
 מועד, סדר על והיהר מאיסור הבאונים מן פסוקותהלכות
 חנוכה. ונר שבת ונר שבתהלכות
 טוב. יוםהלכוה
 מצה. ודין פסחהלכות
 הכפורים. יוםהלכוה
 סוכה.הלכות
 תורה. ספרהלכות

 חנוכה. וני שבת ונר שבההלכוה
 או בש1הפ:ת לגוי זוזי ריהב ישראל בר וששאלהם 6( שרירא. רבקכג.
 בשבהא בהון ]וטרא[ ג( ושקל כחורה בהם ולעשווע אוהם לטכיר כדיסטלטלין
 וכשבת בהול נוי סהגר רקא רוהא סההוא לטשקל לישראל ליה שריובהול
 הכין אנחנו אף רשדרו רראשונ.ם סשמא רבנן דאמר רההוא חזינא בך לא.או

 דעביר רנוי בירא ט;'קרא זוזי הנך הוו דכד נ( רילנא רב1אהא מן לנאשכיע
 צר טלהא בהא אשכחינן רלא בהריה וטרי עוקיל ולא לברו הוא כדהזיבהו

 לישראל ליה אסיר ריליה בש1הפיה דיריעא הנוהא ראיכא היכי וףאי אבלאיכ1רא
 ביוסא ופזבן וזבין סלאכתו ועגיר 1.תיב הנותא גיי רפהה גוי עטלאשההופי
 עביר קא לנפשיה רגוי היכא אבל עב'ר קא אריסוהיה אטרי טעמא מאירשבחא
 שדהו ס( רהא שרי הוא[ ]רישראל ד( טדעם רעיקר אע"ג ישראל שום על קריילא
 מנה ושסעיגן בשבהא בה עביר רקא ואע"ג לגוי להשכ'רה כוהר ישראלשל

 ובטיל ליה כדניהא ומזב'ן זבין כרחזי נוי ועכיר רגוי בירא לישראל דזוז'רהיכי
 לסעבר ישראל צייך ולא רברים עסק בהריה לישראל ליה וליח ליהכדניהא

 ישראל ליה ]עביר[ ו( רחוה טאי ועגיר בשבתא ההתיו נוי שעומר סרעםה1א
 עברין וגוי וישראל אנון דשוהפ'ן היכא אבל א'סירא בהכי ישראל על ודיהשרי

 טעשה על הררי להשוב' ואית1 ישראל בסשם גיי עביד רשבהא וגיוכאהיויהון
 יאסר לא בשוהפות שרה שקבלו .ג1י ישראל כ'ב.( )ע"ז רהנ.א ]אסור[ ו(שבת
 ואם פוהי סעקרא ההנו ואם בהול הלקי נוטל ואני בשבה הלקך אהה טוללו
 גיי של כהלקו שבת רהויא ראע"ג לחשנון באו ואם ופירוש אסור להשבוןבאו
 אלא השבון לירי יבואו לא אם שרי הכי ישראל של ה( בהלקו בשבהואתר

 גקינ1ר נ~ג ס.' וגג"מ רמ'ה ס., כ5ו,מ סג.י סגי5ס ס"מ סי' י.ק ז' הג' גה:ו'6(
 ,ופרמ". מ.ת' ונכ" גס:ס'ג כ'6 נ( ג5"מ. נס נקינור 6יח6וס:(1'

 וגכ"י. נג"! סו5 גןד( ,כנר". וגדסוס !יק( ד, כג5ו:יס )ה:1' גנ"! ג""נ(
 וגג"!. נג,יו( !.:ר6!'. ,:דסו 6יה' וגדסוס וגנ.! גגאס(
 ג.י.. ,סי נפכוח וגךס1ם גג"! כ"6מ( ג'6.ו(

 חצרות ועירובי תחומין עירוכיהלכות
 מועד. של חולוהלכות
 ר'ה.הלכות
 וערבה. והדס ואתרונ לולבהלכות
 טנלה.הלכוה
 באב. ותשעה העניתהלכות



 אתי לא רא' נפשיה על ג1י .וטקבל רהוי נל סועט ואם סרובה אם רגוישבה
 ליה ראטר ביון להשמון באו אם אבל טהשב לא מועט רבר אלא בשבתאליה
 לי כלא זוזי השעים בשבתא שקליה ואנא זמי טאה בשבתא בהר שקלתאת
 אטור. כהרין הבע ישראל אי שכןובל

 הגיי ':ם ש!.עפוה ישראל שיעשה טהו וששאלהס 8( הילא'. ר'קכד,
 ;סו נשההף אם בשבה יעשהוכיצר

 ואס-

 הול. של ואני שבה של אהה ט1ל לו
 לההנוה 'שראל שצייך ראינו כך לא, או בעלטא באסירה ליה סני שבהסערב
 ואם הול של ישראל ויטול שבה סל הנוי שיטול השוהפוה מההלה הנויעם
 ףלבך אסור שההנו לאהר נטי לחשבון באו ו(:ם אסור בכך סתהלה ההנולא

 בענ'ן טוהי . כע'קיא ההנו ג( אם אבל שבה טפנ' אס'רה גוי של שיהפוהם1עס
 ב'ן זה עם זה טתשבין ואם הול ע:ל ישראל ויטול שביע של גוי שיטולהזה
 בהו וששאל.תם :( הלכה. ובן אמ,ר לסעט רב בין חול של לשכר שבהשכר
 מפני כטתגוין שכן וכל בו ולהפור בשבוע ]לזטרו[ ד( )לזטנו( סתם לנוי ברםליהן

 שסים בירי כרה ענוש והסהבוק ה( ה:ום חילול ברבר ויש שמו עלשנקרא
 כן. לעשות אסורהילכך

 לרועה היוהא ו( לטמסר 'שראל לבר ליה ואסור י( האי'. רבקכה,

 שלא י"ט.( )שבה הכהן יוסף על עליו דאטרינן לההום חוץ יוציאנה שטאביבבה
 טעולם. ניי ביר ירו כתבנטצא

 שרה יבהם יפררסים גנוה לנו 'ש אם וששאלהם ט( שרירא. ר' ח(קבד,

 שאין וטהם רוצים שהם זסן סל להשקוהם שיכולין ומהם אילן שרה ובהןלבן
 לנו ויש הקרטוניס סיטי יעבור ולא הק הובה ב'ום אלא להשקוה הלקלהם
 והיהורי שרוצ'ן סה בל ועושין כשק'ן הם הפירוה מן חוטש שלוקהין נויםארימין
 הזרעים אה להשקוה א-סור טשום הזה ברבר יש מאוטה עסה 'רע לאבעליהן
 השרות שאם ראינו כך טשקה. הוא האריס שהגוי טוהר או בשנה נוי יריעל

 שיהיו אסור טובים וביטים בובהות אןיהם סניעים י( ]שישראל[ בטקוםהללו

 8וככ כס ההסו' "רף מ:טוגס( ד' הנ"ו:ים )ח:ו' וגנ"מ ס"ו סי' נ") 3הסו'8(

 סח:ו". !5 ו5ס כעעומ וג7סוס גנ'! כ"5 3( וה. סי';!שי
 כו קוסר וכנו' גסגת גו ,עסוק קכו!מ ג!י סהס הכרס )ו ד:והן כיכמ כס6)סנ(

 ג:כח מ,5כה1 סיככוז סמהג1ז סיכי ומכ"ס כ)'ו פמ1 1:קן5 גמה1גר ססי5 מס:י 6סור15

 גכ"'. וכ'8 ג,"! 7( סס"ה. גס: ג8*מ סוג8כ ז חסו'וכעע

 ג5'י. רמ"ד ס" סוף כג"י סוג8 5:ר כיס סי' ג!"ס כסמ'נ !יה סכיר' 15!יה(
 :י: סי' 15"ה גכי' וכוג8ה נ'ג. סי' ג?!.ן( )ן' כנ'ק וג8ר.כוה סכ!גו גסוף סוג5ו(

 :'ו. ס.' ומכרג( מווס נ5ו:י )ק:ו' וננמו"מ ש"ה סי' )קקועיי

 ,מי)ת8'. גסעוה וגדסוס וג:"י גכ)גו ת"5 כ,"!ו(
 גן' ו!סף:ו נ8ון סס ע)יס מק ס*כ וננ') סה" ר' ;ס כ! סהסו' הוג6ה גג!כומ(

 כרככי. כר6"5 נס סגיס וכן סל'ר5 ר' %") ו:ר5ס רירמ' "רכתוג
 לז. סי' 31:מ1'כ ס'כ. סי' כנ"! !כון וגס':וי ככ!כו כ"סס(
 ,סיסרמ!י. כיכמ הסו' וגזסוס וגנ"! גכ!גו כ'5י(
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 ויו"ט כיטבה אוהה שסשקין נראיה ישראל של שרה ני או"ן טשק.ןהאריסין
 שהם אע"פ יום טבעור טים אליהן לפהוק אפשר ואם טוהר היא רהוקהואם

 עם שבת ערב לגנה סים פוהקין י"ה.( )שנה רבנן הנו רהא טוהרבההום
 אסור. ולשדד לפתח אבל כולה היןבת כל והולכו; וכהכלאהשבה

 המי עם שותפות ארם שיעשה טהו וששאלהם 5( גאון. יומף ר'קכז.
 גונא האי רכי הוינא הכין ויקנה. ייטכור בשבה בהנוה גת אותו ויושנבהנוה
 שקיל אינשי ואמרי שבת וצבר אביל וקא בשבת השבונוה לטהשב ראהיאכור
 הגוי עם שוהפוה ישראל שיעשה אסור נסי ובן ג( ואסיר. בשבהא רוהא'שראל
 לטשבת ישראל רטפקד משום ישראל בבהכ,ה בשבה הורש נוי :אוהובהיישה
 לנוי טעות שיהן ישראל לבר אסור נכי וכן זבחטהו 1הסורו זשירו דואבשבה

 בשבה בהן ויחרוש ובהטוה שורים טטון באוהו ויקנה להרישה טנה עלבשוהפוק
 'שראל כנהסת להון הוו ובהטות ]בשורים[ נ( טעית לי'סראל ל'ה ראיהרביון

 הורש שהוא השוהף הנוי עם הערטה ש'עשה ישראל לבר אסור נס. וכןיאכ'י
 יהזוך שבה ולאהר שבחנות1 טקה או בה חורש שהוא בהטה לו ש'ככורעטו
 להוץ רנהיק עד אסור 7( היא רהערסה רכיון הגוי סאוהו והטקה הבהטהויקנך
 לגוי פורנ. שישכור ישראל לבר ואמור ס( לנטרי טקח ולדחוא בהטהלההוא
 טפני כלום פירני באוהו ]לישראל[ ו( שאין ואע"פ בשבה כלאכה בולעשוה
 על שנקרא לפי לנוי להשכירו אסור ישראל של מרהץ וכן ישראל שם עלשנקרא
 סהר של כלים השאילני לו ואשי שבה בערב לישראל שבא ונוי ו( ישראל..צם
 לו ישאיל לההזירו יכול אין ואם לו ישאיל ואל פיט-ו לפיטרו יכולאם

 יום.כבעיד
 טים של הרהים ביה לו שיש ישראל וששאלתם מ( נטיונאי. ריקכח,

 לגוי שהשכירו כ'ון רא'נו כך בשבה. הטי שיטהן סהו בקכלה לגוי אוהוונוהן
 כליט שביהה סשום ואי קנייה אנרה קנייה שאלה ט"ו.( )ע"ז ראטרינן גויקנאו
 אסרן. ולא כלים שביהה אטרין לא הלל ביה אבל דאסרי הוא שטאיביה

 אגרת בירו לשלוה מותר שכר לו שפסק וגוי ט( צרק. כהן רבקכם,
 ושנה שנה בכל וטרחצו ופורני פונדקו ושראל להשכיר סה1 וששאלהם הלכה.וכן

 סס. 1כ'ס :נ')נ( סס. ג( סס. ג;)ג1"(
 )נמר". מקמ וסס51 גסמס )ר,סו6 )סון ינס.ק "עד ::1ג 1גכ)קו סע:.ן ס1ף :"ן ג;"יד(
 6ס ומס1סק:י ס"" ר' גסס !*5 ס.' :גח סי ף!קט גסג!י וס1ג"ס סססן

 וף"
 מך'

 ס:1" 5חיס5"
 רמי,נ. סי' "1"מ וגסון סס. כ!גו עין סיכס ,::'ס ססג'י' 5ס ג?'ה.ס סס'ק

 ")יסר6)'. ה.ג: גיסוס 1הסר ג;!גו ;""1(
 סזמ.ך ו5ה ג;! ;!'ס סגיקה ע) מטס 6זס ו5.ן כג"ס סס!:ס סנ"1ן סס!גר 5ףו(
 ד?' נסיס 1ס' ;ג": סהממיר סרוקמ מסס :סג.5 7סגת ס"ק מין:י גס:סה הנ1ן,כ:מ')ס
 מזרס~ו. !כ.ח ססמ.:יח גסוזעס ס~דסס1ח'ס1ן".

 )סס'ן ס5". ר' דעה ג' סי' ה"ג 1ג",ו וג:)ג1 ג""מ ס,ג" 1:כר .' סי' גה"נה(
 ףס. ' ס גנמ,"מ וט"גק,ג1!ק

 וגגסינ כג"כ. ד6:.' "ס ג:גמ גר.ע:6 :סקסכ(
 מג'"

 "ף דמ1ר,ר ה.:י סס)ונת' ;)
 כךרט. ק,זג)5



 שאין וסהן הקנה להן שיש 8('מהן ראינו כך אולאו. לשכירוהן הקנה יש 4בךבכך
 והרש חרש בכל רצה ואם ושנה שנה בכל להשכיר כוהי פונדקו הקנהלהן

 ב1 לרור אלא עשוי איני שהפונרק טפני ט;ם טה בלום ככך ואין לוטשכיר

 הטאת שהייבין מלאכה בו עושה ואינו יבהכהן אורחים לו להכניס נמיואי
 לו ןההות כך אהי בא שהוא הוששין אין דרוסאי בן סאכל לכמה הגיענ(

 לו ויפה סצטפק ולענין נ( ההוה. לידי בא שהוא לו חוששין לאו ואםב:חלים
 כשהוא ש"ה שאדם ו;נשיל כל זה צריך שיעור טה שיעור לו הישששאלהם

 שם טעם לה אין בטים קלושת תה" שאם לפק של הנשיל כנק ומצטמקיבש
 כרי תההיו להתוה יבוא שטא הוששין כי להשהוהו אסור טעטה ייטיבנצטטקה
 עצב שארמ רכי אבל צרכו כל בשל שלא בתבשיל ב;נין הוא יהרישיצטסק
 לאכילה " כשר א'ני יבש שאם בו וכיוצא דייסא כנון יבש יהיה צילהצטכקו

 ואין הההיו להתות דרכו ,טאין לפי צרכו כל בשל אפ אוהו טשהין זהכנון
 להשהוהו. אסור לו ייפה שנצטטק כל אלא לאו אם הנצטמקהרואין

 זכיביו; של נר להדליק נוהנין שאהם וששאלהם ס( נטרונאי, ר'קל,
 לטעלה ושסן לטטה %ם נוהנק אוהן וכשפדליק'ן שבהוה בערבי כנסיותבבהי

 שדבר ראינו כך רולך. כהבקע הנר סים אין ואם כבה למים פנעהוכשהאור
 פדשנו וכבי הששא ביה ולית ישראל כל של טנהנ ווה ביבוי גרם אינוזה

 הכם וששאלהם 1( אלעזך. מר ]של[ ו( שאלוה בהשובוה זו שאלההשובוה

 על ;ופרי; ואה-ים הנר לאור בספר ל;יין והוצרך בקהל פרק לפתוהצריך
 טותר הני את ל:עקן רניל שאינו הוא השוב ארם ראינו 3ך טוהר, או אסורנביו

 מוהר. נב'ו על עיטר יאחר חשוב א'נוואם
 סטוך הספר לפני ארמ ישב לא וששאלהם ח( עסרכ. ר' האיי ר'קלא,

 סקכו,"(-
 גת:וגת סמ?מן דין ווכ? !6 ג' ?"פ'הת 6)" כפ!'מ1ה !ס:ינו סוכ"ס !"

