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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
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 בכל ?שהרי מיליו, שקר עליו, סקילין במלנותו הפוען, יטעון ואם לאסרו. הנאוניםטעו
 יקל מי כי המהמירין, עם והרין הומי בו נוהנין בכלל וער אספמיא ערטקומות

 וכסעפ וקמיפטו( רפיא צמית, החומ*ן ואם מיפתקאידי, הלא מהו להורותלכתחילה
 הלא האי ליה דקיי דמאי נחלקיטו( בקצת לוי בן יהושע ור' יוהנן ר' והלאממיה.
 אנו שאין ולפי דאקריסיח(. ~המרא קיססיו( יין ליה קר ואמוראי חמרא האי ליהקרי

 אותו שקורין יש רבוה פעמים יום בכל מעשיס ועור לההמיה לנו יש נהומיןבקיאין
 ואפילו ההמירו. ולא לנו ירוע מכושל אבל עליו, ומכרילין יטסקרשין נמי וישהוםין
 שלא כיון הנלילייט( יוסי ר' של במקומו ולאסור לההמיר רצו לא בהלב עוףבשר
 דברים ויש לבב. פועי ימעו 0ן להחטיר שרצו בהומיות ומש הוא, טעותמתוך

 יהל לא למתירין קורא נמליאל ר' ואעפ'כ ונשישכ(, וכותאי מרינה לבנישההמירו
 מהן: איננו וזהרכרו

 נקיתה(. לימי שביעי ביום נרה טבילה )בעניןב.

 והחורה יום סבעוי שהתירו השביעי ביום ]נרה[ טבילות על נם"( הן הן ליייעיםאך
 ביום וליפבלינהו 3( פייך רקא תפוש, סאל וקבלה תפור רלא מלאואסרתו
 בתה סרך משום ח' רליל אטבילה דבע.כ השביעי, ביום ולישתרי פריך ולאהשביעי
 אע'פ ומשני בתה תמרך אם לי סה נינהו זבות סמק מכרי בעי וקא לעיל, דאייריקאי
 סעשה אחר אומר שטעון ר' פירושו וכן וכוי. שמעון ררי סשום ליתא בתהרשרך
 פבילה של סעשה אותו לעשות אסור הכסים אמרו אבל תפהר, פביה אחררהייט
 פועה קאי נדתשסיש[ ראהיתרא לפרש ארם בא ואם סתירה. לידי ויבא תבעולשמא
 אצל סעריה ר' פסק שכן אתבונן ומזקנים בתה. סרך אצל פפא ררב ענין דמההוא,
 אע"פ סות, אחרי בפי כן כמו שבדור לגאונים ראש שהיה אחאי ור' נרההלכות
 וכן לפרש, הש ולא שטעון ררי משוס בהדייהו וה כייל ויולדת סנדה ראיהשסביא

 כותים כבנות לסנות שלסה רבינו על שנחלקו פפשים היו וכבר נאוןנ(. יהודאירי
 תשוכת, כותים בנות דבפי תומוס( לפי השיב ורש"י חסא7(. נר ררסי קשיאסשומ
 פרקה דהא בה, עיין לא הורפיה ולפום היא תשובה רבא ליה דשני דההיאבצדן
 שפפקת יום דזזני הברייתא 0תוך תשובתו אבל וכוי לקרא שבקוה דאסר חמא בררמי
 לה, סבר לא חמא בר דרסי עיקר ואינה היא שאילה כסו חמא בר ורסי וכו'בו

 מדקאטר ועוד דליתאו(, מכלל לשסעתא אמר ככותאי ורב דנרה בתרא בם'דקאמרינן
 ביססא ליפבלינרן נינהו זבות ספק רירן נשי כולהו מכרי לרבאו( פפא רבליה

 כו ופסקה ראשון יום ראתה והיא טפרתו כו שפוסקת ריום נדכריהם ואם ,רשבעה
 פובלת דאורחתא נדה והלא השכיעי כיום תפבול ואיך דאודייתא נדה לה הוהוא*כ
 דכריו. 14ז לכוון דהיש לא לתשונתו לכו נתן לא שדכיט וסוצך שסיני.בליל

 חוסו לפי שפעה טתוך שכתב, לסה דוטה והרין ראיה[. ]להביא עליו הואושכננדו
 סכתר. וצלר שאין כו' הנדה על בבא מודיס הכל דהאסר:נן ו~תא הס, מסודיםבנינם

 3'נ עיין יו( נוס. ור*ח טסו5ס ר3ט עח5וקפ סס פסנאו ד6י 7'ס 3סוק' ועיי'סעי6.
 חוסס 3סוס %"5 קוסס יז( סס. לנ סז( עינ. ת*3 וף סססיס ע"1 ט0 ען6. 5ץיף
 : ע'6 מ6 יף ססחש כ( עי6. קט" וף סו5ין יס( ע'נ. 5ש יף סס יס( תטס.גנ1י
 ס'ו דף גדס נ( ודסוס. נכ-י סן סן 5יוד1יס נס נטקוס נג'5 נס חן חן 5יודעיס6(ב.

 15נ יף נדס ד( גדס' נס' 741 פ*ד דף ואלם6 דסוס נרו5וח 3ס5כוח סו6 כן ג(עיג.
 1הן ו1וי ו5יסו דיס נחופ' 1ח'ם ו( 1'נ. נ' דף נחסיסו ססדוס 3ססר סת6 ס(עאנ

 1ינ: ק*ז דף סדס ז( פיך. סיטן 711 נ*ס דף ל6כ*ןגק1ר
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 השל ד. למנין פפרתו נו שפוסץז שיום נדות בועלי כותים בנות זה דבר על כחנונם
 ק8כמרו דיטו הודה של לאטיתה אלא הש שלא ומתוך כדפרישית, ליתא נצדותשובתן
 אהשר הכרת באלה נפשו תנא הפנילה ועל החוטץ ועל כדפריאוית, אמיתישאיע

 :יעשנה

 לסנין(. ילח טפפיר אי )בייןנ.

 0פ8יר והטיארן ]שש. שניעי לעשות לנלותה להם לו0 היתה אחרתעךד5(
 כי אטרתי0, אשר דברי זה הלא עשו. ככה ומדוע פובים. ימים וןונשבתות

 חהשמר במה נקיאין שלמ תינתףת הלא קדמונים ראו בסה לב לתת ישנפשומות
 מואחה אויתא ותו ברח. והד דיומא בענינא שיתאס( קרי חרשים בראשי ד(נסנילה
 טששת ופעטא כן, נהע גאון יהודאי ורנ 1( עמרם ר' ומגהג הלכות מכח אך ונוי.תשה
 (( לעאשהן והורו זחטושה. ששה שבעה על מוסיפין וי'פ בשבתוח דקי"ל ממאילי

 שלה אאשם עבדי, שפיר נפשך דמה שבעה למנין עולה אינו טפפיר דאסרכמאן
 וכן עדיף. דרבי כ"ש עולה אימ ואם לתופפות, האי ליה הוה שנעה לטניןמפמ*ר
 נדולוה רא.ות ועוד ריומא בעניני שבעה לקרות ובה*נ שלו בסדר עמרס רבפסקו
 ים4ם בשאר אבל ושבת ר*ח תינח דברח( ללא השמחים לדנרי ונם ההלכה.מתוך
 רנלים למוסמי פנחס פרשת התלמוד נכל מצימ שלא אליהס, לדמותן פועיןפובים
 ובמפ' נדולות ובהלכות עסרס רב נסדר בקי שאינו וכל שנח'כפ(. קרנעת לי*פאלא

 להרופ לו אין אנדה טפרי ובשאר ובתלמוד ונדרנה אליעזר דר' ובפרקיסומרים
 ישלמ תלטוד טכווארן שאינם בדברים לסטוך עלהס יש כי ו0נהגם, הקדמוניסדכרי
 חשין ההש חוספת פנחס ופרשת פיהס. על בידנו מנהנים והרבה שפשיפין.אלא

 לו*ה דפי דלא לדברהעם אפילו בתיכי6( לקרות איתקין והשבעהי( שבעה, עםלנוללה
 ושבך נקךש, בתעניות קללות ההמה האגקוים דברי ולפי בחוספת לסטחו ושובושבת.

 מפרע. לא פנחס שפ' נש מששנוינ( לא ויחל ופ'שניע

 בשבה(. ור ברכת  )בעגיןך.

 דוגות כסה מ הטשה והכת רגפקרוש וחיללו בשבת נר ברכת שעקיו שסעתינם
 ברכוע פשנים ואיש שחובה אחרוניפ לטים דוטה ואינו ברכה5(מעונות

 קרוארפ0, שהיקשם דסמכינן אע*נ סכנה משום אלא הוא סצות חיבת סשוםדלא

 פומס פנקץס נפמ ספישס כא ופמס סעגעיס וסיויס סקסנ %33 %ן נס6(נ.
 881ס תשס נכק % נשץס זשי 3מ %ע נ( סשנין. נ%6פ וסיוק פפיפסיקק
 טיע ס63 שס 6ושל סייחפ שו7 3ק7"ומס %פס %ס יוש סנלעעס ומשו 3י.יקן
 מיפ נ*ד4 נשוץס כר3 ס( פינ. כ*ע דף מני)ס 7( סק71ס. נסיען )שי3 ג()סס.

 ששש ת % )מש פשהס נסוי ע"ן 1( מאש. פקין נזמס עס נכ"י קיספ5ע1ץעוס
 ש?6פ8 דסה עסוס ה"פ נפנפופ כן 3עמחש פסולו כטער ו( פ*נ. לפ זף ע6ל4זשס
 כשפ דף פשף8 ש9 פיק פו3ס. י*שה כפ5ו דס3כס י'פ 7שפ נ6פפ 6נ) 3פכהיסהיפר6
 משג. כיע שמני3ס ז6יפס כ3 פ( 5פכ. סי 7"ם נ'6 כ*נ דף זעני)ם גפני 7"סטינ
 תס גלש 5*ס5 סכי וססנפס פנשס י( ום5ד. דשס סס ונסוכמ עשג ף דף טגי3ס עייןס(

 סשפס נשקךפס 3סניט יומעי )יי גנון ויופר נסנס. 3סיופ פפ3 י*ס שפגי ג4תגכ ו316ינ7פוק
 ש2*6ס חוע' פיין י0 ו7שס. נכיי 3קוכגמס נפקוס כ6י3 נפ*כ )קלוס י6(אשמשס.

 : נקומ סדם ליש זשס טדנ 75.3ף
 משמי תמץ מץנ נ*נ דף ניטס נ( שנס. ד-ס מץנ כשס סנס פוס' עין5(ד.

 דשאץ

 *קד3 אס8טס 6יקכי דשנפ פשס פנפ פ3 %י ענכמן 37נן שמנ %80
 שמוס שפ3ס 3דנט 4סר עעס ס1ז פגפט פ*נ פנפ פייגי ושסגספ נטויס גפ3סיועהן
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 בנראשית :מפו-'2 ;ו"ם של אורו :יבו למען לנשים והוא נמצאה אגדהונספי'
  לי?ליטתוג(.  יבר:ה  הובה 'טל'טתן והדלקה והלה זנרה איהא עמרם יב ובסרררבה

 בסרי מצאנו  ברביה וכמה חגובהד( !לגר היום לקירושיקורמח
 ברוך סעייה ר.

 שאי:ן א;"ם היכ-, בהן י:יועא א:,ז צג א'צר י"וראי רב ובהלכ!ת שמחותהמרבה
 י,צהק השומע ו:ל כ.טבת 'טרורשין וכרישות אנרה בספי. שכתובה ו:"שכחובות

 יעקר העוקרה ו:ללו

 ונישואין( אירוסין גרכת ~בע:'וה.

 וע*ז אחי. :וס על יניש'אין אירוסין כי:ת לעשות שהרגילן היא מעט אהת 5(עוד
 בב'ת אייוסין .ב-כק התנים, ביכת :הקנה התנים בבית שהרי הימהנ(יש
 .א'(ד( :ום על אם :רהינ. יבעל ל:ול"ם א"א גהקגו מקייוה וכשני יהואילאירוסי,נ(,
 יש כוסות 'טתי ה:זם על ל;שוהם הכא נתקגו כוס בלא ואם הם, :וסות שתינתקנו
 מ'די אחד, :וס על קרישיה 'צתי לעיטותם ולא מקזמות בשני תקנתם כננד לעשותלו

 אלא בתלטור :וס מצינו דףא זאע'נ ממי, .2ס'ר וה:י ואבדלתאס(. אזדושאדהוה
 הנהינו. '"ודאי רכ :ום ונהנו הואיל ה"טרה דרך לת?ום לנו יש ש.תו(, נריךאמרינן
 הופה. כניסת והוא בחנק היא :יי2ואין !כברכת בסקילה היא א.רוסין בברכת כיועור
 הפסק לע'2זת דבר בשום ולהתעסק להסחלק ברורו שלמה ינינו שהנהינו נאהוסנהנ
 נו שיש שמההו(, ר הנדיב 'צתיקן כמחזיר כתונ ו'מצא לנישואין, אירוסין ברכתבין
 וטצוי נאוניס, ו'טאי שלמה ורבינו גרולוה והלכות עמרם ר' מסדר דברים רובפיר'
 הפסק. הוי זשהייתו ראשון :ום ו'צפיכת שני כוס מזינת ולרירן טקומות. ברונהוא
 ו,צנו הסשומיסט( הדברים ש:לח( וו, היראה תצא ממגי אגכי אישים הדל כיואף
 מינמר לא קמייכו דירי דינא פסק אתא כ' רנאי, כדברי יעשו להקל, קדמוניםבהם

 להקל, יורו אל לההמיר, ]ו.צנון )ונהנו( להקל סשוטים הדכרים ואם מיניה.תנמרון
 !כניצוקיג(. כמינ!ינ(, ונמין כאומאי6(, באונא ואף בפגיו. אלא הארי את מש'ביןשאין
---- -- - - - 

 ועי.ן ע5יה. תנרכין  5ין תלוסס תליכס נפר לעסוסס  ס"ין פ5וס כל  ססכלס 3ס'ד6תליגן
 זח טעס נס סס3יי כ5פו לר"פ ר"ס 3ססוגס  לקפן  וכיין  זס. ע) מי קסונח ססנתרדכי

 ע-נ כ"ד דף ס3חוח סיר נחקילח 5תגס ט)גו. עתרס ר3 3ס7ר תג5תי )5 ה5סון והג(
 ע"3: כ"נ 7ף ס3ח ד( הג"3. ויטלי תחזוי וגיי תעס סס וחו~ו )3יך פסק סג')3דפוס

 )פי 7( ע'3. ו' דף נתונוח ג( תית5. ודפוס 3כ'י " הג*). )חסונת חנומך6(ה
 דק6 ותיווס 73פיס. וגס ננ"י חו6 נן ס( ודטק. 3כ*י קכחו3 5' 5תקוק 5ריךדכתי
 הסנח 6חד להיוח סח3 3י"ט 51ג7לס6 קי7וע5 גני ד75ר3ה 5עריגן ע'3 ק"3 7ףנפקקיס
 ומ) הי6. תי)ח6 ח57 וקי7וס 7ס3דלה תסוס טעע5 סס וסריס 5חד כוק ע) יקנר,א6ופריס
 טיין ופור ו35דלס6. קידוס5 נפקוס וקידוס  ספזון נרכח להיוח ו5ריך סופי סעוח כ6ןסיס
  עיין  ו( 5חר. 3כגין פסולס ר3יגו דכס סס ססו63 וחריס יופריס ס5ין ר*ס 3פוס'סנז

 נסרדס עיין ועוד וחקפ.1. חקפ'ו 75 חק'פ קיתן ויטרי תהוור עיין (( ע"5. ח' 7ףגחונות
 י'. סכרס נ' יות פ"ג  סעון לקין יכיין כ"ר. כ"נ רף  קוגסעיגדיגס דפוק )קוטיס)לס"י
 ט"3. קיל רף 3.3  י( לסחפיר.  ספסועיס כלויר מ( ורפוס. נכיי יכל נפקוס כ5"לס(
 יס'י וכח כסדין ליויוס ססיומ שיי ז"ל. רס*י ותגו על ר"ס סולק ר3רינז ילו 3כלי6(
 וגס סס סוסי  וכיין ר3יתייסו. סיינו ר'ס רפ*י ע'ג פ"ו רף  חול'ן לסספיר. וריסלסקל
 3סיל ל5 דפנ"פ כר"י פסק רס'י יג( כאי. ל*ז דף מס.3 סי9 3רפוס לעיל סיסר3ספר
 ע"נ ר4 ט*ו ינ( מיר. ל'ח רף טס'3 סי' נרסוס לכיל סיסר ו3ספר רן* 5פר דיססוסי עאי 5יז דף  חולין טליו חולק ור"ס  פקופופ, ויכיס יוירי לי  וסו ריס ע'י ק.ט רףחולין
 ר'ח. ע)יו חו5ק 5ער דס סס ו3סוק' קינור דגי5וק גר"ס ס)כס רס"י ססק קטוסי 7-סע*ג



88 טה טיטן ר"תתשובות

 שלפה רביט של פעש שראיט עיסו( שהלבו הלב לנבי הטים ובנבינתובקיבהיד(,
 לדמטידיק( ~אלא,ה( בא שלא דבריו עיקרעו( וידענו רבותינו על הולק פעםמאיוה
 הצמקי~ן אל אך רחשחע. שעיניו ומה נוטה לדעת לשסוע יש בוה סדיגה, בניעל

 שכר לאשר להן ודוה הפשופה. יונה לפ" לאמר להן היה עורבאיט( להתירשבאצ
 אידמט( בעם וטתן וסשא טיכג( ושותפות ומעשרותכ6( הרוסות ולהפרישתלמודכ(
 לרמשה בהסה ולטסור נויכס( בבית בהסה ולהעסיד כד( בשפר ופרעון וסלוהושאלה

