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 שאלה: פ"ח.מימן
 השיאל(. סיד וגגזל סחם אחר גראית לאחר חשא"י חח טי גיד ששאד ששין שט של מ0)גשץ

 לערל אותו והפקיר בירינו טמשכן ומהיה אחר שס על שמעון, על שק תכןהנני
 ער רצה ולא הפס את לו קרשאיל העדל אל ואטר לוי ובא לשמרואחר

 שלא שהשאיל משטני לי להחדר שעק אני כן ועל לו. להשאיל שמעון לואמאסר
 אחר ערל ביד הפקרנו הסום ודאי כי מקרב, שסעון הנני . . . רשחעי ובלאטרעתי
 פובת ]כךן6( כל כעיני יקשה שלא הערל אלי ובא העול סן הסום וקואל לויובא
 ירצה אם עלי. ראובן תלונת וסה ממנו. ונמל מידו הפס את לוי ולקח לויהנאת
 על אעסור או חלקי את לשאל לוי אל אבא אני ואף מירו, שנולו למי וישאליבא

 יקשה שלא שמעון אטרתך על מקויב, ראובן הנני . . . הרבר ימל אז האראהמשמרתי
 הפובת כי כן לא דסום, את לו להשאיל ללוי הנאה פובת הטי יעשה אםבעיניך
 על לא אם ללוי להקמאיל רהבה אינו שהגף סאחר עליך אלא הנה על אינהדגאה
 ממושנן שהיה הסוס את  שהעפאלת בו שפשעת סאתך שואלו אני לכן וברשותך.פיך

 ראובן הננו כלום. לו הלויתי שלא הוא, רירי רברים בעל לאו ולוי לרכוב,ביוינו
 האטת על ולהעטירגו לאור ריננו להוציא הטלה סאור יעקב רבט לפני באיםויצסעון

 עיניו: ראותלפי

 : תשובה פשמ.םיטן
 חברו(. של שעגורו חסזיק)נעטן

 השאילו והנוי ושסעון, ראובן לרעת הטי ביר ]ומופקר[6( ממושכן שהיה המסעל
 ראובן של שיעבורו הזיק קףצמעון הדברים נראין שמעון, רשותנ( ע'יללף

 אם ונם חייב, חברו של אויעבודו רהטזיק וכרשב'נס( נחסןד( וכרב כרבנ( ,וקיימא
 דידיה רברים ובעל טבה מוה רצה טבה מזה ורצה לוי על חוזר היה ראובן רוצההיה
 כאלו נוי מיר ישראל של הלוקח וכן בהו( נתחייב הכישה אם בעלמא שאפילוהוא.
 חייב אם בסציאה וכן הנפקר[ז(, ט' מיד ישיאל לוקרו )אם עצסו ישראל מידלוקח
 ח(. הנפקד( טי סיד ישראל לוקחו )אס נוי ביד ישראל של בין חילוק איןלהחויר
 אנת רל ליסא בהטפקידי6( אסרינן רהכי לשלסי( שח"ב במקום מוצא ]אהה[ע(וכן

 שואל: בהדי רינא סשתעינא ואנא שבועתךורל

 שאלה. צ.םיסן
 שבועה(. צריכין היורשין ואין שג~עה צריכין שכולם)גשין

 פתאום נפפר ועתה הנשוי לבנה רינרין ק' הפקידה האלסנה וכו' פאה6( סצוצינחנו
 עשצווה אשתו וזטמרה ובנים. אאשה לו והיו ישראל לכל חאם ווציח צוואהבלא

--- --- - 
 : ל6ו'ס סוספס כך 6( פץחפיכק
 נעקוס ד6ו*ס סגיס כן לסוח נ( תשס. נכ'י וחסד כ345 ועופקד 6( פ*מ.סיכק

 דף ג"ק 7( ע64. ע*ש 7ף ועי"ס ע"נ. ע' 7ף ניטין ג( הסוק. נכ"עענס
 ידי ע3 נכ" ג6ו נססנל סע3וח ו( ע'6. פ*ח 7ף מנ ו( סס. גיטין ס( טףנ.ק"ו
 ונ7פוט 3סיוח, 5ויכין וכ"ן 3עחק 5ליכי: וסס סקלצכס, נעיטס נמעען ס% קאיסעוס
 3ס5ס י( 3סוסיף. כ54 6סס ס( ו6פ. ס3פכי סעדס עיין ח( וכ3. נכ3 ס7סהסנססט

 עינ: 043 דף נשע י6( וימס. נכ'י 3סחזיד נעקוסכמ3
 עומףס סיו סיחוקיט שוס "31י א. נסס ססא3יס טעס עכמס 3עסיש ע6 מנ. עשט, כץ. כ*ס, ידעיס נטינד ספוכניס 3יפעע"מס קו"יס כן 6( (ר.סיכק
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 האנו מותו. אחר האלמנה לאסו אשתו ע'פ המעות ונשהלמו לאמו דינרין הק'ליטלס
 אם אףנ( הבחור אם האלמנה להפסיר ראין דעתנו ענ.ית לפי הלז בדיחוםהיוצאיס

 הטעות ליורשים הבחור אם ]שתחויר[נ( האשה קרוב. אמרו כי מחיים. תפסהלא
 רומה הנידון ואין שבועה. צריכין היורשים ואין שבועה צרימן שכזלם ד( עקיבאכרי

 שלא סאחר הנפקד מיר להוציאו כח אין אחרים ביר פקדין שהיה לשם כילרא,יה,
 קיימי האלמנה בחזקת רקיי"ל ועור ובצוואתו. לידה באוק( עתה אבל מחייםתפסו
 הבחור, אס ליר נתנתה הבחור אשת והאלמנה ראייה, להביא היתומים על לויו(מדתני
 ויורה הנערים טן אחר רבנו לנו יצוה וע'ו המת דברי לקיים ומצוה המת צוה כינם

 : לנוצדק

 תשובה: צ"א.סיטן
 דינרין שק' שהורה כיון לכאן ראייות ענין מה נפלאתי. שכננרן ועלהדייניםעל

 ראפקיר אתתא האי בי לשקר, לה טה להחזיר לאשתו וצוה בירו היופקדון
 רמרתאג( כיפי הני ראמרה חנה בר בר ררבה ברביתהו ואשבחן 6( רשטיי סלונאנבה
 ומהיטן רסהימן לא בעל גבי אבל מהימנאנ(, אי לטימר שייך בעלה אצל אתתאוגני
 איהו א'נ אהררתינהו נס. אי יריעתם בלא להו שקלה בעיא דאי מנו נאטנתוזאת

 מירי: לא ותו1אהררינהו[ד(.

 תשובה: צ"ב.סיטן
 שים(. ג' עד אלא משדין א,ו)בענין

 שמואל רבנו לפני רנתי שכך אני וזכו- הכי רהאשה6( משנח דהך פירזשאנ"ל
 ב"ר יצחק ר' של אחיו או בניטין ב"ר שלמה רי של אהיו אשתוהתרני

 שנהרנ ארם החוטם, עס פנים פרצוף על איא טעידין א.ן 3(. מקדשסאר.ןבנימיז
 חסר יאם עליי; 1מעירין[נ( בנמרא כרתניא ומרחתו וחוטמו פרצופו רק גשארולא
 פרשף ליכא אי ובכליו כפפו סימנין שיש ואע'נ עליו, מעירין אין משלשתןאחר
 והחיה וצלוב מגוייר ראוהו .אפילו נפשו שתצא עד מעירין אין ופרחת. וחוטםטנים
 מעידין אין נמורה. בהכרה ואפילו והוטם ופרחת בפרצוף עליו טעידין אין בואוכלת
--- -- - 
 ס)6 6ף וקגיס נגן עחק וי6ז'ס ודפוכ. נכ'י נגך ני:קוס כ!.) 6ף 3( :מירק.יסונ

 פ'ד דף כס31וח ד( ודפוק. נכ.י וחפר ר6ץס סוקפס ר י ( ח ס מ נ( 6. 3 ך קנתקוס
 : ע"3 14 דף כתו13ס ו( ם163. ודסוס .3מי כ5-) נ16 ס(:"6.

 רלח"ס כס3 וס ע) נ( ע"6. ל3 רף 3*3 3( ע'6. פ'ח דף כתתוק6( צ'א.מימן
 דססס סעס)קיס 1ר6'ם קנ)[ ד"ס ע'ע ג"6 ,דף נסו"' וכי"'ם : ק')נ:)יע

 עספפ )6 סכ6 ר'ס 31דנרי עסיעג6 נע) נני 6פי)ו נתנו 36) הנו גה תץ )" התקסקיסה
 גפי6 ד6י וסכתס ודסוס. נכ"י וחקר ר6רס סוססס 1 ג: "סדיי י( עכ'נהכע

 )6עו: 6סדהגחו סהנפ5 6ערס 16 נענס נסיי6קדרחינסו

 וססונס ,מפופס סס סכס31 פעידין 6ין ד'ס נסוכ' ועי"ס פ"6 ק"ך דף ינעות"( צ'ב.ס'מן
 תילופץ גיסוס )ס)כוס עיפוגי 3ססן3וס עחן וטיד קיסך. 3קסל כקן3סר"ס

 36) נכ*י ס61 כן ע4לן קדם נ( ע"6. ק5"ד ח'6 63"1 נס ועי. נקי5ול ז6ח חס31ס מסני6 ט'סיתן
 81118;( שס51481 נספרו גריסס ססי  ולרפס קרמע6יע. 6יח6 סס ונ,"1 קדסוו"רן 4ית36דפוס
 48~88151-114 1"61 ע6לן קדס ת3וח נסחי גכחי3 י5ריך קדפיו6רן נכיי פס61 כתו הגכון 55 1'5ד

 כד"ץכח יסודיס גס יוסניס חיו "6ןא51-ופ551 ונטיל לס", ס) עוסנו עקוס פרוייסנווחח
 כססיס ר( ודטק. נכ*י וחקל ל"ז-ס סוקפח עעידין ג( .5. .צ .נ "י%.948
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 נ' עד אלא מעידין אין האי כרחך ובעל דאטרינן. סיטנין כהני יסים שלאשה עדאלא
 ]יסים מאה עד דאפילו למעידין וניכר חי ]כשהיה[ד( ידוע אאדם קור לאימים

 ו( מעידיןן ]אין ידוע באין אבל נפשו, שיצא אותו שיע שיודעין כיוןסעידין[ס(
 וצווארו ושפתו שיער מקום ויאשו תעפם, ופדדהו פרשמף מימני ע'י שלשהלאחר
 ניכר היאך עצסך על ותסה ניכר. אינו וברנליו ובעוביו ובקוסתו ליתגהו ופיווסנפרו
 עק בפביעת אבל ז(, סימנים[ ע'י לא 1אם וחופם פדחת פרצוף ע-י ימים נ'בתוך
 שסשון ר' הקדויש והרב ניכר מת חדש עשר שנים לאחר אפילו יום בכלסעקוים
 בפרשךף אבל חי. הוא כאלו ניכר היה שנה חצי לאחר החלום בעל עליובשהניד
 עין פביעת שאין שכיוז שלם באיש כסו עין פביעת בו שאין כיון וחומם,ופדזח
 עין. פביעת זה אין ובפרשף, בפדחת או ובדיפם בפרצוף או ובחומס בפדחתרק

 או כלו דראש עין בפביעת אבל סעפ. רק נשאר שלא כיון עיט פביעתשמאבד
 דקתני תדע ורובו. דראשו עין בפניעת וכן עליו מעידין ראשו עם דטש עיןפביעת
 נחתך אם חי אדם שהרי עליו ומעידין עדיף עין פביעת אבל בטפו, מימנין שישאע'פ
 מוכיח והלשון הוא. זה לא ויאטר יכחישם אפילו עינא בפביעת עליו סעידיןחופמו
 הפרצ~ף שעל השומאח(, על סעידין אין במו פנים פרצוף על אלא מעידין איןרקאסר
 על אלו אבל היא. וכך כך שוסא מעידין השומא ועל פלוני לפרשף דומהמעידין
 עם פנים פרצוף ראו א'כ אלא מעידין אין לשנות לתנא היה המשנה סרברתהאדם
 עליו יעידו לא עין פביעת עוד לו יהיה לא חופמ ונחהך נהרנע( אם ועודההומם.

 סיסן דעל כדמוכחי"( דטוגיתין לישנא לפרש יש הלכך תהיה. לא ואתלאלתרי(,
 ועשרה לאלתר שוה עין שבפביעת עשלו, עין פביעת על ולא מעיד פניםהפרששף
 לבתר רבא דאנסבוהינ( וההיא דמתניתין. לישנא סהורץ והכי ויותר, יום ועשריםימים
 חופש פביעת בסמני אלא עינא פביעת בו היה לא דשושביניה אפומא יומיחסיצה
 כווריעו( אכלוהו נפשיה דנח דלבתריד( ניכריג( היה דלא ואע'נ ופרשפו,ופרתתו
 מדמה כמו אלא עין פביעת לו היה לא אבל עליו מעיד היהטז( תפח נמי איוסימני

------
 ור*'ס 5"5סר גסרנ *יס6 ודפום 3כ" ע( סס. נינתוס ח( תרי'ס. קיתגיסע'י 5" "ס ז( תרי'מ תעידין "ין ה תרי"ס. תעידין יתיס ס( תר*"מסשסס
 ע5ע565סל. יעי7ו 5" ססתוכס נסיעס כעקותוולל כע* קפק 53סי סו" כי 5"5סר,תחק
 כן 357סל יד( עץ. גגתןעס כ5ותל ינ( ע"6. קכ"6 דף ינתוס י3( כ7תוכח.נקקוס כ7כתינג* סניס מ",ס י6( סקויתס. סעלס ע%ן י( נדפוק. וגס נכ" חסרוטס
 סיתגין. וק"תליי ד'ס ע'3 קגרו דף ינתוס 3סוס' עיץ סו( 35סל. 3תקום לילםחגיס
 ססעסיק י"ח קיתן ט[ ]כ55 6ס'ע ח5ק ולדיס ניגס 3סו"ס גטין 3ג5יע ליא""ס כסנ ע'זסן(
 357סר ססס "יס* וגס חועתו עניעס נהיתגי "65 נלם וסס סיסר ססל 50 זס 5סק.נ'כ
 וקיתג" כוורי 6כ5וס גססיסדגח

 פילוס סכסנ וע.ס כ6ן סכס31 כ5סון וכה סיס ססח 6יג
 סכג'5 ו"ססל ע5יו תעיד סיס ונקיתגי כוולי *כפס כג'5 5עג'ד "5" 5יע ו5דידיס7נליס
 נתיס %"5 ע-ק סוי וקיתגי וסינס כ5'5 ע5יו תעי7 וסיס גססח *יט ונתיס כוולי*כ5וס
 ור7יס גיגס ונסויח עכ'5. מס נתדיכי ועיין ס5סון כ5 ותסוקן "יגו סינס סו" "'גוסינס
 יעיס חתסס 35סר 67גס13ס וססי" . . . וכף סיסי נקפר 5ר8ס ותג"סי וז'5 6יס* סכיסס

 תקקג6 סיסך וזס ספחו תיססח 4סססי 6י "53 565סר 7חזיוס %7רכי' )פי' דסוסניגיס*סות6
 נתור ע"ע )י' עיג6 טנימס ט סיס 65 תרונס( זתן 65חר 4סי5ו 3ע'ע 7גיכל דק"תלזו

 57נסר גיכר סיס ד5* "ע"נ וס%1% ופוחסו חועין עניעס נקיתגי *65 כר6וי(נס5יתוס
 כעו "65 ט"ע 15 סיס 5" 536 ע5יו תסץד סיס ססח 86ג וקיתגי כוורי "כ5וס גספיס7גח
 פ 5פפוס סו6 יסוע וריוף סעטע ט5 סוסטט ססיס סכיון )סירפ ככך חסדו 65סיס 5* וס8ע סיס ססוס3יכיס ו"כ8ס 565סר( 57יעזיוס נעי ו5סכי )פי' 5תי5ס* תי5ס6עיעס
 "סכחן וסכי "תר 656 סו* 1"יגגו 3ידעי י4תל עופעס סכלס סננק5 5עום יס עקנרו,עתס
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 וכן בכךק(. השדו לא היה לא עין ופביעת היה יששט"שביניה דאעיפ לסילתא,מילתא
 ווצ8מו פשהזצ סיסני ערים רההבי עד אושה נני רבנן יע( אחסירו נדולות בהלכחתכתוב
 עעא ב8ביעת אבל הרברימיס(. ונראין נאון ירוהאי רב כתב כך שלו סיטניןואמשר
 כשסנ8רו אבל סרובה. ומן לאחר אפילו עליו מעטין שלם וראאע רובו ארשענמור
 פנים בפרצוף עין  פביעת ליכא נהתך ושררהו וט18 נשהת וצוואוו ושפסו וש8תיוופיו
 ווי8ם ופדהת פנים לפרצצף שדומה שמעיד בעלמא סימנין כש אלא הצ8םושיהת
 אי אבל ליכא. עינא פביעת אבל ראורחחא הכל לרברי שברק סימן כש 8לתישל
 ו18ץנוף שנימכ(. כסה לאחר אמולו רמעידין רהן ווגת דין לית עינא פביעתאיכא
 ארצהיא דאיכא ושועשנ לנחלהכנ(. בכור "ש בם' כרמסיק מראיריתא[%( סמצי ]לדצר8נים

