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 ! הנכבדדיי
 עתה סוציא אני אשר הגאונים" מן פסוקות ,הלכות רב?ר את א,בילוה

 בית כל ועם ;מ' חסדך הרבית מא; אשר רוה, ז-קי צד.ק א"4 י(ושמךלאור



 5ב אד'רי דעת אנינה_ למען באוצרך אשר היקד'ם יד טבתכ' א5י בתתךישראל
 תעלומית כל את וע,פ-ת ב-:ל בעט לאור א'צ'א ולםען לפנ'נו אשרה-אשז:'ם
 'מיני על עמדת אלה-ם בדבי פ-ך את לשאול ובבואי ע'ניי ראו אשרהכמה
 כל ע-נך יאתה כן פ:-נ-ם ב-תך אל באו כאשך כ' הרעוום, את ויבאר5כת,ב
 זהב אשר מנלית אססת עז!ב-ת בצ.2 כאסיף א2 מעזלם, אש- הננונ'ם דב-''קך
 זהחכטה. התירד דבר תכל'ת עד לכיא ש;'ט:ע'ך ה.ו ב, 'ערכון, לא איפ'ריבתם
 שאלו אשי אה מה: אצלת לא באשר טיבך משד 'נק! 'שראל מה:כ'רב'ם

 תמוט. לא !בי:ך בי:' אשך 'טלום .בר-ת הסדך כע,לם גכר ועל' אלה,מספי'ך
 בהוצ'אי הזה -ה'ום ;מד', ;.?'ת אשר את ;ם קבל להניד :ה ספר כסנלת אבואלבן
 הספר זה "נב ;מ': וב:' אה' 'אמי: הנא.:'ב". טן הפם,קית "ההלכות אתלאזי
 ראעוונוה נדפס אשך דזה הספ- מן נמצא לא כאשר כ' לי" י-'הטידך

 אשר 'עד דשנתיו לא כארצנו, שלשה שנ'ם אם ך רע'ו נשנת3קונ"טנט':א
 האהרון הדף את ל' !דעתקת הנדפם טן הש:י דהלק את ל. ש5חת בהסדךאו;ה
 דנדול הספרים ךב-ת פק'ד נ'יבזאד א. ד"ר ההנס אל כתכת נם באהו. חמראעוך

 הוה. מהספ- ה-א'טק החלק לי נעתק ;ינ-ו וכש1ם אננל-ה כאי אשרבאקסק-ד
 הכמ. "תשונות ספד' היצאתי ממני אשי לך אשר הגדיל בכה'י הניתיוכ~ועור
 ויוהיר"ציפת

 וספ-

 התש1כות בל כסעט בו סצאת' .מערכ', מזרה נאינ' "תשובית
 א'זה וגם הנאינ'ם" מ; פסיקזה "הלב1ת מספד שנ' כדלק באו אשיוהפסק'ם
 פ'ך ע5 אסוא כן א2 ה:ה. הספר את הגהתי פ'1 ועל הראושון, ההלק מןהשובווק

 פע5ך, לך יש5ם נמולוה ואל תודה, מפי נא קה הנא,נ.:, כהלכות עט, כלישק
 ן עסי לכל שלו2 ודוכר לאהיו רצויא'ש

 מן הססוקות "ההלכות כדבר ה;רות א'זה לפנ'ך אשים השתהו-תי אשראהרי
הנא.נ'ם".
 כתכתי אשר הנאינ'בם" לתשיבת "ספתה כספר' דברי דברת' ככר הן"(
 ח' בהח5וק יה"ש הר"ר על-ה דבי )אשר הזאת הקבוצה עקר ב' לדעתוהראת'

 קטועות ותשזנות מה5כ!ת קדמינ'כם כ-טים נע:שתה אשר באספה מקורה קס"א(צד
 עירוב.ן בה' לפנ'נ! אשר ההלכות ריב כתיב'ם כ", העת'ם כספר נם וכ'ומקזצרות

 תשובות קב1צית וכמפרי הכ'" כת'נ 'הזדא. דר' "וכססקות ש2 נמצא ראוטוןועל
 אשר דנדול בכה.י וכ; מהן הרבה נטצאי צדק" "שער' ת.טיבה" "שעריהנאונ'ם

 אהד א:לם השד,יל. ב-די לסנ'ם ה-ה ואיוד כ"ה, בשם ונקכת'ו זכרת'1 ואשרלך
 הרטב"ם הלב-ת סדור ע'פ זעיכן הדיט-ם סדר-2 ה'שנה לאסמה נתן האת-וניםמן
 ו(. קצ )ס-' האחרינה התשע, :ה-א צרפת מחכמ' טא' תשוכ' כה הוס'ףיהוא

 טכתב זה ני אחרון מא-וה נעשה הזה שהססר רא-ות כמה יש והנהג(
 וטכראוט ראה נם ראה וכי2. מהטא נק' א'ננו מסרו כואש שם אשו ההלכותענ-נ'
 זרעים ספר על וה'תר פא-סיר הנאונ'ם טן פם!קות ייה5כית כתונ הראשו,ההלק
 הפלאה" ספר יעל נעו'ם ספר ועל טהרה ספר ועל קדועוה ספר יעל טדע מפרועל
 קונ' על פסח טדוע ג2 ? האלה ההלכ1ת כל כראש הכתוכ וה'הד" ,מא-ם,ר זהסד

 אחרי אהד כצד וללכת וזרעים" ולהתה'ל המ,טנה סדר צד באיוה 5ההז'קסעפ'ם
 לשום אסר מ' ואת ועוד החזקה", ב4.ד שני.ם הטה כאשר ספריו ולשנותהרסבים



- ובשים"? "אהכה' בין מהוה וספר ו"האהנה' *טדומ _כק קד1שהמפו.  ובראע1 

החלי
 עז פי ל כתב אשר סמניו כל את ושכח דרכו את השרך שב השני

 על והיתר" מאיסור הנאינים טן פסושת .הללות הזה הח5ק ראש ע5 וושםדוסב.ם
 נם וכתב יעעב לא המדנו מוער" "סדר ושנה רכו לטשנת שכ הכי מהוד","סדד
 והיתר". "מאיסידשם

 כתוכ עכוים בשולי כה' - עק. מצאנו אחד בענק ההלכות כעיך גםנ(

 - _ביץ. במגעם טקילק -שטומול נוי כיח מ' שס כ"נ( )ס' לעה וטקובשן וטוקיםד'ן
 אהיני ערדאז, שרלס, נוים, ה51 תיומים דינ' כת,מכמ מצ-נו 'יג ש' נסך יקכה'

 גיי, לי שניסקת כפורני לאפות בשר, צול'ן שנייס בפ:רני ביצה 5אפותשליקו,
 שס דשלקין, תישס דין .יז שם בע'כ. שהפבילוה שפחה דין קראנו עיו ס'שס
 המועך. חול מהלכית ה:א כפיו ,ום ה' מיף קשז ס' שליקא. סישחא דין הפס'

 והתץהבית ההלכית וטגיף הדבר שכרור א' כאות הרשום אחר, והגה7(
 החדש'מ האלה הסדו'ם עשה אחרון ומאטף שסיפר 5ומר צריך קדמץ בדלנאספו

 על והחטאת הע:ן לשום לני חלילה אולם האכ(ה. הששת את 5הלכת2יקרא
 המדפיס" "הסיפר שמו את הספר בס.ף ריאם הוא באשר פיסו~נו משה ה,דאוא

 שמר ויא הבתרים כין הזה הסופר עכר לא מדוע 'דענו לא אולם העירךיואינגי

 בא י'נ ס' יחנ הלכות 5פני ספוי. בואש בשם ההלכות ושס ואשו הכתוכאהנ
- קד:שה. טפר נכתב ילאחסד  יבהמית עיפ,ת וסטני וחנבים בצ'ם גע:י- ה' 
 כשער היו כאע1ר למח5קות נחלקו ולא כאחת ההלכות 5פני נכתבו החי מןואבר
 כרש'טה -- והנחתך. תפלין "ה' ההלכ,וע בראיא חסר אהבה כס' -הספר.

 קרי טבע5 הלכה נזכרה 5א ובהלכות קרי" ובעל יוידת "ד' כתונ ההיכותכראוט
 נזכרה לא זאת והלכה והיהר" א'סור "הלכורע צ.א סטן 5פני גם ראינ: הןכ5ל.

 מן פסוקהו "הלכות כראש גאטי שם כי הדבר נהפוך הספו, כשערכרוטימה
- וה'תך'. טא'סורהנאוניכם  וחרם, שבועות התררע וה' נדרים הפרת "הלכות 

- )קפז(. ושבועות נדרים הלכית אם כי נרשם לא בשערהכת:כ  הדינ'ם לפני הספר ובתוך לבדה טיניס וד; 5ו5ב והלכו2 לבדה ס,נה הלכת שניחלק הספ- ביטעי 

- כאהת. ישומות הא5הההלכות  לדינים ההלכות יביאו בפרם הר,ט:טה טזווה ה' 
 סועד סדר כו כא אשר השני בח5ק מקומה א'ן גם הספר, בשער חסרה )קצ"ד(האלה
 ה' נרשטה טדוע נדע לא ככתיבתה ל, הדומה למנלה סשו5בה ט"ת ה, כאהואם

 המדפ-ס ע5 פיכה 5חשוב יש אולם אהכה. לספר ש"כת והיא הב' בחלקטעזה
 סן קכץ אשר האחרון והמאסף טצא אשר טהדפום העתיק הוא ;' ו5ומרהל~5_

 הא5ה. הדכריכם את רשם הוא שטו, נודע לא ואשר לפנ.1 היו אשרדש1ספ:ת
 הדוראה ענ'ני ככל דינים 5קכץ היתה הזה המאסף שתכ5.ת ונראהס(
 פשד ממנו יוטאלו כאויר לפנע .נכין כזה קבוץ יזדה לסען ובטועדים והיתרכאיסיר
 הרי, 5פני שא6 וכבד הלכות כסה קונטרטי כתבו זה שע"ד -דענו והלאדבד

 הנאונים תשויכות שש הודאה אחד חכם שהוה כוה עגין על ק"ד( ס' )תשו,סיגש
 לפנינו אשר התש:כות כעין קצרות תשוכות הזה דסורה לפני שהיו נראהוטע1ם

 ה5כית האלה כתשוביה כאו ש5א מה לדבר הכר הגאוניכם. מן הפסוקותבה5כות
 ופסקי 11ש1' כהן דכו כם רכ1 אשר התיה קריאת התפלות בענעי תשיבותאו



 זדעת אשה, זכתיבת הטשפמ סחקי דק כ5 דחאת באס0ה נסצא לא מ"גאתש,
 שכ" *לנבון

 התפלחן סדר וה.תר". "באיסיר הססר בשער בכתבו הטאסף 5ןה
 -פסטוזו? דם המשפם דברי וקה"ת. תפלה דיני נם יסצאו ווצם בסדזרים וקבעהיה

 אך ר,צם הזה הטאסף אכן ושוטר.ם, שעפט'ם לפני- הד'ן חכסת ב2ורהנטועים
 5שאול ובא היעף את דבר לעות או הםצחה טע,וה לדעת אם וה.תר בא-מרדינים
 הי'נו- דהה הספר בתוך נרשטים וח5יצה רמם נטק דיני שגס ז5ו5א ה'בדגר

 בפפר הנאות השאלחן עם בראשונה היו האלה האחדים קח".ם 12ק1ניאוסרים

 הא5ה שא5ק'ם די וחלק נ' חלק אמ כי ממנו  עדינו הניע .לא אקשר צרק"*,שערי
 פאפף חהן יודע טי אולם לפנ'הם. נאו הא5ה ססיקותר בעז5בח? וח"בחהש
 וחליצה נבמן "' בלי 5בד אלה פסוקות םה' קח5ק'ם שני אך לפנע הץ אשרשנ'
 הזאת. האספה אל ואספן האלה התשו' את אחר בם?ס טצאיניבם

 נם הראה 5א כאשר תשובה לפמ םספי -אזת הושם 5א הראשון גדמסי(
 חטפפר אותא שטנז נם דמקושת דואנו והנה ב2ויס אשר ה:אסר סקוומקים
 ג~שון שם שכ5 ראשון בדמס רא'נו אשד 1.ען הספ-(, בסקז קהיינו טפתח)גס
 ושסית ראקך שפ "תקרבות חלקני לכן זבולטות גו-,לא באזתעת נדפסתאון

 תקרבה שכל הנאונימ, לתשוב' *המפתח" טספרנו גפייב אמרנו וכבדדגאונים,
 שטו נקרא 5א אשר אחר טנאון שהן בבירור נדע מהן ומא.זה ד'נ,ם ההבהטכ.5ה

 תשו' דאש' אהה על שנזכרו הוה הענ.ן נם זה. ע5 דג'רומ וכרמיןחזינונראש
 שפה הבאים הד?'ם םן שיומ זה על מרה קנ"ז( קל"4 )מ' נאונ-ם שני_קופךת

 קצ"ה ס' נחחה בה' והנה אחר. נאון םפ' יצא אשר ו'ש האחד לנאוןהש"כיס
 בתיבה ההלכה ה'תה זהטאסף לפני שנם או5י גאק שם נרשם לא ההלכיתבראש
 נחסר אחת ופממ הגאו; שם חם- ק"ז ום' צ"ח ס' 5פני נם האוטר שפ בל'סתם
 )קיר(. בש"צ הכתובה התופ דאשגם

 ששנא ר. בכל. נאוני כל שםות כטעט סצאנו דתקרבחן בראש ודגהו(
 קצא(. קעב, קסז, קס, קם, קנ, עז, סב, טח, )45 יהודאי ר' קסח(. קכא, סה,)יח,
 כהן ר' קפה(. קסו, קטב, קכז, עא, םנ, 0ת, י, )ו, יוסף ר' קסז(, )סיי משהף

 שי4 עה, נז, )כד פ5טי, ר' קע'(. קסח, קכט, נח, נו, ננ, סו, כ", ז, )א,צדק
 פחי ון, סמ, נד, םט, 5נ, כז, )טז,- שלום שר רי קצנ(. קעה, קסד, לה,קיד,
 ה, )נ, גמרונא, ר' קצנ(, קעט. קסג, קנו, קםמ, ק5טי "ייי קלג ק'ח, קפז,קח,
 קכ, קפי קנ, צה, צד, צנ, פט, פז, עכ, טר, נכ, נא, מה 5א, בח, כנ, ץ,ח,

 קפא, קער, קעא, קסט, קסה, קסא, קנג, קן, קטנ, קמא, קלד, ל, קכה,קכ.ב,
 עד, ע, נה, טדי מ, )כי, רם עם ר' 5,(. יפ, )ב, טתתזה ר קץ(. קפז,קפנ,,קפו,

 צו, פר, לה, 'ני )יא, צםח ר. קפח(. קפב, קטוג קו, קב, צמ, חץ, צבי פו,פנ,

 פח, סז, םנ, טב, לב, כט, כ, )ט, הילאי ר' קע(. ק5ז, )ק'פ, גחשו; ר' קפד(.קנב
 ענ, טא, )כג, שר'רא ו' )קד(. סעדיה ר' קעו(. קסכ, קנם, קנה, קכד, קטו,ק-א,
 גס, נ, לח 6, לדי )יד, האיי רי קעח(. קעג, קטר, קנא, קכו, קכנ ק.ב, קה,פ,
 ופ,. חפני ;' שט:אל ר' קפם(. קנח, קנז, קטי, קלמ ק5א, קכהי ק, פכ, פא,עם,
 צ, )עה, חנוך ר' קצה(. 'סא, 5ט, יב, )ד' ק.ירא שסעזן ר' ק5ח(. 7' פח,סו,

 קט(.ק?,



 ההלכ1ת. בראשי הגא1ניכ שמ1ת מצא התש1בות וטמאסף ספק אין ודנהה(
 בלעו1ן נכתב1 ,טרכן אחרי יד'ם דאלה ותשובות בהלכית שדלו קצת נראההן

 הדבר זה אילם ארמ.ת, בלשון מהן המעט ואך וקלה, נקיה 21למודית עכר'תאחת
 ררך על אססוה האלה הוהלכ1ת מן ואסף וקצר קבץ אחד חכס לאמר, דברנואיטר
 ויהי1 לקח דגאונים רנרי שמכל ויען ותלמיריו, יה1רא- דר' קציות פסוקותהלכות
 והנה דנאונ-2". מן פמיקית ייהלכית שם להלכות.ו קרא בידו, לאחדיםדבריהם
 אחר במק1ם אמרנ1 וכבר בליטונה פ'ד( )ס' צמח מר' אחת נפלאה הת'טוב1תבתיך

 ת'טיב1ת. ב,טאר גם הוסם:ת לפנ-נ1 נמצא1ת ואולי 4( פלטוי בן צמח לר'1יא ח"ם ב.ר צמח לך' לא מצאני לא ואת וע,טיב' וכליטון הוסמה בה יט.שיטנראה
 התש' אסם.ת ב'טאר ה1באו זאת באספה א.2ר ההלכות מן הרבה והנהט(
 כאו א'טר האלה ההלכ1ת .הנה גר1ליתי הלכית בבעל נמצאו ומהן אמרנו,כאשר
 מקום מצאו מהן מ:ער ומעט תיטוכית אספ:ון בשאר הן .הידא' ר' שם עללפנ'נו
 יטם על ע'א מ. דף וין דפים בבה'.ג ה1כא קיג( )כ' -בס וטומרת ד.ןבבהייג.
 שלפנינו מטה ע"ג כ"ה רף בבה.ג נשהנה )קם,( דק.נ-א מאג' ד'ן - סהם.גאין

 - פ.ח. דף ח"ב גיאת ו.".ן בה. יע-.ן ואת. נמחתו ע.'פ בבה'נ תק1ן צריךולפע,ר
 -- שנ'קב. 'טיפ- כת.ב ויטם ע.ג ל'א דף בבה'ג ה1א וטנסרק 'טופרד'ן

 ונראה כה.,ג מתוך מקובצות הן ק-.רא שמע1ן ר' שם על שהובאו ההלכותאולם
 ההן בהלכ1וע מקצע'ת .2הם אם ד-נים אי;ה לקחוטהמאסף

 א-

 פסק'ם יטהס מסנ.
 עייג ט"ו רף חלה הלכית בבה'ג היבא די ס' לו. איטר ב.לקימ ויצ-גםמח1דיט'ם
- בק-צ:ר שם א-תא השני הד.ןבק-צור,  ע"ו ה' בבהייג קצת בק-צ1ר א-תא "ב ס' 
- ע'ב. פ,טדף  הדורס עוף כל ע"נ. צ"ו דף ככה"ג איתא דצ.פרתא הפסק לי.ט סטן 

- ג. ע צ"ו רף ב'2:,- שם א-תא דופק הד-ן ביטני.. ע,ד צייו דף משםמלוקט  ס"א ס' 
 בחלבא בצים )ד'ן ע,ב. צ'ו דף בבה.ג בצ-ם סהלכית והסיף הראיט כתב הכ'בראש
 צ"ו דף 1דג-ם טיפית מה' מל1קט-ם הדינ-ם ושאר בכמכא( א-ת' דכבה"ג יט-נויבקצת
- ע"א. צ"ז ודףע"ר  ע'ב. ל,ו דף מוזוה ה' מבה"ג מל1קט קן'ה ס' 

 דנ1תן מ.טנ.י לרא'ט ברכית עיר ואב.א דוה ספ- סרר על דבר' אתדברת'
 הב-עו אשר נועם אטרי ב-שראל, ולהם.צם ב-עקנ להלקס ושפר אמר'סא1צריו
  גרוטום מרב'נו ת'ט1בות א-זה  לישיאל צסין טוב יב ואתן 1דור, רור מוסרידגדולים
 -רי. ,על נתת א.ט- כ"י ראב-"ה בספר מצאת' אוטר ור"תיוט,'

 נ"ו:, !ה[,' גמסקח*(
 ,ד 3ני

 קח""
 ח"סגן ,מ" וי ג(ס ;קן", "סר ה:סו3י: ;! ר(מ;1

 ר' מן סל ),,לעה כ'מ1! ד'ן ס'מ ס, )רס', גקרוס מה1נ"; ה:(1, ס: סג";1 1ל"

 :) ,סיגה ר"ן)מ"
 גס1ף 1".!ן ווה ע, כ:::.-ן "ני:כ הי"ך הקגס .הע-ר)1 מהסי", מה"

 "סך ")ון גע;'ן גג(ק .,עי' ה.יס 3ן ,מח ר' מ,ס1ן ;1" 1סמ"!" 'מ-ן !)עוח "1".ןקקס1,
 ס' 1),ערג מ,ךך ),1;' גמ[י הכ.ך1:1 ;נר "1!כ לקנ)ה. מ!פ): גס':,ג"7

 ;י,"
 ס;ק !)1 :1;

 מ) )ן[מק סמ 1מערג מוזח ג"1:י וג;ס,' ,):ק ר' ט": ג;רךס ;,גמק "(ר ו"; הס,כהע!
 )קמון. י'סס



 כהם אחחטדיס הנומרים כנדי על ששאלת הנולה: מאור ר'נ תשבתי(

 לאד נח"ל .שנחם .6( אדר" לסטוך ו,ש ואסורים הם ע"ז שסשמשי ואומריםלע"
 וכ'ין אידם ב'ום עמהם ולתת לשאת סיתר הלכך מותר הם ע";עיכדי

 דסשטש-
 בהם שנוצתסש ננלים ג( תאנדק אבד שנא' קויענח עד אסורים אינם_ הםע"ז
 נחשנן "רנה ע"ז אהמבדין ואע"פ הם עץ עוכד' דלאו כיון וכי מדבר הכתובלעא
 נעבדת כין ס.ד אטידה נכר' של ע'ז דתנן אסורה שלהכם עצטה ע"ז וודאיע"ז
 חי5 אווגנים ערהיו להם הגח נכך תלףה שפרנסתו בוה וכיוצא נענדת אינהכין
 סז'דים.'היו

 הננרת ששכהה התן על שמע'ה לי ה"וינ שלסה ף רש'י: תשובתי6(
 וצדיכנו עיוה'כ הסרתףספת"ות

 להיו~
 היתה הרנה ופעשם כניהכ"נ היום כל

 וחוזרים לנית מכיהכ'נ היוצאיס הנית נני ונבם לניתה מניהכ"ג 'וצאתהנכרת
 ולי5 גזלניס נננים ונאז הגברת צותה כאשר הנית פתח סונרת היתהוהשפחה
 שם וגיו לעדב .ססוך היום טצאתץ הוצפחה אסרה המסתח הננרון שאלההטחיון
 טותרות וצהם כעין מראה סכורצת וקסאינם נניזא ימנורזות וסתוטות פתוחותחניות
 אבל נ( טותרות והסתומות הפתוחות הע המרתף נתוך הנויזה נמצאתשאם

 כלל לנסך נטיכ יוד,רן ואינם "ן לנסך הנהשרים נחשדו שלא נראה היהסנוחות
 לא_ עתה אכל לע'ז כיין אצנעות'הם סשכשכץ וצהיו איטאים כטו אדוקקשאין
 הס ישראל נפני כן שעושין רששם דיש דאע'ם ולעותות לטזינ בך עלגח"צדו
 יעוראל ע~עבור סתכוין ני. ש.ה" לזה חכטים חשו לא כפניו שלא אבלעהרן
 לעטא בארכע דחטרא קיפטא סליטא דמוזץ'תא ד( קיספא התם כדאטרינן דתו%

 אחית וורד טיגך לעיל הלכה אמדינ; ועוד חעעד לא ליה אהני דלא כסידיאלטא
 רלטא לדכר חכסים חעה לא א' כירה על קדירות נשת' שותפק ע( ונויישראל
 לא ליין גינה הבית שהיתה וד וכי נקדרה נוי ליה הצדיה אפיה שישראלבזסן
 הבית לתוך ףוצאים נכצסים ישראל היו כי האי דבחם כטה וטסגי לנסוךלחחצ
 דאחזתה .ואזרג ואתיה דאורכסא וודא' אלא ישראלית מינכריה דלטא איתא אםועוד
 ספק י( אפי ועוד גגרה אי טלתא לכרר דחניתא ננרד וחז' אזלא דלסארערה
 א' יצהק ף אמד לנמה איקלידא לה דטסרה ססונתיה ;( וטהא פהירביאה

 בלנד הספתח ששרת אלא לה מסרה לא ואטרו מדר,צא כי הוי שנדא אלעזרר'
 אצ5 סטש עיסד וצהוא נחנות אותו לסנות סמש חמרא אצל דקאי היכא דסיולא
 שמ.רת לה ססרה וצלא כיק הא עסקינן הפלינה בשלא הך תימא ולאהיין

 טקוסו על לנף דויבקץ היכא טזו נדולה הודעה לך אין שטור 5ה אמרהולא הטפת"
 שטור לה שאמר או ננעל ה( תגיא ה-ן אצל ממש שם עוסד שהוא כחנותמטש
 לא שמירה נטסירת סתם אכל טפלינ' וצהוא שהוד'עו שמירה זאת וצטיוהאלמא
 נטף- היתר סותר נטרתף כגננ והנויה ששכחה המפתח מסרתה שלא ;ו וכ"שתנן
 ספיקה וקהיל עליו הק'לה שהתזרה 'שראל ויל טטק לאנד בשניכם קל יהאואל
 הנים ד""נ חוטרא טעוום וא' בוה'ו כקךלם פנ.ם כערכם ע~חוש ואק "ולאדרבנן

-
 6חרה. :ומי )'7: יעיו )ם:יפ י( מ)סמ!6סתוח, 0 ל6:, ע" כ( הגזינ:,6(

 ל4. עסוד מם ה( ןס. ו( ע.וע:, ו( מח. ע"ו ע'ע(



 ..ן ישתו דכת,ב מת'ם ד,בה' דא:רי'תא א'סיר יהא לע"ז הטנסכין אומותאיתן
 שש'כ'טך מהם ש'ש ע'ננו ראתה ולא רא'נו ולא שפענו לא הא אבלנם'כם
 לע"ז.,.ן

 הס'פנ'ן לנל:ת לטבה אס:י כת'ב 'צחק ב"ר שלמה ר, בתשובו;ע(
 אם נמ' הס-מנ.ם ב-ת ה:תך :אה"כ ומכאן מכא; והע:ר הבשר ולהנ'ח הנר.בראש
 עי2ה לא הס'מנ'ם את אהייכ חתך הא גכלה מידי הבהמה אה מ:צ'א א'נו התךכה"ם

 עד ב.טר ריב כלא ומפ-קת שדרה מולק "( כדתנ" פיע :פנולה מם'יעתשחיטה
 מהל'ד שה:א מסנ' הי:א ר' אמר יכ,' מטמא נסכ'ן מ:לק ג( ואמוינן לוושטהומנ'ע
 למעלה, מנילה והשח'טה .2מ:לק:אע"פ

 בכתי-תה שנכתב כתיבתה מהם רצתה יאלמנתו מפרים 34נ'. כתי.נ(
 כתסא' דעל מלשין טדקדק'; רא', מהם ניבה ראינה והעאב כתטא' דעלמגלימא

 נמשיכה. ;כי הבנ'ם כא; אנל הבעל אצל הם והי. ג.רשה אםרק
 אלא כקג'ן השל'ח'ת לכתיב צך'ך א'נ: אי2ה לו לקדש של'ח העושה'7(

 ב'ן העד.ם ,היתמ'ן פלינ'ת לו לקדש פב"פ מ'נה מסה הת:כ. בפנינו כיתבכך
 לה:צ'א אלא הככ'ם הצר'כ: לסה זו והרשאה לפנ'י א'; אם וב'ן לפנ'1 הואאם

 ו.שראל. משה כדת לפב,פ מק:רשת תהא אומר שמקבל ושליח מחשי?חכ'רו
 ה-'כ בעודם מ'ד כל'ם הנעלת שלאהר רש"י בשכ בתשוי כת'בטי(

 והכ 'טעל'ה; האמיך.ן ו'3לעו יחזרי פן קר'ם במ'כ להד.הן צר'ך עליהםרוהה'ן
רותח'ן.

 :'עט' ב'2ת .לבש: מ-'ב'ו -דיר הכלא'ם על ו;"ל: תש:בה י"ת בשםסו(
 בה'ט יפדס: '2:פ-ם הל:ק נ( מצאת' שלנו בהוספתא האמנם .ה'1 בכל'וכלאיהכ
 בה,ט וסדפה פרימ': 'ה': ננד'י כמי שנפרם חלוק היא כך ו?י' מ:תי ולאאסור
 בכל זי ב. פשת; .טנ[ בהוט ל:טי השש לא ולכך היא פשתן של חוטיטפתם
 אה- במקים מפר-ט אפי' :עיד צמר של בהיט ה( אטי הואמקום

 א"צ ככ. .(
 כ-"תא קמ"ל רהא :נראה פי2ת; יטל ת:רה שאסרה הים וסתם צמך הוכ'ו כברשהר'

 כלא'ם ו( אכטמא שם 'טכתיב מקומות רא'תי כי לכלאים הוא הבורדפר'פה
 נמ'ר הבוי כ. בכלא'ם איסרת פר'פה כ' כאן אמר כן וכמו בשבת בהס1.!צא'ם
 דמ-ך' האימר ולדבי. .יצא:ת מדיית ה, כדתנ'נן בשבת בו יוצא'ן ושהדיד-:א
 בהיט :פ-פי שנפרם צמי של נקם אמאי ל'ה תקשה פשתים ישל צמר שלבחום
 כד' ו?יפי צמר שן[ :הליק נלא'ב שהיא לבד. ההוט משיכם ל'ה תיפוקאסיר
 '2בו הה.ט אסור כ?ך'פה ההיט ה.ה כלל חל:ק שכ ה'ה לא אפילו שהר'נסבה
 היט אפ" לך דר' בשר: ע;[ ג'מא לו תברך שמא דב.צה ט, בא' אמיי'דהבי
 כך הק'צ:ר דרך על לעיינם ואטר .להם ומצאת כספר'ם גפ:ר אלא נכלאיכאסור
 :לכן ג:.ן ;את כ' 'רעת. למשי' א'צטרך אטאי בציצ.ת כלא'ם לדבריהם אםנ"ל
 התשובה. עיכ ל"וד.ע. השת.לא

 יל ה( ";.יי. נ,! "ו!, ז( שיכ. כ!"יס קיססק5 ע' נ( : ;, סס ג( :4". חי!.ן"(
 ,.ן. 7ף כ( מ'ו. ס.ו כגק מסנה ה( : נ'ו סנח ט' ו( ".1". ,:"ן 1'ל ו("5ומכ".



