' נרס-רעתוד
 לא סל'5 וסחכס וקתסוגיס. עעיות ת65ס וסס רכ.ג קיתן ע-3 כ'7 7ף 3דסוס ס3סע5
 סחירוו סו63 סס כי די5ת6, 16 ר.ס 3תוס' ועיי'ם ג( ע34. 5"ע דף ס3ח 3( תוס.ירע
 יוסף סל*י 3חוססוח רם3'ס ססו6 ח ל 6חי ר3גו וססירם ס6וח נקוף ר-ח ע5יו סרותוסזס,
 קוסי6 6ינס סקוסיחו כ5ותר 7( ר6סוגס. סערס י'7 קיתן 5קתן ועיין סורח. סר3נסס
 י**ס סגיס כן רחיינ ס( 6חר. נ6וסן ר"ח תתר5ס ו6עם"כ רס3-ס, חיר5ס סכ3רת6חל
 תתקוס גנוס תקוס ו( ע-6. ו' דף נסנח ועיין סד"5. נלי וגס סס נדסוס דתוחרנתקוס
 תע65 סת6 6יח6 73סוס ו( געוך. 5תקוס גגוס תיוקוס ניוקוס ר6ז'ס קגיס כןנעוך
 חמיעוח נין 5תע5ס כחונ נכ*י 536 סע6, חינח ססיסס 3מוך וחקר חת65 65 סר"5ונכ"י
 ע.6. נ"נ דף טנח ח( ס6ינעי6. חוכן וס כי וכווגחו חת65. 65 סת6 ס5'5 גר6ס ו5יסת6.
 ת6רון 7סחס וסת5ומ י5יף. ת6רון 06 5י רתס כונחו 6וע ע6 סד*5 נכא סו6 כןט(
 וחוססת 5סון סיטי כ6ן ים ונ7סוס י6( וס65ח. ע'3 ח' דף סט י( ניסוס. חסרוסי5יף
 ודיחויי6 5יס*~יי כדססע ססע סדר תררכי ר3 ד3עי גחר ור63 סס: 6יח6 וסכי7נריס
 סרכ. 5ענור 6דס נגי דרך וכן עגיחס ע5תס רסוח ד63וחו סחס ס6גי ועוד 5יס6 ערדכי7רנ
 סנסח רס'ר יד( ריו'ס סניס כן עסוס, נעקוס 5עמן יג( ע*6. 5'ח 7ף טירו3יןי3(
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 פ18רסז(, וקכל טמקוטו עקר חייב וקבל במקוסו עסד פשורסון זו כננד זוחייב
 ]הא[ פירושי ולפי יודיעני. בעיניו יישר אם זה נם מזה זה מתחלקין מעפשבפעם
 וטפל. לנותן הרין רהוא בעי, קא רווקא לזורק דלאו שפיר, מסתניתין ליהרפשיפא

 ונופל נותן ליה פשיפ וקא מיניה בעי קא דווקא זורק אהי רבנו פירוש לפיאבל
 לרה'ר מרה'י נסי דירקיע( והיכא רקאמרו גדולותיח( בהלכות מצאתי בהוח(.רמודה

 ודגי וכר מרשות הזורק דתנן במשהו ומחייב היא רהוצאה תולרה לרה'י סרה.יאו
 אסות ארבע הזורק דתנן פפור מעשרה למעלה אבל מפחיס עשרה בתוך דזרקמילי
 ארבעה, ביה דאית בחור נח לא דהא בירי, ברורה אינה שלהן שראיה ואע'פוכוי.
 הצעירכ(ו... וברכתך ושלומך שבת הלכות בתחלת ותשכח ודוק לפפור הן פוסקותס"ס

 כה"כ( כעובי שגמצא כרט יבע:ין ט. פימן ',

 נתן[. בר אליעזר ר' מהייר]שאלה
 הוא עובי' אותו כי וראיתי וחקרתי הכומותנ( בית בעובי שנמצא מחפ עלהשבילוני6(

 . להססס. מחוץ שדבוק מקום לאותו מביב שפה במ1 הריעי לצדבפנים
 ואינו מבפנים העובי בתוך המחפ תחובה אם דמי, היכי אחד מצד האי ליהוסבעי
 הנופות בית של מקום בכל העובי, במקום כשתחובה איריא מאי הנוף, לחלל חוץיוצא
 ותו תנןג( לחוין שנקבה שהרי כשרה, לח41ן יצאתה ולא אחד טצד תחובה אםנמי
 לוצץ נקב דאם דיניה הכי נמי בכוליה העובי, נב* טרפה צדרין סבי אשמעינןסאי

 וטב' עובי, של אחד מצר הסחפ שתהובה כגון אחד סצד האי נפרש ואםפרפה.
 ואעוטעינן הנוף לחלל יוצא המחפ שאין בפנים והכל העובי כל שעבר היינוצדדין

 בית בעובי שנמצא במחפ רביס( לפני שבא מעשה ההוא כן אם בהכיו(.רמפרפה
 היא מתמ' ואמרינן ופרפה, סבחוץ רם ירפ עליה ומצא ר' והפבה אחר מצרהכוסות
 וטצארר לחוץ. שנקבו בעינן הכוסות בית בעובי אלמא לחוץ, שנקכו הכוסס וביתהמסס
 אחר מצר הכוסות בית בעובי שפירי מוכהו( במסכת שלמה ר' הנרול רבינובגימוקי
 רהא לי נראה ולא פרפה. אחד מצר אפי' רקליש איידי הנוס כל השאר אבלכשרה,
 לא לכן טפולש. הוה נקכ דכל חולין בממנת פי' עצמו והוא תנן. לחוץנקבה

 לפרשה.ירעתי

------ 
 נתוסי ע'ג ג"ט 7ף עיי"ם '1( ע"6. 0, דף סס טן( טך6. ג"1 7ף סנת 1( טי16'ס.
 יס( ס3ת. ס5כות רים יח( ו6ח. קוסי6 סתירג1 7י3ת6 16ד*ס

 וחי~
 סו6 כן 17רק

 דנריס 561ח כ( סענין. כ3 י~סונם ונדפוס נכיי. דייק וסכ6 נתקוס וכג"5 ג7ו5ותגה5כות
 וננ5יון פגויות סטות סתי נמי וים כ6ן, חסר 5.11: ת~תו התס31ס נחתיתת מד'5 0חכססוסיף

 עכ"3. כק. חסי כ15תר ח.ככתינ

 30 סתס31ח 536 הסו56. סס סזכרת 3חן 6ין 65חרי0 וסתסונ0 610ת03600 ט.טיטן
 דינויו נס עסכיס 31יס 05600. 653 ע'3 קינ"ח 7ף חר36"ן נספר סי063ר'ת

 וטיין  ר"ס. 0סינ וע5יס תר36*4 סי6 ה,6ת ססס36ח ג317, כ13ד נדרך 3תס31תו ת ר50
 גדטס 6( כ6ן. 3תס31ת1 כתו 6ד1גי 3סס  ר'ס 16ת1 קור6 סס סנס 5'ט סיתן5קתן

 ס36ת1 6ת ר36"ן ס5ח ו6ז3י ססכי13גי, 3כיי 336 תניגגי, י6ו-ס סניס זס ע5תק31י13גי,
 ססכי3גי. סל3 16 י3יס 3ט11 כתנ 31כן ת. סייון 3קהן ועיין ר"ת 30 61חי651כיו
 0ץנ ג' סס נסוס' 0ירס כן ד( ע"*. ת*3 דף סס כעסנס נ( טשג. גי 7ף ח51ין3(
 סס ועיין סכוסות  גיס ד"0 ש'6 5'ד דף סכח 1( ע'6. ל6 דף סס ס( ע0ס.ד"ס

 סנוסו0. ניס ו'סנסוס'
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 הראבין1. אל ראע ]תשובת י.סימן

 ש"6.)ישו
 נראה . . חידויצ מאי פרפה צדדין מב' והקשית אדוט שאשל הטשת בית שמ%

 הריקן, לצד הסחפ אגסצא כשרה אחר וסצד( וה"פ נקפיא ריקמש פאעםבקןני
 נזבה6( מחטת ופרפה דששפ, וניקב באה הושפ כית ררך אפר" החלל לצדשמשם

 בעובי שנמצא ססחפ שנא סאי עלה דפריך דכבדא", היתוכא נבי אשמעתתאכדטובח
 כזה, בנקב להוץ נקוב היה כבר נעובי אואינו הכושת בית דבשאר חשעאנ הכוסוה,בטע
 סותם העור זה בן כסו שתפג( פהור דחלב כדאסרי' מנין, החישטן שור הכא הכיאפ"
 פרפה צדדין מב' אבל ד(, הכרכשא( נקבה אי סתסי דלא דכרבשא כדיסה האי)רועי
 כלומר אחד דצד ופי' לחוץ. נקכו דבעינן עובי בו קמאין הכוגצת בהן כשארדהר
 סמוך דושא אע'נ לפרש, לך יש צדדין בבי חיזץש לטצא באת חשם אהד,דופן

 עובי במקום שלא דהולין דסהשיתין לחוץ ונקכו זה, לחוך זה כנקבו וו"חושבולהמפס
 ךרכים שניקבה חלחולת אמר דהבי עוביס(, מקום הזכיר לא במשנה שדויקאי

 כאשרהו(, איחהסקוףיות

 קם"
 שפי' וטה מעמידוו(. הסטס דאין פרפה, צדדין דב'

 הובלילא ודסכה, דשבת וה'פ רוחקו. ולפי פירש רישיה לפום ובסכהע( בהשכתס(וקני
 לומר אדם יפעה שלא פי' הכוסות, בית לעובי סיניה נפקא דשכלילא כמי בי כסיבי
 כשרה אחד מצר הכושת דבית הטסות, בבית כדאסר בהמפפ צרדין ושני אחרצד

 עורות, כמה בו עויש שבו הכפולות אצל בען דמי והיכי פרפה, אחד טצדובהמפפ
 לא ואם פרפה. לעבר מעבר הלל לצד חחיוין ניקב אם העורחע דיטק אצלקמשפי'
 כשרה אחד דצד משנתנו שונה ההדיופ דפנח היה שמוהן ושנשתט אבא לעשנלה
 במקוס שאצלו פנימי עור בלא החיצון עור ניקב אי דיצשטם מכארר והיהבוצששם
 בית בעובי שנמצא מחפ רתנינן היכי דבי העובי, ישהוא שכר והיה העותהדיבוק
 ליה דמיקרי המסס בעובי שנמצא מחפ דאישתנו, מאי לטם תנן, דגו נסי הכיהטסות
 האדם, יפעה כזה טעות וכי וא'ת . . זלשי ליה דאית מכלל שסכא רההואעובי
 טשיפורא נדולה פעות לך יש וכי פרכא. האינה "ני, ישקשה אוע לענראה

 עקדה זכרון והלא השגה, לראש חשצרת מכשירים היינו הודיוננו לא שאםוחשוצרתי(
 ושופרות וכפופיס תכרים איל בשל בין פרה בשל בין מפלניי6( משניות וכסהדיא

 משריס לכל שמייהו דאישתנו דברים אותן דכל לומר לנו יש אלא כתיב.היוכלים
 כדבר והאטת שמייהו. שנשתנו רבותינו והודיעו ושהכריזו אלסלא ההדיוטות, בהןופעו
 זקני שפי' וכסו עבר אל מעבר משמע ולחוץ הוא טפולש נקב ודכל הואאדוני

 ושלום. חולין.במסכת

 שאלה. יא.טימן
 יומא(. בת קדרה)בשין

 רנותן לן וקיימא היתר בה שנתבשל יומא בת שאינה אשרה קררה אדוני לייסטש,ט
 שהקדרה ביון אמר מי כיום, בו אחר היתר כה ובשל הו אם טחר, לפגםפעם

 ש'נ. עיס דף סס ג( טץנ. טיח זף חו3ין ג( סוסע. גקונס נ3וער 6( י.סימן
 סעס נותן וס 1ע3 עעעיזו, סעקק ד6ין סע3וש 5סל 3קען סו6 עקוען 6נ3 עקוגק, סקמ"ן גר6ס ו3י סוי. דלא תיקן וי6ו.ס 3סן. סקויס 3עס קותיין. נסהגל סטלוסד(

 ע"6. 3"ז זף סכס ע( ען6. 3יו דף סנס ח( די. סעדס 6~3 טין ז( סך6. לי4 ח)ין ו( עתי. סוכיי 63 3עפנס עקוס פסלי נכ'י ס( וט'. זסוי טפשיו 6ץ4שס
 ודסוק. ננ"י ס3יגי נעקוס כ6ו'ס סיקן כן עפ3ני י6( וטוכס. נסגפ פסי(
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 ל,שנח קפה8עם כיון דילמא או אסור לשכה פעם השני בתכשיל עתה נותנתאסורה
 כעינן אי יומא כת שאינה קדרה מההיא רבנו יפרש ועוד מותר. כא ההיתרמכה
 נה כישל אם להשכה סמוך איסור כה כישל אפיי דילמא או לפנם כרי לעתמעת