 וושהח סרשרכו(. בלא והסוריס וסייהים ענלים נמה כהסה להם ולסכורשלהןכו(,
 לה אמאין איצה לאסור הפשופה לפי לההמיר לדקדק יבואו להקל לדקדק באואשר

 אגי קורא "לקל נהסאות שינף ועל להקל ההוראות ועל היא. הורה דשלוסתכח(
 ליה הוה דבה בו,0, יחמעפ שסא ]שהנהת עוףכס(, בן יאמיפ דשסא האי כיתנר,

 עצישלי בטומצו, טרמים וראה האי ורבי'5ג( ספרד בני הכסי וכל בחרא65(.לטינרס
 אלא ראי*וי הצצרבה לא מ נם שיך54נ(. תכה ואל פרתך תבה אינשי דאטרי פר4הפשל
 ופנמצ להדיהו5(. כהן להפעין צאן טבן עוף בן לטדנו שהרי התלמוד, דרךשכן
 ורביט ושבלחעיר, שבבארי ורבותינו הנולה עיני סאור נרשום רבינו תפס האירבינו
 אצלא אצלסה רביט תלטידי כל פני אני וסבקש לססוך. יש ועליהם הנהינ. סהןשלסה
 לא ואני נפשם. ישאו ששם אל ישטעו, לא ואם המזרחי, לשער כננר ראשסיקילו
 אך אל5ד(. כתו' ניצאל ולעץ לקלקל לטקל היה וסי והמסרא, הסורה הוא סיידעתי

 7עת נקינס סנ65 קלוט נח5ג יד( וע4ד. ע'נ ג'ו דף תקי"ד סי' דסוק סיסל קסלועיין
 כפילס6 פסו6 ס8נ ד-ס סס ל'ת העת סי6 נ0יד פפ)נ 11 סרי ד'ס עיז קס*ו דף ס51יןלסי

 המ"ס ע64 5'ס דף עץ סו( עינ. 5*ס דף סס'ו עי' דפיע 0יפל קסל ועייןגע5ת6.
 ינני תייס יח( ל6ז'ס. תיקון ה( סקל. נעקוס כג'5 עו( חד6. ו7יס 5סי ד'חגתוק'
 עוינ עין ע5 נוס לומו 6ו5י יס( תכטיל. ו76לגס חתחתירין תן 6יגו ו'5 רס'י חות66וג6

 סשי. 41ס ס4נ וסס תסני ד-ת תונל פץ6 ע'נ דף חו5ין עיין 5סתיל. סלגו קולני5סקודין
 פסגצטיס דנליס 65סוי סיס עונ יותל 65יעול ספפוסיס נדנריס תקי5ין ססס עד נוס,יכונתו
 פזמ% שי6 ק' י4 נענסדרין עקויס סדנליס ו5ולת ידך. תגח מוס וגס עזס נס 6ך5סיסל,
 פודנ6 5ן טוו 65 תעיס תק )ן 6סני מתי איוי 6עי6 גגיען 7ני סני כטן6פיקולק

 %%5. כר6ס דנשר6 דינ6 ס5ד 6ף 5סק5 עכסיו ססוט ססתנסנ כ( יונס. 5ן 6ערו1)6
 וירופצס 5ספליס 5סן טסיס כ5ומי כ6( גחכס. 6ני מס ד4וז ע64 כ.ס דף נטלוח תוג'עיין

 5ספפץל. ים דגט67 סע7ינ6 6ף 5סק5 סטוס סתנסג סלכ חוס. מתן 6ף )6רן גשגחועעפרות
 ש6שרו גגד 5פק5 פפוע סנ*כ כ0 כגל. ד4ת ע64  כיס דף עיו גתוק' ל*ת ס5 עעתוועיין
 זף הצצמפ 6עוי ד-ס ע8נ קל דף קנסדלין נתוק' ר"ת ס5 טעתו ועיין דסתו56 6נוסט5
 שיק כס( עס. וס נס כד( 6עול. דיס תונף ע"6 ג' דף עיו עיין כג( סע6. 7"ס סץנג'

 סע 7ף שק נפונף עיין כו( סס. זס נס כ0 תעעידין. 6ין ד'ס ע68 כ*ג דף ע"תוע'
 תמאס 0צרו ני6ס 6יעה? תס' סץי לענ*ס 7עת וכן 5גע)ס, גדיקס נ65 וקת 05 ס6ין6ס0 )6ושי ל-פ דשס סגו כס( סיס. שמליס ס' סגת 0' נסגומי ועיין 5ספיסס. 6יתול ד4ססץ6
 דנלי ספילמ ס'נ מפ פטשופ ל*ן ועיין דתתני שא ד'ס ע*נ "ג דף נדש לפח דעתנס
 וישפ קשיס. עיפן ועשו ע*ג יץ דף נדסוע סיסי געסי 5עי5 ל*ת 7נלי ועיין 5סק5,לס*י
 פס. סגטייס ופ)ס? וט7דכי תייעוני סנסות עיין 05ק5 ססלוע0 וקסל ול6יט ול*ילפנ'ס
 *ס%מה. ד6ז"ס סיקה 5( יסחוע. סע6 ד*ס נסוע' ועי"ט ע'6 ס' דף כשטתכס(
 יסיס נחד6 טכג*3 6פפד : וזל ננ5יק ע5ס כתנ וסוג געסרו נחד6 ע5ת תחק ל6ו"ס65(
 3שי0קש סר5 מ0 דדהא חר5 סס סתוע' געאס כקנס 5סון ססו6 גס 5ענלע סר3 סנת5ענין
 41 5קון המין צר. 6ק פסא ט נלעפ %סל יס"כ 5ענין סכי נתל דק6ער ת6י תס6'כנ0
 שט5. כלפ. קיט י סא פנת 7כסינ נ0 15צלע סר) סגת דנני' סכתנ ע'דטץס
 ש6ס י פינא 7נל סזנע זונס 6תס 6ס סתלוע נ'5 54נ( ערניע נדפוע וגס גמי5נ(

 ווצמע נן שמצק 6ס 5עמוס סיעגס תס 6כן סלנס, גמל 05 פיפ סרתך כעועיתס
 ווימ עא וגפא) נכי נס1 נעקוס כג4) 75( ע4נ. 14 דף קדוסין פק נעקועו.נו
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 ציון)ס(. שלו בעורכי אחשכ פן לסבול יכולתי ולא הרברים שסעתי אחר ארםמפי
 האמנתי לא הבלים. והבלי נרולים, באנשים סריקים, בוקים החולים הגחנקים, הןואלו
 פה יאמר היאך וכי כן. לומר אפשר ואי משלם, ר' ברבינו דבריהס תלו כילהם
 לשסור וקל ונוח המנהנ איסור פשפ שכנר ברברים לצורך שלא. להקל וה רברקרוש
 בו שיש ורבר בו לעמור יכולין הצבור רוב שאין הרבר היה אם כי ברבר.ולהוהר
 מבני הנה יש הלא לשליח נומיתי ועור כך. כל קשה הדבר היה לא כיסחסרון

 ליתא)ז( נמי הא ליתא ומרהא שלנו. בחומץ גוי מגע בנרבונא שאוסריןנרבונא5ו(
 ראיה)ח( מבלעד- נוטחאות לעשותן הגירסות הגהוו; על אך ואת. מעשות ליוחלילה
 סעשר ותרומת עוף בו ישחופ ושמא יובל וקדש שנים סנה הניה כיהאמנתי

 שכן איש, פני אשא לא הרבר ועל הגה.תיו, על קובלין עירו סבני ונםומכלעריהן
 ראיה צריכין סער)ע( עושין וכל תהוי, והכי הכי ספריס סניהי כל נרשום רבנאאסר
 פלניא נרס והכי פלניא רבה נברא אסר רהכי מנגורין עושין יש כי שמיעה,ולא

 הכי. משתכח רלאחימנין
 בשבת( יטעריב מנחה כין אגילה איטר )נעניןן,

 ופורצי נומץ חופרי זעל[ לבבינ( יתחסץ כי יאסץ5( מלאום לבני אררושזאתעוך
 לא והלא בגאוהג( 0גן וספיקים ערבית לתפלת הסנחק תפלת בין לאכולגרר

 בין מים השותה התם ראמריגן אגרה וטסררש מברייתות ללמור ויש אבותיכם. עשוכן
 סכנה לירי סעשה וכא בלותיר אירע ומעשה המתים, ואת החייס את נוזלהשסשות

 ואיתא להא ואיתא סעייזר( בהן שכועב מררשים ויש נ'ע. טורי מאבא שמעתיוכן
 שיאכל קורם וידוי ותיקנו ערבית לתפלת סמוך לאכול יה"כ ערב התירו ובקושילהא.
 וראינו בקושי. התירו ונרחה בשכת להיות שחל באב בפי נם שנרוהס( משוםוישתה
 שנפפר שם על הרין צירוק לוסר שהקנו מחסיא מתא גאון שלום שר רבשבתב

 סיס תי 6ידע 65 סת6תר וכונס )ו. יגיד ותק)ו ים") 3ע5ו פתי י'נ. וי סוסעע)
 גתק) רכיכו נחר קסק ונ)מי תימו. כם6) "סר ו)ען )סק)מו ע)יו גסען "סר )תק))סעורס
 נכ'י סו6 כן )ס( )תק). נתקוס סתקי) מיקון וריזיס תקי). עס נסנרס 7עיונועגור
 6מ )קח תסס "סר ע)סו נ"נסי ע5יין "ומי גס יחסנוגי סן דעחי )פי וטגמו נדסוסונס

 סגסמ )1( עינ. ק'ע דף יכתומ עיין ט)5יון. נערני ננ)יון סגיס נקפרו סי*ר וסחכססדנייס.
 )נדסום( ע*7 7ף )קתן וכן גנרגוגי סוו)"ון , 46כ גר"ס : ח*3 ססרו נ)יון ע) פי'רססכס
 8תנוט118 סי6 "'כ תנרנונ6 סיו וסס וכו' "חיו לוי ור' סדרסן תסס ר' י%5סתסס
 חיקן לח( )ימנסו. ככזי כרסוגע סו" כן לז( "'. סערס וי "ומ )קתן ועייןעכ")
 סנוקק"וח "מ ר6ס "סר הנ)תי כ)והר כ"ן ל"יס וכונמ נדסוק. וגס נכ'י ר*ח נתקוסר6ז"ס
 דנרי )קתן ועיין כן, ותג"י קנ)ו ססס 13, "ועדיס ת"חריס ססתע "ף ק7תוניסנמסרי
 % מסגיסו, סנרקוס כנר נת65ו ל"סוניס 356 כי כ"תרס קעד סתנ'6ין כ)וער 3ע(ר3'נו.

 נעיניסס: סר"יס ע) דק הסתיעס ע)יקתכו
 העיל סס ת3"וס : ספיו נ)יון ע) נסנססו ס"ר ססכס 7נר ווס כ*ג. כ"ס, נר6מימ"(ו.

 וכ'כ כ'ע, קיתן רם") ומסונמ סקחיס )ערכי ס)קע גמום' תלדכי עיין תם)ס ר'0)
 סתמח)מ ס)תע)ס. )מסונס וכוגמו תל6וס )גני ססינומי וכ"סר מק5*נ מיתן)טע)ס

 סס נרם.) ונס גתרדכי 6עגס על). תפ)ס. )ר'חמי6 נר7)"
 סעיר וסס סתקר". על נרווזו תל"וס ככסינס ר"ס כחר ויולי )יסמ. נ)סון גווכט6 ינד)ו)6 כתעי 5סר ת3"ון סעיר סס גקר"

 תינ קי' )עי) ועיין גריונ6, עזנ "סר "חרי 6סלו ר*ע מקע סס כי 5ט(1יטאי 6%חטוטח
 ועיין סגכון וסו6 נ7פום. ונס נכ'י לכני יסחר6 נעקוס סי.ר סחכס סיקן כן נ( ר"סוגס.סערס
 "סיקי ונ%ח כ' 1ט6, 6יי3 על רותז ג( תסלס. ר' על כעם 0י'ס )"ונר 0מס סס ותר7כיסוס'

 וגס סס ונתררכי ונר"'ם וסנ4ת. 7-ס מים, ע"6 ק"ס 7ף פסחיס עיין סססו3ס מוכן וע)תניכיס.
 ו6וול 6ימ6 סגי סס 3"3 עסר'ס ונמסונמ 7( וי.". יו7 קי' פר6ג 7פום נ.ג טסר*סנמסונס
 נעלדכי 6תנס נ'נ, נונסר"ס נס סו6 כן ס( 3ם3ס 6סר תעין תן פוחין מססנטןלס
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 שטת חכם משום התסלות שתי בין בתורה לעסוק רנילין אין ונס שעה באותהסרע"ה
 פפירחו לזכרון הוא מנהנ אלא אטור אינו אך בטליןו( סדרשות בהיו( כל]וכרן
 אנילה אכל שבהח(, מנהת כל פרקים חמיטה אותן ונומרין אבות טם שקוריןאלא

 כמה שהרי נתלמיד, נכתכ ה:ל שלא היא, תורה ומנהנם הקדמונים תיקנו לאושתיה
 צניעות לסנהג הרבה ודברים וברכות תמלות ותיקון עיבור כנון בידינו קבלהדברים

 ]שלאן כ"ש השם יראי לכל לפרוש היה נידינו קנלה היה לא ואפילוופרישות
 דשרץ האי כי ירושלמי ותלמוד מדרשים ע-ם כאלו ודברים נהנו. שלא בסקוםלהנהינ

 על לפרוקוה נה דפעו ואע"ג ליחידי( דינו מנלין דאין האי 1:י באל~ט(,דמשערין
 בן יהושע ר' כדאמר קאמר לפעון להכרו המ"מד דעל היא ילא הנשאלי"(,יחיד
 ]שהיוש[ בה ידע ומשני ליהיד דינו לנלות שלא הדיינים כעורכי עצמך תעש עללויינ(
 באספדמקי יכול סעודות ני משום ואי ראיה, אינו למרוש נהנו שלא ומנהנכשירה.
 לדב וא"ילו לסנחה סמוך כצ"רים 'טלייט'ת סעודה נתקנה כי נראה נסומנדייג(.
 מריחין שחרית שחרית. נהן לא:1" מדיהין ערבית כדתניא המנחהי7( כתחלתחידקא
 אין ולמעלה המנחה סן במנחה, נהן לאכול סדיהין כצה-'ם בצהך'ם, בהןלאכול
 בין פובא שהות ואיכא נדולה. במנהה לאכול טוהר קטנה דסעזדה ופסקוטוןמדיחין.
 ובקשה בעלטא. אקראי ומכדילסו( מפה פוים דאמרינן ואע'נ קטנה ל?נחהאכילה
 שאין ובדברים שותים אנו שלמק ר' טיסי כי אנודות אנוד:ת מלכוהנו תעשו אלמכם
 לכבוד לחוש שלא אנן כאגטא קני קט"י אנן ואטו מקומו את תקדיהו אל ממיטכהם
 מזהירו, אני המדברים ראש אהוכי מרדכי ר' הנדיב ואל תיעי. אהי נא א"זקננו.

 יפיל הזה בדבר כי עתה עד נהגו ,טלא קולות יקל שלא ובאהבתי, בחייו הם'ןכאשר
 יושביו, על המקום חן יהי אוהכיו, לקיל י'טמע ואם א-סון. ככריה,יוו ,מדיניםכינינו

 שבת נע.ס ומה סוכ וטה מסהד, 1.טאנן בטה י.טכון לי ז'12מע סכיביו, מכל לוי'טלוס
 אחדיחן. ושטו אהד הצור והיה יהר, נםאח'ם

 מ'2לם. רבנו אל ר"ה ר:יטוכת טז.םימן
'

 המיקף( מ; :"א היינ:ה ב:נין א.

