
כןיךאים קייוהעכוףמפר
 בפנימ בודקת שהיא הבגד שתכבים לצריטה. . לבדיקה מעלי דבתנא שחקי הבי 6ק י"ו ~יכ )קמ( אבייואמר
 ממעם אינו תשמיש שלפני עד שמואל אמר ר"י אמר 5'[ ]:' בנדה א' בפרק כדאמרינן ובמדקיןבחורין
 הכנמת אלמא , ולמדקין לחורין מכנימתו אינו לביתה שמהומה מתוך קטינא רב אמר מעמא מאיבפקידה
 הנדה לאבות תולדות ונתנו הכמימ החמירו וכאשר . לא אחר בענין מעליא בדיקה )קסא( הוי וסדקיןחורין

 ראםתועפות
 וסנןיק0 טכ' 'רוחט ורכיגו )טדי6 סחקיס )סוכיר )יס סונרך 1)6 עייף עסי יותר ס)כן דכ) סמעיק )נן טסתגז כ'ון וממי)6סחדסיס
 0חדסיס. מן 'וחר רכין ססן נסחקיס ידוק6 סמעינן ממע6 רך ס0תגס ומ6חר כ0עור ס") יסן ג"כ סזכיר 1)6 כו' רך )3ן 3נד סחכג'סת0יס
 גוס") 6'ת6 ונגיסס 0יר6'ס ססר ע"ס 0מרדכי וכ"כ )6. 6חר נעגין מע)'6 נייק: סוי )קמא( . רנ6 )סגיגו . 36יי)קס(
 0ג0 סס טכ' )0יפך 6' ס' דגד0 מסך 0וכיח וטנייקס טססיר0 סער ככעס"ג וטר6נ"י . נדיקס 0וי ונטכי כעי6 חו"ס 0כגסת6)מ6
 ס6יגס מסגי )עסרוח כייק0 61יג0 )תטמיס 0י6 נדיקס תטמיס ט)סגי עד ו)טסרוח )הסמיט נייקס חכמיס סתקגו ט6לס מכ6ןר5ימ

 נשגן 0סנע0 גנ7יקת ג'ן 00פסק0 י~ס נגדיקת נין זכט דנייקת טט סר6ב"ד סכ' ס6וגור מי כסיס רניגו דעת oiih )חו"סנוכגיסחו
 י)סי )נע)0 6ף נדיקס 3ליכס טסי6 נעטרות סעטוקס נ6ט0 0מע)ות 3נדיקת 6)6 נע) )גני סקי)ו hS1 סס0רות כנדיקת מעו)טנדיקס
 ועי") . י0ו כ) נדיקת 6)6 0לריכוס )6 וס)קי 3טן עסוקט ס0י6 סס0רות מע)ות מחמח 6)6 טנע) מחמת )נע) סנייק0 עיקרס6'ן
 סטעס טמ6 )סטרות "ral'1 )כיתט סמ0ומס מתוך 6)6 )כך 3ריכם ס6יגם )6 )חו"ס מכג'סתו th(O )נית0 סמטומס גותוך מסרםירכיגו
 י)6 ס"ר מ"ו סי' ח'/'ד מ"ק ו0מ"נ . גחייוסיו טר"ן וכ"כ וכתס0"6 סס נח" י~רטנ"6 סי' וכן )חו"ס 0כניסחו ג6 כטוגן עסטט1)6

 יט דשת טתי טס 03רסכ"6 טמתנ6ר )סי וטגס . סס ככי16ריס וכח"ד סקכ"ג ק5"1 סי' 3ס"ע ועיין 63!רך עיי"ס 0ר6"ס ורכיגוכסרסנ"6
 גדיק0 דנעי6  דמיגו נע0רות 0עס1קס נ6טס 6)6 )"ס 6"ט 6ר"י 3יתס 6ת )סמט עוכרת ססי6 וכסעס "נותנ" כ' י"6 גדס ד6מרונס6

 נדיקת 6)6 חו"ס נדיקת גריך 6ין 0ר*נ"ד סכ' טשמר מי ד)טיע הסמיס )סגי )נע)ט כעי6 כייק0 5יש )כע)ס כדיקט גמי כעי*)ע0רוח
 דמתוך וטר"ן סרסנ"6 )סי' מס6"כ ססרות )עמן כסקיי0 ממעע 6יגו תסמיס ט)סגי דעד 6' 0' טס 6"ס 5ר"י ומט"0 )נד טחינוןכית

 גמי כע'6 נעסרות ינעסוקס ג6גור ד6ס )י וקט0 . טסרוח כנדיקת מע)י6 נדיקס תסמיס )סגי 5ריכ0 )ססיעס חייטיגן )ניתססמסומס
 חנרת0 מכ% חי6 ומטמ וימג6 חד6 6"ס ו60 ל י"6 סס סריך מ5י 6"כ ונסיין כמולין מע3י6 גייקס תסמיט )פגי )גע03ניינך
 מע)י6 נייקס נעי6 )6 וסת )ט "6ין ג6סס 6ף כסטרות עסוק0 ד%יגט &(h טוס כו' )"ס 6"ט ד6ר"י ט6 מעוס ד6י גימ6 .6תמר
 נין נייק0 נש6 )6 )נע)0 ד% 6"ס ר6נ"י 6מל י6ר"ו )ס6 6ינעליך מט"ט 3ע'6 בסח"5 כדיקת 6כ) כע0רוח 0עסוקט 6ססככייקת
 67ר"י 60 6ינעריך ד)6 טו6 0נמר6 דקוסיית 5מר ויס . קס"ו סי' ריס נכ16ריס טלי וכמט"כ נעי6 )6 ק)ס נדיקט י6ף ש:ס ניןערס
g"hמכ% מד6 0נמר6 כחי' 0רסכ"ס פי' ססיר 6תי ו)פי"ו כו' 6"ס 6ר6כ"י ד6ר"ו זימג6 חד6 6"ס 601 0גמר6 )טון ומדוייק כו' )"ס 

 6נ) דטכ6 סך 6יגעריך ד)6 0ו6 טנמר6 קויית ד% כיון חי6 ד"ט טס תוס' עיין ד)קמן 00י6 מכ)) 6תמר י0כ6 דסך 6תמרחנלת0
 ס"מ כו' דייק ל63 6)6 3עטרות כעסוקס י6יירי טמ61) סי' )6 יכ0טי6 )סרט3"ס יתוס' ססקטו ומס . כג"3 51ריך 3ריך ד)קמןס0י6
 6)6 כו' )"ס 0ך S~lnal מימס סמע יסודס רכ 1637 כו' )"ס 6"ס ד6ר"י ט6 מסלס ס0רס3"ס ג)ע"י 3דיקט )"3 )3ע)0 כ) סמו6)קסנר
 טמו6) קסנר ס"מ כדרכ6 גסמע דמיגס )ר"ז ד6ר6נ"י טך וסמע טחכדוק עד )טמס 6סורס וסת )ט ט6ין 6טס דטמו6) מימט טמע '0ודסירנ
 p"w3 ספלס"י סל סי' 3ייטג יט ונו0 . ססיל ו6תי כ1' )"ס 6"ט ל"י 6מר מט"0 נט0רות געסוקס מיירי וסש6) 3דיקס )"נ )3ע)סכ)
 6)'נ6 לגסו 6מו%' ת'קט' )6 יל"י 6ס* ר6נ* ד*מר י ודקס'6 גססרות עסוקס 3ס6'גט )עו)ס סס" 60 מתגי י6 60 דמתגימ6ן

 ס"כ נ0ר"ן וע"ן נייקט )"נ עסוקס דס6יגט 6מר גופי0 6'סו יס6 6לר"י דר"' קס'6 ד6"כ 3ינר וטועין ע"ו כ' ורס"י .דסמ61)
 D"h דר"י 6)'% תג6י תר' כ' סיט סי' גי0 ס)' ונ6ו"ז יר"' 61)'% גיגסו ד6שר6' טו6 עעות ד)16 לס"י קוסיית )חרן סכ'יסנוטות
 חי6 0גסו כו' 6"ס Jhlh"' ז6ר"ו ו60 כו' 6"ס י6ר"י יסס'6 6"ס ד6ל"י )טסי6 מחגי )6 כר"ח ס)' c~e י6ר"י. )ט6 דמחגיומ6ן
 6נ) )ר"ו ד6ר*נ"' 6)י% כו' )"ס 6"ס 6ר"י דסחס נפטיעוח 6"ט נסרסכ"ס טכתנתי מט ו)סי עכ") 6תמר חכרתס מכ)) דחי6גינסו
 וז"ט סתנדוק עד )סמס 6כצרס וסת )ט ס6'ן 6סט 6מר גמי כססרות עטוקט 63יגס Db" 6)6 סמו6) דנרי כן מפרס )6 נעננוו יסוד0רנ

 סנרס"י כסי'.60' כס"ס מסרס %3מו 0רסכ"ס מ'א רס"י קוסיית י"ק ד)סלסב"ס qfi מיסו . ויו"ק כרמנ"6 0)כס כס"ס דסמו36מסמיס
 )סי' נסתימ0 שס ס)' ט0לס מ)נוסי ונס' . 0נ' כסי' ססי' 0ר"ח ע) וח%ק 0לטנ"ס נסס טסלע"י ho' סי' סכ' סס ג6ו"ז כמכו%טס
 )6 דר"י נס"ס רט"י עמס"כ טס ס0רס נמ)מסי שד ור*יתי . מ% ונזוחכ"ת כ6ורך d'"D כסיר"ח 0סוגי6 כ) מסרס ס0לסכ"ס כ'קס"ו

 ,סוקס יט6'גם יטמו6) נוטמי0 61טמעיגן )נרמר ר"י 61ת6 עסוק0 6יגס נין עסיט: נין טמשנן סום דממתמ' שיי נעסוקט 0תס6טמעיגן
 זפריך 60 קט0 )סרט"י ח"3 סס סכ' עיקר ו0כ6 כייקh'D3 0 גט0רות דעסוקם מסג0 וכ6וה0 כר"מ ד0)כם 6סמעיגן h)ot נדית:מנ
S'DS66ר6נ"י 67ר"ז ז'מג6 חד6 6"ט וס6 6"ס 67ר"' 6ס a~h 6סמעיק )6 6מתגי' כ6ן 607 כ)) קוסי6 כ6ן 6ין לס"' ד)פמט"כ כו' 6סס 
 עד )סמס ד6כצרט ס)כת5 6עמעיגן "ר6נ"י ד6ל"ו ם6 6נ3 נססלות עסוקט ג6יגט מ"ר' ד)6 )מתגי' טמסרס 6)6 )ט)כת6 מיייטמו6)
 )מחגי' סעו36 דמסרם דט6 )סס"ס )יס יססיע6 ס"מ 6תמר חנרתט מכ3) "י6 )ומל סט"ס מייחיק וד6' 6)6 נע0רות נעסוקססתנדוק
 0י6 תורס 6מנם לט"י ע"ד )טסינ וסנון כד6י ט6יגי 61ף סרסס 63 כמחג" סנר )6 ד6י קמפרס )מעסט 0)כס נטסרות נעסוקסישיר'
 גייק0 דנעי6 ימיגו גס0רות עסוק? כ6טס 6)6 )"ס 6"ס י6ר"י ימ6' דנ0י )סרט"' ד)ק"מ 6ומר ו6מ עכ") סי6 %חת תסונטו)ע"ד
 )0 6'ן ו6פי)ו נייקס )"נ )נע)0 נעסרות עסוקס 6'גט 6נ) טס"ס מט גימ כסרס"' ק6מר ס)כח6 )16 )נע)0 גמ' נךיקרי כע")ע0לות
 עשק0 %ס0 6)6 )"ט ל6מר לס6 וסת )ם ט6ין 63ט0 6סי)ו מותרת י)נמ)ס 0ו6 יטמו6) חייוטו עיקר כ) ע'כ ים6 ק6מר דיג6וסח

 דטכ6 מחג" )ס מתרנת טש ע"כ סס ופרט"י כו' טגעיס % חגיג6 קמ") מ6י סס סנמר6 כקוטיית כו' סגסיס כ3 סי6 נותל'געסרות
 6"ס ר"י קמ") כייקם געי6 וסת )ס ס6ין 6סט כו' סו"6 ממתגי' 6י טס נגמר6 וז"ס כע0רות עסוקס נס6יגם וסתס כטטחתנעסוקט
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יראים עריותעשרמפר. 5ב
 ג' לתוכן ונפלו מאה מ' בו שאין חסר מקוה שכל מדרבנן טבילתה לפסול הנדה לטבילת תולדות תקנוכך
 בשבת לה דמייתינן ]מ"ג[ בעדיות בפ"א כדתנן מדרבנן פסול הראוימ במים בסוף שהכשרו אע"פ )קטב(לוגין
 שאובין מיס לוגין שלשת ואבטליון שמעיה מפי והעידו האשפות משער גרדיימ שני שבאו ער 6ק ]1%פ"א

 פוסל )קסג( אינו שלם אבל סאה מארבעים חמר מקוה פי' . דבריהם את החכמים וקיימו המקוה אתפוסלים
 ארבעים בו יש ספק , נפלו לא ספק נפלו ספק חכמים שמהרו מימ ספק )קסד"( פ"ג במקואותדתנן

. 
 סאה

 ואינו מהן לאחד נפל סאה מ' בו אין ואהד סאה מ' בו יש אחד מקואות ב' / סאה ארבעים בו איןספק
 עשרים בזה מקואות ג' )קמה( בפ"ה נמי ותנן . יתלה במה לו שיש מפני מהור ספקו נפל מהן לאיזהיודע
 , המקואות ונתערבו )קמו( מהן ומבלו מ וירדו הצד מן והשאובין שאובין מים סאה עשרים ובזהסאה

 הפיקו נפל מהן לאיזה יודע ואינו כדתנן מדרבנן לוגין דגי פסול ואותו , מהורק והטובלין מהוריןהמקואות
 וסבר 6'[ ]פ'כ הערל בשלהי ביבמות כדאמרינן ספק כהאי מכשריה הוה לא מדאורייתא פסול הוי ואימהור
 מאין ב' ולפניהן תרומה של ואחת חורין של אחת קופות שתי והתניא דאורייתא הזה בזמן תרומה יוחנןר'

 ותרומה נפלו חולין לתוך חולין אומר שאני מותרין %ו לתוך אלו ונפלו תרומה של ואהד חולין שלאחר
 הבית את בהמוכר בב"ב דאמרינן והיינו . אומר שאני אמרינן לא מדאורייתא ואי נפלה תרומהלתוך
 מפהר דמדאורייתא אע"ג )קפח( ומעיין , מדרבנן שאובין לוגין דגי פסול מדרבנן שאיבה )קסז( ג'[]מץ

 כדאמיינן רביעית לההוא ובטלו מדבריהם סאה מ' חכמים הצריכו , בו עולה גופו שכל בדברברביעית
 דמקוה רביעית איכא והא ומקשינן כו' הן רביעיות עשר )קסם"( אליעזר ר' אמר 6,[ )'מ ]ריו מינין ג'בפרק
 כדאמרינן מדאורייתא כשר קאתו דמקוה דמהכשרא דכיון סאה מ"מ בו שיש ממקוה ראתי רביעית )קע(פי'

 סו") וסת )0 עיד נ6סhpt1 0 ימייר' ממ6 7)6 כו' הנטיס יכ) )סרוסיט י6י 6סמעיגן )7יג6 וע"כ  נייקר 6"5 60 כגידפסים
 60 מג") 7נ6מת ועזי וסת )0 סדן נ6ס0 6פ')ו 6)6 וסת )0 ס'" נ6ט0 מ"ר' למתג" ת'מ6 )6 וזומר סם דגר'ו )רעמיי 6"ס)ר"י
 נגמרי סקסו 'פט ומס"ת )דג6 סי' 7ס") ט.כ 6)6 וסת )ס נדן 6ס'פ מחר' למתג" 6"סר"'

 רס"פ כסך מס6"כ וימגר מי6 6"ס וס6
 כמתגיי סבכתך 7)ית י6ססר קימל 7יג6 )16 )ע') 6"ס 67ר"י ד)"ס )ומר 'ט ססרט"י 60' בסי' סרסרות 3עסוקס כרחב"6 ס)' 6"סד*ר"'
 וסטר מטויס המעתיק כ' סיגו )גיתם טמ0ומ0 כ6ן מע"כ יע) ודע . %עתי גרור ו0ו6 נסקס )"כ ג"כ נעסרות כעסוקת DhI'(71סתס
 3ניפס. וע"ס כ5") כי' qtp3 ס0כסרן Dt/Dfi ס6ו3ין )ונין )קסב( . 6יג0 51") ט"מ נגדפס הכ"כ qh סגו ותיגת עכ") 6)1 כמלות נכוייס0