 אדם עואיןכד( לוסר רעתך ותן קאסר. קושפא הכי דשני תלמודא מיוצאיוינאט(,
 אלא עץ פביעת זה דאין ליתא, השאר וכל החוטם עם פנים פרשיף אלארהשה
 נחשת דחוטם עם פנים 8הטף של דמתעה ואת ששוסר ושבוק בעלמאסהמנא

 להעיר. יטל איע אחר בענין אבל פלתי, של הוצ8ם עם פנים 0רצוף שלכחתיכהכס(
 בסיסניה. ידע דלא אע'נ וצא פלניא רהחי ביה ידענא רקאמר הינו עינא מכיעתאבל
 סשום ולא איסור. חושש כאן ואין שטא אלא איע הםחמיר וכל ססיה אנא דאועל

 בקרוב ישיבט "שראל הטר תורה. של אמיתה שהיא מ8ני אלא כן פירשתיעיענא
 והושלום: החיים אוצו בריתו והטשהתצ'ס(

 : ליוט יעקב רבט החרב כך צ2.מימן
 שמהם(. וסתמוח שנקבה חבית)בטין

 מי מהו6(, חציה אנף רבא בעי דמנילוה שמרים וסתמוה שנקבה חבית צוושאהכי
 טאי דבי תימא לא דאי וכף. לאו או מטרדות וטורות כשתי שסריםמחברי

 סמדו 63 1ע*ע ג7דעי 6וערמ 3יס6  ס7טסס סעמוך נע3קטס נע3י עמ ס4ערמ 63טסי0מפו
 ם63 גל5ס ו3עג'7 ע*כ. . . . וכו' 3ס,ג ויי גיימי( סיעיד גכך ספופגין 6מסכ"רס
 נג6 גן יסתס 7י ל6יס סס'ע דעגי6 עסוס 636 363סל 03ייוס עד6י5עלך 3לימסוקפס
 7נעיע דעתו 3פי 3לכגו סוקסס וע*ו 3ג5. יסודס דל' 35ינ6 ד6סי6 דל63 עסך פ3ינ3ק61
 63 ססס מירן ועץ גע'ע רג6 סמיר %ו3י יעיס כעס 63חר 6פי3ו 3סק3 עו7ו רנק6פי3ו
 עיו יו( ר'0. ע3 סקסס סכן סס נרם3'6 עיין 3סס. יזוע ס"ם ונן עימן 636 ע*עסיס
 13 ס"ם 3כך סיס ססום3יט דכין 3עיער6 63 סום3יגיס דגקע ר.) ח'3 גנ3יון ר6ז*סכמנ
 גכרין סעימגין פ6ין שסדו ר% סיס פ63 63סעעינן 636 ס"צ 4 סיס 63 ינ6עס עאעט
 גיכמ פ3 מירומו סקו7עמ גסערס ועיין עכ"3. 6פועיס סמיר 636 נדזסר ו4ער סיענ4

 ס)כומ נ7ו)ומ גס3כומ סו6 וכן וד0וע גכוי 5ערו נמקוס- כי3 5קמירו יס(ורדיס.
 סמינומ יס( 289. 75 סי3דעעס"עער וסו65מ סף6 ע' יף וו"רם6 7טע וס3י5סיגוס
 ננ'י סו6 ק שעש נ( סנ"). גס*נ ג6%ו 63 הרנרים תראי! נאק יועדאי רב כתבכך
 סועי4 כן מראוריתא מהני לדור סמינחש כ6( נעקווצ. יעיס סניס ול6ו*ס נדפועונס

 נ*3 כ7( ע*6. עץ דף סס כנ( סדנ. עשו דף נכורוס ננ( פשע. נלי אערומל*'ס
 געעוס סמ4 ונדפוע פתיכס נפקוס %ן3 כח0יכס מ( ששן. נעקוס אין שאשם%ל
 פ63 סעטכס וסרט 3ס ר6ויס ס4יגס גמקוס 6ספ ופעס פעע?ס פפי נכאי 05פסיעס
 וג7פוע 6עס נקיוןנ 6יס6 ס3ט ונמי סס ולייס עימ ס% ק וכי נקלונ ט()טיך.

 6עס: נפוץפ עוצ ר6זיס סגש וע"ו 5מסנקרנ
 נקשת נר*קע ססכס פ3 נעפרו ופטן 3יו5ני ונרפוע נכשי ס51 כן 3יומ צינטינק

 ני4 ק מן נן שסס ר ש6 סש% 0ה ת3מי ד5ן~מני 0פ00~ר-זט5 סי6 5ערסו% ססרי מס נכסינם טעששפ נעס פוז מ5% וסס 54נפן( *18נ .ע 1950
 מ6% תט פ3 וילומו ט*6. ק'ס ש נק 6( 4ד3. פכ0רס ננר סרן %ע 5פי וי0מ3
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 שנקב כלי שאלתונ( לשאול יש המשנה בלא הסשנה, הביא ולסה לבאן השאלהענין
 חצייה. אנף שלטעלהג( יטמועות כ,צאר המשנה על שאלתו עיקר אך טהו. חצייוואנף

 נויר, של שערות משתי אחת ונשארה אהת שנלה מעלה של סעין לךואפרשד(
 וחצי 1טורה בו נתן הנקב שחצי הצייה אגף ]קבעי[ס( המצלת שטרים מסתיסהה-נ
 חצי אם אך מצלת; מ1טורות מצלת, משמרים כולו ליה פשיטא סהו. בשמריםהיה

 טצלת ואינה בכך סתימה ררך אין או וסצלת בכך סתימה ררך אנף, וחצי'שמרים
 ופירשת מהרותו( חצי שכתבת עליך תסהתי וע'1 בנשירה. ואחת בנילוח אחתכסו
 יכנסו וסורות שתי וני זסורות,( של משנה אותה  עצסה היא והלא סשקה.בכונם
 סן שימרדצ ער שנים היו ן היא משנתנו לא ראשון, לעניין נחוור סשקה.בטנם
 )לא חצייה ושטרים חצייה אנף וכ-ש לא מירה לא הא לחברתה 1מורה וביןהצררין
 חשץיה אנף קאי לא מירח לא אם התם נסי. מירח לא סהנ. חצייה אנף ואיקאי(ח(,
 מתוקנים כליהם לה.ות אדם בני ררך אם ליה קסינעי רקאי וכיון קאי. דקאיבסירי
 ראורחא לא, אם סמורהות זטורות בשתי כמו באנף וחציו שטרים בסתיסת נקבקשחצי
 נדול בנקב ט( ובע'כ ואנף. ב':~מריס לא ומירוח, 1מורות בשתי סתיסת דביטולידעלסא
 וספני רבא. בעי מקסי שהביא המשנהי( קיא דהיא סיירי, זפורות שתישיומר
 קאמר דלא והאי סתומות. שתי הביא אנודות לשתי הדוסות שערות שתישסשיין
 בו ינתנו פרם בחבית נותן הצייה של שהאנף לסי חצייהי"(, ושמרים חצייהאנף
 חציה יסתמו הזתים סן השמרים יצאו ואח"כ ויתייבשו השסרים ויתאספוהותים
 לפרש שלסה ברבנו שגיונות לתלות נדולות יניעות ינעת ולחנםהשני.
 להב8יח, ותוכל בפיח, בן של אנרוף מסלא הוא יותר כי טשקה, בטנםשיעורן
 נניזתן ושם כחומות סונחות אותן כי הן תסיהות יחפוריג( סלא תפיח דבריםואשר
 נקב שאם בידך משפפ יהיה חה עולסית. ובימול פפח, פותח שם ואין שסלהניחן
 למוטאתו שחזר כחרס תקנה שם יש אויג( ומירח יפה חציו ותיקן סשקהבטו(רא
 צריך אין שבכותל תדע דברים. לשאר הוא עדיין המירות שאר בכל אבלוסציל,
 ישאר ושלא רקאי סידי צריך המיפלפלין תשמיש כלי אבל , סירוח צריך ובכליסירוח
 צסאה. נפשך תורה להנדיל אך מאה, משניות הבאת ולחנם פוסאה, שום כניסתבו
 היה שאם שלסה רבנו שכתב שכתבת מעות תלית שלסה וברבנו כדבריך פרשתוכן
 שלסה לרבנו חלילה ראיה והבאת פתוהיד( שלסה רבנו ופי' ליפסא נקב שיעורבו
 ר-ש אלא כאן שט זמורות והלא סר:קי בוקי ביה תיתלי ולא דעתו על עלה לאכי

 נקב או רובו ניתץ שלא טומאה סקבלת שעדיין נקב שיעור בה היה שאםפיר,ש

הגו~
 כ)ועל נ( נכ-י. ונס 73פום ס")חך נהקוס ר"ו"ס סניס כן ס")חו 3( )קהן.

כם~
 נעי" ע3 וכונחו דאנף. טהך 5*3 ו6ו)י ח5ייס ד"נף סהועס החך ס3הע5ח סהועוח

דרג"
 ע) סנהסכח 6גו7וח סחי גו)

 חוג" דחג" נלייח"
 וגסרס "חח ג)ח סגייח נעי6 וע3

 וחסר כ5') קנעי ס( גכ-י. וגס גדפום "פרם גהקוס ר"ו'ס סגיס כן ו"פרם 7(רג". ססגי" סהסנח ע5 נהסכח סם3יסיח ס"ינעי" גס כן וכהו דנזיר הסנס ע) סנהסכח"חח
 סהחגס נר"ה הכ"ן 1( תפוע.3כ"

 ססו~
 דסרי רח סס נחום' ספירסו כהו פירם היו"ני

 ד)""ערו
 נכונס ליוקפי יפסר יי וי*כ סי6. פפגסנו ליו  פס ספ*ס כרקיפר  ז( פגס.  ספסרופיס ו5ק5י) פחי5, 5היד סהוקפח הגיח ע) ")" "ס3 טווו"ח ע) דק"י 7קונר כרם.:

 החק ור"ז'ס וופוק נלי חו" כן קאי לא  ס(  לקין.  ועיין וכוע  זפורופ פסי  ונו'פפקס
 כן הסשנה י( נכ'י. ונס נ7פום דנע'כ נהקוס ר"ז'ס סניס כן ובעיג ע( ק"י.65
 גכ"י וססר הר"זיס סוספח חצייה י"( גכ*י. וגס נופום 7הסנס נעקוס ר"ויססניס
 כ' וף ג4נ י3(תפוס.

 ע4"
 גכ* "ס נהקוס כ5'5 * ינ( סע5ו. ו.ס נחוע ועיי'ם

 ס3ח נחוס' ר" ססירם כהו דרם'י "5ינ" עיו"מ ססו"5 פירם נ16 סנס גר"ח יד(ווסוס.
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 טוטאה תכנם שלא סתימה צריכה בנקיבה מטהית שאין שכיון טטהרהטו(,נרול

 לו היה לר-ש תאמר ואל הטומאה. בפני חוצ-ן אינו מומאה הסקבל שכלילאוירה,
 בני בל טלשון יותר סתוקן לשונו כי ההיצונה, דרך היא וזו אהר בלשוןלפרש

 בחלון רהתס,סק( דב"ב, 1מהא דמוכח פשיטותא ליכא נמי שלמה רבנו ולדבריאדס.
 ראכתי שיעורא סבטל לא כלי נקב חצי סתיסת אכל מ.רוח צייך ואין יטיעוראטבטל
 שנים נפסקו ואם לכאן באו הד,צות ופנים  שנייה אוזן שנפסקה כסנדל תיקון,טיחסר
 כלי תיקון ביןיח( חיל1ק שיש לך הרי האהרתיו(, תיקן אם אלא כלי היה לאועד.ין
 פותח ססיעומ נלי סתימת יפשוט לא שנין דשית תינוק ואפילו דחלןנוה.למעוטי

 מידי. לא ותו דחלוןיע(.טפח

 צד.סימן
 חלזגות(. רין;גענין

 דהכי אמות. מר' לסעלה כל לאויה חוקה לראובן3( אין פריש*(. מנדולי ייןפסק
 לממה7( חזקה הוי שהוא כל ולאורה שסואל אמר הבתי:נ( חזקת בם'מוכח

 "יגו פחינ )תי7 לם"י ד)דעה ו)ענין 7'ס מי 5"71ף
 גטת"

 פחח רלך הי5 5ס רק 3גקג
 י"ח נפירום ועיין סחיהה. חועי) )* ס"ו כ)י. תחורמ מנט)ה )פי "וחה כתטהר כגוי1רטו(

 נכוי יח( ת"ר. סכ"ו כ)יס עיין י,( תי"ו.ס קוקפק הן נהסנר הת)וח טו( מס.נחוק'
 ל*זוס הניה כן דח)ון טפח פוחח י:( העוטי. תסק ור"דס חיקון תעוטי 3יןי7סופ

 ודפוס: 3כ"י כ)יס טפחי3הקוס

 וחם*)ס ה)וגוח. 73ין ר"3.ן ס"נח ענ געסה פריס ה:7ו)י ה)וה רין סקק"( צ-ר.סיס,
 ח)תוח רץ ס*)ח ו"ח התחח)ח ע-נ קג-נ דף ג:ופו י"3'ן 3כפי גת5חחע)הה

 3ן יעקנ ינמ הס ס")חו *ח נהס סנח "סל 3כס סס יהנקי3יס )גרפח. כ5)תי"סר
 *)יהו יני הי3 המתח *תגס וסכתו. תסנס ורגג. 'מעהי ")יהי ר3י והר3 ת5יררמי
 נ'ר ותסה יהו7ה נ'ר 6)יהו סן החסו3ה ע) והחחותיס המ")ה קו7ס סס גכח3:יסעיזו
 הגקרי הוי יהר"מוןיחיינ.

 הוקן *)יהו ר' ונס הגיפסי ")יהו רי *י הסרים ")יהו ל'
 )עי) "ו7וחיו סכתנגו תק ועיין )עינ פעיזיס :וזק גן:ר תס ו:קיו:וח נכהה הי3,כ6:ר
 3ן תסה ר' הרנ הו6 מעתו יהסגי 381. :יתן קחייס 3"וי עיין ועי7 3' הערה :' ,ו: 1:-:קיתן
 6סר ק:17) תחחיה י' :-3 3ן יחי")רי

 הו3"
 נסין עתד ו"מר 247 5ד ויטרי 3החוור

 ק*הן 175ק קרנ ע)יו סכחכ תה יעיין ימי") :) ענ הה)סיגיס )נ7 הת)ך)סגי
 נער)יגער *3רסס ר' סחכס נקעחקח תפרים תמה רי הרנ והו* .11 .11 .נ 111 .)ן.8

 4י411ג( 3קפר ע)יו עיין ועור הקותות( 3:תק 221 ני 04"1 ה5ני::מייסט)פר":קע)כ
 תם)ס ר3גו וחמונח ר"ח. 30 וקיו3ו :יכ. 3ן היה והו" 513. נד גי"כס החכס סנ.1(ט3
 נ'ר תס)ס ו:3נד חחותיס הו*ס סחסונה וע) כ"5. ר קג רף י"נ"ן נססי סס סונ"הוסעתו
 הגר*ס וכפי תסה. נר3י ותייר תם)ס נ'ר נחן "ניהו, 3"ר יוסף וקס עתו ס)סח עו7גחן
 ירפח רנני )פגי )* "תגס ת)ון. תחום3י נריסונה הגחחס תס): רנגי כתו היו סס)סהנס
 הנחיס חוקח נתריכי הו* וכן *סכנו. ג7ו)י )פגי נס *ס כי ס"נחו *ח ל"3.ן ה)יע)73
 *5)וס וה תקור3יס נחיהס קיו ומתעון סי*31ן "ייע תעס: מס: ו,"נ נפייום חקג'וסיתן
 ו)סחוס ניחו )הנניה סהעון נ* ועחה וסגיס יתיס סתעון ס) ננו ע) ח)ון י"ו3ןוסחח
 5רסח רנגי )פגי ס7ין רינ-ן ום*) "קר ))7 נניחו 5ורה )ו ימ ו)ך6י3ן י"ונן מ)ק)וגוח
 תס)ס ר3גו מסונת )פגי סהני* ע'ד קג"נ 7ף ר*3"ן 3ספר ועיין ע:'). ייגו'ס. רנניו)פגי
 גס הונ*ס סו"ח וסמסונק יו*). 3"ר ותסה ג'ע תררכי נרני י)חק ע)יה סחהוס חסינקנס
 עס )דיג* סתסכיס *ף פרים תגרו)י 7ין סססק %ן רענגם3ורק. רנגי 3סס נתררכי ססכן

 תחו)קיס, גופיס ע) תורס *יגו ה1ס ססיגוי *3) תסוגח. )סוגו יהו7ה 3'ר ")יהי יניחסוגת
 ססו*3 *) ססריגו נחסונה *ניח ת)סון )שתס קנרו)יס סכח3ו רין פסק )סון 1)מו:הכי

 ע"*, לע דף 3יג ג( ו7פוק. נכ'י )סתעון נתקוס ר"ו"ס סגיס כן נל"ו3ן 3(ר36'ן.
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 לחבריה שביק ולאו( קבועה ודירתו לחצר אדם בני דתשמיש משסעס(, אטותסד'
 סזיקו שזה למחות יכול שאינו יודע א"כ אלא לראייה ולא לאורה לא חלוןלפזוח
 במכירה או ירושה במענת שמא חזקה לו יש שוים נ' החזיק ווה וסדשתק שעהכד
 ספרש רשסואל בשמריה, איניט מזדהיר לא שנים טנ' ופפי החזיק בנתינהאו

