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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'"



 נ טפ סימן ר"תהשובות104
 ודיו "צכרנו יכול ישברין( הזכ כו ינע אשר חרןש וכלי נונ אוסר הוא "ףשטש
 שפרשנו. כעין שנשכר וה4היס( שטש הערכ כתוכ ולסעלהיח( חרש ונליתל

 ישנה לפוסאח מתבות כלי כח1רת שכתכ( כסם' דאסרינן מהא אשסעתיןוסותבינן
 כלא סיד פהרו כשנשנרו אלסא עולה יומא כת פבילת יאטרו שטא נוירה אסררבא
 הערכ בלא מיר פהור וראי וריתכן וחזר כשנשנרו התם לתרץ ויש שסשכ"(.הערכ
 כסנרל כראסרינןכ3( לכאן, באו חרשות סנים חרשים כלים שע'טאן סאחרשטש,

 חדשות פנים פחורה ותיקנה שנייה נפסקה פטאה ותיקנה סתרסיותיוכג( אחתשנפסקה
 אם אבל נעולם, עור היה ולא מחדש עתה שנוצרכ7( ככלי הוי וה-נ לכאן.כאין
 שמש. הערכ שצריך כרייתו נתורת הוא הרי וריתכו חזר שלא גח( נעין הנשכרהיה
 ניון לקרעה שהתחיל נפלית חוליןכו( במס' ראמרי' סהא לוסר ארם להשךואם

 לקרועהכו( אלסא יום פנולת נפלית אלא ל'ש נחמן רנ ואמר פהורה רונהשנקרע
 פכול פוסאת אלא כיה הוה לא דאפכלה רהטלית התם תריץ שטש. הערנ בעינןלא
 רינה הזא כך ושנירה קריעה כל כי לנסרי. ופהורה מתורתהכח( כפלה וכשנקרעהיום

 אכל ספוסאה ונפהר ראשוןכט( כליו מתורת מוציאתו השבירה ושוברו פסאכשההא
 יום. פכול ספוסאת פהור ושונרו יום פנול וכשהכלי כרפרישית, שסש הערכצריך
 דם כפ' שנינו שהרי לנמרי, פהור לא למה שנשבר הואיל לוסר כעיניך יקשהואל

 ושוברו ונכנס ניקנו ונפטא לקלעים חוין ויצא חפאת נו שכישל חרם כליחפאת3(
 קורעו ונפסא לחזץ שיצא ננר וכן להכניסו מותר שנירתו לאחר אלסא קרוש,כסקום
 תתמה ואל , שסש הערכ לאחר ההכנסות כל תייץ 1 קדוש כמקום וטכנסוומכניש
 והא התס65( כדפרכינן וניפהר שניקכ אע*פ הוא כלי עדיין חפאת רם לעניןיצהרי
 פ'מאת: סתורת 'טיצא אעם"י אלמא קפן, כ'טיש שניקכו כגון וטתרץ הוא כלילאו

 תורת שעדיין מאחר שסש הערנ ליה בעינן הכי ומשום הוא כלי ערייןכניקנה
 עליו:כלי

 : יעקב ר' הרב השיב וזה נ.סימן

 להוריעך אניאך, אנהנך נמלואך6( העומר הרנ ישאך, פנים ולא יראך, לאמי
 מעתה רכר לחרש הוראה ס!ף אהרי עטרת כי מלאיך, בחושך יורע פןולהראך

 פהור הגס7( הנס מכלוסג(, פהור יוצריסנ( נבל כשבר הנשברים, נכלים מדותלעשות
 מיחסרא מהסורי וראייתך הנותרים. ]סן[ה( פהור כלים סהם עשה אחת,טפוסאה

 ס3טגי י"" נפקוק יח( י"נ. פקוק ט4ו ק"סיטע5 הגורע י(( כדח. ס5" ודפום נכ-יוחסר
 לעקוס %'5 יט( הערנ. עד וטסר נוויס ורחןוח

 דף סנח כ( וחיד'". 7טום נכ-י וסו"
 סהס הערנ ~ין סנירה גני גס ד"ס כ5והר כ"( וכוי. גור סטח נן סהעון נני עי1403
 ע-נ קי"נ 7ף סנח ועיין ה'ד פכ-ו כ3יס 0סגה כנ( 5עינור. ו5יכ" טני5ה היינו ס3ירה הייגו"-כ

 נהסנה 6הגס ודסוס. נכ"י קוחיו חרי נהקוס וכג.5 נחיד"6 כנ( ע"6. מד דףוערונין

 ו7סוס. נכ-י סגוחר נהקוס נחי7'6 ג7( החרקיוחיו. נהקוס ה6נגיו 6יח" ססוגעי"
 תיקון 3קרועס כו( ע4". קכ'ג 7ף חו5ין כו( ודפוס. נכ.י נעוניו נהקוס נחי7ישכה(
 החורחק. 3הקוס יוס טנו5 החורח נחי7"6 כח( וחי6.7. 7פום 3כ.י, 5ט3ילח נהקוסר"ן'ס
 ע64: ג-ס דף סס 5"( ע'3. ג-ד דף ונחיס 5( כ3ר"סוגה. 13 ססיחה כ5וערכס(

 ה-נ קיתן 5עיג עיין ה63ון. הס)ס ר' ס5 הקוהו סס ע5 נוה רו1וו 7עחי 5פי"( נ.סשן
 הכולס ג'5 ו"ו5י 5גהרי כ5וער הכ5וס נ( י'ד. 5' יסעיה נ( "'. הערה ו'"וח

 "יה6 ונכ4י 6חח. עס 5מון ע5 גופ5 )סון והו6 נ7פוס ונס נחיל" הו" כן הגק קגקד(
 71פוק נלי חסי ה; ס(סגס.

 נחי47" וגהג"
 ה7וח עסס סר4ע 5והר רניגו וכוגח %1'3.
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 חרש, וכלי ת*ל ודיו אחר,ח( ועוד חרש כלי ופל ת'ל ]ודיו חחעתתו(ש~ו(,

 כי דנרי על תקפוד ואל אלף. תשובות אשיב קלף, תשלח ואם כשיבושך.ופירהפך
 ישיבה. להוקויב שלא לנזור שראוי סהם יש כי פה, אל פה אסרתיט( לדבותיטנם
 הרעות ואתה מניהים. הספרים תוהיק וכאשר ספעים, העולם יודעים, לא כאשרכ*

 סותם אך כן, לא ואתה סעבדיהם. ניכר ולכן בהנהותיהם, ה'נ נותבים הם כימהם,

 עשרים ואתה ושתים, אחת תינה סניהים הם ועוד ומועים. עלז וסוטכיםהנהותז
 רק תבונה, ואין עצה אין לר-ת אך לבי, כן וכפי מעי, בהוך אהבחך ודעושתים.
 ופייושה, ברי.תא לכתוב לי אמרת ואשר הספרים. במגיהי מרה ולזרוק האטת עללהעטיד

 בספריכס,י( כסו ובספרינו הסרה, ולא היא ישרה ]אמנם 0פריכם, בכל טקוובשת היאכי
 והרי ישברנו יכול ודאי תשכירו ואוחו כתיב~י6( שרצים ח' ]בפ' היציעה: דןאוכך
 ואותו ה"ל וראי ישברנו יכול ישנר הזב בו ינע אשר חרש וכלי בזב אוסרדשא

 נזב הנונע אס ומה ק"ו זב. של הרש כלי שובר אתה ואי שובר אתה אותותשבודו
 למי: וא-כ 'טכירה יטעון שלא ר.ן אינו הקל בשרץ הנונע שבירה פעון אינוהחמוד
 אותו תשנירו אותו ד'א שבירתו. אלא שהרה לו שאין מלטד תשבורו ואותונאטר
 חטאת של הרס כלי כדין ודאי ישברנו יכול הכי: ופי' וכו'. ל8הרתו שוברחתה

 מסשינ( ודא' פי' ודאי ישברנו כן כמו ישכר נזב אומר הוא והרי לשוברוינ(,שטצוה
 של שתשבורו ק": שסיעטייד(, ניון מעתה אמור זב. של חרסו למעפ בא אוהות4ל

 דרייטטו(. תשבורו ואותו שבירהטו(, ע"י למהיו תשבורו ת'ל מה א-כ דוקא, אינו-טרץ

 חסנר ו"ס תג) טהור "ו יוגייס. נ3) גם3ר כ55 ר*וי ס6ינו כיכ נסנר 06 סגסנריס.3כ5יס

 כו:ו "חמ תטות"ק רק טקוריס הס "ו "חר )כ)י טכ4ס ר6ויס סהסנריס כ5ועל נם גקסוי
 והה7ה סתם הער3 נתקוק "ו טני)ח 3תקוס רק עותדמ סהסנירה )עי5 ר4תס4ער

 טהורין כן נס ,ו )גין נ6ו חרסומ ופניס סיימגן כגון חזסיס ג5יס תסס עסס 06 הי6סם5יסיס
 חיהה ותידו ס15 חמיין ):גח הי" תמאכ ר.ת ר6יימ גי וכונמו נכ"י סו6 כן ו( וכ5.מכ5
 תחסר" חסויי ור"יימך 6ימ6 ונחיד.6 3ספר נכמנ ס)6 עס סניס כי61ס

 תחסורי נתקוס
 סהרי ס-ג, 5תחוק סגייך ;ר"ה ו)י ,ססגהח'. "חר .ס-ל 6ימ6 וחיד64 נכא 1( ס)ך.עחפר6
 נהסנר הט)ומ ח( סומס. 6)6 ס"נ כמנ ם65 ע5 ית 6מ רניט וטכיח כך*טל

 נחי7י"
 וחקרומ

 נהקנר המ5ומ י( 71פו0. נג*י "סינ 6תרמי נתקוס %1'5 3חיד64 הו6 כן ס( ודפוס.נכ"י

 נחיז'" י6( ודפוס. נכ'י וחסרומנחיזיא*
 ג115!ר ינ( נסתינ-. סרגיס חי פרפמ וגונמו

 סס נס ס"ו5י נוה סם")ה גן וגתו ג)ותר ינ( נומר. תסוס סנירס נ)6 5סססומוו6קור
 וג סנ3י ר"והו סעיטיט ען ס5תדנו ת"הר כ)ותר יד( וחונס. תנוס 656 רסוח 6יגויסנל

 וחונה. ולוה "ינה סין נכי סנס נק'ו 5)תז סדין חחי 6יכ וחונס, עיוס 4יגסססנייח
 "ת ג)ותי ס,( ס3ייה. ע4י סהיס טכ'פ 6 סיס 5סויומ מסטרו קל6 4עי 5סכי ג5ועיעו(

 דנלי )פים כנ'5 סנירה ע"י טהרה 15 סים 5סורומ ומסנודו ,נ 5עעוסי 6ופו דריססניסס
 נחיז'" "תנס ודפוס. יד נכמנ ס5פנינו סנוסח6 עשסרנינו

 פי' וי"): קגמ סינוייס כ"ן ים

 חיס ג5י גרין ירגה "ס נטות"מו יסהט 651 )סונרו עגוס סהו6 כ5וער וד6י יסנרטיכי
 והי' יסנר, נו תטס5 6סי חים וכ5י כזכמיכ נומר )עי ינ6 ם65 )פוניו סעגוס שאש
 וך"י יסנרנו גן כהו ר") נתי ונ גני זכמינ סנילס 6יכ כן 55עור נ6מ 06 כ15ער וכו'נ1נ
 יסי:כ רגיס )סון מם3ורון כמי3 תד)6 כ)ותר כו' מסנורו ו6ומו ס*5 עתם עגחס %71מי'
 ק.י תי:יוה 31 ס) סעעטיו כיון תעמה "עור תטס. ס%גס ,נ ם5 חרמו 5תעטד%

 חם3ויו ו6ומו סנירה ע"י 5טהרו ססטרו מ"5 תח 6'כ דהה עיוס 6ין סרז מ5סססנורו
 ו"ס נסו3רו וו5וח 6ין 6ך ויסהר יסנרנו )ססרו יריה ס6ס 6ממעיגן סס3ורו כ5וערורים
 נכ5ותר סנ"מיו העניניס סכ5 יר6ס יו6ס כ5 ע'כ. וכו' דרך וכן נסוע6סו ס5ס ימסגויויס
 רני:ו ס) 7יכו יין כי הכחנ מוך % תנ5יון הכגיסן סעעמיק 6% רניכו ת7נרי6יגס

 )סון מסנורון כמינ ,תד65 סכמנ ,ס תס ועוד גויך. )65 וס 3כנון סד3ריס 6מ5ו?רחינ
 לס כי הו!ספי, "מ יתעיט )6 וחסרונו ירנס 65 מסנורו מ5ס % הנוסף סנון ס65רניס*,
 יניס 5סת גת נ5" נע'עמפוערו

 רניט, 50 קו5תסו מקן י65 5" כא זטר ספק 53מי סא-
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 אחתרי במילי קרא ומוקי ק"ו, ודורש הוזר מיוןש שע'י בת'כ מקוסות כרוב דרךוכן
 אני נם כן וסקתי. ואיטא מקשה התלמוד היה כתלמוד הוכאת ואס היאופשומה
 ינול יותץ וכעיים תטר שכצדהי;( מנריתא ולטד צא ולשנו-י ואימא להקשותיודע
 תסיה ראיה אוום וכלא כטומאתן. אותן מקיימין לנס יהיו ומסאיס ת*ל וראייתצם
 שמור מסך, ובבקחוה וקליח(. נוח ככתכה פירושה כי ועוד להניה, יראת לא איךאני

 ויש שלום. וכיתך יצלום ואתה ניה, יעלה ולמזורך יניה, ואורך סלהנמה,ושמרתיט(
 קיא דטייתי לחהצ ואין לכרייתאכ( תשוכות ויש ודאי כמקום ודי שכותכי'ספרים
 ודיש דחוליןכנ( פ'ק כשילהי דינא כי דינאכ"( האי דהוו תירוציס ויש מקרא,לאפוקי

 הפאת מי ונדר יומא כת רפכילה פירכי והני סקומות. כרזב אינו ואוסותרותכג(
 דליתניהו שנויי ושנית לך הוקשה שנפמא ומעיל לקירעה שהתהיל וטלית ,)מצאתי(כד(

 : זלה'ה[ מאיר בר יעקכ לך שלום ושלום לך שומעין ואין אמרת מעיצהולאחר

 מפונמיזא6(. אברהם ב'ר מישה ר' שאל וזו נ'א.מימן
 פה. להתיר לתרופה, ועליהו מרפא רבינו לשון הוללה, נפשי ערלה, שפתי אסא.

 סלה. כ:נפי אחסה ואלטליג( סלסלק מדין והילה כשק שיעורה נולה עמיתינ(ואם
 וציצין לתורה, פרהים יעשה שיהיה, רכינו יעקכ ישרש הבאיס וכל נחותיד( כלכי

 חולה, נפשי לאהכתו כי הנדולה, אשו תאנלנו לא ועתה המילהס(. אתהסעכנין
 נר אודות על כתכ לו שלהתי אשתקד כי רבינו נא יזכור ונילה ששין ליודכריו
 ואת אותך אהבתי כי "דע כתורר1(: אדוק נאני[ ועריין כענוותו רבינו לי והשיבאחד,
 האלה הדכרים את דוד וישס כעצמי קיימתי שעה ומאותה ובסצות'. בתורה אתךאשר

- -- - - 

 31" יח5יף 31" הקדוסס 5פוגגו חקי 3טי3 י71ע ווסיר קוכר עטססי"
 סיחיד 6ח יתיר

 "חר סכגיגגו וססוסר סג5יון ע5 ס36ס סד3ריס כ3 כחג ח5עי7 "יוס "ס כי וס "ין3ר3יס
 ם3 פירוסס כ5ותר יח( סוויגי, פ' סס 3ח"כ יו( 3פגיסכך

 3רייח"
 3קסרגו סכסו3ס כתו

 פירוסס וגתקוס ודפוס 3כ"י תחוק סכחו3ס פ.רוסס 3תקוס וכנ-5 5סגיס. גויך ו"ין וק3גוח
 ס5פון כ( וחיד'". דפוס נג"י וסתעח פתור 3תקוס כג"נ יט( 3חיד"". וק5 גוחנכחנך
 5פי כג"3 דיג" ס"י כ"( חירוגיס. ים 5קכי3 סים סחסו3וח סע5 וכוגחו קגתתגותגס
 סעתיס. כתס גת65 תקר6 5"פוקי קר6 7תייחי דיג" 7ס"י וכוגחו ס"ידג", גיוקוסדעחי
 דר.י נתיתר6 ע"3 פ*; דף ינעוח כג( 7חוכו. 7רסוח גני וכוי ע"3 כ'7 רף חו5.ןכנ(

ת7"קקרח"
 3קסגר וסם"ר ודפופ נמי סחסונס ווסייתח ת5"חי ונהת5ס כ"ן כ7( נר3".

 סחסו3ה "ח ת5" כך סיסר 3ספר רניגו חסו3ח סחתעחיק 5י גר"ס ע"כ תחי7"".סו"
 יוחל: 651 ת65סי כ6ן עד כ5ותר ~"חי כח3 ו)כך נסופו, ק37ריס וחסיותקוסעח

 80ו)( גסל ע3 0180שפ80 "ו" סתקוס תפוגטי;". "3רסס 3ן י:סס ר' "( נ'א.סים;
 יעקנ ר' ערך סנ7ו5יס וגסס תתגס רחוקס 31" פ"ריס עיר ס5 תורחיח53פוגיח

 כי 6יגו, ;ס 6תגס 444. 75 81115;( ס5ך ו"קריו ר-ח ס5 ס5תי7ו קר"1 )ר"ס( ת"יר3ן
 ר6יגו 65 וחעוגס נעתידס, "63 5פגיו סתסגו ס3" "ו"ע"פ ו"ת: נם"5חו "תר נע:תו סו"ס5"
 הנרה, קו5;י5חי

 5ר"וח סג.5 עסס ר' וכס ס65 גר6ס תוס רניגו*, ק"ונר ת"י ידטני 51"
 נתקוס נכ*י ס61 כן נ( ח'. סערס 5קתן ועיין "3יו. נ" יעקנ קו3 סקי5 רק ר"ח, סגי"ח

 נ6מי "ס כ5ותר 1ק63( )ג"5 וור5ס כסק סיעורס ג'. י'נ, יחוק"5 ט5 יכוגחו נרפוסטסיח
 73סוס ג( תדיגו. יוחר ס5ס5סו "חס וחו5 כסק "ס כי סווס ס"ינו קטן נ7ני5סגיך

 ר*ס ס5 סירופו עהן 6131י סיס "ס כונו וכוגחו ו"5ת3י 5-5 דעחי ו5פי 51תלה ונ:"י561ת5"
 גיגע ס( ניסוס. כחוח 13וקוס נכ'י סו6 כן ד( "5ינ3". 7'ס ע'" כ"" 7ף נוננילס ;חע5

 5סור0ו ר3יגו פיעפס וסרחיס 5ייין גגד וכוגחו ע"3, ק3*ג 7ף פנח סתי5ס "חסינעהנין

 ידיווח נ37לי עפויק 6ני ועדיין כ5ותר ע"3 ז' דף 3"ת ו( ת5ק. ו5"תל 5ד3ר "ים יעו;נ"
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 ממון על הנה כי לו. ויקם אומר וינור לבפלה, דברו יצא שלא ידעתיו כי לבוז(,על
 לפניו שטשנו שלא ואע"ם יפה, יפה לרונו וישתדל בידו אחי נפל בעצטו הנראותו
 שסו רבינו, קאמר סאי ידענו ולא הברה קול זולתי ראינו לא ותסונה בעסידהק(אלא
 הניח ישראל לכל וחיים יורשים לו ואין הנר נפפר הנה כי יניהנו. ואל עלינו,נקרא
 עילישס( רב כעמק ולרביע לשליש למחצה ליפרים ל'ז קרוכ אחי ביד מסון לווהיה
 עוה כי עליו, העומדים ראו וכאשר ויום. לילה ומשנה מקרא מלמדו היה אחיכי

 היה והוא לכיתך, צוה אומרים היו מרעהו איש קנאת מתוך עלמא, ליה ותקיףחמה
 כמה וכרקו אשנה, לא דברו אחר כי רכי מרשות אם כי אצוה לאי( להםמט1יכ
 נכמייך שכל אסור לו, אמרו באחרונה לאו לאו ועל הן הן על והשיב זה עלפעטים
 כקרושה שלא ווה זה של והורתו אחותו, כן שהוא עליו שאוטר סלוני נריירקשם
 כין ירושה משום ואמר רוצה א:י כן ואמר הימנוי6:, נוחה חכמים רוח כאןואין

 אהי ראה וכאשר לו. סירשו נך שם העוטדים שנם במוף, בין כאמצע ביןכתחילה
 אבות שהרי הנה, ואחת הנה אחת בכית וילך ויקס צוואה לעשות רוצה הנרשהיה
 הסדא דרב עוהריה שמיא מן ליה ריהכו אע'נ רכא דהא בוה, לעטור רצו לאהעולם
 ירושה משום שאטר אחי וכששמע אולינא. לא אמר הני אפילו הונא ררב חוכמתאעם
 שם. העומרים כל מעידים וכך נכסי כל יירש הנר זשאמר,ינ( בם" ושמע הלךאז
 בידך לי שיש ממון לאחי לו אמר לא אך נרעון. וכלי תומפת בלי אחי פענתוה

 אנו רכריו אלה וע.פ בירך. לי שיש ממון סלוני יירש אטר לא וגם לסלוניתניהו
 מירושתך לירשנויג( אם כי בראיותינו, נושל אם ירחמנו, לא וכדין יערכנו"י3(יעבריו
 הוה איסר שמתיד( כמי דאמרינן ההיא כי שלסרתנו, כמה רכר לוטף הורשתנואשר
 דליתא ונל במהנה איתא בירושה דאיחא כל וכוי ררכא כידא וווא אלפי תרימרליה

 להבריה רוצים ויש שבידו. במה לזנות ]אחי[טו( רוצה היה וע'ו כסתנה, ליתאכירושה
 שאסר אלפם יצחק ר' הרכ בשם שאמר מה על לסטוך ורוצים לפרישה, אחיאת
 ליה רהיה מאיסר מיי רב כגון ירושה סשום ליה דאית מאן זצ"ל נאון האי דבבשם
 לית הילכךטו( קורכה לו אין רנר תורה אמרה אלא הוא כנו רהא הרין מןלמירת
 שאינו מאהר מתנה מתנתו אפי' נכמיו כל לו נתן אם לאחר אבל סתנה, משוםליה
 אל היתה ק' יד אך בכך, מחזיק משלם ר' והרב . . כגיירותו ולא כנויותי לאקרובו
 ירו את איש ירים לא אדוני מכלעדי ני וידענו לו. הורה ולא וסאורנו סורנואליהו
 נתמלפה, ברוחו כאלקפפאיו(, והחזיקה מפה ירינו אם המררש, ככית רנלוואת

 צרוקין כמנהנ נראה שהדנר לו, נשסע לא שכישראל לנשיא ואמי' אתפלפה,וסשופפי

 ס37ריס "ת רו7 וימס כח31 ומס י'נ. כ'", "', מעו") ו( ע*71. ע"וי )י יקלו כי ר3גו )יפכס3
 עתס כי 6)6. ת)ח )עחוק 5ריך ו6ו5י 3ימינס ו)* תרחוק 3עתידח כ)ותר ח( 3)133,ס*5ס
 מ)" גר"ס וכו' רייגו' )"  .ויהדוגן זס 6סרטכפו3

 כ5") ע( ר"ח. פגי "ח תמס ר' ר"ק
 עילים יינ עיסק6 ע3 ותורס 3דפוק. ע5י רנ 3עעק 31עקוס גכ"י ים ע) ינ 3עסקנעקוס
 יפק'7 "ו ימכר 06 לטונחו מינרול נ"וסן 31רניע 5ס)ים )ע50ס נ)1ער עינ. סש" 7ף33אע

 ס)ג6. 6י י'ס נחוס' ועיי"ם ע)ת7ו ססיס עסגי )5סיו עטס ואס עי)יס. 7רנוסומצסס
 ו: רנו רמוח 3)6 לחס יי5ס ס6יע 6תר סגר כי וכוגחו ו7פוק נכ" עס 3עגךס 5סיד סמ5י(
 3כ'י וחסר ר6ו-ס חיקין ע-ס מ6יור י3( טינ. יה 7ף קייומין עיין י6( עסס. ר' פ5יגהו
 ורמיח סיס6ס )גי מ0חן כ)וונר )ילסגו יג( יעיכע. נעקוס געלכע ל) 6לי ינ( 5הש~פי
 ע"ס סו( ע"6. קע'ט דף 3"3 י7( י,נר. 716ות ר"ס )ו מכח3 ייר6מון 3עכס3 פ5עדתגו גפ50ישפר

ופאשי
 3יסוס סו6 כן עז( ר*זהפ.