 "אי כי קמיייי יי- ,כונז דאטו היא '2יכו'ט 'טהנ-ק מע'טר"1תרומת

 תיק ו( ודפוס. 3כ"י 3ג' 13)קוס כ)'נ 3חי 1( יה"כ )כר3 הגונכיס הדנייס כ)הסריס
 ת:"ן ח( 3ט)ין. כ31ן 1)7רטוח נתי כי)ת נסי" כ7 וכוי 3ט3 תדרכו ניכ סי)ח חכס ע"3כ"נ
 סס.3 נר"ח 1)וק ט( וס3ח' ס3ח 3כ) פרקיס חי)סה ;3 )11)י נ'י)יו הו)נק: סהיהנר"ק
 ד"י)ר כ1)"ן)ר"ח

 הורק תירוס3תי ור"יחו נ"3ף 3ט3 סנריה חנסק ג'ך פ' קיף ני.ן סה31"

 ק," קי' נק1)ן וכי' 3"נף ה7 ככ3ר" 3ק7ין ניןר'
 נכחונוח ס)נו נ1))36ח3ו)ו7 )" י( . נ "ות

 כחונוח 3יר1ס3תי "ס כי הדייגיס, ככויכ' כ,1)גו עסינו נ3' כ"י, פ"1 ודף כ"3 נ.נדף
 י' ה)כהפ"ד

 3חר" 331"
 קו3" ג6ון יה71"י ר3 פירס כן -6( ה'ד פ"ט

 סתו"3 3ו)דרם
 תקו3)ח )סעה ושין סס "חיינ" כ)יס:6 ינגו ויכח סס רס-י י)"ו פ"" "13חכ3

 תגחוח כיין יג( סס. 3ירום3תי 3וי נן -קוסכ ר' נסס חני רי י3( כ"3. ג"נ זףכחוטח

 ע"6 כ"ו דף סיכה ותוס' נכי "י 7"ה כ.3 ו)"ט דף ניכות נחוס' כיין ועיד כ"3. ת-נ7ף

 נ-נ. סיתן ס3ח כגין הלקט נס33י ר3ריס "י'כוח כיין 1כ71 סס. וגר6'ם נתיגי7"ה

 ""יגו 31ין 3יגיגו ספרו 3נ3יון הג'ח סי"ר והחכס "ר1)ון סרח' ונין נינינו ונדפוס "רתוןכרחי :5 " -'ו'נו:ננע :::. ין :נ על"עם :פ:ג7:ון.::י:.ח:':):ד"
 ת7יגיס ג,י3 כרחי וכין 13)קוס רק כ-כ 3קגיק )ייך "ין כדכח' "))נס "רתון כנריחו)7יגיס
 והרנריס י)ס)ס ר' ס) כירו 3גי "3 החסו3ה מה נס)תת ססק 3)חי -ח( י.ט. י,ח תסליכגייח.
 : 73פיפ וגס 3כ.י הד3קיס נין פייוד כסיחי ו3כן כרוכיס, כגתו תסנס רי "3 כגר"קהנ"יס

 תתקיס ת3סון סתוגח קתו עגתו 3ר"1) תחסונס סי" סוק סענין נס דעחי )סי מו.סיט[
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 ידעתי לא וכי דנריוג(, פשיפת לפי שנתנ שלו נקב אדם רוצה תלילוחיניפיזנ(.
 פנל וכספק חנרו. של סקנ אלא קבין מפ' יותר כתנתי לא ואני פלוגתא ברדואוא
 שהכרעת. ממקום בניפין כדקתני לוי בן לסיתני ליה דהוה מעשר, בספק ולאקטארי
 דרישינן לא לוי בן עשאו ולשמא אחיינא שינרא ליה משני פרכא7( הך דטשוםושד
 תרומה אלא . להגיה הוא וטעות שפות ולפיכך ניחוזצ. לא ה'נ פרכא הךמשום
 לא ונמציאה היא מדעת סקדון[ון ]דהשנת אבידהס( ]שומר[ נבי כראסרינן בולינע לנפק- ואין חנרו מבשל יותר שלו בקב אדם דרוצה משום עיקר וכן ]גרסינן[ומקהשר
 גירסאות לשנות הוא ושטות ובורות דילסא(ח(, )ואע'ג חקוקה,( יוחנן רי וגבי נן.אטרו
 ללמוד פוב ומטנו, מ:ם הוא רק ואם נגיה מותר אטר ועל פהור פסא על נמע(ני

 דאטו וכו' הגיה כן קאומר בעיני וכסשחק לשסה שלא ותורה יודע אינוללשוננו
 ההולק טעס והו שלו נקנ אדמ שרוצה ידעתי אני ונם לה, תלו בכיפי' דהגיהמשום
 מה לפעם אלא הטשגה לפעם שלא אוסר ואני הסשנה לפעם אטרו הוא אךעליו,
 אם דהא לחזור. בעליהן שעתידין סקרון ונק בחיים בעליהן קואין לפקדון מציאהבין
 הרומה של החלום בעל לו אמר אפי' חולין בתורת נו מותרין היודשין הנפקד]סת[
 תרומה נדמ. לכהנים ליו מזבינן כי הנעלים יבואו שסא ומשום הן, מעשר שלהן

 ולבא הרבה ראיות ויש חולין, לשם מותרין הבעלים סתו אם אבל להו,סובינן
 אניננו.לחלוק

 ט( מתכסה שהחג חרש איזה )בעניןב.

 תורה כיסתו אמרת אלא קיב אינו ר-ח של ששעיר אמרת לא כי שכתבת עלנם
 תורה אמרה יאסי לא כי שכתבת למה דוסה זה דבר לשמים5(, כפרהאויש

 ולא המקרא מן ולא סר"ת לא אינן המעטים שאלו בו, מוד.ן שהצדוקים לדבראלא
 לו שהיה כ,ש מסש בו שאין ודבר הנרס רעת אלא התלסוד סן ולא הטשנהמן

 *סר יכן *כן תכס, סו* רק ו*ס ה)סון וס כ3 )סקפק סים *כחי 3* *33פסכרעס.
 סתוקף תן מ)* 3חורס סכנין וגס ערוכין, כ)תו 'ת )ר ספק 3)תי וס ס*חרס7נריס
 ח3רתי )כן ננרו. כירו 3ני *ת )סוכיח רוגק ר'ת סיה 3וס סנס )ותר סגוכ) 3דיג*5יגו
 עי* )-ח רף נ"ת *( תמ)ס. ר3גו *3 ר-ת תסוגח נגיון חרם סיתן סחת הג* עס זס *תגס

 *ות ת-3 סיתן 3כי3 וכיין *חר. תקוס כ) ותכסר תרותס סתסקיר כם*ן סת* רנ3"ג37רי
 7ף גיטין 3( סזה. הכנין *ו7וח כ3 יגינו כ3ר סר3ל סתקוהוח כ3 גייגתי סס ג' ו3סעלסר',
 תסוס טפי 3פיקרון תחתרינן ס)כך 7רג3אי *)י3* )ר3ריו טכס נתן סר"ת כ)והר ג( ע"3י3'

 כה:5 ר: קיינו רג3.י ס*.כ ר3נו תר3רי כני*ס תס)ס ר' כ)יו וססי3 ס)ו 3ק3 רו)סד*דס

 רוג: סו3ר כהו* רלנ3.י *3ינ* *תי 3* ססו* ר3גו ססי3 וע"ו סס. ררנ3'י פ)וגתיס 3רססו*
 7'. *ית ת"7 סיתן 3עי3 וכיין חגרו. ס) תקג יק חנרו של קנים טפי יותר ס)ו 3ק3*דס
 *"כ 5יירי, תככר 3תרוו:ח וסתס ההוקף תן ס)* תורתין ר*ין טעת* ס*י תמוס כ)ותרד(
 7ף 3"ק יוקף ור' ינח 3י רפ)יגי *גי7ה סותר ג3י כ)ותר ה( כ*ן, נסנסחך תוע)תכח
 ו:ס 3כ-י הי* ו:רכת *נירה ספק 3הקוס 3סגיס )י נר*ס וכן ו( כם'ס. *1 כם-ח *י כ'3נ"ו

 גריכין סכ) כ"* נ"ז 7ף סס *)ט(ר דר' תיתר* ע) 3זח ר3ינו וכונת סחר. )ו ס*ין73פום
 תגי*ה. י:נ3י פקרון ג3י יותר ססחתירו נר*ס תוס כי *3ידסי תסם3ת חון גע)יסדפת
 גפסחיס ססו3* 1:כסס ס*י ע) גזס ר3יגו כונח י7כתי ז( כ"". ת"" 7ף 3'ת כודופיין
 31* נרפוק, וגס 3כ"י גכחו3יס סס 3ססנר סתגות ח( ס-נ. ס.ז 3רת3'ס וכיין כ"* י'נדף

 נוגכוח ס*-גן גרס"וח סינוי כ'י כי וכונתו נכ"י כ'ס נגיס וכו' גס כי ט( )ס)תס.ירפתי
 5סול וכ) טסול טת* ע) 05 כי *יס6 731סוס וכו' טסור טת* כ) )קגיה גס ג53)ח)כס

 : סגיסתותל
 )ר-ת סססי3 תס ע) )ר'ת ל"ת תסו3ת סס פס37ריס כסתם ו3לול 3כ)י3 גל*ח 3זס*(כ.

 כ) חדם יעס רת סוסיף תתגו סג*3דס סז*ת וגתסוי גי 5ות ת.ד סיתן )עי) ספוגתוע3
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 חפאת מלבד לכתוכ לו , 'ט.. כתכתד( זאשרנ( )שאי(3( בו שיהכפיולהוכירו
 אך "כאן. ענינח ואין לכאן מסייהק( אינה זו דרשה יה.2. נכי כדכתיבהחידש
 בו והוציך ישראל לכפרת שנ'הם הכפוריס שליום מפרשין אנן רכן בית שללת':וקת
 לא בר'ה אבל עצרתו( גבי כדאמרינן אהד "דבר כפיות שתי שיש להוד'עמלבד,
 ואין כתינ ,להי;(( ר-ה ויטל ע"יכם לכפי בו כתיב רייה של יטעיר שהריהוצרך
 יוס בשעיר אכל זה את זה יבמל 1(מה ל:נוה יזה להד'יט זה אלא שזהכסרתן

 אחת שכפרה אע'פ :1, את זו )כמרה( יבטל יטלא לפרש חוצ-ך עצרת ובשלהכפירים
 ליבפל בכללן 'היו ולא יוס, של עולית מ.ט'ם 'בסלו שלא התמ'ד בעולות נםה'א,

 שכל 11, בפלה כשיחה ושלנו שלמה יביג. של .טלימק ]תי-ה( קהא ולאכשכילן
 שפי' וכטו לסמוך, 'ש עליהס בי, מארי:'ן אגדה ומדריטי '2ל:ו בתלמיד סתוסדנר
 אמור ובפישת שמת2סה ב'ום ככסא אליעיי די' בב-י'הא נמצא ח:מהח( לנכנניא
 כהיד'ט תקען רכה בויקיא הכהניםאל

 ]אלא[ חודיט אינן החדשים כל יכ'ט( 'טום-
 בו ויש ונכסה חזרש ניסן והוא הף:1 ליוס אלא נ2סיןוי( אינן ההדשים ~ונלבכסא
 אלא יומו כן וחגו הנ בו ו"ט נכסה יטהוא הודיט "ז אין יומז, בן שח:ו אלאחנ.

 קשה סתרונו יקלי"( עדןן נוה,ו שלמה רביני פי' ראיר שום בלא ואפי'שטרי.
 רבינו של ענותנותו ראיתי אך להש'כ, היטתי לא ואז לעסמיעה. שכיון כ"שומקזלקל,
 ואתה חללים, להפ'ל מורה להיות ראיט ליטאת לך גרמה ה.א צרפת וחכמישמואל

 עיץ'תי יכדבר'ד עצמךינ( כ(ני להוכ.חךהודעתני

 מ~ת- אי ב,סר יבענ.;ג.
 נכרי( במגע

 הלא ברער. תתהלל מק נהג.תנ( מה גזי ע.' להמיטיכק לביסי"( מים כ:.סת עלגם
 גזרו ולא המתנסך "ן אמ. כ.'ן הכמ'ם שההמירו רא.:1 ונם ממנו ש.טזת.ןיש

 חכמים ששיערו ואע"ם בוסר אותו היא מהק( יכח.ן ומי7( המהנסכיןנ( מים אטומים
 גויו( סגע שהת'רו מצינו בהוךין 'עיר נרע'ן מקהיל 1פתרז:ז גיר1ען( הוא בוס-הוא
 אהת שנה ראיתי ואני לכהחלה. הויין מה'ח- הדבי זה 'קיטה מצ'גז. לא ביסיאבל

 ג") ס"ר 3( )סנ:יס. כפיה מיס יופ:י )7עחו ר'ח ס5 סעיר החירקסכיסחח
 יההווסך ט"ס סקו"

 הד3ריס נסנינו )'נט) ועד ווכ"ן נן ק)ח 13 קדותק יק גכקונ הטעחו ס5חר'ו ו"סי וו)חעס

 "תורה נדפוס "י:נס נכ'י, "סורה קן כח3פ' 13יטיי ד( י!).,ו;. )7 ויטרי נתח(ויח31"י
 ספר" ע"ן "ח7. י3ר ע) ?כפי 3י-ס ענרת סעירי מס:י י( הסירהונויטרי

 "ווור פ.
 7ף 3'3 עיין ח( '7פוס. 3כ"' וחסר וי:ר' (, ע'3. ויו דף ו(3חיס ס,ק סנועוחוחוכפק5

 הננ'" כ7-ף חכס ע.".י.3
 סקר"ו ד. 5וח נקוון ועי רס"' ע3 וכונקו חכננה. )33 וגני6 סנ"'

 ר3ה. נויקי" הו" כן י, ודפוס. 3כ"י וה" 3י:קו0 ר3ק 3ייקי5 חו" כן ?( ;3'".ר)גו
 גוחיקי נווקוס ינחקי סי"ר קחכס קפיס נננ"ן הנ':י 1ע)'1 נפחרו;ו" "ג'ק'קי נרפוס'"(

 סכח3חי כווו )הניה ל) ועס"( פחרונו 'ק) גוח י'ח5 נכ"י חי~נס ילים). פחחנו גח('קיר"("ס
  חוריתו. ).דע "ע7יס )סעוך יס 3ת)ע71 קסתיס 37ר ::) 3עי) סכה3 תה ע) יו.סך ו(קנפגיס
 כ"ן ותכ'ס והננקו. סחרוגו )נו 'ק3 ינ:וו7רם ר"יה 3נ" "ף 3עני:י (") רס"י ססי, "ו:ריע"(
 13 סכח3 ווה ענ רוווו ינ( הוג7יס. וון יהקנגה קסווועק עס יוח5.ה'ס יס,י 37ריס5ף

 ; וכו' עגוה )הר3וח הקונק 73רכי הגכח כ6 "'ך ה"ג סיוון נחחנחר"וו

 נכ"י 3( קכ"נ, סי' י"ד י3טוך סס ו3ר5'ס ווסוס "י ד"ה היק' ע"3 כ"ט רף ע"( עי'ן5(נ
 )פי ג( כ).). ו"ו)י ווהניניח. 3יוקוווו י"(',ס הניה יע"( הגיח ווהגי 73סים"יוגס

 חד" 373רי1 עצס )חח תס)ס וור ר3'נו ססתע ה7נריס חן הןדעחי
 גוסנין סים סר"ק

 1):י, 3ווקוס כג"3 ה( ותה. 3)נקוס כג.) 7( )ניס. "כ5 יין ;ק ס"'ן ועו7):חיר
 : סס 3ע"ו ו( ע"". ג.נ ססקיס ע"3, 3"1 נרכוחו(
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 וקפנות יקשות קהית ענכים של ושאיקת ורישה בוסר כתישת ע"י אלא יין שתושלא
 אתה אם תימה אלא אינן רבריך כל שנה. באותה נסך נהג לא ילרבריךביותר.

 מאמין. איני אך כן,עושה

 בשבת(. ולמבול בע"ש יחוף )בעניןך.
 אתה אם לך השוסעין כל יהיו ושמתא באלה בשחרית ולפבול בע'ש לחוףנם

 קהלותיני "( בכל ונחרים ננזור אלינו .שטעי לא ואם שכתבתי, הללו רבריסהתרת
 כ. אזכיר ולכבורך שמים ולכבור העמורנ(' על ימתח והשוכרך לך, השוטעין כלעל
 אל יואני ער או הררך חצי ער לקראתך אצא נפשך(נ( את יש ]אם לשתף.אין
 יירו אם עירך לחכט. אשלח גם מסךך( או סמגי יקום מי רבר ונראה תוריעני,אשר

 מקיסית כל ומלכות מלכותך נאוני ברברי בקי אינך שאתה ילסה ולנרסותיך,לקוליתיך
 ופרקי סיטרים ומם' ר'ח ופ' אחא. יר' שלום שי ורב עמרם ורב יהודאי ורבישראל
 לבך מלאך לא בהם ~בקי(ס( היית אם כי ירעתי כי סבוראי, ורבנן אליעזרדר

 לחזור אתה בוש שהורית ואחרי כנגרן,להתרים

 תניר בין אחיו,ו( ךיבין אחים( נוכן שנים, ומנה עיף בן יקוחופ שמא נייסת עלדנם
 לא אש לשון אח ראין כמינו, האי ויב ר-ח וגירסת נרולית פעיות שהםלכירם

 רבתחילח ועור עצים. התלמור ולפי מחתה כעין הפשט דלסי בתלמור, ולאבפשפ

 והסוכרך ני1קוס יחסותע ל.5 י"ו5. ע-3. כ.3 דף ר-ה ח" כן 3( )כ5. ו7פוס 3כ-י *(ר.
 כנורך תסגי נעו:ס עתהס 5מחף "ין "וחך "ס גענים, 5ך הסיתעיס "ח רק כיוסכוגה

 כ).5 תי1ך "ו 7( דעחי. 5פי יכמ) נ7פיס, ונס נכ*י חסייח 3הסגר הת)וח נ( סעיס.וכ3וד
 "חיס וכן נתקוס כל-5 "חיו 3ין ו( ור"(-ס. סי'ל חיקון ה( ויפוס. 3כ-י ותעךנעקוס
 53"ך "ריה תסק ר' הג"ון תפי )י כחני :ן ע-3, ו' 7ף סגחירין ע) יייעו ו7סוס3כשי

 1!קוס 3סוס ג(כר :" (ה 3ענין ור-ח ר"ת נין הפ)ונח" כי ויען "חו. ו"תח לימ3וד6סעסט
 "גחנו )ייכין 5כן תח)קיחס "וסן 5ח3ין ")ו יכו)יס תכ)5" ורק סחותיס ס7נריס ססונס

 "סי' יחו7ה ר3 "תי "חיו ונין ".ס מן סס סגה7יין ס)גו 3ם"ס "יח" והכי ה3י*ור.5סרחי3
 יהירח ר3 כי נ"תרו "חיו ו3ין 7קרש "ריס" )כיייס ח:ור 3ין "פי5ו הת"וחר "חוהקדיס הנירס" היפך ר'ת "ת:ס 5כיריס. חגור 3ין "פי5ו יהו7ה ר3 "תר נרו ונין )ע)יס. ניחנין
 ניח 3ין "פי' הר"סון ו"ח וכיריס. חננר ע5 י1ורה ו5כך "ס סתסתעו 6ח ו51סון "חיודרפ
 וח וגנ7 7ירה. כווו גור )נ5סון יהו7ה ר3 סורס גרו "נין והסתיכו נ"חרוגח העתי7)ע5יס
 3תקר" 5" "ם 5כון "ח ס"ין ח7" 3"תרו ר-חטעך

 )סנח 3ח)1נור 51" כ"ג( 5"1, )ירהיה
 ו"ח"כ וכיריס כה:יר קטן יון3ר 3חח5ה יהורה ר3 י)ר י"ת גוסחח ס5פי ועוך ע'"( כ'7ף