 לו יש לאורה אבל כלומר לאורה עלה וסמרש חזקה לו אין המצרי חלוןאסתניתיןו(
 ביכול מד' לסעלה דאיפלני אילעי רי ובין זיראח( רבי דבין אמות, מד' ולמפהחזקה
 נמי הכי אורה נבי וכדפרישית חזקה לו דיש סודים סד' לסמה אבל , לא אולמחות
 אדעתיה לאסוקי ליה(י( הוה 1דלא חזקה לו דאין מודו מד' ולמעלה ראייהט(.נבי
 לראות, שולפת העין שאין בסקום אמה סאה עד מד' לטע7ה חלונותיו פתח חברואם
 חכסים חילקו ולא לוינ( חוצה כותל של סצדדין פתוחין הכווין אמי6( מכווןואינו

 ויותר שש בין חמש בין ולסעלה סד' כל דבר של כללו אלא בישיעורים.דבריהם
 תאמר שאם חזקה. לו אין למעלה שכליג( לאורה, ולא לראיה לא חזקה לואין

 לסעלה חזקה לו יש לממה זירא ר' דקאמר האי מאי לסעלה אפי' שסואלדאמר
 היום שמא וצריך צריך למחותי7(. צריך אין למה לסחות, יכול ואינו חזקה לואין

 ואם אורה. חזקת מענת זה חלון על ויפעון צדדין סכל חלונותיו כל זה יסתוםולסחר
 ואי העכברים מן השמר לשסור זה צריך א-כ חזקה, לו שאין לו שיכחובתאסר
 סדום[סו( מדת 1על כופין פענה סשום לכך יכריחו מי נדול. הפסד לזה ננרומטו(סירכס

 דאמרינןיח( והא כופין. אין זו וכנון חסר ווה נהנה זה ליה הוה זה[יו( ]דהאלהפסידו
 להרחיק לה צריך שלו בתוך שכנסיט( כנון אמות ד' סכננד בין למפן ביןהחלונות
 אורה פענת לו היה שמא או קאי וילמפה קתני ולצדדין ראייה היזק סשוםכותלו
 אביהם. דר שהיה כמו ודירתם בירושה להם נפל שסא או בסתנה או בסכירהאו

 נמיכנ( ומעשה ]מיירי[כ6(. סדי למפה אשיתאכ(, דבנה נברא דההוא נסי מע,~הוההיא
 למפה כנון ישסעאל ר' לפני ]מעשה[ ובא השותס.ן לחצר חלונותיו שפתח אחדבאדם
 ומתחת בני ינעת חייא ר' א"ל דהכ. חלונותיו לסתום דעליו )לשמעון(כנ( ופסקוסד'
 לבנות לו יש ]צריך[כס( היה אם ראובן על שמעון כ7( שסתר וסה וסתום. ינערך

 שיביא עד ראיה ראייתו אין לדבריו ואפילו למעלה. חזקה אינו ראובן שלוחזקה
--------- 

 ג.) נקסרו ר6ו"ס תיקון 5פי ס( נכ"י. 5תע5ס 3תקוס וכג") 3דפוס סו6 כן )ווטס7(
 ד3נתר6 כוגתו 656 ו5ס?יס "תקן גריך 6ין 75עתי 36) תסוס. 6תות ונד' 5תטהוהייגו

 )6 3הקוס כגיי) )6 1 ו( 5קתן. סתר6ס וכתו סתו6) 6יייי 6תות תד ד)תטס תסתעסס
 וירי ר3י ח( ע.3. ג'ח 7ף 3"3 ו( ו7פוס.3כ-י

 ו7פוס. 3כ"י רנין 3יזקוס כג")
 יק סעסוי 3ין )6ורס עסוי מקח)ון נין ח,קס )ו 7יס תודו 6תות תדי ד)תטס כ)ותרט(

 6תות ת7' נ)הטס ק3וע ידירחס 5חגי 6דס נגי דתפתים תסוס )עי) ספירס וווטעס)ר6יק
 ס6יגו כ)והר י3( ו6ס. 3תקוס כג') 06 י6( ר6ן"ס. קוקיף 3סקנר סת)ות י(וכו'.
 סו6 סוס סח)ון ו6ס פתוחין "ו סקותין סגדדין תן סח)וגות ס6ר 06 )ריות ותקפידתכוון
 3כ"י. ונס 3דפו)ע 5 כ 5 3 6 נתקוס ריויס סגיס כן סכ3 יג( 5ר6ייס. רק 16)6ורס
 ד6ין כיון )תחות גייך ד6ין )וסוס סו6 3ווחות יכו) ד6יגו ויר6 7ר3י דטעת6 כוגתויד(
 3סס7ר סת5ות טו( וגגרוס. 3תקוס כג") נניום טו( וכו'. ו)ייך גייך סקסס וע.ן וחקס)ו

 נתקוס י6ן"ס סניס כן סכגק יט( ע'6. כ"3 7ף 3'3 יח( תסג"). נ"כ "( י6'.ס.סוסיף
 3תוך כגיס סו6 הח)ון עס ססכות5 )ותר סתסינ ס7עת נוס ר6דס סכוגת וגר6ססגכגס.
 6פות ת7' 5תטס סו6 ס)ו 3תוך וו3פג.ס 36) 6תות תד' יותר סו6 )ו סעחוגס 63ופןס)ו
 5נדו 6יירי ת5תין נין נתתגיתין 7קתגי 7ס6 כ)ותי ק6י ו)תעס קתגי ו)גדדין ק*ער (סוע)
 13 סחוגס63ופן

 סו"
 ע"6 נ'ט 7ף ל3 נתוק' ועיין )תטס. סו6 ותנפגיס 6תות וו7י )תע)ק

 תוקפת י ר י י נז כ6( ע.6. ,' דף 3"3 כ( ),ס. קגת 17וות סס רם3"6 סדעת )ווססדיס
 תוקנ כ7( )ווחוק. ו)ייך ו7פוק 3כיי סו" כן )סתעון כנ( ע"3. נ"ט 7ף מ3 כ3(ריו'ס.
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 דהכי ובשופי, שנים ני שמעון של אכיו כחיי הוא או אביו שהחזיק חזקהעדי

 כדין שלא שהחזיק הנדיל ואפי' קטן בנכסי מחזקין אין הונא מדרב ש'מאמרינןכו(
 הניע דאפילו למחות עליו ואין כלל דאבוהי במילי ידע לא שמעון שקטןבעוד

 עשרים.לכן

 צה.מימן

 דאסר הא דבריהם. על והשיב בעיניו נראה :אין יעקב6( רבינו לסני בא יהרין
 חזקה לו יש סד' למפה בין מד' למעלה בין שהוא כל אפי' לאורהשטואל

 אע-פ טד' למעלה דקאמר לחובה. המכריעתו היא אילעי, מדר' ראיה הביאוואשר
 חזקה לו שיש בטקום אבל אשרשיפא, דקאי משום לסח:ת יכול חזקה לושאין
 בסקום אבל מחאה, יש חזקה שיש מקום דבכל למחוה שיכול מודו כ"ע לאורהכמו
 מדי לסעלה בין סחאה יש חזקה שיש באורה הלכך אפלנו, בההיא חזקה בושאין
 אצורי אילעי ור' זירא דר' דמילתא שמואלנ( רבנו שפירש וסה מד'. למטהבין
 למימר זירא לר' ליה הוה לא חדא בה. עיין לא חורפיה ואנב הוא, שיבושקיימי
 לסועת דיכול פשיטא הזקה דיש נדכיון(ג( למחות, ויכול חזקה לו יש מד'לסטה
 דלפי לסחות, יכול ואין חזקה לו אין מד' למעלה ]אלא[ד( לטימר ליה הוהולא

 אסרת אי ואפי' למחות. יכול וא"כ מתניתין היינו חזקה לו דיש מר' לסטהפירושו
 מד לספה אלא שנא לא למימר ליה הוה סיפא משום לאורויי זירא לר' ליהדהוה
 שנא סאי נדקאמר קאי דסתניתין ארישא ועוד למחות. יכול ואין חזקה לו איןאסות

 סיניה וסליק הסצרי, הלון דהיינו דמפרש,ו( הלון שנא ]ומאי פריש דלאסולם[ס(
 וירא ר' קאי ועלה דסצרי, עליה ורבנן יהודה ר' לאיסלוני בעי דקא סשוםדקאסר
 חזקה לו יש סד',ו( למפה ]אבל טד' למעלה היינו הזקה לו שאין ששנינוראע'פ
 דמילתא ורישא נקפיה סיפא משום אבל לסהות, דיכול ופשיטא לסחות.ויכול

 לסעלה בין שדי אבל תנן, סד' דלסעלהח( ולאשסעינן ממתניתין לאפוקיאיצפרך
 בין ענינים בכל סשמע ולאורה שסואל ר' לפירוש ואפי' חזקה. לו יש למפהבין

 בלסעלה וה'ה בשיעוריה דצורי מכלל לאורה ההוא ליה מדפסיק לסמה ביןלטעלה
 כדתנן שהוא סקום כל שהוא כל אפי' וההיא פריש. דלא כיון ליה דפסיקאט(ולמטה
 אמות ד' ירחיק סכננדן שפיר מיפרשא והשתא שהןי( בכל ואוסרין אסוריןאילו
 פד' לסעלה החלוטת וא'כ ויראה. יעמוד שלא ישפיל אמות די וסלמטה יאפילשלא

 שיצפריך סד' לסעלה דלאורה דעתך על תעלה וכי ועוד כננדן. וכן לסעלןוכן
 רבנו לפני שניתוספו בתוספות ומצאתי בדקתי שוב לעורם. שטרולשמור

 הלויי( אשר בר יצחק רבנו תלמידי תוס' בהני ועור קאי. דאסצרי ופרשו ביהדהדר שסואי

 כגגדו. 33נוח רו5ס חס סתטון ס5 גגו גג7 ח)ין 15 טהיס ר"131 6ודוח ר"לן ס")חע3
 : ט64 3'ס דף נ'ת כו( ר5דס. סוססח 5ריך כס( ססחר. נתקוס סטוטן ר5ו"ו3י

 וחוכן ע*יר. רננו 3ן יעקנ 5רניגו ס"5חו סס)ח כנחנ סס נר~"ן טיין"( צ"ה.סימן
 סונ" סו"חהחסונס

 נפירוסו רס3'ס 3( סס. ג"3 ו3רי*ס סס נתידכי גס
 נס ו( תר5ו'ס. נססנר  סת5וח ס( תר"דס. אלא 7( תי16*ס. סוססס דכיון נ(סס.
 דמסיקא ס( ו7סוס. גכ'ש דיספה נתק,ס כ3.) דלמעלה ח( תר5ו"ס. וס נס ו( תר5ו*ס.(ס
 מסן נכ3 6ו;רין נ~ו סס דגס וכונתו ט64 ע'ד 7ף ט"ו י( 7תפיק. נתקוס ר6ו.ס סגיסנן

 י3חק רגיט י5(  מועט. 15 טרונס 3סיחר גתטרנ "ס 3ין כ)וטר ססן תקוס נכ5סעטס
 קו6 ק)וי "סרנ74

 5)ת5 י-ם ט34 5יע דף גדס נחוס' סוג6 6סר תספיר6 ה,קן רי3י"
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 עואין ואע"ם הזקה לו יש אמות מד' למטה זירא ר' אמר כן: כתב בלהעירשנעק~ו
 למעלה אפי' דצזרי מכלל קאי, דאמציי אימא וכף, ליכנס יכול אדם שלראשו
 ומה ה?כה וכן עיקר וכן חזקה. לו יש צורי אינו אפ" ולאורה חזקה לו ישמדי

 קמיירי בחצר מתני' וכולה ליתא. הא חדא, ושביק כולהו דסתום דזימניןשאמרתם
 כרמימ או שיבכין או נגות או למרחוק הלונות דרך ורואה שבחצרותבכותליס
 אפי' ועוד בבתיס. מיירי דשמואל ולאורה בית, לבעת רנילין שאין ובמקוםשבד4-ם

 שנין. תלת מנינן שעתא מהאי לההיא ושביק להו דסתים שעתא מהאי דבריכםלפי
 הוי לאלתר ולסתום מדאמ-ינן בעינן, טענה עמה שיש וחזקה בעינן שנים נ'ודוקת

 מה אני ותמיה ט;נה וכלא לאלתר ממ*ד ולאפוקי כדפרישית לפתוח האחזקהיג(,
 דהכי דשמואל מילתיה פשוטה הלא ולמטה, למעלה בין לחלק רוחכם על עלהוה

 של כרפ.צו :הוה[ינ( לאורה שהוא דכל הזקה הוי שהוא כל אפי' ולאורהפירושא
 בין מדי למעלה בין חזקה לו ויש לראייה צורי דהוי יהודה לר' ומלבן לרבנןאדם
 והחלונוה ויאפיל. יבנה אחד כל כי לאורה, חלונות בה שיהי' בית אבינו אברהםשל לזרעי בית הנחתס לא ולדבריכם קיימייו( אמצרי אילעי ור' זירא דר' מר',לטטה

 קתני. לצדרין דלאו חזקה לו יש סד' דלמעלה מוכיח ובכננרן ומלמפהמלמעלה
 ,טל וסו"מות חלונות הס צוריטו( סולם אצל הנזכר צורי חלון כי לב יתןוהמדקרק
 אין שהלקו האחין הביתיו( את ובהמוכר מכילתאטו( בריש כדאסרינן ושדותבקעה
 המים אמת ולא זה על זה סולמות ולא זה על זה חלונות ולא זה על וה דרךלהם
 לאורה לא יח( חמא דרב' תניינא ודינא ובקעה. בשדות דברים אלו כל זה. עלזה

 רבהכ(. בהקומין כדמוכה אכסדרא ]היינו[יט( דאספלידא ולבקעה. לשדות לדאףהאלא
 וקא דלעיל בההוא דנרסינן ספרים יש אשיתאכ"( דהחוא דלעיל עלאי מאפלתוקא

 אכיתא ודאי רההיא אסממיאכ3(, של נדולות בהלכות וכן לביתא, ליהטא8כת
 אורה בו יש ואינדרונא אמר. לא והכא ובנינא, סתרנא לעיל אסר ולהכי]קחי[כנ(

 לאינדרונא אורה אין האומר וכל מעלייתא. אינדרונא בביתכ7( אכסדראכדאמרינן
 אכסדרא. שהוא באיספלידא כמו אורה בו אין אבל הוא,שופה

 צ"ו.םימן
 וסותם(. יורד תקרה פיובענין

 שתי 'טבאכסהיאות הפהותה לכל י'צ אכסדרא. המוקפת חצר וכן מתניתיןםוכה"(
 נלהיסנ( של מקלוישסרא ולאפוקי ודרום צפון או וסערב סזרחדפנות

 )ו:קותו וטנ רס3"ס )פגי )סעס ס3"  "יח" כ"ט כיתן נרס") "גן ססינו. ורסיץ )רם"יססקסס
 תווירתם" יענן רנגו עס "חך גוועחסיח

 סיתן החייס 3"יר עיין ר"ג"ן. ס) נחייתו וניתי
 תה "ח כ"ן ל"ח 37רי קותריס ו"ע1074.

 חסוגח "חי סכתנ סס 3"3 גיניוכי סהונ"
 ר'ח תני" וכ"ן פ)יני" וף'ח יטגן )רנגו רינ"5 ססיג "וכן סס ססני" וסעתו מס)סלצגו
 ס. רף 3"3 י3( ו5.ע. )חו7. וח)תיויו )חת סייל" ו"פסר )7נריו. ר"יח "דלנ"למצגו
 05 רין "גו וח ע) יס" )סנין, קס: רנגו תתיקח יך( ר"('יס. סוספת סוח ינ(עי".

