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 לו, השיב וזה ע,םיטן
 . . . פרזים6( ולא צחים . . . בחרוזים צוארו . . . הרזים חבם . . . כארדםבחור

 נפש ניש ושנים ימ.ם תוסיף משה ר' החבר אחי . . . אנוזימנ( שלנל
 החתום.אוהבך

 וכו'(. לתתנו סעות הפוסק )כעניןא,

 שלא לפמור שנכופנו שער לכנום, נכופנו האמת ספור, או ננוס או הצועקתעל
 כדאמרנןנ( פטור או בטענת באה שהכפיה6( אף כהלכה לכנום נבופנוכהלכה

 יבמנ(. או חלוץ או מנח עליו שבאים ואעיפ ליבם נכומנו להלוץ שנכופנועד
 עד תשב אלא כנוס להו ולית דפליני ורבגן אד%ן1(, פלינ שתלבין עדוושתשב
 כוסין לפטור שכומין עד לאדסון אבל נטס( " כופין אסרינן לדידהושתלבין
 . . . שעורימו( קמח האכלתים אחרינו יאטרו נטן ]לקען לכוף ]באנו[ ואלולכנוס.

 גסאי(. שעה מש'ןב.
 אסקילה אחת אלא חייב דאינו ותרצתי הקשתי אמנם סלאכות בליפ העסקתאשר

 דאימי עלה הססכת בתחילת ראיות הביא לא וקני ורבינו אחטאת. ולאקאי
 כתבת אשר ראיות הבאתי ואני שלטה. רבינו הזכיר לא ולפנים ובה, סינהאלא
 .כתבתיה ליושנה החזרתיה בטוי דשבועה האי אחפאת6(. ולא קאי אסקילהדודאי

 עיקר. שנמחקה שהגירסא בשבועות סוביח ובןבמפרינ(

 תרס(. בכלי מדות תסש )בעניןנ,

 נדסינן[6( ]ולא רסזץ בנקיבת שיסחות עד פתיל צסיד הוקף ואס נוסינן שלנובם8רים
 ג(, ובפיו רמו: בנקיבת סתיל צסיד הוקף ואם הכי, דידי יפירושילשיןנ(.

 פתיל צטיד היקף לו יועיל לא ברובו נףחת אם אבל שבתוכו. סה על יציל רובועד
 ולהכי מציל, דאימ דזבחימד( קסייתא בשסע"א דאמרינן במיפ שנבלן כאוכליןודשי

 ניפו)ו !ס)יפ נ6 )6 06 סוחל גנפן נוער 16 פססעדר )ומר רוגס ספו36 כי חסרע,ע6
 כד6יס )מר סזס סנוסר ע) 16 ססמדר ע3 יניעיס פגכגס מקו1ס 6ע"נ יניעיס,כמגכנס
 3סם3יס נזס ונקר ספקס. ו)סחוס וד6ס )6נ1 %3ן נחוגס 6ף ער)ס 6יסור ע)יו ס))יס

 : נחרחיס 6נלסו6ס
 סחרוזיס. ע3 רועו זס נס נ( חרחיו. אס נזס עסנח 6( ע'.סינק
 15 כגוס 6ו פטעגחס 6עע וכוגחו נכ.י. סכפיס 3% נעקוס כג') טסכפיס 6ף6(אי.

 קחני. דסחמ6 נ( ע'6. קי"נ 1ף ינעוח נ( )פטול. 631 )כטס כופין ומלוססול
 נקעגס גע )יסן כופין רנ6 ד6מל 1ס6 וג"ע ס( עיד. 5וסס יכניס 6)6 ספנ ס)6 כ)ומלד(
 ספרו: כנ)יון ל6ו'ס כסנ זס ע3 ו( )נדו)ס. נס )יחן כופין 6ין 36ע16)לנגן דלנגן %ע6סו6

 6מל 1סמו36 קעיס דלנ 3פעעס6 6מל "של ל' ד6וי) 6ס6 ע"6ן ע4נ ]דף נכסונוחד6יס6
 ס6כי)וס גי) )פ'ז 5ך ודפחיח. עכ"3. )זון. יכפסו 3סוגי6 סכוסין עו 63)טל פסדי5כקוס

 : ס6כ)סיסנמקוס
 סיפל נספל גמ63 63 3( קסיו. סימן סץ1 "ח 1ף נד9ס פט ע) סיסר נססר6(ב.

 מגי: 60 1שס ע4נ סףע וף מנס נחו9וע"ן
 נלסיק ו6י ו)עגץ. 1א 9'6 מו 1ף סנס נשכן 0גילס6 סי6 ק נ( ל5ףס. מיקין6(נ

 גיקנ ע) געסך ו6יע עגעו נעגי עגין סו6 16 פסל געי1 ו)עגין )עי) לג6נינלי
 פי, כעו 0נקינס 6ס יקיף עח?) פסגעי1 כ)ועל נ( כן. 6אן ל'פ יעס 6נ) י כעעכסזמ8
 סיען ע1נ כע יף נ91ס סנס ע) סיפר נספכ וע"ו ע"נ. נ ש ינטיס י( ספוס.נהפכ)
 פפי) געי1 מדקף יסך עעע6 ש4 עפוס סמק מץמ6 נכנכגי סכפא לש 8פרס פפסכין
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 לפזזר חמש ההני סתום חהאי נקובין חמש רהנה ס( ששית לריריה ליה מנולא

 לטמא.והאי

 סעוחת(. שלש )בעניןד.

 דפירי ואע"נ תרנימא. במיני רהשלים מהאי אם כי ראיה הבאתי לא ימציליןמההיא
 בםכה פמפייל נרע דלא חשיבי, סעורות י'ר להשלים סעורה סכה, בעילא

 מצוה מ'ם סכה בעי לא רפירי אע'נ ה"נ קעביר, סצוה מ"ם סכה בעי לארטיול
 שלש סתם תלמודא בכוליה דשא פשומ ורבר השלמה הוי אליעזר רלר' תדעקעביר.
 ראף נראה חייבות, אם ונשים - יצא תרניטא במיני להשלים הבא אנל בטתםעורוה

 הכרות6( שתי על יבשע חייבות ונן יכלם. היה סשנה לחם רמן הנס באותו היוהם
 בכלנ(. שוה דרבנן עשהנ( דמיועור

 תוי(. שנמצאת בהמה )בשיוה.

 לך וקשיא הודה. נמי ומייתי עולות רזכרים מקרש רהאיש ההיא על שאלתאשר
 שיטי-א דאיכא והיכא אפשר, רלא היכא בכך ומה םמיך. מצי ולא ממיכהרבעי

 סמיכה. פעון ואין בירו שלח וכולן מעות6( סאוהן הקרבנות כל ועור פריך.לא
 בקרבנו. שממעט ואע-פ לתקתי לבעל ליה רניחא ס"רי ואנן בפניו שלא לארםוזכין
 תסייעיה ולא ליה עריף שינוייא רההיא סשום שנה. בבן לה מוקי מ'ט ששאלתועל
 נפכים משום ב'ד זה תנאי ועל יום בכל נסכים מנחת ארם סתנרב ראסרלרבא

 קתני.לא

 לערלה(. יה"ה )בעניןן.

 חילול6(. ע" היתר דיש לה מוקי רבעי בנטע אלא פרשתי לך לא יעילהאוהה
------ 

 כוי פקורש סתו6ל כ' 6סיו 0י6 "רכיגו. וסך "רגיגו". טל סס וסולק יתון, כהתי6 עלגתסך
 נכ"פ: ססיפ לתו0 סתיל 5תי7 זתוקף סן תגס ל* רג6 כלותר ס( ר"י. גסס כוגיוגפוק'

 04 נ( ויסוק. ככ"י זתעס0 כתקוס כ5'ל )( ע'כ. כח). כל ס' נהי7כי כינ"6(רי.
 גסיס  ירננן ת)וס זנני סו06 וסזעס סוקק. גסוס 1ל6 סס סי)6 לי ס6חיוןסטעס

 כ0סל0. ופייכין 047 ע'נ כ' 7ף כניכו0 רס"י 7ע0 ג'כ 0י6 גרת6 אן סס'6 "ףסייגי0
 7נרי ל6 0חכרו סל6 ל' וסתי0 סס. כ5ל'ס וע"ן ,ס. על ;סולק ג0סלס זיס כחוסועיי'ס
 ססורופ הסיס ר5ץ קיתן סנ0 גס' 6"ס זע0 סכ*י סני6 ו75רנס נסיסקיס ר"ח זנר' 1ל6רס'י

 מנס סו(וס' גווצפ נ"כ ק'ל 6יס סגעל לותר %ס ו6ולי זונגן ת5וס רק ססי6 תכוסתסנזלס
 ת%3פ סנסיס נ'כ סוסר וס ותטעס נרת6. ססותן ת'ע ס'6 6מ סטורו0 גסיס  ירנגןנת)וס

 כיעפ פס4ל תסני סו6 3זרננן ססי6 תסג' ת0נזלס סגסיס לפטור טעתי זתלס וס6ס0נזלס.
 נפ3יס פימט % ום3ור זכיר כזילסינן מיין י6מס 6ים סנ0 עטסי מכל כ0כי כל כס'כר'ן
 % 6נל 67ולאס6 עס0 נטט0 7וק6 סייך סוס סססיקם ק6תר וע"ו ע'"ס- נוכירסיסגו

 יי"ם רם'" יעפ לסי 6כן סטורו0. גסיס ס?ו"נ ת'ע ךכל לכלל6 6סזריגן גזיג)ן כינזלגגן,
 גני י36ליק 60 לי 0תים זיננן ת5וס נני סטורו0 גסיס זתטס?ו'ג כלל6 ?סי6 ל0וילי0
 ק4ס יף סקס"ם כיקופ 6רנט ונני ע"6 7' 7ף תנילס מניל0 גג' ע.4 לנ זף סנ0סגוכפ
 ז0וי 3סוס ליס פיטק טע63 יא4י ליל נס נ6ו0ו סיו סן זיף תסוס סיינו0 זגסיסע"6

 : 4%ע  זלגגןת)וס
 643. ס'7 ס*ש 6(ה'.

 סזין: ופו6 7'ס ע64 ל'ס זף קיזוסין נפוס' ל4ת נסס 0ונ6 וכן 6(1.
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 לפניו. אחרת שאלה ע"א.סימן
 גיישוכ(. חזקה)בעגין

 ראובן ובא בטקומו תקוע היה ושסעון ושמעון. ראוכן עסק על לירנו באמעשה
 עם ועסק יאובן עם שטעון נתיישב לבניו ללמד בייש:בו ולהביאולשוכרו

 לדון לפנינו חכרו את איש ותבעו ביניהם נתקוטפו לבמוף ועור. שנים חסשבניו
 השיב לעצטי. ותיקנתי ררשתי אשי סיישובי צא לשסעון ראובן אמר בפנינו.כאן
 והרבה ראשונה בו ונתייוטבו תקטהו אחרים היישוב את תיקנת לא אתה שסעוןלו

 ועור לעולס. לעמוד ח:קה וכח רשות לי נתת6( אצלך כשהבאתני ועוד ברבר.ערים
 ואני בו, להתיישב הרוצה לכל בי.שוב חרם אין מסני. יותר ביישוב יפה בחךמה

 בטקוס והחזקתי העמדתי וככר עמנו. ותושבים נרים ואביך ואתה הזאת הארץטטובי
 שסעון ראה כי לפי אך ביישוב. שסעון והחזקנו ונפסק הדין וננטר פובא. חזקהשני
 טן ולצאת להסתלק עליו וקכל עמו נתפשר אלימא ונברא תקימה ידו ראובןאת

 לשוב ירצה אם זה ואחי חרש, וחצי חרקוים חטשה שנים שתי לאחר .3( . .היישוב
 ב.ר ציווי בכח שטעון את טזהיר וראובן הפשרה. אחי שנים שתי הניעויושוב.
 ודחיתיך רבריך על לעבור ויראתי אלם איש ידעתיך אפם נ( כן[ לא סשיבןושסעון
 בכח ולא כפשרתנו קנין היה לא כי פשרה, ב-ר בכח ולא בעלסא דברים קבלתבקש
 ותודיענו ב.ר. בציווי לצאת שטעון קבל אם ספק ובידינו מענתם אלה . . . ב"רציתי
 סחמת כי סהדי אנן ראוכן, כרברי היה אם אפילו כי היום. לאלה נעשה סהרבינו,
 ברבר, עבירה נרנור ערע:ר שום יש אם רביט הבינני ועתה עשה. יראתופחד
 רבינו יחיה ע'צה. ויראה פחד סחמת וזה קבלתו, היתה ב'ר בציווי אםשספק

 ימים.לאורך

 תשובה. ע"ב.טימן
 וריינים הכרך מן לצאת קיבל ב'ד בציווי כי מורה, איננו אשר שסעון עסקעל

 באטרו אלא יהורה5( ורי ר"מ נחלקו לא ע-כ במפק. הרבר תולין צרקשופטי
 לא בספק אבל לו, אטרו בפ' כר"י הלכה בהא ואפילו ודאי, חלב אכלת שנייםלו

 הכא כ'ש המושבע כיד ספק אפ.לו רמותר תנן ועוד מכחישן. והוא הואילטצינו
 הזורק בפ' מסיקתא הלכתא נבי רתנינן ומכחישו, כופר וממושבע המשביע, בירדספק
 סתם על לה ופריך מותרס( נזירות ספק לה, מייתי רנררימד( ובפ"ב פהרותנ(,בססי
 משנה ההיא ובסוף כהנים, חרמי אי נרר שמים חרמי אי ירע לא התם דספרשינררים

 כטן להקל חרמיס דסתם צרוק ברי אליעור כר הכי בתר סתים לעילו(דמחל1סת
 רהוורק פסיקתא כהלכתא ססתם לך הרי כהנים. וחרסי שסים חרסי דסכיריןביהודה
 פסיקתאח(, הלכתא נבי דתנא תתחתונה על ידו הסשנה כל כדאטרינן 1(, פובאטתסא

 סעוכס נכ'י גקויוס עס סגוי עקוס 3( 71סו0. נכ*י וגסס 3עקוס נ5יע גסס 6( עשא.סימן
 0%71: נכיי וס0רו כ5"ל נ( ע7. לסזוכ וסג6 ס5*ל גר06 ולי ח0כע.על

 פס 3נער6 ועיין לגגן. 6ל6 יסורס כ סכר נ6 3עסגס ע*3- י6 7ף כריסוס6( ע*ב.טימן
 7ף ג7כיס 7( ע"3. ס"7 ססךות נ( ע"ג. "3 7ף סס 3( ע"6. י"73ף

 07סס עסג0 סך ו( עוסר 6ית* 7סס:וס נעסגס 6כן לסק5 סלע 3סי0 ס( ס"3י*ס
 ס0ככיס ע6יכ וכ' יסו7ס 7כ' 6לי63 סי6 6ך נעסלוגף 3סירום ג6עכס ל6 לססעיככירש
 סכסי לך סרי כליעכ ז( ע*נ *ע 7ף עי*ם ~וק. נ"ר 55יטכ ככ' 0סוס ו3סועס3עפגס.
 עוגי דג0סעי ס0יקס6 כסלכת6 סי6 עוסר ג(יכות 07סק  יעפכוס עפגיי יס6י סי56עיגוס6
 03פק. לסק5 כ0סס וסלכס קסס 61סיכ עסלוקם %7י ועוי עפ5וקת גלי ססס מסכפטמ
 ע'" עע 7ף 3"קס(

 56* נני נכקי' ז65 סצ וש סס 3ט0' וט*ן ע*6 ד יף ועק
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 מחלוקת, אאר שדוא מותרין ואלו דפרק ומסתם לקולא ושבועה וחרם נזירדסתם
 בפ"ק דתנן חשע8נ איש. טמאה יותר עצסו על נאטן ראדם להו סכחיש דקא הבאכ'ש

 נמפרא פריך הא חרדל. סלאה כאלו אותה רואין הקופה טלא נויר הרינידנזירותס(
 עליו יש נדרות שקצת לנוירות דנחית סשום ומשני קישואין סלאה ]אלווליהוי
 פתפי וומד טותר. שבועה ספק אבל שבועה, כלל אין זה אבל בקישואין, תליתאפילו
 הלך מומרים ובדברי דאסד לסאן היא דחוסרא נ'ל ועוד כדפרישיתי(. עדיפאדקולי
 ענירה. נדנוד שם לי נראה אץ בוודאי קיבל, שלא כופר עווה ועיד הסקילאחד
 דנרים אינם שנלב דברים דאמרינן היתר כאן אין אונם משום תולין שאחם בסהאבל
 כבודכם לפי הארכתי בגייסות סשובשין שערינו ולולי וטוכסי6(. חרם הרנ נביאלא
 חוח... לשטת ארז והם . . . שחוח כהולך אם כי . . . זחוח יתנני ואל יכולתי.לוי3(