"101 
 ~סיי"תו סיסי ינלסין יו( נכ"י. סי)כס* ניקוס סגכון

 280. 5ד 1 )עווי )0סכס 3ערוך ס)ייפער 05סכס ג*כטלענע עיץ 61ש נפי5 5יע3ש
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 לפנים, רוצרנתי ולשת העיניפיח(. את טחקה כאילו ונראה היה, קרובו הנר שההועוד

 סתוקנים: חיים ויחיה 8נים, יראני והחש ספנינים,ליקי

 ביחהכ(. קשני0 בנים לחאכיל )בשיןב.
 בישראל, ובפריאשות בפהרה המתםרקרם אלהיס שנדי רבו כי רבינו,ילמינועוך

 ועל לחינוך, הניעו שלא אע*פ ביהיכ הקמנים בניהם את להאכיל רוציםואינם
 נדולים להזהיר אסיינן שבתורה איפרים דכל בלאו, עוברים שהם אומריסהמאכיליס

 פיר' שי'נ( רבינו ונס ביבמות6(. כדמוכח בידים, ליה ס1 דקא היכא הקפניםעל
 ברבר מתיריןד( ויש ובו'. בבולס סותרין תיטקוח דתניאג( בההיא ריומא אחרוןבמרק
 דאפר ומאן דבנן, נזרו לא לינוקא רבותא ביה דאית מילי כל התס ססייס דקאמשוס
 ליטקא רבותא ביה אית אי בנדולים, הוא ומררבנן דנזרינן מילי כל ראיה משס0(טכר
 טהדו נמי להאכילו אכילה כטן עליו פ"הר נדול דמדאורייתא מידי אבל נזרו,לא

 עלייה: טחיפי יפרנסט ורביט שתייה, על וכן מדאורייתאעליו

 וסושב(. סשגב ששה טצורע אי  )בעניןג.
 אלא וכלים ארם לממא וסושב משכב ששה אינו דמצורע לי שמיע ימרם8רקיה

 בריש ]שלטה[6(. רבינו פירש ונ'כ ומשקין, אוכלין לטמא קלהלפומאה
 מרק יומא במסכ' בו חור שלמה רבי' שנס הבעע ולא בפסחימנ(. דברים דאלונמדא
 בפונאאז ומוושב משכב אשםפטא נדה בועל מסנו שהמור אלא דקתני דההיא עלהאינ(
 מאשכב עושי כל כאשאר וכליס אדם לממא לא פירש שכן ומשקין, אוכלין לשמאקלה
 ואעאפ וכלים. אדם לפמא המומאה אב שמושבם ומצורע ונדה וזבה זב כנוןומושב
 אלסה איפא לא חשם דבנת(רייתא47 הך כורחך על ופירושו, רבינו למשנת סדרשאין
 במשא מפמאין שמתו והמשרעת והיולדת והנדה והזבה הזב דנדהס( אחרון בפ'תנן
 סניין בת*כ דתניא אתרבאי סמרכבו( ומסמא מסמא אבן טשא ומאי ומסקנאוטי

 סרכב ואילו המרכב, וכל תיל מסטא אבן גב על ואפילו זו נב על זו סרכבותלעשר
 משירע הזכה מן למעלה דכלימ0( א' פ' קתר ועוד ליהו(. דאיה הוא חסורהפומאה
 אדס לפמא ומושב משכב עושה שכן  חמורה זבה אדרבה וא'כ בביאה, מטמאשהוא
 חטור דזב תלמודא דקאמר דהא רבינו מפי ושמועהוס( כוונתו עתה ועדוכליס.
 במשרע כן יצאין טה בהיספ הרם כל* וספמא ומושב משכב עושה שכןסמצורע
 והו1תא ושבילתה. שנחה לתנלחה ופבילתה ראשונה תנלחת בין קאמר ספרוביסי

 פ*3: פ-י ר4  סילץ פיזי0(
 סן ססר פיקר סיירי ~שפ ודסיס. נכא סו6 כו פ4  3( פ-ג קי.ר ד4 י3יומ6יב.

 רפא פל  וכומצ  יוד נל6 מ .4ל ופמי למי 6ינס ר,ס. פפירפ יס ס3י6 סל6סספי
 0ישן יו( פשנ פ-פ  רף יוס6 ג( וכו'. לס1סיר 5י3סוס יונסס סך גיכ פס3י6 6ינסי י*סניפ6

 ודפוס: 3כא ס6ום 3סיס לופמי מ"ל  ס( 3ל'ק פס 3רפוע 6ויוש 3יקוסר4יס

 דש חשוס' 31 ד*ס נלמח ו1"ףפ פ"3 עש רף פססיס 3( ורפוע. יכ"י וחער סמל6(נ.
 5-ל ד( מפיפ6. ר"ס נמוס' ופי"ם 5צס6 וים רפ" פ"נ ויו רף יופ6 ניפנן.
 רפשי ודפם 65"פר 1-כ ייי זיח?* סך רפ0ו פלסי וסוג0ו ורפוע. 3כא ר3רייס36סקום
 5*ל ם פ*3. ס-י קף נדס  ס( וכרי 6יפ6  ל6 ו6ס 3ע0" סו03 ססי6 פ6סר63סרונס
 5*ר. ס( 5ע. סי6 סליס וסופ3. סיסכ3 ססורס כיפר  1( ורסוס. 3כ"י סיוס33סקןס
 ופ5יפ0ו 5ן 0ךו חשפק 8יקן ~6הם לסלסו. 6שי אי ורמוס 3כא סו6 נן וססוט30 כווגסוע(
 ד1מי לפי 6פנש ס30נס. 06 לפקל 0שיל % 3י? נס *ך פפיפ0י. כווןפו דצחי לסיו4ל
 פנס פפס ר' מפפ8 קידם פפס פפר 4פר ור~ס ר3"מ. פסי לפסופסי קווס כינסי5יל
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 מסעפ קא רכוותה משרע, של ספרו וימי זב של מ8רו בשי דמישתעי שפירנוא
 בשביעי ואפילו בשביור שיפבול עד ומושב משכב עוקוה ספירה של ז' כל בובדאילו
 כ"נ טשכב, עווצה איע ופבל שנתרפא ראשון ביום מצורע אבל הערב, עדתלוי
 יניר שרוי ועור ומושב(*0. משכב מפמא ראשון ביום )כי בת'כי( מקומותבכמה
 כי ואנן באויר, אלא טפמא ראינו בטטרע משא'כ נהיספ חרס וכלי רקאמר רעועליו
 כליסינ( בתחילת רתנן תק, ספרו בימי בהיספ ולא באויר חרס כלי מפסא מש?רעחנן
 חרס וכלי במגע וכלים ארם מפמאין אלו הוי ספרו בימי ומשרע וכו' הנצמאותאבחע
 ועוד במשא. מפמא ראשונה פכילה קודם נמרו בימי הא במק1א, ספמאין דאינןבאויר
 ובטשרע ויולדת ובנדה ובזבה בזב אנתע זבימינ( רמסנת אחרון פרק בהריאדתנן

 מוטרע קתני הנישא ואחד הנוישא ואהר המסיפ. ואחר הנוגע אחר וכר ומהשבבמשכב
 ששניע זאת ועור קאמר. נסרו בימי ועיכ בהסיפו, מפמא משרע ש'ס נישאוקהני
 על חרס וכלי ביולרתסו(. פרוות ונ' בטצורע פהרות נ' נמצא רננעימיד( אחרוןבפ'

 . . . . טרה לצרקה רבי' ספריח(, מלא צנא כיורה אני ואם יורהעו(, וטושבמשכב

 תרוטה(. של בשטן לחדליק אטר זר )שיןד.

 תרומה6( של בשמן בחול אף להרליק אסור רור שיחי' רבי' בשם שמעתיואשר
 ששכר כהן מהאי ראיה והביא כהן אסו אבי מבית לו שנפל ש כהן לושטץ

 רבינו לפני צרכינ( כל לשמש זכיתי ולא תרומהנ(. כרע1יני יאכילנה לא מישראלפרה
 בהמה נפש ואפי' וכו' כספו קנין נפש יקנה כי וכהן כרכתיבד( שאני להאכילרלמא

 רכן טטאה בתרוטה ואפילו אוכלת אינה ישראל בהמת אבל בו יאכל רשאבמשמעס(
 גתתי הנה ואני משום ואני כהן. לבהטת אלא מאכיל ואיגו אוכל אינו רור הכהובנזרת
 לא כלל לאורוו( ולא לו רסר-א נתינה משת לקים ההוא לזר ולא דמאשסעלדו(
 וכוליס(, לו מחסין והיה רכי בית של נבל שאול אבא בפסחימח( ראטוינן והיינוקם.ל.
 רבי בית של לכהנים ואי י(. בנרה כרטפרש היה מתים קובר דהא היה ור יצאולואבא

 ת1יע עיין '( א. נ4ען סם 0פ"ס 37יי לסרם טטן 0י0 3סקסיס רפ"* עס עפנוסר"פ
 סו6 כן י6( ננ7יו 6ס 0עסישל וכ3ק על י'ס י"7י וע1רע ו9י,ר, ננ7ץ וכנס על וץ,"ג
 ע"6. פ68 כלש '3( לסעסק. 1ריכין 7עסי לסי כי נששנר, סעלו0 06 וסע0י ויסוס3כש*
 נא ר~יו ו4לי גיג0ו, ס77י 7כי %ע6 עס עע. סי'7 טעיס ו( 9ץ. ס'ס זניסע(

 6ס6י6' 6ל6 6עטרע ק5י ל6 גום6 דגקע יס6 סס ס9טיס ט1ס' ישעפי3 סגי 06לר~קייס
 ק6ער עטרע פל עסרו יעי על נ0יקס עיע6 6יט סרק יכלי יק6ער פסך סעו כלהצרס!(
 עייס ע8נ. כ"ס 7ף ענלס י,( ק6י. קסרו יעי על געי וט1פ3 עמכ3 עשע6 5יע זעטרעסך

 כק נס ג6ערו 5ת ונסגיו יחו. לפנס ל6 גסען רנ עפי 0ללו מפ7נל"ס 6% ס* ייס3רפ8*
 : עססנ7רך

 ע"3 קץ 7ף י3עוס סונד עיע וכון "6. סקין ע64 ו' יף 73סוס לעיל 0*מל 3ספל6(ר.
 עשע. ס"6 תרהע0 3( ע7ליקין. 6ין 7'0 ע68 לצ 7ף פ03 עצס' י6כילנס ל6ויס

 עמס ר' ספעפ גל6יו יס עמא נ( 6נכד~ס. ק עפם סר זני* מס פסט6 סס 3ר'פתמץ
 6ו0 סיען 63ו0ו לעל ועין לי. גריך פ0יס כיו 1כי גל סוטצ 4411 געק01. עכשס ר"ת06
 כ67ער וד): ז0 על טסיף פס ו3רשם ס( "6. סקוק כ-3 הקר6 7( וס'. 6' סער60'

 45צור נס' גסטס נ3* לס 7ר0יגן ונס'ג גסם לכל י6סל 6פכ 6ך עשנ( ל'6 )7' 7ני5ס 1נסיק
 0של נכרפיגיס %0ל )6 'כי 4נל0 נישעס יץ *%ץ ש נלשו י6כ4 י~ס 3שול"י
 47 סספיס ז( ע"5. כץ 7ף ס03 ע7נר י(סתונ 0רועוס 3מגמ ס'. סקוק י"ס נעזנל ו(גפפ.
 6ין ל4רו 6% ל6וי0 ט5יגם סע06 פ03רוע0 16ערין סאע 7רפס סך יעפוס וגוטצ ע68.לינ
 ונ7טק. 3כ" טלו נעג~ס %ל ע( ע68. ל'7 7ף סססש ס( קע4ל. נפעס 018 לק"סגריך

 סי כ' לנ*י ניפ פל נ3ל 5יט פ4) *3* פן ס פכ5פ 8פס 5שש ע"3. גע 7ף גזס"
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 דלאו סני ולא כהן, נרשות האפלים נמנואות טדליקין מתניתיןי5( ועוד לפרש, לוהיה
 ישמרומ הנונים, סאסוני ואם כהנ.ם. של נמבואות קתני רלא נינהו ישראלרונא

 . . . בפנינימינ( תטה וחפאתי פינים,לראשים

 משגה(. אינה עחפח עגלה )שיוה.
 ענלה ננו5( ואת אותו בפרק יוחנן ר' דאסר רהא שיחיה, רבינו של משמודףעצן

 שחם ואח'נ הענלה אה ערף אם דע'נ קאמר. יווקא לאו טשנה אינהערו8ה
 שעירי שני נפרק רנא אמר רהא בנו. ואת אותו טשוס עונר ונו' שחפ או אמהאת

 וה"ה שחיטחו, היא זו לשק רדחייתו ונו' ניתו נחוך חולה לו שהיה כגקיה"כ3(
 נאוילהי נדאמרינן ננלה טידי טפהרת רעריפתה שחיפתה, היא זו העגלהרעריפת
 קתנ. ני דניטא טשנה אינה היק משנה אינה .וחנן רי דאמר והא העוףנ(.חפאת
 והשוחפ פרפה ונמצאת השוחפ קתני לצדדין מתניתין אלא קאי, אשחיפתה ערופהענלה
 והכמים פופר ריש ערופה ענלה והעורף הנסקל שור והשוחפ חטאת פרת והשוחפלע*1

 י.ח נינהו מאי רקחיטיב שבתס(, נמסכת שיחיה מרנינו קבלתי האי וכ.מח.יניןד(.
 הוא ראורייתא יום פנול תלסוראו( וקפריך וכר ראשין אוכל האוכל כרתנןרברים
 ערופה, רענלה מילתא הך נאמר אנן אף קאיז(. אחושננא יוס, פבול מכן ממיוטשני
 . ערופה ענלה הסמרים רבנל ס( כהלכתא דלא טשנתנו על לומר קשהשהרי
 כצפצפהי(, ולא ננוים וזרעו צפהט(, ונופת סלת יעשה כנפה, ולא כמשמרת אניואם

 . . . י6( קרת נפי על יושב יכרת, לא כסאו וטעל ונפה, רומה שערוירש

 המל: על ר"ת תשובת נ"ב.מימן
 גד(. מרע שניב מתא )בעניןא.

 לאהבה נם, מחויק יעורי כנשתון3(, ככתוב נת11ן6(, נחקקת לע. יעקנ ר' הרנהשיב
 אגרתך הניע .ען מחויק, נמעפ ונתלעו לעו ודברי הפונ. בשמך ולשמוחאחעך

 טארי ורנ דרנא הא על נקייה. ולולאינ( קצרה השינותיך לילה ונין הנרול, לם'שלירי
 לקיים משה ולא לגר טרע שכיב טתנת חכטים תקנו שלא הרברים נראין דאיסרבזוד

--- --- 
 ימל6ל ל' סג6ק סר3 קקיי 3וס סכת3 עס ופיץ לכ0סו עניפ ססש סכפת כ' סל3יתו
 42. סעכ5 21 5ד ס6ולי 6נ6 דעס עסגס יעכ 6ויס סכ~עעגמע "6ייגיגע נססרולעווי
 קעסתשי על6 יוסר עוו ססו6 3זפוק, ת'קן וכ6הס 3כשי. 6% ק המ סס. סיוטסי6(

 תעס לויכסו פוניס, לכ6ס יסיעתי לל ו*לי עעגיגיס. תעס 3סוכט עעיס, לכ6סייסיסץגי
 כיפ פל לתודסו סעתיס 3כ6ם יסיס 6ז דנכיו, 06 ס3תיס יע6סו 6ס וטגפ:עענימס.

 י'0: יעת עעני דטסו י3טל עעגיניס,ססעס
 6עגס י( ע.3. ע' יף זנסיס נ( ע"6. סאן יף יוע6 3( ט"6. ע"3 יף סולץ 5(ה.

 סז3ריס ג6עכו ל1ק דסייצ י4ס סס ויוע5 טכוסס ענלס י'ס סס סולין פלטנמוס'
 כ"0 מ6עכ כעו מ וכועצ, סעי דש פס נשס' ע"ן ו( לזע"3. דף סס ו( ע"3. *עיף ס3ת ס( סס. יסגיס 03וס' וגס סיס3. ועיהס עליו סולק וכ*ת עפוגטייא עסס כ3י סכ3נמס
 עעקועס (וס כ6 גזניס סעסכס 5נל יגל עסר סעגס 3ססגון עולס 5יט רק יס פטג)סס

 ל6 כי 3ס כן כעי עסם, ג3ל טיו61 6ף עדל3גן ססקולץ 103ך ד1כא60 יוס ט%ו*
 ונלועכ ויסוס נכ" ס( י(סוסע. סל נססטן עולס ס5יט 6ף סעסגס עסוך עכועס ענלסגומ6
 ו6ולי כסלכ60. ודל6 3טפו0 ס0סיס ססעריס 3כל לסגיט סס.5 כעו עסג0ט על 1עכסקסס
 ססרח לטרך וסיגס 1סיס גוסת כעו ס( ני(לכ60. 3עקוס גסגמס ול.ל כ6ן יס סופכעפו0

 קרס: עכועי נעי נ'. גך עסלי י6( ס'. ישס, יסוק5ל על לועזי(
 ~כש וסעפו ז' לי ע(ר6 3( לנ3י. 3סיכי וכתסו סיר פל תרנוס סוון6( נ*ב.מהמן

 3כ" סא כן נ( לעיל. *כמו 3פעלת טמס סכ"כ לו פכסג עס על מס פירםוישס
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 לנכי אלא תיקנוה ולא תורה כשל ועשאוהו היא דרכנן אמר טפא דרבא רגמה,דכרי
 לא קנין כלא דכמקצת הוא הידוש כעין סרע שכיכ דמתנת יורשים. לו ש"צמת
 נר נבי הלכך קניןד(. צריך ואין הששו נכסי ולכולהו עליו דעתו תפרף לשמאהשו
 לידתו פארי דרכ ואע'נ היאס(, שכיהא לא דמילהשו תקנוה לא מוריש אכ לושאק

 נבי דקדושין ההיא שמא הכמיסו(, רוה משום לההויר לרכא לו והיה הוהכקדושה
 מן פעות דהלוה הכי, אמרינן לא כפקדון אבל נפשיה מיה ליה דעכיד הואמלוה

 . . . הכמים רוח אמרינן ועלה התם תניאהנר

 ביריכ(. קפגים בגים להאכיל )בעניןב.
 אשה מדיהה דאסרינן6( נמור היתר נראה להיטך הניעו שלא קפנים הטאכיליםועל

 ידיו. בשתי להאכיל שמאי על נורו ועוד קפן לכנה פת ועתנת במיםידה
 סזכיר דאינו שמעתתאג( כשילהי וכוי וסיכה רהיצה דאמרינן כמאי לדהות יכאוואם

 שריא ושתייה יאכילה היאג( דטתניתין היא. קנה דחיית דאורייתא, ושת.יהאכילה
 דכריהס נתנו ולדכריהם7( ואפשר. אסשר רהיצה כלא אכל להו אפשר דאילהו

 שרו תרווייהו וראי אלא הלב, אצל דמסוכן פת ליתן ואשר להניק דמוהרלשיעורין
 ואפשר שאסורים כדכרים אלא שייך לא הקפנים על נדוליס להזהיר תאכילוםדלא
 סכנה דלא דאע'נ אפשר אי ושתייה אכילה אבל כיכמות0(, ותרומה דם שרציםכמו
 כיון דאיפשר אע-נ נמי ורהיצה וסיכה לשרצים. דמי ולא נוור ולא היישינןהיא

 נכי מערכיןו( ככל בשילהי דאטרינן נדולה ראיה ועוד נוור. לא הוא דינוקאדרכותא
 לסיסרך, את. דלסא יעקכ כר אהא כרכ הלכתא לית לינוקא ניתכיה הכפורים יוםומן
 בכר מלחא והאי איכא. סרכא מאי י(, קיכל כדלא ליה דהית ואי שרי. הכי לאוהא
 כתוספתאע( תניא ועוד כשותא. נבי ח( בשבת כדאמרינן סרכא ליה דאיתדעת

 י( מתניי הך וכשילהי שמעתא. מוכהא להו ספינן ולכתהילה כנולן, מותריןוניטקות
 עליו וגורו ונו' רצה לא שמאי לקפנים להאכיל תית מכפל היה עקיכא ריתניא

 : בידולהאניל

 ונישב(. טשכב מטמא מ*ורע )שיונ.
 והקשית ומשקין אוכלין לפסא ומושכ משנכ מפטא דמצורע משמי שמעתואשר

 כאבן מפמאין והטצורע והוכה דהוכ פירושא האי על נדה6( דשילהימהאי
 כמיתה3( לא אכל מסמא כאכן מפמא נמי ונכרי נדיניה והאי כדיניה האיסססא,

- - -
 ע'3. קג"6י 7ף 3'3 7( 3עקועו. וקולסי ר6ז'ט חוגע ומס ולולי *ס6 ו73טס עעעו, 5יע6%
 וי4ח עי3 י" יף קייומין ו( עגעלי. 7ק6 7'ס וע4נ ע"6 קע4ע 7ף 3'3 נ0וס' ועייןס(

 ענעלי: 7"ס פס 3*3 ו3סוק' פשלסו %ן 7"ס ע"6 י"ס 7ף נתוס' ועיתםעא.
 3כולן עוסרין סיטג~ס  ר3גן  רטבי סך על ע'3 ע"ס 7ף יוע6 נ( ע*3. גל[ 7ף יוע66(כ.

