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 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
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 לטי מותר ל' בתוך לי נראה לאלתר לכנוס מותר בנים לו אין ואם ומדקאסרסעורה.
 הסתימס( רכל יום ל' ואפי' כלל, לח רחינן ולא היא עקשה וטצות בנים, 4שאין
 רלא ואמו, ראביו נטי מירחי המתים רכל יוס ל' רמירחו היכי וכי הכי. סשוםדחינן
 רבאשתו ועור הסתים לכל יום לי ראיכא היכי אלא ואמו באביו עשר שניםאשכחן
 למשמע איכא נמי הכהן 1( ריוסף וממעשה לאלתר הכי משום ושרי' רנלים נ'איכא
 ליה, רהוו קפנים בנים משום רחו ריריה רנלים ונ' אשתו ראדות שלשימו(ראמיי
 בא לא דקאמר ל', בתוך היינו דקאמרינן ולאלתר כלל. ליה הוה רלא היכיוכ'ש
 ימי ז' לאחר רלאלתר מכלל יום, ל' מרובה לזמן מאי ומפר' מרובה לוטן אלאעליה

 שהיה סי בכתובותח( סרקאמרינן קאטרינן, לא אבילות ימי בתוך אבל יכנום.אבילות
 רהאי לוטר איש לב על יעלה ולא שמיר מוכיח וההם וכו' סזונ ויינו פבוחפבחו
 בא לא בנים ליה דהוו ומשום קתני. עליה דבא חדא כניסהס( היינו ע"יה באלא

 נרידא נישואין וטפניי( שמתה, אחותה מפני יום ל' אבילה היתה היא נם רהאעליה,
 הכירה ולא לאלתר כנסה הכי מפרש ירושלמי.6( ובתלמור הקמנים, פינסתאיתוקמא

 מכל טרובה. זטן נקפ ובביאה לאלתר לישא מותר רנקפינ( ועוד יום. ל' לאחרער
 וטי יום, ל' לאחר וביאה לאלתר לישא מותר בנים לו שאין רמי שסעינן טעמאהני
 שטתה טי ל"ש יום ל' לאחר לישא מותר ורביה מריה וקיים נדולים בניו כל לושיש
 באשתו אכל קעביר. ומצוה ונוי זרעך זרע בבק- רכתיב מתים בכולהי ול"שאשתו
 לה מנשי רנלים נ' שמחת ידי דעל היכי כי המטח רעות משום רנלים ניתקנו

 דבית הוא פשופ ורבר חיזוק, צייך שני וזיוונ איבהיג( הויא ולא קמייתאלרחימתא
 לא אי מצוה לאסור לנו אין ומרשוח מצוה, ריריה ונישואין רשות,השמהה

 בהדיא.מריש

 יטבפריש. ורבותינו שמואל לרבנו תשובה כד.מימן
 מורדת(.)ענין

 ועצים, אש ממרורת היוצאים כנהלים6(, זנוצצים וחצים, חנית שניהם מהצציםמקול
 ורבותיע שמואל רבי מוריעי מידעי את דעי, ולחות עצמי להעמידיראתינ(

 הנפ על לעז להוציא חורש עשר שנים ער אויבים רבה יוציאו פןשבפרישנ(,

 3מי ח( ו6ת. מ)פני נתערס עיין ויטרי נתהויר ינס וופוס נכ"י )יכ* נתקוסוכ5"3
 נל6ח ו5י 67ני5וחי נתקותו חגית יי*ו"ס דניסי*ין. 6יח6 פ7") וקעחק נויפלי וגסו7פוס
 ונ1יעלי 7ל"י ונרפוק יוסי רלני נכ"י 1( )קתן. יעיין העחיס יכ5 סל3 סתנהחיכעו

 יוסף *יח6 סס ונע.ק חכסן. נ.וסף 67עליגן עעסק ועסוס סך") ונתעחק ויוסףועתעסה
 6ית6 ונויעלי וכמ5. וופיס נכ"י 5י סיזתת ניוקיס ס7') נקעחק ח61 כן מ5סיס ו(הכתן.
 ס65 כ5ועל ט( 6.פכ6. 6נ: י"ת נתיס' וע-ם ע.6 י' רף גחינות ח( 6חלת. עעוחעו7
 וכו'. ע)יה נ6 63 6)6 כגקח )6 קחגי ר)6 חך6 6.)1 ווק יוס, 5' עך סכהן יוסףכנסח
 סא וסגכון ונניסו6ין. והניה ותפגי ווחק ור6ו"ס גופיס יגס נכ"י ת61 כן גיסו6ין ועפניי(
 פ)יס נ6 ס)6 6ף 363חר, סחיחה גריו6 הגיסו6ין עפגי תי וכונחו, וופוס נכ"י סכחונכעו
 6סוסך. נקי 6ח פרנסי 3כי 3ס וק*ער חקעניס, פרנסח ס) טפע6 6חוקח6 יוס )' )6חרעד

 סניס כן ונקט ינ( סי"6. פ"7 ינינות .יום5עי "( גיסי6ין. ועמוס 6יח6 סן')ונהפתק
 כ5"5 6ינת יג( קחני. 363חר 3ינס6 עוחרח ועוך ס7"): 31העחק וופוס. נכ"י וחסרר6ו'ס
 5ריך וסס 6ינה. )ס הוי6 י)6 מד) ונהעחק 6נ3ס. סניס ור6ו"ס ורפוס נכ*י 6גוסנווקוס

 )ה,3עחוק

 כן ג( ר6יחי. נופוס נ( כ6ן. ים סנוסיס כעה נופוס 6ענס נכ"י סו6 כן 6( כר.סימן
 מהוגי6 סחולס ע3 לפנ'ס פירומ ופיין ורנותינו. חסי נופוס 6ענס נכ"י,סו6
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 שאומרים כהכטימו(, הלכה דפסיק כרבא הלכה ודין דת יודקר כל יודעים כיהסעושה,
 בר כחייא הלכה אין נטי דנהא בו. אשהי' וכ"ש טוסים בו שנולדו איש כופיןאמאין
 רשה פסק אלוס( ונשני נולדו. דתני כמאן אלא כופין נולדו אבל בו, קשדדו דתנירב
 הץ אם אנל המהמיר. אחר הלך תורה דבשל דידי ופעסא פסקהי, כן ואני כן,כסו
 לכרורו( יכולין יהיו או מדרבגן, פטול כרין שלא נישראל מעושה דנפ לברריטלין
 ר*ח ופטק הואיל הכי ואפי' הסקילו(. אחר הלך טופרים דבשל רב, בר כודיאולפסוק
 סן אינו אמ לברר יבולח( אדס שאין וכ-ש שפתים, לזוה להרחיק ווצריךלאעור
 אאשא ירהי תריטר משהינן דלא הנאוניס שתקנו שמואל רבי' שכתכ וסהד~שהץה.
 ורב רבינא דק*ל בישראל ממזריס להרבות לרבנו חלילה אותו. כופין אלאאמסאש
 פי על או המפלפלין על אשה כתובת לתקן יכולים דהגאונים ונהי הוראה. טוףאשי
 מיסות בידינו כח אין פסול נפ להתיר אבל ממונא, דהיינו דעתם פי על אוהלכה
 עד נופין שאין בהלמוד שנינו שאגו פ0ול גפ וזה המשיח. ימוה וער אשירב

 אפי' פסול, ש~הגפי( ]פק~יפא הגפ כפיית דין פרם הקדיש והמ שתאס( ירהיתריסר
 כדין בייטראל המעושה גפ גיפיןי6( בשילהי נחסן רב אמר דהא אני, חצהיאטר
 רביי פי' לפי אפי' כדין, שלא חודש י'ב בתוך וזה ופוסל, פסול כדין שלאכשד
 יצחק ר' הרב גדולות בהלכות שכתוב שמואל רבי' שכתכ ומה בסורדתינ(.שלסה
 מזוני לה לית ירהי תריסר ובהדין אניפא שתא ירחי הריסר ליה ומשהינןאלפסי
 במודדת דגמרא דינא הוא הדין פתרונו זה ניל דנמראינ(. דינא הוא הדיןסבעל
 הזי דמתיבתא דינא בבי האידנא אכל יצחק ר' שכהנ ומה וכרה. פחיתה ידידעל
 ניפא לה יהיב גיפא לי ליתב נברא להאי בעינא לא ואמרה כדאתיאיד( במורדהד"ני

 בלאס,( לה מנרש ורוצהטו( מוחלת אבל פחיתה, בלא במורדת פתרונו זה וגםלאלהר.
 משוינן אחר בענין והספרשיו( ליה. דפשיפא הנעל רצון לפרש חש ולאכיובה,
 על המורדת דשמעתתא גופא ובא טורה אני שכן ססזרותיח(. ומרבה נטור פועהליה
 שבחות, ד' עליה שמכריוין וגמרו נמנו ורבותינו וכ4, מכתובתה לה פחשתיןבעלה

 עיין הטד נסלים. זלס פעו6) פלכגו קע4מ, דף 451) ר6זין דוי יץסר'ר סחכס י7ייגו53וי
 *יים וקגי נפגי נזנל וגסמי וגפ6מי נתסונתו לסנ'ס סכמג מע-ו עיען ח"6 ולוענ16י
 סוג יוס נ"י יסודס רני' וסר.ר יחי6) ל' וקלוני 6נלסס נל' יסודט וס"ל עממיס ל'סג5ק
 1(ל % סכ-3 3סחכס סמורס ע3 רסנ'ס 3עירוס נענו6 עיין ועוד עוו. עט 631ועטוו
 טטס סס ונסערס  ד~ל סצ מלמור 3נימ  רויינו סירמ 5י"יק סחכס דעמ 6עגס סס.חטסעלח
 ל סאסעפ

 סעו~
 גס5 כ)ועכ ס( ע64. טיו 7ף נמונחש י( עי"ס. ספקי7. כיי ס3 6ניו

 3סקוק געקוס נמ3 ו3סקוק ו( גו3וו. .וסגי יסווס ירנ ונס6 כחכעיס ס3כס ינ6ד6ער
 כ7ין ס63 ניטנ36 עעוסס נט ע-ג פ*ח דף נניסין סעו6) ד6ער ו6עץ ו( הסוס.נכק
 )עיער ד6י" 5יט וס סו6, עע)י6 נס ועו6וריימ6 עסעע 6'כ גט 5יט קפגי וטו)6סקו).
 דסף 6גי לו5ס ס6על 6ף נ33 גט 5יגו עי*ריימ6 נ6עמ 6נ3 ופוק3, עסוס סקו3דכקע
 רח. 6ער דאס סף5 ע'ח וף לנ נסוס' עיין עמגס י5יט ויסינ מ3וסו כעו כויןנס63
 טה6. ה74 וף כסונומ ט(  ודשס. נכיי וחקל ר6ן'ס סניט כן יכו) ה( ר-ס. עקוסקונ(ס
 לם"י פ" ע3 רכגו סכיון ג'3 ינ( ע"נ. פ*ח וף ניסין י6( ר6דס. סגסס ע'פ סוקפסי(

 כמוגח נל6 ויו65מ נט )ח טמן 6)5 )סטסוסס )ס כייסיגן )5 ל'ס ע-ג ק.ג דףנגמונוס
 טרי'ף ינ( 6ערס. 6נ3 ד"ס נמוק' ועי.פ כדין. פ)6 סכפיס 6יכ )יס, כפינן ד)6 6)ע6ע*כ

 דנרי ע3 ר4מ פ3 וסמרוגו וכו'. ס6ייכ6 6נ3 )קען  ר'מ סהני6 דנריו וס ו6חר פסנכמונופ
 ער5וכס סניס ר5ן*כו סו(  6מי5. כד כרייף יד( פס. 5ע'פ פ' נעלדכי סונ5 כ5ןסיי4ף
 ר416ס. סנסמ ע-פ ויפוק נג"י גע4כ נעקוס כ5*) טו( ודפוק. נכ*י ולו5סנעגץס
 ר5וס. סניס וכן ויפוס* גכי פירע ו6ס נעקוס וכ3.5 נעריכי סו6 כן וסעעלסק(
 געוד סועס 3יס עסויק 6טר נעגין וסעפלם ס)%ן: טס לגנו זנרי הונ6ו מח ויידדיייח(
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 אאר כה רנםלכין ופלומא נאחת. נר~בתה נל ום0מיץ צשר 4 ש4ץוממוס
 טרדת דםי היכי אםיסר פפרש הכי ובתר נסלכין. אין ליה דאית דא*כא זה,כל

 כתובתי ו4תן לנרשני ירצה לא אם ליה בינא לטן רמצערנא ליה בעינאדשמרה
 יס( ותוספת( )שפירשנו פח*תה עיי כחובתי כלות ער ולענט לצעדו כדי ליחבומנא
 לפיכ6( כלין דהוי וזיסמן לדו, כדאיתכ( רבותינו ולפי םעגתט לפי בשבת ד*נריןבד

 והיא אחריתא ליה יהבין לאכנ( ביה דאנירא טה וכל יוחר, או ושנים בעקשרמאשנחגו
 ואפיי רםחגיתין רםורדת פ" והיינו כחובה. ויתן ינרשנה או4 יעננו, לצשעסחכונת
 בעינא לא עלי טאיס אםרה אבל אשתפדצח, עד כתובה לה ליתן צדיך לט"ש רוצהה"ש
 כפינן לא סוחלת, אני והכל זצילכנ(, חךי רביי פ" כן כתשחו, ולא הוא לאליה
 ד' אחר עד לרבותינו או שתפחגח עד סשנתנו כדין להוצה"ה שרדת כריןל*ה

 שרוצה כיון נסורה סורדת ההה לא דהא דלקםן, שתא ירדד וישב חהסלכה וכרהאשכחות
 הוה וו נם כלומר לה, כפינן אםר זופרא טר לנרש. רוצה הבעל אם כלום בלאלשמשע
 ער לה רםצער בעלה, תחת יושבת אביט לאברהם בת הנחת לא עמרכ נמורה,0ורדת
 שםעתא. סלקא והכי סוררת, הוה דלא זופרא כםר הלכתא ולית הכיכך(.ישששיה
 בשאסרה אלא עלי במאים ולא איםרר זביר דרב רכלתיה טררת דין סשאק הכיובחר
 וספרש ליה, וסצערנא בעינא ואסרה אימררא ]פירויצא[כו( והכי וכדכס(י ליהבעעא
 אניפא שתא ירחי תריסר לסוררת דםיטהינן ספו"ש סיסרא הך ובתר בלאות,רין

 שה"ה ליכא עלי לסאוס אבל הםלכה, דבעי לםאן והסלכה שבהית ר כרוזלאחרם(
 חכם יפעה אז הדווים, כל ירוו וה ועל לטיש. רוצה עיגש וכנק שמוחלתכין
 אני ובנפולה לבינך ביני בהשמים הלא עלי, םאוס באסירת לנרש הבעל אשכופיןלוסר
 אחת כל יהא שלא אטרינן ועוד באחרכס(, נחגה ע*ניה שטא לוםר חוה היעדיםק

 תתלה3( בחנסכס( בעלה םיד עצטה וספקעת טי ביר עצמה והילה הולכהתששת
 בעולם פירכא שום ובלא נשכר. וופא משךט רא'כ ]וע7רן)6( טורדת אםבעכושם
 אסר ואם ב"ריא, ר*ח שפי' נרולה וראיה שסעתא. נכולא אשכחן לח לבעלכפ*יה
 הלכה, טתוך יבינו שמועה ]מביני[)נ( וכל וכו', 4ה משאען נפ לה אתןהבעל
 לפרש (גריך הכל לאלתר ניפא דיהבינן בה*נ שכתב סה ואפ" אמת. דאפרו"שסשמ
 לפנז. ורנתי לפניך יחיאל ר' םהחתן היה וסעשה ובא, סורה אני וכך הבעל.לדשן
 כתבו ואשר וסמזרות. וחנק איסורא נבי חלילה)ג( הלכה, עוקר מנהנ שמטואם

 האיש את להכריח תעשון אשר לכל יריכם על מסכיסים והנט אשבפוףיוש:רבותיוצ
 ישר לא זה נם אני, רוצה שיאמר עד ולכופו להכריזי שתוכלו הכרדשת שףדיבכל
 לעיל כרפסק להוציא אותו שכופין סציט לא זה שהף בירי, דשא סהצנה ואיליבקףני.
 פסול כדין שלא כשר כדין בישראל הסעושה גפ ניפין בא1ילהי כן קשאוסר יכיןרשח

 רוצה אמר אפי' נוים עא כטן דאורייתא פסולא אי רטילתא רתחא ידענא ולאושפל,

 עעורדמ סרנס ססע)ומ וסנטן עויכי. דכלי )פרפ יפק פס *פי ונפיוומי טשצרדמ.סכנס
 3לין 7עתי ימי ומפש, נלי סא נן יס( )פממ. נט פמכש ופדנס ו% ישנ ססצסק

 )פמ נעקוס "מ'ס סג"ט כן 3סי, כ)ין כ6( נר6ימ. נ78ךס כיליס' ל6ו*ס סנסמ נ(3פשק.
 6מרס. 6נ) יקי( סס רם8י כנ( ר6ז8ס. סגיס כן 6%, נעקוס )" ננ( תמק.נכש
 וכ3*) ר"ז'ס סגיס כן ונו' 3יס נעינ6 כת( יכפונמס. )פטל כד שי משוק כסערכע(

 נעקוס כל) )6חר 6גימ6 כו( מר6ו.ס. חוהסס כו( 71סוה. 3כ8י ספ" נ"ן נס*רכשצץס
 נעקוס ממ)ס )( פ"נ 'סשח ניפין כס( סינ. ני 7ף נ7ריס כס( %71ק. 3כאי %אצ636שר
 ער6זיס. שקפס ופו7 )6( נמקנפן. חכעיס סופי6 08 64יכ וס~טר דיז"ס. סנסספש5ש
 ינגן. נסוךס 78ינק 75( 7מ'ס. פגפס וס3עס נשקוט פמ)ס 5נ( שגיושס. פוכ"שס)ש(
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 אבל נאיטף נכפינן לא האוסר)ס( אוסר חשם מדרבנן73(. אי כלל, מהני לאאני

 אבל ליה סתקקען לא בדרכנן)ו( דאמרינן את לא זאת נכפינן, והרמותבנוירות
 בפערנא אסריק ותו דוא לנלימיה רלישבקי בכובסיה נקשי האי ופריך ליהמשסתינן
 ל*ה עכדז ליה ד8בא אמד יומף ורב אשמתא. מימני ולא רב גי רבר אננראמימנו
 ואין מנגדא רחטיר לך דיי ושטמה6(. מיתה שם שמתא רמי, בתי תבריותכרא
 וכר3ח( בננובתיה נורא איתלי וכו' שמתיה וכו' דאכל כלבא נגי וכן סזו. נרולהכפייה
 מקפש3ע( שמוושל ר' בת שקידש אהד על סעשה היה ירי ועל טלהתנדות. ללקותפוכ
 שגירש. עד ובדברים בממון והשהירוהו לו שהתירו ועשיתי לנרש המקרש עלעזרו

 שרה אנ* כך שהוי רבותיו, על חולק עלי יאמיו לא למען וכתובים ידועיםוהמעשים
 מתנשאים עסם פריצי ובני קול, ומכטל מהמיר שאני ועור לי. לשטוע וישובא,

 הרחק. בשעת אפיי דכר בשום לממוך ואין רופי. אממוה בגן לתת קוללהעמיר
 תנזרו בדבר שוין רנותינו כל אם אך ישחקמנ(. בית על יפיש ידהקמ6(, ההואוהיום
 רששין יהו שלא אליכס, הנלוים ישראל בית מזרע ואשה איש כל על המורהבאלה
 בחלוהו. ולבויו וללוותו ולהשקותו ולהאכילו להאריחו עמו וליתן לישא עסולדבר
 הילדה את האיש אותו ויתיר ינרש לא אם אדם, כל על ברצונם הוטר יוסיפוועוד
 נידוי מתוך בעש ילקה לא והוא מקיים, ירצה שאס עליו. נפייה אין שבזההזאן
 יעבור השם אוחה, ישמור ונזרתנו בנזרתם זכור שיהא וכל מעליו, נתפרד אני אךזה,
 להניתענ( מנב כי הישרה, דרך נראה רבותינו יעשו כך ואם השוננ. על תחול לאשוננ
 הנארעות. הטאורעות ע*י האישר פשפ שכבד בניה, על לעז מלהוציא בעיגונהאותה
 שבפריש ולרבותיע העוברות. על יתירות רבות, ושנים אוסץ יומיף ישראלושר

 שלוממ7(.שלום

 פוב. יום לר' תשובה כה.מימן
 טסר(. של וגפ עטנה)כענין

 ישיאל בת לענן לקחת אשר אחרת, ורוח ההיצונה דעת היא, ורהוקה טמני3פלאת
 פ1כ, יום ר' קרובי עושה אתה אשר הרבר פוב ולא הכאי, ברברלתלות

 ככך מה נהתם. האשה ליד שניתן שלא"ר לפניך שהעירו אמרת אשר הגטעל

 %5י %ן ס6ועל. 3מק1ס מ6מל מיקן ול*'ס ס16מל 061 6ית6 ו7פוס נעזי 3ה(מסג'ל.
 61ס 6ימ6 וסמ כ"ס. סרס מסרי'ק נמסונומ עה3"ס מכ6ן ו6מ ממסונס ל.מ 7נליסהונ6ו
 ועעומ עדרנק. ~ר% 6יח6 נעסר"ק ונס ו7סוק 3כ.י 13( הגסמי. ועפ'ו ה6ומר,"ומר
 רף סנועומ עיין נררנגן. ו3הגיה 5ורנ6 3מחוק ו5ליןהו6

 מ4"
 יא 7ף פ*ק 13( ע"6.

 811,8;( ק08ופמ8נ .001 זעיהחגסנל6קסנקפרו 3פי קסס 3ט( סס 3ק( יע,נע64
 .זן .מן .3 ,11 סעמי נעכמנ ופיין )0705זז(. מטרוייס לחוק 63 מקוס סס 05י1ע"תםסו6
 רופי סעס וזפוס נס" מ( סוס. נמקוס. יוסנ ססיה סמסון נסס יסורי גוכל סס כי47צ
 ורפוננ נכ'י ייסק מ6( חמס. נמקוס 6מס 3חניס ט5ליך גל6ס וכי ו7ופי. הגיסול6דס
 רפ" טמ פ3 כוס וכונסו יסחק. ניס פ3 סטיף 631 ס"ו ו' עמוס מנ( ילחק. 5'3ו6ו3י
 וניי ש7 ופיין עד( ונוי. נזשס 3שמ נעריס ר6זיס סנחמ 3הגיח ענ( י5חק. נןססיס

 פיי. ס" עא ס'  רף 73שס כחוטמ ע3 סיסר נספר מורומ נעגיןרנגו
 דף נרפוס סיפר גספר עיין ושר כ"ג סיען 3קמן שר עיין המסונס עגין ע3 נהסימן

 סק טפיס ו% וקן כנר 16 סיס סונ יוס ל וס'ר רע.6. סימן ע.6כ'ט
 ספכס ססוגי6 ו5מל 5רפמ חכמי נמטוטמ 5יו ר"ס ונמסונמ ,סיסיס'. 3קמן 6ומור*מ קור"

 מס3פמ כר"י 6יגי 6גי פונ יוס ל' הלנ עולי ומיו7עי .36ופי כמנ: 6' סימן מי33עייו36
 ר .קכוני 3ר*מ סונ יוס ר. סרנ נס קך6 נס6)פו וסס טסס*. מ3מייך רעמ גך 3656י
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 תיקון ויש העולם, תיקון טפני אלעור לר' וחתימה אלעור6(, נר' הלכה ק'להא
 חתוש3(' ולעדים כתוב לסופר דאמר משום ואי קבלה. כלפני קבלה לאחרהעולם
 החתימה עדי וכי חתיסה, לאחד ער שתתנרש בלבו נמר לא שטא טחעם לאשרתלית
 קאמר מי היו, וצלוחיו אפי' ועור קאטר לה והבו חתוסו לטיטר דאיכא חשלוחיו,היו

 אסר תנן רהא תלינן, לא נוונא האי רבכי קפירא. בלשון לה והבו וחהושכתובו
 נטר לא שמא תלינן ולא חותמיןנ( ושנים כותב אחד לאשתי נפ כתבילעשרה
 וכ"ש תלינן לא ואפ'ה בויונה סשום למיסר איכא רהתם כולן, ע"י אלאשתתנרש

 תלינן לא דעתא בנילוי ואפי' ס'ם העדים. חתמו שהרי לבזיונה איתא דהאהכא
 רהוה היכי וכי שלוחו ליר מירו או לירה מירו נהנו הוא הלא ועוד כאביי7(.רהלכתא
 ראין כשר, עדים אין ואפי' לירה. בא הסשומר שטיר עדים ויש ירביה, הכיכתיב,
 תלוי וקולר נדילה, פעות אתה ופועה בשפר. אלא להקנותו נטר לא לשמא רוטהזה

 שלא היו ריצעים לפניך שהעידו הערים שאותם עצסך, על רחסים ובקשבצוארך,
 מסש. בהן היה לא כן ואפי' הח-סס(, וע'ם רינם בעל בפני אלא לקבלן לךהיה
 בעמק שבלים כטלקפ נראית ןה בדבר סוסלו, אתה המשוטד שם כתבו שלאועל

 כל כי יודעים, ולנך שלבי יותר פסול היה ז( ,המומי, בשם נכתב שאםרפאימו(,
 אשרה, אשר אביןח(, אברהם יהורח, יהזרה לננאי אותם מכנים היהודים ביןהמשוטדים

 מכירין אין כי מנחם אותו קורין היו לכרית שנכנס מיום יודעיו וכל מלחם,מנחם
 נשותיהם, נירשו משומדים וכמה להזכיי. לא כי הם יודעין, ואפי' ניללמא.בשם

 נן סיה טונ יוס ר' סר3 וזס טונ'. יוס ר' *קיוני כין "ותו קור6 ר.ת סנס וכתויכקנ'
 יוס .ר' סונ6 ססס קג'ה קיתן כ*נ כ.ו דף ח*" זרוכ 3"ור וכיין סס. סנקר6 כתויסוד0
 נן סו" ס)ז טונ יוס סר' ספק נ)תי 6.כ ז5")'. רם"י ס) חתגו יסו7ס ר' הרנ נןטונ
 חכתי נתסונות טונ יוס ס. ס) ותסנסס הר6סוגיס סתוס' ות3כ)י רם"י ס) חהנורי3'ן
 יקורס נן עונ יוס תר' ):יוה 63תת תיכ) רסנ'ס 37רי סס ססני6 נ' קיתן ו)ותר5רפת
 ס)ז טונ יוס ר' ססרנ )יתר "סמר 6י זק )סי %ן סס. תי))כר יו6) י' סחום3 וכתוס)ז
 כ'ך ס"ט 7ף ח'6 63"1 סכתו3 כתו )סגיו וגתן נם" סרסנ"ס סו3 3'ר יסודס ר' 6ניסו6
 ווקותוח. ונם"ר 14[[";( נ810הטנ .)ן וי311 נססרו נר"קק סחכס סחוסנ וכתו תעיו,סיתן
 ר' סנ6ון סרים זקגי )פני נדנר וגתתי .יגם6תי סס: נ".ז ססונ"ס נתסונתו רסנ'סוז')

 וכתדו עו3, 3'ר יסורס ר3גו וסר3 יחי6) ר וקרו3י 36רסס 3ן יסודה וסר,רתתמי0
 נס י"ס טונ, יוס נ"ר סייגו טו3' ,3'ר כי נר"קק )סחכס נסכיס נס "ס וסגס כוד*.כגו ו)"

 )ותר גוכ) 63תח כי קרו3י, טו3 יוס 3"ר יסודה ר3נו 6ת רכ3'ס קי" ס)6 כ3 נפקסק)"
  תחח 3סתח וקרו3י )נקד ים וגס עתו ו"חרת כ5,נו תוסך יחי") ר' קו7ס וקרו3יסחתלת
 )סגי יד3ר יסודס ר3גו כ) "3י1 טו3 יוס ר' "חד סת75 )ק6תין גוכ) )" זק כ) כס ;הנ"ת
 סיס 6סר ר"ת, )סני נס ויתן ויס" ס36111 ר3נו 3סס "ותו ויכגה תתנו נ7ו) כ)פגירם3'ס
 )סגי ויתן ים" נכ1,15 סתו") ר3נו 6ותו "חר ות)7 סתו"ל, רנגו ה"חיי )י1ניס ת5716כיר
 יסודס. ר3גו 3סס יכגהו נס ז"ת וכוד סרי"ס זקגי נתוך "ותו ויקסור טו3 יוס ר' 6ותו ס)3גו
 סר3נו סז6ת 3רכס סני) סחכס כס )סגעכיס נוכ) )" כ-כ קו3)תן. סדכת ס6ין ד3ייס")ו

 5ריך ו"ו)י רי3"ן ס) 3)1 טו3 יוס רי ס) נגו סו" סס נ6'1 הגזכר סונ יוס לריסו7ס
 ט)סגיגו. סיטים טונ יוס ר' כס חד הייגו ו"ז יסודס. נ.ר סונ יוס ר3גו ססלהניס
 טכוח כ*י ס37ריס כר313 כ"ן ים 3דפום "נ) נכ.י, הו6 כן נ( כ'6. 7' 7ף ניסין"(

 ו)כדיס כתונ )קופר 7"תר תסיס ו6י "לעזר כר' ס)כס ק") ס6 6ית6: סס כיסוסר.
 קנלס :לטגי קנלס ליתר  סעולס  תיקון וים סכו)ס תקון תסגי ")כזר )ר  וחחיתשחחותו
 ל"ד דף  גיכין ע0ן. שתס וזו קג"ס ניכ*ל  ד( כ"3  ס"ו דף  ניטין נ( וכו. ל%סורט5יס
 מקר" )ר3גו  ת"ין וגחכ סןע'%.