 'ושלמ שלום ברב עולם ועד מעתה : נתן ב'ר סשולם לר' ר"ת תשובת'י(
 מן שליש. חת2 בכ,טרורן נחתם אשר אחר' אשר הגט רבר על משולס ר'הרב
 זה בלא זה ח-תמ.ן ~רן "( דג'פ'ן מפ"ק רא-ה ומ"תא בסנ'ה2 שלא וחהםהשוק
 .חתטו ולא נקבציבם נולם שיה-ו נר' ומפריט-ם כולכם מיטום גו'רה אוש- ר'ואמר
 יאמך על.הם חלק וארינ' וך בלא וה שת-קנו כ':ן כילן 'חתמו שלא מהןאחר
 .?נ'פ ה'ו ג( ראטרינן זה בלא וה ה1תם.ן י:תר או נ' הב אכם אבל ר,שנ-כהנ"מ

 אלא טיעלת א.נה 'חר להקנין כילנכ ג;-רוה :( צרק-וק לא כ~את רמ'ננילכם
 שנ'כ בלא אפיטך ראי כל5 חסרון נו'רת נאן ~ן-ן בשנים ~ובל מיטניםב'ותר
 נטוה טקצתה שבטיה ערות נ2' רה"נו רמ- כ::לכם יטנים רהא ראטרינןוהא
 אהר שהסך נולנם נט1 נתני מצי שלא 1נתכו אזל' לר'למא לס.חש ול'נאנו5ה
 וארוגי לחורבה, למיחש רל'כא ניון לבפ5 ד-נ;ל כשנ'ם ר' רבי' לר"נ יזהוטהם
 אנל המתם'ה'ם מן אלא א'נו כן האימי כ' רא-ה להב'א לי וחלי5ה זאתיודע
 אנל לערזת וי' ג' תחלה כשהומ'ן הנ"מ הפוסל-ם לדנר' שאפ-' באחרונהמ"ש
 או הראיטונ.ם עדים בפני שלא השל'ש' הומ.ן ומן ולאחר ב' כ"א הזמ'ן לאהכא

 דהא לרבר ורא'ה נשר 1הגט עמ: הר-ן -חר צרפם ולא חתטו שכבר אלאבפנ'הס
 היט1ק טן י( עכר על'ו ה,טל'ם ואם כולכם מיט:ם גו'רה רפסול אמרינן נמגב'
 1א2 הראש1נ.ם במני בע-נן רלא מוכחא יטמעת' יכו' הראשון בפני קאמרולא

 אחרלע:'ן ל' מה בעל 7[' רטך הנ' במנ. חתב לא שמא לח1יט לנ1 ה'הכרבר.ך
 אם אכל הראשונ'ם בסנ' בע'נן ולא יחר הבעל ה;ם'נם שלא מפנ. א"והשלמה
 ט'הכיטר לא מהכ' דבציר ה( הומנה צי'ך לא סופר אבל בפנ'ה2 בע'נן כילםהזס.ן
 כאלו ה1ה ;ה בפני יטלא ל;ה כתובו 1לסופר התמ; לער.ם שאמר נלם שטשואפי'
 נאטרה ענ.נ-ם להרבוה נ5כב וגו-רת טתניטר לא סהנ' רבצ.ו 'חר 1הזמ'נםצופם
 ער.2 משום יטנ'ם רכלכם ו( בג-ם-ן כן יטאמר1 לרבר וא'ה :עיר יט1ות. דגז'ריתואין
 והי'נו ב"ל יהישע כרי ולא נר'י1הנן רק-",ל כשר ופסי5 ק-וב ואפי' תנא' משוםוכולן
 ליבפל זה בפני זה ותקנו רבו'ב לזכרון נמ- א1 לב'"2ה מיטום נ5כם חת'מת רבשתנא'
 אמר של.א הנא אב7[ קאמר כילנם רהא קרובים ואם-' כ51ם 'חתמו אלאתנאי
 רוצה ואינה בפנ'הם ש-חתים רוצה יטא'גו הוה הכ- נמ- רההוא תנא' נלכםלהם

 יטלא חתום אחר 51שלישי חתומי לשנים אמר ראלו תרע יטלשתן נטעמרלכי'שה
 שמעתתא מוכח 1הכ' זה. אפשר שאי תיט'בני ואל בסנ.הם חתם אם ל'ה ופסל'נןבפניהם
 כפנ-הס חתם אם ל'ה פטלינן רלא נהי 1( והנא' מתכשר לא בבצ'ר 'טחתם כותישעד
 קזייח על וחומר בק5 ל'ה מכשר,נן טכ"מ בהר'א קפ-רי הראיטונ,ם דא'נאכאן
 להוצ'א שלא וושמעת 'טטור יר.ריה 5ך ואומר בפנ.הם חתם לא אס ו'ותריותר
 נר~וה הדבר ואין ונעניטו נן עשו הרבה שרבו י( בעני'ותנו ני כיטרים ג'ט'ן ע5לעז
 ממה בפניהם שלא 'טל'ש' כושחתם הגט כ'טר ביותר הרבר פשוט ני שמ'ם5שם

 ע"' שנטצא ויטמעת. הראש1ניכם ג'פין ע5 לעז מ1צ'א אחר והמ,טיב בפנ'ושחרזם

 סקגו2 ס( ס.ן: גיס'ן ד( ,7קח". ")" :ל "ו)' ג( ).ג: גיט.ן ע' כ( י'. 7ף"(-

 ס7גול. גהוך )קמן ג"וק וסן הסוסל גפעוח פס ורספו "1)- מ,סכסר" !" מהכ'"7ג1'ר
 גע1ווסיוו. "ו)י ח( וסוי. ,', 0 'ח:, גיסין1(



 לפרסם כדי הרב חתימת אחר חמלכות נני החתימות דנרים וכרון עלובותינו
 ווטלום.הדנר

 לפר,ן בי' אחר גוי נגר בערבות שהכניסו שמעון על שצחעק ראובן ועל"(
 המעות לוה וגם נתפם אליו בלנתו 1יהי הגוי בנית ראוגן ~עמד נר'ת והפר 'רוונתן
 ולוטלם ברינ'ת וללותם לפצותו ירו כתכ אליו שלח והוא רינית עליהםועלה
 על לא אבל הערכות על 7[1 מורה ווטמעון ראונן ביד ירו וכתכ וההפסדה~צאה
 ספר האמונה ועל וחצ' זהו' וטפרעו ואומר הודה ולא לו כפר לא וההפמדההשאה
 כריב'ת לוים אם והריבית ההוצאה לשמעון ראובן 6( שמשלם נ'ל הבטיחשלא
 מי נפ' כדאיתא ה'א שכיח דלא דאונסא פפור התפיסה על או ג( ידובבתנ
 רלא אע"ג ח"ב הריכית על אבל וכו, 'ה,1טע דר' בר" הונה ור' פפא ר' נ(שאחזו
 נשך בא'זהו כדאמר'נן אז'ל ערבא בתר רגו' בייב'ת עיב לנוי להיות ישראלמצי
 ב'יקר הפצ'ם נקונה והיי ליה נתנו היבית בתורת לאו רמעיקרא 'טר' הכ'7(

 להוסיף יכיל ה,י כך דכל ה( מגנו ל1ים השאר על הוס'ף שלא דשכיחובאונסא
 יותר הנו, כבית ה1ציא אם 1.פול הוציא גמה וישבע שניח דלא כאינסארהוי
 ואין לשואל לה"ב אין עסק'1 כ.פול ה0סד ועל ויפול נביתי מוציא שהיהממה

 הוצאורן המוציא 1( כדאמרינן שם עמדת פועים פחד מפנ' לומר נאמןשמעון
 א"צ הללו ודברים יפול אלא הוצאת נשכילך לומר אשה מהמנה ולא וכ:' ננסיעל
 בר'בורו ואמר'גן כשואל להיות וט"ח מתנה ת( דאמרי:ן ועור ו( יטהיו דשליהאקנ,ן
 תורת עליהם א'ן ראיבן שנ'ר כתב'ם ואותם הכ' יה-נ וכו' הנאה בההיא ר"יבפ'

 לשוו,ה אלא 3תבינהו לרא'ה לאו ואומי כתנ'ה עליו כמיצ'א להו' עד'ם נלאשפי
 א"ל יאפי' קא' דלרא-ה שפר כמו. פרעון בוטערן יתובע ח,זר אדם יאיןשליח
 כתב עליו הוציא .משוכם דשפריה.אבל מילתא אלימא אמר:נן בשמר אניח"נ
 עב'דנא קא ראיה שפר רלאו שפר' הני כ"ש ט( הנווטא כמ' כדמפרש לא-ידו
 עבירי, דלהכי טתנ' שליח ויהוימ"ם

 וטמערער הקרקע על ז"ל ר"ת תשי ומצאתי יגעתי זאת כתני אחרייט(
 ע"פ הלקו כבר אם נ"ל לקחו אחים גורל ע"' השיב וש' שלו שהיא וט' .עלומ

 הדיינים ונמנעו ערער ר' של נכרו שגם נה להחויק רוצה הקהל וטנזר)הגזירה
 לא כיטוטמע אז ראובן עליה ערער ולא נגזרה הע'ר פובי ע" אם הגז'רהמחמת
 להסיע העיר בני רוטאין '( אמר'נן דהא' ממוט ר' נדברי אין לאלתר ראונןערער
 העיר כחבר הוי העיי מוני מחאת בלא או' מדעתן הקיצות יצתן-כשנעשהעל
 ממונא פקעי לא ו' דכל כמ'נ'יהו כל לאו הגזרה ננזרד עשרה ע"י ואם כמינ"הוובל
 העיר מוב' ע"' כי מעיד'ם הכ( אם נאיסורים נאמנים וקרונים עיר נחכרולא

 איסור אלא איני הגורה כח כי הגזרהגעשרק
 שאין הקימונים גוירת נגון בעלמא '

 עליהם תומס ואינו :לתלם'די ורנ לבגו מסר אב או עד פי ע5 ער אלא;עליהם
 ענריינא. על'ה דעבר למאן וקריעכיייגות

 גימ ל( כ,נ. ניטין נ( סטור. ההסיסס ט! 6ג! 1"! .3( )ר"ונן. סמעון ס1'! ני65(
 ק.6ג נהוגוק כ( ,ג: ג"מ ת( סוייס. ל! ו( מ.ס. סיה נה1גות מס:ה ו( מנוי. ,"5 ס( :,ע.5
 : ו" ג'ג0



 הנרו~כפ חכמת טחשך יקרים פנינים ספרך טעטק' הבאתי הנככדןיריר'
 קרן דויטות אשר על טאר, בויני יקרת כשתים אכן לפני, אאר השםאנשי
 טפעליך ו'שר לננך תם ועל הכינות חח1ר הנרול הםפרים נאוצו בחקירותץהתורה
 בחיי: אנרכך לכ! *( לרבים היית וטופת תטננך צדק ענות ני ואנחרם אלהיםעם

 נקולום תשב ישלם, נמילות ה, טעם שלמה טויכרתך תהי יטץ, על 'טים ר'יוםיף
 נרבר ננבילך, ואשר וא51ום אהלך על' יה' אלוה סוד 1 שאננותובס,צכנות

 הנאטן, וא1הבךמנבדך
 מיללער, הכהןייאל1 ןן. תרנ.א. נסלו ח"יברל,ן

 גחכמח! ס!מה "מר ו,,!: סכהן י,ג מ:ה ר' הרג ורגי מור. "גי מר סג'ע כה*(

  הע0 מ:מי ג:נן סהגס זגן מהעה" קו:ה: 1עווג מוס? :1מר !הי,ס ,"רה 'ו( ")מ:!י

 הכמס1 וכווג מ1סר" "ס1מך .מ1ס מ:! ונקי ס:ע מכ! חף גר": העו?7 הנ17! "ס1מ":ריהכ;

 וכ! דגיי1 כ! ",י !?וג, ,וק1ה יע:ס כן ;.1 גמ1 י7נר ת"סר 1ה"מח סחס7 מע:י 'רגוכן
 "כן !כה!ה; ,.פף 1!" !ויק י,נע !" געקכוחיו הו!ך י! !מי,ס,, ,"1רמ !"מייס 'ה.והי,ה1
 1כ"ס? מסיו ה'וג"ח ההירכ כ! יקיס !6 ":ןס"י:

 יג1"
 ועמו "ה.1 נקןג מע(הו !ע:1ח

 'העה סו" 1.קהגנה(, יסרסמוה "1 ."מר ":ר )הו:הח הוגחח" "עווג כ"מהי ה"רמ מנ''עה

 מע:יו. "הר' "1 7גריו "הרי י:כוה "ס ג:מ"יס .מינס ג.ן יוע1 !" "סר ס:כ"ח

% .
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הלכחתודזמ

 ולא תחמה לא אפרש ולא דאפה וה:א 6( קיירא, יטמעון רבד.
 כהן לה ואכיל ד'פתא הדא ,טקיל תרומה ט אפר' 1לא חלה אפד"ט ום' א'חלה
 כהן אפ" לה ואכיל רפתא הרא וטק'ל חלה ,אם"יט ולא תרומה אפר"טקמ;
 אחת אלא מפר"טק ואק "טראל נארץ מהטן ואה .ממן מעטתת ותחמת נ(בחל

 אותה,חטיפק

 הבן פדיעהלכות
 צרך אק יטראין 'טל ככי הק פדק יעמן נ( נפרוגאק רבדג
 הלכות למר אעו . הכן אכי ואם ~לכר אותו וטפרה כהן אותו במעמר אלאלפרותו
 תוטעה והקרקעות י( כ"נ )מנלה עמטנ:ו ואותו ללמדו זוחר צריך פריה וסררכרכה
 רמי או עלי ערכי שאסר ולאדם שדהו שטקריש כיארם בהם כיוצא וארםוכה,
 פקח.ן אדם כני עשרוה שצר'ך הנית לבדק עצסו ארם שהקריש או על'ערכי

 קצוב ככי ישראל ככ1ר אכל עצטו, לפדות זריך ובטה שוה כמה ולחשנלאומרו
 ך(. ]ראנקא[ וחשר כספ.ם ושמונה עשרים ,טהן סלעים חמש פריונוכטה

 שעםןבזהלכריץ
 ואפ" פשתן כחופ' צסר כגד לתפיר אסור והלכתא ס( נאון. 'וסף רכך,

 ראטר פזי כן שטעון כר' והלכתא רטיא כאריגה תפירה לן רקייטא וכסתותכרים
 התורה סן שאסור ני'ן כסות וקשל מלכוש של כגדים 1( צד.ק, כהן רכז, עליהןי לישן אסור תחת'הם וכלאים זי גכ על זו מצעות עושר .אפי' י"ד,()כיצה

 6ף דנוהנח סר"ס ו:'ס סה;6.ס, ג'מ' כמו גה"! כסווס מחנוח נחנו נערונ"' נ' גומן ך6ףפוס
 גסיהן. )עסוח כזי !ק:!וח חקנוח הקנו העו'ן !נוף מע,וי ס6'ן ססיכ6 מוס !מדנו ועודגוס"ו,

 גדו! עסן 6ף וגמ!כ קמן כסן 6:י! דגהרומת גכס"ג נס נמ," סוס סהי)וק"(
 ע"ס סן6 קין, כסן רק !ס 6כי) ' "חס "!6 מסר'ם'1 ס6'ן כ'ון דגחרומה כא. גגכורוחועי'

 כע5מר נדו! כסן מ6ה "ף נ"כ,ה וס.6 :ג.ס ח!ס !כסרים יכ1! כה!ס 5ג! פנוסו,מומ6ה
 ס'ג, פסהוס פ!חמה גרמג'ן ועי' קען, !כ:ן דומס !קר.ו :עכ! סנדו) גכלףנ 61יח6רגיוחן
 ססח.ס ומ ני6חוגר*ן

 ססגי"
 ס6". ר, סו"ח

 ג6רן :ור.נץ סוס גומן ומע:רוה וחרופוח : וס ג!:ק סגס"נ ע"ס !חע :ים נר6סג(
 כה1,ס ופעסרוה חרומוח זכר וע! 6ויא:. 1סורסץ 6ממ 6)6 מסי.שן 6ע כ""י ומ!ס'פר6!
 גנר. ד'ס נ'ט. דף עוו וח1' ס"ן ס"ן ה)ס 'רוס!מ' ע,'!6רן

 סה'ס סנר6ס פג, ס" גם"ח וע" ססס. נ6ק כסס סן'ון ס' 3":כון סוג6נ(
 וגסעודה. עס גקיגון !סדוח מנרג ס6" יג'מ'

 נ'. גככורוח "'ח" וכן ס6:כו! עס" וסנסס' ד"רק והמ גסס'ס כיח חיה6 כדסוסי(
 ס6מור6יס. כ'מ' סיחס כ5:ר גגג! ר.מסגע ס'חכ הנ6ונים כ'מ' ס6ףונר6ס

 ניק כין וכ' דרגנן כריס "ס" !הסור 6סר נ' 'וסף ר' סנ6ו' ג,כ ימ!קו סנהס(
 ג6ע יוסף כר' ס6כרנ!וני סרג ס: סכריע וכגר ס"ג, ס" כס"ח מוכ6וח וסחסוי ססיר, ו'3ס"
 סר~יפח. סר,עכס ר6ס ו( ס'ו. ס" מועוגס( יטע קמוה חסוג"מ. )= כנימוע"



 תפרן אם טדרבנן שאסורן יכסתות כר'ם אבל אסור פשתן בחופ' לתפרןאפי'
 יאמרו וכסתות ככרים היא הרי חמור של ומרדעת כלום, ככך אין פשתןבחופי
 חכמ'ס אמרו אכל תחתיך מצ.עו אתה אבל עליך .עלה לא )שם( ו.לרבותינו
 מפני חז"ל נזרו וילון ווופי' בשרו על נ'מא תכרך שמא כך לעשות אסורו'ל

 כננדו. מתחמםשהשמש
 דנמרינן אילים צמר דוקא ופוטתים צמר דאסיר והא "( ', א נ 1 ר פ נ ב רה,

 לא. אחרינא ס'די אבל מצ'צ'תלה

 כלאיםהלכוה
 פט~ר לגורן והכנ.סה לנו. בהטתו שנתן 'שואל ער ג( י. א .ל ח כ רם,

 הדש יעל החורש עד( זו שסציה לפ. וכחטור בשור תחרוש ומלא יט:ר תחסםמלא
 וב'ן בהטתו וטה.תה נ'ן רחמנא דא~הר הוא 'השראל ובר הכהפה על לאאבל

 מלא פמל ישואל של בבהטתו נ( ודש שחיש ניי אנל נו. של בהמהיאוה.תה
 ובחטיר. כהשיר תהרוש :מל~ותהסוכם
1

 ר_
 בחריוטה ישראל בהדי דטשתתף היכא גי' ולענ'ן 7( גאין. ,יסף

 ובהמתו וחמורו ושירו היא אוב'תה רחטנא ל'ח'יב'ה אסיי ודא' שבת לענ'ןובדישה
 בהדיה לית'ה והא עב'ד קא דנוי כיון והטור בשור וחרישה פרה פ' להסימתאבל
 פעמא סא' ה( רבנן אמיר וכחמור בשור ד'שה ו?ע:'ן ופמיר אסירא .שראל עבידלא
 רחטנא ותס פשר לא יחטור פשר רשור טשום יחטור בשוי תרישה רחמנאאסר

 ואסור. רם'א כחיישה :ט' וד'שה ואסור דחמור דעתאלחל.שות

 :!".ס י".הק: מס6 ,מר מקי. ".יים 1מן 7רק סנ6ת ,סיכ.ה כ:"ח. נ"כ"(
 ה"" ס"ט כי6'כ ג'רו:!מ' "ג! : 7' גיגמיח י.' זכי ח:" ה"' עי כוס ורמו)1ינית

 מוכ"ן

סקל"
 גסי:'כ. ,מי דח'!'ס
 ,נו. !ומר ):ר"! מוהך "י !י: "יגע" ו(ס . , כ"מ גן"ס "'ה" ~ק ד.ןכ(
 7ק ;), הככמס ע! מנוה 7".:1 מסוכ ג:" ייס "ינכי' ה:. ומ(וס גה 1)יום סרהו)מק,ס
 ה"ג 1ג6.' !ו;ס. ו"י:ו ד"סור ה6יגעי' :ק:כ קס"ן !"יז גסמ'נ ,ע.ין ג.(ר"!. "סורסמעסס
 ס;'יות ,מ)ך 31מ::ה :ס גכ*מ "[?. הנה' וע" !":ון ססוט ד:י"ק ס".כע.' ע! המס ס"סס.'
 ד". ס" וכרוקה ס'נ י'נס'

 . 1ה. )כרן סוע ו7'פס סחי.(: מוכה מוסנ(

 !ז,: ו:ן נכ)6'ס יחרו[ והמנ6 "סרס והמ:וה ימעעכ ס? כהין' ד().הס מינחה(
 ע" י)וקנ'ן ה?גטה מסיס זהטעכ הרמג.ן ::כ נג!"': דהן.סה הטטס 3:'דין וה1:גמם'מס.

 מם'ג "כיג)"! ור"' :ן ס" ה?"ג"ע ו:ס מס,:'ס, ד:גע'הס מסוס דטעס "מי סה)וך וגס'זס
 תס נרה מע!ס דו: י: סעס מג." :ועס וג"מר' הח~ק':י 5ג! גן "מךו )" דהכמ'11ס)'1
 ס"!כם:ירינ.. 'ז.7.ס גס' כהיג וה טעס וע.קי ה.יס גע)' 1ער 1"':' נרה סס!ס11מ
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 מדעמפר
 ע"זהלכות

 ואת עצ'ה את נוצרים ומ?רו שנפלה נוצרים של עייו 6( צמח רנ מריא,
 אבל ועשאן אותן שש-נה אעמ' נ( בהן ולבנות אותן לקהת לישראל אסוראברה
 מע"ו המור זה שאק נ'תי את בהן לבנות ל'שראל ט1תר נוצרים אותן שינואם

 במלה. לא 'שראל לה מכטל וכי כטלה נוי לה מבמל כי'עצטה
 ול'תן לישא אסור ימים ני נוים של איד'הן לפנ' :( קי-רא. שטעון רייב,

 ואס:ר מהן וטל.פרע מלפרען מהן ומללווה מלהלוותן מהן וטלשאול ומלהשאילןעמהם
 א-דם כיום דורין להם לשנר ואם,ר א'דם יום לצורך שה,א דבר כל להםלמכ:ר
 וב'ום שטחתם 1ביום א-דם נ-ום עמהם ולשתות לאכול ואסור דבר'ה הלולאוביום
 בניהם.שמהת

 נמך ייןהלכות
 מאד ער הוא חמור הקד.רה לתוך שנפל נסך ויין ד( צסח רב מרינ,

 נכל ואסורן אסורין ואלו עד.( )ע"; שנ'נו שכך שהוא בכל דאיסירו בהנאהואסיר
 ושער מצ:רע יצפרי ערופה וענלה הנסקל וש1ר לכ:בין ועירות וע.ז נמך ייןושהוא
 בכל ואסורן אסורין אלו הר' בעזרה שנשחפו וחולין בחלב ובשר המור ופטרנז'ר

 לה ואין בהנאה אםויה שה1א כל אפ" נסך י'ן בה שנפל קד'רה הילכךוטהוא
 לתוך ענכ'ם לי ש.ב'או מנת על מנוי 'ין לקהת לישראל ומותר ה( להתר.תקנה
 גוי ינע שלא ובלבד 'שראל על היין וימ:ד ברשות: ז'עצרם ישראל שלנ'תו
 את שקלף אעפ.י היס ושל פהורה והיא טנגכה נוי שופתה אכן של גת ו(.ביין
 או ליפרא אלף שנושא נדול מיטס ע:טרן חוס של נת היא זי אי אסורההופת
 בו זדירכין 1מביא'ן ענב'ם ונ:צרין מיפלפל שאין במקום אותו וטניח-ן חמר אויתר

- -
 ::סחגוה 3ס.ן הג"ון ;וסק ט;'ן פ3כל 1מ:מע רו. ס" יגג"מ רמ'ו ס" 3:"ס6(

 וק'סס ק,סכ כג )גט)ס~'ך
 חו!יות :ן גפ"ו רק 7ה.י:1 ס'י מע:ו"ס כס"ח ;סומג"ס 7)"

 מסמע ו63::ו! מ'ט. דף ע"ו 3ר"ן וע" "חי. סגן 6!6 טגס! 6':1 מ:(כךס ט"ו גס6ר6ג!
 כ"ן. ס, רי: ג3ס"ג 6.ה6 ג( מהן. )"! ג( סימג"ס.כ7גר,

 ססוס;ו סנו6ה מ"71', עד הו6 "חמוי הקי13ה ;מ,6ו י6 ו:ס רמ'ח ם'י 3ם,ק7(
 סגחנסך ג'ץ 6סון'ן 61!1 ט"ן. טזן ר.מ:וס מסרם );ני:ו 6פו גח:1; והנ6ון רם'ן. ס'חועיין
 גטיס יק קק1י ע,ג. סס וגמם:ם "ס סף וכ" )הניוק גהגייח דמייךי 5ס.' ום"י וס.י)ע"ן
 י':כ. 3סהכ 7נ:'ס י6ס מ:;ס הנ16ן כטמין ו,,!י ג:'כ כיקופיס

 מ7ה )סי סיץ י:ר") כ:ק:ס 'סר"! ס) ,גית1 סכנגיס )הו!יך הג6ון מהח,ר נן6סס(
 ע31'ם כנוי )הו!ק' ז5סור :"ס: 3ע'ן ככ:6 י3 מ"' 1מס יימוי, ימר6, ידרכס וסססג1רו
 ו!6 גוי יגע ס)6 6מר 6פר והה61 טו)ף, כפ6י:1 וסכ6 ע)יסס מי)ף כ:"ן ס.י:ו !כתה)ס)נה
 סססים )16 ס. :ס 3ממ1ס ס6סור הנוי מ7ד ס"ס ס:וס הו6 סמדס )סי כמכן כיעיפוד
 מ:וס !הו!ז 6סו? ענ3יס מ6ר ע) יץ ככ? םס סים )נה 7רק סרמ3ק גס.' סס כה61 7ר'ס6
 כי:. ס" 3:-ח 6.ס6 ו( מפס(. 6ץ וככ6 'נעסמ6



 ה'.ן .את ומביאי! בכרם עגבים יצדורכי; שעסים בקנקנים , ונותנין טטנו1טושכ'ן
 אויכיל קטון פיפם גמי אי טלה השנה כל טטגו שחצכין פיטס כאותווטמילק
 גוי סטגי שגסך גסך יין והלכתא 6( חרמ. של גת וה וכטות יין בו לדרוך אחראדם
 ואומר שאטר באלף אחר אפי' 1לא בטאה אדד לא במל וא,גו בהנאה אמורלע"ז
 אשר יינו סתס בכוית חשרה טוטאה וטמטא בשתייה לוטר צריך וא'ן שהואבכל

 בשתייה אסור טי אצל 'ינו דטפקיד כ( ברב"עית. טשק'ן טומאת וסטמאכהנאה
 שנוגע כיון ומשסשיה עץ כטינ ויודע א'סור לכלל שהרע גף 1טגע בהגאהשותר
 נכותתו שלא גוי וסגע רע"ז ח1טדא טשוס בהגאה אפ" אסור ם ומשכשךביין
 נעץ שמואל אמ' גחטן רב אמ' יומה ב; קמן ואפ'י נ( בהנאה שותר בשת.האסוד
 שם שתשקע עד נסך יין עושין ומבלו שטלו אעפ" השוק טן עכד'ם הלוקחנייז.(
 לאו ואם טותר עיקר כל רגים בו שא'ן .דהע אם גוים של שור.יס ז( ססיהם.וויז

 יבש אסור לח ג1יס של וש'ראו 1( אסורין. שלוק'ן טים של ותרמום.ן ה(אסור.
 שדי.  טייעה אבמא הא' ל"ד!( )וצם הטנונא רב דאטר מייעא אכטא וה.יגוטיתר

 %ן )ע.1. ממנו *:נסך החיכוח חסיו וג:"ח 1"ט. וגמו!ין ). כ;סמיס ההוי ססגי16הה:1כס הי" ו6ו)י ם)וס סר ר' כפס וג":גי) גמח ר' גסס קי'נ סי' ונהזנ רנ"" סיי ג:"ה"(
 יץ :רק מ.ו, סי' גריי1( ז, קדמ1:יס נ6ו:יס )=ה:וגוה גנ"ק ה"יי:ס החמוגה גר"םהוג"1
 כס"ס יפס :)וס, ~ר מ ג:ס הק:וכס :ס ו:ס ג6:גו! נכ "יה" וגן גמ:קי, 6סוו.כ;חנסך
 "ג) כ:"ס חסי גרכיטיה מ:קין פומ"ה ומטמ"ץ  כס:"כ "סוו יי:ו' סהסלס:ינו

 וע': נ:ון הו"
 יינוה. רנ' גענין )"6. ט.1הנמי

 זמנע ססק והנה סגסחי, ה:'ח 1ע"ס כיין, ס:1נע כין "יה6 וגיפיס ר:,ג, סי' גם'חג(
 !נטח כ1ק ו6ס מו, ע" זגירס מס6י מי:ה גמחיס 1"ס1ן גס:"ה מוהר ג:ו!:ה :)"גיי
 כימו:מ גכנ"ה 6ף "סור !נסך כו1ן כ)""ף

 מסהו"
 ה" י4ייוי ע'ג :ס זמהו(6 מע:ס

 ג"רוכס. הה:ו, ססוג6ס וגח:כו) וגנ"ק גמ"נ ועיעדרכ"
 סוג6 וכן 6סוי ו!:הייה י": טו:ה יומו גן דה.נוק :רג ססק ר") וגסיי כס כם"הנ(

 עד ": ט1:ץ ועג): :פ!י "ף דעכד.ס ד:מו") ס" נס סמ"ו 6ק נהוסי. ס:"ו:יסג:ס
 ס!יני )6 טמ6 כמזרס; סססמוח וכני דעגדיס סגרייה' )העפי7 סי: כ'ון מקיהכ ע"1כחסקע
 הוג" וה וססק וממו6!,רכ

 לע"ו. גך"ן הומג"ן כ:כ
 גע'ו הגפ' ע"ס סו6 י:ן עיקר כ) יז גו ס"ין י17ע "ם ופור.יס... !גרוס: נ")7(
 דנס כו 6ין 6ס ט6סיר 6מרינן זניס ס) וכמר .ככוריס, מדניס "!" טובין 6ין דמורייסי"7:
 סרפג"ס. גסי' חס וט" : !יס :סכמח:.'

 6כ'ס קורמסק )5טי 6סוי הווס גנ. ז6יק ז:יון )"ט. גע"ו כר"י ססק גהרמוסיןה(
 8כ) כן, פוסקיס סים סכי6 ירוהס ו?' מ):': ס!הן ט! עו!'ן ו6ען הייס כ:הס 61כיזכסס
 סי ועי' )'. סי' גקז, ג"ייכס 6יה6 סח:ו' והנכ )6:)ן. )וסנע ס":ו גהג ף רף גגי1סר.י"":
 ),נ. ס" מ:הניס מי!וף וכי'י"ו

 גערק' וסי' "6כפ6' פ"ו סרככי( סןר'6 סו,6מ הג16:יס )=הטכוה וגנ-: גער1ךו(
 גקו6.כיר*ו )מה 'זענו י6 וסנס )"7: כע"ו גהוי וע' יע טייהן ומולסין וס,)ת קממטכג'6'ן
 וס. מ6:, טוסין סיו סיר"ו געיר1"41



 כיצה לאפות לישראל וטותר כ( ג1ים. ב'שמל' משום כהם אין שליק' אהיגי6ז
 שורפת היא פניה על שהס.קה רכ'1ן נבלה כשר בה צולין שהגרם נזטןכפורנ'
 חושש'; אין טכפנים שהסיקו כל וכ; בה לצליתה וטותר נכלה בשר של רוטככל

 ט1תר פורנא האי הלכך אסיר תרש בכלי טבתוק דהס.ק1 וכל נבלה גי'םלכיעול'

 את ושיף שתתלכן עד נכלה בושר אהי לשה1ת וצריך כשר כה לצלותליו?ראל

 ופורנא דז בכך. שיעור1 נכלה בשר גיי צל'ית אחי נ( ]לאפות[ לאסור וכןהרופכ
 ולא עצ'ם נתינת לא ע'קי כל 'שראל סלאכת שם ואין ני,ם יד. עלדנ'סקת
 כישולי טוצום בו ',ט ודא' בנם'רה ולא בהנחה ולא ררייה ולא אפייה ולאשנירה
 נהת,ם גוי מורנא בעל והביא ישראל שכ1לה בע'ר ישרא, של גדילה ופורנאגו'ם

 האי ל"ת;( )שם תז"ל שאטרו כמ, ע1שין אס בה שא1פ'ן יעןאל א1,ען כהוהעטיר
 אסזר. לא וא' שר. שטעתא וכולה גוי 1אפה ישראל ואפה נ1. שגרריפתא

 שטתקנ'; 1ז ]בעין[ יין של הכר שסותמין שנוהגין בטקום ה( האיי. רביר.
 וקישרין הכר פי את חופתין זפת עלי1 ושופכין ליה וטהדק'ן הכד פי כשיעזראותו
 את להס'ר 'כיל'ן אדם כני אין אם רואין אנו עליו וחותמ'ן זפת הה.א עלנתר

 ורוסוקיא תזתם כתוך ת:תם כת;קת זה הרי ההוהם שכ'רת מנלי הכד טעלהעץ
 פיה תותם נתוך תותם הוי לטטה ופ'ה צי1רה התה אם -ן של נאד כתוכהש.ש
 כת,ך ה,תם הו. ו( ]וצ-ר[ פ'ט'ה כייף יא' תותם כתוך ת1תם הוי לאלטעלה
 אלא הטגופה על התותם 'הא שלא ד,קא אלא ת:תט1ת כ' בכולן אמרו ולאתותם
 כתוך תותם הכל, יהיה ובכך ב.נ.הן והתותס לבר י( ]לכ'סי.[ אתר נלי שם'ה'
 למעלה. שהואתיתם

 טדקדק שאימ מט' המ1טת'ן ט; שלא יין הלוקת ט( גאון. 'וסף רכמץ,
 כשת'יה אסזר כהלכה סוף וער מתחלה שם'רה לו עושין אין יין ואותוכמשת

 שטלו השפהות בני וכן טבלו זלא שמלי הנ1.ם מן עבד.ם הלוקה '( בהנאה.ואפילו
 שיודעים נדולים הן ואל1 נסך "ן ע:ש'ן א'; קמנ'ם נמך '-ן עושי; גדול'ם מבל1ולא
 ג'4( )שם דאמי כטאן לן וקייטא ע,ז בט.ב י:דע'ן אין קטנ'ם יטשטש-ה ע":כסויכ

 השפתויע וכנ' טותר, ובהנאה אסוי שת,יה לענ'ן נסך 'ק ששה יוטו כ;ת-נוק
 'ליד' אכל נסך יין ועושין טנילה צרכין אמות'הן עם הגרם טן )פת(שלוקת.ן

 כנ.ק ט63 תסי;' וס.ר1: !-מ;, גע"ו 6'ה6 וק זמומ?.ס קמ.לי ועונס כמחוק'60(
 ס).קי. 6ס'זי סנ" וסס מ"כדף

 מגי1ן. גסס'ק1 מ"רי 1(ס ק:ויג כחונ 1:.' 1נ"ם:ו). סע'מ1ר נכמ! ס1כ6כ(
 כססק6'. ":חוכ ככ1"?: כם1). ה' ג6::1! הוכ6 ז( סע'סון. ע,ס !הון ים כןג(

 סוכ"ס וכ6:כי! ה6'י י' סןין' ר' ע)'ס וכה1גס הס!:ס ס1כ6ס ר..נ ס.' כן"הס(
 ס:"ה. :'ס וסקה' .גסק.  גזסוס: ו( סהס.גט!כס

 ,י:"ז*. ו,"י גמק': 6'ח6 ניסוס !.6. כ"ו 1ע" :ס כ:'ה וס נסו(
 הם.ק. מ.ס וסנסה' 4:'ס1'" 6'ס6 כיסוסמ(
 6ף ס6ס1ר סמ,מהץ מן [!6 הן סק:ס סמ' סנ"ון :ססק מה ר;.ד סי' כ:יהמ(

 ז6ק וכג! סס61, ה"1 מן קו: 6ו)' !ה1ס 1.ם !ע'ו ממ: "ן :מזסני; כ6?עח ססק קכס;6ס

 :ס. נ"ג '( סג"ה. ממ"6 -ס."6 ו3ומכ4ס !"מ: ס"ו וע"ן גדויס. מומר6סי6



 סיסן הסת בא,תו י"ש נדים של בפורנ' ישראל של פת 8( מבילה. צייכין איןב'ת
 וטותר. לשומרו צריך א'ן ביה עינא 1ממעות הוא מובדק ס'טןאם

 והטב'יה נוצר'ס של ע.ז כמ'ב ש'ודעת נויה ושפחה ג( של:ם. שר ב רבוז.
 כעכד ה'א הרי ע"ז כשם נ1דרת ואין ע', טוכרת שא'ן כיון כרחה בעלארונה
 ואין מ.רה ושית'ן טבישולה ואוכלין ומבשלה נ( 11אופה1 נסך י'ן עישה ואיןכשר
 פוסלת כיחה בעל מב'לה א.ן כרהה בעל שהמנילה טפנ' תאסר יאם כל1םבכך
 שיי לא פצ,ת עול דמקבלה דעד 3טצות ש.'כה ולא ה'א דני'ה תאר ב'פתאלא
 ופסח ונדה וט'לה שבת כנין בטצ1ת שי'ך נט. עברות'ה רבנו עבד אבל מב'להלך

 ישלה זרה עבודה מבמלה לא דלמא מ.חש ולענין לקבל. צר'ך א'ן מצותושאר
 דאשכה.נן ברצון לה רטבפלה עיד ציכ'נן ולא ח-'ש'נן לא כרחי בעל אלאלרצונה
 ני'דאם'לו

 נדוי
 אהת פעם מ"נ:( )שם חנה בר כר רבה ראמר כרחו בעל ע.ו טבטל

 קפן גו' טצא דרקזן צורת ועליה טבעת פצא בר' הקפר אלעזר ר' אחי טהלךד"ה.
 שכן וכל כטלה ס'טדו בטלד לא נטלה ל. אמר גדול נו' טצא כלום ל: אטרלא
 שלה ורה עבודה ולבפל לאמבילה ד'כ:ל ע,ה אד.נה מרות דאיכא שפחההדא
 לבין ב'נה ופלחה הלכה דלטא למ.חש א'כא 1מא' לרצינה שלא יבין לרצ,נהב'ן

 לדבר חושש'ן אין זרה עלידה וטם טוכרת 'טא.ן דפפרש כיון לסירה .חו;רתעצמה
 הותטות בשני נוי ביד יין לשלוח ליקוראל 1מותר ז( רבריה. לכל כשרה ה.אוהר'

 חוץ חותם בתוך חותם סשתסר הכל ל"א.( )שם אלעזר ר' דאטר כלום בכךוא'!
 חותמות כשנ' משתטר .ין הלכך יוחנן כרי והלכה יין אפ'לו אטר 'וחנן :ו' ה"ןטן
 וע'קר ומותר בנורות ב'ן בקנקנ'ם בין בב'תו אצלו להפק'ד ב'ן גוי ביד לשלוחבין

 ןעי וחתיטה שריקא דחביתא אפוטא אגנה חוזל )ושב( שאמרו כטו עושהכשה1א
 הו, וחתים צ"ר מף ז'קא חיתם בת1ך ח:תם ה:- .טהד-ק דיקולא חותם בת1ךחותם

 ניי ביד לשלח אסיר אים:ר ליר' שיבא מקום בקנקן .ש כ( ואם חיתם בתיךחיתם
 1.שראל "ן לתוכן ונותן ועוברן ר1בבן גיי חדש'ם ,נודות ו( אצלו להפקידאי

 נוי שד' דקא י'; וההוא 1להבא טכאן "ן לתיכן לתת הושש וא'נו גכ.ו עלעוטד
 למ'פ מ'ס כ;וק דאמ שא לשת.'ה 1לאו ה,א דלעבדן כ.ון חדשות נאד1תלתוך

 יסר"! ס! סח סההיר ומס !מייוף היים 1!" כוסימן ס'ם ם!י:ר"י ססח ג"ן ההיר8(
 ג1. ":)ס;"סס

 ומ) הנ6ומס ג:ס וה"םגול 7ע"ו ס"כ גמר7כי כ' ס,קיח מ:וס הס 1!"