 ע".ם געי וקיכס רסינס וכו' ססג7ל נעילס סג6 ע6י 0ס"ס 7עקסי 0קגיל עגעילססיז
 עוסרין פססיגיקוס גכלל גכללין 6יגן 67ורייס6 וסס"ס ס6כיל0 ר6י0 60יעכין ע3י6יס עססגי

 ל60כיל סס6וקריס גר06 עכק ד( 3י0'כ. 5וסן עעגין 6ין ססיטקוס ע64 ס"3 7ף ג(3סן.
 6ותו, עעגין ס6ין 6וע סיי על יוגק 3מיטק 6"רי סעפני ל7נרי0ס 0עסג0 6ס סרלולסיעק
 ע"נ. ש 47 עלו3ין 1( עא. קלז 7ף עעוס ס( לסיעוכין. י3ריסס גסט 6"כ 6ערועק
 יח6 תוססס6 ע( לי0. %יסן ר0 נעס' ועי4ם ע54. קל4ע יף פ3ת ס( יוס. וע3עוו((

 נס ועיין נוקס6. וסיעי 6סר 63וסן פס ג6ערו ס37ריס כי ועיל'ם פס 3תוספס5 י(פא.
 : עגס0 37י ע6 3פס פס ס0ונ5 עס עינ עא 7ף'וע6

 ססלל ען סעס יגכרי 6ת רק 3עעקעין סס פסו64 כסער 3( ע"נ ס'ע יף עי.6(נ.
 עיר3גן. 6ל6 פ5יט עפוגס פייט ו5ף נעפני* פס יונעריס נסלל ש6 סי גככי35ל
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 וסמי בה עיץ לא חורפיה אנכ ומצורענ( ביטא שלמה רבינו כתכ האשרוכדעיה.
 ברוב כראיתא הוא מררם נושא נמי אי אשארא וביןד( ר0סכת וההיא מצרע.מכאן

 וההיא כריניה. ומושב משכב בהו דאית משניות שאר וכל מררם לנושא רקרימקוסות
 שמ8מא חמור וב אררבה ואמרת בביאהס( שמפמא משערע ממנו חמור ראייהרמייתית
 זה, משל יותר מפמאה וה של פוטאהו אם בכך מה ארם, לפסא ומושבסשכב
 רינה וזבה חברו(. לו אין זב של שהיספו במשדרע שאין בוב חוסרות איכאאנתי
 אהב ועור ליתא והא בהיספ מממא נמרו בימי שטצורע לומר באת ואתהכע.ז((.
 אלו בפ' שהקאשה שלםה רבינו פי' ובראותי מצורע. לא אבל חיים טים ביאתפעון
 פועה אתה שסוצכה ת'ב ממשנת הקיוה שהוא אלא רבריו, לקראת שמחתירברש
 ומושב משנב טפמא שסצורע תרצת ואשר נדה. של אחרונה הלכה טיעך הקשתיואני
 ומושב סשכב עושה שכן דזב הומרא ששקשה ומה נסרו, בימי וכלים ארםלשסא
 פעות פעית ספרו, במי מצורע זרו במצורע נן שאין ומה בהיספ חים כליוטפמא
 רסי, כפהור ספרו בימי סשמרע והא לב, על העליט שלא סבור שאתה חראנדולה.
 וטוהד בביאה ספמא שאינו ועוד בהשותפיןח(, לן איבעי ארם רמ8מא ספרוובימי
 פבל היא ומתניתין ט(, המחנה אל יבא חשהר כתוב קרא רהא לויה, במחנה אפי'ליכנס
 תנן רהכי נמי, בכלל לויה ומחנה החומה מן לפנים ליכנם ומותר בביאה סותרועלה
 הברייתא ממרש שתלמורי"( סה ועל לב. נחת לא ולמה כשרץי(, מפמא הואחהרי
 התלמוד וטפרש מחנות לשתי ליכנס אסור שמצורע אומר ואני טצורע יאמר ואל זבנאסך
 כראית למר תשמיש איסור בו ויש ופרימה פריעה פעון שכן מוב רמצורע חומראטאי
 חלופו בימי ]אף ליה כראית קפןי3( בטוער ירצרה בר יוסי לר' ליה כראית ולמרליה
 תשמיש איסור בו שאין בזב ומשא'כ דוקא(ינ( ספרו בימי ליה כראית יהורהולרי
 חסור וב אררבה ופריך חמורה, ספרו נימי רחוסרא הוא כ'ש חומרא רלנבי צרבשום
 באת ואת הלופו. בימי מצורע נן קיאין מה ארם לפסא ומושב משכב עושהשבן
 רטשץרע חומרא כרריינינן פירבא פאי א'ב ספמא חלופו בימי אבל ספרו בימילפרש
 פניה זב חטור לא ובההיא מערפא, שלא מוחלפ נסצרע היינו מחנות משתילצאת
 מהגה לו לתת לרוט באנו ולא משתלה שאינו י מורינא ספרו דבימיכרבריך
 אפילו כי אותה שונה אתה איך עליך אני תמה חלופו. ביסי במצורע אלאשלישית
 רהשתא בתבת אשר ועל פובא. נפיאף ספרו בימי משרע רקולי אפשר אי בפהלהוציא
 סה לב ליתן שלא לך נרסה רמנילהיד( רהאי נ.ל לםטירה ספירה רסדמי שפיראתי
 פבל לא שהוי שווין וספירתן ראייות שלש לאחר הזב שראיית מצירע לספירת ונטין

 טכיאח לנטרי פאור צמרים והביא וגילח פבל של מצורע וספירת הט3 חראוספירתו
 רמשרע מהומרי רמילתא כללא בשרץ. החו והרי מחנות וטארלוח ופפריעהוטמשנב
 רספירה מצורע מקולי אבל הוא, שכן רכל רספירה בין רחליפה בין להקקעתיכול
 : מרבינן למוחלפ שלישי קוילוח מרבינן וכי ארלוה פעון אינו רהא להקאית יכולאיט

 השתע. ניס חג0 (נ טץ חכיג6 3טזי ~ץע נס )סע6 7*ס ע*נ וץ דף 3עע6 סי(צףכנ(
 נ)יס ס( 0ניפ5. אסד יגים6 5סד 0עסש ו"ד סנעע 5סז סס דק5עכ עץ ס08 זנשד(
 ע' דף נ"נ ח( ע"5. סינ דף פנס ז( ע'נ. ס*י דף סקסיס סרס 3כ)י ו(, ע'ד.סא6
 "ףק ינ( וע"3. ע"6 ס" דף סקחש י6( "ף3. עףד ננע"ס י( ס'. י8ה ייקל6 ע(צ'3.
 סדנל יד( ליז*ס. סיקון ע"ע ו0ן ודסוס 3כ" ססלחם 03סגל ססנוס ינ( ע"נ. ו'דף

 ע)6 "613 עאו 6ס )עע נעגסנו עפ0 ל' סקל6 60י ע) ט0 לניט פה"ח גי6ס ו)יקסוס.
 עסויכי ספס ד3כיס )ועכ )ך גכעס גמ"ך )ועל לטט גיון וע'( ע'ג, כ'ש דף ענ.)פ 8קי*סטריש

 : *"נ סשכס ג' *ופ ור סףען )עע אמץסננס.
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 : 6ר( פמאה ההמה "יישן )זיוד.
 לס*%ג נר לאחד דנר ראיה הבאתי כהן6( כרשות ססדליקין תרוסה יהרלקתההיא

 שפעל אבא נבי לפרש לו היה אטרת ואשר כהן. רשות בלא אפילוולדנריך
 אריר: להם שאין דברים הן אלו רבי, בית של לכהנים עושהשזזיה

 . סשנה( איגח עחפח עגלה )טיזה.

 זמר. איני אבל להיות, אפשר שפרשתי סשנה אינה ערופה ענלה שאטרת אותהעל
 בערר. ותרעה תצא נערפה  שלא מי ההרונ נסצא סדקפריך6( נראה אימונם

 סצצה הכשר שהמא שק רחיית בין ודלוק לתת ,יכול[ הפרקים בין לחלוק באחשם
 אמרלו נבלה סידי טטהרתה שעריפהה שאע.פ חפא לכפרת שהיא ענלהלעריפת
 המ שק רדדוית צוק. לדחיית דוסה אינה חמא על הבאה סצוה שההש עריפתההני

 דהשוב הלכך באכילה רסותר עוף וכמליקת באכילה דאמרה קדשים עולתכישחיפה
 הכשרו דהף לצוק לדדצחן אסור אנע אאע הטוכר שחפ ראם שחיפה צוקדחיית
 ילפען ולא הסשתלח3( לשעיר וסן סחוסר קרא דרבי ועוד העוף. עולתנסליקת
 בחדולת אלא וחיללונ( בדעסם קרא לאוקםיה לרבא סמתברא ולא ערופה.סיניה

 וחתקדש: תתגדל חהגדש וסאתך יתחדש, טאורך"דש.

 תם: לרבימ ישראל3( יעקב ר' שאל נ"נ.6(טיסן
 81תח1( ראה נם ראה ואבי הק8ניטנ(, אדוגי עבדי פחת ננד הוא קפן כייעקב

 נאבד אולי ואסרתי יחורו לא ופני אבוש סעתה לא כמוני, לצעירדלתיו
 אניד: אניו( סקצתן ועתה וכהסהס(. ענות ושכחהכתב

 'ין(. סמט ימא ולא חנכרי שנדגד נרזא )בט'ןא.
 אמשר בררך וסהורקת תקועה יין של בחבית הנחא היתה הנה היין. עלראשונה

 ולא היין סן לדשציא הברזא וכשכשה עברייה אחת ריבה ובאתהברזאות
 אדעי את וקשאלתי לווץ. יין פפת יצאה ולא והנירתהו( והניעתה האסח ותבאיכלה,
 לפני ורקדקתי והעלהח(, בטינקת שקדח נוי לאנררסים סדסינן סי נשר. וייןאם
 אע*פ העלה לא הא והחדרו הייןס( את שפעם דגוי דוסיא ]דהעלה[ פעסא הגולהסשר

 סס. ו3כשם 3וום)עי וע"ן ע". סיא5 0וועופ 6(ד.

 ופללו 63"*ל נעקוס יע0י לפי כמל נ( עי5. 0שנ יף יוע6 3( עש5. ע*3 יף סיין 6(ה.
 : ששלש טיפ ש6 63וסן לקכ6 ולאוקעיס כניג5 סל 0הכ%ו ליס עכמונכ )6 סכג6 וכלו*כ 5פכ'על ופ%* גסושס לקכ6 יעוק' וס לסגי כנע6 מל 0יכומ על וטטצ 73סו0' וס%ס 63יע'3כא
 03פכפשיס 0י63 זס על רפ פמ3ס עס סם%ס מ) 6' סלק 0וף פ7 פ0* 6( רבפעק

 5' 6ש עקו 0*ען לפיל 0ו63 יסי6ל יעק3 כ' נ( %"ז. מי 0אק לסכ6כץ7עש
 פכפשפי 3עקףומש וערכ עילי סגי יאס עי5 קי"3 7ף סולין ו03ו0' עשס כ3ט 5) כ-פ3סמ03
 זס לפמ עלנו סל6 פיס' 7נכ יז וכ5פ ע5ועס. לט ט7ע ל6 ו5חה0יו עיכו פס ושללקען.
 סטמס נע0 עס לס0ליעו סנ6 יפכ6ל גקכ6 א נס ויולי סעוסי נגצי סקכ6 ר~אהמס טן6ס7

 5משפ 0כשה 3פמטס לי3כי 0פ7 *06י מ3 נ(ענו. סמיפש ס)וי יעק3 כ' 3סססנקכ*ם
 3כ יפקנ שפו 06 קשכ5ל יעק3 כ' ססס פס גי ג" 0יען עיללעכ י61ל י(סכס ססו*י6ולושיכ
 טשקוס 0מל 7( 0ף. ל,, ימעיס נ( יעק3. כ סר3 מס נ0מגמו כסנשס נפ קך5ו וק יםכ5ליק4
 סס0פ ונפשי טסעס עמע ומנס 6י50 נכ*י ס( 7פיס. 03ע*ס ~ססו ו3עקוס ו7ש0 3כ"וסכס
 שטפ "ה) סשפש " ט*3 ג0סלש וספ0וק 0וסכ סעו0 כ5ן סים נכ5פ %י נסעס. %יפמס
 ג5פכ ס:שפס עוז ל"0 סמינו סל6 ע0 סעל וסנסו כסעס. 3עעס ומאה וק פיסנשיס
 5פכופססשס. קגופ ע0עם 16 ולסמי3 לפיס סוז0 6ולי % סגפ3 73% ס6לי 3לט 5עכ7גכ
 ז( הסו0. נס" ושקכ 3פ"י 0ו5 כןו(

 3פשי
 יף צס פטיס פ( וסנייפפ. 3*קןס וםומ06ס

 וסשט"ס טה שד גשיס הגל גפע מא ק ס( פק7ס. לש 3פו0' ושי"ם עש5.נש0



 ננ מימן ר"תתשובות 141
 רומיא סותר והנירו והניעו בנאויסתו מוצצו והיה ביין נונע האעי הנינזזשיאש

 ומנדל תבה שרה גבי בערוביןינ( רמתניא מסייע זביןי6( רמם' דסתניתיןדקטשקיןי(,
 שלא מאחר כשר שהיין לי והשיב בשתייה. ואשר ליהינ( מרסינן ללולזא רלמאאו

 סתניוי3( ישנם ועתה ללוליבא. רמי. רלא לי ישנה ולנקרפנה לחוין, יין פפתיצאה
 שתחילתו לרבר סתחילה בהיתר שם שיש וה ברבר וולוק יש אס רסי, לא פ'פויבינף

 ייןיו(: נביבאיסור

 שליח(. ע"י ענוש טית )תגיןב,
 ובא לעכהם שמכר מתבואה מעות "בל לשמעון שלח ראובןשאלתיו6(:ונט

 מי לסי. זה טעות רינרין ה' ער מעצמו פעה או הענו.ם את והטעהשסעון
 ראובן ליה אמר ומצי .תירה, אחת לו הוסיפו כראשכחןס הוא רגמעתז לבעלאמרינן
 סצי רלסא או שררתיך, לתקוני והלא להשתכר אתה רוצה סעותי קבלת יריעל
 לך סה לירי סציאה באה ואם כולן, קבלת ע1הרי ועוות תיקון בזה אין שמעוןפזרן
 מי מציאות, ליקופ שכיר ולא ראובן שכיר שסעון היה אם יורני, ונם . . .אצלה
 ערר היוס עסי נבש לו שאמר בוסן אמורים רברים במה לעצסו פועל סציאתאסוינן
 לעשות עליו 12הטיל סלאכתו בירר כששכרו שהרי ל,טסעון, הפעות א4כ היוטג(.עסי
 רלסא או בה, וכה המעות מונה היה שלא כטן סמלאכתו נהבפל שלא ליקפאם
 לא ואלו המעות שאר מנה ואם למנינהו, רלא טי ליה רמהימן איניש עבירלא
 סאיד(: במעות, וכה ולא הוי ממלאכתו נתבפל א4כ ויבין, לב על שם היה סונההיה

 ב"ר(. ציוף עי וטחט ויזר טק )בשיןנ
 ואמרו בירו, הנפקר6( של לו שישלם לרין לשסעון תבע ראובן שאלתי: ייוגם

 הרבר והנאה שלך, את אוציא תבתי לכשאפחח שסעון והא1יב פרע, ב'רלו
 עשה ולא תבתו פתח שסעון ראיתי להם ואמר רינו לבית ראובן הל ליסיסלב4ר.
 שאפתח ימי כל ראשונה, בפתח לכשאפתח אמרתי וכי פוען: שסעון והלהציוויכם
 הפסח ללפני רסיא אי יורגו ועור ב'ר. ציווי עלי חל לא אחרונה פתיחה עדתבה
 חוקה לשני רמי או וו, פענה טען צאתו קורם בבית ואם ורבנן3(. יוסי רירפליני

 : ופועןג( וחוור פוען לן רקיימא קאסינאפובא

 נני פסם סטגחו גןל ע54. ל"ס 47 ערו3ין יג( טע פ"7י ו3יס י6( ע'3. עי3 עיו י(3זטס.
 עסוס 6ל6 5טרו ל5 סטיע6ין לגגן ח:ס עער(לין ור"ם גסעיס רי וטנ7ל סי3ס פדם על0קש
 גכרי עגט לעגין מגס טס9פ 461כ סייר 0יס סז3 ענע פטסוס 6לע6 טגט עטוס ו%סיסן
 עוסס 5יגו 3גכרי ט0ור סנזג כל ע'3 גד 7ף 3טץ סי6 ערתס נטר5 מ~י ל"הי 5ין3יין
 טתטן נטקום סמל י7( פי5. מ3 7ף עיו ינ( ס3,3. כל 047 3רפ" וטייש גסהאן

 ו7טס:3נ"

 סס. 3ריית6 3( סס. ו3טרוכי ספ6 י3 6עי רח ע34 ניח וף נתוגות תוע' עיץ6(ב.
 סרט3'ס ד3רי עיין גכרי סעות ם3 סדין גוף ועל ו( פי3. "3 וף ~יפ* 633ג(

 טל73 6כן 7'. 6ות מתי" קיען טספט "וסן ס'ע סגולס 3נ6ד עיין ונס גג3ס טסלכותפ"
 63רלותגו יסודיס ול6יגס ליסודיס *תו טססט 3זטגטאץ

 ודיג"
 סעעות לס"ויר 5ימ 7טלכות6

 7עלכות6 ו7יג6 ליסויי, נכרי ו3ין לגכדי יסתי3ין
 די~

 עוט וגם6 כן יפסס ל6 ו6ס לדידן.
 : גו~ו על תלויוקולר

 טססו3ת *כן וסרטון, סילוס לסון 3יס גקיע ססרי 5יירי ד3ט~ס גר6ס סיס טכ*ן6(נ.
 ע4נ. ל' 3י3 נ( עי3. ע' גוליס " 3גוק7ת. ד*י"? "וכם לקטןלאפ
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 ע"א(. קי"ד דף ב"ק רש"י על )קיש'אד.

 יותר שם 'ש ואם השאילות אגרת ימצא ואם שהזכרתי, ממה נאו "נההראשונות
 ומחזיר תנא הנ:ו"5( כפיק טגיר אני והישות עליהם. יבינזי.2ינ

 מכעי וסנה,אי אבי'יתא. מליגי מחנ.תין מ'כ3( 'טלמה רבי' ופי' הראשזניםלבעלים
 או תנא דקאמר היכא הלמורא רכולי סוניא והא כן, לומר אם'2ר ןוכי,נ(לי)ה(

 כמתניתין, דאמר סאי פייש או אמתניתיןמוסיף

 נכריס( נמנח בענין )קישיאה.

 ממני שסואל אסר ו:ו' נכריס של ננינת אסרו מה ספני זרה5( ענורהבמסכת
 מה טעם נותן ביק אית אי לן וקשיא 3בל". קיבת בעור איתהשמעמידין

 לית ואי נמי, 'טחוטה בעור ואפילו בחלנ כשר מי12ם ליה תפוק נבלה משוםאריא
 פעם: בנותן יטבתורה איסורין בכל רק-ל ליכא, נבלה איסור אמילז פעם נותןכיה

 תרומה(. נדולי בענין )קושיאן.

 ובריש כהן, ביד טטאה תרומה ומי2זם תרומה תרומה נדיליבתלמוד5(אמרי'
 כהזלין: הן הרי תרומה ונדולי זהטרומע הטבל ק-לטהרותנ(

 שר,ן( מחטת הבאין משקין בענין ,קושיאן.

 'טנטמאו והאוכלין במ'טקין, שנטמאו יהכלים האיכלין נרס.נן השנת5(ביציאת
 נינהו דאורייתא שרין מחמה הבאין במשקין א.לימא נסאי נסיטק.ןבמשקין

 כתיבינ(: לא יטר,ן טחמת הבאין זמשקין כמסהים האמרינןנ( משקה וכלדכתיכ

 טבריאן. במי הרוהץ ב;נין )קישיאח.

 ריעכר הרוח,ן וכו' טכר.א וכמי מערה כמי הרוה'ן תנינא שנשתנרה5( הניתפרק
 בחמי רוחצין 'טבעולם מימות בכל תניא שרציסנ( חי ובם' לא, לכתחלהאין

 : וכו'פבריא

 ילה"פ,. הלחם שתי בענין בספרא )סתירה10.
 זלחם הלחם ושתי העומר וסותר וכו' חטאת מבשר המעלה מניין 5( תניאב:פפרא

 בלא שעובר המנחות וי2ירי לאי'2ים(נ( מהן שיש סיוחדים אלו )מההפנים
 בבל אלו הרי לאישים שממנו כל תקטירו לא רכש וכל שאור כל כי ת"לתעשד
 אותה פתות הניא ולקמיהנ( לאישים. מהן יש הפנים ולחם הלחם שהי אלמאתקפירו,

 05 תג5 חס"ס הני5 חתורו 5ת וווככין ר:ט3ו 5וותגיחין ע'5. קי.ד דף קת5 ננ55(ר.
 5מתגיחין. פ3יג5 גריית5 יחוד 7יס נרמ"י ועיי"ס סר5מוגיס. 3נע3יס מח,ירגט3
 נספרו: ר5י"ס תיקון ע"פ נ( כנוד. מגוחתונ(

 תפגי: 7"ס נתוס' ועיי"ס ע-5 3"ס דף ע-י5(ה.
 רסהרות ס"5 נתופסת5 535 גתג5 53 גתסגיות נ( ע"נ' י"י 7ף יסנת מ"ד פ'ע תרומות5(1.

 ל"ת. נתסו13ת תירון גווג5 53 י5ת קוכי5 ע3 יותרו. 7"ס ע'5 3.ד דף פסחיס נחוס'ועיין
 נרו5ס ססוסר סנה ספק 1ג3תי ח5תורין יתסקין ודפוס נכיי נ( ע"נ. י'7 7ףסנתז.

 ע64 י"ח דף פסחיס נ( ה5מריגן. 34 ה5תורין ונתקוס וממקין, סמ3ה: 6תנססגותו

 ווומקין. ד-ח סס סנת נתוס'ועיין
 ועיי'ס ע"5 קייס דף .סנת נ( דיענד ד"ס נחוס' ועיי"ס עא. קמ-י 7ף סנת5(ח.

 עיי'ס ועוד תדוייקיס. סרנ דנרי 5ין כיוסר"ס
 נתוג~

 רוחגין. ד"ס
 נהסנר סת3ות נ( י.5. נ', ויקר5 תקעירו 53 דנס וכ3 ס15ר כ3 כי פסוק ע53(פ.

 סתיס 15תס ססופ ססוק ע3 ססל5 נ( ל6ו-ס. ומ"קן נססל5 וחקרוח ודפוס נמיסן
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 אותה ]ת'ל הפנים ולהם הלהם שתי אף יכול לפתיתה הסנהה כל לרבות וכויפתים
 א4אין ד( הפנימן ולהם הלחם שתי יצאו וכו' לאישים מהן שיש מיוחדות אלו מהוכו'

 אהדדי: קאויין לאישים.מהן

 בשבת(. ביס הענב בשיו )קחיאי.
 אימור קודם נתהייב שכבר הייב בשבת כיס הנונב אבין לף אקשינןבכתובות"(

 הנהה שרך הנבהה לימא ה'נ ואמאי פפור ויוצא מנרר היהשבת.
 לא לסוש כשעומד אבל וכו'. להצניעו מנת על בהנביהו ומשני ליפפר רישאואפילו
 אפשר התם לעילנ( כדשנינן לי שני לא אמאי לן וסבעי הוצאה. צורך הנבהההוי

 ויוצא: מנרר בעי דאי הנבהה בלאלהוצאה

 סקדש(. ושסאת נזיר גי*ח בשיז החהפתא על ישיות  )והייא.
 הייבין ואין מת על אלא מנלה הנזיר אין אבל תניא אהלות"( בתחילתבתוםפתא

 דתנן הא לסבעי חשיכא המת. על אלא וקדאויו מקדש פומאתעל
 טן אבר ועל וכו' מנלה הנזיר פומאות אלו על סקומות בכמה לה ומייתינןבנדרותנ(

 וקדשרו מקדש ובפומאת - ההינ(. מן אבר סיהת קחני כראוי בשר עליו שישההי
 בפומאת הסת זה אדם בפפראס( ותניא פמאתוד( לכל אדם בפומאת ינע כי אוכתיב

 ויולרותו(: נרות וזבות זבים לרבות פומאתו מת פסא?ה

 הכוס(. על וכרבה בעו4רה התחיל בענין  שא*ת )שהייב.