 ר3גו סגזר "קר היה סזס וגי) רסעיס? סכ7יס 6ת
 ס'. ז י יסכיס ו( הנט. כתיגח "חר )כרכר ט)" וסתת" 63)ס יע"" סיתן3חי7וסיס

 הכטימ וכן תחניכ6 נרע דנ" ע( כנרן. כתו סתסחעכ תסוס 5ו5י ח( ער"ז'ס. סוספסז(
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 סיגיכא נרע דלא ליה, קרו הבי יו8ראל דרובא יד~ד*ת, שם אלא כתבו לאוסשלם
 שסו והיה רודהגו דחל מרת את קרובי א4עור ר' וכשנירש יום. ככל סעש*סס(ינן

 שרוכ הכנהים ודגעע עעדיוע שם שהם ורהל אליעזד וטתבו בילאש"וי( ושסהושלין
 שטבני רוכ הוא ישראל רוכ אבל רוב, אינו נוים של קד-את שדוכ אותם, קודיןנוים

 אברן ושל *וניא אשד של טשוסד שם ידעת הסיסיך המנרשי6(. הואישראל
  הוא, *שראל טיפטטי דאעיפ ליה, קרו יהודית שם ישראל דרובא בדור דברמהטינץ?
 כתכ אמרינן דהא כשר כנוי אלא היה לא דאפי' יהתית. בשם לקרותו כל בפיישנור
 ובה'נ כשד הטובהק שס כתכ יעלא אעיפ כער17נ( ופירש כשדינ( וחנינתהחניכתו
 שנינו ט% ונדולה והמכתהיד( דגיכתו כותכין דעת נקח היו וכך מפרש אספסיאשל

 לשם ששינה טשוסד כ'ש כשר, נוים לשם שסו את ששנה נר דניפיןסו(בתוספתא
 שסות ב' או ביהודה שסות ב' לו היו רכותינו אמרו שלא נדולה דאמה ועודישראל.
 ולו בנליל ואחד ביוודה אי שסות שני לו בשיש אלא שסותיו, כשני שנידשסתם
 בכ' הוחזק שהרי עסו, דנליל ושם דיהודה שם לכתוב צרז אז וכו', נשיםקותי

 כניה על לעו ויוציאו נירש לא ויאסרז דנליל שם יכייו לא שביהודה ואותםהששת,
 וסידוא~א בחנינה אפי' באחד די אחד בסקום השמות בבי כשהוחזק אבל השנ.,סן

 אה וסנרש בנליל כשעוסד היינו כנליל ואחד ביעדה א' שמות בי לו דהיודכרייתא
 עוסד אס אבל שכנליל, אשתו את וסנרש ביהודה כשעוטד או שביהודהאשתו
 הך על ירהחלסי בתלמוד בהדיא תנינן והכי אחד. בשם די ביהודה וטנרשכשעדה

 שהיה או שבנליל אשתו את לגרש וכתב ביהודה עוסד כשהיה ומתניתאבדייתאע,(.
 לנרש וכתכ ביהודה עומד היה אם אבל שביהירה, אשתו את לגרש וכתכבנליל
 שכיח, התוספתא ולשון טגורשת. זו הרי וכו' לנרש וכתב כנליל או שכיהודהאשתו
 שכיהודה אשתו ונדש בנליל ואי ביהודה אי נשים שתי לו יש שנוייה הואשכן
 בתלמוד נן נסו שנוייה היא וכך שכיהודה בשס שננליל ואשתו שבנלילכשם

 טרנקפ טשטע הכי עולנו ותלמוד מיירי. שכיהודה אותה בנליל דבמגרש ש'םידושלסי,
 ק( דאטרינן והא היישיק. לא יהורה של שסות ב' אבל ונליל, ביהורה שסותשני
 בירושלסי ספרש ונן לכהחלה. ההוא מקום, בחד דטשטע שרה ופורתא סריםרובא

 דטי. שפיד כדיעבד אבל שביהודה שטות שני סשום וחניכה שום כל בעינןלכתחלה
 נהרדעי אטרי מרים, כולהו וכיהודה כנליל, שדה ופודתא סרים לה קדו דרוכאא*נ
 שבנליל ]אשתון את וסנרש ביהודה כשעוסד לה, ראית וחניכאיס( שום וכלסדים
 ירושלטי טתלשד היא נדולה וראיה דלעיל. מתניתא כי שרה פורתא התם להדקרו
 מכיא מ%ן יהודאי ור  ססייעו, שהוא בטזס כ"ש שלנו תלסוד טכחיש שאיןבסים
 של שסות בי ביהודה ולהצריך 11 ראיה על להרהר באת ואם הרבה. ראיותסמם

 73מם 6עכס נלי 6יס6 סכי י( 71פום. נלי עפפסיס גרפ 7)6 נעקוס ריו'ס סניחכן
 0טז,א 408 פיץ ג88טג-8010. כ0 ,ני63סיד נכ*י ד6ימ6 כעו יסככון סין.כי63
 לית ס3 מעפ ק הגקר6וס טויס סעומ וכעס כמס סס ומ65 05טטן4 .זוטנ ,671

 6יס6 ודמם נכ*י 6מנס ל6ז'ס. סנחמ פ*פ י6( ע6ו7. יפס וסוליחו: ~פמ,נמייגס
 מי ס3סץ גוס 6ימ6 טנך פלך יג( פ*נ. פ*ז 7ף גימין ינ( עגלס. סו6 יסל5סעכס
 מ3 ל6ו'ס סנסס 3סוס זס יד( סם5ס. נפרון ופיי'ם עעם. סעו סזכיר 1)6 )וויסס

 )שי: דף ניעין נסוססומ טרם מר6ס ועוח רפ64. סיען 3פי) כן נס חו6 כןסנ3יון:
 נמ" נסרק עמניסין וופרםוכס*נ

 וכו' עמים ונס'ג ו5') ס*ם סו6 סס נ6סרי וכן וכו',
 63 סטנלם, גפרק פי8ם 4זיסך, נע0ממין נורם סלח קר'ן וע*ס - . פס נער7כי סאוכן
 חימנ6. )ימ6 סס ס3מ גס"ק י6( סרנ. )*י גיסין ק( ס4נ. פ'7 גיסין ילוס)עיסז( פ8ס- ע0 פכ*3. עים. פ0תר6 %" סניס פ*ם.-וק כהי"ן כפנ 6 סלסנ 6ך מא, ק)עח
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 שנכתנ נפ כל נרור ודנר ל0טוך יש זה על אך לשלם. כשר נפ לך איןוודהיס(
 שום כל נהדי לכוללו יש אך הכי, ליהכ( קרי פורתא אפי' מסול סשוסדנשם

 ולא דנה הוציאו אדם בני כטה כי נך, לחזור פניך מבקש אני סאוד וסאודוחניכה.
 ססש. נהם שאין נרנרים סרקדק ואתה דופי, שום זה ננמ חשין עוותתם, לתקןיכלו

 ראיותי הנה הדויסים אל שלהת. ואני עליהם, נלנך יש פטונה פינא כיונראה
 אטרת אז עליך, ותסהו מתחת וההטו לך ולשלחם לסדרם מסנו ונקשונהענרה,
 וצרפת נפריש נעשו משוסדים ניפי סעשרים ויותר עיקר ניות שם לכתונשנעון

 הגדינ של התנו נפ נעיני ראיתי ונם הנאונים. ע*פ נלותיר וגם יהודית שםוכתבוכ"(
 היה נוית של ישסו מלדסז המכונה שטעיה כתונ שהיה שנשתסד דל פרנס יעקבף

 ולולא וישראל. משה בתורת להזכירו חלילה כי כלל. ני נכתב ילאפטשלק
 רק סלכותנו נני כל יודעין היו לא ניללסא, ששסו פונ יום ר' הרב קרונישהודיע
 שטו שהוחזק לאהר שסו סחזיק מצי ולא סלהם. אותו סכנים והיו עצדית שלשם

 יום שלשים נעיר שסו שהודשק כ4 פשופכנ( בנפ כדאסרינן חזקה שהואהראאהן
 אלא חוקה לית אחזקיה דאי סנלל שש, היה כן אלא אחוקיה דאידש חיישינןלא

 רונ רנילות לפי חזקתו אלא כסיניה כל לא הוא רשתא דלא אע*נ והאירנשןעא.
 ישראל. על ושלוםישראל.

 ולא הסליזין לדנרי לחוש אין כי לה להנון נתך את תשיא הבת אני הנדינואתה
 הדנר ויצא תליה תלייתם אין כי בסיעופם, וכשלוכנ( ורנליהם ידיהםיסצאו

 הם סי וינדוק נידוי, הם ראויים לפניו ושהעידו קרוני אטר אשר העדים ונםלהיתר,
 ושלום. לאחריתם.ואנינה

 וראיות יפה. וידקדקו ופלתיים כרתיים אסיתים דנרים ויטצאו לנ יתנו כהבתיכו(ואשר
 אהר ועניין נקוצר הניאה פר"ה כי אינה, ירושלסי סתלסוד אלישר ר'החנר

 הרב ואתה עתה. וכ"ש כן ספרש הייתי ירושלסי תלסוד נלא אני אך נתלטוד.הוא
 על סריקיס נוקיס לתלות אחר לאיש נהפכת להתיר נך הזרת אשר אחר 8ונ יםרי

 שיססכו. סה על להם אין אשר באו, מקרוב הרשיס פרוישיסשמוטת,

 הנ"ל. הענונה לאבי תשובה כו.מימן
 חבות, ברוב זכרתיו נדינות, על לנדיב ליבנות,שלוסים
 שלהבות6(, נרשפי ועטבות, אדוזות סשולנות,קשורות
 ידועות, הן כאשר קבועות, הלכות טנותג(,להודיון

 . . ה' לפני ליושגים רעות, יושביא4
--- - 

 קכי ל6 נעקוס ל6זשס פנ*ס כן ליס קמ כ( טקל. וגיסוק גכע 610 כן "רצזס סל.י9(
 עשנ. קע" 7ף נפכ6 גג5 כנ( וזטק. נל' ונס גתקוס סלל שפט %( נכ". עסניפוק
 ט6ל0 סינכיס ל'מ כתנ 0נל6ס לפי כי( ו3ילו. פניס וכ6דס ניפוק תס גכא פו6 כןכנ(

 5נזמו. על 9ונ יוס כ' לו פוש'נ5סכ
 עגעלס פקנלס ניעפ 6ויחש פג'ל 0גשוגס 0נעי0 ל6גי ל"ם כמנ 0ז6פ0פפונס ם.סיכק

 788 ול'מ סליג. טלי ז: ונשי ופקלוי סגע על עכעל עינ יוס ל' ופכגפגסטעי.

 ו89פו סינכ*ס ענ'ן כ"פ 6מ שייע 0געכס 6ני 6פכ 5סכי סנע, 6מ ל0כפיכ י4שנתסליע'ן
 ל' סלנ % כ"מ פסלס סלפמ0, פפיג0 ק7ועי4 ז6מ ופמטנ0 לפק1. סונ 'וס ל' י4כנ%

 סמונא פ6כ גטך טצנס 6ע0 סאמ וי4תמונס 0ינכש. "גוק מכ06 %פכ נענמוי 9וניוס
 אני מקנק. קעק 8'נ פ65 יף ניפוק פס'ווס"ס נפון לעיל כק גנוסו. סימכ נקפככ"פ

 ס05נפ נעשס 8%ל ש0טמ 6( א. פלפני 3פיען כאם לספונפ סמיספ טסמ לנקי(88"וס
 9יגם כ5יס פסניפ נטן י* סע*נע לספיכ עוגום טשיופ וסנש גמל סוטפ נ( ספכח.8פג*



 כו םימן ראעתשובותה4

 הרצה שבפרויוש אח*ו אך שלודו, ראיתי לא כי דבר? השיבותיו לא בראשונהדלנצה
 אחרת. פעם ישלח ע1ד שסא בלבי ואמרתי חכ*תי עתה ועד ליר*.מנתנו

 את כיש קור1תיו על ולבשרו אליו רודו להערב שורותי כתבתי נתעצל כיובראותי
 רוח*. תשיב ובדגחחו רואנח, נפשי ובהדאט לי צר צרותץ כל על כילבי,

 וחגיכה(. שום כל מענין הנ"ל עטנה)בענין

 לבי את ואתן ענונה, הנערה אשר הלחץ את ראיתי ומ אלי, הבא הריב צעקתאלי
 יום ר' הישיש דברי כי הענין לפי 1אראה במפרים 1בינותי מבותי ולתור,לרר1ש

 שלא בשביל הנפ פוסל פוכ יום ר' הרב ואטרג(, שהוריעני סה ולפי יתכנו, לאפוב
 ל1 שנתכנה השם ואותו ביהדות לו שהיה השם אותו בהדיא, שטות שני בונכתבו
 ווציכה שום וכל שכתבו ואע'פ י.פ ר' הרב פסלו כינויו שם שדלנו וכי1ןבהסיר1,
 המעוצה, מזה אהר פס1ל בו שאין איפוא א-כ בהדיא. לפרשו צריך שהיה לפיוכף,
 סשום הייט השסות כל בפירוש כיתב שיהא ראנ התקין רחנן7( דהא נפמל,אינו

 יוחנז, לו וקוראין יוסף שסו לכגן משם הבאים ארם בנ. הים מדינת בנידשלחו
 איש כותבין שיהא והתקין ר-נ ועמד נשותיהן טנרשין היאך יוסף, לו וק1ריןיוחנן
 דאיתקר* הדיא בר דאחא ידא מן ניפא קכ1לת נטי ואסרינן לו. ש.ש שם וכלפלוני
 לא ר'נ תקנת אמנס הדבר. וכן שטותיו שני לכתוב נה1מן שהיו טכלל טריק(,איה
 מזקיקין 1היו הים לסרינת הול הבעל שהיה שספרש שסצינו, ענין באותו אלאהיתח
 שש, משנה והיה אשהו אל לחזורו( רוצה היה שלא לפי בע"כ לנרש הנעלאת
 אבל "וא, ובע'כ הן מקוט1ת דשני כיון ללעז דחייש  שתקן סה תקן ודאיבהאי
 ראשכחן טערבאו( רבני סנסרא לרבר ראיה כלל. בו תקן לא וברצונו בסזמונסגרש

 בסקוסות בסנרש או כרחו בעל במנרש לו, שיש שם וכל דקתני ומתניתן הכי.בה
 שמי זה אין כעסו מחמת וסחר היום יאמר ופ! לגרש אותו שסכריחין והיכיח(אחריס.
 וכן מפא על לעז יוציא שלא שמ1תי1, כל ולכתוב לפרש הוזקק לפיכך שסי זהאלא
 והזקיק חש לפיכך האחר, אלא זה שם סכירין וואין אחיים בסקומת מנרשאם

 הוצרך ולא תיקן לא בסגץמו סגרש אם או טרצונו מנרש אם הא שסותיו, כללכתוב
 רבנן, ביה נזרו ולא היא שכיחא דלא דמילתא ללעו הייש ולא שמותי1 כללכתוב
 שהדי כלל, לחוש שאיו ליה דאית הציכא שום וכל בגפ סתם כתב שאםוכ"ש
 דאיהחזק והוא אש. רב אסר אסרינן נמי דילן ובנסהא בטתמס(. נרקשה שסות.1בכלל
 לא והנא לא, איתחזק לא אבל כן, כותבין שיהא תיקן שסא בתרי סנרשהאי

 ומפל עכשיו, עד ימיו כל בו שנדל יהדות בשם אלא ני1ת של א%מ באותואיתחזק
 שיש שם 1כל שרה ולא לה שיש ששוס ובל סרים נהרדעיז( כדאמרי העיקראחר
 שאם וכיש כשר שום וכל שרה כתב אי הכי חשפ" שטואל רבינו בשם וסצאתילה.
 כל שהרי מטרשת, 1ראי שז1 ליה רשרת יגיכא שום וכל וסתב יהרות של שםכתב

 וכל לכתוב צריך אין הירושלמי פיי ולפי ליה. יאית שום וכל בכתט כללשטותיו
 עביר רמילתא להרוחא למכתביה רנהיני ועלמא שמפרש, באותן אלא ליח ראיתשום
 ההש הרי שום וכל לכתוב הראשונים דשרנלו אשר ואחרי כן. לעהשות שצדיך1לא

 ויצ5 לי נחוק' ועי"פ פש3  ).7 7ף ניסין 7( פ6עי. 3פקוס כ5י ו6על נ( ישלטס. עי3סוסוטע
 ג85) עכי 6י0 0( פגעס. )ש ע)י0 נ8ס סשמ פס 0אפ י~פ6)ס סס ס30"6וי6יפסוק
 )ועכ. )ו 3עקיס י6וש 0ני0 כן )סצן ט05 ו( פש6. )ש0 זף נניסץן ופאן 675עכי.נעקיס
 סגע0 6פ 3סעוס פיסי3 ס"ט אנינ0 %ס גנ יר(4 אסכפ 3עמע דיש כי 3ס"גכיפס 73יפני גן כפנ 6ם כלוען ס( 01שפ. גיק~ס כ5ל ו0ימ ע( ופיישפ. פס נחוק' קו63ו(
 עש6* קר7 7ף נ"פ י6( פסי 3נפכ5 י( נטש. וגל 7יש 388 )אי זף נ*סץ נפוע' המ*ןפ6
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 ביון הריופ לשון רורשין שהיו מאיר ור יהורה כר הלבה דאמרינן בהריאנטטרש
 בב-מי6( כראמרינן כמותו, הלבה פוסקין היו וכך כך ולכתוב לעשות סנהגשהיה
 מנהנ ש"ם בו' נהט שכבר לו שומעין אין ובו' אליהו יבא אם ביבמותי3( נמיואסרינן
 ראי ושמה, שסו בלא רסשסע כשריג( וחניכתה הניכו דיעבר תנן ועור הלכה.מבפל
 ליבעי, טאי ומניכה שם ראיבא כיון פשיפא קם"ל טאי ושמה שמו המנינה עםכתב
 שניט ועוד רבר. לא על ישראל בנות לענן נכון ולא הוא ובשש נמי לכתמלהאפי'
 לענן מפבע שינוי אינו ורין כתב אם רביטטו( בשם וסצאתי וכוייר( ורין ליבתובלא
 להו עברו בעלטא הרווחא הללו תקנות כי בכך, הנפ את לפסול בכך ישראלבנות

 סז( רב איתקן מפ.ן בסוף כדאמרינן מעכבי, לא בריעבר אבל רהזקיקום הואולכתמלה
 ופו"מ ובר מובימ שפר של ומנו ראמר יוסי טדר' לאטקי רין יומא מן וכרבניפין
 נוחליןיו( יש בפ' יוסי כר' הלכה אמר רהא לנסרי יוסי ר' רברי ררמה סשוםלאו
 שיצא וברי כלל, לנטנם שלא קאמר בעלסא ולהרוומא קורדייקיסיח( שאמזו סיובפ'
 ראמרינן ואע-נ נממן, מרב רבא מיניה מרבעי לאפוק' וכן הבי. תיקן בהיתרהדבר

 שום אין מעתה ני הוא, בעלסא הרוומא אלא פסקה, רפסקה כיון רהלעיליע(
 מותרת את הרי נפ של גוט תנן ועור בריעבר. ולא כן רתקיני הוא ולכתחלהמשש.
 איבא אי אבל סוכימות שאיןכ( נירים אלא יהורה רי פל.ני לא כאן ועד ארםלנל
 המקנתר לרברי אף ועור הענין. לפי בדיעבר כשר וזמן עדים ואיכא סובימותירים
 זמן כל שהרי ברצונו, אמר נפ ויכתבו עור 'מורו הראשון גפ שכתבו העדיםאותס
 היא, ופשיפא רשכימא וטילתא ונותנין. והולכין נותבין פעו אם שלימותו, ביפלשלא
 שממרין נרינו שלא וכותמן הולכין והם לאשתי נפ ותנו כתבו לשנים אמרשאם

 נכתב בפני אסר ולא לאשה נש שנתן מי ששנינוכ6( ובעין כריע. אותווכותבין
 לומר למוש לנו ואין ובו', לה ויאמר המינה ויפלנו יחוור יעשה כיצד נחתםובפני
 רב מבפליןכנ( כמה בפני ואסרינן היא. מילתא לאו בניפין דעת דנילוי ביפלו,שמא
 בפל. אינו אותו ביפלתי לערים ויאמר שיפרש וער וכוי שניים בפני אסרנממן

 לאר'ן. בעליל ומזוקקים ובמונים צרופים נבומים ברוריםוהדברים

 שמואל. לרבנו תשובה כז.מימן
 בכתה(. שלא טפר)בעגין

 בהך רבה ולא בלל לררב רליתא ישן בספר ברבייונ( וטצאתי רבינו כח6(יי,טר
 רבה דאמר רלעיל דשמעתא היינו ררבה תיובתא רהאשמעתתאג(,

 לסשי (ר4 סו( ע*3. פ"ס דף ניעין י7( ע"נ. פק 7ף ניסין יג( ע68. ק*נ 7ף ינעופינ(
 וכן ס"ו. פ"7 ניכופין 0לכוס 7נעל ערעור ונל6 נ7יענ7 6ף פפוקל י4רע3יס ג72נספנמם 0כ6ניי 7עס וו6ת ול6פוקי. 7'ס ע68 פ"ו ו7ף יגן יוע6 ען ל"ס פס לסא 7עס נל5ס כןכי
 6יס6 סס נגיעין סז( נכ6סוגיס. סוצג6ו כעו לגט עס עמכיעיס י4עיסוי ונעל ג6ק ס5ירנ

 לנ. 6ער יגי ד"יי נסוק' ועיליפ עש5 עינ 7ף ניעין יפ( ע'6. ק5'ו 7ף נ'נ ק(לנ6.
 סס כנ( ע'נ. ס' 7ף סס כ6( ו7פוק. 3כק וסקר גמל פ6ין כ( סץ6. סץ7 7ף פ0יע(

 ע'נ. ל"73ף

 פני0 ור6זיס י7טק, 3כ'י כ37ריו נ( 3יפוק כסך 3עקוס נכ"י סו6 כן כס 6( כז.סינק
 ע*ס ע'7 7ף 33"ק וו"ל: 23ליון כס3 ור6ז"ס גסך. ייפל עס פיקכיס כ7יכ7גריךו

 כ6ן ס7נריס פפו9' עפעעוס לפי 6ך וכר, יסן 93פר עי5 פע561 וכנס געי י,:י 7"סנסשק'
 כנס כ7נלי סע65 0טסנ ל'ש 7נליי,ס

 ס5ו~
 סעו6ל פכנט לועל יפ 6ך עכ"ל. יסן גספל

 נאן 16 כש סס71יט י7ס עעטע פע% 16 ג7גכיו יפן נספל פיפ כ"ם פש7יעו 6סלע%
 לנ ל6 גא:כ 65 ע64 עיי 7ף 7ניק פעעפפ5 נסך ג5על 2( 9/ סעלס לקט: ועיין6ס7.
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 אין ורנל בשן ראי סיירי, ובקרן ונהד(, יטקל, השור שנאסר פפור בכונה שלאכופר
 חשע8ג רפליג. סאן וליכאו( הרנלס( כיצר בשילהי ברסוכח בכופר וחיב בסקילההשור

 הניזק בחצר תינוק ע"נ אשדרסה רגל רבא ראמר שננח0 רשור פירקא בההואראסרינן
 ואההוא רבריו. מיאין שסעתא ברכיכחא קאסר שמשן דר' דאליבא פר*ח טכופרפפור
 שלא וסי סקום. בשום איפלני לא ורבה דשסואל ררבהח(, ותיובתיה האי קאירבה
 רבה דאההוא תרע רשטואל. סילתא בהך ררב סילתא דגיה ררבה תיובתיה סהוירע
 ררנה פלונתא נבי לעיל לסיתני סצי הוי רשסואל כותיה תניא רקאמר היכי רכיקאי,
 רבינו ונם רביעי( אשהקשה וסה פפא. ער תלסידא נפר אלא יחזנן, ו" לקישוריש
 וה' ר' שננח דשור רשסעתא סירי, ולא הוא פירכא לאו אררבי( רב דקק4יאוקמי(
 סשנתנו והרי אסוראי, פליני ובההיא הכי. נסי בתניא כדסוכח בכונה אשלאבכופר
 סכופר ופפור בכונה, שלא און דהוה והרנו בארם ונפלי6( בכהעל להתחכךשנתטין
 המרה את שננח רשור ושמעתא כופרי3( סאם כדילפינן חייב ולשסואל רבהלדנרי
 פתרוט וזה ונפל. יורקא רחוא יוסף רב כרספרש אלא ס*ירי בטנה שלא בבופרלאו
 היה שלא בכונה רנל רהוה וררפ הארם על עצמו והפיל הטר בתוך יורקאדדוא
 רסחייבען סודי כ"ע ררנל ובכופר הארם, על עפל לא אם דהרק את לאכולעול
 רחאש בפרשו פהרונו את שיבש שלסה ורבינו בכונה. שלא בכופר רממר רבהאם"
 ר-ח אבל השיפה את קלקל וה כרבר בבור. בטהכוין שלא ונפל הבור פי עליודקא
 רכיון לעיל אסרינןינ( דהכי ססש רנל תהו עיקר. וכן רבירא בנוהה יורקא רחחשפי'

 דאורחיה כיון אטרינן ותוב סלאי7( לפלוסי נסי אורחיה נהמא לסיכלד"ערחיה
 בחצר רנל הוי החבית שבירת ועל ולסיסלקעו(, לסרוכי נטי אורחיה ליפתאלסיכל
 לו אפשר שאי הארם על ליפול נטי אורחיה ירקא לסיכל ראורחיה כיון ה"נהנטק.
 ראי שמעתא, הך סיירי בכונה רנל של רבטפר לפרש ראף וכן אחר. בעגיןלאטל
 רלעיל רפירקין ההיא אוחראסו(? בסילא ששאל לה שקי סיפ בכונה שלאבטפר
 בסילא לה טוקי הוה ליה רטסייע חהא בכונה שלא דכופר בחיובא לה וטקידידק
 דשא קפלא בר הכי אי וה"ניח( סגורליק. רקע להרהא רוסה וה רבראיחרא.

 ללסרט. בא כופר רחידוש סיירי רהתם קאר לא לשסואל אנלהקפליניה.

 ג'ק י( זכנ. 3עוס יכ3ס ומע3ק6 % פס נ' ו3ששץ "פעאל* שס 7פלעי ל3סי6
 נרקען 7ל6 יפן גמפכ "51 פעאל וכגט 0ע 087 ע64 סה7 7ה פפ מיש תל סה6 שע7ף

 לפיל 7פעכ יכ03 ומיו3מ6 7סיו6ל טותי0 פגי* נכק"ע וגקען ההס סשס זשהכ יכ3אף)פ6
 ל*ס6 3עיס ל*1 0נק כן יע6 0 פש. כץ 7ף 83ק 0( 3קקילס. 0סוכ כפ6ץשס"פכ
 קוסי6 *פס פשסמ )כ06 עכ6ן ס( שש3. ."ףז פם ס( שש6. ע58 י4 נ4ק 0 חתוק.טטי
 3קעל פפ65 כיש לו כפ3 ופא 6יפעד5לי זכ3 פלינס6 פפו6ל ד3יי שפפלט עסק 6יל3זלנ
 0י5. פ*ככ5 יל6ו ל4כי6 ל6 50 עפוס 67י ו6מל 5שס סקדסי6 ש שזכ ועפס גינכע.ינץ
 ד1 מס טענןועיץ

 סצס0נעי
 לעל ץסק ל כי3כי ללנופ י3( ויטק. גכשי ו0פשקך 3שו1 0ג4ל וגטל *6( יכחק6. זסאי"ס כמיי זכ'3 שץם 7ף שס 0 כא. פל פזו* עס א*ם קופי6

א יקגו  ע( ע38עאן  עא3. ייע 7ף 3שק ע( נלי. ונס 73פוק 6עלן ימ 3עיס כ6דס טר(פ 
 0נלילי כ"י סשע 7ק5עכ פ"3 ע'ס לקרן 7מחן6ל עלמ6 יאא גלועכ נח( עף6. ל 7ף סם09
 3סוגס וד6י 6)6 נסומש פל6 0וס 6* לזפסו ממקיע יוסף וכנ ל3 פל גמשייו5ו נפסולעס
 עסני 3מגה0 6יט עשע 3גאס לנל פשיקףי ס6ף טשנ ז"ט סה6 עשד 3שק גפק' כשמנפס פס3י*י עס כק ססקכ גכ06 *ס( ספולס. ידך א פ6ין שה6. יש6 יף 3כטס י~(דעפ.
 גומיפ6*ן

 ל0דק~
 ישני6ו ל6 מם 3מוק' 36ל וסהישם וץק6, וסא ילימ קשל6 3ל 6יע וש"כ

ישניכקי
 ש"הפ. ח"ףלש.
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 תם. לרבינו משה בר' יוסף הר"ר שאלות כח.סימן
 הרחבה(. מתוך שאכלה פרה פי )שיוא.