 גו ו"ץ סעיר גני כ! געגור ג::ן סס כ"1סין ג7ו!' כס,?;' כמיירי "ו י(ר"! סך'הה7מיירי
 מ.יס. ג"רהוס 1עי' הר".ס גסס הק'.7 ס" הריג"ם כןוייח כהג ו:ן הח;1קמ:וס

 !"ג. ס'י מ"1 ה.ג וגסין ר:'ס ס.' גס.חכ(
 ס:"ק. כ"ס יהק:ה' .יע.סה. "יה" גךסוסג(
 כם"ה. חס? ההסוי 1נסוף !.". ע"ו גר": 1ע.' ר:"ו מ"ח7(
 ):וו. ;;וי גק:ס סהס1' כסוף כס,ח ג"?1גס גגוג וכ ךיןס(
 1"ס רחו ס" סט1(

 ס1"
 ;תן ס"סי' רן", גפי' סמפ.-ם סנ"ון מזגוי 1:י"ס גטעוה,

 :ס סנמ מ(ו ס!6 סידע ע'נ ע1מד מ,:י"י וס"' !רגוג, ס:קן גיק מוחר י,)ו !חוכוסנוי
 הג?ייה" מיירי יסך") :! 7גיי;1 ה?"כ'7 כסי' ו!" סויגוג, 5הריין

 נסך :פ" וססןס )"נ. כ:'ו
 גריגונ. :ס ::הן כי'ן6וה1



 כחוטץ או בי-ן או רבכ כתר כתחלה לע-בוד צריכין נאדות דכולהו מותר הכיחטעוום
 רנכ בה דאית לשתייה חד דלא לאדץ דשופכי אז-ל לא-נוד דהוטתא 'יןחהאי
 היתר שרי ודאי ישראל דאפ'ה שלהם חט.ן כמי2 שנילוש גו. של ובצק "(11פת.
 טעם .טנות, וב-ון מותר לפנם טע2 נותן והלכתא ני-2 ג'עולי טיוום כה ואיןגמיר
 דבר. לכל לו חושש,ן ואין מותר בצק בהן שנילוש חמיןלפגם

 אלא דסר שאין בי; רונע על וטעיטד ב.ן מבישל ויי; ג( נטרונאי רביז.
 :שתנה ד( ]כלו[ משכר שא-נו כ'ן שמשכי כין מרובע פחות נם' א' :(]רבע[

 בו אין לפ'כך שהכל על-י ומכרכ., ;ל'ו טקדעהן ואין עליו מברכק וא-,לגריעותא
 משום בו אין מבושל "ן ל,( )ש2 רכא דאמר גוי מכע טשום בו ואין גלוימשום
 קאמר פס'קתא מילתא ירכא נסך י', טשום בו ואיןגילוי

 מכושי
 שנא לא סתמא

 ותרסוסא ה( הלכה, וכן רובע על עמד וטנא ולא רונע חסר שנא ולאנצטמק
 בציצ-ת נפש'ה דמצ-ין כל הורה בני דאם' יהיכי שר- תורה לכני גוים ליהדשלקין
 סיטרים. 1בדברי תורה בדכרי מזלזל ולא רנק דאמי' כל ושטע תורה לדבר-ונייף

 'קיראל לבר אסור גוים יין בהם שה-ה גוים של וקנקנים ו( ששנא. מריוק.
 רוצה ואם מותרין חרש עשר שנש לאחר חדש עשר וטנים כל יין כהםליתן

 קנקנים אחד לעת מעת כל ומערן ימ'ם שלשת מ.ם מטלאן לאלתר לטהרן'שראל
 של כנאדות ע:שה כך בקנקנים עושה שהוא ובדרך 1( שלהס קנקנים ואחדשלנו
 והחזירו לביתו והוליכי לגו- יין שמכר יישראל "( שיס. שלשה לאחר ומותריןק

 שנעשה אסוי בשת'יה ודאי ט( שלי אטת ל' מדדת שלא יינך טול לוזאמר
 דהווה חי-שינן לא כהנאה ואסור ב"נו הג1' החליפו שטא לחוש אנל כו'מגע
 בהנאה. וטותר הוששין אק כך וכל ספ.קא ספקליה

 שם עליהן יצא הזה בזמן דארמא' שליקא ששחא -( מתתיהו. רביבז*
 כהמה של וחלב ואליה איסור של טמא,ם דנרים כמה בו ועושק בושטז'יפין

 !'מ: מע-ו כן סי:.מ גחרו:ס ופס ס.ט ס" גח'נ סוג66(

 כ"י ?' מ:ס ס?6נ"ד סכי6 ס"כ כ"ו כר"ן וס:ה יגס:וה ":ס י:א ס" כ:"חכ(
 ד1רקי ה?מכ1ן סטה ננד מכוסנ ;ע[ס :סלה'ח יג'ון כר5;ו:ים סנ"1:: 7"ק1יסכ'

 ס'חסי
 1ס ע:ין כ) סססיג סוכח וכ;רדס ?וכע ה:6 :ם :קמ ט'ו: כמגח יכיע.ה כמ1'נה ס6מרווכיון

 "?3טי. חסר כד;וס :( נ"ו:יס. ס) 11 ס:וגכ גע'ן 'קוהי"! )ל למקר'
 י"נ. ס" )עין ע' ה( נסה:ה. "()ח" כדשסי(
 גס':6. מר !סמ:1 כחוג וכדס,ס קס:" מר כהיג !סמה רס"6 ס" גס'חו(
 )ק'וס גסן סמכ:ש'ן קוץ ו:ידוה סק:קגיס "!'ס! י' ידגן' רסי' כם'טה מסרס סנ6ון1(

 מ"6 !כומ ע11 גמנד! 1ע" ע'יו' ג)' מוחר'ן מרם'ס רקו5כן
 סי'"

 )"ג: ט'1 וגהו'

 סוג"ס כס:"ס "וסר נוי מנע 6ץ דגומה'ו כנ"וויס י:טח כ"ס סי' )ר5זו פ"מ(
 6סור מיסון מסוס דנ~וו יי:ס ס:ם דנגן סם וגחף גרץ סוג6 סרמג'ן וגיעס מו: עיוכקו'

 0"ס. .סהו6 וע1ד )גסך סכ,הו ו65 כיק מ"סען )6 ו:ויוף ו!חי5וף גה:6ס פוחר מנען 6ג!גיג"ה

 עי)ס., גסוס[ ]מ! ד(וס ,16 "יה6 ונ:"ה ט)'" *"ה מי 6ו)יס(

 סוג"ס
 סממ6ס מו"פץ סיו )6 עוד ס6ו קס"מ סי' עיס וס" נ"ק גסס ג"סכו!

 ס5. סי וטין גס 5יסור ס"ם6%



 שכ'ו; רארטאי שלוקה ושאינה שלקה לחטאה הדין והיא ואסרנוהו בכךוהוחזקו
 אסרוהו. טדיפ'; לה'ותשהותוקי
 אינו ואומרים ניים של החטאה את טת'רין מזרח אנש. 5( הילא.. רבכנ

 'שראר( ואין נוי שחלבו טפני אותו נ( ]אזסרין[ יוטראל ארץ ובני טיסאהמקכל
 אס1ר.רואהו

 קמן דבר אם 7( סטן ליה דקאוו שליקא טשחא ג( נטי1נאי. רבכא,
 ח'יש'נן לא גרול דבר ואם אל'ה ש1מן פן או חלב בו ע'ר13 שטא חי,שינןהוא
 ומותר מטני .ותר ממינם על הסין והן מסויה אחר דנר ב1 יעיב1 שאםעליה

 טמא רבר בי נתערכ שלא באטת 1.ד1ע ובריחו בטראהו יפה הוא ואםבאכילה
 שוק כ1לן דאסגושים כין דנוצרים כ.ן ד'שטעאלים ב'ן דארטא' ונולפ. ה(ום,תר,
 ב.ין לזלזול' אתו דילמא גד'ריא פטר'נן דלא נוי סגע ולעמן נסך יי; לענ'ןהן
 דצמוק'ם כ.ן דתאנ'ם 3.ן ני'כ של הומץ אבל ו( זרה עב1דה עוכדי גוים ובטגעגסך
 באכילה. טותרכולן

 נוים בישוליהלכות
ף שהש כשה שאל % וששאלתם 0 שרירא. רבכב.  מ אץ 

 בקררה ושלום חס גץם 'טל בקרירה או ישיאל של בקדירה מ.ם ביעולימשום
 אלא נתם כפף רא מים בישולי 'של ואיסורו ישראל של בקריה אלא מיםשל
 ר' אמר מילי הני סנא ל":( )שם כראטיען כבר"תו גף אוהו שומנהטפמ
 ומ' ושרעתי לי ותתן בכסף וטים ואכלהי השבירך בכסף אכל קרא ראטרה"א
 נשהע יטלא סים טה בסופה וכראמרען נשהנה שלא בל אף 3שהנו ,2לא טיםמה
 'טאעפ" טבר"תו האיר ידי על נשהנה .2לא בל אף טבר"תן האיר יר'על

 סטמ לאכול אסור רואהו "שיאל ישיאל בבית ישראל של בק"רה ע,שבישל
 ישראל סיע כן אםאלא

 קכיה מ" 1ג:"ח הגסד ה:סר סע? סוף כעיטור וע"ן " ס" מ;הלס כה.4ף 5,ה'5(
 ""1סןן.. היגק הסן 73ס1סג(
 ןנר ס: סנוהוין ,חוס :'ס ז3ן ע! סנויו !5מך 1"ף !"ה: גע"ו ס!.ק' מ:ה' ן'ןג(

 י'ט. ס'י ש! ח(ס "1הו ז1קג ס"'ן 3מק1ם "סו? ".:וטמ5
 עוגיח. כ!סין המ"ה היינ1 סמןד(
 !5 וה:ד? ר.סייג מק1ס גג! גומה"1 וכן.ס :! .; כמנע סנ"1מם' :הק'!1 ס. ע! "ףהץ

 כ"ה. וס.י 'יה סי' 1עי "סין'ס גו!ן נוי: ס! י.ן ;! 1ה:ד1חנעק?
 עע 'ךחימ 5ס 73כו ח.!ק 1!5 גש: ע,ו ס1ס' ע' מ(ו!ס ר' כקג ה:"ון :סעהו(

 ין וס )ס:י היס ס!5 מנמוקיס 15 מח5:'ס נמ1מן וס וכ! נהוס סיסןו6 כמ5מן !" 15קוקע
 ססז" רי "סך ר'ס ס.' כס'ה וה:ה ג'ז. ס" וע' 5סו? י'ן ה1מן5ג!

 ונו! הגייס חומן כ!
 כוייס. סהה.?1 הסיחר ייססנ'ר5 7!"

 ס) ככיתו נוי גיס) "ס ד"ף סג"ק 51' יע"( ס"כ כמ::ה הרמכ.ס גס,' וה ג:'ןו(
 רסיי כם" וע" !,2 כס כהוס' סקכי5ו ה?5ג"ז דע: ועי'ן 5סוי דו"ס1 וי:י5)'ס?5!
 ככור. גכ!' ו5ס" ע:1'ס ככ:!ו זנר ג! !"ה:גמב:ה
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 סוחריס ובאי! לע" שוקים בו שקובעין ופקום ת( י. א נ 1 ר מ נ ב ר33,
 והשוק ע"ז לשם מכם מהן גוב'ן ולכשנפ-רין כהירה וע1ש.ן לשם הטקיסיהטבל
 י':.( )שם ז'ל ואמרו לסה,רה לשם לילך .שראל ןבר אס1ר שכה עלנקרא
 כיני ובל וסע1ה ירקבו וכל'ם בסוה פיי1ה העקר בהסה ע"ז בש1קי עוהןךעושא
 כשנוהנים קבוע הב'ה בעל שנא ולא ועגר שנא ולא הטלה לים יוליךפתכוה
 קיא ואם פוהר קבוע שא.נו הביה בעל אבל אסורי1 כולן ורה לעבורהפכס
 מוהרין. כולן לע"ז סכס נוהמן וא'ן ע'ו שליץק

 לא ועריין הויה'ם אה לשנר נוים שרנילין ובסקום 3( י. 1 מ ל פ ב רכד.
 שנתנן נרולים 1ויהים פותר'ן או אכ1רין שבה טעם ולא שטן בהם יאיןהגיש
 אם ראינו כך כלל, בהם סעיב'ן שא.ן בטקום נאסרו ולבה רא או אסוריןבמם
 י'ן של וחיסץ י.ן עליהן שכזלפ-ן ני'ם יגיל'ן אוהן כובשין כשהן הללווית'ם
 סערבין שא'ן ובכקים אכורין הגיש רא בין הגיעי ב'ן נרולים בין קמנימבין
 הומץ או יין בהן 7ע-ב שררבן כבשי; אלא ה1'ל אסרו שרא כזהיין כ?לבהן
 הנאה איסור איסזרן וא.ן אסור.ן נו.ם של רברים ואלו :( ל"ה )שם שנינושכך
 והוצ'ן. .י; ךדעוכן להה שדרכן בבשין פהןואחד

 עושה ואין ב?געו שסקילין ישכעאל גי' ולענ'ן :( ק. ר צ בהן רבכה.
 פנכנ'ן היו אלו שלהן ךע"ז יין סנככ.ן ז( שא'ן יפ' בשה'יך וטת-י'ן נסךיי!

 בן מהימק .ו1ער ה.הר סגע1 נעשח סנסכין שאין עכשיו אסו- היה נט'בהנאה
 בשה?ה. פנעו אסור ישמעאל אפ'ל1 הילכךיומ

 מלקין ו( ךאין[ ניים של פת ראביל וכאן ס( ששנא. ב- עמרם רבכך.

 ת1ג""(
 נמי 1פס 1ג"סכ% מ.ו סי' 3נ"ק ו"'ח" ק'ן סיי :גת?יגיח י"ם ס.י גה"ג

 ע'1 3ל"'( 1ע.' ההינ :נ" ס.)וממ 1"'ן ג'ה' וג'ן 'רמ'ה רינרס
 גרם דן,מ '"כ סי' ס'"

 וסס וס, נ"ק ח(וג1ה ב.ן :ס1ג: כי ס" 31קי: :סך1:". ו' גסס סה(ו' כ"ן והנהסרה".
 סהס. נח1ן כטס וג"מגו) ס,מ1' רי הכו' ג.ן ק'זס"

 !חוגו !הס סזך:ן גכ:.ס "סי1 : ).ה ע"ו וכמג;ה כ"סגו!, וגק!רכ ,"ה ס.' גה"גג(
 מוהן. :י! מעוגע ס"ין נמקוס "ג!י'ן

 הוג" ק"7 סי' נמ'ננ(
 ך' גסס ו)ס:י:ו ס!1ס ט? י' גסכ מ", סי' גג"ק ,מה, מ?,

 ס'מ:ץ. ;ס;' תהסוי -)ק! :גה"נ נגזק; תחן.גכ הק(1' סיף ,ה'" נדקכתן
 ממ." "ה נלמג'ס ה,ג" נ'[,;עמנ'ס מ:ע !ע:'ן -': ה'הךי(

 ע'1 וחי' ר("' 1:" כ"ו

 1נ"סג,!נ.ו:
 הנ'"

 מוםט'ן "'ן 'טמע"!.ס הני,ס ס"ס :'ג 1"מך )י'ס'ך ק,ס(.ן "' !נ",ן חסו3'
 'ה1ד". ד'  1ג(עמד ה-ן "ס,לפנךחס

 !וח סהוו1 :"מ:ון.ס פס:י וה.חר "'סיר ," "מר נ"
 "גן :)1ס ;ט"ן !" תדור1ה (:, :,;ל "גן ,:.פך ע.ו הן נק"ס 7'ו ," ערייןיסמע")
 !ט,7 מנס:'ן, םתס תרגכ ק:ם ,םנו)ריס

 הג'"
 'כוד"י מי' י1הן סמהמ.ךה 'ט:ה החרה חשג'

 ס':מע"!1"ית?7
 'ספע6! ר' ס' גפךז:' 1ס" ע.1 טעונז מג'ן (ה.;ו "ך כ1מ עע'1 ה"'7:"

סהגי"
 גוה.1. ;תחי? ה:"ו:': הסו' גסס
 1סם ד"ימ"י ;ח?י יקוכע ז"'ג1 גהד. הםהע1 ז)" ה"' ע! ס"ג ע"1 גךיי; ק1גחתה(

 15הו. ומ)קין "'ה" וגזסוס ה:תע. 1:ן חויו מ;ק'ן ".;ל4ה"
 (ם וץ"ה רס"ד. ?ס.י נם"ה ה1ה וסססק "ג. ס" 1עי' ע-ג. ע"11(

 סכ1"
 :ערו:"י. מ?ג



 אסיר נסך ויי! הטדרש. בבית מפיו לומר ואסור אוהו סוכיחק אבלאוהו
 לנוה רנפל רשיכרא חביתא ההיא 8( טעם. במהן בטינו ושלא שהוא בכלואוסר
 רסאיס. סשום בטעמא אפילו וטיכרא לההוא רבא אסריה ס"ח.( )שםעכברא

 שרץ להוכו ונפל משקין כל בין שסן בין יין בין סשקק בגוה שיש חבית3(
 את לטהר בקש ואם אסירין והטשקין וההביה מאלף אהר שיעור עכבראו

 שסעק רבן כ*א( )שם תניא נ( כבתהילה. שיהא ער הכבשן לוזוך סכניסוהכלי
 זה ונוי שסו על שנק-אה טפני לנכיי סיחצו ארם ישכיר לא אוטר נפליאלבן

 סלאכה. טובים וביסים בשבתיה בועושה

 קדושהספר
 שחיטה.הלכות

 היעט כמלוא בה ושיל הטבעת טהוד השוחט ד( ם. 1 ל ש ר ש ב רכז.
 השוהט י*ם.( )הולק ראטר נהטן כרב הלכה לן ~קייטא[ כשרה כולה פניעל

 נרולה מטבעה לט;לה יש כובע ושיפיי כשירה שהיטתו ולטטה כובעמשיפיי

 בשר ואינו עיב'ם של לכוכע ורוסה גרולה טבעת פי על שסונח אחרככסיי
 ומפסיק הרם של כעלה עליו 1מונח קנה של פהה ובו הוא ולבן לסחיסיןורוטה
 סאכל ובשסבנסת קול, יוצא פקק אוהו נפתח שמעה בשעה הוושט לבין ביניבו

 )תענית ואחדל לושט ונכנסין עליו ועוברין עלה באוהו כובע אוהו נסהםוסשתה
 שיטי ואוהו סכנה. לירי ויבוא לושט קנה יקרים שמא בסעורה משיחין אין :(ה

 היטין שטו זה וטצר זה טצר בשר סעט לו ויש נרולה בטבעה רביק שלוכובע
 וסיפן טשיפיי לטעלה תחילהן כובע לאוהו היטין אוהן ודמקין ארסיהבלשון
 הומרהא בחרא התהיל אם טבעות ובשאר 0( גרולה. לטבעת ססוך שיפויבסוף
 נבי על קטן נקב בטקום השוחט והלכהא ו( כשרה. אחריהי בהוסרתאוססיים
 רמיא ולא כשרה שהיפהו הנרנרה תהת קטן בנקכ ופנע השוחט וכןגרנרת
 בין מלטעלה בין גרנרת של רובו ניקב אבל רפסולה, מי ונמר ישראללשוהט

 מס:;' דססוקי ס,מ: גע'ו וגדמסיק 6סור כפפפ' ד6ף ססח גף וססק סס גט"6(
 דיג. פ'ס)":

 !סן0 :מו וגס'ס ייו, 0!גוח גג0'נ ק'6 !סג"ץ סגריג0 גמו 00לכ0 ~ג! כ:'הג(

 0ירה גק גר יוסי ר' 0ירוס!מי כמפמר דסכיר 0ג0'נ דפפ. כהגו גגר ה-ג0 *1סס6למס*.ס!ח
 נז0. ס' מו!ק ר6': העיע 0פיר סס פג3ר6 16!0 סרז 610 ג6)ףכפככר6

 גגס"נ. נס גהוגס 0גרייח6 מן 00!כ0נ(
 ו0מ:וכ0 :מסן גרג 0!ג0 )ן קיימ6 81פי "ח. מו!ז 0פס:0 !5ון י.: גקיטד(

 ~הע ו0:0 !ן(. דקטמי 6ימ' )גזשם סהס. 0:ת,ן גסס די ס" מ,נ ג6:ט! 0ו0 ג!:~ןמוג6ח

 0גדי0 פכגעמ !סודסס כסר 0!61ך וכ! יומ:ן זף 601 גדיעגז דר": ד60 גף )ךמפ"
 דרע. 60 6!6 ,ומ:ן זר' 60 ססק,:ן ד!6 גהג מ'0 חעק ורסי,לכחפיס

 דר~0י פנעומ גם6ר 0נומ0 ד6,ן ק"ט סי' כח'נ גרחג0ה(
 כז? ספ:ירו נ16גי: די: סמזרי יבי פ:ס מכי5 :ט": סיי מ"ן וג6"ו "מ: ססו(

 :רש.דל6



-

 4פ
-  

 כגזן הסיטל כפסרק כשרה כמסרק ר,נשויה שהיפה 6( פסולה. שח-טתוסלספה
 ברהבן לא אבל צואר של בארגו הראש אצל ויצא בצואר הסבין אהשהבניס
 דרק ביק עוף של וקנה " נבלה. לירי ויביא לסימנ'ם להו עקר רילסארה'ישינן

 הנרולה. הטבעה על ילהעטיר יפה יפה בי ולהציץ בי לרקרק צריךהוא
 בפ'1 ימכניס עוף של נף סביא הי כשהוא וטהלך יפה נשהט שלא זהרננולנ(
 הסכק את נוטל נעוף אהר רוב שהט בבר יראי ויוצא סבריא אוהו רזאהאס

 גף איתו אם אבל שהום בכשר כטההך ש"וא יפה יפה הבליעה ביהוסכריע
 הרש. עשי שנים ;י הרננול טאיהו לאניל אסור ויצא הבר.א לא עוףשל
 הרש עשי שנ.ם שהתה ואם שהלר. ער לאכרה אסור הרנטלה היההואם

 )שם אימרין אנו ;כך ללידהה חושש" ואין לאכילה טוהרה ילרה שלאאעפ"י
 הרש. עשר שנים כל בזכר הלכתאנ"ה.(

 לה'אנוו נבלה אוכל טשוטר אפילו שוהטין הכל 7( '. נטרונא ב רכח.
 להיאבון נבלה לאובל ורוקא סשהיטתו לאכול וטוהר לו ונורעין פכיןבהרקין
 בפרהס.א שבהוה שהלל כשוסר אבל בה וכיוצא בחלב יבשר ורם הלבולאוכל
 הלכה. יכן טשהימהו לאכול יאסור רכי זרה לעבורה כטשומר נסר 'יןישהוה

 טשהיטהו ראכ1ל טיהי בירך ולא ,ושכה ישוהט ס( י. א ל י ה ב רכמ.
 הנשר. וניקור טריפה והלכות שתיטה הלכוה ו( שיורעוהוא

 !י"ם לו וי," ס,ו"ר מגנגי ם63 וכנון טלמע)ס גשסרק קס.'6(
 מ1ג"

 סט"ה ס.' מ"3 כ".ו
 הס:י. גן וי"ס סרירי ר, ססק1 וק פט1,ס :מ'טחו מה1מוה ונ' גנ' ס:ומס 6ש ס"יי ר,כ:ס
 ג:ס נס מגי" סע"ט ס" ג6'ו וס" )'. זף הו!'ן וגחו' ק:.7 ס" גי.נ1%הך 6:3!ה1חופי'

 ),ס 1מנן.ס היוה" דסחיע :ו:'!-6ת6ן )גס"ג 1ןס:יוו ו:קו)מוס כמסרק :מ,טס !סכ:ירסגס'נ

 !ס מ:ס6 ו6י פייס: וו:ט6 גסדי )ק: מגר'ס 61' ער'סס ק,!מס' כ'יש"
 כקו)מס"

 )כקימסן(
 סכ.1. סי' גייס ופ" פריסס. )ע.!6 חמה"מן

 )ס. )7קיק .ם קנס גויזק 1גס טוף 7מ) ה1וסט גן.ע1י מ6ן יקדקו מינ: גחו)יןג(
 מ.ג הג'6 :' ס.' .ו"7 1גג.. ג7!ו )סי סג! וגעיף גהג מ(חיטס ס"" וסרמג"ם סנ6וןדכרי
 ס6כרנ)ווי סוג כ:ס סגיגו דכיי כוס  ו;שתרו ו:ו' גנהמס כמו כוגע כסישי )מע)סוכטוף
 ננ". סס סהוג6 גוגע ס'סו' !ו ז6'ן )מע)ס סגרפס ס'סו) גע1ףי6'ן

 סי' ה'ג ".ו 1!סי ס6מר1:יס סומ'ק1ס ג;ו)ס )ג7וק סהק:סנ(
 סע'"

 7מו!ץ ס'ק ומודכ.

 )טרפוח )ה1ם וי: יו,"ק סוו)ה כ:6.ן רק סנ"ון, גסס כיחר ר"יו1 וסס כן )ע:וה"סוי
 !.7ס. 6ו הד: י"3 ססיס :.ק1ן מהני 16 סנרגרק רוג וססק "י. ביוכטמקכ

 ע"ו 1ס61 גו'ס1ך ע'ו כע1גד סיץ 6ה ):סך מ1מר יס6י מממע כ'. גחו)יןד(
 תסוס :סו6 כי1ן יי"; סמוהס מ' ד6ף ססק סנ"ק 6:ן גי. סי שר כחגו"ח וכייןד6ורייה'

 מ:ח,טתו. !"כו! 6סור דפ"ו)ה"
 :מ,6 קדס :יסוי וכסי ססו) גרך 1)6 דסמס סד:' 6!77 3:ס מו!ין ריס כמרדכיס(
 כגי.נ. נס 6.ח' שםוססק מוחי מעכ"ס סג"ון ססק ו:6ן מוהי ו!6מריס )ו "ס? כיק- וי6 דסהי סנ6ולס מ:ו'ר"ג"ס

 מומר וויקור ג7יקס ס' יודע 67ם וזדס דרג6 ירג6 "ו מ6ומרח ריססס סו6 16!.ו(
 ו"רנ4רו. פכדיר4וו)5ט5



 ופדיח השחיטה ביה ג(מקלף גוים של בסכץ והשוהט 6( א. י סהת רבל,
 וכשר. יפהיפה

 אוהה. לססוך אהר צריך בהסה והשיהט נ( נטרובאי. רבלא.
 ואסור כשרה שה'טתו ב:פשי שנהח.יב אעפ"י רגפורים וביוס בשבה והשוהטז(

 כל והלכהא ס( הלכה. וכן שיעשי בכדי וימהין שבת כוצאי עד ביופהלאכלה
 אעפ"י העצם בשבר עוף עליהן יהר בעוף כננדן בבהסה הכסים שטנוטריפוה
 ס"אן לאפיקי רך וקיוטו הואיל מים של בעקע ורוקא טוה של קרום ניקבשלא
 ותיטה לעבין כווהיה הלכהא רליה ( ל )שם בקוף כיטנין עישר א'ןדאסר
 טוהיה. סליקה דעניןאבל

 בנרפוובהלכדוע
 טריפה. סוף ועף סהחלה אופא טן דסריכא אונה ו( י. לא הי ב רלב.