 רכנו. לי יפרש הכל היא. הכתוכ דנזירת מותר מיר ההמה שקיעתלאחר

 הנ"ל[. על ר"ת ]תשובת יב.םיטן
 הנ"ל(.)גענין

 נה נתכשל אם כהיתר, בה שנתכשל יומא כת שאינה קררה על אהי שאלאשר
 וק~אל צא זה[ ]על שואלני שאתה עד6( רינו. מה השני היתר היתר אותולאהר

 ראשון לך דפשיפ ]היכי[ כי אלא מהו. ידיעתן אחר הקררה ניצתהה אם ראשוןעל
 השני,. התכשיל הוא כך דשרי, יעמד יימים אוכיום

 וניעורה חזרה שכפלה פומאה וכי
 נל פירשו יומא כת קררה ועל - נסור היתר ע"י שכן כל איסור, ידי עלאפיי

 הנבלע התכשיל פונמת הלילה שלינת יומא בת קדרה אלא תורה אסרה דלארנותינו
 נה וכישל וחזר איסור לערכ ראשון כיום בה כישל שאם פירושם לפי ונרבקדרה.
 קדסונים, כיטים כלילה לכשל דרך שאין רכריהם ונרי פנם. דהוי לכקר שניכיום

 וככל כעניים בכהנים שכיכה כומן ערכית שמע, בקרית יצקכעו זמנים נכיכדאסר"
 שהרית שכשלו כאותן הכתוכ להם שאסר ווהו 0. רכרכות קמייתא כשמעתאאדם
 ערכית איסור שכישלו באוחן אכל ערנית, היתר ישראל כהם יכשלו אל איסורנוים

 לילה דלינת לרכר, זכר לדכר ראיה שאין ואע.פ היום. היתר שחרית ינשלוראתמול,
 לכית ויצאו צורתו תעוכר כראטרינן צורתו שעוכרה תכשיל כמו צורה עיכורקרי

 הטובלע איסור שכן כל כלילה, צורתו תעוכר האוכל אם וחוטר, קל והדכריםהשרפהנ(
 דהיינו יומא, כת קדרה אלא תורה אסרה דלא טוכיה הלשון ונם הקדרהכדוסני
 להו דקים לעת, מעת קררה אלא תורה אסרה לא קאמר7( ולא שהרית כהשכישל
 להתיר באת ואם סכשלים. כדרך לערנית משהרית משאיכ פורתא, מיפנמאדלילה
 אסרה אותו שנם לתלות, לנו יש סם?ק שהרי אפשר אי לוס(, הסמוך ללילהמערנית
 יום כשהרית לילה שיעור ואפי' נרפרישית. להווה אלא לכך הוזכר שלא אלאתורה
 כדאטר מופה, או תחלתה הטעם, הסנסת נורם הלילה ענין אם יורע מי כי נתירו(.לא
 מכוסה והפעם הואיל פעטא, התם דאיכא אע'נ לינהח(. נמי דבעינן שלנוו( מיםנכי
 כלא הלילה כל עמדה לא אט יומא בת קררה כל לעולם לאסיר לנו יש אדטסכני
 כרכה עליו תכא והמהשר סטיך, אנא רא ועל לעת. מעת כעינן ולא היתרכישול

 ושלום. פוכ כרכת רכותי ועל החסרוןע(. מפני להושויש

 תשובה. יג.סיטן
 הוא עמל והשיכ: הים כמדינת ואכיה שנתקדשה קפנה על יעקכ ליננונשאל

 כג-5 י( ע.6. ע"ו וונחיס ע'6 3"7 פקחיס נ( ע"נ. ג' 7ף נרכוח נ( ע5 נכ'י 6( יב.סימן
 כתפע סס ונר6'ם יו)נ6 3ת ד.ח ע'6 כ"ו דף ע.ו נחום ססינ6ו רנגו דנרי5פי

 6תתו5. נס פניפ5 536 נכחנו: ונתקוןנס ק")נר' ,651 חת3וס חקרו נכ"י 6וננס נת3חת3ס
 עפשהת חיקן ור6ו'ס יות6 נס 6ינו וס דנס תסוס יות6, נח חת)וח ת7קדק 06 כ5ו)נרס(

 ופיין ס3י5ס. קודס )חסיכח קתוך ע5 תערניח כונחו כי 5חקן, גייך ו6ין תערניתמנקוס
 פ64. ת'נ רף פסחיס ו( נכ"י כתינ נתקוס וכג"3 נ7פום סו6 כן ו( 5עי3.נפ56ס

 י7יעס. חקרון כ3ותר ע( 5י5ס. כ3ותרח(

 גפוף 5קתן עיין ופו7 1 ק סולם ק תסיי נמסונוח נקיגזל סונ6ס סו6ת סחסזנס ינ.סיטן



 ינ מיטן ר"תתשובותא
 לפנים הכגיסני אחי שעבת אך שענרונ( ריבות6( דנרי על תשונות לר,רבבעיני
 מדרבנן קידדצין בעיני טיאה הים במדינת ואביה שניושת קפנה ועל דעתי.משורת
 בסוף זה טפסק למעלה שכתוב ומה יהודאיג(, ר פוסק וכן מיאון רצריבההוי

 קידוקויה אין אביה בחיי עצמה שהשיאה או עצמהך( שקדשה וקפנה קידושיןהלכות
 רפסיק מילתא כדמוכ"א נפ צריבה שאינה לנבי היינו נישואין, נשואיה ואיןקידושין
 איתנהו. דרבנן דקרושין צריכה מיאון אבל אביה, נתרצה לשמא חייש דלארבינא
 דשמואלס( להא לה סבר לא רבינא אמר דבפירווצ מבעי לא מטפיקא נפאנל

 כמו ניאה ולי נדולות. הלכות ולא רבינא פלינ לא במיאון אבל נט, בעידטספיקא
 דעולאו( עלה פרכינן דקא וימחה. אביה שיבא עד עבדה ויצפיר הוו דרבנןדקרושי
 דמיאנה בתו ופרכי' מיאנו או שמתנ וכולן דתק מהא צריכה, אינה מיאון אפי'ראטר
 בה עיינית כי כרחי' ועל נפשה. דקדשה אלא וכוי, אביה דקרשה אילימאכסאן
 תני היכי חיישיי דאי האב נתרצה לשמא דחייש לששאל נמי פירכא האשפיר,
 ודאי אלא ליה,(, מצריך נפ נמי שמואל דהא בתו צרת ספק הויזו טוהרות,צרחעיהן
 מיאון אבל האב נתרצה לשמא חייש דלא דלקטן כרבינא והיינו קפריך נריראבמיש%ן
 לא אבלח( ליה מפיק נתרצה ולשמא כעולא, לה סבר רבינא אסד לא רהאצריכה,
 יוסי כר' דמוק. והאי דחיקא, שינוייא הוא אביה בחיי ביתומה דמשני והאימ0האון.

 דפלינ מטאי בר ושסואל וארב דתלסודא אשטתא אלא נסמוך, לא אשינויי יועדהכר
 לחוש יש והאומר ליתאע(. והא נפ ולהצריכה האב נתרצה שמא רהיינו עלייהו,רבינא
 תשב אביה מת אם כן דאם מאוד, פועה אותו אחרי( במ~מ אביה קידשהשמא

 אביה שהלך הבת לסיתני ליה הוה בעלק שהלך האאשה דתניא הא ועודילטית.
 אביה שמת בת וכל בטתיהן, דמקדשי אינשי עבדי דהאי"( עולמית היתר להשאין
 עומדת. פנוייה בחזקת זו ואשה מחזקינן לא באיסור אחזוקי אלא לדבריו,אסודה
 ראמר ומאן חזקתה. על העמידנה אסר לא ואס נאמן, בתי קדשתי אמר אםאבל
 דאמר למאן דאפי' שפירי, נטו הוא הבל אב בסקום קדואף רבנן תקעדלא
 דאמרינןיג( ההיא כי דהוי אלא קידושיןינ( לה תקט צריכה אינה מי%4ןאם"

- -
 ו"ק7 ס"))רה. רי3"ם דניי נ7פום 6( ק'". קי)ון ))יו"ני ))נחס 3ר3 ר'ת נתסוגתסקפר
 ונתסונח נפירוס ד'ה ע"נ ))"ה קי7וסין תום' עיין )ויוני ענחס סר'ל סיס סרינענע3י

 ס6))רס ו7פום נכ'י ס"ערו נעקוס ר"ו"ס סגיס כן סעניו נ( ק'". קי))ן "עןס6חרונס
 יקו7"י ר' ווק וכ5"ל. ויפום נכ'י יקויס נ))קוס נ))סרי"ק סו" כן יסוך5י ג( סס. עסליקסרפ
 ע"6. פ"7 רף וו"רם" 7סיס 3ח.ג ועיין ניולות. כס3כות סנכל3ו פסוקות ס3כות כע3נ"ון
 וכ)"ל. ע)ינה כקרסה 5יח5 סס כה"ג "נל 6ניה סקיסח "יס" נעסרי'ק וגס ו7פום ככ'י7(
 "ל". לס סס נחוק' הקסק וכן ו( ע"נ. ע"י 7ף סס ו( ע"נ. ))'ס 7ף קידוסיןס(
 וככץ כ5'3ח(

 כי סרנריס, שלף וקסופר ע))י6ון ו)" ליח ))פיק גתר5ח לם)נ6 "נל 6ית"
 ס"י כלוינר ט( לס)נ6. קויס לעיל סייך והויו ))עי"ון ל" קויס סייך "נ3סע3ס

 7ק" י"( סס. 3חום' )ויו"גי עגחס סלל 7עת  ו5ת י(3ית6. סינויי"
 סוק 63 ע-ך 37הך ינדכריו ))ס))ע 7לעינ ו)"ע וו"ל ננ3יון ר"ו'ס כתנ זס ע3 ינ( ודטק.נכחי דל" נעקוס ר",'ס הגסח

 כי)הרי'ק ועיין וכו' ))ו'ר 6פי3ו ו"פסר )"ל ו"פסר כעו63. קיי"ל י3" 7ם-3 "63 סכי,6ערינן
 לחפק נזס וכונהו לסניק 5ריך ו"ין נכוניס ססינריס נר"ס 41 וע"ם. וס 3סת ססס6ין
 ססונ"ן חנ"3 ל' ישיע3

 נרסנ."
 ס6יגס יכ3 סם'3 חסי6וס י"ס ע"נ ק"ו 7ף ינעות

 נעירוט סרת3"ס כיעת סי" ר"ת יעת "3ל כפגויק. סי5 וסרי עתקיסת 6יכס 3ע6ןנליכס
 י6'כ סס. סיםנ"" סתיין וכ)וו סי" ))ק71סת ע'ע עי"1ן יין 3ה ס6ין ס6ף עסיסעפניות

 סס סנ3 וע'כ נ))ור. ))י"ון 5ריכס ס"ין 6ף סקטגס עקודסת 3ע631 67ף פעל יע כ5ןנס
 סש*דנלי

 ע"6. ס"ס 7ף גיסין יג( ס"נ. נעקוס )קסנס קי7וסין תקנו דל6 57ער
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 מיאון אכליר( מתקרשת מהכ' בציר הא לטיאון סתקדשת ונופלו אנוז וזרקוצרור
 צריכהאינה

 'ד.סיסן
 און זצ"ל: יעקכ רי אל אמד בנפ סעשה פי על סשה בר יוסף רי הרבשאל

 ועוקר צורים פוחן סוקר6(, ביר לסים מבקר, תעלוטות כל וחיקר,תיקן

 כונחי חנין י"3 חערה )עי) חריח ו"ס "33. נתקוס "פי)ו והניה תחק7מח ווחק ר"ו-סיר(
 ותהרי'ק ורפוס כ'י דנרי חנ"ון רעח גגר החוקחי )תה ונסנזה

 דת3י5ר נחן חייס ר' החכס נכיחיס ר3ריס כחנ תמק 3ר יוסף ר' הרנ "ו7וח יר.סימן
 ועו7 ע.3, כ"3 7ף )6יי סהי)י6 נרכוח תסכמ ר6ני.ה ספר ע) 3קנהוחיוו")

 נר6ה סס ר6יוחיו והחיך וה)"ה. 48 )7 ס'3 קחוקר 3ת-ע ה3י6ור 3הרח3ח ר3ריועיין
 י5חק גן היק "סר ת"ורניי:ס הר"י 6יני ס)נו נחוספוח סחס הנוכר יוסף סהר"ר3ע)י)
 נר6"ם הונ"י פעתיס כת: ני ה:ק, נן יוסף ף ה" סתס 'יסף הר"ר נסס הנוכי :ה"נ)

 הדנריס י:סח גן ייסף ר' נסס ח:ייתס 3ספי ונס תרדכי ינק:חח סיר)'"ון י"יונחוסי
 פעס ורק 3רוייס והר3ריס ם ועיי קחס, יוקף הר-ר נסס ס)נו נחוסי חווכרו 6סרנע5תס
 )ענין וסנרחו סחס 'וסף רנגי יוחגן ר' 6תר נד"ה ע"3 ס"ו רף ע-ו נהוס' הו63"חח
 נספר כ7תוכח ה'ק ת"ורנייגם ילחק 3ן יוסף ר' ספק 3)ת' "11:יה סס 6מר כעיקרטעס
 ע'י רק ו""כ "וור, רנ" י'ה ע"" ל-ט דף חו)ין ונחוס' חי 6וק גיה סיתן )קונןחיטר
 חק?ס,חנ'3 הוכיח וח נס "כן סס. נע-ו סנגי נחוס' ה*ורנייגם הת)ה חקל סופרעעוח
 תמק ין יוסף נסס נקר5 סיה הירוע סורח הרנ סגס חסוגה ע)יהן כ6ין נרורוחנר6יוח