 משניות בכסה דהא קאמר, מאי ידענא לא וכו', פרה פי להו דאיבעי הרנל6(כיצד
 פידות לאכול מועדת שן וה3( בפרק דתנן אכילה סשום בשן דמהייבאשכהן
 דסתמתין. סתמי סהני הוכיח ולא משלמת הרחנה מתוך אכלהוכו'

 דנז'קי;( מנינא )עניןב.
 אושעהש דר' למעופי מניינא תנא דידן תנא ביטלמא פ'ק5( קמייתאובהטמעתא

 קשאטר אלא פליגי, לא הא למעופי, את. מאי הבנתי לא הייאודר'
 קא ממונא בנוקי לשמואל ביטלמא תנינהו, לא מ"ט דידן ותנא השניאנ(בחאילת
 סאי לי קשה ע"כ פליל דלא חבנתי דעש למי ונו'. אדם תנא ליתני לרב א"אמאדי

 וכו'. למעופי מניינא ת"דג(דקאטר

 קצרה(. בגד ש~בוה ארוכה  )עניןנ.

 וכו' כ61( ומתכסה פושטתו היתה סשנה האי על כתם היואה בפ' ראמר.נןוהא
 והשאילתו הלוקה בדקה אידך תניא 1נ1' קצרה של בנד שלבשה ארוכהת.רג(
 טה ירענא לא וכו'. בצפור שנתעסקו לטים ב' דתניא מהא וס'ש ופריךלחברתה.
 שברקה זו נממא פעם זה ומאי לביקה צפור ראיה סאי לבר, דומה חבן דסהפריך

 טשה. בר יוסף טמאות. ששתיהן שבצטרנ( ראיהמשוס

 הנל. שאלות על ר"ת תשובת כמ.םימן
 פדה(. פי יבשיוא.

 ליה קשיא אמאי החררה. את שנטל דכלנ עלה זלה"ה5( יעקב יביטהשיב
 בעירה את ושלה דכתיב מפורש מפסוק להקשות לו היה מפורשת,סשנה

 סשים אגילה לשון ליה נקמ ואמא' להנאתהנ( בכותל שנתחככה כדשנינן אלאובער?
 אין ולכך אכילה. למיטר שייך .טן ולגבי סועדת השן כיצד דקתני דסהלתיןר"שא
 לו יהיה ההררה את ואכל קתמ הררה נמ הכא אבל המשניות, מאותן ראיהלהביא

 קאסר. מסש אכילה ש"מ ודאי אלא החררה, מן ונהנהלומר

 דנזיקין( טנינא )בעניןב.
 תר"ן לאשסעינן?5( קאתי :אי אושעיא ודר' חייא רר' ד:תניתין סנינא לךורקשיא

 3חוק' עי6 ועי'ס ע'נ כ"ג זף 3שק 6( א. כח.סעק
 סהנ. "ס זף סס נ( תססוע. ז'"

 ת"ק. נזיס נ( ע"נ. 7' יף סס נ( עא. ט זף פס 6(ב.

 ל6ו"ס יגסת ג( ע"5 גיס זף גזיי נ( 71סוס. 3כק ט עתכסס סס.פסו 3עעס %ע 6(נ.
 גפול. פל ר6י0 ווסוס נזקי. נסת5ס וו וע6יגעקיס

 כלרער נ( סכתנת ע: 0גיט ול6ו"ס נזפיק ו*ם נעגךס נכ" יוו6 כן ולי1"0 6( כפס,מ:
 לנסוף פס כזעמגי עעיק-5 עמג'נן זסוס עסיס לסקסית ליכ6 עקר66ל6

 לפ-ן 7;קע ו60י 7מן עתנין.ן על עסניגן 0וט געי י1כי 6נל לסג5מ0. 3טיע סנתסככהז45"ה
 6"ר. ניוסן סת.ר( פספיע ז"0 סס 3תוסי וע" רים6. עסוס נעפגיתין,6כילס

 פלש6 נעי נכע 0סו5נ יוס4 0ר'ר זגךמית 5'פ לעכש7 3נליון: ר5ז"ס סנסה דל 3(ב.

 03ן:ש' 1;ייאס כלוס ת.רן ל6 ועיי כדלעיל זר"ס לוועועי ק6ער זלע0 0ו6)גזסוס(

 ק*יי5 ז6כסי כק ק ס"ל כ'ש סוגט ו6שפכ גהו. 6"וי ול* 6ג6 5ע61 לשעווף ילשס14יל5ו
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 טסנינא פעטיה מפיק ושטואל אושעיא כרי מתני' רהא כלל קשיא לאלרבנ(
 טארבעה פפי להו ה11 ארם זה סבעה תימא דאי השן זה מבעה רקאמררמהניחיי

 דטדגיתין, מניינא איצפריך ולהכי ראדם מילי וכל ארם תנא רב כדקאמר ס'לג(ולא
 אשמעינן חייא ורר' עקיבא. כר' רסבר לן טנא טניינא לא דאי איצפרך אושעיאורר'

 סניינא לא דאי סעשה, בו שיש לאי ליה  יהוה סעשה עמסין רערים דבוראדאיקרי
 הוא. מעשה ביה דלית רבוראה"א

 קצרה( של בגד שלבשה ארוכה )בעניןג.

 זהו בצפור, שנתעסקו ניפים שתי לך ודקשיא יעקכ6( בר יצחק רי הרבתופפות
  הראשונה  ברקה אלו וראי רהא וו, אחר 11 בצפור שנתעסקו הברייתאפי'

 הרי אותה, ספהרין היינו חברתה עסק קורם סיר לפנינו ובאת דם כסלעוסצאח
 הזנ טספק, אותה מפמא.ן הברתה על כסלע נמצא ואח'כ גסורה פהורהשהיתה

 שאני וסשני נמורה. פהורה דהיא דאע'נ מספק אותה נפטא פהורה ומצאהכשברקה
 השנייה על :טו הראשונה על לחוש ויש ריעותא ונסצא יתירה כסלע ראיכאההם

 טחורה. וסצאה בדק" דהא הראשונה על למיחש ליכא הכאאבל

 ר"ת. של טאחיו קושיות שתי על תשובה ל.םיטן
 נשוזין(. רש )בעניןא.

 נורה יוסי ר' דוראי ליה קשיא קא מאי ירעגא לא בא11זין6( בדש אחי "קשהאשר
 בהדיא כתיב דהכא ואע"נ כעי. רשור דוטיא ואדם ליה אית שור רשורשוה

 בעי ולה:י ביריו לא אכל ברגליו כשעושה אימעופ הכי אפי' סלאכה, בשעתשאוכל
 ורנלים בידים דלמא או היא כה. דב:ל דשור רומיא קוי מי ברנליהן הרשיןתרננולין
 החוסטו  שיהחייב וורם יריו  רהייגו ונכנפיו ברנליו העוף שירוש צדיך וא'כבעינן
 ראיתי לא וסיסינ( בירושלימנ(, נסקל שהרי אינו זו כך יארע לא שתאסראע'פ

 בעופות. ופריקהפעינה

 פ"נ נ' 7ף סס 1סע61) 7ר3 ס)ונח6 3( ספיר. כית תילן וע"( )6סתעעןי 6תי ע6יעגינ6
 ס")ן .1)6 סת)ות ססרי ו7פוס ונכ"י ר*דס :נסת נ( ע"3 7' 7ףועיין

 ס) סם)יםית קים.6 ע) תייון סי6 יעקנ נן י05ק ל' סי3 תוס' 3מס כ6ן ס0ונ6 תס 6(נ.
 3סס סג6 ת6י 7-ס ע'נ ג"0 7ף ג07 נתוס' 0ונ6 וגס תס0, נן יוסף מץ0סאל

 וסס)יתו0ו ס(ס ס0)ק ג736 61יני ישג"). )0ס61) י"0 )תסונת ססייכס קסק  3)תי 6"כל'ח.
 עעעיס סגי ט:ר כנל יעקנ 3ן יג0ק ור' (:. 6ת ר'ת נסס ס0נ'6 יעק3 3ן יג0ק ר'ת0וס'
 יפקנ נן י05ק )חוק' ת"ל" ,תיגנ"י )יט: סיתן סיף ע-6 י'7 7ף ג7סוק עיין 0שי.נקסי
 תי י7עט )6 6כן -- יעק3(. נן יג0ק )תוס' ,תילנ"" יג"נ ס'ס  ע"6 כ"( 7ף ונס וני(עוכי
 3ן סכר 1)6 כ"ח. ס) נגו ם610 תסעו 167 ג7 ת)ת71 ננית ווייס 5יקיק וססכס א.0"
 03עוות ועיין ריח סל 0)תוו ונס יעקנ נן ססי0 ס)3ן וא 610 161)י ז0. 3סס)ואפ

 474. ג7 ל167 נת6ג6עקסויעע תסים סי5"1 עססע"ן 6נכיוסר(סכס
 3דסוק פיין סתסונס. ענ)י )תע)ס גכתנין נכ6ן לנט תסינ ע)י0ן 6סל 0קוםיות ל.סיטן

 0וג6( ר3 3ר ר03 סלגו )נס'ק רנ5 נעי וז"): כ6ן ולגינן תע"1 סיע: ע'ג ע"71ף
 יוכר ל' 6י )ינ6 )י0 תינעי ת5י ול(ס: וכו' ת0ו י0710 נ'ר יוסי )ל' ות?גני)ין נ16תין7ס
 6סי)ו י)יף )6 61י 6יתגיסו עוף ד6מי)1 עסיט6 ננ"ק :7י)עיגן ו03ת0 תסנת סול סורי)יף
 )6 5י נ"ס נתיד 6י )י3, )י0 תסעק6 61י כתינ. סול 607 נ0קית0 57י60 תג") גתיפי0
 נני ע) ני~עחו 076 תעתי7 671ווייגן )6. 6י נ'ם נעיר יוסי ר' )תנעי )יס 0וי 0כינוויר,
 נייטשו )נני כקייוס עססנ וכ0'נ נ0תתי, סגיתת ע) עיו0 6יס 601 )י קמי6 3ם3תעסנש
 ים. 047 סס נשק' ועיין ע4נ מ6 7ף עייע6 ננ6 6( )עי). פכ") 3כך' 77וכס5ע'צ

 עאמ. 3עיס ועיעי מ) נ( סס* וננם" ע54 כ4ז יף נרטס עיין0
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 כהסהו(. שביתת )נעניןב.

 על מצווה דארם לך וקשיא עשבים6( ע-נ בהסתו דטעסיד ההיא ששאלומה
 לא ינוח דלמען בשביתת אבל ינוהן לסען שביתת בשבת בהמתושביתת

 היא הרי ובהמה סיתה, חייב ששבת ונוי קחשיב לא נבלות אונל קמן דהאאשכחן,
 ת"ל עוקר יניחנו לא תולש יניחנו לא יכול במכילתא דריש והכי מציוה. דאינהכטי

 צערנ(. אלא נוח וה ואין ינוחל4(ען

 לא.םיטן
 רסיא(. כהוראה שתיקה)כענין

 אב לפני והתנה עטו שסכם במה חכרו בן את ללסד בחור עם שהתנה אחדעל
 כהודאה שתיקה שאמרנו סה אם רבינו כפני ונשאל הילד אב ושתקהילד

 שאין כה"נ אבל ושתק, בידך לי סנה ננון עצמו לאדם שאוסר בדברים הוידמיא
 דהאי ונראה ושתק. בפניו כשבילו התנה הלה חברי אבל ששותק זה עסר5זנאי
 קברי בי סהרי ליה ראכטין ההוא בסנהדרין6( דאטרינן דמיא נהודאה נמישתיקה
 רבינא אסר וכו' סהדי עלך להוו וסותי היי א'ל הן א'ל בידך לי מנה א*ללחבריה
 עדי אתם שיאמר צריך רב אמר יהודה רב דאטר הא סהא ש'ס פפא רבואיתימא
 אתם לעדים אומר הסלוה כי הרי לוה. ושתיק טלוה אסר ני ול*ש לוה אטר כיל*ש
 עצמו ללוה ולא הורה, הרי אטרינן לוה ושתק המעות אלו לי חייב הלוה שזהעדי

 שדינ(. קא אורויי סדשתק אלא לעדים, אלאאמר

 פרישי לבני יעקב ר' שהשיב תשובה לביסימן
 בתים(. יגכי מצרא רנר רינא)נעמן

 סצאנו ולא ודין דת יודעי כל ולפני צדדין צדי כל על הזרנו מצרא, דבר דינא%
 יכול שאיע חברו קרקע נבי על הבנוי לבית וולת בתים לנבי טצרא דברדינא

 ושבאבנים, שבעצים זכותו אחר לאיש לסכור א"נ נופל אני ואבניי עציילוטר
 ודיקלא ארעא לדברי וראיה זו. נב על זו דחד6( וביתא דחד ארעתאכדאסרינן
 לא ארעא אצל בבית אבל למנרן רוצה ועתה קרקע בלא אילנות שלקח כנוןדחד3(

 סשום מעטא לסימר איכא דהתם סשדה ללסוד ואין דאמרי. תלטודאמישתמיפ
 אית אתד תלם להלניס יכול אם דאסר שטעתאנ( בשילהי מילתא בדמוכחאמחרישה

 תיפוק מצרא, דבר דינא דאיכא דבר בכל לומר באת ואם סצדא. דבד דינא משוםגיה

 6יס6 ונכ"' נ7פוס. גיס זס ח:61 נעקוס ל6ז*ס סגי0 כן נ( ע.6. קרנ 7ף פ3פ 6(ב.
 ר'פ. נסס עעע'7 047 סס כתוס' 50סון עטס ע5יט ל6ז*ס וכסגי~ת ג'ים. אוסו6

 ין  תולס 5סיות 6סר, ג'יס י,כסונ 5ו 0וסיף וסעורך סורך יגו0 5עען 0פכי5ת6 5פון6שגס
 )עעס וט' ג'ק 0ל 15 י0וסיף 05ג'0 גכון יוחר ל' גר6ס סיס עיכ עי"ס. וכו' ו6וג5ריקיקצ

 ננ". גיק זסוס61

 נסס א ססק ס0ני6 נורל ,ס ס' 3ער7כי וע"ן נ( ע*ג. יז 7ף סגי74לין 6( ישמק
 סס. 3תועיס ועיין 3רגס' זי סעיף ס"6 סיען עססע פוסן פ'ע עיין ועו7לשיי

 67לע6 עיי 7ס7 ו7ישי י70 6יע6 גזים נ( ע'3. קיס 7ף פמע6 633 6( לניפי0ק
 וכן נסיסו סכתונ 7ס7 "-ע6 7"ס נסוס' וע"'ם וט'. י7ירי' 6ער* עעכ3פמ

 סס ג( נ)ת*ס. %רגית 7'ן וו65גי ול6 775'ס %י כ5 ע5 סעט 0עספ5ת 6פפ 03פו3י4פי*פ
 706 שס 6פי5ו 3ס 5סכניגפ 'כו5 06 סדג6 7יש6 ליכ63 6' פשג"ש6 6ס0'ק 0פ04:ה58
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 לפי וא"ת להכניס7( יכול ראין אע'נ משוניתא ומשום דדיקלא ריכבא משוםליה

 להכניס שיכול להרישה ראוי קרקע אפי' א'כ "טתוס( רעתו ואין מוכר שלשאינו
 סרובה להפטר סיעפ הפסד בין רבנן פלונ ולא מצרא, דבר רינא ליכא תלמיםכמה
 אלא מצרא רבר רינא ראין הרברם נראין וראי אלא לשיעורין רבריך נתתדאשכ
 ,צדה רלהךו( מא1ם והישר ה8וב ועשוית וא.כא למיזבן, איניש רעביר בלבד,בשרה
 ומשוניתא רדיקלא ריכבא כמו בית אבל אחת. בבת וקוצר בה תורע הערשנרולה
 ז(, ומשכנו סכתו למיעקר ציית ומאן איניש מזבין לא רביוזא למיזבן, שכיח ולאדמי
 בתים עליהן לנלנל ואין בושין אנו השרות ועל כרפרישית, רמחרישה טעמאוליכא
 חיצנו לא בתים אצל מצרא דבר לרינא ר1צרכנו שלא ומפני לאיפלוני. דאיכאכיון

 ממש. בהם היה שלא סצרנות, טו1רת ליה דמפק. האחרונות הפענות עללהאריך
 פ(. ראיה להביא עליו מצרטת בב'ר מהכרו להוצץא והרוצה זוכה היה ודאיאלא

 ריננשבורק. לבני תשובה לנ.טיטן
 בור ולא סוד בור שברינשבורק סדע ויתירי כח יתירי רינשטרק6( לנמ היטיבתה

 נם אף הרבר. ממני כבר כי תוכחתם, על אשיב טה ישן, ולא חרשריק,
 יישר. אולי להם אוסר מה אבינה עיני ראות לפיואת

 לה יוכל אם *רי שבטעות 1ען ושטעון רשבן באא(ירית טשטעון סנח שקבל לטי )בעניןא.
 לשמשז(. הסהיתלהחאר

 סנה לו לקכל מלוי בקש וראונן בעדים שלא שמעון אצל שהפקיר נ( לוי רברעל
 לחחדר ותבעו ללוי שמעון בא כך ואהר לוי. וקבל שמ1ן לו שנתהיבמשמעון

 מנה שמעון יעכב יחזור לא ואם מרעו, בפעות כי נ( ]ראובן[ לשרך לו שנתן מנהלו
 וכיתי לא פחק ולוי לו אאכה מנה מלוי תובע ורא1בן בעדים. שלא לוי לושהפקיר

 לו שנהן הסנה לר יחזיר הרין מן כי נ-ל שמעון. ביד פקרוני שאפסיר מנת עללך
 ותניא חוור, איע לחזור בא ואם באדויותו הייב רב אטר לו חייב שאני לפלונימנה * פ*קד( בשילהי כראסרינן היה סלוה שתיב כיון לו זכה שהרי לר"1בןשמעון
 ליסא 8קדון נבי התם פרכינן דכי לטיהרר, סשר ולא לו זכה היה פקדון ואפי'כותיה.

 לי ע0 כ3וער י( עגר5. 7נר ייג6 עמוס ני4 3ק % ו* ע6% 7נר דג6 עפוס נר64יס
 %ר6. ינר 7ע6 עפוס נסו 6"ש ע5עו עסוגיס6 ועל יזלי רכ% על י634 לי4ציפי יטל5ט
 עתי מל 5יט ועסונ"ת6 דדקלי דכנ5 י64י נלוער ס( %י6. ינר יי%  רנר גכל 5ערען6י
 עפ 5-כ עער. סל וסדס 3וקפ פל ס7ס נין עספיקץ פסן עפני ע6% 7נר יע6 ט 5יןולכך
 3עמנן יטס נעקוס %'ל ר5זשס סני4ח ו( 6סר. פל ז7קלי דיכנ6 לי עס 6סר פל קרקעלי

 ככשי. ועפסנ"ס מס"ס  נ7טפ ועפמג' מפ" נעקוס ר5דס י4ני4ת (( נכ"י. עסנ7פופ
 קעשס ס"נן עפפע סוזע יופף וכנש י,עקנל פ' ונעריכי סס יופף ומסךקי נכ6"ם ועייןס(

 פי4. גכמנ סל6 כ"ס נפס 6סכ סעס עתפסניוי

 נמ סג7ו3יס וסחכ0ץס רנגמנורק, 6יפ6 7ניסין ש'ק 6טרי וסנסס נערדכי 6( לנ.סיטן
 נסופ' דינ*ס סגקר6 ערדכי נרני ינפק לני סיו נרענעגפטלק ר*ע 30גי3ו

 טף7(, קע*ק )יף 3עטדם פנר5פון סר6פון סקל5ו נספונסו סי5נ.ן יס33 6וש אסידען
 עפס. רני 610 וסט3ימי סי7וע, ססופסוס נע3 6נלסס ק י5חק נן %ליס לנגו סו6וססגי
 גפן חיס סחכס ע6ם חן 3ויס וסנסוס ר5ני"ס ונססר עי6 קלנ יף נר%'ן עויונמין

 נפפי 5יופס סץי קפ-פ 7ף סס ר6נ*ן כסנ סם3פס א3 נתפ3סו. קפ'7 פיען ד3דעעני5ער
 עכנס רניט נס 5פר 3י טיע )6 סעס יפ 5ו3י 1פ. עקגקן ימן יין ו3פסוס כטדס63סו3
 ני* 5פנס פס, 5פה וסנ' נעדממ ש5 כן נ( חים? ט7 נפס רענפגפטדק3חכעי
 סף6. י*י 7ף 7גיעץ י( הע1ס4 נטי וספי ר6יס סנסם נ( ר5ען. נסשץס *ס5תפוק
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 דמדעתיה היכא ה-מ כפרן, בשהוחוק לה ומוקמינן וכוי פקדוני שיהא רצוני איןליה
 ליה הוה לו נותן ונפקד פקדון לי הביא מפקיד לו אמר אבל הולך, נפקד ליהאטר
 כפרן הוחזק דלא ינאיק( בר' דוסתאי דר' המעשה כרטוכח למיהדר, מצי ולאכזכי
 נבי אבלו( דמי כזכי לאו הולך אמרינן מתנה דנבי לאהרורי אחאי1( ר' בעיולא
 דברים שאפסיד ע4מ זכיתי לא לוי שאוטר ומה כזכי הולך אמרינן וסקדוןמלוה
 דבר באותו תלוי טנו דכל מנו לשום רוסה זה שאין ועוד דברים. ואינו הםשבלב
 פירקא דבריש ומנו ח( וכו' נאנסו אסר כי להד"ם אמר בעי דאי מנו כדאמרינןעצמו

 מהיסן, מי אחר בדכר לשקר ונשבע ננב הוי בעי דאי מנו אבל שנתארמלהט(,דהאשה
 לא הא הוא. פעות וח'טבון אחרים של במנה טעיתי לומר מהימן,י, לאןוה-נ
 על ופען חוקה, שני ואכלה מראובן בם'ט:נתא ארעא ליה דאית למאן אלאדמיא
 משכנתא לשפר כבישנא בעינא דאי מנו הוא, שלי בו דר שאתה בית לומרראובן
 למימר מהימנא בו דר שאתה בית ששוה כמו נפסד והיית בידי היא לקוחהואמינא
 במסון עצמו את מציל שזה זה כ"ש ליתא, מנו האי הואי, שלי בו דר שאתהבית
 לסוף חושבנא דעביד דהתסי6( שמעתא דהאי נינאי ומהנהו לוי. עם הרין ואיןחברו

 דינין בעלי בהודאת דהתם מידי למשמע ליכא ופפרוה הוה מעות דחשבוןאשכחן
 וסה בידנו. וראיות כמיניה, כל לא הני לאו דאי עדים ע4ם ידוע בדבר אוהוה

 א-צ בעדים חכרו את הממקיד ק"ל נמי בעדים אמי' עדים, בלא שהפקידשכתבתם
 בעדיסי3(לפורעו

 שגועה(. הפך )בעגיןב:,

 לי מנה אלא כי לא משיבו ושמעון בידך לי טנה שמעון את שתובעראובןועל
 אם נ"ל בידך, לי שיש אשנע או אפרע אז מנה בידי לך שייט תשנעבידך

 ראובן ישבע שמעון תביעת ועל וימול, ראובן ישבע תנאי בלא שבועתו מהפךשמעון
 טהפך שמעון אין ואם שמעון. על שבועתו מהפך אינו ראובן שהרי ישלם,ולא

 א'כ שבועה, אפוכי כן כמו ישבע ששמעון ראוכן ישבע שאם בתנאי אלאשבועתו

 דברי לפי תחלה לתובע ונזקקין היסת, שבועת שטעון וחייב שבועתו היפךלא
 כלום, בידי לך אין בידך לי אמנה היסת שנועת אותו שמחייביןהד"נים6(

 משגועה( לפשר נאטן שליש )געגיןג.

 שלא צוהו כי ראונן ופוען ללו' נפש בתי שמעון ביד ששלח ראובן דבריועל
 פוען ועוד צויתני. לא פוען ושמעון זקוקין, ב' לוי שיתן עד נפש הבתילהחזיר

 להדים. משיב ושמעון מלוי זקוקין בי קיבל כי וברור זדאי טענה לשמעוןראובן
 פיו דהוראת התקבל6( בהאומר אמרינן דהא שמעון על שבועה בזה אין כי לינראה
 ולא נאמן, שליש כך אוסר וזה כך אומר זה משניהם נאטן וש"יש עריםכסאה

 ססונ*ח ר"ח 3חס31ח הגסון גן ו( גיפר. )ר יועי ל 6ית6 ס5גו נם"ע ו( ע-ג. ססה(
 כזגי. חו5ך 6עריגן הח:ס 7ג3י 6יח6 71פום נכ'י 6הגס הנכון, וקו6 ססנערךכי

 ודפוע. 3כיי ו5סי ר6ו.ס סגהח י( ע"). '"ח דף כח31יח ט( ע'3. ה"ה פ3יעיחח(

 ע.3. ה'ס 7ף ס3ועוח י3( סס. 31ר"'ם פם 651 7-ה נחוע' ועי-ם ע'6 י"ד 7ף גיטיןי6(

 סהסך 13 6ין כ6ן ההחחי5 תח7ם ססעגין תפני הדנקיס 3ין עסיחי ח,ח ספילוד6חכ.
 7ף 3ם13עוח ע"ן 3נ3יון: ר6ו.ס ו"5 6( הנ*3.עס

 ה'"
 גופיח ר"ח ס7עח נחועפי

 ספוסקין ח7ייגיס ניד תו5ס היח ס65 רק 7עתונ6, דרר6 ד5יכ6 סיכ6 סיעח לחיי3סל6
 וע6ן. 7*ה סס 3חוע' עיין עכ"3 סדייגיס. 7)רי 5פי כ6ן סכחנ חססנוטח

 ועיין ע"6. ע"7 7ף גיטין 6( סעוכץ. 13 ו6ין ודפוע 3כ*י 5סנ'3 נעעך וח נסג.
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 לו ולא ולחוטא הוי דין כבעל 'רשליש דין, בעל הודאת אצל היסת שבועתפצינו
 התם דאמרינן עדנ( נעשה שליח נבי מקרש בהאיש ראסרינן והא ליה. חשדינןלא

 סשום שבועתא התם ליה דיהיבנא ה"ם משתכענ(, היסת שבועת רבנן דתקקוהשתא
 לינא לך נתתים כן ע"ם לוה אטר אם אבל עיכבתס. אלא לו פרעתם לא שאומרלוה

 להשביע ראונן רוצה אם אבל לו. ולא הוטא ארם ואין הימניה רהא הימתשבועת
 דררא איכא רהא טענו, ברי בטענת אם להשביע ינול זקוקין בי שקבל שסעוןאת

 שא'כ רואה איני שכתבתם שבועות ב' אבל יהפכנה, שמעון ירצה אם אודסשנא

 וישביעני. תנאים עליו יפיל שעה שכל למקום, ממקום לחברו חבית שמעביר לךאין
 סתותי ניפא קנפיק מי התקבל בהאוטר ראטרינן ואע*נ היסח. שבועות להוסיףואין

 שליש. דשיויה התם דלהיסניהידיה

 וחעתף(. כאריס דינא אי שכר "מחצית מלוה )בעניןך.

 אחלוק בירך6( נתתים שכ- למהצית המעות, לו שנהן לשמעין ראובן קשתובעדנמה
 )או נשתכר3( רוח כמה ,צטעון ישבע שתקלה טוען ורא.נן השנועה, ע"פעמך
 לכומו שאין ,:יאק תהלה, ורהשניעו ל:ום- יכ'ל אם אוסרים שאתם וע*1יסחו"נ(.

 כרמוכח בטקצת ונמורק שמא כט;:ת "א אבל ודאי בטע:ת אלא נשב;יןשאין
 ופקדון ועסקא מלוה אנל ס( יכי' ניצבעין והשותפין האריסין שנינו שהריבגמראי(

 היה לא קיבל שכר שלמחצית שמעזן הורה שאסי' היה שמא טענת אי שנינולא
 במלוה כן שאין מה כהו איח רבה טעךא ואפיט-ופין ושותפין דאריסין מסמקנשבע
 נעלמאו(. כש?'ר שכיו לו וגותנין פקרין 1פ"גא מלוה פלנא עסקא דהא ועסקא,ופקדון

 ע"פ( במלוה אף ל,ה לה;יד פסו" שמלוה )בעניןה.

 טפי ליה לית אפי' לעיית ליה פסל יא ע'פ מנה ליאיכן חייב שמע1ז אםנ"ל
 פסול לו שהייב לנו ובריר טפי ליה לית אי אבל פרעיה, איטורדאמרינן

 בין פלונ ולא אחריתא6( ארעא ל'ה ראית והוא ללוה מעיר סלוה אמרינןדהא
 בשפר. וביןבע"פ

 שבועה(. לאותה כפרן הוחזק )בע:יןן.