 ושלום. . . . כניחוח מנחתייריחו

 ל*ניה אחרת שאלה עיג,טיטן
 אשר לדעת לרביע ושלחהנ( לפריש טרעתו שלאנ( תשובתו על ששסיףאחד6(

 : 7( עשה פובלא
 יודעים הבל בי נחתם, ולא שלחתי ש)לא(0( הנתב תופס הילך יסורינורביט

 יחסר אם שיחיה, רבינו צוה היתומים סיתסי אחד אני ולי היא. שלךשתורתנו
 לילה ונין נא לילה ובין ו( כתבתי אשר בסכתב לרסרונ. אצלו השליח להשיבדבר
 לרטרונ. שונ רצה לא ושלוחכם נזכר לא כי השליח שכר על השיב ולא לביתושנ

 באתי. ולענות דבריו על להוסיףו(ואני

 טעצט( השליח שכר ישלם חאפיטרופוס נחח"ב אם )גשיוא.
 האפיפרופוס על בב"ד, שנתחייב לסי שליח שכר לשלם לשם מנהנ אםנ'לול*ע"ד

 האפיפרופוס, אין בנ-פין6( כדאטרינן חייבין היחומים אין וודאי כילשלם
 שלים זיל לאפ1פרופום ליה ניסא בב'ם דאטרינן ועוד לוכות. ע'ם לחוב לדוןרשאי

 נדר ס( נני. נ:יס ל6 רשס סגס נר6ס ססיקח6 גסלגס6 עסמס זלעיל וסלימנ6גסלכפ6.
 וזסוס. 3גשי חצוגס 3עקוס גף"ל ועוגס י6( זלפיל. סעתי חלי תי.נן גלותר י( פ'א. ס'ז4

 ל6: ו7פוס 3ג"יי ינ( ע"נ. ג"( 7ף ג7ליסועיין
 עספפסיק י(ם ועוריט רנ"ט פז 60לס סזנריס תסוס. נכא 6סר 3עעס ג% 6( ע'נ.מיטן

 פפו3ס פל סוסיף 6סר ע6וה סי6 סא~ת ססם6לס 4ער ו0ספסיק עססו6ל.ול6
 גפפו3סו ל"ס עפי ז3ר ל6 6סר עי, על ססלש פכר סיו3 ~זהם 5סז 3זנרר'ש

 קסר 06 6ליו סעלס פליו טס ריס 76רנ6 כי רשס, עזעס פל6 ספינ סמו6ל ח:לפכים.
 ל6 5סר סמו6ל וייע ר6ס ג6סר 6גן סנ'ל. חםונחו 6ח כ"ח גחנ ר3 3סס(ון 6סר יפןי3ר;
 כי 63טרו פ5עו 6ס יוסג5ל ונס סנ6. נ6וסן לר.ח עגחכו 6ח י(רין רשח מווי ננז פסססן3
 3טפ'ג לכן סז3כים, עסוס ס3ין ל6 ר6(.ס יינ16ן 6סר חען לרעכת. לסונ ר5ס ל6סועיס
 סל6 גלופר 3( כיס. סל6 ויסר נססי סזנר"ס וםיגס לחקן סיס ל6 6סר 3פקוססיוע
 סילחש עסק ר6דס ז( 600. טסק ?6זיס נ( סל6. 3עשס סלס חיקן ור6(8ס ר'חעזפס
 ל6. ס5וסיופ פסק ור6זשס וזסוס. נגשי סו6 כן סלסחי סל6 ס( פסס. עו3 ל6 6פכלזפס
 6וור נטכס3 ו( לפס.י סלססי .פ"ג א' ענין נסוף סס-יס געו ססלסחי 5ל כי סגכוןו0ו6
 ספ3 06כ ישפספ3 06 לו לישסדכ פליו טס ר'ס 6סר וכוגסו ונין. כפ3 6סר 3ענס3 ס%5גי6ס %י 3כא. המ נזסוס נין גת3סיו 06כ גחנ כטו גי נעקיס ר6ו"ס סניס גן ונץ,כסנפי
 סכר ל6 כ"פ יפגס נעגסט' זנר יססר 06 לניחו, לסונ ספליס נפסז 6סר פל3טטיכופ
 פל ע7פסו סוקיף ולכן לכמרת, לסו3 %ס ל6 וססלש ססליס, סכר פל 3טכס3ו )ספינוססס

 ויסוק: 3ודי 5וועיף ל5 3עק~ס 7עסי לפי כ5-ל ו(י3ריו.
 פש3. טי3 יף 3שפ נ( פ"6. מ3 יף ניסץ 5(א.
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 אמרינן דהא לאימטעי אתי אטרינן ולא ליתומים חב אם לשלם האפיפרום' עלאלמא
 רשאי אפיטרופ' בקידועוין7( דאמרינן והא ישבע ווה זה אסר אליומר דר'בברייתאנ(

 לחוב רשאי אינו בשבילם לדון אבל קרקע, בהלוקת ה'ס לזכות, ע4ם ולדצבלדון
 שלחתי ע,כ כטנהנם. הציו או השכר כל האפשרו0וס על לשלם ומעתה לזטת.עים

 . . לי הנינה שניתי ואםלהם

 באחרות(. נתערט )בשיןב.

 בביצה דאמרינן הא ממך ששאל שמחה6( ר' הנדיב לי שאמר מה חוייעניושד
 ואחרות טרם אינך כי לן ואמר אשרות כלם באחרותנ( ואהרוה באחרותנתערבו

 הקשה הא ועוד שלמה משנה והדא אותו. מהחקים קרש כבר שמעתי ואניבאחרות.
 הוא. מפקא מפק וראי והא אסורות טלן נתערבה אסור וספקה לעיל דאכוינזיפה
 ובמרק דתרוטותג( בהוספתא ליה דאית היא יהודה ר דאיטר הא, למוצק דווקוטה
 רמוני אומר יהורה ר דתניא איסורין בכל אסור ספקא ספק לה מייתי הונחיסו(כל
 הודיענו ועוד אסור לריטא ומריבוא לריטא מהן, נמל כהצר שהוא בכל אשריןבאדן

 יהודה. דר אליבא להעמידו עכלאם

 העויבו. וזה שד.מיטן
 השיטחשס(. )בשיוא.

 ואברה. בננבה חייב אינו אפיפרופום כי תשובתו, בעיני נראה אינו האפיפרופום%
 לא שאם שומרין שבועת שאינה כים, הסרון שם עצאין לפי שבועה שלוטעם
 נזכר אמורא דאין דכיון ההש, לא תלטדא אסיק לא דאכתי נראה היה5( לאנשבע
 ממנש, דא4כ פפור ואבדה בננבה אבל ההש דפשיעה ועוד לפרש. התלטוד דרךכן

 והא יש. וראיות סצינו. לא שטעה שאר אבל כלום, ננבו שלא היאדשטעתא
 משתמיפ ולא תניא, אפיפרופום שבווטת נבי שכר3( כנהצא אצהוא מפנידאמרינן
 ברישא סהמה להכי ואמפי שכר. כנושא חשברה בננבה לחיוביה הכי דלימאתלשדא
 ולאפיפרופסין לארימין זאת שטעה תקנו הכי ומאוום ליה. וכתלית קבא מייתיתחשי

 6סטלושס לסי 7ל6 0סאס ק6טל טגי0 ולעיל ימנע. וצ א 6וטל 3%"י ע"נ. סס ניסיןג(
 6)5; 7"ס נסוס' ועי"ם ע'6 ע4נ 7ף קי7וסין 7( ספגוע0. טסוסלושיטנועי

 יצ5 5ענס סעס0. ל' 0כוינ 6ס כן נס סס פי(ני5 0' 5ומ ע"ס כרען לעיל ע"ן 5(נ
 וגרזס לס'י סל סלע'17 ס0י0 וויגהרי עסצל סל עס3כ 3ע) עוהעכי ס"?6ל 3ן פטס0י
 סק3ל יססיל6 פעו5ל נן סעס0 כ' יוו6 ו6ולי 5סל. יע6 ס0 י(מככ סעס0 ג' פנ7י3 61"ככ"ם
 וע0מ6לק ל'3. סיטן סעס עי ס' נ"נ 5סלי 3סג' עיין עעו. י~סמס ו7'ס לסגיו הוווכיס
 ו5סלוס 7-מ עשנ ג' 7ף 3ייס 3חו,מ' סגזככ 3יוך 3ל י6סק ל סש סססויל לסוכיס יםסז6ם
 לם'ע 3טסו3וס  כטו53 כאם סל סלומיו 0יס וסו6 63סלוס. אסלוס יגילס6 סס קשס 0ויסגס
 ע'ז. "ס 7ף 7שק סנס על 0יסכ 3סעי ופיין כש.ס"ק

 3כוך גל ל" וש' קפא סיטן סוף
 ס?6 לועכ ויס סנירסלה לקייס 6סל טטס עפעו 0ו63 סס 3טס' 5עגס יעק3. ל3יטעסי
 כעסגיפין. לוקטי כ3כייס6 76לוק"ס ל"ם ססםיט 6סל 0ו6 סס נשק' ו0פ*יוו קכצקועוז
 סלגו. 3ם4ק 610 וגן ל"ס טסמו3ס טוכס כן ו7סוס. 3כ4י 53סכיס אסלש 3טקיס 8%ל3(

 : עי6 עי7 7ף זנסיס 7( סשס. 7פלועחם סוסספ6ג(

 5יט 05 לפלס ס3% 6סיסכושק פ6ץ וכלוטכ ס43% שלפ סקכ פכ6ן ככ6ס 6( שג ע8דפ*מן
 קומי 0ם לפכם 8י טכ6ן 370כ"ס כל 6ק פופכין. פ3הטפ ג3י כעונמשפ
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 ח*כרה. בננבה אפיפרופום ללדיב הכירליסא י וחס ת* דין עליהן ראין לג( חששטור לי בששר פלונ רלאולשותפין

 באח'(. יתעיבו )בשיזב:.
 סשנה אמאטרת ומה לו. האויבות יפה לא ואתה שאל יפה לא שסחה י'הרב

 בפסודפ3( לה סייתי וכי אשרה נבי ליתא 6( ע"ז רבסשנת שקר, היאשלימה
 לה טיתי וכי ליתא זרעימג( במסכת ותלתן זסורות חבילי גבי פועים. םופריםכתבוה

 רזבדדם כברייתא לה ארסוקי ועור שועים. סופרים כתבוה דוכתי ובכמהבביצהד(
 ועור למיחגי. ליה הוה ס( באחרים ומאחרים הכל. ורברי ובורעים בע"ז כסתני'לוקסיה
 תררדוש ומחומי ממני אלא שסעת לא שסוחקין, שסעת שכתב ומה הרבהקושיות

 אטורה רספיקא הוא. ולא אתה לא כיונת לא ביצה ושסועת סעליותא. טילתאהא
 בבריישו תניא הכי רהא קאי אוודאי באלף ונתערבה י*פ, לספק או פרפה לפפקאתאן
 אפורות. כולן באלף ווראה נתערבה אם וכן אסוד וםפקה כלל אותה ספלפליןאין
 נתערבה קאי דהפ ועליה חול ספק 4פ מפק בשלסא אמרת אי תלסורא רקאמרוהא
 טכח ראת-א הקואויא עיקר להזכיר שרהשה פפי עריף רהכי יעלה לא ולסה[סתירין * שאין רבר הוה קאי אמרפה אסרת אי ]אלא מתירין לו שיש רבר הףוראה

 אסר אאוי רב ביה. ראיירי סטאי פירכא ראתיא היכא התלסור ררך וכןהםפיקא.
 כיון דיא, ררבנן פפקא פרכת ורקא אםור ספיקא רתני הא חול םפק חפ פפקלעולם
 לדן תנו מוני בתרי בצים וםפקי וראה. וכ'ש אסור מפקא אפילו מתירין לושיש
 בהמה נתערבה אם תערובות, רע'י איייתא וספקא רמפא, םפקא חרא אשר,פפקא
 לשון נתערבה רקתני סיפא קייסי דאווראי תרע אשרות. כולן באלף אפילוווראית

 לסיחגי. ליה הוה נתערב קאי אםפקא רשי זכר. לשון אסור וםפקהנקבה

 אהרת. תשובה ע"ה,םיטן
 חליצה(. סנעל)בשיז

 היא ננאי כראטרינן5( ונילרא פנתא כן עשיתיו ודווקא תפרתיו אני חליצהלטנעל
 אףט לא בנילרא אבל בפנתא סילי הגי וספרש וכו' בםנעלים לצאתלת'ח

 הר ושק פנתא גקרא והרין3( נילרא נקרא שסתחתיו והעבה הקשה עורותשתי
 והקשה, העבה השי בהם שאין אפנתא קיימי בתעניתג( ואמרינן יום. בכלסגעלים
 ו( שנית ויטוחו . . בציציתס(. יתלו . . . סעניתד( סאריבי תעגית. עליהם שקיבלווניכר

 בינית. כמא~חל ולא . . . כציניתז( וקחשה . ..

 געוין 3( ס)יס. ד) )6פיעלוסוק 67עזיגן ע3אע פמ51) כ6יוס על נעסך עין ר6וס ו)פיס3נס.
 ע38: עיג דף 3"3 עיין ג(סס.

 זף 3ע0 7( עיו. סיג על)ם ג( ע'". כה זף סססש 3( ע'3- ע"ס 7ף ע'ז6(ב.
 ושיץ 3*לש. גסער3ו  ?ער)ס 3עמגס 6יס6 תן ש6 עכ )סון 7סמ)י ס( ע"3.נ'

 3': סעכס 3' 5וס 3פ5)ס)עי)

 סענש ג( ור(ייק. סיקן ת*שס סזץ 73סוק 3( ע'נ. עע 7ף 3לכוס 6( עיה.סיכק
 כעו יעפי )פי 00 שלס ססו3ס 3סיף ס63ש ס))ו סלודס 7( ע"3. 734ף

 ש6ל"מן זסדס סעלגש ע) שדלס עענש וע6ליכי ס6. ילושגס 6ס ל*ם ק~ל 6סל ע)מםגללוס
 ש" כן מעש יס6 ס( 6חוך. ))5 מ)סס3עעגס

 6י)ן ק64 ש)ס ש)פע 1ש6 וזשק. 3כק



171 עו מימן ר"תתשובות

 אחרת. תשובה ע"ו,םיטן
 שכהך כמקצת הארכתי נפנתי ולולי אליעור רי החכר מאוד לי ונעטת6( עצטתסה

 טנעני. תשוכתך עסק אךכפניך,

 שנתערבו(. אשור ש4 חרצניס )בעניןא.

 ולא בתחילה לא מים של קיתון שם ואין כיין שנתערכו אימור של החרצניםעל
 והבלוע עינבי שהם ההיתר כזני כטיל שהחרצן נסך(5( )שהוא לי נראהבמוף
 ואע'פ לחודן3(. שטא ]והאי לחוד שמא והאי שמו, נסך דיין חמרא האימורבחרצן

 זנ שם היתר של והחרצין והזנין עליו, איסור שם שהוא סקום כל כלועשהאיסור
 מותרין הכ4 דלדברי ועור כעינביג(. חדתא חסרא כראמרינן עליהם היתר שלוחרצן
 חוץ בשיטים במינא דמין רמסיקנא אמאי רממיכנא זנין, ואין כעין האימורואפילו

 לע'זד(. שנתנמך נמך וייןמטכל

 רארסא'(. רכיתנא כרווקי רינה אי הסדקים שבין נשרת )בעניןב.