 הסוכות 0ר6"ס וכ"כ התו סוסכן 6'ן סנעו)ס ס6וכיס מיס כ) ט)0 נמקוס 6נ) ר"ת ע"ס נ' ס"ו ננ"נ 0תוס' )ס1ן . פוס) 6ימ)קסנ(
 געסו נ0סק0 607 610 סנרך סס וו") 6' סי'מז16ת

 ורועיי
 ספק מ"ג פ"נ 5") . פ"ג )קמר"( . 03ן )רטני) ות"ס מעומ"תס )יספר

 bn'h ו3ניסס וגחערנו 6חר 5") מ0ן יתינת 16 . 3טן 5") . מ0ן )קסו( . ג' מסנס נס"1 5") . כס"ת )קסה( . כ1' סטורו ס6וכיסמיס
 0ר6"ט כמט"כ לער"ח דר"ח קטס ו% 0):ו"גו )ונין דנ' אנוו) 3ס' ל'ב"ן וכ"כ שסר 3ס' כ' ור"ת כ' ולמ"כ מךרנגן )וגין ג'יפלו) כס"י סר6"ס וכז מר"ת .סכ' מקוקות 0)' במרדכי ועיין . כחוס' ואר"י ס"נ מבלוח מסג' ל"י כ0רגוכ"ס י)6 0תור0 נון פסו)ט16כ דכוי ור"ת רס3"ס ע"ס 6' ס"ו 33"נ 0תוס' כמכ"כ 3וס רנינו יעת )קמז( . "שנים ס מי סמ0 כ' ט)יט' ונוס נמסגס 0ני' ועיי"טכסן
 ייגס כסוף 6נ) ניס סס כטסן פיעו 0)גרמ סיקוס 6ת סוס)ין ס"ו3ין מיס )ונין נ' יקמר 60 עטר כס' ר"ת סס'רס מקוקות 0)'3ר'ס
 שגין נ' נ0ס)מח ג"כ ר") ס6ינ0 מית ווקף ירנגן יס6ינס ר"ת 3סמ סכ' רמ"ח עסין מסמ"ג וכן ע"ס כו' ומ"ר מיר3גן 6)6סוס)'ס
 . ס6ונין מיס )ונין נ' 03ס)מת מסו) 0מקו0 סי60 נורו 0חור0 מן 3160 טכוסו ומסגי סס:ו"ג oc כךמסייס ס6וניןמיס

 ומסרק""
 סס

 שמ"מ יגתחי)ס ס6ור"ת 7גו0 כן ר6סוגיס ומפרסיס 0ס,סקיס כ) ו0ג0 )ק"מ. ו3מחכ"ת לר"ח מר"ת יקסס מ"ע 0גימ לסה"נכניקוריו
 ס6)0 גיעין טי3 נונע) כסו"ת 16)ס ת"ד ד:וקו16ת פ"3 ד6ר"6 606 סי' וכן כ)) מיס סס יספין 3חחי)0 סי' ~opn 6ת סוסין )ונין7נ'
 מחיט 0גיסס עקות נולות 3ס' כמט"כ ודש מ"0 ימקו6ות ס"3 נתוי"ע סמוג6 0ר6"ט 7' 3י6ר ונוס ממיס ע"ספי' קרי כסירים מיס רוב בו וניט 3תמי)0 מקרי 03כסר רוגז טגס)ס קוים יסייע שטו"מ כתחילי )ונין דנ' ר"ת כפיסח סי' ו' 16ת?'

 6ח פ,ס)ין )וגין סלט כסריס מיס רונ טי60 וזים 11") ע"ע יה"כ פ"י נ0נ"6 0ו6 וכן סס סר6"ס SD)תשס
 60 ו)פי"ו וכתג") כפיר"ח וסייע עכ") מ7רנגן 6)6 סס3' )6 כסריס מיס רונ נו טיס )6חר 6נ) סס[ ]כ5") ")מ"מסמקו0
 )סרס 5ריך נתחיכה סמחמיל 7' מסגת סס )עעמ" 7ר"6 0מסרפיס טס ססי' מיס כמעט 3ו 'ס 06 16 ל"6 ניכר' מ"ג ס"נ נמקו6ותיתכן
 . מקוס סיעור נו טסן מסגי מעע )י' קרי ת"ס 3ו טלין וכיון כו' ~otpn רונ 6)6 7וק6 )16 ר"6 ד6מר וכמעט 7ס3ועות כפ"נ ער"ןכממ"כ
 נסיכן עכ") סלל'ס נסקר נין טירות כס' נין ניבקע 6)6 כר"6 סבכתך י"מ 7ג07 כפ"ק וכי6ס'קנ6 סכ' 5)"ע סס סריגןודכר'

~)ptph סנמר6 כרביית עונה 6יכ6 ס7ריס כסקל 6נ) טהורות נס' 73' כר"6 ס)כ0 6"ט רצי וס5 יגיס נס"קכן oc '6)6 7מ)ס גובהי 6' מ 
 כוס רססו )הכגיס )0ר"ן' )ו ומס c~h כר"' ו)6 כר6נ"ס ד0)כ0 )סר"ן ומג") )6 ותו גי' כר"6 שכס. תלמודה ינכו)י' סס 6מרדל6כ"ס
 סם וס"ס ומעיין חינח )'ת6 נגןפס כו' ושעצן )קמח( . 6"ס 3ר"' tl'Dh 61"ט ט0ר1ת 3ס' 0ו6 ימקו6ות יר"6 סך ו0)6 סיר'סדכס6ר
 )סטני) frn1 יפקוס רניעית וס6יכ6 הסרסו טס גויר נתוש עיין כו' סי' )קע( . כ5") . 6)ע,ר )קסם'( . כו' יגו67וריית6 ולע"ג .דרנגן
 ממזת 6תי י)6 6ף )כליס רביעית יוכסר 0תיר0 נון ינריסס עפי סנ' נ)סון סס סרס"' וכן 3' י"D'nDD3 1 כ67מריגן ו5י:וריות מתעין3ו
 סיס ממקור יצתי רניעית ג"6 ו5יגוריות ממטין )טני)ת סחורת מן מעולס כסר סיס )6 )חוד דרניעית גריס רניגו נדברי 6נ) ת"ס נוסיט
 כסר קווקו 7מז0 דמ0כסר6 נכיון מ"סנו

 גמי מיילי גיגוריות ממטין ניס ימ,י.)סעני) רביעית נ' י"ג גססחי0 67ר"ס ו60 מיסורייך"
 סס מססמיס 0וכימ ס' 5ות כ' ססק6 מ"6 דגנז6וח ס"1 עביות גמת כא' *ובס "' נ"נ נגחים ג7*ער קסתו למיס דמסגער*גגס"ג

י6י
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כז .יראים שיתעמימפר
 מהמין בו ממבילין סאה מ"מ בו שיש במקוה רביעית קדח אס )קעא( ספי רב אמר 6ן[ ]י'נ מ"בבזבחים
 דבמלוה מההיא בר בנזיר ומשמנן . הנוד כשפופרת בקדיחתו אין ואפילו אתי דמקוה דמהכשראוצינוריות

 אלא )קעב( צריך אינו המים למוצא אבל , הנוד כשפופרת הנקב פי' , הנוד כשמופרת עירוב והצריכורבנן
 לומר לנו ויש . היבור הוי להטפיח מופה הא חינוך הוי לא מופח וכשקה ש"מ[ ]שמת כדתנן להמפיחטופח
 דמעין רביעית איכא והא מקשי הוה הכי לאו )קעג( דאי דמעין רביעית בטלו כך דמקוה רביעית במלוכאשר
 לא להכי י"ל )קעו( נמי אי , דבטלוה ידע הוה לא האמורין )קעה( בטלו רביעתא כולה )קעד'( מאיאלא

 .מקשינן

 דהא , בטלוה לא פסי רב בימי דעדיין לומר ואין . מרביעית בפחות )קעז( מפי' דמלן שהוא דכי
 מקום בגל תטבול לא אשה כ'[ סין ]גיס חכמים ואמרו מובא, פפי לרב קדים י)קעח'( אליעזרר'

 אמילתא הדין והוא , ותסבול חרש כלי גבי על תעמוד לא אשה )קפ( רב בר שמואל דאמר , דבעיתא)קעם(
 , בנמל תטבול לא אשה "ס[ יצחק רב בר שמואל אמר מעמא ומהאי . דבעיתא משוס טעמאומפרשי

 ראםתועפית
 מלך) י6יגו מוס ומוכת  שתורס  מן  ששילט כסר מזור רהיטיך  דגם נתמרו  נפסתיס ר"פ פר' 4מר וט"ל  סט ר"מ  דברי כן )סרט לסטרי6י

ohnitסרט דחקו גוי 5)"ע נסי' כ6ן רביע ל וככן ס0 וכפריקי( כן hSt מס זססחיס כסך כפריסות . )ומגס . סס6 כסנינו . מסי )קעא 
 סיגו ומניעית טס זנחיס ד6ר") ט6 מסרס סס טסר6כ"7 רס"ן סמים סער כנעס"ג כסר6נ"ד 7)6 כו' קדח 06 סך מסלה כ6ןרניגו
 ר") ככימי סירוסה יחו ססתוס' 6)6 )רניעית 7"ס סס סתוס' וכממ"כ סמעת6 נסוף מ"ר, דנסכי ו5יגורות ממטין )מעני) סייגומטקס
 לתעית ממגו וקיח סוס מקוס נסוי סיכך 36) (Dt'D כססו6 6)6 16חו כטוו )6 3נוט"ס זס מתרן וסר36"ו כמקוס רביעית 3ס)וכנר

 )סקלות ולן ר") מיירי ונסכי קטגיס כגיס נו מעניקן מטוס כק)יפח נוכס ע) כססס"ג רוחנ נפר5ס יט oh כמקוס טפח ע) סנטיו)עוקס
 )מכ"ט גושרכ כבסוט 636 13 מטכ')'ן 6ין (D'tD טסו6 דכיון 1"6 6' )"ח גויר הנמרק כקוס"ת ככס"ג המקוס רניעית וס6'כ6)סי"ז

 ט קיח 06 57ר"פ וסPICD . 6 פי' וסוף דגר 63 ע) 17חק ort וס"ס כן גהרן ל סס עניות גיח ובס' )מחסכ" סייך )6נספס"נ
 כו' מטני)'ן כו' קדח סלמס כמקוס סגתנע)ו )6חר 06 ר"פ וקם") מסיס יגו )רניעית ד6ר") 6סbp1 6' סר6נ"י מסרס כו'רכיעית
 ימסו) נס6וניס ערגו 61ח"כ לניעית )לותו נסקלמו זדוק6 סר6כ"י ווס"ס 03 מתנס4ן סיו )6 ל3'ע'ת 636 3תח')ס סיס )6 י6ס6ף
 ססס6ונין D"Dh טחולו נסוקס רניעית ממגו ומסך ו6ח"כ.קיחו ס6ס וגט) ס6ס גחן *קג'ן נמקוס ס6וניס נתן קדחו ס)6 עד 606נ)

 כ! מיגסש' מסרס סס 3וכחיס וסנרס"ס ע"כ פ"כ נונחיס וס"6 קלתו דמקוס מסרסרך %ס וגיגוריות מחטין 13 )סטני) כסר 13מעורכין
 כ' ומס"ס סר6כ"י מ37ר' כ)) סע'ר )6 כ"ג ס"ק קמט ס" גט"' ס)' D'Jtnlh חג' וכס' 33עס"ג סר6נ"ד כס" סו6 ונקמח ד6ר"ס)ס6
 6)מוניס סע5' ע) אסעיר כ"ז 6ות כ"כ ס" ח"נ בנסרו סיס מסת 3ע) )קניון יו"ר . )סתם כ)) ערן שגו D"~S דמ')ת6 )טקסותסס

 רכ'ע'ת 3ט)ו כבר ר") י3'מ' סקוגטרס כסי' גריס ומיסו סכ' לרביעית ד"ס טס דז3חיס סתוס' 3ד3רי טס ססי' מס 6ך סר36"דמינרי
 סחוס' ייגעת סס סיס )סססת )י' וממץ עכ") מיסנ ים סוי יותר כתרץ 7ר"ס ו6ף וו") סי"ף מסמ"ק סחוס' ע"י וסקטס כו'יפקוס

 ממרסיס דסתוס' מכויר סרי כו' רניעית נו קיח 06 )יאק וכמ"ג סכ' קונח י"ס סס סתוס' דנרי 6סתנויטתיס כמחכ"ח עיי"סכסר36"ן
 כפ"ס מכ"מ כגוס"כ כסרס"י 7)6 בתוכו כקודח )פרס לטיס מכי6יס ונוזם סס כפרס"י 6)6 סר36"י כפי' י), 67ר"ס רביעית בו קדח06
 ייס טכתC~mon 3 כוונת יתנין עמ"ס כ' ססק6 מ"6 ממקואות פ"1 שיות נאת סיקר 3ס' 3וס סקריך וכבר סי"6 מקדט נסתגוס)'
 DS(Dtt פסוע ט16סן כונס סעוקס יאפיקו יר"ם 603 סר36"י )סי' מתמס 3' לע"נ ט"ו מסיק l"DD ויקרא )ס' נ6ס"ט 3ס' ועיין .מיסב

 ונס סר36"7 כסי' י)6 סס ישיגו רכלי ועכ"פ . נ' 6ות Or C""D מיטנ עקות גנות וכס' )נמרי משקט גוחטסלת יכטסס"ג חיבורע"י
 דרומי נק"ל 7"ס טס 13נהיס קלסים )ס65ן וראיתי סר6"ס לגיס מסיעת סמר )6 סס ע)יות ג)ות ונס' קם מנחית ור~תוס' כפרס"'ן)6
 מחטין יטנו) טמ6 נ,ירס מטוס כגגן ינערו יטעמ6 כיוו ס6מת.וי") )פי 6ף ס"ס ייתרי ג"כ סתי' כו' כמקוס רגיעיח נטנו כנרר")

 וכ"כ לנגן מג 6תי דמקוס ומסכט'ר6 סגוקוס 73ופן יקיח כיון וסכך גזיר נמס' סת0 רם"' כמס"ס כטפס"ג נסית סמן 3כ)יו5יגוריות
 טלין נשי 'סני) סמ8 )נוירס ריגן דכע)וס עג'ן מס סקיוטיס דנריו )מנין וכיתי 1)6 עכ") ע"ס ימסק" ד"ס 6' יו נחו)ין h'sc3תוס'
 מסרקני טסנ'6 ומס ע"כ ס6ס מס' נפחות גדומס %ס יטבו) טמ6 מירט סס נמיל סמ6ילי כ' )רניעית ינט)וס וטעמך כטפס"גנסיס
 כו' כממגם כ87מריק רס"י ונ"ט ישבוס 3לניעית גמקוס סגי 7)6 "ס ט6מרו סמק1ס )סר16ת 6)6 טס כ' )6 ירס"' חמוס 610נגויר
 3דנר מיירי וסחר 6' נמקוס ס6ס מ' ונציגן מח)ח63 מקמוץ 6רע6 דס6 6' פ"נ למק"ט וכוונתו ס6ס מ' ס) מקוס נעיגן מיי )כ)6)מ6
 ר"ת כסיסת כו' 6"5 )קעב( . מייי )6 ותו hie 0י"ס כ' י"ג O'nDD3 סחוס' וכמס"כ סליך O"h1 מס 67)"כ נסחות עורס גופוסכ)

 מ" יו"י h"m עיין לכס ונעגין 56נעות ל נציגן נגקנ %6 )סטסיח ע"מ 3טוסח סנ' דנמיס כעונים 7"ס 3' כ"6 כחגינס סחוס'ססני6ו
 יסטעות נס"3 וסמר7כי סנגחייס ומסרו )סנ' ס6' ונמעין ט7י)ט סו6 וע"ס 3גיסס מסר ימעין עד כו' סכי )16 ד6י לקעג( . ס:"כר"6
 נג7סס סו6 כן כו' )6 3ז3חיס ור"מ ט6מורין חכשס נימי נט4 )קעה( . hsl' ג") . מ6י )קעד"( . כ6ן סכתונ כפי 'ר6יס מס'סניף
 )עי) מכתנתי מס ועיין ננורדכי וכ"מ סי' 51") ט"מ . מס' )קעז( . נכוסס חסר )ונור ולין עד כו' גמי 6י )קעו( . סמעחיק וכ"כוכ5")
 ק7יס ר"6 607 כ6ן כמע"כ 51") ע"ס וסו6 )ר"6 קיים ר"ס 607 ונותסס . 46נול 5") . לניעור )קעח'( . סר6"ס 7נלי 3גי18ל )"ג)לת
 רניגו כבמסרס סעיקל סו6 מקוס" "ככ) סכח"י ינירסח סכת"י כנקיון כ' ס)'ס"6 ר6"ד וסג6ון נכ)י סגילס6 כגיסם . מקס 3כ) לקעם( .16"פ
 )6 6טס סג7סס )גירסת %8 ע3ס נקעת כסרקני סו6 ננמר6 ס6מרו סירתן 1)פי"ו . ספ" חסר וכקן מתפחים פי' 7נעית6 6ית6 ונגיסס6ווע
 5מו6) )קפ( . עיי"ס סרמנ"ס גדעת ק5"ח ס" יו"י סנ"י וכמס"כ ש"ח 16ת1 ומטוס סו6 ען כסי וס) ס) סי' דסי)ת6 )ומר סריך נכ)יתינו)
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יראים עייפןעשימפר54
 . ז"ל חננאל רבינו ש' וכן שפיר טבלה ולא המשנות בני מבשת ובעיתא שם אדם ובה המשנות מקוםפי'
 שיש מקוה 4[ אטש ע"ב במקואות ותנן . נפלי בדדיוני )קפא( לםימר ליבא דהשתא אע"ג ביה גרסינןולא
 במים אומר יהושע ר' , במים ממבילין ואין במים מטבילין אומר אליעזר ר'ם וטים מיס סאה מ"מ]בו[
 שהמשקולות )קפג( מקומ אומר יהודא ר' . מאליו בו )קפךף( מירד[ קהקנה אמרו טים באתה ,ובמים
 יהושע ר' )קפה( ומורה אחד מצד המיס הן אס , גביו % צפין שהמיס טים באיזה )קפד( שםיוררות

 במיםשממכילין
. 