 ויל"י
 ור'

 כ'נ. ו' וף סו( ע.נ. נ"ח וף נתתגיתין טו( "5ורי. "ו קייתי "ת5לי 5י)ע"

 ::ים::בג: ס:"יל4:סך:: ג : גתוק' ו:יי"ס תרוינ":כוע מטייס :ק5עפ):"
 כ.3. נ ) וף י:גחוח כ( ר"1"ס. סוספת י:( קתר3י5". 7רך )ס7ותיו )ר"ות יכו)ח"ס
 סקוג" "קפ)י7" ו"ס מס ג.3 נתוס'ועיץ

 ר"ו"ס קגיס כן "סיח" כ6( ר"י 53ס סס
 ע"3 לנ וף ס7") )קחכס ס"ו5ר גית גקפר עיין כג( וכ5"), וכ"י 73פוק "ורס3תקוס

 ופוק ס)גו 3ק"נ "ית" לביתא נירס"וח"י
 ר"ו.ס הוספת ק5י כג( כ"נ 5"ט וף 11"רם"

 כ"יגורוג, רג וגי "כסיר" 5ית" ושתס סס 3עגחותכ7(
 תע)יית"
: 

 ווסיק. גכ"י גח)יס נעקיס ר"ו"ס סגיס כן נ)חיס ג( ע*". י"ו 7ף סוכה "( צ'1.סימן
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 השל "צנים ספרים אול גמתי( כל ]בפרק[ בנירמא מוכיח וכן שלמהג(. ר'שפירש
 לית כי פירויצא והכי ליהס(. אית בארבץ אבל בשלש ליה לית כי הכי דנרסיפר"ח
 אבל שלטות, שלש וכןן( פציטין ושני סחיצות שתיו( אלא שם שאין בטקוםליה

 פציטין ושני טח4שמה שלש כמן מחיצות ארבע שם שיש בטקום אבל ליה איתכארבע
 שתי לה יש שנאכטדראות הפדצתה לכל ס'ם שם. פירשתיה השטועות ושאר ליה,אית

 כותמות הבית תחעלי דמתניתין, אכסדרא והיינו שפירשתי, כטו ח( וטערב טזרחטחיצות
 עקוטה. רופן דאטרינן כשרה אמות טדי פוות פסולה, אטות ד' הרחיק ואם אחת,רוח

 מרופן עליהם וירה חרוצים לחאם כסו פויטין לה שיש אכ0ררא ע'נ סיכךאיתטר
 לה אין פפח. כדופן לדיה והוי נביהן על וקנה טכאן סקנה דעדיף כשרה דיהלדופן
 תצתם[ 3יורד לדופן שמדופן הקורה טן תקרה פי אטרינן כשרה אטר אבייפציסין
 וקנה סכאן מקנה ונריעה תקרה פי אמרינן לא פסולה אמר רבא סציטין. דליכאאע"ג
 פי רא0רת לדירך לאביי רבא א"ל כדופן. קנה היכר ליכא פציטין דליכא כיוןטכאן,
 תויה פי אמרת דפנות נ' לה שיש בסוכה האטצעי דופן לה איפחתא אפילותקרה,
 לך טורינא בההיא אביי א'ל הירהע(. כטו לדירן הוי והסכך וסותסין, יורריןההוצין
 דאין עליו קורה וידת אין לטכך כן כסו קירוי, עליו שאין טפולש כמבוי ליהדהוי
 המכך אגב בפל לקורה השכה קירוי והשוה קורה שיש ואפילו להוצין, תקרהפי

 פריך םצי רשה ולא נטי הכי אע ליה טהדר הוה אביי בעי הוה ואי לקטןי(.כדטשני
 מיפלגי קא וש0השל דרב בפלונהא ורבא אביי ליסא לקסזלס. נדפריך טמתניחיןתו

 כטילהשה הנפרצת אחת מרוח וגצתס, יורד תקרה פי בבקעה באכמדרא רבדאטר
 בריש ]כדא4חא[ לטעפ דצדץ שטעתא סלקא אי טעשר ביתר אוינ( האסורלטקום
 הצלשים ללופן. טרופן קורה אלא הרביעי לדופן פציטין לה שאין וסיירייד( יג(עירובין
 סוכחא פריח דניר0ת פירושא ועור לאוקטיסו( י אית דל"וטרא חדא לה איתדפנות
 כדרב אביי ושתם, יורד תקרה פי אטרינן לא אטר ושטואל שפירשתיה טה לפיהכי
 עביוץ, דלאכסדרא מחיזמת אלא רב קאטר לא ע*כ ורבא וסותס יורד תקרהדפי

 תקרה פי אטרינן לא עביוש לשכה דלאו הכאה( אבל תקרה, פי אמריקברביעית
 כמו אכסדרא המוקפת חצר וכן תנן קאי. אטעלייתאיק( מחיצות ולשוןבאולישית
 דבשלמא תקרה, בפי השלישית ההכשר אטות ד' הורחק אפילו ואסאישפירשתי
 יורד ו~קרה פי ניטא ]נטי[, פציטין בלא דאטרת לדידך אלא פציסון בדליכאלדידי

 63לנע 5יה )ית כי גריס ורמ.י ס( ע"נ. 5'ד דף ערונין 7( ח5ר. וכן לס סס רם"יג(
 י6ז*ס סגסת שתי ו( כל"ח. גרסי סת6ור ו3ע5 חרי,ף 6כן ליס. "ית נס)ס"53

 65. ותו תסיטת ס5ם וכ5וער תפוסי נכ"י וכ*ם 3תקוס כ5"5 וכן ז( ס)ם.נעקוס
 דפנות סתי 656 כלת ד63 פירסו ומס קיכך ד'ס. ע'נ י"ח דף סוכס נחוס' עייןח(

 5יעת "כן *כסדי6, דיס נסוסי סס עיין ועוד וגעון עזרח 16 ו7רוס תזלח נ6ס כתיןכס5כתן
 וססנן ע( ע'3. 5'ג דף עירונין 3ר6'ם ועיין תחי)וח. ס5ם 5ס ים 6כקדר6 )כ)סרי"ף
 וככא. 0%73 ססכך כעו )7ידן סוי וסקורס 3תקוס ר6ו*ס סגיס כן סקורס כעו 75ידןסיי
 סכי ד6ין 5ר63 5יס 5סדר תני סוס ד6ניי פירום6 7סכי נ'5 י6( ע.6' י"מ 7ף ססי(
 וסותס, יול7 תקלס סי תסוס קולס סס סוס 6י כסיס ס6עיעי 7ופן 5יס 6יפחס6 6י דגסנעי
 סוי 63 ו,א וסותס, יורד 6ערינן 65 6ז קילויו 6ח סחסוס 16 קורס ע5יו סיין נסו5ין536
 367יי 36ינ6 )תרנס 5רנ6 5יס 6י)מריך ו65 כד5קען תתתניתין תו 5)ויפרך סם"ס)עי

 1 דף עירונין ינ( וניתר. 3עקוס ר6ז'סי סניס כן ניתר 16 יג( קירויו. "תכסחסוס
 ועיילי יד( כל3. ס5כס ד6ין 5תנייס 7"ס ע'6 י'ד דף סס נתוסי ועיין רנ. וכד6תגיע*3
 כ5וער מ!( וס5ם. נעקוס ר6דס סגסת ומ5ם עו( 6ין. 6ת6י נתקוס ל6ז"ס סגסתס6ין
 נם3ם. %5תל6 65וקלץ 5ן 6ית 6.כ דסנות נכיס וסתו36 דר3 נתי5ס6 תיסוס6 ד65כיון
 עע5יימ6 67עחיגות עמעע ע5%ות ד5מע כ5וער יח( סכי. 3תקוס ר6!'ס סגסת סכ6יו(
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 בפוטבדיתא הסכך. כמו והוי אינה כאילו הקורה דנראת קירויו את כיצהשוהותהנשר.
 לפצימין דסו לא פצימין הני לבוד אמרינן פי' כשרה, אמר אביי פצימין לה ישמתני
 פייע(. על פירשתיה אני בימיהם, היו אנסדראות ועניני פצימין ענייני דכמהדלעיל,
 חסר ובסלואה חלונות פצימי כמו הרוצהכ( ואבן ההומה עויני כמו הפתממיןואלו

 בפ' בעירובין אביי דבעי ואע'נ פצים. הוי לא פרקיס של פצים אביי וסוברתהתיה.
 ליה. פשיפא דהכא פציס נבי דיומדין, להיות בקנים אמרינןלבוד אי לביראותכ"( פסץעוזשין

 נראה פצים לה שיש אכסדר" ע"נ סיכך ננות: כל ובשילהי דטוכה פירקאב,טלהיכנ(
 ואכמדיא רומיתא אכסדרא ועשייתן. אכסדראות דרך אהה השטועות לפילר'

 רוכאיזא שאכסדרא אלא אינררונאכד(, וכן אספלידה שנקהאת רבהכנ( דהקומ'ן רברבי
 דפנות נ' לה יש סתם ואכסדרא מהישת. ארבע ולשתיהן והלועת, פתהים בהריבה
 אינה צפונית ורוח דומה לאכסדרא עולם כראמרינןכס( במלואה פרוצה אחהורוה

 ופהות דפנות, בשתי פהוהה אכסדרא ויש אולם. תבנית אנסררא ואסרינןמ(טפובבתכו(
 דסוכה בפיק דקאמר והיינו תקרה. פי בה דנימאכע( אכסדרא ליכא דפנותכח(משתי
 ספולש. כמבוי לה דהוי בההיא לך מודינא א-ל האמצעי רופן לה איפחתאאפילו
 יורד תקרה פי לרב אמרינן דפנות)( לתרתי או דופן דלהד נ'ל השמועות לפיועוד
 כל דעךלהי וההיא פצימין. ליכא אי אטרינן לא ולשמואל פצימין בלא אפילווסותם
 וכן רוחותיו משתי שנפרץ בית וכן רוהותיה משתי שנפרצה הצר מתניתין ה'פ.נעת
 בעשר אלימא עםקינן בסאי שבת. לאותה שמוהרין קיימי כן)5( תלתא והני וכו'מבוי
 לעולס רב אמר נמי. אחת טרוח אפילו מלואו אינו אפילו מעשר ביהר אלאוכוי

 וקירויו זוית ובקרן בעשר בית וכן ומסקינן זוית ובקרן במילואו ולא בפהות אובעשר
 וסותס יורד תקרה פי אמרינן לא אלכסון דהיינו זוית דבקרן זוית, הקרן כעיןבאלכסון
 מודי ובעשר דסתניתין ובית הצר מעשר ביותר אפילו אמר ושמואל לרב.אפילו
 קתני לא ]דאלכסוןן)נ( משום הכי מתניתין מוקים לא אבל כדפרישית, לרבשסואל

 רוחות בשתי תקרה פי דאמרינן אהת מרוח דמ'ש תקשי נופיה ובית לקמן.כראטרינן
 וכשתים הקרה איכא בית אבל תקרה ליכא)נ( הצר דבשלמא תקוה, פי נימאנמי

 אית מי ותו ומנאן. מכאן כותל סקצת או פצימין שני דאיכא היכא תקרה פיאמרינן
 בשלש ליה לית כי ל"ק הא וכו' בבקעה אכסדרא איתמר והא תקרה פי לשמואלליה
 ליה לית וכי וה"פ עיקר. וכן ר"ה ובפירוש הספריס בכל ה*נ ליה. אית בארבעאבל

- -

 וד3"ק6י
 3קען ועיין ספעועות. פי ע) )סיות ונריך חקרון כ"ן ים )דעתי יע( כרפ"י.

 סיני ונכיי נדפוק. ר6,"ס סניס כן חרוגס ו"נן סחועס פיגי כ( סקיתן. ונקוףנקתוך
 "נ3 ספסק' כ"ן "ין נ7סוס כתו גלי כג( ע'נ. י"ס 7ף עילוגין כ"( תלגק. "נןסחעס
 ל-ת פילוסי כ"ן סני" ל"ת תסילופ ס7נליס ססעתיק ססת3תי7 גר"ס ו3י 3תע)ס. עסעחינר

 ססו" גל"ס וכ5ן "חד. תעגין ססס עפגי יחד וחיגלס סוגיסע7ינוליס
 ועיי"ם ע"ג. 3"נ 7ף תגחות כג( ו7פוק. גכ"י סדנקיס נין פילוד עסיתי ו3כן עגין,ג"ותו סחו" "ף ח7פ, דיגול

נסונ~
 ע3יגו 63 כד( "קפ)י7י. ד"ס

 ס~קדל"
 תע3יית" כ5יגדרוג6 רנ דני ס"כק7ר" "3"ג"תר 3" פס רנס וגסקותן 6יגדרוג5, גקל5ת
 סו".

 תעוככת. נתקוס למ"ס סגסת תקונגת כו( ע'3. כ'ס דף ל3 כס( חדר. 30תרנוס ססו" "ידרוג" כתו סו" ו6יגדרוג"
 דגית6 כע( וכ'י. ג7סוע עתו7ות נתקוס ר6דס סנסת דסגות כח( ע"נ. לח 7ף תגחותס(

 7ס" ומע 3( וגיע". גתקוס ל6,"ססגסת
 ועותס יול7 תקלס פי 3לנ 3יס 3ית רננו 73עת

 7פנות ו3תרתי פנת 3עגין 7וסן )ח7 רגגו דכוגת 3ועד וים פגיתין. נ63 7פגות3סתי
 ו7פוע. גכ'י וחער ר6ו'ס סגיס כן ד36כקון 3ג( וכן. געקוס כמ3 כן 63( עוכס.3עכין
 שין ח"3: גנ3יון ר6ו'ס כפנ ,ס ע3 3ד( תפוע. 3נ"י ו3י" נעקוס גל3 3יכ"3נ(
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 שלש וכן פצימין ושתי מחיצות שתי כגון מחיצות שלש אלא שם א1א*ןבמקום
 שלש כמן מחיצות ארבע שם שיש בסקום אבל ליה אית בארבע אבלשלמות,
 ופירצת מכאן כותל וקצת מכאן כותל קצת יש ומהניתין ליה, אית פצימין ושנימחטנות
 בענתי דאפילו לדוכתא קועויא הדרא כלומר קשיא ס'ם באמצע. סעשר יותרנותל
  בארבעה, וקירויו ןוית בקרן שנפרץ כען רב בי כדאמרי וטשני תקרה פי נימא נטירוחות
 וקירויו זוית, בקרן היינו דמתניתין רוחות ושתי מעשר יותר עית בקרן שנפרץ כמןפי'

 וקט"ל כלל, הקירוי נפרץ שלא הבית כותלי לאינעת שלם קירויו כלומרבארבעה
 כרפרישית לרב מודי ודאי דבאלכסון אלכסון שאינו אע'נ תקרה פי אמרינן דלאשמואל
 ע1יור לי' דר,וה תקרה פי ניסא דתימא טהו באלכםון הננ ד"ינו לההיא אכללעיל,
 עית בקרן לא אם אבל דלא, קם*ל פציסין שני במקום צפוני כהעל ושיור מורחיכחעל
 לא אלכסון כרב אמר לא ששאל פצימין. היינו צדדין שני דשיור תקרה פיאמרינן
 במשמע. אינה ננ פירצת אבל משמע ווית קרן רוחות ר,שתי קתני עית קרן אבלקהני.
 לפעטיה ורב פצימין לה שאין אכסדרה היינו שלם דהנג דא"כ כשמואל אמר לארב

 בבקעה נקפ להכי בבקעה אכסדרה דאיתמר וסותם. יורד תקרה פי ראמרינן בהדאסר
 3ו(. בבקעה לימא רלא אפשר ואי ששתרת הנל לדבדי פשיפא אכסדרה שקפת בחצרדאי
 דאי בנךלואה, פרוצה אלא פצימין ולא דופן לה אין אחת ורוח לה יש דפמתונ'
 לרבא, בין לאביי בין כשרה הכל דברי פצימין לה יש לקמן האטרי פשץטין לההוה
 רב פשץמין לה דביש מכלל ושמואל, כרב פלונתייהו לאוקמי בעי פצימין להובאין

 שהר אטר רב קמא. וכלישנא כרבא הלכתא אמרינן רסוכה ובפ'ק שדו. נמיושמואל
 אפ*לו אסר ושמואל אמרינן פציטיז בלא אפילו אחת מרוח תקרה דפי בכולהלפלפל
 עלמא כולי3ס( בג' או רוחות בד' אבל אמרינן לא פשץמין דליכא ניון אחתטרוח
 אסות ר' בה שיש אפילו היס3ו( סן לטעלה שהיא בנווזפרא ]כטן[ אטרינן, רלאמודו
 לא נופא ונווזפרא הפהות, לכל רוחות בג' דצריך תקרה פי אמרינן לא אסות ד'על

 רושות ליכא רהתם וסטלא וצהוא כל ויז דמרציא בהוורק3ו( דאמרינן רהא להאי.רסיא
 . . . . דידהו בנזוזפראות למינזר איכא לרה'ד רפתוחות בבתים אבל אצלה,הרבים
 במלואה אחת ברוח שפרוצה באכםדרא שמואל בין רב בין פליני לא עלמא כוליבע,שר
 ]איכא סעשר. ביתר פליני כי פציטין, בלא תקרה פי דאמרינן בפחות אובעשר
 אית לישנא האי ולפי תקרה. פי אמרינן רלא פליגי לא כ'ע טע,שר[3ח( ביתרראסרי
 ולא חרא אמר וסר חדא אמר מר אטתניתין דפליני ושמואל דרב דפלונתא למימרלן

 דאטר והא כרפויארת. פשץמין הוה לא וצפוני מזרחי עוור טעשר דביתר וקס*ל~ימ
 אחת מרוח במילראה שנפרצה ]כנון[ע( בערבא טתיר ארבעה קורה יהודה3ע(רב
 רב נקפ. דטילתא אורחא וזצרבה תקרה, 1י דאטרינן הכתלים שני על ד' קורהונתן

- - - - -
 כונסו עכ"3. 451ע 5כסורס ו'ס  יסוכס ו3סוס' כ*ס יף יעירונין ונסוס' 5*נ דף ססנר6ים
 י3יכ5 ו6פמל ננקעס גקע ו3סכי עחי5וס מ3מ 3ס יס 6כקורס יקסס מס י5יס6 עספ3
 ו5יי 3ס. ש ופעס ונ' 3סעוך רנע מכסנ זס עס סדנריס כן 06 יכן עסי5וח. פסי636
 6ספל %3ר %סזיס וגני 3וער רנגו טכוגס )ר6ס ו3י ע"ע. 63ערו (ס ע3 ר6דסרועז
 נננו3י 15 נעקוס נ385 נו3י 3ב' 15 3ס( %יעין. 3ס 6ין נוו6י ננקעס 3% פ5יעין 3ססיפ
 כי" .נני ו3סניס % סנס 3קייס גר5ס ו3י כו3י. 16 נעקועו סגיס ור5ו'ס וופוק.3כ'י
 יורד סקרס פי יעריק יל5 עורו ע3ע5 כו3י נגירוסוס 16 דנד רננו וכו)ס ,נננו3ף.מקוס
 סמעין. ד5יכ6 פת סקלס סי 3ו3 3יס 6יס רוחוס 3ני 3% 1*3, רם"י עועס ו53שקיוקוסס
 פ34 קי דף סנס 3ו( נוחיל5. זיס 3סוס' ע34 5ע וף ועיי'ם ע'3 ס, זף עייונין03