 שכין הנעורת אם שאלת כה, שדורכין נינית על אלי ככתכו אחי שהזכירגם
 הנתונה הנעורת כי משיכ אני זה על דסיישנן5(. דארמאי רווקי כדיןהסדקים

 כשאר הוא והרי איםור נ'ל אין כזפת או כשעוה שנסתם נקכ וכן הנינית סרקיכין
 שהכל מיישנןנ( מזופפים קנקנים ונס מיישנן דכיתנא אסרינן דארמאי שכרווקיכלי.
 אין עליו יין נפל אם פשתן כלי אכל מחופה, ועיקרו ברווקי יין ונתינת כיתנאעיקרו

 סנגד ס5יגן 3לילית כתי מלוגייס נד3ריס עלתס תולין סן 3תסונתס ססוו5ריכין וכוגתונ3ג7ו.
 3תקוס 3ליגית ימלו לסגיס לליך דעתו לפי כי לי, כתנ ג'י קויסת5גן יוד י' סמט וגיסיעלעו.
 3סניל סספייס )סגיס לורך 5ין דעתי לפי 5כן וועגית. ססרח עס יסניס לתען 3לילית,יתלו
 ועיין 3ל3יעי. וססגי 3סליסי סר5סון "ת ולססוות ססרחיס 5ת לסגות תס ר3יגו 7רך כי~ס.
 כליכס תל"ו . . תדרסו לסכגו . . דנר וג13ן יודע סתו5) לר3' נתסונתו ג"3 סיתןלעיל
 יכיגחו כסלע וקסס ;( תסוגית. תיתס כ)ווור ווסוגית ל"ל 5ולי ו( 3קסו. ו5וכ) . .3ר
 ותדס י,תמג'ק הגרון מו)י תין וסי6 5סכך5, ססי5 ע"" מ' 7ף 33רכות קסס סיותר מיתסעל

 עיי'ס: גסיקס סי6 3יגית וכווסמ) ד3ריס. לתר3ס עדסכ:נ7
 וקתי3ה געתת 5) גתמך עלמו ס) טהויו וגר5ה געתת. עלתו ודפוס 3כ"י6( עץ.םימן

 הסופריס. טעות גסהר33 ;ה ו1:חוך וגע1:ח טלת' 3תי)ו6ה: כתונה היתה )6י6סוגה
 סהו6 סתו") 3ן 6)יטי רי הו5 06 )הסתפק יס ו)כן הו;כר )5 35יו סס וגעתת. עלתתול")
 ר"ת העריך 5סי וח3ה, 5ה3ה ד3רי תתוך 35) הפייען ס)תה 3ן 5)יע;ר ר' 15 תתין 5)יע;רר'

 ג'ע: ג"מ סיתן )עי) ועיין ס)תה. 3ן 5)יע;ר ר' קו6 הזה סהסו5) גר5ח פה, סו6)ו 6) ס5תניתר
 ס) המרלגיס ע) סס ו;") ל'. קיתן דעיס תו:יס נססר גס גתל5ת ה;6ת סתסונה"(א.

 ועפ"; וכו'. 3עי) ככן )י גר5ה )3כיף תיס ס) קיתון ים ו5ס ניין סגתעינו5יסיי
 לי נראה בסיף ולא כתחלה לא מיס של קיהק שם ואק הת)ות: 6חרי נדפוס ר5;"סתיקן
 וכוי. 3עי) ססחרלן לי נראה לבסוף מים של קיתק שם יש ואם ע)יהן: והוסיף נסך,שהוא
 )י )תס ד5)"כ "יירי, תיס 30 קיתון סגי היה ס3" נווד5י כי דק. )5 כ3ודו נתחי)ת6מגס
 סחרלן ו5ס תנם6"ת. 3ווד"י 0הו5 3תיס ד3טי) )יה תיפק סהיתר 3;ני 3סי) סהחרלן3מיעי
 תיס ס) קיתון סס 6ין 06 גסך יהיה )תה "'כ סת5, נתר 7";)יגן תסוס קסיתר גונינס)
 הי6 הימר 3ספר הגוסח6 כתו רעיס נתתיס סהגוסח6 )י גר6ה )כן 3סיף. ו)6 נתחי)ס)6

 הו5 ס3הן הסוה סלד תה ורק ;ה, כר6י ;ה ר5י )6 ווסוגות נסתיהן העעיות 5ךנעעות.
 י63 הכ) 5; 3הסגר, סהן גסךי סהו5 התינוס היסי 3ספר ס)גו מהגוסח6 תווחק ו6ססגכון.
 ;ניס ג'כ 13 סהיו 3גת 3יין גתער3ו 6יסור ס) סהחרלניס )ומר תריך 3פ)וס. מקומוע)

 וו: 6יס ס*ח סימנ )עי) פיין 7(ע'6. ס'י 7ף ט.; ג( ודפוס. 3כ'י וחסרות ר5ו'ס ע*י גתוספו נהסנר סמ)וס 3(ומרלגיס.
 עץ6. סס 3( 7כית%. ד*ח 3סוס' ועייאס עא3 עיס 7ף ע" 5(כ.
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 נומל וספות מממחות יום בכל וטעשים התלטוד. שאסרו סצ.נו שלא הנעלהצייך
 אומרין. אנו ואין יין ועפל וחהר טחייבשזת ולסהר השלהן מעטיר וגוי ייןעליהן

 המנהגנ(. לך קח רופפהוהלכה

 גהביח(. שנ,וארו איסור של לחרצנים חושאהן אי )כעניןנ.
 לאמשר חוששין אין ימה והריחוהו יין סמנו ועירו לקיום6( טכניםו שאיןוחבית

 האיסור וזני בחרצני הבלוע אימור יין אותו מבטלין התר זני רחרצניחרצנים3(
 טורינא הדחק בשעת האי כי בסיט מין ועוד נאסור. לא שטספיקא וכ"ש ישנן,אם

 מותר הכל סשיכה קודם והיין הענבים העאא בו שפירק נסך הכלי ועללהיתראג(.
כדפרישית7(.

 אעליים(. ררך היתא יין )בעניןד.
 לדברי הכל. לדברי טותר לשוליים בחוץ נוי בו וננע שוליים דרך היוצא הייןעל

 דאויל דנהנוק ליה שרי נמי ורבותינו חיבור6( אים נישק דטפרישנאטותר
 דליהוי סחזקינן לא ועוד לבור. או כלי אל סכלי נישקי כולהו רטפרשי הוא,לאיבוד
 כ7ן הוה דלא קצת דסיהדק כיון עכבא שום איכא רדלסא להפפיח ע*םמופח

 כשהכניס ]אלא[ד( )אפילו( יותר ולא דאמרנ( סאן ראיכא ברוא עד דאפילוברוא3(.
 פיף. פיף שותת יין וכ"ש הכל, לדבדי ננע אם שרי לסרחוק קילוח אבלאצבעו
 ס(. ובאשטרן להממית בפופח די בסים אבל לבדו, בחלל הנוד כשפופרת סקוואותועירוב
 לאפושי אוסר היואה אלא לכך שצריך לא ביבסותס סיא לאפושי דאטרינןוהא

 כב*ש. הרוובוהסיא

 ולתחסח(. לחלה סל וץחף )בעניןה.
 סל שצירוף תיסה וה דבר ראורייתא*(. מוקף יפפור דרבנן צירוף אם ששאלתעל

 דאם לה. נסירי דהכי לרשב.נ3( נושכות או יהושוע לר' תטר וכןדאורייתא
 ואפשה ציחףד(.' תיקן וטה דאורייתא. סחלה לה ספקע היכאנ( ררבנןכדבריך
 ביין יין שינע שפופרת שצריך חבית נבי כדאסרינן נוגעין א'כ אלא סוקף הוילא

 מוקף קשצריך במקום אפילו הטקף מן שלא תרם שאם סשניות וסכסהס(בתוספתא.

 : י* סיען דעיס 3סעיס סו3*ס סו*ס סססו3ס נסנ(
 חוממין 6ין כ5ועל 3( ע*ט מ"ו וף שק סוין *סול סכי ג5*ו 5קיוס ענגיסו ס*ס6(נ.

 נס 6גו 5ייכין 5וס, חוססין 6ט ס*ס סס7יחוס, 65חל 6ף 3חגיס *סול חל5גיסנם~ו
 עיין 7( פ-ס. ע"ז 3עדיכי עיין נ( 3חגיס. גס6ל1 סיסל חני עחל5גי סגס ו15על5חום

 5ע: סיען 7עיס 3סעיס ועיין לאם. *על דס עי3 לש דף ע"ו3סוס'

 דפוס עשז ע5 סיסר גספכ סוין ועוי 5סו 6על ו'ס מ'3 ע34 7ף לש 3סוס' מיין*(ד.
 3כיי 7( ע**. סי וף סס נ( ע"3. גיע 7ף ע*ז 3( ע'נ. לו 7ף סק.3סיען
 ססגש 5.נ סיען וסוס וגסעיס ס'נ. 7'ס עיג נ'ס סס ססוס' עו חס *פי5ו. 6יח6ויפוס
 עש6 סק 7ף ניעץ 3מוס' סוין ס( סמוס'. עס עסניס ווס 656 6יס6 ו6ס ססוגססס

 פץ3: סס י3עוס ו( ע"יג. ד"ן ע.* עיו דף יגעוס וסוסי תנ5יקו-ס
 ע4ג ע"ח דף ופססיס ע.4 ח' 7ף גדס וטץין סס. גלשם ומיין סץי ס"ג ח5ס עיין6(ה.

 ס63 מויעץ 6ין 67עריגן עס6י יפעול כ5וער ו6וי"ס6 עוקף יפעול ונוגס כל'*.7ס5כס
 4כפי 3עקוס כ5"3 סיכ4 נ( סס. פססיס וסוין ו7פוס. 3כ" לשנ געקוס כ5-5 3( סומקף.ען
 געילי ס5כס פ5י 53ל9 לגק סקגס יועי5 עס 1*'כ כפעל 7( ל6ן*ס. סקון עפ" וושס3כ*י
 גלן ועיין ס6לן ע5חס ג~3נס עקל* 5יס דגפק4 עוגלץ 66 פ' פסלס 3י"ף ועיין3ס.
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 אס פמור לא נניעה בלא סל שצירוף אתה דוטה שאילתך ולפי חונתו. ידישיצא
 בדיעכרו(. טעכב אינו מוקף טתרנו שהרי להיות, יכול אינו וזה דאורייתא,טוקף

 אביהם(. בחובת קרקע ו*גבו יהוסים )בעניןו.
 נינהו דיתמי מטלטלי הא אביהם6(, בחובת קדקע שנבו יתומים ששאלתונצה

 טפלפלי דהוה לה נובה ב'ח דאין דטסלקי באתרא בטשכנתאכדאמרינןנ(
 לטפרע מלתא אנלאי אכיהס בחוב קרקע נבו דכי לראיה דוטה הנידון איןדהעמי.
 דלאו סילתא אנלאי וסילקו טעות פורע כי משכנתא אבל הוא, ראבוהון קרקעדהאי
 אלא להסתלק וסופן הואיל בושין אנו ססלקי דלא אתרא ועל הוא. דאנוהוןקרקע

 . . . דססלקי היכא עליע טנלנלשאתה

 לנכה(. שליחות )בעניןז.

 נען ה'פ בנוינ( טעותיו ותולה לחוטרא6(. בין לקולא בין לננרי שליהות איןודאי
 שלוחי ותהיה משכונתו על הנוי מן מעות לי והכא לך חברו לישראלדאסר

 מן והביא שליחותו עשה ישראל אם ורנית, קרן והחויר לך לו אטר ובדירתולהביא
 של ושלוחו השליח על המשטן אחריות ואין הוא ישראל של דשלוחו מ:הרהנוי
 אמור וודאי הם, טים של לו ואמר עצמו ממעות לו הביא אם אבל כטותו.אדם

 משמי. מפורש תסצא כן לוה. אלא ידוע דאין מאלהיך ויראת נאמרועץ

 טילתא(. ייתא )בעניןח.
 בתעד ודווקא ההש מילתא ריהא דהא דאמור6( פסקתי הפת עם בתנור בלר%

 שלנו התנור אבל התנוד, בדופני פת טדבקין שהיו שלנו חבית כעיןשלהסנ(
 דסי. שלהם כתטד המחבת ותחת פורני.פיקרי

 קיבה(. חלב )בעניןמ.
 קיבה חלב על טעולם. דבריס היו לא הוא, בעלמא פירשא ננינה6( אמרתיכרעבת

 מחקו. שלמה שרביט הבשרג( כל דשילהי מהלכתא והעמדתי כןשרשתי
 במעי שהה דלא היכא הייט אסורהג( גחלבה שבשלה קיבה דאמרינן דהאונ"ל
 דושרה היכא הייט החש, דפירא*א כעעד( דאסרינן והא והעמדה. קרישה כדיבהמה
 כדי דהיינו העטדה כדי במעיה ושהה הפרפה מן ינקה שאם קרישה כדיבמעיה
 בההיא וגיושלה קרישה כדי שהה לא אם אבל שתרוג חלב בההיא ובישלהקריאפה
 ס3טס סלעלס דעס וכן ו( נכ.י. ונס נד*ס ע"ע נעקוס ל6הס סיקון עכעס ס(סס.

 סהנ קפ'ו 7ף קע6 633 ססוכל 7עס כן 6ין 6נ3 סס, עסגס נכעף ופיין סי". סינסכזסךס
 פין 7לנק 16 ד6ולייס6 סוי 6י סופקף ען ס53 סולעין ד6ין דיג6 דנל וע3 סלי.7*ס

 פס: 3ע3ךנעסנס
 פסכנס6: ס6י 7'ס נסו9 "מ"ס כיג ע64 וף גיע נ( פי6. 5'נ זף כסתוס6(1.
 נמוכל ופ-"ם ע*ג ע*6 יף גאע ס כנק. ד4ס נסועי ופיי-פ פ'נ עה5 7ף נ'ע6(ז.

 : טסו3ס47ס
 ככג ספועק כ"ס סעק סס ססני6ו 6עכס י"מ פ4נ ע*ו 7ף ספסיס נסוע' פיין 6(דנ

 י*ס פינ ע*ו יף סץו גפוון פיין ויפ1ע גכא סכי67 נפוךס %*3 נ( לס**.ינז
 : 6מככנ6

 וס3כס6 עינ קע" ש *3ין נ( נניגס. נעקוס קינס 5ל 6ע ה*ע, נלי ש6 ק6(פ.
 המ"ם סכסכס. וע עינקס סכפס נקנפ ת*ס ססיפס גע סימוס כפכס ונקנפהן'
 סץנ. כיע יף עץ י( סןע. קאע זף פס נ( גמיק. סמ רס ת*קי פנניפץ פ3נ1פא
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 עולם ועריין אוינקה. עצמו אותו נמור חלב אלא הוא פירשא לא רההוא אסורהחלנ
 לקרוש מעפ וסשהין אותן סניקין פלאים, מן קיבה חלב ליקח כשרוצין נוהנמנהנו

 תיצב'יו( אותןס(. שוחפיןואה'כ

 נכרים(. גיעולי )בדיןי.

 הפלוט את סבליעין רותחין כל פרשתי אני קשה. מה יודע איני נוים ניעוליך4ין
 שאינה בקרירה אלא כלים להנעיל ואין הבלוע, את ומפליטין לושחוצה

 כי6( דעתו כל יוריעני ספק לו יש ואם היתר. במי אלא להנעיל ואין יומאבת
 בעיני.ישר

 סמפחה(. אונס ק"ו )בעניןיא.

 כננר חומרא ררבא ק"ו אכיי שדוחה אומר שאהה נערות6( אלו רשילה. ק'ועל
 פירושא הוא שכך יפה דנת לא דבריך. לפי שבעולם ק'ו כל תרחה כןקולא

 אונס לעכב יכול אביה דעת על אלא עבר שלא מפהה ומה ק,ו אטר רבאהרין
 טה הכי רחי ואביי לעכב. יכול שאבמה רין אינו אביה רעת ועל דעתה עלשעבר
 ריבה שלא באונס תאסר לעכב יכול שהוא עיכובין הכתוב בהן ריבה שכןלמפתה
 שאין אונם של חומרא היא זו ורילמא לעכב. יכול אינו שהוא עיכובין הכתובבהן

 כ'כ. עיכובין בו שריבה ספתה של קולא היא וע מכ עיכוביןבו

 גשבח(. שגסין אין )בעניןיב.
 שבתנ( ובחרלהי מבפניס אותו אובסין לביראות6( פמין נעושין שנינו ששאלתומה

 טענין הייני דפסין ראובסין שאלה, אינה זו הנסל. את אובסין איןאמרינן
 ומתמה לה כדמפרש ]מעיהן בתוך אבוס[ לה ]נותנין היינו רשבת ואובס.ןרשריג(

 ובדוק. צאעלה7(.