 סקום ז( רב'הא סקום דלאו מריכא כסררן ,4לא אי פלנא ער סריכא איאבל
 אשה טן אינה יאש וספיק היא רכיהא סקום ואי וטריפה הוארביהא
 וה.טא מ( כשרה. לאו ואם טריפה סבצבץ אי דסריכה היכא בדיקהצרעה

)5
 גמ:גוי

 גר.לי'ף. ז)מ סו"ח קסק ו:ן זקי!5 :רג זס!גוד יגמון כ:ס סגימ ס' סי' ה":
 סעין ועי' ססמיפס כיח גכ:ן סרנס זסזם )ס נקעי דס מ(וס סזהם 0ס6י :ר6סג(

 יסס. יסס ומזימו מ~)מו ד"ס כחו'!'נ.
 ):תע מס 'סס )גזוק .גו! א6 סחהך .;רמכ י: וע"י סגי,מס חה:דנד :!מ מעפסג(

 זנריך גחרננו!ק קג.ח: :גק מכ" זממר ס6 וכ' ססימנ'ן כיעקרו הס: מ:וס 16סרוכ
 וכוי. וניסמוס וימחו דממיס ומ6ן 6יס': וככס"נ ג6יע" !גרע')יככ:י:סו
 כר*י סנ6וניס :פח 15!0 סיס"ו גגדי עד לר"מ 6ף ומסור !תה:י' מוקמ, כ0וגגי(
 )סו. סגירמ סרק זסגמוניס וסמ:גו! 0מ'ס גסי' ס6.ז סגי6ו וגן סעמע: 5סור' !ו ודמידגמדז

 מי,ימ' ייס חו' ג. סס ועי' יהוקמ, גר רמי זחמ 6גרתהי ס!ינ נ'ו. כמו!ין ד)וי ס6יס(
 : גי ססור:"

 מג) כ:רס סוף ועז מחח,ס 6ומ' מן זם,-יג' ,6ינס סג6ון ג!:ע )נךום ים מו!.ו(
 ון6 ופנק ס'6 רכיוף )מומס י(טמתס זמינס ס'מ( סי' )ח.נ ,ממ ס, ססק וגן וגף סלנ5" טזסריג'
 י(טרוסכ 16נס )מניר כיוס מר ר' :סח סכימ ר,"פ סי' גסררס וף. מו!ס )מיגזקס,גריכס
 מהרמפס ססס ג'ק :סיסס מימ:ס )6ומס מ6ונס ססירגי ד08 סי!מי ר' זסגר 1'! ס!ס:ינ1סגי' ל* פעפידע מנו ומס מ,ו: ש!ץ חוי וט" סגמו:י' מזמן ס.6 נוסה זו ס!ול ו5':ג6ומס
 16 נסרזה סימ )0יש)ק קר1כ ו!תסס גע'קרס רק נסיכה "ס 5ג! וסריסס !סקסרק סוססכרמכ
 ר.מדכק סקרוס מס !סהיר ס:כס וכנס ; כרייס גסזרן 6ינס ו6ס כסזרן סימ מס גזיקסנריגס
 6'ח5 סליסוח גס' וג6:גו) ד'. פע' !'ם מי' יו14 0"ע ועי' וגג!כו גסמ*נ גס סוערס ח,יןע,-
 ר.עימר. גע! נס ססק ע וג::ס סייום ג). נזכקו 06 זוק6 ו'"6 סנ6ומס סה.רו. י.סך1גס ו5ומס5וג

 ימחוק. %ז רגיחמ' ,מקוסו(
 ר.קרוס גן וע'. י,ר.6ס כה~ך 0ים ח:ס נגי כ) עי!5ס מקרמ' מסס:ט סין6 קרוס סמיה(

 )'כ5 6י 6ג! ריעהתמ גו ומין רי5ס (! סי6 קרוס מססו6 גדרס מז סמומס עז ~מהזגקכנס
 פקרנה סחסמטוח 0ס51 !ומר מץ 15 רכיס' גמקוס מ)6 מ1מס עז ע!ס סקרוס מו גרי6סמגס



 וסתטה בריאה פכה ואיבא הוא רביהא סקום אי לאונה אוסה בין קרוםיאיכא
 אבל ובשירה כריאה נירון בריאה הסכה שעל קרום רבא ראמר 6( כשרהשיום
 קרטהו רלא אחר קרום בה ועלה רביתא בסקום שלא נסי אי סכה ליכאודאי
 טריפה. רריאה כתונא דהואראשון

 ולא סריכן כי ההההעיות בריאה אונא וחרתין ג( ם. 1 ל ש ר ש ב רלני
 וטייפה. בריקוהא להון ליה ברופן טכהא'כא

 לשיפ:לי רליכא  7( לטרפשא או לרופן רמפרכא וריאה ג( 'י. א ה ב רלד,
 לרופן רטם'כא רריאה אוסה או דהזה להרבא או רכברא לטרפשא אוריאה
 טייפה. ברופן היעוהאוליכא

 ה( ה. מ צ ב רלה.
 ועי

 שלה בכבר בירקין שלה בכנר סרה נסצא שלא

 היא סרה אוכרים סר טעם בה יש אם אוהה טוצץ בורקה כיצר פרהבמקום
 שטנו טייפות כל נ':.( )שם ראטרינן טריפה סריר לא ואי לסרה בלעהיהיככרה

 ולסטה הארכובה סן רנלה שנשנרה בהסה כל 1( בעיף. בננרן בבהסהרץ"ל
 הוהך העצם ויצא ולסטה סהארכובה ואם פסולה ולפעלה הארכובה סןכשרה
 ו( אסור הכל העצם יצא ולסעלה סהאיכובה ואם סותר והשאר ומשליכו העצםאה

 כשרה. ולסעלה הארכובה מן הופה העור היהאם

 רג,ח6 כמק1ס מ!" )5ווס 5ומס גע כס'?:' ה'זת רגע:' גמקוס ד:!" סן'סס "1 ר.5סש

 קיוס. ג7ין. !"ע ס,' יו1ד וכס"ע ג5נוןועין
 ל'"ס :( מיו )מ1!ין ל"ג ז5' מס5 מוכמ סד'ן 5ג! גנמ' 6'11 רג5 :) וה !סק5(
 )סנ'וו וגס 6מרס נממן ".י ז?;" סגח~ן ג'י :סיהס ו"ס:ר ::רס ק"כ :,ה יקרוכסנ1עוקס

 ט!ה: יכ46מי
 1ס1"

 6ין וכן סימסונוח יק..מ'
  דקייייך רנלריי ניוסי ר"ו רה,י :  מ'מ גס ?ג"

 ל"  לסי יפר  ייי ייר'יזד'
 :כ!ס "מי קרוכ 5ג! כרי"ס ;'זון  ךןיחס קיוכ וס":1  ת.7.

  גיין.  כרפפי: ,ככ'סט הו" פ:הפמיו:
 וזופן כויקגס  67ווס סס נגמ' כזמה?ן :ו"; 1ססק  ירי:ך סרימ מ:רהי ירי ינ" יוויין

 סחחת,וס כ"~וס !פסס "ג) סמוס כמ"ר ךק סיי:, ~מסי: י"1נ. מיחוך כמק:: ::ירה0והמסס
 סנ.ן ממימוכי  יפכס :נן  כיין  רייוס מיסו:י כסי: וקר,וה ייי  :פין ייר ו??ן:ו:ן ייץגור
  וג"גו7ה ונר6.ם פסי: ס.1 גסנ"ת וכי' )הכ:.ר )נדוק 'וכ) גזוק ת:ס ::.: ?ק "( )6ומיהס
 "6. ס.' טגחס נה:ו' 1ע" ד6ו:ס מ.הו:י כפיר1ס מפו. גן ור"ם כ"נ ס'כת ה."" ס" מ"6וכ"*ו

 סעיכוך. וגגע! ס-ו 0י כמ"נ כ6ירך כזנ"ג(
)7(', 

 מט?סס"
 ר,חס. !ס'ס~)י ד)יכ5

  יעין  כפוף  :יף  לי"וו?  יפוף  ירץ סנ"ון שקס ו6ס:ר גגס'ג פוו:ר וס 7.ןס(

 גפגעס ס5ית נוו "ף מלס )סס :"'ן עוסומ :': ג'ון 5מר'ק 6,1 מר כעם )עעוס ססמות)עי

 פרסומ.  6!1  רו: כר5': וכ': כ:להוהמר
 כן. ססק ס6" ל סגס 5יה, וג6מכו) 6'ל 7ל.' קפ6 כ!.סו5ו(
 6נ) 6סול סעגס 'נ6 06 מס6לכינס :)מכ)ס )מע)ס סל, מס ע! סמוסכ סעמע1(

 חויון כסל 16 עור וכז6מר 'ומק 5.ר דטו!' קמ6 כן':נ6 וסי'נו כ:ר 5ותו מוסס 0עו?*ס
 נל6'ס. וע"ן '.כ ס' :מ.כס מס' גפ"מ סרפכ'ס שמקוק
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 בנרולה אוסר 'הודא ר' שניקבה הפניטיה ברכ פירוש 6( האיי. ב רלר.
 בה שיש נרולה אימן כריסאהא הרת'ן כ"ב.( )שם ברובה קטנה בכרםטפח
 רתנא לטעם'ה רשבקניה כיין הלכה 1לענ'ן הכומות לבית הספוכה קמנהושט
 רוב נשהברו כ( כוותיה. הלכתא סינה שטע יהורה דר' מעטיה וטפרשינןקטא

 צלעות עשרה אחת לה יש שהבחסה טכאן שש צלעוהיה רוב הן אלוצלעותיה
 הטועם אלא נוחתיירו לא טכאן ושש טכאן שש ונשנשהכרו השני טצר וכן האהרטצר
 )שם זעירי אטר סכאן ואהה מכאן עשרה אתת כשנשהברו וכן סכאן 1ח:ש ככאןהטש
 אס לאפוקי טרפיתה והו השררה כנגד ולטעלה טהצ'ן הצלעוה וכשנשהברונ"ב.(

 נעקרה רב אסר וכריק. רהררן סשום ג( טריפה הוי רלא ולחהן סהצייןנ:תברו
 והמל'א טכאן וצלע טכאן צלע שנעקרה ס( וכן בה תקועה שהיא והוליא י(צלע
 צריכה שאטרו ריוסה הייא ר' רבי אטרי הלכה. וכן מריפה החוליות כסררקייסה
 ויורר ניקב בו כיוצא או ארי אוהה כוירורם :( נ"ג )שם טעים בני כננדבריקה
 ספק אם אסרו וה ועל הסעים בני כנגר הבשר עד הטעים מל הגב אלהארם
 פעים בני שכנגר בבשר דם ,של קירמ הטצא אם לברקה צריכה היאררוסה

 צריכה שאסרו ורר,סה הבשר עם הכל ונקב ירר והארס ודאי שנבנכה רעו(
 לשטומה אפשר אי ו( נ"ר.( )שם ואטרינן בסיטנין. ואפ" כולו דחלל כל כננרבדיקה
 אבל ושחט הסשנין יתפש שלג אלא שמ לא נהכ; רב אטר שהוטהשהעשה
 הלכה. וכ! ,איפשר איפשר ושחט בסיטניןתפש

 סירו: :ר6ס6(
 ס6הד גכ?ס 'ס ח!ק'ס ססג' סססק"

 סהו"
 ג,ס סו1:ם !נד !פע!ס

 !ס:יה סניק- 61;סר נרוכה. גיה"כ !% פהו6 סם:' המ!ק וגוס כסמ, ונדע "0 סיסההמ!ק
 גסהס. הגפי !:ון 1וקים מומ גהן :י: ג( 6יוח.. כ?יסח6 ה!ק'"הרהין

 מפוס "חר כעס גקים וסנ"ק מי1הס ססס !סי סרס' סירס כלס' ססכס פי' רם.'ג(
 סמוס. כ:גן .גי"דר.זד'

 גגמי. כומס' ג: מקועה :הי6 סמני ור6ס גס חק~עס סה.6 מו!י6 ס',ז(
 ני7'ס. ג' נךוג ו:הגוי "' נז גר1ג נעקרו וכ6' יגן ס6' הג"ון כפת ור"הס(

   קימה ומול" מכ": ו,!ע מ:"ן ,!כ י!עקרה ה:6' גנמ' כדמסרס וס כ:גז ס!6 והוהיי:ו
 עיגו'י טמ:ן כי' ססקו הסוסקיס סרונ 61ף כומ1. גס:' סריס1מ יה61 וס כ:גזגוה

 6הן כעו,ן ג:מי מ:"1 ועע וו:"ן נ!ע יועקן' ס6'מסרסין
 סרסג'" גהיזוסי הג'6 כגר ס!"

 וגסוי וי 16ה סטי גהגסוה .ס:יו!ס ג:וס; ועי' ר6'ס 6'וה כ?"' הסוסקיס דר6"ה סרמסיןג:ס
 ו"ד. סי' ,3קמ!ח יו'דמגזים

 1?ק- ס6מרו דלומה ז6מרינן זה6. :רם" הג6ון סי' וה:ה 71"'. סנכוסה 'יע 1י!1(
 חום:ין ד6ע ד"מר זנס,הו הנ16ן ססי מ:מע 1ד6'" :וג:סס "זע ומ!סון דרוסס כססקכן'קה

 גז'קס מהו' סחוס:ין זרוסס גס' סגס ססגי ו6ססר גזיקה, נריך ע! ,6 ססק ע! ססקכ:1ן
 גד'קס מסני 1:מו6! רג ס!יג' י!6 גהוהו זרק ס16מריס ס'סמ ססגי6 סעיעור נגכ!ועי'

 גזיקס. מ?ני !6 דס!יגי גהמו"ג!
 6ספר 6' ד6מר ק6' ו6זרג יקיף ד6מר י1מ:ן 6רי ק6י !6 זר': דס6' מסרס רג6:ןו(
 1!6 וכליסה 6ססר כסהסס 6ג! חסס, גס!6 זסי':ו רי: 1"מר וכסרה סמוסה סמעסה)פמוסס

 סכומס. כ4 גמץ סוג6ס וססיכס כווהיסו וכנכה' 'ומנן "זר' ס!עי וייו ולג גז'קהפהו'
3 ססוקות.הלכוה
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 טשום בקצירא כ'לי והני בקרירה ההבשל שלא עליה גזר גאון יהורא'רב

 דטי. שפ.י למישקל'נהו וסצי ראליס' דהורא אבל קטיטשוניאק'
 ספנ' קיבה של היהר שעל חלב איהרא פירוש "( א. ר י ר ש ר'מא.
 על הצם כוננו הכהוכ טלש1ן כה~ה שדו ויהר כרוך כקשה עוטרהשהקיבה

 ושער הסצא רבנן ריה קרו הקשה שעל חלב זה ועל וה על חלב וישיתר
 איסור. בו ונתנו ג( הסצא בר רבנן ליה קרןהיהר

 ד( הנעלה צריכין ורס הלב בהן שנטלה וטלית נ( י. א ל י ה ב רמב.

 ראטר שנטלה כיון טהם לבלוע ויש איסיריהו היא מיאוס ה( ורס שהלבורהחי!

 שוטן איזהי כמבישל. הוא כבו? כרוהה הוא הרי פלוח קי"א:( )חיליןשטואל
 חלכ הוסר ו( ביר שנהלש רבר טטא שוסן ביר לינטל 1( יכול שאינו כלפהור
 טשוס עליו (ה.יבין בו טועלין שהלב בחלב חומי מבחלב ברס והומרסנרם

 ועוף וחיה בבהטה נ,הג שהרם ברם חוטר ברם כן שאין סה וטטא 1נוהרפימי
 בלבר. מהורה בבהסה אלא נוהנ אינו וההלב יבטהוריםבטטאין

 ואעפ"' בשפור להלוהה טוהר שיבשה רכנתא הררא ה( י. א ל י ה ב רכז3*

 בל לב:ולה אסור בקרירה אנל רטם יוצא האור ירי שעל ספני ההוטיןשיבשי
 בקדירה. לכשלה אסור וכנהא וכהלא כברא היא רווחה שהלכהעיקף

 כדאטרינן אכור נקר; שלא ברסו שנתבשל :לב כ( עסרם. רבמד*

 וטוהף בישילו אהר קורעו קרעו .לא רסו אה וטוציא שרע הלב ק'ט.()הול'ן

 !מיס,סי:סו, מט 7כה,ר6 ר"ע מח!ק ס,סנינו וגמסו' ק:':6י דג! ס:6 6,1 ומור6 סנ16!פ
 מע"ה. ס" מי6 ג6יו ועיץ ס!סמ:1 נוסמ' מקייס הגהע4סוהנה

 נ'. גמו,ין ג!"ק וסיינ1 גד6תהל6 6'סור נסנו דכגכ! נ*6: מססהים מוכה גגר הוה6(

 וגסנו. נ4ן כ( הותג. ס6':ו 6ף סק'כ' פעי מ!ג !6ס1ל גג! גנ6ו:י :וסנין ס6ק ג6א גחוגוכן

 גלוה0 ומ!ימ 5.11 )'נ. סי' !עי! 1ע" סן 1ק'11ר העמן ר6:'ח ס6!ה סקיגוהנ(

 וכמ. כסן סנמ!מקעל1מ
 סו'. מרס זג!' מ:1ם ס:כ' 7תגר' גהו!ין סס וג67מר'נן רוחמן גו !6כי! 41)ד(

 ג?ס ס'ם ג6'סווים דיק הג6ון 1ג11:מ !ע1 'תה!גו מיס גמו 'מ6סו מי,ה !:וןס(

 סג,יס נ6סריס 6'ן סמ:ו:יח ס6ין ג6שוריס 6גן סכ5י מהס גו!ע 1דס מ!ג גמו ק,חסמנונין
 גסנ.ס. ס"ע ק"ס ס.' 'ו4י ע"כ),

 ,4ככ!". נ6ן 6ע;6 וכדפוס גיה'נ כגוצג ס!:ון עים כנסמ'ו%

 כעעוה. וגכהינ סס"ח גה51.ן. המס:ה מן 1ס61 גגה'נ נ4כ גהוגו(

 1:ס קנ4ס. סי' 'רוסייס( דסוס סנ16:יס הס,כ' :נווה ממדס )= גח": גהוגסמ(

 ע!יס וכהג נ"כ סמסף סוג6ס העיפול וגגע! נ6ת יעקכ גל י,מק !ר' הה:וגוח גץגמוגס
 "'ג כץ ה!קע 1גסג!י 6מרונס סערס וי ס" )ע'! וט" גמ!'מס ס!6 6!6 ד6סול !ן כרימי,6
 ,נקרס. גקי6.ן ס6ץ יס' כנה' !גס! 67סור 'ס71"י ר' הסו' כסס כהוג "וסי'

 ר:י גססק ווס ג5)' גמו קרעו 6מ'כ 06 מור,ר דגגיסו, ססמע כנ6ון מ,סוןס(
 מסו' גסס 06רמ סיעס מג'6 העיטור גגע) ה::ס 7ם'ע, 5ג דס6נ' 1ו)ץ גכי1ד מי' גה6ידק")

 פומ6 6י ימוהל סעמ6 יסגס מו)יימ6 דס6' רם'נ ס" סק( )ם'מ( הסוגה גסערי נס 61":'סנ16ניס

 וג!כ יסע ה" כ60י ק"ן 65 ו6יג ,קדיס, 1!6 ק6מר 15)' ש!טו ק. יככו,עו מסוס5תת6
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 טעסא מאי אסור נטלה שלא בין שנטלח בין נקיע שלא שנהבשל דאש. אבל6(
 דיליה שחיטח אביה אנה'ה בביבוא רישא צ'ג:( )שם רקאטרי מצל' גרערלא
 ואסור. רטיה קליה נטי הבא קאוי טקוא ריליה אצררין אנחיה ושרי ראיבטידב

 בערא ליה וטטו אווזא או יונה בר רשחיט ומאן ג( נםרונאי. רבטה.
 לצלי אבל ובילול לקרירה וסליהה קריעה בעינן דכד וססלחיה לטקרעיה בעילא
 רלא טליחה ולא קריעה לא נ( צייך לא לההת השח'ט? רביה ליה רכנחכיון
 רלא עוף שכן ובל לכהחילה רסויעי לצלי כברא דהא טבבדא מפי עוףעריף
 טצינו שלא שץקי כל קייעה ולא סליחה רא צייך לא דלצלי ככברא רכיהנפיש
 והוציא 'ונה בני או אווזץ או היננולין יששהט וכי ז( כלל. טליהה שצריךצלי
 נטל כך ואחר ומבחוץ סבפנים ומלהן וטדיהן שלהן מעיים ובניכבר

 שלוק ב47-
 התרנגולין את בהן וטילא וביציס הבלין עס איהס וערב שלוק'ן שלהן סעייםובני
 בקד-רה ובשלן כ~ם טהן יצא שלא כרי יפה עליהן וקשר אווזין או 'ונה בניאו
 בו הונח אשר הבשר גם וטבחוץ מבפנים יפה יפה והרח וסלח. שהדיחכי'ן
 וכל הכבד טן נשהייר ואם ס( בקרירה כותרין והורח ונמלח הורה שליקהוקדם
 לאחר אלא בו הכיר ולא אוהו ראה ולא אל'1 ידו נגעח וטרא כלום שעטהסה

 וטעטה. טה וכל היא לקרירה אסורה שהכבר הן אסורין ודאיבישיל
 איתו טוטנין ארם שבני שאטרהם בשר וסליהת 1( צדק. כהן רבטו.

 טצטסק בטלח שנטטן כי1ן ההיכה של שס;חניה ו( ששין הם יפה לאבטלח
 צריך גלגליוועא בטילחה ס( טולחה כשהיא שאפ-לו ]הרע[ ח( 'וצא ואין רטםבהם

 הילכך נקוה יא-מ יוצא הראשון הדם שיהא כד. ס:וקב כלי גבי עללהניהה
 הסלח את ש-קבל כרי תחילה בסים להריחו וצריך '( בטלח להטטיניאסור

 סילחו כן אם אלא רסו ס'רי יוצא הבשר אין שסואל אמר קי"ג.( )שםראסרינן

 מ)ימס8. 1)6 קדיעס נכיך "6% נ' ר,עיס מיס ס" )קמן ועי' כנ:ס ניז פ רץ ועי' 5ס~רגנימו!
 טי. סי' היכ ג"י ס!קפ נ:ג!י סנ' ה:1' גפם סונ65(
 סנ16גיס. מ:1' ג:ס גגעסעיס גק',ור וס~ג5 רס'נ סי' כ:'הג(
 !ס1'גו. 1גזסום ג:"ה 5יה' ונן כ?!נ(
 סוזמ 06 6י6 ג1הר 1!6 5ס1ר עגע ג:! ס!קזירס כסע,ע פסג'6 רג5וניס כה:ףז(

 '.ז. סי' !כי! יעי' ג:1ג. ::מו סכ:ר 1נס סע1ףוגמ%מ
 ר' ם6נשןוס סעיסור כע! סגי5 !ק 61ופית 06~רס בגקיירס סרגס סהמירו כגגדס(

 וגמ סגז וס1ני5 !מע!ס ז:הוג ממ6' 1סנס ממהינה6. :זר1 ד:ן גסכ ג"ס גס' וסרי"ף!סוד5י
 ר~רמגז זעה 1:ן ומ!ומס ההו:ס כ;גד !מ!16: סמ1הר ק,ק מסמ: וכו' ונ~הן ומזימן ס!ס6פעש
 ע'פ. המ!ס כ:גנ!ס 06 כי סהור1 !6 1מ!ח,ס כקה;יס ז6ך סי' סר'ן 6ג! כנ"ו:יס, חשמלס,'

 ,:ע)מוח". וגדס1ס ס5פ:ו! ע'ס ס:סס. ו( הג5ין. גסס ג6::1! סונ5?ו(
 6י:ו. יגדסוס ,הזע" ג"סג1ן ג*6מ(
 נ!ילס5. כמי!מ, 4! 161!. ג6סגי! )רק'" "כר16י מי!ח'פ(
 גגעסע'פ ועי' 1מדמ ומו!מ מזימ ס:מוע' גס,ף ונפמט ד:מו5! סמימר' ר6:יה מייהיי(
 י6. כסמס דטן6 גמר 6ג! ::מיעס ג'ס ז1ק5 1מ1!ה מזימ ד6מר דס5 סנ5וניס ה:,, כ:0ססגי5



 כרי  והת.כה חהיכה כל בטלה שה"הו ושיעור 6( יפה יפה ומריהו 'פהיפה
 יעשה נ( כך לטלוג שיבקש סי העוף וגרי ראש טליג~ע 1לענין כ( בהנורצלייהה
 אה- לבלי הרוהה' הטים 'שפוך ]אי[ י( הגדי ;ל 1.שפכם ביורה ט'םירתיה
 בו יש נהנו ואם ריההת יורה בהוך הנדי אה יותן לא אבל ליעוכי הגדיויהן
 ראשון כלי בישראל היא רווחה יטהלכה טפני רם ואיסיר הלב איסי-פשום
 עהג רם והלכהא ה( הלבה. וכן וא:ור בו ירטו הלבי שנהבשל בסי ונעשהמבשל
 העיקור. ורם הנהרה ודם השחיטה דם טהרים בין טבאים בין ועיף היהבכהסה

 ידם הלב ורם הטהול רם כיה עליו הייבים בו 'וצאה שהנפש ההזה ורם1(
 עליו. ה.יבין אין ההטציה ידם הגבים ורם דנים ורםהביצים

 בהלב. בשר איסורהלכוה
 בה לבשל וצריך הלב בה שבישל דג של יורה 1( הילאי. רבמז.

 שפרשנו כדרך מ( באור טלכן אלא בהנעלה ולא בחרהה לא לה אפשר איבשר
 בפסה. הפץלענין

 בקרירה הבשר עם לבשלו אטור שקר;ו אעפ'י כ( כהל א-. יהור רבטח.
 רם'. שפירלהה-יה

 א: ~אליה[ '"( להוכה ולו;.; עוגה ל;גל וסיתר '( ם. לו ש שר רבממ.
 הגבינה. עם ייאכלם פתיהין ישייר שטא ה'יש.נן ולא וטטןבשר

 טעם בניהן יש אם בשר הת'כה על שנפלה הלב טיפה האי'. רבנ.
 שיהנער צדדיה ולכל למעלה כסטה וסהפכה הקדירה אה 'ג( ניעי הההיבהגאותה
 הט.פה סן טעם בנוהן יש אם לדעת ינ( בכל הטיפה שתלך ההבשיל כלוי:;בלל
 פוהף. לאו ואם אסור קרירהבאותה

 ע!'ס. וס!:! נגעסע.ס ה,נ"ס ג( ס.ו. ס" '"ט ס' ונסכס'! ננהיג נם כ'כ"(
 ,יי::ס'. וכזס1ס :,')נ(
 גגסע"ט. נם מ:מע סה'! וכ:וס' כטעוה 1'::1ך 1גזסוס ג:ה'), :."ו(
 הקוס,. .דס ג')ו( סכס'נ. ;סור הס!:'ס(
 ה6כי מ:מו היין :סכי6 .ו"! ?כי:ו ססק כן 1ס:ס )יכ,ן פ!די:ס כמהכק ססק הנ6ון1(

 ר".:ו וכ6ן גהנע)ה, ססט1גוין סהוססה' פ! כוס סמ:י:ן 1!6 כה.ס הד:כ'6 :? ססק 1:ןסעורי
 רי כהסו' גזס ממ,!ק ;מו מ.)ק ו!" ססח !ע:ץ גס :ן :סטק סג6ון כומה !ת!וה !הכס.ם
 :'1. סי' ע,וי'מ:מכ

 )ססה. כ!'ס סכ:ר 0דן ס.!6' ר' הג' ס:הג מוס ;ד"הח(
 !גס! ס"סן רס"י ס'מה ו:ן גנסע"ט הונ"פ(

 טס כקזירה כסנקרעס( )6ף סכהי
 :~מ. ס" דור' 31סמלי רכ'ה כי' כפןדס ועייןגמן

 ע'ז. סי' כה'נ 63רוכס כי6 סתסוןי(
 סמ"נ. ע"ס וסנסנ1 "56יסי היכה מסלס כופוםי"(
 סוף, ו:ד מהמ5ס מנער "ס שינו סקוירס" 6ח *הוכן 5נרום ר5יכ(
 סקדירס. ככ! 5"5ינ(



 הדמ, כמויהלכות
 ושרי רטי שפיר עפר סלא נלי להוך והשוהט 6( טרונאי. נ ב רנא,

 רלא ביסוי רטה טהייב רלא בהטה ואפיי ל.2חום אסור ונהרוה סים על אבל1(
 ועפר לטטח עפי שיהן צריך ועוף היה אבל שהיט קא דיטה לשרהליטרו
 בספינה כהלך היה פ"ה:( )הול'ן כריענן הקנהו טאי עפר לו שאין ומ' נ(לסעלה
 הלכה. וכן כיטוי בעי הניהז ורם ד( וכו'. עפר לוואין

 בנו, ואת אותוהלכות
 בן אם ירוע ואין עטה וולרה בהטה שהביא נוי ה( נטרונאי. רבנב,

 אימור שיש טקום '2בל עליו נאסן אינו שבעה טבן פחוה אם הוא יטיםשבעה
 שיהא ער הבהטה אה שוהטין אין טזרה אנשי ו( עיקר. כל נאטן גוי איןוהיהר
 אלא אסור שטונה כו שאין ו( יומו בן אפילו 'שראל איץ ובני יטים שטונהלה

 לקרבן. אלא אסור שטונה בו שאין ה( ביוטו לשהטי טוהר שנולר נרילקרבן.
 לשוחטן אסורין בני ואה ואוהו '( ולאכלו. ביוטו לשוחטו סויער שנולר גריט(

 בהה לשהוט אפ'לו אלא שאסוך ובתה היא לוסר צריך ואין לעולם אחרביום
 אמור. ה'א כך ואחרק1רם

 אוהו טשום להוריעו צריך לחנ'ר1 בהטה הטיכי י"( ק. ר צ הן כ ב רנג,

 גע.ן :ר"ת ה"קך1ן ומתמק1ס י' סי' 1גג.ק ק"ו ס,' גה.ג מ1ג"יס ההשו' טנינ'"(
 דס :מקגן נ?"ת 7"1 ע;ר גכס כס"'ן הייוו כ!'ס ט"ג !סהיט ז"ס1ר הט:נה י"מרהומ"'
 ו)מט!ה !מטה עקר ,?'ך ועיף ונהיה גתמס יסחה: מוהר טסן גהס :סיס "ג!!ט.ו,

 !קמן.גרנ,ס"ס
 כ:,כר1ח גקסו' 1כנה טסר .גנוהן ג;!'ס :מ1 היקי !הס ט"ין. ונהרוק מים טנין הסריןג(

 6מר :ן !" 1;"ן מוהן, וגי!ן ס".ן 1גמקוס 06ור !ע,יו !וווק ::1הג'ן גומן 7רק הנ"וי6מרו
 הס.ס. מ:ונ" ה!כה ;סק נ( !ע,1. גמק1מ1ח ט1ד ו?ק1 נימ'ו "ו!.הנ"1ן

 "ו הי,"ס גסגיח כ'קו' נר'ך הניקו דס זכ! סנ"ין תגר 06 גג'רור נר"ת !"ד(
 "הן. 7ס ס"'ן גמקוס רק כןססוגר

 ג(ס ה6::1! גס;ר ה1ג6ס ההסו'ה(
 סס ט! ג'כ סי' כ" ה"ג ת!קט 1ג"ג!י ככק"

 !רמכ"ן סמ'1הסח הרסג"6 גחסו' 1טי' "סת", מטדוק !גר מס!.ח ,ו6סי' מסייס וג"ס:ו! תי!"י,רי
 כ.נ. 6'י מ:תגיס הייוף עי' 1( ט'מ. סי' ,רסח מכמי וגהסו' קט"מס"

 !קרגן. 6!" "סור סמ1נת מגן סחוח מ6ת ,",,(
 גכ!1 ומסרסת הנ"1ניס סיס: מכי6 ה":גו!וה:ה ו;וי סמונה מגן ;מומ ס"'ן י',ח(

 סמ1נס מגן ;הוח !תחיר הנ"ו:.ס סיטח פוג6ה גל* "כן ט"ו( סי' !'הד גס'מ ליט" מינ15!ו
 )5ענס. ססשג ממ:הג גטטוח הוססה וה61 גסס1ח :,קוגרק ה1" !קרגן "!" 6סוי סמ1נה גו מ6'ן תה ש:הוג סמס ו:ר6ת .'" ס" מ,ג סו'ה וטיין!"כי!ה

 זס גסס(
 ה1:סי

 סטימק. גהערס וט" געטוח
 גגת'ג. 1:ן תה!כק ס1קגטס ו;"ן מקר6י ;.ג מ1!ין גגרייח' י!'ף'(
 7!סיטח תוג6 6ףג סי סוף סגר'ן 6ממ וסן גס:ת". סלקיס ,גו' כ6ן סחקל נל6סי6(
 ס'71ט סהמוכר תססר טוג' ססיט 67י;' פסוס ,ס16! נרז 6ינ1 סיש יכ)תךור.שכל"ס
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 אה לשהוט סטעם להיש ויש ושפתות טשתאיה ש'ש סקום כל וכן 6( בניואת
 ט:נינו שכך אחד ביום ,טוהט'ן ששניהן ידוע שהרבר להוריעו צייך יהדבנו

 צריך לכלה בנו יאה להההן האם אה הטכר אף אוסר יהודא ר' פזט()הולין
 אהד. ביום שוהטק ששניהם ידוע שכברלהודיעו

 הנשדע נידהלכות
 ור' יהודה ר' רברי בהנאה פוהר הנשה ניד ג( שלוס. שר רבנד.

 יהורה. כר' מלכה אוסרשטשן
 וכשנהגו עקר :ל לשפני הנשה גיד בין לשנות יאין :( ם. ר עם ב ר3ה.

 דבריו. לכל הנ'2ה כג'ד שפיהו אימר קרושים יושראלכל
 אמי ה( כולו את שיטול צריך הנשה ניד הנ,טל ד( צדק. כהן רבנו.

 אכור לעצם סטוך פניפי הם גירים שני צ.( )הולין שסואל אטר יהורהרב

 עריו. הייבין נאין אסור לכשר ססוך ה'צין עליווהייבין

 ודגים. בכורותהלכות
 ביתו בהיך וסניהה רנים טלאה הביה שהביא ני' ו( פלטיי. רבנז.