 וססכוס פסו ינער6 3יטנ6 עשפ ר6ז"ס סוסיף 3ססנל סענס 3ס( עוסס. דיס 3מועיועישס
 תשס. נכ" השי י6יס שסיף נן כגון ס( סץ5. פשו ש עיותץ 3ס( השס.נכ"
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 ההצר לפני מים שיש הצר כלוטר בטים סתיר ארבעה קורה אבוה בר רבה אטרג"םן
 תקיה פי ראטרינן מתר המים סן לרלוה להתיר ר' קורה שם ונתן בסלחאהשנ8רצה
 רעתך רסלקא נקפ הכי ומשום סשתתפין, בכיצר כד8ר,שען טיא דעריביע6(אעע
 בם*ם, חכטים קשדקלו הוא רקל רשרי, קט'ל ועריבימנ( הואיל במים טתיר איןאסינא
 בעשר ליפ ובמלואה בעשר ראטרת לישנא להך טשתתפין בכיצר תלמודאכרסריש
 ראתמר טפלני קא ושטואל ררב בפלונתא ורבא אביי ליטא -- הכל. כרבריובטלואה
 ואפילו פציטין ושתי כהלכחן שתים כשרה ר'ה פצימין לה שיש אכסררה ע*נסיכך
 לא ושלישית כהלכתן שתים לה יש פי' פציטין, לה אין כרפרייטית. מודו ושסואלרב
 כ*ע רשטואל אליבא וכו', כשרה אמר אביי מפפח, פוותין אפילו פצןטין ולאפפח
 רטכשר כרב אביי ררג אליבא פלימ כי כוותיה, אביי לאוקמי טצינן רלא 8לינילא
 טחישת אותן עושה שאתה הקרה, פי של טחיצות רהני רב שרי קא לא ע*כורבא
 8י של טחיצות רהני הכי אבל שבוע לענין וטותר עביר. לאכסררה תקרה, פיעע

 לא אבל להמנ( רעבירי לאכסררא הלכתא נטרינן רכי לא. עבירי לסוכה לאתקרה
 טהלכה. טצינו טה וכ'ש ק"ו לטרין ראין עבירי, לא רלסוכה כעןלטוכה

_ 
 ול8י'

 רשילהי וההמש שיפוע. אצל אלכסון ענין טה ועור רווקות השמועות כל שלמהרבט
 טרוח בטלואו טרוין טאה וקירויו לקרפיף טחיצות שלש איש כנון פפיןעו(עויטין
 ארזלא. כי רעבירא טשום וסותם יורר תקרה פי אטרינן רלא התם וטשניאחת.
 בטקשהעס( כטלונה תקרה. פי רליכא טזה זה מרוחקים בחבלים כטלונה ר'חפ"

 חרא וליתא שיפועעו(, ארזלא פי' שלטה ורבנו ארזלאעו(. והיינו כערסלאתרטם
 ליה קרי והתס אלכסון ליה קרא הכא לרבריו ועור הכי טשסע לא ארזלארכי

 הוו התם טצפרפין, טנ' פחות ע-י רקירוי שבתמח( בתחלת דאטרינן והאארולא.
 ווער אטרינן. לא פפח חצי אפי' בהם שאין חסורות חבלים אבל פוב וקירויונטים
 ראיכא בסוכה תפרשנה כאן שפ.רשתיה וכטו טגי. יותר החבלים שמרוהקים התםמר*ח
 האטצעי רופן ליה איפחתא אפי' לאביי רבא ליה ראטר והא. כהלכתן. סחיצותשתי
 רופן ליה איפחתא אפי' להקשות יטל היה כהלכתן, שתים ואיכא מממטיןרליכא
 הצר טכן לאביי רבא ראותביה והאי אביי. שרי רבהאי פצימין וליכאשליאף
 ולרבריז טחיצחע שהי לאכסררא ראיכא משום הפניסי, תקרה טפי אכסרראהפוקפת
 לשכה. ליו עביר אימע( תקרה פי עשי אכמררא לסחי(מת קפיר רלא קפריךראביי
 ליה כדאית ולטר ליה כראית לטר תקרה ופי טחיצות שתי שפירשתי טהולפי

 בנעשרים בשיוביןג( נטת כל בשילהי יהורה ארר רבנן רפליני והאיראורייתא.
 שלנו טזודת כעין פציטין ופי' טחהטתא%(. וטבפלי רבים ראתו משוםהט18לאין
 הרוצה והאחרת עליו נוקש שהרלת מקום וחרהן באחת, ונוקש באחת ת~ישהרלת
 יטלא בלילות בה שישתטשו אכסררא לנו אין כי בלעיז. ,טנש*)נ( אמותניןבטקךם
 הנקראת האיסקוטא וכן 8ציטין. לה יש לכך והכלבים, הרוח טפני דלתות בהיתנו

 ו5ליכי נמקוס כ5'3 ועריני מנ( וזפוסי ננ*י ז%יני נעקוס ר6י'ס סניס כן הוריייע6(
 ונ1סוס 63כס7יס. עני7י 7סעחיגחש וכעסו ננ'י. 63 ניקוס ג3.5 3ס מנ( וזפוס.נטי

 כן סרנום גמקסס כעסגס עס( ע64. כ"מ יף עייונין עד( 63. וחסי יעני%357ס1י5
 1'ס ע'נ כיס זף עימנין נפוס' סא וכן ו7סוס. נכ"י כסלנוס נמ3וגס נעקוס ל6ו*ססניס
 כפעד מו( מנחוס5. כערס3 ס3ט נסרנוס 6יס5 ח' 6' ניססןס נעקסס כמפגס וע3סכ5.
 וסכ5. 7,ס סס נעירונין עו( 7נעי5. נ3יסג5 5ד,63 סייגו  7סרגוס נ3יסג5עדסן6
 7ף עיממן ג( תפוס. נכע 6יענ7 נעקוס ג5*3 עניו 6י עט( שי6. ס' 7ף מנסמח(
 סניס ול4'ם 5עחיטח 5יס6 ונ7מס נלי. 5יסי5% נייס 34% עי5פ5 נ6( פ".מס

 י5ו*ס סניס כן ויס )נ( 6טכגג נ3פק עסיר5ננע3 כשו 5מפפ נלפע 4פ90 ננ(סמסיטמ.
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 ויש פצימין לה שאין בבקעה אכסדרא וישגנ( הדלת. מוף שם שנוקש חרוצהמפתן
 עמודין כמו אלא חרוצין אינן רבהג7( בהקומץ כראסרינן לתקרה חיזוק שהםפציסין
 ושלהם סביב. סנורה הרבים ברשות או שבחצרות אכסדראות כאותן אותםועושין
 פציסין ויש היו. מאננים בניניהם ורונ שפירשתי, עץ של כעין חרוצים מאבגיםשהיו

 מהם יש אבנים של אבל הכל מחובר ע'ן ששל עץ, כשל ואינם שהרוציםמאבנים
 אבן מקום וכגיח האחד כותל ג0( בסוף חרוצה אהת אבן שנותן הכל, טחופרשאינן
 הפציטין כל עוקןה וכך פצים, אבן מלא חלל א' ומניח אחרת אבן ונותן חלולאחרת
 בין הפפק אלא מחובר שאינו כזה פצים ועל הקרקע. עד האכסדרא כותלמראש
 אית דאביי דסוכה, בפ'ק לבוד אמרינן(גו( ןאי עליה ורבא אביי גהלקו לפציםסצים
 לא אמר ורבא שלם. וכלחי שלם כפצים והוי פצים לאבן פצים מאבן לבורליה

 פרקים של ולחי פרקים של דמצים שלם, ולהי שלם כפצים לעשות לבודאמרינן
 ההלכותגו(, ענינן לפי מפרש אתה הללו פצימין ולפי לבוד. הו. לא החומה שיניכעין
 ממלאין אינן שמזוזות אלא הם אחד ענין ומצימין ופיפין וטזוזות פר'ח. לבוד שלוזה
 סף את וימד שכתובגח( כמו האבנים שערי רוחב ממלאין וסיפין אבנים שערירוחב
 החומה. עובי אמות שש גט( נמצאן , אמות שש היה ]והקנה אחר, קנההשער

 וצ"ל. יעקברבנו

 צז.מימן
 גמלילות(. למוללן עו' שגלין הכניס)בענין

 מצינו א,כ )א'ל( וכו' חלה סוליכין אין אומר דב'ש בנמרא קמא6( פרקביצה.
 משכחת נמי ולר' דנריס פריח למבין נכוחה 11 סוניא בהרמתה, שזכאיתרומה

 רש'י3( פירי אך יהודה. ב'ר יומי ולרי גרסינן ולא וכוי, שבלין שהכניס בטןלה
 יהודה ב"ר יוסי ר' אומרים שהם קרהד(, ביום בגד ומעדה נתר על כחומץוהתום'נ(
 כשהן בסופן ולא שבולין כשהןס( בתחילתן ולא במלילות תרומה תורת שאיןפופר

 פפורו שכןו( האחד רברים. כמה ספני כן לומר ורין דת יודעי לכל וח~להמלילות.
 עראי מהן אוכל עיסה מהן לעשות שבולין הסנניס של פפורו כעין יוסי ר'של

 אבל עראי, מהן ואוכל למללן שבלין אהכנים פופר יהודה ב'ר יוסי ר' אףופמור,
 ב.ר יופי לר' אף לאכול ינול ואינו עליהן נסור פבל תורת לד"ה מלילהלאחר
 אהכנים פוטר יהודה ב'ר יוסי ר' דהא לתרומה, גרנו וזהו עראי אכילת אףיהורה
 יהודה ב'ר יוסי ר' אי ועור חייב. וודאי סללן כי אבל קאי, במלילות למללןשבלין
 האי מאי בסופן, בסלילות ולא בתחלתן בשבלין ולא כלל אמלילות תרומה ליהלית

 בין שפיר לאוקמי מצינו לתרווייהו יהורה, ב'ר יומי ר' הא רבי הא תלמורארקאמר
-- - -  
 3זפום 536 3כ"י, סו6 כן 3סוף גק( ע"3. 5'ג 7ף עגחות ג7ן ורפוס. 3כ"י ים3עקוס
 5ייך פגיעין 3עגין ס5כ0 חע65 06 כלווזר ג(( ר6ו'ס. 0וסיף כן 6הריגן 6י גו(3סף.
 : סגי0 ור5ו'ס 03. יר31ר 0ג'5 עפ5יעין 16פן 63י,ו סר3ריס ו0וכן עגין 5פי לפרם*תס

 3ססנר סע5ות גס( ו'. ע', יס(ק56 גח( סס5כות. עגין לפי תפרם 6תס ס5לוו5פ5ימין
 0': פסוק סס 3יס(ק*5 סכתונ כמו 6עות טם 0יס וסקג0 וכ"י. 3רפום וחסיות ר6("ססוסיף

 3רס643 וגס ר3י 60 7'ס 3תוס' ועיי"ם ע'6. י'נ תף ע34 "3 7ף 3ע0 6( ציז.סימן
 3תוקי ג( ר3י. 60 ד4ס פס 3( כ6ן. ר3גו ד3רי סס סס3י6 ע6י 656 7'ססס

 ע5 סוען קלס 3יוס נג7 עכ7ס כ'. כ'0, עפ5י ר( רם.י. ע5 וסו5ק כריס נריקס5גו
 0ג"ס כן פכן ו( ודפוס. 3ג'י 3עס0ו 3פקוס ג5'5 כססן ס( רסם 5נ פ5 שיייס וסיגתר
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 ב'ר יוסי דלר' בהרמתה. שוכאי תרומה מצינו דלא הסשנה כין מלילותז(טוללין
 ליה הוה חייב דשבלין כיוון נמי ולר' במלילות תרומה ליה דלית ניחאיהודה

 והאי ביו'ט, למיעבדא מצינן לא מעיו-ט למיעבדא דאיפשר מילתא וכללאפרויטי
 דהיא למתניהין ושבקה מעיו.פ, ואמעושרין קאי ואמהוקנין אמופרשין מולליןקאסר
 שהעמיקו והתום' בסתוקניןח(. למתני כלל דוחק זה ואין אנפשיה, ואוקמהדוחקה
 שחתו לא, ביו-פ אין בעיו"פ ודייקינן יו'פס( מערב בה רתני ברייתא הך ר' האלוטר
 ודחייה, וכוי ביו*ט דאפי' וה-ה לה תרצו כבר דהא מעולם. הדברים היו 1לאהטנקש
 תרחן מתרץ ואתה וכוי, רבי הא קשיא לא קאי ועלה ממתניתין ליהי( אקקויודור
 שהרי כהלכה משיב ואינו הוא, בשעורין לו והודה חפין פענו הקשהו שלא מהעל
 בפירושו שפעו ומפני ביו'פ. למלול מתירות י6( הברייתות שתי שאותן אמרטכבר
 לקרב כמים באה התלמוד ושי8ת זה. לכלל הביאן פופר יהודה ב-ר יוסי ר'של

 מוללין כסףען. במשכיות זהב כתפוחי אופניו על הדבר הוא וכן לעצסינ(,וכשמן
 מתקשוה וכשטצפננות באור לקלייתן סטוך ומתקיימות רכות להיות ביו-פטלילות
 ביו'פ הנטללות כאותן ]פובות[יד( יו-פ מערב הנמללות דאין ביו'פ, למלולומותר
 ביו'פ, העיסה מן חלה דטפרישין דומיא תרומתן להפריש מותר למלול שמותרומאחר
 אף חמה, פת לאכול שדעתו מעיו'פ העיסהן ]את טו( שילוש להיות אפשר אישהרי
 כמו שימלול עד לתרומה נרנו דאין ס'ד והשתא רכות. מלילות לאכול דעתוכאן
 מצינו מלילות דמוללין וא'כ בכרי, שימרח עד בשבלין נרט שאיןסו( חפיןשאר
 ומתניתין וכו' יהודה כ"ר יוסי רי הא רבי הא ל'ק וכוי. בהרסתה קוזנאיהרומה
 להפריש טצי בשבלין דלר' דכיון היא. ר' במלילות ואפי' וכו' מצינו לאקחגי
 אבל לאפרושי, ליה הוה בשבלין שהוא בעוד מעיו'פ טאתמול נרנו, דזדותרומה
 בין[יו( ליה ]שאני ר' וסיהו וכו', תרוטה מצינו ולא לה מ0ריש מצי לאביו*פ

 נרנו אין דאמר היא יהודה רר יוסי ר' וכרייח( סתוקנין. לשאינן מעיו-פמו~קנין
 נטצא וטתוקנות, רכות שהן ביו.פ הנמללות מלילות לאחר עד שבלין כשהואלסעשר
 וחלה דעיסה דומיא נמללו לא שהרי מעיו'פ תרומתן להפריש יכול היהשלא

 בהרמתה. שוכאי תרומה מצינו יהודה מר יוסי דר' ואליבא ביו'פ, אותהשמפרישין
 הוקבעו לא שהרי קבע אכילת א0י' מדאורייתא דאילו מדרבנן, עראי מהן אוכלאבל

 קאי, דרישא שבלין אהכנים במלילות ולמוללןכ( בכרייט(. שימרחו עדלמעשר
 על אף וחייב נורנן זהו בשבלין דהכנסתן מחייב ר' במלילות למוללן שכליןהכניס
 כי אשכהינן המביאכ5( פרק בסוף ולקמן פופר. יהודה ב'ר יוסי ור' עראי,אכילת
 ביתו ובני בניו לקצות בחצרו תאנים המעביר מרתנן לאפוקי חצר דקתני נוונאהאי

 פופר יהודה ב'ר יוסי ור' סחייב יעקב ר' עלה ותני ופפורין עראי מהןאוכלין
 עד בשבלין שהן ןד,בעוד עראי, אכילת על קאי[כנ( נסי ]והכי קאי, עראיואאכילת
 מלילות המולל במעשרותכנ( כדתנן נפה נבי על או בחיקו ליתנן מלילתןלאחר

 רהו33ין ס5י כ3והר ח( סס. חנן נר דרג היהר5 וס ו( וכ.י. נדפוק עסן נעקוסר5ן.ס
 כ3וער י( 5ניי. 5וחינ סההנס וכו' סנח העל3 ה3י3וח 7סהו33 נלייס5 סך ס(ה3י3וס.
 גס גרייח5 3יה וקלי דלנה היהל5 עס הסכהח ד35יי נלייח5 גס כ3והל י6(3לנס.
 י" דלנה.3היהר6

 נעגהוחיו. וכמהן נקלנו כוניס וחנ6 י-ח ק*ט, חס3יס ע3 לוהו
 גהקוס כג") סי)וס טו( ו7פום. נכ"י וחסר הלידס סוקפק טוגוח י7( י.6. כ"ס הם3יינ(

 סוקיף כן נין 3יס ס6גי י,( 6ין. נהקוס ר~דס חניה כן ס6ין סו( ודסוס. גליס3עס
 3הקוס כג"3 3כלי יט( וכלייס5. וכ3והל ודפוס 3כ"י וכו' נעקוס כג"3 ונל' יח(ריו'ס.
 וכ". כדטוס 3הו33ן 3הקוס ר6ו"ס סניס כן ו3הו3לן כ( נדפוס. ו3כלי וגעקוס גליככדי
 ניגס כג( ודפום. נלי וחסר ר6ו"ס סניס כן ק5י נעי וסכי כנ( ט34. 3'ס דף 3יגס%(
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 בשלטא בטעשר. חייב חיקו לתוך ונתן נפח ואם האוכלכד( יד על יד סנפח חפיןשל
 כיון שבלין הכנסת אלא בעינן לא דלר' יהודה ב'ר יוסי כר' טתוקטאכס(לדידי