 (1 ו"ג.) (י ו(ק )1)ה, ת"ח 30 רין ו"ח.כ פרו:ח 50 7ין 3חחי5ה וע5יה. כ3יח נ7ו)מד3ר

 ר3יגו רעח גחה 5" עור "חר 3ר3ר גס "כן )קים( ריס ס) ת"תרו ע'" ח' 7ף סס )עייןחו6.
 ר3 כי 3")נרו חגנה) ר ונס רס'י 7רך "ח גס 3פ.ריסו ע(3 ריו1 כי תס5ס, רניגו73עח
 תן ט)תו "ח .)י) (ה 31"ופן סויןי והעניה ה3.ח 73תי תיירי וע5יח 3יח ו"פי' 3ת"תרויסו7ס

 הוה ופירוסו ר-ת גירסח )פ. כי יונה. ת"ק ס5 7ין ו"ח-כ סרועה מ5 דין 3חחי)הסקו0י"
 והע)יה ה3יח "ף "5" סוין 7תיהן ס"ין 353ד וכיייס חנור (1 )" כ5ותר (ו "ף (1 5"עכסיו
 כו1ו ו"ח'כ תגה ת"ה יין כיוו חחי5ח (ה 5פי הוה ו*כ נ)יק. הריין יססיט סויןסדתיהן

 ור-ח תרס.י ע:ינו "ח הרחיק וגס 5)ורך ס5" סס3ם ר"ח הוכיחו (ס וט) פיוטה 50דין

 "53 גרו5יס 37ר.ס חס וע5יה 3ית כי (1 "ף (ו 5" יס וסיייסס 5גירסחס נס כי ))ורךס3"
 הכירוח סדהי לפי כירוח כתח כ)ותר י3יס )סון כיריס וגקט כ.כ. ג7ו)יס "ין וכיריסתגול

 החנה וגס החגוריס. ה7תיתועעיס
 .נרו-

 סירסיגן כתו חסהי0 ו~)י וכיריס "חנור 75רוס יס
 וסירוסו רס"י )גירסח גס ו""כ חסתיס. "כ)י ע"נ כ"ח רף נסכה ח7ורו כעין ח0נו כןנס
 )ותר נריך ו"ין (ו "5" ס"יגו יקי )ו "תגס יהו7ה. ר3 ס5 ת"תריס 3סגי יו "ף זו )6יס
 חוכן רעחי )פי הו" כן קר" 5ה וכח3 טרח נק"ו י"חי" תי)ח" "תליגן ה" 3כך תס(1

 חסוסריס. 3טעיח ויחר 3חסר ני)קין 5סגיגו נהויחו סהר3ריס "ף 3חסו3חו, ר3יגוי3לי
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 הנחת אך הנירסאות. בהפוך תיקנת ומה מנה. מאה של דין ואה'נ פרופה שלדין
 מעזיבה ;"י תניר היחקת וכ:ה עליה ע-י בית מפשדה כסה שמפרש שלמה[( רבי'פי'

 שנמלו שנים של והכית כדתנןח( יטוין והעליה הבית בדסי השסועה פתדוןולקחת
 כאחד חפצים שניהם ואם בהא, ליה דנ*הא ואיכא וכו' ובאבניס בעצים חולקיןשניהס
 שהן ועל.ה ב.ת נדין מבעי ולא אנודט(. או נוד נדין בדמים סעלין אלא יכופולא

 כופין אין ]מועטים[ הכירות שדמי כירות לנמה תנור בין אסיי אלא נדוליםדבריס
 מנורתי"( משמע ונרוי( צדק, ישפפו אלא ]לכוף[ ברשוחו ולא דיין ברשותואינן
 :. ולא זו אף זו בלא אפ.' תשמיש אכלי ]נמי, דרשינן תדורו בעין ותשבוהבית.
 והי:א קרא 4ה וכתכ טרה בק'ו דאת.א טילהא דאמריגן היאי3( וו לומי צריךאין

 יטמעת. דברים ו:סה לצירך, יצלא יטיכו'ט שהוא וח;קה כקשתא דרך למידרשדליכא

 .עמועות שכתת שמא או העולם, להטעוה מתכוין אתה שלחד,צ הדברים נראיןמשטך
 ציפי; חכמ. של והלישות תמ.הות. אס כ. ממך שמעתי לא אותך דעתי ומיוםרבותיך,

 ט.: היה יטלמה ר, ,פיי לכ נותן הי.ת ואם לך. לשמוע להדיוטים נרמהוענותנותם
 וכדוק ראה מפיך דבר מוצ.א וכשאתה מקומית, ברוכ לידרוש צריכין כי לך ודעלך.

 אלם: .צרק רי רב.נ. ובגירסת הא. רכ תלס.ד ר"ח בנירסי תראה וגםבשסועות.
 וגם כהלכתא דלא ר"ת שהחמ.י ]יש[ שמקזמות ומיושרה נ?ונה גירסתם כיתלפידו,
 ר' הרב נפיטך וחי עיקר שמועהו אבל מועמים, במקימות מכוון סברתו פידושאין

 עם מעורנ ותהיה ט.כה שמועתא על להוסיף שלך1י3( הבריות, עם מעורב שאתהטשלם
 מארצך יצאו רכנ.ם כמה והלא טונים. ויברכוך בך והוור המקום. את תקדיח ולאת*ח,
 אה.ויך( לוי ר' יהיב הדריטןיג, משה ר' הרב יצא כי עיים, יושבי את הדיהוולא

 ר"ח י)פירוס "ס כי ס5פגינו, רס-י תסירוס "ינס ס3"יס סדנריס'(
 גית ערך 3ערוך קו3"

 הסונ.ט כ"ן ט( ע-נ. קט-ו יף 3"1) ח( סונפיס. חננ"כ ורי יס-. פירוס ג"3 ועחי ו5סיסע5יה.
 ג"חוו סיס חיחז כונתס "סר "חויס 7גריסהקוסר

 3גייס"
 ס5נו

 ו:עתס קי)"י)ליס 5הפוך וס5"

 וגפי ו)גוו)גס ה)פון כ"ן גס .3( תגווח. 3ונקוס כג-3 י"( וגווו. 3תקוס כ5"3 י( וכו'. ת3עי5"

 םג :;:%נוך~נ :י :נ"יןני5ס נ:ן")'5:ב צן ולג: נ ל1"ךנ
 :יי:ן י:סה י' 3סס :"7( 5'3. )רנריס רס"י קר"ו "חח ופעס נר3ונ". תעיר 3עיוךסעתיס
 יוו ג7 חק-ן :)ח יעחיס 3נכורי ס5ו גתן ר' 3חו5רוח סי,ר קחכס וק כ3 סכח3 יק ועייןתסו5ח".
 3חח5ת 111):1 וה5":. 2:7 פ,רט-כגע ג"טטעסייענסט5יכע )ונן ע5יו עיין וע71וה5"ק.
 היקי 3ססיו עסמט.ין "3יהס ר' קחכס ע5.י סכח3 1;ק יעיין :חו)יסי. 3"5ף סחסיעיחהת"ה

 י;גר3ינ, נ.)"ו "וח: 3ין רה"ה "ח סו)נ: כ"ן ר3נו 1)ך3רי "כן תנינונס ה7יסן תסהר'
 היה ס5"עסתע

 נר3ונ"
 חר3 .ר( נטולו[". ה5ך ויול. '1)יו, נסיף רו)'ט ס5 תומנו )וקוס

 ר' "', 7"ה 3פ.רם-י נוכר רת'ה "חי 5ויר'
 ל.. 3'י כ5י): ר' 5. פירכ וכן סכח3 5""

 3עי:.::י "גיקס ר :חכס הני" ססס 57 ג7 ס-6 3))"ג"5ין וכיין הךרסן. ונסס ר'"חי
נוסח"

 "3רה: ר' החכם כ5 הנ"נ נספיו ועיין ס5ונה. רי 3תקוס תס5ס ר' 03 סכחו3 "חיח
 ג-ה 3 וק ע'7 ט-ו דף ח-" 3כיטיך נוכר 5וי י' 5י כח3 הוק והחכס 12. ג7עססטיין

 5ו. תרי סחסו3ה ונו3"ח גס 3135(, )ופוקע-"
 הונ(כ.ר ע.ין כ-י, ג;ונ"ק 3ג5יון י)גר3ונ"

ח""
 111; :ר 1:;11י:;( ועיין עכ-5 הררסן ):סק ר' "חי "5ס 1)סגי "חך קי0 "ו5י 84,

 י)" נר"סס החכס 7עח 5פי כי 820. 75וגס
 3י)ונטוותג "הכי וחקע 1)נר3ונ6 גוי ר'

 .)חק ר, סג 3גו סקי0 "חר 5וי ר' כו7 ית'ה ח5וני7י 3ין ג(כר סיוחקין נססל"כן
 קגןכי ע סיי: 3"י,יו 212 )7 ויו ח5ק היקו7יס ))קורוח 3ססרו טעק נרטסן סחכססו(
 ופוק 3-3 3תסר"ס הג(כר חסגי הו"כ"ן

 קרי1)וג"
 ס1)ו"נ 3ר ס1)חה רי 3חסו3ח קי)"ו קי'

 ר"3י.ה ס3 וה3.רו ))קר.ס 50 ר3ו ססק 53חי הו" ס5(ס ס1נח0 רי כי"3יו,
 התו3"

 כי)ה
 3"י( נססעתיס

 כתו ימ'י סכ וח5))י7ו ויטר. ונחוור 3ע3 סי)חה י 51" ונ"ססיי" היס והו"
 ;ת0וניה 3י:13"ו רסי"ר קחכס ססיער כתו הגכון ע*כ סס. ר"ח סתס3חו כתו כ"כ נ7ו5סיס ג" :ם הנו: מריט'ע נר"ח הל5 ותחסו03 סג7ו5יס. סס 5ססר 3חוססותיו יעק3 נןסחטכ
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 חכמים ושיטש ואניונטו( ליטורנש מלכות את שהנהינ עלטסו( מוב יוסף וריאחריו
 עברו4.ון דנר מקים שכתכ ומה לפניו שמשתי ואני נכיא רבינו בפני.ו( ימיוכל

 קורין שהיו בארי בני נם כמוני. נהנו יוצאת, תורה ומהם כו'(יח( נתקיים לא)ששאלתם
 נרשום ורבינו כמוני. נוהנין הם מאוטרנטיס( ה' ורכר תורה תצא טכא-י כ.עליהן
 שאלות מהם יש כאשר לפניוכ( שמשו וספרר ניכונא וחכמי הנולה ע'ניטאור

 ורב אחאי ורב יהודאי רכ קראי תלתא ועוד בצורות ערים אלה כל בירי,ת'צובוה
 ונלאתי שמעתי אשר מאחרות נם מאלו נם בך תחזור אם אשר'ך אגרה. וסררשעמרם
 'צלא נוריע רכה בלשון לנשים נם קהלות, עליך נקהיל כי רע אין, ח"1 ואסלכותכם
 לבך יטה מים, פלני הארם בני לבות בידו ואשר בקללה, להקל קלה רעתןתהא

 שלום וה והיה אמונה, וידיך מוצק והייהלתכונה

 הנ"ל. על משלם מר' מ"ז,םימן
 ורני' שמואל"( רבי' לרבותיו משיב והנמאס הנבזה אנכי משלם. ר' "יבה'טיב

 הכמן: הרונזות שמועות עליעקנ

 חיים( בסים יהיאין מבילה )בעני,א.
 למרין כשהיינו אלא ~למגשה,ר( הל:ה לרוןג( באתי לא אני החצאיס3(בםןבילרן

 את ורחץ הפסוק ואמר זב אצל והנענו המצורען ,תורת תהיה זאתסרר
 הכא ט"ש המק'צה והקשה נשרוו( כל את ורחין אמר קרן ובנעל במיסס(בשרו
 ובברייתא,( במתניתין ששנינו כמו ותירצנו כל כתיב רלא הכא ומ-ש ב'2רי כלדכהיב
 טכילה בהלכות יהוראי רב טר ומי' סאה בט' והמקוה ,טהוא בכל מטהרהטעיין
 בשרו כל בעינן סקוה במי כי מקוה, למ. היים בין שיש ה.לוק וזהו :כיגיהאח(ט'גנרר
 אנל ישיכותינו בין ששנינו וזה ככיניתא דמיננרי להצאין אמי' ח'ים ובס.ם אחתבכת

 למעשה. הלכה לירינו באלא
 ח'(. יום טכילת )בעניןב.

 היו הנהיות כי ליסטין, טיצום ה. ב'1ם אלא יום מנילי; על אטרתי לא אני]ונם[
 כראתקין ח' 'וס והתרתי הנוים ממני כלילה 'טם לילך וס:נ" הנתים סןרהוק'ן

 3ט5 היקן "5יסו ר מ) גי5ו נן מחיס סוקן הו, ס)וס מרי:.ט ע." ח' 7ף קד1נוניס:"וג'ס
 כ"ח סי11ן נ"3טר 7פוס ס5קט 3303י סנוכר כ1:ו ר:1:'ה 50 וח5י:ידו נ"ון ה". רנ ס5"חיחו
 י(אץ"(1 כהן 75וק ר' החכס ג'כ סקכיס ו)וק 3ר0"י. כן גס סהוני ווקו ע.3 י.גדף

 א"יויו, .1 .ין2117
 ל,,1(1ו1~

 3תקוס רק 5ריכין. "יגן 0ס סי,ר מ5 סגסוח :) "תנס ליו4
 ח:ת'ס ")ו כ5ותר )פגי 5-5 יי( לי(ן,יי11ווגן. 11114 ו1חגוו1ע טוי גסגי. ?:גיק גריך :קי'ןנ:ג'
 רם"י מכח3 ו11ה כ)ותר "'וו ט"ו. חטרס 5עי5 וציין )פגיו כי:מחי ייגי ים'י קודסהיו

 חס ר3גו ר3ייונקייס
 כהו"

 ס37ריס יח( 3תנו". וק ט5 וטיין 5פנ.ו ססי1ס וח)תידו ע173
 סחכס סכח3 ווק טיין יט( גכון. יוחר הקינסך "ו חתהקס ויס ה3י: ק0' הס נגויחסנהסגר

 ר3גו כ( 17. 5ד "יט")יטן "ין וכוי ערגיעקו?גסווטועגס 7עס :עס.כטע 3כפרו ני7עי:"גן תססר'
 מנ1מו נ5רפח נסיוהו סכק ונ05י היוססין 3קפר גיפחי גקרח הנו5ס י:"ור יהודק נרנרסוס
 : 307 גד קחייס "ור 3ספר "ודותיו ועיין י;:ג:" סיס יח"כ כנו17 וונסכן גפגיו, ה"5ההחכיויס
 סי6 ו"ו)י נפירו0. )גו גתסר 3" ינס5ס 5ר' סווו"5 יני:ו נסס חמזנק 6( ט"ז:ימן

 פ' מ3ח סי1ררכי מסנ.נ סננוריס נס)טי עיין נ( "5יו. נקסוניח 5ט.)כ5ו)?
 חג"ין. עני)ח "ודוח רחו סיס גתג" )" )טי5 נחסוניח "ווגס וק. עגין סו:חק טויוגין3תס
 פ"" 11קו"ות ו( ט.ו פקוק סס ו( י*:.:"ו ויקר" ס( 003"2. 7( ס:'נ ט"פ 5ירי 3תקוס כג"5 ג( 5ציג. חחסרוח 11ן 3,חק היי"'כ

 ונ'ו,
 קפר"

 פסיק ע) )'ו י'", סי1יגי פי
 סגנוליס 3ס5עי הו" וכן 5.5 כן ח( נס"ס. 11קותוח ו3כת: וויס. י1קוק י3יי י,ע-ן"ך

גתקיס
 דפוק נח"ג סו" וכן נכחג"

 : ע"" ס'"ס 7ף וו"רם"
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 מפומפריתא יהורה ורכ ננכי סשום יעקכ בר אחא ורב ארי11תא"( משום בנרש א*דירב
 העושים אלו כל התלמוד שהזכיר מאחר אכולאי. סשום כמחתא ורבא צינהמשום
 שכיע' יום שהתרתי והאומרים אלו. כסו ולעשות לחוש שיש ללמרנו ישבוודאי
 כעסו נכד ולא לו נין לא שקר רוברי פי יסכר שבעה, לחשכון לעלות כוושפוסקת

 מעולס. דכר שאמר מי עונה ולא ערלא

 כשנת(. וטבילה בע"ש חפיפה )כעניןג.
 נ( ת'נוקת כט' כדאמרינן התרת' זה אמתנ( כיצחרית"( ופובלת כע"ש הפיפה רברעל

 אמרינן, לא שכן דאמר הונא,ר( דיב ]ואליבא הסרא כרב הלכתא מרימרדרש
 אפשר, רלא היכא שבה במוצאי וטונלת בע"ש חופפת פובלת שהאשה מודהאבל
 הלכהו(, כסוף ואמרינן לחפ'פה. סמוך שהוא שמיניה( יום והוא עצמו כשבתוכ'ש

 דאמרינן דקיציא אהלכתא, הלכתא קשיא כלילה וטובלת כלילה חופפת אשההלכתא
 אפשר. רלא הא ראפשר הא ותירץ הסרא, כרכהלכתא

 נכרי(. כמגע חימץ )בשיוך.
 שאין סנהנ כתורת איסור בו נהנו דאם אלה בכל ידע לא מי החומץובדבר6(

 התרת' ואם להם. אתירנו לא אני באיסור נהונים הם ואם בסניהם.להתירו
 שוכרין כולה השנה כל ]הא[ זה הוא קשה רכר3( מה למקום ממקום ולהביאולפלפלו

 לכתחלה שמותר חזמ*ן וכ'ש ירליינ( שקורין ברררורין יינם את להכיא העיםאת
 אנו ישראל, ככל איסורו שפשט אומרים שאתם מה שכנמרא. רכותינו כדבריבנניעה
 מנהנ שכתורת סעירים אתם ואם איסיר, בו שינהנ גאון לכל מעולם שסענולא

 רעת מחוסרת כי אוטרים שאתם ומה המדינה. כמנחנ הכל וראי איסוה, כונוהנים
 החכמה וכל נאכד הדעת כל וכי סופקאתא, חלא מהו ויורע כקי ארם שאיןאדם

 לנו ייצ כן כסו כזה לרקדק כאנו ואם סופקאתא. חלא מהו מכיר ארם שאיןנסרהה
 לנו ,.'ט ישראל בכל התירו ופשפ ואכלטר( ,צמואל דק,צרו מכושל בייןלרקרק
 או כשסןה( 'ינאסר כמו -בישולו זה הפשירו נאמר אם כישולו, כסה יורע מילדקדק
 א'וה: יטאוסר אדם, בני לבות אחר הלך כוודאי נאמר אלא פעמים, נ' או שניםנאמר
 סאור. שהחטיין חומ'ן א'זהו שמכירין הדעות אהר הלך יפה, יפה שהרתיחמכושל

 טבעהן. "מנין עולה מפטיר אם )בעניןה.