 ה' )חגתיי"ת רננריט כ'?( סיתן ל3רם"נ 7יגנריט הונ:ונה ייסף רגנו עס 5חך הו6 גסוכי

 6כר ננריט, 7ון תקותוח ונכ1!ק קק.-( קיתן ורוע "ור חייס )3חסיניח ד"גנריט פ'י("3)
 7נ3ייט "ו 7ינ3ייט הכיגוי כי )י "ותר 1)3י סס( לרם") רםנ"ס נסני וסהם ר-ח נותןחי
 1מה ו"ו)י )נו, גו7ע 3" "סר תו)רחו י!קיס סס ע3 1:ויה ו"ו)י העיקר. הו6 ר"ג3ריט"ו

 מקר"ו י!יינן )6 כי כ)), )עין :ר6ח 6'ן "מך ננריט, דין נסס )קרותי הטעוח:סחרננ
 הונ"ו הקיעע 7"ה ע"3 ס"ה 7ף ס3ת 3חוס' פורת קרנ ור3-י רון. 3סס )רסחי"ים

 יוסף הר.ר נמס סנח תק' פי"ט סוף תייי:וני ונהגהוח י"ס סיהן החרויוח נס:רנפירום
 16 רג3ייט הי:כוגק תסק 3ן יוסף ר' והר3 פורח הל3 ".כ כג7יט רון התכוגס תסה3ן

 סחס יוסף ר' גס פעתיס כתק נקר6 "סר תכ: 3ן יוסף י' חרנ ווח ח7. היינו 3גריטדון
 הי'ג3." ע)יי העי7 כ"סר סתו6) ר3גו )פגי חיס. ח'3ר "סרהו6

 סיף תייתוני 3חסונוח
 ימי6יך "ו") 1,"3: ר' קיתן הוקן )ר"ם 3חסונתו )עי) ח ר נ"כ ק,?ירו ו"סר סופטיס,ספר
 ח' סיתן ) סר ת:עחק )עינ מק63תי 3חסונק ר6ה וית ועיד ייסף". ל' היג חוס'רגיי
 "חר.. פירום 5חי 3קן ספירם יוסף ר' הר3 חוססוח 3ידו "ין "סה5 ה: י סכהנ ג'"וח
 6י)ס ו1::ורסת'ס. ירועיס ;3ר יוסף י, הי3 כ3 החוקסוח קיו ר"ח ס) טניתיו )ךהרי
 פורח סהר3 סכחנ היוחסין סכר גכר תחג)) 11,5אנ( אסובנוונ 4,3י: גספיו :י"ססהחכס
 היו, תסה נן יוסף מסני ו"י:ר לנו נן ב:ו י:ן עסה הל) והחכס רכ3.ס. מ) נניהיח

 חו" והסני הג-) ר"ח 0) נינו 3ן תטרויים י!סה נן יוסף ר' הו"הל*סון
 תק6ס יוסף הר"ר

 ו)ןעחו התורה. ע) יסן 3פיייס תוויכן י 3כ נוכר כן ת)6 "סר סתו"), רגגו 30 נגוק

חו"
 הוק ה1,סו)כ קחוט 35) ננ7יט 7ון הי!כוגה יהי" פויח הרנ וקו6 הק"ס, יוסף הר"ר

 וקנו היה 5סר 3כ"-, הנוכר טתו") סר3נו הלנ )הח;ס נ5תין )" כי חר" ינחק.3תהרק
 רנגו כתה כי הו" סכן 3רויוח 3ר"יוח )נו סיוכיה ער רם3"ס הו6 תק"ס, יוסף חר.רס)

 גתי גי.ד ו6ח ועור סתו"). ר3גו 3פס נקר6 ע)ס טינ ייכף ר' ס) "3יו ונס היומתו6)
 כ ד?ריו, נרקי נ" וה י!733 "כן ייסף י' כ) "ני תסק מסתי ין 3רס3"ס סהיה)הוכיח
 סתו") ר3)י 5היו 3הן סכירם יוסף קר"ר תחוק' נ *וח ח' סיתן )עי) ר-ח סהני*תח
הו5

 תו3"
 סחריר חר"ק ".כ פורח. הרנ יכס 7י)וו6 16 ד"ה ע"3 ג"ע דף סנח 3תוס'

 נהערח 3"1 סיתן )קתו ועיין פורח חינ חנקי* הו6 הו6 תטרויים הגוח תסה 3ןייסף
 ו' ו' ירתיה ע) יריע( ורפוס 3כ"י תוקר ניד 3תקוס )רעחי כלי) תוקד כיר 6(ל*סונח.
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 ישה, דבשנ( והרודה בורו, מי והשותה אשרו, כצלו יושכ לדורו, המאירמאורינ(
 צאצאיו יפרחו יעקכ. רי הרכ עם ראש ורך, משוח יכורך, עטו כאהלוהוושכ7(
 רכ, צכא המבשרות יריו נלילי כספר משרתו יפקור פקור מאושר, פרי לגמוללהני'ן

 ו( ישטיעני כזו ושתים רנליו, מי לרחיצת נפקוי צמאה כי לשבענו, הכושרותומעלהח(
 כסה נזכרתי כי כדכרו, נפשי יצאהח( צפנתי, לו ישנים ננדיו( כי לכקרים,סחדשים

 נלותי. וארצה מנוחתיע(, מים אל נכטפתי רחקתי. ירידותפשעתי,

 "הרת(. לשי והלד זאת בשר שנה השה דר אדם גט)בענין
 כעיר לרור והלך שנה כהצי כה רר שהיה מהעיר שיצא אדם על נזאת חנמנואנא.

 היה לילה שכין מאחר לכתוב עירו מקום מהו אשתו נירש לכתו וכיוםאחרת
 אכינדור ר' שכתכ נפ אותו על לכיי( 1כל העיר. מבני ולא העיר מיושכי לאואינו

 מושבו מקוס אל לצאת ולבו ורעתו אכיו ככית נשתקע הנפ שכתכ שכיוםלאשתו
 יש(אלצירא

 הבל. על רין תעהבת טו.םיטן
 יער, כעץ ונוע יסער, הלא6( כו כרכרי יכער, כאש דורי לתאות ער, ולני ישןאמ

 כעיניו יהיו מזער מעמ אם הרזי שער, יושבי לעומת כער, מאישואנכי
 משער3(.לאין

 לפני כואם ומירי שלוחים, מסהרים לסען יוטף, ר' הרכ סורי נפלאתג( כייען
 כעיני הנראה ארונ. ועתה הסלך. ועבורת עלי אחרים ומלאכת רכפרדי

 נחורחו. ס!ת6יס 6ת )חסקוח )היס ו.נקור 63י חופר סר"ח וכוגחו )ניוויס. 3ירכהקיר
 וחלועק נכ'י נ( עלי. י ונכ 3רפום וו6רי 3תקוס ר*ו'ס תיקן כן וו6ורי3(

 ו3רפוס דם"
 רוח. רועח 636 7ם" רועח וו!ינו 63 וגס 3יער רס6 יס וכי סחר )ו 6ין וזק רס6,ורועה
 6ק3 ו3יסו3 3ווקוס נרעתי כמ) 63ק3 וקיוס3 ר( יערו. 37ם וחרו7ח הגסחיו)כן
 נחכסרוח כווו נכוסרות ס7ורסיס ס"ח חק)יס נינקוט הה6תריס ע3 רומז 6וניס(
 העגו נסוויע חפ!ק סגפסו וכוגחו נכ.י סוועגי נהקוס יכ)-3 גןפום סו6 כן יסיניעגיו(

 סיסגיס עיגי גגר כ)ווור ו( 3חסו3הו. הטסוריס ר3ריו כומיוח ונס ט131ח נסיייחסחיס
 יח"יס נהען וכ)') 3כ"י סו6 כן ווגיחחי ווקוס ט( י65חי. 3לי ח( 3קר3י. 13ס)פגחי
 וננ)וח פעתיו )ררך נסיס הסו36 הוכרח 16 סו)רך סגר6ק ו)פי ג13חי. ו6רנת עסחחיוו
 ח וור חיחקחו חום3 סססו6) ר-ח ווגוחת ווקוס כ)ווור ווגוחחו נקיוח )ריך ושו)יווווקוווו
 "1חו ע3 )3י וכ3 י( ונגוחתי. ונקועי 6ית" 31רפום החרוו. יח6יס 3" 16 36) ג)וחכווו
 ת6ורעוח סיו ס3יר6י גט, 6יחו ע) ם)13 הם361. ע) הכוגח וח ונפי ומי ס61 כןגט
 ווקוס ע3 133 ס)"): 3גניון ר6ו-ס הניה וח וע5 )13, 6יח6 3רפום 336 )ר"ח. גורעוחם13

 כח3 כן 0זז10ט~ל. וח 536יר6 י6( וכו'. סכחנ גט 63וחו 6ירע ווק סס, )קנועס73עש
 8[3411.. 84108טנ 60 עיין גכון והו6 סגניון. ע) 3ססרו סי'רסחכס

 יכחונ סווגרם, פרק גיטין וורדכי ע3 הגנוריס נם)עי חו3*ס הז6ח החסונס טו.סיסן
 ה)זס יוסף סר.ר כי טעוח, וזח ת6ור)ייגן'. יוסף )סר'ר ר"ח ,תס31ת .3תח)חה

 חערס 3ם6)ק נעי) עיין ר36י"ה ע3 רעיו3י!ער גתן חייס ר' 3סגסוח עיין ה6ור)ייגם6יגו
 3וער, 331י יסן *גי ח)סון: 3וק רק סס 3סס"ג ייח6 כ6ן ה63יס סחרוויס ו3ווקוסר6סוגח.
 כן גס סינ6ח סו6ח וחחסונח ע"כ. יוסף הר*ר חכסף, )רור . . . 3וער כ6ם רו7י)6ס3ח
 רק גכחג 3י6סס 36) 3תח)חס. החרחיס 3)" יע'ג סיהן פר6נ רפום 3'3 ווסר'סנחסונוח
 3)6ו כי )ורך, ))" ח33 ר6ו"ס חיקן ח63 נינקוס "( )נסח. 3"ר יוסף נחר'ר ר"החסו3ח
 סחרוזיס כוגחו סנר6ח ו)פי נכ.י. סו6 :ן ווסער 63ין 3( )ונענה. .33י. 36 גווטךהגי

 ו3רפוס: 3זה. גוחס גפסי 6י4 36) נקטגוחס. 16חס ווסער 63ין כתו 3עיגיו יהיוסוופפיס
 ס)סון ג( עטעי. שעקוס וו)ער ).3 ולע)י )הנון .. ' 6רע )6 זח וגס עיסור.)עין
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 במחשבה עולין שאין דברים מכמה להזהר צריך נפ הכותבד( כי לך.אשרב
 לז יש והאיטהו( האיש מקום שכותב ומי בפיוק(. ערוך תלטוד איןאם

 וכו', נהראח( רכיס דעל כדאמרינן פלוני נהר על דיתבא ולכתובו(לדקרק

 סקוס יודעט( אינו ואם כשיקוע, שעומד מקום והוא פלוני, במקום לדורובאתי
 שעוןד אוהו י?תוב שיקוע מקום לו אין ואם בשיקוע, בו שעמד מקים יכתבשיקועו

 עיר מקום לחסר בא ואם העיי. ספק מכל יוצא הוא ואז שעה, באותה בתוכוי(בו
 פועה שעה באותה בו שעומד מקום[ינ( לחסר בא ]ואם כלומי6( בכד איןמולדתו
 איכא שמעון בן יוסף ב' רהוחזקי והיכא מוה, נדול שינוי דאין פסול והנפהוא

 מהנראינ( הכא נבי בעולם ושלום לבינה ב'נו שלום בהאשה כדאמרי' פובאהששא
 ""וא בהמביאי7( דאמר ועוד לא. אם הוחזקו אם נדע ממה נזכד עירו שם איןואם
 ע'רה ושם עירו שם כתב דלא ניטא הוי דלא אמרי ובססקנא וכו' כנישתא לבידעל

 כתיבתטו( וטקום כדפ'. פעמא האי ]אלא[ דתלמודא ריהפא לסימר וליכאושסה,
 וכתב בם:רח היה כדאטריי שם כתכו שהסופי מקום שהוא לכתוב צריך ]נסי[הנפ

 לו ויצא באלצירא עימד שהיה בחור וזה הזורקטו(. בפ' בסופי לה ומוקי וכו'בסערב
 לי היה כך לי כמדוטה הנט, כחב לכתי וביים להשתקע, ליואני לו והלךלחלופין
 ובאתי פליני נהר על ]דיתכא פלוני במקום שנולדתי פלוני בן פלוני אנילכתוב
 ותו וכוי והרוכית 0טרית פליני נהי על דיתבא יו( ב.ואני; היום והנני באלציראלדור
 כראמרינן ויטמה יטמו ייטנה שלא נמל'אל רבן התקין מא' דמעסא ספקא. הוילא