 לאו ואם סוהרוה קשקשת הה'כוה באיה4 יש אם התיכוה הת'כוה טוכיוהוא

 אסורות. ציר בהן ויש או קשקשה בהם שאין ההיכות ביניהם יש ואס ו(אסורות

-- 
 גהמה דסמוכר הג6ון דג?י )קייס ווג) ו!וה הסוה, ימות ג(6ר 6ף !הודש 1רז !סה,טסמכר

 ף. ס"ק "ו סיי 'ויד :ץ ועי' )טדיצו, %ן הסוה 'מוח ג(6ר 6ף 6מ0 וסמטה ס0'וכ ו.ויע!מכ.רו

 5ס. גס'ס !ג!ה והגת )וחקל ה"ס דמכל מה* מוכלכ וק דז6(

 דהסיניי :סגר 16 כ*6: גססחי0 הוקק: זטה !ו ש:ר"ה 6ט גר", הנ6ון ססקג(
 גמו גה:06 6סור דניד גה6 גיע גג'וק דואן 60 ה!י ו!6 6יה6מ.י' דמעה' !רוימ'החס

 הוג6ה הר6סי:ה וה:יטה 'אד, ה' 6' מ6:!וק ה' סיות וגמ"? ס"נ כר6'ס ועיי הרמכשןמכחג

 ה6סט!.3ס'
 הכ" וגכ! 3גיד )המעיר גמכ סנ"0 גמרדגינ(

 ועי' גן ססק הנ6ט סנס ר6יוו וכ6ן מ:-ו

 וכ6'ו כו1חיס ד'ה הו' ,*כ: מעין וכי' גקנוק,וה גס סהממירו ויס)מ סוגן6)תהט
 הא"

 ממ"ד. סל

 הג5ף. כססק ססק הלי'ף יגס )ית6, דל,י וה5 1"1. מו)ק כה"ק ססקד(

 נ"1. סמ גח,נ הוג6ה ההסו' ו( כגה'ג. הוג6 ופסקה(

 טס מוכס!ה לר )והיגה יין גי:יהס 'ם 06 6סורוה" )16 "ו6ס 6מ? כהוג גמ,ג9

 ג'ק מ6'ן יהמהיגוה מורג, י~קסמ גיא סיס דהמהי:וס נר6ס וסס" 6סורוה, כו)ןנטטח(

 מעורג הוה 0ניר ה:ה ק(קזט גהס ס"ק ווזגוח כ:יס ייר סס 'ם 61ס 5סוו~חק(קסח

 י( ו6ס ו)גרה: ס!סמוו הג" )תנץ 1:6 נריכק וה ו)סי 6סווה, כו!ן 'וסהוריס סמ6י0מזניס

 גנירס" נחויק ו"ם ט!ן; כ)ומן 6סורוס ניר נהן וים קפקס'ס גה0 ס6'ן מתיטהגינום
 גהן ס"ק ההיכוה רו6ה סק,:ה :6ין 6ף מ? ים ד"0 הג6ון סהסנור )סז: 1:6 נריכיןס)סרע

 60סוו 6וסוי ס:י 1"'כ 61סוריכ הסמ6'כ עס הסהוריס ילמו 6וי' מססיק :ממירקסנקיס

 סהקי הס'6 סי' מ'6 :6יו 1)6 טח 6סווות כקקפק:ט ס6ק מ::ה גי:יהס יס 06)סמנו,

 סטכ'6 העולי כ6כי ווה "סירה; טמ"4ת ע0 ס:מ)מו !מי: :ק ניך כס יפ 06 סרהסה,



 בבהמהו לגיי לשהופי ישראל לבר ליה ואסור 6( ק. ך צ ן ה כ ב רנח,
 א'קרי ואי אסר נסי בעובר שיהפ'ה ואפילו הבנורה כן וולרות לפטורכרי

 גכיי ש. הטירו הלוקה ב.( )בכורוה רתנן לכהחילה הבנורה כן פמורואשההף
 בקבלה לו והנותן סטנו והטקבל לו יהסשתהף רשאי שאינו אעפ"י לווהטוכי
 והצי כסף ועשרים בשטונה הבכור את פוטרין טזרה אנשי ג( הבנורה. טןפטור
 הטלבווע. סתשסישי כספים שבעה שהן שקלים בחטש ישראל ארץ ובניראנקי

 תאכלר ישבבהפה כל תאכלו בהטה כל אסו בשהיטת טשהרי נככתא וברנ(
 לבריסיה מיקרעיה ובעי אסור יראי ורטה הוא אטו ירך רעצר נקרא צריךלא

 ס( בהמה רשהיט וסאן טטלהיה בעי ]בקיררא[ 7( ליה שרי ואי לרמיהואפוקי
 לטיכליה, שרי אסיה בכעי כסהוהך לעובר אשכהיה ואפי' ולוערב'ה לריליה ליהואכיל רמי אה וטוציא קירעי טה תשעה בר או טה או חי שטונה בר ואשכהבהטה

 ההי, טן ואבר ובהמוה עופות וסימני וחגבים ביצים ניעוליהלכות
 ראוהבינהר ביעי הני ניהו וסאי מותרוה ביצים גיעולי והלכחא ו( י. ' א ה ב רנפ,

 יהיבת ולא ונתא ]רהקהינהו[ ו( נטי רהיקא אפרוהים לטעברינהו זגהאההות
 שריאן אפרוה'ם עבראן רלא לן רקייטא כארעא רספען ביעי נטי איעיל:יהי
 רם קורם עליה נטצא רלא ורוקא ס( ]אררהשו[ ה( ררילטא להו למיהשרליכא
 יפה שרעהו טי השאר אה ואוכל הרט אה זורק רם קורם עליה נסצאאבל
 שבה הלסון על הרם נטצא אבל שבח הלבון על הרם שנסצא כ'לי והגין

 אטר י6( הלכה. וכן בכולהו סשרין שרורי טעמא טאי אסורה נופק ביצהאפילו
 הררא אי להו משה.נן קסא דשיהלא טריפה רספק ביעי הני נ"ז:( )הוליןאמיטר
 אס'רן. לא ואי שריאןטענא

 סנ"ין פסוגר חססי וס ו!ס' טמ' עס ;מ!חו מ!6 גגרור 6!5 תה'ר ס!6 דע'ו גס"גסתרדכ'
 מסרס'סגת;סו

 ססג'"
 ססינ כרמג'ס וע"ן סהורס מן 5ס,ר סמ:1:"ת גו ס'ם היג' זנ.ר הסמ"ק

 קע-י. ס" סופן וגמר~מה מ'"מס'
  רוי* מ'וה' דג!1 11 ס!:ס ,ומ:מ סוס גיסון ה'ס ס" ה," ג""ו סוג6 וס ססק5(

 7מרי גן'ס זמח' מת'כתי ר'ס מכה ורג;' מרנ' ססק נ,:( )גגורוהמרי
 )י' ד6ס'ר 'עקג ורג;'

 דק". 1"ס כס סחו' כ7גרי 7!6 וסיע ס!ס:';ו ס!סון כ!וכו'"
 ה6-מ 1;:וסחח מורח 6;ס' כמ;סנ סי5. 0,ס:';ו ~סו~סח' 7' ס" מנסג'ס ה'!וף עי'ג(

 רק סס סג5;ו6סר
 סר4:"

 וגניסי ג:ורוה גע"ס 6100 גמו 7נק5 ומגי גגי 6סי גמוסנ מסורם
 6חג. ס' גג0"נ סס" סק( ען מכ6ן נ( סס. ס!.ג כ;וסח6-'

 )ס:':ו, גזשס ומסי סגה'נ :וסמ ע"ס ה~5 ,נק'7ר'" סה.קון7(
 61סכמ'. גר.מס "וקחיט ~גכה"ג !מח:ק ,ר.ךכ(
 גכ"'. והסר גגס"נ "יס6 סכי1( גגס'צ. 5יה5 תכ.1(
 ,6רס". וגךסוס כגכ": "ןו' :ןח(
 ס"יס. גל"ן ה.' ריקוס גסו סיז !6 מ6רע' סס:.ן י6' ק6י מ"רט' ס;:'ן 7!5, 06;ךט(
 גגסינ. '6( פ;יסס, מגי6 וגגת'נ ירמיכ כהוין ד,סרגא כח;6 מעול מ)י5 גהלמון דג:מ:6 סנ16:'ם געס ינר'ן כ6ככו! כוכ6 גןי(



 נך ואהר והחכה ירו אה שהוציא ועובר 6( הפני. בן שטואל רבם,
 הרהם טן הרהיק אלא עצטו רהם עם עובר של ירו חהך ולא אסו אהשהמ

 בשר אוהו אפ'לו אלא אכ1ר שה1א יצמו אבר טיבעיא לא וההך שערהכשיעור
 היגה. וכן אס1ר יהוהגו יכול שלא הרהם פי עלשנשהייר
 ה,ק'ה ראכר טפא ר;1ף ב.צי לם'כל ואס1ר ג( קיירא. שטעון ר'פא.

 יש ובי ה'ע:ה בה אה שנאטר אכורה שהיא פטאה לביצה טנ'ן ס"ב:()שם
 טקימ טכל ביצ.ם לוקה'ן והלכהא טטאה ביע זו ןו אי אלא ל'ענה בהלה
 נ( בל ב'צ'ם ס'כנ' הן וא,1 טריפה משום ולא נבלוה טשום לא הוששיןואין

 ברים ראשיה 'שנ' טדורך הך אחי וראשה כר אהר ראשה וע;:לגלה]שקוררהן
 ביצה שה1א בירוע ב,ה ,ה טעורב'; והלטון חלבון ך( מטאה הרים ראש.השני

 מעטא טאי טוהר טר.פה ב'צה של אפרוה אמירך טרפה ביצה והלבהא ה(השרץ.
 1עור הוא בעלטא עפרא נביל רקא ובעירנא אפרוה גביל ?א טכרהרבפה,רלא

 ובן שטוהי טריפה ב'צה באפיוה ךהכמים אל'ע1ר רי מורה ל"א.( בהריא.)ו;סורההניא
 כולם באלף אפילו אהרוה ב.צ.ם ןכהרי[ 1( מריפה ביצה ראיערבא והיכא ו(הלכה.

 בלעה ראכר.נן בה,בא ,ט'בליה אסור בשיא בהרי ראבשיל ביעהא מ(אסורוה.
 וקרכולין כ:פ'ם וארבע רגל'ם איבע לו שיש בל הגבים ומיטני ט( בשרא. סןלה

 ט,הר. וה הר, ןטן לאקר לנרל ועקיר עכש.י לי א'ן ואם רובו אה הופיןוכנפ'ו
 מלטעלה שנים לה וא.ן שס; וש:ם':ה פרסה טפרםה מהורה בהטה וסיכניי(

 וטלפימ קיגים לה שיש כן היה '"(1ס'טנ' וערב. שהי טהלך ונשרה גיהוסעלה
 רורם וא'נו נקלף וקרקבן וופק יהירה אצבע לו ש.ש בל עיף וס'מגי,גן

 ה,'נן דקא א;"נ הטהור'ם עם פטא הטטאים עם השוכן או אהרים 'נ(ואוכל
 מנפ'ר לו שיש בל רב'ס וס'םנ' 'ן( אסור. הכ' אפילו מחרה מסיטני בהראיה

 עכשיו לו א'ן ואם בהן הפורה סנפרין בו הקב1עין קשקש'ם הן ואלווקשקשה

-
 1;ן ה:ך !)1ק1ס "!" "ךכה !" רס"ן גי1)'ן ה:'ס :"מר1 מה יח,קה ק:-ר6(

 גגה,נ. כ( גר"ף, נ2ססק
 ,[:וזרק". !ס:'י1 1גזס1ס :ס. ה1, 1ט" כ1זךה וכ:.ס גגה.נ "'ה' גןנ(

 וח!גת מכמ1ן ה:מון טה1רה תגג)'ם וה!ו,1ן מגחון מ)13ן 1י"! כ"ן 'ן :ק',71 )ן"סך(
 גגה"ג. ה( גגה'נ. "תן' וכג' טת"התג;:יס

 ;"" (( גגה':.1(
 גגת.נ. ח( .כקרי.. 1)זסומ גגה"ג

 גגכ'נ. ות' ס.כ. הו)'ן ה["ק 1),ן כמ5)כ תן ה!;הט(
 !ג7וק ס'4 ס':י הה:"יס !ס:י:ו 1הסרו ירה 1הכ!כט סס :,ט. ה['ס מן ס,גה'(

 ;ז, יהכין ט,ריך ומס 1תרג סחי מה!ך ע.י הג:ו ו"הך כ:י:,ס"הך
 'טתה.. ס!"

 :ס. ה:ייס מן כ!;ה'"(
 ך1רס1.. "י"י,ו ",ח' וגךס1ס ך1רס. "ו".נו וג,.! סס, המס:ה תן ה)כהיג(
 כר"" סססק ו:ר"ה ס'ס. סס )"ומיי2( "ו' "הריס )ה:יה ,ריך,ג(

 וכי1ן ס""1')7תכ
 גריס הר"ף ת! גך"ן וע.' טמ" כהךס ס'ת:י מן 1,6ה י1 סים ז6ף הטת6'ס 16!סס1כן
 ג":כו!. וע'כס,ני'

 הי"כ. !!:ון 'והר קרוג !י1:ה 1סס גגה"נ נס ה'" הה!:ת'ן(



 עילה שהוא בשעה להש'רן ועהיי עבשיו לו שיש סוהר זטן אהר לגיליעה'ר
 שרצים ואיו כ( שש. לוקה _צירעה הטש לוקה נסלה אבל "( טהור. הם'םכן

 וסשקח כאובל אלא יטו כשרצים לאו הנהו משקה כן או אוכלא ט;רגרלין
 זו פאיבלא רגדלז שרצים קאטרינן וכי שריין ראהלעין וכיור' ב2רא כנוןדמו

 סן פרש רלא היכא מ'לי הנ' רטו ומשקה וכאוכל רמו כשרצ'ם לאומסשקח
 ואיתסר. ביה קרינא הארץ על השורץ השרץ פיש אב) סשקה ומןאוכלא

 יההולעים שבאכלומין והיהישין שבערשים הז'ז'ן לרנווע הארץ על הניאג(
 טשום אסורה באיביה שהתייעה קישות שסואל אטר ושבנרונרוי;שבהמרים

 הארץ. על השורץהשרץ

 תפילץ.הלכוה
 הפילין לענין גאין יהורא' רב ]דמר[ לקטיה שאילו י( 'הודא'. רבסב.

 כאלו הפילין בלא שסע קרית הקורא כל עולא אטר הכמים שאנו כךאטר
 הרוצה יוהנן ר' אמר אבא בר חייא ר' ואמר וכול'. בעצכו שקי ערוהסעיר
 ויקרא וקפילין וינ.ח יריו ויטול יפנה שליטה שט'ם טלנוה שי ה( עריושיקבל
 הפילין בלא רהקורא פכלל שליטה שסים סלכיה היא 1ז1 ויהפלל שםעקריה

 עשה בשטונה עובר הפילין מניה שאיני כל הז"ר ע:אנו ועוד היא הסרהדטלכוועו
 תפילין. סניה שא'נו כל אוסר יהושע ר' הארץ עם זהו אי י2אנו ועור יוםבכל
 בפיך ה' תורה ההיה לטען דכהיב לו;פ'לין בולה ההירה כל שהוקשהממני
 טלכוח עול עליו שקיבל מפני בפ'1 כולה ההורה כל כאלו הפילין המנ.חוכל

 לי לטה הפילין גבי רחטנא רכהב הארץ ביאה סר אטר ועור שליכה.שטים
 בין ולפומפיה ידך ;ל לאוה וה'ה בפ-שה הכהיב ה' יביאך כי' והיהדכהיב
 בשבילה לארץ הכנם שבשבילה זו סצוה עשה הוא ברוך הקרוש אסיעינץ'
 כאלי,צע נק. נוף צריכיה הפי)ין לך לוסר ארם בא ואם הבא. העולם להייהגה
 הינוק שאנו ועור ו(. הש0ר בשעו; אגערים רברים בטה הז"ל פי' כך כנפיסבעל
 שכן וכל במצות להנכי כרי הפילין יו ליקח הייב אביו הפיליו רשסורהיורע

 הפ'לין בטצוה הפושע ובל הפילין בסצוה שהייב שנה עשרהבן..שלש
 בגופן 'שראל פושע' ו"ל הככ'ם שאנו שכן חרש עשר שרס בגיהנם אוהיינ'ן
 בנזפן ישראל פיטע' נינהו וטאי הדש עשר שנים בה ונרונין לניהנםיורד'ן

 כס. ג"ו6(
 דגכ!'ן. סר"'ס 61'!ו "'מ' ומס המ"ס מן מ6מל כססממה ק'נור כ6'וס ו!ס:.:ו גקזג !מוןג(
 :ס. וה נסג(
 ,ס"')ו וסגס:ו .ה~ד6י ר' כ:ס גקייוד סוכ6ס הס'4ן ס' וכ6.ה ק:'ג ס" כמיסד(

 ,י6מל" 6'11 וגדסוס מ'ו יף ח,6 )הם.ד( ד6ןוגיס :! הודסן ע"ם יסוי6,' ר5 דמר)קמיס
 ,)ק5)7 וכ6'מ כם"ח ס( 'סוי6'.י'

 כמ,ג: וג6.מ ג"יח 6~ה ג"[כו! סו5"ס סם'ת וכ:וסחח וס" 6ר'גוה ג'וקר 5ס"חי(
 !מ: ג:סיס גט!ג"!'מע

 כ'. הטרס ססמ~ך געמוד ופ,' ס:ומ )מ!6כ' מ~דס ג'ה:ס ד!6 סג' כ):ה"
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 הפילין אין 6( אם הרין ליום זשל חכטים שאע ועור הפילין. טנחא רלאקיקפקא

 כף כלוסר סכרעת היא הפילין הניה ילא שפשע בעון סאזנ'ם בכף שנוהעם
 בכל נרול לך שא-ן טכיעה זכיוה של גף הפילין בטצוה זהיר היה תוםעונות
 לתפילין כולה ההורה כל שהוקשה הפילין מסצוה יוהר שבהורה עשהסצו~ע
 ה' הורה ההיה לסען כהיב שכך פה שבעל הורה ובק שבכחב תורהבין

 טי לבר בתפילין סהויב שמע קריה רקרי ישראל בר כל והפייין ג(בפיך
 כאלישע נקי גוף צריכוה הפילק ראמר ינאי לרר' וליהא ערום סלאכהושעושה
 הפילין של רפום נ( השרה. לסלאכי הירה ניהנה שלא רא0ר,נ; כנפיםבעל
 פנה3 וכך ופ"ה שסוסיף ויש אצבעוה שלש גיבהו שעושה י:ו שיעור ו(א'ן

 בהסה עור וצייכוה לשטם עיטור צייכ.ן ורצועותיהן הפל.ן של וקלף ד(בישיבה.
 סענבה אין ראש ושל ראש של טעכבה אין יר של הפילה ת:לכתא ס(טהורה.

 תפלה לו שאין טי הילכך זו אה 11 סעכבה אין לו אין בין לו שיש נין ו( ירשל
 אחה בל על ויברך ראש של יניח שליר לו שאין טי וכן יר של יניח ראששל
 בטצוהע קרשמ ואשר הפלק להניה וצינו בטצוהיו קרשנו אשי נרכוה שהי "טהן
 בין ואפי' הטה שקעה שלא זטן כל הפלין הנהה תטן הפילין. סציה ללתונו

 הלכה הפ-לין וטן לילה הלכהא ראמ-ינן ח( הפ-לין הנחת זטן נסיהשפשוה
 של הארץ על ה:םטים כיכי לאחר שחולצין יש'בוה בעעקי 1ט:הג כן סוריןואין

 של והפילה הלב בנגר שבזררע בנובה ש,עהא צריכה יר ש% והפ-להערביית.
 הריר הפילין והטניח רופם. הינוק של שכוהי טקום ראש של ב3יבהראש
 להניוץ בהן שהריר שכיון בריקה צריכוה אין שנה יחמשים ט( לא-נעיסאפילו

 וסני' הסי!ז סממ ס!" עון כ!:מר הש!ץ" ים ,5ס נר: 4רמ 7' סיס ג6"5(
 נכונס.ס!ס;י:ו

 )ון5 כתס!ין מ"כ י:ר6! דג! סדע סמק"מה 6היה תסוגה מחמ)ח ס:6ן ור"סג(
 המוכ"ק ס"" ר' הסו' 1עי' )ף'. הו!ע השס :7נרי סט~ר הערוס ורק רכ( מימוט'גססק
 וככל מע"ס. ממו!. !כד מייכיס יסר6! כי 6מ?1 הרי וכו' סרקיס כידו ם'ם הנר ח"ן:גע'עור
 יהוד5. ר' גמס כ5"מ מוג6ה סתמר ו5ח ססיוס !מט!ס"מר:ו

 גהי
 ס!מט!ס. ס"רוכה סחסי'

 סמו רכ6 וכ:'מוס5 נ' סי' ייק ז' נתה'נ וע" נ6ון הי!5י לו כסס כ5"מ היג6נ(
 וכר",:. ג5סכון וט.' !נוכס סן )ריטט סן "נכעוס ג' !כהח.!הסיע.ר

 :!וס. כר !רכ )ץ'נ כסי' כ:"תד(
 וסוסיף סס טניג'ס כמס כו וססמ'ם קג'נ גסי' :ס כתוג "ו5 נס הוס הענין ס;הס(

 "מריס. סירוסיס6',ס
 סגכ! נ5ון דעק רו5ץ 1:5 ו;5ן כ,ה סע~ה הגי5 וג6"מ הקטימ סי' ה'6 ג""וו(

 מעגנ:ה "ץעו'ן
 כס"ה. וע" מ'ד. גמ;מוס מסדי ר' דמ5מר דס" וכסב:"

 וג6"מ סיו וכ6ן נמנ5ו כ* 5ק כם"ח מטרוה כרטה" ,:סי היגוהו(
 וכ":גוי

 סגי5
 כ'. מכרך 5חה 5)5 !ו "ין :"ס נ"~ן ר"עמ:ס

 כחכר ':עות דנ' מחג וס6י סכסו; !:ק סי" כעיה( )ההסרה ה!גק' ס5ימ(
 ס'ד. סי' וכמ,נ ס'ו ס" )קמן וע.'געיטור

 וכ* כסעוח כ:"הס(
 מס. 5ץ 9' ועי' ס"שגון גס' סוג5 יק מטת סמססר



 יראי לפרקים אלא טניחן א-ן ואם סבפנים טהעפשוה וא-ן בהן שילטאויר
 בנל פעס.ם שה' מרבוהם ששטעו וזקנים החבסים טן שטענו וכך בריקהצריכות
 רציעוה ג( היא. סכנה עגולה הפילתו והעושה 6( שבוע. שהן שניםשבע

 או ירוקוה אפ-לו סבפנים אבל מבחוץ ורוקא טסיני למשה הלכהשחורוה
 שרוטה ננאי אהר ירבר ננאי ספני .כן יעשה לא ארוטוה אבל כשרוהלבנוה

 של כים זה ניהק נ( כצרעה. בראש נראיה שטא אחר ורבר נשיםלהכשיטי
 טנרהקה. הטה הוציא כראסיינן שש נרהק הפץ בו שטניהין כלי שכלה"'לין
 בה שסכניסין ו~פ.לין ננענורו? ז1 דהפיל'ן טענרהא פ'ריש עצסן הפיליןקצ.צך
 יר. קל ובין ראש ש? בין הרצ1עהאה

 ובטה להפרה מהו שנפסקק הפ.לין של רצועה ז( גאון. .ומף ב רסנ.
 וטגניוך. טסלקה אלא כלל בגוה הפ'רה ליכא הרצועה רבנן אמור הב-ו;סרה
 בשעת הפיל'ן שיניה בהו יטיו כל בהן עימק והוא פרקים ב.רו ש'ש הנרהן

 ום' רבה גברא אלא הפילין ממח אין שטא או שבע קייאה 1בשעההפלה
 טפנ' כיוהרא דמהזי משום טניח אינו ביהירתא 1( טעליא רבה גבראשאי:ו

 ה.יבין ישראל בל רבנן אטרו רהנ.; בך/ראיני בניהין, א'ן כילו הקהלשכי
 טן רפטיר מעיים הולה טן .לבד 'טים טאריך הפילין הטניה הפילין.להניה
 כטצות הייבין ישיאל בל אבל בהן יפיח שלא נפשיה לנטיריה 1טהבעיהו;פילין
 יניה ישנוה אצלן ויש ולברקן הפ.לין להפור שיורע טי שא'ן ובטקוט ו(הפ'לין.
 דסצוה ראע'ג לעשיהן ולא ]לברקן[ מ( אפשר ולא ה1איל בריקה בלאאוהן

 איכא. הפ.ל;ן הנהת ,2כר עב'ר קא לאכהק:ה
 לשטן עיב1ד  צריכוה ו;פילין של רציעוו; והלבהא ט( '. רונא ט נ טרסר,

 להייה וצריכות הן מס'נ' לסשה רהלכה הפ-לין של ורל.; הפילין של יורמשום
 ושהווזה.טהורות

 הפיל'ן להניה טוהר נופו באב השעה י( גאון. ששנא רב טרמה,
 טריר ולבי חרתא אכילוה אבל ופה הפ-לין להניה טוהר אגל אטרינן כברדהא
 האירנא בה ורשנן היא עהיקא ראבילוה באב תשעה הפיל.ן להניה ה'יב סהועל

 כת:וו'. זטכ'ר' סס6 ר' מ6מר סס הוסיף גס.חג( עמיס. ד' ג(יק:6(
 סס. סכהוג חיהור' סי' מסי 1!ס:יוו כסיה ססי' כ!:(
 )"נ. ס" ""ח וגג"' וכר""ס ג6סכו! וסוג6ס ק:'ו ס" ג:.חך(
 )סרקמט'ח( פיק'ס ג'ךו מ'ם הני ה6' ר' גסמ כט'טור סקסו' ס1כ6ה כק',51ס(

 "ו!י :)פ:'11 1הס(1' ס61ח, סהסו' )סמ טס י.מוג6ה כהסו' 1ע" הס')'ן, ת;'מ 6מר ו"קו;"
 "כויחר.. ונדסוס מ"י גז רי" הסיר ט"ס הנכ:ו ו( ס"יס. ה"ס1' מנ'מ,רכגח

 ג""ה. ג. יוסף ר' ג(ס ג"כ סוכ6ה1(
 הוקק :כו נ6"ח סח:ו' וסוף ונ""ה, ככ" ג'קמ(

 חסי"
 1נזפ1ס כהם"ר, וט.ם 6יכ6

 "!כיקן'. חיגחמסרס
 ק:'ג. ס" וע,ם כק!ור סו" וכ"ן ג"יוכס כיג סיי כמ"נט(
 וסוכ6ס רס"ו 1סי' ק:"ס סי' כס"ס'(

 כסכס"י
 כח(ו. גס ומ,6 1גן סס: יסי'ט !י כ!!

 כ.כ. ג6יי וטי' ס6י',ר'
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 בשתי ל0עשה הלכה וכן הפילין להניח שחייב וכטה בטה אהת על שניכסה
 באב. בת:ועה הפ.לין שכנ'הץישיבות

 הפילין הנהה זסן בילו היום בל והלכתא 6( נאון. טשה רבמה
 להניה רעעת לו יש השטשוה בין ועד לילוה ולא יסים יטיסה סיסיםדכותיב
 שקיעה אהר הפילין הטניה כל אלעזר ר' ראטר 'ניה אל החסה שקיעתואהר
 אמר יוהנן ורי בעשה עוברההסה

 אוטר י;קב רי ם0לקן מהי וער כלאי עוב-
 באורהא בהון טצלו הונא רב בר 1רבה הנרא רב השוק סן רגל שתכלה;ר

 טובים וביטים בשבהות הפילין להניח אכור והלכהא ג( עושין. אנווכטוהן
 מוער של בהולו הפיל.ן ןהניה ואסור נ( למוערה, הזאה ההקה אה ושטיהרבהיב

 פיט אוהו וראיתם רכהיב הציציה וכן ההפילין טן פמור וסוסאז(

 לסוס-

 ש.ןציאם עד הטטה אה בו לשטש אסור וספיים הפירין בו שיש ביה והלבתאה(
 רבה אפר ו( רמפרי דיאו בקסמיי דמפ-י קמטרא כלי בהוך כלי שיניהם עראז

 האנא ו( מהן. רעתו יסיה שלא כדי שעה בכל בהפיליו לטשסש ארםה.יב
 כך ואהר יד של ?ניה טניח וכשהוא ה( ;ל.הן טברך שסניהן זטן כלתפילין
 הו~פילה על יר של הולץ כך ואהר ראש של הולץ הולץ וכשהוא ראש שלבנ.ה
 ראש של הפלה וע? הפ.לין להניה וצונו בטצותיו קר:2נו אשר מברך ירישל

 הפילין. טצוה על וציני בטצוהיו קרשמ אשרבברך
 רסכלקי בתר דסברכי מערבא ולבני ראסרינן הא ס( האיי. רבמז.
 הכי לכעבר רבנן נהיגי לא הקיו. לשטיר וצונו בטצוהיו קרשנו אשרתפיליהו

 ב.רו. הרשוה לטעבד לאינש ליה ניחאואי

 ומן ד!י!ס ס!וס סר ו' גססק סיכ סי' !עי! וכ" מ'ן דף ה"6 גהסיר נמ661(
 כן, סוגז נ' מסס ז' סנס ו6ס:ז עזכיה, קוזס הה;)ין !ס,ק ימנסנ מורט ו6ץ ס)כסהס!ין
 סהו6 ו6מוז"' קז6י'ס:סו

 מכי"
 כגר 6ס 6כ! ד"סזז, )כהמיס !ה:יה !עין רק סס !6סור

 וכמוהן תנ"ון מסייס 1ממס !'ו. מ:הוח ול" מס)קן מקי וכד סדץ 6מ'כ סגי6 וס ע) ע!יוסיו
 עד ע)יסס ססיו סחס!ץ !ס:ימ סמוסג סיס עוד מסת ר' קנ1וון סגומן יודעים 8:ו עוסין1:5

 וכן הס)ין ומן ד)'): סס)גת ע, דס)ינ מבמע נ115 מ:ת ז' !סון מססס 6כן סחס)ס"סי
 דקר" תדרפ כג.רור !ס1:1 גסדז:קס

 סהס ססק גסייורו י"ע נס וס:ס !י!וה. 1!8 ימיס
 הג'" סס'טור גכ! גס הס!ץ ומן )6וד)'לס

 ד?!גה כן כסמו
 כ!ט:"

 כר' ס):ס ז6ין גחז8
 כסיטח 6ריכס הסו' סס ה1ג6ס כן "הז' גכ גווהיסו, ס)כה5 )15 ג6וזמ6 דמ,!' וקנסויעקכ
 :!ש':ו: קה:יגה כסוף )הון 6נו מ'כץ 11 כססס מסס ר' קג' דעה ו6ס חס)'ן, ומן !16).ןס

 ה"ק. ני"ים וע' עו:ין, פנו 6ץ כמוהן וכו' מס!קן מחי ועד דה:'יה"
 ססק ר"יהי ע!'1 ::הג סעקיכ מססז ?ר6"ס מגי6 יס1מ6 ס?פ עד סו6ח סהסוכסג(
 גכס וכ6סכו!!נ"ון

 ססק"
 !נ6ין.

 גגר.ע"ט. נס וס1כ8 ססנ8 ר' גסס רס'ו ס" סיף גס.ה וסוכ6 סס, גאג(
 וג6:כו! סחכ, קנ'1 זגס" קייז6 ספעון ר, גסס רס"ו סי' גוה וסונ6 סס, מוד(
 6מר'נ".גססק6

 סס. ג'ו מ( סס. נ"ו ו( סכ. וס נס ו( ככה"נ.ס(
 כקנור. מס סי' גמעפ(



-

41 -  

 ציציה.הלכהע
 טלאכה בו שנעשה טצסר ציציה לטווה אסיר והלכהא ל( אי. ל י ה ב רמח.