 נמי כפרן הוחזק דנלא נ"ם למאי שבועה"( לאותה כ(ין הוחזק על שאלתםואשר
 שבועת מהייבין שאתם רכריכם לפי :'ל ולהיצביעז. בידך לי מנה למימרטצי

 לך, נתתיו לז ואמר בידך לי במנה כמו :שבעתי שאמר שבועה מחוייב אלנ(היסת
- . - -- 

 תסחנע. לא 6יח6 ורפוס נכ"י 6הגס כ5'5 ג( ע*נ. תייב דף קיווסין נ( סס.3תרדכי

 סגסח ע*פ 6( ח:'5. עס פירוד )5י ורפוק נכ"י וגכתנ ע5תו נפגי עגין וסגסד.
 סו6 כן נ( גסחכח. וגרפוס גסחכר נכ"י נ( נידי. 6יח6 ורפוס ו3כ'י נספרור6ו"ס

 יח5וק. 6ז ס?5 ונ*ג 3קפלו. ל6ו*ס סתחק 6י, חה5ת רק 6ית6 3דפום 6תגסנכ'י
 וססוחסין ס"ריקין סגיגו ססרי 3תקוס: ר6ו*ס ס:יס כן ס( כ"3. ת-ח דף ס3ועוחי(
 ועל13נ ע*כ. נגתר6 כדתוכח נווק5ח ונתודק סת6 3?עגח 65 336 וד6י נסעגוח גסנעיןוכוי

 וסוספין ס15חין תח' פ"ט תייתוני נקגקס ועיין 1( נרפוס. ונס נכ"י גת65 ס55ודנליס
 עיין ועור וכו. סכר  5הת5יח 5חנרו נת13ק נחסונס ר-ס סססינ 5ריי כתדותס לח6וסס

 ז'. פעיף סס ום'ע 5*נ קיתן ח'ה ונלי חחירי דתורי י*ס מס מטעות3חופ'
 עינ. ת.ו זף נתר" ננ6 6( ורסוק. 3כ'י גפרי ו65 ע5תו גפגי עגין זסגסה.

 נכי נ( סס. 1ד6.ם נתריכי תס סס יוסף וגיעוקי נריף ועיין ע*6 י'ז דף נ'ע 6(ו.
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 דחוקה חזקה לה אית היסת דשכועת תלמודא, ככולא הכינ( אשכהן דלא ליתא.הא
 מנה אותה ועל הכי. אשכהן לא שכועה נכי אכל לו, יש א"כ אלא תוכע אדםאין

 מנה אותה על לתוכעו יכול אינו כפרן הוהזק ולא נשכעתי פוען אם שכועהשחייכוהו
 יודגן ר' כימי דבר, כל על היסת שכועת מפילין שאתם לדכריכם שאפי' ועודעור.
 נחטן. רב היסת שכועת תקן מאן כדאטרינן היסת שכועת נתקנה לא אלעזר7(ור

 נשכעתי. דאסר כיון ליה משכעינן לא כפרן הוחוק לא אי אילעאולרי

 המוףכה(. אחר לחזור יטל הסשלח אם שלו יחיה וחמותר לשליח רמים פסק אם )בעניןן.

 מה שלו שיהא לשליה ואמר למוכרו לשלוהו ונתן רסים לו שפסקההיץ%1
 טה תוכע והשליח למוכרו, רצה ולא כו והור דמיו פיסוק על למוכרושיוסיף

 דאיל הזית ומאי השליה שמעה נ"ל משך. כן שע'ט שפסק, מדמים יותר שוהשהוא
 שניהם שיכולין לארונ כנד כנותן והוי דמשלה. דעתיה בתר ליזול דידיה רעתיהכתר
 דמיו פיטק עלנ( התוספת שסשכו. ואע-ם האומנין6( את כהשוכר כדאמרינןלהזור

 והא שימכרנו ]כתנאי הוהכשכירות

 לא~
 ושלום. מכרו. לא ,שהרי תנאי קיים נ(

 ב8ריש. טופת אנשי לשלשה תשובה לד.םימן
 ואורחותם יכיפו, לנוכה""( צכאחז, שרי"( כמראות הרואות, עינינם יעקכ. רי השינ זונם

 אכרהמנ( רי הרכ והכרנו אליעזר, ר' והרכ יהיאל רי הרכ קרוכי יעכופו,לא
 מופת. אנשי הנפתנ(,שלשת

 שכר למחצית כידו שהפקיר סעות לר להשיב לשמעון ראוכן פען אשר עלאמנם
 ו(, העיקול נוירת מפני הייבתם יפה דנתם יפה הכל, להשיכ שמעון אתוהייכתם
- - -

 "י3ע". 5יל 6ו3י ו( סכי. סמ3ס חקר ו7סוק ונלי ר"דס סנסת ג( ע3. ונופום%
 כסקנר סמ3וס נ( ווסום. גכ-י וחקר ר"(*ס סני' כן ע3 נ( כ,נ. ע"ו 7ף נ"ע6(ז.

 תסום. נכ'י ס3" עך נמקוס ר"דס סנסת ע4ססן
 נכ*י ,3נונס' געקוס %ע 3טכח *"( ווסום. נכ*י 5ילי נמקוס נ5י3 טיי 6( לד.סיטן

 עשמם יחי36 י 6יגו יחי36 י סרנ 36ס מופת "גסי מם3סס "תטם.
 נטס נינ, עסר*ס יס יומ", תום' מחנר סקי5ו ימו7י 7יס ע*נ י'ח 7ף יוע6 נתום'סגיכר
 כן נס סמכר סו" יס יחי"3 ר' 6מגס 928. 5ך ח*נ ת3עו7 כית עיין י5*3.מורי

 ק" נתטונפ 3טף3 עיין יחי35. ~' וקרוני נטס סע'ו קימן חן6 ירוע נ6ור רטכ*סנתטונת
 כא7. נםימן 3פי3 סגיכר יחי36 ר' סחתן עס ח7 סו6 ו"ו3י סס. ר5סוגס ונסערסייפ

 ס0כל עחתיס ל' סנ6ון 30 נגו סיס ס3ן יחי36 טר' 8~81;ם אסוא~סנ 509 ממער נר"מםוקחכס
 סיס 5ו3י 36ישר י וסלנ ייף. קיוון 947 5ך ויטלי עעמזול כגד6ס סמ) לסנ.סנתסוכת
 סיס ונס 6'( קיען וכו' 5רפת ח:מי נתסונות )עיין יסודס נן סונ יוס ר' סיסים 530מיו
 3פי3 ועיין סגיסס. ע3 גמסכת קרוני סמ3ס 161 סג'3( ס3י נסערס )עיין ר"ת 30קרונו
 פ3 6חיו יס סיס 63 טס סגר"ס 3פי 6כן קרוני, "3יעיר ר' סחנר ר"ת טסיניר נ'ססיען
 5נרסס י' וסלנ סונ. יוסר'

 סקור"
 6נרסס ר' סרנ עס ח7 ססו6 גר6ס חנרגו 5ותו

 פיין ו( י"6. י" יסוטע נ( 3"חיו. י7ו ע3 רטנ'ס סם3ח נמכתנ י'ח נקימן 3עי3סמכר
 3נפק7 6ין ונס 6ית" סס ק7מוגיס ומרות נרסוס רניגו תקגות נתוך קיו קימן כ3טנםפר
 קועוגיס חרס ים יס כ3 ע3 סמסקיר ע3 13 סים תניעס סוס נסני3 13% קסריסלעכנ
 ס3וע7. קפר 3עכנ סיכו3 תינוקות מ3עך רק פק7וטת כ3 3עכנ ט63 סוקיף תסורניגו
 6מגס סעעס. 5ן ו-ס טר"נ וטם נרוך נר ווסר*ס תסוטת נקוף נתקגות סלסון סו6וכן

 חרס ים טכתנתי "3ו *מכ3 : ס3סון ניס סס "ית6 מקוס כל ו*ס 3סן טקווסנתקגות
 רק תניעח סוס נסני3 3עכנס ס5ין ספקווגות כ3 סמרס י6ת ע3 ר*ת וסוקיףק7עתיס
 גנ% עוך ועיין זענר. כסענר סכירומו נסנע נו סלומ7 סספל 3עכנ יכו3 תינוקותחמ3עך
 פ63 רנכיס ט% נמרוף י"ת סוסיף .עו7 כן גס סכמנ סל.7 סימן סוף ועת יולססנולס
 סוי זק טנס ווסעע כ6ן רגיגו פמ3סון וחיעס וכו", תניעס סוס נטגי3 ספק7עומ3עכנ



 לד סימן ר"תתשע:ותא
 הקדסונים תקנת ממני שחחיר אע"ם לו יש אם שלו מינו בכך שסעון יפמיד לאאכל
 סיגו יפמיר לא תביעתו בשבילס( הלואתו או חברו פקרון ארם יעקל שלאדמרו
 סחוייב שהיה ראשכבתאו( מכינא רחבל ההיא כי קרסונים עשאוהו שהריש1ל1,

 בבית,( כנויר %" עבר שעתא רכל נפש אוכל בהן שעושין רברים משוםלהחדדו
 עליה רבא פלינ רכי ושעתא. שעתא כל ועברט( יפלוס( הראשונים ריסיםהקםעת
 באהרריה אבל איפלינ ברינא קום בתא ברינא, קום ותא אהרריה ראסר בסאיראבא
 לומר יכול שהיה סנו רמיו כרי ער לפעון ר[יכולי( רבא קאסר ]ומ'ס איפלינלא

 עבר, רעבר ראימורא אלא כחו, הורע ]לא[י6( לשקר רצה שלא ובשביל לי,סכרתו
 התם, שמלנן ומראביי סינו רין הפמיר לא ומ'מ נסש אוכל סחים סהדר' ב'רועיפ
 עיליש רב נבי כרתלינן הקרסונים תקנת לסיתלי ראיכא ה'נ, עיקול תקנת נביוהכא

 אך מינו, כאן שאין כתבתם כי לדון אפשר אי סינו ועל מפייג(. הוה לאראעירא
 ליתאיג(. הא העיקול תקנת טפני כלום מועיל הוה לא סינו כאן יש אפי' שכתבתםסה
 מכח כלום הריוח וסן העיסקא סן *יד( שלא שטעה שסעון שחייבתם ]סה[ם

 הורנלו שחרי בעיני, היא פליאה וו בפענה שלא שנשבעיןטו( השותפיןשבועת
 להשביע או לדוציא יוכלו לא אם משבועח לם8ור או חזקתו על ססון להעסידרבותיט
 תקנת נכ33 סן ססק7וטמ כ3 סגם 3ותל סועיף סלניגו 3ועל יס א)י קדעומם?מקנמ

 ססונ6 קת"7 פיתן קליתוגס 7סוע נ-נ הסל'ס נתסונות ועיק עסריס. סק7ון כעוקד"צניס
 וסייתי ס3פס נל יעקנ ס"ל ת4ו 7ין סתעתי סס: ח'3 6חל נעגין לניט תסוטססוכן
 וס~ינו יסגס תניפס עטל 1*3 יועף ס.ל 30 עסלו 6נלסס ס"ל כסתסע גדין כתועגיף
 ]5'3 ס6ין ופעק תניעות עטל עסייס 5עכנ פ6ין סקס3ות תקגת תכח סעסר פ5סחויר
 יסעיד 3* כן 6עיס 3סמוירו ועותי סעחסר ו*פיפ 3סחוירו, גרז ס6יון געק~ססג*שפ
 ססו6 קע'ו( )7ף סתקג3 תע"ם ור6ייתו נידו. סו6 כ136 תסכגת6 ע3יו ויטעון ספגצו
 סי' ע3יס, גדיג6 קוס ות6 3יס 6ס7ר וי3 6ניי 3יס ו6תר ד6סכגת6 עכיג6 עפנריסרחנ3

 63 6על לנ6 יסנע. 163 ו6ס ים3ס עויס 3ך יס 06 16 יוזס 06 3דין תתגפעושףי
 נסס מעומיס 7נריס 3סג3 ס6עול תסגי 3סחוילו ס*וס 6ע"ם כי גדיג6, ע3יו 3תיקס)לין
 6ער נעי 67י תגו ס3ו סעגו יפעי7 651 דתיו כדי פד פ3יו 3סעון יכו3 ע*ת גפסלוכ3
 לחייס. תחגו5 ד63 ת163 יותר חתוי 6ינו פעכונ ססחרס 3דיגגו, ל*יס עכק גידי. ה361קא
 גם63מי סתס ת'ו 13 וססינ ום 7ין ע3 גסרעם נתו'3 ,5"3 יוסף ס'ל סמומ *6מיהעח
 ורנגו "חיו סתו36 רננו וקנ3ת 6ניו קנ3ת ניוו פסיסס ראת 7נרי ע3 3ח3וק סג6מפ3יך
 ספ36ס תעונג פיס ע5 6סי סתסוגס 3סון סרכ נפנרונ דגריו 3סתור סנ6ה וקטמ3ע0
 פ7-3 עיתן סר6ג דסוע ג"נ תסר*ס נחסוטת 6תגס תגיעס. נפני3 עסריס עטננפמן
 וגתסוטת סווקג3 סי נאצ נעי7כי עיין וכת ס5פניגו גס3סון כתעע כ6ן רניגו ססונתסוג6ס
 ס'ח עייעוני נסנסות נ4כ סגרסס נתו )"נ נ'6 ועיתן . עיען תספטיס 3עדרלץיעוגי
 ר6סון סער נ63ך תסס ר סרג סס~י6 טג הסר4ס תסונת עחן וסיי געוט. סתעעת'
 סו6 עס יודע 6יני וס ועיקו3 תם43ס. עיתן ד.פ נ'ג תסריס 3פטנות גם ועיין נ'.סיפן
 וסור6תו ,יעק5', נתקוס ,יעקמ מ5 וכן עיקו3 ס5ע גר6ס ו5י *לפק"לות". 06 3עק063
 גונעת נקוף עיקונ סתנס ה,רות ו6ו3י יעכנגו. 631 סתרנועו די, 5*( 6יונ יגמןס ו5יכמ1
 נכתס עיקו5 ס5סון ת65סי 6סר יען 6ך עיקונ. גתקוס עיקו5 3כסוג סעופרסעוס
 סמס עיען 47ם נ"נ נתסריס סו6 כן ס( 3סגיח. סרסגתי 63 3כן פסייס,וכעס
 סס נ"נ נתהר'ס סו6 וכן כנ'3 ו( ע'6. קע'ו רף נ'ת ו( ו7סוע. גכשי גספםגפקוס
 כ545 וענר ט( גופ5ת ודסוס 3כ*י, ח( ויסוס. נכ"י סקגרות נמיי 3יס שמזגפקוס
 ושכייגגצףס

 ל6ו"ס סנסת י6( ויסוע. גכ"י וחעי סס נחסל*ס סו6 כן י( ו7סוע. גכע
 ע4ג ע"ח רף נ"ת ינ( כחי. סולע 5בקל ל5ס מ63 גסני5 וכי 6י60 סתקנ3 גווגשרדכי
 עס גסעל 7גריו ו3סלפ 3ותל סוס לנ6 דננר6 עסוס עי3יס לג גני ית3יגן כעוופגיט
 מ3 עגו תספס ו5ספעיד "ח7 3עונת סקנס עסו פ63 גקדעוניס געי ס3יגן כן וכה,נספך
 ג'ג. גתסליס חעריס כק עד וט' 3פקר ר5ס 650 ונסני3 פן סדמויס 30 ינ(6פל.
 גס פו( ודטק. נט~ וסיל עינג ס65 6י60 שמנעין נ5 תעיוכי גסחישס שא נןיד(
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 חציו שהרי שותפין, טנהנ ינהנ לא ובעי0קא אחוקתה. מילתא דאוקי בדורה,בדאיה
 הכיתטי(. את הסוכר בפ' כדמוכח פקרון וחציו סספק, נשבעין אין ובסלוהמלוה

 ושפר סינו. ע"י ובשכיעה נאסן לך החזרתי ואמר בשפר חבדו אצי הספקידדאיתסר
 ואי מלניה הוא פכרון דהא תדתי ומרכינן כולו, ונובה נשבע היתוסים על היוצאכים

 הוא. נטור פקדון אלסא וכו', לך החזרתיו פעין הוה קייסיו( אבוהיוהוה

 אלא ברי במענת שלא נשבעין אלו איתא. הכי רשבועותיט( יסתניתיןופירושיפ(
 אהדדי, דסמכי היתרא וסורי בדבר עוסקין ששניהם השותפין, שטאבפענת

 היתרא וטזרי ידוע שכר בלא רעיא ליה לאתויי ארעא לסרי דסשעבדיוהאריסין
 פועלים הטוציא הבית ובן ונותנת הנושאת והאשה והאפפרופסין קאכילכ(דסדישיה
 הדביים, אלו על ידוע שכר נופלין ואינן פירות ומוציא 0ירות וסכנים פועליםוסכנים
 לסילף סצינו מינה לזהכ"(, זה שכר שוסרי דהשותפין דאסדינן והא היתרא.וסורי
 נסור פקדון עיסקא אבל ליהכ3(, וכיילית קרא סייתית את דאפו הוא ססש שכרדלאו
 כנון שנה, כשכיר או חודש כשכיר או יום כשכיר ליה והוה ידוע שנר וצריךהא
 דרבית בכךכנ(, וטה ציר פיבול כנון בשכרן דהקילו אע*נ קיבולת סקבל אואוסן
 לשנותו לו והיה עליו, שכר שוסר ושם ידוע שכד אבל ביה, ואקילו הואררבנן

 סושיבכר( סשנה ובלש,ן והאריסין. וש'ש השותפין נפענה שלא נשבעין ואלובסשנה
 כ:( אלעזר י' נבי שותף ליה דקיי והא - נשך באיזהו כדסוכח ליה קרילסחצה
 לא ומהכא ב.טותפוה, עישה הוה לא ]מעיקראן אלעזי ר' אבל שותף, הואכ-טבאסת
- סודיסכו( שניהם אם מספק משתכע דלא מודה דבההיאתסייע  לא ואפופרופום 
 אדם לך אין 'טא"כ ישכעי לא חסדיס נומלי וכל ס:קמינן, לא לדקוני דאפופדופוסהוי,

 א"א ספק שבועוה רבנ; הקנו דלא לסקוסמ(. ס?קום להבירו יין של דביתושסעביר
 היתרא טורז כך דמתוך וידוע קבוע שנר וליכא דשכיחאלסילתא

 עיזי(. כתפיסת החק א' שסקא תפיסת )"יב.

 הוא כן ודאי חושלא"(. דאכלי עיוי כתפיסת עיסקא תפיסת אם רבותי שאלוואשר
 אין שפר איכא אי אבל לך, החזרתיו לוסר ויכול הואיל שפר וליכאנ(הואיל
 שנאנסתי. סנו דליכא סלוה בפלנא לעכביכול

 ושמעון ראובן הוו ולא הואיל בנן מה עסהם? יתוסים סעות שיתף כי נתנתםואשר
 דאין בקיקענ( עוסקין ששניהס אלא שותפין דוו לא הבתים ובחזקתשותפין,

 ארי:, כדין לשליש ולא למחצה ולא שדותיו, לעשות שכרו אם אבל זע*ז,טהדקין
 הזקה. ספקעה שתיס או שנך שכירות מצינו דלא שכר לו ויש טיקרי שנה שכיראז

 וקסר ר"י"ס סנסת קייס יי( כ'3. כ' דף 3"3 טי( ורפוס. 3כ"י וחסי סס עעררכי עסר"ס ע"פוס

 תר"ט 3סי' וגיסס כ5תו 3פגי סיתן סו" 3יפוס "עגס ס5פגיו עס גסען נכ"י יח( טפוס3כ"י
 ע*פ כ3( ש'3. ע*3דף נתר" 3נ" כ"( ק"כי). ע7יסיס תוי" כ." ס'3 ניטין כ( כ.3. ע"ח 7ף ס3יעות יט( חם.ס.ר3

 סגירק"
 תלני תיג: : 31:'י הגסגעין. כ5 פי 13נריכי סגכוגס

 כ"3. ס"ח יף ת5יכ" 33" כנ( 5ס. וכיי)ית קר" "תיח 67ח הו" וותם סכר ד565עיער
 כ4". ס"ח דף ל11 גתסגה וכיין תסוס. גטכות וגדפוס סתין, 3*3 עסר4ס 3כ'י, עוסי3כר(
 כל כו( כ.". ס"ט דף 3"ת עסנרוג'6 "5עיי י' ס" כי "ינו "5יכיי 71פוס 3כ"יכס(

 נתידכי וכיי"ם סס. גהררכי 1)6 ג-נ נעהייס 6ינס כ6ן עד וכו' 7קיי וס" עןסזנייס
 נסג". כק"י ותת5" נ'. 16ת 5"נ ס'הן )כי) עיין כי( וק5לתיס. נסופוסכחונ

 1)יכ6. סויי5 נווקוס ניכ" "י גולס י6ו'ס 3( ע"". קע" דף ע5יע" נ663(ב.
 67ין. 3עקוס 6ין 16 טלק ל6י"סנ(
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 ירעתי לא זו? לעימקא לא או שותפות קוראר( אם סתם עימקא על שאלתםראשר
 סינו ביה רלית שכתבתי מה רק מתם לעימקא זו בין ישסה

 גתחייב(. טרם וגשבע שקפץ מי )בשיןג.
 נפ8ד חיה לא שבועה חייג היה אלו נתחייבצ פרם"( ונשנע שקפץ שמעון שטעןומה

 הרשיע כך אחר ושמא הנאכל, נזל וקשה ביד, סעשה אחר לישבע שצריךככך
 וההיא נ(. דרבא קניא מ או אסקונדרי וזזי אמיק או וסשתמיט פשע או ואכלונזל

 גשבעה ב'ד דעת על בקופצתג(, רב וסודה כתובתה מן נהנית שלא ונשבעהדקפצה
 7(. ישראל את משה השביע כך ובעיכ צריכא דלא במילתא להאריך חש לא התלמודאבל

 נאמן(. אי פלוגי בב"ר נשבעתי ואמר שטעה )המחויבד.

 רלא נאמן הים למדינת להם והלכו פלוני בב'ד נשבעת. ואמר שנועהודמחויב
 בידי לך מאין נרע דלא איכא היסת שכועת אנל דנאסן, ספדעתינרע

 סהתם6(. הנא דמסונא דררא איכא דפפי היסת שבועת ליה דסחייב לסאןכלוס
 ונופל נשבע שכננדו שמפרש האיג( רבנו סדברי רבנו3( רברי נדאין נפרןובהוחזק
 נמי דנשבעת' כפרן ערם, בפני לפורעו דצריך פרעת. שאוסר כפין מוהוק שנא סאידסבר
 הוא. נזלן רועה דהאי מינייהו7( תרי דאכיל להאי דוסה זה ראין עדים בפני לפרועצריך

 ערים(. ביא הוא ואם משבועה פטור יהיות ש"ח מתנה )געגיןה.
 עדים? בלא הוא ואם משבועה6( פטור להיות חנם שוסר סתנה שאלתםואשר

 עוכדא ההוא דא"כ עצם., את שעבדת. לא לוסר נאמן ערים בלאאמנם
 אך וכוי. ש"ש סבעיא לא קמך ביתא בהאג( לומר יכול היאך דהזהבנ(דשוסשסי
 והלה הות, רידי שומר דהיינ. פקדון בידך לי מנה נטוענו דהוי איכא היסתשבועת
 לכולהו1(, וה"ה נקט, דוקא לאו0( והתלסוד7( משבועה, פפרת. נמי דהיינו להד-ם,פוען
 יש אם אכל שבועה. צריך היה המפקיד שהורה לא אם קמך ביתא דהאוההוא
 ד~נא סשנועה שפפרו עדים ליכא א. השבועה מן פפרתי לופר יכול אין פקרוןשטר

 שטראז(. ואיכא הואיל סטלמימר

 דאורייתא(. אי שותפין )שכועתן.
 שבועה דליכא חדא היא רסררבנן פשיטא ? ררכנן אי ראורייתא אי שותפיןושבועת

 איצטריך תלמורא בכולא אמרינן הא ועור בסקצת במודה אלאדאורייתא
--- - -  

 קור6. 3תקוס קלוי גורק ר6ו,סד(
 דף ג7ריס עיין נ( 65. ת5ת תחק ור"ו"ס גחסיינ 65 טרס "ית" וג'י נ7סוק"(ג.

 מס. מ13עות ד( ע"6. לס 7ף ניעין ג( ע'" כ'ט 7ף ומנועות ע""כ.ה
 סונ" סתחח ורניגו כרי"ף651 ע-" י'3 7ף "וחוין סגיס סי נ'ת יוסף 3גיתוקי ורת3'ן נ"11 ס"י ר3 כדעת ווק "(ד.

 כפרן 0וחוק גני 5קתן ר3גו מ6תר וו0ו סס נתר7כי

 מ3זס ותיע" 75נריו. ת071 סיסת מנועת 5עגין מכ"ן תמתע ס*י, ר1:3 דנרי 15 גר"יןס5"
 ול3יט 0ר"ף כדעת רניגו ס7עת גר6ס סס כי נ', 6ות )'ג ועיתן 5עי5 רניגו )7נרי סתירתיס

 מנועח 5*ות0 כפרן סומוק ד"ס מס נ"וו רם-י עיין נ( ו)'ע, "' נסערס ועיי'םמתח0.
 דנרי ס6ין כסרן מסוחזק נתקועו: *ית" נרסוס *תגס נכ,י סו6 כן ג( מס. גר46םועיין
 ע.6. 0' 7ף גית ד( חלי. כ7נרי תתם כתעט ת~תו סגיס ור*ו'ט ו3ת6י. ת7נריר3ינו
 03". 3תקוס 60 גורע ר16'ס ג( ע'". ו)"ט דף מס 3( ע-". 745 וף נ*ת 6(ה

 וגס ו73פוס ריו"ס. סיטיף כן 0( ודסוס 3כ"י סת5תי7 3תקוס ר*ו.ס נרק כןר(
 נע"עוגי עיין ז( וכ"י. גדפוע 3כ1031 נעקוס )כוז'נ נרק ר6,.ס 1( 65ו. 3ת)ס 5ית36כ'י

 סג6וגיס. תסונוס ע'ס ויי3 יש ס5כס מכייוס תק4מנ
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 ימצא לא ומקרא לספק שבועה תורה ריכתה דלא מכ'ש ספקא למעופייא
 "(.לכך

 הזכרתי לא משיכו ושמעון ליפרין נ"ד חלקו שנפל הודהנ( כי ראובן פחע41הצר
 כריוח לו אין זמן מאותו וראי הריוח, מן חלקו שנפל הוא מוד" אךליפרין

 מחצה נפל מנשיא ר' כדאמרינןנ( כלום לראונן ליתן לו שמניע הריוח סחציתשל
 וכוי. לנדל שנהנו מקום ועוד לך פלינ מאן אביי א"ל חכרו כשל טחצה וחציכשלו
 שלא או חלקם ומפקיד נפקד וליפול להלוק שנהנו סקום זה מלכות עיסקותוזוזי

 לנדל שלא דנהנו והיכי לחלוק א.א כהטה אכל סשתעכיד, לקרנא רווחא ולהיותד(לחלוק
 ]מנון תרי אייתי כדאמרינןה( ליה דפלינ איכא או חכרו כשל מחצה חתרנופל
 כל יחזיר וראי והא יודע. איני שכועות או שבוע זמן ועל קסייהו. דפלנתתלתא
 נזלתיך1(, אם יודע אינו כאומר זה והרי יעכור, פן לכו אל ויתן ריוח מחצי שלוהריוח
 שתובעו יטוה אנמשיה רמי דלא אומר שהוא ב?מן ולדקדק, שמים ידי לצאת לוויש

 כפי להחז.ר אלא לנזול נתכוין לא שמעון שיה סהדי ואנן שלקחתו( ממוןגזלתני
 ואולי נזירותיכס על ועכר אתכם האמת צייויכס עשו לא כי אמרתס ואשרהטנהנ.
 ועל בהסכטות.נו, עליו תחרימו ראובן ליד להשיב לכם יציית לא אם ומעתהמשנה.

 כמשממ. עמכם כדכר נתסצעת.0( לא שמעון תכיעתריני

 ססאין(. עץ כלי טלמי ):שיוז.

 והה.א וממא3( הוא דלנוי ממא עץ ככלי דהולין"( קמא דפירקא ילשוףוההיא
 ולתקן להחליק ועריסה מפה נבי הדנ בעור מש.שופם דסנהדריןנ(דפיב

 דקתנ. ד(, כליס כמסי כמתניתין כדסוכח ופהור, עליו היושב כשר יסרפ שלאהספה,
 ממה נכי פריך הכי משום נוי'1. ולא הסל תיקון והוא וינקהס( שיחסום הסלהתם
 בשי ססרט ]אינו[ סירינ הלא לקחליק רנ עור שיפת לי למה גבה מעל סירוגיהואי

 שליו(, הטושל זה וילך זעם יעבור עד כבד עול ולולי ש.מ. המפה עלהיושכ

 עתותיי, וקבעתי מוצק וה"תי להם ילכו ואולי דוהקוני פורדי אך צח, כלשוןהארכתי
 ולשלום. לחיים אכותי צורכעזרת

  ממרנאו[. יעקב ]לה"ר תשובה לה.מימן
 ידו(. מתחת יוצא ושטר ערים ע"פ השטר קיום)בענין

 אוד.עך זאת על השמר, בקיום 'טוין ולכי לכך אס לדעת כאת אשד עלתשובה
 ראובן ביד שפר יש כי אדוני אמר כי חילוף"(. ואס פוכ אם לכיאת

 סנסת 3( כ"נ. ת'ח רף סנוכות סת". נטכגת גם3כין ססוחסין קי'3 ו"גן כ)1ער"(וי
 1)הנוס נתקוס ג5") ר( כ"". ס"ט 7ף 3"ת ג( 71פוס, נכ"י ניסתס נעקוסר"ז'ס

 )'" דף נ'ת ס( ודסוס.נכא
 ,תן תן 3וזקוס ר"1"ס הג:ס 1( קי'ח' רף נ-ק 1( כ-3.