 ולא לטים האמוראין חכמים קצבו )קפו"( אחד )קפו( דסימן בטים, ממבילין ואין
 אילימא למאי אמרינן 6ן[ ע"ג פ"ב בזבחים אחר סימן זה ואי . שוין שמהם אך התנאים ש לחלוק)קפח(
 שוחה פרה דאין ואי נמי לרביעית אפילו ממנו ושותה שוחה דגרה אי דמי היכי )קפמ( הנדוק מיםלמעוסי
 נמי( י למקוה אפילוושותה

 אין מהן ושותה שוחה פרה שאין כ"ס בהן )קצא( מימ שכל למדנו )קצ( לא
 רגליה תכנס שלא , המים מקום אגמים במי תטבול שלא להזהר אשה צריבה הלכך מים, תורתעליהם
 הטביל )קצב( פ"ר מקואות במד' תנן והכי גמורה היבשה מקום ההוא ליה דהוה , שותה פרה שאיןבמים
 עלתה כבר )קצג( פי' מקרימים שהמימ מהורה העבה בטים במיס שוקעות שרגליה אע"פ המטה אתבו

 ראםהזעפות
 חוד"ס 3' ס"ו גרס ועיין . סימר 51") ס"ס . )מימר )קפא( . )סגיה ננמר6 סו6 וכן רנ6 ד6מר כנדפס . רננר
 וכן כ5") כוי טסמטקו)ות מקוס 16מר 7ו)ע6י 3ן שעזר 636 . עומד סמדס p(O סטין מקס )קפנ( . הנעתיק . נכ"' גממק )קפב( .6טס
 תגלי מסגך הסס ר3יגו סניף 6מ6י )דקדק ךט . מס וס"ס יסודק ר' 3דנרי מסוגס סגי' וננדסס )מקוס מקוקוס ד)נ וססוסר כמאגססו6

 . טס )קפד( . כמותו דס)כס יסוך6 ר' רכלי ריעו וסנה כ6ן דכ5") ו6ססר וכו' דר"י 6חר כתוי 31גדסס ס6חריס סג' וסייר7מחניתין
 קודם סו6 וכקן נוטני)ין עיט כ6י,ס 6חר למנגס סכתונ הנורו עיע 63יוס ססעתיק רניט סייור ע) )דקדק וים . o:~s מח6 זוחינס
 סיע בעינן י6 )סי"ז 6"כ מק7ימין טסמיס מפגי יסולע דר' דעעמ* סרע"כ 7)פמסוכ סס מק61ות ע)עת נ13ת 3ס' כמע"כ מגס1*)ר6ס
 כעיט מוקעות כלגריס לע"פ ממטס 6ת נו סטני) ו' ננוגס נפ"ו כמס"ק מותר סענס nws ד%'ט ס'מגו ~לזתני סוחף טססרסטרוק
 טיס מקוס ס6מרו סמסנס כנרי ליס ט) ק6י כו' טסקגס קמרו עיע 63יוט כמסגס ס6מרו מס ו)פי"ז מקימין ססמיס מסגי מסורססענה
 )סט)יס להערף קערו D'p כ6י,ס תגלי 6קק' וע"ז אר"י גנן h"1S לן ססיעור )סט)'ס כמיס עם גמיד יסטיס לסירוסו וטיט מיס מ"ענו

 נזס קדמו וככר סגרוק כטיס וסייגי )יס כדלית חד כ) מסימור ומסרטים כו'ססקגס
 סנרס,~

 )מיס סמ5ערף סי' למרו עיע נ6יזס וו")
 סגרוק ]עיט סס o'la 13 )ע3ו) )עג'ז המגס . מנערף 6ימ טכ סיע 6כ) . לס"מ ימעט 3רס"ז יתגן סטוק עיע וזמו כו' ססקגסנטיע
 ד'סמסנס סעהיקרכיגוסוף oet סכן וכיון טכ") ור"י ר"6 ס)וגתת %נ נסין ובמיס נסס מ~3י)ין 6ין )נ"ע ס5ד מן סס י6ס סענ[וטיט
 דתיות ולספר . 31מיס D'P1 ס6מר יסוטע ר' )ל' ניזור טסו6 כו' לסין ססמיס עיט 63יזס כ' ולח"כ סמסגס 7' )ריף 3י6ור טס61מקורס
 6חר. 5") . 6ח7 )קפז"( . וסימן 5") . הסימן )קפו( . מוכס 5") . ומוסס )קפה( . כ1' גיוס 6ית6 נמס:ס סט ור") ר3יגו מחגרי 510סט
 נסחטת וסר6"ס עיע 7"ס נ' י"ע סרס סתוס' כ"כ רניט וכיכרי כנרפס הסר . טיק טמסט 6ך ריתג6'ס ע) יחקוק ו% )קפח( . נסמוךוכן

 מגחת 3ס' 1ר6'תי ע"כ נדוק ד"ס יסכת נסרס"י תע"ק חכ' עם סנרי"ס 3סנסות עיין . סנדוק )קפם( . סוסקיס 1hct' סמ"גנקוטות
 עסרס גירס6ות טס )סרס 3ר5וחו ז") טרס"י s~tr סרח"1 ס3גו)ס רניגו מסי י65 וסל3ר קטי6 )6 מעח6 ס6י כי כ) ע"ז סכ'יסורס
 ר") 6)6 )ונחים מסוכל פרט"' סתירת )סקלות סנרי"פ כוונת דלין צידו וטגנס עכ") בסלים סגירס6 כסי להרת ונמס' כך זובמסכת
 )ס' סו6 כף תסריקו סל6ו' וס" גדוק סנירס6 )פי סו6 דק דם" כא' Sh מכני )סריקו סר6וי דק גיוק סכ' 5ע"ק נופיס דז3חיסיסרט"'
 וס61 גמי )מקס eh'(t וטיתס onic יסרס 6י 6ית6 סגיסס 'רסיס נס' )קצ( . מע) גס6ר תית15 61"כ רכסי אתרי 61רכניס נרוקסנירס6
 וכ' וגו' טיט סס טיס מפגי נגס) חטנו) )6 6טס CID"' ע) מ"ס גדס כס' למרדכי י' סניך סנרי סכ' ר"6 ס" יו"ן ג"ח ועפןטפס
 ntPD1 פסיס וס37ר וכו' גמי סס[ ]כ5") )מקוס 6פ'13 ממגו 1סותט פוחס בפרס 5' מ"י למריק 7ונחיס 7נפ"3 טכ' DS' וסוך ,5"עעציו
 ט' גמי למניעית לסיקו ממת וטותס סוחס פרס. ו6' )6 גנוי )מקוס יסעו גומזו ומוחס החס סרס דלין 6י ס"ד )מניס ואריר סאו לנסוסגס)
 כסחכם ומי ס3"י כווגת סגין )6 נמחכ"ת בסג"מ 6וגור 61:י דכאן שירקס 7' סס סמרדס ודגרי סכ"ח St'1P ס6חרוגיס כדסו"יס גרסםוכ"ס
 סרס סטן כ"כ למיס מעורל נססיה כ"מ סככך fnh וכ' סלס"י 6חר דנריו סנוריכי טכ' מנומס ור") סטי כוון וימס 53"ע סמרוכי ד' ססגיחסכ"'
 631מת כו' סרס ס6ין כ"כ כניס סמעור3 )טיע )חוס 6'1 דמפ5י עעס וכ"ס 3עתות6 מטוס דנם) 7עעמ6 פירוסיס 7)ס6ר מטמע עיירך נוסן וטותסמומס
 וז"ל VID"' ע) מסחו)קיט טסו6 ולע"פ רכינו וכממ"כ ינוקו6ות סס"כ סנמטנס דין ע) סנריו )מעמיד )סמרדכ' סו") 4"כ כן טדכר6י1
 6ין מכ"ח ודגרי 5"ע סמר7כי 7' ו6"כ ר3ימ ככנרי סס מרוקח וד' כו' ווט נסמץ סכינתי התמתין ע) נרוקה יפ"כ סלוע 6מרסנרי
 % וקם 5"ל ע"נ  מימ מ תיו וקם מס"ל  ותהם טס ע"ת כמקולות יסס"נ מתניתין קסעשק סע"1 סי' טס במרוקח ודע . מס כ%נעלמן
 . ז' מבגס פ"1 ת") ע"ס . ס"ד )קצב( . סרגך כ6ן חסר וכגדסס . כמרדכי וכ"ס כ5") כו' נסן מעורג סססיע מיס )קצא( . כו' טסיו

 אפי' וכ"כ חחי)ס נמיס סטכ)ו עי $Ptt גסנעו )6 מסרי וז") סי"נ מקו*וח מסג' ס"ת כסרמ3"ס סו6 בסי' רניגו 37רי כו' ס")קצג(
 . עיי"ט 63"ר bat'1 סר"ס דגרי )ס ו6סנרס סוטנ)ס וכמיס ממקס כרעי ס) סגופות )לותן מקדגנין ססמיס :rtef טס כהר"ר ודץ .)ננוגס
 מחונרין סמיס ולוחן )עיט ססניעו קורס סמעס נרנ)י וגננו סמיס קדמו כנר נטיע סמעס רגלי וכסתמי טסי' סס סר6"ט כסי'ו7)6
 מסגי כ' DC~3 סי' ונלוקח ע"כ טסוריס נמיס ידיו מדיח ו6ס עמ6יס ומסגילן ואכריס כליס rnl~o ושתגן ח5'5ס סוי )6 סלך)מקוס
 תסנט ס)6 )יוסר 5ריכט 6סס מכלן סרוקח סס לס"ס מס 6)6 רלע כסנרי וסייגו ונניס (opn טני)ס ע)תס כגר סי' t'nTPnטסשס

63נמיס

www.daat.ac.il
דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



כתיראים . עיעתעשימפר  ב w~w ש ':ני41; י:,-במש % %:ב' 7212ן;ן מי:ין;
 והיא במעום בשרה על דבוק שהמים אע"פ , ושותה שוחה שפרה צלול המים יאמ ליהזחשבינן
 רובו משוס המקשד מעום ומרו הוצץ מקפדת )קצה( היא אס אבל חוצץ אינו מקפדתאינה

 ":'שזגוגיו: :: :, ם, :העג:זנמ:יש,:קן:: ש;::ול בן:1::י ט' ננקסיח סס6טס טני)ס )ס ע)תס 6% כו' מסם וסותס מוחס סרס סין ע3 בטיט לנסס תפקע מן עב DtD נו סיט גמקוס 6316גמיס
 1 כנן ססי פל %2זי:דזכ" DID'DJ' ףג%:ג?14נף%ב

x% 
 סיומי: סר4סעס ומיסו וו") מטיט

 ,p'D סיון עיט h(h חוסן l'hs ח5'5ם כ6 וצן כ' סר"ס וריכס . כסיאט מקדשן ססמ'ס טפ" ר"מ עמן כסמ"ג וע"ן . )רעומהממיס

D"1P('ט"ח TID)) ;מ5'05וסו' ן 
 ק ציס

 מעיט מלוס ottlb עמ' מטעו) ,ט('; )ס,סר 6מס ועיכס לכך כ6ן רניט ניטוס )דקדק גיס . ר(ר6"ס ויטעו בדמ3"ס סי:" 2:ליין סרה" )פ" מסד"כ כו' מ51ן י6ץ מעג' וע"ג -דשן

 )נסור ססח5? % צכףסגס ז' '6 יפויי :סי מיס מיס 13 סיס מקוס ג3י ;ty~r 2ין וו") סכ' ד' 6ות נקי דנוקו6ות פ"3 עלתגגות

 ntDO 336 מ'ס'ע"פ נרונ 'כ'"י מרימץ otno 6מריגן ל6 %61מסם
 6סמ

 סטיט ע"ג 5סין ר*מיס
 ומס"

 ו6יןסכ6ן ויקיס ק)וסיס
 מט"כ

 ::!:י,לש ,:. גגלע:י ,גען:י"נ ",: %" נח P'1ra 1 צ:,ןשגי
 2 ::ןענייי'ע היש י" נ ' ו ע:::::91:ע.ינ:ו ~cntalonino%-נ::וג,ט"
 5:1(:1 15':;ועג

 נ"!
D'P: צג ונ::'י:"י, D'P3 ": יויה"1':""1,,1,ון1. ."ירוו ntDo 1:: :ג 

 56)'בינ pin"on %ןציצן
 "סקי

 סח':נ%:2:ל::ס"ו':מקוסק
 ב'חס6ס 36)'61סססרר11 )ים ינס)חס3יק

 1ב3
clun) 

 3רנ4 יע3ס,6ף2סטיט
 י*ענסעו)סניגו גטיט נמים סוקעוח סלג)יס

 %שן רניגו כתג דכיליוק וקוטי יאונס )ע"ס ססניעו שים )'ת6)סס

 1t/DD ש טניס מעוימי"ן':,טול צבעיג"55מנין5סרף בן י.ג"ף61"סטסרטת6 עניות :מס"כ2ת)6
 "ינע'עע"ברוק כקומר

 סנטסת סטיט ע) נס"' רכוולס פרפ"י טתי' r~en nl~lpns  4ם:רס"1 וריי%י . סלתלן יין %' יבילס  עלסת  ללר  מקושין י3סכר4נויסנמוסס

 ק5"חסי'
 '" נ ק

 ז
 סוס סס61 סגסר ן, ע) 6)6 מקמיל ננמי6יגו חטנו) 7)6 וססי6 וו") "ג

 )מימן
 ועיין עב")

 )סצ וסונף וסין כמט"כ מוורלון נר"ס ר"6 ור4ו6 מוורג6 סמ"ק יר 6ב %ס ,ש
 ג יס6 כונורח' ו6ף חואן ו6ימ סו6 )ח סס מסגינן ;ך ס"ס יססח'ס מס6 וי ;אסק
T~lno60 גממת %6 סמורס מן ש5ן מקפיד 6ימ 6פי)1 ונגוף לנ נל'ק סס"ע ומח"כ en's רק כ"כ )6 יר*מריכ' סיוע דסינר 
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 יראיםי ערשעמיימפר."5
 דתניא והא חוצץ )קצו( לה שהוא ואעסה , המקפיד רוב משום מקפיד שאינו רוב ועל מקפד )קצהשאינו
 יבש על הוא הקפדה מטעם התם  חוצצים אינמ להים הוצצימ יבשים. והחלב )קצה( והדיו דיהמ י[ )"ס~כמיס
 מפה פעמא והמפרש חוצץ מקפיד אם אבל להקפיד אדם בני דרך אין לה ועל להקפיד אדם בנידרך

 ואמרינן מיין יותר לח לך שאין נכנסות איק )קצם( דמאי , שמועה לי נראה , בלח נננמותשהמים
 חלוק לתת ואין , השקה לחו מלקא ולא לשלפי קפי ופירי תתאי ושכבא יקירי מיא ג,[ ]%י פ"א שלהי)ר"(.