 הלכו אם ארוני יבינני מעשרה. פהות יהא לא שבקדושה דבר כל "( לןקייפא
 יפמיקו אם או קדושה לימא אי ינמורו. אם בעבודהנ( התחיל וכברמקצתן

 אחרת לו והביאו ונפלו אהר ובא הכוס על הנפן פרי בורא שברך ומי בואם.ער
 לח: או שהביאו הכום על ויברך יהזוראם

 ט"א(. פאה עריות על )קח4אינ.

 במקצהן יום פבול שננע והנהלים והלבונה הקפורת הסולת עקיבא ר' השיףתנן"(
 מי תנן תמידס ובממכת בכלי. קדשו ש-מ להו מד0מל אלסא כלן. אתפסל

 מן וחתה והלך הנהלים את וסנה מזבה לראש ועלה הנסף מחתת נפל במהתהח4זכה
 מכבדן והיה נהלים נקב סמנו נתסזר זהב של לתוך ועירן וירד הפנימיותהמאכלות
 לך אניד מוקדם ע,י אך להרשתן7(, נפניתי לא לי יש מעות הרבה . . .לאמהנ(
 לידם שבא שבה לחלוק משתתפין אדם בני ששני הארהוף על נם אחרות.שאלות

 0'י נספרו וכיחוספו נספר". וסן הסוס נכ" חסיוח נססנר סת3וח 7( וי. נ'ויקר"
 :ר"ו'ס

 פס. נ( נתי. סכי רים נחוס' ועי"ם 640 3'" 7ף כחונוח "(י.
 מיר נ3נד סתח 30 ס3" 36ת" נ( פשנ. ת'ס 7ף גויר 3( ד"ס3וח. "' סרק"(יא.

 ספוי. נעקוס כ% ס( כ'. ס' ויקר5 חנע. כי גסם 16 נתקוס כ3.5 7(תג3ח.
 סס. סל"כ"ד וססנח סי"נ ס'נ הק7ם ני6ח ס' נלהנ"ס ועייןו(

 נחקוס נעסרס חיקן וי5דס כ0סרס סתפ3ס כ3ותר נ( 0'נ. כ"נ דף הני3ס"(יב.
 :נעטדס

 ועיין נ( ע4נ. ע,ד יות" עיין ועוד 0"". 3.נ דף חתי7 נ( ת.". פ'ס עדייח"(ינ.
 פ3יני. כי ד'ס עינ ת'ו דף יוע" ונחוס' גנע ס"ס ד'ס ע'נ כ4נ וף חנינסכחוס'

 ר' זנריד(
 עקינ"

 ע3 נסספיו
 דף כגס7רין 3סל5וסן פו3חגי 3י ו5ין 3י ים תעוח סלנח ר'"
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 בשרח(. והרי סכק הרי לעולס. בא שלא דכר מקנה אדם אין והלא פהקיים,המשך
 ישיבני ועתה עליהסו(. יוכבים יתן כי סוסים אלמיס אתנה נם כי ברבינו,וידשתי
 עמי דרך ו( ירע כי בעכרו, אפו יחר ואל סכתכו. ישלח עסו אויבא, נולייר ע-ירבינו

 . ימצאח( אם רכינו שאלותי על לכ ויתן כנפשיאהבתיהו

 המ.ל. על ר-ת תשובת רד,סימן
 ניכרו רונמתךג( כאותות דנלו על איש חכמתך, יפעת אוססל על קסםתשובה"(.

 ]אכני סנור( )ארז ר(, כרותות ולא גזית כפורי כמילואותט,כחוצות
 אחרוניסו( ולא עירונים אהרונים מחוכמים כסוד התהלכתה, קודש אכני בתוך כינור(ה(,
 לרי אקוב מה אורותח!. ללקפ עיורות עינים טצהיר קמרניסו(, ולא מאירתלמידי
 ואני שסך. יהיה ישראל חדש, בשם יקכנו הי ופי רין. על ליהמכי הרין יקובי(יעקבט(,
 אשר ככל פלסיי3(, חיפרון נלי כים אכני כל כמעשן, כרבריך נאתי כשסךי6(,שסי

 המקום: לדעת דעתי והסכיטה ישר אולי . . . דרכיך כארץ לדעתא~אלת

 יין(. ממט 'צא ולא הנגרי שנרנר נרזא )בעניןא.
 נכרי לאנרדסים אותה ודימית כלל, היין סן יצא ולא הנכרי שנדנר הברזא"(על

 ויין 3סר וקרי קכין והרי סלחן הרי ל" ת'1 דף נק7וסין יוחגן דרי תיתר" ה( ע.6.ס"ח
 הפוסל ס6חיר 1"31י ידעתי. ונדפום 3כ*י, הו" כן ו( כ4ג. י.ח, 3', ת3כיס ו( 3"כו3.3גו
 כי ה5גרח, ותני6 הרן כ13תר הגו3ייר. ע3 תוסכין עתי דרן ידע כי וחחנוח סתוקדס,6ח
 עס נכ"י סו" כן ח( 3ענרו. 6פו יחי 361 קו7ס תקותן א.כ 4% הדרך 6ח ידעהו"

 ע3 קו3תסי תסך ר"ו*ס "תגס ה"גרח. לפיוס 5ח7וח ת3וח עי7 סחפיין סתוריןהנקו7וח
 עיין ה63ה. סורה 3ר6ס 6וחן והעתי7 התקוס נוה נדפום ית65* 06 ,רניגוהחנוח

 : ה63ההערק
 סנסוף ה6חרוגוח חנוח הסלסה העתיר ר"ו'ס "כז ודפוס, נכ*י הו" כן6( נר.סיטן

 4 גר6ה 1ל6 6'. 5 ת י ס 6 : 1 ג י נ ר ח נ 1 ס "ח : וחגיה לכ5ןהם35ה
 סלפגי 3חערס סכח3סי כתו 5ורך לל6 נקפריס הסנוס וגס ה3סון, לחוס גגד סססכדנייו,
 רות( נג3יון: ר6ו'ס הגהת 3(1"ח.

 גו6 36י יחי3 רהוה קקת6 3ההי6 דגיסין 3הסי"
 געיתוח ועעתו תלך ספחי ע3 קסס כעו סהו" גר6ה ו3י ע'3. ס"ח 7ף עיי'ס7ת3כ6.
 תולין סה6וחיוח כ3ותר רונתחך 63וחוח ג( חכתחך. יפעח 516ר ע3 הי" 330סתוסכח
 יסר"3 יעק3 ר' 36יו כח3 "מר קר3ריס כל על וכוגחו סלהן, "נ 3יח סו" וס6חהדוגתחך
 החרחיס על כוגחו ר( 3סס. גיכר הכוח3 סל ורסותו 7ג3ו ע) "ים יפה תסתריסססס
 "רו נכ'י ח( יח7. יפה ועחונריס גויח כטורי והס חורחו, ר3רי 6ח חסו36 תי63מ3הס
 מניד 6גי ,ח7סוח חקן ור6ו"ס הגיר. 6חו 731פום תגור( נתקוס תוור גס 3קרוח )ויסמנול
 3תקותן ו3קרוח הג"3 חנוח סחי 6ת רק 3הגיה גר6ה ו3י החס3כח.. קו7ס 36גי נחוךכי
 ערו3ין על רות, ו( הסו36. ר3רי 6ח 3(ה תסנח והיה לו(. ט', )וכריה ל" 1 ג גי נ,6
 וכו' עירגיח "חרוגיח 6קרוגיח 3געיה עלן "3ע"י ר' על "נוס ר' סיתל ותס ע'נ ג'גדף

 תייר ר' סל פטירחו "חר ע'3. ת'ט רף גויר על תורק ו( עיי'ס תקכח". 3ה61ערי
 3כש וקר6 הן. סקגטרגיס ת?גי לכ"ן ת"יר רני ח3תי7י יכגסו 36 יהודה ר' 3חן "תרוכף
 תפגי ר י " ת י ד י ת נ ח יסר"3 יעקג רי תחח3ך 3הוכס 6סר החנריס "ת הקוךס"3גי
 כח)תייי קגטרגיס ל6 סהס לסוגו נתחק ע3יהס ו"תר חס. ר3יגו ס3 "3יו ח3עידיססיו
 7ר' תסתיס חג6 "ורוח ללקט הסיה 6ל 6חר וינ" ע"נ י'ח 7ף יות" ע3 לותו ח(סחג6.
 על תעגה ט( העיגיס. "ח סע*רוח 6ורוח סתן גקר6 לתה יוחגן ר' 6תר גרגיר והומ~יל
 יוס3י כ3 יסתעו 6ליו 6סר הסו36 ווה וכוי יקונ 6סר כתו י( 13 6פו ייחר ס36 13ס"ער
 הסגי והסס ר3גו סל כסתו הסו36 סס עיקר היה יעקנ סרק גר6ה תכ"ן גס י"( דין.ע3

 3'. סערק 3חח3חו ג"ג קיתן )עי3 ועיין יעקנ סתו על סהופיפו חדס מס הו6יסרל

 כיפ: 36גי כ3 תעססו 3ר' תספט ה~"וגי פ3פ י*6. ט"ו, עס3י ע3 לועוינ(
 נדסוק היסי נפפי עיין ועת נ"ה. פ" דעיס נחתיס גס סונ"ס סו"ח חחשגס 4(ש.
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 אמרתג( דהא דטיא לא לאנררסים לאיסור. ללוליבא או להתיר במינקתשקדח
 דייקת ודקא אשר. היה לא פעים לא אם התם מה הנוסנ( מן דפעם רוסיאהעלה
 החבית בנוף הוי דלא רפויה7( המינקת דאם ליתא, הא שרי המינקת נדנד אםהא

 שהתיז או בקנה מדדו כדאמרינן בשת-ה העלה בלא הנדנד אסור היה במקומהלסתום
 העלה. נן אם אלא מיחסר לא בהנאה אבל בשתייה, במתניתיןס( דאסרינן הצרעהאת
 ימבר וליתני דפריך שמעתא כדמובח קאתיא בהנאה לאסור דאגרדמים ברייתאוהך

 לאיסור רמי לא וללוליבא נתכוין לנסך לא אגרדמים דהא אע"ג ו( חרם נביבדקתני
 ביין הנוי ננע נחית דקא בהדי אלא דלוליבא, ברישא הנניעה היתה לאדלוליבא
 נפל נבי כדאמרינן ביין נגע מתכוין דבלא בהנאה ולא בשתייה נאסר ואעפ'בנידיו
 ננע נחית דקא בהדי .שנים ובספרים ובהלכות כפר"ח וה'נ בהנאהו,. דשרי ועלהלבור

 ברישא וא.לוח( נקפ. דלוליבא נגיעה משום ולא ה.ה, כך שהיה ומעשהבחמרא.
 בבונהס(, שלא כחו ליה דחשבינן בשת.יה אפ" שרי הוי מתכוין בלא ננעדלוליבא
 ליה 1מוקמינן בשתייה אפילו דשרינן נחמתו לבור וזרקה החבית נטלכדאם-ינן
 ומיניה, מ.נ.ה ולאזיל בידיה נקפ בין ח.לוק להשים .כול וא.נו י(, ומינ.ה מיניהרקאזיל
 בקנה ומדדו הצרעה את בהתיז אכל סמיך, אנא דא ועל הקרמונים, שמועת היאובן
 ברישא ננע נחית דקא בהדי דנרים לטאן ואם" בשתייה. אסור לפיכך .ין כונתאיכא

 כהתיז ליה והוה בידו ונטל הוא רפו. לול.בא דהאי הברזא לנדנוד דסי לאדלוליבא
 שהנוי נוי שביד יין מלא כנוד ה.א הרי ועומדת שסהודקת ברזא אבל הצרעה,את
 דאיפקע לחביתא ודמי מקוסי6(. בכל איסור לו מצ.נו שלא ושוקע על.ו אצבעוסניח

 עביד, קא לבינה דמעשה .וצא שיין אע'פ שריא, לפות.א אבל דמסק.נןלאורכהינ(
 : בשתייהי7( ומותר ובדופנה ההבית כנוף והוה לחוץ יוצא היין דאין הכאיג(כ"ש

 שייח(. ע" עכו"ם טעות )בעניןב.
 ברי הנוי ופעה הנוי מן מעות.1 לקבל ליטמעון ששלח ראובן עלשאלת6(ואשר

 קצבה לו שיש בדבר המעות דה:1 שניהם בין שהולקין לי נראהדינרין,
 קצבה, לו שיש בדבר ומוקטי' חולק.ן אוטר יוסי רי יתירה אחת לו הוסיףדאמרינן
 המעות שבעל לפי רחולק.ן וטעמא המעוה. לבעל הכל קצבה לו ,טא.ן בדבראבל
 שע'י הואיל אטי.נן אלא של.ח, של בתוספתו או בטעותו לו מה קצבתו שקבלכ.ון

 שמכרה אלמנה דהא השבון ט;ות נבינ( נמי והכי פלנ.ך, ליה יהיב נשתכרמעותיו
 הלוקחנ(. עליו שקיבל כגון ירושלמי תלסוד לה וסוק. הוא פעות במאתים מנהשוה
----------- 
 6מרח. 3ווקוס 7ק"תרי נח*ד נ( סק)'6 סי' כ"ג ג"ח ורף סק"ס ס" כ.ד ג"ורף
 סככס 16 וסכ)ס 3וויגקח סקדח גכרי ל6נר7וו.ס 6.ח6 סס ע." ג.ח דף 7כ*ו 33ריח6ג(
 73פוק. דסוויס 3כ"י רקויוס 3תקוס וכ5") 3ח"7 חו6 כן ד( )חניח. וסח,ילו סכוסהן
 פפ6 7ר3 ווויהל6 נתסגס כ"3 ס, 7ף סס 1( כ"6. )"ח סס ו( כ"3. ס' רף כ"וח(

 וכי"ם כ*6 יו דף כ"1 כ( ודפוס. נכ"י 6י ")6 3ווקוס 3ח"7 סו" כן ו6י)ו ח(כ)ס.
 רט"י גנד סחס ד'ס נחוק' וכיי"ס כ.6 וס"י כ*3 ק' דף סס י( ק'ג. 7"סנחוק'
 )דף. וווע3ר ספוווד נסוף סס י3( ,יק". ד"ס ע'6 ס' דף סס נחיס' וכי.ן י5(סס.
 נחעיס וסן ודפוס 3כ"י חסי נסחייס והוחר י7( ודפוס. נכ.י וחסר  3ח*7 סכ6יג(

 : וכ5.5דכיס
 כחונוח נתוס' וכיין חח"נ סיוון סר6ג דפום נ'נ נווסלמ סונ6ס סו6ח סחסונס 6(ב.

 ונסוקי 3הסל*ס סו6 כן 3( ג,וגח. 56עגס פ' ו3הר7כי פפ6 ל3 7.ס כ'3 5*חדף
 3ירוט)עי כן גע65 )5 כי 51'כ : געסל-ם וגס 3חוק' סו6 כן נ( ודפוק. 3לי נסנתקוס
 )שוד סופו %ן קפקסן וע) 6)עגס. דיס פ'6 מח 7ף כחוטח וס ס)פגי גסוס' ג*כססונ*
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 הא זולא ליה ענדי דאיניש דזוזי קצבה לו דאין משום הסעות לבעל דהכלוטעמא
 אחרינא טעמא למיטר דאיכא אע"ג חשבון. בפעות אפילו חולקין קצבה לו שישבדבר
 ואפי' וחולק'ן. העליונה על ידו דהמוחזק עיקר הוא דפריק~ת פעמא האי חו,יןנבי

 על מקפידין הבעלים אין יום שכירי אינס 'טלנו ששכירים כיון שלו, שכיר היהאם
 בשוק אינקי מצא ראילי הדע מלאכתו עס מציאה והוי מלאכתס, עסך( מציאההנבהת
 דהדר מכלל זכיתי אני אומר הוא שהרי ביה, הדר קא דמהדר ועוד משכיר. זכהלא

 לחזורק(: יכולופועל

 ביירן. צי~זי ע4 וטוען חוזר וב;ניןנ.
 צא כ'ד לו ואמרו ב"ר בצ.ווי שבידו ]פקדוןן5( לה'טיב המהוי'ב על שאלתואשר

 ופתח לב.ד. הדבר 'הנאה יטל. את א'ט'כ תיבת. לכשאפתח לי ואסר לוותן
 ציווי על עבי ההיא האי'ט -- אהרונה. בפת'הה ב.ד ציווי ותלה השיב ולאתיבתו
 ואסרו חזרן א-לו ד'נו, ונמרו לו תן צא ב-ד לו ,טאטרו ש:אחר טעמים. סכמהבזד
 וואין ב-ד ציווי הוא הראשון שהציווי סמש בדבר'הס אין שנתיים עד לו תתןאל

 1מחוייב בפקדון אבל בעיח בס.דור או למלוה בלוה או ;אלא;נ( בב"ד לזמן(נ(טקום
 לומר הדיין נאמן דאמ-נןה( ממש, בה אין וקזרתו בידו, ישנו אם לאלתרלהחזיר(ד(

 ןכאןן וכ"יט נק'ט. מאן זכותא ונחזי תלמורא ופרך זכו' חייבתי ולזה זביתילזה
 כיום בה אין ראיטוגה בפת'הה שלקה אפ- כן אחרי 'טלקה והזמן להשיב,דחייבוהו

 זה, וכ.ש שנתי'ם ראיטינה במת'הק להשהות הלה שיכול המפקיד, מדעת לאאם
 מודים הכל כדאטר.נןו( כלוס. שאינו ומפקיד, ב"ד לדעת ולא לדעתו אחרונהשפתיחה
 הא מיתה, לאהר נט הו' בלילא מ'ית וא' קאמר נפקא לכי מנרתיקה חמהלכשתצא

 ואפילו אחרינה. ניצ'אה תלי:ן ולא מנרת'קה, חמה לכשתצא גפ הוה מיית לאאי
 דד.למא נ-הוש נמ. אנן כן לא דאם הנט. בטל לא((( כיון ש"כך כך ]אחראסר
 לבית תלכי ללא דמי ולא מיגרשא אלא בגיטין, טובא בסילי כדחיישינן קאמרהכי
 בראיטונה, אלא אה-זנה במהיהה תלינן לא ב"ד אמ'רת אפילו ה'נ לעולמח('אביך
 רן גמר למני .אפ'לו רד;תוט.. ילא נתרצו שלדעתן הן ושתקו הוא כשאוסרכ,ום

 ולטעין להזור .כול שא.נו טען ולא לב-אי דנםיק דהיכא נרא.ת ב"ד לפניבמענות
 פת'חה של זאת טענח ולם. להשיב נתיצה והא דהא קמייתא, למילתא סתרדהא

 כדאכהתיי( ;לה דסמ'כנא הה'א אכל זו. את ;1 וסותרות לעולם ישיב לאאחרונה

 ססוקיר סע"י סכוגתו נזו:י ויס סתקח. מקוקיר תפתר )ירוסנתי סס מירן טעומ תקחתסיס
 ו?נ") וני:'(-'ס נת'ס' 'קן ו7פוק נכ-- חסיות עס' .י:ני"ק החנוס ר( ס)וחס. כי:ו סהי5)ח ו)" )יתוו:'ס וקטעית כתי3קק גמקנלק 57הר.גן וכוגתו יח,ור. ול5 ה)וקח ע)יו ק3)סתקק
 יסי35( .עק3 )ג") ':קנ 'סי"3 )ר' סקם') י,ת ק:ינת ע"כ ו(") נתהי"ס הוסיף וכ5ןח(
 : סס וגו:י7?י)תוס "ימ" וכן עכ-נ. קנית גנכנ הכג י:נ.ין ע.י )'ן )נקח ע.י )ין טעומ )כ) )1 ח(רוסונ
 פ' ענ וקס ו:פוס 3?"י חקריס 3קסב- ח7ני'ס 3( ו7פוק נכ"י וקסר ר5("ס מיקין 5(נ.

 סנ קלייוי ".כ )קח(יר. ו:חייינ ועוג: עת סנכ) 3פיק7ון, )5 ")) נ'ח, )סי7יי 15נח)וח 35" (תן ניחר )נ"ך ):קיס "'ן כ' וכוגח ר5("ם 7( ר5("ס. נ( ר5("ס.תיקון
 ע"5. ע"7 דף ק.רוס.ן ה( י:וע)ת. ח(יתס "ין 5ח"כ ח(רן ו5ס כד'גו. ת51 תיר )ימןנ*ד
 יס רים רת3תוד5 תסירכ5 )נוכחתסס

 (כות"
 (כימ. )(ק 3ותר ג"ו:גות )רי.ן "ין 5חך 3'ר

 י:הג' ה: כן ל5 ד5ס הך'ן, סגבו:ר "חר ו:)יוויו )ח(ור יכו) סדיין ס"יןוכו',
 (:ומ"

 3י7
 תתיקין )קסגי קך)י'ס (( ע.5 וע"( ע'3 צ"ו ניע-ן ו( ת5תירמו סדיין ח(ר ד)ת55ח7,
 כנ"3 ט( )עו)ס' 3פ'רום 5תי סס סקך' כ)וו:ר ע"3. כ.5 דף ניטין ס( וכ)').ר5(.0
 533 י( )7עחן. 1)5 גתר)ו ס)דטתו ויסוסונכ"י

 דף םנועות י"( ע.". ל.5 רף נמר"
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 על בשר דברי יכל כעי, קא בידיה "מי דאשונה פענה בין 11 פענה טעןבין
 לאסקונדרי להו אטק אילו %ף מאה פרע ליה אמדי כי הכי תימא לא דאידעתם,
 דפלחמזא הפסח פני דעד דאיתיה ולהאי שנא. לא ה'נ פרעון הוי מי ופרעיוהיי6(
 אחרון לפסח אסר אם רהתם דמהש, לא לד1 מיתינן ובקידושיןינ( בנדריסיג( יוסידד'

 דנדריסיר( נפשק כדאסרינן ליה מהטנינן לקולא ואפילו לעולם, ליה אסרינא0יטנא
 אלא נרדתי לא אסר אם ובקדבן ים של בחדמו אלא נדדתי לא ואסר בחרםנדד

 בנדרים וה*ם דקאמר. כיון לחומדא הכא כ'ש נדד הוה דלא מסקינן מלכיםבקרבנות
 כמיניה כל לאו מילתא ת~א בדידיה דלא ב'ד ודברי נפ אבל מילתא, תליאדבדידיה
 כתבועז( סילין מי שמא במדיטו( פרופה שמא חיישיי כדתלינן איש באשת ניתלידאנן

 : פובא אחרינאובמילי

 עיא(. קי"ד כיק ראךי דברי )ליישבך.
 יטלמה דבינו ופי' הדאשונים לבעלים מחרר נפל אם תנא נתראב"טזלודאמינז

 הכא אתא. לפפויי או לפרוישי תנא בשאר לך וקקויא אמתניתיןדפלינ
 האי כי נקפ ולהכי כדי בייאוש פרקא ובהאי מרובה בפ' פליני פובא דתנאישאני
 ספרים כאן וייט בסהניתא דקתני דאמרי איכא משום ועוד לטידטינהו, חש ולאלישנא

 כסיגיתין: דהוי לבעלים מחזיד להחויר בא אםשטקדיטין
 נכריס(. גביטת )בעניןה.