 ליוטן איהי וט!וין סלאכח בו נעשה שלא לשכה שלוקהו צטר אלא עיקרכל
 סצסר אלא ציציה ;1ש,ן אין הילבך העשוי כן ולא לך העשה גריליםושאנו
 טלאכה. בו נ;שה ע:לאנקי

 כדי גפנים צטר של טמליה סרינו בקרנ' ול1עפיר ג( ם. 1 ל ש ר שממע
 כדין עם ארונים גפנ.ם צטר של סדין צירי לו ש'הו ער אסור צ.ציה לוליטול
 לברך צריך בה שטכמה זטן כל וטליה :( א. נ ש ש ר ב ם ר ם ע ב רע. כך. ;ושין ואין אסור בסרין ולהפרה מבהוק טטייה להביא אבלבאריגה
 לגליסא שאיי דלא ה" צניעה איניש וחי הלכה. וכן בים פעמ'ם כמהואפי'
 והרר לה רשארי א.כה כל עלסא כילי אבל לא ותו בצפרא סברן יומאגולי
 דאסר אצבעיה שלש ;ד גודל סקשר ציציונ ש? וגירול 7( לברובי. צריך להטככי
 קרן של אצבעוה שלש בתוך ליהנן וצריך הוט'ן ארבעה הלכהא פפאיב

 ואמרינן אצבעות ארבע כפזליה בעיהן ציציה של ארכ. שיהיה א-בעימשולשת
 סן גידל קש- מלא ענירהיק ]וצריך[ 1( יוחנן ר' אטר יעקב ר' אטי )לקסן(?(

 ס( בצידה הייביס קופמא וכלי ה( פסילה לישראל גוי עןעשה יציצי1ע ו(הקר;.
 לארכה שי;יר לה יש וציציה .( לבגר. סבנד מתירין ראטד כשטיאלוהלכה
 עד לסעלה אבל אצבעות אדבע ער לסטח ?ט;לה לארבה שיעור ואין?סטה
 לתוסונה כפולים חופין ארבעה דאפי פפא כרב והלכתא י6( בירו הרשותזר1ן
 ארבע וטשולשלו; ;כשיו עוש'ן שאנו כמ זו'וה לקרן 'ג( אצבעוה שלשבתוך

- -
 קנימ. ס" גם'ה6(
 ק:'ט ס,' כס'ה וע" .. סד'% "גקרע כזפוס ו!ם:עו סגה:1 וע'ס קמ'ו סי' גמ":נ(

 ע":. ס" )קמן 1על מ!וס, סר ר,נןס
 1)%.:1 קנק הסד גם"ה וס:ס עמרס, מר' :סהם1' ר61ין ":ו ו:6ן ק:'ט ס" כ:'מנ(

 6'מח ג) ע)מ6 ;1!י 6ג! !6 הו כ1פך6 מכיך כ1' סרי ד!6 הו6 ,נ.עס 1.6ם "י בר1ו:ג!
 כ:"ח. מם.- ס( ה"ג. ,י1יח גגסע'ס וע.' נע.ה" ס! "'ננו) :ס: ג:"קי( מסמ1. וגומכ1! כגסע': סונ"ו מכס "'וכ1 מר"ע סג6.ס הססק'ס ס:! ;ן6מ וסנסוטרו.

 "1נריך". הטן 1גזסוס הם"ה מ,ס סנה:ו'ו(
 ע!יו ומ!ק דסס) עתןס ר' ג:ס גסע"ס סגי6 1ק מ,נ. זף כמ:הוק זרג :).קו(

 י'ר. סי' 16'ה ג". ,עיי ג.,קת, מס' גס"6 י.רמג'ס נס ;סק ר,ע וכזעחעזם,
 קכס"ג :יעה סהי'ס סו5 6כן ט!'מ, ח1נה נ.נ.ה י"' המחייכין :יסק סגי6 סו.'ףה(
 סרמג.כ. וף: ג:,ס "ג" כת"מן' ס( וסמ1יין. ד:מו"! !ת"י!'מ6

 !ממי. קס.ט 6)ף :נה 6דר ס! כי:יגס ס!סנע1 יתיגסוה:מ. 61)וס.ס נ.ו גק:ו, מתס.6 זמה' יימ :ם:" גר ר'.ע גןס גכס,ע מ1ג6ס 11 המו'י(
 )ס!כה". סס" דר' ה6י כ1כ6 גגס'נ גסי"(
 :סם1ע סקין מממע ג"ן:ו) סמ1כ"ה ל'קה :1כנק ס":ו ה1מ'ן גמנ'ן !נ"ון גקי1'יכ(

 ךנ'1'ח ס'6 כסג.מ וע' ויית )קרן פמדד ס'כ' סססל '"" ס" 16"מ כג"' ועי' סג:ו,סוף
וככר

 ו1יה. גקרן נ"כ סטור דגדי דס" מ6ן ס6' ?ג'י סגי"
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 לשלש חוץ שגתקיעה טליה 6( אצבעית. ארבע כפולה ציציה שתהאאצבעיה
 יתפור לא שלש היך בגר הורה עליה ,טלש על שלש בה דאית כיון'תפור
 טלית והלוקה ג( הפור. ואפ'לן דסיא דליתה כטאן בגד הורה עליה דליו;כי1ן

 וטובר ולוקח הרכה אנשים עליו דסטיכין כיון כשי ההגר סן השוק סןהסצוייצה
 וא.נו בדבר וטדקרק יפסיד שלא טטוע על והס בעצמו סדקדק הרבהטליהים
 שעושה קול עליו יוציא שלא כדי ציצ.ת ישראל לה שהטילו טליח אלאלוקה
 לשםה שלא שצבעה או להכלוע רוטה סם והוא אילן קלא שעשה איפרכוס
 רניל וא'נו אהה טליה אלא לו שאין כיין הנר שאינו ניי הד.וט אבל לוקהיןוא.ן
 רבנן דגילין והכי נ( פסיל. לפיכך שלה בציצית סרקדק איגו הוא הנרדלא
 וקשד הההתון יקשר הכנף ס( א'נרדם בעיניה.ולא לציצית איתה דלא 7(דכסה

 כנפים הטש בעלה וטליה ו( אוהה. להדש רבנן אטרהוה לא בסקיסןהעליון
 מהייבין הלל וביה פוטרין שפאי ביה בציצית סמן ולענין ו( בצידהחייבה
 לבדו פשהן של סרין שכן וכל פשהן בו שיש כל הכי אפילו הלל כניתוהלכה
 דגדילים עשה דאתי :( ה' )יבסוה דאטרינן ואע"נ ציציה לו פטילין ואיןאסור

 הט:ס )יס ס1י והס?ו ו:ןמ1וו מסי.ס וןס ר'ט כ:ס ג":ג1! סוג6 סוס כססק"(

 ר"ע :יכ0 שף סכי6 גר".: 6:ן מוהו, סנ.,"; גו :ח!ס קודס ;ש;:וו מ(מע הע:1י, מןו,"
 ס!סנ':ו. מהסו' מימע וק ה:יג זססיק :מ"ן דהס?יהו"ע'נ

 ג'. סי' 16"מ גג"י וטי' גח:וגוהיו ר,ט גסס גגהט"ט הונ36(
 סוג"נ(

 וג,"!. "ז6יהס" גגסע"ם 7( ר"ע. 0מו' ג:ס גגהעזכ
 כ!6 טז "'ג?7: 7!6 ס'גי 7כ) סנ".ן וכ1:ה סגנף" "עז !נרום ד1ריך :"!ס(

 6.נרזס 1!6 "הו: ג):ון הה:ו' הוג"ה ונגה"ע עייג. סי' !קמן ועי, גםוס עניגס כז,נ:"ר
 ו"ס וכ1'... סהחהון וק:ר ענף :)יסי וגי נ7י) ס)': רגנן ד"מך י:'עון' 61.ה' זי)יס.כנן.
 הענף :! 6'נל7ס :)6 טומזה סנעץ; ,ורה "ך 67ס סגי כונה "!)' ה"מהיה הי" כו6הרגי'
 סגגעה'כ נר6ס 6כן )מ7ס, 6כרוח )6 כמקומן :הקבייס כיון "'נר7מ' היוטין פן :ק,ה"ף

נהעיג
 גהי

 6ה?ח הסו' כדגלי ר6ינו ג"::ו! וכן מהה!חן סניניה מסיעי "מ? ענ.ן סהסו'

 סס. :הוג6ס )סח:1' מ":ע :"'נן :)ס1י:ו מה:ר 7גליס סחסו' גסוף ';הוה )5 קסומה.המהח)ה
 מ,'ג.ה. ס"" ס1ף וכהנאמ כוס 1ר" ר"ה ג:יכח גמךזכיועיי

 ב:קט ומס 3מנחוה כרגנן ססוקס סיכהו(
 ז1ק"

 כר.: סנ16ן זסכך "ס:ן כ' גט!ה
 גמס ועי' ססורס 1.1הר ו' כע)ה "ג! הייגה ה' גט)ה 7רק מ:מו געסכ"כ סהג.מ חס:יגן

 ". סי' 6!"מ וגכ"י ס6נן הו, ג:ס המ?7גיסכקג
 5חרי גגס"ע סכוג"ס מן'ט נ,: הו6 ג,'ניה ס:הן גה ו:יס ס:מן גג7 !"סיר ההסו'ו(

 1הכמי ג"7 6גוה ג;נ' ס::קגו מהס" דמח" רימ רזע וכח:ו' כ!:ון: וכ ככנץ ס6" ר'הסוי
 גניס וסיגס ממייגין 1כ"ס ס1סי,ן כ'ם כ,'1'ח סדין 67נרין 6ע'נ ה)כס )ענץ 6ג)י:'כה...
 נר"ס יכן ע'ג. מ"ה גו מטי!ץ ו"ין 6ס,? )גיו סמחן סי סזין וכ"ס פ:הן כו סק גי""ס

 1','ה )סס') 6סור ס:מן סי: כ! ג,י,'ח סן'ן )ט:'ן 7ססק מ6ן 6'ג6 וד): ג6:גוןסהוג6ה
 נ)"יס 6יסור ג!י!ס 6ג) סו6 ,ל'ח 7ומן גיוס הזמ ג!6יס 17מס ז,ימח "עע ,סוס.ףכ))
 מ:וסכסוח ךיס כ10' מ': מנח1ח וט,' )'!ס גסו0 כ:ום נוירס כסמעה6 זק"מל וריינו ק"יכיק"י

 עיד. ס" ויר~ק)י)ס



 הסיר הנוהנה סצוה מילי הני שעטנז הלבש רלא העשה ללא ורחי לךהעשה
 לא נוהנת אין ובלילה מהנת רביום כיון ציציה סצות אבל סירי לה כפסירולא
 עשה סשה אתיא בים:א ההינח וליכא אוהו וראיתם רבעינא טעכאסאי

 בטלה לילה כשסניע שעטנז הלבש רלא העשה לא ורחיא לך העשהרנריליס
 בההכלת ראסרינן והיימ קאי כרקאי הלבש ולא וראיהם רליכא עשהכצוה
 עור של וכנפיה בנר של היא 6( לילה. כסוה משום נוירה כרייקין בטךובפרק
 רמי רקא היא בעור רציצית אע"ג בגר של טלי~ע רכולה כיון בציציהחייבת
 הוא עור בנר ועיקר עיקר בתי זיל אטרינן הכי אפ.רו בצ'ציה כחייבה לאועור
 רסי קא בכנף הוא רציציה כיון קסבר כנף בהר אויל אחאי ורכ בציציח.והייב
 היא רעור כנף ואי חייבת היא רעור טליה וכולה הוא רבנר כנף אי עיקראכנף

 בשבה בררך ציציה לו שפסקה טי ג( פטורה. היא רבגד רכולה מליתאפילו
 רבוא ששיס שם שיש סקום נ( הוא הרבים רשות ציצית- שנפסקה טקוםא5
 לטלטלה טותר היא כרסלית ואם שבה שהצא ער למלטלה אסור ארםבני

 וסעורבת הסגופפת בעיר שכן וכל לביהו. שיבוא ער על.ו טליה אוהולה'וה
 בתייה אזיל קא הוה רבינא :( ל"ו 3טנחות חו'ל אטרו שכך טא נטורשהיהר
 וכילה סירי לי' אסר לא רחוטי קרנא איפסיק רריכלא בשבהא אש' רב בררטר

 בר רב תרנטא והא רבינא ליה אסר אסרינן קא בהראה בלישנא וכןשסעתא
 הוא ררבנן כרסלית נסי הכי אש' רב א"ל הסור רלא בלאי ררב קסיהשבא
 העשה לא את שרוחה הבריוה כבור שגרול סותר בכרסליה והלכהז(

 רסי. הטפיר לביתו שיבוא ער וסטלטלשגתורה
 לפשהן ציציה לסישרי רטתבע' הוא ברין וראי ס( גאון. יוסף רבעא.

 ובלילה וזכיתם אוהו וראיהם בציציה ביה רכהיב לילה כסוה סשום מירהאלא
 גליסא ברלא ליה והוה לטיהטוה אהי שלש בהוך סדימ טקרע ואי ראיהליכא
 ועברו פשתן ליה רהוה לסרינו ריטין לטשרי אסור רבנן אסור הכי וסשוםהוא
 רכיתנא. לסנא רכיהנא הוטי לאהוהיה הקנתארבנן

 6מ6 ר' זגרי ס" כן ו6חרי עיקר, גסר זד) ויר6 כ' ג;ס גרג6 סססק )ר6ס6(
 כסגי6 5מוי גגס'ע, וראס טוסי'" ק6י ז?"ו כר3, "וקי"! סעמן גסוף סמסי ו"וייסמו!ק
 כסוח מסוס כגיס 6סדרוס ג1י1'מ יסזץ כג.: פס!גס סזגריס )ענע גסס~גוהיו עמרס ?'זגיי
 גווסי' ק6י זר*ו כרג, יק"! גס וסייס עור ס! וגנס" גנז 0) סי6 וכג' ס6י סגי6!י!ס,
 ס!סנינוומהסו'

 גר~
 ר*ע. זגדי מחוך סגי,ע'פ סקחיק ו6ח סנס

 1',יח. )ו סנססקס )נ6ון מסף גסס ג6סכ) סוג6ס סהפו'י(
 כיס ר"ן וע" כ6ן י4ס ח: סגה וחו' "היז ס) שר דס ו'ס. ע?וגין רסי עי'נ(

 ע!'ו, פס!ס3 ומס ההרומ' גע! גסס 6ססגסס
 רס*ר )קר6 ס!6 נ"ג ר*ע פזעה ר6יוו וכ*

 רגו6. ס' סס כ:סו)ג'ס6!6
 ס6סכוי. גע) סג,עחיק גחסו' מסרס סס)כס1(
 מקגח' רגק זעגזו פ6)וח גססו' פס161  ע*ז( סי' )קין )עי' )נ6ון סס,6!יס סאס(

 ק.5פל 'הי ר' ססנ6ק ר6עו וסרי )סמנו 6סר ו6ח )חסי גיונו זכוחג6 )מ6ני זגוע' חיסי)6חוא
 טשקות.אלכות
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 נרה וכלי 6( ראקענה. טבילה שטבלה לאתר ראהרררם אם אלא טבילהיריכה
 באפר אלא שץלמית טהרה ]לה[ נ( שאין הטורה טופאה טטאין שהכל הזהנץכן
 ומהקבלין יפה רעהה אם רם עליהן אין בין רם עליהן יש בין ללבשן טותרפרה
 סתקבלין אם ללבשן טוהר נשים ובין אנשים בין הם לבנים אם נ(עליה
 טת ובאהל בטת טטאין הכל שהרי בהם אק טוסאה איסור אבלעליהם

 ארוטה. פרה שתבא ער טהרה להם ואין ארם ובעצםובקברות
 שפיר ואסר לצלהי מהו נרה ד( יהוראי ררב לקמיה שאילוע3

 אית-. ואסר כרח באיסון איהה טי טבלה שלא נרה לקטיה ושאילו ס(ראכי
 סטגעה. והופר סקל ואטר טנין התורה טן נרה טבילוע לקסיה שין4 ותיו(

 על היושבה וששאלהם ו( ך. 1 נ ח י' עח. קרי(. ובעל יולרת )הלכות*(
 הטצא ואם לא או כרבא הלכתא עונה רבא אסר וכמה לשמש אמורה טחוררם

 וישבה זכר שילרה אשה כגון פירוש לא. או טבילה צריכה כרבא הלכהאלוסר
 'ומ שסונים ער טהרה ים' וישבה נקבה ילרה או יום ארבעים ער טהרהיסי
 או 'ים או אתת עעה לשטש אסורה לנקבה ושסונים לזכר יום ארבעיםאחר
 ולענין השטש כך ואהר לנקבה ואחר ושטונים לזכר ואתר ארבעים ביגםלילה
 שלא לא אם מ( טבילה צריכה אין לירהה אהר וטבלה הפפה אסטבילה
 רם.ראהה

 בזמנת נרה :( ס4ז )נרה רב ראסר הא ורשאלועון מ( האיי. רבעמו,

 גדוק )רי נהסו' נמנ6 וק 6יסור נו ))0ג פסו דס פי ססרשו פסנ6וניס סספיד"6נרעו,י
 סקדמוניס טסנ"וניס 6ססר פנעס נויגס פסר דס גי סע! ס!וס סר סנ6ע גוונס ו6סנ6ון,
 וגרמכ"ס 6כיי ד'ס )'ז. נדס וכסוי כה'"ף ופ" סחירו ס6מריסס והנ16נ.ס ר~,מילו ורס'םו4נ
 כפ"1. "4גפי*6

 ,)נוט כנד )ס סיס סח!מוד נוכן ונס סנדכ נענע מ"ן כסמ?1 סר6סוגיס סנכ6(
 נסן 1)נעה נדוחס כגד' ו"סיו סקר6יס גסכ"1 גן ו"מוי שנ. גהונות רס" עי' נדו:סכימי
 סרכניס דעה ס)סי 6מר. י6סור יס 06 ס6הרונים כנ"וניס מן ת1,6 כח!מידיס כ6ו גישוככ!
 וכנמרמ ס' סי' כן"ח וגמ' גדס כנדי ,!כוס סמוסר -שנ"ע ססק וס ופי כי:'ו, פומ6ס6ין

 ססנ.6 מס ס"ס סי' סוף מ"6 1כ46, חינוקה כס' סר6'ס פסכ'6 ס6י !רו כססוי ופ" מ"ס"
 סקץ. %ס סי' יו'ד סיע פ) וכפ*, נדס סמוןכסס

 ~מכיט. סינמ: ג6ן הסר 16!ינ( כדסוס. ~מסו נכ"ס ג"6נ(
 ר' סס כגק נס נרסס פ)יכ 6סר מ"ס נדפ סי' וע" מ*ס. פ" !יק ד נ0:*נד(
 רמ"כ. וכסס*רגמרונ6י

 ":וד"י. מכ' וס פק סמכי6 ניכ סמסמפ סניס ס,6 נדס חזס נמנ:ינ ועיי )יק ל כססע מסס(
 עיח. '1מ6 וופ' סממ ס" 611 6" וש כסמו פוכירס ו0רסג'ס וכמ:סיג טס1(
 סו" ספפוס נו6ס קוי וכעי 'וידס ס' :נרסס מס*(

 מ16מכ מגר )6 קרי סמגפ)
 ומיו!יק. מודס דינש ס)סנשיכחסף

 מס:וי ק'נוו רק סס" סוס ונר6ס פ*ו נסי' גמו סדץ וסה)יפ נגק נ'כ 6יי סססו*ו(
 כישם. ומסר ככק כ'6 מ(1)פעו.

 ו' כיוס )6 6כ) כש 6,6 ניוס !מט) סורג )6 נ'ג 16וס דכי""ג' סג6ע ססקס(



-

47 - 

 ענרינן היבי בלילה בין ביום בין טובלה בזסנה ושלא בלילה אלא הטבוללא
 רלא ביססא לסיטנל לה שרי בלילה סבנה ראיכא היכא רכל חזינא הכיןהשהא
 יעקב בר אחא ורב אריוהא. סשום אלא ביממא לטיטבל לאיניש ליהשרי

 רתנחוה היכי כי צנה סשום בריתא בפום יהודה ורב ננבי סשוםבפאפוניא
 לדבר ליהפסיה ולא 5( אבולאיי 0שום בסהוזא ורבא נפשה הסכן ולאבשפשא
 וכל ג( ביטסא זטנה אחר טבלה הני כי בל'לה סכנה ביה ראית אהראעבירה
 ביה. הדר רב רהא בהה סרך טשים בלילה אלא תטבול לא סכנה רליכאהיכא

 יבולה שאין הנדה בשביל ששאיקם סה ולענין ג( שרירא. רבפ,
 אה לומיב יטלים ושאינכם רהוקים ושה0ים סכנה ומפני צנה ספנילטבול
 אלא לבעלה עיקר כל לנרה הקנה 0וליני לא אחר טקום אל ולילךהסקום
 והכל בכל נונעת והיא טלאכה כל עושה ולהיוה בביה להשהטש אבלבטבילה
 שרתצה כיק בעלסא טהורוו; כל טהרו,ע[ ]בכל ז( ולנהונ ולההפלל בהנוגעין

 שהטבול. ער עליה יבא שלא הזהרו לבעלה אבל כך כל הע:(ה טבלה שלאאעפיי
 בעילה בועל כשהוא בתולה אשה הנישא והלכהא ס( האיי. רבפא.
 שהספור ער שניה בעילה לבעול ואסור טטנה פורונ סצוה שהיאראשונה
 נדה לדם נורם בתולים שדם ספני הים בסים ו( והטבול נקיים י0ישכעת
 ובזסן והלהלה רעדה אוהה אוהזה ראשונה בעילה נבעלה וכשהיא ע10שיצא

 אמד סאר הטלכה והההלתל שנאסי וכענין נרה פורשת היא טהחלהלהשהאשה
 טי.(. )סנילה נרה שפרשהרב

 פירהם מ( נרה. בקישויה רם לילרוראהה הטקשה אשה ו( יי. הא ב רפב*
 רזבה הלתא נינהו והי טסיני לטשה הלכה לנרה נרה שבין יום עשראהד

 מרה סזרת אנשי ס( לנ'רוועה. הררא רחרסי יו0א הזיא ואי נקיים ימיושבעה

 ור' כן ר.סוגרח סיפס :ן נס סגי6 וס6סגי) גה'ס, סרמג'6 ג:נדו סס!ס! ס!וי ווי' %'א6
 :נדס. ס!ס!',מק

 ספוח. "י.מפ6י וגזס,ס : גע'י וכ'6 ג'ממ6ג( )יסססו:. ד!6 גכ'י6(
 מ"6 חסג'ז ה:וי וש' וכזומס. גססדיה גמיעס סנ6ון כקי! וס:ה קס"פ ס'י כסיהג(

 ס6נס. סק.ג1ת חסןוה וגדסום וג:4' גן'ת י( קס"ו. סש גיו'ז כג" מסגי6ס פ'וס"
 סגו6 וס גשין חסו' ה:נס וס!;ת' !ס:יפ מסי5 עמו הח!הס וגכ"' קס.מ סי' גסיחס(

 וג6:עוי :'י סי' ניק כ' וס גע:ין !סמ1 נ6ו:יס :ג6!1 וגכר. ס6יי מר' ה:וקת ג;'סו6'ס
 מס

 ס)6י. ור, :טרוו6י רי גפסססגי6
 סרגס. ע'ז ס!ס! וסמ:סיג מ"ס מיס ,ר.גס ,כס ססק ד:דס סנ6ו:: גייפח נ"ע1(

 סיכ. 1ג6.י רש ס.' נ'מ וימ:ות קסיד סי' ס'הועי
 סי' וגמ": סעדי' ר' ג:ס :דס סי ס1ף גמ:ס'נ סגי6 ו;ן קע"ג, ס.' גמו"הו(

 פגיורוס 6מר ,ווק ור' גשסי ר6הס ס!6 גיון !סה.ר נ6ון יעקג רי סיפת סוגה וגה(גהס"ח
 ג:'ח. פס מ( 6סןו.ס6מרורס
 גע) וסרג ורנייוי יריו ק:יו הרח,ת נס דגר.ס ג' סעחיק גמ:סינ וס:: סס. גג'סכ(

 נ": כחוכש מיל 6:ר מנסנ.ס מ!וף ג:~סמ %ן ו6ח, ס.יה. סיכ סס1קיף חפג ס'ס5יי
 '6. ס.' פנסני' מלוף כי.ן דגריסס):ס



 מצעת ולא כוס לו סוזגה אינה .רברים משני הף! הבית צרכי בכלטשהסשת
 בכלים ולא בבעלה לא 6( בדבר נוגעת אינה ישראל ארץ ובני הסטה אהלו

 בנה. אה שהניק הת.רו וסרוהקשבביה.
 רציפק נקיים ימי שבעה רהצריכה לי וששאיתם ג( ם. ר ם ע ב רפג.

 'מים ושלשת יש ושלשים '.( )כריהוה רבק רתנו שמע: תא כפחרין אפילואו
 ושלשה שלשים אף רציף כולו יום מה ]יום[ לומר הלסור מפוזרין אפילו יכולהשב
 הרי בינ'הם טומאה הפסיק ואם רצופין ורא' נקיים ימי שבעה והילכךרצופין
 משמשה שהיתה כנון לשפש אסירה טהוי רם על היושבת פ'רוש ג( טטאההיא
 נקכה של יסים וששה בששים או זכי של ימים ישלשה בשלשים בעלהעכ
 שאכרה טהרה קץ ימי פמק טה-ה יטי ,ששלטיכיון

. 
 רואה שאין אעפ"' הורה

 ובא סשופע טע.ן שהוהזק שניון טעטא מאי עמה ישסש אל עיקר כלרם
 הכסים ועשו נסורה נרה ונ;שית לילה באוהה בסטה ע10 רואה שפאחיישינן

 לזבר ושלשה שלשים של לילה איהה אזל 7( סמנה לפיוש יהירה הרחקהז"ל
 דלית אע"נ בעלסא שיליא ראפילו איההא ואילו ס( לנקבהי יששה שש'ם1של
 ייהבה אהטהא אהכוהי יהאי 0 ולד בלא לשיליא אפשר אי אמרינן ולרבה
 סהוך שבעה לאהר שבעה סהוך רם דראהה והיכא ו( רנקבה טוסאהימי

 נמי אי ]לטהור[ טמא רם בין איפמיק רלא עשר ארבעה לאהר עשרארבעה
 דנקבה וששה צשים טתוך או ושלשה שלשים לאחר לזכר ושלשה שלשיםסהוך

]לאה-

 ער אסורה ]לטטא[ טהור רם בין איפמיק ולא[ רנקבה רטעוה ששים
 םשום טעםא טאי משהריא והרר וטבלה רציפין נק"ם ימי שבעת 1-הבהרפסקה
 יולרין נם' 1'ולדיע לן לית ראורייתא ינרה נינה. זבוה כפק רהאידנא נועיםדכירהי
 שכעת דפסקה ער נזוב ריולרין דבל לן קיטא נינהי בזוב די:לדו; וכיון היאבזוב
 ומשהריא טבלה נקיים שבעת פסקה ודאי אבל הוא ובה רהא אסירא נקייםימי
 ושס1נ'ם לוכר ארבעים עד הוא טהור דם כוליה טהרה בימי רם הזיאואי

 ~ידה ודם לבשר רסי כ( רגלגלא כיון היויא רטות רמפלא ואההא ת(לנקבה
 טהרה. ויסי טומאה יט' לה ויהבינןהויא

 הזה, בזמן כהניםהלכווע
 רהוי בני כל נרושה ונסיב דעבר כהן והלכתא י( סה. צ רב ר םפד.

 סגרסי ונמ:ס'ג גסית וסנס :וסגח" "6'0: וכוסוס מ:סג'כ. וגמ!וף גסי' גס'ת ס'6"(
 נס1ס ,גוגר" סתס סגרגו וק'ם ;'י מ:סגיס גמ!וף 6:ן גס!"ם, 1!6 !מ גוגר )1געק6י:ס
 ג:)יס". 1!6 גכע)ס ,!6 !סני;1 6סר סנרסי )סעמי7 :ר6ס ):ןזכר,

 כמרס. ר' סם מ,מס ס) ר:וס ג:י"ס וגכ קע'נ סיי גס"חג(
 טסר וט ס! סיוסגת ס" 6מר ע:ן מתה'! ו:6ן ג:"י 61יה' גס'ת מסר ס" סיגחנ(

 ססינס. מסרס וג:'י ונס"ס !')ס 6הס ל ף) 5עי 7( כ'. סי' וגיסנ1ה ע"ו סי' !ע,!וסיע
 ז5המה. סו5 5ממוה' וס6' גנסזגו( גגסיג.ס(
 גגכ,נ. מ( וגס"ג. סכ'י ס'ס סנוסח' והק)הי גגס"ג,(
 רגלגל" :יון : "יס'  ונרפום כגס'ג ע'ס תקסקיט(

 !'דס. וךס 7גסר !6,)ון'  רגב0
 ,ק:עו סגהכ מס 6:ן סת)מון, מן גר6יות ג6רוכס סי6 וסס ס"ו סי' ג"ק גתסו'י(
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 ישראל אבל לעולם לכהונה פסולות -ליה רהויין בנתא וכל אינון חלליםליה

 כל 'שראל בה רנמיב אע"נ זכר הלל והאי לבהונה כשרה בתו הללהשנשא
 עולם ער לכהונה פסולים כולהון דפוליר ובנות בנ'ם תל לכהונה פסולוהבנתיה
 בהון ליהקלון ולא טנהון נהנים רל'פרשו עליהם ואכרוזי לאפיוש.נוןוטחבעי
 וטתבעי זרעיה סהיל קא ואיהו ולזרעיה ליה קדשיה ררהטנא .ה'ה פוועוכחן

 קנמין ישראל ארץ ובני ויוסרו אהרים ויראו ואלקוייה טינה רפריש ערלשסותיה
 ה11 יריה ופריס אהריהא לרוכהא ראזיל ח"ץטין הוו וא' סהנוה מן להאיליה
 דלא ורוקא יריה ליפרים רלא סוטא ביה וקבעין אצבעותיה לראש ליהקצין
 ועוסר, ביההרר

 כשרה בהה פשההררוע בת שנשא כהן וששאלהם 6( ם. לו ש שר רבפה.
 ]או נ( הוה ישראל אביה טשוחררה בת אותה פרשהם לא לא. אולכהתה
 אם זי פשחקררון בה לכם לפרט הדבר הוצרך לפיכך אפה בסוה הוהפשוחיר
 כל כעקר לכהונה כשרה ובהו זה כהן נשאה נפור בההר הוה[ ישראלאביה
 כשרה ששאלהם זו בהו כך יבין כך וב'ן שנשאה זה כהן עשה כהונןשיא היהה שפשוחירה פרשתם כבר ואפה הוה סשוהרר אי גר אביה ואםכשרוה
 לה. לריש וא.ן עיקר כל פסול צד בה ואין הכל לרברי נטור היהרלכהונה
 רבריה לכל זרה נעש'ה לישראל שנשאה כהנת נ( עסרם. רבפו.
 לוי בן וכן אהרים של בין שלה בין בהלה בק בהרוטה בין לאכולואסורה
 בין קולא סצ'נו שלא אהרים של ובין שלו בין ובחלה בהרופה לאכולאמור

 כתרופה הושבה לויים ול סעשר היוסת ואפילו אהרים להרוטה עצסובהרוטה
 בסנעליו לביך שנכנס וכהן ז( הרוסהכם. לכם ונחשב בה כהוב שהרינרולה

 רשאין הכהנים אין ס.( )סופה ז"ל הכם'ם שע שכך אוהו והח.ן אסורובסנרריו
 בן יוהנן רבן שתקן הקנוה סתשע אחר וזו לרוכן ובסנדליהם בפנעליהםלע~ה
 ססיעכלין שהצבור טקום בפניו או ברנלו ש בירו פומין יש אם ובן ה(זכאי

 ס"מ. ס" !קמן ועיין סס כהוכ ו!5 סוססס הו6 סהס1י שף פי )5סרים.:וןומהכע'
 5'ן ניורח כ:ם, נר גס כסן )ם5 י"ס : ע"מ נקייוסז וככ!כק י1סי כר' ססק5(
 כמ וס"י  מק:י', ס5י ע! מנרס:ור' ר"ע ס,' 1ע'ז !:סו:ס כסרס וכהו מייו 5והומו,.6ין
 ס."ג. מ5'כ פי-ס נרמכ"כ ועי סוי' כקיוכ' יסורהס מסנר' כסןסס6'

 נג". מסן גמ1ר" ,כסיהר כו סוס" מסומרר ,15 מכ"ן:כ(
 פס6סורס ס.5 מ)ס;י:ו נהסו' 1הסוססה י'מ, ס" נ' יף נם*ן סו" סה!כס ר5סיחנ(

 5י:ו כ:)ו 1מ!ס מר1מה המפרי: ס)מ וכן 6וס)ח 5':ס סססר'סס ר,,רומס 5ף כקרומס!5:ו!
 קג'נ. סי' נס*ק וע" ס:יסע כסוס15כ!ס

 כמ:ע!יו !נדך !גסן ד5ס1ר ססוקס ה!גסד(
 ד*ע. נסי נס מעס קם':וי וסי"

 מיעח !ומר .ס 151!י נכהינ וכעה:ו:הה כ'ד: מני!ס סכ.ס מן ס!כהס(
 סנ5י

 דגיפ
 6כ) ט. מסהכ!ע ::וי דנר פהמוס כ'ון מוע') 5יט ליוס 5ט 5ף ורנ)יו ידיו כס;יומומק
 רק 5מרו :יזום סו6 05 פ5פר1 מ: ,ס ו!סי :יוס ס'ס 05 מחיר 15 מעי:'ו ג"'כסומ5
 כרמג'ס וע" הירום)מי מן ר5'ס וסכי15 גן סיע מומק כס5ר י5ף 5מרו !ר.מלדכיסר"'ס סמו' 5ק סמומע, מ5ר ע) 1!5 יסס ה15היוה מחהך ס5י:ו וכמי מעיגיו נ"' וסומ' ,כ)קען

 ר~ימ. ס" 5רמוככ'מ



 בעירו נידש אם סעיניו כאחת סיפא אכל אוהו' וטסלקין כפיו אה ישא לאבי
 ואם דאמרינן טסלקין אין אחר לסקום כשהולך "( בו מיהו ולא פעטיםכמה
 סותר. בעירי דשהיה

 לרו:ן שלה בו והזר שנשתטד כהן וששאלהם " נטרונאי. רבפו.
 ישראל כשאר להיוה דיו בו חוזר שאם ראינו כך לא. או החלה בתורהוקורא

 עברו כי נ( לא החילה בהורה ולקרויע לרוכן לעלוה אבל טוכ בעל ככהןאי
 שבקרושה יבי לכל וקרשועו כדכתיכ בקרושהיה איהיה כי. סעלה הראליה

 אהין של בקרושהו קדשני אשר לברוני דבעי ביון ראשון ולכרך ראשוןלקרוון
 בהורה קרא ואס אהרן. של קדושהו הלל כבי זה ישראל עטך אה לברךוצונו

 ובעלי בהזקהינו שסדין אנו ישראל שיאמרו ד( בכך לועורה חילול ישההלה
 ועוד כמוהינו. שיה.ה ריו לא שחזר עכשיו הכלל מן ויצא ופקר פרש וזהטצוה
 לוטר צריך ואין בייושלים במקדש ישמשו אל הונאי ביה ששטשו כהניםאטרינן

 לא אך שנאטר בקרושה להשתטש שאכור זרה עבורה לפני ושימששנשהמר
 טידי אוכל הזה בזטן הלה לאבול אבל בירושלם. ה' מזבה אל הבטוה כהנייעלו
 כהונה. פתנוה ווווכלין לעבורה שפסולין סום'ן בעלי אכהניםרהוה

 הרק יהיה ושטתי גרושה רנסיב וכהן ס( חפני בן שטואל רבפח.
 עד לעולם ליה טשמהינן כהן דניהף לי ניהא לא ואטי שבקה %א זימניתלת
 ליה משנחינן לא כהן למהוי ל" ניהא דלא אטר ואי לה וכגיש מינהרפריש

 כל כרהי בעל וקדשהו לוטר הלטוד אוהו בופין רצה לא שאם מניןדאטרינן
 קא וא'הו קרשיה דרחסנא כהן שכן וכל ליה שבקינן לא עבירה לטעבדדאטר

 ולהפרט קאים בעבירה 1( בהדה דאיהיה יומא דכל תטיד לישהמה זרע.הטחיל
 זבר חלל בה דהנן לכהנים לאינסובי פסולין ובנוהיה אינון דהללי בניהעל

 לעולם. הכהונה .פןפסולה
 ארבשם. ילקה לטו( שכטטא כהן ו( נטרונאי. רב האיי רבינופם.