 וכותב ביקודה זאהר בגליל אהר שמות שני לו 'טיש היינו במשנקיח(. מ"דבהשולח
 את נירש לא בנליל יאמרו שלא 'טניהם, כותכ שיהא גמליאל רבן והתקיןהאחד,
 ונם מפיקא ליכא בש:יהם וכשכנריט מ2זרים. זנניה שכיהויה ביטטו כשנרשהאשתו
 הבהור וה נ:ט כהכ 'אם אהת. נעיר 'טטעון בן יוסף 'טני שם שהיז יורע היהאם
 זה ני-.2 לא אומרכ6( יואני ה;יר ושם זסן הרואה אלציראכ( ולא לבדויע(יואני
 'טינה ליה והוה הוא אהר שביואני וזה זין, באותו עזמד היה באלצירא שהריאשתו
 כהי אלא אזלינן י;תיה בתר לאן ביואני להשתקע כונהו דהוה ואע.נ דפסולעירו
 שינה ל'ה דהשבינן להזור דעתן הויכנ( דאי ,כי רכי שיקועו מקום אינשי דידעיקלא

 נסיק וק כי ו"ו:- נהמו"? חסי3:ו 5ק כ"יי,ר כ) כ:הי סתנ)) כי"ה סד3ייס וחוכןתגותנתח
 :י:נך 1321ןח 2ידוחו יו3 ינפ:י נחכי3 פ:"י נו היה )" י"ו )סו3 י:י:הריס סהס)וחיסכנור

 )י:ק'? 3יזקי"ס :ו" יכן ) :: נפ'ו ק( הכוח3 נמקוס סניון )י:קר"ס 7( ע)יי 6חריסווו)"כח
 ויי" כין :וכ-ף ס )1נ:ר ו( ודסוק. )כ"י)פירוט

 ס)י:' "גי כ"ן: :יס.ף ? )י:ה- ו( )ם:ית
 ס5וג' 3הקוס סנינד:י פ)וגינ"ר

 1:קיס יי27 ו"י;ו 2( ע"-. י"ח ןף נ"יו ח( וכי דיתנ"
 'ס י:קק'3ק כי הי3י'ס י:יכן י( י:קוס ותי:ו י7פוס 3כ"' ינ) וכ)"3, נו:קר"ס סו*כן

 ניזקי2 ימסק2 וס י.ו2  "ין ו"? 3כיקיכ. 2סס דירתי וי:קוס יוולרסו תקוס  לכסו3)7קדק
  :כן יזקירס גס ני סי? ל. ויס  )סיקי2 2סז כר 3ו סעוור יזקוס  יכסו3 כסס,סכויור
 כיו?  כ,ן 'ס י3י:?ך"ס סכס, 3,'ח?  3י ס2וי:ר סיוקוס סס יק יכסוי יז פיקוכווקוס
 ידס.ס 3:"י הוי כן כ)'כ. 3כך  "'ן יוינרחו כיי מק'? נתסי 3י ו"ס יי( סיפריכיוס
 3:.' יחכי 3י::ר"ס הי5 'כן י"ו'ס קג'ק כן י:קיס )חכר )" ו"ס י3( 13נקר"ס.וחקר

 13נ?ייס  סרי כן כקי3ת כי( כ"" כ יף ג'כין ד( כ"" קכ'ו דף יגי1יח ינ(ודסוק

  נ?ס:י  סיולות י;( :"4 ס  דף  :יוין  נ'ז( ורפיק. וכ"י לסיגס 3תתוס ריזיס ס)יסוכן
 ?ס.:ת פ' י'פ  ):ירכי ו:יין י"ו"ס. 'ס ה'סי?ן פ'ו וט) 113קי"ס והן ו7סום 3כ"יססרוס

 ':":' )יקיס ג73' ו5:' ני:קי"ס 'ען ע.3 7 נ  ןף  גי?ין  ית(  כן ר.ס דכס סספס3י"
 יו6:י כס ,:) ו)* נ,נ 37ייס: הוספוח עוד כ"ן יס 3כ"י ;( ודפוס. ו3כ"י)נדו

 נס יהס קפ:יס )קיך ססמר  יוגליון 3יו סיסר ?כוס ייזו יוסיס  ספס נלסי  סילססדנריס
 הכ" 3כ"י כ3( ודסוס נכ"י *)1ר )תקוס ))נהר"ס 6וונר כ6( ונחקס' וריו'סנ7פום
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 יתבי, לליה בויך לש בדעתיה לסהדי להו איכפת דטה השתא, נסי הכי עירונג(שם
 אסהדי ברהך כעל דגיכר ז0ןכו( באותו שקע היה דבאלצירא וטסהדי טהדי אתיוכי

 גבי לבינה ביני שלום כדאמדינןכס( עירו שם שינה ליה רדיה לסיסר ליהאשמעינן
 דלאו סוכחא והעם בנהרדעא, דוה נבן עמא דהאי אסהידו סהדי אתי סדגרא,חנן
 כי לך היי סילי, ססר משום ד~זם ררחינן אלא בשראכו( הנפ שבתב ההואהוה

 ע-י לבדכן( רבר סקרדיןהעדים
 ז"

 ברין לעז עליו להו1רא 4צ לדיזירו בגם הכתוב
 סאשתקע יצהיה לסהדי אודיענהו הא ואשת וררה. ושם עירו ושם ושסה שסוקוינה
 ידודה שם נבי אסר נמי והכי ידעי. לא אחריני ידעי הני ואי כלום, בכך איןביואני,
 דשאיל ידעי, יהודה דבני אע"נ יהורוע בשם לו די לא דנ~ל שם שבשכיל נלילושם
 הבא, בי דפטל עירו שם ששינה דהיכי שכן כל לעז, יו1ראו ידקר לא נלילובני

 באותו כי אשתו ניר,ש לא פלוני ויאסרו שנים י' לתוך הגט זה אלצירא בנישיראו
 ביחשני אשתו שנירש כשטו וצשטו אחר אדם וזהו באלצירא עטנו שוקע היהזסן

 ו*ואני שאלשףדא טשני ולהתיר לוסר ואין ויהודה. נליל נבי כדאמר ממוריןובמה
 אלף לרחוקים קרובים בין רבנן פלונ רלא הדבר, בבירור וידעו הם ומועמיםקרובים
 יעלה ולא פטל. לעולם עירו שם שינה אלא רבוא, לששים מועשם ביןפרסאות
 קול ביציאת אלא תולה זה דאין העיר, כבני לסהוי חדש י'ב רקבעי איש לבעל

 סתוך ידעי דבהכי והרי עליו, להעיד שיכולין ביניהם עווקע שוה העיר יושבישידעו
 נדסוכח העיר לפסי חודש "ב בעינן וכי כאזרח. ליה חשבינן בתמחוישנותן

 בפ-קכח(. בתראבבבא

 טז.מימן
 בטרוייש(. אחד ענין)על

 קברות וקרר שלסה רבנו מקום על ונכלם, בושנינ( כי עולם6(, מוקרי לנו ינורמי
 בושתי אני נם כי בנותיו ובני חתניו לבייש ראשמג(, בה הק"ו אשראבותי'

 תחלה, פודרוס רי החבר פני ובקשו עושק מיר עשוק הוציא רבותי' ועתהבדבר.
 קודס תחלה לכתוב אשתו וקניין סוקרם יהא שלא לעשות תכופוהו ישסע לאואם

 לן דקייסא שקראוס( אחר לו טסרו כאשר חזקיה ר ההבר ביר וימסרנור(לקנינו
 לחועם עליהס לו שססרו והערים כרתי מסירה דערי שפרות בשאר אפ" אליעזרכר'
 ר' ביד שהיה כתב באותו עסיתו עשק לאשר רק ההקקתי לא לזה אך הדין.מן

 ב8ני שאמר דברים ואותן בתחלה, בפניהם שמסר אחרים או עדים אותן ובפניחזקיה
 כדרבאו( ההר. את הדין יקוב כך ואחר האקרים בפני יאסרו הראשונים מפירהעדי

 לסעלה. שבתכתי כמו סדאורייתא והני -עד וכו' חמץ הקרש רבא ראסר נפבהשולח

 37ריס: סופפת כי ימ נרפופ 6נ3 נלי, סו6 כן כד( סס. עילס יסס נופף נכ'יכג(
 כ5-) כו( ס3וס. ס6מח 3פרק כק( סנזכר. 1ען נ6ותו עומר סיס סניו6גי עוכי"וגט

 3נרר נעסר'ס ~ת" 3נד 7נר נעקוס כ1( נעסלס. סו6 וכן ורפופ, נכיי נ%6יר6נעקוס
 ט64. ח' 7ף נ'נ כס( נכון יותר ו1ססיגר.

 מוסגו מקוס כי סג'3, ממס מל יוקף )סל"ל סי6 ס61ת חתמונס מגס נל6ס טו.סיסן
 סיס ועס ס7גל וחו:ן סס36ס נוף 6כן ל"מ. מ3 מוסנו עקוס נטלוייססיס

 נופנו. כרפוס ק י"ד. 3'נ ימעי' 6( 5נו. נירע 63 סס, נו י17נל 6סל וסעומקסניום
 ככ'י סו6 כן סקר6ו כ( נכ"י. וימסרכס כעקוס כ5"3 ויעפרגו ר( כס קי3ק3ו נדסופג(

 מססיג ~עו נפני טנין 1ס ו( .ית6ס". וסופיף .מסוי6ס. חיקן ור16'ס מסר6סוניסוק
 3עע3ס מכפונ כעו עמס סיסס וסחסונס וט'. וסיפרץ יאן 7סקדס 03וגי6 6פו36לשת



29 יח ט סימן ר"תתשובות

 ט.םיסן
 דבעל(. ערער)בענין

 שאלותי' ועל . . . ~שהר ננא מייעו6( כאקשר הכ0ה, סעיינות ל יפתדצ הש0יםמן
 לוטר צריך שאין ישראל נאר*ן נפ דהסניא סשנה ההיא על לני טעתיאלה
 0"ע נגמרא ו0מקינין נהות0יו. יתקיים עוררין עליו יש ואם נחתם ונפגי נכתננפני

 רנ א0ר דהא קיום, עדי מהני 0אי לפקדוןנ( נעל אמר ואם לך וקקציאדנעל3(
 שליש. ולא נאטן דנעל התקבלד( פיהונא

 טוכיחס(, שליש דשם אהד נעיר דשלשתן היכן הונא דרנ דפלונהא נצידותשובתך
 נאמן נעל אסר הונא רב התם סדקאטר נהדיא, הוא ק0ייתאו(ונש0עתא

 ניטא דמייתי נשליח קטא בפרי אכן,( לה, יהינ הוה לדירה רלנירושין איתאדאם
 אם ניה סשניחינן לא וסערער נעל אתי ואי נאמן, דשליש הוגא רנ 0ודהוהכא
 שכן כל לערים, תיזקק שלא דקאטר פאמיח( דכפר טעשה אפילו נכתנ בפניא0ר

 ננעל. משנחינן ולא דטועיל הותם4ןקיום

 שטואל. רבנו טכתב יח.מימן
 אשתו(. לחרטת שליח יעשח מח בש)כענין

 רניגא דנדרימנ( נם"קנ( כי לאהי6( אמור אנרהם: ר' להרנ ש0ואל יננושלח
 ננדר להעסידה אפשר אי וכו' אשי דרנ לקסיה אתא לרניתהו נדרא ליההוה

 שצריכה סודים עפהכל גפד(, השולח פ' נניפין שליסה שסשנה שבידי. תשוטתסכסה
 והכל שד תשונות וכסה לה... יועיל לא ושליה נדרה להתיר ולהתבוות דין לניתללכת

 סיירי, נהלום שנידוהס( נדוייא, וכתנתי השסועה נכל נררא וסהקתיפידשתי.
 טיייי שננידוי ראיות כתנתי ו( וחצי לעסוד וקרונ דשסעתתא, תדפא רישאכדמוכחא

 נידוייאח( לי הוה רנינא נספרים כתונו( וכך . . . שבקלות וקלה סכסה *משעתו
 איתתיה, לחרפת שליח שיעשה סהו נעל ליה אסר אשי דרנ לקסיה אתאלדביתהו
 אני שאוסר ידי על בפניה שלאע( עינוי של שאינו נדרה להתיר תוכל אםכלומר
 לא ש*ס תלת ש*ס לא. מכנפין לא אי אין סננפין אי א.ל שלך לחר8הי(שליחך

 וסכוחנ ת67וריית6 וסגי עס סתקייס עינ "ג דף נדפוק ע'-ע"נ 7ף ניסין ע3 סיסלנקפל
 כג'5. סס ע5 רעו 5כך 5כפ5ס %ס65

 נע5. 7ין עעינ6 ת6י : יד ונכתנ נע5, דייק ת4ע 3דפוק: נ( ננ6. ק"עו3עקוס סנ" 6ת תקייעין סגיס ור6ו'ס 5יססר. 5נ6 ססמיס תן סקייש כעו כ5וער6( יז.סיסן
 7ף גיטין ועיין נפגיס. ססגסתי כתו וסגכון ע'. עס ע' נחי5וף ג'5 טעיוח סתי ס5ועקוי

 7'ס נחוק' סס ועיין ע'6 קיז יף ניסין ד( ספמדון. 5נע5 ונ7פוק: נכ'י נ( ע'ש.ט'
 סס. ססתועס 3תח5ת כ5ותל ו( ס5יח. 5יס קלי ת657 כ5ותל ס( פס. ו3ל'1 ג6ען3ע5

 היק6י. כפל "ית6 ופס ע4נ ו' 7ף סס ת( וסני. נעקוס כ545 6כןו(

 נ7פוק נ( וכ5י5. נכ'י ונס  נ7פוק 65ני נתקוס ל6,.ס סניס כן 65חי6( יח.מינק
 פ-6. ע"ו דף ננתל6 ועיי*ם ע-נ ת'ס דף ניעין ד( ע34. חי דף ג7ליס ג(כ3פ"ק.