 עע דהכנסתן עראי פופר אין דבטלילות ר' לא מני הא לדידהו אלא בעי,דלסוללן
 ןאלא בטלילות, תרוטה תורת אין רלדיריה לא נטי יהודה כ'ר יוסי וכר' טרנןנמר
 בכרי. י8ים שאר כטו נורנן דזה חייב[כו( כשמללן יהודה ב*ר יוסי דלר'ודאי

 בהדמתה אהכאי תרוטה טצינו דלא למתניתין דטוקטית נסי דלרבי פריךוהשתא
 טוללין טלילות אותן נטי דלרי ראטרת כיון וכוי. שהכנים כנון לה טשכחתאליביה
 אפשד שאי ונסלך[ם( עימה לעשות שבלין הכנים אם ]וא"כ טעיו*פ,הטתוקנין
 לרבי אפיי הווטה טצינו וא"כ ביו'פ. לאפרושי טצי יום, טבעוד תרומתןלהפריש
 טמפבע הטשנה וכל להשיב, אין זאת על וכו' תרומה טאי אלא בהרסתה.שזכאי

 ת'ם. הימנו. נוחה רוחי איןכ0(זו
 בהרטתה אחכאי תרוסה טצינו לא יהורה ב'ר יוסי ר' דלדברי , התוספר לדבריונם

 נטי )טאיר(כט( ולר' טאי א.כ עיקר, כל בטלילות תרוטה תורת איןאשהרי
 אמרת הא בהרמתה3(, שזכאי תרוטה טצינו יהודה ב'ר יוסי לר' שכן כלדטשטע
 ידשדה ביר יוסי דלר כן טכחת שלטטה הסוגיא וכל תרוטה63(. טצינו דלאאליביה

 ת'ם. ראביי. לישני תרי ]גבי[3נ( בשבלין ולא טלילה לאחר תרוטהשייך
 נפח ואם חשוכל יד על יד טנפח חפים של טלילות הטולל בפירקין לקמן דקתניוהא

 ת"ם. היא3נ(. יהודה ב*ר יוסי דר אליבא חייב, חיקו לתוךונתן

 צ"ח.סיטן
 חבילה(. וסטהרת חבילה ספסאת ספה)בענין

 שפרארינ( כטו האחד לקצה 3( ]קצרה[ עשויות, הן כך עניים של טפות יינ 6(סוכה.
 והאחד טוה האחד הקצה, אל הקצה מן ארוכות ושתי השני, לקצהוכן

 ששנינו כטו היתידות בין טסורנות היו החבלים אלא רובן, סטורעת היו ולאטזה.
 מפטאת אליעור לר והרופב. בהעור וכו' )שטידקן(7( הטפה וחבלי חלונותפריני
 אחד טצר כרעיים ושתי קצרה בטפתן, יש חביות ושתי חבילה. ומפהרתחבילה
 להם, מצוי היה חבילות בשתי ]וטפות[ס( )וחבית( השנית. וכן האחת, חבילההארוכה

- -- 
 ונמסגו יד ע3 יד ע3 5יס6 סס 3יגס נם'ם כ7( מ"ה פ*7 ונעעסרות ע*נ ינ7ף

 7עעפרוס עסגס סך כ3ומר כס( יד. ע3 '7 חנירם6 נרי"ף 336 3יד, מיד כסעעסרות
 5ין 11 כ0( ער"ז'ס. סוסעס כז( ער6ז"ס. חוספס קו( נרסנ'6. ועיין וכו'. מ3עוססמו33
 3ע0וק. ויליך ודפום נכ*י סו6 כן מ6יל כע( ולי. נדפום ד"ין נמקוס ל6דס סניסכן
 יסו7ס נ'ר יועי ו3ר ס.נ 636 גמי ו3רי נרסיגן 3" 6י3ו ד"ה וחוס' רם'י לפירום 7ס6 וגיע3(
 ג6על כנל ס133 סדנליס חוכן 3נ( מר6ז'ס. חוספס נגי 3נ( נמ3י3וח. כ3ומר 63(נמי.

 6% על"ת 5יגו ס3סניו סדינול ונס סוס ס7יטל סגל6ה ו3פי כ.ס. סעלס ועיין3מע3ס.
 גוע60 נט סו6 אעי 3עי3 ר'ח דנרי סיוס 6חל "ו נג3יון 16 06ל 6ים גמיגיסוסף
 נעיעו מ5יר נן יעקנ לנכו כי לנגו, סס ע3 רועזין ס6ין נע ת'ם ה6וסיוס ונס06ריס6.
 וס כסס 5וחו כגו 06ריס ו6ס סמו. 6ח כך חחס ו63 וס נסס ~מו עכנס סיס 63מט3ס
 סגקו7וס 3ע0וק סגריך ר3 3כך רננו. נ63 סחס "חס. כוחניס סיו 63 ס63 סכגוד,דרך

 ונם3ס: סס וכוגחו גקודוס נ63 סס ומ3 ת'סמע3
 ססילפשי ג( תטע. נכ'י ו0על ייזיס סוסיף כן נ( ע.6. ע'ו 7ף סוכס 6( צשח.מיסן

 פ'ו 7ף סס לם"י ח"3 ספילססי. ונגאי ניפוסי ספילס' נמקוס ללששס הניסכן
 דף 3ש3ין ספ ד( וערנ3וסיס. על6פוסיס 3גד סמעס 3רועכ 5מר 6וסס קגלס, דשםע"3
 סי5 כן ו0ניס ס( סעסולניס. סס נלס"י כמו סעסורנין ג*3 6ו3י ססי7קן, 3יס6 עינקכ'ס
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 טהשתטאףם שפעםים אעיפ חביליג וסשהרת עצטה בפנ* אנלה נל משטאתלפצך
 1( )והכה( לכאוימצל אפ" לקצרה ו( חייצא ולא עםד5, קצרה הרן נרעים ושתיבאווכה
 חציה לספים וענבוה טגשת נבי ס( כדאשרינז פנלה שפיר סיד% דהישתא הותכילה,]סן
 סכאן כעשמאת הננבים החדרוה התם וקתגי גנבוה, חכילה בעניזס( ולא מוורה,יצהיא
 טראי( רסטיכת אברים ספס*ות אינה אליעזר לרי אבל טיהרה. כבר דהאולהבא
 דדרך אברים, ומפהרת אכרים סשסאת סנמה אוטרים וחכסים היא. סלאכה עיוילאו

 דדירכאע( כיון אברים וטפהרת תלםודאיג(, כרםפרש אטדאי6( בםסםךסלאכתה
 הכרעחם חבור בםקום שנכנפה במקום קצרה רחאצי םילתא אינלאי קצתהיד(לסיאשלף

 חח בפ' התם כדתק פמלה בשעת הספה לפרק היה וצריך : טו( חחרירתי כםוטה

 בכש. שניהצורה בדפום. שמיהצורה
 ףו%מ"י גנולןק5רה

ןן ששעלהכר"

~  

 ל מייייסכיע'מ

שש* *שש
 נכנעעק5רה
 כ*עדהו65ס
 ~ויי"מ~ע(שי טכרעהששעמרר

"פ
תח
ח"

5 זי
 ועסוס ס5ן3 ומנ נססי. גטקוס וגססי 6חליס וסניס העיס רוע3ס עחק ור6ו'ס ו7פוסנכ"י

 רנגו נוגם כי 3סניס. גריך %~ן חיי%. געקוס חייסי סניס ר6ז'ס ו( וחניס.נטקוס
 3עסכע 8י3ס6 6ינ63י 3עיעכ ד6י% נך 6חר סק5רס 3כסיגס3 ו6פיפ חו55ם 6יגסמסקגרס

 כן חבי3ס וסגם ז( סג3ס. ספיל 8יסו דססס6 6ערינן 63 וס ק5רס, 3עיס3ף דרכו כןכי
 3פניס ס5ריך נר6ס %י וסגס. נעקוס וסיימ סניס ול6ו'ס חבי3ס וסגס נ7פוס 6ג3 גכשיסו6
 61שכ סכ' עחק ור46ס ו7שס נכ" סו6 כן כד6שויק ח( חכי3ס. וסגם נעקוס סחב%סען

 ינט וטש כו6שייק. נספמס סכסונ כון 73עסי וסגטן כד6עריגן. נעקוס ד6עדיקלל
 שכ6ן לק עסע6ס סנגביס סחוילוס 06 פס דנס ע'ע ייק פי יכ3יס עעפגיסין ל6יס3סמ6
 סח5י סח3קי ג6ופן ננגוס 638 כ3ועכ ס( 3שמרע. 8י3ס6 6ינ63י 6מדיגן 1)6ו3סנ6

 סניס ור%יס 3גר3. כעם"כ %חגס ככעייס וססי ק5רס כגת %ס חבי3ס 3סיוסעמסעמיס
 מאש. סניס וכן ודפוס נמי נפ* געקוס כר3 י( נעמן. 6% געקוס כמן6%
 ו6ו3י סינ. ע4ח ע" דרכ6 כון וירכ6 ינ( סס. גסוכס ינ( 6נע6. תשס נס*י(
 45י יי3י תוסוס, נכ4י חו6 כן ו1סס יד( 3קען. ושין ד6ורפיס % דדירכיס5ש3
 סן נכק סן סל6סהס סטיס %) למס. 8פי כק ים נדשס תס 3לי "שש-
 וק ולירתי פכ5ן סיש1מימ ולקן לסכייס, 5פמר 5יי פר מיויתס, קי נל יממםנופוק
 פמפי ימערם סיסס מסש1ס רשכו לושם ולול"מ פמרפהם.  ונס פכשי סילי"זס*דמ
 5שס 5ידכם וגס טכהשימ ומויר "מהשקמ פ19ט י"ןדם סימס פ4פס סשנילפסשי%ם.
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 ש8יראשה כרעה כהצד טז( בבריתא דתני והאנו להשביל~ק כדי המ8ה את המ5יקדכ*ם
 ל חוה חה על והוה זה נפטא זה נפמא חבור זה הרי הארוכה ועם הקצרהעם
 שלא ל8רקן דאוההה חנוד אעו חתכ'א אליעזר ף דברי אורח" דהכי שצץשיע
 דאוהתה הזצץ וה על הוה לא זה על הזה וה נפמא לא זה נפמא מלאכתןבשעת

 עמה והארוכה חהקשיה אהד מצר כרעים ח~תי הוא, כך דברייתא וכרעהלמשלפה.
 מוכיה הם8הח( בארוכות ש בש0ודין רושן והא אחה. חבילה מ8ה חצידהחנו
 אשאם הקצרה, בלא כרעיים השתי הארוכה נשספת להיות אורחא הף דשפודיןדדומיא
 והאחר טעה הקצרה צד ש4 ראשה הלא משמשת, הארוכה תהיה איך הקצרהתשאר
 בשפודין שכהע ומהסייה הסשהיק( בארוכות סומכין )שא*ן( שנשברה ומקורהנמוך.
 כרעיים ושתי בק~מ"ה פירש האי ורב טפורות. מפותיהן שתזטיש דרך למדאתה

 והמתה חבלים, ופווהיס( בעבה עליהן ויושבין בכותל סומכין כרוים ושתיובארוכה
 דומהכ(. נת דומה דקשדתיה כמו איצלי ומשדי נבוה. בטקום לישב צרזהבלים

 צפ.מיטן
 הטשוה(. סן פטור בסצוה שסק)גשיז

 קאי בסיכה תנא אלא מ'ע לכל והשה השכה, מן פיורין טצוה שלוחי "(:םוכה
 בשבתך דת'ר מה'מ בפסח3(. עבה פת גבי קאי בפסח תנאכדאסרינן

 הא ראית טשמע דקרא פשפא אפי' בביתך דבשבתך במצוה, לעוסק פרפבביתך
 נרטאנ(, שהזטן עושה סצות מכל פ18ר נמי והבי שמע, מקריאת פמור מצוהלדבר

 : ו6ת כתו סימס סעטס כ3 ס5ורמ נא) רננו 7עמ ו)פי "חר. ס75 ססגייס וכן עהס.תחונרמ

 ימ7 נ( כרעייס. סמי 3( חכרגמיס. סתחנר ניסד ויו5"מ גכגסח 5חי ת75 ק5רס"(
 5לחמם ס( סמגי. 3ימד ויו65מ וגכגסח ימל "ומו עס סתחונרמ "רוכס ז( סגרעיס.סעחנר
 ססני. %ז סק~ס ו( קר"מון. נימו וית6מ וגכנסמ סגי ימו עס סעמו3רמסגייס
 סעסס ללס סי" כן סני. %ד כרעייס סמי חז סכרעייס. 6מ סתחנר סגי ת5ד סימ7ו(

 מס6ס סס ועדנריו ת'ס סי'ח כ3יס סתסגיומ פירום נרתניס ועיין עיגי. ר6ומ )סי רנ:ו)דעמ
 ג5ניס אר3עס יס סרתנ'ס 73עמ כי 1כ3. נכ3 ר3נו 'ע7עמ סתסס מרמ תסוגם ועמו לפיכי

 ועיי*ס. סרנ3יס ימקש ונסוכס וויומג6לנע

 סונ6ס פ*ס סוף שיע" 3נ" נ3יס חוספמ6סו(
 "כן עסס. דיס ע64 ס*ז וף סונס נפוגי

נמוספמ"
 סנס י"( ע'". ק'ו דף סיכס ח( כ"ן. רנט ססני6 ס)סון נוס גת5" )" סס

 קג'"וף
 נכא ס6ין 3תסוק %רן מל6ס וסס ש'נ

 נמקוס וסווין ס383 ג'3 יס( וזשס-
 ועי"ם ססוו5מו. טעעס זסומיס סת)ס סס ונס טונמו ע*נ ס'ס 7ף נגיסין נ(וסווס.

 דשסורימ" חוטי ו,סנרסיי
: 

 מנ". ו'ס נשס' ועת"ס עי6 מו וף ססחיס נ( ע"". מס וף סוכס 5( צ*פ.סיכק
 6%ט 6% פדס זע יס רלא נ( סס. סוכס יסוסע נפכי עייןועת
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 דמי רלא וסשום ק'ש, קורא דאינו לחתן פרפ בררך ובלכתך רטתניתין. טעמאוהיט
 לק.ש7( ופיררא הוא, רפרור משום לחתן קרא איצטריך מצוות בשאר לעוסקחתן

 נפקא רקרא רמרישא פפור, הבתולה את הכונם אמרו מכאן קתני חשהכי ליה.טבטלה
 לא הילכך סק"ש. לבר מכוונה )לבר( נפקא ומסיפיה המצוות, לכל במצוותהעוסק
 נקט אלמנה חיוב משום וא"ת המצוה. מן פפור במצוה השסק אמרו מכאןאמרו
 מסברא מילתא מסיים אלא מררשא לאו אלמנה רחיוב ליתא הא לישנא,האי

 עסיקת אבל רמצוה, בטיררא פריר התם בתולה נבי משני רקא והחנו0(רנפשיה,
 מהכא הסצוה[ מן פפור במצוה והעוסק ]ופריך מק"ש. אלא סיפמר רלא ליכאמציה
 מצוה עסק כשבא ק-ש זמן רמפא הכא אבל צריכא ומשני וכף נפקא מהתםנפקא
 ושושביניו חתן רב אסר זברא בר אבא ר' אמר קאיו( הבתולה את אכונס ולאלידו,
 רבעי משום לעיל טעמא כרמפרש שבעה כל הסוכה מן פ%ורין חופה נניוכל

 וכל ושושביניו חתן ת'ר קאמר שבעה וכל קאמרו( בלחור מטכה ש"ם וכו'למיחרי
 בק'ש. וחייבין התפילין ומן התפלה מן פפורין קאמרח( זו אף זו לא חופה,בני
 סתפלת ברייתא הךע( ופומרת קאטר הראשון לילה אלא שבעה כל מתני לאוהכא
 אתי הוה כי רשמואל אבוהי )בברכות(י( כראמרינן יתירה כוונה רבעי משוסעדבית
 הראשון, ולילה שכרות משום התפילין וסן וכו'. יומי תלתא מצלי הוי לאבאורחא
 ומשטשיהן חולין וכןי"( שושבינין בין חתן בין בק'ש וחייבין תפ.לין. זמן לילהוקסבר
 רקסבר הראשון לילה מק"ש פמור יחתן בתורהינ( קורא היה רמתניתין ליהולהע
 פפור התן אמרו שילא ר' סשום סועפינ(. ורבר ראשון פסוק ק"ש רברייתאתנא
 ממור התן רתני קורא רהיה ומתניתין חייבין, חופה בני וכל הראשון לילהמקיש
 רברייתא ואסיפא חייבין. שאין שושבינן ולא היא, שילא ר' הראשון לילהמק*ש
 זטן לאו לילה ליה אית בתפילין דילמא איירי, לא ובתפילין ובתפלה שילא ר'קאי

 בן חנניה ר' רתניאיד( לעיל. כרפרישית דשמואל כאבוה מורה ובתפלה הואתפילין
 וסן התפלה מן פפורין תכלת ומוכרי וכו' ומזוזות תפילין ספרים כותבי אוסרעקביה
 יוסי רבי שהיה הנלילי יוסי ר' רברי לקיים בתורה האמורות מצוות ומכלהתפילין

 יוסי כרי אלא חנניה כרי הלכה ואין הטצוה. מן פפור במצוה העוסק נאומר[דגלי*
 ראינם מכלל להנך עקביה בן חנניה רי חשיב רמרקא כוותיה, תנא לן רסתסהנלילי

 נתגוס עוסק נעגין סלסו"נ עסס ותגופ ססו"ג עס0 תגוס 3י1 5ח3ק ק7תון 3סוסנפירופ
 3ווי ע'3 י"( דף נלכוס ועו7 עקניס 3ן חגגיס דר' ננלייס5 3קתן וטןין 0תגו0. תןסטול
 נרכות יסוסע נפגי ועיין נתורס. 50תורוס 0עגוות תכ5 פטור 6יס5 ססס 3פגיו עוע3סעסו
 דוק" די3ת5 ת3ת תסגי נסול0 60עולות תגוות כ3 3תעף "ציגו סי5ך ס0קפ0סס

 נתעססו'נ
 נרי'ף "תגס פעור. נתעססו"ג רק 7נ5עת 7ק"3 כ5ן רנגי 7נרי ל6ס 53 וסו5 ועיי-ס.פעולוח

 סכתונ תת55 וסס סס יוגס רנגו נת3עידי ועיין נתור0. 50עורוס 0תגוות עכ3 סס נריק63
 וכיוג6 וסופר 3ו35 כגון תגווס תם5ל סעור 0*ג 0ספי3ין ותן סספ03 תן 7פעור סיכיובי
 וכיוג5 וסוסל 3ונ3 כבון יוגוות נם5ל דדוק5 לעע 7עת עס 3סקכיס נ01 ל'י כוגפ ו6ו3ינסן.
 ול6ו"ס נדפוק, וגס נכ'י 0ו6 כן 3ק"ס 7( פטול. נרת5, סח,ען עסס עגהמ ססןנסן
 סנתו3ס 5ת 7כוגק עוכח תסס דגס וכוגתו ודפוק, נכ'י וס6 נעקוס %'3 ס( עק*ם.0גים
 ע) ")" ו( 5נ3. ד.ס סס כלסיי 531 דעלו7 תסוס 635 סעול נמגוס עוקק עסוס163

 טעת" סייך 53 עקח ונקלנן עיל67 ואוס 535 עיפעך 53 7סטגק נעמס,סשעק
 7סירד5.

