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 אחרה"ה תשובה ס"א.סיסן
 וש.%ה(. יוט רצופין שנים ג' עדות בעי אי הבתים תזקת)בענין

 שנים נ' מחאה ובלא אביו בבית טתנה בכח שסעון שהחזיק הבתים חזקתדיןעל
 השטועה פתרון על שבלבנ( דברים טהכילנ( קפון השיב: וכן ולילה. יוםרצופות

 בכה וה וכבשו הדשו אשר רבותיהם לפי כין לפיהם בין רבותי דניס פיה עלאשר
 שנה שלשים סבני קדסונים הספרים גרסת ולפי אשיבם שפתי לפי אך בכה.וזה

 כך ליס( והביאוק יודעתיר( הנעיים ואת האי. רב גרסת ולסי מלכותנו שלומעלה
 ס,1( בשער האי רב בשערי בדקתי לאיגרון סנינרון ולעשות מעשה. מקודםמפורשת
 שכיחי לא ביממא דרוכלין אנן ל'ה פענינן מעין דלא דאע"נ ברוכלין רבאומודה
 דאסר היאון כך שמועה של והצעה ל'לוה. לעדות אלא צריכין ואינן שכיהיבלילא
 באתרי הונא רב וטודה חמא רב אמר רצופות שאכלן שאטרו שנים שלש הונארב

 דבני אע"נ שביעיתח( כמו דפיזורן חזקה, הוו מ"וזרות שנים דבשש באגידמוברי
 למימרח מצי דלא מוניר:ע( דלא דאיכא ]ואע"נ דמלכא. אפקעתא אלא נינהומיעבד
 פעמי תרי והני מפי(ט(. דעכדא לי ניחא בחכי אסר ]א,נ באנא בכילא הדאלנפורא
 ובלילא עבדי דביומי דמחוזא בהנותא הונא רב ומודה למימרי( ל'ה הוה והכאאיתנהו.

 נמי וכן דבתי. שמעתתא סלקי לא דאכתי משום ךיה קאמר דלא והא עבדילא
 למילתיה דמסיק עד קאמר דלא וכויי6(, ליה כ"ות נדי היה נכי יהודה לרי חכמיםמודים

 שנים נ' חזקתן ומסתמא ידעי לא ב4'לא ירעי כיסמא בתים והא הבתים הוקתתנן
 מצינא דלא ומעמא דסלכא אמקעתא למימר מצינן דלא א;"ג שש, דהיינומפוזרות
 היכי כמו והוי ביממא אלא סהדי אשכה דלא אלא טפי, עבדא דהכא ומעסאדאינפר
 הף ורצופין שיבבי אבתי מסהיד מאן אביי אמר הונא. לרב וקשיא באני מוברידלא

 וכדפריש זופרא מר כדמפרש ס"ל רבא ונם מובא. אינא דרצופין סהדותא אמרחדא
 מכניס ונכנס יוצא המחזיק את עדים שרואין דקרקעות דומיא הבתים חזקת דהאאביי,
 תלו בכיפה דאפו ושעתא. שעתא כל ולא 1מוציא סועלים מכניס פירות ומוציאפירות
 החמירינ( יבא אלא איניטי דעיילי בע'דנא ועיילי אינ'טי רניימי בעידנא ניימי האליה

 עדות לטצא יכול ושעה שעה לכל שאפילו ולומר מדעתו המקשה להוציאבתירוצו

 אלא בתירוצו הוא דמודה בא אביי על לחלוק ולא קרקעות, מחוקת יותררצופין

 בנדרימינ( כדפרישית אדאביי, פלינ ולא מעליא תירוצא ולתרץ דבריו עללהוטף

 ר3יס. 06 ;י היה 6ק7 )6 וותס31ק :ני": ו)פי קסו"5 סס נורע 5י 6( ס"א.סיסן
 תס 16ת ר6ס1ן סער 3ספרו העיטור 3ע) הרנ הו6ת חתסינה ע5 רותווכ3ר

 כתק 13 סהקויק 63יס הכגסח נן 50 נהקוס תעסק היה ייי וע5 5סיגו: וכן תח6העגין

 וחנרו נסגה פעתיס 150 )תערפה יג6 סגח רכ5 61וורו עריס 1631 ווח(קתו '65 651מניס

 ר3ינו טי 6ת 3601תי וכו' כגנדן וסתרסתי נגהו רגיסין 657 חוקק 6ינק 61תר1 רנוח'ט5י

 סני כ15תר ג( הה3ין. ג,) 516י 3( 3תס31ה. סכח31 כהו . . וכו' 5ר3רי 1ה71היעקנ
 15 1ה3י16 נספייס סהפסו כ13תר ח( נ,. כ"6, 6 סת61) 7( כר16י. רגריהס 6חפירסו

 ונפי ה6י ר3 3סערי הנירס6 ה'6 0כן כ5והי 1( ק7תונ.ס ספריס נכ5 הנייס6 הי6סכן

 סיתן ג' 7ף 3רפוכן 3"3 ע5 היסר נספר עיין ועו7 ע.6. כ-ט 3 3 ו( סנורע. 5*5יעחי

 "%"-")י :וו"
% )"'ו יי)" *י 'יי ע 'יו" :" -, שו"י  

 נהסגר הת)וס ט( סס. סר36'ר והסנת ה'"3 וגסען טוען תה' פי.3 3רת3.ס ועייןהוקה.
 כ5ותי י( הס.ס. ע'ס י6ו"ס תסיקין יחס 71סוס 3כ.יהסרוח

 וינינו הספריס נרסח )פ.
 ר3 ות71ק )ווור )1 היק 6"כ ר63 ת71ה 656 הוג6 ר3 ת71ה ווטר6 תר 3ר3רי נורסיןס6ין

 ס'6 רף לק י6( ותורה. 7'ה חוס' ע"3 כ"ט 3.3 ועיין 5כן. קו7ס רנוחוו6 3חנוח6הוג6

 כ'נ יף נ7ריס ינ( ססהיר. נתקוס ספכוין 5דעחי ו5"5 ויפיס גכ*י סו6 כן י3(ע'3.
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 דשף בבנישתא יהודה רב נבי יי( בנדה האי ורביט נדריו יתקייסו שלא "ותהטי
 ביה רדירנא בי ואסהידו םהדי ליתי חשסר טעין אי זופרא מר אמר בנהרדעאאיתוב
 ההה אאוי רב של חברו זופרא מר פי' פענה. פענתיה ובלילא ביממא שניןתלת

 מציעאעז(. בבבא איסק בר למרי לביסהא אקלעו אאוי ודב ימרא ומר מריסרבדאמרינן
 שאינם ערים יבאו חשמר המחדק פעין אי דאביי אליבא ומש דרבא אליבאוקאסר
 בלילות, בין בימים בין ונבנס יוצא שראינו שיאמרו אונרין כסו ולא שיבבי כסובקיאין
 ליה, תלו בביפה דלאו קרקעות נבי שפירשתי כמו הלילות סן וסקצת היסים סןסקצת
 לא שאפילו לישנא האי שייך דלא עדות, עדותן לסימר שיז ולא מענה.פענתיה
 סעידין שאין חקה, בעדות נרוע עדות תסצא לא ומעולם עדות, עדותן חקההיתה
 מפקינן חקה האי ומשום שנים. נ' בה דר עהה ראינו אלא היא פלוני של זובקרקע
 בלאשנא בטה לפרויצי התחיל פעין אי שבלשוןטו( לפי ועוד אבהתא. מחזקתליה

 דאנרי או דשיבבי סהדותא לאשבוחי דאיכא דכיון ליה, איצפרך לישנא והאיאפקיה.
 תרי ליתי פעין[ח( אי ]ודוקא סחזיק, להן ישיב נקיפי לא ואי אנרא ונקיפיסיניה
 אבהתא סחקת קרקע לאשקי לאלם פה פתחינן ולא ליה פענינן לא אנן וסיהוסהדי
 שפראי אירבס פענת עא בידו[י0( ליה סוקסינן לא פענה עסה שאין בחזקה לקסן]כסו
 ]או[יי( וליסהדי שיבבי ליתי לסימר ליה פענינן לא נסי וכן איהו. פעין לאאי
 הבא שייך לא ונם ליה. פענינן לא פעין ולא ידע דאיהו דכיק סנאי דאונירובהני
 רבא וסודה - קרקעות. סחקת בתים חזקת נריעות בזה דאין לאלם[כ( פיך]פחח

 בין ביססא בין פעין דלא דאע"נ פי' ליה, פענינן פעין דלא אע"נ המחזיריןברוכלין
 לאלס, פיך פתח זה וכטן ליה פענינן שביחי לא ביססא שכיחי בליליא דהאבליליא
 עאי אם אנו ונודיעם ידעי, לא דביסמא חזקתן לברר סוברין אינן שיבבי ע'ידאפילו
 עד וסניחין שקוצרין קרקע בטו ליה דהוי להן די לילות חזקת לברר יכוליןשיבבי
 פענינן סחזירין עזרא תקנת שע'פ כיון די מיניה אונרין ע'י עדים אפילו החריש,שעת
 דכיון רצופא שנים נ' בתיט[ג5( ]של חזקתן והוה וספן נסל חסר נקיפ דלא תדעלהו.
 הונא רב וסודה טפוזרות. שש בעינן לא בלילא בין ביסמא בין נינהו מיעבדדבני

 שש ובעי ספוזרות דחז9(ן ולילא ביממא נינהו טיעבד בני דלא רניון דסחוזאבחנותא
 ובמה דלעיל דאינפר מצינא ולא דמלבא. אפקעתא כסו הוי דידהו דלילותאשנים
 פפיכג( דעבדא לי ניחא והבי דאינפיר מצינא דלא הנך כי בתלסודא איכאפעסי

 באנרתכנ( בחותסים בקי ואני לאידך רליתא אע'נ איתא אי סני ובחד איתנהודתרוייהו
 כפירואשם הלכה ידקדקו שאם רבותינו פי' שינו פלפולם ומתוך ספולפלים בהס ישכי
 חבילות תשובות יסצאו לפלפל יוטיפו ואם הוקשו פלפול ומתוך דבריהם יתכוונולא

 ורנלים פילפליןכד(. דליכא אע"נ סהאי בר פירכא להו אית ולכלהו הכל, עלחבילות

- -
 סנ*וגיס 0סונות ועיין ע.6 י"נ וף :7ס י7( 6הר. ר63 ו'ס סס יסגיס תו0' ועייןע-3
 נהקוס ר6ו'ס תיקון סנ)סון )פי סז( ע"3. טנ 7ף 3"ה סו( כא. קיהן תסונ0סערי
 ועיין ר6ו'ס 0יקון ית( ר5,'ס. תיקון עיפ נק0גר 0ה)ות יו( ו7פו0. נכ'י נ)סוןריי
 סס. נס"0 סעהי תרי כנ( גדכ. כ6( כן. (0 נס כ( ר6ו'ס. תיקון יט( 47י".נ"נ
 עט)ון גתן נן עס)ס י סיס סגר6ס ו)פי רנינו הסינ ט)י0 6סר 0ס6)0 63נרת כ)וערנג(

 עני)ס ע) נוק סרותז נ') כר( )עע. נ6ות 6ות כהטט פעהיס כה0 ע)יו כתנ כן כינ0ותהיס,
 ק6הר וע)מ טזסעו6) 3ר פירכ6 )0ו 6ית )כו)0ו 0סס רק6הר ט*6 ו'47

 רנינ"
 67הרי 0יינו

 כ6ן סגס )והר רנינו רו05 ו3עגותגותו קרי. ה)* ה5גי חריפת6 סי)פ)6 תר6 טנ6*יגמי
 3ר פירכ6 )חו 6ית)כו)סו

 הס~
 )סיו0 5ריך ו*ו)י 0ריפת* פ)פ)6 ר)יכ6 6ע"נ ררניגו
 : מעפ)ין נעקוסמי)פ)6
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 לפני שהוסיפו פתרון הראיתי זאת אנרת לרואים כי אטרתיה, מקהשה שקורסלדבר
 סשתבש זוטרא סר מורה דנריס ומאן אכזב. לא פניהם ועל בהם השערים הווכרוולא
 ולא יטים. נסי וסמעפינן ליה פענינן דאנן בסאי אלא פעין באי רבא סודה שייךולא
 דחיק דאיהו לתלמודא שבקוה רחוקות הסברות חאם בספוזרוו4 אלא הונא רבסודה
 הוקת כמו דמילתא אורחא ובי ענינים ברוב הבתים הזקת תסצא ואז להו.ומקרב

 דפא לבי עייל שעתא כל דלא הבדים ובית והסערות והארחין והבורותהקיקעות
 אליבא זופרא וסר לאביי סודה דרבא שסעינן רבא וסודה דנריס האי רבינוומנירסת
 סהדי נם. אי הזקה חזקתו שיבבי חזקה לשסעון יש ואם סמרים. ברוב וכן אמרדרבא

 : כדפרישית סיניהדאנרי

 אחרת, תשובה מ"ב.מיסן
 ופרע(. ושחקדים משת מתן בעיעת שלא ערנ)בקןין

 ברוב הצדנ(. סן טקפניסנ( התחילו כאשר אורה6(- צדה החיציםשלשתואני
 בשביל ללוי שפרע דינרים ס' סשמעון ראובן שתובע על אלי שלחו7(ענותם

 שרוצה דבריו סתוך ונראה הוה. סילי שפפוסי סשיב ושסעון שטעון, שהכניסוערבות
 כשעת דהוה היה פשרה אם קנין צריכין אין אסנם קניןס(, היה שלא לפעוןשסעון
 משום ואם ראובן. ערבות יד על ליפרין1( סי שפר לוי לו והחזיר הואיל סעותסתן

 נפטר לא דינרין סי כשיעור סשרה, ובפלה הקנה לא אפילו ס"ם קנין, צריכהשמשרה
 נדהאן עדיף דינרין ס' ולנבי ללוי ליה העי אישתבועיו( דהא לוי סתביעתשסעון
 אנמייןס(, פרנדרא ביד ליקח בלע-ז שאסר וסה ראובןח(. קבל שהרי יש נסורקנין
 לשון. בכל אלא הקדש בלשון דנאמרין סהנך אינו ערבות דלשון סעריב לשוןוהו
 שפוען אלא הפשרה על מערער ולא הקנין על שפען שסעון דברי בכל רואהואיני

 שתיקתו ומתוך סשרה, סחסת היה שלא כוסר ואינו להתערב לו אטר ההתראהשלאחר
 בכך סה וא"כ ההתראה. מדוהק אלא המד במקום לא אך היה, פשרה שסחמתדוטה
 כננד וכחותיו, אונותיו לוי של בידו עריין שיש ונהי היה. הדין פשרת סחסתדם"ם
 שקבל דינרין ס' בשוה השפר סתביעת שסעון וספור וקנוי סשור סיהת רינריןהם'
 כדאמרינן לב'ד לשסעין לוי יתבענו פרם לפרוע ראובן שהקדים וסה הערב. סןלוי
 לוי אצל שסעון לו ילך אלא ראובן הססיד לא בזה נם תחילה הלוה סןיסרע

 לסלוה דאחתיה למאן דסליקו דאע'נ סראובן. שקבל סה לו להשיב בדיןויעסידנו
 הם ונכסיו תחילה הלוה סן דנתבעין מפעם ללוהי( דליתבעינהו סקמיה רערבלנבסי
 כאן ואין מכרה ואפילו הדרה שוסא שאותה אלא הלוה ופרעם חוזר ס"מ בו,ערבים
 ערבא אפשדה איכא רינא סלוקי דינא, סלוקי דמפרש לסאן ואפילו דינא,סלוקי

 סחגיס וס)סת קור*ס 3)סון 16יק נכ6ן ר3יגו סכוגת וג.) כ'. כי 6' סע61) 6( ס"ב.סיסז
 3עקוס ל"ו"ס תיקון עקעגיס 3( רניגו. 6) ס6)חס ססכריכו 7ייגיס ס)סקסס

 יאז.ס  סיקון סלסי כגיסס 3ית  י( כש. ל"3 רף  סגסדלין כיין ג( ודפוס. נכ"יעיסגם
  ליערין  ו( תסורי. דיס סוסי כ*3 קכ"ג דף 3-3 כיין  ס( ודפוס. 3כ"י  כטוסס 3רוס3תקוס
  )יערין %' כל  סער לו סססי3 ספסרס, סיסס פזיס ויפטר  דיגרין, 5'ל ו6ולי  %דיגרין יוסרסן
 3כ'י סו6 כן ח( 6ססרנ)י. 3כ"י 6נ) 73סוס סו6 כן ו( ריגרין ת' על סערנותתממ
 3כד כרנותו יד כ) ל6ו3ן סקנ) סטטי כ) סכוגתו ו6ססר ר6ו3ן? קנ) עח ע"כ 73פוסוגס

 6ז~ם6זע = 6גהיין סרגרר6 ע( כר)כי) סק3) ססטר 6ותו ט) וכוגתו סהכון 5.) 61ו)יסעעת.
 ו)יה ע)וס ס' נלענ'ס ועיין י6( כ'6. קכ"ד 7ף 3"3 י( 3י7. )יקח )סון סזסו מ6,פ81מם
 ק"). קיען ח'ע ונעור סס סעגי7 נסרנ וכיין 3זס גח)קו כי סס סר"3'7 וססגת ס-ופכץ
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 לרבות(. ש )יעהזנ.
 הכלאים6( את לרבחן או נבי פריך לא בנו וושת אותו בריש ]י[ יסינע"א]והא[

 פר"צ רלא רטאי קקרא לא ליה, פריך נ( ובמרובה החש לסעפ או לרבחעחשו
 בתלמוד: סקוסות ברוכ וכן רוום, פרי-צהכא

 מו8מל. מדשי "שלם )בשיור.
 שע חפיוץת מדת אסרת חשת ישלם תנא תני דגרס" והלהים5( בהירועוששאלת

 רסי סשסע סרעתו ייצלם אסרינן קטא3( בבא רכהש לך וקשיאנאן,
 אליעזר ר רברי "צלם תני תנא נרסין אע שכן לך לשנוי יכולני . ישולם.כתיב
 היכי רבי אסרת ראי כאן, אאצ חסידות סרת אסרת ואת ישלם לא סברי ררבנןוסכלל
 אלא הפרוך לא אליעור רר סריקא ועוד פלימ. חסידות אמרת דרבנן לסיסרסצץת
 דינא חקאי דהא וכר היה רעני פעסא וכוי. היה שי ראסרי ררכנן סילתייזצסעיקר
 מקץתא לה חשבינן סילתא הך וכי לך. סשנינא לא רחיקא שיעייא אלאסשסע.