 ונ7עוגע סככון וסו6 3כ4י סו" כן ו( ס3גידוי. סגיס ול6ו"ס פגי7וי ונדפוה סגי7וסו 3כ4יס(
 ו6ו5י 6חליס. נקפליס כ5ותל ,( וח5י עתו7 סתחייקות ל3וח ר6יות ע5 וכה:מו ו"מ.6ית6
 וכ5'5. ולי נדסוק גדל6 נתקוס ל6דס סניס כן גידוי" ח( 5כחו3. 5מן וטגפו ויןדב 5גקד5ייך

 סלטס. ל 6גי נעקוס כ5-5 5מלטס ספטך 6גי י( תטס. 3כא 6% נעקוס כ5'5 ס65ס(
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 לדביתהו, נדו"א ליה הוה רבינאי6( וה*פ וכוי. סצוי רדביה באתרא נרוי לסשרישרי
 רמץלעי ער לעיל כדאמיינן דרכים בפרשת לעמוד צריכה והיתה בחלום אותהשנידו
 רוצה היה לא לה ולהתיר ביתה, אל י' להביא לאשה ננאי הרבר ווה עשרה,בי

 הכא כי לפניו המנרה רא.ן הינא מתירן א'ן הימט נדול קציש דבסקוםכרלקמי,
 טפא לרבעא אער רב אהדריה הא אותה, נירה מי יודעת אם דאפיי בחלום,שנידוה
 שליח. ליה יטווייה לא ליה לסישרא סשסים שליח שווייה לשסותיה ליה ואסדלעיל
 וכראסצינן נידהו, מי יורע ואין הואיל הנידוי לו מתיר שבעיר הנדול שיהאוצריך
 ק8ןינ( בסוער וכדאסר" סיניה, רב דאיכא באהרא לסישרא שרי לא ש'םלקמן
 לקיש ריש חשמרינ( ב8ניו אלא לו מתירין אין בפניו נידהו רב אמר אלעזר ר'אמר
 נשקש לנבי זיל ליה, ידענא לא לך, דלישרי לנביה ויל תקנתיה מאי נידוי,איט * שנירוי ליה אמרו ומטקנא תאיני, וקאכיל נברא האי אתא פרדסא סנפרהא

 אלמא . . . לו ויתיר נשיא אצל ילך נידהו סי יודע ואיט נידנהו דתניא לך,דלישרי
 נדול עויתיר צרך אחרת, לעיר המנדה לו שהלך ש נידהו מי יודע שאיטבסקום
 עשרה בי בכנופיא לאשתו להתיר רצה לא רבינא והלכך נערא. כאן אין אםשבעיר
 אוליח. עיי לעשות אפשר אם ויטאל רצה לא אשי רב בפני אשתו ולהביאלביתו,
 דאית נידויין. לשאד רוסה איט חלום של שנדוי מאחר לרבינא ליה קטבע"והכי
 להפר' במקומה שליח ריי דבעל לימא מי בפניו, אלא לו מתירין אין בפניו נדהובהו
 בפניו שלא שמתירין בפניו שלא לנדהו חלום של נידוי דדמי הבעל, בפניהחכם
 א1ליהות. לה יוורל ולא בפניה להתיר וצריך ליה מדשנץ בפניו לנדהו דלמאאו

 אי *ה אמר הכי. ליה סבעיא קאיז( נירויין בשאר לשל בה דסחסריניןומשום
 תחטר לא אבל חלומה, נירוי לה מתכפר ובכך בפניה שלא ההיתר סהני אזסכנפין
 אפרשת דלהזיב לעיל אמר נוונא האי וכי כרחה. דבעל לכפרה דדמיא לכנפןאחייהם
 טונא האי ובכי בשלומם תחלה שישאיל הערמה, ע*י שלום לו שישיבו וינרוםדרכים
 לא אףט תלת שים . . . שמים שביר נידוי סאותו להשל מילתא דמסתייע להוקים
 מי יודע זמן אם לו, והלך חברו שנדהו לו והדוסה חלום של כוה נידוייאשרי
 רבינא רצה שלא הכא כי הימט, נדול שיש בסקום מיניה, דרבה באתראנירהו,
 שלא לה ולהפר שליח הבעל להיות דמי שפיר טכנפי כי וש"ם לו, ויפר נשיאאצל יי לקרל וכדאמדן הימנו שנדול אשי רב בפני לה ולהתיר לביהו עשרהסו(ל"ביא
 נרול ש"צ מ8ני מתירן אין שניים: הרי ליה, מדמינן בפניו שלא רלנדהובפניה
 לאסז( לכטפי אבל והשליערת בפניה. שלא לה ויתירו חשליח שהבעל והשנייהממנו,

 שמהצא ע" אלא חלום נידוי מעונש להנצל סילתא ססתייע רלא בפניה, לר~זיראפילויז(
 והגי כלומר וכר... מימה ררבה נאתרא אפי' ועצסתא. לעיל. כדסוכח ממילאמכטפין
 לענין קמן בסוער כדתנהש נשיא או העיר נדול ע'י אלא מתירין דאין ראמרןסילי
 קללה אלא שאינו כך, כל חשרה שאינה שמתא אבל בפניט, המנדה ואיןנדוי

 עטץ שטחא יחיד אי לו להתיר חבם יטל הימנו נדול ערש בסקום אפי'בעלמא,
 לענץ דזמ כדפרישית, נידוי. ולענין מיירי י' רבכיטף משמע כנופייא לאטן נםשמתא.

 סידייפ(. לא ותו בנ' כינוף לשון וטאי סנ', בנ'נדר

 זף ננזליס 6% קסן 3סוסו 5יפ6 זרנ סץעל6 סך ינ( ודסוס. ננע לנ נסקוס כי)א(
 נדטס סו6 כן יז( טר6. י*3 וף קסן סועז ינ( לנ. 6סל 6י)6 לנ 5יס6 וסס ע'3,ז'

 3מקום %'5 סז( ודפוס. 3כ*י וחסר כל) פסלס סו( דק6. 3כ'י6נ)
' 

 6נ5 3לי, )סו
 נפוס וש"ן א0 3ט. עשק 4%'ס )נועכ ו6ין ורטס נכ'י יו( יכני%. 65 6נ5נוסוק:

 וס3ענ זנני סס פסט6ו ויפיי ו'ס ינ % וף נורסשגיס
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 ט,מימן

 תהום פיג( על חבשת6(, תפארת עמרת לבשת, והדר הוד אחיו יעקנ יבינוהשיב
 אנו צריכין בזאת אך ספירימד(. נופך העלית אדירים, ב0ים צללתכבשתג(,

 עלה הוה למימר ליה הוה למישרי נידוייא ליה הוה אמרת דהא יבנו, לפיר'פירוי
 ככולא ארמית ב"שון נידוי לשון ולא עברי בלשון שסתא לשון שצינו שלישמתא,
 ולא ליה, משמתי' יסמותי א,א ליה מנדינן נידויי ולימא לישתמים דלאק8טעתא,
 עקיבא ר' לך אני מנודה דקתני דלעיל שמעתתא כדמוכח נדודוס( אלא,8סתיהו
 דק4-י פל.ני לא עלמא כולי מלנך( נדינאז( בנמראו( ומפי להחסיד בוה חוכךריה
 דאיסית בדינאח( הרהקה דמשמע עברי לשון שהוא לך אני במנודה פליניכי

 שמתא, הוי דנידוי למדין נמצינו ואבן דעברי. כנידוי דרבנן בלישנא שמתאוסהשמע
 ידענא לא דרביה, באתרא אפי' שמתא דקאסר דרבינא בשסעתא רבנו לפי' כןואם
 ניד:י שם ובין דעלמא נידוי שם בין לחלק ירצח ואם היא. דחדא בה אדוןסאי

 הדייכה טעמי וכל נידוי? אצל חרפה ענין מאי לרבנוט( וקשיא שלום. איןרחלום,
 כינה מסקי לא דניפין פירכא וההיא דבנו. שיבירם עד חלום נידוי לפי נתישבולא
 נדר סשום אשתו מוציא  לנבי אלעור רר  וההיא י( ברבא טבי תעלא כדמסיק881י'
 ממללין לב"ד זקוקה שהיא בזיונה היינו בב'ד? אשתו שתתבוה דוצה אדם איןוקמבד
 הנקוואין מן בין הארוסין מן בין ניזונת דאלמנה מה"יאי6( ונלמדנו עילוה.סילין
 האירתצן מן אלא מווני משום הנשואין מן בשלמא בנמרא וקבעי בביד, שלאטרכרת
 זה דבר כרחנו ובעל אשתו שתתבזה רוצה אדם ק1אין לפי וקמפריש טעמא,ס4ר

 עיי שאפשד בדבר ואמילו כרחנו בעל אלא נדדים, נבי כן כמו שלוחו, עייא8שר
 רג4רק*ם בין לחלוק רבנו יעמיק ואל בב"ד. אשתו שתתבזה רוצה אדס איןאשליח
 יעטיד הלשון ומתוך חכמים, כלשון בקי שהוא בו סוחזקני כי דחיקי, ולקוינויהללו
 כיטף לשון שייך ולא בני בנדרם אבל בי' בנידוי כתבת ואשד מנונה. עלא4רסא
 ופנין אודיתא האי ואמר כוייג( נ' בפני הודאה בסנהדריןינ( דאמר ליתא האסמ

 ופי' כתבינןיד( אינהו ננפינהו כתבינן לא ויתבי כנופי כתבינן לא זמניןכתבינן

 דרביה, באתיא נדרא ל0ישרא שרי לא שום תלת ש"מ איתא הכי דרבינאדאשסעתתא

 ולא אצכה. סולז היה לא רבו אבל אשתו, אצל ני בי מייתי הוה רכינא שרי,דששי
 דדיזגו היה דרביה אתרא משום לא אי לה שדי הוה דרבינא רבותינו שפירשוכסה
 נדרי לא אף אומר יהודה רי עצמו משל חוץ דואה אדם הננעים כל דננעיםעו(פ4כ

 דמי שפיר מכנפי בי וש-מ כר-י. דהלנה לרבינא ום.ל אחרים. לבין שבינהאושחו
 לכעפי וש"ם בחדפא. יוסיף שלא מהיטן שלית למהוי למישדי, מהיטן דלאדאעינ

 5*נ ו6ולי ודפוק 3כ"י חו* כן 3( י'ז, כ'ד יסוק36 ע3יך חנום פ6כך נתו 6( יפ.פעק
 וחסכס טסירין. נ7פוס 336 נלי, סו6 כן פפיליס ד( דלכס. טעתו ג(פכי.

 פף6 ז' דף כדליס 11 610. חדל וטתח6 נידוי כ3ועל ס( .6ס. טפיל נתקותו הניסטי4ו
 ד6גפוו פ3יגי ג5 כ"ע תיגך 37גדיג6 די3ן סס4ק גגד זח 6תגס נ7פוק. וגס 3כוי חו6 כןז(
 ו3דפוס 3כ'י סו6 כן ח( גדיג6 נתקוס עטתסג* 345 ו6ו3י 3כ"ע טלי תיגך נתטתסג5פיג
 סודח 6יגס 3*רתיס נד סת3ס חו6 כן 63תס כי "3ליטג6י, 5"3 ו6ו3י עעס. 3חסייןכר*כו
 ע"ג יוע6 י( נכ"י. וגס נדפוק 6ג6 3ל' נטקוס ל*דס סגיח כן 3ל3כו ט( סלחקח.ק
 5י1 נ' נסגי תח6ס יג( ע"נ. כ"ט 7ף קכסילין ינ( וכר. עי6 נ4ז 7ף כסוגוה י6(ט34.
 - פס סתיה דכי ת6ן 3ית נ' נפגי תחוה 6תנס ויפוק. נכ"י סו6 כן וכוי ני נפגי סוד6חט
 יף נהל* ד633 )סג6 סגרוס ע"י לק כי נו, 5ין ג' נפגי תח,ח חחנוח 3ת"וק 5ייךו3כן
 3ועג כה ולל כיי"ו 3יוחוק יליך יכו' ס6חלוגח הסנס וק וגס סכס. 3טעוח 63ו ע'433ע

 שץס. פ*3 עו( וכטפי. 3יש* פחן 6פ3פ6 תש לש* יי(כוסנץ.
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 לחזור בושה שהוא ספני לכנופי, לה הוה אי מתחרפת היתה שלא םהדי דאנןלא,
 פפיפהעז(, וקרנני נקפה. רסיפא שסתא משום דרבינא סילתא ובולא ארם. בניאחר

 קודש. והיה פלפה, תהיה ולו בעלפון ויאר השיפה,יתקן

 ב.פיטן
 הים(. במדיגת עדים לה שיש סוטה )געניןתשובה.