 )ו' גס מנ':1 11 הש' וכעין ג()ימ1ה ה'5 :'מ סי' ומע?ג מורת נ"ו:י כת:1כת 6ג!סנ'

 ס"ד. סי' ננ"))נ'?ו:"י
 ס"ג. ס" גגמו"מ ?5:'הס ו:מ51 הסרס ו?5מ'סס 6הה ה:1י סוף וסכ(
 )ו 1.סס מ,כמק גע:ין ס:וגרס סת(וי ס1ף והג(

 1הו"
 ה:יל, סהם1' כס1ף כג.' נ;כ

 יר1ס5י כן גמ5כ! כ'ם) "ס ס":ו 1וכו כ! :(ג'פ) !י.מסוה דמות? זס6' הנ"1ן עימתוס:כ
 עפ סמע1רכת סתמונה סי5('ת )ו"ו!י "סו?, !1 ויסס 1גמ,סמק יו ו?ע כפמ1פמק ?ק5:ן

 סנת"ג גפ'סק ווס ס,סך:ו(, סה"וכס מן !קומס ).ד סי' ה:וכס( )(ע?י כ('ס ה"מךו:יס"מ?י

 מס ע" כי?ה כס' והך"1 ס?ו"ס כעד1ה )1 ויסס כמנסכק 8ף סהי? ס5י' ?' 6כן ה!וי,ור"ו

ססונ"
 ווע )מנטמק ו:ס "טמק כ'ן מרלקת ס5י:ס וסת:ו' סג5וו'ס, כםס ס?מנ'ן כמ)המוה (ס

 .כ"כ,!ס". ג:עוה וכדסוס ככ"י. כ"ס ד( נ?5"(. 1עיין ס'ד ס" גגמהמ5'ה'
 גע*ה, ?ן-ס נסי' כ)'5 סוכ5ס(

 וכע?י
 ססיכ סככן כג6ון כ5ן כסכ וכנ? וך ע?ך

 ככן'. כ'6 ס 5)עול. )מ? 11 הסו'כין

 גן ווסנ.ן ה'1 !5 סגומוו 5מ? ה6ת ר' 6כן ?כס 1כמ"מר י"נ כמגת כנמ' ססקו(

 ס'ח. ס" כ:מו"מ יע.' ו"ע סי' וג'! מנ סיי כן"ח סמ1כ5ס נת:וכהו סווג?ו סקתסיקוקכפוגוה

 סה:1' ס"" ו5ו!י 6מה חס1כס סמס?ס 5ס סג5ו:יס סמוח ס:י כ8ן מכתוכים יסח(
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 )שבת רקאטרינן בשעהה ההפלה כן יבטל שלא הפלה בשביל אלא שבהבשכיל א'ני זה שרבר ראינו כך שבת ערב בשל אי הול בשל טנהה זו באילכנהה
 בתהלה בה לצאה לאיש מוהר ה:הם עליה שיש טבעת וששאלהם"( הפלה. וסשום קאי בחיל כתניהא בהא רבנן טעיי:ין וכי ש'הפל4 ערט':(

 הכשיט הוהם -עליה '2יש בטבעת. רא'ש רא'נו כך לא. או היבים לרשוהבשבה
 לה הוא הכשיט חוהם עליה שאין בטבעת אשה וכן בה לצאה וטוהר לוהוא

וטיה-
 ק:סעינן ררבא גזירה סשום בהן לצאה אסורין שניהם אלא בה לצאה

 שטא בה יצא אל לאיש היהס עליה שיש טבעת ס.ב,( )שבה ררבאכהרצתא
 לבעלה ההננו שסא תצא לא לאשה חוהם עןיה שא'ן וטבעת לאשהויהננו
 גזירא טשום טדרבנן טררוה טכית אלא מדאורייתא טלקות על'הם אין יצאוואם

 בא'ש ובין הוהם עליה בשאין באשה בין בשבה בהן לצאה טוהר ולחצרדרבא
 הז,ל שאטרו כל ס'ר:( )שם רב אמר יהורה ר' ראטר ואע"ג חוהם עליהבשיש
 ראסרו סא' סילי הגי טכבול הוץ אמוי כהצר אף הרבים לרשיוע ב: לצאיתאסור
 דרבא נזירא סשום ראשה ובין ראיש בין טבעות אבל לגטרי איסורארבנן

 והטבשל כ( רנור. הוא ובכרטליה הרבים ברשוה רבא גזיר וכי הואבעלטא
 הוא רופאים פי ועל לו לבשל זה דבר צריך רופאים שאטרו בשנהלהולה
 הרבה. וובהוה שישמור כרי אחה שבה עליהיל פ"ה:( )יוטא וואחז'ל שיעור לאוה1 שיגיע ועד השבה אות עליו להללשמותר

 כל חייב אחה בהצר הרבה אנשים וששאלתם ג( שלום. שר רלקלב.
 משההפין אם הדין שורה אחת. בנר כילן טשההפין או חנוכה בנר ואהדאהר
 כל הטצוה את ולהדר להבב שרצה טי אבל אחד בנר בולן יוצאין בשכןכולן
 וביתו איש נר הנוכה נר מצות כ"א:( )שבה רה"ר לעצמו נר כרליק ואחראהד

 לנא ס( חזי לא ששאלהם שעוה של ואבוקה 7( .ואהר. אהר לכר נרוהטהררין
 אסירן. הוה רחזיננון רבואהא וכל שסשי בבי בשעוה ראדליק מאןטעולם

 בשבה בו להרליק טו,תר נפן צסר לענק וששאלהם ו( האיי. ר'קלנ.
 להדליק שפוהר חז'נא הבין הוא. העץ מן יוצא או הוא הפרי סן ויוצא אסוראי

 ס:ר, !16ך נסכק ק:ס סיקכפ כככ) ך.מי! נ~רגע ס6'ן וס%6ו וס !ס:י כסכ6וו הפ"מי'
 ס.כ. סנ' !הס1' כמסהמ מול7כר:1 ,ככי 6!1 נ6ומס מג, ה(1' ק!"6 סי' "הוך סג6ס ס,"ה סקט:ס 63סיסס המ6סף ססכ'166

 סי' כם"ח גס )סע וכפי:וי סייי6 מף ע"6 פיי כג"! ס:רפס כמו מ1ו:רה סחסו'6(
 כנו'רס נס )6סס 6ים !סי~וס סג6וויס סיסח וס:ס וע"ג. ע"כ ע' ס" כג.) סס וע'עיכ.נ.
 כסנ"מ. ועיי פסס כי,ד ס' וכל6"ם סמ6וי ככע! גס סוג6ס7רכ'

 כמכס מיייי 4161 ר1פ6יס ס! דעה !16מ7 ,וז כ)'ן סככו מסמע סנ16ן מ!ס~ןכ(
 ס) 7מכס ס6' כ"6. כע"ו סנ6ע נוס 7!6 16 6ומ7, ,ייכס 6')ס ק!) סכס! מ!!, ס,ס6':ס
 סס. רס"' ועהן 6ועד נויכס 6'וסמ,!

 ס6יק י' סס :דסס וע4ס רל'ס סי' סס7( י!"ד. ס,' כס"תנ(
 "דמוי". כמע~ח וכ7סוס כס'ת כ"6ס('
 סגח. סי ס!קע כסכ!י ועי'ן כסכח סזכ כי6"ם ומס כ!מ1ן וסוכ6 ר"מ סי' כסיהו(
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 לא ה,'ל שסנו טה אלא פהילוה פיסיל לך שאין הוא העץ מינ' מן שא'ןבו
 לך ואין גפן בצכי טדליק'ן שהרבה ירוע וחרי כ:( )שם וכו' בחוסן ולאבלכש
 שעל וירוקח הכרבר פתילה יאסרין שבקין הוו אטור גסן צסר היה ]חלו["( אפשר טאלף א' אפילו הכים פנ' שעל ובירוקה הכרבר בפ,קילת שכרליקסי
 וא'ן סב:ו שנםנ; ישיבוק בשתי ארם סצינו[ ךשלא ן נ זאת על ויהר הכיםפנ-
 ארטה פרי אלא ואינו גפן סצכר קשה שהוא קינבס והרי . עיקר כל איסורבו

 בו. להרליקוכוהר
 בשבה היל של רברים לספר לארם אסור נ(והלכהא נטרונאי. ר'קלד,

 ק":.( )שם לערב ;טי שת;טור הניאה לחביו אדס ש.אמר אלא הז"ל הות-רוולא
 דבר ורכר הפצך סכצוא קרא ראטר אסור ההול צירך על עטי לרבר אבלבלבר
רבור-

 אסי-
 בשבה. היל של רברים על לרבי אסור הלכך שהר הרהור

 ביום אז בשבה ונ-כר עבירה שעבר ארם ולענין ז( פלטוי. ר'קלה.
 לב'ה להכנימו מהו גוי ביר עצסו ויהלה יברה שטא שבה לטוצאי וטח-ראיןטיב

 ואל המוהר 4ביה יכנימוהו השונה טוב. פום או בשבה להלקוהו אוהסהר
 שנוה. הלו. בחם ש'ש רברים בטלקיה שיש כפ:י בשבה אוהוילקו

 עליה רבזקח שהיא ביין בנה גבי שעל ורט-ה ס( שלום. שר ר'קלה
 אבל הצ'נ'ה שעל בסלע יוצאין ס"ה.( )שבת כרהנן בשבה בו לצאהכותר
 הותס עליה שיש מבעה וכן ו( להברהה ואהזייה לטשלפה ראהיא ודאיהכש-ט
 טזרה אנשי ו( ונשים.. לאנשים ריה ומהז'ן ליה רשלפין רגזרו ראסורלאיש
 בוצעין אין ישראל ארץ ובני סשנה רהם סשום בשבה כ;רוה שהי עלביצעין
 טנ;ל שזכטין והלכיקא ה( בשבה. שבת ערב כבור להכנים שלא אהראלא
 ארס יכול וששאלהס '"( בשבה. כנה להרנ ואסור .( בשבה האטום ט( נביטעל

 ,סמ,.נו.. וגדס,ס 3ס"ה ,;"מ גו") כ( נזסוס. הסוס ""!:" וה.כה כ:'ה סס כ"""(
 ווס סח,) עסק' נ,יך :תס דגר.ם מ)" )דכריס 6סור ס5ץ מ:מע כנ"ון מיגר.נ(

 קטנ:, גסגס ר:"'גס"
 ס'ס. :גה מה' ;:.ד ונומג"ס סש גו"": וט"ן סס סהו' כדגר ו)"

 וגמוהס ". ס" ונ"מ קס"כ גס"ה ה:רחכה !הם.' עוקרה נרמס ס!ע5' מר' כו"ת הה:~'ד(
 גנמי"מ כססן !נ.ת 6והי %;:'ס'ן 5'ן ד"ף ססק סר'רמ ר' "ונס כג.', כ'ס מ" כע) נסר"ס
 נ'. ס"ק ס)'ע ס" 6כוסס מנן וט"ן יס"ג סם.' כ"1'מ וקג'6 סג". ר"כ ו"ותכ קשןס"

 ;ן ססק סהנ"1ן ר5':ו ו:"ן וס, ג:.וון סתוססה' סדמ ":כ ומת גס' כן"ףס(
 ג"". ס" מ:כג'ס ה')~ף טיז ו( ל"5. ס" !ט'! ע"ן 1( סמם:כ. מן כז'ןות1נ.מ

 :טר1נ5.'. ר' מ' "וסד כג" ו!סנ.' ?ג"כ ס"ס גס.ה ו:ונ6 קמ"": מגה :מכמ.ם ה)כהיה(
 וג4י. פ'ת ע"ס וכנס:1 פעוח, וכ,מ ,ה"ן' גדסוסכ(
 מממ נו.רס ג.:ס יתרנ !6 ;!יו מס!ה :"ס רג5ון ס7סת מססר רג"ס. ד"ס כ:"הי(

 :ר"ס כג6ון !סין מסת.מה מגן טס, 1כרמ"ס' ונרי"ף. :וט! 7"ה .ג. 7סגה ס"ק וס"ן סרטםי??ג
 מו!! הי;ס ד5מר סו:5 ר' 1גן מכ-ס ס!.נ' 6מור6' דס:הו ססוכר ו6ו!. מקוס כ:י:",סר
 מורע. סה'6 וגס!גה :!'ס ס!.ג~ו,וק

 מכ'6.ן כ6ו)"רין קמ"ו: גסכת מ!כ1: זזך סכה'רו סמ' ע! כוס סנ"ע סעך 15,.'"(
 !6.,ס מ!גו;1 ע! נרז ס5'גו מ!גוס סו)6ה !:נ.ן י)ק: וכסכ!י כגיכ1 וט.ץ ט"; ;;.סכ!ר.



 רא'נו כך פ.1. בה לקנה הרביס לרשות הכפורים ביום או בשבה מטפההלהוציא
 ט~הר. ירו על או צוארו על אוהה לכרוך םלבוש ררך אוהה לעשוה יכולאם

 ואין בשבה ה'קו כהוך פרעוש הכוציא וששאלהם 6( נחשון. ר'קלז.
 להורנו אסור פרעוש שהוא אוהו ראה ירו נשהכניס אם להירגו. כהו אוהירואה
 כלום עליו אי; שהרנו לאהי שהכירו אע"פ נהבוון ולא והכירו ראהו לאואם

 עליו יפה נפשו ואין הרבה שאבל ומי 3( סותר סתטין שאין רבר לןוקייטא
 ס;ורוה נ' ויקיים יאכל טצטעי ואין כביצה לאכיל יכול אם כעורוה שלשלאבול
 בשבת סעורוה וחלש הז.ל הקנו שלא פטור היםנה טצטער כביצה כשיאכלואם
 ה'יב והלכתא נ( ופטור עננ 14 אין שטצטער וכיון ולענגה ח.גבה לכבוראלא
 )שבה אבא ר' ראטר סוער שהוא זטן כל. כשבה ככרות שתי ;ל לבצועארם
 אסרו בלבד אהה פעם ]ולא 7( בשבת ככרות שהי על לבצוע ארם הייבקי"ו:(
 לסעור. שסנקש זסן כלאלא[

 והבללות בשבה האיכורין יטרשי הן אלו ס( הפני. בן שםואל ר'קלה.
 אנש.נו לצאת להוציא שלא והטשא והולרוהיהן טלאכוו: אבוה רובן א,קהבוללווע
 רשוה לנו אשר והקשרק ולבהמתנו לנשינו וזולהן וכסף זהנ ועריי זייןבכלי
 לנו שאין וסה בבתים כלים ונטילה ההייפ וצאה . לההירן ולא בשבתלקשרן
 וםש:ם שבוה טשים והאסורק בשבת האסר והרבוי ולשתותו לאבל:דשות
 סלאכה. סשום אסורין שאינן ואלפ טוב וביום בשבת םצוה וטשוםרשות

 חצרות. ועירובי תאומין עירוביהלכוה
 צ'ג:( )עירובין שנפל הצרות שתי שבין כוהל ו( שלום. שר פרקלמ.

 ער סטלטל זה אםי ושטואל אטוה בארבע אלא בו טטלטלין ו( אין אטררב
 עליו קדש דכי רכיון כשסואל " וקיםא נפל בשנת כותל והאי מ( סחיצהעיקר
 ראיתה כמאן למהיצה חזיא ]שבת[ ט( אוהה נפל םכן ולאהי קיים הזהה'ום
 הנלל כזה כתנא ,טטואל ליה רהוה נשםואל מהיצה עיקר ער לטלטלוטוהר
 היא. הלכתא ]הכלל[ '(וזה

 !רנ!ו:ס סכ'ג 6וחו גסגורכז סמססמה !הי:.6 6וסר ס"ו( )ס" גהסו' סמכרם") וההטדן,
 גזנ. ס" ס"6 ס" 16'מ כס"ע הנ" סחיר סכנ5ק ר6עווג6ן

 רכ'ס. סי' גס"ס וכ'ס :חסע ר' ונג,י סיסוס פע1ח ,ס 6ו!ס :מ:ק' "ר3 כ7'6(
 מעט. כסינוי ר:"ו ס" וכ"רס ג"ח סיי גסרדס 1:ן !סויו1 ססי6 גמו ככ"3(
 מת"כ ג16ן כםס כגר כ631 ,כ 7ין ה::ס נ16ן. מסת ר' כג" כהו3 סססק וס קווסנ(

 גכש מסיוח 6)6, 6מרו כ)גד 6חמ סעס ,1!6 חינוה: 7( כגח. מ?!יס,)

 סכה. !ס' סעסס )מיגור מפחח וו ת!:ס 161)י כ))'ס, )הח סוס כנ6ין מזרךס(
ו(

 ס!גה~
 :?". דקיי') נ16ן ו6מר 7עירוגז ס"ס 1גמ!ממ1ה כגעס"מ ועיין כפ611!