 אלא תוטלוסין, חייב נסי קסא רבבא וישלם תשלוסין חייב רהכא רישלסלרטיינוג
 רכהג( רחעי לשנויא וליתא עליו הסופל הדוב סיפב שייצלם סשסע כ-ר בלאאף

 מרעהש אפילו סשסע ריעשלם וליתא סיפב, ב'ר ע*י בע'כ סובין, ב*ר בלאסדעתו
 סימנל(: וישלם עליו המופל רובישלם

 לא(. אהרינא טירי אין סי8ב )בשיזה.
 מידי וין טיפב לרבה אביי ליה רטי ב'ק5( כתחילת ראביי הא על שאלתואשר

 סבר דאביי קוארא, אינה עהו כסשוייר, נידון להיות חזת ראכלה ישסעאל רר'אליבא * ליה סוך לדיר3( צאן בהטנס עפא ראב" הא לך וקשיא לאאדוינא
 הנלילי יוסי רי וק כסה ונמרות  סשניות ]וכן[ בעירית. למיקין ראית תלמודאבכולא
 בעירהענ( להן שסין רהגיוקין וטהגיתין עקיבא כר והלכה כתיבי. פובא רסיפבוכיע
 לנידון לה ספרש י-שמעאל רר וסילתא עקיבא. כר הכי רתניא רסויק בעעעתמוקי

 פפא מראב" "חיי י היה מינה עדיפא אבל בהכונפ. כראיתא שבובסעיייר
 "8מעאל לר אביי אסר פרקא בריש התם ס8רש בוירית להן שסין הניזקיןבריש
 ובהחצנס ישייסינן, ברסויק חעולם תיץן 0פני קם8ל שייטיק ברנטק בדאורייתאראמר
 דהחהא עלה לתרץ רניל אני אבל שבו. בטחעיר לנירון "שסעאל לר סקי לדירצאן

 כר סבר "שסעאל רף החש התלמוד שי8ת שיטינן היכי תנאי דאיפלני כיוןדהטנס,
 לא8לם בא השם רניזק, מסי8ב תשלוטין וט*ס שבו, בסאפחר נידון ראסר הגלילייופי
 תלה אלא כלום פ" יצלא עלבא רי מרברי אבל הסשואר, שווי למי נידוןקרקע
 אנץינן ה8עם וסץה ליהל(' סבירא רהכמם מטלהו כמאן לסידק טשץ לא רטקבעידית
 מושלמס(, רקא דהאיך דסאשסע דקרא ססהצפ"ה -יא לאמציא ישסעאל ר' רחיקרלהכי

 פ*3. פיז דף נ"ק ג( גלטם. 15 ו*ס 3מוס' ופיין פ'3 פ*ס וף ש3ין 6(נ.

 מיפי5 סך ל-מ נטס פס ססני6 פגי מ% י-ס סס נמוס' ופיין כ.נ קי3 7ף חו3ין6(ר.
 רס סס מונף ופיין פ'6. ז' דף גשק נ( דחיק6. סיגויי6 ססו6 ג6ן ל"מ ע3יופ5ער

 פיעמו ד'ס פס למ'י כיון מנוס וגר5ס ד( כג-3. סנר5ס ~סי י63 ס3ט גם*ס נ(ים3ס.
 נ3*י ע3יו 3גפוק 5עלמוס ד63פפילס

 פיאס:

 יף נימין נ( ופ5י. דאס נפו0י וס?י*ס טה6 נ*ט דף פס 3( פי5. ו 7ף 3יק 6(ה.
 : פנף5 סה ננט ס( 5יגי. דנפלפי נםפפעקינ6 י טדנלי 7ל~רד63 4גהץ פס ג0וכף 6פנס .( 6ניי. 5זול דאט 3מוסי ופיי*ם ו:'3ע'ט
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 ואידך שיימינן כדניזק חדא תרתי, ליה דמשמע משום קרא ואהני נ"ש אהנידקאסר
 מקוס דכל היא גמזרה לא מרבותיו שלמד שוה נזרך דמשום שיימינן, לניזקבטשוייר
 נלמוד כמו אלא נמורה שוה נזרה אינה למפה ונאמרה לסעלה נאמרה אומייןשאנו
 ישמעאל לר' אביי מ.נה שמעת דתרתי דתדע בתלמוד. רבות ועוד המפורש מןסתזם

 אמר ולא וכו' הערונות נין ערונה שאכלה כנון דאסר אידי כדיב ת.טא לאדקאמר
 :דמוכח לה ידע אניי דהא פליני ומזיק בדניזק דאמר יעקב בר אחא כדרב תימאלא

 למהוי מצי נמי טעסא דההוא אידא דרב נקים להכי אלא דהניזקין פרקאבריש
 שומא ליה אסחברא דלא אלא וניוק, דמזיק דעידית פלונתא נהדי שטין רכיצדבשומא
 מחברו  רהמוציא פירכא משוס אידי כרב ולא שבו למשוייר אלא ישסעאל דר'דקרא

 . אידי דרב עליהדפרכינן

 כזכי(. תן )בעניןן.

 לאהרים שחב במקום חוב לנעל התופס דניפיז5( בפ"ק יוחנן ר' דאסר שאלתאשר
 דאטר הא לך וקשיא דמי זכי כאומר תן האוסר כל סשנתנו וא-ת קנהלא

 תנה דאמר סיטנתנו וא"ת חברו קנה לחברו סציאה הסנביה נ( אוחזין שנים בשלהיר'י
 לעילג, דישלם להאי דומה זו שאלה -- כזכה. לאו תן אלסא לי זכה אמר ולאלי

 והנדברים זכה. לשון רהאי הוא דומה יוחנן ר' פירש לא דאפילו חיצונה, דרךשהיא
 לא להלכה שליח כורחיך דבעל לאו, אם זכה משום אוסרים אם הם יורעיםיהד

 תנה מציאה נבי אבל ד(. יוחנן כר' זכיה לשין אי הונא כרב בו יזנה ססילא אישוויה
 יתרצה לא אם לי זכה אסר ואפילו הפץ, אותו לי תן לחברו שאוסר כאדם סשסעלי

 דההוא לאשתי נפ תנו האוסר דגיפיזסן דפרקא סמיפא לי וראיה יועיל. סההסנביה
 לאו ויש כלאו שהוא הן דיש שוות הלשונות כל שאין אלא הוא, זכה לאוע*כ

 ולזכות לזוכה נם תן משנה דההיא תנוו( שכתבת כתבת פעות של ונירסא כהן.אשהוא
 קאמר לעדים תנו דהא זה גרסינן ולא רבים. לשון נפ תנו דפירקין וסיפא קאסרלמ

 אית יוהנן ר' דהא הספא. ודרשת סרנניתא לסימר לך הוה וה-נ - וליתןז(.לכתונ
 סציעאח( דבבא ופ'ק ניפין בריש קנה לא לאחרים קשחב במקום לבע*ה התופסליה

 חוב לבעל תופם ליה דהוה סשום קנה לא  לחברו  מציאה' רהסגביה טעסאספרש
 חברו קנה לחברו סציאה הסנביה ואסר יחצן רי פלינ ועלה לאהרים שהבבסקום

 ועיייס ע"5 יוד רף נ"ט נ( ס5וטר. כ3 ד'ס נתומ' ועיי*0 טינ י'5 דף ניפין5(ו.
 עין 3טר5ס רק כ5ן כן וכטו סס כי וכוגתו ד'. 15ת 3עי3 ג( 5טר. 531 ד"סנתוק'
 כ5ן ס5ין חעג5 5ו סדנר תוכן ע3 תעטץ 05 5עגס חיגוגס, ירך רק חס סדנריסמותריס
 סוי.  זכס 3סין דטסכחכו טן דס5י 3גו גר5ס סיס ר"י 30 פירוסו נ53 ן5ףספירס.

 5טגס ודפומ. נכ4י 5י . . 5י נעקוס וכו' כר'י 15 ונו' פפייי יו נספרו  מיסן ריז.סר(
 סנו57י ססדי %ן 5'כ 3סחררו ס%ון 30 סכ7עתו כיון רניגו כוגת כן כי 3סגיס. נריך5ין
 30יח 7וק5 ססו5 3וער גקסן יסיס 53 ונע'כ ס5פסל נטוק7ס טסוסרר סיסיס 3נע3 3יסגי%

 גיטוקי סירם וכן וכר*י. כוכי תן ע*י 15 סוג5 כרנ עטךל5 3ענך 3זכות יוכ3 5ם3סו3כס
 5וחו טקכס 5חלת 7דעת ל'ת נסס סכ4 נגיסין וססונ5 סס תועי 30 תירוגו פס 3נ4עיוקף
 ענדו 3סחיר סרונס דעתו סטג3ס כיון 3דעתיס, 5ע7יגן %ן 3נ% יועף גיטצקי סועיףו3זס

 נופיס עגניס סכ5  335 ריי,  זכו כ5וער תגו דיער ו5ע"ג עססת5 3יס ן3יקגי 3יסגיחי
  3ן ליפנס רפמ פל ילי  לפלפו 03  לזכומ דעת ע3 ;נלחיס י53 3י 5עכ 3י תגס 5ערורעכ
 3תסונס ודנריו סס נתומ' ר'ת 70נרי תר5ס וטס עכ4). 3יתן רוגס 6יגי ועכמיו 60עכתכעו
 ועי*ם ע'3 יי5 7ף ניסין נעסגס כפער ו( סה6. י'נ ןף ניסין ס( גפנוט. %ך 73נרכ6ן
  דף ונינ סיוער ד.ס פ*ל חנ וף גיסץ מוס' 0דד זס פל  ופיין  ז( פס. סלייף גילעתפכן
 ד'ס ען5 י' ןף ונ*ע סתופע ן'ס ינ יא ןף גיסין סוע' פהן ט( תט. דאם ע"נקע'6
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 סינו לם'מר דאיכא היכא ר"י רסבר וי"ל לאחרים. שחב כמקום לכע'ח תופסוה"ה
 מלוה כמו קנה לאחרים חב ואפילו לבע'ח תופס אסרינן להבריה נם' זכי לנפש'הדזכי

 מורה לעבדי שחרור ושפר לאשתי נפ תן נבי אבל מציאה, כמו אחרע( למלוההתופס
 קנה: רלא יוחנןרי

 תקנה(. להן יש נשברו רכי זכוכית כלי )בעניןן.

 תקנה להם יש נשברו דכי רכיון 5( ב?'ו ליה אית אשי ררב כיון לך רקשיאוהא
 לעולם השבתג( כיציאת רקאמר שנא מאי וכוכית, כלי נבי רמי מהכותככלי

 לוקסיה כברון, הוכו ונדאה הוא'ל טנבן ליפמי לא לך קשיא ]ורקא רסי הרסלכלי
 רנבי ליתא הא - פעמא. מהאי מנבן לפסויינהו נ( תלמודא התם כראוקמיהבטעמי
 החול טן כרייתו ותחילת הואיל ראמר רר4לד( בפעמא לאוקמ'ה ליה ניהאפומאה
 ספני גבן ופוטאת אבר לתוכן והפיף בנקבו טוסאתן תחילת ולהעמיר דמי חרםככלי

 וה שאין תקנה להן ייש נשברו ירי על טתכות ככלי טלאוקסינהו כברו תוכושנראה
 שתחילת מסני[ ]היא פומאה תחילה אבל ישנה, לפוטאה אלא מקום בכל טוסאהנורם

 פוטאת עקויות דטשום תרע ס(. החול מן שהוא חרס לכלי רומה החול מןברייתה
 תקנה להם שיש אע'פ ארסה כלי ענין סה כי רסי, רלא השעינ בהכי אוקסהנבן
 חול בריית על סטיך נשברו וני הואיל הני סשני כי אפי' אלא פוסאה עליהןלנוור
 סתכות כלי חרארם כלים פכילת לענין אכל ככשונות. שריפת ע"י חרס כסו התכהע'י

 שהוא לאחר כשפו ואפילו טתחילתו, הוא ניתוך וזכוכית בפרשה, אם:ריןהניתונות
 והלכך עופרת 4ע בריל או נחשת או ברזל שהוא לאחר הניוצך כטתכות הואזכוכית

 : תחילתו תקנת ולא שבירתו תקנהנקפ

 ברירת(. )בריניח.

 לפעטיה סוקי חר ורב עולא שתסצא ובמקום6( אתכם והנה ארוך לקבןברירהד'ני
 פרשתי והכל גינהו אסוראי ווזי, להו טתני וחר ברירה סשום וחר בקיעהסשום

 ביצה בשילהי ולהבא טכאן בפסחים אושעיא ורב אושעיא דרב וקשיא רעתי,לפי
 : הנכרי עם הרר ובפרקובטשתהפין

 באבירח(. זלצרבה לצרמ )בשיזמ.

 עוף עליה שנן להא אלא רמיא לא הא סציאות6( באלו מייתי מ'פ שאלתואשר
 לאיניש ניחא רלא תלף, עולם סנהג רברעת שמעינן רמינה טשוםנשרה.

 עלה אבל נשרשה, לו קעשה התם לפפם פרה הסכגים נמי ונן עוף, עליהאוישנון
 בשאר הוא ראינער דגיחוהא כיון פרה רטפסיר להאי ליה ניחא רלא אע'נ ונרעליה
 פרה רנביי( ליתא עגלה נבי לרבקה ושהכגיסה וטתניתאנ( - פסולנ(. ה'נפרות

 : יל*ס 36ינ6 דגספיס תקנל5 כן מסוכיס סס נ'ת יוסף נגיתוקי ועיין ע( יופנן.6'ר
 פ4נ. ע*ו דף סס ד( ט64. סס נ( ע'נ. מ"ו דף סנס נ( ע64. ע"ס דף ע"ו6(ז.

 סה6 סות5ס סחי3ס ססי6 ננן סמות6ס )יתי 6סי )רנ )ו גר6ס )5 ו)כך כ)ותיח(
 : חקגס )סס יס גסנלו ר5סעעעס

 ערונין תקכ0 ע3 סיפר נקפר לס סכסג תס ע3 נוס ורוווו ונתקומו. 5'3 5ו3י6(ח.
 נ*ריכוס רניגו דנר פס כי ועיי.ס רת.6. קי5ן כ"ד כ4ס רף גדמק וסו6 עינ 3"ודף

 קת6 נתסדור6 קסרו 06 ר*ס כסנ סכני גר6ס ו5,ס כ6ן. ע)יסן סרוווו סעגיגיס כ)ע3
 : מי 6חיו ונעור סתו36 רניטניעי

 5ףי ד-ם נפונף וגמי'ע נ( גפ3ינ ד*ה נתווש' ועיחם ע"6 3י דף ת5יע6 ננ66(ט.
 ודפוק. נכ*י נני 3עהוס נ345 דנגי ד( ויש9. גכע 6יעפ נעוץס מ1ףס תיההנ(
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 רעגלה וקרא פרהו(. במסכת היא טשנח עוף עליה ושכן רפרהס( בתוספתאמתניתא
 וישנו ארזך פירוש כבר פרשתיה ואני בסוטה:(. כהדר עול עול רילפירנקיט

 : ח(בטקומכם

 לעשייתן(. שנר ברכות ~בעניןי.
 ברור היו לא הא ועור ררבא"( טשטיה פפי לרב יהורה מדרב ראיה מאיששאלת

 צדקת בוה האחרון. על ראשין  יענה האיך טונא, קדים יהורה ורבאחר
 ממנו. ראיה מביא ליה רקרים וסשום רבאנ(, נולד יהורה רנ שמת רביום ליה,רקדים
 ועל לעשייתן עוני הסצוות על מברכין ררבא משסיה מפי ויב פמא רב אטרוואלו
 בלבער גחלקו הם אך ראיה להביא צ-יך היה לא אז לבער אסר וחר מברכיןביעור
 שסעו כלומר לן, מנא לסעשה ברכה להקרים שצריך ~מרנו רבריהם ומתוך ביעורועל

 ררבג( משמיה יהודה ורב לן שמיע קראי טתרי אין ומפרש תנא, סשום או מקוםמשום
 : הכי נמיותניא

 גמסיות(. שלש )בשיויא.
 שלסה. לאטצעית הוצרכנו טה והוקשית בנהל גססיות נ' בחגיגה"( שאלת באשרגם

 פבילה עלתה האיך להקשות לך היה שלמה, הוצינו מה שואלני שאתהער
 לפוסאה לא חיבור אינו פופח ומשקה והקטפרס המצוק אמ-נןנ( דהא החיצונות.גשתי
 לסה עליה שואל שאתה אותה אלא סקוואותנ(. עירוב היינו וטהרה לפהרה,ולא

 סס' אתי א*ב אלא חיבור הוה לא רקפפרם חיל, לעשות כח הנותנת היאהוצדכה
 ואסז( בווחלין, טטדוץ אין סקוה רמי קטפרס, היינו וחררלית טהורה וסמקוהסאה

 יטבול שלא ובלבר מחברתן וחרדלית עשרים ובזה עשרים כשבזה בזוחליןסחברין
 עליונה סשוס נקפ שלש אלא רי, ועשרים רארבעים נמסיות ובשתי נופא.בחררלית
 ביעל אלא ספבילין אין אומרים וחכסים קתני טתניתאס( רהך רבסיפא תרעותהתונה.
 וקפמרס עהשרים ובוה ארבעיס בוה קפפרט נבי ו( בעיז וקננו רביגו שפירש ומהארבעים.
 ואס עשרים. ובוה עשרים בוה למרושי ליה רהר בה, עהן לא חורפיה לפוםטחברן
 בתלסוד נזכרת ראינה חרא יתכן, לא פריש רברבנןו( ולוטר רבריו להעמירבאנו
 סזכירה, א"כ אלא עלה לפרושי ליה הוה לא שפרשתי למה היא שראויהואעיפ
 וסדייק בניפיןח( יהורה כרי סוקסינן כורדדך בעל והקפפרם דהניצוק מתניתא רהךועור
 אימ ניצוק מונא בתרי ספרישנא נטי וניומקע( חובור, להפפיח מנת על טפופחלה

 ניוטק עיי להתטלאות המקוה סוף אס אבל ילך, כן שבא עוסת שכל לטקוהחיבור
--------

ס(
 חועסח"

 עוסס ו( "ץד. פ'נ פדס ו( )כנקס. סכגיעס ד.ס סס נחוע' ועיע ס'6. 7פכס
 וסו" ס( "ף. ו'ס סס נ'ע נחוכמ ועיין ע*". עץזף

 דף ונזפוע נ'ע כ3 סיסל נעפל
 ח5'" עיען ע*דע*ו

: 
 ועין6). עסעיס 5יח" פ3נו נס'ע נ( כ'כ. ע'נ דף קידוסין נ( כינ ו' 7ף סעחיס "(י.
 ע*ו וף ניסץ נ( נחחחונס. ו'ס נסוע' כ'נ וכיי*ס סד6 י"ס וף סנינס"(יא.