 טכגס גתו הי" 1"ת סתנ.עק סתיס ייי )5"ח חיינ ס)כך רניגו וכוגח ורפוס. נכ4יס)ק0חי
 3ר3ר כ5יוי 6ת חכגסתי 5" ר3יגו וכיגס גתתיכי ונרסוס נכ-י סי" כן ק( ק05.נרי
 טחור נינקוס כ5'3 נ( 3טוגס. )הטיס ר"ה נתוס' סס ועיין ע-". כ-ס לף 310ין "(ז.

  מנסגה ס(  ווי3 ט"1 סי כ)יס 7( טהנ. כי רף סגסזרין ג( ודסוס.נכ4י
 6ית"

 ויקגנ.
 סו" ווי גרע )"1(

 חוה. סרע התוס)
 ס*נ כתונות ינרזכי נחנסת ק5ת 5סון 31סיגוי נרונה ס1ניס הז"חסחסונח לה.סיבק

 י'ס חוס' עיין וכוו קע-ו.סיען
 כ.6 כ' רף כתינוס וייף ויופי 7י5ת"

 הסו") כ) "כן תטרג-". יכקנ ר' היס 3וה ר3גו 13 ססינ "סר סחסו"3 גר"ס ססותסערדכי
 " תקוס "1 סי17כח .ער"גי סי" 06 עירו סס כ3 ונסס3ז

 ועיין ת16תה. )גו גורכ )" "חר,
 84. 5ר 1878 )נ"ג"עעסריסע גר"ען ס)), נן תרדכי ר' ע3 ק"סן סתו") סחכס 30נספוו
 .11 ~סם .,ו נכ4יכי

 גקל"
 רט. נתקוס גקט תכ3י" 5יסנ6 "( תסרגס6. יוסף סר"ר



 לה םיטן רזתתשובות80
 עילין אם ראשון, של חתימה באותה ידו מתחת יוצא אחר ושפר עדים ע'פמקוים
 דכתנו בידו היא אם מהתיטה חתיסה בקיום דאסרינן היכי כי לאו, אם לקיימוערים

 חתיפתג(. משלש כאן נאמר לא ואם עדים, בהעדאת לוסר לנו יש ה'נכיווןנ(,
 ההתיטה לקתס באזן כשאנו נדול ופעס ואסד( באב ותמצא תדקרק אס אדוניאסנם

 יכול אדס אין אחד שכשפד לפי נתובות, ב' או יודות שתי בעינן ודאימחתימה
 עלמא דחיק וזימנין רוחא דשביק זימנזן  העדים כתיבת ענזיןלהכיר

 וזיסניי
 דה8רס(

 שתי בעינן הלכךס , עביר דלא ודטנץ דידהו לכרעיה ליה תלי ודמנין דחזתלגמה
 משום אלא ל סני לא בהכי ראפי' הוא ובדין ידייהו, מכווני ומני בתרי דדלמאשדות
 כיוצא ראפילו רזייף, אמרינן ידו מתחת ביוצאין הלכך חובין. בעלי ליססרודלא
 כוונו למימר דאיכא ישנים, עלינו ננלנל כי אף בושין אנו אחדשזם אחר ידמתחת
 שהרי וייף, אטרינן לא שפרות אלף למלוה אפי' ערים ע'פ שטרות קיום אבלכיוון.
 וכחופ מסימנא, עדיף עינא דטניעת מעידים, הם עין ופניעת הלב בינת מתוךהעדים
 שאין מצינו דברים כסה שהרי לחתימה, חתימה במרמים משא'כ השינוי: יכירוהשער

 שדות, שתי סדבעינן לך תדע כן, כמו וה נם להשתנות דעשויין משוםמקיפיןו(
 אפי' כי ומסקינן וכו' ונסתטא בקרקע ערות יודע לו היה מראמרינןח( ולמד צאועור
 אסודאי דכולהו ליה מהימנינן לא בנסכא וטשקלא בנלימא מדה נקרקע, מצרנהאכיון

 לסלתא. מלתא בדזמוי ולא מילתא תליא עינא בפביעת לוטרע( לנו יש א4כאיתותב.
 לפסדי דלא משום אלא כן לומר לנו היה לא לחתימה התימה דנקיום הואובדין

 היינו שלא מה מעצמו הבץ מ'ם ירו, בחתיסת אדאי( רב דפעה וטשוםלקוחות;
 "יים שלא לומר לנו היה הענינים אלו ובשביל לחתימה. חתימה מדימוימבינים
 מט יש וגם המדמה. יבין שלא סה החתימה על המבין ויבין ידע כי משפר,שפר
 רסעידין דהייגו מהתימהינ(, חתיטה בקיי%י5( כן שאין מה חתימה, ערי דאיכאהיכי
 דמצי טנו ליה אית אחר, במקום עדים של ידם כתב ליה אית אמי' החתימהעל

 אי לו שיש מעייין עדים ואפי' וכשר. להפמינו היה ויכול מחתימתן בייי איןלמימר
 וטה שניהם על מעירים חתימה ערי שהרי כלום בכך אין ראיהינ( ליה משוהנמי

 טטגסו 3ועי יס ו*עי סעיס. דכר ת6ן ססיעוס ס3ס 5"ע ג( פ64 כ' וף כסוטסנ(
 עפסי חסיעוס פסי 5ליכין ענ3עדס כי 3קייעו, רו5ין סינו סחסיעס %חס פס חסיתוסתם)ס
 ססו*), וכוגס *חל. י7י עסחס 3יו65 דוק* 6סי נר סיוני 31רנ סס גסרדעי כד6ונריססרוס
 ו6שכ 3זיוף 7חייסינן ר*ונן ניד ססטר 06 סועי) 63 סעדיס ססעיס כ*ן גס נ*תר )065
 גם5ס כוגסו ו*ו)י 6סר. י7 עסחס מיו65ין טסרוס ססי ע4י סכסנ תסוך נכס3 )קייס5ליך

 ס)פון ד( ידו. עספת סיו55 סססר ת)נד שחר ידי עסחח סיו65ין חסיתוס ססי עוז ס5ליכיןחתיתוח
 נסנסס ס( סע!6. 6ז סדנר נתקור כ)ותר וים, נ*נ וסנדק סדקלק 06 וכוכסו ק5סעגוענס
 תפוס' נכי ס5כס* נתקוס נתלדכי סו6 כן ו( דחטר. נתקוס דעטך 6יס6 ססתרדכי
 ועיי4ס. פ"ם קכיח 7ף נסל6 נ63 ח( ע"נ. ע'1 7ף חו)ין גנופי עקיפין *ין כתוו(
 עעסח ע3 ולוע( 6% נל 3.5 316י י( גוער. )גו יס 6'כ נעקוס 36ת6 6יח6 נתלדגיס(
 נטניעוס ט*ף רו*ין 6ט עטס כי וכוגסו, ע'6. קק"ז דף נסר* ננ* 676 נר 6ח6 ורנורנ*
 ס)6 ע6חר ס6תס ע3 רנ6 ג6 סר*יס ספיי כן נס רו*ין *גו תסס 6נ3 )תיטעי, 5יכ*עיג*
 ימי ח61 כן י6( -די"ץי. עיי עניניס סיו ס63 תס 6ד6, נר 6ח6 לרנ קעיס תעו)סחחיס
 6ס 3קייס ים *חל יפס סעת רנט טגס ינ( נעקייתי. סגיס ור5ז.ס נקייעי 6יס6ונוסוס
 ססער נע3 דג*ען עפוס -ידו, תססס יו% ידס סנפנ 5ף חסיתסס, פ) סעויס נעווססססי
 עחסיעח חחיעם נקיוס עסי4כ תחסיתסן, נידי *ין ו)ותר 3ססעין ע5י נפי 67י עגותכח
 6ס נס 06 פעל טרו5ס ג4) יג( סעדיס, כא 6ס 31סר16ס סססר 6ס )ח51י6 גריךס"ו
 עעידיס כססעדיס כ"ן ענו *ין ס"ז ו6ע"ג סעויכ4 פ.י ו)קייעו )סר6וס )ו יריך ס6חרססער



 ט1 לו לה מיטן ר*תתשובות

 ונדולה חייפ. הקחש ]שטא[ אשדוי הראשון את ולהנחויר השני את לפסולראית
 ויבררו יודיעו אהד 0תחת היהבאין שדות בשתי שפר )קייסו(יד( שאפיי נאסרמחשת
 אהר, יד סתחת היוצאין אותן ע"י שבידו כולן השפרות ויקיים וזייף כיון ~לא[סו(אם
 לב יתן שפרות. ב' לקיום אהד שפר קיום בין רבנן פלונ דלא בידג אלף הןאפי'

 יישר. אוליאדוני

 תם. לרבנו סאורליינם שאלה לו.סיטן
 הקדוש, רבינו והססנר ההרש שערים6( לבית רי אמיי יפה, ב'ד אחר לכתביררתי

 אוו על ר' לסני ראובן אני וקובל יעקב. רבי' וסנו בעזרו יהיההמקום
 וידו אלים, וצורר שי אחדנ( אצלי שהרהינה הנשים סרכבת ססנו ששאלשסעון
 שב לו והלך חזר השרית. או השר ע'פ אם כי אעשה לא ואסרתי עצסי. עלתקיפא
 אותה השאילני עתה ואסר סילה בראש האסנתי השרית. צוותה האסת ואסר,ובא

 לא ישראל שארית אמרתי כי אסר, כאשר לשלוהו וססרתיה לשלוחי, אותהותטסור
 החוירה ואשתו הוא מדרכו שובו אהרי תימית. לשון בפיהמ ימצא ולא עולהיעשו
 אלי ושלהה בטרכבת עבדיה ראוהו כי הסעע4ה, כל את לשרית הונד והנדלידי.

 בכפתור זהב עלי קליפת ונשרו שיריה ונקרעו פניה נכספו ני ראתה אליה,להביאה
 שציוותני, היהודי לי אטר הוא הלא לשרית ואטרתי בכעם והחורתי סעליה.ופרה
 וישבע טעבדי אהד אצוה לאסר עלי ומנזסין הסחת טטני שואלין ועתה להד'ם.אטרה

 על אפסיד פן מידם לפציני ועדה קהל בפני לאהי פייסתי דינרין. סכ' יותרשנפחתה
 לבקת אותו וטוליך לפצני אבה ולא אומרים. כאשר טדעתם שלא שאלהנ( כיידו,

 והשלום. האסת ההר. את הדין וייבהועד

 ט7 חס מגיסס. ע) תעיויס 0תיתס עוי מסרי כמר ע*ת ענו, 1% 6ין "ז מנס 3ו,מיס
 כג54 עו( )ת0וק. מגליך 31*ג ודפוס 3כ" סו6 כן י7( סג"3. תסער 6ת 5סכפיר 6פרעעס

 ודפוס' נכ4יו0סר

 0תועס סי6 סריג נע5י סגי מ3 סעעגות 06 תכי3 6מל ע6ועייגס סאת סס36ס לו.סינק
 ס36ס ס0כעיס מגי סגי6ס 5פי יג0ק. נר יוסף ונס יג0ק נר מ3עס נססנסופס

 נתסונת וס ע3 רומ סוס ספק נ5סי סיס 16 כי סחין. 6ניסס ססמית 6ף 6פיס סיו63
 מפעגת גר6ס וכן ס0נר. וקן נ0ור נסס ססגי 061 סרנ, נסס סי6סק 06 כמתכגסר"ת

 3נ'ז סס5יסי וע5 06ל ועוד לנגו סלנ סגס פיס סס מכתג נעפעותיגו, סעמ50תמעעון
 סיו 63 86כ יגפק. נן יוסף ל' חס סלנ עס ס0סוס סו6 סמגי ס6חל סגר6ח וכפייתתין.
 עס ועעגיגעל גתן 0ייס י ס0כס 5של מסוגי6 י6כי"ס נספל ועיין 173ן. ספסו5יןקלוניס
 נל מ5עט לי סלנ 6ס גקמפק מסי6ני4ס נפילומו סס סכתנ ע'6 כ'נ וף 0ן 5ויתפילוסו
 ו00תוס לל*י. ס6יגו סג.) ס0כס עס יסכיס לו6ס וכ5 381. לם4י סו6 פס ס0תוסיג0ק
 ס3 מ5יןדו סיס וסו6 סתוסטת תנע5י סגווע ת6ול5ייגמ סרא סו6 יג0ק נן יומףססני
 לנט". מ3עותט .כתו מכסנ 3'0 סימן סוף נס36סו 5קתן ועיין כ4ע(, סיתן )רס"3ר-ת
 טקל6ו ועס סגס'. .3סיותו פילם סכן 13 סכתנ ני %מ 3*0 סיתן ל-ם נסמעמ עייןועוד
 לית ססלי עעו לם3.ס מ5תע נס סיס כי ס0מט 361ס 0נס. 7לך לק וס 6פי ססלית
 חס נ7ו1ץ, ר6סק כמן גחסנ רימ ססיס נעת 5ימיס געיר סיס 6שכ זקן, ג0ול כ6ןקול6ו
 רמנ4ס 5סגי כנר ססיו סשנמ ת0נר סיס 63 ונס תתט. סנ7ע %יו רסנ4ס מוס 06רסיס
 ת16י3ייגס סייי תגל06 )פי 6ן ל6סוכס. נסעלס י'ו נ0יתן 5עע5ס סכתנתי עס ועייןור'מ
 ע%6אץ נע4ע ונס37יגער נל6סס ת0כעיס משכיש וכתו פול נטל יומף סל"ל עס סוסייגו
 041114. 8טנ .ק 84 עיין וטו .83!1 ז1 .ק 290 קויפשיגן וס0נס 98-94, %סש6
 טע. 3'נ דף סגסויין עיין ש( .נ~111. 111 .ק 6 סכסן ג7וק לי ס0כס סכסג תסונס
 סו6 ק סגמ 7( סעיכנפ. 06 טע כלעכ 0 פאע. עוטק ע*י סא כן 6מינ(
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 הנחלימס(, אשר רכים, כת כשער ראובן את משיכ שמעון הנניו( ויאטר שסעוןדיען
 אל כאתי אטת צדו. רטיה יחיוך לא כי אדכר, נכוחות האומנם כנים.רברי

 אם ותרארני אליה ואלך השרית מאת שאלה לך ויענני, המרככת טממ לשאולראוכן
 ועתה לו ואוטר ראוכן אל ואחזור כסשכון. כירו וקנויה היא כירו כי ראוכןיחפוץ

 ויאסר האיש ויאכה יפה, ונשטרה לכיתי עמי וכא השאילני עתה טטנההורשיתי
 כן ויעש שם. היא אשר הסקום עד אפריח ולא לי תניאנה איכ לו ואוסרלחייסו(,
 והפצינו, שלסים לכתימ והוא אני ונסע וטשכתיהו( שאלתיה כך אחר מורחי,ויטנע
 כעסה עתה ואצלוח(. השרית אצל טשך לא והוא הטרככת, לו החורתי שוכיכיום

 כרצון הרבית לטחול רצו לא כי ושותפו, שבירו משכונם ע'ד וכעלה היא עליוהשרית
 כי עליו וחטסי כטרככת. ויעשקוהו העלילוהו לכן כעירי, נורע וכן והשרית,השר

 אחר. כמים הן פה הן כ'ר טקים אל כואני ער הטתין ולא חנם, לעירי אוץמוליכני
 וכרשותו, ירו על לא אם פיוטה, שוה נפחתה ולאע( יפה הטרככת החזרתי הנהכי
 זה כי לרכריי, ואסתלא שאילתיה. כנילתאי( לאוקמי לאו ואנא טלאכה. טחטתרק
 ולאי6( ושלש פעטים כך אחר ותראני השרית אל הטרככת לתשוכת חדשים נ.לי

 כי רכר אשר ועל מאוטה. הפסיר לא עדיין כי חנם, קראני והוא כלום,קראתני
 יטים פ"ו וה ]הוא[ אויכנו כי והם, הוא עלי קנוניא יעשו פן ינורתי אותו,סנזסין
 אותם יפיס לבלתי אותו מתרה שטעון והנני פהינ(' נקראתי ריבמ התנלעולאחר
 שקתות המפצל והתם כלום. יסשר לא לכן לתשלום אכקש כרין רק כסףכסרכית

 מאוטה. יפסיר לא ושמא ושלום. אמת ותשיבותינו טקיאינו, כל על ירונוכרהפימיג(
 הכל רכינו לנו ויכאר וכיטולי, פורהי שכר ממנו אני ותוכע חנם, אני פורחועתה
 ושכ עוכר ראותמ ער להמתין נרוצהן אנייד( כי ישלם, שליח שכר כי נם היפכ,כאר

 החיסיון. טסני המתנתיוכרצונו
 טה כלככו, ומה הוא מי ני:ר האיש זה של עיניו ריסי מבין ויאמר: ראוכןדיען

 ראשון על ואשיכנו הראשון. לכר אפילו כתיכיסו( תוכו ר' כי תוכו וסהפיכו
 ואח.כ השרית טאת רשות ליפול לו שאמרתי אטר אשר על אחרון. אחרון ועלראשון
 שאלה ובתורת שהשאלתיה מאהר- מיעיל וטה לי יתרון ומה לטה וה רשיוןאשאלה.
 לאיש חשבתיהו כי חשרתיו ולא טשרית רשות שנפל האסנתיו אך מידי? לידובאת
 בארם אצבעותי שטתי לא עתה וער כא, טקרוכ הוא חדש כי הכרתההו לא כיתטים
 ונלים כמת על נופל שהלשון לפי בעוונותי השאילה שם שהזכרתי וטה שיניו.כין
 ונשמור עסי בא אלין נשאטר שפוען ועל החוזר. רבר הבהטה וכל ושה ושורחסור
 כל לררכו איש ררך לנו מרטן אך היה. ולא הוא, וכוב שקר רבר יפה, יפהחפץ
 כטו היה ואפילו חורמ. ולא שכנו לא ויחדיו חברו. כשכיל איש ולא לצרכואחד
 שר של והחמה האף טפני ינורתי כי היה, שלא טה כירו כא שאלה שכחורתאמאמר
 כעס. ורב הוא רצהן כי אחר סשר הסקפידעז( סרכו,' יתר המקפיריז(, פיעופוועל

 ס( נזשק. ססגי נעקוס וכני3נגיי
 עקוסז

 )6 וסא ומ3 "גוענם ס)סון ח( תמק. ננ'י ועפכגפיס נעקום %ל 0 יגפד6.נ3ימ% )חיי כעו ו( סגח)יס. כ) סס סעח"קסיס
 ונדפוק , נכ'י י( ודסוס. נמי )6 ויפס נעקוס %ע ע( %%. ויגס ססניפ 3%פפכס
 נס. נעקום כ5ע ינ( 63. נעקים כנל י4( פינ' 5יו דף %יפ6 נ% סץיןנמץ3ס6
 3כפו3 ססופר ספס נחמו 3סעפין. "גי יס3ס כי ויפופ נכ-י יו( פם. ימץ תיט אע(
 יפי סעגין' % סגדדפ רונס סע)ס וססס יפ)ם קווס 6ני קויס 3סיום סנדגס מע3ס
 וכו'. 3סעסין רעס *ינו ססו5 ד%נן ע3 ועוסך *מ מ3 ני פעס 4גי נפ3ס נסישסי
 ספלים. סרנ יופל קסדן ססו* וכ%פל תמס. נלי ספמףד סמךס ד86ס סנספי0 נקרגו. יפ מטע עספמם כעס כי שא ננין וממע עאנ. ג' דף זנסיס סדןעו(
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 ולא שכירו לא לו שאול הייתי לא כרבריו ואפ" בחחלה, שאמרתי מה במוף1ואיתי
 אשר ועל מערהיו(. מי להשקותו ואפי' אחרת במלאכה ולא זו במלאכה לאלקופו
 מרשותי הוצאתיה לא כי חלילה מפורחו, להמניעו אצלו להביאה אצלו שנשאלתיאמר
 ויהי המפות בחדר יכנס איך כי וקשורה, בו הלויה מפתח אשר עלי מוכיחואוור
 ולהראותה פעוניה למיסר הוצאתיה לבית מחרר נכון אל אך בתיבתי. ומונרפותח

 ואטרה אש כמו ותבער פניה נפלו השרית שראתה ביום בו וכשהחזרתיהלשלוחו.
 שהיהודית אמת אם מגזמת, היתה ל'צרית הרבר שנתגלה קורם ואף עשית, כךמדוע
 כעמה כי אמר אשר ועל עולם. ימי כל עליה ארכב לא ורוכבת, עליה יושבתהיתה
 ממשכנותיו הרבית לטחול ושותפי אני רציתי לא אשר על עלי ובעלה היאהשרית
 לא ? בכך ומה כדבריו, ואפ.' כרברם. ומחלנו עשינן לרצונם כי הבל, זה נםכרצונם,
 רוח. ורעות הבל הנם. לע.רו ח.'ן מוליכני כי אמ- אשר ועל כרחינו. בעל שלנונתן

 שלמה רבינו לבר וקריבים אחים כלם כי מי, אין ובעירנו רצה, לא בפרישביררתי
 לי ורמבא שורה. שהשכינה טקים הרטהיח(, וביררתי לישב, רצה לא והוא יצחק,כרי

 ברשותו, ניצהתה לא כי שלטה שהחז'רה אמר אשר ועל נדול. באילן שנתל.תיעבדית

 מלאכה מחטת שנפחתה ומה מעולם. בה נשהמשתי לא כי נפחתה, לא וראיברשותי
 לאו והשר, השריה עם בערכאותם וירון ילך שאילתיז; בכילתא לאוקמי ולאברשותו
 לדבריו, אטתלא שהוצ'א ועל אייות. וספי מידם ויפצני זה ברבר הוא דירי רבריםבעל

 כי אמר יפה באמת קראתה:, ולא ושלש פעמים השרית ראתהו שהחוירהשלאחר
 עמה רבי זלא הימנה רשות נפל לא מעולם אמרה כי תשאלנו, וממה תקדאנומסה
 דינרין מ' כבר הפסרתי באמת כלום, עדיין הפסרתי לא כי אמר אשר ועל זה.מדבר
 ומזמין תנר עלי קורא ועור לפיעם רוצה שאינו השר לי הייב שהיה פשופיםוהי
 ממון לטמור ראכא לזרעיה ח,1 קנוניא, שעשיתי שרואנ אסר אשר ועל לדין.אותי
 והוא שיודה שעשה מי על ובנירוי באלה הרב וינזור עץ. ולעובדי לפמיוןישראל
 בעירנו יש נקרא, הריב ובהתנלע ימים מ'1 וה אויבתיהו כי אמר אשר ועל נקי.יהיה

 אל ואמר לפצותו שרים עמו ויוליך שילך זה וענה נקרא, לכן מירם כי לכלנאמן
 אוכל איך פשרה לעשות שלא בי שמתרה ועל כלום. שאפם.ד יניח שלאהמדברים
 חסרויס(? ומה לו מה הוא צריק אם ועור להציל, רוצה אינו והוא מלחמה, בולהתנר
 לפשפ לעשות וספליא רואים רבי:ו ועיני לעקלקלות. אם לעקלשיט( אם יודע הלבאך

 השלום. והוא שבלבבו,עקמומיות

 )לי(כ( וימצאו ישניחו יראו לב חקרי נרולימ ראובן בפלנות ויאמר[ שמעון]ויען
 יענש ענש לכן המה, בחלקלקות אשר תהלוכותיו ונמכ6( בלבבו אשרהעתק

 הפשתאה כאישכג( מכתבו כנ( מערה מכפלת על העודף ובמרח טרור כוםבסשתה
 משנה בראשית כי ותוך, מרסה שהם דברים פלבו ובודה לו. לא ריב עלומתעבר
 שואל אמנם אך שמעון. שאלה לא באמרו הראשונים דבריו כופר הללופענותיו

 ל6נ*פ קול6 וכן מם 30 סקועו לפיוג זס יח( פי6. ג" דף נ'ע דיג6 תיתל6 פייןיו(
 *3עק3* שיס( 6וסו. תתלס ס61 3תס סו6 ~יק 06 כ3ותל יס( סלתסי. פעו36)דפנ*ס
 3תחוק. גלין כ( פ*6. כיו וף נסעסדלין סת6תל ופיין תפוע' נכ" ,3פקטי נעקוסכגי3
 נכיי. סו6 כן וגסכ6(

 סיליפס פמ3 גל6ס ו3י 3ס3תו. וקפס נלפוס ונס נכ" סו6 כן כ"
 סיליפס וטפס וגו'. וכפ3ס ט ס~תי סתסכן ניייפוס סועדף כ,לח פ3 ולו"מ תפלסנתקוס
 סד6וגן וכועסו ספגוסיו. 06 י"ונן וסכפי3 ססכס סיליפס תכס3ס וספס ס'ס יייפוסכעו
 פתטון פנס כ3ותל ספתף נסלח נספעסו, פגיס פפס פוד 3כו* יליפסו פסכפי3 פ3יפנם
 6ס סטפס 6ו3י תכפ)ת וקע3ס סגייס. ד16ק ספגס פ3 סגיס טיד 3ספינ יייפסויפדיף
 ו~פס. נכ"י נ6ים נעקוס כלע כ6יפ כנ( יליפס. נסקוס ספרס 6חדיס 3כחוגסעופל
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 היה אלי נקואל אמת אלי, נשאל לא אשר אכר כי ועל וטפקיד, שוכר ולאהייתי
 ומנסקץ. שתחתיה וכל להביאה עטיתי רצויו ולאחר ורצה, שאלתיהו אטרתי.כאשר
 אאשר ועל טשכתיה. ובא הולך ובעוזיו אלי ויביאנה וילך קידם בפנים ההיתהוסרכבת
 לטלא ולא לרין לא נקיאהי לא ירעתי, לא השר חמת בערה השבתיה ביום כיאמר

 מעד, להביא כס( שקרא ומה כהיום. עדכל( נקראתי ולא השרים סאת ולא טאתו לאחסרונו
 אאריך. לא האמת אך כזב, הפיח כי ירעתי והנה רבינו. לפני יביאע שנקראתיט(העד
 וה סה לאמר, אחותו בעל ואותו אותי ומגזם טתלונן ראובן אשת אחי שטעוןהנה
 טפני באטרה ירעה, לא והיא השרית אל קואילתכם עסק אמרתי הלא ראוכןעשה
 זאה ושאלתי לה. שם ואין והכלימתו סום ושאלה היתה משבהס( כי המגזם אותוהטער
 כדבריהם לע וסיפרו כרבריכם בפה לכן פה בואו סיום טאומה הלוה לא והואלפניה
 רב רבר כס( תפסידם אשר להפיצנה השרים ואתי השרית אל אלך פרם עניתיוהללו
 ועל היו. ריבי בעל בפני שלא הרברים ואלה בו. אתעתע אחרכע(, בענין אוכלאם

 לא כי עויתי, לא אשר את אפצה אם)( גם ברין, רק אפיצנו לא להפיצו אסראשר
 פשע כי לא בערכאותם. ברברים לפצותו עלי ולא סלאכתה סחמת רק כללפגמתיה
 לאחותו והשאילה ימים אותן ויאחריה השרית אל הסרכבת בתשובת והזירראובן

 כי אמר אשר ועל לנמור המלא:ה עלי לא לכן ולוועד. להעליל ביריםויקלקלוה
 טיחוש3*(, לי אין יאטר, כה ואם בחובו. טשכון לו יש כי רבר, מוב לא סעותיוהפסיר
 ידעתי נם נכרתה, תסה אטונתם אברה כי בכרי. להם להאמין שפווע לתקן עליוכי
 כה ואם בכתבו. פה בעל טנזסו אך עריין, אותו ויעדו לא כי הפמיר בווער לאכי

 איש איגם ולא הוא הסושל יראת אלא אנם ?ה אין הטציק, טחסת יערתייאטר,
 בא ער סמתין היה ברצוני לווער לעירי חוץ להוליכו תשובתו ועל היום. ערישראל
 נטהרה אך ימתין, ולא ואחר3נ(, רבינו הרב הנה יש כי צעד, להפיב שלישיפס
 בו התריתי לסה אמר אשר ועל הנחלים. אשד שם סקום לפריש לכת ויקראניעצתו
 טשפפי את אך בעיני, כ"כ צרקתי לא הנה בעיני, וכאי שאני טאחר לפשרלבלתי
 תקראני לסה השיבני אשר ועל רינו. ובית רבינו מאיר)ג( בן יעקב רי לפני הצעתיחוקי

 אך להכזיבני, לי לקרוא לה היה כי וסכלוח, הוללות זה נם הרשתני, לא יעןהשרית
 יודעת. ונמשה פנמתי לא ואני היא, לפנם מעם עתנת כי הניחה, מענתה עיקרספני
 חהצור פיהם. על לא אם השאלה בנוק שוה3ד( ]אין[ השרית כי נקראתי, לאלכן

 אויבי. כל מכףינטלני

 וארור טאוטה כיחרתי ולא נכונה נכון אל הרב ואימת יפה שתיקה ראובן:תשובת
 כי נודע שיהיה. סה רבינו יניי ע~אסרתי, כטו יטצא לא אםנוכל,

 ושרש טשכוני של בעש אש הצית ובעצמו והשרית, השר בעיני ריחי אתהבאיש
 טפני חמורי והלכה יותר, נם חובי את האנם הכלב ושיסה בירים שלי את לאברוגרם

 *ס גי מד 5'3 ו*עי נכ"י. ונס נופוס עגיסיס נעקוס וסייל ר*ו"ס סיקן כן עדכד(
 ועססקל*, ת'3 *0ס עחינס סינוס ססי גספרדו 61עי ס*ער. עס כ)וער כס(סיוס.
 סקל5סי כעקוס כ3.5 מגקל*סי כו( ספד. 3סני* ס*על )סקל סגונע ועסג3ועל
 נכ'י. 0פסידס געקוס דגח ספסו נדפוס כ0( גססנס. גדסופ ;,( ודפוסנכ'י
 גחק3ק3ו ספק ונ3סי סנגס, קוסי סס כ6ן עד סעגוד עפגי ג*עדס ען ס~ס סדנדיס כ3;ע(
 עי0ום 3*( *ס. נעקוס 5ז 3-5 6ו3י 3( 3סקון. יוכ3 5ין 6סד ועעוו0 ססופד ידיחסס
 ר' 3סגי 3נ( דין. נית 3עס1ס סם3יסי ינ* עסס סגיס ססס 3נ( י0ום. עי נעקוסכ5"3
 נספעי 0יקן יר5ויס וופוס. גכ"י ע*יד ידע 63 וסגס געקוס דע0י 3פי כ5") ע6יד נןיעקנ
 סמיי0 ונדמס סוס חסליס 3כ*י 3ד( ע0ק. ע~ל ידע )* סעסס 1*0 וסגס נעקוס3סגי
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 בערכאות להוליכני אך13( ופוסני פרהסיא03( לניל מעלי בנרי וספשיפשטשלח
 השר שמא שטעו, מלבנה ומוזרות לתחת ונחתין לעיל ורסלקין הוא3ו(. בבובסירנקפי

 זה השאילתך שהיפרית אסרת למה זכובן, מראי שקרן "לוני ואטר ופנעוברחובותינו
 השרית את יפהראיתיה ביום בו ונם ךתר. בחסר שתלקה 3ט(, ! התלוי ונשבע: 3ח(,הכוסני
 או לי ,צהיצאילה ות:יר שתירה אלכה מעצסי או ועגני: קראתיו ביום ובוקראתני
 ומה הפסרי. יום בא ער החרשתי עתה וער אחרונה, פרופה ער הסרונך סכלאפצך
 קורא שהיה טאחר ער, לי שיש אטרתי ולא קראתיהו אטת שקר, ער לי שיששאמר

 ינרל. רמינו ושלום תנר,עליו
 ולא במשכונו אש הצתי ולא אני, זלא ריהו חבאישה תולעתו ני משיבו, שסעוןהנני

 הפסיר ולא בערבאות הביאותיו ולא פרופק הפסרתיו ולא בירים הפסר לונרסתי
 ועל זאת טקריאתי וקראני, מרחוב שבא שאמר סה ועל הצורר. תובעו חנם ביכלום,
 שלמתיהע( ולאחר קראני אמת ותכיר, ותורה עריס לכת ועניתיו קראתי הקויב,אשר
 חסרון לסלא אני עתה נם כרחה. בעל להורות נירי השרית בי ימים ונסהכסה

 .. תורתו בטרבית שלטה אדוני סכת ותהי בתשלומו. שחבתישהזקתיו
 של לאבסניא סשפפ מקום מוער אהל אל לכת ובררו לרין ושסעון יאונןנתעצמו

 סתפוצץ חיים מי נובע מעיין משם אשר העררים, השקאת סקוםתורה
 להציל ישר, מדרך להרריכם השיפים, נחל את להשקות ראשים, לבמה ונפררויורר
 להיות ולזה לזה צרק ליענש, והעושק שיניו סבין פיף ולהוציא עושקו טירעשוק
 ורבר. טנהינ בלי יתום)ז"( אהר היות לבלתי סוטכות רגלים ולפסח עיניםלשסא

 יעקב רבינו הרב לפני השרמיפ והושפת בר בלא הפניסית החצר אל ליכנםוהזקיקונו
 להיות וביררנו והערבענ(. השחר ושספין תטירין בפלו :י הנולה, עיני סאיר[]בן

 ויברר הרין את יקוב והרב ורבותם. רבינו בפני לשגרם ריבותם רברי פיתקיהס,סקבלי
 שניהם או וה או הזה הרין, שנר מי על לנו ויברור וקוץ קוץ כל על בקשסלההרבר

 יצהק. בן יוסף יצחק, בר שלסה . . . ינרל ותורתו הרב ושלוםכאחר.