 ע"ז.מימן
 אשתו(. את לגרש גט את להזקיק ב"ר ובציווי גנידוי עליו שקבל אחר)גענין

 . . . פסולת ופולפ . . . סולת קולט ופלכם . . . ופלך עיר שוטרי . . . מלך6(רבי
 גירנ'ןר( לבי אהרן של ותלמידו שמואל ר' והרבנ( . . . שחלתנ( ולאוחלבנה

 לתסר'י סתכריע ו3ססר ספ*ו, קיתן ע"נ ל*ע 7ף רסוס חולין על 0יסר נססר עייןה(
 ע*5 י'ר 7ף %7ס סיסר 3קסר עיין ו( עליו. וחולק ר"ת ר3רי ס30י6 )*ג ס'תןיזטר6ני
 ננית ווייס סילם 6יחיק סחכס דעת כסי ונ"ל. רי ח*י כחונ סס סנס 5"ט, סיתןקיף

 ,ס סיס ססערתו ולפי לניגו. תסי יעקנ 3ן י5חק תוקי תינות ל6סי סס 164 75 ס'נחלתור
 וסתו 3ן לר"ת ססיס תגיגו 53 כי תקוס ל0 6ין ס(6ס סמערס 6ך ר"ת. סל נגו ס6יםיגחק
 ע'ת סיסיס, 5יך יסיס 6ך יעקנ. 3ן ססיס רית סל ת)תי7ו סלנן י)חק ר' סיס ו6וליי)חק.
 ר' סרנ 6ל רית ס0סינ סתמונות נתוך סיחס ל6 קינס חלנ 7גר על ס(6ח ס0תסונ0גר6ס

 י5נ*י: תתוק%ת ססכניסוס 6ל6 סתעתיק לסגי תוגחות ססיו כתו6)יטזר,
 : כי נעקוס ~לי סגיס ור5ז*ס 61ת. 6ת יעסס סססו6ל ר'ת נעיגי יסר כי כלותר 6(י.

 סס: תקונ5מ ונסיע0 תסתס ר-ס סס נתוס' ועיין ע"3, ל"ע דף כתונות 6(י"א.

 נמוס' ועיין עינ קג'ס דף ס3מ 3( 5ונקין. ר'ס סס תוס' ועיין ע'3 כ' 7ף עירונין6("ב.
 6ין יסויס רנ 6ער 6ו3סין 5ין ת6י סס ד( סלעסס. כלוער נ( 6ונקין. 6ין7"ס
 גוונ6: ס5י גי 5יכ6 עי עלס ותתתס עעיס 3תוך 136ק לסעוסין

 עונ. ריסס ססלמ רע ריחס חל3נס 3( י*ג. ל'ט, ירתיס דקר5 ליסנ65( ע'ו.מיטן
 דעתו 3מי ני וסונ, טן סויו פסק ר5ו*ס ג( ע*נ. ויו דף כריסופעיין
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 עקצך ואם . . . קנךו( ומרום . . לך רכ מלךס( כן ואתה . . . קרשכין ר'הרב
 תכושר כרב אך . . . יערכ אלטא . . . רכ מטנו נפל כי . . . הרכ אכיך . . .עקרב
 לנור זיורד כיניכם יש טאוהבי אמנם כדבורךו( נדול יוסף ר' הרכ . . . אכשיךוברכ
 לדין מווטנים שהם ומן כל עירזח( בני על לגדר יטלא פניכם ואחלי להשתקע.וסוף
 עס וליתן ולישא לדכר וכיתו יוסף ר' החכר להתיר תעשו לסעני יסרכו. אםנם

 אשר אחי הוראותיך על ויותר. וכיאת :זאת עו'טה הייתי לכעכורכם כימנודיכם,
 הלא עליט(, דטאים האי על סעטים רכות דכרנ: ואתה אני הלא נפלאתי,כתכת
 בעינא ולא ע4 מאיס פירשי( כן שלטה ורבנו רוצה. כשהבעל הסכים ור*הפר,צתי
 תרפקיעין. כפהיתת ולא אחת כת כמחילת גירושין רוצה והכעל כתובתו, ולא הואלא
 צבור לך אין לרבריך א"כ הפרה. צריך מעצטו אפי' תנאי על נידוי כתכת אשרועל
 לפתרון דומה הנידון אין אך לעצטן. הפרו ולא תנאי על נדו שכן כארור, עמדשלא
 טק1ט1ת כרוב כזה פיי וכתבנו ואתה אני היינו אשר ראשונים לימים נא זכרכי

 צריך מעצסו אפי' תנאי על נידוי רכ אמר יהודה רב אטר כזהי"(: ונןבתלמוד.
 ואע'ם אכיו. לסני כניטין את יצינ לא אם עצמו יהודה שנידה כזה פי'הפרה.
 אבינו, יעקכ אזהר פחים וצינים וננכי אריא דהא עצטותיו, נתנלנלו התנאישקיים
 בידו סיפק 'טאין דכרים והתנה אכינו, יעקכ דאזהר אטאי נידוי עליו קבלויהידה
 לבטל עיקר סמיכתו אין הנם, על וסמך נידה שטעצטו אע4ם הנידוי. ועמד התנאיוכטל
 סוטכין אדם כני שרוכ הפרה שצריך לפרש יש זה ועל נס. לו לכשנעשהףגידוי
 יודע טי שבתכת וטה - וכפרה. הפרה וצריך ומתנדבים ונודרים כידם שאין טהעל

 כהדיאינ(, נדתנן שרו אונשן ונדרי דשכועות אינו זה ימות, או יוסף ינ?לנושסא
 יעקכ דאזהי דאסאי מעטא אלא אונסא. האי כי ומתילד אדם נשבע טעצמו אםואף
 והוא יקיים לא וא,כ יהודה, כמו היתר צריך לדכריכמיג( כן כדפרישית. יהודהקכל
 כנזרת פוררום ר' שקכל שכתבתם נושכים אתם דינכם סספק ועוד לו יועיללא
 זה ועל קרשבין, ר' של לבתו גפ לתת יונתן בנו את להזקיק ב'ד ובציוויחרם

 קבל הוא שהרי אינו זה קרשכין. של מדעתו אלא לו מתירין שאין]כתבתם[
 אסי ורי אמי ר' ב'ד וכציווי חרם כנזרת או סיני הר כשכועת קבל ואפי'מדעתויד(,

 ציווי אכל כ'ד, ציווי כחומר שקכלו אלא מדעתו, אלא אינו שזה לעצמו להתיריכול
 תלויה הנזרה היתה אז כ'ד, בציווי לו וציווינו כתבתם שאלו להיות. יכול איטכ'ד
 שישנו ונם לגרש שבידו הכעל הוא היה אם זה, ]וכל להתיר. דין בבעל אובכם
------ -- - 

 מ733 סס 6ו3י כי 3מסוק 5ליך 6ין 6ך סעיל. סוטלי סס סס פס תגקל6יס סס6גסי
 עמו וססיס סו6ח נחסונס 6קי סקל"ו רנגו 30 "קיו ססיס גל6ס סמו36 ר' וסרנחפוסריס.

 מ"קיו. נ7ו3 סיס מ6יל 3ן סמו"3 סלנגו יען נננלי 3גמגס יס "ך ל"סוג'ס. נימיסניס7
 3כ4י נגמ3ך נמקוס כ5"3 ס( 3י. גודע 3" וסירוסו 73סוס. 3ניגירין 3כ*י גירג"ן 33יד(

 6ח 3נרס ר5ס ס3" ע3 "ניו, סג'דסו ס6'ס ט71רופ 3ן 3'וגחן כן קור6 סגר6ס וכפיודפופ.
 סימן נסוקסוח ג'סין ע3 נמל7כי ועיין מכפנו. "ח סלין 36יו סנס קלסנין, לי 3פ6סחו
 ל' סלנ ו( וזסוק. נכ*י ק5ך נמקוס כ5*3 ו( נקי5ול. סחסונס חוגן סס ססני6פפיו

 "סל סעיל סגל"ח ו3פי "ד. סימן 3עי3 וחסונס 3מ536 מסס נן יוסף י ססייט ג'3יוקף
 ופיין סגל. יוסף ה 30 ונס ור0לס רם"י 30 מוסנו פקוס סרוייפ סא נכ6ן ממג5קץ3ר
 "3יס. ננר ונס סרוייס מחום3י וססיס סס גוכר פודרופ ל' סנס סץ פיפן חסונ035ף3
 7'ס סס י( 6מלס. 336 ד"ס נפופ' ועי"ס פינ פ"נ 7ף כחוטפ ס( פיר. ג*3 6ו3יח(
 ונל"ף סס 3מסלס*6 ופיין פ%פו 6פי3ו 3יפ6 ס3גו נס'פ פ"נ. "6 וף פכוח י6(3%.
 ו3ס3ן. ע'6 כ"ו יף ג7ריס י3( 6פי4. דט סס עטפ נש9 ויין פעין. %ופיק
 ועד מכ6ן פו( פנפו. פדפפ כ4פר י7( וכ*י. דנייכס כ3 נמקוס ל34 3דנריגס כןע(
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 פצמ כופין, שאין על לנרש לגוור שאין ובא שרה אני שבך להוציא. שטפיןסאותן
 שאבי וה אבל ופוסל. פסול כרין שלא בו אני קורא בשר ציווי או חרם עיירגעהשה
 להאוק עליו ציוו ב4ר ואם לעצש. ו*תיר לעצסו נירה בט את לכוף ע*ו קבלהבעל
 לטיש, יזקיק שלא סורה הייתי לי נקשאל היה ואם ויחזרו. סשנה ברבר פעולנרש

 אנו כהונן, שלא עשה וה שומה ואם לאחר. כ"ש לשות יכולין אינם לבעלשא8ילו
 לי סותר לי מותר ויאמר לעצש יתיר קנל אם הוקיקסו( ווה אשנתנו. את נאברלא

 אוהבים אינכם אם אהרי פורש הייתי לקרובי אפי' כבודכם מ8ני אך פעסים.עשרים
 ירעת הלא מבעלה, אשה להוציא סיקל אתה סרוע יוסףסז( ר הרב ואההשהו.
 חתלה השל רין. נור נתחתם רננרי שה~א ועי הומר זויש וביהשי,( טכר ועשקושנש

 ]לא יע( עקיבא ור' כריןיח( הוש ועשקו על הכהוב כי רסעות, הילונ אוימויצבויספות
 כ( המשלח השטי רסשת עליו מוריר סובח אבל לצרש, ריטל והאמת יטקצ. אלאאמר[
 נריפכנ(. וה הש'כ כ6(, בקרויצה הגכתב השם ועל מבעלה אשה השהוציאו עקיבא ר'סודה

 נירושין ערסין אתם השם ירע. כעעדרלהש קרישבי' ר' הרב ורוא בהו מימפלירבותיטכנ(
 חטר לאחריפכד(. ווה ל1 האראה שהוא ויותר אילקש כהערסת ווא קשה הללובהערמות

 הצלום. בסישרים. להתהלך סכאהל יריםי,צראל

 יעקב םרבט יוטףא( בר אהרן ר' קצאל ע"ח*טימן
 היגמ(. 0יתה אחר חדעהם ג')בעגין

 .. ממך. לטלוךולא . . חדע. 1לא .לעשותנ( . לנרלו4. תבווה כח סיביד
 ירים לא סבלעריך כי . . יעקב. .רביט . הקדוש. .רביערבעוהגדול..

 הוגלע ער ק8נה ש נדולה יעאע ולא יסלט. בך פלכים הארץ. בכל ורנלע יריו אתארש
 יבם שמת יבסה סשפם סה לדעת לחם, בית םבור מים לשאוב שלחתי עיכ אליןגהמוד
 הוזיהנדע 4משר כמו חדארם נ' לרגאעין צריכה איןנ( אם הבעל סיחת אחר חדאוים ו'אשלה
 חליצה קין וולוק יש אם העדיעני פיך. על אם כי להורות רציע לא היבם בסיחתאך

 כחהשק ינרל רנט הצלום . . וה. את שכרתי לכך כי לא. אם זה כרבר היבםלמיחת
 תלמידנ ק8ן יופף ביר4~רן

 סכן ס5ף כונסו סגי6ס ו3מי ססוס, סדנר ונ6תס נדסוס. קסר 15ס1 16הניס ייגכס05
 סגי6ס 3פי עז( 4%ע. 5וש. 6וסניס פ6יגס ת6חר עתט פורס סייסי 3כטדס ת"תסדגריס
 ייחן 3יח 3ו תויסויו סע0 ינ6 יוסף ה ססרנ 3פי3 רניגו סגסג עס כ6ן סוסריססדנריס

 ע54. ג"פ וף ניסק ק( פין. ריוס 3פי דיגו 5פ ילם 63 פוין 6ע ספטויס.פס
 סס כ( סף6. 5*6 דף ניסין יס( עוסק. 636 חחמפ זי3ונ מכל 63 נקל6 כ3ותליח(
 סיפגס. ג6ס 6שרס 6סס ע65 06 6מי13 ס6עכ 6טיס עודס ישפ נס סנ,ס וטנסוסץנ.
 וכנווצינו 5י3 34י כנ( 3פי3. חצמקו ס3 ספוגמ ג~תל כנ( סוסס. נני נם6 פ' ססכיכ6(

 ידנ 8סש3פו 6פד קכיסנין, ר וסרנ סס 0פונפ, סנורס 00 עספקקיס סס סנסוטנש
 סי3"5 נגי סס כי נזס, רנט מטטפ וגו6ס ק5סי קפ0 סדנריס חוכך כד( סנפ3. יר5סס63

 3סס: 6% שוט6יס נ0ע 6נ3 פכמו, י5רו כי סט6 ספשכיסדגנכי

 נסך. הן געמן ק84נ וגמיוק ח נפנע ק3שנ סיען פפיופס נסמכ סת6 6( ע4ח.פיט!
 וו6דס 3שנ וופוס נכץ " 80. % וכה נפסיסטפ ט1 נססה 5תןוגרין

 ססוד סיג3פ מד קסש 15 נקלס יטטו 6% 3קפן כפו 3גמיפ פ345 נד6ס ו3י 3טשו3.סניס
 חךפוס: נכ4 סי5 נשקוס כ385 נ(36יך.
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 לו. השיב וזה עש.סימן
 בא פרורין בשעת כי נם אהרן. ר' החבר אהובי בישראל ירבו ונמוך אתה אישהלא

 בי שרים ישבו נם הומיה, והעיר רואה ו;בדיך אדונס, על השרים נתרעמו כישלוחך
 ידעת, אתה נם כי רואה, ולבי תוכחותיך, על סהשיב לבי את סנעתי לאנדבר61(

 פשיפ אמנם לך. תחשב וצדקה סעותיך, הוצאת לדעתי לבך ולהשית להשוותאך
 סארוסה. יוהר לביאה קרובה שהרי להמהין שצריכה ובא אני וסורה בעיניהדבר
 נפשיה, לאקוסי שלערם לנבי ה'ם מינה, בזיז יבמתו בה, נים ארומתו דאמרינןנ(ואע"נ
 טתמט ולא פפי. לביאה קרובה יבמה נבי וכו'ג( אחותו ישא שמא נזרה לעניןאבל
 ומיאונה דחליצתה צריכות, דאין קפנהס( ומסאנת חליצהד( כנון המפורשותאלא

 איבא ושוסרת וארומות דעלמא. קפנות ככל אלא נדלה לא ונם נתעברה שלאסוניחין
 צריך דלא אע'נ למילף, איכא וקצת למכירין. אלא עלסא לכולי הוכחה רליכאלסינזר

 הא אח*ם לה שחלצו שם,ו( ]ובברייתא תחלועו( לא היבמה דקא0ר סמאיתלמודא,
 מקופה שהתלמוד נקפיה הבעל סיתת סשום וא-ת שחלצו. סדנקמ , צריבה יבםשוסרת
 יבמה שסת יבם שומרת תני הוה אי סשתסע נטי חידוש האי וכו'ח(. שנאוסאי
 להסתין. צריכה אינה חדקוים נ' לאחר ואם חדשים ג' להסתין צריכה חדשים נ'בתוך
 דווקא וודאי אבל היבם. סיתת משעת ולא הבעל מיתת משעת שאמרו חדשיםנ'
 שנוי וכן חדקוים. ני וה נבעלה שלא הוא כרוז נ' לאחר שהחליצה חליצהניפ

 שוסרת אבל וכו', קשחלצו היבמה וכו' להן שיהא ער ינשאו לא וכולןבתופפתאס(
 רחהות חילוק ואין הבית. בתוך נדלה כאילו לדונה לך ויש שצריכה פאויפאיבם

 דאסרינן הא נבי כדסוכח נאטן בעלתי יבם אסר ואי ולנשואות. לארומותלקרובות
 ובלבבה בפיך בידך הוא כן כי בלבי, אסרהי ואני יוסיןי( בתלתין אנפשיהדמוקי

 ושלום: החתום. אוהבך כלב פובךירב

 מרננשבורק: יצחק בן אפרים לר תשובה פ.סימן
 ר' למורי לאריים3(, ראשים נקראים ויהיו נבראים6(, אדם 0ראים, עייייםתשובה.