 אסרת אי וכו' לעינין ואנהרינהו ששת*( רב לן דאמר רשפה פ'א שאלתאשר
 דלסא לך וקשיא נינהו, שקרי דסהרי לטמרע סילתא תנלי אותה בודקיןסים

 וסתירה קנוי לאחר בעל עליה בא איתסינ( והא אותה בורק.ן מים לך איטאלעולם
 אפקודד( לא בתרא בפ' ססיקנא הא ותו בורקיןנ( הסים אין סעון מנוקה האישראין
 רפנויה ואפילו וכלותיכם דבנותיכםעון

_ 
 ורחי דטשני שנוייא רהא בצדו תשובתך

 בשופ8ני ראטוו( ריחוי אינו השדחויך ועור עריפאס( לה תלי זכות איסר יוסףרב
 שני רשסרין לרבנןח( טבעיא ולא טאייסיןו( והלא וסשקין סנוקין שאינןעסקינן
 לרי אפי' אלא שעתא, בהאי לי ופה בדרך לי דסה מתירה, ערי לאחר 0ירת.ה
 אבל ישקנה, לא עליה בא שאם ~רתו סאייסיןע( שהן לפי נאסן בעלה דאטריהודה
 הפהורות על לעו טוציא אתה ולדבריך לה. ולא לו לא ירוע לא שתולהזבות

 לה שיש נבי שמעתתא בהאי כרפריך עליה שבא אלא הן פטאות שיאסרוששתו
 קרא דהא לסברוק, וסציי( בבללא בעל בעילת תלי לא מרזכות לשנויי וליכאערים,
 ררב ק-א וההוא קראי6( סדכתב שמעון לרי שטעתתא בשילהי התם כדפריךקרריש
 ועוד ויהודה הכי לאו ראי לעינין ואגהרינהו הלכך כרלעילינ(, אחרינא לררשאששת

 סאטרי דלאפרושי טשקה, היה לא בעל עליה בא אם לן קים ווראי אלאלקראינ(,
 דשילהי וההוא בקדושה. שנכתב השם בסחיקת יסיו כל באיסורא הוי והשתאקסבוין,

 דההם כרבריך ספרים נירסת שאין ועור נרפרישית היא שינוייא רלאו הראססכתאי7(,
 שהפסיק זבאי בן יוחנן ר' מתקנת אלא הכהוב סנזרת לא בנלוי הסנאפים סשרבונרסינן
 עון ואפיי וטי לא ובנתיה רבניה אבל בנלוי ריריה עון תיסא וכי וה'פ לקנאת,שלא
 בנלוי. דהיינו וכוי סקפידין שאתם בזסן אלעור ר' ספרש והכי בנלוי והכליפנויה
 סעוזעו( סנוקה האיש אין פטחה משום ראילו כרחך, בעל היא ואסמכתא קבלהודנרי
 קנעית. לרננן לחרודינהו ואולי כדבריך, לפרש עצסך על ותמה שרי. סדאורייתאהא

 עמם, נו ס6ין פעיט כמעפס סו6 3פניך ו6ני6 ס6קלינ מס קלנני ו6ס פכוגתו: גר"סטו(
 פמו~. לגנו "היו 13 סי6מל ע0 קודפ ל'מ נעיגי וסיס נ6ופ3, וי6ל סדגליס יחקן6ז
 גכ'י פנסען 6ף סעו6) לננו 6חיו סיס 63 ו)7עחי ססו6), סס נוכל)6 כ.טיכק

 3עי3 דינורו כ6ופן 6ינו 3קמן ר'ת 0) דינורו 6ופן כי סקודמח. 3חפונסו7סום
 עי)ח6 ס6 עערס רנ 6מר %ח6 וסס ע"6 ו' דף קועס 6( מווגו. סנ317 6חיו 3פניכדכר
 וחסי ל6ו"ס סניס כן נודקין סמיס 6ין נ( נמ0ניחין. סס נ( וכר. פפח לנ 3ן6מר
 73פוס ע0ק ול*"ס )'ם ונ7פוס נמי סג6 )6 נמקוס כג') 6פקו7 )6 ד( ודפוס.ככ*י
 מרירין ונרפוס מלילן 6יח6 נכ'י 6עגס ל6ז'ס, סניס ין ס( ע*נ. מ"ו דף סיט0יעיין
 מס יננו 7עת ס)פי גר6ס מכ16 ו( נ7פוס. ונס נכ*י ו6נן נמקוס ר6ו'ס סניס כןו(

 פגס י.ח סי ס'ג סועס ס' נרמנ'ס ופיין נס4ג1 כן נמ65 פ)6 6ף סנע5, ע) נסמ6ייווין
 מ6יימין ססן ט( 1נ7פוס. נכ.י רניג6 גמקוס ר6ז"ס סניס כן ח( רננו. כדעח נר6ספס
 נעקוס ר6ן.ס סניס כן י( מחק. ול6ו'ס ע6עין פסי' נ7פוס ונווקומס נכ'י, סו6כן

 נפי)מ גס פעפע 37ר' 3מנויי ד)יכ6 כ5וער וכ7פוס. נכ'י עגי 1)6 נפ) 3כ))6כפ3ח
 עי6 ו' רפיי פיין ינ( פ'כ, ו' 7ף סוטח י6( חו)ין. עוונ6ח ע7י ס6ין כעו חו)ס )6נע)
 63 פסח, 3רכ עוכממ נס %ן דועי 7רפ6 י6י וכתמו סש6. ף 7ף ק7ופין ינ( ו6נסרינסוי"ס
 נחמיס. כ)וער עו( ונמר6. עפסס משכ דף סועס יד( סס. רסשי וכעס'כ 3ר6יס עוד גליךסיס
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 )וקךשי( ליתא הא עיקר עקיכא רר שלםה6( רננו ש' על לך דקשיא חההיאב.
 ההא היוס םאוהש השהר נתפלת פירושי לך והא רנים יםים זה פי'ואני

 טקץ שגאמר קצנה הקנ'ה נתן שלמצרים יריםג( רםסנת שינוייא וההאיכתינה":
 דאמיי ש8יפדצס( על להשינ עקינא ר' ש%ת לפי קרנרקא ההיא שנהד(,ארבעים
 ומחשבים ירים. רסס' קרעייא להוצא לה םייתי נרולותו( ונהלכות חורה, שפיפהההיא
 במה שהרי ליתא, עקינא ודר' הוא, שיפפא אננ ירים רםסכת ברייתא נההיארטרפינן
 מיניה ומסייעינן פרכינן ולא שלםה היא ונתוטפתא שלט נתלמר קפועותבראתות
 קושות שאינן םשתן אנל ניםיהם, ערעה שלא התלטר שסוכיה כיון שלעלתלכצד
 ארת ומנימין לה, וויוצינן לא הונאת שלא עקינא רר והך ללטוד. יש שלנולתלסוד
 אמשפילו וםואנ, םםצרים כר שטת שאר נבי ונלנל צדדינ עלה דאמרן האליה

 מדרקצא פפא נר חיננא רב ניה הרר 8עםא האי ומשוס קצכה. השרה עעהלושמיפתן
 בהה והרר 0מניםין עלה ראקשיק שילוחה שעת עד השםה םן נמרע הקב'הראין

 םעי. לא מצ רסומהז(. קםאנפידקא

 הפמא(. שלא החהאוה )בקףןג.
 ליכנס סחער נשים שנעזרת סשםע ת8םא6( שלא החראוה נבי נפינ ששלתואשר

 ושאי! םמע םקודש החיל הראג( לך וקשהש שלםהנ( רנגו לפ" םת פםאנה
 לא ם*ם נכנס? אין יום טנול שאפי םירשת נקרם עורת לשם גכנםין מתים8מאי
 אמרן הים3ה םקורשת ישראל עורת ח8את עליה ווינין ואין סיפא רקתני םיליר"יז
 םעלחי( רבית והר נארם עזרת אלםא המאה, עליה ושינין לאשם נכנסין כפרהםחמדי
 לא ולכתחילה ויינ, דרלכך שכינה םחנה מתחיל "צראל ונשדת פמור הילכךררבנן
 וושףה למידהצ. ליכא ת8סא שלא להוציא אנל םעלה םשום נשים לשיתסעילינן
 המדת הוול אוסו שמשן ר' בשרץ וצטר שםהחיל ר%הרותס( רהשסבאזא נפיקלרברי
 כל~ם סס' ודאנסדך פ8ורים, לשם שנכנסין ופםאין עדלמים בבית יתירה םעלהנארם
 פכאן התם רתני ובדוטז( ושלהי רס8רי1(. אהחלחא אנטרך לא הן קרושותד"

 60 )יס 4ס עניעין סס סכסנ 3נכי 6סי6 דס פף6 סי 7ף 0וסס רסא ע3 כןנסו 6(נ.
 מע לף) דקיוזסין נסוקפפ6 יץ603 ר0ך נסר קסני כעי וסכי וכו' ננרכוסר6פכ
 3סף3 כפער " עניעין. יץז פס נסוקי ועיין וטי. ונ3נ3 0נ0דינ פ3ס סכנר עעיסעמעין
 נ6 ניוס ט ר*ס פעש6 0יען ע'7 3יר רף נדעוק ע64 כ"ח רף נלטס ע3 סיסלנ9פל
 3ג%8. נפפונש כ6ן סעסיקו ועסס פלן, %סו פ3 י*ס פילום כסונ וסס וכר פ"יני נל"סו7ס
 פכשונ פי פל נמצצ נסטונס כ5ן סטמיטס וס ו%טני  סרנריס 3סכי3 רגס 63 סטסנ6ק
 שג נערן סדסהס סיסך ווזקופר כ6ן. ועע3יס נופכ פס סיפר נקפר ס0יס עעס נ(פס.
 כק. סכסונ עס פ3 כועו סס ונס סס ספעיע 0ע פכסונ ועס כ6ן ספעיס פס פכסונ פסמ
 רכציס פ*ק ם36ס נספונס כסונ וכה וידיס סטיי6 ססו6 : 0יען 6וש נ0יף עי6 לס דף ססחף3

 3סן 4שר פייס סי6 7יריס סו0פס6 ג0וף 7( עיכ עילי קסא 63 וש וט' ספס רנ )ןד06תיינן
 פטס %נעיס עקן פ%פר קגנס סכסונ 3ס נסן %ני פ 6ערו נזס כיז% %כי 6ף נעגי5גלען
 פ~ס ע0וי כ6יס וסני6 ר"ם פפיים עס ע3 עו0נ ס( יו. לס יזחק35 וכה %רס 6פ6קנן
 ישפ"צ פ3 0צש פסיפס ס6י ס6פי3ו חק6ער פסצס, 636 %כיס 06 כי3נפ 63 )ר"עפ6ף
 8צישז. רשס פינ פיו  רף ינמדמ נסהסי פיז  ופי  ו( 6%סי. 63 ס3ט נס'נ ו(דדנק.

 "פ6 פריך ו3קומש וכה ססע6 פ63 ר"ס פס לס*י חע נ( פש5. י  ר4 סיטס5.ג.
 3שסנס 3הצ0 "צסל ועמ פרס עולס וים נסקדפו 63 נקטל ימשה נפ3ע65שרינן

 שק. טי כ3יס 0ל5. נדט0 ג( סס. וסו0' נרט% סינ ,י יף ינויס פיין וסצדניס.
 לק כ3יס נפ0כמ וסי6 ססיופ י0יר כנפכ ס( ופש)ס. סעוע סר גדשק ונס נלקו(

 פאמ קפא יף אצהס ז( מחגיסס. 6פ יעפ% 631 ע3 6' עי0ק6 6% 0פרי 0ט5.
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 הבית הר פתה פן ישראל. מהנה הבית הר עד ירושלים פהה פן חן מהצת נ'אמיז
 מחנה מבפנים עורה מפתה לויה, מהנה ישראל, עזרת עזרה סתם פי' העורו/ער

 מניין, בעזרה ראשה נשים עורת בו ואין שכינה, מהנה עצמה עיה אלמאוצכינה,
 רהומר פירקא בההוא תני דקא וה'ינו ניקנור. שער לה חוצה דהכא העזרה1פתה
 אלו הרי כפרה מהוסרי הם אפיי ולפנים נקנור משער הנכנסין הפסאין דכלבושרץ
 דמוגה סימנא ויהיב התם מנו נמי מהנות ונ' חפאת שמצצ ועל כרת זדוע עלדר*בין

 הוא. חדא ולפנש נקנור וכשערשכינה

 ירוק(. נדות דס )בענין 'ך.
 3( ש" רבי' דפ:רש שוה מגוירה אלפוה סאיר רבי דקאטר6( היד כל בפ' לדודקשיא

 אפי' הכא א. לך וקעויא האשה, מן השלוח נדות ו( דס ג( סיס ושולהשלהיך
 מכש*ר יצהוא נרה לדם טנין שדורשת שבתס( תוספתא של ודרוצה נמי אדוםדם