 ,מע!ע!.. וכדי וגס"ס כג" ג"ס ו( ססגג. )כ) מוחר מ' !מק1ה סמוהר גל ככ)) וס : ע7עירוכין
 "סכהי. היכמ מסרס וכ7סוט נכ.י ג"6 ס( ממ'71". עיקך סך :מ!ס! 14וכ ו!") ק'1ור,מ(
 ,ראל!.. היכמ מסרס וכדשס כג"י ג'6'(
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 בשהיא בטפ'נה י:שב ה.ה טאי דרביה טקטי שאילו 6( יהוראי. ריקננ

 להוכו ו'שליך איבעה על ארבעה בו ש'ש כלי יעשה ואטר וקליפיןיעצטוה כוסוה שירי להשליך וטהו ולמלאחו ]רלי[ )כל.( ג( לשלשל טהו בשבהטהלכה
 הכפינה בבל לטלטל הנוים טן רשוה לשכור טהי טקטיה שאילו הוב נ(ויטלא.
 טכאן ייבשה בישיב הנכנם ה.ם לשון טקסיה שאילו הוב ד( צרוך. לאואטר
 שאילו היב ה( אסור. ואטר בשבה בו להפליג ,(הו אטה טאלפים פהוה~סכאן
 היכנה לירר טהו 'ום טבעיר הההום בהיך והיהה לנסל  שנכנסה ספ'נהטקטיה
 בשבת להחום פהוץ שבאי; כפיגה טקטיה שאילו הוב ו( טוהר. ואטרבשכה
 סוהר. ואטר בשבה לעלוה טהו ה;ירבני

 טהשיכח לשכור יכיל שהשיכה ער רשותו טטנו לשבור הטפיק ולאשבתא בטעלי פניא בהרי דגיי באושפיוא רטיקלע וטאן ו( נטיונאי. ריקמא,
 היה שאם ראינו כך טהן. אהר על אלא שניהם על אוסר אינו או שניהםעל אוסר סביאוה לשני פהוהים פההים שני לו שיש גיי וששאלועם מ( ראטי.1?פיר
 אומר בי הרגיל טהם באהר רגיל ה.ה ואם ס( שניהם על אוטר בשניהסרניל

 טפהים עשיה טה.צה לה עושה כן אם אלא בשבה טטנה טטלאין איןהיס טן לסעלה שה'א וגדט-א ."( טביי האי טן להשט.שתיה עיקרא י( בורגיל ראין ב-ון כבוי לא:הו פתוה פהה לו שיש ואע"פ אוסר אינו בו רגילושאינו
 לרשוה שנפרצה ההצר 'נ( נחרוה. ואחר יטים ואהר 'ג( טלטטה ובין סלסעלהבין

 רפטור להיכה ה.היר וטרשות לטלטל היחיר לרשוה טהובה טיבעיא לאהרבים
 שהיא טפני פטור נטי הרבים לרשות וטהוכה להובה הרב'ם מרשוה אפילואלא

 טפהין שלשה הארץ טן נכוהין אילן שרשי והלבהא יז( הלכה וכןככרטליה
 להא אמרה הלכהא לטאי טפה הקרקע פן להגביה צריך סבוי שתופישל הביה ע"ט:( )עירובין רב אסר סו( יהודה ר' דאטר הא וששאלהם סו(ואכיר. רטי אילן על ריתיב כטאן טפחין שלשה  שהן רכיון בשבה עליהן לישבאטור

 "ג!י'. וכיסוס ,') סנ' ~כקסו' ככס"נ כ( יסוד6י.. יר' מקמיס "ס6י)וס1') סרגני """ סר,ר סניק ושס מ'כ, ס" וגנ'! ע"6 ס" יכ.ס וגתמ'ס נגס"נ סח66(
 סס. כמ) 61ימ' קנח גבי;יי ככס"ננ(
 כח~' וע'ן ממ'1ס נריך סגה חמומ' סכע חרס מימ: גע'רוכ'ן מי" זר' כס6' ססקי(

 ר"ח. )יעמ פס 1כ6"ובס
 מ"ס. ס" וכנ'! וג6יו זעיס כמפ'ס וסוכ6ס ג6ריכוס מע ס" כח*נס(
 וכ6'ו זע'ס כממ'ס סוכ6ס1(

 וכנזי
 סס,

 סיו. סס וע"ן ססכרסס עסיחס 'סס ד6פר ס'ס: ע?ומן זר" מס6י '611ה ס)כס"
 כן. סםק סדר ר'ס וגמרזכ' 'סס ז"סכהר

 ז6מי מס6 '611ח ס)כסמ(
 !גקעס סחופ ד' ען י. סחמ !ו סיס ;גרי סש6) 6מר וא

 *ע.קרס,. וכג"י *עשרס" כי י( *6כ'. וכזסוס ,ו6ס' כג'י מ( ס*ו-.ע17כע
 מז-. עירוגין כממני' גמכמס ס!גס ינ( ,6מן8. ככ'י יכ( ס'נ. סי' כנ'ק כ6רוכס'6(
 ע'ז. ס,' כנ"! סי6 וסהסו' סם6)ס גאחעו( 1'ע:. פס סמסגס מן יו61ח ס)כסיד(
 3ס4ם. )סמ;ו מסר רג' ,6מר19(



 וע1ד ליה מנה רבעי סנא בכל "( רלטא או הב'ה בלא לו אפשי א'שטעתא
 א, בפה ושיתוף עירוב ]צריך[ 3( סבוי כל ועור הגבהה בלא ליה סנ'לא

 אה מניה בהחומין משההפין כיצד פ"ב.( )שם דהנן בהביה טביי שיתוףלהניה רגילין היו שכך רא'נו כך בו ררים שנוים סבוי אלא שיהוף צריך לארילמא
 וער ושמן יין של החביה את מניה )שפע"ט:( בטבוי משהתפין ו:יצרדהב'ה
 טן שישתמר כרי בהביה העירוב אה נוהנין שאנו נוהגין אנו :( כךעבשיו

 שצריך שניון הגכהה בלא ליה סגי ולא הטטר וטן הה'לרה וכןהעכברים
 הג,-ולים ובה1 בני ירי על להן וטזכה )שם( כרתנן מבוי בני לכל להןלזבוו:
 צייך אמרו לכך אוהו קונין כיצך טנביהה אינו ואם רשוהו בלא מו:התוהיא

 כולה העיר בני עירנו אם ועירוב שיהוף מבוי צריך ואין 7( טפהשיגכידו
 ואין לברן סבוי בני טשההפ'ן לערב להם  אפשי שאי אוהעיר בני עירבו לא ואם שיהוף כבו' אוהו בני צריבי; אין עסהם כניי בניועירבו

 צריכיי
 גפת עירוב

 זך. עם זה ושיהוף עירוב טצינו שלא שיהיף צריכין וא.ן זה עם זהבלבר
 יאינו בך לא. או להשיתמש מותר הלהיים ובין הקורה ההת וששאלהםס(

 כן.רעשיה שאם,ר ראינו בך לא. או גונא האי כי לעשוה מיתר נבן על קורה והניההטבוי כוהלי בשני יהרוה שתי נעץ ה':( )שם הכרא טרב חטא בר רמיכיניה רבעי הא וששאלהם 1( הלכה. וכן להיים ובין הקורה ההה להשהטששסוהר
 טינ 'ום נפיק כי תבשילין עירובי של פה 1( נאון. יוכף ר'קמב,

 והא ח( אסי ור' אטי טרר, בשבהא וליכליה שטשי בי עליה למיבצע ליהשרי
 להכניס אפור ביתו עירב ולא טהם א' ששכה חצי אנשי ס"ט:( )עירוביןראמרי:ן

 בב' טנהנ וכך ס( להן. רשוותו שב'טל ואע"ג ולהן לו סוהר ושלהן ולקןלו
 וסערב שמבקש ויש , שנים כטה אוהו וטשטרין בפסה א' פעם מערביןישיבוה
 רטי. שפיר רמערב היכי כל לפסהכפמה

 בפונרק עליה או ביין ששכר ישראל וששאלהם י6( נטרונאי. ריקמנ,

 מ)"'. "כ!" וג7סוס ומסנ"!. כג'י ג'ס5(
 ססק ו:גר ס'": דע,רוכז סוני' כס5 קסיסק,ס גרוכ סגי 707' ;סק סנ"1ן נסי( *סיף. וכן' וכחסנ'! כגוי ג'5נ( ,)ריך". גדסוס ומסר כ:"' ג'סג(

 כרמכ.ס ועי' )סנו ד6מר גר,י דס!גס וכמריכי כר6"ס וטיין ס!יני !6 כ"ט דכפה כמ-דסרו'ס
 6;כ)וים וכהסו' סס וגסנסס ;"ס ט'רוכ'ןס'

 ע' 6כן טס"נ. ס" כוף כ6ו"0 סג"י ססכי"
 "0רמ. ניסס !"1 ס,'כנמ1"מ

 הטיד וככרכ6גי. סססק המ6ור ככט! וטי,ן גן ססק סרי'ף ונס ס. עילוכק ססיכס )קכעס גרכ"ס(
 סריסכ""

 0:. סס גרכ6 ו( ט,:. כרג6 ססקו סכג"וו'ס
 !ג1!סו סערגו "סי ור, "מי דר' 6ו!ס י'ו: ככ"ס סכרייס' )ע סו" סכת !)ודך וג:!:"טס 5מר סעיר1כ !6גו!  ימוסר רס"י ססרס, סמטו' מן סק)מ 1)ר6ס ר'0 סי' כ;'חו(
 סס. ע( כס. 0( )ג5ן. טמן 5,)1)סרדעי

 ז!ס.גי*. )סס0 סס0 ומערכ ,טמק;ס וכזסוס גג"י ג'ס'(
 ו)ר5ס טריר"", רכ 5' "וסגי סמ;וכ' כר5; 5.מ' וכג"י ק'ן סי' כסןדס סוג5ס'"(
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 ישראל אוהי ונציך גוים פונדק באותו[ ויש 'מים לה' ]או 6( לחדש נויםשל
 שנצ-ר או טקום מא.הי הוץ פ1נרק באותו השיויין לבל ואין הכסא לביהלצאה

 כרי בידו מים של כלי לה:ציא לו יש פונדק שבאוהו הבאר סן מיםלהעלות
 הפונדק טבעל רשות לקנוה או לערב צריך דלמא או ורגליו יריו פניולרה1ץ

 לגוהו הפונדק לבעל שנהן שכר אותו דיו או עמו השבונים נוים אוהן כןא1
 סל בפ:נרק הוא אהר ישראל אם ראינו בך ג( יסים. שמונה לאוהן אוחרש
 חלבה לן דקיסא על'ו אוסרין הנויס ואין לטלטל מוהר שכר שלא אע"פנויס
 זה אזכ-ין 'שראלים שני שיהיו עד אוסר אינו לעולם דאטר יעקב בן אליעזרכר'
 ודיו לטלטל דאמי שפיר הגוי טן ושברו הן ישראל כטה ואס ס"א:( )שס יהעל

 שכהבתס וסה ד( הגוי ס; שוכרין בשבה ואפ" בראשונה ששכרו שביסאוהי
 שא'ן נוי במקים טיעיל ע.ריב אין היא פסיקא מילתא לערב צריךבשאלה
 שישכור. ער ניי בסקום מועלה רשוהביטול

 פעשרים יוהר טנביהו ]אם[ ס עירוכ לענין ומבוי ס( פלטוי. ריקמד.
 פהה. צורת לו שע1שה אי בו שמטעיט עד בי לערב ראוי ואינו הפליגאטה
 לדרך פהוה הצירו או ביתי שהיה כי כלל דובים רשוה ביננו אק ו?ואלתםו(

 בבר היא הרבים רשוה או אסר או שרי הפהה ,טעל בהל1ן או בסנעול אוב.בר אי מבפנ'ם ברל,ע ה( קפתה ומניה ונוטל בדרך שיעמיד סהו לסבוי אוהרבים
 מבוי אם טהו למבוי או ושכתב,ס כלל הרבים רשות בינינו שאיןכתבהס
  אוהו הרבים לדרך ושכהבהס וטוהר הוא היה'ר רשות כולו היא מפולששאינ:
 בביטלית היא הרי לכרכלית מפולש ומבוי ההש ספולש טבוי אם הרביםריך
 ונועל פוהה ולסהר בא'סקופה ולהנ'הו שבה מעיב מפהה להביא וצריךנסויה
 יטעלה סנעול שנא ולא סעשרה למטה טנעול שנא ולא לאיסקופהומהוירו
 ריא. פטור שטקום סוהר ארבעה על ארבעה במנעול יש אםסעשיה

 גמ,ר )ס!;! מוחר "ס ססס6יס ס!'מס 6':ה ס!ס:':ו סהס1כה דג6מח ס6מ.ה'ה, הג'וס'וה"

 ט"ו וגס" )"ו ס" כגמ1'מ סך'ר6 מר' "היה הסו' וס כ:'7ון מ,,:ו גגר 6:ן :ח'סגס!"
 ו!" מוטי!ס ה:6"1:ה זעג'רוה ג.כ :ר6סוממ:ס

 גהכו' וטי, מ!פו! יכחיר "הרה סכילכ נרן'
 כ"6. סי'הרי"ף

 גזס1ס. !סויגו והסר וגסרזס כג"י כ"66(
 קכ1עס ז.רס כ6ץ כיק ו6ח כגי כ6גס:6'ס וכס ימים !ח' ג"6 סגרו ס)6 6ףג(
 כפ"ג. סי' )16"ח וגו"מ ע'1 סי' הדסן 1כהרימה הדר כיס מרזכי 1עיין יסי6)"ם כ' כסט16סן'ס

 וניק' ס6חרו:ין סיסה הני6 קס"מ סי' ה"ג כ""ו 6כן הקוזס, כעמ1ד י"6 סערס עי'2(
 סכה. )ה1ג6ח ר;וה סוס ממ:ו ו!סכ1ר)חוור

 !ר6כ כיז סוכ סנ5ון סס גי עס1ה 1סו6 כסרזס ו6י:ו ס!סוי ר' ג6ן כסוכ גג"ד(
 הכ5כ.הסר

 "ומנכ"סו". וכז' ככיי כ"6ו( ליו. ס'ס כס'מס(
 ככ)כו סוכ6 ים דעו(

 )סשוך יכו! 6ךם ם6.ן )סר.י( גהכ ועוי ח') סכח ס' כסי

 מכרמ!"ת וכן וגוי מנדוע 16 !מע!כ 16 סי)ס חסס )ס:יס ר.מסחח 1)ר.כלס כיש ו)געו)כר"ס
 ")ד)הא. כג4 ס( ר"ס. סי' כסיס ע" רס"ר מרנו 6ין ס6מר דכר 1ס) )רס"י; 16יכס"ר
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 מימ 'ליטול בחור ידו להכנ-ם לישראל ואסור 6( עמרם. רבקמה.
 שכולה עיר שאפילו 3( לישראל חצ'רו ה)וי השכיר כן אם אלא גו' שלפהצ'רו
 טאותי הוץ כולה העיר אה וגפפ: כולם ו;רבו ב'ניהם דר אהר וגוי'ש-אל
 ס.ב.( לשם רבנן ראטר הע'ר בשבילי נ( ואפ'לו כולה העיר כל על אוסרתהגוי
 מ,ט:( )שם הזיל שאנו ש1כ רשוהי שישביר ער גוי בטקים טוע'ל עירובא-ן
 שאטרו זה דב- שישניי ער ובגיי רשוה וטבטל ישוו; נוטל ישדאל שאמרוטפני
 שכן כל לא ישראל של להצירו גוי של טהצ'רו אהר גוי אוסר העיר בלעל

 וישיאל טב:רו מים גוי טילא ודאי אנל יום סבעור רשוהו לי שיש3יר ערשאטור
 לרבר. חושש וא'ן לכההלה לשהוה טוהר גיי של נהצירויושב

 פישיהו היבי פייו.( )שם הצרוה שהי שבין ב1י וששאלהם ד( יה הא ר'קמו,
 טהיצה לה עשו א"כ אלא בשבה טםנה ה( מטלאין אין הצרוה שתי שביןבור

 ברשוה ימהם וה[ ]של ו( ברשוהו טהם לטיפ טים ב'ן שההלק טפה'ם עשרהנבוהה
 טתוך בין ח( טלטטה בין ההיה והטחיצה בשלו 1אחד אהר כל שיבלה ו( זהשל
 בהצי שעוברה הס'ם אבה וששאלהם ס( הלבה. וכן שפהו טקוך שהואאוגנו
 לה עש. כן אס אלא כרטליה כטו שהוא ההצר בנ' גשבה סס:ה טטלאיןאין

 סקום שהוא הסקום ביאוהו בין טפהים עשרה יביהה האטה בהיך קבועהטהיצה
 שתהא בו שיוצאה טק:ם שהוא. האהר בשעי '( זבין בו שנבגסה האהךהשער
 :סורה היחיר רשות שהוא לחצר טטנה יטלאה יהכן ואז צר טכל סוקפההאטה
 ילרחוץ כהם לשה:ה טוהר ט:ב וב-ום בשבה שי1רד טטר יג( הביה. כמו'"(
 הלכה. וכן טיב יום טערב עבים היו שלא אע"פבהן

 והביא  בשבה מים שטילא גוי והלכהא ינ( גאון. סשה רב טרקכוז,
 דעבר טאי כל רטלהא בללא ישראל סהן לשהוה סוהר לצרבו הרביםסרשוה

 :ר,קא בהמתו ובין הוא בין סיניה לאסהפוקי לישראל לי שרי דנפשיה לצרביה13י
 ב'טביל ומייהי רפפיש בהדיה ~אחוה[ 'ו( ליה איו; ולא לישיאל ליה צריךרלא

 רסי. שפיר להו למיהש איה לא דטכירו אע"נ סתטא אבלישראל

 סנס ?1ה'ן ו6נו ו"סר הדר ס"ס גמיז;' ה1ג6ה נרוך נ"ך )ר"מ וה גע;'1 ס"!כ"(

 כ!) קו5'ס כקס1' "כן :ן, ססקכנ"ון
 זריסה !1 "'ן 6ס 16סר הנ1' ס"'ן כהוג ד' ס-' כ'"