 רעת על עברת ולא עבכית אשריך סבוראים. וראש אמוראים סוףא0רים,
 בבראשונה ועורך . . . ליושנה עפרה החזרת בחיי. אברכך וכן אודך, אני ונםחבירך,
 סאבוהשו בידינו ומסורת שמיו. ה' משסרת ונסרו, נסנו יושביה שיאמרו, העיר ..

 עעד 630 סרית 6ך )גו. כודע )6 3וס, רנגו ע)יו רועו 6סר סע16רגם6( ע'פ.סיטן
 עפע5 ע'6 עי3 דף סס נ( ע"ג קי34 דף י3עות 3( סיסודיס. גנדסרעס

 גתוסי ועיין פ64. עיג דף פס ס( סס. 7( חדסיס. ני )סתתין ס5ליגס עס פ)דר63
 סס סי6 וס3ריית6 ר,ו"ס תיקון ו( ע"6. ע64 7ף סס עסגס 1( ס3סס 63חר ד'ססס
 נפ3י5ס, 631 ת)י6 ס3ע3 3עיתת רק סססעתגס )סורות סח153 גקע 3גך ג)וער ח(עינ.

 פ4*: קי'נ 7ף יגעות י( ס4ו. ינעות תוקסת6 ס( כנע. 4יגסססח)י5ס

 רי סחזר פ) סעחתו 6ת 3סר6ות נוס רגע וגוגת י'נ. י"6, 6י31 ע3 יועז6( פי.מיטן
 נסיען 3פי) קסות 4פו וד3ל ע3יסן ר3גו וססוגיפו 3ר3גו סעסגנדות עדטצתיו6סריס

 ג3ר5יס פר*יס כחריס ס6ס 5ער וס ופ) ק'ח. קיען פד 6חריו ס63יס 3סיעגיס ונסס.7
 63רייס געקוס )7פתי ג3.5 ג( )6ריות. ר6סיס גקר6יס יסיו 6ז 75ס )סיחשועסס7סיס

 )*ס כי גין וגוגתו וגו'. )6ריות וג3 סוי פ.7 36ות עסגת פ) ורועז 3דסוס. )6רי6)נכ*י
 61רייס סערח. 3עונס 5לית 3עקוס 6רייס ויער 63ריס' ר6ם יקר6ו 75ר3ס )ו 6)ס5סד
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 לרב שלום כלם ובראש העיר בני לכל שלום לעיר, שלום הקדשנ(. נדולינרוליה

 צעיר: וער מאדיר העיר, רבני וליתר אפרים ר' ולחברנו יצחק7(ר'

 ערוה(. סקרי אי נדה )בשיזא.

 לא ארבעה על ואם עוסק. אתה נארבעה לסדט אפרים ר' אחי דבדיךמר2וך
 ערוהו( שהיא מיוחדת אשה אחות מה מפרשים. אנו חמשו( עלאשיבךק(,

 התלסוד און וכו' לנלות תקרב לא דותה בנדת אשה אל בה דכתיב אע4נ נדה.לאפוקי
 אין משנים פחות שבערוה דבר אין וכן ופבילה ביוטי תליא דלא אלא ערוהקורא
 אשה מאחות לחברוע( האומר בפי יליף דני תדע ספ.רההח(. ולא בכלל נרהחוקת
 דר' מהיקשא יליף וני ונו' עיוה שהיא טיוחדת אשה אחות סה מפרש מצינובמה
 נמי, נדה אפילו פריך ואההוא ההיקש, על משיבין דאין ערוה מזכיר איטיונה
 מנרה פריך ולא וכו' ערוה שהיא מיוהדת אשה אחות מה מפרש מצינו מה עלאבל
 למעוטי ע*כ אלא יונה, דר' מהיקשא לילף מצינו סמה יליף ס'ט תימא ועודכלל.
 ליכא אחותה אל דאשה תקח לא דנבי דקילא נדה נבי לצרור לכתוב נן ראםנדה

 אני ותמה קידושיי(. בה רתפסי אני כרמקשה נדה אצל יקח לא יכתב א'כלמיסר
 פריך ועוד מכילתין. דריש מרר,טא עדיפא יהודה דרב וכי יהודה, דרב על שאלתלמה

 אבל כרת, דזדוט ריהפא אנב חפאת ושננתו נרה. ותיתי לדבריךי6( יונה דרמהיקשא
 כאןינ( נותן הייתי לחברו דהאומר היקש וכל בכדי. נקפ לא עדוה עשהיא בטיוחרתבע'כ

 סס רנגמגורק נעיר חגוו3יס סכ3 ני7ו הסולח סכך כ3והר ג( כ'. י', 6', ה3כיסגה65
 ר6סוגס. סערס סג6 נסיהן עיי! ו( געשח. נועיס נהקוס גוו3יס ונוסוס סק7ם.ג7ו3י
 ר6ו-ס נסנ וס ע3 ו( חהם. ע3 6סינך 6סינך )6 6רנעס ע3 ו6ס גורס ר6ו*סס(

 חהם ע3 רננו סכוגח גר*ס ו)י גסיס. עסרס 7חהם נס6 ס36חו ע) 3והר ר5ס חי3:גג3יון
 336 והעיין, טסק ר"6 סיס ונ6רנעס ו6ח, נחסונס לננו הסינ ע3יסן 6סר ר*6, ם3ס56וח

 וע3 ס'(. 6וח 3קהן )עיין כוי נס עקק ס)6 כ3והר יוה6 נח ם36ח ר-ח קר6ססחהיסיח
 ע3 נס 6רנעס, ע3 ריקס פגיך 6פינ 63 ו6ס עסקח נ6רנעס 3סוגו, נהחק רנגו 6הר,ס
 ינהוח ו( וש7. 6' נ', עהוק ע3 ורוה, ה:רסיס. 6גו חהם ע3 נס 06 כי ו6ח, 6עסס 63חהם
 ק5ח )סער גוכ5 36יו  ר'ס חסונח החוך ורק הוס 3גו גו7ע 65 ר.6 ום36ח ע'נ. ג'וף
 הקוהוח נכהס ריס ונרי )נו סחוהיס ו3כן גהור. ננירור )6 5נ3 6סריס ף ס36חחוכן
 כ3 ע'6 3' וף נינהוח יסו7ס רנ 7נרי 3סי סיחס, 6סריס ר' ס"3ח ו)7עחי קחחוס.כססר
 נגיס, 13 סים 6ח כ6סח סי6 סרי ע3יס ינ6 ינהס גסי3ס נסעח נח קור6 6גי ס6יןינהס
 ,ס וע) 3ינס. 6סורס חסי נע3ס נהיחח כ3והר גסי3ס נסעח גוס סיחס 06 וס 5פיכי

 )6 נקווסין וגס ח7ע וסני3ס. ניוהי 7ח3י הס ערוס גקר6 ס63 6יטעעס דכ7ס רנגוהחרן
 היוחוח ס6יגס הסוס 6יהעעס וגוס 36ה6 גהי, ג7ס 6סי3ו 6סס ה6חוס ה5יגו הס ע3סריך
 נתוס' ועיין וכו'. ינוס סווחס נ6יסור היירי ססס יסו7ס רנ דנרי הסרם ונקוף ערוס.ססי*
 נ' 7ף ניעין חומי ועיין עא עינ 7ף כחונוח ח(. 6סחו. ו6חוח ו'ס ע64 גי וףינהוח
 סונריס 6הגס גופוס. ונס נכ*י סו6 כן י( ע"נ. ס'ו 7ף קיווסין ע( 6חו. ע7 7.סע*ג
 6חוחס 36 67םס חקח 63 י נ ג ן נ 1 : מ3 ו3ועחי 3סנין. קסיס כ6ן עו חקח 63 וגניהן
 קי7וסין. נס 7חססי כ ' ע 6 3 6 6גי כוהקסס ג7ס 356 יקח 65 5יכחונ 46כ 3היהר 6 כ י6

 כורסס 3והר, סגסחי 3סי רנגו וכוכח 53לול. 5עגין וס 3סגי כ3והר 6גי כוהקססועעס
 ו6חוח ה5יגו ההס גוס 5סו5י6 סוססין, קי7וסין 5עגין 7קייוסין ורטס כן ינוס )עגיןוינהוח
 וקי63 ג7ס גני 5י~ור 3יכחונ יטס גני )סקסוח סים כהו כי ערוס. ססי6 סעיוחיח6סס
 63 עכן ק6חי, גוס 5הטעי גמחיסן ע'כ 636 חוססין, קיווסין גני כן גס 3סקסוח יםין

 סעהיו 3ונריך סה3ס 5חר כי י6( גהי. :7ס סכי 6י הגיגו 6הס נקייוסין סס*סעקסס
 3העס גכחניס וס7נריס כ6ן. גוחן סייחי 5חנרו וס6והי סיקם וכ3 סונריס:ר6ו'ס
 סגסח ע'פ 63 נוס ר"ח כוגח '6דע 31* נער ו6גי 3קהן. ועיין 6וחס. עחק וססגססר
 ההגו. ג6נוו ר*ס רוהמ ע3יסס 6סי רן* 7נרי כי סגסחו. הנ3חי ו63ר6ו'ס
 סערס ועיין נקסלו. ר6ו'ס המק כ16* גוחן סיימי 3חגרו 7סיוהל סיקם ןנ3 סחטחיג(
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 איני אך צרץ, החתי אם ופבילה ביומי תלי ולא קירושי בה תפשי רלא כרחךבעל
 בר"צ רקרקת שלא ל מראה שאני ועוד יהושעיג(. ר' דברי מט[ ]מם:ר להוכירחושש

 יבמה נפילה בשעת בה קורא אני שאין יבסה כל איתא הכי יהודה ודרבמכילתין.
 אעבר שהוא בנים, לו שיש אח כאשת היא הרי יבום הדוחה אישר מחמת עליהיבא

 מיוחדת קאסר לא מנדה, עצסו דכל יבמתויר(, על הבא דברינא תדע יבום.הדוחה
 והא לתרווחהוטו(. קאמר דתלמודא אע'ג לחברו בהאומר כרקאמר ערוהשהיא

 ואימא ופריך בישראל שם לאחיו להקים קמן נבי ב'שטז( בפ' יהודה דרברמייתינן
 שנאםרה וסשעה זמן לאחר היתר לה שיש אקשה אחות לאישר רומה קפן דדהואה"נ,
 אחיו ימות אפילו אחיו באשת היתר לו אין שנולד משעה קפן ק( וכן היתר, להאין
 שעה כל היתר לה יש נדה אבל אשה, אחות כגון לעריות ודומה צרה בצרתישט

 אם ליומא ערוה שום דאין ערוה לשום דומה ואינה אחיויח(. מת היה אםשפובלת
 ביוםיט(: לבו לייבום נופלתהיתה

 ניכר( שאינו היזק )בעגיןב.
 בשיגג בין דלר'מ מאיר*(. כר' דלא פמור בשוננ למפמא' קשיא הפהור אתמינצ84

 דנרמינ(, דינא דריינין התם כר'ם ההיא דקי,ל התמנ(, כרקתני חייב במוירבין
 בוה חםרא ררב ודיחויא כר'מ. סתמא תנן דודאי ליתהי כסה דער רבטרותודיהוייא
 לן קיסא אפילו לחובה, בין לוכות בין למחוירין סביתו סשלם בין לפלוגיבורר7(
 כדפרישית. למשנה מסשנה אינה פירכא ס'מ יהודה,י בר' מויר אפו שוגנ קנסינןדלא
 כין ]השא מויד עירבן אס ליכאו( קושיא דאיחותב לחוקיהס( אי לרבריך אפילוועור
 בר רלאו ליה מודע ווראי עירבן לא ואם לערבן, הוראתו על לסמוך מידו ביקשמי

 ח'3: סג3יון נ5ר - גס5-' ר"ו'ס תחק כ6ן עד כרחך נע5 ען סחנוח ינ( ו6ס.ס3סגי
 חנ-י 631 קירום.ן נס חססי 37* סגן 636 י3יף ד%3,וכע'כ

 . י.. 3.
 3עיער *יכ6 ונס _7, -

 ס73נרי )רן3 יסוסע ל' רגרי תחעח תונזר 3סוכיל חוסם ס6י)ו *ך תתזר, ססו3ד עריוסדי3יף
 גריך ס"ין גל6ס ו3י עכ.3. סעגין'. 3פי 3סניס גלעח כך כליחוח( חייני תכ5 תעזר *יןר"י

 6סס ת6חוס גרס 33תו7 630 ים סרכוח סכתס 3ותר נוס רנגו כוגח כי עעחוק.3סניס
 3*חוס עס כנון כ*ן )וחן סייקי וכעס 3ינס גסי3ס כסעס ר6ויס ס*יגס 6ף עינוס3ססרס
 ימס 3*חוס תס 3סוכיר ים ועור וטני3ס. כיותי ח3י* 3* וגס קידוסין נס חססי 37*6סס
 זס וע3 תתור. סו3ד *ין *סס נ6חוח 6ף 37ריי 3סוכיר, חוסם *יגי וס *ך עע,ר,ססו3ד
 תכי3חין, נלים דק7קח ס3* 3ך תר*ס ס6גי ועוד וס *חר ינגותיסיף

 נ3יס"
 ע*נ. ק"6 7ף ינתוס טו( וקידוסין. ניכתוח כ3ותל טו( ע-*. ג.7 דף ינתומ יד(ערוס. ססי* דתיוחדח

 30 6חיו נע3ס- תח סיס 06 כ3ותר יח( ודסוס. נכ'י ו6ין כתקוס ל6ז'ס סנסח וכןיו(
 גח3ס *ין עליוס נכ3 כי ערוס, 3סוס ג7ס 7ותס *יגס כן וע3 ססורס. ססי* וען "וחוינס

 יוס נ6וחו דוק6 סנע3 תיחח סחסו3 3סיו6 גייך סיס ג7ס 6נ3 דווק* יוס נ*וסוכע6ורע
 נ733 ניוס 133 סח*סי סניס ור6ז'ס יט( גפי3ס. נסעח ר*ויס *יגס ססס* כדיגדסס
 סקודעס: נסערס פירוסי 3סי גכוגיס ככחנן ס7נריס כי 3סניס, גייך ו6ין ניוס. 3טנעקוס
 7'ס עץג 3'נ דף וסנסדלין ס3* 47ס ע'* ג'נ יף גיטין גחוסי סונ*ס ר.*קוסיחב.