 כסנ" "ף גו מימו 1!6 )כ?ך געירו :יוו: ו"ס סוגר כנ'6(
 %י:'ן "ץ "מרמ !עיו

 מגרך נ"כ "מרמ )ע'ר 3"ק,י6י כ(ג" וס ו)סי כן ,ע[וה 3עירו ר: היס "ס וסכוונס)ס!קו
 כ.מ. סי' "ו'מ וגג"מ כיס סי' כהס"ד ועי' מזס ר3ר חסו מס; סס0 ס)""ף

 ג:"מ )ס:י:ו פסי6 וכמו :"ז סי' כמ"נ ג"ן1:ס "'ה" 01מסוי כוס סממירו ס:6ו:יסנ(
 מר"ג "רוכס מ:וי :ס3י" מו.כ סי' ויג כ".ו וע.ין ס)קמ, ג[ג)י וסוכ"ס וג":כו) כ"וסי'

 3וס. 1":כוו נרסת מכמי 1סק'!ו סמירו ס":וסיס :לכו סגומן ו:ר"ס )ססירמ'ס

 )". מיגמ הסרס וגזפום ס,::ג ע"ס סנס:1נ(
 סח(וכס. ;סוכ"ס סמקומוח ככ) "'נס ([ע:ו" *:מניס ער 11 ס1ססס.ר(

 :ס וע" ר~ס סי' ג?4מ כי" מס וג)י מס:י ן' ר"ס :ס כ) ג'כ סמ:ו' סוג"ס גכ"ס(

 קנ"ח. וסיי קכ"ס סיי ג"מ ומ.' :כרו:"י ן' (ם ע! ""מ 3סס ג""ס ככ" וסוג6ס ר!"",ס"
 "געמךס". !:;':ו וכה,ס וכ;"ה ככי :""ו(
 ק;"" ס" יגסא; ג:"'ו(

 1:?6ס "ומר' סס ג)י סס)כס כתוגס
 וסה:כס ס"יי מר' מס'"

 מסמ" כסןס,"מריס
 )6מוהו

 ס'"
 כן :ס סמסזר כהכ קנ?ות :סס!כ1ה ומסמ :מוו:"', !ר'

 ק"ג ג'מ ומיע ר6[ן עיסג"הףס



 ה2שאלהם נשואה. לאריתו מטמא ואימ ארוסה לאהוהו מטמא כהן והלכהא6(
 לא או אותו טלקין הקברות בביה או הזה בזמן סת בו שיש בבית שנכנםכהן
 המקדש בית שאין הזה 3זמן אף היא עולם קרושת שקדושהו כ'ון ראינוכך
 סהלכין שהיו ונזיר כהן מ"ז.( )נז'ר ושנינו טיקוה. וח.'ב בלאו עובר עבורהואין
 ואל שעה קרושת שקרושתו נו'ר 'טסא אום' והבם'ם . כצוה.. סה וסצאובררך
 נטמא אם כהן יטמא אל חז.ל שאמרו וכיון עולם קרושת שקרושתו כהןיטסא
 ראירייתא מלקות חייב במזיד הקברות בביה שנכנס ואף כלקות "ייבבסזיר
 מרדות טכת אלא ראורייתא מלקיה חייב א'ן טוכאה ספק במקום נכנםאבל

 ארב;'ם הורה ומכת נהנא מררוה מכה אלא היוכ נהנא לא ראור.יהאוסלקוח
 שתצא ער או שיקבל ער אוהו העמין אלא כן א'נה כירוה וטכת אחהח:ר
 אלא חשבון צריכין וא'ן לשנים כפיל באפסר וטכהו הובטו הוא ובפה ג(נפשו
 רדייני.שורא

 חזיאן רלא הליצה או נרושה או ניורת שנשא וכהן ד( הנוך. ר'צ,
 לכשרוו;. שמטמא כררך ב;לה לה טיטטא כחה כשהיאלבהונה

 ודךתר. אימורהלכוה
 אותו ]כשסוציאין[ ו( )בכוציאין( בין תורה טפר 'ש.בוה וסנהנוה ה(צא,

 למקוטו תורה ספר אותו כשכחדרין ובין בהול בין בשבת בין בו לקרוההחלה
 לעטור מהו להו איבעיא ל"נ:( )קידושין דקאסרינן לאלהר ויושבין לפניועומרין
 עוסר'ן לוטריה ספגי אוסרים אלעור ור' ס.כ1ן ור' הלקיה ר' תורה מפרלפני
 הערמ וביה השחי בית הגלחת ו( ישיבות. בשהי כנהנ וכן שכן. כל לאמפניה
 ביה אלא נופו מכל סנלח אין ואם כותר רנליו ועד מצואיו גיפו כל מנלחאם

 אשח. שמלת נבר 'לבש ולא שנאמר טשום אמ,ר העיוה וביההשחי
 להקחל צריך רעים בדברים עליו שמרננין הכנסה הזן מ( עמרם. ר3צב

 גם'ה. סס גם 5'ה' והה!גס ;סרונ5' ו' :5ן רסוס גג"6(
 כמו ג:*' וס51 הענין ר1ג חסן קס.5 ס" ו3ן"ח ג5דוגה, נ"ס ס" גה.נ3(

 מ1גסו". הו" *ו:מה וגנדכס וס"ס ג:"י ג"" ג(!סנינו. סס1"
 ס:הג כ5'מ ע! המה סע"נ ס" 'י.ד 3ג*'י(

 ס'כ6 רק !ססו!וח מ:ע5 ד5ן לס"
 ר1"'ן 5;1 וסנס !הן, ווטמ5 :הן !כ:ן הססי,1ה 5ג! ג5 ו5מ"ג ו;ס5ק גע!ס סמהססמעה
 יגמוח סרסג"5 גחידו(י ע' 5כן )6סור דיגמוה ס"ג גסוססק5 ו!ק:י:1 גן חסק חמך ר'סגס
 כה1ססת6. 6חוח נ1סח' !פניו :היהסגיג

 ן!יס. (ן ר' ס:והג וס: ע)יו, וס!ס!י קמ"ו ס"ם 5חח וגס1ן ר"ע גס.ד1ר ה1ג5ק(
 ס..ן. סוסריס גמס' ועין גמור, :"ס1(
 כ" מ": ר(ג"6 גסו.ח ה:וגה: והיג5ס !נס.ס כן מ:הנ :5ין ג:'מ כהיר סריו5 ר'ו(

 ס"ג. עכ1ה סרי.ף ע) ר"ן ועיין ס5סרס ע)ס:י:ו הה:1גה ה1ן:וה סס וגן")סק:"5
 ג5רווה סס!ס ס' ה!קט ו3בג)י עמרס יי גסכ סע:יה ס, גמ:ס,ג היג6ס סהס1'ה(
 וג:גגו סיס 1ג6יי ו:"5 ל ס" ג:"ה כוה עוע ע) עון עיין ה15מר, סס ג)י ג"ו ס.'ונסרדס
 נ"ס. סי' עיג: ר.י גסו"ה ח:וגה :ע:ה הס.ןוע)
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 צחך שבשט'ם לאביהס ישראל בין הטרצה שכל החהיו אחר להכניסלהוציאו
 נהלהי לי היהה אהז'ל כן א'נו ואם רופי טכל בנופו ונקי וישר צדיקלהיוה
 ההיבה לפני היורד שליח זה שנאהיה, נן על קולה עלי נתנה ביערכאריה
 כטה בהנאה כוהר טה של בגופו ונגע הפה ען שפרשוהו בנר 6( הנון.שאימ
 טיהסי. לא אזטניהרלא

 ראש'ס ליקה רנ'לין ואנו ]ושהקקהם[ )וששהקהס( ג( ונאג ר נט ב רצג,
 יוס בערב תרננול ואהר אחר כל ולשהוט ולאבול השנה בראש כבשיםשל

 ?כפ'ם האביקה באוף טסתכלין אמ האש טאורי בבורא שבה ובטוצאיהכפורים
 לפרש ושאלתם  ושופגן וחחר ושותה טים כעט הכוס לתוך פטילין ואנוובצפרנ'ס

 רג'לין כך בבל אנש' ורוב וחז"ל לטובה[ המ נייהיש ]זה נ( זה דברלכס
 אוהן וטנשל'ן צאן של ראשים או בשר לוקה.ן השנה ראש שבערבלעשוה
 נאכל ואוסריס חופץ ב: שיש בישול טבשלין וא'ן טהיקה של ברבר אובטיסני
 רע רבר בה יהא ולא ועריבה כהוקה[ כלה שנה שההא ]כדי ד( פהיקהטיני
 שיחטין הכיפורים ייס ובערב השנה ראש של הראשון טוב וביום צרהורבר

 הב'ת טבני ואחד אחד כל על בחייהן איחן וכהזירין שבבית אחר כלתרננולין
 לכ'הה זה יוצא זה על טהול זה זה בשביל זה זה ה* זה זה החת זהואוכרים
 לענייס אוהו וטחלקין אוהו ושוהטין הסיה ולא להיים פלוני בן פלוני אתהוהכנס

 בתיס ובעלי והכם'ם כפרה עלינו ויהיה שלנו כופר זה יהא ואוסריםוליתוטים
 עם בין לקברו 1הולך טה לו שטה מ' ס( וכבשיכ. אילים שעושין ייש כןעישים
 ואין כסית בלא ולילך היסני טליהו להעביר צריך איני הסה עם שלא ביןהטה
 בלא עצטי לבזוון לו יש הנאה וסה בדבר שיש בזי1ן אלא בכך שכר קיבוללו

 ולא הוא בעלמא בזויא כסוה בלא ללבוע אבל הוא טצותה והאי קריעהטצוה
 ליה.טיבעי

 הנפש את הרגתי ואפר לב'ר טאליו שבא ום' ו( נטרונאי. רבצד,

 16מ:יס 1)6 דעכיס פ,מ. גס:הדוץ וע" יהוו6י ר' גס: )יק ד הנ6ו:יס גה:וגוה6(
 06 ו6ו!י סס, ה:ימו כ6קר5י 06 רק סהא:ו מסמ: רג.:ו דכרי ומחוך רג6 גכ מ1יס וגוססוהר
 סיטס ססג'6 סס כ:'י ע'ץ 6ק כס"ס סימג"ן מזנרי 1כיפ 6סור סמה ע! )ס:6ל גייס:ימ1
 עמו. דתקגר 6דעח' סרסוס1 6ס י",נפ!' ס'ו: 7יגמו; ה" ססי' מג!הין 5)ו גס' גר6": ועי'6מיס

 ס' ג"ריגס כ1.6 וסוכ6ה מ' ס" )יק " גחסינ נס ור6:יהס מגי ס.' גמ"ג סססויכ(
 רנופ וק.ג, ק"ג סי' וגס"ת קס"וי סי' גמ"נ ועתן :כוו:6י מר' הי6 ו!ס:י:ו ר:'ו סי'ר"ס

 ,1סמקלחס". 6ית' ונמינ ג6" וגי6 וסמקקסס נל וססהקח: גר6:יהס סכ"~כ ומס יומ6וגמרדכי
 סס. ג*6ד( כ":. )יק 7' וגחס'נ גוונ כ"6ג(
 כסף מ1!ן ססי' סי ס: ס"מ סי' גע.7 סג'י וסנימס ג:" נס 6ו:י ו6ק ס)כסה(

 ועיץ הג6ו:,ם ססיוסו גמו 6)6 ו5יוו סו6 מסוגם סס" וכהג מע)יו העייק גסומוסמוסס
 גמ"ס.כרמג"ן

 כ,ס.ו דמ:קץ ל5ק: ממ:ס סג'6 יעקג ר' והרג הגיג ןי מסר"ן גס~.ה סוג6ס סתכי1(
 ה6י' ר' 0סק ק ענמו כיס !עדוה ס5דס 6ח סוס)ין ד5ין ס6 וס:ה 157רתה' מ!קוס6ף

 1וסכן. סוען מס' ס'ג הפניד סרכ פ6ססוג6



 פוסלין ואין אוהו מלקין ואין אוהו סנדין אין עבירה שעברהי או שבההללהי
 הני רמיא ערים כסאה דין בעל הוראה אטרינן דכי עצמו פי על לערוהאיתו
 סש'ם ארם ואין עצכו אצל קרונ אדם לן רקיימא לא בקנסא אבל במכונא,ט'ל'
 תלה אכלה' שבה הללהי ואמר ד'ן לביה  שבא מי וראי אבל רשע עצמיאת

 הורה שלא כפרה לו ועישין אוהו מלק'ן כפרה לו לעשיה ורוצה נרהבעלהי
 לו 1מהכפר קרבן סגיא ק'ים סקרש היה ואילו השובה שעשה אלאסע.צכע
 ההת כלקות לן רקים כפרה1 ה'א 111 אותן סלק'ן רין לביה שבא כיוןועכשיו
 אלא כריתות לענ.ן לא רשע עצמי משים ארם א'ן רבא וראטר עוסרמ'הה
 את שירצה ער לנרותו תייב עבר להבירו והקורא 6( בלבר. ב"ר סיהוהלענין
 אחר כים על נישואין וברכה אהר כומ על נ( אירוסין ברכה ולברך ג(הבירו.
 אהר כום על לכולם טברכין אפשר אי ואם רמי שפיר להם טצוי ויין אפשראם
 לשכהה. קשין שהן מפני מהם שותין אין סהם שרחץ טים ו( כלוס. בכךיאין
 טה זנוה לשים שפתתי ]עס[ ו( )על( שנהפש ישראל ~בר[ כל י( וששאלהםס(
 וספזרין אותה[ ]ומגרין מ( סממ אוהה שטוציאין הרין הוא כך עלי1, ישר.ן

 עליו העיר אהר ועד '( קנם עליו שה-יב עבירה ~4רבר אהד ער עליושהעיר וכי ט( יום. שלשים א~ועו ומנרין שערו ימנלחין אותו וטלק'ן ישראל לעניירטיה
 אותו טשביעין אין "( במקצה עצסו על שהורה או עליו הייב שאינוברבר
 סיני מהר סושבע שכבר המסון על אלא עבירה על נשבעין שאין לפי עיקרכל
 הובעין לו ש'ש ממון סיני מהר עליהק נשבע נמי ופקדון נזל האמר ואםהוא
 אבל והאברה והגזל הפקרון בעל של רעתו להפיס כרי ישבע תורהאמרה
 לא העבירה על משביעין אין הילכך להפיס נתבע כאן אין שבועה יג(עבירה
 עליו ואין בננבה שנהשר מי ושטף"להס ינ( אהד. בער ולא בסקצהכשסורה

 :ס. ווי ה1י 1עי' !:י1חו ג"ד ע, ססה.1ג מסס 1מ:מע כ'מ. ווו~;ין ססזס ע'פ ס!כס6(
 6'ד~סץ !כר:ח כ~סוה ג' !קחח וס וז וסוס רע'ו סי' גס"ו ו6ח ס!:ס רמווסכ(
 ק4ג: דף ססחיס סרגי 1גחף סי"פ סוסךי: גמק' כן ו6תץ' סנ116'ס גומן וסונ סש1ניסו6ין
 6". כ~ס ,ע! סחיג1ח מסרו יג:וסס ג:,'. כי6 נ( וגר6'ס. :6ין7'ס

 י.נ. סיי ע"ו מ'נ גם"1ס( רע'1. ס" ג:'ח ס~ג6ד(
 ,עס'. 1ג1דסס גסין ;י6ו( ,כר". גמסוק וג:דסס כסין :"16(
 6והס". "~מו:רז גהסרון וכודסס כ:'ן כי6מ(
 סינ. סי' סרפף גחסר נס 61.ח' ו' ס" וג:'ק ק!"1 ס" 5נ'מ גק'טרפ(
 6חד. עד 16 נ"י:י(
 עג?ס. כ! כג1עס 6ג! נ'!. י5( ננשמ. וכ*6 עגידס וגר גמק,ח מ)י6(
 סומסן מי פם6!הס ני ס'!6י ר' 6' 4סכי 6.כ': וג:*, מ:וכ:ח ססי6 1ר6ס ס:6!סי:(

 ננ? 161!י !ו'... ע1מין מס !כן קודס ~פס )מס?( גנ:גס עויס 6גיי: עי'ס על" 61עכנ1כס
 !1". מסע1:ת !כן קודס 6י 1מח גנוגס עויס ים 16 טזיס ע!יכ 61ין גנ1גס ס"פן ,מי!כנ":

 טופסן מי ודן ס6'י !מ חס1גס ק': ס" מיג יג:כס') ;מא0 ס" מימ גטור)סוג6ס
 ר6יפ נך יס:גיע1 מס1 :1סר ת:61 ע!'ו פעיז 6' ועד סמד1ס גכ! ;כ !1 ו'נ6געכ.רס
 71:1 פרו1ח מכ1ח ססן י*נ 6וחו מ!ק'ן סה:ן מ:וס 6ס! :!! !מטעס ככ6ן עסקס6ז
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 שאין ראינו כך לו, עושין סה לבן קורם אחרה בננבה עדים עליו הט אבלערים
 אהר ער פי על ואפילו ערים בשני אלא להלקות רשות נהנה שלא כלקוועעליו

 רלאו ררבנן ואיסורי 6( ועוופרות. תורה בספר נוירה נהרק אלא כלקיןאין

 מטהו ולשמש הוה בעילס פ.י שחוק לפלא לארם אסור כגון ראורייתא]כעין[

 הייב א.ן עליהן ה;כר בהן[ ]כ.וצא וכל הסוס סשינה יוהי וליש; רעכוןבשני
 וששאלהם ג( חכטים. הקנה על עוכר אוהו קורין אלא נירוי ולא מלקותלא
 הוו לאו ואם איסיר טהסת אם ל;צרת פסה בין נונסין שין טקרשין א.ןלסה
 הז'ל אסרו שכך אב,לוה מנהנ משים אלא בה נגעו איסור סשים שלאירע.ן
 לעצרת פסח בין טהו וכולן עקיבא לר' לו היו הלם.רים ווגים אלפים עשרשנים
 באסכרה סשונה ס.הה טהו עולן עיה ותאנ. בזה. וה כבוד נהני שלאעל

 "כנס שקפץ וכי בהן לכנוס שלא אי1 ביס,ם ראשתים נהגו וא.יך שעהוטאוחה
 אנו א.ן לכתהילה לשאול בא אם אבל סלקיה תא עונש יא ק:סין אנואין

 לפי טקרש לעציה פמח בין לקרש שרצה סי קירוש'ן ויענין לכניס לוסורים
 ;ליו וא.ן ב;בירה שגהוןר טי וששאליעם נ( בהופה. אלא שסחה עקרשאין
 עליו יצא לכן וקודם ושסשחק.ן ארם כנ. שסספרין בסיפור אלא בטעשהערים
 ג:יקין רב דאסר ס,ית עליו שיש ראעו כך על.1, יש ר'ן סה היה שפרוץשם
 בפני.ה מ,לי הני ,השסועה טובה לא כי בני אל שנאטי השמיעה ט:בה לאעל
 סט,רים שהן בניה ;ל לעז יצא שלא אותו ס,ין אין א.ש באשה נהשראבל
 קטלה לענין סילי הני בשפ~פיה כסכהול שלאו ער ישאסרהם י( הלכה.יכן
 ער ובטנאפים שטואל כראטר אלא בשפופרת כטכחול בע.נן 5א לאסרהאבל
 סנאפים.שיראו

 בביה רצבורא שליהא שהההיל כיון והלכהא ס( נטרונאי. רבצה,
 של,חא בר,- אסן 1;אני רעתו רסיכיק והוא חובהן ירי הצבור כל יצאוהכנכה
 שאין א: רצה לא ואם בירו הרשוה במהו ולהברל יהו-ר והרוצה ו(רציבורא

 יסקרש החך ורא. קרוש אבל 1( צבוי שליה בהברלה חצהו .רי יצא יין6
 והלכתא ס( יין. ירי שיצא ואעפ" סעורה בסקים אלא קדוש ראיןבב,הו

 מנסנ'ס ~כ.ן דרג:ן !6.סור. הורס 6.סור. 3.ן מ)קס 6מר 6מח הפו, קמ סכו" 1"!6(
 גס"ה סו" ס,חסו' מן סה!ק 11ס מרדוח מכוח מ:ע זרג:ן סגמ.סורי וממוו )כ:.:ו מתככמו
 גכ"' מ.ה' כן גהן" כ.6,1 וג, ך6ולייח6 כעק ז)6ו זרגע "ו".סור. כ6ן: !גןוס :%'ך טיס.'

 פיז. ס" סר"ף גח:ף כק,רס "'ח'וכה:ו'
 ג):ון ס'6 גכ" ונס ו)ס:י% מעס מסרס קמ"ז ס" ססריס וגס' דע'מ ס.' ג:"קנ(

 וי. ס.' 6' ןער מינ וגס"ן גסן7ס וע.' 3ק.טר וג:א "ו ס.' וגנ'מ קע'ס ס.י ג:"ה נ(סכ"ה.
 :מעהו!. פר6ו עזיס 3ס רק זנ6סדס ז"מר סו') כ:"ן ו,6 נ(יח טס7(
 כ6ט. ול' ור'ם ר'ע כסס רמ"ו סי' 63ףמ כפור כסג :")ס :זכר.סה(
 ג6רועס. נטרו:6. !ר' מג ס" )ען י' סנ' גה:ו'ו(
 כמג.6 ס.ס כ6י 1ע.' גו"י ס.' ום"ח סי'ל סרדס וע.' יס~ד6' רי גסם מ"ת וס.' בס1(
 רס-ט. ס" מו'מ וגטור כ' ס" פ"ס ס' וג6ו'ו סוס. )סדין מה:ניח כ".חסינס

 סוג"ה(
 נ6ון. וויע כס)טת גטס ג'6ס רתן גומ



-

55 -  

 הבדיל ואם הכוס על שיבריל קורם צרכיו לעשוה סוהר בהפלה הפבריל6(
 בהפלה הבדיל לא ואם בהפלה שיבריל קורם צרכיו לעשוה טותר הכוסעל
 בץ הפבריל ברוך נ( אוסר צרכיו לעשות או לררך לצאת וצריך הכוס עלולא
 צרכיו. ועושה וכר לדףלקרש

 וחליצה, יבוםהלטת
 ךלדה סעיבית ונסצאת ליבסתו הה~לץ וששאלתם נ( טח. צ ב ר ר םצו.

 כך בקתביי. סיהרה והיא בקיוגוהיה מותר הוא ד( קייסא קמל שהולרבזסן
 א3'י. אהי ולבן אסו אחי ולכן אביו לאחי או אמו לאהי שתנשא כמןראימ
 דכהיב ליה אמורה הוא בהן בעלה אי חבריה אנתה ישראל ראנס והיכאס(

 ס"א:( )יבסות כחז"ל הלכהא לן וק.יטא יקהו לא חללה זונה אשהבכהנים

 א'ת בתובה כהן לבע~ה ראסורה ואע'נ זמת בעילת שנבעלה כל זונהדאטרי
 נברא והאיך שריא ראונס ולישראל ללוי זנות לבעלה לה ראסרה 1(לה

 לנוי בין ראתאנים ישראל בעלה ואי תפקא כתוב~ץה שקלה וטדהורנשהחפה
 וכותרת יעגר לנוי ואפילו לישראל נאנסה שנא ולא לבעלה שריא לישראלבין

 בא,טת בין בפמיה בין הף כשר ולר ועבר נוי טן )גוי( ו( יליר ואפילולבעלה
 הסכחול מ( גסעשה ערים שני למאף ררמ.וה רוקא אטרינן נפי[ ]חנות מ(איש

 באונס שכן וכל ]ברצון[ י( לבעלה אשה טיתסרא לא אחר בער אבלבשפופרה
 באשת הששעה. טוכה לא ועל היחוד על ואפילו גפגו'ה רטלקינן סלקותואפילו
 היהור על טלקין פיא.( )קידושין רב ראטר "( סלקינן ולא לה פנסיק לאאיש

 באשה אבל גפמיה כרב טעטיה טסתבר אסי רג אמר היחור על אוסריןואין
 סטור'ן שהן בניה על לעז וטהרא בעלה על אוסרה אהה כן אם לאאיש
 והלכתא י3( כשרים. ובניה כשרה והיא לזרעה זלא לרילה לא למידהמ ליתהילכך
 בסרינמ וישא וילך זו בטרעה אשה איש ישא לא ראסר קקב בן אלישיגר'

 כולו העולם כל ויתטלא אוצתו משא אח תסצא לוה זה יזחמ שסאאחרת
 זטה. הארץ וטלאה נאמר זה ועלטטזרוו;

 קרפ וטת אשה י( עגשא הומאחר שנים תשע גן ע( עטרם. רבצג

 כחפ!ס. סגזע 6ק' נר"ן6(
 !"ו ס" ס;קפ ג:ג!י 1" נ6'י ויס' גמיף 6ק ומ!מס סס 6ץ ס!סמז1 מוסםנ(

 דנ4ט. ס" נ46מונמי
 סנ6ק. סס 1סס !6 וסם ס' ג'וי' גונד נ' מ!ק גס"ןג(
 ף. סיי סס ס( וףמ"ה. 4ס! מ0ר וגזשס גסץ ג'06
 וט/ !)ו" גצהס !גע!ס יס 6ה( שגסיגס וכדשס נם4ן 150(
 גדן. י6מ( נסין. עיש )ממוק %זו(
 מד מ' !עי) ועיץ גססז6! וססק ר.ג!מו!* *גמע:ס 6ק' ודסום מץ וכ,6 גמ).פ(
 *)6'. סיגח לא(לס וגדסום גסין ג*6 י6( ג:ץ. ג64 י( 6מלונס(.)ר.עלס

 '-מ. סי, ס"6 מע ס*ן'נ( נ'. ס" סס גע*ןיג(
 6מף. שסע6 ונזסט גא מ6ק
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 :( צ'1 )יבפות רבגן דתני להא הנינא מהיבסה ולא נחלצה לא אשהו נדול 6(שיהא
 טאי היבום וסן ההליצה טן פטורות נשיהם וסחו נשים שנשאו וקטןשוטה
 אמר ;נן רב לו אין ובן כהם אהד ומה קטן קנין לו שאין 4פ' שוטהטעפא
 האכל לא לישראל שנשאה כהן בה נ( בנים. בר לאו וקטן לבנים הראויא'ש

 האכל לא מלוי בנה פה נ( בהרוטה. האכל לא בן[ היטנו ]ולה טהבהרוסה
 אביה ביה אל ושבה נאסר זו על אביה לביה התרה טישראל בנה פהבמעשר
 טאכילין ולא פוסלין לא והשיטה והנשהה האינמ והלכתא ד( ונוסר.כנ;ריה

 האכל כהן בה על דכא .שראל כיצר פיסלין כ( ב'שראל לבוא ראויין איןואם
 העבד ]ה;ובר[ ו( האכל. ובטע,ה ע:בר 0ת ואם האגל לא עוברהבהרוסה
 הן ישראל אם הכשה הלרו אהד ויום שנ'ם השע ובן והחרש והארוס'ןוהיבם
 בת אה סאגילץ אץ ו( הן גהנים ואם בהרוסה סלאבול נהן בת אהפוסרין
 ואתם' סצי' וכואב' עפוני נר אהר וי1ם שנים השע בן ח( בתרממה.ישראל
 שיצאה בל ונרקוה לאי וטאנה לאחר וגרשה לאהר ונשאה באיש הטכאנהי( פסילה. ישראל בה ועל ךל1.ה ועל הכהנה ע4 שנאי פטור הלל נתיןטתי
 נהן וההזירה בו ט-אנה לו להזור סורי-ה בסיאין בו לחזור אסורה בנטטסנה
 וששאלוזם .( לו. לחזור אסרה נהנישה או ונהאלפנה לאהר ונשאה נפלה

 הן נשואיה אטרו בהירא בן יהורה ר, טיעם ונשאה ועטרה פאנה שלאקטנה
 כן אם לאו, או נט בלא להנשא יכי?ה אם לרבנן לחון וקשיא ט'אונ.ההן

 ולא רעהא לה נליא נהקדשה או רנשאה וביון סיאון נפ רבנן הק.גואטאי
 סיאון. נטצריכה

 טעדטר ואהד יהודי אחד אהים שני וששאלהם .6( י. ו פ פל ב רצח.
 במם לו ויש ברבריים בארץ הסשוטד ואהיו ונפטר אשה ארש יהורי אוהועטד

 יושבת והארוסה מטיוה השיירוה ואין רהוק והמקום הנויים בץ שםונשתקע
 טהעננת כשוסד יבם לפני שנפלה הארוסה שזו ראינו כך תקנה. לה ישענתה
 פעעפר לה שיחלוץ ער לינשא לה אפשר ולא תקנה לה ואין לעולםויושבה
 ההיא סשתריא ולא ליבום זקוקה ה" היהה בקדושה ולידהו רהורתודכיון
 ערענונה

 דהו"
 לה.

 ס)סויוו. סחס1גס מש )סניס ו,ר'ך 6ססו כהס6 קויס גסט1ח כמשן6(
 )6 ק סימוו ויס סס,ג(

 מ6כי
 וע" גמעסר מ6כ! כן ס.מג1 ויס סח וכם"ן כ,.)