 ןי התשובה. וזאת לז.םימן
 ובחור שלטה ר' הרב ישראל, צבאות שרי האריאל שני6( על אשינ וסה קליתיהן

 שיבא ולהניעני עיניהסנ( טבין קורה ליפול מאו אשר יוסף, ר' החברזקן
 על לעבור יראתי ילולא סוף. להם שאין סים ושמעון ר(ןמן רברי עלסנשוראנ(
 חלקי. אענה לכבורכם אך הואד(, כאשר יורע באינו לשוני ולסרתי נמנעתיסצותם
 אותי ירעו הטה ני קכלוניה(, כן ע-ם ושטלה, לחם מאין מבשלה להיות שניתיאם
 ראיתי !כות. לנף ירוני הטרהו( ולפי מגוראו( כסיכתא ורוחי לבי ואת שיחיואת
 בקש אשי הנשים ישיבת הסרכבת דבר על לשטעון אטר כי שכתב, ראובןבדברי

 טץ". ע64 דף סנועוח עיין 13( "ף. ג"3 316י 13( ני'. פרס נדפוס 3ס(ג6ס.
 עא עיח נ-נ3ח(

 ערככח"
 ס3עחי0ו. נ7סוס ע( 6יס. 16ס1 )סס גסנע כ3וער 3ס( 7גסי6.

 0ו" כן יחוס "חד ע"( וריטי. פיוס כעו 0ו6 סעעואלי
 נדסוס. "ח!י0וס נעקוס נכ'.

 יכוסו 3עען ננ0"כ 0חס13ח 6ח 3נט3 קדיווגיס עג0נ ע.ס כן עסו ענ( געונ. כעווטנחו
 ע0ל'ס חסונח ועיין נולל. וה סיף סג70רין ננוריס נס3עי עיין 73ין 0נחנע "ח סקח3~סי
 ע0 נו0 עיין ועוד 0עע0. גז 71"0 עקוס כ3 ד.0 נחקנוח )סופו סל"נ 7סוס כלוךנל

 "י!ל"ענ ד"קט6ל דעס גענולטסע"גע ויענ5ינסטען טס ני31ע3סליסט 0עגין נ!0סנחנחי
 ו30"0. 49 5ד חקטח די" *יגער *ייניגעסהי3דעס0ייעער

 ע"כ. ג' 7ף 0וליוח עיין נ( עכגי0ס. סס כ( סנח. ודסוס נכ'י"( 6.סים!
 7ף עלו)ין עיין ו( )ד%ק. ק)3סי 0( כד"י. ע3ת )ספלו 0וסי4 ל"ז.סד(
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 הלך ושמעון והשרית, השר ע"פ אם כי אעשה לא שאמר לו, להשאילה שסעוןסמנו
 ראובן אצל נוי בשליחותח( שלוהה ונעשה להשאיל ואטרה השרית אלכרבריו

 בחסרון הוא שפפור לו נתרצית בי לישבע שמעון יכול קשאם הרברים נראיןשנתרצית.
 הלא עליהי( התוסים וערים בדיוקני לראובןט( לו שלחה שאם טלאכה.שטחמת
 ראובן שהרי שמעון, על ורכרימ רין לראובן לו היה ולא ראובן האסניהי"(באמונה

 בלבד השרית באסירת אלא תפצני, א"כ אלא אשאילך לא לשסעון לו אסרלא
 אין שבלב ורברים לפצותו לתנאי שואלה היה לא שמעון שמא וגם רכריו, אתתלה
 אנס נוי סתם אמרינן חסורו בת שהיא כה במכיר ואפי' שטוענים. מה אלא לדוןלנו
 :יורע שקרי3( ימין וימינם שוא רבר פיהם איטר כדכתיב הוא שקרן נכרי וסהםהוא
 על זולתי שאלה לא לפיכך וימול, :ישבע גוי -כפור עדים מאה שאפי' שטעוןהיה
 תבעו לא ראובן הלא תכפור תכפור אם כן ואחרי הן, וחאמר השיית שתיצהסנת
 לנו אין חברו בשם רבר השואל ישראל לנבי אך הן. שתאמר רק השרית ננרפיצוי

 לתקוני רהתם הבעלים יכפרו אם למשאיל ישלם מלאכה מחמת מתה שאםלרסותו
 שפפור נראה הענין ולפי ראיות, מכמה הלוק ישראל ורין לעיותי. ולאשדרתיך

 ואטרה ראובן אל הלכה עצמה השרית שאם ניכרים ורכרים מלאכה. סחמתשסעון
 נוים רוב וסתמא ברין, ונומלת נשכעת משקרת היתה ]אס, הלא לשמעון, השאילהלו

 תובעו שאינו האסנתיו, רק חשרתיו לא אסר כי מוכיחין, ראוכן ורברי ונזלנין.חססנין
 עבר בא אם כי ישבע, מרוע עצטך על ותטה משקר ששמעון שסוכר סטהאלא

 רלא שבועה, הזקקנוהו לפיכך אך אוץ שמעון ישבע מה עצטה, השרית אוהשרית
 דאמ- מסאןגרע

 דייני רנהוג כלום, כירי לך אין א:טר והלא כירך לי סנה לחבריה
 סהמת ביתר או ישבע לא אם אך ליהינ(' משביעין רטמונא רררא דליבא היכאאפי'

 ששטעון שסה כבעלים, שאלה בשכיל שסע:ן יפמור לא ישבע ~אפ.לו1יר(מלאכה
 כראסר לאישתמופי, מצי כעי ראי הלךטו( לסלאכתו לא עסו, לכא שנתרצהטועןעו(
 אהת סמכת או שס:עותיח( ללטרם ובא שנתרצה שאע1פ לייו(, שאילתין אתוןייבא
 שחודי וה נם ישתכחו, שלא בוצמועותיו ולחזרו להנריסו ליה ושאילו לאישתמומיסצי

 לכבוד לא ללכת ונתרצה פוען, הוא כאשר שם ללכת צריך שהיה כמילישחדיה
 שמוען ומה האהר. מן השנים מובים להיות עצסו ראובן של להנאתו רקשמעון
 שמשכה שכיון רברים טכמה מענה אינה זו הטרככת, טשך הלבריט( בהביאו כייטטעון
 ואתה הרבים, ברשות אפיי נמי אי קניא, לא רא:בן של בכיתו משיכה הנביההולא
 להגביה לך צוה מי הנכהת אם ואפי' ותמעק. תחזיר ולא הנכהה ולא משיכהמענת

 לך שהביא לאחר או להנביה לך היה בפניו סיר או הלכד? אל ראובןבהלךכ(
 היה פיקח אלא לישולכ3( והרר מיאכ"( לאשקויי. היתה לא ראובן של ררעתוהלבר.

- - - - -
 ודסוס נכ'י ע( כסגיחיס. נדסוס ח( חמדס. ורסוס 3כ"י ו( סס "3יי דכרי ע""ג*נ

 וסוכן גכ'י. ונס נדסוס ח"עיגס נטקוס ר"1'ס סיקון י"( ע"3. ק"ד 7ף 3.ק י(ר"ונן.
 ססו" כ3יו חסומיס ועדיס 3ר3%ן נע)מ" סימן )ר"וגן ססריס ס3חס )1סדגריס.

 עמנס,
 עי3ס6 ס3י6 נ1ח רק 5"ג סתעו7י "ס סונע חיס 3" 161 סגתיגיס ח"מין ר"ינן גס"ו
 ג' 6וס 3'ג סימן 3עי3 עיין יג( ע*". וו.ס 7ף 3'3 י3( ססריס. גגד 3סמעון ג"מין"ס

 כמו גכ*י וססר נקסרו ר6("ס חוספס יד( "'. סערס ד' "וס 3"ד סיינן ונס "'קערה
 ס)ך סעעון 30 3מ63כסו 63 כפמר ט1( סועח. סמעון סמ6 ו7פוס נכ.י עי(נרסיס.
 ס)כס ונדסוק נלי, חו6 כן יט( ס3ועוס. ודפוס נכ'י יח( ע"6. ג"ז רף 3"מ יו(ר"וגן.
 ור16*ס 3גד. 36ח ר6ונן 333ד 731פוס ס3נך "3 ר"וגן ג733 3כ*י כ( סכ3. סקןור6ו*ס
 סיקון %( נ3נך. נעקוס גס3ך מסקנסי כמו סגכון דעסי ו)פי 3נד. 6)ס מ3וס גססרומחק
 עי6 גך ד)ימסי מקיי ו7פוס נלי כנ( נכ"י. כעו נדפוס מי5 סקוגין "63 נמקוסר","ס
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 של דעתו היתה לא להנכיה שמהרתכג( ומה מיא. לך דלימפי מקמי ברישאואושלך
 רבעי למאן דומה זה ראין רנרים נראין ועור ובא. הולך בעורו לכך להשאילךראובן

 משאיל אבל אחריתי, מילתא רמשקי.ן סיא, אשקיין ליה רנימא וליספר מירילמיישאל
 אהת שאלה שם הכל האהרת להניא והולך להשואל האחת הכיא אם פרותכ7(נ'

 הוי כסיממאכס( ראפי' בראשונה. כנתיים ימשל אם נבעלים שאלה לו ראיןהיא
 הלבד בא ער משיכה נמרה לא ס-נ אחרונה, במאה אפי' בו להזור ריכולככורכו(
 שאינה נראה האלו הראיות ומכל בתקונו. האוכף בראשונה ששאלו האוכף, צרכיובל

 שקילקל ההפסר מן תונע האי ואם כאן. אין ראובן אצל שבועה ואפי' בבעליםשאלה
 טרעת שלא משואל גרע רלא והנילנול, הקנס לפרוע לשמעון אין המרככת, אתשמעון
 מדיני דפפור קל בנוקין רנרמאכן( הנזילה, כשעת אלא ונילנולים בקנמות לוקהראיט
- נוונא. האי כי הוי לא דנרמי וריניארם  שניהם על כי נראה השליה שכר ועל 
 א'כ מנהכח(. על מנה יוציא מנה בחכירו שנושה מי אלעזר ר' אמר סדאמרינןההא
 השרים פה על אם ני מלוה אינך פוען שזה בשניל ואם שלוחו. לי מה ההא לימה

 כזאת שכשסלוה היא. מלוה הוברר שלא זמן כל מקום מנל שהשאלתניכס(,אשכע
 ויתבע הלוה יהוור טזוייף או מלוה של שפרו יפמול אם וכי הועד, למקוםהולבים
 שניהם שיתרצו למקום ססתמא בעירם)( ב"ר אין ני מורים ושניהם הואיל ועודיצהשתו?
 זה פרק סתהילת לדכר וראיה היום. כטוני הדיופ אלא הוער כית אין אפי'הולכים
 בוררין ב"ר לו כורר וזה ב"ר לו בורר אוזה סוריא של כערכאות דמוקי אחד לובורר
 מי ליה ראמר מומהין הן אפ" כסיפא)6( משני מרקא רדעק הוא אפי' אחר עורלו
 קם רלא ואע'נ מלוה. כין לוה בין עלויה נמפרח דרישא מכלל י ספדהנאקא
 בעירו)ס. ורן אותו כופין ראסרינן מהא וראיה אידהי. איוינא מפעמא שינויאהאי
 כשכועות)נ( כראסרינן עבר, יוסי לא רכדכרים כשמתא או בשופי או כופיןוכל

 דבר אננרא מימני במערכא נמי ואטרינן רמי, בכוכסיה נקפינן כי רשטתאובכתובות)ד(
 הלך לא אם הססיד הלוה את שכפה)ו( המלוה ושתו אשטתא)ס(. מימני ולא רבכי

 הרין שיהיה מי שעל שאלך)1( מנת על אמר אפי' כפאוהו. שלא מאדו הוער,לבית

 ודסוק נכ'י כג( נפגיס. ססקנסי כמו נריס6 ו"ופ)ך סמלוס 6חר ")6 עקומס כקו6ין
 נרפוס סיס )6 ד"פי)ו כ)ומר כס( 3ס. מדמינן סרוס ג' 3עפ"י) כ)ומר כד(פענעס.
 6%'סמפ6י)

 כן כנוך 7סוי כו( ע-6. ס'ס 7ף נ'נ מפיכס קנין ד6יכ6 ד6ערי:ן נקימס"
 ע) וכתסו ככור סוי )סגיס פ5ליך 1ר"ח ו)י נדפוק. וגס נכ4יסו6

 ווימר"
 וממו6) דרנ

 נקימע6 ו6פי)ו "חרתס, נגע"ס "פי' )חיור יכו) )ך מוכר 6ל נפ)פיס כור ע4נ ס-ו דף3'3
 נכ"י. כמו ניפוק דנימ6 נמקוס ר",יס סיקון כו( מפ6י). 3רפוס ומכ'ם ימווריכו)
 דנרי פסני6 סס נמר7כי ועיין ויו5י6 ד.ס מס נסוק' ועיין שע. )*6 יף קנסדריןכח(
 מ)וס )" "סס "ין 6'כ סמריס. סי ע) פסם6)סני 6פנע כ)וער כט( ר'י. 3מסר3יגו
 ע'". כ"ג מס סס" 7רנ מ1וי6 )6( נעירו. 1)6 נעירס : ו7סום נכיי )( מ)י. עס6י)1)6
 מ'" 7ף פנועוס )ג( ע34. )"3 דף קנס7רין)3(

 ע"". ע,1 דף כסונוס )ד( ע64.
 מכל )1 )יסן )מ)וס 5ליך ס6ין מסמע 6וסו עדכוסין כ)ומר ע64. כ34 דף פקחיס)ס(

 ס)וס. "ס מכפל "יס6 סנכ"י לק נכ"י סטקח6 כן )ו( נדין. ס)וס חכס 06 שי5ק~סץ
 ספקיד מס)וס נ)נ7 זו מ)6 )ומר 3,ס ר3ט מכתס ונר"ס פכפס. ס% ג4) פכפרו3עקוס
 ס)וס, 6ס מכס0 י5י6וסיו יססיי נמי סמנוס 6ף 6% נמוטין 6וסו טפין מסליי5י6ומיו

 ק5ס. 7חוקיס ס7נריס ונ6מס )7ון. )מ)וס כוסין מ6ין כפ6וסו פ63 ע4ל סיין עןח0
 סיו)וס, 3מקוס ס)חס נקסרו סגיס ור"ו'ס וט' נגוס פכפר סעמס ו*סו *מ6: סמת7טק
 מכסר 0)וס ו6וסו סגסמו: )סי וסנוקח6 )6. סע)ס )ס3"0 ועמק נ)וס 3עקוסנע5ו0
 7כר מ6ן 0)וס כמירס כי גדו) 7ווק יוסר חס וכו' שוע7 )ניס ס)ך 06 ססקיינעמ0

 6ס)ח. 5.) ו6ו)י ענוענס ס)מון 6( ספסריס. ממ3ם וטדדסעיס
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 כפאתע, שלא סאחר שניהם לשלם הדין והו נתרצה, וזה שישלם השכרלשלם
 סירי. ולא סהני לא ותנאיה לשלם שעליו טי לעולם שחייב תנאי בלא )ח(נטו

 הנ"ל. בענין עוד מאורלינם יצחק בר יוסף מהר"ר שאלה לה.סימן
 ארץ סשפפ, ועין ה' עין רב, באשל הנתלה אשרי אמנם תם: מרבינו וו שאלועוד

 סאיר, ב"ר יעקב ר' הרכ רכינו יפוו כ'ד אהר תהומות, עסקי טעינות מיםנחלי
 תלים, תלי וקוץ קוץ כל על טוכיחות וראיות הלכות כעטקי לאור דיגנו היציאאשר
 שסעוו יוטנה לא אם רכנו, וילסדט שכלע. כטיעופ למודעי אנו צריכין ערייןאך

 אם ראוכן סיד ה~רכנת את לקהת לו שיתה שהשרית רבריו את ולאמתלשכע
 ארעא דזכין ססאן נרע טי שמעון. יד על נמסר אשר הנוי מיר ולמצות[י(צריך
 ליה דסשמתינן כתראס העזל כפרק אשי רב ראטר חבירו רישראל אטיצראלנוי
 ואע"נ ועקיפץ, אונסא אפ" סשסע ואונפא טהטתיה. ליה ראתיא אונמא כל רטקכלער

 טרבעית דקא הוא אריא ליה דאטר משום אלא מיצרא רכר דינא טשום כיהדלית
 סעולמנ( קשהשרית הדכרים נראין כי הרמאית. ררך כדין שלא שעכר הכא ונ"שעלי
 דהייב רחבריהר( ססונא ססחוי נרע ומי רבריו, לאמת רוצה שאינו כיון צוותהלא

 הוא ראצנן ודאי שסעון נשכע אם רנשלטא נוי. כיד ישראל של טמון רנטסרמשום
 אנס גף דמתם נאסתו(, המיה אין ודאי רנשכע כיון נוי טיד שיפצנו וא-צס(שלקה,
 שסאין כאן שאין קשידעו( רכינו. שספרש וכסו חמורו כת שהיא בה טניר איניואפי'

 נקיאין. חש*נן לכן, סקודם ראוה לא כי יפחתה הכירוהח( ולא המרכבת לשוםשיורעין
 סלאכה טחמת ואי נפחתה סי אצל יורעין אינן הן שאף ראטרין ושסעון ראוכןואף
 ססכינן סי ישראל כשסאי דא'א כיון רכינו וילטדנו פחתה. עלה ולכטה לאואם

 ליפעסיה דאסרינן כהיתיא דטיערבא איסורא נכי רכותינו שסמנו כמו טיאשטאי
 יש אם רניט ילסדע כגים אפשר ואם כישראל. אפשר דאי כיון ארטאהקפילא
 שוטת לפי הטרככת פחת חצי טשלטיןע( יודעין אינם ששניהם כיון חלוקה, דיןנאן
 ומוקמען יחלתך יודע איני אומר ווה יודע איני אוסר וה השואלי( בפ' נראמרינןהנים,
 לחלוק, סה יודעין ראינן חלוקה רין הכא דליכא כנוים אפשר אי ואם כסומכוס.לה
 השחת סן לו חיב שהדא שבועה אותה ע.י שסעון על שכועה לנלנל ראובן טצימי

 הגשבעיןי6( כל כפי קנלנלין כררכנן ואפה רכינו שלטדתנו כטו יודע, שאינווישנע
 יצחק: כר יוסףושלום

 להנאל. ר,ע תיטובת ל"מ.סימן
 דלא אחי זדע כי שף. להם שאין טים יוסף ר' אחי שאלת יעקב: רכנו ליהשיב

 נדול דחבריה אטיצרא אריא5( שתרירות הכא וכ*ש טקנסא קנסאילפינן
 הפמדו הלה ישנע שסעוןזנ( יטל טה שטאין שם אין ואם קכוע. ולא העוכרמהיוק

 נכ"י. עס 73פס וחסר נססרו ר5דס סוסיף נן כעו3ח(

 %ל ג( פא. קי.7 רף נ*ק נ( נכיי. יגס נרפוס וחסי ר6ו"ס חקון 5( לחסיסן
 וט'. פץ3 קעה יף מק פיין י( ודפוס. נכ* סעעו)ס סמריסנ5קוס

 נ7שק ה7פ גגח סייע ו( ג55ג5. 5*) 5ו)י 1( וסי. ס)חט נעקוס כ5-) 5.61 ס)קסס(
 5יו רף גח5 י( 6ע7. כ3 כ)ו5ו' ס( סנפחחח. קורס סערכנח ג)וער ח( רנגו. י7עוסכוגס

 סגםגפין. כ) י סוף יי(ע'3.

 יט3 05 נ56ר 3( 6רי6. שרס מ3 ו6)י תסוס נכ'י סוס נ5קוס %") 6( למ.סיט[
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 אינו ג( ראובן אם שלו לשומא להורות רוצה אינו שמעון ואם ויפול. עקיפין טחטתשלא
 זה דאין 'טקר יסין רימינם שומא אינה גוי רשומת ליפטר בשומתו לישבערוצה
 רכינו פי' וכן בה טעם חלב אי תבע1יל פעם טה אהריו בורקין שאנו לקפילאדוסה
 יורע איני אומר והלה בירך לי למנה דוסה פוען, רשמעון יורע ואיני ן(. וקגישלמה
 רקא פפור הכא התם, יורע ראינו לישבעו( רמצדיך מאן ואפי' נהסןס(, לרכדפפור
 שיורעין אחר לב.ד ילך שטאין בעירו אין ואם רינו, בית שישוסו אלא בחיוביה.מודה
 יורע. ראינו לישנע לבעל להה אית ררייני שומא בכ, רעתך על תעלה וכילשום.
 הדיינים. על השומא כן הריינים על רעתא ואומדן השורא שכמו בדוק רבר עסאסה

 איני שאטר ניון הלא לכאן, פיבה מה השבועה מן עצמו בפופר שבועהוגלנול
 לישבע. שא"א הורה שכבר שישבע ולפעון לחזור יבול ואין אותו פופריןנשבע

 יוטא(. בת קד'רה )בעני,ב.

 על העירה התורה הנה בהיותו פירשתי שכן אחי ירע הלא יוסא"( בת קרירה%1
 ויצומף ומורק סתכות שכלי ביום, לבו לעולם דפיו מירי יוצא שאינו חרסכלי

 לפיכך נותר. יהיה למחר ער ישהנו ואם ולשפוף, לסרוק יכול אינו חרם כליאבל
 תקנה דהא תדע נותר הוי רלמהר חפאת נם בו לבשל ואין שישבר עליוהעירה
 כשן רהיינו יציאה זה אין אלא בזבחימנ( כראמרינן לכבשונות 0חוירה אם לויש
 ואין -- מתקן. והכא מקלקל רהתס אם:לא לליבון רומה ואינו שסבפלו.חד,ש

 מנטלין אבל אימור מבמלין דאין ממערכ, מזרח כרחוק לכאן ענין אין איסורסבפלין
 בת סשום אבל ג( שמעון כר' שחופה הנעשית ססרחת בנבלה 10תר דפנםהיתר

 מאיר: ב-ר יעקכ גזרינן.יוסא

 ממיינצא. נתן בר אליעזף ר' הרכ שאלת מ'.סימן
 אשר שכענ( מבאר מים לשאוב הוצרכתי : ממיינצא6( נתן בר אלישי ר' הרנשאל

 ומבושם ישן יין הצאן שיקוי בארה משס ומחוקק שבט סקוס יהורהבשער
 הטתפלגים והנעימים החביבים מישו ומפלגי מאיר רי הרב הישיש נווליסג(, חייםסים
 נתן בר אליעזר אנני ן( פרת הוא הרביעי יהנהד ראשים, ל*רבעה החייםסעץ

 י"ו-ס חיקין כ'פ גפ:יס וס5גחיס 73פוק וגס )נ"י חסי ר"ו3ן סע5ס ג( 5כפוח?פעפין
 ג"כגוח ס5גו רס"י 5וכח כי גע5". 63 ס3סגיגו נלס"י 7()קפלו.