 לא באלו והמבילו רוקין מלא דלי )רב( חלוק 3'[ נעם התערובת פ' בזבחים דתניא )רא( לטבילה השקהבין
 יין מלא שהוא כלי ~סימן דמקואות בתוספתא דתמא מלא לשסוינו הלוק לתת ואין . הוא לה ורוק ,פבל

 עליו מראין לבו אם וחלב )רג( יין מלא , טמא לאו ואס יפה שנתערב פי' , פהור מראיו במל אםוהסבילו
 . טבל לא כאלו רביעית אלא בו אין כור מהזיק )רד( כולו שאפילו שמעתי ריי אמר . סמא לאו ואםמהור
 ותאנה )רה( תושקמה ושרף והחלב והדיו הדם ס'ו[ ]מק61,ת בתוספתא דתניא תלוי המעם דבהקפרה עודוראיה

 ראםתועפות
  פטום סדרר  נמאס  נסע מגסן ס) לנ14 טיסיו' טו6 סקש67 ושקר מחס %6 ט' )מ ניגר %ש שי4 %  טוש יגיס סט)סשלן
 רבינו נדניי נ6ן סמנו% נסי D (36(stt פסוע יכר ונס נוסס, ד3ריס סל נין מסמיק )ח ל3ל דקן סלנ) כנכי מפסיק )ח יגל57ק
 ח)י6 גסקסדס גהי דסחס ותי' ספסו)ין כ) סרק ונזנמיס ס'/: יססמיס מרי6 כערמו טסעיר כ"כ שוע סיכל דקן גל6ס וו יעםנע)
 סמ'ס ךסמ6 סם סג%"מ דמס"כ יצריו ו3י6ר ס"3 יוס"כ ענוזת מסג' מ"כ סמח"ט מךנרי טס טסעיר ונמס . נסמוך עיין כו'מינהל
 דחס )יוסיף 'ט . צרוח וכמו כסרו ע) נוסויק'ס סכנד'ס ')נוס ד)6 ע'"ו י'נלוס דקוקי 3וס דכוגחו )3טר סנני כין מני')'ן'ס'ו
 חקק ו' ס"ס יעקנ קס)ח טנדר 3טו"ת ועיין עיי"0 סמים ע) 0ס טתמס rlts ס" 6% 3כו ו") סעור ר"' סנ6ון חמיסת )ס6וד6

 זננקו6ות מ"ע עציות נקות נמסר 36) . ע""ס ונסחסג טקס סטירות נכ) קמרו דמט"ס כך ט3'6ר סמ)"מ מונר' טס מעיר %1'1"י
 7ווקו6ות ספ"ט סר"ס ופניקס ימקו6וח r"D1 עסת,טפיי6 כ37ר,סס טסממיר ,סרניך 6)1 סר6סוגיס יסרי סתר ל 16ת ד' ססק6מ"3
 נטנעת סכ6  וסרי סס י,"ל י3)ס 63 כ6י4  ותיריו יון p'p סיס ו6ס יסורס וסטריים סוסת עיט ס) 3)3ינס סנהוגס  ענעת 0סטימרו
 מס"ס שרי ונסי כו' ככיס qh חיין מקסיד וקיט כרונו מקפיד דינו מס מסני 1)6 נעיע כונס נתוגס סטנעת סרי V'D3 nDIWסנתגס
 עכ") כמקפיד )ן לכפת 1)6 3ו גכגס'ס ימ'ס מסגי 610 סטמס וע"כ מתורס מן ח"ן מלקיי וקינו כול ע"חינמוח

 דם" גריס ו)עג"י
 דלך דלין נסגיס טמוגס ס)ניגס כתוך מתמת טסענעת ע6ו מבמערס ס)3ינס ע) גקנער1 יסטנעת סו6 טיט ס) נ)ניגס טגתוגסטנעת
 ס)כ'גס )נ3 מסמוך ס3סגיס סטנעת 5ן elc1 סחתן מיעיט כ"6 כ6ן 6ין 61"כ ס)3יגס ע) סטנעת )ס)3יס סו6 סירך 6)6 כוס)עסות
 . ו0ח)3 וסך3ם ומזיו 6ית6 )סנינו )קמח( . ,ח 5") . )ס )קצז( . עע3 ל"ד עירונין ועיין ס"ס . 60יט )קצו( . ר3יגו כרכריו6"ס
 סחערונת 3ס' כתוספות סוD"D1 6 וצ55ין 6'ן )חין וח)כ יין ג3י סתערונת כפרק כן06כחן סס ס6מרו סכ6 תוד"ס 3' כ"ז חוריןועיין
 וכש"ג וסמ"ג וס7כ0 סיין סתוססת6 )0ון כ"1 סי' מלקדות 3סל סל5"ט (fcn סיס ומרסתם גרייה6 סך ,סחט סססו4ן % לפרק51")
 מסוס כ6ן ר3יגו מסקנת %6 רזינו 30 6נוי:6 מסוס )סי מיינו כו' סלים גוף 6) סמים עוגריס סיין טזרך סר6"ס ע"ס טססתוס'
 כ6ן סנ"' ססכי6 3מרןל טו"ר וו") טס סכתן '"י סעיף קו"ח סי' יו"ן 160) יד כלנסות ועיין . כ5") . למיי )קצם( . htoסקסדס
 בעיונו טנס ו3מחכ"ח עכ") עיי"ט יקירי b'm יחולן מסך סקסס וסמריכ' סמים כו ד'כגסו חונן חנו יקח למסרס סרוקת גסססכתכ
 hnDD ממסרס ע) וקלי טועס ו5") ע"ס וטועם סס כמרדכי וממ"כ כ6ן ר3יגו מדברי וסוך סרוקח מיכל' סו6 ממריכי סכתכ וסדכ)
 1)6 6"ח מי6 נסו דעיי4ן מסוס וע"כ כו' ה51ן 6יט )ח כו' וסייו סרס טס סכחנ י 6ות 5"1 ס6')ת6 מע"ס ועיין . רניגו וכבסוןכו'

 )6 ומחס כו' סרס וכדתגי6 חיין 1)6 סו6 )מ ומחגי קמיין וכ6 דמקסס ובכ"מ דס"ס דססחיס כסונים וכימוכח 3סו קסי7 ד)6מטוס
 וסנוסרס לכ' וסרוקת סר6"ס נסס סמר7כי דגל' 6טתמיעתיס ונמהכ"ת )ן לעסת )6 מ'6 עיי) ישח מסוס ע"כ 6)6 כ)) קסיד6ט"ך
 דרך 6נ) נוס נסו מח)מ)' 7ננג6 6ננ6 16 יג3רh31h 6 דויתי סר6"ס קוטיית )תרן טס הווין סתוס' כתנו סחי)וק . )טני)ססיקס נין )רא( . %") ט' סוסי לחורין ו6נול')ן )ר'( . ל"ע 6ות ונתשך ק5"ס 6ות רעע שין ס"ס גוססחיס יססוכחס כו' טטועסכו'

 סעיף ק5"ח סף )יו"ר 3סנסהזיו 60ו) 3יד ורוויתי ט' דוי ס"נ ד"ס 3תוס' ועירס 3' ע"מ מונחים לחיקוק וס מדחס וכניט )6ססקס
 מקוס 'ודע וסיגי עכ") מנזנקי דעי6 מסק דסט"ס ותמיסג' וו") ע"ס יקירי דמיך 3' ק"ו יחולן נוסך ט3מרדכ' סקוט'6 ע) סכח3י"ד

 גכגס1ת ססמ'ס מ"י ד6י טס חוקן סמו ע) סהוס': כמט"כ סוth"h11 6 )מערס כמכ"כ כ6ן שיגו דברי סס סמריכי דדכרי)תמיסתו
 )ומר ס51רכו מסיר ומס"ס נזח )כנסין 6ין ססנויס ע"כ 6)6 ססקס )סו h~5p מזעי) סרי קפי גמי כי דמנ)נ)י עעמ6 )%) 6"כ3)ח
 )6סוש 6ת6 נרסיגן רושן מ)6 6100 47 סס מנחים טכ' זרס"י . וע"א מיוחל וו חינם . חקוק )רב( . זענ)כ)י עעמ6 סס מחקיןנתש
 6וד6 61"כ סריס הפגי והוגן ענס מסרוק סס פי' רפ"י ומגס . נסר"ט עיי"0 מסקין מ63 ססו6 כלי ט"ו ל"י ttbtpn סגוטגסמגירסת

 5") . כו' כוצו )רד( . מ"1 דנוקו6וח ס"י 3סר"ם סו6 וכן כ5") כו' עניו רנו 06 וח)נ )גן יין )רג( . )ח דבר )ם6ר לנינו רמית)ס
 סרמב"ס כפי' חטטת נוי ע) ק6י דה"י )סרס לסטר סיס נסמ0גס 6ך סס 3מסגס ג"כ סו6 יוסי ר' והנרי כו' נו 61'ן כור גומ,יקכ)י
 מסוס דסעעס ע"כ fntf 6(6 7ר' ב"ס וכ"כ חו55'ן 6'ן ד)חין )סס'6 ס") 'וס' ר' 6ף דכוד6י bfn מח)ח)' )6 רונו עד ח)נ נו שיקי וסקי כיון דסכ6 נ' ע"ח וכחים סתוס' כמכ"כ ד)6 רכינו ראית ומוס כו' כ)י טקסים )ר"' ס") וח)כ ביין דנם מסורס 3תוססח366)

 כת"ד וכ"מ סהרו3 וכרף hnth ונתוססת6 ו0קמס חות'% 51") ט"ס . תוסקנוס )רה( . )סקסיי סריס כג' דרך 6'ן 3ח דע) כ61סקסדס
 סופרן רתחת ו5ו6ס 3מטגס סט ע6מרו מרי דע) יזע "6"ח.. ספח פרף ע"ד ימל61ות פ"ע געסגס טיט 6)1 ועל ע"ז סעיף ס"מס"

ם6'1
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יראים ימיותעפיספר 85
 לצניעות מפצי של מחיצות להן ועושה נמל במקום היו מובלות פי' , תשרי ביומי ומפצי נימן ביומימקוואות
 אחרון בפ' אמרינן , ניסן ביומי מקוואות . כראוי יתבלו ולא מבשתם ויבעתו המפינות בני אהון יראושנא

 סבר , פרת רבא סהדא במערבא ממרא דאמר כרב לה סבר )ריב"( אשה יוצאה יבמה נו[, ]ג'סדבכורהע
 על הנואפים ירבושמא

 הזוחליי
 שאובים כפסול וחילה דרך בהם למבול נפסלו %' )רינ( שאובין לטו והוו

 פיס ]משפת דתנן עניןבכל
 מ'"

 . בזחילה ולא באשבורן שדינן למקלה פרשנו ומקוה )ריד( במקוה הנימפין
 המקלח )רם,( מקוה 6'ן ]ע"ג ע"ז בשלהי כדאמרינן )רמו"( ראשון בזוחלין נומפין יבמלו לא למה לומרואין

 דראשון מעמא דהיינו , הוי אדם בידי דהתמ , במל ראשון  ראשון  בולו  היום כל  אפילו לבור קמןמצרצר
 אחת, בבת נתערב כאלו לי' חשבינן לא הלכך יותר לערב שלא לפסוק המערב ביד שעה שכל נטלראשון
 . הכל נתערב חשבינן בעחלין נומפין רביית כגון להפסיק אדם בידי שאין שמים בידי שהתערובות במקומאבל
 וכתיב המלאה כתיב 6'[ ןקע', בחולין כדאמרינן והיתר איסור גדולי מבטלי דלא מעמא נמי והיינו . אהדבבת
 בכרם נקוב עציץ המעביר כרתק לא הוסיף לא אין הוסיף ובא זרוע , בהשרשה מעיקרו זרוע כיצדהזרע
 ואמר , לריז( שמיס בידי תערובת לכל מינה וילפינן קרא וגלי , ראשון ראשון מבמלי ולא אסור בר"הוסיף
 דלא ז"ל יעקב רבינו פי' . נומפין לרביית, דחיישינן , בלבד תשלי ביומי פרת אלא בווהלין ממהרין המיםאין
 ולמה שמו יובל אומר מאיר י תניא אחרון פ' בבכורות התם דאמרינן קיי"ל דשמואל כאידך אלא הכיקיי"ל
 מיברך. מכפיה. נהרא )ריח( דאמרי לשמואל ליה מסייעי כן כמו וחכמים . ורבין פרין שמימיו פרת שמונקרא
 מאיר מר' ליה אדממייע הכי תימא לא דאי בתרווייהו ורבי~נרסינן פרין ומימיו . בשמא אלא עליה פסיגי לאורבנן
 תעניות סדר )רימ"( שלהי פרק בתענית נמי ואמרינן . לשמואל ליה מסייעי מתרווייהו ודאי אלא מדרבנן ליהליקשי
 כשרבו פי' , מלמסה כנגדו עולין פפחיימ שאין מלמעלה שיורד טפח לה אין אומר אלעזר בן שמעון ר' 3'[]כ"4

 שהתהום וכיון , טפחיים מתחת הארץ ולחלח והשקה התהום עלה למעלה מפח כעובי הארץ שהשקוהגשמים
 ראיה ועוד , זאת היא דקה וראיה , הנהרות מגביר שהתהום למדנו . הנהרות ומתגברין מגבירין הנהרות סילוניעולה
 כפני פמולין ירמוך מי הירדן מי ביצים מי שהם חמאת למי פסולימ פוגה מי קרמיון מימי )רכ( פגה פרה במם'דתנן

 י ראםתועפות

 רניגו יתרי )סרט ויט ק5"נ 6ות (S'D ממ"כ עיין 1)'ח6 רניגו וממ"כ . סמקסךח 6(6 (DtD'n דס"ס גריס וכן ונרע תירת )'ת36גדסס
 סינרי וסוט ע"כ גררות מסקר יותר ט'ע 3גמ) טמן מחוור hSI חונן ססו6 סע'ע מפגי ז") סרס"י וו") 6סס כמס כפרק כר"ן מס"כעס"י

 כ5"). נ'[ ]ס"ס '0651 6טס 331מס )דיב'( . 6טס תון"ם 3' סטו נדם ועיין כ6ן סר6"ס כוונת ג"כ וזמו טס )מנת נמי'סריט3'א
 סי"מקוו"ות ור"מ וו") 6סס ד"ס נ' ס"1 גרס סתוספות כחנו ומוס כן סיס סר6ט1גיס גירסת lh(o 4ת6 )סגינו . סממן )סו וסוו)ריג(
 ט"מ . גושם )רמו( . כ5") ר6סון ר6טון )רמוי( . כ5") . כמקוס )ריד( . סוס מעגין כ) מסר ד3גדסס ויע . ס6ונין כסטו)ומיס ירך 3סן ועט) דגסס)ו סי' ורטיגו ט' טייך ט6ינס עם סתוקסות טתעסו 6)6 כף[ ]ערך כעלזך פי' וכן )ס6ו3ין דחיס מסוס גיכעהיוגר
 קמ6 כדין מן )מ'מר י6יכ6 סיר"ת 6' נ"ו נכורומ פטמו מתוססות טכחמ נתטונס ר"ת ע) טחולן רניט יעת מנ61ר )ריו( .ומיותר
 ג' ק' כב"ק ועיין כס) )6 צדין וזן ד6ף ס") רגעו 6נ) כו' תעין מרקית מסגי דמממרי h(h דממו6) 61נוס רב )דברי 6פי4 נס)קמ6
 כת3 וכן ד)ינעי) )"6 סססק כ)6 6כ) כספסקוח מעע רעע 3מער0 656 3ט) ר6סון ר6טון נייצג י)"6 ר"ת ערס סכתו קומרתוטפס
 רוחין 6;1 סרי סססק כגי טעס 3כ) סגזתרכין זרעים 3גדו)' 61"ג סססק כ)6 סיורוין 3גוטפין וסככך ר"ת 3סס דס"0 סנת כחי'0רסכ"6
 י1וסתן )שסין וגנ' וכנג'ס י%) גדלים נתוס' טפירס סם כצק סתוס' כחט מטל רנינו גן אר"י וע"ס . גט) סיגו נימי  ס% 53כ,)ו
 ני"6 סכ6 דכר דדוק6 6חר חקוק 6מר רניגו 6נ) סכי ושימר ס"ך )6 דסתס גיי"ג כמו קמ6 קמ6 נס) )6 מעט מעע )'גי)נכך