 לך וקשיא נבלה קיבת בעור אותה שמעמידין מפני בע"ז6( שמואל דאמר יאמרתהא
 אסור קשהוא שחופה בעור העמיד בודאי אם הדברים הן אטת נמי. שהופהבעוד
 אטרה וו הרי פעם בנותן בה יש אם הקיבה בעור המעמיד הבשרג( כל בפ'כדאסדינן

 וערי8א שח.פה לדצ דלית איירי נוים בשל שמואל אבל קיימא, בשחופה היא111
 אכל שדי יוסא כולא ליה תרו אי ואפי' תורה אסרה בישול דרך בחלב דבשדועוד

 התודה: מן אסורהנבלה

 שרץ(. מחטת הבאין משקין גענין )תיחץן.

 אשר מעשקה וכל דכתיב נינהו דאורייתא שרץ מחמת הבאין משקין יאמדתוהא
 לא שרץ סחטת הבאין משקין בפסחט5( יאסרינן הא לך וקשיא וכו'ישתה

 בשבת מוושא והכי אהי. מק-ו התסג( קאמר הא שאלתך סה אני תמיהכתיבי.
 ומדכלי וכוי ישתה אשר משקה וכל דכתיב נינהו דאורייתא שרץ מחמת הבאיןמשקין
 דמוז היכי וכי בפסחים. מוכיח והכי בק.1~נ( שרץ מחמת משקין :אתי משקהמ8מא
 אויד מחסת הבאין במשקין לאוקמי מצי הכי ידים טחטת הבאין נמשקין נשנת4

 מדאורייתאך(: פמיל לא נסי רהוא חרסכלי

 ע-6. כ' יף נדליס יך( עיג. ס"י זף קייוסין ינ( ע"6. סי זף גזריס יל ע'6.כ'ט
 : ע'ג יט זף ניעין סז( ע.6. י'נ יף קייוסיןעו(

 וגרין סעעעיד. ז"ם גסום' וכילס ע'". קע" זף סו)ין ג( ע'5. )"ס יף ט-ו6(ה.
 מ) פני כסילון ע)יו וסירן עינ6ם סר'י נסס סקוסש אס ססגי6 סס סה6ורגגע)

 פץ סיען דעס יולס סם-ך פכסג הס נס ועיין סס וגהריכי גר"ן סץין ועוז גמ,רגיגו
 ע'נ: ).ט דף גרפוס חו)ין ע) סיסר גספר עיין ועוך רגיגו ע) )'ס'ק

 ספנום נ( פ"נ סס נ( גסיגי. הי סלן החהס הג6ין הסקין כ.6 י.ח דף פסחיס6(1.
 דכפיכ. ד.ס פ"נ "י זף סנס גלט"י ועיין ר5ז'ס. כ"פ וסן ויפום נכ*י חקרוסנססנר

 חאע "נ6 5הלי סס זסס'ם הסקין ד'ס גמום' ועיי'ס פום). 6יגו כ)והל פסי) )6ד(
 : ד6ודייס4 5סליס 3עע5 עמקין )יסד"ח
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 טבריא(. כמי חרוחץ בטיז )תיחץן,
 אין ריענר מנריא ובמי מערה במי הרוחץ דדייקינן שנשנרה נחנית י יקשיאהא

 קשיא לא הא טבייא. בהמי רוחצין שרצים בח' דאמרינן לך וקשיא לאלכתחלה
 רחניתנ( בנטיא דקאזרינן תרע קסיירי6( האור ע'י חטהוחסו פכריא דחסירדיוקא
 ועלה חמין, סערה מי אף חסין פנריא חסי סה פבריא דחמי רומיא טערה מיזעני
 נמי לכתהילה אפילו נומו כל רלהשתטה מכלל לא לכתחילה אין דיענד הרוחץקאי
 לאן אי ועור קמיירי האור ע"י בהוחמו נהאי שמעון ורי וכר היא שטעון ריסנו

 תקנתא תנא אטו אלונפיה בעשר ונסתפנ לכיתני מצי היכי דשרי פבריא נחמילכתחילח
 : שיטוף היתר ומשום מעיה מי גקפ פבריא דחסי ריהפא אננ אלא קתני,לאיוירא

 בספרא(. הסתירה על )תירזץח,

 שסמנו כל משום עונר ע1הוא הפנים ומלחם הלחם משתי המעלה נםפרא יתמאהא
 ילחס לשתי להו שרי כבשים ששני קאטר שפיר תקפירו, בנל הוא הרילאישים

 'טמיעפ ומה ננללו. והקרב קאסי המעכבו מדבר ומסנו הפנים, ללחם שרוונדכים
 ררך יכן מנחזת כשאר לאישים טהם דאין טפעם מפתיתה הפנים ולחם הלחסשתי
 מנחות מה ק-ג זכו' ערוה5( שהיא טיוחרת אחות טה סקום ושנכל שבת4כ ריניםכל

 הפנים ילחם הלחם יעתי יצאו 1כ1' כל אף מנופו רהיינו לאישים טהן שישסיוהדות
 שיש מייהרות מנחות טה א:ר ,ואלן כדברי( היה אז עובר אינו השיריים סן)'טהטעלה

 הם:ים .4הם הלהם שתי יצאו וכי' כל אף עובר השירייס מן והטעלה לאישיםמהן
 פריך ליה דאית הו?יי כל תנא אלא כדבייד(נ( היה אז עונר אינו מהןשהמעלה

 : קרנ סנופו עואיןכיון

 בשבת(. כיס הגונב כענין "ירזץכ1.

 דמ,טני יטמעהא בשילקי ר' לסוף די טתחילת חוץ ה?ויק נני נכתונות יקשיאוהא
 הנבחה כלא לאכילה אפשר לעיל כדשני לישני היא"( עזאי נן טניהא

 חרא בדכר תשובות ??ה ויוצא :נרר כעי ראי הננהה נלא להוצאה אפשר נמידהא

 ס3ת נ, תיירי. *ו- ע"י סקוח%ו 3ח%ין ןחיירי ענרי5 ):הי ד7ייקיגן %ערה נ%י כ)ותי6(ו.
 ועת 7יע3י. וד"ה "ף י": 3תיס ו:ס כס ורטג54 ונרין 3רי'ף וע"ן ע"5 ק714%ף
 רוחגין: ר"ס תיס' ע'* ק"ט 7ף 3ס3תעיין

 יקרון ע3 יתויין י7פיס ג:4י הן קענו) קר5סון 3סקנר הע)וה 3( ע"3. ני יף י3"ךח6(ח.
 כתנ וק יע) ר":.:. סיקין ע-ס חן ענו) ס"ימ סני נחסני ות%)ות ועעות.71)ונ
 3ת.כ סחייק סים כ37ייך היח כן סיג: סיח ר*ס ור.) וו"): נג)יון עי7 ל5ז'ססנ*ון
 סתי ת:יף יקי3 ס)5 גקן )יק ר5ית חותרי תג" )*יפיס תהס ס*ין קתס רנקע סטס*%ן

 "נ) קתנחה וי:וף הו* קקי3 ס:קותז הנחות ס6י הט5*כ קתונח ע4נ ססגיס ו)חסס)חס
 י ה ע'3 )"ו דף 3תנחות הו" ערוך ס-ס סהרי ו') רית קתסינ וע) ססו% ע3נמ)*חי

 )5יסיס %קס ים הפגיס ו)חס הנחס ומתי יסריך וכו'. סחגי6ת %נסל )%ע)תעגין
 ועיין ),יסיס יניסו "ין ססק ר3 5הר נ5יכיס החס ט5ין ספנ.ס )חס ה3סס סתיי~ו יקתגי"

 סכח ר3 חיריז ו)פי קפייך ה:סק )ענין ע'3 כ, רף )קתן הס-ס ר*תר %7ה* סס3פייס'י
 )חירין קוסו ניוח כייין 1.) סי-ת יו6ק והנך פקיתה. )ענין דת"כ סך נתי ר6"ס1%ר63

 3כ:י געפית כ5ין )פי :יעי:" רתכוזצ פ:יחה )ענין ע'" ע"ס נרף ועי.ן כם"ס. פססר3
 פי-י )ף,ך 3הכגה יעיין כקניס חורת הו3רי ה(כייו ו)" 5.תי דה 3סוס' ועיי"ם ג6פס6%

 : עכ") ע-ס קת"כ. 37רי גס קזכיר וסס רם.י נר3רי סה,ריך הקל3נות %עסחעס'
 ק::יס סקיס כ)יוני 3( חקוסי*. תוכן נס6)ס )עי) ועיין ע34 ל6 דף כתוטת 6(ט.
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דאיכא

 למ'מ-
 מזריקה ועוד עליה מחייב ולא נרירה כהו דלית קמיייי זוטרי3( דביטליפ'ה

 : בהנבהה כמו בנחינה כך דאפשר אכילה ל:בי אלא הכי סוצנינן לאלהולכה.(

 מקר,ם(. וטומאת נזיר בענין התוספתא על 1הירוץי.

 אבר על דתנן סהא לך וקשיא המת על אלא סנלח הנז'ד אין נאהלותדתניאהא
- טנלח. הגויר הח.ךן  נבי דכתיב קרא*( לך תקשי מתניתא לך ארקשיא 
 אתי לא אהלות דריש מתניתא האי אלא ממאה, בהסה בנבלת אן יקדשסממא
 בראש וכן אדם מוסאת גבי לעיל מיירי דבחרב כחלל הוי לא דהרב אלאלמעושי
 מפמא שאין בת'כנ( מוכיח וכן מקדש. ומממא גזיר ל;נין ליה וממעט אהלוהמשנת
 כלמקדש

 רב-
 למשכב דמרבי המטמא יהידה מר לבד מאח-ים טומאה המקב4

 היא. יהודה ר' ההיא נזיר לגבי כחלל חרב דמרבי תנא מיטכהת .א' ?קד'ט.זלטמא
 ת"ל חייב יהא מומאות במנע אדם נינע יכול אזמרים היי היאשזנים זקנים התסזהניא
 וכו'. כל אף מנע בלא מעצמן מירש אכות שהן ס'זהריס אלו מה ממאה ח'הכנבלח
 במילי כדאמרינן בנזיר היא הלכה נסי אי מקזם. בשום טטמא נוי- 'ל'ץייטמא

 דנזירג(:טזבא

 הכוס(. ע4 וברכה בעשרה התחיי 1בעניןיא.

 טחלוקת ז'יט כעשרה"( נ-אין א':ם אם מפסיק'; התה'ל. אם .טכקדזשהדב-כל
 אה- כוס ל' 'הביא. ':.טפך הכים על שכ-ך מ' - טע?ן3י. ניר;.לא

 לו ד'
 ומה ושתי מבא וגחין רבה בקייו'טא דאג'ד א.ט'17 ב-ב כ-א'טכהן רא'::נהג(בברכה

 הזא-י
 'נ'-

 ל'
 אך-

 ביוך טזל ברוך טזל כדאמך'נןו( עד'ק הזאק( יכתהייה אב4
 . . . עבד הכ' דלכתחילה ככלל -פסק דז'לא

 מ"א.. ח פ עד'זת עי 'ק'י1ץיב.

 קדרזן. רנהל ':צאין זהן לא:ה טככדן ק'אך י2-ה בכל' .טקדיטז דגהל.ם ראמ-תהא

 נדסום ינס 3כ"י חו6 כן :( מס י3יס"' ע"3 ק;-7 רף 35ת .ע'ין ):ייס "סס-ס,י
 קספי'ס 3תחיק גויך "'ן .כן נ::3:ק י::י'יה 3':קיי:ן יכ:3 נקינ:: י:וייקה י:חקיי"י"ס
 כתו )מגוח "ין : 3י יינ'ניכו כ'ם ):':3 קן י:וייק 7בהי4 קיכ'ק ?, :' ה-3י'?'כוגח
ע)

 קק.ס-"
 ו""כ 3הנ3חח כיוי 3:"'גה ),כ':ק .פסי ד:חס ק31. ."יכ) ):ו:3 ת(ייק נצי)

 י:ינ'" :ג3 נ3' י3נ ה:;3קק, צ? )"כ'נ: ס-':וק כוס,ין
 עס 3"'ן כ"קד ס:'הס ה,.

 )חום ו"ין הי6 סגחח 1ייך דכקיי: כ3: קיו3 י:חה'נ "ו י:ס ה:ג'נה :'י3 חנ 7"1:קג3הה
 סס: 1:קו3נת 3:ט: :ו3": הי"'ה ?3יק נס ו(' ,קיח. 73-ך "ססר"ס

 וכסף ור"3"7 :'": פ.נ תקיס 6.3ק : כיי:נ"ס 'צ'ין :( סס. 3( '-3. : .'ק-""('.
 כס.י:ס::

 יי3 י;.י:-"יןיא
 קוג"

 ענ )י ווו:'ק יננ?רסין כ:מי: :-".ן חכעת ?"3 ו:"ן רף 3יכוק
 ו)יח ע'" ת"ח דף סס כקק ה" -3-:'37י'

 קנכק"
 הנ. ככ)

 סהעת:"
 37רי 'עיי"ס

 כי3 ס)כק ס"ין ם"ף ).ם3 וי5 :.נ" כל3 :)כת, ).ת ""כ ו:יק : ך 3קוכ ע:1:1ר"ח
 3עסרק, קתקי)ו כ3ר "ס )קפס'ק ס"-ן ענ.ו )סי;'ך 'ס י:'י: )כחק'נס כ:וקינקונח

 :31" :( ה.רוס)י:י. מ?ע1:ן ע"3 כ": ןף י':'גת ירי"ם קוי" :.: ס 3י-'ף יע.ין3
 3קגסת

 וף3'גו וכר".ם 3נר 7": ע"ה )"ט דף 3י:יק 3קיכ' וע-ין :"י. ד ס 3רכיק ק:כיקי;יי:י:'
 ר"ו כ;'תן 6'ח 31"' 3טור ז2"ן ר3יגו 7עק :;ד :", פ"ו 'רןסני:' ד3-' סק3'"ו ססיוגק
 'ייכ)יו' הה' ע) סכק3 קק" ס-י:ן 3"3?י קי:"ז; :)ק? 3ם3יניועיין

 6יפסע רנ" ייוסת3י"
 מ'( 7ף נרכות 3חוק' ע'-ן ו?וך 7הוה ר"ה נ.;וק ו?.'"כ ע'4. ק'י 7ף סכח'ס ד(3ע.ין.

 קו" כן ה( ,ין ו"ק "?
 סקו" 3י:קיס נ יכנ 3:ני;.'

 3רכזח י( 3רפיק וק"י 3כ"'
 יןרף

 : ע,"
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 ומתוכה מרעת אלא מקרש שרת כלי ר~ין קרשו לא לאמה מננדן רהטירהנהו
 שנתבת לה, כדגרסת 1יתא תטיר ומשנת ססוליןג(. יא מקרש6( הסזבח נפיכראמרינן

 תרוטת רלענין שינוש זה כל העוכלות מן והתה ואילך אילך הנחלים אתופינה
 אצל ושמו המזנח על העולה את האש תאכל אשר דכתינ לעילג, לה תנןהרשן
 תמיד בפריס( כתכתי וראיות לוחשות. רנחלים לה ניסינן לא קפרת7( נבי אנלהמזנח,

 : רעתי עניות לפישמירישתי

 דאורלינש6(. יוסף -' ה-ב שאל נ'ה.סימן

 כעיקר(. מעם בענין ריית על )קיש'אא'
 רנו ספקותי אבל הוא, כן כדנריו אמנם לשאל3(, לי שהיה רבינו שאטר מהעל

 הא : רבינו ילטרנו ועתה ורכר, דבר כל על רץ לשכור ירי לאל ואין מעותיעל
 וכו' פעמו יוחנן י' אטר בע'זי( דאטרינן טהא יבינונ( של הישר בספררטקשי
 טגיעולי עקינא ולי' רנזיר מק"ו כעיקי טעם ילפינן יבפסחיסס( עליו "וקין ואיןאסור
 עליו לוקין ואין אסור יוחנן רי אמר הכי דמשום רעתי סלקא וקא מדין מפרשתנוים

 ליכא טרין טפרשת לה דיליף ולר.ע הדין מן מזהירין ואין מק-ו לה ילפינןדלרננן
 פייש ורנינו נטים. תענירו נאש יבא לא ואשר כאש תעבירו דכהיב עשה אלאלאו
 בפירושו פעה אימורא אלא ממש טלקות בו שאין שהטסרש ו( וכתכ טלקוה בושיש
 איסוריח(. חמשה יפרש חמש לוקה דטכ.תו( האי וכי הנזכי, סלקות להבין ידע לאכי

 סלקות: האי תיתי מהיכי רבנו וילטרנו להתאפק. יותר יכלתי ילא השיבוניוכן
------ 

 ופיין כא. וי 7ף תגחוח וכיין נירומין גתקיס נ5") נ( עא. ס4ח וף זנחיס8(יב
 ע34 כ'ג יף חגיגס וכיין יסר6:. יכקנ ר' ס5 קומי6 מסקמח ס.3 סיג חגינסנירוס5הי

 מ6ס 7'סחיס'
 5"נ רף גחתיך 7( כינ. כ'ח 7ף מתי7 ג( ס)יני. כי 7'ח כ"3 ת.1 רף ויות"

 סמגס 1כ5 יס"; נין )ח)ק ר.ח 3מס סס מכחנו 06 ד'ס כ"6 ס"ו 7ף זנחיס חוק' וכייןע"6.
 : 3פ' 3תקוס נונס' 5'5 6י5י ה( ת*נ ס*ד יותי חי'ע וכיין )קערח סרסן חרותת 3ין1)6

 ספר ע) 5.1 דכהני5ער גחן חייס ר' סחכס מ5 חן 5ויח נקנחוח עיין 6( א נ*ה.סיטן
 ו)סי תק'גון. יוסף רי סגדי3 3ן י5חק נרני ייסף ר3יגי נסס ר"סיגיס 50 נססרןסגזכר סו" ר16ר5ייגם יוסף מסריר ורכח טעס נסונ סקוכיח כ.6 כ*נ דףר6ני.ח

 חחיס )פגיי 6סר י5חק 3ן ייסף ה"ור)ייגם 3"1 סיתן 5כי) החחוס כס נ6ח7 סי6סגר6ס
 ר6מונס נסכס ר3יגו קר"ו ימס )"ח נסיתן ר'ח 56 35רו תכחנו כינ הר*ן ו6מי י5חק 3ןס5תס
 )נרו)ס כ)ס י6ח.כ ניתיס )כיר כ.7 יוכף ר' חיס 16 ו6ו)י 6חי מ:ייק ו3פפס וקןנחור
 6חרי רניגי 50 ת6חרוגיס ני1ניס היחק סו6ת מחמ6)ה ; נ :י6ה ות;6ן 7מס. רג)סייס
 ו6ס נתכחנו. יוסף קר*ר ;נר כ"ן חו:יר וה 6ח ;י )"ור, מ)ו קיסי קססי י,6 ;נר"סר
 וכ6ן גמתכין 3:חח ר3ריו 5עי3 כי ונוס וח המו:יס וכ6ן 5עי5 רניגו מ) ס7ניר 6וסןנס

 )כינ ר3יגו ר3ר ;ן וה65 3יוסר, תתגו סקטן )פגי קנ7ו) ו;ר3ר כנירין קמיס נתכסר3ריו
 קמו6נ נוק יוחר סניס יס6 ו)תה ני15גו. מניח כסס 06ר "חרי ונס5ס ר3יגועס
 )כינ סנחנחי תק וכיין ר*ח, מ5 ח)תידו ר6ור)יי:ם יוסף קר"ר קיק :גר6ק )פיכי

 )6 חוק סתכחנ נ( ייסוגק קכרק )"וסיהן
 גה5"

 ת"7 סיתן )עי) וכיין 3כחו3יס. ":)גו
 7ף 3רפוס כ"ו כ) ח'סר נססר נ( ה")ח. כ7נריס תסנס ר3יגו 6) גס י.ח סכחנ 7'16ת
 3חוסי וכיי"ם כ." ס"ו וף כ"ז ר( קג.3 7ף 3ר36"ן סי3" ונס ת5'ו קיתן כ-3ג*ס
 ת)קוח תסוס 5" ונ5קוח 7תפרמי יס6י וו'5 סס היסר נססי )כי5 ו( ת'נ. רף פסחיסס(
 נחתיח כ)ותר ח( כ"נ. כ'6 7ף תכוח ז( סכו. דיירייתי  "יסור" תסוס 6)8תתס

 .6ך : 63תרו נחמונחו ל*ח רוונו וס ע5 נס ו6ו)י ס)גי. היסר נספר "יגס ח56סוחרנריס
 : סי סערס יל 3תמו3ס 5קתן כיין 3ר. וסכיח פחרוגי כת31 ת:6ח3מי13ם
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 שיל"ס(. רבר מיקרי אי טכל )כשיוב.
 דבר הוי הא נ( לרבינו ליה וקשיא בפיל דפבל דאמרינן5( מהא רבינו ילמדנוךעךך

 אפילו מתירין לו שיש ודבר הירקנ( מן הנודר בפ' כדאמרינן מתירין לושיש
 יין כטן במינו בשלא פבל של שמן או יין שנפל כיון לן ותימה במיל. לאבאלף
 מרכה דאי מתירין לו יש היכי נפל כמה ידע ולא משקין בשאר שמן או תפוחיםביין

 מקולקלין מעשרותיו בטעשרות המרבה בדאמרינן7( מקולקלין מעשרותיומעשרותיו
 שיש דבר קרי אי יבינו וילמדנו אפשר, אי ולצמצם מתוקנק לא פירותיו ממעפ,ואי
 לו שאין דבאדם שתירין מה רבינו יפרש ועוד מעשרותיו. דמקלקל כה'נ מתיריןלו
 מציעאמ( בכבא דהא ]יעוד[ פבל. לו שיש לסי להקנותו יכול והלא מיירי, לתקןפבל
 לרבינו אמאי פרופות לאתויי אתי דילסא ואסר ודחיק איסר וניתי דחזקיה עליה פריךכי
 לא התם הראשונות מעות ליה דלית דתירץ ואע'נ איסר1(. ליה דלית סתרץלא

 לבעל ליה ניחא לא אחרינא תירוצא דאשכח מה בכל אבל אחרינא תירוצא0שכח
 תירוצא: האי לסיעבד הנראה לפיהתלסוד

 ישכרו(. בפסח קדרות כענין )קיקהאג.
 בפסח קדרוה רב אמר שעה5( כל בפי בפסחיס דאסרינן הא רבינו ילמדנוךעךך

 תלמודא ומקשה אסור זמנו לאחר חמץ דאמר יהודה כרי ליה סבירא דרבישברו
 במינו שלא חמץ ס"ל דהא במינו שלא בהו וליעבד הפסח לאחר ער לישהינהוואמאי

 סותר לפנם מעס נותן שהוא דכלי התלמוד לבעל דס"ל אלמא לי ותימהסותרנ(.
 לכתחילה למחר ישראל בו יבשל היום הנוי בו שבישל כלי וא,כ לכתהילה בולבשל
 ואי בעין. האיסור אין ה"נ בעין, האיסיר דאין משום ואי יו, היא גרולה קולאתו

 או  יום הפמח  קורס בהו ליעבר רלא  לשהינהו בפסח קדרות א"כ בלע דהתראסשום
 ושל בשר בה כהו ליעבד חולבת קדרה ועוד כלע, דהתרא משום בהונ( וליעבדיומים
 אך להרצותן מעות לי יש ועוד לכתהילה. יומא כת שאינה כיון חלב כה ליעבדבשר

 : כמפריח רבינו לפני אהיה פןחוששני

 רבינו. השיבו וזה נ"ו.מימן
 כעיקר(. טעם )בעניןא.