 3סו5א נוס ליח וכוגת חיטל. 4יגו 7'ס נלס8י כיי'ם ג( סני5תן. ז"ס נסוע' פוכיי כ'"
 חועפס6 ס( הפוס. נכ" ונס נעקוס כ5"3 ו( ססקס. 3עגין סא ס"עכ סס נחוע' סד'יע7עס
 פיים כי6 ע"ו דף כניסין "עגס 3ססכס. 31" ו'ס כם*י כא עינ וף כ'ו ו( ע*נ.עקו"וח
 פידם סלפ'י וטנסו נכ"י סו" כן ו( ע6ס. ~נעיס עסס נ"חו ס6ין עקו~ח פניכם'י

 יחגעיס"3ינ"
 גסועפס"

 ס3 נ"5עיח "3" כסחמונס ו3" כפ3יונם 63 עסני3ין 5ין י6עכו
 נזפוע "עגס סיטכ. 6יגו וקעפכע זני5וק ס5י כס" פיכפ דחגעיס ו"3ינ" ע6ס.5נעיס

 וטץ סס גיעץ נטנד פיץ ע( סס. ח( דעדכנק. כ6ו'ס פיקן ונעקתי נכנרנין6יס"
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 חיבור הוי להתסלאות וסופה בטקוה נוגעות ראשון של רנליו כנון סאה ארבעיםעד

- תניינא. הנמי( בכל כדאטרינן יהודה כר'דנולה  בסימ רגליו דשני אמרת ואשר 
 להעלות דאורייתא אסיק ונוד דרכנן דהחזק ליתא זה אסיקי5( נוד היינו להחזיקשיכול

 תקון הכי אלא אס-ק גוד במים רנלו עודיהו הוה לא להחזקה ואפילו לפקרהמפוסאה
 אחרים. ע"יגז מנלגל שאתה אלא בושים אנו החדשיס על . . יהודה לר' הח?קהרבנן
 שאלוהו מרביע-ת בפחות אפ-לו טהט-ן בראשו להטניל מהו -וחנן י' ששאלומה

 להתמלאות דסופו כאן ומרודד שלם מקוה הוא כאלו והו- להמפיח ע'מ טופחדמשקה
 במעלות אבל לטהרה ממומאה דמהלוקת בלישנאינ( דתלמודא וסוגיא לע-ל.כדפרישית

 טהור: השני הכל לדברידרבנן

 קצרה(. ואחת ארוכה אחת :געניןי":ן.

 פירושא הכי לכך3(. הדברים שאין קצרה5( ואחת ארוכה אהת לךלמרשיט,טאלון
 שלא יקיצרוה אריכתאנ( לנאולה השכיבנו רבנן דתיקנו וקצרהארוכה

 וטפרשינן להאריך רשא- אינו לקצר שאסרו מקום תנו הכי וא:ב סדאי7(. יותרלהפסיק
 אומרה חולים בברנת הולה כנון שעה לפי אבל בקיצור, לקבוע שאמ-ו מקום הכ-לה
 כשתי דדמי לא לקבוע אבל אומרהס(, יהיד צרכי ולא זכרנו כנון צבור צרכיוכן

- הארין. עם לפני רבנן טילי ואיטלילא וחוכאתורות  לחתום, שלא רשאי אינו לחתום 
 עיקי ועוד וליזל ליחשב לא רוכלא כי חדא לפתוח שלא רשאי אינו לפתוח נקטולא

 : שלוס ישראל ולכל לך הברכות לכל וחותם החירים. אחר הולך הנלחתיסה

 מרגנשבורנ"1. אפרים ר' להרב זצ-ל .עקב רבינו תשובת ס"ד.מימן

 העמיד בחסדו לפני, יעקב אלהי י'י הקרה כי באחרונה, ויותר ניאשונה,מהרתי
 צריכות לא על וסנאי סתון לתת ננאי, היה ובעיני מדני, בעלי המעיראדני,

 בקרבך, הוא לבך ואם בך, היתה ילדות ולבך, לבי יודעים בכתבך, כתוב ועללפני
 סיום אך ואשיבך, אלי או בישיבך, העומד לרבך, שאל ממשנ( ויש פ-בך, טה לביעל

 שמעתיך: לא סודהנ(דעתיך,
---- - - 
 ר3רי י5( נע. סתני5 נ,) י( סכ.ו. סיתן פ'5 )"7 7ף 73פוק סנינס כ) סיסרנספר
 כ"5 י-ט 7ף חניגס 3רייח5 רסך סס31ר רם3.ס  רכח כן סרווזו ונר5ס קגח,  קחותיס כ5ןרניגו
 5)5 ס5יגו  ר"ח 5)ור וכ"ו 5סיק. נו7 תסוס סו6 וכו' ק3 )ך3ר סוחזק 3)ויס 5חח רנ)וכודס

 : סס 57תרי כייכ5 ווס י3(  57ורייח5. סו5 רס*3 )ת5ן 5סיק רנו7 חקגס,תסעס
 345 ו5ו)י נכ"י. ונס 3רסוס חו5 כן לכך, ס37ריס ס5ין 3( כ"6. י'5 רף  נרכוח5(י'ב.

 גר5ח תוס ד( 5סי. דר3 תיתר5 כ'3 ט' רף 3רכות ג( )ך. )וינגיס סך3ריסס5ין
 ניכוח נחוס' סו53ח רם'י דכח ווח חסכיננו וקגיח ו*תוגס 5תח סי5 5רוכח  ר'ח77עח
 נסכרי ס*י רניגו  חסונח וכיין ס( וס. כ) סו)ק  ר"ח פירוס וכיי"ס 5חח. 7יס כ"* י'5רף

 י'נ: עיתן פ-5 ניכוח 6פיי וסנ' קג'6 סיתןחסונס

 ו5סייו יוססין ספר 0כי7ו סלזס 5סריס ר3יט ופ) ילסק. נן 5פריס י' סו5 5( סאד.סיטן
 פגח גסעל סרייף ססרי 5פסי 6י וס 5ך סכהף. ס) ח)נני7ו ס0יס ס17רוס קיר*נע)

 סס נפל סכסנ תס וע"ן סיוססין. ססי סעי7 כ*סר חחקלס סגס גפער 5סריס ול'חחס"נ
 כלותר 3( ס*לס. י,חרוויס ען תקלח נ-כ סס 300י6 סרי"ף, ח)תי7 *פריס רניט פרךסנ7ו)יס

 ודפוס. נכא תולי. נתקוס ומע סס 0ניעש גסס 0ו6 ק נ( )כנך. ס6) נדגריך עעפ יפ06
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 זומם( ;ד )כעניןא,

 ופירשתי רבותי פירוש לפי שלמות משניות הקאשהעיךנן . . . למפרע6(זומםעד
 והיינו וומם, 1דעמ71( בגזלנותא דפסלוהוג( קדמונים בספרים וכן קאי דאחדלך
 קצרתי, ואם בחד. ותרי גרסינן ולא בחד תיי בי ודאסהידו זוממין. ולא זומםדקתני
 מעסן ואראך בא ראשונים יטאילות ועל שניתס(. אולי בשמי, סירשוהו לאשרשאל

 ממשן:ואסעימך

 בוטטר(. חכרו אצל המפקיד )בעניןב.

 סירושו והכי צרכו כל סירשו ולא בתרא בבבא סר"ה הוקשו אדרבא6( דרבאוההיא
 בשבועה, החזרתי לומר ונאמן בשבועה להפטר בעדימנ( לו להחזירצריך

 ואינו צריך :אטן וא':. נאמן למימר משתמיפ דלא לישניג( ותשכח ודוק היאוחדא
 רשומן: ונינר מסוריטד( בשמי נטצא 1כן ומעמן, מסשן וכן ונאסן, צריך אלאצריך,

 אבא(. דר' נסכא )בעגיןג.

 שבועותנ( בסוף פרשתיה ואני בשביעות ר'ה פ.ישה אבא6( דרי דנסכאףהיא
 : לשם מכאן בעוליםותמצאנה

 בינייהו(. בור שדית כי וכולהו )בעניןךי.

 פי' לפי תמצא רבותיהן ע'ם להלכותיהן הכתובות כל . . . בינייה61( בורשדיתכי
 ליה דאית למאן להזיק כוונתה קרן כם. מהזיק ועודי לך פירשתי ואנירבוהי'

 נתיבא לא אי קנסא נזקא פלנא זלמ"ד עדיפא. קרן למ"ד והיינו ממונאנ( ניזקאפלנא
 דמיא ולא הוא, קנסא אסרינן דכהיבא דאע"נ דסיהייב, מסתבר דלא ליה פמרינןקוה
 משום ולא מתחלתן דמועדין היא וסברא דליהייבן. ודינא מתחילתן מועדין דהנךלהנך
 הנאה !יש דשן סדינא אתיא אלאג( כהיבא לא דהא דקרא, זימני דתלתא.עידתא
 נתכוין לא אם שאסילו לבייש . . דעתר( בר ואדם ממי מצוי היזקה רנללהיוקה,
 הנך אבל הני אמרינן דעת נם ]דמי[ לבייש כמתכווין להזיק רק דנתכוין אע'ניבייש

 נתוק' וע"'ם ע'6 כ"ו 7ף וסגס7רין 67ס0י17 לס נתוק' ועיי-ם ע'6 ע.ג 7ף נ"ק 6(ן.
 ונסעס תג'נ קיתן עץ ת'7 7ף נ7סוק 3"ק על סיסל נקסר עיין וע71 67קס"וו.7א0
 כתנתי כיתר נ( מ6. סיתן ע'ג לי 7ף י6נ'ן נססל עיין ועו7 עא. ע'ג 7ף נקוגץנא

 ס7י על תורס ססו6 כלוער ג( ס"ו. 3סי' לקתן ל"0 וסני6ן כ6ן 0חכלו ל6 וישועסיות קוסיות'ך
 נכיי ועעתו 3תקוס ל7טתי כ45ל 7( סגיס. על תורס ם610 סלגו גססריס כתו 7ססליג0ול5

 סכסת. תיקן ורלת"ס סטמ 731פ1ק נכ'י. סגית 3תקוס כ5"ל 0ן נ7סוק.וסעתי0
 סס סק67 כר3 7ק"ל תס5ס 1ג031 גס3ע 0לכת6 לנ6 ק6תל ע'3 ע' 7ף 03ר6 6633(

 0ם-ק ק5תר ע'נ ת'ס 7ף ונסנועות ג6תן, ססורתיו לו 61תר נסער סנרו %לסתסקי7
 סס נ"נ נתוס' ועיין נע7יס. לו לסס,יר ס5ריך נסער ק'ל 7תרווייסו ורנ6 סע6 נר רתיגל
 ו7סוס. 3כ'י 3סער 3תקיס כ5"ל 3( נסעל. 7"0 סס 31ם13עות לנ6 6תל וד0 קוף קוף.יס
 ק*ער יל5 סליגי, 7ל6 תת65 3ליסגי כסת73וק וכוגמו כ45ל. 161לי ותסכ0. ליסגי יוק כתו(

 ונסנועות ג6תן %פ6 3תר6 633 6ל6 5ריךי 61ע1 5ריך % ג6טן 61יגו גיתן תקותותספי
 תג'6. קיתן ע"6 ל6 7ף נ7סוק נתר6 ננ6 על 0יסר נססר 7( נריך.6י60

 נססר י"ם סילום 6ת ססני6 עתוך 47ס נתוס' עיי'ם נ( ע'6. ת"נ 7ף סטעות6(
 תס*נ. קיתן ע"6 ג'7 7ף נ7סוק סס ס3ועות על 0יסל נססל ועאן0י0ל

 לסי נ( ע"6. עיו 7ף סס נ( תוע7ין. סכן ר-ן נ0וק' ועיישם עא5. 0' 7ף קת6 ננ66(
 תנ6ן ס7נריס וכל עוע7ין. סן סכי עסוס כלותר 7( 6ל6. גתקוס ול6 5"ל7עחי
 ניי* ו5ץ התל. נססל עפליס עטופ ע"י קתטניס גסס עלו עעק ונלפי ספוגמסי.סל06
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 ארם ראי לא לעיל ראטרינן והיינו לאדם. רמי לא רידהו להןיק ונהנווין לבייש דעתאין
 מיניה,ו(. יליף הוה ~לא ק%ר כתיב לא אלטלא בושתס(, שחסר השור כראי דבריםבר'
 אלטלא ולור( כתיני קמלא בתרווייהו ארם כראי כופר שסשלם השור ראיולא
 . . . הכתוב הקל קפלא רבתשלוטי מיניה ארם נמר לא כתיבי לא וראדם כתיבינזיקין
 ודל קולא שתופסו טקום ויש חוטרא שועפסו מקם ויש %, סעורב אחר בחאש
 והכ. ניסא. להאי לטיטר ואיכא ניסא להאי לטימר דאיכא רחי, הכא וזיל רחיהכא
 מהנך מפי ראוי ואינו הראוי לאכול מיסכרא מוערת נטי אי רפירקא. שטעתאמוכחא
 וכן ובא מפרש אמ וכן לנזק עשייתו תחילת בור . . טהנך מפי ולשרוףליקל ואורחיה מקלקלתן אלא אותם מכלה האש שאין רברים דיש הק%דהו(, ראו טיוצראולא

 הלכותיהן וסיום האלו הרינין אחר הוטרא רנקפא רלקטןח( וברייתא נשמי.תמצאנה
 : פורתא ושייר דכתיבי חוטרא לךמירשתי

 ינה(. של אשש )בשיוה.
 חייבת והא אסור רגל שעליית רעתך על תעלה וני פעית. יונה6( של אשתוועל

 ר( רבא לפי ולא החסהנ( ע1קיעת אחר תפילין לטניח רוטה זה ואיןבשטחהנ(.
 תנאיס(. בלא ראיה עולת טביאה היתה לרנל רבעלייתה ילקה בסוכה בשטינידהישן
 - בעינןו( ואשוצ איש דירה והא ולדבריך - היתה ברכה בלא הטלכהו(והילנה
 ידודה לר כורחך בעל ידייכוס( באקש רשות ושמנות תפילין. בברכת שאול בתום*כל
 לר' פירושא והכי ררבנן. איסורא באקפן טעילה, אינא טדאורייתא כדע דבכלכיון
 עולת סוכה ברכת תפילין ברכת נשוים, סקמי ררבנן למירחי ליה דלית דייניהורה
 שלא בקדשים ירי לאקופי רבאנקוים כסמיכה, ידא באוקפי כמו אטור לנקרםרא"ה
 עןלה של לראית איתהע( בפופל דהא לשרה חולין לאו רנשים ראיה ועולתשרו. %לדי נשים טקסי ררבנן רדחי יוסי ולר טררבנן. אסור הכל דברי סמיכהבשעת
 אך . . . שקרים רובר יכון לא כי . . . רברים לבולל נדטיתי ולא . . . לטמריםחיא . . . לסורים ונראין כן. בשטי תמצא וגם ריקמי(. פני יראו לא בכלל בשארואינה

 יגדל: וושלוטך . . . הדברים הן הן . . . בירויים ותמצא . . . בפוהויםתדבוקי6(

 רם'י גגד סכונסו גריפ ס( פ"6. ד' דף 4לעיל סנעסד נר6ס סד3ריס וע0וכן ולנ6רס.לל3נס
 ל6 3וסח 76ר63 ר3סו  ריפ ולמי ד3רש נד קססי3 ל6 סק סס סעירם ל6 וע6י ד"ססם

 יף 13ק ו( ר5זיס. תיקון ו( ל6סויי. ו"0 עש ר דף לקען פרס3ש כסנ א וכעץקססי3.
 עא. יי דף 3'ק ס( עי6.ס'