 תירון סלחי וסם חירו5יס 3ג' רר"3 כיוחסין גוססין ד)"6 סיסיך תירן סט נסכת וסמ6ירי בי"ס ססחערו3ת כמקוס 1)6 רר"3למריכן
 סטלס 1)6 )טבת סמררי דגרי ס3'6 ג"ח ס"ס nth~pn כחכות 6טכו) וסגת) . כ6ן סר6"ס הירון וסנ' . ר"ת תילון וס3' .?ריכ"ס
 ר"ת ע"ת כח3 6' ג"1 3נכורות יסתוס' ר"ת נדעח מסחטות חיטף 6גי ורוסס . ד6מר 5") . ד6מרי )ריח( . '165 מי מכסן דיריונקור
 דנסרcr 6 נסנר6 ערס %'נ' ד)6 ורנת מרין דמימיו ר"מ ז6מר מליף 4ס מסיישן מ"מ קמו דפרת וסכלי עלט רנק ס4מ61פי)ו
 סרין ונימיו כו' )ממס) )י0 מסייעי כן כמו וחכמים מדעתו כה3 רנימ 36) כו' גופים מס"ט פרת טטמו וסקור ויכווין סינריךמכיפי'
 . טמו ע) רניגו כגזס"כ ר"ת נפם טכתנ ס"ס )סנת נחי' מסריט3"6 וסוט ונעגין ל"ס 3' מ' גךריס ר"ן ועיין כו' כחר1וייסו גרסיגןוריקן
 ממימיו מסירוס 6ין כו' )סמר) )יס מסייע ורצין סרין טמימיו סמו פרת ומע"ץ פס וסליסנ"6 סר"ן טכתנ שמסחך DS' 6ףו)עג"י
 מסייע נגמיל ועו"6 וראין סרין טגזימ'1 ר"מ כדכדי נ3ריית6 )מס"ק ניון וסוף מר 6מר כמו סו6 6)*' חכמיט )דברי נ"ך ורציןסרין
 נסרות דס6ר חערו3ות מי כתב רניגו וסגם . י' מסגס ס"מ ו5") טקס . ס"ס )רכ( . כ5") תעג'1ת סדר פרק סקסי )ריש"( . )סמוק))יס

 חערו3ות מי שסירס מ"י סרס מסג' ס"ו נססנוח מסר6כ"ד כדמסמע ויש נארות דם6ל ססוסיף סו6 ורניגו תחתונות מי hntbוכמטגס
 מפס  יעייס6 לתוספתך פ)יג6 דמתגיתין דיש %י קפי )למוס יס סר6כ"ד וע) סכתנ לכ"מ [ff"DI שי"ג גטמיס מי כסןטמתערנין

 )סרס יס יס6 לכריו סננתי 1)6 . סמוטכין מטגסרות )מקהות )סגסיל סס ס"ו 3ר6ט טכתנ הכדדי סחרי סרמכ"ס טדנרי המישךסו")
 וכסריס[ כמעיין סס סרי סמעיין מן ו0ווח)ימ סי"פ סט סרמנ"ס וכמע"כ . קלמר טמעייגות מן סמוסכין דמסגכלות לס"ו סרמכ"סדברי
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ליראים עריותעפרמפר
 ואבוה דרב אליבא לתרץ צריכין שאנו ואע"פ , נוטפין לרביית חיישינן לא אלמא נהרות דשאר תערובות מישהם

 דחוק ושנוי בהם באה ההריס נטיפת זחילת ואין ההרים על יושבין נהרות דהנהו לישנא להדדשמואל
 דמי טעמא לאו אי הכי אפילו בו באה ההרים נמיפת וזחילת יושב ההרים בין דירדן הזינא דהא זההוא

 יש קמנות לנהרות מיהו , קיי"ל מבריך מכפיה נהרא הלכך , נומפין רביית )רבא( וקא כשר ה"תערובות
 ובשני בפולטו0יות המכזבין המים )רכב( פ"ה פרה במם' דתנינן וממתניתין מסברא נוטפין לרבייתלחוש
 ישראל בארץ היה שאם כ"כ )רכג( הקפן הנהר אם לב לתת צריך הלכך , פוסל יהודה ור' כשריםבצרת
 ולבורות , נוטשן לרביית ביה חיישינן בשבוע אחת פעם מכזב היה מצויין הגשמים שאיןמקוס
 בתמורה פ"א בסוף , נוטפים לרביית בהו חיישינן לא בו זוחלת הארץ זחילת נטיפת שאין ולמעינות)רקד(
 יוסף המקוה את פוסלין והן ד' )רכה( כלים וג' בשנים בין למקוה שנפלו שאובין מים לוגין ג' תניא 3'ן]'"נ
 המקוה את פוסלין שאובין מים ואין 6'[ נט0 פ"א בתמורה דתנן כוותי' מתני' לן דסתם )רכו( כיחידהיכה , ורבים דיחיד ואע"ג . המקוה את פומלין אין וה' בד' המקוה את פוסלין כלים וג' בשנים אומר חוניבן

 הוא מסיני למשה הלכה מפרשים ושמעתי , מהור כולה שהמשיכה שאיבה יוחנן ר' אמר דימי רבאתא כי ל[ ]מס התם ואמרינן , וכו' כלים השבון לפי פפא רב אמר בגמרא פירושא ומבקינן חשבון לפיאלא
 שהמשיכה אלא יוחנן ר' אמר דלא נראה ולי . אבנים רצפת על )רכן( או קרקע גבי על המשיכה שנאולא

 ראםתועפות
 )ריטי דכ5") )י וגרפס ס3)ס גסס 6ין יצריו וסוף כו' )ר'13י )חערו3חן חייסיגן )6 כו' גוומי)ות .סי651ין )משיגות סכחנ כבי"סשיין
 וסרמכ"ס . סר6"ס רניגו כיתרי ג"כ דר") )ומר יט ססו)ין מיס וכירוט . נסס מתערנין סלוקין טניס . תערונות גוי נוס"י ולח"כ וסס"דגוטסין
 מינו' כחג 1)6 סמסגס לרסון סיגס מדוע %"ע סתערונות מי סמן מסג' סלוקן טירמוך ומי מירדן ומי כי5יס מי סכתנ מי"ג ססכס"1
 וס מסוס %61י סירין ממי חירתס דחס ורמנו 6' נ") נטרות תוס' ועיין כ5") . וקלי )רכא( . נעיס מי נסס ססו)ין שגט מימיקרפיון
 רהיט ע"ס סס סכחנ נער7כי ועיין כ6ן רניגו נרטון חסרון וים . מ"ט פיח 51") ס"ס ס"ס )רכב( . נינריו עיין 6חר נקופן סר"סתירז
 קמן 5"3 . סקען )רכנ( . גו' סמך ס:יס מ' 6חי ס" )לנוע 6חת סעס סמכו3יס סמים סן 61)1 מסומן סמכונין סרס גו' דחגן3וס")
 סממנו מקור )ו 67ין olrn 6)6 פגו מסי) )תנוע פ"6 ימכ,ניס ימחני' דטעמ6 וו") רגיגו ינר' סי סס וסנ"ח . ר"6 סי' בנ"יועיין
 )1 ס6ין כודאי )סנוע h"e מסב סיס נאי סיס ס6ס גפן סגסר 06 נחו") גס וסככך hp' נ6"י דתג6 נ6"' ומ"רי נססע מיסגונעיס
 דלין כיון וניקורו מכ0י' ימיכרך )6 6נ) טטסין רניית h~'h %ו"ן 7גסמ'ס יכיון מ"ע מכונ 6יט ינחו") ו6ע0"י 3ספע מיס נונעמקור
 סר6"ס מינרי וסגם סמר7כי ע"ס 6)1 דנריס סס סדניך ס' 6ות סוף ר"6 סי' יו"ד 7"מ עיין כו' ו)נורוח )רכד( . עכ") עוג מקור)ו
 סס כתמורס סתוס' גס . כו' יסזס כיחיד ס)כס )רכו( . כ5"3 כו' וס' נן' ויסירו כריס )רכה( . מכ"כ 6' ג"ו נכולות חוכך ועייןכ6ן
 סעגע ס,סו גרור )ו 7גר6ס טכתנ מ"י יתמורס ס"6 תוי"ט וע"; חוגי כן כיוסף 7ס)כס דוד כ"ר לנרכס סרסר ומסק כתנו יוסףד"ס
 עדיס6 דסו6 סתמך מלותו ג"כ 6מר ט)6 רנימ ע) )דקדק ויט . מוחיה מקולות דמס' סמ"ג דמתגי' תג6 צן מיסמס סר36"דט)
 כעונין otno ולין סי' וסרמנ"ס טרע"נ ע) תמס טס סתו'"ע ויגס . אר"י )רחכ"6 מחל"כ )ר"ס 6)6 מחוקמ6 ד)6 קתמ6מסך
 7סס"נ דמחגי' כסתתך חוגי גן כיוסף ס)כס 3וי6י יס6 ס)כס כן פין ומעמו סו6 חוגי כן ייוסף כר"מ מסנון יפי 6)6 ממקרס 6תפוס)ין
 וקומר . דמקו6ות (onp כתג מקודות מסל רס"ס נח" סרמנ"ס וכן סרכם ס6'גס כסט )oc 6 נמקו6וח וסרמ0% וסרע"נ .ימקו6ות

 וס' כד' ולסירו כריס ונ' כטניס כין כו' ס6ונין מיס יוגין נ' ט6מרט סנר"ת6 אסון קרס 7)כ6ורס וסרמנ"ס סרלנ ינר' )תרן6גי
 )מקיר 61' וג' נסגיס גס"כ א"כ סמקוס 6ח סוס)ין וס' כד' דפסית מצחר כ)יס וג' נסגיס )ן 56טריך )מ6י כמקוס 6ת שסגיןכ)יס
 ע"י סוג"ד6ס"

 3ני 3תרחי כנר"ח6 ס)נ'גסו )מ6' ושד . כ)) )ן 56סריך )6 ונ' 3נ' 6נ) טימר וס' כ7' סני 6"כ 6' קכ"1 ס3ת
 סטתי חוגי 3ן מיוסף )רסוקי יסייט )ומר ורוחק כו' סוס)ין וס' ת' ונ' ננ' כסיר )6חסנ'גסו סו") ד'ותר ו6ס')1 כת'נת נימססוססס'ק
 גחכוין ט)6 המז 3ד"6 מגערסין 6'ן כ)יס מי' חכמים קמלו דמקו6ות סס"ג 3מסגס שגס )וגיר יט 6כ) סת"ק 373רי כן למלו כך6חר
  חרמים  ררעפ וגמ65 . ~טח כסגתכוין מיסו סוס)'ס כלס וחמטס כ6ר3עס 1S'DhI . קרנות גתכוין ס)6 נומן 61ף ענין נכ) פוס)'סימס כמס וט)טס '3סגיס כו' )ונין ג' חוגי 3ן ייוסף 33ריית6 חכמים טימרו מס ו,סו DIDlt'1 מד' יותר יפירו 3רג1ת גתכוין 36)כרעות

 6ת ס1ס)'ן 6ין וס' 73' 6נ) מח"ק כ37ר' סמשס %ס  פוסלים  לליס וא'  בטלים קומר חוגי 3ן  יוסף  מבממגף.  תכמימ כרכרידבריית%
  חסכון )פ' 6)% יעמיס 6ת 0וס)ין ס316ץ סמיס 61'ן דתמורס 03"6 3מסגס כם6מרו ומנס כחכמים י)6 )רנות גתכוין ו06')וסמקוס
 6ין 67)"כ כיס גי' O'5DID  6ין לרבות  לתלוין יספי*  מוס  מירט 3ד' )6 6נ) כ)יס חג' )ונין ~(oc דס'יגו ספגם מסנון )0' ר"פוס"
  ומס"ס לפ"ר h~b  רפיסלימ טפסר ריי  כייל כ)63 ומתני' פוסקן  ט6ונין  מיס  תטלון )פי סריגו qh ד)סעג!יס 6מת כמסגס כקמרוסכ))
 סי6 ירנגן וקימץ דסכ* ממתני' עתויי מלי  ריוח  ס*מר סס נמקו6ות כסר"ס וד)6 סי6 חוגי 3ן ויוסף כקיט חסכון גסי ננמר6ימרו
 )רנות יכטגתטין סס 7מקו6וח מסגת כסתס 6)6 כן ס)כס ישן סרע"3 וכן  ירמ3'ט כתנ וכסיר וכג") סי6 3"ח ויוסף 7וק6 6)6כו'

 כמר7כ' ועת כן עגו "ש"ס וסר%6ד כשן סרלס )נעת 6נ) וסרע"נ )י~רמנ"ס ססוגי6 פי' סו6 כן . חסכון מקסי יותר בסי'פוס)ין
 שתמורס נפל ק"") טעם ס" מרוקח )סגן וכ"ס עח"ס כו' כוות'ס חג6 )ן וסתם סו6') כ"ח[ ]ד'וסף לואיס וסוכתת רטט כדבר'סכתך
 16 )רכז( . עכ") 3נמר6 כ67מליגן ככביס )מ"ח כו' כוונוס יממורס 03"6 תג6 )ן יסתם סמקוס 6ת פוס)ין 6'ן וס' 3ד' כו' נסחכיוסף
 סכ' ככתת י)6 יסנועוח גפ"3 למריכי דכל' ססעת'ק ר"6 ס" יו"ר ככ"י ועיין yP3' רכינו ע"ס ממריכי כ"כ גו' לנמס רססתע)
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יראים עריותעפרמפר 06
 וכזוחלות קרקע אגב נתבטלו להבלע שראויות כיון ומעמא , להבלע ראויות שהמים מקוס קרקעע"ג

 על המשיכם אבל , שאובים מהמ נתבטלו סי הקרקע לחלוחית מתמצית באות כאלו נעשות לגומא)רכת(
 יכול שהרי ממיהו שאובין שם מבטל לא בכלי כטונחין היו ראויות )רכם( שאינו נסרים או אבניםרצפת
 לומר לי ונראה . ולתמצית לבליעה ראוימ אינם שהרי עליו דרך שהומשכו מקומ מתמצית באו כאלולדונם
 המשכה וממהרי בוותי' קיימי יעקב בן אליעזר דר' עליה )רל( מליני דרבנן אע"ג יוחנן כר' הלכתאדלית
 בגימין דאמרינן קיי"ל אליעזר כרי מ"מ רבייהבלא

~VD] 
 מתניתא ואפילו , ונקי קב דראב"י משנת 6,[

 בתמורה מ"א בשלהי התם ותניא הלכה, לפסק דידיה מתניתא מייתינן 6,[ ]סן הבע"י פ' וביבמות)רלא(
 נדה )רלב"( ובשלהי . ורוב המשכה בעינן תרתי אלמא והמשכה ברבייה מטהרת השאיבה אומרראכ"י
 בלילה אלא תמבול לא בזמנה שלא בין בזמנה בין נדה רב אמר אשי בר הייא רב אמר אמרינן ל[]ס"ו
 שהמורח אחר ענין או גנבים )רלר( מכנת יש ואם , בשביעי תמבול שלא פי' )רלג( ורש"י , בתה סרךממני

 ראםתועפות
 סייט rh1 3קלקע )ס3)יע ר6ויוח ע) 16 קרקע ע"ג סמסכס )"ס סי6 0)"מ ממעתי וו") נס"י סר6"ס כת3 כו' ממרדכי כתג וי")סם

 . 6נגיט רכסת ע) 16 קרקע ע"ג סמסכס )"ס דכו") )סנ' ס6' קרקע תיבת נין 7)ג וסס,פר נססני ע"ס ונקעת סכ"' עכ") כו'נת3ט%
 0רגיט ו)6 סנ"' דנר' העתיק )"ג %ת " סי' מקוקות ס)' )0ר6"ס וסי"ח כו' ר16יות ע) 6ו קרקע ע"ג ס0מסיכס 6)6 'וחנן ל' 6;ור י)6 גריס1)י

 כו' )דוגס ים) 6יגו מסרי כו' SD3n 1)6 כו' כמוגחין סוו )בנטיע ר6ויות ס6'גס )רכש( . כג") ט6וניס סס מ0ס כו' )נווול 1(llmrn )רכח( .כסט"ס
 סס')ון נתוך "1 בקרקע Su גנוסכין קסיו 3ין סי' ס"ת מקולות נוס)' 3ס"7 כ0רמ3"ס ד)6 רכינו ודעת . רכים כרסון 3מר7כי ות"סכג")
 סוי 6(7 (e'tD 6ו הנגיס רססת SD סמעיכט* י6ס טר6"ס ס:סק ומס וז") כ' 0;ור7כי נס . שמקוס 6ת פוס)ין ס6'גס מ7נריסוכי"כ
 03"י טר6"ס )זניי טססכיס ככ"ח ועיין עכ") יכסרין חקקו ,)נטיף סקנעו )גול ע"ג ממסיכו 067 ומסקו טס6)תות עיט ס)ינ כס6ממטכס
 כסי' מפרס ט6יגו גומר כסיגו מדברי וסגס . רגימ ע"פ סמריכי וכ"כ . דס)יגי 5ע . %'ג' )רל( . סק)" ר"5 ס" '1"י סס"ך סכ'כמו