 י(::ונק. ז6ס מסר 1סס ר"י ס" גס"ה תהסו' "'ך' 1"'!ך מכ"ן ג( ג.;,הכ. סהמ ס'ס ו6ע"סהרנ)
 הע'ר סם:ז הע'ן" *גס3'נס ג;"'נ(

 וה'"
 6ף נו-רה מ,רוה ע'רוג' דכ! נמורה ןה"'

 גם3,!'. !ס:'נ1 כמ1 כה1ג כ:"ח "כן הן. דרה"- )מ13' ;הומ01גח,ך1מ

 כן. ססק1 הנ"1נים סכי הר'פג"6 הע.ז י;?נ כסמעת'ן 'ה1ז' :ך' כ:".ן ססקך(
 נכ"י. כ'6ו( ס6היס". "והה ממ!"'ן יי6'ן גכע~ה 1גד;:ס ג:"' כ""כ(
 :סה1ק". מתוך נין מ)מסה .3.ן 3כי'מ( :מהלך. 15הה ו3;"' קי:)ה נן'ו(

 כמו 3מיס סממ.)מ ו3עומק 3נו3כ המסוה ס.' הרשף 1גכ סרמ6 ונכ"י ג:"' נ'כ 6'ה'ט(

 "ת%ר". 31כ'"ס 3כ"' י6( "3:ער". וגכ."ס 1ככ', "הסער' 3ן' י( ""ו. ועי' 133ןס6מרו

 6עו ני מסס ר' נסוה סכהונ ומכ נ6ון. ,ממ ר' כהונ ונכ"' ימ"נ סי' גס"ה.ג(

 3מה?');"ס נס סד'ן נוף וע) "נ. ס"ק סנץ ס.' 63רימ 36רככ ו3מנן מ"ס: 3ע.ווגץ וע"ככ4'

 ככא. כ"6 '7( רירו. סי' 1נס'ה ס"3 ס,' כגי) ינ( סממר.סמיר

5, פסוקות.חלכות



 קרש יש וראי היום אם ואוסר וסתנה ראשון ביו*מ טנית טתגה 1ביצרוטהנה
 שהוא שבה בערב לאפות מוהי וכבר הוא הול שבת ערב שהוא לסהרהוא
 אני פהול הוא וראי טוב יום שבה ערב שהוא לסהר ואם בשבה לאכולחול
 יטים בשני רבא קאמר כי ודוקא הוא תול עדיין בשבת ותסישי 6( עירוב'טניה
 קא ותיב אמר לא השנה ראש של מובים יטים בשני אבל גליות שלטוביפ
 בזה טותרה ביה נולרה אסר רב נליווע של טובים ימים וטני ר'( )שםאמרינן

 ישבה טוב יום או טוב 1'ום שבת אבל בזה אסורה ביה נולדה אסר אסיר'
 בזה סוהרת בזה מלרה אמר יוהנן ר' ]בזה[ כ( אסירה בזה נולרה אמררב
 אסורה בזה נולרה תרו'הו ראטרו ושכיאל רב השנה ראש של טובים ימיםהבני
 בין הלת בהני ררב כווועיה הלבהא רבא דאמר הלכה וכן בותיהו ופירוהבזה

 יתעסקו ראשון ביו"ט טה ראמר חו'ל בו שהקלו מפה לבר להוטרא כיןלקו?א
 ראש של טובים יסים בשני ואפי' ישראל בו יהעסקו שני טוב בעם עטטיםבו

 בשבר דבני נ( קשיא ואי סטנה לזוי ואין הלכה וכן בביצה כן שאין טההשנה
 הורה בני שפים ביהמי ואהם הורה בני אינן שהן דבר של טעטו טפורשכבר
 אהס אלא ללוי לו ששלהו בשכר כבני לכם לפשוט ושיום תם הורהוהבמי
 וככותינו. י( לפנינותשובים

 יאם טוב ביום הבקעה אה פכבין א'ן והלבתא ס( שרירא. ר'קנ"ע
 לעשן אבל טוב ביום כלים לעשן ואסור ו( טוהר הקררה ההעשן שלאבשביל
 פירוה. לבסשי וכן סוהר ריתיה לבסוטי עהסא לעבוריביה

 טוב. ביום הוליות של המערה אק זוקפין הלכועא 0 צטה. ריקנב,
 טוב ביים כררכן נירוכין קרירה של תבלין מ'ני מ( נטרונאי ר'קנג,

 הלכה. וכן וסוריקא מטילהא לבר לשנוה צריךואין
 שני טוב יום קורם אשהו את אדם כונס וששאלהם ס( הילאי. ר'קנד.

 וכס"ח. גכ"' כ"6 כ( "גממסס". גמעוה וכ7' ;נ"!"(
 ,דגגי". וג:'י )עיוו "וים !רג:'(, !ייסמנ )גד' כ:;ר יזגנ' גם'סנ(
 *כמוח'נו'. ~כס.ח ג;"'ד(
 וכריי גמכ:'רין ;י.' 7ק".ן ':ע" סי גסס וס כססק סגי6 סץ סי' כסגסי!כ(
 ייס. מס' גפ,ד וכסייס :ס כל"ך ועי' חגק: ימעמן ע!" דג:גי) כ,ג גג'!ס ג?ייה' ה6יסעמידו

 )י'סנ6 6סור כיע ~ג'ח כ!י: !גמר : ג'כ כינס 6ס. דר' גס6י גןיס ס?י,ף סוסו(
 סיינו נסרימ וספיונת' ;!': !נמר רק ד6סרי ס~כר דהג6~ן נר6ס ח::: ס!המ, ו!סרימגסר'
 וכוס נסם י;! ספוס דכר ס61 רימ' ו!כסומי ווסמ6 ,ענול' סע:ס גיון גגיה 6ג! נוסו)סז6מ
 !ע~יס וכף דקסור6 וס6י וכ,' !ע:ן מסו ס6י סג6ע ססי' ו6יססל !ר'י רגק גן ס!ונן)י;'
- ;)ש. יעסן מ'פ מונמ? ד)סזימ ס6 ע) ססי' ע'. ;חוגומ רס" ועי' סגיס 6ח)עסן  
 מוחר. ,%.)ס סיכוח !נמן יוך %" ר ממס רגי6 ס, ס" סוכס ס' גמממנ6גן

 ס!;ח6. ס6י מס?' ססס ונכ6ס ר)"מ סי' גס'מ וע" ;ינ. ג'נס כגיס כסרדס נס ;"6"
 וומו"גע סריף וכ'ס קסיס סי' גס'המ(
 ג6ו"ח סג" סג'6ס סרסג,6 גת:ף :י; )יס6 מורגץ ז"ס נו. מ*ק גכם"י נס ;"מס(

 סקמץ.ס"
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 אין סש~ם שם יש ביהו ולאנהוי לאהרים טוב ביום סעורה לעשוח 'כוליכים
 טוהר ט.ם שני י"ט קודם אשתו עם שנכנם כיון לא. או אירוסין סעורתעישין
 וכוהר היא הראשונה לילה הופה לחיבה סעורה שעירוב שמהה[ ]שעיקר 6(ספני

 אבא רב אטר ב*ה:( )מובה הז'ל שנו ש:ך לאהרים טוב ביום מעורהלעשוה
 רב;י ג( טשום הסוכה טן פטורין הופה ובנ' והשושבינין הההן רב אסר זבדאבר

 או ככיוה שהי על לבצוע אנו צריכין מוב ביום וששאלהם נ( וליכלו.לטחדי
 בוצעין שאנז כררך טוב ביוס ככרוה שהי על לבצוע אנו ש?ריבין ירעין הוולא.

 שהי ;ל לבצוע 'שראל בו נחחיבו לא עצטה שבשבה לפ' טעם טהבשבה
 טובים ב'ם'ם בשבק טן 'רר שלא ביון נטי טוב: וביכים סן טשום אלאככרוה
 בו יהיך לא שבה ה*ל טניין הכפורים ב'ום בו יהיה לא שבה לוסר הלסורטנהן
 שנו גך לא או ס( ביי להוצ'א טוב ביום לבור לירר ארם יבול וששאלהםד(

 טההוז מ'ם שואבין ואנו הוא נפש צורך נט' האי נפש לבל יאכל אשר אךחז'ל
 גבוהה. לטקום נטובה טטקום אפילושבת

 שני לו ונזרסגו נךרך טהלר שהיה טי וששאלהם ו( שרירא. ר'קנה,
 השי'רה ס;לי: והלכה בטרבר והוא השנה ראש של אי פסח של טוביםיטים
 או בשיירה וירבק שני טיב ביום לחלוך הת-ה דו יש ראשון י~ם בסקוטוועטר
 או הטה א: צנה או רעה היה מפ:י שם בשבתו סכנה יו אם ואינו כךלא.
 השיירה אל להגיע כי' להלוך רשוה רו יש באלו :'וצא או למטיםגרורי
 בשבהוה ישביה איך לחשוב צריך בחשוב בעורו ט;יקיא אלא בסכגה ישבולא
 ומהלך דיא פטיר בהן הלאה לו שיש רברים וטההף2ין חושב ואם טוביםוימים
 פרר או פוכ ליהן מהו וששאלהם ו( :לום. בבך וא'( הס:נה פפני טובביום
 והוא ההג ים' כל אוהן שירעה לטי ההנ ביטי או הפסח ביטי המוראו

 משאיל ואיני נוהנין בשבירות שלא ב'1ן צרביו כל בו עושה והחא עליורוכב
 ]אין מ( טלאכה בהן עשה אם ולשטרן לרעוהן אלא מלאכה בקן לעשותאוהן
 'טהה בהן ו'ור; אוהן רואה ואם כלום[עליו

 בהם_

 מועד. של חולוהלכות
 הורה ובעלי והלטירים ישראל בהן שיש ;יירות שלזם. שר רב ט(קם.

 '"כ:( קטן )סוער חו"ל אפרו כך טוער תול בהולו גינות ורורכ'ן כרסיסובוצרין

 כ~!ס'. ,)ממוי גסעות וגז' גנמ' 1;'6 )1י)כ( 0נ". וכ'6 כנ"!6(
 ". ס' מס':גה ס'! ס"ס סו:יר סג6ון ודעת גסדוס ~קוג": ס,'נ". וגח"ג קס"1 ג("הק"נ(

 פריר6. ר' סס 11 :6!ס קויכ :ת1כ וגג" קסייו, רס" גס'קז(
 כטסמ סרמ6 ונ:" כסאתס(

 ,5ס11'"
 ד),".

 ס' סוך גכ!גו סוג6 ויוזס ג:כס )'!ך ממוקר ס:;ס גמק,ם סו6 ד6ס וס דיןו(
 מ"ס. דף ססו1'"ותו מי גש סס"ס ע'פ 1כו6סירוגק

 קכ'ס. סי' !ע'! ועיץ כ6י' רכ גסג, גסגה") ~תוג6 רי"נ סי' גס'0ו(
 גמכס'!. 6'קי 1כן כ1"!0(
 נמ~*מ ועיין " סי' גג') נקינור וסססו' ס"ם ר' גס: וג6(כו! רי.6 ס" ג;"הס(

 ס:סן. מי סרק וגפרדכי וכר6": 1'6סו'
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 ץש אטר אבל פטוי טהן יש שבה כהלכות טדעד הלכות נקמינן אבייאמר
 לעשוהה טוהר נפמרת אותה עושה אין שאם מלאכה כל כיצד לנמרי פמירטהן

 אפי' בטיער לכתחילהן לעשוהה מלאבהו ]3יין 6( אבל סוער בחולו'שללבתהילה
 לכ'קטפיה טטא פרריסא האי ליה הוה ינא' ר' אטרינן רקא אטור נפסרהסלאכה
 ;לטא כולי שהינא אחרינא לשנה תרין חר על עבר קטפ'ה רטועדאבהולא

 לכועהילה לשהויי לאחיינ' להון רנרם ינאי ר' רחזי כיון רטועדא להולאלפרדיסיהון
 טפני פירוהיו ארם טכניס )שם( והנן שהא ההוא לפררכיה ינאי ר'אפקריה
 את יבו.ן שלא ובלבד 'אברו שלא בשביל הטשרה מן פשהנו ישולההננבים
 שבוצרין הללו לפיכך יאברו בטיער סלאכהן כוונו אם וכולן לפו:רסלאכהו
 ורויכין בוצרין אינם שאם טוער של ברילו כיטים טניעין ווראי .אםורורבין
 ואם טוהר האבד פרקטט'א רקאטרינן ורוהכין בוצרין הן ובהתר סוהרנפסרין
 ט:'יהו רטאברינן 'אברו דקועני מהם אוהן להפסיד רין ביה טהוייביןסכוורן
 וטה בטועד כלאכהו כיון זירא סר' ירסיה ר' כיניה ב;י דקאפרי:ן כרחייהובעל
 לטוצאי הורע ]בוביעית[ כ( שנתקוצה שדה ליה ופשט אהריו בנו לקנוססהו

 הנינא בר יוס' ר' ואטי שביעיה לסוצאי הזרע לא נרחייה או נטייביחשביעיה
 לא לבריה רבנן קנסוה לריריה אלסא וורעה בנו וטה נטייביהנקם'נן
 כלים ולהב.א ג( הלכה. וכן בדינא ליה קנסינן טיהא יריריה רבנןקנסוה
 טו;ר של בחולו לוהייט או לצבע בגר וליתן הטועד לצורך משטןטביה
 פפא רו אטר י"נ.( )שם כרקאטר" אסוו ביהו אנשי ולשלום הטוערלצורך
 זהו נשים קירושי '4ח:( )שם בטועי כוהבק ואלו רהנן והא ד( רבא. לןבריק
 וזהו בטוער אוהן כותבין ואין הוא חוב שטר כהובה שטר אנל אירומיןשטר

 טרעה ]אלא ה( ק"ב:( )כהובוה וכו' 1נשואין אירוסין שטרי כיהבין איןששנימ
 כך ניהו סהו רשוה של ושטרות כוהבין ואלו רהנן הא וששאלהם 1(שניהם[.
 לשופט נלותא ריש שכותב כהב אינרות ז"ל נאון יצחק הדוק[ ו( ר' סרפירש
 הורה רברי להז ולהורווע והיו:ר א.סור ישראל אה וללטר דילך רשו:ע לוונוהן
 שהם והרצענין ההייטין וששאלועם מ( רריאנוהא. פהקא ארטי בלשוןושסו
 או סועד של בהולו טלאכתן ?יעשו להם 'ש 'ריהם סעמל וטהפינסיןעניים

 ונ6סכון. וגנ"! כ;"מ ול6 ג:"!6(
 פג.ע.ח4. ~מ611י הורע נפכ'עימ "פנחקו:ס וכ:"ם גג"' כ'חנ(
 וס סוין וה:ס סיג וסי' ע"ס ס" וכגפו"מ קסיס ס" נס 1כע:עס רי"2, ס" כ:,הג(

 :ממ ר' כסס ג6.ו סוכ6 וה גסףן 1::ס מו!יגין ע6'ן 1ג4: מגימין הע ס"מרו סס מסיס;וגע
 !ימ~ ס6סוימסו'

 דמ1ה. ס"ק 6סרי וגס"נ כמריג. גס וס1ו:ד' גגד כי4ט סנוי נק
 וכספעק מה:ס ססימ סס'קהו 1:מר "'רוס'ן בטר הה'ר1 וגם4ם ריג, ס" כם"חי(

 וג6ן מ1ג, ספר מסש מס:י גחוגס ):ה1נ ס6ין נ"כ. גהג הקמ"ס סי' 163"מ סג"'סכ'16
 1גכ,י. גס"מ וג"6 הס-ס דכרי חם!וס א ס( :ן. סנ6ק ססגדחר6י:ו

 גגס"נ. נס 6ית' וס סי' וגע'ן ר."ן כס)כוח נ4כ וס1ג6 רחו סי' כ:'ה1(
 י:מק. ר' ;דפס 1כמעוה 3:'י )פ:י:ו 1גס הר'"ן וגס' גם"ה ג'6ו(
 0~"ס. ה' כרין וכ)5נוי ימ'ו ס,' כס"המ(
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 מאוהח מזער של חולו 'מי באוהן מטגו להתפרנם צריכ'; שאם ראינו כךלאו.
 נמי בפרהם'א שאפי' אנו וכטרומין בצנעה 6( לעשוה להן מוהר  שעושיןטלאכה
 שאפילו יומן ולצירך עוש'ן הן המוער לצורך ועושין שבשטורהין טפנ.0והר

 דקהני כ:הר שיאבל טה לו אין אם אסור ]הסור( כ( שהיא. לקרקעבסחובי
 ינלבר וטוהן ובורר ווורה ורש ~סעסר קוצר יאבל סה לו א'ן ואם י"ב:()מ.ק
 פי-יק טוברי י"ג:( )שם רהנן טשנה בסהס והלכה נ( בפירוה... ירוששלא
 עוש.ן והגיוסוה והרשושית הציירין הם:עד לצורך בצנעה מוכרק ובליםכסוה
 דלא בביער נשים נושא'ן אין רהנן הא וששאלהם ד( הטוער. לצורךבצנעה
 שנא לא רלמא או פסח של בכוער אשה לישא טוהר כלל שטהה ביהכהיב
 בכל נשים נושא'ן 'טאין י"ל טרבותינו לוטרים אנו כך חנ שנא ולאפסה