 נסנסדלין ססוס' דכלי *כן תוס וס קגס סטייס עקותוח נסגי סחוסי ודגליסעילנן.
 6מל מס ליס וטגס ר'ס. 3פני תעיקלס ססוגעס כעו ל'* קוסיס עס עס*יעיסיוסל

 ד3יס יסודס 3ח דוק* סי6 וכוי וסתדתע 3סתטע6 סטסור 6ח תסית* ר-* ססקססססססילס
 ע,יד *טו סוננ קגסו 3י 7*יס 3יסלוכי 3יכ* ע6יל 3ל' *נ3 ע,יד, 6סו סוננ קגסו3יס

 ססנר וכתו 7נלעי ייג6 די*ין כל4ע סכי נ163 *סי6 7נכולוס תסניסיןוססי6
 דף ניעין נ( נע3ע". 7יחוי6 רק סס סתסקכ6 ר'ס ו73עס עעיקל*. סססעיס
 נשקס נתקוס %ע 3חזקיס ס( ע'נ. לנ דף סנסורין ד( עינ. כ'ח 7ף נטרוס נ( ע"נ.מנ
 חנינ. נוקוס עס ג'3 *עי ו( ק'3. ודסוס נכ'י, כ"ס 3יכ* קוסי* ו( ל6"ס. סניס וכן ודפוס,נכע
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 שלא חייב סויד דאטר יווען לר' ואי דגרמי, דינא ליה דלית לטאן הואתשלומין

 כל יהא שלא ה'נ אני פפור האומר חברו של פהרותיו וספטא יולך ואחד אחד כליהא
 לכך ושרוי אני, פפור ואומר עליו חביבז( יהא ולא חברו של בדעי טיקל ואחדאחד
 שוננ אבל יפה. לו וטעטיק טירתת חייב שהוא וטאחר נלחזא, סריש ר,שותנדפלין
 פיצרה תרוטה פטאין והן פהורין חולין חשהוא כסבור צב, והוא צפרדע שה84שסבור

 : פטאהוהיא

 הליפין(. לסעוטי )בעניןנ.
 הנהו אלא וחליפין. חופה לטעופי אטר לא ס.פ חופה"( לטעופי כשאטרלדבריך

 איד לא פרופה טשוה ופהות נסיב, קא ]לקידושין[ )לקניין( פפידדש
 נטי ושפר סדגה דרך וחזקה - הן. קידושין כטו וביאה שפר אבל קנין, אצלאלא
 יותר: דומה כסף לקנחן ליה, פסיק בעי ואי חליפין טדטיקרי סודר אבל טתנה,דרך

 שנגה(. קודם שהפקירו שעד שור )בעניןד.

 זכה ואם טשלם. דטעפו לך וישלם לב"ד הביאהו ננח6( כך ואחר שהפקירישור
 טרחזק ואפילז בו. לוכזת הלך שלא כיון ניוק שהפקירו כטו דהוי זכה אחרבו
 סטפקך אשהחתי כטו עלע הסתפק ושוח ע1טד ואם טרוחק. ישהוא כיון אפקריהטסתטא
 תאטר ואם דמתיבטוע טניין ראייה הבאת שלא רוצהנ(, הייתי אם טלדשזיבם נדהעל

 *נר"ס ח'3: קפרו ננ3יון ר"דס כמנ זס וע3 ע"ת, קסועיס נכין רנט דנרי6(נ
 וקמא ס'נ ו6יע6 דעקסס 30יסין 3עע~סי קי7ועין נליס ד6עד "ס6 סיסס כ61מקופיס

 פריך ע*י ונס עסדס קימס קי0ס די3יף כיון נ0וקס סמסק7ם 63קסויי דסוא3 3ר*36ש
 30יפין 3עעועי "עד ד3עס סי' כ*6 דקופיס 6פסר 6ו עס7ס. דנער 3וער יס 7ס6 ענ*גנמטי
 3דנליך ו%ע ע"ק כין ויס וט'. 7נרין למ 13 ססינ ועץ חוקס. 3עעוסי 3עיעדסה3

 ו30יפין קוסס נקע י3" קסי6 3" ונ"עמ 0וקס 3עעועי 6על 63 עאס 0ופס 3ששסיכס6זנל
- כ"ס. קיען 3עי3 ועחן ו6סס 7'ס ג' דף קי7וסיך נסוק' סהין ונר. סשו6%  סונ 
 עי 6כן עכ'3. סס.* ססעמקמי נקונטריקי וסץין וט,. קסי6 סכמנ ק3ינ דף נר6נץ6%פי
 ענ ערונר, סססרון עד נתפר כ*כ סניס סנדו3 גכ0ו "סר סמ3 כסנ6ון 3סניס ש ננפסוירסינ
 נקידוסין "ער 3עס לי6 קוסימ סיסס נר6סונס כ6ן. נסערט דנריס ססני נל"ס ו3יסשעו.
 וע"ז סונ6. דרנ "3ינ6 סס כדעקיק .30יפין נס 3עעועי עיד 6ער 31" 0ופס 3עעוסי יממי3ספס
 יקקץסי 30יפין נ*כ 6יעעט קונס 0ופס סוג6 דרנ 3יס 37ית קע6 33ים% נס ונ"עפפירן
 "1 3נע3ס %עס ומזענמ סעי0יס 3קידופין 77עי6 0" יק 3שעוסי סס"ק נקינ 63 6ך6סס
 פוס ס6ינו ס3יפין "33 6ס, דועק 0ופס וכן נני"ס כעו געפס 16 פקינ3ס עס 7נרנפ7

 0וקס. 3עשעסי נקינ ס63 ונ0ן 3עשסי, 3יס נקינ % ינך נקגין, 6% פייך 63שתעס
 נ6עס זס 37פי נעי, סכי 6יע6 ספס סס*ק דק6ער 3עס סניס קופי6 3פרן ש !סו*0כ
 )דשסי 7כסף. קי0ס נכ33 ססו6 3ועל יפ נ30יפין 6נ3 עסנס נ0ן ומעל דעזקס פילןוש*! ספעי 6מ 3רטמ וסימס דוי65ס "ר6 גריך 3עס ונס נ30יפין כסן נ0צ,ס מפקדם 363עס
 סרי3נן ו0זקס, וקתס סן קידוסין כסן 063ל סנוס וכעס מנפניס 6חמ מעס 0הלון 0חהם

 ספקייו פ63 פנףע 1גווס דנשמד טנפו נ( 0ץנ. י*נ דף קע6 ננ6 עחן"(י. : נ0פצסקוסר
 נזס ורומז עס ע3 עקמק ססחפי כסן סצד ו6ער סעס. קהס פספקייו ססןעד נטוד יפסולי ענ6 כי סספקר עסור 3גיזק סזוכס 3ם3ס 0יינ 6יט 6ם 3סקמפי4 3ך ים נ6שפמזק

 כססקמס עמינעמ דגוס ענ*3 ר6יס כ*6 סני6 63 סס סנס *, 6וס 3ט3 כ68 קומיפפ3
 116 עעסס כדס ענס ם63 כנער יץ 631 עץ סגקע 7עמניסין פענינ6 כי יסויס. רנמדנדי
 נ6עמ כי נקפק, 3סעעידו ל'מ לו5ס סיס 63 סס 6כן גלס. גלמ טסוס עמנ6 דנקע3סומס
 ט 7ף ע0ןפ נפוק' ועיין סי6. ייטס נמ ינדס ע*נ 0ינ 7ף עפק0יסעוכח

 ע4"
 הס

 :ו6שפ
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 ואם דפפור. לך מנא שננח קורם במוער ובהפקיר צרה. בצרת שאינה לפי חו ולא110
 אבל לתמותו, חוור ואינו לנוק עשייתו תהלת רבור לבורג(, רמי לא פפור לומרתסומש
 היישובי מן בורח אמד( לתמות וחור לנזק עשייתו תחלת אין מוער הוא אפילושור

 הייב: שחמה לא ואם ושוחטו בו זכה הקורם כל ביישוב הואואם

 כסף(. טטעם ביאה קידוש' )בעניןה.

 פרופה שוה לאיטה ביאה הנאת פנטה, רלא אפשר אי יומא"( בתקושיאדל
 עמי שב והאוסרת מי את שוכר מי וונות של משוק ולמר צאליתה3(,

 ערים וצריך כלום באמירתה אין לאו ואם פרומה שוה הצוותא בישיבת צריךבשותא
 : פרופה ]שוה[שהיא

 יצ"ל. יעקב מרבנו מרינשבורק יצחק ר' הרב שאל פ"א.מימן
 אהרים(. בשוורזם ונתערב ד'ע נגמר שלא חיר )בעגיןא,

 ארם אמר לקיש ריש הנשרפין"(, הן באלו ראסרינן בהא נרי תאיר אלופירבי
 בשוורים ונתערב רינו ננמר שלא בשור הכא אלא רפטירי פליני לא עלטאבולי

 נומרין ואין השור טיתת כך הבעלים כמיתת סבר' רבנן עסקינן. דינם שננסראחרים
 הנך מיהו בפניו, שלא שור של רינו נומרין ראין בהו רפפרי ררבנן מ'פ וק.לוכף.

 בשורים שנתערב הנסקל שור אמר'נ( חהא יפפרו, והיאך כבר רינם ננסראחריני
 כשרים ררובא משום היינו מררבנן, התם וא"ת כולם. ימותו ריבוא הן אפילוכשרימנ(
 בעלים ולמיתת הואיל וא"ת כולם. ימותו מראורייתא אפי' אסורים ררובא והכאנינהו

 נפשות רספק  משום פ0ירי הוי נוונא האי בכי רבעלים להו,  פפרינן  ליהמקשינן
 ריני בין יש דבריס עשרה אבוהו ר' אמר ממונות7( ריני אחד בפ' ראסרי'להקל,
 ה"נו ושלשה, טעשרים חוץ הנסקל בשור נוהנין אינן וכולן נפשוה לריניממונות
 לנרום שלא ס( הרב ברשות היה ואם - להו. טקשינן לא והצילו ושפפו רלעניןמשמע

 "גר"ק 3נ)י11: ל5ן"ס ח'3נ(
 "ף פטור קפקר נסור סס 33"ק 7)נמהע "ק" )ר"" 7קסי"

 53סרי  וכיין חייג. נורו ססקיר 05 דיף לת'ר דחיינ ענור סג" 7ה"י וספקירו 3ע)יו )וסיו
 : ו3ורח 3תקוס ר5ז'ס סגסס נורח 5ס  ר( פכ.ל. 1'ל". רם"י דכס ס(ס  גון רף33'ק

 סוי5 ססו5ל כליס סכס3 קי0י5 3' 5וס כ"3  סיען נס0ו3סו לכיל ר"ס פכגס  כן5(ת.
 ו1*ל  3( ויו. סכרס סלפגיגו סתסונס 3סח)ס לפיל  ופיין 3יוס. 13 סלערנפוני5

  3ר35"ן  פיין ס"ס. 3ייס נסג5ס רי0 כסף עיכס יוכיל ני5ס קידוסי ר5.כ ס*פ 3ס יסיס וכוי 53ווס5 כתי 30 כ"5 ס"ג רף נקירוסין רת.יסי 3ס5 לר*5 דקסי5 "גריס  3גליין:תא*ס
 סיסוק 5כר 5ל5 סגיס רל.ס? ר3סו)? )3י5ס וסירן י קוסי5 לו ססוקסס כ'3 קל"נרף

 גער )ק 5ין 7הפוחה ע'3ן מט רף ]3כתונוח סס  יעריגן רס5 ו5.כ-גליס.
 )תרווייסו )סו "יח קג"ס וכו' סגפסות וגכלתו "עליגן כ"" )34וף קי!" ו3י3"

 נ3תו)ס 57ף ופסיע"
 : עכ') ולכ" קר".הסתעי

 הר7כי 3"ל יגחק רי קר3 ו"ודות עלגספולק. וג7פוק נלי סו5 כןתייגמטלק טש.מימן
 ר3" דיג" )3י ו"3 ר"םססיס

 3'  יות ס"ח קיהן )עי) עיין לעגגסנורג 7ק'ק

  5כן ר"ס. סלתירי 3ין ססזכירו לרס'ל ר5יס וזס סלעירך, עחק כלעו חוסס וכ5ן ו'.זכרס
 סלעירו: פיעו עחק ר' קר5 פיוס תסוך סרק סר5ס 5ליו ריסעססונוס

 3.ר עחק ר3י קוסיס  סס ססני5 03ור ר"ס 3סוס' וכיי*ם כ"3 פ*ט דף  קגסדרין5(ש.
 נכ"י 5חר נעקוס כ5'ל 5תר'  3( 5קס. 5סי)ו ד"ס פ'נ פ' רף עחיס 3סופ'  וכןערוכי

  סג?דרין ד( סגסקל. סור 3סס סיסכר3 הז3ס.ס כל 5יסי וסס כ"3 פ' 1ף זנסיס נ('דפוק.
 כ4י: ס' רף סס  ו( רמוס.  )ו  יסן ר*ס 5ס כלופר ס( ע"3. ל'ווף
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 את הרי לא אאשדוים בפוב, בא היה אחרים, בשורים שנתערב אלא רינןשנגטר
 אלא שור של דיט נומרין דאין דהואיל דינו, ננמר שלא עד ונתערב שהרנ וזההנפש
 דינו נומרין האנו בפניו שלא טסרין היו אם אבל לבולהו, ומבשרינן 0פרינןבפניו
 טביח דמסקנא וגם שהו*ו. בכל דאומי שנתערב הנסקל שור כדין כולהו אמיריוהף
 בשורים שנתערב דינו שננמר בשור ומוקים מחסרא בחסורי דמתרץ דרבא במילתאו(בן

 נירסה ולפי דמעיקרא, הסברא להפך לרבא הוקיקו מי ונו'. אותו סוקלין מעלייאחרים
 ובכאן כולן, על אחד מציל חייבין ורובא פפור אחר דאפילו משמע מעיקראהספרים
 בספר מצאתי נם כולן. את מחייב האחד חייב סהן ואחד ספורין רובא ואפילומהפך
 והנהה יעשרה שכתיבה ונראה מונה. אבל יינן שננמר בדף כתוב היה שלא ישןאחף

 :משובשת

 בנשרפין(. הטקלק )בשיוב.
 רי בנשרפין הנסקלין שמעתא6( בההיא נסי ]יעיי'[ )יהא( סורי נעיניישיואם

 נפשות בדיני יהא רובא בהר נזיל לא אמאי וכוי. במקילה ימותו אומרשמעון
 חילוק להשיב "8 ואם חוליןג(. דשחיפת בפ"ק בדאיתא להחמיר רובא בתר אולינןנמי
 סחסת 0פור שבוודאי אותו נהרונ דלא חייבין ברובא שנתערב פפור דוראי היכיבין

 ומיעופא לחיובטה דמהנייא ]רובא[ )דובתא( ואיבא עבירה עבר דוודאי היכי ביןרובא,
 אמרינן ולא חברו את ההורנ בטן לחיוביה רובא בתר דאולינן לטפרו ליהמהניא
 הכסב. זה שנבתב ביום למדנו זו ההלבה ישורון. נזר טרי הבינני הרנ. פרפהדלסא

 תלסידך:יצחק

 הנ"ל[. ]על תשובה פ"ב.מיטן
 ידועה היא נך משנה של הצעה בשבועה כי סחק. לעשות יצחק, ר' הרב ייחק,אל

 והוה וכו'. יהודה ר' לימא בהא ותו פשיפא בכשרים אחרים אילימא אחריםמאי
 דכיון 0פור, באחרים שנתערב רוצח נמי ליתנין בכשרים אחרים ]אילימא למימרמצי

 מצי דמתניתין דמפשופה כיון אלא פפורים, כלם למימר ליה הוה ~א הםדבשרים
 שנתערב דיט ננמר שלא ברוצה למתניתין אבהו ר' ומתדץ למידק. חשש לאלמיסרך
 נסי האי דינן5( ננמר שלא באחרים שנתערב בננסר דאי דינם, שננסר אחריםברוצחין
 באדם אטר לקיש ריש שפיר. אתי לא פפורין ינולן ולישנא וכו' בהא ותופשיטא
 האי דבבי מבלל דפפירי פליני לא באים מיקאמר מהכא דוק דפפירי. פליני לאכ'ע
 ב"ש מעליי בשורים אומר שרבא כמו ספרך פעות לפי ועוי בשוורים. סיתדצאנוונא
 לאטקי מעליי אמר רבא בע"כ אלא יעליי, לסימר ליה הוה קודם שהוא לקישלריש
 לקיש דריש וה'פ חמרון. שסיה מבפנים וחסרון בספרך נדולה ופעות ור'ל. אבהומדר'
 בטן אבהו ר' שפירש דאדם יומיא בשורים הכא אלא דפפירי פליני לא ב-עבאדם
 כולן הילבך וכו' עסקינן דינם שננמר אחרים בשורים שנתערב דינו ננמר שלאבשור
 אהרים בשורים שנתערב רוצח למיתני ליה דהוה לאוקמיה ליכא מעליי דבשוריםפפורין.
 לך ודקשיא איתניייו. חיובא בכלל נמי דאינהו משמע פפורין דכולן ולישנאמפור

--- - 
 דף וחו)ין סגסקלין ד'ס נסוס' ע'נ פ' דף ועיי"ם גטסגיסין ע'נ ע*ע סגחדרין 5(ב.