 ממשו ולא מעמו על כתבתי אשר על שאלת אשר לך. חכמתלעצתישסעת
 וכלי הדין מן עונשין דאין ותרצת הקשית' המלקות על כי בעצמךודמית

 ואישר עשה, פהרתס מדין כלי כי פעית, סעיות שתי באש דתענירו הוא עשהמדין
 ופעות דאורייתא5(. מסשו ולא טעסו ש'ס היתי ומדאיצפרך הנעלה סדנלינבלה

 סעס. נגוחן נתינן ס3* נתמסו 3היגן נסך ויין תטנ) חון ד5תר ע'נ ע"נ דן( ע"ו5(ב.
 סס ע.' נחוס' עיין ועו7 חק"5. סיתן ס"נ ג"ו דף נ7פוס ע.ו ע) חיסי נספרנ(

 פ.ח 7ת5י חוקפח5 7( סס. ונר"ן יסניס נתוק' ועיין ע"5 ג'ח דף גדריס ג( סנ).7"0
 כהח ידע נם53 )6וקתי 5יכ5 7חכי יוקף חר"ר וכונח גרהו וסס ע64 ג' 7ף ערוניןועיין
 ננ5 0(גפג.

 71פוס: נכ.י תעסי נתקוס ר6("ס הגיס כן 6יסי 1( ע"5. ג-נ דף ת)יע"
 ד)יח נר5ח תכ5ן נססח כ)ותר נ( ע.3. :.ט דף סס נ( ע"5. )' 7ף פסחיס5(נ.

 יכו) 0יה )5 467כ 5יכ5 תי50 תססו )?גס טעס 7גוחן טעה5 ק% יוקף )חר-ר)יס
 פסחיס נחוק' ועיין סס. ונ3"י חת.ו סיהן 5-ח 3טור ועיין דרנ 5)ינ5 נטסח5 נחו)יענד
 : ותססו )פנס ג'ט )טינוח6 חרחי 7ליכ5 סס יוסף הר"ר ס) יח.רו)ו 1)יססיגסי ד"ס ע.5 ),7ף
 יוסף )סר.ר י"ח סחסינ ר"י 5חר ר-0 ע-נ ק-ז דף ע"ו נחיק' ועיין 5( א. נ'ץ.ס.מן

 עדנריו קגח חסוכס גי5ס חס 3דוכח5. 06דרימ קר5 די0ידיסכיון
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 דהכא לי וקשיא כתבתי שכך , לסופו סראשו ופעית נפתרוני יפה ראית שלאשנייה
 אכילת בכדי שיעורא יהיב דלעיל 3(, קאמרינן לא לחוטרא קאטרינן לקולאסשסע
 תרווייהו דאי קאטר, מדרבגן וא*כ שיעורא. האי יהיב לא פמשו ולא ובפעטופרס

 אמלקות אבל קאמר, מדרבנן א"כ פרס אכילת בכדי וזה זה למימר ליה דשהראורייתא
 נראין דנרים להקשות דרכי ווה הדין. מן עונשין דאין ידענא דאנא הקפרתילא
 התערובותג( בם' רבא דאמר הקויציות ועיקר הקושיות. שקר ואח*כ תחילהמעש
 דאמר נמי לקיש ריש וכן בחזותא. רבנן אמר ברובא רבנן אטר בפעסא רבנןאסד
 ההלכות יתפרשו קושי שום ובלא הכי7". ליה אית וכו' שבללן והפמא והנותרהפיעל

 בשיבוש אך תבין. ואי מבחרן ולא ההלכות על ותתישב כורחך. בעלכדכחריאוית
 כי בפתרון. לפעות לך בירדת אחת תיצתה ודבר בוס(, ופעית פתרוני כתובמצאת
 כי דחיקי, שינויי עושה ואיני ישרות שסועות להע"יד להקשות דרכי יודעאתה

 : ורויחא דחיקי שינויי בלא נוחות ההלכות כי תירוון, צריכות ואינן הן תירוץקושיותי

 : וימני( תרי * * )בטיןב.

 דחקתי, ניבשתו של קושהש שמחמת שסברת ויסני"( תרי לך דל גהאי פעיתוכן
 ושוערים לבנים של ותירהמם זיסני3(. תרי לך לך של פירוש הנותנת היאאך
 סהדר תנא הוא. ונוח קצר פירושי כי השיפוק מקלקלין אף צריכין, אינן מצייךשאתה
 אישר שמעינן דמיניה וימני תרי לך לך שנאמר סשוס לאישרא קיא ונמינאהיתרא
 דמשמע ימצא~ד( לא ]ת*ל איסורנ( של ליה נסיב לך תרי וכתיבי הואיללכיבשתו
 פרשינן ה,א, ולא ך.1 לא רהמנא ליכתב לא וא*ת שרי דכבשתו סכלל אשראיליות
 מפרעשה אני ופשופה השטועה הילדך מתוך כי ]בידךן יהא וה כלל שפירק(.ליה

 אנו אחר בסקום וספור אחד כטקום ח.יב בתלמוד כשיש אפילו כי סעדוהקושיות
 אומרין ב,ש ממורפ נזיד ו( מינין נ' פ' דתניא האי כי אחרות. קוקיות כ*ש יפהמהרצים
 פהו( על במלוה פפא רב בפטק וכן התם. נסי ססתברא יצא מקומו על ונותןצריך

-------
 מ3מ6 גי3וי 06 כי 5יגו ס5ישור וע3 ח5יסור, ע3 631 סטסרס ע3 לק סחעמם סכמ)נכ5ן,

 וכוגמו נמריקן. 3חוער6 נמריגן 3קו63 6גן 6טו עינ 5'ח 7ף חו3ין ע3 רומו 3(3ע3מ6.
 7מ3קומ 3ומר נ6 63 ע3יו 3וקין ו6ין 6שור ממסו ו63 עעעו 7ק6מר יוחגןדר)י
 מנומנס ח3סון ד( ע"6. ע"ט דף 31חיס נ( 6יכ6' ד6וריימ6 6ישור6 336 37יכ6חו6

 ממסו 631 דטעתו דם*3 מוכח וטץ) ע"6 ע"ח דף סס 3קים רים ע3 7רנ6 7מסיונמ6וטגמו
 שימן ע'3 טו 7ף 7פום ע*1 ע3 סיסר )קפר ועיין ר3נן 6מר 7"ס )מום' ועיי'םי6וליימ6.

 ס3י6 6סר סמסד3ריס 3ומר סרו3ס גר5ס ח(מ)*ו.
 ססו~

  )שסרו כ3ס חיו 53 ר3יגו נסס
)

 ח': סערח 6' 6ומ גיס שי' 3עי3 ועיין ססו36. 3פגי סיו נסנום 6ך
 סל*ר ס3 סכן3 נמכמנו גמנ6 63 רניגו ממסונמ ,ס ח3ק מוסך ע3יס 6סי סם36ס6(ב.

 להס סיס יוסף סחר*ל גר6ס ו6מ רק חסו36 37רי מוגן גדע 63 מחמסונח ונסיוסף.
 )דפום פשחיס עג סיסי ו)שפר מסוס ד-ס ע"3 ס' דף פםשיס נמום' ל"מ קוסימ 6מ3חלן
 עץי*ם. כינסמו 631 3כי3סמו קר5י מלי מיריכג6 63 דוכמ5 ד)סוס יג*3, שימן ע*ד כ*ודף
 3פייוסו. סע7 כמו רק וסקוסי6 סם"ס ד)לי 3פרם רק 3סקסומ ר)יגו 37לי מכ3ימ ס5ין3(

 כ3ומר נ( נמיע7 סקיסי6 ע3 63 כי סקוסי5 ע3 מירון ממ65 06 6ף ס)גין גשמר 6153"כ
 3סימר6 חד 7ריס 3סכי ,ימגי, מלי דגמי3 מסוס סגי3סמו 3נכרי 63ישור6 73רוס 3ך גשי33סכי
 סו6. ס3ך כמו ,ס ס6ף סגינסמו גכרי 3ר)ומ 63ישול6 וחד 6חליס ס3 6מ3סולי6
 עץ3. מ.ו דף גויר ו( סס. חיסר נספר ס( ו7סום. 3טי וחשרומ ג3"3 נסשנר חמ3ומד(
 דף מגחומ נמום' ועיין יפס. ממ~ן ססיס 3ם'ם ספוכומ שוגיומ גמס ע3 ר)יגו רומווכ6ן
 סס ע3 מפס חי3גמ6 פפ6 ר3 116ל טץ6 קע*ו דף נ"3 ו( 67מרי. ו6יכ6 7*ס ע"3ג"ח
 ק6מר ע'3 ינ 7ף תקידוסין 37מ מגעו3 630 כדי חיורסין מןנונס

 5מרי" סעמ"
 עסוס
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 ולא האםת על םודה ואני איכא, נםי ושובא וכלאיםס( ושביעית ערלה נאנלהונן
 רנלים. בלא םלהעםיר שניוני לםהוק לי היה מווב כי לרברי, םנינורין עושההיתי
 רוזית. לתרץ ואיצ מרווהות, שהשמועות צריכות, שאינן בםברות לתרץ ימהר אלולבך
 עני אםר עקיבא רר עוניס( להם גבי :נון לתירוצים הושש איני םקוסחע ברובוכן
 ליהי5(, אית לםקרא אם יש עקיבא ר והלא םסורת רררש זקניי( רבינו ופירשכתיב
 ולא תשכב ולא רהכא רעני ולתרץ. להקשות הש ולא יפה ירע וראי רבינואלא

 רוםיא ועובי יתזעו( רכי רוםיא ויותן תשיאי7( ותקגא שםעינ( הצסעתישכבי3(
 לפי לוםר ת8עה ואל פירשתים ואני הני כי ופובא עקיבא ר טודה בכולהורעברסז(
 אם כי מבמינו. יותר םינו בשאינו במין להחמיר בעיניך תיםה להיות םבהוץםברתך
 שאינו ולא לאםור לן יש הניכר כי פובה, והמברא מוכיהות ההלכות ברבהתתיישב
 בכך שהורנלת וסהוך בפיל. לא במינו םין ליה ראית לםאן הוא הכתוב ומירתניכר.

 : איפכא בעיניךנפלאת

 אף4-ט(. רבר טיל )בעניןנ.
 שאתה שכל אוםר שאתה אלא לרברי, סורה אתה הלא ששאלת פבל אותהעל

 לעולם ועור םםש. בהם שאין דביים אלו כן. תתרץ לא אאר תירוץסוצא
 םעהטרותיו שאמרת וסה מים. בכל תלםוד דרך וכן באדוונה טב תירו"ן טחוץהוא

 אחת רהיטה ליתא. הא טהירין לו אין הלכך נפל כטה ירע דלא כיוןםקולקלין
 וטעשר טחווטה. סאין כםה יפפור ויין טשמן וםשהו טתתםה, הכרי אתפופרת
 לי, שנתערב פבל של םעשר הוא הרי ויאטר טשהו יפול יפה, לתקן יכולראשון
 וחוזר שנפל, םה אוםדן כר. ער ר' ונן נ' וכן נ4 ויאמד יין סקוהו שנית יקחושוב
 פבל של אוישנם רחיפי פלני כל ואוסר כ'כ נפל שלא םובר שהוא הששק כלוטערב
 החתי וכן ואוכלם. הפבל על םעשר העשרים פלני יהיו הסעשר על יתירםוטהם
 אטרינן והכי תקנה. לו שיש םעט קרוב שיעור להראותך אלא אחח, בבת לפרשיכול
 פלנא פלנא תתקרש אםר ראי טקרש5( בהאיש בםקץשרחעיו רטרבה שםעתאנבי

 שםעוו ר' הזכיר פבל והלא שנתערבג( פבל ליתני לרברז אפילו םעומרותקליי בשביל ועור והיפה. היפה כל בעישור ה'נ רפלנא היכא רכי קדשה,דחיפתא3(
 דחיקי וש.ןיי בריריהס(. לפלונ בנררים ולרבריך ביטולד( נבי הוכיר וטבל עהאיק
 ועוד ראיות םתוך תירוצי ני תהשב, וחנם תחתש שלי ועל זארותז, על ההרץהוא

 םומות: ברוב צריךשאין

 פי5 ס' וף כסוטס ח( ר*פ. 5ער חץס גו3ס 7'ס פס כסוסטס וסןין ד5ויייס5פיעטד5
 יסוזס רנ 5ער פ'6 5'1 7ף ונ"3 מזקס, וו סרי וכל5יס ופניעיס ער5ס "5ס יסודס רנ6ער
 פי5. 5'ו דף פסמיס ע( גריס. סכי וד'ס פל5ס 5לס דש פס סוסי וכיין מוקס 11ד6ין
 עקולס. 7רס פקי53 סר' 3פירום נ5ער 55 ס5פנינו 3רם'י 5ענס כפיג מן ר,ש פסי(
 פ"3 ו' דף סוכס סוס' מץין ועדד ט5סו. ד'ס מס נסוסי ופהן פ"6 ד 7ף סנסדכיןי6(
 סנסדרין ינ( פ"3. ג"ד דף סנסדרין י3( ~רכס. 55 ד'ס עי6 ומ 7ף ,03ים וסוס' ורשסד'ס
 פץ3. ג*ס דף קיזוסין סו( נסנ5. דלנ עיעל5 סס י7( חנינ5. דלכ מץעל6 פץ3 וידף

 ע"3: כאו דף פקמיסט((

 ס5, כ5ופכ נ( ונדסוס. 3כ" ד5יסס5 נמקוס כל5 נ( ע'5. נ'6 7ף קייומין 5(ג.
 כ*נ דף 3פ" כ5ומר 7( נוסס. 3סנ5 ל5 5נ5 גפנ כעס ידפ פ55 מסעפוסויסיס

 גפ5 כעס ידע 3ין ח5ק 551 קסס ס53 רק ס,כיר 55 נסדסס עי5 נש0 דף וננדריספשנ
 ד3ר סוי 65 נפ5 מס יזפ 55 57י נ1ל, מס 3ידפ רק 67יהי ס( נסל. כעס ידפו65

 עפילין: 6פט



127 נו סימן ר"תתשוכות

 אאהגהג(. 0ה1 פקל )געגיןך.

 שהיה כעולם תרלנ( בן י שאין הקשית חנם על שיהבהב6( מהו דפועל האייעל
 שש בן תיגוק לב על עלתה ולא שפירשתיה אוטר קמאתה שפעית כטופועה
 כן:לפרש

 ישברו(. בפסה קדרות )בעגיןה.
 הפסח אחר לישהינהו אסאי שעה6( כל פ' בפסחים דאטרינן הא שאלתואשר

 מעם נותן רכלי לטקשה ס'ל אלטא לך וקשיא בטינו שלא בהוו4עבר
 פעית יוטן, בני  שאינן נוים בכלי לבשל טותר וא'כ לכתחילה בו לבשל טותרלפנם
 אלטלא שבר, כן ואם מעם בנותן ראפילו בכך טה ועוד טשהו, משום 8ירכארהך

 נזירה וטשני לכתהילה הכי אי פריך ע'ונ(, בשילהי ונם בך, שבר רמיפאקוינוייא
 אמורא, בו נזכר לא שהכא נרולות תטיהות להקשות התלסור ררך וכן יוטא. בתטשום
 הכא וכ"ש ויתרץ, אחר רבר התלמוד ישאל טקוטות בכסה אסורא כו נזכרואפי'

 בעי נטשהו חם*ן רנבי סשום בע'ז כדטתר*ן הכא תירץ שלא וטה לפנם,דבמקמע
 סינן. טשום מתר*ן והילכך הצותג( ער פסח של ראשון יום אלא יוטא בת ליכאועוד
 פעם נוהן דאי פריך סשהו משום עוהטקשה שאלתך כ0י רקדקת לא בהלכהום"ם
 כין בטינן בין בהו וליעבד הפסח לאחר עד ולישהינהו פריך טדלא דישברו מודיכ'ע
 טבשלי לא בעיניה רהטץ בטשהו ליה חשיב בחמץ קדירה בליעת אלא בטינן.שלא
 טשערינןד(, רבריריה לנחל רטי ולא דקפילא. אפעטא סמיך נטי ואי קדירות בדובלמה

 ראיה טטנו להביא ששנחת נמי לכתחילה הכי אי ע'ז בשילהי 0ריך דק*וולפירכא
 ולתסוה הנוים וטכלי הולבות מקדירות ראיה הבאת אלא פעמס( כנותן פירהשךלפ4
 רהכי פעס בנותן רקדירה סוכח רהתם כר0רףמת:(, לההיא דטי לא האיאלו(על

 ראכולהו בפיל ליה ראית ולטאן בפיל לא בטינו טין 4ה דאית לסאן דתלמוראסתמא
 דהוליןח( רכחל הך מרנניתא לטיפרך ליה והוה בטיע. שלא בין בטיע וביןפריך
 רטפרשית לטאי ס( טותר או אשר לפנם פעם נותן אי ליה מספקא ודדב דעיזוקדירה
 השואל לפי יום בכל וטמעקוים נוים טכלי חספא ופרכה פעם, במתן דפפחיםשסעומו
 איתא הכי דשטעתא ופירושא המשיב. לפי רירן וטעשים קשאעו. פעם מתןולפירוושך

 בטינו, שלא בהו ונעביד הפסח אחר 4שהיגהו ואטאי ישברו כפפח קרירות רכאמר
 טותר יוטא בת ק5אינה קרירה רה"נו לפנם פעם רב קסבר אטרת אר סבעהש לאפי'

 למה רהוה בטינן שלא בין בטינן בין בהו וניעבר יומא הר ונשהינהו לסיפרךרסשץ
 סכר לו0ר תסצי אם אפילו אלא עשז, בעילהי כדטשני יוסא בת טא5ם נזרהלקשמ"
 ונעבד הפסח לאחר נייעהינהו יוטא, בת ע*אינה קיירה דהייע אסוד ל0נם סמנםרכ
 ולישתרי פעטא יהיב ולא הוי רטשהו להו קים בקיירות המץ דרא בטינן, א5לאבהו

 63 ו3כן 3עי3. יוקף סר*ר נם36ס גמ% 63 מיס גס ע.6. ס*ע ד5 %"צ6 נכ66(ד.
 ר-ת נסס ססונ6 מס ע3 פוננ ססק ונ3סי יוסף. סרי 30 עעוסו 651 קוסיסו %כמצ
 חו3ין עיין נ( סק*ד. קימן ע'6 עשס דף 7סוק סיסר גקסר ועיין שע3. ד'ס פסגסוס'

 ע"6: ק3'7דף
 סשס מו' חמן 3נס3 6קור ססרי ג( מסונס. סמנו ונדסוק ע*6 ע*ו ע" 3( מה6. 3' ספסיס6(ה.

 מגיס, גפיק כמס ידעיגן 63 נעי דנק7ילס כ3ועכ סץנ. 5יו דף סו3ין ד( נעיפ.531פ3ס
 סעקסן ו( סס. נסקחיס ס( קסי63. ע*י 3מסעעיס 6פמל 6י ונס עפסו 6עו גכס3%3

 גיון כ13מר ח( עעס. ניסן נע*ו ססס 661 גימו נמססו סין וקדיוס ו(נפפמיס.
 גפיק כמס ידעיגן ד63 נכח3 כמו נדידיס 3מעכ 5יך סוס 6ע 56כי עשס ניסןעוידיס
 כ%ס 3פי י( כנ. 6מכ ד'ס 4ט5 דף פפחיס שגו הרין שע פים ש ע, ע(סןניס.
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 מ8ן בעיניה ק*האיסור בדבר אלא שחך לא לכתחילה אימור טבפלין ראיןלכה"ילה,

 ללששד לי דמה אמרינן לא פעמא יהיב רלא קרירה בבליעת אבל במאה תרומהסאה
 בנתערב שבירה אלא פהרה לה שאין קרירה להתיר לי וסה בדיעבר כשנתערבאוכלין
 חיומה בה שבישל קרירה דאמרינן והא בהיתרי( אלא אימורה הנא שלא כיק בריעבדבה
 התם , מבשלינן לא רלכתחילה טכלל מעם, בנותן בה בשל ואם חולין בה יבשללא

 דכולהו טעמא בלא אלא אפשר לא חסץ אבל אדעתיה ולא פעמא יהיב רילסאמשום
 במשהו זמנו לאחד רבמינו פריך סצי לא במינן בהו ליעבר אבל במשהו. בקוירהחמץ
 למענר אתי רלמא נזרה וסשני לרב. אסור יומא בת שאינה קרירה רהיינו לפנםופעם
 יסי כל ליה ראמרת דכיון יומא, בת קרירה משום טרה לשנויי מצי ולא במינןנהו

 באקראי לא אם חצות עד פסה של ראשון יום אלא יומא בת משנחת לאהפסח
 לשנויי אינא הפמח ימי בתוך ליה רשרית טותר לפנם טעם רב סבר אי אבלבעלמא.

 ימימי"(: כמה ל'ש אחר יום ל'ש לעיל כדפרישיתהכא

 אליעזר. רי להרב תשובה נא.מימן
 לחצאין( טבילח )בעניןא.