 5ף "53 חתן ע 53 כ3וער ח( נעגוס. עוקק עפוס 163 7עפן 7עעע6 ר6יס ע1ס גס1(
 ו7פוס. נכ.י סוי וסעול0 נתקוס ר6ו"ס סגיס כן סך וטערמ ע( עופס. ונמפופניכין

 כן וכן י5( ע.5. ק*ס לף נעילתין 5% פס נ65% 631 ויטק נכיי סו6 כן ננדכופי(
 וחיינין. 0-7 סס טעירם'י וכתו ינ( עף6. ע.1 דף נרכות ינ( כנון. נעקוס ר6ו'ססגיס
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 דשבתטו( בפיק דאטרינן לדבר וראיה הסצוה. סן פטור בסצוה עומק שארננלל
 ואעיפ לתפלה, ספמיקין ואין לק.ש ספסיקין בתורה ועומקין יושבין קשהיוחברים

 4ש רשיע(( סדאסר ראיה ועוד לק'ש. מפטיק במצדה ועוסק הכל כננרשתלסוד
 דתשת אע-נ לתפלה, בין לק.ש בין מפסיקין אט אבל וחבריו יוחי בן רש כננדאלא
 ועךד ולתפלה. לק'ש דטפמיקין והחגרים ספרים וכותבי תכלת סוכרי כ'ש כולם,כננד

 רי לטיטר ראינא ואעאנ לחופה. כלה ולהכנסת הסת להוצאת ת'ת מבפליןתניאיו(
 כסו בהו וסחסרינן להם צריכין דרבים סשום להנך להו מני עקביה בןחנניה

 התעט תעניות כ'דיע( שנהנויפ( בסקום כדאטרינן נלה, ובהכנסת הסתבהוצאת
 הבי אפ" סובני, ולא םפרים כתבי ולא ממנעי סיעתרי דאי יתעשרו שלא כדיעליהם
 אטלטהכ( רבנו שפי' כפ לא בסשה עוסק דסי היכי אלא כדפרישית. הילכתאלית
 כרב אלא עקביה, בן חנניה דרי הנך כ8ש רא'כ רבו, פני ולהקביל תורה ללסודהולך
 לדרוש ררינלאכ*( בשבתא נלותא ריש בי נעיילי[ הוו כי הונא רב בר וכרבהחסדא
 עסי להפריש לרביםדרשות

 האדץ.
 דבי החנכנ(. בהלכות ולדרוש אישר רבר סכל

 רב וביסי דפרמאיכג( דינא דראין נלותא דריש כדאנניינן ררשי הוו לא נלותאריש
 נחסןכד(, ררב קסיה דאדל שמעחתא בההיא כדסונח נלותא ריש אוחו הוהחסדא
 סשסעתיינוכו(, אהדריתו חסדא ולרב הונא רב בר לרבה לעילכה( דאסר הוא נחסןורב
 סכתפי וכראסרינןמ( סופלנין. שנויה במוכה ואננינהו נלותא ריש לבי איקלעיני
 לדבר הולכי שנהכמ( עבור וכטן לשילי. וסהיני להיני סשילי דרינלא בשבתאליה
 שעתא כל בנו את למול או אזיל דלררשא כיון בלילה בין ביום בין פמוריןסצוה

 עוסק שעתא וכל כביום, ובלילה כבלילה ביום ומחייב מצוה בעסק קאיושעתא
 הוהכם(.בסצוה

 קי.מימן
 בגיכה(. לאגול ארם חייב סעודוה עשרה ארבע)בענין

 ר"ח כפירוש עליה שהקשינו האחרונהנ( סזו אליעזר ח בו חזר בירא אמר 6(גמרכ:ה.
 פריך הראהצון ישפ בליל אכלו( שלא[נ( דמי ]דסהך שלמה, ר' כפ"ולא

-- ---- --- 
 עני)ס יז( סס. ט(( פ'6. י"6 7ף ס3ס ט0 סגי6. 6יס6 וסס ע.6 כ"ו 7ף סוכסי7(
 סו6 וכן וופוס. נכ"י כ'ס נעקוס כ3-) כ'7 יס( סץנ. טן רף פקחיס יח( ע.נ. ג'וף

 רף סס כ6( ע5חם. ס)וחי ריס עא מה דף סוכס נעסניסין רם"י פירם כן כ( סס.נעקחיס
 סזרסס )סעוע סנ*גו *נן ע5וס ס)וחי ר"ה סס סמרם רסא גגז וס גס כ3( ע"6.כאו

 נפס6 ריס ו3רי סיו ס)6 גר6ס ועסס עי3. גשע רף ג'ק כג( ג)וס*. ר*ס פגיו)סקני)
 גתתן, ר3 פ) נזעגו טי ג)וס* ריפ ס4סו ר6יק עסס כגוער סס כר( סעס. 56)נסעעיס
 *חד. 3(תן סיו סת6 ר3 3ר וי3* פסו6 ורנ גחען ר3 כי חקר*, רנ נ.עי כן גס היה411כ
 3י5ס מ( טסעעת"סו. ר3גן 3סו סרור )סו *ער 6יס6 וסס כו( ע'נ. י' רף סוכהכס(
 סיס סכן ר*יס )ה3י* נזס ר3גו וכונת ע'נ. (' רף קנסולין ע'6 פ" 7ף יוע* ע-ג, כ"םש

 עטר פגין רעס ו5"ע כח( נר3יס. ררסוס ו)ררום *חליס )עקועוס )י)ך סחכוזיסעכסג
 נכפס. סנס )פ3ל הסו)כיס סגס )וער עטס )ז3ר )סו)כי געסך ו*ו)י זלינ)6. )סנס6סנס
 דשס ש" כיס רף הוכס נתוס' ועיין עייסס, 3סעס 6ף סעורין זס עטעס כי כוגסוכט(

 : עטסספסי
 ש6 ז"ץ סישרוגס 8ן גו סחור ר3ט סנ פירוסו זס 3( פ68. כ'( רף סיכס6( ק'.פעק

 סל6סוגס 8ן סחור ט פ(ר ר*ס סס יס'י כסירוס 1)6 וכוי, סר*סון "ט )י)6ע
 רמ'י 3מס ר3ט רעס סו3*ס פס ו3רפל* ק5כה. )רכר ס6ין )וער חכעיס )רגריו)סויות

 6נ) נמשס נ5") %) ר( י6ו'ס. סוקיף 3סכגר סע)וח ג( ריס. 16 ר'ח ו,י) ע"סחס
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 סהך, ביה הדר כירא וקאמר בעי םעווית ישד והא הבי אליעזר לר ליה איתטי
 ישר אוטר אליעני ר ם4ציתין קתני ולהבי הש. וטוקשית התל%ר הקשה יפהבי

 אליקהד רי אמר ועור לי'ר תשלוטין שאין ופשיפא בשכה לאבול ארם חיבםעורות
 לילי תשלוטין ~לה ל4צתו שיש דצבה הראשון רלילה ברבנןס( ליה אית הוהבי
 דאין תומף בל וליכא סררבנן ורלטאו( שכה, חובת אבילת להשלמת האחרון"פ

 בהשלסה הלכה בעיני ונראה תעצלוטין, לרבר אין שטרים וחכטים לעטר.מתטין
 ליה ולהע חכטים טרברי אליעזר ר' הרר הבי ובתר ררבנן. אליבא אלממרכרז(
 ליכא ובחרורו תרורו כעין תשבו ליה ברטשמע אלא השלמתן ולא ]חובה[ הראאוון~לה

 והשתא התם, הך רטייתי פ( פסין רשקרן האי ניחא והשתא , ועורח( ניחא והשתאהשלטה
 השלטה קטילי"( היא, צריבה וטשנה אליעזר, רר' רבמילתיה הראשוזי(, י'פ לילניחא
 עליה רפריך ראטאי התלטור שיפה וזה ]דצבה[. הראשון רלילה ברבגן ליה ראיתלמאן
 הדר ביה קאטר רלא ביון טינה, רפריך אההוא ולא בו שחוי או טשנה קואינהאמך
 ]וטשני[ לרבנן. אליעזר רר' השלטה ליה ראית לסאן בטאי, טשלים סההיאינ(.ביה
 סשורות, שלש נכי ולא כאן לא השובהיג( אינה אכילה דהפטקת הרניסשגבסיני
 סעודות רי ליה דאית חירקאץ( לר' דאפי' פעטים, ולאבול להשהות ררך איןובלילה
 בצהריםעו(. חשחת שדיית חשחת בלילה אחת אלא פבת בתקופח אפי' בלילה שתיםאין

 ק*א.מימן
 י~חן(. ר"ת אשבות מעשי מנחם סף יוהות)שלש

 את *ל אתה עתיד יהודה וסרבנ( ורקר אלפס הרב רברי כשב יימ"(באנרת
 טטני: נפלאו נ4צן ידצדאי רב רברי הטה שלאוה טנחם ר' השיבהרין.

 בח. בטקום חליצה דפרבת]א[.

 א"ש אשת ספק והלא הים, לטרינת הלך אם אביה בחץ לקפנה נאצאין היתנם.
 הפקרנ(. טנהנ בה ינהע כהצום בה ואין קידוישין אביה בה קיבלשטא

 "3יסחל י "סד א "ס וכוגסו תפוק. נגשי וכנק נעקוס כ5") ככנגן ס( ודפוק.3כוי
 די3ש6. נעקוס ל6זשס סניס כן ויי)ע6 ו( כוסאפו. ס38 חטוס חכעיס מדנלי ססזלקיס
 נספ3פס סס)כס 3סוקיף סעסגס עקזל ל5ס 37זס ח( ודסוק. נכיי דר נעקוס כ5ש3 כמז(

 חפ6 סס י"יפ" ס6 פ3 נזס רנט סכוגס וג'3 סר6. כינ דף פילונין ס( דחכעיס."3ע6
 וט'. ד"סקקוס סו" נטץ3סיס ססס ועסגי המד  וקסגי ינגן ד"פסקוס דקוכס %"מלר

 %ימכ מל עפכי סממס 6פסקוס "3ימל דמ נטץ3סיס כ4סד נטץ3ס": מס כנטחצם
 6י3"צ6. דיס סס סמונל קוסיס טץוסנס ונא זו. סשגס כפסגס 3ש5ץס שוס *שש
 לש" סזמי 3עס קפס א )סי י6, ממסהצמפ חי  37ע%ס וש"ל ט סצ דשס סס שכס ססונו עדעס 63פוקי מס לנט כוגס 6ו)יי(

 פייוש 3פי 3% נדנייו. סל6סון 8ט מ3
 מ 3סניס מין %ץ וק"ץ). סניס וכ6ו'ס תפוק נכ" סא כן קע*) *( מק6. כניטפ3

 %קמו דל נ"ץ)סיס קע31 ס5 סעפגס סעסוד 4על כנט טגס ח6ם חד סייט%חא
 פיוש6 סס ס%ס וסדנליס 7לנגן. 36ינ" ססס)עס 7ין סכ%6כיס חכטץס 3ינדישחגועיך
 ונפו 3דשהו יפס עתק גיס6 וספס6 פסאףס ס)מס זס 3פגי סכפנ 3עס דחצועי)ס6
 פדשם 63פוגף נזס טכש ע( טץנם.  יגציך פ0שי6 נמיכום כםער ע( )8ש3ס.פפ"רפפי
 ננט נפסונם 3פי3 וגמץ עו( סינ. ק"ק וף סנס יז( סכגיפ6. נטץמ דשס פסלנרי

 : ף 6ופ סיס סיען פפ3ס3כנט
 סעפפיק מ ומג ודפוס. נכיי יידי נעקוס 3עג'ד גי3  7לנט( לי""ןר חחצי 6( קץש.סעק
 6סכ שחס 3ל' 4ניש ליפ דניי פ3 3לפח פפאק נד5מ ס")ס סדנדיסספנ-
 )1שסי נל3 וסדג נ( ני*ע. יסחיא ינ פ3 עחס י קומיופ כשפמן ה)*סס פשפע44צ
 5יס דף גךיוסין נפוע' ספ6)גצפ דצוי גס 3סמול פנסם ף "א מם 0 5גנ.נשקוס
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 עמי. רבות וכאלה המזון. ברכת כוס של אחרונה ברכה יעק*רתש.
 שמיכיחימד( נאון יהודאי רב על שלינלנ מנחם לר' מריה ליה שרא השיבו:ורבי

 כמותו. היה שלאהם9נים
 מאותו וטלמעלה עליו, יצהליז סי ספר ידע לא ח'ו טפרת שאינה בת על]א[.

 חליצה בשפר וכן פופרת שהבת וכתב מבוארס( פירויט פירושו דפין ח'מקום
 ]חזר[ו( מבחשר שהיה[ו( מאחר ]זה אחר דפין ח' וכשהניע שביק, לא וברתאוברא

 י. אשנה תרצה ואם ותשכח, דוק כלום, חסר אין אנגיתןח( ואניוקצרו
 יפה כמה נפשו, ותטח כוחו יישר . . . הים למדינת אביה שהלך הבת ו?ל]במ.

 תהיינה ומת בטת והניח הים למדינת ראובן הלך לדבריך כי כן לא ואתהכיוון.
 שמתו בכמה בקיאין ואתה שאני ממזרים הרבית ולדברו סותן, יום עדצרורות
 מטהט( היה תאטר ואם במשפחתנו מהן ויש ונישאו קפנות בנות והניחו היםבמדינת
 כי נדולותי( הלכות כיוונו יפה כי לך דע אבל היתר. היה לא וה כרברזואס

 שתגדל עד בהו שיקדש לאדם אמור נמיי5( ואמרינן להו מחוקינן פטיותבחזקת
 אביה לדעת נתקרק*ה בשמועת תבין ואם איתנהו. 0נויות ובחזקת שכיחא ]ולא[ינ()וט'(

 קהודאי. רב כדברי נתראה[יג(מוצכה
 שמשונע דעתך על תעלה וכי המזוזו(, אחר כוס שלאחר אחרונה ברכה יעל]ג[.