 ס". 'גפהומסס
 כס)0נ ק,ס 6ך נכחגס וגקעור גמס:ס כחוגים ממוש כמס מסריס כ6ןנ(
 ,שס!עי. סיגח מסרס וגישס כסץ כ'6ס( ישפ. טי' ססד(
 וטמכו סס)כס כוו וגקיטר ס,ן. כיגמוח ס6מוריס דוים סרפי 5הס מסכו כ6ן1(

 .יסטגי4 וגסץ גיטוס כה1ג וכפפוח גכיס, וכ"6 סטוגר סג6ס: סס!כס ח-ס ספס:ססי
 גממוס. סכחוכ ,סיגס. חסרוגסשן

 ,ס6ין". חיגח מסרס וגישס וגסץ גממ:ס "'חי כןו(
 סס. סו"ף וגגי ק"מ: יגמוח גמס:ס וטי' כ' סי' סספ( כסט. ססח(
 041. )אה וסי' סיו ס"כס וס" מיפ ס" סס0
 24. וס" כש סהסס וס" כ' ס" .סס'6(
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 ראובן אהים ויהורה ולוי ושסעון ראמן וששאלהם 6( ם. ר ם ע רבצמ,

 הארים לפני ארומהו ונפלה הארומ לוי מת ר11ק ~יה:רה ארוס ולוי נשואיןושטעון
 לפימלה ובקש ביבטה פוסל נט לו ואסרו התלטיר.ס מן ושאל ,2טעון עפרשלשה
 אנא הגטין בכל שביהבין כדרך לו וכתב שמעון עסר הטמון בושביל האהיםעל

 אנהתי רהות לפלוניתא והרוכיה ושבקית פטרית לי ראית אחרן שום וכלראובן
 ראובן שבא ער אהרת בסרינה והיא ראובן בשם שטעון כתבו דנאטקרכה
 היקה להיך תרקוהו ארוסה לאותה ושטעון ראובן אוהו ושלרע הסרינהלאוהה
 כלום זה כדבר עליך שאין ג( כנוס ליהודה ואמרו ליהורה טקודשת היההוכבר
 שבשאטרו ראינו כך נ( פוסל ואמיו זה בדבר עליהם והפלינו פוסל אינו זה נטכי

 ליבסתו ונותן עצטו טרעה יבם שבוהב ב:טן כילי הני טהני ביבסה נטהז"ל
 יבם סרעת לבלר וכהב פלוניוץא ליבטהי גט כהיב ללבלר שאטר הוא נכיאי
 שטעון שעשה וטעשה עליה לה ופסלינן עליו אסרה פר ראמר לינכה 7(עהן
 שלא ביבטה כלום פוסל זה נט אין שליחוהו ובלא ראובן שם על גט שכהבזה

 וכל נט א'נו ראובן לרעת שלא שנכתב חה איש לרעת שלא שנכהב נטטצינו
 .הודה שקנאה לישרה טקורשת זו יבטה היהה שכבר בשאלה שספורששכן

 קונה שיבם שסצימ שקרשה  בקירושין יהורה וקנאה האחים פן זיקההופקעה
 בירו והרשות שקדשה בקירושין יהודה קנאה % יבסה הילכך בפאסר ס(יבפתו
 ושהפלים לו אטר,עם כשורה לכונסה לו ושאטרתם יבום פצות ולקיוםלכונסה
 אטרו. כשורה שלא זה בדברעליכם

 נרולה אחה אחיוה שהי נשואץ אחים שני דהון והא 1( האיי. רבק,
 אליעזר רבי קטנה של בעלה קמי לה ונפלה גרולה של בעלה טת קטנהואחת
 עליו שנפלה לגרולה לה וטיבם בבעלה שהמאן הקטנה אה סלטדיןסבר
 הלכה.וכן

 עולטית ההר לו א.ן רבים לפני הנורר והלכתא ו( י א נ 1 ר ט נ ב רקא,
 לו. היא וכותרת הבם אצל נדרו יתיר אשתו מןהמרר

 לו ולקחה כגין הוא עשה פכלל הבא לאו פירוש מ( עסרם. רבקב,
 בית רחסנא ואמר הסה אהיו נשי שהי צרות שתי ויבם הוא ואזל ךבסהלאשה
 לה אין אם חליעה בלא שנשאת יבם שו0רת ס( יהוראי. רב טרקג, בעשה. וקאי עשה עשה טכלל הבא לאו ליה הוה בהים שני ולא בתה הואאחד

 עסס'. סיגח מס?ס וג:דסס ונכ.י .גמ"ן י'6ג( 641. סח ססמ(
 ג;י"ס. נ"כ 6'ח' 6סן נם"ז מסר פי4 סני עד וס גינ(
 "גמממר.. היגמ מסרס וגד;וס לס.ז כ'6 ג( "!יגכ'. גפעוח וכדסוס גס, וגימד(
 נ"ח. ס" סס גס'ן1(

 ס16מרש ססוסקיס כרוג 1!6 )יו גניסץ נממן כר' סנ' דססק נ'פ סי' סס ס,ן"
 גחו'. ועיי סחרס 15 6ץ רגיס ע"ד 71:0רססך

 סמרן. ר' פס )סועו גמו עייס כהוכ וגג'י פ' סי' 05 ס'זה(
 גגסנג גח~גס 11 הן:ר יסוד"י, ר' סס ס!יס כהג ג;'י וגס י'6, סי, סס גסץס(

 נ6ון.גסס
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 לסדינה בעלה שהלך באשה דמיחלפה עילטיה להן ואסודה וכזה טזה הצאבנים
 ולפי ליבם ומיהרת נם לה נותן ישראל יבמה היה אם נשאה ולא נהקדשההים

 היה אם כנ,ם לו והיו נשאה נשכף. הוטא יהא שלא לו אסיה לושנהקדשה
 נפצא תצא אןטר אהה שאם בעלה י:הת ויושבה יבם לה הולץ ישראלבעלה
 חליצה אפילו בנים לה ויש כהן בעלה היה ואם בניה על לעז סווץאאהה
 עולסיה. להן יאסרה וטיבם פבעל הצא בניה כהי ואם צריכהאינה

 ליבם להיפלד ובא קטנה ליבטתו החולץ וששאלהם 6( סעדיה. רבקד,
 לאו. אם בלאו היעבור טדעתו עליה בא ואם לאו אם היא המוהרתאותה
 נט לה נתן )יבכוהנ:( שכךשנינו ליבום אסרהעליו לה שחלץ שכיק ראיעבך
 חלץ אם וכן כ( הכהונה טן ופסולה בקרוביו אמירה והיא בקרוביהיה אסרהוא

 היא הגט נננד ההליצה כי לארן חייבי ועל כריהוה חייבי על נאסרהלקטנה
 הלכה. יכןעיטרה

 אהיו בנכסי יכה אה'ו אשת אה המיבם והלכהא נ( א. ר י ר ש ב דכףה.
 כאהר הלקו אלא בהן לו ואין אהיו בנכסי זכה לא ליבטהו ההולץ כולןהמה
 הלכח. וכןסאחיו

 ובא1 הים לפדינה אשהי שהלכה פי וששאלהם ז( ם. עסר רב4
 הנא וקאמר אשהו באה כך ואהר אהוהה את ונשא אשתך כתה לוואמרו
 אחוהה אוסרה ביאהה דאין עליה דבא פנ:יה אשתו באחוה מיבעיא לאקסא
 הני ואהני איש אשת רהיא הים לפדינת וגיסו אשהו דאזל נב על אףאלא
 לחזור )ואפילו( ס( סוהרת אשתו הכי ואפילו בעלה על פיהסרא דקאנשואק

 על אסורה ניסו שאשת כשם לסיכר יוסי ד' ואתא אסירה גיסו ואשה 1(לו
 יוסק כר והלכתא עליו אסורה אשהו כךניסו

 טאי ומעסי ובזנ נכתב בפני לופר א"צ נט שהביא בעל מהלכהא ו(קזי
 לשם ולא היא טופם ולו0ר וליערער בעל אהי דלטא לטיסר של'ה דבנןאצרוך
 הטביא ה.( )ניטין ואטריק וליעדעור ליקום אנן טערער[ ולא תפים בעלאשהו
 כשר בחותטיו טתקיים אם ובפ4נ נכחב בפני אמר ולא לה עחני הים פמדינתנט
 אלא ;ליה להחמיר נחהם ובפני נכהב בפני לוסר הוצרכו ולא פסול לאוואם
 לה פפקינן לא אינסיב א' הוא דלקולא וכיון בשנשאה ואוקיסנא עליהלהקל
 הנשא סערער לא ובעל נשאה לא ואם כשדים ובניה כשרה היא רנשאתוכיון

 גט ליה ובהיב לסופר בעל יהיב דשוה דהאידנא רגיטי ווביהן ושדלכתחילה

 ככיס. נס כמ)161 גמוכ 6:ן נם"ן מסי סמסון סוף  עי מג6ן ג( י'נ. ס" מס6(
 ר' :ס וע)יס גסרדת סי6 כג" 6גן ייכ, ס" כקסמ כ6מס סממו' גחוכס כס4ןנ(

 וקס. ויסממעמוסי
 וכג'י. כס8ן 61ימ 5ר,פמק 5רןס(  "י. סי ססי(
 כמפימוח סתסף )סנינו גפו נג" 6כן ס' כסי' מס נם*ן מעכ ו6ס חסו' סוףו(
 6מי.נסשס

 6' ס" ס"כ מיג' פס, ומעחשוס ממוס 1)ערער )ישס 61ק עי ס0סי ר"שסו(
 5סנוע. ססו8 כפו פס ייכוסס5ר
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 רסופר פשיעוהא פסזל גט וכהב גט לי כהיב יסיפר בעל ליה אנ:ר כילאשועי
 על אהרינא נט סופר לכתוב לה מינסיב לא ואי טעיקרא טנילהא קץ רלאהיא

 והא 6( בעל טערער קא וראי רלא והינסיב לאשה ניהביה קמ"האשליהיה.ה

 והיא סגורשה זו הרי זוז סאהים לי סנהשההנ' על ניטך זה הרי ער.( )ניטיןרהנן
 לכשההן אטר יהידה ורב עליה הוב ופטין טעבשיו מגורשת אמר הונא רבהרק
 בר'ה והלכה םגורשת אינה לירה נט שהגי; אע"פ הגמ אבר ואם מהנרשאכבין
 שההנ. מנה על גימך זה הרי רהנ.א ברי.הא טהרהץ יהורה רב אהותברהא

 הנו"א לא ולאהר מנורשה זו הרי שאבר או הגט ונהקיע אעפ"י זוז כאתיםלי
 סאהיס לי שההני טנת על גימך זה הרי הניא ועור זוז כאתים יו שהתןער
 רא,טון מיום ניטה ראלטא ליבס זקוקה נהנה לא ליבם זקוקה אין נתנה וכתזוז

 יהודה רב ואיהוהב למפרע לניטה ביטלהיה להנאי קיימנה לא ואינר.ון
 הלכה.וכן

 לסדינת והלך אשה את שקדש טי יששאלו;ם כ( שלום. שר רבקח,
 ואם לרבריו להוש יש ובמלו כרחן בעל נט מכנו ונטלו שם והפשוהוהים

 יהרש כלום שוה אינו גט אותו ראינו כך ~שתי. לירי הגט שיפיל קורםבימלו
 אחריו ששלה או בשל.ח והניע יאשהו גט השולה לב.( )גיטין רהנן הואבעלמא
 או אשתי אצל שיג.ע קורם במל זה הרי חוא בטל לך שגההי גט יאכרשליה

 גט טשהג'ע בטל זה הרי היא בטל לך ששלהתי גמ ואמר שליה אצלהששלה
 שלשח שהן רין בית בפני לבמלו צריך אין טבטלו וכשהוא לבמלו 'כיל איןרירה
 הלכה. וכן בטל נ( נסי הריוטוה שנים נפנ'אלא

 נים' לי קבל לשיוהה שאטרה אשה וששאלהם 7( נטרונאי. רבקכו.
 ערים שני ואין שם לעצכו וישב נט וקבל שליה והלך פלוניה סמרינהמבעלי

 סקזם שבאיהו דין ביה וכתב וקרע שליה אוהו קבי בפנינו ייאמרושיביאי
 שייה לפליני איהי ונהננו פליני מיר גט קבלנו שם שרויה שהאשה רי;לבית
 הן גטור.ן שנירושין ראיני כך לאו. או לעלטא בכך אשה ני;רה פלונ'ועשר

 ט"ו:( )נימין המרא רב לראטר רסי ולא לרבר להוש ואץ לאלו;ר ןעלמאוהנשא
 שליה רקביל ירעינן הוה אי רהכא הז"ל כתקנה כולו או הנ6 בקיום כילואו

 ואומרים שנים ראהו היכא רבנן בה ואקייי ערים שני צריבה הוה לאוקרע
 וקרעהי קבלהי ואמר קל'ח דאה' עי אמרינן ויא לה שרינן וקרע קבלבפנינו
 דין בית בוזבץ- ובר היא בעלטא טילו;א גלוי. וקרע קבל ראמרינן שניםוהני
 ביה -נרע סי לסילתא ליה אלמא אליטי שליה לפלוני גט נתן בפניני ריןלביה
 הממאנת ס( בעיסא. לאינסובי ושריא היא טעליהא נרושה הייכך ערים טשנירין

 בקיוביו טותרה והיא ובאווהה בבהה באמה בקחבותיה כוהר הואבאיש
 יאשת אביו אבי אשה אביו ואם אטו אם שניוה הן טה בבני. באהיובאביו

 גס'ז. סכהוכוח ס6רוטה סנ6'ות כי חסוו כ6ן6(
 ס!וס. סר ר. סס על": כתוכ ככ" ונס כ' סי, ססכ(
 ,כפ!41. כפעוס וכסץ כ4!נ(

 כ'. ס" סק. ס'6 ו"נ כס"ן ס( י'. ס" ס4כ פ"נ ס'ן"
5 פסוקות."לכות
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 ננו ]וכלה "( האב כן האם אה- ואשה האב טן האב אהי ואשה אטואבי
 לאפזק- ליבם ט,הרה וטה וההזירה האשה אה הכגרש ג( והלכהא בהו[.וכלה
 אה.ו רזשת באיםור נירושין ימי בא-הן עליו ועטרה הואיל ראמר אלעזרמרר'
 ראק אה אנ? כיצר המפותה ח:ל האנוסה קל נושא'ן נ( סהיבסה. ולאהולצה
 אה לישא אכוי וקירוש'ן בכהוכה לאה את נשא אהוהה רהל את לישאמוהר
 לישא אסיר אשה נשא בהה לישא כוהר אשח אנם בברי.הא והניא אחוההרהל
 הולצה אינה ליה א?ירא הלצה רבי כהן קדשה ואם חולצת ליה כוהרההלצה דכ- ישראל קרשה אם ונתקדשה  שישים ברם טה איהסר ז( צז.(. )יבמותבהה
 לו:(. )יבסוה הלכהוכן

 קטניה אהיוה שהי נשואין ושמעק ראובן ס( פני. ה כן שסואל רבקי,
 הרשית ו( אהיוה שהי וכן אשה אהוה פשום פטייה בן בלא 1( ראובןמה

 אשה אהיה משים ויבום הליצה בלא הצא קטנה טיל נעלה טת וקטנהנרולה
 זייבם בו שהכאן הקמנה את טלסרין אומך אליעזר רי נדולה של בעלהמת

 לבתה'לך, טלבדין ייבוס מצוה כיקיים קטנה סכאנח דכי דכיון נדולהאהותה
 ק'.,. )-בכות אליעזר בר, הלבה ועמואל אטך .הודה ר' דאטר אליעזר ברביוהלכה

 אילונ'ת ום'סני ט( לו. טותרק בלהו אהוה זהלכהא ח( '. א ל ה ב רקיא,
 השטיש בשעת וכצט;רה שערוה שהי הביאה ולא דריה הטו ולא עשריםבה

 כעיים. שיפילי לה  ושאין אשה של אם איש של אם ניכר ואינו לקויוקולה
 ב?ים ורוהץ שער בו ואין הלק וגיפו זקנו בא ולא עשרים בן הסרים וסימניס

 רת'הה ?;לין רנליו מיטי ואין חיסום מבשרו עולה ואין הנשמיםביפוה
 לקוי.וקולו

 שלש :( כו )יב?ות יוהנן ר' אסר רבה ראטר והא ,6( א. ר י ר ש ב רקיב,
 לאהת הולץ וזה לאהת הולץ זה יבטין אה'ם שני לפני שנפלו יבמותאהיוה

 ראובן אח" הטשה ראיכא היכא רב קאטר הכי פשניהם חליצה צריכהואטצעיה
 ורבקה שרה תלתא אהואהא נמיבץ ולוי ייהודה וראובן יששכר יהודה ולויושסעין
 לא לה הליץ הד ואי טשניהם הליצה צריבה ואידך להרא הדא חליץ ושכ'בוורחל

 לטיפקע תליץ יששכר אה' האחין כל על לה~ור צריבה הילכך טאידךטיפטרא
 קיובת בצרה ואמור חליצהו צרה בקרובה אדם מותר ינ( והלכהא יג(זיקוץו

חליצהו.

 כ'. ס" 5"6 מינ ס'זג( 1ג;"י. נסץ י;'ס כ1"ן6(
 כשג. סי' יסד( כ'6. סי' ססנ(
 גן". ,ג)6 העה( חקרוח וגיסוס גס"ן, כ'6ו( כ'ס. סי' 0י8 ח'ג פ"ןס(
 "מרסוה". סיוח מסרס וגיסוס גסז כ"6ו(
 סכ.,( מס.ס( מ'כ. סי' ס'6 מ"נ גס'ןח(
 רג. 6מר סו:6 ר' גר רג6 גכיס )ס:י:ו מונ סי' כס גס"זי6(
 :ך מו!:מ מסן 6יוו ימסקע מ!ץ סמע1ן ו6סי ספ1"מ: גי 6ימ' וגס'ן מסר כ6ןיג(

 )ן 8ף כר כניו! מטס )יכ גיגמות דהון סו6 ע!ס 1סד.ן )ח)ון סר6סווס 05 טסזר6יוו
 כיו. ס" סוף ס-6 מ4נ כס"ן .נ( ע'כ. כי מטס ע!ן )ר5סווס16מכיס



 הקנה לה אין משופר יבם לפני ארוסהשנסלה או ואלסנה 5( ר. נו ה ר'קי3,
 אשת זוקק ס"ם אח לו שיש סי כב.( )יבסוה רהנן טשוסר אותו לה שיהלוץער
 הנכרית ג( וסן השפחה סן נ( לו שיש ססי הוץ רבר לכל הוא ואח'1 ליבוםאחיו
 סשתריא ולא ליבום ~קיקה היא היתה בקרושה ולירתו רהורהו כיין משופראבל
 סשוטר. אותו לה רחליץ ער עמנהוהיא

 שקרשה בין וקרשה וחור ליבפתו ההילץ והלכתה ". י 1 ט ל פ ב רקיד,
 רבנן אטור רכי נט היסנו צריכה יבסות לשום שקרשה ונין אישותלשום
 שהותרה קרשה ולא לה רהלץ היכא טילי הני כלום הליזה לאחר אין נ.()יבמיה
 לאוין טיחייבי לה רהויא ס( נט היטמ צריכה וקרשה חזר אבל הליצהבאוהה
 הלכה. וכן נט היטנו צריכוע הכי וטשום קירושי בהורהפסין

 טעוברת אשתו אה והניח שסת ראובן וששאלהם ו( י. א יל ה ב רקטד*
 היבם הקרים ו( חרשים שלשה לה שהשליסו וכיון פעוברה שהיא ירעהואינה
 אי מ( ראיגו כך סעוברת שהיא ירעה כך ולאחר לה 'בם נפי אי הליצהועוה
 הכירה ארבעה או חרשים חסשה וסהוך לאשה לו לקחה יבס לה שיחלוץקרם
 וסוציאי' נט לה ליהן אותו וכופק יבטה על לעסור ב"ר ח'יבין סעוברהשהיא
 לירועה אחר לכהן שהנשא היא טוהרה האשה !אוהה כרהו בעל סכנואותה
 בישראל. הוא כשר והולר להניק חרשים כ"ר להוישליפו

 ושבועות, נדרים הלכות.
 לטיעבר מילתא עליהון רטקבלק צבירא כל ס( שלום. שר רבקטז.

 בה ונהנו עלה לטעבר רלא ובתרסות בשסתא הורה בספר גזרהאוגזרין
 ח~ינא הכין בה לסיקם ציבורא יכלין רלא חזין וקא פיהרטין הכי ובתראיסורא
 )נררים בחרטה פוראהק ראפרינן חרא טעטי טכסה ובטלה לבטלה יכליןרראי
 רלא סאי הציבור על נזירה לטנד ]להון[ י( לכוין סהבעי רלא וער :(כ"ב
 רוב אם אלא הציבור על נזירה מזרין אץ לץ.( )ע"ז רקאטרינן בה לטיקםיכלין
 רטרו להא לבט~ה צבורא יכולין טעסא הלין טן הילכך לעפור יכוליןהצבור
 במה. עונש עלייהו[ ]וליה י5(עליה

 טובים ךסים בשבתות נררים לבטל לעפור יכולין וצבור ינ( ד- 1 נ ח הקיז,

 פריר5. ר כסס סוכ5ס וגכעסס*פ כ*ם ס" סס ומי' ע"מ סי, סץ5 מ"5 טץ6(
 וסיש וקיר "ק* וכסע וגג" ,5ה', וסטו:ס גמ)ג(

 דפי,מ'. נסי"
 דאגרוח*. יגז נפמוח ונ7סוס גגגריח ומן ונג'י גסץג(
 גכסע'ס. גסמו וסוכ5ס )' ס" סס7(
 כס*ן. ססל וס וש' כסיש כד6ית, מסמס ק6 סירוסיס(
 גס'ן. יחע ,גו יסממ גמו וגכ" חגפס כ:'ןו( )"6. ס" ס"5 מ'נ ס"ןו(
 וכסון ככ'י 3*5מ(

 ונ7סוג~
 *5". חינח מסרס

 מ', גר' ועי' )1 פ" ונס'פ )'7( סי' סס סעי' מ.6 סי' )יק ד' סנ' נחסוכחס(
 סס, חר5 סמ) י6( וכס"ה. ננ") 1מ6 סמ) ( סע)נו. ס' כסוףוס~כ5ס

 כיסיס גגדליס )נע) משפא נספס ד,מגיג 6תופ ע) גן ססק מיך סר' :ר5סיג(
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 ובשבהוה מובים ביטים פיהה.ן סו.( )נדרים דקהני טובים ימים בכלל הבפוריםויום
 להבא ט2ירין ואין לשעבי טפ'רין וכשטפירין משבה עדיף לא חנפוריםתום
 טהבעי שכועה דטשהכע אי נדרא דנדר סאן 6( להבא. נדרים הפרוע טצינושלא

 נפ'ל וקא דאשהבע אי דנרר טאי לקיוכי יכיל לא ואי ושבועהיה נרריהלקיוטא
 ליה ואטרין נרריה ליה ושרי קטיהו כ( לנדריה ליה ואחרט בביתיה אונסאליה
 בנרר'ם י( הנרר. את לפר1ט וצי'ך נ( נררך לך שרי נדרך לך טותר לישנאבהאי
 לשנר סותי הבירו עם לדבי שלא שנשבע כי ס( אדם. בנ' לשון אה-הלך
 שליה. עס דברים או פהקאלו

 להיוה וצריך הדיוטוה בשלשה נדרים הפרו: 1( ם. 1 ל ש ר ש רבקית,
 הכם סוסהה אלא שופט או דין ביה אב כגון לדבר טוטהה ולא הבם טהםאהר
 וה'הר איסור הלבוה יודע שאינו כ' אבל ובפתהן נדרים בהפרה ש'ורעוהוא
 הלכיה ידע כי מוטהה 'ה'ד הילכך בו עצפו להכנים ואסור בי עסק לו יהאלא

 נדרים ספיר פרקים עשך.ם או פרקים חפשה ו( אלא בידו אק אפילונדרים
 הדיוטות שלשה אפילו הכמים טצ1יין אין אבל הכטים שטצייין במקום טיליוהני
 :( נ"ו )בכורוה עטים דב אמי אבין בר אבא ר' דאטר טפירין הכטיםשאינן
 דתניא יה1דה טדר' לאפ1קי הכם שאק בטקום הנדר את מפירין שלשההנא
 שלשה אפ.לו הילכך הכם טהם אהד אומר יהורה ר' בשלשה נדריםהפרה

 הויה ובפפר הרברות בעשר הנשבע מ( הככים. שאין בטקום פפידקהדייטוות

 ר"ו, ה,ה הד'ן וע"ס )כעכר 6ך כמק'ר'ן נ"ג ופסק מככה ט7ז !6 הגשר'ס סיוסו6מר
 וגמה"נ קג-3 ס" )קמן ~ט"ן מ"ד ס" וכמ'נ קמינ וס" !"מ סי' ס"מ וע'.ן נ7ר' ג! :וס'כהס"

 הכ'16 נ'5ה וכר,"ן וכ""מ 'הכ"ס ה' וככ)כו וגמ:ס'ג ק"נ ג!! ה,קט ~נמכ)' מ"מ ס" !,ק7'
 ה"וסי סו6 :מסון כר ה"'יסר'

 ר"':1 )ס:':1 "סר 1מתס:' :7ר' כ) :וס' נס:'ו ס'ה סי,ר8 כר ה8יי ר' 6גן נמססט, סיס6,י געי מ:ג כ":ר !"מ ס" כ:"ח סהכוכה גס ממ" ססק וג,,
 וע) ור'ע, סטד'ק ר' כ! הקד1מיה ג:וס' סה,רו מךך ר' כנכ 6מרוסו סכג6ו:'ס ה6מיוןכגומן
 גנ'מ וע"ן כמ.6 ס" כ.ו"7 הג"' סכ'"ה סרסכ"6 הכו' עתן ו"כ כ:כח נדריס (מסיו"ס7ץ
 ככה. פ):וכך ה:דויס 6)6 סנ' סח'י ס,6ס"8

 ככה"נ. יע' דרכ:1 קתיהו 8ח' 1'! "ויינ( גכס"ג. ו6ס געין ס)כה"(
 כניטין גר"ס ססקו וסמןדגי הן-ן סתו' 6כן וכומכ.ס גר"ף כ"ס !6 ו8ח ס!גסנ(

 גן. הנ6ון ססק סככר רו6ע 6נו וג"ן!'ה:
 )"מ. ס" !יק 7' וכתס"נ ג6ריכות ק)י6 ס.' ס"ס1(
 הירו 1גן וס ע) גחכ הי'מ ה7ריס ס"ו וסרמכ'כ ~וס' ר' פס ע! !'ק 7' כחס"גכ(
 סהס1נה וס:ה ס6יי. ר, סס עי סס פסי8 מ'מ סת מ'6 ר6סתיס כ) ס~רמן ועיסג16:יס.
 סל2.ם'ו. מיג כיי כטכסי! נסקו63ס

 1!6 סדיוכיח !ג' סחמ6 סנ8ון ו:קע כק',ור ו!ס:':ו ונר6יות כ6ווך ע"ן סי' כמ"נו(
 מפסיס. כמ'נ ו( ק"כ. סי' )קמן ועיץ ככועות מס' כס'ו גדגר.,:רמכ"ס )סו 7מסכריסי'

 מסמ.ס ס)ום ר, כסס סכ: עוך כערוך וסוכ6ס קמ"6 סי' ו3ס"ח עיס ס" כמזנמ(
 פ' ס" ג.מ 1ע,ז סנ,6וס וסר'ן סע :7כ,ס כה, ה:רמכ.ן רכיס ס" ג"מ וע,ז יהון6ידל'

 ססיס. פכועוה ש כמר7ג, וס כענץ ס6" !רו 6רוגסוכהסף



 חכם אין שעכשיו גאון יהוראי רב פר משום אמרו כך "( לעולס. הפרה לואין
 להתיר בישיב" פנהג ואין שבועה להתיר זכיח בו ש'ש כ' וא'ן לפתורש,ורע
 עליו חלה שבועה פרסי בלשון או ישטעאל בלשון והנשבע ג( לעולם.שבועה
 אביו לבין שבינו בהברים ואטו אביו בככור לארם פוהה'ן נ( שנשבע לשוןבכל
 ליה ראטרי לאו נררים 19ךנחין רבנן ראטרי והא י( ן. 1 ש ח נ ב רקימ, כאלו. כיוצא וכל לשטשן ולא להשקוחן ישלא להאכילן שלא שנרר הרי כיצרואסן
 ניסא טעיקרו הנרר את לעקור ובנולר בהרמה ליה בפההין אלא לך ש-'ה(

 או לאנ רהפרה סשום הפרה צריך ולא נדרי לא ילהכי נררי לא ההכיארעהא
 )נרר'ם יוה:ן ח ראטר טפיר לא הפרה בלשון הכם אבל .( רהטנא ססרהלבעל
 כלום אפר לא ליכי טבוטל ליכי מופר שהיא בעל  בלשון שאטר חכםט-ז:(
 א'פגא אבל כלום אטר לא לך שרי לך כהול שהוא הכם בלשין שאסרובעל
 לעה טעת ראטר טטאן לאפוקי היום בל נררים הפרת והילכך 1( דסישפיר
 כיה.ה. הלכהארלית

 לא נררים פפירין הז"ל שאפרו הריוטות ושלשה ה( נטר1נא'. רבקכ*
 ולסר איהו שטלטיין טי אלא כלל נררים בפתחי בקיאין שאין מטשהריוטוה
 יהורה רב אטר וכך ט( וסבר ליה רטסברי ל"1.( )בכורוה רבינא אמררקאטרינן

 להתירה לשבועה פתח לפהוה יורעין אנו ואין כה בנו אין ראנן זצק"לגאון
 חרב כסיקרוה כוטה יש שעהא בההוא נברא לההוא גסליאל רבן ליהפקה כאי יוחגן ר' אטר חנה בר בר רבה אטר כ"ב.( )נררים ]ורקאסיינן[ '()רקאסרינן(

 טשנין אנו שאין שכן וכל לרפאו,ע הכטים בנו אין ועכשיו סרפא, הגטים:לשו;
 שבועה. טחילת הלכות על לעטור יודעין אנו ואין "( רנרריםכסכהא

 קכ"כ. סי' יקמן יעיין סס כחינ5(
 סשד מסגוסוה ש"6 סג"וגיס כסס סרמג'ס סגי' וס ודץ ג*ל~:ס ע.1 ס'י מ'ג3(

 תהמ'כ. סי' סר;ג,5 וכתס1, סהיס סגוע~י ס' גמרדכי~עיין
 ר;'כ. :תחנ" ס!כסנ(
 גגס"נ.. נס :מ," י:ין ג:,ווי ות כגיןד(
 !ך :רי ס!סון ומריס סחמ 5מיי 5גי ומרסס, סהמ כיי !ך :רי י5מר כלומרס(
 גגה"נ. וס נס 1(מהווץ.

 ומס סוינ כ15ה1 ס!כס 5ע ;ס ונורסין ס'1 כנדריס 1:ר"": כרי"ף ססק תנ"ון נסו(
 נדריל ססרס סדין 5מר ;יק- וסיכך ':הי3ח 15 "וס~ה/ !ס.וה ,ר'ך "~!, ,וס.!כך" כ"ןסכתוג
 ס'י. :דר.' כסלכוח סרסכ,ס !:ט ממל חס גסגס, :זריס מ;.ר.ן כי~מד,ה!כך 1כו' וס!כך "יוככ!

 ונרג,מ סגיעוה פס' פץ גרמג"ס וע" וסגר. מסנרי ד,ו'ך וכרגי:י סרמג"ן ססק כןה(
 ויעיי ססוגכ"מ

 קהמ. ס.,
 ס' כסוף מח:רה .גן ;י יסוד"י, ר' מןס סדין סנס 5הר סנ"ון נר"ס ,"ח גג!כ;.. חס~' ככ! ה~" ו;מעפ ה:יכס, !סהמי! מ~ןנ! י:ין סי5 "מר"... "1:ך פ!סון "ףמ(
 סוכירו נ5ו:'ס 5קס ורגה יסוד' ר' גסס !סיגו כמן ויס'כ נ;"ן 6חר סנ5~ןססרדס
 סס כיס וג"יי קמיס וסי' קי'ו ס.' ~נסזה ק"מ, ס" !ס'! ~סי' יס~י' ר' ג:ס יע'ס5י
 קכ"כ. סי' !קמן וע" סיגס סהמירו וכסכופות )סרפג"ן נדריס ס'וגסיף

 ,כי*. שתיגת מסרס וגזסוס הנסנו, ~גן גפרדס כ'5 י5( גסרזס. ~כ"5 כ,')י(



-

64 -  

 להחרים בקהל שטשני טכס ובעל ושלטון וטלד 6( א נ ש ש ב רקכא.
 שההרים הים איתו אונם משום להחרים שלא אפשר ואי וחפציו ציכיובשביל
 טכם בעל אי ושלט1ן טלך  שטשכיע שבועה אבל כ( לו לחוש ואין בלוםאינו
 וצוה עליו והלשינו הבירו אצל סטון שהניה ישראל ובר ג( לו. להשבעאסור
 לגלות רוצה א.נו 'שראל בי ואיהו מטון אוהו אצלו שיש ט' על לההריםהסלך
 שטהא מההיא לם'הש ליה וליה ברכה עליו הבוא אותו לשלם ליורשיואלא
 ;ל סרהם רקא בהיטנותא רקאי יהיה לברוכי טיבותא ליה לאחחקיוסבע'
 ונו'. ארץ כנאמנ. עיני ביה רכהיב וה"נויורשים

 השנה ביאש לההנית הצב,י יכולין וששאלהם 7( י. א נ 1 ר ט נ ב רקכב.
 אין נררים השובה אהרה, לשנה זו טשנה שנוררין נררים כל הכפיריםוב'ום
 נהורא גאון 'הוראי רב אסי וכך ה( שנה סטאה יותר היום ישיב1ה בשה'נשנה
 שבועת ויא נדר לא בה ולהתר לאמר ירע'נן ולא נרר'ם ניסינן לא ראנןבעלסא
 ביום ולא השנה בראש לא נררים להתי טקום בכל ולא בישיבה לא נוהגיןואין

 לא אנו אבל ואם-י נררי כל אוסריס ארצות שבשאר שטענו אלאהכפירים
 בעלה ההה אשה שנוררה נדר כל והלכהא ו( טרבוהינו. שטענו ולאראינו
 ברבר ובין נפש עינוי בו שיש ברבר בין נוררה שהיא בבל לה טפירבעלה

 טפיר אינו וההייש שמע אם אבל שמעו ביום ועקר 1( נפש עינוי בושאין
 חכם שאין הזה בזטן שנשבעה ואשה עיקר כל לה מתיר אין שב1עה אבלח(

 להת.ר שיכול הכם הזה בזטן שאין טפני בשבועהה העטור שבועהלההיר
 הלכה. וכןשבועה

 ירבה עצטה איניפ ולאין כה ליעף נותןבר1ך
 ואסן. אטן לעולם וובר,ך

 נג"מ וכ6ייג1ח מ:ס כע) 16 ס!ט1ן 16 מ!ך סגייס' ו:: קמיס ס" כ:יס סח:6,1(
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