 אליעזר6( רי להדב להשיב אצתי ההרך, סטורח אני נם נלאה רהימין ברנליםאץ
- -- - 

 3יססיגסו. דשם עי" 3' דף פסחיס נתוסי ל" 3ינלי ק5ת 7ותין נ4ן רניגו דנרי גר6יןעע
 ס6ין כיע דיעגד סנקל6 3" כ"ן רנינו דנלי וכוכת )תעלנ. כע,לח סתם לחוקיס נ6תת"נ3
 יג6 ס5" עפוס רגט ס) עעתו עיקל "תגס סס, יי כדנרי חקגס )ס ו6ין סנילח "3" טסלס3ס

 4נ3ע כמן סא סלי 6ףכ ונתערונת, תססו %" 6ינס סנס סססען ת"חר נהיסל 66%יסודח
 6יגו 6'כ 3קתן, לנינו סכתנ וכתו תתיגו נקדילח ינם13 "ס נ"יסור 3ג"ת חתן התססו יכו3ספיר 4י נסי3 3" גתיגו עין ס") ורג "יירי דרנ ד"3ינ" כיון )עמד ק0ח "נ3 טעת" יסינ ונ"תססו 6)" 6יט סהרי נסימר "ס כי 3"סור ע" 3" 3ע31ס סנקיירס ססחען כיון נ7יענ7, כנרסנתערנו
 כיון ול5 3כתחי3ס. )גס3ו "סור יהיס 1"-כ היתר, וכעסס 3דיענד כנר סנתערג 3"וכ3יןדועס
 יסיס 6.כ תסהו, "3" 6ינו גקדייס סחתן ס3כך ניחד סרגס פת כ13תר חתן 3חסתעס רני3יןס6ין

 רי)ע6 נזירס סם*ס עסגי תס "'כ קסס "ך ס3יק. ד"תרינן "מד ודנר נתיגו תין תתיינקדירה
 ס6ין "ע"פ "חל יגר נ3" נתיגו נהו )תיענו יכונ סעכ'פ כיון ו"3 נתינו נסו 3תעגו"תי
 לנ.ט ינוי 3יעוח "ין וגס גורו. 31כן נ"יסוי "יקולס סי5" "ססר עלפ "'כ נכךרני)ין
 תרתי 7סוי תסוס סטעס יוסף חר*ר ס3דעת סס, נתוס' סהונ"ו יופף חל"ל דנלי עסנכ"ן

)טיכות"
 סס ודעתו 3כתחי)ח תנט3ין )כך ותססו )פנס טעס גותן

 3רג ס*) "י סססוני"
 נותן 3רנ 3יס סניר" "י סס חסוני" 73עת1 "7רנה 3נ"ן ורניגו תותר. )פנס טעסגותן
 תסהו הו" סספתן תפני ההקסן, 3יעת נס 3ססתתס ו:ותל יס6 וס תפני ולק "קול 3פנסטעס
 יוסף סליל סו" נתוס' ג"ן סנוכל יוסף ססל"ל נל"ס ותכ"ן נ6יסול. ג5"ת יכ63131

 6*כ עומל 3פנס סעס ניתן לנ סנל 6י כפתל .י6( סס. וסתתלן כ"ן ססו")י16ל3חנס
 נמןנו: ס63 3עגע )רג סוס 7ינס ס6ין "ע-פ ספסח "חר "ף )"סור כן כתו נורונפסח יות" נת "סו יות" נת "ינו 3"סור וכסנורו נורס חי6 דכ31ס1 יתיס כתה סג" )6 "חדיוס סג" )" "'כ יות" נת "טו יות" נת ס"ינו נולס הטעס "3" "סול 6יגו גתי ט5תונפסח
 סתו"3 נן %יעור ר' סו6 תסונתו, "ת רכיגו הרין ")יו "סר הזה, הסו"3 "( נ".סיסן

 רת 30 ת)עידו סיה "סלתתין,
 והוכ"

 סיס 3" וס61 גתוס'. פעתיס וכעס כתה

תתנל"
 כתו

 0קני"
 נספלו ניינויעל סחכס נס ס3ך נעקנו ו"סל ק7ס*ד, נע3 נטעות

 5[94מ4ש" .ע444
 נסקיעס ג*פל ס3עס 5סחכס ס3קס נסנ3י ועיין 5*1. 5פ661*!1

 נסיוע סזז תמין ען. נ' דף פס נססי) עין ס3קס סנ3י נע3 30 "סיו "נלסס גןנניחהן י דסו6 סעסדד נע3 נסקיתס העיד כ"סל ילאיס ססל 30 ת"נד נע3 והו6 סץ6. ה'7ף
 רנלי נס ו3כן )פכיט, 6יגס כי גנהץר, ניע )" הסו% דנרי ותוכן 4. נסעלס סג6גיח
 נמקה ססא5 לוש כי לקפ עתסונמ גגין אית 6ן פעהיס. כתס סתוגהס נחסעתולגינו
 יס 3*פאן סנס סמא5 יפת נד6םעס וסלך. סוננ שק14* נענץ דגדיס ס5מס ע)עפגו
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 בנל שמפהר המעין על כתב אשר על לאשוריו. אבינה דרכיוג( קצתעל
 אני תמה לסקוה, מעין נין חילוק שנותנת המשנה דברי מתוך לארם אפילויצההא
 אנל כרניעית אלא ספהר אינו המעי'ן כ' שפיןרשתן7( בכתבי קראת לאנ(סדזע
 דבריך וכל מרביעית. נפחות נהן עולה טמו שכל דברים אפילו יפהר לא שהואבכל

 להיחק, עתיד ולא היה לא זה ודבר וסעין, סקוה שיעור השויתי אני כאילושנתכת
 ראשוטת נוהטת סעלות שש שכל מעלותו( משש שכתבת אינן. שלךותעודותק(
 להקיל, סהן ויש לההמיר מהן שיש היהו(, משל ולא נברא ולא היה לא וזהבשניות
 בהן תדקדק שאם סתום. פירושן אך המשניות, בנירסת לראות הוא ונקל אפשרואי

 ולמיס ולים תמציות ולמי ולנהר ולברכות ומעיין לביצים גבאים בין חילוקתסצא
 סעיין מהן למעלה אוסרח( שהוא מישנ, אתה שכתבת טשנה שמאותה ועודסכונסין.
 לפהר למקוה 'טיה בהמשכה כטן פי' שאונין סיס עליו שרכו סועפיןשמיסיו
 שהוא נכל בו להפניל ולטעין בהמשכה ררובה זחילה בלא סאה בסי פי'נאשבורן

 דהייט וממבילין פיבלין טקוה נבי סהך לעיל ופדקתני וסרביעית. סאה ממי בפחותפ"
 פונל אדם דאין ש"מ לטנול ולא קתני להפביל והכא כלים וממבילין אדספובלין
 ע"י סעין מועפין שסימיו מעיין ב-ייתאט( דהך שפי' וסה שהו,א. בכל סעייןנשוס

 נקפר דנריו תס;',ניס ו)וס ד'ת תקוח גני כתו כ3יס )טהרת נרניעית 3תטח סיטור13
 ק7נר גוף כ) "נ3 תע'ן גני נפירוס כתנ ססס קג*נ סיינן הני6ח עעו7יר6יס

 כהו"
 תסני)

 נתל7כי ועיין ק6ק. נת' וסתקוס וגינוריות )תחטין ;נון רניעית נו סיסיה 6ן 13 עעה13
 3ספק. ,:קוס 6ין ס)פגינו 3נוסח6 6ן נס,יי, נ7נר נסתפק סר6'ס סכתנ 7סנוטותפ'נ
 16 ממתע ר"ת כרכרי גרו3 כ6י)ן 37ריו 6ת הסו6) ת)ח כ6ן ר'ת תתסונת הנר"הו3פי

 %ס 3טסרת סנס חסו"3 7עת היתה סנית יהיה ו)6 היח 630 ר'ת 6ותר וח וע3סר5ס.
 ו3וס והר6כ'7 הרתנ"ס רעת וו: נהן עו)ק גופו כ) סיהיח יק ס6ה ת' )תעין גיין6ין

 נע3 י"י :7עת מ7עתו ר"ת תת:נ7 ו)וק סס. ק,י כקפרו ר46ס 7נר' נסתקכיתיס
 תוכ~

 כי
 חסו36 רי"ס נ6 ס3יסית וע71 )עקיה. כתו ק6ס נ6רגעיס סיעורו )תעין נס 076)טניגת
 5ונר ל"ת סגס כתו ע:תו רעת קיח )6 ו,ה )חג6ין. עני)ק סהתיי תם)ס ינינו נע37חת3ין
 רוחת נ( מס. :מ"י כספרו קסו36 רנרי תסכיי:ין )וס וגס 3חג"י7. נטניגה כוסר ססו6ט3יו
 כחנו עגתחק קו"ת תסוכתו 3סוף רנינו ס:תנ הה ועיין ס36ותיו. כ) ע3 תסינ ס6ינוכוק
 37עי3 ג'ע וו"): סנו קיסר ספר נג)יון ר"ו"ס :חנ וה ע3 ג( המני תענר 6)יעור ר'30

 ו3רירי יר6יס קפר נמס קפוקקיס ס:תנו תס ועיין רניעיק 6פי' גייך 6ין רתעיןתמתע
 קתטין כי ונ") ע"ס כ6ן יס ו6ו3י יניעית גריך 6ין רתעין תסתע )קתן וגס סס 3תעייןג"ע

 נכ3תעהר
 סהו"

 תתם, נ"הת וקס הסו"3 דכיי יג.עת רק ג:גנ:ו ר'ת הרנרי "י:ס ה))י ה7נריס כירק, 3" הג6ון ;כור 131:ח.)ת ע:"). ד"ת נרניעית "3, ו:טהר 6י;ו והתקוס
 )עיין ספירסת נכתני קר6ת )" תרוע 36יו 63תרו ר.יה תתרעס וטיו ס)ו. כק'י ר6.סכרעח
 סתן קנר6ק ו3פי כן. )פרס יכו3 היית )6 ככתכי 7נרי 6ת קר6ת 5)ו ;)ותר ה63ה(כסטרק
 631 סיה )6 וח רכר כי ר"ת 6תר ועיו סי6ס' 16 מסתע ר"ת 7נרי ע) עגתו 6תססו36
 קרתיח. 6גנר6 וננר6 נכ"ן סתירח 3י;6 ו6'כ 3וק. )תקוק תעיין תסוה ה61 מיה6נכר6,
 ססו6 תפגי קפק נ)תי ספירמתי סקר6 ר6ו"ס הג6ון 6ת סעעה ווה ספי' ו7פוק נכ"י7(

 תעודוח ח( ו"ת. ס)פ;י חתערק ע"פ התיכס הסנתתי וכן ספירסת ג") 6תנס )כחני.נקתך
 וכונח וגותר. ת"6 פ"6 תקו6ות ו( חעורוה. כתקוס עתירות חניס ור6ו"ס ר6יוח.כווו

 כ3 6יכ נ6חרו;ות גס גוס:וח נל6סו:ות הנוסנית וסתע3וס חקו)ות סכ3 ;ר6ס סתססר6יתו
 סהתקוה כתו 1",כ כ;"ס. ה~:גס 3י:ע)ק סקו6 נת:ין גס נו:גות ע"ק נש תקוה ס3התט3ות
 ר"י 3ר6ית ק5ת רותס קו"ת והר6יק ככ"ט. וכ3יס 6רס תעין יעהר כן ק6ח כת' וכ)יס 6רסתטהר
 631 חיה )6 6יונ ע-6 ט"ו רף נ'נ ע3 רותו ו( 6% ד"ק ט"נ י"ו 7ף פקחיס תת"; החוק'כע3
 מ". פ'6 תקו6ות ח( 7תיון. סוס ו3ת 6י;ו תם3 6פי3ו סכ5ן 6ותר וט'ו סיה, עם3 636כנר6
 נתמניוח הנ6תדיס 7כריס נם6ר נס ססרי חוכרתת 6יגק סר6יתך נ3נ7 וו )6 רניגו 7נליו;ונח
 נפ"~ם סס ס~עי "עס חסנס מ16מה מוסנמ ר6יחן סגס 636 ו3הסתיר, 3סק3 עחן יםסס

 מסגס. ג.3 ט( עגתו. %ס כ3ותר 3טנו3 631 כ3יס כ3וחד 3סעגי3 רק הי6 חתעיןסעע)מ
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 ל יש אלא תחילה חקקו רפומל למאן פירשת יפה לא קבעו ולבמוף שחקקוצינור
 אואני סועפין שמימיו המעין זה וא'ת בהמשכה. נמי אי חקקו ולבסוף קבעולפרשו
 למעין שוה רקהני ליתא הא אחר, סמקום מיס לו והמשיך הואיל מעיןמחפאר
 שם פובל, שארם טקוה רמקואותי( בתוםפתא אמרינן ותו שהוא. בכל בולהפביל
 מן מקוה פבילת וכל חלוק ששיעורו אע'פ מימי*(, הכשר נבי פובלין ויריםכלים
 בארם שאויעורו מאה בם' ולארם לכלים שהוא בכל ומעיין לכלים ברביעיתהתורה
 טני אבל בינונית, תורה שיעורי וכל בינונית וכביצה בינוני בכזית שחרערו כמוביטני
 צריך ריצרה מן חרשים כל.ם ופבילת פרה שויף נבי אבל בינונית. שייך לאכלים
 כיבוס פעון פרה האוורף במפרייג( כראיתא פרה ואערף בעיזינ( כראיתא מאהמ'

 ואים הואיל ביין שהיה פעמים שני במים במים מנונעים, בנרים אערף ולאבנדים
 בראוי פובלין כלים אף לו בראוי פובל ארם מה פבילה פעונין וכליו פבילהפעון
 שני במים במים ת"ל בהן, עולה שעפן כרי ער יותר או רביעית כרי רהיינולהם,
 שהעסרתו שנתלשיד( נל ועל פובלין. וכלים בנריו שם פובל שארם מקוםפעסים
 למעין מעין נין לחלק רוחק שאתה ומה הוא, מעין א-כ בזוחליןיו( דמפהר יוסילר
 הוא חנם של פענה לזוחלין זוחליןובין

_ 
 שאתה טז( נרולות מהלכות שכתכת ומה

 נפישי ובדלא הניה שלא תלסור שונה תינוק לך אין נירמא לעשות שחרשתשבר
 בנזיפה טשתקם ואני נמה, בתיבה אותו וכתבת חידוש תופסו ואתה הרבריםנשסעו
 לומר לו היה לא ועור מינך בר רפלינ מאן ליכא ובמקוה קאמר סקוה רלנביחדא
 רקאמר ועור נפישי להזכיר ענין רמה האי כולא מיא ליכא וכי אלא מיא נפישיברלא
 מניה שבל ועוד בנהר, סאה מ' רבעינן טודה נאון יהוראי שרבי ועוד קומתהכולה
 בזמן ועור אחת. אל לב מא~ים אינך שכתבתי ראיות ומכמה התחתונה. עלירו

 הראיות כל כי עליך אני ותמה לך. למה נפשך משבוני חצאין בפבילת כומרשאתה
 מרורדין שמיסיו ממקחז למעלהק( שנינו שכן מוברע. אתה מסקומך מביאועאתה

 5סטני5 רק סתכין כפל 5כן ונת0גתגו סויס סתעיגות כ5 5* ו3ותל 5ח5ק ספירם סתסונוותו
 0וס נתסגס כתונ ססרי 5ית6 ס* *תר (ס וט3 ס*ונין. תיס ע3יו סרנו תסוס 3טט5ו3*

 ססו* נכ5 5סטני) נע5ת* תעין כ5 50 דינו סוס תסתע סתסס ססו* נכ5 נו 5סטני55תעין
 עונ3 *דס *ין טונ5ין וכ5יס י7יס סונ5 ס*דס תקוס כ5 סכ55 1(ס ו(.5 פ"* י( 5טנו51.5*
 סתטני5ין ססקו 50* תתגית תסן 5תע5ס 6ית* תיגיח 57עי5 י*( טונ5ין. וכ5יס ידיס*ין
 חקת ס' ססלי יג( עיס. ד"ס סס נתוס ועיין ע"נ ע"ס 7ף ע"( ינ( סתיס. 6חנסן
 61'כ נווח3ין תעסלין סיתים כ3 7סנל יז'7 סס סו( ת"ו ס"ס תקו*ות י7( ח'.י"ט,
 %5ס. ק*ס ת' גליך תעין נני סגס *5ת* 5*7ס, ק*ס ת' 15 גליך ו*עס"כ סו*תעין
 *לנעיס ניס ד*ית נדוכח* 5תיטנ5 תחיינ* טנ5ס וכ7 ח"3 ע"*. ס"ס 7ף וו*לם* דסוס נס"נט((
 *תס סן וגתס נסן עו5ס נסלו סכ5 נתיס נסלו כ3 תקוס נתי נתיס נסלו *ת ולחן דתגי*ס*ס
 *יגן ססו% 7נלי *סי יען *ך עכ"5. 7תי וספיל כניגית* תיגג7ל* קותתס ט5ס *יתת*נסו 5תילת* תש נסיסי ונד5* ק*ס. 6לנעיס תקוס תי חכתיס וסיעלו *תות ס5ם נלוס 6תסע5

 חץ7ם 6סר וס ועס *5יעור סר'ר 5פגי סיס נס"נ 50 גוקח* *יוו ננירור גדע 5*3פגינו
 עזרי*3 סנ6ת *עיו ססוגי* וננס"נ נס-נ, נדנלי סוגות גוקח6ות נ*ן יס נ*תת ניטיוטתו.

 סיס *5יעול סל"ר סססו*5 נע5י3 גר6ס ו*ת *ך כ5). סג'3 דנריס גתג*ו 5*סי5דעקסייתער
 *' *ות ת'ו קיק 5עי5 עיין 6%5ץ עונס טני5ס מקנר 5עי5 תס3ס ל' נעך 5סת5יןרוגס

 6ין %תו 100* *ף תם5ס ל' 5יתין עות7 *5יע(ל וסי'י *'. *וח ע"ח קיתן ל'מונתסונת
 תסמגי חג6ין נטני3ת כופל ס*תס נותן ועוד 5קתן ל"ת )ו ס*תל חס 3וס. עתותקכיס
 3ו, עו3ס 6%ין טני3ס ס6ין ר*יס סתסס וכוגמו ת'ו. ס'ו תקו*וס ח( 5ך. 5תסגססך
 6ס גניעס גליכס סיסס 3* ערתדין סעיעיו תרףס נני וכן עק7תין. ססעיס טעפ6 3'3ד6'כ

 6%6ין: סני3סש
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 ספני פהורה העבה בפיפ שוקעות שרגליה אע,פ המפה את בו הטבילעשהבאת
 והאי בפיפ. ששקעו קורם הרגלים פבלו שכבר ליה תיפוק ולרבריך טקדמין,שהמים
 ינפרך ולא המים שיגבהו כדי עצים חבילי כובש שהרי מרודרן  שמיסיודסקוה

 שמעתא. להא אמר טר ושכיב ניים כי אם אני ותמהלהתנלגל.

 שחרית(. בשבת ולטבול בע"ש לחוף )בעניןב.
 ורב ור*ח שלמה, רבינו פירש לךנ( אייך רלא יימר5( רב כרמתריץ שמועתעל

 ר' דברי מעצמך ותבין לב ותתן פירשתיה כן כמו ואני כן. כסו פירשויהוראי
 כטו גזר הפבילה על אך עיקרם, התשמיש שעל פשיפא תפהר מעשה דאחרשמעון

 רבר, עטא וכן שטעתא כדמוכחיכן

 ולב"ח.( לכתובה משתעבדי אי דיתמי מטלטלי )בעניןג,
 שהיה במי ור'ח לפריש6(, ששלחתי בכתבי תראה חוב ולכעל לכתובה המפלפליעל

 עליה נשאלתי כי אמרתיה, טעשק וקידם לשמועתו והס:מתי כטותי פי'נשוי
 דקמחניאנ(. כאשלי דהוא שפירשו למאי מסייעות נדולות והלנות בפי. היתהוטרנלא
 לברות לגו ואין היא. אסמכתא מיטום בכתבו שכתב שרירא רכ תק:ת זה איןאך

 לסיתלי לן ולית מרגניתא לתקוני להו רהוה מוכח וכן ההלכה ע'ם אלאפעמים
 רבריך שאר על אשיבך הקודם יר על אך חשתי, כי השיבותיך ובקוצר חספא.רתקינו
 מעורה ולויותנ( איש כסער ואהבתך השגי. מעבר כתבך נטחק כי אותם תשנהאם

 שלום. וביתך שלום ואתהבכליות,

 מר"ת. 5( אליעזר ר' הרב שאל נ"ח.מימן
--.-.- -- - - י - --י-  - י  - - י -  העלומהן מאירות א-"יאמ:( גשימך3( אך*ן קשלוםחל:ם 

------ 
 נסיהן 3עי3 תם)ס רניגו )יתין 3עתוד ר5ס סר6'ס גר6ה מה נס ע.נ. ס'1 דף נ7ס6(נ.

 6ריך: דס ע*3 ה74 7ף סוכס יס,י פירוםועיין י גומ 53 כ)והר " נ'. 16ח ת"ח סיתן ,ס ע3 י"ת תס31ת 3עיל ועיין ני 16תה14
 ע'6 ס'1 7ף כת1נ1ת נהר6"ם ועיין חק"נ. ק'):ן ע,ד ת"1 דף נדסוס היסר ספר5(נ

 ויד*ק נרם"י ועיין 3"1. ,י, 6' ת3כיס נ( סס. כתונות נ( נה3יס. רס ססונתוס'
 העורס: כהו ותער 7ינוק 3םון סגיסס 31יות הער ססירסוסס

 כהו מהו ס3תס נן 36יעור ר' 6ך תתין, סהו5ל נן 36יעור ח 5ינו ,ס 6( נ'ח.מסן
 5ד סניעיח החנרת חהד ככרס מד'3 החכס ס3 נסעתקס 0ם036 נפיףסגמתס

 36יסהר ונס לנ. 5ד 63גדסהיטה 36יע,ר 3סחכס סעגורס עהודי ונססר סס נסערס ועיין3*ר.
 ר*ת. 6מי סהו36 רניגו 356 נס 13):7 סיה סד-3 תכ-י הגר6ס 31סי ר'ת תנהי7 סיס ססגיזס
 רנותיו 6ת עזנ 6סי 6חרי 16תגת1 תורתו היתס 63 35יע,ר 11ס וטי. ח' נסערס 3קעןעיין

 ינסס גפסי .ועתס קנכנד נסירו הקוגן ס61 וס וע) ס6דהה. נה53כת עסק 6כןנלעלונ,
 הכנ7ו ,ס כ3 ועס . 1כ1 1הנ3 3ריק 6נ3 כחי 1כ3 וכו' נח3ס שרם 6גי סיוס וכ3 כ3ו5ין
 עסיר נס 3161י קורס. 61סל הונף 6סר עהו נד31 1קר16 נתסונתו 3קתן עיין ס6ת ניתרר*ת
 ססיריס ):סק3 נטינ יידע סהיס 3הנס ס6ת ניחר 36יע,ר לר' סיחס 61ת 6כן היס.1גכנ7
 וע3יו 5יפח. גת7יגת ר.ת קודס )עו)תיס היה )6 5סר חדס 37ר זס ור5ס ותנועס.נית7
 ססכחס געוהר עיין סיר,. ננית 53רסתי הני6 .ותי סידוע נסייו טזר5 נן 5נרסס ר'חהם
 דור סמכס ה5ת ע,ר6 6ינן 5ני6ס5ס 7עס רייהע 6וגד נעדיכעע ונספר ע"נ קמ,7ף
 ססיי. ה63כת 6ת ס3הה נן 36יע,ר ר, נס 3עד יעקנ רניגו וערנו 144. 5ז %1ר5,ין
 תסונת עס ס51ת 35יטזר י' סלת נ( סס. סענודס נעעודי עהן פיוסיס 30 עחנל נסוסיס
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 אור עקבדת אליכם נ1דע4דאם
 ופיח4ןי( 4ן ותימן צפדןואם
 כל ואין נפשי :4שהיע"ה ואפלי" חך*י ימי ןש4כםו

 ימלם חורש שניויל*ה'ום
 וכדאב 4ךכה של קרבועד

 )קבל לריק ח4לן(קל-כהי
 נתונה לי ונחלה חבל4מה
 קע1פה לשוקק טקקהוחי

 ישראלק(. רכב אבי מבית צאתי מיום לי ייפיב אשר 0עח נפשי סצאה לאכי
 יתנני סי הרועים אביר יעקב רבינו בר0רונט( אשר הנביא לפני אליעזרואחלי

 היומי"( והנני אתו. באמנה הייתי כאשר רנליוי( לרחוץ לשפחה לו ונפחוי לעבדלו
 בשעריוי3(. לחם בית סבור סים לשתות ותאבתי נפרץ חזוןבאין

 יד(. של תפילין הנחת סקוס )בעניןא.
 אותן שטניחין סרבותי ראיתי כי יד, של תפילין הנחת 0קום על נוקפי["(]לני

 שי0ה שתהא נ( קורשי שקורין האסצעי טפרק למעלה הזרועבעבה
 ]קנה(נ( בנובה האטצעי ספרק לספה אותו מניחין ומהן עינים. רבין דוסיא הלבכננד

 הקיבורתס(. היא כי ואומרים לפרק י( ס10ך, ]התחתוןהזרוע

 רי כ'ס סס "תך נגרס 5ו3"טו ווך סתו"5 סחגס ע"י כו7 5גו גתסית סי" כ5יסר-ת
 נ"תת סס "5ס י7 גתני וסני הוס. סנ"3 התסו"ר סחגס 3יך סהיס הנ"יניס תסוטתתקסר
 ג"3, יחוק"5 נ( תסס. היסס ו35רור כסגיסס 65שו 5גו וטונ רניס 3ך3ריס נוס וסתסוגיס
 גגו5ס רונס ס"3ס וחקרוויס נסותס. 5"תר החרוו נ5ורך וסיגס ג'4טה, גתו3 וססג"7,

 נסכרות 5סני" ות"קתי סס. חתך 3גרס תיקוגיו כס סך.) ס5 סג"וגיס ג'י כ"ס סהס3גתי
 "ה7יס נתקותות ורק סינוסיס. רק גתכע הס גי ס5גו, סיסר קסר וכ.י נוסוםססיגוייס
 "ורו 5כס 1"ס ג5ותר 5כ"ן נס גתסך ה3גס תנח ג( נ37ליס. תתם יס "ססני"ותיס