 סקפי5"
 סס, וי-ן ונחוק' 5"1 7ף חו5ין כיין חוכו 5פי כסיס ססו" עפוס 636 גפסיסעלפי ז3" כסוס 5"1

 נחכן ל3 7"ס גחוס' סס וכיין פטול 7"ס סס לס'י וכח וס ו( כ.6. קהח זף 3ה(ס(
 יוחנן.ול'

 חרס כ5י כ3 סכירס החורס ס"תרינן וס כח ""כ יוכ", נח קזירס 656 חולס6סלח 5" "תריגן "י סיחס קוסיחו הגר"ס ו5פי סל5. נס56חו חסרס יוסף ל' קומיח 6(כ.
 וכו סכירס סחורס י"ס כ*נ 5' רף פסחיס חוס' וכיין 5גע5ס? זסיו עייי יו65פ"יגו

 כ"נ. ס"ו רף כיו ג( ש'". 5'1 זף 31חיס ג( 656. 7'ס כי" לו זףווגודס

 חי סיה כי נוקנס, "ם כי וחכעס נחויס 3ג7 3" כ"וז ספ5יג סטזכסל6נ*ן ט.סיפק
 כ"נ י"ך וף נר"נ"ן כיין חחקי"נ נסנח חי וכווגו עלכרוג "שיל ל' 30)ועט

 נסגח רור סחי כ"6 ק"ת 7ף נר"נ"ן גיטין תסופסי סגוו5יס נפס ססוכיח עס 6כן לו.עיען
 212 5ז החייס "ור נספר ,ס כ5 סכחנ כס וכיין 5ס"כין. פ"ין 7נר וס ופנע 6)פיסח'

 וס3"ס. כ"" קע"ח 7ף ר6לן נספי כן גס סוחס סו"ח והחסונס 0פ36ס 6(וס5"ס.
 כ5יויס 3כקוס 3ר"3"ן סו" כן ג( 5חס ניח 6יח" ל6לן נססל 6עגס נכיי, סו6 כן)(
 קסנו, ולניס נניס. "לנכס וור"עלוג כ*יל 5לי ססיו גו"ס ענק 7( נזשס. וש3חיס)כיי
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 להאויבני 8ניכם וטחלה לרבותי עליס( כהרין שלומכם ודרש פובתכם שידתלמירכם
 שאתה בית בב"ד לשטעון תבעו יוצסים של אפי8דופם ראובן זה. דין ולהביננידבר
 ואין שנים כמה בו דר ואתה אבותיו, של שהיה יודעין שהכל הוא יתום של בודר

 מן צא ונם תובעך. אניו( בו שדרת השנים כל של והשכר שכר ליו( מעלהאתה
 יוא אשתי מלונ נכסי ודגוף שכירות, תובעני אאאתה זה בית משיב: ויצטעוןרגית.
 לפעון לנכסי שתוקק רוצה איני לי,ח( אמרה והיא בו, דר היה שאביה לעימיםךולא
 ואפימרופס לדץ. עסו ארד אני היתוסס(, אפיפרופס לדון יתבעני אם כלום,עליהם
 היתום. בבית שאתה ונוף שבירות תובעך ואני אותך אם כי קראתי אותה לאמשיב
 ועל יכולה. שהיא ענין בכל ותפצך דין בית לפני תבא לפצותך יטלה אשתךואם
 מכח מערב: ושמעון הוא. יחשם של כי לא אשתך של סלונ נכסי ועהביתאטרך
 אז הבית על היתום יזכה אם עמה. ותברר לדון אותה קרא בו דר אניאשתי
 לפניהם ואמרתי הדיינים בררתי הלא משיב ואפימרופס השכירות, עלתתבעני
 לב"ד להביאה לפרוח רוצה איני אשתך אצל דוחהי( ואתה שתובעך, היתוםפענת
 נכסי שהבית אומר אתה היאך ועוד ותפצך. לב"ד אותה תביא ש עמי דן אתה אואלא
 מאחיו קנית ואשתקד ואחיו, היתום וה בין היה הזה הבית הלא הוא, אשתךמלונ
 מדינא לסלקך. ורוצה מצרנתו שקנית תבעך הוא עצמו חלק אחעו ועל המניעו,חלקו
 ושמעון חלקוי"(. מאחיו קנית למה הבית היה אשתך מלונ נכסי ואם מיצרא.דבר

 אלא מלוג, נכסי ודאי כי צריך, שהייתי לא בית באותו אחיו חלק שקניתי מהטאויב,
 הזה(י3( היתום עם אחר במקום לו שהיו הירושות בכל נחלקו היתום מאחשקניתי
 תרעוסות כמו ויתרעם יחזור שלא זה את נם להקנות לו אמרתי דמלתא רווחאוסשום
 ואם לקנינו, צריכה היתה לא כי זה, דבר עשיתי אשתי ידיעת ובלא היתום, זהשל
 מקיב והא8יפרופס מצרנותוינ(, יתבעני אז אשתי עם כשידון דין בבית היתוםיזכה
 מפני לא אם שנתת, כסף חצי האחרות הירושות בכל נותן היית שלא לכל גלויהכל
 ויכול נכוחים שמעון שדברי אומרים הדיינים מן ויש ממך. תובע שהיתום זהבית

 דלא וכיון הרשאהיד( צרץ אשתו בנבמי דבעל משום אשתו אחר האפיפרופםלדדצת
 על  ובוי ידין או יתום של שהבית אשתי עם כשתברר לומר ויכול נזקק אעוהרשתו

 3גו 3ן "ו 3ן ת"יר לרגנו ססיס תורס .סרת" ססכי
 סגקר"

 3פס "וחו כגו ו"סר יוקף 3סס
 7חוקיס ס37ריס "לס "ך פרת. סו" סר3יעי וסגסר ג"תרו סר6נ"1 רות1 סע"ו וחסגוסורת.
 טסתו נן לרס3'ס 16 לר"ת נן נ6))ת סיס "ס נסן, תלוין קסקות וספקי טפקות וכתסת"וד
 3ין סגתגס עד כך כל גרול 6גיו ו"ני חניו 3יוני כנל וססיס פולת גסס גורע וססיקיוסף

 סוו7שי כגגד לעתוד יכוליס "יגס סללו סדגריס 61ת ועוד לסס. ס7ועס כתי ס")ססג7וליס
 3ת'ע ג"ל37ערג 7ונ סחכס 3ר6סוגס סוכיח 1ת "ת סלתס. ססתו 3ן ת"יר לר3גוססיס
 פ'6 ע6ג56ין 3פ*ע נער)יגער ל6 סחכס 3רורות 3ר"יות 3יו ו"חריו 92 5ד 3' סגתסלגגון

 ע"ס 157 75 ג סי סס קויסע"גן ל"ד וסחכס 753
 ססונ"

 3ן "3רסס רי סל גפילוסו
 סללו עייס ס)סס ע'ס ר'ת". יסחי ת"יר ר3גו נן סלתס ר' סל פירוסי פעתיס כתסעזרי"ל
 סו" סגר"ס ולפי 7גר.יקוס

 "סר ת"יר נן סלתק ר'
 סונ"

 ייס ע'ג ק"ס דף סקחיס נתוק'
 סן ר"סיס 3"רנעס סתתפלגיס ת"יר ר' סיסיס סל תיתיו ס)נסלגי )ספק "ין 461כס'ע.
 סגקר" סס על פלת סקל"ו ותס ל-ת' סו" סל3יעי וסגסל נגיו."ל3עס

 סנסר סעעיס כתס
 על. כס7ין 3תקוס נסדין ר"לן 3קפר ס( ר"ת. "ת לס3ח ר"3'ן ר5ס ו3וססגדול
 ל"לן תספר סן סססגל נתוך סתפת ח( סי". ונכ-י נל36"ן סו6 כן 1( לו. נר"3*ןו(

 3כ4י חקר דוחס י( נר"נ'ן. ו"ית" ודסום גלי חסי סיתוס ט( נדפוס. וגס גכ*יוחקרות
 ססקנר גתוך סתלות יג( סגכון. וסו6 נר"לן ססתמך סו" כן י"( גר"נ.ן. ו"יפ6ו7פוק
 חסרוס סיייניס תן ויס ע7 וס"סיסרוסק תן סתלות ינ( ודסוק. נכ'י וחקרות תר~.ןסן

 ~סן ס5נסי ו5עי תפינ, וסעפון קודס לעיל 53קומן טל6 סן ודפוס ונכ'י וכ3, כלגר"לן
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 כשמחזיק ה"מ הרשאה, צריך אשתו כנכסי כעל ראמרינן הא אוסרים וישששירות.
 הכעל עם לרוןסו( לו אין הישאה לו אין שאם עמו, לרון בא והוא אשתו בנכםיאאר

 נכסי יאסר אך קאכלת רירי נכסי פוענו !אינו!ען( שוה ושכל, תופס שהואכנכסים
 אם הכא["( ,אכל שלו. את ואוכל הולך והוא אנא, רירך רכרים כעל ולש הןמלוג
 מב"ר יצא איך לפצותו, אשתו שתכא או כעצמו הוא או מלונ נכמי שהס יבררלא

 אין וכי אנא רירך רכרים בעל לא פוען הוא הלא יכררם. לא אם כעלמאכרברים
 : נראין מי רכרי תאמרו, רכותי מאתכם ונא ויפפר רינו כעל י8אינו וה לכררצריך

 הנ"ל: על ר"ת תיטובת מ"א.מימן
 עיני ואור כה'ג( תש שיחי ומרוב רוחי, כטרל אועק כי נם יעקנ6(. יכיעהשויב

 יצחק ר' הרכ אחי ראשי עטרת הקרש ארון הלקח אל אתי, אין המז(נם
 ישראל ולכל יתומימו( שבעה וה5יח ימימס(, חרש זה מעלה של לישיכהשנתכקש
 מלפני רצון יהי אליעור. ר' הרכ רכרי על להשיכ נמנעס( לא ואת נם אףחיימו(,
 רבה לבקרים חרשים שיחנוס( מיי היוס ונם נכשל. ולא נכוש שלא שכשסיםאביע

 ואני אלי יקרא ואכי שיהיהי6( מורנו אכינו מפי אכותיעי(. לפי ואףאגינותנו,
 רן היה כחיים יצחק ר' הרב אחינו כעור כייג( כרמע. כותב אחימינ( קפןיעקכ
 רעם עשינו איש אין ני כראותנו ועתה סיני, מהר כנתינתס שמחים הרכרים והיועסנו
 ישראל צור עומר, ישנו נקאמסו( כי פה איננו שסואל ורכינו , רמעה עינייו(ותרר

 לחיים.יזכרנו
 שאל, לא הדיןטן( עסק ועל הוה או הוה יכשר איזה אוהביו את ש"לאחמ

 האפישרופס את לרחות יכול שמעון שאמר, הרייןי!( על וולתי ההקקע לאלכן
 רכיון לומר לו היה הסך קלקלתו! תקנתו וכי מיליו, הפוכין הרוסאה. לו איןלכעטר
 רוצה שאתה ואע-ם הכיתיק(, מן צא לו לוסר האפיפרופס יטל הרשאה לוראץ
 הבית, ושכר הפירות מסני לא אם אה, רירי רכרים כעל לאו אשתך כשכילל8עון

 הוא, ריריה לאו ארעא רהאי מודה קא הא סחזיק אני אשתי סכח רקאסרדכיון

 רקאמר בההוא כדאמרינן את. רירי רכרים כעל לאו ואה הם נזלנים ואביהואאאתך
 קא לאו א"ל מינך רוכנה זבניתה מפלנ.א איל ארעא כהאי בעית טאי לחכריהליה
 אתיס(. רירי דביים כעל לאו ויל זכינתה לא מינאי ואת הוא רירי רארעא טודיתקא

- - - - -
 ע-פ סן( 3רון. 3ו 1ייך 6ין כ3ותר סו( עיג. ע*ק זף גיעין יר( ר6דס. סיקון ע*ספס

 זעתי. 3פי וכ)"3 יי6ג-ן תפוס גכ*. חסי סעוסנל ק( ר6דס.סיקון

 סו6 כן נ( סיחיס ת6יר גל' יעקנ ר' סלג 3י( )5"5 15 ססינ גל6נ'ן 6( משסיס!
 יססכח. סיחי ירנ נכ.י 6תגס נל6ג*ן ג( נחתס. תר גכ'י 6תגסנל6נ"ן

 גר6לן 6תגס נרפום ונס נכ"י חרסייס נתקוס כ)'5 ס( סו6. גס סגי ו6ור ונר6נ"ן נלי,י(
 וחייס גתקוס סחרון תפגי כ5.5 י( נגיס גר6ג"ן "נ5 גכ-י ו( יתיס. חדס וס סת5וסשסרו
 סי"י וגכ"י גר6ג"ן, ע( גתגעסי. נר6נ*ן ח( נר6נ'ן. יסר56 כ5 וקייס גכ"י יטל336נ3
 נסגי3 סיחגו תרי וניוסר ועעעו גר6ג"ן. ונת65ו וזסוס נג*י קקרו 6גוסיגו 3סי ו6ףי(

 קעגס. גר6ג"ן ינ( ורפוס. גכ"י י"5 גתקוס ו~ע נינ-ן "( אי. 6ניו כפעי4טפיט
 011"7( עו( עיגיגו. וסיליגח נר6ג"ן יר( נסעסקס. ק5ר כי נל6נ*ן חקל וסרו עו עכקינ(

 סר6גקע5 ניריע גער3יגער 6נרסס סחכס !ח ע3 סכסג גכוחיס רנריס ועיין 8רסס.פקוס
 14, עתור רסנ"ס ע3 גססרו ר6יין זור 5ההכס עיין ועור 185. עסור י"! טגססאג"סר*פע

 וסרין. נר36"ן סן( %1. עונת 63יל סו5י6 6סי רסג'ס 5ס" נתט16 סוס 5ספנס עיןושץ
 ג6תן 6ס זיזי רגריס נע5 165 גתקוס וכ)"3 נל6נ"ן סו6 ק יפ( סוייגץ. וסה ע3 גל"ץח(



 מא מימן ר"תתשובות72

 שם היו אבותכ( עדי בכך מה סינך, ואביה אשתו דזבנתה אוסר אינו שההא1פ
 דידי קמיה אמרכנ( דלא רכיון מינך רזבנה אוסר ק1הוא דין בעל טהודאתכנ(ועריפיכ6(
 דא-ל רדיצא מעוצה ההוא הדיין לדברי ועוד התם. כדמוכח כלום בדבריו איןובנהה
 פלניא א'ל חוקה שני ואכלתיה ובינתה מפלניא א'ל ארעא בהאי בעית מאילחבריה
 למערער לומר למחזיק לו היה הדין לדברי קאשלכד(, דדינא דשמעתא ומסקנאגזלנא,
 למימר סשמ לא ומדהתם לי, שמכרה פלוני עם ותדון ותלך את דירי דברים בעללאו
 אדם יבוא ואם דמי. הנוף כקנין לאו פירות קנין דקזל אשתו בנכסי בעל כ"שליה
 לאו המחזיק ליה פק דלא מאעם קרקע באותו מערער אותו אוזכה מה ולומר,לפעון
 הדבדים דנראין שתנס(, לא ואת ליה, טענינן פען אי אבל אח, דידי דבריםבעל
 בנכסי בעל מדאסרינן בכך, קרקע להפסיד ב"ד יניחו שלא לאלם, פיך פתח שתכמן
 אסרינן ותוב הוא. דידך דברים בעל לאו קאמרינן הכי לאו מאי הרשאה צריךאשתו
 דפענינן הדברים נראין את דידי דברים בעל לאו עד וכוי לשמעון שדה שמכרראובן
 גבי פענהא ולאוכו( בעל, נבי היאכס( פענתא פעין דאי לאשמעינן תנא דאכפלליה
 דידך דברים בעל לאו להה פעגינן פעין לא אפי' ודאי אלא שדה, שמכרראובן
 ונראה ליה. סזרקקינן סי הרשאה בלא שסעון אצל לדון ראובן יבא אם ועודהואכז(
 אבודשן דאנן יהום אצל ומש בעלטא נדול אצל אפי' דיין באותו מטש שאיןבעיני
 לו לוסר האפיפרופם ויכול להו. פענינן להו למיפען דמצינן מאי וכל יהומיםשל
 לאפיפרופם לו יש הפירות מכח אבל הפירות, מפני לולי את דידי דברים בעללאו
 בשום האשה אצל דוחהו הבעל ואין האשה בעל של כרחו בעל הפירות על עמולדון
 פירות יש קשאפ" שאומרים מרבותינו ויש אנופא. דינא משתעי רכיכח( מנוענין
 שעתא בההיא פירות יש אבל אנופ*ג משתעי לא הקרקע נוף על הדין בשעתואינן
 פירות דליכא ה'מ מדקאטרכס( דבריהן ונראין אתרווייהו: דינא משתעי הקרקעבגוף
 פיף ליכא ואפ" לעתם. פירות בהן יהו 12לא נכסים איכא דמי5( וכו' פירי איכא איאבל
 מ2שתעי בחיבורין5כ( אביי קסבר אלא לתייהו45( משום דינא לאשתעויי ליההוה
 מתוכו צא הבית על5ג( לו לומר אפיפרו' יכול הרבנים אותם ולדברי אתרווייהו.דינא
 אשתך ולכשתוכה מיד לי ושלם עטי תדין השכר על אבל את, דירי דברים בעלדלא
 ליה וסהדרנא אצא הבית ומן הבית75( על מורשה ןלין שאין שכרך לךאהויר

 יוסר וסו6 6כו0 חוק0 טיי נר36.ן כ( וכוי. ע'6 5' דף נ'נ יט( ודפוס. נכע סניס3ע5
 ונעקוס 3כ*י 5סור*ס 3מקוס נדטס כמו ג5'5 כנ( ע7יפי. 3מקוס כ5'5 ועדיפי כ6(גכון.
 נר36"ן. מסר כס( ע*נ. 5' דף פס ל3 כד( ודפוס. נכ.י וחסי כר6נ*ן ;נ( נר6מן.ע6ו0ו
 טכנס6 עכין ד6י נמקוס וכ5י5 נר6נ'ן סו6 כן ו5"ו, נע5 נני סי6 טעגס6 טעין 7"יכו(
 ד6ניי מיערו0 פסי פמפוך ר3כו, כוגס וג-5 ססומיס סדנריס כו( ודפוס. נכ-י 65 נע5נני
 סרס6ס 5ריך 6מ0ו נגכסי דנע5 כ-נ ע*ח דף כניעין ד6ניי מסך 5יס. 7טעגיגן 5סוכיחיפ

 5סמעון מיס סמכר ר6ונן גני ע'3 חי דף דכ"ק ועס6י 06. 7נריס כעל 5*ו 5יסו"מייגן
 4 דסיס 06 7ייי ד3ריס 3ע5 65ו 5ר6ו3ן דר6ו3ן נ*ח 5יס 6מר מ5י ד65 וכו'נ6חריוח
 3ע3 65ו עכין ד6י סלפ6ס 5ליך ד3כ5 ס55ו סמקומוס נסגי ו65סמעי)ן דנריו 5סכפי655ניי
 נע5 ננידנויס

 טעגס"
 עעין ד6י 5ועל 15 סיס 5ממעון סדס סמכר ר6וגן גני ונס סי6,

 יפנינן. %ן טכין 65 ד6י מיכס פמכ 6יגפי5 ומד65 עכגס. עעגסו 6ין ד3ליס נכ5 5*1נ*ח
 סס 3ניסין פ5ט 3ס"ס כע( ור6נ.ן. נכ"י סכי ונעקוס נדסוס סכ6 נעקוס ר6ו"ס 0יקוןכח(
 6פירי ייג6 דמפ0כי ועו 6סירי )חי0 536 6פירי גחי0 ד65 656 6מרן ו65 גרסיקסכי

 וכ5י5 3ר*מן )( כ6ן. כעו סגירק5 ססו5ח ס' סוף פס נרין 6כן 6גופ6. דיג6מססכי
 לו לב( ורפוס. ככיי וסושר 3ס5כ'ן 35( ט'6. ק'ו דף נ-ע עיין 65( ודפוס. ככ'י 67ינמקוס
 5ססך ו5כפפאמס סעמן: יסי 51'3 ועופגס סלפת 5ד( וומס. 3נ'י 35כ3 3עקוס כר36'ןכ3
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 שהרי עליה השבנו לא לנן בשאילה ראינו לא הפענה וזושת עמי. ותרוןלאשתך)ס(
 האוכל למוחזק אבל אחרים, על למערער אלא הרשאה ק~אשצ השני הדייןמרברי
 הבית מכח עצטו להוציא רוצה אינו המהזיק קווה למרין מרבריו כן, לומר איןפירות

 :ופירותיו

 : ותשובה שאלה ט"ב.סיטן
 שהיה כחכית וערכתיו מעט בקנקן נסך יין ונעשאר היא מקרה תם לינינונשאל

 כן? ומורין הלכה אם מודיאות סחי יותרמחוק
 ניצוקנ( ע4י לא אם אך ברברים, להאריך יטלתי ולא השבת6( ערוכת יביט.החרב

 אפי' בקנקן שהיה יין מעפ לבפל כרי בחבית מים היה ואם מותר,נתערב
 וחבית חבית בכל רי או מים כרי גי לערב בעירי הורגלתי וכן מותר, לתוכונתערב
 ואע'פ לכם. שאירע זה כענין מקרהו יקר אם שאינו כמי סינו טילוק ע'י להתירכרי

 להתיי זה על סמכתי לא שכתבהינ(, בסינו מין במטק ופירשתי בטי יינם טתם כישפסקתי
 של ממונן על חטה התורה מראי יותר טרובה המסר אם אך לאחרים. ולא לילא

 בהיכלנו ורענן לכלנו, ואמת ושלום להתירר(. בו אורה ולא אחום לא ואניישראל,
 : ערשיטורעננה

 : לר'ת טשלם רבנו טכתב ט"ג.סיטן
 להריטנ( איש אין ומבלעריך בתיהנ(, כבר וויהרן זיון נר בן נר6( אב יעקברבינו

 אנו פיך ועל למורשה, נתורה,ו( ניתנה לך כי עם, נריבי בטרכבת ורנליויריו
 הרעת בוה( שהכל כמוך איש על הכותב הצעיר אני ופלא הפלא נפלאתי לכןחיים.

 ענוה להרבית הקונה בררכי הלכת לא איך וארץ שמים נבראו שבהן והעצה,והחכמה
 אם הלא רבר ללא התלמירים שסועתח( ותליתו( סרותיך על והמרזתו( תלמיריךעם

 פלוני לאמר, ולהודיעני לזרזני לך היה בעיניך, ישרו ולא טפי אומרים דבריםשסעת
- -

 ורפוס. נכ-י )6סתי נהקוס וכ5') נר36'ן )ס( סכרך. )ך 6מויר סנית פ) מןיסס 3י?"ןן

 עייכק ל) ו6ו)י הסגתי, עייכת נרפוס 6הגס נכ"י, הו6 כן הסנת עייכת 6( סב.טיטן
 37ריס. 6ריכות הוגעת הם3ת עריכת )סון ע) גופ) )סון חסססנת.

 ע.ר )"ח 7ף 3רפוס חו)ין ע) היסי נססי נ( 6יסיי6. )גו סתיר6 5קגקן תח3ית כ)והר3(
 6ת הסוכר פ' ינר7כי נהגה' הו63ח ו6ת ר3יגו ותסינת כתהיס. ר( סס'נ. קיהןוסנ.6ס

 ניין. יין לה תוס' ע"6 ע'נ רף ע-ו ועייןהפוע)יס

 גונז  ווב,לכי )ר3גו )ו סהיה הויכוח ס" ג' סיהן וער תכ6ן הנ6יס העכתניס תוכן סג.ממן
 קי3גיס 3עגת הום13 6יתן היס וסס גר3וגה הי)ירי היס ה)ו תם)ס ור3גור-ת.

 ק)כות 3כ5גו עיין ה*סכו). נע) 7.3 36 36רהס ר' ו3חוכס סס סהיו סס 6גסיוסנ7ו)יס
 סחיכ,ח התסו3ק תחח גרנונה ניו)י 3תוך סתו סחחס ע-6 י'נ וף )נונ רפוס התורקקרי6ת
 "ק)ו ותקע ווסס יג6 כני ר'ת עס רינו 3עת ":ן 3חוהם. התורה קרי6ת רכר ע)סס

 חר*ק ו:"סי קוק הקוהו סס ע) י'ת סיותו הקוהות נכהס סגי6ס כתו )מט5161(גה)ון
 .נמ1י1 1 .ק 235 ש כהן. )ווק הקכס סכתכי הה עיין גתן נר תס)ס רנגו ו6ורותגספיותי.
 6חליס תכתרס עור סהכחנ.ס התוך הגר6ה וכפי 1116א;( 06וש~טנ .ע 352 ני6סוסחגס
 הן ו"13 הינם.נ. ע)יו סרוהו הק ע) נ1נכחנ סחקי ופעתיס וג6נ7ו, )וה וססלי5ו
 ע.רו )נ:י 36" )ר.ה י.ת העיין )6 1:"ה סיינן התסונק 6כן )תקון. יכו)ין ס6יןעעוות
 ויפה ר-ת ס) *ניו סס יו6יר ע) נוה ויוהו נדפוגע. 6נגר נתקוס וכ5-) גכ'י 6(וכנרו.
 יריס( לנ"3 ירוס )6 נרפוס ג( הסח נ( הסה. כסגי סגיהס פגי כי ה6כ, ככח ס3ןכח
 3תקיס כנ-) י( ו7סוס. 3כ,י כהוך 13 סהכ) 6ים נווקוס כ5.) ה( י6ן.ס. תיקון 7(6יפ.

 וופוק נכ-. סהחת 3הקוס ג") כן ח( וחס3ת. גי) יו)י ז( כאי. ונס נרשסוססרנתס
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 תשוכתך היתק ואם אטרתיע(, שטעת ואם להשיכ. יש וכך וכך טפיך שטעתיכך
 : לפי כדכש ואוכלם דכריך אחיי ארעה אשוכהבנחת

 החיש(. וקרש ימים סנה )בש'1א.
 רכינו לך דע דעהי, עניות לפי י6( משיכ והנני כרכותי. פני העותי הצד י(טמה

 לא כי עיקר, שהיא כעיני נראה כך יוכלינ( וקדש שנים מנה נירסתכי
 טודין שהצדוקים וטפורש פשופ כדכר אלא תורה אמרה נירסא התלמור נכלמצינו
 היא יוכל ופפירת וכוי כעצרתינ( הלחם ושתי כפסח עומר הבא תורה אמרה כנוןכו,

 ולשנים. לשכתות ספירה מכאן וכוי שנים שכתות שכע לך וספרת כתורהמפורשת
 הייתי שכננרך הייתי ואם תשוכתך. היא מנחות ממסכת רכינו שהכיא ראיהואותה
 לביאתו ססוך שפידשת פירש אותו כי כהא. יהורה לרי חבריה ליה כדאהררומחזירך
 והיה הסדר, טן היא חסירה הנירסא עיקר דא"כ לעטוד אמשר אי קשנה בלבנהניכר
 וכן ניכר. ככיאתו לוסר לו היה לכיאתו, סמוך מהו ועוד קפנה, כלכנה ניכר לומרלו

 קפנה. בלכנה ניכר היאך עצרת אלא חדש תינח ועוד סמוך. מהו כביאתו,כעצרת
 שהיא ומאחר כקשתא, אלא כנפייא לא כיתרא לא הלכנה אינה כסיון בששההלא
 הגירפא היא יוכל כודאי אלא שישי, או חסישי הוא אם בה להכיר יוכל מיכקשת
 חשכתו התחלת לכיאת סמוך כלומר ניכר לביאתו סמוך יוכל מה פירושה. הואוכך
 מחרתו החמשים שנת שעכר מיר כי ההמשים, שנת למחרת סמוך הוא למהנינר
 סםל עצרת אף לעולם, ישתנה שלא האחר היובל חשכון התחלת ביאת מתחילמיד

 לעולם ישחנה שלא פסח של הראשון י'פ מהית זהו ניכית, חשבונה התחלתלכיאת
 לא קרא סשתעי  בראשית  בשבה  השבת  ממחרת ואס סמוכה, היא  למה ניכרת היאאז

 אשהיא ופעטים פסח של הראשון י-פ מחרת שהיא פעמים כי כיאתה, ניכרתתהא
 מידי: לא ותו רכיעי או שלישי אושני

 בר"ה(. ר"ח אהמר )בעניןב.

 ופעה, השוטע שמע קרב, דאינו ר'ח ששעיר ' משמי אומרים רבינו ששטעומה
 שהיה כמקום נוכר היה שלא אמרתי כך אלא קרב היה שלא אמרתי לאכי

 כשהזכיר הפקודים כחומש כי השנה, ראש זה ואיזה התורה כסהו אלא להזכרלו
 הרי ההורש. עולת מלנד הכתוב אמר לחפאת, אחד עזים ושעיר השנה ראשבמוסף
 חפאת זה לומר לו והיה קרא, משתעי בחפאת דהא ועור החדש קרכן עיקרדהוא
 הכפורים יום של נמוסף שהיכיר כדרך קרב, שככר החודש חטאת מלכדתקריכו
 שלא וכסהו לזכרו הכתוב רצה ולא הכפוריס. חפאת מלכד להפאת אחד עזיםושעיר
 6(. קרב היה ובהבלעה הלבנה ק.פרוג ש לה' חפאת שכא על להזכירורצה

 ו6ס ט) )וי'ו 06 5הרחיו סעעחי ו3עקוס 3כ"י 5הרסי סהעחי גונקוס 7עחי )סיכג"לט(
 6עיחי ס53הח נ)והי אמףהי סהעח 05 והכוגס 73סוס' ר6סון( עגין על 3טטוחגיסף
 6הרותיך. סעעחי נקסרו קגיס סיר והנ6ון וכוי 5סונק 16 נגחח חסונחך וגס ססהעחהס
 חיקן וי5ן,ס נ7. נסוס נרנוחי סגי ססחי )6 העי)ס כי נן עוסס סייסי כלוו:ר נחהיחי(
 מעי1 סגגי עהי כן ר3יגו גסג סל5 כן והחונח סג7 ת1ק עעתו 1ס ו)פי תהח נהקוסווזס
 הסו)ס ר' ע) ר*ח סר3ר ססהע הס ע) כלוהר הסי3 י6( ר3ריו. על )ססינ נר3יגוסגי

 הגס 3מקוס י3( ס1ס. עגין ע) עגהו הסו)ס ר' 6ל ר"ס כח3 ל6 סגר6ס לסי כיקסוח.
 סס. יג( ח7ם' הק 7"ח חוס' סס ועיין ע"נ. ס"ס 7ף מגחוח ס)גו 3ס"ס חרס וקרסימיס
 ד', 6וח ע-נ קיהן )קהן ופיין סעוקף. הן ע)6 חרועס 3עגין 63גיחו ר"עעסק סעיי גי5ס י"ח חסונח והחוך ס5גרח. סחיהח וג6נרס נ6הגע ס5גרח גססקס כ6ן 6(כ.
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 הנ'ל[. על לר"ט ר-ת ]תשובת ט"דסיטן

 החרש(. וקרש ימים סגח )יעניוא.