 וו-בות'גי הכטים חלקו ולא טוער ש. הולו ובבל טיבים יטים ובכל בולןהטוערים
 שנישאין ביור'אל שיש שטענו ולא ישיביה בשקי סנהג 1כן הסיכיה לרג פסחבין
 איתו. סיקק רין ביה כן שעושה וטי טיער של בהולו אי בפסחנשים

 חרש ב-אש מכפירין ראין וששאלהם ס( נטרונאי. ר' האיי ר'קנז.
 .אהי אי הסטה לאחר ואם הסטה לפני אם שא"הם לא הרין. צירוק לוטרמהו

 ישפעאל ר' טטפהוה לא אבל ט;נוה במוער נש'ם כ"ה:( )שם יהנן המהשנקבר
 וסמפה~ת טענוה ובפורים בהנונה חדשים בראשי טטפהוה למטד הססוכוהאוטר
 ופורים יהנובה הרשים וראש' טוער ובזה בזה ומהו טקונמת לא ובוהכזה

 שכן וכל טטפהוה ולא סע:וה לא 4טה נקבר רקהני הסה לפנ' וחקאמקוננוה
 ;ינוה צולן טרברה אהת קינה כאחה עונוה כולן עינוי זהו אי מקוננוהשאין
 והכל טדבר אהר ואם טוהר כאהר בולן עונין אם הרין צירוק הלכךאהריה
 הנוכה שבן ובל הבם הימיד בפנ' מוער אין וששאלו;ם ו( אסור. אהריועונין
 זהו אי עושה תלסיר עושה יהיר עצמי לעשוה הרוצה אהז'ל כך כסאןיפורים
 חלכה דבר א~הו ה:שואלין כל הלטיר הציב,י על פינס לסנוו17 שרא,י בליהיר

 טנ; על ?.ט:( )קרושין קאכרינו והני יי:( )הענית בלה בטסכה ואפיבהלטורו
 אוהו שוואלין כל ווטא בן צשטעון עזאי בן כשטעון אוטרין אין הלטירשאני
 טקיטוה בשנ' שסציני כיון רכלה בטסכתא שפי' ואוטרו בהלכורו הלכהרבר
 וה. הגון חבם שהלטיר לטרנוכך
-

)6"": 
 וכסיכ. גכ"י כ""כ( "ר,ועס". כמעוח וכז' וגרי.ן וככ"י כטק

 !יס 16?י ק"מרינן יחיכ : הסס~קוח ס' כע, סססמימ מס כ"ן כח1כ וכס"ה גכ"י:(
 כן' כדרכו וכ~קכ מ~כי ס,כי ח::"! !ר' ח:' כי כ' רכס ייס "ורי וכן ה::6! !ר'רכ

 מ,"כקן !עסוס !סן מיחר ס1ריג'ן כיון וסכוכס'ן וסמייכק כסר,ענין !מד:ו מ:"ןסרנסהו
 ס"כט!. וכס' רי"ח סי' כס'ה ז( 1?יכים. כסס מס:יכהוס"מ

 !ן' ססייך "לו מד'יס מיס :ר"ס ס"יי ו?' :סרו:"י ר' סק:~' כרים כ:סמן ממסס(

 ס.6 סי' 'ו*י וגסור ?"ם כם"ח סוכ6ס סר":1:ס סקס~י וסוס ס"י' !ו' :כס ויסנס?ונ6י
 סוכירס. ס"'י כרי ר"':ו ומס מסס ר' כסס 6כ1 סיוגרי*7

 סו:י?ו. סומכ"ן וגס מ(ס רי גמס כק',ור ני6ח ס?"ין סכי6 ,ס דיןו(
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 טלאבה עושה אדם יהא שלא גזירה לגזור רין בית חק'יבין 5( האיי. ר,קנח.

 לך ליטר להז"ל אלא הבהוב מטרם שלא ב"ד פי על אלא טועד שלבהולי
 סותרה. סלאכה זה וא' אסורה טלאבה 1ה אי טותר יום וה ואי אכור יוםא'1ה

 המצות, חנהלנות
 שנהנו פסח ערכ להיוה שהלה שבת וששאלהם ג( הילא. ריקנם,

 כ~ה נוהג שאינו סי ופרשתם וההנים שניוה טשוב שבת בערב לב;ראצלככ
 חטץ בה לבעי אסיר ששבת עישין אהס שכהלכחא ראינו כד לאו. אייתחי'נ
 שהריוע של סעירה כשי;ור קצוב דבי וטנית'ן ה.שבוע טלפנ' איהו מבע-יןאבל
 :די קטה מין ולא הטים כין לא שבה של בשהייה לאכול טבשלין יאיןשבת
 אכור לטנחה בהן לאכול צריך שאין שביון הקערות סן להריהו צריך יהאשלא

 ואכור ]להריחה[ נ( צריכה. הקערה שאין וב'צים דנים טין כבשל אכללהריהן

להדיהה
 ו-כע-

 ארנעה ט"ט.( )פמחים שנינו שכך בשבת תכץ

 עש-

 שהל
 זצאין וכל שבה ט;רב סצה לו ואופה השבה מלפני הכל את ככערין בשבהלהיוה
 בל סשים עובר בשבה לה'ות שהל עשי בארבעה ההסץ את וטשהה כןעושה

 בלבו לבטל וועקני;א הז"ל רברי ועל ב'עיר מצות על ועובר 'טצא ובליראה

 ואסור נלבו סבטלו אבל בשבת לבער אסיר בער ולא שבה שנכנסהשביון
 הלכה. ובןבהנאו;ו

 יוחנן כר' טעס בנוהן שבתורה איסורין כל והלכהא ד( יהוראי. ר'קס,
 אכור. בסשהו דבם'נן בזמנו והטץ נכך 1'ין סטבל הוץ לקי,ט בן שטעוןור'

 לא רטוהר אעיג בפסה הטים להיתת לענין ס( נטרונאי. ר,קסא,

 האיץ. לעטיטורינן

-- 
 )ריצ,ס !סוססה :יון מסרי") :ה:דו 5:ר דגר'ס "קס וה~פסו ו:ס רס"מ ס" ם,ה5(

 ק)"נ(.1ד
 5:ן וס געין כהג ה"י' ר' סנס 5מח סן ס,)5י ר' סס !שיוו ר:וס סת:ו' מ1ס עןג(

 ה"י' ך' דעס ונס סנ15:יס דעווו 5סיפה ו"הייס ס:מ)ס כ) מיג"ח 1'נ ר*ס גם"ח :י ר~".ן116
 ג:"ה 1ט"ן ,נ"יו.כ נס ומ,5 סכן ט:מי וסעיד ס"י' מר' ו"ה דע: נ'כ סכי5 ג:גס",וסוס

 ור' כהה:' ר' סר":יויס סנ"וויס וס:ס וג"ו"ה. גהיס ג7יקה ס' סוף יגגסע"ט ר,"דס"

 וגכ5יר גגהע"ס יעיין גהו)ין סעודוח ג' מוין דמסייוין סיקון ס5' כוד כסגו !5:פרו:"'
 כר.מ ס!גס :סיכר ו5סם? !סויי, וס טוסנ סגי5 כגר סי)5' ורי ס"ק, ססמיסוגמ)המוק

 מס:י "ך כיכעיס דס,כס סיגר ס5" ור' מדגריו ר5": מהגי5 מסוי גפים סכ! 5קטפגערין

 ::ונע ומה סס ג:"ח ~עי' סעודוח ג' מוק ~מ:יירין ס:גח ק,דס !גפר נוסנץ ווסירוסגנרג

 ג:,ס. כ"" נ( סמנס. 5וסץ 5ימסיגפ!ע'
 !'5. ססחיס חו' ופי' מ'ס סי' וכנ"! רע"כ סיי גסיס7(

 יגגל ס!ה':ס סת'ר גגסיינ ~ס:ס ססח,ם ס' ני5ח גרי*ן סוג15 גוס רג5ו:'ס זפותס(
 וסר~;"י ר' 7נס ר5ינו ו!סז:ו )זההק "ין :וס מ5וח זמ:מס 5מל ס5' ול, 1דק כסן ר'5סרס

 :סג'" סה חנזנ סי, 5~יה געור וכ' )סהיר מוכין ד"ין6'
 סנ6וו'כ. ג:ס
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 ומניח כצונן שוטפן אלא ברותהין הגעלה צריכין אין הטץ בהם שהיהנצרים
 מריחין בהן שנשהטשו שי כל' וגן סגיא מים בהרהת בעלטא ריהאוטשום מטני שבולעין רבר ולא כותה כ( בהן נעשה לא שהללו רישש ואינו כצהבהן
 שנ'שתמש אבנים ושל גללים של כלים אבל נ( בפסה בהם וטשהטשיןאיהן
 להסתטש אסור ברותהין סנעילין ואפילו בפסה בהן להשהטש אסור בדפיןבהן
 עושין. אני ובך באש שטלבנן ער בתנור עליה; להסיק צייך אלאבהן

 השיק סן קסה ליקה ארם יכול וששאלו;ם י( שלום. שר רבקמנ,

 שבשעת ראינו כך לא. או מצה חיבה ידי ב! ויוצא הרהק בשעת הפכהבשביי
 אבל חובהו ירי בו ויוצא מחוקינן לא איסורא ראהזוקי משום פוהרהרהק

 1קרירוה כ( מוף. וער טההלה ש-מור ב;ינן הטצוה את ושמיהם כהיבלכהחילה
 אלא ישברו לא ל'.( )שם ראסר כשטואל לן קייטא בפמח כילה השנה כלשל

 רכי כשסואל וה?' במינן ושלא בטינן בהו ועביר הפסה אהר ]ער[ ו( להו.לישהו
 פסיקא הכא במהמא ושטואל ררב פלוג1ע' רשביקא היכי באימור' כרב הי'אטיינן
 בטינו שלא ובין במימ בין בזטנו חכק הלכועא רב' ראסר כרב רלאהלכהא
 בסינן בק אלו קררוה כגון ניהו וטאי מיהר בזמנו ושלא כרב במשהואמור
 שטעון. כי' טותר במינן שלאבין

 של הבש.ל בפסה להיה או לחולה לבשל ואסור ו( שרירא. ריקסד.
 לירי באין מצה יאגלו שאם מ( בקואין יאפיו אם אלא רוהחין נכי עלק:ה
 בא אינו בר1ההין שהלטו ה"וט :( ל"ט )שם הז'4 שאסרו ואע"פ נפשו,עמבנוע
 הן עזה רתיהה והריהחין ההליטה היא קמה גבי על וטגלשין חיטועלירי

 סופכין אנו אין הגריים וטן הטלאים מן וצסר שער מליגה גילוש ולי2וןהטוגלשין
 תיסוץ לירי יבוא שלא ישהמי איך יורעין אנו שאין טעשה לעשוה זאד;על
 שאומרין בקיאין פי על אלא כן לעשוה שהתיר פי ישיבוה בשהי שפעינןולא
 שיאמל וצריך מפהכן אוהו אוכל אינו ואם בוח אלא רפואה לזה לו איןכי
 כלום. מכנו משיייין ואיןסיד

 ס)'6 סי' 16"ח גסור קוג5 ימיע היס ::!' נ!!יס ד:!י ו6ק ס!גי 9! סר יין6(
 מ:ס 3""ח סגי6 :גר ומנ~ס מנמי סע:וייס 3:!'ס וכ)ס מסמו הה:ף כ, ו"עי ה"" ר'3סס
 ככר רוהמ חמן גו חהמ: סמ" מוקם :5'ן הנ' :6מר ומס סנע,ס, יריגן 7"ק ס16רהס'

 נססז'ג
 קרם3""

 יוהה. מ! "ו!י ג( ס)'). גסי' 3:" ה:ו' וסו3"' ו:ו:ית :!' !ע:'ן גן
 גגס"נ נס 1ס," 'ס1ד"' ר' יעק נס סיג" 1סס רפ"נ סי' ג:'ת היג" [ה ייןנ(

 ניס ו:ס נ', סדי'ן גס' סו163 ו)התיר !"סור סנ"ו:יס ויעוה גכנע!כ, נ~'כ כ!'!סהיר
 ינ!!י, נ1ךחי גכס"נ"ס'ר

 "ו"ה 3סוך !ע" :)וס :ר ר' גסס סר"ן גה' וסוג"ס ,'ס סי' ועי: ר"נ כ('ה7(
 ו:"ס :ר"ב, דק"י ::מו"! ססיק רסו1ס' ד:ו!תו גה!גץ;יו נ' הרחז העיז כ( ק:"נ.סי'

 ג:"'. וג." גנ"! ו( כן, ינ' :ססק יו"ין 6)1 י:"ןסרי,ף,
 וג~' כ5ס "נ1 כק'5'ן וכוסוס ג:"י כ." ה( הס.". סי' "ו'מ סור וע' נ' ר'ין 3ס,ססמו סוג" 1:[ )י1 סי' :ס ס5י' ר' כמס נס סו53 ,ה ודין ,'ו סי' :ס 1כס'נו"כ רס'כ סי. גש';1(
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 בקרוב לא עיקר כל טצוי יין שא'ן מקום וששאלהם "( נטיונאי. רקסה.
 וחגרה הלל כוס.ה ד' סצות יעשה ביצד פסחים לילי והגיע מקום ברהוק ולאסקום
 יאם שכר נאני שאר על או ותאנים הטיים שבר על או רבש על לאסרןיבו4
 כיסיה ארבעה טצוה לקיים יכול טכן לאחר פמח של ושני הראשהה לילהעבר
 ויש הילי לילות בשני שאומרין בררך טצרים יצ'אה ולספי והלל הגרהלוטר

 והו שבעה כל ירבר השלומ.ן יש ואס לרבד השלוסין אין או לרברתשלוט'ן
 שירה לוטי אסור '2כר ט'ני ובל שרבש ראינו כך שבעה. לאהר אפילו אולא

 ?"ה.( )בדבוה ה"ן על אלא שייה אימרים שאין היא תוהה שהלכהעליהם
 על'ה! 1אומ- בט-ם אוהם ושויה לכן קירם יב'סוה ענב'ם להב'א הקנה ישאבל
 נט'ם לשרוה צטיק'ם אף ויא 'ין לא עיקי כל הקנך אין ואם והגרהושירה
 והוהם 3( טס. למע"נז חלטיש ער נשתנה סה סן פח על והנרה הללסודר

 ארבעה טצוה להשל.ם וראי אנר ס;ורהו הים- טצה ילאכול הסוציאומברך
 השלוסין לו וא.ן הקנה לו א'ן בניסן עשר וששה עשר הטשה שעבר כיוןכוסוה
 ואם בוסוה איבעח סצוה לפרוע לו ואין רבים ליטים רומר צריך יאיןלעולם
 :לשה יהחב הוא לבטלה שסים שם טוצ'א בניסן עשר בשבעה אפ'17 כןעשה
 ילם' ילטטא ]לאניפ, נ( בלבר. פסה לקיבן אלא השלוטין שיש טצינושלא
 בזטנן טצותן והגרה והלל כוסיה ארבעה טצוה אבל בלבר רהוקה בדרךשהיה
 כר' הלנה פכה-ם בערב. סלאבה ולעשוה י( עבר. זמנן עברואם

 סאי-

 דאכר

 :הנו שלא וטקום עישין הצוה ער פסחים בערבי טלאכה לעשיה שנהגוכקום

 עה2ין. איןלעשוה
 אלא לשי; אין הפסה י:' שבעה כל והלכוע' 0( גאון. יוסף ר'קסו,

 ושיבאל,עס ו( הסץ. לירי יבוא שלא ביצים ושלש ארבע'ם שהוא הלהכשיעור
 ג:י אופה שיב'א מהו הפת כל לו ,2'אפה סי לו ואין הרבה אורחין לו שישט'

 זז א.נו .ישרא4 ההנור אה לו ויס'ק ראשן על ישראל ויעטיר שלו פתויאפה
 אמי- ג טותר הז"ל בשיעור כולה הע'מה בל לש הוא וישראל ראשיטעל
 בר לאי וגוי שפיר בלישח סיים ולא ישראל פשע רלטא אכור בפסח ראינוכך

 עליה ישראל קאי בי השנה 'סוה בשאר אבל היכוץ לירי ואהי הואהיובא
 רסי.שפיר

 כ.סיח !י' 1ימוק.ס  'ין  :ופלין  דיריכנר ק'4ו פ" 3ס"ה כי63ס סמפי' מן שה5(
 ;טיונ5' י' מט? סו63 0סח ע) ו0)) סקנדס סודו  יין לו "ין ר,:  לכנין  כסיוי מןוקנה
 סססמ )'! ס. ג5'ק ור,וכר !"ס סי' 3וףנ נס 0וכ5 סו"סון סד'ן ן0:ס חס"נ ס'ו "1"מ3ס,ר