 ו;ל כן יצאמר מי על'ו תאכל ו:נפיצו ,רוחו תיפה כשכה המפמ'ר שכיעי דברועל
 אותה 'ודעין רבן ב'ת של תינוקות אמי' קרינא לא רב בי אפי' מכדי לכו,על

--- 
 ע'3. ס"ז 7ף ג7ס"(כ.
 ה"תוריס יוי)י חגי ג3 חסריס וג7פוס נכ.י, נייסון ני1קוס ר"ו"ס חיקון ע"ס כג')"ינ.

 ו1ס)ס ורנינו . ה)סון 3וח ור"ת ר"ע נין התח)וקה סהני" תסוס ר"ה נחוס' ועי"סע'3 ק" רף )7ה נ( 3:"י. ות"' 3תקוס כג.) 3( ' ס3ס. 3תוג"י ע7 3סחריח ען3כ-י
 סנח 3יוס ו)כנוג כ)ה 3ס3יעי 3ע'ם )הוף )ננ3יס 3חוס סהיה נעיר 3"סהסתיר

 היקקת הס"ם רסרי "ככחן )" קו3י יחרי "וסי וי-ת ננניס עסוס יוס עגעודפעיני סקו"
 ע"פ ג") "ונגס ודפוק, 3כ"י חפרוח נהסנר הת)וח ד( נתק. וסיך עעני)סחסיסס
 ס)פני :' הערה עיין סניעי 3תקוס כג") ה( פה. "וחן הגנתי ו)כן וה. ע3 3קען ר"תתסוכת
 קס'ס יונירקח תטונה נירס" )ר"11 סקיה נר"ה עכ6ן "תגס ע.6. ס'ח דף סס ו(זס.

 : ר"ת 3תסונח ועיין "11רו. כך י'ה נתוס' ועיי"םס3נו.
 3)מין סקויין וה הו" 16)י יר)ם נ( ה37ר. 3עקוס כג.3 13 נזני. נעקוס כג.3"(ד.

 ):רי ו"3)ט ע"" 3' רף ע*ז י( ניו)יס. קינע3 3"סכנז סקויין חנית עין 8185נ~פת
 ע.נ: ש דף סנס עיין נסנת 3יסו3 3עגין ה(סיס.
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 שאין אליהיג(, ר הרכ כשם לי אטרו אלא שבעה6(. למנין עולה המפטירשאין
 *ת לו יש שהשכיעי ח8א, וכיראת כענוה כשתו אדם על כישראל ננעלתעזרה

 החק חימר טומף. כפ' שביזר לקרות אחריהן ואנו בפריש נוהנין וכן מוםף.במרשת
 סידי חורה, ככוד סשום השביעי שק"א מה וקורא הספפיר וספפיר חוזר ואח'כקדיש

 כשכתותיה. השנה אכלדהוה

 שגת(. נר גרגת )בשיוו,

 ראינו הרכה אהרים במקומות ונן תחילה, ונוהנ הוא6( הורה נן נסו נרוברכה
 ואינה מצותה, נמר הדליזה שאין דמםתכר ו8עמא לכרך נוהניןשאין

 לכבותה חיב אינו והולכת דולקת עששית היתה ואם בלילה. להאיר כדי~א,אן
 חנוכה3(. נר לענין כדאשכחןולהדליקה

 אחר(. בכום ינשעאין אירוסיז ברכת )בעניןז.

 כמלכותנו סנהג שאין אליהו רבינו לפני אסרתי אחד ככום ונשואין אירוםיןבברכת
 ט8עם כן5( ועשו 8ריש. חכמ. כל וכפני בסניהם ודנתי אחד בכום אםכי

 מחדקין שניהט על קרושה ששס וסאחר ימיס שני על קדושות כ' שהסיקנה-ז
 כבי לאוסרם שאםור אחד בכום מדתיקנו ומסתכרא אחד. ככוס וחיברוס אחתבקדושה
 יכול אחד מענין כרכות דשתי איתא דאי צריכה. שאינה ברכה כפה'נ דקמכרךכוסות
 ינה-ק אמר חר לחלוק האשראין )פשופא(נ( דוחקין היו מטאיי כיסות, בכ'לאומרן
 מסתברא אלא עצסו. בפני וקידוש עצמו כ[ני הכדלה לברך ליה והיה יקנ-ה אסרוחד

 לעמור רוצןם אתם ואם הוא. אחד ומענין הואיל אחי ככום לעשהזן מצוהדעיקר
 להפסיק שלסה כיכינו נוהנים הייתס אס וודאי כרצונכס. תהא כזסות ככ'כמנהנ

 סכלם, יפה היה זת נישואין ביכת ואח.: נכתונה ולקיות אחר בענין ולעסוקולהסתלק

 כ'ג דף ונעגי3ס סנעס 3עגין ע31ס סעפטיר ס6ין לכ פסוס ס37ל ס6ין וחיעס 6(ה.
 גע6ן ססקו והר6-ם וסרעניס וסרי"ף 636. 3ר ירעיס ור' הוג6 רג 13 פ3יניע*6
 ג6ן 6יח6 73פום תס נכ'י 3( ה3וי. מתעון ר סחכס מ3 3סערה ועיי'ם דעו5הפסק קכי ונסיען עו3ס ד6יגו פסק קכ"6 ס3סיתן סתירס כ6ן ים ויטרי ונעחוור טולסר6תר
 נחסונח כענו6ר ט'ם סו6 ו% סחינח כר6ח ח'3 קפרו ננ3יון ר6ו-ס ס:יס וס וע5ע.3.
 וגס ע"כ. סו6 גס 6חס גס 3ך וחחזור כך 6חר כחג גס יעיו י6ייך סיזקוס סכחנר.ח
 סי. 6וח ע'ח סיען 3קען וטןין נקטרו. ע'3 ה6וחיוח ע3 קו3עקו 6ח העניי סירסחכס
 13מ63ון עם3ס ור' ר-ח גיעי מסיס כ-ט קי' רם"3 ע3יו סכח3 נפריס סחסיד 36יסו ריוסייגו
 נחי 6טח ס3מס 361 סגלפחי 56יסו לני 6וחו קולין כחנס 7.ס ע.3 י.ו דף סוססונחום'
 נקופו סעור 63גן ח3וגות נ7ין ס6י3חו ר6ג"ן סלין נ5לפח נוע:ס התפולקוזיס ק3)ודיגין
 ויערי נעחזור 3חום' סעתיס כתס סו63 ס3ו 56;סו ורנמ תם3ס. ורנגו 36יסו ורני ר'חוסס
 3כ3 תפי3ין 3קמר 5ריך 06 3עמן דר-ח פ3וגחיס 3ר וסו6 ועו7. ותרדכי 3'5 עסר"ע1-6
 וינוח ~7ות ש פ63 עעסס ועיין תקותוח וגכוזס תסעח 7'ס חום' ע"3 3"ס 7ף תגחוחיוס
 עזלי36 ל' ססר נחוך סכחונ סר3 עגין ע3 רנמ עסס עס ו3ר,ת 6ליסו 3ר' 13ססיס
 7יד סחכס ~ול וססי5י6 וו6רמ6 דפום ע"ג 5.ט דף ח'6 סדורוח סדי 3ע3 ססני6טרניעו
 1ס63ס 176 5י ס"ייס 63ור עיין 36יס1 לג:1 17161ח .א .ע .נ .,ו 274קויפע6גן

 5וע5ס: .6טנ815

 ע-5. ג-3 7ף ס3ח 3( 36יסו. ר' חל3 6(1
 חוס' ע'נ ק*3 דף פסחיס ועיין 6"7. גום ע3 סוגוח נלגוח ענלגין ססיו כ3ועל6(ז.

 ע3 06 גי וגיסו6ין 6ילוסין נלגוח נעגין 63 עם3ס ל' דעח סו63ס ססס ס"יןדס
 3יפנ ו6פמר 3עחוק. ס5ריך ל3 3( "ד. טק ע3 ססן סעזק ונרגת נרגות ס3ע6ודוח
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 פשופ, דבר על ואפי' דקי. כל נכון זה אין ולברך ולשתות לברך זה אחר בוהאבל
 רבותינוג( שאכרו כמו כלום. אומר הייתי לא כ'כ, מקפידים שאתם יודע הייהיאם
 פרסאותד( נ' אלא אטרו לא והם רניה. במקום איניש ליסא לא בכותחא ביעתאאפי'
 רמרונ. עד פרבנצאה( כל פרסאות מאה אפי' שונין ורבותינו ישראל סחנהכננד

 למאה וכן משנתם ואלמוד מנמרא התלסוד חכמי אניח כך, לשנות רוצין שהםוסאחר
 ולידע עדיכם לבא שליח שאשכור ער כלום לפרש לי ואין רבותי אתם כי לאלף.וכן
 בוה אך כלם. על לענות יכול איני הוא ארוך ורבר הנירטות. על לדברי תסכימואם

 אמ טראה כן ולאהר שלכם, נירסא אני שונה אלא סעולם ספר סחקתי שלאעסדהי
 שטצאתי עליה אשיכ לבדה באחת בקונמרם. אותה שכותבין ויש שלי. הנירסאלהם
 הספרים מכל ונם אתרונו(, ודוקא בתרא בבבא גרסי' דלא צרפת ספרי בכלמהוק

 הססריס בכל והלא מניה הייתי שלא לעשות יכול הייתי מה , חסירה היתההחדשים
 ולא שמואל טרבנו בין שלמה סרבנו בין מחוקין שמצאתי בהן כיוצא והרבההיא.
 במנה. וכן עוף בבן וכן שלי את ושניתי מעסם את שניתי אלא עליהם, תנרקראתי
 כרצונכם כתבתם ואתם בעולם. נדולים חכמים תלמידי על לנלנלת. לא אם ליתיתי
 אתחנן. ולמשופטי , לשתוק ל. ויש הלמיד, ואני רבותי אתם ועוד לעשות. אוכלסה
 שהיית נדולים ת'ח לי כשהעידו אפי' כלום פפפטתי ולא רבות. מנהנ בכם נהנת.אם
 התחומט( בתוך בחו'ה בנין ולעשות בשבתח( ולקדש כששיסו( נפסח חסץמתיר
 כהונן 'טלא דבר שום דברתי אם לי יבא וכזאת כזאת אעפ'כ , יעקב ר' הרב התירכך

 נתן: בכ'ר סשלם תלמידך ואני מובהק רבי שאתה בדיןוכן

 הנ"ל. על ר*ת תשובת מ"ח.סימן
 בבאים הדברים תליתי עתה עד כי לזדון, תלסזד שננת להעלות השמועה עליספת

 ליתלות בסה לי אין מעתה אך זכות, לכף ודנתיך נדול"( באילן הנתליםליהנק
 : אשיבך ראשון ראשוןועל

 בסשן(. לחצאין טבילה )בעגיןא.

 לחצאין מגילה סועלת חיים במים כי ותירצתם בשרו, כל כתיב קריובבעל בשרי כל נאטר לא בזב שנא3( מה תהיה זאת בפי המקשה שהקשה שנתבתטה
 במ' והמקוה להצאין, דה.ינו שהוא בכל משהר המעיין ומברייתא ממשנה ראיהוהבאתם
 בכל שהוא מעיין על ג( כביניתא מיגנדר פירש כן יהודאי ורבי' לחצאין. ולאסאה

 בכתב יצכתבתי וזהו מעיתם. מעיות כמה משיבתכם. לחצאין מבילה והתרתםשהוא,
 יפעו לא שלנו שתינוקות בדבר אני ותמיה הפשופה, לקחתם לכאורה כיהראשון

הגירק"
 כח31וח ג( ו)ח)וק. כוקוח סחי ע) )3רך הפסוט ס"עול"יס דוחקין סיו )עח כ)וער

 פיי65. 731פוס פרג5" 3כ'י ס( עיי*ס. 7( וכו'. "יגים )יסרי )" סגוקח6 וסס ע.3 ק'דף
 ס3יח 3חפוקח "חרוג סקגו "חיס נגי ע*ג ק)" 7ף 3'3ו(

 ד6יח"
 3קסריס סכחו3 וווה סס סים3.ס כח3 וע"ו )". 1יעון פריס "3) וחד ח7 )גל"חרונ 7"יג" ו7וק6 ס)גו 3ם'ק

 3עיגי גר"ס כן סגער" ען ו6יגו הו6 סוטיס ס) פירוס "ריכוח )6 ורינון פרים "ג)"תרוג ודוק"
 1יעון. פריס "3) רס סס נחוק' ועיין עס)ס. ר' גבד 3וה רועו סהרם3'ס ספק 3)חיוכסר.
 ס)"ט קיען "'ח 31"י וט1ל פיי ייסוח ה' ווייע1גי הנה1ח 1ח6, ד'ה ח1ק' ע"3 )'7ף 3י5י ח( ר3". "ער 7'ס ע"6 5' 7ף פקחיס ע"". )"ט זף ספ"3 ועיתן 3דפווע היסר קפרו(

 י'ג דף ע'קט(
 ע4"

 ספו"): "פר 47ם חוק'
 נכ'י כג"ע' נעקוס נ5') 3( )רס3'י. לע ע6תר פ.6 קי'ג דף סקחיס 6( ס'ח.סיכק



 מח מימן ר"תתשובות4ע

 שהשיכ אלא תיר'ן לא והמתרץ קטנה, שאילה שאל אלא הקי2ה לא המקיטהככך.
 ורחץ כתיב מצורע נבי והלא שלכם, תירו'ן על מק'2ה ה.ה אלו אך שאינה.תשובה
 ואין היים מים ניאת טעון וה :ב כדאמרינןה( מקוה במי והוא בטיס7( נשרואת

 לתר'ן באת ואם קש.א. היתה יאת צפרים, לשהיטת אלא חיים מים ביאת פעוןמצורע
 לכל כל כה כתב ביטרו, כה 'טכהכ פ' שבאותה אחרונה טבילה היא קרי שטנילתלפ.
 רנבי אותם כל על נם מצורע על גם זב על נם ולימד מקוה כם. במיו( לשערוגיפו
 לפ' לישאל שאין ואע'פ בהם,(, עולה נופו שכל שיעור רבעינן מית שכאחייכ"נ

 בכל ממהר המעיין ראיה שהבאת ואהה לפרש',כן. יכול נקפו שלבו מי מ'מהפשפח(
 שנינו וה על לחצאין ופובל במים ומיננררע( שהוא בכל טוכל דארם מכללשהוא
 בהן עולה טפו שכל רכרים,י"( שהוא, ככל וצינורות מהטין סטהר ,ופייושושהוא בכ" מטהר המעיין שנינו '?כך המשנהי(. מתוך הלכה שמורין עזלם מבליהתנאים
 הוא וברין וצינורות. מהטין אפי' מכא;ינ( בפהות ולא סאה במ' והמקיה שהוא,בכל
 אמ' ואוקמוה בטלוה אלא ההורה, מן שיעיר שנן ברביעית והמקיה למית:י ליהדהוה

 נגי כנזיריג( מינין ג' פ' כדאמיינן בטלוה התנאיס וסימי וציטרות. מחמין ואפ.'סאה
 כפ.ק אמיינן זתו רבנן. דבטלוה מההוא בר ברביעית סקוה והאיכה רביעיתעשר

 להטביל דחזי רביעיה בהן שי.? אלא מטבהיא בית מ'?קי רטהורין ל"ש יד(דפסהים
 כם' אמרינן יתו טמאין. מרביעית פחות אבל אדאורייתא ראוקמוה וצינורות מהטיןבהן
 אינסי מ,טפופ-ת פהזה מחיבור רבטלוהו אעינ רביעית בו קרח אם הינחימעו(כל
 לנני נייטנית לא ,טהוא בכל ומעיין קאתי, דסקוה דמהכ'שירה טטנילין אחיחעו(בנזד
 על ונפל סאה מ' ובו שנתלש גל רתנ;יו( תדע וצינורות למהטין אלא כללאדם
 אבל נינהו ראויר כיפין "אפוקי בה:.נהיק( לה מוקמינן וביאשון הכלים וע"הא-ם
 הוא, חיים ןומיסן מעיין אלא היא יקוה רלאו מכלל פסל לא א,ט:ורן דלאומיטום
 רליכא ועור היס. מן שנתלי? נן הכא קהני ד:א כמקוהיע( הימים כל לם"דזאפילו
 ההסכ( כדאמרינן והילח היא וזו זחילתו דרך מטהר אינה רמקיה כוותיהלאוקךץ

 הוא טקוה לאז רוראיכ6( מ:לל קמ"ל, נשטים 'טל הירלית אטו נגזור רת.מאטהו
 ההולכיס ה,טילוח מי את הזה העם טאם יען במדרשכ3( דדרש.נן זעוד סאה, מ,זנדנא
 הסקומית בכל הזרנו ר"ל ;ואמר הזה קכי כנימטר' לא: סאה ס' בטנילת 'ט:אסולאט
 'טמושהין מעיין ניחון זהיינו הוא מעיין ושילוה לאט. 'טשמו :קום(כנ( סצינוולא
 דוד בית לפתה שהניע כיון דאטרינ;כו( ועוד '?'לזהאכס(, ימתורנם מלכיסכ7(עליו
 בכל דמעיין הא פירשתי סעיטה וקורם לא. רמעיקיא יכלל זבי;, בו שרוהציןוכזי