 ע'ג ו64 יף חו)ין ג( 6קס. 6פילו ד'ס ע.5 ע'6 יף חגחיס ניחוס ד*ם ע"נו58
 סגסם: 6ס טסורג 6סי6גני
 ודפוס. גכ'י גגערן נטקוס כ5") דיגן גגטר 6( פ*ב.סימן
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 חפאות דנתערבו התם ימותו, בריבוא אחד אפילו כדתנן יאסרוהו רינן שננמראותן
 הנטקלןןושור

 בזבחים"
 קבוע משום דססיק ופדיד כהנים עשרה ימשכו שטא ונזרה

 פריש. מרובא דפריש וכל דניניירין דנכבשינהו לקיש לר:ש ס"ל בעלמא אבללמזבחנ(,
 שננסר ושור התם קתני דלא שנסקל ]סיירין הנמקל דשור דעיוד( דשילהיוההיא
 בשור טפרישנא והתס כ:ותיהס(. תניא לא אי רבא מדברי ר.ל דביי לי ונראהדינו.
 רבא אטר דניניידיןז(. נבשינן ולא נקטול דלא סמונא דנבי הרע ובערת ומשוםק~הרנ
 עומדין שדוו שניים ה-ק רכא אמר אלא ביניהס חלפתא אבא ואפילו דקתניהיינו
 ביה תל"א דלא ביניהם חלפתא אבא ואפילו פפורין כלם ודונ מביניהם חץויצא

 מצים ועשרים אנשים שלשים ואפילו פפורין. כולן התראה האהד וקיבל]וצהרנ[
 משלע4 נברא דרוצה פפורין. כולן ביניהם וביוצא חלפתא ואבא אנשים ע-שריםהרנו
 שאין אותו ורק, מי ראינו ולא. הואיל בהן לתלות שיש אותן ואפילו פמוריןוכולן
 אלא פוטרין אין בהם לתלות שאין שאותן איפכא בשורים אבל פופרן. בולתלות
 חלפתא לאבא דרמו מעליי בשורים שנהערב דינו שננמר שור כנון נסקלין,כולן
 שפיר דשני וכיון מקרבך. הרע ובערת משום אותו סוקלין אלא אותו פופרין איןבנברי
 דאבא דומיא לאוקמי איצפרך ברייתאו( ידע דלא אע4ג בנברי פפורין דכולןלישנא
 לומר תסצי ואס כדתניאח(. למימר ליה הוה מתניתא ליה שטיע דאי בשויים,חלפתא
 מפרךס( ע'י ששבשת כוהך ויישר ליה. שמיע לא לקיש לריש ליה שסיעלרבא
 כי אשיב, מה השנייהי6( ועלי( מאיר. בר יעקב ושלום. כרך. אכולה ראשךוירים

 יושיב: אותך ננידים בין צור מקשיב, כחברפירשת

 המלש: בענין ]עוד פ"נ.טימן
 לילה ובין אלי הוכאת לילה שבין אליו בתשובתי לכתוב שכחתי יצחק י'לרב

 בשורים שנתערב דינו שננמר דשור זה נתבתי אם נזכרתי ולאהשיבותיה,
 הנסקל שור אם בהנאה, :אסורין פמורין כולן דרבנן אליבא לר"ל דינן שננמראחרים
 אלא נינהו, הגאה איסורי ורובא פריש, מרובא דפריש דכל ניידי אפילו מחיימנ(,נאסד
 דטריחא לקוברןנ( ואח"כ לכיפה להמניסס דינא לבי אפרחוה דלא לרבנן ר'לקסבר
 טפא יהודה ר דהא תדע השור. מיתת כך הבעלים דכמיתת צריך רלא כוןמילתא
 באדם כדאמדינן נוונא הא. כי רוצה באדם לאחלופי ליתי דלא למסקלינהו ליהלית
 סריהא ניפה ]הא[ הכי תימא לא דאי חיישינן, לא הך כי דלתקלה דפמירי ל'פכ"ע

 חצרו ולקלקל ליה למה היים בעלי צער ולקברינהו, בקופי*ן לערפינהו אדרבהמילתא
 מעילה נמי ואיכא למימר דאיכא וזבחים בחמאות שנתערב הנסקל שור אבלוכיפוזו.

------

 פ' דף סנס7רין ס( ע"6 ע"ד דף כ"ו ד( ע"נ. ע"ג וף ונחיס עיין נ( נסן. נעקוס כ343"
 כפמר ו( חנ5ס. נתמונס וממורסיס נכ6ן קתומיס סדנליס ו( וכף. ססעיחס דפלס נלייח6ע64

 מדעתו 631 כ3ומר ט( רנ6. דנרי מסמטך ד6יגו דמסמע וסתגי6, 631 פ( מסעיחס. דפלסנלייח6
 ס6)ו חדנריס סייכין נ6מס 335 פיר71. כ6ן יס נ7פוס ונס נכ'י י( ססי. ע3 ססעןמנ3חי
 30 תיר151 כי 3ססינ, 13 6ין ריל'ס 30 הסגייס הס36ח ע3 כי 63ערו, סג34 3סחסונסעוד

 מקומס ג6ן ס5ין ,ו סמו, 6ס ר"ת סחתס 6חר סמכחנ נסו3י כסוניס סיו אעי נטן,רי43ס
 ססני16 3יחוס ד'ס ע"3 י"6 דף חעין ועייןנתוסי י6( .וס3וס'. וקתס ספחימס קו7ס6%

 רו3: נתר ",3יגן )6 3מיתס מיחס 37ין 6פר חילון ל4ס3סס

 מתון כי ~מו, נפגי סימן 15 עסיח ו6גי ס5פגיו. עס % גסמן ו7טס 3כוי טצמימן
 סמכחנ 13 וס3ח סכחנ 6פל 3זינ*ס טסרין סגי עכסנ סזס גר6ססדעביס
 3קונס: נמקוס ל6ז'ס סגיס כן 3קונרן נ( סנ6' גסימן עין נ(סי6סע,



 פד פנ סיפן ר"תשמתאן
 הנסקל שוד הנאת איסור ודאי ליכא הכא אבל יטותו, ]בסיתה[ בסעילה והדדבשוננ
 הייש לא הכי וסשום השור. מיתת כך בעלים כסיתת דהא הנאה אימור ספקאלא
 סדרכא. לקיש דריש ניהא הוה במעליי, שנתערב דינו שננסר בשור אבל לתקלה,ר'ל

 רנלים בלא להעסיד תדהוק ואל כדברי. שכיה והחלסוד איפכא, ליה ניהאולדידך
 כי בלבך, יעלה אל הספרים, ותסהוק תירוץ ותעשה בריל. סעליי כתב לא כילכך,
 היתי הנאה איסור ס0ק וכ'ש הנאה איסור כל להרונ ב.ד להזקיק הכם שום אסראפי'
 הרע. ובערת ליה דאית אלסלא ]יותר[ תסיה אני דר'ל אליבא ידידה ר' עלתסיין
 השור גני על רכב ]כגון[ד( הנמקל בשור שמותרות בסעילה אסורות הנאות כמהועוד
 הלכך סכחי, נבי על סוקדשין והלב וטלה נדי ראש על וססיכה ורכב הבירוובא
 בכל כראטרינן הנאתו דרך אלא איסורא ליכא הנסקל שור הנאת ובאישרייסותו

 לדשרנן הקודם כל אמרו אילו דניחא הכטים מדברי לדבריך עצסך על ותסהשעהס(.
 הארי כנון סבמזיקין יותר ]פעם[ סאיזוו( להורנן אהד ב.ד או אדם להזקיק אבלוכרע
 הישינן לא הנאה ולתקלת דהסיתו ניון נינהו,( הנאה איסורי ליש דלרישוהדוב
 ושדי. ניידי הא היהר ברוב אם סעלח באהרים נתערבו אם וא"כ לשסים. שזוכהאלא
 יצה תושא פצרפים זאבים יום[ ]בכל דסעערם ברוב הזאב דרופת סתיר אני זהומפעם
 פר"ט, סרובא דפריש דכל מ8עם סתירן ואגי סצילין, והרועים ודורם העדרסן

 סאעם מיבה קדשי לנבי אנל השיני, היים דבעלי ואעינ הרוב, אהר הלךדבנסצא
 מיץ: לא והו וסתערבין. וניזין ואווזין תרנמלין דורסין עופות רוב ונן כדפרישית.נזרה

 להמל: עוד פ"ד.מיטן
 סחיים(, אסור הנסקל שער אם)בענין

 מהיים הנסקל דשור אסינא דמר ומפיבותיהי( . . תהףה ואוהביך תרדה,באויביך
 סקל שנאסר ססשסע יסקל סקל כדתניא3( ועבודה, לניזה בהנאהשרי

 שרי דסהיים סוכהא שסעתא וכולא באכילה. אסורה שנבלה יודע אינייסקל
 אפילו דינו שננמר לשור סכר ראין יסוהו בזבהים שנתערב דינו ננסר קדשיםונני

 בקדשים שנתערב והכא בהנאה, אסור ליה שהיפ וכי בו, ללכות יכול אדם שאיןלרד-א
 דסדוים סוכהא שסעתתאנ( הך בתר בקידושין דאטרינן והא ובעבודה. בגיזהאסירי
 והרי וכה ונעבד סוקצה והרי ופריך שאסורין היים בעלי משינו לא ]דקאסד[ד(שרי
 תצמהיך בה לי דאית פובא ומירכי שפיר שטעתא דייקית אי בעדים. ונרב?רובע
 לישאשפ סהיים ואסורין עודס( לסצוה מוקצין שאינן אים בעלי סצינו לאלפרש
 משולהת לאסור דטפכת כתיב תאכלו לא אשר זה דהא ולאכל. לישהפ נאסרושסהיט
 ופרם טנשד עדיפא רלא , הנאה ולא אכילה איסור עליה הל שנשתלהה סאהרדמשסע
------ - 
 דף פסמיס ס( סס. וסו5ין ונזנסיס פ.* פ' לף סגהזרין נסוס' כין פינ. י*ס דף עכי5סד(
 תפוס. נכ*י פססי פפס 5סוסיף 5ליך וגס ורפוס. נמי עעיז 3עקוס כ5"5 ע*חו ו( פינ.לד

 פ4נ. סשו דף סגסדרץ ז( ומיקין. מנני 5סורגן מד *ו 5דס יוסר כק מקוק טפס ע*קווסגסו

 *ין ונדפוס מ5פגיו עעס סולס נ*וסס גקוזוס ע" וק גפרד נדפוס ונסנכ*י פיד.סימן
 5עס נפגי ססתס סי5 סכר*ס 5פי *כן 5סס. גקודס ט"י רק פירודפוס

 נמקוס וכ5'5 3יפוס סו* כן עעינוסיס *( פ5עס. נפגי סימן 5ס עסיסי וכן5יימס
 נמוס' פץנ ופי"ס וגומר פ54 ג*ו דף סס ג( פ"3. ג-ו דף קידוסין נ( נכ'י.ו5סיטסים
 531סי דינו'. נגער קדמיס ,ונני נדפוס: וגס נכ"י *יס* זק5מר נעקוס ד( רונפ. סדיייס
 נוטס סא ק טו ס( 5כק. נעקועס 5עי5 סגכסט סדנכיס נ*ו סוסי סשוס פעשיספק
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 ונעבר םוקצה והרי ופריך לברייתא. מפכת כי אמירי ולאכול ולישחפ בהנאהדשרו
 אפר בשרו( כעין דעברינן ואעינ להדיופ וליאנל לישחמ האימור עליהם חלדםחיים
 לא ומשני באכילה. הפחות לכל ופרם כנשר אסור ויהא פריך וה"נ ובהנאה,באכילה
 כן כדברי ואם לכשישחמו. ליאמר מחיים איסור שחל פי' אשאמורין, ביח רובםצןנו
 בניזה ומותרין פמורין כולן דינם שננטר בשוורים שנתערב דינו ננמר שלא שורהחש

 תורה אמרתו שלא נשחפו או םתו אם בהן יהנה ולא יאכלו שלא אלאועבודרע
 רינו שננמד לאחר דאמרינןז( והא בשר. כעין עבדינן אפילו או מקילה אחר אואלא
 יכול וכי לסקלו, ומצוה די:ו לענות דאמור ]משום[ לרדיא אפילו מכור אינווטכרו
 דאין םכר לו דאין ועוד בכך. נפפר לא יומו עבר ואם אחד, יום אפילו בולחרווצ
 הילכך ארם, בני םשאר יותר בו לו אין והלוקח בו, ליכות יכול ארם ואין בעלים,לו
 קבוע, שהרי בהם שנתערב לכלם וכן מכר, דינו לננםר דאין יםותו בזבחים נתערבכי

 אמורין שהרי ועוד ועבודה. בניזה ראסורין לרדיא'קייםי לאו הטוקד"צין דפמוליועור
 נטר לא אבל ומחיר. ואתנן ונעבד ום"צה ונרבע ברובע כן שאין םהלכשישחמו,

 באכילה. שרי ליה שחימ וכי לאנסא לערוק דםצי לרדייא א'נ לשחיפה מכור םנרוריט
 : אודך אני ונם סהודך, ונתת מודך, יודיענו ידך, תםצא מחיים לאטרחשם

 להמל. עוד פ"ה.פיטן
 טמאה(. תרומה שיאכל טמא כהן)בענין

 הוראות םורי ירבו כמותו כבודו, על שםחל אחרי עבדו, אני רב על אעהתשובה
 ולכבודך השיבותיך שאלותיך על מרדכי. בד יצחק ר' הרב החשבישראל,

 נראה כן השניותנ( ועל הפעמנ(' עתה לך שולח אני והמופס לוויפרי5(.הי*צותם
 בםיתה שאינו ממאה תרוסה שאכל מםא לכהן םניין אלעזר א'ר שסיאל אטרבעיני

 אפילו ובהא הנוף נממא ואח'כ תרוםה בנפטאת לאוקסיה איכא הנשרפיןר(רשילהי
 הנלילי יומי ארר' הנוף נממא כך ואחר בשר בנממא הנוצהס( בניד רפלינירבנן

 טשום םודו הכא כולל, ליה דלית פפר ואיהו כולל, אימור להו דאית םאעםוסחייבי
 היאו(: שםחוללת לזו פרפ יחללהע ני "יארםיעפ

 : המל על ריב"ם תשובת פעםיטן

 או הוכשרה שלא בתרומה כנון בערובין6( נדאםרינן לשטיי דמצי בעינינונפלאת
 קץסה ואפילו כוית ואיכא םכביצה בפהות נילוקשה או פירות במינילושה

 שנוייא ואהאי ;;יא. פהורה וצהרי האוכלה מטא כהן חייב כביצה רליכא כיוןטטלנלת

 ועיי'ס ע"5 ע"ס נ'ק ז( ע'נ. ג'ו רף נקירוסין ועיין )יס רטחיט כפער ו( נכ"י.וחסי
 : טס 1ס1)ין ונחיס סגסררין נמוס' עיין ועיי עכור. י-סנמוס'

 ססונ6 י'מ ט) סנס טופס סי6 *ו)י נ( )ווטרי. געקוס ר5ו-ס סנסמ6( סיה.מימן
 רח נמוס' ועי"ס ע"5 ק'5 רף חו)ין ס( פרס. דיס עינ נמוס' ופי'ס עי*. פ'ניף סגסררין י( טגימ. טכמנמ עס סטגמו ר) ססגיומ נ( נסופו. ויסרינ"אזור

 .גפ53מ סנ5יס סינריס עס סו5 עחונר 5נ) ספכק, כש 5ין נרפוס ונס נכ'י 1( ,ננעע5.
 ע'כ : ננ)ית ר6,'ס ליין ועה )עע3ס. ר"ת עדנרי סרגריס סעטן סיו כ6פ וכו"נעיגיט
 על). ~ער. ~וגי 15צר וע) עד סג.) ע) )ר"מ ערדכי נר ר'י סרנ ספינ חס ר"מ,מטנמ

 : ~עס נפגי סיען סנ6יס )רנריס עסימי זס ועץפ סנלון,וסו6
 ע54. יק גחרועומ ועיין ע'6. )64 יף שהנין 5( פע.טיסן



 *ו *ו מימן ר"תתשובות188
 ליה קרי דפהורה חדא פוכא, פירכא איכא דמרנא אשינוייא אבל פירכא,ליכא

 א.ן פהורה נמי תלמודא ודייק פהורה, תרומה שאכל פמא כהן דקתני 3(במתניתא
 כהן פומאת בשעת פהורה פפי ולפרושי לדקדק לו היה אדוני לדברי לא.פמאה
 מיירי. נשמאת ואחיכ כהן 0ומאת בשעת בפהורה לדבריך מתניתא כולה דהאאין,
 לנסרי פהורה תפרש שאם המדרש בבית ורנל יד תמצא לא הני תימא לאדאי