 קיוס" דגלן ודעה: סג"וויס וס.סמ פסח ה' ו3ס3ס"! 1"3 סי' ססח 0' ו3פ:סיג ו'סי'
 "יס~הכ-. כטעהו ו3ז' ו3כ"' 3טור ת"6 %*) 3( קיזוס. ר'0 ני"" כהר"ן סו53כ1מוק':

 רע"י. סי 3:'ס7( ככ"י. כ'6נ(
 סו3"ת(

 מ,ס 5והס )חגו! 6סר נ5ון 'וסף מ קנס ד041, ס" 3ס'מ" ג3ס"נ.
 5':י 5:ן נססמ !5כ)0 כמוהר 1יק כסן מ יעח וגן 5'ח5 ~3פ6!סוח ככ"ג ~י:י5! ג..כ5סה
יו1"

 סמממירין כ:"ו;.ס כ:מן מושיכ פעס0 3כ)י !אוכ)ס סמוהר י5ף 5פר ה6י' וי' ס6' 3)ל0 3ה

 ה"ס. ס" ,1'מ כסזך ום ס"יי ר' ודנרי נ. הר"ו כס' כ"רוכס כובוו  ירכר"ין 5וכ)ים61.ן
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 בישולי ולענין בפסח חמץ לענין רקוניא טאני והני "( יהוראי. ריקמז,

 בין אוכטא בין היורא רבין :( ליג )ע"ז כטריכר הלכהא בהטץ רהשמישןניים
 רסי חרם פכלי אלסא אסיר קיטיפני בהו ליה בין קיטופני בהו איה ב'ןירוקא
 שיי ואוכסא רה'ורא זביר כרב הלכהא הוא בצונן רהשפישי נסך יין לעניןאבל
 אסיר. כולהו קימופני בהי איה ואי רטצרף משום אסרירוקא

 פדוסה. על או שלים" על בפסח לביך מהו ג( צרק. כהן רבקסף.
 הכל ל"פ:( )נרבות פפא רב ראטי שליטה בתיך והיא פ-יסה על לבצועצריך
 כהיב עוני להס טעטא טאי וכוצע שליכה בהוך פרוםה שטניה בפסחטורים
 שהיהם. על לבצוע צריךאלסא

 ראינו כך סחטיצין אי; פ'רוה כי וששאלהס ג( נמרונא'. ר'קממ.
 אה לש שאס היא הלכה מהטיצין אין פירוה מי ט'.( ;פפחים רבנן אמוררקא

 שיטור צייך אין ;יקי כל טיס כה הטיל ולא כיין או ברבש או בשמןהעיסה
 או כרבש או בשסן טים בה הט-ל אם אבל טהם'צין שא.ן טפני שיעו-ולא
 ש'מור הבצק יצריך רונני לבר בטים איהן שלש כטו ה;יסה אה בהן ולשביין
 הלכה. וכן כו לההעסק נשימ שלש וצריך שיעוריצריך

 כיון שלנו בטים אלא הלוש לא אשה וששאלהס ד( נחשין. ר'קע.
 ראשון ליל בין שיעי אין להחטיץ סטהריס הגרופין הטים הוא חמץשטשום
 שבעה. כל נוהג חטץ איסיר שהרי הפסה יסוהלשאר

 השנה, ראשהלכות
 לשטוע לברך כשהוקעין השנה בראש והלכתא ס( נטרונאי. רבקעא.

 ישיבה. בני כל טנהג ובן שופרקיל
 טעבב אס בטינו שלא וסתטו בטשהו שנסרק שופר 1( הוראי. י רבקעב.

 פפ' אבל בטשהו כשר ההקיעה אה טעכב אינו אם קאטרינן יכ' פס~ל ההקיעךאה
 לחיסרא כזז:( השנה )ראש נתן רר' לישאני כיתרי דעבריק ?סול רוכוכנשהייר
 רובי. רנשהייר אעייג פסול במינו שלא רובו בו ונשחייר והוא כשרבטיני

 65סור ססנך מתג6ו:,ם היי"ן סעיי וגכר כ"ח ס" גמ": וס"כ.~כ:'נויס סי, ג:'ה"(
 גוס. סכס.נ 50 וסקסס דקוני' מ6ניע!י

 0:מס. גסנ. ס6')ס תו" וככ" רפ"ו סיי סיף קמיהי ם6'!ת ג:ס סוג6ס גם,ןג(
 כרי'ן ס~ו:יס נדק גהן ל דעק וס:ס רס"ד, ום" ק"ן סי' ועוד לס'ס סיי ג:.סנ(

 וכסכס"!.ני6ה
 יגע:ינה ש סיי כמ4ח 1::פ)ח ג:זי ~כ"ס :ח:ון ר' גסוסס י:וס סס וגס רפ"מ ג:'חד(

 ס; 1ג6.ה כ6ג'!ס !נו ב!" גמ'ס כנ'!1:ס סמ:ס )"סור ססק גגס'ג ונס ניח גס" גס6יס6

 גן. הס:יש הנאוניס מ:) סכ'6 ק' סי'חנע
 סוסר ס0וה ססי6 1"מד )הק~ע סנירס6 סייע כ:: סגי6 ר'ה ס' ר6ם גי6ח גרי"זס(

 ע"ס כקו)", ,5סמוע ס:וסח וע! יסנעו, נטנונ6. מ נוסי וגן נץ), !:מוע . סי-י ס"" -ר'וכ'ג
 קע"נ. סי' !קמן יע' כקו) !:מוע ס"'י ר' כ:ס סכי" סי סי' ר'ס מ:סינ וס:ס יי:ן,גינחק

 סקס"1. ס" "ו'ח וגמור נ."ח רין גס!גוח וע.ין מ'ס ס" וכנ'! כגס"נו(



 ומברך יושבין שהצבר בוטן ההוקע והלכתא 6( שרירא. רבקע3,
 ואם ברכה צריך ואין עוטרין כשהם ב-כוה מרר על ההוקע הוא הקיעהקורם
 הראשון שבירך כיון להיקען אה- ובא הברכוח על לוזקוע 'בול ולא הראשוןנאנס
 בקול להקיע וצונו בסצוה'1 קרשנו אשר טביך שאינו לפי לברך צריך השניאין

 פיושב הראשין שבירך חברכה אה ששסע וכיון שיפ- בקול לשסוע אלאונופר
 כ(. ולברך להזור צריך ואין ברכה ירי העם וכל הוא יצא4בר

 כפור, צוםהלכות
 הבפויים יום סע-ב הבשיל להטם'ן וששאלתם ;( נטרונא'. רבקעה

 מאבל י( בעי רקא לשבת להטט.ן בשלמא לכך הוצרך לסה הכפירים יוםלטוצא'
 בו אין איסור אבל צרכיו כל ויעשך ה( הכפורים. יום רסוצא' אלאהבשיל
 רהיצה שבל ראיני כך רחיצה ולענ'ן ו( אוהו. כ:נעין וא'ן כו ככהין איןוהעושה
 ערב שלו שלישי להיות שחל ואבל הן ח:ין בשל כורן באבל חבכיםשאמ-ו
 החטה בשקיעה אלא פוק;ה שלו אבלוה שאין מפני בטבילך אסיר ה:פוריםיום
 יוס יטנ'יק בצונן ואפ'לו ביה'צה ואמור הכפייים 'ום חל הטה ששקעהוכיון

 וששאלהם ו( בעלסא. נקיוה אלא בטבילה ישראל שהי'בין ולא הוא רשותהכפירים
 סיכה לימר צייך אין ראינו כך טבעיב. . לסיך טהו בס'כה שאסור הכפ:ייס'ים
 אלא איסורן א'ן כרה בם ויש קשה שענשן עינויין אפילו אלא איסורהרקיל
 שנאסר ששה שהן אלו רברים ]תמשה[ מ( ה,בך עצס' הנפורים יום שיבנסער
 בכו ש.עשה יבלבר טיה-ין בילן ,תשיעי של יום כבעיר ע?אן אם עינויבהן
 הקרש. על סהיל טוסיפ.ן שבוה שנאס- טקים בל פ"א:( )י!סא חז"לשא'

 והכלה הסלך ע"ח:( )שם ראטר בכאן והלבהא כ( פלטוי. ר'קעה,
 הפנרל. אה הנעול לא וההיך יריהם אח ירחצולא

 אם בם'כ הבפוי'ם ביוס לקנה שטבקש וטי י( צרק. נהן רבקעה
 ןבל במים שסקגח ער ,ולה השנה בנל על.1 סיושבה רעתו ואי; הואאיסטניס

 ארם בל אבל יקנח ביוהר עצפו אה ולטהי לקנח ט:צריך הכפייים ב'וםשבן
 אפילו שישור לארם אסור אלעזר ר' אסי :( נ"ר )פסחים הי"ך אמרו שכךלא

 ס5'י רי גמס סוג6ס כרי"ן 6כן סנ5ון סס נרמס י6 וכסיח סייר6 ל' רסוס !ס:'נ61(
 סס היס !6 ס6ס עוז כהוג וגסי: סת:1', כ6ן סייס גייינ נס ג( '1";. מ:ניססו6ו!י
 דוס:'ס. מסמ'כ גר"ן כהוג !וס וקךוג ג!מ:, סגרך !מקוע זג" י.ר"סון סגרךגסקס

 ר' והוס חריס 15"ה וגס~ר מ.ו ס" כסור נ1ס וגמ:ס'ג וגסכס"! נ' גר'"ן סוכ"נ(
 ס,נ ס" גנמו'מ וע'ע ההיר סן" ר, וק לסוינו נסיונ5י י' כדגר ססיר )מם!ן ור' 6סרסמרס
 סונרך !מס מו! מסו5 גרי"ן ס( חג:י!". *מיכל גרי'1 ז( וס. כטנץ נד1!סאסו'

 .גנמרמ. וע' גה ניכ'ו כן ~יעסס 'וס'כ !מונ5' יססץ מעיו;.:!ססמץ
 זעיס. כך,מיכ וסוג5 נ' ס" ו' כער וינ וגס"ן מ"5 ס" כס"חו(
 גנ"ק. וכ"5 כנ.למ( !"ח. ס.' .גנ"ק ס"ג סי' ג:'הו(
 סרי'נ. ס" ג"וימ גנ" וכ'ין כן ססקו -קסיסי ירכנן סעיד וסי'"ז כחכמיס ססקס(
 הרי-נ. סי' 16-מ גטור נ6ק כסס סזגריס וסוג15 רג"מ סי' כס.הל
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 והרואה 5( הכפוריס. ביוס לשור שאסור כררך באב בהשעה בם'ם קטנהאצבע
 סאוס אלא שאיק וצואה טים וסה יהוטר טקל לטביל חייב הכפירים ביוםקרי
 כל לא וטטא סטמ תצא כי ואיש בה שנאטר זרע שכבת סהן כדרכורוחץ
 קיחש יספני נקיית טשוס יטבול השנה יסות בשאר וכן לטבול שהייבשכן
 מיס. בפניהשס

 חרש לבית ליכנס אדם יכול וששאלתס ג( הילאי. ר'קענ
 כך לביח. מבית כליו לפנו~ע יכיל אס פוער של ברשלו שכור לביתאו
 לצורך אלא כוער של בחולו טהן או משא או פלאכה לעשוה אסור חז"לשנו

 סוער של בחולו שכור לביה או לרור "רש לבי~ע ליבנם  שטבקש ום.הטוער
 ומהן. טשא ולא סלאבה שאינוטיהי

 וערבה. והדם ולולב מוכההלכות
 ולא לולב לא סצוי שם אין טקוסנו וששאלהס ג( שרירא. ר'קעח,

 באותי ואין יטיס שסונה פטהלך אוהי שיביא .סי שוכרין ואנו אהרונ ולאהרס
 וכשסביאין ברטים  שלשה או לולבין שני לנו ומביאין מועם רבף אלא לולבטקוס
 הכנסת חזן ונומלו ואהר אחר טכל ושכירוהן אותן שקנו סה להן נובין אנואיחן
 כל אוחו ונומל על'ו יסברכין לזקניס ונוהנו עליו וטברך ההלל בש;חב.רו
 לא. או ויבתן ירי יצאו הקהל כל עליו שטביכין ער הנרו סיר ואהראהר
 אבל לולב באותי רגבתן ידי יצאו והלאה השני טיוס החנ יטוח בשאי1ראי
 לו נותמ כן אם אלא חכירו של בלולבו יוצא ארם אין ד( חנ של ראשוןביוס

 בטהנה לו הוא הרי בירו לולבי שיגיע טי כל לוסר אוהו טלטרין ותנןבסהנה
 ססומ סן שיקח או הצבור טן לאחר הלולבין קונין ס( להיוה שיעשו ראויוכך
 וביוס לעצסי יקנה והוא בסהנה הכנס~ע לרהן השכר ואה הרמיס אה שיהנואו
 בסתנה לאחר יהנהו ואושר אחר וכל הזקניס סן לאחר בסתנה יתנהו ראשוןטוב
 יוצאים אתם ובכך וובתו ירי ואחר אחר כל בו ויוצא כולן לירי שיבואער
 הובהכס.ירי

 לולב נמילת על שסברך כיון לולב והנוטל ו( שלוס. שר ר'קעם.
 הוש'עה "' באנא וכן ליי'[ בהורו ]וכן וסוריר סעלה וסביא סוליך סנביהולאלהר

 ההלל. בשעת ואחת שסברך בשעה אחת לנענעי צריך טקטוה ובשנינא

 גכס'נ. גס 6'ח' ה:ססק סס כ:"ס5(

 ככ) 5סר כיג6ת ו:ר6ס ר,מוע7 ניך 5י:ו ס61 05 סס:וי :5סר י'נ. מ,ק כמס:ס"
 כסיכוס)מי. 1)5 ס)ו )גיס 5חר,ס מגיה 5ףע:'ן

 סיג. ס" כסיח וכקיגוי הד:"מ סי' 15"ה כעוי ס~ג5:(
 1:16 1רק- 6יח': ונכ'י ס)1 )ו)נ 5הד 7) גרז 6' ג.וס "ג! ג,ס"): סונ" כסויד(
 וט'. חכילו סי גפ)גו טנ6 6זס 6ין וח'ל כו ס511 גזי מ"ו) ס"י:ו :!1 )ויכסיס":

 וכו'. קוגץ ש.ן )היוה ככ"יה(
 כסוכס ספנת" 5ץ כס" "גן )סו כרייו וק סזכייס ג"סרו :ס ~ה:כ :יד, ס"קו(

 חל:"5. ס" 6ימ וכסוד ככעי'ס כ' ס:.:וע ע:ין וכ,!"1.
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 ליסור נביאים סנהנ בין הפרש סה וששאלהם 6( שרירא. ר'קפ.