 לא זה ועל כנים. רברי תמצא לשמים לבך ואם כן. ישראל יעקב י' להחברשהוא

 סס ספר6 ה( ע' י'7 1.קר* ד( 3כ.תנ,, 3הקיס ) כ5 נ( 3יסוס. ס6הרונתקוס
 3ה'פך 5חין 5ך היח כן :5והר ו( 73סוק. 3וויס 3כ"י, 3ה" 13וקוכ כ5"5 1( וניסונפ'

 גוסו. כ5 גייכוס כחחייגה 3הקוס 3ין 3ינעין 3ין הטני5ות כ5 כ5 5יווד קרי סכע5הרעהך
 קוטה י( ודסוק. 3:.י והיגהר 3הקוס וכ5"5 קנ3ול'ס 3ס5טי ס( 6יגה. סהס56ס כ5והרח(
 3הקוס וכ5'5 3טס*ג י3( 1כ5"5. 3טה"ג י6( תהסגה ניוקוס תסגחן 6יח6 וסס ע"".כ"3
 ,3חיס עו( 656. ד'ה נחוק' וכייס ע") יק דף סקחיס י7( 6. כ 5"ח רף סיר יג(היגן
 הקו6וס י,( ו73סיכן. 3כ"י 6חד דניר 3הקוס וכ5"5 3סה'ג 6חית 3נור ט,( עיי. כ"73ף
 3סה"ג כ6( סס. חגיגס כ( ה"ד. ס'ת תקו*וס יט( ע"*. יי,ס דף חגיגה .ח( ה'י.פ"ס

 6יח6 ופס ע*3. ס"3 7ף וויג6 יסוס סס"ו רגחי סקיקת6 כ3( ו7סוק. 3כ"י ד6ינהקוס
 הוני 65ט כרך נעי1ך 6ה:ס קסר*3-

 סס ועיין כ"ן כווו )קיס 3ן סהעין י' 3:ס היו"תד
 וגס 3כ"י וחסריס 3סס'נ הס נהסגר הה5ות כג( י"ח ס' 3ה"ר גס ועיין עין. י;ליר3סי'

 דף יות6 כו( 5"נ. ססוק 6', 6', ה5כיס כס( ט"3. :' 7ף 3כריתוס עיין כד(3דסוס.
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 מ( ~יטאמיתן נדולוה נהלכות שפעית נפלאת' זה על אך כאן, עד דקדקת לא אםנפלאתי
 בה'נ מייי' במקוא יטהרי ופעית ה"ם(כח( ]ובמ'ם חצאין טבילת והיינז ככ'ניתאסננד'ר
 בדוכהא למ'טנל וצריכין בהו5( כת'ב והכי קמ"רי. הייסןלא,כט( ובמים סאה ממ'וב'ותר
 וכו'נפישי אמזת גי נרום אמה על אמה הן וכמה וכו' כדתניא סאה ס' ביהדאית
 למירטא דמ'. ויטם'ר כבינותא בה' מיגנדרא קומתה כולה איתתא בהו למירמאטיא
 ויכול כבנלים עצורים דהם דהיכא דה"נו ג' ברום דתניא דאע'נ ולאשמעינן לשופסי'

 בפשופ דמ' שפיר מעומד דלא דאע"נ קמ.ל זית'ס)"( וכמוסק כעודר מעומדלפבול
 צוארה, עד במ': שהשב לנדה רמי מיכן ראמר)3( 'וסף מדרי ולאפוקי ורנלים'דים
 הלכתא דליכא ומסקינן שמעתא בכולא3נ( מילתא כדמוכח היא עמידה ישיבהוהך

 סעד כמחות או נהר של לרחבו או לארכו ורנלים ידים בפישופ אפי' אלאנותיה
 כולה ולהתכסות להתנלנל כד' סאה ממ' 'ותר מים שצריך אלא דמ', שפירצוארה
 בם'ם כולו עצמו סכניס אדם דבקוש' מננדר נקפ ולהכ' בסים. כולה וביניתאבם'ם
 מנונה, זה הרי במקיה על' 'דך כבוש לחבירו האומר כרתניא אותו כובשין א'כאלא
 התלמוד יטרוב אלא היים, מים נמי וה'ה בטים. כולו שיתכסה עד להננדר לודיש
 אשריהם וכוי 'שראל מקוה כדאמרינן5ר( במע"ן ולא במקוה סיירי שיפה אותהוכל

 ושלא מקומות, ברוכ מקוה בלשון ליה קר' במעיין כשטדבר ואפי' מפהרם, מי'שראל
 ולת-ן, דבר'1 על להקשות בעצמו הוא ובא המורה, החכם דרך וזה לך. כתבתיתפעה
 אמרה דלא לו, שום;'ן אין אנפשיה דחיק והחש עליו ומקשי' דבר אומר כשהואאך

 שישנו ומה ראית )1( בה'ג שאינו שמה עליך אנ' ותמיה מעשה. קודם)תודה()ה(
 ביר' מקוה אף שמים ב.ד' טעיין מה שהזכיר מה לאחר בה'נ)ו( דכתב ראית.לא

 עקולא ב'ה וא'ת דסניר ינהרא שהוא)ח(: בכל מפהר דמעיין רישא דהואשמים,
 דכתב סשום במקוה דתל"ה והאי לפבילה: דמ' ושפיר דמ' כמקוה סאה ארבעיםדהוה
 דליים' ביזרא ביה אית א'כ אלא ביה טפבלינן לא נהרא דסכיר דהיכא בה')ט(לעיל
 מעיין. מתורת שיצא מטבלינן לא סאה ס' ביה אית א2י' לייפ' לא ואי מ'םלטוצא
 ולא בהן עולה נופו כל שיהא בעיקול בעי סאה מ' ומ'ם בדלייפ', הכא דשד'והאי
 ביאת מה תניא טובא ובסקוסות ובת'כה6( מותה( אחרי בפ' אחא' רב כתב וכןחצאין.
 יבא במים ום" חצאין פבילת לאפיק' כאהד כילו במים ביאתו אף כאחד כולושמשו
 כאחת לשון וכו' ומהר השמש ובא ת"ל השנ' מקצתו ואה'כ מקצתו 'נול כאחתכולו

 משנה פעות מתוך חצאין פבילת להתיר כזה בדבר אהר פעה ואילו הכ',משמע
 על ?ם כ' נתכוזנת', ליט'ש כי 'ודע יצ'ר' נידוי עליו לנזוד היה כדי נדולותוהלכות
 שלא אלא טרפון כר' בדבר מצפער שאנ' לפי פעות לשון כתבתהנ( שלסהרבינו

 נה"נ 3( דכסי. )פי כ4) כס( נסה"נ. כח( ווסום. נכ'י וחסר נסקאנ ם( כ64כ,ק
 5ר  סילרפססייפכר כורי"3 סנ'  6ה"1  רפוס נסע "הנס כ.", פ"ס 7ף וו6יס76פום
  כל3  לג( כ"ש. ט"פ  רף  יויי לן( פ'י. ס*ו נרס  לי(  סלפון. גוס  גפ5י לידן65
 וכ?). גסס'נ חסיס 71פים נכ"י ססי6 סורח סה)ס )ס( יוה". עוף 73( כו3".נהקוס
 ונופום כ"נ פ-ס 7ף ו61רס" 7פום 6( נסס"נ. וגס 71פום נכ'י נהס נהקוס כ5'3)1(
 גס,  נ91יכו כג.3 )ט( סי. פרסה סהיני נס"כ )ח( סס. כור'סרי

 גרפוון  וסוי
 ווי)נ* 73פום ה, כ)ל. ה85סי1 )6 כולה " ונ7פום הסנח6 יפי רנ פד גפס פ"יסס וו5רפי

 ספיני ס"כ )ז"( ר3.נו. נ7נרי 6ר1ך פ)פו) ס~ס סכהק נסיר1ם ופיי"ס נ' רף סניח)ק
 גסס"ג כ,ס כפגפ,  פלפס רן"  ז9ני כ3 נס כי הג( וספ6. יו" נהיס ספסוק כ3 3'ני6.
  חט6יס  פס פ5'ל ילי נססוג סוש  נו  פג( ורפוס. וכץ כפגפי  פלפס לרניי נפןוס:ופ-ל
  16סן, גפקוס יגן ייסי  נרפוס  וגס גכ'י  ינן  ח65יס. כס החרח )טונס חוט"יסגהקוס
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 כי יטיהם. יחצו ולא הפאיסמנ( אותן קורא אני הצאיס טבילת ה?תירין ו:לאקסח.
 לכעיהמר(: נירה גטור כרתהתירו

 ד(. למנין שפיסקת יום מונין אם )בענין::.

 תהוי והכי הכי ו' למנין בו יטפוסקת יוס 'טמנית עליך האומר כל 'טכהב~תןועל
 נשמילת. ולשמש שכיעי ביום לםבול שהתרה אמרו אך יטאמרה. אמרו לאזה

 : האומרו הענשת לא זה על אך סעולם, אמרת לא ואולי ;שית. וימה בך הורתיאת

 שחרית(. בשבת 1ימכ41 מג"ש יחוף )ב;ניןנ.

 ומובלת ער*ש חופפת ראשה מק'ו שחרית שבה ולמכול בע"ש להוף '2:הבתועל
 עליו יש ק'ו שוה האסור את התרת יותר, שסמוך 'טהיית וכ"ש 'טבתלטוצאי

 הופמת אפשר רלא היכא אלא אטרינן, לא רשכן טודה אהה יטהרי נדולה,ת'טובה
 מותר, ולפיכך ע-ש לפבול אסשר שא' ה', יום שהוא שבת במוצאי זטובלתנע'ש
 שני יום ערכ תחוף א"כ מתיר שאתה ולדבריך שבת. בליל לשבול י:ילה זאהאכל

 אמרינן, לא ושכן פבילה לחפיפה סמוך ב;ינן דהא אסזר, וזה שהריה שנ. ביוסותמבול
 שכתכת ומה ככך. מה לחוף, שיכולה מפני5( ויו לטבזל שיכולה טפני שזהואע"(
 ואלינא חסדא כרכ הלכתא מרימר ררריש במ'ש וטובלת ע.ש הוםפת ראשהלראיה
 פעות כמה כמ"ש, ופיבלת עיש דחוספת הוא מורה אכל אמרינן לא דיטכן הונאררכ

 פירושו והני נרסינן יימר רכ כדסתרץ אלא נרסינן לא הוגא דרב דאליבא מעית,גדולה
 ר.ה של פוכים יסים דשני עצסו הוא ואפילו אמרינן, לא דשכן הסרא כרבהלכתא
 ופירושך ]הוא[. נסור שיבוש הונא דרב אליכא ונירסא אמרינן. לא השבתאחר
 ולהכי יימר וארכ פלינ הונא אררב הסרא דרכ סופר, שעות ןאלאן שא.נוסוכיח
 ר'ה. של ימים שני ליה ולית שכן ליה אית יימר שרכ לפי יימר רב כרמתר'ןנונקיט

 פעית ועור שכן. אסרינן רלא הלכתא חסרא וכרכ הלכהא הונא רכ עלוכתירוצו
 דאהלכתא ופירשת אהלכתא הלכתא קשיא שמעתא בשילהי ראסרינן שהכאתכראייה
 האפר. את וההרת היא, נרולה פעות ווו קאי, חסדא כרכ הלכתא מרימררררש
 חופפת אשה והלכתא נכה רטתנייה אהלנתא היינו פריך רקא אהלכתא הלכתאדקשיא
 קשיין הלכתא תרתי אלו בלילה[ אלא תהוף לא אשה ןוהלכתא ה נליל ופובלתניוס
 בע'ש תחוף רלא למעופי בלילה אלא תחוף ולא )וכו'( דאם'טר הא ומשניאהרדי
 שחל כנון אסשר דלא הא שכת, מוצאי של כלילה תהוף אלא שבת כסוצאיותטכול
 דדריש כהאי ולא שטעתא ושילה. ססקנא הוי והכא שבתנ( במזצאי י"םלהיות

 ס*רס 3נ01 נוחן ו6סר 136: גרנריס סססונס ):קייס ונסס"ג ו:ר( חט6יס. נננקוסס651ין
 מ6יר נר יעקנ ספס (ס וסיס 6מונס וידיך מו5ק וסייס 5סנונס 3נך יטס תיס]כ[סלני

 מ.ו: קיפן ר"ס ססונס 3עי3 מקייס ס3סו7 נ(ס וכו:עט(3ס'ס.

 5ינס. מ3ס 3מחוק ס5ריך נר6ס 731עסי יכו3ס ס6יגס נ:פגי 6יס6 ודפוק נכ"י6(נ.
 *ססר ס6י כיון סחריס סגי גיוס מסטני3ס מסוגס נסגס ססטני3ס דגסי סרגריס,וכונת

 פ"מ כיופו, חסיסס 3עגי3ס קתיך 3עמוס ס6ססר נחו3 סני ניוס מם5"כ ססגח ניוס3חש
 מיקרי 6פסר כ5ן נס 6"כ ס3סגיס, סגס 33י3 סחריס כסגס סטני3ס 3סק7יס ס6סמרכיון
 6י נעקופו ססטגעס 3עי3 מם5ס ר' כמנ כנר סל6 51"ע 3טני5ס חסיסס 3הקמיךכדי
 רף ג7ס ועיין וג33. כ33 7ומין 6יגן 63מס ה7מיוגוס סג. 6"כ כסכגק, ו:פני נ3י3ה6סמר
 חקל עיקר %ן 6פגס 6חר. ג~סן ול*ס רימ פח3וקס ססני6 קלך, מסוס ר'ס סוק' ע"גק"(
 ועיין ס3סניו. כיוס מופסת 5כך כ3ומר נ( רס3יגי. כיון 36ינ6, 631 כ)ופר נ( סססר.הן
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 הצתביה בלילהז( חפיפה ראסר ממורא דגינא כרב סברי חסדא ויכ דמחטרט"צ,
 זופרא כמר לה מברי דשמעתא ומסקנא פפא. ורב ורבא אהבה(ס( קבר *צששרב

 דןכא בם"צ 81ובלת בע'ש חופפת אשה יהודאי ר פטק וכן כ%תיה. דהיכתאדא4רי

 רב פיראצ וכן כדפרישית. דמבר מכלל בלילה, למיקש טשר דלא לם"ש "י*
 לם*ש שפירק%ת ושהכרעתו מטקום )ולא( הבאי אלא אינו * 'דקיו לך ישריזצששון
 כמו לתלמידיס שונה אתה א"כ עליך אני ותמיה כדפר"שית. ב"פ אלא וזרעכדצל

 ולפפארם לנשים וקולות פעיות אלא מדרשך מבית ישא שמעתי לא כיאהשסעתי,
 המתהלכות כאלה אך הלטת תילים תילי לך ארנה לא מנאיב וקוץ קוץ כלועל
 לכל פשומין אלה ודברי כחי. את הראותך ובעבור שיחי, טרונ לך הרבתיבארץ

 פב*לת להתיר קול דוצאת וכאשר לכופר. %א לשמה ושונין הספר, עלוסת"שנין
 דיהן ואם פובים. ויכרטך לאסור קול תוזרא הפבילה מן ד~פיפה הקרדגך2הצאין
 בואצ הית ולא לך היה פוג אדא רב גהדי יצחק בר נחמן כרכ ולטץז( לקייןלסחתי
 מיטצת, כמלכותם יפרצו לא ולמען מוכיהך אני 4צתךח( ס84הבתי כי לך ודעלדיר,
 ידבר: מה ושמעת דברי לו ותראה אלההו כרב והמלך להם, יניד סיםכי

 נכרי(. בטגע חוסץ )בעניןך,
 זה בענין כיין שאף כדרדור להכיאו אלא ההרת שלא שאמרת טבהוק%1

 אעצר כו שנוהנין שמעת שלא שאסרת זה, את זה טתרים דבריך אךמותר.
 ]רק[ האמנם מאד. במאד שדממיץ שפקתא חלא להכיר שלא החכמה נסרחהעצלא
 מהם5(. יש כקיאין היו לא בתרננולין שאפ" בעודף נסרחה ולא נסרהה והבדבר

 תורה. לבעלי ולא שכר, ולשותי להדיופוות ]היא[ שכתבת מאוד מאד 1חותכסה
 בדצמץ עי מנע להתיר פעו ידך על וכבר לכל. מטר יפה יפה שהרהיה ד*ביקשולאבל
 : ע בפלה שיחה כננד הראשון כתבי של ראיות שקלת לא ומדוע מאד, טאד היהולא

 למגין(: קץלח חספפיר ואם כצספין פרור קורא חשב"ר ש )ישיודנ

 וצסר פוספין פרש' קורא שהשביעי ל נאמר א*דצ ר הרב בושם כישכתבתוכטה
 חפיד "צע כב1ניו, בעיני אמנם השנה. שכועת כשאר טפל ומפפירקריש

 הוא אם גאוה אלא עטה אינה זו אך שניו. יאריך המזם ובניו, הוא השצאלנווענע,

 ראאר הנשמ ועל שפרים מסכת ועל דמנילה תוסמתא ועל רטחוו ישיבת על"
 בעלסא ומנהנ ממש ט א~אין ובדבר הוא, למיעת וויוב ומחסיא סוריא"שיבות
 ראהזך שסעתי פרם לך כתכתי שכך להורות. פשופ קשדוא ובדבר וברביםופרהמקש
 ותיטיךת בסנילה6( לה חגינן מעמים וד' ריוסא בענינא שויתא דקרו בהאוש8עית
 רחל נבי נטן הפאפפה לשטת הנאונים פטכו סה על לב ליתן לו ויש בכך.בקיאין
 לפנין עולה מפסףר כם'ד שמעתא דהני לומר לנו יש בהידה3( חאךרין ואגיםבתענית
 "ידאיז( ר כתב וכן לשמועה. כינתי במפרו 1פרמראיתי עסרמ0, רב פיי ובןשבעה.