 ו6ססו סכעיס 3ס ע*סו ול6 מסילין עגסס סימס גומי 3ס עיכל ע"6 גץ דף ערו3ין 6(ה.
 עען המד ילע6 דש 3מוס' ועיי'ם סכעיס. 3יו סץסו 6% לרגל עולם סי0ס עססמל
 עש3 ליו דף עססוח ג( עש6. ליד דף קייומין 3( פ". סיען ע"3 ל' דף ד36'ן3קסל
 ק6על 7כ63 י6לי63 ויפעו 3לץ סו6 כן ר63 לפי ז( וסערס. כ0י3 יף(מס עסוסכלועכ
 33כ מוקיף 3ל עפוס יף(מס ילקס, 3ק%יש 3פעעי סיסן עע0ס 6ל6 ע'3 כאס דף3ר"ס
 ל3ד ל6 כלוער ס( סנ6. לפיע ר%"ס 0יש ונעקוסן סנ6 לסי 6'60  ונ7פוס 6*כ6.סיו63
 ו3שופל יוסי דרי ו6לי63 לנד3ס כ4ער ס8י 31ל6 ר6יירו עולס ס3י6ס 6ף 6ל6 לרגלמעלסס
 3גליע ר6ושס וזיל ז( סשס. נככס דנל6 ק6עכ לכך כיעסו0 6ין גפיס דקיל לס ק6עכיסודס י וסו8ם ע.3 3י דף סוסס ו( ד3עליי0ס. 3עקוס ו3עלי"שס 5"ל דעסי ולסי לקעןכ67ים6
 ינדס סש עום וכו' 0יוכו כעין 1300 ק7י6 נמ,6 לשי דף נ9דופין ועיץ 85ע אם (ס:על
 גדגף: 3,א דררעסס נשכ מכמ3 פ"ז סיען לעז דף 3כ36"ן ועין פ6דס וקעשל 7סיי3סלוער
 5ים דיס עס פיורו כעין 0סט 6ערינן פ6 שי3ס עסוס אי עיסו ל6 ולסכי י630סוס

 נשכ לע ופינכ"ס עי"ס* ו%' ש3ס נמפ 6נ3 סלגס 6ף שנס 3עלס 3% 6מס %פו6סש
 9ה זף סנוס ס( שגףל. לס פירינן עסיאכס רק ל6מס סיו8 7ומינן סוס דפס3ו עפך69י
 פסו6 3פ% ספשכ י( ולפכנ* לעשל ויסופ יכפיק 7ספפ פף4 ס' 7ף שוס ע(עימ
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 חנר, וחוכר רדעוגי אוב )נעניןו.
 וכוי6( בם ד0יהם אותם בירגמו פרט ולסה תחיה לא מכשפה יכלל וידע1ניאוב

 כתובים ושלשה בלאו מעשה עושה וההוא הוא נללא לאו בלאו סרפ ישואם
 ממרשי ומנחש ומעונן נרידא. לאו כהו אית3( דהנהו כללא למעומי ולא לאזהרהויותר
 ישפות וצורנו לעיניסנ(. כחומץ בשינים ולחושש כחולדות מנחשים טפיו נסלהפתו

 : לנושלום

 זאת, על אפרים ר' הרב שאל עוד ס"ה.טיסן
 נכונים. והיו לפנים, הצרכו לא היצונים, דכרים כאחרונים, סיהרת אמת ינרךראש

 סגנים, רב ולך וטמונים עלומים קרסונים, ומרבותינו נאטנים, כפר*חסצאת
 פהרונים: מקצרנ( חרונים, ארך פנים, בזעם צפונים,נלוים

 זוטם(. עד )בעניןא,

 תשובה הקדמת דלקוחות לפסידא רבא דחייש דמשסע זומם עד עליטאלתי
 דפסלינהו הנירסא סן ונידעת שיספת, כ.ש שלמות6(. משניותהקשיתיך

 דוחקיה וסא" לסר ליה קושיא ומאי מר קאמר מאי ידעינן ולא בחדנ( ותריבנזלנותא
 ממאי כמאה ן ותרי: תרי  לבהדי תרי אוקי דאמר משום אי קאי, דאחד לפרושידפר
 נתרי בחד תרי ואמהידו תיי ואתי זה אחר בזה דלמא כאחד עדותן ראו קסאירהנהו
 שאמרת במה עזרת סה אדרבאק(, דרבא ליה דקשיא משום ואי חידוש7(. וליכאבחד
 פסיל לא ואסאי נגזלנותא דמסלוהן אוקמינן דהא פסול מדאורייתא מ"מ קאידאחד
 לפטידא ה.יש דלא וטשמע הכרזה בעי דלא דאורייתא נזלן כדאמרינן למפרע רבאליה

 ושאלתי למפרע, ליה פמיל ולא דאורייתא פסולין הינ קאי זוסם אער נמי אידלקוחות.
 דקאמר הא קש.א לא אדרבא דרבא לנביז( ועם בקרביו(, אשר בישובי, הרבאת

 ):לל )סי- ויי::  ".ז,: יי!.ס '3:". ייקס. ?ג' 'י6ו ל, נ:לל ו6יגו רסוח 6ל6 6'גוסיסל
 לועו- ל-יך ר?ס. יל?י ילס. סל ליסוס ריקס ?יי יייול%

 נ[:יס. ס?ס.ן. כתי סר)ייס
 :יי.  ע:יל :3י ?ס: יק ו%י:: ס-5)"ן: ?"? נק?יו סיקן נתקותסוריז'ס

 פ:י יייו לי
 זנריק. ל"ל יתי יי( על. ?וג: פל רפוס 3כסיס יסי:ריקס

 י:5ן. ססיתיס י3':ו ור3יי ?") ס"ז דף  יסיסריין י"ז. כ"נ, תפ?פיס י תכילס5  5(ך.
  ינ:-יתיז ע"6 ק"ס 7ף נסג:ךיין  י6;י.;ן סי ?ל סיס: יסי,ל קיפיס סיי5סיל?י

 יי ת י  ס?ייס 3!י סיס:  :ג,. 3כלל וס נס סל6 3ל"ו רק ס61 ח3ר 7חוני ע'3 ג'יף
 יי:י :זס ?:ליו סי-ן י?"1 3סקילס. סי:י: י.י?ויי ייוי  :1 נס י:לתד . וכי  3ך יתל%ל6
 ליזסיס וייז. :זונים סל?: ):ס י! יגס ס:5ס-יס סרנריס 3י  פויט תיסר ס3כללוסל%י
  6'ז" וך?וס גכ"' נ( חנר. וחיני יעגחמ עעוגן 3ט תע3'רכען

 סיקן ו-יזים רי.ז ::י.
 לסיגיס. כחווון געיג'ס יל6יחז ס,"ל ג-6: ילי ו7עוס 3ר' סו6 כן ג( יכמל. 5יסדסנסו

 3תסירוח כי תחרחי, ס6חרון הכחנו 3חחלח ס6תי ר"ח 37רי ס6תח כוגחו 6( ס"ה.סיטן
 וקלר; 3תקוס כףנ תקלר  )( לר"ס. זולסי לכל גורכ לי סל5 לכיל,פר*ס סס3יי תס  וגס סר3ריס.  ולסיכן לסגיס גכגסין ס6יגן חינוגיס 3ר3ריסהסי3

 5יגו  סללו סקומיוס 5ך סלתוס, תסגיוס סקסיס.ך לכיל ריס ס5תר תס על כוגסו.(8.
 ות5. תר ק5תר תיי  ירעיין ולי לקתן ססת3 כתו יוסןיודכ

 כלותר  ג( כתר. ליס קוסיי
 גסוי נתקוס ריז"ס סיקון  נ( נחר. וסרי ותסק רפסליכסו 3תקוס רפסלוסו לכיל נרסטר*ס
  6פריס י' ונרי סס סס3ייו ויססיוו ו"ס כ"5 כע דף קת5 נ53 3סוסי  כיין  ו(ת5ס.
 ל*ח. ר3ל. רק ר6סה.רו ר"ס ע'6 כ"ז 7ף קגח7לין נחוס' סני6ו זק ו3סיסך3קסס.
 עי 67ולייח6 3גזלן וק6תל ע"3 כיו 7ף 3סגתורין 76ר53 כ6ן זועס דעד ר53 כפעלס(

 נקלוני. לנ יו קסלחי 3חוך גל1תר 1( געי. 6י ר"ס סס ג*ק 3תוק' ועיין הכלזס3עיגן
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 למפרע ולא עדים העדאת סשעת וסיהו הוא דאורייתא רפסולין טשום הנרזה בעילא

 למפרע אבל רלקוחות, פסידא וליכא בב'ד עדים בשהעידו לקלא דמפקי הואועדים
 העדאת משעת נפסל הוא ולהבא מכאן זומם עד נבי וה-נ נזילה משעת נפסלאינו

 : לקוחות משום אלא דרבנן פסולי משומח( אינה והעדאהעדים,

 בשטר(. חנח אצל המפקיד )בעניןב.

 אלמא נאמן אינו קאמר דלא לישנא דוק אמרת בשטר"( חברו אצלי?מ-יךוכנ:י
 את המפקיד קאמר מדלא ניסא לאידך דוק אדרבא קאטר. סשפרלהיפפר

 דהאי שימ הביתנן את בהמוכר התם כרקאמר נאמן לך החזרתיו ואסר בשטרחברו
 משבועה להיפטר משום אי ושד ישלם. החזיר לא שאס היינו בשטר להחוירצריך
 יפפר בערימנ( יחזיר שאם בהא פלינ ומאן להו. סבירא דתרווייהו מכלל קאסרמאי

 הספקיד דקאמר ועוד ומאי להו. סכירא הכי כ'ע שכועה, יתהייכ י"זיר לא חשםסשבועה
 זה ואין מפור. השבועה מן אף ולדבריך בעדימד(, לו להחזיר א-צ בעדים חברואצל
 ליה ומתשבעיגן להד'ם דחדא פרות בנ' ליה דמוקמינן בב*מס( אמרינן דהאנכון,
 הסלוה ראמר ו( אסי דרב אליבא ועוד שבועה. חייב שהוא לך החזרתיו אסר אםוכ'ש
 צריך האי ה'נ לו ישלם בעדים לו יחזיר לא שאם צריך ההוא בערים חברואת
 ושאלהי שכהתי, ולא ממצותיך עברתי לא בזה וגם ישלם. בשטר לו יחויר לאשאם
 צריך הנא דקאמר דהא לה ומוקמינן לבבי, ועס בקרבי אשר בישוביז( הרבאת

 לא אם הכי ומשום סינו, דליכא אונסין עליו שקיבל כנון היינו בשטר לולהחזיר
 : סירי קחויא ולא ישלם בשפר לויחזיר

 אנא(. דר' נסכא )געניןנ.

 פר4ה כי עמי שער וכל אלוהים יודע פר'ח, חטהקושיא אמרת אבא יי,וההוא
 שאלתי לכאן סשם ובעולים ידעתים, לא ומימי הזאת בעיר נמצאיםאינם

----
 6)6 נעקוס כ5') ווסוס ח( זס. ע) רת סטונת )קו:ן עיין עעי עסכיס והו6 נ)וערז(

 : ו7פוסככ"י
 3כ"י נסער נווקוס כ5') נעדיס נ( ע.נ. ע' 7ף נ'כ נ( ע'נ. וו"ס 7ף ס3ועות 6(ב.

 כ6ן ייכ ק6י, 6סנועס גריך ו6ין 5ריך 7ק6וור ת ר' ו)פירום סס נסנועות ד(ודסוס.
 יו'6 דף סנועות 0 ווסכחת. ד"ה נתוס' ועיי*ם ע'6 5"ח דף נ'ו: ס( סנועח. 5ריך6ין
 6סנועה )6 5ריך ססו6 נפדיס, )פרעו 5ריך נע?יס חנרו 6ת העלוק 6סי רנ דק6וורע'6.
 נסס סיסונ נר6ם חעוווד סחכס "ת ווכגיס סיו כנר ססס סניוויס גר6ס וו~ן 1(ק*י.
 נסס חגק' וול7כי 3ן י5חק ר ספק נלתי ססס ניוויס סיס רענעגקנורנ 7ק*ק סרנ וזקסר3.
 6סר סקדוסיס 6) ס)ח 6סר וכו' נססי 6יותס טוותחלת נם6)תו ע'ד קוו'ח 7ף נר6נ'ן ועי'רינ'ס.
 סר3 גתינ י6יר ו6חריו וורדכי נרני יגחק ר' סר3 6ת מנווגורק י6סון קר6 וסס סווק63רן
 5כ6ן וכו'. עווו 6) ס)וס סעדנר ווסה ר' הרנ יגתק נווהרס )6 סווסו)ם וסחוע 6סריסרי

 ר' סר3 )כו)ס ו"3 רענעגם3ורנ נק"ק ר63 דיג6 33י חיו ס6)ח החכוויס סמ)מסגר6ח

 גקר6 י5חק רי הרנ חס עווו. 6) ס)וס סוודכר קר6ו ע'כ וווניד דרסן נ"כ סיס וסם)יסיי5חק
 ודף ע.ג. ס'7 לף סס עיין ערענעכטנורנ קתס י5סק ר כמס פעעיס כווס נר6נ*ן כןנס
 סס. 3ני6ורו ע"3 נ'ד רף דעעני5ער גתן חייס ר' מחו5י6 ר6ני'ח כקפר ועיין ש'נ.קי'ז
 פ** סימן )קוון ר'ת פי 6ח ם36 6סר ערעגענסנורג יגחק ר, סרנ 6ותו כן גס סו6וזס

 3'ר ווסס ר' סו6 חג') וופס ור' נדו). נכנוד ר'ת )ו ססינ ו6סל טי6 פיל דףו3דפום
 וסו63 סח)וגוס, 3עגין ס3פגיו וורזכי נר3י עחק עס ר*נ'ן קפר נסוף פעו סחפס כעויו"3
 וסונ6 ע"6, קע*ג 7ף נר36*ן ככסונ ר'ס סי 6ס ס36 ונס 3ר*נ'ן, יחדיס פעעיסעוד

 ס4" דף יכחוחנחוס'
 כעק: רס פ34
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 לא9כננדו דםיא לא אכא דר הההש ביאוובי הרב לי ואסר אוטענו. לא לישרו
 אין אומר והלא מנה פוען אהה היינו אכשננדו6( ל-ה דמפנינן השבועה עלחאעד
 לך ש"ש השבע לכשננדו לזה למימר מצי לייפבע יכול ואיע חמיעוים אלא בידילך
 ורידי חפפתי הפוען אבא דר' נבי אבל הטזבע, את להכחיש היינו ופול, מנהביוץ

 לדבריו, מודה שהרי ואינו הפף שלא העד את להכחיש להשבע לו ישחשפתי
 שבועה שכננדו על לרג4ך יכול אינו לפיכך עליה, רמי[ע לא חפף דדידיהושבועה
 בשבועות דהא לוה הוצרכנו לא ~אכן[ נכון זה הרי חפפי. דירי דלאו השבעו5מר
 כחשודג(. כן כמו שהוא שכננדו ישבע ואיך השודים לשניהם לה מדמינןנופא

 יכ'הנ(: לפנים. ראייהואינה

 יונה(. של אשתו )בעניןד,

 לא אסור. הינל שעלית דעתי על שהעלתי שפעיתי אמרת יונה של אשתוועל
 אינה ]אם בשיה פנים בראית אם כי משה עושה אינה הרנל שכשעליתידעתי
 אף ולנשים הרנל ימות בשאר לאנשים אף ראיון מצות שהיא קרבן בלאאסורה[6(
 אמר הא בשמהה, הייבת דהא ליה תיפוק שאמרת ומה קרבן. בני שאינן הרנלבעיקר
- משמההג(. בעלה אשהאביי  לבפלה ברכה משום תמילין הנחת שאמרת ומה 
 איטרא א"כ שם את תשא דלא משום טקרא לה מפקינן הא לנשים, -הודהג( ר'קאסר

 הא דדייקינן אמרינן שופרק( תקיעות נבי ועוד אמור. נמי 7( יוט ולרי היאד1עריתא
 משום ולא היא שבות שופר דתקיעת טקעם היינו יהודה כר' ומוקמינן מעכביןנאוים
 עקשה מצוות ושאר לולב ה"נ דנקפ שופר תקיעת נבי מ'ש ברכה משום דאיברכה,
 ששל בת טיכל ועור מעכבין. נשים הא התינוקות את מעכבין אין למיתני ליההוה
 ום'ש בברכה מקיימת היתה עיפה מצות שאר ה'נ בברכה, תפילין מנהת היתהאם

 פסי פשום יוסי דר פעמא היינו הרנל עלייה מסתברא אלא תפילין, הנחתדנקפ
 היתה ולא בשבתות שותה היתה יונה של ואשתו ו(, רנלים לעולי קשהתירוביר94ת
 כמאן ום'ל מנהת היתה בשבת מיכל של תפילין והנחה דרבנן. שבות היינוהייבת
 תכאויט אין דהא דרבנן אימורא ולאשה מחוייב, שהוא למי תפילין זמן שבתדאמר

 דאורייתא: אימורא דתהוי מאמא דרך איע ונםלה

 חבר(. חינר )בט'זה.

 כי המקרא בכל מצאתי לא הם כתובים משלשה יותר חבר דצבר נבי שאמרתוכעה
 נסי מכשפים לשאר אוהרה קרא ובהרשא וכו' בנו מעביר בך יס(ש לאאם

 0פודיס, )מגיסס 6ג6 דל' ססו6 עיעיק ד)עס סיסס 6פליס ל' פקופיס גל6ס עכ6ן6(נ.
 דף סגועוח גחוס' ועיין ויטו). סכע7ו ויסגע )דעוח )1 סוס חפת )פכגגדו*לג6

 סחוגע נס 6"כ חעפי דידי ס6על כיון סכוגחו ל) ג( פס. נל'ן ועיץ עתיך ד-ס פף%6ק
 נסיוק )ק5ע כעו כף געקוס 30יח יג"ח ו345 6פד חכס עפס חטח ד6טי סס ו*מנ7טק. וחסי נכ" סו6 כן יכ-ח ג( חמו7יס. כסגיסס )סו סוס 461כ 3גן3גח6 גקם7 סג30עכסן

 חי5ג'י: ס' 6וחס-ס
 6ינס נ6עח 06 76ע )6 וכוגחו כג"). ו)פי7 ודפוק. נכ"י חקלוח נססנל סע)וח6(ר.