 להם 1.סרוהו כן לעשות ישראל לכל שהקנו נביאים יסור פירושה כדנביאים
 ויסור. היקון טכלי כך לעשוה שנהמ נביאיםומנהג

 הוא סקום באיזה אהרונ של הוטם 1ששאלהס ג( נטרונאי. ר'קפא.
 רהוא כל אפי' ח1זיה בי רעלהה היכא אהיונ של ראשי שהיא רערו .זהוהוטמז
 סכאן פסילה ראשון ביום ]פטסהו[ :( רנטלה. והיכא ופסיל כטנוסר ליההוה
 ישראל ארץ ובני בעזבה הדכ טוענין אינן סזרה אנשי ז( כשרה.ואילך
 אם לולב של 1הדכ ס( בשב1;. אפי' לכם ולקההם שנאכר בשבה הרכטוענין
 שלשה אלא סוצא איני ואם הטיבהר טן טצך העבות טן בולו ל;שותויכול
 דאם'. ושפיר שוטה בהרם אוהו סמלא עבותהרסין

 חוטשי ישלשה טפהים שלשה ועיבה הרכ ישיעיי י( עמרם. רבקפב,
 ולולב טפח'ם חסשה בה באסה :( ליב )סוכה ראטר טרפון כר' רהלכתאטפה

 ראטר ישכעאל כר' לן וקייסא ו( טהוציה. לבר טפה הו:ש המר טפה'םחסשה
 שנים ואפילו אהד ואיעיוג אהר ולולב ערכווע ושהי הרסין שלשה י"ר:(;שס

 שלא דורוה כטה בסחיבהא בג;קשנו נהגי ועכשי1 קטום שאינו ואהרקטוסין
 נקליט'ן ניהו והי קינופה ניהו הי וששאלתם ט( נטרונאי. רבי3. לולב. ]סנ'ןן מ( ברין ושטונה סששיפלפחוה
 כיון הסטה ]רפניה[ )6נוה( י( בארבע אוהן מעם'רי; עטידיפ ארבעהקינופה
 כעשרה יותר נבוהין שהן שלה קיניפה על ופירם הסוכה בתר מונחתשטטה
 במטה הן קביעין נקל'טין אבל ופסולה סוכה בהיך כם1כה נעשיהטפהים
 ואשפ לאוהל דומה סרין על'הן פורם ואם טכאן ואחר סגאן אחר הןושנים

 בותר וששאלהפ יל( כשרה. הסטה סן טפח'ן עשיה גבוהי; סואין כיון בושקבועין
 בהדיא רהניא כן לעשיה שאסיר ראינו כך החסה כפני הסוכה על סדיןלפרוש
 הלכה. ובן פסולה הנשר טפני החתיה אי החטה כפני סרין עליה פיש ".()שם

 וס.6 1ס געמן 6מוח מם,' יס וס:ס סריר6 ר' :סמן וס0 כס" נסוף ס"ו ס" גן'ה6(
 חם)". ן' ,ר.ס סס סן5עו:ה הססו' ו6ח כ! יפ1ס וג:". סס" גר6ס:0

 "סנ'מסף. 6'ת6 וג;דסס סס. כ'6 נ( (.'. ס" גס"חי(
 ג'פ. ס.' ס1גס גמ:ס'ג וסוג6 ;"6 ס" מגסגש גמ'!וך ע.ץך(
 עג1ק דנ' דע ססג.6 "מ וסל .'מ ס" )ו!ג נמ;סע וע"ן סס"ס, כן גר6'1ס כ"1ס(

 געסוו. ע1ד וע"ן ;ערו;6ימר'
 גנ' סנ. זגסדם סג16;יס רוג גםס ססג'6 ס' ס" !1)ג 6'מ ע"ן "כן ס"ג ס'ק1(
 גם'מ. כי5 מ( "מסעימ" וגד גם'מ סס ו( וממ,ס. גנ"ס 1כיו)ג 1חמססמיס

 י' גנוכס מ!וי סג! כט דקמעי ג;ק!יס'ן " וגוגס ננ ס.ס'ן )סס1! :ריך גג')סס(
 י' נוגס )סן ים ק'מסח סח0 וס;ס סס1!ס, י נג1סע 16 גנ !סס יס 06 סס. דקגיעיוק';וסח
 וג"ס דגסרס קמס;ס :קסס .' גגוסץ "י:ן ;ק)'מ'ן דסחס ו6מרי "; גגוסז 5.;ן גק!ימעוסמס
 ס:ג גקי;וסח ד6ף סג5ון ססוגר ו6ססר וגד.ן, סרסג.6 גידדו:. ועי ססו!כ, י, סוק וגקי;וסססג5ון,
 פס. !"מ 1ע' סג6מ.ס גסס ג'נ כ' מקוגס ס'ס סים יגי6 וק " גטגס 5ך וה!" ומ1ריד ממ)ס5י;ו

 סכ'6. ס" סס וע" פ"6 מיח '6( ;ק)ס. ערך וגערק- ": סוגס גרם8' וע' גכ" ג.5י(
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 הסוכה. טן פטורין חיפה בני ושושביניוזכל התן :( כ"ה )שם ראטר כטא, והלכהא6(
 צריך אין שנכנם אע"פ בסוכה לישב ולברך ג( צסרנ רב טרקפד.

 וסעודה וכים קירוש בשי,ש בסעורה בישיבה אלא קביעה לה שאין כיוןלברך
 על וזטן זסן ואח"כ סוכה אמר רב נ"ו.( )שם ראיהמר הכום על סוררקלפניו
 טן חסיכיך אה הרהיק יא.( )שם רתק והא ג( סוררו. הוא היום קידוש שלכום

 סן נבוה מיכוך שיהא ]לא ד( שמעהא. היא כך ולא פפולה טפחים שלשההרפנוה
 רנבוהה ה.כא השהא מהיצתא ס( אסיק. נור קשיא כן ראם טפקים[ ג'הרפנוה
 א,תה רואין טפה'ן עשרה אלא גביה אין טדפנותיה הרא ורופן אכוה עשרסוכה
 את טרה-ק הא. אלא סהיצאהח אס.ק גור ואטר.ק הסבך טן רכוקה היאכאלו

 ועשה אטוה איבע סיבה ש9 גנה שהיה כגין לרופן בשוין הרופן טןהם'כוך
 בכיעוט פוכל ראויר פסול רסכך רוטיא טפהים שלשה הסר אמוה ארבעסיטך
 נסרים או כ9,ם או ו( בגדים. בנין באיבעה פיסל פסול סכך טפחיםשלשה
 פשיען כע:יצי סיככה והלכתא ו( בארבעה. פוסל טפהים איבעה רוחב בהןשיש

 כסין 1.עש: סלאכתו שנגטרה פ.שתן ענ.צי ופירש כשרה פשה! בהוצני ח(פסולה.
 הוצנ' טיטאה הטקבל וברבר בכלים שס.ככה כפי רנעשה פסולה לפיכךקל'עה
 בעלטא. לקי: שרוםה בטשרה שראוס לא  שעריין ]עקור[ ט(פשתן.

 בהלכהן דפניה שהי צריכה סובה והלכהא י( גאון. .וסף ר,קפה.
 טפ-ם והוא כסה ברפמה טפיש ואם פהה שרת וצרינה טפה אפילוושלישיה
 לא. טהכי בציי אבל דאמישפיר

 המשלטל ט"ז:( )שם רהנן הא ש וששאלהם. '6( נטיונאי. ר,קפו.
 ואין כהכסים שהלבה ראינו כך יוסי כר' או קטא כהנא לטטה טלטעלהדפנוה
 אמר הסדא רב סדאמר 1;ור כרבים הלבה ורבים ריחיר חדא יוסי כר'הלכה
 דופן. משום בסוכה סתרת יכ( ומשהו. ארב;ה סחצלהאכיטי

 תורה. וספר מגילההלכות
 צייך בקהל אסהר סגלת הקורא צבור שליח 'נ( נטיונאי. רבקפז.

 אלא לאוסרה צייך אינו אהת בנשיטה אנל כאגרה. שהיא ספני כאהתלסוררה
 בידו והרשוה לפסוק פסוק בין ספסיקין אין הלכך י(  ועשדה. הטן בניעשרה

 !"ס. סי' :ס וג6'מ ג' ס" סוכס מ:ה'ג וע-ן :ע'ו ם"חג( גסו"ו. :סמ(
 גמסנס. סס ר:א וכי ככ.י כ"6 ה ר.ו4'. ר, גסס גרי"ז וסוג6 ~רו ס" מ"הג(
 ג:'ס. סס ו( ,16כ!'ס". וגס"ת גג" 1( הכ"'. ע"ס וס)~הי 6מיד, גדסוסס(
 דמרן ופבמס ק':', וכי וגס*מ גכ" ג"6ח(

 ססיס !6 וסנ"ון )יס קר' ס~,ג' דייק ו!"
 סי'ח. סי' גסו'ה י( וגכ"'. גס"ח כ'5 כ( גרהף. וס, ינך!6 ד:ים סשק'ס6י

 ר.ע ג:ס :ס 6יח6 6כן כעיסור נסרונ5י ל' גסכ ניכ "דיג6 מיכ עי' גסמת.6(
 ומוחרה". ~גדסוס וגס-ס וככיי גס'ת כי6 יג( טסי. כר'יר"כס

 סו6 סוסר ססעוה נר6ס 6ק )תן, מרי סי"ן סי' 6ו'פ געור סוג6ס ר,וסו' כןיג(
 י'מ. סי' מנ!ס ה' ג6'מ סדגריס רוג סוג6ו ומסמו וכרוג6י( )ירי )ר"נ1נ*)

  מסס'ק 06 ס,כך וג6.מ: ג.ד~, כר:וח יססוק ססוק גץ פסם'ק 06 ס!כך גסור:'ד(
 כ!וס. גכך 6ין )סקוק פסוקג,ן
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 לוט- אוהו טחייבין א.ן פטוק באטצע נש.טה נט' טגיע ואם כלו2 בבךואין
 בבך ואין טוהר נשיטה טשום הפטוק באטצע פסק ואם א' בנשיסה נולופסוק
 "( בלבר. נשיטה כדי פסוק באטצע ב.ן לפםוק פסיק בין ושיעורוכלום

 ובן יי';ה באטצע לוטר אפשר ואי יריעה ובסוף יריעה ביאש שאכרנ-ההפי ושיו-
 ב;שרה ביכנך שךא ביהיד בזטנה טגלה ה'.( לטנלה רב דאט- והא נ(הלכה.
 '2אט-ו שאע,פ רא-נו בך בעשרה, בזכנה שלא ובין ב~טנה כין אטי אסיורכ
 רזי?. שלטרונ' לסעשה הלבה אסי דרב להא ליה-ר3 והש עוברא הוההז"ל
 .פניה ונ-יה יבברך בזטנה אוהה קרא יהיר שאפ-' ב-ב ישיבוה בשהיוסנהג

 והטסה עשר ארבעה זטנה איזהו בזטנה ושלא זכנה וששאלהם :(ולאחריה.
 כ:ילה ששנימ ואעפ"' עשר ושלשה עשר ושנים עור אהך בוטנה ושלא;שר

 נוהגת ההא ךא שכהה אבל דקאסרי' הווו הקנהא ההוא ב'.( )שם וכו'נקיאת
 עשר אהר בזטנה ושלא עשר ותטשה עשר ארבעה זכנה איטא בזס3האןא
 הויה במפי וקורא כורך הסגלה את הקורא וששאלה2 ז( עשר. ושלשהושנים
 ישיבזה 'טבשהי יורעין הוו כולה אק שיקרא עה באגרת פושטה רלכאאו

 טנהנ. יבן הורה כספי וקורא כורך ישראל סקיטוה יבבל שבבבל רב.נ1ובביה
 נקראה טאי י?ענין אגרוע נקיאה הלכתא לטא' טגלה ל;נין וששאלהםכ(

 בפשהן הפ-ה שאם ספר נקראת י"ט.( )שם הז"ל פירשו כך בדבר יש ט;םבה כפ-
 בןש1ן איעקב ו( ושסו. בגיר'ן להפרן צריך הפארה שההורה כפניפסו?ה
 עליה ולברך בצבור בה לקרו1ע פסולה פשהן בה1טי הפרה אם וטגילהערביים
 וטחו בש-ה עקב של גידין הכי ששה ליריעה יריעה בין הפרש בכל הטילואם

 שתופר אעפ4י בניר פעטים שלשה "וציאה טהט טכניס סהטין שלשה נ'דיןהבי
 ובשיה. ;קב חכי שלשה אוהן אוהה סכש'רוה פשהן בהוטי היריעהאת

-
 הו5 5מ1י' !יה ומהו סס" ו"ס:ו :ס. גהום' 1ע.' י-כ: 7מנ!ס ה" מן :1גע 5(

 1!5 ה:.1ר ,רן )1גסוף( מגר5: וסיי:1 היריעה 5ר"ס סהר"1 כ!ומי כסגור5יס מןכוססה
 :"ו. הערה ס"ג סוסייס :מסי סי' ועיןג5מ,ט

 וס דיןג(
 הוג"

 מנרך, "עו הקורמ זיחיי ססק ר'ע גסיזור ":ן כ:כס"! ה"י' י' גטם
 סוג" 1גן גגה.נוכן

 ::קכ זמנ!ה ס"ק כמידגי ועיי' :"ן סיי מנ)כ ג"חה גמ1)יס מקנה גסס
 ו,. סערה ק'ן סי' !קמ; 1עיץ ק מבו!ס ר' ססק ק!'7 סי' וג:,ק ו.נ גסםכן

 ו7הס ס:)יסס יוכ כומ:כ זם!5 ה"י מסןם'ן ד.: דמניס גס"ק הר"ן ;הג :גר:(
 ןב קר' הכו'סה 7'ום סהק:ה גס!ס רכ סכ'מ' ס5ף ו5ס:ר כן כ' ככג5ון ר"'נו וכ"ןדגי'ה:ו
 :ן. קר"1ס סר5סו)ים פי.ה:"'ס כ.ון גומוס ס!5 1..נ "גי'5

 '"נ ס" מנ)ס ונמ:ס'נ ס!סו' נן ר'נ נםס גר'"ן וק )ממ ר' גסס גסגה'! ה~ג5ד(
 ג:כ גס וכוג5 חו"ן ס" 5ו'מ ככוו וסרונ5' ו' ומ:ס וסרוו"'( ר.ו-ר' )"1!' )הן ר'גסס
 כ5גרח. המנ!ה סכ1רך סס הוג"ו ה5יי וך' ר*ע ם'עוח 5ו)ם יט, ס.' כס ג6'מנ5ו'

 הסיר1ה רג' ס,ריך !ס:י:ו 5סו ר.נ"ווים וסי' וגמר7כ. כר"יף ע,ין "ס ד)נ!ה מ:ו!ס,ן סי,כ(
 '"ד סיי מג)ס כ5זמ ססג'5 מס עיץ ג'ד,ן מג' סס" מס וע! ו;ר5ס ססוס וגי;י5כגכניסה
 ספהיס. מסרכסס

 מגוין סועסץ דק,ן מוס'ן ג)"עו(



-

91 -  

 המטפחת תנלל מיטב ל"ב.( )שם ראטרי' והא ה( עטרם. רבקפח.
 ערום נקבר ערוס הורה ספר האוחו כל רבגן ראטרי משום הורה כפ- יגללואל
 שלו. בםטפהת נוללואלא

 ואעפש בצבור בו קורין אין הפמקר תורה ספר ג( האיי. רבקפם.
 שבו. הנקורוהו:גרד

 סעיברין שלנו וקלף שלנו יריעוה וששאלהם נ( נטרונאי. רבקצ,
 עיברו שלא אעפ"י לשטה שעיברו כיון קלף ראינו כך פמולווע או כוורויעבסיר
 עפצי. וצריכויע לשטן ע-בור צריבווע יריעוה אבל כשר ובעפצי הכלביםבצואה

 ראינו כך הורה, ספר של ורף דף בכל לעשוה צריך שיטין כטה ווטשאלתםד(
 לפהוה ואין ,ויטים ישנים ארבעים ורף רף בכל לעשות הבובהר כןו:טציה
 טעם על והסטיכוהו הראשונים הריוין והסופרים התכטיכ נהנו זה ושיעורפהן.
 הלוחוה שתי כער ישהיס בהם הורה שנתנה יוס ארבעים כנגר ארב;יםברור
 העהטה אבל פיסלין הגין ואין בו לקרוה טותר ועגק בו שאין הורה וספרק(
 יאלו הגין שלשה שלשה שצריכוה אוהיות שבע שכן וכל טשובה זה הריהגין
 וסתוכיה ופהוהוה י( פסלה. אין הנין להס עושה אין ואם כיכן נץ שעט:זהן
 ופהוחה פהוהח סהוטה ולעשוה לשנות ואין בכקומה אהז כל טקומוה להןיש

 הכטים הלטידי שכילו ובצבוי תכס הלטיר לפני שפרשהם ואזהרות ו(סהיטה.
 כבר הרי בה ורנילין בתורה עסוקין יפיהם שכל כיון טעם סה אוטריםאין

 רמלין שאין כיו; ישראל שאר אבל אוהה וזוכרין שבהח-ה טצוה בבלעסוקין

 )6חי סהקוו יוח:ן ר' זה' סה כ: מוסג מופג ינה' זי' סהי פסום ססנהון :ר"סה(
 י:~ רי המר טיוםכס"ח

 נו!!ו ה!ה כ:נו!! פרוס סס'ה יההו :ה! ס'ח גנ!י!ה י? דץ נ"כ
 ס6 סגי6 !ה סרמ3;ס וס:ס גוס ור"ן רם"י סי' וכ.' כמססחמ ע! ו'זו גימי סמססחסכס
 ספשר,. גסי' סנהון כמו דסכר והססר י:הי?ח

 הע ס:יקד זסיח ס)כס סך סכיה ום: סהיי רג ג:ס יר~חס וכר' גהםכו! סוגהג(
 זהף וס:כס ס,ו, סע סוסךיס דמם' !סהי מקיר סיחס כיה וה~!י ימ:ק, גר"הה מהק'קורין
 מסי:י, פוה:ס גפס ממם !:מס כיס !ה ססוסל כן גחג זהס מסוס יקוה )ה ס:קויוח נרדהס
 ס'מן יז כור גיי כ'ץ מ:וקד ס,ס טס"ה סכ) כך כ) פנרר כיק גרוגו מ:וקז כעין סייוהו!י
 כ,ד. ס,י מ"ק גיסודס :ודע וכססוגומ ר!"ח, סל )רמכ'ן ר4;:וגוח מסגיהרכ"ד

 געס,ש ע.גוד ,רל )יריכס( גנ"! 6ג! גסיז כמעיכדן )סתיר 6ץ ג' מ:ס זר' סיץע, סומ:ץ 3ק!ף( סגדק נ"כ פם.ים רכ-ה סי' "ז וגכול גה(כו! כסוגהט !נ6ון גהפו'נ(
 סנ' ח:1' יעיין י'מ. מנ!ס גהו, וכ" כן. ס~גר גפלונהי ר' סגסי סלחין מהפו' פוגחוכנס
 ס"ה. ס' יגרהים י'כ. מנ!ס וגהוי ח!'ג וסי' ס'נ סי' סרככי 6"ה סר"רכ,גהח

 סוסריס מם' הני' ג6::ו! גס וסוגהס ף ס" גנ'ן סהיי ר וכסס פלו סה גסיסז(
 סשיי פר' ,המ :נס ו:רהס גה:ט! וסיגהס ס!'ה ס.י גסיס ס( ס'ו. סי' פס וסכ,-הינוסיז
 גהסגו!. וסוגה? ס!.ה ס" סס ו( גסגס"ס. רפ'ד סי יו*ד כג"י גסמו סוגהסג!