 סיפ6 ורכ 5יל ווס51 ע1 3סיפך סנילק6 פ3י 3פ*ס י( כך. דאמ פ68 ס*ח וף ניסש9
 9ש דף ס1פ 5פרי 93 ו( 5סנס. 3נ 631 קסס 6ז6 31 פ3נו נמשפ ס( שה.שסו61
 נרס יגפק 13 )חען ל3 ,פ3 הייח 3סוס 385 י3%י נדפוס. 1%ון 3טגךם נכש י3פת 0סי3.
 ק06יי פ6י 6מס נס ייעס 136 ג3וע1 3יס ק5טנס פ4 וסטן 3פעסס ד4ג עי6 סהסוף

 16סץ: פ6סנפן 3טגךס %ע ח( 6ו6. זלנ פגו6 טא% נ94ר 616 ינ תצאהלך.

 0נסיית סשמנ. %נד סרם 40צ %. אבנ%:גי5:3נ
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 וקרו לחומרא א1לי אפסיק אבל בקריש, אפסיק ברלא ריומא בענינא שיתא קרוי ,ורקשיא : כתוב וכן אצלכם מצויות והשובותיו מקמיה שאילה ישיבות לשתי ראששהיה

 וול שהתינוקות פשופ ברבר שחשרתיך שכתבת וטה ברר'חש. ושמיני ריומא בענינא1'
 למנחת אשהרי שעולה פשופ יותר אלא בי לא עולה, אינו אשהמפסרר יורעין רבןבית
 נסי ואי ועולה. הטקיל אחר הלך מופרים ובשל עולה. הוא ולתעניות באב ולמףיה'כ
 לבפלה ברבה רכיעי ברכת הוי עליהן מומיפין ראין רכיון הוא חומרא למימראיכא
 ברכה לעשות סשנקל נ' לסגין עולה ספפיר לעשות לנו ופוב עולה. מפפירלסשר

 ברכה תהא שלא וכרי ברכות. אצל היא חומרא קריאה לנבי קולה היא שאםלבפלה.
 שלוטה ולמנין שבעה למנץ עולה מפטיר כם'ר לעשות החמירו לבפלהרביעי

 ואם עליהם, מומיפין בשבת ומיהו עליהם, להוסיף ראין השלישי וטפטירוחמשהס(
 שבעה למנין עולה מ0פיר ליה ראית למאן אפי' לבפלה ברכה כאן אין הח'יפפיר
 וסוקנים שלנו, בתלסוד אינו ב"פ קורין שאנו והקרבתם . . . . עליהם מומיפיןשהרי
 עולה מפמיר טפמיקין ואין מקרשין שאין מקום בםפרו. עטרם רב כתב וכןנתבונן.
 ואשר מקוסות. בבמה כתב וכן והקרבתם. ושמיני ריומא בענינא ז' וקרו 1'1(לטנין
 על עזרה רלת נעילת של נמים מעשה והזכרת עירך וסנהג יריך שעשו מההנחת
 ותחער וכויז( לישועה לי הוא ונם ברברים. לשוחרו אך לכבורו לא כי ירעתיהרב
 אחרי בם' ]קוריןן ביה"כ בה שכתוב התומפתא וכךח( תענשו. פן הוא נם אתה נםבך
 מרב לי שמיע קראי וסתלתא פהע(. על וקורא הפקורים שבחומש בעשור ומפפירמות

 מפפיר ובשל פיהם, על שלנו ברכות שיוב שהם סושרים וממסכת עמרם ומרבירצראי
 עמרם רב בסדר כתב ובן נדולות. בהלכות וכן סררים בשאר ונן[ פיהם, ]עלהם

 בהדיא כתב סופרים ובמסכת השביעיי( ובחרש קורא ומפפיר רבר"ה מקומותבכמה
 ראשון יום כקשחל משה כלות ביום ויהי קורא והח' שבת בכל ז' שקורין מקומותבכמה
 ולא למרין, אנו 0הם שלנו מררים וכל פובים. ימים בשאר וכן בשבתי6( חנוכהשל
 שאין ב~עתן אפילו אלא ראשון, בכתב כרפרישית נרול פעם בהם שיש באלומנעי
 ]כטו עליהן מומכין אגו שלנו תלמור על הנראה לפי שחולקין כ'כ ]מעמןבהם

 לכתהילה הלא בכך. סה בסומפין, קורא קפהקפן מה ועל ראשון. בכתבשבתבתי[
 אפי' בתלסור, סשמט יטלא מובים, ימים וטל ולטוספין לשמיני. וכ*ש 1' למניןעולה
 תנן סיתנא רהני ושנת, ושקלים בר'ח אלא להורות לכם היה לא הוראתכםלפי
 שנתורת לקרבנות 1' רבנן תקון וכי כלל, מיתנן לא שבפנחם הרנלים מוספיאבל
 ]סמה שכתבת ומה טוסיפים. אנו אבל מתקנתם, אחד פוחתים ואתם )הם(. תקטכהנים

 6יגו דטפעיר כע'ד 5סנמ סחיימ וסור סוסק גע5עו סו6 6עגס גע65. 65 ס5נועערס
 קלי6פ נגי 6ך כ55. 7גר 63 סעסעיר וען ויח5 סקודין רק עזכיר 6יט סעגימ וגגיעו5ס
 5לפא נמלדק ועיין ד( סעפעיל. סו6 פסס5יסי כסג גיס'כ ועגחס גפחליס ג6נמפעס
 גקוסו ע*ו ג'ע 7ף קוגסס6ג7יגס7סוס

 סו"
 ול3נן טסעיסו ד6על גערוג6י לנ גסס זס

 5יסג6 גסגלומ לק ס( סס. וגסס'ג סס גלין וטיין ס'ד עגי5ס נלי.ף 6יס6 וסניסגול6י
 טטס גס5שי רק 656 סץ5ס כעשד עסו 65 3זק ססלי חעסס, וגס סגעס עגין דגקטחו6
 טפסיקין ו"ון סקדפין ס6ין עקוס סמגוס ו( וס. 6חל עיי וכע'ס 5סוסיף לס6יס6יט
 סכסונ עם ע5 כוטצ ז( סכומ. וס5 ססח ס3 חויס סגמ נסדר עגיגו 5סי ע'ע נע5סע5ס 5י גס 06 ג"6 ס6שויו עס 6ך ס5גו, עערס רג גקדר גע165 65 זי 5עגין עו5סעסעיר
 ל-ם סו6 כי 5ועל הץ5ס ע'ז. פסוק י"ג 6יונ יג6 חגף 5פגיי 65 כי 7קל6 3סיס66חליו
 ו7טס סיד עגי5ס נסוססמ6 סו6 כן ע( 5כך. נעקוס כ5'5 ח( נוגייס. ועפחי חוגף6יגו

 וסי 8ן וגףיץ רס*פ גסיר 6ימ6 סכי י( סס. סס גע5 3עקוס וכ5'5 226 5דיוקעלע6ג57
 ח'ג סלץ סוסליס יסכס י6( ססגיעי. ונחדס סעפטיר וקול6 וכו' 6חר ויסי ע7 פלס 6מפקו
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 להניח בתלמור שנוי או הוא פסוק וכ. השנה, שבתות בשאר מפטיר לכפולשנהנו[
 סופרים ומסנת בתוספתא מאמינים אתם ואם תניא. ברלא תניא ולתלמ, סופרים במם'השנוי
 אותה שיקראנו תאמינו אל או כפולה בלא אותה קורא שמפפי האמינו מומפיןבפ'
 שאפילו מכם יותר ענוה הזה ברבר ונהנתי צבור, סדרי לשנות לבי מלאני לא ואנינלל.

 עושין שאנו בעיני שנראה אע'ם הטנהנ לשנות רציתי(יג( ]לא ר"ה שלבתקיעות
 לעבור: וכונה רוח כרמות והשינוי כמנהננו הרבר שנראה זה בפנהנ כ"ש כהלכה,שלא

 בשבת(. נר ברכת )בעניןן.

 מצותה נמך שאינה טעמא ומסתבר לברך שלא שבת בנר הורה6( שנם שכתבתדכפה
 שלום מרהוה וה"נ היא ניסא רלפרסוסי חנוכה כנר היא טצותה שנמר ליתאהא
 מברבת ליה רפ2ר.נן וציצית לתסילין רמי ולא לאחר3(. ולא להקרים לו דאיןביתו
 לעשות מנרנינן כאילו והנהה לבישה יש העשיה שאחרי לפי בהתנלתנ(מצוה

 מצוה7( אגמר קפריך דבלעשות כדבריך, ]לברך[ היה לא הנוכה ובנר בשבת.בסתילה
 עליך אני ותמיה . . קפר.ךס( לא בלהרליק וכן לולב נבי כנוז בשההינואבל

 שרירא ולרב ככיתון שהיא לבעלה נרה להתיר יהוראי לרב טעותך לפי מאסיןשאתה
 למרין אנו שמ(יו עמרם, ליב מאמין ואינך ריתטיו(, מט"פלי לבע'ח להנבותשכחב
 במסנת ולא בתלמור לא שאינן ברכות ורוב ספפיר ברכת כנון ותמלות ברכותכל

 יענשוך לא ונם עליך, ילעיגו ואל ושתוק שקח הוי בשבת. נר הרלקת על לברךסופרים,
 שנם המנהנ. שכהת ישמע, לא וקולס בלחש מברכות שהנשים ולפי השלומש,(מלאכי
 כבושים. באנשים שאינה לסי שונה היתי מרליק שהיתי ופעמים טימי, שמעתי לאאני
 תחילה שבת ונר חנוכה נר .ה:רליק נרולותח( בהלכות כתב שכן לברכה ראיהועור
 אין שאם סברך, שהוא מכלל ליה". איתסר ברישא שבת ארליק ראי חנונה נרמדליק
 כמו תאמין אל בכבלי ומנהנינו, הקרמונים לדברי סאמין אינך ואם מנייז קבלהברכה
 הוה זירא ר' כדאמרינן ירושלמי תלמוד להם בהרו התלמור שחכמי מצינו שהריכן.
 כשרה אורייתן א:ר יוחנן ור, רבבלאיט( תלסורא מיניה רלישתכח תעניתא ק'יתיב
 אמרינן 1ת1 י6( בבלי תלמור זח הצר מן שלום אין אסרינן ותו כשרןי(. לאבנתן

 ותו טפשאיי7( בבלאי ליהיג( רקרי ירמיה ור' בבלי3(. תלמור זה הושיבניבמחשכים
 חכמי ע'ם בבבל ומנהנינו היא. תורה מנהנינו אלא סחכיססו(. רא'י אויראאמרינן
 . . . טבוראי רבנן ועל נאונינו על לסמוך יש ולפיכך ההוראה עיקר שהם ישראלארץ

 : 03פלו מי"ל סחכס סיקון סן כי נס0נר סוו3וסי3(

 ועיין 7ל'י, 373יססו 630 רססו6 תיתל6 ע'3. כ'ג רף ס3ס 3( 36יסו. ל' כפער6(1.
 ר' 5וס ת"ס קיוון 3עי3 עיין ועור ל"י נסס וס טעס סס3י6 פ"3 ס3ס3תלדכי

 1ספי3ין. גיגיס 3עסוס נרכס גני נעגחוס סס ר( ע.6. ת'3 רף תגחוס ג( 3'.סערס
 3עי3 ו( קפריך. 3תקוס קפיר פעתיס 3' נקפרו סגיס ול5זיס ע,*. כ"ג רף 3ט3סס(

 עסס ער וס תר3ר וכר 6ין ו( יסור5י. רר3 3ווי3ס6 כ3יגיח6 תנג7ר תסך ר6יס3ס3י16
 ת3וס תס' פף6 3רת3"ס סנ5וגיס סקגס 3סס סו63 וס ו7ין לת עס ר-ס 330ויכוחו
 סונ* ח( ע"3. ק"3 7ף ט3ס ע3 רוווו 4,( ק.ו. סיסן תספע 31חוסן סיי5ו3וס
 ע"6 רף קרוסין י( עי6. פ"ס רף 3.ת ע( סס. 331"י ועיי'ס ר0'ג סיתן 6*ס3עור
 ססס 6יס6 וחכי ע'6 י' רף חגיגס י6( ר3עי3. ויר6 י 3סך יוחגן ר' *עד גךע.3
3יוג6

 ו3~
 ופרסיי 3ם,0 תס'0 6פי' 6תר יוחגן ור' וכו' י'( פסוק חי )וכריס ס3וס 5ין

 כעס ועייס ע*6. כ"נ 0גסידין י3( 6סי3ו. 7"ס נסו0' תיי"ם 333י ~ר0 ירום3עיעס.0
 ע"6. מו יו65 ע*נ 3"7 ספטס יד( 3ן. 3תקוס כג'3 יג( 333. חכסי גגיע6שריס

 עשכ קג"ס דף 383טו(



 מח טימן ר"תתשובות100
 ומדליק(. מכבה אי רולק שבת נר )בענין;ן.

 בכך וסה וטרליקה. מכבה אינה והולכת רולקת עששית היהה שאם שכתבתומה
 חייב6(. ונתנלה הור ואם סלכמות פפור ברוח נתכסה אם הרם בכיסויהלא

 ואם יעשנה, אם סברך אינו דבר בה לחדש יכול ואינו ועשויה העומרת בסוכהוכן
 לכבות בידם סנהנ שלנו שנשים 1?וד בהג(. הנוהנת ברכה יברך רבר בהיחרש

 הן: נביאות בני נביאות אינן ואם כן. ותאמרנה ואשאלם בעיני ראיתי ואניולהרליק.

 אחר(. כוס על ונישואין א,רוסין ברכת )כריןח.
 לך, והודו ונישואין אירוסין ברכת על פריש קציני לסני שרנת שנהבתמהועל

 להסתלק יטתיקן שלסה, רבינו שטנהנ סודה שאתה לרבריך. אפילו ;שו יפהלא
 בשביל שהנחת כמו שלך את ותניה ותנהינהי ינהנוהו תלסידיו והם מכולם, יפהכסעפ,
 כסו הם אחד סענין כי 'טכתבת יקנה'ז מעם ואותו המוספ.ן בקריאת עירך סנהגהרב
 ראיות בלא טעטים נותן שאתה שאמרתי דברי זה הרא ונישואין, אירוסין ברכתכן

 אכילה, וקודם הן הלילה חובת והברלה שקידוש ממש. בהם ואין הכרס מדעתאלא
 אירוסין ברכת וכ'יש ספזרן, כוסות ב' ליה דאית היכא והבדלה חכזון ברכתאבל

 וזה חתנים בבית דזה מהן חלוקין ויותי רמפזרן, וקידוש הסזון כברכת דהווונישואין
 טפרים ובמסי במועד אסור וזה במועד, מותר זה במקילה, ווה בחנק וזה אירוסין,בבית
 עיקר, והן אחד כום על קרושות שתי אוטרין שאין לפי כוסות בב' שעושיןמפרש

 בתענית ויחל כנון פיהם על סנהננו ורוב בתלסוד סמנה הרבה וברייתותותוספתות
 דברים ורעיס ובסשנת תוספתות בשאר שיש וכמו מפפיר. וברנת סוספין ופרשתשלנו
 בדברים אך סופרים. בססכת כן כסו שלנו, בתלסוד ואפילו פיהם על נוהנין אנושאין
 ואפילו שנינו שכך סין. זה הרי בה והכופר להחזיק, צריכין אנו פיה על נוהניןשאנו
 ירושלסי מתלמוד מרושים בה הוסיפו עיקר שהיא ולפי סופרים"(. סדברי אהדרקדוק
 ולברכת חתנים לברכת .וכן החורש3( בקידוש כוסות שתי נבי כמנהננו לכתובוסשלנו
 אירומין ברכת לעשות ונהנו וכו' אחד כום על קרושות שתי אומרין שאין לפיאבלים
 לבב נביא הוי עושיןנ(. נמי טסות בשתי נהנו דלא דהיכא סכלל וכוי'שתרית
 תיקנו לא לסה שכתבת ומה כום. כתב אנישואין יהודאי ורב לשסועה שהסכיםחכסהד(

 ובעירובין בפסחים בכוס המדבר התלסור כל כי כתבת, נדולה תימה ביקנ.ה, כוסותב'
 ליה דהוה מאי וכל כוסס( ליה איקלע דלמא כרמשני כום סוציאין שבקושישסוכיח

 סס ו3מוק' עיי ת.ו דף וקוכס עי5 ת'נ זף תגמומ עיין 3( ע'". ס"ו דף מו)ין"(י.
 : סעוססדים

 ע3י"ין סי.": סי'ט ס)גו סוסריס 3תסכמ ס)סון חס 3( עיי. 45ע דף סגסזרין5(ח.
 ג)ס "סל ו6חריו 3פס"ג ות3לך סוימק( 3רכמ ס) סכוס )6מן )כ)ומר "מל כוס)ו

 "ותל' "מס וכןוכו'
 ע)  קיוסומ טמי "ותלין ס6ין )פי "ג)יס ו33לכמ ממגיס נ3לכמ

 ו3סגיס גפסרס סטס ע) 4)יס ו3רכמ ממגיס נרכמ נ3וקר )ותר ל3ומיגו וגסנו 6מדכוס
 6מרפ נוסס5 )רנהן ססיס רו6ס "מס עזס עג4). ססעוזס "מר 3ער3 וכן ס3עח כ)חזסומ
 סטסמ גט6 )" ס)גו סופריס 3תקי ו('): ספרו ננ)יון ר"ו"ס כמ3 וכן ס)ו, סוסייס3מסכמ

 ונחגו ס%45 ו5פסל 5'ע תכ)) ות.ם וכו' ממג" נלכמ 3טקל )ותל לטמיגו וגסנו כמו3 וגןזס,
 עכ)) גיסו6ין( 3רכמ )רחייגו סעודס קוזס נעל3 וכן וכף סמוימ 6ירוסין גרכמ)עסימ

דסיכ"
 פס3ש "נ סיען ס'" כמו3ומ 3ל5"ם ועיץ עכ"). ומע ס3עס כ) חדסומ ו3סגיס זק6תלק"י ניסו6ין 4רכמ ו3סחרימ וסך תסמע דסמס ע %. כוסומ 3סמי עוסין גתי כן גסגו ז63

 5ייוקין. 3לכם נעקוס מסטס 3לכמ "3) סעווס, קוזס ג'כ וגולס קוסליס תסכמז3לי
 נשה~ן תרנמ סשוימ 6ירוסין 3רכמ )סזלן גסנו ס)5 נעקוס ס5ף ג)ען עסס כ)ומלג(

 עלונין ס( )עי%. גס (קט לס'י 6מ ר*מ קול5 גן ז( כוסימ, 3סמי )עסומ גהשגין גתי3על3
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 כולה כרמוכיח נוס להם אין ורוב העולס, רוב לפי שתקנו התקנות, כל ליהו(.אכ*ל
 ותשכח: ודוקשמעתא.