 לחפאת רור לבית נפתה מקור יהי' להלן ונאמר הערהו( מקורה את כאןמאמר
 אוצמק ולא פליני ורבנן ליה נפקא מנ'ש רהא הוא מאיר ר' לאו כרהך בעלולנדות,
 הורעתד כבר מכשיריןו(? בסוף אלעור ר' אלא מכשיר אינו נדה דם דאמרחם4
 כןפ(. שפירשתי מקומות ברוב תמצא שאלתך וירם התוספתאס( מן להשיבא18ן
 והדר אדום דם דהזיא היכא וקאטר קאי ודלעיל פירושא דהני כדבריך, שאינוווצד
 להכערר כמשקה וליהוי להו ה'ק אלא ומשני ליה ופריך וכו' ת8מא ירוק דםדצטש
 מכארר נדה ודם כבר היא דנרה רכיון אדום רם בתר דחזיתיה היכא הזרעים*צצ

 הוטרה טהצום פעמא אי דשבת בתוטפתא כרקתני פעמא אי מכשירין במפכתכדהנן
 ולהוי הוליןי(. בשהיפת השוחפ בשילהי שרביעית המת דם נם כדפריךמיפ8צצ,
 דם שילוח לפפויי דאתא שלהייך הכא דכתוב מנ'ש משקה דבתריהי6( ירוקהאר
 ילפייכ(, לא ורבנן מודי, נמי תיק דההוא אדום דם ולא כבר, נדה שהיא ירוקנדחץ
 *רוק שילוה אלא מאיר ר' אמר דלא סכשיר, דלא מודו כשע בפהורה ירוק רםאאל
 נק1ל, שהחש טכלל רטונים פרדס פי' שרבנו תדע טהורה של ולא פוסאהישל
 דם דשמעת.ן ומסקנא מאיר. ר' אפילו מכשיר לא .רוק דם נעולה דבשאינהסכלל
 ססכת דעוילהי עזריה בן אלעור מר' )בר הנ'ל לדברי מכשיר לא ב8הורהירצק

 מכאציר. לא לרבנן דמכשיר לרים סבר פמאה שהיא נדות דם דבו~ר ירוק דםסכשףרין(יג(

 אשה( בסעי בהטח )בעניןה.
 איצה במעי בהמה דאסר לר'ם זירא כצ" ירמיה ר' מניה רבעי דהמפלת 6(11ץדן84

 לאתסצרי מיניה נפקא למאי סהו קדושין אביה בה קנל וצא מעליאולד
 לרברי כשריפהג(, מיתה לאחר הטותו ליה דאית למאן שכתבתנ( ואעיפבשצצתה.

 סימס וס ולפי  3רפוטי וגס 3כ*י סוי כן 3( פאכ. 98 זף גיס סס סס*ק כפע1 6(ר.
 ס3צס. וכ3וער סיי 53קוס ס' ס5"נ ג1יס ויופ1 1ס*י, נסיי כמונס סאססספו3ס

 טי4י ד( חוטס. סני ע3 עןס הפו3ס ססס וכסי3 לטוניס ס1זק ס3חז ס% כסי3 סנדם סי5 ש5פג(
 סג6ס1 6יס6 ס3סגיגו נסוססס6 ו( פ*פ. ס3ח 5וקפרע4ז3 מוסיס6 ס( א.ודשופ

 עקול.
  רמהשן.

 וסג6ן נ'. 6וס ססו3ס 63וסס 3פע פכסנ 5ס פ3 טט ח( סלק. 3ן 36והל ל 5"1 ש*וז(
 לפח*ל. 3יו 5חס נפפס י3נו ס3מ ס3ס סוגיס ודנ1יס קי5גיס כ3 פס .חאס ססססתס51י5
 סצ3ין 0 ס6לסך. קוזס כן סייבסי עקועוס נ1ו3 וס655 כעו וטנפו עגוענס ס3סוןפ(
 5רו  ופסי עי נזצק ווסנכ". שי ק יג( סוס סמוס כ~סל ינ( ו3סוי. י3סליס ייוק ס6י נכא ע0 עש3. מו9

 ל5שיי
 5יי5ד. כו 5ן 15

 פסטצפי. וג1פוג: נכ" 4שנר ל6ואש סנסס 3פי 3( כי6. נ*נ 9 נזס 6(קי
 ספוג' ץשט יי53. 3טיאא הף5 *פא ועא פ3וגס5 סיג פץ יף פיסילץ0
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 וזה זה לא מיעפה. מי טאיסורא טשרימה רחמנא רסיעפה דנהי לשאל ישהכל
 לרבנו סשווית בקדושין השנוי0( את ששכחת ספני וכי חייםד(, רוח בהןאויש
 לא לי טקורשת נקבה אשתך ילדה אם לחבירו האומר פ' תנן1( הא טועה.שלטה
 כשבא היינו לעולם בא שלא רבר סקנה אדם ראסר לד"מ ואפי' כלום, ולאאמר

 לעולם בא שלא עד הונא רב כדאמר כלוס, אמר לא לעולם בא כשלא אבללעולם,
 חייא ור' חייא כר' ינאי ור' ינאי כר' ורב כרב, הונא ורב וכו' טשבא בו לחזוריכול
 בנפל קדושין תמסי לא חיי לא דאי דחיי, לממרא וה'פ סאירו(. כר ורביכרבי
 אשה דין פי' באחותה לאיתסורא התלסוד שלקח דרכו לפי ורבנו כאבן, שהואובדבר
 דמפסא פשיפא שיממאק סהו ממנו כ:ית לסבעי ליה דהוה שאמרת ומה אחותה.אל

 ורי הוה אי וה"נ איתיה. ונקבה זנר בנל הא ום'ש פמאה דאסו כיון נפלבתורת
 למבעי. איצמרך לא חיי ואי חיי, דלא חוכא והיינו בקרובותיה, סיתסרהוי

 כריתות(. גני רהנן סנרל בענין )קוששן.

 שאם תלסודא ומפרש הילכתא, לסאי כריתות נבי דתנן סנדל דקאמר6( פירקאובהך
 לפני תלד שאם לשנויי ליה דהוה דחוק, תירו'ן חושבו ואתה וכו'. בניותהתלד

 שקיעת ולאחר החמה שקיעת ]לפנין בין לעיל כדמפלינ וכו' סלאת של החטהשקיעת
 בהספלת דכריתותד( פ'ק לב'ה ב'ש בין פלונתא איתא שלך תירוץ ועודנ(ד5ןסהנ(.
 וב*ש שקיעה ולאחר שקיעה בקודסס( לאוקמה איכא וב'ה ואחר שסוניםלאור

 עדיף. דתלסודא ושינוייא הנץ. ולאחר הנץבידטס(
 הכי אי ע*ז בסוף כממורש סותר לפנם נ'מ דק'ל יוסא בת אפו נזירה משום)אלא

 שאינה מותר דלנתחלה וס'ל ליה נרסינן דלא ספרים ויש וכו' נסילכתחלה
 יוסא... לכת פהרה סצרכינן וכי יוסאבת

 הוה הנריב ידי על דבר יבינני יעקכ ר' הרב טורי ושועי נבבדי יסיודעיאלופי
 שופר דתניא הא סדליקין במה בסוף לעיל דאוקיטנא הא לנו ויפראשבשובו

 יהודאו(.( דר' אליבאטפלפל
- -

 נני דוק6 עיניס גפק6 גקע 3עס ל'כ דעח 3סי 336 ו" זנדי 3סי 6סי" זנזס ס0יינא
 נקוסי" 3" כ3ועל 7( "יכ". עי60 6יסוי" דס" זהכ %ינ" "ף 3יס36 יסעינס גסק" 3ע6י סקוסי" כי ינגו חילן וע" נחייס. רק נסליסס 6יגס חעוחס 6ף 660נ1מס,

 סל"סוג0
 נקוסי" ו5" נוס לננוסמירן

 עפגי וכי 3עקוס 0דנליס ל"ו'ס 0גי0 כן ס( דד*ע. "3ינ" וס 631 יפעט36 דו4 %ינ6שס 3" 3ועל יס "ו ועעסומ. חייס לוח נסן יס כן "חר סנ"ס
 ינעוח ,( עא. כי3 דף קי7וסין ו( סחכ. 3סס סיין ודסוק נכ" טיעי 6פ כפנסס8ש8

 חילון סחסי ח*ססל וטז. עיי גיע ג( ע"נ. מס זף 3עי3 כ( סה6. כ*ו יף כזס 6(1.
 נקודס 0( ע*נ. וי זף כליסוס ד( וטד. נעקוס 6נ3 3סגיס ס5ליך "1 4נד כיח*ין

 נל6ס נכ'י גכחניס נססגל 0"13 סדנליס כ3 ו( חסי. ונדסוק נכע, ,נמקוס' נטקוסנ3-5
 ני עקועס, כק 6ין ונ"עס 3יעחק. ס5מניס 3ועכ קו3עוק קן ע3י0ס עגי נך ו6סל0נ~ק
 כיען וניס חקפא קיען סוף עינ ס*ד זף וני1ק 13 וקתס 6' קי)ק גמשי3פ 3עי63ט

 סדנליס "ח ססוסל כחנ עעגו גע3עס "סל כינס עיי 6עגס )ע65ו, וכק סיו סאפימנ.
 6ענס ונקועס. כ"ן "ין כי נל"וחו "ח'כ עסקס %י סנ3יון ננ6ס כ6ן סמ3 שג*קייגיסש3ו
 ו"סל 0ע3וס נל"סס ע3יסס סוקיסו וטז ס33ו סדכדיס  3סדפיק כדפ ט65 ס18נישפ
 כוחיס ננגוח 0ס036 עס ססעסך ע3 3סולומ נכ'י, וס ס85מ סעטיד נש5י סשכמניס568מ

 ס7נקיס. נין גזו5 פי1וז נן גס עטו סז6מ ונטעופס וס.*6ש1
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 לת'אך(. איקלע פפא דרב )בשבדאן.

 הארץ עם בנדי סשום ליה ותיפוק דפריך פפא ברב נותים6( בננות שאלתואשר
 סן שכשעלה הקונפרס פי' ידעתנ( ולא לפרושים, סדרס ע-ה בנדי טרדאסר

 טר דאסר בסדרס החבר בנדי ליפמא בנדיו סשום ליה ואיפסי ולבש ועלההפבילה
 ראשון השין ראשון בו והנוגע הפוסאה אכ סדרם ל דקקוי' וכו'. הארץ עםבנדי
 דקאטר ליה איפסי שלסה רבי' אבל רבריך. נראין פירושך לפי וכלים. אדםספסא

 שהן בבנדיו או הארץ עם של בסנדלו התחתון ליה איפסי וה'ק קאיאתחמונו
 בבנדים. לשילשול ולא לסנדל לאנ( לחוש ש14ין ערום בכותי וסשניסשלשלין
 חרס בכלי נסי אי עץן( כלי בפשופי היינו התרוסה את עשא הטדרס אתוהסףשא

 התרומה. את שמשא הנבלה את לנושא וה"הוסגבו.

 נדה(. יענין כבועץ בפנים טוסאה )בעניןו[.

 ומבעי דם סמנה ונעקר למהרה טפוסאתה לפבול שיררה דיולדת דופן6( ייתאיהאי
 שם עודמ החטה שיעת וזטשר ראשון ביום שנעקר כמן סדש בנדה כננדהלך
 רלסא או לספירתה, עולה שני ויום וירא ר' לתקנתג( אפי' הוהנ( ראשון סיוםכרהשה
 לשסעינןד( ]לסה?[ יולדת אבל לחוסרא. אלא כבחוץ שבפנים דדם קאסריגן לאע*ן
 שקיעת לפני בירידה דם ססנה ונעקר שלה בשביו לפבול שירדה דאורייתאנרה
 דסה, י[בא לא בין דסה יצא בין ילביתה פהורה החטה שקיעת לאחר ופבלההחסה
 כי רואהס(, לה חארבא לא ס*ד אי ועוד לכשיצא. סיהא בתרוסה לאכולואאמורה
 לה שתחבה כנק סינה נפקא 01טק הוא בלוע אשה של טקום אותו לןו(סבעי
 החטה לאשקיעת פסוך בשביעי שנעקר כנון לסינקפ ליה והוה וכר נבלה כזיתחברתה
 בסגע טפמאה לא סיהא דבסשא נהי דשה הסחוים בית אטרת אי שם. עודנווהדם
 כרבנו אי וההיא ספסא. לא הבלועה המוסאה הוי בלוע אמרת ואי טפסאו(טיהא
 לנטרי לכשהבש נונעת סאעם לה טפרש דאיהו סידי ל קשש לא תמרששלסה
 דואהמ( לה דסשוי ר'ח כדברי ואם נונעת. לנבי ולא רואה לנבי כועץ ובמניםלחוץ,
 לנ0רי. לחוץ ולא הוושן לבית לועץ לכשיצא דמפוש אחד ענין שסעהאכולה

 טך"ח, שלמה ר' שאלת כא.מיטן
 לטצ~ה(. ש8ח " )בויוא.