 כי תרע, ידוע אך עמרם. רב ומ הנאונים תשובות כל עשו וכן קשפפרה.ההה
 תלמד סותי שאינו במקום ומברייתות ירושלמי מתלמור הרבה נדולות בהלכותיש

 אטורה אבל מוחרתטז( חמיו דאשת ההיא וכי באלפסו( שיעורו לפיכך ההיא כישלן
 איכא. ופובא ישראלק( כל לך אפרנם העני כ"נ לי דפרנם ההיא וכי עין מראיתמפני

 כמותויח(. דורש אני ובת בת אבל לי, נתיישבו שלא דברים ישואעם'כ
- -

 )דנריו, סעס נסן ו)6 ספקי עמוס נימו6ין כז5ס )קטגס סיקנו מ3כך נפירוםט'נ.7'ס
 סלועז נל5ס ס( סכס3ו. סגיס ול6ז'ס סעוכיחוס ודפוס נכ'י ד( סספי. ען חסיועיקר
 לס דף וו6רס6 7פוס כס"ג ועיין יסוד6י רנ 30 פסווזוס ס)כוס נכ)13 ס3ו ס'נ 3ע)פ)
 וכף. 3רס6 ונס נר6 נס ו5סי)ו עינוס פטור ורפ5 )יס 67יס דכ3 3ן וענ5 מס ד5יס5ע'7
 %ן ק ו( כה. כעו נפירופ כן נ5ער )6 ומס סכלייס6 נ'כ סוכ5ס ע'6 כד דףו3ס'ג

 עגוקד סו6 נ7פופ 6כן 3כ'י סו6 כן 5נגיסן ו5ני ח( ל6זשס. סוססס ז()סוסיף-
 עוסו )פני עטס סיס ועס נסו 6ס ס5נ קידפ ס6ס כייעי ס( )ס)עי. %פ יי16~4סז'

 )6 ורנגו ענחס. רי )דעס ס6יסור )ססיל כח 6ין זס ס)ספס ר"ס ססינ ועיז סינפ6.ס63
 פווס פת יכו) סיס ס3* )עיססו סעוך קילס פע6 חי6 כונסו ו6ו)י )ד3ריו. סעסגסן
 טיפ 1)6 חוסו 3פני סטס )חוס יס ס"נ )נו גודפ 1)6 ס35 סקידם חוססין 5נו 06ועת
 ליע5 לק סריטינן )6 קייס 3פע6 כי ר'ס ע3 ר"ע סססי3 סס קידוסין נסוס' ופיין3ט.
 7ף קידוסין י6( סס. 3סוק' סו153 סע 37לי י( וס. ע) ל'ס ססונס נס ועץהסיקדס.
 סוקפס יג( 1)6. ומ) וט' 6יס6 ודפוס נכ'י י3( 6סול. רס נסוס' ועיי"ם פ'6.ע54

 ועץין )3לן. %יך סיין פערס ורנ 3ס"ג ס7עס סגפן פ3 נלכת פ) טנסו יד(ער"ז"ס.
 ע3 נונפו סו( קע. סיען 5*ם יוקף ו3יס ו3סוד נ'ק סיען עגלכין כי% פ' 3רכוס3ל5י0
 פ3 וסעט נסחקאם גע)ס 37ריס סכסט )'ג סיען סנמס גיך נרי4ם ססו63 סעעיס עןיס

 ע4ס סימן )סן) ועיין )6)ף. חד 3עכ3ו6 טן 3ד יוסי ר' סורס ס*ס פיי סרועוסעופ)עי
 6סולס 5יס6 נילום)עי 6נ) ען, ני6 7ף י3עוס ס)נו נם4ס סו6 כן ט,( ס'. ססדח ו'5וס
 3ס)טס וסו63 פ64 ל63 5רן דלן ק( ועוסל. הש סס 3סוס' ועיין ספין, ער6יסע0וס
 נס )6סול סדפסו 3זס לנט לעז 6ו)י יס( פףנ. ג"6 דף ווידסש 7פוס פליוס ס)טסייס
 יסיל גפי נכ) 5סול טלסס ססוט סילום)עי  וכ7עס סססק 3)י ספעס כ) סוף פדו3ס
 סף6 נ2נ וף עסום ייט ססים ע7 סוסקיס )נעס חס יסחפ אי 3ע 5סיסוסוס

 פס: 0הלם ושיין ספסק )סן יס סיי* 7י סגיום 06 ילנק 3ס*יק6ססא
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 שאל זה נם ק"ב.מימן
 וסחלקותו(. א,1"מר טדר 4*קי בשין סיואני סגחם)ר

 דהא הואנ(, המפרשים כדברי אם וטחלקותו6( אליעזר מרר לאפוקי בהאיהוקשיתי
 דר מילתיה רדייק ותלמודא ביורשים, כלל אמרו לא וסחלקותו אליומרר'

 להשביעה יכול אין משביעין, היורשין אין האי פפא אררב לאקשויי ליה הוהשמשן
 רר4ש ורישא ומחלקותונ(. אליעזר אדר' וליפלונ קאי דאבעל דלישתמע ליהמיבעי
 ממט הבעל פפרה וא~שי' ענינים בכל תשבע כתובתה שתובעת זמן שכל שאולכאבא

 וכו'. הכא חכמים אמרו שהרי נעשה מה אבל(ד( שאול אבא שאסר ]וכמוומיורשין
 שבועה מאותה ולאפוקי להשביעה יכולין היורשין אין כתובתה תובעת אינהואם

 על בחייו להשביעה יכול שהבעל שאע-פ ורבנן. אליעזר לר' הבעל בחייהבאהס(
 להשביעה יכולין אינן היורשין ליה, כראית ולמר ליה כראית למר זסתה ועלפלכה

 למוכיחים. עעם והפעם כתובתהו(. תביעתבלא

 יורשין כתובתה שתובעת זמן כל שונה היה תדלו( בן משנת לדברד השיב:ורבינו
 אחר שמרו אלו להשביעה. יכולין אינן תובעת אינה שתהסשביעץ

 עדיפי יורשים שבועהעס( בכל ועור מיושבותח(. עליונות קוקויות כל כי עליושחקו
 לך. יקצחק השומע כל סחיים קשהיא ומחלקותו אליעזר ר' משנועת לאפוקי ועורמבעל

 אינה שתובעת זסן כל תינח שכשאמר נכון, היה לא במפר כן כדיב היהאצאפילו
 מה ומחלקותו אליעזר ר' נינדש. דיורשין משום לומר לו היה לטיסר, איכא מאיתובעת

 ממתניתין לאפוקי למיסר סני מי ועוד דמחיימי6(. בעל שכועת קורא עשכשמתחומשצמי(
 אם אותה סשביין היורשין ]אין אפיפרופ"ש נעשית ולא ופפרה בעלה מקברדהלכה
 יורשין קאמר רבותא ודאי אלא אותה. משביעין וצהיורשין יש אפיפרופהש(ינ(נעשית
 נחמן רב אמר השמועהינ( בתוולת נחמן דרב כתב וכן עיינתי ובמייח החש.וכ"ש
 משביעה דתני אלי(טר כר' הלכה ואין מרים אימא בן שאול כאבא הלכה שסואלאטר

 כדבעינן שמעון כר הלכתא אלא קשחולקין כחכמים ולא עיסה ועל * עללכתדרלה
 יורשין שבועה פפור לה דכתב הינא שאוטרות משניות כמה ועוד לקמן.למימר
 בבעל. דמיירי ומחלקותו אלישד ר חפא מה חולק שמעון ר אם דאף שההץ(.סשביעין

 וייף ותופ' לם'י ג( %5וקי. ז'ס סס 3תופ' ועיין ע'3. פ'ח זף כתו3ות 6( ק4ב.מימן
 פיו דף סס 3עתגיתין ות'ק ל6 ע5 חו5ק ל'ם פפ4 זל3 ד6346סתפדפיס

 סס 3תופ' ועיין וכוי. סיללם וטן נ5 עס3יעס וס סיי 6סיסלופס6 6ססו סעיגס 3עיסרנ
 עסשס. י ם5 פ"ץסו עתגר5 כק ג( זליפ6. 6יידי יודטיס זגקט קוטיש ע5ססילל
 3נ4י נ6 3עקוס כל5 ס63ס ס( וזשס. נכ'י וחסלות ל6ו'ס סגיס 3ססגל סס)ותד(

 5סוסיף 656 וע50קותו כ64 ע5 5ח5וק פפ6 דל3 %י63 ל*ם 63 65 כ"ע 5דעת ו(ודפוס.
 ע5 6פי5ו ו5ז64 סיו*ם וטן כ) 5סם3יעס סיט5 ס3ע5 עסנועת 651פוקי 63 זגליססע5

 156 וג'5 עגוענס ס5סון ח( עך5. ק עקך ו3עלוך ע'6 ק5אז זף 0ו5ין י 3לם שהן% ו0סי סוטס *ם ו( 5סם3יעס. יט5ין לץן ססיוזסיס ז'ם ק6עכ ופ4ו סרסתס. וע505גס
 ספטעס. 3עקוס כלל ס( ע5ע. טפקו 3וס, "ץוסטת סליוגות קוסיות כ5 ני 06זלאגכ
 עסנועת )6שקי ס3והץס נ5ועל י6( 0ע6. עדשס ננ'י. *סיס 3עיס %ע שס6יסי(
 תשס. 3כיי 0סכות 3ססנל סע5ות ינ( זע0ייס. 3ע5 עפטעת 4עכ ם סיס וע0"ופולל
 פס ע5 651 635 סעתיז ע5 לק פעס3יעין נוגתו עס3יעין פסיולסין ים י3ט פ4פךו3פס
 סעעת זל' 5יענ 5עע סט % סספ סל3 נעו עג0ס י ע5 03פעש לגט וטגספעט.
 56יסשי לי ע5 פ5יג פעעון זל 45יענ עעגעי 65 6גו נס כן נקם פפניסין סן ע3עע

 סיופין *טפם וק פעעה טל יס6 15 נפעכ י( לש. 140 דף כסןטת יג(ופפ5שש.
 פנךס 3ג5 עענעמן יויסץ פ*ושהפ פסניוט *פן וי3 5סעפיה סיס פץ ישו *%ע
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 לו4א שמעון. לר' משביעין אין הני אפי4ו ונפיפה נחש *נא יורשין רעישדנעו(
 ראיות צריכין הל6 רברים כי החרשתי, שביואנו קרובט שלוחך וחבת אוהבזאהבת

 . . . ועירוביזסו( יבמות בעמקי מעורבביןויוצאין

 קע.מיק
 וקלמין(. גהת~ן פת'תין ל8ניו הב"ע בשיז להנ9)יך

 נדולים פתיתין לפניו הביאו קולנו בספרים ה'ג ששאלת סנרכין יכהנרההיא
 ו,צ4יטה פרוסה נקפ ולקמן ושלמין פתיתין הכא סדנקם עיקר יכןושלמין6(

 השדה ונבי פרסנ(. והאכלתיו בי91 לאביך טנה כדאמרינן משלם חצי משמערמרחשה
 לפניו הביאו פירושו והכי מ-צמע. גדולין פתיתין אבל פרסנ(, יפול שלא אחראמרינן
 השלמין את ופופר הפתיתין על מכרך הונא רב אמר קפנים וישלמים נרוליםפתיתין
 שלמה ר' שפירש כמו ולא נינהו, הרדי כי ושלם רדהשובד( איפכא וה"ה ירצהאם
 רב רקאמר והא בפמוק(ס(, סוקרם ודרא הם חפים )דאעיהם עדיף רחאעב נ"עזקנע
 איפכא לומר הונא ורב הסשנחר מן מצוה שלמה דאמר יוחנן סדה *לאפוקי הכידענא

 תפאת מחייב פלואיה ובר לכתחילה רשרי למאן ]אלא[,( רמיא 4א האאתאו(.
 - לישנאע(. האי נקפ לא השנא רב רהא ועור עלה. תלמורא וטתסה שבתס(בטפ'
 עליה רקרי משמואל אמילו היה אערול לפי יוחנן דר מיקמיה הונא רב דאיירימהאי
 מיניה בעי רוכתי ובכמה חוליןי(, נשילהי כדאמרינן שבנל הברט לקרם יהעןרי

 חטים ש4 פרוסה אבל וכר. שהואי6( בקדשים למתעסק מנין הונא מרבשמואל
 משום ק8נה היא אפילו ח8ים של הפרומה על מברך הכל דברי שעורים שלהטלמה
 קאמר רלא והאי כתכ. הצעורה וחפה לברכה מוקרם הוא בפפוק הקודם כלדאמרינן
 אב4 הצעורה, חפה ארין אויא ראפמבתיה היא וובה רהא הסובחר, סן טצוההבא
 דירא והאי רבצל ושמעתין 0ששה. לשון שיז דצ8ה רתרווייזץ ושלסין פתיתיןלנבי
 פרוטה ובלשון קאי, שטץן של הצלסה חפים של אסיופה 31( ישחיהן יזץ יוצאאשמיס
 1פרוסה ח8ין אול בשלמה לידך שבא מעשה ואותו פתיתה. בלשון ולא ליה נקיפקא

 הפרוסה על שבירך אותו בבצים פרוסה של פנהה יצהח"ו אלא חפין יצלק8נה
 רטסוישנא לרברי וכ"ש עריף דחשוב שפפרש שלמה לרבע אפילו פעה מעיותשתי

 פכין גד6ס סו( ננע3. 6% כ33 ניולסיס 6יילי 631 ועס5קומו %ימר ר גנ1פ3סעסמ7ו
 ע3 ש3ק ננפ3 גס ס% דלנ 36י% 1ליס לם'י כפילום ססו6 ל'ס 30 פידוסו סץקלחסד
 ספם 31ע6 4שע עטניעין 6ין יודטק נני ד6ף %סעעיגן יוכסץ 1גקע וס6 ועס3קופו,ר5

 עיו%י: פסשס 3י נפדך סיס וס סיפן נס ו* ק',- סיפן 3עע ע3 געסך 6ו3י עו(וכסיסס.

 סס כטשי וניכסס עשנ. 3'ע וף טכומ 6( קצ.פיכק
 סנק~

 6שש וס3יסץן ספיסץ 3פמו
 סיינו ספיסין כן פסיכס 636 נדו3ש נלס 63 ל-ם סנס גד6ם פס ד"עס3שץ7י

 ש פיסום נ( ע'6. פ'נ יף סנושאש 3( 3קסן. רננו 3סון עפסעעוס נדלאם וכןנדו5ש,
 נס* סן נסענל ספנוס ס( נדו3. כ3ווצל 1( פלס. נטקוס פלוס 6יס6 ופם סץנ.עק

 %ס יישס %ע6 ססמנ פסיסין דשס סס לטיי יעס ק ו( עקוען. כ6ן ה*ץווטגו,
 סנס ס( ווטס. נכשי וססל כך3 6% ו( ע~סן. 3נכן 5מן סס3עש ען נח3יססשופין

 סכי %המי 31י סע6ס עיינ ד3וצנן עידי 6יכ6 סץ ססס ינ 03 פפקיף סץ6 ק83סוף
 06 כמשפ 3ושכ 6% פייף דנד31 סונ*פעל 3ינ 6 סיס כסיי 85ייופ כ~פכ ס(3כפטי3ס.
 סעץ, נעקרס 8מיפ 6יס6 ונוטס סץנ. פיו וף וצסיס עשנ לס וף ש3ע י(*ל%.
 נש6 לש נפהן וגמ"ט סף6 "ש וף פלין עם נצסיס. סש6י יש ש שסלסי 55ו6ו3י
 סס י6ס"מי ש מא ש יפקע ו"ס סץנ ל6 דף גיסץ נמתן סוץ ופודשימס
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 רבינ(, לנבי תלטר הונא רב ליה דהף כרב הלכה ורב התא דרב ניכהי הדדידכי
 םאמור*צ חהן הרב בטקום כתלםיד הלכה דאץ ריח פסק וכן תלטדא בטלי לןוקיימא
 יטען ור ורב נינהו. דבתראי אשי רב בר וטר ורבינא אשי ורב רבא כנוןבתראי
 בסי אםרינן והכי םיבעיא. יוחנן ר בסקום ליתא רב בםים והשתא .וחנן, כר'הלכה

 טיבעיא. יוסי ר' בסקום ליתא יהודה ר' בםקום השתא ישםעאל ר' נבישהחראוהיו(
 משףט לא עדיף חשוב דספרש למאן אפילו נדולה הפרוסה היתה שלא כאןועוד

 חשוחו וגדול. קפן כנון אלאסו( והדראה ועשקרא לססידא נקייה פת ביןאצחילקו
 על כי פעיות כסה פועה היה הפרוסה על ובירך השלסה בוצך פרוסהיצהכנים

 לבשוע: ישהשלסה

 עולם. בורא לאל שבח ונשלםתם

 ולע ינ( מניח. ו'ס סס 3סוס' ופיין יוחנן ור' סונ6 ר3 מח5וקס פ5 וק6י יו65ו'ס
 ס5טץוו ססיס נר6ס 6יגו 61*כ מסעו56 נדו5 סיס פ5פניגו סונ6 רנ כי 5עי5 רנט כסנס65
 יומנ ססיס סונ6 רנ פס ח7 סיינו סו6 י3 50 ס5מץ17 ססיס סונ6 רנ וי6י 656 רנ,50
 גקרייס סס5סס סוולוס 3ס7ר ועיין טץנ. ע"ו 7ף כלכין 7סמא5 קמיס י3 3ל חיי6פס
 מ"ו וף פירונין יו( ילמץס. מל' קסן וסם5יסי קסן ו6ח7 מסעו56 נ517 6חו סונ36סס

 336: נמקוס ר6,'ס סניס כן 656 סו(סץ3.

 והשמטוןתקונים
  ורה ג"ח, ש"ל מ"ז במקש מלמטה שבקית 'שרה בהערה 11צר
 בתך הטמים המה אמעה אם מ שמם לא מלמע4. שמע" קצרה בהיה 12צר

 ראט שטא האחד מ~ד הרב בשם שתם יט לכלם אשר הען הראבק, מלט א*עי בשםהספ-
 י. בטק רח 4 השע אשר מיל טא טא מ נואח א"כ הזק, שדשן רקל

 בן ,טחש השמר נגד פורת הרב איות וכתבת' מה ראשונה. הערה חד סימן 96צר
 1,צדט. שכענתי ושמחת' 1897, ו 474 וכ' גצ*כמע יר מאנאטסשהפט בניעעי*יץ אברחם ר החבם ע" ודעת טעם בטע כבר הדברש שנאמח הדטס אחר מצאתי רשב"ס שלבט

 שמה ריה הרא"ש הביא מכק טטסן "הברטך ה9 מן למעלה שטה קירח 89צר
 בתפיה אלא קפידא אין מיטת דרך זו הרי טובים יברכוך ע"א כ"ה רף מגילה במ"עהשכהוב
 שם. לחיד'ש עינים בפתח ועיין ררקית. במילי להברו בשמר לא אבל השםלפני

 בבנקאם. צ"ל כבושהם במקט מהקו. למעלח עעהרית בשורה 99צר
 מ"ח. צ"ל מ"1 במקום מלמעלה. שקאת שצרח בהערה 118צר