 כמכ"כ 6ר"י )רנין וצין יוחנן ר' 6מר %חנ"ה כין )חומרה 0ו6 7ר6כ"' עביט 7ס)'ג' רכנן 7)0רר"ס סס תמורס קנחוס' מחג')0רר"ס
 ו0נוסכס 7נרנייס 67מר 610 ר6כ"י 7מחמ' מסיק ימעיקר6 סס וו") 63ורך מהוגי) סכמן סררתן יצרי ס)"ט ס" מקוקות ס)'ט6ו"ז
 עמ' כטי%'מנו ט6ף סס)נוס )1 חועע hSn פט% יסיט סמקוס וגס מיל נו )ס13) פחון כסריס מיס ס) רוב 6ין 06 %) מיץ 3ו נענעכער
 עוד o:pn )ו יט6 ס63 סוס)ין ובק"מ )פ"ח O'5DID n~ce 6(6 ס6וניס המיס 8ין כמתג'תין וסייגו נט6ונין גסס) כגל גטמיס נמיס6ס
t)'ehגני 3מ"ם ofncJ . ( כלפיס בפיטו ד)רננן מכ)) וסריךipp (ט' מסו) 0ו6 גרטיס מי ס6ס ס"ס ט גתן לח"כ 06 וגס עתט ט בענו 
 כיון נו מתחטט סחיו 1?'hc3 (IDD ו)6 כקר יביס גסמיס מ' מ"פ סס גסנו ס6ס כו' כזומר עסור0 כו' ס6ו3ס 6ר"י ר"ד 67מר 660"כ

 ע) טירוף ע"י בו )ע3ו) 6)6 סס) 1)6 ור3גן כר6כ"י ככ"ע  6תי6 דר"י 607 671י 6)6 כו' מגיטסנוסיכס
 סבוניי

 וכלנגן לנייח 6% 6%נ"י
qbכרטיס (ש"ס במ"כ סס כסיסיה 6כ (כסר יט6 גטמיס מ' ס Sl)D) 13 'טמקוס סוסכן חטפן טפי 7מסמע חג6 כחד ד)6 מתני' וב"כ כו 
 )תמורט O'Cllil מיס כט' סר6יתי כמו וי)6 רמ"מ עטין ססמ"נ וכ"כ עכ") טו6  כ"ת ויוסף כבס )ס"ח D"~b 6)6 ט' תקנס עון יס6ס)6
 סונים י53מת ]ר") וסירותו דסמעתין סיגים נוחוקמ6 ייסיר )ו סטינ ור"י טחוק' מסיב דנ6מת כלכריו ע"ז Dlno' פגרי בסרס pmtiסס

 6ר"י רחנ"6 6וקימחת )סי ]ר") מתנסר )6 כו' 6נ) נסמיס נוי רונ כעיף 7)ר36"י )יס ימטמע 0לר"ל ט) )סירוסו 7d'bטמעתין
 נ"ר תחק כרניגו רניגו סועת 6)6 ככ"ע[ 6תי6 ורצין ס6 וסטתם כיס )ס"ח 67ר"ס ]עי כרכנן ו)6 כו' סריך ומס"ס סי6[דר36"י
 3)6 טמסכס ימט0רי 3קו)6 וריגן )חומרת 7ר6כ"י תריסך 610 ותרצין )הומרת וריגן (b3p ר36"י ד)רח3"6 כסרט"' "סי' סס נפיסנוו6)
 מנופר elot עיי"י *' ל"י מיבמות מוכח וכן סכ' סנרי"פ 3סנסת ועיי"ט סס"ז רקעי ס"5 3סר6"ט עיין .  נ)חניח6 ותסיתו )רלא( .רגייט
 יתגיס 0י6 ר6כ"' 7תמירס 3נמל6 ס") לחרת גי' ך)0רמכ"ס כ' סקע"ח ר"* סי' ליו"ד 3בי*ורע דינר"* ורט ק"ת ס"  תפלי סליב"ו"1
 ט"ו 6ות )"1 ט6י)ח6 וכסע"ס עכ") ם"ן י' )מחגי' בסי' וערמ3"ס כו' ס6וכין 6ר"י רכין hrh כי וכן וכסכטכס כלרייס כו' 16מרר36"י
 ירד )6 ובמחל"ח כו' ריס 5מר  6)6 גו' .ירנגן גו%) מקעט גוסי 67"כ ךסמעת'ן b'JtD ו") סגר"6 עסין גיהר )6 6נ) עניו וכ'0מ6ו
 1"לנס* סרלו3"ס טגי' ליו"ד בפיטורו סחסיד כמו"ס .יג"ט S~rl יס שכ' 6' ד"פ  י"ז ע"1 1יקר6 נ6ס"ע )כף גמט"' ו6סריון ,1 גי'לעומק
 מבמיס  רבין ולסיף כי' ימר ר3ס  כחרס  סימסיכס  ס*ובין *ר"י  רגין 5ת* כי  וכן ובסמסכי ברג'יט כו' ר*3"י דתני, סיף ר,3"ירתמורי
  טיין דסו6 כיל בפלסי. לרלבי( . כו' רבי *מר "לי כוי  דרגין מכלל  י לניי ולר  *ין ו6"כ עכ"ל וכר"נ"י קלמר נרנייס ג"כ יוחנןדר
U"D3. )גס תשבול ילך מסכ"ט  *י .  ירפ"י שיכת לית6 כנרפס  יכן סי* פ"ס . ורסיי  לוילג eto סכות  לריר( .  סיכון סו,  וכקן חסר ספייר 
  יסנסר  פורח או סככס יפ ותף סגי' בגדססגכ3יס.

 רחוי
 וכר )6 בה"כ ססני6 כסרטיי 6ך bnl'~h מסוס כגנור6 מ"ס טו6 סכגט סי' 61"כ

 סק'"6 ק)"ז ס" יו"ד חס1נס נפתחי ועיין . גג3יס פחד כמו סו6 נגריס וספגת דסכ6 כני' סעיקר כן וע) 5גט 16 גפי כ"5 %יותץנזסוס
  ירמב"ס כ' דלסרי, המיס וסו, D("S סנטיר סיפים )כ) 60וגט 6ס 6)6 16גס מטם י)6 גר6ס )כקורט וו") כ"י דגיך) חס~ל' ס' כטסטע'
 )ס ע"6 ס:טיס )כ) 60~גס ס6ין  ד6ף סרי כיוס *תריו סל  בימיט 16 ססמיגי גיוס טונות טר"ו כו'  חולס סיתת ח'  סלבס מי"גבס"ד
 לדברי מקיר מינסק דס"ס מד", סליפ", לי3 יסירי  ירוחם מיסריר  סגנון מסרב  ממטתי  6מגס סת' גיוס לעכול מסגי עכ"ז  חולתססיתס
 נעגיגיס )ר"ת סיטר ]ונס' hnit~b מקוס 7תמגי6 ניומ6 )נויענ) 3נרס ר"6 לתקין 3' ס"1 נגבס עמ"ס סטוץ חולם טיתס טכ'סרמלס
  נ)י)ט לוניל 3רי6ס  לרייס 0יכ6 ופי' נריקות IIcSn נריות6 נסוס נגמרים סיחם יס"סרמנ"ס  bntrllh]  נטוס 6ית6 תרכנה סי'סוגים
 )ג'רסתיגו 61"כ ודסח"ח נגמרנו גירסתו )סי 7)ית6  לביות יל *ונס חפינ %  ס*ונס'מ לל  סס סרמנ"ס  כפחפנ ומס"מ 0ח' ניוס נסנו)יכונר
 דעת 6ו)ס טעוס"ע )טיטח 6"ט דגיך) טחנוודי דד' י") 61"כ חו)ס מיחס כסו"ט כלמח כסריסו וכלסר  סורס  סל 6ונט )יכ6 6ריוח6מסוס

 מפגי 18 מעיר סערי יסגרו סן 16 ד%)י6 ניעתות5 מטוס %6 לכ' מ"ח סי' נרוקח ורזייתי . נוס ספוג% )עעות ומגלן כן סיגוסרמנ"ס
גגמס
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לאיךאים עריאעמיימפר*
 רב )רלו( גנבים משוס דתמניא ביממא למימבל שרא יעקב בר אחא רב )רלה( רחוק שהנהר כגוןרנה
 בר אחא כרב )רלז( לדקדק ויש , באלו כיוצא ולהתיר עוד ויחכם לחכם ותן צינה משום דפומבריתאיהודה
 ונראה , היכא יעקב בר אחא דרב אתפרש ולא שם פ" ורשיי בתה סרך פי' למיסרך אתי רלמאיעקב
 בר אחא דרב מלנבי יותר גדול טורח יהיה לא אם )רלה( אף בתה לסרך לחוש צריך הלכך , ע"זלפרשו
 טבילה קורם בידיה עיינה שלא פי' , ומבלה לבנה תבשיל נתנה 6,[ ס"ו ]גוס רב אטר גידל רב אמר .יעקב
 בהשלמת לע אם היעליונימ כום בהשלמת מאה מ' בו אין למשיכתו שממוך ומעין , טבילה לה עלתהלא
 חבור אינו פי' לטהרה ולא לטומאה לא חימר אינו טופח ומשקה )רלם( קפופרם לו הוה התחתוניםמים

 שהם אע"פ בנהרות דמטבילין טעמא והיינו . חבור הוי עליו שעובר לתחתון העליון אבל , לעליוןהתחתון
 התחתונה , בנחל גממיות ג' Lh ]"ט דורשין אין פ' בחגיגה רתניא יהודה ר' ומתני' . קטופרסלרמ(

 ר' היה אומר יהודה ר' ביניהמ עוברת גשמים של והרדלית מ"מ של והאמצעית , סאה נ' שלוהעליונה

 ראםתיעפות
 3יעתוחמ מטוס כ' סליך ועיד . 6ריות6 מטוס ומגיח נגמרה סימרו מס כ) יחסינ' )מנין ויה כו' ח' גיוס לעט) מוהרת סגיגס מסגי 6וגגניס.

 )טנו) נוחרת רחוק )רלה( . י)י)י6 3יעתות6 ופי' 6רג,ית6 ניטוס )ר"ת סיטך 3ס' מט"מ ימיו"ק ו;") כגזורה וכרו ס63 מסך)')'6
 רב ולתקון 5"1 סי' סס6י)הות גירסת . נגנים מטוס לרלו( . 3גזפק ס'6 וכן כ5") כו' 6ח6 ר3 כ'[ ]מ"י כתינוקת כדנוור גיוסתסריגי
 . כו' נכ"ק תגיל עי מכלן נג7פס חסר כו' )דקדק וים )רלו( . דגניי hDith מטוס גריס 36ין 3ר שדי ו3רhntl'1h 3 מטוס נסש;'66ח6
 וי"מ וגיחן חוד"ס 6' ק)"ע ס3ח ועיין כו' כרך סיכתן )יח 3'[ ]מ' 3עירו3ין ד6תרו וס6 )דקדק ויט וכ5") מט31ט'ס כ6ן רנינוודברי
 כ6ן סל6"ס סגם דסתס 6נווך6י ס6ר מכ) ר36"י עסי Dp)1 ינוסס וס שי' כת~ס' מס סיקסו וגוס . כ6ן סר6"ס ס" וסיטכו'

 )חוט גריך סוכך 11ס"ר סם hllnh' ס6ר דיוורו ס6 :וכ) 'ותר h~tp סו6 נ;כיס יגסוס יעקל 3ר ר"6 לינרי ו:מתרן
 רנימ כתי' )תרן אפסר 6' 7)מע)ס 6ות קכן3תי סס6י)תות ד)ג'רסת ו6ף יר36"י מנשי יותר גצו) טורם יסיס )6 06כו'
 ]ספ"ח ותגן קעוסרס סו") )רלם( . 6ך וג") D"D . 6ף לרלח( . נכון קירון סו6 61"כ טס צנת סת,ס' כ.וט"כ ס,6 רניגו גירסת6ך

 כו' 'סורס בר' 6תי6 כו' וקטסרס יגי5וק מת;יתין ס" כו' 'סייס ר' ונוחג" כסמוך ו,ס"ר כ5") כו' ומבקט וסקעפרט סג'5וקדטסרומ[
 )ייסב כיי נ6מ)עית 636 כחחתוגס 631 נע)יוגס )6 מטני)ין 6ין דבררי דתוס' כרננן h'tb דנותני' זטסרות ספ"מ סר"ס מהע"כובאפוקי
 סע)'ון %6 )ענון מהמתון חכור 6י;ו פי' כמב"כ גססיטון ר"ת מטייח מיינם ורנימ ס;י5וק ד"ס 6' ט"ו גיטין נח,ס' וע"ן ר"חקוסיית

 תנור דייגו סתמך Pplt(' )סתוס' )סו ימטמע 6)6 כן אתרן מס גיטין נדס"ת מסרסתך מסעיר וכמו מנור סו' עצו טעונר )חחחון1
 מסרס"6 דגרי וכלמת כו' )' מונג'ן 6ין וסנריו :וסרט"6 1"ד סכ' פג"' ועיין כן (pr )ים ניחך כ6ן סל6"ס ורנ'מ טתחתוג'0 אסירוסייט
 יסכך דומיך נוסמע טמ6יס סע)יוגיס rth1 עומ6ס גנ' סכ' מקמע ימפרס"' מס מסמו ססצת.ק מסרס", לנרי קוק) כע5נוו וספג"'סטועין
 ~ltlvs(Ot דקן טסלס )גנ' וסלט )גו יס כן D'fitt סע)'וג'ס 67ין טומ6ס גני טסרן"י דכויו סס כ' 6)6 כ"כ ט)h"t~on 6 ועיין עכ")כו'

 ונכי פי' כו' סזמ6 מלקתגי סכי בסו לנטמע h~b מעסרין טתתתוגיס 36)מעסרין
 טו:ו~

 טו6 ;ן ספ;"י וכממ"כ כן )סרס 6;ו מוכרמין
 ע"כ וו") סכ' סחוס' נכוו;ח סס ניט'ן ):ו:רינ"ן יסורס ניס נס' ורביתי . 3מסרט"6 דקיק ס)6 ססי"' ע) וחירוט בסי' משרס"בדילי
 מפקס נעוד 61ח"כ תחוס עניון %ק ידי' פ)ג6 מט6 6' בענין )'ס הינעיץ סמ6 דחי 6מ6י י6)ת"ס )תחתוגיס בפירו תנור סוי 7)6מוכח
 ~o"h יתרון )לחות ממט כדנריו וקין עכ") כו' לתחתון חנור טופח מטקס 161 כו' סידים )סנניס דנעי;ן כו' מהחתון חקק גט)טופח
 סכ' דסנועות נס"כ נמרדכי ועיין . וק") הוסח מסקס 3וס ענין מס ובחית בקיק גוי גועעס ע)יון.)תחחון נין נקעפרס מח)קיגן 067כ6ן

 S~h סקטפרס מן )מע)0 )ענק סייגו מינור 6יט קעפרס ז6מרגן דס6 ו'") ילידתן דרך קעפרס וסר כנסר טורמן סימך סקנסר36י"ס
 נע)יוגס %6 נתחתו;ס דטונ)יס מוריס יסויד ר' נין ר"מ דנין סתם ונוסמע כו' 3גח) נממיות נ' יורסין 6ין ס' כי6מריגן ט"ל):וטס
 כחכום Of ותכר ת") ר.מרלכי ע"ל כ' ר"6 סי' יו"ל וטכ"י כ6ן טר6"ס רני:ו מלכרי וסוך עכ"ד ברדת סשס דסוף מטוס וטעמךסדיני
 סחוט' תדגרי ד6דרנט וחמישי עכ") כו' ר"ת 3סט דגיטין es~3סחוע'

 ניעיי
 קטפרס ד6מרינן דסS"D1 6 גר6: ר"5 נסס 6' ע"נ

 נ6נפעיח 67יכ6 סתס יסקל )ח)ק ודחק ננסייות דנ' מסך )'ט קסם ו:וט"ס )6 ):,עם בענו) ובפיסו כ)) חנור ד6יגו סיפו חנור6יגו
 6"כ חנור קעסרס סו' )מזס ו)ירל )יסו) סוסן סר6טון סע) "כמיס זכיון 61ור"ת בח"כ סתוס' ןמע"כ סנ"י סחטנ 1CDhl סקסמקוס