 רוקא1יע חשת ובאשבוע ביבמות ריעיו עם יפק עבדך תם. טרבי' שלמה6( י'שאל

 חיל סג0מ ג( ונדשק. גנשי יופפי נסקוס עכ6ז*ע. סגסמ נ( פ"נ. 5'ג רף גרס 6(1.
 מען. ננדיס 5ענפ 5שם ס6ין 63ופן כ5ועכ ד( ורפוק. ננ'י .656נעקוס

 כססו6 נעקוס כ6ז*ס סניס כן סוס ל6טון עיוס כרו6ס נ( ע'6. ע'נ רף כר0 6(ח.
 סני 5יוס חמניק וגקי נקייס סנעס סמףכס נ( ורפוק. גכ'י עורס ר6סוןעיוס

 זיר6 ר' פ3 חצנסו 5מקגפ 6סיפ נעקוס דנכיי ש5פי מג או5י מחדסי 7ס 63 65כי
 יו5ימ 6נ5 פקוס 03גיס גמ3 5סעכמק, 5ע0? יוגרמ 5% 7( ריו75ס. ריג6 ס6 פסו6עכ

 *פכ ננ5יע כ*ז"ס סניס זס ופ5 6ספפינן. 65 יו5ימ 6נ5 6ימ6 גוטק %ן ננ*י.5מעעיכן,
 *נג פגפ זס ו5סי מ0נ0פי. כ"ן גי6ס ו5י 6סעסןנן. ער65 ק7נריס גר6ין כן מ5 065מנס
 נכ*ימ פוין ונד0 יעדפ דץ ס6ין רייס 5סמ6 וטנמו 7סו56 6ינעי פ3 ר'מ מסונססחי5מ
 ח6י 65סעפיק 5יס 5עס וי5ו כ0ון,סכיס

 7י~
 וכו'. ד*ו7יפ6 נדס 5מפשרגן יידמ, נני

 נוש8 פפפ8 65 דנובפ נסי נדטק ז( פץנ. מץנ נוס 0 סחווס. מקיעפ 65מכ כ5ועלס(
 לו6ס. 05 נפקוס 5סלו*ס נ7שק ח( עעע6."ףס6

 פ5פס ל 516י סו6 7ע2 "רנ פ5מוד נגיפ וויק סידמ 6י"יק סחנס 7עס 5פי 6( כא.סוטן
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 קאטר לא עיכ התם דקאטר לפסולות3( חופה דיש בםוגיא יבסתו עי הבאבפ'
 טהא והוקשעו לא, לה קנה רלא במופה אבל לה דקני בקידושין אלא טאירר

 קונה כםף אחר עמר שאינו כסף וטה טק"ו קונה חופה דקידואויןג( בפיקדאסריי
 אינה דמסולות דחופה ארצנו התם. היא הכי ומסקנא שתקנה. דין אינו שנוטרתחופה
 טיפסא ואינו כשרה לאשתו הוא סיפטא רבהד( בהאשה כדאמרי' כםף אמרנוטרת
 נבי התם כדאמרינן לה ליפמא טצי יורשה דאי יורשה, אינה ונם פסולמלאשתו
 כראטרינן זכאי אינו נמי נדריה ובהפרת , לה ענו ולא קריא לה ירתי דלא דכיוןקפנה
 שאינו כםף ומה דפסולות חופה קניא אטרינא דמדינא הוקשינו כן אחיי אטנםהתם.
 בכשרות כסף אחר שגומרת מופה בפסולות, אפי'ח( קונה בכשרות אפי' כםף אמרנוטר

 בפםולות? שתקנה ריןאינו

 לפלגא(. מיעשא סטוך )בעניןג:.

 אוכליו ואלו אלו בנים המנימ לכ'נ6(. אלסנה רפו שסעתא נההיא הוקשינויהיום
 ססוך קאטיר היכי לטיעופ. חוששין אין קסביר עוכר, והאיכא יאכלו וכריםוכו'
 להו לית למיעופ מוששין אין דםברי רבנן הא נקבותנ( לטמצה דטפילותטיעופא

 ססוך אטרינן ולא דליתא כמאן טיעופא אמרי אבל סיעופא, דסמוך סבראהך
 למזקה.טיעופא

 הנ"ל. על ר"ת תשובת כב.סימן
 מופה יש על קונה מופה דאטר הונא טדרב הוקשית אשר על יבינו:השיב

 ליתא. הונא ררב אך ושכמ? הזכירה6( שרבינו דעתך על העלה וכילפפולות
 טאיר3( ורבי כדקאטר רליתא טכלל וכו' טיהא כסף הונא ורב תלמודא דקאטרחדא
 כםף לסילף אתי דכי דלעיל אשיפתא פלינ הונא דרב ועוד בישרא, אכילהיכי

 שכן שבהן השוה הצד דטה טיניה תילף לא פריך בפסוךד( לעיל וביאהטשפרנ(
 כרמה לבעל ישנח שכן שבהן שוה לצד טה להקשות דרך וכן כרמו. בעללתנוהי
 ללסדח( כדי להקשות דרך אין זה 1בעיכן באישות כםף טוצא ואיע והואילבעלטא.
 והצד הואיל פרכינן לא לטילף אבל פרכיגן לסילף בדלא התלסוד בכל כןותטצא
 אשיפתא פליגו( הונא דרב טפריקנא בקירושין עוםק ונשאני בטקצת. הואהשוה

 ע'3 כ'ג ופסמיס 6י ד'ח ע.6 ס"ס י3מות נתום' סגוכר %ט0[)1( )וסי5מ7י*ום
 ר' מם36 כ"6 קימן גי3)נות 3ינרדכי מהו63 מס סג'5 סחכס סכתנ מס 6מנס 7ס76יס

 3מקוס 3רוך ר3ינו 6ית6 פ5סגיגו 3מי7כי כי 6ינו 1ס ר3נו, י5מדע י"ס 6ת מדריוםס5עס
 18נ1נ0. ס10"4סן .ק 178 ועיין ממו56. 3ר3י 3רוך ממו 6ס סונפי3 סס מתס וגסר'ס
 וכוי. ע.6 ס' דף קי7ופין נ( 6ונר. ר3 ד"ח 3תום' ועייים וכו'. ע"3 כ*1 דף י3מומ3(

 ס6סי5ו. 3דפוס 3כ*י, ס( כיון. ד"ח 3תום' ועי"ם עש3 פ"ס 7ף י3מות7(
 רו63 חוס כן דעיי מוססין 6ין רס פס נרם'י עיין 3( וכו'. ע"6 ס'ו דף י3מוס 6(ב.

 ע'6. קי'ס דף 3י3מות עייןועו7

 3דפום. ור3י 3כ*י ר3 3מקוס כל5 3( מופס ד'ח ע"6 ג.מ 7ף סס רם.י עיין6( כב.מסן
 5ן קיימ6 ד65 ס5פון מ,ס דדייק 5ריימ, י*ס 3תוס' ועיי'ם ע*3 י'6 דףחו5ין

 נסוס' ועיי-ם ע"6. ס' דף קי7ופין ד( 73סום וגס 3כ'י וסער גמקוס כ5'5 נ( ע6יר.גר'
 דמופס מיניח די5יף ס5ו ה75 5מס פירכ6 ים סנ"5 57סי 3וס ר'ס טכס ח( ,סנן. סכןדאה
 סוכ6 5ר3 כמו 5עי5 ד6מר ה6 6כן סע3ריס 63מח 3ע5מ6 3ע*כ 3כסף גס יסנח סכןקוגח
 336 פרכיכן, ו)כך 6יירי )מי5ף 73)6 דסתס ס6ני וח 3ע'כ, 6סכחן 65 מיח6 63יפוסכסף
 כיון גע"מ 6סכחן )6 63יפוס כסף )מיוור 5יכ6 6יירי ו5מי5ף ד55מד קוגח מוסח נגיסכ6

 ויסוע 3נ*י פריך 3עקוס ר6ו'ס חניח כן ו( גע)מ6. 3ע'כ עכףפד6טכגע



 טג כב סימן ר"התשונותא8
 דל*ת כרנא חסאטברז( בר דרטי ועוד דושא. כל פרכינן לא  הצר מה כל רסחלרלעיל
 לרשס דאטר" ודא כטף. לאהר כדשנייח( ריבסות שסעתתא ועוד הונא. דרבליה

 דשנא דרנ ליה דלית בסףס(, אחר שפיר סוקמינן פסלי נסי  חופה פםליקירושין
 לפםולותי(.אפי'

 נקגות  ומחצה דמפילות דסיעופא אשריך. היטצת אם יוסא6(, נת קישיה ועלנ.
 ספילות הש סיעופא בתראנ( האשה בפרק נמי הטותו ונבי הטתיר רובהוי

 מפפחיןנ(, דאין וסיעופא  ריימה הזקה אבל אוסר, ומיעוט המתיר יוב נקבותומחצה
 לרוכ, יצפרף האיך דבהסהק( והזקה טקולקליןד( סעשיהן סיעוט הדם בניםויונן

 דליתא. כסאן מיעופא רוכ  שאיןוכיין

 יוסף. לרב תשובה כג.סיטן
 אבילוח( בחוך נישעאין)ב;נין

 ואפי' לאלהר, לכנום  שמוחי  נופה דעתי נך אבל כך, לי ששלהתם כראי אינואני
 שקים ולסי שכעה, אהר יסתין רק ורביה סריה קיים  שלא לסי יום רעבתוך

  לבית  בבוט  שינר  המחים כל על מדקאסרינן"( אביו, מת ואפי' סותר יום ל'לאחר
 ל' בל  שמיחמשן(  האי בשילהי בברייתא ותניא וכף, אביו על יום ל' עדהשסחה
 נישואין דודאי קמפלינ, לא אביו מת אבל אשתו, בסתה אלא קטפלינ ולאלנישואין.

  השסהה כבית גישואין ואי בניס. כמה לו יש אפי' קעביר דמצוה יום ל' אחרשרי
 כבית לא ודאי שלש  השמחה, כית  ליה  רהוה סשום ליה תיפוק ליה, תני אסאידסו

 סצוה בניקעאין אבל הסתים, לכל ואטו אביו בין ספלנינן רשות  רההם דטי,השטחה
 סיירי, סעורה כלא דבגישואין לסיטר וליכא למתני.  שיצמריך  ילהבי ספלנינן, ולאהיש
 בלא נישחשין אין ועוד  שומחה איכאד( םעודה בלא בנישואין  בהמולןו( אסרינןרהש

 כום)י וכוגתו ודפוגע נכ'י סני 75 גתקוס )דעתי כל3 כדסגי' ח( עינ. ג'ו דף 3ינווותז(
 סעעתת" ה6י ר.חופירם

 סס גתוס' ועיין כקף )"חר נחופח 67יירי דינווות
 סחוג"

 פירוסו
 ועיין ס( סי6. "חת סהכונח  6ף  כדמ  ס3" ויה סגיי 75 נווקוס נחופה פרסיגן הגיהול6ז*ס
 נ65 דחוסס )יס 37ית כ)ותר י( וח. ע3 החירון 6וול רנ 7*ק עינ ;"ו 7ף יגתותנתוס'
 3נת סק3י ענירה קידוסי )יס ד6יח 73ידיה ו6פי3ו )תרותק, 3פסי) 1"פי3ו כלל  סולסקידוסין

 נתלוווק.כהן
 ועיין יוע" גת קוסית 3ה קלי ו)כך הוקסיט, וקיוס  סבויל  סבסן הח ע) יויו, "(ב.

 סתחעין, עד סעתגת )ו כ)ווור חת5ת 061 סס. ונהערה 6' 6ות ע' קיתןנקוון
 ל64: פ"ו דף חו3ין 7( ע'". פ' 7ף קי7וסין נ(. ע'נ ע קי דף ינתות ג( . "טלין16
 עסרס חוקת וכן רוג עוסין 6ינס ווקו)ק)ין תעסיסן עיעוע עס ונוח ס"ימ חוקת כ)וערק(

 תרונ, גנ7 )חוקח יסייע סהתיעוט רק )רוג, ע5ערפין 6ין תטפחין ד6ין וויעוע עסדעיעה
 נגי 36ל דלית". גת6ן  רונ5  ללני דעיעוע6 הרוג כנד לסייע כח לתיעוע  ד6ין  ליורילולזז
 3עיונר 3יג6 ונזה חעתיר, רוג נ"תת עוסה וופי3ות הוויעוע גקגות וווח)ה וכריסתס5ח

 37ית6. כע6ןוויעוע6

 כתונ וסס 247  5ד רע"ח סיתן "ג3 ס3כות ויסלי גתחוול חונ6ה הו6תחתסונה כנ.סינק
 ל' סרג הו5 ס~ח יוסף ורנ יוסף. 3רג ת6יר נר' יעקג יגגו תסיגתנר6טה

 %ן י6סוגס. נסערח סס 6ודותיו כתננו ו6סי י.ד סיתן )עיל הנוכר סר"סון תסח נןיוסף
 סטו"). טס גוכר 31" ,תסוגס" סע3ס רק נר6סס גכתנ 3" חיטי קפר 30 ודפוק3כ"

 עכא 61 3ד סניעימ עפנרת סע7 גכרס סד'3 החנס עיי כן גס געתקס סו"תוסחסיגס
  ססוי3. טס גוכר 3" פס וגס זי), יעקג ר' עסרנ תסונה גר6טס נכתנ וסס סנ6וגיסתטוגומ
 נפ)ע6 סתס יקיפר עחנ עאנ דף יגווות ג( ע"6. כ"ג דף סס נ( ע"נ. ג'נ דף ת'ק"(

  סד'3 נספתק סו6 נן 6יכ6 ד( ח*גי דאץ יתוח' 111י-, ץ ' 'י