 6צ בהשה נווקוס 5וכתי וגג"5 ס5נו נג'י סו" גן ס( ט"1. 7' ססיריס סיר ו(וגוי.
 6סי5 ם7'3 336 אכל נתקוס ועתי 5סי גמ3 ו( כ"3. ק"ו נ7ס גתר" 5סון ו(ס3.7.
 נלי ע( הכו3ס. "נות ת6ת 5"תי תיוס סך"5 "ג3 "נן ס3גו, 3ג"י סו" גן ח( ס5גו.3ג*י
 )רותו הו3סר נגי סגי 3רתרוג "פר סג3י"יס 5סני "3יכור גסם ו"קלי סך"5 "55 "תגסס5גו.
 נג'י סו" גן י( וגו'. יכקנ רניגו נתינ י"יר ו"חריו סתו"5 רנגו ת6יר( "ניהס ססכ5

 נכיי ל0 וגז'. ג"סר ידיו כ3 תיס 5י5וק רנ5יו "נק תחת גפסי יתן תי ם7"5 נס5 "גןס3;ו,
 "ס גי 5היס 3ת" 651 33חס רכנ 3" וכיף גיס וו"ס5יס נ"רל סיוס וסגגי סד5 ונס5ס3;ו
 נמכר "סר סל3 נם3 6ית" ס3נו נג'י נסכריו נתקוס ינ( וגו'. חוון ו"ין ס' ונר5סתוכ

 : נס5גה סת3וייגתסכיר

 סן נוקפ" ,5גי וסתינות ח"קי. כ5 3סורות ססורס נר"ס נקו7ות יסגס ס5נו נג'י"(א.
 קוד" "ו קו7יס 3יי5 ו"ו5י נכעי. ורס וסת5ס ווסוק נג"י סו" גן נ( סי*5. 50תג'י
 מ116080~1 נל3 60ח00ססו"

 סד.3. 6נ3 ו( ס7'3. 556 ג( נתסונס. 5קתן וכיין נ43"
 מו דף תגעות תוק' טךיןה(

 כן"
 קיטרת: רס

 ה4יקהו לה" אלותךטל
 יש4ה 4ממהון ארדהדיש .קק4ה"י בשם ש4ליך4יפ4ן
 נאלמה כיעה1סייתי
 "ליה לי חורדאפהס
 הל4מה וח*תיונ1ע
 שלמהי 4משכרת ס4לואי

 הענומהו לנפשי ליעפ4נה
 וע4מהי אונים מבלי.עמ94ה
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 לבעה(. כיט* ע" )בשיובנ

 היא ישנה אם עמה ולשחות לאכול טהנש אתם איך לבונה נימי נדהל
 כאותו א4אינה אוסרים "צ כי לכונה. כיסי אף וכו' הכום5( סמזינת וצץטירה ככ~

 אמוראי כה ומרשקלי כשר. בקירוכ עסי ויאק אליהונ( רכי סרתני וראיתםהכלל.
 לתורה. פנים נשא קולא שהרנו הסקום כרוך קאי עמי אישן רוקא למיסרסברי
 ולמיפרי למשקל איכא רעלה סשום כמפה עסה כישן ופרי רשקלי דהאי לןותמיה
 ולעולם קאכלי אחר שלחן דעל פארפא לסימר. איכא סאי עמה ויצתה כאכלאבל
 כסינר סשינה אחד שלחן על ושתיה אכילה רחסירה ושתה אאכל דקמידכ"ש

 שינוי איכא ריעות והכא שינוי חשיכא דיעות איכא רהתם נ(. שמעתתא כולהכדסוכחא
 קיימא הא סינה כרת איסור פקע שלוכשת לכנים כנדים סשום שנא מאי ועורליכא.

 כסימו(. שתכא ער כנירתה תהאלן

 גיחר(. השראל נכרי כח ע" יין סגע )כענ'ןנ.
 אם הסנל כראש היין סיאות לראות רוצה והיה סנל כירו תופס שהיה הטידעל

 אחיות וטכח המנל עס כירו ואחוו עליו הו ישראל וכשהרניש הימנו יפהשלו
 היין. סעל וטילקו כירו אוחוו ישיאל כעור כיין המנל ראש ננע ודחיפהו"צראל
 ישראל. של היה המנל ראש כח שכל אחף כשתייה סותר הין אס לן5(ומיבקץ
 כח כל רהתם הצרעהד( את ולהתע כקנה ולמדדו ולאתרונאנ( ללוליכאנ( דסיולא
 ת( רשייפא ער ולכרציה בשתיה. אסרוה יהכי הוא טי של והקנה והאתרונ הליכסנע
 חשש משום עסו וכחו ישראל ריר אע*נ כירצה ואצרכינהו סאי דהתם דסי לאנמי

 היין. סן ירו כהוצאת וסשכשך "צראל את תוקף הטי יהאשלא
 שלסה,ו(. בן אליעזר כנפש לנצח רכינו כן יצחק רכי סורי ושלום וכיתם רכותינו]ויצלום

 ר"ת. השיבו התשובה וזאת נ,ט.סימן

- -ש -  
" * ש  - - ש -  - -ט  -  

- - ע  -  - - ש  

 ומרימי :ישיין קירתל4י
 44ם 44ץ ושאבוןוש4עה
 והורם הונח א*י עטו~דל

 יר(. של תפילין הנחת סקום )ב4ץא.
 כרכר הסה ארונים לא אכות, ומנהנ הירוע את הכהשנים רכות*ך על ע84לתאש41

 אע'פ גלע"ז. קורא הנקרא האציל סן למעלה  "עצם הוא הקיכורת כיזה,

 ועי"ס עיג י*נ דף סנת נ( עח3ס6. י-ס נתוס' ועיי'ס עץ6. ק"6 לף כתוטתש(כ.
 עעי וס0ס עוזי 6כ3 363יס1 6ערס דסי6 עסוס נכ6ן סס361 וכוגת גיווי. 047נתוומ'

 6ימן 635 וטרי סק3י 63 יוקף נר י)חק ורנ 7יעי רנ סס וס6עור6י נמר נקירונ ע%0תמן
 631 ססיגס ע3 635 נעסגין 6ינן ססרנו חעקוס כרוך ס6ער 36יסו לנרי סגס עכ33עעס

 : ע*נ ק'ד לף סנס ל( טה5. סס נ( וסתיח טי3ספ3

 נ'ע סס נ( ע-6. ג*ז רף פ-ו ג( לטשיכו י3עדוט סד'3 ונם3 מ3ט גכ'י סו5 כן 5(נ
 וחקלוס סר3 עכע סן גושגל סענח ו( עץנ. גיע סס ס( 8ץ3. 9 עס ד(טע.
 פנס: חרשעסט*

 פארם הוד עמית קם, לףחלא
 ואע4ם דיריץ ט4לרגלם
 אקצרם זאת בפ2ם לףד4רי



 נפ םיטן וקתתשבותא1
 וה ראין להזא, איישלישנ(, ארכבחעיו אשתי על אציליו יצתי בנרה6( רביטשפירש
 מאעי רקא בערכיןו( כדמובח למעלה וזץבורת הארכובותג(. על הקודא אלאכפנקם
 הרי סהלכתא. הפרק ער בקדארם האציל, עד בנררים כולה, קיבורת טראורייתאהתם

 קיכורת קודא, אהץרין האצךל עד לנודר לקרש-ם, היד סוף פרק בזרוע. פרקיםשלוצה
 בלע-ו ס( אשפלדון שקורין יד 'צל נףעל

 לתפי"
 לסעלה דארינאו( קיבורא כסו

 ושל מפוץ ורוע וזיוהו ז( והלחיימ דירוע נבי דטפורש זרוע והיינו הלב וכננדבטבהו
 ראאוון ובפרק ובנובהו. סקום, בכל כדאסרינן בזרוע ותפילין יד. של הכף ערארטבה

 היא המרפק, הקנה ועל הקנה למעלה יד פיסת תחילת האברים טרר מונהבאהלותח(
 וזקיבורת ההש ודשרוע הכתף. הזרוע טן למעלה הורוע המרפק מן למעלה חיבור,מקום
 ובטנה דאהליס( קיטרא דאהינא קיבורא דרבנן ובלישנא קיבורת קרוי רבר קיבוצתדכל
 הערוךי5( כרברי ולא אצילי( של תרנומו ומרפק שביד. נבוה עצם פיי הואהיר

 תלמודא בעי דבי הזרועינ(. טבה אציל שמפרש מנחם כרברי ולא שחישמפרשו
 תלמודא בעי וכי השחי, בית ושער משחיוינ( המדבר השחייג(, אמת אומרלמימר
 הסופק. במזם בורוע ההפץ שתולה ומרפקויד( בפיו המוציא אומר טרפקלמימר
 עד במים ידו סכניס ווחיו, תחת או בפיו המוציא למיתני הוה נמי שחי היינוואם

 : האוהי ער אסר ולא עו(הפרק

 ליטנח(. ביגה 3דה )בעניןב.
 אחר וטפרו הניזית ימי שבעת לאהר לפבול הנשים רנילות היו כבר הליבון 6(על

 סשום בליבון מקילות היו וזמ זירא דר' חוסרא סשום נקיימנ( ימי ז'כן
 אחסור דאחמור היכא מנהגא אמרת ואת איסורא לך אמינא נדהג( בשילהידאסרינן
 הרגל משום נזרען לא חוטדא דמשום אומרות והיו אחסור. לא אחמור דלאהיכא
 ולא ללבון נרות בין אין פבלו דלא היכא אבל לבדו. תשמיש איסור אלאעבירה
 עלה רמסקי והא ענינם. וידע היה נביא ליבון בימי לההיא אליהו דבדקה והאכלום.
 נשש הכי ואפילו ממש, קירוב ולא מעשה היה שכך להשסיעך אסוראי עסידישן
 אותם וכל מפסיק בסינר מתיר הייתי אמוראים שפירשו לא ואם לעשות. ואטורעליה
 בידם היא קבלה בליבון מחסירין היו שלא שלחו מרומי אבל שסנ(. שספרשענינם
 בידי ואין המעיצה. ראיית לפי אם כי אשיב מה היין על בעיני. ישר ולא טעםבלא

 וטי 3פנקק 6תו נתעי דותס סו)י ועח סת63י ר' דרם ע'נ 3' דף ג7ס 6( א. נ.פ.סימן
 0ט80ש=16801. 6יים)ים נ( סגי. ד*ס נסוסי יעיי'ם 5גי3יי. ד"סרס'י

 %כוטסיו ע3 ס'ס %ס יגיח 63 סופריס נווסכס כ67תריגן : סוספס כ6ן ים סו") נכ"יג(
 5יגי וו 6ספ73ון ס( ע*נ. י'ע 7ף ערכין ד( גויון עגסג נו טגוסנ תסגי ע)יו 6גי)ייויגיח
 5כקע3 16 סו3עעי כעו ססו6 גרפס ג3סון 10ט%ע6 כתו ססו6 ע6ותליס סו6, עסיו7ע
 חו3ין ו( ע"6. ס' דף נסי6 ננ6 ו( י7. 30 כגף ס6יגו עפגי כ6ן יסכן )6 6סכגו,נ)סון
 )5 סעגין קוף ע7 וכו' ר6סון ונפרק טן וסדנריס תיח. פ-6 6ס)וס ח( ע"נ. ק3'דוף

 ונגמזנימ ינ( תרפק. נערך י6( י'ח. י'ג, יחוק6) י( ע"נ. ת'ד 7ף נ"ת ט( ס7"). גכ"ינתג6ו
 עיט גני 5ך 3תעס. 5ויוע סרסי ססס י7י 6גי3י פירם 6)6 כן 6יגו 6ג) טרך סג7פםעגקס
 סה5. ק'ס יף סנסירין יג( שא. )'ג יף נ'ת ינ( ננוס, תקוס פירס 6ג3 36 סויסגי
 נסוס' ועיהט עי5. י'ט דף ערכין עו( טרפקו. 7"ס נסוס' ועי"ם ע"6 ג"נ דף סנסיד(

 ספה: סח ע'נ 3"ס 7ף נדפום קו3ין סיסל נספר עיין ועו7 ערפקו.ד"ס

 נדסוס נדס סיסל נקפר נת3ס ע3ס 6תור סו6 כנר סססונס 0) סוס סעגין כ63(ב.
 נין *ין פד וט' ס3ינון עע3 סעגין תסחי3ס ס7נריס וכ3 קנ*7. קיתן ע'6 ייחרף
 עכ5ן ד( ע64. ס*ו דף ג7ס ג( נקייס, ו' ח30וס כ)וער נ( סד'). נכ"י פסריסגדוס
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 תמוט לא יתר בלביס( האהבתך נצה ינדל אדוני ושלומך הענין. אראה לא אםלטרש

 : שלום וביתך שלוםחשתה

 אחרת. נתשובה[ ם.סימן
 יאחר(. שנתקרשה יבם יעמרת)בענין

 ונתקרשה והלכה יבם לה שיש ידעה ולא בעלה שסת ביבטה רי לסני מעח1ה ייב14
 הדבר נורע ארוסה ובעודה ליבם זקוקה שהיא המקרש יודע היה ולאל,טוק
 לא: או להודא לסקדש קנשנן אי רבנו את ושאלו המקדש. נשאהולא

 ונמצאו נשאת א'כ אלא לשוק שנתקרשה יבם בשוטרת קנם טצינו לא כיוהח1יב
 רב אמר פירושו הכי רבהג( האשה פרק ריבסות והאי איילוניתנ(הצרות

 לאיש החוצה המת אשה תהיה לא ת-ל ביבסה קירושין שאין סנחן רב אסריהודה
 ופסק וכו'. ליה מספקא נט צריכא בענויתנו אמר ושמואל לזר הויה בה תהא לאזר

 ושריא חכהן לה חול'ן כהן יבסה היה אם אשי רב אמר כשסואל הלכתאתלסורא
 להלו,ן לכהן ליה וכפינן היא, נרושה רהא לה למיהרר סצי לא כהן רהא לסקרשלה
 פירישו והבי נשכר. הוטא מצינו א"נ איתנר איתנורי תלמורא ומקשי ושריא,לה

 על עצמה ואסרה עצסה שקידשה שחטאה היבסה זאח בשביל וני איתגר,איתטרי
 יהיה אם ודאי אלא לו, להתירה כדי לחלו'ן הכהן את שנכוף נשכרת תהיההכהן
 פרק בשילהי שמצינו כמו ממנו מבקשין אלא לחלו'ן הכהן את נכוף לא כהןיבמה
 וא; ירצה, אם לחלוץ ממנו מבקש'ן ה-נ שמבקשין ויש שכומין שיש שסאי7(בית
 היה נמי הטאו רבלא כלל. נשכר אינו חמאו שבעבור נשכר חופא לשני קרינןלא

 אמך אלא יכניס. לא והשני יחלוץ לא ירצה לא ואם רוצה, וזה הואיל בכךכונטה
 נט השני נוחן ישראל יבמה היה אם כשמואל הלכתא ראיתמר השתא ה'נ אשירב

 ונמצא וניריטה וחזר זה ודדש הלץ יאמיו שסא למיחש ראיכא אע'ג ליבם,ומותרת
 אעם,כ כנרתו(, והוא יבנה לא שוב בנה שלא כיון קי"ל ואנן נרושתוס(, מחויראידך
 אנל ירצה. אם וישאנה לכנוס ליבס לו הותרה אלא בהכי, חיישינן ולא לודשתרה
 איהא דאם ניטא למיתב המקר'ט לשני ליה קנסינן לא לחלוץ רוצה יבס היהאם

 נבי נדאשכחן נט, לה ניתן כדקאמר ו,א בנפ רמוציא למימר,( לן הוה ליהדקנטינן
 יאמאי ומזה מזה תצא ולזמי למיקנם לן הוה נם. לררה ועור קנס. ושארמעוברתח(
 ועור וסזה. סזה תצא דברים שאר גב' שמצינו כמו סדירה טפי לריריה ליהקנטינן
 ושריא חולץ נקן יבמה היה אס דקאטר מהדר קא אקנסא לאו מהדר כיסי"טא

 פ"ק ונערד:' ,ע"פ פ 3ך"ן עור סו: הע:ין ע3 ועיין טד). נכ"י חסר סעגין סוףע7
 . חג-וק תעוט :" יתד ו0ע)ות 3)3י 3עקוס תעי 3חיך סד'3 3כ"י ס(דם3ח.

 הוני: כני יקחסונח הס5)ס5( ס'.טימן
 3ספ-

 ע) קיסר
 ;ותן ריה ע'3 נ"ג דף ינעות נתוס' ועו7לג.

 ק" 5:"ע ו3"י ו:וי )"ז פי' ייסוח )ה' ונייתונינחסוכוח
 כ ח( ע'3. ק'", רף סס י( ע*3 ג"3 דף י3עותנ(
 נעיער? )יק 0ו: ח)וגתו 0כ,, 5יכ5 :רוסחו תחוירע5י
 ו'; ד"ה רס"י ע) ע"3 פ' דף ניעין תהרס"ל 5רעחר5יק
 :רוסחי גקץ ר):ך ה 3הער: תיזיהחי )יסנ ים ונוק סס. 3תקרס"5 ועיין 5ח. יסחתסעס
 3כית סהוי יח 5סת 3"יסיי הינס )פני נסנס ח)וגסו והנירוסין סגמו5ין וע"יעסוס
 ינכוק .( ע"". פ' 7ף ניטין כ( ע'3. 04 דף ינעוח ח( יסי. דר3 נתיעד5 כ5וערו(

 ועיין סס ונעידכיונ-'טכ', סיהן ע"3 ; דף 3דפיק3עות
 ע"*. פ' רף :'עין 3( ע.;:

 וג'כ 3ןפוס. ו:ס 3כ"יק',
 תכ,ן ו( ה3"ה. 3קעיסעיין

 נ'3ס "קור: ס:ס"ת7ח)ו::



 ם טימן ר"תתעיבות 1מח
 יבם בשומרת קנס מצינו ולא כרפריעוית. כפייה אלא קנמא הכא לית ח-אי אלאליה
 וכו' בעלה שהלך באשה רמיחלפא אילונית העריות הצרות ונמצאו כשנשאתאלא

 רהאשה ומשנתנו קנם. ליכא נתקדשה וכ'ש בוינתה אבל בהוורקס(, בניפיןכראיתא
 בעלך מת ואח"כ בנך מת לה ואמרו הים למרינת ובעלה בנה שהלך האשהרבהי(
 וקתני היא ראנומה בערים האי ומזה, סזה תצא קתני ולא תצא וקתני וכוי להואטרו
 בנמראי6(, כראמרינן ונו' תומסין קידושין אין דאמר עקיבא ר' רהא נמ בלאתצא
 לאו אם אילונית ציתה תהיה אס לאמתוני לה ראיבעי אנומה לאו דגיפין האיאבל

 הכונסאת נבי לאמתוני לה איבעי למיעבר, ליה הוה מאי רבהי3(, בהאשהכדאטרינן
 לא יותר מקום בשום אבל התם, לה קנמינן להכי וכו'. צרתה לה חהלכהיבטתו
 דסיחלפא. משום פעמא כראסרינן אילונית ונמצאת ערוה צרת בשנישאת אלאניקנום
 בניפין ראסרינן זינתה דהיינו קנסינן לא זקוקה שהיא וראי יודעת והיא נמיונישאת
 לה דנותן נהאי לשוק בנתקרשה שמפרשין נדולותיג( והלכות ר4ח ופי' קנסינן.דלא
 שפיראש נרולות והלכות עולמית לו ואסורה נשכר, הופא יהא שלא לו והותרה נפשני
 יפה לא לשוקיך(, שנתקרק~ה יבם בשומרת קנם יש פירושם לפי קנסא. ליכאברח
 דלא ברח לא בין ברח בץ איילונית ונמצאת ערוה צרת דנישאת קנס דהאכיוונו
 והיכא איתמר ראיתמי דהיכא שלשהסו(, בתוך בנתקרשח אלא קנסינן לא בברחאטרינן
 חילק מצינו ולא קנסינן הים למרינת בעלה שהלך בהאשה רהא איתמר. לא איתמר%א
 אסרינן נמי והכי חדשים, שלשה בתוך נתקרק~ה נבי במקומו אלא ברח ללא ברחבין
 היכא התם ואומר וכו' מאי ולשה עברה שעהסש( כל בשילהי רפסחים קגסותנבי

 שיש בין ברח ללא ברח בין דמפלנינן דמפרשי נדולות והלכות וכוי. איתמרדאיתמר
 להו דסבירא שנתקרשה, יבמה לאיסור רמרמו רנפשייהו, מחומרא בנים, לאץבנים
 בין דספלגי וההיא בברח. היתרא ליה תלו ולהכי שלשה בתוך מקידש נרעהדלא
 ללא בנים בץ מפלינ התס וכי אישק(, אשת על להנפען להו רמרמי בנים ללאבנים
 ראי בארוסין, אלא מיירי לא לו והותרה נפ לה נותן דשני והאי דכא. ה'נבנים

 נמי איתמר לא אפילו כשמואל, הלכהא ראיתטר השתא ברישא קאמר היכאבנשואין
 אםורה וזונה נשניסת ינתה דהא מיבם ואינו לה חיץ כהן יבמה היה אם כרבאלא
 רהא לכהן ואמורה המש זונה מ"ם המנונא, כרב ולא לישראל רמותרת ואע'נלכהן
 עסוני גר אחר ויום שנים תשע בן נרול לכהן באלמנה כראמרינן לה לפסולנבעלה
 שני נפ לה נותן שאמר ממה להוכיח ואץ בארומין. מחרי ודאי אלא וכוי,ומצרי
 לינם אסורה שזינתה יבמה רהא לו הותרה היאך איירי בנשואין דאי לו,העתרה
 כן הלכתא רהא כן פירש ז(רל שלמה ורבינו המנונא. ררב ליה ולית הסנונאיח(כרב
 דלא להוכיח יש שפירשתי ממה להוכיח, יש אם וראי אלא כוותיה. לן קיימאדלא

 מירי: לא ותו בנשואין.מיירי

 ש וו6רם6 רסוס גוו)ות 3ס)כות יגן ט"3. מ6 7ף סס י3( סס. י6( ט64. 5"73ף
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 סירוסס )פי טו)ננית, )ו ו6סורס 5') רטתי ו)סי תנותגס. ס)סון יון סס. נינתותור6'ם
 כיתגו יסס )6 קגס6 )יכ6 נרח ססירם נרו)וח וס)כות )סוק, מגתקרסס ינס נסוננרס קגסים

 ת65חי )6 6כן קגס". )יכ" רנרח ר*ח סיי ע) טו7 תוסיף גרו)ות ונס)כות כ)ותרוכו'.
 ע'6. ת'נ וף ססחיס טן( ע.6. )"ן רף ינתות עו( ס6)ס. סרנריס סדסוסיס נסנינפיג
 )סוכיח )יכ6 סני ס) נטו 6חר )ינס 7סותרס תס6 ג)ותר יח( ט'ג. נ"ו דף יגתותיז(

 ר6יכ6 ר6יס יס 67ק סתגונ6, תררנ )ינס 6קורס סיתס ס)6 ננמו6ין ו"י 6יייי,ינ6ירוסין
 תיקסי ו% 6יירי רגנסו6ץ כן סירס רס"י נ"תת רס6 סתנונ", ררנ )יס )ית 6סי ורנ)תיתר

 : ע"נ י*מ דף קוטס תער63 כר6תרי סתגוג6 כרנ ס)כת6 ד)ית)יס,