 וליגטע חררלאג(, לישרוף עללא3(, מבי תעלא, כרמסיק אלא ססיק דלא6(בטי
 הנירסא על עיקי כהבתה(, אשר מקש41ם. רי הרב שלם7(, ואת ואנאחלא,

 אינם לצרכהו( ,שלא,ו( המניהים מ עליך, נפלאתי קויציות מחמת ולא לשרךשלא
 למדורי רינם, בעיני חנס, ומניהי הלשכהט(, תרומת לשכר וכהח(, ולא נרכוגבכלל
 ויש לקחת. הפשומות כי המניהים שאר מכל שנשתנית ]א"י( רייך לאנהינם.
 :תבי, התלמוד וכעל כתב, דווקא החרש וקרש ימים מנה שכתב שמי ליעתלך

 סל:ותךיי( נירסת היתה ואפי' תימה. של רברים מניהים אינם הסניהיםשתלמידים
 היה מא"ריקי ר"ח ,צהרי כן, שאינה אני שיורע וכ'ש כיבקעה, שכסותך ליטמיםכן,

 :י ועיד הסכימו. לא הנהותיך ברוב מאספמיא נרול1ת הלכות ונם כשתעו,וכתב
 שקי כן, מורין שהצרוקיס כרבר אלא תורה אסרה יאמר לא כי כתבת נרולארבוש
 מה ומטני יכוי עומר הביא תורה אמרה סה ממני רקאמר רר"הי3( לסיפא ושפילהוא.
 לפתנטינ( וראיה מורין, צרוקיס אין בע-כ זה ורבר בחנ, לפני נפכו תורהאסרה
 אטרינןטו( ועור בכך. נשתנה לא טהיד(, מפני יש שבוה מפני ואם באהוונים.הנרנם
 וטעסך חרשה. מתרומה קרבן )תרומה( לי והבא חדש תורה אמרה בחדשו הדשעולת
 לעיקר רטנחותטו( דההיא ליתה, הא לצדוקים, תשובה אוהיא ספני ואם הכרערעת
 ועור כו מורין הצרוקים שאין התם איכא נמי רפובא לתשובתם, ולא נקפיתרראא
 שעות מחשבין שאין מניין יח( ובערנין במנילהיו( כדאמרינן מורין הונרוקיםשנזה

 ולא 1:ו', טחשב אתה ואי לחדשים סחשב אתה ימים ימים חרש עד ת"ללחדאים
 ועור יט( שעות אלא הוא רב בי קרי דויל לחדשים ימים שמחשבין ~רושרשזקק
 דתטימות ררשות ע'י כהן שחורו רשבועייא חנא איתוקים להןכ( יש הרבהרראוות
 טקיש וסנין ימים ימים וכו', חרש וקרש ומים סנה תורה אסרה שפירש "( שותהתה"נה
 מינסי רכי ניכר, לביאתו דסמז וניכר עיקר פירש ניכר, לכטשתו פטוך חדשטה

- -
 גל*ס כן א. טד.סעא

 החי
 וח)" סעכ6ן סעגין,

 3ספריס. וסי'ר ר6ז"ס חניסו וכן ר.ח חסי3ח
 קתורס רתו ות33י פירוך סוס 53י סס6לח עס תחונרח סחסי3ח נכ'י ונס נדסוגעלאצכס

 3רו)6 גתקום וכ5.ל 3כ-י סו6 כן חי3וח סחי 7ל6 3ר 6( ר"ת, 37רי ע5 ר'ח חמונח תחחי5סכ*ן
 6)6 1)יגס תגקי סוו ל6 3פרה וראל ר"י סוו כי ת"נ דף יות6 עיין נ( נדסוס. *חחת5ס

 כ)וו)ר סס פילס.י וכיין ע'3 ס'ס וף 3גדס נ'כ סה6וור סו6 וכן כר63 תכי ח650כ7עקיק
 )5ורך כ))6 כר63 3תקוס ו6תר ק5ח ס)סין סיגק 3כ6ן סר3יגו 656 תידי. י5פי סויד65

 פסחיס כ) רוי)ו ג( סס7ה. על תכוין כ)ל6 ו3י חנו6ס כתו ע655 כי 6חד וסעגיןסחלוו.
 ו)יגתע "3 ותסהתסך חר657. גיסרוף 3נוויס גנר6 7חע6 כס6 יוסף ר3 6ער ע'6כ'ח
 ))ויך ס)ס ו( יתניח 3סין גיסלוף דרס"י "מליג6 5יסג6 כתו תפלם סל3יט גל6סח65
 ט:ירס", סכתגת 1,ס כ) כלותר ס( סלס. ו6ח 3תקוס ויטח5ס נדפוס תטו5ס. עססחלח
 וחסר כ)") ו( קוסיוח תחי,ח ל6 עליך גפל6חי עיקר 3עיגיך גר6ס , 55ורך 650 נ6עחססי*
 תטעס וכו 3ננקוס יחי7 3)סון וכה ח( סחרוו. תטעס 55ורך 3הקוס 55לכס ו( כדטס. ונסנכא
 נרכ" עססחרח

 נכ.י. וגס 3דפוס וחסר ועחי לפי כ5.5 י( כ-6. ק"1 דף כחו3וע עיין ס( ו5סכס.
 עם סיוח6יס 3פחגס סלסון )5חוח ו3קר 5ונר כתי ינ( עי. טץ דף רסים ינ( היינסך. כפדי6(

 6י)רס רק וסס תורס 6תרח תה תפגי י7( סג3ה. ייס סס ו3רם4י ע"כ ע"ח דף קוכס 0יןסנרנס.
 הורס. 6תיס ד-ס כ.6 ס' וף רס-ם חוק' יכיין ו7פוס נכ'י כד6תריגן נתקוס כ% סו(חורס.
 י)קותו ת)6תי 631 כרונין 73פוס יח( 640. ס' דף תנילס יו( ע*3. ק"ס דף תגחוחטו(
 כ)יי)י כ( 5תעו:י. כלותי יט( כ"6. ו' 7ף מיר 5'5 ו~לי נעיונין 651 כפרכין65

 לגרוס )ריך ו6ו5י ה7רסק. ע) תוס3 ו*וחס כ6( 5יחוחנ 6יח6 ס3גו וננער*66יחוקס
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 ירעינן יטים ה' בת אשההש בלבנהכ3( בעצדת וכן לקדהשי, בעי רלטחר ייעינןמטש
 לשבת בססוך כדאסרען טלאחרץ, נמי אי שבת[כנ( מלפני ]בין לקרושי בעידלמחר
 ב"ד דטנין וט' דטנין בראאוית שבת אחר אטרינן אי אבל סלאחרידק בין סל0ניהבין
 ססוך שמיראשת בו, יש 8עות כסה מעאשה: אחר קשהנושת, הפעות דעל כהלכתן.וא

 בראארת שבת אחר הוא אם עוסר, אצל דיכירו מי רמסח וחדא חשבונו.להתחלת
 דבכמה ניכר, במה ועוד יונל רק שבת איס מקרא בלשון ויובל הרבה. ניכר הואיותד
 לא ושאטש הנהחץז ב8שת שניונהע ווטד ורבגןכד( יועדה רי בין יובל חלוקשנים

 לוכס(: י14ס פירוישך רהאי כל ושץי.לצורך

 חיא(: בשכוע שעין בכמח ירע רלא סאן )בשיוב.

 עשלא אשהניה כן כמ פישע בח8אתך הופפת גם כי ביובל באחת ש8עית דיךדלא
 אע*רסת מאשטך קשמעס ידיאשע דר' בריה הונא רב ראטר בהא ביובללצורך

 הוא בשבוע שנץ בכם' ידע דלא מאן האי יהושע דר' בריה הונא רב אסרבמקומך
 וחמרת וכף6(. וס" שנין תרתין וניבצר בשבוע ומרמי ביובל כללי ליחשיבעוסד

 כללי וניחאווב העולם משנברא האדם יחשוב אשר ופירשת תרתי מאה סכלונישקול
 סמה שנין חרתי וניבשי ידידה. מדר ולאפוקי בר"ה כדאמרי' ליה קים רכרבנןביובלי
 העולם שני שנל לפי תתץ*א ניחאיב התקי'ג בהאידנא עולם, לבריאה מוניןשאנו
 עד העולס סהשנברא ומהרי שנין טתרתין בר כל* כולהו וחילוק כיבוש "ר לאחרער
 לאחר ער שנים ונ'ר ותם'ח, אלפ"ם תורהסתן

 אשחי"ו"
 למטת התהילו ]ואשכ[

 התחילו כא*לו הוי שאיים ההשבון מן כשפוהת הכי ומשום ותקיב. אלפייםיובלות
 וזעקשרת בשנוע. ר ש*ת עתה חשבונו ולפי יובלוח, למנות שהתחילו מלאחרחשבונו
 שנים מכל עהשה אמשתה ועוד שביעית, במוצאי בשנייה הכית חרב לאלדבריך
 ד( סנדויב ראנליטע שנים אותן כל ססקו והרינ( עכשיו וער סשחלקו ךובלוזזשמיפות
 אשחרנ ראסר והא הפפקות. איתן בתר אויל לא הונא דרנ ותאמר בבל. נלותועור
 הונא רב אכל קאטר" מ8טיקין עחהיו חשבון לפי בשניטהס( שביעית במוצאיהבית
 בפשושה חשבונך שלקחת בפתדונך פעית. בנירסתך גם מעית בפתדונך נם הכי. סברלא
 המקשה כרנרי אי דבעכזח ליתא, הא וחילוק. דכיבוש י'ר לאחר לסנות שהתורלוטיום
 הבית דבנין תשך שלמ ובשיתא למנות ההחילו עזרא בניין ובהתחלת לך איתבערכין
 בעל לדברז כוותיה והלכהא בתרא דהוא המתרץ אשיו( רב כדברי אי לך,קשיא
 קשיא דגית רבנין ת'ך שלטו ובשביעית התורלו לא עזרא דמליק ער שנין שיתכרחך

 נדפוס מגס נכ5 נתקוס ר6ו'ס סיקון כ3( סס. תנחוס יסוסע ר' ע5 ותוקנ מדרםאוסו
 סחעסיס מנס 06 מגח5קו כד( וכיי. נדפום וחטר ר6זאס סיקון ע.ס %') כנ( נכע.וגס
 כ6ן 6ין וימים נכ" כס( טקותוס. ונם6ר ע.6 עי דף רס"ם 65. 16 ו5"ן 5כ6ןעו5ס
 פטי. תקוס 5ו סתט חדמ רנר סו6 תעסס ט סת7ונר סענין יען 536 סדנקיס, ניןסירוד
 פגין ככתי ידע ד65 ת6ן ס6י רפ'י נירקס סי6 מ5פגיגו סגירם6 ע.נ ס' 7ף ט'ז 6(ב.

 יע6ס עטק5 נסנועי  וסדסי כיו53י כ55י וניחפו3 סס6 חך ניעסי עוטי סאנמנוע
 ע5 וק6י וכו'. וקיחגך נמטעי פגי כטס וידע נסטעי 5סרסי ונחמנינס 6סרסי וגסדיחרי
 ר65 ע6ן ס6י רשח נידקס 0שי י*ס נסום' סס ועיין רם'י. 5דעס סחרנן 65חר סמגיסתגין
 ומיעי ניונ5י כ55 וכחסונ סגין חעם גיסמי 16 פנין סלסין גי3יר נסטע מגי נכטסידע

 עקד לז דף סנדסס סיסר נקסר 5עי5 ועץין סעו5ס. סגוס טגין ע5 סק"י וסירוסותפו5ס י גידקס זס ו5זטתס יוניס. ת5כוס פטס ע5 וק6י וכו'. פגסיס זס כי וסיטגןנסטע
 וסס כעקוס כ545 נ( הדלוק. כיטם 50 פ)יס ו"ל נט7נר פגס 6רנעיס נ( ס5.נ.קי,
 מקע מס %ע ז( עש6. ישג פס ו( פס. ס( סינ. "נ דף ערכין ד( תפום.נכ*י
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 שלא שהיא מרסתך לפי אפי' פועה הונא לרג ליה וסשויח כחר רלא ואתהלך.
 אספמיא ובשל הספרים בכל ה'נ רבודאי פעות ונירסהך קושיות. סכח :לאלשרך
- בודה סלבך ואתה -ובשלכם  

 תיי
 .הודה כר' רהלכתא תרתי סאה טכל

 איתא הכי דנירסא רשנא רב פוסק דהכי חרא ולכאן, לכאן עולה חמשים שנתדאטר
 יתירתא שתא חדא והא.כא בשבוע פרפי ליחשוב לימא והיכי מאיות רנו( כלליועור
 שטעה שבאותה כללות כלל אין מחסשים כלל לעשות באת ואם טחמשיסח(ב*תר
 טברע מביא שאתה וססקום לן. קייסא יהודה רכר' מאזות כללי האסת לפ. אגלכן.
 בריהי( דאמרינן ואע4נ אליהוס(. דבי תנא בשטועות שפירשתי בענלתי חרשתםאשר

 כר' דהלכה שמעתא מההיא ודנתי וחזרתי כתבינן קסא בסהדודא , יהורה מרר'לאשקי
 סתם דקתני יהודה, כר שהלכה אסרתי מעשה וקודם לסדט כן כסו וסשםיהודה,
 מבעי ורבנן הכי, רדריש ישסעאלי6( כר ומוקסינן ליובלות ר'ה בתשרי באחדסשנה
 אסתס רפליני חרא כוותייהו, הלכתא לית רבנן והאי חרשים. סקרש אתה לאילחו

 הוא פשופ ורבר סברכינןינ(. והכי חדאוים דטקדשין איכא סהסי דכסה ועודסהמתין
 סיפאסו( איצמדך סתח.לתו, אבל לתוספתויד( וסדדרש צדוקינ(, גר אלעזר כר'רהלכה
 ררשי ורבנן והלכה, סתס שהיא טשנתנו לפי בסופ: יובל תוספת לטעופירקרא
 כר' להו רסבירא טאי לפי לרש רסייתר ולכאן לכאן עולה שאינה נ' לשנתליה

 שאני יין קונס פ' בנדרים כרסוכח לההיו( איצפרך לא יהודה ר' אבל ברישסו(אלעוד
 לא ואיהו וכוי שמר יהודה ר וט' שנה החסשים שנת את וקרשתם רתגיא יח(טועם
 בר אליעור ור' מררבנן לאפוקי אטר רלא והאי רר"ה. סחגיתין כסתם אלא קראררש
 דנדרים ברייתא ואותה כסכילתאכ(, ליתא יהודה ר' אבל ניטעיט( דסתניתאצדוק
 ארש מי וכל הכי. הלכתא רלית ריליה ת'ק דברי הזמר ולא בקוצר הזכירהלפיכך
 ודאי הא ערכין בשילהי דאסרי' ושד יהורה. כר' עשדיכה להבין יכול לישאל דעתבו
 אפרפ.. ונישרי תרתי סאה מכל ונישקול הונא רב דאטר ועור יהורהג"(, כר'רלא
 זה סחסר שאתח וכסו רוהק. פשך ארם שזניה דבר זה שאין וסחסרו סניהוואצשה
 עליו נוזרני אטרו אחר :לולי שתסר. הלכה אין הלכה כל על לומר יכול אתהכן

 לקלקל הלבגה על להשר ושכרו סשואות שהשיאו כותים לסעאשה קרוב שוהנידף
 ויובלות. שסיטת תיקון לקלקל לשירך שלא חסרת כן כסו הטערות,תיקק

  סא)ו ד46כ ונ'פ יסודס 7י ~ינ6 יק וס 6ע)ס ח( תפוס. נכי כ33יסס נעקוסר"ו'ס
 עד"עדיגן יסודס כרי ס5כס ד6ין ר6יס עסעס ר ססני6 עס כפער ס( ושז. וי6יסך

 וסס )ופוס, חמנ ס" ו0יין נספרו. 05י5  ר'ח סטץר כנר ע4ו יסודיג עיי 65סוקיגר4ס
 מסקיע יפנס נכמיס סשיס פסססונס ופיסר  ממק4פ  כמגח 05י5 דנריו כחנ סר"סחי*ס
 כחנ סיוק סנ"ותו קסס 6ע)ס 3וס. עקודס סמס ד כחוניס סיו 5פי5 רניגו דנרי4כ
 נדטס 5% נכ"י סו" )כן עסו5ס' 3לני ססנחי ,כ"סל ח'5: נדפוס 0ש6 ג'ס דףגסוט
 560ס סדנריס י'ס ססגגיס ונ'5 וס. "חר סגיס 7' גכחנס ו6ס סחסונס 6ף ע3"וס(,35ני
 כך6טר

 נעסדור"
 ע4נ ח' דף סס י"( ש". ס' דף ר4ס י( סר6סוגיס. 7נריו נחוך נחד6

 דפחי 3פי סו( סגס. 3סון עיחור כ5ועכ יד( פ8נ. כ74 דף ר*ס ינ( ח7סיס. עק7םי3(
 סן נסופו יונ3 חוספס 3עעוסי פיוימ  רדרייוו  מפיפימ  פופ סע3וס ססרי דקר6 רים"ג54

 לי וכנעל 65 סחינס 3עחוק גליך וש5י ניוקס. ק יוחגו לי ם5 גפ יסעע*5 דן3סר "5" דלם" 3סך 3יס "ינסייך 65 כ3ועל יי( טרנ. ג"7 דף 3קען טו( ס)ס. 5ע5סקתעין

 נר ל" ס7נרי עסוס כ5וער יס( 680. ס.6 דף נ7ריס יח( סס. ני~ס 6י7ך וחגי6יסעש56
  כעכי5ח6 "יס" נכ4י כ( 340. כ4ד 7ף ריס נעפגס 3קען סגוייס די5יס קע" וחג"5רוק
 נעכי05" 3יח*נעקוס

 ונעכי5ח" )טן וס6סרון נד0וס,
 שלכין כ"( 7י5ן. עסכח6 נעסגח כ5ועד

 640. יןנ7ף
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 גר"ה(. חדש יאש שי ששי)י"יונ,

 דשבועחע בתוט8תא דתניא טההיא שקרב לך ששלחתי*( חדש ראש של שעירועל
 וט'3( שנה בכל לישראל קרבים שעירים ושנים שלשים אומר שסעון ר'היה
 אלא לך ונתיישב עשרה, עשתי חרש מוספי הן שפייטנ( הקליר אליעור ר'וסרברי

 חררלא נשרוף בכפא ביה. כתיב דלא כיסהו שהיורה בו מתנסה בכסאשפירשת
 ניכר לוטר לו שהיה חיסר שהעיקר בתשוכתך ראסרת הוא את הא ררבא7(,שנאיה
 קשיא חפאת מלבר כתב אי ועוי היכיר. לא שחטאת יתרס( חיסר הכא קטנהבלבנה
 ועור רשבועות1(. קטא כפ' הכפורים חטאת סלבד כדררשיק למידרש לו רהוהטובא
 חנ ועור טתכסה. שהחרש חג איזהו אלא סשתטע לא כו מתכסה שהחדש חגלשון
 סררשו(. עיפ בערוך כרספרש ערוסים לשון תבחר או כדפרשי' אלא שפיר מ'תוקםלא

 : ליתח0(ורידך

 הטק4(. מן שלא תחמה )געניןד.
 אומר שאתה הנהותיך כל על המחרישה*( ויחריש החורש יחרושהיוםהכל

 סצאה שכך סעשרג(, תרוטת הבית בעל עשאה שמא חיישינןשנירסא
 עלי הררך שכר וחצי אשלה ואני שם שלחה דובר אתה ושקר בפירושנ(,הנירסא
 קשונה שאני כ'ש אוטר שאני כטו הוא שכן לדברי מודה שאתה ועוד ונראהונשתעה
 אליע1ר וכר' ביבסות7( ינאי כר' ]שרי[ הדחק ועי' אסור התורה ומן וסעשרתרומה

- . - -- - 

 גפרס עסר מניס גימר וסס דסנועוס ס"* סוקפס6 3( סם*3סי. נמקוס ר6לס סניס כן 6(ג.
 ע'* פ"ו דף 31גייס מס0דס ר'ס ע'נ ש דף לס נסופ' ועיין ססגס. 70סיעמר

 סס. ריס נסוס' ועיין כפ6. מרוכעוס סגס 6כר וס0יוס ריש דמופף ג16סן ג( 5הסו.7"ס
 גסרוף גגווס נגר* ד0ט6 כפ5 ייגמי 7*מרי סייכו 0ד6 י0דיו 5ו חונרו מימרוס מסי7(

 פג6יס כ3פי סיוגס6 מוסיגג* דרגיג* כריס מר וימר סך ועוו ען* ל0 וף גסס0יס0רד5*
 עגעו. גדגרי ג3כד עסו5ס סרי וכוגסו מפ5י* 5יסג6 סו* וס*0רון ע"3 מ"נ דף 0ו5ין7רג*
 ני יף סגועוס 1( מסכפס. ס0ים ס0פ*ת סזכיר ס5* גדו5 יוסר סו6 ס0פיון ג5ומרס(
 מטוס ו65 סגפוליס 0~61ס ע3נד נני כמו גדרם יסי ס3* כ7י וכרסו 63 מ5כך כפמרע"6

 גדפופ ונס גכא סדגקיס 3ין פירוד עטיסי כין נס 0( כס. נערך ;( קרנ. סאטגסנ)עס
 סי3*. ס0דם סעכין ע5 מורס וכו' סיוס סכ5 מן סמ*מר דעסי 5פיכי

 סמוייסס, וי0לים סח7ם י0ודם סיוס סכ5 6יס* 3כ" וס. נבגין סמגוכופ לגו מ*וד 6(ר.
 ימיום ר6ו"ס סיקון סא וסס3יסי סע0ליטס. וימרים ס0ודם קיים סיוס סכ5ונדפופ

 פ3 3סוט געיעק 3וס ראס רועז פפק ג3סי כי סגכון, וסו* סחודם. 0ודם גמקוססחורס
 ו5סו3יך "עסו 5סדר מוכר0 יסיס עס וגכ5 סיוס כ5 ס5ס 3ומר וכווגסו מד. כ'0,יסעיס
 06 סקמסוגיס 06 31סו5י6 מסו3ס י 7גלי כ5 6ס ו5קסור 3ספוך סיסו ע3 סע0ריסס6ס

 וי0ליס 5ע5 דעפו )סי כי 5י *מר ג" קויפמ6כן 7ת ר' ס0כס וגיפי וטעיוסיו.סגסוסיו
 סמפוים י0רים 16 כסג'5 ס0ורמ יחרום סיוס כ3 ס6ס וכוגסו סעחריסס נמקוססמ0רים
 ו7פ0ש0. ו5סוכ00ו, 5דגליו סועע 6סס ס*ין ע6סל כסס מ73גל ר0ריס יססוק *1כ3ומר
 וזי5: נמ65 פר*ג וק'ק סערס מר6סי 5י טגם*3 מי'ר ס0כס ם3 פסרוונג3יון

 מכ"
 "א3ך

 נס כן גנ33 כי ו6נדן ע3 וסנ3 עיכ. נ*עיע נססקס 6ך ס5פגינו מם5ס י נססו' ג5*65
 סן גפהים' סגירפ* מ5*0 שפכך סמסס נ( עקומוס. ג*י;ו ססננס גקוסי סס רגיגוונוי
 )לי0 מנו3ס גסוך גנ3יון ר6ו"ס סופיף ו3"ס גדפופ וגס 3כ"י ו0סריס ר6ז'ס סנססע'ס
 ;ס סיפ כי סגכון פפק ג03י וזס סס(. סמצ6 מם3ס לגיט סכסנ 6חד פסר *הס *פסל16
 ע3 "ילס ססא עיכ וגל6ס ע7 וכר דונל *0ס ומקל וס 06ל ליס סכסג מס 5סניןים

 ופ"ן ילשק ני נ0ען ילנ נעיעל* 043 7ף גיע נ( סס. סנילפ6 טמ65 ר"ע ססוכירסקפל

סונ~
 פא תף ספש0 פי' פו עץ ווף מנ, פי' עא6 יג דף גופופ 3עי5 ועיין סע6 7"ם סס

 יגעוס י( גי. %ס 1' פיוון גססוגס 3ור3 עיין ו0ץד סקפ". פי' ש'נ פ"ס ווס תקסיו, פ"ש"
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 תסצאם, ולא לתרוצים תצפרך מעשר תרומת שינוש וסשחנרום ערונהה( דפירותנ-י
 טתניתין וסיתוקסא רטוקף קושיא סשום אוחרי נמילי ליה טוקמינן דנימיןו(דההיא
 נרסוכח לדאורייתא כסו לדרננן למיתש ואיכא בישראלים נין בכהלם נין סציעאדננא
 תרוסה בדסי לכהנים ליה וטונין שלו נקנ אדס ררוצה :חסרינן ונפיקדוןכניטין.
 נעל לו נא אפילו קי"ל דהא הא, קייטא לא הא לא דאי לנרר, ואסשרהואיל
 נחוליןחן תלינן יוסי כר' תרוטה נכלי כתנ ואפי' הן1( סעשר של לו ואמר"חלוס
 נפיקדון אנל נכתנע(. נעלמא לפנחייא עליהן שכתנ וטה הן סתוקנין תוליןדרונא
 עליו לינרוס לא ותוי"( שלו, נקנ אדם דרוצה פקדונו את וירצהי( הפקדון נעלינא
 יודעין ולנך ולני דסנרכינן. טשוס או יוקירו שמא או יצטרך שטא משום[~אלא
 כתכתי לא וכך .צחק נר נהסן רנ של פעטו שהוא סונר שהיתי משוס כתכתיושלא

 לשטה יזכו לשמה לעוסקין וחיים ונרכה דמנרכינן. משום אלא קניןטתשעה
 שלטה:וטשכורתם

 משולם. רבנו נגד ר"ת תשובת מ'ה.סימן
 נכרי.( מגע סאעם ב1 יש א0 תמץ )בייןא.

 כי כראיג(, שסתיס טוראה, ואלסלא הוראה, סיראי ולא הוראה6(, סורי יאהלבי
 נקול וקדושהנ(, פהרה נל אשה, ניד לטכור הדשה, נריאה לנראות קריאהקראו

 כי נטרצות, אסרות חוצות, וכפיפ החוטרק(, להם היה להסר, וכחוטר חלושהד(,עעת
 והדיופות, מעופות נהופותו(, להפות שיפית, לינפות פרצות, נטררי לרצותו(,החלו

 תאסרנה ה~ה והיוס פמפותט(, בעלות חפפותח(, נשים שופות, נפשושתלהשפות
 וזכר זורחת, חטה נעוד שחר פונלות נם נרסץי"(] ננוות לא חוסץי(, להניאלטים
 הנא כל ני בשתהן, שתיהם ועל נחוסץיג( פתך ופנלת שטץ, לפיתף סיסןלדבר
 ני הנאונים. כל או הנאון זה פעה נסה לנו על להעלות לו יש בפשופותלהורזת
 גסך יין טשום אין שלנו דחוטץ שנין נשית ע"ו דתנא לתינוק אפי' הוא פשוםדנר
 איך לנ לתת ויש הסשנהיג(. סן למדין שניהס כי מבושל. יין היתר פשופכאשר

 לס סום' ועיי'ס עש3 ל דף גיטין ו( ע"3. מס ס( *ל". ד4ס סוקי מץ3 ועיי4ס עא לנדף
 סיקון י( ע.ג. קעיו 7ף י3וווס ע( ע"". ס"7 סגי עעסר ח( ע64. )' דף סגסורין !(וכי.

 ס%י גוס ר3יגו וכוגס %71ם. גג'י וכו' נעקוס כ5י) י"( וישם. גכוי יכ)ס 3עקוסל5וס
 %ס ס"ין "ף כ)וער רג3"י. ס) )סילו5ו געי *י5סריך כסג" י3 ס) עסירו5ו דגר כ) 1)6דנר
 "1 י5טין מע6 עסוס ספ 3ק3 סו" רו5ס ע"ע ח3רו ס) ק3יס עסספס יוסר ס)ו 3קגרו5ס
 7עסי 1)סי "' "וס ע4ו סיען ס)גו 731פום ע." עיד 7ף 73סום )קען ועיין 7ענלכין.עסוס

 : עמו )גרוס )" וסו ס37ריס 3נ)יון כסג "חר %ס5הח
 "נ) עירר. נגי ") רע! 73רך "ך ")יו וס ,נס קסרו: ננ)יון כסג פי*י זסחכס מ8ה.סיסק

 ס)חי סנריס 1)סי עעס. עירו )3גי ע)ון ") ריס ס)ח מאם ק%לס)יעפי
 סי 6וס )קען וסרין ל'ע. 3ר6 5פר סמ7סוס ע) פיו 6ס )ס"ו) )ר"ס עיוסד ס)יחעסס
 סו" כן "( גסמ)סו. ויו ו"וסגקוש

 ו"ו)י עורי. עמק ור"דס סער"ס עורי ונ7סום 3כ-י,
 גחוס דקל6 )יסג" וסו" ו7סום גכיי ל% נעקוס )דעסי כ5י) כל6י 3( ססולס. עולי385
 ען 5חד ססי" גר*ח )סח!יק יס מ)7עסו )י כס3 קויסע*גן דו7 וסחכס כל6י. וסעסיך ו'נ'

 ענעו7 ג7ס ט3י)ס ע) רוממ נ( סססייו. עס )"קור ענעסו ע) ויוממ חעע*יססעופוס
 סיקוס. ס*יגן נר6יוס כ)וער 7( עעיס. סחסיסס ע) ונס עפ)ס מ סססיריוס
 3סועות ו( וחסן. ר5ק )ע% ו( )סער. כחוער )סס סו" סלרסור חוער כ)וערס(
 ש חס4 ע)סון סו5 ו6עי סגסיס, עס )חעעוס עח כי טשו %ע 1)5 נדפוע תסנס" סו" כן חעעוס ח( סץ5. )" 7ף ניעין סעמיס %ו טסוס, 5י) ו"ו)י טסופכמז
 גי. "ן עק סססירו ע) רוע! י( וריק. ס3) נדגרי ינריס סערטס ע( עע6ומ.ס5א)
 כיש דף ע, ינ( וסשען. סס3י)ס כמהו ע) ועממ "י. 1 עס ינ( 8טפ3. פ*יטל0