 )מלך. 1)6 קלגן נ63 סי6 06 סלנ) כ)ייח ע5וח כיקל ססי6 נס~לס פגיס ל5י60קולס
 ד-ס נחוס' ועיה0 פ"נ )'7 7ף קידוסין נ( עיכ). ח 7 טא 145 7ף כלונין 0וק'ופין
 וגהין ודפוק. נכיי יסודס י געקוס כ5') 7( ודטק. גג'י יוסי ל' געקוס כ1.) נ(6סס.
 7דגגן. דדטס 6% 5יגו 600 נ) 7ס6י מס 0כפט 60 דיס פ68 מנ יף ספנס ל6םנמוח'
 יג)יס ט)י 3גספס 6% סוקלו )6 פסלי עשפ תף. טע כ' 7ף שהטן ו( סס. יסץפס(
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 יצא לא עליו שתעהיר אעיפ חבר חובר נבי כן כש מיתה טנלל יצאו לאואעפ'נ
 טכלל דיצאו מעטא היעו אסרתי ואני הוהיד, א.כ אלא ענש לא מכשפיםסכלל

 אבל אלו. את פרש לטה מכשף בכלל איתא דאם חבר וחובר וטנחש טעונןמכשפים
 לחלק חבר חובר ה"נ וליסא יצאתה6(, לחלק הבערה דאמר דמאן אליבא קךשיושהא
 דבר וידעוני אוב להוי א"כ חדשני באוב אם כי מכשפים בשאר כרת אין וא"תיצא
 הכלל על ללמד ולא ובסק'לה בכרת החדש בדבר לידון הכלל טן ויצא בכללעוהיה
 אני ובנחי . . חומד אני ולתורתך טלמד. כן כטו לכרת דא'כ יצא בפילהכולו
 ללכת . . בדברים לדחות . . צריך3( לא ולך . . . צריך אני וללטוד . .עומר
 לי ופוב אדירים. בטים . . . שברים אעלה וכי . . פותרים בשמך הבחוריםאחרי

 : וכו' פיךתורה

 זצ"ל. יעקב רבינו השיבו וזה מ"ו.מימן
 חכים הוא ראה . . . לטיקרי כתבך כהל'ן8( לא לב חקרי וגדולים לב "כמיכל

 האטת, על והודה . תיקרי גבון לו נבון, לאין . . . פשדיה ממיקהשת
 . אשדיוחלקך

 ייסם(. %י )גשיוא.
 דברי לפי ה"שיתי אני כי שיפתך. אחרי נבהלת כי לב, נתת לא כתניולוא

 איך לגולנותא ועוד ווסמים ערים לומר לו שהיה זומם6(, עד מהורבותי
 שלא שאמרת כפעותך ואם כמאה. תרי מועיל מה בחד ותרי בחד תדי ועוד וומםנקדא
 הכרזה. צריכין א,נן נזלנים הלא ועוד וחד, הד לכל בתרי די א"כ כאחד, ערותןראו
 אפוקי מצינו ולא לקלא טפקי בב*ד שעדים זו בפלה שיחה לך טניין לדבריךועוד
 נובה בעדים שדהו המוכר רב כדאמר ב"ד בלא אפילו אם מ בב.ד בעדיםקלא

 שחסרתי שכתבת ומה ב*ד. בלא ותרווייהו בחתימה כשפרג( א"כ משועבדימ3(סנכסים
 להניה. דרכי אין כי דבדת, שקר בחד, ותרי נרסי ולא בנזלנותא דפסלינהוונרעתי
 תרי ביה דאסהירו דדייק לותיר בספר שכתוב יעידני וה דואר עס הבא הזהוהבדצר
 שלא דרכך זה אך בוקנימד(, כן תמצא וכדומה בנולנותא. דפסלוהו נמי איבחד

 כחח(. ללא עזרת מה ותראה ותבין לך, כותב אני בספרי שפירשתי ופירושלהורות.
 וכו' נפמל הוא ולהבא סכאן אטר רבא נפמל הוא למפרע אמר אביי וומם עדאיתטר
 רבא, לדברי הוא דנזלנותא דמעידין כיון לי וקשיא בנזלנותא. דפמליה נטי איעד

 עדיות כל על נמי מעיד'ן עדות הך על דמעידין ה,כי דכי למפרע, נפסלין אינןאמאי
 עדיות להנך אבל דאתמינהו הוא עדות הך על בהזמה דבשלמא למפרע.דאטהידו
 בפני באה זו המכחישות עדים כתי שתי נבי כגון רבנן בה ואקילו הוזמו לאדלמפרע

------
 63דס 6ף ססוחרו פ*6 נ'6 דף סס גי5יח6 רח3יס 3ססיו ד6יירי 3ים3 וים סתסקג6.)פי

 3סתחס: 06 תסקס סיחס יוגס ס) 5סחו סגס16
 סים36 6)יו ר"ח סכח3 תס ע3 רוכו 3( ועג. 7'ס 3חופ' ועיי.ם ע'6 ע' דף ס3ח6(ה.

 יק3) תקס כי ריס 3סס ספוחריס ס3חוריס 6) ידחגו ס)6 וכוגחו )סס. תכ6ן3פו)יס
 וכו': פיך חורח 3י טו3 כי עת7גו %3תו סו6 רק ס)תס. חורס 1)6 ס3ריסרק

 וכונחו )פ)נ6. )סתפס ופסיס )קר6 כס63 כס)ין 631 חי ח' 7גי6) כס)ין6( ס'ו.סיסן
 6נ) רנריך 06 )ססור יודפ סחגס סו6 5תס ולק כס3ך, )קל6 ינעיס 5ין6נפנו
 ס)קך: 6סרי 5ז ס6עס פל סו7ס וגס מקר6 ג3ון 63עפ 06 6ך ננון. ס6ינו 3עירק

 פ'נ. פ.6 דף 3סר6 533 3( ד6קסידו. ד'ס כ58 לז 7ף סנסורין נסוק' פיין5(א.
 533 פ) סיסל 3ספל פין ח( יסניס. קפליס % וקגיס 3קפרי ד( גע)וס. 5ףנ(
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 דסהרי מתכשר לא ערות דהך רמעידין היכי כי בגזלנותא אבל וכו', וסעירהו(עצמה
 איקרי לא רהני ועוד הוה. נזלן שעתא דהקיא דלטפרע הני בכל סעידץ ה'נ הוו,נזלני
 אלא הזימו שלא בחד תרי כי דאסהירו בינייהו איכא פירושא. רהכי ומל ימם.עד

 כל דעל למימר וליכא איכא לקוחות משום ולמגר חידוש אין חידוש דלס'רהאחר,
 דססלוהו נמי אי כמאהנ(, תרי נינהו ותרי דהואיל סהרי תרי איכא ואחראחד

 ההזמה עם בגזלנותא האחי ופסלו משקרא כדס"ר שניהם אשהוזמו נמי איבנזלטתא
 נפסל רהאחר הד אלא ה:י רלא חידוש ליכא בהזמה שנפסל שני עד באותורהשתא
 תקנתא עבוד לא דבגזלן ח( נסי( אי ן איכא דלקוחות פסידא סשום ולמ*דבנולנותא
 הלקוחותטן. ידעו לא שקר בעדות ההזמה דמקמי תקנתא עבוד ובהזטה קלא ליהראית
 ליה קרי ולהכי ורבא, דאביי פלונתא קיימא הזמימה עם גזלנות מסול שאין זומםואעד
 ספרים ויש למפרע. ביה לאקולי דרבנן כנזלן ההזמה פסול רבא ומשוי יחיד.בלשון
 בחד תרי בי דאסהירו תמצא ספרים דברוב וליתא בנזלנותא, דפסלינהו בהורכתיב
 כתי ושתי דרבנן נולן ועל ___ ותשכחי(. ודוק חד דמשמע בנזלטתא דפסלוהוא'נ
 דלאו בעלילה שבאין הללו דברימי6( על כנולם להשיב תמהר אל שהבאתיעדים
 לבו בישובך ורבך רבנן. פלוג אלו כעין שבדברים ללמדך אלא להו סרסינןדווקא

 בךינ(: ופועהכלבך

 גשטר(. חברו אצל חספקיד י;מ,ב.
 של שרה עתיד שאין מה רבחע פעיות פעית בשפר חברו אצל דהמפקיר ההיאועל

 המלוה היימ אונסין עליו קבל דאם ובורות,' שקר בתירוצך חדא לפעות6(,רומי
 כל ועוד פמור. אינו בשטר דהמלוה כמה רמשניות אחרי לא ובטלוה הספקידולא
 ואס ההלכה. עיקר על עמדת לא כי יש עדות וכמה קייסא, אשבועה הלכ0עיקר
 גב. מרגנ'תא לאקשויי לך הוה חסמא ואדמקשת אלף. תשובות אשיב קלףתשלח
 פירשתיו ואני פניו. משי אדמ אין והא להד"ם לוסר יכול אין שומריסנ(שבועות
 זאת על נמ תבין, לא שבועה ובעיקר אחיוב, פפור להקשות דרך וזה מבואר.פידוש
 אחי רבינו ונם ר'ח שהקשה לך כחנתי זה דבר שעל אני כמדוטה כתבי בלשוןפעית

 רשסעתא וה"ם בידי. תשובות יש לא כ' בבירור, זכור איני אך ר-ח, בלשוןבפירוש
 שבועה. ליכא בעדים שלא שכרו אבל שבועה שיש בעדים, ששכרו אלא ל"ש רבאמר
 ואמר בשמר בדאפקיד אלא שבועה דליכא ומסיק וכוי שוטרים שבועת הקשהוע"ז

 מחייב דלא דידי(;( )ואליבא אליבייהו דרב אליבא להו סבירא דתרווייהו מכללנאנסו.
-------

 ס30י6 ר3יגו דגרי 3ה)ה ה)0 כהעט סס וחטג6 חג'3 סיהן ועיד ע*ג וו*ו דף ונ7פוסקוו*
 כ0קסו וו0 ע"6 ע"נ דף קה6 633 ווקונ5ח נסס0 ועיין ז( ע"3. חיו 7ף ס13עוח 1(כ*ן,
 רק 0ויומי ס)6 כ)והר נחד רק חרי 0עי7ו 06 ינרע ד5וו6 הער6גי ור-י ווסגן חוס' ,סע5

 וס. ע) סחיר5ו ווס ועיי"ס כן. כווו 0חי7וס גס6ר 6, גס 650 הסייעו ססני 06ח*חד
 נכ.י ע( וכ)"). סס קוו6 ננ6 ע5 0יסי נקפר חקר 6ך ו7פוק, 3כ"י ה61 כן גווי 6יח(

 כחנ5יס נווקוס ר6ו"ס חיקן "כן דנריס ע5 כג51ס י6( סס. 3-ק ע5 0יסר גקפרויחל נחסי קנח נסיגוי רק הדנריס ש'כ י( 0)קוחוח. ידעו )6 חיקן 1ר6("ס י7ע 7165פוס
 3ך: 3הקוס כונוך 5א5 6ו5י י3( כנח5יס. 6יס6 31כ'י73פוק.

 טעעיוחיו וכוגחו עיי"ס. 76וס ס5 סר0 5סעוח עחיד סעיוח ס5ם ע.6 י*3 דף טכוח6(ב.
 6"כ ע'3 וו'0 דף 1303עוח ר63 ד6טר 60 כ5ווור 3( ווס5ס, יוחי סן *פריס ריס5
 )ו )ווור יכ31 5סד"ס )1 5ווור סיכו5 ו:חוך 5ס טסכחח 0יכ6 רחטג6 7חיי3 סוטייןפגועוח
 סיכו5 ווחוך ד'ס 3חוס' ועי"ם סג5. 5כסור וועיו *דס 67ין ווסוס טנו ,ס 6ין וס5*ג*גגעו,
 ר.ח 7עח ע5 כווגחו י6ילי 3יפוס. וגם 3כזי הן 7י7י 561י63 סטלוח ג( )חייס. , 5ו5וטר
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 תקנוה. כתריה נחמן רב דכימי כלל לה סבר לא נמי ורכ מילי, ככל היסתשכועת
 ראורייתא שכועה עליה וליכא לך החזרתיו לומר שיכול רמתוך וכו' חכרו אצלהטפקיד
 צריך כשפר נאנש, לומר יכול חביכאד( כרב ודלא לת'ק היסת שכועת אלאכהחורתי
 . . . שומרין שכועת תורה הייכיה ואנאנסו נאנסו טענת אלא דליכא כעדים לולהחזיר
 ותסיה . . מנו ע-י נאנסי משכועה לפפור נשנית שכועה לפיס( הנשכעין דכל1םוגיא
 ט8קרון מלוה לעשות שיכשו שלא כיוונו יפה והם והקשה השוום איך ר.ח עלאני

 ישתו פן ישיכה להושיכ שלא לנזור ראוי רלישנאו( כשינוי הלנות מקפחי ועלכמוך.
 : הרשם מיםהשומעים

 אבא(. רר' שכא )בעניןג.

 ע4ט רכינו פיי וכן לכשננדו, מדמה ומי אחר כענין מפרשא מי אבא דריההיאועל
 ולהכי הוא, שקר כי אחר, ולא אני לא הקשה? שר'ח האומר ומיכשכועות5(.

 עיקר על ותעמוד תכחר דרך הוריתיך נזלןנ( ליה הוה נרם' ולא כנזלן ליה הוהנרסינן
 הענין כי יכשר. איזה ודכריך דברי תראה סודה ולכשתבין סוף. ועד מראשהשמועה
 נאנש לומר דיכול סיע החורתיו לך קשיא וכנזלן גזלן לך קשיא וחיוכ פטורסוכיח
 אם זכור אינו נחמן ודרב הנמהרים. דרך וזה קשיא. החורתיו לימר דינול מינוונאנסו
 שאתה וכ"ש רוחות של פענות כיראות ופסי בשכת ותפילין הזכרתי. ולמההזכרתי
 תעוננוג(. ולא תנחשו לא כתורה שחלוקין אע.ם וטנחש סעונן חכר הובר ועלמסייעני.
 ועד דכריך מראש לשלום. אתהן ואשיכה ותשובתי שאילתך שלח אלה שלשהועל
 הלכה. למכין פירכא ואיכא כוברא כולא כי לשכחךד(, זה אין חכרך יעירך דכרךסוף

 . . לרעוה כך רק תאוה. תמצא לא בגאוה אך . . וענוה אמת . . . נאוהולביתך
 וכשלום: . . כשלוה תעמוד . . אחוהתרכה

 יעקב. מרבינו אפרים ר' הרב שאל זאת עוד ם"ז.פיטן
 . . . יהלכון פנז כאור . . . נעליך5( פעמי יפו ומה . . . ומשכנותז אוהליך פונומה

 כארץ היסים ארכו ולי . . . השחת יראו ולא . . . פניך רואי לנצח עודיחיו
 חשבתי האת . . . חיים מקור עמך כי . . צנוריך לקול צמאתי . . .עיפתה
 רוחנ( ששוני לו והשיכה . . . כינה ספר כסנילת אמרי . . . עדיך נלערוך31(לצדק

 עיני: שתי יאורו אז דכרו יכא וכי . .נדיכותיך
- - - -

 תוס' סכת13 מס ועיין עי)י. 3כ) סיסח סנועח מסייג דל5 לסלכת5 גמי סנר סריתט"ו,
 ס6עור6יס. 3ין ע5מו 7טת ר"ת סיכלול ולע - רית. 3סס ומ16 7"ס ע"5 מ.6 יףסנועות
 ס13עת חיי3 יסיס מ'מ 6סיפ5 סס ימתגי ס3י53 ללנ 957 וג"ע 7( ליוסוק. ס)ליך )"ללכך
 )6 16 ~יך כלומר ס( 3טדיס. 6)לו ספקי7 ססרי 7ממוג5 רלל5 5יכ6 כ5ן נס רס5תיסת
 3ססרו סייי תקגת דליסג5 ו( נסטר. 7"ס ע"נ מ"ס סס נתוס' ועיין מסנועס לסססר)ליך

 73פוס: 7)יתג5 נכ'י, 7ליתגיסונמקוס
 ~מל ססרי גולן 5יט 53מת ססרי כלומר 3( )יסח3ט. 7"ס ע'5 מאו דף ס13עות5(נ.

 ליסנע יכו) 5יגו וגס ע)יו מוטלת 5יגס סנועס ססך גנולן ליס סוס 35ל סטפי,די7י
 נכיי 7( עמס. נסס ס5ין ד3ריס ת5מרו 5ל כלומר נ( ססטף. מויס ססרי סטףסל6
 וס 5ין תיקן סי'ל סח' 36ל )מנרך, 3מקוס )סנסך תיקן ור5ו*ס )סנרך וס 5ין 6ית6ו7פוס
 מר7כי: גן ינחק ל' חר3 סו6 ע)יו יעי7 5סי וסנרו גכון. יותר גר5ס וסר5סון )ס3רך. 05כי

 פ"ר. עסחכס סוספס )פדוך נ( ודפוס. נכ"י נע)יס נמקוס כ5") 5( פ".סימן
 ססמי: סא %י יפן 5סר גדי3ותיך רוח כי דנרי, על לי סמ3 כוגסו 16 נלוס כעונ(
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 גאאאאם(. בטיע טין )בעניןא.

 שכתורה, איסורין ככל כשישים כמינו מין להתיר נבורתיו כח רגידו אחריו,הבאים
 סההיא ראיותיו עיקר להכין לראות הצצתי ראיותיו6( ינתכון ספרוועל

 הראשוגים וככר וכוי. במינו מין כשישים רכנן אמור רכא דאמר חוליןנ(דשחיפת
 בשישיס רקאמר דההיא קשיא ומאי מאוד. ונפלאתי כה והוקשו לפרשה כהנלאו
 דמין כעינבי חדתא המרא כנון להם אחד פעם והיתר דאיטור כטעמא היינו כמינוטין

 מין כיטול לענין אכל איסור, של טע0 נתינת להבהין דליכא כפעמא הואכמינו
 כהן שכתוכ ספרים ויש אזילנ(. שטא דכתר לטעטיה ררכא הוא סינוכשאינו
 ומהשתא בשסא. לא אכל בפעמא בטינו מין נסי דהיינו ככש- הנשה דנידשמנונית

 דאכיי פלונתא נבי דע*ז דחיקא אשינויי ולמיטטיך דפסחים7( נמרא לשכש צריכנןלא
 פעיתי ואם כפיל. לא כסינו מין ם"ל דרכא משטע תלמודא רכולא כמינוכטין

 : ליהכינה

 שאצ"ל(. בטלאגה אשמואל דשסואל )קשיאב.