 סרם חסרי קטסרס פסו). נמעין ד6סי)ו כנוקר ר3יגו 3ד3רי ומגס . א"ע כ)) כן גראס )6 6נ) ר"ת "סקנס סר6סוגס קוסם נס מתורןק
 b~nlon טס וע"ן גיחך ריטון ו)ש' סס סכ' כו' גגוור ד"ט 6' י"ס נחניגס סחוס' יעת וכ"ס כו' קטפרס סו") כו' ומעין כ6ןחומר
 . קטוסרס טסם )רם( . עכ") ממופע ט6יט נמליט דוקט סייט ימ5רף דמשין 60 )ומר טפסר וטסו כק"ו ר"6 סי' יו"ד סי"מוכ"כ
 כ) מחנרן חיוחן 6)6 מחגרן קטפתם ג6 חיותן ררך סוס קספרס o)~b סגסרוח ובח"ח[ 51") ]טקס ותלקח כ' 6' ג"1 ננכורוחסתוס'
 דסייגו מר"ת )עסרס 1)6 )טומ6ס )6 חכור 6'ט וסקטסרס סגי5וק כי' גרסיגן כ' יסנושמ כפ"כ וממרדכי עכ") כחסוכס ר"ת סי'זס

hpt1'מסוק 7עת'ד'ן גטמ'ס מ( (עתידין טסן גמר :ו' 6כ ptPD) 'חפור סו s~t)P קטפלס )סיטר 6חר טעס ממעתי וחג' כסמוך ווס"ר 
 סס כמרדכי ומכ"כ 6חד מקוס 6) סובך וס% ר"ת ע"ס כפכורות סחוס' ד' )וס )כוין ויט ר"ת r"v ממריכי ג:וס"ג וסירו כו'נשרות
 גיטין נתוס' וס סטן גט:ויס בעי גסר ש כין n~DDp3 )ח)ק ר"ת כסס נויןדס עמט"כ thp 7)6 )י ;ר6ס מעתקתי ג'עין מחוס'אח"כ
 . טס גטין תוס' פג"י ועיין 0' נסר מי 36) כו' סל"ת ט' ספוק דתגן דס6 גיטין תוס' נסס כסכועוח סמל7כי כ' וו") סכ' ר"6ס" יו"י כסנ"י וי)6 . נקלט חומר ס' כד6י' כססס"ג גדו) סגקכ טיסת בריך מיסו חינול סו' )סטסיח ע"מ טוסת סכ' )'ס 6דט:ויך ק6י6)6
 סייגו קססרס דסס)';ן רמס סיh'~W 6 )16 )ד'די סר6ני"ס דיק"ח סס סכ' מ' 6וח נ' סקק6 מ"1 דמז6ות פ"6 ע)'וח גאת ס'ועיין

נאין
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יראים עלייתעמימפר 26
 מעם שמעתי ואני . בעליונה ולא בתחתונה אומר ואני , בתחתונה בין בעליונה בין מטבילין אומרמאיר
 במרובה בב"ק תניא . קטופרים ליה פסיל )רמא( ולא פומקין שאינן רכיון , בנהרות קטופרם להיתראחר
]מ"כ

 6'[ ]ס"מ בתינוקת ומטקינן ופובלת )רמב( חופפת אשה שתהא מהן אחת וזו עזרא תיקן תקננה עשר 6"
 אהלנתא הלבתא קשיא בלילה אלא תהוף לא אשה והלכתא בלילה ופובלת ביום חופפת אשהוהלכתא

 , ביום חופפת קבילתה ליל לפני ביום לחוף אפשר )רמג( פי' . אפשר דלא הא דאפשר הא קשיאלא
 לחוף אפעיר שאי )רמד( טוב יום במוצאי טבילתה שנזדמנה כסן טבילתה ליל שלפני כיום לחוף אפשראי

 לחוף אפשר שאי )רמה( מוב יום מוצאי אירע ואם . בלילה שבת במוצאי חופפת , טוב וביוםבשבת
 אמרינן כולהו חסדא רב ואמר , )רמו( שבת למוצאי וטובלת חול כיהוא שבת בערב חופפתבו
 בשבת )רמז( ופובלת בשבת באהד הופצת האשה לבד אמרינן נמי שכן אמר יימר ורב אמרינן לאשכן

 חסדא דרב ' כוותיה הלכתא מרימר ודרש בלילה וטבלא בלילה דתייפיא ראפשר ליתא נמי שכןשאפילו
 בלילה למיחף דאפשר דהיכא יימר ר' וכדמתרץ שכן אמרינן דלא דר"ח כוותיה פי' יימר רבוכדמתרץ
 שיש )רמח( מקום ובכל בראש זו וחפיפה . אמרינן לא נמי כולהו אפילו בלילהולמטביל

 וסכן קעסרט עסוי מס חייסיגן )6 מ"ס מיעיר ג"6 רוס ע) 6מס ע) 6מט ט) מקס נבטח ים 06 6נ) מ"מ סעוכ) סיעור 3סטח63ין
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 מ"ס ע3י)ס סיעור כסעמ ג'ל 6ף 5'ר,ף 13 6'ן הכנפרס שנין גל6ס וטר6נ'"ס מ"ס עכירה סיעור 3סעח סט סיט כגערות עמידןספיר
 נמויין יס"ת מוכיחים וכן מ"ס ט3')ס כסיעור נשחו ו)6*כיס סוסו עד ממירון מתחיקת חירוף רק 0סם י)6 כן ליגן סתוקפת6 חכרי6נ)
 7)פווס"כ כ6ן רהט סכ' נסתרות תגי 7תמ6 טנר6ס קפי כסקריך 3קססרס משן גדין עוד בי"ס עב") מרתית מסוס גוירס 7"ס 3')"6
 5") . 1)6 לרמא( . נגמר כמו כמעין קעסרס מסע 6ין רכינו לכ' טמעתי )וחגי 6ך סקיוס נחות כמח"כ D~Dpp לסור כמעין נסמשים
 סכת13 וכמו טס כפרס"' מסרס ר3יגו כו' סי' )רמג( . )עז סם יצריו פכן מסמוך )חוססת חומסת מסך ך)נו כגרפס חופפת,. )רמב( .)6

 ד)פרס"י כ' מקו6וח ס)' נסוף V"hnol דעות יט 3סרט"י ו6ף טס כסיר"ת )6 וגס סס סט6)תוח כסי' וי)6 כך כס"ט רס"' 3סססתומן
 רה"י יסגר 5") ד)סי"ו ק5"ט סי' סניי וע' טני)תט יתיחס ומוטב כו' המו"ס ויטלו) נע"ט )חוף תתירו 0)6 גרפס כש"ס יו"ט ח)06

 67'% )פרס"' כ'  סס סתיק' 5נ) יימר ר3  וכרמזורן כר"מ סתת, )ע') דפסקיגן ט6 4ת% כו' 5"מ וס~ת5 מיספת  דיעכת,7)עסק;6
'epth)חפיפת 3ין מפסיק כסבין טחוס' כ' דוקך ד163 סנ"' וכ' כו' מע"ס תחוף וי6' 6' 'ו"ט וסוף בחו"ק סנ')תס ס)') 7)ע'3 סטק 
 ספיר 'מיס סג' טע3י)ס )יום סח0יפס ייס 3'ן ממסיק eh" סיכך 7)עי) ססק6 יסתר ס63 סו6 7עעמס 7כ,ון נ)73 6' יום 6)6)עכי)ס
 דגדס יכס"נ כמרדכי ו,ס"ס )סרט"י סר6"ס כפי' 1)6 סחוס' כממ"כ סרס"י לסרט 7סכועות 03"3 כמרדכי וכ"כ . רנ'מ דעת טו6 וכןדמי

 סתת 6חר י"ע נ' חלו ס6ס כווגחו סיכת 6חר עונים ימים 3' צרעו כי רביעי נלי) 6סעו וטופלת כע"ס חוסמת ד6סט כר"חססקיגן
 ש"ע סו' ס"ט עיין . סמ0יפס יוס גון רניעי )יוס סמייך ס)י)ס סטוץ )סי רניע' )י) גקר6 )ירט 16חו סר6ס1ן '"ט fe51ns ח)ועכי)חס
 ס" סריק6געי נססק' ור6'ת' . . 3ר6"ס 63מת וע"ס גו' כרס"י נכפלו סר6"ס וכ"כ טס סמללכ' כ' 1%1 סמריכ' 7' כן מפ"סק'"ד
 יו"ט 3מו65' ט3י)תט )י) ג,דמגס ו6ס למו"ס ועונ)ח גע"ס מותח למו"ס טכ')תס ט:ודמגס 67טט סר6"ס פסק וו") סס סכ'חקס"י
 סירך 6ת ע)יגו סעניר ומגט עכ") '"ע נמ651י ועונקה נע"ס חועסת 'ו"ט ננוו"ס "ר") 3' ירפס כן 'ו"ע נמ651י וטונות נע'"עחופפת
 כר"ח סככתן וגנסקיגן . סס סיר6יס דמסיכ סנר סו6 . 6עעיתיס סגדסס וטס"' כן st/o )6 סר~ס 6"ר 37ריט 3דעהו וכ' o"h~oלסיעת

 סר6"ס פסק כ' ו)כן 3)י!ס למו"ס חומסת כו' טני)תס )י3 בסגי פיוס )חוף 6"6 טס סכ' דמעי) פסק )סתור סו6 . יימר רכוכדפתרן
 )מו65י קירע ו6ס )נוס"כ נצור סו6 כו' ומסקיגן סל6"ס דמס"כ כן )6 ו63מח כמו"ס ולוכוח כע"ס מוססת נמו"ס ענ')תס ט:וומגסך6סס
 6טר נסכת"י גו3ו6ר גו, וכן עפ"ד סו6 יו"ס )מ651י ומת"כ סס ]כ5") )מו"ס ועונית תו) ססו6 כע"ס חוססת )ורף 60"6 יו"טמנח
 נס . סנמר6 ט) פסשס ס3' מיטר כן להרן 6גו שמיכין סלע סתוס' וכת" 0' כר"ח סככתן דמסקיגן מס6 רפס סניף ופז)סגיט[
 D"D טינ; 61סטר כ;") ססועיס רכינו ודהרי סו3ריס כן ד)6 מריס )יס סר6 כו' סר") כוונתו וניטר סר6"ס ע"ס סריק6:ט' שכ' סנ'נתדין

 פסטר סיט ובשורט . 3)')ס 3מ1"ס חזס0ת וכבמכייס כ6ן וכ5") רנת נמולת סגי' תדפס . יו"ט נמ,65י )רמד( . 171"ק3סריק6גט'
 יו"ט מו65י כגון רס"' טכ' מנוס סס סכ' סק"1 ק5"ע סי' סט"ך כסי' רכיגו לנרי 0י' רסיס יחס 3מ,65י 0ל') כמו"ס תחת נסמוך)טניס
 כיוס )חוף 6ססר )טויך פי' רניגו ס)6 6נ) ק5"3 ס"ס ירסיס כס' סה"כ פרסני ע) ססני6 עיי"ס כו' 06טל )6 ינכם"ג כו' ב"ס 0)ר")
 -3גיסס סו6 וכן כ5") יו"ט למו"ס )רמה( . שדי )6 ותו כמו"ס יונע 3מת6י תחת היגיס 7יס נסמוך רנה מדללי ת"נ טני)חם )י))פגי
 ומס יו"ס ומתקי סגדסס כגי' ד)6 רמ"נ 6ומ )ע') עיין . )מו"ס )רמו( . יו"ט נש"ס .טל") )י יר6ס כך סכ' סג") סריק6געי כווןו)זס

 )'סג6 וטוך ונפויס 6ית, נגדפס . כו' מקוס ונב) )רמה( . כ6ן חסר וכגיסם כ5") כו' נטית גחמיט' וסוננת )רמז( . סריק6געיגסת3ך
 סריס כסער דיגו ננוף סיער טיס מקוס דנכ) כ6ן סר6"ס דעת ונקמת עורץ מחקגת חסיסט 6"5 סגוף דכסיער וסונור (nlDD ייסקמיעך
 ;יס ושין ייפוסקיס 3סס ש"ט ס.' רש יו"י סע"ך )מט"ג מכלן ורסיס מ6י גכ1ן סו6 מקוס  ונכל סנגרן גי' וטגן ס3סמוך מדבריוכלמוכח
 דיגמת רס"י כג'רסח סוט ד6י )' )ר6ס ועיר טכ' h'"p )הוין )סמ"ג ננ6וריו מתירס") ועיין . סס ,מסרס"6 ומסרס") 06 ת71"ס נ'ל"ו
 . סנר6ס סער עם )סס 6' דין סננוף לסער ס0וסקיס ויתר רניגו וסיסת olpn לכנריו וקין כו' fip' הננוף ולסערות סיירי ננוףתעורס
 )ומר יתגן ח5'5ס נסוס מייי מליס 6"ג .מיקטיר 7)מ6 נ3"ק )נוסחך מיסו 11") מט"ק סר6יס )דחות סכ' ס"ד ס" Sonb גה)ועיין
 ס6רץ טס r"1ht וסגם ע""ס סס"6 סי' גרס ס3' סל~"ז 3וס קדינו וכנר עג") tD'Dn תקן עור6 מסייס ו6ט6 ק6י סגוף 6כ) גמי 6יס6'
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לביראים עריותעמורמפר
 במרובה כדאמרינן )רמם'(שעור

~or] 
 קושיא( )בלשון היא דאורייתא וטובלת חופפת אשה שתהא

 שערו ניהו ומאי לבשרו הטפל את במים בשרו את ורחץדכתיב

 וכו-

 ועוד . קאמר בשערו אלמא
 אלמא , כ'[ פיר :סיח מנא לשרורי רלשון , נ'[ כ"ס ]כ"כ וקיים שריר לשון )רנב( יוצר של כביצים פי'ביצין ביצין ונעשה השיער את מקשים פי' , מזייא דמשרו משום טעמא ומאי )רנא( פי' , חמה בחמיואפילו בחמין אלא תחקי לא אשה דרבא משמיה )רנ( מרימר- דרש כ'[ וס"ו בתינוקת דאמרינן ממאיראיה
 וטוב וכשר )רנג( לחוף נשים הוזקקו , הראש שיער לבד בגוף שיער שיש ולפי , הוא בשיערחפיפה
 שתהא )רנד( בתו את אדם ילמד לעולם 3,[ ס"ו ]:ים רבא ואמר . העמוד על ימתח והמעבירוהדבר
 ובפיה בשיניה ואף בעינן מים לביאת ראוי בעינן לא מים דביאת אע"ג )רנה( במים קמםיה ביתמדיחה
 של בשפחתו מעשה יצחק ר' אמר 6,[ ]כ"ס פ"ק רבקדושין ]סס[ בתינוקת דאמרינן בעינן מים לביאתראוי
 ונמצא ועלתה טבלה רבא ואמר . אחרת טבילה רבי והצריכה שיניה בין עצם ונמצא ועלתה שטבלהרבי

 ראםתועפות
 סט ס6ו"ו 11") חסיפט סגוף 3כ) 57ריכט טדעח1 3ס"נ ע37ר' סם וס3'6 "'ער טיט נצ"מ יוקץ qtlk~ 16 נכ) סו6 חשפם 6ס ,סנרן
 D(stt )סני)הס סמוך נריס6 מסריקת _hinfni וכריכך )מיhell 6 3'ן ח5'5ס 0וי דק6 לבי"ס %7 ושע"ס העיול מדעי ט3)ס וכי כרי"נוכ"כ
 hltD טת'קן יחס'פס S~e1 ודע:וי0 כ6ן )סל6"ס ד8סיט מטוט 0דכר דס6 ותמתגי 60ו"ז עכ") סגוף גכ) הטיסס ס5ריכס )מדת 60ס"נ
 מ65 6נם 61"כ ננסר מ"ט לסער 1)"0 ח5י5ס מטוס סנוף נכ) 610 1ד6' ד16רייחח "e:lf נו"מ סנוף 3ס6ר 1)6 סיער נמקוס 6)66':ו

rttifi*~סנוף נ;) ש1ג6 6% כ' )6 סנס"נ 67דרגרי סנוף ג;) חקיסס ט)ליכלן דק") טסני5 נס"ג מלכרי )סוג'ח h'PJT תורס דין וגסו 
 6מימר 6מר סס )פ:ימ . מרימר ירח )רנ( . כ5") סער )רמם"( וכע"נ. נריט6 6)6 כ' )6 חסיפס מטוס מסריקי מט6"כ דכ"ע6)'63
 מקוהות ס)' 3סר6"ס ועיין כו' יר63 מסמם מרימר דרס 61"ד דלנה מטמיס 6מימר 6מר וו") סלי"ף כמט"כ מרימר ירס לעתיקורני:ו
 ע"ס כקמח 6כ) ירס ונין 6:,ר נין 6)6 ס)סו:1ח כין נ"מ -6ין -61"כ כו' 6מימר דרס 61"ן דרכה מסמיס 6מימר 6לור סכ' ע"דסי'

 גטקס כגזסס[ ]וכ"מ ;6ן . כו' וש"ט ש' )רנא( . 0רי"ף וכממ"כ פרימר וכין 6מימר נין ונ"מ כו' מרימר דרט וק"ן 51")נסר6"ם
 ס" נועלות כס)' סר6"ס כמכ"כ רכינו ודעת ט' ומ"ט )חוף יסור סי' S~l)a כעיג' וסנרור ספירוס עיקר וחסר סי' לנ':1 סכתךלחסר
 לריס גן גסנסות ווי)ג6[ י' לשס"ה 3וס כ' ויפס כו' )חוף לסור סי' ח:ו0 נ5:ו' lltehl הקרירי תחוף. )6 6טס גריס ונסיר"ח וו")כ"ד