 כגר סו:'רוס הוסרוה "גן סטי'ס ר' ,סן, סוה סגכור,ס ג'זנ 6י:ר"ה )ומר כמוסגו(
 זף נזס גחה סוגהו הו:לס נ": ח3ר סהיי ר' ם! גיש סוזן 6!"? ורי מסססיס ס"סרם.,
 ס6ף. פר' ניכ ס!סרמ י.ססף ו6ו!י)'

? פסוקות"5כות
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 ושלש סאות שש שישסש כרי לפניהם אזהרוה לוטר טבקשיפ בהורהלעסוק
 סרורוה ו'היו אוהן ויזכרו סיני הר על נועיניען כיוס סדר על כילן טצוהעשרה
 חובהיה ירי בה נפיק לא נ( הבועוב'ם. בין רכהיבה מגלה 6( ובלשונם.בלבם
 בזטנה שלא ביה.ר אפילו אוהה קורין בזטנה טנלה רב אטר נ( צבור. שכןוכל

 אוטרין שא.ן ספני בפורים הלל אוטרין אין 7( אכי. כרב "ילכהאבעשרה
 הקורא סירוסין וטהו למפרע טהו וששאלהס ס( לארץ. שבהוצה נס עלהלל

 כג,ן סירוס.ן הקפו. סעשה וכל ואחריו היהודי טרדכי בכ. שהההיל כנוןלטמרע
 וער כוש ושבע ועשרים ומאה כרינה כנון לראשו ססופו ופסוק פסיק כלשדילג
 ובענ'ן ירר,טהו הטקרא סרם רז*ל שאטרו כמו מלה ונן אהשיחש הט~לךטהרו
 מירוס. נקראזה

 בסגלה לקרוה טהו 0 גאין יהורא' רב דטר פקמי שאילוקצא,
 טהבעי. לא ואטר ]שטציינה[ ו()שבטציעה(

 באב, ופז' תענתעהלכווע
 שפיר בשבה להיוה שחל באב השעה ערב מ( שלום. שר רבקצב,

 טה בן ראם בה שספטיק בסעודה. 1אפילו חטרא וטשהיה בשרא לטיכלדאטי
 בשבת ואף בכך. רנ:לין אץ אני אבל הלכק וכן להול שבת בין ישטעלה
 וששאלהם כ( הביה. חרבן. כבור טפני בס;ורה 'ין הטוהע בשר אוכלין אנואי1

 !!~י ייכ( )מנ)ה ממ:ס סס:יגו עמס קורץ ס6'ן דכי"ח" נסחמ" סג6ת ססק 6ו!י6(
 מ,':י ל" "1)ס כ1כור, גס"ס סס יסי, ס"' סגירו ו)6 )גד1, )סמו ו"לי יסודס ר' )ס:יסקו6
 ,וה":ו ו,'! )סר:1 י: כו מעעוח ו6ססר י65 )6 נימי7 גייענן סנס ם6מר סס1סקים מן!6י

 סע. ק"7 סוסרןס גמם' ועיין ורין גר"ף כגסיג ע"כ5נוכי,
 סי, סנ6ס ססס!נס 6מיי מר'ט סי" 1"ו)י נרג, ססק 0ס61 ס6יי מר 6י:ס סס!:סג(

 גסי7ורו. נס ו6יח' ג"כ סי' מג)ס כמ:סינ רזע ג:ס סונ6 נ( ו'. סמרס קס.1 סיי )כ'י ועיזפפ:ו
 סקוק כס:פיכ סירוסע סי' גפ:סינ7(

 וקר"
 מסממיל סססוק קרת 61ח*כ ס)6מריו ססוק

 סס1ק. דסימים ס6י העס )כ6ם, מסק( המנ)ס ססוק. סקיר6 סיינ1 !פסרט, נר~ר6 ומימויפסום
 )סר: ק:ס ו"': : "מ גפנ)ס סוג6ס כרייה' סו" סס:מיס סס~ק קר6 ו6מ"ג ס!6הי,ו ססוקוקר6
 כ;סוקיס )כסיע כוונסו )סרם וקסס ,)מסרע" דסיר~סין ס"י ס" ורב"' וה, גע:ין וס'רוסס6י
 סג"ון. סגחנ כמו גחיגוח )מפרע רס"י כוונס נס 6וי' )גן )תסרס, סניר6 מעי'יסף:ו

 ,נ:ה )מנין ג,וסס ועיץ ס6סורס, ממקיח גסו ךסו' כ6סר וסעעם מזס ס" כנ'!ס(
 ף. 75 מר)'ו ):מ וגטסס ס;"ס נדהי,ימ

 ה:סוכיכ. גין גמ:יעס סנשגס סס" 6ססר )ס:י:ו ססי6 נפ1 סנירס6 ו6ס כס נ"6ו(

 ככח,גס *6ף* חיגח כס הג', ךייק 1:ס,ר חק:זג :" 6ו'מ גסור סיס ר' כס: ס1ג6"
 !ס:עו.גס

 מר' )ס:,ג יס 6כן וכר6*ס, ני6ח סר"1 גס' ססוכ6 :טיו:"י ממ סתסי 16!ימ(
 ויז) קסיע ס" גמ'נ ג6ייגהו מוכ6ס ס!ס:י:ו סהכו' 16!0 ר"ס מ! כ' גיס רק ססירנסרו:6י

 נס רג1 )י.חע:וה ס6סרי וסנ6ו:יס ייס ר,ס וע'ס יומ6 ריס גמיוני נס וג"מ יממ פר'כסי6



 או בהן להתענות טותר הבפורים ל.ום השנה ראש שבין ובשבה השנהבראש
 ישראל כל יכולין ואס ההנונים בהן ולוסר בהן לההענות טוהר טובאלא

 שני ארס יאכל לא באכ השעה 1כעיב "( במקומנו. פנה3 ובן יעשו כןלעשזה
 ואסור. הוא כבור ררך הבשי*ן שני שסהס טפני יין ולא בשי ולאהבשילין

 פטור בשבה ]והגיע[ נ( )יהקיש( צום פלוני בהרש צים פ,ני ביום הנוררג('
 שצרו טה לטעום לארם לו סוהר הבפורימ יום ואפ.' ההעניוה כל ד(אוהו.
 לא י"ר.( )ברבוה כלום ככך ואון מועם רבנן אסור רכי כלום בבך וא'ןלטעטו
 בך שטועמו טה שיעיר ולענין ס( שווה. ההענ.וה כל והילבך ה;ניוה ב'ניפליני
 רבר,ם של ופשוטן רב,עהא ער טעכי אסי ור' אפי ר' י'ר.( )ברבוה הו"ל"סרו

 כלום יבלע שלא ש:והר אח- לטעמי כביעית ש.עור פ'1 להוך מכנים'2אפילו
 הלכה. יכןכוהר

 רביעית ער יין טועם העניות בשאר השרוי והלכתא ו( פלטוי. רבקצנ,
 אין מר:( )פסחים שסואל רגסר טועם אינו צביר העניה שהוא באבזבהשעה
 עברו י'ב:( )הענ,ה קהני ובטהניהין ו( בלבר. באב השעה אלא בבנל צבורהעניה
 טבער ושיתין אוכלין הצבור על 71;ניוו7 שלש גתיין ד.ן ביה נענו ולאאלו
 נשפים פי רצריכה 'שיאל בארץ טהניתין הנ'א כי קשיא לא באב כהשעהיום

 בבבל צטר היגנית א,ן שטואל קאמר וכי סים תשתה השס.ם למטררכהיכ
 לא החמה הנץ קורם נשם,ס להם ויררו פתענין היו מ( בבבל.דוקא
 חצית ואחר ישליטו לא חצות קורם אומר אליעזר ר' ההסה הנץ אהרישליכו
 להם אמר חצוה קורם נשטים להן 1.ררו בלור העניה שנזרו סעשהישל'טו.

 הגדול. הלל ואסרו הערבים ג.ן ובאו ואכלו יצאו ושו7ו ואכלו צאו טרפיןרי

 מזוזה.הלכוה
 הכמא טביה חיץ בסותה הייב פצים,ן לו שיש פהח כל והלכתא פ(קצד,

 לרירה ראף שא,ן אטוה ארבע על ארבע בו שאק מבית והוץ הטנופתספני

 16"מ וגסור וגסס'! וג6'מ מ'נ :'ו ירומס 1ר' יהוז"י ר' סהח ונסרדס ס"ד ס" ס"ה ע"ןוגו
 וס-,ס"נ. הק)*וס.'

 מפגי 6סורים "מד ממין גס הנסי!ן סס:י :ר6? כנ"ון !ס1ן ומסק.מה כה,ק כיככ6(
 ה6ח ר' גגס סכג.6 מס חק:"ג ס" 16"מ ונטור כ' סי' הס:יח כ' גמ:ה'ג וס..ן כנוז דרךסוס

 ייע כסס ו5רטו וכו' חערח ס!יו סקג, ימיז הג. זחע:יח מכ5י :וגעח הס)כסג(
 וס1גל כמסוככן .מ,6;י גסס ר)"ג ס" כחס1' מדי'ף כיוכרכ וכהסו, חע:ה( גמג!חהנמוג.ס
 ז:זריס. גסימ כר""ס וסג'16 רגווק5 מק,ח גס0 הדמג"ן נס מגי" ו:ן סהיכ ס6")כג5ין

 זהסמח )ס.ק וכן""ס כ5סכ1) וה:ה סר.ר6 ר' גנס סכ"ד ס.' ג:"ח ז( כ).!.נ(
 ק,ח ה6.י ר' סיפח סנר"ס ג6כגו! וסמן וגס"נ גיוכ": כסע.מ? !6סור ס6גי,!1:. סן"'ג:ס כגה"

 סכ"י. ס" סס 5( ס!טוי. ר' 5וסן ק).ג נם.' )ס:.;ו לויט!כהז
 ג"סכו!. נ"כ כוכ6ו( ו'. הערכ ק)"ג סי, ו!מי! ג6סכי! ע'.ןו(
 )נ5ון. ססקי גסס וג"סכו) ק:" סי' ס"םט( י.ס. כהע:יה מס:ס וכ." כ!כסמ(
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 להניהה כיבוה טזתה והלכהא "( בסזחה. הייב לעלייה ביה בין פתחה לולואפילו
 בכניסה הפתה סיטין וסצוהה הרבים לרשוה הסכוך בטפה העליון שלישבהחלת
 שעקר כיון פגוי כיה והשוכר ג( סשין. ביאהך ררך ביהך ל"נ:( )כנהוהדאטרינן

 בביה המזוזה אה להניה לישראל אסור היא הרר היבה וכזוזה הוא נוי שלבית
 על 0יזהר הגף ואין בכזוזה בוזהרין שישיאל ויוצא ;פו יטלנה אלא נוישל

 טלייע לפכיר רשא' אדם אין פ"ג.( )שם ציציה לענין שניני שכך נ(טזוזה.
 בי ד( הטורה. קרושה שהיא כזוזה שכן וכל צצייתיה שיהיר עד לנמטציייצה
 שנטלה ובן פסולה טפה שהעטיקה כזוזה והלכהא ס( טז,חה. בשהי חייבפרזיקי
 אותיוה שבעה של ז'ינ'ן ושלשה ו( אהרה. מזוזה וצריך פכולה טלבןעליה

 וכץ בטזוזוה ובין בהפילין ובין הורה במפר בין 1'ינין שלשה שלשהטעונות
 להם עשה שבע פאלו אהת אוה טניע שאהח טקום כל הקרש .כהביבכל

 רוהוהיו. לשלש זיינין בשלש שיראה כרי לסה נץ שעטנז והאוהיוה זייניןשלשה
 הזינא :( ל'א )מנחית הלבו רי ראטי סהוסוה כזוזוה של פרשיות והלכהא1(
 סנהג וכך מהומות פרשיוהיה ייעשה שם'א כלפי כאהר לה כריך הונא לרבליה

 פזוזה צריך פההים שלשה או שנים לה שיש בית והלכהא מ( ישיביה.בשהי
 דוכסוסטום על נכהכה ומעזה ס( פבולן. יוהר סהן באהה שרניל ואעפ"י פתהבכל
 בשר. בסקום ועיקר הקלףועל

 קרשנו אשר לברוכי כיהתב סזתה רקכע ומאן י( שפעון. ר'קצה.
 שאינה טזחה .ג( פםולה. בפקל שהלאה כזוזה י"( כזווה. לקבוע הנונובטצוהיו
 נוהנה וסזוזה ת( בסזוזה. הייב שנפרו כיון הרש ביה ע( פסולה.טשורטטת
 בפונרקי והרר לאדץ בחוצה ביה השוכר סו( ובקטנים. בנרוליס ובנשיםבאנשים
 יום. שלשים הטזוזה טן פטור ישראלבאהן

 וגר5'ס. ס,ווס כ' ס'ו גרמג"ס ועיץ סס5(
 מתוך מוכמ גויון מ:ו0 נוי 30 ג3'הו סמוווס )סממ ד5סור סג5ון סכ' ססעסג(
 1גו.ע ססע: סי'ך וסס 1סהו כף סס1נדק מן סמו.,ס תפ! גמ"! 01'ס ס". מנ!ס סוףסירוס)מי
 ק"נ. ג"מ כ:-פועין

 ס'ס. ו"יי י"ס סי' 1ימח 15"ח ועי' גמיס ויינו 1ינימ )כ:ז נס מדם טעם וס:(
 גם"ן. סס ס( ג:'מ. וסס!כ0 ס"נ: מנמוח כ:"ס וס51 ויקי חרי גי וגז, כ1')ד(
 נוף יס:ס נ'זי סססרו גענץ גי סי' סס וסערס ס'ט סוסריט מס' וס"ן סס'ו(
 "יכיו 5וחיו: כ5יוס כחוג ו:ס )נ15ניס ה:ו' גסס גי' ר"כ"ס ס' גסיף סוג5סמסר
 זנ:ך ס! ני וגהר"י קדמ"י ס) וו' גס:ך ס! נ' וכקר"י קדמ"י פיפ ד:מע ס' ר.סנת)סיוה
 וק:רח: וגקוק- וגהר5י קזמ5' )סססת וגקונן יסחס ו5ססם ויי:'ן נריכץ ו5י!ו ס5כן סיל
 ר53. גסמוס5ועי'

 וגרמע-"ס. גר"ף וע' ג:יה סס ס( גס'ה. סס ח( גס4ח. סס"
 נס נמ,6ק וסס)כס קי" יר'ס סס סרבוס הסי גכסינ מוג5וה וס גסי' סס)גוח כ)י(

 קנ"ו. סי' וג:'ח גגס"נ ינ( כגס'נ. ע( כגסינ. י5( קו'1. סי'גס'ח
 גגהע. סו( סס. וגס"ת גגס"ניד(
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 הכטי שהורו טה על מ( זצ'ל ריטרוייש יעקב ה'ר אל שנעשה שאלהקצו,

 הלכה אם הפה וקנוה ירים נטילת אחר בסעודה אחר ג( גבינה לאכולצרפת
 והלא זה על וצאלו: בחכטה לא והש'בו שאופר. הגאון כרברי אוכרבריהם
 של ובישיבה האוסרים ורבו להטוה רבים אהרי בטועצוה שלישים לךכהבהי
 לאסיר. הורו וכולם בזה טהלוקת איןסעלה

 קוסטאנטין פה שבעהיס טזוקקח צרופה יפה שטים טלאכת והשלםנ(
 הוח. ירום סלים שולטן הסלך ארונימ סטשלה ההת היא אשררבתי

 וששה. ושבעים יטאהים אלפים הטשה שגת ארר הרש ראשביום
 7(. פיסילינו שטואל בר סשה הטרפים,הכופר

 ר'.עקג ג;ס מ"ה סרדכיו גס.~הסו' סיג"ס ;1"הסקכוי כומ"ס הי"ר העירנימ(
 ס.' )'מן גג"י הדגריס סוגמו קכ"נ ס.' ""מ וכ' כמן. !הניה ,ייך 1:ן )ם4%ווז%18(ממר.,;
 )ר.סיי. ור,ה .סוד"י ר' סיכס ממר' ה!:1 והנרקת.ס ;"ה סי' מ'מ 1"'1ס1ם

 גן. גהוג גדס.ס נ( ממר. ה.גק !ממוק 1ר.ךג(
 טיללער, הכהן 'ואל המסן: "מרד(

 סססן "הג;הי
 1!" וייכרי ממ,ור !" ג.די עון ס'ס )" !מ,ר כנית )היל"

 כ)
 ה;סוגות. )ה:ווק ס'!לסס.שעו הוי.ע סו,"תהגס"נ
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