 וטפיס צכי מצידת חוין אטורין אבל מפורין דשבת פטורי כל שמואל דאמרהאל
 שמעון דרי אליכא הני לכל ומוקמינן הילכתא. הכי ומשמע וכו'6(,מורטא

 שרצימנ(' ח' כפרק חייכ יהודה לרי אכל וכוי לגופא צריכה שאינה מלאכהדאמר
 שאינה כסלאכה יהודה כר' ליה סבירא דשמואל שהסיקוהנ( בכירה מוקמינןואנן

 אדשמואל: דשמואל קשיא א"כלגופא.

 יכוגית(. כלי בעגין אקא אדרב אשי )דרבג.
 לכלי לעולס זכוכית כלי אשי רב מוקי ראשון כפרק ק'ל6( אשי אדרכ אשידרב

 כלי אשי רכ פסק ע'ז וכשלהי וכוי. מנכן לטמי לך קשיא ודקא דמייןחרם
 הלקוחין תשמיש כלי לענין רמי' מתכות ככלי תקנה להם יש ונשכרו הואילזכוכית
 חרם ככלי למהוי עליהם דגזרו קאמר לחוסרא דהתם לתרץ נופה והדעת הגוים.מן
 ככלי רכנן שווינהו וה'נ חרם לכלי ודמו הואיל בשבירה אלא כפכילה תקנה להםואין

 פהרה להם דאין דאע'נ דקוניאנ( ממאנא וראיה פכילה וצריכין אהדדי דדמוסתכות
 חכדי: עם נחלקתי ההלכות הן ואלו שנא. לא ה"נ פכילה להו מצרכינןכמקוה

 בי"ט(. להיות שחל במ"ש הברלח )בשיוך.

 כמיש להיות שחל כי'ט הכדלה סדר להכחין, ועליך חולק אני המדינותמנהגדעל
 ואת הכדלת ייפ לקדושת שכת קדושת כין : להכדיל המקוסות אלו ככלגוהגין

 כקדושתיך ישראל עסך את וקדשת הכדלת קדשת המעשה ימי מששת השכיעייום
 פתיחה מעין לא זה דאין זה על מאוד ונפלאתי לקודש6(. קודש כין המבדילכא'י

- - -- 
 חו3ין נ( סס'ג. סימן ע"נ 3'ח 7ף נדסוס ע-6 5" 7ף סעין מסכ' ע3 סיסי ססר6(א

 נ6ליכוס. ול*ס 6פליס ל' דנלי סס ססני6 ר63 6מל 7"ס נסוסי ועיי'ם ע"6 5"1דף
 כלנ: נמססו ד6מל דל63 נמימל6 ע'6 3' 7ף ססחיס ד( ע54. ס"ו 7ף עיזנ(

 מ'נ דף סנס נ( עינ. ק14 דף סל5יס סמנס ס' 3לים 3( ע'6. ק'ז 7ף סנס6(ב.
 סס. 3לסנ'6 ועייןע64

 : סס 3ע"1 נ( ע'נ ע4ס דף "ע'1 ע'נ ט,1 יףעסנס חיי וסקסירס סעו36. רניגו 6חיו 36 ל,ס נססו3ס 1' 6וס ק4נ סיען 3עי3 עיין6(נ.

 ח'נ סומעול נפסל עהן ועי *29. % מז קימן פסח ס3לם ויעדי עשזול פין 6(ד.
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 קרושת נין לוסר שהוזקקנו ומה לפתיהה3(. סמוך חתיטה משן ולא לחתימהסטוך
 הלכך, לפתיחה, םמוך חתימה מעין רנעי רמאן אלינא היינו הנרלת ייפ לקרושתשנת

 לקויש. קורש נין המנדיל נא'י הברלת הט לקרושת שנת קדושת נין לומרמסתברא
 : נ'ל שופים ואריכות המעשה ימי מששת השביעי יום את ולכפול לרוסיף צריךומה

 ככיסף(. 1"11פרות וזכרונות מלכיות וסדר תקיעה )כעניןה,
 ושופרות זכרוטת סלכיות לומר טקום נכל נוהנין ר'ה של ונרכות התפילותכפדר

 משום נפקינן לא מוםף שופר תקיעות יבהאי ואע'נ נמוםף תוקשן ונםבמוםף
 קריאת לאהר היינו מוסף תפילת קודם נישינה שתוקעין נסה מ.הו אנהו5(, דר'תקנה
 ובתפלת לכשןות מקדימין דורייין חרא וה על סאוד ונפלאתי התקיעה. עיקר זהוההורה
 השתא שנוג( השטד דנשעת ונהי ולתקוע. ושופרות זכרוטת מלכיות לנרך היהיוצר
 תוקעין למה א'כ השמד שנשעת הסנהג את לשנות שלא נשביל ואם שמר.ליכא
 דהא נן, עואוין היו לא השמד נשעת דאפילו המוסף קודם נישינה התקיעותעיקר
 ליכא נרכה ואחינ תחילה שופר אנל ונו' שופר לו נתמנה ואה,נ שברך מיתנןנ(
 לפני אמרו ליעשראל הקנ"ה אטר רנאי( דאסר משמע הנמרא מלשון ואף ראמר.מאן
 נרכות אלמא נשופר, ובמה לכעבה לפני זכרונינם שינא כרי וזכרונות מלכיותבר'ה
 נרנות סתפללין ואה"כ התקיעות סרר כל תהילה תוקעין ואנו שופר. ואח"כתוולה
 ונבורות אבות ברכות סדר תנןס( סתסא דהא ביוצר הנרכות לתקן היה נאהבסוסף.
 ונם נקונפרסו( כרמסרש במוסף תוקעין אלא טוסף של נרכות סדר קתני ולאוכו'

 להורות הנה ונייך ברנות. משום ולא שמר היה תקיעה דמשום סשמעבירושלמי
 :ולהבדיל

 וכי(. סגהדרין גלתה )בעניןן.
 ונו' שלא לומר נהנות לה וישבה סנהררין נלתה דאמרינן דםנהדרין5ן ההיאק"ל

 בלישכת םנהירין היתה ולא הואיל א"י בכל נפשות רני דנו שלאומשמע
 שמקום מלמר המקום אל ועלית וקמת שכתוב ספני כקונפרס3(, מפרש וכןהמ"ית.
 שנעירו נב"ר לא אותו דנין אין תנ,נ( ססרא קן נבי הנחנקים הן אלו ונם'טרם.
 שנלשכת נב'ר נשאלו אם שניננה נב-ר לא נקונפרסד( ומפ' שניננה ננ"דולא
 הבית ועדיין ליבנה סנהדרין שנלתה ער ימים שם ושהה לעירו וחזר להם ואסרוהגוית
 ישראל וכל דכתינ משום ופעמא ביבנה אותו ממיתין אין כבתהילה שנה ואה*כקיים

 היא נפלאת ועור ביננה. רסמיתין משמע ב-ר מיתות הייבי שאר אנל ויראוישמעו
 למאי ניננה, סנהררין היו יהושע ור' אליעזר ור' עקינא דר' משמע ראשוןס(רפ'

 פמרא בוקן פוקמינן ועלית "מת קרא ההיא ועוד נפשות. דיני דנו ולא הואילהלכתא
 : הטיתו( ובלישכת ואהר שנעים של ב'ר עיפ שימרה עד הייבאינו

 רף פססיס 3( 5פריס. ר3יגו כדעמ סיעסו ע.נ, ג.נ 7ף )עע3ערנ דפוס סד3ייסעסימ
 3עי: ד"ס 3סוס' ועיי"ס ע.5ק*7

 ד*ס 3( פר-ת. ספ*ס ססר'ס מקפיגן ס53 5סוס כ)ותר ע'5. ).7 דף ססגס ל5ס5(ה.
 סס ד( סף3. )'נ יף ר4ח נ( 3סעס. ד'ח סס ו3סום' 3ילוס)טי ועיי"ס ע.3. )"73ף

 ע34 )'3 7ף סס ו( ע"6. )'3 7ף סס ח( ר53. 3עקוס ר3ס 5יס5 וסס ע.3 )'דדף

 סוקע: ססגי ר'סיסיי
 קסגי סגסדדין 3עקכח )5 עי)ס5 דסיי סגסדרין עסכס ו)5 כגס7רין טלן כ)וער5(1.

 קגח1יין נ( סיכי. כי ד'ח סס ע'ו 3( ע'3. ח' 7ף וע"ו ע.5 ס'ו דף 3פכס5)5
 )5 7"ס סס ר( ע"6. פ"טרף

  קגסירין ס( ננ*י. 1)5 7יס 3פוק' ופילס ס3י3גס. 33*י
 ע)ע7: י*ס פס ס3ח וסונך ע)טד ד-ם סס ע*ו 3פונך ועיין י( ש3. י'ורף
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 זטהל. יעקב רבינו השיבו וזה ט"ח.טיטן
 לא . . הוצןנ( עלי ובאו . . הצןנ( בנער . . הנעירוני6( כארבה . . צורונירבת

 לן אשיב ואת נם ואף אתיו(. אין הם נם לני ואור . . ועיתי ספרי בלתינשאר
 : שאילתך המצתס( לא מדוע ש~ך מתמיה אני תליהם תמעיתיךעל

 ביהשים(. בם'ט ט'ן יט'1א.
 ולסמיכ הוא. שפות בבשר* הנשה דניד ,שמנונהע בספרך שבתוב שאמרת במיטבמין

 הנשד דגיד שסנונית כען כד1ונ ובה'ג פעמא. ולא שמא דלא בבשוה,שכמותך
 לוטו לו היה בך אלא לרבא, בסיט מין נקרא אינו בענבי הדתא וחסראבשמנונית6(.

 לא מי ובי קפילא. דלינא היכא א'נ אפעמא למיקס דליכא היבא מעו בשאינומין
 ועוד בסינו. סין לקרותו לו ההה לא אך שוה, שפעסם דברים במה למצא שיבולידע
 בהלכוח מוכיה וכן הניהוה. פועים והלא דפטחים, נירסא משנש שמגי שאסותטשת
 שינויי שאמרת ועוד כרבנ(, דבמשהו ש'ם מעמא יהיב מדלא מפרש דקאנדולות
 רבותא ועור והמראנ(, הלא נקיפ דאמאי נינהו, דהיקי דירך שיעץ אדרבה דע"ז,דחיקי

 יצחק ר' רב.נו הלוי יצהק רי רבינו אהא דרב שאלתות נדולות הלטת גברילסיהשב
 ואהר. בשישים. במינו סין פוסקין אהד פה כולם ]עלם[ס( פוב ]ורביט[ עעדהי(ב*ר

 אהיו( רבינו של המיו שמעיה ]שלן הספרימו( בברך התשובה טשצאתש8ירשתיו
 אסרתיה המעשה וקודם לך. ויעתיקוה הגערים סן אחד תעה סרחם עמו אחישהבקש
 רבינו ום לבדם. שנים באותם חולקיןח( סתם נסך ובאן בפסה בהמץ דדקהטוסעין
 שהיה דפמהים פעותא ע*י בו חשחזר עד בשישיטט( להתיר ונא טרה ""שלא

 "נ סי נחעיס ע3 רועו כנוער נ( כ'נ. ק"ט, מסי3יס %רנס ננערמי ע3סק6( ס.ח.טיסן
 רקיס 63נסיס קור6 כן סו1.5 נ( עיי'ט. ורק נעור ער וכו' נערמי מ5נינס

 מ5 ר( נ7סופ. סי5ין ע3י ונ6 נעקיס חי5ין ונע3י מיקן ר6י'ס ע3יו נ16 6סר נ3יע3ונגי
 ע' פ.ען )עי3 ועיין עמס. 3עמ 6מו 6ין חס ונס עיגיו 6ור ססס פפריו ע3פכוונמו
 סג)נ עפע כסעמ לנינו נם6 חו6ת סקינס ויניי וס. נ3סע רימ עקונן סס סנסנמח3ס
 ק7עוגיומ פפרי נרעען עיין ו6סכגו. גרפמ נעויטמ 'פי% ו3כ3 3יעקנ %ס עמ סימס %לספני
 רועו ס( 5ח2. ג7 חינ מ3עור נימ ווייפ סירט 6ייויק 3סחכס ר4מ ונמו3דומ 212. 5רח*ו

 סס: נפילם'י ועיין וינו סעחען ויין 6פלי סף6 3.ס יף פגסוייןע3
 ו6ו3י סנסס-. 7ני7 ,פענונית לק 6יח6 ופס 566 % סי3רעפסייעער סוג6מ נסעעייןא.

 נלפי 637 36ע6 נ( עץ. 4 נסעלס ועי"ט מס עלנינו סופפס סי6 נפעטנימסע3ס
 נ'ל יגחק ול' ס)וי יגחק ל' ו( 6יייי. נפך יניין ל6יס עכ6ן כפעל נ( כלנ. נעפסונפקסיס
 נכ*י ס( נמפריס. 7'"ס ע'נ ג*ט רף נגיטין עיין ד3. לפ*י 30 לגומיו סיו פניססיסודס
 ספופר קר6 פפק ונ3מי ע3ס. סוג טג"3 ל6ו*ס מיקן וסיסנ סנ סע3ס לק 6ימ6ויפופ
 ספפריס ו( פעעיס. סני כ3ס סנכמנ נמפנו נסטמו סע3ס 6מ ועסק ע3ס נעקוסכ3ס
 געסך חעיו ס) סויו ום3' ,חעי נרפופ: 3% נכוי סו6 כן ו( נכ%. סרנייס נעקוס34%

 קל6 וס 6מ רק כי רסנ*ס, פ3 חעיו פסיס ח3וס פעסהס 16רומ 1ע3 ס3. סע3ס %נטשוס
 3יסער6עור 6ונר נעפיכעע גור נפפרו 5ונן סחכס ע3יו כמט כנר כידו0; 6חי לניטל*מ
 נער3ינער. סחכס נלוני פס ועיין 78. גי יא ח3ק סטכיר נעףע נער3יכער וסקכס %64
 חנורע סעעיס עס חר סייט כ6ן סמכר פעעים כי נ6ערס סחכעיס ר6ו סיסנ רפמי)פי

 30 6מומו חמן 631 רם'י 30 נכרו 63 סיס 63 ס6יפ זס.פופמס 6ך ו3קרונו. רפ'י)מ3עןד
 עונרי מר6ס כ6פל רטנ*ס פ3 מעיו 6ם ט לפלס, 30 חמנו ו% למ ס3 משףו י6לפ8י
 41 פנמ .18נ נעשע עפפסיין סחכס 6ווןמיו סכסנ סטוקקיס סדנייס עמין ננא.ל'מ
 נפפלו נל6פפ סמכס פכמנ מס וטין פ63י סא נ6עמ רמס ססףי סס %דופ וע3 960.%

 ועמו 3פי נ*כ ססי6 7לוס נעקוס ס*פ סא לשס רעמו 3פי כי 9ן1 5ר 41114[(.24נ
 ש3קין ייגס ופמס נפסס נמען פניס נ6וסן פלק כפשר ח( %יפפ. 21*ן)1סשיל
 נס3 סענ"ע עפטעיס ט3ס 6שמן טג *נ3 נע3. 65 16 נט3 8נ*8 מס *ס ננל*סט



 מח סימן ר"תתשוכות158
 הראיו היא כי אמרת ואשר בפסח. לחמין אסורין כל והשוה הנמרא עיקר שהיאסבור

 כן: ותסצא נדולית נהלכות ודוק הקטנה. היא אסנם שליי(הגרולה

 אדשמואל( רשמואל וקשיא שש?ל"ג מיאכה )בעניןב.

 נר אסור אנל פטור ד'טבת פמורי כל דקאמר ארשמואל רשמואל לך רקשיאוהא
 שנת הלכות בשלהי יהורה. כר' ושמואל כר'ש והני ומותר רפטור תלתמהני

 שטואל התירו'ן הוא כן אך שפיר. משני ולא גוונא"(, האי כי פריך נדולזתכהלכות
 לשמואל נחש בצירת וא'כ הטאח, עליה רהייב לנופא צריכה שאינה במלאכה ליהאית
 אסור, אבל פפור פטויי דשאר אע"נ פטור, ליה ראית מאן אבל הטאת, חיובאיכא
 שרי הךקא  במקום  בדרבנן רבל ס.י רשמואל חטאת, ואינו הואיל  ימותר  סטירה:א

 כייל קא וכללא עין. של לא אבל מתכות של נהלה מכבין  נופיהנ( איהו  בראמרלבתהילה
 פפור, לגופא צריכה שאינה רמלאכה היא סונרת א.ב פטור רקתנא מתניתין אנל הייב,לרידי
 למאן וא'כ תשוךד(, שלא עקרב על ראיה  רמייתי תרן  שריג(. הכא בי  הויקאולנני
 הכא מני ולא נייל קא כללא רשמואל לך פירשתי ואני שרי. לכתחילה מחייבדלא
 רשנת קמייתא רשמעתא הנהו אבל ראיה, מניא שלשתן שעל ראיה רצריבין הניאלא
 דאס ההיאס( לך תקשי לא הכי ומשום מעשה. נהו דלית נינהו רפשיטא השיבלא

 דמילתא ליה, מני לא ס"ם סכנה, נו שיש נחולה ואוקשנןו( פטור, שישז ההזלהבשבי4
 והלשון משונח הוא הרי הזריז רכל , מעשה ביה לית כאילו כן כמו היארמשימא
 תליא רנצורך ש"מ לשמואל, ליה איצפרך כי דקאמר טוביח 1( קמייתארשמעהא
 : וכו' ומותר דפמור לן וסנא בכולהוח( טפרש קא ראיה רצריכי ובהנהומילתא,

 זכוכיה(. כלי )בעגיןנ.

 רנות3(. כאלה יש ועור כדבריך"(, .הי לו הן אשי אררב אשידי-:ב

 בי"ט( להיוה שחל גם"ש הבדלה )בעניזד.

 הטעשה ימי מששת השניעי יום את לומר שלא רבותינו מנהנ לשנות שבאתיעל
 השביל יום את למעלה שאטר רמה תורה, טנהנ לסתור לך ישמע מיקדשת.