 תורת בלא או הוכשרה בלא דמוקימנא לתרוצי צריך אתה א'נ קתני פסיקתאומילתא
 לפטוקי צריך אתה מה הפרקים בין לחלק פתרון להוסיף מ?רשת דהכי וכיוןהכשר
 עביד מאי קרא ועאי הנלילי יוסי ר' לדברי ועוד עמהסנ(. רבנו סשה סתיםכישיחיו
 ניהא תנא, כאידך ולא דמתניתין תנא כחד התלמוד סתם לומר צריך שאתה וכיוןליה
 ולא היא משנה הנלילי דר"י דהא דכולהו. דאל~בא דרך וליקח הדרך וה למשבקלן

 ועוד דהיקי. לשנויי דאיכא ואע-נ למה, הנלילי לר"י אלא לרבנן הניחא תלמודאפריך
 ודייקינן אחת. בקערה אוכלין ופהור פמא תאכלנו בשעריך בהערלד( אסרינןהא

 מיתהס(. ולא לאו לא אבל בתרומה איסורא ילפינן ומהחם לאחר, ולא לזהתאכלנו
 פי0אה. שהפמא תרומה לפמאת ואח"כ הטף ניפסא אהת בקערה בתרוטה ופהורופמא
 תחילה הנוף נפסא אפילו פמאה תרומה שאכל פהור בין טמא דבין למדיןונמצינו
 אדוני יחוש ואל קצה. למידחי ואיכא בעלמא. איסורא אלא סיתה ולא לאו לאליכא

 לניספראו( ניספרא לתירוץ תירוץ וצריך התלמוד לשון הדוחקים בתירוציםלהרבות
 מערבין: בכל דידי ושינויי ומחוללת. ופמאה פהורהלהאו(

 פ"ז:סימן
 לחמורה(. שנירון לקלה רינו שנגמר טי)בענין

 שהרנ כפרפה הוה ליהרנ דיוצא ה'נ ואימא ליה רקשיא אומר ארוני אשרועלה(
 תלמודא לה כדמוקי לקלה דינו שננמר אחר בחמורה לידון לו היהולא

 ומהיוצא7( אדידיהנ( דידיה לטר ליה קשיא זה פעם ומתוך לקלה3(. דינובננמר
 לאו הא שבעמך במקויים ודרשינן אחר ומ"ש בנו מ"ש 0ריך דקא דנחנקיןליהרג

 וכעו עעסס. מגכ5) דפמיעה )חיס, גריך מ6ין כ5ותר ג( מס. 3סנסררין דמתוה) נתחג.חה3(
 עא3. ע"ג דף ינו:וח 7( 5חירונו. הח: נריך 5ר3ריך מגס כיון )חרם, החס גריך היןכן
 חטעס תיחס ו5ה חת5וח מיווי מפק ו3)חי 3ופום סמתיטו ".סויה ה)ה עד תכ"ן סת5וחס(
 גסטר6 ס63 ע.ה מו יף מ3ח זגתרה 5ימג, ו( מ3יגיחס. סו:)וח 5ססתי: סהדפ.ס6ח

 7סה: 3הקוס כג-5 5סה ו(לגסטרה.

 73פום. 3ין נכ'י 3ין וספקק פירו7 מוס 53י 5הע5ס סנכח3 5הס גסהך וס גס ה( 0"ז.ס.מן
 ר"ח סמי3 וס : 3ג5יון כח3 ורהו,ס 5הע)ס, עס סהמך 13 מהין יריס סרוהסה53

 טענר כגון ס3"ע ל3ה ההר פ'ה יף נסגסדיין דההרינן סה ע5 וקוה הרדכי. 3ר ר"י5סר3
 היחה ונם3ועוח מס ו3חוס' פ.ח, רף דינתוח סס.ה ע3 וו חמונס ו3סיף וכו', ק5סע3רס

 וו סה5ס כהן הסהעוח כפי ו5עג"ד ר.ח. מ3 החיו וסוה תהיר 3ן יגחק סר' נססקקומי6
 ויו. סערס פ'ק עיהן 5עי5 ועיין עכ') וק. מ5פגי 3ססינס סגוכר עלזכי 3ר י)חק טר'סיה
 קומיס 3( ונהנ7ס. סחסו3ס קחח5ח מחסרק וגרהק חיס. סיתן כהן נס עמיחי פיווע)

 ק7"6 וכו' ק5ס ענרס מענר כגון ק3'ע 7קהתר ע'6 פ'ה דף נסנס7רין ר63 ע5 סיהספו"5
 נקפור כידון דהההי 5יס וקמי6 קה"). סיה קעי5ה ג3רה סהי ק5ס 5ענרס דיגו 7גהרכיון

 נפגי מ)6 7פטור ע.6 ע"ח 7ף 5עי5 ר63 דההר מסרנ כערפס )סרג יוגה סהיד)יסוי
 עסיונ6 ועוד 6דר63 7רנה כ5וער ג( 5סויעס. יכו5 החס מ6י עיות 5יס דסוי המוס3.ד

 ער ופעגי ס( ודסום. 3כ'י הסי~ה נהקוס כג") והסיוגה 7( ע"6. פ-ס 7ף דסגפגקין5יסרג
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 בשבא בחד שנ*ם דנאו וההוא ממיתהו( חכלתו ד,שאני טרס( ומשני חייב. הףהכי
 אתה שאי עדות ליה דהוי דפדפה פעמא משום פעמא תליא וכוי דמכחע דינווננטר

 להיסהז(:יכול

 והאי סימניה סהשתכי דפרפה כפרפה הוי לא ליהרנ יוצא אארבך. ראשוןד*הצון*
 בתידה בן ההורה אדד' אדם בידי בנוסם דפליני רבנן ואפילו מימניה. מהשתכילא
 מעושה. ביה איתעביד לא דהא שמים, בידי לטסם סודו דיט בנטר לפרפה, ליהומדמי
 כחי, דבריו לכל ומעריך דמקדיש לידוג יוצא בערכיןח( נמי יהודה כרי דסהמאועור
 צרז יחירוה ואם למחר וגומרין ביום בו דנין דהא ב'ר, לדשרת ניתן שלאאלא
 דמעים לוטר ויש בערכיןע(. כדממיק דעו את מעבה ונסצאת למחר החסורהלנטוד
 מיהות שתי שנתהיב מי דבנן דאסור מילתא הא מנא נתן בד סרבה חיאי( גומהכי
 למהר חש"מי5( וטטרין דנין ביום דבו דמראה אקדא ליה וססוך בהסורה נידוןב8ד
 נראה הראשונים, על נהעד בערכין. כראמרינן רבדים שאר ולא הכא קדא גלידהא
 דאטרינן והא שמים, בידי כטמם הוא הרי ליהרג יוצא איתא. הכי דפירווצאי3(בעיני
 דקא דבשעתא עד וכו' פלוני של דיע ננטר בשבא בחד ואסרו שנ*ם באובמכחע
 יכולין שהם מיתה בכל שתו ממיתין ]היו[ינ( דאילו הוא, קפלא בד נבראמסרוי
 ומה פעו נמייו( אי המובחר סן לא אבל עבדי סשץה ביד ע"י ]שלא[ע(להמיהו
 שייך ומה הוא תשלומין בד ממהדי דקא דבעידנא ממונא נבי ה'נ דקאטר תדעבכך.
 עליו ותבא ענין בכל החוב לפדוע טרם זה אלא להזימה יכול אתה אשאי עדותהכא
 דנבי תיע ועוד פעו. נמי אי תרחק, שקר טדבד סהצום המבחר מן אינו אלא ,ברכה
 ובסכות לריימה יכול אתה שאי עדות ליה דהוי ]משום בדייא פעמא מפוש8עה
 חכלה בין שחלקת וסברות קפלא. בד נברא 0סהדי דקא דבעידנא פעמא[יו(אטר
 דדב דאליבאק( לדבדיך, אפילו נראות אינן נם  מעתה, הוצדנו לא ומלקותלמיתה
 כוותיה[יח(, קיי"ל ]לא טטרבין באין דסוקי ששת ורב שבעמך מקויים משנינןעהצת
 כמו לך ודע בהא. פעה בהא דפעה היכא כי למה, ששת אררב נפשך טשכוניא'כ
 ליכא. הזמה משום אבל שוה, ודינן למיתה דינן נגטר רוב כך למיתה נוסמיןדוב
 הפקר והוי הוא קפילא נברא ומשני ליחחב נסי אחר ה8פ בהגחנקין דקאמרינןוהא
 תלמדא פדיך הוה לא הזסה משום דאילו ותדע עמך. מעשה בעושה דמשני[יט(]הא * קים לא ואכתי הוא וסברא הפקר, הוי הוא דרשע כיון אלא הזמה, משוםולא
 נמי אחר הכי אי ופריך תשובה בשעשה שני כי בסיפא כדמוכחא ליחייב נמיאחד
 ומת ישן דביישו ששת דרב והאי פעסא. להאי מנדעה תשובה אפו הזטח משוםואי

 את המבייש היאנ( מתניתין מת דלא היכא ליה דקשיא מאוום שלמה דבנודנרים
 נ'ל ומתכ5(, ישן ביישו בהחובל היא ובעיא חייב הישן ואת הערום ואתהפמא
 ומת. כנ( )ביישו( ול'ג קאי ליהרנ ואיוצא ישן ביישו ששת דב והאטר המשיםכניסת

 )קוסי5 לק כו)ס 5ינו ס,ס וססירון ו( נוסוס. וגס נכ'י ומסגמל 3מקוס ל5ו'ס סיקן וכןכנ')
 רף כרכין ח( ע"5. ס' רף מכוס 1( רסוי. מירי דיס כי3 ס"ס 3פילם'י וכיי'ם מסנחנקיןס6חלונס

 חיי5. 3מקוס יוסף ~לנ 5חוס 15 5נוס 5יס* ע'6 ס*6 רף 3סנסלוין י( כ"6. ו וף פס ט( טץ3.ו'
 כגי) רפילדפ6 ינ( מעסינין. אין ס3וס ל5פי וסס נדפום וגס נכ'י אס פקוס %ע 61"מ*(

 למ'ס. סוסיף נן פ)5 יי( ולסוס. 3כ'י וחסר ר5ו'ס סוסיף כן סיו יג( וסירופ3.6עקוס
 ל*ויס. סוסיף 3ססגל סמ)וס סז( ורסוס. נכא 6ך נמקוס ל5ו"ס סגיס נן נמי 5יפו(
 6)ינ6. כמקוס כ)8) ד6)י53 ק( 3)יסנ6. ווק מ*ם )קפן ועיין גג)יון: כ)ס כס3ועון
 6יס5 ופס פ38 ס'ו רף 3"ק נ( ל5ו"ס. סנסס יט( וופוס. 3כ'י וחסל ל6דס סניס כןיח(

 ל"ח נסוס' וסץ"ס סס %( סיפן. 6ס וחע3ייפ ססוע5 6פ סמ3יס ספתס 06סמנייפ
 מרק )קמן וסמין )עפוק %ריך ג') 3ייפו כ3( הס6פל. ו'ס ע68 ס"ס דף ו3סגסילין3ייפו
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 , ליחאב נמי אחר הכי אי א%ין. האחר בט תף ממרר1ין באשאין לה טוקי א"שת רבוזדפ

 בנו הבי אי לפרובי ליה חשץ המא. דרשע כיוון ה0קר והוי הוא *א נבראאחר
 ל"הרנ ליוצא בתאע חיב, בי"שו ששת ר ה?אסר ופריך מיפא ער ליה רנפר אלאנמי
 הכל בין פרוטאש חעה בה חמאין הכאה אשהכדי כ%ו ומשני הפקר, הוי לא וא*כחייב
 הרבה אחר בענין אשנ לנסרי ערום אלא למאניה דקא דלעהש ח~א עתם ישהכהוכטן
 לו9ו פרופה שיה נה שאין הנאה יוחנן ר' והאסד ופריך פרופה. אוה הכל ביןאמאין
 בעטך תאויא קיא דאמר רפמור פעטא הייט אחר אלא ער וכף פפור סאיוסשני
 בנו הכי 4ר לקללה הכאה מקשינן סנ'ל, הכאה קללה רוזינח עטך. מעושהבעוו1ה
 נמי ב% אכי אי שבעמך בסגויים טרי רב אסר נמי אחר הכי אי תאפבה בושעישהנסי
 הכאה לנבי ה"ם שבעטך בסקו"ם אושת רנ דדריש אעע ומים מיתה. לאחר דהוימעי

 רקק ממנו מליתו העב*ר כפן ליהרנ יוצא של בושת לנבי אבל דאיחגץש,ו*
 מורי הכאה שעם בכהשת אשנ והכאה בקללה דליכא האושה ראש פרע הרוק נווגש
 טעצנן בו לחמר שאני ישן ובפפר הוא. ה0קר משום לאו דמעמא דזייב, ששתרב

 הך תל אמת. הוש וכן מל ולא ישן לא נרסינן ולא חיב ניישו ששת רבוהאמר
 חפדא כדרנ אלא וליתא שליח, רנעשה לרבנן להו רפישפ שענת ררב אלינאאהמה

 קמפוקש מרפהכנ( נבי ל"שני חץק וכו'. עלה הוה טאי בספקנא כדאמר בוובמפרהבין
 פ" הוא, קפילא נברא קמפרש אחרכו( וגבי להדמה יכול אתה שאי עדחן להרהף
 ונצי בשבא בחר לו האמרו שניים דנש וההוא קפילא. כר חיצא כעון הואורלפיי
 אסך לא ובהטצקין קפילא, נברא שמר ואיט תשלומיןכס( בר נברא קפלא ברנברא
 אלא התירהן, וה תדהה הפ9י. רהוי הוא, קמילא נברא אלא ההא קפלא ברנברא
 דבושת חיב, בי"שו שושת רב מדאסד מקשה אעו לפיכך ליה. פפרינן הכתובמטירת
 רעשש קסרלא דטברא דסברא תשובה, עושה ע1לא בין תעעבה שעשה בין איתקשלא
 עוישה סתשום תשובה עקנה כשלא פפור ואחר הכתוב. סגזירת אלא דנדחיתליחא
 אבושת ולא דאיתקש וקללה אהכאה מקויים משום תשובה ונשעשה עמך,סעקשה
 תאפבה תשעשה עטך מעשה ששה מאוום פמור תשובה עושה דלא ובט אטזקש.רלא

 כסקיים: השי ב% רלנבי כרפפרשחחב

 לפדות(. רביח קינשת )בשי,ב.

 וה רככר תנעא דשנוזעתנ( וההיא לפרות רביזץ דקונמות רנה6( יהאשהההיא
 לו ין 4י מש לא וחברו סעל הוא הקרש עלי זה ככר עד וכרהקדש

 כהקדש הוה לא ליודר כהקד"ש ארם לכל קונמות ומשנית: אהדדי דפרכתפדיון,
 רעתו ואין בקונשת רשבועות ההיא כולא ריהפא לשם אומר אני אבל רנת.יפה
 דרישא כהקרש דסיפא הקדש תש הקדש[, עלי ]וה ככר דתני תדע לקונמות.אלא
 : הקיבן כקרבן9יבן ראסי מ4יר~נ( ]כר ובכאן אלים. לא וסיפא פריוט למיהפס אלים וריישא כהקדש,נמי

 קנסרלין כנ( סיינ ימן נ"סו נליק ופכסיו 0ינ נייש נקפהס ססח כ"ד נרק ,ס06ר
 : רנרפידנ6 ר'ס נפוק, וגר"ס פ64. סי רף עכוס כס( פ.6. פ*ס 7ף סס כו( טף6. פ704ף

 וע4נ ע64 טי דף סנופוס ג( קקנל. 5י 7"ס נסוק' ופייס ע64 פ08 רף ינ"דס 6(נ.
 לנט נן ילסק ל' נסס סקופי6 נשק' סני* ס33ו עקו"דס ונמני וסכעיס. ראס נסוקיוטמ"ס

 גרליס נ( 6'. ספיס סקיען גססי3פ ופיין עליכי ר ק וכג'5 פפוס סו6 סגל6ס ו3פיס6יל
 תרין 6פל סידון חס 3כקלנן. קלנן ונין 3נ6יסו6 5יעי6 נין 3יס סט 637 עא "גרף

 : ססטתועשס