 גשא~ס(. בפסח חסץ )נעניןט,

 כסו אחאי רב כס' בפסח חמץ שהתרתי נדוליס מפי ששסעת שכתבת מהו-נל
 או הגרול לכור חמין נרניר נפל אם שאוסר רב ולרברי ולרבריך התיר"(,כן
 בירי ועלה פלה לכשר ולהתכוין עשיתי מאיסורא ולאפרושי יאסר נרולהלחבית
 ולהתישב ולהעמיק לפ-וח רוצה אינך אך וכתכתים, יש נרולות ראיות כי פלה3(.בשר
 ע-י בנך נ'צאלו עירך שחכמי ועור כפסח. מותרין רכרים רוב אין לרבריכם כיברבר,

 כן: והורו מרעתי שלאאחרים

 בשבח(. )לקדוטי,

 היה אם לכתחילה ואפילו התרתי, כריעכד בנים לו 'טאין ~לסי[ בשבת אשהולקדש
 : שעהצורך

 ושגת(. בחו"ה קכולח )עליא.

 והוי עושין כאילו שכין לטיל רוצים היו שהנויס החרתי מרוחק קנולתולעשות
 לכתה'לה3(, ואס'לו מיתי הכל לרבי' כנוים"ו קכולת בשכת שאפי'אבר.

 גרולה ענוה אך רכריהם. 'יטיבו אם בי ואחיור וייטיב יבא להשיב הרוצה כלואעפ-כ
 עסק' ורובם רבים 'טל ודכר'ם ופ-הס'אות שלך קולות קעין להניח אדס לכלהיא
 נר, והרלקת שחרית, יטכת וטב"ת אמרת, אם שניעי פבילת כנון והריוטותנשים

 לא אמת היו אם ואם' :'טים י'טל מרהס'א הלכית אלה שכל ונישואין. אירוסיןוכוס
 התלז'ם דבריס הורית' אנ' אך שקר .טל שהן כ"ש ולהדיופזת, לנשים להקל לךהיה

 'טאין '2כחכת ומה רב'. .טיקיאזנ' כרי כעצמי הפקרתי ולא בעלמא ובסקרהבסאורע
 רב לך עשה רבוקינו שנן 'טכך אמית, יפה ותודיענו שליה שתשכור ער לפרשלך

 יטליח: יטק'טכור ;ר זלקלקל מגהנ ילשנית ולהקל להורות לך ואין חכר, לךוקנה

 גשכת(. ש~יש.ק סעודה )בעניןיב,

 ככתכ. לך כתבת' א:י אוסי, אני מהיכן שלייטית כסעורה שכתבת"( מהדעל

 ית-נות הוא ת'-ה ימ:קננו אע'צה. :ה מלבך, מסיעו אתה ואם מניין,הראשון3(
 תכטלם יאס לבטלו. וקל עז'טים א'נ:ם מעמ'מ שייכ שכתבת בכך טודה ואתהפובה,
 'טבת כמנחת וקיטה ומיטה:רים, מאהר.ם ואחריס לאכול סמהר שאתה תעשה.יפה
 יטסעורה יט?תכת זמה יטכיית. 1.טכיה הזיקא רשכיח שפרשתי, נמו מנחות סשאריוהר

 אלא קערה 'טאין קעיותג(, כה מדהנו היא, נרולה וסעורה כמנחה נתקנהשלישית

 דף פסחיס יכי5,. 3י' דתוה תיי 31"כי5( )ו3רפוס כ5 51" 3תקוס כנ"5 י( כ'3. מ'דף
 כ.3:ק.3

 )' דף ססחיס עיין"(ט.
 ר' 30 וו"תרוע5 ע,י כ"נ 7ף :1'י ע5 יוה, נ1 י3* "יור ר"ק חוק' ע""
 עקי3"

 ' ו:ו' צ5ה נסר 3'רו ו:5ק חן'ר נסי 3ידו 5ע)ית מנתכוין ול ווות

 . ויו סיה; תס.נק 3ע'5 עיין נ( 3?דיס. י73פוס נכ"י סו" כן "(יא

 "ו "קר י:כת3 ?71 ?ר-ק י"יו :ת3 ""כ ניו)". 5" 5סנ- "סי נר-ת ת ר 3תסו3ס"(יב.
 ת": סיתן ר"ת חמונח 5ע'5 3( ס5פנינו. חיוכח3 ונחין ד3ריס כווס וג1736סחקרו

 ת לף גדייס ד( 3ונ:חק' 3קן 3"?1) תדיחן וכו' קעלות קי*ת-עי6 דף סנת נ( ו'.*ת
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 חמה הוא נולה מכלי והלא עליו. שחקו אסרו אחר אלו זה דבר נדולה.נסעודה
 דרך קדיא כעין שפרשתו עליך ששמעתי סקידהס( כסו קודו והיינו ושמיחד(.וקערה
 הכל כראסרינןו( שנעופות ומשוקץ חרבות כוס הוא דקדיא וליתא נושאיןהשרים
 כאדם לטתות להם ויש אדם כשל לפניהם הולכות ועיניהם הואיל וקיפוף כקדיאסודים
 לקערה אסרה סי ועוד נולה כלי הוא קורו אלא אשדרפיירח( ולא צואימאו(והוא

 למד שאתה נדולה סעודה סהו יודע אינך לדכריך ועוד עניים. ושל קטנהכסעודה
 למושכה שדעתו היא נדולה מעודה כי מערהט(, סי מימך שמת זה על הקערה,מן

 דמנחה שלנו, חפה מסעודת אפילו ונדולה וסחצה שעות נ' והיא קמנה סנחהכתוך
 אסור שעות ני ואפילו קודם. שעה חשץ הו' וססוך ולמעלה ומחצה שעוה מששנדולה
 יתפלל לפיכך כולה. קפנה סנחה שעת שתעבור ער ימשך פן יעקכי( בר אחאלרכ
 מטנחה אסורה קפנה סעודה שאפילו שכתבת ומה שתחשך. עד כדצונו יסשך יאזקורם,
 אפי' החורף יסי שכרוכ קולא חומרא נסצא להחסיר, ספרד נאוני פסקו שכןנדולה,
 הוי וססוך תנן לסנחה דסמוך , ולסעלה שעוה משש שישנן כאיסור, סעודות רוככחול
 הן והרי יותיינ(. לצאת שמאחרין וי"מ בשבתות וכ'ש כפסהימי6( כדמוכח שעהחצי

 כדאמרינן לנסרי מותר שהוא מלה, בשר בידם ועולה איטור בשר לאכולסתכונין
 קפנה כסעודה לעולם יעקכ כר אחאי רכ דאטר ואע"נ המקיל, אחר הלך סופריםבשל
 אחאי כרכ דלא דאמרינן רעלמא וסוניא כמי. ולא כסר לא הלכתא איתמר דלאכיון
 דאסר לקמןיג( מדכעי אחאי, כרכ הלכתא לית לוי כן יהושע לר' ואפילו יעקכ,כר

 וה'ה קאי, דין כתחילתי7( ש"ס דינין כעלי משיפתהו וספרשינן דין התחלתמאיסתי
 כסעודה לה טוקי קמא בשינויא אלא ה'א, שינךא דחד קאי קטנה בסעודה דלאנמי

 ולית דריכ'ל אליכא שינויא דהנך שמעתא דמוכחא ועוד ולקולא דין ובהתחלתנדולה
 אי דקאמרינן קטנה, כסנחה תלסודא סליק הוי יהושע דר' לאו ואי כותיה,הלכתא
 דריב,ל תיוכתא תהוי לימאטו( קטנה כסעודה אלא טוכא שהות האיכא נדולהכסעודה

 סלקא הוה דריכ-ל סשום לאו ואי ככרכותטו( נדרסקינן כותיה הלכתא וליתוכוי
 סעודה א"כ מל יהושע כר' רלא דתלמודא סוגין אם וא'ת קמנה. במנחהשמעחא
 בעלי רמשיפתחו סוניא כדסוכהא שריא קפנה וסעודה אסורה קטנה כסנההנדולה
 יותר דהיינו וסחצה שעות כי מושכת אינה דמעודה היא דסכרה היא אמתדינין,

 תדהה כרורות לך שיביאו ראיות לעשריפ וכי זו מדה עוד תנהנ ואל היים.מהמישית
 באחת, רחית  אך  שהבאתי, ואיות מכל תרצת ולא החוס'ן על עשית כאשרהאחח,
 חזרת לא עוף בבן וכן כה די אמיהי אחת אלא בכולן אין שאפי' יטהזיתיואע'ם
 בו לניוס יכול שאינו לשחיפתו כהן לו קכע שלא צאן סכן עוף כן שלסדנו ע-יבך
 שרבינו שכתכת הנירסא ועל היא שבה דכתיב בה שכת נכי לומר צריך שהיהועוד

 מה אך ישנה. אט דקרוק ומה בחמרונה עומק סה וכו' אתרונ"( ודוקא חיסרשסואל
 תחילה, הפכיחה על שהוזם! כנון סיי והוזמו אחת בבת שהעידו והלכתאשהגיהיק(

 וכיי'ם כ'3 פ"ח גיטין ק( סטיח. 3כרוך וכיין ח3כה 3כס ספק" ר3חי -"יכס ות7רםכ"3
 גוגרו ד'חרס"י

 סק3י"
 3רכוח טיין וכוד כ'" כ"נ דף ג7ס ו( ה"י, ר3 3מס וק סירום

 ו33'" "11"י1101" 33*5 )ו"יט" ו( ע-3. ג"71ף
 נרכוח 3רט-י "גן ""25111.1.ו11א, יי1טמן

 י1ט"ן11 יי3גין 3ט)ה 5ועו ק7י" ו"ת קיסוף ע5 :י6יט" )ועוסס
"'331 

 ["6 '(מ1ש1א
 י"1יקיק" 53'5 "( הח1 )ד ח)ווודק דעס )""3"גיכ רי" 3ססיו 5טיויו"הן וכיין111111.
 פעודס "פי)ו וכ5ותר כ'3 טי דף סנח .( ע.6. כ-ח 7ף 3יכוח ט( ,י,,1ן,יי,אי53,"
 ת3ס'כ. ג)ותר י3( סכוס. תחסע 7"ה 3רס3"ס וכיי"ט כ.3  :.ט  רי ספחיס י"(קטגס.
 כ"ח דף 3רכוט סו( 65. 3תקוס כ5'3 טו( גמר. 13וקוס כל5 י7( כ'". ק' דף ססינ(
 ונריאפ כ'" עינ 7ף ב*ק יח( וי. 3חערס וכיים ו' *וח ת'ה 3חס31ה 5עי) עיין יו(ע-3.
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 ואוסר ריבמות ההיא וכי תשובתו, היא וסה לטחוק ראה סה ולרקדק לדון לךה"
 מי ועל רמנחותיט( ופ'ק דזבחים והנהו קושיות, כמה שהקשה ובו', לה למסולנבעלה
 שאין בהוראות להקריח ולא השלום, אחר לרדוף לב חתן אם צורע ינהלמטחות

 לעולמים: ימים לאורך ושלומך צורך.בהן

 לר"ת, טשולם מר' טש,מימן
 חרס(. כ* שייית)שיו

 בסופה טתניאנ( הר"םנ(: שאן וזו כהניס רתורת ברייתא של הצעה"( איך שאלגם
 עקיבא ר' ררש ביום בו נשנית כהנימס( בתורת ונם בורקער( שהמים כשםפרק

 וכי בגמראו( ואמרינן וכו' ינלה מי יהושע ר' אמר וכו' מהם יפול אשר חרםוכלי
 בכרי וניקב שמטמא חרם כלי פי' יוכיחח(. חרם כלי וכו' פמאו( למה לו דאיןטאחר
 ופוסל כפבילה[ע( מועלת והשבירה ]שהנקיבה ובמעשר בחולין שמותר יוכיחפהרתו
 דקין פירורין לנמרי נשברו אם בנשברין, מרות ששתי לפי שסש. הערב עדבתרומה
 ראוין אם אבל שטש, הערב צייכין ואין כעפרא חשובין נעולם כלי לשום ראויןשאין
 במוציא שניקב חים כלי או י( מעפורח בכרי ושייר רובו שנקרע בנד כנון אחרלכלי
 אחר לענין עריין הוא וכלי הואיל שהיה ממה נסטרא מלפמא שטהורמשקה

 נפשך( )ממה למפרעינ( טהור כשניקב אע"פ חרסי"(, בכלי מדות חמשכראטרינן
 יכול תשבורו ואאו בת"כ ברייתא הרין וסייעתיה לתרוסה. שמש הערב צריך]ט"ם[ינ(
 וסמוך שמש הע-ב שלמעלהטו( בפסוק נאמר פי' חרשיר(. כלי וכל ת"ל ודיוישברנו
 ןהערב[ט,( שפעון הנשבר על לימד ראשון ענין על מוסיף ויו חרש כלי וכלליה

 וח5כח" גרסיגן סכי ר'סרט"
 5כי5 וכר "ין ה155 5רנריס גס יט( סהכירו. ר"ח וחוס'

 ר")ו: 0)ג"גרחו

 50 ס)כח כ"נ וו"ט 7ף נחולין וכיין ו7פוק נכ"י הגיעה נתקוס כג"5 "( מ"מ.סימ,
 כתק ח,כיר )" כ' חיוכחיק סקי5ר גר"ק תוח נ(תסגה.

 חכינו 7ח"כ. נייית"
 הס"5ה כ) הונ"ח סס כי כירח, פ' סנס 5יוריכי סס "גסי חירוסי כ"י החסרון "ח5ע5"וח
 נ):ג" כך נתחי5ה: סס ח*5 עוג. יוסר נגוססוסספו3ס

 תן5ס רני' סם"5 חסונח יסן נספר
 טנ 5רכ טנ ס5ס ו'5.תר'ת

 תרנג"
 נ"ח. )נס5ס 5ע.רך קגג. יו"יר. נל יכקנ רניגו הו" טנ

 נ"וחה תר ר5כיין)הוכיר
 ככ5 כי וריו, יסנרגו יכו5 חסנורו ויוחו 3ח*כ הסגויח נרייח"

 פירוסך. 5גו ס5ח פירוס גריכח ו"ס נספיחך סכחונח כתו )גו וחס5ח נטכוח, סנגרפחהספריס
 כי)יתי" "ליך מ5וח נכחני סכחנתי כתו ספירוסח נכיגיורותה

 )ר"ח ר"ת כחכ סכנר גר"ס ו,וק ס)פגיגו. כתו וכו' נסיטח תחגי" נכירך  ייס3 "סלססור ו)" )'יסנ 7עחך וחן 7סוטק
 "ח קנח סכפי) וכ"ן "ג5גו. התכח3 גתג" ו5" יוכיח חרם כ5י 7סועס טתיער5 "ורוחע5

 כ) פירוסו 5גולךס37ריס
 3רייח"

 "סר הכחנ הו" הו" ו".5ך סונכ"ן 5וינר "פסר ו"י רח'כ.
 כ5 גס חוור )קתן סהרי )נקורס. ר"תס5ח

 נת'כ נרייח" ה7ין "וקייכחיס רח"כ הכר-יח"
 נ"וחה תר 57כ.ין כך "חר כוחנ סקיה ח7ם 7נר ,ס תה ו""כ 5קתן. עייןוכו"

 נח.ר"" ג( וה. כ) ר'ח נתסו3ח עיין וכורוכו'. נרייח"
 ו7פוס. נכ"י רסוטה תחגיחין כתקוס וכג")

 7ף עועק ו( *עת". 3חוכו "סר כ) חפסוק ע) סיויגי ח.כ ה( כ"נ. כ"ו 7ף סוסס7(
 נתקוס כג"5 סת" )עס 5ו ו( וכ"נ. עי"כ*ס

 )כנו"
 גר"ה ))וס ח( ככ'י.

 5פגי ססגוקק"
 הת5וח ט( סנהן. הסוה קג7 ר"ס נרס"י ועיי"ס נחרוונח ופסו)ין 3חו5ין סתוחרין סיהר"ת

 נחיד"" יסן ורפוס ככ'י חסרוחנחסגר
 ע'נ. 5"ך דף וונחיס כ,נ קכ"ג רף חו)ין י( סס.

 5תכסר. נ") 7כתי ו5פ. נחיר"". ונס ורפוס ככיי הו" כן )תפרכ י3( כ"נ. ג"ס טנחי"(
 נרסת 11 יר( וחי7"". 7פוק כ'י ס5 הסיפריס 5פגי סהיח תת.ג כונקוס 5פ*ר כג"5 תיעיג(
 5קתן ר"ח סכסנ נטו ס-י סירסי ל'ג פסיס י"י  ק"פיפטל פייני סלכו  3ס'נ "תגסר-ת

 נסופו כחונ וה ס5פני 5.נ נפסוק עו(כחסהתו.
 וטת"

 טו( וטחר. חערנ כר
 גקי7'"