 קורש בין אלא בי'ט למעלה רנר ולא מונה הוא הברלות סרר המעשה"( י:יסששת

 געיר גסך היין חוןגממיס
 ססו"

  עין. וכל ר,ס יסיי כ'י סץ רף כ'ז  .כ(  )כ.כ נתססו
 %יותיו. עיקר ססי"  )כיל "פריס ר' "טר ע5יס "מר ר3", ד"ער טס" קר"יסי(

 ע'", כ"3 דף מסחסיך הי פ' ס3ס ס5כות סוף וו"רס6 דפוס נדולות נס)כוח עיין"(ב.
 כ'" יף 3דפוק מ3ת טס'  כל סימר נספר ועי' גט65. )י סי)דעחסייהער ס5 3ס"ג"הגס

 ק5"ו סיהןע."
 ועיין ג( ע4". ה"3 דף ט3ת 3( 3ה5ס. ע5ס גהעע 3ס.נ ונרי סס3י"

 ג' רף סנתסוס'
 קכ*" 7ף נהמגס סס 3סירוס יסודס ר' ס5יגוע'ו ע"" ק'ו דף ס3ס 7( 3ע5"כס. ד*ס ט"" 5*3 לף וו3חיס ס5ד 7"ס ע""

 מס 0 פ'3. כ*ע לף סנת ס( ע"".
 ע'6: ק"ו דף מס ח( טסגי. 3ל ד"ס 3תוס' ועיי"ס ע'6. נ' דף סס ו( ע'6. 5'דף
 63ופן מגס כפעל 3( 6פי. 6דל3 "מי דל3 סתילת )יימ3 ים סכן מ"הת כ5והר"(נ.

 : "' ספרס נ' "ות רי" 3ם"5ת )עי5 ועיין 5יים3. ימ"חל
 יעי עטטת סמניעי יוס %ח 3י'ע 5סיות סח5 טם'נ  3ס3דלס פעתיס מגי מגוכלדהס סי" וסקוסי6 6פכיס, י' 3פ~ת 5עי5 סחנרס מ5" קומיי )ייטג 3רימוגס 63 ר3יגו6(-ר.

 %31רוגס 5חו5 קודם 3ין ע5 כוגסו נר6סוגס כי יריכין. ממגיסס ר3יגו תירן ועיו ?סהעמס
 ע%5מ פ5 סטגס גי6טונס סעעמס יעי ג6טר מ3מגיסס ו"ף י"ט. וק7ומת סנת י;דומתנין

 פ3וס דחהס. ס736 וד3ר סו3 דיוס גפס 6וכ5 ה5"גת ע5 סכתס 31"סרוגס דסו5ע3ו7ס
 פט5יסס *עע פ3ת, פו5 נקרייס סעעמס יעי פסמ כן גס סעופד דפו5 יו"ץ עססיע



169 סח סימן ר"תחשובות

 מששת השכיעי יום ואת י"מ לקרושת שכת קדושת כין שהוכיר3( כאחרונה אכללחול,
 דנכי ומעשה נפש, אונל טעשה כיה איה י"8 דקדושת פירשו היינו רכתריההטעעפה
 המועד, רחול האכד ורבר נפש אונל מלאכת דסיפא ופעשה עכודה מלאכת לשלחול

 נראה ועור אכות. מנהנ שתשנה קודם לפרש יש כך איתא. י'פ דקדושת ג(ופירוש
 לעטים, ישראל להושך, אור לחול, קודש כאן: תיקנו הבדלות שבע להוכירלפרש
 יום ,ואת הבדלת י"ט לקדושת שכת קרושת כין הטעשה, יטי לששת השכיעייום

 כחול האכד ודכר ]כי-פ[ נפש כאוכל פירוש קדשת[ הטעשה יסי טששתהשכיעי
 ישראל כקדושת פירוש כקדושתיך ישראל עטך את וקד,שת הכדלת הי'פ, שאחרהטועד
 מפלונתאד( ולאפוקי שכע תקנו היום חנת וטשום ף. הרי "פ וכקדושת ולרםכהנים

 שטוהזק אחר עליך ונפלאתי הוי חתיסה וטעין שכע על יוטיף לא והטוסיףכראסרינן
 : קרמונים טנהנ לטתור וכאת תורה כחדרי כקי שאתה כךאני

 חסדד( על תקישת )געגיןה.

 אחר לתקוע שאתקן מכקש שאתה פ4ק אתנייך לא דר'ה כתרא פירקא ראתנייךוב(אן
 תוקעין סה טפני כפ"ק5( יצחק רי דאמר הא שנית לא וכי שסףתפלת

 שכלא היא תפלה עטידה הך כע4כ עומרין, כשהן וטריזן וחוזרין יושכין כושהןומריעין
 תשוכות שיש ואע'פ כתפלה. כעטירה ואח"כ כישיכה תחלה א'כ למה, עמידהתפילה
 טקדיטין, דזריזין לתקוע יש תפלתו שקורם נ4ל הפלתו, לאחר לתקוע ליחידשאסרו
 דאתי זיטנין כרשלחו לקלקולי חיישינן כפיל ואי תקשנן. כיוצר שמד מאבםולולא
 כשופר וא'נ בוג( שתקעו כלוטר 'כשופר וכסה רקאמר והא לקלקולי". השתישמדא
 קשר"ק כעטידה תוקעין אנו אין לסה תשאל לשאל לך יש ואם - עמידה שלשני

 תפלת ונתוך ליחיר לתקוע יש תפלה דקודם שטעינן מהאס( ועוד - י"קר(קק941
 ברכות קאטר ולא זוו( את זו טעככות )אין( וכרכות תקיעות דקאמרי לצבורמוטף

 וכו'. חלפתא ר' הנהינ וכן טברכיןו( ואח'כ תוקזן היו המזרח דכשער ועודותקיעות,
 אין לטה לתטוה יש זאת על אך הכי. עכדינן אנן וט', נוהנין היו לא דאסרןואע'ג
 לטלכיות הפחות לכל קשר'ק או לשופרות וכן ~נרונות וכן שלשים למלכיות תוקשןאט
 כפ' תקיעות תשע שטע יוחנןס( ר' דאטר רכיון ונראה לשופרות. וכן ~כרונותוכן

 דכישיכה וכיון היא. כעלטא חוטרא תקיעות פסוקי א"כ בטירונין ואפילו קבאשעות
 חשו לא הת0לה בתוך פטוקי פשום טלהועכדינן

 לפסוי
 אך צבור. פורח טשום

 : יחסר פן צריך היהקשר4ק
- -

 ומסול נמי דס ע4* ק"7 דף נפסחיס ספוק' 7גלי כן גס מנין ועפ, 5ימ*. "עק7וסמ
 גמסך 3*עוקי סוסיף: ורפוס נכ'י נ( סיענ. עיייס רנכיסן ע3 סט סעסרס"*מ3ונמ

 קפק נ)מי כי וכל3, נקפכו. ס~ו סדצייס עחק ול5דס לנומיפ. ספילסו כשעס3ונמ*
 נעקועס. ס)* כק 3סס סכיוי נמקועס 6עפג סגכמניס ס36ו 7נליס נסעומ ססופלסכניס
 *ונ3 נו ס*סול סנמ )גני סעעסס ימי ס0ם סס וע4ע 5ימ* י'ע ק7וסמ סע3יסס כפעכג(

 : ע"נ ק.נ רף מסחיס עיין 7( ס*3ד. הנכגפס

 7"ס ע4נ )4נ רף סס נמוס' וגמין ע.נ ד זף גי" נ( עש. ס4ו דף ססגס ר6ס6(ה.
 כ"ת. כן ססקסס 3קען עיין 7( כנל. יו סמקט נפעכ נ( חע3טמ. גוירמנפעמ

 וגלכות מקיפומ ע4כ 3'ר רף כ4ס ו( *ח"כ. ססני* מס* ס( 3סס. וס נס סייךו6ו3י
 3'נ 7ף סס סמוס' כפירום *63 סס כלס"י יניפ פילס ס3* גר45פ ומהס פפכגומ. כס4ס30
 זס עמכטמ וסנרכומ וס *מ א מפכנומ סמקיעומ כפעכ סס מגיגיס פפגי פיעול ד4פטץנ
 סיסנ וע"ן 3נרכוש קו7עומ 0סמקיעומ *3ע6 נד6סומ סמקיעומ פדפמ דיק 31כן וס.6פ

 סרנ: 43ד יף ל45ס ח( סץנ עשו יף מעגימ ו( סס.נפו9'
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 גר(. סגהדרין גלתה )בעגיןן.

 סנהררין כשהיו נירון כבר והוא נרסינן, סמיתין דאין בספרך יש פעות ססראבזמי
 ואשר - ישראל לכל וחיים ליה. קמלינן ולא[ כן אחרי נלו ואפילובסקוסן

 מושיבין היו צריכה שעה רואין כשהיו לך רע ביבנה, שהיו וחבריו ר"ע עלנפלאת
 : בע"ז5( אלא בסנהררין וליתא סקוסות. ובשאר ביבנה ודנין הנויה בלישבתב'ר

ז.6(
 עליו שעברו כיון שנים שתי בן איל שנה בן שה פי' הכי הפלמנ1 ולא הצאןטן

 בא. לא איל ולכלל שה מכלל יצא פלגס שסו חורשנ( י'ו או חודשפיו
 סדינה של פבע אלא סתם, סמכע ולא כסף לא סכריז דלא וה'פ סכריז7(,טיבעא

 : פלוני סלך ושלפלוני

 זצ"ל. יעקב מרבינו מפונפויישא משה ר' שאל וזו משמימן

 . . . כשחלתנ( מתנבר . . . עצלת כנפול ימחצותנ( . . . איילת6( עללמנצח
 מפוצלתו( לממהו . . . נסשלת חניכתוס( . . . סולתד( קלופ קמחשטת

 פן . . . באולת שתי ענות . . . סיחלת עני לו . . . בחבצלתז( יסרח . ..
 וילדות . . . כעוללת בצירי אם . . . )כנ(שוללתס( בעצתו . . . כקהלתח(אחכם
 . . . נשקלתינ( כחלבנה תהי . . . כשלוליתי6( קפריסי( כיין . . . סהוללתבי
 בנובלתסו( לא אוכלהי7( . . . בנחלת אווק ולא . . . שמאליתינ( כף הוכשרכיום

 כתמרים . . . אוכלת פי ורבריו . . . סועלת תעלה אין . . . זוחלתובעקיצת

 5'. סערה ו' 5ות ס"( קיתן )עי) סכתגתי עס עיין5(1.

 רק רית, גתסוגת סיו )5 0גר6ס ו)סי ר"5. גם6)ת 0חכרו )5 ס))ו עגיגיס סגי6(ו.
 עיו ג( ע'ג. 5'5 תגחות ע'5. כ"ג דף חו)ין 3( יחדיו. )0 חונרו קיגס 5קסתחתת

 י'ג גן ת*ג מ6 גסר0 הי5 תסורסת תסגס ס0רי 51"ע ו7סוג(. 3כאי 6ית5 סכי חודם ייו16
 דעתי ו)סי סלגס ר'ע סס קורסו ח7ס עסר סלסס גן ורק 5י)'. זס סלי 5חד ויוסטדם
 נדטמ ס( עי6. כ'ס 7ף ע5יע6 גג6 7( ח7ם. י"נ ע7 ח7ס י'ג ע)יו סעגרו כיון )0ניס5ייך

 :תטגע

 כזס לותו ו5ו)י ת5י3ת יותר כחו סג7ו) ר'ת ע) כוגתו 5י)ת ע) )עג5ח 5( סיפ.סימן
 נסעת )עו)ס ות5יר כ5יל קיסן מסו6 )תי )עג5ח 5' כ"ג תסי)יס ת7רםע)

 תעות כ)וער ותח5ות ג'5 דעתי ו)סי ועח5ית וגכזי נ7סוס חסר ג( סס. גי)קוט עייןחסכס
 5גורו כקנס ס,כי ועמס סח) כעו ג( כ5רי. עתגנר סו5 ס5גסיס ע) ע5)ות כגסו))י)

 נפס עס-ו ס"ס 5טת פרקי ע3 רותו ספק ונ)תי גדסוק, ונס נכ"י סו6 כן ד(סחרח.
 וכונתו קולת ק3וט קיח סגותן 5חניס 5ריך ו5עי סקעת. 5ת וקולסת סקעח 5תסעעי5ס
 סס. סגקר6 ס( קו)ת. כתו ולע5 5ג)ו סק3וט עקתח ו)סו35יו )ת)עיייו וגותןסתוגי5

 כלי חו6 כן ח( 71סיק. נכ.י כנח5)ות גטקוס %'3 ז( סעטות. 6ת סל) 5ניגו )יעקגו(
 וקי6 6חכעס 6ערתי קס3ת ס5טר עח ע3 טגתו ~316י גדסוס. גקס3ס החכס סןגעקוס
 לניט 06 רחוקס וסי5 5חכעס ס5ערתי כקס)ת 6סיס 6גי נס פן )1תר ורו5ס עעגי,רחוקס
 05 וכונתו סו))ת. סן 5") ו5ו)י ככסו))ת נתקוס כ5') ס( וטתו. תסוגתו 6ת )ייתגע
 כיי טסהץ 05 גו מסורין חוק ססו5 י( עעגס. פ ע)ססינ מ)י)ס, ע)סון סו))ח,ע5תו
 6ער יסודם 7רכ ס)ונת6 ע68 ק'6 דף קע6 כג6 ועיין רכיס כעיס כ)וער י5( עוס.מסס6
 עס 81"ע נלוע דכר ססי5 כס)נגס ינ( ס)1)יס. ע6י יוחק דר' טסעיס נימ ורנס"ןל
 יוס ססו6 סכסוליס כיוס כפטל ינ( ע4נ. ויו 47 כליתות ועטן עגויס. קטרסקעיכי
 גח3פ יד( טף6. חץט ויף פץ6 עה יף י1ע6 עחן נמגמע סכף חי3קס פוכמי וטק3יחס
 נכ.י נגוננת טו( וט'. גגטנתן איי וסוס יףט ס"נ 5טס ~ימל י תף ע3 וויומ*ג5ס



161 סט סימן ריתתשובות

 אף . . . מנורלתיק( עפרת ולא . . . למאבולתי,( קוררום ולא . . .בוותלתעז(
בסאסאהיע(

 הטשרסה(. הנערה לנרש החתן את נכוף אם ל'תן 'כול ואין לחרעו משת השסק )בעניןא,

 אליו ויבאו בתו רבר על לפניו הסנין6( אשר האיש אותו הלום בא כי רביטידע
 ראשונה היתה והיא שבפריש רבותינו תשובת להם יהראה לפנים יודעיובל
 האנרת את קיים לו ואמרו רבנו אנרת רברי תוקף כל את להם הראה ונם רבינו,לשל
 על תוסף אל בו והתרו מהרפניאנ( תהיה זלא עשונ( הסכלת ואתה השניההחשת
 המררש בבית ורנליו יריו ירים לא איש ארוני מבלעדי כי ועומד. נרוע תהיה פןרבריו
 האיש יאבה לא אולי קמן טילין ססר בדבר ומראנה רכסד(. תהא ובקצתו יפרכסולא
 ספני להוציא נניפנו לא בוה וכי שפסקו מה לו תבנום א-כ אלא לכנום ולאלנרש
 ואפילו לעשות. יכולה מה אני עלי מסק אבא לאיש, אמרה כי המאורסה נערהצעקת
 או ליתן יכול שאינו עכשיו ל.תן, יכול אבא הייתי כסבורה עצמי על פסקתיאני
 אדסון רברי את אני רואה רשב"נס( יטאסר מקום כל לן קימא רהא פמורן אובנוט

 ו(. בברייתא אף כמותוהלכה

 בטאי( שעה )בש'ןב.
 עד דאמר לר"ל תלמודא ופריך נדול6( כלל בתהילת להקשות רנינו העמיקאשר

 שאם לי לסה מנינא יוהנן רי ואמר וכו' מלאכות אטת תנן והא ובוישישטנ
 לימא כר'ע לסתניתין מוקי מ"מ לרבינו ליה וקשיא כר-ע. לאוקטיה רדהיק ובו'עשאן
 עליה חייב שא'נו מלאכוה סל"ט אחת להוציא לנו יש דע*כ רוקא לאודרא

 מהן. אחת על חייב ואינו ל*ם סלאכות אבות אומר יהודה בן איסי בפ'קנ(בדאסרינן
 הבנתי לא ואני לי. למה רמנינא קן'טיא לרוכתא רבינו החזיר זו קושיא סתוךונם
 נ( בפזק התם פירש.י וכן דמיתנייא הוא סקילה נבי דאיסי תניא כי רלמא רבנורברי
 הייב בשוננ והכנים הוציא אם מי אמר התס: תלסורא רפריך התם שסעתאוכן

 פשיפא נמי הא ומקיצי 4ה אצמריכא ונסקל כרת ענוש במויד ומשני פשימאהפאת
 ואפילו בחמאת. שוננ משום לע!לם אלא קאסר ולא וכו' כררב קמיל האוסשני
 לתלסודא ליה קמבש ומאי ם"ר סאי מע.קרא ס"ם בהבי ספרי דייקי לא דזיסנאנימא
 נסרא בריש אמרינן בהדיא ועור נלל. הונירז ולמה אצפריכא ונסקל כרת ענושדאסר

 במתניתא הוי ברה"ר אמות רי מעביר טקושש שמואל אמר יהורה ר' אסדרהזורקד(
 וכו', סתרים מנלת מצאתי רב דאמר לכדרב נ"מ למאי וכו' אהא רב הוה. תולשתני

 סנת וחתליס נלונלות 30 חות3ות ו:3ס'ן טו( נם3הנת. ג.) 7עתי ו)פי טעס 13 ו6יןו7פופ
 631 גת 5סתנד5 עטרת חצסס 5% י:,ו פ"ר 6גוח ע) לותו י,( פ3. ססוי6תו ע'6קע'ו
- ות6כ)ח כקלדוס. )6 33% נפיי כ6וכ5 ל*ח סתולת וכוכתו וכו,.קרדוס  75עתי כג"3 
 הגוף. 3חנ6ת ססי6 6כי)ה )גורך סו:סעסין כ)יס סהס סכין כ3ותר - 3ת6כו3ת.נעקוס
 חנ16ת הע3ות חקדון תפגי "נ3 ע.נ, י'ו חו3ין ע3 רוען 6ו3י יט( עגד3ת. ג'3 6ו3ייפ(

 : סתוטהסכוגה
 דעתי ו3פי כסום6 תכ3ת וע7ה גכ"י נ( עו3תת6. פגגת יוגתן תרנוס סגערה געקס6(אי

 תכ3יתק עד נתקותס תיקן ור16'ס כסוטס סחכ3ת ועד ונ7פוס עסו. ספכ5ת  61פסג.3
 ש'6. י'ו דף ינעות עיוחפ.ן ס6יגס 6גסיס נס ססיו עיל ג( ינפל. וסנופלכסילס.