 )לוין וסס:ו"נ . חמס חמ' )6כ%ל נימו כ' )כן סטערות נוקטין מסרי מפרם htrn C~hltl דפתרו תנוס רחמי DhI'(1 כתוב סיסטנסיר"ח
 5"1 סי' ט)61 נס6י)ת סגרי"ס פ3'6ת ונ:יו"נ )תתיר נטינו כ' לכן טס הסה"נ וכמפורס סיטנ נחסף סססער סריס יעין מסרי מסרטקי"6
 דומם סלי חמס דנחמי כפרטני לטנו זעת וח"כ כו' ויו"ט )6 הקרירי 6נ) סי' רניט כינרי )סניה נר6ס ס:ורךכי ומינרי . ק"מ6ות
 D"$p סי' ריס 'ו"ד ני"מ ור6'ת' . ודו"ק ע""ט )סרס"י ירסיס כס' סר6"ס ססק' פ" טס 0יוריכ' ט5ירף ו,סו לסור נקוין 6)6דחמין
 סד"מ (fitD"( 61"כ טכ"ל לו' פירות למפיס סר5"ס כ' חיל לו' לס"ס סמררכי טכ' סר5"ס עלפ"  ויווצתו לניט 77נלי ותג וו") ססלכ'
 3ס' ס37ריס מ65תי ט)6 6עס0 מס 336 ט' עכולם קורס קמטים מדימם )מעם ממ"כ ע3 נמסך נס"' סר6"ס ושסקי כ"ס ס::רדכימא"כ
 ר6'0 כ טס דסר6"ס וזע . וקרס סליר כטון )מעש מט"כ ע) דקלי ממרדכי דגרי סי' וג") לפנינו 6סל 3סכת"י ו63 נגדפס 63 כ))ירסיס
 סר6"ס כ' טס 'ויד נטור מנסות ונם" )ממין חמס חמ' נודמ' hnlh שוס נהמי 1)6 נתמין תנוס )6 6"0 טס ס6מלו 6' א"נמפסחים
 )גירס, ד6סי' כוס דק )6 ונמהלת עכ") ממס ר6יס 8ין 61"כ ממס נחמ' 1)6 נחמס תפט 63 ננמר6 ט)סניגו סג" 36) ג'לסהו פסי0"ל

 ס"ט וכ"כ )5ו:ן לניתר מזניק 1)6 )חמס )ליסור ימיל חמס 37חמי עוינן ולכ נגונן 636 ))וס לסור ינממ'ן 6מת סיין נ"מס)סג')ו
 . סיכסכו) כטמר קדמס וכגר טס נסקס וכ"כ 0ר6"ס ר6ית )דהות כ' סמעי"ע 6ך כגירס6ות כין נ"מ סוס ולין סר6"ס )סגרת)מפיפס
 נחמין גוסן כ) )חוף )רנג( . מג6 3טרור' ורסון סס וחסר היסס כ"ס כו' )מון מיסרו נ'[ ]ע"נ נסך נ6יוסי יוקר ס) כנעים)רנב(
 . כמיס )רנה( . כו' 6סס סתס6 נית1 נתוך 5ית6 ונגמר6 כיתו 6ת סני' נגרסס 6ג) . כתו )רנד( . וכ5") כניפס כ"ס . כו' כטלומגסנ
 ט' מעמס ט' 67:ור (P'D מיס )ל6ת ללוי olpn כו' מיס יניקת גסי :ו'ש טני)ס 5ריכין 6ין ססתריס וניח סקמטין ניח יתגיירלע"נ
 . סס כמט"כ קדמו וכנר "0 גזם סגרט"ס כמע"כ דמקו16ת סס"ח מסיס דכו6 דוקך )16 כו' יחגי6 עס סיר6'ס frnl . נ:יפסכ"ס
 ספס פי' וו") כן כמו ססהריס לת ססי' מהל ערך ערוך ועיין רגש 6ות )עי) עיין ססתריס ונית ק:וטיס ו33י6ול . קג"ע סי' ריססס"ס
 סיחיס חוחי נגנר6 סי' וף3  שטיפין ניט פי'  ייני ונערך עכ") טני)0 פ ע)ה0 )6 סתמן 06 36) נגיס נסן )613 סר6ייין וסחטםוס116
 נדברי חיזוק 7יס %0י לנלי )סרט סס טכ' ק5"ט סי' %ס ס)' טסרס מי כס' ורזייתי st/)P קמעין טמן 077 ותותי סיחיך חותיו6תת6
 סטריס טללית גס רר")  וט"ל פקק 6י1 סטתי ונניס )6יס 6סס 3ין חיקק סיס 6ףכמס ר"3 671' טקס ?~I'D לסייגו ר~:טיס סימררג6
 מס )סרס גר6ס 1)י . תי' )0 67161 )6'ס 006 נין חי)וק יס נוס נס 6"כ ל~סין טמן דרס תוהי תערוך )סמט"כ ונקמת נ6טס נס"סססו5
 כנע ק:וט'ס פי' שגו טסרס"י ")ס ססתריס ונית 6נ) קמטיס סי' כו6 פסחי ניח ס"ס עכ") ט)ס ססתריס ונית מסחי נית קמטיסספרס"י
 ח67 ורנה סס כלורנס כן6'ח6 כמיס ס7חס 5ריכס סקס ססחריס נית דגט קמטיס רנ6 עמ"ט )נוסיף 63 טרט"י 6)6 סס סנ"יטחסכ
 fibt רני:ו והמר כו' קמטיס כיח ס6מר רנ6 ע"ז ססוסיף רכינו נדברי כ6ן סו6 וכן . קמטיס סייט )16 גס"ס העורס 6נ) נקטמחרתי
 ויה כנ") ססתריס טת שייט כו' נשק מיס 3כי6ת רצוי ובסירנסיגים

 )כויי
 מצחר .)מותר סו6 ד)כ16ר0 %)ס" תיגת רסע' נמט"כ שד

 וכ"כ ט)ס ססתריס ונית %ן וו"ס נ6ט0 ססהריס ונית מ"נ ס"ס מקוצות גמטגס )מ"ט רומו סרס"י 6)6 ס)ס דייגו קמסיס נד"ססימר
 כחוס' כר"ת ו7)6 וכרגל מיס )3י6ת רצוי טמיס טיסה כיי )מדיח שריכס דסייט י") כלטס ובס"ס דקתני 607 ס' 6ות סמ"ג סי'ס8ו"ו

גרס
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יראים שאייתעשימפר64
 לחזור צריבה לאו ואם , ולמגזל )רנו( לחזור צריכה אינה מבלה לחפיפה ממוך אס חוצץ דברעליה
 שנפל לחוש שיש במקום הלכה שלא והוא , מבלה בנ' או )רנז( שעות ב' פי' להזיפה וממוך .ולטבול
 דרך אלא תסבול לא אשה 6'[ לי מיס "יש בן ר"ש ואמר . הנמצא )רנת( ואפילו חוצץ זה דברעליה
 ביותר עיניה פתחה או ביותר עיניה עצמה יוחנן ר' דאמר )רנת( והיינו ונדויה[ הלוכה דרך ]פ"גדילתה

 צריכה לגעלה אפילו לכתחילה )רם"( ומי לא לבעלה אבל לטהרות מילי הני ומסקינן . טבילה לה עלתהלא
 אינה שלש , ונוצצת קשורה אחת נימא ]סם[ הונא רב בר רבה ואמר . קאי ריעבד )רמא( דאמרלעשות
 איני שתיםהוצצת

. 
 ל[ ]טס יצחק ר' אמר . כרבה )רסנ( וקייצן אחת אלא לנו אין אנו אמר יוחק ור' , יודע

 ]שמעלה המקפיד רובו משום טקפיד שאינו רובו על רבנן וגזרו חוצץ עליו ומכעיר ברובו תורהדבר
 להקפיד אדם בני דרך שאין בדבר מקפיד ואם , להקפיד בזה ביוצא אדם בני דרך הקפדה פי'הבאתיו[
 אצל 4-סד( דעתו בטלה להקפיד אדם בני שדרך בדבר מקפיר אינו או , להקפיד בו כיוצא שהם)רמג"(

 : לקה ויוסיף הכא ישמע כתבתי ודקדוקיה נדה הלבות מקצת . אדםכל

 ראםתועפות
 (qw ננמר6 )סגינו . וזענו) )חזור )רנו( . )מטרות 7מיירי 636 טויסס הסייט ממס מיס )נסת )ס המסרס טל פנחס ד"ס 6' ק"וגרס
 נפ' מקורע ס' טוסי סק'.לני7 וכ"כ עכ") קנזס כך טשת נ' פי' טו6 סגדפס r'a )רנז( . סקכ"ח ש"ע סי' ונסייט כגתי וע"ןונטנו)
 סי' יו"ד )ס)גס וכ"ס עכ") טעות י"ג דטייט עוגם טלו"ט נסס נתסס"6 %) סמוך טוי טעות ג' יתוך יר6יס כסטר. ועיין וו") כטחוכ)
 רכינו דגרי ט16) יד נסגטות ע"ז וע' )עני)תס סמוך )כתמירי נטיות 5ליכס מסיפה טמחכל כ' נ' סיויף וסם . כסרסכ"6 י' סעיףש"ע
 סמוך 3ס5רכת מייי סכ6 מנרי )6 . 8"נ י"ס נ' ס"ו גיס 0תוס' משע"כ טדומס מן שגו T~tlPil סמוך מיקרי hlDt נ' טנתוך6)0

 מיקרי טעות ג' רתוך חונן יגל ע)יס ג6% 6ט סטני)ס 6מר ותקות נעגין כ6ן רנ';ו טיהור שוט 0"ג ו6"כ כו' 6)6 טניה)חסיפס
 חונן וס יגר טגדסם )טון וגס ס61 ט"מ . ולסיקו )רנה( . סמון. מיקר' טעות נ' סיס6 סכי)ס 3חפיסט סמוך 3ס5רכת )ת"ל 6יןסמוך
 כדתגן גדי)תט דרך טס כת"נ וס ותחת . 3גדסס מסר . ק6י ייעני עד כו' וסייע )רנם( . ולסילו תיגת חסר כ6ן וכ5"3 עריסס:מ65
 וסייגו ד6ר") 6ס6 כ6ן רניגו טכ' וממח . ננט 6ת ומנקת כקורנת וט6טotntr . 0 6ת ונמוסק געור גר6ס ס6יס נלד[ פ"נ]גגעיס
 דסכועוח 3פ"3 כסר"ן וד)6 נוי)חס דרי זס 6'ן כ,' 15 שותר עיגיס דע5מט 3דר") חייכי מיסך יומגן ר' דדנר' נרסס כו' עימסד6ר"'
 טלין %י יום למי  גרילטי  לדרך נטני)ס מיעככ ד)6 ניוחר עיגיס 1)ע5מט כיוקר עיגיס נסתקס 6)6 מדר") רטט מיתי 637סכ'
 .. נס ק6' . )6 )נעכס S~h )טסרות ט"מ י:וסקיגן 7ס6 מסרס ורניגו . כן סגו רמנו ודעת ט' עיג'ו 6ח 1);0% מלפתות נצנע5דס

 7ר6יתו ר") ניגרי נגדפס כמת"כ כ6ן 5") וע"כ עיי"ס עדר ערך טערוך וכפ" ניי)תס ירך 6)6 חטט) )6 6סט 67מר דר")6מימר6
 טמסקג6 )סי 67ף כ6ן חירט ורניגו . טס סגריך וננקור )"ט סעי' ק5"ת סי' כיו"י ועיין ר") נ7נרי ננמר6 וכמטלר נגעיסממסרת
S~hסייט )6 )כעכס fip'T תחיש 6נ) היענד% "Dh ס"מ 7מסקינן 60 נספרו סר6"ס וכ' 11") סכ' כמרדכי וכמנקר גמי )נעלט 
 ד6ף ט16מר לליעזר טר"ר דניי 6ת בוס 6ני רולס וו") קי"6 63וין ססמ"נ וכ"כ עכ") חומרות סגי כ) 5ריכט )נע)ט 6פף )כחחי)טכו'

 1)6 סטור עמס"כ ק5"ח ט" יו"ד ג3"ח ורקתי D('Y נכנן )יוסר דריך )כתחי)ס %6 נדיעני 636 0)כת6 לית סומר 6'ט 11)ג'רס6
 סגי כ) נריכט )כעוס ך6ף מולים וכו' סמעתת6 סני ככ) סוכתת וזית ונורסיס )נ6ומס 6ף )כתמי)ס ד6יפ סג' ביותר עיג'סחע5יס
 כמ""מומרות

 ע5י ו3ס' . כ)) 3תוס' 16310 6% ר3יגו 3דכרי כ"6 ך)ית6 כן טכ' נתוס' מ65 6)ט 'tDT' 6% עכ") )ס7י6 סתויך
 סטמיעוס טת)מידיו וגריס כו' ירסיס נחסר כן מ65תי )6 ו6ג' וו") D"hlt נט0 וססמ"נ ס:ליכי ע"ד כ' סק"6 קס"6 סי'6)מוניס
 I1'1ths %6 ימיי )סו נוטמע 61"כ גדי)תס ירך 636 תטלו) % 6מט )כחחי)ס נלסון קימר 7;דט לס"ס יגריס סגך 7כק5תמטוס
 ומי )רס*( . קטור רק טס61 סגיפס סיר6יס נס' טחסר מ:ו0 כ% שזווד 6'ן וכקמח עכ") כו' 5ריכט 63 )כתחיתך 67פי)ו סייגו )%6ערס
 דס)כס ככעס"ג וסר6כ"ד דסנושת נס"נ וער"ן כח"י סרטנ"6 כ"כ . כרכס וקיי") )רמב( . 67מינור6 5") . 67מר )רמא( . ומיסו5")
 ננד )מוקרע גוותי' p~D מט"מ ר33"ח נמשם טוגה לב נר רנט 7גלס טלטכ"6 נעעס כ' סקי"י קו"ח ס" וסנאט . וחומרםכרנט
 . )סקפיד )רסנ"( . ),ס 6הר עמס יסכת לס"ו כסיו"ק נקיע ועיין כרפט פסק ומסיר ר"ל בר רנס גרס רכיט ומ"ג טו6 ד3חר06 יוחנןר'
  7רוג6 קפי67 כתר כ"6 6ןס כגי מיעוע 16 דחד ~hi'D כתר חוליגן ד)6 כ6ן רמת יכרי פי . 6דס כ) 56) 7עחו נמס )רסר( .ס"ס
 )ומר סמקסיד קותו 3תר שפגן ד)6 ר") ט' 7עחו כסלט גו' לנקפיי כי"ג פסס 3ג"6 דרך טלין 3דנר מקפיך ו06 וו"ס7ע)מ6
 ונוסחת ע)יו מקטיי טפן ד3ר מיקרי )טקסיד כי"ג ססס 3נ"6 דרך ס6ין כיון 6)6 עניו Dpnt'1 ז3ר קלוי יסיס מקפת elocדכיון

 ך_
 כנידון 36) . וט העגין סד3רי0 ניקור h~pP ס"ך ס" :)נ"6 ועיין לפרוט )וט יותר מסמס כו' כינר מקסיי ים Dhl סגדפססיר6'ס

 6ות )מעכס נ,ס"כ ועייז כו' יעתו .נט)ט טר6"ס רנתו 6מל 63 ע"נ )סקסיד 3ג"6 דלך סאן נצנר :וקשד סו6 3ע5:וו סטונ)06
 3סג0 ש"י קו"ח יס" סמר7כ' יי3ל' )י גלילך )6 סד"ינ נכ,וגת סס 0ט"ך סי 6ך . סק-3 קו"ח סי' סס"ן- ובינרי ר"' ואותס"3
 ס3' סי' ונעיג' זז") ח' 16ת )מס"ט טד"מ דכווגת נ") תכן כ1' סנורדכי יכרי כח3ת' וס DS" ובקוון סי"פ כ' 61'ך נז"מ כ5%'ת6
 רוכס כין ססירטס דכ) ע"כ DS1 'ho ("5" ג' נכ"י 'סס עג") עיקר 610 0י6טון סל" יכריע וספריתי כ)) ע)יו מורס סמון 61'ן7מוק
 6ין ורונ י6ע"ס סר6"ס ויעח מיסת ט6 . ע"כ 11 ט) כדעחס סדנר תופין 6מ לפיכך עטינן )טקפיל טגסיס ירך 6ין מיעועטמן

מקפ'זין
.06 

יס6 )כך מכריחו מ' 'יעתי )6 7ע)מ6 רוגש גני קסידתו נתר fitsrb 7)6 ס") 7ת"ק סכ' 0רסנ"6 ויבלי טכ' סנן מבס"ט ורשתי .,6א ס1חרין דיריו יטיו ס)6 כס'רוט' סר6"ס 37רי בפיס בריך כרחך וע) נ' ססק6 ליס מ"nibl~m 6 פ"ט עמות וסנ)ות סק"0 סס וסט"טטנ"' ספניי נתסס"6 כטרסנ"6 ו7)6 עיי"ש רניגו ניעת כ"ז ס"ס -nthe ס)' )סר6"ס 0ד"ח וכ"כ ח5'05 טיי הוקסמת סי6
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