 : נגליית6 ו6פי3ו נתופ' ועיין ע-6 ק"ס וף כתונות ו( נת3י36. לנן ג"3 ס( ג6נ7. כ3ועל לכיפ7(
 נחוקי ועיי'ס ע'כ ויו דף סנת 3( 7ידע. ד'ה נתופ' סס ועיין ע'6 פ"ט דף סנח6(ב.

 דייס סס ג( קפ"ו. פיען ע-7 י"פ דף נ7פופ סנפ ע3 סיסל ונפפל קע'3 ס76-ם
 טרנ. ג*1 7ף סס ד( טיינ.6יט
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 מיתה חייב נבי ראיסי תניא כי אלמא ובו'. מבר ומר מסמקן דלא מהנך הא סנרמר
 דאמרינן וההיא _- מסמקן. דלא מהנך הא רקאמר והיינו דמקושש, דומיאתניא
 מהא עלה ומוהבינן ינו' בטוי בשבועות מורים ה:ל אביי אמר שמעתתאה(בההיא
 השתא פיטימא מונבו אלימא הא מ:י ספרים ביוב התס ונרסינן ביפוי שבועתאיפ
 איצפרך הא סשיפותא מאי רקשיא משוס הגירמאו( אותה שלמה רבינו וסתרוכו'.

 בקרבן ששננ בין למונבז התירה בכל ראלו שננות משאי זו יטננה דחלוקהלאשמעינן
 בשבועה. האדם רכתיב וכו' שננ אם בלשעבר וכאן יטננה שמה וכרת בלאו ששננבין
 פרט בשבועה האדם ליה דלית תנא אשכדן לא דהא רב:ן. קאמרי מאי ירענאולא

 תנא ראצטריך בשבועה הארם למונבז דלית ליה תיפוק רמהי:א תנא לישתוקלאנום
 רמחייב כר.ע בהא רס"ל קמ"ל דהא למימר לי:א נמי והא ליה, רסביראלאשמעינן
 בהרי בעלמא לייטמעי נמי אי מונבז דברי לשעבר ביטוי שבועת ליתנ. רא"כלשעבר,

 מיר. קמ.ל לא נופא היא ברייתא דהך דר.ע,מלתא

 חרכ( גכלי מדות חמש )בעניןנ.

 שיפחות ער סתיל צמיר ולענין וכו' מרות חמש המצניעי( בשילהי רבא יאמרוהא
 חילוק ומשוי רובו שיפחוק ער שבתוכו על סציל שלמהנ( רבינו וספרשרובו.

 הוזבר ולא שבתוכו סה על מציל אינו נסרק כלי מקומות בכמה וקזל לשוליו. מיובין
 פתיל צמיר כהיב כלי לענין אנל לבית מבית טוטאה להביא אלא טפח עלשפח
 רכלימנ( עשירי בפ' נדתנן מציל אינו סידקית סהפ נקב כמלא נפתח אסילוטשמע
 נמיד( ותנן ו:ו' ציריהן על יזשבין בין שוליהן על יויטבין בין טציריהן בין מסיהםבין
 שהוא מפני בעופרת ולא בע*ן לא טקיפין אין הסתמרח רבר וכל וכו' טקיפיןבמה
 חבית וביבמיתז( בב,קו( לה ומיתינן פרקאס( בההיא נמי ותנן צמיר. ואינוסתיל

 שתיים היו הצררין מן שימיח עד בזמורה פקקה קצילוה יין שמרי וסתמיהשנקבה
 שבתוכו. למה המומאה את מביא שהוא מה כל סרק אלמא לחברתה, זסורה וביןוכו'
 מפי שמועתי כיוונתי עתהוער

 אע'פ וסתמו יחזר רובו שנפחת דכלי דה"ק רבינוחי
 כלי וכל רכתיב משום ופעמא שבתיכו, מה על מציל אינו שמתמרח ברברשהקיפן
 עליו כלי תורת שיש והוא טהור עליו פתיל צטיר יש הא יכו' אין אשרפתוח

 מציל. ואינו בלי סתוית יצא וסתמו שחזר אע"פ רובו שנפחת וזה כלי, וכלוכרכתיב
 הוה ררא מציל, שהוא ואמדה תורה שחירשה הוא היריש נפחת לא אסילורהא
 חירושו אלא בו לך אין הלכך ויוררת, בוקעת למימר לל והוה רצוצה טומאהליה

 עליו. כל- תורת שישוהוא

 חייגת( אשה ואם בפירוח שלישית- סעורה )געניןד.
 מכאן לומדין ויש יין. של והבית רבילה עטל מצילין קורש5( כתבי ננל יתנןוהא

 ]כן[ ובא מורה רבינו שנם אמרו ונם נ( יצא בפירות סעורות שלשרהטשל'ם
 משום מצילין רקתני רהא אריא, לא הא משום אי וק'ל זו. ראייה ]בט תלו לאאך

 מגי: ה6 7"ס נחוס' ועיי*ס תגי. הח ד"ס סס ו( וע*נ ע"" ס"ט  וף ססס(
 ודפוס. נג"י ד5ס3וח נמקוס גג'3 נ( סיפחית. ע7 7'ס סס נ( ט"נ, )"ס 7ף סנח6(נ.

 ועי"ם ע"י קזס דף נ'ק ו( ת"ו. סס ח( ת"נ. סס ד( ת'6. ס*י ננ3יסוסו5
 ע"5 )"1 דף סנת נחוס' עיין ח( ע"נ. ע'1 דף ינעוח ז( 6מלו. סלי 7.סנחוק'

 : 31ענין7"ס
 רניגו ונסס 5ח7 נ5ון נסס )יג סיתן ס3קט נסנ3י סונ6 נ( ע'5. ק"ג דף סגח 5(ר.

 5ועריס. יס נסס ר5סוגיס וס6ר כתני ג3 ונרין יסעיס, וסר'ר יסו7ס נ'רי)חק
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 לקינוח או המת את בהם לל0ת ובאים הם, לחם של סעורות ג' צורך וייןרבילה
 התירו הכי אפ.לו בהס לצאת ויכול ככרות מלא סל הציל שכבר ואדם יחםסעודת
 אלמא נקייה, פת טציל הדראה פת הציל כדתניאג( תענונ משום וי.ן רבילהלו

 לא ה.נ להציל נקייה מת לו התירו הכי אפילו נפק הרראה סת אכיל ראיאע'ג
 לם'ר ואיכא יצא תרנימא במיני השלים אם וב.וטאק( בסוכה7( רתניא ואע'גשנא.
 אחרון בסרק ראסר כרבא ק'ל דהא ליהא הא נ.נהו, פ.רי תרגימא טיני ביומאהתם

 לא יצא ת,.ניסא בטיני ה'2לים אם רקתני הא וא"כ סוכה, בעי לא פריריוסאו(
 הוא בעלמא רחוי נינהו פירות תלמודא ודקאסר סוכה, בעי לא רהא קאטרבפירי
 ואטר תלמורא ודחי ליה טסייע נימא תלסודא רקאמר אהך דקא. עלה, נסמוךולא
 תיובתא. הוה רלא וכ-ש הס.יעהו, לא הא משום ואי נינהו פירי תרגיסא טינירלסא
 בשטיני ואפילו ררנא אליבא יצא לא בפ.רות השלים ראם ניסא לאירך נירוקועור
 בכתובות טסתבר והכי יצא לא סעורות נ' השלים דאם מסתבר א"כ סו:ה, וסןדאינו
- סעורות. דוב'[ חטין של בככיות שליש.ת סעורה התם חשיב רקא אע-פ,(בם'  
 ע'י אשתו המשרה התסח( כדאשכחן סעורות בנ' ח.יבת אשה אם רבנו ילטרנונם

 התם רלמא או פמורות נשים נרטא שהזמן ס"ע כל רק.ל ידענא, לא רטעסאשליש,
 להמשיך נזקק שהוא דכיוון עסוט( יוררת ואינה עסו דעולה רמשום טעטאהינו

 עצמה. בשל נם תתהייב קונו לכבור שנא לא עצמו לכבור שנא לאפרפראותי(

 וכו'(. מירושלים שנסצאת גהמה )בעניןה.

 תלטודא ופר.ך עזלות זכרים וכו' שנטצאת בהמה גבי מקדש5( בהא,ש יאטרינןוהא
 אינו והרי סט.כה ב;י והא וק'ל תורה. נטי רטייתי וטשני היא תורהרלמא

 לטימר יליכא שלוחו. ולא ירו וססך רתנ.א חבריה, רקרבן היא תורה ררלטאיכול
 וליכא בקדש.ס. עבודה וקעניד בעינן כחו בכל סטיכה ק"ל רהא בכך, ומהויסטז
 הכא קתני רהא עסקינן, נש.ם בקרבן קרשים3( נבי יוסף רב כראטר להאלאוקמי
 ומשני הוא אשם ודלטא בסמוך התסנן תלמורא דפריך והא - שנטצאת.בהסה
 שנה בבן לההוא לאוקטי דוהקיה טאי וק'ל שנה, בן ואשתכה שנים שתי בןאשם
 ויאכל בצפון וישחטנו שנים שתי בן זכר ויביאנו שלמים לה רעביר בהדי רטתנילוקי
 נסכים ויפעון שלמים הוא הרי הוא שלמים אם ולומר ולילה, ליום כהונהלזכרי
 רחוליןד( בפ'ק פלנם נבי כדאמרינן נרבה נסכו הוא אשם ואם ושוק חזהותנופת
 מתנרב רבאו( אסר הא ועור נרבה. כולא להוי היא בריה ואי סרותס( קשתיוגם'
 ה"ם הפטול לבית קרשים טביאין אין ראסרי לרבנן ואפילו יום. בכל נסכיםאדם
 טשום ואי בהכי,(. אלא תקנתא ליכא הנא אבל בחייה תקנתא ליה דאיתהיכא
 הא עולה ואלו להח( גטירי רהלכתא הוי עולה ט*ס גו הפירו או בעליו טחשדלפא

 כס31וס 1( סס. 1( כ'3. כ'ט דף יומ6 ס( כ"6. כ.1 דף קוכס ד( כ"3. ק"ס 7ף 0סג(
 סלנימ6. 3וויגי ד"ס סס ונפוכס סלגיוו6 עיגי 7"ס סס יומ6 3סוקי וכיין טץ3. ק'77ף
 ודפוס. 3כ*י פל7יק16ת נהקוס כל') י( כ'י. ס"6 7ף כס31וח ט( סס. 3כח31זחח(

 מ5מל מס ע3וטגמו
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 ממסיך 6תס ויוס יוס 353 סה)ך 6גליפק 30 )6פומלופום ~יכול ל'
 303)י וכיין קוגך. )כ3וי 6חס פרפרת ממ0יך 6סס 6י וכמס ט5עך 3כ13ד סלסל6ומכעס

 : סרנימ6 מיגי וסייגו נסרסרס 0)יסיח נקכודס סית6ין ל6יס מכ6ן מס3י6 0סס)קס

 7ף גיטין 1ס6, ד*ס תוקי ועיי0 כ*3 כ"י דף ו3חיס 3( טץ3. ג"ס יף קדו0ין6(ה.
 כ'נ דף חו)ין ד( ת)ע5. ד'ס 3סוס' ועיי'0 סס. 3קדו0ין ג( וס6. ד*ס עש3כ"ח
 7מייסי ד'ס סס קי7ו0ין 3סוקי ועתן 1( כ"3. ק"ד 7ף ו( טץ3. 4* דף ע3סומ ס(פד5.



 טפ ממן רתתשובותאן
 חודה וספק שלטיס ט0ק עם שלות ס0ק זכרים קאטר הכי ע'כ עןלות' גריםץצי

 חרלע(. שלסה רבמ פי' טוכיח וכןעליהן.

 בטכים(. אדם טהגדב )בעגיןן.
 ישם אין נסכים נבי תנןנ( אלמא וכו' אדם טתנדב רבא6( דאמר רבינו יבינמ יהגם

 אחר יבח שם אין שאם עליהם מהנה ב"ד לב וליםא בלינה, יפטלו אחרזבח
 במנחה ]נפהש[נ( )פני( דכתיב טשום ופעסא עמקינן צבור בקרבן דלםא אי נדבה,מהיו

 צבור. וכ'ש שניים נדבת באה שאינהסלסר

  בשתיס(. בערלה יח-ה )בשיוז.
 יוחאי בן שטשן ר אסר דקידושין6( בפשק דתניא הא לי שםיע דמרמ8רקיה

 ריתר יש ערלה רבימ פירש בשתש. לער~ה הדין והוא וכר פשותושלש
 ולבבי האיטרנ(. בא הנמיעה ועיי ליפע שמותר איטר לנרום מותר כלוטרלאיטורו

 לאיסורו, היתר יש ערלה רבימ לטדתמ אלא הוא. נדול דוחק כי יהאעב כןלא
 היהה אם כנון והכא ג(, דחרארט שבפ והוא לאילן ריה בשבפ בפ'ו לן דקייםאכיון
 ק~דם דונפין אילן פירות היו כסררן הן החרןשים אם לרביעית הנכנטת שליאויתשנה
 8ץ לאחר עד חונפע היו לא כפלו *אע ב"ד חסרו ראם ערלה ליה והוי בשבפמשו
 שמיןס( ראלו חהחיא חכטיםו(. עא היתר לה יש ערלה אימור ונםצא ערלה, הויולא

 ו( שלטה רבינו ופ" לאיסורו היתר יש וכר נויר וטה התם דקתני פירואוא להאישנחא
 אי - הוידש. את שחמרו בשד עי לאישרה היתר יש ערלה ה'נ חכם, התרתעץ
 שלא וא8ילו לאיסורו היתר יש אי שליש בתר אולינן בנפן כמן ערלה איטרנםי
עא

 קידוי
 סטדר א נפן והיה לרביעית הנכנמת שלישית שנה היתה אם כנון דיצדש,

 ערלהו( במס' כדוונן ערלה איטר עליו חל שעה וטאותה לרבנן ובוסר יוסילר'
 וקיסא רביעית שנה שנכטה עד שליש ונחבשל הביא דלא איתרטי ואיובמטדמס(

 שליש בה שהביש השנה אחר נידונין שהן שליש טשיביש והתטאה הזתיםלןס(
 חל הזה הנפן ושהיה ואע.פ ערלה, םדין ויצא רבעי ליה והוה עצטו איטר הותרהרי
 . . . פפיקה ברבנן תליתי ואם טפיקי(. ולסועם הדאה לאבד ערלה איסורעליו

 . . . דוקה לוח על לכוהבה . . . צדקה ט8יויצא

 יני'סי9 פיי עומח ונן ניטס ס( ע'6. "ח סעווס עיי ח( ומני6ין. ס*3 סג6 סססו6ס6עכו
 סי' רניגו פיי עוכיח וכןונכ4י

 זג-3..
 עוניח וכן ול3. פ3מס( )כפמל ס' לניע ג.3 יעסי י3פי

 : 3עעס מספק6 . 3עיס יפוי וכל פס סנסנ סצ י4ס סף6 לס  רף קי7וסין לם" סילופ63עס
 6סכ ונח ים 06 סס: סנר"ם6 ח'3 עינ 5' דף ענחוס ג( ע*נ קיי וף מנחוס 6(וי

 6שר. צח מס פ6ין 3סי 3ט, ו6ס דשס ופרסי נ3יטם. יסס3ו 3נו אס עמויקליגו
 : עיג קשי דף נענחופ וע"ן ודמס. נכ" מגי נמקוס נסס כ5"3ג(

 יסס א מלום ססני* סיין וסו6 7-ס סס נסוק' וסןין " ע61. 3ים  רף קדופין6(ז.
 ו63 כ3ומל נ( 3קגק. וס ע3 ו'ס נסמעס גס עיין ועוי ע3יו. סקסס וישס =ע4
 3כסינ נה נל8ם ספינס קי5ול פיטן סמשס ג6ן גס ו( ע*נ. ע*ד יף פקסיס ס( עשגפיק6.פמס פדי גסס סס קיהסץ נפוקי גשכ סונ* ,ס ומילום ו( ע64. סץ יף ננשס ועיין3סקוסס.
 עכ3ס ו( %. ים יאס סס נום4י ש6 וק פ3עס. כ%פכ ס' ו5*3 סיסיס וכ~סוק םלנכשי
 %ים, פפעמסו 6יס6 וסס סינ ס*6 עפמכוס ס( ע*נ. מ3 דף סססיס ח( שץ.סש6
 שגס שד3פ פ3 עשק י מ3ח סר6 3'ע דף קידומץ " פ3יפ. עמינ"1 טן "נ וףוני4ס
 4פר סשס א*פ סמונ: ייש4ס ס3 טשכ קפכ ת%ק 6פייו. ס% מס עס סיס*ספסיח א6יד ספמז גחו נקמגף ופ"ס געש ספסע וסס"ל ת6ס. ו%ד קפיק6 קפוס63רן

 דית % סק 6ץ 6ק שכ-נ דלונ *הס סק פיפ ונכח 63וץ נסיס גמיס 3פניןנקייוטע




